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પ્રસ્તાવના 
 

 

ઇન્સન્ટસ્ટટયટેૂ ઉદ્યોગ સાથે ચચાાર્વચારણા કરીને કોર્પોરેટ એજન્ટ્સ માટે અભ્યાસક્રમ તૈયાર 
કયો છે. અભ્યાસક્રમની સામગ્રી ઇરડા દ્વારા માન્ટય અભ્યાસક્રમને આધારે તૈયાર કરવામા ં
આવ્યો છે.  
 

એટલે અભ્યાસક્રમ જીવન, સાધારણ અને હલે્થ વીમાની મળૂભતૂ જાણકારી આરે્પ છે, જે 
એજન્ટ્સને યોગ્ય ર્પરરપે્રક્ષ્યમા ં તેમની વ્યાવસાર્યક કારરકર્દી સમજવા અને પ્રશસંા કરવા 
સિમ બનાવે છે. કહવેાની જરૂર નથી કે વીમા વ્યવસાય ગર્તશીલ વાતાવરણમા ંકામ કરે 
છે અને એજન્ટ્સને વીમાકંર્પનીઓ દ્વારા આર્પવામા ંઆવી ઇન-હાઉસ તાલીમમા ં સહભાગી 
થઈને અને અંગત અભ્યાસ કરીને કાયર્દા અને પે્રક્ક્ટસમા ંથતા ંર્પરરવતાનો સાથે તાલમેળ 
જાળવી રાખવો ર્પડશે.  
 

અભ્યાસક્રમ ચાર ર્વભાગમા ંર્વભાજીત છે. તે જીવન વીમા, હલે્થ વીમા અને સાધારણ વીમા 
સાથે સબંધંરર્દત ર્વષયોની સાથે કોર્પોરેટ એજન્ટટના કાયર્દાકીય ર્સદ્ાતંો, ર્નયમનકારી 
ર્પાસાનેં આવરી લે છે. અભ્યાસક્રમમા ંમોડલ પ્રશ્રોનો સમાવેશ મલૂ્ય સવંધાનનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ 
કરે છે. આ ર્વદ્યાથીઓને હતેલુિી પ્રશ્રોની ફોમમેટટ અને પ્રકારોનો ર્વચાર આર્પશે, જેઓ ર્પરીિા 
આર્પી શકે છે. મોડલ પ્રશ્રો તાલીમ ર્દરર્મયાન સરં્પારર્દત જાણકારીના પનુરાવતાન અને 
પ્રર્તર્પાર્દન માટે ર્પણ કામ લાગશે.  
 

અમે IIIને આ કામ સરુ્પરત કરવા માટે ઇરડાનો આભાર માનીએ છીએ. ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ આ 
અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ કરનારાઓને અને ર્પરીિા ર્પાસ કરવાનાઓને શભેુચ્છા ર્પાઠવીએ 
છીએ. 
 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ ઓફ ઇક્ન્ટડયા 
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પ્રકરણ 1 

વીમાનો ર્પરરચય 

પ્રકરણ ર્પરરચય 

આ પ્રકરણનો હતે ુવીમાની મળૂભતૂ બાબતો, તેના ર્વકાસનો ઇર્તહાસ અને તેની કામગીરી ર્વશે 
ર્પરરચય આર્પવાનો છે. અણધારી કે અનરે્પક્ષિત ઘટનાઓને ર્પરરણામે થતા આર્થિક નકુસાન સામે 
વીમો કેવી રીતે સરુિા પ્રર્દાન કરે છે અને જોખમ હસ્તાતંરણના માધ્યમ તરીકે કેવી રીતે કામ કરે 
છે તે ર્વશે ર્પણ તમે જાણકારી મેળવશો.  

અભ્યાસના ર્પરરણામો 
 

A. જીવન વીમો – ઇર્તહાસ અને ર્વકાસ 
B. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે 
C. જોખમ વ્યવસ્થાર્પનની ર્પદ્ર્તઓ 
D. જોખમના વ્યવસ્થાર્પન માટેના માધ્યમ તરીકે વીમો 
E. સમાજમા ંવીમાની ભરૂ્મકા 
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A. જીવન વીમો  – ઇર્તહાસ અને ર્વકાસ 

આર્પણે અર્નર્િતતાની દુર્નયામા ંરહીએ છીએ, આર્પણી નીચેની બાબતો ર્વશે સાભંળીએ છીએેઃ 

 ટે્રનોના અકસ્માતો;  
 પરૂના કારણે સપંણૂા સમરુ્દાયોનો નાશ;  
 દુેઃખર્દાયક ધરતીકંર્પ;  
 યવુાન લોકોનુ ંએકાએક કસમયે મતૃ્ય ુ 

ડાયાગ્રામ 1:આર્પણીઆસર્પાસબનતીઘટનાઓ 

 

આ ઘટનાઓ શા માટે આર્પણ માટે ક્ષચિંતાજનક અને ડરામણી છે?  

તેનુ ંકારણ સરળ છે. 

i. સૌપ્રથમ આ તમામ ઘટનાઓ અણધારી છે. જો આર્પણે કોઈ ઘટનાની ધારણા બાધંી શકીએ 
અને આગાહી કરી શકીએ, તો આર્પણે તેના માટે તૈયાર રહી શકીએ. 
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ii. બીજુ,ં આ પ્રકારની અણધારી અને અર્નચ્છર્નય ઘટનાઓ ઘણી વખત આર્થિક નકુસાન અને 
દુેઃખનુ ંકારણ બને છે. 

કોઈ સમરુ્દાય વહેંચણી અને ર્પારસ્ર્પરરક સહયોગની વ્યવસ્થા દ્વારા આ પ્રકારની દુઘાટનાઓના ભોગ 
બનેલા લોકોની મર્દર્દ કરી શકે છે.  

વીમાના ર્વચારનો જન્ટમ  હજારો વષા અગાઉ થયો હતો. તેમ છતા ં આર્પણે અત્યારે વીમાના 
વ્યવસાયનુ ંજે સ્વરૂર્પ જોઈએ છીએ તેના મળૂ બેથી ત્રણ સર્દી અગાઉ જ નખાયા હતા. 

1. વીમાનો ઇર્તહાસ 

વીમો એક યા બીજા સ્વરૂરે્પ ઇ. સ.પવૂમેટ 3000થી અસ્સ્તત્વમા ં છે. સર્દીઓથી ર્વર્વધ સસં્કૃર્તઓએ 
તેમના સમરુ્દાયના કેટલાકં સભ્યો દ્વારા થતા તમામ પ્રકારના નકુસાનને તેમની વચ્ચે વહેંચવાની 
અને ભડંોળનુ ંએકત્રીકરણ (પકૂ્ષલિંગ) કરવાની ર્પદ્ર્ત અર્પનાવી છે. ચાલો, આ ર્પદ્ર્ત કેવી રીતે લાગ ુ
ર્પડી હતી તેની કેટલીક રીતો આર્પણે જોઈએ. 

2. વીમા િેત્ર – સર્દીઓની સફર 

બેબીલોનના 
વેર્પારીઓ 

બેબીલોનના વેર્પારીઓ વચ્ચે સમજૂતી હતી કે, જહાજમા ં રહલેો 
માલસામાન ગમુ થઈ જશે કે તેની ચોરી થઈ જશે તો તેમની લોન રર્દ 
કરવાની રકિંમત રે્પટે તેઓ ર્ધરાણકારોને વધારે રકમ ચકુવશે. આ ર્પદ્ર્ત 
‘બોટમ્રી લોન્ટસ’(નૌકા જામીન ર્ધરાણ) તરીકે ઓળખાતી હતી. આ 
સમજૂતીઓ હઠેળ, જહાજ તેના ગતંવ્ય સ્થાન ર્પર જઈને સરુક્ષિત રીતે મળૂ 
સ્થાને ર્પરત ફરે તો જ જહાજ કે તેની ચીજવસ્તઓુની સીક્યોરરટી સામે 
લીધેલી લોન પનુેઃચકુવવામા ંઆવી હતી.  

ભરૂચ અને 
સરુતના 
વેર્પારીઓ 

બેબીલોનના વેર્પારીઓ જેવી જ ર્પદ્ર્ત ભરૂચ અને સરુતના વેર્પારીઓ વચ્ચે 
પ્રવતાતી હતી, જયાથંી ભારતીય જહાજો શ્રીલકંા, ઇજજપ્ત અને ગ્રીસની સફર 
ખેડતા હતા.  

ગ્રીક સાતમી સર્દીના અંતે ગ્રીકમા ં કલ્યાણકારક સમાજોની શરૂઆત થઈ હતી, 
જેનો આશય મતૃકના અંર્તમ સસં્કાર કાળજીપવૂાક કરવા અને તેના 
ર્પરરવારજનોની સારસભંાળ રાખવાનો હતો. ફે્રન્ટડલી સોસાયટીઝ ઓફ 
ઇંગ્લેન્ટડની રચના ર્પણ આવા આશય સાથે  થઈ હતી.  

રોડ્સના 
રહવેાસીઓ 

રોડ્સના રહવેાસીઓએ એવી ર્પદ્ર્ત અર્પનાવી હતી,જેમા ં જેરટસર્નિંગ1 
(જહાજમાથંી વજન ઘટાડવા અને સતંલુન પનુેઃસ્થાર્ર્પત કરવા કેટલીક 
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ચીજવસ્તઓુ ફેંકી રે્દવી)ના કારણે કેટલીક ચીજવસ્તઓુનુ ંનકુસાન થાય તો 
ચીજવસ્તઓુના માક્ષલકો (કોઈ ચીજવસ્તઓુ ન ગમુાવનાર માક્ષલકો ર્પણ) 
નકુસાનને કેટલાકં પ્રમાણમા ંઉઠાવશે.  

ચીનના વેર્પારીઓ પ્રાચીન સમયમાચંીનના વેર્પારીઓજોખમકારક નર્દીઓમા ં પ્રવાસ ખેડતા 
ર્વર્વધ જહાજો કે નૌકાઓમા ં તેમની ચીજવસ્તઓુ જાળવતા હતા. તેમનુ ં
માનવુ ં હત ુ ં કે તેમાથંી કોઈ જહાજ કે નૌકા દુઘાટનાનો ભોગ બને, તો 
ચીજવસ્તઓુનુ ંનકુસાન આંર્શક થાય, નહીં કે સપંણૂાર્પણે. આ રીતે નકુસાન 
વહેંચી શકાયુ ંહત ુ ંઅને તેમા ંઘટાડો થયો હતો. 

3. વીમાની આધરુ્નક ર્વભાવના` 

ભારતમા ંજીવન વીમાનો ર્સદ્ાતં રે્દશમા ંસયંકુ્ત ર્પરરવારની વ્યવસ્થાની સસં્થાને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરતો 
હતો, જે સર્દીઓથી જીવન વીમાના શે્રષ્ઠ સ્વરૂર્પોમાનં ુ ંએક હત ુ.ં કુટંુબમા ંકોઈ એક સભ્યનુ ંએકાએક 
મતૃ્ય ુથાય તો તેનુ ંદુેઃખ અને તેની ખોટ કુટંુબના ર્વર્વધ સભ્યો દ્વારા વહેંચવામા ંઆવતી હતી, જેના 
ર્પરરણામે કુટંુબનો ર્દરેક સભ્ય સતત સરુિાની લાગણી અનભુવતો હતો.  

આધરુ્નક યગુમા ંસયંકુ્ત ર્પરરવારની વ્યવસ્થા તટૂવાથી અને ર્વભક્ત કુટંુબનો ઉર્દય થવાથી રોજજિંર્દા 
જીવનની ખેંચતાણ સાથે સરુિા માટે વૈકન્સલ્ર્પક વ્યવસ્થાઓ જરૂરી બની ગઈ છે. આ ર્પરરસ્સ્થર્ત કોઈ 
ર્પણ વ્યસ્ક્ત માટે જીવન વીમાની જરૂરરયાત સચૂવે છે.  

i. લોઇડ્સ:અત્યારે પ્રવતામાન આધરુ્નક વ્યાવસાર્યક વીમાના મળૂ લડંનમા ંલોઇડ્સના કોફી 
હાઉસ સધુી ર્દોરી જાય છે. ત્યા ંએકત્ર થતા વેર્પારીઓ ર્દરરયાઈ સકંટોના કારણે જહાજોમા ં
તેમની ચીજવસ્તઓુને થતુ ંનકુસાન વહેંચવા સમંત થયા હતા.સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારનુ ં
નકુસાન મધર્દરરયે ચાકં્ષચયાઓની લ ૂટંફાટથી, ખરાબ હવામાનના કારણે ચીજવસ્તઓુ બગડી 
જવાથી કે જહાજ ડબૂી જવાથી થતુ ંહત ુ.ં  

ii. એર્મકેબલ સોસાયટી ફોર એ ર્પર્પમેટચ્યઅુલ(કાયમી આશ્વાસન માટે મૈત્રીપણૂા સોસાયટી)ની 
સ્થાર્પના લડંનમા ં1706મા ંથઈ હતી, જેને દુર્નયાની પ્રથમ જીવન વીમા કંર્પની માનવામા ં
આવે છે.  

4. ભારતમા ંવીમાનો ઇર્તહાસ 

a) ભારત:ભારતમા ંઆધરુ્નક વીમાની શરૂઆત 1800ની શરૂઆતમા ં કે તેની આસર્પાસ થઈ હતી. 
ત્યારે ર્વરે્દશી વીમાકંર્પનીઓની એજન્ટસીઓએ ર્દરરયાઈ વીમા વ્યવસાય શરૂ કયો હતો. 
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ધ ઓરરએન્ટટલ લાઇફ 
ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની ક્ષલર્મટેડ 

ભારતમા ંસ્થાર્ર્પત થયેલી પ્રથમ જીવન વીમા કંર્પની અંગે્રજી 
કંર્પની હતી. 

રટ્રટોનઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની ક્ષલર્મટેડ ભારતમા ંસ્થાર્ર્પત થયેલી પ્રથમ નોન-લાઇફ ઇન્ટસ્યોરર 
બોમ્પબે મ્પયચુ્યઅુલ એશ્યોરન્ટસ 
સોસાયટી ક્ષલર્મટેડ 

પ્રથમ ભારતીય વીમા કંર્પની. તેની સ્થાર્પના 1870મા ં
મુબંઈમા ંથઈ હતી 

નેશનલઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની 
ક્ષલર્મટેડ 

ભારતમા ં સૌથી જૂની વીમા કંર્પની. તેની સ્થાર્પના 1906મા ં
થઈ હતી અને અત્યારે ર્પણ કાયારત છે. 

વીસમી સર્દીની શરૂઆતમા ં શરૂ થયેલા સ્વરે્દશી આંર્દોલનના ર્પરરણામે ર્પછી ઘણી ભારતીય 
કંર્પનીઓ સ્થાર્ર્પત થઈ હતી.  

મહત્ત્વપણૂા 

1912 મા ંવીમા વ્યવસાયનુ ં ર્નયમન કરવા જીવન વીમા કંર્પની કાયર્દો અને પ્રોર્વડન્ટટ ફંડ કાયર્દો 
ર્પસાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. જીવન વીમા કંર્પની કાયર્દા, 1912મા ંપ્રીર્મયમના ર્દરના કોષ્ટકો અને 
કંર્પનીઓનુ ંસમયાતંરે મલૂ્યાકંન વીમાતજજ્ઞ દ્વારા પ્રમાક્ષણત કરાવવાનુ ંફરજજયાત કરવામા ંઆવ્યુ ં
હત ુ.ં જોકે ભારતીય અને ર્વરે્દશી કંર્પનીઓ વચ્ચે અસમાનત અને ભેર્દભાવ જળવાઈ રહ્યો હતો.  

ભારતમા ંકાયારત વીમા કંર્પનીઓનુ ં ર્નયમન કરવા સૌપ્રથમ વીમા કાયર્દો 1938ઘડવામા ંઆવ્યો 
હતો. સમયે સમયે સધુારવામા ં આવેલો આ કાયર્દો હજુ ર્પણ અમલમા ં છે. વીમા કાયર્દાની 
જોગવાઈઓ હઠે સરકાર દ્વારા વીમા ર્નયતં્રકની ર્નમણકૂ કરવામા ંઆવતી હતી.  

b) જીવન વીમાનુ ંરાષ્ટ્રીયકરણ:જીવન વીમા વ્યવસાયનુ ંરાષ્ટ્રીય 1 સપ્ટેમ્પબર, 1956ના રોજ થયુ ં
હત ુ ંઅને ભારતીય જીવન વીમા ર્નગમ(એલઆઇસી)ની સ્થાર્પના કરવામા ંઆવી હતી. તે સમયે 
ભારતમા ં170 કંપનુીઓ અને 75 પ્રોર્વડન્ટટ ફંડ વીમા વ્યવસાયમા ંસકંળાયેલા હતા. 1956થી 
1999 સધુી, ભારતમા ં જીવન વીમા વ્યવસાય કરવાનો ર્વર્શષ્ટ અર્ધકાર એલઆઇસી ર્પાસે 
હતો.  

c) નોન-લાઇફ વીમાનુ ં રાષ્ટ્રીયકરણ:1972મા ં સાધારણ વીમા વ્યવસાય રાષ્ટ્રીયકરણ કાયર્દો 
(જીઆઇબીએનએ) ઘડાતા નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયનુ ં ર્પણ રાષ્ટ્રીયકરણ થયુ ં હત ુ ં અને 
જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરેશન ઓફ ઇક્ન્ટડયા (જીઆઇસી) અને તેની ચાર રે્પટાકંર્પનીઓની 
સ્થાર્પના થઈ હતી. તે સમયે ભારતમા ં 106 કંર્પનીઓ નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયમા ં
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સકંળાયેલી હતી, જેમને જીઆઇસી ઓફ ઇક્ન્ટડયાની ચાર રે્પટાકંર્પનીઓની રચના સાથે ભેળવી 
રે્દવામા ંઆવી હતી. 

d) મલ્હોત્રા સર્મર્ત અને ઇરડા:1993મા ંસ્ર્પધાાના ર્પરરબળને ઉમેરવા સરહત વીમા ઉદ્યોગના ર્વકાસ 
માટે સકૂ્ષચત ફેરફારો કરવા મલ્હોત્રા સર્મર્તની રચના કરવામા ંઆવી હતી. સર્મર્તએ 1994મા ં
તેનો રરર્પોટા  સરુ્પરત કયો હતો. 1997મા ં વીમા ર્નયમનકારક સિામડંળ (આઇઆરએ)ની 
સ્થાર્પના થઈ હતી. વીમા ર્નયમનકારક અને ર્વકાસ કાયર્દો, 1999 ર્પસાર થવાને ર્પગલે 
એર્પ્રલ, 2000મા ંજીવન અને નોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગ માટેની કાયરે્દસર ર્નયમનકારક સસં્થા 
તરીકે વીમા ર્નયમનકારક અને ર્વકાસ સિામડંળ (ઇરડા)ની રચના થઈ હતી.  

5. અત્યારે જીવન વીમા ઉદ્યોગ 

અત્યારે ભારતમા ં24જીવન વીમા કંર્પનીઓ કાયારત છે, જેની ર્વગત નીચે આરે્પલી છે: 

a) લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરેશન (LIC) ઓફ ઇક્ન્ટડયા સરકારી િેત્રની કંર્પની છે 

b) ખાનગી િેત્રમા ં23 જીવન વીમા કંર્પનીઓ કાયારત છે 

c) ભારત સરકાર હઠેળ કાયારત ર્પોસ્ટલ ર્વભાગ ર્પણ ર્પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ મારફતે ર્પણ 
જીવન વીમા વ્યવસાય કરે છે ર્પણ તેને ર્નયમનકારના કાયાિેત્રમાથંી મસુ્ક્ત આર્પવામા ં
આવી છે 

સ્વયરં્પરરિણ 1 

નીચેમાથંી કઈ સસં્થા ભારતમા ંવીમા ઉદ્યોગ માટે ર્નયમનકાર છે? 

I. ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઓથોરરટી ઓફ ઇક્ન્ટડયા 
II. ઇન્ટસ્યોરન્ટસ રેગ્યલેુટરી એન્ટડ ડવેલર્પમેન્ટટ ઓથોરરટી (વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામડંળ) 
III. લાઇફ કોર્પોરેશન ઓફ ઇક્ન્ટડયા 
IV. જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરેશન ઓફ ઇક્ન્ટડયા 
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B. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે 

આધરુ્નક વેર્પારવાક્ષણજય સરં્પર્િની માક્ષલકીના ર્સદ્ાતં ર્પર કેક્ન્ટરત છે. જયારે કોઈ ચોક્કસ ઘટનાના 
કારણે કોઈ સરં્પર્િના મલૂ્યને નકુસાન (નકુસાન કે નાશના કારણે) થાય ત્યારે સરં્પર્િના માક્ષલકને 
આર્થિક ખોટ સહન કરવી ર્પડ ેછે. જોકે આ પ્રકારની સરં્પર્િ ધરાવતા ઘણા માક્ષલકો દ્વારા થોડંુ થોડંુ 
પ્રર્દાન કરીને કોઈ સામાન્ટય ભડંોળ ઊભુ ં કરેલુ ં હોય તો આ રકમનો ઉર્પયોગ કેટલાકં કમનસીબ 
લોકોને  નકુસાનની ભરર્પાઈ કરવા માટે થઈ શકે છે.  

બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો, ચોક્કસ આર્થિક નકુસાન અને તેના ર્પરરણામો વીમાની વ્યવસ્થા મારફતે 
એક વ્યસ્ક્તમાથંી અનેક વ્યસ્ક્તઓ ર્પર હસ્તાતંરરત કરી શકાશે.  

વ્યાખ્યા 

એટલે વીમાને એવી પ્રરક્રયા તરીકે ગણી શકાય છે, જેના દ્વારા આ પ્રકારની નકુસાનીનો ભોગ 
બનેલા કેટલાકં કમનસીબ લોકોને થયેલા નકુસાનને આ જ પ્રકારની નકુસાની /સ્સ્થર્તનો ભોગ 
બનવાનુ ંજોખમ ધરાવતા લોકો વચ્ચે વહેંચવામા ંઆવે છે.  

ડાયાગ્રામ 2: વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે 

 

જોકે અહીં એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે.  

i. લોકો ર્પોતાની ર્પરસેવાની કમાણી આ પ્રકારનુ ં સામાન્ટય ભડંોળ ઊભુ ં કરવા માટે આર્પવા 
તૈયાર થશે?  
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ii. તેમના પ્રર્દાનનો ઉર્પયોગ ખરેખર ઇન્સચ્છત હતે ુમાટે થાય છે તેવો ર્વશ્વાસ તેઓ કેવી રીતે 
કરી શકે?  

iii. તેઓ બહ ુવધારે કે બહ ુઓછં પ્રર્દાન કરી રહ્યા ંછે તેવી જાણકારી કેવી રીતે મેળવશે?  

ચોક્કસ, આ હતે ુમાટે કોઈકે તો પ્રરક્રયા શરૂ કરવી ર્પડશે અને સમરુ્દાયના સભ્યોને એકસાથે લાવવા 
ર્પડશે. આ ‘કોઈક’ ‘વીમાકંર્પની’ તરીકે ઓળખાય છે, જે ર્દરેક વ્યસ્ક્તએ ભડંોળ ઊભુ ં કરવા માટે 
આર્પવુ ં ર્પડ ે તેવુ ં જરૂરી પ્રર્દાનનો નક્કી કરે છે અને નકુસાનીનો ભોગ બનતા લોકોને ચકુવણી 
કરવાની વ્યવસ્થા કરે છે.   

વીમાકંર્પનીએ વ્યસ્ક્તઓ અને સમરુ્દાયોનો ર્વશ્વાસ જીતવો ર્પણ જરૂરી છે.  

1. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે 

a) પ્રથમ, આર્થિક મલૂ્ય ધરાવતી કોઈ સરં્પર્િ હોવી જરૂરી છે. સરં્પર્િ: 
i. ભૌર્તક(કાર કે ક્ષબક્લ્ડિંગ જેવી) હોઈ શકે છે અથવા  
ii. ક્ષબનભૌર્તક(નામ અને શાખ જેવી) હોઈ શકે છે અથવા  
iii. વ્યસ્ક્તગત(કોઈની આંખ, શરીરનુ ંઅંગ અને કોઈ વ્યસ્ક્તના શરીરના અન્ટય ર્પાસા)ં હોઈ 

શકે છે. 

b) કોઈ ચોક્કસ ઘટના બને તો સરં્પર્િ તેનુ ંમલૂ્ય ગમુાવી શકે છે. નકુસાન થવાની આ શક્યતા 
જોખમ તરીકે ઓળખાય છે, જયારે નકુસાન થવાની ઘટના સકંટ તરીકે ઓળખાય છે.  

c) પકૂ્ષલિંગ(સમાન પ્રકારનુ ં જોખમ ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ ર્પાસેથી એકત્ર કરવામા ં આવેલુ ં
ભડંોળ)તરીકે જાણીતો એક ર્સદ્ાતં છે. આ ભડંોળ ર્વર્વધ વ્યસ્ક્તઓ ર્પાસેથી વ્યસ્ક્તગત 
પ્રર્દાન (પ્રીર્મયમ) એકત્ર કરીને મેળવવામા ં આવે છે. પ્રર્દાન આર્પતી વ્યસ્ક્તઓ સમાન 
પ્રકારનુ ંજોખમ ધરાવે છે.  

d) ભડંોળના આ પલૂનો ઉર્પયોગ સકંટના કારણે નકુસાની વેઠનાર કેટલાકં લોકોને વળતર 
આર્પવા માટે થાય છે.  

e) ભડંોળ ઊભુ ં કરવાની અને કેટલાકં કમનસીબ લોકોમા ં નકુસાન ભરર્પાઈ કરવા તેમાથંી 
ચકુવણી કરવાની પ્રરક્રયા વીમાકંર્પની નામે ઓળખાતી સસં્થા મારફતે હાથ ધરવામા ંઆવે 
છે.  

f) વીમા કંર્પની આ યોજનામા ંસામેલ થવા ઇચ્છતા ંર્દરેક વ્યસ્ક્ત સાથે વીમા કરાર કરે છે. આ 
પ્રકારના સહભાગી વીમાધારક તરીકે ઓળખાય છે. 
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2. વીમો ભારણ ઘટાડ ેછે 

જોખમના ભારણનો સરં્દભા નકુસાનકારક સ્સ્થર્ત/ઘટના ઊભી થવાના જોખમના ર્પરરણામે કોઈ 
વ્યસ્ક્તને ઉઠાવવો ર્પડ ેતેવો ખચા, નકુસાની અને અિમતા સાથે છે.  

ડાયાગ્રામ3: કોઈ વ્યસ્ક્તએ ઉઠાવવુ ંર્પડ ેતે જોખમનુ ંભારણ 

 

કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત બે પ્રકારના જોખમના ભારણનુ ંવહન કરે છે – પ્રાથર્મક અને ગૌણ. 

a) જોખમનુ ંપ્રાથર્મક ભારણ 

જોખમના પ્રાથર્મક ભારણમા ંઘરો (અને વ્યાવસાર્યક એકમો)ને સપંણૂા સકંટના ર્પરરણામે થતુ ં
વાસ્તર્વક નકુસાન સામેલ છે. આ નકુસાન ઘણી વખત પ્રત્યિ અને માર્પી શકાય તેવુ ંહોય છે 
તેમજ વીમાકંર્પનીઓ દ્વારા સરળતાથી તેની ભરર્પાઈ થઈ શકશે.  

ઉર્દાહરણ 

જયારે કોઈ કારખાનામા ંઆગ લાગે છે, ત્યારે નકુસાન થયેલ કે નાશ ર્પામેલ ચીજવસ્તઓુના 
વાસ્તર્વક મલૂ્યનો તાગ મેળવી શકાશે અને આ પ્રકારની નકુસાની વેઠનારને વળતર ચકુવી 
શકાશે.  

જો કોઈ વ્યસ્ક્ત હૃર્દયની સર્જરી કરાવે, તો આ માટેનો તબીબી સારવાર ખચા જાણીને તેની 
ભરર્પાઈ કરવામા ંઆવે છે.  

ઉર્પરાતં કેટલુકં ર્પરોિ નકુસાન ર્પણ થઈ શકે છે. 

ઉર્દાહરણ 
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આગ લાગવાથી વ્યવસાર્યક કામગીરીઓમા ંઅવરોધ ઊભો થઈ શકે છે અને નફામા ંનકુસાન 
તરફ ર્દોરી જાય છે, જેનો અંર્દાજ ર્પણ મેળવી શકાશે અને આ પ્રકારનુ ં નકુસાન વેઠનાર 
વ્યસ્ક્તને વળતર ચકુવી શકાશે.  

b) જોખમનુ ંગૌણ ભારણ 

ધારો કે આ પ્રકારની ઘટના બનતી નથી અને કોઈ નકુસાન થતુ ંનથી. તેનો અથા એ થયો કે જે 
લોકો આ પ્રકારના સકંટનુ ં જોખમ ધરાવે છે તેમને કોઈ ભારણ ઉઠાવવુ ં ર્પડત ુ ં નથી? તેનો 
જવાબ છે કે પ્રાથર્મક ભારણ ઉર્પરાતં કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તએ જોખમના ગૌણ ભારણનુ ંર્પણ વહન 
કરવુ ંર્પડ ેછે.  

જોખમના ગૌણ ભારણમા ંજોખમકારક સ્સ્થર્તની સભંર્વતતાની શક્યતાને ધ્યાનમા ંરાખીને કોઈ 
વ્યસ્ક્તને થતી માનર્સક ક્ષચિંતા અને ખચા સામેલ છે. જો સકંટ ન આવે તો ર્પણ આ પ્રકારની 
ક્ષચિંતા કે જોખમની સભંર્વતતા તો રહ ેજ છે અને તેનુ ંભારણ ઉઠાવવુ ંજ ર્પડ ેછે. 

ચાલો તેમાથંી કેટલાકં ભારણને સમજીએ: 

i. પ્રથમ ક્ષચિંતા અને ડરના કારણે શારીરરક અને માનર્સક તાણ. ર્દરેક વ્યસ્ક્તમા ં ક્ષચિંતા અને 
ડરનુ ંસ્તર અલગ-અલગ હોય છે, ર્પણ તેનુ ંઅસ્સ્તત્વ જરૂર હોય છે અને તેના કારણે તણાવ 
જન્ટમે છે,જે વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્ય ર્પર અસર કરે છે. 

ii. બીજુ,ં કોઈ વ્યસ્ક્ત નકુસાન થશે કે નહીં તે ર્વશે અર્નર્િત હોય છે, ત્યારે આ પ્રકારની 
ઘટનાઓને ર્પહોંચી વળવા ભડંોળ અનામત રાખવામા ં જ સમજર્દારી છે. આ પ્રકારનુ ં
ભડંોળની જાળવણી કરવાનો ખચા થાય છે. ર્દાખલા તરીકે, આ પ્રકારના ભડંોળો તરણ કે 
રોકડ સ્વરૂરે્પ અને ઓછા વળતર સ્વરૂરે્પ હોઈ શકે છે. 

વીમા કંર્પનીને જોખમનુ ં હસ્તાતંરણ કરવાથી માનર્સક રાહત અનભુવી શકાય છે, અલગ રાખવા 
ર્પડતા ભડંોળનુ ંઅન્ટય જગ્યાએ રોકાણ કરી શકાય છે અને વેર્પાર કે વ્યવસાયનુ ંવધ ુઅસરકારક 
રીતે આયોજન કરી શકાય છે. આ કારણોસર વીમો જરૂરી છે. 

સ્વયરં્પરરિણ 2 

નીચેમાથંી કયુ ંગૌણ પ્રકારનુ ંજોખમનુ ંગૌણ ભારણ છે? 

I. વ્યવસાય કે વેર્પારમા ંર્વિેર્પનો ખચા 
II. ચીજવસ્તઓુને નકુસાનનો ખચા 
III. ભર્વષ્યમા ંસભંર્વત નકુસાનને ર્પહોંચી વળવાની જોગવાઈ સ્વરૂરે્પ અનામત ભડંોળ ઊભુ ંકરવુ ં
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IV. હૃર્દયરોગનાહમુલાનાર્પરરણામેહોસ્સ્ર્પટલમાભંરતીથઈનેસારવારમેળવવાનોખચા 

C. જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કરવાની ર્પદ્ર્તઓ 

કોઈ વ્યસ્ક્તને અન્ટય પ્રશ્ન થઈ શકે કે તમામ પ્રકારના જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન કરવા વીમો યોગ્ય 
ઉકેલ છે કે નહીં. તો તેને જવાબ છે ‘ના’.  

લોકો તેમના જોખમોનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કરી શકે તે માટેની ર્વર્વધ ર્પદ્ર્તઓમાનંી એક ર્પદ્ર્ત છે. અહીં 
તેઓ જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ વીમા કંર્પની ર્પર છે. જોકે જોખમોનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કરવાની અન્ટય કેટલીક 
ર્પદ્ર્તઓ છે, જે નીચે સમજાવી છેેઃ 

1. જોખમનુ ંર્નવારણ 

નકુસાન થઈ શકે તેવી સ્સ્થર્ત ટાળીને જોખમનુ ં ર્નયતં્રણ કરવાની ર્પદ્ર્ત જોખમ ર્નવારણ ર્પદ્ર્ત 
કહવેાય છે. એટલે કોઈ વ્યસ્ક્ત જોખમ સકંળાયેલુ ંહોય તેવી સરં્પર્િ, વ્યસ્ક્ત કે કામગીરીને ટાળવાનો 
પ્રયાસ કરી શકે છે.  

ઉર્દાહરણ 

i. અન્ટય કોઈને ઉત્ર્પાર્દનનો કોન્ટટ્રાક્ટ આર્પીને કોઈ વ્યસ્ક્ત ઉત્ર્પાર્દન સબંરં્ધત ચોક્કસ જોખમો દૂર 
કરી શકે છે. 

ii. અકસ્માત થવાના ડરથી કોઈ વ્યસ્ક્ત ઘરની બહાર નીકળવાનુ ં સાહસ ન કરી શકે અથવા 
ર્વરે્દશમા ંક્ષબમાર ર્પડવાને કારણે કોઈ પ્રવાસે જવાનુ ંટાળી શકે છે. 

ર્પણ જોખમનુ ં ર્નવારણ કરવાની ર્પદ્ર્ત જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન કરવાની નકારાત્મક ર્પદ્ર્ત છે. 
વ્યસ્ક્તગત અને સામાજજક પ્રગર્ત કરવા કેટલાકં જોખમ ઉઠાવવા જરૂરી છે. આ પ્રકારનુ ંસાહસ ન 
ખેડીને વ્યસ્ક્તઓ અને સમાજ તે લાભ ગમુાવશે, જે જોખમ ઉઠાવવાથી મળી શકે છે.  

2. સ્વ-વીમાકરણ (જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન ર્પોતાની રીતે કરવુ)ં 

કોઈ વ્યસ્ક્ત જોખમના સભંર્વત ર્પરરણામનુ ં વ્યવસ્થાર્પન કરવાનો અને જોખમ ઉઠાવવાનો તેમજ 
તેની અસરો ર્પોતાની રીતે ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે. આ ર્પદ્ર્તને સ્વ-વીમાકરણ કહવેાય છે.  

ઉર્દાહરણ 

કોઈ વેર્પારી ગહૃ અનભુવને આધારે ચોક્કસ મયાાર્દા સધુી નાનુ ં નકુસાન ઉઠાવવાની ર્પોતાની 
િમતાનો અંર્દાજ મેળવીને જોખમ ર્પોતાની રીતે ઉઠાવવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે.  
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3. જોખમમા ંઘટાડો અને તેનુ ંર્નયતં્રણ 

જોખમનુ ંર્નવારણ કરવાને બર્દલે આ ર્પદ્ર્ત વધ ુવ્યવહારરક અને પ્રસ્તતુ છે. તેનો અથા એ થયો કે 
નકુસાન થાય તેવી ઘટના ઘટે તેવા સજંોગોમા ંઘટાડો કરવો અને/અથવા જો આ પ્રકારની ઘટના 
ઘટે તો તેની અસર ઓછી કરવી. 

મહત્ત્વપણૂા 

ઘટના ઘટવાની શક્યતા ઓછી કરવાનુ ંમાર્પ ‘નકુસાન ર્નવારણ’ કહવેાય છે. નકુસાની ઘટાડવાનુ ં
માર્પ ‘નકુસાનીમા ંઘટાડો’ કહવેાય છે.  

જોખમના ઘટાડામા ં નકુસાનીના પ્રમાણ અને/અથવા આ માટેની ઘટનાઓમા ં ઘટાડો કરવા સાથે 
એકથી વધ ુરીતે સકંળાયેલી છેેઃ 

a) ર્શિણ અને તાલીમ,જેમ કે કમાચારીઓ માટે “ફાયર રિલ્સ” જેવી કવાયત ર્નયર્મતર્પણે 
યોજવી, અથવા િાઇવસા, ફોલ્કક્ષલફ્ટ ઓર્પરેટસાને હલે્મે્સ ર્પહરેવા અને સીટ બેલ્્સ વગેરે 
બાબતોની પરૂતી તાલીમ આર્પવી.  

તેનુ ં એક ઉર્દાહરણ આ હોઈ શકેેઃ શાળામા ં અભ્યાસ કરતા બાળકોને જકં ફૂડ ટાળવાનુ ં
ર્શિણ આર્પવુ.ં 

b) ર્પયાાવરણ સબંરં્ધત ફેરફારો,જેમ કે “ભૌર્તક” સ્સ્થર્તઓમા ં સધુારો કરવો, ર્દાખલા તરીકે 
ર્દરવાજે તાળા,ં બારીઓ ર્પર બાર અથવા શટસા વધ ુ સારા ં મારવા, ચોરી કે આગનો 
એલામ્પસા કે અસ્ગ્નશામકો સ્થાર્ર્પત કરવા. સરકાર જનતાનુ ં સ્વાસ્્ય સધુારવા પ્રદૂષણ 
ઘટાડવા અને અવાજનુ ંસ્તર ઓછં કરવા માટેના ર્પગલા ંલઈ શકે છે. મેલેરરયાની ર્દવાનો 
ર્નયર્મત છંટકાવ કરવાથી રોગચાળો અટકાવવામા ંમર્દર્દ મળે છે. 

c) ખતરનાક કે જોખમકારક કામગીરીઓમા ં ફેરફારો,જયારે મશીનરી અ ઉર્પકરણનો ઉર્પયોગ 
કરો અથવા અન્ટય કામગીરી કરતા હોય ત્યારે 

ર્દાખલા તરીકે સ્વસ્થ જીવનશૈલી અર્પનાવવાથી અને ર્દરરોજ સ્વસ્થ ભોજન યોગ્ય સમયે 
લેવાથી વ્યસ્ક્ત ઓછી ક્ષબમાર ર્પડ ેછે.  
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d) અલગ ર્પાડવુ,ં એક જગ્યાએ બધી ચીજવસ્તઓુ રાખવાને બર્દલે ર્વર્વધ જગ્યાએ તેને 
વહેંચી રે્દવી એ જોખમનુ ંર્નયતં્રણ કરવાની એક ર્પદ્ર્ત છે. તેની ર્પાછળનો આશય એ છે કે 
જો એક સ્થળે કોઈ અણબનાવ બને તો તેની અસર મયાારર્દત થઈ જાય છે. 

ર્દાખલા તરીકે જુર્દા ં જુર્દા ં ગોર્દામોમા ં માલસામાનનો સગં્રહ કરીને કોઈ વ્યસ્ક્ત નકુસાની 
ઘટાડી શકે છે. જો એક ગોર્દામમા ં દુઘાટના થાય અને માલસામાન નાશ ર્પામે તો તેની 
અસર નોંધર્પાત્ર રીતે ઘટી જશે.  

4. જોખમનુ ંસ્વવ્યવસ્થાર્પન 

તેનો સરં્દભા સકંટ આવે તો તેના ર્પરરણામે થતા નકુસાનને ર્પહોંચી વળવા ભડંોળની જોગવાઈ સાથે 
છે.  

a) નાણાકીય જોગવાઈ કરીને ર્પોતાની રીતે જોખમનુ ં  વ્યવસ્થાર્પન કરવામા ં કોઈ ર્પણ નકુસાન 
માટે ર્પોતાની રીતે ચકુવણી કરવાની બાબત સકંળાયેલી છે. આ પ્રરક્રયામા ં કંર્પની ર્પોતાના 
જોખમનો અંર્દાજ ર્પોતાની રીતે કાઢે છે અને તે માટેની ર્પોતાની રીતે કરે છે અથવા ઋણ લે છે. 
આ ર્પદ્ર્ત સ્વ-વીમાકરણ તરીકે ર્પણ જાણીતી છે. કંર્પની નકુસાનની અસર ઘટાડવા જોખમ 
ઘટાડવાની ર્વર્વધ ર્પદ્ર્તઓનો ઉર્પયોગ ર્પણ કરી શકે છે.  

b) જોખમનુ ં હસ્તાતંરણએ જોખમનુ ં સચંાલન ર્પોતાની રીતે કરવાની વૈકન્સલ્ર્પક ર્પદ્ર્ત છે. તેમા ં
અન્ટય ર્પિને નકુસાન માટે જવાબર્દારીઓ હસ્તાતંરરત કરવાની પ્રરક્રયા સકંળાયેલી છે. અહીં 
કમનસીબ બનાવ (કે સકંટ)ના ર્પરરણામે ઊભા થઈ શકે તેવા નકુસાનને અન્ટય ર્પિ ર્પર 
હસ્તાતંરરત કરવામા ંઆવે છે. 

વીમો જોખમ હસ્તાતંરણ કરવાના મખુ્ય સ્વરૂર્પોમાનં ુ ંએક સ્વરૂર્પ છે, અને તે નકુસાનની ભરર્પાઈ 
મારફતે ચોક્કસ અર્નર્િતતાને સ્થાને ર્નર્િતતા પ્રર્દાન કરે છે.   

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ર્વરૂદ્ એશઅુરન્ટસ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ (વીમો) અને એશઅુરન્ટસ (બાયંધરી) એ વ્યાવસાર્યક રીતે સચંાક્ષલત કંર્પનીઓ દ્વારા 
ઓફર થતા નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દનો છે. સમય સાથે આ બનેં વચ્ચેનો ભેર્દ વધ ુઅસ્ર્પષ્ટ થયો છે અને 
બનેંને લગભગ એકસરખા સમાન સમજવામા ંઆવે છે. જોકે અહીં નીચે કરવામા ંઆવેલી ચચાા 
મજુબ બનેં વચ્ચે સકૂ્ષ્મ ભેર્દો છે.  

ઇન્ટસ્યોરન્ટસનો સરં્દભા સભંર્વત ઘટના સામે સરુિાકવચ પ્રર્દાન કરવાનો છે, જયારે એશઅુરન્ટસનો 
સરં્દભા ભર્વષ્યમા ંબનશે તેવી ઘટના સામે સરુિાકવચ પ્રર્દાનો કરવાનો છે. ઇન્ટસ્યોરન્ટસ સભંર્વત 
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જોખમ સામે સરુિાકવચ પ્રર્દાન કરે છે, જયારે એશઅુરન્ટસ મતૃ્ય ુ જેવી ર્નર્િત ઘટનાઓ સામે 
સરુિાકવચ પ્રર્દાન કરે છે, જેમા ંઘટના ઘટશે તે નક્કી છે, ર્પણ કયા સમયે બનશે તે જ અર્નર્િત 
હોય છે. એશઅુરન્ટસ ર્પોક્ષલસીઓ જીવન વીમા સાથે સકંળાયેલી હોય છે.   

ડાયાગ્રામ 4: વીમો કેવી રીતે વીમાધારકને વળતર ચકુવે છે 
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જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ કરવાના અન્ટય કેટલીક ર્પદ્ર્તઓ છે. ર્દાખલા તરીકે, જયારે કંર્પની કોઈ ગ્રરૂ્પનો 
ભાગ હોય છે, ત્યારે જોખમ રે્પરેન્ટટ ગ્રરૂ્પ ર્પર હસ્તાતંરરત કરી શકાય છે, જે ર્પછી નકુસાન ભરર્પાઈ 
કરશે.  

એટલે જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ કરવા વીમો એકમાત્ર ર્પદ્ર્ત છે.  

સ્વયરં્પરરિણ 3 

જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ કરવાની ર્પદ્ર્ત નીચેનામાથંી કઈ છે? 

I. બેન્ટક એફડી 
II. વીમો 
III. ઇસ્ક્વટી શેર 
IV. રરયલએસ્ટેટ 
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D. જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કરવાના માધ્યમ તરીકે વીમો 

જયારે આર્પણે જોખમની વાત કરીએ, ત્યારે આર્પણો સરં્દભામા ં નકુસાન થવાની શક્યતા સાથે છે, 
નહીં કે વાસ્તર્વક નકુસાન સાથે. એટલે આ અરે્પક્ષિત નકુસાન છે. આ અરે્પક્ષિત નકુસાનનો ખચા (જે 
જોખમના ખચા જેટલો છે)  બે ર્પરરબળોનુ ંર્પરરણામ છેેઃ 

i. સભંાવના, જે નકુસાની તરફ ર્દોરી શકે તેવુ ંવીમાકૃત સકંટ છે 

ii. અસર કે નકુસાનની રકમ, જે સકંટનુ ંર્પરરણામ હોઈ શકે છે 

નકુસાનની સભંર્વતતા અને નકુસાનની રકમ વધારો હોય ત્યા ં જોખમનો ખચા વધશે. જોકે 
નકુસાનીનો ખચા અત્યતં વધારો હોય અને નકુસાન થવાની સભંાવના અત્યતં ઓછી હોય, તો 
જોખમનો ખચા ઓછો થશે.  

ડાયાગ્રામ 5:વીમાનીખરીર્દી અગાઉ ર્વચારવાલાયક બાબતો 

 

1. વીમાની ખરીર્દી અગાઉ ર્વચારવાલાયક બાબતો 

જયારે કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત વીમો ઉતરાવવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લે, ત્યારે તેણે નકુસાનીના ખચા સામે 
જોખમનુ ં હસ્તાતંરણ કરવાના ખચાની ગણતરી ર્પોતાની રીતે કરવી જોઈએ. જોખમ હસ્તાતંરણ 
કરવાનો ખચા એ પ્રીર્મયમ છે, જે અગાઉના ફકરામા ંઉલ્લેક્ષખત બે ર્પરરબળો ર્પર આધારરત છે. જયા ં
નકુસાન થવાની સભંર્વતતા અત્યતં ઓછી હોય, ર્પણ તેની અસર વધારે થઈ શકે તેવી સ્સ્થર્ત કે 
સજંોગો સામે વીમો ઉતરાવવો શે્રષ્ઠ છે. આ પ્રકારના સજંોગોમા ંવીમા (પ્રીર્મયમ) મારફતે જોખમના 
હસ્તાતંરણનો ખચા અત્યતં ઓછો આવશે, જયારે નકુસાની થાય તો તેનુ ં ભારણ અત્યતં વધારે 
આવશે.  



 

18 
 

a) નાના જોખમ માટે વીમો ન ઉતરાવો:જોખમનુ ં હસ્તાતંરણ કરવાનો ખચા (પ્રીર્મયમ) અને 
તેમાથંી પ્રાપ્ત થતા મલૂ્ય વચ્ચે તારકિક સબંધં હોવો જોઈએ. 

ઉર્દાહરણ 

સાધારણ બોલ રે્પનનો વીમો ઉતારવામા ંડહાર્પણ છે? 

b) તમે નકુસાન સહન કરવાની િમતાથી વધારે જોખમ ન લો:કોઈ ઘટનાના ર્પરરણામે એટલુ ં
તમે નાર્દારી નોંધાવો તેવી સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે એટલુ ંમોટંુ નકુસાન થવાની શક્યતા હોય, 
તો આ પ્રકારના જોખમને ર્પોતે ઉઠાવવાનો અક્ષભગમ વાસ્તર્વક અને યોગ્ય નથી.  

ઉર્દાહરણ 

જો કોઈ મોટી ઓઇલ રરફાઇનરીનો નાશ થાય કે તેમા ંનકુસાન થાય તો શુ ંથશે? કંર્પની આ 
નકુસાનનુ ંભારણ ઉઠાવી શકે? 

c) જોખમના સભંર્વત ર્પરરણામોનો ધ્યાનપવૂાક ર્વચાર કરો: જે સરં્પર્િઓને નકુસાન થવાની 
સભંર્વતતા ઓછી હોય, ર્પણ બહ ુ મોટંુ નકુસાન થવાની શક્યતા હોય તેવી સરં્પર્િઓનો 
વીમો ઉતરાવવો જ યોગ્ય છે. 

ઉર્દાહરણ 

અવકાશયાનનો વીમો ન ઉતરાવવાનુ ંકોઈ રે્દશને ર્પરવડી શકે? 

સ્વયરં્પરરિણ 4 

નીચેની કઈ સ્સ્થર્ત વીમાની જરૂરરયાત સચૂવે છે? 

I. કુટંુબના એકમાત્ર આધારભતૂ સભ્યનુ ંકસમયે મતૃ્ય ુથવુ ં
II. કોઈ વ્યસ્ક્ત ર્પોતાનુ ંવોલેટ ગમુાવી શકે 
III. શેરના ભાવમા ંએકાએક ઘટાડો થઈ શકે  
IV. કુર્દરતીધસારાનાકારણેઘરનુમંલૂ્યઘટીશકે 
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E. સમાજમા ંવીમાની ભરૂ્મકા 

વીમા કંર્પનીઓ રે્દશના આર્થિક ર્વકાસમા ંમહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે. રે્દશની સરં્પર્િનુ ંસરંિણ થાય 

અને જતન થાય તે સરુ્નર્િત કરવા નોંધર્પાત્ર પ્રર્દાન આરે્પ છે. તેમના કેટલાકં યોગર્દાન નીચે મજુબ 

છે. 

a) તેમના રોકાણોનો ફાયર્દો સમાજને વ્યાર્પક સ્વરૂરે્પ થાય છે. કોઈ ર્પણ વીમા કંર્પનીની િમતા કે 
સદ્રતા પ્રીર્મયમ સ્વરૂરે્પ એકત્ર કરવામા ં આવેલી મોટી રકમ અને તેના સયંકુ્ત 

વ્યવસ્થાર્પનમા ંછે.  

b) આ ભડંોળ વીમાધારકોના ફાયર્દા માટે એકત્ર કરવામા ં અને જાળવવામા ં આવે છે. વીમા 
કંર્પનીઓને આ ર્પાસુ ં ધ્યાનમા ં રાખવાની જરૂર છે. આ ભડંોળનો ઉર્પયોગ કરવા સબંરં્ધત 

તેમના તમામ ર્નણાયો વીમાધારકોને ફાયર્દો થાય તે રીતે લેવાવા જોઈએ. આ જ બાબત 

રોકાણમા ંર્પણ લાગ ુર્પડ ેછે. આ જ કારણે સફળ વીમા કંર્પનીઓ સટ્ટાકીય સાહસોમા ંએટલે કે 

શેર અને સ્ટોકમા ંરોકાણ કરતી નથી. 

c) વીમાની વ્યવસ્થાથી વ્યસ્ક્ત, તેના કુટંુબ, ઉદ્યોગ અને વેર્પારવાક્ષણજય અને સમરુ્દાય અને 

સપંણૂા રાષ્ટ્રને અનેક પ્રત્યિ અને ર્પરોિ ફાયર્દા થાય છે. વીમા ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ અને 

કોર્પોરેટ બનેંને પ્રત્યિ ફાયર્દો થાય છે, કારણ કે તેઓ અકસ્માત કે અણધારી ઘટના દ્વારા થઈ 

શકે તેવા સભંર્વત નકુસાન સામે સરંિણ મળે છે. એટલે વીમો આ અથામા ંઉદ્યોગમા ંમડૂીનુ ં
સરંિણ કરે છે અને વ્યવસાય અને ઉદ્યોગના ર્વકાસ અને ર્વસ્તરણ માટે મડૂી ઉર્પલબ્ધ કરે 

છે. 

d) વીમાથી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત તેના ભર્વષ્ય સાથે સકંળાયેલી ક્ષચિંતા અને ડરથી મકુ્ત થાય છે અને 

એટલે વેર્પારી સાહસોમા ં મડૂીનુ ં રોકાણ કરવા પે્રરાય છે તેમજ પ્રવતામાન સસંાધનોના 
અસરકારક રીતે ઉર્પયોગ કરવા પ્રોત્સારહત થાય છે. એટલે વીમો રોજગારીના સર્જન સાથે 
વાક્ષણજ્જયક અને ઔદ્યોક્ષગક ર્વકાસને પ્રોત્સાહન આરે્પ છે અને આ રીતે સ્વસ્થ અથાતતં્રમા ં
પ્રર્દાન આરે્પ છે અને રાષ્ટ્રીય ઉત્ર્પાર્દકતા વધારે છે. 

e) જયા ંસધુી તમારી સરં્પર્િ વીમાને ર્પાત્ર સકંટથી સભંર્વત નકુસાન કે નાશ સામે વીમાકૃત ન 

હોય ત્યા ંસધુી બેન્ટક કે નાણાકીય સસં્થા એડવાન્ટસ લોન ન આરે્પ તેવુ ંબની શકે. મોટા ભાગની 
બેન્ટકો કે નાણાકીય સસં્થાઓ સમાતંર જામીનગીરી તરીકે ર્પોક્ષલસી સરુ્પરત કરવાનો આગ્રહ 
કરે છે. 
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f) જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ વીમા કંર્પનીઓ લાયકાત ધરાવતા ઇજનેરો અને અન્ટય 

ર્નષ્ણાતો ર્પાસે સરવે અને સરં્પર્િની ચકાસણી કરાવે છે. તેઓ રેરટિંગ હતે ુમાટેજ  જોખમની 
આકારણી કરતા નથી, ર્પણ સાથે સાથે વીમાધારકોને જોખમમા ં ર્વર્વધ સધુારા કરવાના 
સચૂનો અને ભલામણો ર્પણ કરે છે, જેમા ંપ્રીર્મયમ ઓછં લાગશે.  

g) વીમા ઉદ્યોગને રે્દશમા ં ર્વરે્દશી મરુાની કમાણી કરતા ર્નકાસના વેર્પાર, જહાજ અને બેક્ન્ટકિંગ 

સેવાઓના િેત્ર સાથે સ્થાન આર્પવામા ંઆવે છે. ભારતીય વીમા કંર્પનીઓ 30થી વધ ુરે્દશોમા ં
કાયારત છે. આ કામગીરીઓમાથંી ર્વરે્દશી મરુાની કમાણી થાય છે અને તેઓ ર્પરોિ રીતે 

ર્નકાસનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે. 

h) વીમા કંર્પનીઓ આગમા ંનકુસાની ટાળવા, કાગોમા ંનકુસાની ટાળવા, ઔદ્યોક્ષગક સરુિા અને 

માગા સરુિામા ંર્વર્વધ એજન્ટસીઓ અને સસં્થાઓ સાથે ગાઢ રીતે સકંળાયેલી છે. 

મારહતી 

વીમો અને સામાજજક સરુિા 

a) આર્પણે સૌ જાણીએ છીએ કે સામાજજક સરુિાની જવાબર્દારી સરકારની છે. આ હતે ુમાટે સરકારે 

ર્વર્વધ કાયર્દા બનાવ્યા ં છે, જેમા ં સામાજજક સરુિાના માધ્યમ તરીકે ફરજજયાત કે વૈકન્સલ્ર્પક 

વીમાના ઉર્પયોગ સકંળાયેલ છે. કેન્ટર અને રાજય સરકારો તેમની સામાજજક જવાબર્દારીઓ અર્દા 
કરવા સામાજજક સરુિાની યોજનાઓ હઠેળ પ્રીર્મયમ ભરે છે.  

એમ્પપ્લોયી સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરેશન માટે એમ્પપ્લોયી સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ એક્ટ, 1948 ઘડવામા ં
આવ્યો છે, જે વીમાધારક ઔદ્યોક્ષગક કામર્દારો અને તેમના ર્પરરવારો માટે મારં્દગી, અિમતા, 
માતતૃ્વ અને મતૃ્ય ુ માટે વળતરરૂર્પી ફાયર્દા પ્રર્દાન કરે છે. આ યોજના સરકાર દ્વારા નોરટફાઇ 

કરવામા ંઆવેલા કેટલાકં ચોક્કસ ઔદ્યોક્ષગક ર્વસ્તારોમા ંકાયારત છે.  

b) વીમા કંર્પનીઓ સરકાર દ્વારા પ્રાયોજજત સામાજજક સરુિા યોજનાઓમા ંમહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે 

છે. રાષ્ટ્રીય ર્પાક વીમા યોજના (આરકેબીવાય) સામાજજક રક્ષ્ટએ મહત્િપણૂા કર્દમ છે. આ 

યોજનાનો લાભ વીમાધારક ખેડતૂોને જ ફાયર્દો પ્રર્દાન કરતી નથી, ર્પણ પ્રત્યિ અને ર્પરોિ રીતે 

સપંણૂા સમરુ્દાય માટે લાભર્દાયક છે. 

c) તમામ ગ્રામીણ વીમા યોજનાઓ વ્યાવસાર્યક ધોરણે કાયારત છે અને તેનો હતે ુ ગ્રામીણ 

ર્પરરવારોને સામાજજક સરુિા પ્રર્દાન કરવાનો છે. 
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d) સરકારી યોજનાઓને આ સમથાન આર્પવા ઉર્પરાતં વીમા ઉદ્યોગ વ્યાવસાર્યક ધોરણે સામાજજક 

સરુિા પરૂા ં ર્પાડવાના હતેસુર વીમા કવચ પ્રર્દાન કરે છે. ર્દાખલા તરીકેેઃ જનતા ર્પસાનલ 

એસ્ક્સડન્ટટ સ્કીમ, જન આરોગ્ય સ્કીમ વગેરે. 

સ્વયરં્પરરિણ 5 

નીચેનામાથંી કઈ વીમા યોજના વીમાકંર્પની દ્વારા સચંાક્ષલત છે અને સરકાર દ્વારા પ્રાયોજજત નથી?  

I. એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરેશન 
II. ર્પાક વીમા યોજના 
III. જન આરોગ્ય 
IV. ઉર્પરોક્તતમામ 
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સારાશં 

 વીમો એ ભડંોળના એકત્રીકરણ (પકૂ્ષલિંગ) દ્વારા જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ છે. 

 વીમાના હાલના પ્રવતામાન વ્યાવસાર્યક સ્વરૂર્પના મકૂ્ષળયા આર્પણને લડંનમા ંલોઇડ્સના કોફી 
હાઉસ સધુી ર્દોરી જાય છે. 

 વીમાની ગોઠવણમા ંનીચેની બાબતો સાથે સકંળાયેલી હોય છે: 

 સરં્પર્િ,  
 જોખમ,  
 સકંટ,  
 કરાર,  
 વીમાકંર્પનીઅને 
 વીમાધારક 

 જયારે સમાન જોખમ અને સમાન પ્રકારની સરં્પર્િઓ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ સામાન્ટય ભડંોળમા ં
પ્રર્દાન કરે ત્યારે આ વ્યવસ્થાને ભડંોળનુ ંએકત્રીકરણ કે પકૂ્ષલિંગ કહવેાય છે. 

 વીમા ઉર્પરાતં જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કરવાની અન્ટય ર્પદ્ર્તઓમા ંસામેલ છે: 

 જોખમનુ ંર્નવારણ,  
 જોખમનુ ંર્નયતં્રણ,  
 જોખમ ર્પોતાની રીતે ઉઠાવવુ,ં  
 જોખમનુ ંસ્વવ્યવસ્થાર્પન અને  
 જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ 

 વીમાના ત્રણ મળૂભતૂ ર્નયમો છે: 

 તમારી નકુસાન ઉઠાવવાની િમતા કરતા વધારે જોખમ ન લો,  
 જોખમના સભંર્વત ર્પરરણામોનો કાળજીપવૂાક ર્વચાર કરોઅને 
 નાના જોખમને ટાળવા મોટંુ જોખમ ન લો 
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ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો 

1. જોખમ 
2. પકૂ્ષલિંગ (વીમા ભડંોળનુ ંએકત્રીકરણ) 
3. સરં્પર્િ 
4. જોખમનુ ંભારણ 
5. જોખમનુ ંર્નવારણ 
6. જોખમનુ ંર્નયતં્રણ 
7. જોખમનુ ંભારણ ર્પોતાની રીતે ઉઠાવવુ ં
8. જોખમનુ ંસ્વવ્યવસ્થાર્પન 
9. જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ 
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સ્વર્પરરિણના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ IIછે. 

ભારતમા ંવીમા ઉદ્યોગના ર્નયમન માટે વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામડંળ (ઇરડા) નામની 
સસં્થા અસ્સ્તત્વમા ંછે.  

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે. 

ભર્વષ્યમા ં સભંર્વત નકુસાન માટેની જોગવાઈ તરીકે અલગથી ભડંોળ ઊભુ ં કરવાની જરૂરરયાત 
જોખમનુ ંગૌણ ભારણ છે.  

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્ર્પIIછે. 

વીમો જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ કરવાની ર્પદ્ર્ત છે.  

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્ર્પ Iછે. 

કુટંુબ માટે આધારભતૂ વ્યસ્ક્તનુ ં કસમયે મતૃ્ય ુ થવાથી આખુ ં કુટંુબ ર્નરાધાર થઈ જાય છે, આ 
પ્રકારની સ્સ્થર્ત જીવન વીમો ઉતરાવવાની જરૂરરયાત સચૂવે છે.  

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે. 

જનઆરોગ્ય વીમા યોજના વીમાકંર્પની દ્વારા સચંાક્ષલત છે અને સરકારની પ્રાયોજક નથી. 

સ્વ-ર્પરરિણ પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

રરસ્ક પકૂ્ષલિંગ (જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન કરવા ભડંોળનુ ંએકત્રીકરણ) મારફતે જોખમના હસ્તાતંરણને 
________કહવેાય છે. 
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I. બચત 
II. રોકાણ 
III. વીમો 
IV. જોખમમા ંઘટાડો 

પ્રશ્ન 2 

જોખમ ઊભુ ંથવાની શક્યતા ઘટાડવા માટેનુ ંમાર્પ _____તરીકે જાણીત ુ ંછે. 

I. જોખમની જાળવણી 
II. નકુસાન ર્નવારણ 
III. જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ 
IV. જોખમનુ ંર્નવારણ 

પ્રશ્ન 3 

જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ વીમાકંર્પનીને કરવાથી ___________શક્ય છે. 

I. આર્પણી સરં્પર્િઓ ર્વશે બેર્દરકાર બની જવુ ં 
II. નકુસાની થવાના કેસમા ંવીમાકંર્પની ર્પાસેથી વળતર મેળવવુ ં
III. આર્પણી સરં્પર્િઓના સભંર્વત જોખમની અવગણના 
IV. માનર્સક શારં્ત માણવી અને વ્યવસાયને વધારે અસરકારક રીતે આયોજન કરવુ ં

પ્રશ્ન 4 

આધરુ્નક વીમા વ્યવસાયના મળૂ __________સધુી ર્દોરી જાય છે. 

I. બોટોમ્રી 
II. લોઇડ્સ 
III. રહોડ્સ 
IV. મલ્હોત્રા સર્મર્ત 

પ્રશ્ન 5 

વીમાના સરં્દભામા ં‘જોખમનુ ંર્પોતાની રીતે સચંાલન’ની સ્સ્થર્ત એવી છે, જેમા ં_____. 

I. નકુસાન કે નાશની સભંર્વતતા નથી 

II. નકુસાની કરતી ઘટનાનુ ંકોઈ મલૂ્ય નથી 
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III. વીમો સરં્પર્િને કવચ પ્રર્દાન કરે છે 
IV. વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની રીતે જોખમ અને તેની ર્પરરણામો ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે 

પ્રશ્ન 6 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

I. વીમો સરં્પર્િનુ ંસરંિણ કરે છે 
II. વીમો નકુસાની અટકાવે છે 
III. વીમો નકુસાનની સભંર્વતતા ઘટાડ ેછે 
IV. જયારે સરં્પર્િને નકુસાન થાય છે ત્યારે વીમાકંર્પની વળતર ચકુવે છે 

પ્રશ્ન 7 

400 ઘરમાથંી, સરેરાશ રૂ. 20,000નુ ં મલૂ્ય ધરાવતા ર્દરેક 4 ઘર ર્દર વષમેટ સળગી જાય છે અને 
સયંકુ્તર્પણે રૂ. 80,000નુ ં નકુસાન થાય છે. તો આ નકુસાની સરભર કરવા ર્દરેક મકાનમાક્ષલકે 
વાર્ષિક કેટલુ ંપ્રર્દાન કરવુ ંજોઈએ? 

I. રૂ. 100/-   
II. રૂ. 200/-    
III. રૂ. 80/-  
IV. રૂ. 400/- 

પ્રશ્ન 8 

નીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

I. વીમો એ ‘ઘણા’ દ્વારા ‘ઓછા લોકો’ના નકુસાનની વહેંચણી કરવાની ર્પદ્ર્ત છે 
II. વીમો એ એક વ્યસ્ક્તનુ ંજોખમ બીજી વ્યસ્ક્ત ર્પર હસ્તાતંરણ કરવાની ર્પદ્ર્ત છે 
III. વીમો એ ‘ઓછા લોકો’ દ્વારા ‘ઘણા લોકો’ના નકુસાનની વહેંચણી કરવાની ર્પદ્ર્ત છે 
IV. વીમો એ ઓછા લોકોના ફાયર્દાને અક લોકોને હસ્તાતંરરત કરવાની ર્પદ્ર્ત છે 

પ્રશ્ન 9 

વીમાકંર્પની જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ સરં્પર્િનો સરવે અને ચકાસણી કરવાની ગોઠવણ કેમ 
કરે છે? 

I. રેરટિંગના હતે ુમાટે જોખમની આકારણ કરવા 
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II. વીમાધારકે સરં્પર્િ કેવી રીતે ખરીર્દી હતી તેની જાણકારી મેળવવા 
III. અન્ટય વીમાકંર્પનીઓએ ર્પણ સરં્પર્િનુ ંર્નરીિણ કયુું હત ુ ંકે નહીં તેની જાણકારી મેળવવા 
IV. બાજુની સરં્પર્િ ર્પણ વીમાકૃત છે કે નહીં તેની જાણકારી મેળવવા 

પ્રશ્ન 10 

નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્ર્પ વીમાની પ્રરક્રયાને ઉિમ રીતે વણાવે છે? 

A. થોડા દ્વારા અનેક લોકોના નકુસાનની વહેંચણી 
B. ઘણા દ્વારા થોડા લોકોના નકુસાનની વહેંચણી 
C. થોડા લોકોના નકુસાનની એખ વ્યસ્ક્ત દ્વારા વહેંચણી 
D. સબર્સડી મારફતે નકુસાનની વહેંચણી 
 

સ્વર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે. 

રરસ્ક પકૂ્ષલિંગ મારફતે જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ વીમા તરીકે ઓળખાય છે. 

જવાબ 2 

સાચોર્વકલ્ર્પII છે. 

જોખમઊભુથંવાનીશક્યતાઘટાડવામાટેનુમંાર્પનકુસાન ર્નવારણ તરીકે જાણીત ુ ંછે. 

જવાબ 3 

સાચોર્વકલ્ર્પIV છે. 

જોખમનુહંસ્તાતંરણવીમાકંર્પનીનેકરવાથીમાનર્સક શારં્ત માણવી અને વ્યવસાયને વધારે અસરકારક 
રીતે આયોજન કરવુ ંશક્ય છે. 

જવાબ 4 

સાચોર્વકલ્ર્પII છે. 

આધરુ્નકવીમાવ્યવસાયનામળૂલોઇડ્સ સધુી ર્દોરી જાય છે. 

જવાબ 5 
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સાચોર્વકલ્ર્પIV છે. 

વીમાના સરં્દભામા ં ‘જોખમનુ ંર્પોતાની રીતે સચંાલન’ની સ્સ્થર્ત એવી છે, જેમા ંવ્યસ્ક્ત ર્પોતાની રીતે 
જોખમ અને તેની ર્પરરણામો ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે. 

જવાબ 6 

સાચોર્વકલ્ર્પ IV છે. 

જયારેસરં્પર્િનેનકુસાનથાયછેત્યારેવીમાકંર્પનીવળતરચકુવેછે 

જવાબ 7 

સાચોર્વકલ્ર્પII છે. 

ર્દરેકમકાનમાક્ષલકેનકુસાનભરર્પાઈકરવારૂ.200 ચકુવવા જોઈએ. 

જવાબ 8 

સાચોર્વકલ્ર્પI છે. 

વીમોએ‘ઘણા’ દ્વારા ‘ઓછા લોકો’ના નકુસાનની વહેંચણી કરવાની ર્પદ્ર્ત છે 

જવાબ 9 

સાચોર્વકલ્ર્પI છે. 

જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ વીમાકંર્પનીઓ રેરટિંગ હતેઓુ માટે જોખમની આકારણી કરવા 
સરં્પર્િનો સરવે અને તેની ચકાસણી કરે છે.  

જવાબ 10 

સાચોર્વકલ્ર્પII છે. 

વીમો થોડા લોકોનુ ં નકુસાન સમાન પ્રકારની સ્સ્થર્ત કે જોખમ ધરાવતા લોકો વચ્ચે વહેંચવાની 
પ્રરક્રયા ગણી શકાય છે.  
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પ્રકરણ 2  

ગ્રાહક સેવા 
પ્રકરણ ઓળખ 

આ પ્રકરણમા ં તમે ગ્રાહક સેવાની મહિા શીખશો. તમે ગ્રાહકને સેવા પરૂી ર્પાડવામા ં એજન્ટટની 
ભરૂ્મકાને જાણશો. તમે એ ર્પણ જાણશો કે કેવી રીતે ગ્રાહક સાથે સરેં્દશાવ્યવહાર સાધવો અને 
જોડાવુ.ં 

બોધર્પાઠ 

 

A. ગ્રાહક સેવાની મહત્ત્વતા 
B. ગ્રાહકને સુરં્દર સેવા પરૂી ર્પાડવામા ંએજન્ટટની ભરૂ્મકા 
C. સરેં્દશાવ્યવહાર કૌશલ્ય 
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A. ગ્રાહક સેવાની મહત્ત્વતા 

1. શા માટે ગ્રાહક સેવા? 

ગ્રાહક જ એક વેર્પારને રોજીરોટી પરૂી ર્પાડ ેછે અના માટે કોઈ સાહસ તેમને ઊણી સેવા ન આર્પી 
શકે. ગ્રાહક સેવા અને સબંધંોની ભરૂ્મકા અન્ટય પ્રોડક્્સ કરતા વીમાના સજંોગોમા ંવધ ુમહત્ત્વની 
છે. આમ થવા ર્પાછળનુ ંકારણ એ છે કે ભૌર્તક ચીજવસ્ત ુકરતા વીમો એક અલગ સેવા છે. 

ચાલો આર્પણે ચકાસીએ કે વીમો ખરીર્દવો એ કાર ખરીર્દવાથી અલગ કેવી રીતે છે. 

કાર કારનો વીમો 

તે ભૌર્તક ચીજ છે, જે જોઈ, હંકારી 
શકાય છે અને અનભુવ કરાવે છે. 

તે એક કરાર છે કારને ભર્વષ્યમા ંકોઈ અણધારી 
ઘટનાથી થનારા નકુસાન કે હાર્નની ભરર્પાઈ કરાવી 
આર્પવાનો. કોઈ અણધારી ઘટના ન બને ત્યા ંસધુી કોઈ 
વીમાના લાભને સ્ર્પશી કે અનભુવી શકતુ ંનથી. 

કારને ખરીર્દનારાની ખરીર્દીના સમયે 
આનરં્દ માણવાની અમકુ અરે્પિા હોય છે. 

આ અનભુરૂ્ત વાસ્તર્વક અને સમજવામા ં
સરળ હોય છે. 

વીમાની ખરીર્દી તાત્કાક્ષલક આનરં્દ માણવા માટે નહીં, 
ર્પરંત ુસભંર્વત હાર્ન ર્વષે ઉચાટ/ડરને લગતી હોય છે. 

કોઈ ર્પણ વીમાગ્રાહક કર્દી એવી સ્સ્થર્તની ઉત્સકુતાથી 
રાહ નથી જોતો જેમા ંતેને લાભની ચકૂવણી કરાય. 

કાર ફેક્ટરી એસેમ્પબલી લાઈનમા ંબને છે, 

શોરૂમમા ંવેચાય છે અને સડક ર્પર 
હંકારાય છે. 
બનાવવા, વેચવા અને ઉર્પયોગ એ 
ત્રણેય પ્રરક્રયાના સ્થળો અને સમય 
અલગ હોય છે. 

વીમાના સજંોગોમા ંએવુ ંજોવા મળયુ ંછે કે ઉત્ર્પાર્દન 
અને વર્પરાશ એકસાથે થાય છે. આ સહકાયાતા જ 
તમામ સેવાઓનુ ંએક અલગ ર્પાસુ ંછે. 

 

ગ્રાહકને તો સેવાની જ અનભુરૂ્ત થાય છે. આ બાબત ધાયાા કરતા ઓછી હોય તો તેનાથી અસતંોષ 
થાય છે. સેવાની કુશળતા ધાયાા કરતા ઊંચી રહ,ે તો ગ્રાહક આનરં્દર્વભોર બની જાય છે. ર્દરેક 
સાહસનો ધ્યેય આ માટે ગ્રાહકને આનરંર્દત કરવાનો હોય છે. 

2. સેવાની ગણુવિા 

જીવન વીમા કંર્પનીઓ અને તેના એજન્ટટો સરહતના કમાચારીઓ માટે ઊચ્ચ ગણુવિાની સેવા પરૂી 
ર્પાડીને ગ્રાહકોને આનરંર્દત કરવા જરૂરી હોય છે. 
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ર્પરંત ુઉચ્ચ ગણુવિાવાળી સેવા એટલે શુ?ં તેના ર્પરરબળો કયા છે?  

સેવા ગણુિા અંગે જાણીત ુ ંમોડલે (જેનુ ંનામ છે “સવાક્યઅુલ”) આર્પણને કેટલીક બાબતો જણાવશે. 

તે સેવા ગણુવિાના ર્પાચં મોટા સચૂકાકંો ર્પર ભાર મકેૂ છે:  

a) ર્વશ્વસનીયતાેઃ વચન મજુબની સેવા પરૂી ર્પાડવાની િમતાનો આધાર ર્વશ્વસનીયતા ર્પર 
છે. મોટાભાગના ગ્રાહકો ર્વશ્વસનીયતાને જ સેવા ગણુવિાના ર્પાચં મખુ્ય આધારસ્તભંોમા ં
સૌથી મજબતૂ ગણે છે. તે ર્પાયા ર્પર જ ર્વશ્વાસની ઈમારત ચણાય છે. 

b) પ્રત્યિુરતાેઃ સેવા પરૂી ર્પાડનારની ગ્રાહકને મર્દર્દરૂર્પ થવાની ઉત્સકુતા અને િમતા ર્દશાાવે 
છે જેથી ગ્રાહકની જરૂરરયાતનો યોગ્ય પ્રત્યિુર આર્પી શકાય. તેનુ ં આકલન કરવા માટે 
ગર્ત, સચોટતા અને વલણ જેવા ર્પરરબળો કામ લાગે છે જેને સેવા પરૂી ર્પાડતી વેળાએ 
ર્દશાાવાય છે. 

c) ખાતરીેઃ આ ર્પરરબળ સેવા પરૂી ર્પાડનારના જ્ઞાન, સિમતા અને સૌજન્ટયતા આધારરત છે 
જેથી તેઓ ર્વશ્વાસ પ્રસ્થાર્ર્પત કરી શકે. સેવા કમાચારી કેટલી સારી રીતે જરૂરરયાતોને 
સમજયા છે અને તેને પરૂી ર્પાડવા સિમ છે તેનુ ંઆકલન ગ્રાહક કરે છે. 

d) સવેંર્દનાેઃ આ બાબત માનવીય સ્ર્પશા ધરાવે છે. તે ર્દશાાવવા તમારો અક્ષભગમ કાળજી 
લેનારો અને વ્યસ્ક્તગત ધ્યાન આર્પનારો હોવો જોઈએ. 

e) દૃશ્યતાેઃ તે બાબત ગ્રાહક જોઈ, સાભંળી અને સ્ર્પશા કરી શકે તેવા ભૌર્તક ર્પયાાવરણલિી 
ર્પરરબળો ર્દશાાવે છે. ર્દા.ત. સ્થળ, લેઆઉટ અને સ્વચ્છતા એવા ર્પરરબળો છે જેને વીમા 
કંર્પનીની ઓરફસની પ્રથમ મલુાકાત ર્દરર્મયાન જ તેની કાયાિમતાના માર્પરં્દડ તરીકે 
આલેખી શકાય છે. શારરરીક રે્દખાવ ર્પણ તેટલો જ અગત્યનો છે કારણ કે ર્પહલેી છાર્પ એ 
હંમેશને માટે સાથે રહ ેછે. અને ર્પછી જ સેવાની અનભુરૂ્ત થાય છે. 

3. ગ્રાહક સેવા અને વીમો 

જીવન વીમા ઉદ્યોગમા ંતમે કોઈ ર્પણ અગ્રણી વેચાણકતાાને પછૂશો કે તેમની સફળતાનુ ંરહસ્ય શુ ંછે 
તો તમને એકસરખો જવાબ મળશે કે તેમના પ્રવતામાન ગ્રાહકોની છત્રછાયા અને ટેકા થકી જ તેઓ 
તેમની આવકનો મોટો રહસ્સો રળી શક્યા છે જે રકમ કોન્ટટ્રાક્ટના રરન્ટયઅુલ ર્પર કર્મશન સ્વરૂરે્પ 
તેમને પ્રાપ્ત થતી રહ ેછે. તેમના ગ્રાહકો ર્પણ નવા ગ્રાહકો ખેંચવામા ંમર્દર્દરૂર્પ થઈ શકે છે. 

તો ર્પછી તેમની સફળથાનુ ંરહસ્ય શુ ંછે? સૌથી સામાન્ટયતેઃ મળનારો જવાબ હશે, ર્પોતાનાગ્રાહકોની 
સેવા કરતા રહવેાની વચનબદ્તા. 
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કેવી રીતે કોઈ ગ્રાહકને ખશુ રાખવાથી એજન્ટટ અને કંર્પનીને લાભ થતો રહ ે છે? આ સવાલનો 
જવાબ આર્પવા ગ્રાહકના જીવનર્પયુંત મલૂ્ય તરફ નજર ર્દોડાવીએ. 

વ્યાખ્યા 

ગ્રાહકના જીવનર્પયુંત મલૂ્યનીવ્યાખ્યા આર્થિક લાભોના સરવાળાથી થાય છે જેને ગ્રાહક સાથે લાબંા 
સમય સધુી એક મજબતૂ સબંધં કે નાતો કેળવીને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. 

ડાયેગ્રામ 1:ગ્રાહક જીવનર્પયુંત મલૂ્ય 

 

એક એજન્ટટ કે જે સેવા આર્પીને ગ્રાહકો સાથે ઘર્નષ્ઠ નાતો જોડ ે છે, પ્રર્તષ્ઠા અને બ્રાન્ટડ વેલ્યનુ ુ ં
સર્જન કરે છે, અને જે વ્યાર્પારને ર્વસ્તારવામા ંમર્દર્દરૂર્પ થતા હોય. 

તમારી જાતને ચકાસો 1 

ગ્રાહકના જીવનર્પયુંત મલૂ્યનો તમારો મતલબ શુ ંથાય છે? 

 I. ગ્રાહકને તેમના જીવનકાળ સધુી સેવા પરૂી ર્પાડતી વેળાએ થયેલો ખચા 
 II. રળવામા ંઆવેલા વેર્પારના આધારે ગ્રાહકને અર્પાતો રેન્ટક 
 III. આર્થિક લાભોનો સરવાળો જેને હાસંલ કરી શકાય છે ગ્રાહક સાથે લાબંાગાળાના સબંધંો કેળવીને 
 IV. મહિમ વીમો કે જે ગ્રાહક સાથે સકંક્ષલત હોય. 
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B. સવોિમ ગ્રાહક સેવા પરૂી ર્પાડવામા ંવીમા એજન્ટટની ભરૂ્મકા 

ચાલો હવે આર્પણે ર્વચારીએ કે કેવી રીતે એક એજન્ટટ ગ્રાહકને સવોિમ સેવા આર્પી શકે. અહીં 
ભરૂ્મકાનો આરંભ વેચાણના તબકે્ક નક્કી થાય છે અને કરારના સમયગાળા સધુી ચાલતો રહ ેછે. 

ચાલો, હવે આર્પણે એક કોન્ટટ્રાક્ટના કેટલાક સીમાક્ષચહ્નો જોઈએ અને રે્દરેક ર્પગલે ભજવાતી 
ભરૂ્મકાઓને ર્પણ. 

1. વેચાણનુ ંકેન્ટર – શે્રષ્ઠ સેવા 

સેવાનુ ં પ્રથમ ક્ષબિંદુ છે વેચાણનુ ં કેન્ટર. જીવન વીમો ખરીર્દતી વેળાએ ઉર્દભવતા સૌથી અગત્યના 
સભ્યોમા ંસામેલ છે ખરીર્દવા માટે કવરેજની (સમ એશ્યોડા) રકમનો સરવાળો 

એજન્ટટ ખરેખર તેનુ ંકર્મશન ત્યારે જ મેળવી શકે છે જયારે તે આ મામલે વધ ુસારી સલાહ આર્પી 
શકે. જીવન વીમા પ્રોડક્ટની ખરીર્દી શે્રણીબદ્ રિણો મેળવવા અને વ્યસ્ક્તના જીવનકાળમા ં
ઉર્દભવનારી જરૂરરયાતો માટે બચત જોઈએ છે. 

એજન્ટટ આ જરૂરરયાતોને સમજીને એવી પ્રોડક્ટ સચૂવવા સિમ હોવો જોઈએ જેના લાભોના 
ર્પરરબળો આ જરૂરરયાતોને ર્પહોંચી વળવા યોગ્ય જ હોવો જોઈએ. 

એજન્ટટની ભરૂ્મકા રહ ે છે ગ્રાહકને કોચ અને તેના ભાગીર્દાર તરીકે સાકંળવાની રહ ે છે જે તેને 
ર્પોતાના જીવનકાળમા ંજોખમોના વધ ુઅસરકારક સચંાલન માટે મર્દર્દ કરે છે. 

બીજા શબ્ર્દોમા ં કહીએ તો વીમા એજન્ટટની ભરૂ્મકા માત્ર સેલ્સમેન કરતા ઘણી અલગ છે. તે 
વ્યસ્ક્તગત નાણાકીય ભાગીર્દાર અને સલાહકાર, એક અન્ટડરરાઈટર, એક રડઝાઈનર ર્પણ હોવા 
જોઈએ કે જે ર્દશાાવેલા ઉર્પાયો જણાવે અને એક ર્નમાાતા કે જે લાબંા ગાળાના સબંધંો અને ર્વશ્વાસ 
પ્રસ્થાર્ર્પત કરવા માગતા હોવ, બધે જ. 

2. પ્રર્પોઝલનો તબક્કો 

એજન્ટટે જીવન વીમા માટે ર્દરખાસ્ત પ્રર્પોઝલ ભરવામા ંગ્રાહકને મર્દર્દ કરવાની રહ ે છે. વીમાર્દારે 
તેમા ંકરાયેલા ર્નવેર્દનની જવાબર્દારી લેવાની હોય છે. 

એજન્ટટ દ્વારા પ્રર્પોઝલ ફોમામાનંા ર્દરેક સવાલના જવાબ ભરવાની ર્વગતો પ્રર્પોઝરને સમજાવાય તે 
બાબત અત્યતં મહત્ત્વપણૂા છે. ર્દાવો કરવાનો આવે તો તે સજંોગોમા ંયોગ્ય અને પણૂા મારહતી પરૂી 
ર્પાડવામા ંર્નષ્ફળતાથી ગ્રાહકના ર્દાવાની શક્યતા ખોરવાઈ શકે છે. 
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ક્યારેક ર્પોક્ષલસીને પણૂા કરવા વધારાની ર્વગતો ર્પણ જોઈએ છે. આવા સજંોગોમા ં કંર્પની ગ્રાહકને 
પ્રત્યિ રીતે અથવા એજન્ટટ/સલાહકાર દ્વારા જાણ કરી શકે છે. આવા સજંોગોમા,ં ગ્રાહકને તમામ 
જરૂરી ઔર્પચારરકતાઓ પણૂા કરીને આ બાબત કેમ જરૂરી છે તે સમજાવવી ર્પણ જરૂરી છે. 

3. સ્વીકાયાતાનો તબક્કો 

a) પ્રથમ ર્પ્રર્મયમ રસીર્દ(FPR) 

કંર્પની દ્વારા વીમાર્દારને એફર્પીઆર જારી કરાય તે સરુ્નર્િત કરવાની જવાબર્દારી એજન્ટટની છે. 

આ બાબતમા ંયોગ્ય કાયાવાહીથી ગ્રાહકને એ બાબતની અનભુરૂ્ત થાય છે કે તેના રહતો એજન્ટટ 
અને કંર્પનીના સરુક્ષિત હાથોમા ંછે. 

b) ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજની રડક્ષલવરી 

ર્પોક્ષલસીની રડક્ષલવરી એ એજન્ટટ ર્પાસે ગ્રાહકનો સરં્પકા  કરવાની વધ ુ એક તક છે. કંર્પનીના 
ર્નયમો અનમુર્ત આરે્પ તો ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ રૂબરૂમા ં આર્પવો જોઈએ, જે માટે તેને પ્રાપ્ત 
કરીને ર્દસ્તાવેજ સીધેસીધો ગ્રાહકને આર્પવો જોઈએ. 

ર્પોક્ષલસી સીધેસીધી અથવા ટર્પાલથી મોકલાય, તો ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મોકલાયાની જાણ થયા 
બાર્દ એજન્ટટે ગ્રાહકનો સરં્પકા  કરવો જોઈએ. આ એક તક છે ગ્રાહકની મલુાકાત લઈને તેને 
મળેલા ર્દસ્તાવેજ ર્વષેની કોઈ ર્પણ મ ૂઝંવણ દૂર કરવાની. આ પ્રસગેં ર્પોક્ષલસીની જોગવાઈઓ 
તેમજ ર્પોક્ષલસીના અર્ધકારો અને ગ્રાહકને મળતા ર્વશેષ લાભોની ર્પણ તેને જાણ કરાવી 
જોઈએ. આ બાબત સેવાના સ્તરને વેચાણ ર્પછીના તબક્કા સધુી લબંાવવાની ઉત્સકુતા ર્દશાાવે 
છે. 

આ બેઠક ગ્રાહકને સેવા પરૂી ર્પાડીને તમામ સહાય ર્પાઠવવાની એજન્ટટની ઉત્સકુતા પ્રર્તબદ્ 
કરવાની એક તક ર્પણ આરે્પ છે. 

ત્યારર્પછીનુ ં તારકિક ર્પગલુ ં અન્ટય વ્યસ્ક્તઓના નામ-સરનામા મેળવવાનો છે જેમને ગ્રાહક 
ઓળખે છે અને જેઓ કર્દાચ એજન્ટટની સેવાનો લાભ મેળવી શકે છે. જો ગ્રાહક ર્પોતે આ લોકોનો 
એજન્ટટને સરં્પકા  કરાવી આરે્પ તો તેનો મતલબ વેર્પારમા ંસારી પ્રગર્ત કહવેાય. 

c) ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી 

એજન્ટટે સતત ગ્રાહકના સરં્પકામા ં રહીને તેમને એ યાર્દ અર્પાવતા રહવેાનુ ં છે કે ર્પોક્ષલસીનુ ં
ર્પ્રર્મયમ ચકૂવવાનુ ંથયુ ંછે જેથી ર્પોક્ષલસી લેપ્સ ન થઈ જાય. 



 

35 
 

ગ્રાહક સાથે સમયાતંરે સરં્પકા  રહવેાથી આ સબંધં મજબતૂ બને છે, જે માટે તેમને કોઈ તહવેાર 
કે ર્પારરવારરક પ્રસગેં શભેુચ્છા ર્પણ ર્પાઠવી શકાય છે. આ પ્રકારે જ જયારે કોઈ દુેઃખર્દ ઘટના 
બને ત્યારે ર્પણ તેમને પરૂતી સહાય કરવાથી જરૂરતના સમયે માણસ ઉર્પલબ્ધ હોવાની 
અનભુરૂ્ત કરાવી શકાય છે. 

4. ર્દાવાનુ ંસમાધાન 

ર્દાવાના સમાધાન સમયે એજન્ટટની સૌથી અગત્યની ભરૂ્મકા રહ ેછે. તેનુ ંકામ એ સરુ્નર્િત કરવાનુ ં
છે કે ર્દાવાની ર્વગતો ર્વષે ગ્રાહકને તાત્કાક્ષલક જાણ કરાય અને કોઈ ર્પણ ર્દાવા પછૂર્પરછ જરૂરી 
હોય તો તેમા ંઝડર્પી કાયાવાહી હાથ ધરાય. 

5. અન્ટય સેવાઓ 

ર્પોતાના ર્પોક્ષલસીધારકો સાથે ર્નયર્મત સરં્પકામા ંરહીને એજન્ટટ ડુન્સપ્લકેટ ર્પોક્ષલસી, ર્પોક્ષલસી લોનની 
ચકૂવણી, નોર્મનેશનમા ં ફેરફાર, એસાઈન્ટમેન્ટટ તથા લેપ્સ થયેલી ર્પોક્ષલસીને ફરી સજીવન કરવા 
જેવી જેવાઓ ગ્રાહકને પરૂી ર્પાડી શકે છે. 

6. કરાર ર્નવારણ 

ગ્રાહકને કોઈ ફરરયાર્દ હોય ત્યારે તેને સૌથી વધ ુ પ્રાથર્મકતા આર્પવી જોઈએ. યાર્દ રાખો કે, 

ફરરયાર્દના સજંોગોમા ંસેવા આર્પવામા ંર્નષ્ફળતાથી (તેમા ંવીમાર્દારના રેકડામા ંસધુારામા ંર્વલબંથી 
માડંીને ર્દાવાના સમાધાનમા ં યોગ્યતાના અભાવ સધુીનો સમાવેશ થાય છે) ગ્રાહકની તકલીફોમા ં
ઉમેરો જ થવાનો છે. 

ગ્રાહક ર્નરાશ થઈને ક્રોધે એટલા માટે ભરાય છે કારણ કે આવી ર્નષ્ફળતા માટે તેમના ર્પોતાના 
અથાઘટનો હોય છે. ર્દરેક વખતે સેવામા ંર્નષ્ફળતાથી ગ્રાહકને બે પ્રકારની લાગણીઓ થાય છે: 

 સૌથી ર્પહલેા ંતેમને છેતરાયાની લાગણી અનભુવાય છે. 

 બીજી લાગણી તેમનો અહમ ્ઘવાયાની છે – કારણ કે તેમને સાવ નાના માણસ હોવાની 
અનભુરૂ્ત કરાવાય છે. 

કોઈ ગ્રાહક સાથેના સબંધંમા ંફરરયાર્દ એ અગત્યની “સત્યની િણ” હોય છે, જો કંર્પની તેને યોગ્ય 
રીતે લે તો ગ્રાહકની વફાર્દારી સધુારી શકવાની તેનામા ંિમતા છે. માનવીય સ્ર્પશા અહીં અગત્યનો 
ર્નવડ ેછે, કારણ કે ગ્રાહકને ર્પોતાનુ ંમલૂ્ય હોવાનુ ંઅનભુવાય તેમા ંરસ હોય છે. 
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તમે કોઈ વ્યાવસાર્યક જીવન વીમા સલાહકાર હશો તો તમે સૌથી ર્પહલેા તો આવી ઘટના બનવા 
જ નહીં ર્દો. તમે કંર્પનીના યોગ્ય અર્ધકારી સાથે આ બાબતે ચચાા કરશો. યાર્દ રાખો, કંર્પનીમા ં
ગ્રાહકની સમસ્યાઓ ર્વષેની તમારા જેટલી જવાબર્દારી બીજા કોઈની નથી. 

ફરરયાર્દો/ તકરારો આર્પણને એ ર્દશાાવવાની તક આરે્પ છે કે આર્પણને ગ્રાહકના રહતોની કેટલી 
ર્દરકાર છે. તેઓ વાસ્તવમા ંએ મજબતૂ ર્પાયા છે જેની ર્પર જીવન વીમા એજન્ટટની પ્રર્તષ્ઠા અને 
વ્યાર્પારની ઈમારત ચણાય છે. ર્દરેક ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજના અંતે, વીમા કંર્પનીઓએ તકરાર 
સમાધાનની પ્રરક્રયાનો ર્વગતે ઉલ્લેખ કયો હોય છે, જે ગ્રાહકના ધ્યાનમા ંલાવવાનો હોય છે. 

મોઢેથી પ્રર્સદ્ધદ્ના શબ્ર્દો (સારા/ ખરાબ) વેચામ અને સેવામા ંમહત્ત્વની ભરૂ્મકા ધરાવે છે.યાર્દ રાખો 
કે સારી સેવાથી 5 માણસમા ં તમારા કામના વખાણ થાય છે, જયારે ખરાબ સેવાથી 20 જણમા ં
તમારી ટીકા થાય છે.  

તમારી જાતને ચકાસો 2 

વીમા કંર્પની તરફથી સેવામા ંર્નષ્ફળતાના ર્દરેક પ્રસગેં ગ્રાહકના રર્દમાગમા,ં બે પ્રકારની લાગણીઓ 
ઉર્દભવે છે. આ લાગણીઓ છે 

A. મ ૂઝંવણ અને ર્નરાશા 
B. અપ્રામાક્ષણકતા અને પ્રર્તશોધ 
C. અવગણના અને સહાનભુરૂ્ત 
D. અયોગ્ય વ્યવહાર અને અહમ ્ઘવાયાની લાગણી 
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C. સરેં્દશાવ્યવહાર કૌશલ્ય 

1. ગ્રાહક સેવામા ંસરેં્દશાવ્યવહાર કૌશલ્ય 

કોઈ એજન્ટટ અથવા સેવા કમાચારી માટે કામના સ્થળે અસરકારક કામગીરી માટે આત્મસાત 
કરવાલાયક સૌથી અગત્યના કૌશલ્યમાનં ુ ંએક છે, હળવાશનુ ંકૌશલ્ય. 

આકરા કૌશલ્યથી ર્વર્પરીત કે જે ચોક્કસ પ્રકારની કામ કે પ્રરક્રયા ર્પાર ર્પાડવાની કોઈની િમતા 
સાથે સકંળાયેલુ ંહોય છે – હળવાશનુ ંકૌશલ્ય અન્ટય કામર્દારો અને ગ્રાહકો સાથે કામના સ્થળે અને 
બહાર અસરકારક રીતે વાતચીત કરવાની િમતા સાથે સકંળાયેલુ ંછે. 

સરેં્દશાવ્યવહાર કૌશલ્ય આ હળવાશના કૌશલ્યમા ંસૌથી અગત્યનુ ંસ્થાન ધરાવે છે.  

2. સરેં્દશાવ્યવહાર અને ગ્રાહક સાથે સબંધંો 

ગ્રાહક સેવા એ સતંષુ્ઠ અને વફાર્દાર ગ્રાહકોના ર્નમાાણમા ંચાવીરૂર્પ ર્પરરબળ છે. ર્પરંત ુઆટલુ ંપરૂત ુ ં
નથી. ગ્રાહકો ર્પણ માણસ છે જેની કંર્પનીને જરૂરી છે મજબતૂ સબંધંોના ર્નમાાણ માટે. 

સેવા અને સબંધંોની અનભુરૂ્ત આ બનેં બાબતો આખરે એ ઘડવામા ં મર્દર્દરૂર્પ થાય છે કે ગ્રાહક 
કંર્પનીને કેવી રીતે જુએ છે.  

a) ર્વશ્વાસ સરં્પાર્દનના ર્પરરબળો 

તદુંરસ્ત સબંધંોનુ ં ર્નમાાણ કેમનુ ંથાય? આ બાબતના હાર્દામા ં ર્વશ્વાસ છે. આ સમયે અન્ટય તત્ત્વો 
ર્પણ છે, જે ર્વશ્વાસને સરં્પારર્દત કરે છે. 

ચાલો આર્પણે જોઈએ 
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ડાયેગ્રામ 1: ર્વશ્વાસ 

 

i. ર્દરેક સબંધંની શરૂઆત આકષાણથી થાય છે 

ર્પોતાને ર્પસરં્દ કરાય તેવુ ંર્દરેકને ગમે છે અને ગ્રાહક સાથે નાતો કેળવવો જ જોઈએ. આકષાણ 
એ મોટાભાગે ર્પહલેી છક્ષબનુ ંર્પરરણામ હોય છે જે ગ્રાહકને ર્પહલેીવાર કંર્પની કે તેના પ્રર્તર્નર્ધના 
સરં્પકામા ંઆવ્યા બાર્દ થાય છે.આકષાણ કોઈનુ ંરર્દલ ખોલવાની ર્પહલેી ચાવી છે. આકષાણ ર્વના, 
સબંધં અશક્ય છે. કોઈ એવા વેચનારા ર્વષે ર્વચારો, જેનામા ંઆકષાણ નથી. શુ ંતમને લાગે છે 
કે તે વેચાણની કારરકર્દીમા ંપ્રગર્ત સાધી શકશે? 

ii. સબંધંનુ ંબીજુ ંતત્ત્વ છે કોઈની ઉર્પસ્સ્થર્ત- જયારે તેની જરૂર હોય: 

આનુ ંશે્રષ્ઠ ઉર્દાહરણ લગ્ન છે. ર્પત્નીને જરૂર હોય ત્યારે શુ ંર્પર્ત માટે હાજર રહવે ુ ંજરૂરી નથી?આ 
પ્રકારે જ ગ્રાહક સાથે સબંધંમા ં મદુ્દો એટલો જ છે કે તેને જરૂર હોય ત્યારે કંર્પની કે તેના 
પ્રર્તર્નર્ધ હાજર રહ.ે શુ ંતે સપંણૂાર્પણે હાજર રહીને ગ્રાહકની જરૂરરયાતોને સાભંળે છે? 

iii. સરેં્દશાવ્યવહાર 

એવા ર્પણ પ્રસગંો હોઈ શકે છે જયારે કોઈ સપંણૂા હાજર નથી હોતા અને કોઈના ગ્રાહકની સપંણૂા 
અરે્પિાઓને ન્ટયાય નથી આર્પી શકતા. કોઈ ગ્રાહક સાથે વાત કરીને, તેને ખાતરી અને સપંણૂા 
સાતં્વના આર્પીને ર્પોતાની જવાબરે્દરહતાની અનભુરૂ્ત કરાવીને મજબતૂ નાતો જાળવી શકે છે. 

આ બધાથી ર્પર – કોઈ જેવી છક્ષબ સજ મેટ છે અથવા જે રીતે તે હાજર રહીને સાભંળે છે અથવા 
એકબીજાને સરેં્દશા ર્પાઠવે છે – તે જ ર્પરરમાણ છે સરેં્દશાવ્યવહારના અને ર્શસ્ત તથા કૌશલ્ય માગે 
છે. જે રીતે સરેં્દશાવ્યવહાર કરાય છે તેનાથી જ કોઈના ર્વચારોનુ ંપ્રર્તક્ષબિંબ જોવા મળે છે. 
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આજે કંર્પનીઓ ગ્રાહક સેવા સચંાલન ર્પર ખબૂ ભાર મકેૂ છે કારણ કે કોઈ ગ્રાહકને જાળવવાનો ખચા 
નવા ગ્રાહકને પ્રાપ્ત કરવાની તલુનામા ંઘણો ઓછો હોય છે. ગ્રાહક સબંધંો ર્વશ્વભરમા ંઘણા ક્ષબિંદુઓ 
સાથે સકંળાયેલો છે, ર્દા.ત. ગ્રાહકની વીમા જરૂરરયાતોને સમજતી વેળાએ, ર્પોક્ષલસી કવચ 
સમજાવતા, ફોમાનુ ંસચંાલન વગેરે કામ ર્પાર ર્પાડવાના રહ ેછે. આમ, એજન્ટટ માટે આ તમામ મદેુ્દ 
સબંધંો મજબતૂ કરવાની એવી ઘણી તકો છે. 

3. સરેં્દશાવ્યવહારની પ્રરક્રયા 

તમામ સરેં્દશાવ્યવહારમા ંકોઈ પે્રષકની જરૂર રહ ેછે જે સરેં્દશો ર્પાઠવે, અને એક મેળવનાર જે સરેં્દશો 
મેળવે. સરેં્દશો મેળવનાર તેનો ભાવાથા સમજે ત્યારે જ આ પ્રરક્રયા પણૂા થાય છે. 

સરેં્દશાવ્યવહાર ઘણા સ્વરૂર્પમા ંથઈ શકે છે: 

 મૌક્ષખક,  
 લેક્ષખત 
 ક્ષબન-મૌક્ષખક અને 
 શારીરરક ભાષાના ઉર્પયોગથી 

તે હોઈ શકે મોઢે મોઢ, ફોન ર્પર, અથવા મેલથી કે ઈન્ટટરનેટ ર્પર. તે ઔર્પચારરક કે ક્ષબનઔર્પચારરક 
હોઈ શકે. સરેં્દશાનુ ં સ્વરૂર્પ કે ર્વગતો કે માધ્યમનો ઉર્પયોગ ગમે તે હોય, જરૂરી એટલુ ં જ છે કે 
સરેં્દશો જેને મળે તે તેનો અથા સમજી શકે. 

ક્યારે અને કેવી રીતે સરેં્દશો મોકલવો તે કોઈ ર્પણ વેર્પારી માટે અગત્યનુ ંછે. 

4. ક્ષબન-મૌક્ષખક સરેં્દશાવ્યવહાર 

ચાલો હવે જોઈએ અમકુ ર્વષયો ર્પર જેને એજન્ટટે સમજવા જરૂરી છે. 

a) એક પ્રબળ પ્રથમ છક્ષબ ઉર્પસાવવી 

આર્પણે અગાઉ જોઈ ચકૂ્યા છીએ કે આકષાણ એ સબંધંનો પ્રથમ ર્પાયો છે. તમને એવા ગ્રાહક 
ર્પાસેથી કર્દી ધધંો ન મળે જેને તમે આકર્ષિત નથી કરી શકતા. વાસ્તવમા ંર્પહલેી મલુાકાતમા ં
ઘણા લોકો ફક્ત એક નજર મારી લે છે અને તમારા ર્વષે માન્ટયતા કેળવી લે છે. તેમનો તમારા 
માટેનો અક્ષભપ્રાય તમારા રે્દખાવ, તમારી શારીરરક ભાષા, તમારા ર્શષ્ટાચાર અને તમારા 
રે્દખાવ-ર્પહરેવેશ આધારરત હોય છે. યાર્દ રાખો કે, ર્પહલેી છક્ષબ જ કાયમી હોય છે. આ માટે 
અમકુ ઉર્પયોગી રટપ્સ આ મજુબ છે: 
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i. હંમેશા સમયસર રહો.થોડીક ર્મર્નટ વહલેા ર્પહોંચો, જેથી તમામ પ્રકારના ર્વલબંની 
શક્યતાને ખાળી શકાય 

ii. તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તતુ કરો.તમે જેને ર્પહલેીવાર મળો છો તે સભંર્વત તમને 
ઓળખતો નથી અને તમારો રે્દખાવ જ મોટાભાગે પ્રથમ છક્ષબ ઉર્પસાવે છે. 

 શુ ંતમારો રે્દખાવ તમને યોગ્ય પ્રથમ છક્ષબ ઉર્પસાવવામા ંમર્દર્દરૂર્પ છે?  
 શુ ંતમે મલુાકાત માટે યોગ્ય ર્પહરેવેશ ધારણ કયો છે?  
 શુ ંતમે ચસુ્ત-સ્ફૂર્તિલા રે્દખાવ છો – સારી રીતે વાળ કર્પાવ્યા છે અને ર્દાઠી કરી છે, 

સારો અને સ્વચ્છ રે્દખાવ ઉર્પરાતં મરહલા એજન્ટટ માટે હળવો મેકઅર્પ જરૂરી છે. 

iii. એક ઉષ્માપણૂા, આત્મર્વશ્વાસથી ભરપરૂ સ્સ્મત તમને અને તમારા શ્રોતાવગાને તાત્કાક્ષલક 
અનકુળૂ વાતાવરણ પ્રર્દાન કરે છે 

 

iv. મોકળાશ, આત્મર્વશ્વાસ, હકારાત્મકતા ર્દશાાવો 

 શુ ંતમારા શારીરરક હાવભાવ આત્મર્વશ્વાસની લાગણી ર્દશાાવે છે?  
 શુ ં તમે ટટ્ટાર, સ્સ્મત રેલાવતા, આંખમા ં આંખ ર્પરોવતા ઊભા રહીને મજબતૂ 

હસ્તધનૂન કરો છો? 
 શુ ંતમે કોઈ તમારી ટીકા કરે અથવા મીરટિંગ ધાયાા મજુબ ન રહ ેતો ર્પણ હકારાત્મક 

અક્ષભગમ ર્દાખવો છો? 

b) અન્ટય વ્યસ્ક્તમા ંરસ ર્દાખવો–જેન્ટયઈુન રે્દખાવા માટે સૌથી મહત્ત્વની બાબત અન્ટય લોકોમા ં
રસ ર્દાખવવાની છે. 

 શુ ંતમે ગ્રાહકને વ્યસ્ક્ત તરીકે ઓળખવા થોડોક સમય ફાળવો છો?   
 શુ ંતમે ગ્રાહકની વાતો ર્પરત્વે કાળજી અને ધ્યાન આર્પો છો?  
 શુ ં તમે તમારા ગ્રાહકો માટે હંમેશા હાજર અને ઉર્પલબ્ધ રહો છો અથવા શુ ં તમારો 

મોબાઈલ ફોન તમારા ઈન્ટટરવ્યનુી વચ્ચે જ સતત વ્યસ્ત રહ ેછે? 

c) શારીરરક હાવભાવ 

શારીરરક હાવભાવ તમારી રહલચાલ, ઈશારા, ચહરેાની અક્ષભવ્યસ્ક્ત આધારરત હોય છે. તમે જે 
રીતે ચાલો છો, વાત કરો છો, બેસો છો અને ઊભા રહો છો તે બધુ ંતમારી અંર્દર શુ ંચાલે છે 
તેના ર્વષે કાઈંક કહ ેછે. એવુ ંકહવેાય છે કે જે ર્પણ કહવેાય છે તેનુ ંબહ ુઓછં લોકો સાભંળતા 
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હોય છે. આર્પણે જે નથી કહતેા તે જ ઘણુ ં મોટેથી બોલાય છે. આ સજંોગોમા ં ર્દરેકે ર્પોતાના 
શારીરરક હાવભાવ ર્વષે સાવધ રહવે ુ ંજોઈએ. 

i. આત્મર્વશ્વાસ 

કેવી રીતે આત્મર્વશ્વાસથી ભરપરૂ રહવે ુ ં અને કોઈ તમને ગભંીરતાથી સાભંળે છે તેવી છક્ષબ 
આર્પવી તેના ર્વષે કેટલીક રટપ્સ છે.: 

 રે્દખાવ – હંમેશા ટટ્ટાર અને ખભા ર્પાછળ રાખી ઊભા રહો 
 મજબતૂ આંખનો સરં્પકા  – હંમેશા “હસતા” ચહરેે 
 ઉદે્દશપણૂા અને ઈરાર્દાપણૂા ટકોર 

ii. ર્વશ્વાસ 

મોટાભાગે, વેચનારાના શબ્ર્દો બહરેા કાને અથડાય છે કારણ કે તેના શ્રોતાઓને તેની ર્પર 
ર્વશ્વાસ નથી હોતો, તેના શારીરરક હાવભાવ કોઈ ખાતરી નથી આર્પતા કે તે ર્પોતાના શબ્ર્દો 
પ્રત્યે ગભંીર છે. અમકુ ચોક્કસ સકેંતો ર્પરત્વે સજાગ રહવે ુ ંજરૂરી છે જે કોઈ અપ્રામાક્ષણક હોય 
અથવા ર્વશ્વાસર્પાત્ર તો તે કહી જાય છે અને આવામા ંનીચેની બાબતો અંગે સજાગ રહો:  

 આંખોથી સામાન્ટય અથવા ક્ષબલકુલ સરં્પકા નહીં, અથવા આંખની ઝડર્પી રહલચાલ 
 બોલતી વેળાએ હાથ અથવા આંગળીઓ કોઈના મોઢા આગળ રહ ે
 કોઈનુ ંશરીર બીજાથી ભૌર્તક રીતે અવળી રર્દશામા ંહોય 
 કોઈને શ્વાસ ચઢી જવો 
 ત્વચાનો રંગ બર્દલાઈ જવો, ચહરેો અથવા ગરર્દન લાલ થવી 
 રૂર્ધરાક્ષભસરણ વધી જવુ ં
 ગળામા ંક્ષખચક્ષખચ, કફવા ગળફામા ંફેરફારથી અવાજ બર્દલાવો 
 વક્તવ્ય – ધીમો અને સ્ર્પષ્ટ હોય જેમા ંઅવાજનુ ંસ્તર સાધારણ રહ ે

અમકુ શારીરરક હાવભાવ કે જે રિાત્મકતા અને ક્ષબન-આર્દરભાવ ર્દશાાવે તેમા ંસામેલ છેેઃ 

 હાથ/ ર્પજંાના અક્ષભવાર્દનો ટૂંકા અને કોઈના શરીરની નજીક હોય 
 ચહરેાના લઘતુમ હાવભાવ 
 શરીર ભૌર્તક રીતે કોઈનાથી અવળી રર્દશામા ંરાખવુ ં
 હાથ શરીરની આગળ વાળી રે્દવાયા હોય 
 આંખોનો લઘતુમ સરં્પકા , અથવા ક્ષબલકુલ ન હોય 
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જો તમારા ગ્રાહક આમાનં ુ ંકશુ ંર્પણ ર્દશાાવે તો તમારે તમારી જાત ર્પર એક નજર નાખંી લેવી અને 
ગ્રાહકના રર્દમાગમા ંશુ ંચાલે  તેને સમજવા વધ ુધ્યાન આર્પવુ ંજોઈએ. 

5. સાભંળવાનુ ંકૌશલ્ય 

સરેં્દશાવ્યવહાર કૌશલ્યનુ ંત્રીજુ ંર્પાસુ ં છે સાભંળવાનુ ં કૌશલ્ય ર્વકસાવવુ.ં આ બાબત એક જાણીતા 
ર્સદ્ાતંમાથંી આવે છે – ‘કોઈ આર્પણને સમજે તે ર્પહલેા ંઆર્પણે સમજવુ’ં. તમે કેટલા સારા શ્રોતા 
બની શકો છો તે બાબત તમારી કામની અસરકારકતા ર્પર મોટી અસર કરે છે, અને બીજા સાથે 
તમારા સબંધંની ગણુવિા ઉર્પર ર્પણ. અમકુ સાભંળવાની રટપ્સ ર્વષે જાણીએ. 

a) સરક્રય રીતે સાભંળવુ:ંઆર્પણે કોઈના શબ્ર્દો સાભંળવા સભાનર્પણે પ્રયાસો કરવા અને તેમના 
સરેં્દશાનો હાર્દા  ર્પણ સમજવો. 

ચાલો, સરક્રય સાભંળવાના અમકુ તત્ત્વો ર્વષે જાણીએ, તે છે: 

i. ધ્યાન આર્પવુ ં

આર્પણે ર્દરેક વક્તા ર્પર અંગતર્પણે ધ્યાન આર્પીને તેનો સરેં્દશો સમજવો. નોંધ લેશો કે, ક્ષબન-

શાક્બ્ર્દક સરેં્દશો ર્પણ મોટેથી “બોલે” છે. અમકુ ર્પરરબળો આ મજુબ છે: 
 વક્તા ર્પર સીધેસીધી નજર રાખો 
 ર્વચક્ષલત કરનારા ર્વચારો ત્યજો 
 બળવો કે પ્રર્તઘાતની માનર્સક તૈયારી ન કરો! 
 તમામ બાહ્ય ર્વચક્ષલત કરનારી બાબતોને ટાળો (ર્દા.ત. તમારા મોબાઈલને સાઈલેન્ટટ 

મોડમા ંરાખો) 
 વક્તાના શારીરરક હાવભાવને “સાભંળો” 

ii. તમે સાભંળો છો તેવુ ંર્દશાાવો 

શારીરરક હાવભાવનો ઉર્પયોગ અહીં અગત્યની ભરૂ્મકા ભજવે છે. ઉર્દાહરણ સ્વરૂરે્પ તમે કરી 
શકો: 

 પ્રાસકં્ષગક અનમુોર્દન અને સ્સ્મત આર્પી શકો 
 એવો રે્દખાવ રાખો કે જે મકુ્ત હોય અને બીજાને મકુ્ત રીતે બોલવા રે્દ 
 હા અને ના અથવા હમ ્જેવી ટૂંકી ટકોરથી વક્તાને બોલવા પે્રરો 
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iii. અક્ષભપ્રાય આર્પો 

આર્પણે જે સાભંળીએ છીએ તેમાનં ુ ં મોટાભાગનુ ંઆર્પણે ગાળી ર્દઈએ છીએ, જેમ કે ધારણા, 
અંર્દાજા, માન્ટયતા જે આર્પણી હોય છે તેનાથી. શ્રોતા તરીકે આર્પણે આ બાબતોથી ર્પરરક્ષચત 
રહીને જે કહવેાત ુ ંહોય તેને સમજવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ. 

 આ માટે તમારે સરેં્દશા ર્પર ર્વચાર કરીને સ્ર્પષ્ટતા માટે સવાલ કરવા જોઈએ 
 બીજો મહત્ત્વનો રસ્તો છે વક્તાના શબ્ર્દો ર્વષે અક્ષભપ્રાય આર્પીને 
 ત્રીજો ર્પણ એક રસ્તો છે સમયાતંરે વક્તાને અટકાવીને તેમણે જે ર્પણ કહ્ુ ંતેનો સારાશં 

કાઢવાનો અને તેમને તે બાબત જણાવવાનો 
 

દૃષ્ટાતં 

સ્ર્પષ્ટતા કરવા જણાવવુ:ં હું જે સાભંળં છં, તેના આધારે મારી ધારણા સાચી છે, અમારી અમકુ 
બચત યોજના પ્રત્યે તમને કોઈ સવાલ છે, શુ ંતમે વધ ુસચોટ રહી શકો? 

વક્તાના ચોક્કસ શબ્ર્દોના રૂરઢપ્રયોગો:એટલે તમે એમ કહો છો કે ‘અમારો બચત પ્લાન લાભ 
નથી આર્પતો જેથી અમે કોઈને આકષી શકીએ  ’– શુ ંહું તમને યોગ્ય રીતે સમજયો છં?    

iv. જજમેન્ટટલ ન બનવુ ં

સરક્રય શ્રોતા બનવામા ં સૌથી મોટંુ નડતર છે જજમેન્ટટલ બનીને વક્તા ર્પરત્વે પવૂાગ્રહ રાખી 
લેવો. આના ર્પરરણામે શ્રોતા એ સાભંળે તો છે જે વક્તા બોલે છે ર્પરંત ુસમજે છે એટલુ ંજ જે 
તેમની પવૂાગ્રહયકુ્ત માન્ટયતા તેમને સમજવા રે્દ છે. 

આવા જજમેન્ટટલ અક્ષભગમથી અર્નચ્છાએ શ્રોતા બનવુ ંર્પડ ે છે જેનાથી વક્તા તો બોલતા રહ ે
છે, ર્પરંત ુ તેને સમયની બરબાર્દી ગણે છે. તેનાથી વક્તાને ખલેલ ર્પણ ર્પડ ે છે અને વળતી 
ર્દલીલોથી વક્તા ર્પર પ્રર્તઘાત થાય છે, અને તે ર્પણ તે ર્પોતાની વાતને સમજાવી શકે તે 
ર્પહલેા.ં 

આનાથી તો વક્તા ક્ષખન્ન થશે અને સરેં્દશાને પણૂા રીતે સમજી ર્પણ શકાતો નથી. સરક્રય 
શ્રોતાર્પણા માટે જરૂરી છે: 

 પ્રશ્નો કરતા ર્પહલેા વક્તાને ર્દરેક મદેુ્દ વાત પરૂી કરવા રે્દવી 
 કોઈ વળતી ર્દલીલો દ્વારા વક્તાને રોકવા નહીં 
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v. યોગ્ય રીતે પ્રત્યિુર 

સરક્રય શ્રોતાર્પણુ ંમાત્ર સાભંળવામા ંજ નથી. સરેં્દશાવ્યવહાર ત્યારે જ પણૂા થઈ શકે જયારે શ્રોતા 
કોઈ શબ્ર્દ કે ઈશારા દ્વારા વાતને પણૂા કરે. 

વક્તા ર્નરાશ ન થાય અને આર્દરભાવ અનભુવે તે માટે ચોક્કસ ર્નયમો છે, જેમા ંસામેલ છે: 

 તમારા પ્રત્યિુરમા ંસ્ર્પષ્ટ, મોકળા અને પ્રામાક્ષણક રહો 
 ર્દરેકના અક્ષભપ્રાયને આર્દર આર્પો 
 બીજાની સાથે ર્પણ તમારી જાત સાથે કરતા હોવ તેવો વ્યવહાર કરો 

vi. સમજણપવૂાક સાભંળવુ ં

સમજણપવૂાક સાભંળવુ ં એટલે તમારી જાતને બીજાની જગ્યાએ મકૂીને તેમની લાગણીઓને 
સમજવી. 

સમજણપવૂાક સાભંળવુ ંએ તમામ મહાન ગ્રાહક સેવાનુ ંમહત્ત્વનુ ંર્પાસુ ં છે. અન્ટય વ્યસ્ક્ત ખબૂ 
વેર્દના ધરાવનાર ગ્રાહક હોય ત્યારે આ બાબત અર્ત મહત્ત્વની બને છે. 

સમજણપવૂાક સાભંળવુ ં એટલે ધીરજથી, પણૂા ધ્યાન આર્પીને સાભંળવુ,ં અને સમજવુ ં કે 
સામેવાળી વ્યસ્ક્ત શુ ં કહવેા માગે છે, ર્પછી ભલેને તમે સમંત ન હોવ. વક્તાની સ્વીકૃર્ત 
ર્દશાાવવી જરૂરી છે, જરૂરી નથી કે તેમા ંસમંર્ત હોય. આ માટે “હું સમજુ ંછં” અથવા “હું જાણુ ં
છં” જેવા રૂરઢપ્રયોગનો ઉર્પયોગ કરી શકાય. 

તમારી જાતને ચકાસો 3 

નીચેનામાથંી કયા સરક્રય શ્રોતાર્પણાના તત્ત્વો નથી ? 

 I. સારંુ ધ્યાન આર્પવુ ં
 II. અત્યતં જજમેન્ટટલ બની જવુ ં
 III. સમજણપવૂાક સાભંળવુ ં
 IV. યોગ્ય પ્રત્યિુર આર્પવો 
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સારાશં 

 ગ્રાહક સેવા અને સબંધંની ભરૂ્મકા અન્ટય પ્રોડક્ટ કરતા વીમાના િેત્રમા ંવધ ુઅગત્યની છે. 

 સેવા ગણુવિા ર્પરનુ ં એક જાણીત ુ ં મોડલે છે (નામે “SERVQUAL”) કે જે આર્પણને અમકુ 
બાબતો સમજાવશે. તે સેવા ગણુવિાના ર્પાચં સચૂકાકંો ર્પર ભાર મકેૂ છે: 

 આધારભતૂતા, 
 પ્રત્યિુરતા 
 ખાતરી 
 સમજણ અને 
 રે્દખીત ુ ં

 સફળતાની ચાવી છે જીવન વીમામા ં વેચાણ પ્રરક્રયાને ગ્રાહકોની સેવા કરવાની વચનબદ્તાને 
આગળ ધર્પાવવામા ં

 ગ્રાહકનુ ંઆજીવન મલૂ્ય આર્થિક લાભોના સરવાળા ર્પરથી ર્નકળી શકે કે જે ગ્રાહક સાથે લાબંા 
સમય સધુી મજબતૂ સબંધંના ર્નમાાણ આધારરત હોય. 

 વીમા એજન્ટટે અંગત નાણાકીય ર્પરામશાક, એક અન્ટડરરાઈટર, ખાસ ઉર્પાયોના ઘડવૈયા અને 
સબંધંો કેળવનારા હોવુ ંજરૂરી છે જે ર્દીઘાકાલીન સબંધંો અને ર્વશ્વાસનુ ં ર્નમાાણ કરવા કરટબદ્ 
હોય. 

 ર્દાવાના સમાધાનમા ં એજન્ટટની સૌથી મહત્ત્વની ભરૂ્મકા છે. વીમાર્દારને ર્દાવાની ર્વગતો 
તાત્કાક્ષલક જણાવવા એ તેની ફરજ છે અને જરૂરી હોય તેવી કોઈ ર્પણ ર્દાવાલિી તર્પાસને 
ઝડર્પથી પણૂા કરાવવી જોઈએ. 

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

 ર્વશ્વાસ સરં્પારર્દત કરનારા તત્ત્વો છેેઃ 

 આકષાણ 
 ઉર્પસ્સ્થત રહવે ુ ં
 સરેં્દશાવ્યવહાર 

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

 એજન્ટટ ગ્રાહક સમિ એક મજબતૂ પ્રાથર્મક છક્ષબ ઉર્પસાવી શકે છે આટલુ ંકરીને: 

 હંમેશા સમયસર હાજર રહીને 
 ર્પોતાની જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તતુ કરીને 
 હંમેશા ઉષ્માપણૂા, આત્મર્વશ્વાસસભર અને ર્વજેતા સ્સ્મત રેલાવીને 
 મોકળા, આત્મર્વશ્વાસપણૂા અને હકારાત્મક રહો 
 અન્ટય વ્યસ્ક્તમા ંવાસ્તર્વક રસ ર્દશાાવો 

 સરક્રયર્પણે સાભંળવામા ંસામેલ છે: 

 ધ્યાન આર્પવુ,ં 
 તમે સાભંળો છો તેવુ ંર્દશાાવવુ ં
 અક્ષભપ્રાય આર્પવા 
 જજમેન્ટટલ બની ન જવુ ં
 યોગ્ય રીતે પ્રત્યિુર આર્પવા 

 

ચાવીરૂર્પ શરતો 

1. ગ્રાહક સેવા 
2. સેવાની ગણુવિા 
3. સવાક્યઅુલ 
4. ગ્રાહક જીવનર્પયુંત મલૂ્ય 
5. હળવા કૌશલ્ય 
6. સરેં્દશાવ્યવહાર 
7. શારીરરક હાવભાવ 
8. સરક્રયરીતે સાભંળવુ ં
9. સમજણપવૂાકસાભંળવુ ં
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તમારી જાતની ચકાસણીના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III. 

ગ્રાહક સાથે લાબંાગાળાના સબંધંોના ર્નમાાણ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા આર્થિક લાભોનો સરવાળો કહવેાય 
છે ગ્રાહક જીવનર્પયુંત મલૂ્ય. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે IV. 

ગ્રાહકના રર્દમાગમા,ં બે પ્રકારની લાગણીઓ અને સલંગ્ન સવેંર્દનાઓ હોય છે જે ઉર્દભવે છે વીમા 
કંર્પની દ્વારા ર્દર વખતે સેવામા ંસજાાતી ખામીથી. આ લાગણીઓ છેેઃ ર્પોતાની સાથે અયોગ્ય થવાની 
અને અહમ ્ઘવાવાની 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II. 

ત્યતં જજમેન્ટટલ થઈ જવુ ંએ સરક્રય શ્રોતાર્પણાનુ ંએક તત્ત્વ નથી. 

સ્વ-ચકાસણીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

____________ એ દૃશ્યમાન સાધન નથી. 
 I. મકાન 
 II. વીમો  
 III. મોબાઈલ ર્પોન 
 IV. જીન્ટસની જોડી 

પ્રશ્ન 2 

____________ એ સેવા ગણુવિાનુ ંએક સચૂકાકં નથી. 
 I. ચતરુાઈ 
 II. આધારભતૂતા 
 III. સમજણ 
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 IV. પ્રત્યિુરવાર્દ 

પ્રશ્ન 3 

ગ્રાહક સાથે સબંધંમા ંર્પહલેી છક્ષબ રચાય છે: 

 I. આત્મર્વશ્વાસ દ્વારા 
 II. સમયસર ર્પહોંચીને 
 III. રસ ર્દાખવીને 
 IV. સમયસર ર્પહોંચીને, રસ ર્દાખવીને અને આત્મર્વશ્વાસ ર્દશાાવીને 

પ્રશ્ન 4 

યોગ્ય ર્નવેર્દન ર્પસરં્દ કરો: 

 I. નૈર્તક વતાણ ૂકં વીમાનુ ંવેચાણ કરતી વેળાએ ર્દાખવવી અશક્ય છે 
 II. નૈર્તકતાપમૂા વતાન વીમા એજન્ટટો માટે જરૂરી નથી 
 III. એજન્ટટ અને વીમાર્દાર વચ્ચે ર્વશ્વાસ કેળવવામા ંનૈર્તકતાપણૂા વતાન મર્દર્દરૂર્પ થાય છે 
 IV. નૈર્તકતાપણૂા મલૂ્યની ફક્ત ઉચ્ચ મેનેજમેન્ટટ ર્પાસેથી જ અરે્પિા રખાય છે 

પ્રશ્ન 5 

સરક્રય શ્રોતાર્પણામા ંસામેલ છે: 

 I. વક્તા ર્પરત્વે ધ્યાન આર્પવુ ં
 II. પ્રાસકં્ષગક અનમુોર્દન અને સ્સ્મત રેલાવવુ ં
 III. અક્ષભપ્રાય આર્પવા 
 IV. વક્તા ર્પરત્વે ધ્યાન આર્પવુ,ં પ્રાસકં્ષગક અનમુોર્દન અને સ્સ્મત રેલાવવુ ંઅને અક્ષભપ્રાય આર્પવા 

પ્રશ્ન 6 

_________ એટલે અર્પાયેલા વચન અનસુાર આધારભતૂ રીતે અને સચોટતાથી સેવા પરૂી 
ર્પાડવાની િમતા. 

 I. આધારભતૂતા 
 II. પ્રત્યિુરવાર્દ 
 III. ખાતરી 
 IV. સમજણ 
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પ્રશ્ન 7 

___________ એ સકંળાયેલી છે અન્ટય કામર્દારો અને ગ્રાહકો સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત 
કરવાની િમતા સાથે, કામના સ્થળની અંર્દર અને બહાર. 

 I. આકરંુ કૌશલ્ય 
 II. હળવુ ંકૌશલ્ય 
 III. વાટાઘાટોનુ ંકૌશલ્ય 
 IV. પ્રશ્ન કરવાનુ ંકૌશલ્ય 

પ્રશ્ન 8 

નીચેનામાથંી કયા તત્ત્વો ર્વશ્વાસને પ્રાયોજજત કરે છે? 

 I. સરેં્દશાવ્યવહાર, હકારાત્મકતા અને ઉર્પસ્સ્થત રહવે ુ ં
 II. મદુૃતા, દૃઢીકરણ અને સરેં્દશાવ્યવહાર 
 III. આકષાણ, સરેં્દશાવ્યવહાર અને ઉર્પસ્સ્થત રહવે ુ ં
 IV. દૃઢીકરણ, હકારાત્મકતા અને આકષાણ 

પ્રશ્ન 9 

નીચે આરે્પલી રટપ્સમાથંી કયો ભાગ સારી ર્પહલેી છક્ષબને પ્રસ્થાર્ર્પત કરવામા ંમર્દર્દરૂર્પ છે? 

 I. હંમેશા સમયસર ર્પહોંચવુ ં
 II. તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તતુ કરવી 
 III. મોકળા, આત્મર્વશ્વાસસભર અને હકારાત્મક રહવે ુ ં
 IV. ઉર્પરના તમામ 

પ્રશ્ન 10 

___________ને ર્પરાવર્તિત કરાય છે કાળજીપવૂાકના અક્ષભગમ દ્વારા અને ગ્રાહકો સમિ વ્યસ્ક્તગત 
ધ્યાન આર્પીને. 

 I. ખાતરી 
 II. ધ્યાન આર્પવુ ં
 III. આધારભતૂતા 
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 IV. પ્રત્યિુરતા 

 

સ્વ-ર્પરીિા પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II. 

વીમો એ દૃશ્યમાન સાધન નથી. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છેI. 

ચતરુાઈ એ સેવા ગણુવિાનુ ંએક સચૂકાકં નથી. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છેIV. 

ગ્રાહક સાથે સબંધંમા ંર્પહલેી છક્ષબ રચાય છે સમયસર ર્પહોંચીને, રસ ર્દાખવીને અને આત્મર્વશ્વાસ 
ર્દશાાવીને. 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છેIII. 

એજન્ટટ અને વીમાર્દાર વચ્ચે ર્વશ્વાસ કેળવવામા ંનૈર્તકતાપણૂા વતાન મર્દર્દરૂર્પ થાય છે 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છેIV. 

સરક્રય શ્રોતાર્પણામા ં સામેલ છે વક્તા ર્પરત્વે ધ્યાન આર્પવુ,ં પ્રાસકં્ષગક અનમુોર્દન અને સ્સ્મત 
રેલાવવુ ંઅને અક્ષભપ્રાય આર્પવા 

જવાબ 6 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છેI. 

આધારભતૂતા એટલે અર્પાયેલા વચન અનસુાર આધારભતૂ રીતે અને સચોટતાથી સેવા પરૂી 
ર્પાડવાની િમતા. 
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જવાબ 7 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છેII. 

હળવુ ં કૌશલ્ય એ સકંળાયેલી છે અન્ટય કામર્દારો અને ગ્રાહકો સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત 
કરવાની િમતા સાથે, કામના સ્થળની અંર્દર અને બહાર. 

જવાબ 8 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છેIII. 

આકષાણ, સરેં્દશાવ્યવહાર અને ઉર્પસ્સ્થત રહવે ુ ંએ ર્વશ્વાસને પ્રાયોજજત કરનારા તત્ત્વો છે 

જવાબ 9 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છેIV. 

સારી પ્રથમ છક્ષબ પ્રસ્થાર્ર્પત કરવાની અમકુ ઉર્પયોગી રટપ્સમા ં સામેલ છેેઃ સમયસર ર્પહોંચવુ,ં 
તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તતુ કરવી, મોકળાશ રાખવી, આત્મર્વશ્વાસ અને હકારાત્મકતા 
ર્દશાાવવી વગેરે. 

જવાબ 10 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છેII. 

ધ્યાન આર્પવુ ંને ર્પરાવર્તિત કરાય છે કાળજીપવૂાકના અક્ષભગમ દ્વારા અને ગ્રાહકો સમિ વ્યસ્ક્તગત 
ધ્યાન આર્પીને. 
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પ્રકરણ 3 

તકરાર ર્નવારણ પ્રણાક્ષલ 

 

પ્રકરણ પ્રસ્તાવના 

વીમા ઉદ્યોગ મળૂભતૂ રીતે સેવા ઉદ્યોગ છે, જેના વતામાન સ્વરૂર્પમા ંગ્રાહકોની અરે્પિાઓ સતત 
વધતી રહ ે છે અને સેવાની ગણુવિા ર્પરત્વે અસતંોષ હંમેશા રહ ેજ છે. પ્રોડક્ટમા ંસતત નવતર 
સશંોધન કરતા રહવેા તેમજ આધરુ્નક ટેકનોલોજી દ્વારા ગ્રાહક સેવા મર્દર્દના સ્તરમા ંસધુારો કરતા 
રહવેા છતા ં આ ઉદ્યોગની છક્ષબ ગ્રાહકના અસતંોષને કારણે સતત નબળી રહી છે. આ સ્સ્થર્તને 
ધ્યાને રાખીને સરકાર અને ર્નયમનકારે ઘણા ંર્પગલા ંલીધા છે. 

ઈરડાના ર્નયમનો ટનારાઉન્ટડ ટાઈમ્પસને (ટાટ) ર્નધાારરત કરે છે ર્વર્વધ સેવાઓ માટે જે વીમા ઉદ્યોગે 
ગ્રાહકને આર્પવાની રહ ેછે. આ ઈરડા (ર્પોલીસીધારકના રહતોના રિણ ર્નયમનો), 2002નો ભાગ છે. 

વીમા કંર્પનીઓએ તકરાર ર્નવારણ માટે અસરકારક મચં રાખવો જરૂરી છે અને ઈરડાએ તેના માટે 
ર્પણ માગાર્દર્શિકા ઘડી છે. 

બોધર્પાઠ 

 

A. તકરાર ર્નવારણ પ્રણાક્ષલ – ગ્રાહક અર્દાલતો, લોકર્પાલ 
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A. તકરાર ર્નવારણ પ્રણાક્ષલ- ગ્રાહક અર્દાલતો, લોકર્પાલ 

1. એકીકૃત તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ(IGMS) 

ઈરડાએ એકીકૃત તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ(IGMS) લોંચ કરી છે જે વીમા તકરાર ડટેાની કેન્ટરીય 
સગં્રાહક છે અને ઉદ્યોગમા ંતકરાર ર્નવારણના ર્નરીિણ માટેનુ ંસાધન છે. 

ર્પોલીસીધારકો આ પ્રણાક્ષલમા ં જોડાઈને તેમની ર્પોલીસીની ર્વગતો જોઈને ફરરયાર્દ કરી શકે છે. 

ફરરયાર્દો સલંગ્ન વીમા કંર્પનીઓને મોકલી અર્પાય છે. 

તકરાર ર્નવારણ પ્રણાક્ષલ 

IGMS આ ફરરયાર્દોને ટે્રક કરીને તેના ર્નવારણમા ં સમયને ધ્યાનમા ં રાખે છે. ફરરયાર્દોને નીચેની 
URLખાતે નોંધાવી શકાય છે: 

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

2. ગ્રાહક રિણ ધારો,1986 

મહત્ત્વપણૂા 

આ ધારો ર્પસાર કરાયો હતો “ગ્રાહકના રહતોને સારંુ રિણ આર્પવા અને ગ્રાહક તકરારોના સમાધાન 
માટે ગ્રાહક ર્પરરષર્દ તથા અન્ટય સિાવાળાની સ્થાર્પના કરવા”. આ ધારાને સધુારતો ધારો ગ્રાહક 
રિણ (સધુારા) ધારો, 2002 છે. 

આ ધારાની અંર્દરની અમકુ વ્યાખ્યા આ મજુબ છે: 

વ્યાખ્યા 

“સેવા”નો મતલબ થાય છે કોઈ ર્પણ ર્વવરણની સેવા જેને ઉર્પલબ્ધ કરાવાય છે સભંર્વત 
વર્પરાશકારોને અને જેમા ંસામેલ છે બેક્ન્ટકિંગ, ફાયનાસ્ન્ટસિંગ, વીમા, ર્પરરવહન, પ્રોસેર્સિંગ, ઈલેક્ક્ટ્રકલ 
અથવા અન્ટય ઊજાા, બોડા અથવા લોજજિંગ અથવા બનેં, આવાસ ર્નમાાણ, મનોરંજન, આનરં્દપ્રમોર્દ 
અથવા સમાચાર કે અન્ટય મારહતી મેળવવા વગેરે. ર્પરંત ુતેમા ંર્વનામલૂ્યે કોઈ સેવા પરૂી ર્પાડવી કે 
ર્પછી અંગત સેવાના કરારનો સમાવેશ નથી થતો. 

વીમાનો સમાવેશ સેવા તરીકે કરાયો છે 

“ગ્રાહક”મતલબ થાય કોઈ ર્પણ વ્યક્ત કે જે  
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 ખરીરે્દ છે કોઈ ર્પણ સામાન ર્વચારણા માટે અને તેમા ંસામેલ છે આવા સામાનનો કોઈ ર્પણ 
વર્પરાશકાર. ર્પરંત ુતેમા ંએ વ્યસ્ક્ત સામેલ નથી જે મેળવે છે આવો સામાન પનુેઃવેચાણ માટે 
અથવા કોઈ વ્યાર્પારી હતે ુમાટે અથવા 

 ભાડ ેરાખે છે અથવા મેળવે છે કોઈ સેવા ર્વચારણા માટે જેમા ંસામેલ છે આવી સેવાઓના 
લાભાથી. 

“િર્ત”મતલબ કામગીરીની ર્પદ્ર્ત અને પ્રકાર, ગણુવિામા ં ખામીને કારણે સજાાતી અસપંણૂાતા, 
ત્રરુટ જે કાયર્દા મજુબ થવી જોઈતી નહોતી અથવા તો કરારના અનસુરણમા ં કોઈ વ્યસ્ક્તએ જેને 
અર્દા કરવાની હતી અથવા તો કોઈ સેવાના સરં્દભામા ંઆર્પવાની હતી. 

“ફરરયાર્દ”મતલબ કોઈ ર્પણ લેક્ષખતમા ંઆિેર્પ કરાય ફરરયાર્દી દ્વારા જે છે: 

 એક અયોગ્ય વ્યાર્પારી પ્રણાક્ષલ અથવા ર્નયતં્રણાત્મક વ્યાર્પાર પ્રણાક્ષલ જે અર્પનાવાઈ હોય 
 તેમના દ્વારા ખરીર્દાયેલા માલમા ંએક કરતા વધ ુખામી હોય 
 ભાડ ેરખાયેલી સેવામા ંકોઈ પ્રકારે ખામી રહી ગઈ હોય 
 વસલૂાયેલી રકિંમત કાયરે્દસર ર્નધાારરત કે રે્પકેજ ર્પર ર્દશાાવેલી રકમ કરતા વધ ુહોય 
 સામાન જે ઉર્પયોગ કરવા ર્પર જીવન માટે હાર્નકારક હોય જેને આવા સામાનની સામગ્રી, 

તેના ઉર્પયોગની રીત અથવા અસર ર્વષે મારહતી આર્પવાની કોઈ ર્પણ કાયર્દાની 
જોગવાઈના ઉલ્લઘંન દ્વારા જાહરેમા ંવેચાણ માટે મકૂાયો હોય. 

“ગ્રાહક તકરાર”મતલબ એવી તકરાર જેમા ંજેની સામે ફરરયાર્દ નોંધાઈ છે તે ફરરયાર્દીએ કરેલા 
આિેર્પોને નકારીને તેની સામે તકરાર કરતો હોય. 

a) ગ્રાહક તકરાર અને ર્નવારણ એજન્ટસીઓ 

“ગ્રાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્ટસીઓ” ર્દરેક જજલ્લા, રાજય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થાર્ર્પત છે. 

i. જજલ્લા મચં 

 આ મચં સમિ ફરરયાર્દોને સાભંળવાની સિા છે, જયા ંચીજવસ્ત ુકે સેવાનુ ંમલૂ્ય અને 
ર્દાવો કરાયેલા વળતરની રકમ રૂ. 20 લાખ સધુી છે. 

 જજલ્લા મચં ર્પાસે ર્પોતાનો આરે્દશ/ચકુાર્દો યોગ્ય ર્સર્વલ કોટામા ંમોકલવાની સિા છે. 

ii. રાજય ર્પચં 

 આ ર્નવારણ સિા અસલ, એરે્પલેટ અને ર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવનારી છે. 
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 તે જજલ્લા મચં ર્પરની અર્પીલને સભંાળે છે. 
 તે રૂ. 20 લાખથી વધ ુઅને રૂ. 100 લાખ સધુી વળતરના ર્દાવાની ફરરયાર્દને સાભંળવા 

માટે અસલ અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે. 
 અન્ટય સિાઓ જજલ્લા મચંને સમકિ જ છે. 

iii. રાષ્ટ્રીય ર્પચં 

 આ ધારા હઠેળ સ્થાર્ર્પત અંર્તમ સિા છે રાષ્ટ્રીય ર્પચં. 

 તે અસલ, એરે્પલેટ તેમજ ર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે. 

 તે રાજય ર્પચંના આરે્દશ સામે સનુાવણી કરે છે અને તેનુ ંઅસલ અર્ધકારિેત્ર રૂ. 100 

લાખથી વધ ુરકમના ર્દાવાઓનુ ંસમાધાન કરવાનુ ંછે. 

 તે રાજય ર્પચંથી ઉર્પરવટનુ ંર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે. 

આ તમામ ત્રણેય એજન્ટસીઓ ર્સર્વલ કોટાની સિાઓ ધરાવે છે. 

ડાયેગ્રામ 2:તકરાર ર્નવારણ માટે ચેનલ 

 

b) ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવા માટેની પ્રરક્રયા 

ઉર્પરોક્ત ત્રણેય ર્નવારણ એજન્ટસીમા ં ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવાની પ્રરક્રયા અત્યતં સરળ છે. 

ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવા કે ર્પછી રાજય ર્પચં અથવા રાષ્ટ્રીય ર્પચં સમિ અર્પીલ કરવાની કોઈ ફી 
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નથી. ફરરયાર્દી ર્પોતાની જાતે કે કોઈ અર્ધકૃત એજન્ટટ દ્વારા ફરરયાર્દ કરાવી શકે છે. તે રૂબરૂમા ં
કે ટર્પાલથી ર્પણ મોકલી શકાય છે. ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવા માટે કોઈ વકીલ કરવાની જરૂર નથી. 

c) ગ્રાહક મચંના આરે્દશો 

જો ગ્રાહક મચંને સતંોષ થાય કે જે માલ સામે ફરરયાર્દ થઈ છે તે કોઈ િર્તયકુ્ત હતો અથવા 
સેવામા ંખામીને લગતો જે કોઈ ર્પણ આિેર્પ કે ફરરયાર્દ સાચા છે તો મચં દ્વારા પ્રર્તવાર્દીને 
નીચેનામાથંી એક કે બધા ંર્પગલા ંભરવા ર્નરે્દશ કરી શકે છે, 

i. ફરરયાર્દીને રકિંમત ર્પરત ચકૂવવી, (અથવા વીમાના સજંોગોમા ં ર્પ્રર્મયમ), ફરરયાર્દીને 
થયેલો ખચા 

ii. પ્રર્તવાર્દીની ઉરે્પિાને કારણે ગ્રાહકને થયેલી ઈજા કે કોઈ નકુસાન માટે ગ્રાહકને વળતર 
તરીકે આવી રકમ ચકૂવી આર્પવી 

iii. સેવામા ંરહલેી િર્તઓઅથવા ર્વસગંતતા દૂર કરવી 
iv. અયોગ્ય વ્યાર્પાર પ્રણાક્ષલઓ અટકાવવી અથવા વ્યાર્પારી પ્રણાક્ષલને ર્નયરં્ત્રત કરવી 
v. ર્પિકારોને ર્પયાાપ્ત ખચા પરૂો ર્પાડવો 

d) ફરરયાર્દોના પ્રકારો 

મોટાભાગની ગ્રાહકલિી તકરારો કે જે ત્રણેય મચંમા ં આવે છે તે વીમા વ્યાર્પારના િેત્રમા ં
નીચેની મખુ્ય કેટેગરીમા ંઆવે છે 

i. ર્દાવાના સમાધાનમા ંર્વલબં 
ii. ર્દાવાનુ ંક્ષબન-સમાધાન 
iii. ર્દાવાની ર્પતાવટ 
iv. નકુસાનનો જ્થો 
v. ર્પોક્ષલસી શરતો, ર્નયમો વગેરે 

3. વીમા લોકર્પાલ 

વીમા ધારા, 1938 હઠેળની સિાઓ દ્વારા કેન્ટર સરકારે 11 નવેમ્પબર, 1998ના એક અર્ધકૃત ખતર્પત્ર 
દ્વારા જાહરે તકરાર ર્નવારણ ર્નયમો, 1998ને ઘોર્ષત કયાા હતા. આ ર્નયમો જીવન અને ક્ષબન-

જીવન વીમા માટે લાગ ુર્પડ ેછે જેમા ંવ્યસ્ક્તગત િમતામા ંવીમો લેવાયો હોય. 

આ ર્નયમોનો હતે ુર્દાવાઓની ર્પતાવટને લગતી તમામ ફરરયાર્દોનો વીમા કંર્પનીઓના ભાગે ર્નવેડો 
લાવવાનો છે એ રીતે કે ઓછો ખચા આવે અને તટસ્થતા અને કાયાકુશળતા જળવાઈ રહ.ે 
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લોકર્પાલ, કે જે વીમાર્દાર અને વીમાકંર્પનીની ર્પરસ્ર્પર સમજૂર્તથી ર્નમાયા હોય તેઓ મધ્યસ્થી 
અને સલાહકાર તરીકે વતમેટ સરં્દભાાવક્ષલની અંર્દર રહીને. 

ફરરયાર્દને સ્વીકારવી કે નકારવી તે અંગે લોકર્પાલનો ર્નણાય અંર્તમ રહશેે. 

a) ફરરયાર્દી લોકર્પાલને 

લોકર્પાલને કોઈ ર્પણ ફરરયાર્દ લેક્ષખતમા,ં વીમાર્દાર કે તેના કાનનૂી વારસર્દારની સહી કરીને 
સરુ્પરત કરાવવી જોઈએ જે તેના અર્ધકારિેત્ર હઠેળ હોય અને સહાયક ર્દસ્તાવેજો અરજીની 
સાથે બીડવા જોઈએ અને તેની સાથે ફરરયાર્દીને થયેલા નકુસાનના પ્રકાર અને રકમનો ર્પણ 
માગેલી રાહત સાથે ઉલ્લેખ કરવાનો રહ ેછે. 

ફરરયાર્દ લોકર્પાલને કરી શકાય જો: 

i. ફરરયાર્દીએ અગાઉ વીમા કંર્પનીમા ંલેક્ષખત રજૂઆત કરી હોય અને વીમાકંર્પનીએેઃ 

 ફરરયાર્દ નકારી કાઢી હોય અથવા 
 વીમાકંર્પનીને આવી ફરરયાર્દ મળયાના એક મરહના ર્પછી ર્પણ ફરરયાર્દીને તેના તરફથી 

કોઈ જવાબ મળયો ન હોય 

ii. વીમાકંર્પનીએ આરે્પલા જવાબથી ફરરયાર્દી સતંષુ્ઠ ન હોય 
iii. વીમાકંર્પનીએ નકારી કાઢયાની તારીખથી એક વષાની અંર્દર ફરરયાર્દ કરવામા ંઆવી હોય 
iv. ફરરયાર્દ કોઈ કોટા  અથવા ગ્રાહક મચં અથવા લવાર્દમા ંર્પડતર ન હોય 

b) લોકર્પાલની ભલામણો 

લોકર્પાલે કેટલીક ચોક્કસ ફરજો/ર્નયમોને અનસુરવાનુ ંહોય છે: 

i. ભલામણઓ ફરરયાર્દ મળયાના એક મરહનામા ંકરી રે્દવાની રહ ેછે 
ii. ફરરયાર્દી તેમજ વીમાકંર્પની બનેંને નકલો મોકલવાની રહ ેછે 
iii. આવી ભલામણો મળયાના 15 રર્દવસમા ંજ ફરરયાર્દીએ લેક્ષખતમા ંભલામણો સ્વીકારવાની રહ ે

છે 
iv. વીમાર્દારે સ્વીકૃર્તર્પત્રની એક નકલ વીમાકંર્પનીને મોકલવાની રહ ે છે અને આવી નકલ 

મળયાના 15 રર્દવસમા ંજ લેક્ષખતમા ંપકુ્ષ્ટ મેળવવાની રહ ેછે 
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c) ચકુાર્દો 

જો તકરારનો મધ્યસ્થીથી ર્પણ અંત ન આવે તો લોકર્પાલ દ્વારા વીમાધારકને એક યોગ્ય હોય 
તેટલી રકમ આર્પવાનો ચકુાર્દો આરે્પ છે, જે વીમાધારકના નકુસાનને આવરી લે તે માટે જરૂરી 
રકમ કરતા વધ ુન હોવો જોઈએ. 

લોકર્પાલે આરે્પલો વળતરનો ચકુાર્દો નીચેના ર્નયમો દ્વારા સચંાક્ષલત છે: 

i. આ વળતરનો ચકુાર્દો રૂ. 20 લાખથી વધ ુ (રહમેરાહ ેચકૂવણી તથા અન્ટય ખચા સરહત) ન 
હોવો જોઈએ 

ii. આ ચકુાર્દો ફરરયાર્દ મળયાના 3 મરહનાની અંર્દર આર્પી રે્દવો જોઈએ અને વીમાર્દારે આ 
ચકુાર્દો અર્પાયાના 1 મરહનામા ંજ તેને અંર્તમ સમાધાન તરીકે સ્વીકારી લેવો જોઈએ. 

iii. વીમાકંર્પનીએ આ ચકુાર્દાનુ ં ર્પાલન કરતા આવા સ્વીકૃર્તર્પત્ર મળવાના 15 રર્દવસમા ં જ 
લોકર્પાલને લેક્ષખતમા ંજાણ કરવી જોઈએ. 

iv. વીમાધારક આવા ચકુાર્દાની સ્વીકૃર્તની લેક્ષખતમા ંજાણ ન કરે તો વીમાકંર્પની તેનુ ંર્પાલન 
ન ર્પણ કરી શકે 

તમારી જાતને ચકાસો 1 

______________ ર્પાસે ફરરયાર્દોને સાભંળવાની સિા છે, જયા ં વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 

લાખ સધુીની છે. 

 I. જજલ્લા મચં 
 II. રાજય ર્પચં 
 III. જજલ્લા ર્પરરષર્દ 
 IV. રાષ્ટ્રીય ર્પચં 
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સારાશં 

 ઈરડાએ અદ્યતન તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ (IGMS) છે જે વીમા તકરાર ડટેાના સગં્રહની 
મધ્યસ્થ એજન્ટસી તરીકે કામ કરે છે અને ઉદ્યોગમા ંતકરારના ર્નવારણના ર્નરીિણના સાધન 
તરીકે કામ કરે છે. 

 ગ્રાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્ટસીઓની ર્દરેક જજલ્લા, રાજયમા ંઅને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થાર્પના કરાઈ 
છે. 

 વીમા વ્યાર્પારમા ં મોટાભાગની ગ્રાહક તકરારો ર્દાવાના સમાધાનમા ં ર્વલબં, ર્દાવાના ક્ષબન-

સમાધાન, ર્દાવાને ફગાવવા, નકુસાનની રકમ અને ર્પોલીસીની શરતો, ર્નયમો વગેરેને લગતી 
હોય છે. 

 વીમાર્દાર અને વીમાકંર્પની વચ્ચે ર્પરસ્ર્પર સમંર્તથી ર્નમાયેલા લોકર્પાલ, મધ્યસ્થી અને 
ર્પરામશાક તરીકે સરં્દભાાવક્ષલ અનસુાર કામ કરે છે. 

 જો તકરારનો મધ્યસ્થીથી ર્નવેડો ન આવે તો લોકર્પાલ દ્વારા વીમાધારકને એવા વળતરનો 
ચકુાર્દો આરે્પ છે જે તેમને યોગ્ય લાગે છે અને જે વીમાધારકના નકુસાનને આવરી લેવા જરૂરી 
કરતા વધ ુન હોય.  

ચાવીરૂર્પ શરતો 

1. એકીકૃત તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ(IGMS) 
2. ગ્રાહક રિણ ધારો, 1986 
3. જજલ્લા મચં 
4. રાજય ર્પચં 
5. રાષ્ટ્રીય ર્પચં 
6. વીમા લોકર્પાલ 
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તમારી જાતની ર્પરીિાના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો જવાબ છે I. 

જજલ્લા મચં ર્પાસે ર્પાસે ફરરયાર્દોને સાભંળવાની સિા છે, જયા ંવળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખ 
સધુીની છે. 

સ્વ-ર્પરીિા પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન1 

IGMSશબ્ર્દને સમજાવો. 

 I. વીમા સામાન્ટય સચંાલન પ્રણાક્ષલ 
 II. ભારતીય સામાન્ટય સચંાલન પ્રણાક્ષલ 
 III. અદ્યતન તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ 
 IV. બાહોશ તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ 

પ્રશ્ન 2 

નીચેનામાથંી કઈ ગ્રાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્ટસીઓ ગ્રાહકની તકરારોનુ ં સચંાલન કરશે જેમા ં
વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખથી રૂ. 100 લાખની વચ્ચે હોય? 

 I. જજલ્લા મચં 
 II. રાજય ર્પચં 
 III. રાષ્ટ્રીય ર્પચં 
 IV. જજલ્લા ર્પરરષર્દ 

પ્રશ્ન 3 

નીચેનામાથંી કઈ એક માન્ટય ગ્રાહક ફરરયાર્દ માટેનો આધાર રચતી બાબત નથી? 

 I. દુકાનર્દાર કોઈ ચીજ માટે એમઆરર્પી કરતા વધ ુભાવ લે છે 
 II. દુકાનર્દાર ગ્રાહકને તે કેટેગરીની શે્રષ્ઠ પ્રોડક્ટની સલાહ નથી આર્પતો 
 III. ર્દવાની બોટલ ર્પર એલજીની ચેતવણી અર્પાઈ નથી 
 IV. િર્તયકુ્ય પ્રોડક્ટ માટે 
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પ્રશ્ન 4 

નીચેનામાથંી કઈ બાબત કોઈ ગ્રાહક માટે વીમા ર્પોલીસીને લગતી ફરરયાર્દ કરવા માટેનો સૌથી 
સયુોગ્ય ર્વકલ્ર્પ છે? 

 I. ર્પોલીસ 
 II. સપુ્રીમ કોટા 
 III. વીમા લોકર્પાલ 
 IV. જજલ્લા કોટા  

પ્રશ્ન 5 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્નવેર્દન વીમા લોકર્પાલના અર્ધકારિેત્રની હર્દના સરં્દભામા ંસાચુ ંછે? 

 I. વીમા લોકર્પાલ રાષ્ટ્રીય અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે 
 II. વીમા લોકર્પાલ રાજયવ્યાર્પી અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે 
 III. વીમા લોકર્પાલ જજલ્લાવ્યાર્પી અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે 
 IV. વીમા લોકર્પાલ ફક્ત ચોક્કસ ર્નધાારરત હર્દમયાાર્દાની અંર્દર કાયારત થાય છે 

પ્રશ્ન 6 

કેવી રીતે વીમા લોકર્પાલ સમિ ફરરયાર્દ લોંચ કરાય છે? 

 I. ફરરયાર્દ લેક્ષખતમા ંકરાય છે 
 II. ફરરયાર્દ ફોન ર્પર મૌક્ષખકમા ંકરાય છે 
 III. ફરરયાર્દ સામસામે મૌક્ષખક રીતે કરાય છે 
 IV. ફરરયાર્દ છાર્પામા ંજાહરેાત આર્પીને કરાય છે 

પ્રશ્ન 7 

વીમા લોકર્પાલનો સરં્પકા  કરવાની સમયમયાાર્દા કેટલી છે? 

 I. વીમાકંર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના બે વષાની અંર્દર 
 II. વીમાકંર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના ત્રણ વષાની અંર્દર 
 III. વીમાકંર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના એક વષાની અંર્દર 
 IV. વીમાકંર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના એક મરહનાની અંર્દર 
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પ્રશ્ન 8 

નીચેનામાથંી કઈ લોકર્પાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા માટેની પવૂા-શરતરૂર્પી બાબત નથી? 

 I. ફરરયાર્દ ‘ર્પસાનલ લાઈન્ટસ’ વીમા ર્પર વ્યસ્ક્ત દ્વારા જ કરાવાયેલી હોવી જોઈએ 
 II. વીમાકંર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના 1 વષાની અંર્દર ફરરયાર્દ નોંધાવાયેલી હોવી જોઈએ 
 III. લોકર્પાલ સધુી ર્પહોંચતા ર્પહલેા ફરરયાર્દીએ ગ્રાહક મચંનો સરં્પકા  સાધવો જોઈએ 
 IV. કુલ મગંાયેલી રાહતની રકમ રૂ. 20 લાખની મયાાર્દાની અંર્દર જ હોવી જોઈએ. 

પ્રશ્ન 9 

લોકર્પાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા શુ ંકોઈ ફી/ ચાર્જ ચકૂવવાની જરૂર છે? 

 I. રૂ. 100ની ફી ભરવાની રહ ેછે 
 II. કોઈ ફી કે ચાર્જ ભરવાની જરૂર નથી 
 III. કુલ મગંાયેલી રાહતની 20% રકમ ફી તરીકે ભરવાની રહ ેછે 
 IV. કુલ મગંાયેલી રાહતની 10% રકમ ફી તરીકે ભરવાની રહ ેછે 

પ્રશ્ન 10 

શુ ંકોઈ ખાનગી વીમાકંર્પની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય? 

 I. ફરરયાર્દ ફક્ત જાહરે વીમાકંર્પની સામે જ નોંધી શકાય 
 II. હા, ખાનગી વીમાકંર્પની સામે ર્પણ ફરરયાર્દ નોંધી શકાય 
 III. માત્ર જીવન વીમા િેત્રમા ંખાનગી વીમાકંર્પની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય 
 IV. માત્ર ક્ષબન-જીવન વીમા િેત્રમા ંખાનગી વીમાકંર્પની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય 
 

સ્વ-ર્પરીિા પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III. 
IGMSએટલેઅદ્યતન તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II. 
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રાજય ર્પચં ગ્રાહકની તકરારોનુ ંસચંાલન કરશે જેમા ંવળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખથી રૂ. 100 

લાખની વચ્ચે હોય. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II. 

દુકાનર્દાર ગ્રાહકને તે કેટેગરીની શે્રષ્ઠ પ્રોડક્ટની સલાહ નથી આર્પતો એ માન્ટય ગ્રાહક ફરરયાર્દ 
માટેનો આધાર રચતી બાબત નથી 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III. 

વીમા લોકર્પાલ એ કોઈ ગ્રાહક માટે વીમા ર્પોલીસીને લગતી ફરરયાર્દ કરવા માટેનો સૌથી સયુોગ્ય 
ર્વકલ્ર્પ છે જેના િેત્રીય અર્ધકારિેત્રમા ંવીમાકંર્પનીની ઓરફસ હોય છે. 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે IV. 

વીમા લોકર્પાલ ફક્ત ચોક્કસ ર્નધાારરત હર્દમયાાર્દાની અંર્દર કાયારત થાય છે. 

જવાબ 6 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે I. 

વીમા લોકર્પાલ સમિ લેક્ષખતમા ંફરરયાર્દ લોંચ કરાય છે 

જવાબ 7 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III. 

વીમા લોકર્પાલનો સરં્પકા કરવાની સમયમયાાર્દા વીમાકંર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના એક વષાની 
અંર્દર છે 

જવાબ 8 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III. 

લોકર્પાલ સધુી ર્પહોંચતા ર્પહલેા ફરરયાર્દીએ ગ્રાહક મચંનો સરં્પકા  સાધવો જોઈએ એ લોકર્પાલ સમિ 
ફરરયાર્દ નોંધાવવા માટેની પવૂા-શરતરૂર્પી બાબત નથી. 
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જવાબ 9 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II. 

લોકર્પાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા કોઈ ફી કે ચાર્જ ભરવાની જરૂર નથી 

જવાબ 10 

સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II. 

હા, ખાનગી વીમાકંર્પની સામે ર્પણ ફરરયાર્દ નોંધી શકાય છે 
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પ્રકરણ 4 

ર્નયમનકારી ર્પાસાઓ કોર્પોરેટ એજન્ટ 

કોર્પોરેટ એજન્ટટ 

 
 

કોર્પોરેટ એજન્ટટ અર્ધર્નયમોમા ંઓગસ્ટ, 2015માં સધુારા થયા હતા અને તે 1 એર્પ્રલ, 2016થી અમલમાં 
આવ્યા ંછે.  
 

નીચેની વ્યાખ્યાઓ પ્રસ્તતુ છે.  
 

1. વ્યાખ્યાઓ: 

 

(a) “કાયર્દો” એટલે વીમા અર્ધર્નયમ, 1938 (1938નો 4), જેમા ંસમયેસમયે સધુારા થયા છે. 
 

(b) "અરજર્દાર" એટલે - 

 

(i) કંર્પની કાયર્દા, 2013 (2013નો 18) કે તેની કોઈ જોગવાઈ હઠેળ કે અગાઉ લાગ ુ કોઈ કંર્પની 
કાયર્દા હઠેળ રચાયેલી કંર્પની; અથવા  

(ii) મયાારર્દત જવાબર્દારી ભાગીર્દારી કાયર્દા, 2008 હઠેળ રચાયેલી અને રજજસ્ટડા મયાારર્દત જવાબર્દારી 
ભાગર્દારી; અથવા 

(iii) સહકારી સોસાયટી કાયર્દા, 1912 કે સહકારી સોસાયટીના રજજસ્ટે્રશન માટે કોઈ ર્પણ કાયર્દા હઠેળ 
રજજસ્ટડા સહકારી સોસાયટી, અથવા 

(iv) કાયર્દાની કલમ 2ની જોગવાઈ (4એ)મા ંવ્યાખ્યાર્યત બેંરકિંગ કંર્પની; અથવા  
(v) બેંરકિંગ કંર્પનીઝ કાયર્દા, 1949 (1949નો 10)ની કલમ 5ની રે્પટાકલમ (1)ની જોગવાઈ (ડીએ) હઠેળ 

વ્યાખ્યાર્યત નવી બર્પેંક; અથવા 
(vi) પ્રારે્દર્શક ગ્રામીણ બેંક કાયર્દા, 1976 (1976નો 21)ની કલમ 3 હઠેળ સ્થાર્ર્પત પ્રારે્દર્શક ગ્રામીણ 

બેંક: અથવા 
(vii) સહકારી સોસાયટી, 1912 હઠેળ આવરી લેવાયેલ ક્ષબનસરકારી સસં્થા કે સકૂ્ષ્મ ર્ધરાણ સસં્થા કે 

રરઝવા બેંક ઓફ ઇક્ન્ટડયામાં નોંધાયેલ નોન-બેંરકિંગ ફાઇનાસ્ન્ટશયલ કંર્પની; અથવા 
(viii) કોર્પોરેટ એજન્ટટ તરીકે કામ કરવા ઓથોરરટી દ્વારા ર્નયકુ્ત અન્ટય કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત. 
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(c) “માન્ટયતાપ્રાપ્ત સસં્થા" એટલે વીમાના વેચાણ, સેવા અને માકેરટિંગમા ં ર્શિણ અને/અથવા તાલીમમાં 
સકંળાયેલી કોઈ ર્પણ સસં્થા, જેને ઓથોરરટીએ સમયેસમયે માન્ટયતા આર્પી હતી અને નોરટફાઇ કરી હતી, 
જેમા ંઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ ઓફ ઇક્ન્ટડયા, મુબંઈ સામેલ છે. 

(d) "અર્ધકૃત વેરરફાયર" એટલે ટેલીફોન ર્પર અરજ કે વેચાણના હતેસુર ટેલીમાકેટર દ્વારા ર્નયકુ્ત વ્યસ્ક્ત 
તથા તે ચોક્કસ વ્યસ્ક્ત માટે આ ર્નયમનોની કલમ 7(3) હઠેળ સકૂ્ષચત તમામ જરૂરરયાતો પણૂા કરશે; 

(e) “ઓથોરરટી” એટલે વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામડંળ અર્ધર્નયમ, 1999 (1999નો 41)ની કલમ 
3ની જોગવાઈ હઠેળ સ્થાર્ર્પત ભારતીય વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામડંળ. 

(f) "કોર્પોરેટ એજન્ટટ" એટલે ઉર્પર (બી)મા ંજણાવેલ ચોક્કસ અરજર્દાર, જે જીવન, સાધારણ અને હલે્થની કોઈ 
ર્પણ ચોક્કસ કેટેગરી માટે વીમાનો વ્યવસાય કરવા અને સેવા આર્પવા આ અર્ધર્નયમનો હઠેળ 
ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂરજજસ્ટે્રશનનુ ંમાન્ટય પ્રમાણર્પત્ર ધરાવે છે. 

(g) “કોર્પોરેટ એજન્ટટ (જીવન)" એટલે કોર્પોરેટ એજન્ટટ, જે આ અર્ધર્નયમનોમા ં સચૂવ્યાં મજુબ જીવન 
વીમાકંર્પનીઓ માટે વીમાનો વ્યવસાય કરવા અને સેવા આર્પવા ઓથોરરટી દ્વારા કામ કરવા રજજસ્ટે્રશનનુ ં
માન્ટય પ્રમાણર્પત્ર ધરાવે છે; 

(h) "કોર્પોરેટ એજન્ટટ (સાધારણ)" એટલે કોર્પોરેટ એજન્ટટ, જે આ અર્ધર્નયમનોમા ં સચૂવ્યા ંમજુબ સાધારણ 
વીમાકંર્પનીઓ માટે વીમાનો વ્યવસાય કરવા અને સેવા આર્પવા ઓથોરરટી દ્વારા કામ કરવા રજજસ્ટે્રશનનુ ં
માન્ટય પ્રમાણર્પત્ર ધરાવે છે; 

(i) "કોર્પોરેટ એજન્ટટ (હલે્થ)" એટલે કોર્પોરેટ એજન્ટટ, જે આ અર્ધર્નયમનોમા ં સચૂવ્યા ં મજુબ હલે્થ 
વીમાકંર્પનીઓ માટે વીમાનો વ્યવસાય કરવા અને સેવા આર્પવા ઓથોરરટી દ્વારા કામ કરવા રજજસ્ટે્રશનનુ ં
માન્ટય પ્રમાણર્પત્ર ધરાવે છે; 

(j) "કોર્પોરેટ એજન્ટટ (સયંકુ્ત)" એટલે કે કોર્પોરેટ એજન્ટટ જે ઉર્પરોક્ત (એફ)મા ં સકૂ્ષચત વીમાકંર્પનીઓ, 
સાધારણ વીમાકંર્પનીઓ અને હલે્થ વીમાકંર્પનીઓ કે કોઈ ર્પણ બે કે તમામ ત્રણ માટે વીમાનો વ્યવસાય 
કરવા આ અર્ધર્નયમ હઠેળ ઓથોરરટી દ્વારા કામ કરવા રજજસ્ટે્રશનનુ ંમાન્ટય પ્રમાણર્પત્ર ધરાવે છે: 

(k) આ ર્નયમનોના હતેસુર “ર્પરીિા સસં્થા” એટલે ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ ઓફ ઇક્ન્ટડયા, મુબંઈ કે ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ 
ઓરફસર અને કોર્પોરેટ એજન્ટટની ચોક્કસ વ્યસ્ક્તઓ માટે ર્પરીિા લેવા ઓથોરરટી દ્વારા માન્ટયતાપ્રાપ્ત 
અનો નોરટફાઇડ કરવામા ંઆવેલી અન્ટય કોઈ ર્પણ સસં્થા.  

(l) અરજર્દારની નોંધણી માટે યોગ્યતા નક્કી કરવા “ઉર્પયુાક્ત અને યોગ્ય” માર્પરં્દડ છે, જેમા ંકોર્પોરેટ એજન્ટટ 
તરીકે કામ કરવા તેમના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર, રડરેક્ટસા કે ર્પાટાનસા અથવા અન્ટય કોઈ કમાચારીઓ સામેલ 
છે. 

(m)  કોર્પોરેટ એજન્ટટના “ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર" એટલે તેના દ્વારા ર્નયકુ્ત અને ઓથોરરટી દ્વારા માન્ટયતાપ્રાપ્ત 
રડરેક્ટર કે ર્પાટાનર કે કોઈ ર્પણ ઓરફસર કે કમાચારી છે, જેની ર્નમણ ૂકં કોર્પોરેટ એજન્ટટની કામગીરી ર્પર 
નજર રાખવા માટે થાય છે અને જેઓ આ અર્ધર્નયમો હઠેળ આવશ્યક લાયકાત અને પે્રક્ક્ટકલ તાલીમ 
ધરાવે છે તથા તેમણે ર્પરીિા ર્પાસ કરી છે. 
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(n) "રજજસ્ટે્રશન" એટલે આ અર્ધર્નયમો હઠેળ કોર્પોરેટ એજન્ટટ તરીકે કામ કરવા ઇશ્ય ૂથયેલા રજજસ્ટે્રશનનુ ં
પ્રમાણર્પત્ર. 

(o) "અર્ધર્નયમનો" એટલે ભારતીય વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામડંળ (કોર્પોરેટ એજન્ટટનુ ં
રજજસ્ટે્રશન) અર્ધર્નયમનો, 2015.  

(p) "ચોક્કસ વ્યસ્ક્ત" એટલે કોર્પોરેટ એજન્ટટના કમાચારી છે, જેઓ કોર્પોરેટ એજન્ટટ વતી વીમા વ્યવસાય 
કરવા જવાબર્દાર છે તથા આ અર્ધર્નયમનોમા ંસકૂ્ષચત લાયકાત, તાલીમની જરૂરરયાતો ધરાવે છે અને 
તેમણે ર્પરીિા ર્પાસ કરી છે; 

(q) "ટેલીમાકેટર'' એટલે કમર્શિયલ કમ્પયરુ્નકેશન મોકલવાનો વ્યવસાય હાથ ધરવા ટેલીકોમ કમર્શિયલ 
કમ્પયરુ્નકેશન્ટસ કસ્ટમર પે્રફરન્ટસ રેગ્યલેુશન્ટસ, 2010ના પ્રકરણ 3 હઠેળ ભારતીય ટેલીકોમ ર્નયમનકારી 
સિામડંળ સાથે નોંધાયેલી સસં્થા, જે ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂથયેલ સરટિરફકેટ ધરાવે છે; 

(r) આ અર્ધર્નયમોમા ંઉર્પયોગ થયેલા, ર્પણ વ્યાખ્યાર્યત ન થયેલા શબ્ર્દો અને અક્ષભવ્યસ્ક્તઓ, ર્પણ વીમા 
ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામડંળ કાયર્દા, 1999મા ં સમયેસમયે સધુારો થયેલા કે તે અંતગાત કોઈ 
ર્પણ અર્ધર્નયમનો/માગાર્દર્શિકાઓ એ કાયર્દાઓ/અર્ધર્નયમો/માગાર્દર્શિકાઓમા ંતેમને ફાળવવામા ંઆવેલા 
અથા ધરાવશે.  

 

2. આ અર્ધર્નયમોનો અવકાશ અને પ્રયોજયતા: 
(1) આ અર્ધર્નયમો રજજસ્ટે્રશનના પ્રમાણર્પત્રની વેક્ષલરડટી ર્દરર્મયાન જીવન વીમાકંર્પનીઓ, સાધારણ 

વીમાકંર્પનીઓ અને હલે્થ વીમાકંર્પનીઓની વીમા વ્યવસાયની અરજ, ખરીર્દી અને સેવાના હતેસુર 
કોર્પોરેટ એજન્ટ્સના રજજસ્ટે્રશનને આવરી લેશે, જે નીચે મજુબ છે. 

 

(a) કોર્પોરેટ એજન્ટટ (જીવન) વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની અરજી, ખરીર્દી અને સેવા પ્રર્દાન કરવા મહિમ 
ત્રણ જીવન વીમાકંર્પનીઓ સાથે જોડાણ કરી શકે છે.  

(b) કોર્પોરેટ એજન્ટટ (સાધારણ) વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની અરજી, ખરીર્દી અને સેવા પ્રર્દાન કરવા મહિમ 
ત્રણ સાધારણ વીમાકંર્પનીઓ સાથે જોડાણ કરી શકે છે. ઉર્પરાતં કોર્પોરેટ એજન્ટટ (સાધારણ) આ 
પ્રકારની વીમાકંર્પનઈઓના સાધારણ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો અને વાક્ષણજ્જયક યોજનાઓના રરટેલ 
ઉત્ર્પાર્દનોની અરજી, ખરીર્દી અને સેવા પ્રર્દાન કરશે, ર્પણ તે કુલ વીમાકૃત રકમ તમામ વીમાઓ 
માટે સયંકુ્તર્પણે જોખમ ર્દીઠ રૂ. ર્પાચં કરોડથી વધારે નહીં ધરાવે. 

(c) કોર્પોરેટ એજન્ટટ (હલે્થ) વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની અરજી, ખરીર્દી અને સેવા પ્રર્દાન કરવા મહિમ ત્રણ 
હલે્થ વીમાકંર્પનીઓ સાથે જોડાણ કરી શકે છે. 

(d) કોર્પોરેટ એજન્ટટ (સયંકુ્ત)ના રકસ્સામા ં જોગવાઈ (એ)થી જોગવાઈ (સી) મજુબ શરતો લાગ ુ
ર્પડશે. 

(e) વીમા કંર્પનીઓ સાથે ગોઠવણમા ં કોઈ ર્પણ ફેરફાર ઓથોરરટીની પવૂામજૂંરી સાથે થશે અને 
વતામાન ર્પોક્ષલસીધારકોને સેવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.  
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3. અરજીની ર્વચારણા –  
(1) ઓથોરરટી રજજસ્ટે્રશનની મજૂંરી માટે અરજીનો ર્વચાર કરશે, ત્યારે કોર્પોરેટ એજન્ટટની તમામ કામગીરીઓ 

હાથ ધરવા સાથે સબંરં્ધત તમામ બાબતો ધ્યાનમાં લેશે. 
(2) આ ર્વચારણામા ં કોઈ ર્પણ પ્રકારનો પવૂાગ્રહ રાખ્યા ં ર્વના, ખાસ કરીને ઓથોરરટી, નીચેની બાબતો 

ધ્યાનમાં લેશે:- 

(a) અરજર્દાર કાયર્દાની કલમ 42 ડીની રે્પટાકલમ (5)માં સકૂ્ષચત કોઈ ર્પણ ગેરલાયકાત ધરાવે છે કે 
નહીં; 

(b) અરજર્દાર ર્પાસે જરૂરી માળખાગત સરુ્વધા છે કે નહીં, જેમ કે ઓરફસની ર્પયાાપ્ત જગ્યા, ઉર્પકરણ 
અને ર્પોતાની કામગીરી સરે્પરે અર્દા કરવા તાલીમબદ્ કમાચારીઓ; 

(c) અગાઉ અરજર્દાર સાથે પ્રત્યિ કે ર્પરોિ રીતે સકંળાયેલી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને અગાઉ ઓથોરરટીએ 
લાઇસન્ટસ/રજજસ્ટે્રશન આર્પવાનો ઇનકાર કયો છે. 

a. સમજણ : - આ ર્પટેાજોગવાઈના હતેસુર પ્રત્યિ કે ર્પરોિ રીતે જોડાયેલનો અથા અરજર્દારની 
કંર્પની કે બોડી કોર્પોરેટ, એસોર્સએટ, ર્પટેાકંર્પની, આંતરજોડાણ ધરાવત ુ ંસાહસ કે ગ્રરૂ્પ કંર્પની 
સાથ ેછે. અહીં સ્ર્પષ્ટ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે કે આ શબ્ર્દો કંર્પની ધારા, 2013 કે સ્ર્પધાા કાયર્દા, 2002, 
બેમાથંી જે લાગ ુર્પડે તેમા ંઉલ્લેક્ષખત અથા જેવો અથા ધરાવશ.ે 

 (d) અરજર્દારના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર ગે્રજયએુટ છે અને ઓથોરરટી દ્વારા માન્ટય અભ્યાસક્રમ મજુબ 
માન્ટયતાપ્રાપ્ત સસં્થામાંથી ઓછામા ંઓછા 50 કલાકની સૈદ્ારં્તક અને પે્રક્ક્ટકલ તાલીમ મેળવી છે, 
તથા ઉર્પર ઉલ્લેક્ષખત તાલીમના ગાળાને અંતે ર્પરીિા સસં્થા દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવતી ર્પરીિા 
ર્પાસ કરી છે.  

શરત એ છે કે અરજર્દારના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ ઓફ ઇક્ન્ટડયા, મુબંઈના 
એસોર્સએટ/ફેલો છે; અથવા સીઆઇઆઇ, લડંનના એસોર્સએટ/ફેલો છે; ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ ઓફ એક્ચ્યરુીઝ 
ઓફ ઇક્ન્ટડયાના એસોર્સએટ/ફેલો છે; અથવા ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ ઓફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ એન્ટડ રરસ્ક મેનેજમેન્ટટ, 
હૈર્દરાબાર્દની ર્પોસ્ટ ગે્રજયએુટ લાયકાત ધરાવે છે, જે સૈદ્ારં્તક અને વ્યવહારરક તાલીમ 25 કલાકની 
હશે. 

(e) ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસરના રડરેક્ટસા અને અરજર્દારના અન્ટય કમાચારીઓએ છેલ્લા ંત્રણ વષા ર્દરર્મયાન 
આ અર્ધર્નયમનોના શીડયલુ 3મા ંઉલ્લેક્ષખત આચારસરંહતાનુ ંઉલ્લઘંન કયુું છે કે કેમ; 

(f) અરજર્દારનો મખુ્ય વ્યવસાય વીમાથી અલગ હોય તો અરજર્દાર કોર્પોરેટ એજન્ટટ તરીકે તેની 
કામગીરી અને અન્ટય કામગીરીઓ વચ્ચે નાણાકીય બાબતોમાં અંતર રાખે છે કે કેમ. 

(g) ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર/રડરેક્ટર(સા)/સકૂ્ષચત વ્યસ્ક્તઓ આ અર્ધર્નયમનના ર્પરરર્શષ્ટ 1મા ં ર્નવેર્દનના 
આધારે યોગ્ય અને ઉર્પયુાક્ત છે કેમ; અને 

(h) ઓથોરરટી એવો મત ધરાવે કે રજજસ્ટે્રશનની છૂટ ર્પોક્ષલસીધારકોના રહતમા ંહશે. 
 

(3) અરજર્દાર દ્વારા ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્તઓ નીચેની જરૂરરયાતો પણૂા કરશે – 
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a. લઘતુમ 12મુ ંર્દોરણ ર્પાસ હશે કે માન્ટય બોડા/સસં્થામાથંી સમાન ર્પરીિામા ંઉિીણા હશે: 

b. (i) ર્નર્દા ર્શત વ્યસ્ક્તએ માન્ટયતાપ્રાપ્ત સસં્થા ર્પાસેથી જીવન, સાધારણ, હલે્થ – જે કેટેગરી માટે 
રજજસ્ટે્રશન માગં્યુ ંહશે એ માટે ઓછામા ંઓછી 50 કલાકની તાલીમ લેવી ર્પડશે તથા ર્પરીિા સસં્થા દ્વારા 
લેવાતી ર્પરીિામા ંર્પાસ થવ ુર્પડશે.; 
(ii) કોર્પોરેટ એજન્ટટ (સયંકુ્ત)ના ર્નયકુ્ત વ્યસ્ક્તએ માન્ટયતાપ્રાપ્ત સસં્થા ર્પાસેથી ઓછામા ંઓછા 75 
કલાકની તાલીમ મેળવવી ર્પડશે અને ર્પરીિા સસં્થા દ્વારા લેવાતી ર્પરીિામા ંર્પાસ થવ ુર્પડશે.; 

c.  આ અર્ધર્નયમનોમાં ઉલ્લેખ કયાા મજુબ, કોર્પોરેટ એજન્ટટ દ્વારા રોકવામા ંઆવેલા ર્નયકુ્ત વ્યસ્ક્તઓ 
વીમા વ્યવસાય કરવા માટે ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂથયેલા માન્ટય સરટિરફકેટ ધરાવવા ર્પડશે. ઇશ્ય ૂથયેલા 
સરટિરફકેટ ત્રણ વષાના ગાળા માટે માન્ટય ગણાશે, જે કોર્પોરેટ એજન્ટટના માન્ટય રજજસ્ટે્રશનને આર્ધન છે; 

ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્ત સરટિરફકેટ ઇશ્ય ૂ કરવા ઓથોરરટીને કોર્પોરેટ એજન્ટટના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર મારફતે 
અર્ધર્નયમનોના ર્પરરર્શષ્ટ 3માં ઉલ્લેક્ષખત ફોમમેટટમા ંઅરજી કરશે.  

d. કોર્પોરેટ એજન્ટટના ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્ત અન્ટય કોઈ કોર્પોરેટ એજન્ટટ સાથે જોડાવા ઇચ્છતાં હોય તો તેઓ 
વતામાન કોર્પોરેટ એજન્ટટ દ્વારા ઇશ્ય ૂથયેલા ના વાંધા પ્રમાણર્પત્ર (એનઓસી) સાથે નવા કોર્પોરેટ એજન્ટટ 
મારફતે ઓથોરરટીને અરજી કરશે. જો વતામાન કોર્પોરેટ એજન્ટટ 30 રર્દવસની અંર્દર ના વાધંા પ્રમાણર્પત્ર 
(એનઓસી) ઇશ્ય ૂના કરે તો તે એવુ ંસમજવામા ંઆવે છે કે જૂનાં કોર્પોરેટ એજન્ટટને ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્ત 
નવા કોર્પોરેટ એજન્ટટ સાથે જોડાય તેની સામે વાંધો નથી. કોર્પોરેટ એજન્ટટ ર્પાસેથી ર્વનતંીની રસીર્દ 
મેળવ્યા ર્પછી ઓથોરરટી સ્સ્વચ ઓવરનો સકેંત આર્પવા કોર્પોરેટ એજન્ટટના બર્દલાયેલા નામ સાથે 
સધુારેલ સરટિરફકેટ ઇશ્ય ૂકરશે.  

e.    વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામડંળ (કોર્પોરેટ એજન્ટટને લાઇસન્ટસ આર્પવુ)ં કાયર્દો, 2002 હઠેળ 
કોર્પોરેટ એજન્ટટના સાથે કામ કરતી અને ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્તઓ અને/અથવા ચીફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
એન્સક્ઝક્યરુટવ્સ તરીકે કામ કરવાની લાયકાત ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ આ અર્ધર્નયમો હઠેળ રજજસ્ટર થયેલા 
કોર્પોરેટ એજન્ટટ સાથે કામ કરી શકે છે. જોકે તેમના રજજસ્ટે્રશનની તારીખથી છ મરહનાની અંર્દર કે 
રજજસ્ટે્રશનની મજૂંરી માટે અરજી કરવાના સમયે ચોક્કસ ર્પદ્ર્તમાં ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્તઓ અને/અથવા ચીફ 
ઇન્ટસ્યોરન્ટસ એન્સક્ઝક્યરુટવ્સની ર્વગતો ઓથોરરટીને પ્રર્દાન કરવામા ં આવશે. ર્વગત મળયા ં ર્પછી 
ઓથોરરટી આ પ્રકારની ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્તઓ અને/અથવા ચીફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ એન્સક્ઝક્યરુટવ્સને ઉર્પર 
રે્પટારજજસ્ટે્રશન (સી) મજુબ સરટિરફકેટ ઇશ્ય ૂકરશે.  

 

4.  રજજસ્ટે્રશનનુ ં રરન્ટયઅૂલ - (1) રજજસ્ટે્રશનની મદુ્દત પણૂા થયાના 30 રર્દવસ અગાઉ કોર્પોરેટ એજન્ટટ 
રજજસ્ટે્રશનના રરન્ટયઅૂલ માટે ઓથોરરટીને જરૂરી ફી સાથે ફોમા એમા ંઅરજી કરશે.  

 જોકે શરત એ છે કે જો ઓથોરરટીને એ સમયગાળા ર્પછી અરજી મળે, ર્પણ વતામાન રજજસ્ટે્રશનની મદુ્દત 
પણૂા થયા અગાઉ મળે, તો ઓથોરરટીને વધારાની રૂ. 100ની ફી અને લાગ ુકરવેરો ચકુવવાનો રહશેે.  

 વધમુા ંઅરજર્દાર રજજસ્ટે્રશન રરન્ટય ૂકરાવવાની તારીખ ર્પસાર થયા ર્પછી અગાઉની શરતમા ંઆવરી ન 
લેવાયેલ કારણથી ર્વલબં થયો હોવાનુ ંઓથોરરટીને લેક્ષખતમા ંજણાવી શકે છે અને વધારાની રૂ. 750 ફી 
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લાગ ુકરવેરા સાથે ચકુવીને રજજસ્ટે્રશન રરન્ટયઅૂલ કરાવવા અરજી કરી શકે છે. ઓથોરરટીને કારણ ઉક્ષચત 
જણાય તો અરજી સ્વીકારી શકે છે.  

 

નોંધ: કોર્પોરેટ એજન્ટટ રજજસ્ટે્રશનની મદુ્દત પણૂા થયાના 90 રર્દવસ અગાઉ રજજસ્ટે્રશન રરન્ટયઅૂલ માટેની 
અરજી સબર્મટ કરી શકે છે.  

 

(2) રજજસ્ટે્રશન રરન્ટયઅૂલ માટેની અરજી કરતાં અગાઉ ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્તઓને 
માન્ટયતાપ્રાપ્ત સસં્થા ર્પાસેથી ઓછામા ં ઓછા 25 કલાકની સ્થાર્નક અને પે્રક્ક્ટકલ તાલીમ મેળવવી 
ર્પડશે.  
(3) રે્પટાર્નયમન (1) હઠેળ રરન્ટયઅૂલ માટેની અરજી ર્પર ર્નયમન 7 હઠેળ ર્નરે્દર્શત રીત મજુબ ર્વચારણા 
કરવી ર્પડશે.  
(4) અરજર્દારે રજજસ્ટે્રશનના રરન્ટયઅૂલ માટે ઉલ્લેક્ષખત તમામ શરતો પણૂા કરી છે તેવો સતંોષ થયા ર્પછી 
ઓથોરરટી ત્રણ વષાના ગાળા માટે ફોમા સીમા ંરજજસ્ટે્રશન રરન્ટય ૂકરશે અને અરજર્દારને જાણકારી આર્પશે. 

 
 

5. રજજસ્ટે્રશન નામજૂંર કરવામા ંઆવે તેવી સ્સ્થર્ત - 

(1) અર્ધર્નયમન 4 હઠેળ રજજસ્ટે્રશન મજૂંર કરવા માટેની કે અર્ધર્નયમન 11 હઠેળ રરન્ટયઅૂલ માટેની 
અરજી અર્ધર્નયમન 7માં આરે્પલી શરતો પણૂા નહીં કરે, તો ઓથોરરટી રજજસ્ટે્રશન સરટિરફકેટ આર્પવાનો કે 
રરન્ટય ૂકરવાનો ઇનકાર કરી શકે છે.  
જયા ં સધુી અરજર્દારને રજૂઆત કરવાની ઉક્ષચત તક નહીં આર્પવામાં આવે, ત્યાં સધુી કોઈ અરજીનો 
અસ્વીકાર કરવામા ંનહીં આવે.  
(2) ઓથોરરટી રજજસ્ટે્રશનનુ ંસરટિરફકેટ મજૂંર કે રરન્ટય ૂન કરવા અંગે ર્નણાય લીધા ર્પછી 30 રર્દવસની અંર્દર 
અરજર્દારને આ અંગે જાણ કરશે, જેમાં અરજીના અસ્વીકારનુ ંકારણ જણાવવામા ંઆવશે.  
(3) ઓથોરરટીના ર્નણાયથી અસતંષુ્ટ કોઈ ર્પણ અરજર્દારને ઓથોરરટીનો ર્નણાય મળયાની તારીખથી 45 
રર્દવસના ગાળાની અંર્દર સીક્યોરરટીઝ અર્પીલેટ રટ્રબ્યનુલમા ંઅરજી કરી શકે છે, જે માટે અર્ધર્નયમન 
(2) હઠેળ આર્પવામા ંઆવેલી પ્રરક્રયાનુ ંર્પાલન કરવુ ંર્પડશે.  

 

6.  રજજસ્ટે્રશન નામજૂંર કરવાની અસર – અર્ધર્નયમન 4 હઠેળ રજજસ્ટે્રશનની મજૂંરી મેળવવા કે અર્ધર્નયમન 
11 હઠેળ રરન્ટયઅૂલ માટે અરજી કરનાર અરજર્દાર અર્ધર્નયમન 12(2) હઠેળ ઓથોરરટીના ર્નણાયની 
રસીર્દ મળયાંની તારીખથી કોર્પોરેટ એજન્ટટ તરીકે કામ કરવાનુ ં બધં કરશે. જોકે તેઓ તેમણે કરેલી 
સમજૂતીના સબંધંમાં સેવાઓ પ્રર્દાન કરવા જવાબર્દાર રહશેે. આ પ્રકારની સેવા પણૂા થયેલા વતામાન 
કોન્ટટ્રાક્ટની મદુ્દતનો અંત ન આવે ત્યા ંસધુી કે છ મરહના સધુી, બેમાથંી જે ર્પહલેા પણૂા થાય ત્યાં સધુી 
જળવાઈ રહશેે, જેમા ંતેઓ સબંરં્ધત વીમાકંર્પની સાથે અનકુળૂ ગોઠવણો કરશે.  
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7.  કોર્પોરેટ એજન્ટટને રજજસ્ટે્રશનની મજૂંરીની શરતો: 
અર્ધર્નયમન 9 હઠેળ રજજસ્ટે્રશનને મજૂંરી કે અર્ધર્નયમન 11 હઠેળ રરન્ટયઅૂલની મજૂંરી નીચેની શરતોને 
આર્ધન રહશેે:- 

(i) આ અર્ધર્નયમનો હઠેળ રજજસ્ટડા કોર્પોરેટ એજન્ટટને ઉર્પરોક્ત અર્ધર્નયમ (3)મા ંસચૂવ્યા મજુબ જ 
વીમા વ્યવસાય કરવા અને સેવા પ્રર્દાન કરવાની મજૂંરી હશે; 

(ii) કોર્પોરેટ એજન્ટટ કાયર્દો, વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામડંળ કાયર્દો, 1999 અને ઓથોરરટી 
દ્વારા સમયેસમયે બહાર ર્પડતા ર્નયમનો, ર્પરરર્પત્રો, માગાર્દર્શિકાઓ અને અન્ટય કોઈ ર્પણ 
સચૂનાઓની જોગવાઈનુ ંર્પાલન કરશે; 

(iii) જો ઓથોરરટીને અગાઉ સબર્મટ કરાયેલી મારહતી કે ર્વગત ખોટી હોય કે ગેરમાગમેટ ર્દોરનારી હોય 
કે સબર્મટ થયેલી મારહતીમાં ફેરફાર થાય તો કોર્પોરેટ એજન્ટટ તરત જ ઓથોરરટીને લેક્ષખતમા ં
જાણ કરશે; 

(iv) કોર્પોરેટ એજન્ટટ તેના ક્લાયન્ટટની ફરરયાર્દોનુ ંર્નવારણ કરવા આ પ્રકારની ફરરયાર્દ મળયા ર્પછી 14 
રર્દવસની અંર્દર ર્પયાાપ્ત ર્પગલા ંલેશે અને ઓથોરરટી દ્વારા સકૂ્ષચત ફોમમેટટ અને રીતમા ંઆ પ્રકારના 
ક્લાયન્ટટ ર્પાસેથી પ્રાપ્ત ફરરયાર્દોની સખં્યા, પ્રકરૃ્ત અને અન્ટય ર્વગતો ર્વશે ઓથોરરટીને વાકેફ 
રાખશે; 

(v) કોર્પોરેટ એજન્ટટ તેમના સસંાધનો અને કમાચારીઓની સખં્યા પ્રમાણે વીમાની ઉક્ષચત ર્પોક્ષલસીઓ 
મેળવશે. 

(vi) કોર્પોરેટ એજન્ટટ ઓથોરરટી દ્વારા સકૂ્ષચત ફોમમેટટમા ં રેકોડા જાળવશે, જે ર્પોક્ષલસીમજુબ અને 
વ્યસ્ક્તમજુબ ર્વગત મેળવશે, જેમા ંકોર્પોરેટ એજન્ટટ દ્વારા ર્વનતંી કરવામા ંઆવેલી ર્દરેક ર્પોક્ષલસીને 
ચોક્કસ વ્યસ્ક્ત સાથે જાળવવામા ંઆવી હોય છે, ર્સવાય સરળ, ઓવર ધ કાઉન્ટટર વેચાતા અને 
ઓથોરરટી દ્વારા ખાસ માન્ટય કરવામાં આવેલા ઉત્ર્પાર્દનો. ઓથોરરટી દ્વારા માંગવામા ંઆવે ત્યારે 
આ પ્રકારના રેકોડા ર્નયર્મતર્પણે સલુભ થાય અને ર્વગત સરળતાથી મળે તેવી વ્યવસ્થા કોર્પોરેટ 
એજન્ટટ કરશે.  

(vii) કોર્પોરેટ એજન્ટટ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના વેચાણ માટે કોઈ ર્પણ સજંોગોમા ંમક્લ્ટ-લેવલ માકેરટિંગ નહીં 
કરે; 

(viii) કોર્પોરેટ એજન્ટટ તેના રડરેક્ટસા, ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને સકૂ્ષચત વ્યસ્ક્તઓને લાગ ુઆચારસરંહતાનુ ં
ર્પાલન કરશે; 

(ix) અર્ધર્નયમ 31મા ંજણાવ્યા મજુબ, કોર્પોરેટ એજન્ટટ તેમની કોર્પોરેટ એજન્ટસીના વ્યવસાયની બકુો 
અલગ જાળવશે; 

 

8.   ફીની ચકુવણી અને ફી ચકુવવામા ંચકૂના ર્પરરણામો – 
(1) ર્દરેક કોર્પોરેટ એજન્ટટ રજજસ્ટે્રશનની એન્સપ્લકેશન અને રરન્ટયઅૂલના સમયે લાગ ુ કરવેરા સાથે રૂ. 
10,000 નોન રરફંડેબલ ફી રે્પટે ચકુવશે. ફી "ધ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ રેગ્યલેુટરી એન્ટડ ડેવલર્પમેન્ટટ ઓથોરરટી ઓફ 
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ઇક્ન્ટડયા"ના નામે હૈર્દરાબાર્દમાં ચકુવવાર્પાત્ર એકાઉન્ટટ રે્પયી િાફ્ટ દ્વારા કે ભારતીય વીમા ર્નયમનકારક 
અને ર્વકાસ સિામડંળને ઇલેક્ટ્રોર્નક ફંડ્સ ટ્રાન્ટસફર કરવામાં આવશે. એન્સપ્લકેશન ફી ર્વના કોઈ અરજી 
ર્પર ર્વચાર કરવામા ંનહીં આવે.  
(2) ઓથોરરટી ર્પાસેથી રજજસ્ટે્રશન મજૂંર થયાની કમ્પયરુ્નકેશનની રસીર્દ મળતા ંઅરજર્દાર આ પ્રકારની 
રસીર્દ મળયાની તારીખથી 15 રર્દવસની અંર્દર લાગ ુકરવેરા સાથે રૂ. 25,000/-ની ફી ચકુવશે. ફીની રસીર્દ 
અને રજજસ્ટે્રશનની મજૂંરી માટે શરતો અને ર્નયમોના સતંોષકારક ર્પાલન થયા ર્પછી ઓથોરરટી અરજી 
કરવામા ંઆવી હોય તે કેટેગરી હઠેળ કોર્પોરેટ એજન્ટટ તરીકે કામ કરવાનુ ંરજજસ્ટે્રશન મજૂંર કરશે. 
(3) રરન્ટયઅૂલ માટે અરજી કરવાની ઇચ્છાં ધરાવતા કોર્પોરેટ એજન્ટટે સકૂ્ષચત ફોમમેટટમાં રરન્ટયઅૂલ માટે લાગ ુ
કરવેરા સરહત રૂ. 25,000/-ની ફી સાથે અરજી કરવી ર્પડશે.  

 

9.   વળતર - 
 

(1) કોર્પોરેટ એજન્ટટને વળતરની ચકુવણી કે કોર્પોરેટ એજન્ટટ દ્વારા વળતરની રસીર્દનુ ંસચંાલન ઓથોરરટી 
દ્વારા સમયેસમયે આ માટે નોરટફાઇ કરવામા ંઆવેલા ર્નયમનો દ્વારા થશે. 
(2) ઇરડા (કોર્પોરેટ એજન્ટટનુ ંલાઇસસ્ન્ટસિંગ) કાયર્દા, 2002 હઠેળ લાઇસન્ટસ ધરાવતા કોર્પોરેટ એજન્ટ્સને 
આ અર્ધર્નયમનોની કલમ 24(2) મજુબ તેમના ગ્રાહકોને સેવા આર્પવાની જોગવાઈ ધરાવતા 
અર્ધર્નયમનો હઠેળ તેમના દ્વારા મેળવવામા ંઆવેલા વ્યવસાય માટે વળતર મેળવવાની છૂટ આર્પવામા ં
આવશે. આ પ્રકારના કેસમા ં આ અર્ધર્નયમનો હઠેળ રજજસ્ટડા થવા ઇચ્છતા ં કોર્પોરેટ એજન્ટ્સને 
અર્ધર્નયમન 32 મજુબ તેમની એકાઉન્ટટ બકુ્સમાં અલગ રીતે જૂના ંકરારો અને નવા કરારો હઠેળ પ્રાપ્ત 
થતા ંવળતરની મારહતી આર્પવી ર્પડશે.  

 

10. રહતનુ ંઘષાણ – 

 

      જયારે કોર્પોરેટ એજન્ટટ વીમા વ્યવસાયનો અનરુોધ કરશે અને મેળવશે, ત્યારે તેઓ નીચેની શરતોનુ ં
ર્પાલન કરશે: 

 

(i) કોઈ એક ક્ષબઝનેસ લાઇનમા ંએકથી વધારે વીમાકંર્પની સાથે જોડાણ ધરાવતા કોર્પોરેટ એજન્ટટ વીમા 
ઉત્ર્પાર્દનોનુ ંર્વતરણ કરવા ગોઠવણ ધરાવે છે એ વીમાકંર્પનીઓને સભંર્વત ગ્રાહકની યાર્દી આર્પશે તથા 
સભંર્વત ગ્રાહકોને વીમાકવચનો અવકાશ, ર્પોક્ષલસીની શરત, ચકુવવાર્પાત્ર પ્રીર્મયમ, પ્રીર્મયમની શરતો 
અને અન્ટય મારહતી પ્રર્દાન કરશે. ઉર્પરાતં જો સભંર્વત ગ્રાહક માંગે તો વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના સબંધંમાં 
કર્મશનની જાણકારી ર્પણ આર્પશે; 

 

(ii) જયા ંવીમાનુ ંવેચાણ મખુ્ય વ્યાવસાર્યક ઉત્ર્પાર્દન સાથે આનષુકં્ષગક ઉત્ર્પાર્દનનુ ંવેચાણ તરીકે થાય છે, 
ત્યા ં કોર્પોરેટ એજન્ટટ કે તેના શેરધારકો કે તેના એસોર્સએ્સ મખુ્ય વ્યવસાર્યક ઉત્ર્પાર્દનના ગ્રાહકને 
વીમા ઉત્ર્પાર્દન ખરીર્દવાની ફરજ નહીં ર્પાડે. કોર્પોરેટ એજન્ટટના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને સીએફઓ (કે 
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તેને સમકિ) અધાવાર્ષિક ધોરણે ર્પરરર્શષ્ટ 8મા ંઆરે્પલી ફોમમેટટમા ંસરટિરફકેટ ફાઇલ કરશે, જેમા ંકોઈ ર્પણ 
સભંર્વત ગક્રાહકને વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ખરીર્દવા ફરજ ર્પાડવામાં આવતી નથી તેવુ ંપ્રમાક્ષણત કરવામાં આવે 
છે.  
 

(iii) કોઈ ર્પણ વીમાકંર્પનીને ર્દરેક ક્લાયન્ટટ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવા કોર્પોરેટ એજન્ટટની જરૂર નહીં ર્પડે.  
 

11. ઓથોરરટીને જાણ કરવા લાયક ર્વગત - 

 

(1)  કોર્પોરેટ એજન્ટટ બનવા ઇચ્છતા અરજર્દારે અરજીમા ં અરજીની ર્વચારણા માટે પ્રસ્તતુ તમામ 
આવશ્યક હકીકતો રજૂ કરવી ર્પડશે. તેમની અરજીમા ં ર્વચારણા માટે પ્રર્દાન કરવામા ં આવેલી 
મારહતીમા ં કોઈ ફેરફાર થશે, તો અરજીની પ્રરક્રયા ર્દરર્મયાન તે ર્પણ ઓથોરરટીને જણાવશે, આ 
પ્રકારના ફેરફાર ઓથોરરટીને અરજર્દાર દ્વારા સ્વૈન્સચ્છક રીતે જણાવવામાં આવશે, જેથી તેના ર્પર 
ર્વચારણા થઈ શકે. 

 (2) તે જ રીતે ઓથોરરટી દ્વારા માન્ટય રજજસ્ટે્રશન ધરાવતા કોર્પોરેટ એજન્ટટ રજજસ્ટે્રશન ઇશ્ય ૂથયા ર્પછી 
આવશ્યક હકીકતોમા ં ફેરફાર થયા ર્પછી વાજબી સમયમા,ં ર્પણ 30 રર્દવસથી ઓછા ગાળામાં 
ઓથોરરટીને સ્વૈન્સચ્છકર્પણે તેની જાણ કરશે. આ પ્રકારની મારહતી મળયાં ર્પછી ઓથોરરટી કોઈ 
સ્ર્પષ્ટતા માંગી શકે છે કે આ પ્રકારની સચૂના ઇશ્ય ૂકરી શકે છે.  

 (3) કોર્પોરેટ એજન્ટટ અન્ટય ર્નયમનકાર કે સરકારી સસં્થાએ તેમની સામે શરૂ કરેલી કાયાવાહીની જાણકારી 
ઓથોરરટીને વાજબી સમયમા,ં ર્પણ કાયાવાહી શરૂ થયાના 30 રર્દવસથી ઓછા ગાળામાં કરશે. આ 
પ્રકારની સસં્થાઓની કોઈ ર્પણ કામગીરી કે ઇશ્ય ૂ થયેલ સચૂનાની જાણ ઉર્પરોક્ત જણાવેલા 
સમયગાળામાં ઓથોરરટીને કરવાની રહશેે. 

 (4) કોર્પોરેટ એજન્ટટને આ પ્રકારની મારહતી કે વળતરની જાણકારી સમયેસમયે ઓથોરરટીને આર્પવાની 
જરૂર ર્પડી શકે છે.  

 (5)  કોર્પોરેટ એજન્ટટ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની વહેંચણી કરવા ઇચ્છે છે એ ઓરફસની ર્વગતો અને ર્નરે્દર્શત 
વ્યસ્ક્તઓની મારહતી ઓથોરરટીએ ઇશ્ય ૂ કરેલા સરટિરફકેટ નબંર સાથે આર્પશે. ઉર્પરાતં કોર્પોરેટ 
એજન્ટટ દ્વારા કોઈ ર્પણ ઓરફસ શરૂ કરવાની કે બધં કરવાની જાણ ઓથોરરટીને કરવી ર્પડશે. 
ઓથોરરટીને ઉક્ષચત જણાય તો વધારે ર્વગત માગંી શકે છે.  

 (6) ઉર્પરોક્ત શરતોનુ ં ર્પાલન કરવામા ં ચકૂ થાય તો ર્નયમનકારી સસં્થા રજજસ્ટે્રશન રર્દ કરવાનુ ં કે 
બરતરફ કરવાનુ ંર્પગલુ ંલેશે, નાણાકીય રં્દડ કરશે કે ઓથોરરટીને ઉક્ષચત જણાય તે અન્ટય કોઈ ર્પગલુ ં
લેશે. 
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12.  ઉત્ર્પાર્દનોની વહેંચણી વીમાકંર્પનીઓ સાથેની સમજૂતી  
 

a)  આ અર્ધર્નયમનો હઠેળ કોર્પોરેટ એજન્ટટને ઉત્ર્પાર્દનોની વહેંચણી માટે વીમાકંર્પનીઓ સાથે સમજૂતી 
કરવી ર્પડશે. આ સમજૂતીઓ થયાના 30 રર્દવસની અંર્દર ઓથોરરટીને જાણ કરવી ર્પડશે. આ 
પ્રકારની સમજૂતીનો લઘતુમ ગાળો એક વષાનો રહશેે; 

(b)  જયારે આ પ્રકારની સમજૂતીઓ થાય, ત્યારે કોઈ કોર્પોરેટ એજન્ટટ ખાસ વીમાકંર્પનીના ઉત્ર્પાર્દનોની 
વહેંચણી કરવાની ખાતરી નહીં આરે્પ કે કોઈ વીમાકંર્પની કોર્પોરેટ એજન્ટટને આવી ફરજ નહીં ર્પાડે; 

(c) સમજૂતીઓ જોગવાઈઓ ધરાવશે, જેમા ં ર્પોક્ષલસીધારકો પ્રત્યે કોર્પોરેટ એજન્ટટની ફરજો અને 
જવાબર્દારીઓ, વીમાકંર્પનીઓ અને કોર્પોરેટ એજન્ટટોની ફરજો અને જવાબર્દારીઓ, સમજૂતીઓ રર્દ 
કરવાની શરતો અને ર્નયમો સામેલ હશે; 

(d)  ર્પોક્ષલસીધારકોના રહત સામે સાથે સમાધાન કરે તેવી કોઈ વ્યવસ્થા નહીં કરવામા ંઆવે; 

(e) કોર્પોરેટ એજન્ટટ કોઈ વીમાકંર્પની સાથે સમજૂતી રર્દ કરવા ઇચ્છે, તો તેઓ વીમાકંર્પનીને ઓથોરરટીને 
સમજૂતી રર્દ કરવાના કારણો જણાવ્યા ર્પછી આવુ ંકરી શકે છે. આ પ્રકારના કેસમા ંતેઓ સરુ્નર્િત 
કરશે કે વીમાકંર્પનીને ર્વનતંી કરવામા ંઆવેલી અને આર્પવામા ંઆવેલી ર્પોક્ષલસીઓની મદુ્દત પણૂા 
થાય ત્યા ંસધુી કે છ મરહનાના ગાળા સધુી, બેમાથંી જે વહલે ુ ંપણૂા થશે ત્યા ંસધુી સેવા આર્પવામા ં
આવશે,, જે માટે તેઓ સબંરં્ધત વીમાકંર્પની સાથે અનકુળૂ ગોઠવણ કરશે; 

(f) વીમાકંર્પની કોર્પોરેટ એજન્ટટ સાથે સમજૂતી રર્દ કરવા ઇચ્છે, તો તેઓ કોર્પોરેટ એજન્ટટ અને 
ઓથોરરટીને સમજૂતી રર્દ કરવાના કારણો સાથે આવુ ં કરી શકે છે. આ પ્રકારના કેસમાં સબંરં્ધત 
વીમાકંર્પની કોર્પોરેટ એજન્ટટ દ્વારા મેળવવામા ંઆવેલી ર્પોક્ષલસીઓને સર્વિસ આર્પવાની જવાબર્દાર 
લેશે. આ પ્રકારના કેસમા ંવીમાકંર્પની વીમાકંર્પની સેવા આર્પવાન વ્યવસ્થામા ંથયેલા ફેરફાર ર્વશે 
સબંરં્ધત ર્પોક્ષલસીધારકને જાણ કરશે; 

(g) કોઈ ર્પણ વીમાકંર્પની સાઇર્નિંગ ફી કે અન્ટય કોઈ ચાજીસ કોઈ ર્પણ નામ હઠેળ ચકુવશે નહીં તેમજ 
આવી કોઈ ફી કોર્પોરેટ એજન્ટટ મેળવશે નહીં, ર્સવાય કે કોર્પોરેટ એજન્ટટ બનવા માટે પ્રસ્તતુ 
અર્ધર્નયમનો હઠેળ ઓથોરરટીએ મજૂંરી આર્પી હોય; 

(h) કોઈ ર્પણ વીમાકંર્પની ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર, ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્તઓ અને કોર્પોરેટ એજન્ટટના કમાચારીઓને 
ઇન્ટસેક્ન્ટટવ્સ (રોકડ કે ક્ષબનરોકડ) સીધુ ંચકુવશે નહીં; 

(i) ઓથોરરટી કોઈ ર્પણ સમયે કી ર્પણ વીમાકંર્પની કે કોર્પોરેટ એજન્ટટને સકારણ ર્વતરણ વ્યવસ્થા રર્દ 
કરવા જણાવી શકે છે.  

 

13. ર્પોક્ષલસીધારકોને સેવા  - 
 

(1) આ અર્ધર્નયમન હઠેળ રજજસ્ટડા કોર્પોરેટ એજન્ટટ કરારના સપંણૂા ગાળા ર્દરર્મયાન ર્પોક્ષલસીધારકોને 
સર્વિસ આર્પશે. સર્વિસમાં કાયર્દાની કલમ 64(5બી) હઠેળ જરૂરી પ્રીર્મયમની ચકુવણીમા ંસહાય અને 
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ર્દાવો કરવાના પ્રસગેં જરૂરી સહાય અને માગાર્દશાન સામેલ છે. તેમા ંશરત એ છે કે વીમાના કરારના 
ગાળાના ર્દરર્મયાન ર્દાવો થાય તો અન્ટય મતામ સેવાઓ અને માગાર્દશાન પ્રર્દાન કરવામા ંઆવશે.  

 

(2) ઇરડા (કોર્પોરેટ એજન્ટટના લાઇસસ્ન્ટસિંગમા)ં કાયર્દા, 2002 હઠેળ લાઇસન્ટસ ધરાવતા કોર્પોરેટ એજન્ટટના 
કેસમા ંતેઓ આ કાયર્દાની કલમ 1(3)નુ ંર્પાલન કરશે. જોકે તેઓ આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓની મદુ્દત 
પણૂા થાય ત્યા ંસધુી કે છ મરહનાના ગાળા માટે, બેમાથંી જે વહલેા પણૂા થાય ત્યા ંસધુી સેવા આર્પશે, 
જે સમયમા ંતો કરારોને સેવા આર્પવા સબંરં્ધત વીમાકંર્પની સાથે અનકુળૂ ગોઠવણો કરશે. ગોઠવણો 
સાથે આ પ્રકારના કરારોની ર્વગતો ગોઠવણ થયાના 30 રર્દવસની અંર્દર ઓથોરરટીને જણાવશે.  

14. ટેલી-માકેરટિંગ ર્પદ્ર્ત દ્વારા વીમાનુ ંવેચાણ અને કોર્પોરેટ એજન્ટટની રડસ્ટન્ટસ માકેરટિંગ પ્રવરૃ્િઓ – 

 

(1) ટેલીમાકેટર રાખવા ઇચ્છતા ં કે વીમાના ઉત્ર્પાર્દનોનુ ં ર્વતરણ કરવાના હતેસુર રડસ્ટન્ટસ માકેરટિંગ 
પ્રવરૃ્િઓ કરવા ઇચ્છતા ંકોર્પોરેટ એજન્ટટે ર્પરરર્શષ્ટ 7મા ંસકૂ્ષચત સચૂનાઓનુ ંર્પાલન કરવુ ંર્પડશે.  
 

(2) ઉર્પરોક્ત રે્પટા-અર્ધર્નયમન (1)મા ં પવૂાગ્રહ રાખ્યા ં ર્વના કોર્પોરેટ એજન્ટટ ટેલીમાકેટરની સર્વિસ 
આર્પવા નીચેની વધારાની શરતોનુ ંર્પાલન કરવુ ંર્પડશે: 

 

a. કોર્પોરેટ એજન્ટટ દ્વારા રોકવામાં આવેલ ટેલીમાકેટર ભારતીય ટેલીકોમ ર્નયમનકારી સિામડંળ દ્વારા 
ઇશ્ય ૂથયેલી ર્વર્વધ ર્પરરર્પત્રો અને/અથવા માગાર્દર્શિકાઓ અથવા અન્ટય કોઈ ર્પણ સચૂનાનુ ંર્પાલન 
કરવુ ંર્પડશે; 

b. વીમા મધ્યસ્થી સસં્થા માટે ટેલીમાકેરટિંગ કામગીરીઓ હાથ ધરવા ઇચ્છતા ં કોર્પોરેટ એજન્ટટે આ 
અર્ધર્નયમનોના ર્પરરર્શષ્ટ 4મા ં ઓથોરરટી દ્વારા સકૂ્ષચત સ્વરૂરે્પ ઓથોરરટીની પવૂામજૂંરી મેળવવી 
ર્પડશે. આ માટેની ખરાઈ મળતા ંઓથોરરટી ટેલીમાકેટરને પ્રમાણર્પત્ર ઇશ્ય ૂકરશે; 

c. ઉર્પરાતં કોર્પોરેટ એજન્ટટ અર્ધકૃત વેરરફાયસાના નામો ફાઇલ કરશે 

d. આ અર્ધર્નયમનોના ર્પરરર્શષ્ટ 5મા ંસકૂ્ષચત સ્વરૂરે્પ ટેલીમાકેટર દ્વારા રોકાવાની ર્દરખાસ્ત, જેની ખરાઈ 
ઓથોરરટી દ્વારા થયા ર્પછી અર્ધકૃત વેરરફાયરને એ માટેનુ ંસરટિરફકેટ ઇશ્ય ૂથશે. 

e. અર્ધકૃત વેરરફાયર વીમા મધ્યસ્થી સાથે કામ કરતા ંઅન્ટય ટેલીમાકેટર સાથે જોડાવા ઇચ્છે તો તેમણે 
અગાઉના ટેલીમાકેટર ર્પાસેથી ના વાધંા પ્રમાણર્પત્ર (એનઓસી) મેળવવુ ંર્પડશે અને નવુ ંસરટિરફકેટ 
મેળવવા ઓથોરરટીને તે જમા કરવુ ંર્પડશે. જો આ પ્રકારની અરજી કયાાની તારીખથી 30 રર્દવસની 
અંર્દર વતામાન ટેલીમાકેટર એનઓસી ઇશ્ય ૂનહીં કરે, ટેલીમાકેટરને વેરરફાયર સ્સ્વચ ઓવર થાય 
તેની સામે વાંધો નથી તેવુ ંસમજવામા ંઆવશે; 

f. અર્ધકૃત વેરરફાયસાને દૂર કરવા કે ઉમેરવા માટે અરજી ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર મારફતે કોર્પોરેટ એજન્ટટ 
દ્વારા કરશે; 

g. કોર્પોરેટ એજન્ટટ ટ્રાઇમાં ટેલીમાકેટર તરીકે રજજસ્ટર હશે, તો કોર્પોરેટ એજન્ટટ તેમની સમજૂતી હોય 
એવી વીમાકંર્પનીઓ માટે જ ટેલીમાકેટર તરીકે કામ કરશે; 
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h. જયા ં સધુી કોઈ વ્યસ્ક્ત વીમાની ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવા પછૂર્પરછ કરીને રસ નહીં ર્દાખવે, ત્યા ં સધુી 
કોર્પોરેટ એજન્ટટ કે તેના ટેલીમાકેટર આઉટબાઉન્ટડ કોલ નહીં કરે. તેઓ આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તઓની 
મારહતી જાળવશે અને ઓથોરરટી કે તેમના દ્વારા અર્ધકૃત કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત દ્વારા ખરાઈ અને 
ચકાસણી માટે પછૂર્પરછ કરવામા ંઆવશે તો આ મારહતી આર્પશે.  

i. ટેલીમાકેટર સભંર્વત ગ્રાહકને નીચે મજુબ મારહતી આર્પશે  

(a) તેઓ જ કોર્પોરેટ એજન્ટટનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે તેમનુ ંનામ; 

(b) કોર્પોરેટ એજન્ટટનો રજજસ્ટે્રશન નબંર; 

(c) ગ્રાહક કોલ બેક કરવા ઇચ્છે કે ટેલીસેલ્સની મારહતીની ખરાઈ કરવા ઇચ્છે, તો ટેલીમાકેટર 
અને/અથવા કોર્પોરેટ એજન્ટટનો સરં્પકા નબંર; 

(d) ટેલીકોમ કરનાર વ્યસ્ક્ત (અર્ધકૃત વેરરફાયર)નુ ંનામ અને ઓળખનો નબંર. 

j. ટેલીમાકેટરની કામગીરીમા ં સકંળાયેલ કોર્પોરેટ એજન્ટટ ટેલીમાકેટર સાથે સમજૂતી કરશે અને 
સમજૂતી ડેટાબેઝનો સોસા, ફરજો અને જવાબર્દારીઓ, ચકુવણીની ર્વગતો, સમજૂતીનો ગાળો, 
કાયર્દા, અર્ધર્નયમનો, ર્પરરર્પત્રો, ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂ થતી સચૂનાઓ, અર્ધકૃત વેરરફાયસાની 
આચારસરંહતા જેવી ર્વગતો ધરાવશે. સમજૂતીઓ જયારે જરૂર ર્પડે ત્યારે ખરાઈ માટે ઓથોરરટીને કે 
ઓથોરરટીએ અર્ધકૃત કરેલ કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને ઉર્પલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશે; 

k. ર્દરેક ટેલીમાકેટર અને ઓથોરાઇઝ વેરરફાયર આ અર્ધર્નયમનોના શીડયલુ 3મા ં સકૂ્ષચત કોર્પોરેટ 
એજન્ટટને લાગ ુઆચારસરંહતાનુ ંર્પાલન કરવા બધંાયેલ હશે.  

l. ઓથોરરટી ટેલીમાકેટરના સકુંલો કે અન્ટય કોઈ ર્પણ સકુંલોની ચકાસણી કરવાનો અર્ધકાર ધરાવશે, 
જે ઓથોરરટીને રેકોડા/ર્દસ્તાવેજોની ખરાઈ કરવા અને કોઈ ર્પણ ર્દસ્તાવેજ/રેકોડા મેળવવા, 
ટેલીમાકેટરના કોઈ ર્પણ કમાચારીના ર્નવેર્દનો નોંધવા કે કોઈ ર્દસ્તાવેજ/રેકોડાની નકલો બનાવવાની 
જરૂર જણાય: 

m. ટેલીમાકેટરે ઓથોરરટી દ્વારા સમયેસમયે સકૂ્ષચત અન્ટય કોઈ ર્પણ શરતો અને ર્નયમોનુ ંર્પાલન કરવુ ં
ર્પડશે. 

 

(3)  ટેલીમાકેટર ત્રણથી વધારે વીમાકંર્પનીઓ કે વીમા સબંરં્ધત કામગીરી કરી સસં્થાઓ સાથે કામ નહીં 
કરે 

 
 

15. કોર્પોરેટ એજન્ટટ માટે આચારસરંહતા - 
(1) ર્દરેક કોર્પોરેટ એજન્ટટ આ અર્ધર્નયમનોના શીડયલુ 3મા ંર્નર્દા ર્શત આચારસરંહતાનુ ંર્પાલન કરશે,  

(2) કોર્પોરેટ એજન્ટટ તમામ માટે (તેના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર, ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્તઓ અને અન્ટય કમાચારીઓના 
કાયો અને ચકૂ સરહત) જવાબર્દાર રહશેે, જેમા ંઆ અર્ધર્નયમન હઠેળ સકૂ્ષચત આચારસરંહતાનુ ંઉલ્લઘંન 
સામેલ છે અને તેઓ રં્દડ ચકુવવાને ર્પાત્ર રહશેે, જે કાયર્દાની કલમ 102ની જોગવાઈ હઠેળ રૂ. એક કરોડ 
સધુી હોઈ શકે છે.  
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16. રેકોડાની જાળવણી 
કોર્પોરેટ એજન્ટટ નીચેના રેકોડા જાળવશે, જેમાં ઇલેક્ટ્રોર્નક ફોમા સામેલ છે અને જયારે જરૂર ર્પડે ત્યારે 
ઉર્પલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશે – 

(i) ઓથોરરટીની પ્રસ્તતુ માગાર્દર્શિકાઓ અને ર્પ્રવેન્ટશન ઓફ મની લોન્ટડરરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ 
હઠેળ જરૂર મજુબ ક્લાયન્ટટનો નો યોર ક્લાયન્ટટ (કેવાયસી) રેકોડા; 

(ii) ક્લાયન્ટટ દ્વારા સહી કરેલ ર્દરખાસ્ત ફોમાની નકલ અને કોર્પોરેટ એજન્ટટના ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્ત દ્વારા 
સહી કરેલ એસીઆર સાથે વીમાકંર્પનીને રજૂ કરવી ર્પડશે; 

(iii) ક્લાયન્ટટની યાર્દી, ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર, પ્રીર્મયમની રકમ, ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ થયાની તારીખ, પ્રાપ્ત 
થયેલી ચાજીસ કે ફી જેવી ર્વગતો ધરાવતુ ંરજજસ્ટર; 

(iv) પ્રાપ્ત થયેલી ફરરયાર્દોની ર્વગતો ધરાવતુ ં રજજસ્ટર, જેમાં ફરરયાર્દનુ ં નામ, ફરરયાર્દનો પ્રકાર, 
ઇશ્યથૂયેલી/અનરુોધ થયેલી ર્પોક્ષલસીની ર્વગત અને ર્પછીની કામગીરીની ર્વગત સામેલ છે; 

(v) કમાચારીનુ ં નામ, સરનામુ,ં ટેલીફોન નબંર, ફોટોગ્રાફ, નોકર ચાલ ુ થવાની તારીખ, નોકરી 
છોડવાની તારીખ, જો કોઈ હોય તો, વ્યસ્ક્તને ચકુવવામાં આવતો માર્સક ર્પગાર ધરાવતુ ંરજજસ્ટર; 

(vi) ઓથોરરટી સાથે આર્દાનપ્રર્દાન થયેલા ર્પત્રવ્યવહારોની નકલો; 
(vii) ઓથોરરટી દ્વારા સમયેસમયે નક્કી કરાયેલા અન્ટય કોઈ રેકોડા. 

 

17. એકાઉન્ટટ, રેકોડા વગેરે બકુની જાળવણી – 
(1) વીમા મધ્યસ્થીના હતેસુર માટે જ રચાયેલ કોર્પોરેટ એજન્ટટ ર્દર નાણાકીય વષા માટે નીચેની બકુ 
તૈયાર કરશે - 

(i) ર્દરેક રહસાબી ગાળાના અંતે બેલેન્ટસ શીટ કે કામગીરીનુ ંસ્ટેટમેન્ટટ; 

(ii) એ ગાળા માટે નફા અને નકુસાનનો રહસાબ; 

(iii) રોકડ/ભડંોળના પ્રવાહનુ ંસ્ટેટમેન્ટટ: 

(iv) ઓથોરરટી દ્વારા સમયેસમયે જરૂરી ર્પડી શકે તેવા વધારાના સ્ટેટમેન્ટટ. 

 

નોંધ.1:  આ અર્ધર્નયમનના હતેસુર નાણાકીય વષાનો ગાળો 12 મરહનાનો (કે 1 એર્પ્રલ ર્પછી શરૂ થયેલા 
વ્યવસાય માટે ઓછા મરહના) વષામા ંએર્પ્રલના પ્રથમ રર્દવસથી શરૂ થાય છે અને ર્પછીના વષમેટ 31મી માચમેટ 
પણૂા થાય છે તથા સચંયના આધારે એકાઉન્ટટ જાળવવામા ંઆવશે.  
 

નોંધ 2: કોર્પોરેટ એજન્ટટ દ્વારા વીમાકંર્પનીઓ અને વીમાકંર્પનીઓની ગ્રરૂ્પ કંર્પનીઝ, વીમાકંર્પની મજુબ થયેલી 
તમામ આવકની ર્વગતો પ્રર્દાન કરવા કે નાણાકીય ર્નવેર્દનોન ુ ં તથા ગ્રરૂ્પ કંર્પનીઝ અને/અથવા કોર્પોરેટ 
વીમાકંર્પની ર્પાસેથી કોર્પોરેટ એજન્ટટના એસોર્સએ્સ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી ચકુવણીની ર્વગતનુ ંર્નયત શીડયલુ 
હશ ે 
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(a) ઓરડટરના રરર્પોટાની સાથે રે્પટાર્નયમન (1)મા ં જણાવ્યા મજુબ રહસાબ થયેલા નાણાકીય સ્ટેટમેન્ટટની 
નકલ ર્દર વષમેટ 30મી સપ્ટેમ્પબર અગાઉ ઓથોરરટને રજૂ કરવી ર્પડશે, જેની સાથે વ્યવસાયની વતાણ ૂકં, 
રહસાબનુ ં ર્નવેર્દન વગેરે ર્પર ઓરડટરની કોઈ રટપ્ર્પણી હોય તો તે ર્પણ રજૂ કરવી ર્પડશે તથા આ 
પ્રકારની રટપ્ર્પણી કે અવલોકોનો ર્પર ઉક્ષચત ખલુાસો આર્પવો ર્પડશે.  

 (b) ઓરડટરના રરર્પોટાની તારીખથી 90 રર્દવસની અંર્દર રરર્પોટામા ં જણાવવામા ં આવેલી તમામ ખામીઓ 
સધુારવા જરૂરી ર્પગલા ંલેવામા ંઆવશે અને ઓથોરરટીને જાણ કરવામા ંઆવશે.  

 (c)   એકાઉન્ટટ, સ્ટેટમેન્ટટ, ડોક્યમેુન્ટટ વગેરેની તમામ બકુ કોર્પોરેટ એજન્ટટની હડેઓરફસે કે ઓથોરરટી દ્વારા 
માન્ટય અને નોરટફાઈ કરેલી અન્ટય શાખા ઓરફસે જાળવવામા ંઆવશે તથા ઓથોરરટીના આ પ્રકારના 
અર્ધકારીઓ અને ચકાસણી માટે અર્ધકૃત કરેલા અર્ધકારીઓને તમામ કાયાકારી રર્દવસોમા ં ઉર્પલબ્ધ 
કરાવવામા ંઆવશે.  

 (d)  કોર્પોરેટ એજન્ટટ દ્વારા જાળવવામા ં આવતા આ અર્ધર્નયમન સાથે સબંરં્ધત તમામ બકુ, ડોક્યમેુન્ટટ, 
સ્ટેટેમેન્ટટ, કોન્ટટ્રાક્ટ નોટ વગેરે વષા પણૂા થયાના અંતથી લઘતુમ 10 વષાના ગાળા માટે જાળવવામાં 
આવશે. જોકે ર્દાવા કરેલા હોય અને કોટામાથંી ર્પતાવટનો ચકુાર્દો આવવાનો બાકી હોય તેવા કેસ સાથે 
સબંરં્ધત ડોક્યમેુન્ટટ કોટા  કેસના અંત સધુી જાળવવા ર્પડશે.  

(2) કોર્પોરેટ એજન્ટ્સ, જેમનો મખુ્ય વ્યવસાય વીમા મધ્યસ્થીથી અલગ હોય, તેમણે વીમા મધ્યસ્થી 
માટે અને વીમાકંર્પનીઓ ર્પાસેથી થતી અન્ટય આવકને સેગમેન્ટટ મજુબ જાળવવી ર્પડશે. 

(3) કોર્પોરેટ એજન્ટટની સેવામા ં મેળવતી ર્દરેક વીમાકંર્પની સીઇઓ અને સીએફઓ દ્વારા સહી કરેલ 
શીડયલુ 6એમા ં આરે્પલ ફોમમેટટમા ં આ પ્રકારના બધા કોર્પોરેટ એજન્ટટ માટે અલગથી સરટિરફકેટ 
ઓથોરરટને રજૂ કરશે. વીમાકંર્પની ર્પાસેથી મળતા કર્મશન/વળતર ર્વશે જાણકારી આર્પતુ ં
સરટિરફકેટ કોર્પોરેટ એજન્ટટના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને સીએફઓ (કે તેમના સમકિ) શીડયલુ 6બી 
મજુબ ઓથોરરટીને રજૂ કરશે. 

 

18. સાધારણ: 

(1)  જયા ંસધુી આ અર્ધર્નયમો હઠેળ ઓથોરરટી રજજસ્ટે્રશન મજૂંર નહીં કરે ત્યા ંસધુી આ અર્ધર્નયમનોના 
નોરટરફકેશનની તારીખથી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત કોર્પોરેટ એજન્ટટ તરીકે કામ નહીં કરી શકે, આ 
અર્ધર્નયમનોની કલમ 1(3)માં સ્ર્પષ્ટ કરેલા રકસ્સા ર્સવાય. 

 

(2)  કોર્પોરેટ એજન્ટટ કે વીમાકંર્પની કે અન્ટય કોઈ વ્યસ્ક્ત વચ્ચે કોર્પોરેટ એજન્ટટ તરીકે કામગીરી ર્દરર્મયાન કે 
અન્ટય કોઈ રીતે ર્વવાર્દ ઊભો થશે, તો તેમને ઓથોરરટીને રેફર કરી શકાશે; અને ફરરયાર્દ કે રજૂઆત 
મળતા ઓથોરરટી ફરરયાર્દની ચકાસણી કરી શકે છે અને જો આ અર્ધર્નયમનોની રક્ષ્ટએ પછૂર્પરછ કે 
ચકાસણી કે તર્પાસની જરૂર જણાય તો આગળ વધી શકે છે. 

 
 

આચારસરંહતા 
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I. સાધારણ આચારસરંહતા 

1. ર્દરેક કોર્પોરેટ એજન્ટટ નીચે આરે્પલ વ્યાવસાર્યક આચારસરંહતાનુ ં ર્પાલન કરશે અને ર્પોક્ષલસીધારકોના 
રહતમા ંતેમની ફરજ અર્દા કરશે. જયારે તેઓ આવુ ંકરશે, ત્યારે - 

 

a) ક્લાયન્ટટ સાથે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ અને હંમેશા પ્રામાક્ષણકતા સાથે વ્યવહાર કરશે; 

b) સાવચેતી અને ખતં સાથે કામ કરશે; 

c) ક્લાયન્ટટ કોર્પોરેટ એજન્ટટ સાથેના સબંધં સમજે અને તેમના વતી કોર્પોરેટ એજન્ટટ કામ કરે છે તેવુ ં
સરુ્નર્િત કરશે; 

d) સભંર્વત ગ્રાહકોએ આરે્પલી તમામ મારહતી ગોર્પનીય રાખશે અને તે જે વીમાકંર્પની(ઓ) સાથે કામ 
કરશે છે તેમને જ આર્પશે; 

e) તેમના કબજામા ંરહલેા ગોર્પનીય ર્દસ્તાવેજો જાળવવા ઉક્ષચત ર્પગલા લેશે; 

f) કંર્પનીના કોઈ રડરેક્ટર કે કંર્પનીના ર્પાટાનર કે ચીફ એન્સક્ઝક્યરુટવ કે ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર કે ર્નરે્દર્શત 
વ્યસ્ક્ત અન્ટય કોર્પોરેટ એજન્ટટ સાથે સમાન ર્પોક્ષઝશન ધરાવશે નહીં; 

 

2. ર્દરેક કોર્પોરેટ એજન્ટટ હશે 

 

a) તેના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને ર્દરેક ર્નર્દા ર્શત વ્યસ્ક્તની ચકૂ અને કર્મશનની તમામ કામગીરી માટે 
જવાબર્દાર રહશેે; 

b) ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને તમામ ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્તઓ ર્પયાાપ્ત તાલીમ, પરૂત ુ ંકૌશલ્ય અને તેઓ જેનુ ં
વેચાણ કરે છે એ તમામ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની પરૂતી જાણકારી ધરાવતા હોય તેવી સરુ્નર્િતતા કરશે; 

c) ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્ત સભંર્વત ગ્રાહકને ર્પોક્ષલસીના ફાયર્દા અને ર્પોક્ષલસી હઠેળ 
પ્રાપ્ત વળતર ર્પર કોઈ ખોટી રજૂઆત નહીં કરે તેવી સરુ્નર્િતતા કરશે; 

d) કોઈ ર્પણ સભંર્વત ગ્રાહકને વીમા ઉત્ર્પાર્દન ખરીર્દવા ર્દબાણ કરવામા ં ન આવે તેવી સરુ્નર્િતતા 
કરશે; 

e) વીમા ઉત્ર્પાર્દનના સબંધંમા ંવીમાધારકને વેચાણ પવૂમેટ અને વેચાણ ર્પછી પરૂતી સલાહ આર્પશે; 

f) ર્દાવાના રકસ્સામાં તમામ ઔર્પચારરકતાઓ અને ર્દસ્તાવેજીકરણ પણૂા કરવા વીમાધારકને શક્ય 
તમામ મર્દર્દ અ સહકાર આર્પશે; 

g) કોર્પોરેટ એજન્ટટ કોઈ જોખમનુ ં વહન કરતા નથી કે વીમાકંર્પની તરીકે કામ કરતાં નથી તેવી 
હકીકતનો પરૂતો પ્રચાર કરશે; 

h) વીમાકંર્પનીઓ સાથે સમજૂતી કરશે, જેમાં બનેંની ફરજો અને જવાબર્દારીઓ વ્યાખ્યાર્યત હોય છે 

 
 

II. વેચાણ પવૂમેટની આચારસરંહતા 
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3. ર્દરેક કોર્પોરેટ એજન્ટટ કે ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર કે ચોક્કસ વ્યસ્ક્ત નીચેની આચારસરંહતાનુ ં ર્પાલન ર્પણ 
કરશે: 

 

i) ર્દરેક કોર્પોરેટ એજન્ટટ/ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર/ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્ત આ કરશે- 

 

a) સભંર્વત ગ્રાહકને ર્પોતાની ઓળખ આર્પશે અને તેઓ માગેં તો રજજસ્ટે્રશન/પ્રમાણર્પત્ર રજૂ કરશે; 

b) તેમને જેની સાથે સમજૂતી હોય તેવી વીમાકંર્પનીઓ દ્વારા વેચાણ માટે ઓફર થયેલા વીમા 
ઉત્ર્પાર્દનોના સબંધંમા ં આવશ્યક મારહતી આર્પશે અને ચોક્કસ વીમા યોજનાની ભલામણ કરતી 
વખતે સભંર્વત ગ્રાહકની જરૂરરયાતો ધ્યાનમા ંલેશે; 

c) વેચાણ માટે ઓફર થયેલા વીમા ઉત્ર્પાર્દનના સબંધંમા ં કર્મશનની જાણકારી આર્પશે, જો સભંર્વત 
ગ્રાહક માગેં તો; 
d) વેચાણ માટે ઓફર થયેલા વીમા ઉત્ર્પાર્દનો માટે વીમાકંર્પની દ્વારા લેવામા ંઆવતા પ્રીર્મયમનો 

સકેંત આર્પશે; 

e) વીમાકંર્પની દ્વારા ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંઆવશ્યક મારહતીની પ્રકરૃ્ત સભંર્વત ગ્રાહકને સમજાવશે, અને 
વીમા કરારની ખરીર્દીમાં આવશ્યક મારહતીના સ્ર્પષ્ટીકરણનુ ંમહત્ત્વ ર્પણ સમજાવશે; 

f) વીમાકંર્પનીને સરુ્પરત કરવામા ં આવતી ર્દરેક અરજીની સાથે ગોર્પનીય રરર્પોટા  સ્વરૂરે્પ સભંર્વત 
ગ્રાહકની કોઈ ર્પણ નકુસાનકારક આર્દતો કે આવકની અસાતત્યતા ર્વશે વીમાકંર્પનીને જાણ કરશે, 
તથા સભંર્વત ગ્રાહકની ઉક્ષચત પછૂર્પરછ કરીને અરજીના સ્વીકાર સબંધંમા ં વીમાકંર્પનીના 
વીમાકરણના ર્નણાયને પ્રર્તકળૂ રીતે અસર કરતી કોઈ ર્પણ આવશ્યક હકીકત જણાવશે; 

g) વીમાકંર્પની દ્વારા અરજીના સ્વીકાર કે અસ્વીકાર ર્વશે સભંર્વત ગ્રાહકને ત્વરરત જાણ કરશે; 

h) વીમાકંર્પનીને અરજીર્પત્રક સરુ્પરત કરવાના સમયે જરૂરી ર્દસ્તાવેજો મેળવશે અને અરજી પણૂા કરવા 
વીમાકંર્પની દ્વારા માગંવામા ંઆવે તો અન્ટય ર્દસ્તાવેજો પરૂાં ર્પાડશે; 

 

ii)  કોઈ કોર્પોરેટ એજન્ટટ/ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર/ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્ત આવુ ંનહીં કરે----- 

 

a) માન્ટય રજજસ્ટે્રશન/સરટિરફકેટ ર્વના વીમા વ્યવસાયનો અનરુોધ નહીં કરે કે મેળવશે નહીં; 
b) અરજી ર્પત્રકમા ંકોઈ ર્પણ આવશ્યક મારહતી ન આર્પવા સભંર્વત ગ્રાહકને પે્રરરત નહીં કરે; 

c) અરજીની સ્વીકાયાતા માટે વીમાકંર્પનીને સરુ્પરત કરેલા અરજી ર્પત્રક કે ર્દસ્તાવેજોમા ંખોટી મારહતી 
આર્પવા સભંર્વત ગ્રાહકને પે્રરરત નહીં કરે; 

d) સભંર્વત ગ્રાહક સાથે અભર વ્યવહાર નહીં કરે; 

e) અન્ટય કોઈ ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્ત કે કોઈ વીમા મધ્યસ્થી સસં્થા દ્વારા પ્રસ્તતુ ર્દરખાસ્તમા ંહસ્તિેર્પ નહીં 
કરે; 

f) ર્પોતાની વીમાકંર્પનીની ઓફરથી અલગ ર્દર, લાભ, શરતો અને ર્નયમો ઓફર નહીં કરે; 
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g) ર્પોક્ષલસીધારકને વતામાન ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવા ર્દબાણ નહીં કરે અને અગાઉની ર્પોક્ષલસી રર્દ થયાની 
તારીખથી ત્રણ વષાની અંર્દર આ જ ર્પોક્ષલસીધારકને નવી ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂનહીં કરે; 

h) કોઈ ર્પણ કોર્પોરેટ એજન્ટટ એક વ્યસ્ક્ત કે એક સંસ્થા કે સસં્થાઓના એક જૂથ ર્પાસેથી વીમાના 
ક્ષબઝનેસનો ર્પોટાફોક્ષલયો ધરાવશે નહીં, જે અંતગાત કોઈ ર્પણ વષામા ં પ્રીર્મયમની રકમ કુલ 
પ્રીર્મયમમા ં50 ટકાથી વધારે હોય; 

i) કોઈ ર્પણ વીમાકંર્પનીમા ંરડરેક્ટર બનશે નહીં કે જળવાઈ નહીં રહ,ે ર્સવાય કે ઓથોરરટીની પવૂામજૂંરી 
હોય, 

j) કોઈ ર્પણ પ્રકારની મની લોન્ટડરરિંગ પ્રવરૃ્િમા ંસામેલ નહીં થાય; 

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

l) વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો અનરુોધ કરવા અને ગ્રાહકોને વેચાણ કરવા મક્લ્ટ-લેવલ માકેરટિંગ નહીં કરે; 

m) વ્યવસાય મેળવવા તાલીમ ન ધરાવતા અને ક્ષબનઅર્ધકતૃ વ્યસ્ક્તનો સામેલ નહીં કરે; 

n) રજજસ્ટે્રશનના સરટિરફકેટ મજુબ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો રજૂ કરવા અને સેવા આર્પવા ર્સવાય વીમા 
કન્ટસલ્ટન્ટસી કે ર્દાવાની સલાહ કે વીમા સબંરં્ધત અન્ટય કોઈ ર્પણ સેવા નહીં આરે્પ. 

o) વીમા ઉત્ર્પાર્દનના વધ ુર્વતરણમા ંસભંર્વત ર્પોક્ષલસીધારકોને રેફર કરવા, તેમને અનરુોધ કરવા, 
તેમની લીડ જનરેટ કરવા, તેમને સલાહ આર્પવા, તેમને રજૂઆત કરવા, શોધવા કે તેમને સરં્પકા 
ર્વગતો પ્રર્દાન કરવા ર્નરે્દર્શત વ્યસ્ક્ત ર્સવાય અન્ટય કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને સાકંળશે નહીં, તેમને 
પ્રોત્સારહત નહીં કરે, તેમની સાથે કોઈ ર્પણ પ્રકારનો કરાર કે ગોઠવણ નહીં કરે; 

p) કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત કે સસં્થાને વેચાણ, ર્પરરચય, લીડ જનરેશન, રેફરરિંગ કે શોધવા એમ કોઈ ર્પણ 
કારણસર અન્ટય કોઈ નામ દ્વારા કોઈ ર્પણ ફી, કર્મશન, ઇન્ટસેક્ન્ટટવની ચકુવણી નહીં કરે 

 

III. વેચાણ ર્પછીની આચારસરંહતા 4.  

ર્દરેક કોર્પોરેટ એજન્ટટ - 

a) ર્દરેક વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીધારકને વારસર્દાર ર્નમવા કે ફાળવણી કરવા કે સરનામામા ં ફેરફાર કે 
ર્વકલ્ર્પો અજમાવવા સલાહ આર્પશે તથા આ માટે જયારે જરૂર ર્પડે ત્યારે જરૂરી સહાય કરશે; 

b) તેમના મારફતે થયેલા વીમા વ્યવસાય જાળવવા ર્પોક્ષલસીધારકને મૌક્ષખક અને લેક્ષખતમા ં નોરટસ 
આર્પીને ર્નર્િત સમયગાળામાં ર્પોક્ષલસીધારકો દ્વારા પ્રીર્મયમ સરુ્નર્િત કરવા શક્ય તમામ પ્રયાસ 
કરશે. 

c) જો તે ક્લાયન્ટટને આગળ કવચ આર્પવાનુ ંર્પસરં્દ ન કરે તો ર્પણ વીમાનુ ંકવચ પણૂા થયાની તારીખ 
ર્વશે ક્લાયન્ટટને જાણકારી મળે તેવી સરુ્નર્િતતા કરશે: 

d) રરન્ટયઅૂલ નોરટસો આવશ્યક હકીકતો પ્રકટ કરવાની ચેતવણી ધરાવે તેવી સરુ્નર્િતતા કરશે, જેમા ં
ર્પોક્ષલસીને અસરકતાા ફેરફારોની સલાહ આર્પવાની જરૂરરયાત સામેલ છે, જે ર્પોક્ષલસી શરૂ થયા બાર્દ કે 
છેલ્લી રરન્ટયઅૂલ તારીખથી થયેલા છે; 
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e) કરાર રરન્ટયઅૂલ થાય એ હતેસુર રરન્ટયઅૂલ નોરટસ વીમાકંર્પનીને આરે્પલી તમામ મારહતીનો રેકોડા 
(ર્પત્રોની નકલો સરહત) જાળવવાની જરૂરરયાતો ધરાવે છે એવુ ંસરુ્નર્િત કરશે; 

f) વીમાકવચની મદુ્દત પણૂા થયાની તારીખ અગાઉ વીમાકંર્પનીની રરન્ટયઅૂલ નોરટસ ક્લાયન્ટટને મળે 
તેવી સરુ્નર્િતતા કરશે. 

g) વીમાકંર્પની દ્વારા ર્દાવાની ર્પતાવટની જરૂરરયાતો પણૂા કરવા ર્પોક્ષલસીધારકો કે ર્દાવેર્દારો કે 
લાભાથીઓને જરૂરી સહાય આર્પશે; 

h) તેમના ક્લાયન્ટ્સને ર્દાવાની તરત જાણ કરવાની જવાબર્દારી તથા ઘટના ર્પછી શક્ય તેટલી 
ઝડર્પથી આવશ્યક હકીકોત અને સલાહ આર્પવાની જરૂરરયાતો સમજાવશે; 

i) જયા ંએવુ ંલાગે કે ક્લાયન્ટટે પણૂા મારહતી આર્પી નથી ત્યા ં તેમને સપંણૂા અને સાચી ર્વગત પ્રર્દાન 
કરવાની સલાહ આર્પશે. જો ર્પછી ક્લાયન્ટટ વધારે જાણકારી ન આરે્પ તો તેમના માટે આગળ કામ 
કરવાનો ઇનકાર કરવા ર્વચારશે; 

j) ક્લાયન્ટટને ર્દાવા સાથે સબંરં્ધત કોઈ ર્પણ જરૂરરયાતો ર્પર તરત સલાહ આર્પશે; 

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

l) વીમાકંર્પનીના ર્નણાય કે ર્દાવામા ં ર્વના ર્વલબેં ક્લાયન્ટટને સલાહ આર્પશે; અને ક્લાયન્ટટને ર્દાવા 
સબંરં્ધત તમામ ઉક્ષચત સહાય કરશે. 

m) વીમા કરાર હઠેળ લાભાથી ર્પાસેથી આવકમા ંરહસ્સો માગંશે નહીં કે મેળવશે નહીં; 
n) સચૂના, નીર્તઓ અને રરન્ટયઅૂલ ર્દસ્તાવેજો ફરરયાર્દ ર્નવારણની પ્રરક્રયા ધરાવે તેવી સરુ્નર્િતતા 

કરશે: 

o) ફોન કે લેક્ષખતમા ંફરરયાર્દોનો સ્વીકાર કરશે: 

p) ર્પત્રવ્યવહાર મળયાની તારીખથી 14 રર્દવસની અંર્દર ફરરયાર્દને જાણ કરશે, ફરરયાર્દનુ ં ર્નવારણ 
કરનાર કમાચારીને સલાહ આર્પશે અને તેનુ ંસમાધાન કરવાનો ગાળો નક્કી કરશે; 

q) ફરરયાર્દીને જવાબનો ર્પત્ર મોકલવામા ંઆવે અને જો તેઓ જવાબથી સતંષુ્ટ ન હોય તો તેઓ શુ ંકરી 
શકે એની જાણકારી આર્પતો આર્પવામા ંઆવે તેવી સરુ્નર્િતતા કરશે; 

r) ફરરયાર્દોનુ ંરેકોરડિંગ અને ર્નરીિણ કરવા વ્યવસ્થા ધરાવશે.  
 

 

 
 

            પ્રકરણ 5 
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જીવન વીમાના કાયરે્દસર ર્સદ્ાતંો 
પ્રકરણ ર્પરરચય 

આ પ્રકરણમા ંઆર્પણે જીવન વીમા કરારના કાયાનુ ંસચંાલન કરતા ર્પાસા ં ર્વશે ચચાા કરીશુ.ં તેમા ં
જીવન વીમા કરારની ર્વર્શષ્ટ લિણોની જાણકારી ર્પણ મેળવીશુ.ં 

અભ્યાસના ર્પરરણામો 
 

A. વીમા કરારો – કાયર્દાકીય ર્પાસા ંઅને ર્વર્શષ્ટ લિણો 
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A. વીમા કરારો – કાયર્દાકીય ર્પાસા ંઅને ર્વર્શષ્ટ લિણો 

1. વીમા કરારો – કાયર્દાકીય ર્પાસા ં

a) વીમા કરાર 

વીમામા ં કરાર સમજૂતી સકંળાયેલી હોય છે, જેમા ં વીમા કંર્પની પ્રીર્મયમના બર્દલામા ં ચોક્કસ 
પ્રકારના જોખમો સામે નાણાકીય સરંિણ પ્રર્દાન કરવા સમંત થાય છે. કરાર સમજૂતી વીમા 
ર્પોક્ષલસીનુ ંસ્વરૂર્પ ગ્રહણ કરે છે.  

b) વીમા કરારના કાયાકીય ર્પાસા ં

હવે આર્પણે વીમા કરારના કેટલાકં લિણોનો ર્વચાર કરીશુ ં અન ર્પછી વીમા કરારોનુ ં સચંાલન 
કરતા કાયરે્દસર ર્સદ્ાતંોનો ર્વચાર કરીશુ.ં 

મહત્ત્વપણૂા 

કરાર ર્પિો વચ્ચેની સમજૂતી છે, કાયર્દા દ્વારા લાગ ુકરી શકાય છે. ભારતીય કરાર ધારા, 1872ની 
જોગવાઈઓ વીમા કરારો સરહત ભારતમા ંતમામ કરારોનુ ંસચંાલન કરે છે.  

વીમા ર્પોક્ષલસી બે ર્પિો એટલે કે કંર્પની (વીમા કંર્પની)અને ર્પોક્ષલસીધારક (વીમાધારક)વચ્ચેનો કરાર 
છે તેમજ ભારતીય કરાર ધારા, 1872મા ંર્નરે્દર્શત જરૂરરયાતો પણૂા કરે છે. 

ડાયાગ્રામ 1:વીમા કરાર 
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c) કાયરે્દસરકરારના ર્પાસા ં

ડાયાગ્રામ 2:કાયરે્દસર કરારના ર્પાસા ં

 

કાયરે્દસર કરારના ર્પાસા ંઆ મજુબ છે: 

i. ઓફર અને સ્વીકાયાતા 

જયારે એક વ્યસ્ક્ત આ પ્રકારનુ ં કાયા કરવાની મજૂંરી મેળવવાની રક્ષ્ટએ કશુ ં કરવાની ઇચ્છા 
વ્યક્ત કરે અથવા તેનાથી દૂર રહ ેત્યારે તેણે ઓફર કરી હોવાનુ ં કે ર્દરખાસ્ત રજૂ કરી હોવાનુ ં
કહવેાય છે. સામાન્ટય રીતે અરજર્દાર કે ર્દરખાસ્તકાર દ્વારા ઓફર મકૂવામા ંઆવે છે અને વીમા 
કંર્પની દ્વારા તેનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે.  

જયારે ઓફર મકૂવામા ંઆવે તે વ્યસ્ક્ત તેના માટે સમંર્ત આરે્પ, ત્યારે તેને સ્વીકૃર્ત ગણવામા ં
આવે છે. આ કારણે જયારે પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે તે વચન કે ખાતરી બની 
જાય છે.  

સ્વીકાયાતાની જાણ અરજર્દાર કે ર્દરખાસ્તકારને કરવી જરૂરી છે, જે કરારની રચનામા ંર્પરરણમે 
છે.  

જયારે ર્દરખાસ્તકાર વીમા યોજનાની શરતોનો સ્વીકાર કરે છે અને રડર્પોક્ષઝટ રકમ ચકુવીને 
તેની સમંર્ત સચૂવે છે, જે ર્દરખાસ્ત સ્વીકારમા ં આવે છે ત્યારે આ રકમ પ્રથમ પ્રીર્મયમમા ં
ર્પરરવર્તિત થાય છે અને ર્દરખાસ્ત ર્પોક્ષલસી બની જાય છે.  
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જો કોઈ ર્પણ શરત મકૂવામા ંઆવે છે, તો તે કાઉન્ટટર ઓફર (પ્રર્ત પ્રસ્તાવ) બની જાય છે. 

ર્પોક્ષલસી બોન્ટડ કરારના પરુાવા બની જાય છે. 

ii. ર્વચારણા 

તેનો અથા એ છે કે કરારમા ંર્પિો વચ્ચે કેટલાકં ર્પારસ્ર્પરરક ફાયર્દા હોવા જોઈએ. પ્રીર્મયમનો 
ર્વચાર વીમાધારકથી કરવામા ં આવે છે અને િર્તપરૂ્તિ કે વળતરનો ર્વચાર વીમાકંર્પનીથી 
કરવામા ંઆવે છે.  

iii. ર્પિો વચ્ચે સમજૂતી 

બનેં ર્પિો સમાન અથામા ંસમાન બાબતે સમંત થવા જોઈએ. બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો, બનેં 
ર્પિો વચ્ચે એકમર્ત ''સમાન ર્વચાર'' હોવી જોઈએ. વીમા કંર્પની અને ર્પોક્ષલસીધારક સમાન 
અથામા ંસમાન બાબતે સમંત થવા જોઈએ.  

iv. મકુ્ત સમંર્ત 

જયારે કરાર કરવામા ંઆવે ત્યારે મકુ્ત સમંર્ત હોવી જોઈએ.  

સમંર્ત મકુ્ત ગણાય છે, જયારે તેને આ રીતે લેવામા ંન આવી હોય 

 બળજબરીપવૂાક 
 અનકુ્ષચત પ્રભાવ 
 છેતરર્ર્પિંડી 
 ખોટી રજૂઆત 
 ભલૂ 

જયારે કરારની સમંર્ત બળજબરીપવૂાક, ગોટાળો કરીને કે ખોટી રજૂઆત કરીને મેળવવામા ં
આવી હોય, ત્યારે સમજૂતી રર્દબાતલ કરી શકાય છે. 

v. ર્પિોની િમતા 

કરારમા ંસામેલ બનેં ર્પિો કરાર કરવા માટે કાયરે્દસર સિમ હોવા જોઈએ. અરજી ર્પર સહી 
કરતી વખતે ર્પોક્ષલસીધારક કાયરે્દસર મજૂંર ઉંમર ધરાવતી હોવી જોઈએ, માનર્સક રીતે સ્વસ્થ 
હોવા જોઈએ અને કાયર્દા હઠેળ અયોગ્ય ન હોવા જોઈએ. ર્દાખલા તરીકે, સગીર વયની કોઈ 
વ્યસ્ક્ત વીમા કરાર ન કરી શકે. 

 



 

87 
 

vi. કાયરે્દસરતા 

કરારનો હતે ુકાયરે્દસર હોવો જોઈએ, ર્દાખલા તરીકે, કોઈ ર્પણ વીમો ગેરકાયરે્દસર કાયો  માટે 
ન લઈ શકાય. હતે ુ કે ર્વચારણા ગેરકાયરે્દસર હોય તેવી ર્દરેક સમજૂતી રર્દબાતલ છે. વીમા 
કરારનો હતે ુકાયરે્દસર બાબત માટે છે. 

મહત્ત્વપણૂા 

i. બળજબરી  – ગનુારહત રીતે કરવામા ંઆવેલુ ંર્દબાણ સકંળાયેલુ ંહોય છે.  

ii. અનકુ્ષચત પ્રભાવ  – અન્ટય વ્યસ્ક્તની ઇચ્છા ર્પર પ્રભાવ ર્પાડી શકે તેવી વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની સ્સ્થર્ત કે 
હોદ્દાનો ઉર્પયોગ કરીને અન્ટય વ્યસ્ક્તનો અનકુ્ષચત લાભ લે.  

iii. ગોટાળો – જયારે કોઈ વ્યસ્ક્ત રજૂઆત કરીને ખોટી ધારણા ર્પર કામ કરવા અન્ટય વ્યસ્ક્તને 
પે્રરરત કરે, જેને તેઓ સાચી માનતા નથી. આવુ ંહકીકતોને જાણીજોઈને છર્પાવવાથી થઈ શકે છે 
અથવા ખોટી રજૂઆતથી થઈ શકે છે. 

iv. ભલૂ  – કોઈ વ્યસ્ક્તની કોઈ બાબત કે ઘટનાની જાણકારી કે માન્ટયતા કે અથાઘટન કરવામા ં 
થતી ભલૂ કે ખામી. તે કરારના ર્વષયવસ્ત ુ ર્વશે સમજૂતી અને સમજણમા ંખામી તરફ ર્દોરી 
શકે છે. 

3 

2. વીમા કરારો – ર્વર્શષ્ટ લિણો 

a) સપંણૂા ર્વશ્વાસ અથવા Uberrima Fides 

વીમા કરારના મળૂભતૂ ર્સદ્ાતંોમાનંો એક ર્સદ્ાતં છે. સપંણૂા ર્વશ્વાસ તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે, જેનો 
અથા એ છે કે કરારમા ંસામેલ ર્દરેક ર્પિે વીમાની ર્વષયવસ્ત ુસાથે સબંરં્ધત તમામ હકીકતો જાહરે 
કરવી જોઈએ. 

ર્વશ્વાસ અને સપંણૂા ર્વશ્વાસ વચ્ચેનો ફરક હોઈ શકે છે. સામાન્ટય રીતે ર્વશ્વાસ સાથે થયેલા તમામ 
વ્યાવસાર્યક કરારોને તેમના ર્વશ્વાસમા ંજોવામા ંઆવશે અને મારહતી આર્પતી વખતે કોઈ ગોટાળો 
કે છેતરર્ર્પિંડી નહીં થાય. ર્વશ્વાસને જોવાની આ કાયરે્દસર ફરજ ઉર્પરાતં કરારના ર્વષયવસ્ત ુ ર્વશે 
કોઈ ર્પણ મારહતીનો ખલુાસો ગ્રાહકને કરવા ર્વકે્રતા બધંાયેલ નથી. 

અહીં  “કેર્વઅટ એમ્પપ્ટર”નો ર્નયમ લાગ ુ ર્પડ ે છે, જેનો અથા થાય છે ગ્રાહકોએ સતકા  રહવે ુ,ં 
સાવધાન રહવે ુ.ંકરારના ર્પિો કરારની ર્વષયવસ્તનુી ચકાસણી કરશે તેવી અરે્પિા રાખવામા ંઆવે 
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છે અને જયા ંસધુી એક ર્પિ બીજા ર્પિને ગેરમાગમેટ ન ર્દોરે અને સાચા જવાબો આરે્પ, ત્યા ંસધુી 
અન્ટય ર્પિ કરારને ટાળે તેવો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. 

સવોચ્ચ ર્વશ્વાસેઃ વીમા કરારો જુર્દી જુર્દી બાબતો ર્પર ર્નભાર હોય છે. પ્રથમ, કરારની ર્વષયવસ્ત ુ
અમતૂા હોય છે અને વીમા કંર્પની દ્વારા સીધા અવલોકન કે અનભુવ મારફતે સરળતાથી જાણી 
શકાતી નથી. ઉર્પરાતં ઘણી હકીકતો તેમના પ્રકાર દ્વારા અરજર્દાર જ જાણતા હોય તેવુ ંબની શકે 
છે. ઘણી વખત વીમા કંર્પનીઓને મારહતી માટે સપંણૂાર્પણે અરજર્દાર ર્પર જ ર્નભાર રહવે ુ ંર્પડ ેછે. 

આ કારણે ર્વષયવસ્ત ુ ર્વશે તમામ આવશ્યક મારહતી વીમા કંર્પનીને આર્પવાની અરજર્દાર કે 
ર્દરખાસ્તકારની કાયરે્દસર ફરજ છે, જેની ર્પાસે આ મારહતી હોતી નથી. 

ઉર્દાહરણ 

ડરે્વડ જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી મેળવવા અરજી કરે છે. ર્પોક્ષલસીની અરજી કરતી વખતે ડરે્વડ 
ડાયાબીરટસથી ર્પીડાતો હતો અને તેની સારવાર મેળવતો હતો. ર્પણ તે આ મારહતી જીવન વીમા 
કંર્પનીને આર્પતો નથી. હજુ તેની ઉંમર ત્રીસથી ચાલીસ વષા વચ્ચે છે એટલે જીવન વીમા કંર્પની 
તેને તબીબી ર્પરરિણ કરવાનુ ં કહતેી નથી અને વીમા ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરી રે્દ થે. થોડા વષા ર્પછી 
ડરે્વડની તક્ષબયત બગડ ે છે અને તેને હોસ્સ્ર્પટલમા ં ર્દાખલ કરવો ર્પડ ે છે. તેની તક્ષબયત સધુરતી 
નથી અને થોડા રર્દવસમા ં મતૃ્ય ુ થાય છે. જીવન વીમા કંર્પની ર્પાસેથી વળતર માગંતો ર્દાવો 
કરવામા ંઆવે છે.  

ડરે્વડના વારસર્દારોને નવાઈ લાગે છે અને જીવન વીમા કંર્પની ર્દાવાને નકારી કાઢે છે. ર્પોતાની 
તર્પાસમા ં વીમા કંર્પનીને જાણકારી મળી હતી કે ડરે્વડ ે ર્પોક્ષલસી મેળવવા અરજી કરી ત્યારે તે 
ડાયાબીરટસથી ર્પીડાતો હતો અને તેણે જાણીજોઈને આ હકીકત છર્પાવી હતી. આ કારણે વીમા કરાર 
રર્દબાતલ જાહરે થયો હતો અને ર્દાવો નકારવામા ંઆવ્યો હતો.  

આવશ્યક હકીકતો એવી મારહતી છે, જે વીમા કંર્પનીને ર્નણાય લેવા સિમ બનાવે છે: 

 તેઓ જોખમનો સ્વીકાર કરશે કે નહીં? 
 જો કરશે, તો પ્રીર્મયમનો ર્દર અને મદુ્દત અને શરત શુ ંહશે? 

સામાન્ટય કાયર્દા હઠેળ આ સવોચ્ચ ર્વશ્વાસની કાયરે્દસર ફરજ ઊભી થાય છે. આ ફરજ ફક્ત 
આવશ્યક હકીકતોને જ લાગ ુર્પડતી નથી, જેને અરજર્દાર જાણે છે, ર્પણ જાણવી જરૂરી હોય તેવી 
આવશ્યક હકીકતોને ર્પણ લાગ ુર્પડ ેછે. 
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ઉર્દાહરણ 

અરજર્દારે ર્દરખાસ્ત કરતી વખતે જાહરે કરવી જોઈએ તેવી આવશ્યક હકીકતોના કેટલાકં ઉર્દાહરણ 
નીચે આપ્યા છેેઃ 

i. જીવન વીમો: ર્પોતાનો તબીબી રેકોડા, વારસાગત ક્ષબમારીનો ર્પારરવારરક રેકોડા , ધમુ્રર્પાન 
અને મદ્યર્પાન જેવી ટેવો, કામમા ં ગેરહાજરી, વય, શોખ, અરજર્દારની આવકની ર્વગતો 
જેવી નાણાકીય મારહતી, અગાઉથી હોય તેવી જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ, વ્યવસાય વગેરે. 

ii. આગનો વીમો: ક્ષબક્લ્ડિંગનુ ં ર્નમાાણ અને વર્પરાશ, ક્ષબક્લ્ડિંગના ર્નમાાણના વષો, સકુંલોમા ં
ચીજવસ્તઓુનો પ્રકાર વગેરે 

iii. ર્દરરયાઈ વીમો:ચીજવસ્તઓુની ર્વગત, રે્પરકિંગની ર્પદ્ર્ત વગેરે 
iv. મોટર વીમો:વાહનનુ ંવણાન, ખરીર્દીની તારીખ, િાઇવરની ર્વગત વગેરે 

 

એટલે વીમા કરારો મોટી જવાબર્દારીને આર્ધન છે. જયારે વીમાની વાત આવે છે, ત્યારે ર્વશ્વાસના 
કરારો સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના કરારો બની જાય છે. 

વ્યાખ્યા 

“સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ”ની ર્વભાવનાને “અરજીમા ં જોખમ સાથે સબંરં્ધત તમામ આવશ્યક મારહતી 
માગંવામા ંઆવી હોય કે ન હોય, ર્પણ તેને સ્વૈન્સચ્છકર્પણે, સચોટર્પણે અને સપંણૂાર્પણે જાહરે કરવાની 
હકારાત્મક ફરજ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવે છે.” 

જો સવોચ્ચ ર્વશ્વાસને કોઈ ર્પણ ર્પિ દ્વારા જાળવવામા ંન આવે, તો કરાર અન્ટય ર્પિ દ્વારા રર્દ કરી 
શકાય છે.તેનો અથા એ થયો કે વીમાનો કરાર કરતી વખતે કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને ખોટી રીતે લાભ ન 
લેવો જોઈએ.  

વીમાધારક વીમા કરાર માટે આવશ્યક કોઈ ર્પણ હકીકત સબંરં્ધત ખોટી રજૂઆત નહીં કરે તેવી 
અરે્પિા રાખવામા ં આવે છે. વીમાધારકે તમામ પ્રસ્તતુ હકીકતો જાહરે કરવી જોઈએ. જો આ 
જવાબર્દારી અસ્સ્તત્વમા ં ન હોય, તો વ્યસ્ક્ત કેટલીક હકીકતો છર્પાવીને વીમો લઈ શકે છે, જે 
ર્વષયવસ્તનુા જોખમ ર્પર અસર કરે છે અને અનકુ્ષચત લાભ મેળવે છે. 

ર્પોક્ષલસીધારક તેમના સ્વાસ્્ય, ર્પારરવારરક રેકોડા , આવક, વ્યવસાય વગેરે મારહતી કોઈ ર્પણ 
પ્રકારની આવશ્યક હકીકતો છર્પાવ્યા ર્વના જાહરે કરશે તેવી અરે્પિા રાખવામા ંઆવે છે, જેથી વીમા 
કંર્પની જોખમની આકારણી યોગ્ય રીતે કરી શકે. ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંઆવશ્યક હકીકત છર્પાવવામા ં
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આવી હોય કે ખોટી રજૂઆત થઈ હોય અને તેની અસર વીમા કંર્પનીના વીમાકરણના ર્નણાય ર્પર 
ર્પડ ેતેવી શક્યતા હોય, તો વીમા કંર્પની કરાર રર્દ કરવાનો અર્ધકાર ધરાવે છે. 

કાયર્દો તમામ આવશ્યક હકીકતો જાહરે કરવાની જવાબર્દારી લારે્દ છે. 

ઉર્દાહરણ 

એક એન્સક્ઝક્યરુટવ હાયર્પરટેન્ટશનથી ર્પીડાય છે અને તાજેતરમા ં તેને હૃર્દયરોગનો હળવો હમુલો 
આવ્યો છે, જેના ર્પગલે તેઓ મેરડકલ ર્પોક્ષલસી લેવાનો ર્નણાય કરે છે, ર્પણ તેની ક્ષબમારી છર્પાવે છે. 
એટલે વીમા કંર્પની આવશ્યક હકીકત છર્પાવવાના કારણે ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર કરતી નથી. 

એક વ્યસ્ક્ત હૃર્દયમા ંજન્ટમજાત છીર કે કાણુ ંધરાવે છે અને તે અંગે ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંજણાવે છે. 
વીમા કંર્પની તેનો સ્વીકાર કરે છે અને અરજર્દારને ઓછામા ં ઓછા 4 વષા સધુી આ રોગને 
વીમાકવચ નહીં મળે તેવી જાણકારી ર્પોક્ષલસીધારકને આર્પતા નથી. આ બાબત વીમા કંર્પની દ્વારા 
ર્પોક્ષલસીધારકને ગેરમાગમેટ ર્દોરવા સમાન છે. 

b) આવશ્યક હકીકતો 

વ્યાખ્યા 

વાસ્તર્વક હકીકતને એવી હકીકત તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ં આવે છે, જેના ર્પરથી જોખમનો 
સ્વીકાર કરવો કે નહીં તેવો ર્નણાય વીમા કંર્પની કરે છે અને જો જોખમનો સ્વીકાર કરવો, તો 
પ્રીર્મયમના ર્દર અને શરતો તેમજ ર્નયમો નક્કી કરવામા ંમર્દર્દ કરે છે. 

જાહરે ન કરાયેલી હકીકત આવશ્યક હતી કે નહીં તેનો આધાર વ્યસ્ક્તગત સજંોગો ર્પર રહશેે અને 
છેવટે કોટાના કાયર્દા પ્રમાણે જ તેનો ર્નણાય લઈ શકાશે. વીમાધારકે જોખમને અસર કરે તેવી 
હકીકતોનો ખલુાસો કરવો જોઈએ.. 

ચાલો, કોઈ વ્યસ્ક્તએ વીમામા ંજાહરે કરવી ર્પડ ેતેવી આવશ્યક હકીકતોના કેટલાકં પ્રકાર જોઈએેઃ 

i. એવી હકીકતો, જે સાધારણ કરતા વધારે જોખમ હોવાનુ ંસચૂવે છે. 

ઉર્દાહરણ 

ર્દરરયામા ંવહન થતી ચીજવસ્તઓુની જોખમકારક પ્રકૃર્ત, રોગનો અગાઉનો રેકોડા 

ii. તમામ વીમાકંર્પનીઓ ર્પાસેથી લીધેલી અગાઉની ર્પોક્ષલસીઓ અને તેમની વતામાન સ્સ્થર્ત 
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iii. વીમા માટેના ર્દરખાસ્ત ફોમા કે અરજીમા ંતમામ પ્રશ્નોના જવાબ આવશ્યક ગણવામા ંઆવે 
છે, કારણ કે તેનો સબંધં વીમાની ર્વષયવસ્તનુા ર્વર્વધ ર્પાસા ંઅને તેની સાથે સકંળાયેલા 
જોખમ સાથે છે. તેમનો તમામ રક્ષ્ટએ સપંણૂાર્પણે સાચો જવાબ આર્પવો જોઈએ. 

નીચે કેટલીક સ્સ્થર્તઓ આર્પી છે, જેમા ંઆવશ્યક હકીકતોનો ખલુાસો કરવો જરૂરી છે 

મારહતી 

જાહરે કરવી જરૂરી હોય તેવી આવશ્યક હકીકતો 

જયા ંસધુી વીમા કંર્પનીઓ ચોક્કસ પછૂર્પરછ ન કરે, ત્યા ંસધુી અરજર્દારે નીચેની હકીકતો જાહરે 
કરવી જરૂરી નથીેઃ 

i. જોખમ ઘટાડવા માટે લીધેલા ર્પગલા.ં 

ઉર્દાહરણ:અસ્ગ્નશામકની હાજરી 

ii. વીમાધારક ન જાણતા હોય કે અજાણ હોય તેવી હકીકતો 

ઉર્દાહરણ:કોઈ વ્યસ્ક્ત હાઈ બ્લડ પે્રશર ધરાવે છે, ર્પણ જયારે ર્પોક્ષલસી ઉતરાવી ત્યારે તે તેનાથી 
વાકેફ નહોતી એટલે તેના ર્પર આ હકીકત છર્પાવવાનો આરોર્પ ન લગાવી શકાય. 

iii. ખતંપવૂાક પ્રયાસ કરવાથી શોધી શકાય છે?  

ર્દરેક બાબતોનો ખલુાસો કરવો જરૂરી નથી. વીમા કંર્પનીઓના પ્રર્તર્નર્ધઓ કઈ બાબતોની 
જાણકારી મેળવવી જરૂરી છે તેનાથી ર્વશે પરૂતા વાકેફ હોવી જોઈએ અને તેમને વધ ુમારહતી 
જરૂર હોય તો ચોક્કસ પ્રશ્નો પછૂીને પછૂર્પરછ કરવી જોઈએ. 

iv. કાયર્દાની બાબતો 

ર્દરેક વ્યસ્ક્ત તેમના પ્રરે્દશના કાયર્દાથી વાકેફ હોવી જોઈએ. 

ઉર્દાહરણ:ર્વસ્ફોટોક સામગ્રીઓનો સગં્રહ કરવા ર્વશેના મ્પયરુ્નર્સર્પલ કાયર્દાઓ  

v. વીમાકંર્પની જેના ર્વશે ઉર્દાસીન જણાતી હોય(અથવા વધ ુમારહતી માગંવામા ંઆવી નથી) 

વીમાધારકના જવાબો અધરૂા હતા તેવા આધારે ર્પાછળથી વીમા કંર્પની જવાબર્દારી નકારી ન શકે. 

ક્યારે આવશ્યક હકીકતો જાહરે કરવાની ફરજ હોય છે? 
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જયા ંસધુીઅરજી સ્વીકારવામા ંન આવે અને ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરવામા ંન આવે ત્યા ંસધુી વાટાઘાટાના 
સપંણૂા સમયગાળામા ંજીવન વીમા કરારોના કેસમા ંઆવશ્યક હકીકતો જાહરે કરવાની ફરજ હાજર 
હોય છે. ર્પોક્ષલસીનો સ્વીકાર થઈ જાય ર્પછી ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ઊભી થઈ શકે તેવી 
કોઈ ર્પણ આવશ્યક હીકકતો જાહરે કરવાની જરૂર નથી. 

ઉર્દાહરણ 

શ્રી રંજન 15 વષા માટે જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી લે છે. છ વષા ર્પછી તેમને હૃર્દય સબંરં્ધત સમસ્યાઓ 
થાય છે અને સર્જરી કરાવવી ર્પડ ેછે. શ્રી રાજનને આ હકીકતનો ખલુાસો વીમા કંર્પનીને કરવાની 
જરૂર નથી, કારણ કે ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે તેમને હૃર્દયની સમસ્યા નહોતી. 

જોકે જો ર્નયત સમયે પ્રીર્મયમની ચકુવણી ન થઈ શકવાને કારણે ર્પોક્ષલસી રર્દ થવાની સ્સ્થર્ત હોય 
અને ર્પોક્ષલસીધારક તેને ફરી શરૂ કરવાની અને અમલમા ંલાવવાની માગંણી કરે, તો તે સમયે તેણે 
તમામ આવશ્યક અને પ્રસ્તતુ હકીકતો જાહરે કરવાની ફરજ છે, કારણ કે તેને નવી ર્પોક્ષલસી તરીકે 
લેવામા ંઆવે છે.  

સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ભગં 

હવે આર્પણે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ભગં સામેલ હશે તેવી સ્સ્થર્તનો ર્વચાર કરીશુ.ં આવશ્યક હકીકત 
છર્પાવવાથી કે ખોટી રજૂઆત દ્વારા આ પ્રકારનો ભગં થઈ શકે છે. 

આવશ્યક હકીકતો છર્પાવવી:જયારે વીમાકંર્પની કોઈ ચોક્કસ પછૂર્પરછ ન કરે અને વીમાધારક 
આવશ્યક હકીકતો ર્વશે ચરૂ્પ રહ ેત્યારે આ પ્રકારની સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે. વીમા કંર્પનીએ પછેૂલા 
પ્રશ્નોના ઉડાઉ જવાબ આર્પવાથી ર્પણ આ સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે. ઘણી વખત અજાણતા આ 
પ્રકારની હકીકતો જાહરે થતી નથી (એટલે કે વ્યસ્ક્ત અજાણર્પણે આવુ ં કરી શકે છે) અથવા 
અરજર્દાર ર્વચારે છે કે હકીકત જણાવવી આવશ્યક નહોતી ત્યારે આવી સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે. 

આ પ્રકારના કેસમા ં આવશ્યક હકીકતો ર્નર્દોષર્પણે છર્પાવવામા ં આવી હોય છે. જયારે હકીકત 
જાણીજોઈને છર્પાવવામા ંઆવે છે, ત્યારે તેને મારહતી ગપુ્ત રાખવામા ંઆવી હોય તેમ ગણવામા ં
આવે છે. આ રકસ્સામા ંછેતરર્ર્પિંડીનો આશય હોય છે. 

ખોટી રજૂઆત:વીમાની કરારની વાટાઘાટ ર્દરર્મયાન કોઈ ર્પણ ર્નવેર્દન કરવામા ં આવે તેને 
રજૂઆત કહવેામા ંઆવે છે. રજૂઆત હકીકતનુ ંચોક્કસ ર્નવેર્દન હોઈ શકે છે અથવા ર્વશ્વાસ, ઇરાર્દા 
કે અરે્પિાનુ ં ર્નવેર્દન હોઈ શકે છે. હકીકત સાથે સબંરં્ધત આ ર્નવેર્દન સાચુ ં હોવુ ં જોઈએ તેવી 
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અરે્પિા રાખવામા ંઆવે છે. જયારે ર્વશ્વાસ કે અરે્પિાની બાબતો સાથે સબંરં્ધત રજૂઆત કરવામા ં
આવે ત્યારે તેને ર્વશ્વાસ સાથે જણાવવામા ંઆવશે તેવુ ંઠરાવવામા ંઆવ્યુ ંછે.  

ખોટી રજૂઆત બે પ્રકારની હોય છે: 

i. ર્નર્દોષર્પણે થયેલી ખોટી રજૂઆતનો સબંધં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે, જે કોઈ ખોટા ઇરાર્દા 
સાથે કરવામા ંઆવ્યા નથી. 

ii. બીજી તરફઅપ્રમાક્ષણકર્પણે ખોટી રજૂઆતનો સરં્દભા ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે જે વીમા 
કંર્પનીની છેતરર્ર્પિંડી કરવાના ઇરાર્દા સાથે થયેલા હોય છે અથવા સત્ય માટેના ર્દરકાર 
લીધા ર્વના બેજવાબર્દારર્પણે કરવામા ંઆવે છે. 

સામાન્ટય રીતે છેતરર્ર્પિંડીના આશય સાથે આવશ્યક હકીકતો છર્પાવવાનો કેસ બહાર આવે છે અથવા 
જાણીજોઈને ખોટી રજૂઆત કરી હોવાની જાણકારી મળે છે ત્યારે વીમા કરાર રર્દબાતલ થાય છે.  

c) વીમાર્પાત્ર રહત 

‘વીમાર્પાત્ર રહત’નુ ં અસ્સ્તત્વ ર્દરેક વીમા કરારમા ં આવશ્યક ર્પાસુ ં છે અને વીમા માટે કાયરે્દસર 
પવૂાજરૂરરયાત ગણવામા ંઆવે છે. ચાલો આર્પણે જોઈએ સટ્ટા કે જુગાર કરારથી કેવી રીતે અલગ છે.  

i. સટ્ટો કે જુગાર અને વીમો 

ર્પિાની રમતમા ંકા ંતો હાર થયા છે કા ંજીત. વ્યસ્ક્ત જુગાર રમે છે એટલે હાર કે જીત થાય છે. 
વ્યસ્ક્તને રમત સાથે જીતવાથી વધારે કોઈ સબંધં નથી. જુગાર કે સટ્ટો કાયર્દાની અર્દાલતમા ં
કાયરે્દસર લાગ ુકરી શકાય નહીં અને એટલે તેની સાથે સબંરં્ધત કોઈ ર્પણ કરાર ગેરકાયરે્દસર 
ગણાશે. જો કોઈ વ્યસ્ક્ત જુગારમા ં તેનુ ં ઘર ર્દાવ ર્પર લગાવે અને અન્ટય ર્પિ તેને મેળવવા 
કોટાના ર્દરવાજા ખખડાવી ન શકે.  

હવે એક ઘરનો અને તે સળગી જવાની ઘટનાનો ર્વચાર કરો. જે વ્યસ્ક્તએ ઘરનો વીમો 
ઉતરાવ્યો છે તેનો વીમાની ર્વષયવસ્ત ુએટલે કે ઘર સાથે કાયરે્દસર સબંધં છે. તે તેની માક્ષલકી 
ધરાવે છે અને જો તેને નકુસાન થાય તો તેને નાણાકીય નકુસાન વેઠવુ ંર્પડ ેતેવી શક્યતા છે. 
માક્ષલકીનો આ સબંધં સ્વતતં્રર્પણે અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે, ર્પછી આગ લાગે કે ન લાગે અને આ 
સબંધં નકુસાની તરફ ર્દોરી જાય છે. કોઈ વીમો ઉતરાવે કે ન ઉતરાવે, ર્પણ ઘટના (આગ કે 
ચોરી) નકુસાન તરફ ર્દોરી જશે.  

એક વ્યસ્ક્ત હાર કે જીતી શકે તેવી જુગારની રમતથી ર્વર્પરીત આગનુ ંર્પરરણામ એક જ આવી 
શકે છે – ઘરના માક્ષલકને નકુસાન થાય છે.  
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ઘરનો માક્ષલક કોઈ રીતે આ નકુસાનની ભરર્પાઈ કરવાની સરુ્નર્િતતા કરવા વીમો ઉતરાવે છે.  

વીમાધારક ર્પોતાના ઘર કે નાણામા ં જે રહત ધરાવે છે તેને વીમાર્પાત્ર રહત કહવેાય છે. 
વીમાર્પાત્ર રહતની હાજરી વીમા કરારને કાયરે્દસર બનાવી છે અને કાયર્દા હઠેળ લાગ ુ કરી 
શકાય છે.  

ઉર્દાહરણ 

શ્રી ચરંશેખર મકાનના માક્ષલક છે, જે માટે તેમણે બેન્ટક ર્પાસેથી રૂ.15 લાખની મોગમેટજ લોન લીધી 
છે. નીચેના પ્રશ્નોનો ર્વચાર કરોેઃ 

 તેઓ મકાનમા ંવીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે?  
 બેન્ટક મકાનમા ંવીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે?  
 તેના ર્પડોશીનુ ંશુ?ં 

શ્રી ર્નવાસ ર્પત્ની, બે બાળકો અને વદૃ્ માતાર્ર્પતાનુ ં કુટંુબ ધરાવે છે. નીચેના પ્રશ્નોનો ર્વચાર 
કરો: 

 તેમની સખુાકારીમા ંતેઓ વીમાર્પાત્ર ધરાવે છે?  
 જો તેમાથંી કોઈને હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ કરવા ર્પડ ેતો તેમને નાણાકીય નકુસાન વેઠવુ ંર્પડ?ે  
 તેમના ર્પડોશીના બાળકોનુ ંશુ?ં તેઓ તેમનામા ંવીમાર્પાત્ર રહત ધરાવશે? 

વીમાની ર્વષયવસ્ત ુઅને વીમા કરારની ર્વષયવસ્ત ુવચ્ચે ફરક કરવો અહીં પ્રસ્તતુ રહશેે. 

વીમાની ર્વષયવસ્તનુો સબંધં જેની સામે સરં્પર્િને વીમાકૃત કરાવી છે તેની સાથે છે, જે ર્પોતાનુ ં
આંતરરક મલૂ્ય ધરાવે છે. 

બીજી તરફ વીમાના કરારની ર્વષયવસ્ત ુતે સરં્પર્િમા ંવીમાધારકનુ ંનાણાકીય રહત છે. જયારે 
વીમાધારક સરં્પર્િમા ંઆ પ્રકારનુ ંરહત ધરાવે છે ત્યારે જ તે વીમાનો કાયરે્દસર અર્ધકાર ધરાવે 
છે. વીમા ર્પોક્ષલસી સરં્પર્િને આવરી લેતી નથી, ર્પણ તેમા ંવીમાધારકના નાણાકીય રહતને ર્પણ 
જાળવે છે. 
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ડાયાગ્રામ 3:સામાન્ટય કાયર્દા હઠેળ વીમાર્પાત્ર રહત 

 
ii. વીમાર્પાત્ર રહત હાજર હોય તે સમય 

જીવન વીમામા ં વીમાર્પાત્ર રહત ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે હાજર હોવુ ં જોઈએ. સાધારણ વીમામા ં
વીમાર્પાત્ર રહત ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે અને ર્દાવો કરતી વખતે એમ બનેં સમયે હાજર હોવુ ં
જોઈએ, જેમા ંર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી જેવા કેટલાકં અર્પવાર્દો છે. 

d) સૌથી નજીકનુ ંકારણ 

કાયરે્દસર ર્સદ્ાતંોમા ંછેલ્લો ર્સદ્ાતં સૌથી નજીકના કારણનો છે. 

સૌથી નજીકનુ ંકારણ વીમાનો મખુ્ય ર્સદ્ાતં છે અને નકુસાન વાસ્તર્વક રીતે કેવી રીતે થાય છે અને 
તે વીમાર્પાત્ર જોખમનુ ંર્પરરણામ છે કે નહીં તેની સાથે છે. વીમાર્પાત્ર સકંટના કારણે નકુસાન થાય, 
તો વીમા કંર્પની જવાબર્દાર છે. જો તાત્કાક્ષલક કે નજીકનુ ંકારણ વીમાર્પાત્ર જોખમ હોય, તો જ વીમા 
કંર્પની નકુસાન ભરર્પાઈ કરવા બધંાયેલી છે, અન્ટયથા નહીં. 

આ ર્નયમ હઠેળ વીમા કંર્પની નકુસાન થવા માટે જવાબર્દાર ઘટનાઓની શે્રણીમા ંમખુ્ય કારણ શોધે 
છે. તેમા ંનકુસાન અગાઉ તાત્કાક્ષલક કારણરૂર્પ છેલ્લી ઘટના નકુસાન માટે જવાબર્દાર હોય તેવુ ંન 
ર્પણ હોય. 

અન્ટય કારણોને દૂરના કારણો તરીકે વગીકૃત કરી શકાશે, જેને નજીકના કારણોથી અલગ કરવામા ં
આવે છે. દૂરના કારણો અસ્સ્તત્વ ધરાવી શકે છે, ર્પણ ઘટનામા ંમખુ્યત્વે જવાબર્દાર હોતા નથી. 
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વ્યાખ્યા 

નજીકના કારણને સરક્રય અને અસરકારક કારણ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવે છે, જે કોઈ ર્પણ 
બળના હસ્તિેર્પ ર્વના અને નવા અને સ્વતતં્રત સ્ત્રોતમાથંી ર્પરરણામ લાવતી ઘટનાઓને વેગ આરે્પ 
છે. 

જીવન વીમા કરારોને નજીકના કારણનો ર્સદ્ાતં કેવી રીતે લાગ ુ ર્પડ ે છે? સાધારણ રીતે જીવન 
વીમો મતૃ્યનુા કારણને ધ્યાનમા ંલીધા ર્વના તેના લાભને પ્રર્દાન કરે છે એટલે નજીકના કારણનો 
ર્સદ્ાતં લાગ ુર્પડતો નથી. જોકે જીવન વીમાના કરારો અકસ્માતના ફાયર્દાની શરત ધરાવી શકે છે, 
જેમા ંઅકસ્માતમા ંમતૃ્ય ુથવાના સજંોગોમા ંવીમાકૃત રકમ ચકુવવાને ર્પાત્ર છે. આ સજંોગોમા ંકારણ 
નક્કી કરવુ ં જરૂરી છે – એટલે મતૃ્ય ુઅકસ્માતના કારણે થયુ ં છે કે નહીં. આ સજંોગોમા ંનજીકના 
કારણનો ર્સદ્ાતં લાગ ુર્પડશે. 

સલંગ્નતાનો કરાર 

સલંગ્નતાના કરારો એ છે જે સોર્દાબાજીમા ંમોટો લાભ ધરાવતા ર્પિ દ્વારા બનાવવામા ંઆવે છે, 
અન્ટય ર્પિને પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે જેને કરારનો સ્વીકાર કે ઇનકાર કરવાની જ તક આર્પવામા ં
આવે છે. અહીં વીમા કંર્પની ર્પાસે કરારના ર્નયમો અને શરતો સબંરં્ધત સોર્દાબાજી કરવાની િમતા 
હોય છે.  

તેને તટસ્થ બનાવવા ફ્રી-લકૂ સમયગાળા આર્પવામા ં આવે છે, જેમા ં ર્પોક્ષલસી લીધા ર્પછી 
ર્પોક્ષલસીધારક ર્પાસે ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મળયાના 15 રર્દવસની અંર્દર ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાનો ર્વકલ્ર્પ 
હોય છે. કંર્પનીએ લેક્ષખતમા ંજાણકાર કરવાની રહશેે અને પ્રીર્મયમ ઓછા ખચમેટ અને ચાર્જ રરફંડ 
કરવામા ંઆવે છે.  

સ્વયરં્પરરિણ 1 

નીચેનામાથંી કયુ ંબળજબરીપવૂાક વીમાનુ ંઉર્દાહરણ છે? 

I. રમેશ વીમાની પરૂતી જાણકારી ર્વના કરાર ર્પર સહી કરે છે 
II. મહશે કરાર ર્પર સહી નહીં કરે તો રમેશ તેની હત્યા કરવાની ધમકી આરે્પ છે 
III. મહશે કરાર ર્પર હસ્તાિર કરે તે માટે રમેશ તેના વ્યાવસાર્યક હોદ્દોનો ઉર્પયોગ કરે છે 
IV. મહશેકરારર્પરસહીકરેતેમાટેરમેશખોટીમારહતીઆરે્પછે 
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સ્વયરં્પરરિણ 2 

નીચેનામાથંી કોના વીમો રમેશ ન ઉતરાવી શકે? 

I. રમેશનુ ંઘર 
II. રમેશની ર્પત્ની 
III. રમેશનો ર્મત્ર 
IV. રમેશના માતાર્ર્પતા 

 

 
 

સારાશં 

 વીમામા ં કરાર સમજૂતી સકંળાયેલ છે, જેમા ંવીમા કંર્પની પ્રીર્મયમ તરીકે ઓળખાતી રકિંમત 
સામે ચોકક્સ જોખમોને નાણાકીય સરંિણ પ્રર્દાન કરે છે. 

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

 કાયરે્દસર કરારના ર્પરરબળોમા ંસામેલ છે: 

i. ઓફર અને સ્વીકાર 
ii. ર્વચારણા,  
iii. એકમર્ત, 
iv. મકુ્ત સમંર્ત 
v. ર્પિોની િમતા અને  
vi. વસ્તનુી કાયરે્દસરતા 

 વીમા કરારના ર્વર્શષ્ટ લિણોમા ંસામેલ છે: 

i. સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ,  
ii. વીમાર્પાત્ર રહત,  
iii. તાત્કાક્ષલક કારણ કે નજીકનુ ંકારણ 

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો 

1. ઓફર અને સ્વીકાર 
2. કાયરે્દસર ર્વચારણા 
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3. એકમર્ત 
4. સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ 
5. આવશ્યક હકીકતો 
6. વીમાર્પાત્ર રહત 
7. નજીકનુ ંકારણ 

 

 

સ્વયરં્પરરિણના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ IIછે. 

જો મહશે કરાર ર્પર સહી નહીં કરે તો તેની હત્યા કરવાની રમેશની ધમકી બળજબરીનુ ંઉર્દાહરણ 
છે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે. 

રમેશ તેના ર્મત્રના જીવનમા ંવીમાર્પાત્ર રહત ધરાવતા નથી એટલે તેના માટે વીમો ન ઉતરાવી 
શકે. 

સ્વય-ંર્પરરિણના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

કાયરે્દસર કરારનો કયુ ંર્પાસુ ંપ્રીર્મયમ સાથે સકંળાયેલુ ંછે? 

I. ઓફર અને સ્વીકાયાતા 
II. ર્વચારણા 
III. ર્નેઃશલુ્ક સમંર્ત 
IV. કરાર કરવા ર્પિોની િમતા 

પ્રશ્ન 2 

_____________ નો સબંધં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે, જેમા ંગોટાળાનો આશય હોતો નથી. 

I. ખોટી રજૂઆત 
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II. યોગર્દાન 
III. ઓફર 
IV. રજૂઆત 

પ્રશ્ન 3 

____________ મા ંગનુારહત કૃત્યો મારફતે લાગ ુર્દબાણ સકંળાયેલુ ંછે. 

I. ગોટાળા 
II. અનકુ્ષચત પ્રભાવ 
III. બળજબરી 
IV. ભલૂ 

પ્રશ્ન 4 

જીવન વીમા કરારો ર્વશે નીચેનામાથંી શુ ંસાચુ ંનથી? 

I. તેઓ શાક્બ્ર્દક કરારો છે, નહીં કે કાયરે્દસર લાગ ુકરી શકાય તેવા 
II. તેઓ શાક્બ્ર્દક છે, જે કાયરે્દસર લાગ ુકરી શકાય છે 
III. ભારતીય કરાર કાયર્દા, 1872ની જરૂરરયાતો મજુબ બનેં ર્પિો (વીમા કંર્પની અને વીમાધારક) 

વચ્ચેના કરારો છે 
IV. તેઓ સટ્ટા કરારો જેવા છે 

પ્રશ્ન 5 

નીચેનામાથંી શુ ંકરાર માટે કાયરે્દસર રીતે યોગ્ય નથી? 

I. નાણા ં
II. સરં્પર્િ 
III. લાચં 
IV. જ્વેલરી 

પ્રશ્ન 6 

નીચેનામાથંી કયો ર્પિ જીવન વીમા કરાર કરવાને ર્પાત્ર નથી? 

I. વેર્પારના માક્ષલક 
II. સગીર 
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III. ગરૃહણી 
IV. સરકારી કમાચારી 

પ્રશ્ન 7 

નીચેનામાથંી કઈ કામગીરી “સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ”ને પ્રર્દર્શિત કરે છે “Uberrima Fides”? 

I. વીમાની ર્દરખાસ્ત ફોમા ર્પર જાણીતી તબીબી સ્સ્થર્ત ર્વશે ખોટંુ બોલવુ ં
II. વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંઆવશ્યક હકીકતોનો ખલુાસો ન કરવો 
III. વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંઆવશ્યક હકીકતોનો ખલુાસો કરવો 
IV. સમયસર પ્રીર્મયમની ચકુવણી કરવી 

પ્રશ્ન 8 

વીમાર્પાત્ર રહતના સબંધંમા ંનીચેનામાથંી શુ ંસાચુ ંનથી? 

I. ર્ર્પતા ર્પોતાના પતુ્ર માટે વીમા ર્પોક્ષલસી લે છે 
II. ર્પર્તર્પત્ની એકબીજા ર્પર વીમો લે છે 
III. ર્મત્રો એકબીજા ર્પર વીમો લે છે 
IV. કંર્પની કમાચારીઓ ર્પર વીમો લે છે 

પ્રશ્ન 9 

જીવન વીમાના કેસમા ંવીમાર્પાત્ર રહત હોવુ ંક્યારે જરૂરી છે?  

I. વીમો લેતી વખતે 
II. ર્દાવો કરતી વખતે 
III. જીવન વીમાના કેસમા ંવીમાર્પાત્ર રહતની જરૂર નથી 
IV. ર્પોક્ષલસી ખરીર્દતી વખતે અથવા ર્દાવો કરતી વખતે 

પ્રશ્ન 10 

નીચેની સ્સ્થર્તમા ંમતૃ્યનુ ુ ંતાત્કાક્ષલક કારણ શોધો? 

અજય ઘોડા ર્પરથી ર્પડી જાય છે અને તેની ર્પીઠમા ંઇજા થાય છે. તે ર્પાણીના ખાડામા ંર્પડયો રહ ેછે 
અને તેમાથંી તેને ન્ટયમૂોર્નયા થાય છે. તેને હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી કરવામા ંઆવે છે અને ન્ટયમૂોર્નયાના 
કારણે તેનુ ંમતૃ્ય ુથાય છે. 

I. ન્ટયમૂોર્નયા 
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II. ર્પીઠમા ંઇજા 
III. ઘોડા ર્પરથી ર્પડી જવુ ં
IV. સર્જરી 
 
 
 

સ્વય-ંર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પIIછે. 

કાયરે્દસર કરારનુ ંર્પરરણામ પ્રીર્મયમની ર્વચારણામા ંછે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પIછે. 

ખોટી રજૂઆતનો સબંધં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે, જે ગોટાળાના આશય ર્વના કરવામા ંઆવે છે. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે. 

બળજબરીમા ંગનુારહત રીતે ર્દબાણ સકંળાયેલુ ંછે. 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે. 

જીવન વીમા કરારો ભારતીય કરાર કાયર્દા, 1872ની જરૂરરયાતો મજુબ બે ર્પિો (વીમા કંર્પની અને 
વીમાધારક) વચ્ચેના કરારો છે. 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે. 

લાચં કરાર માટે યોગ્ય બાબત નથી. 

જવાબ 6 

સાચો ર્વકલ્ર્પ IIછે. 
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સગીરો જીવન વીમા કરારને ર્પાત્ર નથી. 

જવાબ 7 

સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે. 

વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમા ર્પર આવશ્યક હકીકતોનો ખલુાસો કરવો એ “સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ”ના ર્સદ્ાતંને 
અનરુૂર્પ છે.  

જવાબ 8 

સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે. 

ર્મત્રો એકબીજા ર્પર વીમો ન ઉતરાવી શકે એટલે વીમાર્પાત્ર રહત હાજર હોત ુ ંનથી. 

જવાબ 9 

સાચો ર્વકલ્ર્પIછે. 

જીવન વીમાના કેસમા ંવીમાર્પાત્ર રહત વીમો લેતી વખતે હાજર હોવુ ંજરૂરી છે. 

જવાબ 10 

સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે. 

ઘોડા ર્પરથી ર્પડી જવુ ંઅજયના મતૃ્યનુ ુ ંતાત્કાક્ષલક કારણ છે. 
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વિભાગ 2 

આરોગ્ય િીમો 
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પ્રકરણ 6 

હલે્થ વીમાનો ર્પરરચય 

 

પ્રકરણ  ર્પરરચય  

આ પ્રકરણ તમને જણાવશે કે સમયની સાથે વીમા િેત્રનો ર્વકાસ કેવી રીતે થયો છે. તે હલે્થકેર 

(સ્વાસ્્યની સારસભંાળ) શુ ં છે, હલે્થકેરના ર્વર્વધ સ્તર અને અલગ-અલગ પ્રકારો શુ ં છે તે 

ર્વશે ર્પણ સમજાવશે. તમે ભારતમા ંહલે્થકેર ર્સસ્ટમ અને તેને અસરકતાા ર્પરરબળો ર્વશે ર્પણ 

જાણકારી મેળવશો. પ્રકરણના અંતે તમે ભારતમા ંહલે્થકેર વીમાનો ર્વકાસ કેવી રીતે થયો છે 

અને ભારતમા ંહલે્થકેર વીમા બજારમા ંકાયારત ર્વર્વધ કંર્પનીઓ ર્વશે ર્પણ જાણકારી મેળવશો.  

અભ્યાસના  ર્પરરણામો  

 

A. ભારતમા ંવીમાનો ઇર્તહાસ અને વીમાિેત્રનો ર્વકાસ 
B. હલે્થકેર એટલે શુ ં
C. હલે્થકેરના ર્વર્વધ સ્તર 
D. હલે્થકેરના જુર્દા ંજુર્દા ંપ્રકારો 
E. ભારતમા ંહલે્થ ર્સસ્ટમ્પસને અસરકતાા ર્પરરબળો 
F. હલે્થકેર – આઝાર્દી ર્પછી પ્રગર્ત 
G. હલે્થ વીમાનુ ંબજાર 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમને નીચેની બાબતોમા ંસિમ હોવા જોઈએ: 
 I. વીમા િેત્રનો ર્વકાસ કેવી રીતે થયો છે તેની સમજણ. 
 II. હલે્થકેરની ર્વભાવના અને તેના પ્રકારો તેમજ તેના ર્વર્વધ સ્તરો સમજાવવા. 
 III. આઝાર્દી ર્પછી ભારતમા ંહલે્થકેરને અસરકતાા ર્પરરબળો અને પ્રગર્તને સમજવી. 
 IV. ભારતમા ંહલે્થ વીમાના ર્વકાસની ચચાા કરવી. 
 V. ભારતમા ંહલે્થ વીમાના બજારની જાણકારી મેળવવી. 
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A. ભારતમાં  વીમાનો  ઇર્તહાસ  અને  વીમાના  િેત્રનો  ર્વકાસ   

એક યા બીજા સ્વરૂરે્પ વીમો હજારો વષા અગાઉ ર્પણ અસ્સ્તત્વમા ંહોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 

સર્દીઓથી ર્વર્વધ સસં્કૃર્તઓ તેમના સમરુ્દાયના કેટલાકં સભ્યોને થતા ંકુલ નકુસાનની ભરર્પાઈ 

કરવા એકત્રીકરણ અને વહેંચણીની ર્પદ્ર્તનો અમલ કરી રહી છે. તેમ છતા ંઅત્યારે વીમાના 
વ્યવસાયના જે સ્વરૂર્પને આર્પણે જોઈએ-જાણીએ છીએ તેની શરૂઆત ફક્ત બે કે ત્રણ સર્દી 
અગાઉ થઈ હતી.  

1. આધરુ્નક વ્યાવસાર્યક વીમો  

વીમાની ર્વભાવના દ્વારા સચંાક્ષલત શરૂઆતના ર્વર્વધ પ્રકારના જોખમો ર્દરરયાઈમા ંદુેઃસાહસના 
કારણએ થતા નકુસાન માટે હતા – જેને આર્પણે ર્દરરયાઈ જોખમ કહીએ છીએ. એટલે ર્દરરયાઈ 

વીમો વીમાના ઘણા પ્રકારોમા ંપ્રથમ હતો.  

જોકે  આધરુ્નક વીમાના શરૂઆતના પ્રકાર યરુોર્પમા ં વેર્પારી મહાજનો કે મડંળો દ્વારા પ્રર્દાન 

કરવામા ંઆવતા સરંિણના સ્વરૂર્પમા ંહતો, ખાસ કરીને 14મી સર્દીમા ંઇટાલીમા.ં આ મડંળો 
સબક્સ્ક્રપ્શન (સભ્યર્પર્દ)ના આધારે સચંાક્ષલત હતા, જે ર્દરરયાઈ મસુાફરીમા ં નકુસાન, આગ, 

સભ્યોના મતૃ્ય,ુ કે ર્પશધુન ગમુાવવાના કારણે સભ્યોને થતા ંનકુસાનની ભરર્પાઈ કરવા માટે 

ર્પયાાપ્ત ભડંોળ પરંુૂ ર્પાડતા હતા. અત્યારે આર્પણે ફાયર વીમાનુ ંજે સ્વરૂર્પ આર્પણે જોઈએ છીએ 

તે 1591મા ંહમે્પબગામા ંઅસ્સ્તત્વ ધરાવતુ ંહતુ.ં  

ઇંગ્લેન્ટડની વાત કરીએ તો 1666મા ંલડંનમા ંલાગેલી મહાર્વનાશક આગથી વીમાને પ્રોત્સાહન 

મળયુ ંહતુ ંઅને 1680મા ંફાયર ઓરફસ તરીકે ઓળખાતી પ્રથમ ફાયર વીમા કંર્પનીની સ્થાર્પના 
થઈ હતી. આ આગમા ં13,000થી વધારે મકાનો ભસ્મીભતૂ થયા હતા અને મોટા ભાગનુ ંશહરે 

નાશ ર્પામ્પયુ ંહતુ.ં  

લોઇડ્સ : હાલના વીમા વ્યવસાયના મકૂ્ષળયાલડંનમા ંલોઇડ્સ કોફી હાઉસ સધુી ર્દોરી જાય છે. 

અહીં ર્નયર્મતર્પણે ભેગા થતા વેર્પારીઓ જહાજોમા ં અવરજવર થતી તેમની ચીજવસ્તઓુને 

ર્દરરયાઈ સકંટના કારણે થતા નકુસાનની ભરર્પાઈ કરવા નકુસાનને વહેંચવા સમંત થયા હતા. 
ર્દરરયાઈમા ં ર્વર્વધ કારણોસર આ પ્રકારનુ ં નકુસાન થતુ ં હતુ,ં જેમ કે ચાકં્ષચયાઓ મધર્દરરયે 

તેમની ચીજવસ્તઓુ લ ૂટંી લેતા હતા કે ર્દરરયામા ંખરાબ હવામાનના કારણે ચીજવસ્તઓુ સડી 
જતી હતી કે કોઈ કારણસર જહાજ ડબૂી જતુ ંહતુ.ં  
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2. ભારતમા ંઆધરુ્નક વ્યાવસાર્યક વીમાનો ઇર્તહાસ 

1800ની શરૂઆતમા ં કે તેની આસર્પાસ ભારતમા ં આધરુ્નક વીમાની શરૂઆત થઈ હતી અને 

ર્વરે્દશી વીમાકંર્પનીઓની એજન્ટસીઓએ ર્દરરયાઈ વીમા વ્યવસાયની શરૂઆત કરી હતી. અહીં 
1818મા ંપ્રથમ જીવન વીમા કંર્પની ઓરરએન્ટટલ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની ક્ષલર્મટેડ હતી, જે 

અંગે્રજી કંર્પની હતી, જયારે ભારતમા ંપ્રથમ નોન-લાઇફ વીમા કંર્પની રટ્રટોન ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની 
ક્ષલર્મટેડની સ્થાર્પના 1850મા ંકલકિામા ંથઈ હતી.  

પ્રથમ સપંણૂાર્પણે ભારતીય વીમા કંર્પની બોમ્પબે મ્પયચુ્યઅુલ અશ્યોરન્ટસ સોસાયટી ક્ષલર્મટેડની 
સ્થાર્પના મુબંઈમા ં1870મા ંથઈ હતી. ત્યારબાર્દ 19મી સર્દીની શરૂઆતમા ં સ્વરે્દશી આંર્દોલન 

શરૂ થવાથી ઘણી ભારતીય કંર્પનીઓની સ્થાર્પના થઈ હતી.  

1912મા ંવીમા વ્યવસાયનુ ં ર્નયમન કરવા જીવન વીમા કંર્પની ધારો અને પ્રોર્વડન્ટટ ફંડ ધારો 
ર્પસાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. જીવન વીમા ધારા, 1912મા ંવીમાતજજ્ઞ ર્પાસે પ્રીર્મયમ-ર્દરના 
કોષ્ટક અને કંર્પનીઓનુ ંસાર્મયક મલૂ્યાકંન ફરજજયાત કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં જોકે ભારતીય અને 

ર્વરે્દશી કંર્પનીઓ વચ્ચે ભેર્દભાવ જળવાઈ રહ્યા ંહતા.ં  

અત્યારે ભારતમા ંસૌથી જૂની વીમા કંર્પની તરીકે નેશનલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની ક્ષલર્મટેડ કાયારત 

છે, જેની સ્થાર્પના વષા 1906મા ંથઈ હતી.  

સ્સ્થર્તસજંોગોની જરૂરરયાતના આધારે ભારતીય વીમા ઉદ્યોગ ર્પર સરકાર રે્દખરેખ રાખે છે, 

પ્રથમ તેનુ ંરાષ્ટ્રીયકરણ અને ર્પછી તેનુ ંખાનગીકરણ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે અને વીમા િેત્રમા ંઆ 

તમામ પ્રરક્રયાઓ નીચે મજુબ હાથ ધરાઈ છેેઃ 

1. જીવન વીમાનુ ંરાષ્ટ્રીયકરણ 

જીવન વીમા વ્યવસાયનુ ં રાષ્ટ્રીયકરણ 1 સપ્ટેમ્પબર, 1956ના રોજ થયુ ં હતુ ં અને ભારતીય 

જીવન વીમા ર્નગમ (એલઆઇસી)ની સ્થાર્પના થઈ હતી. તે સમયે ભારતમા ં 170 કંર્પનીઓ 

અને 75 પ્રોર્વડન્ટટ ફંડ સોસાયટીઓ જીવન વીમા વ્યવસાયમા ંસકંળાયેલી હતી. 1956થી 1999 

સધુી ભારતમા ંજીવન વીમા વ્યવસાય કરવાનો એકાર્ધકાર એલઆઇસી ર્પાસે હતો.  

2. નોન-લાઇફ વીમાનુ ંરાષ્ટ્રીયકરણ 

1972મા ં સાધારણ વીમા વ્યવસાય રાષ્ટ્રીયકરણ ધારા (જીઆઇબીએનએ) ર્પસાર થવા સાથે 

નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયનુ ંર્પણ રાષ્ટ્રીયકરણ થયુ ંહતુ ંઅને જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરેશન 

ઓફ ઇક્ન્ટડયા (જીઆઇસી) અને તેની ચાર રે્પટાકંર્પનીઓની સ્થાર્પના થઈ હતી. તે સમયે 
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ભારતમા ંનોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયમા ં106 વીમા કંર્પનીઓ કાયારત હતી, જેને જીઆઇસીની 
ચાર રે્પટાકંર્પનીઓમા ંર્વક્ષલન કરવામા ંઆવી હતી.  

 

3. મલ્હોત્રા સર્મર્ત અને ઇરડા 

1993મા ં મલ્હોત્રા સર્મર્તની સ્થાર્પના વીમા ઉદ્યોગના ર્વકાસ માટે ફેરફારો શોધવા અને 

સચૂવવા કરવામા ંઆવી હતી, જેમા ંખાનગી કંર્પનીઓને પ્રવેશ આર્પીને સ્ર્પધાાના ર્પરરબળને 

ફરી ઊભુ ંકરવાની ભલામણ સામેલ હતી. સર્મર્તએ 1994મા ં તેનો રરર્પોટા  સરુ્પરત કયો હતો. 
1997મા ંવીમા ર્નયમનકાર સિામડંળ (આઇઆરએ)ની સ્થાર્પના થઈ હતી.  

4. વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ ધારો, 1999 ર્પસાર થવાથી એર્પ્રલ, 2000મા ં
“વીમાધારકોના રહતોનુ ંસરંિણ કરવા અને વીમા ઉદ્યોગનો સઆુયોજજત ર્વકાસ સરુ્નર્િત કરવા 
અને તેને પ્રોત્સાહન આર્પવા” કાયરે્દસર ર્નયમનકાર સસં્થા તરીકે વીમા ર્નયમનકાર અને 

ર્વકાસ સિામડંળ (ઇરડા)ની સ્થાર્પના થઈ હતી.  
5. જીઆઇસીનુ ંપનુગાઠન 

જીઆઇસીને રાષ્ટ્રીય રર-ઇન્ટયોરામા ં ફેરવવામા ં આવી હતી અને તેની ચાર રે્પટાકંર્પનીઓને 

સ્વતતં્ર કંર્પનીઓ તરીકે પનુગારઠત કરવામા ં આવી હતી. સસંરે્દ ચાર રે્પટાકંર્પનીઓને 

જીઆઇસીથી અલગ કરવા રડસેમ્પબર, 2000મા ં એક ક્ષબલને મજૂંરી આર્પી હતી, જેનો અમલ 

જુલાઈ, 2002થી થયો હતો. આ ચાર રે્પટાકંર્પનીઓ છે 

 નેશનલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની ક્ષલર્મટેડ  
 ધ ઓરરએન્ટટલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની ક્ષલર્મટેડ  
 ધ ન્ટય ૂઇક્ન્ટડયા ઈન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની ક્ષલર્મટેડ  
 યનુાઇટેડ ઇક્ન્ટડયા ઈન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની ક્ષલર્મટેડ  

6. જીવન વીમા ઉદ્યોગની વતામાન સ્સ્થર્ત 

“જીવન વીમા” કંર્પનીઓ તરીકે 28 વીમા કંર્પનીઓનો નોંધાયેલી છે, જેની યાર્દી નીચે આરે્પલી 
છે.  

7. નોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગની વતામાન સ્સ્થર્ત 

“જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ” કંર્પનીઓ તરીકે 28 કંર્પનીઓ નોંધાયેલી છે.  
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 I. એક્ષગ્રકલ્ચર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની ઓફ ઇક્ન્ટડયા ક્ષલર્મટેડ ર્પાક વીમા/ગ્રામીણ વીમા સાથે 

સબંરં્ધત જોખમ માટે ર્વર્શષ્ટ વીમા કંર્પની છે.  

 II. એક્ષ્ર્પોટા  કે્રરડટ એન્ટડ ગેરેન્ટટી કોર્પોરેશન ઓફ ઇક્ન્ટડયા એક્ષ્ર્પોટા  કે્રરડટ સાથે સબંરં્ધત જોખમો 
માટે ર્વર્શષ્ટ વીમા કંર્પની છે.  

 III. અત્યારે 5 સ્વતતં્ર હલે્થકેર વીમા કંર્પનીઓ છે.  

 IV. બાકીની કંર્પનીઓ તમામ પ્રકારના સાધારણ વીમા વ્યવસાયનુ ંસચંાલન કરે છે.  

જીવન વીમા કંર્પનીઓની યાર્દી : 

i. એગોન રેક્ષલગેર લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
ii. અર્વવા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
iii. બજાજ એલાયન્ટસ લાઇફ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
iv. ભારતી અક્સા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
v. ક્ષબરલા સન લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
vi. કેનેરા એચએસબીસી ઓબીસી 

લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
vii. ડીએચએફએલ પ્રમેરરકા લાઇફ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
viii. એડલવેઇસ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
ix. એક્સાઇડ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
x. ફયચુર જનરલી લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xi. એચડીએફસી સ્ટાન્ટડડા લાઇફ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xii. આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રડુસે્ન્ટશયલ 

લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 

xiii. આઇડીબીઆઇ ફેડરેલ લાઇફ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xiv. ઇક્ન્ટડયા ફસ્ટા  લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xv. કોટક મરહન્ટરા ઓલ્ડ મ્પયચુ્યઅુલ 

લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xvi. લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરેશન 
xvii. મેક્સ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xviii. ર્પીએનબી મેટલાઇફ 
xix. રરલાયન્ટસ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xx. સહારા ઇક્ન્ટડયા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xxi. એસબીઆઈ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xxii. શ્રીરામ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xxiii. સ્ટાર યરુ્નયન ર્દાઇ-ઇચી 

લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
xxiv. ટાટા એઆઇએ લાઇફ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 

 

સ્વતતં્ર હલે્થ વીમાકંર્પનીઓની યાર્દી. 
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v. એર્પોલો મ્પયરુ્નક હલે્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
vi. ર્સગ્ન ટીટીકે હલે્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
vii. મેક્સ બરૂ્પા હલે્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
viii. રેક્ષલગેર હલે્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
ix. સ્ટાર હલે્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ. 

 

સાધારણ વીમા કંર્પનીઓની યાર્દી: 

2. એક્ષગ્રકલ્ચર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની 
3. બજાજ એલાયન્ટસ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
4. ભારતી એક્સા જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
5. ચોલામડંલમ એમએસ જનરલ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
6. એક્ષ્ર્પોટા  કે્રરડટ ગેરન્ટટી કોર્પોરેશન 
7. ફયચુર જનરલી જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
8. એચડીએફસી અગો જનરલ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
9. આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્પબાડા જનરલ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
10. ઇફકો ટોરકયો જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
11. એલએન્ટડટી જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
12. ક્ષલબટી વીરડયોકોન જનરલ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  

13. મેગ્મા એચડીઆઇ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
14. નેશનલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
15. ન્ટય ૂઇક્ન્ટડયા એશ્યોરન્ટસ  
16. ઓરરએન્ટટલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
17. રાહજેા ક્યબુીઈ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
18. રરલાયન્ટસ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
19. રોયલ સુરં્દરમ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
20. એસબીઆઈ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
21. શ્રીરામ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
22. ટાટા એઆઇજી જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 
23. યનુાઇટેડ ઇક્ન્ટડયા ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
24. યરુ્નવસાલ સોમ્પર્પો જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  
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B. હલે્થકેર એટલે શુ ં

તમે સાભંળયુ ંહશે કે “ર્પહલેુ ંસખુ તે જાતે નયાા.” તમે ક્યારેય એ જાણવાનો પ્રયાસ કયો છે કે 

તદુંરસ્તીનો ખરેખર અથા શુ ંથાય છે? તદુંરસ્તી કે સ્વાસ્્યને અંગે્રજીમા ં ‘Health’ કહવેાયછે, 

જેના મળૂ ‘hoelth’મા ંરહલેા ંછે, જેનો અથા ‘શરીરની તદુંરસ્તી’ એવો થાય છે. 

જૂના ં રર્દવસોમા ં સ્વાસ્્યને ‘રૈ્દવી ભેટ’ ગણવામા ંઆવતુ ંહતુ ંઅને ક્ષબમારી કે રોગને સબંરં્ધત 

વ્યસ્ક્ત દ્વારા કરાયેલા ર્પાર્પનુ ંર્પરરણામ. રહપ્ર્પોકે્ર્સ (ઇ.સ. પવૂમેટ 460થી ઇ. સ. પવૂમેટ 370)એ 

ક્ષબમારી ર્પાછળના કારણો રજૂ કયાા હતા. તેમના જણાવ્યા મજુબ, ક્ષબમારી કે રોગ ર્પયાાવરણ, 

સાફસફાઈ, વ્યસ્ક્તગત સ્વચ્છતા અને ભોજનની ટેવ સાથે સબંરં્ધત ર્વર્વધ ર્પરરબળોને કારણે 

થાય છે.  

રહપ્ર્પોકે્ર્સ અગાઉ ઘણી સર્દીઓથી આયવુમેટર્દની ભારતીય વ્યવસ્થા અસ્સ્તત્વમા ં છે, જેમા ં
સ્વાસ્્યને ત્રણ ર્પરરબળોનુ ંસતંલુન ગણવામા ંઆવ્યુ ંછેેઃ કફ, ર્ર્પિ અને વાય.ુ આ ત્રણ વચ્ચે 

અસતંલુન ઊભુ ંથવાથી સ્વાસ્્ય બગડ ે છે. ભારતીય ઔષધશાસ્ત્રના ર્ર્પતા સશુ્રતુને તે સમયે 

જરટલ શસ્ત્રરક્રયા કરવાનો શે્રય આર્પવામા ંઆવે છે, જેનાથી ર્પર્િમી જગત અજાણ હતુ.ં  

સમયની સાથે આધરુ્નક ર્દવાનો ર્વકાસ જરટલ ર્વજ્ઞાનમા ંથયો છે અને આધરુ્નક ક્ષચરકત્સાનો હતે ુ

ફક્ત મારં્દગીની સારવાર કરવાનો નથી, ર્પણ રોગને અટકાવવાનો અને જીવનની ગણુવિા 
વધારવાનો છે. સ્વાસ્્યની વ્યાર્પકર્પણે સ્વીકાયા વ્યાખ્યા ર્વશ્વ આરોગ્ય સગંઠને 1948મા ંઆર્પી 
છે; તેમા ં જણાવવામા ં આવ્યુ ં છે કે, “સ્વાસ્્ય સપંણૂાર્પણે શારીરરક, માનર્સક અને સામાજજક 

સખુાકારીની સ્સ્થર્ત છે, નહીં કે ફક્ત રોગની ગેરહાજરીની.” તે નોંધવુ ંજોઈએ કે આયવૈુર્દ જેવી 
ભારતીય ક્ષચરકત્સા વ્યવસ્થામા ંઅર્ત પ્રાચીન સમયથી સ્વાસ્્યનો સપંણૂા ક્ષચતાર સમાયેલો છે.  

વ્યાખ્યા 

ર્વશ્વ સ્વાસ્્ય સગંઠન (હ)ૂ: સ્વાસ્્ય શારીરરક, માનર્સક અને સામાજજક સખુાકારીની સ્સ્થર્ત છે, 

નહીં કે રોગની ગેરહાજરીની.  

સ્વાસ્્યના ર્નણાાયક ર્પરરબળો 

સામાન્ટય રીતે માનવામા ંઆવે છે કે કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યનુ ં ર્નધાારણ નીચેના ર્પરરબળો 
કરે છે: 
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 I. જીવનશૈલીના ર્પરરબળો 

જીવનશૈલીના ર્પરરબળો એવા છે, જે મોટા ભાગે સબંરં્ધત વ્યસ્ક્તના ર્નયતં્રણમા ંહોય છે, 

ર્દાખલા તરીકે કસરત કરવી અને મયાારર્દત ભોજન કરવુ,ં ક્ષચિંતા ન કરવી અને સારા 
સ્વાસ્્ય તરફ ર્દોરી જતી ટેવો; અને ખરાબ જીવનશૈલી અને ધમુ્રર્પાન, નશીલા રવ્યોનુ ં
સેવન, અસરુક્ષિત જાર્તય સબંધં બાધંવા અને બેઠાડંુ જીવનશૈલી (કસરત ન કરવી) જેવી 
ટેવો કેન્ટસર, એઇડ્સ, હાઇર્પરટેન્ટશન અને ડાયાબીરટસ જેવા રોગો તરફ ર્દોરી જાય છે.  

સરકાર વતાણ ૂકંો (ર્દાખલા તરીકે નશીલા રવ્યોનુ ંસેવન કરતી વ્યસ્ક્તઓને ક્ષબનજામીનર્પાત્ર 

જેલની સજા કરવી, તમાકુ ઉત્ર્પાર્દનો વગેરે ર્પર ઊંચો કરવેરો લાર્દવો) જેવી ર્નયતં્રણ 

કરવા જેવી/અસરકતાા જેવી મહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે, તેમ છતા ં વ્યસ્ક્તની અંગત 

જવાબર્દારી જીવનશૈલીના ર્પરરબળોના કારણે થતા ં રોગોને ર્નયતં્રણમા ં લેવા ર્નણાાયક 

ભરૂ્મકા ભજવે છે.  

 II. ર્પયાાવરણીય ર્પરરબળો 

ર્પીવાનુ ં ચોખ્ખુ ં ર્પાણી, સાફસફાઈ અને ર્પોષક રવ્યો સ્વાસ્્ય માટે મહત્ત્વપણૂા છે, જેની 
ઊણર્પ સમગ્ર ર્વશ્વમા ંસ્વાસ્્ય સબંરં્ધત ગભંીર સમસ્યાઓ તરફ ર્દોરી જાય છે, ખાસ કરીને 

ર્વકાસશીલ રાષ્ટ્રોમા ંઆવી સ્સ્થર્ત વધારે જોવા મળે છે. ઇન્ટફ્લએુન્ટઝા અને અછબડા ંવગેરે 

ચેર્પી રોગો ખરાબ સ્વચ્છતાના કારણે ફેલાય છે, મેલેરરયા અને ડને્ટગ્ય ુજેવા રોગો ખરાબ 

ર્પયાાવરણીય સાફસફાઈના કારણે ફેલાય છે, જયારે કેટલાકં રોગો ર્પયાાવરણીય ર્પરરબળોને 

કારણે ર્પણ થાય છે, જેમ કે કેટલાકં ઉત્ર્પાર્દન ઉદ્યોગોમા ં કાયારત લોકોને વ્યાવસાર્યક 

જોખમ સાથે સબંરં્ધત રોગો થવાની શક્યતા હોય છે, જેમ કે એસ્બેસ્ટોસના ઉત્ર્પાર્દનમા ં
કામર્દારોને એસ્બેસ્ટોસ અને કોલસાની ખાણોના કામર્દારોને ફેંફસાના રોગો થાય છે.  

 III. જનીન સબંરં્ધત ર્પરરબળો 

જનીનો મારફતે માતાર્ર્પતામાથંી બાળકોને રોગો વારસામા ં મળે છે. આ પ્રકારના 
આનવુરં્શક ર્પરરબળોના ર્પરરણામો જાર્ત, ભૌગોક્ષલક સ્થળ અને સમરુ્દાયોને આધારે સમગ્ર 

ર્વશ્વની વસર્તમા ંઅલગઅલગ હોય છે 

તે તર્દન સ્ર્પષ્ટ છે કે કોઈ ર્પણ રે્દશની સામાજજક અને આર્થિક પ્રગર્તનો આધાર તેના લોકોના 
સ્વાસ્્ય ર્પર હોય છે. સ્વસ્થ વસર્ત આર્થિક પ્રવરૃ્િ માટે ઉત્ર્પાર્દકીય કાયાર્દળ જ પ્રર્દાન કરતી 
નથી, ર્પણ સાથે સાથે રકિંમતી સશંાધનોને મકુ્ત કરે છે, જે ભારત જેવા ર્વકાસશીલ રે્દશ માટે 

વધારે મહત્ત્વપણૂા છે. વ્યસ્ક્તગત સ્તરે ક્ષબમારી આજીર્વકાને નકુસાન કરી શકે છે, રોજજિંર્દી 
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આવશ્યક પ્રવરૃ્િ કરવાની અિમતા ઊભી થઈ શકે છે અને વ્યસ્ક્ત ગરીબી તરફ ધકેલાઈ શકે 

છે અને આત્મહત્યા ર્પણ કરી શકે છે.  

એટલે સમગ્ર ર્વશ્વમા ંર્વર્વધ રે્દશની સરકારો તેમના લોકોના સ્વાસ્્ય અને સખુાકારી જાળવવા 
ર્પગલા ંલે છે અને તમામ નાગરરકો માટે વાજબી અને સલુભ હલે્થકેર સરુ્નર્િત કરે છે. એટલે 

સામાન્ટય રીતે ‘હલે્થકેર’ ર્પરનો ખચા ર્દરેક રે્દશની જીડીર્પીમા ંમહત્ત્વપણૂા ભાગ બનાવે છે.  

એટલે હલે્થકેરના ર્વર્વધ પ્રકારો માટે ર્વર્વધ પ્રકારની સ્સ્થર્તઓની જરૂર છે કે કેમ તે પ્રશ્ર ઊભો 
થાય છે.  
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C. હલે્થકેરના સ્તરો 

હલે્થકેર સરકાર સરહતની ર્વર્વધ એજન્ટસીઓ અને પ્રર્દાતાઓ દ્વારા લોકોના સ્વાસ્્યને 

પ્રોત્સાહન આર્પવા, જાળવવા, ર્નરીિણ કરવા કે પનુેઃસ્થાર્ર્પત કરવા આર્પવામા ં આવતી 
ર્વર્વધ સેવાઓનો પકુ્ષલન્ટર્દો છે. અસરકારક હલે્થકેર માટે આ બાબતો સામેલ હોવી જોઈએેઃ 

 લોકોની જરૂરરયાત માટે યોગ્ય 
 ર્વસ્તતૃ 
 ર્પયાાપ્ત 
 સરળતાથી ઉર્પલબ્ધ 
 વાજબી 

ર્દરેક વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત જુર્દી જુર્દી હોય છે. સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત તમામ પ્રકારની 
સમસ્યાઓ માટે એકસરખા સ્તરે માળખુ ં ઉર્પલબ્ધ કરાવવુ ં જરૂરી નથી કે શક્ય ર્પણ નથી. 
હલે્થકેર સરુ્વધાઓ વસર્ત માટે રોગના બનાવની સભંર્વતતા ર્પર આધારરત હોવી જોઈએ. 

ર્દાખલા તરીકે, કોઈ વ્યસ્ક્તને વષામા ંઘણી વખત તાવ, શરર્દી, કફ, ત્વચાની એલજી વગેરે 

થઈ શકે છે, ર્પણ શરર્દી અને કફની સરખામણીમા ં રહરે્પટાઇરટસ બી થવાની સભંર્વતતા ઘણી 
ઓછી છે.  

તે જ રીતે હૃર્દયરોગ કે કેન્ટસર જેવી ગભંીર ક્ષબમારીઓથી એ જ વ્યસ્ક્ત ર્પીરડત હોવાની 
સભંર્વતતા રહરે્પટાઇરટસ બીની સરખામણીમા ં ઓછી હોય છે. આ કારણે ગામડંુ કે જજલ્લો કે 

રાજયમાથંી કોઈ ર્પણ િેત્રમા ં હલે્થકેર સરુ્વધાઓ સ્થાર્ર્પત કરવાની જરૂરરયાતનો આધાર 

માર્પરં્દડો તરીકે ઓળખતા હલે્થકેર સાથે સબંરં્ધત ર્પરરબળો ર્પર રહશેે, જેમ કેેઃ 

I. વસર્ત 

II. જન્ટમર્દર 

III. મારં્દગીર્દર 

IV. ર્વકલાગંતાર્દર 

V. લોકોનુ ંસામાજજક અને માનર્સક સ્વાસ્્ય 

VI. લોકોના સાધારણ ર્પોષણની સ્સ્થર્ત 

VII. ર્પયાાવરણીય ર્પરરબળો જેમ કે તે ર્વસ્તારમા ંખાણ છે કે ઔદ્યોક્ષગક ર્વસ્તાર છે 
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VIII. શક્ય હલે્થકેર પ્રર્દાતા ર્સસ્ટમ ર્દાખલા તરીકે હૃર્દયના ડૉક્ટસા ગામમા ંઉર્પલબ્ધ 

ન હોય તેવુ ંબની શકે, ર્પણ જજલ્લાના શહરેમા ંહોઈ શકે છે 

IX. હલે્થકેર ર્સસ્ટમનો ઉર્પયોગ થવાની કેટલી શક્યતા છે 

X. ર્પરવડ ેતેવા સામાજજક-આર્થિક ર્પરરબળો 

ઉર્પરોક્ત ર્પરરબળોના આધારે સરકારે પ્રાથર્મક, ગૌણ અને તરૃ્તય કિાની હલે્થકેર માટે કેન્ટરો 
સ્થાર્ર્પત કરવાનો ર્નણાય લીધો છે અને લોકોને અન્ટય યોગ્ય હલે્થકેર ર્પરવડ ે તેવા અને 

સલુભતાથી પ્રાપ્ય બને તે માટે અન્ટય ર્પગલા ંલે છે.  

D. હલે્થકેરના પ્રકારો 

હલે્થકેરને વ્યાર્પકર્પણે નીચેના પ્રકારોમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે: 

 I. પ્રાથર્મક હલે્થકેર 

પ્રાથર્મક હલે્થકેરનો સરં્દભા ડૉક્ટસા, નસા અને અન્ટય નાના ર્દવાખાનાઓ દ્વારા ઓફર કરવામા ં
આવતી સેવાઓ સાથે છે, જેમનો ર્દર્દીઓ કોઈ ક્ષબમારી માટે સૌપ્રથમ સરં્પકા  સાધે છે. એટલે 

પ્રાથર્મક હલે્થકેર સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થાની અંર્દર તમામ ર્દર્દીઓ માટે સરં્પકાનો પ્રથમ ર્પોઇન્ટટ છે.  

ર્વકર્સત રે્દશોમા ં પ્રાથર્મક હલે્થકેર ર્પર વધારે ધ્યાન આર્પવામા ં આવે છે, જેથી કોઈ ર્પણ 

ક્ષબમારી વકરે, જરટલ અને ગભંીર સ્વરૂર્પ ધારણ કરે તે અગાઉ તેને ર્નયરં્ત્રત કરી શકાય. 

પ્રાથર્મક હલે્થકેર સસં્થાઓ ર્પણ ર્નવારક હલે્થકેર, રસીકરણ, જાગરૃ્ત, તબીબી સલાહ વગેરે 

ર્પર ધ્યાન કેક્ન્ટરત ર્પણ કરે છે તેમજ જરૂર જણાય ત્યારે ર્દર્દીને સ્રે્પશ્યાક્ષલસ્ટ ર્પાસે આગામી 
સ્તરની સારવાર માટે મોકલે છે.  

ર્દાખલા તરીકે, જો કોઈ વ્યસ્ક્ત તાવ માટે ડૉક્ટરને રે્દખાડ ેઅને પ્રથમ ર્નર્દાનમા ંડેંગ્ય ુહોવાનો 
સકેંત મળે, તો પ્રાથર્મક હલે્થકેર પ્રર્દાતા કેટલીક ર્દવાઓ સચૂવશે, ર્પણ સાથે સાથે ર્વશેષ 

સારવાર માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થવાની ર્દર્દીને સચૂના ર્પણ આર્પશે. પ્રાથર્મક સારસભંાળના 
મોટા ભાગના રકસ્સાઓમા ંડૉક્ટર ‘ફેર્મલી ડૉક્ટર’ તરીકે કામ કરે છે, જયા ંકુટંુબના તમામ સભ્યો 
કોઈ ર્પણ નાની ક્ષબમારી માટે સારવાર લે છે.  

આ ર્પદ્ર્ત જનીન ર્પરરબળો ર્પર આધારરત ક્ષચહ્નો માટે પ્રીસ્ક્રાઇક્ષબિંગમા ં મેરડકલ પે્રક્ક્ટશનરને 

મર્દર્દ ર્પણ કરે છે અને યોગ્ય તબીબી સલાહ આરે્પ છે. ર્દાખલા તરીકે, ડૉક્ટર માતાર્ર્પતા 
ડાયાબીરટસ ધરાવતા હોય તેવા ર્દર્દીને શક્ય હોય ત્યા ંસધુી ડાયાબીરટસ ટાળવા યવુાનીમા ંજ 

જીવનશૈલી ચસુ્ત જાળવવાની સલાહ આર્પશે.  



 

115 
 

રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રાથર્મક સારવાર કેન્ટરો સરકાર અને ખાનગી િેત્ર એમ બનેં દ્વારા સ્થાર્ર્પત 

કરવામા ં આવ્યા છે. સરકારી પ્રાથર્મક સારવાર કેન્ટરો વસર્તના આધારે સ્થાર્ર્પત કરવામા ં
આવ્યા છે અને એક યા બીજા સ્વરૂરે્પ ગ્રામીણ સ્તરે હાજરી ધરાવે છે.  

 II. દ્ધદ્વતીય કિાની હલે્થકેર 

ગૌણ હલે્થકેરનો સબંધં મેરડકલ સ્રે્પશ્યાક્ષલસ્ટ અને અન્ટય હલે્થ પ્રોફેશનલ્સ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામા ં
આવતી હલે્થકેર સેવાઓ સાથે છે, જેઓ સામાન્ટય રીતે ર્દર્દી સાથે પ્રથમ સરં્પકા  ધરાવતા નથી. 
તેમા ં ગભંીર ક્ષબમારી માટે ટૂંકા ગાળા માટે તીવ્ર સારસભંાળની જરૂરરયાત સામેલ છે, ઘણી 
વખત (ર્પણ જરૂરી નથી) ઇન-રે્પશન્ટટ તરીકે, જેમા ં ઇન્ટટેસ્ન્ટસવ કેર સર્વિસીસ, એમ્પબ્યલુન્ટસ 

સરુ્વધા, રે્પથોલોજી, ર્નર્દાન અને અન્ટય પ્રસ્તતુ તબીબી સેવાઓ સામેલ છે.  

મોટા ભાગે ર્દર્દીઓને પ્રાથર્મક હલે્થકેર પ્રર્દાતાઓ/પ્રાથર્મક રફક્ષઝર્શયન દ્વારા દ્ધદ્વતીય કિાની 
સારસભંાળ માટે મોકલવામા ં આવે છે. કેટલાકં રકસ્સાઓમા ં દ્ધદ્વતીય કિાના પ્રર્દાતાઓ ‘ઇન-

હાઉસ’ પ્રાથર્મક સારવાર કેન્ટરો ર્પણ ચલાવતા હોય છે, જેથી સકંક્ષલત સેવા પ્રર્દાન કરી શકાય.  

મોટા ભાગે દ્ધદ્વતીય કિાના હલે્થકેર પ્રર્દાતાઓ વસર્તના આધારે તાલકુા સ્તરે ઉર્પલબ્ધ હોય છે.  

 III. તરૃ્તય કિાની હલે્થકેર  

તરૃ્તય કિાની હલે્થકેર સ્વાસ્્યની ખાસ સારસભંાળ છે, જે સામાન્ટય રીતે ઇનરે્પશન્ટ્સ માટે હોય 

છે અને પ્રાથર્મક/દ્ધદ્વતીય કિાના પ્રર્દાતાની ભલામણ ર્પર આર્પવામા ં આવે છે. આ પ્રકારના 
હલે્થકેર સેવા પ્રર્દાતા મોટા ભાગે રાજયની રાજધાનીઓમા ંઅને કેટલાકં જજલ્લા વડામથકોમા ં
હોય છે.  

તરૃ્તય કિાના હલે્થકેર પ્રર્દાતાઓના ઉર્દાહરણો આધરુ્નક તબીબી સરુ્વધાઓ અને તબીબી 
વ્યાવસાર્યકો ધરાવે છે, જે દ્ધદ્વતીય કિાના હલે્થકેર પ્રર્દાતાઓની વ્યવસ્થામા ં સામેલ હોતા 
નથી. ર્દાખલા તરીકે, ઓન્ટકોલોજી (કેન્ટસરની સારવાર), ઓગાન ટ્રાન્ટસપ્લાન્ટટ સરુ્વધાઓ, ઊંચુ ં
જોખમ ધરાવતી ગભાાવસ્થાના ર્નષ્ણાતો વગેરે.  

તે નોંધવુ ંજોઈએ કે સારસભંાળના સ્તરમા ંવધારો થાય છે તેમ તેની સાથે સકંળાયેલ ખચામા ં
ર્પણ વધારો થાય છે. જયારે લોકો પ્રાથર્મક સારવાર માટે ચકુવણી કરવા માટે પ્રમાણમા ં
સરળતા અનભુવે છે, ત્યારે દ્ધદ્વતીય કિાની સારવાર માટે ખચા કરવો મશુ્કેલ હોય છે અને તરૃ્તય 

કિાની સારવાર માટે તો ઘણી બધી મશુ્કેલી ર્પડ ેછે. સારસભંાળના ર્વર્વધ સ્તરો માટે માળખુ ં
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ર્દરેક રે્દશમા,ં ગ્રામીણ-શહરેી ર્વસ્તારોમા ં જુદંુ જુદંુ હોય છે, ત્યારે સામાજજક-આર્થિક ર્પરરબળો 
તેના ર્પર અસર કરે છે.  

E. ભારતમા ંહલે્થકેર વ્યવસ્થાને અસરકતાા ર્પરરબળો 

ભારતીય સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થામા ંઅનેક સમસ્યાઓ અને ર્પડકારો છે. તે હલે્થકેર વ્યવસ્થાને અસર 

કરે છે અને વ્યસ્ક્તગત સ્તરે અને માળખાગત સ્તરે હલે્થકેર સસં્થાઓમા ંસધુારણાની જરૂર છે. 

તેની નીચે મજુબ ચચાા કરવામા ંઆવી છેેઃ 

 વસર્તર્વષયક કે વસર્ત સબંરં્ધત વલણો 

i. દુર્નયામા ંભારત બીજો સૌથી વધ ુવસર્ત ધરાવતો મોટો રે્દશ છે. 

ii. આ વસર્તની વદૃ્ધદ્ સાથે સકંળાયેલી સમસ્યાઓ આર્પણી સમિ ઉજાગર કરે છે. 

iii. તબીબી સારસભંાળ માટે ચકુવણી કરવાની લોકોની િમતા ર્પર ગરીબીનુ ં સ્તર ર્પણ 

અસર કરે છે.  

 સામાજજક વલણો 

a) હલે્થકેર પ્રર્દાન કરવામા ંશહરેીકરણમા ંવદૃ્ધદ્ કે ગ્રામીણ ર્વસ્તારોમાથંી શહરેી ર્વસ્તારોમા ં
લોકોનુ ંસ્થળાતંર ર્પડકારજનક છે.  

b) ગ્રામીણ ર્વસ્તારોમા ંસ્વાસ્્ય સબંરં્ધત સમસ્યાઓ ર્પણ યથાવત ્છે, જેનુ ંમખુ્ય કારણ 

તબીબી સરુ્વધાઓની ઉર્પલબ્ધતા અને સલુભતા તેમજ વાજબીર્પણાનો અભાવ છે.  

c) કસરતની જરૂરરયાતમા ં ઘટાડા સાથે બેઠાડંુ જીવનશૈલી ડાયાબીરટસ અને હાઈ બ્લડ 

પે્રશર જેવા નવા પ્રકારના રોગો તરફ ર્દોરી ગઈ છે.  

 સરેરાશ આયષુ્ય 

b) સરેરાશ આયષુ્યનો સરં્દભા આજે બાળક જન્ટમે ર્પછી કેટલા ંવષા જીવશે તેની સાથે છે.  

c) સ્વતતં્રતા મળી ત્યારે સરેરાશ આયષુ્ય 30 વષા હતુ,ં જે અત્યારે વધીને 60 વષાથી 
વધારે થયુ ં છે, ર્પણ લાબંા જીવનકાળની ગણુવિા સાથે સબંરં્ધત સમસ્યાઓનુ ં
સમાધાન કરવામા ંઆવ્યુ ંનથી.  

d) આ બાબત ‘સ્વસ્થ સરેરાશ જીવન’ની નવી ર્વભાવના તરફ ર્દોરી જાય છે. 
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e) આ કારણે ‘જેરરયારટ્રક’ (વદૃ્ાવસ્થા સાથે સબંરં્ધત) રોગોની સારવાર માટે માળખુ ંઊભુ ં
કરવાની જરૂર છે.  

F. ભારતમા ંહલે્થ વીમાનો ર્વકાસ 

જયારે સરકાર હલે્થકેર ર્પર તેના નીર્તગત ર્નણાયો લેવામા ંવ્યસ્ત હતી, ત્યારે તેણે હલે્થ વીમા 
યોજનાઓ ર્પણ રજૂ કરી હતી. વીમા કંર્પનીઓએ ર્પાછળથી તેમની વીમા ર્પોક્ષલસીઓ રજૂ કરી 
હતી. ભારતમા ંહલે્થ વીમા િેત્ર કેવી રીતે ર્વકસ્યુ ંહતુ ંતેના ર્વશે અહીં જણાવવામા ંઆવ્યુ ંછેેઃ 

 I. એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ સ્કીમ  

ભારતમા ં હલે્થ વીમાની ઔર્પચારરક શરૂઆત 1947મા ં રે્દશને આઝાર્દી મળયા ર્પછી ટૂંક 

સમયમા ંઇએસઆઈ ધારો, 1948 બનાવીને એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ સ્કીમની રજૂઆત 

સાથે થઈ હતી. આ યોજના ઔર્પચારરક ખાનગી િેત્રમા ંકાયારત કામર્દારો માટે રજૂ થઈ 

હતી અને તેના ર્પોતાના ર્દવાખાનાઓ અને હોસ્સ્ર્પટલોના નેટવકા  મારફતે ર્વસ્તતૃ સ્વાસ્્ય 

સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે.  

ઇએસઆઇસી (એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરેશન) અમલીકરણ એજન્ટસી છે, જે 

ર્પોતાની માક્ષલકીની હોસ્સ્ર્પટલો અને ર્દવાખાનોનુ ં સચંાલન કરે છે તેમજ જયા ં ર્પોતાની 
સરુ્વધાઓ અપરૂતી હોય ત્યા ંસરકારી/ખાનગી પ્રર્દાતાઓ સાથે કોન્ટટ્રાક્ટ ર્પણ કરે છે.  

રૂ. 15,000 સધુીનુ ંવેતન મેળવતા તમામ કામર્દારોને પરૂક યોજના હઠેળ આવરી લેવામા ં
આવ્યા છે, જેમા ંકમાચારી અને કંર્પની અનકુ્રમે 1.75 ટકા અને 4.75 ટકા ચકુવે છે; રાજય 

સરકાર તબીબી ખચાાનો 12.5 ટકા રહસ્સો ચકુવે છે.  

તેમા ંનીચેના ફાયર્દા સામેલ છેેઃ 

 ઇએસઆઇએસ સરુ્વધાઓ ર્પર ર્નેઃશલુ્ક ર્વસ્તતૃ હલે્થકેર 

 માતતૃ્વના લાભ 

 ર્વકલાગંતાનો લાભ 

 મારં્દગી અને ઉિરજીર્વતાના કારણે વેતનના નકુસાન બર્દલ રોકડ વળતર અને 

 કામર્દારના મતૃ્યનુા કેસમા ંઅંર્તમ ર્વર્ધનો ખચા 
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તે અર્ધકૃત મેરડકલ એટેન્ટડન્ટ્સ અને ખાનગી હોસ્સ્ર્પટલોમાથંી મેળવવામા ં આવેલી સેવા 
દ્વારા ર્પણ સમર્થિત છે. માચા, 2012 સધુી ઇએસઆઇએસ હઠેળ 6.55 કરોડ લાભાથીઓને 

આવરી લેવાયા હતા.  

 II. સેન્ટટ્રલ ગવાન્ટમેન્ટટ હલે્થ સ્કીમ (સીજીએચએસ)  

ઇએસઆઇએસ ર્પછી ટૂંક સમયમા ં 1954મા ં કેન્ટર સરકારના કમાચારીઓ માટે સેન્ટટ્રલ 

ગવાન્ટમેન્ટટ હલે્થ સ્કીમ (સીજીએચએસ) રજૂ કરવામા ં આવી હતી, જેમા ં રે્પન્ટશનસા અને 

નાગરરક સેવા સબંરં્ધત નોકરીઓમા ંકાયારત તેમના ર્પરરવારના સભ્યો સામેલ છે. તેનો હતે ુ

કમાચારીઓ અને તેમના ર્પરરવારના સભ્યોને તબીબી સારસભંાળ પ્રર્દાન કરવાનો છે અને 

આંર્શક ભડંોળ કમાચારીઓ અને મોટા ભાગનુ ંભડંોળ એમ્પપ્લોયર (કેન્ટર સરકાર) પરંુૂ ર્પાડ ે

છે. 

સીજીએચએસના ર્પોતાના ર્દવાખાના, ર્પોક્ષલન્સક્લર્નક્સ અને ર્નયકુ્ત ખાનગી હોસ્સ્ર્પટલો 
મારફતે સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે.  

તે ર્દવા, એલોરે્પર્થક ર્સસ્ટમમા ં તાત્કાક્ષલક સેવાઓ, ર્નેઃશલુ્ક ર્દવાઓ, રે્પથોલોજી અને 

રેરડયોલોજી, ગભંીર રીતે ક્ષબમાર ર્દર્દીઓના ઘરની મલુાકાત, સ્રે્પશ્યાક્ષલસ્ટની સલાહ વગેરે 

આવરી લે છે.  

કમાચારીઓનુ ંપ્રર્દાન અર્ત સાધારણ હોય છે, તેમ છતા ંર્પગારના વધારા સાથે વધતુ ંજાય 

છે – ર્દર મરહને રૂ.15થી ર્દર મરહને રૂ.150. 

2010મા ંસીજીએચએસ 8,00,000 કુટંુબોના સભ્યોનો આધાર ધરાવતી હતી, જે 30 લાખ 

લાભાથીઓનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે હતી. 

 III. કમર્શિયલ હલે્થ વીમો 

વીમા ઉદ્યોગના રાષ્ટ્રીયકરણ અગાઉ તેમજ ર્પછી કેટલીક નોન-લાઇફ વીમાકંર્પનીઓએ 

કમર્શિયલ હલે્થ વીમો ઓફર કયો હતો. ર્પણ શરૂઆતમા ં વીમાકંર્પનીઓને મોટા ભાગે 

નકુસાન જતુ ંહોવાથી તે મોટા ભાગે કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટ્સ માટે જ ઉર્પલબ્ધ હતો અને તે ર્પણ 

મયાારર્દત હર્દ સધુી.  

ભારતીય બજારમા ં1986મા ંવ્યસ્ક્તઓ અને તેમના કુટંુબો માટે પ્રથમ પ્રમાણભતૂ સ્વાસ્્ય 

વીમા ઉત્ર્પાર્દન ચાર રાષ્ટ્રીય નોન-લાઇફ વીમા કંર્પનીઓએ રજૂ કયુું હતુ ં(તે સમયે આ ચાર 

કંર્પનીઓ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરેશન ઓફ ઇક્ન્ટડયાની રે્પટાકંર્પનીઓ હતી). આ ઉત્ર્પાર્દન 
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મેરડક્લેઇમ માતતૃ્વ, અગાઉથી અસ્સ્તત્વમા ં હોય તેવા રોગો વગેરે જેવા કેટલાકં ચોક્કસ 

અર્પવાર્દોને બાર્દ કરતા િર્તપરૂ્તિની વાર્ષિક મયાાર્દા સધુી હોસ્સ્ર્પટલના ખચા માટે કવચ 

પ્રર્દાન કરવા રજૂ કરવામા ં આવ્યુ ં હતુ.ં બજારમા ં ફેરફારો થવાથી તેમા ં કેટલીક વખત 

સધુારાવધારા થયા છે, જેમા ંછેલ્લો સધુારો 2012મા ંથયો હતો.  

જોકે કેટલાકં સધુારાવધારા ર્પછી ભારતમા ંઆજે ર્પણ ખાનગી હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન િર્તપરૂ્તિ 
આધારરત વાર્ષિક કરાર ખાનગી હલે્થ વીમાનુ ં સૌથી લોકર્પ્રય સ્વરૂર્પ છે, જેમા ં
મેરડક્લેઇમના વતામાન સ્વરૂરે્પ અગ્રણી છે. આ ઉત્ર્પાર્દન એટલી હરે્દ લોકર્પ્રય છે કે ખાનગી 
હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોને ઘણી વખત અનેક લોકો ‘મેરડક્લેઇમ કવચ’ કહ ે છે અને વીમા 
કંર્પનીઓ દ્વારા ઓફર થતા ર્વર્શષ્ટ ઉત્ર્પાર્દનોને બર્દલે લોકર્પ્રય કેટેગરી તરીકે જ ધ્યાનમા ં
લે છે.  

વષા 2001મા ંવીમા િેત્રમા ંખાનગી કંર્પનીઓના પ્રવેશ સાથે હલે્થ વીમાના િેત્રમા ંપ્રચડં 

વદૃ્ધદ્ થઈ છે, ર્પણ આજે ર્પણ આ બજારમા ંમોટી સભંર્વતતા છે. વીમા કવચ, અર્પવાર્દો 
અને નવા વધારાના કવચમા ં નોંધર્પાત્ર ર્વર્વધતાઓ ઉમેરવામા ં આવે છે, જેની ચચાા 
ર્પછીના પ્રકરણોમા ંકરીશુ.ં  

અત્યારે ભારતીય બજારમા ં300થી વધારે હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ઉર્પલબ્ધ છે.  

G. હલે્થ વીમા બજાર 

અત્યારે હલે્થ વીમા બજારમા ંઘણી બધી કંર્પનીઓ કાયારત છે. તેમા ંહલે્થકેર સરુ્વધાઓ પ્રર્દાન 

કરતી કંર્પનીઓ પ્રર્દાતા કહવેાય છે, અન્ટય વીમા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને ર્વર્વધ 

મધ્યસ્થીઓ સસં્થાઓ ર્પણ કાયારત છે. કેટલીક કંર્પનીઓ મળૂભતૂ માળખુ ંરચે છે, ત્યારે અન્ટય 

સહાયક સરુ્વધાઓ પ્રર્દાન કરે છે. કેટલીક સસં્થાઓ સરકારી િેત્રમા ં કાયારત છે, તો અન્ટય 

ખાનગી િેત્રમા.ં અહીં તેના ર્વશે ટૂંકમા ંમારહતી આર્પી છેેઃ 

E. માળખુ ં: 

a) સરકારી સ્વાસ્્ય િેત્ર  

રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય નીર્તઓનો અમલ કરવા રાષ્ટ્રીય સ્તરે, પ્રારે્દર્શક સ્તરે, જજલ્લા સ્તરે અને 

મયાારર્દત હરે્દ ગ્રામીણ સ્તરે જાહરે સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થા કાયારત છે, જયા ંસામરુ્દાર્યક સ્વયસેંવકો 
ગ્રામીણ સમરુ્દાયો અને સરકારી માળખા વચ્ચે કડી તરીકે કાયારત છે. તેમા ંસામેલ છેેઃ 
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I. આંગણવાડી કાયાકતાાઓ (ર્દર 1,000 લોકો માટે 1) જેમની ભરતી માનવ સસંાધન ર્વકાસ 

મતં્રાલયના ર્પોષણ પરૂક કાયાક્રમ અને સકંક્ષલત બાળ ર્વકાસ સેવા યોજના (આઇસીડીએસ) 

હઠેળ થાય છે.  

II. ટે્રઇન બથા એટેન્ટડન્ટ્સ (ટીબીએ) અને ગ્રામીણ સ્વાસ્્ય માગાર્દશાકો (રાજયોમા ંસ્વાસ્્ય 

ર્વભાગોની અગાઉની યોજના).  
III. આશા (માન્ટય સામાજજક સ્વાસ્્ય કાયાકતાા) સ્વયસેંવકો, જેમની ર્પસરં્દગી 

એનઆરએચએમ (રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ સ્વાસ્્ય અક્ષભયાન) હઠેળ સમરુ્દાય દ્વારા થાય છે, 

જેઓ નવા, ગ્રામીણસ્તરીય, સ્વૈન્સચ્છક તાલીમબદ્ સ્વાસ્્ય કાયાકતાાઓ છે, જેઓ 

ગ્રામીણ ર્વસ્તારોમા ંસ્વાસ્્ય િેત્રની કડીઓ તરીકે કામ કરે છે.  
ર્દર 5,000 (ર્પવાતીય, આરર્દવાસી અને ર્પછાત ર્વસ્તારોમા ં3,000)ની વસર્ત માટે રે્પટાકેન્ટરોની 
સ્થાર્પના કરવામા ં આવી છે, જેમા ં ઓન્સક્ઝલરી સહાયક નસા ર્મડ-વાઇફ (એએનએમ) તરીકે 

ઓળખાતી મરહલા સ્વાસ્્ય કાયાકતાા અને પરુુષ સ્વાસ્્ય કાયાકતાા હોય છે.  

પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્ટરો (ર્પીએચસી), ર્દર 30,000ની વસર્ત (ર્પવાતીય, આરર્દવાસી અને ર્પછાત 

ર્વસ્તારોમા ં 20,000) માટે આશરે છ રે્પટાકેન્ટરો માટે સરં્દભા એકમો છે. તમામ ર્પીએચસી 
આઉટરે્પશન્ટસ સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને મોટા ભાગના ચારથી છ ઇન-રે્પશન્ટટ બેડ ર્પણ ધરાવે 

છે. તેમના કમાચારીઓમા ંએક મેરડકલ ઓરફસર અને 14 રે્પરા-મેરડકલ વકાસ (જેમા ંએક પરુુષ 

અને એક મરહલા સ્વાસ્્ય સહાયક, એક નસા-ર્મડવાઇફ, એક લેબોરેટરી ટેકર્નર્શયન, એક 

ફામાાર્સસ્ટ અને અન્ટય સર્પોરટિંગ સ્ટાફ) હોય છે.  

સામરુ્દાર્યક સ્વાસ્્ય કેન્ટરો (સીએચસી) ચાર ર્પીએચસી માટે પ્રથમ સરં્દભા એકમો છે અને ર્વર્શષ્ટ 

સારસભંાળ ર્પણ પ્રર્દાન કરે છે. ર્નયમ મજુબ, ર્દરેક સીએચસી (ર્દર 1 લાખની વસર્ત માટે)મા ં
ઓછામા ં ઓછા 30 બેડ, એક ઓર્પરેશન ર્થયેટર, એક્સ-રે મશીન, લેબર રૂમ અને 

લેબોરેટરીની સરુ્વધાઓ હોવી જોઈએ તેમજ ઓછામા ંઓછા ચાર સ્રે્પશ્યાક્ષલસ્ટ એટલે કે એક 

સર્જન, એક રફક્ષઝર્શયન, એક ગાયનેકોલોજજસ્ટ અને એક ર્પીરડયારટ્રર્શયન હોવા જોઈએ, જેમને 

21 રે્પરા-મેરડકલ અને અન્ટય સ્ટાફનો સર્પોટા  હોવો જોઈએ.  

ગ્રામીણ હોસ્સ્ર્પટલોની સ્થાર્પના ર્પણ થઈ છે અને તેમા ં સબ-રડર્વઝનલ/તાલકુા 
હોસ્સ્ર્પટલો/સ્રે્પશ્યાક્ષલટી હોસ્સ્ર્પટલો (રે્દશમા ંઆશરે 2000) સામેલ છે; 

સ્રે્પશ્યાક્ષલટી અને શૈિક્ષણક હોસ્સ્ર્પટલો બહ ુ ઓછી સખં્યામા ં છે અને તેમા ં મેરડકલ કોલેજો 
(અત્યારે આશરે 300) અને અન્ટય તરૃ્તય કિાના સરં્દભા કેન્ટરો છે. તેમાથંી મોટા ભાગના જજલ્લા 
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શહરેો અને શહરેી ર્વસ્તારોમા ં છે, ર્પણ તેમાથંી કેટલાકં સ્રે્પશ્યાલાઇઝ અને આધરુ્નક તબીબી 
સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે.  

અન્ટય એજન્ટસીઓ સરકાર સાથે સબંરં્ધત છે, જેમ કે હોસ્સ્ર્પટલો અને રેલવે, સરંિણ અને આવા 
મોટા ર્વભાગો (ર્પોટા/માઇન્ટસ વગેરે)ના ર્દવાખાના ર્પણ સ્વાસ્્ય સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામા ંભરૂ્મકા 
ભજવે છે. જોકે તેમની સેવા ઘણી વખત સબંરં્ધત સગંઠનો અને તેમના ર્વભાગોના કમાચારીઓ 

પરૂતી મયાારર્દત હોય છે.  

b) ખાનગી િેત્રના પ્રર્દાતાઓ  

ભારતમા ંઅર્ત મોટંુ ખાનગી હલે્થ િેત્ર છે, જેમા ંત્રણ પ્રકારના હલે્થકેર સેવા પ્રર્દાતાઓ સામેલ 

છે – પ્રાથર્મક, ગૌણ તેમજ ટશારી (તરૃ્તય).  તેમા ંસ્વૈન્સચ્છક, ક્ષબનલાભર્દાયક સગંઠનોથી લઈને 

વ્યસ્ક્તઓ અને નફાકારક કોર્પોરેટ, ટ્રસ્ટ, વ્યસ્ક્તગત પે્રક્ક્ટશનસા, સ્વતતં્ર ર્વર્શષ્ટ સેવાઓ, 

ર્નર્દાન પ્રયોગશાળાઓ, ફામાસીની દુકાનો, અને ક્ષબનલાયક પ્રર્દાતાઓ સામેલ છે. ભારતમા ં
આશરે 77 ટકા એલોરે્પર્થક (એમબીબીએસ અને તેનાથી ઉર્પરની લાયકાત ધરાવતા) ડૉક્ટસા 
ખાનગી િેત્રમા ંકાયારત છે. ભારતમા ંસ્વાસ્્ય ર્પર થતા કુલ ખચાનો 75 ટકાથી વધારે રહસ્સો 
ખાનગી સ્વાસ્્ય ખચાનો છે. સમગ્ર ભારતમા ંતમામ આઉટરે્પશન્ટટ (રાત રોકાયા ર્વના સારવાર 

લેતા ર્દર્દીઓ)નો 82 ટકા અને હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થતા 52 ટકા ર્દર્દીઓ ખાનગી િેત્ર ધરાવે 

છે1.  

ભારત સારવારની અન્ટય વ્યવસ્થાઓ (આયવુમેટર્દ/ર્સદ્/યનુાની/હોર્મયોરે્પથી)મા ં લાયકાત 

ધરાવતા સૌથી વધ ુ પે્રક્ક્ટશનસા ર્પણ ધરાવે છે, જેમની સખં્યા 7 લાખથી વધારે છે. તેઓ 

સરકારી અને ખાનગી એમ બનેં િેત્રમા ંકાયારત છે.  

હલે્થકેરના નફો કરતા પ્રર્દાતાઓ ઉર્પરાતં ક્ષબનસરકારી સગંઠનો (એનજીઓ) અને સ્વૈન્સચ્છક િેત્ર 

ર્પણ સમરુ્દાયને સ્વાસ્્યની સારસભંાળ સબંરં્ધત સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામા ંસકંળાયેલ છે.  

સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત પ્રવરૃ્િઓમા ં 7,000થી વધારે સ્વૈન્સચ્છક એજન્ટસીઓ સકંળાયેલી હોવાનો 
અંર્દાજ છે. મોટી સખં્યામા ંગૌણ અને તરૃ્તય કિાની હોસ્સ્ર્પટલો ક્ષબનનફાકારક સોસાયટીઓ કે 

ટ્રસ્ટ તરીકે ર્પણ નોંધાયેલી છે, અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને ઇનરે્પશન્ટટ સેવાઓ (હોસ્સ્ર્પટલમા ંરાત 

રોકાતા ર્દર્દીઓ)ની જોગવાઈ કરવામા ંનોંધર્પાત્ર ફાળો આરે્પ છે.  
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c) ફામાાસ્યરુટકલ ઉદ્યોગ 

ર્દવાઓ અને સ્વાસ્્ય સાથે સબંરં્ધત ઉત્ર્પાર્દનો પ્રર્દાતાની વાત કરીએ ભારતનો ફામાાસ્યરુટકલ 

ઉદ્યોગ મોટો છે, જેનુ ંટનાઓવર 1950મા ંરૂ. 10 કરોડ હતુ,ં જે અત્યારે રૂ. 55,000 કરોડ છે (જેમા ં
ર્નકાસ સામેલ છે). તેમા ં આશરે 50 લાખ લોકો કાયારત છે અને 6,000થી વધારે એકમો 
ઉત્ર્પાર્દન સાથે સકંળાયેલા છે. આ ઉદ્યોગ માટે કેક્ન્ટરય રકિંમત ર્નયામક નેશનલ ફામાાસ્યરુટકલ્સ 

પ્રાઇર્સિંગ ઓથોરરટી (એનર્પીર્પીએ) છે, જયારે ફામાા િેત્ર રાસાયક્ષણક મતં્રાલય હઠેળ આવે છે. 

બહ ુ ઓછી ર્દવાઓ (500 કે વધારે બલ્ક ર્દવાઓમાથંી 76) રકિંમત ર્નયતં્રણ હઠેળ છે, ત્યારે 

બાકીની ર્દવાઓ અને તેનુ ંઉત્ર્પાર્દન મકુ્ત-રકિંમત વ્યવસ્થા હઠેળ છે, જેના ર્પર રકિંમત ર્નયામક 

બારીક નજર રાખે છે. રાજયોના ર્દવા ર્નયતં્રકો િેત્રીય કમાચારીઓનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કરે છે, જે 

ગણુવિા અને તેમના સબંરં્ધત િેત્રોમા ંર્દવાઓ અને ફોમ્પયુાલેશનની રકિંમત ર્પર નજર રાખે છે.  

F. વીમા પ્રર્દાતાઓ : 

વીમા કંર્પનીઓ ખાસ કરીને સાધારણ વીમા િેત્રમા ંઘણી બધી કંર્પનીઓ હલે્થ વીમા સેવાઓ 

પ્રર્દાન કરે છે. તેમની યાર્દી અગાઉ કે ઉર્પર આરે્પલી છે. સૌથી વધ ુપ્રોત્સાહક બાબત સ્વતંત્ર 

હલે્થ વીમા કંર્પનીઓની હાજરી છે – અત્યારે ર્પાચં છે – હલે્થ વીમા પ્રર્દાતા નેટવકા  વધવાથી 
વધ ુકેટલીક કંર્પનીઓ આ િેત્રમા ંપ્રવેશે તેવી શક્યતા છે.  

G. મધ્યસ્થી સસં્થાઓ : 

વીમા ઉદ્યોગના ભાગરૂરે્પ સેવા પ્રર્દાન કરતા અનેક લોકો અને સસં્થાઓ હલે્થ વીમા બજારનો 
ભાગ ર્પણ છે. આ તમામ મધ્યસ્થી સસં્થાઓનુ ંસચંાલન ઇરડા દ્વારા થાય છે. તેમા ંસામેલ છેેઃ 

i. વીમા બ્રોકસા તેઓ વ્યસ્ક્તઓ કે કોર્પોરેટ હોઈ શકે છે અને સ્વતતં્ર રીતે કામ કરે છે. તેઓ 

વીમા ઇચ્છતા ં લોકોનુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે અને તેમને શક્ય તેટલા શે્રષ્ઠ પ્રીર્મયમ ર્દરે 

ઉિમ વીમા કવચ પ્રર્દાન કરવા વીમા કંર્પનીઓ સાથે જોડ ે છે. તેઓ નકુસાનીના સમય 

ર્દરર્મયાન વીમાકૃત લોકોને સહાય ર્પણ કરે છે અને વીમાના વળતરનો ર્દાવો કરવામા ં
મર્દર્દ કરે છે. બ્રોકસા આ પ્રકારનો વ્યવસાયનુ ંસચંાલન કરતી કોઈ ર્પણ વીમા કંર્પની સાથે 

વીમા વ્યવસાય હાથ ધરી શકે છે. તેમને વીમાના કર્મશન સ્વરૂરે્પ વીમા કંર્પનીઓ ર્પાસેથી 
વળતર મળે છે.  

ii. વીમા એજન્ટ્સ  સામાન્ટય રીતે તેઓ વ્યસ્ક્તગત રીતે કામ કરે છે, ર્પણ કેટલાકં કોર્પોરેટ 

એજન્ટ્સ ર્પણ હોય છે. બ્રોકસાથી ર્વર્પરીત એજન્ટ્સ કોઈ ર્પણ વીમા કંર્પનીમા ં વીમો 
ઉતરાવી ન શકે, ર્પણ તેમને એજન્ટસી સ્વરૂરે્પ મજૂંરી મળી હોય તેવી કંર્પનીઓ માટે જ કામ 
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કરી શકે છે. વતામાન ર્નયમનો મજુબ, કોઈ ર્પણ એજન્ટટ એક સાધારણ વીમા કંર્પની અને 

એક જીવન વીમા કંર્પની, એક હલે્થ વીમાકંર્પની અને એક જ પ્રકારની વીમા કંર્પની વતી 
કામ કરી શકે છે. તેમને ર્પણ વીમા કર્મશન સ્વરૂરે્પ વીમા કંર્પનીઓ ર્પાસેથી વળતર મળે 

છે.  

iii. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટસા (ટીર્પીએ)  આ નવા પ્રકારના સેવા પ્રર્દાતા છે, જેઓ વષા 
2001થી આ વ્યવસાય સાથે સકંળાયેલા છે. તેમને વીમાનુ ં વેચાણ કરવાનો અર્ધકાર 

નથી, ર્પણ તેઓ વીમા કંર્પનીઓને વહીવટી સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે. એક વખત હલે્થ વીમા 
ર્પોક્ષલસીનુ ં વેચાણ થાય છે, ર્પછી વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓની ર્વગતો ર્નયકુ્ત ટીર્પીએ સાથે 

વહેંચવામા ંઆવે છે, જેઓ ડટેા બેઝ તૈયાર કરે છે અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને હલે્થ કાડ્ાસ 

ઇશ્ય ૂકરે છે. આ પ્રકારના કાડ્ાસથી વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓ હોસ્સ્ર્પટલ્સ અને ર્દવાખાનાઓમા ં
કેશલેસ તબીબી સરુ્વધાઓ (તાત્કાક્ષલક રોકડ રકમની ચકુવણી કયાા ર્વના સારવાર) 

મેળવવા સિમ બને છે. જો વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત કેશલેસ સરુ્વધાનો ઉર્પયોગ ન કરે તો ર્પણ તે 

ક્ષબલની ચકુવણી કરી શકે છે અને ર્પછી ર્નયકુ્ત ટીર્પીએ ર્પાસેથી વળતર મેળવે છે. 

ટીર્પીએને તેમના સબંરં્ધત ર્દાવાઓ માટે વીમા કંર્પનીઓ ર્પાસેથી ભડંોળ મળે છે અને ફી 
સ્વરૂરે્પ તેમને વળતર મળે છે, જે પ્રીર્મયમની ટકાવારી હોય છે.  

iv. વીમા વેબ એગ્રીગેટસા નવા પ્રકારના સેવા પ્રર્દાતા છે, જેનુ ંસચંાલન ઇરડાના ર્નયમો દ્વારા 
થાય છે. ર્પોતાની વેબસાઇટ અને/અથવા ટેલીમાકેરટિંગ મારફતે તેઓ સભંર્વત ગ્રાહક 

સાથે પ્રત્યિ ચચાા કયાા ર્વના રડસ્ટન્ટસ માકેરટિંગ દ્વારા વીમા વ્યવસાય કરી શકે છે અને 

વીમાકંર્પનીઓ માટે ગ્રાહક ઊભા કરી શકે છે. તેઓ સરખામણી કરવા માટે આ પ્રકારની 
વીમા કંર્પનીઓના ઉત્ર્પાર્દનો ર્પણ મકેૂ છે. તેઓ વીમાકંર્પનીઓ માટે ટેલીમાકેરટિંગ અને 

આઉટસોર્સિંગ કામગીરીઓ હાથ ધરવા ઇરડાની મજૂંરી ર્પણ મેળવી શકે છે, જેમ કે 

ઓનલાઇન ર્પોટાલ, પ્રીર્મયમ રરમાઇન્ટડસા મોકલવા અને ર્પોક્ષલસી સબંરં્ધત ર્વર્વધ 

સેવાઓ હાથ ધરી શકે છે. તેમને વીમા કંર્પનીઓ લીડમાથંી ક્ષબઝનેસ કન્ટવટા  થાય અને 

વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના પ્રર્દશાન અને આઉટસોર્સિંગ સેવાના આધારે વળતર આરે્પ છે.  

v. વીમા માકેરટિંગ કંર્પનીઓ મધ્યસ્થી સસં્થાઓનો નવો પ્રકાર છે, જેનુ ંસચંાલન ઇરડા દ્વારા 
થાય છે. તેઓ આ પ્રકારના ઉત્ર્પાર્દનોનુ ં વેચાણ, ર્વતરણ અને સેવા આર્પવા લાઇસન્ટસ 

ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા નીચેની કામગીરી કરી શકે છે: 

વીમા વેચાણ પ્રવરૃ્િઓ : ઓથોરરટીની જાણ હઠેળ કોઈ ર્પણ સમયે બે સાધારણ અને બે 

હલે્થ વીમાકંર્પનીઓના વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનુ ં વેચાણ કરવા સકંળાયેલા વીમા સેલ્સ ર્પસાન્ટસ 
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(આઇએસર્પી). સાધારણ વીમાના સબંધંમા ં આઇએમએફને ફાઇલ અને ઉર્પયોગ 

માગાર્દર્શિકામા ંઆરે્પલ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની રરટેલ લાઇસન્ટસની ખરીર્દી અને વેચાણ, જેમા ં
મોટર, હલે્થ, ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ, હાઉસહોલ્ડસા, દુકાનર્દાર અને અન્ટય વીમા ઉત્ર્પાર્દનો 
સામે છે, જેને ઓથોરરટીએ સમયેસમયે મજૂંરી આર્પી છે. વીમા કંર્પનીઓ સાથે સકંળાયેલા 
કોઈ ર્પણ ફેરફારનો અમલ ઓથોરરટીની પવૂામજૂંરી સાથે થઈ શકે છે અને વતામાન 

ર્પોક્ષલસીધારકોને સેવા માટે યોગ્ય ગોઠવણો સાથે થઈ શકે છે. 

વીમા સેવા સબંરં્ધત પ્રવરૃ્િઓ : આ સેવા પ્રવરૃ્િઓ એવી વીમાકંર્પનીઓ માટે જ હશે, 

જેમની સાથે તેઓ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનુ ં વેચાણ કરવા સમજૂતી ધરાવે છે અને તે નીચે 

જણાવેલ છે:  

a. ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂ થયેલ વીમા કંર્પની દ્વારા આઉટસોર્સિંગ પ્રવરૃ્િઓ ર્પર 

માગાર્દર્શિકાઓમા ંમજૂંર થયેલ વીમાકંર્પનીઓની બેક ઓરફસ પ્રવરૃ્િઓ હાથ ધરવી; 

b. વીમા રરર્પોક્ષઝટરીઝની માન્ટયતાપ્રાપ્ત વ્યસ્ક્ત બનવુ;ં 

c. લાઇસન્ટસ ધરાવતા સવમેટયર અને નકુસાન આકારણીકતાા દ્વારા તર્પાસ અને નકુસાનની 
આકારણી હાથ ધરવી; 

d. સમયે સમયે ઓથોરરટી દ્વારા મજૂંર વીમા સબંરં્ધત અન્ટય પ્રવરૃ્િ. 

નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દનોનુ ં ર્વતરણ :  નાણાકીય સેવા એન્સક્ઝક્યરુટવ્સ (એફએસઇ) દ્વારા 
વહેંચણી થતા ઉત્ર્પાર્દનો, જેમની ર્પાસે અન્ટય આ પ્રકારના અન્ટય નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દનોનુ ં
વેચાણ, ર્વતરણ અને સેવા આર્પવા લાઇસન્ટસ હોય છે, જેમ કે : 

a. સેબી દ્વારા ર્નયમન થતી મ્પયચુ્યઅુલ ફંડ કંર્પનીઓના મ્પયચ્યઅુલ ફંડ્સ; 
b. ર્પીએફઆરડીએ દ્વારા ર્નયમન થતા રે્પન્ટશન ઉત્ર્પાર્દનો; 
c. સેબીનુ ં લાઇસન્ટસ ધરાવતા રોકાણ સલાહકારો દ્વારા ર્વતરરત અન્ટય નાણાકીય 

ઉત્ર્પાર્દનો; 
d. આરબીઆઈ દ્વારા ર્નયમન થતી બેન્ટકો/એનબીએફસીના બેક્ન્ટકિંગ/નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દન; 
e. ભારત સરકારના ર્પોસ્ટ ર્વભાગ દ્વારા ઓફર થતા ક્ષબન-વીમા ઉત્ર્પાર્દનો; 
f. સમયે સમયે ઓથોરરટી દ્વારા મજૂંર અન્ટય કોઈ ર્પણ નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દન કે કામગીરી. 

H. અન્ટય મહત્ત્વપણૂા સગંઠનો 

થોડા વધારે સગંઠનો છે, જે હલે્થ વીમા બજારનો ભાગ છે  અને તેમા ંસામેલ છેેઃ 
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A. ભારતીય વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામડંળ (ઇરડા), જે વીમા ર્નયમનકાર છે, 

જેની રચના સસંર્દના કાયર્દા દ્વારા થઈ છે અને તે વીમા બજારમા ંકાયારત તમામ કંર્પનીઓ 

અને વ્યવસાયોનુ ં ર્નયમન કરે છે. તે 2000મા ં અસ્સ્તત્વમા ં આવી છે અને તેને વીમા 
વ્યવસાયનુ ં ર્નયમન કરવાની સાથે તેને ર્વકસાવવાની કામગીરી ર્પણ સરુ્પરત કરવામા ં
આવી છે.  

B. જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ અને જીવન વીમા ર્પરરષર્દો, જે ઇરડાને તેમના સબંરં્ધત જીવન કે 

સાધારણ વીમા વ્યવસાયનુ ંસચંાલન કરવા ઇરડાને ભલામણ ર્પણ કરે છે.  

C. ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્ટફોમમેટશન બ્યરૂો ઓફ ઇક્ન્ટડયાને ઇરડા દ્વારા વષા 2009મા ં પ્રમોટ કરવામા ં
આવી હતી અને 20 સભ્યોની સચંાલન ર્પરરષર્દ સાથેની રજજસ્ટડા સોસાયટી છે, જેમાથંી 
મોટા ભાગના સભ્યો વીમા િેત્રના છે. તે રકિંમત ર્નધાારણ અને વ્યાવસાર્યક વ્યહૂરચના 
ઘડવા સરહત ડટેા આધારરત અને વૈજ્ઞાર્નક ર્નણાય લેવા સિમ બનાવવા વીમા િેત્ર માટે 

ર્વશ્લેષણ અને ર્વર્વધ િેત્રસ્તરીય અહવેાલો એકત્ર કરે છે. તે ર્નયમનકાર અને સરકારને 

નીર્તર્નમાાણમા ંમર્દર્દ કરવા ચાવીરૂર્પ મારહતી ર્પણ પ્રર્દાન કરે છે. બ્યરૂોએ વીમા ઉદ્યોગના 
લાભ માટે અનેક અહવેાલો, ર્નર્િત સમયાતંરે અને વન-ટાઇમ પ્રર્દાન કયાા છે. 

આઇઆઇબીએ સેન્ટટ્રલ ઇન્ટડકે્સ સવારનુ ંસચંાલન કરે છે, જે ર્વર્વધ વીમા રરર્પોક્ષઝટરી વચ્ચે 

નોડલ ર્પોઇન્ટટ તરીકે કામ કરે છે અને નવુ ંખાત ુ ંઊભુ ંકરવાના તબકે્ક ડીમેટ ખાતાના રડ-

ડુન્સપ્લકેશનમા ંમર્દર્દ કરે છે. સેન્ટટ્રલ ઇન્ટડકે્સ સવાર વીમાકંર્પની અને વીમા રરર્પોક્ષઝટરી વચ્ચે 

ર્દરેક ર્પોક્ષલસી ર્પર વ્યવહારો સાથે સબંરં્ધત મારહતીના ટ્રાન્ટસર્મશન/રાઉરટિંગ માટે 

એક્સચેન્ટજ તરીકે ર્પણ કામ કરે છે.  

આઇઆઇબીએ તેનો હોસ્સ્ર્પટલ યરુ્નક આઇડી માસ્ટર પ્રોગ્રામ શરૂ કરીને હલે્થ વીમા િેત્રમા ં
કામ કરવા ર્પસરં્દગીના પ્રર્દાતા નેટવકામા ંહોસ્સ્ર્પટલની યાર્દી બનાવી છે.  

આઇઆઇબીની નવી ર્પહલે હલે્થ વીમાની ક્ષગ્રડને ટીર્પીએ, વીમાકંર્પનીઓ અને હોસ્સ્ર્પટલો 
સાથે જાળવી રાખશે. આ ર્પહલેનો હતે ુ સારવારના ખચા અને હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના 
કાયાર્દિ રકિંમત ર્નધાારણમા ં ર્પારર્દશાકતા સાથે વીમા ર્દાવાની ર્પતાવટની વ્યવસ્થા રજૂ 

કરવા હલે્થ વીમા િેત્રને મર્દર્દ કરવાનો છે.  

D. ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ ઓફ ઇક્ન્ટડયા અને નેશનલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ એકેડમી જેવી શૈિક્ષણક 

સસં્થાઓ, જે વીમા અને વ્યવસ્થાર્પન સાથે સબંરં્ધત ર્વર્વધ પ્રકારની તાલીમ પરૂી ર્પાડ ેછે 

અને એજન્ટટ બનવા તાલીમ આર્પતી ખાનગી તાલીમ સસં્થાઓ છે.  
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E. મેરડકલ પે્રક્ક્ટશનસા ર્પણ જોખમનો સ્વીકાર કરવા ર્દરર્મયાન સભંર્વત ક્લાયન્ટ્સના 
સ્વાસ્્ય વીમા જોખમોની આકારણી કરવામા ંવીમા કંર્પનીઓ અને ટીર્પીએને સહાય કરે છે 

તેમજ મશુ્કેલ ર્દાવાના કેસમા ંવીમા કંર્પનીઓને સલાહ ર્પણ આરે્પ છે.  

F. વીમા લોકર્પાલ, ગ્રાહક અર્દાલતો તેમજ રર્દવાની અર્દાલતો જેવી કાયરે્દસર સસં્થાઓ ર્પણ 

ગ્રાહકની ફરરયાર્દોનો ર્નકાલ કરવાની વાત આવે ત્યારે હલે્થ વીમા બજારમા ંમહત્ત્વપણૂા 
ભરૂ્મકા ભજવે છે.  

સારાશં 

i. વીમો ઘણી સર્દીઓ અગાઉ એક યા બીજા સ્વરૂરે્પ અસ્સ્તત્વ ધરાવતો હતો, ર્પણ તેનુ ં
આધરુ્નક સ્વરૂર્પ થોડી સર્દી જૂનુ ં છે. ભારતમા ં વીમો સરકારી ર્નયમન સાથે ઘણા ં
તબક્કામાથંી ર્પસાર થયો છે.  

ii. ર્પોતાના નાગરરકો માટે સ્વાસ્્ય અર્ત મહત્ત્વપણૂા હોવાથી સરકારો અનકુળૂ હલે્થકેર ર્સસ્ટમ 

ઊભી કરવામા ંમહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે.  

iii. હલે્થકેરનુ ંસ્તર રે્દશની વસર્ત સાથે સબંરં્ધત અનેક ર્પરરબળો ર્પર આધારરત હોય છે.  

iv. ત્રણ પ્રકારની હલે્થકેર સેવા પ્રાથર્મક, દ્ધદ્વતીય અને તરૃ્તય કિા છે, જેનો આધાર જરૂરી 
તબીબી સ્સ્થર્તના સ્તર ર્પર હોય છે. ર્દરેક સ્તર સાથે હલે્થકેરનો ખચા વધે છે, જેમા ંત્રીજી 

કિાની સારવાર સૌથી વધ ુમોંઘી છે.  

v. ભારત વસર્તવધારો અને શહરેીકરણ જેવા ર્વક્ષચત્ર ર્પડકારો ધરાવે છે, જે માટે યોગ્ય 

હલે્થકેરની જરૂર છે.  

vi. હલે્થ વીમા માટે સૌપ્રથમ સરકારે યોજના રજૂ કરી હતી, ર્પછી ખાનગી વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા 
કમર્શિયલ વીમો આર્પવામા ંઆવ્યો હતો.   

vii. હલે્થ વીમા બજારમા ંઅનેક કંર્પનીઓ કાયારત છે, જેમાથંી કેટલીક માળખુ ંપ્રર્દાન કરે છે, તો 
અન્ટય કેટલીક વીમા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે, તો બાકીની બ્રોકસા, એજન્ટ્સ અને થડા ર્પાટી 
એડર્મર્નસ્ટે્રટસા જેવી મધ્યસ્થી સેવાઓ પરૂી ર્પાડ ે છે. આ ઉર્પરાતં ર્નયમનકાર, શૈિક્ષણક 

અને કાયરે્દસર સસં્થાઓ ર્પણ તેમની ભરૂ્મકા ભજવે છે.  

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો 

 હલે્થકેર 
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 કમાર્શયલ વીમો 
 રાષ્ટ્રીયકરણ 
 પ્રાથર્મક, ગૌણ અને ત્રીજી કિાની હલે્થકેર 
 મેરડક્લેઇમ 
 બ્રોકર 
 એજન્ટટ 
 થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટર 
 ઇરડા 

 લોકર્પાલ 
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પ્રકરણ 7 

વીમાનુ ંર્દસ્તાવેજીકરણ 

 

પ્રકરણ ર્પરરચય 

વીમા ઉદ્યોગમા,ં આર્પણે ર્વર્વધ ફોમ્પસા, ર્દસ્તાવેજો વગેરેનો ર્પરરચય મેળવીએ છીએ. આ પ્રકરણ 

આર્પણને ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજો અંગે મારહતી અને વીમા કરારમા ં તેના મહત્ત્વ ર્વશે વૈર્વધ્યપણૂા 
મારહતી પરંુૂ ર્પાડ ેછે. તે ર્દરેક ફોમાના યોગ્ય સ્વરૂર્પની સમજણ, તેને કેવી રીતે ભરવુ ંતેની ર્પદ્ર્ત 

અને ચોક્કસ મારહતી માગંવા ર્પાછળના કારણો જણાવે છે. 

અભ્યાસના ર્પરરણામો 

 

A. અરજીર્પત્રકો 
B. અરજીનો સ્વીકાર (વીમાકરણ) 
C. મારહતીર્પત્ર 
D. પ્રીર્મયમની રસીર્દ 
E. ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ 
F. શરતો અને વોરન્ટટી 
G. પકુ્ષ્ટ કે પરુાવા 
H. ર્પોક્ષલસીઓનુ ંઅથાઘટન 
I. રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 
J. એક્ન્ટટ-મની લોન્ટડરરિંગ અને તમારા ગ્રાહકને જાણવાની માગાર્દર્શિકા  

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની બાબતો શીખવી જોઈએ:  

i. અરજીર્પત્રકની ર્વગતોની સમજ.  
ii. મારહતીર્પત્રના મહત્વની સમજ. 
iii. પ્રીર્મયમની રસીર્દ અને વીમા ધારા, 1938ની જોગવાઈ 64વીબીની સમજ. 
iv. વીમાની ર્પોક્ષલસીમા ંશરતો અને ર્નયમોની સમજ.  
v. ર્પોક્ષલસીની શરતો, વોરન્ટટી અને સમથાનની ચચાાની સમજ. 
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vi. શા માટે વીમાના પરુાવા ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે તેની સમજ. 
vii. કાયર્દાની અર્દાલતમા ંર્પોક્ષલસીની શરતો કેવી રીતે જોવાય છે તેની સમજ.  
viii. રરન્ટયઅૂલ નોરટસ શા માટે ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે તેની સમજ. 
ix. મની લોન્ટડરરિંગ શુ ં છે અને તમારા ગ્રાહકને જાણો માગાર્દર્શિકા સબંધંમા ં એજન્ટટની 

જરૂરરયાતની સમજ. 
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A. અરજીર્પત્રકો 

અગાઉ જણાવ્યા મજુબ, વીમો કરાર છે, જે ર્પોક્ષલસીમા ં લેક્ષખત સ્વરૂરે્પ હોય છે. વીમાનુ ં
ર્દસ્તાવેજીકરણ ર્પોક્ષલસીઓને ઇશ્ય ૂકરવા પરૂત ુ ંમયાારર્દત નથી. તેમની વચ્ચે બ્રોકસા અને એજન્ટ્સ 

જેવા ઘણા મધ્યસ્થીઓ હોવાથી વીમાધારક અને વીમાકંર્પની ક્યારેય ન મળે તેવુ ંબની શકે છે.  

વીમાકંર્પની ગ્રાહકે રજૂ કરેલા ર્દસ્તાવેજોમાથંી જ ગ્રાહક અને વીમાની તેની જરૂરરયાતોની જાણકારી 
મેળવે છે. આ પ્રકારના ર્દસ્તાવેજો જોખમને વધ ુસારી રીતે સમજવા વીમાકંર્પની ની મર્દર્દ ર્પણ કરે 

છે. એટલે વીમાધારક અને વીમાકંર્પની વચ્ચે સમજણ અને સ્ર્પષ્ટતા લાવવાના હતેસુર 

ર્દસ્તાવેજીકરણ જરૂરી છે. ચોક્કસ ર્દસ્તાવેજો છે, જેનો વીમા ઉદ્યોગમા ંર્પરંર્પરાગત ઉર્પયોગ થાય 

છે.  

ગ્રાહકના સીધા સરં્પકામા ંરહતેા વીમા એજન્ટટને ર્દસ્તાવેજો ર્વશે ગ્રાહકોની તમામ શકંાનુ ંસમાધાન 

કરવુ ંર્પડ ેછે અને તેને ભરવામા ંમર્દર્દ કરવી ર્પડ ેછે. એજન્ટ્સે સકંળાયેલા ર્દરેક ર્દસ્તાવેજનો હતે ુ

અને વીમામા ં તેની ઉર્પયોગીતા ર્દસ્તાવેજોમા ંસામેલ મારહતીનુ ંમહત્ત્વ અને પ્રસ્તતુતા સમજવી 
જોઈએ.  

 I. અરજીર્પત્રકો 

ર્દસ્તાવેજીકરણનો પ્રથમ તબક્કો અરજીર્પત્રકનો છે, જેની મારફતે વીમાધારક નીચેની મારહતી 
આરે્પ છેેઃ 

 I. ર્પોતાનો ર્પરરચય 
 II. ર્પોતાને કયા પ્રકારના વીમાની જરૂરરયાત છે તે  
 III. તે વીમાકંર્પની ર્પાસેથી શુ ંઇચ્છે છે તેની ર્વગત અને  
 IV. કેટલા સમયગાળા માટે  

ર્વગતોનો અથા વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ સાથે સબંરં્ધત આવશ્યક ત્યો કે હકીકતો અને તેનુ ં
નાણાકીય મલૂ્ય એવો થશે. 

 I. વીમાકંર્પની દ્વારા જોખમની આકારણી  

 I. અરજીર્પત્રકમા ં અરજર્દારે વીમાકંર્પનીએ જોખમના સબંધંમા ં માગેંલી તમામ આવશ્યક 

મારહતી ભરવી જોઈએ, જેથી વીમાકંર્પની નક્કી કરી શકે કે: 

 I. વીમાનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં  
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 II. જોખમનો સ્વીકાર કરવામા ં આવે, તો પ્રીર્મયમના ર્દર, ર્નયમો અને શરતો 
નક્કી કરવી 

ર્દરખાસ્ત ફોમા અરજર્દાર સબંરં્ધત ર્વર્વધ મારહતી ધરાવે છે, જે વીમા માટે ઓફર થયેલા 
જોખમનો સ્વીકાર કરવા વીમાકંર્પની માટે ઉર્પયોગી હોય છે. વીમા માટે અરજી કરવાની 
સાથે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ અને આવશ્યક હકીકતો કે ત્યોનો ખલુાસો કરવાની ફરજ શરૂ થાય 

છે.  

ર્પોક્ષલસીની શરૂઆત સાથે આવશ્યક હકીકતો કે મારહતીનો ખલુાસો કરવાની ફરજ શરૂ થાય 

છે અને વીમાની મદુ્દત ર્દરર્મયાન અને કરાર પણૂા થયા ર્પછી ર્પણ જળવાઈ રહ ેછે.  

ઉર્દાહરણ  

ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસીના કેસમા,ં જો વીમાધારક ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંજાહરે કરે કે તે મોટસા 
સ્ર્પોટ્ાસ કે ઘોડસેવારીમા ંસકંળાયેલ નથી, તો તેણે સરુ્નર્િત કરવુ ંર્પડ ેકે તે ર્પોલીસના ગાળામા ં
આ પ્રકારના શોખમા ં સકંળાશે નહીં. આ વીમાકંર્પની માટે આવશ્યક મારહતી છે, જેનો આ 

હકીતોના આધારે સ્વીકાર થશે અને તેને અનરુૂર્પ પ્રીર્મયમનો ર્નણાય લેવાશે. 

સામાન્ટય રીતે વીમાકંર્પની દ્વારા ર્પ્રન્ટટ થતા અરજીર્પત્રકોમા ં વીમાકંર્પનીનુ ં નામ, લોગો, 
સરનામુ ંઅને વીમા/ઉત્ર્પાર્દનોનો વગા/પ્રકાર હોય છે. વીમા કંર્પની માટે ર્દરખાસ્ત ફોમામા ં
ર્વર્વધ નોંધ ઉમેરવાની ર્પરંર્પરા છે. જોકે આ સબંધેં કોઈ પ્રમાણભતૂ ફોમમેટટ કે પે્રક્ક્ટસ નથી. 

ઉર્દાહરણ  

આ પ્રકારની નોંધના કેટલાકં ઉર્દાહરણો નીચે મજુબ છે : 

‘જોખમની આકારણ સાથે સબંરં્ધત આવશ્યક ત્યોનો ખલુાસો ન કરવાથી, ગેરમાગમેટ ર્દોરતી 
મારહતી પરૂી ર્પાડવાથી, વીમાધારક દ્વારા ગોટાળો કરવાથી કે અસહકાર ર્દાખવવાથી ઇશ્ય ૂ

થયેલી ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવામા ંઆવશે’, 

‘જયા ંસધુી કંર્પની ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર ન કરે અને પ્રીર્મયમની સપંણૂા ચકુવણી ન થાય ત્યા ં
સધુી કંર્પની દ્વારા જોખમનો સ્વીકાર થયેલો ગણાશે નહીં’. 

અરજીર્પત્રકમા ંજાહરેાત : સામાન્ટય રીતે વીમાકંર્પનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમામા ં છેલ્લે ઘોષણા ર્પત્ર 

ઉમેરે છે, જેના ર્પર વીમાકંર્પનીના પ્રર્તર્નર્ધએ હસ્તાિર કરવાના હોય છે. આ ર્પત્ર સરુ્નર્િત 

કરે છે કે વીમાધારકે ફોમામા ંસાચી અને સચોટ મારહતી આર્પી છે અને ફોમામા ંસામેલ હકીકતોને 
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બરોબર સમજયા ં છે, જેથી ગેરમાગમેટ ર્દોરતા ત્યોના કારણે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરતી વખતે 

અસમંર્ત માટે કોઈ અવકાશ રહતેો નથી.  

આ જાહરેાત વીમાધારક તરફથી સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના મખુ્ય ર્સદ્ાતં તરીકે કાયા કરે છે અને 

વીમાધારક વતી તમામ આવશ્યક હકીકતોની જાહરેાત કરે છે.  

આ જાહરેાત સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના કાયર્દા ર્સદ્ાતંને સવોચ્ચ ર્વશ્વાસની કરારબદ્ ફરજમા ં
ર્પરરવર્તિત કરે છે.  

ઘોષણાનુ ંપ્રમાણભતૂ ફોમા 

ઇરડાએ હલે્થ વીમા અરજીમા ં પ્રમાણભતૂ ઘોષણાની ચોક્કસ રૂર્પરેખા નક્કી કરી છે જે નીચે 

મજુબ છેેઃ 

a) મારા વતી અને વીમાધારક થનાર તમામ વ્યસ્ક્તઓ તરફથી, હું/અમે અહીં ઘોર્ષત 

કરીએ છીએ કે, ઉર્પરોક્ત ર્નવેર્દનો, જવાબો અને/અથવા ખાસ મારા દ્વારા આર્પવામા ં
આવેલા સાચા છે અને મારી જાણમા ંસપંણૂા છે તેમજ હું/અમે આ અન્ટય વ્યસ્ક્તઓ વતી 
અરજી કરવા અર્ધકૃત છીએ. 

b) હું સમજુ ં છં કે મારા દ્વારા પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલી મારહતી વીમા ર્પોક્ષલસીનો આધાર 

બનશે, જે વીમાકંર્પનીના વીમાકરણ ર્પોક્ષલસી માન્ટયતા બોડાની મજૂંરીને આર્ધન છે અને 

ચાર્જ કરી શકાય તેવા પ્રીમર્યમની સપંણૂા રસીર્દ ર્પછી જ ર્પોક્ષલસી અમલમા ંઆવશે.  
c) હું/અમે વધમુા ંજાહરે કરીએ છીએ કે હુ/ંઅમે ર્દરખાસ્ત રજૂ થયા ર્પછી, ર્પણ કંર્પની દ્વારા 

જોખમનો સ્વીકાર કરવાની મારહતી આર્પતા અગાઉ વીમાધારક/અરજર્દારના 
જીવનના સામાન્ટય સ્વાસ્્ય કે વ્યવસાયમા ંકોઈ ફેરફારની લેક્ષખતમા ંજાણ કરીશુ.ં 

d) હું/અમે જાહરે કરીએ છીએ અને કોઈ ર્પણ સમયે વીમાધારક/અરજર્દારની સારવાર 

કરનાર કોઈ ર્પણ ડોક્ટર કે હોસ્સ્ર્પટલમાથંી તબીબી મારહતી કે અગાઉના કે વતામાન 

રોજગારર્દાતા ર્પાસેથી મારહતી મેળવવાની કંર્પનીને સમંર્ત આર્પીએ છીએ, જે 

વીમાધારક/અરજર્દારના જીવનના શારીરરક કે માનર્સક સ્વાસ્્યને અસર કરે છે અને 

ર્દરખાસ્ત અને/અથવા ર્દાવાની ર્પતાવટના વીમાકરણના હતેસુર 

વીમાધારક/અરજર્દારના જીવન ર્પર વીમા માટે અરજી કરનાર કોઈ ર્પણ વીમાકંર્પની 
ર્પાસેથી મારહતી મેળવવાની છૂટ આર્પીએ છીએ.  
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e) હું/અને અમે કંર્પનીને મારી અરજી સબંરં્ધત મારહતી કોઈ ર્પણ સરકારી અને/અથવા 
ર્નયમનકારી સિામડંળ આર્પવા અર્ધકૃત કરીએ છીએ, જેમા ંવીમાકરણ અને/અથવા 
ર્દાવાની ર્પતાવટના એકમાત્ર હતેસુર તબીબી રેકોડા સામેલ છે. 

 II. અરજીર્પત્રકમા ંપ્રશ્રોનો પ્રકાર 

અરજીર્પત્રકમા ં પ્રશ્નોની સખં્યા અને તેનો પ્રકાર સબંરં્ધત વીમાના પ્રકાર મજુબ 

અલગઅલગ હોય છે.  

હલે્થ, ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ અને ટ્રાવેલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ જેવા ર્પસાનલ વીમામા ંઅરજીર્પત્રકની 
રડઝાઇન એવી રીતે બનાવવામા ંઆવે છે, જેથી અરજર્દારના સ્વાસ્્ય, જીવનશૈલી અને 

આર્દતો, સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત અગાઉની સ્સ્થર્ત, મેરડકલ રહસ્ટ્રી, આનવુરં્શક લિણો, વીમાનો 
અગાઉનો અનભુવ વગેરે મારહતી મેળવી શકાય. 

અરજીના ર્વર્વધ ર્પાસા ં

a) અરજર્દારનુ ંસપંણૂા નામ 

અરજર્દાર ર્પોતાની સ્ર્પષ્ટ ઓળખ આર્પવા સિમ હોવો જોઈએ. વીમાનો કરાર કોની સાથે 

કરવાનો છે તેની જાણકારી મેળવવી વીમાકંર્પની માટે મહત્ત્વપણૂા છે, જેથી ર્પોક્ષલસીનો 
ફાયર્દો વીમાધારકને જ મળે. વીમાકૃત જોખમમા ંઅન્ટય કોઈ વ્યસ્ક્ત કે સસં્થા (મતૃ્ય ુથવાના 
કેસમા ંકાયરે્દસર વારસર્દાર)નુ ં રહત સામેલ હોય અને તેણે ર્દાવો કરવો ર્પડશે તેવા કેસમા ં
ર્પણ ઓળખ સ્થાર્ર્પત થવી મહત્ત્વપણૂા છે. 

b) અરજર્દારનુ ંસરનામુ ંઅને સરં્પકા  ર્વગતો 

અરજર્દારનુ ંસરનામુ ંઅને સરં્પકા  ર્વગત એકત્ર કરવા ઉર્પર જણાવેલા કારણો લાગ ુર્પડ ેછે. 

c) અરજર્દારનો વ્યવસાય, ધધંો કે વેર્પાર 

હલે્થ અને ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમા જેવા કેટલાકં કેસમા ંઅરજર્દારનો વ્યવસાય, વેર્પાર કે 

ધધંો મહત્ત્વપણૂા છે, કારણ કે તેમની ર્પાસે જોખમી ચીજવસ્તઓુ હોઈ શકે છે.  
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ઉર્દાહરણ  

ફાસ્ટ-ફૂડ રેસ્ટોરાનંો રડલીવરી મેન તેના ગ્રાહકોને ફૂડની ઝડર્પથી રડલીવરી કરવા વારંવાર 

મોટરબાઇક ર્પર મસુાફરી કરે છે. એટલે તેનુ ંકામ આ જ રેસ્ટોરાનંા એકાઉન્ટટન્ટટ કરતા વધારે 

જોખમી હોઈ શકે છે.  

d) વીમાના ર્વષયવસ્તનુી ઓળખ અને ર્વગત 

અરજર્દારે વીમા માટે ર્વષયવસ્ત ુસ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવવાની જરૂર છે.  

ઉર્દાહરણ  

અરજર્દારને જણાવવાની જરૂર છે જો તે છેેઃ 

I. ર્વરે્દશી પ્રવાસ (કોના દ્વારા, ક્યારે, કયા રે્દશમા,ં કયા હતેસુર) અથવા  
II.  વ્યસ્ક્તનુ ંસ્વાસ્્ય (વ્યસ્ક્તનુ ંનામ, સરનામુ ંઅને ઓળખ) વગરે, જે તે કેસના આધારે  

 

e) વીમાકૃત રકમ ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકંર્પનીની જવાબર્દારીની મયાાર્દા સચૂવે છે અને 

અરજીર્પત્રકોમા ંતેનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ.  

ઉર્દાહરણ  

હલે્થ, વીમાની રકમ હોસ્સ્ર્પટલની સારવારનો ખચા હોઈ શકે છે, જયારે ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ 

વીમા માટે વીમાની રકમ અકસ્માતના કારણે જીવન, કોઈ અંગ કે રક્ષ્ટની હાર્ન થવા સામે 

વળતરની ર્નર્િત રકમ હોઈ શકે છે. 

f) અગાઉ અને હાલનો વીમો  

અરજર્દારે વીમાકંર્પનીને અગાઉના વીમા સબંરં્ધત ર્વગતની જાણકારી આર્પવી જરૂરી છે. 

આ જાણકારી અગાઉની વીમા ર્પોક્ષલસી સબંરં્ધત ર્વગત સમજવા ઉર્પયોગી છે. કેટલાકં 

બજારોમા ં એવી વ્યવસ્થા હોય છે, જેમા ં વીમાકંર્પનીઓ વીમાધારક ર્વશેની મારહતીની 
વહેંચણી ગપુ્ત રીતે કરે છે. 

અરજર્દારે એવુ ંર્પણ જણાવવુ ંજરૂરી છે કે કોઈ વીમાકંર્પનીએ તેમની અરજી નકારી કાઢી હતી 
કે નહીં, ર્વશેષ શરતો લાર્દી હતી કે નહીં, રરન્ટય ૂ કરાવતી વખતે પ્રીર્મયમની રકમ 

વધારવાની જરૂર ર્પડી હતી કે ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂકરવાનો ઇનકાર કયો હતો કે રર્દ કરી હતી.  

અન્ટય કોઈ વીમાકંર્પની સાથે વતામાન વીમાની ર્વગત આર્પવી જરૂરી છે, જેમા ં
વીમાકંર્પનીઓના નામ સરહત ર્વર્વધ મારહતી આર્પવી જોઈએ. ખાસ કરીને પ્રોર્પટી વીમામા ં
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વીમાધારક ર્વર્વધ વીમાકંર્પનીઓ ર્પાસેથી ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે અને જયારે નકુસાન થાય 

ત્યારે એકથી વધ ુવીમાકંર્પની સમિ વળતરનો ર્દાવો કરી શકે છે. આ મારહતી યોગર્દાનનો 
ર્સદ્ાતં સરુ્નર્િત કરવા જરૂરી છે, જેથી વીમાધારકને એકથી વધ ુવીમા ર્પોક્ષલસીઓના કારણે 

ફાયર્દો ન થાય તેવી રીતે િર્તપરૂ્તિ થાય.  

ઉર્પરાતં ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટના વીમામા ં વીમાકંર્પની વળતરની રકમ (વીમાકૃત રકમ) 

મયાારર્દત કરવા ઇચ્છશે, જેનો આધાર સમાન વીમાધારકે લીધેલ અન્ટય ર્પસાનલ 

એસ્ક્સડન્ટટની ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ વીમાની રકમ ર્પર છે.  

g) નકુસાનનો અનભુવ  

અરજર્દારને થયેલ તમામ આર્થિક નકુસાનની સપંણૂા ર્વગત જાહરે કરવાનુ ંકહવેામા ંઆવે 

છે, ર્પછી તે નકુસાન વીમાકૃત હોય કે ન હોય. આ બાબત વીમાકંર્પનીને વીમાની 
ર્વષયવસ્તનુી મારહતી પ્રર્દાન કરશે અને ભતૂકાળમા ંવીમાધારકે જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કેવી 
રીતે કયુું હતુ ં તેની જાણકારી આર્પશે. આ પ્રકારના જવાબોમાથંી વીમાકંર્પનીઓ જોખમને 

વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે અને તબીબી ચકાસણી કરવાનો કે વધ ુ મારહતી એકત્ર 

કરવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે.  

h) વીમાધારક દ્વારા જાહરેાત 

અરજીર્પત્રકનો હતે ુવીમાકંર્પનીઓને આવશ્યક ત્યો કે મારહતી પ્રર્દાન કરવાનો છે, ત્યારે 

ફોમામા ં વીમાધારકની એવી જાહરેાત સામેલ હોય છે કે તેણે આરે્પલા જવાબો સાચા અને 

સચોટ છે તેમજ ફોમા વીમા કરારનો આધાર બનશે તેવી વાત સાથે તેઓ સમંત છે. તેમા ં
કોઈ ર્પણ ખોટો જવાબ કે ખોટી મારહતી વીમાકંર્પનીઓને કરાર રર્દ કરવાનો અર્ધકાર 

આર્પશે. તમામ ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસામા ંસહી, તારીખ અને કેટલાકં કેસમા ંએજન્ટટની ભલામણો 
સબંરં્ધત અન્ટય ર્વભાગો સામાન્ટય હોય છે.  

i) જયા ં ર્દરખાસ્ત ફોમાનો ઉર્પયોગ ન થાય ત્યા ં વીમાકંર્પની મારહતી મૌક્ષખક કે લેક્ષખત 

સ્વરૂરે્પ રેકોડા કરશે, અને ર્પછી 15 રર્દવસના સમયગાળામા ંતેની પકુ્ષ્ટ કરશે અને તેને 

ર્પોક્ષલસી સાથે જોડશે. જયા ંવીમા કંર્પની એવો ર્દાવો કરે કે ર્દરખાસ્તકારે વીમાનુ ંવળતર 

મેળવવા કોઈ ર્પણ આવશ્યક મારહતી પરૂી ર્પાડી નથી કે ગેરમાગમેટ ર્દોરી તેવા ત્યો રજૂ 

કયાા છે કે ખોટી મારહતી આર્પી છે તો આવી રેકોડા ન થઈ હોય તેવી કોઈ ર્પણ મારહતી 
પરુવાર કરવાની જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીની રહશેે.  
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તેનો અથા એવો થયો કે અરજર્દાર ર્પાસે મૌક્ષખક રીતે પ્રાપ્ત થયેલી તમામ મારહતી રેકોડા 
કરવાની જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીની છે, જેને એજન્ટટને ફોલો અર્પ પ્રરક્રયામા ં ધ્યાનમા ં
રાખવી જોઈએ. 

મહત્ત્વ પણૂા  

હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી માટેની અરજીની કેટલીક ર્વગતો નીચે મજુબ છે : 

 અરજીમા ં મારહતીર્પત્રક સામેલ હોય છે, જે કવરેજ, બાકાત રાખવાની બાબતો, 
જોગવાઈ વગેરે મારહતી આરે્પ છે. આ મારહતીર્પત્રક અરજીનો ભાગ છે અને અરજર્દારે 

તેના ર્પર હસ્તાિર કરવા ર્પડ ેછે.  
 અરજીમા ંઅરજર્દારની સરેરાશ માર્સક આવક અને આવકવેરાનો રે્પન નબંર, મેરડકલ 

પે્રક્ક્ટશનરનુ ં નામ અને સરનામુ,ં તેની લાયકાત અને રજજસ્ટે્રશન નબંર સાથે ર્દરેક 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્તનુ ં નામ, સરનામુ,ં વ્યવસાય, જન્ટમતારીખ, જાર્ત અને સબંધંોની 
મારહતી હોય છે. અત્યારે વીમાધારકના બેન્ટક ખાતાની ર્વગત મેળવવામા ં આવે છે, 

જેથી ર્દાવાની ચકુવણી બેન્ટકના ખાતામા ંહસ્તાતંરરત કરાય. 
 ઉર્પરાતં વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની તબીબી સ્સ્થર્ત સાથે સબંરં્ધત પ્રશ્રો હોય છે. અરજીમા ંઆ 

ર્વગતવાર પ્રશ્રો અગાઉના ર્દાવાના આધારે હોય છે અને જોખમનુ ંયોગ્ય વીમાકરણ 

હાસંલ કરવા માટે હોય છે.  
 વીમાધારક કોઈ ચોક્કસ ક્ષબમારીથી ર્પીરડત હોય તો અરજીમા ંસપંણૂા ર્વગત આર્પવાની 
જરૂર છે.  

 ઉર્પરાતં અન્ટય કોઈ ક્ષબમારી કે રોગ હોય કે અકસ્માત થયો  હોય તો નીચે મજુબ ર્વગત 

આર્પવી જોઈએેઃ 
a. રોગ/ક્ષબમારી અને સારવારનો પ્રકાર 
b. પ્રથમ વખત સારવાર લીધાની તારીખ 
c. સારવાર કરનાર ડૉક્ટરનુ ંનામ અને સરનામુ ં
d. સપંણૂાર્પણે સારવાર થઈ છે કે કેમ 

 વીમાધારકે વધારાની હકકીતો વીમાકંર્પનીઓને જણાવવી જોઈએ અને જો તેમને કોઈ 

ક્ષબમારી કે ઇજાની હાજરી કે અસ્સ્તત્વની જાણકારી હોય, તો જણાવવી જોઈએ, જેના 
માટે તબીબી સારવારની જરૂર હોઈ શકે છે. 

 અરજીમા ંઅગાઉના વીમા અને ર્દાવાના રેકોડા સબંરં્ધત પ્રશ્રો ર્પણ સામેલ છે તેમજ 

અન્ટય કોઈ વીમાકંર્પની સાથે વધારાના વીમાની મારહતી ઉર્પલબ્ધ હોય છે.  
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 અરજર્દારે સહી કરી હોય તેવી જાહરેનામાની ર્વશેષતાઓ ર્પર ખાસ ધ્યાન આર્પવુ ં
જોઈએ.  

 વીમાધારક સમંત થાય છે અને વીમાકંર્પનીને કોઈ ર્પણ હોસ્સ્ર્પટલ/મેરડકલ પે્રક્ક્ટશનર 

ર્પાસેથી તબીબી મારહતી માગંવાની છૂટ આરે્પ છે, જે કોઈ ર્પણ સમયે વીમાધારકને 

અસર કરતી શારીરરક કે માનર્સક કોઈ ર્પણ ક્ષબમારીની સારવાર કરે છે અથવા કરી શકે 

છે.  
 વીમાધારક પકુ્ષ્ટ કરે છે કે તેણે અરજીના મારહતીર્પત્રકનો અભ્યાસ કયો છે અને શરતો 
અને ર્નયમો સ્વીકારવા તૈયાર છે. 

 જાહરેનામામા ંકરાર આધારરત અરજીર્પત્રક અને ર્નવેર્દનોની સત્ય સબંરં્ધત સામાન્ટય 

વોરન્ટટી સામેલ હોય છે.  

ક્ષચરકત્સા પ્રશ્રાવલી 

અરજીમા ં પ્રર્તકળૂ તબીબી રેકોડા હોવાના રકસ્સામા ં વીમાધારકે ડાયાબીરટસ, હાયર્પરટેન્ટશન, 

છાતીમા ંદુેઃખાવો કે કોરોનરી અપણૂાતા કે હૃર્દયરોગ જેવા રોગો સાથે સબંરં્ધત ર્વસ્તતૃ પ્રશ્રોિરી 
ભરવી જોઈએ.  

તેને કન્ટસક્લ્ટિંગ રફક્ષઝર્શયન દ્વારા ભરાયેલા ફોમાનુ ંસપંણૂાર્પણે સમથાન હોવુ ંજોઈએ. આ ફોમાની 
ચકાસણી કંર્પનીના રે્પનલ ડૉક્ટર દ્વારા થવી જોઈએ, જેમના અક્ષભપ્રાયના આધારે સ્વીકાયા 
કરતા,ં બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો વગેરેનો ર્નણાય લેવાય છે.  

અરજીર્પત્રકની નકલ અને તેની અનસુકૂ્ષચને ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજની સાથે જોડવા જોઈએ અને તેને 

વીમાધારકને મોકલવુ ંજોઈએ તેવુ ંઈરડાએ નક્કી કયુું છે.  

 II. મધ્યસ્થી સસં્થાઓની ભરૂ્મકા 

મધ્યસ્થી સસં્થાઓ બનેં ર્પિો વીમાધારક અને વીમાકંર્પની બનેં ર્પિ પ્રત્યે જવાબર્દારી ધરાવે 

છે.  

વીમાકંર્પની અને વીમાધારક વચ્ચે મધ્યસ્થીની ભરૂ્મકા ભજવતા એજન્ટટ કે બ્રોકર જવાબર્દારી 
ધરાવે છે કે વીમાધારક દ્વારા વીમાકંર્પનીને જોખમ ર્વશે તમામ આવશ્યક મારહતી આર્પવામા ં
આવે છે.  

ઇરડાના ર્નયમો જણાવે છે કે મધ્યસ્થી સસં્થાઓ ક્લાયન્ટટ પ્રત્યે જવાબર્દાર હોય છે.  
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મહત્ત્વપણૂા 

મધ્યસ્થી સસં્થાઓની સભંર્વત (ગ્રાહક) પ્રત્યેની ફરજ 

ઇરડાના ર્નયમનો જણાવે છે કે “વીમાકંર્પની કે તેના એજન્ટટ કે અન્ટય મધ્યવતી સસં્થા સભંર્વત 

ગ્રાહકને પ્રસ્તાર્વત વીમાકવચના સબંધંમા ંતમામ આવશ્યક મારહતી પરૂી ર્પાડશે, જેથી તેઓ 

તેમના શે્રષ્ઠ રહતમા ંર્નણાય લઈ શકે. 

જયા ં સભંર્વત ગ્રાહક વીમાકંર્પની કે તેમના એજન્ટટ કે વીમા મધ્યવતી સસં્થાની સલાહ ર્પર 

ર્નભાર હોય, ત્યા ંઆ પ્રકારની વ્યસ્ક્તએ સભંર્વત ગ્રાહકને શારં્તથી સલાહ આર્પવી જોઈએ. 

કોઈ ર્પણ કારણસર સભંર્વત ગ્રાહકે ર્દરખાસ્ત અને અન્ટય સબંરં્ધત રે્પર્પસા રજૂ ન કયાા હોય તો 
સભંર્વત ગ્રાહક ર્પાસેથી ફોમાની તમામ ર્વગતો અને ર્દસ્તાવેજો તેમને બરોબર સમજાવવામા ં
આવ્યા છે અને તેઓ પ્રસ્તાર્વત કરારનુ ંમહત્ત્વ સપંણૂાર્પણે સમજે છે તેવુ ંપ્રમાણર્પત્ર લઈને તેને 

ર્દરખાસ્ત ફોમાને અંતે તેને જોડી શકે છે.” 

 

B. અરજીનો સ્વીકાર (વીમાકરણ) 

આર્પણે જોય ુકે સપંણૂા અરજીર્પત્રક નીચેની મારહતી પ્રર્દાન કરે છેેઃ 

 I. વીમાધારકની ર્વગત 
 II. ર્વષયવસ્તનુી ર્વગત 
 III. જરૂરી વીમાકવચનો પ્રકાર 
 IV. શારીરરક ખાર્સયતો – હકારાત્મક અને નકારાત્મક  
 V. વીમા અને નકુસાનનો અગાઉનો રેકોડા  

હલે્થ વીમાની અરજીના કેસમા ંવીમાકંર્પની સભંર્વત ગ્રાહકને, ર્દાખલા તરીકે 45 વષાથી વધારે 

ઉઁમર ધરાવતા અરજર્દારને ડૉક્ટર ર્પાસે મોકલી શકે છે અને/અથવા તબીબી ચકાસણી કરાવી 
શકે છે. અરજીમા ંઉર્પલબ્ધ મારહતી અને તબીબી ચકાસણી કરવાનુ ંકહવેાયુ ંહોય તેવા રકસ્સામા ં
તબીબી રરર્પોટા  અને ડૉક્ટરની ભલામણને આધારે વીમાકંર્પની ર્નણાય લે છે. કેટલીક વખત 

તબીબી રેકોડા સતંોષકારક હોતો નથી ત્યા ં સભંર્વત ગ્રાહક ર્પાસેથી જરૂરી મારહતી મેળવવા 
વધારાની પ્રશ્રોિરી ઉમેરી જવાબ મેળવવા ંઆવે છે. ર્પછી વીમાકંર્પની જોખમના ર્પરરબળને 

લાગ ુકરી શકાય તેવા ર્દર નક્કી કરે છે અને ર્વર્વધ માર્પરં્દડોને આધારે પ્રીર્મયમની ગણતરી 
કરે છે, જેની જાણકારી વીમાધારકને આરે્પ છે. 
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વીમાકંર્પની ર્દરખાસ્તો ર્પર ઝડર્પથી અને અસરકારકતા સાથે પ્રરક્રયા કરે છે અને ત્યારબાર્દ 

વાજબી સમયગાળાની અંર્દર તમામ ર્નણાયોની જાણકારી લેક્ષખતમા ંઆરે્પ છે. 

વીમાકરણ અને અરજીની પ્રરક્રયાઓ ર્પર નોંધ 

ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મજુબ વીમાકંર્પનીએ 15 રર્દવસમા ં અરજી ર્પર પ્રરક્રયા કરવી ર્પડ ે છે. 

એજન્ટટ આ સમયગાળામા ંપ્રરક્રયા પણૂા થાય તેનુ ંધ્યાન રાખે છે, આંતરરક રીતે ફોલો અર્પ કરે 

છે અને જયારે જરૂર ર્પડ ે ત્યારે સભંર્વત ગ્રાહક/વીમાધારક સાથે સવંાર્દ સાધે છે. અરજી 

ચકાસણી કરવાની અને સ્વીકારવાનો ર્નણાય લેવાની આ સપંણૂા પ્રરક્રયા વીમાકરણ તરીકે 

ઓળખાય છે.  

સ્વયરં્પરરિણ 1 

માગાર્દર્શિકા મજુબ વીમાકંર્પનીએ વીમાની ર્દરખાસ્તની પ્રરક્રયા __________ રર્દવસમા ં કરવી 
જોઈએ.  

 I. 7 રર્દવસ 

 II. 15 રર્દવસ 

 III. 30 રર્દવસ 

 IV. 45 રર્દવસ 

C. મારહતીર્પત્ર 

મારહતીર્પત્ર વીમાકંર્પની વીમાના સભંર્વત ગ્રાહકો વતી ઇશ્ય ૂકરે છે. સામાન્ટય રીતે તે બ્રોશર કે 

લીફલેટ સ્વરૂરે્પ હોય છે તેમજ સભંર્વત ગ્રાહકોને ઉત્ર્પાર્દન પ્રસ્તતુ કરવાના હતે ુમાટે ઉર્પયોગી 
હોય છે. મારહતીર્પત્ર ઇશ્ય ૂકરવાની કામગીરી વીમા ધારા, 1938 દ્વારા તેમજ ઇરડાના 2002 અને 

હલે્થ વીમા ર્નયમન 2013 દ્વારા ર્પોક્ષલસીધારકોના રહતના સરંિણનુ ંર્નયમન દ્વારા સચંાક્ષલત છે. 

કોઈ ર્પણ વીમા ઉત્ર્પાર્દનનુ ં મારહતીર્પત્રમા ં લાભની તકો, વીમાકવચની મયાાર્દા સ્ર્પષ્ટર્પણે 

જણાવવુ ં જોઈએ અને વોરન્ટટી, અર્પવાર્દો અને વીમાકવચની શરતો સ્ર્પષ્ટ રીતે સમજાવવી 
જોઈએ.  

ઉત્ર્પાર્દન ર્પર મજૂંરીને ર્પાત્ર વધારાના કવચ (એડ-ઓન કવસા તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે) લાભની 
તકના સબંધંમા ં સ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવવા જોઈએ. ઉર્પરાતં આ તમામ વધારાના કવચ સાથે 

સબંરં્ધત પ્રીર્મયમ મખુ્ય ઉત્ર્પાર્દનના પ્રીર્મયમની રકમથી 30 ટકાથી  વધારે ન હોવુ ંજોઈએ.  
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મારહતીર્પત્રમા ંજાહરે કરવી ર્પડ ેતેવી અન્ટય મહત્ત્વપણૂા મારહતીમા ંર્નમ્પનક્ષલક્ષખત સામેલ છેેઃ 

 I. ર્વર્વધ વયજૂથના લોકો કે ર્વર્વધ પ્રવેશ વયના લોકો માટે કવચ અને પ્રીર્મયમમા ં
કોઈ ફરક 

 II. ર્પોક્ષલસીની રરન્ટયઅૂલ શરતો 
 III. ચોક્કસ સજંોગોમા ંર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાની શરતો 
 IV. ર્વર્વધ સજંોગો હઠેળ લાગ ુકોઈ રડસ્કાઉન્ટ્સ કે લોરડિંગની ર્વગત 
 V. પ્રીર્મયમ સરહત ર્પોક્ષલસીની શરતોમા ંકોઈ પનુરાવતાન કે સધુારણાની શક્યતા 
 VI. એક જ વીમાકંર્પની સાથે વહલેાસર પ્રવેશ, સતત રરન્ટયઅૂલ, ર્દાવાના અનકુળૂ 

અનભુવો વગેરે માટે ર્પોક્ષલસીધારકને કોઈ છૂટછાટ  
 VII. તમામ હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ ર્પોટેબલ છે તેવુ ં જાહરેનામુ ં એટલે કે આ 

ર્પોક્ષલસીઓ સમાન લાભ સાથે સમાન કવચ ઓફર કરતી અન્ટય કોઈ ર્પણ વીમાકંર્પની 
ર્પાસે રરન્ટય ૂકરી શકાશે. 

સામાન્ટય રીતે હલે્થ ર્પોક્ષલસીની વીમાકંર્પનીઓ તેમના હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ર્વશે મારહતીર્પત્ર 

પ્રકાર્શત કરે છે. આ પ્રકારના કેસમા ં અરજીઓ જાહરેનામુ ં ધરાવે છે કે ગ્રાહકે મારહતીર્પત્રનો 
અભ્યાસ કયો છે અને તેની સાથે સમંત છે.  

 

D. પ્રીર્મયમની રસીર્દ 

જયારે ગ્રાહક પ્રીર્મયમની ચકુવણી વીમાકંર્પનીને કરે છે, ત્યારે વીમાકંર્પની રસીર્દ કે ર્પહોંચ 

આર્પવા બધંાયેલી છે. કોઈ પ્રીર્મયમ અગાઉથી ચકુવાયુ ં હોય તો તેવા રકસ્સામા ં ર્પણ રસીર્દ 

આર્પવામા ંઆવે છે.  

વ્યાખ્યા 

પ્રીર્મયમ એ વીમાધારક દ્વારા વીમાકરાર હઠેળ વીમા સબંરં્ધત ર્વષયવસ્તનુો વીમો ઉતરાવવા 
માટે વીમાકંર્પનીને ચકુવવી ર્પડતી રકમ છે.  

I. એડવાન્ટસમા ંપ્રીર્મયમની ચકુવણી (વીમા ધારા, 1938ની કલમ 64 VB)  

વીમા ધારા મજુબ, વીમાકવચની શરૂઆતની તારીખ અગાઉ એડવાન્ટસમા ં પ્રીર્મયમની 
ચકુવણી થવી જોઈએ. આ મહત્ત્વપણૂા જોગવાઈ છે, જે સરુ્નર્િત કરે છે કે જયારે વીમાકંર્પની 
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દ્વારા પ્રીર્મયમ મળે ત્યારે કાયરે્દસર વીમાકરાર પણૂા થઈ શકશે અને વીમાકંર્પની દ્વારા જોખમ 

ગ્રહણ કરી શકાશે. આ કલમ ભારતમા ંનોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગની ર્વશેષ સરુ્વધા છે.  

મહત્ત્વપણૂા બાબતો 

 I. વીમા ધારા-1938ની કલમ 64 VB જણાવે છે કે જયા ંસધુી એડવાન્ટસમા ંપ્રીર્મયમ નહીં મળે 

કે ચકુવવાની ખાતરી નહીં મળે અથવા ર્નર્િત રીતે જમા કરવામા ંનહીં આવે ત્યા ંસધુી 
વીમાકંર્પની કોઈ ર્પણ પ્રકારનો જોખમનો સ્વીકાર નહીં કરે. 

 II. વીમાકંર્પની વતી વીમા એજન્ટટ પ્રીર્મયમ એકત્ર કરે તો તેણે બેન્ટક અને ર્પોસ્ટ ર્વભાગમા ં
રજાના રર્દવસોને બાર્દ કરતા 24 કલાકની અંર્દર તેનુ ં કર્મશન કાપ્યા ર્વના પ્રીર્મયમની 
સપંણૂા રકમ વીમાકંર્પનીમા ંજમા કરવી ર્પડશે અથવા ર્પોસ્ટ દ્વારા મોકલવી ર્પડશે. 

 III. અહીં એવી ર્પણ જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે કે જે તારીખે પ્રીર્મયમની ચકુવણી રોકડમા ંકે 

ચેક મારફતે થશે તે તારીખથી જોખમ ધારણ થઈ શકે છે. 

 IV. જયા ંપ્રીર્મયમની ચકુવણી ર્પોસ્ટલ કે મની ઓડાર કે ચેક દ્વારા થાય છે, ત્યા ંજે તારીખે મની 
ઓડાર બકુ થશે કે ચેક ર્પોસ્ટ થશે તે તારીખે જોખમ ધારણ થઈ શકે છે. 

 V. ર્પોક્ષલસી રર્દ થવાથી કે તેની શરતોમા ંફેરફાર થવાથી કે અન્ટય કોઈ કારણસર વીમાધારકને 

પ્રીર્મયમનુ ં કોઈ ર્પણ રરફંડ ચકુવવાનુ ં બાકી હશે તો વીમાકંર્પની વીમાધારકને તેની 
ચકુવણી ક્રોસ કે ઓડાર ચેક કે ર્પોસ્ટલ/મની ઓડાર દ્વારા કરશે અને વીમાધારક ર્પાસેથી 
વીમાકંર્પની યોગ્ય રસીર્દ મેળવશે, તેમજ આ પ્રકારનુ ં રરફંડ એજન્ટટના ખાતામા ંજમા નહીં 
થાય. 

પ્રીર્મયમની ચકુવણીની ઉર્પરોક્ત પવૂાશરતો અર્પવાર્દરૂર્પ છે, જે વીમા ર્નયમ 58 અને 59મા ં
પરૂી ર્પાડવામા ં આવી છે. એક જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી જેવી 12 મરહનાથી વધારે ચાલી તેવી 
ર્પોક્ષલસીઓના કેસમા ંહપ્તાવાર ચકુવણી માટે છે. અન્ટયમા ંચોક્કસ કેસમા ંબેન્ટક ગેરેન્ટટી મારફતે 

ચકુવણી સામેલ છે, જયા ંચોક્કસ પ્રીર્મયમ અગાઉથી નક્કી ન થઈ શકે અથવા વીમાકંર્પની 
ર્પાસે ક્લાયન્ટટ દ્વારા જાળવવામા ંઆવતા રોકડ થાર્પણના ખાતામા ંડકે્ષબટ ન થઈ શકે. 

II. પ્રીર્મયમની ચકુવણીની ર્પદ્ર્ત 

મહત્ત્વપણૂા બાબત 

વીમા ર્પોક્ષલસી લેનાર કોઈ વ્યસ્ક્ત કે ર્પોક્ષલસીધારક દ્વારા વીમાકંર્પનીને થતી પ્રીમર્યમની 
ચકુવણી નીચેની ર્પદ્ર્તઓમાથંી કોઈ ર્પણ ર્પદ્ર્ત દ્વારા થઈ શકે છે: 
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i. રોકડ 

ii. ચેક, રડમાન્ટડ િાફ્ટ, રે્પ ઓડાર, ભારતમા ંકોઈ ર્પણ અનસુકૂ્ષચત બેન્ટક ર્પર બેન્ટકરનો ચેક 

જેવા કોઈ ર્પણ માન્ટયતાપ્રાપ્ત બેક્ન્ટકિંગ માધ્યમ મારફતે; 

iii. ર્પોસ્ટલ મની ઓડાર; 

iv. કે્રરડટ કે ડકે્ષબટ કાડ્ાસ; 

v. બેન્ટક ગેરેન્ટટી કે કેશ રડર્પોક્ષઝટ; 

vi. ઇન્ટટરનેટ; 

vii. ઇ-ટ્રાન્ટસફર 

viii. અરજર્દાર કે ર્પોક્ષલસીધારક કે બેન્ટક ટ્રાન્ટસફસા મારફતે જીવન વીમાધારકની સચૂના 
મારફતે સીધુ ંજમા કે; 

ix. સમયેસમયે ઓથોરરટી દ્વારા મજૂંર કરવામા ં આવી શકે તેવી અન્ટય કોઈ ર્પદ્ર્ત કે 

ચકુવણી; 

ઇરડાના ર્નયમનો મજુબ, અરજર્દાર/ર્પોક્ષલસીધારક નેટ બેક્ન્ટકિંગ / ડકે્ષબટ કાડા મારફતે 

પ્રીમર્યમની ચકુવણી કરવા ઇચ્છે તો ચકુવણી આ અરજર્દાર/ર્પોક્ષલસીધારકના નામે ઇશ્ય ૂ

થયેલા ડકે્ષબટ કાડા/નેટ બેક્ન્ટકિંગ એકાઉન્ટટ મારફતે જ થવી જોઈએ. 

 

સ્વયરં્પરરિણ  2 

પ્રીર્મયમની ચકુવણી ચેક દ્વારા થશે, તો ર્પછી નીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંહશે? 

I. ચેક ર્પોસ્ટ થાય તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે 
II. વીમા કંર્પની દ્વારા ચેક જમા કરાવવામા ંઆવે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે  
III. વીમા કંર્પનીને ચેક જે તારીખે ચેક મળે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે 
IV. અરજર્દાર ચેક ઇશ્ય ૂકરે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે. 

E. ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ 

ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ 

ર્પોક્ષલસી ઔર્પચારરક ર્દસ્તાવેજ છે, જે વીમાકરારના પરુાવા પ્રર્દાન કરે છે. આ ર્દસ્તાવેજને 
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ભારતીય સ્ટેમ્પર્પ ધારા, 1899 ની જોગવાઈ મજુબ સ્ટેમ્પર્પ થવુ ંજોઈએ.  

વીમાધારકના રહતનુ ં સરંિણ કરવા ઇરડાના ર્નયમનો હલે્થ વીમામા ર્પોક્ષલસીમા ં કઈ બાબતો 
સામેલ હોવી જોઈએ તે નક્કી કરે છેેઃ 

 I. વીમાધારક અને વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવતી અન્ટય કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તનુ ં નામ(નામો) અને 

સરનામુ ં(સરનામા) 
 II. સરં્પર્િની સપંણૂા ર્વગત અથવા વીમાધારકનુ ંરહત 
 III. ર્પોક્ષલસી હઠેળ અને જયા ંયોગ્ય જણાય ત્યા ંસકંટ મજુબ વીમાર્પાત્ર રહત  
 IV. વીમાની મદુ્દત 
 V. આવરી લેવાયેલ અને બાકાત રાખવામા ંઆવેલ સકંટ  
 VI. કોઈ વધારાની/બાકાત રાખવામા ંઆવી શકે તેવી બાબતો 
 VII. ચકુવવાર્પાત્ર પ્રીર્મયમ અને જયા ં પ્રીર્મયમ બધં બેસાડવાનો કામચલાઉ ર્વષય છે, 

પ્રીર્મયમની ગોઠવણનો આધાર  
 VIII. ર્પોક્ષલસીની શરતો, ર્નયમો અને બાયંધરીઓ  
 IX. ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવો કરવા જેવી ઘટના ઘટે તો વીમાધારક દ્વારા લેવા ર્પડ ેતેવા ર્પગલા ં
 X. ર્દાવો કરવો ર્પડ ે તેવા ઘટના ઘટે તો વીમાની ર્વષયવસ્તનુા સબંધંમા ં વીમાધારકની 

જવાબર્દારીઓ અને આ સ્સ્થર્તસજંોગોમા ંવીમાકંર્પનીના અર્ધકારો  
 XI. કોઈ ર્વશેષ સજંોગો  
 XII. ખોટી રજૂઆત, ગોટાળા, આવશ્યક હકીકતોના અસ્ર્પષ્ટીકરણ કે વીમાધારકના 

અસહકારના આધારે ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાની જોગવાઈ 
 XIII. વીમાકંર્પનીનુ ંસરનામુ,ં જયા ંર્પોક્ષલસી સબંરં્ધત તમામ વ્યવહાર મોકલવાનો હોય છે  
 XIV. ર્વશેષ કવચની ર્વગત, જો કોઈ હોય  
 XV. ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થાની ર્વગત અને લોકર્પાલનુ ંસરનામુ ં

ર્દરેક વીમાકંર્પનીએ ર્પોક્ષલસીની શરતોના સબંધંમા ં ઊભા થતા ર્દાવા ર્દાખલ કરવા સબંરં્ધત 

વીમાધારક દ્વારા પણૂા કરવામા ં આવતી જરૂરરયાતો ર્પર મારહતગાર રહવે ુ ં જોઈએ અને ર્નયર્મત 

સમયાતંરે (વીમાધારક)ને જાણકારી આર્પતા રહવે ુ ંજોઈએ અને વીમાધારક દ્વારા એવી ર્પદ્ર્તઓ 

અનસુરવી જોઈએ જેથી ર્દાવાની વહલેાસર ર્પતાવટ કરવા વીમાકંર્પની સિમ બનવી જોઈએ. 
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F. શરતો અને વોરન્ટટી 

અહીં ર્પોક્ષલસીની શરતોમા ંઉર્પયોગ થતી બે મહત્ત્વપણૂા બાબતો સમજાવવી અગત્યની છે. તેને 

શરતો અને વોરન્ટટી કહવેાય છે.  

 I. શરતો 
વીમાકરારમા ંશરત એક જોગવાઈ છે, જે સમજૂતીનો આધાર બનાવે છે.  

ઉર્દાહરણો : 

 I. મોટા ભાગની વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ંજણાવવામા ંઆવતી પ્રમાણભતૂ શરતોમાનંી એક 

શરત: 
જો ર્પોક્ષલસી હઠેળ કોઈ લાભ લેવા વીમાધારક દ્વારા ર્દાવો કોઈ ર્પણ રીતે ગોટાળાયકુ્ત 

હશે, અથવા કોઈ ખોટી જાહરેાત કરવામા ં આવી હશે કે ખોટો પરુાવો રજૂ કરવામા ં
આવ્યો હશે અથવા વીમાધારક દ્વારા કોઈ ખોટા સાધનનો ઉર્પયોગ થયો હશે કે 

ઇરાર્દાપવૂાક નકુસાન કરવામા ંઆવ્યુ ંહશે, તો આ ર્પોક્ષલસી હઠેળના તમામ લાભ રર્દ 

કરવામા ંઆવશે.  

 II. હલે્થ ર્પોક્ષલસીમા ંર્દાવાની જાણ કરવાની સ્સ્થર્તમા ંઆવુ ંજણાવી શકાય છે:  
ર્દાવો હોસ્સ્ર્પટલમાથંી રજા મળયાની તારીખથી ચોક્કસ રર્દવસની અંર્દર ર્દાખલ કરવો 
જોઈએ. જોકે અર્ત મશુ્કેલીના કેસમા ંઆ શરતમા ંછૂટછાટ આર્પવામા ંઆવે છે, જેમા ં
વીમાધારક કે તેમના વતી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત ર્નર્િત સમયમયાાર્દામા ં ર્દાવો ર્દાખલ 

કરવાની કે આ પ્રકારની નોરટસ આર્પવાની સ્સ્થર્તમા ં ન હોય તેવી રજૂઆત સાથે 

કંર્પનીને સતંોષ થાય.  

આ શરતનો ભગં કરવામા ંઆવશે તો વીમાકંર્પની ર્પોક્ષલસીને રર્દબાતલ કરી શકે છે. 

 II. વોરન્ટટી 
વીમાકરારમા ં ચોક્કસ સજંોગો હઠેળ વીમાકંર્પનીની જવાબર્દારી મયાારર્દત કરવા વૉરંટીનો 
ઉર્પયોગ થાય છે. વીમાકંર્પનીઓ જોખમ ઘટાડવા યોગ્ય વૉરંટીને સામેલ કરે છે. વૉરંટી સાથે 

વીમાધારક કેટલીક જવાબર્દારીઓ લે છે, જેને ચોક્કસ સમયગાળામા ંઅને ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત 

ર્દરર્મયાન પણૂા કરવી જરૂરી છે તેમજ આ વીમાધારક દ્વારા આ જવાબર્દારીઓની પતૂાતા ર્પર 

વીમાકંર્પનીની જવાબર્દારી નક્કી થાય છે. જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન કરવા અને તેમા ં વધારો 
કરવા વૉરંટી આવશ્યક ભરૂ્મકા ભજવે છે. 
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વૉરંટી ર્પોક્ષલસીમા ં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થતી શરત છે, જેનુ ંકરારની કાયરે્દસરતા માટે શબ્ર્દસહ 

ર્પાલન થવુ ંજરૂરી છે. વૉરંટી અલગ ર્દસ્તાવેજ નથી, ર્પણ ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ છે. આ 

કરાર પવૂમેટની શરત છે. તે જોખમનો ર્નણાય લેવા આવશ્યક છે કે નહીં તે બાબત ધ્યાનમા ંરાખ્યા 
ર્વના તેનુ ંસખત રીતે અને શબ્ર્દસહ ર્પાલન થવુ ંજોઈએ.  

જો વૉરંટીનુ ંઉલ્લઘંન થાય અને આ ઉલ્લઘંન કોઈ ખાસ નકુસાન માટે જવાબર્દાર ન હોય તેવુ ં
સ્ર્પષ્ટર્પણે સ્થાર્ર્પત થાય તો ર્પણ વીમાકંર્પનીઓ ર્પાસે ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાનો ર્વકલ્ર્પ હોય છે. 

જોકે વ્યવહારરક રીતે જોઈએ તો જો વૉરંટીનુ ંઉલ્લઘંન સપંણૂાર્પણે ટેકર્નકલ રીતે થયુ ંહોય અને 

તેના ર્પગલે કોઈ ર્પણ રીતે નકુસાન ન થયુ ંહોય  તો વીમાકંર્પનીઓ તેમના ર્વવેકનો ઉર્પયોગ 

કરીને કંર્પની ર્પોક્ષલસીની માગાર્દર્શિકા અને ર્નયમો મજુબ ર્દાવાઓની પ્રરક્રયા આગળ ધર્પાવી શકે 

છે. આ પ્રકારના કેસમા ંનકુસાનને સમાધાનના ર્દાવા તરીકે ગણી શકાશે અને ર્દાવાની ઊંચી 
ટકાવારી માટે ર્પતાવટ થશે, ર્પણ 100 ટકા નહીં.  

ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસી વૉરંટી આવી હોઈ શકે છે  

એ જરૂરી કરવામા ંઆવ્યુ ંછે કે, ર્પાચંથી વધારે વ્યસ્ક્તઓ એકસાથે એર મસુાફરી નહીં કરે.જો આ 

વોરન્ટટીનુ ંઉલ્લઘંન થશે તો વળતર કેવી રીતે ચકુવવામા ંઆવશે તેના ર્પર વોરન્ટટી જણાવી શકે 

છે. 

સ્વયરં્પરરિણ 4 

વોરંટી સાથે સબંરં્ધત નીચેનુ ંકયુ ંર્નવેર્દન સાચુ ંછે? 

A. વોરંટી એક શરત છે, જેનુ ંર્પાલન ર્પોક્ષલસીમા ંઉલ્લેખ ર્વના થાય છે  
B. વોરંટી ર્પોક્ષલસીમા ંસ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થયેલી શરત છે  
C. વોરંટી ર્પોક્ષલસીમા ંઅક્ષભવ્યક્ત થયેલી શરત છે અને વીમાધારકને અલગ રીતે જણાવવામા ં

આવે છે તેમજ તે ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ નથી  
D. જો વૉરંટીનુ ં ઉલ્લઘંન થાય અને જોખમ નક્કી કરવા આવશ્યક ત્ય ન હોય તો ર્પણ 

ર્દાવાની ર્પતાવટ થઈ શકે છે  
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G. પરુાવા કે સમથાનો કે સમંર્તઓ 

સામાન્ટય રીતે વીમાકંર્પનીઓ પ્રમાણભતૂ ફોમામા ં ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરે છે; જેમા ં કેટલાકં ચોક્કસ 

સકંટો માટે સરુિાકવચ પરંુૂ ર્પાડવામા ંઆવે છે અને કેટલાકં જોખમોનેબાકાત રાખવામા ંઆવે છે.  

વ્યાખ્યા 

જો ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરતી વખતે કેટલીક શરતો અને ર્નયમોમા ંફેરફાર કરવાની જરૂર ર્પડ ેતો પરુાવા 
કે સમંર્ત નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે સધુારણા/ફેરફારો કરવામા ંઆવે છે  

તે ર્પોક્ષલસી સાથે સલંગ્ન છે અને તેનો ભાગ છે. ર્પોક્ષલસી અને પરુાવા સયંકુ્તર્પણે કરારનો પરુાવો 
છે. ર્પોક્ષલસી મજૂંર કરવાની પ્રરક્રયાના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પણ પરુાવા ઇશ્ય ૂકરી શકાય છે, 

જેથી ફેરફારો/સધુારાની નોંધ કરી શકાય છે. 

જયારે આવશ્યક ત્યોમા ંફેરફારો થાય છે ત્યારે વીમાધારકે આ અંગે વીમાકંર્પનીને જાણ કરવી 
ર્પડશે, જે તે અંગે નોંધ લેશે અને સમંર્ત મારફતે વીમા કરારમા ંસામેલ કરશે. 

સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસી હઠેળ સમંર્તમા ંઆ બાબત સામેલ હોય છે: 

a) વીમાકૃત રકમમા ંફેરફાર/સધુારો  
b) બેન્ટકમાથંી લોન લઈને કે મોગમેટજ ર્પોક્ષલસી મારફતે વીમાર્પાત્ર રહતમા ંફેરફાર  
c) વધારાના સકંટ/ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત વધારવા વીમાનુ ંર્વસ્તરણ 
d) જોખમમા ં ફેરફાર ર્દા.ત. મા ં ફેરફાર કે ફાયર વીમામા ં ક્ષબક્લ્ડિંગની કે ઓવરસીઝ ટ્રાવેલ 

ર્પોક્ષલસીના કેસમા ંસ્થળો 
e) અન્ટય સ્થળે સરં્પર્િનુ ંહસ્તાતંરણ  
f) વીમાને રર્દબાતલ 
g) નામ કે સરનામામા ંફેરફાર વગેરે 

પરુાવાના નમનૂા 

ઉર્દાહરણ માટે, કેટલીક સમંર્તઓના લખાણ નમનૂા નીચે રજૂ કરવામા ંઆવ્યા ંછે: 

ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવી 

વીમાધારકની ર્વનતંી મજુબ આ ર્પોક્ષલસી દ્વારા વીમો અહીં <તારીખ>થી રર્દ જાહરે કરવામા ંઆવ્યો 
છે. વીમો નવ મરહના સધુી લાગ ુહતો, વીમાધારકને કોઈ રરફંડ બાકી નથી.  
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ર્પોક્ષલસીમા ંવધારાના સભ્યને વધારાનુ ંકવચ  

વીમાધારકની ર્વનતંી ર્પર અહીં <તારીખ>થી અસર સાથે ઉર્પરોક્ત ર્પોક્ષલસીમા ં કુમારી રત્ના 
ર્મસ્તરી, વીમાધારકની ર્પાચં વષાની પતુ્રીને રૂ.3 લાખની વીમાકૃત રકમ સાથે સામેલ કરવા 
સમંર્ત વ્યસ્ક્ત કરવામા ંઆવી છે. 

તેને ધ્યાનમા ંરાખીને વીમાધારકને અહીં વધારાનુ ંરૂ............પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરવામા ંઆવ્યુ ં
છે.  

 

સ્વયરં્પરરિણ 5 

વીમા ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરતી વખતે કેટલીક ચોકક્સ શરતો અને ર્નયમોમા ંફેરફાર કરવાની જરૂર ર્પડ,ે 

તો તેને __________ મારફતે કરવામા ંઆવે છે. 

i. વોરન્ટટી 
ii. પરુાવા 
iii. ફેરફાર 
iv. સધુારાવધારા શક્ય નથી 

H. ર્પોક્ષલસીઓનુ ંઅથાઘટન 

વીમાના કરારો લેક્ષખતમા ંકરવામા ંઆવે છે અને વીમા ર્પોક્ષલસીની રૂર્પરેખા, શરતો અને ર્નયમો 
વીમાકંર્પનીઓ તૈયાર કરે છે. આ ર્પોક્ષલસીઓનુ ં અથાઘટન ચોક્કસ સવુ્યાખ્યાર્યત કરવામા ં
આવેલા ર્નયમો પ્રમાણે કરવામા ંઆવે છે અથવા ર્વર્વધ અર્દાલતો દ્વારા સ્થાર્ર્પત અથાઘટન 

મજુબ કરવામા ંઆવે છે. વીમા ર્પોક્ષલસી બનવાનો સૌથી મહત્ત્વપણૂા ર્નયમ એ છે કે તમામ 

ર્પિોનો આશય જળવાઈ રહવેો જોઈએ અને આ આશય ર્પોક્ષલસીના સરં્દભામા ંજોવો જોઈએ. જો 
ર્પોક્ષલસી સ્ર્પષ્ટ ન હોય તો ર્પોક્ષલસીની રૂર્પરેખા વીમાકંર્પનીએ બનાવવી હોવાના સામાન્ટય ર્નયમ 

ર્પર અર્દાલતો દ્વારા તેનુ ંઅથાઘટન વીમાધારકની તરફેણમા ંઅને વીમાકંર્પનીની ર્વરૂદ્મા ંથશે. 

ર્પોક્ષલસીના શબ્ર્દો કે લખાણોનુ ંઅથાઘટન નીચેના ર્નયમો મજુબ થાય છે: 

i. સ્ર્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત થયેલી કે લેક્ષખત શરત એ ગક્ષભિત શરત કરતા વધારે પ્રભાવશાળી છે, 

ર્સવાય કે જયા ંઆવી શરતો કરવામા ંઅસાતત્યતા ર્દાખવવામા ંઆવી હોય.  
ii. પ્રમાણભતૂ ર્પ્રન્ટટેડ ર્પોક્ષલસી ફોમા અને ટાઇર્પ થયેલા કે હસ્તક્ષલક્ષખત ર્વભાગો વચ્ચે 

શરતોમા ંર્વરોધાભાસ ઊભા થાય તો, કોઈ ખાસ કરારમા ંટાઇર્પ થયેલા કે હસ્તક્ષલક્ષખત 
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ભાગને ર્પિોના ઇરાર્દા તરીકે સ્વીકારવામા ંઆવશે, અને ઓરરજજનલ ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દોની 
અવગણના કરાશે      .  

iii. જો કરારના અન્ટય ભાગ સાથે પરુાવા કે સમથાક ર્દસ્તાવેજો સસુગંત ન હોય તો સમથાક 

પરુાવો જ  માન્ટય ગણાશે, કારણ કે તે ર્પછીનો ર્દસ્તાવેજ છે.  
iv. ઇટાક્ષલક્સમા ંપ્રસ્તતુ કલમો સાધારણ ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દો કે લખાણને રર્દ કરશે, જયા ંતેઓ 

અસાતત્યપણૂા હોય છે.  
v. ર્પોક્ષલસીના હારં્સયામા ં ર્પ્રન્ટટેડ કે ટાઇર્પ થયેલા શબ્ર્દોને ર્પોક્ષલસીની અંર્દરના શબ્ર્દોની 

સરખામણીમા ંવધારે મહત્ત્વ આર્પવામા ંઆવે છે.  
vi. ર્પોક્ષલસીની અંર્દર રહલેી કલમો અને હારં્સયામા ં રહલેી કલમો કરતા ર્પોક્ષલસી સાથે 

સલંગ્ન કલમો કે રે્પસ્ટ કરેલ કલમોનો અથા જ માન્ટય ગણાશે.  
vii. ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દો કરતા શાહીયકુ્ત રબર સ્ટેમ્પર્પ દ્વારા અંરકત લખાણો કે ટાઇર્પ કરાયેલા 

શબ્ર્દો વધારે માન્ટય ગણાશે.  
viii. ટાઇર્પ કે છર્પાયેલા લખાણ કરતા હસ્તક્ષલક્ષખત શબ્ર્દોનુ ંમહત્ત્વ વધારે છે. 
ix. છેલ્લે, જો કોઈ અસ્ર્પષ્ટતા હશે તો વ્યાકરણ અને ર્વરામક્ષચહ્નોના સામાન્ટય ર્નયમો લાગ ુ

ર્પડ ેછે.  

મહત્ત્વપણૂા બાબતો 

 ર્પોક્ષલસીનો મસુદ્દો 

કોઈ ર્પણ વીમા ર્પોક્ષલસી એક વ્યાવસાર્યક કરારનો પરુાવો છે અને અન્ટય કરારોની જેમ વીમા 
કરારોમા ં ર્પોક્ષલસીનો મસુદ્દો બનાવવાના સાધારણ ર્નયમો અને અર્દાલતો દ્વારા સ્વીકાયા 
અથાઘટનો લાગ ુર્પડ ેછે.  

ર્પોક્ષલસીનો મસુદ્દો બનાવવાનો મખુ્ય ર્નયમ એ છે કે કરાર સાથે સલંગ્ન ર્પિોનો આશય 

જળવાઈ રહવેો જોઈએ અને તે સૌથી વધ ુમહત્ત્વપણૂા છે. આ આશય ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ અને 

ર્દરખાસ્ત ફોમા, કલમો, સમરં્તઓ, વોરન્ટટી વગેરેમાથંી આશય મેળવવો જોઈએ અને કરારનો 
ભાગ બનવો જોઈએ.  

 લખાણનો અથા 

ર્પોક્ષલસીના મસુદ્દામા ંજે શબ્ર્દો કે લખાણનો ઉર્પયોગ થાય તેને સાધારણ અને લોકર્પ્રય અથામા ં
સમજવા જોઈએ. અહીં લખાણ માટે ઉર્પયોગ થયેલા શબ્ર્દોનુ ં અથાઘટન સાધારણ માણસ 

સમજશે તેવી રીતે થશે.  
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બીજી તરફ જયા ંસધુી વાક્યનો સરં્દભા બીજો કોઈ અથા ન સચૂવે ત્યા ંસધુી સામાન્ટય વ્યવસાય કે 

વેર્પારી અથા ધરાવતા શબ્ર્દોનો અથા તે જ લેવાશે. જયા ંશબ્ર્દોની વ્યાખ્યા કાયર્દા દ્વારા થાય છે, 

ત્યા ંતે વ્યાખ્યાના અથાનો ઉર્પયોગ થશે. 

વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ંઉર્પયોગમા ંલેવાતા અનેક શબ્ર્દો અગાઉના કાયર્દાકીય ર્નણાયોનો ર્વષય 

છે અને ઉચ્ચ અર્દાલતના તે ર્નણાયો નીચલી અર્દાલતના ર્નણાયો માટે બધંનકતાા રહશેે. 

ટેકર્નકલ શબ્ર્દો હંમેશા તેમના ટેકર્નકલ અથા આર્પશે, જયા ંસધુી તેનાથી ર્વર્પરીત અથાઘટન 

કરવાની સચૂના ન હોય ત્યા ંસધુી. 

 

I. રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 

મોટા ભાગની નોન-લાઇફ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ વાર્ષિક આધારે ઇશ્ય ૂથાય છે.  

વીમાધારકની ર્પોક્ષલસી ખાસ તારીખે પણૂા થાય છે તેવી સલાહ આર્પવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી 
વીમાકંર્પનીઓની નથી તેમ છતા ં ર્શષ્ટાચાર અને સ્વસ્થ વ્યાવસાર્યક કામગીરીના ભાગરૂરે્પ 

વીમાકંર્પનીઓ ર્પોક્ષલસી પણૂા થયાની તારીખ અગાઉ રરન્ટયઅૂલ નોરટસ મોકલે છે અને 

વીમાધારકને ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂકરાવવાની સચૂના આરે્પ છે. આ નોરટસમા ંર્પોક્ષલસી સાથે સબંરં્ધત 

તમામ પ્રસ્તતુ મારહતીઓ હોય છે, જેમ કે વીમાકૃત રકમ, વાર્ષિક પ્રીર્મયમ વગેરે. તેમા ં
વીમાધારકને સલાહ આર્પતી નોંધ ર્પણ હોય છે કે અગર જોખમમા ંફેરફાર થયો હોય તેવા કોઈ 

ર્પણ આવશ્યક ત્યોની જાણકારી વીમાકંર્પનીને આર્પવી જોઈએ. 

વીમાધારકનુ ં ધ્યાન એ કાયર્દાકીય જોગવાઈ પ્રત્યે ર્પણ ખેંચવામા ં આવે છે કે પ્રીર્મયમની 
ચકુવણી એડવાન્ટસમા ંન થાય ત્યા ંસધુી વીમાકંર્પની કોઈ જોખમ ગ્રહણ કરી ન શકે.. 

સ્વયરં્પરરિણ 6 

રરન્ટયઅૂલ નોરટસના સબંધંમા ંનીચેના ર્વધાનોમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

 I. ર્નયમ મજુબ, ર્પોક્ષલસી પણૂા થાય તેના 30 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 

મોકલવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીઓની છે  
 II. ર્નયમ મજુબ, ર્પોક્ષલસી પણૂા થાય તેના 15 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 

મોકલવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીઓની છે  
 III. ર્નયમ મજુબ, ર્પોક્ષલસી પણૂા થાય તેના 7 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 

મોકલવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીઓની છે  
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 IV. ર્નયમ મજુબ, ર્પોક્ષલસી પણૂા થાય તે અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટયઅૂલ નોરટસ મોકલવા 
વીમાકંર્પનીઓ કાયરે્દસર રીતે જવાબર્દાર નથી  
 

J. એક્ન્ટટ-મની લોન્ટડરરિંગ અને તમારા ગ્રાહકને જાણો માગાર્દર્શિકા 

અર્પરાધીઓ તેમની ગેરકાયરે્દસર પ્રવરૃ્િઓ મારફતે ભડંોળ મેળવે છે, ર્પણ મની લોન્ટડરરિંગ 

નામની પ્રરક્રયા દ્વારા કાયરે્દસર નાણા ંતરીકે મેળવવા ઇચ્છે છે.  

મની લોન્ટડરરિંગ એવી પ્રરક્રયા છે, જેના દ્વારા અર્પરાધીઓ નાણાનુ ં મળૂ છર્પાવવા ભડંોળનુ ં
હસ્તાતંરણ કરે છે અને અર્પરાધી પ્રવરૃ્િઓમાથંી થતી કમાણીની માક્ષલકીને છર્પાવે છે. આ 

પ્રરક્રયા દ્વારા નાણા ંતેની અર્પરાર્ધક ઓળખ ગમુાવે છે અને કાયરે્દસર હોય તેવુ ંલાગે છે.  

અર્પરાધીઓ તેમના નાણાનં ુ ં લોન્ટડરરિંગ કરવા બેન્ટકો અને વીમા સરહત નાણાકીય સેવાઓનો 
ઉર્પયોગ કરે છે. તેઓ ખોટી ઓળખનો ઉર્પયોગ કરીને નાણાકીય વ્યવહારો કરે છે, ર્દાખલા 
તરીકે, કેટલાકં પ્રકારના વીમાની ખરીર્દી કરે છે અને ર્પછી તેને ઉર્પાડી લે છે અને ત્યારબાર્દ હતે ુ

ર્પાર ર્પડી જાય ર્પછી ગાયબ થઈ જાય છે.  

મની લોન્ટડરરિંગના આ પ્રકારના પ્રયાસોને અટકાવવા ભારત સરહત ર્વશ્વભરના રે્દશોએ પ્રયાસ 

હાથ ધયાા છે. સરકારે વષા 2002મા ં ર્પ્રવેન્ટશન ઓફ મની લોન્ટડરરિંગ એક્ટ બનાવ્યો છે. તે ર્પછી 
તરત જ વીમા સેવાઓ માટે ર્વનતંી કરતા ગ્રાહકોની સાચી ઓળખ નક્કી કરવા, શકંાસ્ર્પર્દ 

વ્યવહારોનુ ંરરર્પોરટિંગ કરવા અને મની લોન્ટડરરિંગ સકંળાયેલુ ંહોય તેવા શકંાસ્ર્પર્દ કેસ ર્પર નજર 

રાખવા યોગ્ય ર્પગલા ંલેવા ઇરડાએ એક્ન્ટટ-મની લોન્ટડરરિંગ માગાર્દર્શિકા બહાર ર્પાડી હતી.  

તમારા ગ્રાહકને જાણો માગાર્દર્શિકા મજુબ, ર્દરેક ગ્રાહકને નીચેના ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરીને યોગ્ય 

ઓળખ આર્પવાની જરૂર છેેઃ 

 I. સરનામાની ખરાઈ 
 II. તાજેતરનો ફોટો 
 III. નાણાકીય સ્સ્થર્ત 
 IV. વીમાકરારનો હતે ુ

એટલે એજન્ટટને ગ્રાહકની સાચી ઓળખ સ્થાર્ર્પત કરવા વ્યવસાય કરતી વખતે ર્દસ્તાવેજો 
મેળવવાની જરૂર છે : 

 વ્યસ્ક્તગત કેસમા ં – આખુ ં નામ, સરનામુ,ં ઓળખ અને સરનામાના પરુાવા સાથે 

વીમાધારકના સરં્પકા  નબંરો, રે્પન નબંર અને નેફ્ટ હતે ુમાટે બેન્ટકની સપંણૂા ર્વગતો 
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 કોર્પોરેટના કેસમા ં – સસં્થાર્પનાનુ ં પ્રમાણર્પત્ર, એસોર્સએશનનો ઠરાવ અને કલમો, 
વ્યવસાયનુ ંસચંાલન કરવા ર્પાવર ઓફ એટની, રે્પન કાડાની નકલ 

 ર્પાટાનરર્શર્પ કંર્પનીઓના કેસમા ં – રજજસ્ટે્રશન સરટિરફકેટ (જો રજજસ્ટડા હોય તો), 
ર્પાટાનરર્શર્પનુ ં સોગરં્દનામુ,ં વ્યવસાયનુ ં સચંાલન કરવા કંર્પનીના ર્પાટાનર કે 

કમાચારીને આરે્પલી ર્પાવર ઓફ એટનીની નકલ, આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તની ઓળખનો 
પરુાવો 

 ટ્રસ્ટ અને ફાઉન્ટડશેનના કેસમા ં– ર્પાટાનરર્શર્પ જેવા જ પરુાવા 

અહીં એ નોંધવુ ંમહત્ત્વપણૂા છે કે આ પ્રકારની મારહતી ઉત્ર્પાર્દનના ક્રોસ-સેક્ષલિંગમા ંઅને 

માકેરટિંગના માધ્યમ તરીકે ઉર્પયોગી છે.  

સારાશં 

1. ર્દસ્તાવેજીકરણનો પ્રથમ તબક્કો અરજીર્પત્રક છે, જેની મારફતે વીમાધારક ર્પોતાની 
મારહતી આરે્પ છે અને તેને ક્યા પ્રકારની વીમાની જરૂર છે તે જણાવે છે 

2. ર્પોક્ષલસી શરૂ થતા અગાઉ આવશ્યક હકીકતોની મારહતી આર્પવાની ફરજ ઊભી થાય છે 

અને ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત ર્દરર્મયાન જળવાઈ રહ ેછે  
3. સામાન્ટય રીતે વીમા કંર્પનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમાના અંતે એકરાર કે ઘોષણા ઉમેરે છે, જેના ર્પર 

વીમાધારકે હસ્તાિર કરવા જરૂરી છે,  
4. સામાન્ટય રીતે અરજીની ર્વગતોમા ંનીચેની બાબતો સામેલ છે: 

a) અરજર્દારનુ ંપરંુૂ નામ 
b) અરજર્દારનુ ંસરનામુ ંઅને સરં્પકા  ર્વગત 
c) હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓના કેસમા ંબેન્ટકની ર્વગતો 
d) અરજર્દારનો વ્યવસાય, વેર્પાર કે ધધંો 
e) વીમાના ર્વષયવસ્તનુી ર્વગત અને ઓળખ 
f) વીમાકૃત રકમ 
g) અગાઉ અને હાલનો વીમો 
h) નકુસાનનો અનભુવ 
i) વીમાધારક દ્વારા જાહરેનામ ુ

5. વીમાધારક દ્વારા વીમાકંર્પનીને જોખમ ર્વશે પરૂી ર્પાડવામા ં આવતી આવશ્યક મારહતી 
સરુ્નર્િત કરવાની જવાબર્દારી મધ્યસ ્તરીકે કામ કરતા એજન્ટટની હોય છે.  
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6. ર્દરખાસ્તની ચકાસણી કરવાની અને તેનો સ્વીકાર કરવાના ર્નણાયની પ્રરક્રયા વીમાકરણ 

તરીકે ઓળખાય છે. 
7. હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓમા ંમારહતીર્પત્ર વીમાધારકને પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે અને તેણે અરજીમા ં

જાહરે કરવુ ંર્પડ ેછે કે તેણે તેનો અભ્યાસ કયો છે અને તેને બરોબર સમજયા ંછે. 
8. પ્રીર્મયમ એ વીમાના કરાર હઠેળ વીમાની ર્વષયવસ્તનેુ સરુક્ષિત કરવા માટે વીમાકંર્પનીને 

વીમાધારક દ્વારા પરૂી ર્પાડવામા ંઆવતી રકમ છે. 
9. પ્રીર્મયમની ચકુવણી રોકડમા,ં કોઈ માન્ટયતાપ્રાપ્ત બેક્ન્ટકિંગ માધ્યમ, ર્પોસ્ટલ મની ઓડાર, 

કે્રરડટ કે ડકે્ષબટ કાડા, ઇન્ટટરનેટ, ઇ-ટ્રાન્ટસફર, સીધી જમા કરવી કે સમયે સમયે સિામડંળ 

દ્વારા માન્ટય અન્ટય કોઈ ર્પદ્ર્ત દ્વારા થઈ શકે છે. 
10. વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર વીમાના અસ્સ્તત્વનો પરુાવો છે, જે જરૂર ર્પડ ે ત્યારે પરુાવા સ્વરૂરે્પ રજૂ 

કરવામા ંઆવે છે  
11. ર્પોક્ષલસી ઔર્પચારરક ર્દસ્તાવેજ છે, જે વીમાના કરારનો પરુાવો પરૂો ર્પાડ ેછે. 
12. વૉરન્ટટી વીમામા ં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થતી શરત છે, જેનુ ં ર્પાલન વીમાની માન્ટયતા માટે 

શબ્ર્દસહ કરવુ ંર્પડ ેછે. 
13. જો વીમાના સમયે કેટલીક ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમો સધુારવાની જરૂર ઊભી થાય તો 

પરુાવા નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે આ સધુારણા/ફેરફારો કરવામા ંઆવે છે. 
14. વીમાનો મસુદ્દો બનાવવાનો સૌથી મહત્ત્વપણૂા ર્નયમ એ છે કે ર્પિોના આશયનુ ંઅથાઘટન 

જળવાઈ રહવે ુ ંજોઈએ અને આ આશય ર્પોક્ષલસીમા ંરે્દખાવો જોઈએ. 
15. મની લોન્ટડરરિંગ એટલે ગેરકાયરે્દસર રીતે મેળવવામા ંઆવેલા નાણાને કાયરે્દસર બનાવવા 

અને આ પ્રવરૃ્િને અટકાવવા ભારત સરહત દુર્નયાભરના રે્દશોમા ં કાયર્દા બનાવવામા ં
આવ્યા છે 

16. એજન્ટટ તમારા ગ્રાહકને જાણો માગાર્દર્શિકનુ ં અનકુરણ કરવા અને આ માગાર્દર્શિકા મજુબ 

જરૂરી ર્દસ્તાવેજો મેળવવા જવાબર્દાર છે. 

 

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો 

 I. ર્પોક્ષલસીનુ ંફોમા  
 II. પ્રીર્મયમની એડવાન્ટસ ચકુવણી 
 III. વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર 
 IV. રરન્ટયઅૂલ નોરટસ  
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 V.  વોરન્ટટી 
 VI. શરત 
 VII. પરુાવા 
 VIII. મની લોન્ટડરરિંગ 
 IX. તમારા ગ્રાહકને જાણો 
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પ્રકરણ 8 

હલે્થ વીમાના ઉત્ર્પાર્દનો 
 

પ્રકરણ ર્પરરચય 

આ પ્રકરણ તમને ભારતમા ં ર્વર્વધ વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા ઓફર થતા હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની 
એકંર્દર સમજણ આર્પશે. ફક્ત એક ઉત્ર્પાર્દન મેરડક્લેઇમથી લઈને ર્વર્વધ પ્રકારના સેંકડો 
ઉત્ર્પાર્દનોમાથંી ગ્રાહક યોગ્ય કવચ ર્પસરં્દગી કરવાનો અવકાશ ધરાવે છે. આ પ્રકરણ ર્વર્વધ 

હલે્થ ઉત્ર્પાર્દનોની ખાર્સયતો સમજાવે છે, જેને વ્યસ્ક્ત, કુટંુબ અને ગ્રરૂ્પ લઈ શકે છે. 

અભ્યાસના ર્પરરણામો 

 

A. હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનુ ંવગીકરણ 
B. હલે્થ વીમામા ંધારાધોરણો ર્પર ઇરડાની માગાર્દર્શિકા 
C. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવવાના ખચાનુ ંવળતર આર્પતા ઉત્ર્પાર્દનો 
D. વધારાના વીમાકવચો કે ઊંચા કર્પાતને ર્પાત્ર વીમા યોજનાઓ 
E. વરરષ્ઠ નાગરરકો માટેની ર્પોક્ષલસી 
F. સ્થાયી લાભ આર્પતા કવચ – હોસ્સ્ર્પટલ કેશ, ગભંીર ક્ષબમારી 
G. લાબંા ગાળા સધુી સારસભંાળનુ ંવળતર આર્પતા ઉત્ર્પાર્દનો 
H. સયંકુ્ત ઉત્ર્પાર્દનો 
I. રે્પકેજ ર્પોક્ષલસીઓ 
J. ગરીબો માટે મળૂભતૂ વીમો અને હલે્થ વીમો 
K. રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય વીમા યોજના 
L. પ્રધાનમતં્રી સરુિા ક્ષબમા યોજના 
M. પ્રધાનમતં્રી જન ધન યોજના 
N. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત અને ર્વકલાગંતા વીમા કવચ 
O. ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા કવચ 
P. ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા કવચ 
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Q. ર્વશેષ ઉત્ર્પાર્દનો 
R. હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓની મહત્ત્વપણૂા શરતો 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની બાબતોમા ંસિમ થવા જોઈએ: 

i. હલે્થ વીમાના ર્વર્વધ પ્રકારનો સમજાવી શકવા જોઈએ 

ii. હલે્થ વીમામા ંધારાધોરણો સ્થાર્ર્પત કરવા ર્પર ઇરડાની માગાર્દર્શિકાઓ સમજાવવી  

iii. ભારતીય બજારમા ંઅત્યારે ઉર્પલબ્ધ ર્વર્વધ પ્રકારના હલે્થ ઉત્ર્પાર્દનોની ચચાા કરી શકવા 
જોઈએ 

iv. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમા કવચને સમજાવવા જોઈએ  

v. ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા કવચની ચચાા કરવા સિમ હોવા જોઈએ 

vi. હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓની મખુ્ય શરતો અને જોગવાઈઓ સમજી શકવા જોઈએ 
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A. સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનુ ંવગીકરણ 

1. સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો ર્પરરચય 

ઇરડાના સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમા સબંરં્ધત ર્નયમો સ્વાસ્્ય વીમાને નીચે મજુબ વ્યાખ્યાર્યત 

કરે છે 

વ્યાખ્યા 

“હલે્થ વીમા વ્યવસાય” “સ્વાસ્્ય વીમાનુ ંકવચ” એટલે વીમા કરારની અસર જે મારં્દગીના 
લાભ કે તબીબી, સજર્જકલ કે હોસ્સ્ર્પટલ ખચાના ફાયર્દા પ્રર્દાન કરે છે, જેમા ંવીમાકૃત ફાયર્દા 
અને લાબંા ગાળાની સારસભંાળ, પ્રવાસ વીમો અને વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ સામેલ છે.  

ભારતીય બજારમા ંઉર્પલબ્ધ મોટા ભાગના સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના ઉત્ર્પાર્દનો હોસ્સ્ર્પટલમા ં
ભરતી થઈને સારવાર મેળવવા માટેના ઉત્ર્પાર્દનો છે. આ ઉત્ર્પાર્દનો હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર 

ર્દરર્મયાન વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને ઉઠાવવો ર્પડતા ખચાને આવરી લે છે. આ પ્રકારના ખચા બહ ુ

વધારે હોય છે અને બજારમા ંહલે્થકેર, સજર્જકલ પ્રરક્રયા, નવા અને વધારે ખચાાળ ટેકનોલોજી 

અને નવા પ્રકારની ર્દવાઓના ખચાના કારણે સામાન્ટય માણસની ર્પહોંચની બહાર હોય છે. 

હકીકતમા ંવ્યસ્ક્ત કોઈ ર્પણ હલે્થ વીમા ર્વના નાણાકીય રીતે સદ્ર હોય તો ર્પણ આ પ્રકારના 
ખચાને ર્પહોંચી વળવા મશુ્કેલ હોય છે.  

એટલે સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમો મખુ્યત્વે બે કારણોસર મહત્ત્વપણૂા છે: 

 કોઈ ર્પણ ક્ષબમારીના રકસ્સામા ંતબીબી સરુ્વધાઓ માટે ચકુવણી કરવા નાણાકીય સહાય 

પ્રર્દાન કરવી. 
 વ્યસ્ક્તની બચતનુ ંસરંિણ કરવુ,ં જે ક્ષબમારીમા ંધોવાઈ શકે છે.  

હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લેતો પ્રથમ રરટલ હલે્થ વીમો – મેરડક્લેઇમ – 

1986મા ં4 સરકારી િેત્રની વીમાકંર્પનીઓએ પ્રસ્તતુ કયો હતો. આ કંર્પનીઓએ યવુાનો માટે 

તેમના ર્નવિૃ ર્પછીના તબીબી ખચાાઓને આવરી લેવા ભર્વષ્ય આરોગ્ય ર્પોક્ષલસી, પ્રવાસમા ં
વીમાની સરુ્વધા ઓફર કરવા ઓવરસીઝ મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી અને ગરીબ લોકો માટે જન 

આરોગ્ય વીમા ર્પોક્ષલસી જેવા અન્ટય વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ર્પણ પ્રસ્તતુ કયાા હતા.  

ર્પછી વીમા િેત્ર ખાનગી િેત્ર માટે ખલુ્લુ ંમકૂાયુ ંહતુ,ં જેના ર્પગલે હલે્થ વીમા બજારમા ંઘણી 
કંર્પનીઓએ પ્રવેશ કયો છે. આ રીતે આ વ્યવસાયનો મોટો ફેલાવો થયો હતો, ર્વર્વધ પ્રકારના 
હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો પ્રસ્તતુ થયા હતા અને તેમા ંકેટલાકં નવા કવચ ર્પણ ઉમેરાયા હતા.  
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અત્યારે હલે્થ વીમા સેગમેન્ટટ મોટા ર્પાયે ર્વકર્સત થયુ ં છે, સ્વતતં્ર હલે્થ વીમા કંર્પનીઓ અને 

જીવન વીમા કંર્પનીઓ ઉર્પરાતં તમામ સાધારણ વીમા કંર્પનીઓ સેંકડો વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ઓફર 

કરે છે. જોકે મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસીનુ ં મળૂભતૂ લાભર્દાયક માળખુ ં એટલે કે હોસ્સ્ર્પટલમા ં
સારવારનો ખચા આજે ર્પણ હલે્થ વીમાનુ ંસૌથી લોકર્પ્રય સ્વરૂર્પ છે.  

વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામડંળ (હલે્થ વીમો) ર્નયમન, 2013 મજુબ 

1. જીવન વીમા કંર્પનીઓ લાબંા ગાળાના હલે્થ ઉત્ર્પાર્દનો ઓફર કરી શકે છે, ર્પણ આ 

પ્રકારના ઉત્ર્પાર્દનો માટે ત્રણ વષાના ર્દરેક બ્લોકના ઓછામા ં ઓછા ગાળા માટે 

પ્રીર્મયમમા ંકોઈ ફરક ર્પડશે નહીં, ર્પછી પ્રીર્મયમની સમીિા થઈ શકે છે અને જરૂર ર્પડ ે

ત્યા ંસધુારા થઈ શકે છે. 

2. નોન-લાઇફ અને સ્વતતં્ર હલે્થ વીમાકંર્પનીઓ લઘતુમ એક વષા અને મહિમ ત્રણ 

વષાના ગાળા સાથે વ્યસ્ક્તગત હલે્થ ઉત્ર્પાર્દનો ઓફર કરી શકે છે, જેમા ંપ્રીર્મયમ મદુ્દત 

માટે બર્દલાશે નહીં. 

2. હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓની ખાર્સયતો 

મળૂભતૂ રીતે હલે્થ વીમો મારં્દગી સાથે સબંરં્ધત છે અને એટલે મારં્દગીની સારવારનો ખચા 
ચકુવે છે. કેટલીક વખત કોઈ વ્યસ્ક્તને થયેલ રોગ ગભંીર કે લાબંા સમય સધુી ચાલે તેવો, 
આજીવન કે રોજજિંર્દા જીવનની પ્રવરૃ્િને ગભંીર અસર કરવા જેવો હોઈ શકે છે. અકસ્માતના 
કારણએ ઇજા થવાથી કે ર્વકલાગંતાના કારણે થતા ખચાનુ ંવહન ર્પણ થાય છે.  

ર્વર્વધ જીવનશૈલી, ચકુવણીની િમતા અને સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત સ્સ્થર્ત ધરાવતા અલગઅલગ 

ગ્રાહકોને જુર્દી જુર્દી જરૂરરયાતો હોય છે અને ર્દરેક ગ્રાહક જૂથને ઓફર કરવા માટે ઉત્ર્પાર્દન 

રડઝાઇન કરવામા ંઆવે ત્યારે તેને ધ્યાનમા ંરાખવાની જરૂર છે. ગ્રાહકો હલે્થ વીમો ખરીરે્દ ત્યારે 

તેમની તમામ જરૂરરયાતો પણૂા કરે તેવુ ં ર્વસ્તતૃ કવચ મેળવવા ર્પણ ઇચ્છે છે. આ સમયે 

મહિમ સ્વીકાયાતા અને મોટંુ વોલ્યમુ હાસંલ કરવા હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોને વાજબી રાખવાની 
જરૂર છે, તેઓ ગ્રાહકોને અને સેલ્સ ટીમને તેનુ ંમાકેરટિંગ કરવા સરળતાથી સમજાઈ જાય તેવા 
હોવા જોઈએ.  

હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના કેટલીક ઇચ્છર્નય ખાર્સયતો છે, જે ગ્રાહક માટે ર્વર્વધ સ્વરૂરે્પ હાસંલ 

કરવા વીમા કંર્પનીઓ પ્રયાસ કરે છે.  
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3. હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનુ ંર્વસ્તતૃ વગીકરણ 

ઉત્ર્પાર્દનની રડઝાઇન ગમે તે હોય, હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોને ર્વસ્તતૃર્પણે 3 કેટેગરીમા ં વહેંચી 
શકાશેેઃ 

 I. િર્તપરૂ્તિના કવચો 

આ ઉત્ર્પાર્દનો હલે્થ વીમા બજારમા ંમોટી સખં્યામા ંઉર્પલબ્ધ છે અને હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર 

મેળવવાના કારણે થતા વાસ્તર્વક તબીબી ખચાની ચકુવણી કરે છે.  

 II. ર્નર્િત લાભ પ્રર્દાન કરતા કવચ 

‘હોસ્સ્ર્પટલ કેશ’ તરીકે ર્પણ ઓળખાતા આ ઉત્ર્પાર્દનો હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારના સમયગાળા 
માટે ર્દરરોજ ર્નર્િત રકમની ચકુવણી કરે છે. કેટલાકં ઉત્ર્પાર્દનો ઉત્ર્પાર્દનમા ંસામેલ ર્નર્િત 

ગે્રડની સર્જરીનો લાભ ર્પણ ધરાવે છે.  

 III. ગભંીર ક્ષબમારીના કવચ 

હૃર્દયરોગનો હમુલો, સ્ટ્રોક, કેન્ટસર વગેરે જેવી પવૂાર્નધાારરત જરટલ મારં્દગીઓ થતા 
ચકુવણી માટે આ ર્નર્િત લાભનો પ્લાન છે.  

દુર્નયાના મોટા ભાગના રે્દશોમા ંસ્વાસ્્ય અને ર્વકલાગંતાનો વીમો એકસાથે સયંકુ્ત હોય છે, 

ર્પણ ભારતમા ં ર્પરંર્પરાગત રીતે વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના વીમાનુ ં વેચાણ સ્વતતં્ર હલે્થ વીમા 
તરીકે થાય છે. ઉર્પરાતં સામાન્ટય રીતે હલે્થ વીમામા ંભારતની બહાર સારવારના ખચાને સામેલ 

કરવામા ંઆવતો નથી. આ માટે અન્ટય એક ઉત્ર્પાર્દન ઓવરસીઝ હલે્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કે ટ્રાવેલ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ખરીર્દવાની જરૂર ર્પડ ે છે. તાજેતરમા ં કેટલીક ખાનગી વીમા કંર્પનીઓ અને મોંઘા 
હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોમા ં ર્નયર્મત હલે્થ વીમા કવચના ભાગરૂરે્પ ર્વરે્દશમા ંસારવારના વીમાને 

સામેલ કરવામા ંઆવ્યો છે, જે ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમોને આર્ધન છે.  

4. ગ્રાહક જૂથના આધારે વગીકરણ 

લક્ષિત ગ્રાહક જૂથને ધ્યાનમા ંરાખીને ઉત્ર્પાર્દનો બનાવવામા ંઆવે છે. ર્દરેક જૂથ માટે લાભનુ ં
માળખુ,ં રકિંમત, જવાબર્દારી અને થોડી જુર્દી હોય છે. ગ્રાહક જૂથોને આધારે ઉત્ર્પાર્દનોને આ 

પ્રમાણે વગીકૃત કરવામા ંઆવે છેેઃ 

 I. વ્યસ્ક્તગત ગ્રાહકો અને તેમના કુટંુબીજનોને ઓફર થતા ંવ્યસ્ક્તગત કવચ 
 II. કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટ્સને ઓફર થતુ ં ગ્રરૂ્પ કવર,જે કમાચારીઓ અને ગ્રરૂ્પને આવરી લે છે, 

તેમના સભ્યોને આવરી લે છે 
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 III. ગરીબોને આવરી લેતી આરએસબીવાય જેવી સરકારી યોજનાઓ માટે સામરૂહક 

ર્પોક્ષલસીઓ.  

 

B. હલે્થ વીમામા ંધારાધોરણો ર્પર ઇરડાની માગાર્દર્શિકા 

ઘણી વીમા કંર્પનીઓ ર્વર્વધ શરતો અને અર્પવાર્દો સાથે અનેક ઉત્ર્પાર્દનો પ્રર્દાન કરતી હતી 
ત્યારે બજારમા ં કઈ ર્પોક્ષલસી કે ઉત્ર્પાર્દન સારંુ તે અંગે મ ૂઝંવણ ઊભી થઈ હતી. ગ્રાહક માટે 

ઉત્ર્પાર્દનોની સરખામણી કરવી અને થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટસાને વ્યસ્ક્તગત કંર્પનીઓના 
ઉત્ર્પાર્દનો સામે વળતર ચકુવવુ ંમશુ્કેલ બની ગયુ ંહતુ.ં ઉર્પરાતં ગભંીર ક્ષબમારીને આવરી લેતી 
ર્પોક્ષલસીઓમા ંકઈ ક્ષબમારીને ગભંીર ગણવી અને કઈ ક્ષબમારીને ગભંીર ન ગણવી તેની સ્ર્પષ્ટ 

રૂર્પરેખા નહોતી. હલે્થ વીમા ઉદ્યોગ માટે ઇલેક્ટ્રોર્નક ડટેાની જાળવણી ર્પણ મશુ્કેલ બની હતી.  

વીમાકંર્પનીઓ, સેવા પ્રર્દાતાઓ, ટીર્પીએ અને હોસ્સ્ર્પટલો અને વીમાકૃત લોકોની ફરરયાર્દો 
વચ્ચે ગોટાળો દૂર કરવા ઇરડા જેવી ર્વર્વધ સસં્થાઓ, સેવા પ્રર્દાતાઓ, હોસ્સ્ર્પટલો, ફેડરેશન 

ઓફ ચેમ્પબસા ઓફ કોમસા એન્ટડ ઇન્ટડસ્ટ્રી (રફક્કી)ની સ્વાસ્્ય સલાહકાર સર્મર્ત અને ઉદ્યોગ હલે્થ 

વીમામા ંકેટલાકં પ્રકારના પ્રમાણભતૂ ધારાધોરણો સ્થાર્ર્પત કરવા એક થયો હતો. તેમને વચ્ચે 

થયેલી સામાન્ટય સમજૂતીના આધારે ઇરડાએ 2013મા ં હલે્થ વીમાના ધોરધોરણો ર્પર 

માગાર્દર્શિકા જાહરે કરી હતી. 

માગાર્દર્શિકા હવે નીચેના બાબતોના ધારાધોરણો પ્રર્દાન કરે છે:  

I. વીમા િેત્રમા ંઉર્પયોગ થતા સામાન્ટય શબ્ર્દોની વ્યાખ્યાઓ 
II. ગભંીર ક્ષબમારીઓની વ્યાખ્યાઓ  
III. હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવારની િર્તપરૂ્તિ આર્પતી ર્પોક્ષલસીઓમા ં બાકાત રાખવામા ં આવતી 

ચીજવસ્તઓુની યાર્દી  
IV. વળતરના ફોમ્પસા અને પવૂાાર્ધકૃત ફોમ્પસા 
V. ક્ષબલના સ્વરૂર્પો  
VI. હોસ્સ્ર્પટલોની રડસ્ચાર્જ સમરી 
VII. ટીર્પીએ, વીમા કંર્પનીઓ અને હોસ્સ્ર્પટલો વચ્ચે પ્રમાણભતૂ કરારો 
VIII. નવી ર્પોક્ષલસીઓ માટે આઇઆરડીએઆઈ માટે પ્રમાણભતૂ ફાઇલ અને 

વર્પરાયેલી ફોમમેટટ 
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હલે્થ વીમા કંર્પનીઓ અને વીમા ઉદ્યોગની સેવાની ગણુવિા સધુારવાની રર્દશામા ં આ મોટંુ 

ર્પગલુ ંછે અને તે હલે્થ અને હલે્થ વીમા ડટેાના કલેક્શનમા ંમર્દર્દર્પણ કરશે.  

 

C. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારના ખચા સામે વળતર આર્પતા ઉત્ર્પાર્દનો  

હલે્થ વીમા નીર્ત આધારરત િર્તપરૂ્તિ ભારતમા ંસૌથી સામાન્ટય અને સૌથી વધ ુ વેચાત ુ ંહલે્થ 

વીમા ઉત્ર્પાર્દન છે. સરકારી વીમા કંર્પનીઓએ 80ના ર્દાયકામા ં પ્રસ્તતુ કરેલી મેરડક્લેઇમ 

ર્પોક્ષલસી સૌથી જૂનુ ંપ્રમાણભતૂ હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દન છે અને લાબંા સમય સધુી બજારમા ં તે 

એકમાત્ર ઉત્ર્પાર્દન ઉર્પલબ્ધ હતુ.ં થોડા ં સધુારાવધારા સાથે આ ઉત્ર્પાર્દનને ર્વર્વધ 

વીમાકંર્પનીઓએ જુર્દા ં જુર્દા ં બ્રાન્ટડ નેમ સાથે માકેરટિંગ કયુું હોવા છતા ં મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી 
રે્દશમા ંસૌથી વધ ુવેચાતા હલે્થ વીમા તરીકે જળવાઈ રહી છે.  

હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવારના ખચા સામે વળતર આર્પતા ઉત્ર્પાર્દનો વ્યસ્ક્તઓને હોસ્સ્ર્પટલમા ં
સારવારનો ખચા ઉઠાવવાની જરૂરરયાત સામે સરંિણ પ્રર્દાન કરે છે. મોટા ભાગના રકસ્સાઓમા ં
તેમને હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર અગાઉ અને હોસ્સ્ર્પટલમાથંી રજા મળયા ર્પછી કેટલાકં રર્દવસો સધુી 
વીમા કવચ ર્પણ મળે છે, ર્પણ હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર સાથે સકંળાયેલા ન હોય તેવા ખચાની 
ભરર્પાઈ કરવામા ંઆવતી નથી.  

આ પ્રકારનુ ંકવચ ‘િર્તપરૂ્તિ’ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે, જેમા ંહોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન 

તમામ ખચા કે તેનો સારો એવો રહસ્સો સામેલ છે. તે ‘લાભ’ના આધારે વીમા કવચ સાથે 

ર્વર્પરીત હોઈ શકે છે, જેમા ંકેટલીક ઘટનાઓ (જેમ કે હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર, ગભંીર ક્ષબમારીનુ ં
ર્નર્દાન કે ભરતીનો ર્દરેક રર્દવસ) ર્પર ચકુવવામા ં આવતી રકમ વીમા ર્પોક્ષલસીમા ં જણાવ્યા 
મજુબ હશે અને તેનો વાસ્તર્વક ખચા સાથે સાથે કોઈ સબંધં નથી.  

ઉર્દાહરણ 

રઘ ુનાનો ર્પરરવાર ધરાવે છે, જેમા ંતેની ર્પત્ની અને 14 વષાનો પતુ્ર સામેલ છે. તે મેરડક્લેઇમ 

ર્પોક્ષલસી લે છે, જેમા ંતેના ર્પરરવારના ર્દરેક સભ્યને હલે્થ વીમા કંર્પની ર્પાસેથી રૂ. 1-1 લાખનુ ં
કવચ મળે છે. તેમાથંી ર્દરેક વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવવી ર્પડ ેતો રૂ. 1 લાખ સધુીના 
તબીબી ખચાનુ ંવળતર મળી શકે છે.  

રઘનેુ હૃર્દયરોગનો હમુલો આવતા સર્જરીની જરૂર હોવાથી હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થવુ ંર્પડયુ ંહતુ.ં 
તેમા ંકુલ તબીબી ખચા રૂ. 1.25 લાખ થયો હતો. વીમા પ્લાનના કવચ મજુબ વીમા કંર્પનીએ 
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રૂ. 1 લાખની ચકુવણી કરી હતી અને રઘનેુ બાકીના રૂ. 25,000 ર્પોતાની રીતે ચકુવવા ર્પડયા ં
હતા.ં  

િર્તપરૂ્તિ આધારરત મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસીની મખુ્ય ર્વશેષતાઓની ર્વગત નીચે આર્પી છે, તેમ 

છતા ંર્દરેક વીમા કંર્પની દ્વારા વેચવામા ંઆવતા ઉત્ર્પાર્દનોના કવચની મયાાર્દાઓ, વધારાના 
અર્પવાર્દો કે ફાયર્દા કે કેટલાકં વધારાના કવચ જુર્દા ં જુર્દા ં હોઈ શકે છે. ર્વદ્યાથીઓને સલાહ 

આર્પવામા ંઆવે છે કે નીચે ઉત્ર્પાર્દન ર્વશે સામાન્ટય જાણકારી આર્પવામા ંઆવી છે અને તેણે 

કોઈ ખાસ વીમાકંર્પનીના ઉત્ર્પાર્દન ર્વશે જાણકારી મેળવવા તેનો ર્વગતે અભ્યાસ કરવો 
જોઈએ. તેણે કેટલીક તબીબી શબ્ર્દો ર્વશે ર્પણ ર્પરરક્ષચત થવુ ંજોઈએ.  

b) ઇનરે્પશન્ટટ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ખચા (હોસ્સ્ર્પટલમા ંરહીને સારવાર મેળવવાનો ખચા) 

િર્તપરૂ્તિ ર્પોક્ષલસી ક્ષબમારી/અકસ્માત થવાના કારણે હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર મેળવવાનો ખચા 
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને ચકુવે છે.  

તમામ ખચા ચકુવવાના ર્પાત્ર ન હોય તેવુ ંબની શકે છે અને મોટા ભાગના ઉત્ર્પાર્દનો આવરી 
લેવાયેલા ખચાને વ્યાખ્યાર્યત કરે છે, જેમા ંસામાન્ટય રીતે નીચેની બાબતો સામેલ છેેઃ 

i. હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતી રૂમ, બોરડિંગ અને નર્સિંગની સરુ્વધાનો 
ખચા. તેમા ં નર્સિંગ કેર, આરએમઓ ખચા, આઇવી ફ્લડ્સ/લોહી ચઢાવવુ/ંઇન્ટજેક્શન 

વહીવટી  ખચા અને આવા અન્ટય ખચાા      

ii. ઇન્ટટેસ્ન્ટસવ કેર યરુ્નટ (આઇસીય)ુના ખચા  

iii. સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, મેરડકલ પે્રક્ક્ટશનર, કન્ટસલ્ટન્ટ્સ, સ્રે્પશ્યાક્ષલસ્ટ ફી 

iv. એનેસ્થેરટક, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓર્પરેશન ર્થયટેર ચાજીસ, સજર્જકલ ઉર્પકરણો,  

v. ર્દવાઓ,  

vi. ડાયાલીર્સસ, કેમોથેરર્પી, રેરડયોથેરર્પી 

vii. રે્પસમેકર, ઓથોરે્પરડકલ ઇમ્પપ્લાન્ટટ્, ઇન્ટફ્રા કારડિઆક વાલ્વ રરપ્લેસમેન્ટ્સ, વાસ્ક્યલુર 

સ્ટેન્ટ્સ જેવી સજર્જકલ ર્પદ્ર્ત ર્દરર્મયાન પ્રોસ્થેરટક ઉર્પકરણોનુ ંઆરોર્પણ કરવાનો ખચા 

viii. પ્રસ્તતુ પ્રયોગશાળા/ર્નર્દાન ર્પરરિણો અને સારવાર સાથે સબંરં્ધત અન્ટય તબીબી ખચા 

ix. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તના શરીરમા ં અંગનુ ં પ્રત્યારોર્પણ કરવાના સબંધંમા ં ર્દાતાને 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર આર્પવાનો ખચા (ર્દાન કરેલ અંગના ખચા ર્સવાય)  
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હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર સામે વળતર આર્પતી ર્નયર્મત ર્પોક્ષલસી હોસ્સ્ર્પટલમા ં24 કલાક કે તેનાથી 
વધારે સમય માટે સારવાર લીધી હોય તો જ વળતર આરે્પ છે. જોકે મેરડકલ ટેકનોલોજીમા ં
પ્રગર્ત થવાથી અનેક સર્જરીઓની સારવારમા ંહોસ્સ્ર્પટલમા ંરાત રોકવાની જરૂર ર્પડતી નથી. 
હવે ડકેેર (રર્દવસ ર્દરર્મયાન સારવાર કરીને ર્દર્દીને રજા આર્પી રે્દવી) પ્રરક્રયા સ્રે્પશ્યાલાઇઝ ડકેેર 

સેન્ટટસા કે હોસ્સ્ર્પટલમા ંહાથ ધરી શકાશે. આંખોની સર્જરી, કેમોથેરર્પી, ડાયાલીર્સસ વગેરે જેવી 
સારવારને ડકેેર સર્જરી હઠેળ વગીકૃત કરી શકાશે અને આ યાર્દી સતત વધી રહી છે. ર્પોક્ષલસી 
હઠેળ તેમને ર્પણ આવરી લેવામા ંઆવે છે.  

ભારતમા ંઆઉટરે્પશન્ટટ ખચાનુ ંકવચ હજુ ર્પણ મયાારર્દત છે, જેમા ંબહ ુઓછા ઉત્ર્પાર્દનો ઓર્પીડી 
કવચ ઓફર કરે છે. જોકે વીમાની કેટલીક યોજનાઓ છે, જે આઉટરે્પશન્ટટ તરીકે સારવારને 

કવચ આરે્પ છે અને તેની સાથે ડોક્ટરની મલુાકાત, ર્નયર્મત તબીબી ર્પરરિણો, ર્દાતં અને 

ફામાસીના ખચા સાથે સકંળાયેલા હલે્થકેર ખચાાઓ ર્પણ સમ્પમક્ષલત  છે.  

c) હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થયા અગાઉ અને રજા મળયા ર્પછીના ખચા 

 I. હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થયા અગાઉના ખચા 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી થવાનુ ંએકાએક બને છે અથવા આયોજજત હોય છે. જો 
ર્દર્દી આયોજજત સર્જરી માટે ર્દાખલ થાય, તો હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થાય તે અગાઉનો ખચા તે 

ઉઠાવશે.  

વ્યાખ્યા  

ઇરડાની સ્વાસ્્ય વીમા સબંરં્ધત પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થયા અગાઉના 
ખચાને આ રીતે વ્યાખ્યાર્યત કરે છેેઃ 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારાથમેટ ર્દાખલ થાય તે અગાઉના ખચા, જેમા:ં 

1. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્ર્પટલમા ં ર્દાખલ થવા માટે જરૂરી સ્સ્થર્ત માટે થયેલા આ 

પ્રકારના તબીબી ખચા અને 

2. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર માટે આ પ્રકારની ભરતી માટે ઇન-રે્પશન્ટટ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન વીમા 
કંર્પની દ્વારા સ્વીકાયા છે.  

હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર માટે ભરતી થયા અગાઉના ખચા ર્પરરિણો, ર્દવાઓ, ડોક્ટરની ફી 
વગેરે સ્વરૂરે્પ હોઈ શકે છે. આ પ્રકારના ખચા પ્રસ્તતુ છે અને હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી સાથે ખચા 
સબંરં્ધત હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ આવરી લેવાય છે.  
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 II. હોસ્સ્ર્પટલમાથંી રજા મળયા ર્પછીના ખચા 

મોટા ભાગના રકસ્સાઓમા ં હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર મેળવ્યા ર્પછી તક્ષબયતમા ં સધુારા અને 

ફોલો-અર્પ સાથે સબંરં્ધત ખચા છે.  

વ્યાખ્યા 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્ર્પટલમા ંરજા મળયા ર્પછી તાત્કાક્ષલક મેરડકલ ખચા થાય છે, જેમા ંસામેલ 

છેેઃ 

A. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી કરવાની જરૂરરયાત હતી તે જ સ્સ્થર્ત 

માટે આ પ્રકારના મેરડકલ ખચાા ઉઠાવવામા ંઆવે છે, અને  

B. હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી થઈ આ પ્રકારની સારવાર માટે ઇનરે્પશન્ટટ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનના 
વળતરના ર્દાવા વીમા કંર્પની દ્વારા સ્વીકાયા છે.  

હોસ્સ્ર્પટલમાથંી રજા મળયા ર્પછીના કેટલાકં ચોક્કસ રર્દવસ સધુી પ્રસ્તતુ મેરડકલ ખચા 
ઉઠાવવામા ંઆવશે અને વળતરનો ભાગ ગણવામા ંઆવશે.  

હોસ્સ્ર્પટલમાથંી રજા મળયા ર્પછી ખચા ર્દવા સ્વરૂરે્પ હોઈ શકે છે, જેની ડૉક્ટસા હોસ્સ્ર્પટલમાથંી રજા 

મળયા ર્પછી સમીિા કરે છે. આ પ્રકારના ખચા હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર સાથે સબંરં્ધત હોવા જોઈએ 

અને હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ આવરી લેવાયેલા હોય છે.   

હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી અગાઉ અને રજા મળયા ર્પછી ખચા કેટલા ં રર્દવસ સધુી મળશે તેનો 
સમયગાળો ર્દરેક વીમાકંર્પનીનો અલગઅલગ હોય છે અને ર્પોક્ષલસીમા ં તેને વ્યાખ્યાર્યત 

કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંસૌથી સામાન્ટય વીમા કવચ ભરતી અગાઉ 30 રર્દવસનુ ંઅને રજા મળે 

તે રર્દવસથી 60 રર્દવસ સધુીનુ ંછે.  

હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી અગાઉ અને રજા મળયા ર્પછી ખચા કુલ વીમાકૃત રકમનો ભાગ છે, જે માટે 

ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકવચ મજૂંર કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય છે.  

a) ઘરે સારવાર 

સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસીધારકો દ્વારા આ લાભનો ઉર્પયોગ કરવામા ંઆવતો નથી, તેમ છતા ં
વ્યસ્ક્તગત હલે્થ ર્પોક્ષલસી હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી થયા ર્વના ઘરે તબીબી સારવાર માટેના 
ખચાનુ ંવહન કરતી જોગવાઈ ર્પણ ધરાવે છે. જોકે તેની શરત એ છે કે હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર 
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લેવાની જરૂર હોવા છતા ંર્દર્દીને હોસ્સ્ર્પટલમા ંખસેડી શકાય તેવી સ્સ્થર્ત નથી કે હોસ્સ્ર્પટલમા ં
ર્દર્દીને ર્દાખલ કરવાની પરૂતી જગ્યા નથી.  

સામાન્ટય રીતે આ કવચ ત્રણથી ર્પાચં રર્દવસની વધારાની જોગવાઈ ધરાવે છે, જેનો અથા એ 

થયો કે પ્રથમ ત્રણથી ર્પાચં રર્દવસ માટે સારવારનો ખચા વીમાકૃત વ્યસ્ક્તએ ઉઠાવવો 
ર્પડશે. આ કવચમા ં કેટલીક ગભંીર કે સામાન્ટય ક્ષબમારી જેમ કે અસ્થમા, શ્વાસનળીમા ં
સોજો, રકડનીમા ં ગભંીર સોજો અને રકડનીનો ર્વકાર, ઝાડા અને ગેસ્ટ્રોન્ટટેરરરટસ સરહત 

તમામ પ્રકારના મરડા, ડાયાબીરટસ મેક્ષલટસ, એર્ર્પલેપ્સી, હાયર્પરટેન્ટશન, ઇન્ટફ્લએુન્ટઝા, 
શરર્દી અને કફ, તાવ માટે ઘરે રહીને લેવાતી સારવારને બાકારાત રાખવામા ંઆવી છે.  

b) બાકાત રાખવામા ંઆવતી સામાન્ટય બાબતો 

હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન િર્તપરૂ્તિ હઠેળ બાકાત રાખવામા ંઆવતી સામાન્ટય બાબતો નીચે મજુબ 

છેેઃ ઇરડા દ્વારા ર્પરરર્શષ્ટ IV દ્વારા ઇશ્ય ૂકરેલ હલે્થ વીમામા ંપ્રમાણીકરણ ર્પર માગાર્દર્શિકામા ં
સકૂ્ષચત બાકાત રાખવામા ં આવેલી બાબતો ર્પર તે આધારરત છે. ર્વદ્યાથીઓને ઇરડાની 
વેબસાઇટ ર્પર જઈને ઉર્પલબ્ધ માગાર્દર્શિકાનો ર્પરરચય મેળવવાની સલાહ આર્પવામા ંઆવે 

છે.  

તે નોંધવુ ં જોઈએ કે જો કોઈ બાકાત રાખવામા ં આવેલી બાબતોને છૂટછાટ આર્પવામા ં
આવશે કે ફાઇલ એન્ટડ યઝુ મજુબ કોઈ વધારાની બાબતોને બાકાત રાખવામા ંઆવી હશે, 

તો તેને ગ્રાહક  મારહતી ર્પત્રક અને ર્પોક્ષલસીમા ંઅલગથી જણાવવી જોઈએ. 

1. અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો 

વ્યસ્ક્તગત હલે્થ પ્લાન્ટસ હઠેળ હંમેશા તેને બાકાત રાખવામા ંઆવે છે, નહીં તો વીમા કંર્પની 
માટે ઊંચુ ં જોખમ બને છે. હલે્થ ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે જાહરે કરવી ર્પડતી મહત્ત્વપણૂા 
બાબતોમા ં એક અગાઉના રોગ/ઇજાઓ સાથે સબંરં્ધત છે. તેનાથી વીમા કંર્પની વીમા 
માટેની ર્દરખાસ્તની સ્વીકાયાતાનો ર્નણાય લેવામા ંસરળતા ર્પડશે. 

વ્યાખ્યા 

ઇરડાની માગાર્દર્શિકા અગાઉથી અસ્સ્તત્વમા ંહોય તેવી ક્ષબમારીને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાર્યત કરે છે 

 “વીમા કંર્પની દ્વારા પ્રથમ વખત ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂથાય તે અગાઉ 48 મરહનાની અંર્દર કોઈ ર્પણ 

સ્સ્થર્ત, ક્ષબમારી કે રોગના તમે ક્ષચહ્નો કે લિણો ધરાવતા હોય તેવી સ્સ્થર્ત(ઓ), અને/અથવા 
ર્નર્દાન થયુ ંહોય, અને/અથવા તબીબી સલાહ/સારવાર મેળવી હોય.”  
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બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો છેેઃ, વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની કંર્પની સાથે પ્રથમ ર્પોક્ષલસી શરૂ 

થઈ હોય ત્યારથી સતત 48 મરહના સધુી ર્પોક્ષલસીમા ં વ્યાખ્યાર્યત કોઈ ર્પણ અગાઉથી 
અસ્સ્તત્વમા ંહોય તેવા રોગ(રોગો) થાય છે તો ર્પોક્ષલસી રર્દ થઈ જાય છે. 

 I. વજન ર્નયતં્રણ કાયાક્રમો / પરુવઠો / સેવાઓ 
 II. ચશ્માના / સરં્પકા  લેન્ટસ / સાભંળવાના ઉર્પકરણો વગેરે ની  રકિંમત 
 III. ચશ્મા ર્દાતંની સારવારનો ખચા, જેમા ંહોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થવુ ંજરૂરી નથી 
 IV. હોમોન રરપ્લેસમેન્ટટ  
 V. હોમ ર્વક્ષઝટ ચાજીસ 
 VI. વધં્યત્વ/ઓછી ફળદ્રરુ્પતા/સહાયક ગભાધારણ પ્રરક્રયા 
 VII. મેર્દસ્વીર્પણા (રોગીષ્ઠ મેર્દસ્વીર્પણુ ંસરહત)ની સારવાર  
 VIII. મનોક્ષચરકત્સરકય અને માનર્સક ર્વકાર 
 IX. ઉથલો મારતા રોગની સર્જરી 
 X. ચેર્પી જાર્તય રોગની સારવાર 
 XI. ર્દાતા ચકાસણી ચાજીસ 
 XII. ભરતી/નોંધણી ચાજીસ 
 XIII. ચકાસણી/ર્નર્દાન હતેસુર હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર મેળવવી 
 XIV. કોઈ રોગ માટે ભરતી થવુ ં ર્પડ ે કે ર્નર્દાન કરાવવા માટે તર્પાસ/સારવાર 

માટેનો ખચા 
 XV. ર્દર્દી રરટ્રો વાઇરસ અને/અથવા એચઆઇવી/એઇડ્સ વગેરેથી ર્પીરડત હોવાનુ ં

ર્નર્દાન પ્રત્યિ કે ર્પરોિ રીતે થાય ત્યારે કોઈ ર્પણ ખચા 
 XVI. સ્ટેમ સેલ પ્રત્યારોર્પણ/સર્જરી અને સગં્રહ 
 XVII. ર્પરમાણ ુઅને યદુ્ સબંરં્ધત જોગવાઈ 
 XVIII. રજજસ્ટે્રશન ચાજીસ, એડર્મશન ફી, ટેલીફોન, ટેલીર્વઝન ચાજીસ, ટોઇલેટ્રીઝ 

વગેરે જેવી ક્ષબનતબીબી ચીજવસ્તઓુ 
 XIX. કોઈ ર્પણ ર્દાવો કરવા મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓમા ંસામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસી શરૂ 

થયાથી 30 રર્દવસ વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ. જોકે આ અકસ્માતને કારણે હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી 
થઈને સારવાર મેળવવાને લાગ ુર્પડતો નથી. 



 

166 
 

ઉર્દાહરણ 

મીરાએ હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થઈ સારવાર લેવી ર્પડ ેતો તે ખચાને ર્પહોંચી વળવા હલે્થ વીમા 
ર્પોક્ષલસી લીધી છે. તેમા ં શરૂઆતમા ં વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ 30 રર્દવસનો છે. કમનસીબે ર્પોક્ષલસી 
લીધાના 20 રર્દવસ ર્પછી મીરાને મેલેરરયા થાય છે અને 5 રર્દવસ માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થવુ ં
ર્પડ ેછે. તેને હોસ્સ્ર્પટલનુ ંમોટંુ ક્ષબલ ચકુવવુ ંર્પડ ેછે.  

જયારે તે વીમા કંર્પની ર્પાસેથી વળતરની માગંણી કરી છે, ત્યારે કંર્પની ચકુવણી કરવાનો 
ઇનકાર કરે છે, કારણ કે ર્પોક્ષલસી લીધા ર્પછી 30 રર્દવસના વેઇરટિંગ ર્પીરરયડની અંર્દર તે 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થવુ ંર્પડયુ ંહતુ.ં  

 I. વેઇરટિંગ ર્પીરરયડેઃ આ ગાળો એવા રોગોને લાગ ુર્પડ ેછે, જે માટે સામાન્ટય રીતે સારવારમા ં
ર્વલબં અને આયોજન થઈ શકે છે. ઉત્ર્પાર્દનના આધારે મોર્તયો, બહ ુજોખમકારક ન હોય 

તેવા પ્રોસ્ટેરટક હાયર્પરટ્રોફી, ફાઇબ્રોમાયોમા, સારણગાઠં, શરીરમા ં પ્રવાહીનો ભરાવો, 
આંતરડાનો આંતરરક રોગ, ભગરં્દર માટે શસ્ત્રરક્રયા, હરસમસા,ં વાય ુઅને તેના સબંરં્ધત 

ર્વકૃર્તઓ, ર્ર્પિાશયમાથંી ર્પત્થર દૂર કરવો, સરં્ધવા અને સાધંાનો દુેઃખાવો, ર્પથરી, ઉંમર 

સબંરં્ધત સાધંાના દુેઃખાવા અને ઓક્સ્ટઓર્પોરોર્સસ જેવા એક/બે/ચાર વષાનો વેઇરટિંગ 

ર્પીરરયડ ધરાવે છે.  

c) વીમાકવચના ઉર્પલબ્ધ ર્વકલ્ર્પો 

 વ્યસ્ક્તગત વીમાકવચ 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની સાથે ર્પોતાના કુટંુબના સભ્યો જેમ કે ર્પત્ની, આર્શ્રત બાળકો, 
આર્શ્રત માતાર્ર્પતાઓ અને સાસસુસરા, આર્શ્રત ભાઈબહનેો વગેરે માટે વીમાકવચ લઈ 

શકે છે. કેટલીક વીમા કંર્પનીઓ આર્શ્રતો ર્પર ર્નયતં્રણ ધરાવતી નથી, જેમને વીમાકવચ 

પ્રર્દાન કરી શકાય છે. ર્સિંગલ ર્પોક્ષલસી હઠેળ આ પ્રકારના ર્દરેક આર્શ્રત વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત 

માટે અલગથી વીમાકૃત રકમ ર્પસરં્દ કરીને આર્શ્રત વીમાધારકોને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવુ ં
શક્ય છે. આ પ્રકારના વીમાકવચોમા ં ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્દરેક વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત ર્પોક્ષલસીના 
અસ્સ્તત્વ ર્દરર્મયાન મહિમ વીમાકૃત રકમ સધુી ર્દાવો કરી શકે છે. ર્દરેક વ્યસ્ક્તગત 

વીમાધારક ર્પાસેથી તેમની ઉંમર અને વીમાકૃત રકમ તેમજ અન્ટય રેરટિંગ ર્પરરબળના 
આધારે પ્રીર્મયમ લેવામા ંઆવશે.  

 ફેર્મલી ફ્લોટર  
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ફેર્મલી ફ્લોટર તરીકે જાણીતી ર્પોક્ષલસીમા ં કુટંુબમા ં ર્પત્ની, આર્શ્રત બાળકો અને આર્શ્રત 

માતાર્ર્પતાઓને એક વીમાકૃત રકમ ઓફર થાયછે, જે સપંણૂા કુટંુબના કોઈ ર્પણ સભ્યને 

મળે છે.  

ઉર્દાહરણ 

જો ચાર વ્યસ્ક્તના એક કુટંુબ માટે ફ્લોટર ર્પોક્ષલસી રૂ. ર્પાચં લાખની હોય, તો તેનો અથા એ 

થયો કે ર્પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન તે કુટંુબના એકથી વધારે સભ્યો કે કુટંુબના એક 

સભ્યના એકથી વધારે ર્દાવા સાથે સબંરં્ધત વળતર ચકુવશે. આ તમામ ર્દાવાઓમા ં
મહિમ વળતર રૂ. ર્પાચં લાખ સધુી મળી શકે છે. પ્રીર્મયમ વીમા માટે પ્રસ્તાર્વત કુટંુબના 
સૌથી વદૃ્ સભ્યની ઉંમરના આધારે લગાવવામા ંઆવશે. 

આ બનેં ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકવચ અને અર્પવાર્દો એકસમાન રહશેે. ફેર્મલી ફ્લોટર 

ર્પોક્ષલસીઓ બજારમા ંલોકર્પ્રયતા મેળવી રહી છે, કારણ કે વાજબી પ્રીર્મયમ ર્પર ઊંચા સ્તરે 

ર્પસરં્દ કરી શકાય તેવી કુલ વીમાકૃત રકમના બર્દલામા ંઆખા કુટંુબને વીમાકવચ મળે છે.  

d) ર્વશેષ ખાર્સયતો 

હાલના વીમાકવચોમા ં અને અગાઉના મેરડક્લેઇમ હઠેળ ઓફર થતા મળૂભતૂ િર્તપરૂ્તિ 
વીમાકવચમા ં અનેક ફેરફારો કરવામા ં આવ્યા છે અને નવી મલૂ્ય સવંર્ધિત ખાર્સયતો 
ઉમેરવામા ંઆવી છે. આર્પણે તેમાથંી કેટલાકં ફેરફારોની ચચાા કરીશુ.ં તે નોંધવુ ંજોઈએ કે 

તમામ ઉત્ર્પાર્દનો નીચે ઉલ્લેખ કરાયેલી ખાર્સયતો ધરાવતી નથી, અને તેઓ ર્દરેક 

વીમાકંર્પની અને તેમના ઉત્ર્પાર્દનોમા ંઅલગ-અલગ હોઈ શકે છે.  

V. રે્પટામયાાર્દાઓ અને રોગ સબંરં્ધત ટોચમયાાર્દા 

કેટલાકં ઉત્ર્પાર્દનો મોર્તયા જેવા રોગમા ં વળતરની ટોચમયાાર્દા ધરાવે છે. કેટલાકં 

ઉત્ર્પાર્દનો વીમાકૃત રકમ સાથે રૂમના ભાડાની રે્પટામયાાર્દા ર્પણ ધરાવે છે, જેમ કે ર્દરરોજ 

રૂમનુ ંભાડંુ વીમાકૃત રકમના 1 ટકા ર્નર્િત હોય છે અને આઇસીય ુચાર્જ 2 ટકા. આઇસીય ુ

ચાજીસ, ઓટી ચાજીસ અને સર્જનની ફી જેવા અન્ટય ર્વર્વધ ખચાને ઇન્સચ્છત રૂમના પ્રકારના 
સાથે જોડવામા ંઆવે છે, રૂમના ભાડાની ટોચમયાાર્દા અન્ટય ખચાને ર્નયતં્રણમા ંરાખવામા ં
સહાય કરે છે એટલે હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવવાનો સપંણૂા ખચા મયાારર્દત રહ ેછે.  

VI. સહચકુવણી (લોકર્પ્રય રીતે કો-રે્પ તરીકે ઓળખાય છે) 
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સહચકુવણી હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ ખચાની વહેંચણીની જરૂરરયાત છે, જેમા ં
ર્પોક્ષલસીધારક/વીમાધારક સ્વીકાયા ર્દાવાની રકમની ચોક્કસ ટકાવારીનુ ં વહન કરશે. 

સહચકુવણીથી વીમાકૃત રકમમા ંઘટાડો થતો નથી. આ સરુ્નર્િત કરે છે કે વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત 

તેમના ર્વકલ્ર્પો ર્પસરં્દગી કરવામા ંકાળજી રાખશે, જેથી હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવવાનો 
સપંણૂા ખચા ઘટે છે.  

VII. કર્પાતને ર્પાત્ર 

કર્પાતને ર્પાત્ર હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ ખચાની વહેંચણીની જરૂરરયાત છે, જે ર્નર્િત કરે છે 

કે વીમાકંર્પની દ્વારા ચકુવી શકાય તેવા કોઈ ર્પણ ફાયર્દા અગાઉ વીમાકંર્પની િર્તપરૂ્તિ 
ર્પોક્ષલસીઓના કેસમા ં ચોક્કસ રકમ માટે અને હોસ્સ્ર્પટલ કેશ ર્પોક્ષલસીઓના કેસમા ં
રર્દવસો/કલાકોની ચોક્કસ સખં્યા માટે, બેમાથંી જે લાગ ુર્પડ ેતે માટે જવાબર્દાર નહીં રહ.ે 

કર્પાતને ર્પાત્રથી વીમાકૃત રકમમા ંઘટાડો થતો નથી. 

વીમાકંર્પનીઓ વ્યાખ્યાર્યત કરે છે કે કર્પાત ર્દર વષમેટ, ર્દરેક જીવન કે ઘટનામા ંલાગ ુર્પડ ેછે 

કે કેમ અને ચોક્કસ કર્પાત લાગ ુકરવામા ંઆવેશે. 

VIII. કેટલીક નવી બાબતોને બાકાત રાખવામા ંઆવી છે, અને ર્પછી ઇરડાએ મજૂંરી 
આર્પી છેેઃ 

 I. આનવુરં્શક રોગો અને સ્ટેમ સેલનુ ંપ્રત્યારોર્પણ/સર્જરી.  

 II. ર્નર્દાન અને/અથવા સારવાર માટે ઉર્પયોગી કોઈ ર્પણ પ્રકારના બાહ્ય 

અને/અથવા  કાયમી તબીબી/ક્ષબનતબીબી ઉર્પકરણ, જેમા ં સીર્પીએર્પી, 
સીએર્પીડી, ઇન્ટફયઝુમ ર્પરં્પ વગેરે, વોકર જેવા કોઈ ર્પણ પ્રકારના એમ્પબ્યલેુટરી 
ઉર્પકરણો, ક્રચીસ, ર્પટ્ટા, કોલસા, કેપ્સ, ન્સસ્પ્લન્ટ્સ, સ્સ્લિંગ્સ, બ્રાસીસ, સ્ટોરકિંગ્સ 

વગેરે ડાયાબેરટક ફૂટવેર, ગ્લકુોમીટર/થમોમીટર અને આ જ પ્રકારની 
ચીજવસ્તઓુ સામેલ છે તેમજ ઘરે ઉર્પયોગમા ં લેવાતા આ જ પ્રકારના તબીબી 
ઉર્પકરણો ર્પણ સામેલ છે.  

 III. કોઈ ર્પણ પ્રકારનો સર્વિસ ચાર્જ, સરચાર્જ, એડર્મશન ફી/રજજસ્ટે્રશન ચાજીસ વગેરે 

જે હોસ્સ્ર્પટલ દ્વારા લેવામા ંઆવે છે 

 IV. ડૉક્ટરનો હોમ ર્વક્ષઝટ ચાર્જ, હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન અને હોસ્સ્ર્પટલમાથંી 
રજા મળયા ર્પછી સારવાર ર્દરર્મયાન એટેન્ટડન્ટટ/નર્સિંગ ચાર્જ  
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IX. ઝોન મજુબ પ્રીર્મયમ 

સામાન્ટય રીતે પ્રીર્મયમનો આધાર વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની ઉંમર અને ર્પસરં્દ કરેલી વીમાકૃત 

રકમ ર્પર રહશેે. ર્દાવાના ઊંચા ખચા સાથે કેટલાકં ઝોનમા ંપ્રીર્મયમનો ર્દર અલગઅલગ 

ર્નધાારરત કરવામા ંઆવ્યા ં છે, જેમ કે કેટલીક વીમા કંર્પનીઓએ ચોક્કસ ઉત્ર્પાર્દનો માટે 

રર્દલ્હી અને મુબંઈમા ંપ્રીર્મયમના ઊંચા ર્દર ર્નધાારરત કયાા છે.  

X. અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોનુ ંવીમાકવચ 

ર્નયમનકારી જરૂરરયાતોને ધ્યાનમા ંરાખીને અગાઉ બાકાત રાખવામા ંઆવેલ અને ચાર 

વષાનો વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ધરાવતા અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોનો ઉલ્લેખ કરવામા ં
આવ્યો છે. કેટલીક વીમા કંર્પનીઓએ થોડા મોંઘા ઉત્ર્પાર્દનો માટે વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ઘટાડીને 

2 અને 3 વષા કયો છે.  

XI. રરન્ટયએૂક્ષબક્ષલટી/નર્વનીકરણ                         

કેટલીક વીમા કંર્પનીઓ માટે આજીવન રરન્ટયએૂક્ષબક્ષલટી લાગ ુ કરવામા ં આવી હતી. હવે 

તમામ ર્પોક્ષલસીઓ માટે ઇરડાએ આ સરુ્વધાને ફરજજયાત કરી ર્દીધી છે.  

XII.  ડ ેકેર સારવાર માટે વીમાકવચ 

તબીબી ર્વજ્ઞાનની પ્રગર્તથી ડ ે કેર કેટેગરી હઠેળ મોટી સખં્યામા ં સારવારની ર્પદ્ર્તને 

સમાવવામા ંઆવી છે. અગાઉ ડ ે કેર હઠેળ ફક્ત સાત સારવારને સામેલ કરવામા ંઆવી 
હતી – મોર્તયો, ડી અને સી, કેમોથેરર્પી, રેરડયોથેરર્પી, ક્ષલથોરટ્રપ્સી અને ટોસ્ન્ટસલલેક્ટોમી. 
અત્યારે 150થી વધારે ર્પદ્ર્તને આવરી લેવામા ંઆવી છે અને આ યાર્દીમા ંવધારો થઈ 

રહ્યો છે.  

XIII.  તબીબી ચકાસણીના ખચાનુ ંવળતર 

અગાઉ તબીબી ચકાસણીનો ખચા સભંર્વત ગ્રાહકો દ્વારા ઉઠાવવામા ં આવતો હતો. હવે 

વીમા કંર્પની વીમાકરણ માટે સ્વીકાયા ર્દરખાસ્તમા ં કરેલી જોગવાઈ મજુબ તબીબી 
ચકાસણીના ખચાનુ ં વળતર 50 ટકાથી 100 ટકા વચ્ચે આરે્પ છે. અત્યારે ઇરડાએ 

ફરજજયાત ર્પણ કયુું છે કે વીમા કંર્પની હલે્થ ચેકઅર્પનો ઓછામા ં ઓછો 50 ટકા ખચા 
ઉઠાવશે.  

XIV. હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી અગાઉ અને ર્પછીના ગાળામા ંવીમાકવચ 
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મોટા ભાગની વીમા કંર્પનીઓ તેમની મોંઘી ર્પોક્ષલસીઓમા ં હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર માટે 

ભરતી થતા ર્પહલેી અને રજા મળયા ર્પછીનો સમયગાળો 60 રર્દવસ અને 90 રર્દવસ ધરાવે 

છે. થોડી વીમા કંર્પનીઓ વળતરની રકમની ટકાવારી સાથે આ ખચાની ટોચમયાાર્દા નક્કી 
કરે છે, જે મહિમ મયાાર્દાને આર્ધન છે.  

XV. વધારાના કવચ 

કેટલીક વીમા કંર્પનીઓએ વધારાના કવચ તરીકે ઓળખાતા ર્વર્વધ નવા કવચ પ્રસ્તતુ 

કયાા છે. તેમાથંી કેટલાકં વીમાકવચ આ મજુબ છેેઃ 

 V. માતતૃ્વનુ ં વીમાકવચેઃ અગાઉ રરટેલ ર્પોક્ષલસીઓમા ં માતતૃ્વનુ ં વીમાકવચ ઓફર થતુ ં
નહતુ,ં ર્પણ હવે મોટા ભાગની વીમા કંર્પનીઓ ર્વર્વધ વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ સાથે ઓફર 

કરે છે.  

 VI. ગભંીર ક્ષબમારીનુ ં વીમાકવચેઃ ચોક્કસ જીવલેણ અને મોંઘી સારવાર ધરાવતી 
ક્ષબમારીઓ માટે મોંઘા ઉત્ર્પાર્દનો હઠેળ ર્વકલ્ર્પ સ્વરૂરે્પ આ કવચ ઉર્પલબ્ધ છે.  

 VII. વીમાકૃત રકમને પવૂાવત કરવીેઃ વળતરની ચકુવણી ર્પછી વધારે પ્રીર્મયમ 

ચકુવીને વીમાકૃત રકમ (ર્દાવાની ચકુવણી સાથે ઘટી જાય છે)ને મળૂ મયાાર્દા સધુી 
પનુેઃસ્થાર્ર્પત કરી શકાશે.  

 VIII. આયષુ– આયવુમેટર્દ – યોગ – યનુાની – ર્સદ્ – હોર્મયોરે્પથ માટે કવચ: કેટલીક 

ર્પોક્ષલસીઓ આયષુ સારવાર માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર લેવાના ખચાના 
ચોક્કસ ટકાવારી સધુીનુ ંવળતર પ્રર્દાન કરે છે.  

XVI. મલૂ્ય સવંર્ધિત વીમા કવચો 

િર્તપરૂ્તિ પરંુૂ ર્પાડતા કેટલાકં ઉત્ર્પાર્દનોમા ંમલૂ્ય સવંર્ધિત વીમાકવચો નીચે મજુબ સામેલ 

છે. આ લાભ ર્પોક્ષલસીની શરતોમા ંસામેલ ર્દરેક વીમા કવચ સામે ચોક્કસ વીમાકૃત રકમની 
મયાાર્દા સધુીમા ંચકુવવાર્પાત્ર છે, નહીં કે કુલ વીમાકૃત રકમથી વધારે.  

 IX. આઉટરે્પશન્ટટ વીમાકવચેઃ આર્પણે જાણીએ છીએ કે ભારતમા ંહલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો મોટા 
ભાગે ઇન-રે્પશન્ટટ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનના ખચાને જ કવચ પ્રર્દાન કરે છે. અત્યારે બહ ુથોડી 
કંર્પનીઓ કેટલાકં મોંઘી વીમા યોજનાઓ હઠેળ આઉટ-રે્પશન્ટટ ખચાાઓ માટે મયાારર્દત 

કવચ ઓફર કરે છે.  
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 X. હોસ્સ્ર્પટલ કેશેઃ આ વળતર ચોક્કસ સમયગાળા માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવારના ર્દરેક 

રર્દવસ માટે ર્નર્િત ઉચક રકમ રે્પટે ચકુવવામા ં આવે છે. સામાન્ટય રીતે આ ગાળો 
ર્પોક્ષલસીના કર્પાતને ર્પાત્ર બેથી ત્રણ રર્દવસને બાર્દ કરતા સાત રર્દવસનો હોય છે. એટલે 

જો હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારનો સમયગાળો કર્પાતના ગાળા કરતા વધારે હોય તો જ લાભ 

મળે છે. આ લાભ હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવવા માટેના ર્દાવાથી વધારેનો છે, ર્પણ 

ર્પોક્ષલસીની કુલ વીમાકૃત રકમની અંર્દર હોય છે અથવા અલગથી રે્પટામયાાર્દા સાથે 

હોઈ શકે છે.  

 XI. વસલૂાતનો લાભ: જો ક્ષબમારી અને/અથવા અકસ્માતના કારણે 10 રર્દવસથી ઓછો 
સમય હોસ્સ્ર્પટલમા ંરહવે ુ ંર્પડ ેતો ઉચક રકમ ચકુવવામા ંઆવે છે.  

 XII. ર્દાતાનો ખચા: ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો મજુબ અંગના પ્રત્યારોર્પણની 
મોટી શસ્ત્રરક્રયાના રકસ્સામા ં અંગ  ર્દાતાના ખચાનુ ં વળતર ચકુવવાની જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી છે. 

 XIII. એમ્પબ્યલુન્ટસનુ ં વળતર: વીમાધારક/વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત દ્વારા વહન કરવામા ં
આવતા એમ્પબ્યલુન્ટસના ખચાને ર્પોક્ષલસીની સકૂ્ષચ પ્રમાણે નક્કી કરવામા ંઆવેલી ચોક્કસ 

મયાાર્દામા ંવળતર ચકુવવામા ંઆવે છે.  

 XIV. સાથે હોય તેવી વ્યસ્ક્ત માટે ખચા: તેનો આશય હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર 

ર્દરર્મયાન વીમાધારક ર્દર્દી સાથે હાજર હોય તેવી વ્યસ્ક્તના ભોજન, ર્પરરવહનના 
ખચાને આવરી લેવાનો છે. ર્પોક્ષલસીની શરતો મજુબ ઉચક રકમ કે વળતર ચકુવવામા ં
આવે છે.  

 XV. કુટંુબની વ્યાખ્યા: કેટલાકં હલે્થ ઉત્ર્પાર્દનોમા ં કુટંુબની વ્યાખ્યા બર્દલાઈ છે. 

અગાઉ મખુ્ય વીમાધારક, ર્પત્ની, તેમના ર્પર ર્નભાર બાળકોને વીમાકવચ મળતુ ંહતુ.ં 
હવે આ જ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ માતાર્ર્પતાઓ અને સાસસુસરાઓને પણ વીમાકવચ 

પ્રર્દાન કરી શકાય છે.  

 

 

 



 

172 
 

D. ટોચના કવચો કે ઊંચી કર્પાતર્પાત્ર વીમા યોજનાઓ 

ટોર્પ-અર્પ કવચ ઊંચી કર્પાતર્પાત્ર ર્પોક્ષલસી તરીકે ર્પણ જાણીતુ ં છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમા ં
મોટા ભાગના લોકો ઊંચી સહચકુવણીની ર્પોક્ષલસીઓ કે આવરી ન લેવાયેલા રોગો કે સારવારમા ં
વધારા તરીકે ટોર્પ-અર્પ કવચો ખરીરે્દ છે. જોકે ભારતમા ંટોર્પ-અર્પ કવચની રજૂઆત માટેનુ ં
મખુ્ય કારણ શરૂઆતમા ંઊંચી વીમાકૃત રકમ ધરાવતા ઉત્ર્પાર્દનોની ઊણર્પ જણાત ુ ંહતુ,ં ર્પણ 

હકીકતમા ં એ નહોત ુ.ં હલે્થ ર્પોક્ષલસી હઠેળ કવચની મહિમ રકમ લાબંા સમય સધુી 
રૂ.5,00,000 રહી હતી. ઊંચુ ંકવચ ઇચ્છતી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને બે ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવાની અને 

બમણુ ંપ્રીર્મયમ ખરચવાની ફરજ ર્પડતી હતી. તે વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા ટોર્પ-અર્પ ર્પોક્ષલસીઓના 
ર્વકાસ તરફ ર્દોરી ગઈ છે, જે ચોક્કસ રકમ (પ્રારંક્ષભક રકમ તરીકે ઓળખાય છે)થી વધારે ઊંચી 
વીમાકૃત રકમ માટે કવચ ઓફર કરે છે.  

આ ર્પોક્ષલસી ઓછી વીમાકૃત રકમ ધરાવતા મળૂભતૂ હલે્થ કવચ સાથે મળે છે અને પ્રમાણમા ં
વાજબી પ્રીર્મયમે ઉર્પલબ્ધ છે.  ર્દાખલા તરીકે, ર્પોતાના એમ્પપ્લોયસા દ્વારા આવરી લેવાયેલા 
વ્યસ્ક્તઓ વધારાના સરંિણ માટે ટોર્પ-અર્પ કવચની ઇચ્છા રાખી શકે છે (પ્રથમ ર્પોક્ષલસીની 
વીમાકૃત રકમને પ્રારંક્ષભક તરીકે જાળવીને). આ ર્પોતાના અને કુટંુબ માટે હોઈ શકે છે, જે ઊંચા 
ખચાની સારવાર ધરાવતા કમનસીબ ઘટના સમયે મળે છે. 

ટોર્પ-અર્પ ર્પોક્ષલસી હઠેળ વળતર મેળવવાના ર્પાત્ર થવા તબીબી ખચા પ્લાન હઠેળ ર્પસરં્દ 

કરાયેલા કર્પાતર્પાત્ર સ્તર કરતા વધારે હોવો જોઈએ અને ઊંચા કર્પાતર્પાત્ર પ્લાન હઠેલ 

વળતર વહન થતા ખચાની રકમ રહશેે એટલે કર્પાતર્પાત્ર કરતા વધારે હશે. 

ઉર્દાહરણ 

ર્પોતાના એમ્પપ્લોયર રારા એક વ્યસ્ક્તને રૂ.3 લાખની વીમાકૃત રકમનુ ંકવચ મળયુ ંછે. તે રૂ. 3 

લાખ ઉર્પરાતં રૂ.10 લાખની ટોર્પ-અર્પ ર્પોક્ષલસી મેળવવા ઇચ્છી શકે છે.  

જો એક વખત હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર લેવાનો ખચા રૂ. 5 લાખ હોય, તો મળૂભતૂ 

ર્પોક્ષલસી ફક્ત રૂ.3 લાખનુ ંવળતર આર્પશે. ટોર્પ-અર્પ કવચ સાથે બાકીના રૂ. 2 લાખ ટોર્પ-અર્પ 

ર્પોક્ષલસી ચકુવશે.  

ટોર્પ-અર્પ ર્પોક્ષલસીઓ સસ્તી છે અને રૂ. 3 લાખથી વધારે રૂ. 10 લાખની ટોર્પ-અર્પ ર્પોક્ષલસી 
કરતા રૂ.10 લાખની ર્સિંગલ ર્પોક્ષલસીનો ખચા ઘણો વધારે આવશે. 
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આ વીમાકવચ વ્યસ્ક્તગત અને કુટંુબના આધારે ઉર્પલબ્ધ છે. અત્યારે બજારમા ંકુટંુબના ર્દરેક 

સભ્ય માટે વ્યસ્ક્તગત વીમાકૃત રકમ કે એક વીમાકૃત રકમ ઉર્પલબ્ધ છે.  

ટોર્પ-અર્પના રકસ્સામા ં જે પ્લાનમા ં હોસ્સ્ર્પટાઇલેઝશનના ર્દરેક રકસ્સામા ં કર્પાતર્પાત્ર રકમને 

વટાવવાની જરૂર છે, તે આર્પર્િ આધારરત ઊંચા કર્પાતર્પાત્ર પ્લાન તરીકે ઓળખાય છે. તેનો 
અથા એ થયો કે ઉર્પરોક્ત ઉર્દાહરણમા ંર્દરેક ર્દાવો રૂ.3 લાખથી વધારે હોય તો જ ચકુવવાર્પાત્ર 

બને છે. 

જોકે ર્પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન વારંવાર હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ર્પછી કર્પાતની છૂટ આર્પતા ટોર્પ-

અર્પ પ્લાન્ટસ ભારતીય બજારમા ં કુલ આધારરત ઊંચા કર્પાતર્પાત્ર પ્લાન્ટસ કે સરુ્પર ટોર્પ-અર્પ 

કવચ તરીકે જાણીતા છે. તેનો અથા એ થયો કે ઉર્પરોક્ત ઉર્દાહરણમા ંર્દરેક ર્દાવો ઉમેરાય છે 

અને જયારે તે રૂ.3 લાખને વટાવી જાય છે, ત્યારે ટોર્પ-અર્પ કવચ વળતર ચકુવવાનુ ંશરૂ કરે છે. 

હોસ્સ્ર્પટલ િર્તપરૂ્તિ ર્પોક્ષલસીની મોટા ભાગની પ્રમાણભતૂ શરતો, ર્નયમો અને બાકાત 

રાખવામા ંઆવતી બાબતો આ ઉત્ર્પાર્દનો લાગ ુર્પડ ેછે. સરકાર દ્વારા મળૂભતૂ હલે્થ કવચ પ્રર્દાન 

કરવામા ંઆવે છે તેવા કેટલાકં બજારોમા ંવીમા કંર્પનીઓ મોટા ભાગે ટોર્પ-અર્પ કવચોને મજૂંર 

કરે છે.  

E. સીર્નયર ર્સક્ષઝટન ર્પોક્ષલસી 

આ યોજનાઓ વરરષ્ઠ નાગરરકોને કવચ પ્રર્દાન કરવા બનાવવામા ંઆવી છે, જેમને કેટલીક 

વખત ચોક્કસ ઉંમર ર્પછી વીમો આર્પવાનો ઇનકાર કરવામા ંઆવતો હતો (ર્દા. ત. 60 વષાથી 
વધારે વય ધરાવતા લોકો). વીમાકવચનુ ંમાળખુ ંઅને બાકાત રાખવામા ંઆવતી ઘણી બાબતો 
હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ર્પોક્ષલસી જેવી છે.  

વયોવદૃ્ લોકોના રોગનુ ં વળતર ચકુવવામા ં ખાસ ધ્યાન વીમાકવચ અને વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ 

નક્કી કરવામા ંઆર્પવામા ંઆવે છે. માટે ભાગે પ્રવેશ વય 60 વષા ર્પછી હોય છે અને આજીવન 

રરન્ટય ૂ થઈ શકે છે. વીમાકૃત રકમની રેન્ટજ રૂ.50,000થી રૂ. 5,00,000 હોય છે. ચોક્કસ 

ક્ષબમારીઓને લાગ ુવેઇરટિંગ ર્પીરરયડમા ંફરક હોયછે. ઉર્દાહરણેઃ એક વીમા કંર્પની મોર્તયા માટે 

1 વષાનો વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ધરાવી શકે છે, તો અન્ટય વીમા કંર્પની 2 વષાનો.  

ઉર્પરાતં ખાસ વીમા કંર્પની ચોક્કસ ક્ષબમારીઓ માટે વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ન ર્પણ ધરાવે તેવુ ંબની 
શકે છે, જયારે અન્ટય વીમા કંર્પની ધરાવી શકે છે. ઉર્દાહરણેઃ કેટલીક વીમા કંર્પનીના વેઇરટિંગ 
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ર્પીરરયડની જોગવાઈમા ં સાઇનસાઇરટસ આવતુ ં નથી, ર્પણ થોડી વીમા કંર્પનીઓએ તે માટે 

વેઇરટિંગ ર્પીરરયડની જોગવાઈ રાખી છે.  

અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતો રોગ વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ધરાવે છે અથવા કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓમા ં
ટોચમયાાર્દા. હોસ્સ્ર્પટલમા ં ર્દાખલ થતા પવૂા અને રજા મળયા ર્પછીના ખચાની ચકુવણી 
હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારના ખચાની ટકાવારી અથવા રે્પટામયાાર્દામાથંી જે વધારે હોય છે તે સ્વરૂરે્પ 

થાય છે. કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓમા ંતેઓ િર્તપરૂ્તિ યોજનાને અનસુરે છે, જેમ કે 30/60 રર્દવસ કે 

60/90 રર્દવસના ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર થતા ખચા. 

ઇરડાએ વીમો ધરાવતા વરરષ્ઠ નાગરરકો માટે ર્વશેષ જોગવાઈ કરી છે:  

1. વરરષ્ઠ નાગરરકોને ઓફર થતા હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો માટે પ્રીર્મયમ વાજબી, ઉક્ષચત, 

ર્પારર્દશાક અને અગાઉથી સ્ર્પષ્ટ જણાવવામા ંઆવશે. 

2. વીમાધારકને  પ્રીર્મયમથી વધારે કોઈ ર્પણ વીમાકરણ લોરડિંગ ચાર્જની લેક્ષખતમા ંજાણકારી 
આર્પવામા ં આવશે અને ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતા અગાઉ આ પ્રકારના લોરડિંગ માટે 

ર્પોક્ષલસીધારકની ચોક્કસ મજૂંરી મેળવવામા ંઆવશે. 

3. તમામ હલે્થ વીમાકંર્પનીઓ અને ટીર્પીએ વરરષ્ઠ નાગરરકોના હલે્થ વીમા સાથે સબંરં્ધત 

ર્દાવા અને ફરરયાર્દોનુ ંર્નવારણ કરવા અલગ ર્વભાગ/ચેનલ સ્થાર્ર્પત કરશે. 

 

F. સ્થાયી લાભના કવચ – હોસ્સ્ર્પટલ કેશ, ગભંીર ક્ષબમારી 

હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીમા ં વીમા કંર્પની માટે સૌથી મોટંુ જોખમ ર્પોક્ષલસીના ર્વર્વધ લાભનો 
ક્ષબનજરૂરી અને ગેરવાજબી ઉર્પયોગ છે. ર્દર્દી હલે્થ ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકવચ ધરાવે છે તેવી 
જાણકારી મળયા ર્પછી ડૉક્ટસા, સર્જન્ટસ અને હોસ્સ્ર્પટલો તેમને વધારે ખચા થાય તેવી સારવાર 

આર્પવાનુ ંવલણ ધરાવે છે. તેઓ ર્દર્દીને હોસ્સ્ર્પટલમા ંવધારે સમય સધુી રોકે છે, ક્ષબનજરૂરી 
ર્નર્દાન અને પ્રાયોક્ષગક ર્પરરિણો કરાવે છે, જેથી જરૂરી ખચા ઉર્પરાતં ક્ષબનજરૂરી સારવારના 
કારણે ક્ષબલ મોટંુ બને છે. વીમા કંર્પનીઓના ખચા ર્પર અન્ટય મોટી અસર તબીબી ખચાાઓમા ં
સતત વધારો છે, જે સામાન્ટય રીતે પ્રીર્મયમ ર્દરમા ંવધારા કરતા ંઊંચા હોય છે.  

તેનો જવાબ સ્થાયી લાભનુ ં કવચ છે. જયારે વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને ર્પયાાપ્ત સરંિણ પ્રર્દાન 

કરવામા ં આવે છે, ત્યારે સ્થાયી લાભના કવચ વીમા કંર્પનીને વાજબી ગાળા માટે તેમની 
ર્પોક્ષલસીની અસરકારક રકિંમત નક્કી કરવામા ંર્પણ મર્દર્દ કરે છે. આ ઉત્ર્પાર્દનમા ંસામાન્ટય રીતે 

ઇએનટી, ઓપ્થેમોલોજી, ઓબ્સ્ટેરટ્રક્સ અને ગાયનેકોલોજી વગેરે જેવી ર્દરેક વ્યવસ્થા માટે થતી 
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સામાન્ટય સારવાર સામેલ છે અને ર્પોક્ષલસીમા ંઆ માટે પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતુ ંમહિમ વળતર 

જણાવવામા ંઆવે છે. 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને સારવાર માટે ખચા કરવામા ંઆવતી રકમને ધ્યાનમા ંરાખ્યા ર્વના વળતર 

રે્પટે સ્થાયી રકમ ર્પણ મળે છે. આ ર્દરેક સારવાર માટે ચકુવવાર્પાત્ર રે્પકેજ ચાજીસ સામાન્ટય રીતે 

સ્સ્થર્તની સારવાર માટે જરૂરી વાજબી ખચાના અભ્યાસના આધારે હોય છે.  

રે્પકેજ ચાજીસમા ંખચાના તમામ ઘટકો સામેલ હશે, જેમ કે: 

I. રૂમનુ ંભાડંુ,  
II. વ્યાવસાર્યક ફી,  
III. ર્નર્દાન,  
IV. ર્દવા,  
V. હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી પવૂમેટ અને ર્પછી ખચા વગેરે 

ઉત્ર્પાર્દનના આધારે રે્પકેજ ચાજીસમા ં ભોજન, ર્પરરવહન, એમ્પબ્યલુન્ટસ વગેરે ચાજીસ ર્પણ 

સામેલ કરી શકાય છે. 

આ ર્પોક્ષલસીઓનો વહીવટ કરવો સરળ હોય છે, કારણ કે તેમા ંર્દાવાની ર્પતાવટ કરવા ર્પોક્ષલસી 
હઠેળ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનનો પરુાવો અને ક્ષબમારીનુ ંકવચ જ જરૂરી છે.  

કેટલાકં ઉત્ર્પાર્દનોનુ ં રે્પકેજ ર્નર્િત લાભના કવચ સાથે રોજજિંર્દા રોકડનો ફાયર્દો ધરાવે છે. 

આવરી લેવાયેલી સારવારની યાર્દી ઉત્ર્પાર્દનમા ંસારવારની વ્યાખ્યાને આધારે આશરે 75થી 
200 હોઈ શકે છે. 

શસ્ત્રરક્રયાઓ/સારવાર માટે ર્નર્િત રકમની ચકુવણી કરવાની જોગવાઈ હોય છે, જે ર્પોક્ષલસીની 
યાર્દીમા ંસામેલ હોતી નથી. ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્વર્વધ સારવાર માટે એકથી 
વધારે ર્દાવા શક્ય છે. જોકે છેવટે તે  ર્દાવા ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્પસરં્દ કરાયેલ વીમાકૃત રકમ સધુી 
મયાારર્દત હોય છે.  

કેટલાકં સ્થાયી લાભના વીમા યોજનાઓ આ મજુબ છે: 

i. હોસ્સ્ર્પટલ ડઇેલી કેશ વીમા યોજનાઓ 

ii. ગભંીર ક્ષબમારીની વીમા યોજનાઓ 

 હોસ્સ્ર્પટલ ડઇેલી કેશ ર્પોક્ષલસી 
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 રોજજિંર્દી મયાારર્દત રકમ 

હોસ્સ્ર્પટલ કેશ કવરેજ વીમાધારકને હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ ર્નર્િત રકમ 

પ્રર્દાન કરવામા ં આવે છે. ર્દાખલા તરીકે રૈ્દર્નક રોકડ વળતર રૂ.1,500થી રૂ.5,000 કે 

તેનાથી વધારે હોઈ શકે છે. ક્ષબમારી અને ર્પોક્ષલસીના ગાળાના આધારે, જે સામાન્ટય રીતે 

વાર્ષિક ર્પોક્ષલસી હોય છે, ર્દરરોજ રોકડ ચકુવણીની મહિમ મયાાર્દા પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે 

છે. 

 ચકુવણીના રર્દવસોની સખં્યા 

આ ર્પોક્ષલસીના કેટલાકં ર્વર્વધ ર્વકલ્ર્પોમા ંરોજજિંર્દા રોકડ વળતર પ્રર્દાન કરવાના રર્દવસોની 
સખં્યાને સારવાર લેવામા ંઆવે છે તે રોગની સાથે જોડવામા ંઆવે છે. સારવારની ર્વસ્તતૃ 

યાર્દી અને ર્દરેક માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ંરહવેાનો સમયગાળો ર્નર્િત હોય છે, જે ર્દરેક પ્રકારની 
ર્પદ્ર્ત/ક્ષબમારી મા ટે રોજજિંર્દી રોકડનો લાભ મયાારર્દત કરે છે.  

 સ્વતતં્ર કવચ કે વધારાનુ ંકવચ 

કેટલીક વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા ઓફર થતી હોસ્સ્ર્પટલ ડઇેલી કેશ ર્પોક્ષલસી સ્વતતં્ર ર્પોક્ષલસી 
તરીકે ઉર્પલબ્ધ છે, જયારે અન્ટય રકસ્સામા ં ર્નયર્મત િર્તપરૂ્તિ ર્પોક્ષલસીમા ંવધારાના કવચ 

સ્વરૂરે્પ મળે છે. આ ર્પોક્ષલસીઓ વીમાધારકને આકસ્સ્મક ખચાા આવરી લેવામા ંમર્દર્દ કરે છે, 

કારણ કે ર્નર્િત રકમની ચકુવણી થાય છે, જે સારવારના વાસ્તર્વક ખચા સાથે સબંરં્ધત 

હોતી નથી. તે િર્તપરૂ્તિ આધારરત હલે્થ વીમા યોજના હઠેળ પ્રાપ્ત થતા કોઈ ર્પણ 

વીમાકવચ ઉર્પરાતં વધારાના કવચની ચકુવણી માટે પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. 

 પરૂક કવચ 

આ ર્પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્ર્પટલના ર્નયર્મત ખચાના પરૂક થઈ શકે છે, કારણ કે તે વાજબી હોયછે 

અને આકસ્સ્મક ખચાા માટે વળતર પ્રર્દાન કરે છે તેમજ િર્તપરૂ્તિ ર્પોક્ષલસી હઠેળ બાકાત, 

સહચકુવણી વગેરે જેવા ચકુવવા ર્પાત્ર ન હોય તેવા ખચા ર્પણ ચકુવે છે.  

 વીમાકવચના અન્ટય ફાયર્દા 

વીમા કંર્પનીના રક્ષ્ટકોણથી આ યોજના કેટલાકં ફાયર્દા ધરાવે છે, કારણ કે તે ગ્રાહકને 

સમજાવવા સરળ છે એટલે વધારે સરળતાપવૂાક વેચી શકાશે. તે વધારાના તબીબી ખચાને 

અટકાવે છે, કારણ કે હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવારનો વાસ્તર્વક ખચા ગમે તે થયો હોય, ર્પણ 
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ર્દરરોજ સ્થાયી રકમ જ ચકુવવામા ંઆવે છે. ઉર્પરાતં આ પ્રકારના વીમા કવચોનો સ્વીકાર 

અને ર્દાવાની ર્પતાવટ ખરેખર સરળ હોય છે.  

 ગભંીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી 

આ ઉત્ર્પાર્દન જીવલેણ રોગ વીમાકવચ કે આઘાત સારસભંાળ વીમાકવચ તરીકે ર્પણ 

જાણીતુ ંછે. 

કેન્ટસર, સ્ટ્રોક્સ અને હૃર્દયરોગના હમુલા જેવા રોગ અગાઉ જીવલેણ ગણાતા હતા, ર્પણ 

તબીબી ર્વજ્ઞાનની પ્રગર્ત સાથે તેની સારવાર શક્ય બની છે. ઉર્પરાતં મનષુ્યનુ ંસરેરાશ 

આયષુ્ય ર્પણ વધ્યુ ં છે. જોકે આવા મોટા રોગની સારવાર માટે ઊંચો ખચા આવે છે તેમજ 

સારવાર ર્પછીનો ખચા ર્પણ વધારે હોય છે. એટલે ગભંીર ક્ષબમારી વ્યસ્ક્તની નાણાકીય 

સરુિાને જોખમમા ંમકેૂ છે 

i. ગભંીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી લાભની ર્પોક્ષલસી છે, જે ચોક્કસ ગભંીર ક્ષબમારીઓનુ ંર્નર્દાન 

થતા  ઉચ્ચક રકમ ચકુવવાની જોગવાઈ ધરાવે છે. 

ii. તેનુ ંવેચાણ થાય છે: 

I. સ્વતતં્ર ર્પોક્ષલસી તરીકે કે  

II. થોડી હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓના વધારાના કવચ તરીકે કે  

III. કેટલીક જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ંવધારાના કવચ તરીકે 

ભારતમા ં ગભંીર ક્ષબમારી સાથે સબંરં્ધત ર્પોક્ષલસીઓનુ ં વેચાણ જીવન વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા 
જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓની વધારાની શરતો સ્વરૂરે્પ થાય છે અને તેમના દ્વારા બે પ્રકારના 
કવચ ઓફર થાય છે – તાત્કાક્ષલક સીઆઇ લાભ યોજના અને સ્વતતં્ર સીઆઇ લાભ યોજના. 
જયારે આનુ ંવેચાણ થાય છે, ત્યારે આવરી લેવાતી ક્ષબમારીઓ અને સારા વીમાકરણની ચોક્કસ 

વ્યાખ્યા અર્ત મહત્ત્વપણૂા છે. ગ ૂચંવડો ટાળવા ઇરડા હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા હઠેળ 

20 સામાન્ટય ગભંીર ક્ષબમારીની વ્યાખ્યા પ્રમાણભતૂ કરવામા ં આવી છે. (કૃર્પા કરીને અંતમા ં
આરે્પલ યાર્દી જુઓ). 

જોકે ઇશ્ય ૂથવાના તબક્કામા ંનકુસાનકારક ર્પસરં્દગીની શક્યતા (જેમા ંઆ વીમો લેનાર મોટા 
ભાગના લોકોને અસર થવાની વધારે શક્યતા છે) વધારે છે અને સભંર્વત વીમાધારકના 
સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત જાણવી અત્યતં મહત્ત્વપણૂા છે. પરૂતી મારહતીના અભાવે અત્યારે ગભંીર 

ક્ષબમારીની યોજનાઓના પ્રીર્મયમને રરઇન્ટસ્યોરસાના ડટેા મારફતે સમથાન આર્પવામા ંઆવે છે. 
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iii. ગભંીર ક્ષબમારીઓ એવી મોટી ક્ષબમારીઓ છે, જેમા ંહોસ્સ્ર્પટલનો ખચા જ ઊંચો આવતો 
નથી, ર્પણ તેના કારણે ર્વકલાગંતા, અંગોનુ ંનકુસાન, આવકનો ફટકો વગેરે થઈ શકે 

છે અને તેમા ંહોસ્સ્ર્પટલમાથંી રજા મળયા ર્પછી ર્પણ લાબંા સમય સધુી સારસભંાળની 
જરૂર ર્પડી શકે છે.  

iv. ગભંીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી ઘણી વખત હોસ્સ્ર્પટલ િર્તપરૂ્તિની ર્પોક્ષલસીમા ં વધારાના 
કવચ તરીકે સચૂવવામા ં આવે છે, જેથી ર્પોક્ષલસી હઠેળનુ ં વળતર આ પ્રકારની 
ક્ષબમારીઓ ધરાવતા લોકોનુ ંકુટંુબ નાણાકીય ભારણ ઉઠાવવામા ંમર્દર્દરૂર્પ થઈ શકે છે. 

v. વીમા કંર્પનીઓ અને ઉત્ર્પાર્દનો મજુબ ગભંીર ક્ષબમારીનુ ંકવચ જુદુ જુદુ હોય છે, ર્પણ 

તેમા ંસામેલ સામાન્ટય રોગો નીચે મજુબ છે: 

 I. ગભંીર કેન્ટસર 
 II. તીવ્ર હૃર્દયરોગ 
 III. કોરોનરી આટારી સર્જરી 
 IV. હૃર્દયના વાલ્વને બર્દલવો 
 V. ચોક્કસ ગભંીરતાયકુ્ત કોમા 
 VI. રકડની ફેઇલ થઈ જવી 
 VII. સ્ટ્રોક જે કાયમી અસરમા ંર્પરરણમે     

 VIII. મખુ્ય અંગ/બોન મેરો પ્રત્યારોર્પણ 
 IX. મક્લ્ટપ્લ સ્ક્લેરોર્સસ 
 X. મોટર ન્ટયરૂોન રોગ 
 XI. અંગોને કાયમી લકવો 
 XII. મોટા અકસ્માતને કારણે કાયમી ર્વકલાગંતા 

ગભંીર ક્ષબમારીની યાર્દી સ્સ્થર રહતેી નથી અને તેમા ંસતત સધુારાવધારા થાય છે. કેટલાકં 

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમા ંવીમા કંર્પનીઓએ ‘મખુ્ય’ અને ‘વધારાની સ્સ્થર્ત’ તરીકે વગીકરણ 

કયુું છે, જેમા ંઅલ્ઝાઇમસા જેવા રોગને ર્પણ આવરી લેવાયા છે. કેટલીક વખત ‘જીવલેણ 

રોગ’ને ર્પણ આવરી લેવાય છે, જેમા ંપ્રીર્મયમ અર્ત વધારે હોય છે. 

vi. જયારે મોટા ભાગની ગભંીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસીઓ ક્ષબમારીના ર્નર્દાન ર્પર ઉચક રકમ 

પ્રર્દાન કરે છે, ત્યારે થોડી ર્પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ખચા કવચ પ્રર્દાન કરે છે, જે 

ખચાના વળતર સ્વરૂરે્પ આર્પવામા ંઆવે છે. થોડા ઉત્ર્પાર્દનો બનેં પ્રકારનુ ંકવચ ઓફર 
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કરે છે એટલે કે ઇન રે્પશન્ટટ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ખચાા માટે િર્તપરૂ્તિ અને ર્પોક્ષલસીમા ં
ઉલ્લેક્ષખત મોટા રોગના ર્નર્દાન ર્પર ઉચ્ચક રકમની ચકુવણી.  

vii. સામાન્ટય રીતે ગભંીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસીઓ 21 વષાથી 65 વષાની વય ધરાવતી 
વ્યસ્ક્તઓ માટે હોય છે.  

viii. આ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ ઓફર થતી વીમાકૃત રકમ થોડી વધારે હોય છે, કારણ કે આ 

પ્રકારની ર્પોક્ષલસીનુ ંમખુ્ય કારણ આ પ્રકારના રોગો સાથે સકંળાયેલી લાબંા ગાળાની 
સારસભંાળના નાણાકીય ભારણ પ્રર્દાન કરવાનુ ંહશે..  

ix. સામાન્ટય રીતે આ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ ગભંીર ક્ષબમારીના ર્નર્દાન ર્પર 100 ટકા વીમાકૃત 

રકમ ચકુવવામા ંઆવે છે. કેટલાકં રકસ્સાઓમા ંર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો તથા 
ક્ષબમારીની તીવ્રતાના આધારે વળતર વીમાકૃત રકમનુ ં25 ટકાથી 100 ટકા હોઈ શકે 

છે.  

x. ગભંીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસીઓમા ંર્પોક્ષલસી હઠેળ ચકુવવાર્પાત્ર કોઈ ર્પણ લાભ મેળવવા 
વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ર્પોક્ષલસીની શરૂઆતથી 90 રર્દવસનો હોય છે અને ક્ષબમારીના ર્નર્દાન 

ર્પછી અસ્સ્તત્વની જોગવાઈ 30 રર્દવસની હોય છે. આ જોગવાઈને સામેલ કરવામા ં
આવી છે, કારણ કે આ લાભને “મતૃ્યનુા લાભ” તરીકે લેવાની ભલૂ ન કરવી જોઈએ, 

ર્પણ “જીવનના લાભ” તરીકે અથાઘટન કરવુ ં જોઈએ એટલે કે ગભંીર ક્ષબમારી ર્પછી 
મશુ્કેલીઓમાથંી બહાર નીકળવા લાભ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. 

xi. 45 વષાથી વધારે વયની અને ગભંીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી લેવા ઇચ્છતી વ્યસ્ક્તઓ માટે 

કડક તબીબી ચકાસણીઓ હાથ ધરવામા ં આવે છે. પ્રમાણભતૂ બાકાત રાખવામા ં
આવતી બાબતો હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો જેવી જ હોય છે, તબીબી સલાહ મેળવવામા ં
ર્નષ્ફળતા કે તેને અનસુરવી નહીં, કે વેઇરટિંગ ર્પીરરયડમાથંી છટકી જેવા સારવાર 

લેવામા ંર્વલબં કરવો જેવી બાબતોને ખાસ બાકાત રાખવામા ંઆવે છે.  

xii. વીમા કંર્પની ર્પોક્ષલસીમા ં આવરી લેવાયેલ એક કે વધારે રોગ માટે એક વખત જ 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને વળતર ચકુવી શકે છે અથવા એકથી વધારે ચકુવણી ઓફર કરી 
શકે છે, ર્પણ ચોક્કસ મયાારર્દત સખં્યામા.ં કોઈ ર્પણ વીમાકૃત વ્યસ્ક્તના સબંધંમા ંવીમા 
હઠેળ વળતર ચકુવાઈ જાય ર્પછી ર્પોક્ષલસી રર્દ થઈ જાય છે. 

xiii. ગભંીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી ર્પણ ર્વર્વધ ગ્રરૂ્પને ઓફર થાય છે, ખાસ કરીને કોર્પોરેટ 
સસં્થાઓ તેમના કમાચારીઓ માટે આવી ર્પોક્ષલસી લે છે.  
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G. લાબંા ગાળાની સારસભંાળનો વીમો  

અત્યારે સરેરાશ આયષુ્યમા ંવધારો થવાથી દુર્નયામા ંવયોવદૃ્ લોકોની વસર્ત વધી રહી છે. 

સમગ્ર દુર્નયામા ંવદૃ્ લોકોની સખં્યામા ંવધારો થવાથી લાબંા ગાળાની સારસભંાળના વીમાનુ ં
મહત્ત્વ ર્પણ વધી રહ્ુ ં છે. વદૃ્ોને લાબંા સમય સધુી સારસભંાળની જરૂર હોય છે અને આ 

પ્રકારના લોકો કોઈ ર્પણ પ્રકારની ર્વકલાગંતાથી ર્પીડાય છે. લાબંા ગાળાની સારસભંાળ એટલે 

ચોક્કસ સાથસહકાર ર્વના ર્પોતાની કાળજી ન રાખી શકતા અને ભર્વષ્યમા ંસ્વાસ્્યમા ંસધુારો 
થવાની શક્યતા નથી તેવા લોકોની સતત વ્યસ્ક્તગત કે સારસભંાળના તમામ સ્વરૂર્પો. 

લાબંા ગાળાની સારસભંાળ માટે બે પ્રકારની યોજના છેેઃ 

A. અગાઉથી ભડંોળ પ્રર્દાન કરવામા ં આવતી યોજનાઓ, જેની ખરીર્દી સ્વસ્થ લોકો 
ભર્વષ્યમા ંતબીબી ખચાાઓને ર્પહોંચી વળવા માટે કરે છે અને  

B. તાત્કાક્ષલક જરૂરરયાત ધરાવતી યોજનાઓ, જેની ખરીર્દી વીમાધારકને લાબંા ગાળાની 
સારસભંાળની જરૂર હોય છે ત્યારે ઉચક પ્રીર્મયમ દ્વારા કરવામા ંઆવે છે.  

ર્વકલાગંતાની તીવ્રતા (અને અરે્પક્ષિત જીવનનો ગાળો) લાભના પ્રમાણને નક્કી કરે છે. લાબંા 
ગાળાની સારસભંાળ માટેના ઉત્ર્પાર્દનો હજુ ભારતીય બજારમા ંર્વકસ્યા નથી.  

ભર્વષ્ય આરોગ્ય ર્પોક્ષલસી 

પ્રથમ અગાઉથી ભડંોળ પ્રર્દાન કરીને મેળવવામા ં આવતી વીમા યોજના ભર્વષ્ય આરોગ્ય 

ર્પોક્ષલસી હતી, જેનુ ંવેચાણ સરકારી િેત્રની સાધારણ વીમા કંર્પનીઓ કરતી હતી. 1990મા ંશરૂ 

થયેલી આ ર્પોક્ષલસી મળૂભતૂ રીતે વીમાધારક વ્યસ્ક્તઓની ર્નવરૃ્િ ર્પછીની સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત 

જરૂરરયાતો પ્રર્દાન કરવા માટે હતી, જયારે તેઓ પ્રીર્મયમની ચકુવણી તેમના કામકાજના 
જીવન ર્દરર્મયાન કરતા હતા. આ જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીને મળતી આવે છે, ફક્ત એક જ ફરક છે 

કે તે મતૃ્યનુા લાભને બર્દલે ભર્વષ્યના તબીબી ખચાને આવરી લે છે.  

a) ર્વલકં્ષબત મેરડક્લેઇમ 

ર્પોક્ષલસી ર્વલકં્ષબત કે ભર્વષ્યના મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી પ્રકારની છે અને મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી 
જેવા કવચ પ્રર્દાન કરે છે. પ્રસ્તાવકતાા 25થી 55 વષા વચ્ચેની વય ધરાવતા કોઈ સમયે 

યોજનામા ંજોડાઈ શકે છે. 
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b) ર્નવરૃ્િની વય 

તેઓ ર્નવરૃ્િની વય 55થી 60 વચ્ચે કોઈ ર્પણ ર્પસરં્દ કરી શકે છે, ર્પણ જોડાવાની તારીખ 

અને ર્પસરં્દ કરેલી ર્નવરૃ્િની વય વચ્ચે ચાર વષાનો સ્ર્પષ્ટ ફરક હોવો જોઈએ. ર્પોક્ષલસી 
ર્નવરૃ્િ વય એટલે પ્રસ્તાવ ર્પર હસ્તાિર કરતી વખતે વીમાધારકે ર્પસરં્દ કરેલી ઉંમર અને 

ર્પોક્ષલસી હઠેળ લાભ શરૂ થવાના હતે ુમાટેની યાર્દીમા ંસ્ર્પષ્ટ હોવી જોઈએ. આ વય વધારે ન 

હોઈ શકે. 

c) ર્નવરૃ્િ પવૂમેટનો ગાળો 

ર્નવરૃ્િ પવૂમેટનો ગાળો એટલે ર્દરખાસ્ત સ્વીકારવાની તારીખથી શરૂ થાય છે અને યાર્દીમા ં
સ્ર્પષ્ટર્પણે આરે્પલી ર્પોક્ષલસી ર્નવરૃ્િ વય સાથે પણૂા થાય છે. આ ગાળા ર્દરર્મયાન 

વીમાધારકને લાગ ુપ્રીર્મયમની રકમ હપ્તાવાર/એકસાથે ચકુવવુ ંર્પડશે. વીમાધારક ર્પાસે 

ઉચક પ્રીર્મયમ કે હપ્તામા ંચકુવણી કરવાનો ર્વકલ્ર્પ હોય છે.  

d) યોજનામાથંી બહાર નીકળવુ ં

વીમાધારકનુ ં મતૃ્ય ુ થવાના રકસ્સામા ં કે ર્પસરં્દ કરેલી ર્નવરૃ્િ વય અગાઉ કે ર્પછી 
યોજનામાથંી ખસી જવાની ઇચ્છા હોય તો તે પ્રીર્મયમનુ ં યોગ્ય રરફંડ મેળવવાને ર્પાત્ર 

બનશે, જે ર્પોક્ષલસી હઠેળ કોઈ ર્દાવો ન કરવાને આર્ધન છે. રરન્ટયઅૂલમા ં ર્વલબં માટે 

સતંોષકારક કારણ હોય તો પ્રીર્મયમની ચકુવણીમા ં સાત રર્દવસના વધારા સમયની 
જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

e) સોંર્પણી 

યોજના સોંર્પણી માટે પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. 

f) બાકાત રાખવા માટેની બાબતો 

ર્પોક્ષલસી અગાઉથી હોય તેવા રોગોને, 30 રર્દવસના વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ અને મેરડક્લેઇમમા ં
ચોક્કસ રોગોને પ્રથમ વષામા ંવળતર ન મળે તેવી બાબતોને બાકાત રાખતી નથી. આ 

ભર્વષ્ય માટેની મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી હોવાથી આ બાબત તારકિક છે. 

g) ગ્રરૂ્પ વીમાનુ ંવેરરઅન્ટટ 

ર્પોક્ષલસી ગ્રરૂ્પ આધારે ર્પણ મેળવી શકાય છે, જેમા ંગ્રરૂ્પ રડસ્કાઉન્ટટની સરુ્વધા ઉર્પલબ્ધ હોય 

છે. 
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H. સયંકુ્ત ઉત્ર્પાર્દનો 

કેટલીક વખત જીવન વીમા સાથે સબંરં્ધત ઉત્ર્પાર્દનો સ્વાસ્્ય વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની સરુ્વધા ર્પણ 

આરે્પ છે. રે્પકેજજિંગ કરીને વધારે ઉત્ર્પાર્દનોને પ્રોત્સાહન આર્પવાનો આ સારો માગા છે, જેના 
મારફતે બે વીમા કંર્પનીઓ હાથ ર્મલાવે છે અને એક ર્પોક્ષલસીમા ંબે વીમા ઓફર કરવાનો કરાર 

કરે છે. 

એટલે હલે્થ પ્લસ લાઇફ કોન્સમ્પબ ઉત્ર્પાર્દનો એવા ઉત્ર્પાર્દનો છે, જે જીવન વીમા કંર્પનીનુ ંજીવન 

વીમાકવચ અને નોનલાઇફ અને/અથવા સ્વતતં્ર હલે્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કંર્પની દ્વારા હલે્થ વીમા 
કવચને સયંકુ્તર્પણે ધરાવે છે. 

આ ઉત્ર્પાર્દનો સયંકુ્તર્પણે બે વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા રડઝાઇન કરવામા ંઆવ્યા છે અને બનેં વીમા 
કંર્પનીઓની ર્વતરક ચેનલ્સ દ્વારા વેચાણ થાય છે. ચોક્કસ આ માટે વતામાન માગાર્દર્શિકા મજુબ 

બે કંર્પનીઓ વચ્ચે જોડાણ કરવુ ંર્પડશે, જેમ કે આવા જોડાણને એક જીવન વીમાકંર્પની અને 

એક નોન-લાઇફ વીમાકંર્પની વચ્ચે કોઈ ર્પણ સમયે મજૂંરી આર્પવામા ંઆવે છે. આવી કંર્પનીઓ 

વચ્ચે માકેરટિંગ, ર્પોક્ષલસીની સેવા અને સામાન્ટય ખચાની વહેંચણી અને પ્રીર્મયમના ટ્રાન્ટસર્મશન 

માટે સમજૂતીકરાર (એમઓય)ુ થવા જોઈએ. કોઈ ર્પણ એક વીમાકંર્પની જોડાણ માટે ઇરડાની 
મજૂંરી મેળવે છે. આ સમજૂતી લાબંા ગાળાની હોવી જોઈએ અને જોડાણ રર્દ કરવાની મજૂંરી 
અર્પવાર્દરૂર્પ સ્સ્થર્ત ર્સવાય આર્પવામા ંનહીં આવે, જે ઇરડાને સતંોષકારક હોવી જોઈએ. 

એક વીમાકંર્પની લીડ વીમાકંર્પની તરીકે કામગીરી કરવા સમંત થઈ શકે છે અને સયંકુ્ત 

ઉત્ર્પાર્દનો માટે જરૂરી ર્વર્વધ સેવાઓ પ્રર્દાન કરવા સરં્પકા  ર્પોઇન્ટટ તરીકે ર્પોક્ષલસીની સેવાની 
સરુ્વધામા ંમહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે. લીડ વીમાકંર્પની વીમાકરણ અને ર્પોક્ષલસીની સેવાની 
સરુ્વધામા ં મખુ્ય ભરૂ્મકા ભજવી શકે છે. જોકે ર્દાવાઓ અને કર્મશનની ચકુવણીનુ ં સચંાલન 

સબંરં્ધત વીમાકંર્પનીઓ દ્વારા થશે, જેનો આધાર ર્પોક્ષલસીની જોગવાઈને થતી અસર ર્પર છે.  

સયંકુ્ત ઉત્ર્પાર્દનોના ફાઇક્ષલિંગમા ં ફાઇલ અને યઝુ માગાર્દર્શિકાને અનસુરવામા ં આવશે, જે 

સમયેસમયે ઇશ્ય ૂ થાય છે અને વ્યસ્ક્તગત રીતે મજૂંર થાય છે. બનેં પ્રકારના જોખમોના 
પ્રીર્મયમને અલગથી ઓળખવામા ંઆવશે અને વેચાણ પવૂમેટ અને ર્પછી એમ બનેં તબક્કામા ં
ર્પોક્ષલસીધારકને જણાવવામા ંઆવશે તેમજ ર્પોક્ષલસીના ર્દસ્તાવેજ, વેચાણના સારહત્ય વગેરેમા ં
ર્પણ તેનો ઉલ્લેખ હશે.  

ઉત્ર્પાર્દન વ્યસ્ક્તગત વીમા ર્પોક્ષલસી અને ગ્રરૂ્પ વીમાના આધારે એમ બનેં રીતે ઓફર થઈ શકે 

છે. જોકે હલે્થ વીમા ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીઓના સબંધંમા ં સપંણૂા જીવન વીમા કવચને કુટંુબની 
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કમાણી કરતા એક સભ્યાના જીવન ર્પર મજૂંરી આર્પવામા ંઆવે છે, જે હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીમા ં
વીમાર્પાત્ર રહતના અરજર્દાર હોય છે અને સબંરં્ધત વીમાકંર્પનીઓના અન્ટય લાગ ુવીમાકરણ 

ર્નયમનોને આર્ધન હોય છે.  

ફ્રી લકૂ ઓપ્શન વીમાધારકને ઉર્પલબ્ધ હોય છે અને સયંકુ્ત ઉત્ર્પાર્દનને સપંણૂાર્પણે લાગ ુર્પડ ે

છે. જોકે સયંકુ્ત ઉત્ર્પાર્દનનો હલે્થ વીમાનો ભાગ તેની રરન્ટયએૂક્ષબક્ષલટી નોન-લાઇફ/સ્વતતં્ર હલે્થ 

વીમા કંર્પની ર્પાસેથી ર્પોક્ષલસીધારકના ર્વકલ્ર્પ ર્પર મેળવશે.  

સયંકુ્ત ઉત્ર્પાર્દનોનુ ં વેચાણ ડાયરેક્ટ માકેરટિંગ ચેનલ્સ મારફતે થઈ શકશે. બનેં 

વીમાકંર્પનીઓના બ્રોકસા અને સયંકુ્ત વ્યસ્ક્ત અને કોર્પોરેટ એજન્ટ્સ સામાન્ટય હોય છે, ર્પણ 

બેન્ટક સરં્દભા ગોઠવણો મારફતે નહીં. જોકે તેઓ મધ્યસ્થી ન બની શકે, જેમની ર્પાસે ઉત્ર્પાર્દનો કે 

વીમાકંર્પનીઓનુ ંમાકેરટિંગ કરવાની મજૂંરી ન હોય.  

ર્દરખાસ્ત અને વેચાણ સારહત્યમા,ં ખાસ કરીને બે વીમાકંર્પનીઓ સકંળાયેલી હોય તેમા ંચોક્કસ 

ખલુાસો કરવો જોઈએ, કે કોણ ર્દાવાની ર્પતાવટ કરશે, કોણ રરન્ટય ૂ કરશે કે બેમાથંી એક જ 

કવચને સેવાની સરુ્વધા મળશે વગેરે. 

આ વ્યવસાયની સેવા માટે આઇટી ર્સસ્ટમ મજબતૂ અને સાતત્યપણૂા હોવી જોઈએ, કારણ કે બે 

વીમાકંર્પનીઓ અને જરૂર ર્પડ ે ત્યારે ઇરડાને મારહતી આર્પવી ર્પડ ે તેમ હોવાથી ડટેાનુ ં ઘણુ ં
સકંલન જરૂરી છે.  

 

I. રે્પકેજ ર્પોક્ષલસીઓ  

એક ર્દસ્તાવેજ હઠેળ રે્પકેજ કે અમ્પબે્રલા વીમાકવચો ર્વર્વધ વીમાકવચનુ ંર્મશ્રણ છે. 

ર્દાખલા તરીકે, હાઉસહોલ્ડસાની ર્પોક્ષલસી, દુકાનર્દારની ર્પોક્ષલસી, ઓરફસ રે્પકેજ ર્પોક્ષલસી વગેરે 

જેવા વીમાકવચો છે, જે એક ર્પોક્ષલસી હઠેળ ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, સામગ્રી વગેરે ર્વર્વધ ભૌર્તક 

અસ્કયામતોને આવરી લે છે. આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓમા ં ચોક્કસ વ્યસ્ક્તગત કવચો કે 

જવાબર્દારીના કવચ સામેલ ર્પણ હોઈ શકે છે. 

હલે્થ વીમામા ં રે્પકેજ ર્પોક્ષલસીના ઉર્દાહરણોમા ંિર્તપરૂ્તિની ર્પોક્ષલસીઓ સાથે ગભંીર ક્ષબમારીના 
કવચનો લાભ સામેલ છે અને િર્તપરૂ્તિ ર્પોક્ષલસીઓ સાથે જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ અને 

હોસ્સ્ર્પટલ ડઇેલી કેશ લાભ સામેલ છે.  
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પ્રવાસ વીમાના રકસ્સામા ંઓફર થતી રે્પકેજ ર્પોક્ષલસી ફક્ત હલે્થ વીમાને જ આવરી લેતી નથી, 
ર્પણ સાથે સાથે ક્ષબમારી/અકસ્માતના કારણે તબીબી ખચા ઉર્પરાતં અકસ્માતમા ં
મતૃ્ય/ુર્વકલાગંતાનો લાભ, ચકાસણીમા ંમાલસામાન ગમુાવવો કે મળવામા ં ર્વલબં, ર્પાસર્પોટા  
અને ર્દસ્તાવેજો ગમુાવવા, સરં્પર્િ/વ્યસ્ક્તગત નકુસાન માટે ત્રીજા ર્પિની જવાબર્દારી, પ્રવાસ 

રર્દ થવો અને અર્પહરણનુ ંકવચ ર્પણ સામેલ છે.  

J. ગરીબો માટે સકૂ્ષ્મ વીમો અને હલે્થ વીમો 

સકૂ્ષ્મ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ગ્રામીણજનો અને અસગંરઠત િેત્રમા ં ઓછી આવક ધરાવતા લોકોને 

સરંિણ કે કવચ પ્રર્દાન કરવા માટે ખાસ બનાવવામા ં આવ્યા છે. આર્પણી વસર્તમા ં ઓછી 
આવક ધરાવતા લોકોની સખં્યા નોંધર્પાત્ર છે અને સામાન્ટય રીતે તેમની ર્પાસે કોઈ હલે્થ સરુિા 
કવચ હોત ુ ંનથી. એટલે આ ઓછં મલૂ્ય, વાજબી પ્રીર્મયમ અને લાભનુ ંરે્પકેજ ધરાવતુ ંઉત્ર્પાર્દન 

આ લોકો સામાન્ટય જોખમોને ર્પહોંચી વળવે અને તેમને આર્થિક રીતે મશુ્કેલી ન ર્પડ ેતે માટે રજૂ 

કરવામા ંઆવ્યા છે. સકૂ્ષ્મ વીમાનુ ંસચંાલન ઇરડા સકૂ્ષ્મ વીમા ર્નયમનો, 2005 દ્વારા થાય છે.  

ઇરડા સકૂ્ષ્મ વીમા ર્નયમન, 2005ની જરૂરરયાત મજુબ, આ ઉત્ર્પાર્દનોનુ ંપ્રીર્મયમ ઓછં હોય છે 

અને સામાન્ટય રીતે વીમાકૃત રકમ રૂ.30,00થી ઓછી હોય છે. મોટા ભાગે આ પ્રકારના 
વીમાકવચ ર્વર્વધ સામરુ્દાર્યક સગંઠનો કે ક્ષબનસરકારી સગંઠનો (એનજીઓ) તેમના સભ્યો 
માટે ગ્રરૂ્પના ધોરણે લે છે. ઇરડાની ગ્રામીણ અને સામાજજક િેત્રની જવાબર્દારીઓ મજુબ વીમા 
કંર્પનીઓએ તેમની ર્પોક્ષલસીઓના અમકુ ર્નર્િત ભાગનુ ં વેચાણ સકૂ્ષ્મ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો તરીકે 

કરવુ ંફરજજયાત છે, જેથી વીમાની ર્પહોંચ વ્યાર્પક બનાવી શકાય.  

સરકારી િેત્રના એકમોએ સમાજના ગરીબ વગોને વીમાનો લાભ ર્પહોંચાડવા બે ર્પોક્ષલસીઓ 

બનાવી છે, જે નીચે મજુબ છેેઃ 

 જન આરોગ્ય બીમા ર્પોક્ષલસી 

જન આરોગ્ય બીમા ર્પોક્ષલસીના ખાર્સયતો નીચે મજુબ છે: 

1. આ ર્પોક્ષલસી સમાજના ગરીબ તબક્કાના લોકોને સસ્તો તબીબી વીમો પરૂો ર્પાડવા માટે 

બનાવવામા ંઆવી છે.  
2. આ વીમાકવચ વ્યસ્ક્તગત મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી જેવુ ંજ છે, ર્સવાય કે તેમા ંસકં્ષચત બોનસ 

અને તબીબી ચેક-અર્પના લાભ સામેલ નથી.  
3. આ ર્પોક્ષલસી વ્યસ્ક્તઓને અને કુટંુબના સભ્યોને ઉર્પલબ્ધ હોય છે.  
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4. તેમા ંવયમયાાર્દા ર્પાચં વષાથી 70 વષા છે. 
5. માતા કે ર્ર્પતા કે માતાર્ર્પતા બનેંને એકસાથે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય તો 

તેમના ત્રણ મરહનાથી ર્પાચં વષા વચ્ચેની વય ધરાવતા બાળકોને વીમાકવચ મળી શકે છે. 
6. વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત ર્દીઠ વીમાકૃત રકમ રૂ.5,000 સધુી મયાારર્દત હોય છે અને ચકુવવાર્પાત્ર 

પ્રીર્મયમ નીચેના ટેબલ મજુબ છે. 

 

ટેબલ 2.1 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની ઉંમર 46 વષા સધુી 46-55 56-65 66-70 

કુટંુબની મખુ્ય વ્યસ્ક્ત 70 100 120 140 

ર્પત્ની 70 100 120 140 

25 વષા સધુી આર્શ્રત બાળક 50 50 50 50 

કુટંુબ માટે 2+1 આર્શ્રત બાળક 190 250 290 330 

કુટંુબ માટે 2+2 આર્શ્રત બાળકો 240 300 340 380 

i. આવકવેરા ધારાની જોગવાઈ 80ડી હઠેળ કરવેરાના લાભ માટે લાયક પ્રીર્મયમ. 
ii. સેવા વેરો કે સર્વિસ ટેક્સ ર્પોક્ષલસીને લાગ ુર્પડતો નથી. 

 સાવાર્ત્રક સ્વાસ્્ય વીમા યોજના (UHIS) 

આ ર્પોક્ષલસી 100 કે વધારે કુટંુબના ગ્રરૂ્પ માટે ઉર્પલબ્ધ છે. તાજેતરમા ં વ્યસ્ક્તગત 

યએુચઆઇએસ ર્પોક્ષલસીઓ જનતાને ઉર્પલબ્ધ ર્પણ કરાવવામા ંઆવે છે.  

લાભ 

સાવાર્ત્રક સ્વાસ્્ય વીમા યોજનાના લાભ નીચે મજુબ છેેઃ 

I. તબીબી વળતર 

ર્પોક્ષલસી હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવા માટે વ્યસ્ક્ત/કુટંુબને નીચે મજુબ 

રે્પટામયાાર્દાને આર્ધન રૂ.30,000 સધુીનુ ંવળતર પ્રર્દાન કરે છે. 

ટેબલ 2.2 

ર્વગત મયાાર્દા 
રૂમ, રહવેાના ખચા ર્દરરોજ રૂ. 150/- સધુી 
જો આઇસીયમુા ંભરતી કરવામા ંઆવે તો ર્દરરોજ રૂ.300/-સધુી 
સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, કન્ટસલ્ટન્ટટ, સ્રે્પશ્યાક્ષલસ્ટ ફી, ર્દર ક્ષબમારી/ઇજા ર્દીઠ રૂ.4,500/-
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નર્સિંગ ખચા સધુી 
એનેસ્થેર્શયા, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓટી ચાજીસ, 

ર્દવાઓ, ર્નર્દાન સામગ્રી અને એક્સ-રે, ડાયાક્ષલસીસ, 

રેરડયોથેરર્પી, કેમોથેરર્પી, રે્પસમેકરનો ખચા, કૃર્ત્રમ 

અંગ વગેરે 

ર્દર ક્ષબમારી/ઇજા ર્દીઠ રૂ.4,500/-

સધુી  

કોઈ એક ક્ષબમારી માટે વહન કરવામા ં આવતો કુલ 

ખચા 
રૂ. 15,000/- સધુી 

II. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ 

અકસ્માતને કારણે કુટંુબની આવકના મખુ્ય આધાર સમાન વ્યસ્ક્તના મતૃ્ય ુ સામે (યાર્દી 
મજુબ) વળતરેઃ રૂ. 25,000/-. 

III. ર્વકલાગંતાનુ ંકવચ  

અકસ્માત/ક્ષબમારીને કારણે જો કુટંુબની આવકના મખુ્ય આધાર સમાન વ્યસ્ક્તને 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી કરવામા ંઆવે તો ત્રણ રર્દવસના વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ર્પછી 
મહિમ 15 રર્દવસ સધુી હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ રૂ.50/-નુ ંવળતર. 

IV. પ્રીર્મયમ 

ટેબલ 2.3 

એક્ન્ટટટી પ્રીર્મયમ 

વ્યસ્ક્ત માટે રૂ.365/- વષા ર્દીઠ 

ર્પાચંના કુટંુબ માટે 

(પ્રથમ ત્રણ બાળકો સરહત) 
રૂ.548/- વષા ર્દીઠ 

સાતના કુટંુબ માટે 

(પ્રથમ ત્રણ બાળકો અને આર્શ્રત માતાર્ર્પતાઓ 

સરહત) 

રૂ.730/- વષા ર્દીઠ 

બીર્પીએલ કુટંુબો માટે પ્રીર્મયમ સબર્સડી ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટંુબો માટે સરકાર 

પ્રીર્મયમ સબર્સડી પ્રર્દાન કરશે. 
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K. રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજના  

સરકારે ર્વર્વધ સ્વાસ્્ય યોજના ર્પણ શરૂ કરી છે, જેમાથંી કેટલીક ખાસ રાજયોમા ંલાગ ુ છે. 

સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત લાભ જનતા સધુી ર્પહોંચાડવા વીમા કંર્પનીઓ સાથે ભાગીર્દારીમા ંરાષ્ટ્રીય 

સ્વાસ્્ય બીમા યોજના (આરએસબીવાય)નો અમલ કરવામા ંઆવે છે. ભારત સરકારના શ્રમ 

અને રોજગાર મતં્રાલયે ગરીબી રેખા નીચે જીવતા (બીર્પીએલ) કુટંુબોને હલે્થ વીમા કવચ 

પ્રર્દાન કરવા આરએસબીવાય  શરૂ કરી છે.  

રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજનાની ખાર્સયતો નીચે મજુબ છે: 

a. ફેર્મલી ફ્લોટરના આધારે બીર્પીએલ કુટંુબ ર્દીઠ કુલ રૂ. 30,000ની વીમાકૃત રકમ. 
b. અગાઉથી હોય તેવા રોગોને આવરી લેવામા ંઆવશે.  
c. હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર મેળવવા સ્વાસ્્ય સેવાઓનુ ંકવચ અને ડ-ેકેર આધારે 

પ્રર્દાન કરી શકાય તેવી શસ્ત્રરક્રયાની સેવાઓ. 
d. તમામ લાયક સ્વાસ્્ય સેવાઓને કેશલેસ કવચ. 
e. સ્માટા  કાડાની જોગવાઈ 
f. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી પવૂમેટ અને ર્પછીના ખચાની જોગવાઈ.  
g. ર્દરેક મલુાકાત ર્દીઠ ર્પરરવહન ભ્્ુ ંરૂ.100/-. 
h. કેન્ટર અને રાજય સરકાર વીમા કંર્પનીઓને પ્રીર્મયમ ચકુવે છે.  
i. રાજય સરકાર સ્ર્પધાાત્મક ક્ષબરડિંગ મારફતે વીમા કંર્પનીઓની ર્પસરં્દગી કરે છે. 
j. લાભાથીઓને સરકારી અને ખાનગી હોસ્સ્ર્પટલો વચ્ચે ર્પસરં્દગીની તક.  
k. પ્રીર્મયમનુ ંવહન કેન્ટર અને રાજય સરકાર 3:1ના પ્રમાણમા ંકરશે. કેન્ટર સરકાર કુટંુબ ર્દીઠ 

મહિમ રૂ.565/- ચકુવશે.  
l. રાજય સરકારનુ ં પ્રર્દાનેઃ વાર્ષિક પ્રીર્મયમનો 25 ટકા અને રૂ. 750થી વધારે કોઈ ર્પણ 

પ્રીર્મયમ. 
m. લાભાથી રજજસ્ટે્રશન ફી/રરન્ટયઅૂલ ફી રે્પટે ર્દર વષમેટ રૂ.30/-ચકુવશે.  
n. વહીવટી ખચા રાજય સરકાર ઉઠાવશે.  
o. આ હતે ુમાટે લાભાથી માટે સ્માટા  કાડાના વધારાના ખચા રે્પટે રૂ.60/- ઉર્પલબ્ધ કરાવવામા ં

આવશે.  
p. આ યોજના સ્માટા  કાડા ઇશ્ય ૂ થયાની તારીખથી એક મરહના ર્પછીના મરહનાની પ્રથમ 

તારીખથી લાગ ુ થશે. એટલે જો સ્માટા  કાડા કોઈ ખાસ જજલ્લામા ં ફેબ્રઆુરીમા ં કોઈ ર્પણ 

તારીખે ઇશ્ય ૂથાય, તો યોજના 1 એર્પ્રલથી લાગ ુથશે.  
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q. યોજના આગામી વષાની 31 માચા સધુી એક વષા માટે લાગ ુરહશેે. આ જે તે જજલ્લામા ં
યોજનાની અંર્તમ તારીખ રહશેે. એટલે વચ્ચેના ગાળામા ં ઇશ્ય ૂ થતા કાડ્ાસની અંર્તમ 

તારીખ ર્પણ  ર્પછીના વષાની 31મી માચા રહશેે. 
ર્દાવાની ર્પતાવટ યાર્દીમા ંઉલ્લેખ કરાયેલ ટીર્પીએ કે વીમા કંર્પની દ્વારા થશે. આ ર્પતાવટ 

ક્ષલસ્ટેડ હોસ્સ્ર્પટલો મારફતે શક્ય હોય ત્યા ંસધુી કેશલેસ કરવામા ંઆવે છે.  

ક્ષબમારીના સતત સમયગાળા તરીકે કોઈ ર્પણ એક ક્ષબમારીને ગણવામા ંઆવશે અને તેમા ં
હોસ્સ્ર્પટલમા ંછેલ્લી ર્વક્ષઝટની તારીખથી 60 રર્દવસની અંર્દર મારં્દગીનો ઉથલો સામેલ છે.  

 

L. પ્રધાનમતં્રી સરુિા ક્ષબમા યોજના 

તાજેતરમા ંજાહરે થયેલી ર્પીએમએસબીવાય વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતમા ંમતૃ્ય ુઅને ર્વકલાગંતાના 
વીમાકવચે ઘણુ ંબધુ ંઆકષાણ ઊભુ ંકયુું છે અને આ યોજનાની ર્વગત નીચે મજુબ છેેઃ 

વીમાકવચનો અવકાશ : 18થી 70 વષાની વયના તમામ બચત બેન્ટક ખાતાધારકો આ 

યોજનામા ંજોડાઈ શકે છે. સહભાગી બેન્ટકોએ કોઈ ર્પણ માન્ટયતાપ્રાપ્ત નોન-લાઇફ વીમાકંર્પની 
સાથે જોડાણ કરવુ ંજોઈએ, જે કવચ માટે આ પ્રકારની બેન્ટકને માસ્ટર ર્પોક્ષલસી ઓફર કરશે. 

કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત એક બચત ખાતા મારફતે આ યોજનામા ંજોડાઈ શકશે અને જો તે એકથી વધ ુ

બેન્ટક ખાતા ધરાવશે તો તેને કોઈ વધારાનો લાભ નહીં મળે અને ચકુવવામા ંઆવેલ વધારાનુ ં
પ્રીર્મયમ જપ્ત થઈ જશે. બેન્ટક ખાતા માટે મખુ્ય કેવાયસી માટે આધાર જરૂરી રહશેે. 

નોંધણીની ર્પદ્ર્ત/મદુ્દત : કવચ 1 જૂનથી 31 મે સધુી એક વષા માટે રહશેે, જે ર્નર્િત ફોમા ર્પર 

ર્નયકુ્ત બેંક ખાતામાથંી ઓટોડકે્ષબટ દ્વારા જોડાવાનો ર્વકલ્ર્પ પ્રર્દાન કરશે, જેને ર્દર વષમેટ 31 મે 

સધુી ચકુવવુ ંજરૂરી છે, શરૂઆતના વષા આ સમયમયાાર્દા 31 ઓગસ્ટ સધુી લબંાવી શકાશે. 

સરકાર શરૂઆતમા ંઆ યોજનામા ંજોડાવાનો ગાળો 30 નવેમ્પબર, 2015 સધુી એટલે વધ ુત્રણ 

મરહના લબંાવી શકે છે.  

ર્પછી પરૂા વાર્ષિક પ્રીર્મયમની ચકુવણી ર્પર જોડાણ ચોક્કસ શરતો ર્પર શક્ય છે. અરજર્દાર 

નોંધણી/ઓટો-ડકે્ષબટ માટે અર્નર્િત/લાબંા ગાળાનો ર્વકલ્ર્પ આર્પી શકે છે, જે અગાઉના 
અનભુવના આધારે સધુારી હોય તેવી શરતો સાથે યોજના ચાલ ુ રહવેાને આર્ધન છે. 

યોજનામાથંી કોઈ ર્પણ સમયે નીકળી જનાર વ્યસ્ક્તઓ ભર્વષ્યમા ંકોઈ ર્પણ સમયે જોડાઈ શકે 

છે. ર્દર વષમેટ લાયકાતની કેટેગરીમા ંનવા પ્રવેશકો કે અગાઉ ન જોડાયેલા હાલ લાયક વ્યસ્ક્તઓ 

ભર્વષ્યમા ંજોડાઈ શકશે. 
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વીમા હઠેળના લાભ નીચે મજુબ છેેઃ 

લાભનુ ંકોષ્ટક  વીમાકૃત રકમ  

મતૃ્ય ુ રૂ. 2 લાખ 

બનેં આંખને સપંણૂા અને સધુારી ન શકાય તેવુ ં
નકુસાન કે બનેં હાથ કે ર્પગનો ઉર્પયોગ ગમુાવવો 
કે એક આંખની રક્ષ્ટ ગમુાવવી અને એક હાથ કે 

ર્પગનો ઉર્પયોગ ગમુાવવો  

રૂ. 2 લાખ 

એક આંખની રક્ષ્ટ સપંણૂાર્પણે અને સધુારી ન શકાય 

તેવી રીતે ગમુાવવી અથવા એક હાથ કે ર્પગનો 
ઉર્પયોગ ગમુાવવો  

રૂ. 1 લાખ 

જોડાવાની અને વારસર્દાર ર્નમવાની સરુ્વધા એસએમએસ, ઇમેઇલ કે વ્યસ્ક્તગત મલુાકાત 

દ્વારા ઉર્પલબ્ધ છે. 

પ્રીર્મયમ : સભ્ય ર્દીઠ વાર્ષિક રૂ.12/-. પ્રીર્મયમ એક હપ્તામા ં ઓટો ડકે્ષબટ સરુ્વધા મારફતે 

ખાતાધારકોના બચત ખાતામાથંી 1 જૂને કે તેની અગાઉ ર્દરેક વાર્ષિક કવચના ગાળામા ંકર્પાઈ 

જશે. જોકે 1 જૂન ર્પછી ઓટો ડકે્ષબટ થાય તેવા કેસમા ંકવચ ઓટો ડકે્ષબટ થયા ર્પછીના મરહનાના 
પ્રથમ રર્દવસથી મળશે. સહભાગી બેન્ટકો તે જ મરહનામા ંપ્રીર્મયમ કાર્પશે, જયારે ઓટો ડકે્ષબટ 

ર્વકલ્ર્પ આર્પવામા ંઆવે છે, ખાસ કરીને ર્દર વષમેટ મે મરહના અને તે જ મરહનામા ંવીમા કંર્પનીને 

રકમ ચકુવાઈ જશે.  

પ્રીર્મયમની સમીિા વાર્ષિક ર્દાવાના અનભુવના આધારે થશે, ર્પણ પ્રથમ ત્રણ વષામા ં
પ્રીર્મયમમા ંવધારો ન થાય તેવુ ંસરુ્નર્િત કરવા પ્રયાસો કરવામા ંઆવશે.  

કવચ રર્દ થવેુઃ સભ્ય માટે અકસ્માત કવચ નીચેની સ્સ્થર્તમા ંરર્દ થઈ જશે: 

 I. સભ્યની વય 70 વષા થાય (નજીકના જન્ટમરર્દવસની ઉંમર) અથવા 

 II. બેન્ટકમા ંખાત ુ ંબધં થવુ ંકે વીમો અમલમા ંરાખવા અપરૂતુ ંબેલેન્ટસ હોવુ ં

 III. સભ્ય એકથી વધારે ખાતા દ્વારા કવચ મેળવે તેવા કેસમા ંવીમાકવચ એક ખાતા પરૂત ુ ં
જ મયાારર્દત હશે અને પ્રીર્મયમ જપ્ત થશે ત્યારે અન્ટય કવચ ર્પણ જપ્ત થશે. 

 જો ર્નયત તારીખે અપરૂતુ ં બેલેન્ટસ હોય તેવા કોઈ ટેકર્નકલ કારણોસર કે કોઈ વહીવટી 
કારણસર વીમાકવચ  રર્દ થાય, તો સપંણૂા વાર્ષિક પ્રીર્મયમ મળતા તે ફરી કાયારત થાય 
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છે, જે ર્નર્િત શરતોને આર્ધન હોઈ શકે છે. આ ગાળા ર્દરર્મયાન જોખમનુ ંકવચ રર્દ થઈ 

જશે અને તેને ફરી શરૂ કરવાનો ર્નણાય વીમાકંર્પનીના ર્વવેકના આર્ધન રહશેે. 

M. પ્રધાનમતં્રી જનધન યોજના 

બેક્ન્ટકિંગ બચત અને થાર્પણ ખાતા, રેર્મટન્ટસ, કે્રરડટ, વીમો અને રે્પન્ટશન વાજબી ધોરણે આર્પવા 
અને ભારતીય નાગરરકો માટે નાણાકીય સવાસમાવેશક સરુ્નર્િત કરવા ભારતના વડાપ્રધાન 

નરેન્ટર મોર્દીએ 28 ઓગસ્ટ, 2014ના રોજ આ અક્ષભયાન શરૂ કયુું હતુ.ં તેમણે 15 ઓગસ્ટ, 

2014ના રોજ તેમના પ્રથમ સ્વતતં્રતા ભાષણમા ંતેની જાહરેાત કરી હતી. આ યોજનામા ંકોઈ 

ર્પણ એક અઠવારડયા ર્દરર્મયાન બેન્ટક ખાતા ખલુવાનો ર્વશ્વર્વક્રમ થયો છે. તેનો હતે ુબેક્ન્ટકિંગના 
મખુ્યપ્રવાહમા ંલોકોને મહિમ સખં્યામા ંસામેલ કરવાનો છે. 

બેન્ટકની કોઈ ર્પણ શાખા કે ક્ષબઝનેસ કરસ્ર્પોન્ટડને્ટટ (બેન્ટક ર્મત્ર)મા ં ખાત ુ ં ખોલાવી શકાશે. 

ર્પીએમજેડીવાય ખાતા ઝીરો બેલેન્ટસ સાથે ખલેુ છે. જોકે જો ખાતાધારક ઇચ્છે તો ચેકબકુ મેળવે 

છે, જે માટે તેણે લઘતુમ બેલેન્ટસનો માર્પરં્દડ પણૂા કરવો ર્પડશે.  

ર્પીએમજેડીવાય યોજના હઠેળ ર્વશેષ લાભ 

a. થાર્પણ ર્પર વ્યાજ.  
b. રૂ. 1.00 લાખનુ ંઅકસ્માત વીમા કવચ  
c. લઘતુમ બેલેન્ટસની જરૂર નથી. 
d. રૂ.30,000/-નુ ંજીવન વીમાકવચ  
e. સમગ્ર ભારતમા ંનાણાનુ ંસરળ હસ્તાતંરણ  
f. સરકાર યોજનાઓના લાભાથીઓને આ ખાતાઓમા ંપ્રત્યિ લાભ હસ્તાતંરણ મળશે.  

g. 5 મરહના માટે ખાતાની સતંોષકારક કામગીરી ર્પછી ઓવરિાફ્ટ સરુ્વધા પ્રાપ્ત થશે  
h. રે્પન્ટશન, વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની સલુભતા.  
i. અકસ્માત વીમા કવચ 
j. રુરે્પ રડબેટ કાડા, જેનો 45 રર્દવસમા ંઓછામા ંઓછો એક વખત ઉર્પયોગ કરવો જોઈએ.  
k. ર્દર કુટંુબ, ખાસ કરીને કુટંુબની મરહલા ર્દીઠ એક ખાતામા ં જ રૂ.5,000/-ના 

ઓવરિાફ્ટની સરુ્વધા. 

13 મે, 2015ના રોજ રૂ.16,918.91 કરોડના બેલેન્ટસ સાથે 15.59 કરોડ ખાતાઓ નોંધાયા 
હતા. તેમાથંી 8.50 કરોડ ખાતા ઝીરો બેલેન્ટસ સાથે ખોલવામા ંઆવ્યા છે. 
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N. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત અને ર્વકલાગંતાનુ ંકવચ  

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત (ર્પીએ) કવચ અનરે્પક્ષિત અકસ્માતના રકસ્સામા ંમતૃ્ય ુઅને ર્વકલાગંતાના 
કારણે વળતર પ્રર્દાન કરે છે. ઘણી વખત આ ર્પોક્ષલસીઓ અકસ્માતના લાભ સાથે કેટલાક 

સ્વરૂર્પનુ ંતબીબી કવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

ર્પીએ ર્પોક્ષલસીમા ં વીમાધારકના મતૃ્ય ુ સામે 100 ટકા વીમાકૃત રકમ મળે છે, ત્યારે 

ર્વકલાગંતાના રકસ્સામા ંસપંણૂા ર્વકલાગંતા માટે વીમાકૃત રકમની ચોક્કસ ટકાવારી વળતર 

સ્વરૂરે્પ મળે છે, તો કામચલાઉ ર્વકલાગંતા માટે સાપ્તારહક વળતર મળે છે.  

સાપ્તારહક વળતર એટલે ર્વકલાગંતા હોય તે ગાળા ર્દરર્મયાન ર્દર અઠવારડયે ર્નર્િત રકમની 
ચકુવણી, જે અઠવારડયાની સખં્યાની મહિમ મયાાર્દાને આર્ધન હોય છે, જે માટે વળતર 

ચકુવવાર્પાત્ર છે.   

a) ર્વકલાગંતા વીમાકવચના પ્રકારો 

ર્વકલાગંતાના પ્રકારો, જે સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવે છેેઃ 

a) કાયમી સપંણૂા ર્વકલાગંતા (PTD): એટલે આજીવન સપંણૂાર્પણે ર્વકલાગં થવુ,ં જેમ કે 

તમામ ચાર અંગોને લકવા થવો, કોમા જેવા સ્સ્થર્ત, બનેં આંખો/બનેં ર્પગ/બનેં 

હાથ/બનેં અંગ કે એક હાથ અને એક આંખ કે એક આંખ અને એક ર્પગ કે એક હાથ અને 

એક ર્પગ, 

b) કાયમી આંર્શક ર્વકલાગંતા (PPD): એટલે કે આજીવન આંર્શક ર્વકલાગંતા, જેમા ંહાથ 

અને ર્પગની આંગળીઓ ગમુાવવી વગેરે 

c) કામચલાઉ સ્થાયી ર્વકલાગંતા (TTD): એટલે કામચલાઉ ગાળા માટે સ્થાયી 
ર્વકલાગંતા. વીમાકવચના આ ર્વભાગમા ં ર્વકલાગંતાના ગાળા ર્દરર્મયાન ગમુાવેલી 
આવકને સરભર કરવામા ંઆવે છે.  

ક્લાયન્ટટ ર્પાસે મતૃ્ય ુકવચ કે મતૃ્ય ુઉર્પરાતં કાયમી ર્વકલાગંતા કે મતૃ્ય ુઉર્પરાતં કાયમી 
ર્વકલાગંતા અને કામચલાઉ સ્થાયી ર્વકલાગંતામાથંી ર્પસરં્દગી કરવાનો ર્વકલ્ર્પ 

ઉર્પલબ્ધ હોય છે.  

b) વીમાકૃત રકમ 
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સામાન્ટય રીતે ર્પીએ ર્પોક્ષલસીઓ માટે વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય કુલ માર્સક આવક ર્પર લેવામા ં
આવે છે. સામાન્ટય રીતે તે કુલ માર્સક આવકની 60 ગણી હોય છે. જોકે કેટલીક વીમા કંર્પનીઓ 

આવકના સ્તરને ધ્યાનમા ં લીધા ર્વના સ્થાયી યોજના ર્પણ ઓફર કરે છે. આ પ્રકારની 
ર્પોક્ષલસીઓમા ંવીમાકવચના ર્દરેક ર્વભાગ માટે ઇન્સચ્છત પ્લાન મજુબ વીમાકૃત રકમ અલગ-

અલગ હોય છે.  

c) લાભ યોજના 

લાભ યોજના તરીકે ર્પીએ ર્પોક્ષલસીઓ પ્રર્દાનને આકષાતી નથી. એટલે જો વ્યસ્ક્ત ર્પાસે અલગ 

અલગ વીમા કંર્પનીઓની એકથી વધારે ર્પોક્ષલસી હોય, તો અકસ્માતમા ં મતૃ્ય,ુ ર્પીટીડી કે 

ર્પીર્પીડીના રકસ્સામા ંતમામ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ વળતર ચકુવવામા ંઆવશે.  

d) કવચનો અવકાશ 

આ ર્પોક્ષલસીઓ ઘણી વખત તબીબી ખચાનુ ં કવચ પ્રર્દાન કરે છે, જેમા ં અકસ્માત ર્પછી 
હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચા અને અન્ટય તબીબી ખચાનુ ંવળતર પ્રર્દાન 

કરવામા ં આવે છે. અત્યારે આર્પણે હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓ ધરાવીએ છીએ, જે અકસ્માતના કારણે 

તબીબી ખચા/હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લેવા માટે ઇશ્ય ૂ

કરવામા ં આવે છે. આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓમા ં રોગો અને તેની સારવારને આવરી લેવામા ં
આવતી નથી અને તેના બર્દલે ફક્ત અકસ્માત સબંરં્ધત તબીબી ખચાને આવરી લેવામા ંઆવે 

છે.  

e) મલૂ્ય સવંર્ધિત લાભ 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત ઉર્પરાતં ઘણી વીમા કંર્પનીઓ અકસ્માતના કારણે હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી 
થઈને સારવાર મેળવવાના કારણે હોસ્સ્ર્પટલ કેશ, ર્પાર્થિવ શરીરના ર્પરરવહનનો ખચા, સ્થાયી 
રકમ માટે શૈિક્ષણક લાભ અને વાસ્તર્વક કે સ્થાયી મયાાર્દાના આધારે એમ્પબ્યલુન્ટસના ચાજીસ, 

જે ઓછં હોય વગેરે મલૂ્ય સવંર્ધિત લાભ ર્પણ ઓફર કરે છે.  

f) બાકાત રાખવામા ંઆવેલી બાબતો 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ હઠેળ સામાન્ટય બાકાત રાખવામા ંઆવેલી બાબતો છેેઃ 

 I. ર્પોક્ષલસી શરૂ થાય તે અગાઉ અસ્સ્તત્વ ધરાવતી કોઈ ર્પણ પ્રકારની ર્વકલાગંતા 

 II. માનર્સક સમસ્યાઓ કે કોઈ ક્ષબમારીને કારણે મતૃ્ય ુકે ર્વકલાગંતા 
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 III. ગપુ્ત રોગ, જાર્તય સબંધંથી થતા રોગો, એઇડ્સ કે ગાડંર્પણના કારણે પ્રત્યિ કે ર્પરોિ 

નકુસાન. 

 IV. આકસ્સ્મક રીતે રેરડએશન, ચેર્પ, ર્પોઇઝર્નિંગના કારણે મતૃ્ય ુકે ર્વકલાગંતા. 

 V. ગનુારહત આશય સાથે વીમાધારક કે તેના કુટંુબના કોઈ ર્પણ સભ્ય દ્વારા કાયર્દાનુ ં
ઉલ્લઘંન કરવાથી કે તેના ર્પરરણામે થતી કોઈ ઇજા. 

 VI. યદુ્, આક્રમણ, ર્વરે્દશી શત્રનુી કાયાવાહી, દુશ્મનાવટ (યદુ્ જાહરે થયુ ંહોય કે ન થયુ ં
હોય), આંતરરક ઘષાણ, બળવો, ક્રારં્ત, બડં, ર્વરોહ, સૈન્ટય દ્વારા બળવો કે સિા આંચકી 
લેવી, જપ્તી, ધરર્પકડ, કબજો, ર્નયતં્રણ અને અટકાયતોના કારણે પ્રત્યિ કે ર્પરોિ 

રીતે થતી આકસ્સ્મક ઇજાથી મતૃ્ય ુકે ર્વકલાગંતા કે ઇજા. 

 VII. વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત ગનુારહત માનવવધ એટલે કે હત્યાના ર્પીરડત હોય. જોકે 

મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓમા ંગનુારહત પ્રવરૃ્િમા ંવીમાધારક ર્પોતે સકંળાયેલ ન હોય 

તેવા હત્યાના કેસમા ં તેને અકસ્માત ગણવામા ં આવે છે અને ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી 
લેવામા ંઆવે છે.  

 VIII. બાળકના જન્ટમ કે ગભાાવસ્થાના લીધે કે આ બનેં સ્સ્થર્ત ર્પછીના પ્રત્યિ/ર્પરોિ 

ર્પરરણામે મતૃ્ય/ુર્વકલાગંતા/હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર. 

 IX. જયારે વીમાકૃત/વીમાધારક વ્યાવસાર્યક તરીકે કોઈ ર્પણ સ્ર્પોટા  માટે તાલીમ મેળવે કે 

સહભાગી થાય, કોઈ ર્પણ રે્દશના સૈન્ટય ર્દળની કોઈ ર્પણ શાખામા ં સેવા આરે્પ, યદુ્ના 
સમયમા ંકે શારં્તના સમયમા.ં 

 X. ઇરાર્દાપવૂાક ર્પોતાની જાતને ઇજા ર્પહોંચાડવી, આત્મહત્યા કે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ 

(સભાનતાપવૂાક કે માનર્સક આવેશમા)ં 

 XI. માર્દક રવ્યો કે ર્દવા અને ર્દારૂનુ ંવધ ુર્પડતુ ંસેવન  

 XII. દુર્નયામા ં કોઈ ર્પણ જગ્યાએ પ્રમાણભતૂ ર્વમાનના ઉક્ષચત લાઇસન્ટસ ર્વના 
રે્પસેન્ટજર (યોગ્ય ચકુવણી કે અય કોઈ રીતે) ર્સવાય કોઈ ર્પણ સ્વરૂરે્પ ર્વમાન કે 

બલનૂમા ંસફર ખેડવી, નાગરરક ઉડ્ડયન કે બલરૂ્નિંગમા ંભાગ લેવો  

ચોક્કસ ર્પોક્ષલસીઓ માન્ટય િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ ર્વના કોઈ ર્પણ વાહનના િાઇર્વિંગના કારણે 

થતા નકુસાન સામે વળતર ચકુવતી નથી.  

ર્પીએ ર્પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તઓ, કુટંુબો અને ગ્રરૂ્પને ઓફર થાય છે.  
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ફેર્મલી રે્પકેજ કવર 

ફેર્મલી રે્પકેજ કવર નીચેની રે્પટના ર્પર પ્રર્દાન કરી શકાય છે: 

I. આવક કરતા સભ્ય (વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત) અ ર્પત્ની, જો આવક કરતી હોય તોેઃ વ્યસ્ક્ત 

તરીકે સામાન્ટય મયાાર્દા ર્વના ર્દરેક માટે સ્વતતં્ર મડૂી વીમાકૃત રકમ. 

II. ર્પત્ની (જો આવક ન કરતી હોય તો) : સામાન્ટય રીતે આવક કરતા સભ્યની મડૂી 
વીમાકૃત રકમનો 50 ટકા રહસ્સો. આ રકમ ચોક્કસ ટોચમયાાર્દા ર્દા.ત. રૂ.1,00,000 કે 

રૂ.3,00,000 સધુી મયાારર્દત હોઈ શકે છે.  

III. બાળકો (5થી 25 વષા વચ્ચેની વય ધરાવતા) : સામાન્ટય રીતે આવક કરતા ંસભ્યની       
આવકના વીમાકૃત રકમનો 25 ટકા રહસ્સો ટોચની મયાાર્દાને ર્પાત્ર છે ર્દાખલા તરીકે 

બાળક ર્દીઠ રૂ.50,000. 

ગ્રરૂ્પ ર્પસાનલ અકસ્માત ર્પોક્ષલસીઓ 

સામાન્ટય રીતે ગ્રરૂ્પ ર્પસાનલ અકસ્માત ર્પોક્ષલસીઓ વાર્ષિક ર્પોક્ષલસીઓ છે, જે વષમેટ જ રરન્ટય ૂ

થાય છે. જોકે નોન-લાઇફ અને સ્વતતં્ર હલે્થ વીમાકંર્પનીઓ કોઈ ચોક્કસ ઘટનાને કવચ 

પ્રર્દાન કરવા એક વષાથી ઓછી મદુ્દત સાથે ગ્રરૂ્પ ર્પસાનલ અકસ્માત ઉત્ર્પાર્દનો ઓફર કરી 
શકે છે.  

નીચે ર્વર્વધ પ્રકારની ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓ છે: 

I. કંર્પની અને કમાચારીઓનો સબંધં  

આ ર્પોક્ષલસીઓ કંર્પનીઓ, સગંઠનો વગેરેને કવચ માટે આર્પવામા ંઆવે છે: 

i. નામારંકત કમાચારીઓ 
ii. અનામારંકત કમાચારીઓ  

II. નોન એમ્પપ્લોયર-એમ્પપ્લોયી સબંધં 

આ ર્પોક્ષલસીઓ સગંઠનો, સોસાયટીઓ, ક્લબ, વગેરેને કવચ માટે આર્પવામા ં
આવે છે: 

1. સભ્યોના નામ 
2. સભ્યોને નામ દ્વારા ઓળખવામા ંનહીં આવે  

(નોંધ : કમાચારીઓ અલગથી કવચ આર્પી શકાશે) 
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અસ્સ્થભગંની ર્પોક્ષલસી અને રોજજિંર્દા પ્રવરૃ્િના નકુસાન સામે વળતર 

આ ર્વર્શષ્ટ ર્પીએ ર્પોક્ષલસી છે, જે સકૂ્ષચત ફે્રકચાસાને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવા માટે બનાવવામા ં
આવી છે.  

i. વળતરના સમયે ર્દરેક ફે્રક્ચર સામે ઉલ્લેક્ષખત વીમાકૃત રકમની ટકાવારી કે સ્થાયી લાભ 

ચકુવવામા ંઆવે છે.   

ii. વીમાકવચ ધરાવતા હાડકાના પ્રકારના આધારે લાભ કે વળતરનુ ં પ્રમાણ અને 

ફે્રક્ચરની પ્રકૃર્ત.  

iii. સરળ ફે્રકરચ કરતા એકથી વધારે ફે્રક્ચરમા ંલાભ કે વળતરની ઊંચી ટકાવારી મળશે. 

ઉર્પરાતં આંગળીના હાડકાના લાભની સરખામણીમા ં જાંધના હાડકા માટે લાભ કે 

વળતરની ટકાવારી ઊંચી રહશેે.  

iv. ર્પોક્ષલસી ભોજન, શૌચાલય, િરે્સિંગ, કોક્ન્ટટનેન્ટસ (રે્પશાબ કે મળ ધારણ કરવાની 
િમતા) કે હલનચલન કરવાની અિમતા જેવી રોજજિંર્દા પ્રવરૃ્િ ગમુાવવા માટે 

ર્પોક્ષલસીમા ં વ્યાખ્યાર્યત સ્થાયી લાભને ર્પણ આવરી લે છે, જેથી વીમાધારક તેના 
જીવનને જાળવવા સાથે સકંળાયેલા ખચાનુ ંવહન કરી શકે છે.  

v. તે હોસ્સ્ર્પટલ કેશ લાભ અને અકસ્માતમા ં મતૃ્યનુી વીમાકવચને ર્પણ આવરી લે છે. 

ર્વર્વધ વીમાકૃત રકમ અને ચકુવાતા લાભ સાથે ર્વર્વધ યોજનાઓ ઉર્પલબ્ધ હોય છે.  

 

 

 

 

 

O. ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમો  

I. ર્પોક્ષલસીની જરૂરરયાત 

ભારતની બહાર વ્યવસાય, વેકેશન કે અભ્યાસ માટે પ્રવાસ કરતા ભારતીય નાગરરકોને 

ર્વરે્દશમા ંરોકાણ ર્દરર્મયાન અકસ્માત, ઇજા અને મારં્દગીનુ ંજોખમ છે. તબીબી સારસભંાળનો 
ખચા, ખાસ કરીને અમેરરકા અને કેનેડામા,ં બહ ુવધારે છે અને જો કોઈ વ્યસ્ક્તને આ રે્દશોમા ં
અકસ્માત/ક્ષબમારીનો ભોગ બનવુ ંર્પડ ેતો મોટી નાણાકીય સમસ્યા સજાાઈ શકે છે. આ પ્રકારની 
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કમનસીબ ઘટનાઓ સામે સરંિણ મેળવવા પ્રવાસ ર્પોક્ષલસીઓ કે ર્વરે્દશી હલે્થ અને અકસ્માત 

ર્પોક્ષલસીઓ ઉર્પલબ્ધ છે.  

II. કવચનો અવકાશ 

આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓ મખુ્યત્વે અકસ્માત અને મારં્દગીના ફાયર્દા માટે હોય છે, ર્પણ બજારમા ં
ઉર્પલબ્ધ મોટા ભાગના ઉત્ર્પાર્દનો એક ઉત્ર્પાર્દનની અંર્દર ર્વર્વધ પ્રકારના કવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

આ રીતે ઓફર થતા વીમાકવચ નીચે મજુબ છેેઃ 

3. અકસ્માતમા ંઅવસાન/ર્વકલાગંતા 
4. ક્ષબમારી/અકસ્માતને કારણે તબીબી ખચા 
5. ચકાસણીમા ંમાલસામાનને નકુસાન 
6. ચકાસણી થયેલ માલસામાનના આગમનમા ંર્વલબં 
7. ર્પાસર્પોટા  અને ર્દસ્તાવેજો ગમુાવવા 
8. સરં્પર્િ/વ્યસ્ક્તગત નકુસાન માટે ત્રીજા ર્પિની જવાબર્દારી 
9. પ્રવાસ રર્દ થવો 
10. અર્પહરણ સામે કવચ 

III. ર્વર્વધ પ્રકારની યોજના 

લોકર્પ્રય ર્પોક્ષલસીઓ ક્ષબઝનેસ અને હોક્ષલડ પ્લાન્ટસ, સ્ટડી પ્લાન્ટસ અને એમ્પપ્લોયમેન્ટટ પ્લાન્ટસ 

છે.  

IV. આ વીમો કોણ પ્રર્દાન કરી શકે 

ર્વરે્દશ કે સ્થાર્નક પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ નોન-લાઇફ અને સ્વતતં્ર હલે્થ વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા 
ઓફર થઈ શકે છે, કા ંતો સ્વતતં્ર ઉત્ર્પાર્દન સ્વરૂરે્પ અથવા ચાલ ુહલે્થ ર્પોક્ષલસીમા ંવધારાના 
કવચ તરીકે, જેમા ંવધારાના કવર માટે પ્રીર્મયમને ફાઇલ અને યઝુ પ્રોર્સજર હઠેળ ઓથોરરટી 
દ્વારા માન્ટયતા મળે છે. 

V. ર્પોક્ષલસી કોણ લઈ શકે 

વ્યવસાય, વેકેશન કે અભ્યાસ માટે ર્વરે્દશ જતા ભારતીય નાગરરકો આ ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે. 

કોન્ટટ્રાક્ટ ર્પર ર્વરે્દશ મોકલવામા ંઆવતા ભારતીય કંર્પનીઓના કમાચારીઓને ર્પણ આ કવચ 

મળી શકે છે.  

VI. વીમાકૃત રકમ અને પ્રીર્મયમ 
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આ કવચ અમેરરકન ડોલરમા ં મળે છે અને સામાન્ટય રીતે 1,00,000 ડોલરથી 5,00,000 

ડોલરની વીમાકૃત રકમ ધરાવે છે. તબીબી ખચાના કવચના ર્વભાગ માટે સ્થળાતંર, સ્વરે્દશ 

ર્પરત મોકલવાનો ર્વભાગ મખુ્ય છે. અન્ટય ર્વભાગો માટે વીમાકૃત રકમ ઓછી હોય છે, જેમા ં
જવાબર્દારી કવચની અરે્પિા હોય છે. સામાન્ટય રીતે પ્રીર્મયમની ચકુવણી ભારતીય રૂર્ર્પયામા ં
થાય છે, ર્સવાય કે એમ્પપ્લોયમેન્ટટ પ્લાન, જેમા ંપ્રીર્મયમની ચકુવણી ડોલરમા ંકરવી ર્પડશે. 

સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારના પ્લાન્ટસ બે પ્રકારના હોય છેેઃ 

 I. અમેરરકા/કેનેડા ર્સવાય દુર્નયાના તમામ રે્દશો માટે 

 II. અમેરરકા/કેનેડા સરહત દુર્નયાના તમામ રે્દશો માટે 

કેટલાકં ઉત્ર્પાર્દનો ફક્ત  એર્શયાના રે્દશોમા,ં યરુોર્ર્પયન રે્દશો માટે ર્પણ કવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

 I. વારંવાર કોર્પોરેટ પ્રવાસીઓ માટેના પ્લાન્ટસ 

આ વાર્ષિક ર્પોક્ષલસી છે, જેમા ંકોર્પોરેટ/એમ્પપ્લોયર ભારતની બહાર વારંવાર પ્રવાસ ખેડતા તેના 
એન્સક્ઝક્યરુટવ્સ માટે વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીઓ લે છે. આ વીમાકવચ વષા ર્દરર્મયાન વારંવાર 

ર્વરે્દશ પ્રવાસ ખેડતી વ્યસ્ક્તઓ ર્પણ લઈ શકે છે. ર્દરેક પ્રવાસના મહિમ સમયગાળાની મયાાર્દા 
હોય છે તેમજ વષામા ંપ્રવાસની મહિમ સખં્યા ર્પણ મયાારર્દત હોઈ શકે છે.  

સાથે સાથે અત્યારે વાર્ષિક ઘોષણા ર્પોક્ષલસીની લોકર્પ્રયતા વધી રહી છે, જેમા ં કંર્પનીના 
કમાચારીઓ દ્વારા વષામા ંપ્રવાસના અંર્દાજજત રર્દવસોના આધારે અગાઉથી પ્રીર્મયમની ચકુવણી 
કરવામા ંઆવે છે.  

ઘોષણા પ્રવાસે જતા કમાચારીના રર્દવસોની સખં્યાના આધારે સાપ્તારહક/ર્પખવારડક ધોરણે 

કરવામા ંઆવે છે અને અગાઉથી પ્રીર્મયમને એડજસ્ટ કરવામા ંઆવે છે. ર્પોક્ષલસી લાગ ુહોય તે 

ર્દરર્મયાન માનવીય રર્દવસોની સખં્યામા ંવધારાની જોગવાઈ ર્પણ હોય છે, કારણ કે તે અર્ધક 

આગોતરા પ્રીર્મયમની ચકુવણી ર્પર પણૂા થઈ જાય છે.  

ઉર્પરોક્ત ર્પોક્ષલસીઓ ક્ષબઝનેસ અને હોક્ષલડ ેપ્રવાસ માટે જ મજૂંર કરવામા ંઆવે છે.  

ઓએમર્પી હઠેળ બાકાત રાખવામા ં આવતી સામાન્ટય બાબતોમા ં અગાઉથી અસ્સ્તત્વમા ં હોય 

તેવા રોગ સામેલ છે. વતામાન ક્ષબમારીઓ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓને ર્વરે્દશમા ં લેવામા ં આવતી 
સારવાર માટે વીમાકવચ મળી શકતુ ંનથી.  

આ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત ર્દાવાઓ સપંણૂાર્પણે કેશલેસ હોય છે, જેમા ં ર્વરે્દશમા ં
સેવા પ્રર્દાન કરવા ર્દરેક વીમા કંર્પની આંતરરાષ્ટ્રીય સેવા પ્રર્દાતા સાથે જોડાણ ધરાવે છે.  
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P. ગ્રરૂ્પ હલે્થ કવચ 

 I. ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓ 

પ્રકરણમા ં અગાઉ સમજાવ્યા મજુબ, ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસી ગ્રરૂ્પના માક્ષલક દ્વારા લેવાય છે, જે 

એમ્પપ્લોયર, એસોસેએશન, બેન્ટકનુ ં કે્રરડટ કાડા રડર્વઝન હોઈ શકે છે, જયા ં ર્સિંગલ ર્પોક્ષલસી 
વ્યસ્ક્તઓના સપંણૂા ગ્રરૂ્પને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ કોઈ ર્પણ વીમાકંર્પનીઓ દ્વારા ઓફર થઈ શકે છે, જે મજુબ આ 

પ્રકારના તમામ ઉત્ર્પાર્દનોમા ંએક વષાના રરન્ટયએૂબલ કરાર હશે. 

ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓની ખાર્સયતો – હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવવાના લાભ. 

II. કવચનો અવકાશ 

ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમાનુ ં સૌથી સામાન્ટય સ્વરૂર્પ એમ્પપ્લોયસા (રોજગારર્દાતા) દ્વારા કમાચારીઓ અને 

તેમના કુટંુબીજનોને આવરી લેતી ર્પોક્ષલસી છે, જેમા ં આર્શ્રત ર્પત્ની, બાળકો અને 

માતાર્ર્પતા/સાસસુસરા સામેલ છે.  

III. ગ્રાહકની જરૂરરયાત અનસુાર કવચ 

કેટલીક વખત ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓ ગ્રરૂ્પની જરૂરરયાતો અનસુાર વીમા કવચો પ્રર્દાન કરે છે. એટલે 

ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓમા ં કોઈ વ્યસ્ક્તને વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીમા ં બાકાત રાખવામા ં આવેલી કેટલીક 

પ્રમાણભતૂ બાબતોને ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલ હોય તેવુ ંજોવા મળશે.  

 

IV. માતતૃ્વ કવચ 

ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીમા ં સૌથી સામાન્ટય અને વધારાનો એક ફાયર્દો માતતૃ્વના કવચનો છે. અત્યારે 

કેટલીક વીમા કંર્પનીઓ વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ આ લાભ ઓફર કરે છે, ર્પણ વેઇરટિંગ 

ર્પીરરયડ બેથી ત્રણ વષાનો હોય છે. ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીમા ં સામાન્ટય રીતે વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ નવ 

મરહનાનો જ હોય છે અને કેટલાકં રકસ્સાઓમા ંઆ ગાળાને ર્પણ મસુ્ક્ત આર્પવામા ંઆવી હોય છે. 

માતતૃ્વનુ ંકવચ બાળકના જન્ટમ માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન ખચા પ્રર્દાન કરે છે અને 

તેમા ં સી-ર્વભાગની રડલીવરી સામેલ છે. સામાન્ટય રીતે આ કવચ કુટંુબની કુલ વીમાકૃત 

રકમમા ંરૂ. 25,000થી રૂ.50,000 સધુી મયાારર્દત હોય છે.  
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V. બાળકને કવચ 

સામાન્ટય રીતે વ્યસ્ક્તગત વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ં બાળકોને ત્રણ મરહનાની ઉંમરથી વીમાકવચ 

મળે છે. ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓમા ં બાળકને જન્ટમના પ્રથમ રર્દવસથી વીમાકવચ મળે છે. કેટલીક 

વખત માતતૃ્વનુ ંકવચ મયાારર્દત હોય છે અને કેટલીક વખત કુટંુબની વીમાકૃત રકમ જેટલુ ંહોય 

છે.  

VI. અગાઉના રોગને આવરી લેવાય છે, વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ હોતો નથી 

અગાઉના રોગોને બાકાત રાખવા, 30 રર્દવસનો વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ, બે વષાનો વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ, 

જન્ટમજાત રોગો જેવા બાકાત રાખવામા ં આવેલા લાભને ગ્રરૂ્પની જરૂરરયાત અનસુાર પ્રર્દાન 

કરેલી ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીમા ંઆવરી લેવાય છે.  

VII. પ્રીર્મયમની ગણતરી 

ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસી માટે પ્રીર્મયમ ગ્રરૂ્પના સભ્યોની ઉંમર, ગ્રરૂ્પની સાઇઝ અને સૌથી વધ ુમહત્ત્વપણૂા 
ગ્રરૂ્પના વળતર માટેના ર્દાવાના અનભુવને આધારે નક્કી કરવામા ં આવે છે. પ્રીર્મયમ 

અનભુવના આધારે વાર્ષિક ધોરણે અલગ હોવાથી ઉર્પર જણાવેલા વધારાના કવચ ગ્રરૂ્પને 

આર્પવામા ંઆવે છે, કારણ કે પ્રીર્મયમની ચકુવણીની અંર્દર તેના ર્દાવાઓનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કરવુ ં
ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીધારકોના રહતમા ંછે.  

VIII. નોન-એમ્પપ્લોયર એમ્પપ્લોયી ગ્રરૂ્પ 

ભારતમા ંર્નયમનકારી જોગવાઈ ગ્રરૂ્પ વીમા કવચ મેળવવાના હતેસુર ગ્રરૂ્પની રચનાને ર્વરોધ 

કરે છે. જયારે ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓ એમ્પપ્લોયસા ર્સવાય અન્ટય લોકોને આર્પવામા ંઆવે છે, ત્યારે 

ગ્રરૂ્પના માક્ષલકનો તેના સભ્યો સાથે સબંધં સ્થાર્ર્પત કરવો મહત્ત્વપણૂા બને છે.  

ઉર્દાહરણ 

કોઈ બેન્ટક તેના સેર્વિંગ્સ બેંક ખાતાધારકો કે કે્રરડટ કાડાધારકો માટે ર્પોક્ષલસી લે છે, જેમા ંમોટંુ 

ગ્રરૂ્પ તેની જરૂરરયાતો અનસુાર બનાવેલી ર્પોક્ષલસી દ્વારા લાભ મેળવવા સિમ હોય છે.  

અહીં ર્દરેક વ્યસ્ક્તગત ખાતાધારક ર્પાસેથી મેળવવામા ંઆવતુ ંપ્રીર્મયમ ઓછં હોઈ શકે છે, ર્પણ 

ગ્રરૂ્પ તરીકે વીમા કંર્પની દ્વારા મેળવવામા ંઆવતુ ંપ્રીર્મયમ નોંધર્પાત્ર રીતે ઊંચુ ંહશે અને બેન્ટક 

શે્રષ્ઠ ર્પોક્ષલસી અને ઉિમ પ્રીર્મયમ ર્દરે તેના ગ્રાહકોને મલૂ્ય સવંધાન ઓફર કરે છે.  

I. પ્રીર્મયમનુ ંમલૂ્ય 
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ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓમા ં ગ્રરૂ્પની સાઇઝ અને તેના વળતરના ર્દાવાના આધારે પ્રીર્મયમ ર્પર 

રડસ્કાઉન્ટટ માટેની જોગવાઈ હોય છે. ગ્રરૂ્પ વીમો નકુસાનકારક ર્પસરં્દગીનુ ં જોખમ ઘટાડ ે છે, 

કારણ કે ર્પોક્ષલસીમા ં સપંણૂા ગ્રરૂ્પને આવરી લેવાય છે અને ગ્રરૂ્પધારકને વધ ુ ઉિમ શરતો 
મેળવવા માટે સિમ બનાવે છે. જોકે તાજેતરના વષોમા ંઆ સેગમેન્ટટમા ંનકુસાનનો રેર્શયો 
ઊંચો જોવા મળયો છે, જે માટેનુ ંમખુ્ય કારણ સ્ર્પધાાના કારણે પ્રીર્મયમનુ ંનીચુ ંમલૂ્યાકંન છે. 

જયારે આ બાબત પ્રીર્મયમ અને વીમાકવચની સમીિા તરફ ર્દોરી ગઈ છે, ત્યારે સ્સ્થર્તમા ં
સધુારો થયો છે તેવી જાહરેાત કરવી હજુ ર્પણ મશુ્કેલ છે.  

II. પ્રીર્મયમની ચકુવણી 

પ્રીર્મયમની ચકુવણી સપંણૂાર્પણે એમ્પપ્લોયર કે ગ્રરૂ્પના માક્ષલક દ્વારા થઈ શકે છે, ર્પણ સામાન્ટય 

રીતે તેમા ંકમાચારીઓ કે ગ્રરૂ્પના સભ્યોનુ ંપ્રર્દાન ર્પણ હોય છે. જોકે વીમા કંર્પની સાથે એક કરાર 

કરવામા ં આવે છે, જે મજુબ એમ્પપ્લોયર/ગ્રરૂ્પના માક્ષલક પ્રીર્મયમ એકત્ર કરે છે અને તમામ 

સભ્યોને આવરી લેતા પ્રીર્મયમની ચકુવણી કરે છે.  

III.  વધારાના લાભ 

ગ્રાહકની જરૂરરયાત પ્રમાણે ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓ વીમાકવચ ઓફર થાય છે, જેમ કે ડને્ટટલ કેર, 

ર્વઝન કેર અને હલે્થ ચેકઅર્પનો ખચા અને કેટલીક વખત ગભંીર ક્ષબમારનુ ંકવચ ર્પણ વધારાના 
પ્રીર્મયમ કે પરૂક લાભ.  

નોંધ : 

ઇરડાએ ગ્રરૂ્પ અકસ્માત અને હલે્થ વીમાને મજૂંરી આર્પવા શરતો રજૂ કરી છે. આ શરતો 
વ્યસ્ક્તઓને અમાન્ટય અને ઝડર્પથી નાણા ં બનાવવાની લાલચ આર્પતી ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસી 
યોજનાઓમા ંજોડાવા ગેરમાગમેટ ર્દોરતા ધતૂારાઓથી બચાવે છે.  

તાજેતરમા ંસરકારે હલે્થ વીમા યોજનાઓ રજૂ કરી છે અને સરકાર દ્વારા વસર્તના સપંણૂા જૂથ 

માટે ર્પોક્ષલસીઓની ખરીર્દી થતી હોવાથી ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા કવચ તરીકે સામરૂહક ઉત્ર્પાર્દનોને 

વગીકૃત ર્પણ કરી શકાશે.  

વ્યાખ્યા 

ગ્રરૂ્પની વ્યાખ્યાને નીચે મજુબ સકં્ષિપ્તમા ંરજૂ કરી શકાય છે: 
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 I. ગ્રરૂ્પમા ં સામાન્ટય હતે ુ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ સામેલ હોવી જોઈએ અને ગ્રરૂ્પના સચંાલકને 

ગ્રરૂ્પના મોટા ભાગના સભ્યોએ તેમના વતી વીમાની ગોઠવણ કરવાનો અર્ધકાર આપ્યો 
હોવો જોઈએ. 

 II. વીમાનો લાભ મેળવવાના મખુ્ય હતે ુસાથે કોઈ ગ્રરૂ્પની રચના ન થવી જોઈએ. 

 III. વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને ઇશ્ય ૂથયેલી ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીમા ંપ્રીર્મયમના ચાર્જ અને લાભ સ્ર્પષ્ટર્પણે 

સકૂ્ષચત હોવા જોઈએ. 

 IV. ગ્રરૂ્પ રડસ્કાઉન્ટટ વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને મળવુ ંજોઈએ અને પ્રીર્મયમનો ચાર્જ વીમા કંર્પનીને 

ચકુવાયેલા ચાર્જ કરતા વધારે ન હોવો જોઈએ.  

 II. કોર્પોરેટ બફર અથવા ફ્લોટ વીમા કવચ 

મોટા ભાગની ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓમા ંર્દરેક કુટંુબને ર્નર્િત વીમાકૃત રકમનુ ંકવચ મળે છે, જે રૂ. 

એક લાખથી રૂ. ર્પાચં લાખ વચ્ચે હોય છે અને કેટલીક વખત વધારે. કેટલીક વખત એવી 
સ્સ્થર્તઓ સજાાય છે, જેમા ંકુટંુબની વીમાકૃત રકમનો સપંણૂાર્પણે ઉર્પયોગ થાય છે, ખાસ કરીને 

કુટંુબના કોઈ સભ્યની ગભંીર ક્ષબમારીના રકસ્સામા.ં આ પ્રકારની સ્સ્થર્તમા,ં બફર કવર કે કવચ 

રાહત આરે્પ છે, જેમા ંઆ બફરની રકમમાથંી કુટંુબની વીમાકૃત રકમ ઉર્પરાતં વધારાના ખચા 
પરૂા ંકરવામા ંઆવે છે.  

ટૂંકમા ંબફર કવચ વીમાકૃત રકમ છે, જે રૂ. ર્દસ લાખથી એક કરોડ કે વધારે હોય છે. કુટંુબની 
વીમાકૃત રકમ પણૂા થઈ જાય ર્પછી બફરમાથંી રકમ મેળવવામા ંઆવે છે. જોકે સામાન્ટય રીતે 

આ પ્રકારનો ઉર્પયોગ ગભંીર ક્ષબમારી/મારં્દગીના ખચાને પરૂો કરવા માટે મયાારર્દત હોય છે, જેમા ં
હોસ્સ્ર્પટલમા ંએક વખત ભરતી થવાનો ખચા જ વીમાકૃત રકમ કરતા ંવધી જાય છે.  

આ બફરમાથંી ર્દરેક સભ્ય દ્વારા ઉર્પયોગ કરી શકાય તેવી આ રકમ ર્પણ મયાારર્દત હોય છે અને 

ઘણી વખત મળૂ વીમાકૃત રકમ જેટલી હોય છે. આ બફર કવચ મધ્યમ કર્દની ર્પોક્ષલસીઓને 

આર્પવી જોઈએ અને ર્વશ્વસર્નય કે સમજર્દાર વીમા કંર્પનીઓ ઓછા વીમાકૃત રકમ ધરાવતી 
ર્પોક્ષલસીઓને આ કવચ પ્રર્દાન નહીં કરે. 

Q. ર્વશેષ ઉત્ર્પાર્દનો 

 I. વીમા કવચમા ંઆવરી લેવાયેલી ક્ષબમારીઓ 
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તાજેતરના વષોમા ંકેન્ટસર,ડાયાબીરટસ જેવા ચોક્કસ રોગને આવરી લેતા વીમાકવચો ભારતીય 

બજારમા ંરજૂ થયા છે, જેમાથંી મોટા ભાગના જીવન વીમા કંર્પનીઓએ પ્રસ્તતુ કયાા છે. આ 

કવચ ર્પાચં વષાથી 20 વષા સધુીના લાબંા ગાળાના હોય છે અને કલ્યાણ કે સખુાકારીના ફાયર્દા 
સામેલ છે, જેમા ંવીમા કંર્પની દ્વારા ર્નયર્મત હલે્થ ચેક-અર્પ માટે ચકુવણી સામેલ છે. લોહીમા ં
ગ્લકુોઝ, એલડીએલ, બ્લડ પે્રશર વગેરે ર્પરરબળોને ર્નયતં્રણમા ં જાળવવા સામે ર્પોક્ષલસીના 
બીજા વષાથી પ્રીર્મયમ ઘટાડા સ્વરૂરે્પ છૂટછાટ ર્પણ આર્પવામા ં આવે છે. બીજી તરફ આ 

ર્પરરબળો ર્નયતં્રણમા ંન રહવેાથી ઊંચુ ંપ્રીર્મયમ ચકુવવુ ંર્પડશે.  

 II. ડાયાબીરટસ ધરાવતા ર્દર્દીઓના વીમા કવચ પ્રર્દાન કરવા માટે બનાવેલ ઉત્ર્પાર્દન 

આ ર્પોક્ષલસી 26થી 65 વષા વચ્ચેની વય ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા લઈ શકાશે અને 70 વષા 
સધુી રરન્ટય ૂકરાવી શકાય છે. વીમાકૃત રકમ રૂ. 50,000થી રૂ. 5,00,000 વચ્ચે હોય છે. રૂમના 
ભાડાની મયાાર્દા ર્પણ લાગ ુહોય છે. ઉત્ર્પાર્દનનો હતે ુડાયાબેરટક રેરટનોરે્પથી (આંખ), રકડની, 
ડાયાબેરટક ર્પગ જેવી ડાયાબીરટસના રોગો, અંગ ર્દાતાના ખચા સાથે રકડની ટ્રાન્ટસપ્લાન્ટટની 
સારવારના ખચાને આવરી લેવાનો છે.  

સ્વયરં્પરરિણ 1 

ર્દરેક વીમા કંર્પનીનો હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર માટે ભરતી થવા પવૂમેટ ખચાા માટેના કવચનો 
સમયગાળો અલગ અલગ અને ર્પોક્ષલસીમા ં ર્નર્િત હોય છે, તેમ છતા ંહોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર 

માટે ભરતી થવા પવૂમેટ મળતા કવચનો સૌથી સામાન્ટય સમયગાળો ________ છે. 

I. 15 રર્દવસ 

II. 30 રર્દવસ 

III. 45 રર્દવસ  

IV. 60 રર્દવસ  

 
 
 

R. હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓમા ંમખુ્ય શરતો  

a. નેટવકા  પ્રર્દાતા  

નેટવકા  પ્રર્દાતા એટલે હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમ/ડ ે કેર સેન્ટટર, જે વીમાકૃત ર્દર્દીઓને કેશલેસ 

સારવાર પ્રર્દાન કરવા વીમાકંર્પની/ટીર્પીએ સાથે જોડાણ ધરાવે છે. સામાન્ટય રીતે 
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વીમાકંર્પનીઓ/ટીર્પીએ આ પ્રકારના પ્રર્દાતાઓ ર્પાસેથી ચાજીસ અને ફી ર્પર વાટાઘાટ કરીને 

અનકુળૂ રડસ્કાઉન્ટટ મેળવે છે અને પ્રર્દાતાઓ ગણુવિાયકુ્ત સેવાઓની ખાતરી ર્પણ આરે્પ છે. 

ર્દર્દીઓ નેટવકા  પ્રર્દાતાઓની બહાર હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમ/ડ ે કેર સેન્ટટરમાથંી સારવાર લેવા 
મકુ્ત છે, ર્પણ સામાન્ટય રીતે તેમને ઊંચી ફી ચકુવવી ર્પડ ેછે.  

b. પે્રફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા  (ર્પીર્પીએન-ર્પસરં્દગીનુ ંપ્રર્દાતા નેટવકા) 

વીમાકંર્પની શે્રષ્ઠ ર્દર ર્પર ગણુવિાયકુ્ત સારવાર સરુ્નર્િત કરવા હોસ્સ્ર્પટલોનુ ં ર્પસરં્દગીનુ ં
નેટવકા  બનાવવાનો ર્વકલ્ર્પ ધરાવે છે. જયારે વીમા કંર્પની અનભુવ, ઉર્પયોક્ષગતા અને 

સારસભંાળના ખચાના આધારે બહ ુઓછાની ર્પસરં્દગી કરતી હોવાથી આ જૂથ મયાારર્દત હોય છે, 

ત્યારે તેને આર્પણે પે્રફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા  તરીકે ઓળખીએ છીએ.  

c. કેશલેસ સેવા 

અનભુવ ર્દશાાવે છે કે વ્યસ્ક્ત ર્પર ક્ષબમારીની સારવારના કારણે રે્દવુ ંથઈ જાય છે. કેશલેસ સેવા 
વીમાધારકને હોસ્સ્ર્પટલને કોઈ ર્પણ ચકુવણી કયાા ર્વના કવચની મયાાર્દા સધુીની સારવાર 

મેળવવા સિમ બનાવે છે. તેમા ંવીમાધારકે નેટવકા  હોસ્સ્ર્પટલનો સરં્પકા  કરવો ર્પડ ેછે અને તેનુ ં
વીમાના પરુાવા તરીકે તેનુ ંમેરડકલ કાડા રજૂ કરવુ ંર્પડ ેછે. વીમાકંર્પની સ્વાસ્્ય સેવાઓ માટે 

કેશલેસ સરુ્વધા સલુભ કરે છે અને મજૂંરીને ર્પાત્ર રકમ નેટવકા  પ્રર્દાતાને સીધી ચકુવે છે. જોકે 

ર્પોક્ષલસીની શરતો મજુબ, ચકુવવાર્પાત્ર ન હોય તેવા ખચા અને ર્પોક્ષલસીની મયાાર્દાથી વધારાની 
રકમની અને ચકુવણી વીમાધારકને કરવી ર્પડ ેછે.  

d. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટર (ટીર્પીએ) 

સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના િેત્રમા ંમહત્ત્વપણૂા કામગીરી થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટર કે ટીર્પીએના 
પ્રવેશ સ્વરૂરે્પ થઈ છે. દુર્નયાની કેટલીક વીમા કંર્પનીઓ સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના વળતરનુ ં
વ્યવસ્થાર્પન કરવા સ્વતતં્ર સસં્થાઓની સેવાનો ઉર્પયોગ કરે છે. આ એજન્ટસીઓ ટીર્પીએ તરીકે 

ઓળખાય છે.  

ભારતમા ંવીમા કંર્પનીઓ સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત સેવાઓની જોગવાઈ માટે ટીર્પીએને રોકે છે, જેમા ં
અન્ટય બાબતોની સાથે આ બાબતો સામેલ છેેઃ 
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 V. ર્પોક્ષલસીધારકને ઓળખકાડા આર્પવુ,ં જે તેની વીમા ર્પોક્ષલસીનો પરુાવો છે અને 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થવા ઉર્પયોગ કરી શકાશે 

 VI. નેટવકા  હોસ્સ્ર્પટલોમા ંકેશલેસ સેવાઓ પ્રર્દાન કરવી 

 VII. ર્દાવાની પ્રરક્રયા 

ટીર્પીએ સ્વતતં્ર સસં્થાઓ છે, જેની ર્નમણકૂ વીમા કંર્પનીઓ સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત ર્દાવાને અંર્તમ 

સ્વરૂર્પ આર્પવા અને વળતરની પ્રરક્રયા માટે કરે છે. ટીર્પીએની સેવા ર્પોક્ષલસીધારકને 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થવા ર્વર્શષ્ટ ઓળખકાડા આર્પવાથી લઈને કેશલેસ આધારે કે વળતરના 
આધારે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવા સધુી હોય છે. ટીર્પીએની શરૂઆત વષા 2001થી થઈ હતી. 
ઇરડા તેમને લાઇસન્ટસ આરે્પ છે અને તેમની કામગીરીનુ ં ર્નયમન કરે છે તેમજ સ્વાસ્્ય 

સબંરં્ધત વીમાની સેવા પ્રર્દાન કરવાની જવાબર્દારી સરુ્પરત કરે છે. ટીર્પીએ તરીકે લાયક થવા 
લઘતુમ મડૂી અને અન્ટય શરતો હોય છે, જે ઇરડાએ નક્કી કરી છે.  

એટલે સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના ર્દાવાની સેવા હવે વીમા કંર્પનીઓ ટીર્પીએ ર્પાસે આઉટસોસા 
કરાવે છે, જેમા ંતેમને એકત્ર કરવામા ંઆવતા પ્રીર્મયમનુ ંર્પાચંથી છ ટકા વળતર ચકુવવામા ં
આવે છે. ટીર્પીએ હોસ્સ્ર્પટલો કે સ્વાસ્્ય સેવા પ્રર્દાતાઓ સાથે એમઓય ુ(સમજૂતીકરાર) કરે છે 

અને સરુ્નર્િત કરે છે કે નેટવકા  હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવનાર કોઈ વ્યસ્ક્ત કેશલસ સેવાઓનો 
લાભ મળે.  આ સસં્થાઓ વીમાકંર્પનીઓ અને વીમાધારકો વચ્ચે મધ્યસ્થીઓ છે, જેઓ 

હોસ્સ્ર્પટલો સાથે સકંલન કરે છે અને સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના ર્દાવાઓને અંર્તમ સ્વરૂર્પ આરે્પ 

છે.  

e. હોસ્સ્ર્પટલ 

હોસ્સ્ર્પટલ એટલે મારં્દગી અને/અથવા ઇજાઓની સારવાર માટે ઇન-રે્પશન્ટટ (ભરતી થવા) 
અને ડ ે કેર (સારવાર લઈને તરત રજા મળે તેવી) સારવાર માટે સ્થાર્ર્પત સસં્થા, જેની 
નોંધણી સ્થાર્નક સિામડંળમા ં હોસ્સ્ર્પટલ તરીકે થઈ હોય છે અને રજજસ્ટડા અને લાયક 
મેરડકલ પે્રક્ક્ટશનરની રે્દખરેખ હઠેળ હોય છે તેમજ નીચે મજુબના લઘતુમ માર્પરં્દડો પણૂા કરે 
છેેઃ 

a) 10,00,000થી ઓછી વસર્ત ધરાવતી શહરેોમા ંઓછામા ંઓછા 10 ઇનરે્પશન્ટટ બેડ 
ધરાવે છે અને અન્ટય તમામ સ્થળે 15 ઇનરે્પશન્ટટ બેડ ધરાવે છે; 

b) સતત કે 24 કલાક ર્દર્દીઓને સારવાર આર્પવા લાયક નર્સિંગ સ્ટાફ ધરાવે છે; 
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c) સતત કે 24 કલાક લાયક મેરડકલ પે્રક્ક્ટશનર (પે્રક્ક્ટશનસા) ધરાવે છે; 

d) ર્પોતાનુ ં સપંણૂા સજ્જ ઓર્પરેશન ર્થયેટર ધરાવે છે, જેમા ંશસ્ત્રરક્રયા હાથ ધરવામા ં
આવે છે; 

e) ર્દર્દીઓનો રૈ્દર્નક રેકોડ્ાસ ધરાવે છે અને તેને વીમાકંર્પનીની અર્ધકૃત વ્યસ્ક્તને 
સલુભ કરાવશે 

f. મેરડકલ પે્રક્ક્ટશનર 

મેરડકલ પે્રક્ક્ટશનર એવી વ્યસ્ક્ત છે, જે ભારતના કોઈ ર્પણ રાજયની મેરડકલ કાઉસ્ન્ટસલ ર્પાસેથી 
માન્ટય રજજસ્ટે્રશન ધરાવે છે અને એટલે તેના અર્ધકારિેત્રમા ં તબીબી કામકાજ કરવાનો 
અર્ધકાર ધરાવે છે તેમજ તેના લાઇસન્ટસના અર્ધકારિેત્રની અંર્દર કામ કરવાનો અર્ધકાર 

ધરાવે છે. જોકે વીમાકંર્પનીઓ ર્નયતં્રણ મકૂવા સ્વતતં્ર છે કે રજજસ્ટડા પે્રક્ક્ટશનર વીમાધારક કે 

તેના કુટંુબના સભ્ય ન હોવા જોઈએ.  

g. લાયક નસા 

લાયક નસા એટલે એવી વ્યસ્ક્ત નર્સિંગ કાઉસ્ન્ટસલ ઓફ ઇક્ન્ટડયા કે ભારતમા ંકોઈ ર્પણ રાજયની 
નર્સિંગ કાઉસ્ન્ટસલમાથંી માન્ટય રજજસ્ટે્રશન ધરાવે છે.  

h. વાજબી અને જરૂરી ખચા 

હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હંમેશા આ જોગવાઈ ધરાવે છે, કારણ કે કોઈ ખાસ ક્ષબમારી અને કોઈ ખાસ 

ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તારમા ંસારવાર માટે ઉક્ષચત સમજવામા ંઆવતા ખચાના વળતર માટે ર્પોક્ષલસી 
પ્રર્દાન કરવામા ંઆવી હોય છે.   

સામાન્ટય સમજણમા ંઆ સ્સ્થર્તની સારવાર કરવા તબીબી રીતે જરૂરી ખચા સામેલ હશે, જે તે 

ર્વસ્તારમા ંઆ જ પ્રકારની સારવાર માટેના ચાજીસના સાધારણ સ્તરથી વધારે હોતા નથી અને 

તેમા ંએવા ચાજીસ સામેલ હોતા નથી, જે વીમો ન હોય તો સામેલ કરવામા ંઆવતા નથી.  

ઇરડા સેવા કે સપ્લાય માટે ચાર્જ તરીકે વાજબી ચાર્જને વ્યાખ્યાર્યત કરે છે, જે ચોક્કસ પ્રર્દાતા 
માટે પ્રમાણભતૂ ચાર્જ છે અને ક્ષબમારી/ઇજાના પ્રકારને ધ્યાનમા ં લેતા સમાન સેવા માટે 

ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તારમા ંપ્રવતામાન ચાર્જ જેવા છે. 

આ જોગવાઈ વીમાકંર્પનીને પ્રર્દાતા દ્વારા ખોટી રીતે વધારીને મકૂવામા ંઆવેલા ક્ષબલો સામે 

સરંિણ આરે્પ છે અને સાથે સાથે વીમાધારકને વાજબી ખચમેટ સારવાર થઈ શકે તેવી સામાન્ટય 

ક્ષબમારીના ઇલાજ માટે મોંઘી હોસ્સ્ર્પટલોમા ંજતા અટકાવે છે. 
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i. ર્દાવાની નોરટસ 

વીમાધારકે ર્દાવો કરીને વળતર મેળવવા સબંરં્ધત વીમા કંર્પનીને ર્દાવાની તાત્કાક્ષલક જાણકારી 
અને ર્નર્િત સમયમયાાર્દામા ં જરૂરી ર્દસ્તાવેજો સરુ્પરત કરવા ર્પડ ે છે. હલે્થ વીમાની 
ર્પોક્ષલસીઓમા ં ગ્રાહક કેશલેસ સરુ્વધા ઇચ્છે તો તેણે હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી થતા અગાઉ વીમા 
કંર્પનીને જાણકારી આર્પવી ર્પડ ે છે. જોકે વળતરના ર્દાવાના રકસ્સાઓમા ંવીમાધારક કેટલાકં 

રર્દવસો/મરહના વીતી જાય ર્પછી વીમા કર્પનીને ર્દાવાની જાણ કરે અને ર્દસ્તાવેજો સરુ્પરત કરે 

તો બહ ુવાધંો આવતો નથી. ક્ષબલ રજૂ કરવામા ંર્વલબં થવાથી તેમા ંવધારો થઈ શકે છે તેમજ 

વીમાધારક/હોસ્સ્ર્પટલ વગેરે દ્વારા ગોટાળો થવાની શક્યતા છે. તેના ર્પગલે વીમા કંર્પનીને 

વળતર માટે યોગ્ય જોગવાઈ કરવામા ંમશુ્કેલી ર્પડ ેછે. આ કારણે સામાન્ટય રીતે વીમા કંર્પનીઓ 

ર્દાવાની તાત્કાક્ષલક જાણકારી આર્પવાનો આગ્રહ કરે છે. સામાન્ટય રીતે ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજો રજૂ 

કરવા માટેની સમયમયાાર્દા રડસ્ચાર્જની તારીખથી 15 રર્દવસ છે. તે ર્દાવાની પ્રરક્રયાને ઝડર્પી 
અને સચોટ બનાવે છે તેમજ વીમાકંર્પનીને જરૂર ર્પડ ેતો તર્પાસ હાથ ધરવા સિમ ર્પણ બનાવે 

છે.  

ઇરડાની માગાર્દર્શિકા ર્નયત કરે છે કે યોગ્ય કારણ હોય તો ર્નર્િત સમયમયાાર્દા ર્પછી ર્પણ 

ર્દાવાની જાણકારી/રે્પર્પરની રજૂઆતને ધ્યાનમા ંલેવા જોઈએ.  

j. ફ્રી હલે્થ ચેક (ર્નેઃશલુ્ક સ્વાસ્્ય ચકાસણી) 

વ્યસ્ક્તગત હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓમા ં સામાન્ટય રીતે વળતરનો ર્દાવો ન કયો હોય તેવા 
ર્પોક્ષલસીધારકોને કેટલાકં સ્વરૂરે્પ છૂટછાટ આર્પવાની જોગવાઈ છે. ઘણી ર્પોક્ષલસીઓ સતત ચાર 

દાવા વળતર મકુ્ત ર્પોક્ષલસી ગાળાના અંતે હલે્થ ચેક-અર્પના ખચાનુ ંવળતર પ્રર્દાન કરે છે. જે 
સામાન્ટય રીતે અગાઉના ત્રણ વષાની સરેરાશ વીમાકૃત રકમના 1 ટકો હોય છે.  

 

k. સકં્ષચત બોનસ 

ર્દાવામકુ્ત ર્પોક્ષલસીધારકે પ્રોત્સાહન આર્પવાનુ ં અન્ટય એક સ્વરૂર્પ ર્દર ર્દાવામકુ્ત વષા માટે 

વીમાકૃત રકમ ર્પર સકં્ષચત બોનસ પ્રર્દાન કરવાનુ ં છે. તેનો અથા એ થયો કે રરન્ટયઅૂલ ર્પર 

વીમાકૃત રકમમા ં ર્નર્િત ટકાનો વધારો થાય છે (ઉર્દાહરણ તરીકે વષમેટ ર્પાચં ટકા) અને ર્દસ 

ર્દાવામકુ્ત રરન્ટયઅૂલ્સ માટે મહિમ 50 ટકા સધુીનો વધારો થાય છે. વીમાધારક મળૂ વીમાકૃત 

રકમ મા ટે પ્રીર્મયમ ચકુવે છે અને ઊંચુ ંવીમાકવચ મેળવે છે.  
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ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મજુબ, સકં્ષચત બોનસ િર્તપરૂ્તિ આધારરત હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ ર્પર જ 

પ્રર્દાન કરી શકાશે, નહીં કે લાભર્દાયક ર્પોક્ષલસીઓને (ર્સવાય કે ર્પીએ ર્પોક્ષલસીઓ). સકં્ષચત 

બોનસની કામગીરી મારહતીર્પત્ર અને ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજમા ં સ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવવી જોઈએ. 

ઉર્પરાતં જો ર્દાવો કોઈ ખાસ વષામા ંકરવામા ંઆવે, તો સકં્ષચત બોનસ જમા ઉર્પાર્જનના સમાન 

ર્દરે જ ઘટાડી શકાશે.  

ઉર્દાહરણ 

કોઈ વ્યસ્ક્ત રૂ. 5,000ના પ્રીર્મયમ ર્પર રૂ. 3 લાખની ર્પોક્ષલસી લે છે. પ્રથમ વષમેટ ર્દાવો કરવામા ં
ન આવે તો બીજા વષમેટ રૂ. 5,000ના પ્રીર્મયમ ર્પર જ તેની વીમાકૃત રકમ રૂ. 3.15 લાખ થાય 

છે (અગાઉના વષા કરતા ર્પાચં ટકાથી વધારે). ર્દસ વષા ર્દાવા ર્વના ર્પસાર થાય તો આ રકમ 

વધીને રૂ. 4. 5 લાખ થઈ શકે છે.  

l. માલસુ/બોનસ 

જેમ હલે્થ ર્પોક્ષલસીમા ંવળતરનો કોઈ ર્દાવો કરવામા ંન આવતા ઇન્ટસેક્ન્ટટવ મળે છે, તો અર્ત 

ઊંચા ર્દાવા ર્પર લગાવવામા ંઆવતા ચાર્જને માલસુ કહ ેછે. અહીં જો ર્પોક્ષલસી હઠેળ કરવામા ં
આવેલ ર્દાવાની રકમ અર્ત વધારે હોય, તો રરન્ટયઅૂલ ર્પર ઉઘરાવવામા ંઆવતા પ્રીર્મયમ ર્પર 

લોરડિંગ કે માલસુ લેવામા ંઆવે છે.  

હલે્થ ર્પોક્ષલસી સામાજજક લાભની ર્પોક્ષલસી છે તેને ધ્યાનમા ં રાખીને અત્યાર સધુી વ્યસ્ક્તગત 

હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓ ર્પર માલસુ ચાર્જ કરવામા ંઆવતો નથી.  

જોકે ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓના રકસ્સામા ંવાજબી મયાાર્દાની અંર્દર ર્દાવાના રેર્શયોને જાળવવા અનરુૂર્પ 

પ્રીર્મયમ ર્પર લોરડિંગ વધારીને માલસુ ચાર્જ કરવામા ંઆવે છે. બીજી તરફ જો અનભુવ સારો 
હોય તો પ્રીર્મયમના ર્દર ર્પર રડસ્કાઉન્ટટ પણ આર્પવામા ંઆવે છે, જેને બોનસ કહવેામા ંઆવે છે.  

m. વળતરનો ર્દાવો નહીં તો રડસ્કાઉન્ટટ 

કેટલાકં ઉત્ર્પાર્દનો ર્દરેક વળતર ર્વનાના ર્દરેક વષા માટે વીમાકૃત રકમ ર્પર બોનસને બર્દલે 

પ્રીર્મયમ ર્પર રડસ્કાઉન્ટટ પ્રર્દાન કરે છે. 

n. સહચકુવણી 
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હલે્થ ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્દરેક ર્દાવાના અમકુ રહસ્સાની જવાબર્દારી વીમાધારક ઉઠાવે છે અને આ 

ર્વભાવનાને સહચકુવણી કહવેાય છે. ઉત્ર્પાર્દનના આધારે આ ચકુવણી ફરજજયાત કે સ્વૈન્સચ્છક 

હોઈ શકે છે. સહચકુવણી હોસ્સ્ર્પટલમા ંજરૂર ર્વના ભરતી થવાનુ ંટાળવા વીમાધારક વચ્ચે 

કેટલીક ર્શસ્ત લાવે છે.  

બજારમા ંકેટલાકં ઉત્ર્પાર્દનો કેટલીક ક્ષબમારીના સબંધંમા ંજ સહચકુવણીની જોગવાઈઓ ધરાવે 

છે, જેમ કે મોટી સર્જરી કે સામાન્ટય રીતે થતી સર્જરીઓ, કે અમકુથી વધારે વય ધરાવતી 
વ્યસ્ક્તઓ માટે.  

o. કર્પાતને ર્પાત્ર/વધારાની સહચકુવણી  

હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓમા ંવધારા તરીકે ઓળાખાતી આ રકમ તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે. વીમા કંર્પની 
વળતરની ચકુવણી કરે તે અગાઉ વીમાધારકને શરૂઆતમા ંચકુવવી જરૂરી તેવી આ ર્નર્િત 

રકમ છે. ર્દાખલા તરીકે, જો ર્પોક્ષલસીમા ંકર્પાતને ર્પાત્ર રકમ રૂ. 10,000 હોય, તો વીમાધારકને 

નકુસાનીના ર્દરેક ર્દાવા માટે પ્રથમ રૂ. 10,000ની ચકુવણી કરવી ર્પડ ે છે. જો ર્દાવો રૂ. 

80,000નો હોય, તો વીમાધારકને પ્રથમ રૂ. 10,000 ચકુવવા ર્પડ ે છે, ર્પછી વીમા કંર્પની રૂ. 

70,000ની ચકુવણી કરે છે.  

હોસ્સ્ર્પટલ કેશ ર્પોક્ષલસીઓના કેસમા ં કર્પાત રર્દવસ/કલાકોની ચોક્કસ સખં્યા હોઈ શકે છે, જે 

વીમાકંર્પની દ્વારા ચકુવી શકાય તેવા કોઈ ર્પણ ફાયર્દા અગાઉ લાગ ુથશે. 

p. રૂમના ભાડાની મયાાર્દા 

જયારે કેટલાકં ઉત્ર્પાર્દનો ઓર્પન એન્ટડડે હોય છે અને વળતરના રકસ્સામા ંચકુવવાર્પાત્ર મહિમ 

રકમ વીમાકૃત રકમ હોય છે, ત્યારે કેટલાકં ઉત્ર્પાર્દનો અત્યારે રૂમની કેટેગરી ર્પર મયાાર્દા મકેૂ છે 

અને વીમા ધારકને વીમાકૃત રકમને ધ્યાનમા ં રાખીને રૂમની ર્પસરં્દગી કરવાની હોય છે. 

અનભુવ ર્દશાાવે છે કે હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના તમામ ખચા રૂમના ભાડા 
સાથે સબંરં્ધત હોય છે, જેમ કે રૂમનુ ંઊચુ ંભાડંુ તમામ પ્રકારના ખચાને વધારે છે. એટલે જો 
ર્પોક્ષલસી રૂમનુ ંભાડંુ વીમાકૃત રકમના ર્દરરોજ 1 ટકા મેળવવાને ર્પાત્ર હોય તો રૂ. એક લાખની 
વીમાકૃત રકમ ધરાવતી વ્યસ્ક્તને ર્દરરોજ રૂમના ભાડા રે્પટે રૂ. 1,000 મળવાર્પાત્ર થશે. આ 

બાબત સ્ર્પષ્ટર્પણે સચૂવે છે કે જો કોઈ વ્યસ્ક્ત મોંઘી હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર લેવાનુ ંર્પસરં્દ કરતી 
હોય, તો તેણે યોગ્ય પ્રીર્મયમ સાથે ઊંચી વીમાકૃત રકમ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવી જોઈએ. 

q. રરન્ટયએૂક્ષબક્ષલટીની જોગવાઈ 
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હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓની રરન્ટયએૂક્ષબક્ષલટી ર્પર ઇરડાની માગાર્દર્શિકા હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓને 

આજીવન ગેરન્ટટેડ રરન્ટયઅૂલ કરાવવાનુ ંફરજજયાત કરે છે. કોઈ ર્પણ વીમાકંર્પની વીમાધારક 

દ્વારા (કે તેના વતી) ગોટાળા કે ખોટી રજૂઆત કે મારહતી છર્પાવવાના આધારે ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ

કરાવવાનો ઇનકાર કરી શકે છે.  

r. રર્દ કરવાની જોગવાઈ 

ર્નયમનકારી જોગવાઈઓ દ્વારા રર્દ કરવાની જોગવાઈને પ્રમાણભતૂ કરવામા ં આવે છે અને 

કોઈ ર્પણ વીમા કંર્પની ખોટી રજૂઆત, ગોટાળા, આવશ્યક હકીકતોને પ્રકટ ન કરવાથી કે 

વીમાધારક દ્વારા અસહકાર ર્દાખવવાના આધારે કોઈ ર્પણ સમયે વીમો રર્દ કરી શકે છે.  

આ માટે વીમાધારકને તેના છેલ્લા ં જણાવેલા સરનામા ર્પર રજજસ્ટડા એડી દ્વારા લેક્ષખતમા ં
લઘતુમ ર્પરં્દર રર્દવસની નોરટસ આર્પવી જરૂરી છે. જયા ંવીમો વીમા કંર્પની દ્વારા ર્પોક્ષલસી રર્દ 

કરવામા ંઆવે છે, ત્યા ંકંર્પની વીમો પણૂા ન થવાના સમયગાળાના સબંધંમા ંછેલ્લા ંપ્રીમર્યમનો 
રહસ્સો વીમાધારકને ર્પરત કરશે, જે ર્પોક્ષલસી હઠેળ કોઈ ર્પણ વળતરની ચકુવણી ન થવાને 

આર્ધન છે.  

વીમાધારક દ્વારા રર્દ કરવાના રકસ્સામા ંપ્રીર્મયમનુ ંરરફંડ ટૂંકા ગાળાના ર્દર ર્પર થાય છે, એટલે 

કે વીમાધારકને પ્રોરેટ કરતા ઓછા ટકા માટે પ્રીર્મયમનુ ં રરફંડ મળશે. જો ર્દાવો કરવામા ં
આવેલ હોય  તો કોઈ રરફંડ ચકુવવામા ંઆવશે નહીં. 

s. ફ્રી લકૂ ઇન ર્પીરરયડ 

જો ગ્રાહક નવી વીમા ર્પોક્ષલસી ખરીરે્દ છે અને ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મેળવે છે, ર્પણ ર્પછી તેને 

ર્નયમો અને શરતો તેની અરે્પિા મજુબ જણાતી નથી તો તેની ર્પાસે કયા ર્વકલ્ર્પો છે? 

ઇરડાએ તેના ર્નયમનોમા ંગ્રાહકને અનકુળૂ જોગવાઈ બનાવી છે, જે આ સમસ્યાનુ ંસમાધાન 

કરે છે. ગ્રાહક ર્પોક્ષલસી ર્પરત કરી શકે છે અને નીચેની શરતોને આર્ધન થઈને રરફંડ મેળવે છેેઃ 

1. આ બાબત ફક્ત જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ અને હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓને લાગ ુર્પડ ેછે. 

લઘતુમ 1 વષાના ગાળા સાથે. 
2. ગ્રાહકે ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મળયાના 15 રર્દવસની અંર્દર આ અર્ધકારનો ઉર્પયોગ કરવો 

જોઈએ 
3. તેણે લેક્ષખતમા ંઆ અંગે વીમા કંર્પનીને જાણ કરવી ર્પડશે  
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4. જો ર્પોક્ષલસી ર્પર ર્દાવો ન કરવામા ંઆવે તો જ પ્રીર્મયમ રરફંડ નીચેની બાબતો માટે 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશે  
i. કવર ર્પર સમયગાળા માટે જોખમને અનરુૂર્પ પ્રીર્મયમ  

ii. તબીબી ચકાસણી ર્પર વીમા કંર્પનીએ ઉઠાવેલ ખચા અને  
iii. સ્ટેમ્પર્પ ડયટુીના ચાજીસ 

t.  નવીનીકરણ માટે વધારાનો ગાળો 

હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીની નોંધર્પાત્ર ખાર્સયત વીમાને જાળવી રાખવાની છે. જો ર્પોક્ષલસી ર્વરામ 

ર્વના રરન્ટય ૂકરવામા ંઆવે તો ર્પોક્ષલસી હઠેળના લાભ જળવાઈ રહ ેછે એટલે સમયસર ર્પોક્ષલસી 
રરન્ટય ૂકરાવવી અર્ત મહત્ત્વપણૂા છે. 

ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મજુબ, વ્યસ્ક્તગત હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓને રરન્ટય ૂકરાવવા ર્નયત તારીખથી 30 

રર્દવસ વધ ુઆર્પવામા ંઆવે છે.  

જો ર્પોક્ષલસી અગાઉનો વીમો પણૂા થવાની તારીખથી 30 રર્દવસની અંર્દર રરન્ટય ૂથઈ જાય તો 
તમામ લાભ જળવાઈ રહ ેછે. જો બે્રકના ગાળામા ંકોઈ ર્દાવો કરવામા ંઆવે તો તેમા ંવળતર 

મળતુ ંનથી.  

વીમા કંર્પનીઓ વ્યસ્ક્તગત ઉત્ર્પાર્દનોના આધાર ર્પર રરન્ટયઅૂલ માટે વધ ુલાબંો સમય મજૂંર 

કરવા ર્વચારી શકે છે.  

ઇરડા દ્વારા હલે્થ વીમાના ર્નયમો અને હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દશાન ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવેલ 

છે, જે અંતગાત ઉર્પરની મોટા ભાગની જોગવાઈઓ, વ્યાખ્યાઓ, અર્પવાર્દોને પ્રમાણભતૂ 

કરવામા ં આવ્યા છે. ર્વદ્યાથીઓને ઇરડા દ્વારા સમયે સમયે બહાર ર્પાડવામા ં આવતી 
માગાર્દર્શિકાઓ ર્વશે મારહતગાર રહવેાની સલાહ છે.  

સ્વયરં્પરરિણ 1 

ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મજુબ, વ્યસ્ક્તગત હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓના રરન્ટયઅૂલ માટે ________ 

વધારાનો ગાળો આર્પવામા ંઆવે છે.  

 15 રર્દવસ 

 30 રર્દવસ 

 45 રર્દવસ 

 60 રર્દવસ 
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સારાશં   

i. હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર તરફ ર્દોરી જતા અનરે્પક્ષિત અને આકસ્સ્મક 

અકસ્માત/ક્ષબમારીના રકસ્સામા ંવીમાધારકને નાણાકીય સરંિણ પ્રર્દાન કરે છે. 

ii. હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલા લોકોની સખં્યાના આધારે વગીકૃત 

કરી શકાશેેઃ વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસી, ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસી, ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસી. 

iii. હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ખચા ર્પોક્ષલસી કે મેરડક્લેઇમ ક્ષબમારી/અકસ્માતના કારણે હોસ્સ્ર્પટલમા ં
સારવારના ખચાની ભરર્પાઈ કરે છે. 

iv. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર પવૂમેટના ખચા પ્રસ્તતુ તબીબી ખચા હશે, જે હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર પવૂમેટ 
નક્કી રર્દવસો (સામાન્ટય રીતે 30)ના ગાળા ર્દરર્મયાન ખચાનુ ંવહન કરે છે અને તેને ર્દાવાનો 
ભાગ ગણવામા ંઆવશે. 

v. હોસ્સ્ર્પટલમાથંી રજા મળયા ર્પછીના ખચા પ્રસ્તતુ તબીબી ખચા હશે, જે હોસ્સ્ર્પટલમાથંી રજા 

મળયા ર્પછી નક્કી રર્દવસો (સામાન્ટય રીતે 60) સધુી વહન કરવામા ંઆવશે અને ર્દાવાના 
ભાગરૂરે્પ ગણવામા ંઆવશે. 

vi. ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીમા ં કુટંુબમા ંર્પત્ની, આર્શ્રત બાળકો અને ર્નભાર માતાર્ર્પતાને એક 

વીમાકૃત રકમ ઓફર થાય છે, જે સપંણૂા કુટંુબને લાગ ુર્પડ ેછે. 

vii. હોસ્સ્ર્પટલ ડઇેલી કેશ ર્પોક્ષલસી હોસ્સ્ર્પટલમા ં રોજજિંર્દી સારવાર માટે વીમાધારકને ર્નર્િત 

રકમ પ્રર્દાન કરે છે. 

viii. ગભંીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી ચોક્કસ ગભંીર રોગના ર્નર્દાન ર્પર ઉચ્ચક રકમની જોગવાઈ 

સાથેની લાભ ર્પોક્ષલસી છે. 

ix. ઊંચુ ંકર્પાતર્પાત્ર કે ટોર્પ-અર્પ કવચો ચોક્કસ ર્પસરં્દ કરાયેલી રકમ (કર્પાતર્પાત્ર તરીકે ર્પણ 

ઓળખાય છે)થી વધારે વીમાકૃત રકમ ઓફર કરે છે. 

x. સ્થાયી લાભ કવચ વીમાધારકને ર્પયાાપ્ત કવચ પ્રર્દાન કરે છે અને ર્પોક્ષલસીની અસરકારક 

રકિંમત નક્કી કરવા વીમા કંર્પનીને મર્દર્દ ર્પણ કરે છે  

xi. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત (ર્પીએ) કવચ અનરે્પક્ષિત અકસ્માતોના કારણે મતૃ્ય ુઅને ર્વકલાગંતા 
સ્વરૂરે્પ વળતર પ્રર્દાન કરે છે. 
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xii. આઉટ-રે્પશન્ટટ ર્દાતંની સારવાર, આંખોની સારવારના ખચા, ર્નયર્મત તબીબી ચકાસણી 
અને ર્પરરિણો વગેરે તબીબી ખચા પ્રર્દાન કરે છે, જે માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી થઈને 

સારવાર મેળવવાની જરૂર નથી. 

xiii. ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસી ગ્રરૂ્પના માક્ષલક લે છે, જે એમ્પપ્લોયર, એસોર્સએશન, બેન્ટકનો કે્રરડટ કાડા 
ર્વભાગ હોઈ શકે છે, જેમા ંએક ર્પોક્ષલસી કવચ ગ્રરૂ્પના તમામ વ્યસ્ક્તગતને આવરી લે છે. 

xiv. કોર્પોરેટ ફ્લોટર કે બફર કવર રકમ કુટંુબ વીમાકૃત રકમ ઉર્પરાતં વધારાના ખચાને ર્પહોંચી 
વળવામા ંમર્દર્દ કરે છે. 

xv. ર્વરે્દશી મેરડક્લેઇમ/પ્રવાસ ર્પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તને ર્વરે્દશમા ં રોકાણ ર્દરર્મયાન અકસ્માત, 

ઇજા અને ક્ષબમારી સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

xvi. કોર્પોરેટ ફ્રીકવન્ટટ ટ્રાવેલસા પ્લાન વાર્ષિક ર્પોક્ષલસી છે, જેમા ં કોર્પોરેટ ભારતની બહાર 

અવારનવાર જતા તેના એન્સક્ઝક્યરુટવ્સ માટે વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીઓ લે છે. 

xvii. વીમાધારકો માટે ગ ૂચંવણ ટાળવા ઇરડાએ હલે્થ વીમામા ં ઉર્પયોગમા ં લેવાતા ઘણા 
શબ્ર્દોને પ્રમાણભતૂ કયાા . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

213 
 

સ્વયરં્પરરિણના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે.  

હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવવા ભરતી થવા અગાઉના ખચા ર્દરેક વીમા કંર્પનીના અલગ હશે 

અને ર્પોક્ષલસીમા ંસ્ર્પષ્ટ હશે, તેમ છતા ંસૌથી સામાન્ટય કવચ 30 રર્દવસનુ ંછે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે. 

ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મજુબ, વ્યસ્ક્તગત હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓના રરન્ટયઅૂલ માટે 30 રર્દવસનો 
વધારાનો ગાળો આર્પવામા ંઆવે છે. 

 

સ્વય-ંર્પરરિણના પ્રશ્રો 

પ્રશ્ન 1 

હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચાના સબંધંની ર્પોક્ષલસીના સબંધંમા ં
નીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

 I. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારનો ખચા જ આવરી લેવામા ંઆવે છે 
 II. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારનો તેમજ ભરતી અગાઉ અને ર્પછીના ખચા આવરી લેવામા ંઆવે છે 
 III. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારનો તેમજ ભરતી અગાઉ અને ર્પછીના ખચા આવરી લેવામા ંઆવે છે 

અને વીમાધારકનુ ંમતૃ્ય ુથવાના સજંોગોમા ં કુટંુબના કોઈ સભ્યને ઉચક રકમ ચકુવવામા ં
આવે છે 

 IV. પ્રથમ વષાથી હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારના ખચા આવરી લેવામા ંઆવે છે અને જો પ્રથમ વષમેટ 
ર્દાવો કરવામા ં ન આવે તો બીજા વષાથી હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી અગાઉ અને ર્પછીના ખચા 
આવરી લેવામા ંઆવે છે.  

પ્રશ્ન 2 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

 I. હલે્થ વીમાનો સબંધં રોગ સાથે છે 
 II. હલે્થ વીમાનો સબંધં મતૃ્યરુ્દર સાથે છે 
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 III. હલે્થ વીમાનો સબંધં રોગ અને મતૃ્યરુ્દર સાથે છે 
 IV. હલે્થ વીમાનો સબંધં ન તો રોગ સાથે છે, ન મતૃ્યરુ્દર સાથે 

પ્રશ્ન 3 

હલે્થ વીમામા ંપ્રર્દાન કરવામા ંઆવતી કેશલેસ સેવાના સબંધંમા ંનીચેમાથંી કયુ ં ર્વધાન સાચુ ં
છે? 
i. આ ર્પયાાવરણને અનકુળૂ ર્પહલે છે, જે વીમા કંર્પનીઓએ ઇલેક્ટ્રોર્નક ચકુવણીને પ્રોત્સાહન 

આર્પવા શરૂ કરી છે, જેથી ભૌર્તક ચલણી નોટનો ઉર્પયોગ ઘટાડી શકાશે અને વિૃોને 

બચાવી શકાશે. 
ii. વીમાધારકને ર્નેઃશલુ્ક સેવા પ્રર્દાન કરવામા ં આવે છે અને ર્વશેષ યોજના હઠેળ વીમા 

કંર્પનીને સરકાર ચકુવતી હોવાથી રોકડમા ંચકુવણી કરવાની જરૂર રહતેી નથી 
iii. વીમાધારક દ્વારા થતી તમામ ચકુવણીઓ ઇન્ટટરનેટ બેક્ન્ટકિંગ કે કાડ્ાસ મારફતે જ કરવામા ં

આવે છે, કારણ કે વીમા કંર્પની રોકડનો સ્વીકાર કરતી નથી 
iv. વીમાધારક ચકુવણી કરતા નથી અને વીમા કંર્પની હોસ્સ્ર્પટલને રકમની ચકુવણી સીધી કરે 

છે 

પ્રશ્ન 4 

હલે્થ વીમાના સબંધંમા ંર્પીર્પીએનુ ંસાચુ ંફૂલ ફોમા શુ ંછે. 
a) ર્પજ્બ્લક પે્રફડા નેટવકા 
b) પે્રફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા 
c) ર્પજ્બ્લક પ્રાઇવેટ નેટવકા 
d) પ્રોવાઇડર પે્રફરેસ્ન્ટશયલ નેટવકા 

પ્રશ્ન 5 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન ખોટંુ છે? 
 કમાચારી તેના એમ્પર્પલોયર કંર્પની ર્પાસેથી ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે 
 બેન્ટક તેના ગ્રાહકો માટે ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે 
 દુકાનર્દાર તેના ગ્રાહકો માટે ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે 

 ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસી કંર્પની દ્વારા તેના કમાચારીઓ માટે લેવામા ં આવે છે, જેનો લાભ 

કમાચારીઓના ર્પરરવારના સભ્યોને ર્પણ મળી શકે છે 
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સ્વર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો જવાબ 2 છે. 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવવાના ખચાની ર્પોક્ષલસીમા ંહોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી અગાઉ અને ર્પછીના 
ર્વર્વધ ખચા આવરી લેવામા ંઆવે છે.  

જવાબ 2 

સાચો જવાબ 1 છે. 

હલે્થ વીમાનો સબંધં ક્ષબમારી સાથે છે (રોગ થવાનો ર્દર). 

જવાબ 3 

સાચો જવાબ 4 છે. 

કેશલેસ સેવા હઠેળ વીમાધારક ચકુવણી કરતા નથી અને વીમા કંર્પની હોસ્સ્ર્પટલને સીધુ ં ક્ષબલ 

ચકુવે છે.  

જવાબ 4 

સાચો જવાબ 2 છે. 

ર્પીર્પીએન એટલે પે્રફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા. 

જવાબ 5 

સાચો જવાબ 3 છે. 

ર્નવેર્દન 1, 2 અને 4 સાચા છે. ર્નવેર્દન 3 ખોટંુ છે, કારણ કે દુકાનર્દાર તેના ગ્રાહકો માટે ગ્રરૂ્પ 

વીમો ખરીર્દી ન શકે. 
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પ્રકરણ 9 

હલે્થ વીમાનુ ંવીમાકરણ 

 

પ્રકરણ  ર્પરરચય  

આ પ્રકરણનો હતે ુ હલે્થ વીમામા ં વીમાકરણ ર્વશે ર્વસ્તતૃ મારહતી આર્પવાનો છે. કોઈ ર્પણ 

પ્રકારના વીમામા ંવીમાકરણ મહત્ત્વપણૂા ર્પાસુ ં છે, જે વીમા ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવશ્યક 

ભરૂ્મકા ભજવે છે. આ પ્રકરણમા ંતમે વીમાકરણના મળૂભતૂ ર્સદ્ાતંો, ર્પદ્ર્તઓ અને પ્રરક્રયાઓ 

ર્વશે સમજણ મેળવશો. તે તમને ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમાના વીમાકરણ ર્વશે ર્પણ મારહતી પ્રર્દાન 

કરશે. 

અભ્યાસના  ર્પરરણામો  

 

A. વીમાકરણ એટલે શુ?ં 
B. વીમાકરણ – મળૂભતૂ ર્વભાવનાઓ 
C. ફાઇલ અને યઝુ માગાર્દર્શિકા 
D. હલે્થ વીમાના અન્ટયઆઇઆરડીએના ર્નયમનો 
E. વીમાકરણ માટે મળૂભતૂ ર્સદ્ાતંો અને સાધનો 
F. વીમાકરણની પ્રરક્રયા 
G. ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમો 
H. ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમાનુ ંવીમાકરણ 
I. ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમાનુ ંવીમાકરણ 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમને નીચેની બાબતોમા ંસિમ હોવા જોઈએ: 

1. વીમાકરણ એટલે શુ ંતેની સમજણ  
2. વીમાકરણની મળૂભતૂ ર્વભાવનાઓની સમજણ 
3. વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા અનસુરવામા ંઆવતા ર્સદ્ાતંો અને ર્વર્વધ સાધનો 
4. વ્યસ્ક્તગત હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓના વીમાકરણની સપંણૂા પ્રરક્રયાનુ ંમલૂ્યાકંન 
5. ગ્રરૂ્પ હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓનુ ંવીમાકરણ કેવી રીતે થાય છે તેની ચચાા 
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આ ર્પરરસ્સ્થર્તનો ર્વચાર કરો 

મર્નષની ઉંમર 48 વષા હતી. તે સોફ્ટવેર ઇજનેર તરીકે કામ કરતો હતો અને ર્પોતાના માટે 

હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવાનો ર્નણાય લીધો હતો. તે એક વીમા કંર્પનીમા ંગયો હતો, જયા ં
તેને એક અરજીર્પત્રક આર્પવામા ંઆવ્યુ ંહતુ,ં જેમા ંતેને શારીરરક સ્વાસ્્ય, માનર્સક સ્વાસ્્ય, 

અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો, તેના કુટંુબના સભ્યના હલે્થનો રેકોડા, તેની ટેવો વગેરે સાથે 

સબંરં્ધત પ્રશ્રોના જવાબો આર્પવાના હતા.  

આ અરજીર્પત્રકની સાથે તેણે ઓળખ અને ઉંમરનો પરુાવો, સરનામાનો પરુાવો અને અગાઉના 
તબીબી રેકોડ્ાસ જેવા ઘણા ર્દસ્તાવેજો સરુ્પરત કરવાની જરૂર હતી. ર્પછી તેને હલે્થ ચેક-અપ્સ 

કરાવવાની અને કેટલાકં તબીબી ર્પરરિણો કરાવવાની સલાહ આર્પવામા ંઆવી હતી, જેથી તે 

હતાશ થઈ ગયો હતો.  

ર્પોતાના સ્વસ્થ માનતા અને સારી આવક ધરાવતા મર્નષને તેના રકસ્સામા ંવીમા કંર્પની આ 

પ્રકારની લાબંી, કંટાળાજનક પ્રરક્રયા શા માટે કરવામા ંઆવે છે તેનુ ંઆિયા થયુ ંહતુ.ં અધરૂામા ં
પરંુૂ વીમા કંર્પનીએ તેને જણાવ્યુ ંહતુ ં કે તેના તબીબી ર્પરરિણોમા ંકોલેસ્ટેરોલનુ ંપ્રમાણ ઊંચુ ં
આવ્યુ ંછે અને બીર્પી ર્પણ સાધારણ કરતા વધારે આવ્યુ ંછે. કંર્પનીએ તેને ર્પોક્ષલસી ઓફર કરી, 
ર્પણ તેના ર્મત્રોની સરખામણીમા ંપ્રીર્મમય વધારે હતુ ંએટલે તેણે ર્પોક્ષલસી લેવાનો ઇનકાર કયો 
હતો.  

અહીં વીમા કંર્પની વીમાકરણની પ્રરક્રયાના જ તમામ ર્પગલા ંઅનસુરતી હતી. જયારે જોખમનુ ં
કવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે વીમા કંર્પનીને યોગ્ય રીતે જોખમોનુ ંમલૂ્યાકંન કરવાની 
અને યોગ્ય નફો કરવાની જરૂર હોય છે. જો યોગ્ય રીતે જોખમની આકારણી કરવામા ંન આવે 

અને ર્પછી ર્દાવો કરવામા ં આવે તો કંર્પનીને નકુસાન થશે. ઉર્પરાતં વીમા કંર્પની તમામ 

વીમાધારકો વતી પ્રીર્મયમ ઉઘરાવે છે અને આ નાણાનં ુ ંસચંાલન ટ્રસ્ટની જેમ કરવાનુ ંહોય છે. 
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A. વીમાકરણ એટલે શુ?ં 

a) વીમાકરણ 

વીમા કંર્પનીઓ એવા લોકોને વીમાકૃત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેઓ જોખમ માટે ઊભા 
કરવામા ં આવેલા ભડંોળમા ં લાવતા જોખમના પ્રમાણમા ં ર્પયાાપ્ત પ્રીર્મયમ ચકુવશે તેવી 
અરે્પિા હોય છે. જોખમની ર્પસરં્દગી માટે પ્રસ્તાવકતાા ર્પાસેથી મારહતી મેળવવાની અને તેનુ ં
અવલોકન કરવાની આ પ્રરક્રયાને વીમાકરણ કહવેાય છે. આ પ્રરક્રયા મારફતે એકત્ર કરવામા ં
આવેલી મારહતીના આધારે તેઓ પ્રસ્તાવકતાાને વીમો આર્પવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લે છે. જો 
તેઓ આવો ર્નણાય લે, તો આ પ્રકારનુ ંજોખમ ઉઠાવતા વાજબી નફો કરવા કેટલુ ંપ્રીર્મયમ 

રાખવુ ંઅને કેવી શરતો અને ર્નયમો રાખવા તેનો ર્નણાય કરે છે.  

હલે્થ વીમાનો આધાર ક્ષબમારી કે રોગની ર્વભાવના ર્પર છે. અહીં રોગની સ્સ્થર્તને વ્યસ્ક્ત 

ક્ષબમારી કે મારં્દા ર્પડવાની શક્યતા અને જોખમ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ં આવે છે, જેમા ં
સારવાર કે હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર લેવાની જરૂર ર્પડ ેછે. મોટા ભાગે રોગ કે ક્ષબમારી 
થવાના પ્રમાણનો આધાર વય (સામાન્ટય રીતે યવુાનોની સરખામણીમા ંવરરષ્ઠ નાગરરકો વધારે 

પ્રમાણમા ં ક્ષબમાર ર્પડ ેછે) ર્પર હોય છે અને અન્ટય ર્વર્વધ નકારાત્મક ર્પરરબળોના કારણે તેમા ં
વધારો થાય છે, જેમ કે વધ ુ ર્પડતુ ં વજન કે અત્યતં ઓછં વજન, અગાઉની અને હાલની 
ક્ષબમારી, ધમુ્રર્પાન જેવી વ્યસ્ક્તગત આર્દતો, સ્વાસ્્યની વતામાન સ્સ્થર્ત અને પ્રસ્તાવકતાાના 
રોજગારી કે વ્યવસાયની સ્સ્થર્ત નકુસાનકારક છે કે કેમ વગેરે. તેનાથી ર્વર્પરીત ઓછી વય, 

સ્વસ્થ જીવનશૈલી વગેરે જેવા ર્પરરબળોને કારણે ક્ષબમાર ર્પડવાના પ્રમાણમા ંઘટાડો ર્પણ થાય 

છે.  

વ્યાખ્યા 

વીમાકરણ જોખમની યોગ્ય આકારણી કરવાની અને વીમાકવચ મજૂંર કરવામા ં આવે છે તે 

શરતો નક્કી કરવાની પ્રરક્રયા છે. એટલે આ જોખમ ર્પસરં્દ કરવાની અને તેની રકિંમત નક્કી 
કરવાની પ્રરક્રયા છે.  

b) વીમાકરણની જરૂરરયાત 

કોઈ ર્પણ વીમા કંર્પની માટે વીમાકરણ આધારસ્તભં સમાન છે, કારણ કે જોખમની યોગ્ય 

આકારણી કયાા ર્વના સ્વીકાર કે અપરૂતુ ંપ્રીર્મયમ વીમા કંર્પનીને નાર્દારી તરફ ર્દોરી જશે. બીજી 

તરફ જરૂર કરતા ંવધારે ચીવટ રાખવાથી વીમા કંર્પની જોખમ માટે મોટંુ ભડંોળ ઊભુ ંનહીં કરી 
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શકે. એટલે જોખમ અને વ્યવસાય વચ્ચે યોગ્ય સતંલુન સ્થાર્ર્પત કરવુ ંજરૂરી છે, જેથી સસં્થા 
સ્ર્પધાાત્મક બનવાની સાથે નફો કરી શકે.  

વીમા કંર્પની સતંલુનની આ પ્રરક્રયા તેની રફલસફૂી, ર્પોક્ષલસીઓ અને જોખમ સ્વીકારવાની 
તૈયારીને અનરુૂર્પ હાથ ધરે છે. વીમા કંર્પનીની કામગીરી જોખમને વગીકૃત કરવાની અને યોગ્ય 

રકિંમતે સ્વીકાયાતાની શરતો નક્કી કરવાની હોય છે. તે નોંધવુ ં મહત્ત્વપણૂા છે કે જોખમનો 
સ્વીકાર વીમાધારકને ભર્વષ્યના ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાનુ ંવચન આર્પવા સમાન છે. 

c) વીમાકરણ – જોખમની આકારણી 

વીમાકરણ જોખમ ર્પસરં્દ કરવાની પ્રરક્રયા છે, જે ગ્રરૂ્પ કે વ્યસ્ક્તગત લાિક્ષણકતા ર્પર આધારરત 

છે. અહીં જોખમના પ્રમાણના આધારે વીમા કંર્પની જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં અને તે કઈ 

રકિંમતે કરવો તેનો ર્નણાય લે છે. કોઈ ર્પણ સજંોગોમા ંજોખમ સ્વીકારની પ્રરક્રયા તટસ્થર્પણે અને 

સમાન ધોરણે થવી જોઈએ એટલે કે ર્દરેક સમાન જોખમનુ ં વગીકરણ કોઈ ર્પણ પ્રકારના 
પવૂાગ્રહ ર્વના થવુ ંજોઈએ. સામાન્ટય રીતે આ વગીકરણ પ્રમાણભતૂ સ્વીકાયાતા ચાટા  મારફતે 

થાય છે, જેમા ંર્દરેક જોખમનુ ંપ્રમાણ ર્નધાારરત હોય છે અને તે મજુબ પ્રીર્મયમની ગણતરી 
કરવામા ંઆવે છે. 

ઉંમર મારં્દગી અને મતૃ્યનેુ અસર કરે છે, તેમ છતા ંયાર્દ રાખવુ ંજોઈએ કે સામાન્ટય રીતે ક્ષબમારી 
મતૃ્યનુા ઘણા સમય અગાઉ અને વારંવાર આવી શકે છે. આ કારણે વીમાકરણના ર્નયમો અને 

માગાર્દર્શિકા મતૃ્યનુા કવચ કરતા હલે્થ વીમા માટે વધ ુકડક રાખવામા ંઆવે તે સ્વાભાર્વક છે.  

ઉર્દાહરણ 

ડાયાબીરટસ ધરાવતી વ્યસ્ક્તને હૃર્દય સબંરં્ધત કે રકડની સબંરં્ધત ક્ષબમારીની સારવાર માટે 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી કરવાની શક્યતા વધારે હોય છે, જયારે તેની સરખામણીમા ંમતૃ્યનુ ુ ંજોખમ 

ઓછં હોય છે. ઉર્પરાતં આવા વીમાધારકને વીમાના કવચના ગાળા ર્દરર્મયાન વારંવાર 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી કરવા ર્પડ ેતેવી શક્યતા ર્પણ વધારે છે. જીવન વીમા કંર્પની 
આવી વ્યસ્ક્તને સરેરાશ જોખમ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત તરીકે વગીકૃત કરી શકે છે. જોકે તબીબી 
વીમાકરણ માટે તેઓ તેને ઊંચુ ંજોખમ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત તરીકે વગીકૃત કરશે. 

હલે્થ વીમામા ંનાણાકીય કે આવક આધારરત વીમાકરણને બર્દલે તબીબી કે સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત 

તારણો ર્પર વધારે ધ્યાન કેક્ન્ટરત કરવામા ં આવે છે. જોકે નાણાકીય કે આવક આધારરત 

ર્પરરબળોની અવગણના ન કરી શકાય, કારણ કે કોઈ ર્પણ નકુસાનકારક ર્પસરં્દગી નકારવા અને 
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હલે્થ વીમો જાળવી રાખવાની સરુ્નર્િતતા કરવા વીમાકૃત રહત અને નાણાકીય વીમાકરણ 

મહત્ત્વપણૂા છે.  

d) ક્ષબમારીની શક્યતાને અસરકતાા ર્પરરબળો 

જયારે જોખમની આકારણી કરવામા ંઆવે ત્યારે ક્ષબમારીના પ્રમાણને (ક્ષબમાર ર્પડવાનુ ંજોખમ) 

અસરકતાા ર્પરરબળોને કાળજીપવૂાક ધ્યાનમા ંલેવા જોઈએ, જે નીચે મજુબ છેેઃ 

I. ઉંમર: ઉંમર અને જોખમના પ્રમાણને આધારે પ્રીર્મયમ લેવામા ંઆવે છે. ર્દાખલા તરીકે, 

નવજાત બાળક અને બાળકો માટે આ પ્રીર્મયમ યવુાનો કરતા વધારે હોય છે, તેમને ચેર્પ 

લાગવાનો અને અકસ્માત થવાનુ ંજોખમ વધારે હોય છે. તે જ રીતે 45 વષાથી વધારે વય 

ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ માટે પ્રીર્મયમ વધારે હોય છે, કારણ કે આવી વ્યસ્ક્તઓમા ં
ડાયાબીરટસ, હૃર્દય સબંરં્ધત ર્વર્વધ રોગો અને અન્ટય ગભંીર ક્ષબમારીઓ થવાની શક્યતા 
વધારે હોય છે.  

II. જાર્ત: ગભાાવસ્થા ર્દરર્મયાન મરહલાઓમા ં જોખમ વધારે હોય છે. જોકે મરહલાની 
સરખામણીમા ં પરુુષોમા ં હૃર્દયરોગનો હમુલો થવાની કે રોજગાર સબંરં્ધત અકસ્માતો 
થવાની શક્યતા વધારે હોય છે, કારણ કે તેઓ વધ ુઅકસ્માતજનક પ્રવરૃ્િઓમા ંવધારે 

સકંળાયેલા હોય છે. 

III. આર્દતો: તમાકુ, ર્દારૂ કે નશીલા રવ્યોનુ ંસેવન ક્ષબમારીના જોખમમા ંસીધો વધારો કરે 

છે. 

IV. વ્યવસાય: િાઇવર, બ્લાસ્ટર, એર્વએટર જેવા ચોક્કસ વ્યવસાયોમા ંઅકસ્માત થવાની 
શક્યતા વધારે હોય છે. તેની જેમ એક્સ-રે મશીન ઓર્પરેટર, એસ્બેસ્ટોસ ઉદ્યોગના 
કામર્દારો, ખાક્ષણયા વગેરે પ્રવરૃ્િઓમા ંસ્વાસ્્યને નકુસાન થવાનુ ંજોખમ વધારે હોય 

છે.  

V. ફેર્મલી રહસ્ટ્રી: અસ્થમા, ડાયાબીરટસ અને કેન્ટસર જેવા જનીન ર્પરરબળો વધારે 

પ્રસ્તતુતા ધરાવે છે. આ ક્ષબમારીના પ્રમાણને અસર કરે છે અને જોખમનો સ્વીકાર કરો 
ત્યારે તેને ધ્યાનમા ંલેવા જોઈએ. 

VI. બાધંો: ચોક્કસ જૂથોમા ંમજબતૂ, ર્પાતળોં કે સરેરાશ બાધંાને ક્ષબમારીના પ્રમાણ સાથે 

જોડી શકાશે.  
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VII. અગાઉની ક્ષબમારી કે સર્જરીેઃ તે નક્કી કરવુ ં જોઈએ કે અગાઉની ક્ષબમારી શારીરરક 

નબળાઈ વધારી શકે તેમ છે કે ફરી ઉથલો મારવાની શક્યતા છે અને તેના આધારે 

ર્પોક્ષલસીની શરતો નક્કી કરવી જોઈએ. ર્દાખલા તરીકે ર્પથરી ઉથલો મારે છે અને તે જ 

રીતે એક આંખમા ંમોર્તયો બીજા આંખમા ંમોર્તયાની શક્યતા વધારે છે. 

VIII. સ્વાસ્્યની વતામાન સ્સ્થર્ત અને અન્ટય ર્પરરબળો કે ફરરયાર્દો : જોખમનુ ં
પ્રમાણ અને વીમોને નક્કી કરવુ ં મહત્ત્વપણૂા છે તેમજ યોગ્ય જાહરેાત અને તબીબી 
ર્પરરિણ દ્વારા સ્થાર્ર્પત કરી શકાશે. 

IX. ર્પયાાવરણ અને રહઠેાણ: આ બાબતો ર્પણ ક્ષબમારીના ર્દરને અસર કરે છે.  

સ્વયરં્પરરિણ 1 

વીમાકરણ ___________ પ્રરક્રયા છે. 

 માકેરટિંગ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની 
 ગ્રાહકો ર્પાસેથી પ્રીર્મયમ ઉઘરાવવાની  
 જોખમની ર્પસરં્દગી અને રકિંમત ર્નધાારરત કરવાની 

 ર્વર્વધ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનુ ંવેચાણ કરવાની 

B. વીમાકરણ – મળૂભતૂ ર્વભાવનાઓ 

I. વીમાકરણનો હતે ુ

આર્પણે વીમાકરણના હતે ુસાથે શરૂઆત કરીશુ.ં તેના મખુ્ય બે હતે ુછે 

i. વીમા કંર્પનીને નકુસાન થાય તેવા જોખમની ર્પસરં્દગી ટાળવી 
ii. જોખમનુ ંવગીકરણ કરવુ ંઅને જોખમની સમાન વહેંચણી સરુ્નર્િત કરવી 

વ્યાખ્યા 

જોખમની ર્પસરં્દગી એટલે હલે્થ વીમા માટે આવેલા ર્દરેક પ્રસ્તાવનુ ં જોખમના પ્રમાણમા ં
મલૂ્યાકંન કરવાની અનેર્પછી વીમો મજૂંર કરવો કે કેમ અને કઈ શરતો તે નક્કી કરવાની 
પ્રરક્રયા. 

એક્ન્ટટ-ર્સલેક્શન (કે વીમા કંર્પની માટે જોખમની નકુસાનકારક ર્પસરં્દગી) લોકોની વતાણ ૂકં છે, 

જેમને નકુસાન થવાની શક્યતા વધારે હોવાની જાણ કે શકંા હોય છે, એટલે તેઓ વીમો 
ઉતરાવવા આતરુ હોય છે.  
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ઉર્દાહરણ  

જો વીમા કંર્પની કોનો અને કેવી રીતે વીમો ઓફર કરવો તેના ધારાધોરણો ધરાવતી ન હોય, તો 
ડાયાબીરટસ, હાઈ બીર્પી, હૃર્દય સબંરં્ધત સમસ્યાઓ કે કેન્ટસર જેવી ગભંીર ક્ષબમારીઓ ધરાવતા 
અને ટૂંક સમયમા ં હોસ્સ્ર્પટલમા ં ર્દાખલ થઈને સારવાર લેવી ર્પડશે તેવી જાણકારી ધરાવતા 
લોકો હલે્થ વીમો ખરીર્દશે, જેના ર્પગલે વીમા કંર્પનીને નકુસાન થશે.  

બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો, જો વીમા કંર્પની જોખમની ર્પસરં્દગી કરવાની પ્રરક્રયા કાળજીપવૂાક ન 

કરે તો તેને નકુસાન થશે.  

II. જોખમોની વીમાધારકો વચ્ચે સમાન વહેંચણી 

ચાલો હવે જોખમોની વીમાધારકો વચ્ચે સમાન વહેંચણીનો ર્વચાર કરીએ. અહીં “ઇસ્ક્વટી”નો 
અથા સમાન જોખમ ધરાવતા અરજર્દારોને સમાન પ્રીર્મયમના વગામા ંમકૂવા જોઈએ. વીમા 
કંર્પનીઓ પ્રીર્મયમ નક્કી કરવા કેટલાકં પ્રકારના ધારાધોરણો ધરાવશે. એટલે સમાન જોખમો 
ધરાવતા લોકોને એકસરખુ ંપ્રીર્મયમ ચકુવવુ ંજોઈએ, જયારે ઊંચુ ંજોખમ ધરાવતા લોકોને ઊંચુ ં
પ્રીર્મયમ ચકુવવુ ંજોઈએ. તેઓ સરેરાશ જોખમ ધરાવતા વધ ુ વ્યસ્ક્તઓ અરજી કરે તે માટે 

ધારાધોરણો ઇચ્છશે, જયારે વધ ુજોખમને રેરટિંગ કરવામા ંઅને ર્નણાય લેવામા ંવધારે સમય 

આર્પી શકે છે.  

 I. જોખમનુ ંવગીકરણ 

સમાનતા સ્થાર્ર્પત કરવા વીમા કંર્પની જોખમનુ ંવગીકરણ તરીકે ઓળખાતી પ્રરક્રયા હાથ 

ધરે છે એટલે કે વ્યસ્ક્તઓને તેમના જોખમના આધારે વગીકૃત કરવામા ં આવે છે અને 

જોખમના ર્વર્વધ વગોમા ંમકૂવામા ંઆવે છે. 

 II. પ્રમાણભતૂ જોખમો 
તેમા ંએવો લોકો સામેલ છે, જેમની ક્ષબમાર ર્પડવાની શક્યતા સરેરાશ હોય છે. 

 III. મનર્પસરં્દ જોખમો 

તેમા ંએવા લોકો સામેલ છે, જેમની ક્ષબમાર ર્પડવાની શક્યતા સરેરાશથી ઓછી છે, જેથી 
ઓછં પ્રીર્મયમ લાગે છે. 

 IV. ઊંચા જોખમો 
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તેમા ંએવા લોકો સામેલ છે, જેમની ક્ષબમાર ર્પડવાની શક્યતા સરેરાશથી વધારે હોય છે, 

ર્પણ તેમ છતા ં વીમો મેળવવાના ર્પાત્ર ગણાય છે. તેમને ઊંચા પ્રીર્મયમ કે કેટલીક 

મયાાર્દાને આર્ધન રહીને વીમા માટે સ્વીકારી શકાય છે. 

 V. અસ્વીકૃત જોખમો 
તેમા ં એવા લોકો સામેલ છે, જેમની શારીરરક ખામીઓ અને ક્ષબમાર ર્પડવાની શક્યતા 
એટલી વધારે હોય છે કે તેમને વાજબી રકિંમતે વીમા કવચ પ્રર્દાન કરી ન શકાય. કેટલીક 

વખત વ્યસ્ક્તને તાજેતરમા ંજ ઓર્પરેશન જેવી તબીબી સારવારમાથંી ર્પસાર થવુ ં ર્પડયુ ં
હોય તો કામચલાઉ ધોરણે તેમના વીમાની અરજીનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે. 

III. ર્પસરં્દગીની પ્રરક્રયા 

વીમાકરણ કે ર્પસરં્દગીની પ્રરક્રયા બે સ્તરે હાથ ધરાય છે તેવુ ંકહી શકાયેઃ 

 રફલ્ડ કે પ્રાથર્મક સ્તરે  
 વીમાકરણ ર્વભાગીય સ્તરે 

ડાયાગ્રામ 1 : વીમાકરણ કે ર્પસરં્દગીની પ્રરક્રયા 

 
 I. રફલ્ડ કે પ્રાથર્મક સ્તરે 

રફલ્ડ સ્તરે વીમાકરણ પ્રાથર્મક વીમાકરણ તરીકે ર્પણ જાણીતુ ંછે. તેમા ંએજન્ટટ કે કંર્પનીના 
પ્રર્તર્નર્ધ દ્વારા અરજી વીમા કવચ માન્ટય કરવા માટે યોગ્ય છે કે કેમ તેનો ર્નણાય લેવા 
મારહતી એકત્ર કરવામા ંઆવે છે. આ પ્રરક્રયામા ંએજન્ટટ મહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા અર્દા કરે છે. 

સભંર્વત ક્લાયન્ટટને વીમો આર્પવો જોઈએ કે નહીં તેની જાણકારી એજન્ટટ ર્પાસે સૌથી વધારે 

હોય છે. 
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થોડી વીમા કંર્પનીઓ જરૂર ર્પડી શકે છે કે એજન્ટ્સ ર્નવેર્દન કે ગોર્પનીય અહવેાલ પણૂા કરે, 

પ્રસ્તાવકતાાના સબંધંમા ંએજન્ટટે પ્રર્દાન કરેલી ચોક્કસ મારહતી, અક્ષભપ્રાય અને ભલામણો 
માટે પછૂર્પરછ કરે. 

આવા રરર્પોટા ને નૈર્તક જોખમ રરર્પોટા  કહવેાય છે, જે વીમા કંર્પનીના અર્ધકારી ર્પાસેથી 
માગંી શકાય છે. સામાન્ટય રીતે આ રરર્પોટ્ાસ પ્રસ્તાવકતાાના વ્યવસાય, આવક અને 

નાણાકીય સ્સ્થર્ત અને શાખને આવરી લે છે. 

નૈર્તક જોખમ એટલે શુ ં? 

જયારે સ્વાસ્્યના જોખમોના શારીરરક જોખમ તરીકે ઉંમર, જાર્ત, આર્દતો વગેરે 

ર્પરરબળોને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે, ત્યારે અન્ટય કેટલીક બાબતોનો ધ્યાનપવૂાક ર્વચાર 

કરવાની જરૂર છે. આ ક્લાયન્ટટની નૈર્તકતા સાથે સકંળાયેલા જોખમ છે, જે વીમા કંર્પની 
માટે મોંઘુ ંપરુવાર થઈ શકે છે. 

નૈર્તકતાના જોખમનુ ંઅર્ત ખરાબ ઉર્દાહરણ એ છે કે વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત એટલા માટે જ હલે્થ 

વીમો લે છે, કારણ કે ટૂંક સમયમા ંતેને સજર્જકલ ઓર્પરેશન કરાવવુ ંર્પડશે તેની તેને જાણ 

છે, ર્પણ તેનો ખલુાસો વીમા કંર્પનીને કરતી નથી. તેનો સીધો અથા એ થયો કે તે વળતર 

મેળવવા જ જાણીજોઈને વીમો ઉતરાવે છે.  

નકુસાન પ્રત્યે બેર્દરકારી અન્ટય એક ઉર્દાહરણ છે. વીમો હોવાથી વીમાધારક તેના સ્વાસ્્ય 

પ્રત્યે બેર્દરકારી ર્દાખવે છે અને કોઈ ર્પણ સારવારનો ખચા વીમા કંર્પની ચકુવશે તે જાણે છે.  

અન્ટય પ્રકારનુ ં જોખમ ‘નૈર્તક જોખમ’ કહવેાય છે, જેનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે. અહીં 
વીમાધારક કોઈ ગોટાળો નહીં કરે, ર્પણ તેની ર્પાસે મોટી વીમાકૃત રકમ હોવાથી તે મોંઘી 
સારવાર લેવાનુ ંર્પસરં્દ કરશે, હોસ્સ્ર્પટલમા ંમોંઘા રૂમને ર્પસરં્દ કરશે, જે તેનો વીમો ન હોત 

તો ર્પસરં્દ ન કયો હોત. 

ગોટાળાનુ ંર્નરીિણ અને એજન્ટટની ભરૂ્મકા 

જોખમની ર્પસરં્દગીના ર્નણાયનો આધાર પ્રસ્તાવમા ંપ્રસ્તાવકતાા કઈ હકીકતોને જાહરે કરે છે 

તેના ર્પર હોય છે. આ હકીકતો ખોટી છે અને છેતરર્ર્પિંડી કરવાના આશય સાથે ખોટી રીતે 

રજૂ થઈ છે તેવી જાણકારી મેળવવી વીમાકરણ ર્વભાગમા ં બેઠેલા વીમા કંર્પનીના 
પ્રર્તર્નર્ધ માટે મશુ્કેલ હોઈ શકે છે.  
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અહીં એજન્ટટ મહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે. આ હકીકતો સાચી છે તેવુ ંર્નર્િત કરવા તે શે્રષ્ઠ 

સ્સ્થર્તમા ંહોય છે, કારણ કે તે પ્રસ્તાવકતાાના સીધા અને વ્યસ્ક્તગત સરં્પકામા ંહોય છે, જેથી 
જો ઇરાર્દાપવૂાક ખોટી રજૂઆત થઈ હોય તો તે તેના ર્પર નજર રાખી શકે છે.  

 II. ર્વભાગીય સ્તરે વીમાકરણ  

વીમાકરણનુ ંબીજુ ંસ્તર ર્વભાગીય કે ઓરફસ સ્તરે છે. તેમા ંર્નષ્ણાતો અને એવી વ્યસ્ક્તઓ 

સકંળાયેલી છે, જે આ પ્રકારના કામમા ંકુશળ હોય છે અને વીમાની અરજી સ્વીકાયા છે કે કેમ 

અને કઈ શરતે સ્વીકારવી જોઈએ તે નક્કી કરવા પ્રસ્તતુ ડટેાનો ર્વચાર કરે છે.  

C. ફાઇલ અને યઝુ માગાર્દર્શિકા 

તે યાર્દ રાખવુ ંજોઈએ કે ર્દરેક વીમાકંર્પની તેનુ ં વેચાણ કરતા અગાઉ તે ઉત્ર્પાર્દનો બનાવવા 
જોઈએ અને વીમાકરણ ર્વભાગની કામગીરીની આ ર્પણ એક કામગીરી છે. ઇરડાએ આ માટે 

માગાર્દર્શિકા બહાર ર્પાડી છે, જે નીચે મજુબ છેેઃ 

ર્દરેક કંર્પની તેના ઉત્ર્પાર્દનો લક્ષિત ગ્રાહકોની જરૂરરયાતો, અરે્પિાઓ અને ર્પરવડિમતા, 
વીમાકરણની જવાબર્દારીઓ, વીમાની રકિંમતનુ ં ર્નધાારણ, બજારમા ં સ્ર્પધાાત્મક સ્સ્થર્ત વગેરે 

ર્પરરબળોને ધ્યાનમા ંરાખીને બનાવે છે. એટલે આર્પણે આધારભતૂ સ્તરે ર્પણ ગ્રાહકોની ર્વર્વધ 

કેટગરીઓ માટે અનેક ર્વકલ્ર્પો જોઈએ છીએ અને ભારતીય બજારમા ંહોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ખચાની 
િર્તપરૂ્તિના ઉત્ર્પાર્દનોનુ ંપ્રભતુ્વ છે.  

ર્દરેક નવા ઉત્ર્પાર્દનોને બજારમા ંપ્રસ્તતુ થતા અગાઉ ઇરડાની મજૂંરીની જરૂર છે. ઉત્ર્પાર્દનને 

નીચે ઉલ્લેક્ષખત ‘ફાઇલ એન્ટડ યઝુ’ જોગવાઈઓ હઠેળ ર્નયમનકાર સમિ રજૂ કરવાની જરૂર છે. 

એક વખત ઉત્ર્પાર્દન લોંચ થઈ જાય ર્પછી તેને બજારમાથંી ર્પરત ખેંચવા માટે ર્પણ 

માગાર્દર્શિકાનુ ંર્પાલન કરવુ ંર્પડ ે છે. ર્વદ્યાથીઓએ ફાઇલ એન્ટડ યઝુ માગાર્દર્શિકા સાથે સબંરં્ધત 

આ તમામ જોગવાઈઓ, સ્વરૂર્પો, રરટન્ટસા વગેરેથી વાકેફ થવુ ંજોઈએ. 

ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મજુબ હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો માટે ફાઇલ એન્ટડ યઝુ પ્રરક્રયા : 

a. ફાઇલ એન્ટડ યઝુ પ્રરક્રયા મજુબ ઓથોરરટીની મજૂંરી ન મળે ત્યા ંસધુી કોઈ ર્પણ વીમા 
કંર્પની કોઈ હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનનુ ંવેચાણ નહીં કરે છે. 

b. મજૂંર હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનમા ં સધુારાવધારા માટે ર્પણ સમયે સમયે બહાર ર્પડતી 
માગાર્દર્શિકા મજુબ ઓથોરરટીની મજૂંરી જરૂરી છે.  
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 ઓથોરરટીએ મજૂંર કરેલ ર્પોક્ષલસીમા ંકોઈ ર્પણ સધુારાવધારાનો અમલ કરવાની 
તારીખથી ઓછામા ં ઓછા ત્રણ મરહના અગાઉ તેની ર્દરેક ર્પોક્ષલસીધારકને જાણ 

કરવી ર્પડશે. આ નોરટસમા ંસધુારાવધારા માટેના કારણો જણાવવા ર્પડશે, ખાસ 

કરીને પ્રીર્મયમમા ંવધારા અને આ પ્રકારના વધારાના પ્રમાણ માટેના. 

 ર્પોક્ષલસીની શરતોમા ં સધુારાવધારાની શક્યતા, જેમા ં પ્રોસ્રે્પક્્સમા ં પ્રીર્મયમ 

જણાવવુ ંર્પડશે.  

c. ફાઇલ અને યઝુ અરજીર્પત્રક ઇરડા દ્વારા પ્રમાક્ષણત કરવામા ંઆવે છે અને મારહતીર્પત્રક 

અને ગ્રાહક મારહતી ર્પત્રક સરહત ઘણા ર્પરરર્શષ્ટ સાથે મોકલવામા ંઆવશે. 
સભંર્વત ગ્રાહક અને કવચની ર્વગતો, બાકાત રાખવામા ંઆવેલી સ્થથતતઓ , ર્દાવો 
ચકુવવાર્પાત્ર બને તે અગાઉ કોઈ વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ હોય, ચકુવણી વળતરના આધારે 

થશે કે ર્નર્િત રકમના આધારે, રરન્ટયઅૂલની શરતો અને લાભ, સહચકુવણીની ર્વગતો 
કે કર્પાત અને રર્દ કરવાની શરતો વગેરે સાથે ર્પોક્ષલસી સાથે ર્દરેક વીમાધારકને ગ્રાહક 

મારહતી ર્પત્રક આર્પવામા ંઆવે છે. 

ઓથોરરટીની પવૂામજૂંરી માટે ફાઇલ એન્ટડ યઝુ એન્સપ્લકેશનને ર્નયકુ્ત વીમાતજજ્ઞ અને 

વીમા કંર્પનીના સીઇઓ દ્વારા તેમજ સમયે સમયે ઓથોરરટીએ નક્કી કરેલ આ પ્રકારના 
ર્દસ્તાવેજીકરણ દ્વારા અને આ પ્રકારના સ્વરૂર્પોમા ંપ્રમાક્ષણત કરાવવી ર્પડશે. 

d. હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દન ર્પાછં ખેંચવુ ં

1. હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દન ર્પાછં ખેંચવા વીમા કંર્પની આ માટેના કારણો અને વતામાન 

ર્પોક્ષલસીધારકો માટેની જોગવાઈની સપંણૂા ર્વગતો પરૂી ર્પાડી ઓથોરરટીની 
પવૂામજૂંરી લેવી ર્પડશે. 

2. ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ સ્ર્પષ્ટર્પણે ભર્વષ્યમા ંઉત્ર્પાર્દનો ર્પાછા ંખેંચવાની શક્યતાનો અને 

આવા સજંોગોમા ં ર્પોક્ષલસીધારકો માટે ઉર્પલબ્ધ થનાર ર્વકલ્ર્પોનો સ્ર્પષ્ટ સકેંત 

આર્પશે. 

3. જો વતામાન ગ્રાહક વીમા કંર્પનીની જાણ ર્પર પ્રર્તસાર્દ ન આરે્પ, તો ર્પોક્ષલસી 
રરન્ટયઅૂલ તારીખે ર્પાછી ખેંચવામા ંઆવશે અને વીમાધારકને વીમા કંર્પની ર્પાસે 

ઉર્પલબ્ધ નવી ર્પોક્ષલસી લેવી ર્પડશે, જે ર્પોટેક્ષબક્ષલટીની શરતોને આર્ધન છે. 

4. ર્પાછં ખેંચાયેલ ઉત્ર્પાર્દન સભંર્વત ગ્રાહકોને ઓફર કરવામા ંનહીં આવે. 
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e. કોઈ ર્પણ ઉત્ર્પાર્દન લોંચ થયા ર્પછી તેના તમામ ર્પાસાનંી વષામા ંઓછામા ંઓછી એક 

વખત ર્નયકુ્ત વીમાતજજ્ઞ દ્વારા સમીિા થશે. જો ઉત્ર્પાર્દન નાણાકીય રીતે 

અવ્યવહારરક જણાશે, કે તેમા ં ઊણર્પ જણાશે, તો ર્નયકુ્ત વીમાતજજ્ઞ યોગ્ય રીતે 

ઉત્ર્પાર્દનની સમીિા કરશે અને ફાઇલ એન્ટડ યઝુ પ્રરક્રયા હઠેળ સધુારાવધારા માટે 

અરજી કરશે. 

f. ઉત્ર્પાર્દનને ફાઇલ એન્ટડ યઝુ મજૂંરી મળયાના ર્પાચં વષા ર્પછી ર્નયકુ્ત વીમાતજજ્ઞ આ 

ઉત્ર્પાર્દન બનાવવામા ંઆવ્યુ ંત્યારની ધારણાઓની સરખામણીમા ં ક્ષબમારી, ભલૂ ચકૂ, 

વ્યાજના ર્દર, મોંઘવારી, ખચા અને અન્ટય પ્રસ્તતુ ર્વગતોને ધ્યાનમા ં રાખીને 

ઉત્ર્પાર્દનની કામગીરીની સમીિા કરશે અને અગાઉની ધારણાઓમા ં સધુારાવધારા 
કરીને નવેસરથી મજૂંરી માગંી શકે છે. 

D. ઇરડાના અન્ટય હલે્થ વીમા ર્નયમનો 

ફાઇલ એન્ટડ યઝુ માગાર્દર્શિકા ઉર્પરાતં હલે્થ વીમા ર્નયમનો ર્પણ નીચે મજુબ છેેઃ 

a. તમામ વીમાકંર્પનીઓ  હલે્થ વીમા વીમાકરણ ર્પોક્ષલસી સાથે સકંળાયેલ હશે, જેને 

કંર્પનીનુ ં બોડા મજૂંરી આર્પીશે. ર્પોક્ષલસી ર્નર્િત અરજી ફોમા સરહત અન્ટય બાબતોમા ં
સામેલ હોવી જોઈએ, જેના માટે સભંર્વત ગ્રાહક હલે્થ ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવા અરજી કરી શકે 

છે. આ પ્રકારના ફોમામા ંકંર્પનીની સકૂ્ષચત ર્પોક્ષલસીને અનરુૂર્પ અરજીનુ ંવીમાકરણ કરવા 
જરૂરી તમામ મારહતી હોવી જોઈએ.  

b. વીમાકરણ ર્પોક્ષલસી ઓથોરરટી સમિ ર્દાખલ કરવામા ં આવશે. કંર્પની ર્પોક્ષલસી 
સધુારવાનો અર્ધકાર જાળવશે, કારણ કે તે જરૂરી છે, ર્પણ ર્દરેક સધુારા ઓથોરરટી 
સમિ રજૂ કરવા ર્પડશે.  

c. હલે્થ વીમા માટેની કોઈ ર્પણ ર્દરખાસ્તનો વીમાકરણ ર્પોક્ષલસીની બોડાની મજૂંરીના 
આધારે સપંણૂાર્પણે સ્વીકાર કે અસ્વીકાર થઈ શકે છે. અરજીનો અસ્વીકાર સભંર્વત 

ગ્રાહકને લેક્ષખતમા ં જણાવવામા ં આવશે, જેમા ં તેમને અસ્વીકાર માટેના કારણો 
જણાવવામા ંઆવશે. 

d. વીમાધારકને પ્રીર્મયમથી વધારે કોઈ ર્પણ લોરડિંગ ચાર્જ અંગે  જાણ કરવામા ંઆવશે 

અને ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતા અગાઉ આ પ્રકારના લોરડિંગ માટે ર્પોક્ષલસીધારકની મજૂંરી 
મેળવવામા ંઆવશે.  
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e. જો વીમાકંર્પનીને ર્પોક્ષલસીના કોઈ ર્પણ તબકે્ક કે રરન્ટયઅૂલ સમયે વ્યવસાયમા ંફેરફાર 

જેવી વધ ુમારહતીની જરૂર હોય, તો તેને વીમાધારક દ્વારા ર્નર્િત પ્રમાણભતૂ ફોમામા ં
ભરવામા ંઆવશે અને તેને ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ બનાવવામા ંઆવશે, જેમા ંઆ 

પ્રકારની મારહતી આર્પવા માટેની રજૂઆત અને શરતો જણાવવામા ંઆવશે. 
f. વીમાકંર્પનીઓ એક જ વીમાકંર્પની સાથે વહલેાસર એન્ટટ્રી, સતત રરન્ટયઅૂલ, ર્દાવાના 

અનકુળૂ અનભુવ વગેરે માટે ર્પોક્ષલસીધારકને રરવોડા આર્પવા છૂટાછાટ આર્પી શકે છે 

અને ફાઇલ અને યઝુ માગાર્દર્શિકા હઠેળ માન્ટયતાપ્રાપ્ત મારહતીર્પત્ર અને ર્પોક્ષલસી 
ર્દસ્તાવેજમા ંછૂટછાટ આર્પી શકે છે. 

હલે્થ ર્પોક્ષલસીની ર્પોટેક્ષબક્ષલટી સબંરં્ધત માગાર્દર્શિકા 

ઇરડા જીવન અને હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓની ર્પોટેક્ષબક્ષલટી સબંરં્ધત સ્ર્પષ્ટ માગાર્દર્શિકા ધરાવે છે, 

જેની મખુ્ય બાબતો નીચે મજુબ છેેઃ 

1. ર્પોટેક્ષબક્ષલટીને નીચેના કેસમા ંમજૂંરી આર્પવામા ંઆવશે: 

a. નોન-લાઇફ વીમાકંર્પનીઓ દ્વારા ઇશ્ય ૂથતી ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીઓ સરહત તમામ 

વ્યસ્ક્તગત હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ 
b. નોન-લાઇફ વીમા કંર્પનીની કોઈ ર્પણ ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેલ આવરી લેવાયેલ 

કુટંુબના સભ્યો સરહત વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને તે વીમાકંર્પનીની આ પ્રકારની ગ્રરૂ્પ 

ર્પોક્ષલસીમાથંી વ્યસ્ક્તગત હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી કે ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીમા ં
સ્થળાતંરરત થવાનો અર્ધકાર રહશેે. તે ર્પછી આગામી રરન્ટયઅૂલ સમયે ર્પોટેક્ષબક્ષલટી 
માટે અર્ધકાર મળશે. 

 I. ર્પોક્ષલસીધારક રરન્ટયઅૂલ સમયે જ ર્પોટેક્ષબક્ષલટી  મેળવી શકે છે, નહીં કે ર્પોક્ષલસી અસ્સ્તત્વમા ં
હોય તે ર્દરર્મયાન.  

 II. કોઈ ર્પોક્ષલસીધારક અન્ટય કોઈ વીમાકંર્પનીમા ં ર્પોતાની ર્પોક્ષલસી ર્પોટા  કરાવવા ઇચ્છે તેણે 

ચાલ ુર્પોક્ષલસીના પ્રીર્મયમની રરન્ટયઅૂલ તારીખના 45 રર્દવસ અગાઉ અરજી કરવી ર્પડશે. 
 III. જો ર્પોક્ષલસીધારક પ્રીર્મયમ રરન્ટયઅૂલ તારીખથી 45 રર્દવસ અગાઉ ઇરડા-સકૂ્ષચત ફોમામા ં

અરજી કરે તો નવી વીમાકંર્પની ર્પોટેક્ષબક્ષલટીની ઓફર કરે અને ન ર્પણ કરે તેવુ ંબની શકે. 
 IV. આ પ્રકારની જાણકારી મળતા વીમાકંર્પનીએ અરજર્દારને ઇરડાની માગાર્દર્શિકામા ંર્પરરર્શષ્ટ 

'I' મજુબ ર્પોટેક્ષબક્ષલટી ફોમા આર્પવુ ંર્પડશે, જેની સાથે અરજીનુ ંફોમા અને ર્વર્વધ હલે્થ વીમા 
ઉત્ર્પાર્દનો ર્પર પ્રસ્તતુ ઉત્ર્પાર્દન સારહત્ય ઓફર કરી શકે છે.  
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 V. ર્પોક્ષલસીધારક ર્દરખાસ્ત ફોમા સાથે ર્પોટેક્ષબક્ષલટી ફોમા ભરશે અને તે વીમાકંર્પની સમિ રજૂ 

કરશે. 
 VI. ર્પોટેક્ષબક્ષલટી ફોમા મળતા વીમાકંર્પની ચાલ ુ વીમાકંર્પની ર્પાસેથી સબંરં્ધત 

ર્પોક્ષલસીધારકની તબીબી રહસ્ટ્રી અને ર્દાવાની જરૂરી મારહતી માગંસે. આ ર્પોટાલ 

ઇરડાની વેબ મારફતે થશે. 
 VII. ર્પોટેક્ષબક્ષલટી ર્પર આ પ્રકારની ર્વનતંી મળતા વીમાકંર્પની અરજી મળયાના સાત 

કાયાકારી રર્દવસની અંર્દર ઇરડાની વેબ ર્પોટાલમા ંસકૂ્ષચત ર્પોરટિંગ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ માટે ડટેા 
ફોમમેટટમા ંજરૂરી મારહતી આર્પશે.  

 VIII. ચાલ ુવીમાકંર્પની ર્નર્િત માળખામા ંનવી વીમાકંર્પનીને જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન ન કરે, 

તો તેને ઇરડા દ્વારા ઇશ્ય ૂથયેલ સચૂનોનુ ંઉલ્લઘંન ગણવામા ંઆવશે અને વીમાકંર્પનીને 

વીમ ધારા, 1938 હઠેળ રં્દડની જોગવાઈ થશે 
 IX. વતામાન વીમાકંર્પની ર્પાસેથી મારહતી મળતા નવી વીમાકંર્પની ર્દરખાસ્તનુ ંવીમાકરણ કરી 

શકે છે અને ઇરડા (ર્પોક્ષલસીધારકના રહતનુ ંસરંિણ), ર્નયમન, 2002ના ર્નયમન 4(6)ને 

સસુગંત ર્પોક્ષલસીધારકને ર્નણાય જણાવી શકે છે. 
 X. જો ઉર્પરોક્ત સમયમયાાર્દાની અંર્દર મારહતી મળી જાય, તો વીમાકંર્પની ઓથોરરટી સાથે 

કંર્પની દ્વારા ફાઇલ થયા મજુબ તેની વીમાકરણ ર્પોક્ષલસીને સસુગંત અનકુળૂ 15 રર્દવસની 
અંર્દર ર્વનતંી કરનાર ર્પોક્ષલસીધારકને તેના ર્નણાયને જાણ કરશે નહીં, તે ર્પછી વીમાકંર્પની 
આ પ્રકારની અરજીનો ઇનકાર કરવાનો અર્ધકાર નહીં ધરાવે અને તેને તેનો સ્વીકાર કરવો 
ર્પડશે. 

 XI. રરન્ટયઅૂલની તારીખે નવી કંર્પની ર્પાસેથી ર્પોટેક્ષબક્ષલટીના સ્વીકારના ર્પરરણામની રાહ 

જોવાતી હોય ત્યા ં
o જો ર્પોક્ષલસીધારક દ્વારા ર્વનતંી કરવામા ંઆવે, તો વતામાન ર્પોક્ષલસીને ટૂંકા ગાળા માટે 

પ્રો-રેટ પ્રીર્મયમનો સ્વીકાર કરીને લબંાવવામા ંઆવશે, જે ઓછામા ંઓછા એક મરહનો 
હશે અને 

o જયા ંસધુી નવી વીમાકંર્પની ર્પાસેથી ર્પોક્ષલસીની પકુ્ષ્ટ ન થાય કે વીમાધારકની ચોક્કસ 

લેક્ષખત ર્વનતંી ર્પર જવાબ ન મળે ત્યા ંસધુીનો ગાળો ચાલ ુર્પોક્ષલસીમા ંરર્દ ગણાશે નહીં  
o આ પ્રકારના તમામ કેસમા ંનવી વીમાકંર્પની ટૂંકા ગાળાની એક્સર્પાઇરીની તારીખને 

જોખમની શરૂઆતની તારીખ ગણશે. 
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o જો કોઈ કારણસર વીમાધારક ચાલ ુ વીમાકંર્પની સાથે ર્પોક્ષલસીને આગળ ધર્પાવવા 
ઇચ્છે છે તો તેને ર્નયર્મત પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરીને અને કોઈ નવી શરત લાદ્યા ર્વના 
મજૂંરી આર્પવામા ંઆવશે. 

 XII. ર્પોક્ષલસીધારક ઉર્પર જણાવ્યા મજુબ ટૂંકા ગાળાનુ ંએક્સટેન્ટશન મેળવે અને ર્દાવો કરે, 

તો ચાલ ુવીમાકંર્પની ર્પોક્ષલસીના બાકીના વષા માટે બાકીનુ ંપ્રીર્મયમ ચાર્જ કરી શકે છે. આ 

કેસમા ંર્પોક્ષલસીધારક બાકી ગાળા માટે પ્રીર્મયમ ચકુવવા બધંાયેલ છે અને તે ર્પોક્ષલસી વષા 
માટે વતામાન વીમાકંર્પની સાથે ચાલ ુરાખશે.  

 XIII. ર્પોરટિંગ-ઇન ર્પોક્ષલસીનો સ્વીકાર કરવા વીમાકંર્પની ર્પોરટિંગના હતેસુર કોઈ વધારાનુ ં
લોરડિંગ કે ચાજીસ લાર્દશે નહીં. 

 XIV. ર્પોટેડ ર્પોક્ષલસીના સ્વીકાર ર્પર કોઈ ર્પણ મધ્યસ્થી સસં્થાને કર્મશન ચકુવવામા ંનહીં 
આવે. 

 XV. કોઈ ર્પણ હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી માટે અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો અને ર્નર્િત 

સમયની બાકાતના સબંધંમા ંચાલ ુર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્પસાર થયેલ વેઇરટિંગ ગાળો ધ્યાનમા ં
લેવાશે અને નવી ર્પોટેડ ર્પોક્ષલસી હઠેળ હર્દ સધુી ઘટાડવામા ંઆવશે.  
નોંધ1: નવી ર્પોર્સસીમા ંચોક્કસ રોગ કે સારવાર માટે વેઇરટિંગ ર્પીરરડયના કેસમા ંર્પોરટિંગ 

ર્પોક્ષલસીધારક દ્વારા પ્રસ્તતુ ર્પોટેક્ષબક્ષલટીમા ં આવતા ર્પોક્ષલસીધારકને વધારાનો 
વેઇરટિંગ ગાળો સ્ર્પષ્ટર્પણે સમજાવવો જોઈએ.  

નોંધ 2: ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ માટે વ્યસ્ક્તગત સભ્યને ચાલ ુવીમા કવચના વષાની 
સખં્યાને આધારે કવર આર્પવામા ંઆવશે, જેમા ંઅગાઉની ર્પોક્ષલસીમા ંઅગાઉથી 
અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગને બાકાત રાખવામા ંઆવ્યો હતો/ર્નર્િત સમયમા ંબાકાત 

રાખવામા ંઆવ્યો હતો તેને ધ્યાનમા ંલેવાશે નહીં. 

 XVI. ર્પોટેક્ષબક્ષલટી અગાઉની ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકૃત રકમ માટે લાગ ુર્પડશે અને વીમાધારક 

દ્વારા ર્વનતંી કરવામા ં આવે તો અગાઉની વીમાકંર્પનીઓ ર્પાસેથી મળેલ સકં્ષચત બોનસ 

સધુી વીમાકૃત રકમ ર્પણ વધારવામા ંઆવશે. 
ર્દાખલા તરીકે – જો વ્યસ્ક્ત ર્પાસે રૂ.2 લાખનુ ંવીમાકૃત રકમ હતી અને તેને વીમાકંર્પની A 

ર્પાસેથી રૂ.50,000નુ ંબોનસ સકં્ષચત થયુ ંહતુ.ં જયારે તે વીમાકંર્પની Bમા ંસ્થળારં્તરત થાય 

અને અરજીનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે વીમાકંર્પની B તેમને રૂ.2.50 લાખ માટે 

લાગ ુપ્રીર્મયમ ચાર્જ કરી રૂ.2.50ની વીમાકૃત રકમ ઓફર કરે છે. જો વીમાકંર્પની B ર્પાસે 

રૂ.2.50 લાખનુ ંઉત્ર્પાર્દન નહીં હોય તો વીમાકંર્પની B નજીકના ઊંચા સ્લેબ રૂ.3 લાખનુ ં
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ઉત્ર્પાર્દન આ માટે રૂ. 3 લાખની વીમાકૃત રકમ સાથે લાગ ુપ્રીર્મયમ ચાર્જ કરીને ઓફર 

કરશે. જોકે ર્પોટેક્ષબક્ષલટી રૂ.2.50 લાખ પરૂતી જ ઉર્પલબ્ધ હશે. 

 XVII. વીમાકંર્પનીઓ ર્પોલીસી કરાર અને મારહતીર્પત્ર, વેચાણ સારહત્ય કે કોઈ ફોમામા ંઅન્ટય 

કોઈ ર્દસ્તાવેજ જેવી પ્રમોશનલ સામગ્રીમા ંર્પોક્ષલસીધારકનુ ંઆ બાબતે ધ્યાન ર્દોરશે, જેમ 

કેેઃ 
a. તમામ હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ ર્પોટેબલ છે; 
ii. ર્પોક્ષલસીધારકે ર્પોટેક્ષબક્ષલટીનો લાભ લેવા ર્પોક્ષલસી કવચમા ં બે્રક ટાળવા અન્ટય 

વીમાકંર્પનીઓનો સરં્પકા  કરવાની ર્પહલે રરન્ટયઅૂલની તારીખ અગાઉ કરવી જોઈએ, 

કારણ કે અન્ટય વીમાકંર્પની અરજી સ્વીકારમા ંર્વલબં કરે છે. 

E. વીમાના મળૂભતૂ ર્સદ્ાતંો અને વીમાકરણના સાધનો 

i. વીમાકરણના મળૂભતૂ પ્રસ્તતુ ર્સદ્ાતંો 

વીમાનુ ં કોઈ ર્પણ સ્વરૂર્પ, ર્પછી તે જીવન વીમો હોય કે સાધારણ વીમો, કેટલાકં ચોક્કસ 

કાયર્દાકીય ર્સદ્ાતંો છે, જે જોખમની સ્વીકાયાતા સાથે કાયારત થાય છે. હલે્થ વીમો આ જ 

ર્નયમો દ્વારા સચંાક્ષલત છે અને કોઈ ર્પણ ર્સદ્ાતંનુ ંઉલ્લઘંન વીમા કંર્પનીને જવાબર્દારી છોડવા 
પે્રરે છે. આ મખુ્ય ર્સદ્ાતંો નીચે મજુબ છેેઃ 

 સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ (યબેુરરમા ફાઇડ્સ) અને વીમાર્પાત્ર રહત 
 વીમાકરણના સાધનો 

વીમાકરણ માટે આ મારહતીના સ્ત્રોતો છે અને તેના આધારે જોખમનુ ંવગીકરણ થાય છે અને 

પ્રીર્મયમનો ર્નણાય લેવાય છે. વીમાકરણ માટેના મખુ્ય સાધનો નીચે મજુબ છેેઃ 

1. પ્રસ્તાવનુ ંફોમા  

ર્દસ્તાવેજ કરારનો આધાર છે, જેમા ં પ્રસ્તાવકતાાના સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત અને વ્યસ્ક્તગત 

ર્વગતો (એટલે કે વય, વ્યવસાય, શરીર, આર્દતો, સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત, આવક, 

પ્રીર્મયમની ચકુવણી વગેરે ર્વગતો) મેળવવામા ં આવે છે. આ ઉત્ર્પાર્દન મજુબ તેમજ 

કંર્પનીની ર્પોક્ષલસી/જરૂરરયાત મજુબ સરળ પ્રશ્રોના સેટથી લઈને સપંણૂા ર્વસ્તતૃ પ્રશ્રોિરી 
હોઈ શકે છે, જેથી આવશ્યક તમામ હકીકતોની જાણકારી સરુ્નર્િત થાય અને તે પ્રમાણે 

કવચ આર્પવામા ં આવે. વીમાધારક દ્વારા કોઈ ર્પણ પ્રકારનુ ં ઉલ્લઘંન કે મારહતી 
છૂર્પાવવાની હરકત ર્પોક્ષલસીને રર્દબાતલ ઠેરવવા તરફ  ર્દોરી જશે.  
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2. ઉંમરનો પરુાવો  

પ્રીર્મયમ વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની ઉંમરના આધારે નક્કી થાય છે. આ કારણે હલે્થ વીમો લેતી 
વખતે ઉંમરના પરુાવા સાથે જાહરે કરેલી ઉંમરની ખરાઈ કરવી જરૂરી છે. 

ઉર્દાહરણ 

ભારતમા ંઅનેક ર્દસ્તાવેજોને ઉંમરના પરુાવો ગણી શકાશે, ર્પણ તેમાથંી મોટા ભાગના કાયરે્દસર 

સ્વીકાયા નથી. મોટા ભાગના માન્ટય ર્દસ્તાવેજો બે ર્વસ્તતૃ કેટેગરીમા ં ર્વભાજીત છે. તેઓ નીચે 

મજુબ છેેઃ 

 ઉંમરનો પ્રમાણભતૂ પરુાવો: તેમા ંશાળાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર, ર્પાસર્પોટા, રહણેાક પ્રમાણર્પત્ર, 

રે્પન કાડા વગેરે સામેલ છે. 

 ઉંમરનો ક્ષબનપ્રમાણભતૂ પરુાવોેઃ તેમા ં રેશનકાડા, વોટર આઇડી, વડીલોની જાહરેાત, 

ગ્રામ ર્પચંાયતનુ ંપ્રમાણર્પત્ર વગેરે સામેલ છે. 

3. નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો  

પ્રસ્તાવકતાાની નાણાકીય સ્સ્થર્તની જાણકારી મેળવવા અને નૈર્તક જોખમ ઘટાડવા 
લાભર્દાયક ઉત્ર્પાર્દનો માટે પ્રસ્તતુ છે. જોકે સામાન્ટય રીતે નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો નીચેના 
રકસ્સાઓમા ંજ માગંવામા ંઆવે છે 

I. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ અથવા 
II. ઊંચી વીમાકૃત રકમ અથવા  
III. જયારે ર્દશાાવેલ આવક અને વ્યવસાય અને માગંવામા ંઆવેલ વીમાકવચ વચ્ચે 

સમેુળ ન હોય.  

4. તબીબી રરર્પોટ્ાસ 

તબીબી રરર્પોટ્ાસની જરૂરરયાત વીમા કંર્પનીના ર્નયમો ર્પર આધારરત છે, અને સામાન્ટય 

રીતે વીમાધારકની ઉંમર અને કેટલીક વખત માગંવામા ંઆવેલ કવચની રકમ ર્પર ર્નભાર 

હોય છે. અરજીર્પત્રકમા ં કેટલાકં જવાબો કેટલીક મારહતી ર્પણ ધરાવી શકે છે, જે તબીબી 
રરર્પોટ્ાસની માગંણી તરફ ર્દોરી જાય છે. 
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5. વેચાણ અર્ધકારીનો રરર્પોટ્ાસ 

વેચાણ અર્ધકારીઓ નીચલા સ્તરે કંર્પનીનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે અને તેઓ તેમના રરર્પોટામા ં
જે મારહતી આરે્પ છે તે મહત્ત્વપણૂા બની શકે છે. જોકે વેચાણ અર્ધકારીને વધ ુવ્યવસાય ર્પર 

ઇન્ટસેરટવ મળે છે એટલે રહતનુ ંસઘંષા થાય છે, જેને ધ્યાનમા ંલેવુ ંજરૂરી છે.  

સ્વયરં્પરરિણ 2 

વીમાકરણમા ંસવોચ્ચ ર્વશ્વાસના ર્સદ્ાતંનુ ંર્પાલન ___________ દ્વારા થવુ ંજરૂરી છે. 

b) વીમા કંર્પની 
c) વીમાધારક 
d) બનેં વીમા કંર્પની અને વીમાધારક 
e) તબીબી ચકાસણીકતાા 

સ્વયરં્પરરિણ 3 

વીમાર્પાત્ર રહત એટલે ____________. 

 I. અસ્કયાતમા ંવ્યસ્ક્તના નાણાકીય રહતનુ ંવીમાકરણ 
 II. વીમાકૃત અસ્કયામત 
 III. જયારે એકથી વધારે વીમા કંર્પની સમાન નકુસાનને આવરી લે ત્યારે ર્દરેક વીમા કંર્પનીના 

નકુસાનનો રહસ્સો 
 IV. વીમા કંર્પની ર્પાસે વસલૂી શકાશે તેવી નકુસાનીની રકમ 

 

F. વીમાકરણની પ્રરક્રયા 

એક વખત જરૂરી મારહતી મળી જાય ર્પછી વીમા કંર્પની ર્પોક્ષલસીની શરતો નક્કી કરે છે. 

સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના વ્યવસાય માટે ઉર્પયોગી સામાન્ટય સ્વરૂર્પો નીચે મજુબ છેેઃ 

I. તબીબી વીમાકરણ 

તબીબી વીમાકરણ એક પ્રરક્રયા છે, જેમા ંહલે્થ વીમા માટે અરજી કરતી વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની 
સ્સ્થર્ત નક્કી કરવા પ્રસ્તાવકતાા ર્પાસેથી તબીબી રરર્પોટ્ાસ માગંવામા ંઆવે છે. સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત 

મારહતી મેળવવામા ંઆવે છે, ર્પછી વીમા કંર્પની વીમા કવચ ઓફર કરવુ ં કે કેમ, કેટલી હર્દ 

સધુી કરવુ ંઅને કઈ શરતો સાથે કરવુ ંઅને કઈ બાબતોને બાકાત રાખવી તેનો ર્નણાય લેવા 
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મલૂ્યાકંન કરે છે. એટલે તબીબી વીમાકરણ જોખમના સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો ર્નણાય કરી શકે 

છે અને વીમાકવચની શરતોનો ર્પણ.  

જોકે તબીબી વીમાકરણમા ં તબીબી રરર્પોટ્ાસ મેળવવામા ં અને ચકાસવામા ં ઊંચો ખચા 
સકંળાયેલો છે. ઉર્પરાતં જયારે વીમા કંર્પનીઓ તબીબી વીમાકરણના ઊંચા પ્રમાણનો ઉર્પયોગ 

કરે છે, ત્યારે તેઓ ‘ક્રીમ-ક્સ્કર્મિંગ’ (શે્રષ્ઠ જોખમનો જ સ્વીકાર અને અન્ટયનો અસ્વીકાર) ર્પર જ 

ર્દોષનો ટોર્પલો ઢોળે છે. તે સભંર્વત ક્લાયન્ટ્સ વચ્ચે હતાશાનુ ંકારણ બને છે અને તેવી વીમા 
કંર્પનીઓ સાથે વીમો ઉતરાવવા ઇચ્છતા ં લોકોની સખં્યા ઘટાડ ે છે, કારણ કે તેઓ ર્પયાાપ્ત 

મારહતી પ્રર્દાન કરવા અને આવશ્યક ર્પરરિણો કરાવવા ઇચ્છતા ંનથી.  

સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત સ્સ્થર્ત અને ઉંમર વ્યસ્ક્તગત હલે્થ વીમા માટે મહત્ત્વપણૂા વીમાકરણ 

ર્પરરબળો છે. ઉર્પરાતં સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વતામાન સ્સ્થર્ત, વ્યસ્ક્તગત અને કૌટંુક્ષબક તબીબી 
રહસ્ટ્રી વીમા કંર્પનીને કોઈ ર્પણ અગાઉના રોગ કે સ્સ્થર્તની હાજરી અને તેના ર્પરરણામે 

ભર્વષ્યમા ં હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર લેવી ર્પડ ે તેવી કે શસ્ત્રરક્રયા કરાવવી ર્પડ ે તેવી સ્વાસ્્ય 

સબંરં્ધત સમસ્યાઓની સભંર્વતતા નક્કી કરવા માટે સિમ બનાવે છે. 

ઉર્પરાતં અરજીર્પત્રકો અગાઉ લીધેલી સારવાર, હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી થયાની અને શસ્ત્રરક્રયા 
ર્વશેની ર્વસ્તતૃ મારહતી મેળવાય તે રીતે બનાવવામા ં આવે છે. આ બાબત વીમા કંર્પનીને 

અગાઉની ક્ષબમારી ઉથલો મારવાની શક્યતા, તેની વતામાન સ્વાસ્્ય કે ભર્વષ્યમા ંસભંર્વત 

જરટલતા ર્પર અસરોનુ ં મલૂ્યાકંન કરવામા ં મર્દર્દ કરે છે. પ્રસ્તાવકતાા ર્દવા લેતા હોય તેવા 
કેટલાકં રોગો માટે જ કોઈ ર્પણ સમયે હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર લેવાની કે તે રોગ ઊથલો 
મારવાની શક્યતા છે.  

ઉર્દાહરણ  

હાયર્પરટેન્ટશન, વધ ુ ર્પડતુ ં વજન/મેર્દસ્વીર્પણુ ં અને ખાડંના સ્તરમા ં વધારો જેવી તબીબી 
સ્સ્થર્તઓ હૃર્દય, રકડની અને નવાસ ર્સસ્ટમના રોગો માટે ભર્વષ્યમા ંહોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારની 
ઊંચી સભંર્વતતા ધરાવે છે. એટલે તબીબી વીમાકરણ માટે જોખમની આકારણી કરવામા ંઆવે 

છે, ત્યારે આ સ્સ્થર્તની કાળજીપવૂાક ર્વચારણા કરવી જોઈએ.  

સામાન્ટય રીતે ઉંમર વધવાની સામાન્ટય પ્રરક્રયાના કારણે સ્વાસ્્યને ર્વર્પરીત અસર કરતા 
ફેરફારો 40 વષાની ઉંમર ર્પછી થાય છે, એટલે વીમા કંર્પનીઓને 45 વષાથી ઓછી વય ધરાવતા 
પ્રસ્તાવકતાાની તબીબી ચકાસણી કે ર્પરરિણો કરવાની જરૂર રહતેી નથી (કેટલીક વીમા 
કંર્પનીઓ આ જરૂરરયાત 50 કે 55 વષા ર્પણ કરી શકે છે). તબીબી વીમાકરણ માગાર્દર્શિકામા ં
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પ્રસ્તાવકતાાના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત અંગે તેમના ફેર્મલી રફક્ષઝર્શયનની સહી કરેલા જાહરેનામાની 
જરૂર ર્પડી શકે છે.  

ભારતીય હલે્થ વીમા બજારમા ંવ્યસ્ક્તગત હલે્થ વીમા માટે મખુ્ય તબીબી વીમાકરણ ર્પરરબળ 

વ્યસ્ક્તની ઉંમર છે. 45થી 50 વષા કરતા વધ ુવય ધરાવતી વ્યસ્ક્ત પ્રથમ વખત હલે્થ વીમો 
મેળવવા અરજી કરે તો તેમને સ્વાસ્્યના જોખમની આકારણી કરવા ચોક્કસ ર્પરરિણો 
કરાવવાની જરૂર છે અને તેમના સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત મારહતી મેળવવી આવશ્યક છે. આ પ્રકારની 
ચકાસણી અગાઉથી અસ્સ્તત્વમા ંહોય તેવી તબીબી સ્સ્થર્તઓ કે રોગો હોય તો તેનો સકેંત ર્પણ 

આરે્પ છે. 

ઉર્દાહરણ  

નશીલા રવ્યો, ર્દારૂ અને તમાકુના સેવનની જાણકારી મેળવવી મશુ્કેલ છે અને ભાગ્યે જ કોઈ 

પ્રસ્તાવકતાા અરજીમા ં તેનો ખલુાસો કરે છે. હલે્થ વીમાના વીમાકરણમા ં આવી બાબતોનો 
ખલુાસો ન કરવો જ મોટો ર્પડકાર છે. મેર્દસ્વીર્પણુ ંઅન્ટય એક સમસ્યા છે, જે જાહરે સ્વાસ્્યની 
મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે અને વીમા કંર્પનીઓને તેના ર્પરરણામે થતી ર્વર્વધ સમસ્યાઓનુ ં
ર્પયાાપ્ત વળતર આર્પવા સિમ થવા વીમાકરણના સાધનો ર્વકસાવવાની જરૂર છે.  

II. નોન-મેરડકલ વીમાકરણ 

હલે્થ વીમો મેળવવા અરજી કરતા મોટા ભાગના પ્રસ્તાવકતાાને તબીબી ર્પરરિણની જરૂર નથી. 
જો તેને યોગ્ય સચોટતા સાથે જાણી શકાશે તો આ પ્રકારના 10 ટકા કે તેનાથી ઓછા કેસ 

તબીબી ર્પરરિણમા ંનકારાત્મક ર્પરરણામો આર્પશે તેમજ વીમા કંર્પનીઓ મોટા ભાગના કેસોમા ં
તબીબી ર્પરરિણ વહેંચી શકે છે.  

એટલુ ંજ નહીં જો પ્રસ્તાવકતાાઓ તમામ જરૂરી હકીકતોનો સાચી રીતે ખલુાસો કરે અને એજન્ટટ 

તેની કાળજીપવૂાક ચકાસણી કરે, તો તબીબી ચકાસણીની ઓછી જરૂર ર્પડી શકશે. હકીકતમા ં
તબીબી ચેકઅર્પના ખચા અને અન્ટય ખચામા ંબચત કરવામા ંઆવે તો ર્દાવાના રેર્શયોમા ંથોડો 
વધારો થઈ શકે છે અને તે પ્રસ્તાવકતાા માટે પ્રર્તકળૂતામા ંર્પણ ઘટાડો કરશે. 

એટલે વીમા કંર્પનીઓએ કેટલીક મેરડકલ ર્પોક્ષલસીઓ રજૂ કરી છે, જેમા ં પ્રસ્તાવકતાાને કોઈ 

તબીબી ચકાસણીમાથંી ર્પસાર થવાની જરૂર નથી. આ પ્રકારના રકસ્સાઓમા ં સામાન્ટય રીતે 

કંર્પનીઓ ‘મેરડકલ ક્ષગ્રડ’ રચે છે, જે કઈ ઉંમરે અને તબકે્ક તબીબી વીમાકરણ કરાવવુ ંજોઈએ 

તેનો સકેંત આરે્પ છે અને એટલે આ નોન-મેરડકલ મયાાર્દાઓ કાળજીપવૂાક બનાવવામા ંઆવી 
છે, જેથી વ્યવસાય અને જોખમ વચ્ચે યોગ્ય સતંલુન સ્થાર્ર્પત કરી શકાય. 
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ઉર્દાહરણ  

જો કોઈ વ્યસ્ક્તને તબીબી ચકાસણીઓ, વેઇરટિંગ ગાળો અને પ્રરક્રયાના ર્વલબં જેવી લાબંી 
પ્રરક્રયામાથંી ર્પસાર થયા ર્વના ઝડર્પથી હલે્થ વીમા કવચ મેળવવુ ંહોય, તો તે નોન-મેરડકલ 

વીમાકરણ ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે. સામાન્ટય રીતે આ ર્પોક્ષલસીમા ંસ્વાસ્્ય સબંરં્ધત કેટલાકં પ્રશ્નનો 
જવાબને આધારે પ્રીર્મયમના ર્દર અને વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય લેવાય છે, જેમા ંઉંમર, જાર્ત, 

ધમુ્રર્પાન, શરીરનો બાધંો વગેરે ર્પરરબળો સામેલ છે. આ પ્રરક્રયા ઝડર્પી છે, ર્પણ પ્રીર્મયમ 

પ્રમાણમા ંવધારે હોય છે.   

III. આંકડાકીય કે ટકાવારીમા ંરેરટિંગ ર્પદ્ર્ત  

આ પ્રરક્રયા વીમાકરણમા ંઅર્પનાવવામા ંઆવે છે, જેમા ંજોખમના ર્દરેક ઘટક ર્પર આંકડાકીય કે 

ટકાવારીમા ંઆકારણીઓ થાય છે.  

ઉંમર, જાર્ત, ક્ષલિંગ, વ્યવસાય, રહઠેાણ, ર્પયાાવરણ, શરીરનો બાધંો, આર્દતો, કુટંુબ અને 

વ્યસ્ક્તગત રહસ્ટ્રી જેવા ર્પરરબળોની ચકાસણી થાય છે અને અગાઉથી ર્નર્િત માર્પરં્દડના 
આધારે આંકડાકીય આકારણી થાય છે.  

IV. વીમાકરણના ર્નણાયો 

જયારે મારહતીની આકારણી કાળજીપવૂાક કરવામા ં આવે છે અને જોખમની યોગ્ય કેટેગરીમા ં
વગીકૃત કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પણૂા થાય છે. ઉર્પરોક્ત સાધનો અને 

તેના ર્નણાયના આધારે વીમાકરણને નીચેની કેટેગરીઓમા ંવગીકૃત કરવામા ંઆવે છેેઃ 

 પ્રમાણભતૂ ર્દર ર્પર જોખમનો સ્વીકાર 
 વધારાના પ્રીર્મયમ (લોરડિંગ) ર્પર જોખમનો સ્વીકાર, તેમ છતા ંતમામ કંર્પનીઓમા ં
તેનો અમલ ન થઈ શકે 

 ર્નર્િત સમયગાળા/શરતો માટે કવચ મોકફૂ રાખવુ ં 
 વીમાકવચનો ઇનકાર 
 પ્રર્તઓફર (મયાારર્દત અથવા કવચના આંર્શક ભાગનો ઇનકાર)  
 ઊંચી કર્પાત કે સહચકુવણી લાગ ુકરવી 
 ર્પોક્ષલસી હઠેળ કાયમ માટે બાકાત રાખવામા ંઆવતી લેવી 

જો કોઈ ક્ષબમારીને કાયમ માટે બાકાત રાખવામા ં આવે, તો તેને ર્પોક્ષલસીના પ્રમાણર્પત્રમા ં
સ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવવામા ંઆવે છે. આ બાકાત રાખવામા ંઆવતી પ્રમાણભતૂ બાબતો ઉર્પરાતંની 
બાકાત રાખવામા ંઆવેલી બાબત બનશે અને કરારનો ભાગ બનશે. 
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વીમા કંર્પનીઓ ર્નષ્ણાત વ્યસ્ક્તઓ ર્પાસે જોખમની આકારણી કરાવે તે મહત્ત્વપણૂા છે, કારણ કે 

તે વીમા વ્યવસ્થાને સતંલુનમા ં રાખે છે. વીમાકરણ વીમા કંર્પનીઓને અરે્પક્ષિત જોખમના 
સમાન સ્તર સાથે સયંકુ્ત રાખવા અને તેમની ર્પસરં્દગીના કવચ માટે સમાન પ્રીર્મયમ 

લગાવવા સિમ બનાવે છે. ર્પોક્ષલસીધારક માટે લાભ  વાજબી અને સ્ર્પધાાત્મક રકિંમતે વીમાની 
ઉર્પલબ્ધતા છે, જે વીમા કંર્પની માટે લાભ ક્ષબમારીના પ્રમાણની ધારણાઓ મજુબ તેના 
ર્પોટાફોક્ષલયોના અનભુવને જાળવવા સિમતા છે.  

V. સાધારણ કે પ્રમાણભતૂ બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતોનો ઉર્પયોગ 

મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓમા ંબાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો સામેલ હોય છે, જે તેના તમામ 

સભ્યોને લાગ ુર્પડ ે છે. આ બાબતો પ્રમાણભતૂ બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો કે કેટલીક 

વખત સાધારણ બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો તરીકે જાણીતી છે. વીમા કંર્પનીઓ તેનો 
અમલ કરીને તેમના જોખમને ઘટાડ ેછે.  

આ અંગે અગાઉના પ્રકરણમા ંચચાા કરી છે.  

સ્વયરં્પરરિણ 4 

તબીબી વીમાકરણ ર્વશે નીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન ખોટંુ છે? 

i. તેમા ંતબીબી રરર્પોટ્ાસ મેળવવા અને આકારણી કરવાનો ઊંચો ખચા સકંળાયેલ છે. 
ii. હલે્થ વીમા માટે તબીબી વીમાકરણમા ં સ્વાસ્્યની વતામાન સ્સ્થર્ત અને ઉંમર મખુ્ય 

ર્પરરબળો છે. 
iii. પ્રસ્તાવકતાાઓને તેમના સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત જોખમની આકારણી કરવા તબીબી અને 

રે્પથોલોજજકલ તર્પાસ કરાવવી જરૂરી છે. 
iv. જોખમના ર્દરેક ઘટક ર્પર આકારણીની ટકાવારી કરવામા ંઆવે છે. 
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ડાયાગ્રામ 2: વીમાકરણની પ્રરક્રયા 
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G. ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમો  

a) ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમો 

ગ્રરૂ્પ વીમો મખુ્યત્વે સરેરાશના કાયર્દા ર્પર ઉતરાવવામા ંઆવે છે, જેનો અથા એ થયો કે જયારે 

પ્રમાણભતૂ જૂથના તમામ સભ્યોને ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવે ત્યારે 

ગ્રરૂ્પ બનાવતા વ્યસ્ક્તગત સભ્યોથી વીમા કંર્પનીને નકુસાન થાય તેનુ ંધ્યાન રાખવામા ંઆવે 

છે. એટલે જયારે હલે્થ વીમા માટે ગ્રરૂ્પનો સ્વીકાર કરવામા ં આવે છે, ત્યારે વીમા કંર્પનીઓ 

ગભંીર અને વારંવાર સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત સમસ્યાઓનો ભોગ બનવાની શક્યતા ધરાવતા ગ્રરૂ્પના 
થોડા સભ્યોના અસ્સ્તત્વની શક્યતાને ધ્યાનમા ંલે છે.  

ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમાના વીમાકરણમા ંગ્રરૂ્પ વીમા કંર્પનીની વીમાકરણની માગાર્દર્શિકા તેમજ વીમા 
ર્નયમનકાર દ્વારા ગ્રરૂ્પ વીમા માટે બનાવેલી માગાર્દર્શિકાનુ ંર્પાલન કરે છે કે કેમ તેનુ ંમલૂ્યાકંન 

કરવા ગ્રરૂ્પની લાિક્ષણકતાનુ ંર્વશ્લેષણ કરવાની જરૂર છે. 

ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા માટે પ્રમાણભતૂ વીમાકરણ પ્રરક્રયામા ં નીચેના ર્પરરબળોને ધ્યાનમા ં રાખીને 

પ્રસ્તાવનુ ંમલૂ્યાકંન કરવાની જરૂર છેેઃ 

i. ગ્રરૂ્પનો પ્રકાર 
ii. ગ્રરૂ્પનુ ંકર્દ  
iii. ઉદ્યોગનો પ્રકાર 
iv. વીમાકવચ માટે લાયક વ્યસ્ક્તઓ 
v. સપંણૂા ગ્રરૂ્પને આવરી લેવાયુ ંછે કે કેમ અથવા સભ્યો માટે સામેલ ન થવાનો ર્વકલ્ર્પ છે 

કે કેમ 
vi. વીમાકવચનુ ંસ્તર – તમામ માટે એકસમાન કે અલગ-અલગ 
vii. જાર્ત, ઉંમર કે ર્વર્વધ સ્થળો, ગ્રરૂ્પના સભ્યોની આવકનુ ં સ્તર, કમાચારીઓના 

ટનાઓવરનો ર્દર, પ્રીર્મયમની ચકુવણી ગ્રરૂ્પના માક્ષલક દ્વારા થશે કે સભ્યો દ્વારા જેવા 
ર્પરરબળોને પ્રીર્મયમની ચકુવણીમા ંધ્યાનમા ંલેવાની જરૂર છે 

viii. ર્વર્વધ ભૌગોક્ષલક સ્થાનોમા ં એકથી વધારે સ્થળના રકસ્સામા ં સમગ્ર ર્વસ્તારમા ં
હલે્થકેરના ખચામા ંક્ષભન્નતા  

ix. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટર દ્વારા ગ્રરૂ્પ વીમાના વહીવટ માટે ગ્રરૂ્પધારકની ર્પસરં્દગી (કે 

તેની ર્પસરં્દગી કે વીમા કંર્પની દ્વારા એકની ર્પસરં્દગી) કે વીમા કંર્પની દ્વારા જ વહીવટ 

કરવો 
x. પ્રસ્તાર્વત ગ્રરેૂ્પ અગાઉ કરેલા ર્દાવાનો અનભુવ 
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ઉર્દાહરણ  

એર-કક્ન્ટડશન ઓરફસોમા ં કાયારત ગ્રરૂ્પના સભ્યોના ગ્રરૂ્પ કરતા ખાણ કે કારખાનામા ં કાયારત 

કામર્દારોનુ ં ગ્રરૂ્પ વધારે જોખમ ધરાવે છે. ઉર્પરાતં બનેં ગ્રરૂ્પના સભ્યોને ક્ષબમારીઓ થવાની 
(જેના ર્પગલે વળતરના ર્દાવાઓ)ની શક્યતા જુર્દી જુર્દી હોય છે. એટલે વીમા કંર્પની બનેં 

ગ્રરૂ્પના જોખમોના પ્રમાણને ધ્યાનમા ંરાખીને ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીની રકિંમત નક્કી કરશે. 

તે રીતે આઇટી કંર્પનીઓ જેવા ઊંચા ટનાઓવર ધરાવતા ગ્રરૂ્પના રકસ્સામ ં નકુસાનકારક 

ર્પસરં્દગી ટાળવા વીમા કંર્પનીઓ વીમા માટે લાયક થતા અગાઉ પ્રોબેશનરી સમયગાળો પણૂા 
કરવા કમાચારીઓ માટે જરૂરી માર્પરં્દડો રજૂ કરી શકે છે. 

ગ્રરૂ્પ હલે્થ વ્યવસાયમા ં પ્રવતામાન અર્ત સ્ર્પધાાત્મકતાને કારણે વીમા કંર્પનીઓ ગ્રરૂ્પ વીમા 
યોજનાઓના લાભમા ં નોંધર્પાત્ર લક્ષચકતા અને ગ્રાહકોને અનરુૂર્પ જોગવાઈઓ કરવાની છૂટ 

આર્પશે. કંર્પની-કમાચારી ગ્રરૂ્પ વીમા યોજનાઓમા ંસામાન્ટય રીતે સમયની સાથે ર્વર્વધ લાભ 

ર્વકસાવવામા ં આવે છે અને કંર્પનીના માનવ સસંાધન ર્વભાગ દ્વારા કમાચારી જાળવી 
રાખવાના ભાગરૂરે્પ તેનો ઉર્પયોગ કરવામા ંઆવે છે. કેટલીક વખત લક્ષચકતા વીમા કંર્પનીઓ 

વચ્ચેની સ્ર્પધાાન ુ ંર્પરરણામ હોય છે. એક વીમા કંર્પની દ્વારા પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતા ગ્રરૂ્પ વીમા 
યોજનાના ફાયર્દામા ંસધુારો કરીને બીજી વીમા કંર્પની ગ્રરૂ્પ વીમા યોજના રજૂ કરે છે.  

b) કંર્પની-કમાચારી ગ્રરૂ્પથી અલગ વીમાકરણ 

સામાન્ટય રીતે કંર્પની-કમાચારી ગ્રરૂ્પ એવા સામાન્ટય ગ્રરૂ્પ છે, જેમને ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમો ઓફર થાય 

છે. જોકે નાણાકીય હલે્થકેર ખચાના અસરકારક માધ્યમ તરીકે હલે્થ વીમાની સ્વીકાયાતા વધી છે 

અને ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્રરૂ્પ હવે બની રહ્યા ં છે. આ સ્સ્થર્તમા ંગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા કંર્પનીઓ ગ્રરૂ્પનુ ં
વીમાકરણ કરે ત્યારે ગ્રરૂ્પમા ંસામેલ ઘટકોની લાિક્ષણકતાને ધ્યાનમા ંલેવી જરૂરી છે.  

કંર્પની-કમાચારી ગ્રરૂ્પ ઉર્પરાતં વીમા કંર્પનીઓ ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા કવચ ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્રરૂ્પને 

પ્રર્દાન કરે છે, જેમ કેેઃ કામર્દાર સગંઠનો, ટ્રસ્ટ અને સોસાયટીઓ, એકથી વધારે એમ્પપ્લોયરના 
જૂથ, ફે્રન્ટચાઇઝ રડલસા, વ્યાવસાર્યક સગંઠનો, ક્લ્બ્સ અને અન્ટય સગંઠનો.  

ર્વર્વધ રે્દશોમા ંસરકારો સમાજના ગરીબ વગાને ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા કવચની વ્યવસ્થા કરે  છે. 

ભારતમા ં કેન્ટર અને રાજય બનેં સરકાર રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજના, યશસ્સ્વની વગેરે 

ગરીબો માટે ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા યોજનાઓને પ્રાયોજજત કરે છે. 

આ પ્રકારના ર્વર્વધ જૂથો માટે મળૂભતૂ વીમાકરણ સામાન્ટય રીતે સ્વીકાયા ગ્રરૂ્પ વીમાકરણની 
પ્રરક્રયા જેવ ુહોય છે, તેમ છતા ંવધારાના ર્પરરબળોમા ંનીચેની બાબતો સામેલ છેેઃ 
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1. ગ્રરૂ્પની સાઇઝ (ગ્રરૂ્પની નાની સાઇઝ ચાજીસમા ંવારંવાર ફેરફાર થઈ શકે છે) 
2. ર્વર્વધ ર્વસ્તારોમા ંહલે્થકેરના ખચાનુ ંજુદંુ જુદંુ સ્તર 
3. ગ્રરૂ્પના તમામ ઘટકો ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા યોજનામા ં સામેલ ન થાય તો નકુસાનકારક 

ર્પસરં્દગીનુ ંજોખમ  
4. ર્પોક્ષલસીમા ંગ્રરૂ્પના સભ્યોનુ ંજળવાઈ રહવે ુ ં

ઓછી રકિંમતે આ પ્રકારના ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમાનો ફાયર્દો લેવા અર્નયર્મત ગ્રરૂ્પની રચનાઓમા ં
વધારો થાય છે, જે ‘સગવરડયા જૂથો’તરીકે ઓળખાય છે. એટલે વીમા ર્નયમનકાર ઇરડાએ 

ગ્રરૂ્પ વીમાની માગાર્દર્શિકા જાહરે કરી છે, જેનો હતે ુ ર્વર્વધ ગ્રરૂ્પ સાથે વીમા કંર્પનીઓના 
અક્ષભગમનુ ંર્નયમન કરવાનો છે. આ પ્રકારના ક્ષબનકમાચારી જૂથોમા ંસામેલ છેેઃ 

 I. કમાચારી કલ્યાણ સગંઠનો 
 II. ચોક્કસ કંર્પની દ્વારા ઇશ્ય ૂથતા કે્રરડટ કાડાના ધારકો 
 III. ખાસ વ્યવસાયના ગ્રાહકો, જેમા ંવીમો વધારાના લાભ તરીકે ઓફર થાય છે 
 IV. બેન્ટક અને વ્યાવસાર્યક સગંઠનો કે સોસાયટીઓના ઋણકતાાઓ 

ગ્રરૂ્પ વીમાની માગાર્દર્શિકાઓનો તકા  અનકુળૂ રડઝાઇન, વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીઓમા ંઉર્પલબ્ધ ન 

હોય તેવા કવચના લાભ અને ખચામા ંબચત સાથે વીમાનો લાભ લેવાના હતેસુર રચાતા ગ્રરૂ્પને 

મયાારર્દત કરવાનો છે. આ પ્રકારના ‘સગવરડયા જૂથો’ કેટલીક વખત વીમા કંર્પનીઓને નકુસાન 

તરફ ર્દોરી જાય છે અને તેના ર્પરરણામે વળતરનો ઊંચો રેર્શયો ઊભો થાય છે. એટલે 

ર્નયમનકારી સિામડંળ દ્વારા ગ્રરૂ્પ વીમાની માગાર્દર્શિકા વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા બજારની 
જવાબર્દાર વતાણ ૂકંમા ંમર્દર્દ કરે છે. તેઓ વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા વીમાકરણમા ં ર્શસ્ત લાવે છે 

અને ગ્રરૂ્પ યોજનાઓ માટે વહીવટી ધારાધોરણો સ્થાર્ર્પત કરીને ગ્રરૂ્પ વીમા યોજનાઓ ર્પણ રચે 

છે.  

H. ર્વરે્દશ પ્રવાસ વીમાનુ ંવીમાકરણ 

ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ મખુ્ય કવચ હોવાથી વીમાકરણ હલે્થ વીમા માટેની 
રે્પટનાને અનસુરશે 

પ્રીર્મયમનુ ં રેરટિંગ અને તેનો સ્વીકાર કંર્પનીની માગાર્દર્શિકા મજુબ રહશેે, ર્પણ ધ્યાનમા ં લેવા 
જેવી કેટલીક મહત્ત્વપણૂા બાબતો નીચે મજુબ છેેઃ 

1. પ્રીર્મયમનો ર્દર અરજર્દારની ઉઁમર અને ર્વરે્દશી પ્રવાસના ગાળા ર્પર ર્નભાર રહશેે. 
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2. ર્વરે્દશોમા ં તબીબી સારવાર મોંઘી હોવાથી સામાન્ટય રીતે સ્થાર્નક હલે્થ વીમા 
ર્પોક્ષલસીઓની સરખામણીમા ંપ્રીર્મયમના ર્દર ઊંચા હોય છે. 

3. ર્વર્દશોમા ંર્પણ અમેરરકા અને કેનેડાનુ ંપ્રીર્મયમ ઊંચુ ંછે. 

4. અરજર્દાર ર્વરે્દશમા ંતબીબી સારવાર લેવા ર્પોક્ષલસીનો ઉર્પયોગ ન કરે તે માટે તકેર્દારી 
રાખવી જોઈએ એટલે કોઈ અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગનો ર્વચાર પ્રસ્તાવના 
તબક્કામા ંજ કરવો જોઈએ. 

 

I. ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમાનુ ંવીમાકરણ 

ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસીઓ માટે વીમાકરણ માટે નીચેની બાબતો ર્વચારમા ંલેવામાાં  

આવે છે. 

રેરટિંગ 

ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમામા ં મખુ્યત્વે વીમાધારકનો વ્યવસાય ધ્યાનમા ં લેવાય છે. સામાન્ટય 

રીતે ઘરે, શેરીમા ં વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતોમા ંતમામ વ્યસ્ક્તઓ માટે જોખમ એકસરખુ ંહોય છે. 

ર્પણ વ્યવસાય સાથે સબંરં્ધત જોખમ અલગઅલગ હોય છે. ર્દાખલા તરીકે બાધંકામ સાઇટ ર્પર 

કાયારત ર્સર્વલ ઇજનેરની સરખામણીમા ંઓરફસ મેનેજરને જોખમ ઓછં હોય છે.  

ર્દરેક વ્યવસાય માટે રેટ નક્કી કરવા વ્યવહારરક નથી. એટલે વ્યવસાયને ર્દરેક જૂથમા ંવગીકૃત 

કરવામા ંઆવે છે. ર્દરેક જૂથ વધતાઓછા અંશે સમાન જોખમ ધરાવે છે. 

વગીકરણની નીચેની ર્સસ્ટમ સરળ અને વ્યવહારરક છે. કંર્પનીઓ ર્પોતાની રીતે વગીકરણ કરી 
શકે છે. 

જોખમનુ ંવગીકરણ 

વ્યવસાયના આધારે વીમાધારક સાથે સકંળાયેલ જોખમને ત્રણ જૂથમા ંવગીકૃત કરી શકાય છેેઃ 

i. જોખમ જૂથ I 

એકાઉન્ટટન્ટ્સ, ડૉક્ટસા, વકીલો, આરકિટેક્્સ, કન્ટસક્લ્ટિંગ ઇજનેરો, ર્શિકો, બેન્ટકસા, 
વહીવટી કાયોમા ં સકંળાયેલ વ્યસ્ક્તઓ, સમાન જોખમના વ્યવસાયમા ં સકંળાયેલા 
વ્યસ્ક્તઓ. 

ii. જોખમ જૂથ II 
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ક્ષબલ્ડસા, કોન્ટટ્રાક્ટસા અને ઇજનેરો ર્નરીિણના કામમા ંસકંળાયેલા હોય છે, ર્પશ ુડૉક્ટસા, 
મોટર કાર અને લાઇટ મોટર વાહનોના રે્પઇડ િાઇવસા અને સમાન જોખમના 
વ્યવસાયમા ંસકંળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ. 

માનવીય શ્રમ (જૂથ ત્રણ હઠેળ આવતી વ્યસ્ક્તઓ ર્સવાય)મા ં સકંળાયેલી તમામ 

વ્યસ્ક્તઓ, રોકડનુ ંવહન કરતા કમાચારીઓ, ગેરેજ અને મોટર વાહનોના ર્મકેર્નક્સ, 

મશીન ઓર્પરેટસા, ટ્રક કે લોરી અને અન્ટય ભારે વાહનોના િાઇવસા, વ્યાવસાર્યક 

એ્લે્સ અને સ્ર્પોટ્ાસમેન, લહુાર અને સમાન જોખમમા ંસકંળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ. 

iii. જોખમ જૂથ III 

ભગૂાભ ખાણો, ર્વસ્ફોટ મેગેક્ષઝન્ટસમા ંકાયારત વ્યસ્ક્તઓ, હાઈ ટેન્ટશન સપ્લાય સાથે 

વીજળીના ઇન્ટસ્ટોલેશનમા ંસકંળાયેલા કામર્દારો, જોકી, સકાસના કમાચારીઓ, વ્હીલના 
રેર્સિંગ કે ઘોડસેવારી, ર્શકારની રમત, ર્પવાતારોહણ, ર્શયાળીની રમતો, સ્કીઇંગ, 

આઇસ હોકી, બલરૂ્નિંગ, હેંગ ગ્લાઇરડિંગ, રરવર રાક્ફ્ટિંગ, ર્પોલો અને સમાન સકંટના 
વ્યવસાયો/પ્રવરૃ્િઓમા ંસકંળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ સામેલ છે. 

આ જોખમ જૂથો અનકુ્રમે ‘સાધારણ’, ‘મધ્યમ’ અને ‘ઊંચુ’ં જોખમ ધરાવતા જૂથો તરીકે 

ર્પણ જાણીતા છે. 

વયમયાાર્દા 

ર્દરેક કંર્પની વીમાકવચ આર્પવા લઘતુમ અને મહિમ વયની અલગ-અલગ મયાાર્દા ધરાવે છે. 

સામાન્ટય રીતે 5 વષાથી 70 વષાનો ર્નયમ છે. જોકે કવચ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓના કેસમા ંર્પોક્ષલસી 
70 વષાની વય ર્પછી ર્પણ રરન્ટય ૂથઈ શકે છે, ર્પણ 80 વષાની ઉંમર સધુી રરન્ટયઅૂલ પ્રીર્મયમનુ ં
ભારણ વધારે હોઈ શકે છે. 

રરન્ટયઅૂલ કે નવુ ંકવચ મેળવવા સામાન્ટય રીતે કોઈ તબીબી ચકાસણીની જરૂરી નથી. 

તબીબી ખચાા 

તબીબી ખચાનુ ંકવચ નીચે મજુબ છેેઃ 

i. ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસી પકુ્ષ્ટ દ્વારા વધારી શકાશે, શરીર ર્પર અકસ્માતમા ંઇજાના 
સબંધંમા ંવીમાધારક દ્વારા વહન કરવામા ંઆવતા ખચાને આવરી લેવા વધારાના 
પ્રીર્મયમની ચકુવણી ર્પર વધારી શકાય છે. 
ii. આ ફાયર્દા ર્પોક્ષલસી હઠેળ અન્ટય ફાયર્દાથી ઉર્પરાતં છે. 
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iii. વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર આર્પવા ર્દાખલ કરવી ર્પડી તે જરૂરી નથી. 
યદુ્ અને સબંરં્ધત જોખમો 

યદુ્ના જોખમનુ ંકવચ વધારાના પ્રીર્મયમ સાથે નાગરરક ફરજો ર્પર ર્વરે્દશમા ંકાયારત ભારતીય 

વ્યસ્ક્તઓ/ર્નષ્ણાતોને આવરી શકે છે. 

iv. શારં્તના સમયમા ંકે સાધારણ ગાળામા ંઇશ્ય ૂથતી ર્પી. એ. ર્પોક્ષલસીઓનો રેટ સાધારણ 

રેટ કરતા 50 ટકા વધારે હશે (એટલે કે સાધારણ ર્દર કરતા 150 ટકા). 
v. અસાધારણ/શકંાસ્ર્પર્દ ગાળા (એટલે કે જયારે યદુ્ જેવી સ્સ્થર્ત ઊભી થાય / એટલે 

નાક્ષગરક ફરજ ર્પર કાયારત ભારતીય અર્ધકારીઓ)મા ંર્પી. એ. ર્પોક્ષલસીઓના રેટ 

સાધારણ રેટ કરતા 150 ટકા વધારે (એટલે કે સાધારણ ર્દર કરતા 250 ટકા) હોય છે 
અરજીનુ ંફોમા 

આ ફોમા નીચેની ર્વગતો જણાવે છેેઃ 

 I. વ્યસ્ક્તગત મારહતી 
 II. શારીરરક સ્સ્થર્ત 
 III. આર્દતો અને શોખ 
 IV. અન્ટય કે અગાઉના વીમા 
 V. અગાઉના અકસ્માતો કે ક્ષબમારી 
 VI. લાભ અને વીમાકૃત રકમની ર્પસરં્દગી 
 VII. ઘોષણા 

ઉર્પરોક્ત જરૂરી ર્વગતને નીચે મજુબ સમજાવી શકાશેેઃ 
 I. વય, ઊંચાઈ અને વજન સરહત અન્ટય વ્યસ્ક્તગત બાબતો, વ્યવસાયની સપંણૂા ર્વગત 

અને સરેરાશ માર્સક આવક. 
 II. વય ર્દશાાવશે કે ઇન્સચ્છત ર્પોક્ષલસી માટે પ્રવેશકોની વય નક્કી મયાાર્દાની અંર્દર છે કે કેમ. 

વજન અને ઊંચાઈની સરખામણી જાર્ત ઉંચાઇ અને વય માટે સરેરાશ વજનના કોષ્ટક 

સાથે કરવી જોઈએ અને જો અરજર્દાર સરેરાશ કરતા 15 ટકા વધારે કે ઓછં વજન 

ધરાવે તો વધ ુતર્પાસ કરવી જોઈએ. 
 III. કોઈ ર્પણ શારીરરક ખોડખારં્પણ, ગભંીર ક્ષબમારી વગેરે સાથે સબંરં્ધત શારીરરક સ્સ્થર્તની 

ર્વગત 
 IV. અંગ ગમુાવનાર કે રક્ષ્ટ ગમુાવનાર અરજર્દાર માન્ટય કેસમા ં ર્વશેષ શરતો ર્પર જ 

સ્વીકારી શકાશે. તેઓ અસાધારણ જોખમો ધરાવે છે, કારણ કે તેઓ ચોક્કસ પ્રકારના 
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અકસ્માતો ટાળવા ઓછા સિમ છે અને બાકીનો હાથ કે ર્પગ કે બાકીની આંખને અસર 

થશે તેને ધ્યાનમા ંરાખીએ તો ર્વકલાગંતાનુ ંજોખમ સાધારણ કરતા વધારે હોઈ શકે 

છે. 
 V. ડાયાક્ષબટીસમા ં ધીમો સધુારો થઈ શકે છે કારણ કે ઘા ઝડર્પથી રુઝાતો નથી અને 

અિમતા ક્ષબનજરૂરી રીતે વધારે સમય માટે  લબંાય છે. અરજર્દારની તબીબી રહસ્ટ્રી 
ભર્વષ્યના અકસ્માતના જોખમને કેટલી હરે્દ અસર કરશે તે નક્કી કરવા ચકાસવી 
જોઈએ. જોખમને ક્ષબનવીમાને ર્પાત્ર બનાવવા આ પ્રકારના ચોક્કસ ગભંીર જોખમની 
ઘણી ફરરયાર્દો થાય છે, જેમ કે હૃર્દયના વાલ્વનો રોગ. 

 VI. ર્પવાતારોહણ, ર્પોલો, મોટર રેર્સિંગ, એક્રોબેરટક્સ વગેરે જોખમકારક શોખમા ં વધારે 

પ્રીર્મયમ ચકુવવાની જરૂર હોય છે. 
વીમાકૃત રકમ 
ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસીમા ંવીમાકૃત રકમ ર્વચાર પવૂાક સાથે નક્કી કરવી જોઈએ, કારણ કે 

તે લાભર્દાયક ર્પોક્ષલસીઓ છે અને ર્નયરં્ત્રત િર્તપરૂ્તિને આર્ધન હોતી નથી. સારસભંાળને 

ફાયર્દાકારક રોજગારી મારફતે મળતી આવકને ધ્યાનમા ંલેવી જોઈએ. બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ 

તો અકસ્માતને કારણે અરજર્દારની આવકને અસર ન થાય તો તે આવક વીમાકૃત રકમ નક્કી 
કરતી વખતે ધ્યાનમા ંન લેવી જોઈએ.  
વીમાકંર્પનીઓ/વીમાકતાાઓ વચ્ચે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરવાની ર્પદ્ર્ત મજુબ મજૂંર કરાયેલા 
કવચ માટે ચોક્કસ રકમનો આધાર વીમાકતાાઓ ર્પર ર્નભાર છે. જોકે સામાન્ટય રીતે 

વીમાધારકની 72 મરહના/6 વષાની આવકથી વધારે વીમાકવચ મજૂંર ન કરવુ ંજોઈએ. 
જો ર્પોક્ષલસી મડૂી ફાયર્દા માટે જ હોય તો આ મયાાર્દાને ચોક્કસ લાગ ુકરવામા ંઆવતી નથી. 
જોકે કામચલાઉ સપંણૂા ર્વકલાગંતા કવચ માટે ચકુવવાર્પાત્ર વળતરના કેસમા ં તે ન થવુ ં
જોઈએ, આ જ ગાળા ર્દરર્મયાન તેમની આવકના અપ્રમાણસર છે. જો કવચ ટીટીડી માટે 

સાપ્તારહક વળતર માટે હોય, તો સામાન્ટય રીતે વીમાકૃત રકમ તેમની વાર્ષિક આવકથી 
બેગણાથી વધારે હોતી નથી.  
જયારે ગરૃહણી, ર્વદ્યાથી વગેરે જેવી આવક ન ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓને કવચ આર્પવામા ં આવે 

ત્યારે વીમાકંર્પનીઓએ સરુ્નર્િત કરવુ ં જોઈએ કે તેઓ મડૂીગત ફાયર્દો જ આરે્પ છે, નહીં કે 

સાપ્તારહક વળતર. 

ફેર્મલી રે્પકેજ કવચ 



 

246 
 

બાળકો અને ગરૃહણી ર્પત્ની માટે કવચ મતૃ્ય ુ અને કામી ર્વકલાગંતા (કુલ કે આંર્શક) પરૂત ુ ં
મયાારર્દત હોય છે. જોકે કંર્પનીના ર્નયમનોને આધારે ફાયર્દાનુ ંકોષ્ટક ર્વચારી શકાશે. કેટલીક 

કંર્પનીઓ ટીટીડી કવચ ખાસ મયાાર્દા સાથે ગરૃહણી ર્પત્નીને આરે્પ છે. 

સામાન્ટય રીતે ફેમીલી રે્પકેજ કવચમા ંકુલ પ્રીર્મયમ ર્પર 5 ટકા રડસ્કાઉન્ટટ આર્પવામા ંઆવે છે. 

ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓ 

જો વીમાધારક વ્યસ્ક્તઓની ચોક્કસ સખં્યા એટલે 100થી વધી જાય તો ગ્રરૂ્પ રડસ્કાઉન્ટટમા ં
પ્રીર્મયમની છૂટ આર્પવામા ંઆવે છે. જોકે જયારે સખં્યા નાની હોય એટલે 25 હોય તો ગ્રરૂ્પ 

ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરી શકાશે, ર્પણ રડસ્કાઉન્ટટ ર્વના. 

સામાન્ટય રીતે નામ વગરની ગ્રરુ્પ ર્પોલીસી આધારે ર્પોક્ષલસી અર્ત રકિંમતી ક્લાયન્ટ્સને જ ઇશ્ય ૂ

થાય છે, જેમા ંસભ્યની ઓળખ સ્ર્પષ્ટર્પણે જાહરે હોય છે. 

ગ્રરૂ્પ રડસ્કાઉન્ટટનો માર્પરં્દડ 

ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓમા ંનામ ધરાવતા જૂથોના સબંધંમા ંજ ઇશ્ય ૂથવી જોઈએ. ગ્રરૂ્પ રડસ્કાઉન્ટટ અને 

અન્ટય ફાયર્દાનો લાભ લેવા પ્રસ્તાર્વત ગ્રરૂ્પ નીચેની એક કેટેગરી હઠેળ આવવુ ંજોઈએેઃ 

 I. કંર્પની-કમાચારી સબંધં, જેમા ંકંર્પનીના આર્શ્રતો સામેલ છે 

 II. પવૂાર્નધાારરત સેગમેન્ટ્સ/જૂથો, જેમા ં પ્રીર્મયમ રાજય/કેન્ટર સરકાર દ્વારા ચકુવવામા ં
આવે છે 

 III. રજજસ્ટડા સહકારી સોસાયટીના સભ્યો 

 IV. રજજસ્ટડા સેવા ક્લબના સભ્યો 

 V. બેન્ટકો/રડનસા/માસ્ટર/ર્વઝાના કે્રરડટ કાડાધારકો 

 VI. બેન્ટકો/એનબીએફસી દ્વારા રડર્પોક્ષઝટ પ્રમાણર્પત્રધારકો 

 VII. બેન્ટકો/સરકારી ક્ષલર્મટેડ કંર્પનીઓના શેરધારકો 

ઉર્પરોક્ત કેટેગરીથી અલગ કેટેગરીના સબંધંમા ં ર્દરખાસ્તના કેસમા ં તેઓ સબંરં્ધત 

વીમાકંર્પનીઓના ટેકર્નકલ ર્વભાગો દ્વારા ર્નણાય લઈ શકાશે. 
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અરે્પક્ષિત ગ્રરૂ્પ સાઇઝ ર્પર કોઈ ગ્રરૂ્પ રડસ્કાઉન્ટટ ઓફર નહીં કરી શકાય. ગ્રરૂ્પ રડસ્કાઉન્ટટ ર્પોક્ષલસી 
લેતી વખતે ગ્રરૂ્પમા ં નોંધાયેલા સભ્યોની વાસ્તર્વક સખં્યાના આધારે ધ્યાનમા ં લેવાય છે. 

રરન્ટયનૂા સમયે તેની સમીિા કરવામા ંઆવશે. 

વીમાકૃત રકમ 

ર્દરેક વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત માટે અલગથી ચોક્કસ રકમ માટે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરી શકાશે 

અથવા તેને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓ ચકુવવાર્પાત્ર ફાયર્દા સાથે જોડી શકાશે. 

ગ્રરૂ્પ વીમામા ં‘તમામ કે કોઈ નહીં’નો ર્સદ્ાતં લાગ ુર્પડ ેછે. વધારા અને ઘટાડા પ્રોરેટ વધારાના 
પ્રીર્મયમ કે રરફંડ સાથે લાગ ુર્પડ ેછે. 

પ્રીર્મયમ 

પ્રીર્મયમના ર્વર્વધ ર્દર જોખમ અને ર્પસરં્દ કરેલા લાભના વગીકરણ મજુબ કમાચારીઓને લાગ ુ

ર્પડ ેછે. એટલે વ્યસ્ક્તના વ્યવસાયને આધારે દર અલગઅલગ હશે. 

ઉર્દાહરણ 

સમાન પ્રકારના વ્યવસાયમા ંસકંળાયેલા તમામ કમાચારીઓના જૂથને એક જ ર્દર લાગ ુર્પડશે. 

નામરરહત કમાચારીઓના સબંધંમા ં કંર્પનીએ તેના દ્વારા જળવાયેલા અર્ધકૃત રેકોડ્ાસ ર્પર 

આધારરત ર્દરેક વગીકરણમા ંકમાચારીઓની સખં્યા જાહરે કરવાની જરૂર છે.  

જોખમના વગીકરણ મજુબ સગંઠન, ક્લબ વગેરેના સભ્યોના નામ માટે પ્રીર્મયમના ર્દર લાગ ુ

ર્પડ ેછે. 

જયારે સભ્યર્પર્દ સાધારણ હોય અને કોઈ ખાસ વ્યવસાય પ્રત્યે મયાારર્દત ન હોય, ત્યારે ર્દર લાગ ુ

કરવા વીમાકંર્પનીઓ તેમના ર્વવેકનો ઉર્પયોગ કરે છે. 

ઓન-ડયટુી કવચો 

આ કવચ ઓન-ડયટુી કલાકો ર્દરર્મયાન પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે, જે નીચે મજુબ છેેઃ 

A. જો ર્પી. એ. કવચ ફરજના મયાારર્દત કલાકો (અને રર્દવસના 24 કલાક માટે નહીં) માટે 

હોય, તો યોગ્ય પ્રીર્મયમના 75 ટકા ચાર્જ કરવામા ંઆવે છે. 

B. વીમાકવચ રોજગારી ર્દરમ્પયાન અકસ્માત થાય તો જ લાગ ુર્પડ ેછે. 
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ઓફ-ડયટુી કવચો 

જો વીમાકવચની મયાારર્દત કલાકો માટે જરૂર હોય, કમાચારી સિાવાર ફરજ ર્પર અને/અથવા 
કામ ર્પર ન હોય, ત્યારે પ્રીર્મયમમા ંઘટાડો એટલે કે પ્રીર્મયમના 50 ટકા લાગ ુકરી શકાશે. 

મતૃ્યનુા કવચની બાર્દબાકી 

મતૃ્યનુા લાભ ન આર્પતી કે બાકાત રાખતી ગ્રરૂ્પ ર્પી. એ. ર્પોક્ષલસીઓ ઇશ્ય ૂકરવી શક્ય છે, જે 

વ્યસ્ક્તગત કંર્પની માગાર્દર્શિકાને આર્ધન છે. 

ગ્રરૂ્પ રડસ્કાઉન્ટટ અને બોનસ/માલસુ 

એક ર્પોક્ષલસી હઠેળ ઘણા વ્યસ્ક્તઓ આવરી લેવાઈ હોવાથી ઓછં વહીવટી કાયા અને ખચા થાય 

છે. ઉર્પરાતં સામાન્ટય રીતે ગ્રરૂ્પના તમામ સભ્યો વીમાધારક હશે અને વીમાકંર્પનીઓને નકુસાન 

થાય તેવી ર્પસરં્દગી નહીં થાય. એટલે પ્રીર્મયમમા ં રડસ્કાઉન્ટટને  આકાર પ્રમાણે મજૂંરી 
આર્પવામા ંઆવશે.  

ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓના રરન્ટયઅૂલ હઠેળ રેરટિંગનો ર્નણાય ર્દાવાના અનભુવના સરં્દભામા ંનક્કી થાય 

છે. 

a) અનકુળૂ અનભુવને રરન્ટયઅૂલ પ્રીર્મયમમા ંરડસ્કાઉન્ટટ આર્પવામા ંઆવશે (બોનસ).  

b) આકાર પ્રમાણે નકુસાનકારક અનભુવમા ં પ્રીર્મયમને રરન્ટય ૂ કરીને રં્દડ કરવામા ં
આવશે.(માલસુ)  

c) જો ર્દાવાનો અનભુવ 70 ટકા હશે તો રરન્ટયઅૂલ માટે સાધારણ ર્દર લાગ ુર્પડશે. 

અરજી ર્પત્રક 

 I. સભ્યો દ્વારા પણૂા કરવા ફોમા વહેંચવાની અને ફક્ત એક ર્દસ્તાવેજ વીમાધારક દ્વારા પણૂા 
થયેલો હોય તે ર્પરંર્પરા છે. 

 II. તેમણે ઘોષણા કરવાની જરૂર છે કે કોઈ સભ્ય શારીરરક ખામીથી ર્પીરડત નથી, જે તેની 
સહભાક્ષગતાનો અસ્વીકાર કરાવશે. 

 III. આ પવૂાસાવચેતીમા ંછૂટ આર્પવામા ંઆવે તો ર્પણ કેટલીક વખત સમજવામા ંઆવે છે 

અને/અથવા પરુાવા દ્વારા સ્ર્પષ્ટ કરવામા ં આવે છે કે કવચ શરૂ થયા અગાઉ આ 

પ્રકારની ર્વકલાગંતાના કારણે ર્વકલાગંતા અને તેની ર્પરીણામી અસરને બાકાત 

રાખવામા ંઆવશે. 
જોકે કંર્પનીઓ વચ્ચે તેની કાયાર્પદ્ર્ત અલગ હોઈ શકે છે. 
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સ્વયરં્પરરિણ 5 

i. ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમામા ં ગ્રરૂ્પમા ં સામેલ કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત વીમા કંર્પની માટે નકુસાનકારક 

ર્પસરં્દગી બની શકે છે. 

ii. ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમો કંર્પની-કમાચારી જૂથો માટે જ કવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

 I. ર્વધાન 1 સાચુ ંછે અને ર્વધાન 2 ખોટંુ છે 
 II. ર્વધાન 2 સાચુ ંછે અને ર્વધાન 1 ખોટંુ છે  
 III. ર્વધાન 1 અને 2 બનેં સાચા છે 
 IV. ર્વધાન 1 અને 2 બનેં ખોટા છે  

મારહતી  

જોખમ વ્યવસ્થાર્પન પ્રરક્રયાના ભાગરૂરે્પ વીમા કંર્પની મોટી ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓના કેસમા ં તેનુ ં
જોખમ હસ્તાતંરરત કરવા બે ર્પદ્ર્તઓનો ઉર્પયોગ કરે છેેઃ 

કોઇન્ટસ્યોરન્ટસ: તેનો સરં્દભા એકથી વધારે વીમા કંર્પની દ્વારા જોખમના સ્વીકાર સાથે છે. 

સામાન્ટય રીતે આ પ્રરક્રયા ર્દરેક વીમા કંર્પનીને જોખમની ટકાવારીની ફાળવણી કરીને હાથ 

ધરવામા ંઆવે છે. એટલે બે વીમા કંર્પની દ્વારા ર્પોક્ષલસી સ્વીકારવામા ંઆવે છે તેવુ ંકહી શકાય, 

જેમા ંવીમા કંર્પની A 60 ટકા જોખમ વહેંચે છે અને વીમા કંર્પની B 40 ટકા જોખમ વહેંચે છે. 

સામાન્ટય રીતે વીમા કંર્પની A મખુ્ય વીમા કંર્પની છે, જે ર્પોક્ષલસી સાથે સબંરં્ધત તમામ 

બાબતોનુ ંસચંાલન કરે છે, જેમા ંર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરવાની અને ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાની બાબત 

સામેલ છે. વીમા કંર્પની B ચકુાવાયેલા વળતરનો 40 ટકા રહસ્સો વીમા કંર્પનીને A ને ચકુવે છે.  

રરઇન્ટસ્યોરન્ટસ: વીમા કંર્પની ર્વર્વધ પ્રકારના અને કર્દના જોખમ સ્વીકારે છે. તેઓ તેમના 
ર્વર્વધ જોખમનુ ંસરંિણ કેવી રીતે કરી શકે? તેઓ અન્ટય વીમા કંર્પની સાથે તેમના જોખમોનુ ં
રર-ઇન્ટસ્યોરરિંગ કરે છે અને આ પ્રરક્રયાને રરઇન્ટસ્યોરન્ટસ કહવેાય છે. એટલે રરઇન્ટસ્યોરન્ટસ વીમા 
કંર્પનીઓના જોખમનો સ્વીકાર સમજૂતીઓ તરીકે ઓળખાતી સ્વતતં્ર ગોઠવણો કે ફેક્યલેુરટવ 

રરઇન્ટસ્યોરન્ટસ તરીકે કરે છે. રરઇન્ટસ્યોરન્ટસ વૈર્શ્વક સ્તરે થાય છે એટલે જોખમનો પ્રસાર વ્યાર્પક 

સ્તરે થાય છે. 
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સારાશં  

 I. હલે્થ વીમો ક્ષબમારીના પ્રમાણ આધારરત છે, જે વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર ર્પડવાના જોખમ તરીકે 

વ્યાખ્યાર્યત છે. 

 II. વીમાકરણ જોખમની ર્પસરં્દગી અને રકિંમત ર્નધાારણની પ્રરક્રયા છે.  

 III. વીમાકરણમા ંજોખમ અને વ્યવસાય વચ્ચે યોગ્ય સતંલુન સ્થાર્ર્પત કરવાની જરૂર છે, જેથી 
સ્ર્પધાાત્મકતા જળવાઈ રહ ેઅને તેમ છતા ંસસં્થા નફો કરે.  

 IV. વ્યસ્ક્તગતની ક્ષબમાર થવાના પ્રમાણને અસરકતાા કેટલાકં ર્પરરબળો ઉંમર, જાર્ત, આર્દતો, 
રોજગાર, શરીરનો બાધંો, ફેર્મલી રહસ્ટ્રી, અગાઉની ક્ષબમારી કે સર્જરી, સ્વાસ્્યની વતામાન 

સ્સ્થર્ત અને રહઠેાણ સ્થળ સામેલ છે. 

 V. વીમાકરણનો હતે ુવીમા કંર્પનીને નકુસાન થાય તેવા જોખમની ર્પસરં્દગીને અટકાવવાનો છે 

અને યોગ્ય વગીકરણ અને જોખમની સમાન વહેંચણી સરુ્નર્િત કરવાનો છે. 

 VI. વીમાકરણ માટે એજન્ટટ પ્રથમ ર્પગલુ ંછે, કારણ કે તે સભંર્વત ક્લાયન્ટટને વીમો આર્પવો કે 

નહીં તેનાથી સારામા ંસારી રીતે વાકેફ હોય છે. 

 VII. વીમાના મખુ્ય ર્સદ્ાતંો છેેઃ સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ, વીમાર્પાત્ર રહત, િર્તપરૂ્તિ, પ્રર્દાન, 

પ્રર્તસ્થાર્પન અને ર્નકટવતીકારણ. 

 VIII. વીમાકરણના મખુ્ય સાધનો છે: અરજીર્પત્રક, ઉંમરનો પરુાવો, નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો, 
તબીબી અહવેાલો અને વેચાણ રરર્પોટ્ાસ. 

 IX. તબીબી વીમાકરણ એવી પ્રરક્રયા છે, જેનો ઉર્પયોગ વીમા કંર્પનીઓ હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી 
માટે અરજી કરનાર વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્તનો ર્નણાય લે છે.  

 X. નોન-મેરડકલ વીમાકરણ એવી પ્રરક્રયા છે, જેમા ંપ્રસ્તાવકતાાને તબીબી ર્પરરિણ કરાવવાની 
જરૂર નથી. 

 XI. આંકડાકીય રેરટિંગ ર્પદ્ર્ત વીમાકરણમા ંસ્વીકાયા પ્રરક્રયા છે, જેમા ંજોખમના ર્દરેક ર્પાસાની 
આકારણી આંકડાકીય કે ટકાવારી દ્વારા થાય છે.  

 XII. જયારે મારહતીની કાળજીપવૂાક ચકાસણી/આકારણી થાય અને જોખમને યોગ્ય 
કેટેગરીમા ંવગીકૃત કરવામા ંઆવે ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પણૂા થાય છે. 



 

251 
 

 XIII. ગ્રરૂ્પ વીમો મખુ્યત્વે સરેરાશના કાયર્દા ર્પર આધારરત હોય છે, એટલે કે જયારે 

પ્રમાણભતૂ ગ્રરૂ્પના તમામ સભ્યોને ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા દ્વારા આવરી લેવામા ંઆવે છે, ત્યારે 

ગ્રરૂ્પમા ંવીમા કંર્પનીને નકુસાન થાય તેવા સભ્યોની ર્પસરં્દગી ન થઈ શકે.  

સ્વયરં્પરરિણના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે. 

વીમાકરણ જોખમની ર્પસરં્દગી કરવાની અને રકિંમત ર્નધાારરત કરવાની પ્રરક્રયા છે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે. 

વીમાકરણમા ં સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ર્સદ્ાતં વીમા કંર્પની અને વીમાધારક બનેંને જાળવવો 
જોઈએ. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે. 

વીમાર્પાત્ર રહત એટલે વ્યસ્ક્ત જે અસ્કયામતને વીમાકૃત કરવા ઇચ્છે છે તેમા ંવ્યસ્ક્તનુ ંઆર્થિક 

કે નાણાકીય રહત અને આ પ્રકારની અસ્કાયમતને કોઈ નકુસાન થાય તો નાણાકીય નકુસાન 

વેઠવુ ંર્પડી શકે છે. 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે. 

આંકડાકીય રેરટિંગ ર્પદ્ર્તમા ં જોખમના ર્દરેક ર્પાસા ર્પર ટકાવારી અને આંકડાકીય આકારણી 
કરવામા ંઆવે છે, નહીં કે તબીબી વીમાકરણ ર્પદ્ર્તમા.ં 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે. 

ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમામા ં જયારે ગ્રરૂ્પના તમામ સભ્યોને ગ્રરૂ્પ હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી 
લેવામા ંઆવે ત્યારે ગ્રરૂ્પમા ંવીમા કંર્પનીને નકુસાનકારક જોખમ ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ સામેલ ન 

થઈ શકે. 
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કંર્પની-કમાચારી ગ્રરૂ્પ ઉર્પરાતં વીમા કંર્પનીઓ કામર્દાર સગંઠનો, ટ્રસ્ટ અને સોસાયટીઓ, 

વ્યાવસાર્યક સગંઠનો, ક્લબ્સ અને અન્ટય સગંઠનો જેવા ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્રરૂ્પને ગ્રરૂ્પ હલે્થ 

વીમા કવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

સ્વયચંકાસણીના પ્રશ્રો  

પ્રશ્ન 1 

વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર ર્પડવાના ર્દરને નીચેનામાથંી કયુ ંર્પરરબળ અસર કરતુ ંનથી? 

i. જાર્ત 
ii. ર્પત્નીની નોકરી 
iii. આર્દતો 
iv. રહઠેાણનુ ંસ્થળ 

પ્રશ્ન 2 

િર્તપરૂ્તિના ર્સદ્ાતં મજુબ, વીમાધારકને __________ માટે ચકુવણી થાય છે.  

a) વીમાકૃત રકમની હર્દ સધુી વાસ્તર્વક નકુસાન 
b) વાસ્તર્વક ખચાને ધ્યાનમા ંરાખ્યા ર્વના વીમાકૃત રકમ 
c) બનેં ર્પિો વચ્ચે સમંત સ્થાયી રકમ 
d) વીમાકૃત રકમને ધ્યાનમા ંલીધા ર્વના વાસ્તર્વક નકુસાન 

પ્રશ્ન 3 

વીમા કંર્પની માટે અરજર્દાર ર્વશે મારહતીનો પ્રથમ અને મખુ્ય સ્ત્રોત તેના 
________________ છે.  

 I. ઉંમરના પરુાવાના ર્દસ્તાવેજો 
 II. નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો 
 III. અગાઉના તબીબી રેકોડ્ાસ 
 IV. પ્રસ્તાવ ર્પત્રક  

પ્રશ્ન 4 

વીમાકરણની પ્રરક્રયા પણૂા થાય છે જયારે ___________________. 
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 I. અરજર્દાતાના સ્વાસ્્ય અને વ્યસ્ક્તગત મહત્ત્વપણૂા મારહતી અરજર્પત્રકમા ં મેળવવામા ં
આવે છે 

 II. અરજર્દાતાના તમામ તબીબી ર્પરરિણો અને કસોટીઓ પણૂા થઈ છે 
 III. પ્રાપ્ત મારહતીની કાળજીપવૂાક આકારણી કરવામા ંઆવે છે અને યોગ્ય જોખમ કેટેગરીમા ં

વગીકરણ કરવામા ંઆવે છે 
 IV. જોખમની ર્પસરં્દગી અને રકિંમત ર્પછી પ્રસ્તાવકતાાને ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂથાય છે 

પ્રશ્ન 5 

આંકડાકીય રેરટિંગ ર્પદ્ર્ત ર્વશે નીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન ખોટંુ છે? 

i. આંકડાકીય રેરટિંગ ર્પદ્ર્ત કુશળ વ્યસ્ક્તઓની મર્દર્દથી મોટા વ્યવસાયમા ંસારી ઝડર્પ પ્રર્દાન 

કરે છે. 
ii. તબીબી રેફરી કે ર્નષ્ણાતો ર્વના આંકડાકીય મદુ્દાના આધારે મશુ્કેલ કે શકંાસ્ર્પર્દ કેસનુ ં

ર્વશ્લેષણ શક્ય નથી. 
iii. આ ર્પદ્ર્તનો ઉર્પયોગ તબીબી ર્વજ્ઞાનની ચોક્કસ જાણકારી ર્વના વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા થઈ 

શકશે. 
iv. તે ર્વર્વધ વીમા કંર્પનીઓના ર્નણાયો વચ્ચે સાતત્યતા સરુ્નર્િત કરે છે. 

 

સ્વયરં્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે. 

વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર ર્પડવાના જોખમને તેમના ર્પત્ની ની કામગીરી અસર કરતી નથી, છતા ંતેના 
ર્પોતાના રોજગારીની સ્સ્થર્ત તેની ક્ષબમારીને અસર કરી શકે તેવુ ંએક મહત્ત્વપણૂા ર્પરરબળ છે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે. 

િર્તપરૂ્તિના ર્સદ્ાતં મજુબ, વીમાધારકને વાસ્તર્વક નકુસાન કે ખચા માટે વળતર વીમાકૃત 

રકમની મયાાર્દામા ંમળે છે.  
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જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે. 

વીમાકરણ માટે અરજર્દાર ર્વશે મારહતીનો પ્રાથર્મક સ્ત્રોત તેની પ્રસ્તાવર્પત્ર છે, જેમા ં
પ્રસ્તાવકતાાની સ્વાસ્્ય અને વ્યસ્ક્તગત મારહતી સાથે સબંરં્ધત તમામ મહત્ત્વપણૂા બાબતો 
મેળવવામા ંઆવે છે. 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે. 

જયારે પ્રાપ્ત થયેલી મારહતીની કાળજીપવૂાક આકારણી કરવામા ં આવે અને જોખમને યોગ્ય 

કેટેગરીમા ંવગીકૃત કરવામા ંઆવે, ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પણૂા થાય છે.  

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે. 

મશુ્કેલ કે શકંાસ્ર્પર્દ રકસ્સાઓમા ંવધ ુકાળજીપવૂાકનુ ંઅવલોકન આંકડાકીય રેરટિંગ ર્પદ્ર્ત દ્વારા 
શક્ય છે, કારણ કે જાણીતા માર્પરં્દડની રક્ષ્ટએ શકંાસ્ર્પર્દ મદુ્દાઓના સરં્દભા સાથે  અગાઉના 
અનભુવો ટકાવારીમા ંવ્યક્ત કરવામા ંઆવે છે. 
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પ્રકરણ 10 

હલે્થ વીમાના ર્દાવા 
 

પ્રકરણ ર્પરરચય 

આ પ્રકરણમા ંઆર્પણે હલે્થ વીમામા ંર્દાવા ર્પતાવટની પ્રરક્રયા, તે માટે જરૂરી ર્દસ્તાવેજીકરણ 

અને વળતર આરિણની પ્રરક્રયા ર્વશે ચચાા કરીશુ.ં આ ઉર્પરાતં આર્પણે વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત 

વીમાના વ્યવસ્થાર્પનનો ર્વચાર કરીશુ ંઅને ટીર્પીએની ભરૂ્મકા ર્પણ સમજીશુ.ં 

અભ્યાસના ર્પરરણામો 

 

A. વીમામા ંર્દાવા ર્પતાવટ  
B. હલે્થ વીમા ર્દાવાઓનુ ંવ્યવસ્થાર્પન 
C. હલે્થ વીમા ર્દાવાઓનુ ંર્દસ્તાવેજીકરણ 
D. ર્દાવાની અનામત 
E. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટસા (ટીર્પીએ)ની ભરૂ્મકા 
F. ર્દાવાની ર્પતાવટ – વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત (ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ) 
G. ર્દાવાની ર્પતાવટ – ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમો 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી આર્પણે સમિ હોવા જોઈએ: 

1. વીમાના ર્દાવાઓમા ંર્વર્વધ રહતધારકોની સમજણ 
2. હલે્થ વીમાના ર્દાવાઓનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કેવી રીતે થાય છે તેની સમજણ  
3. હલે્થ વીમાના ર્દાવાઓની ર્પતાવટ માટે જરૂરી ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજોની ચચાા કરવા  
4. વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામા ં આવતા ર્દાવાઓ માટે કેવા વાધંા હોય છે તેની 

સમજણ  
5. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાઓની ચચાા કરવી 
6. ટીર્પીએની ર્વભાવના અને ભરૂ્મકા સમજી શકવા જોઈએ 
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A. વીમામા ંર્દાવાની ર્પતાવટ  

તે સારી રીતે સમજવામા ંઆવે છે કે વીમો એક ‘ખાતરી’ છે અને ર્પોક્ષલસી તે ખાતરીનો 
‘પરુાવો’ છે. ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવો કરવા તરફ ર્દોરી જતી વીમાકૃત ઘટના તે ખાતરીની કસોટી 
છે. વીમા કંર્પની તેણે આરે્પલી ખાતરીઓ કેટલી પરૂી કરે છે તેના ર્પરથી તેની કામગીરીનુ ં
મલૂ્યાકંન થાય છે. વીમામા ંરેરટિંગ ર્પરરબળોમા ંએક મખુ્ય ર્પરરબળ વીમા કંર્પની ર્દાવો કે 

વળતર ચકુવવાની િમતા છે.  

i. ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ંરહતધારકો 

ર્દાવાની ર્પતાવટ કેવી રીતે થાય છે તે ર્વગતે જોઈએ એ અગાઉ આર્પણે ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ં
રહતધારક ર્પિો કોણ છે તે સમજવાની જરૂર છે. 

ડાયાગ્રામ 1:   ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ંરહતધારકો                                                                                              
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ગ્રાહક 
વીમો ખરીર્દનારી વ્યસ્ક્ત પ્રથમ રહતધારક અને ‘ર્દાવાનો પ્રાપ્યકતાા’ 
છે.  

શેરધારકો                          
‘વળતરના ચકુવણીકતાા’ તરીકે વીમા કંર્પનીના શરેધારકો નો 
મોટો રહસ્સો ધરાવે છે. જો ર્પોક્ષલસીધારકોના ભડંોળમાથંી વળતર 

ચકુવણી કરે છે, તો ર્પણ તેઓ વચન પણૂા કરવા જવાબર્દાર છે.   

વીમાકતાાઓ 
વીમા કંર્પનીઓ અને તમામ વીમા કંર્પનીઓની અંર્દર વીમાકતાાઓ 

ર્દાવાઓ અને ઉત્ર્પાર્દનોની રડઝાઇન સમજવાની, ર્પોક્ષલસીની શરતો, 
ર્નયમો અને મલૂ્યો વગેરેનો ર્નણાય લેવાની જવાબર્દારી ધરાવે છે.  

ર્નયમનકાર 

ર્નયમનકાર (ભારતીય વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામડંળ) 

મખુ્ય રહતધારક છે, જેના હતે ુછેેઃ 
I. વીમા વાતાવરણમા ંસારસભંાળનો આરે્દશ          
II. ર્પોક્ષલસીધારકના રહતોનુ ંસરંિણ  
III. વીમા કંર્પનીઓની લાબંા ગાળાની નાણાકીય સ્સ્થર્તને મજબતૂ 

રાખવી. 
થડા ર્પાટી 
એડર્મર્નસ્ટે્રટસા 

થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટસા જેવા સેવા મધ્યસ્થીઓ, જેઓ હલે્થ વીમાના 
ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરે છે. 

વીમા એજન્ટ્સ/ બ્રોકસા 
વીમા એજન્ટ્સ/બ્રોકસા ર્પોક્ષલસીઓનુ ંવેચાણ કરતા ંજ નથી, ર્પણ 

ર્દાવાના કેસમા ંગ્રાહકોને સેવા પ્રર્દાન કરશે તેવી અરે્પિા રાખવામા ં
આવે છે. 

પ્રર્દાતા/હોસ્સ્ર્પટલ 
તેઓ સરુ્નર્િત કરે છે કે ગ્રાહકોને ર્દાવાની પ્રરક્રયા સરળ રહ,ે ખાસ 

કરીને હોસ્સ્ર્પટલ ટીર્પીએની રે્પનલમા ંહોય ત્યારે વીમા કંર્પની 
હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર માટે કેશલેસ સરુ્વધા પ્રર્દાન કરે.  

એટલે ર્દાવાની ર્પતાવટ સારી રીતે કરવાનો અથા ર્દાવા સાથે સબંરં્ધત તમામ ર્પિધારકોના 
રહતો નુ ંવ્યવસ્થાર્પન કરવુ.ં ચોક્કસ, તે તેમાથંી કેટલાકં રહતો  ર્દરેક સાથે સઘંષા કરી શકે 

છે.  

ii. વીમા કંર્પનીમા ંર્દાવાના ર્પતાવટની ભરૂ્મકા 
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વીમા ઉદ્યોગના આંકડા મજુબ, ર્વર્વધ વીમા કંર્પનીઓના હલે્થ વીમાના નકુસાનનો રેર્શયો 65 

ટકાથી 120 ટકા વચ્ચે છે, જેમા ંમોટા ભાગની કંર્પનીનો રેર્શયો 100 ટકાથી વધારે છે. હલે્થ 

વીમા વ્યવસાયોમા ંમોટા ભાગની કંર્પનીઓ નકુસાન કરે છે. 

તેનો અથા એ છે કે કંર્પની અને ર્પોક્ષલસીધારકોને સારા ં ર્પરરણામો આર્પવા વીમાકરણની 
અસરકારક પ્રરક્રયા અર્પનાવવાની અને કાયાર્દિ વ્યવસ્થાર્પનની અત્યતં જરૂરી છે.  

સ્વયરં્પરરિણ 1 

વીમાની ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ંનીચેનામાથંી કોણ રહતધારક નથી? 

i. વીમા કંર્પનીના શેરધારકો 
ii. માનવ સસંાધન ર્વભાગ 
iii. ર્નયમનકાર 
iv. ટીર્પીએ 

B. હલે્થ વીમાના ર્દાવાનુ ંવ્યવસ્થાર્પન 

 હલે્થ વીમામા ંર્પડકારો 

હલે્થ વીમાના ર્પોટાફોક્ષલયોની ર્વર્શષ્ટ લાિક્ષણકતાઓ ઊંડાણપવૂાક સમજવી અર્ત  મહત્ત્વપણૂા 
છે, જેથી હલે્થ વીમાઓનુ ંઅસરકારક રીતે વ્યવસ્થાર્પન થઈ શકે. આ લાિક્ષણકતાઓ છેેઃ 

 I. મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન િર્તપરૂ્તિ માટે હોય છે, જયા ં મનષુ્યને 

વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. આ લાગણી સાથે સકંળાયેલા મદુ્દા છે, જે સામાન્ટય 

રીતે વીમાના અન્ટય વગોમા ંજોવા મળતા નથી.  

 II. ભારત ર્દશ  ક્ષબમારી, સારવારના અક્ષભગમ અને ફોલો અર્પની અર્ત ર્વર્શષ્ટ રે્પટના 
ધરાવે છે. તેના કારણે ક્ષબમારી અને સારવારને લઈને કેટલાકં લોકો  અર્ત ક્ષચિંર્તત 

રહ ેછે, તો કેટલાકં બેરફકર રહ ેછે. 

 III. હલે્થ વીમો વ્યસ્ક્ત, કોર્પોરેટ જેવા ગ્રરૂ્પ કે બેન્ટક જેવી રરટેલ વેચાણ ચેનલ મારફતે 

ખરીર્દી શકાશે. તેના ર્પરરણામે ઉત્ર્પાર્દન પ્રમાણભતૂ કોમોરડટી તરીકે વેચાય છે, જયારે 

ગ્રાહકની સલામતીની જરૂરરયાત પણૂા કરવા બનાવવામા ંઆવે છે.  

 IV. ર્પોક્ષલસી હઠેલ ર્દાવાને આગળ ધર્પાવવા હલે્થ વીમાનો આધાર હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર 

મેળવવા ર્પર છે. જોકે ઉર્પલબ્ધતા, સ્રે્પશ્યલાઇઝેશન, સારવારની ર્પદ્ર્તઓ, 
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ક્ષબક્ષલિંગની રે્પટન્ટસા અને ડૉક્ટસા, સર્જન્ટસ કે હોસ્સ્ર્પટલો જેવા તમામ સ્વાસ્્ય પ્રર્દાતાના 
ચાજીસમા ંઘણો ફરક હોય છે, જે ર્દાવાની આકારણીને અર્ત મશુ્કેલ બનાવે છે.  

 V. હલે્થેકરમા ં ર્શસ્ત ઝડર્પથી ર્વકસી રહી છે. નવા રોગો અને સ્સ્થર્તઓ બહાર આવતા 
સારવારની નવી ર્પદ્ર્તઓનો ર્વકાસ થાય છે. તેનુ ંઉર્દાહરણ કી-હોલ સર્જરી, લેસર 

સારવારો વગેરે છે. તેના ર્પગલે હલે્થ વીમો વધારે ટેકર્નકલ બન્ટયો છે અને આ 

પ્રકારની ર્પદ્ર્ત માટે ર્દાવાનુ ંસચંાલન કરવા સતત સધુારાની જરૂર છે.  

 VI. આ તમામ ર્પરરબળો ઉર્પરાતં ર્દરેક મનષુ્યનુ ંશરીર એકસરખુ ંન હોઈ શકે. એટલે બે 

વ્યસ્ક્તના શરીર એકસરખી ક્ષબમારીની એકસરખી સારવારમા ં એકસરખો પ્રર્તસાર્દ 

આર્પી શકે કે બનેંને ર્વર્વધ સારવારની જરૂર ર્પડી શકે કે હોસ્સ્ર્પટલમા ંજુર્દા ંજુર્દા ંસમયે 

ર્દાખલ કરવા ર્પડી શકે છે. 

હલે્થ વીમાનો ર્પોટાફોક્ષલયો ઝડર્પથી વધી રહ્યો છે. આ પ્રકારની ઝડર્પી વદૃ્ધદ્ને ર્પગલે મોટી 
સખં્યામા ંઉત્ર્પાર્દનો ર્પડકારો છે. બજારમા ંસેંકડો હલે્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો છે અને કંર્પનીની અંર્દર 

ર્પણ કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને અનેક ઉત્ર્પાર્દનો જોવા મળી શકે છે. ર્દરેક ઉત્ર્પાર્દન અને તેના 
ર્વર્વધતા તેની ર્વર્શષ્ટતા ધરાવે છે એટલે ર્દાવાનુ ં સચંાલન કરતા અગાઉ તેનો અભ્યાસ 

કરવાની જરૂર છે.  

હલે્થ ર્પોટાફોક્ષલયોની વદૃ્ધદ્ ર્પણ અનેક ર્પડકારો લાવે છે – એક કંર્પની તેના રરટેલ ગ્રાહકોને 

1,00,000 હલે્થ ર્પોક્ષલસીઓનુ ં વેચાણ કરે છે અને 3,00,000 સભ્યોને આ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ 

આવરી લે છે, જેણે ઓછામા ં ઓછા 20,000 ર્દાવામા ં વળતર ચકુવવા તૈયાર રહવે ુ ં ર્પડ!ે 

કેશલેસ સેવાઓની અરે્પિાઓ અને ર્દાવાની ઝડર્પી ર્પતાવટ, સગંરઠત હલે્થ વીમાના ર્દાવા 
ર્વભાગ માટે મહત્ત્વપણૂા ર્પડકાર છે.  

સામાન્ટય રીતે ભારતમા ંહલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ રે્દશની અંર્દર કોઈ ર્પણ જગ્યાએ હોસ્સ્ર્પટલમા ં
સારવારના ખચાને આવરી લે છે. ર્દાવાનુ ં સચંાલન કરતી ટીમે રજૂ થયેલા ર્દાવાને આગળ 

ધર્પાવવા સિમ બનવા સમગ્ર રે્દશની કામગીરીને સમજવી જોઈએ.  

હલે્થ ર્દાવા મેનેજર કુશળતા, અનભુવ અને તેમની ર્પાસે ઉર્પલબ્ધ ર્વર્વધ સાધનોનો ઉર્પયોગ 

કરીને આ ર્પડકારોને ર્પહોંચી વળે છે.  

આ રીતે હલે્થ વીમો જરૂરરયાતમરં્દ વ્યસ્ક્ત અને તેના ર્પોતાના કે તેના કુટંુબને ક્ષબમારી કે 

શારીરરક અને લાગણીશીલ તનાવને ઘટાડવામા ંમર્દર્દ કરે છે.  
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ર્દાવાની અસરકારક ર્પતાવટ સરુ્નર્િત કરે છે કે યોગ્ય સમયે યોગ્ય વ્યસ્ક્તને યોગ્ય વળતર 

ચકુવવામા ંઆવે. 

 હલે્થ વીમામા ંર્દાવાની પ્રરક્રયા 

કોઈ ર્પણ ર્દાવાને વીમા કંર્પની ર્પોતે કે વીમા કંર્પની દ્વારા અર્ધકૃત થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટર 

(ટીર્પીએ) મારફતે સેવા મળી શકે છે.  

વીમાકંર્પની/ટીર્પીએને ર્દાવાની જાણકારી આર્પવાના સમયથી ર્પોક્ષલસીની શરતો મજુબ 

ચકુવણી થયાના સમય સધુી હલે્થ ર્દાવો સઆુયોજજત ર્પગલામાથંી ર્પસાર થાય છે, જે ર્દરેક 

ર્પોતાની ભરૂ્મકા ધરાવે છે.  

નીચે જણાવેલ પ્રરક્રયા હલે્થ વીમા િર્તપરૂ્તિ ઉત્ર્પાર્દનો (હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન)ના ચોક્કસ સરં્દભામા ં
છે, જે હલે્થ વીમા વ્યવસાયનો મોટો રહસ્સો રચે છે.  

સ્થાયી લાભના ઉત્ર્પાર્દન કે ગભંીર ક્ષબમારી કે રોજજિંર્દા રોકડ ઉત્ર્પાર્દન વગેરે હઠેળના ર્દાવા 
માટેની સાધારણ પ્રરક્રયા અને જરૂરી ર્દસ્તાવેજો  મોટા ભાગે સમાન હશે, ર્સવાય કે આ પ્રકારના 
ઉત્ર્પાર્દનોમા ંકેશલેસ સરુ્વધા ન ર્પણ હોય તેવુ ંબની શકે. 

િર્તપરૂ્તિ ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવો આવો હોઈ શકે: 

a) કેશલેસ ર્દાવો 

ગ્રાહક ર્દાખલ થતી વખતે કે સારવાર વખતે ખચાની ચકુવણી કરતો નથી. નેટવકા  
હોસ્સ્ર્પટલ વીમા કંર્પની/ટીર્પીર્પએ ર્પાસેથી પવૂામજૂંરીના આધારે સેવા પ્રર્દાન કરે છે 

અને ર્પછી ર્દાવાની ર્પતાવટ માટે વીમા કંર્પની/ટીર્પીએને ર્દસ્તાવેજો સરુ્પરત કરે છે. 

b) વળતરનો ર્દાવો 

ગ્રાહક હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવારનો ખચા ર્પોતાની રીતે ચકુવે છે અને ર્પછી સ્વીકાયા ર્દાવાની 
ચકુવણી માટે વીમા કંર્પની/ટીર્પીએ સમિ ર્પોતાનો ર્દાવો રજૂ કરે છે. 

બનેં કેસમા ંઆ માટેના મળૂભતૂ ર્પગલા ંએક સરખા હોય છે. 
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ડાયાગ્રામ 2 : ર્દાવાની પ્રરક્રયા વ્યાર્પક રીતે નીચેના ર્પગલા ંસામેલ છે (ચોક્કસ ક્રમમા ંનહીં) 

 
i. જાણ કરવી 

ગ્રાહક અને ર્દાવાની ટીમ વચ્ચે પ્રથમ સરં્પકા  ર્દાવાની જાણકારી છે. ગ્રાહક કંર્પનીને જાણ કરી 
શકે છે કે તેમની હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનનો લાભ લેવાની યોજના છે અથવા હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન 

ર્પછી જાણ કરવામા ંઆવશે, ખાસ કરીને હોસ્સ્ર્પટલમા ંકટોકટીની સ્સ્થર્તમા ંર્દાખલ થવાના 
કેસમા.ં 



 

262 
 

હજુ હમણા સધુી ર્દાવાની જાણ કરવી એક ઔર્પચારરકતા હતી. જોકે તાજેતરમા ં વીમા 
કંર્પનીઓએ વ્યવહારરક રીતે શક્ય હોય ત્યા ંસધુી ર્દાવાની ત્વરરત જાણ કરવા ભાર મકૂવાનુ ં
શરૂ કયુું છે. સામાન્ટય રીતે આયોજજત સારવારના કેસમા ંહોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થતા અગાઉ 

જાણ કરવી જરૂરી છે અને ઇમરજન્ટસીના કેસમા ંહોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થયાના 24 કલાકની 
અંર્દર જાણ કરવી જરૂરી છે.  

હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ર્વશે મારહતીની સમયસર ઉર્પલબ્ધતા વીમા કંર્પની/ટીર્પીએને એ ખરાઈ 

કરવામા ંમર્દર્દ કરે છે કે ગ્રાહકનુ ંહોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થવુ ંજરૂરી છે અને તેમા ંકોઈ ગોટાળો 
કે છેતરર્ર્પિંડી નથી અને કેટલીક વખત ચાજીસ ર્પર ચચાા કરવામા ંમર્દર્દ કરે છે.  

જાણકારી આર્પવાનો અગાઉ અથા ‘લેક્ષખત, રજૂ થયેલ અને મારહતી આરે્પલ ર્પત્ર’ કે ફેક્સ 

થતો હતો. કમ્પયરુ્નકેશન અને ટેકનોલોજીના ર્વકાસ સાથે વીમા કંર્પનીઓ/ટીર્પીએ દ્વારા 24 

કલાક સચંાક્ષલત કોલ સેન્ટટર તેમજ ઇન્ટટરનેટ અને ઇ-મેઇલ મારફતે જાણકારી આર્પવી 
શક્ય છે.  

ii. રજજસ્ટે્રશન/ નોંધણી       

ર્દાવાની નોંધણી ર્સસ્ટમમા ં ર્દાવાની એન્ટટર કરવાની અને કોઈ ર્પણ સમયે ર્દાવાની 
જાણકારી મેળવી શકાય તેવા રેફરન્ટસ નબંર મેળવવાની પ્રરક્રયા છે. આ નબંર ક્લેઇમ 

નબંર, ક્લેઇમ રેફરન્ટસ નબંર કે ક્લેઇમ કન્ટટ્રોલ નબંર તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે. આ નબંર 

પ્રોસેર્સિંગ સગંઠન દ્વારા ઉર્પયોગી પ્રરક્રયા અને ર્સસ્ટમને આધારે આંકડાકીય કે આલ્ફા-
ન્ટયમેુરરક કોઈ શકે છે.  

સામાન્ટય રીતે ર્દાવાની જાણકારી મળે અને સાચો ર્પોક્ષલસી નબંર અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની 
મારહતી વચ્ચે મેળ બેસે ર્પછી રેફરન્ટસ નબંરનુ ંરજજસ્ટે્રશન અને ર્નમાાણ થાય છે.  

એક વખત ર્સસ્ટમમા ંર્દાવાની નોંધણી થાય ર્પછી વીમા કંર્પનીના ખાતાઓમા ંઆ માટેનુ ં
ભડંોળ ઊભુ ં થશે. જાણકારી/રજજસ્ટે્રશન સમયે ર્દાવાની રકમ કે અંર્દાજજત રકમ જાણી 
શકાશે. એટલે શરૂઆતમા ંઅનામત રકમ પ્રમાણભતૂ ભડંોળ હોય છે (મોટા ભાગે અગાઉના 
ર્દાવાની સરેરાશ સાઇઝ ર્પર છે). એક વખત જવાબર્દારીની અંર્દાજજત કે અરે્પક્ષિત રકમની 
જાણકારી મળે, ર્પછી જવાબર્દારી અર્દા કરવા ભડંોળને વધારવામા ંકે ઘટાડવામા ંઆવે છે.  
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iii. ર્દસ્તાવેજોની ખરાઈ 

એક વખત ર્દાવાની નોંધણી થઈ જાય ર્પછીનુ ં ર્પગલુ ં પ્રરક્રયા માટે તમામ જરૂરી 
ર્દસ્તાવેજોની અને  રસીર્દ માટેની ચકાસણીનુ ંછે.  

ર્દાવાની પ્રરક્રયા આગળ વધે તે માટે મોટા ભાગની મહત્ત્વપણૂા જરૂરરયાતો નીચે મજુબ છેેઃ 

 I. ક્ષબમારીના ર્દસ્તાવેજી પરુાવા  
 II. પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલી સારવાર  
 III. ઇન-રે્પશન્ટટનો સમયગાળો  
 IV. તર્પાસના અહવેાલો  
 V. હોસ્સ્ર્પટલને ચકુવણી  
 VI. સારવાર માટે વધ ુસલાહ  
 VII. પ્રત્યારોર્પણ માટે ચકુવણીના પરુાવા વગેરે 

ર્દસ્તાવેજોની ચકાસણી એક ચેકક્ષલસ્ટને અનસુરે છે, જેને ર્દાવા સચંાલક ચકાસે છે. મોટા 
ભાગની કંર્પનીઓ સરુ્નર્િત કરે છે કે આ ચેકક્ષલસ્ટ પ્રરક્રયાના ર્દસ્તાવેજીકરણનો ભાગ છે.  

આ તબકે્ક જે ર્દસ્તાવેજ ન હોય તે નોંધવામા ંઆવે છે – જયારે કેટલીક પ્રરક્રયામા ંઆ તબકે્ક 

ગ્રાહક/હોસ્સ્ર્પટલ દ્વારા રજૂ થયેલા ર્દસ્તાવેજો માટે ર્વનતંી સકંળાયેલી હોય, ત્યારે મોટા 
ભાગની કંર્પનીઓ ગ્રાહકને પ્રર્તકળૂતા ન ર્પડ ેતે માટે વધારાની મારહતી માટે અરજી કરતા 
અગાઉ રજૂ થયેલા તમામ ર્દસ્તાવેજોની ચકાસણી પણૂા કરે છે. 

iv. ક્ષબક્ષલિંગની મારહતી મેળવવી 

ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ં ક્ષબક્ષલિંગ મહત્ત્વપણૂા ભાગ છે. સામાન્ટય રીતે હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ 

ર્વર્વધ ખચા હઠેળ ચોક્કસ મયાાર્દા સાથે સારવારમા ંવહન કરતા ંઆવતા ખચાની િર્તપરૂ્તિ 
માટે પ્રર્દાન કરવામા ં આવે છે. પ્રમાણભતૂ કામગીરી સારવારના ચાજીસને નીચે મજુબ 

વગીકૃત કરવાની છેેઃ 

I. રુમ, બોડા અને નર્સિંગના ખચા જેમા ંરજજસ્ટે્રશન અને સર્વિસ ચાજીસ સામેલ છે. 
II. આઇસીય ુઅને અન્ટય કટોકટીની સારસભંાળની કામગીરીઓ માટે ચાજીસ. 
III. ઓર્પરેશન ર્થયેટર ચાજીસ, એનેસ્થેર્શયા, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓર્પરેશન ચાજીસ, 

શસ્ત્રરક્રયાના ઉર્પકરણો, ર્દવાઓ, ર્નર્દાન સામગ્રી અને એક્સ-રે, કેમોથેરર્પી, 



 

264 
 

રેરડયોથેરર્પી, રે્પસમેકરનો ખચા, કૃર્ત્રમ અંગો અને કોઈ તબીબી ખચા, જે ઓર્પરેશનનો 
સકંક્ષલત ભાગ છે. 

IV. સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, ડૉક્ટસા, કન્ટસલ્ટન્ટટ, સ્રે્પશ્યાક્ષલસ્ટની ફી. 
V. એમ્પબ્યલુન્ટસ ચાજીસ. 
VI. લોહીનુ ંર્પરરિણ, એક્સ-રે, સ્કેન વગેરે તર્પાસના ચાજીસ. 
VII. ર્દવાઓ. 

ગ્રાહક દ્વારા પ્રસ્તતુ ર્દસ્તાવેજો આ ખચાા હઠેળ મારહતી મેળવવા ચકાસવામા ંઆવે છે, જેથી 
ર્દાવાની ર્પતાવટ સચોટ રીતે કરી શકાશે. 

હોસ્સ્ર્પટલના ક્ષબક્ષલિંગની રે્પટન્ટસાને પ્રમાણભતૂ કરવા પ્રયાસો ચાલ ુહોવા છતા ં ક્ષબક્ષલિંગ માટે 

ર્વર્વધ ર્પદ્ર્તઓનો ઉર્પયોગ કરવો ર્દરેક હોસ્સ્ર્પટલ માટે સામાન્ટય છે અને તેમા ં નીચેના 
ર્પડકારોનો સામનો કરવો ર્પડ ેછેેઃ 

i. સર્વિસ ચાજીસ કે ભોજન જેવા કેટલાકં ક્ષબનચકુવવાર્પાત્રોમા રૂમ ચાજીસમા ંઉમેરવા. 
ii. એક ક્ષબલ અલગ-અલગ ખચામા ંસામેલ કરી શકાય કે તમામ તર્પાસ કે ર્દવાઓ 

માટે ઉચક ક્ષબલ. 
iii. ક્ષબનપ્રમાણભતૂ નામોનો ઉર્પયોગ – જેમ કે નર્સિંગ ચાજીસને સર્વિસ ચાજીસ 

કહવેામા ંઆવે છે. 
iv. ક્ષબલમા ં “સમાન પ્રકારના ચાજીસ” “વગેરે” “આનષુકં્ષગક ખચાા” જેવા શબ્ર્દોનો 

ઉર્પયોગ. 

જયા ં ક્ષબક્ષલિંગ સ્ર્પષ્ટ નથી, ત્યા ં પ્રોસેસર બે્રક અર્પ કે વધારાની મારહતી માગેં છે, જેથી 
વગીકરણ અને સ્વીકાયાતા ર્પરની શકંાઓનુ ંસમાધાન થાય. 

આ સમસ્યાનુ ંસમાધાન કરવા ઇરડાએ હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા જાહરે કરી છે, જે 

આ પ્રકારના ક્ષબલ અને ક્ષબનચકુવવાર્પાત્ર ચીજવસ્તઓુની યાર્દીનુ ંપ્રમાણભતૂ સ્વરૂર્પ ધરાવે 

છે. 

રે્પકેજ ર્દરો 

ઘણી હોસ્સ્ર્પટલો ચોક્કસ રોગોની સારવાર માટે રે્પકેજ ર્દરો ર્પર સમંત થાય છે. તેનો આધાર 

સારવારની પ્રરક્રયા અને સસંાધનોના ઉર્પયોગને પ્રમાણભતૂ કરવા હોસ્સ્ર્પટલની િમતા ર્પર 

છે. તાજેતરમા ંપે્રફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા  (ર્પીર્પીએન) ખાતે સારવાર અને આરએસબીવાયમા ં
ર્પણ સારવારની અનેક ર્પદ્ર્તઓનો રે્પકેજ ખચા અગાઉથી સ્સ્થર છે. 
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ઉર્દાહરણ 

I. હૃર્દય સાથે સબંરં્ધત રોગનુ ં રે્પકેજેઃ એન્સન્ટજયોગ્રામ, એન્સન્ટજયોપ્લાસ્ટી, સીએબીજી અથવા 
ઓર્પન હા ટા  સર્જરી વગેરે 

II. ગાઇનોકોલોજજકલ રે્પકેજીસેઃ સાધારણ રડલીવરી, સીઝરરઅન ડીક્ષલવરી, ગભાાશય દૂર કરવુ ં
વગેરે 

III. ઓથોરે્પરડક રે્પકજીસ 

IV. ઓપ્થેલ્મોલોજજકલ રે્પકેજીસ  

સર્જરી ર્પછી જરટલતાઓના કારણે વધારાના ખચા અલગથી વાસ્તર્વક આધારથી અલગ 

ચાર્જ કરવામા ંઆવે છે, જો વહન કરેલ ખચાથી વધારે હોય તો. 

રે્પકેજીસ સકંળાયેલા ખચાની ર્નર્િતતાનો ફાયર્દા ધરાવે છે અને એટલે આ પ્રકારના ર્દાવાની 
ર્પતાવટ સરળતાથી થાય છે.  

i. ર્દાવાઓની આચારસરંહતા 

સૌથી વધ ુ ઉર્પયોગી અને મહત્ત્વપણૂા આચારસરંહતા ર્વશ્વ આરોગ્ય સસં્થા 
(ડબલ્યએુચઓ)એ ર્વકસાવેલ રોગોના આંતરરાષ્ટ્રીય વગીકરણ (આઇસીડી)ની 
આચાસરંહતા છે.  

જયારે રોગને ઓળખવા આઇસીડીનો ઉર્પયોગ પ્રમાણભતૂ ફોમમેટટમા ં કરવામા ં આવે છે, 

ત્યારે કરન્ટટ પ્રોર્સજર ટર્મિનોલોજી (સીર્પીટી) જેવી પ્રરક્રયાની આચારસરંહતા રોગની 
સારવાર કરવા માટેની  પ્રરક્રયા સચૂવે છે.  

વીમા કંર્પનીઓ વધનેુ વધ ુ આચારસરંહતા ર્પર ર્નભાર થઈ રહી છે અને ઇરડાનો ભાગ 

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્ટફોમમેટશન બ્યરૂો (આઇઆઇબી) મારહતી બેન્ટક શરૂ કરી છે, જેમા ંઆ પ્રકારની 
મારહતીનુ ંઅવલોકન થઈ શકશે.  

ii. ર્દાવાની પ્રરક્રયા 

હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીની શરતો ર્દશાાવે છે કે જયારે તે વાક્ષણજ્જયક કરાર હોય છે, ત્યારે તેમા ં
ચકુવવાર્પાત્ર વળતર ક્યારે મળશે અને કેટલી હર્દ સધુી મળશે તેની સ્ર્પષ્ટ ર્પરરભાષા 
સકંળાયેલી હોય છે. કોઈ ર્પણ વીમા ર્પોક્ષલસીમા ંર્દાવાની પ્રરક્રયાનુ ંહાર્દા  બે પ્રશ્નોના જવાબમા ં
રહલેુ ંહોય છેેઃ 
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 ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવો ચકુવવાર્પાત્ર છે? 
 જો હા, તો ચોખ્ખી ચકુવવાર્પાત્ર રકમ કેટલી છે? 

આ બનેં પ્રશ્નના જવાબ માટે ઇશ્ય ૂથયેલી ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમોની સમજણ તેમજ 

નેટવકા  હોસ્સ્ર્પટલમા ં લેવાયેલી સારવારના કેસમા ં હોસ્સ્ર્પટલ સાથે સમંત ર્દરોની સમજણ 

જરૂરી છે.  

ર્દાવાની સ્વીકાયાતા 

હલે્થ વીમો સ્વીકાયા બને તે માટે નીચેની સ્સ્થર્ત પણૂા હોવી જોઈએ. 

 I. વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ સભ્યના હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનને કવચ મળેલુ ંહોવુ ંજોઈએ 

જયારે આ સરળ જણાય છે, ત્યારે આર્પણે એવી સ્સ્થર્તનો સામનો ર્પણ કરીએ છીએ જેમા ં
વીમાધારકના નામો (અને વધારે કેસમા ં ઉંમર) અને હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર મેળવનાર 

વ્યસ્ક્તના નામ એકસરખા હોતા નથી. તેનુ ંકારણ આ હોઈ શકે છેેઃ 
તે સરુ્નર્િત કરવુ ંમહત્ત્વપણૂા છે કે ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલ વ્યસ્ક્ત અને 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થનાર વ્યસ્ક્ત એક જ હોય. હલે્થ વીમામા ંઆ પ્રકારની છેતરર્ર્પિંડી 
સામાન્ટય છે.  

 II. વીમાના સમયગાળાની અંર્દર ર્દર્દીનુ ંર્દાખલ થવુ ં

 III. હોસ્સ્ર્પટલની ર્પરરભાષા 

હોસ્સ્ર્પટલ એટલે ર્પોક્ષલસી હઠેળ “હોસ્સ્ર્પટલ કે નર્સિંગ હોમ”ની વ્યાખ્યા મજુબની સરુ્વધા 
ધરાવતી જગ્યામા ં વ્યસ્ક્તને ર્દાખલ કરવામા ં આવે, નહીં તો ર્દાવો ચકુવવાર્પાત્ર બનતો 
નથી.  

 IV. ઘરે હોસ્સ્ર્પટલ જેવી સારવાર મેળવવી 

કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓ ઘરે હોસ્સ્ર્પટલ જેવી સારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લે છે એટલે કે 

ભારતમા ં સામાન્ટય રીતે હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ં સારવાર મેળવવી જરૂરી હોય તેવી 
ક્ષબમારી માટે 3 રર્દવસથી વધારે ગાળા માટે ઘરે સારવારના ખચાનુ ંવળતર આર્પવામા ંઆવે 

છે.  

જો ર્પોક્ષલસીમા ંઆવરી લેવાય તો ઘરે હોસ્સ્ર્પટલ જેવી સારવારનો ખચા ચકુવવાર્પાત્ર છે, 

જો: 

 ર્દર્દી હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ંખસેડી શકાય તેવી સ્સ્થર્ત ન ધરાવતા હોય અથવા  
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 હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ંજગ્યાના અભાવે ર્દર્દીને ત્યા ંખસેડી ન શકાય 

 V. હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનનો ગાળો 

સામાન્ટય રીતે હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ 24 કલાકથી વધારે હોસ્સ્ર્પટલમા ં રહવે ુ ં ર્પડ ે તેના 
ખચાને ઇનરે્પશન્ટટ તરીકે આવરી લે છે. એટલે સ્સ્થર્ત સતંોષકારક હોય તો ર્દાખલ થવાની 
તારીખ અને સમય તેમજ રજાનો સમય નોંધવો મહત્ત્વપણૂા છે.  

ડ-ેકેર સારવારો 

હલે્થકેર ઉદ્યોગમા ં ટેકનોલોજીનો ર્વકાસથી અગાઉ જરટલ ગણાતી અને હોસ્સ્ર્પટલમા ં
ઓછાં  રહવે ુ ં ર્પડ ે તેવી ર્પદ્ર્તઓ ઉપલબ્ધ  થઈ ગઈ છે. 24 કલાકથી વધારે 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંરહવેાની જરૂર ર્વના ડ ેકેરમા ંઆધારે કેટલીક ર્પદ્ર્તઓને સારવાર  માટે  

હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

મોટા ભાગની ડ ે કેર ર્પદ્ર્તઓ પવૂાસમંત રે્પકેજ ર્દર આધારરત હોય છે, જે ર્નર્િત ખચામા ં
ર્પરરણમે છે.  

 VI. ઓર્પીડી 

કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓ સારવાર/કન્ટસલ્ટેશન્ટસને આઉટ-રે્પશન્ટટ તરીકે લે છે, જે વીમાકૃત 

રકમને આર્ધન છે, જે સામાન્ટય રીતે હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન વીમાકૃત રકમથી ઓછી હોય છે.  

ઓર્પીડી હઠેળ વીમાકવચ ર્દરેક ર્પોક્ષલસીમા ંજુદંુ જુદંુ હોય છે. આ પ્રકારના વળતર માટે 24 

કલાક માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ંરહવેાનો ર્નયમ લાગ ુર્પડતો નથી.  

 VII. સારવારની ર્પદ્ર્ત 

સામાન્ટય રીતે હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી થઈ સારવાર મેળવવી એલોરે્પર્થક ર્પદ્ર્ત સાથે 

સકંળાયેલ છે. જોકે ર્દર્દી સારવારની અન્ટય ર્પદ્ર્ત ર્પણ અર્પનાવી શકે છેેઃ 

i. યનુાની 
ii. ર્સદ્  
iii. હોર્મયોરે્પથી 
iv. આયવુમેટર્દ 
v. નેચરોર્પથી વગેરે  

મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓ આ સારવારને બાકાત રાખે છે, જયારે કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓ 

રે્પટામયાાર્દા સાથે આ સારવારની એક કે વધારે ર્પદ્ર્તનુ ંકવચ પ્રર્દાન કરે છે.  
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 VIII. અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો 

વ્યાખ્યા 

અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવા રોગોનો સરં્દભા “કોઈ સ્સ્થર્ત, રોગ કે ઇજા કે સબંરં્ધત સ્સ્થર્તઓ છે, 

જે માટે વીમાધારક ક્ષચહ્નો કે લિણો ધરાવતી હતી અને/અથવા તેનુ ં ર્નર્દાન થયુ ં હતુ ં
અને/અથવા હલે્થ ર્પોક્ષલસીના 48 મરહનાની અંર્દર  તબીબી સારવારની સલાહ મળી હતી, જેની 
જાણ કંર્પનીને સ્ર્પષ્ટર્પણે કરવામા ંઆવી હોય કે ન હોય.” 

વીમાના મળૂભતૂ ર્સદ્ાતંો અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોને બાકાત રાખવા માટેનુ ં
કારણ છે અને તેને  વીમા હઠેળ ખાતરીને આવરી શકાય નહીં. 

જોકે આ ર્સદ્ાતંનો અમલ થોડો મશુ્કેલ છે અને વ્યસ્ક્ત વીમાકરણના સમયે જે  સ્સ્થર્ત 

ધરાવે છે તે નક્કી કરવા લિણો અને સારવારની વ્યવસ્સ્થત ચકાસણી સકંળાયેલી છે. 

ક્ષબમારીના ગાળાના અક્ષભપ્રાયોમા ંડૉક્ટસાનો મત જુર્દો જુર્દો હોઈ શકે છે એટલે આ સ્સ્થર્ત 

વળતર ચકુવવાને ર્પાત્ર નથી તેવુ ં નક્કી કરતા અગાઉ રોગના લિણો સૌપ્રથમ ક્યારે 

રે્દખાયા તે કાળજીપવૂાક નક્કી કરવામા ંઆવે છે.  

હલે્થ વીમાના મલૂ્યાકંનમા ંઆર્પણે આ બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતોમા ંબે સધુારણા 
કયાા છે. 

 પ્રથમ ગ્રરૂ્પના તમામ લોકોને વીમાકૃત કરવામા ંઆવે તે ગ્રરૂ્પ વીમા સાથે સબંરં્ધત છે, 

જેમા ં વીમા કંર્પનીને નકુસાન થાય તેવી કોઈ ર્પસરં્દગી થતી નથી. ગ્રરૂ્પ ર્પોક્ષલસીઓ 

તમામ સરકારી કમાચારીઓ, ગરીબી રેખા નીચે જીવતા તમામ ર્પરરવારો, મોટા 
કોર્પોરેટ ગ્રરૂ્પના કમાચારીઓના તમામ કુટંુબો વગેરેને આવરી લે છે અને પ્રથમ વખત 

માટે એક કુટંુબ કવચ માગેં તેની સરખામણીમા ં સારી રીતે લેવામા ં આવે છે. આ 

ર્પોક્ષલસીઓ કેટલીક વખત અર્પવાર્દો દૂર કરે છે, જેમા ંર્પયાાપ્ત રકિંમત અર્પવાર્દરૂર્પ હોય 

છે.  

 બીજો સધુારો એ છે કે અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોને સતત આવરરત  

વીમાકવચના ચોક્કસ ગાળા ર્પછી આવરી લેવામા ંઆવે છે. તેમા ંએ ર્સદ્ાતંનુ ંર્પાલન 

થાય છે કે વ્યસ્ક્તમા ંઅગાઉથી રોગ હોય તો ર્પણ તેના લિણો ચોક્કસ સમયગાળા 
સધુી ન રે્દખાય તો તેને ર્નર્િત ક્ષબમારી ગણી ન શકાય.  
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 IX. રાહ જોવાનો પ્રારંક્ષભક ગાળો 

સામાન્ટય હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી શરૂઆતમા ં30 રર્દવસ ર્પછી જ ક્ષબમારીઓને કવચ પ્રર્દાન કરે 

છે (અકસ્માતની સારવાર માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થવાના અર્પવાર્દરૂર્પ કેસને બાર્દ કરતા). 

આ રીતે આવી ક્ષબમારીઓની યાર્દી નીચે મજુબ છેેઃ  
a) મોર્તયો, 
b) ક્ષબનાઇન પ્રોસ્ટેરટક હાયર્પરટ્રોફી,  
c) ગભાાશય દૂર કરવુ,ં  
d) ભગરં્દર,  
e) હરસ,  

 સારણગાઠં,  
 હાઇિોસેલ,  
 સાઇનયરુ્સરટસ,  

 ઘ ૂટંણ/જાંધ પ્રર્તસ્થાર્પન વગેરે  

શરૂઆતના ગાળામા ંઆ ક્ષબમારીઓને આવરી લેવામા ંઆવતી નથી અને વીમા કંર્પનીના 
યોજના પ્રમાણે એક કે બે વષા કે ઉત્ર્પાર્દનની શરતો ર્પર આધારરત વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ હોઈ 

શકે છે. 

ર્દાવા સચંાલક ઓળખ કરે છે કે તેમાથંી કોઈ એક ક્ષબમારી છે કે કેમ અને સ્વીકાયા બને તો 
વ્યસ્ક્તગત પ્રસ્તાવકને કેટલુ ંવીમાકવચ આર્પી શકાય છે. 

 X. બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો 

ર્પોક્ષલસીમા ંબાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતોની યાર્દી હોય છે, જેને આ રીતે વગીકૃત કરી 
શકાશે : 

 I. માતતૃ્વ જેવા ફાયર્દા (જોકે કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓમા ંઆને આવરી લેવામા ંઆવે છે). 
 II. આઉટરે્પશન્ટટ અને ર્દાતંની સારવાર. 
 III. ક્ષબમારીઓ, જેમા ંએચઆઇવી, હોમોન થેરર્પી, મેર્દસ્વીર્પણાની સારવાર, વધં્યત્વની 

સારવાર, કોસ્મેરટક સર્જરીઓ વગેરે આવરી લેવાનો આશય હોતો નથી 
 I. ર્દારૂ/ર્દવાના સેવનથી થતા રોગો. 
 II. ભારતની બહાર તબીબી સારવાર. 
 III. ઊંચી નકુસાનકારક પ્રવરૃ્િઓ, આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, રેરડયોએક્ક્ટવ પ્રદૂષણ. 
 IV. ર્પરરિણો/તર્પાસના હતેઓુ માટે જ પ્રવેશ. 

આ પ્રકારના કેસમા ં ર્દાવા સચંાલન માટે સજંોગો સમજાવવા અર્ત મહત્ત્વપણૂા છે, જેથી 
ર્વશેષ અક્ષભપ્રાય મળે અને ર્પડકારમા ંઆવે તો કાયર્દાની અર્દાલતમા ંયથાથાર્પણે રજૂઆત 

કરી શકાશે. 

 XI. ર્દાવાના સબંધંમા ંશરતોનુ ંર્પાલન  
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વીમા ર્પોક્ષલસી ર્દાવાના કેસમા ં વીમાધારક દ્વારા લેવામા ં આવતી કેટલીક ચોક્કસ 

કામગીરીઓને વ્યાખ્યાર્યત ર્પણ કરે છે, જેમાથંી કેટલીક ર્દાવાની સ્વીકાયાતા માટે 

મહત્ત્વપણૂા છે. 

સામાન્ટય રીતે તેનો સબંધં: 

 I. ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર ર્દાવાની જાણકારી – આર્પણે અગાઉ ર્દાવાની 
જાણકારીનુ ંમહત્ત્વ જોયુ ંછે. કંર્પનીને આ પ્રકારની જાણકારી ર્નર્િત સમયની અંર્દર 

કરવાનો ઉલ્લેખ ર્પોક્ષલસીમા ંહોય છે.  
 II. ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજોની રજૂઆત. 
 III. આવશ્યક હકીકતોની ખોટી રજૂઆત, ખોટંુ વણાન કે તેની જાહરેાત ન કરવામા ં

સામેલ ન હોવુ.ં 

iii. અંર્તમ ચકુવવાર્પાત્ર વળતર ર્પર આવવુ ં

એક વખત ર્દાવાનો સ્વીકાર થાય ર્પછીનુ ં ર્પગલુ ં ચકુવવાર્પાત્ર વળતરની રકમ નક્કી 
કરવાનુ ંછે. તેની ગણતરી કરવા આર્પણે ચકુવવાર્પાત્ર વળતરનો ર્નણાય લેતા ર્પરરબળોને 

સમજવા ર્પડ.ે આ ર્પરરબળો નીચે મજુબ છેેઃ 

i. ર્પોક્ષલસી હઠેળ સભ્યો માટે ઉર્પલબ્ધ વીમાકૃત રકમ 

કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તગત વીમાકૃત રકમ સાથે ઇશ્ય ૂથાય છે, કેટલીક ફ્લોટર આધારે 

ઇશ્ય ૂથાય છે, જેમા ંવીમાકૃત રકમ કુટંુબના તમામ સભ્યોને આવરી લે છે કે સભ્ય ર્દીઠ 

મયાાર્દા સાથે ફ્લોટર આધારરત ર્પોક્ષલસીઓ ર્પણ હોય છે.  

ii. કોઈ કરવામા ંઆવેલા ર્દાવાને ધ્યાનમા ંલીધા ર્પછી સભ્ય માટે ર્પોક્ષલસી હઠેળ ઉર્પલબ્ધ 

બાકી વીમાકૃત રકમેઃ  

જયારે કર્પાતર્પાત્ર ર્દાવાની ચકુવણી થયા ર્પછી બાકી વીમાકૃત રકમની ગણતરી કરવામા ં
આવે છે, ત્યારે હોસ્સ્ર્પટલને પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલ કેશલેસ ઓથોરાઇઝેશનની ર્પણ નોંધ 

લેવાશે. 

 

 

 

iii. રે્પટામયાાર્દાઓ 
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મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓ રૂમના ભાડાની મયાાર્દા, નર્સિંગ ચાજીસ વગેરે વીમાકૃત રકમની 
ટકાવારી સ્વરૂરે્પ કે રૈ્દર્નક મયાાર્દા સ્વરૂરે્પ સ્ર્પષ્ટ કરે છે. આવી જ મયાાર્દા કન્ટસલ્ટન્ટટ ફી, કે 

એમ્પબ્યલુન્ટસ ચાજીસ વગેરે માટે લાગ ુર્પડી શકે છે. 

iv. ક્ષબમારીના સબંધંમા ંકોઈ મયાાર્દાની ચકાસણી 

ર્પોક્ષલસી માતતૃ્વ કવચ કે હૃર્દય સાથે સબંરં્ધત ક્ષબમારી જેવા અન્ટય કોઈ ર્પણ રોગ માટે 

ચોક્કસ રમક કે ટોચમયાાર્દા નક્કી કરી શકે છે.  

v. સકં્ષચત બોનસને ર્પાત્ર છે કે નહીં તેની ચકાસણી 

વીમાધારક કોઈ નો-ક્લેઇમ બોનસ (અગાઉના વષા/વષોમા ં ર્પોક્ષલસીમાથંી ર્દાવો ન કયો 
હોય તેવા કેસમા)ં મેળવવાને ર્પાત્ર છે કે કેમ તેની ખરાઈ કરવી. નો-ક્લેઇમ બોનસ ઘણી 
વખત વધારાની વીમાકૃત રકમ સ્વરૂરે્પ આવે છે, જેમા ં ર્દર્દી/વીમાધારકની વીમાકૃત 

રકમમા ંવધારો થાય છે. કેટલીક વખત સકં્ષચત બોનસ ખોટી રીતે જણાવવામા ંર્પણ આવી 
શકે છે, કારણ કે અગાઉના વષાના અંતે જાણ કરવામા ં આવેલા ર્દાવાઓને ધ્યાનમા ં
લેવાયેલા ન હોઈ શકે છે.  

vi. મયાાર્દા સાથે આવરી લેવાયેલા અન્ટય ખચાા :  

ખચાાઓની અન્ટય મયાાર્દાઓ હોઈ શકે છે ર્દાખલા તરીકે જો સારવાર આયુાવેરર્દક ર્પદ્ર્ત 

હઠેળ લેવામા ંઆવે, તો સામાન્ટય રીતે તેની મયાાર્દા ઘણી ઓછી હોય છે. ર્પોક્ષલસીના ચાર 

વષા ર્પછી હલે્થ ચેક-અર્પના ખચાા ચોક્કસ મયાાર્દામા ંહોય છે. હોસ્સ્ર્પટલ કેશ ચકુવણીની ર્પણ 

રોજજિંર્દી મયાાર્દા હોય છે.  

vii. સહચકુવણી 

સામાન્ટય રીતે આ ચકુવણી અગાઉ આકારણી કરેલા વળતરની ટકાવારી છે. ર્પસરં્દગીના 
સજંોગોમા ં સહચકુવણી લાગ ુ ર્પણ ર્પડી શકે છે – જેમ કે માતાર્ર્પતાના ર્દાવાઓ માટે, 

માતતૃ્વના ર્દાવાઓ માટે, દ્ધદ્વતીય ર્દાવાથી જ કે ચોક્કસ રકમ વટાવ્યા ર્પછી. 

ચકુવવાર્પાત્ર રકમને આ મયાાર્દાઓ સાથે એડજસ્ટ કયાા અગાઉ ચકુવવાર્પાત્ર વળતરની 
ગણતરી ક્ષબનચકુવવાર્પાત્ર ચીજવસ્તઓુની રકમ બાર્દ કરીને કરવામા ંઆવે છે.  

હલે્થ ર્દાવાઓમા ંક્ષબનચકુવવાર્પાત્ર ચીજવસ્તઓુ 

કોઈ ક્ષબમારીની સારવારમા ંખચાને વગીકૃત કરી શકાશેેઃ 
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 સારવાર માટે ખચાા અને  
 સારસભંાળ માટેના ખચાા.  

રોગની સારવાર માટેના ખચાામા ંતમામ તબીબી ખચાા અને સામાન્ટય સરુ્વધાઓ સામેલ છે. 

ઉર્પરાતં હોસ્સ્ર્પટલમા ંઅનકુળૂ રીતે કે ભવ્ય રીતે રોકાણના ખચા ર્પણ સામેલ હોઈ શકે છે.  

સામાન્ટય હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી રોગની સારવાર માટેના ખચાની ભરર્પાઈ કરે છે અને 

ર્પોક્ષલસીમા ં જણાવવામા ં ન આવ્યુ ં હોય, તો લક્ઝરી માટે વધારાના ખચા ચકુવવાર્પાત્ર 

નથી. 

આ ખચાાઓને રજજસ્ટે્રશન ચાર્જ, ર્દસ્તાવેજીકરણ ચાજીસ વગેરે જેવા ક્ષબનસારવારના 
ચાજીસ અને જો સારવાર સાથે સીધા સબંરં્ધત (ર્દાખલા તરીકે ઇનરે્પશન્ટટ ગાળા ર્દરર્મયાન 

પ્રોરટન પરુક ) ખચાામા ંવગીકૃત કરી શકાશે. 

અગાઉ ર્દરેક ટીર્પીએ/વીમા કંર્પની ર્પાસે ક્ષબનચકુવવાર્પાત્ર ચીજવસ્તઓુની ર્પોતાની યાર્દી 
હતી. હવે આ જ યાર્દીને ઇરડા હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દશાન હઠેળ પ્રમાણભતૂ કરવામા ં
આવી છે.  

અંર્તમ ચકુવવાર્પાત્ર વળતર ર્પર ર્પહોંચવા નીચેની પ્રરક્રયા અનસુરવામા ંઆવે છેેઃ 

ટેબલ 2.1 

ર્પગલુ ંI 
રૂમનુ ંભાડંુ, કન્ટસલ્ટન્ટટ ફી વગેરે ર્વર્વધ ખચા હઠેળ તમામ ક્ષબલ અને રસીર્દની 
યાર્દી 

ર્પગલુ ંII 
ર્દરેક ખચા હઠેળ ર્દાવો કરેલી રકમમાથંી ક્ષબનચકુવવાર્પાત્ર ચીજવસ્તઓુની 
બાર્દબાકી 

ર્પગલુ ંIII ર્દરેક ખચા માટે લાગ ુથાય તેવી કોઈ મયાાર્દા  

ર્પગલુ ંIV 
કુલ ચકુવવાર્પાત્ર વળતર ર્પર આવવુ ંઅને વીમાકૃત રકમની અંર્દર છે કે નહીં તે 

ચકાસવુ ં

ર્પગલુ ંV 
જો ચોખ્ખા ચકુવવાર્પાત્ર ર્દાવા ર્પર ર્પહોંચવા લાગ ુર્પડ ેતો કોઈ સહચકુવણીની 
બાર્દબાકી 

 

 

iv. વળતરની ચકુવણી 
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એક વખત ચકુવવાર્પાત્ર વળતરની રકમ આવી જાય, ર્પછી ગ્રાહક કે હોસ્સ્ર્પટલને ચકુવણી 
થાયછે. મજૂંર થયેલ ર્દાવાની રકમ ફાઇનાન્ટસ/એકાઉન્ટટ ર્વભાગની કામગીરી છે અને 

ગ્રાહકને બેન્ટકના ખાતામા ંર્દાવાની રકમ ટ્રાન્ટસફર કરવામા ંઆવે છે કે ચેક દ્વારા ચકુવણી 
કરી શકાશે.  

જયારે ચકુવણી હોસ્સ્ર્પટલને કરવામા ં આવે છે, ત્યારે ચકુવણીમાથંી જરૂરી કરવેરા કાર્પી 
લેવામા ંઆવે છે.  

જયારે ચકુવણીનુ ં સચંાલન થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રશન કરે છે, ત્યારે ર્દરેક વીમા કંર્પની 
ચકુવણી પ્રરક્રયા અલગઅલગ હોઈ શકે છે. ટીર્પીએના કામકાજમા ંવધ ુ ર્વગત ર્પાછળથી 
પરૂી ર્પાડવામા ંઆવે છે.  

ગ્રાહકની પછૂર્પરછના સચંાલન માટે ર્સસ્ટમમા ં ચકુવણીની અર્પડે્ સ મહત્ત્વપણૂા છે. 

સામાન્ટય રીતે આ ર્વગતો કોલ સેન્ટટર/કસ્ટમર સર્વિસ ટીમ સાથે ર્સસ્ટમ મારફતે 

વહેંચવામા ંઆવશે.  

એક વખત ચકુવણી થાય છે ર્પછી ર્દાવાની ર્પતાવટ થઈ ગઈ હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 

કંર્પનીના વ્યવસ્થાર્પન, મધ્યસ્થીઓ, ગ્રાહકો અને ઇરડાને ર્નયર્મત સમયાતંરે વળતરની 
રકમ અને નબંર માટે રરર્પોટ્ાસ મોકલવામા ં આવે છે. ર્પતાવટ થયેલા ર્દાવાના સામાન્ટય 

વગીકરણમા ં ટકાવારીમા ં ર્પતાવટ થયેલા ર્દાવા, રહસ્સા તરીકે ક્ષબનચકુવવાર્પાત્ર રકમ, 

ર્દાવાની ર્પતાવટમા ંસરેરાશ વગેરે બાબતો સામેલ છે.  

v. ર્દસ્તાવેજો/જરૂરી વધારાની મારહતીની ખામીઓનુ ંવ્યવસ્થાર્પન 

ર્દાવાની પ્રરક્રયા હાથ ધરવા મખુ્ય ર્દસ્તાવેજોની યાર્દીની તર્પાસ જરૂરી છે, જે નીચે મજુબ 

છેેઃ 

i. એડર્મશન નોંધ સાથે રડસ્ચાર્જ સમરી,  
ii. સહાયક તર્પાસ અહવેાલો,  
iii. ર્વર્વધ ભાગોમા ંર્વભાજીત અંર્તમ ક્ષબલ,  
iv. પ્રીક્સ્ક્રપ્શન્ટસ અને ફામાસી ક્ષબલો,  
v. ચકુવણીની રસીર્દો,  
vi. ર્દાવાનુ ંફોમા અને  
vii. ગ્રાહકની ઓળખ.  
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અનભુવ ર્દશાાવે છે કે ચારમાથંી એક ર્દાવો મળૂભતૂ ર્દસ્તાવેજોની રક્ષ્ટએ અધરૂો હોય છે. 

એટલે ગ્રાહકને રજૂ ન થયેલા ર્દસ્તાવેજો જમા કરવાની સલાહ આર્પવામા ંઆવે છે અને 

તેઓ આ ર્દાવા સાથે તેને જોડી શકે તે માટે સમયમયાાર્દા ર્પણ પરૂી ર્પાડવામા ંઆવે છે. 

 તે જ રીતે જયારે ર્દાવાની પ્રરક્રયા થાય છે, ત્યારે વધારાની મારહતીની જરૂર ર્પડી શકે છે, 

કારણ કે : 

 પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલી રડસ્ચાર્જ સમરી ઇરડા દ્વારા સકૂ્ષચત યોગ્ય ફોમમેટટમા ંન હોય કે 

ર્નર્દાન કે અગાઉના રોગની કેટલીક ર્વગતો ધરાવતી ન હોય. 

 સારવારની મારહતી ર્વસ્તતૃ ન હોય કે તેમા ંસ્ર્પષ્ટતા જરૂરી હોય. 

 રડસ્ચાર્જ સમરી મજુબ ર્નર્દાનને અનરુૂર્પ સારવાર મેળવવામા ંન આવી હોય કે પ્રર્દાન 

કરવામા ંઆવેલી સારવારનો રોગ સાથે સબંરં્ધત ર્દવાઓ સચૂવવામા ંન આવી હોય. 

 પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલા ક્ષબલોમા ંર્વભાજીત ખચા આર્પવામા ંઆવેલ ન હોય. 

 બે ર્દસ્તાવેજોમા ંવ્યસ્ક્તની ઉંમરમા ંફરક હોવો.  

 રડસ્ચાર્જ સમરી અને ક્ષબલ વચ્ચે ર્દાખલ થવાની અને રજા મળયાની તારીખોમા ંફરક 

હોવો. 

  ર્દાવામા ં હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનની ર્વસ્તતૃ તર્પાસની જરૂર હોય છે અને આ માટે 

હોસ્સ્ર્પટલના ઇનડોર કેસ રે્પર્પર જરૂરી હોય છે. 

બનેં કેસમા ંગ્રાહકને લેક્ષખતમા ં કે ઇમેઇલ મારફતે વધારાની મારહતીની જરૂરરયાત સબંધેં 

મારહતગાર કરવામા ં આવે છે. મોટા ભાગના કેસમા ં ગ્રાહક જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન કરવા 
સિમ હશે. જોકે જરૂરી મારહતી મેળવવી મહત્ત્વપણૂા હોય, ર્પણ ગ્રાહક જવાબ આર્પતા નથી 
તેવા સજંોગો ર્પણ ઊભા થાય છે. આવા રકસ્સામા ંગ્રાહકને રરમાઈન્ટડસા મોકલવામા ંઆવે છે 

કે ર્દાવાની પ્રરક્રયા આગળ ધર્પાવવા મારહતી જરૂરી છે અને આવી ત્રણ રરમાન્ટડસા મોકલ્યા 
ર્પછી ર્દાવાની પ્રરક્રયા બધં કયાાની નોરટસ મોકલવામા ંઆવે છે.  

ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ં તેની સાથે સબંરં્ધત તમામ ર્પત્રવ્યવહારમા ંતમે જોશો કે ર્પત્રની ઉર્પર 

“પવૂાગ્રહ ર્વના” શબ્ર્દનો ઉલ્લેખ કયો હોય છે. ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવા વીમા કંર્પનીના 
અર્ધકારને સરુ્નર્િત કરવા માટેની આ કાયરે્દસરની જરૂરરયાત છે, જે ર્પછી આ ર્પત્રવ્યવહાર 

જળવાઈ રહ ેછે.  
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ઉર્દાહરણ 

વીમા કંર્પની કેસનો ર્વગતસર અભ્યાસ કરવા કેસ રે્પર્પસા માગંી શકે છે અને એવા તારણ ર્પર 

આવી શકે છે કે પ્રરક્રયા/સારવાર ર્પોક્ષલસીની શરતોમા ં આવતી નથી. વધ ુ મારહતી માટેની 
માગંણીને એવી રીતે ન લેવી જોઈએ કે વીમા કંર્પનીએ ર્દાવાનો સ્વીકાર કયો છે.  

ર્દાવાની ર્પતાવટમા ંર્દસ્તાવેજીકરણ અને સમજૂતીમા ંખામીઓનુ ંવ્યવસ્થાર્પન અને જરૂરી 
વધારાની મારહતી મોટો ર્પડકાર છે. જયારે ર્દાવા તમામ જરૂરી મારહતી ર્વના આગળ ન 

વધી શકે, ત્યારે ગ્રાહકને વધનેુ વધ ુમારહતી માગંીને હરેા ન ન કરી શકાય. 

સારી કામગીરીમા ંજરૂરી છે કે આ પ્રકારની ર્વનતંી જરૂર ર્પડી શકે તેવી તમામ મારહતીની 
યાર્દી સાથે એક વખત કરવામા ંઆવે અને ર્પછી કોઈ નવી જરૂરરયાત ઊભી કરવામા ંન 

આવે. 

i. અસ્વીકૃત ર્દાવાઓ 

હલે્થ ર્દાવાઓમા ં અનભુવ ર્દશાાવે છે કે રજૂ થયેલા 10થી 15 ટકા ર્દાવા ર્પોક્ષલસીની 
મયાાર્દામા ંઆવતા નથી. આ માટે ર્વર્વધ કારણો જવાબર્દાર હોઈ શકે છે, જેમાથંી કેટલાકં 

નીચે મજુબ છેેઃ 

a) ભરતી થવાની તારીખ વીમાના ગાળાની અંર્દર આવતી ન હોય. 

b) જે સભ્ય માટે ર્દાવો કરવામા ંઆવ્યો હોય તે વીમાકવચમા ંસામેલ જ ન હોય. 

c) અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગના કારણે (ર્પોક્ષલસીમા ંઆ સ્સ્થર્ત બાકાત રાખવામા ં
આવી હોય).  

d) યોગ્ય કારણ ર્વના રજૂ કરવામા ંક્ષબનજરૂરી ર્વલબં. 

e) કોઈ સરક્રય સારવારનો અભાવ; ભરતી તર્પાસ માટે જ કરવામા ંઆવી હોય. 

f) ર્પોક્ષલસી હઠેળ સારવાર થયેલ રોગ બાકાત રાખવામા ંઆવેલ હોય. 

g) રોગનુ ંકારણ ર્દારૂ કે નશીલા રવ્યોનુ ંસેવન હોય. 

h)  હોસ્સ્ર્પટલમા ં24 કલાકથી ઓછો સમય વીમાધારક કે ર્દર્દીને રહવે ુ ંર્પડયુ ંહોય. 
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ર્દાવાનો અસ્વીકાર (ગમે તે કારણસર) અંગે ગ્રાહકને લેક્ષખતમા ં જાણ કરવી જોઈએ. 

સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારનો અસ્વીકૃર્તનો ર્પત્ર અસ્વીકાર માટેનુ ં કારણ જણાવે છે, 

ર્પોક્ષલસીની શરતો/ર્નયમો જણાવે છે, જેના ર્પર ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે. 

મોટા ભાગની વીમા કંર્પનીઓ જે  પ્રરક્રયા ધરાવે છે, જેના દ્વારા અસ્વીકારને સીર્નયર 

મેનેજર દ્વારા મજૂંરી આર્પવામા ંઆવે છે અને ર્દાવાને મજૂંરી આર્પવા એક અર્ધકૃત વ્યસ્ક્ત 

રાખવામા ંઆવે છે. એવી સરુ્નર્િતતા કરવામા ંઆવે છે કે કોઈ ર્પણ અસ્વીકાર સપંણૂાર્પણે 

વાજબી ગણાય અને વીમાધારક કોઈ કાયર્દાકીય ઉર્પયોગ અજમાવે તો તેને સમજાવી 
શકાય. 

ર્દાવાના અસ્વીકારના કેસમા ં વીમા કંર્પનીમા ં રજૂઆત કરવા ઉર્પરાતં ગ્રાહક ર્પાસે નીચે 

મજુબ ર્વકલ્ર્પો ઉર્પલબ્ધ છેેઃ 

a) વીમા લોકર્પાલ અથવા  
b) ગ્રાહક મચં અથવા 
c) ઇરડા અથવા  
d) કાયર્દાની અર્દાલતો.  

ર્દરેક અસ્વીકારના રકસ્સામા ં ફાઇલની આકારણી કરવામા ં આવે છે કે સામાન્ટય પ્રરક્રયામા ં
અસ્વીકાર કાયરે્દસર તર્પાસમા ં ટકી શકશે કે કેમ અને ર્દસ્તાવેજો સરુક્ષિત જગ્યાએ 

સાચવવામા ંઆવે છે,  

ii. વધ ુર્વગતની તર્પાસ માટે શકંાસ્ર્પર્દ ર્દાવા 

વીમા કંર્પનીઓ તમામ પ્રકારના વ્યવસાયમા ં ગોટાળો અટકાવવા પ્રયાસ કરે છે. 

ગોટાળાયકુ્ત ર્દાવાની સખં્યા વધારે હોવાથી હલે્થ વીમો વીમા કંર્પનીઓ માટે મોટો ર્પડકાર 

છે. 

હલે્થ વીમામા ંથતા ંકેટલાકં ગોટાળાના થોડા ઉર્દાહરણો નીચે મજુબ છેેઃ 

1. ઢોંગ કરવો, સારવાર લેનાર વ્યસ્ક્ત અને વીમાધારક બનેં અલગ હોય. 

2. ર્દાવો કરવા ખોટા ર્દસ્તાવેજો ઊભા કરવા, જેમા ંસારવાર મેળવવામા ંઆવી જ ન હોય. 

3. ખચામા ંખોટો વધારો, જે હોસ્સ્ર્પટલની મર્દર્દથી કે ગોટાળા કરીને બહારના ક્ષબલો રજૂ 

કરીને થાય છે. 
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4. આઉટરે્પશન્ટટ સારવારને ઇનરે્પશન્ટટ/હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનમા ં ફેરવવામા ં આવે છે, જેથી 
ર્નર્દાનનો ખચા વસલૂી શકાય, જે કેટલીક સ્સ્થર્તમા ંવધારે હોઈ શકે છે. 

ગોટાળાઓની નવી ર્પદ્ર્તઓ સાથે રોજજિંર્દા ધોરણે ગોટાળા થાય છે, જેથી વીમા કંર્પનીઓ 

અને ટીર્પીએ એવી સ્સ્થર્ત ર્પર સતત નજર રાખવી જોઈએ અને આ પ્રકારના ગોટાળા 
શોધવા અને તેના ર્પર ર્નયતં્રણ રાખવા ર્પગલા ંલેવા જોઈએ.  

તર્પાસ માટે બે ર્પદ્ર્તઓને આધારે ર્દાવા ર્પસરં્દ થાય છેેઃ 

 I. ર્નયર્મત ર્દાવાઓ અને  
 II. કારણભતૂ ર્દાવાઓ  
ટીર્પીએ કે વીમા કંર્પની આંતરરક ધારાધોરણો સ્થાર્ર્પત કરી શકે છે કે ચોક્કસ સખં્યાના 
ર્દાવાની પ્રત્યિ ખરાઈ કરવી, આ પ્રમાણ કેશલેસ અને વળતરના ર્દાવા માટે અલગ હોઈ 

શકે છે.  

આ ર્પદ્ર્ત હઠેળ ર્દાવા રેન્ટડમ સેસ્મ્પર્પલગં ર્પદ્ર્તનો ઉર્પયોગ કરીને ર્પસરં્દ થાય છે. કેટલીક 

વીમા કંર્પનીઓએ ર્નધાારરત કયુું છે કે ચોક્કસ મલૂ્યથી વધારેના ર્દાવાની તર્પાસ કરવી અને 

મયાાર્દાથી નીચેના ર્દાવાના નમનૂાના સેટ ખરાઈ માટે હાથ ર્પર લેવા. 

બીજી ર્પદ્ર્તમા ં ર્દરેક ર્દાવો ચકાસણીના સેટમાથંી ર્પસાર થાય છે, જેમા ં નીચે મજુબની 
તર્પાસ થાય છેેઃ  

 I. તબીબી ર્પરરિણો કે ર્દવાઓ સાથે સબંરં્ધત ર્દાવાનો ઊંચો રહસ્સો  
 II. ર્પતાવટ કરવા આતરુ ગ્રાહક  
 III. ઓવર-રાઇરટિંગ સાથે ક્ષબલો વગેરે  

જો ર્દાવો સાચો ન હોવાની શકંા જાય, તો ર્દાવાની તર્પાસ થાય છે. જોકે તે નાની હોય છે. 

iii. ટીર્પીએ દ્વારા કેશલેસ ર્પતાવટની પ્રરક્રયા 

કેશલેસ સરુ્વધા કેવી રીતે કામ કરે છે? આ સમજૂતીનુ ંહાર્દા  એ છે કે ટીર્પીએ વીમા કંર્પની 
હોસ્સ્ર્પટલ સાથે સમજૂતી કરે છે. અન્ટય તબીબી સેવા પ્રર્દાતાઓ સાથે ર્પણ સમજૂતીઓ શક્ય 

છે. આર્પણે આ ર્વભાગમા ં કેશલેસ સરુ્વધા પ્રર્દાન કરવા ઉર્પયોગી પ્રરક્રયા ર્પર નજર 

ર્દોડાવીશ ુ: 
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ટેબલ 3.1 

ર્પગલુ ં1 

હલે્થ વીમા ધરાવતો ર્પોક્ષલસીધારક ક્ષબમાર ર્પડ ેછે કે તેને ઇજા થાય છે અને 

એટલે તેને હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થવાની સલાહ આર્પવામા ંઆવે છે. તે (કે 

તેના વતી અન્ટય કોઈ) હોસ્સ્ર્પટલની વીમા ર્વભાગમા ંઆવી ર્વગતો સાથે 

સરં્પકા  સાધશેેઃ 
 I. ટીર્પીએનુ ંનામ,  
 II. તેમના સભ્યર્પર્દનો નબંર,  
 III. વીમા કંર્પનીનુ ંનામ વગેરે 

ર્પગલુ ં2 

હોસ્સ્ર્પટલ જરૂરી મારહતી સરં્પારર્દત કરે છે, જેમ કેેઃ  
D. રોગનુ ંર્નર્દાન  
E. સારવાર,  
F. સારવારકતાા ડૉક્ટરનુ ંનામ,  
G. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવવાના રર્દવસોની અંર્દાજજત સખં્યા અને 
H. અંર્દાજજત ખચા  
આ ર્વગતો કેશલેસ ઓથોરાઇઝેશન ફોમામા ંરજૂ કરવામા ંઆવે છે. 

ર્પગલુ ં3 

કેશલેસ ઓથોરાઇઝેશન ફોમામા ંટીર્પીએ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલી મારહતીનો 
અભ્યાસ કરે છે. તે હોસ્સ્ર્પટલ સાથે ર્પોક્ષલસીની શરતો અને સમંત ર્દર સાથે 

મારહતી ચકાસે છે, (જો કોઈ હોય) અને એવા ર્નણાય ર્પર ર્પહોંચે છે કે કેશલેસ 

ઓથોરાઇઝેશન પ્રર્દાન કરી શકાય કે કેમ અને જો હા, તો કેટલી રકમ મજૂંર 

કરવી જોઈએ.  
ટીર્પીએ ર્નણાય લેવા વધ ુમારહતી માગંી શકે છે. ર્નણાય થયા ર્પછી ર્વના 
ર્વલબેં  તે  હોસ્સ્ર્પટલને જાણ કરે છે.  
બનેં ફોમા ઇરડા હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા હઠેળ પ્રમાણભતૂ થયા છે, 

અંતે અનસુકૂ્ષચતને જુઓ. 

ર્પગલુ ં4 
ર્દર્દીના ખાતામા ંટીર્પીએ દ્વારા મજૂંર થયેલી રકમને અનરુૂર્પ ર્દર્દીને 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મળે છે. સભ્યને ક્ષબનસારવારના ખચાની ચકુવણી 
કરવા  કહવેા મા ંઆવે છે અને ર્પોક્ષલસી હઠેળ સહચકુવણી જરૂરી છે.  
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ર્પગલુ ં5 

જયારે ર્દર્દી રડસ્ચાર્જ માટે તૈયાર હોય, ત્યારે હોસ્સ્ર્પટલ વીમા કંર્પની દ્વારા 
આવરી લેવાયેલા સારવારના વાસ્તર્વક ખચા સામે ટીર્પીએ મજૂંર કરેલી 
ર્દર્દીના ખાતામા ંરકમની ચકાસણી કરે છે. 
જો ઓછી રકમ જમા હોય, તો હોસ્સ્ર્પટલ કેશલેસ સારવાર માટે વધ ુરકમ 

મજૂરં કરવા ર્વનતંી કરે છે.  
ટીર્પીએ તેનો ર્વચાર કરીને યોગ્ય જણાય તો વધારાની રકમ મજૂંર કરે છે. 

ર્પગલુ ં6 
ર્દર્દી નોન-એડર્મર્સબલ ચાજીસ ચકુવે છે અને રજા લે છે. તેમને 

ર્દસ્તાવેજીકરણ પણૂા કરવા ર્દાવા ફોમા અને ક્ષબલ ર્પર હસ્તાિર કરવાનુ ં
કહવેામા ંઆવશે.  

ર્પગલુ ં7 

હોસ્સ્ર્પટલ તમામ કાગક્ષળયા એકત્ર કરે છે અને ક્ષબલની પ્રરક્રયા માટે નીચેના 
ર્દસ્તાવેજો ટીર્પીએને સરુ્પરત કરે છે: 
 I. ર્દાવાનુ ંફોમા 
 II. રડસ્ચાર્જ સમરી/એડર્મશન નોંધ 
 III. ટીર્પીએએ ઇશ્ય ૂકરેલ ર્દર્દી/પ્રસ્તાવકતાા ઓળખકાડા અને ફોટો આઇડીનો 

પરુાવો. 
 IV. અંર્તમ ક્ષબલ 
 V. ર્વસ્તતૃ ક્ષબલ 
 VI. તર્પાસ રરર્પોટ્ાસ 
 VII. પ્રીક્સ્ક્રપ્શન અને ફામાસી ક્ષબલો 
 VIII. ટીર્પીએ દ્વારા મોકલવામા ંઆવેલ મજૂંરીના ર્પત્રો 

ર્પગલુ ં8 

ટીર્પીએ ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરશે અને નીચે મજુબની ર્વગતોની ખરાઈ કયાા 
ર્પછી હોસ્સ્ર્પટલને ચકુવણી માટે ભલામણ કરશેેઃ 
i. જે વ્યસ્ક્ત માટે મજૂંરી આર્પવામા ંઆવી છે તે જ ર્દર્દી છે કે કેમ. 
ii. જે સ્સ્થર્તની સારવાર કરવાની હતી તે જ સારવાર ર્દર્દીને આર્પવામા ં

આવી છે કેમ. 
iii. બાકાત રાખવામા ંઆવેલ સારવારના ખચા, જો કોઈ હોય, ક્ષબલમા ં

સામેલ નથી. 
iv. હોસ્સ્ર્પટલને જણાવવામા ંઆવેલ તમામ મયાાર્દાનુ ંર્પાલન થયુ ંછે કે કેમ. 
v. હોસ્સ્ર્પટલને સમતં હોય તેવા ભાડાના ર્દરનુ ંર્પાલન થયુ ંછે, ચોખ્ખી 

ચકુવવાર્પાત્ર રકમની ગણતરી. 
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કેશલેસ સરુ્વધાનુ ંમલૂ્ય શકંાસ્ર્પર્દ નથી. તે સરુ્વધાનો શે્રષ્ઠ ઉર્પયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણવા 
ગ્રાહક માટે મહત્ત્વપણૂા ર્પણ છે. નોંધવાલાયક મદુ્દા છેેઃ 

1. ગ્રાહકે સરુ્નર્િત કરવુ ંજોઈએ કે તેઓ તેમની ર્પાસે વીમાની ર્વગત ધરાવે છે, જેમ કે: 

 I. ટીર્પીએ કાડા,  
 II. ર્પોક્ષલસી કોર્પી,  
 III. વીમાકવચના શરતો અને ર્નયમો વગેરે  

જયારે આ ઉર્પલબ્ધ ન હોય, ત્યારે તેઓ ટીર્પીએનો સરં્પકા  (24 કલાકની હલે્ર્પલાઇન 

મારફતે) સાધી શકે છે અને ર્વગત માગંી શકે છે. 

2. ગ્રાહકે ચકાસણી કરવી જોઈએ કે કન્ટસક્લ્ટિંગ ડૉક્ટરે સચૂવેલી હોસ્સ્ર્પટલ ટીર્પીએના 
નેટવકામા ં સામેલ છે કે કેમ. જો ના હોય, તો તેમણે ટીર્પીએના નેટવકામા ં ઉર્પલબ્ધ 

ર્વકલ્ર્પો ચકાસવા જોઈએ, જયા ંઆ પ્રકારની સારવા માટે કેશલેસ સરુ્વધા ઉર્પલબ્ધ 

હોય.  
3. તેમને સરુ્નર્િત કરવાની જરૂર છે કે પ્રી-ઓથોરરટી ફોમામમા ંર્વગતો સાચી આર્પી છે કે 

કેમ. આ ફોમાનુ ં 2013મા ં હલે્થ વીમામા ં પ્રમાણીકરણ ર્પર બહાર ર્પડલેી માગાર્દર્શિકા 
મજુબ ઇરાડાએ પ્રમાણીકરણ કયુું છે. જો કેસ સ્ર્પષ્ટ ન હોય, તો ટીર્પીએ કેશલેસ સરુ્વધા 
આર્પવાનો ઇનકાર કરી શકે છે  અથવા વધારાની  પછૂર્પરછ કરી શકે છે. 

4. તેમણે સરુ્નર્િત કરવાની જરૂર છે કે હોસ્સ્ર્પટલના ચાજીસ રૂમના ભાડા ંકે મોર્તયા જેવી 
ચોક્કસ સારવાર ર્પર ટોચમયાાર્દાને અનરુૂર્પ છે કે કેમ.  

જો તેઓ ર્પોક્ષલસીમા ંમજૂંર રકમથી વધારે ખચા કરવા ઇચ્છે તો ખચામા ંતેમનો રહસ્સો કેટલો 
હશે.  

5. ગ્રાહકે અગાઉથી રડસ્ચાર્જ ર્વશે ટીર્પીએને જાણ કરવી જોઈએ અને રડસ્ચાર્જ અગાઉ 

જરૂર ર્પડી શકે તેવી કોઈ વધારાની મજૂંરી ટીર્પીએને મોકલવા હોસ્સ્ર્પટલને ર્વનતંી 
કરવી જોઈએ. તેનાથી ર્દર્દીને હોસ્સ્ર્પટલમા ંક્ષબનજરૂરી રાહ  જોવી ર્પડ.ે  

શક્ય છે કે ગ્રાહક ર્વનતંી કરે અને હોસ્સ્ર્પટલમા ંકેશલેસ સારવાર માટે મજૂંરી લે, ર્પણ અન્ટય 

જગ્યાએ ર્દર્દીને ર્દાખલ કરવાનો ર્નણાય કરે. આવા રકસ્સાઓમા ંગ્રાહકને મારહતગાર કરવા 
જોઈએ અને કેશલેસ મજૂંરીનો ઉર્પયોગ થયો નથી તેવી મારહતી ટીર્પીએને આર્પવા 
હોસ્સ્ર્પટલને જણાવવુ ંજોઈએ. 
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જો આવુ ંન થાય, તો ગ્રાહકની ર્પોક્ષલસીમા ંમજૂંર થયેલી રકમ અટકી શકે છે અને ર્પછીની 
ર્વનતંીની મજૂંરીમા ંતેની અસર ર્પડી શકે છે. 

 

C. હલે્થ વીમાના ર્દાવામા ંર્દસ્તાવેજીકરણ 

હલે્થ વીમાના ર્દાવાઓમા ં પ્રોસેર્સિંગ માટે ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજોની જરૂર પડે  છે, જે અગાઉ 

જણાવ્યા છે. ર્દરેક ર્દસ્તાવેજ બે મખુ્ય પ્રશ્નોનો જવાબ આર્પવામા ં સહાયક હશે તેવી અરે્પિા 
રાખવામા ંઆવે છે – સ્વીકાયાતાા (ર્દાવો ચકુવવાર્પાત્ર છે?) અને અગર હા  હોય  તો  કેટલી હર્દ 

સધુી (કેટલુ ંવળતર?) 

આ ર્વભાગ ગ્રાહક દ્વારા રજૂ કરવાના જરૂરી ર્દરેક ર્દસ્તાવજની જરૂરરયાત અને ર્વગત સમજાવે 

છેેઃ 

i. રડસ્ચાર્જ સમરી 

રડસ્ચાર્જ સમરીને સૌથી મહત્ત્વપણૂા ર્દસ્તાવેજ ગણી શકાશે, જે હલે્થ વીમાના ર્દાવાની ર્પતાવટ 

માટે ખબુ જરૂરી છે. તેમા ંર્દર્દીની સ્સ્થર્ત અને સારવાર ર્વશે સપંણૂા મારહતી ર્વગતસર હોય છે.  

ઇરડાની પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા મજુબ પ્રમાણભતૂ રડસ્ચાર્જ સમરીની ર્વગત નીચે મજુબ છેેઃ 

1. ર્દર્દીનુ ંનામ  
2. ટેલીફોન નબંર/મોબાઇલ નબંર 
3. આઇર્પીડી નબંર 
4. એડર્મશન નબંર 
5. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર/ડૉક્ટસાનુ ંનામ, સરં્પકા  નબંરો અને ર્વભાગ/સ્રે્પશ્યાક્ષલટી 
6. ર્દાખલ થયાની તારીખ  
7. રજા મળયાની તારીખ અને સમય 
8. એમએલસી નબંર/એફઆઇઆર નબંર 
9. ર્દાખલ થયા સમયે કામચલાઉ ર્નર્દાન 
10. રજા મળતી વખતે અંર્તમ ર્નર્દાન 
11. આઇસીડી-10 કોડ કે અન્ટય કોઈ કોડ, જે અંર્તમ ર્નર્દાન માટે ઓથોરરટી દ્વારા સકૂ્ષચત 

કરેલ છે 
12. સમયગાળા સાથે વતામાન ફરરયાર્દો 
13. વતામાન ક્ષબમારીનો સારાશં 
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14. ભરતી સમયે શારીરરક ચકાસણીના મખુ્ય તારણો 
15. ર્દારૂ, તમાકુ કે નશીલા રવ્યોની રહસ્ટ્રી, જો કોઈ હોય તો, 
16. અગાઉની તબીબી અને સજર્જકલ રહસ્ટ્રી, જો કોઈ હોય તો 
17. ર્નર્દાન અને સારવાર 
18. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન મખુ્ય ચકાસણીનો સારાશં 
19. હોક્સ્ટર્પલમા ંસારવાર, જરટલતા સરહત જો કોઈ હોય  
20. રડસ્ચાર્જ વખતે સલાહ, 
21. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર/અર્ધકૃત ટીમ ડૉકટરનુ ંનામ અને સહી 
22. ર્દર્દી/એટેન્ટડન્ટટનુ ંનામ/સહી 

સારી રીતે લખાયેલી રડસ્ચાર્જ સમરી ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરનાર વ્યસ્ક્તને ક્ષબમારી/ઇજા અને 

સારવારને સમજવામા ં ઘણી મર્દર્દ કરે છે, જેથી ર્પતાવટ ઝડર્પથી થાય છે. જયા ં કમનસીબે 

ર્દર્દીનુ ંમતૃ્ય ુથાય છે, ત્યા ંઘણી હોસ્સ્ર્પટલોમા ંરડસ્ચાર્જ સમરીને ડથે સમરી કહવેાય છે. 

આ રડસ્ચાર્જ સમરી હંમેશા ઓરરજજનલ માગંવામા ંઆવે છે. 

ii. તર્પાસના અહવેાલો 

તર્પાસના અહવેાલો ર્નર્દાન અને સારવારની સરખામણી કરવામા ં મર્દર્દ કરે છે, જેથી 
હોસ્સ્ર્પટલમા ં ભરતી થઈને સારવાર ર્દરર્મયાન કરાવેલ  સારવાર અને પ્રગર્તકારક ચોક્કસ 

સ્સ્થર્ત સમજવા જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે.  

સામાન્ટય રીતે તર્પાસ અહવેાલોમા ંસામેલ છે: 

A. લોહીના ર્પરરિણના અહવેાલો; 
B. એક્સ-રેના અહવેાલો;  
C. સ્કેનના અહવેાલો અને  
D. બાયોપ્સીના અહવેાલો  

તમામ તર્પાસ અહવેાલો નામ, ઉંમર, જાર્ત, ર્પરરિણની તારીખ વગેરે ધરાવે છે અને સામાન્ટય 

રીતે ઓરરજજનલ રજૂ કરવામા ંઆવે છે. વીમા કંર્પની ર્વનતંી ર્પર ગ્રાહકને એક્સ-રે રફલ્મો અને 

અન્ટય અહવેાલો ર્પરત કરી શકે છે. 
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iii. ર્વસ્તતૃ ક્ષબલો : 

આ ર્દસ્તાવેજ વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ કેટલી ચકુવણીની જરૂર છે તેનો ર્નણાય કરે છે. અગાઉ ક્ષબલ 

માટે પ્રમાણભતૂ ફોમમેટટ ન હોવા છતા ંઇરડા પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા આ માટે ફોમમેટટ પ્રર્દાન કરે છે, 

જેની અંતગાત સામાન્ટય રીતે સગંરઠત અને ર્વસ્તતૃ ક્ષબલના આરે્પલ હોય છે. ર્વદ્યાથીને ઇરડાની 
વેબસાઇટ ર્પર ઉર્પલબ્ધ ર્વગતો સમજવાની સલાહ છે. 

જયારે કુલ ક્ષબલ સપંણૂા ક્ષચત્ર રજૂ કરે છે, ત્યારે ર્વસ્તતૃ ક્ષબલ સરં્દભા સાથે ર્વભાજીન પ્રર્દાન કરશે. 

ક્ષબનચકુવવાર્પાત્ર ખચાાની તર્પાસ ર્વસ્તતૃ ક્ષબલન ઉર્પયોગ કરીને થાય છે, જયા ં ક્ષબનસ્વીકાયા 
ખચાાનો ઉર્પયોગ ખચા હઠેળ કર્પાત માટે થાય છે.  

ક્ષબલો મળૂ સ્વરૂરે્પ અસલ મળવા જોઈએ.  

iv. ચકુવણીની રસીર્દ 

િર્તપરૂ્તિના કરાર તરીકે હલે્થ વીમા ર્દાવાની ભરર્પાઈમા ંહોસ્સ્ર્પટલ ર્પાસેથી ચકુવાયેલી રકમની 
ઔર્પચારરક રસીર્દની જરૂર ર્પડશે.  

જયારે ચકુવાયેલા ક્ષબલ કુલ ક્ષબલને અનરુૂર્પ હોવુ ંજોઈએ, ત્યારે ઘણી હોસ્સ્ર્પટલ ચકુવવાર્પાત્ર 

રકમમા ં કન્ટસેશન કે રડસ્કાઉન્ટટ પ્રર્દાન કરે છે. આ પ્રકારના કેસમા ં વીમા કંર્પનીને ર્દર્દી વતી 
વાસ્તર્વક રકમ ચકુવવાનુ ંજ કહવેાય છે. 

રસીર્દને નબંર હોવો જોઈએ અને/અથવા ર્સક્કો થયેલો હોવો જોઈએ અને મળૂ અસલ રજૂ થવુ ં
જોઈએ. 

v. ર્દાવાનુ ંફોમા 

ર્દાવાનુ ંફોમા ઔર્પચારરક હોય છે અને ર્દાવાની પ્રરક્રયા માટે કાયરે્દસર ર્વનતંી છે તેમજ ગ્રાહકની 
મળૂ સહી સાથે રજૂ કરવામા ં આવે છે. ર્દાવાના ફોમાને હવે ઇરડા દ્વારા પ્રમાણભતૂ કરવામા ં
આવ્યુ ંછે અને તેમા ંમખુ્યત્વે નીચેની ર્વગતો સામેલ છે : 

1. મખુ્ય વીમાધારકની ર્વગત અને ર્દાવો કરવામા ંઆવ્યો છે તે ર્પોક્ષલસી નબંર. 

2. વીમાની રહસ્ટ્રીની ર્વગત. 

3. હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થયેલી વીમાધારકની ર્વગત  
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4. હોસ્સ્ર્પટલમા ં ર્દાખલ થઈને સારવાર લેવાની ર્વગત, જેમ કે હોસ્સ્ર્પટલ રૂમ કેટેગરી, 
ર્દાખલ થવાની અને રજા મેળવવાની તારીખ અને સમય, અકસ્માતનો કેસ ર્પોક્ષલસમા ં
કયો છે કેમ, ર્દવાની ર્સસ્ટમ વગેરે 

5. હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થવુ ંર્પડયુ ંહતુ ંતે માટે ર્દાવાની ર્વગત અને, જેમા ંખચાનુ ંબે્રકડાઉન, 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ થયા અગાઉ અને ર્પછીનો ગાળો, ઉચક/રોકડ ર્દાવાના ઉઘરાવેલ 
રકમની ર્વગત વગેરે. 

6.  સલંગ્ન ક્ષબલની ર્વગત 

7. મજૂંર ર્દાવાની રકમ મેળવવા મખુ્ય વીમાધારકના બેન્ટકની ર્વગત 

8. વીમાધારકનુ ંજાહરેનામુ.ં 

રોગ, સારવાર વગેરે મારહતી ઉર્પરાતં વીમાધારક ર્પાસેથી જાહરેનામુ ંકાયર્દાની રક્ષ્ટએ ર્દાવાના 
ફોમાને સૌથી મહત્ત્વપણૂા ર્દસ્તાવેજ બનાવે છે.  

આ જાહરેનામુ ં ર્દાવામા ં “સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના ર્દસ્તાવેજ” તરીકે લાગ ુ ર્પડ ે છે, તેનુ ં ઉલ્લઘંન 

ર્પોક્ષલસી હઠેળ જોગવાઈની ખોટી રજૂઆતને આકષમેટ છે. 

vi. ઓળખનો પરુાવો 

આર્પણા જીવનમા ંર્વર્વધ પ્રવરૃ્િઓમા ંઓળખના પરુાવાનો ઉર્પયોગ વધવાની સાથે ઓળખનો 
પરુાવો મહત્ત્વપણૂા હતેસુર કામ કરે છે એટલે જે વીમાધારક વ્યસ્ક્ત અને સારવાર અર્પાયેલી 
વ્યસ્ક્ત એક જ છે કે કેમ તેની ખરાઈ કરે છે. 

સામાન્ટય રીતે ઓળખ ર્દસ્તાવેજની માગંણી થઈ શકે છે, જેમા ંઆ સામેલ હોઈ શકે છેેઃ 

 I. મતર્દાતા ઓળખર્પત્ર,  
 II. િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ,  
 III. રે્પન કાડા,  
 IV. આધાર કાડા વગેરે  

કેશલેસ ર્દાવાઓમા ંઓળખના પરુાવાનો આગ્રહ રાખવાથી છેતરર્ર્પિંડીમા ંનોંધર્પાત્ર ઘટાડો થયો 
છે, કારણ કે હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી થતા અગાઉ ઓળખનો પરુાવો માગંવામા ંઆવે 

છે, જે ખરાઈની હોસ્સ્ર્પટલને ફરજ ર્પાડ ેછે અને તે વીમા કંર્પની કે ટીર્પીએને રજૂ કરવામા ંઆવે 

છે. 



 

285 
 

વળતરના ર્દાવાઓમા ંઓળખનો પરુાવો ઓછો હતે ુપરૂો ર્પાડ ેછે.  

vii. ચોક્કસ ર્દાવાઓ કરવા આકસ્સ્મક ર્દસ્તાવેજો 

કેટલાકં ચોક્કસ પ્રકારના ર્દાવામા ંઉર્પરોક્ત ર્દસ્તાવેજો ઉર્પરાતં વધારાના ર્દસ્તાવેજો જરૂરી છે, 

જે આ પ્રમાણે છેેઃ 

i. અકસ્માતના ર્દાવો, જેમા ંએફઆઇઆર કે રજજસ્ટડા ર્પોલીસ સ્ટેશનને હોસ્સ્ર્પટલ દ્વારા 
ઇશ્ય ૂથતુ ંતબીબી-કાયર્દાકીય પ્રમાણર્પત્ર. તે અકસ્માતનુ ંકારણ જણાવે છે અને 

ટ્રારફક અકસ્માતના કેસમા ંવ્યસ્ક્ત ર્દારૂના નશામા ંહતી કે કેમ તે ર્વશે મારહતી આરે્પ 

છે. 

ii. જરટલ કે ઊંચા મલૂ્યના ર્દાવાઓમા ંકેસ ઇનડોર રે્પર્પસા. ઇનડોર કેસ રે્પર્પર કે કેસ શીટ 

એવો ર્દસ્તાવેજ છે, જેને હોસ્સ્ર્પટલ જાળવે છે અને તેમા ં હોસ્સ્ર્પટલમા ં સારવાર 

ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ ર્દર્દીને આર્પવામા ંઆવતી સારવારની સપંણૂા ર્વગત હોય છે.  

iii. ડાયાલીર્સસ/કેમોથેરર્પી/રફક્ષઝયોથેરર્પી ચાટ્ાસ, જે લાગ ુર્પડ ેતે. 

iv. હોસ્સ્ર્પટલ રજજસ્ટે્રશન પ્રમાણર્પત્ર, જેમા ંહોસ્સ્ર્પટલની વ્યાખ્યાનુ ંર્પાલન થયુ ંછે કે કેમ તે 

ચકાસવામા ંઆવે છે.  

ર્દાવાની ટીમ ર્દાવાની પ્રરક્રયાને આગળ ધર્પાવવા આંતરરક ર્દસ્તાવેજ ફોમમેટ્સનો ઉર્પયોગ કરે 

છે, જે આ પ્રમાણે છેેઃ  

a) ર્દસ્તાવેજની ખરાઈ માટે તર્પાસયાર્દીઓ,  

b) ચકાસણી/ર્પતાવટ ર્પત્રક,  

c) ગણુવિાની ચકાસણી/ર્નયતં્રણ ફોમમેટટ.  

આ ફોમમેટટ તમામ વીમા કંર્પનીઓમા ંએકસરખી હોતી નથી તેમ છતા ંસામાન્ટય ર્વગતોના નમનૂા 
સાથે ચાલો ર્દસ્તાવેજોનો અભ્યાસ કરીએ. 

ટેબલ 2.1 

 I.  
ર્દસ્તાવેજ ખરાઈ 

ર્પત્રક 

તે બધામા ંસરળ છે, ર્દસ્તાવેજોની યાર્દી ર્પર નોંધ સાથે 

ર્નશાની કરવામા ંઆવે છે કે આ ગ્રાહક દ્વારા રજૂ થયેલ 

છે. કેટલીક વીમા કંર્પનીઓ ગ્રાહકને ર્પહોંચ તરીકે તેની 
નકલ આર્પી શકે છે. 
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 II.  
તર્પાસ/પ્રરક્રયા 
ર્પત્રક 

સામાન્ટય રીતે તે ર્સિંગલ ર્પત્રક છે, જયા ંસપંણૂા પ્રરક્રયા 
નોંધ લેવામા ંઆવે છે. 

 I. ગ્રાહકનુ ંનામ અને આઇડી નબંર 
 II. ર્દાવાનો નબંર, ર્દાવાના રે્પર્પસા મળયાની તારીખ 
 III. ર્પોક્ષલસીની સમીિા, જોગવાઈ 64વીબી પતૂાતા 
 IV. વીમાકૃત રકમ અને વીમાકૃત રકમનો ઉર્પયોગ 
 V. હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન અને રજા મળયાની તારીખ 
 VI. ર્નર્દાન અને સારવાર 
 VII. ર્દાવા સ્વીકાયાતા/કારણસર પ્રરક્રયા રટપ્ર્પણીઓ 
 VIII. વળતરની ગણતરી 
 IX. પ્રરક્રયા કરનાર લોકોના નામ અને તારીખ સાથે 

ર્દાવાની રહલચાલ 

 III.  

ગણુવિા 
ચકાસણી/ર્નયરં્ત્રત 

ફોમમેટટ 

ર્દાવા સચંાલક ર્સવાયની વ્યસ્ક્ત દ્વારા ર્દાવાની ચકાસણી 
માટે અંર્તમ ચકાસણી કે ગણુવિા ર્નયતં્રણ ફોમમેટટ/પ્રારૂર્પ 

તર્પાસ યાર્દી અને ર્દાવાની તર્પાસ પ્રશ્રોિરી ઉર્પરાતં 

ગણુવિા ર્નયતં્રણ/ઓરડટ ફોમમેટટને નીચે સબંરં્ધત 

મારહતીમા ંસામેલ ર્પણ કરાશેેઃ  
 I. ર્દાવાની ર્પતાવટ, 
 II. ર્દાવાનો અસ્વીકાર અથવા  
 III. વધારાની મારહતી માટે ર્વનતંી.  

 
 

સ્વયરં્પરરિણ 3 

ઇન-રે્પશન્ટટની તમામ સારવાર સબંરં્ધત ર્દસ્તાવેજોમા ંકયો ર્દસ્તાવેજ હોસ્સ્ર્પટલ ર્પોતાની ર્પાસે 

જાળવે છે? 

 I. તર્પાસ અહવેાલ 
 II. ર્પતાવટનુ ંર્પત્રક 
 III. કેસ રે્પર્પર 
 IV. હોસ્સ્ર્પટલ રજજસ્ટે્રશન પ્રમાણર્પત્ર 
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D. ર્દાવા કે વળતર માટેનુ ંભડંોળ 

I. ભડંોળ  

આ ભડંોળનો સબંધં વીમાની સ્સ્થર્તને આધારે વીમા કંર્પનીની બકુમા ંતમામ ર્દાવાઓનુ ંવળતર 

પ્રર્દાન કરવા માટેની જોગવાઈની રકમ સાથે છે. જયારે આ બકુ અર્ત સરળ હોય છે, ત્યારે 

અનામત ભડંોળની પ્રરક્રયા અર્ત કાળજીપવૂાક હાથ ધરવામા ંઆવે છે – તેમા ંકોઈ ર્પણ ભલૂ 

વીમા કંર્પનીના નફા અને નાણાકીય સદ્રતાના માજર્જનને અસર કરે છે. અત્યારે પ્રરક્રયાની 
વ્યવસ્થા કોઈ ર્પણ સમયે અનામત ભડંોળની ગણતરી કરવા સિમતા ધરાવે છે. 

 

સ્વયરં્પરરિણ 4 

વીમાની સ્સ્થર્ત ર્પર આધારરત વીમા કંર્પનીની બકુમા ં તમામ ર્દાવા કે વળતર માટે કરેલી 
અનામત ભડંોળની જોગવાઈ ________ તરીકે ઓળખાય છે. 

1. પકુ્ષલિંગ 
2. જોગવાઈ 
3. અનામત ભડંોળ 
4. રોકાણ 

E. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટસા (ટીર્પીએ)ની ભરૂ્મકા 

I. ભારતમા ંટીર્પીએની શરૂઆત 

વષા 2000મા ંવીમા િેત્રને ખાનગી કંર્પનીઓ માટે ખલુ્લુ ંમકૂવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં ર્દરર્મયાન નવા 
ઉત્ર્પાર્દનો પ્રસ્તતુ થવાની સાથે હલે્થ ઉત્ર્પાર્દનો માટેની માગમા ંર્પણ વધારો થયો હતો. એટલે 

હલે્થ વીમામા ં વેચાણ ર્પછીની સેવા પ્રર્દાન કરવા એક ચેનલની જરૂરરયાત અનભુવાતી હતી, 
જેણે વ્યાવસાર્યક થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટસા (ટીર્પીએ) માટેની તક પ્રર્દાન કરી હતી. 

આ જોઈને વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામડંળે ઇરડા ર્પાસેથી લાઇસન્ટસ હઠેળ બજારમા ં
ટીર્પીએને કામ કરવાની મજૂંરી આર્પી હતી અને તેઓ ઇરડા (થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટસા – હલે્થ 

વીમા) ર્નયમનો, 2001ની જોગવાઈઓ પણૂા કરશે તેવો આરે્દશ આપ્યો હતો, જેને 17 

સપ્ટેમ્પબર, 2001ના રોજ નોરટફાઇ કરવામા ંઆવ્યો હતો.  



 

288 
 

વ્યાખ્યા 

ર્નયમનો મજુબ,  

"થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટસા કે ટીર્પીએ એટલે ઇરડા (થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટસા – હલે્થ સેવાઓ) 

હઠેળ ઓથોરરટી દ્વારા લાઇસન્ટસ ધરાવતી કોઈ વ્યસ્ક્ત, જે હલે્થ સેવા પ્રર્દાન કરવાના હતેસુર 

વીમા કંર્પની દ્વારા ફી કે વળતર માટે સકંળાયેલી હોય છે. 

"ટીર્પીએ દ્વારા હલે્થ સેવાઓ" એટલે હલે્થ વીમાના વ્યવસાય સાથેના સબંધંમા ંસમજૂતી હઠેળ 

વીમા કંર્પનીને ટીર્પીએ દ્વારા આર્પવામા ંઆવતી સેવાઓ, ર્પણ તે વીમા કંર્પનીના વ્યવસાયમા ં
કે હલે્થ વીમા વ્યવસાયમા ં પ્રત્યિ કે ર્પરોિ રીતે કે ર્દાવાની સ્વીકાયાતા કે અસ્વીકાયાતાના 
ર્નણાયમા ંસકંળાયેલી હોતી નથી.  

એટલે ટીર્પીએ સેવાની તક વેચાણ ર્પછી અને વીમા ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂથયા ર્પછી શરૂ થાય છે. વીમા 
કંર્પનીઓ ટીર્પીએનો ઉર્પયોગ ન કરતી હોય તેવા કેસમા ંઇન-હાઉસ ટીમ દ્વારા સેવાઓ પ્રર્દાન 

કરવામા ંઆવે છે.  

II. હલે્થ વીમાના વેચાણ ર્પછીની સેવાઓ 

 I. એક વખત પ્રસ્તાવ (અને પ્રીર્મયમ)નો સ્વીકાયા થાય, ર્પછી વીમાકવચ શરૂ થાય છે. 
 II. જો ર્પોક્ષલસીની સેવા માટે ટીર્પીએનો ઉર્પયોગ થાય, તો વીમા કંર્પની ગ્રાહક અને 

ર્પોક્ષલસી ર્વશેની મારહતી ટીર્પીએને પ્રર્દાન કરે છે. 
 III. ટીર્પીએ સભ્યોની નોંધણી કરે છે (જયારે પ્રસ્તાવકતાા ર્પોક્ષલસી લેનાર વ્યસ્ક્ત છે, ત્યારે 

સભ્યો ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલી વ્યસ્ક્તઓ છે) અને ભૌર્તક કે ઇલેક્ટ્રોર્નક રીતે 

કાડા સ્વરૂરે્પ સભ્ય ઓળખર્પત્ર ઇશ્ય ૂકરી શકે છે. 
 IV. ટીર્પીએનુ ંસભ્યર્પર્દ કેશલેસ સરુ્વધાનો લાભ લેવા તેમજ સભ્યને હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી 

થવા કે સારવાર લેવા મર્દર્દની જરૂર હોય છે ત્યારે ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરવા માટે ઉર્પયોગી 
છે.  

 V. ટીર્પીએ ર્દાવા કે કેશલેસ ર્વનતંીની પ્રરક્રયા કરે છે અને વીમા કંર્પની સાથે સમંત 

સમયમયાાર્દાની અંર્દર સેવા પ્રર્દાન કરે છે. 

ટીર્પીએની ભરૂ્મકા ર્પોક્ષલસીની ફાળવણીના સમયે સર્વિસ પ્રર્દાન કરતી સસં્થા તરીકે ટીર્પીએના 
નામ સાથે શરૂ થાય છે. ર્પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન આ સેવા આર્પવાની ફરજ જળવાઈ રહ ેછે 

અને ર્દાવાના રરર્પોરટિંગ માટે ર્પોક્ષલસી હઠેળ મજૂંર થયેલ વધ ુગાળામા ંર્પણ જળવાઈ રહ ેછે. 
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જયારે હજારો ર્પોક્ષલસીની સેવાઓ આર્પવામા ંઆવે છે, ત્યારે કામગીરી જળવાઈ રહ ે છે, ખાસ 

કરીને એક જ ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂથાય છે અને એક જ ટીર્પીએ ર્પોક્ષલસીની સેવા પ્રર્દાન કરે છે. 

III. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટર (ટીર્પીએ)નો હતે ુ

હલે્થ વીમામા ંથડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટે્રટરની ર્વભાવના નીચેના હતેસુર ઊભી કરવામા ંઆવી છે 

તેવુ ંકહી શકાશેેઃ 

i. ગ્રાહકને જરૂરરયાતના સમયે શક્ય તમામ રીતે હલે્થ વીમાની સેવા સલુભ કરવી. 
ii. નેટવકા  હોસ્સ્ર્પટલ્સમા ંવીમાકૃત ર્દર્દી માટે કેશલેસ સારવારની વ્યવસ્થા કરવી. 
iii. પ્રસ્તતુ થયેલા અને વીમા કંર્પનીની પ્રરક્રયા અને માગાર્દર્શિકા મજુબ ગ્રાહકના ર્દાવાની 

ર્પતાવટ ઝડર્પથી અને યોગ્ય રીતે કરવી. 
iv. હલે્થ વીમાના ર્દાવા અને સબંરં્ધત સેવાઓનુ ંસચંાલન કરવા કાયાકારી કુશળતા ઊભી 

કરવી. 
v. ગ્રાહકોને સમયસર અને યોગ્ય રીતે જવાબ આર્પવો. 
vi. એવુ ંવાતાવરણ ઊભુ ંકરવુ ંજેમા ંવાજબી રકિંમતે હલે્થકેરની ગણુવિાયકુ્ત સેવા 

મેળવવા વીમાધારક સિમ બને અને  
vii. ક્ષબમારીના પ્રમાણ, ખચા, પ્રરક્રયાઓ, રોકાણની લબંાઈ વગેરે સાથે સબંરં્ધત પ્રસ્તતુ 

ડટેા મેળવવા કે એકત્ર કરવા મર્દર્દ કરવી  
 

IV. વીમા કંર્પની અને ટીર્પીએ વચ્ચેનો સબંધં 

ઘણી વીમા કંર્પનીઓ હલે્થ વીમાની ર્પોક્ષલસીઓના વેચાણ ર્પછીની સેવાઓ માટે ટીર્પીએની 
કામગીરીનો લાભ લે છે, જયારે થોડી વીમા કંર્પનીઓ, ખાસ કરીને જીવન વીમા િેત્ર ર્પણ 

ર્પોક્ષલસીપવૂમેટ તબીબી ચકાસણની સેવા મેળવવા ટીર્પીએની સહાય લે છે. 

વીમા કંર્પની અને ટીર્પીએ વચ્ચે કરારબદ્ સબંધં હોય છે, જેમા ંઘણી જરૂરરયાતો અને પ્રરક્રયાઓ 

સકંળાયેલી હોય છે. ઇરડા હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકાએ હવે ટીર્પીએ અને વીમા કંર્પની 
વચ્ચે કરાર માટે સકૂ્ષચત પ્રમાણભતૂ જોગવાઈનો સેટ પ્રર્દાન કયો છે અને માગાર્દર્શિકા બનાવી 
છે.   

વીમા કંર્પનીઓ ટીર્પીએ ર્પાસેથી નીચેની સેવાઓની અરે્પિા રાખે છેેઃ 

a) પ્રર્દાતા નેટવરકિંગ સેવાઓ 
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ટીર્પીએ વીમાધારકોને હલે્થ ર્દાવાઓ માટે કેશલેસ ર્દાવા ચકુવણી પ્રર્દાન કરવાના હતેસુર સમગ્ર 

રે્દશમા ં હોસ્સ્ર્પટલના નેટવકા  સાથે સબંધંનુ ં ર્નમાાણ કરે છે તેવી અરે્પિા રાખવામા ં આવે છે. 

ઇરડાએ તાજેતરમા ંરજૂ કરેલી માગાર્દર્શિકા ર્ત્રર્પિીય સબંધંની જરૂરરયાત વ્યક્ત કરે છે, જેમા ં
વીમા કંર્પની અને ટીર્પીએ વચ્ચે જ નહીં ર્પણ ટીર્પીએ અને વીમાધારક વચ્ચેનો સબંધં ર્પણ 

સામેલ છે.  

તેઓ હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થવાની ર્વર્વધ પ્રરક્રયાઓ માટે વાજબી ર્દરની વાટાઘાટ ર્પણ કરે છે 

અને આ પ્રકારની નેટવકા  હોસ્સ્ર્પટલમાથંી વીમા કંર્પનીઓ અને વીમાધારકો માટે ઓછા ખચમેટ 
રે્પકેજ ર્પણ મેળવે છે. 

b) કોલ સેન્ટટર સેવાઓ 

સામાન્ટય રીતે ટીર્પીએ રાતે, શર્ન-રર્વ અને રજાના રર્દવસો સરહત હંમેખા એટલે 24*7*365 માટે 

ટોલ-ફ્રી નબંર સાથે કોલ સેન્ટટરને કાયારત રાખશે તેવી અરે્પિા રાખવામા ંઆવે છે. ટીર્પીએના 
કોલ સેન્ટટર આ સબંરં્ધત મારહતી પ્રર્દાન કરશેેઃ 

i. ર્પોક્ષલસી હઠેળ ઉર્પલબ્ધ કવચ અને લાભ. 
ii. હલે્થ વીમા સાથે સબંરં્ધત પ્રરક્રયાઓ અને ર્પદ્ર્તઓ. 
iii. સેવાઓ અને કેશલેસ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનના સબંધંમા ંમાગાર્દશાન. 
iv. નેટવકા  હોસ્સ્ર્પટલ સબંર્ધત મારહતી. 
v. ર્પોક્ષલસી હઠેળ ઉર્પલબ્ધ બાકી વીમાકૃત રકમ ર્પરની મારહતી. 
vi. ર્દાવાની સ્સ્થર્ત ર્પર મારહતી. 
vii. ર્દાવાના કેસમા ંગમુ ર્દસ્તાવેજો ર્પર સલાહ. 

કોલ સેન્ટટર રાષ્ટ્રીય ટોલ ફ્રી નબંર મારફતે સલુભ હોવા જોઈએ અને ગ્રાહક સેવા કમાચારી 
ગ્રાહકો દ્વારા બોલાતી મોટા ભાગની ભાષામા ંસવંાર્દ સાધવા સિમ હોવા જોઈએ. આ ર્વગતનુ ં
સચંાલન વીમા કંર્પનીઓ અને તેમના ટીર્પીએ વચ્ચે કરાર દ્વારા થાય છે.  

c) કેશલેસ સલુભ સેવાઓ 

વ્યાખ્યા 

"કેશલેસ સરુ્વધા" એટલે વીમા કંર્પની દ્વારા વીમાધારકને આર્પવામા ં આવતી સેવા, જેમા ં
ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમોને અનરુૂર્પ વીમાધારક દ્વારા મેળવવામા ં આવેલી સારવારના 
ખચાની ચકુવણી વીમા કંર્પની દ્વારા પવૂામજૂંરીની હર્દ સધુી નેટવકા  પ્રર્દાતાને કરવામા ંઆવે છે.  
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આ સેવા પ્રર્દાન કરવા કરાર હઠેળ વીમા કંર્પનીની જરૂરરયાતો આ મજુબ છેેઃ 

 I. ર્પોક્ષલસી સબંરં્ધત તમામ મારહતી ટીર્પીએ ર્પાસે હોવી જોઈએ. આ મારહતી ટીર્પીએને 

પ્રર્દાન કરવી વીમા કંર્પનીની ફરજ છે. 
 II. ર્પોક્ષલસીમા ંસામેલ સભ્યોના ડટેા કોઈ ખામી કે ઊણર્પ ર્વના ઉર્પલબ્ધ અને સલુભ હોવા 

જોઈએ. 
 III. વીમાધારકે ર્પોક્ષલસી અને ટીર્પીએ સાથે સબંરં્ધત ઓળખર્પત્ર સાથે રાખવુ ંજોઈએ. આ 

ઓળખર્પત્ર ટીર્પીએ દ્વારા સમંત ફોમમેટટમા ંઇશ્ય ૂથવુ ંજોઈએ, સભ્યને યોગ્ય સમયમા ં
મળવુ ંજોઈએ અને ર્પોક્ષલસીના ગાળામા ંમાન્ટય હોવુ ંજોઈએ.  

 IV. ટીર્પીએએ કેશલેસ સરુ્વધા માટે પ્રર્દાન કરવામા ં આવતી મારહતી ર્પર આધારરત 

હોસ્સ્ર્પટલને પવૂાઅર્ધકૃર્ત કે લેટર ઓફ ગેરન્ટટી ઇશ્ય ૂ કરવુ ં જોઈએ. તેમા ં ક્ષબમારીની 
પ્રકૃર્ત, પ્રસ્તાર્વત સારવાર અને સકંળાયેલ ખચા સમજવા વધ ુમારહતી માગંી શકે છે.  

 V. જયા ંમારહતી સ્ર્પષ્ટ કે ઉર્પલબ્ધ ન હોય, ત્યા ંટીર્પીએ કેશલેસ ર્વનતંી નકારી શકે છે, જે 

સ્ર્પષ્ટ કરે છે કે કેશલેસ સરુ્વધાના અસ્વીકારને સારવારનો ખચા આર્પવાનો ઇનકાર ન 

ગણવો જોઈએ. સભ્ય ફી ચકુવવા સ્વતતં્ર છે અને ર્પછી ર્દાવો ર્દાખલ કરી શકે છે, જેની 
યોગ્યતાના ધોરણે ર્વચારણા થશે.  

 VI. ઇમરજન્ટસી કેસોમા ં જાણકારી ર્દાખલ થયાની જાણકારી મળી હોવાની અને કેશલેસ 

ર્પરનો ર્નણાય 24 કલાકની અંર્દર આર્પવો જોઈએ. 

 

d) ગ્રાહક સબંધં અને સરં્પકા  વ્યવસ્થાર્પન 

ટીર્પીએએ ગ્રાહકો તેમની ફરરયાર્દ રજૂ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા પ્રર્દાન કરવાની જરૂર છે. હલે્થ 

વીમાના ર્દાવાઓની ચકાસણી અને ખરાઈ સામાન્ટય પ્રરક્રયા છે. તે બાબતે ર્પણ ધ્યાન આર્પવુ ં
જોઈએ કે હલે્થ વીમાના ર્દાવાનો નાના ભાગનો અસ્વીકાર કરવામા ં આવે છે, જે ર્પોક્ષલસીની 
શરતો અને ર્નયમોના અર્ધકારિેત્રની બહાર હોય છે.  

આ ઉર્પરાતં હલે્થ વીમાના મોટા ભાગના ર્દાવા ર્દાવાની કેટલીક રકમ ર્પર કર્પાતને આર્ધન છે. 

આ કર્પાત ગ્રાહકને અસતંોષનુ ંકારણ બને છે, ખાસ કરીને જયારે ગ્રાહકને કર્પાત કે અસ્વીકારનુ ં
યોગ્ય કારણ સમજાવવામા ંન આવે. 

આ પ્રકારની ફરરયાર્દોનુ ં શક્ય તેટલી જ ર્નવારણ થાય તેવી સરુ્નર્િતતા કરવા વીમા 
કંર્પનીઓને અસરકારક ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થા ધરાવતા ટીર્પીએની જરૂર છે.  
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e) ક્ષબક્ષલિંગ સેવાઓ 

ક્ષબક્ષલિંગ સેવાઓ હઠેળ, ટીર્પીએ ત્રણ કામગીરી કરશે તેવી અરે્પિા વીમા કંર્પની રાખે છેેઃ 

a) પ્રમાણભતૂ ક્ષબક્ષલિંગ રે્પટના, જે વીમા કંર્પનીને ર્વર્વધ ખચા હઠેળ કવચના ઉર્પયોગનુ ં
ર્વશ્લેષણ કરવામા ંતેમજ રકિંમત ર્નધાારણમા ંમર્દર્દ કરી શકે છે. 
b) પકુ્ષ્ટ જે ચાર્જ કરેલ રકમ ક્ષબમારી માટે જરૂરી સારવાર સાથે પ્રસ્તતુ છે. 
c) ર્નર્દાન અને પ્રરક્રયા આચારસરંહતા મેળવવામા ં આવે છે, જેથી રાષ્ટ્રીય અને 

આંતરરાષ્ટ્રીય ધારાધોરણો પ્રમાણે તમામ ટીર્પીએના ડટેાનુ ંપ્રમાણીકરણ શક્ય બને છે. 
આ માટે ટીર્પીએમા ં તાલીમબદ્ અને કુશળ કમાચારીઓની જરૂર છે, જેઓ આચારસરંહતા, 
ટેરરફની ખરાઈ કરવા અને મેળવેલ ક્ષબક્ષલિંગ ડટેાને પ્રમાણભતૂ કરવા સિમ હોય છે. 

f) ર્દાવાની પ્રરક્રયા અને ચકુવણી સેવાઓ 

ટીર્પીએ દ્વારા ઓફર થતી આ સૌથી મહત્ત્વપણૂા સેવાઓ છે. સામાન્ટય રીતે ટીર્પીએ દ્વારા 
વીમાકંર્પનીને ઓફર થતી ર્દાવાની પ્રરક્રયા સેવાઓ જાણકારીના રજજસ્ટે્રશનથી લઈને પ્રોસેર્સિંગ 

અને મજૂંરી અને ચકુવણીની ભલામણ સધુી અંર્તમ સેવા છે.  

ર્દાવાની ચકુવણી વીમા કંર્પની ર્પાસેથી પ્રાપ્ત થતા ભડંોળ મારફતે કરવામા ંઆવે છે. ટીર્પીએને 

અગાઉથી નાણા ંચકુવીને ભડંોળ પ્રર્દાન કરી શકાશે કે વીમા કંર્પની દ્વારા ગ્રાહકના બેન્ટક ખાતામા ં
કે હોસ્સ્ર્પટલને સીધી ચકુવણી ર્પણ થઈ શકે છે. 

ટીર્પીએ નાણાનંો રહસાબ જાળવશે અને વીમા કંર્પની ર્પાસેથી પ્રાપ્ત થતા રકમનુ ં સામર્યક 

સમાધાન પ્રર્દાન કરશે તેવી અરે્પિા રાખવામા ં આવે છે. મજૂંર થયેલા ર્દાવાના વળતરની 
ચકુવણી કરવા ર્સવાય અન્ટય કોઈ હતેસુર નાણાનંો ઉર્પયોગ થઈ શકતો નથી.  

g) મારહતી સેવાઓનુ ંવ્યવસ્થાર્પન 

ટીર્પીએ ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરે છે એટલે ર્દાવા સાથે સબંરં્ધત વ્યસ્ક્તગત કે સયંકુ્ત મારહતી ટીર્પીએ 

ર્પાસે ઉર્પલબ્ધ હોય છે. વીમા કંર્પનીને ર્વર્વધ હતેસુર ડટેાની જરૂર ર્પડ ેછે અને ટીર્પીએએ આ 

પ્રકારના ડટેા સચોટ રીતે અને સમયસર પ્રર્દાન કરવા જોઈએ.  

એટલે ટીર્પીએની સેવાના અવકાશને વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા ઇશ્ય ૂથતી હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓની 
અંર્તમ સેવા કહી શકાશે, જે જરૂરરયાતો અને ખાસ વીમા કંર્પની સાથે એમઓયનુા આધારે થોડી 
પ્રવરૃ્િ પરૂતી મયાારર્દત હોઈ શકે છે.  

h) ટીર્પીએ વળતર 
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આ સેવાઓ માટે ટીર્પીએને નીચેનામાથંી એક આધારે ફી ચકુવવામા ંઆવે છેેઃ 

i. ગ્રાહકને ચાર્જ કરવામા ંઆવેલ પ્રીર્મયમ (સર્વિસ ટેક્સ ર્સવાય)ની ટકાવારી, 
ii. ર્નર્િત સમયગાળા માટે ટીર્પીએ દ્વારા ર્દરેક સભ્ય માટેની ર્નર્િત રકમ, અથવા 
iii. ટીર્પીએ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામા ં આવતી સેવાના ર્દરેક વ્યવહાર માટે ર્નર્િત રકમ – 

ર્દાખલા તરીકે ઇશ્ય ૂથયેલા સભ્ય કાડાર્દીઠ, ર્દાવા ર્દીઠ વગેરે 

એટલે ટીર્પીએની સેવા મારફતે વીમા કંર્પનીને આ લાભ મળે છેેઃ 

i. કેશલેસ સેવાઓ 
ii. ડટેા સકંલન અને ર્વશ્લેષણ 
iii. ગ્રાહકોને મર્દર્દ કરવા 24 કલાક ચાલતુ ંકોલ સેન્ટટર 
iv. નેટવકા  હોસ્સ્ર્પટલ્સ અને અન્ટય તબીબી સરુ્વધાઓ 
v. મખુ્ય ગ્રરૂ્પ ગ્રાહકોને સમથાન 
vi. ગ્રાહક સાથે ર્દાવાનુ ંઆર્દાનપ્રર્દાન સલુભ કરવુ ં
vii. હોસ્સ્ર્પટલમા ંભાડાના ર્દર અને સારવારની રકિંમતની વાટાઘાટ  

viii.  ગ્રાહકને સરળ સેવા માટે ટેકનોલોજી સિમ સેવાઓ 
ix. શકંાસ્ર્પર્દ કેસોમા ંખરાઈ અને તર્પાસ 
x. તમામ કંર્પનીઓની ર્દાવાની રે્પટન્ટસાનુ ં ર્વશ્લેષણ અને ખચા, સારવારની નવી 

ર્પદ્ર્તઓ, નવા પ્રવાહો ર્પર મહત્ત્વપણૂા મારહતીની જોગવાઈ અને ગોટાળા ર્પર 

ર્નયતં્રણ 
xi. અનેક સેવાઓનુ ંઝડર્પી ર્વસ્તરણ 
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1. ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ 

વ્યાખ્યા 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત એ લાભર્દાયક ર્પોક્ષલસી અને આકસ્સ્મત મતૃ્ય,ુ અકસ્માતમા ં ર્વકલાગંતા 
(કાયમી/કામચલાઉ), કામચલાઉ સ્થાયી ર્વકલાગંતાના કવચ છે તેમજ ઉત્ર્પાર્દનના આધારે 

અકસ્માતના તબીબી ખચાા, અંર્તમ ર્વર્ધના ખચા, શૈિક્ષણક ખચા વગેરે માટે વધારાનુ ંકવચ 

ર્પણ ધરાવી શકે છે. 

ર્પીએ ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલ સકંટ “અકસ્માત” છે. 

વ્યાખ્યા 

અકસ્માત કોઈ ર્પણ એકાએક, અનરે્પક્ષિત, ઇરાર્દાર્વના, બાહ્ય, રહિંસક અને રે્દખાતા સાધનો દ્વારા 
થતી ઘટના છે. 

ર્દાવા મેનેજરે કારણ જા ણવુ ંજોઈએ અને ર્દાવાની જાણકારી મળતા નીચેની બાબતો ચકાસવી 
જોઈએેઃ 

 I. જે વ્યસ્ક્ત માટે ર્દાવો કરવામા ંઆવ્યો છે તે ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકૃત છે કે કેમ 

 II. નકુસાનના સમયે ર્પોક્ષલસી ચાલ ુછે અને પ્રીર્મયમ મળયુ ંછે કેમ 

 III. ર્પોક્ષલસીની મદુ્દતની અંર્દર નકુસાન થયુ ંછે કે કેમ  

 IV. નકુસાન “અકસ્માત”ના કારણે થયુ ંછે, ક્ષબમારીના કારણે તો નહીં તેની ચકાસણી 

 V. કોઈ ર્પણ ગોટાળો છે કે નહી તેની ચકાસણી અને જરૂર જણાય તો તર્પાસ હાથ ધરવી 

 VI. ર્દાવાની નોંધણી અને આ માટે ભડંોળ અનામત રાખવુ ં

 VII. ટનાએરાઉન્ટડ ટાઇમ (ર્દાવાની સેવાનો સમય) જાળવવો અને ર્દાવાની પ્રગર્ત 

અંગે ગ્રાહકને મારહતગાર કરવા. 

II. ર્દાવાની તર્પાસ 

જો ર્દાવાની જાણકારીમા ંકે ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થતા ંતેમા ંકોઈ બાબત શકંાસ્ર્પર્દ લાગે, તો 
ર્દાવાની ખરાઈ કરવા વ્યાવાર્યક તર્પાસકતાાને તર્પાસની કામગીરી સરુ્પરત કરી શકાય છે. 

ઉર્દાહરણ 
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વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાઓ માટે ચેતવણીના ઉર્દાહરણો (વધ ુ તર્પાસના હતેસુર, ર્પણ 

ગોટાળા કે ર્દાવો છેતરર્ર્પિંડીનો હોવાનો હકારાત્મક સકેંત ન આરે્પ): 

i. ર્નકટતાનો ર્દાવો (વીમો શરૂ કયાાના ટૂંકા ગાળાની અંર્દર ર્દાવો) 
ii. લાબંા ગાળાની ર્વકલાગંતા સાથે સાપ્તારહક લાભની ઊંચી રકમ  
iii. ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજોમા ંખામી  
iv. એક વીમાધારક દ્વારા એકથી વધારે ર્દાવા  
v. ર્દારૂની આર્દતનો સકેંત  
vi. આત્મહત્યાની શકંા  
vii. મોડી રાતે રોડ ટ્રારફક અકસ્માત જયારે વાહનનુ ંિાઇર્વિંગ વીમાધારક કરતા હતા  
viii. સર્પા ડંશ  
ix. ડબૂી જવુ ં 
x. ઊંચાઈ ર્પરથી ર્પડવુ ં 
xi. કેસ સબંરં્ધત શકંાસ્ર્પર્દ ક્ષબમારી  
xii. ર્પોઇઝર્નિંગ  
xiii. હત્યા  
xiv. ગોળીની ઇજા  
xv. ઠંડીના કારણે  શરીરના હાડ ગળવા                                              
xvi. માનવવધ વગેરે 

તર્પાસના મખુ્ય હતે ુઆ છે : 

a) નકુસાનના કારણની ચકાસણી. 

b) નકુસાનની પ્રકૃર્ત અને હર્દ નક્કી કરવી. 

c) પરુાવા અને મારહતી એકત્ર કરવી. 

d) ગોટાળો થયો છે કે ર્દાવાની રકમ વધારે ર્પડતી છે તે નક્કી કરવુ.ં 

કૃર્પા કરીને નોંધો : તર્પાસનો હતે ુકેસની હકીકતો ચકાસવાનો અને જરૂરી પરુાવા એકત્ર કરવાનો 
છે. 

ર્દાવા ચકાસણીકતાા તર્પાસકતાાને તર્પાસના કેન્ટર તરીકે માગાર્દશાન આરે્પ તે મહત્ત્વપણૂા છે. 

ઉર્દાહરણ 
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કેસ માગાર્દર્શિકાના ઉર્દાહરણ :  

રોડ ટ્રારફક અકસ્માત  

i. અકસ્માત ક્યારે થયો હતો – ચોક્કસ સમય અને સ્થળ? તારીખ અને સમય 

ii. વીમાધારક રાહર્દારી હતા, રે્પસેન્ટજર/વાહનમા ં કોઈની સાથે મસુાફરી કરતા હતા કે 

અકસ્માતમા ંસકંળાયેલ વાહનનુ ંિાઇર્વિંગ કરતા હતા? 

iii. અકસ્માતનુ ંવણાન, તે કેવી રીતે થયો હતો? 

iv. અકસ્માતના સમયે વીમાધારકે ર્દારૂ ર્પીધો હતો? 

v. મતૃ્ય ુ થવાના કેસમા ં મતૃ્યનુો ચોક્કસ સમય અને તારીખ શુ ં હતુ,ં મતૃ્ય ુ અગાઉ કઈ 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંકેવી સારવાર આર્પવામા ંઆવી હતી વગેરે? 

અકસ્માત માટેનુ ંસભંર્વત કારણ : 

વીમાધારક કે સામેના વાહનમા ંયારં્ત્રક ખામી (સ્ટીઅરરિંગ, બે્રક વગેરે ફેઇલ થઈ જવુ)ં, વાહનના 
િાઇવરની કોઈ ક્ષબમારીને કારણે (હૃર્દય રોગનો હમુલો, આંચકી વગેરે), ર્દારૂની અસર હઠેળ, 

રોડની ખરાબ સ્સ્થર્તને કારણે, ખરાબ હવામાનના કારણે, વાહનની ગર્તને કારણે વગેરે. 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવામા ંસભંર્વત ગોટાળા અને લીકેજના કેટલાકં ઉર્દાહરણો : 

i. ટીટીડી ગાળો વધારી જણાવવો 

ii. અકસ્માત તરીકે ક્ષબમારી રજૂ કરવી ર્દા. ત. માથાનો દુેઃખાવો રે્પથોલોજજકલ કારણો 
હોવો, ર્પણ તેને ‘ઘરે ર્પડી જવા/સ્સ્લર્પ થવા’નુ ંજણાવ્યા ર્પછી ર્પીએ ર્દાવામા ંર્પરરવર્તિત 

કરવો. 

iii. અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા અકસ્માતોને નવેસરથી રજૂ કરવા, ખોટા પરુાવા ઊભા 
કરીને કુર્દરતી મતૃ્યનેુ અકસ્માતમા ં મતૃ્ય ુ તરીકે રજૂ કરવુ,ં કે અગાઉના રોગને 

અકસ્માત ર્પછી મતૃ્ય ુતરીકે ગણાવવો.  

iv. આત્મહત્યામા ંથયેલ મતૃ્યનેુ અકસ્માતમા ંમતૃ્ય ુતરીકે રજૂ કરવુ ં

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાની ર્પતાવટ માટે રડસ્ચાર્જ વાઉચર મહત્ત્વપણૂા ર્દસ્તાવેજ છે, ખાસ 

કરીને મતૃ્યનુા ર્દાવાના કેસમા.ં અરજી સમય વારસર્દારની ર્વગત મેળવવી જરૂરી છે અને 

ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ તે જ મારહતી સામેલ હોવી જોઈએ.   
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III. ર્દાવાનુ ંર્દસ્તાવેજીકરણ 

ટેબલ 2.3 

મતૃ્યનુો ર્દાવો 
 

a. વીમાધારકના વારસર્દારો/કુટંુબના સભ્ય દ્વારા સહી કરેલુ ં વ્યસ્ક્તગત 

અકસ્માતના ર્દાવાનુ ંસપંણૂા ફોમા 
b. ફસ્ટા  ઇન્ટફોમમેટશન રરર્પોટાની ઓરરજજનલ કે પ્રમાક્ષણત નકલ. 

(એફઆઇઆર/ર્પચંનામુ/ંઅર્પમતૃ્યનુા ર્પચંનામાની પ્રમાક્ષણત નકલ) 
c. મતૃ્યનુા પ્રમાણર્પત્રની ઓરરજજનલ કે પ્રમાક્ષણત નકલ. 
d. જો ર્પોસ્ટ મોટામ થયુ ંહોય તો તેના રરર્પોટાની પ્રમાક્ષણત નકલ. 
e. એએમએલ (એક્ન્ટટ-મની લોન્ટડરરિંગ) ર્દસ્તાવેજોની પ્રમાક્ષણત નકલ – 

નામની ખરાઈ માટે (ર્પાસર્પોટા/રે્પન કાડા/મતર્દાર આઇડી/િાઇર્વિંગ 

લાઇસન્ટસ) સરનામાની ખરાઈ માટે (ટેલીફોન ક્ષબલ/બેન્ટકના ખાતાનુ ં
સ્ટેટમેન્ટટ/વીજળીનુ ંક્ષબલ/રેશનકાડા). 

f. સોગરં્દનામા સાથે કાયરે્દસર વારસર્દારનુ ં પ્રમાણર્પત્ર અને િર્તપરૂ્તિ 
બોન્ટડ, બનેં ર્પર કાયરે્દસર વારસર્દાર અને નોટરીના હસ્તાિર હોવા 
જોઈએ 

કાયમી સપંણૂા 
ર્વકલાગંતા (ર્પીટીડી) 
અને કાયમી આંર્શક 

ર્વકલાગંતા 
(ર્પીર્પીડી)નો ર્દાવો  

i. ર્દાવેર્દાર દ્વારા વ્યસ્ક્તગત સહી કરેલુ ંઅકસ્માતના ર્દાવાનુફંોમા. 
ii. જો લાગ ુર્પડ ેતો ફસ્ટા  ઇન્ટફોમમેટશન રરર્પોટાની પ્રમાક્ષણત નકલ. 
iii. ર્સર્વલ સર્જન ર્પાસેથી કાયમી ર્વકલાગંતાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર કે અન્ટય સિમ 

ડૉક્ટર દ્વારા વીમાધારકની ર્વકલાગંતાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર. 

અસ્થાયી કામચલાઉ 

સપંણૂા ર્વકલાગંતા 
(ટીટીડી)નો ર્દાવો 

a. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર ર્પાસેથી તબીબી પ્રમાણર્પત્ર, જેમા ંર્વકલાગંતાના 
પ્રકાર અને સમયગાળાનો ઉલ્લેખ હોય. એમ્પપ્લોયર દ્વારા રજાનુ ં
પ્રમાણર્પત્ર, જેમા ંરજાનો ચોક્કસ ગાળો હોય અને એમ્પપ્લોયરની સહી અને 

ર્સક્કો હોય.  
b. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર ર્પાસેથી રફટનેસ પ્રમાણર્પત્ર કે વીમાધારક 

સામાન્ટય કામગીરી કરવા રફટ છે. 

ઉર્પરોક્ત યાર્દી પ્રર્તકાત્મક છે, કેસની હકીકતોને આધારે વધ ુર્દસ્તાવેજોની જરૂર ર્પડી શકે છે 

(જેમા ંઇજાના ક્ષચહ્નો, અકસ્માતના સ્થળ વગેરેના ફોટોગ્રાફ્સ સામેલ છે), ખાસ કરીને ગોટાળાની 
શકંાની તર્પાસના કેસમા.ં 
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સ્વયરં્પરરિણ 4 

કાયમી કુલ ર્વકલાગંતાના ર્દાવામા ંનીચેનામાથંી કયા ર્દસ્વાવેજની જરૂર નથી? 

 I. ર્દાવેર્દારની સહી સાથે વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાનુ ંફોમા 
 II. જો લાગ ુર્પડ ેતો ફસ્ટા  ઇન્ટફોમમેટશન રરર્પોટાની પ્રમાક્ષણત નકલ 

 III. ર્સર્વલ સર્જન ર્પાસેથી કાયમી ર્વકલાગંતાનુ ં પ્રમાણર્પત્ર કે સિમ ડૉક્ટસા દ્વારા 
વીમાધારકની ર્વકલાગંતાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર  

 IV. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર ર્પાસેથી રફટનેસ પ્રમાણર્પત્ર કે વીમાધારક સામાન્ટય કામગીરી 
કરવા રફટ છે. 

G. ર્દાવાની ર્પતાવટ – ર્વરે્દશ પ્રવાસ વીમો 

1. ર્વરે્દશ પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસી 

ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસીમા ંઘણા ર્વભાગો ક્ષબન-તબીબી ફાયર્દા આવરી લે છે તેમ છતા ં
તેનુ ંવીમાકરણ અને ર્દાવાની ર્પતાવટ ર્પરંર્પરાગત રીતે હલે્થ વીમા ર્પોટાફોક્ષલયા હઠેળ આવે છે, 

કારણ કે તે  તબીબી અને મારં્દગી લાભ ર્પોક્ષલસી હઠેળ મખુ્ય કવચ છે.  

ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્વર્વધ કવચને નીચેના ર્વભાગોમા ંવહેંચી શકાશે. ચોક્કસ ઉત્ર્પાર્દન તમામ કે 

નીચે ઉલ્લેક્ષખત કેટલાકં ફાયર્દા આવરી શકે છે : 

 I. તબીબી અને મારં્દગી ર્વભાગ 

 II. પ્રત્યાવતાન અને ખાલી કરવુ ં

 III. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ 

 IV. વ્યસ્ક્તગત જવાબર્દારી 

 V. અન્ટય ક્ષબનતબીબી કવચ: 

1. પ્રવાસ રર્દ થવો           
2. પ્રવાસમા ંર્વલબં 
3. પ્રવાસમા ંર્વિેર્પ 
4. ર્મસ કનેક્શન 
5. ચકાસણી કરાયેલા બેગેજમા ંર્વલબં 
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6. ચકાસણી કરાયેલ બેગેજ ગમુ થવી 
7. ર્પાસર્પોટા  ખોવાઈ  જવો                        
8. કટોકટીમા ંઆગોતરી રોકડ મર્દર્દ            
9. અર્પહરણનુ ંએલાવન્ટસ 
10. જામીન બોન્ટડ વીમો 
11. અર્પહરણ કવચ 
12. યાત્રા પ્રાયોજક સરંિણ 
13. રાહત મલુાકાત 
14. અભ્યાસમા ંર્વિેર્પ 
15. ઘરમા ંચોરી 

નામ સચૂવે છે તે મજુબ ર્પોક્ષલસીનો આશય ર્વરે્દશમા ં પ્રવાસ કરતા લોકો માટે છે, એટલે 

સ્વાભાર્વક છે કે નકુસાન ભારતની બહાર થશે અને જયારે થાય ત્યારે યોગ્ય સેવા આર્પવાની 
જરૂર રહશેે. ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમાના કેસમા ં સામાન્ટય રીતે ર્દાવાની સેવામા ં થડા ર્પાટી સર્વિસ 

પ્રર્દાતા (આર્સસ્ટન્ટટ કંર્પની) સકંળાયેલી હોય છે, જે સમગ્ર દુર્નયામા ંજરૂરી સેવા અને સહાયતા 
પ્રર્દાન કરવા નેટવકા  ધરાવે છે. 

ર્દાવાની આવશ્યક સેવામા ંસામેલ છે : 

a. ર્દાવાની સચુના/નોંધણી 24*7ના આધારે લેવી; 
b. ર્દાવાનુ ંફોમા મોકલવુ ંઅને પ્રરક્રયા;  
c. નકુસાન ર્પછી તરત શુ ંકરવુ ંતેનુ ંગ્રાહકને માગાર્દશાન;  
d. તબીબી અને મારં્દગીના ર્દાવા માટે કેશલેસ સેવા આર્પવી;  
e. કટોકટીના સમયે આગોતરી રોકડ આર્પવી, પ્રત્યાવતાન કરવુ ં અને ઉત્ર્પાર્દનની 

વ્યવસ્થા કરવી. 
 
 
 
 
 

2. સહાયક કંર્પનીઓ – ર્વરે્દશી ર્દાવાઓમા ંભરૂ્મકા 
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સહાયક કંર્પનીઓ તેમની ર્પોતાની ઓરફસ ધરાવે છે અને અન્ટય દુર્નયામા ં અન્ટય સમાન 

પ્રર્દાતાઓ સાથે જોડાણ ધરાવે છે. આ કંર્પનીઓ ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલી 
આકસ્સ્મકતાના કેસમા ંવીમા કંર્પનીઓના ગ્રાહકોને સહાય ઓફર કરે છે. 

આ કંર્પનીઓના 24*7 કોલ સેન્ટટર કાયારત હોય છે, જેમા ંર્દાવાની નોંધણી અને મારહતી માટે 

આંતરરાષ્ટ્રીય ટોલ ફ્રી નબંરો સામેલ હોય છે. તેઓ નીચેની સેવાઓ ઓફર કરે છે અને ખાસ 

વીમાકંર્પનીઓ, આવરી લેવાયેલા લાભ સાથે સમજૂતી ર્પર આધારરત જુર્દી જુર્દી સેવાઓ માટે 

ચાજીસ લે છે. 

a. તબીબી સહાય સેવાઓ: 

 તબીબી સેવા પ્રર્દાતા સરં્દભા 
 હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતીની ગોઠવણ 
 આકસ્સ્મક તબીબી સ્થળાતંરણની ગોઠવણ 
 આકસ્સ્મક તબીબી સ્થળાતંરણની વ્યવસ્થા 
 અંર્તમ ર્વર્ધ માટે મતૃકને સ્વરે્દશ રવાના કરવો                 
 કરુણા મલુાકાત માટેની ગોઠવણો 
 સગીર બાળકોને સહાય/સરંિણ 

ii. હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન અને ર્પછી તબીબી સ્સ્થર્તનુ ંર્નરીિણ 

iii. આવશ્યક ર્દવાઓ પ્રર્દાન કરવી 

iv. ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો અને વીમા કંર્પનીની મજૂંરીને આર્ધન હોસ્સ્ર્પટલમા ં
સારવાર ર્દરર્મયાન તબીબી ખચાાની બાયંધરી. 

v. પ્રવાસપવૂમેટ મારહતી સેવાઓ અને અન્ટય સેવાઓ: 

i. ર્વઝા જરૂરરયાતો  

ii. દૂતાવાસ રેફરલ સેવાઓ 

iii. ર્પાસર્પોટા  અને બેગ ગમુાવવામા ંસહાયક સેવાઓ 

iv. કટોકટી સરેં્દશ પ્રસારણ સેવાઓ 

v. જામીન બોન્ટડ વ્યવસ્થા 

vi. નાણાકીય કટોકટીની સેવા 
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vi.   દુભાર્ષયા ગોઠવવા  

vii. કાયર્દાકીય  ગોઠવણ                

viii. વકીલ સાથે મલુાકાત 

3. કેશલેસ તબીબી કેસ માટે ર્દાવાની ર્પતાવટ 

કેશલેસ તબીબી કેસ, વળતર તબીબી કેસ અને અન્ટય ક્ષબન-તબીબી કેસ માટે ર્દાવાની ર્પતાવટ 

કરવા અલગઅલગ અક્ષભગમ અર્પનાવવામા ંઆવે છે. ઉર્પરાતં અમેરરકામા ં કેશલેસ તબીબી 
ર્દાવાની ર્પતાવટ અન્ટય રે્દશોની કેશલેસ સેવા કરતા અલગ હોય છે. આર્પણે સ્ટેર્પ બાય સ્ટેર્પ 

પ્રરક્રયા જોઈશુ ં

I. ર્દાવાની સચુના/નોંધણી                                       

જયારે અને જયા ંનકુસાન થાય, ત્યા ંર્દર્દીને હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી કરાવવામા ંઆવે છે અને 

એડર્મશન કાઉન્ટટર ર્પર વીમાની ર્વગત ર્દશાાવવામા ં આવે છે. સહાયક કંર્પનીને 

હોસ્સ્ર્પટલમાથંી અને/અથવા ર્દર્દી ર્પાસેથી અને/અથવા સગાસબધંી/ર્મત્રો ર્પાસેથી નવા 
કેસની જાણકારી મળે છે. ર્પછી ર્દાવાની પ્રરક્રયા ર્દાવેર્દારને સમજાવવામા ંઆવે છે. 

II. કેસ મેનેજમેન્ટટના ર્વર્વધ સ્ટેર્પ : 

તેઓ ર્દરેક કંર્પનીના જુર્દા ંજુર્દા ંહોઈ શકે છે, તેમ છતા ંસામાન્ટય સ્ટેર્પ નીચે મજુબ છેેઃ 

a સહાયક કંર્પનીના કેસ મેનેજર લાભ, વીમાકૃત રકમ, ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત, 

ર્પોક્ષલસીધારકના નામ વગેરેની ખરાઈ કરે છે.  

b ર્પછી કેસ મેનેજર ર્દર્દીની તબીબી સ્સ્થર્ત, ક્ષબક્ષલિંગ મારહતી, અંર્દાજજત ખચા ર્પર મારહતી 
મેળવવા હોસ્સ્ર્પટલ સાથે સરં્પકામા ં રહ ે છે. સહાયક કંર્પનીને તબીબી નોંધ અને 

અંર્દાજજત તબીબી ખચાની મારહતી મેળવે છે અને વીમાકંર્પનીને મોકલે છે. 

c ર્દાવાની સ્વીકાયાતા નક્કી થાય છે અને ચકુવણીની ખાતરી વીમાકંર્પની ર્પાસેથી મળયા 
ર્પછી હોસ્સ્ર્પટલને જણાવવામા ંઆવે છે.  

d ભારતમા ંતર્પાસની જરૂર ર્પડી શકે છે તેવી સ્સ્થર્ત સજાાઈ શકે (વીમાધારકના સ્થાર્નક 

સ્થળ) છે. આ માટેની પ્રરક્રયા વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના કેસ જેવી હોય છે. સહાયક 

કંર્પની કે વીમાકંર્પનીના સીધા સરં્પકા  મારફતે ર્વરે્દશમા ં સશંોધનકતાાની ર્પસરં્દગી 
કરવામા ંઆવે છે. 
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e સહાયક કંર્પનીના કેસ મેનેજર વીમાકંર્પનીને તબીબી અને ખચાની જાણકારી, સ્સ્થર્તમા ં
સધુારા, વગેરે મારહતી ર્દરરોજ આરે્પ છે, જેથી સારવાર ચાલ ુરાખવાની અર્ધકૃતતા 
મેળવી શકાય.  

f ર્દર્દીને રજા મળી જાય ર્પછી કેસ મેનેજર અંર્તમ ચાજીસની પકુ્ષ્ટ કરવા હોસ્સ્ર્પટલ સાથે 

ખતંપવૂાક કામ કરે છે. 

g સહાયક કંર્પની સરુ્નર્િત કરે છે કે ક્ષબલની યોગ્ય ચકાસણી થાય અને બરોબર રહસાબ 

થાય. કોઈ ર્પણ ખામી જણાય તો સધુારા માટે હોસ્સ્ર્પટલના ક્ષબક્ષલિંગ ર્વભાગને જાણ 

કરવામા ંઆવે છે. 

h ર્પછી પ્રર્દાતા અને સહાયક કંર્પની કે તેના સહાયક પનુેઃમલૂ્યાકંન એજન્ટટ વચ્ચે સમંત 

ર્દર મજુબ ખચા ફરી નક્કી થાય છે. અગાઉ ચકુવણીની ખાતરી હોસ્સ્ર્પટલને કરવામા ં
આવે છે, ર્પણ ખચા ફરી નક્કી કરીને રડસ્કાઉન્ટટ મેળવવામા ંઆવે છે. 

અમેરરકામા હલે્થકેર સેવામા ંપનુેઃમલૂ્યાકંન સામાન્ટયછે અને અમેરરકા ર્સવાય કેસમા ંઆવુ ં
શક્ય નથી. અમેરરકા અને તે ર્સવાયના રે્દશોમા ંકેશલેસ તબીબી કેસમા ંઆ મખુ્ય ફરક છે. 

 

III. ર્દાવાની પ્રરક્રયાના સ્ટેર્પ : 

i. ર્દાવા આકારણીકતાા પનુેઃરકિંમત/મળૂ ક્ષબલ મેળવે છે, તેની ખરાઈ કરે છે અને સેવાની 
તારીખ અને સારવાર માટે કવરેજ સરુ્નર્િત કરે છે. સહાયક કંર્પનીને મળેલા ક્ષબલનો 
રહસાબ ર્દાવા ર્વભાગ દ્વારા થાય છે, જેથી ચાજીસ બરોબર છે કે નહીં તે જોવામા ંઆવે 

છે અને સારવાર ર્નયમ મજુબ મળી છે કે નહીં તે ચકાસવામા ંઆવે છે. રડસ્કાઉન્ટટની 
પનુેઃપકુ્ષ્ટ કરવામા ંઆવે છે અને ક્ષબલને આગળ ધર્પાવવામા ંઆવે છે.  

ii. ર્પછી ક્ષબલ પનુેઃમલૂ્યાકંન નોરટરફકેશન શીટ અને ફાયર્દાની સમજાવટ (ઇઓબી) દ્વારા 
ચકુવણી માટે વીમાકંર્પની મોકલવામા ંઆવે છે.  

iii. વીમાકંર્પનીને ક્ષબલ મળે છે અને સહાયક કંર્પનીને તાત્કાક્ષલક ચકુવણી કરે છે.  

IV. ચકુવણીની પ્રરક્રયાના સ્ટેર્પ :  

 સહાયક કંર્પનીને વીમાકંર્પની ર્પાસેથી સ્થાર્નક ઓરફસ મારફતે હોસ્સ્ર્પટલને ચકુવણી 
કરવાની મજૂંરી મળે છે.  
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 નાણા ર્વભાગ ચકુવણી કરે છે.  

V. હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન પ્રરક્રયાઓ 

i. ર્વરે્દશમા,ં ખાસ કરીને અમેરરકા અને યરુોર્પમા ં ર્સસ્ટમ ભારતની હોસ્સ્ર્પટલથી જુર્દી છે, 

કારણ કે મોટા ભાગના લોકો ર્પાસે ખાનગી વીમાકંર્પની કે સરકારી યોજના મારફતે 

સાવાર્ત્રક હલે્થ વીમા કવચ હોય છે. મોટા ભાગની હોસ્સ્ર્પટલો વીમાધારક ર્પાસેથી હલે્થ 

કે ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસી પ્રર્દાન કરે ર્પછી આંતરરાષ્ટ્રીય વીમા કંર્પનીઓ ર્પાસેથી 
ચકુવણીની ખાતરીનો સ્વીકાર કરે છે.  

મોટા ભાગના રે્દશોમા ં વીમાના કવચ કે રોકડ થાર્પણની પકુ્ષ્ટ માટે સારવારમા ં ર્વલબં 

કરવામા ંઆવતો નથી. 

હોસ્સ્ર્પટલો તાત્કાક્ષલક સારવાર શરૂ કરે છે. જો વીમા કવચ હોય તો વીમાકંર્પની ચકુવણી કરે 

છે અથવા ર્દર્દીને ચકુવણી કરવી ર્પડ ેછે. ચકુવણીમા ંર્વલબં થવાથી હોસ્સ્ર્પટલો ઊંચા ચાર્જ 

કરવાનુ ંવલણ ધરાવે છે. 

જો તાત્કાક્ષલક ચકુવણી કરવામા ં આવે, તો હોસ્ર્પરટલ ઊંચુ ં રડસ્કાઉન્ટટ ઓફર કરે છે. 

પનુેઃમલુ્યાકં એજન્ટસીઓ હોસ્સ્ર્પટલના ક્ષબલની વહલેાસર ચકુવણી માટે રડસ્કાઉન્ટટ માટે 

વાટાઘાટ કરે છે.  

a) સહાયક કંર્પની દ્વારા ટોલ ફ્રી નબંર ર્પર વીમાધારકને નેટવકા  હોસ્સ્ર્પટલો અને પ્રરક્રયાની 
મારહતી આર્પવામા ંઆવે છે. 

b) હોસ્સ્ર્પટલમા ંભરતી થવુ ંજરૂરી હોય તેવા રકસ્સામા ંવીમાધારકને કોલ સેન્ટટર ર્પર જાણ 

કરવાની જરૂર છે અને માન્ટય પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસી સાથે ચોક્કસ હોસ્સ્ર્પટલમા ંપ્રરક્રયા 
શરૂ થાય છે. 

c) સામાન્ટય રીતે હોસ્સ્ર્પટલો સહાયક કંર્પનીઓ/વીમાકંર્પનીઓનો સરં્પકા  કોલ સેન્ટટર ર્પર 

કરે છે, જેથી ર્પોક્ષલસી અને કવચની ખરાઈ કરી શકાય. 

d) એક વખત હોસ્સ્ર્પટલ દ્વારા ર્પોક્ષલસીનો સ્વીકાર થયા ર્પછી વીમાધારક કેશલેસ આધારે 

હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર મેળવશે. 

e) વીમાકંર્પની/સહાયક પ્રર્દાતાને ર્નયકુ્ત કરવાની લાયકાત નક્કી કરવા કેટલીક 

મળૂભતૂ મારહતીની જરૂર હોય છે. જેમ કે, 

1. ક્ષબમારીની ર્વગત  
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2. અગાઉની રહસ્ટ્રી, હોસ્સ્ર્પટલની ર્વગત, ભારતમા ં સ્થાર્નક તબીબી અર્ધકારીના 
કેસમા:ં 

 I. અગાઉનો રેકોડા, વતામાન સારવાર અને હોસ્સ્ર્પટલમા ં વધ ુ સારવાર અને 

તાત્કાક્ષલક રવાનગી માટે ર્વનતંી  
 II. સારવાર કરનાર ડૉક્ટરના સ્ટેટમેન્ટટ સાથે ર્દાવાનુ ંફોમા 
 III. ર્પાસર્પોટાની નકલ  
 IV. તબીબી મારહતી ફોમા બહાર ર્પાડવુ ં

VI. તબીબી ખચા અને અન્ટય ક્ષબન-તબીબી ર્દાવાનુ ંવળતર : 

સામાન્ટય રીતે વળતરના ર્દાવા વીમાધારક ભારત ર્પરત ફરે ર્પછી કરવામા ં આવે છે. 

ર્દાવાના રે્પર્પર મળયા ર્પછી ર્નયમ મજુબ ર્દાવાની પ્રરક્રયા હાથ ધરવામા ંઆવે છે. તમામ 

સ્વીકારી શકાય તેવા ર્દાવા માટે ચકુવણી ભારતીય રૂર્ર્પયામા ંકરવામા ંઆવે છે, નહી કે 

કેશલેસ ર્દાવાની જેમ, જેમા ંચકુવણી ર્વરે્દશી ચલણમા ંથાય છે. 

જયારે વળતરના ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરવામા ં આવે છે ત્યારે ચલણના રૂર્પાતંરણનો ર્દર 

ભારતીય રૂર્ર્પયામા ંનકુસાનની તારીખના રોજ લાગ ુર્દર પ્રમાણે કરવામા ંઆવે છે. ર્પછી 
ચેક કે ઇલેક્ટ્રોર્નક ટ્રાન્ટસફર મારફતે ચકુવણી કરવામા ંઆવે છે. 

i. ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્દાવાઓની પ્રરક્રયા ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્દાવાના ર્વભાગ 

મજુબ કરવામા ંઆવે છે. 

ii. જામીન બોન્ટડ કેસ અને નાણાકીય કટોકટી કેસમા ંસહાયક કંર્પની દ્વારા અગાઉથી 
ચકુવણી કરવામા ંઆવે છે અને ર્પછી વીમાકંર્પની સમિ ર્દાવો કરવામા ંઆવે છે. 

iii. અન્ટય તમામ ર્દાવા માટે અસમથા ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે. 

VII.  અકસ્માત અને મારં્દગીના ખચા માટે ર્દાવાનુ ંર્દસ્તાવેજીકરણ 

i. ર્દાવાનુ ંફોમા 

ii. ડૉક્ટસાનો રરર્પોટા 

iii. મળૂ એડર્મશન/રડસ્ચાર્જ કાડા  

iv. મળૂ ક્ષબલો/રસીર્દો/પ્રીક્સ્ક્રપ્શન 

v. મળૂ એક્સ-રે રરર્પોટ્ાસ/રે્પથોલોજજકલ/તર્પાસ રરર્પોટ્ાસ 
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vi. એન્ટટ્રી અને એન્સક્ઝટ સ્ટેમ્પર્પ સાથે ર્પાસર્પોટા/ર્વઝાની નકલ 

ઉર્પરોક્ત યાર્દી પ્રતીકાત્મક છે. વધારાની મારહતી/ર્દસ્તાવેજોની ચોક્કસ કેસના આધારે 

જરૂર ર્પડી શકે છે અથવા ખાસ વીમાકંર્પની દ્વારા ર્દાવાની ર્પતાવટની ર્પોક્ષલસી/પ્રરક્રયા 
અનસુરવામા ંઆવે છે. 

 

સ્વયરં્પરરિણ 5 

________________ ની ચકુવણી સહાયક કંર્પની દ્વારા અગાઉથી કરવામા ંઆવે છે અને ર્પછી 
વીમાકંર્પની સમિ ર્દાવો કરવામા ંઆવે છે. 

i.જામીન બોન્ટડ કેસ 

ii.ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટના ર્દાવા 

iii.ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા ર્દાવા  

iv.અસ્વીકાયા ર્દાવા 

 

સારાશં  

1. વીમો ‘ખાતરી’ છે અને ર્પોક્ષલસી તે ખાતરીનો ‘પરુાવો’ છે. ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવા તરફ ર્દોરી 
જતી વીમાકૃત ઘટના ખાતરીની સાચી કસોટી છે.  

2. વીમામા ંએક મખુ્ય રેરટિંગ માર્પરં્દડ વીમા કંર્પનીની વળતર ચકુવવાની િમતા છે. 

3. વીમો ખરીર્દનાર ગ્રાહક મખુ્ય રહતધારક તેમજ વળતર મેળવનાર છે.  

4. કેશલેસ ર્દાવામા ં નેટવકા  હોસ્સ્ર્પટલ વીમા કંર્પની/ટીર્પીએ ર્પાસેથી પવૂામજૂંરીના આધારે 

તબીબી સેવા પ્રર્દાન કરે છે અને ર્પછી ર્દાવાની ર્પતાવટ માટે ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરે છે.  

5. વળતરના ર્દાવામા ંગ્રાહક તેના ર્પોતાના સસંાધનમાથંી ચકુવણી કરે છે અને ર્પછી વીમા 
કંર્પની/ટીર્પીએ ર્પાસેથી ચકુવણી માટે ર્દાવો ર્દાખલ કરે છે.  

6. ગ્રાહક અને ર્દાવાની ટીમ વચ્ચે પ્રથમ સરં્પકા  ર્દાવાની જાણકારી સ્વરૂરે્પ થાય છે. 
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7. જો વીમાના ર્દાવાના કેસમા ં વીમા કંર્પનીને ગોટાળાની શકંા લાગે, તો તેને તર્પાસ માટે 

મોકલવામા ંઆવે છે. ર્દાવાની તર્પાસ વીમા કંર્પની/ટીર્પીએની ઇન-હાઉસ ટીમ કરી શકે છે 

અથવા વ્યાવસાર્યક તર્પાસ એજન્ટસીને સરુ્પરત કરી શકાય છે.  

8. વળતર માટેના ભડંોળનો સરં્દભા વીમાની સ્સ્થર્તના આધારે વીમા કંર્પનીની બકુમા ંતમામ 

ર્દાવા માટે કરવામા ંઆવતી જોગવાઈ સાથે છે. 

9. ર્દાવાનો અસ્વીકાર થાય તો તેવા કેસમા ંગ્રાહક ર્પાસે વીમા કંર્પનીમા ંરજૂઆત કરવા ર્સવાય 

વીમા લોકર્પાલ કે ગ્રાહક મચં કે કાયર્દાકીય સિામડંળમા ંઅર્પીલ કરવાનો છે. 

10. મોટા ભાગે છેતરર્ર્પિંડી હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન િર્તપરૂ્તિની ર્પોક્ષલસીઓમા ં થાય છે, ર્પણ 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત ર્પોક્ષલસીઓનો ઉર્પયોગ ર્પણ ખોટો ર્દાવા કરવા માટે થાય છે. 

11. ટીર્પીએ વીમા કંર્પનીને ઘણી મહત્ત્વપણૂા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને ફી સ્વરૂરે્પ વળતર 

મેળવે છે.  

સ્વયરં્પરરિણના પ્રશ્નો  

પ્રશ્ન 1 

વીમાના ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ંનીચેનામાથંી કોને પ્રાથર્મક રહતધારક ગણવામા ંઆવે છે? 

A. ગ્રાહકો 
B. માક્ષલકો 
C. વીમાકતાાઓ 
D. વીમા એજન્ટ્સ/ર્દલાલો 

પ્રશ્ન 2 

ક્ષગરીશ સક્સેનાના વીમાનો ર્દાવો વીમા કંર્પનીએ નકારી કાઢયો હતો. તેઓ વીમા કંર્પની સમિ 

રજૂઆત કરવા ર્સવાય અન્ટય કયો માગા અર્પનાવી શકે છે? 

 સરકારનો સરં્પકા  કરી શકે  
 કાયરે્દસર સિામડંળનો સરં્પકા  કરી શકે  
 વીમા એજન્ટટને ર્વનતંી કરી શકે 
 અસ્વીકારના કેસમા ંકંઈ થઈ ન શકે 

પ્રશ્ન 3 
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રાજીવ મેહતોએ રજૂ કરેલા હલે્થ વીમાના ર્દાવાની તર્પાસ ર્દરર્મયાન વીમા કંર્પનીને મારહતી 
મળી કે રાજીવ મેહતોને બર્દલે રાજેશ મેહતોને સારવાર માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ં ર્દાખલ કરવામા ં
આવ્યા હતો. રાજીવ મેહતો ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસી ધરાવતા નથી. આ ___________ 

ગોટાળાનુ ંઉર્દાહરણ છે. 

a) નામ બર્દલીને ર્પોક્ષલસીનો લાભ લેવાના  
b) બનાવટી ર્દસ્તાવેજો ઊભા કરવાના 
c) ખચામા ંક્ષબનજરૂરી વધારાના 
d) આઉટરે્પશન્ટટ સારવારને ઇનરે્પશન્ટટ/હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનમા ંબર્દલવાના 

પ્રશ્ન 4 

નીચેમાથંી કઈ સ્સ્થર્તમા ંહલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસી ઘરે હોસ્સ્ર્પટલ જેવી સારવાર મેળવવાનુ ંકવચ 

મળે છે? 

 ર્દર્દીની સ્સ્થર્ત એવી હોય કે તેમને હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ંખસેડવા શક્ય  હોય, 
 હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ંજગ્યાને અભાવે ર્દર્દીને ત્યા ંખસેડી ન શકાય 
 સારવાર હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ંજ હાથ ધરી શકાશે 
 હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનનો ગાળો 24 કલાકથી વધારે હોય 

પ્રશ્ન 5 

ક્ષબમારીની સારવાર કરવાની ર્પદ્ર્તઓનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કયો કોડ કરે છે? 

vi. ICD 
vii. DCI 
viii. CPT 
ix. PCT 

 

સ્વયરં્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે. 
ગ્રાહકો મખુ્યત્વે વીમા ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ંમખુ્ય રહતધારક છે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે. 
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વીમા ર્દાવાના અસ્વીકારના કેસમા ંવ્યસ્ક્તઓ કાયરે્દસર સિામડંળનો સરં્પકા  કરી શકે છે. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે. 
આ નામ બર્દલીને ર્પોક્ષલસીનો લાભ લેવાનુ ંઉર્દાહરણ છે, કારણ કે સારવાર મેળવેલ વ્યસ્ક્ત 

કરતા વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત અલગ છે. 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે. 
હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીમા ં ઘરે સારવાર પ્રર્દાન કરવામા ં આવે છે, ર્પણ જયારે હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ 

હોમમા ંજગ્યાના અભાવે હોસ્સ્ર્પટલમા ંખસેડી ન શકાય ત્યારે 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે. 
કરન્ટટ પ્રોર્સજર ટર્મિનોલોજી (સીર્પીટી) ક્ષબમારીની સારવાર કરવાની ર્પદ્ર્તનો કોડ છે 
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વિભાગ 3 

સામાન્ય િીમા 
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પ્રકરણ 11 

વીમાના ર્સદ્ાતંો 
 

પ્રસ્તાવના 

આ પ્રકરણમા ંઆર્પણે વીમાની કામગીરીનુ ંસચંાલન કરતા મળૂભતૂ ર્સદ્ાતંો ર્વશે જાણકારી 
મેળવીશુ.ં આ પ્રકરણ બે ર્વભાગમા ં વહેંચાયેલુ ં છે. પ્રથમ ર્વભાગમા ં વીમા સાથે સબંરં્ધત 

ર્પરરબળોની જાણકારી છે અન બીજા ર્વભાગમા ં વીમા સમજૂતી સાથે સકંળાયેલી ર્વર્શષ્ટ 

સરુ્વધાઓની જાણકારી છે. 

શીખવાના ર્પરરણામો 
 

A. વીમા સાથે સબંરં્ધત ર્પરરબળો 
B. વીમા કરાર – કાયર્દાકીય ર્પાસા ં
C. વીમા કરાર - ર્વર્શષ્ટ સરુ્વધા 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા બાર્દ તમને નીચેની બાબતોની જાણકારી મળી જશે: 

1. વીમા સાથે સબંરં્ધત ર્વર્વધ ર્પરરબળોની વ્યાખ્યા 
2. વીમા સમજૂતીની સરુ્વધાઓ વ્યાખ્યાર્યત કરવી  
3.  વીમા સમજૂતીની ર્વર્શષ્ટ સરુ્વધાઓ ઓળખવી 
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A. વીમા સાથે સબંરં્ધત ર્વર્વધ ર્પરરબળો 

આર્પણે જોયુ ંછે કે વીમાની કામગીરી કે પ્રરક્રયામા ંચાર ર્પરરબળો સકંળાયેલા છે 

 સરં્પર્િ 

 જોખમ 

 જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન 

 વીમા કરાર 

ચાલો આર્પણે વીમાની પ્રરક્રયા સાથે સબંરં્ધત ર્વર્વધ ર્પરરબળોની ર્વગતવાર મારહતી 
મેળવીએ.  

1. સરં્પર્િ 

વ્યાખ્યા 

‘જે સરં્પર્િનુ ંતેના માક્ષલક માટે આર્થિક મલૂ્ય હોય અને કેટલોક ફાયર્દો પ્રર્દાન કરે’ તેને એસેટ 

(સરં્પર્િ કે અસ્કયામત) તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરી શકાય છે.   

સરં્પર્િમા ંનીચેની ર્વશેષતાઓ હોવી જોઈએ : 

અ) આર્થિક મલૂ્ય 

સરં્પર્િનુ ંઆર્થિક મલૂ્ય હોવુ ંજોઈએ. મલૂ્ય બે રીતે ઊભી થઈ શકે છે.  

અ) આવકનુ ંસર્જન: સરં્પર્િ ઉત્ર્પાર્દકીય બની શકે છે અને આવક ઊભી કરી શકે છે.  

ઉર્દાહરણ 

ક્ષબક્સ્કટનુ ંઉત્ર્પાર્દન કરવા માટે ઉર્પયોગમા ંઆવતુ ંમશીન, કે દૂધ આર્પતી ગાય, બનેં તેમના 
માક્ષલકો માટે આવક ઊભી કરે છે. ઉર્પયોગી કામર્દાર કંર્પનીની સરં્પર્િ છે. 

બ) સેવાની જરૂરરયાત : સરં્પર્િ એક વ્યસ્ક્તની કે એક જૂથની જરૂરરયાત સતંોષી મલૂ્ય 

સવંધાન ર્પણ કરી શકે છે.  
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ઉર્દાહરણ 

રેરફ્રજરેટર ખાદ્ય ચીજવસ્તઓુને ઠંડી રાખે છે અને જાળવે છે, જયારે કાર ર્પરરવહનમા ં
અનકુળૂતા અને સરુ્વધા પ્રર્દાન કરે છે, તે જ રીતે રોગમકુ્ત શરીર વ્યસ્ક્ત અને તેના ર્પરરવાર 

બનેં માટે મલૂ્ય સવંધાન સમાન છે. 

બ) અછત અને માક્ષલકી 

હવા અને સયૂાપ્રકાશ શુ ંછે? શુ ંતેઓ સરં્પર્િ નથી?  

જવાબ છે ‘ના’. 

હકીકતમા ંહવા અને સયૂાપ્રકાશની જેમ કેટલીક ચીજો અમલૂ્ય હોય છે. તેના ર્વના જીવન શક્ય 

નથી. તેમ છતા ંઆર્થિક રક્ષ્ટએ સરં્પર્િઓ તરીકે તેમને ગણવામા ંઆવતા નથી. 

આ માટે બે કારણ જવાબર્દાર છે: 

 તેમનો પરુવઠો અખટૂ છે અને તેની ખેંચ નથી.  
 તેમના ર્પર કોઈની માક્ષલકી નથી, ર્પણ તમામ માટે ર્નેઃશલુ્ક ઉર્પલબ્ધ છે. 

તેનો અથા એ છે કે કોઈ ચીજવસ્તએુ સરં્પર્િ તરીકે લાયક બનવા વધ ુ બે શરતો પરૂી કરવી 
જોઈએ - તેની અછત અને કોઈક દ્વારા તેની માક્ષલકી કે કબજો. 

ક) વીમાની સરં્પર્િઓ 

વીમામા ંઆર્પણને આર્થિક નકુસાનીમા ંભરર્પાઈ થાય તેમા ંરસ હોય છે, જે અનરે્પક્ષિત અને 

કમનસીબ દુઘાટનાનોને કારણે થાય છે, નહીં કે કુર્દરતી પ્રકોર્પના ર્પરરણામે થતા નકુસાનોમા.ં 
વીમો અનરે્પક્ષિત અને અણધારી આફતોમાથંી થતા આર્થિક નકુસાન સામે જ સરંિણ પ્રર્દાન 

કરે છે, નહીં કે કુર્દરતી પ્રકાર્પમા ંથતા નકુસાન સામે.  

 આર્પણે ખાસ ધ્યાન રાખવુ ં જોઈએ કે વીમો નકુસાન કે નાશમાથંી સરં્પર્િનુ ં સરંિણ કરતી 
શકતો નથી. કોઈ ઘરનો વીમો ઉતરાવ્યો હોય કે ન હોય, ર્પણ ધરતીકંર્પમા ંતેનો નાશ થશે. 

વીમા કંર્પની નાણા ંચકુવી શકે છે, જે નકુસાનીની આર્થિક અસર ઘટાડવામા ંમર્દર્દરૂર્પ થશે.  

સમજૂતીનુ ંઉલ્લઘંન થાય તો નકુસાન થઈ શકે છે.  
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ઉર્દાહરણ 

જો આયાતકાર ચીજવસ્તઓુ સ્વીકારવાનો કે ચકુવણી કરવાનો ઇનકાર કરી રે્દ તો ર્નકાસકારને 

મોટો નકુસાન થશે. 

ડ) જીવન વીમો 

આર્પણા જીવન ર્વશે ર્વચાયુું છે?  

આર્પણા માટે આર્પણા અને આર્પણા સ્વજનોના જીવનથી વધારે મલૂ્યવાન કશુ ંનથી. આર્પણો 
અકસ્માત થાય કે ક્ષબમાર ર્પડીએ ત્યારે આર્પણા જીવન ર્પર ગભંીર અસર થાય છે. 

આ બાબત બે રીતે અસર કરી શકે છે: 

 પ્રથમ ખાસ ક્ષબમારીની સારવાનો ખચા થાય છે.  

 બીજી બાબત મતૃ્ય ુકે અિમતાના કારણે આર્થિક આવકને ફટકો ર્પડી શકે છે.  

આ પ્રકારની નકુસાની વ્યસ્ક્તના વીમા કે ર્વર્શષ્ટ પ્રકારના વીમા દ્વારા સરભર કરી શકાય છે. 

વીમો કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત માટે શક્ય છે, જે વ્યસ્ક્ત ર્પાસે મલૂ્ય ધરાવતી [એટલે કે આવક ઊભી 
કરતી હોય કે કેટલીક જરૂરરયાતો પરૂી કરતી હોય] સરં્પર્િ હોય; જેને નકુસાન [કમનસીબ કે 

અકસ્માતના કારણે] આર્થિક નકુસાન થાય છે, જેને [નાણામા ંમલૂવી શકાય છે]. 

એટલે કે વીમાની ર્પરરભાષામા ંઆ સરં્પર્િઓને વીમાના આર્ધન ર્વષયના સરં્દભામા ં લેવામા ં
આવે છે. 

2. જોખમ 

વીમાની પ્રરક્રયામા ં બીજુ ં મહત્ત્વપણૂા ર્પરરબળ જોખમની ર્વભાવના છે. આર્પણે નકુસાનની 
સભંર્વતતા તરીકે જોખમને વ્યાખ્યાર્યત કરીશુ.ં એટલે જોખમનો સરં્દભા સભંર્વત નકુસાન કે 

નાશ સાથે છે, જે કોઈ અનરે્પક્ષિત કે આકસ્સ્મક ઘટનાઓ ઘટવાથી ઊભુ ંથઈ શકે છે. સામાન્ટય 

રીતે આર્પણે આર્પણુ ંઘર સળગી નહીં જાય કે આર્પણી કારનો અકસ્માત નહીં થાય તેવી અરે્પિા 
રાખીએ છીએ, તેમ છતા ંએવુ ંથાય છે.  

જોખમના ઉર્દાહરણો આર્થિક નકુસાનની સભંર્વતતા છે,જે ઘર સળગી જવાની કે લ ૂટંફાટ 

થવાની કે અકસ્માત થવાની ઘટનામાથંી થાય છે.  

તેના બે સકૂ્ષચતાથો છે. 
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i. પ્રથમ, તેનો અથા એ થયો કે નકુસાન થઈ શકે અથવા ન ર્પણ થઈ શકે. નકુસાનની 
શક્યતા કે સભંર્વતતાને ગાક્ષણર્તક રીતે વ્યક્ત કરી શકાય છે. 

ઉર્દાહરણ 

એક ઘરમા ંઆગ લાગ લાગશે તેવી હજાર શક્યતામાથંી એક શક્યતા = 1/1000 = 0.001.  

રામને હૃર્દયરોગનો હમુલો થશે તેવી હજરા શક્યતાઓમાતંી ત્રણ શક્યતા = 3/1000 = 0.003 

જોખમનો સીધો સબંધં હંમેશા સભંર્વતતા સાથે હોય છે. તેનુ ંમલૂ્ય હંમેશા 0 અને 1 વચ્ચે હોય 

છે, જેમા ં 0 નકુસાન નહીં થાય તેવી ચોક્કસતા રજૂ કરે છે, જયારે 1 નકુસાન થશે તેવી 
ચોક્કસતા રજૂ કરે છે. 

ii. બીજી બાબત, નકુસાની તરફ ર્દોરી જતી ઘટનાઓ સકંટ તરીકે જાણીતી છે. તે 

નકુસાનીનુ ંકારણ બને છે. 

ઉર્દાહરણ 

આગ લાગવી, ધરતીકંર્પ, પરૂ, વીજળી ર્પડવી, લ ૂટંફાટ, હૃર્દયરોગનો હમુલો વગેરે સકંટના 
ઉર્દાહરણો છે. 

કુર્દરતી નકુસાન શુ ંછે?  

તે સત્ય હકીકત છે કે કોઈ ર્પણ ચીજવસ્ત ુહંમેશા ટકતી નથી.ર્દરેક સરં્પર્િ ર્નર્િત સમય સધુી 
ટકે છે, જેમા ંતે કામ કરે છે અને ફાયર્દા આરે્પ છે. 

આગળની તારીખમા ંતેનુ ંમલૂ્ય શનૂ્ટય થઈ જાય છે. આ કુર્દરતી પ્રરક્રયા છે અને આર્પણે નકામા 
થઈ ગયેલા મોબાઇલ્સ, વોર્શિંગ મશીન્ટસ બર્દલી નાખંીએ છીએ અને જૂના ંથઈ ગયેલા વસ્ત્રોને 

સ્થાને નવા વસ્ત્રો ખરીર્દીએ છીએ. એટલે કુર્દરતી આફતમા ંથતી નકુસાનીને વીમામા ંઆવરી 
લેવાતી નથી. 

i. જોખમની સભંાવના: Oસકંટ સજાાય તો નકુસાન થાય તે જરૂરી નથી. આંધ્રપ્રરે્દશના 
ર્દરરયારકનારાના ર્વસ્તારોમા ંપરૂ આવે તો મુબંઈમા ંરહતેી વ્યસ્ક્તને અસર નહીં થાય. 

આ પ્રકારનુ ંનકુસાન થાય તે માટે સકંટની અસર સરં્પર્િ ર્પર થવી જોઈએ.  
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ઉર્દાહરણ 

કાર અકસ્માત સામે સરંિણ પરંુૂ ર્પાડવા, વીમા કંર્પનીને ચોક્કસ વષા ર્દરર્મયાન 'અકસ્માત 

તરીકે ઓળખતા જોખમ' ધરાવતી કારની સખં્યામા ં રસ હશે. તેમા ં ર્નયર્મતર્પણે રેસ માટે 

ઉર્પયોગી કારનો સમાવેશ થતો નથી. તે 'રેર્સિંગ કાર'ના અલગ જૂથનો રહસ્સો હોવી જોઈએ, 

જેની અકસ્માત થવાની શક્યતા સાધારણ કાર કરતા વધારે હોય છે. 

વીમારૂરે્પ વળતર મેળવવા જોખમનો સામનો જ એકમાત્ર પરૂત ુ ંજવાબર્દાર ર્પરરબળ નથી. 

ઉર્દાહરણ  

કોઈ કારખાનામા ંઆગ લાગી શકે છે, જેમા ંખરેખર કોઈ નકુસાન ન થાય તેવુ ંબની શકે.  

સકંટના ર્પરરણામે ખરેખર (આર્થિક)નકુસાન થાય તો વીમો તેની ભરૂ્મકા ભજવે છે. 

ii. જોખમનો સામનો થવાની શક્યતા: બે સરં્પર્િઓ એક જ સકંટનો ભોગ બની શકે છે, 

ર્પણ નકુસાન કે નકુસાનીની રકમમા ંમોટો ફરકો હોઈ શકે છે..  

ઉર્દાહરણ  

ર્પાણી લઈ જતી ટેન્ટકર કરતા ર્વસ્ફોટક સામગ્રી લઈને જતા વાહનમા ંમોટંુ નકુસાન થઈ શકે છે. 

એ જ રીતે પ્રદૂર્ષત શહરેમા ં રહતેી વ્યસ્ક્તને શ્વાસોશ્વાસની સમસ્યા ઊભી થવાની શક્યતા 
વધારે છે અથવા દુકાનમા ંબેઠેલી વ્યસ્ક્ત કરતા ઘોડાર્દોડમા ંસામેલ વ્યસ્ક્તને અકસ્માતમા ંઇજા 

થવાનુ ંજોખમ વધારે છે.  

વીમા કંર્પનીઓને મખુ્યત્વે સબંધં જોખમ થવાની શક્યતા સાથે છે. જયારે આ પ્રકારની શક્યતા 
વધારે હોય છે ત્યારે આર્પણે તેને મોટંુ જોખમ કહીએ છીએ.  

 

 

 

 

 

 

 

જોખમનુ ંમળૂભતૂ વગીકરણ  
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એ) સભંર્વત મહિમ નકુસાનની શક્યતા  

આ શક્યતા કોઈ વ્યસ્ક્ત કે વેર્પાર ર્પર નકુસાની અને તેની અસરની સભંર્વતતા દ્વારા મળે 

છે. તેના આધારે કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત ત્રણ પ્રકારની જોખમી ઘટનાઓ કે ર્પરરસ્સ્થર્તઓ 

ઓળખી શકે છેેઃ 

i. મહત્ત્વપણૂા અથવા આર્પર્િજનક 

જયા ંનકુસાની મોટી, નોંધર્પાત્ર કે મશુ્કેલીજનક હોય ત્યા ંસપંણૂા ર્વનાશ કે નાર્દારી જેવી 
સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે. 

ઉર્દાહરણ 

 સપંણૂા ગામનો ર્વનાશ કરતો ધરતીકંર્પ 

 કરોડો રૂર્ર્પયાના ઇન્ટસ્ટોલેશનનો નાશ કરતી આગ લાગવાની મોટી દુઘાટના 
 વલ્ડા ટે્રડ સેન્ટટર ર્પર 9/11ના આતકંવાર્દી હમુલા જેવી સ્સ્થર્ત જેમા ંમોટા ર્પાયે જાનમાલની  

હાર્ન થાય છે  

 

ii. મોટી નકુસાની 
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તેમા ંસભંર્વત નકુસાનીથી મોટી નાણાકીય ખોટ ઊભી થઈ શકે છે, જેના કારણે કંર્પનીની 
કામગીરી ચાલ ુરાખવા ઋણ લેવાની ફરજ ર્પડી શકે છે.  

ઉર્દાહરણ 

ગડુગાવંમા ં મોટી બહરુાષ્ટ્રીય કંર્પનીના પ્લાન્ટટમા ં આગ લાગવાથી રૂ.1 કરોડનો માલસમાન 

નાશ ર્પામ્પયો હતો. આ નકુસાન મોટંુ હતુ,ં ર્પણ નાર્દારી નોંધાવવી ર્પડે તેટલુ ંવધારે નહોત ુ.ં 

રકડની ટ્રાન્ટસપ્લાન્ટટેશનનુ ંમોટી ઓર્પરેશન, જેમા ંખચા બહ ુઊંચો આવે છે. 

iii. આંર્શક/ઓછી નકુસાની 

જયારે સભંર્વત નકુસાની ઓછી મહત્ત્વપણૂા હોય છે અને ક્ષબનજરૂરી નાણાકીય તાણ ર્વના 
વ્યસ્ક્તગત રીતે કે કંર્પનીની વતામાન અસ્કયામત કે ચાલ ુઆવકમાથંી સરળતાથી સરભર 

કરી શકાય છે.  

ઉર્દાહરણ 

નાના કાર અકસ્માતમા ં કારની એક બાજુ ઘસરકો ર્પડી શકે છે, જેના કારણે કારના કલરને 

નકુસાન થાય છે અને મડગાડા થોડો વળી જાય છે.  

સામાન્ટય શરર્દી અને કફથી વ્યસ્ક્તને થતો સારવારનો ખચા 

અ) ર્પયાાવરણની જોખમકારક પ્રકૃર્ત 

જોખમોનુ ંવગીકરણ કરવા માટે અન્ટય એક આધાર ર્પયાાવરણની પ્રકૃર્િ.  

i. સ્થાયી જોખમ 

સ્થાયી જોખમનો સરં્દભા એવી ઘટનાઓ સાથે છે, જે સ્સ્થર વાતાવરણમા ંઆકાર લે છે. 

તેઓ સમય સાથે ર્નયર્મતર્પણે ઘટે છે અને વાજબી ધારણા બાધંી શકાય છે. એટલે તેનો 
વીમો ઉતરાવવો સરળ છે. સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારના જોખમોનુ ંકારણ કુર્દરતી ઘટનાઓ 

છે.  

ઉર્દાહરણ આગ લાગવી, ધરતીકંર્પ, મતૃ્ય,ુ અકસ્માત અને મારં્દગી છે.   

 

 

ii. ગર્તશીલ જોખમો 
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સામાન્ટય રીતે સામાજજક વાતાવરણ અને આર્થિક અને સામાજજક ર્પરરબળોના ર્પરરણામે 

ઊભા થતા ર્વર્વધ સકંટ ગર્તશીલ જોખમો છે, કારણ કે તેઓ ર્નયર્મત સમયે ઊભા 
થવાની રે્પટના હોતી નથી અને સ્થાયી જોખમની જેમ તેની ધારણા બાધંી શકાતી નથી. 
ઉર્પરાતં આ પ્રકારના જોખમોના મોટા ર્પાયે રાષ્ટ્રીય અને સામાજજક ર્પરરણામો જોવા મળે છે 

તેમજ મોટી સખં્યામા ંલોકોને અસર કરી શકે છે.  

ઉર્દાહરણ બેરોજગારી, ફુગાવો, યદુ્ અને રાજકીય રહલચાલો છે. 

સામાન્ટય રીતે વીમા કંર્પનીઓ આ પ્રકારના જોખમોનો વીમો ઉતારતી નથી.   

અ) કોને અસર થાય છે? 

જોખમોનુ ં વગીકરણ કરવાનો ત્રીજો માગા છેેઃ ખાસ સકંટ કે નકુસાની તરફ ર્દોરી જતી 
ઘટનાઓમા ંઅસર ર્પામતા લોકો. 

i. મળૂભતૂ જોખમો: તેમા ંમોટી સખં્યામા ંલોકોને અસર થાય છે. આ જોખમોની અસર 

વ્યાર્પકર્પણે થાય છે અને મોટી દુઘાટના તરફ ર્દોરી જવાનુ ંવલણ ધરાવે છે. 

મળૂભતૂ કે વ્યવસ્સ્થત જોખમોના ઉર્દાહરણો યદુ્, દુષ્કાળ, પરૂ અને ધરતીકંર્પ તેમજ 

આતકંવાર્દી હમુલા છે.  

ii. ર્વર્શષ્ટ જોખમો: તેમા ંખાસ વ્યસ્ક્તને જ અસર થાય છે, નહીં કે સપંણૂા સમરુ્દાય કે 

જૂથને. આ કેસમા ંનકુસાન ર્પણ ખાસ વ્યસ્ક્તને ઉઠાવવુ ંર્પડ ેછે, નહીં કે સપંણૂા સમરુ્દાય 

કે જૂથને. 

આ પ્રકારના જોખમના ઉર્દાહરણોમા ંઘરમા ંઆગ લાગવી કે ઓટોમોબાઇલ અકસ્માત કે 

અકસ્માત ર્પછી હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન છે.  

વ્યાવસાર્યક વીમો મળૂભતૂ અને ર્વર્શષ્ટ જોખમ એમ બનેં આવરી લે છે. 

બી) ર્પરરણામ 

i. અંર્દાજજત જોખમ એવી સ્સ્થર્ત સચૂવે છે, જેમા ં ર્પરરણામ નફાકારક કે નકુસાનકારક 

હોઈ શકે છે. સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારના જોખમના ઉર્દાહરણો ઘોડાર્દોડ ર્પર જુગાર કે 

શેરબજારમા ં સટ્ટો છે. કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત નફો થવાની આશામા ં આ પ્રકારનુ ં જોખમ 

જાણીજોઈને ઉઠાવે છે.  
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ii. ચોખ્ખુ ંજોખમ બીજી તરફ એવી સ્સ્થર્ત સચૂવે છે જેમા ંર્પરરણામ નકુસાની સ્વરૂરે્પ કે 

નકુસાની ન થવા સ્વરૂરે્પ મળે છે, ર્પણ ફાયર્દો તો થતો જ નથી. 

ર્દાખલા તરીકે, પરૂ આવે છે કે નથી આવતુ,ં આગ લાગે છે કે નથી લાગતી. જો આવુ ંકંઈ 

થાય તો નકુસાન થાય છે. જો તે ન થાય તો ન ફાયર્દો થાય છે, ન નકુસાન. તે જ રીતે 

વ્યસ્ક્ત ગભંીર રીતે ક્ષબમાર ર્પડી શકે અથવા ન ર્પડ.ે 

વીમો ચોખ્ખા જોખમોના કેસમા ંજ લાગ ુર્પડે છે, જેમા ંતે સભંર્વત નકુસાન સામે સરંિણ 

આરે્પ છે. અંર્દાજજત જોખમનો વીમો ન ઉતરાવી શકાય. 

ચોખ્ખા જોખમના ઉર્દાહરણો: 

 રાસાયક્ષણક – આગ, ર્વસ્ફોટ 

 કુર્દરતી – ધરતીકંર્પ, પરૂ, ચક્રવાત 

 સામાજજક – તોફાન, આર્થિક ગોટાળો, ચોરી 
 ટેકર્નકલ – મશીનરી કાયારત થતા ંબધં થઈ જવી 
 વ્યસ્ક્તગત – મતૃ્ય,ુ અિમતા, મારં્દગીs 

જોખમકારક સ્સ્થર્ત 

આર્પણે ઉર્પર જોયુ ં કે સકંટ માટે જવાબર્દાર જોખમકારક ર્પરરબળોથી નકુસાન થાય તે જરૂરી 
નથી. ઉર્પરાતં નકુસાની મોટી હોવી જરૂરી નથી. નકુસાન કે તેની તીવ્રતા તેમજ તેની અસરની 
સભંર્વતતા વધે તેવી સ્સ્થર્ત કે સજંોગોને જોખમકારક સ્સ્થર્ત કહવેાય છે. જયારે વીમા 
કંર્પનીઓ જોખમની આકારણી કરે છે, ત્યારે સરં્પર્િ સાથે સકંળાયેલા જોખમકારક ર્પરરબળોનો 
સરં્દભા હોય છે.  

ચાલો આર્પણી સરં્પર્િઓ, સકંટ અને જોખમકારક ર્પરરબળો વચ્ચેના સબંધંના કેટલાકં 

ઉર્દાહરણો જોઈએ 

સરં્પર્િ સકંટ જોખમકારક ર્પરરબળ 

જીવન કેન્ટસર અર્ત ધમુ્રર્પાન 

કારખાનુ ં આગ ર્વસ્ફોટક સામગ્રી પ્રત્યે બેર્દરકારી 
કાર કાર અકસ્માત િાઇવર દ્વારા બેર્દરકારીયકુ્ત િાઇર્વિંગ 

કાગો ચક્રવાત  
કાગોમા ંર્પાણી ચસુાવુ ંઅને સડો થવો; Cકાગોને વોટરપ્રફૂ 

કન્ટટેઇનસામા ંરે્પકેજ ન કરવા 
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મહત્ત્વપણૂા 

જોખમોના પ્રકારો 

અ) ભૌર્તક જોખમો એક સ્સ્થર્ત છે, જે નકુસાનની સભંર્વતતા વધારે છે. 

ઉર્દાહરણ 

i. ક્ષબક્લ્ડિંગમા ંખામીયકુ્ત વાયરરિંગ  

ii. વોટર સ્ર્પોટ્ાસમા ંસામેલ થવુ ં 

iii. સરળ જીવનશૈલી તરફ ર્દોરી જતા ંસાધનો  
 

બી) નૈર્તક જોખમો વ્યસ્ક્તની અપ્રમાક્ષણકતા કે ચારરત્ર્યમા ંખામીઓ સચૂવે છે, જે નકુસાનની 
તીવ્રતા કે પનુરાવતાન ર્પર અસર કરે છે. ભ્રષ્ટા વ્યસ્ક્ત ગોટાળા કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે 

અને વીમાની સરુ્વધાનો દૂરર્પયોગ કરીને નાણા ંબનાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. 

ઉર્દાહરણ 

નૈર્તક જોખમોનુ ંશે્રષ્ઠ ઉર્દાહરણ કારખાના માટે વીમો ખરીર્દવાનુ ંઅને ર્પછી વીમાની રકમ લેવા તેને 

સળગાવી રે્દવાનુ ંછે અથવા મોટી ક્ષબમારી શરૂ થાય ર્પછી હલે્થ વીમો ખરીર્દવાનુ ંછે. 

સી) કાયર્દાકીય જોખમ એવા કેસમા ંવધ ુપ્રચક્ષલત છે, જેમા ંનકુસાની માટે વળતર ચ ુકવવાનો 
મદુ્દો સકંળાયેલો છે. જયારે કાયર્દાકીય વ્યવસ્થાની ચોક્કસ જોગવાઈઓ કે ર્નયમનકારી 
ર્પરરબળો નકુસાનની તીવ્રતા વધારી શકે કે નકુસાની કરી શકે ત્યા ંઆ જોખમ ઊભુ ંથાય છે. 

ઉર્દાહરણ 

દુઘાટનાઓના કેસમા ં કામર્દારોના વળતરનુ ં સચંાલન કરતા કાયર્દાના ર્પાલનમાં વળતરની રાશીમાં 
નોંધર્પાત્ર વધારો થઈ શકે છે. 

વીમામા ંસૌથી મોટી ક્ષચિંતાજનક બાબત સકંટ અને તેની સાથે જોડાયેલા જોખમકારકો છે. આ 

આધારે સરં્પર્િઓને ર્વર્વધ જોખમની કેટેગરીઓમા ં વગીકૃત કરવામા ં આવે છે અને 

સકંળાયેલા જોખમકારક ર્પરરબળોની હાજરીના ર્પરરણામે નકુસાન થવાની સભંર્વતતા વધારે 

હોય  તો વીમાના કવરેજ માટે લાગ ુરકિંમત [પ્રીર્મયમ્પસ]મા ંવધારો થશે.  
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3. વીમાનો ગાક્ષણર્તક ર્સદ્ાતં (જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન)  

વીમામા ં ત્રીજુ ં ર્પરરબળ ગાક્ષણર્તક ર્સદ્ાતં છે, જે વીમાને શક્ય બનાવે છે. તે જોખમના 
વ્યવસ્થાર્પનના ર્સદ્ાતં તરીકે જાણીતો છે.  

ઉર્દાહરણ 

ધારો કે 100000 મકાનો આગનુ ંજોખમ ધરાવે છે, જેમા ંસરેરાશ રૂ.50000ની નકુસાની થઈ શકે 

છે. જો 1000માથંી 2ને આગ લાગવાની શક્યતા હોય તો  [અથવા 0.002] તો તેનો અથા એ 

થશે કે નકુસાનીની કુલ રકમ રૂ.10000000 [=50000 x 0.002 x 100000] હશે. 

જો વીમા કંર્પની ર્દરેક મકાનમાક્ષલક ર્પાસેથી રૂ.100-100 ઉઘરાવે અને આ પ્રીર્મયમ કે ફાળાને 

જોખમ વ્યવસ્થાર્પન કરવાના એક ફંડમા ંએકત્ર કરવામા ંઆવે છે, તો કેટલાકં લોકોને આગ 

લાગવાથી થતા નકુસાનનુ ંસરભર કરવા આ ભડંોળ પરૂત ુ ંહશે.  

આવુ ંભડંોળ ઊભુ ંકરવા વીમા કંર્પનીએ ર્દરેક વ્યસ્ક્ત ર્પાસેથી ઉઘરાવી ર્પડતી જરૂરી નીચેની 
ગણતરી ર્પરથી સ્ર્પષ્ટ છે 

100000 x 100 = રૂ.10000000 

વીમાકૃત તમામ મકાનમાક્ષલકો વચ્ચે ઇસ્ક્વટી [સમાન રહસ્સો] સરુ્નર્િત કરવા, મકાનો 
એકસમાન જોખમ ધરાવતા હોય તે જરૂરી છે. 

 અ) વીમામા ંર્સદ્ાતં કેવી રીતે કાયા કરે છે?  

ઉર્દાહરણ 

શ્રી શ્યામ કારખાનુ ંધરાવે છે, જે રૂ.70 લાખના મલૂ્યનો પ્લાન્ટટ, મશીનરી અને સામગ્રી ધરાવે 

છે. તેઓ તેનો વીમાકંર્પની ર્પાસે વીમો ઉતરાવવા ઇચ્છે છે. આગ કે અન્ટય કોઈ આફતને કારણે 

કારખાનાને અને તેની ચીજવસ્તઓુને નકુસાન થવાની સભંર્વતતા 1000માથંી 7 [0.007] છે. 

આ અંગે શ્રી શ્યામ અને વીમા કંર્પની બનેં વાકેફ છે.   

તેમની સ્સ્થર્ત કેવી રીતે અલગ છે અને શ્યામ શા માટે વીમો ઉતરાવવા ઇચ્છે છે? 

શ્રી શ્યામની સ્સ્થર્ત  

શ્રી શ્યામ માટે નકુસાનની સભંર્વતતા (0.007) બહ ુઓછી છે, કારણ કે તે તેમના જેવા 1000 

કારખાનામાથંી સરેરાશ 7ને નકુસાન થવાની શક્યતા સચૂવે છે. તે જાણતા નથી કે તેમનુ ં
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કારખાનુ ં તે સાત કમનસીબમાનં ુ ંએક હશે? હકીકતમા ંકયા કારખાનાને નકુસાન થશે તેનો 
અંર્દાજ કોઈ ન મેળવી શકે. 

શ્યામ અર્નર્િતતાની સ્સ્થર્તમા ંહોવાનુ ંકહી શકાય છે. ભર્વષ્યમા ંશુ ંથવાનુ ંછે તેઓ તેના ર્વશે 

જાણતા નથી અને ભર્વષ્યમા ંશુ ંથશે તેનો અંર્દાજ ર્પણ તેઓ કાઢી ન શકે. ચોક્કસ આ બાબત 

ક્ષચિંતાજનક છે. 

વીમાકંર્પનીની સ્સ્થર્ત 

ચાલો હવે વીમાકંર્પનીની સ્સ્થર્ત જાણીએ. જયારે શ્યામનુ ંનકુસાન થવાનુ ંજોખમ સયંકુ્ત છે 

અને સમાન સ્સ્થર્ત કે જોખમ ધરાવતા અન્ટય હજારો લોકો સાથે તેના જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન 

થાય છે, ત્યારે હવે તે મયાારર્દત અને અંર્દાજ બાધંી શકાય તેવુ ંથઈ જાય છે. 

વીમાકંર્પનીને શ્યામને કારખાના ર્વશે ક્ષચિંતા કરવાની જરૂર નથી અને શ્યામને ર્પણ  રફકર 

કરવાની જરૂર નથી. ર્દર 1000માથંી 7 કારખાના નકુસાન થવાના જોખમને આર્ધન હોવાનુ ંપરૂત ુ ં
છે. જયા ંસધુી વાસ્તર્વક નકુસાન એકસરખુ ંછે અથવા અરે્પિાની નજીક છે, ત્યા ંસધુી વીમાકંર્પની 
જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કરવા માટેના ભડંોળમાથંી તેને સરભર કરી શકે છે.  

જોખમ કે સકંટના કારણે નકુસાન થવાની સભંર્વતતા ધરાવતા અને એક જ પ્રકારના તમામ 

વીમાધારકોના એકત્રીકરણ દ્વારા જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન થાય છે, જે વીમાકંર્પનીને જોખમ અને 

તેની નાણાકીય અસર ધારણ કરવા સિમ બનાવે છે. 

 

બ) જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન અને મોટી સખં્યાનો કાયર્દો 

નકુસાનની સભંર્વતતા [ઉર્પરના ઉર્દાહરણ મજુબ 1000માથંી 7 અથવા 0.007] પ્રીર્મયમ 

નક્કી કરવાનો આધાર બનાવે છે. જો વાસ્તર્વક નકુસાન અરે્પિા મજુબ હોય તો વીમાકંર્પનીને 

ખોટ સહન કરવાનુ ંજોખમ નહીં રહ.ે આ પ્રકારની સ્સ્થર્તમા ંઅનેક વીમધારકોના પ્રીર્મયમનુ ં
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ભડંોળ સકંટનો ભોગ બનેલા લોકોની નકુસાની સરભર કરવા માટે પરૂત ુ ંહશે. જોકે અરે્પિા 
કરતા વધારે નકુસાન થાય અને ર્દાવો ચકુવવા માટે એકત્ર કરેલા પ્રીર્મયમ્પસનુ ંભડંોળ પરૂત ુ ં
ન હોય તો વીમાકંર્પનીને જોખમનો સામનો કરવો ર્પડશે. 

વીમાકંર્પની તેની ધારણાઓ ર્વશે સરુ્નર્િત કેવી રીતે થઈ શકે?  

''મોટી સખં્યાના કાયર્દા'' તરીકે જાણીતા ર્સદ્ાતંના કારણે આ શક્ય છે. આ કાયર્દો જણાવે છે કે 

જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન કરવા માટે એકત્ર કરવામા ં આવેલ ભડંોળ મોટંુ હોય તેમ સરેરાશ 

વાસ્તર્વક નકુસાન અંર્દાજ કે અરે્પક્ષિત સરેરાશ ખોટની નજીક હશે.  

ઉર્દાહરણ 

એક સરળ ઉર્દાહરણ દ્વારા વાત સમજીએ. તમે ર્સક્કો ઉછાળો ત્યારે રાજા આવવાની 
સભંર્વતતા ½ છે. ર્પણ તમે ચાર વખત ર્સક્કો ઉછાળો તો 2 વખત રાજા ર્પડશે તેની ખાતરી 
તમે કેવી રીતે મેળવી શકો?  

જયારે ર્સક્કો ઘણી વખત ઉછાળવામા ં આવે ત્યારે ર્દર બે વખતમાથંી એક વખત રાજા 

આવવાની શક્યતાની નજીક ર્પહોંચાશે. 

 તેનો અથા એ થયો કે વીમા કંર્પનીઓ મોટી સખં્યામા ંવીમાધારકો મેળવી શકે ત્યારે જે તેઓ 

તેમની સ્સ્થર્ત મજબતૂ કરી શકે છે. હજારો મકાનોનો વીમો ધરાવતી વીમા કંર્પની કરતા 
કેટલાકં સેંકડો મકાનોનો વીમો ધરાવતી વીમાકંર્પનીને ગભંીર અસર થવાની શક્યતા છે.  

મહત્ત્વપણૂા 

જોખમનો વીમો ઉતરાવવા માટેની શરતો 

વીમાકંર્પનીના રક્ષ્ટકોણથી જોખમનો વીમો ક્યારે ઉતરાવવામા ંશાણર્પણ છે?  

જોખમ વીમાને ર્પાત્ર છે તે ર્વશે ર્વચારવા માટે છ વ્યાર્પક જરૂરરયાતો નીચે આરે્પલી છે. 

i. નકુસાનનો વાજબી તકા  બાધંી શકાય તેવા એકસમાન જોખમ ધરાવતા એકમોની મોટી 
સખં્યા. આ બાબત મોટી સખં્યાના કાયર્દાને અનસુરે છે. તેના ર્વના અંર્દાજ બાધંવામા ં
મશુ્કેલી ર્પડશે. 

ii. જોખમથી ઊભુ ં થતુ ં નકુસાન મયાારર્દત અને માર્પી શકાય તેવુ ં હોવુ ં જોઈએ.કોઈ કેટલુ ં
નકુસાન થયુ ંતે કહી ન શકે તો કેટલુ ંવળતર આર્પવુ ંતેનો ર્નણાય કરવો મશુ્કેલ છે.  
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iii. નકુસાન આકસ્સ્મક હોવુ ંજોઈએ. તે એવા કોઈ સકંટનુ ંર્પરરણામ હોવુ ંજોઈએ, જે ઊભુ ંથઈ 

ર્પણ શકે અને ન ર્પણ થાય. આ સકંટ વીમાધારકના ર્નયતં્રણની બહાર હોવુ ં જોઈએ. 

વીમાધારકે જાણીજોઈને કરેલા નકુસાનની ભરર્પાઈ કોઈ વીમાકંર્પની કરતી નથી.  

iv. અનેક લોકોના નકુસાનની કેટલાકં લોકો દ્વારા વહેંચણી અસરકારક ર્નવડી શકે, જો કોઈ 

ર્નર્િત સમયગાળામા ંવીમાકૃત જૂથનો નાનો રહસ્સો નકુસાન વેઠે તો.   

v. આર્થિક વ્યવહારરકતા: સભંર્વત નકુસાન કરતા વીમાનો ખચા વધારે ન હોવો જોઈએ; નહીં 
તો વીમો આર્થિક રીતે અવ્યવહારરક બની જશે. 

vi. જાહરે નીર્ત: છેલ્લે કરાર સરકારી નીર્તર્નયમોથી ર્વર્પરરત ન હોવો જોઈએ. 

4. વીમા કરાર  

વીમાનુ ં ચો્ુ ં ર્પરરબળ તેની સાથે સકંળાયેલ કરાર છે, જેમા ં વીમાકંર્પની અમકુ ર્નર્િત 

સમયગાળામા ં પ્રીર્મયમ સ્વીકારીને ચોક્કસ જોખમો સામે નાણાકીય સરંિણ પ્રર્દાન કરવા 
તૈયાર થાય છે. આ કરાર વીમા ર્પોક્ષલસીના સ્વરૂરે્પ આકાર લે છે. 

સ્વયચંકાસણી 1 

નીચેનામાથંી કયુ ંવીમાકૃત જોખમ નથી? 

I. આગ 

II. ચીજવસ્તઓુની ચોરી 
III. લ ૂટંફાટ 

IV. જહાજ ડબૂી જવાના કારણે ચીજવસ્તઓુનુ ંનકુસાન 

 

B. વીમા કરાર - કાયર્દાકીય ર્પાસા ં 

1. વીમા કરારના કાયર્દાકીય ર્પાસા ં

હવે આર્પણે વીમા કરારમા ંસકંળાયેલી કેટલીક ર્વર્શષ્ટતા ર્પર નજર નાખંીશુ ંઅને ર્પછી વીમા 
કરારોનુ ંસચંાલન કરતા કાયરે્દસર ર્સદ્ાતંોનો ર્વચાર કરીશુ.ં 

આર્પણે જોઈ ગયા કે વીમાના ર્વર્વધ ર્પરરબળમા ંએક ર્પરરબળ વીમાકંર્પની અને વીમાધારક 

વચ્ચેનો કરાર કે સમજૂતી છે.  
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વીમાકરાર ર્વર્વધ ર્પિો વચ્ચેની સમજૂતી છે, જેને કાયરે્દસર લાગ ુકરી શકાય છે. ભારતીય 

સમજૂતી ધારા, 1872ની જોગવાઈઓ ભારતમા ંતમામ સમજૂતીઓનુ ંસચંાલન કરે છે, જેમા ં
વીમા સમજૂતીઓ કે કરાર ર્પણ સામેલ છે.  

2. કાયરે્દસર સમજૂતીના ર્પાસા ં

કાયરે્દસર સમજૂતીના ર્પાસા ંનીચે મજુબ છેેઃ 

અ) ઓફર અને સ્વીકાર:  

સામાન્ટય રીતે અરજર્દાર ઓફર કરે છે અને તેનો સ્વીકાર વીમાકંર્પની દ્વારા થાય છે.  

બ) ર્વચારણા 

તેનો અથા એ થયો કે સમજૂતીમા ં ર્વર્વધ ર્પિોને થતા કેટલાકં ર્પારસ્ર્પરરક ફાયર્દા 
સકંળાયેલા હોવો જોઈએ. પ્રીર્મયમનો ર્વચાર વીમાધારકથી કરવામા ં આવે છે, અને 

નકુસાની ભરર્પાઈ કરવાના વચનનો ર્વચાર વીમાકંર્પનીઓથી કરવામા ંઆવે છે.  

ક) ર્વર્વધ ર્પિ વચ્ચે સમજૂતી 

બનેં ર્પિ એક જ અથામા ંએક જ બાબતે સમંત થવા જોઈએ. 

ડ) ર્વર્વધ ર્પિોની િમતા 

કરાર કે સમજૂતીમા ંસામેલ બનેં ર્પિો સમજૂતી કરવા માટે કાયરે્દસર સિમ હોવા જોઈએ. 

ર્દાખલા તરીકે, સગીર વયના લોકો વીમા સમજૂતીઓ ન કરી શકે. 

ઇ) કાયરે્દસરતા 

સમજૂતીનો હતે ુકાયરે્દસર હોવો જોઈએ. ર્દાખલા તરીકે,ર્દાણચોરીની ચીજવસ્તઓુ માટે 

કોઈ વીમો ન હોઈ શકે.. 

મહત્ત્વપણૂા બાબતો 

નીચેના તત્ત્વો વીમા કરારમા ંસામેલ ન હોઈ શકે 

i. ર્દબાણ 

અર્પરાર્ધક રીતે લાગ ુકરવામા ંઆવેલા ર્દબાણ સકંળાયેલુ ંછે.  

ii. ક્ષબનજરૂરી લાભ 
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જયારે અન્ટય લોકો ર્પર હાવી થવાની િમતા ધરાવતી વ્યસ્ક્ત તેના હોદ્દાનો ઉર્પયોગ કરે છે, 

ત્યારે ક્ષબનજરૂરી લાભ મેળવવા સિા કે હોદ્દાનો દૂરર્પયોગ કયો હોવાનુ ંકહવેાય છે. 

iii. ગોટાળો 

જયારે વ્યસ્ક્ત અન્ટય વ્યસ્ક્તને ખોટી માન્ટયતા ર્પર કામગીરી કરવા પે્રરે છે, જેને રજૂ કરવાનુ ં
તેઓ યોગ્ય માનતા નથી. આ સ્સ્થર્ત બનેં ર્પિો જાણીજોઈને હકીકતો છર્પાવે છે કે હકીકતોને 

ખોટી રીતે રજૂ કરે છે ત્યારે ઊભી થાય છે.  

iv. ભલૂ 

કોઈ ઘટનાનો ર્નણાય લેવામા ં કે તેનુ ંઅથાઘટન કરવામા ંખામી. તેના ર્પગલે વીમા કરારને 

સમજવામા ંઅને સમજૂતી કરવામા ંખામી ઊભી થઈ શકે છે. 

 

સ્વયચંકાસણી 2 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્પરરબળ કાયરે્દસર વીમા સમજૂતીમા ંસામેલ ન હોઈ શકે? 

I. ઓફર અને સ્વીકાર 

II. ર્દબાણ 

III. ર્વચારણા 
IV. કાયરે્દસરતા 
 

C. વીમા કરાર- ર્વર્શષ્ટતાઓ 

ચાલો આર્પણે વીમા કરારની ર્વર્શષ્ટતા ર્પર નજર ર્દોડાવીએ. 

1. િર્તપરૂ્તિ 

િર્તપરૂ્તિનો ર્સદ્ાતં નોન-લાઇફ વીમા ર્પોક્ષલસીને લાગ ુર્પડ ેછે. તેનો અથા એ થયો કે નકુસાની 
ભોગવનાર વીમાધારકને વળતર મળે છે,જેથી તે નકુસાની થઈ હોય તેવી ઘટના અગાઉની 
નાણાકીય સ્સ્થર્ત મેળવે છે. વીમા કરાર (વીમા ર્પોક્ષલસી દ્વારા પરુાવો) ખાતરી આરે્પ છે કે 

વીમાધારકને િર્તપરૂ્તિ કરવામા ંઆવશે કે નકુસાનની રકમ જેટલુ ંવળતર આર્પવામા ંઆવશે, 

તેનાથી વધ ુનહીં. 
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તેની ર્પાછળનો ર્વચાર એ છે કે કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તએ તેની સરં્પર્િઓનો વીમો ઉતરાવી નફો ન 

કરવો જોઈએ અને નકુસાન કરતા વધારે રકમની વસલૂાત ન કરવી જોઈએ. વીમાકંર્પની 
નકુસાનીની આકારણી કરશે અને તે પ્રમાણે વળતર ચકુવે છે. 

ઉર્દાહરણ 

રામે તેના રૂ.10 લાખના મલૂ્યના મકાનનો પરેૂપરૂો વીમો ઉતરાવ્યો છે. આગ લાગવાથી તેને 

અંર્દાજે રૂ.70000નુ ં નકુસાન થાય છે. વીમા કંર્પનીને રૂ.70000 ચકુવશે. ર્પછી વીમાધારક 

વધારે રકમનો ર્દાવો ન કરી શકે. 

હવે તેનાથી ર્વર્પરીત ર્પરરસ્સ્થર્ત ર્વચારો. તેમા ંપ્રોર્પટીના કુલ મલૂ્ય જેટલો વીમો ઉતરાવ્યો 
નથી. આ સજંોગોમા ંવીમાધારકને નકુસાન સામે વળતર કેટલુ ંમળશે? તેણે જેટલી રકમનો 
વીમો ઉતરાવ્યો હશે તેના સપ્રમાણમા.ં 

ધારોક કે મકાનનુ ંમલૂ્ય રૂ.10 લાખ છે અને મકાનમાક્ષલકે રૂ.5 લાખનો વીમો ઉતરાવ્યો છે. જો 
આગ લાગવાથી રૂ.60000નુ ંનકુસાન થાય તો વીમાધારક સપંણૂા નકુસાનીનો ર્દાવો ન કરી શકે. 

એવુ ં માનવામા ં આવે છે કે મકાનમાક્ષલકે તેના મકૂાનના કુલ મલૂ્યથી અડધા મલૂ્યનો વીમો 
ઉતરાવ્યો છે એટલે તેને નકુસાનીની રકમનો  50% [રૂ. 30000] રહસ્સો વળતર રે્પટે મેળવવાનો 
હક છે. આ સ્સ્થર્તને અંડરઇન્ટસ્યોરન્ટસ ર્પણ કહવેાય છે.  

વીમાધારકને િર્તપરૂ્તિ કે વળતર કેટલુ ંમળશે તેનો આધાર તેણે ઉતરાવેલા વીમાના પ્રકાર ર્પર છે. 

સરં્પર્િ અને જવાબર્દારીના વીમા સાથે સબંરં્ધત મોટા ભાગની નોન-લાઇફ વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ં
વીમાધારકને નકુસાનની વાસ્તર્વક રકમ જેટલુ ં વળતર ચકુવવામા ં આવે છે એટલે કે 

નકુસાનની સરભર કરવા કે નાશ ર્પામેલી સરં્પર્િ પનુેઃસ્થાર્ર્પત કરવા સરં્પર્િના વતામાન 

બજારભાવ (ધસારાને બાર્દ કરતા)ને આધારે કુલ રકમની ગણતરી કરી વીમાધારકને 

ચકુવવામા ંઆવે છે.  

વીમાકંર્પની િર્તપરૂ્તિ કે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવા એક કે નીચે જણાવેલા વધ ુ ર્વકલ્ર્પોનો 
ઉર્પયોગ કરી શકે છેેઃ 

 રોકડ ચકુવણી 
 નકુસાનગ્રસ્ત ચીજવસ્તનુુ ંસમારકામ 

 નકુસાનગ્રસ્ત ચીજવસ્તનુુ ંફેરબર્દલી 
 પનુેઃસ્થાર્પન, ર્દાખલા તરીકે, આગમા ંનાશ ર્પામેલા મકાનનુ ંપનુેઃર્નમાાણ 
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ડાયાગ્રામ 1: િર્તપરૂ્તિ 

 

ર્પણ કેટલીક બાબતો એવી છે જેનુ ંમલૂ્ય નકુસાનની સમયે સરળતાથી આંકી શકાત ુ ંનથી કે 

નક્કી કરી શકાત ુ ંનથી. ર્દાખલા તરીકે, દુલાભ કળાકૃર્ત કે કૌટંુક્ષબક રકિંમતી ચીજવસ્તઓુનુ ંમલૂ્ય 

નક્કી કરવામા ં મશુ્કેલી ર્પડી શકે છે. એ જ રીતે ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ં મધર્દરરયે 

અકસ્માતનો ભોગ બનતા જહાજમા ં કેટલુ ંનકુસાન થયુ ં છે તેનો અંર્દાજ મેળવવામા ંમશુ્કેલી 
ર્પડી શકે છે.  

આ પ્રકારના ઉર્દાહરણોમા ંમાન્ટય મલૂ્યનો ર્સદ્ાતં અર્પનાવવામા ંઆવે છે. વીમાકંર્પની અને 

વીમાધારક વીમા કરાર કરતી વખતે વીમાકૃત સરં્પર્િના મલૂ્ય ર્પર સમંત થાય છે. જો નકુસાન 

થાય તો વીમાકંર્પની ર્પોક્ષલસીના માન્ટય મલૂ્યની ચકુવણી કરે છે. આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી ''માન્ટય 

મલૂ્ય ર્પોક્ષલસી'' તરીકે જાણીતી છે. 

અ) પ્રર્તસ્થાર્પન 

પ્રર્તસ્થાર્પનમા ંિર્તપરૂ્તિના ર્સદ્ાતંને અનસુરવામા ંઆવે છે.  

પ્રર્તસ્થાર્પન એટલે વીમા કરારમા ં સામેલ બાબતો સબંરં્ધત તમામ અર્ધકારો અને 

ઉર્પાયોનુ ંવીમાધારક ર્પાસેથી વીમાકંર્પનીને હસ્તાતંરણ કરવુ ં 

તેનો અથા એ થયો કે થડા ર્પાટી (ત્રીજાર્પિ)ની બેર્દરકારીના કારણે વીમાધારકને સરં્પર્િનુ ં
નકુસાન ભોગવવુ ંર્પડે અને તેના બર્દલામા ંવીમાકંર્પની દ્વારા વળતર ચકુવવામા ંઆવે તો, 
બેર્દરકારી ધરાવતા ત્રીજા ર્પિ ર્પાસેથી નકુસાની વસલુ કરવાનો અર્ધકાર કે જવાબર્દારી 
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વીમાકંર્પનીની રહશેે. અહીં ખાસ ધ્યાનમા ંરાખવા જેવી બાબત એ છે કે ત્રીજા ર્પિ ર્પાસેથી 
મેળવી શકાય તે રકમ વીમા કંર્પની દ્વારા ચકુવાતી રકમ જેટલી જ હશે. 

મહત્ત્વપણૂા 

પ્રર્તસ્થાર્પન: સામાન્ટય રીતે વીમા કંર્પની આ પ્રરક્રયાનો ઉર્પયોગ વીમાધારકે ર્દાવો કરેલી 
રકમની વસલૂાત બેર્દરકારી ર્દાખવનાર ત્રીજા ર્પિ ર્પાસેથી કરવા માટે કરે છે.  

પ્રર્તસ્થાર્પનને એવી રીતે વ્યાખ્યાર્યત ર્પણ કરી શકાય છે કે વીમાધારક તમામ અર્ધકારો 
વીમાકંર્પનીને સરુ્પરત કરે છે, જે થડા ર્પાટી સામેનો ર્દાવો ચકુવે છે.  

ઉર્દાહરણ 

શ્રી રકશોરના મકાનની ચીજવસ્તઓુ ર્સલ્વેઇન ટ્રાન્ટસર્પોટા  સર્વિસમા ંલઈ જવામા ંઆવે છે. હવે 

િાઇવરની બેર્દરકારીના કારણે તેમને રૂ.45000 સધુીનુ ંનકુસાન થાય છે અને તેના બર્દલામા ં
વીમાકંર્પની શ્રી રકશોરને રૂ.30000ની ચકુવણી કરે છે. વીમાકંર્પની િર્તપરૂ્તિ રે્પટે રૂ.30000નો 
જ ર્દાવો કરી શકે છે અને ર્સલ્વેઇન ટ્રાન્ટસર્પોટા  ર્પાસેથી આટલી રકમ જ મેળવી શકે છે.  

ધારો કે, ર્દાવો રૂ.45,000/-નો કરવામા ં આવે છે અને વીમાકંર્પની તેની સામે વીમાધારકને 

રૂ.40,000 ચકુવે છે. ર્પછી વીમાકંર્પની િર્તપરૂ્તિ હઠેળ ર્સલ્વેઇન ટ્રાન્ટસર્પોટ્ાસ ર્પાસેથી રૂ.45,000/- 

મેળવી શકે છે, તો બાકીના રૂ.5000 વીમાધારકને ચકુવવામા ંઆવશે. 

આ પ્રકારનો વીમો વીમાધારકને બે વખત નકુસાનીનો ર્દાવો કરતા અને િર્તપરૂ્તિ 
મેળવતા અટકાવે છે - એક વખત વીમાકંર્પની ર્પાસેથી અને ર્પછી થડા ર્પાટી ર્પાસેથી. 
િર્તપરૂ્તિનો કરાર કરવામા ંઆવ્યો હોય તો જ પ્રર્તસ્થાર્પનની સ્સ્થર્ત ઊભી થાય છે.  

ઉર્દાહરણ 

શ્રી સરેુશનુ ં ર્વમાન તટૂી ર્પડવાના કારણે મતૃ્ય ુથાય છે. તેમના કુટંુબને વીમાકંર્પની ર્પાસેથી સપંણૂા 
વીમાકૃત રકમ રૂ. 50 લાખ મેળવવાનો અર્ધકાર છે, જેમણે અંગત અકસ્માત ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરી છે 
તેમજ એરલાઇન દ્વારા રૂ. 15 લાખનુ ંવળતર મેળવવાનો ર્પણ અર્ધકાર છે. 

 બી)   યોગર્દાન 

આ ર્સદ્ાતં નોન-લાઇફ વીમા ર્પોક્ષલસીને લાગ ુર્પડ ેછે. યોગર્દાનમા ંિર્તપરૂ્તિના ર્સદ્ાતંને 

અનસુરવામા ંઆવે છે, જેનો અથા એ થયો કે દુઘાટનામા ંજેટલા મલૂ્યનુ ંનકુસાન થયુ ંહોય 

તેનાથી વધારે રકમ વીમાકંર્પની ર્પાસેથી મળી શકતી નથી 
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વ્યાખ્યા 

''યોગર્દાન''ના ર્સદ્ાતંનો અથા છે કે જો એકથી વધ ુવીમાકંર્પની ર્પાસે એક જ સરં્પર્િનો વીમો 
ઉતરાવવામા ં આવ્યો હોય, તો તમામ વીમાકંર્પનીઓ દ્વારા ચકુવવામા ં આવતુ ં વળતર 

વાસ્તર્વક નકુસાનથી વધ ુન હોઈ શકે.  

જો વીમાધારક ર્દરેક વીમાકંર્પની ર્પાસેથી નકુસાનની સપંણૂા રકમ વસલેૂ, તો વીમાધારક 
નકુસાનમાથંી નફો કરશે. આ િર્તપરૂ્તિના ર્સદ્ાતંનુ ંઉલ્લઘંન ગણાશે.  

ઉર્દાહરણ 

સ્સ્થર્ત 1 

શ્રી શ્રીર્નવાસ રૂ.24 લાખના મલૂ્ય ધરાવતા તેમના મકાન ર્પર બે વીમાકંર્પનીઓ ર્પાસેથી ફાયર 

ર્પોક્ષલસી (આગ લાગવાની ર્પોક્ષલસી) લે છે. તેઓ બનેં કંર્પની ર્પાસેથી રૂ.12-12 લાખનો વીમો 
ઉતરાવે છે. જયારે તેમના મકાનમા ંઆગ લાગવાથી આંર્શક નકુસાન થાય છે, ત્યારે અંર્દાજે 

રૂ.6 લાખનુ ંનકુસાન થયુ ંહોવાનુ ંજણાવવામા ંઆવે છે. તેઓ બનેં વીમાકંર્પનીઓ સમિ રૂ.6-6 

લાખનો ર્દાવો કરે છે. બનેં વીમાકંર્પનીઓ રૂ.6-6 લાખ આર્પવાનો ઇનકાર કરે છે.  

વીમાકંર્પનીઓ એવો ર્દાવો કરે છે કે બનેં કંર્પનીઓ ર્પાસે મકાનના 50-50 ટકા મલૂ્યનો વીમો 
ઉતરાવવામા ંઆવ્યો છે, એટલે બનેં કંર્પનીઓ 50-50 ટકા નકુસાની ચકુવશે. આ રીતે બનેં 

વીમાકંર્પનીઓ રૂ.3-3 લાખ ચકુવવાની તૈયારી ર્દાખવે છે, જેથી વીમાધારકને વાસ્તર્વક 

નકુસાનથી વધારે રકમ ન મળે અને િર્તપરૂ્તિના ર્સદ્ાતંનુ ંઉલ્લઘંન ન થાય.  

સ્સ્થર્ત 2 

રરષી ર્પોતાના માટે બે મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી લે છે. તેઓ X કંર્પની ર્પાસેથી રૂ.2, 50,000નો વીમો 
અને Y કંર્પની ર્પાસેથી રૂ. 1, 50,000નો વીમો ઉતરાવે છે. રરષી ક્ષબમાર ર્પડ ે છે અને તેને 

હોસ્સ્ર્પટલનો રૂ.1,60,000નો ખચા આવે છે. તેઓ વળતર મેળવવા ર્દાવો કરે છે ત્યારે બનેં 

કંર્પનીઓ તેની વહેંચણી કરશે અને આ માટે તેઓ તેમની ર્પાસે જેટલી રકમનો વીમો 
ઉતરાવવામા ંઆવ્યો છે તેના પ્રમાણમા ંવળતર ચકુવશે. આ રીતે બનેં કંર્પની નીચે પ્રમાણે 

વળતર ચકુવશેેઃ 

X કંર્પની: 1, 60,000 x2.50,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = રૂ. 1, 00.000 

Y કંર્પની: 1, 60,000 x 150,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = રૂ. 60, 000 
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2. યબેુરરમા ફાઇડ્સ કે સપંણૂા ર્વશ્વાસ 

ર્વશ્વાસ અને સપંણૂા ર્વશ્વાસ વચ્ચે ફરક છે.  

અ) ર્વશ્વાસ 

સામાન્ટય રીતે તમામ વ્યાવસાર્યક સમજૂતીઓમા ં જરૂરી હોય છે કે સમજૂતીઓમા ં
સકંળાયેલા ર્પિો તેમના વ્યવહારમા ં ર્વશ્વાસ જોવા મળશે અને તેમા ં કોઈ ગોટાળા કે 

છેતરર્ર્પિંડી નહીં થાય. ર્વશ્વાસ જાળવવાની આ કાયરે્દસર ફરજ ઉર્પરાતં ર્વકે્રતા કરાર 

સબંરં્ધત કોઈ ર્વષય અંગે મારહતી ગ્રાહકને આર્પવા બધંાયેલ નથી.  

અહીં ''સાવધાનીપવૂાક ખરીર્દી''ના ર્નયમનુ ંર્પાલન થાય છે. તેનો અથા એ થાય છે કે ગ્રાહક 

તમામ બાબતોથી વાકેફ છે. 

સમજૂતી કે કરારમા ં સકંળાયેલા ર્પિો કરારની તમામ બાબતોની ચકાસણી કરશે તેવી 
અરે્પિા છે અને એક ર્પિ બીજા ર્પિને ગેરમાગમેટ ન ર્દોરે અને પ્રમાક્ષણકર્પણે જવાબો આરે્પ 

ત્યા ંસધુી અન્ટય ર્પિ કરારને ટાળે તેવી શક્યતા નથી. 

ઉર્દાહરણ 

શ્રી ચરંશેખર ટીવીના શોરૂમમા ંજાય છે અને તેઓ અનેક ર્વર્શષ્ટતા ધરાવતી ટીવીની એક 

બ્રાન્ટડના ચાહક છે. સેલ્સ ર્પસાન તેના અનભુવ ર્પરથી જાણે છે કે ચરંશેખરને જે બ્રાન્ટડ ર્પસરં્દ છે 

તે બહ ુર્વશ્વસર્નય અને ટકાઉ નથી તેમજ અગાઉ અન્ટય ગ્રાહકોએ તે બ્રાન્ટડ ર્વશે ફરરયાર્દો કરી 
છે. ર્પણ વેચાણ નહીં થાય તેવા ડરના કારણે સેલ્સ ર્પસાન આ જાણકારી ચરંશેખરથી છર્પાવે છે. 

 

સેલ્સ ર્પસાન ર્પર છેતરર્ર્પિંડીનો આરોર્પ લગાવી શકાય?  

જો સેલ્સમેનને બ્રાન્ટડની ર્વશ્વસર્નયતા ર્વશે પછૂવામાં આવ્યુ ંહોત અને તેણે બ્રાન્ટડ ઘણી ર્વશ્વસર્નય છે 

તેવો જવાબ આપ્યો હોત તો તે સ્સ્થર્ત ઉર્પરોક્ત સ્સ્થર્ત કરતા જુર્દી હોત? 

બી)  સપંણૂા ર્વશ્વાસ 

વીમા કરારોમા ં ર્વર્વધ બાબતો જોડાયેલી હોય છે અને ર્વર્વધ સ્તરે થાય છે. વીમો 
મેળવવા ર્દરખાસ્ત રજૂ કરનાર અરજર્દારે જે અંગે વીમો મેળવવો હોય તે અંગે તમામ 

જરૂરી મારહતી વીમાકંર્પનીઓને આર્પવી જોઈએ. 
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જરૂરી મારહતી એટલી એવી જાણકારી જેના આધારે વીમાકંર્પનીઓ વીમાની અરજી 

સ્વીકારવા અંગે ર્નણાય લે છે: 

 તેઓ (વીમાકંર્પનીઓ) જોખમનો સ્વીકાર કરશે કે નહીં 

 જો વીમાકંર્પનીઓ જોખમ સ્વીકારે, તો પ્રીર્મયમના ર્દર શુ ંહશે અને વીમાકરાર 

સાથે કઈ શરતો અને ર્નયમો સકંળાયેલા હશે 

આ સપંણૂા ર્વશ્વાસ સ્થાર્ર્પત કરવાની કાયરે્દસર ફરજ સામાન્ટય કાયર્દા હઠેળ ઊભી થાય છે. 

અહીં ફરજનો સબંધં અરજર્દાર જાણે છે તેવી જરૂરી જાણકારી પરૂી ર્પાડવા સાથે જ નથી, 
ર્પણ એવી જરૂરી જાણકારીઓ સાથે છે જે તેમણે મેળવવી જોઈએ. 

વીમા કરાર સાથે ઉચ્ચસ્તરીય જવાબર્દારી સકંળાયેલી છે. જયારે વીમાની વાત આવે છે, 

ત્યારે ર્વશ્વાસના આધારે થયેલી સમજૂતીમા ં સપંણૂા ર્વશ્વાસનુ ં તત્ત્વ જોડાઈ જાય છે. 

''યબેુરરમા ફાઇડ્સ''ની ર્વભાવનાને આ રીતે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવી છે કે ''પ્રસ્તાર્વત 

જોખમ સાથે સકંળાયેલી તમામ જાણકારીઓનો સપંણૂા, સચોટતાપવૂાક, સ્વૈન્સચ્છકર્પણે 

ખલુાસો. આ જાણકારીઓ માગંવામા ંઆવી હોય કે ન આવી હોય, ર્પણ અરજર્દારે જોખમ 

સાથે સકંળાયેલી તમામ જાણકારીઓ વીમાકંર્પનીઓને આર્પવી જોઈએ.'' 

સપંણૂા સ્ર્પષ્ટતા એટલે શુ ં?  

કાયર્દો તમામ જરૂરી જાણકારીઓ સ્ર્પષ્ટ કરવાની જવાબર્દારી લારે્દ છે. 

 

ઉર્દાહરણ 

i. વીમાધારક દ્વારા ભ્રામક ત્યોની રજૂઆત 

એક એન્સક્ઝક્યરુટવ હાયર્પરટેન્ટશનથી ર્પીરડત છે અને તાજેતરમા ંતેને હૃર્દયરોગનો હળવો હમુલો 
આવ્યો છે. ત્યારબાર્દ તેઓ મેરડકલ ર્પોક્ષલસી લેવાનો ર્નણાય લે છે, ર્પણ તેઓ તેમની સાચી 
સ્સ્થર્ત જણાવતા નથી. એટલે વીમાકંર્પની વીમાધારક દ્વારા ભ્રામક ત્યોની રજૂઆત કરવાના 
કારણસર તેની ર્દરખાસ્તનો અસ્વીકાર કરે છે.  
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ii. વીમાકંર્પની દ્વારા ભ્રામક ત્યોની રજૂઆત 

એક વ્યસ્ક્ત હૃર્દયમાં જન્ટમજાત કાણુ ંધરાવે છે અને વીમાની અરજીના ફોમામાં આ બાબતની જાણકારી 
આરે્પ છે. વીમાકંર્પની તેની અરજી સ્વીકારે છે, ર્પણ અરજર્દારને મારહતી આર્પતી નથી કે તમે વીમો 
ઉતરાવો તે અગાઉના રોગો ઓછામાં ઓછા 4 વષા સધુી ર્પોક્ષલસીમાં કવર થતા નથી. 

સી)  જરૂરી જાણકારી કે ત્યો 

જરૂરી જાણકારી કે ત્યો એવી હકીકત છે જે વીમાકંર્પની માટે મહત્ત્વપણૂા છે. તેના આધારે 

વીમાકંર્પનીઓ અરજર્દારની અરજીમા ંપ્રસ્તાર્વત જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં અને જો 
અરજર્દારને ર્પોક્ષલસી આરે્પ તો પ્રીર્મયમનો ર્દર કેટલો રાખવો અને સમજૂતીની શરતો અને 

ર્નયમો અંગે ર્નણાય લે છે.  

અરજર્દારે જાહરે ન કરેલી હકીકત વીમાકંર્પનીઓને જણાવવી જરૂરી હતી કે નહીં તેનો 
આધાર અરજર્દારની સ્સ્થર્ત ર્પર રહશેે અને છેવટે તેનો ર્નણાય કાયર્દાની અર્દાલતમા ંજ 

થઈ શકે છે. વીમાધારકે જોખમને અસર કરે તેવી હકીકતો જાહરે કે સ્ર્પષ્ટ કરવી જોઈએ. 

ચાલો આર્પણે વીમામા ંસકંળાયેલી જરૂરી હકીકતો કે ત્યોના કેટલાકં પ્રકાર ર્પર નજર 

ર્દોડાવીએ, જેને અરજર્દારે જાહરે કરવા જોઈએેઃ 

i. સામાન્ટય કરતા વધારે જોખમ સચૂવતા ર્વર્શષ્ટ જોખમ સચૂવતી હકીકતો. ર્દાખલા 
તરીકે, ર્દરરયામા ંમસુાફરી કરતા જહાજો સાથે સકંળાયેલા ર્વર્વધ જોખમો; અગાઉની 
મારં્દગી 

ii. અગાઉ તમામ વીમાકંર્પનીઓ ર્પાસેથી ઉતરાવેલી જૂની ર્પોક્ષલસીઓનુ ંઅસ્સ્તત્વ અને 

તેમની વતામાન સ્સ્થર્ત 

iii. વીમા માટે ર્દરખાસ્તના ફોમા કે અરજીમા ંતમામ પ્રશ્નો જરૂરી જાણકારી તરીકે લેવામા ંઆવે 

છે, કારણ કે તેમનો સબંધં વીમા અને તેની સાથે સકંળાયેલા જોખમના ર્વષયના ર્વર્વધ 

ર્પાસા ંસાથે છે. અરજર્દારે તમામ પ્રશ્નોના જવાબ પ્રામાક્ષણકર્પણે અને સપંણૂાર્પણે આર્પવા 
જોઈએ.  

નીચે જરૂરી જાણકારીઓ કે હકીકતોના કેટલાકં ઉર્દાહરણો આપ્યા ંછે: 
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ઉર્દાહરણ 

i. ફાયર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ (આગનો વીમો) 

 ક્ષબક્લ્ડિંગનુ ંર્નમાાણ 

 કબજો (ર્દાખલા તરીકે ઓરફસ, રહઠેાણ, દુકાન, ગોર્દામ, ઉત્ર્પાર્દન એકમ, વગેરે) 

 સગં્રહ કરેલી/ઉત્ર્પારર્દત ચીજવસ્તઓુની પ્રકૃર્ત, એટલે કે, ક્ષબનનકુસાનકારક, 

નકુસાનકારક, અર્ત-નકુસાનકારક વગેરે 

ii. મેરરન ઇન્ટસ્યોરન્ટસ (ર્દરરયાઈ સબંરં્ધત વીમો) 

 રે્પરકિંગની ર્પદ્ર્ત એટલે કે, ર્સિંગલ ગની બેગ્સ કે ડબલ ગની બેગ્સમા,ં નવા િમ્પસમા ંકે 

સેકન્ટડ હને્ટડ િમ્પસમા;ં વગેરે.  

 ચીજવસ્તઓુની પ્રકૃર્ત (ર્દાખલા તરીકે મશીનરી નવી કે સેકન્ટડ હને્ટડ) 

iii. મોટર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ  

 એન્સન્ટજનની ઘન િમતા (ખાનગી કાર) 

 ઉત્ર્પાર્દનનુ ંવષા 
 ટ્રકની વહન િમતા (ટનેજ) 

 વાહનના ઉર્પયોગનો હતે ુ

 વાહન ઉર્પયોગમા ંલેવાય છે તે ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તાર 

iv. ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ      

 કબજાની વાસ્તર્વક પ્રકૃર્ત  

 ઉંમર 

 ઊંચાઈ અને વજન 

 શારીરરક અિમતા વગેરે 

v. હલે્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 

 હાથ ધરવામા ંઆવેલી કોઈ ર્પણ શસ્ત્રરક્રયાઓ   

 વ્યસ્ક્ત ડાયાક્ષબટીસ કે હાયર્પરટેન્ટશનથી ર્પીરડત છે કે નહીં 

vi. સામાન્ટય ર્વશેષતાઓ 
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 અગાઉની વીમાકંર્પનીઓએ ર્દરખાસ્ત નકારી કાઢી હતી કે વધારે પ્રીર્મયમ લીધુ ંહતુ,ં 
કે ર્પોક્ષલસી કેન્ટસલ કે રરન્ટય ૂકરી હતી કે નહીં તેની હકીકત 

 અરજર્દારે અગાઉ વેઠેલુ ંનકુસાન 
 

 

\ 

મહત્ત્વપણૂા 

સ્ર્પષ્ટતા કરવી જરૂરી ન હોય તેવી હકીકતો [જયા ંસધુી વીમાકંર્પની કહ ેનહીં] 

જયા ંસધુી વીમાકંર્પનીઓ કોઈ ચોક્કસ પછૂર્પરછ ન કરે ત્યા ંસધુી અરજર્દાર નીચેની મારહતી 
આર્પવા બધંાયેલ નથીેઃ 

i. જોખમ ઘટાડવા અમલ કરવામા ંઆવેલા ર્પગલા ં

ઉર્દાહરણ: અસ્ગ્નશામની હાજરી.  

ii. વીમાધારક વાકેફ ન હોય તેવી હકીકતો 

ઉર્દાહરણ: કોઈ વ્યસ્ક્ત હાઈ બ્લડ પે્રશરથી ર્પીરડત હોય, ર્પણ ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે આ 

બાબતથી વાકેફ ન હોય. તેના ર્પર હકીકતો છર્પાવવાનો આરોર્પ ન મકૂી શકાય. 

iii. યોગ્ય મહનેત કરીને શોધી શકાય તેવી હકીકતો. ર્દરેક ર્મર્નટની મારહતી આર્પવી જરૂરી 
નથી. વીમાકંર્પનીઓએ વધ ુમારહતીની જરૂર હોય તો પછૂર્પરછ વખતે પરૂતી સભાનતા 
ર્દાખવવી જોઈએ.  

iv. કાયર્દાકીય બાબતો: ર્દરેક વ્યસ્ક્ત રે્દશના કાયર્દાથી વાકેફ છે તેવુ ંમાનવામા ંઆવે છે.  

ઉર્દાહરણ: ર્વસ્ફોટક સામગ્રીના સગં્રહ ર્વશે મ્પયરુ્નર્સર્પલ કાયર્દા 

v. વીમાકંર્પની ઉર્દાસીનતા ર્દાખવતી હોય તેના ર્વશે [અથવા વધ ુ મારહતી માટેની 
જરૂરરયાત જણાવવામા ં ન આવી હોય]. ર્પછી વીમાકંર્પની જવાબો અધરૂા ં છે તેવા 
આધારે ર્દાવો નકારી ન શકે. 

vi. શોધી શકાય તેવી સભંર્વત હકીકતો: જયારે ર્પોક્ષલસી ઉતરાવતા અગાઉ વીમાકંર્પની 
વતી ડૉક્ટર બ્લડ પે્રશર મારે્પ છે. 

 

ડી) નોન-લાઇફ વીમાકંર્પનીમા ંસ્ર્પષ્ટતાની ફરજ 
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નોન-લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસમા ંસમજૂતી કે કરાર નક્કી કરશે કે ફેરફારોની જાણકારી આર્પવી 
જરૂરી છે કે નહીં. જયારે મળૂ કરારમા ંફેરફાર જોખમને અસર કરે છે, ત્યારે સ્ર્પષ્ટતા કરવી 
ર્પડશે કે આવુ ંકરવાની ફરજ ર્પડશે. જયારે કરારમા ંકવર નોટ કે ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરી કરાર 

કરવામા ં આવે છે ત્યારે જરૂરી હકીકતો સ્ર્પષ્ટ કરવાની ફરજનો અંત આવે છે. ર્પણ 

ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન જોખમમા ં ફેરફાર થાય તો ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ કરાવતી 
વખતે તે ફેરફારની જાણકારી આર્પવી ર્પડશે.  

ઉર્દાહરણ 

મકાનમાક્ષલક ક્ષબક્લ્ડિંગ અને તેની સામગ્રીઓનો વીમો ઉતરાવે છે. 

તે અઠવારડયુ ંવેકેશન માટે બહાર જાય છે - આવશ્યક જાણકારી કે ત્યોમા ંફેરફાર થતો નથી. 

જોકે તે મકાન ર્પર વધ ુ એક માળનુ ં ર્નમાાણ કરે અને તેમા ં બ્યટૂી ર્પાલાર શરૂ કરે, તો જોખમમા ં
નોંધર્પાત્ર ફેરફાર થશે. 

ઇ) સપંણૂા ર્વશ્વાસનો ભગં 

ચાલો આર્પણે હવે એવી સ્સ્થર્તઓનો ર્વચાર કરીએ, જેમા ંસપંણૂા ર્વશ્વાસનો ભગં થવાની 
બાબતો સકંળાયેલી હોય. આ પ્રકારની ર્વશ્વાસભગં આવશ્યક હકીકતો છર્પાવવાથી કે તેની 
ખોટી રજૂઆત કરવાથી થઈ શકે છે. 

i. આવશ્યક હકીકતોની અસ્ર્પષ્ટતા કે તેને છર્પાવવી 

 વીમાકંર્પની કોઈ ચોક્કસ મદેુ્દ પછૂર્પરછ કરતી નથી એટલે વીમાધારક તેની સાથે 

સબંરં્ધત આવશ્યક જાણકારીઓ અંગે મૌન રહ ેછે 

 વીમાકંર્પની દ્વારા પછૂવામા ંઆવતા પ્રશ્નોના ઉડાઉ જવાબ મારફતે 

 બેર્દરકારી હોઈ શકે છે [વ્યસ્ક્તની જાણબહાર કે ઇરાર્દા ર્વના થાય છે] કે ત્ય 
એ સામગ્રી નહોતી તેવુ ં માનવાના કારણે. આ પ્રકારના કેસમા ં અરજર્દારનો 
અક્ષભગમ ર્દોષર્પાત્ર નથી. જયારે હકીકતો કે ત્યો જાણીજોઈને છર્પાવવામા ં
આવે ત્યારે તેને છેતરર્ર્પિંડી તરીકે લેવામા ંઆવે છે. 

ii. હકીકતોની ખોટી રજૂઆત 

વીમાનો કરાર કરવા ચચાા ર્દરર્મયાન જે ર્નવેર્દન કરવામા ં આવે છે તેને પ્રર્તર્નર્ધત્વ 

કહવેાય છે. તે માન્ટયતા, આશય કે અરે્પિાનુ ંમયાારર્દત ર્નવેર્દન હોઈ શકે છે. 
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જયારે તેને આવશ્યક જાણકારી તરીકે લેવામા ંઆવે છે ત્યારે તે સાચુ ંહશે તેવી અરે્પિા 
રાખવામા ંઆવે છે.  

જયારે સવાલ ર્વશ્વાસ કે અરે્પિાનો હોય, ત્યારે તેવુ ં ર્નવેર્દન સાચુ ં હોવુ ં જોઈએ અને 

સામેના ર્પિના ર્વશ્વાસનો ભગં ન થવો જોઈએ. 

ખોટી રજૂઆત બે પ્રકારે થાય છે: 

 ર્નર્દોષતા સાથે થતી ખોટી રજૂઆતનો સબંધં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે, જે કોઈ ર્પણ 

પ્રકારના બર્દઇરાર્દા ર્વના કરવામા ંઆવે છે. ર્દાખલા તરીકે કોઈ વ્યસ્ક્ત ક્યારેક-

ક્યારેક ધમુ્રર્પાન કરે છે અને તેને ધમુ્રર્પાનનુ ંવ્યસન નથી. તે વીમાની અરજીમા ં
તેનો ઉલ્લેખ ન ર્પણ કરે તેવુ ંબની શકે છે, કારણ કે તેને પ્રસગંોર્પાત ધમુ્રર્પાન 

કરવામા ંકોઈ જોખમ હોય તેવુ ંલાગતુ ંનથી. 

 બર્દઇરાર્દાપવૂાકની ખોટી રજૂઆતોનો સબંધં વીમાકંર્પનીની છેતરર્ર્પિંડી કરવાના 
આશય સાથે છે, જેમા ંજાણીજોઈને ખોટી મારહતી આર્પવામા ંઆવે છે અથવા સત્ય 

હકીકતની પરૂતી રફકર કયાા ર્વના ખોટા ર્નવેર્દનો કરવામા ં આવે છે. ર્દાખલા 
તરીકે, ધમુ્રર્પાનનુ ંવ્યસ્ન ધરાવતી વ્યસ્ક્ત જાણીજોઈને ર્પોતે ધમુ્રર્પાન કરે છે તેવી 
હકીકત છર્પાવી શકે છે.  

જયારે છેતરર્ર્પિંડીના આશય સાથે જરૂરી ત્યો છર્પાવવામા ં આવે છે અથવા 
બર્દઇરાર્દાપવૂાક હકીકતો જાહરે કરવામા ં આવતી નથી કે તેની ખોટી રજૂઆત કરવામા ં
આવે છે ત્યારે વીમા સમજૂતી તટૂી જાય છે. સપંણૂા ર્વશ્વાસના ઉલ્લઘંનના અન્ટય 

રકસ્સાઓમા ંસમજૂતી રર્દબાતલ થઈ શકે છે. 

ર્દાખલા તરીકે કોઈ માતાર્ર્પતા ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીમા ં તેમના બાળકને સામેલ કરે 

ત્યારે તેમના બાળકના હૃર્દયમા ંજન્ટમજાતુ ંકાણુ ંછે તેવી બાબતથી વાકેફ ન હોય તેવુ ંબની 
શકે છે. તેમા ંછેતરર્ર્પિંડીનો આશય રહલેો નથી. 

3.  વીમાર્પાત્ર રહત 

'વીમાર્પાત્ર રહત' ર્દરેક વીમા કરારનુ ંઆવશ્યક ર્પરરબળ છે અને વીમા માટે કાયરે્દસર પવૂાશરત 

કે આવશ્યકતા જણાય છે. ચાલો હવે આર્પણે જોઈએ કે વીમો કેવી રીતે સટ્ટા કે શરતની 
સમજૂતીથી અલગ છે. 

અ) સટ્ટો કે જુગાર અને વીમો 
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ર્પિાની એક રમત ર્વચારો, જેમા ંએક વ્યસ્ક્ત હારે છે અથવા જીતે છે. વ્યસ્ક્ત જુગાર રમે 

છે એટલે નફો કે નકુસાન થવાનુ ંજ. જે વ્યસ્ક્ત આ રમત રમે છે તેને રમતમા ંજીતવા 
ર્સવાય કોઈ રસ હોતો નથી કે તેની સાથે બીજો કોઈ સબંધં હોતો નથી. 

સટ્ટો, જુગાર કે શરત કાયર્દાની અર્દાલતમા ંકાયરે્દસર લાગ ુનથી અને એટલે તેની સાથે 

સબંરં્ધત કોઈ ર્પણ કરાર ગેરકાયરે્દસર ઠરશે. જો કોઈ વ્યસ્ક્ત જુગાર રમે અને તેમા ંતેનુ ં
ઘર ર્દાવ ર્પર લગાવે અને તે હારી જાય તો, ર્વજેતા ર્પિ તેનુ ંઘર મેળવવા અર્દાલતમા ં
ર્દાવો ર્દાખલ ન કરી શકે કે ર્પોતાનુ ંઘર હારી ગયેલી વ્યસ્ક્ત સામે કાયરે્દસર કોઈ ર્પગલા ંન 

લઈ શકે. 

હવે એક મકાન અને તેમા ં આગ લાગવાની ઘટના ર્વચારો. ર્પોતાના મકાનનો વીમો 
ધરાવતી વ્યસ્ક્તને વીમાની ર્વષયવસ્ત ુએટલે કે મકાનની સાથે કાયરે્દસર સબંધં છે. તે 

મકાનની માક્ષલકી ધરાવે છે અને મકાન નાશ ર્પામે તો તેના માક્ષલકને આર્થિક નકુસાન 

ઉઠાવવુ ંર્પડ ેછે. આગ લાગે કે ન લાગે ર્પણ માક્ષલકીનો સબંધં સ્વતતં્ર અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે 

અને આ જ સબંધં નકુસાની તરફ ર્દોરી જાય છે. કોઈ વ્યસ્ક્ત મકાનનો વીમો ઉતરાવે કે ન 

ઉતરાવે ર્પણ દુઘાટના [આગ લાગવાની કે ચોરી થવાની]થી નકુસાન થશે.  

જુગારની રમતમા ં વ્યસ્ક્તની હાર કે જીત થઈ શકે છે, જયારે આગ લાગવાથી એક જ 

ર્પરરણામ આવે છે - મકાનમાક્ષલકને નકુસાન થાય છે. 

મકાનમાક્ષલક કોઈ રીતે નકુસાની સરભર કરવાની સરુ્નર્િતતા કરવા વીમો ઉતરાવે છે. 

વીમાધારક ર્પોતાના ઘર કે નાણામા ં જે રહત ધરાવે છે તે વીમાર્પાત્ર રહત કહવેાય 

છે.વીમાર્પાત્ર રહતની હાજરી વીમાના કરારને કાયરે્દસર બનાવે છે અને કાયર્દા હઠેળ લાગ ુ

કરી શકાય તેવો બનાવે છે.   

મહત્ત્વપણૂા 

વીમાર્પાત્ર રહતના ત્રણ આવશ્યક ર્પરરબળો: 

1. વીમો ઉતરાવી શકાય તેવી સરં્પર્િ, અર્ધકાર, રહત, જીવન કે સભંર્વત જવાબર્દારી હોવી 
જોઈએ. 

2. આ પ્રકારની સરં્પર્િ, અર્ધકાર, જીવન કે સભંર્વત જવાબર્દારી વીમાના ર્વષયને આર્ધન 

હોવી જોઈએ. 
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3. વીમાધારક વીમાના ર્વષય સાથે કાયરે્દસર સબંરં્ધત ધરાવતો હોવો જોઈએ, જેથી તે 

સરં્પર્િ, અર્ધકાર, રહત, જીવન કે જવાબર્દારીની સ્વતતં્રતાની સરુિાનો લાભ મેળવવાને 

ર્પાત્ર બને. તે જ રીતે તેઓ કોઈ ર્પણ પ્રકારની નકુસાની, નાશ, ઇજા કે જવાબર્દારીનુ ંવહન 

કરવા નાણાકીય નકુસાની સરભર કરી શકવા જોઈએ. 

\ 

ઉર્દાહરણ 

સ્સ્થર્ત 1 

શ્રી ચરંશેખર મકાનની માક્ષલકી ધરાવે છે, જેના ર્પર તેમણે બેન્ટક ર્પાસેથી રૂ.15 લાખની મોગમેટજ 

લોન લીધી છે. 

શુ ંતેઓ ઘરમા ંવીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે?  

શુ ંબેન્ટક ઘરમા ંવીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે?  

તેમના ર્પડોશીનુ ંશુ?ં 

સ્સ્થર્ત 2 

શ્રી શ્રીર્નવાસનના કુટંુબમા ંર્પત્ની, બે બાળકો અને વદૃ્ માતાર્ર્પતા છે. 

શુ ંતેઓ તેમની સલામતીમા ંવીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે?  

જો તેમના ર્પરરવારના કોઈ ર્પણ સભ્યને હોસ્સ્ર્પટલમા ંર્દાખલ કરવા ર્પડ ેતો તેઓ નાણાકીય 

નકુસાન ઉઠાવી શકશે?  

તેમના ર્પડોશીના બાળકો ર્વશે શુ?ં શુ ંતેઓ તેમનામા ંવીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે? 

અહીં વીમાની ર્વષયવસ્ત ુઅને વીમાકરારની ર્વષયવસ્ત ુવચ્ચે ફરક કરવો પ્રાસકં્ષગક છે. 

વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ વીમો ઉતરાવવામા ં આવે છે તે સરં્પર્િ સાથે સબંરં્ધત છે, જેની 
ર્પોતાનુ ંઆંતરરક કે વાસ્તર્વક મલૂ્ય છે.  

બીજી તરફ વીમા કરારની ર્વષયવસ્ત ુતે સરં્પર્િમા ંવીમાધારકનુ ંનાણાકીય રહત છે. જયારે 

વીમાધારક સરં્પર્િમા ં આ પ્રકારનુ ં રહત ધરાવતા હોય ત્યારે તેને વીમો ઉતરાવવાનો 
કાયરે્દસર અર્ધકાર છે. સપંણૂા ચોકસાઈ સાથે કહીએ તો વીમા ર્પોક્ષલસી સબંરં્ધત સરં્પર્િને 

જ આવરી લેતી નથી, ર્પણ સરં્પર્િમા ંવીમાધારકના નાણાકીય રહતને આવરે છે..  
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ઉર્દાહરણ 

શ્રી ચરંશેખરે બેન્ટક ર્પાસેથી રૂ.15 લાખની મોગમેટજ લોન સાથે ખરીરે્દલા મકાનનો ર્વચાર કરો. 
તેઓ જો રૂ.12 લાખની રકમ ર્પરત કરે, તો બેન્ટકનુ ં રહત લોનની ચકુવણી રે્પટે બાકી રૂ.ત્રણના 
સપ્રમાણમા ંજ હશે. 

એટલે લોનના ચકુવ્યા ર્વનાની બાકીની રકમ માટે મકાનમાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે અને ર્પોક્ષલસીમા ં
તેને સહવીમાકૃત કરવામાં આવે તેની સરુ્નર્િતતા કરશે. 

જો કોઈ જાણીજોઈને સરં્પર્િને આગ લગાવે અને ર્પછી ર્પોક્ષલસી હઠેળ નકુસાનીનુ ંવળતર 

મેળવવા ર્દાવો કરે, તો, આ પ્રકારના ર્દાવા સ્ર્પષ્ટર્પણે છેતરર્ર્પિંડી છે અને તેનો અસ્વીકાર 

થઈ શકે છે. 

અ) વીમાર્પાત્ર રહત હોવુ ંજોઈએ તેવો સમય 

આગ અને અકસ્માતના વીમાના કેસમા ં વીમાર્પાત્ર રહત ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે અને 
નકુસાન થાય ત્યારે હાજર હોવુ ંજોઈએ.  

હલે્થ અને એસ્ક્સડન્ટટના કેસમા ંર્પોતાના ર્સવાય અરજર્દાર કુટંુબના સભ્યોનો ર્પણ વીમો 
ઉતરાવી શકે છે, કારણ કે તેમના ર્પરરવારના કોઈ સભ્ય કે સભ્યોનો અકસ્માત થાય કે 

ક્ષબમારીના સારવાર માટે હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર લેવી ર્પડ ેતો તે નાણાકીય નકુસાની ઉઠાવી 
શકે. જોકે ર્દરરયાઈ કાગો વીમામા ંવીમાર્પાત્ર રહતની જરૂર નકુસાનીના સમયે જ હોય છે. 

1. મહત્ત્વપણૂા કારણ 

કાયર્દાકીય ર્સદ્ાતંોમા ંઅંર્તમ નકુસાન થવા માટે સૌથી મહત્ત્વપણૂા કારણનો ર્સદ્ાતં છે, જે 

નોન-લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસમા ંલાગ ુર્પડ ેછે. 

નોન-લાઇફ વીમા કરારો તો જ વળતર આર્પશે, જો ર્પોક્ષલસી દ્વારા આવરી લેવાયેલ 
વીમાર્પાત્ર જોખમોને કારણે દુઘાટના થાય. કોઈ ર્પણ ર્દાવાની ર્વચારણામા ં મળૂભતૂ ર્પગલુ ં
નકુસાની કે િર્તનુ ંવાસ્તર્વક કારણ નક્કી કરવાનુ ંછે.  

નકુસાન થવા માટે સૌથી મહત્ત્વપણૂા કારણ વીમાનો મખુ્ય ર્સદ્ાતં છે અને તેનો સબંધં નકુસાન 

કે િર્ત ખરેખર કેવી રીતે થઈ છે તેની સાથે અને નકુસાન ખરેખર વીમાકૃત સકંટનુ ંર્પરરણામ છે 

કે નહીં તેની સાથે છે. 
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આ ર્નયમ હઠેળ, વીમાકંર્પની મખુ્ય કારણ શોધે છે, જેમાથંી નકુસાન થવાની માટે ઘટનાઓએ 

આકાર લીધો હતો, જે નકુસાનનુ ંતાત્કાક્ષલક હોય તે જરૂરી નથી એટલે કે આ ઘટના નકુસાન 

માટે તાત્કાક્ષલકર્પણે જવાબર્દાર હોય છે, અથવા નકુસાન થવા માટે મખુ્યત્વે જવાબર્દાર હોય 

છે.  

કમનસીબે નકુસાન થાય છે ત્યારે ઘણી વખત દુઘાટના તરફ ર્દોરી જતી શે્રણીબદ્ ઘટનાઓ જોવા 
મળે છે અને એટલે કેટલીક વખત દુઘાટના માટે મખુ્યત્વે જવાબર્દાર કે તાત્કાક્ષલક કારણ નક્કી 
કરવામા ંમશુ્કેલી ર્પડ ેછે. 

ર્દાખલા તરીકે, આગ ર્પાણીની ર્પાઇર્પ ફાટવા માટે કારણભતૂ હોઈ શકે છે. ર્પાણીની િર્ત થવી 
ર્પરરણામી નકુસાન હોવા છતા ંહજુ ર્પણ આગને દુઘાટનાનુ ંમહત્ત્વપણૂા કારણ ગણવામા ંઆવશે.  

વ્યાખ્યા 

મહત્ત્વપણૂા કે મખુ્ય કારણને સરક્રય અને અસરકારક કારણ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે, જે 

કોઈ ર્પણ પ્રકારનો હસ્તિેર્પ શરૂ કયાા ર્વના અને નવા અને સ્વતતં્ર સ્ત્રોતમાથંી સરક્રય કાયા ર્વના 
ર્પરરણામ લાવતી ઘટનાઓને સરુ્નયોજજત રીતે આગળ વધારે છે.   

મહત્ત્વપણૂા કે મખુ્ય કારણના ર્સદ્ાતંને સમજવા, નીચેની સ્સ્થર્તનો ર્વચાર કરોેઃ 

ઉર્દાહરણ 

સ્સ્થર્ત 1 

અજયની કારની ચોરી થાય છે. તેના બે રર્દવસ ર્પોલીસને કાર નકુસાનગ્રસ્ત સ્સ્થર્તમા ંમળે છે. 

તર્પાસમા ંખલુાસો થાય છે કે ચોરે વિૃ સાથે કાર અથડાવી હતી. અજય વીમાકંર્પની સમિ 

કારને થયેલા નકુસાની સરભર કરવા ર્દાવો કરે છે. ર્પણ આિયાજનક રીતે વીમાકંર્પની વીમાનો 
ર્દાવો ફગાવી રે્દ છે. વીમાકંર્પની તેની ર્પાછળનુ ંકારણ આરે્પ છે કે 'કારને નકુસાન થવાનુ ંમખુ્ય 

કારણ ચોરી હતી અને અજયે તેની કાર માટે જે વીમાર્પોક્ષલસી ઉતરાવી છે તેમા ં વીમાકૃત 

સકંટમા ંચોરી સામેલ નથી એટલે વીમાકંર્પની વળતર ચકુવવા જવાબર્દાર નથી.' 

સ્સ્થર્ત 2 

શ્રી ર્ર્પન્ટટો ઘોડસેવારી કરતા હતા ત્યારે મેર્દાન ર્પર ર્પડી ગયા અને તેમનો ર્પગ ભાગંી ગયો. 
તેમને હોસ્સ્ર્પટલમા ંસારવાર માટે લઈ જવામા ંઆવ્યો તે અગાઉ તેઓ ભીના મેર્દાન ર્પર લાબંો 
સમય ર્પડયા ંરહ્યા ંહતા.ં તેઓ ભીના મેર્દાન ર્પર લાબંો સમય ર્પડયા ંરહ્યા ંહતા ંએટલે તેમને 
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ન્ટયમૂોર્નયા થઈ ગયો અને છેવટે તેમા ં તેમનુ ં મતૃ્ય ુ થયુ.ં તેમના મતૃ્ય ુ માટે ન્ટયમૂોર્નયા 
તાત્કાક્ષલક કારણ હતુ,ં ર્પણ હકીકતમા ં ઘોડસેવારીમા ં થયેલા અકસ્માતને મહત્ત્વપણૂા કારણ 

ગણવામા ંઆવ્યો હતો. તેના ર્પગલે વીમાકંર્પની સમિ ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમા હઠેળ ર્દાવો 
ર્દાખલ કરવામા ંઆવ્યો હતો.  

આગને કારણે વીમાધારકને ચોક્કસ નકુસાની ઉઠાવવી ર્પડ ેછે, ર્પણ આગને મહત્ત્વપણૂા કારણ 

ન કહી શકાય. વ્યવહારમા ંઆ પ્રકારની કેટલીક નકુસાનીઓની િર્તપરૂ્તિ ફાયર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ 

ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ થાય છે. 

આ પ્રકારની નકુસાનીઓના ઉર્દાહરણ હોઈ શકે - 

 આગ શમાવવા માટે ઉર્પયોગમા ંઆવતા ર્પાણીના કારણે સરં્પર્િને થતુ ંનકુસાન 

 અસ્ગ્નશામક ર્દળો દ્વારા ફરજ બજાવતા સરં્પર્િને થતુ ંનકુસાન 

 સળગતી ક્ષબક્લ્ડિંગમાથંી ર્વર્વઝ ચીજવસ્તઓુને સરુક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની કામગીરી 
ર્દરર્મયાન થતુ ંનકુસાન 

 

સ્વયચંકાસણી 3 

શ્રી ર્ર્પન્ટટો ઘોડસેવારીમા ંઅકસ્માત થવાથી ભીના મેર્દાન ર્પર ર્પડી ગયા ર્પછી ન્ટયમૂોર્નયાનો 
ભોગ બન્ટયા હતા, જેના ર્પરરણામે તેમનુ ં મતૃ્ય ુ થયુ ં હતુ.ં તો તેમના મતૃ્ય ુ માટે મખુ્ય કે 

મહત્ત્વપણૂા કારણ કયુ ંગણવામા ંઆવે છે? 

I. ન્ટયમૂોર્નયા 
II. ઘોડો 
III. ઘોડસેવારીમા ંઅકસ્માત 

IV. ખરાબ નસીબ 

 

સારાશં   

એ) વીમાની પ્રરક્રયામા ંચાર મખુ્ય ર્પરરબળ છે (સરં્પર્િ, જોખમ, જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન કરવા 
માટેનુ ંભડંોળ અને વીમા કરાર કે સમજૂતી). 

બી) સરં્પર્િ કોઈ ર્પણ સ્વરૂરે્પ હોઈ શકે છે, જે તેના માક્ષલકને થોડો ફાયર્દો અને આર્થિક મલૂ્ય 

પ્રર્દાન કરે છે. 
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સી) નકુસાન થવાની સભંર્વતતા જોખમનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે. 

ડી) નકુસાનની સભંર્વતતા કે તીવ્રતા વધારતી શરત કે શરતોને જોખમી છે તેને જોખમકારક 

ર્પરરબળો ગણવામા ંઆવે છે. 

ઇ) વીમો શક્ય બનાવતા ગાક્ષણર્તક ર્સદ્ાતં, જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન કરવાના ર્સદ્ાતં તરીકે 

ઓળખાય છે. 

એફ) કાયરે્દસર કરારના ર્પરરબળોમા ંઓફર અને સ્વીકાયાતા, ર્વચારણા, કાયરે્દસરતા, સામેલ 

ર્પિોની િમતા અને ર્પિો વચ્ચેની સમજૂતી સામેલ છે. 

જી) િર્તપરૂ્તિ આકસ્સ્મક સજંોગો કે દુઘાટનામા ંવીમાધારકને થતા નકુસાનને સરભર કરવાની 
સરુ્નર્િતતા કરે છે.  

એચ) પ્રર્તસ્થાર્પન એટલે વીમાના ર્વષયવસ્ત ુ સબંરં્ધત તમામ અર્ધકારો અને ઉર્પાયો 
વીમાધારક ર્પાસેથી વીમાકંર્પનીને હસ્તાતંરરત કરવા. 

આઇ) The યોગર્દાનના ર્સદ્ાતંનો અથા છે કે જો એક જ સરં્પર્િનો વીમો એકથી વધ ુ

વીમાકંર્પની ર્પાસે ઉતરાવ્યો હશે તો, તમામ કંર્પનીઓ દ્વારા ચકુવવામા ંઆવતુ ંવળતર 

સયંકુ્તર્પણે વાસ્તર્વક નકુસાનની રકમથી વધશે  નહીં.  

જે) વીમાના તમામ ર્સદ્ાતંો યબેુરરમા ફાઇડ્સ એટલે સપંણૂા ર્વશ્વાસના ર્સદ્ાતં ર્પર આધારરત 

હોય છે. 

કે)  ‘વીમાર્પાત્ર રહત’ ર્દરેક વીમા કરારમા ંઆવશ્યક ર્પરરબળ છે અને વીમા માટેની કાયરે્દસર 

પવૂાશરત ગણાય છે. 

એલ) મખુ્ય કે મહત્ત્વપણૂા કારણ વીમાનો મખુ્ય ર્સદ્ાતં છે અને તેનો સબંધં નકુસાન કે િર્ત 

કેવી રીતે થઈ અને તેના માટે ખરેખર વીમાકૃત સકંટ જવાબર્દાર છે કે નહીં તેની સાથે છે. 

 

 

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો  

a) સરં્પર્િ 

b) જોખમ 

c) સકંટ 

d) જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન 

e) ઓફર અને સ્વીકાયા 
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f) કાયરે્દસર ર્વચારણા 
g) માન્ટય સમજૂતી 
h) સપંણૂા ર્વશ્વાસ 

i) જરૂરી ત્યો કે હકીકત 

j) વીમાર્પાત્ર રહત 

k) પ્રર્તસ્થાર્પન 

l) યોગર્દાન 

m) મખુ્ય કારણ  

 

સ્વયચંકાસણીના જવાબો   

જવાબ 1   

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

ચોરાઈ ગયેલી ચીજવસ્તઓુ કાયરે્દસરતાના ર્સદ્ાતંનુ ંઉલ્લઘંન છે અને આ કારણે વીમાર્પાત્ર 

જોખમનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરતી નથી. 

જવાબ 2  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

ર્દબાણ કાયરે્દસર કરારનુ ંઅંગ નથી. 

જવાબ 3  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

ઘોડસેવારીના અકસ્માતથી એવી ઘટનાઓએ આકાર લીધો, જેમા ંછેવટે ર્ર્પન્ટટોન ંમતૃ્ય ુથયુ ંહતુ ં
અને આ કારણે તે મખુ્ય કે મહત્ત્વપણૂા કારણ છે. 

 

સ્વયચંકાસણીના પ્રશ્નો   

પ્રશ્ન 1  

નૈર્તક સકંટ એટલે: 
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I. વ્યસ્ક્તના ચારરત્ર્યમા ંઅપ્રામાક્ષણકતા કે ખામી 
II. પ્રામાક્ષણકતા અને વ્યસ્ક્તગત મ ૂલ્્યો 
III. ધાર્મિક માન્ટયતાઓનુ ંજોખમ 

IV. વીમાકૃત સરં્પર્િનુ ંસકંટ 

પ્રશ્ન 2  

જોખમ સચૂવે છે: 

I. અજાણ્યો ડર 

II. નકુસાનની સભંર્વતતા 
III. જાહરે સ્થળ ર્પર ર્વિેર્પ 

IV. સકંટ 

પ્રશ્ન 3  

_____________ એટલે કોઈ વ્યસ્ક્તના રોકાણને ર્વર્વધ પ્રકારની સરં્પર્િમા ંવહેંચવુ.ં 

I. જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન 

II. વૈર્વધ્યકરણ 

III. જુગાર 

IV. ગર્તશીલ જોખમ 

પ્રશ્ન 4  

_____________ તે સરં્પર્િનુ ંઉર્દાહરણ છે. 

I. ઘર કે મકાન 

II. સયૂાપ્રકાશ 

III. પ્લાન્ટટ અને મશીનરી 
IV. મોટરકાર 

પ્રશ્ન 5  

______________ એ જોખમનુ ંઉર્દાહરણ નથી. 

I. અકસ્માતને કારણે કારને નકુસાન 

II. વરસાર્દી ર્પાણીના કારણે જહાજને નકુસાન 

III. ઘસારાના કારણે કારના ટાયરને નકુસાન 
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IV. આગના કારણે સરં્પર્િને નકુસાન 

પ્રશ્ન 6  

ધરતીકંર્પ આ પ્રકારના જોખમનુ ંઉર્દાહરણ છે: 

I. ર્વનાશકારક જોખમ 

II. ગર્તશીલ જોખમ 

III. આંર્શક જોખમ 

IV. સટ્ટાકીય જોખમ 

 

પ્રશ્ન 7  

ર્નવેર્દનનુ ંસૌથી યોગ્ય કાયર્દાકીય મલૂ્યાકંન ર્પસરં્દ કરો. 

ર્નવેર્દન: વીમો નકુસાન કે િર્તમાથંી સરં્પર્િનુ ંસરંિણ ન કરી શકે. 

I. સાચુ ં
II. ખોટંુ 

III. આંર્શક સાચુ ં
IV. સાચુ ંહોય તે જરૂરી નથી 
પ્રશ્ન 8  

__________________ એટલે વીમાની ર્વષયવસ્ત ુસબંરં્ધત તમામ અર્ધકારો અને ઉર્પાયોનુ ં
વીમાધારક ર્પાસેથી વીમાકંર્પનીને હસ્તાતંરણ. 

I. યોગર્દાન 

II. પ્રર્તસ્થાર્પન 

III. કાયર્દાકીય સકંટ 

IV. જોખમનુ ંવ્યવસ્થાર્પન 

પ્રશ્ન 9  

 ______________ એવી હકીકતનુ ંઉર્દાહરણ છે, જે અંગે વીમાધારક પછેૂ નહીં તે અંગે કશુ ં
કહવેાની જરૂર નથી. 

I. વીમાધારકની વય 

II. અસ્ગ્નશામકની હાજરી 
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III. હૃર્દયરોગ  

IV. વીમાની અન્ટય ર્વગતો 
પ્રશ્ન 10  

________________ ખોટંુ ર્નવેર્દન છે જે કરાર કે સમજૂતીની વાટાઘાટ ર્દરર્મયાન કરવામા ં
આવે છે. 

I. ખોટી રજૂઆત 

II. યોગર્દાન 

III. ઓફર 

IV. પ્રર્તર્નર્ધત્વ 

સ્વયચંકાસણીના જવાબો  

જવાબ 1  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

નૈર્તક સકંટ એટલે અપ્રામાક્ષણકતા અથવા વ્યસ્ક્તના ચારરત્ર્યમા ંખામી. 

જવાબ 2  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

‘જોખમ’ નકુસાનની સભંર્વતતા સચૂવે છે. 

જવાબ 3  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

વૈર્વધ્યકરણ એટલે કોઈ વ્યસ્ક્ત દ્વારા ર્વર્વધ પ્રકારની સરં્પર્િમા ંરોકાણ. 

જવાબ 4  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

સયૂાપ્રકાશને સરં્પર્િ તરીકે વગીકૃત ન કરી શકાય, કારણ કે તેની અછત નથી અને તેના ર્પર 

કોઈની માક્ષલકી નથી. 
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જવાબ 5  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

ઘસારાના કારણે થતા નકુસાનને જોખમ ન ગણી શકાય. 

જવાબ 6  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

ધરતીકંર્પ ર્વનાશકારક સકંટનુ ંઉર્દાહરણ છે. 

જવાબ 7  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

વીમો નકુસાની કે િર્ત સામે સરં્પર્િનુ ંસરંિણ ન કરી શકે. 

જવાબ 8  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

પ્રર્તસ્થાર્પન એટલે વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ સાથે સબંરં્ધત તમામ અર્ધકારો અને ઉર્પાયોનુ ં
વીમાધારક ર્પાસેથી વીમાકંર્પનીને હસ્તાતંરણ. 

જવાબ 9  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

જયારે વીમો ખરીર્દો ત્યારે વીમાકંર્પની પછેૂ નહીં ત્યા ંસધુી અસ્ગ્નશામકની હાજરી જાહરે કરવી 
જરૂરી નથી. 

જવાબ 10  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

ખોટી રજૂઆત વીમા કરાર કે સમજૂતીની વાટાઘાટ ર્દરર્મયાન કરવામા ંઆવતુ ંખોટંુ ર્નવેર્દન 

છે. 
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પ્રકરણ 12 

ર્દસ્તાવેજીકરણ  

 

પ્રસ્તાવના 

વીમા ઉદ્યોગમા,ં આર્પણે ર્વર્વધ ફોમ્પસા, ર્દસ્તાવેજો વગેરેનો ર્પરરચય મેળવીએ છીએ. આ પ્રકરણ 

આર્પણને ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજો અંગે મારહતી અને વીમા કરારમા ં તેના મહત્ત્વ ર્વશે વૈર્વધ્યપણૂા 
મારહતી પરંુૂ ર્પાડ ેછે. તે ર્દરેક ફોમાના યોગ્ય સ્વરૂર્પની સમજણ, તેને કેવી રીતે ભરવુ ંતેની ર્પદ્ર્ત 

અને ચોક્કસ મારહતી માગંવા ર્પાછળના કારણો જણાવે છે. 

અભ્યાસના ર્પરરણામો 
 

A. ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસા 
B. ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર(વીમાકરણ) 

C. પ્રીર્મયમની રસીર્દ 

D. કવર નો્સ/વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર/ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ 

E. વૉરંટી 
F. સમંર્ત 

G. ર્પોક્ષલસીઓનુ ંઅથાઘટન 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની મારહતી મેળવવા સિમ હોવા જોઈએ: 

a) ર્દરખાસ્ત ફોમાની ર્વગતોની સમજણ 

b) પ્રીર્મયમની રસીર્દની સમજણ. 

c) કવર નો્સ અને વીમાના પ્રમાણર્પત્રની કામગીરીને પ્રશસંા કરવી અને સમજાવવી. 

d) વીમાના ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજમા ંશરતો અને મસુદ્દાને સમજાવવો.   

e) ર્પોક્ષલસી વૉરંટીઓ અને સમંર્તઓનુ ંઅથાઘટન. 
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A. ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસા 

વીમાનુ ંર્દસ્તાવેજીકરણ કરવાનો હતે ુવીમાકંર્પની અને વીમાધારક વચ્ચે સમજણ અને સ્ર્પષ્ટતા 
કરવાનો છે. કેટલાકં ચોક્કસ ર્દસ્તાવેજો છે, જેનો ઉર્પયોગ ર્પરંર્પરાગત રીતે વીમા વ્યવસાયમા ં
થાય છે. ગ્રાહક સાથે સીધો સરં્પકા  ધરાવતા વીમા એજન્ટટને વીમા સાથે સબંરં્ધત ર્દસ્તાવેજો સાથે 

સકંળાયેલી તમામ શકંાઓ દૂર કરવી ર્પડ ેછે અને તેને ભરવા માટે સહાય કરવી ર્પડ ેછે.  ત્યારબાર્દ 

વીમાકંર્પની ગ્રાહક ર્વશે જાણકારી મેળવે છે અને વીમા માટે ગ્રાહક દ્વારા રજૂ થયેલા ર્દસ્તાવેજોની 
જરૂર જ હોય છે. આ ર્દસ્તાવેજો વીમાધારકને જોખમ વધ ુસારી રીતે સમજવા માટે મર્દર્દ કરે છે.  

એજન્ટ્સે ર્દરેક ર્દસ્તાવેજનો હતે ુ અને મહત્ત્વ તેમજ વીમામા ં ઉર્પયોગી ર્દસ્તાવેજોમા ં સામેલ 

મારહતીની પ્રાસકં્ષગકતા સમજવી જોઈએ. 

1. ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસા 

ર્દસ્તાવેજીકરણનો પ્રથમ તબક્કો ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસાનો છે, જેની મારફતે વીમાધારક નીચેની 
મારહતી આરે્પ છેેઃ 

 ર્પોતાનો ર્પરરચય આરે્પ છે,  

 તેમને કયા પ્રકારના વીમાની જરૂર છે,  

 તેઓ કઈ બાબતે વીમો મેળવવા ઇચ્છે છે તેની ર્વગત, અને 

 કેટલા સમયગાળા માટે 

ર્વગતોનો અથા વીમાની ર્વષયવસ્ત ુસાથે સબંરં્ધત તમામ આવશ્યક ત્યો કે હકીકતો અને 

તેનુ ંનાણાકીય મલૂ્ય એવો થશે. 

a) વીમાકંર્પની દ્વારા જોખમની આકારણી  

i. “ર્દરખાસ્ત ફોમા” વીમો મેળવવતા ઇચ્છતા ં અરજર્દારે ભરવુ ં ર્પડશે.  આ ફોમામા ં
અરજર્દારે જોખમના સબંધંમા ં વીમાકંર્પની માટે આવશ્યક તમામ ત્યો કે હકીકતો 
પરૂી ર્પાડવી ર્પડશે, જેના આધારે વીમાકંર્પની નીચેની બાબત નક્કી કરી શકશે: 

 ર્દરખાસ્ત ફોમાનો સ્વીકાર કરવો કે અસ્વીકાર કરવો 
 જોખમનો સ્વીકાર કરવામા ં આવે તો પ્રીર્મયમના ર્દર, સરુિાકવચ સબંરં્ધત 

શરતો અને ર્નયમો નક્કી કરવા 

ર્દરખાસ્ત ફોમા અરજર્દાર સબંરં્ધત ર્વર્વધ મારહતી ધરાવે છે, જે વીમા માટે ઓફર થયેલા 
જોખમનો સ્વીકાર કરવા વીમાકંર્પની માટે ઉર્પયોગી હોય છે. સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ અને 
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આવશ્યક હકીકતો કે ત્યોનો ખલુાસો કરવાની ફરજની શરૂઆત વીમા માટેના ર્દરખાસ્ત 

ફોમાથી થાય છે.  

આવશ્યક હકીકતો કે મારહતીનો ખલુાસો કરવાની ફરજ ર્પોક્ષલસીની શરૂઆત અગાઉ ઊભી 
થાય છે, અને વીમાકરાર થઈ જાય ર્પછી ર્પણ જળવાઈ રહ ેછે. (પ્રકરણ 2મા ંઆ ર્સદ્ાતંને 

ર્વગતવાર સમજાવવામા ંઆવ્યો છે) 

 

ઉર્દાહરણ 

જો વીમાધારકને એલામાની જરૂર હોય કે તેને તેના સોનાના જ્વેલરી શોરૂમમા ં ઓટોમેરટક 

એલામા ર્સસ્ટમની જરૂર છે તેવુ ંજણાવે, તો તેણે આ અંગે વીમાકંર્પનીને જાણ જ ન કરવી ર્પડ,ે 

ર્પણ સાથે સાથે ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન આ ર્સસ્ટમ તેના શોરૂમમા ંચાલ ુ સ્સ્થર્તમા ં
જાળવવી ર્પણ ર્પડ.ે વીમાકંર્પની માટે એલામાની જરૂરરયાત અને શોરૂમમા ં તેની ઉર્પલબ્ધતા 
આવશ્યક ત્ય છે. આ પ્રકારના આવશ્યક ત્યોને આધારે જ વીમાકંર્પની ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર 

કરશે અને જોખમને અનરુૂર્પ પ્રીર્મયમ નક્કી કરશે. 

સામાન્ટય રીતે વીમાકંર્પની દ્વારા ર્પ્રન્ટટ થતા ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસામા ંવીમાકંર્પનીનુ ંનામ, લોગો, 
સરનામુ ંઅને વીમા/ઉત્ર્પાર્દનોનો વગા/પ્રકાર હોય છે. વીમા કંર્પની માટે ર્દરખાસ્ત ફોમામા ં
ર્વર્વધ નોંધ ઉમેરવાની ર્પરંર્પરા છે. જોકે આ સબંધેં કોઈ પ્રમાણભતૂ ફોમમેટટ કે પે્રક્ક્ટસ 

નથી.  

ઉર્દાહરણ 

આ પ્રકારની નોંધના કેટલાકં ઉર્દાહરણો નીચે મજુબ છે: 

‘જોખમની આકારણ સાથે સબંરં્ધત આવશ્યક ત્યોનો ખલુાસો ન કરવાથી, ગેરમાગમેટ ર્દોરતી 
મારહતી પરૂી ર્પાડવાથી, વીમાધારક દ્વારા ગોટાળો કરવાથી કે અસહકાર ર્દાખવવાથી ઇશ્ય ૂ

થયેલી ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવામા ંઆવશે’,  

‘જયા ંસધુી કંર્પની ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર ન કરે અને પ્રીર્મયમની સપંણૂા ચકુવણી ન થાય ત્યા ં
સધુી કંર્પની દ્વારા જોખમનો સ્વીકાર ગણાશે નહીં’. 
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મહત્ત્વપણૂા 

આવશ્યક ત્યો: આ ત્યો વીમાકંર્પની દ્વારા પરંુૂ ર્પાડવામા ંઆવતા જોખમના વીમાકરણ માટે 

મહત્ત્વપણૂા, આવશ્યક અને પ્રસ્તતુ મારહતી છે. બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો આ ત્યો વીમાની 
ર્વષયવસ્ત ુસાથે સબંરં્ધત હકીકતો છે, જે વીમાકંર્પનીના નીચેના ર્નણાયો ર્પર અસર ર્પાડી શકે 

છેેઃ 

i. વીમા માટે જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે અસ્વીકાર કરવો,  
ii. પ્રીર્મયમની રકમ નક્કી કરવી, અને  

iii. જે સ્સ્થર્તઓમા ંજોખમ આવરી લેવામા ંઆવશે અને કેટલી નકુસાની ચકુવવાર્પાત્ર હશે 

તેના ર્વશે કરારમા ંર્વર્શષ્ટ જોગવાઈનો સમાવેશ 

 

ર્દરખાસ્ત ફોમામા ં ઘોષણાર્પત્ર:સામાન્ટય રીતે વીમાકંર્પનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમામા ં છેલ્લે ઘોષણા 
ર્પત્ર ઉમેરે છે, જેના ર્પર વીમાકંર્પનીના પ્રર્તર્નર્ધએ હસ્તાિર કરવાના હોય છે. આ ર્પત્ર 

સરુ્નર્િત કરે છે કે વીમાધારકે ફોમામા ંસાચી અને સચોટ મારહતી આર્પી છે અને ફોમામા ંસામેલ 

હકીકતોને બરોબર સમજયા ંછે, જેથી ગેરમાગમેટ ર્દોરતા ત્યોના કારણે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરતી 
વખતે અસમંર્ત માટે કોઈ અવકાશ રહતેો નથી. આ ઘોષણાર્પત્ર કે એકરાર વીમાધારક તરફથી 
સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના મખુ્ય ર્સદ્ાતં તરીકે કાયા કરે છે. 

ઉર્દાહરણ 

આ પ્રકારના ઘોષણાર્પત્રોના ઉર્દાહરણો નીચે મજુબ છે: 

‘હુ/ંઅમે અહીં જાહરે કરીએ છીએ અને બાયંધરી આર્પીએ છીએ કે ઉર્પરોક્ત ર્નવેર્દનો સાચા ંછે 

અને તમામ રીતે સપંણૂા છે તેમજ વીમા માટેની અરજી સાથે પ્રસ્તતુ હોય તેવી અન્ટય કોઈ 

મારહતી નથી, જે અમે તમારી સમિ જાહરે કરી નથી.’  

‘હુ/ંઅમે સમંત છીએ કે આ ર્દરખાસ્ત અને ર્નવેર્દનો મારી/અમારી અને (વીમાકંર્પનીનુ ંનામ) 

વચ્ચે કરારનો આધાર રહશેે.’ 

b) ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંપ્રશ્નોનો પ્રકાર 

વીમાના ર્વર્વધ પ્રકાર મજુબ, ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંપ્રશ્નોની સખં્યા અને તેના પ્રકાર અલગ-

અલગ હોય છે.  
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i. ફાયર વીમોના ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસાનો ઉર્પયોગ સામાન્ટય રીતે ઘર, દુકાન વગેરે જેવા 
સામાન્ટય/પ્રમાણભતૂ જોખમો માટે થાય છે. મોટા ઔદ્યોક્ષગક જોખમો માટે, જોખમનો 
સ્વીકાર કરતા અગાઉ વીમાકંર્પની દ્વારા જોખમની ચકાસણી કરવાની વ્યવસ્થા 
કરવામા ંઆવે છે. કેટલીક વખત ચોક્કસ મારહતી મેળવવા ર્દરખાસ્ત ફોમામમા ંર્વશેષ 

પ્રશ્નોિરી ઉમેરવામા ંઆવે છે. 

ફાયર વીમાના ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંઅન્ટય બાબતોની સાથે સરં્પર્િની ર્વર્વધ ર્વગત રજૂ 

કરવી ર્પડશે, જેમા ંનીચેની મારહતી સામેલ હશે: 

 બાહ્ય રર્દવસો અને છતનુ ંર્નમાાણ, માળની સખં્યા 
 ક્ષબક્લ્ડિંગના ર્દરેક રહસ્સાનો કબજો 
 જોખમકારક ચીજવસ્તઓુની હાજરી 
 ઉત્ર્પાર્દનની પ્રરક્રયા 
 વીમા માટે પ્રસ્તાર્વત રકમ 

 વીમાનો સમયગાળો વગેરે 

ii. મોટર વીમા માટે, વાહન, તેની કામગીરી, વહનિમતા, માક્ષલક દ્વારા તેનુ ંસચંાલન 

અને તેની સાથે સબંરં્ધત અગાઉના વીમા ર્વશે પ્રશ્નો પછૂવામા ંઆવે છે. 

iii. હલે્થ, ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ અને ટ્રાવેલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ જેવા ર્પસાનલ વીમામા ં ર્દરખાસ્ત 

ફોમ્પસાની રડઝાઇન એવી રીતે બનાવવામા ં આવે છે જેથી અરજર્દારના સ્વાસ્્ય, 

જીવનશૈલી અને આર્દતો, સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત અગાઉની સ્સ્થર્ત, મેરડકલ રહસ્ટ્રી, 
આનવુરં્શક લિણો, વીમાનો અગાઉનો અનભુવ વગેરે મારહતી મેળવી શકાય. 

iv. અન્ટય ર્વર્વધ પ્રકારના વીમામા,ં ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસા ફરજજયાત છે અને તેમા ં ઘોષણ 

સામેલ છે, જે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસની ફરજના સાધારણ કાયર્દાનો અમલ કરે છે. 

c) ર્દરખાસ્તના ર્વર્વધ તત્ત્વો 

i. અરજર્દારનુ ંપરંુૂ નામ 

અરજર્દાર ર્પોતાની સ્ર્પષ્ટ ઓળખ આર્પવા સિમ હોવો જોઈએ. વીમાનો કરાર કોની સાથે 

કરવાનો છે તેની જાણકારી મેળવવી વીમાકંર્પની માટે મહત્ત્વપણૂા છે, જેથી ર્પોક્ષલસીનો 
ફાયર્દો વીમાધારકને જ મળે. વીમાકૃત જોખમમા ંઅન્ટય કોઈ વ્યસ્ક્ત કે સસં્થા (મતૃ્ય ુથવાના 
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કેસમા ં મોગમેટજ, બેન્ટક કે કાયરે્દસર વારસર્દાર)નુ ં રહત સામેલ હોય અને તેણે ર્દાવો કરવો 
ર્પડશે તેવા કેસમા ંર્પણ ઓળખ સ્થાર્ર્પત થવી મહત્ત્વપણૂા છે. 

ii. અરજર્દારનુ ંસરનામુ ંઅને સરં્પકા  ર્વગત 

અરજર્દારનુ ંસરનામુઅંને સરં્પકા  ર્વગત એકત્ર કરવા ઉર્પર જણાવેલા કારણો લાગ ુર્પડ ેછે. 

iii. અરજર્દારનો વ્યવસાય, વેર્પાર કે ધધંો 
હલે્થ અને ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમા જેવા કેટલાકં રેસમા ંઅરજર્દારનો વ્યવસાય, વેર્પાર કે 

ધધંો મહત્ત્વપણૂા છે, કારણ કે તેમની ર્પાસે જોખમી ચીજવસ્તઓુ હોઈ શકે છે.  

ઉર્દાહરણ 

ફાસ્ટ-ફૂટ રેસ્ટોરાનંો રડલીવરી મેન તેના ગ્રાહકોને ફૂડની રડલીવરી કરવા વારંવાર મોટરબાઇક 

ર્પર ઝડર્પથી મસુાફરી કરે છે. તેનુ ંકામ આ જ રેસ્ટોરાનંા એકાઉન્ટટન્ટટ કરતા વધારે જોખમી હોઈ 

શકે છે.  

iv. વીમા સબંરં્ધત ર્વષયવસ્તનુી ર્વગત અને ઓળખ 

અરજર્દારે વીમા માટે પ્રસ્તાર્વત ર્વષયવસ્તનુી સ્સ્થર્ત સ્ર્પષ્ટ કરવી જોઈએ.  

ઉર્દાહરણ 

અરજર્દારે નીચેની મારહતી આર્પવી જરૂરી છે: 

i. ખાનગી કાર [એન્સન્ટજન નબંર, ચેર્સસ નબંર, રજજસ્ટે્રશન નબંર જેવી તેની ઓળખ 

સાથે] અથવા 
ii. ઘર [પણૂા સરનામા અને ઓળખ નબંર સાથે] અથવા  
iii. ર્વરે્દશી પ્રવાસ [કોના દ્વારા, ક્યારે, કયા રે્દશમા,ં કયા હતેસુર તે ર્વગત સાથે] અથવા  
iv. વ્યસ્ક્તનુ ં સ્વાસ્્ય [વ્યસ્ક્તના નામ, સરનામા અને ઓળખ સાથે] વગેરે, જે ર્વર્વધ  

કેસ ર્પર ર્નભાર છે  

 

v. વીમાની રકમ ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકંર્પનીની જવાબર્દારીની મયાાર્દા સચૂવે છે અને આ 

બાબત તમામ ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંર્દશાાવવામા ંઆવે છે.   
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ઉર્દાહરણ 

સરં્પર્િ સબંરં્ધત વીમામા,ં વીમાની રકમ વીમા માટે પ્રસ્તાર્વત ર્વષયવસ્તનુુ ંનાણાકીય મલૂ્ય 

છે. હલે્થ માટે, વીમાની રકમ હોસ્સ્ર્પટલની સારવારનો ખચા હોઈ શકે છે, જયારે ર્પસાનલ 

એસ્ક્સડન્ટટ વીમા માટે વીમાની રકમ અકસ્માતના કારણે જીવન, કોઈ અંગ કે રક્ષ્ટની હાર્ન 

થવા સામે વળતરની ર્નર્િત રકમ હોઈ શકે છે. 

vi. અગાઉનો અને વતામાન વીમો 

અરજર્દારે વીમાકંર્પનીને અગાઉના વીમા સબંરં્ધત ર્વગતની જાણકારી આર્પવી જરૂરી છે. 

આ જાણકારી અગાઉની વીમા ર્પોક્ષલસી સબંરં્ધત ર્વગત સમજવા ઉર્પયોગી છે. કેટલાકં 

બજારોમા ં એવી વ્યવસ્થા હોય છે, જેમા ં વીમાકંર્પનીઓ વીમાધારક ર્વશેની મારહતીની 
વહેંચણી ગપુ્ત રીતે કરે છે. 

અરજર્દારે એવુ ંર્પણ જણાવવુ ંજરૂરી છે કે કોઈ વીમાકંર્પનીએ તેમની અરજી નકારી કાઢી 
હતી કે નહીં, ર્વશેષ શરતો લાર્દી હતી કે નહીં, રરન્ટય ૂકરાવતી વખતે પ્રીર્મયમની રકમ 

વધારવાની જરૂર ર્પડી હતી કે ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂકરવાનો ઇનકાર કયો હતો કે રર્દ કરી હતી.  

અન્ટય કોઈ વીમાકંર્પની સાથે વતામાન વીમાની ર્વગત આર્પવી જરૂરી છે, જેમા ં
વીમાકંર્પનીઓના નામ સરહત ર્વર્વધ મારહતી આર્પવી જોઈએ. ખાસ કરીને સરં્પર્િના 
વીમામા ં વીમાધારક ર્વર્વધ વીમાકંર્પનીઓ ર્પાસેથી ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે અને જયારે 

નકુસાન થાય ત્યારે એકથી વધ ુ વીમાકંર્પની સમિ વળતરનો ર્દાવો કરી શકે છે. આ 

મારહતી યોગર્દાનનો ર્સદ્ાતં સરુ્નર્િત કરવા જરૂરી છે, જેથી વીમાધારકને એકથી વધ ુવીમા 
ર્પોક્ષલસીઓના કારણે ફાયર્દો ન થાય તેવી રીતે િર્તપરૂ્તિ થાય.  

ઉર્પરાતં ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટના વીમામા ં વીમાકંર્પની વળતરની રકમ (વીમાની રકમ) 

મયાારર્દત કરવા ઇચ્છશે, જેનો આધાર સમાન વીમાધારકે લીધેલ અન્ટય ર્પસાનલ 

એસ્ક્સડન્ટટની ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ વીમાની રકમ ર્પર છે.  

અભ્યાસ 

અગાઉના પ્રકરણોમા ં વીમાના ર્સદ્ાતંોના સરં્દભા જુઓ અને ર્દરખાસ્ત ફોમાની રડઝાઇનમા ં
િર્તપરૂ્તિ, યોગર્દાન, સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ, આવશ્યક ત્યોનો ખલુાસો કેવી રીતે વ્યવહારરક રીતે 

લાગ ુકરી શકાય છે તેને સમજવાનો પ્રયાસ કરો.  
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મોટર અને ફાયર વીમાના ર્દરખાસ્ત ફોમાનો નમનૂા અનસુકૂ્ષચ એ અને બીમા ંઆરે્પલા છે. 

મહરેબાની કરીને ર્દરખાસ્ત ફોમાનો કાળજીપવૂાક અભ્યાસ કરો અને તેની ર્વગતોના ર્નરહતાથોને તેમજ 

વીમા કરારોમાં તેમની પ્રાસકં્ષગકતાને બરોબર સમજો. 

vii. નકુસાનીનો અનભુવ 

અરજર્દારને થયેલ તમામ આર્થિક નકુસાનની સપંણૂા ર્વગત જાહરે કરવા કહવેામા ંઆવે છે, 

ર્પછી તે આર્થિક નકુસાનીઓ વીમાકૃત હોય કે ન હોય. આ બાબત વીમાકંર્પનીને વીમાની 
ર્વષયવસ્તનુી મારહતી પ્રર્દાન કરશે અને ભતૂકાળમા ં વીમાધારકે જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન 

કેવી રીતે કયુું હતુ ં તેની જાણકારી આર્પશે. આ પ્રકારના જવાબોમાથંી વીમાકંર્પનીઓ 

જોખમને વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે અને જોખમની ચકાસણી કરવાનો કે વધ ુમારહતી 
એકત્ર કરવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે.  

viii. વીમાધારક દ્વારા એકરાર 

ર્દરખાસ્ત ફોમાનો હતે ુવીમાકંર્પનીઓને આવશ્યક ત્યો કે મારહતી પ્રર્દાન કરવાનો છે, ત્યારે 

ફોમામા ંવીમાધારકનો એવો એકરાર સામેલ હોય છે કે તેણે આરે્પલા જવાબો સાચા અને 

સચોટ છે તેમજ ફોમા વીમા કરારનો આધાર બનશે તેવી વાત સાથે તેઓ સમંત છે. તેમા ં
કોઈ ર્પણ ખોટો જવાબ કે ખોટી મારહતી વીમાકંર્પનીઓને કરાર રર્દ કરવાનો અર્ધકાર 

આર્પશે. તમામ ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસામા ંસહી, તારીખ અને કેટલાકં કેસમા ંભલામણો સબંરં્ધત 

અન્ટય ર્વભાગો સામાન્ટય હોય છે. 

ix. જયા ં ર્દરખાસ્ત ફોમાનો ઉર્પયોગ ન થાય ત્યા ં વીમાકંર્પની મારહતી મૌક્ષખક કે લેક્ષખત 

સ્વરૂરે્પ રેકોડા કરશે, અને ર્પછી 15 રર્દવસના સમયગાળામા ંતેની પકુ્ષ્ટ કરશે અને તેને 

ર્પોક્ષલસી કે કવર નોટ સાથે જોડશે. જયા ંવીમા કંર્પની એવો ર્દાવો કરે કે ર્દરખાસ્તકારે 

વીમાનુ ંવળતર મેળવવા કોઈ ર્પણ આવશ્યક મારહતી પરૂી ર્પાડી નથી કે ગેરમાગમેટ ર્દોરી 
તેવા ત્યો રજૂ કયાા છે કે ખોટી મારહતી આર્પી છે તો આવી રેકોડા ન થઈ હોય તેવી 
કોઈ ર્પણ મારહતી પરુવાર કરવાની જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીની રહશેે. 

તેનો અથા એવો થયો કે અરજર્દાર ર્પાસે મૌક્ષખક રીતે પ્રાપ્ત થયેલી તમામ મારહતી રેકોડા 
કરવાની જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીની છે, જેને એજન્ટટને ફોલો અર્પ પ્રરક્રયામા ં ધ્યાનમા ં
રાખવી જોઈએ. 
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2. મધ્યવતી સસં્થાની ભરૂ્મકા 

મધ્યવતી સસં્થા બનેં ર્પિ વીમાકંર્પની અને વીમાધારક પ્રત્યે જવાબર્દાર છે. 

વીમાકંર્પની અને વીમાધારક બનેં વચ્ચે મધ્યવતી સસં્થા તરીકે કાયારત એજન્ટટ કે બ્રોકરની 
જવાબર્દારી વીમાધારકે વીમાકંર્પનીને જોખમ સબંરં્ધત પરૂા ંર્પાડલેા તમામ આવશ્યક ત્યો 
સરુ્નર્િત કરવા જોઈએ. 

ઇરડાનો ર્નયમનો મધ્યવતી સસં્થાને સભંર્વત ગ્રાહક પ્રત્યેની જવાબર્દારી પ્રર્દાન કરે છે. 

મહત્ત્વપણૂા 

મધ્યવતી સસં્થાની સભંર્વત ગ્રાહક પ્રત્યેની ફરજ 

ઇરડાના ર્નયમનો જણાવે છે કે “વીમાકંર્પની કે તેના એજન્ટટ કે અન્ટય મધ્યવતી સસં્થા સભંર્વત 

ગ્રાહકને પ્રસ્તાર્વત વીમાકવચના સબંધંમા ંતમામ આવશ્યક મારહતી પરૂી ર્પાડશે, જેથી તેઓ 

તેમના શે્રષ્ઠ રહતમા ંર્નણાય લઈ શકે. 

જયા ંસભંર્વત ગ્રાહક વીમાકંર્પની કે તેમના એજન્ટટ કે વીમા મધ્યવતી સસં્થાની સલાહ ર્પર 

ર્નભાર હોય, ત્યા ંઆ પ્રકારની વ્યસ્ક્તએ સભંર્વત ગ્રાહકને શારં્તથી સલાહ આર્પવી જોઈએ. 

કોઈ ર્પણ કારણસર સભંર્વત ગ્રાહકે ર્દરખાસ્ત અને અન્ટય સબંરં્ધત રે્પર્પસા રજૂ ન કયાા હોય તો સભંર્વત 

ગ્રાહક ર્પાસેથી ફોમાની તમામ ર્વગતો અને ર્દસ્તાવેજો તેમને બરોબર સમજાવવામાં આવ્યા છે અને 

તેઓ પ્રસ્તાર્વત કરારનુ ંમહત્ત્વ સપંણૂાર્પણે સમજે છે તેવુ ંપ્રમાણર્પત્ર લઈને તેને ર્દરખાસ્ત ફોમાને અંતે 

તેને જોડી શકે છે.” 

 

સ્વયચંકાસણી 1 

યોગર્દાનના ર્સદ્ાતંનુ ંમહત્ત્વ શુ ંછે? 

I. તે સરુ્નર્િત કરે છે કે તે વીમાકંર્પની સાથે વીમાધારક ર્પણ ર્દાવાનો કેટલોક રહસ્સો ચકુવશે 

II. તે સરુ્નર્િત કરે છે કે જોખમ વ્યવસ્થાર્પનમા ં સામેલ સહભાગી દ્વારા કરવામા ં આવેલા 
વળતરના ર્દાવાની ચકુવણી કરવા જોખમ વ્યવસ્થાર્પનમા ં સામેલ વીમાધારકો તેમના 
દ્વારા ચકુવવામા ંઆવતા પ્રીર્મયમના પ્રમાણમા ંચકુવણી કરશે 

III. તે સરુ્નર્િત કરે છે કે એક જ ર્વષયવસ્તનુો વીમો ધરાવતી વીમાકંર્પનીઓ એકસાથે 

આવશે અને તેઓ તેમના જોખમના પ્રમાણમા ંવળતર ચકુવશે 
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IV. તે  વીમાધારક દ્વારા ર્દર વષમેટ પ્રીર્મયમની ચકુવણી સરુ્નર્િતત કરે છે 
 

B. ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર (જોખમનો સ્વીકાર) 

આર્પણે જોયુ ંકે ર્દરખાસ્ત ફોમા નીચેની મારહતી પરૂી ર્પાડે છે: 

 વીમાધારકની ર્વગત 

 ર્વષયવસ્તનુી ર્વગત 

 વીમાકવચનો જરૂરી પ્રકાર 

 ભૌર્તક માળખાની હકારાત્મક અને નકારાત્મક એમ બનેં પ્રકારની ર્વગત - જેમા ં
બાધંકામનો પ્રકાર અને ગણુવિા, બાધંકામ પણૂા થયાનો સમય, અસ્ગ્નશામક 

ઉર્પકરણોની હાજરી, સરુિાનો પ્રકાર વગેરે,  

 વીમા અને નકુસાનીનો અગાઉનો રેકોડા  
વીમાકંર્પની જોખમ સ્વીકારે તે અગાઉ તેની ચકાસણી કરવા ર્નરીિણ માટેની ગોઠવણ કરી 
શકે છે, જેનો આધાર જોખમના મલૂ્ય અને પ્રકાર ર્પર છે. ર્દરખાસ્ત કે અરજીમા ં ઉર્પલબ્ધ 

મારહતી અને જોખમ ર્નરીિણના રરર્પોટા , વધારાની પ્રશ્નોિરી અને અન્ટય ર્દસ્તાવેજોના આધારે 

વીમાકંર્પની ર્નણાય લે છે. ર્પછી વીમાકંર્પની જોખમના ર્પરરબળને લાગ ુકરી શકાય તેવા ર્દર 

નક્કી કરે છે અને ર્વર્વધ માર્પરં્દડોને આધારે પ્રીર્મયમની ગણતરી કરે છે, જેની જાણકારી 
વીમાધારકને આરે્પ છે. 

વીમાકંર્પની ર્દરખાસ્તો ર્પર ઝડર્પથી અને અસરકારકતા સાથે પ્રરક્રયા કરે છે અને ત્યારબાર્દ 

વાજબી સમયગાળાની અંર્દર તમામ ર્નણાયોની જાણકારી લેક્ષખતમા ંઆરે્પ છે. 

વ્યાખ્યા 

વીમાકરણ: માગાર્દર્શિકા મજુબ, કંર્પનીએ 15 રર્દવસના સમયગાળાની અંર્દર ર્દરખાસ્તો ર્પર 

પ્રરક્રયા હાથ ધરવી ર્પડ ેછે. આ સમયમયાાર્દા ર્પર એજન્ટટ નજર રાખશે તેવી અરે્પિા રાખવામા ં
આવે છે અને ગ્રાહક સેવાના ભાગરૂરે્પ જયારે જરૂર ર્પડ ેત્યારે વીમાધારક/સભંર્વત ગ્રાહક સાથે 

સવંાર્દ સાધશે. ર્દરખાસ્તની ચકાસણી અને જોખમ સ્વીકારવા અંગેનો ર્નણાય લેવાની સપંણૂા 
પ્રરક્રયા વીમાકરણ તરીકે ઓળખાય છે. 
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સ્વયંચકાસણી 2 

માગાર્દર્શિકા મજુબ, વીમા કંર્પનીએ __________ની અંર્દર વીમા પ્રરક્રયા હાથ ધરવી જોઈએ. 

I. 7 રર્દવસ 

II. 15 રર્દવસ 

III. 30 રર્દવસ 

IV. 45 રર્દવસ 

  

C. પ્રીર્મયમની રસીર્દ  

 

વ્યાખ્યા  

પ્રીર્મયમ એ વીમાકંર્પનીને વીમાધારક દ્વારા વીમાકરાર હઠેળ વીમા સબંરં્ધત ર્વષયવસ્તનુો વીમો 
ઉતરાવવા માટે વીમાકંર્પનીને ચકુવવી ર્પડતી રકમ છે.  

1. એડવાન્ટસમા ંપ્રીર્મયમની ચકુવણી (વીમા ધારા, 1938ની કલમ 64 VB)  

વીમા ધારા મજુબ, વીમાકરારની શરૂઆતની તારીખ અગાઉ એડવાન્ટસમા ં પ્રીર્મયમની 
ચકુવણી થવી જોઈએ. આ મહત્ત્વપણૂા જોગવાઈ છે, જે સરુ્નર્િત કરે છે કે જયારે વીમાકંર્પની 
દ્વારા પ્રીર્મયમ મળે ત્યારે કાયરે્દસર વીમા કરાર પણૂા થઈ શકશે અને વીમાકંર્પની દ્વારા જોખમ 

ગ્રહણ કરી શકાશે. આ કલમ ભારતમા ંનોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગની ર્વશેષ સરુ્વધા છે.  

મહત્ત્વપણૂા 

a) વીમા ધારા-1938ની કલમ 64 VB જણાવે છે કે જયા ંસધુી એડવાન્ટસમા ંપ્રીર્મયમ નહીં મળે 

કે ચકુવવાની ખાતરી નહીં મળે અથવા ર્નર્િત રીતે જમા કરવામા ંનહીં આવે ત્યા ંસધુી 
વીમાકંર્પની કોઈ ર્પણ પ્રકારનો જોખમનો સ્વીકાર નહીં કરે. 

b) વીમાકંર્પની વતી વીમા એજન્ટટ પ્રીર્મયમ એકત્ર કરે તો તેણે બેન્ટક અને ર્પોસ્ટ ર્વભાગમા ં
રજાના રર્દવસોને બાર્દ કરતા 24 કલાકની અંર્દર તેનુ ંકર્મશન કાપ્યા ર્વના પ્રીર્મયમની 
સપંણૂા રકમ વીમાકંર્પનીમા ંજમા કરવી ર્પડશે અથવા ર્પોસ્ટ દ્વારા મોકલવી ર્પડશે.  
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c) અહીં એવી ર્પણ જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે કે જે તારીખે પ્રીર્મયમની રોકડ કે ચેક મારફતે 

ચકુવણી થશે તે તારીખથી જોખમ ધારણ થઈ શકે છે. 

d) જયા ંપ્રીર્મયમ ર્પોસ્ટલ કે મની ઓડાર કે ર્પોસ્ટ દ્વારા ચેક ભરવામા ંઆવે, ત્યા ંજે તારીખે 

મની ઓડાર બકુ થશે કે ચેક ર્પોસ્ટ થશે તે તારીખે જોખમ ધારણ થઈ શકે છે. 

e) ર્પોક્ષલસી રર્દ થવાથી કે તેની શરતોમા ંફેરફાર થવાથી કે અન્ટય કોઈ કારણસર વીમાધારકને 

પ્રીર્મયમનુ ં કોઈ ર્પણ રરફંડ ચકુવવાનુ ં બાકી હશે તો વીમાકંર્પની વીમાધારકને તેની 
ચકુવણી ક્રોસ કે ઓડાર ચેક કે ર્પોસ્ટલ/મની ઓડાર દ્વારા કરશે અને વીમાધારક ર્પાસેથી 
વીમાકંર્પની યોગ્ય રસીર્દ મેળવશે, તેમજ આ પ્રકારનુ ંરરફંડ એજન્ટટના ખાતામા ંજમા નહીં 
થાય. 

પ્રીર્મયમની ચકુવણીની ઉર્પરોક્ત પવૂાશરતો અર્પવાર્દરૂર્પ છે, જે વીમા ર્નયમ 58 અને 59મા ં
પરૂી ર્પાડવામા ંઆવી છે 

2. પ્રીર્મયમની ચકુવણીની ર્પદ્ર્ત 

મહત્ત્વપણૂા 

વીમા ર્પોક્ષલસી લેનાર કોઈ વ્યસ્ક્ત કે ર્પોક્ષલસીધારક દ્વારા વીમાકંર્પનીને થતી પ્રીમર્યમની 
ચકુવણી નીચેની ર્પદ્ર્તઓમાથંી કોઈ ર્પણ ર્પદ્ર્ત દ્વારા થઈ શકે છે: 

a) રોકડ 

b) ચેક, રડમાન્ટડ િાફ્ટ, રે્પ ઓડાર, ભારતમા ંકોઈ ર્પણ અનસુકૂ્ષચત બેન્ટક ર્પર બેન્ટકરનો ચેક 

જેવા કોઈ ર્પણ માન્ટયતાપ્રાપ્ત બેક્ન્ટકિંગ માધ્યમ મારફતે; 

c) ર્પોસ્ટલ મની ઓડાર; 

d) કે્રરડટ કે ડકે્ષબટ કાડ્ાસ; 

e) બેન્ટક ગેરેન્ટટી કે રોકડ રડર્પોક્ષઝટ; 

f) ઇન્ટટરનેટ; 

g) ઇ-ટ્રાન્ટસફર 

h) બેન્ટક ટ્રાન્ટસફસા મારફતે અરજર્દાર કે ર્પોક્ષલસીધારક કે જીવનવીમાધારકની સચૂના દ્વારા 
સીધા જમા થવા; 
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i) સમયે સમયે સિામડંળ દ્વારા મજૂંર કરવામા ં આવતી ચકુવણીની કોઈ ર્પણ ર્પદ્ર્ત 

દ્વારા; 

ઇરડાના ર્નયમનો મજુબ, અરજર્દાર/ર્પોક્ષલસીધારક નેટ બેક્ન્ટકિંગ / ડકે્ષબટ કાડા મારફતે 

પ્રીમર્યમની ચકુવણી કરતા ઇચ્છે તો ચકુવણી આ અરજર્દાર/ર્પોક્ષલસીધારકના નામે ઇશ્ય ૂ

થયેલા ડકે્ષબટ કાડા/નેટ બેક્ન્ટકિંગ એકાઉન્ટટ મારફતે જ થવી જોઈએ 

 

સ્વયચંકાસણી 3 

પ્રીર્મયમની ચકુવણી ચેક દ્વારા થશે, તો ર્પછી નીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંહશે? 

I. ચેક ર્પોસ્ટ થાય તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે 

II. વીમા કંર્પની દ્વારા ચેક જમા કરાવવામા ંઆવે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે 

III. વીમા કંર્પનીને ચેક જે તારીખે ચેક મળે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે 

IV. અરજર્દાર ચેક ઇશ્ય ૂકરે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે  

 

 

D. કવર નો્ સ / વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર /ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ 

વીમો ઉતારવાની પ્રરક્રયા પણૂા થઈ જાય ર્પછી ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂથવામા ંથોડો સમય લાગી શકે છે. 

ર્પોક્ષલસીની પ્રરક્રયા ચાલ ુહોય કે વીમા માટેની વાટાઘાટ થતી હોય ત્યારે કામચલાઉ ધોરણે કવર પરંુૂ 

ર્પાડવુ ંજરૂરી છે અથવા જયારે લાગ ુકરી શકાય તેવા વાસ્તર્વક ર્દર નક્કી કરવા માટે સકુંલની 
ચકાસણી થતી હોય, ત્યારે ર્પોક્ષલસી હઠેળ સરંિણની પકુ્ષ્ટ કરવા કવર નોટ ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે. 

તેમા ંવીમાકવચની ર્વગત હોય છે. કેટલીક વખત વીમાકંર્પનીઓ કવર નોટ ઇશ્ય ૂકરવાને બર્દલે 

કામચલાઉ વીમા કવરની પકુ્ષ્ટ કરતો ર્પત્ર ઇશ્ય ૂકરે છે.  

કવર નોટ સ્ટેમ્પર્પ ન થઈ હોવા છતા ંતેની શરતો સ્ર્પષ્ટ કરે છે કે  

જો જોખમ કોઈ વોરન્ટટી દ્વારા સચંાક્ષલત હોય, તો કવર નોટમા ંજણાવશે કે વીમો આ પ્રકારની 
વોરન્ટટીને આર્ધન છે. કવર નોટ ર્વશેષ જોગવાઈઓ માટે ર્પણ બનાવવામા ંઆવે છે, જો લાગ ુ

ર્પડતી હોય તો, ર્દાખલા તરીકે સમંત બેન્ટક જોગવાઈ, એકરારની જોગવાઈ વગેરે. 

કવર નોટમા ંનીચેની બાબતો સામેલ હશે:  
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a) વીમાધારકનુ ંનામ અને સરનામુ ં

b) વીમાકૃત કે વીમાની કુલ રકમ 

c) વીમાનો સમયગાળો 

d) સ્વીકાયા જોખમ 

e) ર્દર અને પ્રીર્મયમ: જો ર્દરની જાણકારી ન હોય, તો કામચલાઉ પ્રીર્મયમ  

f) આવરી લેવાયુ ંહોય તે જોખમની ર્વગત: ર્દાખલા તરીકે ફાયર કવર નોટ ક્ષબક્લ્ડિંગ, તેનુ ં
બાધંકામ અને તેનો કબજો સચૂવશે. 

g) કવર નોટનો સીરરયલ નબંર 

h) ઇશ્યનૂી તારીખ 

i) સામાન્ટય રીતે કવર નોટની કાયરે્દસરતા એક ર્પખવારડયા માટે હોય છે અને ભાગ્યે જ તે 60 

રર્દવસ સધુી હોય છે. 

કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખુ્યત્વે ર્દરરયાઈ અને મોટર વગાના વ્યવસાયમા ંથાય છે.  

1. ર્દરરયાઈ વીમા સબંરં્ધત કવર નો્સ 

સામાન્ટય રીતે સ્ટીમર, રે્પકેજીસની સખં્યા, અથવા ચોક્કસ મલૂ્ય ખબર ન હોય અને તેવા 
રકસ્સામા ંર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરવા ર્વગત જરૂરી હોય ત્યારે આ પ્રકારની કવર નો્સ ઇશ્ય ૂથાય છે. 

ર્નકાસની રક્ષ્ટએ કવર નોટ ઇશ્ય ૂથઈ શકે છે. ર્દાખલા તરીકે, ર્નકાસકાર દ્વારા ર્નકાસ માટે 

ચોક્કસ જ્થામા ંમાલ ગોર્દીમા ંમોકલવામા ંઆવે છે. તેમા ંએવુ ંબની શકે છે કે જહાજમા ંપરૂતી 
જગ્યા મેળવવામા ંમશુ્કેલી ઊભી થવાથી તેમા ંતમામ માલ મોકલવાની વ્યવસ્થા થઈ શકતી 
નથી. એટલે જહાજમા ંકેટલો માલ મોકલવામા ંઆવ્યો છે તેની જાણકારી મેળવી ન શકાય તેવુ ં
બની શકે છે. આ સજંોગોમા ંકવરન નોટની જરૂર ર્પડી શકે છે અને ર્પછી સપંણૂા ર્વગત મળે છે 

અને વીમા કંર્પનીને જાણ કરવામા ંઆવે છે ત્યારે ર્નયર્મત ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે. 

ર્દરરયાઈ કવર નોટમા ંનીચેની લાઇન સાથે આ બાબતો સામેલ હોઈ શકે છે: 

i. ર્દરરયાઈ કવર નોટ નબંર 

ii. ઇશ્ય ૂકયાાની તારીખ 

iii. વીમાધારકનુ ંનામ 

iv. કેટલા સમય સધુી માન્ટય 
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કંર્પનીની ર્પોક્ષલસીની સામાન્ટય શરતોના સબંધંમા ં તમે અહીં મહિમ રૂ._____________ 

સધુીનુ ંજોખમ કવચ ધરાવો છો.  

a) કલમો: ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ કલમો મજુબ વોર એસઆરસીસી જોખમો સરહત ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ કાગો 
કલમો એ, બી અથવા સી, ર્પણ રર્દ કરવા માટે 7 રર્દવસની નોરટસને આર્ધન. 

b) શરતો: ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરવા માટે જહાજ ર્દસ્તાવેજોની રસીર્દ ર્પર ર્નકાસ કરવામા ંઆવેલા 
માલની ર્વગતો મોકલવી.ઘોષણ અને /અથવા સ્ટીરબરના બોડા ર્પર માલ લાર્દતા અગાઉ 

નકુસાન કે હાર્ન થાય તો અહીં તે વાત ર્પર સમંર્ત છે કે મલૂ્યાકંનનો આધાર 

ચીજવસ્તઓુના મખુ્ય ખચા અને વાસ્તર્વક ચાજીસ ર્પર રહશેે તેમજ આ માટે વીમાધારક 

જવાબર્દાર રહશેે. 

સામાન્ટય રીતે આંતરરક ર્પરરવહનના સબંધંમા ંર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરવા માટે જરૂરી તમામ પ્રસ્તતુ 

મારહતી ઉર્પલબ્ધ હોય છે અને એટલે કવર નોટની ભાગ્યે જ જરૂર ર્પડ ેછે. જોકે કેટલાકં પ્રસગેં 

કવર નોટ અને કાગો, ર્પરરવહન વગેરેની સપંણૂા ર્વગત ધરાવતી ર્પોક્ષલસીઓ દ્વારા ર્પાછળથી 
અવેજી ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવી હોય તેવુ ંબની શકે છે. 

2. મોટર કવર નો્સ 

આ પ્રકારની નો્સ સબંરં્ધત કંર્પનીઓ દ્વારા ર્નર્િત ફોમામા ંઇશ્ય ૂથાય છે. મોટર કવર નોટની 
અમલી કલમ નીચે મજુબ હોઈ શકે છેેઃ 

“ફોમામા ંજણાવવામા ંઆવેલ વીમાધારકે, નીચે ઉલ્લેક્ષખત, તેમા ંવક્ષણિત મોટર વાહન(નો)ના 
સબંધંમા ં વીમા માટે ર્દરખાસ્ત રજૂ કરી છે અને પ્રીર્મયમ રે્પટે રૂ.….ચકુવ્યા ં છે. કંર્પનીની 
સામાન્ટય સ્વરૂર્પની ….ર્પોક્ષલસીની શરતો હઠેળ અહીં જોખમ આવરી લેવામા ંઆવે છે, (નીચે 

ઉલ્લેક્ષખત કોઈ ર્વશેષ શરતોના સબંધંમા)ં. જયા ંસધુી વીમા કંર્પની લેક્ષખત નોરટસ દ્વારા કવર 

રર્દ ન કરે ત્યા ંસધુી લાગ.ુ કંર્પની કરાર રર્દ કરે તો ર્પછીથી વીમો રર્દ ગણાશે અને આ પ્રકારના 
વીમા માટે કંર્પનીએ જેટલા સમય જોખમ ગ્રહણ કયુું હશે તેટલા સમયના પ્રમાણમા ંપ્રીર્મયમ 

ચાર્જ કરવામા ંઆવશે.” 

સામાન્ટય રીતે મોટર કવરમા ંનીચેની ર્વગતો સામેલ હોય છે: 

a) રજજસ્ટે્રશન માકા  અને નબંર, અથવા વીમાકૃત વાહનોની ર્વગત/ cubic capacity 

/ઘન િમતા / ર્નમાાણ /ઉત્ર્પાર્દનનુ ંવષા, એન્સન્ટજન નબંર, ચેર્સસ નબંર 

b) વીમાધારકનુ ંનામ અને સરનામુ ં
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c) ધારાના હતે ુમાટે વીમાના શરૂઆતનો સમય અને લાગ ુથયાની તારીખ. સમય……, 

તારીખ…… 

d) વીમાની મદુ્દત પણૂા થવાની તારીખ 

e) િાઇવ કરવાનો અર્ધકાર ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ કે વ્યસ્ક્તઓના વગો 

f) ઉર્પયોગ માટે મયાાર્દાઓ 

 

g) વધારાના જોખમો, જો કોઈ હોય તો 

મોટર કવર નોટમા ંમોટલ વાહન ધારો, 1988ના પ્રકરણ 10 અને 11ની જોગવાઈઓને અનરુૂર્પ 

ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવેલા પ્રમાણર્પત્ર સામેલ છે.. 

મહત્િવપણૂા 

કવર નોટની માન્ટયતા વધ ુ 15 રર્દવસ માટે લબંાવી શકાય છે, ર્પણ કોઈ ર્પણ કેસમા ં કવર 

નોટની માન્ટયતાનો કુલ સમયગાળો બે મરહનાથી વધશે નહીં. 

નોંધ: વીમાકંર્પનીઓની કવર નોટની નોંધ અલગ હોઈ શકે છે 

મોટા ભાગની કંર્પનીઓ શક્ય હોય ત્યા ં સધુી કવર નો્સનો ઉર્પયોગ શક્ય નથી. અત્યારે 

ટેકનોલોજીની સરુ્વધાઓ તાત્કાક્ષલક ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરે છે. 

3. વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર  – મોટર વીમો 

વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર વીમા હોવાની સાક્ષબતી છે, જેનો ઉર્પયોગ પરુાવાની જરૂર ર્પડ ે ત્યારે થઈ 

શકે છે. ર્દાખલા તરીકે, મોટર વીમામા ંર્પોક્ષલસી ઉર્પરાતં વીમાકંર્પનીનુ ંપ્રમાણર્પત્ર મોટર વાહન 

ધારાની જરૂરરયાત પ્રમાણે ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે. આ પ્રમાણર્પત્ર ર્પોલીસ અને રજજસ્ટે્રશન 

સિામડંળોને વીમાનો પરુાવો પરૂો ર્પાડ ેછે. ખાનગી કાર માટે નમનૂાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર નીચે રજૂ 

કરવામા ંઆવ્યુ ંછે, જે મખુ્ય બાબતો ર્દશાાવે છે. 

મોટર વાહન ધારો, 1988 

વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર 

પ્રમાણર્પત્ર નબંર                                 ર્પોક્ષલસી નબંર 

1. રજજસ્ટે્રશન માકા  અને નબંર, રજજસ્ટે્રશનનુ ંસ્થળ, એન્સન્ટજન નબંર/ચેર્સસ નબંર/ર્નમાાણ/ઉત્ર્પાર્દનનુ ં
વષા. 



 

365 
 

2. બોડીનો પ્રકાર/ઘનિમતા/બેઠક િમતા/ચોખ્ખુ ંપ્રીર્મયમ/રજજસ્ટે્રશન ઓથોરરટીનુ ંનામ,  

3. ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તાર – ભારત. ` 

4. વીમાકૃત જાહરે મલૂ્ય (આઇડીવી) 
5. વીમાધારક, વેર્પાર કે વ્યવસાયનુ ંનામ અને સરનામુ.ં 
6. ધારાના હતે ુમાટે વીમો શરૂ થવાની અસરકારક તારીખ.   ………ના………. કલાકથી 
7. વીમાની મદુ્દત પણૂા થવાની તારીખ:  ……………ની મધરાતથી 
8. િાઇવ કરવાનો અર્ધકાર ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ કે વ્યસ્ક્તઓનો વગા. 
નીચેમાથંી કોઈ ર્પણ: 

(a) વીમાધારક: 

(b) વીમાધારકના આરે્દશ ર્પર કે સમંર્ત સાથે િાઇર્વિંગ કરનાર અન્ટય વ્યસ્ક્ત 

એ શરતે કે િાઇર્વિંગ કરનાર વ્યસ્ક્ત ર્પાસે અકસ્માતના સમયે યોગ્ય િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ ધરાવે છે અને 

આ પ્રકારનુ ંલાઇસન્ટસ ધરાવવામાથંી ગેરલાયક ઠરેલ નથી. એ શરત ર્પણ છે કે યોગ્ય લનાસા લાઇસન્ટસ 

ધરાવતી વ્યસ્ક્ત ર્પણ વાહનનુ ં િાઇર્વિંગ કરી શકે છે અને આ પ્રકારની વ્યસ્ક્ત કેક્ન્ટરય મોટર વાહન 

ર્નયમો 1989ના ર્નયમ 3ની જરૂરરયાત પણૂા કરે છે. 

ઉર્પયોગ કરવાની મયાાર્દાઓ 

ર્પોક્ષલસી કવસાનો ઉર્પયોગ નીચેના ર્સવાયના હતેઓુ માટે થાય છે: 

(a) ભાડા કે ઇનામ; 

(b) ચીજવસ્તઓુનુ ંવહન (અંગત માલસામાન ર્સવાય) 

(c) સગંરઠત રેર્સિંગ, 

(d) રેસ યોજવા, 
(e) સ્ર્પીડ ટેક્સ્ટિંગ(ગર્ત ર્પરરિણ) 

(f) ર્વશ્વસર્નયતા ર્પરરિણ 

(g) મોટર વેર્પાર સાથે સબંરં્ધત કોઈ હતે.ુ 

હું/અમે અહીં પ્રમાક્ષણત કરીએ છીએ કે આ પ્રમાણર્પત્ર સાથે સબંરં્ધત ર્પોક્ષલસી તેમજ વીમાનુ ંઆ પ્રમાણર્પત્ર 

મોટર વાહન ધારો, 1988ના પ્રકરણ 10 અને પ્રકરણ 11ની જોગવાઈને અનરુૂર્પ ઇશ્ય ૂથયુ ંછે. 

તર્પાસ ...................  

(અર્ધકતૃ વીમાકંર્પની) 
 

મોટરના વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર સબંરં્ધત સિામડંળોની તર્પાસ માટે હંમેશા વાહનમા ં સાથે રાખવુ ં
જરૂરી છે.  

4. ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ 

ર્પોક્ષલસી એક ફોમમેટટ ર્દસ્તાવેજ છે, જે વીમાના કરારનો પરુાવો પરૂો ર્પાડ ે છે. આ ર્દસ્તાવેજ ર્પર 
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ભારતીય સ્ટેમ્પર્પ ધારા, 1899ની જોગવાઇઓ અનરુૂર્પ મહોર કે ર્સક્કો મારેલો હોવો જોઈએ. 

સામાન્ટય રીતે સાધારણ વીમા ર્પોક્ષલસીમા ંનીચેની બાબતો સામેલ હોય છે: 

a) વીમાધારક અને ર્વષયવસ્તમુા ં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવતી અન્ટય કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તનુ ં
નામ(નામો) અને સરનામુ ં(સરનામા); 

b) સરં્પર્િની સપંણૂા ર્વગત અથવા વીમાધારકનુ ંરહત; 

c) સરં્પર્િનુ ં સ્થળ/સ્થળો અથવા ર્પોક્ષલસી હઠેળ અને જયા ંયોગ્ય જણાય ત્યા ંસબંરં્ધત 

વીમાકૃત મલૂ્ય સાથે વીમાર્પાત્ર રહત; 

d) વીમાનો સમયગાળો; 
e) વીમાની કુલ રકમ; 

f) આવરી લેવાયેલ સકંટો અને તેમાથંી બાકાત ર્વર્વધ બાબતો; 
g) કોઈ વધારાની રકમ/લાગ ુકરકર્પાત; 

h) ચકુવવાર્પાત્ર પ્રીર્મયમ અને જયા ંપ્રીર્મયમ બધં બેસાડવાનો કામચલાઉ ર્વષય છે, 

પ્રીર્મયમની ગોઠવણનો આધાર; 

i) ર્પોક્ષલસીની શરતો, ર્નયમો અને બાયંધરીઓ; 

j) ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવો કરવા જેવી ઘટના ઘટે તો વીમાધારક દ્વારા લેવા ર્પડ ે તેવા 
ર્પગલા;ં 

k) ર્દાવો કરવો ર્પડ ેતેવા ઘટના ઘટે તો વીમાની ર્વષયવસ્તનુા સબંધંમા ંવીમાધારકની 
જવાબર્દારીઓ અને આ સ્સ્થર્તસજંોગોમા ંવીમાકંર્પનીના અર્ધકારો; 

l) કોઈ ર્વશેષ શરતો; 
m) ખોટી રજૂઆત, ગોટાળો, આવશ્યક ત્યોની જાણકારી ન આર્પવી કે વીમાધારકના 

અસહકારને ર્પગલે ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાની જોગવાઈ; 

n) વીમાકંર્પનીનુ ંસરનામુ,ં જયા ંર્પોક્ષલસી સબંરં્ધત તમામ વ્યવહાર મોકલવાનો હોય છે; 

o) જો કોઈ શરતો હોય તો તેની ર્વગત; 

p) ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થા અને લોકર્પાલના સરનામાની ર્વગત 

 

ર્દરેક વીમાકંર્પનીએ ર્પોક્ષલસીની શરતોના સબંધંમા ં ઊભા થતા ર્દાવા ર્દાખલ કરવા સબંરં્ધત 

વીમાધારક દ્વારા પણૂા કરવામા ંઆવતી જરૂરરયાતો ર્પર મારહતગાર રહવે ુ ંજોઈએ અને ર્નયર્મત 

સમયાતંરે (વીમધારક)ને જાણકારી આર્પતા રહવે ુ ંજોઈએ અને વીમાધારક દ્વારા એવી ર્પદ્ર્તઓ 

અનસુરવી જોઈએ જેથી ર્દાવાની વહલેાસર ર્પતાવટ કરવા વીમાકંર્પની સિમ બનવી જોઈએ. 
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સ્વયચંકાસણી 4 

કવર નો્સના સબંધંમા ંનીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

I. કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખુ્યત્વે જીવન વીમામા ંથાય છે 

II. કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખુ્યત્વે તમામ પ્રકારના સાધારણ વીમામા ંથાય છે 

III. કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખુ્યત્વે હલે્થ વીમામા ંથાય છે 

IV. કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખુ્યત્વે સામાન્ટય વીમાના ર્દરરયાઈ અને મોટર ક્લાસમા ંથાય છે 
  

 

 

E. વૉરંટી 

વીમામા ંવૉરંટીનો ઉર્પયોગ કરાર હઠેળ વીમાધારકની જવાબર્દારી મયાારર્દત કરવા થાય છે. 

વીમાકંર્પનીઓ નકુસાન ઘટાડવા યોગ્ય વૉરંટીને સામેલ કરે છે. વૉરંટી સાથે વીમા કરાર સાથે 

સબંરં્ધત એક ર્પાટી વીમાધારક કેટલીક જવાબર્દારીઓ લે છે જેને ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર 

પણૂા કરવી જરૂરી હોય છે અને આ જવાબર્દારીઓ પણૂા કરવા ર્પર વીમાકંર્પનીની જવાબર્દારી 
ર્નભાર છે. જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન કરવા અને તેમા ં વધારો કરવા વૉરંટી આવશ્યક ભરૂ્મકા 
ભજવે છે. 

વૉરંટી ર્પોક્ષલસીમા ંસ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થતી શરત છે, જેનુ ંકરારની માન્ટયતા સાથે ર્પાલન થવુ ં
જોઈએ. વૉરંટી અલગ ર્દસ્તાવેજ નથી, ર્પણ કવર નો્સ અને ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ છે. 

આ કરાર પવૂમેટની શરત છે. તે જોખમનો ર્નણાય લેવા આવશ્યક છે કે નહીં તેને ધ્યાનમા ંરાખ્યા 
ર્વના તેનુ ંસખત રીતે અને શબ્ર્દસહ ર્પાલન થવુ ંજોઈએ. જો વૉરંટીનુ ંઉલ્લઘંન થાય અને આ 

ઉલ્લઘંન કોઈ ખાસ નકુસાન માટે જવાબર્દાર ન હોય તેવુ ં સ્ર્પષ્ટર્પણે સ્થાર્ર્પત થયા તો ર્પણ 

વીમાકંર્પનીઓ ર્પાસે ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાનો ર્વકલ્ર્પ હોય છે. જોકે વ્યવહારરક રીતે જોઈએ તો જો 
વૉરંટીનુ ંઉલ્લઘંન સપંણૂાર્પણે ટેકર્નકલ રીતે થયુ ંહોય અને તેના ર્પગલે કોઈ ર્પણ રીતે નકુસાન 

ન થયુ ં હોય (અહીં નકુસાનીઓને ક્ષબન-પ્રમાણભતૂ ર્દાવાઓ અને તેની ર્પતાવટ તરીકે લઈ 

શકાય છે) તો વીમાકંર્પનીઓ તેમના ર્વવેકનો ઉર્પયોગ કરીને કંર્પની ર્પોક્ષલસીની માગાર્દર્શિકા 
અને ર્નયમો મજુબ ર્દાવાઓની પ્રરક્રયા આગળ ધર્પાવી શકે છે.  

1. ફાયર વીમાની વૉરંટી નીચે આરે્પલી છે 

એવી ખાતરી કે ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન વીમાકૃત સકુંલોમા ં કોઈ નકુસાનકારક 

ચીજવસ્તઓુનો સગં્રહ થશે નહીં. 
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અપ્રગટ કે ગપુ્ત જોખમ: એવી ખાતરી કે 30 રર્દવસ કે તેથી વધ ુ સમયગાળા ર્દરર્મયાન 

વીમાકૃત સકુંલોમા ંકોઈ ઉત્ર્પાર્દન પ્રરક્રયા હાથ ધરવામા ંનહીં આવે.  

ર્સગારેટ રફલ્ટરનુ ં ઉત્ર્પાર્દન: એવી ખાતરી કે વીમાકૃત સકુંલોમા ં 300સેથી નીચે સળગી ઉઠે 

તેવા કોઈ રાવકનો ઉર્પયોગ નહીં થાય કે તેનો સગં્રહ નહીં કરવામા ંઆવે. 

2. ર્દરરયાઈ વીમામા,ં વૉરંટીને આ રીતે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવે છે: “ખાતરીયકુ્ત વૉરંટી, 
જે કહ ે છે કે, એવી ખાતરી જેના દ્વારા વીમાધારક જવાબર્દારી લે છે કે કોઈ ખાસ કામ 

કરવામા ંઆવશે કે નહીં કરવામા ંઆવે, અથવા કોઈ શરત પણૂા કરવામા ંઆવશે, અથવા 
તે કોઈ ખાસ આવશ્યક ત્યોનો અસ્સ્તત્વનો સ્વીકાર કરે છે અથવા અસ્વીકાર કરે છે.” 

ર્દરરયાઈ કાગો વીમોમા,ં વૉરંટીને સામેલ કરવામા ંઆવે છે કે ચીજવસ્તઓુ (ર્દાખલા તરીકે ચા) 
રટન-લાઇન કેસમા ં જ રે્પક થાય છે. ર્દરરયાઈ હલ વીમામા ં વૉરંટી ઉમેરીને એવી ખાતરી 
આર્પવામા ં આવે છે કે વીમાકૃત જહાજ ચોક્કસ ર્વસ્તારમા ં મસુાફરી નહીં કરે, જેથી 
વીમાકંર્પનીને સરુિાકવચ પરંુૂ ર્પાડવામા ં કેટલી હર્દ સધુી જોખમ છે તેનો અંર્દાજ મળે છે. જો 
વૉરંટીનુ ં ઉલ્લઘંન થાય તો શરૂઆતમા ં માન્ટય જોખમમા ં ફેરફાર કરવામા ં આવે છે અને જે 

તારીખે ઉલ્લઘંન થયુ ંહોય ત્યારથી વધ ુજવાબર્દારીમાથંી ર્પોતાની મકુ્ત કરવા વીમાકંર્પની 
મકુ્ત હોય છે.  

3. ચોરી કે લ ૂટંફાટના વીમામા,ં સરં્પર્િનુ ંસરંિણ કરવા 24 કલાક એટલે કે સતત ચોકીર્દાર 

રાખવામા ંઆવશે તેવી ખાતરી આર્પવામા ંઆવે છે. જો ર્પોક્ષલસી સાથે સબંરં્ધત વૉરંટી પણૂા 
થાય તો તેના ર્દર, શરતો અને ર્નયમો જળવાઈ રહ ેછે. 

સ્વયચંકાસણી 5 

વૉરંટી સાથે સબંરં્ધત નીચેનુ ંકયુ ંર્નવેર્દન સાચુ ંછે? 

I. વૉરંટી એક શરત છે, જેનુ ંર્પાલન ર્પોક્ષલસીમા ંઉલ્લેખ ર્વના થાય છે 

II. વૉરંટી ર્પોક્ષલસીમા ંસ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થયેલી શરત છે 

III. વૉરંટી ર્પોક્ષલસીમા ંઅક્ષભવ્યક્ત થયેલી શરત છે અને વીમાધારકને અલગ રીતે જણાવવામા ં
આવે છે તેમજ તે ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ નથી 

IV. જો વૉરંટીનુ ં ઉલ્લઘંન થાય અને જોખમ નક્કી કરવા આવશ્યક ત્ય ન હોય તો ર્પણ 

ર્દાવાનુ ંવળતર થઈ શકે છે 
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F. સમંર્તઓ  

સામાન્ટય રીતે વીમાકંર્પનીઓ પ્રમાણભતૂ ફોમામા ંર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરે છે; જેમા ં કેટલાકં ચોક્કસ 

સકંટો માટે સરુિાકવચ પરંુૂ ર્પાડવામા ંઆવે છે અને કેટલાકં જોખમનો બાકાત રાખવામા ંઆવે છે.  

વ્યાખ્યા  

જો ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરતી વખતે કેટલીક શરતો અને ર્નયમોમા ંફેરફાર કરવાની જરૂર ર્પડે તો સમંર્ત 

કે મજૂંરી નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે સધુારણા/ફેરફારો કરવામા ંઆવે છે. 

તે ર્પોક્ષલસી સાથે સલંગ્ન છે અને તેનો ભાગ છે. ર્પોક્ષલસી અને મજૂંરી સયંકુ્તર્પણે કરારનો પરુાવો 
છે. ર્પોક્ષલસી મજૂંર કરવાની પ્રરક્રયાના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પણ મજૂંરી ઇશ્ય ૂકરી શકાય છે, 

જેથી ફેરફારો/સધુારા રેકોડા કરી શકાય છે. 

જયારે આવશ્યક ત્યોમા ંફેરફારો થાય છે ત્યારે વીમાધારકે આ અંગે વીમાકંર્પનીને જાણ કરવી 
ર્પડશે, જે તે અંગે નોંધ લેશે અને સમંર્ત મારફતે વીમા કરારમા ંસામેલ કરશે. 

સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસી હઠેળ સમંર્તમા ંઆ બાબત સામેલ હોય છે: 

a) વીમાકૃત રકમમા ંફેરફાર/સધુારો 

b) વેચાણ, મોગમેટજ વગેરે મારફથે વીમાર્પાત્ર રહતમા ંફેરફાર 

c) વીમાના સરુિાકવચમા ંવધારાના સકંટો ઉમેરવા/ર્પોક્ષલસીનો સમયગાળો લબંાવવો 

d) જોખમમા ં ફેરફાર, ર્દાખલા તરીકે ફાયર વીમામા ં ક્ષબક્લ્ડિંગના કબજામા ં કે બાધંકામમા ં
ફેરફાર 

e) અન્ટય સ્થળે સરં્પર્િનુ ંસ્થળાતંર 

f) વીમો રર્દ કરવો 

g) નામ કે સરનામા વગેરેમા ંફેરફાર 
 

નમનૂા 

ઉર્દાહરણ માટે, કેટલીક સમંર્તઓના લખાણ નમનૂા નીચે રજૂ કરવામા ંઆવ્યા ંછે: 

રર્દ કરવુ ં
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વીમાધારકની ર્વનતંીને માન્ટય રાખીને વીમાકંર્પની અહીં ર્પોક્ષલસીને ……….થી રર્દ થયેલી જાહરે 

કરે છે. વીમો ………. મરહનાથી લાગ ુછે, વીમાધારકને કોઈ રરફંડ કરવાનુ ંરહતે ુ ંનથી. 

 

સ્ટોક મલૂ્યના સરુિાકવચમા ંવધારો: 

"વીમાધારકને સલાહ આર્પવામા ંઆવે છે કે આ ર્પોક્ષલસી દ્વારા સરુિાકવચ વધારવામા ંઆવે 

છે. તેઓ અહી સમંત છે કે ફેરફાર મજુબ વીમાકૃત રકમ રૂ...... થાય છે, જે નીચે મજુબ છે: 

ના રોજ (ર્વગત) રૂ. 

ના રોજ (ર્વગત) રૂ.  

તેને ધ્યાનમા ંરાખીને અહીં વધારાનુ ંપ્રીર્મયમ ચાર્જ લગાવવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

વધારાનુ ંપ્રીર્મયમ રૂ.……….  

હવે વીમાની કુલ રકમ રૂ.……. છે. 

આ ર્પોક્ષલસીના વીમાની ર્વષયવસ્ત ુસબંરં્ધત શરતો, જોગવાઈઓ અને શરતો. 

 

ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસીમા ંબાહ્ય જોખમ સરહત સરુિાકવચનુ ંર્વસ્તરણ 

વીમાધારકની ર્વનતંી ર્પર અહીં ઉર્પરોક્ત ર્પોક્ષલસી હઠેળ જોખમનુ ંનકુસાન સામેલ કરવા સમંત 

છે. 

તેને ધ્યાનમા ંરાખીને અહીં વીમાધારકને લગાવવામા ંઆવેલ વધારાનુ ંપ્રીર્મયમ રૂ. 

 

 

 

 

વહનની ર્પદ્ર્તમા ંફેરફારો 

વીમાધારકે જાહરે કયુું છે કે ઉર્પરોક્ત ર્પોક્ષલસી  હઠેળ કુલ રવાના કરેલ માલસામાનમાથંી રૂ. 
……………ના મલૂ્યના 2 બેરલ અિર જહાજ ર્પર લાર્દવામા ંઆવ્યા ંછે, તેઓ અહીં સકંટ સમયે 

જહાજમાથંી આટલો માલસામાન બહાર ફેંકવા અને જહાજમા ં માલ ધોવાઈ જવા સામેના 
સરુિાકવચ મેળવવા સમંત થાય છે. 
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તેને ધ્યાનમા ં રાખીને અહીં વીમાધારક ર્પર વધારાનુ ં નીચે મજુબ વધારાનુ ં પ્રીર્મયમ 

લગાવવામા ંઆવે છે. 

વધારાનુ ંપ્રીર્મયમ…………… રૂ. …………. 

 

સ્વયચંકાસણી 6 

વીમા ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરતી વખતે કેટલીક ચોકક્સ શરતો અને ર્નયમોમા ં ફેરફાર કરવાની જરૂર 

ર્પડ,ે તો તેને __________મારફતે કરવામા ંઆવે છે. 

I. વૉરંટી 

II. મજૂંરી 

III. ર્પરરવતાન 

IV. સધુારાવધારા શક્ય નથી  
 

G. ર્પોક્ષલસીઓનુ ંઅથાઘટન  

વીમાના કરારો લેક્ષખતમા ંકરવામા ંઆવે છે અને વીમા ર્પોક્ષલસીની રૂર્પરેખા, શરતો અને ર્નયમો 
વીમાકંર્પનીઓ તૈયાર કરે છે. આ ર્પોક્ષલસીઓનુ ં અથાઘટન ચોક્કસ સવુ્યાખ્યાર્યત કરવામા ં
આવેલા ર્નયમો પ્રમાણે કરવામા ંઆવે છે અથવા ર્વર્વધ અર્દાલતો દ્વારા સ્થાર્ર્પત અથાઘટન 

મજુબ કરવામા ંઆવે છે. વીમા ર્પોક્ષલસી બનવાનો સૌથી મહત્ત્વપણૂા ર્નયમન એ છે કે ર્પિોનો 
આશય જળવાઈ રહવેો જોઈએ અને આ આશય ર્પોક્ષલસીના સરં્દભામા ં જોવો જોઈએ. જો 
ર્પોક્ષલસી સ્ર્પષ્ટ ન હોય તો ર્પોક્ષલસીની રૂર્પરેખા વીમાકંર્પનીએ બનાવવી હોવાના સામાન્ટય 

ર્નયમ ર્પર અર્દાલતો દ્વારા તેનુ ં અથાઘટન વીમાધારકની તરફેણમા ં અને વીમાકંર્પનીની 
ર્વરૂદ્મા ંથશે.  

ર્પોક્ષલસીના શબ્ર્દો કે લખાણોનુ ંઅથાઘટન નીચેના ર્નયમો મજુબ થાય છે: 

a) સ્ર્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત થયેલી શરત એ ગક્ષભિત શરત કરતા વધારે પ્રભાવશાળી છે, ર્સવાય કે 

જયા ંઆવી શરતો કરવામા ંઅસાતત્યતા ર્દાખવવામા ંઆવી હોય. 

b) પ્રમાણભતૂ ર્પ્રન્ટટેડ ર્પોક્ષલસી ફોમા અને ટાઇર્પ થયેલા કે હસ્તક્ષલક્ષખત ર્વભાગો વચ્ચે 

શરતોમા ં ર્વરોધાભાસ ઊભા થાય તો, કોઈ ખાસ કરારમા ંટાઇર્પ થયેલા કે હસ્તક્ષલક્ષખત 
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ભાગને ર્પિોના ઇરાર્દા તરીકે સ્વીકારવામા ંઆવશે, અને ઓરરજજનલ ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દો જ 

માન્ટય કે કાયરે્દસર ગણાશે.  

c) જો સમંર્ત કરારના કોઈ ભાગ સાથે સસુગંત નહીં હોય તો સમંર્તનો અથા જ માન્ટય ગણાશે, 

કારણ કે વીમા કરારમા ંફેરફાર કરવા માટે સમંર્ત કરવામા ંઆવે છે. 

d) ઇટાક્ષલક્સમા ં પ્રસ્તતુ કલમો સાધારણ ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દો કે લખાણને રર્દ કરશે,જયા ં તેઓ 

અસાતત્યપણૂા હોય છે.  

e) ર્પોક્ષલસીની અંર્દરના શબ્ર્દોની સરખામણીમા ંર્પોક્ષલસીના હારં્સયામા ંર્પ્રન્ટટેડ કે ટાઇર્પ થયેલા 
શબ્ર્દોને વધારે મહત્ત્વ આર્પવામા ંઆવે છે. 

f) ર્પોક્ષલસીની અંર્દર રહલેી કલમો અને હારં્સયામા ંરહલેી કલમો કરતા ર્પોક્ષલસી સાથે સલંગ્ન 

કલમો કે રે્પસ્ટ કરેલ કલમોનો અથા જ માન્ટય ગણાશે. 

g) ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દો કરતા શાહીયકુ્ત રબર સ્ટેમ્પર્પ દ્વારા અંરકત લખાણો કે ટાઇર્પ કરાયેલા શબ્ર્દો 
વધારે માન્ટય ગણાશે. 

h) ટાઇર્પ કે છર્પાયેલા લખાણ કરતા હસ્તક્ષલક્ષખત શબ્ર્દોનુ ંમહત્ત્વ વધારે છે. 

i) છેલ્લે, જો કોઈ અસ્ર્પષ્ટતા હશે તો વ્યાકરણ અને ર્વરામક્ષચહ્નોના સામાન્ટય ર્નયમો લાગ ુ

ર્પડ ેછે.  

મહત્ત્વપણૂા 

1. ર્પોક્ષલસીનો મસુદ્દો 

કોઈ ર્પણ વીમા ર્પોક્ષલસી એક વ્યાવસાર્યક કરાર છે અને અન્ટય કરારોની જેમ વીમા કરારોમા ં
ર્પોક્ષલસીનો મસુદ્દો બનાવવાના સાધારણ ર્નયમો અને અર્દાલતો દ્વારા સ્વીકાયા અથાઘટનો લાગ ુ

ર્પડ ેછે.  

ર્પોક્ષલસીનો મસુદ્દો બનાવવાનો મખુ્ય ર્નયમ એ છે કે કરાર સાથે સલંગ્ન ર્પિોનો આશય 

જળવાઈ રહવેો જોઈએ. આ આશય ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ અને ર્દરખાસ્ત ફોમા, કલમો, સમરં્તઓ, 

વોરન્ટટી વગેરેમાથંી આશય મેળવવો જોઈએ અને કરારનો ભાગ બનવો જોઈએ.  

2. લખાણનો અથા 
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ર્પોક્ષલસીના મસુદ્દામા ંજે શબ્ર્દો કે લખાણનો ઉર્પયોગ થાય તેને સાધારણ અને લોકર્પ્રય અથામા ં
સમજવા જોઈએ. અહીં લખાણ માટે ઉર્પયોગ થયેલા શબ્ર્દોનુ ં અથાઘટન સાધારણ માણસ 

સમજશે તેવી રીતે થશે. એટલે ''આગ''નો અથા જ્વાળા કે ખરેખર આગ થશે. 

બીજી તરફ જયા ંસધુી વાક્યનો સરં્દભા બીજો કોઈ અથા ન સચૂવે ત્યા ંસધુી સામાન્ટય વ્યવસાય કે 

વેર્પારી અથા ધરાવતા શબ્ર્દોનો અથા તે જ લેવાશે. જયા ંશબ્ર્દોની વ્યાખ્યા કાયર્દા દ્વારા થાય છે, 

ત્યા ંતે વ્યાખ્યાના અથાનો ઉર્પયોગ થશે, જેમ કે ભારતીય રં્દડસરંહતામા ં''ચોરી''નો અથા. 

વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ંઉર્પયોગમા ંલેવાતા અનેક શબ્ર્દો અગાઉના કાયર્દાકીય ર્નણાયોનો ર્વષય 

છે અને ઉચ્ચ અર્દાલતના તે ર્નણાયો નીચલી અર્દાલતના ર્નણાયો માટે બધંનકતાા રહશેે. 

ટેકર્નકલ શબ્ર્દો હંમેશા તેમના ટેકર્નકલ અથા આર્પશે, જયા ંસધુી તેનાથી ર્વર્પરીત અથાઘટન 

કરવાની સચૂના ન હોય ત્યા ંસધુી. 
 

H. રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 

મોટા ભાગની નોન-લાઇફ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ વાર્ષિક આધારે વીમાકૃત હોય છે. 

વીમાધારકની ર્પોક્ષલસી ખાસ તારીખે પણૂા થાય છે તેવી સલાહ આર્પવાની કાયરે્દસર 

જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીઓની નથી તેમ છતા ંર્શષ્ટાચાર અને સ્વસ્થ વ્યાવસાર્યક કામગીરીના 
ભાગરૂરે્પ વીમાકંર્પનીઓ ર્પોક્ષલસી પણૂા થયાની તારીખ અગાઉ રરન્ટયઅૂલ નોરટસ મોકલે છે અને 

વીમાધારકને ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂકરાવવાની સચૂના આરે્પ છે. આ નોરટસમા ંર્પોક્ષલસી સાથે સબંરં્ધત 

તમામ પ્રસ્તતુ મારહતીઓ હોય છે, જેમ કે વીમાની કુલ રકમ, વાર્ષિક પ્રીર્મયમ વગેરે. તેમા ં
વીમાધારકને સલાહ આર્પતી નોંધ ર્પણ હોય છે કે તેમણે જોખમમા ંફેરફાર થયો હોય તેવા કોઈ 

ર્પણ આવશ્યક ત્યોની જાણકારી વીમાકંર્પનીને આર્પવી જોઈએ. 

ર્દાખલા તરીકે, મોટર રરન્ટયઅૂલ નોરટસમા ં વતામાન જરૂરરયાતો પ્રમાણે વીમાધારકનુ ં ધ્યાન 

વીમાની સધુારેલી કુલ રકમ તરફ ર્દોરવામા ં આવે છે (એટલે કે વીમાધારકે વાહનનુ ંજાહરે 

કરેલ મલૂ્ય).  

વીમાધારકનુ ં ધ્યાન એ કાયર્દાકીય જોગવાઈ પ્રત્યે ર્પણ ખેંચવામા ં આવે છે કે પ્રીર્મયમની 
ચકુવણી એડવાન્ટસમા ંન થાય ત્યા ંસધુી વીમાકંર્પની કોઈ જોખમ ગ્રહણ કરી ન શકે.. 

સ્વયચંકાસણી 7 

રરન્ટયઅૂલ નોરટસના સબંધંમા ંનીચેના ર્વધાનોમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 
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I. ર્નયમ મજુબ, ર્પોક્ષલસી પણૂા થાય તેના 30 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 

મોકલવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીઓની છે 

II. ર્નયમ મજુબ, ર્પોક્ષલસી પણૂા થાય તેના 15 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 

મોકલવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીઓની છે 

III. ર્નયમ મજુબ, ર્પોક્ષલસી પણૂા થાય તેના 7 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 

મોકલવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીઓની છે  

IV. ર્નયમ મજુબ, ર્પોક્ષલસી પણૂા થાય તે અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટયઅૂલ નોરટસ મોકલવા 
વીમાકંર્પનીઓ કાયરે્દસર રીતે જવાબર્દાર નથી 
  

 

 

સારાશં 

a) ર્દસ્તાવેજીકરણના પ્રથમ તબક્કામા ં ર્દરખાસ્ત ફોમા હોય છે, જેની મારફતે વીમાધારક 

ર્પોતાના ર્વશે મારહતી આરે્પ છે 

b) ર્પોક્ષલસી શરૂ થતા અગાઉ આવશ્યક હકીકતોની મારહતી આર્પવાની ફરજ ઊભી થાય છે 

અને કરાર થઈ જાય ર્પછી ર્પણ તે જળવાઈ રહ ેછે 

c) સામાન્ટય રીતે વીમા કંર્પનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમાના અંતે એકરાર કે ઘોષણા ઉમેરે છે, જેના ર્પર 

વીમાધારકના હસ્તાિર જરૂરી છે 

d) પ્રસ્તાર્વત ફોમામા ંનીચેની બાબતો સામેલ છે: 

i. અરજર્દારનુ ંપરંુૂ નામ 

ii. અરજર્દારનુ ંસરનામુ ંઅને સરં્પકા  ર્વગત 

iii. અરજર્દારનો વ્યવસાય, ધધંો કે વેર્પાર 

iv. વીમાના ર્વષયવસ્ત ુસાથે સબંરં્ધત ર્વગત અને ઓળખ 

v. વીમાકૃત રકમ 

vi. અગાઉના અને હાલની વીમા ર્પોક્ષલસી 
vii. નકુસાનીનો અભાવ 

viii. વીમાધારક દ્વારા ઘોષણા કે એકરાર 
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e) વીમાધારક દ્વારા વીમાકંર્પનીને જોખમ ર્વશે પરૂી ર્પાડવામા ં આવતી આવશ્યક મારહતી 
સરુ્નર્િત કરવાની જવાબર્દારી મધ્યવતી તરીકે કામ કરતા એજન્ટટની હોય છે. 

f) ર્દરખાસ્તની ચકાસણી કરવાની અને તેનો સ્વીકાર કરવાના ર્નણાયની પ્રરક્રયા વીમાકરણ 

તરીકે ઓળખાય છે. 

g) પ્રીર્મયમ એ વીમાના કરાર હઠેળ વીમાની ર્વષયવસ્તનેુ સરુક્ષિત કરવા માટે વીમાકંર્પનીને 

વીમાધારક દ્વારા પરૂી ર્પાડવામા ંઆવતી રકમ છે. 

h) પ્રીર્મયમની ચકુવણી રોકડમા,ં કોઈ ર્પણ માન્ટયતાપ્રાપ્ત બેક્ન્ટકિંગ માધ્યમ, ર્પોસ્ટલ મની 
ઓડાર, કે્રરડટ કે ડકે્ષબટ કાડા, ઇન્ટટરનેટ, ઇ-ટ્રાન્ટસફર, સીધી જમા કરવી કે સમયે સમયે 

સિામડંળ દ્વારા માન્ટય અન્ટય કોઈ ર્પણ ર્પદ્ર્ત દ્વારા થઈ શકે છે. 

i) જયારે ર્પોક્ષલસીની પ્રરક્રયા ચાલ ુહોય કે વીમા માટે વાટાઘાટ ચાલ ુહોય ત્યારે કવર નોટ 

ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે અને કામચલાઉ ધોરણે વીમા કવચ પરંુૂ ર્પાડવા તે જરૂરી છે. 

j) કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખુ્યત્વે ર્દરરયાઈ અને મોટર ક્લાસ વીમા માટે થાય છે. 

k) વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર વીમાના અસ્સ્તત્વનો પરુાવો છે, જે જરૂર ર્પડે ત્યારે પરુાવા સ્વરૂરે્પ રજૂ 

કરવામા ંઆવે છે 

l) ર્પોક્ષલસી ઔર્પચારરક ર્દસ્તાવેજ છે, જે વીમાના કરારનો પરુાવો પરૂો ર્પાડ ેછે. 

m) વૉરન્ટટી વીમામા ં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થતી શરત છે, જેનુ ં ર્પાલન વીમાની માન્ટયતા માટે 

શબ્ર્દસહ કરવુ ંર્પડ ેછે. 

n) જો વીમાના સમયે કેટલીક ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમો સધુારવાની જરૂર ઊભી થાય તો 
સમંર્ત નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે આ સધુારણા/ફેરફારો કરવામા ંઆવે છે 

o) વીમાનો મસુદ્દો બનાવવાનો સૌથી મહત્ત્વપણૂા ર્નયમ એ છે કે ર્પિોના આશયનુ ંઅથાઘટન 

જળવાઈ રહવે ુ ંજોઈએ અને આ આશય ર્પોક્ષલસીમા ંરે્દખાવો જોઈએ. 

 

 

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો 

a) ર્પોક્ષલસી ફોમા 
b) પ્રીર્મયમનુ ંએડવાન્ટસ રે્પમેન્ટટ 
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c) કવર નોટ 

d) વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર 

e) રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 

f) વૉરંટી 

 

સ્વયચંકાસણીના જવાબો  

જવાબ 1   

સાચો જવાબ 3 છે. 

યોગર્દાનનો ર્સદ્ાતં સરુ્નર્િત કરે છે કે એક જ ર્વષયવસ્તનેુ કવચ પરંુૂ ર્પાડતી એકથી વધ ુ

વીમાકંર્પનીઓ ભેગી થાય છે અને તેમને આર્ધન જોખમના પ્રમાણમા ં ર્દાવાની રકમની 
ચકુવણી કરે છે. 

જવાબ 2   

સાચો જવાબ 2 છે. 

માગાર્દર્શિકા મજુબ, વીમા કંર્પનીએ 15 રર્દવસની અંર્દર વીમા ર્દરખાસ્તની પ્રરક્રયા છે. 

જવાબ 3   

સાચો જવાબ 1 છે. 

પ્રીર્મયમની ચકુવણી ચેક મારફતે કરવામા ં આવે તો જોખમ ચેક ર્પોસ્ટ થાય તે તારીખથી 
ગ્રહણ કરી શકાય છે. 

જવાબ 4   

સાચો જવાબ 4 છે. 

કવર નો્સ મખુ્યત્વે સાધારણ વીમાના ર્દરરયાઈ અને મોટર ક્લાસમા ંઉર્પયોગમા ંલેવાય છે. 

જવાબ 5   

સાચો જવાબ 2 છે. 

વૉરંટી ર્પોક્ષલસીમા ંસ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવેલી શરત છે. 
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જવાબ 6   

સાચો જવાબ 2 છે. 

જો વીમા વખતે કેટલીક ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમો સધુારવાની જરૂર હોય તો સમંર્ત મારફતે આ 

સધુારણા કરવામા ંઆવે છે. 

જવાબ 7   

સાચો જવાબ 4 છે. 

ર્નયમનો મજુબ ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત પણૂા થાય તે અગાઉ વીમાધારકને રરન્ટયઅૂલ નોરટસ 

મોકલવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી વીમાકંર્પનીઓની છે. 

 

સ્વયચંકાસણીના પ્રશ્નો  

પ્રશ્ન 1  

ર્પોક્ષલસી હઠેળ __________ એ વીમાકંર્પનીની જવાબર્દારીની મહિમ મયાાર્દા છે 

I. વીમાકૃત રકમ 

II. પ્રીર્મયમ 

III. સરુ્પરત મલૂ્ય 

IV. નકુસાનીની રકમ 

પ્રશ્ન 2  

_______________ એ કરાર હઠેળ વીમાધારક દ્વારા ચકુવાતી રકમ છે 

I. ર્દાવાની રકમ 

II. સરુ્પરત મલૂ્ય 

III. ર્પાકતી રકમ 

IV. પ્રીર્મયમ 
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પ્રશ્ન 3  

વીમાના કરારનો પરુાવો પરૂો ર્પાડતો ર્દસ્તાવેજ ________ કહવેાય છે 

I. ર્પોક્ષલસી 

II. કવર નોટ 

III. સમંર્ત 

IV. વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર 

પ્રશ્ન 4  

આવશ્યક ત્યોની સ્ર્પષ્ટતા કરવાની ફરજ ઊભી થાય છે 

I. ર્પોક્ષલસીની શરૂઆત અગાઉ 

II. ર્પોક્ષલસીની શરૂઆત ર્પછી 

III. વીમાની શરૂઆત અગાઉ અને ર્પોક્ષલસી ર્દરર્મયાન જળવાઈ રહ ેછે 

IV. આ પ્રકારની કોઈ ફરજ નથી 

પ્રશ્ન 5  

આવશ્યક ત્યો  

I. ર્પોક્ષલસીમા ંઆવરી લેવાયેલ તમામ આવશ્યક હકીકતનુ ંમલૂ્ય 

II. જોખમની આકારણી કરવા માટે મહત્ત્વપણૂા નથી  

III. મહત્ત્વપણૂા છે, કારણ કે વીમાધારકના ર્નણાયને પ્રભાર્વત કરે છે 

IV. વીમાધારકના ર્નણાય ર્પર અસર કરતા ન હોવાથી મહત્ત્વપણૂા નથી 

પ્રશ્ન 6  

ફાયર વીમાની અરજીમા ંજાણકારી આર્પવામા ંઆવે છે 

I. ઉત્ર્પાર્દનની પ્રરક્રયા 

II. સગં્રહ થયેલી ચીજવસ્તઓુની ર્વગત 

III. ક્ષબક્લ્ડિંગનુ ંર્નમાાણ 
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IV. ઉર્પરોક્ત તમામ 

પ્રશ્ન 7  

પ્રીર્મયમ આ રીતે મેળવી ન શકાય 

I. રોકડમા ં 

II. ચેક દ્વારા 

III. પ્રોર્મસરી નોટ દ્વારા 

IV. કે્રરડટ કાડા દ્વારા 

પ્રશ્ન 8  

મોટર વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર  

I. ફરજજયાત નથી 

II. હંમેશા ર્પોતાની ર્પાસે રાખવામા ંઆવે છે 

III. હંમેશા કારમા ંરાખવામા ંઆવે છે 

IV. બેન્ટક લોકરમા ંરાખવામા ંઆવે છે 

પ્રશ્ન 9  

વૉરંટી છે 

I. ર્પોક્ષલસીમા ંસ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થયેલી શરત 

II. તેનુ ંર્પાલન થવુ ંજોઈએ 

III. બનેં 1 અને 2 

IV. ઉર્પરમાથંી એક ર્પણ નહીં 

પ્રશ્ન 10  

મોટર વીમા માટે રરન્ટયઅૂલ નોરટસ ઇશ્ય ૂકરે છે 

I. ર્પોક્ષલસીનો પણૂા થાય તે અગાઉ વીમાધારક  

II. ર્પોક્ષલસી પણૂા થાય તે અગાઉ વીમાકંર્પની 
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III. ર્પોક્ષલસીનો પણૂા થાય તે ર્પછી અગાઉ વીમાધારક 

IV. ર્પોક્ષલસીનો પણૂા થાય તે ર્પછી વીમાકંર્પની  
 

 

સ્વયચંકાસણી પ્રશ્નોના જવાબો  

જવાબ 1  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

વીમાકૃત રકમ ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકંર્પનીની જવાબર્દારીની મહિમ મયાાર્દા છે. 

જવાબ 2  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

પ્રીર્મયમ એ કરાર હઠેળ વીમાધારક દ્વારા ચકુવવામા ંઆવતી રકિંમત છે. 

જવાબ 3  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

વીમાનો પરુાવો પરૂો ર્પાડ ેતે ર્દસ્તાવેજને ર્પોક્ષલસી કહવેાય છે. 

જવાબ 4  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

વીમા ર્પોક્ષલસી શરૂ થાય તે અગાઉ આવશ્યક ત્યો સ્ર્પષ્ટ કરવાની ફરજ ઊભી થાય છે અને 

ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત ર્દરર્મયાન જળવાઈ રહ ેછે. 

જવાબ 5  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

આવશ્યક ત્યો મહત્ત્વપણૂા છે, કારણ કે તે વીમાધારકના ર્નણાયને પ્રભાર્વત કરે છે. 

જવાબ 6  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે.. 



 

381 
 

ફાયર વીમાની ર્દરખાસ્તમા ંઉત્ર્પાર્દનની પ્રરક્રયા, સગં્રરહત ચીજવસ્તઓુની ર્વગત અને 

ક્ષબક્લ્ડિંગનુ ંર્નમાાણની ર્વગત આર્પવી ર્પડ ેછે. 

જવાબ 7  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

પ્રીર્મયમ પ્રોર્મસરી નોટ દ્વારા ન મેળવી શકાય. 

જવાબ 8  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

મોટર વીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર હંમેશા કારમા ંરાખવુ ંજોઈએ. 

જવાબ 9  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

વૉરંટી એ ર્પોક્ષલસીમા ંસ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થતી શરત છે અને તેનુ ંર્પાલન થવુ ંજોઇએ. 

જવાબ 10  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

મોટર વીમા માટે રરન્ટયઅૂલ નોરટસ ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત પણૂા થાય તે અગાઉ વીમાધારક દ્વારા 
ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે. 
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ર્પરરર્શષ્ટ- એ  

 

મોટર વીમો ર્દરખાસ્ત ફોમા ખાનગી કાર I ટૂ વ્હીલર - રે્પકેજ ર્પોક્ષલસી  
 

અરજર્દારનુ ંનામ  

ર્પત્રવ્યવહાર માટેનુ ંસરનામુ ં
 
 
 

ટેલીફોન:  ફેક્સ નબંર    

ઇ-મેઇલ એિેસ  

બેન્ટક ખાતા નબંર (બચત ખાત ુ/ં 
કરન્ટટ) 

  

એચર્પીએ l ગીરો  

આવશ્યક ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર રે્પકેજ ર્પોક્ષલસી  

વીમાનો સમયગાળો સમય ...... તારીખ:      થી 
વાહનની ર્વગત 

રજજસ્ટે્રશન 

નબંર 

એન્સન્ટજન નબંર અને  

ચેર્સસ નબંર 
ર્નમાાણનુ ંવષા 

ઉત્ર્પાર્દન 

અને 

મોડેલ / 

બોડીનો 
પ્રકાર 

ઘન 

િમતા 
બેઠક 

િમતા 
રંગ 

ઉર્પયોગી 
ઇંધણ 

 
 
 
 
 
 

 

      

નોંધણી અર્ધકારી – નામ અને સ્થળ: 

વાહનનુ ંમલૂ્ય: 

ઇનવોઇસ 

મલૂ્ય 

ઇલેક્ક્ટ્રક 

/ઇલેક્ટ્રોર્નક 

ઉર્પકરણો 

નોન-ઇલેક્ક્ટ્રકલ 

ઉર્પકરણો 
સાઇડ કારl ટે્રલર 

એલર્પીજી/સી
એનજી રકટ 

કુલ મલૂ્ય આઇડીવી 

 
 
 
 
 
 

 

 

    

 
 

વીમાધારકની ઓળખ 

વીમાકતૃ વાહનની સાચી ઓળખ 

 

ર્દાવાની ર્પતાવટ અને પ્રીર્મયમ માટે આ આધાર છે 
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વાહનનો ઇર્તહાસ 

અગાઉનો 
ર્પોક્ષલસી નબંર 

વીમાકવચનો 
પ્રકાર 

વીમાકંર્પનીનુ ં
નામ અને 

સરનામુ ં

બોનસનો કોઈ 

ર્દાવો કયો નથી 
તેનો અર્ધકાર 

ર્પોક્ષલસીની 
મદુ્દત પણૂા 
થવાની 
તારીખ 

છેલ્લા ં 3 વષામા ં
ર્દાવાનો અનભુવ 

પ્રથમ 

ખરીર્દી અને 

નોંધણીની 
તારીખ 

 
 
 
 
 
 

      

વાહનનો વર્પરાશ: 

ઉર્પયોગનો હતે ુ
વાહન ર્પારકિંગની 

ર્વગત 

િાઇવરની ર્વગત વષામા ંસરેરાશ રકલોમીટરનો પ્રવાસ 

શોખ બધં ગેરેજ સેલ્ફ (સ્વય-ંર્પોતે)  

વ્યવસાય ખલુ્લુ ંગેરેજ િાઇવર  

વેર્પાર/ધધંો મેર્દાનની અંર્દર સબંધંીઓ 

કોર્પોરેટ રસ્તા ર્પર ર્મત્રો  

 
 
 

રડસ્કાઉન્ટ્સ અને લોરડિંગ: 

 

વધારાની સ્વૈન્સચ્છક રકમ: ર્પોક્ષલસીની ફરજજયાત રકમથી વધારે 

રકમ સ્વૈન્સચ્છક રીતે ચકુવવાનો ર્વકલ્ર્પ ર્પસરં્દ કરવા માગો છો 

હા/ના – જો હા તો મહરેબાની કરીને ચોક્કસ રકમ જણાવો ટ ૂ

વ્હીલર – રૂ.500/700/1000/1500/3000 ખાનગી 

તમે ઓટોમોબાઇલ એસોર્સયેશન ઓફ ઇક્ન્ટડયાના સભ્ય છો 
હા/ના                      જો હા, મહરેબાની કરીને જણાવો:                                                      

1. એસોર્સયેશનનુ ંનામ 

2. સભ્ય નબંર:       સમાન્સપ્ત તારીખ:                 

એઆરએઆઇ દ્વારા માન્ટયતાપ્રાપ્ત ચોરર્વરોધી કોઈ ઉર્પકરણ 

તમારા વાહનમા ંરફટ કરેલુ ંછે 

હા/ના જો હા, એએએસઆઇ દ્વારા ઇશ્ય ૂકરાયેલુ ં 
ઇન્ટસ્ટોલેશન પ્રમાણર્પત્ર જોડો 

વાહન ક્ષબન-ર્પરંર્પરાગત ઇંધણથી સચંાક્ષલત છે હા/ના જો હા, ઇંધણી ર્વગત આર્પો 

વાહન બાયફયઅુલ રકટ/ફાઇબર ગ્લાસ ટેન્ટક રફટથી સચંાક્ષલત છે  હા/ના જો હા, ર્વગત આર્પો 

તમે ડીર્પીર્પીડી કવરને રૂ. 6000/ સધુી કાયરે્દસર રીતે મયાારર્દત 

કરવા ઇચ્છો છો  
હા/ના 

વધારાના કવચની જરૂર છે 

સહાયક ઉર્પકરણોની ચોરી (ફક્ત ટ ૂવ્હીલસા માટે)  

િાઇવરની કાયરે્દસર જવાબર્દારી  

નોકરરયાત િાઇવર માટે ર્પીએ  

ફરજજયાત : માક્ષલક િાઇવર માટે ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમાકવચ 

માક્ષલક િાઇવર માટે ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ કવર ફરજજયાત છે. નોંધણી માટે નીચેની ર્વગત આર્પો: 
 

(ક) વારસર્દારનુ ંનામ અને વય: 

(ખ) સબંધં                             : 

(ગ) ર્નયકુ્ત વ્યસ્ક્તનુ ંનામ  

વીમાકરણ ર્પરરબળો – રેરટિંગ ર્પર અસરકતાા 

ઉર્પયોગી મારહતી, જે 
વીમાકંર્પનીને જોખમ 
સમજવામાં મર્દર્દ કરે છે 

જોખમ ઘટાડવા/પ્રર્તકળૂ જોખમની જાણકારી 

કંર્પની ર્પોક્ષલસી 
મજુબ લોરડિંગ 
અને રડસ્કાઉન્ટટ 
માટે ધ્યાનમાં 

લેવાયેલા 
વીમાકારક 
ર્પરરબળો 
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(વારસર્દાર સગીર હોય તો) 
(ઘ) વારસર્દારનો સબંધં:  

 

(નોંધ: 1. માક્ષલક િાઇવર માટે ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ફરજજયાત ટ ૂવ્હીલસા માટે વીમાકૃત રકમ રૂ. 1,00,000/- અને Rs.2,00,000/- 

ખાનગી કાર માટે. 

2. જયા ંવાહન કંર્પનીની માક્ષલકીનુ ંહોય, ભાગીર્દારીમા ંહોય તેવી કંર્પનીની માક્ષલકીનુ ંહોય કે કોર્પોરેટ માક્ષલકીનુ ંહોય અથવા માક્ષલક 

િાઇવર યોગ્ય િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ ધરાવે નહીં ત્યા ંમાક્ષલક િાઇવર માટે ફરજજયાત ર્પીએ કવર આર્પી ન શકાય.)  

 

નામ હોય તેવા વ્યસ્ક્તઓ માટે ર્પીએ કવચ 

 
 

ર્પસાનલ 

એસ્ક્સડન્ટટ 

ધારકોના 
નામ 

(આઇએમટી-15) ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ કવરમા ંતમે વ્યસ્ક્તઓના નામ સામેલ કરવા ઇચ્છો છો? 

નામ ર્પસરં્દ કરેલ 

સીએસઆઇ  (રૂ.) 

વારસર્દાર સબંધં 

1)    

2)    

3)    

હા/ના, જો હા, નામ અને ર્પસરં્દ કરેલ વીમાકૃત મડૂી રકમ જણાવો: 
(નોંધ: વ્યસ્ક્ત ર્દીઠ મહિમ સીએસઆઇ ખાનગી કાર માટે રૂ. 2 લાખ અને મોટરાઇઝ 

ટો વ્હીલસાના કેસમા ંરૂ.1 લાખ) 

 

નામ સામેલ ન હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓ/ર્ર્પલ્યન/નામ સામેલ ન 

હોય તેવા મસુાફરો માટે ર્પીએ કવર 

 

વીમાકવચમા ંઉમેરો 
શનૂ્ટય અવમલૂ્યન  

કટ્ાસી કાર  

તબીબી ખચા   

વ્યસ્ક્તગત અસર  

અન્ટય ર્વગત 

વાહનનો ઉર્પયોગ અંગત સકુંલોના ઉર્પયોગ પરૂતા ંમયાારર્દત છે હા/ના 
વાહન ર્વરે્દશી દૂતાવાસ સાથે સબંરં્ધત છે કે નહીં હા/ના 
કાર ર્વન્ટટેજ કાર તરીકે પ્રમાક્ષણત છે કે નહીં હા/ના 
વાહન અંધ/ર્વકલાગં વ્યસ્ક્તઓના ઉર્પયોગ માટે રડઝાઇન 

કરાયુ ંછે 

હા/ના, જો હા, તો મહરેબાની કરીને આરટીએ દ્વારા સરં્મતઓની 
ર્વગત આર્પો 

િાઇર્વિંગ ટયશુન્ટસ માટે વાહનનો ઉર્પયોગ થાય છે કે નહીં 
 

હા/ના 

ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તારનુ ંર્વસ્તરણ જરૂરી છે કે નહીં નેર્પાળ, બાગં્લારે્દશ, ભટૂાન, માક્લ્ર્દવ્સ, ર્પારકસ્તાન, શ્રીલકંા. 
   

તમે વન રે્પજ ર્પોક્ષલસી મેળવવા ઇચ્છો છો?   હા/ના 
 
 
 
 
 
 
 

રેરટિંગ ર્પર અસર કરી શકે અને કેટલીક આંકડાકીય ગણતરીના 
હતેસુર ઉર્પયોગી મારહતી  

વીમાકવચ ર્પર વધારાની મારહતી ચાલ ુ
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વીમાધારકની ઘોષણ કે એકરાર 

 

હંુ/અમે અહીં જાહરે કરીએ છીએ કે આ ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંમેં/અમે કરેલા ર્નવેર્દનો મારી/અમારી જાણમા ંઅને માન્ટયતામા ંસાચા ંછે  

અને હંુ /અમે અહીં સમંત છીએ આ ઘોષણા કે એકરાર મારી/અમારી અને _________________________ વચ્ચે કરારનો 
આધાર બનશે. 

  

હંુ/અમે અહીં એવી ઘોષણા ર્પણ કરીએ છીએ કે આ ર્દરખાસ્ત ફોમાના સ્વીકાર ર્પછી કોઈ ર્પણ ઉમેરા કે ફેરફારો તાત્કાક્ષલક 

વીમાકંર્પનીઓને જણાવવામા ંઆવશે.  

 

હંુ/અમે ખાતરી આર્પવા માગીએ છીએ કે ર્પોક્ષલસીની અગાઉની મદુ્દત પણૂા થઈ ત્યારથી અત્યાર સધુી મારા/અમારા વાહનનો 
અકસ્માત થયો નથી. હંુ/અમે ખાતરી આર્પીએ છીએ કે હંુ/અમે …………………ખાતે ……………………ના રોજ પ્રીર્મયમ ચકુવ્યુ ં
છે.  

  

તમારી સાથે ઉર્પરોક્ત વાહનના વીમા માટે. તે સમજી શકાય છે અને સમંત છીએ કે અગાઉથી …………(સમય) સધુી થયેલા કોઈ 

ર્પણ અકસ્માતમાથંી ઊભી થયેલી કોઈ ર્પણ નકુસાની/હાર્ન/જવાબર્દારી માટે તમારા ર્પર કોઈ ર્પણ પ્રકારની જવાબર્દારી નથી.  
 

હંુ/અમે જાહરે કરીએ છીએ કે વાહનમા ંકોઈ ખામી નથી કે યોગ્ય સ્સ્થર્તમા ંછે અને રસ્તા ર્પર બરોબર ર્દોડ ેછે. 

સ્થળ:  

 

તારીખ:  

 

અરજર્દારની સહી 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના  
આધારે 
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ર્દરખાસ્ત ફોમા 
 

(આ ફોમા ઇશ્ય ૂકરવાનો અથા એ નથી કે કંર્પનીએ જવાબર્દારીનો સ્વીકાર કયો છે  

 

પ્રમાણભતૂ આગ અને ર્વશેષ સકંટ ર્પોક્ષલસી  
 

આ અરજીનો સ્વીકાર કંર્પનીના ર્નયમો અને ર્નયમનોને આર્ધન છે. અરજીનો સ્વીકાર ન થાય અને પ્રીર્મયમની ચકુવણી ન થાય 

ત્યા ંસધુી કંર્પની સરં્પર્િ કે અસ્કયામતનુ ંજોખમ ગ્રહણ કરતી નથી.  
એજન્ટટ___________________________________________ ક્લાયન્ટટ કોડ:  

અરજર્દારની ર્વગત             અરજર્દારની ઓળખ માટે મર્દર્દરૂર્પ 

બાબતો. 
1. અરજર્દારનુ ંનામ 

 

                                

                                
2. અરજર્દારનુ ંસરનામુ ં             ર્દાવો કરવામા ંઆવે તો ર્પત્રવ્યવહાર અને ચેકની ચકૂવણી માટે સરનામુ ંઆર્પો 

                                 

                                 

                                 
 

ટેલીફોન નબંર:-  ફેક્સ નબંર:-

______________________ 
 

(મોબાઇલ):-   (ઇ-મેઇલ):-

_____________________ 
 

   જયા ંલાગ ુર્પડ ેત્યા ંક્ષચહ્ન કરો 
 

તમામ પ્રશ્નોના જવાબ સપંણૂા અને સાચા આર્પવા જરૂરી છે. જગ્યાની ખેંચ ર્પડ ેતો મહરેબાની કરીને ર્પરરર્શષ્ટ સ્વરૂરે્પ મારહતીને 

સલંગ્ન કરો: 
 

        

               

               

વીમાધારકની ઓળખ 

  

અરજર્દાર નો વ્યવસાય 
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જોખમની સમજણ 

 

3. જેની સામે કવચ પરંુૂ ર્પાડવામા ંઆવે છે 

 

 

4. ની તરફેણમા ં ઇશ્ય ૂ કરવામા ં આવેલી 
ર્પોક્ષલસી (નાણાકીય સસં્થાઓ સરહત 

વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવતા તમામ ર્પિોની 
યાર્દી  

 

5. સામેલ જોખમ  

(ર્ર્પનકોડ સાથે પરંુૂ ર્પોસ્ટલ સરનામુ)ં  

 

6. વીમાનો સમયગાળો 
 

         થી         

7. વીમાકવચના મળૂભતૂ મદુ્દામાથંી આ 

સકંટોને દૂર કરવા ઇચ્છો છો 

 

એ. તોફાન, પરૂ, વાવાઝોડંુ, રેલ વગેરે 

ચક્રવાત જૂથના સકંટો 

 

             હા                                       ના 

 

બી. તોફાન, હડતાલ, બર્દઇરાર્દાપવૂાક 

થયેલુ ંનકુસાન 

 

         

                હા                                       ના 

સી. આતકંવાર્દ વીમાકવચ ર્વસ્તરણ  

(જો આરએસએમડી ર્વકલ્ર્પ ર્પસરં્દ 

કરવામા ં આવે, તો આ ર્પસરં્દ કરી 
શકાય છે) 

 

                હા                                        ના 

 

ર્પરરર્શષ્ટ-બી 
 

8. તમે તમારી ક્ષબક્લ્ડિંગ સાથે ન્સપ્લન્ટ્સ અને 

ર્પાયાનુ ં ર્પણ વીમાકવચ મેળવવા ઇચ્છો 
છો? 

 

                હા                                        ના 

વધારાનુ ંકોઈ ર્પણ વીમાકવચ 

એ. આરકિટેક્્સ, સવમેટયસા અને કન્ટસક્લ્ટિંગ 

એન્સન્ટજર્નયરરિંગ ફી (ર્દાવાની રકમમા ં 3 ટકાથી 
વધારે રહસ્સો) 

 

                હા                                        ના 
 

એસઆઇ =  

(વીમાકૃત 

રકમ) 

બી. કાટમાળનો ર્નકાલ (ર્દાવાની રકમમા ં 1 

ટકાથી વધારે રહસ્સો) 

 

                હા                                        ના 
 

એસઆઇ = 

સી. કોલ્ડ સ્ટોરેજ સકુંલોમા ં ચીજવસ્તઓુનો 
બગાડ 

 

                હા                                        ના 
 

એસઆઇ = 

1. વીમાકૃત સકંટના કારણે વીજ સેવા 
પરૂી ર્પાડતા ફીડરના ટર્મિલન ર્પર 

વીજળીનો પરુવઠો બધં થઈ 

જવાથી 

 

                હા                                        ના 
 

એસઆઇ = 

 

આવરી લેવામા ંઆવેલ સ્થળ 

જોખમોની ઓળખ 

આવશ્યક વીમાકવચના સબંધંમા ંવીમાધારકનો સચેત ર્નણાય 

રેરટિંગ માટે કબજાની ર્વગત  

આ રકમ ઇક્ય ુ(EQ) સકંટો માટે કવર કરવામાં આવે છે 

વધારાના કોઈ ર્પણ વીમાકવચ માટે વીમાધારક દ્વારા  
સચેત ર્નણાય 
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2. તાર્પમાનમા ં ફેરફાર થવાથી નકુસાન 

થવુ ં કે વીમાકૃત સકંટના કારણે 

વીમાધારકના સકુંલોમા ં કોલ્ડ સ્ટોરેજ 

મશીનરીને નકુસાન થવુ ં

 

                હા                                        ના 
 

એસઆઇ = 

 

 

 

ડી. ર્દાવાનળ 

 

 

                હા                                        ના 
એસઆઇ = 

ઇ. વીમાધારકના ર્પોતાના વાહન, કાટંા ક્ષલફ્ટ 

અને તેની જેવી ચીજવસ્તઓુ ર્પડવાથી 
નકુસાનની અસર 

 

                હા                                        ના 
એસઆઇ = 

 

એફ. સ્વયભં ૂઆગ લાગવી 
 

 

                હા                                        ના 
 

એસઆઇ = 

 

જી. વધારાના, ફેરફાર કે ર્વસ્તરણ માટે રહી 
ગયેલો વીમો 

 

 

                હા                                              ના  
 

એસઆઇ = 

 

એચ. ધરતીકંર્પ (આગ અને આંચકો) 
 

 

                હા                                                ના  
 

એસઆઇ = 

 

આઇ. નકુસાન ચીજવસ્તઓુનુ ંકવચ 

 

 

                હા                                               ના 
 

એસઆઇ = 

જે. ક્ષલકેજ અને ચેર્પનુ ંકવચ  

                હા                                        ના 
 

એસઆઇ = 

 

કે. સ્ટોકને કામચલાઉ દૂર કરવો 
 

                હા                                       ના 
 

એસઆઇ = 

 

એલ. ભાડાની નકુસાન 

 

 

                હા                                        ના 
 

એસઆઇ = 

 

એમ. વૈકન્સલ્ર્પક મકાન માટે ભાડાનો વધારાનો 
ખચા 
 

 

                હા                                       ના 
 

એસઆઇ = 

 

એન. પ્રારંક્ષભક ખચાા 
 

 

                હા                                        ના 
 

એસઆઇ = 

 

ઓ. ર્પીગળી જવાથી ચીજવસ્તઓુને થતુ ં
નકુસાન 

 

 

                હા                                        ના 
 

એસઆઇ = 

9. તમે આ જ સરં્પર્િનો વીમો સમાન 

વીમાકવચ સાથે અન્ટય કોઈ વીમાકંર્પની ર્પાસે 

ઉતરાવ્યો છે (જો હા, તો ર્વગત આર્પો) 

 

10. અન્ટય કોઈ કંર્પનીએ વીમકવચ આર્પવાનો 
ઇનકાર કયો છે કે કોઈ ખાસ શરતો લાર્દી હતી 
(જો હા, તો ર્વગત આર્પો) 

 

(નકુસાનની અનભુવ ર્વશે ર્વગત) 

વીમાધારકના 
વ્યવસાયને 
પ્રસ્તતુ હોય 

તેની જ 
ર્પસરં્દ કરો 

યોગર્દાનના ર્સદ્ાંત લાગ ુકરવાના હતેસુર ર્વગત જરૂરી 

જોખમની ગણુવિા સમજી શકાય તે માટે વીમાકંર્પનીને પરૂી જાણકારી આર્પો  
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11. ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત પણૂા થાય તે ગાળાને 

બાર્દ કરતા ં છેલ્લા ં એક મરહના માટે 

પ્રીર્મયમ/કરેલ ર્દાવાની ર્વગત 

પ્રીર્મયમ ર્દાવા 

   

   

   

 

સ્થળ ર્પર કયા પ્રકારના જોખમો આવરી લેવાયા છે? 

 
 

 

12. વીમાકૃત સરં્પર્િ છે:  

એ. મકાન, ઓરફસો, દુકાનો, હોટેલ્સ વગેરે  

બી. ઔદ્યોક્ષગક/ઉત્ર્પાર્દન જોખમો  

        સી. ઔદ્યોક્ષગક/ઉત્ર્પાર્દન જોખમોની બહાર સગં્રહ  

  ડી. ઔદ્યોક્ષગક/ઉત્ર્પાર્દન જોખમોની બહાર ટેન્ટક/ગેસ  

  ઇ. ઔદ્યોક્ષગક/ઉત્ર્પાર્દન જોખમોની બહાર સ્સ્થત    

ઉર્પયોક્ષગતાઓ 

 

એફ. મકાન, ઓરફસો,દુકાનો, હોટેલ્સ વગેરે  

13. જો દુકાન તરીકે ઉર્પયોગ થતો હોય તો, મહરેબાની કરીને 

જણાવો કે જે ચીજવસ્તઓુનુ ંસચંાલન કરો છો તેમા ંનીચે 

યાર્દીમા ંઆરે્પલી ચીજવસ્તઓુ સામેલ છે.   

   

જો હા, તો આ પ્રકારે સ્ટોક કરેલી ચીજવસ્તનુુ ંમલૂ્ય કુલ સ્ટોક 

કરેલી ચીજવસ્તઓુના મલૂ્યમા ં5%થી વધારે રહસ્સો ધરાવે છે:  

1. સેલ્યલુોઇડ ચીજવસ્તઓુ, 2.છૂટક કાથી, 3.ફટાકડા ંઅને 

આર્તશબાજી, 4. કોઈ ર્પણ પ્રકારે ર્વસ્ફોટક, 5. સકંુૂ ઘાસ, 6. 

શણ, 7. છૂટક શણ, 8. રર્દવાસળીઓ, 9. ર્મથાઇલેટેડ સ્સ્ર્પરરટ, 

10. નાઇટ્રો-સેલ્યલુોઝ, 11. તેલ/ઇથર /ઔદ્યોક્ષગક સોલ્વન્ટટ અને 

32 રડગ્રી સે અને તેનાથી નીચેના તાર્પમાને જ્વલનશીલ 

પ્રવાહી (ક્લોઝ કર્પ ટેસ્ટ) , 12. સીલ રટન્ટસ કે િમ્પસમા ંહોય તે 

ઉર્પરાતં 32 રડગ્રી સેથી નીચે જ્વલનશીલતા ધરાવતા રંગો  
(ક્લોસ કર્પ ટેસ્ટ), 13. સીલ રટન્ટસ કે િમે્પસમા ંહોય તે ઉર્પરાતં 32 

રડગ્રી સેથી નીચે જ્વલનશીલતા ધરાવતા વાર્નિશ (ક્લોઝ કર્પ 

ટેસ્ટ),14.સીલ રટન્ટસ કે િમ્પસમા ંહોય તે ઉર્પરાતં પ્રવાહી 
રકટાણનુાશકો અને પ્રવાહી જતંનુાશકો, 15. કોઈ ર્પણ પ્રકારની 
રેષાયકુ્ત શાકભાજી 

 

14. જો ગોર્દામ તરીકે ઉર્પયોગ થતો હોય (કારખાનાના 
મેર્દાનની બહાર) તો તેમા ંસગં્રહ થયેલી ચીજવસ્તઓુની  
યાર્દી આર્પો 

 

15. જો ઔદ્યોક્ષગક ઉત્ર્પાર્દક એકમ તરીકે ઉર્પયોગ થતો હોય, તો 
પ્રસ્તાર્વત સ્થળે ઉત્ર્પારર્દત થતી ચીજવસ્તઓુની ર્વગત જણાવો 
(સલંગ્ન ર્વર્વધ સરુ્વધાઓ ર્દશાાવતી બ્લોક યોજનાની ર્વગત) 

 

16. જો ઔદ્યોક્ષગક ઉત્ર્પાર્દન એકમ તરીકે ઉર્પયોગ થાય, તો  

જોખમ નક્કી કરવા કે રેરટિંગ કરવા ર્દાવાઓનો અનભુવ મહત્ત્વપણૂા ર્પરરબળ છે 

અરજર્દારના વ્યવસાયની ર્વગત 

રેરટિંગના આધારે જોખમનો કબજો 

મળૂભતૂ રેટ અને વીમાકવચનો ર્નણાય લેવા 
જોખમની પ્રકૃર્િ 
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કારખાનુ ંચાલ ુછે કે બધં છે? 

 

17. સ્થાર્ર્પતઅસ્ગ્નશામક ઉર્પકરણો   

નીચે આરે્પલી સ્રે્પસમા ંરટક કરો: 
એ. ર્વર્વધ બ્લોકની યાર્દી અને ર્પોટેબલ અસ્ગ્નશામકનો 
પ્રકાર સચૂવો 

 
 
 

જોખમોની લાિક્ષણકતાઓ વધારે સારી રીતે જાણવા 
 

 

       ર્પોટેબલ અસ્ગ્નશામક       ટે્રલર ર્પમ્પર્પ 

       ફાયર એન્સન્ટજન 

       હાઇિન્ટટ ર્સસ્ટમ 

      સ્સ્પ્રન્ટકલર ર્સસ્ટમ 

      રફક્સ્ડ વોટર સ્પે્રયર ર્સસ્ટમ 

 

a. ઉર્પકરણો માટે વાર્ષિક રખરખાવ કરાર અમલમા ં
છે કે નહીં તે જણાવો 

 

         હા                                                  ના 

18. (ક્ષબક્લ્ડિંગ/મશીનરી /ફર્નિચર રફક્સ્ચર અને રફરટિંગ) 

 

 

 

એ. બજાર મલૂ્યના આધારે 

 

 

         હા                                                     ના 

 

બી. પવૂાવત સ્સ્થર્તના મલૂ્યના આધારે 

 

        હા                                                      ના 
 

સી. વધારો કરવાની જરૂર છે કે નહીં 
 

        હા                                                      ના 
19. બાધંકામની ર્વગત  

એ. વર્પરાયેલી સામગ્રી જણાવો  

1. રર્દવાલો  

2. ફ્લોર  

3. છત  

બી. ક્ષબક્લ્ડિંગની ઊંચાઈ મીટર______________માળ____________ 

 
 
 

સી. ક્ષબક્લ્ડિંગનુ ંર્નમાાણ થયાના વષા 

 

5 વષાથી ઓછા                         5 – 15 વષા  
 

 

          15-25 વષા                25 વષાથી વધારે  

 

નોંધ: જે ક્ષબક્લ્ડિંગ રર્દવાલો અને/અથવા લાકડાના ર્પારટયા/છાર્પરા ંમાટેના છાજ અને/અથવા કોઈ ર્પણ પ્રકારનુ ં
ઘાસ/વાસં/પ્લાક્સ્ટક/એસ્ફાલ્ટ/કાર્પડ/કેન્ટવાસ/તાડર્પત્રી અને તેની જેવી છત ધરાવે છે તેમને “કાચુ”ં બાધંકામ ગણવામા ંઆવે છે. 

20. ક્ષબક્લ્ડિંગ પ્રમાણે મલૂ્યો (મહરેબાની કરીને આ યાર્દીમા ં‘કાચી’ ક્ષબક્લ્ડિંગ ઉમેરો આ પ્રકારની ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ સામે વ્યસ્ક્તગત મલૂ્ય 

આર્પો રૂ. 

બ્લોકનુ ં
ર્વવરણ 

વય(

વષા) 
ઊંચાઈ 

(મીટર) 

બાધંકામ 

ર્પાકંુ/કાચુ ં
વીમાકૃત રકમ રૂ. 

ન્સપ્લન્ટથ 

સરહત 

ક્ષબક્લ્ડિંગ 

રૂ. 

મશીન 

એસેસરરઝ 

રૂ. 

એફ એન્ટડ 

એફ, 

ઓરફસઅને 

અન્ટય 

ઉર્પકરણ રૂ. 

સ્ટોક અને 

સ્ટોક્સ 

પ્રરક્રયામા ં
**  

રૂ. 

વીમાકૃત 

અન્ટય 

સરં્પર્િ 

રૂ. 

         

ર્દરેક બ્લોક માટે સરંિણ પ્રર્દાન કરો 

નકુસાન 
ઘટાડવાના 
ર્પગલા.ં આ 

કારણે રડસ્કાઉન્ટટ 
ઘટી શકે છે. 

વીમા માટે મળૂભતૂ ર્દરખાસ્ત 

આ આધાર બનાવશે, 
જેના ર્પર વીમાકૃત રકમ 

નક્કી થશ ેઅને 
ર્દાવાની ર્પતાવટ થશ ે

વીમાકરણ 
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કુલ         

         
         

 

નોંધ: **  સાધારણ ધોરણે આવરી લેવાયેલી અને સીરરયલ નબંર એ, બી, સી અને ડીમા ંઆવતી ન હોય તેવી ચીજવસ્તઓુ સચૂવો  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. સગં્રહ કરાયેલી ચીજવસ્તઓુ માટે જ ખાસ વીમાકવચ 

નીચે આરે્પલા બોક્સમા ંરટક કરો અને ર્દરેક સામે વીમાકૃત રકમ જણાવો 
એ. ફ્લોટર આધારે: 

ર્વર્વધ સ્થળે સગં્રહ કરાયેલી ચીજવસ્તઓુ (પ્રોસેસ બ્લોક્સ, ગોર્દામો અને/અથવા ખલુ્લામા ંસગં્રહ વગેરે)ને ર્સિંગલ વીમાકૃત રકમ 

હઠેળ ફ્લોટર આધારે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરી શકાય છે 

સ્થળો (ર્ર્પનકોડ સાથે ર્પોસ્ટલ સરનામુ ં રકમ રૂ. 

 
 

 

બી. ઘોષણાના આધારે  

મલૂ્યમા ંચડઊતર થાય તેવી ચીજવસ્તઓુને (માર્સક) ઘોષણાના આધારે આવરી શકાય છે. 

સ્થળો (ર્ર્પન કોડ સાથે ર્પોસ્ટલ એિેસ) રકમ રૂ. 

  
 

નોંધ: 

લઘતુમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 1 કરોડ, અને ર્પોક્ષલસી ટૂંકા ગાળાના આધારે ઇશ્ય ૂનથી થતી. પ્રરક્રયામા ંહોય તેવી ચીજવસ્તઓુ અને 

રેલવે સાઇરડિંગ્સમા ંસગં્રહ કરાયેલી ચીજવસ્તઓુને આવરી ન શકાય. 

સી. ફ્લોટર ઘોષણના આધારે:  

મલૂ્યમા ંચડઊતર થાય તેવી ચીજવસ્તઓુ તેમજ ર્સિંગલ વીમાકૃત રકમ હઠેળ ર્વર્વધ સ્થળે સગં્રહ કરેલી ચીજવસ્તઓુને (માર્સક) 

ફ્લોટર ઘોષણાના આધારે આવરી શકાય છે. 

સ્થળો (ર્ર્પનકોડ સાથે ર્પોસ્ટલ સરનામુ ં રકમ રૂ. 

 
 

 
 

નોંધ: 

1. લઘતુમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 2 કરોડ છે 

2. પ્રરક્રયામા ંચીજવસ્તઓુ અને રેલવે સાઇરડિંગ્સમા ં
સગં્રરહત ચીજવસ્તઓુ આવરી ન શકાય. 

 

ડી. ખલુ્લામા ંસગં્રહ કરાયેલી ચીજવસ્તઓુ (કારખાનાના મેર્દાનની બહાર સ્સ્થત) 

ખલુ્લામા ંસગં્રહ થયેલી ચીજવસ્તઓુની ર્વગત:  

જો લાગ ુર્પડે તેમ હોય તો ર્દરેક બ્લોક વચ્ચે રેરટિંગમાં 
ફરક જોવા મળશ ે

અરજર્દાર દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ કેટલીક ફરજો માટે મળૂભતૂ કવચ 
આવશ્યક હશે. ર્દાવા ર્પતાવટ માટે આધાર 
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સ્થળો (ર્ર્પનકોડ સાથે ર્પોસ્ટલ સરનામુ)ં રકમ રૂ. 

 
 
 

 
 

ઇ. ટેન્ટક ફામા અને ગેસધારકો (કારખાનાના મેર્દાનની 
બહાર સ્સ્થત) 

 

ખલુ્લામા ંસગં્રહ થયેલી ચીજવસ્તઓુની ર્વગત:  

સ્થળો (ર્ર્પનકોડ સાથે ર્પોસ્ટલ સરનામુ)ં રકમ રૂ. 

  
 

 

 

તમે સ્વૈન્સચ્છક રીતે કર્પાત રકમ માટે છૂટછાટ મેળવવા ઇચ્છો છો 
 

 

        હા                                                  ના 

જો જવાબ હા હોય, તો કર્પાતને ર્પાત્ર રકમની ર્પસરં્દગી સચૂવો રૂ. 

 
 

ઘોષણા દ્વારા 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

હંુ/અમે અહીં જાહરે કરીએ છીએ કે આ ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંમેં/અમે કરેલા ર્નવેર્દનો મારી/અમારી જાણમા ંઅને માન્ટયતામા ંસાચા ંછે  

અને હંુ /અમે અહીં સમંત છીએ આ ઘોષણા કે એકરાર મારી/અમારી અને _________________________ વચ્ચે કરારનો 
આધાર બનશે. 

 
 

હંુ/અમે અહીં એવી ઘોષણા ર્પણ કરીએ છીએ કે આ ર્દરખાસ્ત ફોમાના સ્વીકાર ર્પછી કોઈ ર્પણ ઉમેરા કે ફેરફારો તાત્કાક્ષલક 

વીમાકંર્પનીઓને જણાવવામા ંઆવશે.  

 

તારીખ:  

સ્થળ:  

 

અરજર્દારની સહી અને કંર્પનીનો ર્સક્કો 
 

એજન્ટટની ભલામણો:  
 

નીચે વીમા ધારા, 1938ની કલમ 41ની નકલ છે 

 

વળતર ર્પર મનાઈ 

 

1. ભારતમા ંસરં્પર્િ કે જીવનના સબંધંમા ંકોઈ ર્પણ પ્રકારના જોખમ સાથે સબંરં્ધત વીમો ખરીર્દવા કે રરન્ટય ૂકરાવવા કે 

ચાલ ુરાખવા કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને પ્રત્યિ કે ર્પરોિ સ્વરૂરે્પ પ્રલોભન આર્પવાની, ચકુવવાર્પાત્ર કર્મશનનુ ંસપંણૂાર્પણે કે 

રહસ્સારે્પટે કોઈ છૂટછાટ કે ર્પોક્ષલસી ર્પર ર્દશાાવવામા ંઆવેલા પ્રીર્મયમમાં છૂટછાટ આર્પવાની મજૂંરી કોઈને નહીં 

ખાસ વોરન્ટટીઓ લાગ ુર્પડશ ે

જોખમનુ ંકવચ અને પ્રોર્પટીનુ ંરેરટિંગ 

સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ર્સદ્ાતં 
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આર્પવામા ંઆવે, અથવા કોઈ વ્યસ્ક્ત ર્પોક્ષલસી ચાલરુાખવા કે રરન્ટય ૂકરાવવા કોઈ છૂટછાટ નહીં લે, ર્સવાય કે આ 

પ્રકારની છૂટછાટ વીમાકંર્પનીના પ્રકાર્શત મારહતીર્પત્રક કે કોષ્ટકમા ંર્દશાાવવામાં આવી હોય. 

 

2. આ કલમની જોગવાઈ પણૂા કરવામા ંર્નષ્ફળ ર્નવડનાર કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને રં્દડ સાથે સજા થશે, જેમા ંરં્દડ મહિમ રૂ.500 

સધુીનો હોઈ શકે છે. 
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પ્રકરણ 13 

પ્રીર્મયમ ર્દર ર્નધાારરતનો ર્સદ્ાતં અને વ્યવહાર 

 

પ્રસ્તાવના 

આ પ્રકરણમા ંતમે વીમાકરણ અને પ્રીર્મયરના ર્દર નક્કી કરવાની ની મળૂભતૂ બાબતોની 
જાણકારી મેળવશો. જોખમની આકારણી કરવાની પ્રરક્રયામા ં નકુસાનીઓ સરભર કરવાની 
ર્વર્વધ ર્પદ્ર્તઓ ર્વશે શીખશો. ર્વર્વધ પ્રકારની વીમા ર્પોક્ષલસીઓ માટે ‘‘વીમાકૃત રકમ’’ 
કેવી રીતે નક્કી કરવી તે ર્પણ શીખવા મળશે. 

અભ્યાસના મદુ્દા 
 

A. વીમાકરણની મળૂભતૂ બાબતો 
B. ર્દર ર્નધાારણની મળૂભતૂ બાબતો 
C. ર્દર ર્નધાારણ માટે જવાબર્દાર ર્પરરબળો 
D. વીમાકૃત રકમ 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની બાબતો સમજવા સિમ હોવા જોઈએ: 

1. વીમાકરણની મળૂભતૂ બાબતોની વ્યાખ્યા 
2. ર્દર ર્નધાારણ સાથે સકંળાયેલી મળૂભતૂ બાબતો  
3. ર્વર્વધ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ ‘વીમાકૃત રકમ’ નક્કી કરવી 
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A. વીમાકરણની મળૂભતૂ બાબતો  

આર્પણે અગાઉના પ્રકરણમા ં આર્પણે જોયુ ં કે વીમાની ર્વભાવના જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન 
કરવા સાથે સકંળાયેલી છે. વીમાકંર્પનીઓ કેટલાકં વ્યસ્ક્તઓ/વ્યાવસાર્યકો/ઔદ્યોક્ષગક 
એકમો/સગંઠનો ર્પાસેથી પ્રીર્મયમ ઉઘરાવી સ્વરૂરે્પ જોખમ વ્યવસ્થાર્પન ભડંોળ ઊભુ ંકરે છે.   

પ્રીર્મયમના ર્દર જોખમની આકારણીના આધારે નક્કી કરવામા ંઆવે છે, જેને વીમાધારક 
ચકૂવે છે. આ ર્દરનો આધાર બે ર્પરરબળો ર્પર હોય છે; 

 નકુસાનકારક ઘટના થવાના કારણે નકુસાનની સભંર્વતતા (વીમાકૃર્ત જોખમને 
કારણે) અને 

 સકંટ ઊભુ ંથાય તેવા સજંોગોમા ંનકુસાનીની અંર્દાજજત રકમ 

ઉર્દાહરણ 

 આગ લાગવાના ર્પરરણામે નકુસાનની સરેરાશ રકમ ધારો કે રૂ.10000 [જેને આર્પણે L 
તરીકે લઇશુ]ં 

નકુસાનની સરેરાશ સભંર્વતતા [જેને આર્પણે P કહીશુ]ં 100માથંી 1 હતી [અથવા 0.01]. 

ત્યારે સરેરાશ અરે્પક્ષિત નકુસાન થશે: L x P = 0.01 x 100000 = 1000 

 

નકુસાન સરભર કરવા માટે કે વળતર ચકુવવા માટે થયેલા વાસ્તર્વક ખચાને ર્પહોંચી 
વળવા માટે જોખમ વ્યવસ્થાર્પન કરવા માટે એકત્ર કરેલુ ં ભડંોળ પરૂત ુ ં છે કે નહીં તેની 
સરુ્નર્િતતા વીમાકંર્પની કેવી રીતે કરી શકે?    

આર્પણે અગાઉ જોયુ ં કે વીમાની સપંણૂા વ્યવસ્થા સમાન જોખમો ધરાવતા મોટી સખં્યાના 
વીમાધારકોની સાથે સકંળાયેલી છે, જેથી મોટી સખં્યાનો કાયર્દો કાયારત થશે અને 
નકુસાનનુ ં પનુરાવતાન થવાની સભંર્વતતા તેમજ નકુસાનની તીવ્રતાનો અંર્દાજ બાધંી 
શકાશે. 

સમસ્યા એ છે કે તમામ જોખમો એકસમાન નથી. સમાન જોખમો [અથવા ‘એકસરખુ’ં] 
માટેનુ ંભડંોળ પ્રમાણમા ંનાનુ ંહોઈ શકે છે. 

ર્દાખલા તરીકે, તમને કેટલાકં મકાનો એકસરખા જોવા મળશે અને એકસમાન બાહ્ય 
વાતાવરણમા ંસ્સ્થત હશે? બહ ુઓછા. 
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જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન કરવા માટેનુ ં ભડંોળ વધે તેમ અસમાન જોખમોના સમાવેશની 
સભંાવના ઊભી થાય છે, જેઓ એકસમાન સકંટનો સામનો કરતા હોય છે. અહીં વીમાકંર્પની 
માટે દ્ધદ્વધા ઊભી થાય છે. 

જોખમનુ ં વ્યવસ્થાર્પન કરવા માટે એટલુ ંભડંોળ કેવી રીતે ઊભુ ં કરી શકાય, જે જોખમની 
ધારણા બાધંી શકાય તેટલુ ં મોટંુ હોય અને સાથે સાથે જોખમ વ્યવસ્થા ભડંોળ સમાન 
લાિક્ષણકતા ધરાવતુ ંહોય અને સમાન જોખમો ધરાવતુ ંહોય? 

વીમાકંર્પનીઓ આ સમસ્યાનુ ંસમાધાન મળી ગયુ ંછે. 

તેમણે પરૂત ુ ં મોટંુ હોય તેવુ ંભડંોળ ઊભુ ં કયુું છે, જયારે સાથે સાથે તેમા ં રે્પટાભડંોળો ર્પણ 
ઊભા કયાા છે અને એક કે અન્ટય રે્પટાભડંોળની અંર્દર વ્યસ્ક્તગત જોખમ સ્સ્થત કયાા છે. 
જોખમોને તેમના સ્તરના આધારે ર્વર્વધ કેટગરીમા ંવહેંચી રે્પટાભડંોળો ઊભા કયાા છે. 

ઉર્દાહરણ 

પ્રોર્પટી વીમાના િેત્રમા ં ર્પત્થરના માળખા કરતા લાકડાનુ ં રાચરચીલુ ં સળગી જવાની 
શક્યતા વધારે રહ ેછે; આ કારણે લાકડામાથંી બનેલા માળખાનુ ંવીમાકવચ મેળવવા વધારે 
પ્રીર્મયમ ભરવાની જરૂર છે.  

આ જ ર્વભાવના હલે્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ (આરોગ્ય સબંરં્ધત વીમા)ને લાગ ુ ર્પડ ે છે. હાઇ બ્લડ 
પે્રશર (ઊચુ ં રક્તચાર્પ) કે ડાયાબીરટસ (મધપુ્રમેહ) ધરાવતી વ્યસ્ક્તને હૃર્દયરોગનો હમુલો 
થવાની શક્યતા વધારે હોય છે. 

રોગ માટે સારવારના ઊંચા તબીબી ખચાનો ર્વચાર કરો. સારંુ સ્વાસ્્ય ધરાવતી વ્યસ્ક્તની 
સરખામણીમા ંઊંચુ ંબ્લડ પે્રશર કે ડાયાબીરટસ ધરાવતી વ્યસ્ક્તમા ંજોખમ જુદંુ હશે.  

જોખમનુ ંવગીકરણ કરવાની અને તે કઈ કેટેગરીમા ંઆવશે તે ર્નણાય લેવાની આ પ્રરક્રયા 
રેરટિંગ કરવા માટે મહત્ત્વપણૂા છે.  

1. વીમાકરણની મળૂભતૂ બાબતો 

વ્યાખ્યા 

વીમાકરણ વીમા માટે ઓફર થયેલુ ંજોખમ સ્વીકાયા છે કે નહીં અને જો સ્વીકાયા હોય તો 
વીમાકવચ કયા ર્દરે, કઈ શરતો અને ર્નયમો ર્પર સ્વીકાયા હશે તે નક્કી કરવાની પ્રરક્રયા છે. 
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ટેકર્નકલ અથામા ંવીમાકરણની પ્રરક્રયામા ંનીચેના સ્ટેર્પ સામેલ છે:  

i. નકુસાનની તીવ્રતા અને પનુરાવતાનના સબંધંમા ં સકંટ અને જોખમની આકારણી 
અને મલૂ્યાકંન  

ii. ર્પોક્ષલસીનુ ંકવરેજ અને શરતો અને ર્નયમોનુ ંર્નરૂર્પણ 

iii. ર્દર ર્નધાારણ 

વીમાકંર્પની સૌપ્રથમ જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લે છે. 

ર્પછીનુ ંર્પગલુ ંજોખમનો સ્વીકાર કરી શકાય તેવા ર્દર, શરતો અને ર્નયમો નક્કી કરવાનુ ં
હશે. 

વીમાકરણનુ ં કુશળતા સતત શીખતા રહીને હાસંલ કરી શકાય છે, જેમા ં પરૂતી તાલીમ, 
રફલ્ડમા ંઅનભુવ અને ઊંડી સમજણ સામેલ છે. ફાયર વીમાકરણમા ંકૌશલ્ય હાસંલ કરવા 
કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત ર્પાસે આગ લાગવાના ર્વર્વધ કારણો, ર્વર્વધ ચીજવસ્તઓુ અને સરં્પર્િ 
ર્પર આગની અસર, ઉદ્યોગ, ભગૂોળ, આબોહવાની સ્સ્થર્ત વગેરેમા ં સકંળાયેલી પ્રરક્રયાની 
સારી જાણકારી હોવી જોઈએ. 

તે જ રીતે ર્દરરયાઈ વીમાકંર્પનીમા ંકાયારત કમાચારીઓ ર્દરરયા/રોડની સ્સ્થર્તથી, ર્પરરવહન કે 
સગં્રહમા ં ચીજવસ્તઓુને સામનો કરવી ર્પડતી સમસ્યાઓ, જહાજ અને તેની ર્દરરયાઈ 
મસુાફરી માટેની યોગ્યતા વગેરે બાબતોથી વાકેફ હોવા જોઈએ. 

હલે્થ વીમા સાથે સકંળાયેલા કમાચારીઓમા ં વીમાધારકના જોખમો, વય, તબીબી ર્પાસા,ં 
રફટનેસ સ્તર અને ર્પારરવારરક તબીબી રેકોડા તેમજ જોખમ સબંરં્ધત ર્દરેક ર્પરરબળને અસર 
કરતા ર્પગલાનંી સમજ હોવી જોઈએ. 

a) વીમાકરણ, ઇસ્ક્વટી અને વ્યવસાયની ટકાઉિમતા  

વીમામા ંસાવધાનીપવૂાક વીમાકરણ અને જોખમનુ ંવગીકરણ કરવાની જરૂરરયાત એક સરળ 
અને સાર્દી હકીકતમાથંી ઊભી થાય છે કે ર્દરેક જોખમો સમાન હોતા નથી. એટલે ર્દરેક 
જોખમની યોગ્ય આકારણી કે મલૂ્યાકંનની જરૂર છે તેમજ નકુસાન થવાની સભંર્વતતા અને 
તીવ્રતાને અનરુૂર્પ રેરટિંગ થવુ ંજોઈએ. 

તમામ જોખમો સમાન ન હોવાથી, તમામ વીમાધારકોને એકસરખુ ં પ્રીર્મયમ ચકૂવવાનુ ં
કહવે ુ ંયોગ્ય નથી. વીમાકરણનો હતે ુપ્રીર્મયમના યોગ્ય અને વાજબી ર્દર લઈ શકાય તે રીતે 
જોખમોનુ ંવગીકરણ તેની લાિક્ષણકતા અને તેના સ્તરના આધારે કરવાનો છે. 
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ર્દરેક વીમાકંર્પનીએ તેના વતામાન ર્પોક્ષલસીધારકો માટે સરુ્નર્િત કરવુ ં જોઈએ કે તે તેની 
વતામાન ર્પોક્ષલસીઓની તમામ કરારબદ્ જવાબર્દારીઓ પણૂા કરવા સિમ છે. જો 
વીમાકંર્પની વીમાર્પાત્ર ન હોય તેવા જોખમો ર્પર કે જોખમને કવર કરવા જરૂરી હોય તેના 
કરતા ઓછં પ્રીર્મયમ ધરાવતી ર્પોક્ષલસીઓ ઇશ્ય ૂ કરે, તો વીમાકંર્પનીની તેની કરારની 
જવાબર્દારી પણૂા કરવાની િમતામા ંઘટાડો થશે. 

બીજી તરફ, કોઈ વીમાકંર્પની જરૂરી ન હોય તેવા અર્ત ઊંચા ર્દર લેવા ઇચ્છે તો કર્દાચ તેનો 
વ્યવસાય સ્ર્પધાામા ં લાબંો સમય ટકી નહીં શકે. એટલે ઇસ્ક્વટી અને સ્સ્થરતાના રહતમા ં
વીમાકંર્પનીએ પ્રરક્રયાનુ ંસાવચેતીપવૂાક ર્પાલન કરવુ ંજરૂરી છે 

વીમાકરણની મખુ્ય લાિક્ષણકતાઓ નીચે મજુબ છે 

i. લાિક્ષણકતાઓ ર્પર આધારરત જોખમની ઓળખ કરવી 
ii. અરજર્દાર દ્વારા રજૂ થયેલ જોખમનુ ંસ્તર નક્કી કરવુ ં
iii. વીમાનો વ્યવસાય યોગ્ય રર્દશામા ંહાથ ધરવામા ંઆવે તેવી સરુ્નર્િતતા કરવા 

ટૂંકમા ં સ્વીકાયારતા, પ્રીર્મયમની ર્પયાાપ્તતા અને અન્ટય શરતોનુ ં સ્તર નક્કી કરીને, 
વીમાકરણના હતેઓુ ર્પાર ર્પાડવામા ંઆવે છે. 

સ્વયચંકાસણી 1 

વીમાના ર્દર નક્કી કરવા માટે અસરકારક હોય તેવા બે ર્પરરબળો ઓળખો. 

I. જોખમની સભંર્વતતા અને તીવ્રતા 
II. જોખમનો સ્ત્રોત અને પ્રકાર 

III. જોખમનો સ્ત્રોત અને સમય 

IV. જોખમનો પ્રકાર અને અસર 
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B. રેટ નક્કી કરવાની કે ર્દર ર્નધાારણની મળૂભતૂ બાબતો 

 જોખમનુ ં હસ્તાતંરણ વીમાકંર્પનીને કરવુ ં એ વીમાનો આધાર છે. વીમા ર્પોક્ષલસી ખરીર્દી 
વીમાધારક જે સકંટ સામે સરં્પર્િને વીમાકૃત કરાવી હોય તેમા ંથતી નાણાકીય નકુસાનીની 
અસરને ઘટાડવા સિમ બને છે.  

ઉર્દાહરણ 

જો કોઈ કાર િાઇવ કરે, તો અકસ્માત થવાનો અને નકુસાન થવાનુ ંજોખમ છે. જો માક્ષલક 
ર્પાસે મોટર વીમો હોય, તો કાર નકુસાન થવાના કેસમા,ં વીમાકંર્પની રરરે્પરરિંગનો ખચા 
ચકૂવશે. 

કંર્પનીએ વીમાના ર્દાવા અને નફા માટેના ગાળા જેવા ખચા સરહત ભર્વષ્યના ખચાને આવરી 
લેવા રકિંમતની ગણતરી કરવાની પ્રરક્રયા અર્પનાવવાની જરૂર છે. આ પ્રરક્રયાને ર્દર ર્નધાારણ 
કહવેાય છે.  

ર્દર એ વીમાના યરુ્નટની રકિંમત છે. 

ર્દાખલા તરીકે, ધરતીકંર્પના કવરેજ કે વીમાકવચ માટે ર્દરને ર્દસ લાખે રૂ.1.00 તરીકે વ્યક્ત 
કરી શકાય છે.  

ર્દર નકુસાની થવાની શક્યતા અને તેના સભંર્વત કર્દ પ્રમાણે અલગ-અલગ હોય છે. 
અગાઉના ટે્રન્ટડ અને ભર્વષ્યમા ં સભંર્વત નકુસાની કરી શકે તેવા વતામાન વાતાવરણમા ં
ફેરફારોને ધ્યાનમા ંરાખ્યા ર્પછી ર્દરેક ર્દર ર્નધાારરત કરવામા ંઆવે છે.  

ઉર્દાહરણ 

ઉર્પરના ધરતીકંર્પના અનભુવના ઉર્દાહરણને ધ્યાનમા ં લઈએ, તો ફોલ્ટ લાઇનની નજીક 
અને કોંક્રીટ માળખા કરતા વધ ુનકુસાન થવાની સભંર્વતતા ધરાવતા ઇંટના મકાન માટે રેટ 
ઊંચા હશે. 

હલે્થ વીમાનુ ંઉર્દાહરણ લઈએ તો, જોખમ સબંરં્ધત ર્દરેક ર્પરરબળની આકારણી આંકડામા ંકે 
ટકાવારીમા ં કરવામા ં આવે છે. વય, જાર્ત, વ્યવસાય, આર્દતો વગેરે જેવા ર્પરરબળોની 
ચકાસણી થાય છે અને પવૂાર્નધાારરત માર્પરં્દડોના આધારે આંકડાકીય સ્કોર નક્કી થાય છે. 

ધ્યાન રાખો કે ર્દર અને પ્રીર્મયમ વચ્ચે કોઈ સમાનતા નથી. 
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પ્રીર્મયમ = (વીમાકૃત રકમ) x (ર્દર)   

1. રેરટિંગનો હતે ુ 

રેરટિંગનો મળૂભતૂ હતે ુ વીમાકંર્પની અને વીમાધારક એમ બનેંની રક્ષ્ટએ વીમાની રકિંમત 
પરૂતી, વાજબી અને તારકિક રહ ેતેવી સરુ્નર્િતત કરવાનો છે.  

વીમાકંર્પનીની રક્ષ્ટએ, તેનો અથા એ છે કે એકંર્દરે વીમાના ર્દર કે ર્દરો ર્દાવાની ર્પતાવટ 
કરવા, ખચાા અને કરવેરાની ચકુવણી  કરવા તેમજ આર્પર્િઓ અને નફા માટેનો પરૂતો 
ગાળો રહ ેતેટલા હોવા જોઈએ.  

વીમાધારકની રક્ષ્ટએ, વાજબી ર્દર કે ર્દરો એટલે કોઈ વ્યસ્ક્તએ સકંળાયેલા જોખમને આવરી 
લેવા પરૂતી રકમથી વધારે ચકુવવી ન જોઈએ, જેમા ંખચાા, આર્પર્િઓ અને નફા માટેની 
વાજબી ચાજીસ સામેલ છે. 

ફાયર પ્રીર્મયમના ર્દરો વાજબી ગણી શકાય, જો તેમા ં જોખમને અસર કરે તેવા તમામ 
મખુ્ય ર્પરરબળોને ધ્યાનમા ં લેવામા ં આવે, ર્પણ નાના ં ર્પરરબળો અવગણવામા ં આવે, જે 
એકંર્દરે અંર્દાજજત ર્દરમા ંનાના ફરકનુ ંકારણ બની શકે છે. 

2. પ્રીર્મયમના ર્દર નક્કી કરવા 

પ્રીર્મયમના શદુ્ ર્દર અગાઉના નકુસાનના અનભુવને આધારે નક્કી થાય છે. એટલે 
પ્રીર્મયમ ર્દરની ગણતરી કરવા અગાઉ થયેલી નકુસાની સબંરં્ધત આંકડાકીય મારહતી અર્ત 
આવશ્યક છે.  

પ્રીર્મયમના ર્દર નક્કી કરવા જોખમનુ ં‘ગાક્ષણર્તક મલૂ્ય’ આર્પવુ ંજરૂરી છે. 

ઉર્દાહરણ 

જો 10 વષાના સમયગાળા માટે મોટી સખં્યામા ંમોટરસાયકલની નકુસાની એકત્ર કરવામા ં
આવે, તો આર્પણને વાહનોની નકુસાનીના ર્પરરણામે થયેલ નકુસાનીની કુલ રકમ મળશે. 
નકુસાનીની આ રકમને મોટરસાયકલના કુલ મલૂ્યની ટકાવારી સ્વરૂરે્પ વ્યક્ત કરી આર્પણે 
જોખમનુ ં ‘ગાક્ષણર્તક મલૂ્ય’ નક્કી કરી શકીએ. તેને નીચે આરે્પલી ફોમ્પયુાલામા ં વ્યક્ત કરી 
શકાય છે: 

  M =      L           X      100 

    V 
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L એટલે નકુસાનીની કુલ રકમ અને V એટલે તમામ મોટરસાયકલનુ ંકુલ મલૂ્ય 

હવે ધારો કે:  

 મોટરસાયકલનુ ંમલૂ્ય રૂ. 50,000/- છે 

 નકુસાનીનો અનભુવ: 10 વષામા ં1000 મોટરસાયકલમાથંી 50ની ચોરી થાય છે 

 સરેરાશ રીતે જોઈએ તો, ર્દર વષમેટ ચોરી થવાના કારણે ર્પાચં મોટરસાયકલનુ ંસપંણૂા 
નકુસાન થાય છે 

આ ફોમ્પયુાલા લાગ ુકરવાથી નીચેનુ ંર્પરરણામ મળશે: 

નકુસાન (રૂ. 50,000 X 5) = રૂ. 2,50,000  

મલૂ્ય (રૂ. 50,000 X 1000) = રૂ. 5,00,00,000 

તેનો અથા એ થયો કે (L / V) x 100   = [2,50,000 / 5,00,00,000] x 100 = 0.5%   

એટલે મોટરસાયકલના માક્ષલકને ચકૂવવાર્પાત્ર પ્રીર્મયમના ર્દર રૂ. 50,000/-નો અડધો ટકા 
છે એટલે ર્દર વષમેટ રૂ. 250/-. તેને ‘શદુ્’ પ્રીર્મયમ કહવેાય છે. 

પ્રર્ત મોટરસાયકલ ર્દીઠ રૂ.250ના ર્દર રૂ. 2.5 લાખ એકત્ર થાય છે, જેની ચકૂવણી 5 
વાહનના સપંણૂા નકુસાનીના ર્દાવાની ર્પતાવટ માટે થાય છે. 

જો ઉર્પર પ્રમાણે શદુ્ પ્રીર્મયમ એકત્ર કરવામા ંઆવે, તો નકુસાની ચકૂવવા માટે જ પરૂત ુ ં
હશે તેવુ ંભડંોળ ઊભુ ંથશે. 

ઉર્પરના ઉર્દાહરણમા ંઆર્પણે જોયુ ંકે વીમાકંર્પની ર્પાસે કોઈ વધારાનુ ંભડંોળ ઊભુ ંથત ુ ંનથી. 
ર્પણ વીમા કામગીરીઓમા ં વહીવટી ખચા (વ્યવસ્થાર્પન સબંરં્ધત ર્વર્વધ ખચા) અને 
વ્યવસાય મેળવવાનો ખચા (એજન્ટસી કર્મશન) ર્પણ સકંળાયેલ હોય છે. ઉર્પરાતં અનરે્પક્ષિત 
મોટી નકુસાની માટે ગાળો પરૂો ર્પાડવો ર્પણ જરૂરી છે.  

છેવટે, વીમાનો વ્યવહાર અન્ટય વ્યવસાયની જેમ વ્યાવસાર્યક ધોરણે થતો હોવાથી નફાનો 
ગાળો રાખવો જરૂરી છે, જે વ્યવસાયમા ંરોકાણ કરેલી મડૂી ર્પર વળતર છે.  

એટલે, ર્વર્વધ ખચા પણૂા કરવા, અનામત ભડંોળ રાખવા અને નફો કરવા ‘શદુ્ પ્રીમર્યમ’ને 
યોગ્ય ટકાવારી ઉમેરીને વધારવામા ંઆવે છે.  

પ્રીર્મયમના અંર્તમ ર્દરમા ંનીચેના ઘટકો સામેલ હશે: 
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 નકુસાનીની ચકૂવણીઓ 

 નકુસાનીનો ખચા (ર્દાખલા તરીકે સવમેટ ફી)  
 એજન્ટસી કર્મશન 

 વ્યવસ્થાર્પન સબંરં્ધત ર્વર્વધ ખચા 
 અનરે્પક્ષિત ભારે નકુસાન માટે અનામત ભડંોળનો ગાળો ર્દાખલા તરીકે 5ના વીમા 

સામે કુલ 7ને નકુસાન 

 નફા માટેનો ગાળો 

અનભુવના સમયગાળાની સાવચેતીપવૂાક ર્પસરં્દગી કરવી જરૂરી છે. નકુસાનીના સૌથી છેલ્લા ં
અનભુવનો ઉર્પયોગ કરવો જોઈએ. ર્પસરં્દ કરેલા સમયગાળામા ં નકુસાની સબંરં્ધત પરૂતી 
મારહતી હોવી જોઈએ, જેથી ર્પરરણામોમા ંજરૂરી આંકડાકીય મહત્ત્વ કે ર્વશ્વસર્નયતા હોય છે. 
છેલ્લે, જયા ંવ્યવસાય આર્પર્િજનક નકુસાનીને આર્ધનને હોય ત્યા ંઅનભુવનો સમયગાળો 
સરેરાશ આર્પર્િજનક બનાવનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરતો હોવો જોઈએ. 

ર્દર ર્નધાારણ સબંરં્ધત તમામ પ્રસ્તતુ ર્પરરબળોને ધ્યાનમા ંલઈને, કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત સમાન 
પ્રકારના જોખમ અને ગણુવિા વચ્ચે ર્દર પરૂતા ંનથી, વધારે છે કે ખોટી રીતે ફરકયકુ્ત છે 
તેવી ખાતરી કરી શકે છે.  

સ્વયચંકાસણી 2 

શદુ્ પ્રીર્મયમ એટલે શુ?ં 

I. પ્રીર્મયમ નકુસાની માટે ચકૂવણી કરી શકે તેટલુ ંપરૂત ુ ંમોટંુ છે 

II. પ્રીર્મયમ સમાજના સીમાતં સભ્યોને લાગ ુછે 

III. વહીવટ ખચાા માટે લોરડિંગ ર્પછી પ્રીર્મયમ 

IV. સૌથી છેલ્લી નકુસાનીના સમયગાળામાથંી પ્રાપ્ત થયેલુ ંપ્રીર્મયમ 

 

C. ર્દર ર્નધાારણ ર્પરરબળો 

ર્દરોમા ંવધારો કરવા અને રેરટિંગ યોજના બનાવવા માટે ઉર્પયોગી પ્રસ્તતુ ર્પરરબળોને ર્દર 
ર્નધાારરત ર્પરરબળો તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. વીમાકંર્પનીઓ જોખમ નક્કી કરવા અને 
તેઓ ચાર્જ કરશે તે રકિંમતનો ર્નણાય કરવા ‘ર્દર ર્નધાારણ ર્પરરબળો’નો ઉર્પયોગ કરે છે. 
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 વીમાકંર્પની આધાર ર્દર સ્થાર્ર્પત કરવા સૌપ્રથમ તેની આકારણીનો ઉર્પયોગ કરે છે  

 ર્પછી વીમાકંર્પની આ ર્દર પ્રોર્પટી સબંરં્ધત જોખમ ર્પર શે્રષ્ઠ ફાયર સરંિણ જેવી 
હકારાત્મક ર્વશેષતાઓ માટે લાગ ુરડસ્કાઉન્ટટ અને મોટર જોખમો ર્પર નબળો રેકોડા 
ધરાવતા િાઇવરો જેવી નકારાત્મક ર્વશેષતાઓ માટે લાગ ુભારણ સાથે સરભર કરે 
છે 

મહત્ત્વપણૂા 

વીમાકરણ માટે મારહતીના સ્ત્રોતો 

કોઈ ર્પણ સખં્યાકીય (અથવા આંકડાકીય) ર્વશ્લેષણમા ં પ્રથમ તબક્કો આંકડા કે મારહતી 
એકત્ર કરવાનો છે. જયારે જોખમની રકિંમત આંકવામા ં આવે ત્યારે વીમાકંર્પનીએ સચોટ 
આકારણી કરવા શક્ય તેટલી વધારે મારહતી એકત્ર કરવી જોઈએ.  

આ પ્રકારની મારહતીના સ્ત્રોત છે: 

i. ર્દરખાસ્ત ફોમા અથવા વીમાકરણ રજૂઆત 

ii. જોખમનો સરવે 

iii. જૂના ર્દાવાના અનભુવના આંકડા: વ્યસ્ક્તગત અને મોટર લાઇન્ટસ જેવા કેટલાકં 
વગાના વ્યવસાય માટે વીમાકંર્પનીઓ ઘણી વખત ભર્વષ્યમા ં ર્દાવાનો સકેંત પરૂો 
ર્પાડવા અને પ્રીર્મયમની યોગ્ય રકમ ર્પર ર્પહોંચવા જૂના ં ર્દાવાના આંકડાનો 
ઉર્પયોગ કરે છે.  

રકિંમત ર્નધાારણ પ્રરક્રયામા ં ર્દાવાના અનભુવનુ ં સચોટ અથાઘટન અને અસરકારક ઉર્પયોગ 
આવશ્યક છે. ર્વનાશકારક નકુસાન કરે તેવી દુઘાટનાઓ અણધારી રીતે આવે છે અને ભાગ્યે 
જ સજાાય છે. આ કારણે ગણતરી કરવાના આધાર તરીકે આંકડાકીય મારહતી હંમેશા 
ઉર્પલબ્ધ કે અથાસભર હોતી નથી. (આધરુ્નક કમ્પપ્યટુસાના આગમન સાથે કુર્દરતી 
ર્વનાશકારક આર્પર્િઓની સભંર્વત અસરનો અંર્દાજ મેળવવા ર્વર્વધ ર્સમ્પયલેુશન મોડલનો 
ઉર્પયોગ થાય છે) 

1. સકંટ 

વીમાની ર્પરરભાષામા ંસકંટનો સરં્દભા એવી સ્સ્થર્તઓ કે ર્વશેષતાઓ કે લાિક્ષણકતાઓ સાથે 
છે, જે વીમાકરારમા ંજણાવેલ આર્પર્િમાથંી સજાાતી નકુસાનની સભંર્વતતા ઊભી કરે છે કે 
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તેમા ંવધારો કરે છે. સરં્પર્િ અને વ્યસ્ક્તઓ માટે ર્વર્વધ પ્રકારના સકંટની ર્વસ્તતૃ જાણકારી 
વીમાકરણ માટે સૌથી વધ ુઆવશ્યક છે.  

ર્વર્વધ પ્રકારના સકંટને શારીરરક અને નૈર્તક સકંટોમા ં વગીકૃત કરી શકાય છે. શારીરરક 
સકંટનો સરં્દભા એવા જોખમ સાથે છે, જે વીમાના ર્વષયને આર્ધન ચીજવસ્તઓુની સામગ્રી 
સાથે સબંરં્ધત છે, જયારે નૈર્તક સકંટ માનવીય નબળાઈઓ (ર્દાખલા તરીકે નીર્તભ્રષ્ટતા, 
બેર્દરકારી વગેરે)માથંી અથવા સામાન્ટય આર્થિક અને સામાજજક સ્સ્થર્તઓમા ંઊભુ ંથઈ શકે 
છે. કાયાકારી સ્તરે ર્દર ર્નધાારણ પ્રરક્રયામા ં શારીરરક અને નૈર્તક સકંટોની આકારણી 
સકંળાયેલી છે.  

2. શારીરરક સકંટો 

શારીરરક સકંટની જાણકારી ર્દરખાસ્ત ફોમામા ં આરે્પલી મારહતીમાથંી જાણી શકાય છે. 
જોખમની ચકાસણી કે સરવે દ્વારા વધ ુસારી રીતે જાણી શકાય છે. વીમાના ર્વર્વધ પ્રકારમા ં
શારીરરક સકંટના કેટલાકં ઉર્દાહરણ નીચે મજુબ છે. 

a) ફાયર (આગ) 

i. બાધંકામ 

બાધંકામનો સરં્દભા રર્દવાલો અને છતમા ંવર્પરાશમા ંલેવાતી ક્ષબક્લ્ડિંગ સામ્પગરી સાથે છે. 
લાકડાની ક્ષબક્લ્ડિંગ કરતા કોન્ટક્રીટની ક્ષબક્લ્ડિંગની મજબતૂી વધારે હોય છે.  

ii. ઊંચાઈ 

જેમ કોઈ ક્ષબક્લ્ડિંગમા ંમાળની સખં્યા કે ઊંચાઈ વધારે, તેમ તેની સાથે સકંળાયેલ સકંટ 
વધારે, કારણ કે તેમા ંઆગનુ ંશમન કરવામા ંમશુ્કેલી વધારે ર્પડ ેછે. ઉર્પરાતં માળની 
સખં્યા વધારે હોવાથી તેમા ંઉર્પલા માળ તટૂી ર્પડવાનુ ં જોખમ સકંળાયેલુ ં હોય છે, જે 
મોટા નકુસાનનુ ંકારણ બની શકે છે.  

iii. ફશા 

લાકડાની ફશા આગને વધારે છે. ઉર્પરાતં લાકડાની ફશા આગ લાગવાથી સરળતાથી 
તટૂી જાય છે, જેના કારણે ઉર્પલા માળોમાથંી ચીજવસ્તઓુ કે મશીનરી તટૂી ર્પડવાથી 
નીચેના માળ ર્પર સરં્પર્િને નકુસાન થાય છે.  
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iv. કબજો 

ક્ષબક્લ્ડિંગનો કબજો અને તેના વર્પરાશનો હતે ુમહત્ત્વપણૂા ર્પરરબળ છે. કબજામાથંી ર્વર્વધ 
પ્રકારના સકંટ ઊભા થાય છે.  

v. આગ લાગવાનુ ંસકંટ કે જોખમ 

રાસાયક્ષણક ર્પર્દાથોનુ ં ઉત્ર્પાર્દન થતુ ં હોય કે મોટા પ્રમાણમા ં વર્પરાશ થયો હોય તેવી 
ક્ષબક્લ્ડિંગ્સમા ંનોંધર્પાત્ર રીતે આગ લાગવાનુ ંસકંટ સકંળાયેલુ ંહોય છે. લાકડાના યાડામા ં
આગ લાગવાનુ ંઊંચુ ંજોખમ સકંળાયેલુ ં છે, કારણ કે એક વખત આગ લાગવાનુ ંશરૂ 
થાય ર્પછી લાકડંુ ઝડર્પથી સળગે છે. તેમા ંઆગ લાગે તો નકુસાન થવા માટે સૌથી વધ ુ
સવેંર્દનશીલ સામગ્રી હોઈ શકે છે.  

ર્દાખલા તરીકે, કાગળ, વસ્ત્રો, વગેરેમા ંઆગ લાગવાથી મોટા ર્પાયે નકુસાન થઈ શકે છે, 
એટલુ ંજ નહીં તેમા ંર્પાણી, ગરમી વગેરેથી ર્પણ નકુસાન થઈ શકે છે.  

vi. ઉત્ર્પાર્દનની પ્રરક્રયા 

જો કાયા રાતે્ર કરવામા ં આવે, તો કૃર્ત્રમ લાઇટ, મશીનરીના સતત વર્પરાશને કારણે 
ઊભા થતા ંઘષાણ અને થાકના કારણે કામર્દારોની બેર્દરકારી જેવા કારણોસર એક યા 
બીજા પ્રકારની દુઘાટના સજાાવાનુ ંજોખમ વધે છે.  

vii. સ્થાન 

ગીચ ર્વસ્તારમા ંસ્થાન, સકુંલોની આસર્પાસ નકુસાનકારક જોખમ અને ફાયર ક્ષબ્રગેડથી 
અંતર શારીરરક કે ભૌર્તક સકંટના ઉર્દાહરણ છે. 

b) ર્દરરયાઈ 

i. જહાજના ઉત્ર્પાર્દનના વષા અને સ્સ્થર્ત 

જૂના જહાજોમા ંજોખમો વધારે હોય છે.  

ii. પ્રવાસનો રુટ અને ગોર્દામની સરુ્વધા 

પ્રવાસનો રુટ, લોરડિંગ અને અનલોરડિંગની શરતો અને બરં્દર ર્પર ગોર્દામની સરુ્વધાઓ 
મહત્ત્વપણૂા ર્પરરબળો છે.  

iii. ચીજવસ્તઓુનો પ્રકાર કે પ્રકૃર્ત 
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ઊંચુ ં મલૂ્ય ધરાવતી ચીજવસ્તઓુ ચોરી થવાનુ ં જોખમ છે; મશીનરીના ર્પરરવહનમા ં
ભાગંફોડ થવાનુ ંજોખમ સકંળાયેલુ ંહોય છે.  

iv. રે્પરકિંગ કરવાની ર્પદ્ર્ત 

બેગમા ંચીજવસ્તઓુ રે્પક કરવાને બર્દલે ગાસંડીમા ંચીજવસ્તઓુનુ ંરે્પરકિંગ ઉિમ ગણાય 
છે. ઉર્પરાતં ડબલ બેગ એ ર્સિંગલ બેગ કરતા વધારે સરુક્ષિત છે.  

સેકન્ટડ-હને્ટડ િમમા ંપ્રવાહી ચીજવસ્તઓુના ર્પરરવહનમા ંભૌર્તક સકંટ વધારે છે. 

c) મોટર 

i. જહાજના ઉત્ર્પાર્દનનો સમય અને સ્સ્થર્ત 

જૂના ંવાહનોમા ંઅકસ્માતની સભંાવના વધારે હોય છે.  

ii. વાહનનો પ્રકાર 

સ્ર્પોટ્ાસ કારમા ંભૌર્તક સકંટ વગેરે વધ ુસકંળાયેલ હોય છે.  

d) ચોરી 

i. ચીજવસ્તઓુની પ્રકૃર્ત 

નાના જ્થામા ંઊંચુ ંમલૂ્ય ધરાવતી (ર્દાખલા તરીકે જ્વેલરી) અને સરળતાથી ર્નકાલ 
કરી શકાય તેવી ચીજવસ્તઓુમા ંજોખમો વધારે હોય છે.  

ii. સ્સ્થર્ત-સજંોગો 

ઉર્પરના માળ કરતા ગ્રાઉન્ટડ ફ્લોરમા ંજોખમો ઓછા હોય છેેઃ અલગ ર્વસ્તારોમા ંખાનગી 
મકાનો વધ ુજોખમકારક છે. 

iii. બાધંકામ સકંટ 

અનેક બારીબારણાથંી ભૌર્તક સકંટ વધારે હોય છે. 

e) અંગત અકસ્માત 

i. વ્યસ્ક્તની ઉંમર 

અર્ત વદૃ્ વ્યસ્ક્તઓનો અકસ્માત થવાની શક્યતા વધારે છે; ઉર્પરાતં અકસ્માત થાય તો 
તેમની સ્સ્થર્તમા ંસધુારો થવામા ંલાબંો સમય લાગશે. 
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ii. વ્યવસાયનો પ્રકાર કે પ્રકૃર્ત 

જૉકી (રેસકોસામા ંઘોડસેવાર), ખાણમા ં કામ કરતા ઇજનેરો, મજૂરો એ ભૌર્તક સકંટના 
ઉર્દાહરણ છે. 

iii. સ્વાસ્્ય અને શારીરરક સ્સ્થર્ત 

ડાયાબીરટસથી ર્પીરડત વ્યસ્ક્ત અકસ્માતમા ં ઇજા ર્પામે તો તેનુ ં શરીર શસ્ત્રરક્રયા 
સારવારમા ંકોઈ પ્રર્તરક્રયા ન આરે્પ તેવુ ંબની શકે છે. 

f) હલે્થ વીમો 

i. વ્યસ્ક્તની ઉંમર 

યવુા વય ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ વારંવાર ક્ષબમારી ર્પડવાની ઓછી શક્યતા ધરાવે છે. 

ii. વ્યસ્ક્તનુ ંસ્વાસ્્ય એટલે કે જો તે અત્યારે કોઈ ક્ષબમારીથી ર્પીરડત છે 

iii. શરાબ કે તમાકુનુ ંવ્યસ્ન 

iv. વ્યવસાયની પ્રકૃર્િ 

અર્ત ધમુાડો કે રજકણ ધરાવતા કારખાનામા ંકામ કરવુ.ં 

3. ર્દર ર્નધાારણમા ંશારીરરક કે ભૌર્તક સકંટનુ ંધ્યાન રાખવુ ં

સામાન્ટય રીતે વીમાકંર્પનીઓ ભૌર્તક-શારીરરક સકંટોનુ ં સમાધાન કરવા નીચેની ર્પદ્ર્ત 
અર્પનાવે છે: 

 પ્રીર્મયમનુ ંભારણ 

 ર્પોક્ષલસી ર્પર વૉરન્ટટીઓ લાગ ુકરવી 

 ચોક્કસ કલમો લાગ ુકરવી 

 વધારે/કર્પાત લાગ ુકરવી 

 મજૂંર વીમાકવચની મયાાર્દા 

 વીમાકવચ આર્પવાનો ઇનકાર કરવો 
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a) પ્રીર્મયમનુ ંભારણ 

સભંર્વત જોખમમા ંકેટલીક પ્રર્તકળૂતાઓ હોઈ શકે છે, જે માટે વીમાકંર્પનીઓ જોખમનો 
સ્વીકાર કરે તે અગાઉ વધારાનુ ંપ્રીર્મયમ ચાર્જ કરવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે.  

વીમાકંર્પનીઓ પ્રીર્મયમ લારે્દ છે ત્યારે તેની સાથે વળતરના ર્દાવા કે મોટા ર્દાવા ઊભા 
થવાની વધારે સભંર્વતતાને ધ્યાનમા ંરાખે છે. 

ઉર્દાહરણ 

i. ર્નધાારરત માર્પરં્દડો પણૂા કરતા ં જહાજો દ્વારા ચીજવસ્તઓુના ર્પરરવહન માટે સાધારણ 
પ્રીર્મયમ લાર્દવામા ંઆવે છે. જોકે ઉત્ર્પાર્દનના વધારે વષા થયેલી કે ર્પરરવહન િમતા 
કરતા ંવધારે વજન ધરાવતા જહાજોમા ંચીજવસ્તનુ ુ ંર્પરરવહન થાય તો વધારે પ્રીર્મયમ 
ચાર્જ કરવામા ંઆવે છે. 

ii. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના વીમામા ંજો વીમાધારક ર્પવાતારોહણ, રેસ, ર્શકારની રમતમા ં
સકંળાયેલ હોય તો વધારે પ્રીર્મયમ વસલૂવામા ંઆવે છે.  

iii. સ્વાસ્્ય વીમામા ં વીમાકરણ વખતે પ્રર્તકળૂતા જોવા મળે તો, તેના ર્પગલે ર્પણ 
પ્રીર્મયમનુ ંભારણ વધી શકે છે.  

 

કેટલીક વખત, ખાસ કરીને મોટર વીમા કે હલે્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ં પ્રીર્મયમનુ ં ઊંચુ ં
ભારણ ર્દાવાના પ્રર્તકળૂ રેર્શયોના પ્રમાણમા ંલાગ ુકરવામા ંઆવે છે. 

ઇરડાના નવા ર્નયમનો મજુબ, વ્યસ્ક્તગત ર્દાવાના આધારે પ્રીર્મયમનુ ંભારણ લાગ ુન કરી 
શકાય. આ ભારણ ર્પોક્ષલસીના હતેનુા આધારે સપંણૂા ર્પોટાફોક્ષલયો ર્પર જ લાગ ુકરી શકાય છે. 

b) વૉરન્ટટી લાગ ુકરવી 

વીમાકંર્પનીઓ ભૌર્તક સકંટ ઘટાડવા યોગ્ય વૉરન્ટટી સમાર્વષ્ટ કરે છે. નીચે કેટલાકં 
ઉર્દાહરણ આપ્યા ંછે. 

ઉર્દાહરણ 

i. ર્દરરયાઈ માગમેટ ચીજવસ્તઓુનુ ંર્પરરવહન 

ચીજવસ્તઓુ (ર્દાખલા તરીકે ચા)નુ ં રે્પરકિંગ રટનના ડબ્બામા ં થશે તેવી ખાતરી આર્પવામા ં
આવે છે. 
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ii. ચોરી 

તેમા ંએવી ખાતરી આર્પવામા ંઆવે છે કે સરં્પર્િ કે અસ્ક્યામતનુ ંસરંિણ કરવા સતત કે 24 
કલાક વોચમેન રાખવામા ંઆવશે. 

iii. ફાયર (આગ) 

ફાયર વીમામા ંએવી ખાતરીમા ંઆર્પવામા ંઆવે છે કે સકુંલોનો ઉર્પયોગ કામના સામાન્ટય 
કલાકોથી વધારે નહીં થાય. 

iv. મોટર 

તેમા ં ખાતરી આર્પવામા ંઆવે છે કે વાહનનો ઉર્પયોગ સ્ર્પીડ ટેક્સ્ટિંગ કે રેર્સિંગ માટે નહીં 
થાય.  

c) વળતરનો ર્દાવો/નકુસાનીની રકમ ઘટાડ ેતેવી કેટલીક શરતો લાગ ુકરવી 

ઉર્દાહરણ 

ર્દરરયાઈ માગમેટ ચીજવસ્તનુ ુ ંર્પરરવહન: મશીનરીના કોઈ સ્રે્પરર્પાટામા ંનાનુ ંનકુસાન થવાથી 
ર્પણ બાધંકામના કુલ નકુસાનીનો ખચા વધારી શકે છે. આ પ્રકારની મશીનરી રરપ્લેસમેન્ટટ 
(બર્દલી આર્પવાની) કલમને આર્ધન હોય છે, જે વીમાકંર્પનીની જવાબર્દારીને ઓછી કરે છે 
અને તેણે મશીનરીમા ંકોઈ તટૂી ગયેલા ભાગને બર્દલવા, રરરે્પર કરવા અને તેને ફરી રફટ 
કરવા પરૂતી મયાારર્દત કરે છે. 

કેટલીક વખત કાસ્ટ ર્પાઇપ્સ, હાડા બોડાની ધાર ર્પર જ નકુસાન થાય છે. કાસ્ટ ર્પાઇપ્સ, 
હાડાબોડા વગેરે ર્પર ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ંએવી ખાતરી આર્પતી કલમ હોય છે કે 
નકુસાનગ્રસ્ત ભાગને દૂર કરવો જોઈએ અને બાકીના ભાગનો ઉર્પયોગ થવો જોઈએ. 

ઘણી વખત ર્વરે્દશમાથંી આયાત થયેલી ચીજવસ્તઓુના આંતરરક ર્પરરવહન માટે આ 
પ્રકારની ર્પોક્ષલસીનો ઉર્પયોગ થાય છે. તેમા ંએવુ ંશક્ય છે કે ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન ર્દરર્મયાન 
ચીજવસ્તઓુમા ંઆ પ્રકારની નકુસાની થઈ હોય, ર્પણ બાહ્ય ચકાસણી કરવામા ંતે રે્દખાઈ ન 
હોય.  

આ પ્રકારનો જોખમોનો સ્વીકાર બરં્દરમા ં ઉતરતી ચીજવસ્તઓુની ચકાસણીને આર્ધન છે. 
ર્પોક્ષલસી સ્વીકાર અગાઉ સરવેને આર્ધન છે. 
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d) વધારાની/કર્પાતની કલમ લાર્દવી  

જયારે નકુસાનીની રકમ ઉલ્લેક્ષખત કર્પાત/વધારે રકમ કરતી વધી જતી હોય ત્યારે 
બાકીની રકમની ચકૂવણી 'વધારા'ની કલમ હઠેળ થાય છે. મયાાર્દા કરતા ઓછી 
નકુસાની ચકૂવવાના ર્પાત્ર નથી. 

આ કલમોનો આશય નાના ર્દાવાઓનો અંત લાવવાનો છે. વીમાધારક નકુસાનનો થોડો 
ભાગ ચકૂવે છે ત્યારે તે વધ ુ સાવેચતી ર્દાખવવા પે્રરરત થાય છે અને નકુસાની 
અટકાવવા વધ ુધ્યાન રાખે છે.  

e) વીમાકવચની મયાાર્દા 

ઉર્દાહરણ 

i. મોટર: જૂની મોટર માટેની અરજી કે ર્દરખાસ્ત ર્વસ્તતૃ શરતો અને સમયગાળા માટે નહીં 
સ્વીકારવામા ંઆવે, ર્પણ વીમાકંર્પનીઓ મયાારર્દત વીમાકવચ ઓફર કરશે એટલે કે થડા 
ર્પાટી રરસ્ક જ પરંુૂ ર્પાડશે. 

ii. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત: મહિમ સ્વીકાયા વયમયાાર્દા વટાવી જનાર અરજર્દારની  
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતની ર્દરખાસ્તમા ંર્વસ્તતૃ શરતો કે જોખમોનો સ્વીકાર કરવાને બર્દલે 
ફક્ત મતૃ્યનુા જોખમ સામે જ કવચ પરંુૂ ર્પાડી શકે છે એટલે કે ર્વકલાગંતા ફાયર્દા 
સરહત. 

iii. સ્વાસ્્ય: ઘણી વખત વીમાકંર્પની ચોક્કસ શસ્ત્રરક્રયાઓ કે સ્સ્થર્તઓ માટે મયાારર્દત 
વીમાકવચ લાર્દી શકે છે અને વીમાકવચ મયાારર્દત હર્દ સધુી હશે. ર્દાખલા તરીકે 
મોર્તયા કે આંખમા ંમણી મકૂવાની શસ્ત્રરક્રયા સધુી. 

 

f) રડસ્કાઉન્ટ્સ  

જો જોખમ અનકુળૂ હોય તો સાધારણ પ્રીર્મયમમા ંઓછા ર્દર લગાવવામા ંઆવે છે કે 
રડસ્કાઉન્ટટ આર્પવામા ંઆવે છે.  

ફાયર વીમામા ંજોખમ સધુારવા નીચેની ર્વશેષતાઓને સહાયક ગણવામા ંઆવે છે. 

i. સકુંલોમા ંર્પાણીના છંટકાવની વ્યવસ્થા સ્થાર્ર્પત કરવી  
ii. મેર્દાનમા ંમોટા નળની વ્યવસ્થા સ્થાર્ર્પત કરવી 
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iii. બાલ્ટી, નાના અસ્ગ્નશામકો અને હસ્તચાક્ષલત ફાયર ર્પમ્પર્પ જેવા હસ્ત ઉર્પકરણો 
સ્થાર્ર્પત કરવા 

iv. ઓટોમેરટક ફાયર એલામા ર્સસ્ટમ સ્થાર્ર્પત કરવી 

ઉર્દાહરણ 

મોટર વીમા હઠેળ, જો મોટરસાયકલમા ં હંમેશા સાઇડ-કાર જોડાયેલુ ં હોય તો પ્રીર્મયમમા ં
રડસ્કાઉન્ટટ પરંુૂ ર્પાડવામા ં આવે છે, કારણ કે તેનાથી વાહનની સ્સ્થરતા વધવાથી આ 
ર્વશેષતા જોખમમા ંઘટાડો કરે છે.  

ર્દરરયાઈ વીમામા,ં વીમાકંર્પની “સપંણૂાર્પણે ભરાયેલા” કન્ટટેઇનર માટે પ્રીર્મયમ ર્પર 
રડસ્કાઉન્ટ્સ આર્પવા ર્વચાર કરી શકે છે, કારણ કે તેનાથી ચોરી અને ખેંચની શક્યતા ઘટે છે. 

ગ્રરૂ્પ ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમા હઠેળ, મોટા જૂથના વીમાકવચ માટે રડસ્કાઉન્ટ્સ આર્પવામા ં
આવશે, જે વહીવટી કામ ઘટાડશે અને વીમાકંર્પનીનો ખચા ર્પણ ઘટશે. 

g) નો ક્લેમ બોનસ (NCB) 

ર્દરેક ર્દાવામકુ્ત રરન્ટયઅૂલ વષા માટે બોનસ સ્વરૂરે્પ કેટલીક ટકાવારી આર્પવામા ંઆવે 
છે. આ મળવાર્પાત્ર બોનસની મયાાર્દા હોય છે, જેનો ફાયર્દો ઉઠાવી શકાય છે. વીમાધારક 
ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂકરાવે ત્યારે કુલ પ્રીર્મયમ ર્પર આ બોનસ બાર્દ કરવાની મજૂંરી મળે છે, 
જેનો આધાર સપંણૂા જૂથ માટે ર્દાવાના ખચાના રેર્શયો ર્પર છે.   

નો ક્લેમ બોનસ વીમાકરણના અનભુવને સધુારવાની અર્ત ઉર્પયોગી વ્યહૂરચના છે 
અને તે ર્દર ર્નધાારણ વ્યવસ્થાનો આવશ્યક ભાગ છે. આ બોનસ વીમાધારકમા ંનૈર્તક 
સકંટના ર્પરરબળને માન્ટય કરે છે. મોટર વીમામા ં સારંુ િાઇર્વિંગ કૌશ્લય અર્પનાવી કે 
મેરડક્લેમ ર્પોક્ષલસીઓમા ં સ્વાસ્્યની સારી સારસભંાળ રાખીને ર્દાવો ન કરવા બર્દલ 
વીમાધારકને વળતર પ્રર્દાન કરે છે.  

h) અસ્વીકાર 

જો ભૌર્તક કે શારીરરક સકંટ અર્ત ગભંીર હશે, તો જોખમ વીમાર્પાત્ર બનતુ ંનથી અને 
તેનો અસ્વીકાર થાય છે. અગાઉની નકુસાનીના અનભુવના આધારે, સકંટની જાણકારી 
અને વીમાકરણની ર્પોક્ષલસીના આધારે વીમાકંર્પનીઓ ર્દરેક પ્રકારના વીમામા ંઅસ્વીકાયા 
હોય તેવા જોખમો કે સકંટોની યાર્દી બનાવે છે.  
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4. નૈર્તક સકંટ કે જોખમ 

નૈર્તક સકંટ નીચેની રીતે ઊભુ ંથઈ શકે છે: 

a) અપ્રમાક્ષણકતા 

નૈર્તક જોખમનુ ં સૌથી ખરાબ ઉર્દાહરણ એ છે કે વીમાધારક વળતર મેળવવા 
જાણીજોઈને નકુસાન કરવાના ઇરાર્દા સાથે વીમો ઉતરાવે છે. પ્રામાક્ષણક વીમાધારક ર્પણ 
નાણાકીય મશુ્કેલીઓ ઊભી થાય ત્યારે નકુસાનીના તબકે્ક ર્વચક્ષલત થઈ શકે છે. 

b) બેર્દરકારી 

નકુસાની પ્રત્યે ઉર્દાસીનતા બેર્દરકારીનુ ંઉર્દાહરણ છે. વીમાનુ ંઅસ્સ્તત્વ હોવાના કારણએ 
વીમાધારક વીમાકૃત સરં્પર્િ પ્રત્યે બેર્દરકારીભયુું વલણ અર્પનાવી શકે છે. જો 
વીમાધારક સમજુ અને યોગ્ય વ્યસ્ક્ત તરીકે સરં્પર્િની સારસભંાળ ન કરે તો નૈર્તક સકંટ 
અસતંોષકારક છે.  

c) ઔદ્યોક્ષગક સબંધંો  

કંર્પની કે સગંઠન અને કમાચારી વચ્ચેનો સબંધં ખરાબ નૈર્તક સકંટના ર્પરરબળમા ં
સામેલ હોઈ શકે છે.  

d) ખોટા ર્દાવા  

જયારે ર્દાવો કરવામા ંઆવે ત્યારે આ પ્રકારનુ ં નૈર્તક સકંટ ઊભુ ંથાય છે. વીમાધારક 
જાણીજોઈને નકુસાન કરતો નથી, ર્પણ એક વખત નકુસાન થાય ર્પછી તે વળતરની 
ઊંચી અને ગેરવાજબી રકમની માગંણી કરવા પ્રયાસ કરશે, જે િર્તપતૂાના ર્સદ્ાતંનુ ં
સપંણૂાર્પણે ઉલ્લઘંન છે.  

ઉર્દાહરણ 

આ પ્રકારના નૈર્તક સકંટના ઉર્દાહરણો વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના વીમામા ંજોવા મળે છે, જયા ં
ર્દાવેર્દાર વીમાનો વધ ુફાયર્દો મેળવવા અિમતા કે ર્વકલાગંતાનો સમયગાળો લબંાવે છે, 
જયારે હકીકતમા ંતેની ઇજા પ્રમાણે એટલો સમય અિમતા રહતેી નથી.  

મોટર વીમાના ર્દાવાઓમા ંઆ પ્રકારનુ ંજોખમ ઊભુ ંથાય છે અને વીમાધારક ગેરવાજબી 
રીતે નવા ર્પાટ્ાસ બર્દલવા આગ્રહ કરે છે, જયારે હકીકતમા ં નકુસાનને સતંોષકારક રીતે 
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રરરે્પર કરી શકાય છે અથવા વીમાધારક આકસ્સ્મક નકુસાન સાથે સબંરં્ધત ન હોય તેવા 
ર્પાટ્ાસને રરરે્પર કે બર્દલવા માટે આગ્રહ કરે છે.  

સહ-ચકૂવણી, ઓછી થઈ શકે તેવી જવાબર્દારી, રે્પટામયાાર્દા ની વ્યવસ્થાનો ઉર્પયોગ કરીને 
આ પ્રકારના નૈર્તક જોખમોનો ઘટાડી શકાય છે તેમજ હલે્થ વીમામા ંનો-ક્લેમ બોનસ જેવી 
છૂટછાટો ઓફર કરીને તેને ઘટાડી શકાય છે.  

મારહતી 

i. સહચકૂવણી 

જયારે વીમાકૃત ઘટના ઘટે છે, ત્યારે અનેક હલે્થ ર્પોક્ષલસીમા ંવીમાકૃત નકુસાનનો કેટલોક 
ચકૂવવાની કે તેની સહચકૂવણી કરવાની જરૂર ર્પડ ે છે. ર્દાખલા તરીકે, વીમાકૃત નકુસાન 
રૂ.20000 હોય અને ર્પોક્ષલસીમા ંસહચકૂવણી 10 ટકા હોય, તો વીમાધારકને રૂ.2000 ચકૂવવા 
ર્પડ ેછે.  

ii. રે્પટામયાાર્દા 

વીમાકંર્પની ખોટી રીતે વધારીને રજૂ કરેલા ક્ષબલોને ચેક કરવા રૂમના ખચા, શસ્ત્રરક્રયા કે 
ડોક્ટરની ફી એમ ર્દરેક માટે કુલ ચકૂવણીની મયાાર્દા નક્કી કરી શકે છે. 

iii. રડડક્ક્ટબલ  

આ વધારાની રકમ તરીકે ઓળખાતી ર્નર્િત રકમ છે, જે વીમાધારકને વીમાકંર્પની વળતર 
ચકૂવે તે અગાઉ ચકૂવવી ર્પડ છે. ર્દાખલા તરીકે, ર્પોક્ષલસીમા ંઆ રકમ રૂ.10000 હશે તો 
વીમાનો ર્દાવો કરીને સૌપ્રથમ રૂ.10000 ચકૂવવા ર્પડશે. 
 

જયા ં વીમાધારકની નૈર્તકતા શકંાસ્ર્પર્દ હોય, ત્યા ં એજન્ટટે વીમાકંર્પની સમિ આ પ્રકારની 
ર્દરખાસ્તો રજૂ  ન કરવી જોઈએ. ઉર્પરાતં એજન્ટટે વીમાકંર્પનીના અર્ધકારીઓ સમિ આ 
પ્રકારના મદુ્દા રજૂ ર્પણ કરવા જોઈએ. 

5. ટૂંકા ગાળાના ર્દર 

સામાન્ટય રીતે, પ્રીર્મયમના ર્દર 12 મરહના માટે નક્કી કરવામા ંઆવે છે. જો ર્પોક્ષલસી ટૂંકા 
ગાળા માટે લેવામા ંઆવે તો પ્રીર્મયમના ચાર્જ ખાસ ર્દર મજુબ લગાવવામા ંઆવે છે, જે 
ટૂંકા ગાળા માટેના ર્દર તરીકે ઓળખાય છે. 
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સામાન્ટય રીતે એવુ ં જોઈ શકે છે, આ પ્રકારના ર્દર મજુબ, ટૂંકા ગાળાના વીમા માટે 
પ્રીર્મયમના ચાર્જ સપ્રમાણ હોતા નથી. 

ટૂંકા ગાળાના ર્દર કે માર્પ માટેની જરૂર  

a) આ ર્દર લાગ ુર્પડ ેછે, કારણ કે 12 મરહના માટે કે તેનાથી ઓછા ગાળા માટે ર્પોક્ષલસી 
ઇશ્ય ૂકરવાનો ખચા લગભગ સરખો જ હોય છે.  

b) ઉર્પરાતં વાર્ષિક ર્પોક્ષલસીને વષા એક વખત જ રરન્ટય ૂકરાવવાની જરરૂ ર્પડ ેછે, જયારે 
ટૂંકા ગાળાની ર્પોક્ષલસીને અવારનવાર રરન્ટય ૂકરાવવી ર્પડ ેછે. જો આ ખચાને સપ્રમાણ 
પ્રીર્મયમની મજૂંરી આર્પવામા ંઆવે, તો વીમાધારકોમા ં ટૂંકા ગાળાની ર્પોક્ષલસીઓ 
લેવાનો અને ર્પછી હપ્તામા ંપ્રીર્મયમ ચકૂવવાનુ ંવલણ જોવા મળશે. 

c) ઉર્પરાતં, કેટલાકં વીમા ર્સઝનલ હોય છે અને ર્સઝન ર્દરર્મયાન જોખમ વધારે 
હોયછે. જયારે જોખમ વધારે હોય ત્યારે આ પ્રકારના ગાળામા ંકેટલીક વખત વીમા 
લેવામા ંઆવે છે અ ર્પછી વીમાકંર્પનીઓ સામે ર્પસરં્દગી થાય છે. ટૂંકા ગાળાના ર્દર 
આ પ્રકારની વીમાકંર્પનીઓ સામેની ર્પસરં્દગીને અટકાવે છે. જયારે વીમાધારક 
વાર્ષિક વીમા ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવામા ંઆવે ત્યારે ર્પણ આ ર્દરો લાગ ૂર્પડ ેછે. 

6. લઘતુમ પ્રીર્મયમ 

ર્દર ર્પોક્ષલસી હઠેળ લઘતુમ પ્રીર્મયમ ચાર્જ લગાવવામા ં આવે છે, જેથી ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ
કરવાનો વહીવટી ખચા કવર થઈ જાય. 

સ્વયચંકાસણી 3 

એજન્ટટને નૈર્તક જોખમ જણાય ત્યારે તેની ર્પાસેથી શુ ંઅરે્પિા રાખવામા ંઆવે છે? 

I. અગાઉની જેમ વીમો જાળવી રાખવો 
II. વીમાકંર્પનીની તેની જાણ કરવી 
III. ર્દાવામા ંરહસ્સો માગંવો 
IV. આંખ આડા કાન કરવા 
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D. વીમાકૃત રકમ 

આ વળતરની કે િર્તપતૂાની મહિમ રકમ છે, જેને વીમાકંર્પની ર્પોક્ષલસીની શરત મજુબ 
વીમાધારકને ચકૂવશે. વીમાધારકે વળતરની મયાાર્દા ર્પસરં્દ કરવા અત્યતં સાવચેત રહવે ુ ં
જોઈએ, કારણ કે તેઓ ર્દાવો કરશે ત્યારે તેમને વળતર રે્પટે મળતી આ મહિમ રકમ છે.  

વીમાકૃત રકમ હંમેશા વીમાધારક નક્કી કરે છે અને તે ર્પોક્ષલસી હઠેળ જવાબર્દારીની મયાાર્દા 
છે. આ એક રકમ છે, જેના આધારે ર્પોક્ષલસી હઠેળ પ્રીર્મયમ નક્કી કરવા ર્દર લાગ ુકરવામા ં
આવે છે.  

વીમાકૃત રકમ સરં્પર્િના વાસ્તર્વક મલૂ્યનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરવુ ંજોઈએ. જો વીમો વધ ુર્પડતો 
હોય, વીમાધારકને કોઈ ફાયર્દો નહીં થાય અને વીમો ઓછો હશે, તો તેના પ્રમાણમા ંર્દાવો 
ઘટી જાય છે.  

1. વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય કરવો 

ર્દરેક પ્રકારના વ્યવસાય હઠેળ, વીમાધારકે વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય લેતી વખતે નીચેના 
મદુ્દા ધ્યાનમા ંરાખવા જોઈએ: 

a) વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમોેઃ વીમાકૃત રકમ વીમાકંર્પની દ્વારા ઓફર થતી ર્નર્િત 
રકમ હોઈ શકે છે અથવા તે વીમાધારકન આવક ર્પર આધારરત ર્પણ હોઈ શકે છે. 
કેટલીક વીમાકંર્પનીઓ વીમાધારકને ખાસ ર્વકલાગંતા સામે વળતર રે્પટે તેની 
માર્સક આવકથી 60 ગણો કે 100 ગણો ફાયર્દો આર્પી શકે છે. મહિમ રકમ ર્પર 
ઉચ્ચ મયાાર્દા કે ‘ટોચમયાાર્દા’ હોઈ શકે છે. ર્દરેક કંર્પનીની વળતરની રકમ અને 
ધારાધોરણો અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. ગ્રરૂ્પ ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસી (જૂથ 
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત ર્પોક્ષલસી)મા ં વીમાકૃત રકમ ર્દરેક વીમાધારક વ્યસ્ક્ત માટે 
અલગ રીતે નક્કી થઈ શકે છે અથવા વીમાધારક વ્યસ્ક્તને ચકૂવવાર્પાત્ર મળતર 
સાથે સલંગ્ન કરી શકાય છે. 

b) હલે્થ વીમો: વીમાકૃત રકમ કેટલીક ચોક્કસ શે્રણીમા ંઉર્પલબ્ધ હોય છે. તેનો આધાર 
વયજૂથ ર્પર ર્પણ હોય છે. ચાલો આર્પણે 25થી 40 વષાના વયજૂથ માટે વાત 
કરીએ. આ વયજૂથના લોકો માટે વીમાકંર્પની રૂ.10 લાખ કે તેનાથી વધારે વીમાકૃત 
રકમ ઓફર કરી શકે છે અને 3 મરહનાથી 5 વષાના વયજૂથના બાળકો માટે આ 
રકમ રૂ.2 લાખ કે તેનાથી વધારે હોઈ શકે છે.  
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c) મોટર વીમો: મોટર વીમાના કેસમા ંવીમાકૃત રકમ એ વીમાધારકનુ ંઘોર્ષત મલૂ્ય  
[IDV] છે. આ વાહનનુ ંમલૂ્ય છે, જે ઇરડાની ર્નયમનો મજુબ, ઘસારાની ટકાવારી 
સાથે ઉત્ર્પાર્દકની વાહનની વેચાણરકિંમત સાથે મેળ બેસાડીને મેળવવામા ંઆવે છે. 
ઉત્ર્પાર્દકની વેચાણરકિંમતમા ં રજજસ્ટે્રશન અને વીમાને બાર્દ કરતા સ્થાર્નક કરવેરા 
સામેલ હશે.  

આઇડીવી (IDV) = (ઉત્ર્પાર્દનની વેચાણરકિંમત – ઘસારો) + (વેચાણરકિંમતમાથંી બાકાત 
એસેસરીઝ - ઘસારો) અને રજજસ્ટે્રશન અને વીમાનો ખચા સામેલ નથી. 

અર્ત જૂના ં કે 5 વષાથી વધારે જૂના ંવાહનના આઇડીવી (IDV)ની ગણતરી વીમાકંર્પની 
અને વીમાધારક વચ્ચે ર્પારસ્ર્પરરક સમજૂતી દ્વારા થાય છે. ઘસારાને બર્દલે જૂની કારની 
આઇડીવી સવમેટયસા, કાર ડીલસા વગેરે દ્વારા વાહનની સ્સ્થર્તની આકારણી કરીને 
મળૂવવામા ંઆવે છે.  

આઇડીવી (IDV) એ વળતર છે, જે વાહનની ચોરી થાય કે સપંણૂા નકુસાન થાય ત્યારે 
વીમાકંર્પની ચકૂવે છે. કારના બજારમલૂ્યની નજીક હોય તેટલુ ં આઇડીવી મેળવવાની 
ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. વીમાકંર્પનીઓ વીમાધારકનુ ંઆઇડીવી ઘટાડવા 5થી 10 
ટકાની રેન્ટજ પ્રર્દાન કરે છે. જેમ આઇડીવી ઓછં તેમ પ્રીર્મયમ ઓછં. 

d) ફાયર વીમો 

ફાયર વીમામા ંક્ષબક્લ્ડિંગ્સ/પ્લાન્ટટ અને મશીનરી અને જરડત વસ્તઓુ માટેના બજારમલૂ્ય 
કે તેને પનુેઃસ્થાર્પન કરવા માટેના મલૂ્યના આધારે વીમાકૃત રકમ નક્કી થઈ શકે છે. 
ચીજવસ્તઓુ કે સામગ્રીઓને તેમના બજારમલૂ્યના આધારે કવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે 
છે, જે ધસારાને બાર્દ કરતા ચીજવસ્તઓુનો ખચા છે.  

e) સાધનસામગ્રીનો વીમો 

સાધનસામગ્રીના કેસમા ંવીમાકૃત રકમ બજારમલૂ્ય છે. સાધનસામગ્રીને નકુસાન થયા 
ર્પછી વીમાકંર્પની કાચા માલને થયેલા નકુસાનને સરભર કરવા આ માલસામાન 
બજારમલૂ્યને સમકિ રકમ વીમાધારકને ચકૂવશે. 
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f) ર્દરરયાઈ કાગો વીમો 

આ સમંત મલૂ્ય ર્પોક્ષલસી અને વીમાકંર્પની અને વીમાધારક વચ્ચે કરાર થવાના સમયે 
સમજૂતી મજુબની વીમાકૃત રકમ છે. સામાન્ટય રીતે તેમા ંચીજવસ્તઓુના ખચા, વીમો 
અને નરૂર્દર એટલે સીઆઇએફ મલૂ્ય સામેલ હોય છે.  

g) ર્દરરયાઈ હલ વીમો 

ર્દરરયાઈ હલ વીમામા ં વીમાકૃત રકમ એ મલૂ્ય છે, જેના ર્પર કરારની શરૂઆતમા ં
વીમાકંર્પની અને વીમાધારક વચ્ચે સમજૂતી થાય છે. આ મલૂ્ય હલ/જહાજની ચકાસણી 
ર્પછી પ્રમાક્ષણત મલૂ્યાકંનકાર દ્વારા નક્કી થશે.  

h) જવાબર્દારી વીમો 

જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસીઓના કેસમા ં વીમાકૃત રકમ જોખમના સ્તર, ભૌગોક્ષલક 
ર્વસ્તાર ર્પર આધારરત ઔદ્યોક્ષગક એકમોની જવાબર્દારી  છે. વળતર માટેના ર્દાવામા ં
વધારાના ર્વર્વધ પ્રકારના કાયર્દાકીય ખચા સામેલ હોઈ શકે છે. વીમાકંર્પની ઉર્પરોક્ત 
માર્પરં્દડોના આધઆરે વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય લે છે.            

સ્વયચંકાસણી 4 

કોઈ ડૉક્ટર તેની સામે બેર્દરકારીના કોઈ ર્પણ ર્દાવા સામે સરંિણ મેળવવા માગે છે તો તેને 
કોઈ વીમા યોજના કે ર્પોક્ષલસી સચૂવો. 

I. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમો 

II. જવાબર્દારી વીમો 

III. ર્દરરયાઈ હલ વીમો 

IV. આરોગ્ય વીમો 

 

સારાશં 

a) જોખમોનુ ંવગીકરણ કરવાની અને તેઓ કઈ કેટેગરીમા ંઆવે છે તેનો ર્નણાય લેવાની 
પ્રરક્રયા ર્દર ર્નધાારણમા ંમહત્ત્વપણૂા છે. 
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b) વીમાકરણ વીમા માટે ઓફર થયેલ જોખમ સ્વીકાયા છે કે નહીં અને જોખમ સ્વીકાયા 
હોય તો વીમાકવચ કયા ર્દરે, કઈ શરતો અને ર્નયમો ર્પર સ્વીકાયા હશે તે નક્કી 
કરવાની પ્રરક્રયા છે. 

c) ર્દર એ વીમાના આરે્પલા યરુ્નટની રકિંમત છે. 

d) ર્દર ર્નધાારણનો મળૂભતૂ હતે ુએ સરુ્નર્િત કરવાનો છે કે વીમાની રકિંમત સ્વીકાયા અને 
વાજબી હોવી જોઈએ. 

e) ર્વર્વધ ખચા પરૂા ંર્પાડવા,ં અનામત ભડંોળ ઊભુ ંકરવા અને નફો કરવા ‘શદુ્ પ્રીર્મયમ’ 
ર્પર યોગ્ય બોજ નાખંવો જોઈએ અથવા ટકાવારી વધારી વધારવુ ંજોઈએ. 

f) વીમાની ર્પરરભાષામા ંસકંટ શબ્ર્દનો સરં્દભા એવી સ્સ્થર્ત કે ર્વશેષતાઓ કે લાિક્ષણકતાઓ 
સાથે છે, જે વીમાકૃત સકંટમાથંી નકુસાનની સભંર્વતતા ઊભી કરે છે અથવા તેમા ં
વધારો કરે છે. 

g) રડડક્ક્ટબલ/વધારાની રકમની કલમ કે શરતનો હતે ુનાના ર્દાવા દૂર કરવાનો છે. 

h) નો ક્લેમ બોનસ એ વીમાકરણ અનભુવને સધુારવાની અર્ત ઉર્પયોગી વ્યહૂરચના છે 
અને ર્દર ર્નધાારણ વ્યવસ્થાનો સકંક્ષલત ભાગ છે. 

i) વીમાકૃત રકમ મહિમ રકમ છે, જે ર્પોક્ષલસીની શરત મજુબ વીમાકંર્પની િર્તપરૂ્તિ કે 
વળતર સ્વરૂરે્પ ચકૂવશે. 
 

 

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો 

a) વીમાકરણ 

b) ર્દર ર્નધાારણ 

c) શારીરરક સકંટો 

d) નૈર્તક સકંટો કે જોખમો 

e) િર્તપરૂ્તિ કે વળતર 

f) લાભ 

g) પ્રીર્મયમનુ ંભારણ 
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h) વોરન્ટટી 

i) રડડક્ક્ટબલ્સ 

j) વધારાની રકમ 

 

સ્વયચંકાસણીના જવાબો  

જવાબ 1  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

જોખમની સભંર્વતતા અને તીવ્રતા વીમાની ર્દર ર્નધાારણ પ્રરક્રયાને અસર કરે છે. 

જવાબ 2  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

શદુ્ પ્રીર્મયમ નકુસાની ચકૂવવા પરૂત ુ ંછે, ર્પણ તેમા ંવહીવટી ખચા કે નફો સામેલ નથી. 

જવાબ 3  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

વીમા એજન્ટટે નૈર્તક સકંટની કોઈ ર્પણ જાણકારી વીમાકંર્પનીને આર્પવી જોઈએ. 

જવાબ 4  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

જવાબર્દારી વીમા ડૉક્ટરને તેની બેર્દરકારીના ર્દાવાઓ સામે વીમો કે સરંિણ પ્રર્દાન કરી 
શકે છે. 

 

સ્વયચંકાસણીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

_____________ જોખમ સ્વીકારવુ ંકે નહીં તેનો ર્નણાય લે છે. 

I. ખાતરી 
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II. વીમાકરણ 

III. એજન્ટટ 

IV. સવમેટયર 

પ્રશ્ન 2 

_______________ એ વીમાના યરુ્નટની રકિંમત છે. 

I. ર્દર 

II. પ્રીર્મયમ 

III. વીમાકૃત રકમ 

IV. બોનસ 

પ્રશ્ન 3 

___________ એ મહિમ રકમ છે, જેને વીમાકંર્પની વળતર રે્પટે ર્દાવો ર્દાખલ કરનારને 
ચકૂવશે.  

I. વીમાકૃત રકમ 

II. પ્રીર્મયમ 

III. શરત 

IV. લાભ 

પ્રશ્ન 4 

______________ એ વીમાકરણ માટે મારહતીનો સ્ત્રોત નથી. 

I. અરજર્દારનો વાર્ષિક રહસાબ 

II. સરં્પર્િના જોખમનો સ્વીકાર થાય તે પવૂાનો સરવે  

III. ર્દરખાસ્ત ફોમા 

IV. વીમાકંર્પનીનુ ંરજજસ્ટે્રશન પ્રમાણર્પત્ર 
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પ્રશ્ન 5 

સકંટો કે જોખમો છે: 

I. નકુસાનીની અસર વધારે તેવા ર્પરરબળો 

II. નકુસાની થવાનુ ંપનુરાવતાન વધારે તેવા ર્પરરબળો 

III. નકુસાનીની અસર અને તીવ્રતા વધારે તેવા ર્પરરબળો 

IV. નકુસાનીની અસર અને તીવ્રતા ઘટાડ ેતેવા ર્પરરબળો  

પ્રશ્ન 6 

નીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

ભૌર્તક કે શારીરરક સકંટો: 

I. ર્દર ર્નધાારણ માટે મહત્ત્વપણૂા નથી 

II. સરુ્નર્િત ન કરી શકાય 

III. સરવૈયામાથંી ગણતરી કરી શકાય છે 

IV. ર્દરખાસ્તમા ંઆરે્પલી મારહતીમાથંી સરુ્નર્િત કરી શકાશે  

પ્રશ્ન 7 

મોટર વીમામા ંવૉરન્ટટીઓમાથંી એક વૉરન્ટટી છે: 

I. વાહન ર્દરરોજ ધોવુ ંજોઈએ 

II. વાહનનો ઉર્પયોગ ગર્ત ર્પરરિણ (સ્ર્પીડ ટેક્સ્ટિંગ) માટે ન થવો જોઈએ 

III. વાહનનો ઉર્પયોગ વ્યસ્ક્તગત ઉર્પયોગ માલસામાન વહન ન કરવો જોઈએ 

IV. વાહન ર્દરરોજ 200 રકલોમીટરથી વધારે ન ર્દોડવુ ંજોઈએ. 

પ્રશ્ન 8 

રડડક્ક્ટબલ કલમનો હતે ુછે: 

I. ર્દાવાની ચકૂવણી ટાળવાનો 

II. નાના ર્દાવાની ચકૂવણી દૂર કરવાનો 
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III. ર્પોક્ષલસીધારકને ર્પરેશાન કરવાનો 

IV. પ્રીર્મયમ વધારવાનો 

પ્રશ્ન 9 

સકુંલોમા ંસ્સ્પ્રન્ટકલર ર્સસ્ટમ (ર્પાણીના છંટકાવની વ્યવસ્થા) સ્થાર્ર્પત કરવાથી: 

I. જોખમ વધે છે 

II. જોખમ ઘટે છે 

III. જોખમ વધતુ ંકે ઘટતુ ંનથી 

IV. હરૂડિંગનુ ંજોખમ વધે છે 

પ્રશ્ન 10 

મોટર વીમામા ંવીમાધારકના ઘોર્ષત મલૂ્યમા ંસામેલ છે: 

I. રજજસ્ટે્રશન (નોંધણી) 

II. ઉત્ર્પાર્દકનો ખચા 

III. ઉત્ર્પાર્દકની વેચાણ રકિંમત 

IV. મનસ્વી રકિંમત ઘટક 

 

 

સ્વયચંકાસણીના પ્રશ્નોના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

વીમાકરણ જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લે છે.  

જવાબ 2 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

ર્દર એ વીમાના યરુ્નટની રકિંમત છે. 
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જવાબ 3 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

વીમાકૃત રકમ એ મહિમ રકમ છે, જેને વીમાકંર્પની વળતર રે્પટે ર્દાવો ર્દાખલ કરનારને 
ચકૂવશે. 

જવાબ 4 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

વીમાકંર્પનીનુ ંનોંધણી પ્રમાણર્પત્ર એ વીમાકરણ માટે મારહતીનો સ્ત્રોત નથી. 

જવાબ 5 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

સકંટો એવા ર્પરરબળો છે જે નકુસાનીની અસર અને તીવ્રતા વધારે છે. 

જવાબ 6 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

ભૌર્તક કે શારીરરક સકંટો ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંપ્રસ્તતુ મારહતીમાથંી નક્કી કરી શકાય છે. 

જવાબ 7 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

મોટર વીમાની વૉરન્ટટીઓમાનંી એક વૉરન્ટટી એ છે કે વાહનનો ઉર્પયોગ ગર્ત ર્પરરિણ માટે 
ન થવો જોઈએ. 

જવાબ 8 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

રડડક્ક્ટબલ કલમનો હતે ુનાના ર્દાવાને દૂર કરવાનો છે. 

જવાબ 9 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

સકુંલોમા ંર્પાણી છંટકાવ વ્યવસ્થા સ્થાર્ર્પત કરવાથી આગ લાગવાનુ ંજોખમ ઘટે છે. 
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જવાબ 10 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

મોટર વીમામા ંવીમાધારકના ઘોર્ષત મલૂ્યમા ંઉત્ર્પાર્દકની વેચાણ રકિંમત સામેલ છે. 
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પ્રકરણ 14 

વ્યસ્ક્તગત અને રરટેલ વીમો 
 

પ્રસ્તાવના 

અગાઉના પ્રકરણોમા ં આર્પણે સાધારણ વીમા સબંરં્ધત ર્વર્વધ ર્વભાવનાઓ અને ર્સદ્ાતંોનો 
ર્પરરચય મેળવ્યો. સાધારણ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોને ર્વર્વધ બજારોમા ંજુર્દી જુર્દી રીતે વગીકૃત કરવામા ં
આવ્યા ંછે. કેટલાકં તેમને સરં્પર્િ, અકસ્માત અને જવાબર્દારી તરીકે વગીકૃત કરે છે. અન્ટયત્ર તેમને 
ફાયર (આગ), ર્દરરયાઈ, મોટર અને ર્વર્વધ વીમા તરીકે વગીકૃત કરવામા ંઆવ્યા ંછે. આ પ્રકરણમા ં
વ્યસ્ક્ત અકસ્માત, સ્વાસ્્ય, પ્રવાસ, ઘર અને દુકાનર્દારો તરીકે સામાન્ટય ઉત્ર્પાર્દનોની ચચાા કરવામા ં
આવી છે, જેની ખરીર્દી રરટેલ ગ્રાહકો કરે છે. 

અભ્યાસના મદુ્દા 
 

A. ગહૃસ્થનો વીમો 
B. દુકાનર્દારને વીમો 
C. મોટર વીમો 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની બાબતો સમજવા સિમ હોવા જોઈએ: 

1. ગહૃસ્થનો વીમો સમજાવવો 

2. વીમાકવચની દુકાન તૈયાર કરવા 

3. મોટર વીમાની ચચાા કરવા 
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A. ગહૃસ્થનો વીમો 

a. રરટેલ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો  

કેટલાકં વીમા ઉત્ર્પાર્દનો છે, જેની ખરીર્દી ચોક્કસ રહતો જાળવવા વ્યસ્ક્તઓ માટે કરવામા ંઆવે છે. 
આ પ્રકારના વીમામા ં નાના ં વાક્ષણજ્જયક કે વ્યાવસાર્યક રહતો સામેલ હોઈ શકે છે, તેમ છતા ં
સામાન્ટય રીતે આ વીમાનુ ંવેચાણ વ્યસ્ક્તઓને થાય છે. કેટલાકં બજારોમા ંઆ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીને 
‘સ્મોલ રટરકટ’ ર્પોક્ષલસીઓ અથવા ‘રરટેલ ર્પોક્ષલસીઓ’ કે ‘રરટેલ ઉત્ર્પાર્દનો’ કહવેાય છે. ઘર, 
મોટરકાર, ટ-ૂવ્હીલસા, દુકાનો જેવો નાનો વેર્પાર કે વ્યવસાય વગેરે આ કેટેગરીમા ં સામેલ છે. 
સામાન્ટય રીતે આ ઉત્ર્પાર્દનોનુ ંવેચાણ એ જ એજન્ટ્સ/ર્વતરણ ચેનલ્સ દ્વારા થાય છે, જેઓ ર્પસાનલ 
વીમાનુ ંવેચાણ કરે છે, કારણ કે આ ર્પોક્ષલસીના ગ્રાહકો સમાન કન્ટઝયમુર સેગેમેન્ટટમાથંી જ મળે છે.  

b. ગહૃસ્થનો વીમો 

a) ગહૃસ્થના વીમાની આર્પણે શા માટે જરૂર છે? 

મહત્ત્વપણૂા 

‘ર્નરર્દિષ્ટ સકંટ વીમા ર્પોક્ષલસી’ 

i. ગહૃસ્થની વીમા ર્પોક્ષલસીમા ંઉલ્લેખ હોય તેવા સકંટો કે જોખમના કારણે વીમાધારકની સરં્પર્િને 
નકુસાન થાય તો જ વીમાકવચ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે. તેમા ંઆવરી લેવાયેલ સકંટો કે 
જોખમોને સ્ર્પષ્ટર્પણે સકૂ્ષચત કરવામા ંઆવશે. 

ii. મોટા ભાગના સકંટ કે જોખમને આવરી લેવાનુ ં વલણ ધરાવતી ર્વસ્તતૃ કે વ્યાર્પક વીમા 
ર્પોક્ષલસીના ઓછા ખચાાળ ર્વકલ્ર્પ તરીકે ર્નરર્દિષ્ટ સકંટ ર્પોક્ષલસીઓની ખરીર્દી કરી શકાય છે.  

'તમામ જોખમો' 

i. "તમામ જોખમો" એટલે કે કરારમા ં સ્ર્પષ્ટર્પણે બાકાત રાખવામા ંન આવ્યા હોય તેવા જોખમો 
ઓટોમેરટક કવર થાય છે. ર્દાખલા તરીકે, તમામ જોખમો ધરાવતી ગહૃસ્થ ર્પોક્ષલસીમા ંપરૂ સામે 
કવચ નહીં મળે તેવુ ંસ્ર્પષ્ટર્પણે કહવેાયુ ંન હોય તો પરૂ આવવાથી નકુસાન થવાની ઘટનામા ં
તમારા ઘરને વીમાકવચ મળશે. 

ii. વીમાકવચનો એક પ્રકાર, જે કરારમા ંસ્ર્પષ્ટર્પણે ઉલ્લેખ કરેલા જોખમોને જ બાકાત રાખી શકે 
છે. તેમા ંકયા કયા જોખમો બાકાત રાખવામા ંઆવ્યા ંછે તે સ્ર્પષ્ટર્પણે જાહરે કરવામા ંઆવશે.  
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iii. તમામ જોખમ વીમો એ સ્વાભાર્વક રીતે અત્યારે ઉર્પલબ્ધ સૌથી વ્યાર્પક વીમાકવચ છે. એટલે 
અન્ટય પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓની સરખામણીમા ંઆ પ્રકારના વીમો મોંઘો છે, અને આ પ્રકારના 
વીમાનો ખચા ર્દાવાની સભંર્વતતા સામે આંકવો જોઈએ.  

ઘર એવુ ંસ્થાન છે, જયા ંસ્વપ્નોનુ ંસર્જન થાય છે અને યાર્દગીરીઓ કે સસં્મરણો ખજાનો બની જાય 
છે. આર્પણામાથંી મોટા ભાગના લોકો ર્પોતાનુ ંઘર હોવાનુ ંસ્વપ્ન સેવતા હોય છે અને ઘરની ખરીર્દી 
આર્પણા જીવનનો આ સૌથી વધ ુમહત્ત્વપણૂા નાણાકીય ર્નણાયોમાનંો એક ર્નણાય છે. ઘર ખરીર્દવાનો 
ર્નણાય લેનાર આર્પણામાથંી મોટા ભાગના લોકો હોમ લોન લે છે. હોમ લોન આર્પણા જીવનમા ંસૌથી 
લાબંો સમય ચાલતા ર્વર્વધ પ્રકારના ઋણમા ંસામેલ છે, જે માટે લાબંા ગાળની પ્રર્તબદ્તાની જરૂર 
છે. લોન ખરીર્દવા માટે આર્પણે વીમો ઉતરાવી તેને બેન્ટકને પ્રર્દાન કરીને લોન સરુક્ષિત કરાવવાની 
જરૂર છે.  

આ પ્રકારના મકાન ઉર્પરાતં તેની સામગ્રીઓ ર્પણ એટલી જ મહત્િપણૂા છે. ઘરમા ંફર્નિચરના ર્પીસ 
હશે અને ટેલીર્વઝન, રેરફ્રજરેટર, વોર્શિંગ મશીન વગેરે મોંઘા ઉર્પકરણ ર્પણ હશે. તેમા ં સોના કે 
ચારં્દીના કેટલાકં આભષૂણો હશે અને ક્ષચત્રકળા જેવુ ંકળાકાયા ર્પણ હશે. આગ લાગવાથી, ધરતીકંર્પ 
થવાથી, પરૂ આવવાથી તેનો નાશ થઈ શકે છે. આ ઊંચા મલૂ્ય ધરાવતી ચીજવસ્તઓુની ખરીર્દી 
ર્પારરવારરક બચતમાથંી કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે નકુસાન થવાથી નાણાકીય મશુ્કેલીઓ ઊભી થશે. 
ગહૃસ્થનો વીમો ર્વસ્તતૃ ર્પોક્ષલસી છે, જે ઉર્પરોક્ત તમામ સ્સ્થર્ત સામે વીમકવચ પ્રર્દાન કરશે. 

b) ગહૃસ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ંશુ ંકવર થાય છે? 

મારહતી 

રે્પકેજ અથવા અમ્પબે્રલા ર્પોક્ષલસીઓ 

i. રે્પકેજ કે અમ્પબે્રલા ર્પોક્ષલસીઓ કે વીમાકવચો એક ર્દસ્તાવેજ હઠેળ ર્વર્વધ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે 
છે. 

ii. ર્દાખલા તરીકે, ગહૃસ્થની ર્પોક્ષલસી, દુકાનર્દારની ર્પોક્ષલસી, ઓરફસ રે્પકેજ ર્પોક્ષલસી વગેરે 
વીમાકવચ એક જ ર્પોક્ષલસીમા ંમળે છે, જેમા ં ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, સામગ્રી વગેરે ર્વર્વધ ભૌર્તક સરં્પર્િ 
સામે વીમાકવચ મળે છે.  

iii. આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓમા ં કેટલાકં વ્યસ્ક્તગત વીમાકવચો કે જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસીઓ 
ર્પણ સામેલ હોઈ શકે છે. 
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iv. રે્પકેજ કવસામા ં ર્પોક્ષલસીની ચોક્કસ કલમો માટે ચોક્કસ શરતોની જેમ તમામ ર્વભાગ માટે 
શરતો અને ર્નયમો સામાન્ટય હોઈ શકે છે. 

ગહૃસ્થાના વીમાકવચમા ંઆગ લાગવાથી, તોફાન થવાથી, ર્પાઇર્પ ફાટવાથી થતા નકુસાન અને 
ધરતીકંર્પ જેવી કુર્દરતી આર્પર્િઓમા ં થતી હાર્ન સામે મકાનના માળખા અને તેની સામગ્રીને 
સરંિણ મળે છે. આ માળખા ઉર્પરાતં તેમા ંચોરી, ઘરફોડ, લ ૂટંફાટ સામે ર્પણ કવચ મળે છે.  

ગહૃસ્થ વીમા હઠેળ ધારણ કરવામા ંઆવેલા કે ર્તજોરીમા ંસરુક્ષિત રાખવામા ંઆવતા આભષૂણોને 
ર્પણ વીમાકૃત કરી શકાય છે. એક્ન્ટટક અને કળાકારીગરીથી સરં્પન્ન ચીજવસ્તઓુને ર્પણ વીમાકવચ 
પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. 

ગહૃસ્થના વીમામા ં અગતં માલસામાન, ઘરગ્્ુ ં અને વીજ ઉર્પકરણોમા ં વીજ અને મીકેર્નકલ 
ખામીને ર્પણ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામા ં આવે છે. કેટલીક વીમાકંર્પનીઓ રે્પડલ સાયકલ, 
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત અને કામર્દારોના વળતર માટે ર્પણ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

સામાન્ટય રીતે આવરી લેવાયેલા નકુસાનોમા ં આગ, વીજળી, ર્વસ્ફોટ અને ર્વમાન તટૂી 
ર્પડવુ/ંઅસરથી નકુસાન (સામાન્ટય રીતે ફ્લેક્સા તરીકે ઓળખાય છે); ચક્રવાત, તોફાન, પરૂ અને 
જળપ્રલય (સામાન્ટય રીતે એસટીએફઆઇ તરીકે ઓળખાય છે); અને ચોરી કે લ ૂટંફાટ સામેલ છે. 
કંર્પની અને ર્પોક્ષલસી મજુબ કવરેજ અલગ હોય છે. મોંઘા મકાનો ધરાવતી ઊંચી નેટવથા ધરાવતા 
વ્યસ્ક્તઓ (એચએનઆઇ)ની સખં્યામા ંવધારો થવાથી આ વીમા માટેની જરૂરરયાત વધી રહી છે. 

નોંધ 

વીમાધારક ઇચ્છે તો આ વીમા હઠેળ પ્લેટ ગ્લાસ અને ટેલીર્વઝન વીમો અલગ-અલગ ઉતરાવી 
શકે છે. સામાન્ટય રીતે આતકંવાર્દી હમુલા સામે કવચ બાકાત રાખવામા ં આવે છે, ર્પણ તેને 
વધારાના વીમાકવચ તરીકે પ્રર્દાન કરી શકાય છે. યદુ્ અને સબંરં્ધત જોખમો, ઘસારો, આનષુકં્ષગક 
નકુસાન અને ર્પરમાણ ુજોખમોને ર્પણ બાકાત રાખવામા ંઆવે છે. 
 

c) વીમાકૃત રકમ અને પ્રીર્મયમ 

મહત્ત્વપણૂા 

વીમાકૃત રકમ કેવી રીતે નક્કી થાય છે? 

Informatio
n 
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i. સામાન્ટય રીતે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરવાની બે ર્પદ્ર્ત છે. એક ર્પદ્ર્તનો સબંધં બજારમલૂ્ય 
(એમવી) સાથે છે અને બીજી ર્પદ્ર્તનો સબંધં રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુ (આરઆઇવી) સાથે છે. 
એમવીના કેસમા ંનકુસાન થાય તો સરં્પર્િના ઉત્ર્પાર્દનને થયેલા વષાને અનરુૂર્પ ઘસારો બાર્દ 
કરવામા ંઆવે છે. આ ર્પદ્ર્ત હઠેળ વીમાધારકને સરં્પર્િને બર્દલવા પરૂતી રકમ ચકૂવવામા ં
આવતી નથી.  

ii. આરઆઇવી ર્પદ્ર્તમા ં વીમાકંર્પની વીમાકૃત રકમની ટોચમયાાર્દા સધુી રરપ્લેસમેન્ટટના ખચાની 
ચકૂવણી કરશે. આ ર્પદ્ર્ત હઠેળ, ઘસારો ગણવામા ં આવતો નથી. એક શરત એ છે કે 
નકુસાનગ્રસ્ત સરં્પર્િને રરરે્પર કરાવવી જોઈએ/ર્દાવા મેળવવા રરપ્લેસ થવી જોઈએ. અહીં નોંધવુ ં
જોઈએ કે આરઆઇવી ર્પદ્ર્ત સ્થાયી સરં્પર્િઓ માટે જ છે, નહીં કે ચીજવસ્તઓુ જેવી અન્ટય 
સરં્પર્િઓ માટે. 

મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓ મકાનના માળખાનો વીમો તેના પનુેઃર્નમાાણના મલૂ્ય (નહીં કે 
બજારમલૂ્ય)ની સામે ઉતરાવે છે. પનુેઃર્નમાાણ મલૂ્ય એટલે મકાનને નકુસાન થાય તો તેના 
પનુેઃર્નમાાણમા ંથતો ખચા. બીજી તરફ, બજારમલૂ્યનો આધાર માગ, પરુવઠા વગેરે ર્પરરબળો ર્પર 
આધારરત છે.  

સામાન્ટય રીતે વીમાકૃત રકમની ગણતરી વીમાધારકના મકાનના ક્ષબલ્ટ અર્પ એરરયાને બાધંકામના 
ચોરસ ફૂટ ર્દર સાથે ગણુાકાર કરીને કરવામા ંઆવે છે. ઘરની સાધનસામગ્રી- ફર્નિચર, ડયરેુબ્લસ, 
વસ્ત્રો, વાસણો, વગેરે – નુ ંમલૂ્યાકંન બજારમલૂ્યોના આધારે કરવામા ંઆવે છે, એટલે કે ઘસારાને 
બાર્દ કરતા આ જ ચીજવસ્તઓુનુ ંબજારમલૂ્ય. 

પ્રીર્મયમનો આધાર વીમાકૃત રકમ અને વીમાકવચ ર્પર રહશેે. 
 

 

સ્વયચંકાસણી 4 

ગહૃસ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીના સબંધંમા ંનીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

I. મોટા ભાગના સકંટ સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરતી ર્વસ્તતૃ વીમાકવચ ધરાવતી ર્પોક્ષલસીના 
ઓછા મોંઘા ર્વકલ્ર્પ તરીકે સકંટનો સ્ર્પષ્ટ ઉલ્લેખ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી છે. 

II. ર્વસ્તતૃ ર્પોક્ષલસી છે, જે મોટા ભાગના જોખમોને આવરી લે છે; સકંટનો સ્ર્પષ્ટ ઉલ્લેખ ધરાવતી 
ર્પોક્ષલસીના ઓછા મોંઘા ર્વકલ્ર્પ તરીકે ખરીર્દી શકાય છે. 
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III. સકંટનો સ્ર્પષ્ટ ઉલ્લેખ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી કે ર્વસ્તતૃ ર્પોક્ષલસી સમાન રકિંમતે મળે છે. 

IV. ગહૃસ્થ ર્પોક્ષલસીના સબંધંમા,ં ચોક્કસ સકંટના નામ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી ખરીર્દી શકાય છે અને 
ર્વસ્તતૃ ર્પોક્ષલસી ઉર્પલબ્ધ નથી. 

 

B. દુકાર્દારનો વીમો  

વેર્પાર એક આર્થિક પ્રવરૃ્િ છે અને ર્દરેક દુકાનર્દાર તેને વેર્પાર કે તેની વાક્ષણજ્જયક પ્રવર્િમા ંનફો 
થાય તેવુ ંઇચ્છે છે. આર્પણા રે્દશમા ંદુકાનો લાખો-કરોડો માટે આવકનો સ્ત્રોત છે. તે ફક્ત આવક જ 
પરંુૂ ર્પાડતી નથી, ર્પણ એક પ્રકારે વ્યસ્ક્તની સરં્પર્િ ર્પણ છે. દુકાનર્દાર તેના વેર્પાર-વાક્ષણજયને 
નકુસાન કરી શકે તેવી વેર્પાર સાથે સબંરં્ધત ન હોય તેવી તમામ ક્ષચિંતાઓમાથંી મકુ્ત રહવેા 
ઇચ્છશે. કમનસીબ ઘટના વ્યાવસાર્યક ર્ધરાણો કે કામગીરીઓને ગભંીર ફટકો ર્પહોંચાડી શકે છે અને 
તેના ર્પગલે દુકાનર્દારને નાર્દારી નોંધાવી ર્પડ ેઅથવા વેર્પાર બધં કરવો ર્પડી તેવી સ્સ્થર્ત સજાાઈ 
શકે છે. દુકાન એ કોઈ કોર્પોરેટ ગહૃ નથી, જેની ર્પાસે વ્યવસાય ફરી શરૂ કરવા જગંી અનામત હોય. 
એક દુઘાટનાને ર્પગલે તેની દુકાન કે વેર્પાર ઠર્પ થઈ શકે છે અને તેના ર્પરરવારની સ્સ્થર્ત કફોડી 
થઈ શકે છે. તેમને બેન્ટકની લોન ર્પણ ચકૂવવાની હોય તેવુ ંબની શકે છે.  

દુકાનર્દારની કામગીરીને કારણે જાણેઅજાણે સમાજના કોઈ સભ્યને ઇજા થવાની કે તેની સરં્પર્િને 
નકુસાન થવાની શક્યતા હંમેશા રહ ે છે અને આ માટે અર્દાલત દુકાનર્દારને વળતર ચકૂવવા 
જવાબર્દાર ઠેરવી શકે છે. આ સ્સ્થર્તમા ંદુકાનર્દારને આર્થિક ફટકો ર્પડી શકે છે. એટલે આજીર્વકાના 
આ માધ્યમને સરુક્ષિત રાખવી અર્ત જરૂરી છે.  

દુકાનર્દારની વીમા ર્પોક્ષલસીઓ વાક્ષણજ્જયક દુકાનો/રરટેલ વેર્પારના આ પ્રકારના અનેક ર્પાસાનેં કવચ 
પરંુૂ ર્પાડ ે છે. એવી ર્પોક્ષલસીઓ ર્પણ છે, જે એક્ન્ટટક શોર્પ, વાળંર્દની દુકાન, બ્યટૂી ર્પાલાર, બકુસ્ટોર, 
રડર્પાટા મેન્ટટ સ્ટોર, િાઇ ક્લીનસા, ક્ષગફ્ટ શોર્પ, ફામાસી, સ્ટેશનરી શોર્પ, રમકડાની દુકાન, એરે્પરલ સ્ટોર 
વગેરે અનેક પ્રકારની દુકાનોના ચોક્કસ રહતોનુ ંસરંિણ કરવા બનાવવામા ંઆવી છે. 

1. દુકાનર્દારના વીમાકવચમા ંકયા જોખમો આવરી લેવામા ંઆવે છે? 

ર્પોક્ષલસી ચોક્કસ ર્વસ્તારો કે રરટેલ વ્યવસાયના સરંિણને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવા બનાવી શકાય 
છે. સામાન્ટય રીતે આ ર્પોક્ષલસી આગ લાગવાથી, ધરતીકંર્પ થવાથી, પરૂ આવવાથી કે 
બર્દઇરાર્દાપવૂાક નકુસાન ર્પહોંચાડવા કે ચોરી કે લ ૂટંફાટ સામે દુકાનના માળખા અને સાધનસામગ્રી 
કે ચીજવસ્તઓુને થતા નકુસાન સામે સરંિણ પરંુૂ ર્પાડ ે છે. દુકાન વીમામા ં વ્યવસાયમા ં ર્વિેર્પ 
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ઊભો થવા સામે ર્પણ સરંિણ સામેલ હોઈ શકે છે. આ ર્પોક્ષલસી અનરે્પક્ષિત ર્દાવો ઊભો થાય તો 
ગમુાવેલી આવક કે વધારાનો ખચા ર્પર પરૂો ર્પાડશે. વીમાધારક ર્પોતાની કામગીરીના આધારે 
વીમાકવચ ર્પસરં્દ કરી શકે છે. 

ર્દરેક વીમાકંર્પની દ્વારા વીમાધારકને પરૂા ંર્પાડવામા ંઆવતા વધારાના વીમાકવચો અલગ-અલગ 
હોઈ શકે છે અને નોન-લાઇફ વીમાકંર્પનીઓની વેબસાઇ્સમાથંી તેની જાણકારી મેળવી શકાય છે. 

આ વધારાના વીમાકવચોમા ંનીચેના જોખમો સામેલ હોઈ શકે છે: 

i. ચોરી અને ઘરફોડી: ઓરફસોર્પયોગી ચીજવસ્તઓુની ચોરી, લ ૂટંફાટ માટે કવચ 

ii. મશીન બધં થઈ જવુ:ં ઇલેક્ક્ટ્રકલ/મીકેર્નકલ ઉર્પકરણો માટે કવચ 

iii. ઇલેક્ટ્રોર્નક સાધનો અને ઉર્પકરણો: 

 ઇલેક્ક્ટ્રક ઉર્પકરણો માટે તમામ-જોખમ કવચ પ્રર્દાન કરવુ ં

 ઇલેક્ટ્રોર્નક ઇન્ટસ્ટોલેશનની નકુસાની સામે કવચ 

iv. મની ઇન્ટસ્યોરન્ટસ: નીચેની સ્સ્થર્તમા ંઅકસ્માત થવાના કારણે આર્થિક હાર્ન સામે વીમાકવચ:  

 વ્યાવસાર્યક સકુંલોમાથંી બેન્ટક અને બેન્ટકમાથંી વ્યાવસાર્યક સકુંલમા ંર્પરરવહન  

 વ્યાવસાર્યક સકુંલોની ર્તજોરીમા ં 

 વ્યાવસાર્યક સકુંલોમા ંરટલ (બોક્સ/િોઅર/કાઉન્ટટર)  

v. માલસામાન: ઓરફસ કામ માટે પ્રવાસમા ંમાલસામાન ગમુાવવા સામે વળતર 

vi. રફક્સ્ડ પ્લેટ ગ્લાસ અને સેર્નટરી રફરટિંગ્સ વીમાકવચ: 

 રફક્સ્ડ પ્લેટ ગ્લાસને આકસ્સ્મક નકુસાન થવાથી 

 સેર્નટરી રફરટિંગ્સને નકુસાન થવાથી 

 ર્નઓન સાઇન/ગ્લો સાઇન/હોરડિંગને નકુસાન થવાથી 

vii. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત 

viii. િર્તપરૂ્તિ/કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતા: કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતાને કારણે થતા 
નકુસાન સામે વીમાકવચ 

ix. કાયરે્દસર જવાબર્દારી:  
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 રોજગાર ર્દરર્મયાન અને તેની બહાર થતા અકસ્માતો માટે વળતર 

 થડા ર્પાટીઓને કાયરે્દસર જવાબર્દારી માટે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવુ ં

આગ/લ ૂટંફાટ/માલસામાન/પ્લેટ ગ્લાસ/બાયંધરી રિણ /કામર્દાર વળતર અને જાહરે 
જવાબર્દારી ર્પોક્ષલસીઓ (આગામી ચેપ્ટરમા ંચચાા) અલગઅલગ રીતે લઈ શકાય છે.  

આતકંવાર્દ વીમાકવચ ર્પણ મેળવી શકાય છે. સામાન્ટય રીતે ગહૃસ્થ વીમા જેવી જ બાબતો 
બાકાત રાખવામા ંઆવે છે.  

2. વીમાકૃત રકમ અને પ્રીર્મયમ 

ઔદ્યોક્ષગક એકમો કે ઓરફસો રહસાબના ચોર્પડા જાળવશે, જેમા ં ર્વર્વધ પ્રકારની સરં્પર્િઓના મલૂ્ય 
હોય છે, એટલે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરવામા ંમશુ્કેલી નહીં ર્પડ.ે દુકાન અને મકાનના કેસમા ંઆવુ ં
હંમેશા શક્ય હોત ુ ંનથી. 

સામાન્ટય રીતે ગહૃસ્થ વીમા હઠેળ વીમાકૃત રકમ બે રીતે નક્કી થાય છે, જેમ કે બજારમલૂ્ય અને 
રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ/રરપ્લેસમેન્ટટ મલૂ્ય.  

નાણા,ં માલસામાન, વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત જેવા વધારાના વીમાકવચ માટે પ્રીર્મયમનો આધાર 
વીમાકૃત રકમ અને ર્પસરં્દ કરેલ વીમાકવચ ર્પર રહશેે.  
 

 

વ્યાખ્યા 

કેટલીક મહત્ત્વપણૂા વ્યાખ્યાઓ 

a) ઘરફોડ ચોરી એટલે વીમાકૃત સકુંલોમાથંી ચીજવસ્તઓુની ચોરી કરવાના આશય સાથે આક્રમક 
અને ર્પતો લગાવી શકાય તેવા ઉર્પકરણો વડ ેઅનરે્પક્ષિત અને ક્ષબનઅર્ધકૃત રીતે પ્રવેશ કરવો 
કે તેમાથંી બહાર નીકળવુ.ં 

b) ધાડ ર્પાડવી એટલે જયારે અર્પરાધ કરવાના હતેસુર ર્પારકા મકાનમા ંમજૂંરી ર્વના પ્રવેશ કરવો.  

c) લ ૂટંફાટ એટલે વીમાધારક અને/અથવા વીમાધારકના કમાચારીઓ સામે આક્રમક અને રહિંસક 
સાધનોનો ઉર્પયોગ કરીને વીમાધારકના સકુંલોમાથંી ચીજવસ્તઓુ લઈ જવી. 
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d) ર્તજોરી એટલે વીમાધારકના સકુંલોની અંર્દર મજબતૂ કબાટ, જેની રડઝાઇન મલૂ્યવાન 
ચીજવસ્તઓુને સરુક્ષિત રીતે સગં્રહ કરવા માટે બનાવવામા ંઆવી હોય છે અને તેનો ઉર્પયોગ 
મયાારર્દત લોકો જ કરે છે  

e) ચોરી એવા તમામ પ્રકારના અર્પરાધ માટે સામાન્ટય શબ્ર્દ છે, જેમા ં એક વ્યસ્ક્ત અન્ટય 
વ્યસ્ક્તની મજૂંરી કે સમંર્ત લીધા ર્વના તેની ચીજવસ્ત ુ કે સરં્પર્િ જાણીજોઈને અને 
કર્પટપવૂાક ર્પડાવી લે છે અને ર્પછી ર્પોતાના ઉર્પયોગ માટે રાખે છે કે ત્રીજી કોઈ વ્યસ્ક્તને 
વેચીને કમાણી કરે છે. ચોરી એ ‘ઉઠાતંરી’નો ર્પયાાય છે. 

 

સ્વયચંકાસણી 2 

દુકાનર્દારની ર્પોક્ષલસી હઠેળ, વીમાધારક ‘રફક્સ્ડ પ્લેટ ગ્લાસ અને સેર્નટરી રફરટિંગ્સ’ સ્વરૂરે્પ વધારાનુ ં
વીમાકવચ મેળવવાનો ર્વકલ્ર્પ ર્પસરં્દ કરી શકે છે. આ નીચેમાથંી કઈ ચીજને આકસ્સ્મક નકુસાન થવા 
સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરશે? 

I. રફક્સ્ડ પ્લેટ ગ્લાસ 

II. સેર્નટરી રફરટિંગ્સ 

III. ર્નઓન સાઇન્ટસ 

IV. ઉર્પરોક્ત તમામ 

 

C. મોટર વીમો  

ર્વચાર કરો, તમે તમારી તમામ બચતનો ઉર્પયોગ કરીને નવી કાર ખરીર્દો છો અને તમે તેને 
ફેરવવા માટે લઈ જાવ છો. અચાનક માગા ર્પર કતૂરંુ આવે છે અને તેને બચાવવા તમારી કાર 
ફંટાઈ જાય છે અને રડવાઇડર કરૂ્દાવી બીજા કાર સાથે અથડાય છે, જેમા ંબેઠેલી વ્યસ્ક્તને ઇજા થાય 
છે. આ એક જ અકસ્માતમા ંતમારી ર્પોતાની કારને, જાહરે સરં્પર્િને અને અન્ટય કારને નકુસાન થાય 
છે તેમજ તેમા ંબેઠેલી વ્યસ્ક્તને ઇજા ર્પહોંચે છે.  

આ સજંોગોમા,ં જો તમારી ર્પાસે કાર વીમો નહીં હોય, તો તમારે તમારી કારની રકિંમત કરતા વધારે 
રકમ ચકૂવવી ર્પડશે તેવી સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે. 

 આ ચકૂવણી કરવા તમારી ર્પાસે પરૂતા ંરૂર્ર્પયા છે?   
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 તમારી ભલૂ કે મજબરૂીના કારણે થતુ ંનકુસાન અર્દા કરવા સામેના ર્પિના વીમામાથંી વળતર 
મળવુ ંજોઈએ?  

 જો તેમની ર્પાસે ર્પણ વીમો નહીં હોય તો? 

આ કારણે ભારતમા ંકાર વીમો ફરજજયાત કરવામા ંઆવ્યો છે. જયારે મોટર વીમો અકસ્માત કે અન્ટય 
સકંટો ટાળી શકતો નથી, ત્યારે તે તમારા માટે નાણાકીય સરુિા ચોક્કસ પ્રર્દાન કરે છે.  

અકસ્માત ઉર્પરાતં કાર ચોરાઈ શકે છે, અકસ્માતમા ં તેને નકુસાન થઈ શકે છે અથવા આગ 
લાગવાથી તેનો નાશ થઈ શકે છે અને તમારે નાણાકીય નકુસાની ભોગવવી ર્પડશે.  

ભારતમા ં રરજનલ ટ્રાન્ટસર્પોટા  ઓથોરરટી (આરટીઓ)મા ં ર્પોતાના નામે રજજસ્ટડા વાહન ધરાવતા 
વાહનમાક્ષલકે મોટર વીમો અવશ્ય લેવો જોઈએ. 

મહત્ત્વપણૂા 

ફરજજયાત થડા ર્પાટી વીમો 

મોટર વાહન ધારા, 1988 મજુબ, જાહરે માગો ર્પર ર્દોડતા તમામ વાહનોના માક્ષલકોને વીમા 
ર્પોક્ષલસી લેવી ફરજજયાત છે, જે આકસ્સ્મક મતૃ્ય,ુ શરીર ર્પર ઇજા કે સરં્પર્િને નકુસાન થવાના 
ર્પરરણામે થડા ર્પાટીને કાયરે્દસર ચકૂવવાર્પાત્ર રકમને આવરી લે છે. આ પ્રકારની વીમાના પરુાવા 
તરીકે વાહનમા ંવીમાનુ ંપ્રમાણર્પત્ર રાખવુ ંજરૂરી છે.  

 

1. મોટર વીમા કવચ 

રે્દશમા ં ર્વશાળ સખં્યામા ંવાહનો છે. ર્દરરોજ અનેક નવા વાહનોની ખરીર્દી થાય છે અને રોડ ર્પર 
ર્દરરોજ નવા વાહનોની સખં્યા વધી રહી છે. તેમાથંી અનેક વાહનોની રકિંમત અત્યતં ઊંચી હોય છે. 
લોકોનુ ંકહવે ુ ંછે કે ભારતમા ંવાહનો ભગંારમા ંજતા નથી, ર્પણ એક હાથમાથંી બીજા હાથમા ંજાય છે 
એટલે એક ગ્રાહક ર્પાસેથી બીજા ગ્રાહક ર્પાસે ફરતા રહ ેછે અને વાહનો ગમે તેટલા જૂના ંથાય તો 
ર્પણ માગો ર્પર ર્દોડતા રહ ેછે. હવે મશુ્કેલી એ છે કે અહીં વાહનોની સખં્યા જે પ્રમાણમા ંવધી રહી છે 
તેને અનરુૂર્પ માગોનો ર્વસ્તાર (િાઇર્વિંગ માટેની જગ્યા) વધતો નથી. વાહનો ર્પર ચાલતા ંલોકોની 
સખં્યા ર્પણ વધી રહી છે. ર્પોલીસ અને હોસ્સ્ર્પટલના આંકડા સચૂવે છે કે રે્દશમા ંમાગા અકસ્માતોની 
સખં્યા સતત વધી રહી છે. કાયર્દાની અર્દાલતો દ્વારા અકસ્માતનો ભોગ બનેલા ર્પીરડતોને ચકૂવતા 
વળતરની રકમ વધી રહી છે. એટલુ ં જ નહીં વાહનના રીરે્પરરિંગનો ખચા ર્પણ વધી રહ્યો છે. આ 
તમામ બાબતો રે્દશમા ંમોટર વીમાનુ ંવધી રહલેુ ંમહત્ત્વ ર્દશાાવે છે. 
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મોટર વીમો અકસ્માત અને અન્ટય કોઈ કારણોસર વાહનને થતા નકુસાન સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન 
કરે છે. આ વીમો કે ર્પોક્ષલસી વાહનના માક્ષલકોની તેમના વાહનો દ્વારા થતા અકસ્માતનો ભોગ 
બનેલા ર્પીરડતોને વળતર ચકૂવવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારીનુ ંવહન ર્પણ કરે છે.  

શુ ંતમે માનો છો કે રે્દશમા ંતમામ વાહનો વીમાકૃત છે? 

મોટર વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ંજાહરે માગો ર્પર ર્દોડતા તમામ પ્રકારના વાહનોને આવરી લેવામા ંઆવે 
છે, જેમ કે: 

 સ્કટૂસા અને મોટરસાયકલ 

 ખાનગી કાર 

 તમામ પ્રકારના કમર્શિયલ વાહનો: ચીજવસ્તઓુ અને પ્રવાસીઓનુ ંવહન કરતા વાહનો  

 કે્રન્ટસ વગેરે ર્વર્વધ પ્રકારના વાહનો, 

 મોટર ટે્રડ (શોરૂમ અને ગેરેજમા ંહોય તેવા વાહનો) 
 

 

મારહતી 

‘થડા-ર્પાટી વીમો’ 

આ પ્રકારની વીમા ર્પોક્ષલસી અન્ટય ર્પાટીની કાયરે્દસર કામગીરીઓ સામે સરંિણ મેળવવા 
ખરીર્દવામા ં આવે છે. થડા-ર્પાટી વીમો એટલે વીમાધારકની કોઈ કામગીરીમાથંી ઊભી થતી 
જવાબર્દારી માટે અન્ટય ર્પિના જોખમ (થડા ર્પાટી) સામે સરંિણ મેળવવા માટે વીમા કંર્પની (સેકન્ટડ 
ર્પાટી) ર્પાસેથી વીમાધારક (ફસ્ટા  ર્પાટી) દ્વારા ખરીર્દવામા ંઆવતો વીમો.   

થડા ર્પાટી વીમાને ‘જવાબર્દારી વીમો’ ર્પણ કહવેાય છે. 

બજારમા ંલોકર્પ્રય બે મહત્ત્વપણૂા વીમાકવચની નીચે ચચાા કરવામા ંઆવી છેેઃ 

a) એક્ટ [જવાબર્દારી] ઓનલી ર્પોક્ષલસી: મોટર વાહન ધારા મજુબ, જાહરે માગો ર્પર ફરતા 
કોઈ ર્પણ વાહન માટે થડા ર્પાટીના જોખમ સામે સરંિણ મેળવવુ ં કે વીમો ઉતરાવવો 
ફરજજયાત છે.  
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ર્પોક્ષલસીમા ં વાહનના માક્ષલકની નીચેની બાબતો માટે કાયરે્દસર જવાબર્દારી અર્દા કરવા 
વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે:  

 થડા ર્પાટીની ઇજા કે તેના મતૃ્ય ુસામે 

 થડા ર્પાટીની સરં્પર્િના નકુસાન સામે  

મતૃ્ય ુ કે ઇજા અને નકુસાનના સબંધંમા ં અમયાારર્દત રકમ સામે જવાબર્દારી આવરી લેવામા ં
આવે છે.  

મોટર અકસ્માતના કારણે મતૃ્ય ુ કે ઇજા થાય તો થડા ર્પાટી ર્પીરડતોને વળતર ચકૂવવા માટેના 
ર્દાવાઓ મોટર એસ્ક્સડન્ટટ ક્લેમ રટ્રબ્યનુલ (એમએસીટી)મા ંફરરયાર્દ કરવામા ંઆવે છે.  

b) રે્પકેજ ર્પોક્ષલસી /ર્વસ્તતૃ ર્પોક્ષલસી: (ર્પોતાનુ ંનકુસાન + થડા ર્પાટી જવાબર્દારી) 

ઉર્પરોક્ત બાબતો ઉર્પરાતં, ચોક્કસ સકંટો (મોટર વાહનોના ર્પોતાના નકુસાન તરીકે ઓળખાય 
છે)ને કારણે વાહનને થતુ ંનકુસાન ર્પણ આવરી લેવામા ંઆવે છે, જે ઘોર્ષત મલૂ્ય (આઇડીવી 
કહવેાય છે – જેની ચચાા પ્રકરણ 5મા ં થઈ છે) અને ર્પોક્ષલસીમા ંઅન્ટય શરતો અને ર્નયમોને 
આર્ધન છે. તેમાથંી કેટલાકં સકંટ આગ લાગવી, ચોરી થવી, તોફાન થવુ ંઅને હડતાલ ર્પડવી, 
ધરતીકંર્પ થવો, પરૂ આવવુ,ં અકસ્માત થવો વગેરે છે.  
 

કેટલીક વીમાકંર્પનીઓ અકસ્માત સ્થળેથી વકાશોર્પ સધુી લઈ જવાના ટોઇંગ ચાજીસ ર્પણ ચકૂવે 
છે. તેમા ંએક્ટ (લાઇક્ષબક્ષલટી) ઓનલી ર્પોક્ષલસી હઠેળ ફરજજયાત પ્રાપ્ત વીમાકવચ ઉર્પરાતં આગ 
અને/અથવા ચોરીના જોખમનુ ંમયાારર્દત વીમાકવચ ર્પણ ઉર્પલબ્ધ છે.  

આ ર્પોક્ષલસી વાહનમા ં રફટ ઉર્પકરણોના નકુસાનના જોખમ, મસુાફરો,  કામચલાઉ કે કાયમી 
િાઇવર માટે ખાનગી કાર ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ અંગત અકસ્માત વીમાકવચ; કમર્શિયલ વાહનોમા ં
કમાચારીઓ અને ભાડંુ ન ચકૂવતા મસુાફરોની કાયરે્દસર જવાબર્દારી સામે ર્પણ વીમાકવચ 
પ્રર્દાન કરી શકે છે. વીમાકંર્પનીઓ બે્રકડાઉનના કેસમા ં મફત કટોકટીયકુ્ત સેવાઓ અથવા 
વૈકન્સલ્ર્પક કારના ઉર્પયોગની સેવા ર્પણ પ્રર્દાન કરે છે. 

2. બાકાત રાખવામા ંઆવેલી બાબતો 

આ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ બાકાત રાખવામા ંઆવેલી કેટલીક મહત્ત્વપણૂા બાબતોમા ંઅમાન્ટય િાઇર્વિંગ 
લાઇસન્ટસ સાથે િાઇર્વિંગ કરવાના કારણે અથવા શરાબના નશામા ંિાઇર્વિંગ કરવાથી થતો ઘસારો, 
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બે્રકડાઉન, આનષુકં્ષગક હાર્ન અને નકુસાન છે. `ઉર્પયોગ કરવા માટે મયાાર્દાઓ' ને સસુગંત ન હોય 
તે રીતે વાહનના ઉર્પયોગ સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતુ ંનથી.  

3. વીમાકૃત રકમ અને પ્રીર્મયમ 

મોટર ર્પોક્ષલસીમા ંવાહનની વીમાકૃત રકમને વીમાધારકનુ ંઘોર્ષત મલૂ્ય (આઇડીવી) કહવેાય છે.  

વાહનની ચોરી થઈ જાય કે અકસ્માતમા ં વાહન રરરે્પર ન થઈ શકે તેટલી હરે્દ સપંણૂાર્પણે 
નકુસાનગ્રસ્ત થાય, તો ર્દાવાની રકમ આઇડીવીના આધારે નક્કી થશે. વાહનની આઇડીવી વીમાની 
શરૂઆત/રરન્ટયઅૂલ સમયે વીમા માટે રજૂ કરવામા ંઆવેલા વાહનના મોડલ અને ઉત્ર્પાર્દક/ડીલસાની 
બ્રાન્ટડની વેચાણરકિંમત અને તેમાથંી ર્પરરર્શષ્ટ મજુબ ધસારાનુ ંમલૂ્ય બાર્દ કરતા પ્રાપ્ત થતી રકમને 
આધારે નક્કી કરવામા ંઆવે છે.  

5 વષાથી વધારે જૂનુ ં અને કંર્પનીએ મોડલ બધં કરી ર્દીધુ ં હોય તેવા વાહનની આઇડીવી 
વીમાકંર્પનીઓ અને વીમાધારક વચ્ચે સમજૂતીના આધારે નક્કી થાય છે.   

રેરટિંગ/પ્રીર્મયમની ગણતરી વીમાધારકના ઘોર્ષત મલૂ્ય, ઘન િમતા, ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તાર, વાહનના 
ઉત્ર્પાર્દનના વષા વગેરે ર્પરરબળો ર્પર આધારરત હોય છે.  

સ્વયચંકાસણી 3 

મોટર વીમો કોના નામે લેવો જોઈએ? 

I. રરજનલ ટ્રાન્ટસર્પોટા  ઓથોરરટીમા ંજેના નામે વાહન રજજસ્ટર થયુ ંહોય તે વાહનમાક્ષલકના નામે 

II. જો વાહનનુ ં િાઇર્વિંગ તેની માક્ષલક ન હોય તેવી વ્યસ્ક્ત કરતી હોય, તો વાહનનુ ં િાઇર્વિંગ 
કરનાર વ્યસ્ક્તના નામે, જે રરજનલ ટ્રાન્ટસર્પોટા  ઓથોરરટીની મજૂંરીને આર્ધન છે 

III. વાહનમાક્ષલક સરહત તેમના ર્પરરવારના કોઈ ર્પણ સભ્યના નામે, જે રરજનલ ટ્રાન્ટસર્પોટા  
ઓથોરરટીની મજૂંરીને આર્ધન છે 

IV. જો વાહનનુ ંિાઇર્વિંગ તેની માક્ષલક ન હોય તેવી વ્યસ્ક્ત કરતી હોય, તો મખુ્ય ર્પોક્ષલસી વાહનના 
માક્ષલકના નામે લેવી જોઈએ અને વાહનનુ ં િાઇર્વિંગ કરનાર વ્યસ્ક્તના નામે વધારાનુ ં કવચ 
લેવુ ંજોઈએ. 
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સારાશં 

a) ગહૃસ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી એ ર્પોક્ષલસીમા ંઉલ્લેક હોય તેવા સકંટ કે જોખમથી વીમાકૃત સરં્પર્િને 
નકુસાન થાય તો તેની સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે. તેમા ંઆવરી લેવાયેલા જોખમો કે સકંટ 
સ્ર્પષ્ટ કરેલા હશે. 

b) ગહૃસ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી મકાનના માળખાનુ ં અને તેની ચીજવસ્તઓુનુ ં આગ, તોફાન, ર્પાઇર્પ 
ફાટવા, ધરતીકંર્પ વગેરે જોખમ સામે કવચ પ્રર્દાન કરે છે. આ માળખા ઉર્પરાતં તેમા ંચોરી, 
લ ૂટંફાટ, ઘરફોડી સામે ર્પણ કવચ મળે છે.  

c) રે્પકેજ કે અમ્પબે્રલા કવસા ર્સિંગલ ર્દસ્તાવેજ હઠેળ મળે છે અને ર્વર્વધ વીમાકવચને આવરી લે છે.  

d) સામાન્ટય રીતે ગહૃસ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીમા ં વીમાકૃત રકમ ગણવાની બે ર્પદ્ર્ત હોય છેેઃ એક, 
બજારમલૂ્ય (એમવી) અને બીજી, રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુ(આરઆઇવી). 

e) સામાન્ટય રીતે દુકાનર્દારની વીમા ર્પોક્ષલસીમા ંઆગ, ધરતીકંર્પ, પરૂ કે બર્દઇરાર્દાપવૂાક નકુસાન 
ર્પહોંચાડવાના કારણે અને ચોરીમા ં દુકાનના માળખા અને તેની ચીજવસ્તઓુના નકુસાન સામે 
વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. દુકાનના વીમામા ંવ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ સામેનુ ંસરંિણ ર્પણ 
સામેલ હોઈ શકે છે. 

f) મોટરવીમામા ંઅકસ્માત અને અન્ટય કારણોસર વાહનને થતુ ંનકુસાન આવરી લેવામા ંઆવે છે. 
તેમા ંવાહનના માક્ષલકની તેમના વાહનો દ્વારા થતા અકસ્માતનો ભોગ બનેલા ર્પીરડતોને વળતર 
ચકૂવવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી ર્પણ આવરી લેવામા ંઆવે છે. 

 

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો 

a) ગહૃસ્થ વીમો  

b) દુકાનર્દારનો વીમો 

c) મોટર વીમો  

 

સ્વયચંકાસણીના જવાબો 

જવાબ 1 
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સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

મોટા ભાગના જોખમો આવરી લેતી ર્વસ્તતૃ વીમા ર્પોક્ષલસીના ઓછા ખચાાળ ર્વકલ્ર્પ તરીકે સકંટનો 
સ્ર્પષ્ટ ઉલ્લેખ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી ખરીર્દી શકાય છે. 

જવાબ 2  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

દુકાનર્દાર વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ, વીમાધારક વધારાના ‘રફક્સ્ડ પ્લેટ ગ્લાસ અને સેર્નટરી રફરટિંગ્સ’ 
કવચનો ર્વકલ્ર્પ ર્પસરં્દ કરી શકે છે. તેમા ં રફકસ્ડ ગ્લાસ, સેર્નટરી રફરટિંગ્સ અને ર્નયોન સાઇનની 
આકસ્સ્મક નકુસાની કામે કવચ મળશે.  

જવાબ 3  

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

મોટર વીમો રરજનલ ટ્રાન્ટસર્પોટા  ઓથોરરટી (આરટીએ)મા ં વાહન જેના નામે રજજસ્ટડા હોય તે 
વાહનમાક્ષલકના નામે લેવો જોઈએ. 

સ્વય-ંચકાસણીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

ગહૃસ્થ વીમામા ં 

I. સોનુ ંઅને ચારં્દીના આભષૂણો આવરી લેવાય છે  

II. કોઈ વ્યસ્ક્તની દુકાનની ચીજવસ્તઓુને આવરી લેવાય છે 

III. ર્પરરવાર દ્વારા માક્ષલકીની એકથી વધ ુકારને આવરી લેવાય છે  

IV. ર્પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામા ંઆવેલા ર્પાસાલને આવરી લેવાય છે  

પ્રશ્ન 2  

ગહૃસ્થ વીમામા ંઆવરી લેવાય છે 

I. મકાનુ ંમાળખુ ંજ  

II. મકાનની ચીજવસ્તઓુ જ  

III. માળખુ ંઅને ચીજવસ્તઓુ બનેં  
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IV. વીમાધારક ઘરે ન હોય ત્યારે માળખુ ંઅને ચીજવસ્તઓુ બનેં 

પ્રશ્ન 3 

દુકાનર્દારના વીમામા ંનીચેમાથંી શુ ંઆવરી લેવાત ુ ંનથી? 

I. બધં ર્પડલેી મશીનરી  

II. બર્દઇરાર્દાપવૂાક નકુસાન  

III. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ  

IV. વીમાધારક દ્વારા જાણીજોઈને ભાગંફોડ  

પ્રશ્ન 4 

સામાન્ટય રીતે દુકાનર્દારના વીમામા ંનીચેનામાથંી શુ ંઆવરી લેવાત ુ ંનથી 

I. વ્યાવસાર્યક સકુંલોમા ંબોક્સ/કાઉન્ટટરમા ંરહલેા રૂર્ર્પયા  

II. બેન્ટકથી વ્યાવસાર્યક સકુંલોથી નાણાનુ ંર્પરરવહન 

III. વ્યાવસાર્યક સકુંલોમા ંર્તજોરીમા ંરહલેા નાણા ં 

IV. ગ્રાહકો દ્વારા વ્યાવસાર્યક સકુંલોમા ંલઈ જવાતા નાણા.ં 

પ્રશ્ન 5 

દુકાન વીમામા ંઆવરી લેવામા ંઆવે છે  

I. કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતા  

II. વીમાધારકની અપ્રમાક્ષણકતા  

III. ગ્રાહકોની અપ્રમાક્ષણકતા 

IV. ર્ધરાણકારની અપ્રમાક્ષણકતા 

 

સ્વય-ંચકાસણીના પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 
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ગહૃસ્થ વીમામા ંસોના અને ચારં્દીના આભષૂણોને આવરી લેવાયા છે. 

જવાબ 2 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

ગહૃસ્થ વીમામા ંમકાનનુ ંમાળખુ ંઅને ચીજવસ્તઓુને આવરી લેવામા ંઆવે છે.  

જવાબ 3 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

દુકાનર્દારના વીમામા ં વીમાધારક દ્વારા જાણીજોઈને કરવામા ં આવતી ભાગંફોડને આવરી લેવાઈ 
નથી. 

જવાબ 4 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

દુકાનર્દારના વીમામા ંસામાન્ટય રીતે ગ્રાહક દ્વારા વ્યવસાર્યક સકુંલ સધુી લાવવામા ંઆવતા નાણાનેં 
આવરી લેવાયા નથી. 

જવાબ 5 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

દુકાન વીમામા ંકમાચારીઓના અપ્રમાક્ષણક કૃત્યને આવરી લેવામા ંઆવ્યુ ંછે. 
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પ્રકરણ 15 

વેર્પારી વીમો 
 

પ્રસ્તાવના 

અગાઉના પ્રકરણમા ંઆર્પણે ર્વર્વધ પ્રકારના વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો અભ્યાસ કયો, જે વ્યસ્ક્તઓ અને 
ગહૃસ્થના માક્ષલકો સાથે સબંરં્ધત જોખમને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે. ર્પણ અન્ટય પ્રકારના ગ્રાહકોનો 
વગા છે, જેની જરૂરરયાતો જુર્દી છે. તેઓ વાક્ષણજ્જયક કે વ્યાવસાર્યક ઉદ્યોગસાહસો કે કંર્પનીઓ છે, જે 
ર્વર્વધ પ્રકારની ચીજવસ્તઓુ અને સેવાઓની સાથે સકંળાયેલ છે. આ પ્રકરણમા ં આર્પણે આ 
સેગમેન્ટટ દ્વારા સામનો કરવો ર્પડ ે તેવા જોખમનો વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવા ઉર્પલબ્ધ વીમા 
ઉત્ર્પાર્દનોનો ર્વચાર કરીશુ.ં 

અભ્યાસના મદુ્દા 
 

A. સરં્પર્િ/ફાયર વીમો 
B. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ વીમો 
C. ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસી 
D. મની વીમા ર્પોક્ષલસી 
E. બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી 
F. બેન્ટકસા િર્તપરૂ્તિ વીમા ર્પોક્ષલસી 
G. જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસી 
H. એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમા ર્પોક્ષલસી 
I. ઔદ્યોક્ષગક તમામ જોખમ વીમા ર્પોક્ષલસી 
J. ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસી 
K. જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસી 

 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની બાબતો સમજવા સિમ હોવા જોઈએ: 

1. સરં્પર્િ/ફાયર વીમાની ભલામણ કરવા 
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2. ર્પરરણામકારક નકુસાન (ફાયર) વીમાની વ્યાખ્યા 
3. ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસીની રડઝાઇન કરવા 
4. મની વીમા ર્પોક્ષલસી સમજાવવા 
5. બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી સમજાવવા 
6. બેન્ટકસા િર્તપરૂ્તિ વીમાની વ્યાખ્યા કરવા 
7. જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસી રજૂ કરવા 
8. એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમા ર્પોક્ષલસીનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા 
9. ઔદ્યોક્ષગક ઓલ રરસ્ક (તમામ જોખમો) વીમા ર્પોક્ષલસીનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા 
10. ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસીની સકં્ષિપ્ત રજૂઆત કરવા 
11. જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસીનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા 
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A. સરં્પર્િ / ફાયર વીમો 

વાક્ષણજય સાહસોને ર્વસ્તતૃ રીતે જોઈએ તો બે પ્રકારમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે: 

 લઘ ુઅને મધ્યમ ઉદ્યોગસાહસો [SMEs] અને 

 મોટા વ્યાવસાર્યક ઉદ્યોગસાહસો 

ઐર્તહાર્સક રીતે જોઈએ તો, સાધારણ વીમા િેત્ર મોટા ભાગે આ ગ્રાહકોની જરૂરરયાતોને પરૂી 
ર્પાડીને ર્વકસ્યુ ંછે. 

વાક્ષણજય ઉદ્યોગસાહસોને સાધારણ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનુ ં વેચાણ કરવા તેમની જરૂરરયાતોને વીમા 
ઉત્ર્પાર્દનો સાથે સાવચેતીપવૂાક મેળવવી ર્પડ ે છે. એજન્ટ્સ ર્પાસે ઉર્પલબ્ધ ઉત્ર્પાર્દનોની પરૂતી 
સમજણ હોવી જોઈએ. ચાલો આર્પણે ટૂંકમા ંઆમાથંી કેટલાકં સાધારણ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો ચકાસીએ. 

સરં્પર્િ/ફાયર (આગ) વીમો 

ફાયર (આગ) વીમા ર્પોક્ષલસી વાક્ષણજય સકુંલો તેમજ ટ્રસ્ટમા ં કે કર્મશનમા ંસરં્પર્િના માક્ષલકો અને 
સરં્પર્િમા ંનાણાકીય રસ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ/નાણાકીય સસં્થાઓ માટે યોગ્ય છે.  

ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, પ્લાન્ટટ અને મશીનરી, ફર્નિચર, રફક્સચસા, રફરટિંગ્સ અને અન્ટય સામગ્રી, ચીજવસ્તઓુ અને 
પ્રરક્રયામા ં હોય તેવી ચીજવસ્તઓુ, સપ્લાયસા/ગ્રાહકના સકુંલોમા ં હોય તેવી ચીજવસ્તઓુ, 
સકુંલોમાથંી કામચલાઉ ધોરણે રરરે્પરરિંગ માટે ખસેડવામા ં આવેલી મશીનરી જેવી તમામ સ્થાવર 
અને જગંમ સરં્પર્િઓને વીમાકૃત કરી શકાય છે. વ્યવસાયને પવૂાવત કરવા માટે નકુસાન થયેલી 
સરં્પર્િને પનુેઃસ્થાર્ર્પત કરવી અને પનુેઃર્નર્મિત કરવા નાણાકીય રાહત આવશ્યક છે. અહીં આગ 
વીમો તેની ભરૂ્મકા ભજવે છે.  

1. ફાયર ર્પોક્ષલસી વીમાકવચ શુ ંછે? 

ફાયર ર્પોક્ષલસી દ્વારા આવરી લેવાયેલા કેટલાકં સકંટોની ચચાા નીચે કરવામા ંઆવી છે. 

વાક્ષણજય જોખમો માટે ફાયર ર્પોક્ષલસી નીચેના સકંટો આવરી લે છે: 

 આગ લાગવી 
 વીજળી ર્પડવી 
 ર્વસ્ફોટ/આંતરરક સ્ફોટ  

 તોફાન હડતાલ અને બર્દઇરાર્દાપવૂાક નકુસાન  

 નકુસાનની અસર  
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 ર્વમાનને નકુસાન  

 ગાજવીજ સાથે પ્રચડં વરસાર્દ, વાવાઝોડંુ, ચક્રવાત, ર્દરરયાઈ તોફાન, પ્રચડં તોફાન, 
ર્વનાશક વટંોળ, પરૂ અને જળપ્રલય 

 ધરતીકંર્પ 

 ખડક ધસી ર્પડવા સરહત ભસૂ્ખલન અને જમીન બેસી જવી  
 ર્પાણીની ટાકંીઓ, ઉર્પકરણો અને ર્પાઇર્પો ફાટવી અને છલકાઈ જવી 
 ર્મસાઇલ ર્પરરિણ કામગીરી 
 ઓટોમેરટક સ્સ્પ્રન્ટકલર ઇન્ટસ્ટોલેશનમાથંી લીકેજીસ 

 ર્દાવાનળ 

વ્યસ્ક્તગત અને રરટેલ વીમાથી વાક્ષણજય વીમાને અલગ કરતી બે મહત્ત્વપણૂા ર્વશેષતાઓ છે. 

a) વ્યસ્ક્તઓ કરતા કંર્પનીઓ કે વ્યાવસાર્યક ઉદ્યોગસાહસોને મોટા વીમાની જરૂર હોય છે. તેનુ ં
કારણ એ છે કે વ્યસ્ક્તગત સરં્પર્િઓ કરતા વાક્ષણજય સાહસોની સરં્પર્િઓનુ ંમલૂ્ય અત્યતં 
ઊંચુ ંહોય છે. તેમનુ ંનકુસાન કે ખોટ કંર્પનીના ભર્વષ્ય અને અસ્સ્તત્વ ર્પર અસર કરી શકે 
છે. 

b) વાક્ષણજય સાહસના વીમા માટેની માગ ઘણી વખત ફરજજયાત હોય છે અથવા કાયરે્દસર કે 
અન્ટય જરૂરરયાતો દ્વારા આવશ્યક બનાવવામા ંઆવે છે. ર્દાખલા તરીકે, જયારે પ્લાન્ટ્સ અને 
સરં્પર્િઓ બેન્ટક લોન મારફતે સ્થાર્ર્પત કરવામા ંઆવે છે ત્યારે તેમનો વીમો લોનની એક 
શરત હોઈ શકે છે. ભારતમા ંઅનેક કોર્પોરેટ સાહસો વ્યાવસાર્યક ધોરણે સચંાક્ષલત કંર્પનીઓ 
છે અને તેમાથંી અનેક બહરુાષ્ટ્રીય છે. 

તેમણે ગણુવિાના માર્પરં્દડો વૈર્શ્વક જાળવવા ર્પડ ે છે, જેમા ંજોખમ વ્યવસ્થાર્પનની યોગ્ય 
વ્યહૂરચનાઓ અને તેમની સરં્પર્િઓનુ ંસરંિણ કરવા વીમાનો સ્વીકાર સામેલ છે.  

ઉર્પરોક્ત સકંટો કે જોખમોમાથંી થતા કોઈ ર્પણ પ્રકારના નકુસાનને ર્પોક્ષલસી દ્વારા આવરી લેવાય છે, 
જેમાથંી કેટલીક બાબતો બાકાત છે.  
 

 

2. બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો કઈ છે? 

આ બાબતો છે: 
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a) અર્પવાર્દરૂર્પ જોખમોના કારણે નકુસાની જેમ કે 

i. યદુ્ અને યદુ્ જેવી પ્રવરૃ્િઓ 

ii. ર્પરમાણ ુજોખમો 
iii. આયનીકરણ અને ર્વરકરણ ઉત્સર્જન 

iv. પ્રદૂષણ અને ચેર્પના કારણે નકુસાન 

b) સાધારણ વીમામા ંઅન્ટય ર્પોક્ષલસીઓ દ્વારા આવરી લેવાયેલા સકંટો 

i. મશીનરી બધં ર્પડી જવી,  
ii. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ 

વધારાના કવચ 

જોકે કેટલાકં જોખમોને વધારાનુ ંપ્રીર્મયમ ચકૂવીને આવરી શકાય છે, જેમ કે ધરતીકંર્પ, આગ અને 
આંચકો; વીમાકૃત જોખમના ર્પરરણામે વીજળી ગલૂ થવાથી કોલ્ડ સ્ટોરેજમા ં ચીજવસ્તમુા ં સડો, 
કાટમાળ દૂર કરવામા ં થતો વધારાનો ખચા, ર્પોક્ષલસી દ્વારા આવરી લેવાયેલી રકમથી વધારે 
આરકિટેક્ટ, કન્ટસક્લ્ટિંગ એન્સન્ટજનીયસા ફી,  એકાએક આગ લાગવી અને ર્પોતાના વાહનોના કારણે 
નકુસાનની અસર. 

3. ર્વર્વધ પ્રકારની ફાયર ર્પોક્ષલસી 

સાધારણ રીતે ફાયર ર્પોક્ષલસીઓ 12 મરહના ગાળા માટે ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે. ફક્ત મકાનો માટે 
વીમાકંર્પનીઓ લાબંા ગાળાની એટલે કે 12 મરહનાના સમયગાળા માટે ર્પોક્ષલસીઓ ઓફર કરે છે. 
કેટલાકં કેસમા ંટૂંકા ગાળાની ર્પોક્ષલસીઓ ર્પણ ઇશ્ય ૂથાય છે, જે માટે ટૂંકા ગાળાના માર્પ લાગ ુર્પડ ે
છે. 

4. બજારમલૂ્ય અથવા રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુર્પોક્ષલસીઓ  

નકુસાન થવાના સજંોગોમા,ં સામાન્ટય રીતે વીમાકંર્પની બજારમલૂ્ય [જે ઘસારાનુ ંમલૂ્ય બાર્દ કયાા 
ર્પછીનુ ં મલૂ્ય છે] ચકૂવશે. જોકે રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુ ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકંર્પનીઓ નકુસાનગ્રસ્ત 
સરં્પર્િને નવી સરં્પર્િ દ્વારા રરપ્લેસ માટેનો ખચા ચકૂવશે. નવી રરપ્લેસમેન્ટટ વેલ્ય ુપ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરવા 
વીમાકૃત રકમ જરૂરી છે, નહીં કે સામાન્ટય ફાયર ર્પોક્ષલસી હઠેળ બજારમલૂ્ય.  

રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુ ર્પોક્ષલસીઓ ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, પ્લાન્ટટ, મશીનરી અને ફર્નિચર, રફક્સચર, રફરટિંગ્સને 
આવરી લેવા માટે ઇશ્ય ૂથાય છે. આ ર્પોક્ષલસીઓ ચીજવસ્તઓુને આવરી લેવા ઇશ્ય ૂથતી નથી, જેને 
બજારમલૂ્યના આધારે આવરી લેવામા ંઆવે છે. 
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5. ઘોર્ષત ર્પોક્ષલસી 

ગોર્દામમા ંસગં્રહ કરેલી ચીજવસ્તઓુને ઘોર્ષત ર્પોક્ષલસી તરીકે ઓળખાતા વીમાકવચ દ્વારા આવરી 
શકાય છે, કારણ કે આ પ્રકારની ચીજવસ્તઓુ તેમના પ્રમાણમા ંવધઘટ થવાને આર્ધન હોય છે. 
વીમાકૃત રકમ ઊંચુ ં મલૂ્ય હોવુ ં જોઈએ, જેને ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ગોર્દામમા ંસગં્રહ 
કરવામા ંઆવશે તેવી અરે્પિા હોય છે. આ મલૂ્યના આધારે કામચલાઉ પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરવામા ં
આવે છે. ર્પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન સમંત સમયાતંરે વીમાધારકને તેની ચીજવસ્તઓુનુ ં મલૂ્ય 
જાહરે કરવુ ંર્પડ ેછે. આ મલૂ્યનો ર્પોક્ષલસીની મદુ્દતના અંતે પ્રીર્મયમ સાથે મેળ બેસાડવામા ંઆવે છે. 

6. ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીઓ  

અન્ટય પ્રકારની ર્પોક્ષલસી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસી છે. આ ર્પોક્ષલસીઓ ચીજવસ્તઓુ સગં્રહ માટે ઇશ્ય ૂથઈ શકે 
છે, જેનો સગં્રહ એક વીમાકૃત રકમ હઠેળ ર્વર્વધ ચોક્કસ સ્થળો ર્પર થાય છે. અનલુ્લેક્ષખત સ્થળો 
નહીં આવરી લેવામા ંઆવે. પ્રીર્મયમના ર્દર 10 ટકાના લોડ સાથે કોઈ એક સ્થળે વીમાધારકની 
ચીજવસ્તઓુને લાગ ુસૌથી ઊંચા ર્દર છે. આ ર્પોક્ષલસીઓને ફાયર ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીઓ ર્પણ કહવેાય 
છે, કારણ કે વીમાકૃત રકમ ર્વર્વધ સ્થળો ર્પર ‘તરલ’ હોય છે.  

પ્રીર્મયમના રેરટિંગનો આધાર છે: 

a) કબજાનો પ્રકાર –ઔદ્યોક્ષગક કે અન્ટય કોઈ. 

b) ઔદ્યોક્ષગક સકુંલમા ંસ્સ્થત તમામ સરં્પર્િ ર્પર ઉત્ર્પાર્દનોની બનાવટના આધારે એક રેટ લાગ ુ
ર્પડશે. 

c) ઔદ્યોક્ષગક સકુંલોની બહાર સ્સ્થર્ત સરુ્વધાઓનુ ં રેરટિંગ વ્યસ્ક્તગત સ્થળ ર્પર કબજાના 
પ્રકારના આધારે થશે. 

d) સ્ટોરેજ ર્વસ્તારનુ ંરેરટિંગ ચીજવસ્તઓુની જોખમકારક પ્રકૃર્ત ર્પર થશે.  

e) "વધારાના" વીમાકવચોને સમાવવા વધારાના પ્રીર્મયમ લગાવવામા ંઆવે છે. 

f) પ્રીર્મયમમા ં રડસ્કાઉન્ટટ અગાઉના ર્દાવા અને સકુંલોમા ંઆગ લાગવા સામે સ્થાર્ર્પત કરેલી 
સરુ્વધાઓના આધારે આર્પવામા ંઆવશે. 

g) પ્રીર્મયમમા ંઘટાડા માટે કોઈ વ્યસ્ક્ત તોફાન, હડતાલ, બર્દઇરાર્દાપવૂાકના નકુસાન સામેના 
કવચ અને પરૂ જૂથના સકંટ માટે કવચ લઈ શકે છે. 
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સ્વયચંકાસણી 1 

વાક્ષણજય જોખમ માટેની ફાયર ર્પોક્ષલસી  ________ના સકંટોને આવરે છે 

I. ર્વસ્ફોટ 

II. આંતરરક સ્ફોટ 

III. ઉર્પરોક્ત બનેં 

IV. ઉર્પરમાથંી એક ર્પણ નહીં 

B. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ વીમો 

આ પ્રકારનો વીમો ર્પરરણામી નકુસાન વીમો કે નફા વીમાની નકુસાની તરીકે ર્પણ જાણીતો છે. 

ફાયર વીમો વીમાકૃત જોખમો દ્વારા ક્ષબક્લ્ડિંગ, પ્લાન્ટટ, મશીનરી, રફક્સચસા, રફરટિંગ્સ, વાક્ષણજ્જયક 
ચીજવસ્તઓુ વગેરેને ચીજવસ્ત ુકે સરં્પર્િની નકુસાની સામે િર્તપરૂ્તિ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે. તેના 
ર્પરરણામે વીમાધારકના વ્યવસાયમા ં સપંણૂા કે આંર્શક ર્વિેર્પ ઊભો થઈ શકે છે, જેથી ર્વિેર્પના 
ગાળામા ંર્વર્વધ પ્રકારનુ ંઆર્થિક નકુસાન થાય છે.  

1. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકવચ 

ર્પરરણામરૂર્પી નકુસાન (સીએલ) ર્પોક્ષલસી [વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ (બીઆઇ)] કુલ નફાના નકુસાન માટે 
િર્તપરૂ્તિ પ્રર્દાન કરે છે – જેમા ંઅંર્તમ નકુસાન ઘટાડવા શક્ય તેટલી ઝડર્પથી વ્યવસાયને સામાન્ટય 
કરવા માટે વીમાધારકે ઉઠાવેલા ખચામા ંવધારા સાથે ચોખ્ખો નફો અને સ્થાયી ચાજીસ સામેલ છે. 
આવરી લેવાયેલ જોખમો અને શરતો ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસીના જોખમો અને શરતો સમાન હોય છે.  

ઉર્દાહરણ 

જો ધરતીકંર્પ થવાથી કાર ઉત્ર્પાર્દકના પ્લાન્ટટને નકુસાન થાય, તો ઉત્ર્પાર્દનમા ં નકુસાન થવાથી 
ઉત્ર્પાર્દકની આવકને નકુસાન થશે. વધારાના ખચાા સાથે આવકમા ંઆ નકુસાન વીમાકૃત જોખમનુ ં
ર્પરરણામ હોવાથી વીમાકંર્પની વળતર પ્રર્દાન કરી શકે છે. 

આ ર્પોક્ષલસી પ્રમાણભતૂ ફાયર અને ર્વશેષ જોખમ ર્પોક્ષલસી સાથે સયંકુ્ત રીતે જ લઈ શકાશે, કારણ 
કે પ્રમાણભતૂ ફાયર અને ર્વશેષ જોખમ ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવો કરવામા ંઆવે તો જ આ ર્પોક્ષલસી 
હઠેળ ર્દાવા સ્વીકાયા બને છે.  
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સ્વયચંકાસણી 2 

વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ વીમા ર્પોક્ષલસી  ____________સાથે સયંકુ્તર્પણે જ લઈ શકાશે. 

I. પ્રમાણભતૂ ફાયર અને ર્વશેષ સકંટ ર્પોક્ષલસી 
II. પ્રમાણભતૂ ફાયર અને ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી 
III. પ્રમાણભતૂ અને ર્વશેષ સકંટ ર્પોક્ષલસી 
IV. પ્રમાણભતૂ એન્સન્ટજનીયરરિંગ અને ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી 

  

C. ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસી 

આ ર્પોક્ષલસી કારખાના, દુકાનો, ઓરફસ, ગોર્દામો જેવા વાક્ષણજય સકુંલો માટે છે, જેમા ંચીજવસ્તઓુ, 
ફર્નિચર અને જરડત ચીજવસ્તઓુ તેમજ લોક ર્તજોરીમા ંરોકડ હોઈ શકે છે અને તેની ચોરી થઈ શકે 
છે. કવચની શક્યતા સ્ર્પષ્ટરર્પણે ર્પોક્ષલસીમા ંજણાવેલી હોય છે. 

1. ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલા જોખમો 

a) સકુંલોમા ં બળજબરીપવૂાક અને રહિંસક રીત વડ ે પ્રવેશ કયાા ર્પછી સરં્પર્િને નકુસાન અને 
હાર્ન અથવા સકુંલોમાથંી બળજબરીપવૂાક અને રહિંસક રીતે બહાર નીકળયા ર્પછી નકુસાન 
અને હાર્ન. 

b) ચોરી કે લ ૂટંફાટ દ્વારા વીમાકૃત સરં્પર્િ કે સકુંલોને નકુસાન. વીમાકૃત સરં્પર્િ વીમાકૃત 
સકુંલોમાથંી ગમુ થઈ જાય અને અન્ટય કોઈ સકુંલોમાથંી ગાયબ ન થાય ત્યારે તેને આવરી 
લેવામા ંઆવે છે. 
 

2. A) કેશ કવર 

ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસીમા ં રોકડ કવચ મહત્ત્વપણૂા ભાગ છે. જયારે રોકડ ચોરી થઈ શકે નહીં તેવી 
સરુક્ષિત જગ્યાએ હોય અને માન્ટયતાપ્રાપ્ત ર્નમાાણ અને રડઝાઇન ધરાવે ત્યારે ર્પોક્ષલસી કાયારત હોય 
છે. રોકડ વીમા કવચ મજૂંર કરવા માટે સામાન્ટય લાગ ુસ્સ્થર્તઓ નીચે મજુબ છેેઃ 

a) મળૂ ચાવીનો ઉર્પયોગ કયાા ર્પછી સેફમાથંી રોકડ ગમુાવવા બર્દલ મળતુ ંવીમાકવચ એવી 
સ્સ્થર્તમા ં જ જોખમને આવરી લે છે, જેમા ં આ પ્રકારની ચાવી તોફાન કે ધમકી દ્વારા 
મેળવવામા ંઆવી હોય કે ર્દબાણપવૂાક મેળવવામા ંઆવી હોય.  
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b) ર્તજોરીમા ં રોકડ રકમની સપંણૂા યાર્દી અન્ટય કોઈ સ્થળે સરુક્ષિત રાખવામા ં આવે છે. 
વીમાકંર્પનીની જવાબર્દારી આ પ્રકારના રેકોડ્ાસ ર્દશાાવી વાસ્તર્વક રકમ સધુી મયાારર્દત હોય 
છે.  

B) પ્રથમ નકુસાન વીમો (ફસ્ટ લોસ વીમો) 

મોટા જ્થામા ંર્પણ નીચુ ંમલૂ્ય (ગાસંડીમા ંકર્પાસ, ખાડં વગેરે જેવા) જેવા કેસમા ંએક જ પ્રસગેં 
સપંણૂા ચીજવસ્ત ુગમુાવવાન ુજોખમ ઓછં ગણવામા ંઆવે છે. જયારે સપંણૂા ચીજવસ્તનુ ુ ંજોખમ 
આવરી લેવામા ં આવે છે ત્યારે ચોરી થઈ શકે તેવી ચીજવસ્તનુ ુ ં મલૂ્ય સભંર્વત મહિમ 
નકુસાની અને મહિમ નકુસાની માટે ચાર્જ કરવામા ંઆવેલ પ્રીર્મયમ તરીકે કરવામા ંઆવે છે. 
એવુ ંધારવામા ંઆવે છે કે તાત્કાક્ષલક બીજી વખત ચોરી નહીં થાય અથવા વીમાધારક વધારાની 
સરુિા લઈ શકે છે.  

C) ફાયર વીમાની જેમ સ્ટોકના સબંધંમા ંર્પણ ડકેલેરેશન કવચ અને ફ્લોટર કવચ શક્ય છે. 

3. બાકાત રાખવામા ંઆવેલી બાબતો 

ર્પોક્ષલસીમા ંસકુંલોમા ંકાયરે્દસર પ્રવેશ ધરાવતા કમાચારીઓ, ર્પરરવારના સભ્યો કે અન્ટય વ્યસ્ક્તઓ 
દ્વારા ચોરીને કવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતુ ંનથી, કે તેમા ંસામાન્ટય ચોરી કે ઉઠાતંરીને ર્પણ સામેલ 
કરવામા ંઆવતી નથી. તેમાથંી આગ કે પ્લેટ ગ્લાસ ર્પોક્ષલસી દ્વારા થતા નકુસાનને ર્પણ બાકાત 
રાખવામા ંઆવ્યા ંછે.  
 

 

4. એક્સટેન્ટશન 

વધારાનુ ં પ્રીર્મયમ ચકૂવીને ર્પોક્ષલસીને તોફાન, હડતાલ અને આતકંવાર્દી જોખમો સધુી લબંાવી 
શકાય છે.  

5. પ્રીર્મયમ 

ચોરી કે લ ૂટંફાટની ર્પોક્ષલસી માટે પ્રીર્મયમના ર્દરનો આધાર વીમાકૃત સરં્પર્િ, વીમાકૃતના નૈર્તક 
જોખમ, સકુંલોનુ ં ર્નમાાણ અને સ્થળ, સરુિા સબંરં્ધત ર્પગલા ં (ર્દાખલા તરીકે, વોચમેન, ચોરીની 
ચેતવણી આર્પતો એલામા), અગાઉના ર્દાવાના અનભુવો વગેરે ર્પર છે.  

ર્દરખાસ્ત ફોમામા ં આરે્પલી ર્વગતો ઉર્પરાતં ઊંચુ ં મલૂ્ય સકંળાયેલુ ં હોય ત્યા ં વીમાકંર્પનીઓ દ્વારા 
જોખણનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ પવૂા-સ્વીકાયા ચકાસણી હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  
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સ્વયચંકાસણી 3 

ચોરી કે લ ૂટંફાટની ર્પોક્ષલસી માટે પ્રીર્મયમનો આધાર ______________ ર્પર છે. 

I. વીમાકૃત ર્પોક્ષલસીના પ્રકાર 

II. વીમાધારકના નૈર્તક જોખમ 

III. સકુંલોનુ ંબાધંકામ અને સ્થળ 

IV. ઉર્પરોક્ત તમામ 

  

D. મની વીમા ર્પોક્ષલસી 

રોકડ રૂર્ર્પયાનુ ંસચંાલન કોઈ ર્પણ વેર્પાર કે વ્યવસાયમા ંમહત્ત્વપણૂા ભાગ છે. આ ર્પોક્ષલસીનો હતે ુ
બેન્ટકો અને ઔદ્યોક્ષગક વ્યાવસાર્યક સકુંલોને નાણાનંા નકુસાન સામે સરંિણ પ્રર્દાન કરવાનો છે. 
સકુંલોમા ંઅને તેની બહાર રોકડ રૂર્ર્પયાનુ ંજોખમ હોય છે. તમે રૂર્ર્પયા ઉર્પાડો, જમા કરો, ચકૂવણી 
કરો કે ઉઘરાવો ત્યારે ગેરકાયરે્દસર રીતે તેની ઉચાર્પત થઈ શકે છે.  

1. મની વીમા ર્પોક્ષલસીનુ ંકવચ 

જયારે તમે રોકડ, ચેક/ર્પોસ્ટલ ઓડાસા/ર્પોસ્ટલ સ્ટેમ્પર્પનુ ંસચંાલન કરો નાણાકીય નકુસાની થઈ શકે 
છે, જેને આવરી લેવા મની વીમા ર્પોક્ષલસી બનાવવામા ં આવી છે. સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસી બે 
ર્વભાગમા ંવીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે 

a) સકં્રમણ ર્વભાગ  

વીમાધારક કે તેમના અર્ધકૃત કમાચારીઓ દ્વારા રોકડ રકમનુ ં વહન કરવામા ંઆવે છે ત્યારે 
ચોરી કે લ ૂટંફાટના ર્પરરણામે થતા નાણાકીય નકુસાનને તેમા ંઆવરી લેવામા ંઆવે છે. 

સકં્રમણ ર્વભાગમા ંબે ચોક્કસ પ્રકારની રકમ હોય છે: 

i. વહનર્દીઠ મયાાર્દાેઃ આ મહિમ રકમ છે, જેની વીમાકંર્પનીઓને ર્દરેક નકુસાનીના સબંધંમા ં
ચકૂવવાની જરૂર ર્પડી શકે છે.  

ii. ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન સકં્રમણમા ં અંર્દાજજત રકમ: આ એવી રકમનુ ં
પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે, જેના ર્પર પ્રીર્મયમના ર્દર લાગ ુકરી પ્રીર્મયમની રકમ નક્કી કરવામા ં
આવે છે.  
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ર્પોક્ષલસીઓ “ડકે્લેરેશન આધારે” ઇશ્ય ૂથઈ શકશે. એટલે વીમાકંર્પનીઓ સકં્રમણમા ંઅંર્દાજજત 
રકમ ર્પર કામચલાઉ પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરે છે અને વીમાધારક દ્વારા ઘોર્ષત ર્પોક્ષલસીના ગાળા 
ર્દરર્મયાન સકં્રમણમા ંવાસ્તર્વક રકમના આધારે ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત પણૂા થાય ત્યારે પ્રીર્મયમને 
સરભર કરે છે.  

b) સકુંલ ર્વભાગ  

આ ર્વભાગ ચોરી, લ ૂટંફાટ, ઘરફોડી, બળજબરીપવૂાક લ ૂટં/સલામત લોક વગેરે કોઈ વ્યસ્ક્તના 
સકુંલોમાથંી રોકડની નકુસાનીને આવરી લે છે. ર્પોક્ષલસીની અન્ટય ર્વશેષતાઓ ચોરી કે લ ૂટંફાટ 
વીમા જેવી છે, જેની આર્પણે ઉર્પર શીખવાના મદુ્દા 3મા ંચચાા કરી છે.  

2. બાકાત રાખવામા ંઆવેલી મહત્ત્વપણૂા બાબતો 

તેમા ંસામેલ છે: 

a) ખામી કે ત્રટુીના કારણે ખેંચ, 

b) અર્ધકૃત વ્યસ્ક્ત ર્સવાય અન્ટય વ્યસ્ક્તને સરુ્પરત કરવામા ંઆવેલા નાણાનંી નકુસાની અને  

c) તોફાન, હડતાલ અને આતકંવાર્દ: વધારાનુ ં પ્રીર્મયમ ચકૂવી આવીમાકવચને લબંાવી 
શકાય છે. 
 

3. એક્સટેન્ટશન 

વધારાનુ ંપ્રીર્મયમ ચકૂવી ર્પોક્ષલસીનુ ંવીમાકવચ વધારી શકાય છે: 

a) રોકડ લઈ જતી વ્યસ્ક્તઓની અપ્રમાક્ષણકતા, 

b) તોફાન, હડતાલ અને આતકંવાર્દી જોખમો 

c) વહેંચણીનુ ંજોખમ, જે કમાચારીઓને ર્પગારની ચકૂવણી ર્દરર્મયાન નકુસાન થાય છે 

4. પ્રીર્મયમ 

પ્રીર્મયમ ર્દર વીમાધારક, એક વખતે કંર્પનીની રોકડ વહન જવાબર્દારી, ચકુવણીની ર્પદ્ર્ત, 
સકંળાયેલ અંતર, હાથ ધરવામા ંઆવેલ સલામતીના ર્પગલા ંવગેરેના આધારે નક્કી કરવામા ંઆવે 
છે. ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત પણૂા થયાના 30 રર્દવસની અંર્દર ઘોષણાના આધારે આખુ ં વષા વાસ્તર્વક 
રોકડને અનરુૂર્પ પ્રીર્મયમને સરભર કરવામા ંઆવે છે.  
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સ્વયચંકાસણી 4 

મની વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ નીચેમાથંી શુ ંઆવરી લેવામા ંઆવે છે? 

I. ખામી કે ત્રટુીના કારણે ખેંચ 

II. ચોરીના કારણે કોઈ વ્યસ્ક્તના સકુંલમા ંરોકડનુ ંનકુસાન 

III. અર્ધકૃત વ્યસ્ક્ત ર્સવાય અન્ટય વ્યસ્ક્તને સરુ્પરત કરવામા ંઆવેલા નાણાનં ુ ંનકુસાન 

IV. તોફાન, હડતાલ અને આતકંવાર્દ 

E. બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી 

કંર્પનીઓને ર્પોતાના કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતા કે ગોટાળા જેવા વ્હાઇટ કોલર અર્પરાધોના કારણે 
નકુસાન વેઠવુ ં ર્પડ ે છે. બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી કમાચારીઓની બનાવટ, ઉચાર્પત, ચોરી, ખોટી 
રજૂઆત અને રડફોલ્ટ દ્વારા ગોટાળા કે અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે કંર્પનીઓને ઉઠાવવા ર્પડતા આર્થિક 
નકુસાન સામે વળતર ચકૂવે છે.  

1. બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકવચ 

તેમા ંપ્રત્યિ આર્થિક નકુસાન સામે વીમાકવચ આરે્પ છે, જેમા ંર્પરરણામરૂર્પી નકુસાન સામેલ નથી. 

a) નાણા, ર્સક્યોરરટીઝ કે ચીજવસ્તઓુના સરં્દભામા ંનકુસાન હોવુ ંજોઈએ  

b) ફરજ ર્પર હોય ત્યારે જ બનાવટ કે તેના જેવો ગોટાળો કે અર્પરાધ થવો જોઈએ;  

c) ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત પણૂા થયાના 12 મરહનાની અંર્દર કે કમાચારીનુ ંમતૃ્ય,ુ ર્નવરૃ્િ, રાજીનામુ ંકે 
બરતરફીમાથંી જે ર્પહલેા હોય તે ગાળામા ંનકુસાન જાણી શકાય છે  

d) ફરી નોકરીએ રાખવામા ંઆવ્યો હોય તેવા અપ્રમાક્ષણકતા કમાચારીના સબંધંમા ંકોઈ કવચ 
પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતુ ંનથી.  

2. બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસીના પ્રકાર 

ર્વર્વધ પ્રકારની બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી છે, જેની ચચાા નીચે કરવામા ંઆવી છેેઃ 

a) વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસી 

ફક્ત એક વ્યસ્ક્તની બાયધંરી આર્પવામા ંઆવે ત્યા ંઆ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીનો ઉર્પયોગ થાય છે. 
તેમા ંકમાચારીનુ ંનામ, તેનો હોદ્દો અને બાયંધરીની રકમ ચોક્કસ હોવી જોઈએ. 

b) સામરૂહક ર્પોક્ષલસી 
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આ ર્પોક્ષલસીમા ંબાયંધરી લાગ ુ ર્પડ ે તે તમામ કમાચારીઓના નામની યાર્દી સામેલ છે, જેમા ં
ર્દરેક કમાચારીઓની ફરજો અને તેમની અલગ-અલગ વીમાકૃત રકમ નોંધાયેલી હોય છે.  

c) ફ્લોરટિંગ ર્પોક્ષલસી અથવા ફ્લોટર 

આ ર્પોક્ષલસીમા ં યાર્દીમા ં સામેલ વ્યસ્ક્તઓના નામ અને ફરજો આવરી લેવાયેલ છે, ર્પણ 
બાયંધરીની વ્યસ્ક્તગત રકમને બર્દલે સપંણૂા જૂથ માટે બાયંધરીની ચોક્કસ રકમ “ફ્લોટ” 
કરવામા ં આવે છે. એટલે જયા ં સધુી વધારાના પ્રીર્મયમની ચકૂવણી દ્વારા મળૂ રકમ 
પનુેઃસ્થાર્ર્પત ન કરવામા ંઆવે ત્યા ંસધુી કોઈ ર્પણ એક કમાચારીના સબંધંમા ંકરવામા ંઆવેલો 
ર્દાવો ફ્લોટેડ ગેરેન્ટટીને ઘટાડ ેછે. 

d) ર્પોક્ષઝશન્ટસ ર્પોક્ષલસી 

આ સયંકુ્ત ર્પોક્ષલસી જેવુ ંછે, જેમા ંફરક એ છે કે સમયર્પત્રક ચોક્કસ રકમની ખાતરી હોય તેવી 
‘ર્પોક્ષઝશન્ટસ’ની યાર્દી રજૂ કરે છે અને નામનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો નથી. 

e) બ્લેન્ટકેટ ર્પોક્ષલસી 

આ ર્પોક્ષલસી નામ કે હોદ્દાને ર્દશાાવ્યા ર્વના તમામ કમાચારીઓને આવરી લે છે. વીમાકંર્પનીઓ 
દ્વારા કમાચારીઓ ર્વશે કોઈ પછૂર્પરછ કરવામા ં આવતી નથી. આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી મોટી 
સખં્યામા ં કમાચારીઓ ધરાવતી કંર્પનીઓ માટે જ અનકુળૂ છે અને સગંઠન કમાચારીઓના 
અગાઉની સ્સ્થર્તની પરૂતી પછૂર્પરછ કરે છે. ર્દાવાના કેસમા ં વીમાકંર્પનીઓને કમાચારીઓનો 
સરં્દભા ઉર્પલબ્ધ કરાવવો જોઈએ. આ ર્પોક્ષલસી મોટી અને પ્રર્તક્ષ્ઠત કંર્પનીઓને જ આર્પવામા ં
આવે છે.  

3. પ્રીર્મયમ 

પ્રીર્મયમના રેટનો આધાર વ્યવસાયના પ્રકાર, કમાચારીઓનો ર્દરજ્જો, ચકાસણી અને ર્નરીિણની 
વ્યવસ્થા ર્પર હોય છે.  

સ્વયચંકાસણી 5 

બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી ________________ સામે વળતર પ્રર્દાન કરે છે. 

I. કંર્પનીઓને તેમના કમાચારીઓના ગોટાળા કે અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે થતા નકુસાનની સામે 

II. કમાચારીઓને તેમની કંર્પનીના ગોટાળા કે અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે થતા નકુસાનની સામે 
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III. થડા ર્પાટીના ગોટાળા કે અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે કમાચારીઓ અને કંર્પનીઓને થતા આર્થિક 
નકુસાન સામે 

IV. કંર્પનીના વ્યવસ્થાર્પનના ગોટાળા કે અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે શેરધારકોને વેઠવા ર્પડતા આર્થિક 
નકુસાન સામે 

 

F. બેન્ટકસા િર્તપરૂ્તિ ર્પોક્ષલસી 

આ ર્વસ્તતૃ ર્પોક્ષલસી કે વીમાકવચ બેન્ટકો, એનબીએફસી અને નાણાકીય કામગીરીઓ સાથે 
સકંળાયેલી અન્ટય સસં્થાઓ માટે બનાવવામા ંઆવી છે, જે તેમના નાણા ંઅને સીક્યોરરટીઝ સબંરં્ધત 
ર્વશેષ જોખમો સામે વળતર પ્રર્દાન કરે છે.  

1. બેન્ટકસા િર્તપરૂ્તિ વીમા હઠેળ વીમાકવચ 

બેન્ટકરની જરૂરરયાતના આધારે આ ર્પોક્ષલસી ર્વર્વધ પ્રકારના કવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

a) આગ, ચોરી, લ ૂટં અને હડતાલના કારણે સકુંલોની અંર્દર રહલેી નાણા ં સીક્યોરરટીઝને 
નકુસાન થવુ ંકે હાર્ન થવી.  

b) જયારે સરં્પર્િને સકુંલની બહાર અર્ધકૃત કમાચારીઓને હાથમા ંલઈ જવામા ંઆવે છે ત્યારે 
કમાચારીઓની બેર્દરકારી સરહત કોઈ ર્પણ કારણ થતુ ંનકુસાન.  

c) ચેક, િાફ્ટસ, રફક્સ્ડ રડર્પોક્ષઝટ રસીર્દ વગેરેની બનાવટ કે તેની સાથે ચેડા ંથવા. 

d) ક્ષગરો કરેલી ચીજવસ્તઓુ અથવા નાણા/સીક્યોરરટીઝના સરં્દભામા ં કમાચારીઓની 
અપ્રમાક્ષણકતા.  

e) રજજસ્ટડા ર્પોસ્ટ ર્પાસાલ્સ દ્વારા રવાના થયેલી ચીજવસ્તઓુ. 

f) મલૂ્યાકંનકારની અપ્રમાક્ષણકતા.  

g) ‘જનતા એજન્ટ્સ’, ‘નાની બચત યોજના એજન્ટ્સ’ જેવા બેન્ટકના એજન્ટ્સ ર્પાસેથી નાણા ં
ગમુ થવા.  

આ ર્પોક્ષલસી સશંોધનના આધારે ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે, એટલે કે નકુસાન થયુ ંછે તેની જાણકારી 
મળે તે સમયગાળામા ંર્પોક્ષલસી િર્તપરૂ્તિ કરશે, નહીં કે નકુસાન થયુ ંત્યારે. ર્પણ નકુસાન થાય ત્યારે 
ર્પોક્ષલસી અસ્સ્તત્વમા ંહોવી જોઈએ. 
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સામાન્ટય રીતે નકુસાન થયાની જાણકારી મળયાની તારીખથી 2 વષા અગાઉના સમયગાળાની અંર્દર 
થયેલુ ંનકુસાન વળતરને ર્પાત્ર છે, જે નકુસાન થાય તે અગાઉ ર્પોક્ષલસીના અસ્સ્તત્વને આર્ધન છે.  

2. બાકાત રાખવામા ંઆવેલી મહત્ત્વપણૂા બાબતો 

તેમા ંસામેલ છે: 

a) વેર્પારી નકુસાન 

b) બેર્દરકારી 

c) સોફ્ટવેર અર્પરાધ અને 

d) ભાગીર્દારો/રડરેક્ટસાની અપ્રમાક્ષણકતા] 
 

 

 

3. વીમાકૃત રકમ 

બેન્ટકને વીમાકૃત રકમ નક્કી કરવી જોઈએ, જે સામાન્ટય રીતે પ્રથમ 5 ર્વભાગમા ંતરલ રહશેે. તેને 
‘મળૂભતૂ વીમાકૃત રકમ’ કહવેાય છે. મળૂભતૂ વીમાકૃત રકમ પરૂતી ન હોય તો ર્વભાગ (1) અને 
(2) માટે વધારાની વીમાકૃત રકમ ખરીર્દી શકાય છે. આ ર્પોક્ષલસી વધારાના પ્રીર્મયમની ચકૂવણી 
દ્વારા વીમાકૃત રકમની એક ફરજજયાત અને ઓટોમોરટક રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટને ર્પણ મજૂંરી આરે્પ છે.  

4. રેરટિંગ 

પ્રીર્મયમની ગણતરી નીચેના ર્પરરબળો ર્પર આધારરત છે: 

a) મળૂભતૂ વીમાકૃત રકમ 

b) વધારાની વીમાકૃત રકમ 

c) કમાચારીઓની સખં્યા 

d) શાખાઓની સખં્યા. 
 

સ્વયચંકાસણી 6 

બેન્ટકસા િર્તપરૂ્તિ વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ નીચેનામાથંી કયા જોખમને આવરી શકાશે? 
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I. આગ લાગવાથી સકુંલોની અંર્દર મની સીક્યોરરટીઝને નકુસાન કે હાર્નક થવી 
II. ચેકની બનાવટ કે તેની સાથે ચેડા ંથવા 
III. નાણા ંબાબતે કંર્પનીની અપ્રમાક્ષણકતા 
IV. ઉર્પરોક્ત તમામ 

G. જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસી 

તાજેતરના વષોમા ંભારત જ્વેલરી, ખાસ કરીને હીરાના આંતરરાષ્ટ્રીય વેર્પારના અગ્રણી કેન્ટર તરીકે 
બહાર આવ્યુ ં છે. આયાતી કાચા હીરા અહીં કરટિંગ અને  ર્પોક્ષલશ થાય છે અને ર્પછી દુર્નયાના 
ર્વર્વધ રે્દશોમા ંતેની ર્નકાસ થાય છે. તે જ્વેલરના તમામ પ્રકારના જોખમોનુ ંધ્યાન રાખે છે, જેમનો 
વ્યવસાય સોના અને ચારં્દીની ચીજવસ્તઓુ, હીરા અને રત્નો, કાડંા ઘરડયાળા જેવી ઊંચુ ં મલૂ્ય 
ધરાવતી ચીજવસ્તઓુ સાથે સકંળાયેલો છે. વેર્પારમા ં આ મોંઘી ચીજવસ્તઓુ મોટા જ્થામા ં
સકંળાયેલી હોય છે અને તેની અવરજવર ર્વર્વધ સકુંલો વચ્ચે થાય છે.  

1. જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસીનુ ંવીમાકવચ 

આ પ્રકારના જોખમ સામે જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસી વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે. તેને ચાર ર્વભાગમા ં
વહેંચવામા ં આવી છે. ર્વભાગ 1 હઠેળનુ ં વીમાકવચ ફરજજયાત છે. વીમાધારક અન્ટય ત્રણ 
ર્વભાગોનો લાભ લઈ શકે છે. આ રે્પકેજ ર્પોક્ષલસી છે.  

a) ર્વભાગ 1: આગ, ર્વસ્ફોટ, વીજળી ર્પડવાથી, ચોરી, ઘરફોડી, લ ૂટં, તોફાન, હડતાલ અને 
બર્દઇરાર્દાપવૂાક નકુસાન અને આતકંવાર્દના ર્પરરણામે વીમાકૃત સકુંલોમા ંસરં્પર્િને નકુસાન 
થવા સામે વીમાકવચ. 

b) ર્વભાગ 2: વીમાધારક અને અન્ટય ચોક્કસ વ્યસ્ક્તઓના કબજામા ં વીમાકૃત સરં્પર્િ હોય 
ત્યારે નકુસાન કે હાર્ન સામે વીમાકવચ. 

c) ર્વભાગ 3: જયારે આ પ્રકારની પ્રોર્પટીની અવરજવર રજજસ્ટડા વીમાકૃત ર્પાસાલ ર્પોસ્ટ, એર 
ફે્રઇટ વગેરે દ્વારા થાય ત્યારે કવસા લોસ કે નકુસાન 

d) ર્વભાગ 4: ર્વભાગ 1મા ંઉલ્લેક્ષખત સકંટો સામે સકુંલમા ંવેર્પાર અને ઓરફસ ફર્નિચર અને 
રફરટિંગ્સ માટે કવચ પ્રર્દાન કરવુ.ં 

પ્રીર્મયમની ગણતરી કરવા ર્દરેક ર્વભાગ માટે અલગથી રેરટિંગ થાય છે.  

2. તેમાથંી બાકાત રાખવામા ંઆવેલી મહત્ત્વપણૂા બાબતો:  
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a) એજન્ટ્સ, ર્દરજી, સોનાની અપ્રમાક્ષણકતા 
b) જાહરે પ્રર્દશાન ર્દરર્મયાન જાળવવામા ંઆવેલી સરં્પર્િ  

c) વ્યસ્ક્તગત હતે ુમાટે ધારણ કરવામા/ંસાથે રાખવામા ંઆવેલી જ્વલેરી ગમુાવવી  
d) વ્યાવસાર્યક કલાકો ર્સવાય સરુક્ષિત ન રાખવામા ંઆવેલી સરં્પર્િ  

e) રાતે રડસ્પ્લે ર્વન્ટડોમા ંરાખવામા ંઆવેલી પ્રોર્પટી 
f) વીમાધારકના કમાચારીઓ કે ર્પરરવારના સભ્યોના ર્દગાના કારણે નકુસાની આવરી લેવાતી 

નથી. સપંણૂા સરંિણ માટે વીમાધારકે ર્વશ્વાસઘાત સામે બાયધંરીનુ ંવીમાકવચ ર્પણ લેવુ ં
જોઈએ. 

સપંણૂા સરુિા માટે વીમાધારક દ્વારા રફડકે્ષલટી ગેરેન્ટટી કવર ર્પણ લેવુ ંજોઈએ. 
 

3. પ્રીર્મયમ 

ર્દરેક કેસની લાયકાતના આધારે જોખમોનુ ં રેરટિંગ થાય છે. પ્રીર્મયમના ર્વર્વધ ર્દર ર્વર્શષ્ટ સતત 
વોચમેન માટે રડસ્કાઉન્ટ્સ સાથે ર્દરેક ર્વભાગમા ંલાગ ુર્પડ ેછે, બધં આઇસી034 સાધારણ વીમો 209 
સરકિટ ટીવી/એલામા ર્સસ્ટમ, ર્વર્શષ્ટ સ્ટ્રોંગ રૂમ અને અન્ટય કોઈ સરુિા ઉર્પકરણ વગેરે માટે 

સ્વયચંકાસણી 7 

જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસીના કેસમા ંરજજસ્ટડા ર્પાસાલ દ્વારા ર્પરરવહન થતી વીમાકૃત સરં્પર્િને નકુસાન 
____________ હઠેળ આવરી લેવાશે. 

I. ર્વભાગ 1 

II. ર્વભાગ 2 

III. ર્વભાગ 3 

IV. ર્વભાગ 4 

H. એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમો 

એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમો એ સાધારણ વીમાની શાખા છે, જે ફાયર વીમાની સમાતંર ર્વકસી છે. તેના 
મકૂ્ષળયા ઔદ્યોક્ષગકરણના ર્વકાસ સધુી ર્દોરી જાય છે, જેમા ં પ્લાન્ટટ અને મશીનરી માટે અલગ 
વીમાકવચની જરૂરરયાત ઊભી થઈ હતી. સાથે સાથે તમામ પ્રકારના જોખમોના વીમાકવચની 
ર્વભાવના ર્પણ એન્સન્ટજનીયરરિંગ પ્રોજેક્સના સબંધંમા ં ર્વકસી હતી – જે તમામ પ્રકારના કારણોસર 
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થતા નકુસાન સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે અને તેમા ંખાસ બાકાત રાખવામા ંઆવેલા સકંટો 
સામે કવચ મળતુ ંનથી. ઉત્ર્પાર્દનો બાધંકામથી લઈને ર્પરરિણ અને પ્લાન્ટટ કાયારત થાય ત્યા ંસધુી 
તમામ ર્વર્વધ તબક્કા માટે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે. આ વીમા માટેના ગ્રાહકો મોટા અને લઘ ુ
એમ બનેં પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક એકમો હોય છે. તેમા ં વીજ ઉર્પકરણો ધરાવતા એકમો અને મોટા 
પ્રોજેક્્સ ર્પર કાયારત કોન્ટટ્રાક્ટસા ર્પણ સકંળાયેલા હોય છે.  

એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમા ર્પોક્ષલસીઓના પ્રકાર 

ચાલો આર્પણે ટૂંકમા ંઆ પ્રકારના વીમા હઠેળ આવતી મખુ્ય ર્પોક્ષલસી ર્પર નજર નાખંીએેઃ 

1. કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક (સીએઆર) ર્પોક્ષલસી 

આ ર્પોક્ષલસી નાની ક્ષબક્લ્ડિંગ્સથી લઈને ર્વશાળ જળાશયો, ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, પલુો, ટનલ વગેરે ર્સર્વલ 
એન્સન્ટજનીયરરિંગ પ્રોજેક્્સમા ંસકંળાયેલા કોન્ટટ્રાક્ટસા અને મદુ્દલના સરંિણ માટે બનાવવામા ંઆવી 
છે. આ ર્પોક્ષલસી “ઓલ રરસ્ક” (તમામ પ્રકારના જોખમો) માટે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે – એટલે 
બાધંકામ સ્થળ ર્પર વીમાકૃત સરં્પર્િને કોઈ ર્પણ પ્રકારની અણધારી અને અનરે્પક્ષિત નકુસાની કે 
હાર્ન સામે િર્તપરૂ્તિ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે. આ ર્પોક્ષલસીમા ંથડા ર્પાટી જવાબર્દારી અને અન્ટય 
જોખમોને કવચ પ્રર્દાન કરી શકાય છે. પ્રીર્મયમનો આધાર પ્રોજેક્ટની લાિક્ષણકતા, તેના ખચા, તેના 
સમયગાળા, ભૌગોક્ષલક સ્થળ અને ર્પરરિણના સમયગાળા જેવા ર્પરરબળો ર્પર આધારરત હોય છે.  

2. કોન્ટટ્રાક્ટસા પ્લાન્ટટ એન્ટડ મશીનરી (સીર્પીએમ) ર્પોક્ષલસી 

કોન્ટટ્રાક્ટસા માટે અનકુળૂ, જે બાધંકામ વ્યવસાય સાથે સકંળાયેલા છે અને કે્રન્ટસ, એક્સકેવેટસા જેવી 
મશીનરીમા ં કોઈ કારણસર અનરે્પક્ષિત અને અચાનક નકુસાન કે હાર્ન કરી શકે તેવા તમામ 
પ્રકારના જોખમો સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે, જેમા ંનીચેના જોખમો સામેલ છેેઃ  

a) ચોરી, લ ૂટંફાટ, આરએસએમડીટી 
b) આગ લાગવી અને વીજળી ર્પડવી, બાહ્ય ર્વસ્ફોટ, ધરતીકંર્પ અને અન્ટય કુર્દરતી સકંટો 
c) ખામીયકુ્ત માનવીય કામગીરીના કારણે તટૂી ર્પડવાથી, ર્પતન થવાથી, અથડામણને ર્પગલે 

સજાાતા અકસ્માતના કારણે આકસ્સ્મક નકુસાની; જેને થડા ર્પાટી નકુસાની માટે લબંાવી 
શકાય છે. 

પ્રીર્મયમનો આધાર ઉર્પકરણના પ્રકાર અને કામગીરીના સ્થળ ર્પર હોય છે. 
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ઉર્પકરણ કાયારત હોય કે બધં હોય કે સાફસફાઈ માટે છૂટંુ ર્પાડવામા ંઆવ્યુ ંહોય કે ર્પછી તેને ફરી 
જોડવામા ંઆવે ત્યારે આ વીમાકવચ કાયારત હોય છે. ઉર્પકરણ કોન્ટટ્રાક્ટસાના સકુંલોમા ંહોય ત્યારે 
ર્પણ વીમાકવચ લાગ ુહોય છે. 

3. ઇરેક્શન ઓલ રરસ્ક (ઇએઆર) ર્પોક્ષલસી 

આ ર્પોક્ષલસી સ્ટોરેજ-કમ-ઇરેક્શન (એસસીઇ) ર્પોક્ષલસી તરીકે ર્પણ જાણીતી છે. તે ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ કે 
પ્રોજેક્ટના કોન્ટટ્રાક્ટસા માટે અનકુળૂ છે, જયા ંપ્લાન્ટટ અને મશીનરી ઊભી કરવામા ંઆવી હોય ત્યા ં
ર્વર્વધ બાહ્ય જોખમો હોય છે. આ ર્વસ્તતૃ વીમા ર્પોક્ષલસી છે, જે પ્રોજેક્ટના સ્થળે ચીજવસ્તઓુનુ ં
આગમન થાય ત્યારથી પ્રોજેક્ટનુ ંર્પરરિણ થાય, કાયારત થાય અને મળૂ માક્ષલકને સરુ્પરત થાય ત્યા ં
સધુીના સપંણૂા સમયગાળા ર્દરર્મયાન કોઈ ર્પણ પ્રકારની કટોકટી સામે કવચ પરંુૂ ર્પાડ ેછે.  

પ્રીર્મયમનો આધાર પ્રોજેક્ટના પ્રકાર, તેના ખચા, સમયગાળા, ભૌગોક્ષલક સ્થળ અને ર્પરરિણના 
સમયગાળા જેવા ર્પરરબળો ર્પર આધારરત હોય છે.  

જો જરૂર ર્પડ ેતો ઇરેક્શન ર્પોક્ષલસી સાથે ર્દરરયાઈ વીમાકવચ ઇશ્ય ૂકરી શકાશે, જે પ્રોજેક્ટ સાઇટ 
સરુ્પરત ન થાય ત્યા ંસધુીના ટ્રાન્સન્ટઝટ તબક્કા ર્દરર્મયાન ઉર્પકરણો અને ચીજવસ્તઓુને વીમાકવચ 
પ્રર્દાન કરશે.  

4. મશીનરી બે્રકડાઉન ર્પોક્ષલસી (એમબી) 

આ ર્પોક્ષલસી મશીન ર્પર કાયારત અને પ્લાન્ટટ અને મશીનરી બધં થવાથી ગભંીર ર્પરરણામ ભોગવવા 
ર્પડ ેતેવા તમામ ઉદ્યોગ માટે અનકુળૂ છે. તે જનરેટસા, ટ્રાન્ટસફોમાસા અને અન્ટય વીજળી, મીકેર્નકલ 
અને ક્ષલક્ફ્ટિંગ ઉર્પકરણ જેવા મશીનોને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

આ ર્પોક્ષલસી વીમાકૃત સરં્પર્િને કોઈ ર્પણ કારણસર (અરે્પક્ષિત જોખમોને આર્ધન) દ્વારા ર્મકેર્નકલ 
અથવા વીજળી બધં થતા થતી અનરે્પક્ષિત અને એકાએક ભૌર્તક નકુસાની સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન 
કરે છે, જેમા ંનીચેની બાબતો સામેલ છેેઃ 

a) કામ ચાલ ુહોય કે બધં હોય ત્યારે. 

b) ઉર્પકરણના ર્વર્વધ ભાગને સાફસફાઈ કરવા છૂટા ંર્પાડવામા ંઆવ્યા હોય કે સપંણૂા રરરે્પરરિંગ 
ચાલ ુહોય ત્યારે  

c) ઉર્પકરણની સફાઈ કે રરરે્પરરિંગ માટે અને ર્પછી તેને ફરી જોડવાની કામગીરી ર્દરર્મયાન. 
d) જયારે સકુંલની અંર્દર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએથી ખસેડવામા ંઆવે ત્યારે.  
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પ્રીર્મયમ વ્યસ્ક્તગત તતં્રના પનુેઃસ્થાર્પન/ફેરબર્દલના મલૂ્ય ર્પર લેવાતો ચાર્જ છે.મશીનને સપંણૂાર્પણે 
વીમાકૃત કરવુ ંજોઈએ. તેના રેટનો આધાર મશીનના પ્રકાર; તેનો ઉર્પયોગ જે ઉદ્યોગમા ંથાય છે 
અને તેના મલૂ્ય જેવા ર્પરરબળો ર્પર હોયછે. સ્ટેન્ટડ-બાય સરુ્વધાઓ, ઉર્પલબ્ધ સ્રે્પરર્પાટા  અને 
ર્દાવાઓના અનભુવના આધારે રડસ્કાઉન્ટ્સ ઓફર કરવામા ંઆવે છે.  

5. બોઇલર અને પે્રશર પ્લાન્ટટ ર્પોક્ષલસી 

આ ર્પોક્ષલસી બોઇલસા અને પે્રશર પ્લાન્ટટને નીચેના જોખમો સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છેેઃ   

a) બોઇલર અને/અથવા અન્ટય પે્રશર પ્લાન્ટટ અને તેની આસર્પાસ વીમાધારકની સરં્પર્િને આગ 
ર્સવાય અન્ટય કોઈ કારણ નકુસાન; અને   

b) આ પ્રકારના બોઇલર અને/અથવા પે્રશર પ્લાન્ટટમા ંઆંતરરક ર્દબાણના કારણે ર્વસ્ફોટ થવાથી 
કે ફાટી ર્પડવાથી થડા ર્પાટીની સરં્પર્િને થયેલ નકુસાન કે વ્યસ્ક્તને થયેલી શારીરરક ઇજા 
બર્દલ વળતર ચકૂવવાની વીમાધારકની જવાબર્દારી.  

ફાયર વીમો અને બોઇલર વીમા ર્પોક્ષલસી ર્પરસ્ર્પર ર્વર્શષ્ટ હોવાથી પરૂત ુ ં કવચ મેળવવા બનેં 
ર્પોક્ષલસી લેવી જરૂરી છે. તમામ એન્સન્ટજનીયરરિંગ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ વીમાકૃત રકમ વતામાન 
રરપ્લેસમેન્ટટ મલૂ્ય હોવુ ંજોઈએ.  

6. મશીનરી લોસ ઓફર પ્રોરફ્સ (એમએલઓર્પી) ર્પોક્ષલસી 

આ ર્પોક્ષલસી ઉદ્યોગો માટે અનકુળૂ છે, જયા ંમશીનરી બધં થવાથી કે બોઇલર ફાટવાથી ર્વિેર્પ કે 
ર્વલબં થવાથી મોટંુ આર્થિક નકુસાન થાય છે.  

જયા ં નકુસાની અને તેને પનુેઃસ્થાર્ર્પત કરવા વચ્ચેનો સમયગાળો વધારે હોય, ત્યા ંઆ ર્પોક્ષલસી 
મધ્યવતી સમયગાળામા ં ટનાઓવરમા ંઘટાડો થવાથી અને કામના ખચામા ંવધારો થવાના કારણે 
નફામા ંથતી નકુસાની માટે વળતર આરે્પ છે. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો 
તેમજ વીમાકવચ એ ફાયર વીમામા ંનકુસાન ર્પછી વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ ર્પોક્ષલસી જેવી જ છે, જેની 
આ પ્રકરણમા ંઅગાઉ ચચાા કરવામા ંઆવી છે.  

7. સગં્રરહત ચીજવસ્તઓુના બગાડની ર્પોક્ષલસી 

આ ર્પોક્ષલસી કોલ્ટ સ્ટોરેજ (વ્યસ્ક્તગત અથવા સહકારી સોસાયટી)ની માક્ષલકી માટે અનકુળૂ છે 
અથવા જે લોકો ભાડાર્પટ્ટ ેકે બગડી જાય તેવી ચીજવસ્તઓુના સગં્રહ માટે કોલ્ડ સ્ટોરેજ લે છે તેમના 
માટે આ ર્પોક્ષલસી યોગ્ય છે. આ વીમાકવચ રેરફ્રજરેશન પ્લાન્ટટ અને મશીનરી બધં થવાથી તેમજ 
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તાર્પમાનમા ં વધારો થવાથી અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ રૂમમા ં શામક ર્પર્દાથો એકાએક ફેલાઈ જવાથી 
ચીજવસ્તઓુમા ંબગાડ અને તેને પ્રદૂર્ષત થવા સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

8. વીજ ઉર્પકરણ ર્પોક્ષલસી 

આ ર્પોક્ષલસીમા ં ર્વર્વધ પ્રકારના વીજ ઉર્પકરણોને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામા ં આવે છે, જેમા ં
સીર્પીય ુસરહત સપંણૂા કમ્પપ્યટુર ર્સસ્ટમ, કીબોડા, મોર્નટસા, ર્પ્રન્ટટસા, યરુ્પીએસ, ર્સસ્ટમ સોફ્ટવેર વગેરે 
સામેલ છે. એર-કક્ન્ટડશર્નિંગ, હીરટિંગ અને ર્પાવર કન્ટવઝાન વગેરે જેવા આનષુકં્ષગક ઉર્પકરણોને ર્પણ 
આવરી લેવામા ંઆવે છે.  

આ ર્પોક્ષલસી ફાયર ર્પોક્ષલસી, મશીનરી વીમા ર્પોક્ષલસી અને ચોરી ર્પોક્ષલસીનુ ંસયંકુ્ત સ્વરૂર્પ છે. તે 
ખામીયકુ્ત રડઝાઇન (વૉરન્ટટી હઠેળ વીમાકવચ ન મેળવેલ), કુર્દરતી ઘટનાની અસરો; વોલ્ટેજમા ં
વધઘટ થવાથી ખામીયકુ્ત કામગીરી, આંચકા વગેરેની અસર, ચોરી, ઘરફોડી અને લ ૂટંફાટને ર્પણ 
આવરી લે છે.  

આ ર્પોક્ષલસી માક્ષલક કે ભાડાર્પટ્ટ ેલેનાર માટે ઉર્પલબ્ધ છે, જેનો આધાર ર્દરેક કેસમા ંજવાબર્દારી ર્પર 
ર્નભાર છે. સામાન્ટય રીતે ર્વર્વધ પ્રકારની નકુસાનીને આવરી લેતી ત્રણ કલમો છેેઃ  

a) કલમ 1: ઉર્પકરણને નકુસાન અને હાર્ન  

b) કલમ 2: કમ્પપ્યટુરની એિટનાલ હાડા રડસ્ક જેવા ડટેા મીરડયાને નકુસાની અને હાર્ન  

c) કલમ 3: કામના ખચામા ં વધારો – 12, 26, 40 અથવા 52 અઠવારડયા સધુી વૈકન્સલ્ર્પક 
ઉર્પકરણ ર્પર ડટેા પ્રોસેર્સિંગ ચાલ ુરાખવાની સરુ્નર્િતતા કરવા. 

9. એડવાન્ટસ લોસ ઓફ પ્રોરફટ કવર (એએલઓર્પી) અથવા રડલે ઇન સ્ટાટા -અર્પ ર્પોક્ષલસી (ડીએસય)ુ 
 

આ ર્પોક્ષલસી પ્રોજેક્ટ ર્દરર્મયાન આકસ્સ્મક નકુસાન થવાના કારણે તેમા ં ર્વલબં થવાથી નાણાકીય 
નકુસાનીને આવરી લે છે. આ ર્પોક્ષલસી અરે્પક્ષિત આવકથી વકં્ષચત રહ ેતેવા અને પ્રોજેક્ટમા ંર્પોતાના 
રહત ધરાવતા નાણાકીય સસં્થાઓ જેવા વીમાધારકો માટે અનકુળૂ છે. પ્રોજેક્ટ વાસ્તર્વક શરૂ  થાય 
તે અગાઉ એમસીઇ/ઇએઆર/સીએઆર ર્પોક્ષલસીના એિટેન્ટશન સ્વરૂરે્પ આ ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવામા ં
આવે છે.  

આ ર્પોક્ષલસી ટમા લોન, રડબેન્ટચસા, વેતન અને ર્પગાર વગેરે ર્પર વ્યાજ જેવા સતત ખચા અને ર્નયત 
તારીખ વ્યવસાય શરૂ થયો હોય તો વ્યવસાયમા ંથનાર અરે્પક્ષિત શદુ્ નફા ર્પર નકુસાનને ર્પણ 
આવરી લે છે.  
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પ્રીર્મયમનુ ંરેરટિંગ ર્વર્વધ મહત્ત્વપણૂા ર્પરરબળો અને ઉર્પલબ્ધ રર-ઇન્ટસ્યોરન્ટસ સર્પોટા  ર્પર આધારરત 
છે. અરે્પક્ષિત કુલ નફો કે ટનાઓવર અને વળતરનો સમયગાળો ર્પણ પ્રીર્મયમ નક્કી કરવામા ં
મહત્ત્વપણૂા ર્પરરબળો છે.  

સ્વયચંકાસણી 8 

સ્ટાટા -અર્પ ર્પોક્ષલસીમા ંર્વલબં ______________ તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે. 

I. મશીનરી લોસ ઓફ પ્રોરફ્સ કવર 

II. એડવાન્ટસ લોસ ઓફ પ્રોરફ્સ કવર 

III. કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક કવર 

IV. કોન્ટટ્રાક્ટસા પ્લાન્ટટ એન્ટડ મશીનરી કવર 

I. તમામ પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક જોખમ માટેની વીમા ર્પોક્ષલસી 

તમામ પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક જોખમ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી એક ર્પોક્ષલસી હઠેળ ભારતમા ં કોઈ ર્પણ 
જગ્યાએ ઔદ્યોક્ષગક સરં્પર્િ-ઉત્ર્પાર્દન અને સગં્રહ એમ બનેં પ્રકારની સરુ્વધાઓને આવરી લેવા માટે 
બનાવવામા ંઆવી છે. તે ચીજવસ્તઓુના નકુસાન અને વાક્ષણજ્જયક પ્રવરૃ્િમા ંર્વિેર્પ સામે વળતર 
પ્રર્દાન કરે છે. સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસીમા ંનીચેના જોખમો સામે કવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છેેઃ 

i. ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસી મજુબ ફાયર (આગ) અને સ્ર્પષ્ટર્પણે ઉલ્લેક્ષખત સકંટો, 

ii. ઘરફોડ ચોરી (અંગત ચોરી ર્સવાય) 

iii. મશીનરી બધં થવી / બોઇલર ફાટવુ ં/ વીજ ઉર્પકરણો 

iv. ઉર્પર ઉલ્લેક્ષખત સકંટ આવ્યા ર્પછી વાક્ષણજય ર્વિેર્પ 

(નોંધ: ઉર્પર (સી) હઠેળ સકંટો આવ્યા ર્પછી સામાન્ટય રીતે વાક્ષણજ્જયક ર્વિેર્પને રે્પકેજ કવરમા ં
સામેલ કરવામા ંઆવતા નથી, ર્પણ વૈકન્સલ્ર્પક કવર તરીકે ઉર્પલબ્ધ કરાવવામા ંઆવે છે) 

 વ્યક્તક્ષગત કામગીરી ર્પોક્ષલસીઓ દ્વારા પ્રર્દાન કરવા વીમાકવચની સરખામણીમા ં આ 
ર્પોક્ષલસી વ્યાર્પક વીમાકવચ ઓફર કરે છે.  

 ર્પોક્ષલસી માટે પ્રીર્મયમના ર્દરનો આધાર ર્પસરં્દ કરેલ વીમકવચ, અગાઉના ર્દાવા, અને 
એમએલઓર્પી માટે જોખમ આકારણી વગેરે ર્પરરબળો ર્પર છે. 
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સ્વયચંકાસણી 9 

તમામ ઔદ્યોક્ષગક જોખમો માટે વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ નીચેમાથંી કયા જોખમને આવરી લેવાત ુ ંનથી? 

I. ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસી મજુબ ફાયર અને ર્વશેષ જોખમો કે સકંટો 
II. ઉઠાતંરી 
III. મશીનરી બધં થવી 
IV. વીજ ઉર્પકરણ 

 

V. ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન વીમો 

ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન વીમાના બે પ્રકાર છે: ર્દરરયાઈ કાગો (સમરુમા ંર્પરરવહન થતી ચીજવસ્તઓુ અને 
ર્દરરયાઈ હલ 

1. ર્દરરયાઈ કાગો વીમો  

‘ર્દરરયાઈ’ શબ્ર્દ ર્દરરયાઈ ર્પરરવહનમા ંથતી દુઘાટના સચૂવે છે તેમ છતા ંર્દરરયાઈ કાગો વીમા સાથે 
સબંરં્ધત સરુિાકવચમા ં ઘણી બધી બાબતો સકંળાયેલી છે. તે રેલ, રોડ, ર્દરરયાઈ, હવાઈ કે 
રજજસ્ટડા ર્પોસ્ટ દ્વારા રે્દશની અંર્દર કે ર્વરે્દશી ર્પરરવહન ર્દરર્મયાન ચીજવસ્તઓુને થતા નકુસાનના 
સબંધંમા ં વળતર ચકુવે છે. ચીજવસ્તઓુમા ં હીરાથી લઈને ઘરવર્પરાશની ચીજવસ્તઓુ, ર્સમેન્ટટ, 
અનાજ, પ્રોજેક્ટ માટે ર્વર્વધ પ્રકારની ચીજવસ્તઓુ વગેરે જ્થાબધં પ્રમાણમા ંસામેલ હોઈ શકે છે.  

કાગો વીમો સ્થાર્નક વેર્પાર તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય વેર્પારમા ંમહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે. વેચાણના 
મોટા ભાગના કરારોમા ંઆવશ્યક છે કે નકુસાની કે ખોટ સામે ર્વકે્રતા કે ગ્રાહક દ્વારા ચીજવસ્તઓુને 
વીમાકવચ પરંુૂ ર્પાડલેુ ંહોવુ ંજોઈએ. 

વીમાને કોણ અસર કરે છે: ચીજવસ્તઓુ [કન્ટસાઇન્ટમેન્ટટ]ના ર્વકે્રતા કે ગ્રાહક વેચાણના કરારના 
આધારે કાગોનુ ંવીમાકવચ લઈ શકે છે. 

ર્દરરયાઈ વીમાની સમજૂતીમા ંઆંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે લાગ ુજોગવાઈઓ હોવી જોઈએ, કારણ કે તેમા ં
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ર્પરરવહન થતી ચીજવસ્તઓુ સાથે સબંરં્ધત વીમાકવચ સકંળાયેલુ ંહોય છે. આ 
કવચનુ ં ર્પાલન આંતરરાષ્ટ્રીય સમંર્તઓ અને ર્પોક્ષલસી સાથે સબંરં્ધત કેટલીક જોગવાઈઓ દ્વારા 
થાય છે.  

જયારે ર્પોક્ષલસીના મળૂભતૂ ર્દસ્તાવેજમા ં સામાન્ટય શરતો સામેલ હોય છે, ત્યારે ર્પોક્ષલસી કવચનો 
વ્યાર્પ અને અર્પવાર્દો તેમજ અલગ કલમો દ્વારા બાકાત રાખવામા ં આવેલી ર્વર્શષ્ટ બાબતો 
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ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ કાગો ક્લોક્ષઝસ (આઇસીસી) તરીકે ઓળખાય છે. તેનો મસુદ્દો લડંન અંડરરાઇટસમેટ તૈયાર 
કયો છે.          

a) ર્દરરયાઈ કાગો વીમા હઠેળ વીમાકવચ 

કાગો ર્પોક્ષલસીઓ ખાસ કરીને ર્પરરવહન સાથે સબંરં્ધત ર્પોક્ષલસી હોય છે એટલે કે તેઓ એક 
સ્થળેથી બીજા સ્થળે ર્પરરવહન ર્પામતી ચીજવસ્તઓુને આવરી લે છે. જોકે  વીમાધારકે તેના 
ર્નયતં્રણ હઠેળ હોય તેવા તમામ સજંોગોમા ંવાજબી કાળજી સાથે હંમેશા કામ કરવુ ંજોઈએ. આ 
ર્પોક્ષલસીની મખુ્ય લાિક્ષણકતા એ છે કે તે સમંત મલૂ્ય ર્પોક્ષલસી છે. તેમા ં વીમાકંર્પની અને 
વીમાધારક વચ્ચે મલૂ્યાકંન ર્પર સમંર્ત થયેલી હોય છે તેમજ ર્પાછળથી ગોટાળાની શકંા જાય 
નહીં ત્યા ં સધુી પનુેઃમલૂ્યાકંનને અવકાશ નથી. અન્ટય ર્વર્શષ્ટ લાિક્ષણકતા એ છે કે ર્પોક્ષલસી 
સ્વતતં્ર રીતે ફાળવવાને ર્પાત્ર છે.  

સામાન્ટય રીતે વીમાકવચ ર્પોક્ષલસીમા ંનામ હોય તે સ્થળે ગોર્દામમાથંી ચીજવસ્તઓુ નીકળે અને 
ર્પોક્ષલસીમા ં ઉલ્લેક્ષખત લક્ષિત સ્થળે ર્પહોંચે ત્યા ં તેનો અંત આવે છે, જેનો આધાર વેચાણના 
કરારની શરતો ર્પર હોય છે. 

લાગ ુર્નયમો અને શરતોનુ ંસચંાલન નીચેનામાથંી કોઈ ર્પણ એક કાયર્દા દ્વારા થાય છે; 

i. આંતરરક ર્પરરવહન માટે ઇન્ટલેન્ટડ ટ્રાન્સન્ટઝટ ક્લોઝ (આઇટીસી) એ, બી અથવા સી  

ii. ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન માટે ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ કાગો ક્લોઝ (આઇસીસી) એ, બી અથવા સી 

iii. ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ કાગો (એર) ક્લોઝ – હવાઈ માગમેટ ર્પરરવહન માટે 

ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ કાગો ક્લોઝ સી લઘતુમ વીમાકવચની મજૂંરી આરે્પ છે, જે ચીજવસ્તઓુ લઈ જતા 
જહાજ કે વાહનો સાથે નીચે પ્રમાણેની દુઘાટના થવાથી નકુસાની સામે વળતર પ્રર્દાન કરે છે: 

i. આગ લાગવી કે ર્વસ્ફોટ થવો 

ii. વાહન માગા ર્પરથી ઉતરી જવુ ંકે ઉથલી જવુ ં

iii. જહાજ ખરાબે ચડવુ,ં તટૂી ર્પડવુ ંકે ડબૂી જવુ ં 

iv. બહારની ચીજવસ્તઓુ સાથે અથડામણ થવી 

ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ કાગો ક્લોઝ બી એ સી કરતા વધારે વ્યાર્પક છે. તેમા ંકલમ સીમા ંઆવરી લેવાયેલા 
સકંટો કે જોખમો ઉર્પરાતં નીચેના કારણોસર થતી નકુસાની સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામા ં
આવે છે: 



 

466 
 

i. ધરતીકંર્પ, જ્વાળામખુી ર્વસ્ફોટ અને વીજળી ર્પડવા જેવા કુર્દરતી કારણોસર 

ii. આંતરરક ર્પરરવહનમા ંપલુોનુ ંતટૂી ર્પડવુ ં

iii. ર્દરરયાઈ ર્પરરવહનમા ંજહાજમા ંચીજવસ્તઓુ ધોવાઈ જવી અને ગોફણ કે કાટંાને નકુસાન 
થવુ ં

iv. જહાજમા ંર્પાણીનો ભરાવો. 

ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ કાગો ક્લોઝ એ સૌથી વ્યાર્પક વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે, કારણ કે તેમા ંબી અને સી 
કલમમા ં સામેલ તમામ જોખમો સામે કવચ પરંુૂ ર્પાડવામા ં આવે છે તેમજ કેટલીક ર્વર્શષ્ટ 
સ્સ્થત-સજંોગોને બાકાત રાખતા અન્ટય કોઈ ર્પણ જોખમનો સમાવેશ થાય છે. નીચેના સજંોગોમા ં
વીમાકવચ મળતુ ંનથી: 

i. વીમાધારકે જાણીજોઈને કરેલ નકુસાન કે ખોટ  
ii. સાધારણ લીકેજ, તોડફોડ, ધસારો અથવા વજન/કર્દમા ંસાધારણ ઘટાડો 
iii. અપરૂતુ ંરે્પરકિંગ  

iv. સ્વાભાર્વક ર્દોષ 

v. ર્વલબં  

vi. માક્ષલકોની નાર્દારીને કારણે નકુસાન 

vii. ર્પરમાણ ુસકંટ 

આ પ્રકારના ર્નષધ આંતરરક કે જમીન, હવાઈ અને ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન સબંરં્ધત તમામ કલમમા ં
સામાન્ટય છે. કોલસા, જ્થાબધં ઓઇલ અને ચા વગેરે ચોક્કસ ચીજવસ્તઓુના વેર્પાર માટે ર્પણ 
અલગ જોગવાઈઓ હોય છે. ર્દરરયાઈ વીમાકવચમા ં વધારાની પ્રીર્મયમની ચકૂવણી કરીને 
વીમાકવચનો લાભ યદુ્, હડતાલ, તોફાનો, નાગરરક આંર્દોલનો અને આતકંવાર્દમા ંલઈ શકાય છે. 
ર્દરરયાઈ અને ઉડ્ડયન ર્પોક્ષલસીઓ વીમાની એકમાત્ર શાખા છે, જે યદુ્ જેવા સકંટો સામે વીમાકવચ 
ઓફર કરે છે. 

મહત્ત્વપણૂા 

ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી, પ્રમાણભતૂ ર્પોક્ષલસી અને ર્પોક્ષલસીમા ં સકંળાયેલી ર્વર્વધ કલમો હઠેળ 
વીમાકવચને ત્રણ કેટેગરીમા ંવહેંચી શકાય છે: 

i. ર્દરરયાઈ સકંટો, 



 

467 
 

ii. બાહ્ય સકંટો અને   

iii. યદુ્, તોફાન, નાગરરક આંર્દોલન અને આતકંવાર્દી સાથે સબંરં્ધત જોખમો. 
 

b) ર્વર્વધ પ્રકારની ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી 

i. ચોક્કસ ર્પોક્ષલસી 

આ ર્પોક્ષલસી એક જ ર્શર્પમેન્ટટ આવરે છે. તે ખાસ મસુાફરી કે ર્પરરવહન માટે માન્ટય છે. જે 
વેર્પારીઓ ર્નયર્મત રીતે આયાત અને ર્નકાસના વેર્પારમા ંસકંળાયેલા હોય અથવા આંતરરક 
ર્પરરવહન દ્વારા ર્નયર્મત માલસામાન મોકલતા હોય તેઓ માટે ઓર્પન ર્પોક્ષલસી જેવી ર્વર્શષ્ટ 
ગોઠવણો હઠેળ વીમાની વ્યવસ્થા કરવા આ ર્પોક્ષલસી અનકુળૂ રહશેે. 

ii. ઓર્પન ર્પોક્ષલસી 

ઓર્પન ર્પોક્ષલસી હઠેલ રે્દશની અંર્દર જ ચીજવસ્તઓુની અવરજવરને વીમાકવચ મળી શકે છે. 
ર્પોક્ષલસી એક વષા માટે માન્ટય હોય છે અને આ ગાળામા ંતમામ કન્ટસાઇન્ટટમેન્ટ્સની જાણકારી 
વીમાધારકે વીમાકંર્પનીને, બનેં ર્પિ વચ્ચે થયેલી સમજૂતી મજુબ ર્પખવારડયે, મરહને કે ત્રણ 
મરહને આર્પવી ર્પડ ેછે.  

iii. ઓર્પન કવર 

જે લોકો સતત વેર્પારમા ંહોય તેવા મોટા ર્નકાસકારો અને આયાતકારો માટે ઓર્પન કવર ઇશ્ય ૂ
કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંએક વષા ર્દરરયાઈ માગમેટ માલની અવરજવર માટે પ્રીર્મયમના ર્દર અને 
શરતો નક્કી કરવામા ંઆવે છે. ઓર્પન કવર ર્પોક્ષલસી નથી અને સ્ટેમ્પર્પ ર્પણ નથી. વીમાકંર્પની 
ર્દરેક ઘોષણા માટે પ્રમાણર્પત્ર ઇશ્ય ૂકરે છે, જેના ર્પર યોગ્ય મલૂ્યની રટરકટ લાગેલી હોય છે.  
 

 

iv. ડયટુી અને મલૂ્ય વદૃ્ધદ્ વીમો 

ચીજવસ્તઓુ જે તારીખે ઉતરે તે સ્થળે ચીજવસ્તઓુના બજારભાવ વધી જાય કે કસ્ટમ્પસ ડયટુીની 
ચકૂવણીના કારણે ચીજવસ્તઓુનુ ં મલૂ્ય વધી જાય તો આ ર્પોક્ષલસીઓ વધારાનુ ં વીમાકવચ 
પ્રર્દાન કરે છે.  

v. પ્રોજેક્ટમા ંર્વલબં 
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અનેક વીમાકધારકો આ વીમાકવચ મેળવવા ઇચ્છે છે. નવા પ્રોજેક્ટના કેસમા ં સકં્રમણ કે 
ર્પરરવહન ર્દરર્મયાન ઉર્પકરણને નકુસાન કે કોઈ નકુસાની થાય તો નવા ઉર્પકરણના ઓડાર 
મળવામા ં ર્વલબં થવાથી પ્રોજેક્ટ પણૂા થવામા ંમોડંુ થઈ શકે છે અને તેના ર્પરરણામે નફામા ં
ખોટ થાય છે. પ્રોજેક્ટને સમયસર પણૂા કરવામા ં રસ ધરાવતી અને ર્પોતાનુ ં ર્ધરાણ ર્પાછં 
મેળવવા ઇચ્છતી નાણાકીય સસં્થાઓ આ જોખમને વીમાકરાર દ્વારા આવરી લેવામા ંઆવે તેવુ ં
ઇચ્છશે અને પ્રોજેક્ટ શરૂ થવામા ંર્વલબંના ર્પરરણામે થતા નકુસાન સામે ર્દરરયાઈ (કાગો) વીમા 
ર્પોક્ષલસી લબંાવી શકાય છે.   

પ્રીર્મયમ: ચીજવસ્તઓુની પ્રકૃર્ત, માલની એક જહાજમાથંી બીજા જહાજમા ંલઈ જવાની ર્પદ્ર્ત, 
રે્પકેજનો પ્રકાર, ર્પરરવહનનો માગા અને અગાઉના ર્દાવાના અનભુવને આધારે ર્દર નક્કી થાય 
છે. જોકે એસઆરસીસી અને યદુ્ સબંરં્ધત જોખમો (ર્વરે્દશી કાગો માટે) જેવા વધારાના 
વીમાકવચોનુ ંસચંાલન ર્વશેષ ર્નયમનો દ્વારા થાય છે અને એકત્ર કરવામા ંઆવતુ ંપ્રીર્મયમ 
કેન્ટર સરકારમા ંજમા થશે. 

2. ર્દરરયાઈ હલ વીમો 

‘હલ’ શબ્ર્દનો સરં્દભા જહાજની બોડી કે અન્ટય જળ ર્પરરવહન જહાજ સાથે છે.  

ર્દરરયાઈ હલ વીમો ર્વર્વધ રે્દશોમા ંલાગ ુઆંતરરાષ્ટ્રીય ર્નયમો મજુબ થાય છે. ર્દરરયાઈ હલ વીમા 
કવચ બે પ્રકારના જોખમને આવરી લે છેેઃ 

a) ર્વશેષ ર્પરરવહનને આવરી લેવો: અહીં ઉર્પયોગી કલમોનો સેટ ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ વોયેજ ક્લોઝ 
કહવેાય છે    

b) આવરી લેવાયેલ સમયગાળો: સામાન્ટય રીતે એક વષા. અહીં જે કલમોના સેટનો ઉર્પયોગ 
થાય છે તેને ઇન્સન્ટસ્ટટયટૂ (ટાઇમ) ક્લોઝ કહવેાય છે. 
 

મારહતી 

હલ વીમા ર્પોક્ષલસીમા ંનીચેના જોખમો ર્પણ સામેલ છે: 

i. નૌકા, લોંચ, રે્પસેન્ટજર જહાજ વગેરે જેવા અંતરે્દશી જહાજો 
ii. િજેસા (સચંાવાળી હોડી) (યારં્ત્રક રીતે કે ક્ષબનયારં્ત્રક રીતે) 

iii. માછીમારી માટેના જહાજ (યારં્ત્રક રીતે કે ક્ષબનયારં્ત્રક) 

iv. જહાજો (યારં્ત્રક રીતે કે ક્ષબનયારં્ત્રક) 
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v. ગોર્દી અને ડક્કો 
vi. ર્નમાાણાવસ્થામા ંજહાજો 

જહાજના માક્ષલક જહાજમા ંજ વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવતા ન હોવા જોઈએ, ર્પણ વીમાના સમયગાળા 
ર્દરર્મયાન નરૂર્દરમા ં ર્પણ રહસ્સો ધરાવતા હોવા જોઈએ. નરૂર્દર ઉર્પરાતં જહાજના માક્ષલકો દ્વારા 
જોગવાઈઓ અને સ્ટોસા સરહત જહાજની બહાર રફરટિંગમા ંથયેલ ખચામા ંવીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે. 
આ ખચાા ચકૂવણીઓ તરીકે ઓળખાય છે અને સમયગાળા માટે હલ ર્પોક્ષલસી સાથે તેને વીમાકૃત 
કરવામા ંઆવે છે.  

મહત્ત્વપણૂા 

ઉડ્ડયન વીમા ર્પોક્ષલસીેઃ એક ર્વસ્તતૃ ર્પોક્ષલસી ર્વમાન માટે ર્પણ ઉર્પલબ્ધ છે, જે ર્વમાને થતુ ંનકુસાન 
આવરી લે છે તેમજ વીમાનની કામગીરીના ર્પરરણામે ઊભી થતી મસુાફરોની અને થડા ર્પાટીની 
કાયરે્દસર જવાબર્દારીઓ સામે ર્પણ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

 

સ્વયચંકાસણી 10 

યદુ્ સબંરં્ધત જોખમો સામે વીમાની કઈ શાખા કવચ ઓફર કરે છે? 

I. ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી 

II. ઉડ્ડયન ર્પોક્ષલસી 

III. ઉર્પરોક્ત બનેં 

IV. ઉર્પરમાથંી એક ર્પણ નહીં 

  

 

J. લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસીઓ 

અકસ્માતોથી સપંણૂાર્પણે બચી ન શકાય, તેમ છતા ં કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તએ અકસ્માત ન થાય તેની 
પરેૂપરૂી કાળજી રાખવી જોઈએ. અકસ્માતને કારણે વ્યસ્ક્તને ઇજા થઈ શકે છે અને તેની સરં્પર્િનો 
નાશ થઈ શકે છે અને સાથે સાથે ત્રીજા ર્પિને ઇજા અને તેની સરં્પર્િને નકુસાન ર્પણ થઈ શકે છે. 
એટલે અસરગ્રસ્ત વ્યસ્ક્તઓ આ પ્રકારના નકુસાન માટે વળતર મેળવવા ર્દાવો કરશે..  
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કોઈ ચીજવસ્તનુા ઉત્ર્પાર્દન અને  વેચાણમા ંખામીને ર્પગલે ર્પણ જવાબર્દારી ઊભી થઈ શકે છે. જેમ 
કે ચોકલેટ ક ર્દવાઓના ઉત્ર્પાર્દનમા ંગ્રાહકોને નકુસાન થઈ શકે છે. તે જ રીતે જવાબર્દારી ર્દર્દીના 
રોગનુ ંખોટંુ ર્નર્દાન કરવાથી/ખોટી સારવાર કરવાથી ઊભી થઈ શકે છે અથવા એક વકીલ દ્વારા 
તેના ક્લાયન્ટટનો કેસ અયોગ્ય રીતે હાથ ધરવાથી થઈ શકે છે. 

આ પ્રકારના તમામ કેસમા,ં ત્રીજો ર્પિ (થડા ર્પાટી), ગ્રાહક કે ર્દર્દી નકુસાનકારક અસર થવા બર્દલ 
કે ખોટંુ ર્નર્દાન કે ખોટી સારવાર કરવા બર્દલ વળતરની માગંણી કરશે. તેમા ંર્દાવેર્દારે ર્દાખલ કરેલા 
ર્દાવા અનસુાર વળતર ચકૂવવુ ંર્પડશે કે અસરગ્રસ્તને ખચાની ચકૂવણી કરવી ર્પડશે. બીજા શબ્ર્દોમા ં
કહીએ તો જવાબર્દારી ચકુવવામાથંી નાણાકીય નકુસાની થાય છે. આ પ્રકારની જવાબર્દારીનુ ં
અસ્સ્તત્વ અને વળતર રે્પટે કેટલી રકમ ચકૂવવી ર્પડશે તેનો ર્નણાય રર્દવાની અર્દાલત કરશે, જે 
કર્થત બેર્દરકારી/ગોટાળાના તમામ ર્પાસા ં ચકાસીને ચકુાર્દો આર્પશે. લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસીઓ આ 
પ્રકારની જવાબર્દારીઓ અર્દા કરવા કવચ પરંુૂ ર્પાડ ેછે.  

ચાલો આર્પણે આ પ્રકારની કેટલીક લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસી જોઈએ.   

કાયર્દાકીય જવાબર્દારી  

વળતરની ચકૂવણી માટે કેટલાકં કાયર્દા છે. આ કાયર્દાઓ છેેઃ 

 જાહરે જવાબર્દારી વીમા ધારો, 1991 અને 

 કમાચારીઓ વળતર ધારો 1923 જેને વષા 2010મા ંસધુારવામા ંઆવ્યો હતો 
વીમા ર્પોક્ષલસીઓ આ પ્રકારની જવાબર્દારીઓના સરંિણ માટે ઉર્પલબ્ધ હોય છે. ચાલો આર્પણે 
તેમાથંી કેટલીક ર્પોક્ષલસી ર્પર નજર નાખંીએ.  

1. ફરજજયાત જાહરે જવાબર્દારી નીર્ત 

જાહરે જવાબર્દારી વીમા ધારો, 1991 જે લોકો જોખમકારક ચીજવસ્તઓુનુ ંસચંાલન કરતા હોય અને 
આ પ્રકારની કામગીરી ર્દરર્મયાન થડા ર્પાટી (ત્રીજા ર્પિ) ઇજા થાય કે તેમની સરં્પર્િને નકુસાન 
થાય તો તેમના ર્પર નો ફોલ્ટ બેર્સસ (કોઈ ર્પણ પ્રકારનુ ં ર્દોષારોર્પણ કયાા ર્વના વીમા કંર્પની 
ર્પીરડતોને વળતર ચકુવે છે)ના આધારે જવાબર્દારી લારે્દ છે. જોખમકારક ચીજવસ્તઓુ કે કામગીરી 
અને ર્દરેકનુ ંપ્રમાણ 'ધારા'મા ંઆર્પવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

વ્યસ્ક્તર્દીઠ ચકુવવાર્પાત્ર વળતરની રકમ નીચે ર્દશાાવેલ છે. 

ચકુવવાર્પાત્ર વળતર 

જીવલેણ અકસ્માત રૂ. 25,000 
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સ્થાયી કુલ ર્વકલાગંતા રૂ. 25,000 

સ્થાયી આંર્શક ર્વકલાગંતા ર્વકલાગંતાની %ના આધારે રૂ. 25,000ના % 

કામચલાઉ આંર્શક ર્વકલાગંતા રૂ. 1000 ર્દર મરહને, મહિમ 3 મરહના  
વાસ્તર્વક તબીબી ખચા મહિમ રૂ. 12,500 સધુી 
સધુી ર્મલકતને થયેલ વાસ્તર્વક નકુસાન રૂ. 6,000 

પ્રીર્મયમનો આધાર એઓએ (AOA -Any One Accident કોઈ ર્પણ એક અકસ્માત)ની મયાાર્દા અને 
ક્લાયન્ટટના ટનાઓવર ર્પર છે. આ ર્પોક્ષલસીની ર્વર્શષ્ટ લાિક્ષણકતા એ છે કે વીમાધારકે પ્રીર્મયમ 
જેટલી જ રકમ ર્પયાાવરણ રાહત ભડંોળમા ંપ્રર્દાન સ્વરૂરે્પ ચકૂવવી ર્પડ ેછે. જો થડા ર્પાટીઓની સખં્યા 
વધારે હોય અને ચકુવવાર્પાત્ર રાહત ભડંોળની કુલ રકમ એઓએ મયાાર્દાથી વધી જતી હોય તો 
બાકીની રકમ ભડંોળ દ્વારા ચકૂવવામા ંઆવશે. 

2. ર્પજ્બ્લક લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસી (ઔદ્યોક્ષગક/ક્ષબનઔદ્યોક્ષગક જોખમો) 

આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી વીમાધારકની ખામી/બેર્દરકારીના ર્પરરણામે થડા ર્પાટી (ત્રીજા ર્પિ)ને 
વ્યસ્ક્તગત ઇજા થાય કે તેની સરં્પર્િને નકુસાન [ટીર્પીર્પી I અથવા ટીર્પીર્પીડી] થાય તો ઊભી થતી 
જવાબર્દારીને આવરી લે છે.  

ઔદ્યોક્ષગક જોખમો તેમજ ક્ષબનઔદ્યોક્ષગક જોખમનો આવરી લે તેવી અલગ ર્પોક્ષલસીઓ છે, જેમ કે 
હોટેલ્સ, ર્સનેમા હોલ્સ, ઓરડટોરરયમ્પસ, રહણેાકં સકુંલો, ઓરફસો, સ્ટેરડયમ્પસ, ગોર્દામો અને દુકાનોને 
નકુસાન કરી શકે તેવા જોખમને આવરી લેતા વીમા. તેમા ં ટીર્પીર્પીઆઇ/ટીર્પીર્પીડીના સરં્દભામા ં
ભારતીય કાયર્દા પ્રમાણે ર્દાવેર્દારનો ખચા અને ફી સામેલ છે.   

આ ર્પોક્ષલસીમા ંનીચેની જવાબર્દારી સામેલ નથી: 

a) ઉત્ર્પાર્દનોની જવાબર્દારી 
b) પ્રદૂષણની જવાબર્દારી 
c) ર્પરરવહન અને  
d) કામર્દારો/કમાચારીઓને ઇજા 

3. પ્રોડક્્સ લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસી (ઉત્ર્પાર્દનોની જવાબર્દારી ર્પોક્ષલસી) 

ર્વર્વધ પ્રકારના ઉત્ર્પાર્દનો (ર્દાખલા તરીકે ડબ્બામા ંરે્પક ખાદ્ય સામગ્રી, એરેટેડ વોટર, ર્દવાઓ અને 
ઇન્ટજેક્શન્ટસ, વીજ ઉર્પકરણો, મીકેર્નકલ ઉર્પકરણો, કેર્મકલ્સ વગેરે)નુ ંર્દરરોજ ઉત્ર્પાર્દન થાય છે અને 
તેનુ ં વેચાણ જનતાને થાય છે એટલે પ્રોડક્્સ લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસી માટેની માગ ઊભી થાય છે. 
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ઉત્ર્પાર્દનમા ંખામીના કારણે ઉર્પભોક્ત કે ગ્રાહક કે થડા ર્પાટીનુ ંમતૃ્ય ુથાય, ઇજા થાય કે ત્રીજા ર્પિની 
સરં્પર્િને નકુસાન થાય તો તેના ર્પગલે આ પ્રકારનો વીમો ઊભો થઈ શકે છે. પ્રોડક્ટ લાયક્ષબક્ષલટી 
ર્પોક્ષલસીઓ વીમાધારકની આ પ્રકારની જવાબર્દારી આવરી લે છે. 

આ પ્રકારનુ ંકવચ ર્નકાસ તેમજ સ્થાર્નક વેચાણ માટે ઉર્પલબ્ધ છે.  

4. ક્ષલફ્ટ (થડા ર્પાટી) લાયક્ષબક્ષલટી ઇન્ટશ્યોરન્ટસ  

આ ર્પોક્ષલસી ક્ષલફ્્સના વર્પરાશ અને કામગીરીમાથંી ઊભી થતી જવાબર્દારીઓ સબંધંમા ં
ક્ષબક્લ્ડિંગ્સના માક્ષલકોને િર્તપરૂ્તિ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે. તેમા ંઆ માટે કાયરે્દસર જવાબર્દારીઓ 
આવરી લેવામા ંઆવે છે: 

a) કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તનુ ંમતૃ્ય/ુઇજા (વીમાધારકના કમાચારીઓને બાર્દ કરતા) 

b) સરં્પર્િને નકુસાન (વીમાધારકની ર્પોતાની કે કમાચારીની પ્રોર્પટીને બાર્દ કરતા) 

પ્રીર્મયમના ર્દર િર્તપરૂ્તિ કે વળતરની મયાાર્દા, કોઈ ર્પણ એક વ્યસ્ક્ત, કોઈ ર્પણ અકસ્માત અને 
કોઈ ર્પણ એક વષા ર્પર આધારરત હોય છે.  

5. વ્યાવસાર્યક જવાબર્દારી 

વ્યાવસાર્યક લોકો તેમની વ્યાવસાર્યક ફરજોમા ં બેર્દરકારી ર્દાખવે ત્યારે તેના ર્પગલે જે નકુસાન 
થાય તેની કાયરે્દસર જવાબર્દારી અર્દા કરવા વીમા કવચ પરંુૂ ર્પાડવાના હતેસુર વ્યાવસાર્યક 
િર્તપરૂ્તિઓ કે વળતરની રડઝાઇન બનાવવામા ં આવી છે. આ પ્રકારનુ ં વીમાકવચ ડૉક્ટસા, 
હોસ્સ્ર્પટલો, ઇજનેરો, આરકિટેક્્સ, ચાટાડા એકાઉન્ટટન્ટ્સ, નાણાકીય સલાહકારો, વકીલો, વીમા 
એજન્ટ્સ કે બ્રોકસા માટે ઉર્પલબ્ધ હોય છે.  

6. રડરેક્ટસા અને અર્ધકારીઓની જવાબર્દારીની ર્પોક્ષલસી 

કંર્પનીના રડરેક્ટસા અને અર્ધકારીઓ સાથે ર્વશ્વાસ અને જવાબર્દારી સકંળાયેલી છે. તેઓ ર્નરીિણ 
અને કંર્પનીની કામગીરીના વ્યવસ્થાર્પનમા ંખોટા ંકાયો કરે તો શેરધારકો, કમાચારીઓ, ર્ધરાણકારો 
અને કંર્પનીના અન્ટય રહસ્સેર્દારોને નકુસાની ચકુવવા જવાબર્દાર હોઈ શકે છે. ર્પોક્ષલસી આ પ્રકારની 
જવાબર્દારી સામે કવચ પરંુૂ ર્પાડ ે છે અને તમામ રડરેક્ટસાને આવરી કંર્પનીને ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે 
છે.  

7. કમાચારીઓના વળતરનો વીમો 
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આ ર્પોક્ષલસી વીમાધારકને અકસ્માતમા ં ઇજા ર્પામેલા કે કોઈ રોગનો ભોગ બનેલા તેના 
કમાચારીઓને વળતર ચકૂવવાની તેની કાયરે્દસર જવાબર્દારીના સબંધંમા ંપરૂી ર્પાડવામા ંઆવે છે. 
અહીં કમાચારી કે કમાચારીઓ વીમાધારકના કાયા ર્દરર્મયાન અકસ્માત કે રોગનો ભોગ બનેલા હોય 
છે. આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી કામર્દારોનો વળતર વીમો કહવેાય છે. 

બજારમા ંવીમાના બે સ્વરૂર્પ પ્રવતામાન છે: 

a) ટેબલ એ: કમાચારી વળતર ધારા, 1923 (કામર્દાર વળતર ધારો, 1923), જીવલેણ 
અકસ્માત ધારો, 1855 અને સામાન્ટય કાયર્દા હઠેળ કમાચારીઓને અકસ્માત સામે કાયરે્દસર 
જવાબર્દારી સામે વળતર પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. 

b) ટેબલ બી: જીવલેણ અકસ્માત ધારો, 1855 અને સામાન્ટય કાયર્દા હઠેળ જીવલેણ અકસ્માત 
ધારા હઠેળ કાયરે્દસર જવાબર્દારી િર્તપરૂ્તિ કે વળતર ચકુવવામા ંઆવે છે. 

પ્રીર્મયમના ર્દર ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંજાહરે કયાા મજુબ કમાચારીઓના અંર્દાજજત વેતન ર્પર લાગ ુર્પડ ે
છે અને ર્પોક્ષલસીની મદુ્દત પણૂા થતા વીમાધારક દ્વારા જાહરે વાસ્તર્વક વેતનના આધારે પ્રીર્મયમ 
એડજેસ્ટ કરવામા ંઆવે છે.  

આ ર્પોક્ષલસીમા ંનીચેના કવચ ર્પમ સામેલ કરી શકાય છે: 

i. કમાચારીની ઇજા માટે વીમાધારક દ્વારા ઉઠાવવામા ંઆવતો તબીબી અને હોસ્સ્ર્પટલના ખચા, 
ચોક્કસ રકમ સધુી 

ii. ધારામા ંસામેલ વ્યાવસાર્યક રોગો માટેની જવાબર્દારી 

iii. કોન્ટટ્રાક્ટસાના કમાચારીઓ તરફ જવાબર્દારી 
 

સ્વયચંકાસણી 11 

જાહરે જવાબર્દારી ધારા, 1991 હઠેળ વાસ્તર્વક તબીબી ખચા માટે ચકુવવાર્પાત્ર વળતર કેટલુ ંહોય 
છે? 

I. રૂ. 6,250 

II. રૂ. 12,500 

III. રૂ. 25,000 



 

474 
 

IV. રૂ. 50,000 

સારાશં   

a) ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસી એ વાક્ષણજય સકુંલો તેમજ સરં્પર્િના માક્ષલકો અને સરં્પર્િના નાણાકીય 
રહત ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ/નાણાકીય સસં્થાઓ માટે અનકુળૂ છે. 

b) ફાયર ર્પોક્ષલસીના પ્રકારમા ંસામેલ છે: 

 બજાર મલૂ્ય આધારરત ર્પોક્ષલસી 
 બજારમલૂ્ય અથવા રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુર્પોક્ષલસીઓ 

 ઘોષણા ર્પોક્ષલસી 
 ફ્લોટર ર્પોક્ષલસી 

c) ર્પરરણામરૂર્પી નકુસાન (સીએલ) ર્પોક્ષલસી અથવા વાક્ષણજય ર્વિેર્પ (બીઆઇ) ર્પોક્ષલસી કુલ નફામા ં
નકુસાનની પરૂ્તિ કરે છે – જેમા ંઆર્થિક નકુસાનને શક્ય તેટલા વહલેાસર વ્યવસાયને પવૂાવત 
સ્સ્થર્તમા ં લાવવા વીમાધારકના કાયાકારી ખચામા ં થયેલા વધારા ઉર્પરાતં ચોખ્ખો નફો અને 
સ્ટેક્ન્ટડિંગ ચાજીસ સામેલ છે. 

d) ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસી કારખાના, દુકાનો, ઓરફસ, ગોર્દામો જેવા વાક્ષણજય સકુંલો માટે છે, જેમા ં
ચીજવસ્તઓુ, ફર્નિચરનો સગં્રહ થાય છે અને સરુક્ષિત ર્તજોરીમા ંરોકડ રાખે છે, જેની ચોરી થઈ 
શકે છે. 

e) મની વીમા ર્પોક્ષલસી રોકડ, ચેક/ર્પોસ્ટલ ઓડાસા/ર્પોસ્ટર સ્ટેમ્પર્પનુ ં સચંાલન કરવામા ંઆવે ત્યારે 
થતા નકુસાનને આવરી લેવા બનાવવામા ંઆવી છે. 

f) મની વીમા ર્પોક્ષલસી બે ર્વભાગ હઠેળ વીમો પ્રર્દાન કરે છે: સકં્રમણ ર્વભાગ અને સકુંલ ર્વભાગ. 

g) બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી કંર્પનીઓને ચોરી, લ ૂટંફાટ, ઉઠાતંરી, ત્યોની ખોટી રજૂઆત અ 
રડફોલ્ટ દ્વારા ર્પોતાના કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતા કે ગોટાળાના કારણે થતા નકુસાન સામે 
વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

h) બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસીના પ્રકારોમા ંસામેલ છે: વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસી, સયંકુ્ત તરલ ર્પોક્ષલસી, 
ર્પોક્ષઝશન્ટસ ર્પોક્ષલસી અને બ્લેન્ટકેટ ર્પોક્ષલસી 
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i) બેન્ટકસા િર્તપરૂ્તિ વીમા ર્પોક્ષલસી વ્યાર્પક વીમાકવચ છે, જે બેન્ટકો, એબીએર્પસી અને નાણા ંસાથે 
સકંળાયેલી કામગીરી કરતી અન્ટય સસં્થાઓના નાણા ંઅને સીક્યોરરટીઝના ર્વશેષ જોખમો માટે 
ર્વસ્તતૃ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

j) એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવતી મખુય ્ર્પોક્ષલસીઓમા ંસામેલ છે: 

 કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક ર્પોક્ષલસી 
 કોન્ટટ્રાક્ટસા પ્લાન્ટટ એન્ટડ મશીનરી ર્પોક્ષલસી 
 ઇરેક્શન ઓલ રરસ્ક ર્પોક્ષલસી 
 મશીન બે્રકડાઉન ર્પોક્ષલસી 
 બોઇલર એન્ટડ પે્રશર પ્લાન્ટટ ર્પોક્ષલસી 
 મશીનરી લોસ ઓફ પ્રોરફ્સ ર્પોક્ષલસી 
 ચીજવસ્તઓુના બગાડની ર્પોક્ષલસી 
 વીજ ઉર્પકરણ ર્પોક્ષલસી 
 એડવાન્ટસ લોસ ઓફ પ્રોરફટ કવર (નફાની આગોતરી નકુસાનીનુ ંવીમાકવચ) 

k) તમામ પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક જોખમનો આવરી લેતી ર્પોક્ષલસી એક ર્પોક્ષલસી હઠેળ ભારતમા ંકોઈ 
ર્પણ જગ્યાએ ઉત્ર્પાર્દન અને સગં્રહ એમ બનેં પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક સકુંલો માટે બનાવવામા ંઆવી 
છે. 

l) ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસીને બે પ્રકારમા ંવગીકૃત કરવામા ંઆવી છેેઃ ર્દરરયાઈ કાગો અને ર્દરરયાઈ 
હલ. 

m) કાગો ર્પોક્ષલસીઓ ર્પરરવહન ર્પોક્ષલસીઓ છે, એટલે કે તેઓ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળ સધુીના 
ર્પરરવહન સબંરં્ધત છે. 

n) ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસીઓના ર્વર્વધ પ્રકારમા ંસામેલ છે: 

 ચોક્કસ ર્પોક્ષલસી 
 ઓર્પન ર્પોક્ષલસી 
 ઓર્પન કવર 

 ડયટુી અને વદૃ્ધદ્ મલૂ્ય વીમો 
 પ્રોજેક્ટ શરૂ થવામા ંર્વલબં 
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o) ર્દરરયાઈ હલ વીમાકવચ બે પ્રકારના હોય છે: ખાસ પ્રકારના ર્પરરવહન અને ર્પરરવહનનો 
સમયગાળો. 

p) જાહરે જવાબર્દારી ર્પોક્ષલસી વીમાધારકની ભલૂ/બેર્દરકારીને ર્પરરણામે થડા ર્પાટીને વ્યસ્ક્તગત 
ઇજા કે સરં્પર્િને નકુસાનમાથંી ઊભી થતી જવાબર્દારી સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

q) ઉત્ર્પાર્દન જવાબર્દારી ર્પોક્ષલસીઓ ઉત્ર્પાર્દનમા ં ખામીના કારણે મતૃ્ય,ુ ઇજા કે ક્ષબમારી કે થડા 
ર્પાટીની સરં્પર્િને થતા નકુસાન સાથે સબંરં્ધત જવાબર્દારીને આવરી લે છે. 

r) વ્યાવસાર્યક િર્તપરૂ્તિ ર્પોક્ષલસી વ્યાવસાર્યક લોકોને તેમની વ્યાવસાર્યક ફરજોની કામગીરીમા ં
બેર્દરકારીથી થતા નકુસાનની ચકૂવણી કરવા કાયરે્દસર જવાબર્દારી સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન 
કરવા માટે બનાવવામા ંઆવી છે. 

 

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો 

a) સરં્પર્િનો ફાયર વીમો 
b) ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસી 
c) મની વીમા ર્પોક્ષલસી 
d) બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી  
e) બેન્ટકસા િર્તપરૂ્તિ વીમા ર્પોક્ષલસી  
f) જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસી 
g) એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમા ર્પોક્ષલસી  
h) ઔદ્યોક્ષગક તમામ જોખમ વીમા ર્પોક્ષલસી  
i) ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસી  
j) હલ વીમા ર્પોક્ષલસી  
k) જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસી  

 

સ્વયચંકાસણીના જવાબ 

જવાબ 1  

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 
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વાક્ષણજય જોખમ વીમાકવચ માટે ફાયર ર્પોક્ષલસી ર્વસ્ફોટ અને આંતરરક ર્વસ્ફોટના સકંટને આવરી 
લે છે.  

જવાબ 2  

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

વાક્ષણજય ર્વિેર્પ વીમા ર્પોક્ષલસી એ પ્રમાણભતૂ ફાયર અને ર્વશેષ સકંટ ર્પોક્ષલસી સાથે સયંકુ્તર્પણે 
લઈ શકાશે.  

જવાબ 3  

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસીના પ્રીર્મયમનો આધાર વીમાકૃત સરં્પર્િ, વીમાધારકના ર્પોતાના નૈર્તક જોખમ, 
સકુંલનુ ંબાધંકામ અને સ્થળ, સરુિાના ર્પગલા (ર્દાખલા તરીકે વોચમેન, ચોરીની ચેતવણી આર્પતો 
એલામા), અગાઉના ર્દાવાના અનભુવો વગેરે અનેક ર્પરરબળો ર્પર છે.  

જવાબ 4  

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

ચોરી કે લ ૂટંફાટના કારણે કોઈ વ્યસ્ક્તના સકુંલમાથંી રોકડની લ ૂટં થાય તો તેને મની વીમા 
ર્પોક્ષલસીમા ંઆવરી લેવામા ંઆવે છે. તોફાન, હડતાલ અને આતકંવાર્દને વધારાનુ ંપ્રીર્મયમ ચકૂવી 
એક્સટેન્ટશન તરીકે આવરી શકાશે. 

જવાબ 5  

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી કંર્પનીઓને તેમના કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતા કે ગોટાળાના કારણે થતા 
નાણાકીય નકુસાન સામે વળતર આરે્પ છે.  

જવાબ 6  

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

બેન્ટકસા િર્તપરૂ્તિ વીમા ર્પોક્ષલસી આ બાબત આવરી શકે છેેઃ આગ, ચોરી-લ ૂટંફાટને કારણે સકુંલોમા ં
નકુસાન કે હાર્ન થવાથી કે ચેકમા ં ફેરફાર કે ચેડા ંથવાથી, કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે 
મની સીક્યોરરટીઝને નકુસાન કે તે ગમુ થવી. 
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જવાબ 7  

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસીમા ં રજજસ્ટડા ર્પાસામા ં વીમાકૃત સરં્પર્િને નકુસાન ર્વભાગ 3 હઠેળ આવરી 
લેવાશે. 

જવાબ 8  

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

પ્રોજેક્ટ શરૂ થવામા ં ર્વલબં ર્પોક્ષલસી એડવાન્ટસ લોસ ઓફ પ્રોરફટ કવર (નફામા ં નકુસાન સામે 
આગોતરંુ કવચ) તરીકે ર્પણ જાણીતી છે. 

જવાબ 9 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

ઉચાર્પતને તમામ પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક વીમાકવચમા ંઆવરી લેવાતી નથી 

જવાબ 10 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

ર્દરરયાઈ અને ઉડ્ડયન એ વીમાની એકમાત્ર શાખા છે, જે યદુ્ના સકંટ સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે 
છે.  

જવાબ 11  

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

જાહરે જવાબર્દારી વીમા ધારા, 1991 હઠેળ, વાસ્તર્વક તબીબી ખચા માટે ચકૂવવાર્પાત્ર વળતર 
રૂ.12,500 છે.  

સ્વયચંકાસણીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમામા ંCAR એટલે 

I. મોટર કાર 

II. કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક (કોન્ટટ્રાક્ટસાના તમામ જોખમો) 
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III. કંર્પનીસ ઓલ રરસ્ક (કંર્પનીના તમામ જોખમો) 

IV. કંર્પનીસ ઓલ રરક્વાયરમેન્ટટ (કંર્પનીની તમામ જરૂરરયાતો)  

પ્રશ્ન 2 

કંર્પની ર્પોતાના કમાચારીઓના અપ્રમાક્ષણક કૃત્ય સામે _________ દ્વારા સરંિણ મેળવે છે 

I. કમાચારી વળતર ર્પોક્ષલસી 

II. જાહરે જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસી 

III. બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી 

IV. ઘોષણા ર્પોક્ષલસી 

પ્રશ્ન 3 

_________ નો સરં્દભા જહાજના બોડી સાથે છે. 

I. હલ 

II. કાગો 

III. ચાકં્ષચયાગીરી 

IV. જેટ્ટટ્ટસન 

પ્રશ્ન 4 

ર્વમાનને થતા નકુસાન કે હાર્નને આવરી લેતી ર્પોક્ષલસી ______________ કહવેાય છે. 

I. કાયરે્દસર જવાબર્દારી 

II. સરં્પર્િ વીમો 

III. ઉડ્ડયન વીમો 

IV. મની વીમો 

પ્રશ્ન 5 

ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસીમા ં વધારાના કવચ તરીકે ર્પણ ___________ને કારણે સરં્પર્િને થતા 
નકુસાનને આવરી લેવાત ુ ંનથી. 
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I. પરૂ 

II. ધરતીકંર્પ 

III. આગ 

IV. યદુ્ના કારણે બોંબમારો 

પ્રશ્ન 6 

ર્પરરણામરૂર્પી નકુસાન (ફાયર ર્પોક્ષલસી) વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે: 

I. કારખાનામા ંનકુસાનને કારણે નફામા ંહાર્ન સામે 

II. શાખને હાર્ન સામે 

III. મશીનરીમા ંચીજવસ્તઓુના ઘસારા સામે 

IV. ર્વરે્દશી ર્વર્નમયમા ંચડઊતરથી થતા નકુસાન સામે 

પ્રશ્ન 7 

ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસીમા ંપ્રીર્મયમનો આધાર છે: 

I. સરુિાના ર્પગલા ં

II. સકુંલોનુ ંસ્થળ 

III. સરં્પર્િનો પ્રકાર 

IV. ઉર્પરોક્ત તમામ 

પ્રશ્ન 8 

કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક ર્પોક્ષલસી એ આ ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર છે: 

I. ફાયર વીમો 

II. જીવન વીમો 

III. એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમો 

IV. ર્દરરયાઈ વીમો 

પ્રશ્ન 9 
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કમાચારીઓની વળતર ર્પોક્ષલસી એ આ ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર છે 

I. જવાબર્દારી વીમો 

II. ફાયર વીમો 

III. ર્દરરયાઈ કાગો વીમો 

IV. એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમો 

પ્રશ્ન 10 

મની વીમા ર્પોક્ષલસી વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે: 

I. હાથ ર્પર રહલેી રોકડ 

II. મ્પયચુ્યઅુલ ફંડમા ંરોકાણ 

III. બચત ખાતામા ંરહલેા નાણા ં

IV. ર્પોસ્ટ ઓરફસમા ંમકેૂલા નાણા ં

 

 

 

 

 

 

 

સ્વયચંકાસણી પ્રશ્નો જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમામા ંCAR (સીએઆર) એટલે કોન્ટટ્રાક્ટ્રસા ઓલ રરસ્ક. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 
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બાયંધરી વીમા ર્પોક્ષલસી દ્વારા કંર્પની ર્પોતાના કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતાના જોખમ સામે 
વીમાકવચ મેળવે છે.  

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

હલનો સરં્દભા જહાજની બોડી છે.  

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

ર્વમાનને નકુસાન કે હાર્નને આવરી લેતી ર્પોક્ષલસી ઉડ્ડયન વીમા ર્પોક્ષલસી છે.  

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસી વધારાના કવચ તરીકે ર્પણ યદુ્ કે બોન્સમ્પબિંગના કારણે સરં્પર્િને થતા 
નકુસાનને આવરી લેતી નથી.  

જવાબ 6 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

ર્પરરણામરૂર્પી નકુસાન (ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસી) કારખાનામા ંનકુસાન થવાથી નફામા ંથતા નકુસાનને 
કવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

જવાબ 7 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસીમા ંપ્રીર્મયમનો આધાર સરુિા માટે લીધેલા ર્પગલા,ં સકુંલોનુ ંસ્થળ, સરં્પર્િનો 
પ્રકાર વગેરે ર્પરરબળો ર્પર છે. 

જવાબ 8 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક ર્પોક્ષલસી એન્સન્ટજનીર્યરંગ વીમા ર્પોક્ષલસીનો એક પ્રકાર છે. 

જવાબ 9 



 

483 
 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

કમાચારીઓની વળતર ર્પોક્ષલસી એ જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસી છે. 

જવાબ 10 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

મની વીમા ર્પોક્ષલસી હાથ ર્પર રહલેી રોકડને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે. 
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પ્રકરણ 16 

ર્દાવાની પ્રરક્રયા 
 

પ્રસ્તાવના 

વીમા કરારના હાર્દામા ંશરૂઆતમા ંઆર્પવામા ંઆવતુ ંવચન છે એટલે કે નકુસાન થવાના સજંોગોમા ં
વીમાધારકને વળતરની ચકૂવણી.  આ પ્રકરણ નકુસાન થવાના સમયથી સકંળાયેલી પ્રરક્રયાઓ 
અને ર્દસ્તાવેજો ર્વશે વાત કરે છે, જેથી વીમા ર્પતાવટની સપંણૂા પ્રરક્રયા સરળતાથી પણૂા થાય. અહીં 
વીમાધારક કે વીમાકંર્પની દ્વારા કરવામા ંઆવેલા ર્વવાર્દાસ્ર્પર્દ ર્દાવાઓની ર્પતાવટની ર્પદ્ર્તઓ ર્પણ 
સમજાવવામા ંઆવી છે.  

શીખવાના મદુ્દા 
 

A. ર્દાવા ર્નવારણ પ્રરકયા 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી, તમે નીચેની િમતા સમજી શકશો: 
1. ર્દાવાની ર્પતાવટની કામગીરીના મહત્ત્વની ચચાા કરવી 
2. નકુસાનની જાણકારી માટેની પ્રરક્રયા સમજાવવી 
3. ર્દાવાની તર્પાસ અને આકારણીનુ ંમલૂ્યાકંન કરવુ ં
4. સવમેટયસા અને નકુસાની આકારણીકતાાન ુ ંમહત્ત્વ સમજાવવુ ં
5. ર્દાવાના ફોમ્પસાની ર્વગત સમજાવવી 
6. ર્દાવાની ર્પતાવટ અને ગોઠવણ સમજાવવી 
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A. ર્દાવા ર્નવારણની પ્રરક્રયા 

1. ર્દાવાની ર્નવારણ કે ર્પતાવટ કરવાનુ ંમહત્ત્વ 

વીમા કંર્પનીની સૌથી મહત્ત્વપણૂા કામગીરી નકુસાની થવાના સજંોગોમા ંર્પોક્ષલસીધારકના ર્દાવાની 
ર્પતાવટ કરવાની છે. વીમાકંર્પની ર્પોક્ષલસીધારકને ઝડર્પી, વાજબી અને ન્ટયાયી સેવાઓ પ્રર્દાન કરીને 
આ બાયંધરી કે વચન પણૂા કરે છે કે ર્પછી થડા ર્પાટી દ્વારા વીમાધારક સામે કરેલા ર્દાવાનુ ંવળતર 
ચકૂવીને કરે છે.   

વીમાનુ ંમાકેરટિંગ વીમાકૃત સકંટોના કારણે થતી નકુસાની સામે િર્તપરૂ્તિ કે વળતર પ્રર્દાન કરવાની 
નાણાકીય વ્યવસ્થા તરીકે થાય છે. જો વીમા અને ર્દાવા ર્પતાવટની પ્રરક્રયા ન હોય તો સામાન્ટય 
સજંોગોમા ં કમનસીબ દુઘાટના/અકસ્માત ર્પછી નકુસાની સરભર કરવાની કે વળતર મેળવવાની 
પ્રરક્રયા ધીમી, ક્ષબનકાયાિમ અને મશુ્કેલ હોત. 

એક નોન-લાઇફ વીમા કંર્પનીના બોડારૂમમા ંએક સતૂ્ર મકૂવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ં“જો િમતા હોય ચકૂવો; 
જો આવશ્યક હોય તો અસ્વીકાર કરો”. તે જ વીમાના વ્યવસાયની ઉમર્દા ભાવના છે. 

વ્યાવસાર્યક ધોરણે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાની શાખ જ વીમા કંર્પની માટે સૌથી મોટી જાહરેાત છે. 

a) ઝડર્પ 

વીમાધારક કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટટ હોય કે ર્પછી વ્યસ્ક્તગત હોય અથવા નકુસાનીનુ ંમલૂ્ય મોટંુ હોય 
કે નાનુ ં હોય, ર્પણ ર્દાવાની ર્પતાવટ ઝડર્પથી કરવી અત્યતં મહત્ત્વપણૂા છે. વીમાકંર્પનીએ 
સમજવુ ંજોઈએ કે નકુસાન થયા ર્પછી વીમાધારકને શક્ય તેટલી ઝડર્પથી વીમાના વળતરની 
જરૂર હોય છે.  

જો વીમાધારકને ઝડર્પથી નાણા ંકે વળતર મળી જશે, તો તેઓ તેનો મહિમ ઉર્પયોગ કરી શકે 
છે. વીમાકંર્પનીની ફરજ છે કે તે વીમાધારકને જરૂર હોય ત્યારે એટલે કે નકુસાની ર્પછી શક્ય 
તેટલી ઝડર્પથી ર્દાવાની રકમની ચકૂવણી કરે. 

b) વ્યાવસાર્યકતા 

વીમા અર્ધકારીઓ ર્દરેક ર્દાવાની યોગ્યતાનો ર્વચાર કરે છે અને તમામ ર્દસ્તાવેજોની ચકાસણી 
કયાા ર્વના ર્દાવાને નકારી કાઢવા કોઈ પવૂાગ્રહ કે પવૂાધારણા રાખતા નથી. આ માટે તેઓ 
નીચેના પ્રશ્નોનો ર્વચાર કરશે. 

i. નકુસાન ખરેખર થયુ ંહત ુ?ં  
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ii. જો થયુ ંહત ુ,ં તો નકુસાન માટે વીમાકૃત સકંટ જ જવાબર્દાર છે?  

iii. આ સકંટથી થતા નકુસાનની મયાાર્દા.  
iv. નકુસાની માટે જવાબર્દાર કારણ શુ ંહત ુ?ં  
v. ર્પોક્ષલસી હઠેળ નકુસાની આવરી લેવામા ંઆવી હતી?  
vi. કરાર/ર્પોક્ષલસીની શરતો મજુબ ર્દાવો કે વળતર ચકૂવવાર્પાત્ર છે?  

vii. જો ચકૂવવાર્પાત્ર છે, તો કેટલુ ંવળતર ચકૂવી શકાય?  

વીમાકંર્પનીએ આ તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ મેળવવાની જરૂર છે.  

ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાની પ્રરક્રયા મહત્ત્વપણૂા કામગીરી છે. કંર્પનીએ ર્દાવાની ર્પતાવટના તમામ 
ફોમા, પ્રરક્રયા અને ર્પદ્ર્તઓ એવી રીતે બનાવી હોય છે, જેથી ર્પોક્ષલસી હઠેળ ‘ચકૂવવાર્પાત્ર’ 
તમામ ર્દાવાની ચકૂવણી ઝડર્પથી થાય અને ચકૂવવાર્પાત્ર ન હોય તેવા ર્દાવાની ચકૂવણી ન 
થાય તેવી સરુ્નર્િતતા કરી શકાય.  

વીમાકંર્પનીના પ્રર્તર્નર્ધ તરીકે વીમાધારક એજન્ટટથી ર્પરરક્ષચત હોય છે. એટલે સાચી મારહતી 
સાથે તમામ પ્રસ્તતુ ફોમ્પસા યોગ્ય રીતે ભરવામા ંઆવે, તેની સાથે નકુસાની ર્દશાાવતા તમામ 
પરુાવારૂર્પી ર્દસ્તાવેજો જોડાયેલા હોય અને તમામ ર્નધાારરત પ્રરક્રયાઓ સમયસર અનસુરવામા ં
આવે અને તમામ ર્દસ્તાવેજો કંર્પનીને સરુ્પરત કરવામા ંઆવે તેની સરુ્નર્િતતા એજન્ટટ કરે છે. 
વીમાધારકને નકુસાની થવાના સમયે એજન્ટટની ભરૂ્મકા અંગે અગાઉ ચચાા થઈ છે.  

2. નકુસાનીની નોરટસ કે જાણકારી આર્પવી 

ર્પોક્ષલસીની શરતો સચૂવે છે કે નકુસાન થાય ત્યારે તાત્કાક્ષલક વીમાકંર્પનીને જાણ કરવી જોઈએ. 
તેનો હતે ુવીમાકંર્પનીને નકુસાની થવાના પ્રાથર્મક તબકે્ક તર્પાસ કરવા રે્દવાનો છે. તેમા ં ર્વલબં 
થશે તો નકુસાન સબંરં્ધત મહત્ત્વપણૂા મારહતી તમે વીમીકંર્પનીને ન આર્પી શકો તેવુ ંબની શકે છે. 
તેનાથી વીમાકંર્પની નકુસાન લઘતુમ કરવા માટેના ર્પગલા ંસચૂવી શકશે અને સરંિણના ર્પગલા ં
ર્પણ ઉઠાવી શકશે. નકુસાનીની સચૂના શક્ય હોય તેટલી વહલેી તકે આર્પવામા ંઆવે છે. 

આ પ્રારંક્ષભક તર્પાસ/ચકાસણી ર્પછી, ર્દાવાને નબંર ફાળવવામા ં આવે છે અને ર્દાવાના 
નોંધણીર્પત્રકમા ં તેની નોંધણી કરવામા ં આવે છે, જેમા ં ર્પોક્ષલસી નબંર, વીમાધારકનુ ં નામ, 
નકુસાનની રકમનો અંર્દાજ, નકુસાનીની તારીખ જેવી ર્વગતો સાથે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાની 
પ્રરક્રયા હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

કેટલાકં પ્રકારની ર્પોક્ષલસી (ર્દાખલા તરીકે ચોરી) હઠેળ ર્પોક્ષલસી સિાર્ધકારીઓને નોરટસ ર્પણ 
ર્પાઠવવામા ંઆવે છે. કાગો રેલ ટ્રાન્સન્ટઝટ ર્પોક્ષલસીઓ હઠેળ, નોરટસ રેલવેને ફાળવવામા ંઆવે છે.  
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3. તર્પાસ અને આકારણી 

a) ર્નરીિણ 

વીમાધારક ર્પાસેથી ર્દાવાનુ ંફોમા મળયા ર્પછી વીમાકંર્પનીઓ નકુસાની થવાના કારણો અને તેની 
આકારણી કરવાનો ર્નણાય લે છે. જો ર્દાવાની રકમ નાની હોય, તો કારણ અને નકુસાનીની 
મહિમ મયાાર્દા નક્કી કરવાની તર્પાસ વીમાકંર્પનીના અર્ધકારીઓ દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

અન્ટય ર્દાવાઓની તર્પાસ સ્વતતં્ર ર્પરવાનો ધરાવતા વ્યાવસાર્યક સવમેટયસા (સવમેટિક કે 
મોજણીર્દાર)ને સરુ્પરત કરવામા ંઆવે છે, જેઓ નકુસાનીની આકારણી કરવામા ં ર્નષ્ણાત હોય 
છે. સ્વતતં્ર સવમેટયસા દ્વારા નકુસાનીની આકારણી એ ર્સદ્ાતં ર્પર કરવામા ં આવે છે કે 
વીમાકંર્પનીઓ અને વીમાધારકો એમ બનેં રહતધારકો હોવાથી કોઈ ર્પણ ર્વવાર્દ ઊભો થાય તો 
સ્વતતં્ર વ્યાવસાર્યક વ્યસ્ક્તનો ર્નષ્ર્પિ અક્ષભપ્રાય બનેં ર્પિને તેમજ કાયર્દાની અર્દાલતને 
સ્વીકાયા હોવો જોઈએ.  

b) ર્દાવાની આકારણી 

આગ લાગવાના રકસ્સામા ં ર્દાવાની આકારણી ર્પોક્ષલસના રરર્પોટા , જો નકુસાની થવાનુ ં કારણ 
અજ્ઞાત હોય તો તર્પાસકતાાઓના રરર્પોટા  અને સવમેટ રરર્પોટા  ર્પર આધારરત છે. વ્યસ્ક્તગત 
અકસ્માતના ર્દાવાના રકસ્સામા ંવીમાધારકને તેમની સારવાર કરનાર ડૉક્ટરનો રરર્પોટા  સરુ્પરત 
કરવો ર્પડ ે છે, જેમા ંઅકસ્માત થવાનુ ં કારણ જણાવવુ ં ર્પડ ે છે. ક્ષબમાર થવાના રકસ્સામા ંર્પણ 
કયા પ્રકારની ક્ષબમારી થઈ હતી તેનો રરર્પોટા  સરુ્પરત કરવા ર્પડ ેછે. આ બનેં રકસ્સામા ંશારીરરક 
અિમતાના સમયગાળા ર્વશે જણાવવુ ંર્પડ ેછે.  

ર્પોક્ષલસીની શરતો હઠેળ, વીમાકંર્પનીઓ સ્વતતં્ર તબીબી ર્પરરિણની ગોઠવણ કરાવવાનો 
અર્ધકાર ધરાવે છે. “કામર્દારોના વળતર”ના ર્દાવાઓને સમથાન આર્પવા તબીબી પરુાવા 
આર્પવાની ર્પણ જરૂર છે. ર્પશધુન અને ર્પશ ુ સબંરં્ધત વીમાઓની આકારણી ર્પશરુોગના 
ડૉક્ટરના રરર્પોટા ને આધારે થાય છે.  

મારહતી 

નકુસાની કે હાર્ન સબંરં્ધત મારહતી મળતા વીમાકંર્પનીઓ નીચેની બાબતો ચકાસે છે:  

1. વીમા ર્પોક્ષલસી નકુસાની કે હાર્ન થવાની તારીખે લાગ ુછે 

2. નકુસાની કે હાર્ન થવા માટે વીમાકૃત જોખમ જવાબર્દાર છે 
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3. દુઘાટનામા ં નકુસાન ર્પામેલ સરં્પર્િ (વીમાના ર્વષયને આર્ધન) એ જ છે જે ર્પોક્ષલસી હઠેળ 
વીમાકૃત છે 

4. નકુસાનીની નોરટસ ર્વના ર્વલબેં મળી છે. 
 

મોટર થડા ર્પાટી ર્દાવામા ં મતૃ્ય ુ અને વ્યસ્ક્તગત ઇજા સકંળાયેલી છે, જેની આકારણી ડૉક્ટરના 
રરર્પોટાના આધારે થાય છે. આ ર્દાવા આ ર્દાવાઓની ર્પતાવટ મોટર અકસ્માત ર્દાવા ર્પચં દ્વારા થાય 
છે અને વળતરની રકમ ર્દાવેર્દારની ઉંમર અને આવક જેવા ર્પરરબળોને આધારે નક્કી થાય છે.  

થડા ર્પાટીની સરં્પર્િને નકુસાન સાથે સકંળાયેલા ર્દાવાઓની આકારણી સરવે રરર્પોટાના આધારે થાય 
છે. 

 ર્પોતાની માક્ષલકીની મોટરને થયેલા નકુસાનની આકારણી સવમેટયસાના રરર્પોટાના આધારે થાય 
છે.  

 થડા ર્પાટીનુ ંનકુસાન સકંળાયેલુ ંહોય તો ર્પોલીસ રરર્પોટાની જરૂર ર્પડી શકે છે. 

મારહતી 

તર્પાસ અને નકુસાનીની આકારણી બનેં અલગ બાબત છે. ર્દાવો ખરેખર યોગ્ય છે કે નહીં અને 
મહત્ત્વપણૂા ર્વગતોની ખરાઈ કરવા માટે તેમજ વીમાર્પાત્ર રહતની ગેરહાજરી, આવશ્યક હકીકતો કે 
ત્યોની ખોટી રજૂઆત, જાણીજોઈને કરવામા ં આવેલ નકુસાન વગેરે શકંાઓના સમાધાન માટે 
તર્પાસ કરવામા ંઆવે છે.  
 

સ્વાસ્્ય સબંર્ધત વીમાના ર્દાવાઓની આકારણી નોન-લાઇફ વીમા કંર્પનીઓ વતી ઇન હાઉસ કે થડા 
ર્પાટી એડરે્મર્નસ્ટે્રટસા (ટીર્પીએ) દ્વારા થાય છે. આ આકારણી તબીબી અહવેાલો અને ર્નષ્ણાતોના 
અક્ષભપ્રાય ર્પર આધારરત છે.   

વીમા સવમેટયસા તર્પાસની કામગીરી ર્પણ હાથ ધરે છે. જો સવમેટયર શક્ય તેટલી વહલેી ઝડરે્પ 
કામગીરી કરે તો મર્દર્દ મળે છે. એટલે ર્દાવાની જાણકારી મળયા ર્પછી શક્ય તેટલી વહલેી તકે 
સવમેટયરની ર્નમણકૂ કરવામા ંઆવે છે.  

4. સવમેટયસા અને નકુસાનીની આકારણીકતાાઓ 

a) સવમેટયસા 

સવમેટયસા ઇરડા દ્વારા લાઇસન્ટસ ધરાવતા વ્યાવસાર્યકો છે. તેઓ ચોક્કસ િેત્રોમા ંનકુસાનીઓની 
ચકાસણી કરવામા ંઅને તેની આકારણી કરવામા ં ર્નષ્ણાત હોય છે. સામાન્ટય રીતે સવમેટયસાને 
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વીમા કંર્પની ફી ચકૂવે છે અને કામગીરી સરુ્પરત કરે છે. સાધારણ વીમા કંર્પનીઓ ર્દાવાના 
સમયે સવમેટયસા અને નકુસાની આકારણીકતાાઓને કામગીરી સરુ્પરત કરે છે. તેઓ નકુસાનગ્રસ્ત 
સરં્પર્િની તર્પાસ કરે છે, નકુસાની થવાના કારણો અને સ્સ્થર્તસજંોગોની ચકાસણી કરે છે અને 
ખરાઈ કરે છે. તેઓ નકુસાનીના પ્રમાણની આકારણી કરે છે અને વીમા કંર્પનીને રરર્પોટ્ાસ 
સરુ્પરત કરે છે.  

તેઓ વીમાકંર્પનીઓને વધ ુનકુસાનને અટકાવવા યોગ્ય ર્પગલા ંસબંરં્ધત સલાહ ર્પણ આરે્પ છે. 
સવમેટયસાનુ ંસચંાલન વીમા ધારા, 1938, વીમા ર્નયમો 1939ની જોગવાઈઓ અને ઇરડા દ્વારા 
ઇશ્ય ૂથયેલા ચોક્કસ ર્નયમનો દ્વારા થાય છે. ર્નકાસ માટે ‘પ્રવાસ ર્પોક્ષલસી’ અથવા ‘ર્દરરયાઈ 
ઓર્પન કવર’ના રકસ્સામા ં રે્દશની બહાર ર્દાવા કરવામા ંઆવે તો તેની આકારણી ર્પોક્ષલસીમા ં
ર્વરે્દશમા ંર્દાવાની ર્પતાવટ કરનાર એજન્ટ્સનુ ંનામ હોય તેના દ્વારા થાય છે.  

આ એજન્ટ્સ નકુસાનીની આકારણી અને ચકૂવણી કરી શકે છે, જેને વીમાકંર્પનીઓ તેમની 
ર્પતાવટની ફી સાથે ર્પરત કરે છે. અન્ટયથા વીમાના ર્દાવાની ર્પતાવટ કરતા એજન્ટ્સ દ્વારા ર્દાવા 
સબંરં્ધત ર્દસ્તાવેજો એકત્ર કરવામા ંઆવે છે અને આકારણી સરહત વીમાકંર્પનીને સરુ્પરત કરે 
છે.  

મહત્ત્વપણૂા 

વીમા ધારાની કલમ 64 યએુમ 

વીમાની કોઈ ર્પણ ર્પોક્ષલસીમા ંર્દાવાની રકમ રૂ.20,000થી ઓછી હોય તેવા રકસ્સામા ંવીમાકંર્પનીને 
વીમા માટે માન્ટયતાપ્રાપ્ત સવમેટયર કે નકુસાની આકારણીકતાા રાખવા ન ર્પરવડ.ે આ સજંોગોમા ં
વીમાકંર્પની ર્પોતાના કમાચારીને અને અન્ટય વ્યસ્ક્ત (સવમેટયર કે નકુસાની આકારણીકતાા તરીકે 
કમાચારી સ્વરૂરે્પ ગેરલાયક ન ઠરેલી વ્યસ્ક્ત)ને નકુસાનની ચકાસણી કરવા માટે રોકી શકે છે અને 
આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તને વાજબી ફી કે વળતર આર્પી શકે છે.  
 

 

5. ર્દાવાના ફોમ્પસા 

વીમાના ફોમાની ર્વગતો ર્દરેક પ્રકારના વીમા પ્રમાણે જુર્દી જુર્દી હોય છે. સામાન્ટય રીતે ર્દાવાના 
ફોમાની રડઝાઇન નકુસાનીના સજંોગો સબંરં્ધત સપંણૂા મારહતી મેળવવામા ંઆવે તે રીતે રડઝાઇન 
કરવામા ં આવી હોય છે, જેમ કે નકુસાનની તારીખ, સમય, નકુસાનનુ ં કારણ, મહિમ નકુસાન 
વગરે. બીજા પ્રશ્નો ર્દરેક પ્રકારના વીમા પ્રમાણે જુર્દા ંજુર્દા ંહોય છે.  
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ઉર્દાહરણ 

આગ લાગવા માટે વીમાનો ર્દાવો કરવા માટે પરૂી ર્પાડવામા ંઆવતી મારહતીનુ ં ઉર્દાહરણ અહીં 
નીચે આરે્પલુ ંછેેઃ 

i. વીમાધારકનુ ંનામ, ર્પોક્ષલસીનબંર અને સરનામુ ં
ii. આગ લાગવાની તારીખ, સમય, કારણ અને સજંોગો 
iii. નકુસાનગ્રસ્ત સરં્પર્િની ર્વગત 

iv. આગ લાગવાના સમયે સરં્પર્િનુ ં મલૂ્ય. ર્પોક્ષલસી હઠેળ કરવામા ં આવેલા ર્દાવા અંતગાત 
કેટલીક ચીજવસ્તઓુ સામેલ છે. [ર્દાવાનો આધાર દુઘાટના થવાના સમયસજંોગોના આધારે 
ઘસારા ર્પછી સરં્પર્િના વાસ્તર્વક મલૂ્ય ર્પર હોવો જોઈએ (જયા ં સધુી ર્પોક્ષલસી ક્ષબક્લ્ડિંગ, 
પ્લાન્ટટ અને મશીનરીના સબંધંમા ં“રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય”ુ આધારે ન હોય ત્યા ંસધુી.) તેમા ં
નફાને સામેલ નહીં કરવામા ંઆવે] 

v. બચી ગયેલી સરં્પર્િના મલૂ્યને બાર્દ કરતા ર્દાવો કરેલી રકમ 

vi. આગ લાગી હોય તેવા સકુંલોની સ્સ્થર્ત અને તેનો કબજો 
vii. વીમાધારકે માક્ષલક, મોગમેટજ વગેરે જે સ્વરૂરે્પ ર્દાવો કયો હોય તે િમતા 
viii. નકુસાનગ્રસ્ત સરં્પર્િમા ંઅન્ટય કોઈ વ્યસ્ક્તનુ ંરહત હોય તો 
ix. આ પ્રકારની સરં્પર્િ ર્પર અન્ટય કોઈ વીમો હોય તો, તેની ર્વગત 

ત્યારબાર્દ જાહરેનામુ ં લેવામા ં આવે છે, જેમા ં વીમાધારકની સહી ફોમામા ં રજૂ કરવામા ં આવેલા 
ર્નવેર્દનો સાચા અને સચોટ હોવા સ્વરૂરે્પ લેવામા ંઆવે છે અને તારીખ નાખંવામા ંઆવે છે.  

આ પ્રકરણમા ં એક વીમાકંર્પનીનો આગ લાગવાના ર્દાવાનો નમનૂો “ર્દસ્તાવેજ 1” તરીકે રજૂ 
કરવામા ંઆવ્યો છે. 

વીમાકંર્પની ર્દાવાનુ ંફોમા ઇશ્ય ૂકરે તેનો અથા એ નથી કે વીમાકંર્પનીઓએ ર્દાવા કે વળતર માટેની 
જવાબર્દારીનો સ્વીકાર કયો છે. ર્દાવાના ફોમ્પસા ‘પવૂાગ્રહ ર્વના’ રટપ્ર્પણી સાથે ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે 
છે.  

a) પરુાવારૂર્પી ર્દસ્તાવેજો 

ર્દાવાના ફોમા સાથે ર્દાવેર્દાર દ્વારા ચોક્કસ ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરવાની જરૂર છે અથવા ર્દાવો સાચો 
છે તેની ખરાઈ કરવા વીમાકંર્પનીઓ દ્વારા આ પ્રકારના ર્દસ્તાવેજો મેળવવા જરૂરી છે.  

i. આગ લાગવાના ર્દાવા માટે, ફાયર ક્ષબ્રગેડનો રરર્પોટા  જરૂરી છે.  
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ii. ચક્રવાતને કારણે થયેલા નકુસાન માટે, હવામાન ખાતાની ઓરફસનો રરર્પોટા  વીમાકંર્પની 
માગંી શકે છે  

iii. ચોરી કે લ ૂટંફાટના ર્દાવા માટે, ર્પોક્ષલસીનો રરર્પોટા  રજૂ કરવાની જરૂર ર્પડી શકે છે.  

iv. જીવલેણ અકસ્માતના ર્દાવઓ માટે, મતૃ્ય ુસમીિક અને ર્પોલીસ ર્પાસેથી રરર્પોટ્ાસ મેળવી 
રજૂ કરવાની જરૂર ર્પડી શકે છે.  

v. મોટરના ર્દાવા માટે, વીમાકંર્પની િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ, રજજસ્ટે્રશન બકુ, ર્પોલીસ રરર્પોટા  
વગેરેની ચકાસણી કરી શકે છે.   

vi. ર્દરરયાઈ કાગો સબંરં્ધત ર્દાવાઓમા,ં નકુસાનીના પ્રકાર પ્રમાણે ર્દસ્તાવેજોની જરૂરી ર્પડી શકે 
છે, એટલે કે કુલ નકુસાની, નકુસાનની ખાસ સરેરાશ, ઇનલેન્ટડ કે ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન ર્દાવા 
વગેરે. 

6. નકુસાનીની આકારણી અને ર્દાવાની ર્પતાવટ 

ર્દાવાની ર્પતાવટ એ બાબત નક્કી કરવાની પ્રરક્રયા છે કે વીમાધારકને થયેલા નકુસાન માટે 
જવાબર્દાર કારણ વીમાકૃત સકંટ છે કે નહીં અને વૉરન્ટટીનુ ંકોઈ ઉલ્લઘંન થયુ ંછે કે નહીં. 

ર્દાવાની ર્પતાવટનો આધાર ર્નષ્ર્પિતા અને સમાનતા હોવો જોઈએ. નોન-લાઇફ વીમાકંર્પની માટે 
ર્દાવાની ઝડર્પી ર્પતાવટ તેની સેવાની અસરકારકતા કે કાયાર્દિતાનો માર્પરં્દડ છે. ર્દરેક કંર્પનીની 
ર્દાવા ર્પતાવટમા ંસમય લેવાની આંતરરક માગાર્દર્શિકા હોય છે, જેનુ ંતેના કમાચારીઓ ર્પાલન કરે છે.  

સામાન્ટય રીતે આ આ સમયગાળો “ટનાએરાઉન્ટડ ટાઇમ” (ટીએટી) તરીકે જાણીતો છે. વીમાધારક 
તેના ર્દાવો કઈ પ્રરક્રયામા ં છે તેની સ્સ્થર્ત ચકાસી શકે કે જાણકારી મેળવી શકે તે માટે કેટલીક 
વીમાકંર્પનીઓ ઓનલાઇન સરુ્વધા કરે છે. કેટલીક નોન-લાઇફ વીમાકંર્પનીઓ ર્દાવાની પ્રરક્રયા 
ઝડર્પથી હાથ ધરવા ર્દાવા ર્નરાકરણ કેન્ટરો ર્પણ સ્થાર્ર્પત કરે છે.  

મહત્ત્વપણૂા 

વીમાના ર્દાવામા ંમહત્ત્વપણૂા ર્પાસા ં

i. પ્રથમ ર્પાસુ ંનકુસાની ર્પોક્ષલસીની જોગવાઈ અને શરતોની અંર્દર થઈ છે કે નહીં તેનો ર્નણાય 
લેવાનુ ંછે. ર્નકટવતી જોગવાઈનો કાયર્દાકીય ર્સદ્ાતં નકુસાની કે હાર્ન વીમાકૃત સકંટ દ્વારા કે 
વીમાકૃત સકંટોમાથંી બાકાત રાખવામા ંઆવેલા જોખમને કારણે થયુ ં છે તેનો ર્નણાય લેવાની 
માગાર્દર્શિકા પ્રર્દાન કરે છે. નકુસાની ર્પોક્ષલસીની જોગવાઈ અને શરતોની મયાાર્દામા ંથઈ છે તે 
સાક્ષબત કરવાની જવાબર્દારી વીમાધારકની છે. જોકે નકુસાન વીમાકૃત સકંટોમાથંી બાકાત 
રાખવામા ંઆવેલા જોખમના કારણે થયુ ંછે તે સાક્ષબત કરવાની જવાબર્દારી વીમાકંર્પની છે. 
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ii. બીજુ ંર્પાસુ ંએ નક્કી કરવાનુ ંછે કે વીમાધારકે ર્પોક્ષલસીની શરતોનુ ંર્પાલન કયુું છે કે નહીં, ખાસ 
કરીને ‘જવાબર્દારી’ના પવૂાઆધારની શરતો. 

iii. ત્રીજુ ંર્પાસુ ંવૉરન્ટટી સબંરં્ધત છે. સરવે રરર્પોટા  સચૂવશે કે વોરન્ટટીઓનુ ંર્પાલન થયુ ંછે કે નહીં. 

iv. ચો્ુ ંર્પાસુ ંર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન અરજર્દાર દ્વારા સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના ર્પાલન સાથે 
સબંર્ધત છે. 

v. નકુસાન થવાના પ્રસગેં, વીમાધારક ર્પાસે વીમો ન હોય તેવી કામગીરીની અરે્પિા રાખવામા ં
આવે છે. બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો તેમણે નકુસાની શક્ય તેટલી ઘટાડવા માટેના ર્પગલા ંલેવા 
જોઈએ. 

vi. છઠ્ા ંર્પાસાનો સબંધં ચકૂવવાર્પાત્ર રકમ નક્કી કરવા સાથે છે. નકુસાન સામે ચકૂવવાર્પાત્ર રકમ 
કુલ વીમાકૃત રકમને આર્ધન છે. જોકે ચકૂવવાર્પાત્ર રકમનો આધાર નીચેના ર્પરરબળો ર્પર ર્પણ 
રહશેે: 

 નકુસાનગ્રસ્ત સરં્પર્િમા ંવીમાધારકના વીમાર્પાત્ર રહતની મયાાર્દા 
 નકુસાનથી બચી ગયેલી સરં્પર્િ કે ચીજવસ્તનુ ુ ંમલૂ્ય 

 અંડરઇન્ટસ્યોરન્ટસનો અમલ 

 યોગર્દાન અને પ્રર્તસ્થાર્પનની શરતોનો અમલ 
 

a) ર્દાવાની ર્વર્વધ કેટેગરી 

વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ંર્વચાર કયો છે તે ર્દાવાઓ નીચેની કેટેગરીઓમા ંઆવે છેેઃ 

i. પ્રમાણભતૂ ર્દાવાઓ 

આ ર્દાવાઓ ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમોની અંર્દર સ્ર્પષ્ટર્પણે આવે છે. ર્દાવાની આકારણી 
ર્પોક્ષલસીના અવકાશ અને ર્પસરં્દ કરવામા ંઆવેલી વીમાકૃત રકમ તેમજ વીમાના ર્વર્વધ વગા 
માટે ર્નર્િત કરવામા ંઆવેલી િર્તપરૂ્તિની અન્ટય ર્પદ્ર્તઓને ધ્યાનમા ંરાખીને કરવામા ંઆવે 
છે.  

વીમાકંર્પની ચકૂવવાર્પાત્ર ર્દાવાની રકમ માટે નકુસાનના સમયે મલૂ્યાકંન, વીમાર્પાત્ર રહત, 
નકુસાનથી બચી ગયેલ સરં્પર્િની સભંર્વતતા, આવકનુ ંનકુસાન, ઉર્પયોગની નકુસાની, ઘસારો, 
પ્રર્તસ્થાર્પન મલૂ્ય જેવા ર્પરરબળો ધ્યાનમા ંલેવાય છે. 

ii. ક્ષબનપ્રમાણભતૂ ર્દાવાઓ 
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આ ર્દાવાઓ એવા છે, જયા ંવીમાધારકે શરતો કે વૉરન્ટટીનુ ંઉલ્લઘંન કયુું હોય તેવુ ંબની શકે છે. 
આ ર્દાવાની ર્પતાવટ નોન-લાઇફ વીમા કંર્પનીઓ દ્વારા ઘડવામા ંઆવેલા ર્નયમો અને શરતોને 
આર્ધન છે.  

iii. સરેરાશની શરત કે સરેરાશની જોગવાઈ 

કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓમા ં આ એક શરત છે, જે વીમાધારકને તેની સરં્પર્િનુ ં વીમાકરણ તેના 
વાસ્તર્વક મલૂ્યથી ઓછા મલૂ્ય ર્પર (અંડરઇન્ટસ્યોરન્ટસ) કરવા બર્દલ રં્દડ કરે છે. આ પ્રકારની 
વીમાકૃત સરં્પર્િમા ંર્દાવો થાય તો વીમાધારકને પ્રાપ્ત થતા વળતરમા ંવાસ્તર્વક નકુસાનમાથંી 
અંડરઇન્ટસ્યોડા રકમને અનરુૂર્પ રકમ બાર્દ થઈ જાય છે. 
 

 

 

  
iv. કુર્દરતી આફતો – ર્વનાશકારક નકુસાન 

ચક્રવાત, વટંોળ, તોફાન, પરૂ, જળપ્રલય અને ધરતીકંર્પ જેવી કુર્દરતી આફતો “કુર્દરતી કે 
રૈ્દવી” સકંટો છે. આ સકંટોના ર્પરરણામે અસરગ્રસ્ત ર્વસ્તારમા ં વીમાકંર્પનીના અનેક 
ર્પોક્ષલસીધારકોને નકુસાન થઈ શકે છે.  

આ પ્રકારના મોટા અને ર્વનાશકારક નકુસાનમા,ં સવમેટયરને વહલેાસર આકારણ કરવા અને 
નકુસાનનુ ંપ્રમાણ શક્ય તેટલુ ંઘટાડવા તાત્કાક્ષલક સાઇટ ર્પર જવાનુ ંકહવેામા ંઆવે છે. સાથે 
સાથે, સકંળાયેલી રકમ મોટી હોય ત્યારે વીમાકંર્પનીના અર્ધકારીઓ ર્પણ નકુસાનગ્રસ્ત સ્થળની 
મલુાકાત લે છે. આ મલુાકાતનો હતે ુ કુર્દરતી આફત અ નકુસાનની મયાાર્દાનુ ંતાત્કાક્ષલક કારણ 
જાણવાનો હોય છે.  

જો સવમેટયસાને આકારણીના સબંધંમા ંકેટલીક સમસ્યાનો સામનો કરવો ર્પડ ેતો પ્રાથર્મક રરર્પોટ્ાસ 
ર્પણ રજૂ કરવામા ંઆવે છે અને સવમેટયસા વીમાકંર્પનીઓ ર્પાસેથી માગાર્દશાન અને સચૂના માગંી 
શકે છે, જેથી જરૂરી ર્પડ ેતો તેમને વીમાધારકો સાથે ર્વર્વધ સમસ્યાઓની ચચાા કરવાની તક 
મળી શકે છે.  

v. વચગાળાની ચકૂવણી 

સમારકામ અને/અથવા પ્રર્તસ્થાર્પન લાબંા ગાળો ચાલવાનુ ંહોય ત્યા ંપ્રાથર્મક રરર્પોટ્ાસ ઉર્પરાતં 
સમયે-સમયે વચગાળાના રરર્પોટ્ાસ ર્પણ રજૂ કરવામા ં આવે છે. આ રરર્પોટ્ાસ વીમાકંર્પનીને 
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નકુસાનની આકારણીની પ્રરક્રયામા ંથયેલી પ્રગર્તનો ખ્યાલ ર્પણ આરે્પ છે. જો વીમાધારક ઇચ્છે 
તો આ રરર્પોટા  "વચગાળાની ચકૂવણી"ની ભલામણ કરવામા ં મર્દર્દ કરે છે. સામાન્ટય રીતે 
નકુસાન મોટંુ હોય અને આકારણી પણૂા થવામા ં થોડો સમય લાગી શકે તેમ હોય તો આવી 
ભલામણ કરવામા ંઆવે છે.  

જો ર્દાવો યોગ્ય જણાય, તો ર્દાવેર્દરને ચકૂવણી કરવામા ંઆવે છે અને કંર્પની રેકોડ્ાસમા ંએન્ટટ્રી 
કરવામા ંઆવે છે. જરૂર જણાય તો સહવીમાકંર્પનીઓ અને રરઇન્ટસ્યોરસા ર્પાસેથી યોગ્ય વસલૂાત 
કરવામા ંઆવે છે. કેટલાકં રકસ્સામા ંવીમાધારક એવી વ્યસ્ક્ત હોતી નથી જેને નાણા ંચકૂવવામા ં
આવે છે.  

ઉર્દાહરણ 

જો આગ લાગવાની ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકૃત સરં્પર્િ બેન્ટકમા ંગીરો હોય, તો “સમંત બેન્ટક જોગવાઈ” 
મજુબ ર્દાવાના રૂર્ર્પયા બેન્ટકને ચકુવવામા ંઆવે છે. તે જ રીતે ભાડા ખરીર્દી સમજૂતીને આર્ધન 
વાહનો ર્પર “કુલ નકુસાન” માટેના ર્દાવાની ચકૂવણી ર્ધરાણકારોને કરવામા ંઆવે છે.  

ર્દરરયાઈ કાગો ર્દાવાઓના વળતરની ચકૂવણી ર્દાવેર્દારને કરવામા ંઆવે છે, જેઓ નકુસાન સમયે 
ર્પોતાની તરફેણમા ંર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસીને ર્વર્ધવત સમથાન આર્પતા ર્દાવા રજૂ કરે છે. 
 

b) રડસ્ચાર્જ વાઉચસા 

ર્દાવાની ર્પતાવટ ર્પોક્ષલસી હઠેળ રડસ્ચાર્જ મેળવ્યા ર્પછી જ કરવામા ં આવે છે. ઇજાઓ માટે 
(વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમા હઠેળ) ર્દાવાઓ માટે રડસ્ચાર્જ રસીર્દનો નમનૂો નીચે રજૂ કરવામા ં
આવ્યો છેેઃ (જે ર્દરેક કંર્પનીનો અલગ હોઈ શકે છે) 
 

વીમાધારકનુ ંનામ 

ર્દાવા નબંર   ર્પોક્ષલસી નબંર 

     ધ કંર્પની ક્ષલર્મટેડ ર્પાસેથી પ્રાપ્ત 

___________ નો રોજ થયેલા અકસ્માતના કારણે મને/અમને ઇજા થવાથી વળતરની સપંણૂા અને 
અંર્તમ ર્પતાવટ રૂ. ___________ છે. કર્થત ર્દાવાના સબંધંમા ંપ્રત્યિ કે ર્પરોિ રીતે ઊભા થયેલા 
મારા/અમારા ર્દાવાની સપંણૂા ર્પતાવટમા ં કંર્પનીને હું/અમે આ રડસ્ચાર્જ રરર્સપ્ટ કંર્પનીને આર્પીએ 
છીએ.  
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તારીખ          (સહી) 
 
 

થટા  ર્પાટી જવાબર્દારીના ર્દાવાઓ માટે રડસ્ચાર્જ રરર્સપ્ટનુ ંલખાણ નીચે મજુબ હોઈ શકે છેેઃ 

હું (ર્દાવેર્દારનુ ંનામ), ___________________________________ના, રૂ.________________ની 
રકમ પ્રાપ્ત થયાની જાણકારી આર્પીએ છીએ જે રકમ 
_________________________________________________ (વીમાધારકનુ ં નામ) દ્વારા 
ચકૂવવામા ંઆવી છે, જે અકસ્માત મારફતે મને શારીરરક ઇજા થવાથી અને અન્ટય નકુસાન થવાના 
સરં્દભમેટ છે. અકસ્માત _________ના ___________ રર્દવસે _____________ ખાતે થયો હતો અને હુ ં
સમંત છં કે ઉક્ત ___________________________ (અથવા કોઈર્પણ અન્ટય વ્યસ્ક્ત)ના કર્થત 
ઘટનાના સબંધંમા ંનકુસાન બર્દલ જવાબર્દારીના અસ્વીકાર સાથે રકમ ચકૂવવામા ંઆવી છે, જેનો 
આશય અત્યારે કે હવે ર્પછી થનાર અને કર્થત અને અન્ટય તમામ વ્યસ્ક્તઓને વધ ુઅને અન્ટય 
તમામ પ્રકારના ર્દાવામાથંી મકુ્ત કરવાનો છે, જે કર્થત ઘટનાના ર્પરરણામે મેં કે મારા વતી અન્ટય 
કોઈ કયો છે.  

તારીખ     સહી      સાિી 
 

(નોંધ: આ લખાણ પ્રમાણભતૂ નથી, ર્પણ ફક્ત ઉર્દાહરણ સ્વરૂરે્પ સમજાવવાના હતેસુર આરે્પલુ ં છે 
અને અલગ હોઈ શકે છે). 

c) ર્પતાવટ ર્પછીની કામગીરી 

વીમાકરણના સબંધંમા ં ર્દાવાની ર્પતાવટ ર્પછીની કામગીરી વ્યવસાયની જુર્દી જુર્દી કેટેગરી 
પ્રમાણે અલગ હોય છે. 

ઉર્દાહરણ 

આગ લાગવાની ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકૃત રકમ ચકૂવાયેલા ર્દાવાની રકમના પ્રમાણમા ંઘટે છે. જોકે 
પ્રો-રેટા પ્રીર્મયમની ચકૂવણી ર્પર તેની પનુેઃચકૂવણી કરવામા ં આવે છે, જે ચકુવાયેલા ર્દાવાની 
રકમમાથંી બાર્દ કરવામા ંઆવી છે.  

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત ર્પોક્ષલસી હઠેળ મડૂી વીમાકૃત રકમની ચકૂવણી ર્પર ર્પોક્ષલસી રર્દ થઈ જાય છે.  
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તે જ રીતે, વ્યસ્ક્તગત િર્તપરૂ્તિ બાયંધરી ર્પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવાની ચકૂવણી સાથે ર્પોક્ષલસી આર્પમેળે 
રર્દ થઈ જાય છે.  
 

d) નકુસાનીમાથંી બચી ગયેલી સરં્પર્િ 

સામાન્ટય રીતે નકુસાનીમાથંી બચી ગયેલ સરં્પર્િ કે ચીજવસ્તઓુનો સરં્દભા નકુસાનગ્રસ્ત સરં્પર્િ 
સાથે છે. નકુસાનીની ચકૂવણી ર્પર નકુસાનીમાથંી બચી ગયેલી સરં્પર્િની માક્ષલકી 
વીમાકંર્પનીઓની હોય છે.  

ઉર્દાહરણ 

જયારે મોટર ર્દાવાની ર્પતાવટ કુલ નકુસાનીના આધારે થાય છે, ત્યારે નકુસાની ર્પામેલ વાહન 
વીમાકંર્પની લઈ લે છે. આગ લાગવાના ર્દાવા, ર્દરરયાઈ કાગોના ર્દાવા વગેરેમા ં નકુસાનીમાથંી 
બચી ગયેલી સરં્પર્િનો મદુ્દો ઊભો થઈ શકે છે. 
 

નકુસાનીમાથંી બચી ગયેલી સરં્પર્િ કે ચીજવસ્તઓુનો ર્નકાલ કંર્પનીઓએ નક્કી કરેલી ર્પદ્ર્ત 
પ્રમાણે કરવામા ંઆવે છે. નકુસાનીની આકારણી કરનાર સવમેટયસા ર્પણ ર્નકાલ કરવાની ર્પદ્ર્ત 
સચૂવશે. 

e) વસલૂાત 

ર્દાવાની ર્પતાવટ ર્પછી વીમા કરારને લાગ ુ ર્પડવાને ર્પાત્ર પ્રર્તસ્થાર્પન અર્ધકારો હઠેળ 
વીમાકંર્પનીઓ વીમાધારકના અર્ધકારો અને ઉર્પાયોનો ઉર્પયોગ કરવાનો અર્ધકાર ધરાવે છે 
તેમજ થડા ર્પાટી ર્પાસેથી નકુસાનની વસલૂાત કરે છે, જે લાગ ુર્પડી શકે તેવા સબંરં્ધત કાયર્દા 
હઠેળ નકુસાની માટે જવાબર્દાર હોઈ શકે છે. એટલે વીમાકંર્પનીઓ ર્શર્ર્પિંગ કંર્પનીઓ, રેલવે, 
રોડ કેરરયસા, એરલાઇન્ટસ, ર્પોટા  ટ્રસ્ટ ઓથોરરટીઝ વગેરે ર્પાસેથી નકુસાનની વસલૂાત કરી શકે 
છે.  

ઉર્દાહરણ 

કન્ટસાઇન્ટમેન્ટટની ડીક્ષલવરી ન થવાના રકસ્સામા ંકેરરયસા નકુસાની માટે જવાબર્દાર હોય છે. તે જ રીતે 
ર્પોટા  ટ્રસ્ટ તે ચીજવસ્તઓુ માટે જવાબર્દાર હોય છે, જે સરુક્ષિત રીતે ઉતરી હોય છે, ર્પણ ર્પછી તેને 
નકુસાન થયુ ંહોય. આ માટે ર્દાવાની ર્પતાવટ અગાઉ વીમાધારક ર્પાસેતી સ્ટેમ્પર્પ કરેલ પ્રર્તસ્થાર્પન 
કે અવેજીકરણનો ર્પત્ર મેળવવામા ંઆવે છે.  
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7. ર્દાવા સબંરં્ધત ર્વવાર્દો 

શે્રષ્ઠ પ્રયાસો કરવા છતા ંનકુસાનીની નોરટસ મળવામા ં ર્વલબં થવાના કારણે કે ક્લાયન્ટ્સ દ્વારા 
ર્દસ્તાવેજો સરુ્પરત ન કરવાના કારણે ર્દાવાની ર્પતાવટમા ંર્વલબં કે ક્ષબનચકૂવણી (અસ્વીકાર) થવા 
માટે કેટલાકં કારણો જવાબર્દાર હોઈ શકે છે.  

આ ઉર્પરાતં સૌથી સામાન્ટય કારણોમાથંી કેટલાકં કારણો આ પ્રમાણે છે:  

 આવશ્યક ત્યો કે હકીકતો છર્પાવવી  
 વીમાકવચનો અભાવ  

 બાકાત રાખવામા ંઆવેલા સકંટને કારણે નકુસાની 
 પરૂતી વીમાકૃત રકમનો અભાવ  

 વૉરન્ટટીનુ ંઉલ્લઘંન  

 અંડરઇન્ટસ્યોરન્ટસ, ઘસારો વગેરેના કારણે વળતરની રકમ સબંરં્ધત સમસ્યા વગરે 

જયારે વીમાધારક નકુસાનીના કારણે નાણાકીય ભીડનો સામનો કરતા હોય ત્યારે આ તમામ બાબતો 
વધારે મશુ્કેલી કે દુેઃખનુ ંકારણ બની શકે છે.  

આ સમસ્યાઓ ઘટાડવા ફરરયાર્દ ર્નવારણ અને ર્વવાર્દનુ ંસચંાલન કરવાની પ્રરક્રયા ર્પોક્ષલસીમા ંરજૂ 
કરવામા ંઆવે છે. આગ લાગવાની કે સરં્પર્િ સબંરં્ધત ર્પોક્ષલસીઓમા ંર્પોક્ષલસીના “લવાર્દ”ની શરત 
હોય છે.  

a) લવાર્દ 

લવાર્દ એ વીમાકરારની જોગવાઈ કે શરતોમાથંી ઊભા થતા ર્વવાર્દનુ ં ર્નરાકરણ લાવવાની 
ર્પદ્ર્ત છે. લવાર્દ અને સમાધાન ધારા, 1996ની જોગવાઈને અનરુૂર્પ લવાર્દ પ્રરક્રયા હાથ 
ધરવામા ંઆવે છે. કરારનુ ંર્પાલન કરાવવાની કે ર્વવાર્દ ર્પતાવવાની સામાન્ટય ર્પદ્ર્ત કાયર્દાના 
અર્દાલતમા ંજવાની છે. જોકે આ પ્રકારની કાયર્દાકીય લડાઈમા ંનોંધર્પાત્ર ર્વલબં અને ખચા થાય 
છે. લવાર્દ ધારો સબંરં્ધત ર્પિોને કરાર હઠેળના ર્વવાર્દો લવાર્દની વધ ુ ઔર્પચારરક, ઓછી 
ખચાાળ અને ખાનગી પ્રરક્રયાને સરુ્પરત કરવાની મજૂંરી આરે્પ છે.  

લવાર્દ પ્રરક્રયા એક મધ્યસ્થી કે એકથી વધ ુ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા હાથ ધરી શકાય છે, જેની 
ર્પસરં્દગી ર્વવાર્દમા ંસકંળાયેલા ર્પિો દ્વારા થાય છે. એક જ મધ્યસ્થીના રકસ્સામા ંર્પિોને એક 
વ્યસ્ક્ત ર્પર સમંત થવુ ંર્પડ ેછે. અનેક વ્યાવસાર્યક વીમા ર્પોક્ષલસીઓમા ંલવાર્દની જોગવાઈ હોય 
છે, જે જણાવે છે કે ર્વવાર્દોની ર્પતાવટ લવાર્દને આર્ધન છે. આગ લાગવાની અને સૌથી વધ ુ
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ર્વર્વધતા ધરાવતી ર્પોક્ષલસીઓ ર્પણ લવાર્દની જોગવાઈ ધરાવે છે, જે જણાવે છે કે જો કંર્પની 
ર્પોક્ષલસી હઠેળની જવાબર્દારીનો સ્વીકાર કરે અને વળતરની રકમના સબંધંમા ં કોઈ ર્વવાર્દ 
ઊભો થાય, તો તેને લવાર્દને સરુ્પરત કરવો જોઈ. સામાન્ટય રીતે લવાર્દનો ર્નણાય અંર્તમ અને 
બનેં ર્પિને બાધ્ય ગણવામા ંઆવે છે.  

ર્દરેક ર્પોક્ષલસીમા ંલવાર્દ સબંરં્ધત શરતો જુર્દી જુર્દી હોય છે. સામાન્ટય રીતે તેમા ંનીચેની બાબતો 
સામેલ હોય છેેઃ 

i. સબંરં્ધત ર્પિો દ્વારા ર્નમાયેલા એક ર્પચંને ર્વવાર્દ સરુ્પરત કરવામા ંઆવશે, અથવા ર્પિો 
વચ્ચે એક ર્પચંની ર્નમણકૂને લઈને કોઈ અસમંર્ત ઊભી થશે, તો સબંરં્ધત ર્પિો દ્વારા બે 
મધ્યસ્થીની ર્નમણકૂ કરવાનો ર્નણાય લેવાશે.  

ii. આ બનેં મધ્યસ્થી એક અમ્પર્પાયરની ર્નમણકૂ કરશે, જે બેઠકોની અધ્યિતા કરશે. આ 
બેઠકોની પ્રરક્રયા કાયર્દાની અર્દાલત જેવી હોય છે. જરૂર ર્પડ ે તો ર્દરેક ર્પિ વકીલની 
મર્દર્દથી ર્પોતાની રજૂઆત કરે છે અને સાિીઓને તર્પાસવામા ંઆવે છે. 

iii. જો બે મધ્યસ્થી એક ર્નણાય ર્પર ન આવે, તો મામલો અમ્પર્પાયરને સરુ્પરત કરવામા ંઆવે 
છે, જે ચકુાર્દો આરે્પ છે. 

iv. મધ્યસ્થ/મધ્યસ્થીઓ કે અમ્પર્પાયર ર્પોતાની ર્વવેકબદુ્ધદ્ કે સમજણને આધારે જે ચકુાર્દો આરે્પ 
તે પ્રમાણે ખચા કે વળતર ચકુવવામા ંઆવે છે.  

જવાબર્દારીના પ્રશ્ન સાથે સબંરં્ધત ર્વવાર્દોની ર્પતાવટ કાયરે્દસર થશે.  
 

ઉર્દાહરણ 

જો વીમાકંર્પનીઓ ર્દલીલ કરે કે નકુસાન ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયુ ંનથી એટલે ચકૂવવાર્પાત્ર નથી, તો 
આ ર્વવાર્દનુ ંર્નરાકરણ કાયર્દાની અર્દાલત દ્વારા લાવવામાં આવે છે. ઉર્પરાતં જો વીમાકંર્પનીઓ એવા આધારે 
વળતર ચકૂવવાનો ઇનકાર કરે કે ર્પોક્ષલસી આવશ્યક ત્યો (‘સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ’ની કાયરે્દસર ફરજનુ ં
ઉલ્લઘંન)ને જાણીજોઈને જાહરે ન કરીને મેળવવામાથંી આવી હોવાથી તેને રર્દબાતલ ઠેરવવામા ંઆવી છે, 
તો આ ર્વવાર્દનુ ંર્નરાકરણ ર્પણ કાયરે્દસર પ્રરક્રયા મારફતે મળશે.  

નોંધ: ર્દરરયાઈ કાગો ર્પોક્ષલસીમા ંલવાર્દ ર્પચં કે પ્રરક્રયાની કોઈ જોગવાઈ નથી. 

8. ર્વવાર્દ ર્પતાવટની અન્ટય કાયાર્પદ્ર્તઓ 
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ઇરડાના ર્નયમનો મજુબ, તમામ ર્પોક્ષલસીઓમા ં વીમાધારકને ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થાની 
ઉર્પલબ્ધતાની મારહતી પરૂી ર્પાડવામા ંઆવે છે, જેથી કોઈ કારણસર વીમાધારક સેવાથી અસતંષુ્ટ 
હોય તો તેનો સરં્પકા  સાધી શકે છે.  

વ્યસ્ક્તગત વ્યવસાય હઠેળના ર્દાવા રકસ્સામા,ં અસતંષુ્ટ વીમાધારક લોકર્પાલનો સરં્પકા  સાધી શકે છે, 
જેની ર્વગત ર્પોક્ષલસીમા ંહોય છે. 

સ્વયચંકાસણી 1 

ર્દાવાની વ્યાવસાર્યક ર્પતાવટ હઠેળ નીચેમાથંી કઈ કામગીરીને સામેલ કરવામા ંઆવતી નથી? 

I. નકુસાનના કારણ સબંરં્ધત મારહતી મેળવવી 
II. પવૂાગ્રહ સાથે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવી 
III. નકુસાન વીમાકૃત સકંટનુ ંર્પરરણામ છે કે કેમ તે નક્કી કરવુ ં
IV. ર્દાવા હઠેળ ચકૂવવાર્પાત્ર રકમનુ ંપ્રમાણ નક્કી કરવુ ં

  

 

સ્વયચંકાસણી 2 

રાજ કાર અકસ્માતમા ં સકંળાયેલો છે. તેની કાર મોટર વીમા ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકૃત છે. 
નીચેનામાથંી કઈ બાબત રાજ માટે સૌથી વધ ુયોગ્ય છે? 

I. વીમાકંર્પનીને શક્ય તેટલી વહલેી તકે નકુસાનની જાણ કરવી 
II. વીમા ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂકરાવતી વખતે વીમાકંર્પનીને જાણ કરવી 
III. કારને વધ ુનકુસાન કરવુ ંજેથી વળતર સ્વરૂરે્પ મોટી રકમ મળે 

IV. નકુસાનની અવગણના કરવી 
  

 

 

સ્વયચંકાસણી 3 

ર્દાવાની તર્પાસ અને ર્દાવાની આકારણની સરખામણી કરો.  

I. ર્દાવાની તર્પાસ અને આકારણી એકસરખી પ્રરક્રયા છે 

II. તર્પાસમા ં ર્દાવો સાચો છે કે ખોટો તે નક્કી કરવામા ં આવે છે, જયારે આકારણીનો સબંધં 
નકુસાનના કારણ અને તેના પ્રમાણના આકલન સાથે હોય છે 



 

500 
 

III. આકારણીમા ંર્દાવાની સત્યતા ર્નધાારરત કરવામા ંઆવે છે, જયારે તર્પાસનો સબંધં નકુસાનના 
કારણ અને તેના પ્રમાણની સાથે વધારે છે 

IV. તર્પાસ વળતરની ચકૂવણી અગાઉ કરવામા ંઆવે છે અને આકારણી વળતરની ચકૂવણી ર્પછી 
કરવામા ંઆવે છે 
  

 

 

સ્વયચંકાસણી 4 

સવમેટયસા માટે લાઇસસ્ન્ટસિંગ ઓથોરરટી કોણે છે? 

I. સવમેટયર ઓથોરરટી ઓફ ઇક્ન્ટડયા 
II. સવમેટયર રેગ્યલેુટરી એન્ટડ ડવેલર્પમેન્ટટ ઓથોરરટી  
III. ઇન્ટસ્યોરન્ટસ રેગ્યલેુટરી એન્ટડ ડવેલર્પમેન્ટટ ઓથોરરટી 
IV. ભારત સરકાર 

  

 

 

સ્વયચંકાસણી 5 

ચક્રવાતમા ં થયેલા નકુસાનના ર્દાવાની ચકાસણી કરતી વખતે નીચેનામાથંી કયા ર્દસ્તાવેજની 
માગંણી થવાની શક્યતા સૌથી વધ ુછે? 

I. મતૃ્ય ુસમીિકનો રરર્પોટા  
II. ફાયર ક્ષબ્રગેડનો રરર્પોટા  
III. ર્પોલીસ રરર્પોટા  
IV. હવામાન ર્વભાગનો રરર્પોટા  

 

 

 

સ્વયચંકાસણી 6 

કયા ર્સદ્ાતં હઠેળ વીમાકંર્પની વીમાધારક ર્પાસેથી એક ર્પોક્ષલસી હઠેળ થડા ર્પાટી ર્પાસેથી નકુસાન 
વસલૂ કરવાના અર્ધકારો મેળવે છે? 

I. યોગર્દાન 

II. રડસ્ચાર્જ 
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III. પ્રર્તસ્થાર્પન 

IV. િર્તપરૂ્તિ 
  

 

 

સ્વયચંકાસણી 7 

જો વીમાકંર્પની નક્કી કરે કે ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકૃત સકંટ આવરી લેવાયુ ં ન હોવાથી નકુસાન 
ચકૂવવાર્પાત્ર નથી, તો આ ર્વવાર્દનુ ંર્નરાકરણ કોણ કરે છે? 

I. વીમાકંર્પનીનો ર્નણાય અંર્તમ ગણાય છે 

II. અમ્પર્પાયર 

III. લવાર્દ 

IV. કાયર્દાની અર્દાલત 
  

 

 

સારાશં 

a) ર્દાવાની ર્પતાવટ વ્યાવસાર્યક ધોરણે કરવી એ વીમાકંર્પની માટે સૌથી મોટી જાહરેાત છે. 

b) ર્પોક્ષલસીની શરતો જણાવે છે કે વીમાકંર્પનીને નકુસાનની જાણકારી તાત્કાક્ષલક આર્પવી જોઈએ.  

c) જો ર્દાવાની રકમ નાની હોય, તો વીમાકંર્પનીના અર્ધકારી દ્વારા નકુસાન થવાનુ ં કારણ અને 
તેના પ્રમાણનો ર્નણાય લેવાય છે. ર્પણ અન્ટય ર્દાવાઓમા ં સ્વતતં્ર લાઇસન્ટસધારક વ્યાવસાર્યક 
સવમેટયસાને કામગીરી સરુ્પરત કરવામા ંઆવે છે, જેઓ નકુસાનની આકારણી કરવામા ં ર્નષ્ણાત 
હોય છે. 

d) સામાન્ટય રીતે ર્દાવાનુ ં ફોમા એવી રીતે તૈયાર કરવામા ં આવે છે કે તેમા ં નકુસાનની સ્સ્થર્ત-
સજંોગોની સપંણૂા મારહતી, નકુસાન થવાની તારીખ, સમય, નકુસાન થવાનુ ંકારણ, નકુસાનીનુ ં
પ્રમાણ વગેરે ર્વગત હોય છે. 

e) ર્દાવાની આકારણી એક પ્રરક્રયા છે, જે અંતગાત નક્કી કરવામા ંઆવે છે કે વીમાધારકને થયેલુ ં
નકુસાન વીમાકૃત સકંટના કારણે જ થયુ ં છે કે કેમ, વોરન્ટટીનુ ં ઉલ્લઘંન થયુ ં છે કે નહીં, 
વીમાધારકને ખરેખર કેટલુ ંનકુસાન થયુ ંછે અને ર્પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકંર્પનીની જવાબર્દારી છે કે 
નહીં. 
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f) ર્દાવાની ર્પતાવટ ર્પોક્ષલસી હઠેળ રડસ્ચાર્જ મળયા ર્પછી જ થાય છે. 

g) લવાર્દ એ વીમાકરારોમાથંી ઊભા થતા ર્વવાર્દોની ર્પતાવટ કરવાની ર્પદ્ર્ત છે. 
 

 

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો 

a) નકુસાનની જાણકારી 
b) તર્પાસ અને આકારણી 
c) સવમેટયસા અને નકુસાન આકારણીકતાા 
d) ર્દાવાના ફોમ્પસા 
e) અનકુલૂન અને ર્પતાવટ 

f) ર્દાવા ર્પતાવટમા ંર્વવાર્દો 
g) લવાર્દ 

 

સ્વયચંકાસણીના જવાબો 

જવાબ 1  

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

વ્યાવસાર્યક ર્પતાવટના ર્દાવાઓમા ંપવૂાગ્રહ સાથે ર્દાવાની તર્પાસ કરવાની વાત સકંળાયેલી નથી. 

જવાબ 2 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે. 

ર્દાવા કે નકુસાનીની જાણકારી શક્ય તેટલી વહલેી તકે આર્પવી જરૂરી છે. 

જવાબ 3 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

તર્પાસમા ં ર્દાવાની ખરાઈ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરવામા ં આવે છે, જયારે આકારણીનો સબંધં 
નકુસાનના કારણ અને પ્રમાણે સાથે છે.  

જવાબ 4 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 
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સવમેટયસા માટે ઇરડા લાઇસન્ટસ ઓથોરરટી છે. 

જવાબ 5 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

ચક્રવાતમા ં થયેલા નકુસાનના ર્દાવાની ચકાસણી કરતી વખતે હવામાન ખાતાના રરર્પોટાની જરૂર 
ર્પડી શકે છે. 

જવાબ 6 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

પ્રર્તસ્થાર્પનના ર્સદ્ાતં હઠેળ વીમાકંર્પની વીમાધારક ર્પાસેથી ર્પોક્ષલસી હઠેળ નકુસાનની વસલૂાત 
થડા ર્પાટી ર્પાસેથી કરવા અર્ધકાર મેળવી શકે છે.  

જવાબ 7 

સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

જો વીમાકંર્પની નક્કી કરે છે કે ર્પોક્ષલસી હઠેળ આવરી ન લેવાયેલા સકંટને કારણે નકુસાન થયેલુ ં હોવાથી 
વળતર ચકૂવવાર્પાત્ર નથી તો આ ર્વવાર્દનો ર્નણાય કાયર્દાની અર્દાલતમા ંથશે.  

 

સ્વયચંકાસણીના પ્રશ્નો  

પ્રશ્ન 1 

નકુસાનની જાણકારી આર્પવામા ંઆવે છે: 

I. નકુસાન થવાના સમયે  

II. 15 રર્દવસ ર્પછી 

III. શક્ય હોય તેટલી વહલેી તકે 

IV. નકુસાન થયા ર્પછી કોઈ ર્પણ સમયે 

પ્રશ્ન 2 

નકુસાનની તર્પાસ કરે છે: 

I. લાઇસન્ટસ ન ધરાવતા સવમેટયર 
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II. લાઇસન્ટસ અને લાયકાત ધરાવતા સવમેટયર 

III. વીમાધારકના પ્રર્તર્નર્ધ  

IV. એન્સન્ટજનીયરરિંગની રડગ્રી ધરાવતી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત 

પ્રશ્ન 3 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમાઓના માટે, ________નો રરર્પોટા  જરૂરી છે. 

I. સવમેટયર 

II. ડૉક્ટર 

III. ર્પોલીસ 

IV. મતૃ્ય ુસમીિક 

પ્રશ્ન 4 

વીમા ધારા મજુબ _______ કે તેનાથી વધારેના ર્દાવા માટે સ્વતતં્ર ર્નરીિકો દ્વારા ચકાસણી જરૂરી 
છે. 

I. રૂ. 40,000 

II. રૂ. 15,000 

III. રૂ. 20,000 

IV. રૂ. 25,000 

પ્રશ્ન 5 

પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસીઓના રકસ્સામા ંરે્દશની બહાર ર્દાવાની આકારણી કરે છે: 

I. ભારતીય સવમેટયસા 

II. નકુસાન થયુ ંહોય તે રે્દશના સ્થાર્નક સવમેટયસા 

III. વીમાકંર્પનીના ર્પોતાના કમાચારીઓ  

IV. ર્પોક્ષલસીમા ંઉલ્લેક્ષખત ર્દાવાની ર્પતાવટ કરતા એજન્ટ્સ 

પ્રશ્ન 6 
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આગ લાગવાના ર્દાવાના રકસ્સામા ંફાયર ક્ષબ્રગેડના રરર્પોટાની: 

I. જરૂર નથી 

II. વીમાધારક માટે વૈકન્સલ્ર્પક છે 

III. જરૂરી છે 

IV. ર્પોલીસ રરર્પોટાનો ભાગ છે  

પ્રશ્ન 7 

ટીએટી (TAT) એટલે શુ?ં 

I. ટાઇમ એન્ટડ ટના 

II. રટલ એ ટાઇમ 

III. ટાઇમ એન્ટડ ટાઇડ 

IV. ટનાએરાઉન્ટડ ટાઇમ 

પ્રશ્ન 8 

નકુસાનની ચકૂવણી ર્પર બચી ગયેલી સરં્પર્િની માક્ષલકી હોય છે: 

I. સવમેટયસા 

II. વીમાધારક  

III. વીમાકંર્પની 

IV. સ્થાર્નક સિામડંળો 

પ્રશ્ન 9 

લવાર્દ ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાની પ્રરક્રયા છે, જેને ______________  હાથ ધરે છે. 

I. કાયર્દાની અર્દાલત 

II. સવમેટયસાના જૂથ દ્વારા  

III. સકંળાયેલા ર્પિ(િો) દ્વારા મધ્યસ્થ(મધ્યસ્થીઓ) દ્વારા 

IV. વીમાકંર્પનીઓના કમાચારીઓ દ્વારા ર્પોતાની રીતે 
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પ્રશ્ન 10 

પ્રર્તસ્થાર્પનના અર્ધકાર હઠેળ વીમાકંર્પનીઓને ચકુવાયેલા નકુસાનની વસલૂાત નીચેની સસં્થા 
ર્પાસેથી કરવાની છૂટ છે: 

I. ફક્ત ર્શર્ર્પિંગ કંર્પનીઓ ર્પાસેથી જ 

II. ફક્ત રેલવે અને રોડ કેરરયસા ર્પાસેથી જ  

III. એરલાઇન્ટસ અને ર્પોટા  ટ્રસ્ટ ર્પાસેથી જ  

IV. ર્શર્ર્પિંગ કંર્પનીઓ અને રેલવે અને રોડ કેરરયસા તેમજ એરલાઇસ અને ર્પોટા  ટ્રસ્ટ ર્પાસેથી  
 

સ્વયચંકાસણી પ્રશ્નોના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

નકુસાનની જાણકારી શક્ય તેટલી વહલેી તકે આર્પવી જોઈએ. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

નકુસાનની તર્પાસ લાઇસન્ટસ અને લાયકાત ધરાવતા સવમેટયર દ્વારા થાય છે. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે. 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમા માટે ડૉક્ટરનો રરર્પોટા  જરૂરી છે. 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

વીમા ધારા મજુબ રૂ. 20000 કે તેનાથી વધારેના ર્દાવા માટે સ્વતતં્ર ર્નરીિકો દ્વારા ચકાસણી જરૂરી 
છે. 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 
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પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસીઓના કેસમા ં રે્દશની બહાર ર્દાવાની આકારણી ર્પોક્ષલસીમા ંઉલ્લેક્ષખત ર્દાવાની 
ર્પતાવટ કરતા એજન્ટ્સ કરે છે.  

જવાબ 6 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

આગ લાગવાના વીમાના કેસમા ંફાયર ક્ષબ્રગેડનો રરર્પોટા  જરૂરી છે. 

જવાબ 7 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

ટીએટી (TAT) એટલે ટનાએરાઉન્ટડ ટાઇમ. 

જવાબ 8 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

નકુસાનની ચકૂવણી ર્પર બચી ગયેલી સરં્પર્િ વીમાકંર્પનીની માક્ષલકી હોય છે. 

જવાબ 9 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે. 

લવાર્દ એ ર્દાવા ર્પતાવટની પ્રરક્રયા છે, જેને સકંળાયેલા ર્પિો દ્વારા મધ્યસ્થ (મધ્યસ્થીઓ) દ્વારા હાથ 
ધરવામા ંઆવે છે. 

જવાબ 10 

સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે. 

પ્રર્તસ્થાર્પનના અર્ધકાર હઠેળ વીમાકંર્પનીઓને ચકુવાયેલા નકુસાનની વસલૂાત ર્શર્ર્પિંગ કંર્પનીઓ 
અને રેલવે અને રોડ કેરરયસા અને એરલાઇન્ટસ અને ર્પોટા  ટ્રસ્ટ ર્પાસેથી કરવાન છૂટ છે. 
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