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இந்த

பாடத்திட்டம்

பதிப்புரிகை.

எந்த

இன்ஸ்டிடுயூட்

ஆஃப்

இந்தியா,

மும்கபயின்

சூழ்நிகையிலும்

இந்த

பாடத்திட்டத்தின்
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நடத்தும்

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

முைவர்ைள்

வதர்வுைளில்

வதான்றும்
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வழக்கு
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முன்னுகர
நிகையம்

துகற

முைவர்ைளுக்ைான
ஐஆர்டிஏஐ-இன்

நிபுணர்ைளுடன்
இந்த

ஆவைாசித்து,

பாடத்திட்டத்கத

பரிந்துகரயின்

கூட்டாண்கை

உருவாக்ைியுள்ளது.

அடிப்பகடயில்

பாடத்திட்டத்தின் உள்ளடக்ைங்ைள் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளன,

இந்த

இந்த பாடத்திட்டம், ஆயுள், கபாது ைற்றும் உடல்நைக் ைாப்பீகட

பற்றி அடிப்பகட அறிகவ வழங்கும் ைாரணத்தால், முைவர்ைளால்
சரியான

முகறயில்

தங்ைள்

கதாழில்முகற

வாழ்க்கைகய

புரிந்துக்கைாண்டு பாராட்ட முடிைிறது. ைாப்பீட்டு வணிைம் இன்று
ஒரு

ைாறும்

முைவர்ைள்
சைீ பத்திய

சூழைில்

சட்டம்

கசயல்பட்டு

ைற்றும்

ைாற்றங்ைளுக்கு

வருவகதயும்

நகடமுகறயில்

நிைராை, தனிப்பட்ட

ைற்றும்

ஏற்பட்டிருக்கும்
படிப்பு

ைற்றும்

என்றும்

கசால்ை

ைாப்பீட்டாளர்ைள் மூைம் வழங்ைப்படும் பயிற்சியில் பங்வைற்பதன்
மூைம்

தங்ைள்

வதகவயில்கை.

அறிகவ

வளர்க்ை

வவண்டும்

III-க்கு இந்த பணிகய தந்ததற்ைாை ஐஆர்டிஏஐ-ற்கு நாங்ைள் நன்றி
கூறுைிவறாம். இகதப் படிக்கும் அகனவரும் பரீட்கசயில் வதர்ச்சி
கபற வாழ்த்துைிவறாம்.

இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டிடுயூட் ஆஃப் இந்தியா
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ெிரிவு 1
பெொதுவொன
அத்தியொயங்கள்

1

அத்தியாயம் 1
ைாப்பீடு அறிமுைம்
அத்தியாய அறிமுைம்
இந்த
அது

அத்தியாயத்தின்

எப்படி

என்பகத

வதான்றியது,

முக்ைிய

ைற்றும்

ைாப்பீடின்

அறிமுைப்படுத்துவதாை

சம்பவங்ைளினால்
ைாப்பீடு

குறிக்வைாள்

எப்படி

ஏற்படும்

உதவுைிறது

கசயைகைப்பாை

நீங்ைள் ைற்றுக்கைாள்வர்ைள்.
ீ

எவ்வாறு

உள்ளது.

கபாருளாதார
ைற்றும்

எப்படி

அடிப்பகடைகள,
கசயல்படுைிறது

எதிர்பாராத

நஷ்டத்திற்கு

அபாய

எதிராை

கைைாற்றத்திற்கு

கசயல்படுைிறது

என்பகதயும்

ைற்பதற்ைான குறிக்வைாள்ைள்
A. ைாப்பீடு வரைாறு – வரைாறு ைற்றும் பரிணாைம்
B. ைாப்பீடு எவ்வாறு கசயல்படுைிறது
C. அபாய வைைாண்கை அணுகுமுகறைள்

D. அபாயத்கத நிர்வைிக்கும் ைருவியாை ைாப்பீடு
E. சமூைத்தில் ைாப்பீட்டின் பங்கு

2

A. ைாப்பீடு வரலாறு – வரலாறு மற்றும் பரிணாமம்
நாம்

நிச்சயைற்ற

ஒரு

உைைத்தில்

வாழ்ைிவறாம்.

வபான்ற தைவல்ைகள வைள்விப்படுைிவறாம்.:

பின்வருவது

 ரயில்ைள் வைாதிக்கைாள்ளுதல்;

 முழு சமூைங்ைகள அழித்த கவள்ளம்;

 துக்ைத்கத கைாண்டு வரும் பூைம்பங்ைள்;
 இகளஞர்ைள் திடீகரன இறப்பது
நம்கை சுற்றி நடக்கும் நிைழ்வுைள்

இந்த

நிைழ்வுைள்

ஏற்படுத்துைின்றன?

நைக்கு

ைவகை

ைற்றும்

பயத்கத

ஏன்

3

ைாரணம் சாதாரணைாவத.
I.

முதைில் இகதகயல்லாம் முன்னுணரமுடியாது, நாம் ஒரு
நிைழ்கவ

எதிர்பார்த்து,

முன்கூட்டிவய

உணர்ந்தால்

அதற்ைாை தயாராை இருக்ைமுடியும்.
II.

இரண்டாவதாை

அத்தகைய

முன்னுணரமுடியாத

தான்

ைற்றும்

அசம்பாவிதைான நிைழ்வுைவள அடிக்ைடி கபாருளாதார இழப்பு
மற்றும் சோைத்திற்கு ைாரணைாை இருக்கும்.
பைிரும்

ைற்றும்

பரஸ்பர

இருந்தால், அதனால்

ஆதரகவ

சமூைத்தில்

பாதிக்ைப்பட்ட நபர்ைளுக்கு உதவ

இது

தரும்

ஒரு

வபான்ற

முன்வர முடியும்.

அகைப்பு

நிைழ்வுைளால்

ைாப்பீட்டு வயாசகன ஆயிரக்ைணக்ைான ஆண்டுைளுக்கு முன்வப
பிறந்தது.

இருந்தும், இன்று

நாம்

அறிந்த, ைாப்பீட்டு

வணிைம்,

இரண்டு அல்ைது மூன்று நூற்றாண்டுைளாைவவ நகடமுகறயில்
இருக்ைிறது.
1. ைாப்பீட்டு வரலாறு

ைாப்பீடு ைி.மு. 3000 முதல் ஏவதா ஒரு வடிவத்தில் இருந்ததாை
அறியப்படுைிறது.

பை

நாைரிைங்ைள்,

ைடந்த

நிதிகய வசைரித்து, சமூைத்தில் சிை வபருக்கு
இழப்புைகளயும்

ஈடு

கசய்ய,

தங்ைள்

சிைஆண்டுைளில்,

ஏற்படும் அகனத்து

ைத்தியிவைவய

அகத

பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ைருத்தாக்ைத்கத கசய்து ைாட்டியுள்ளார்ைள்.
இந்த

ைருத்தாக்ைம்

பார்க்ைைாம்.

பயன்படுத்தப்படும்

சிை

வழிைகள

நாம்

2. வழிவழியாை வந்த ைாப்பீ டு
பாபிசலானிய
வணிைர்ைள்

பாபிவைானிய வணிைர்ைளுக்குள், ஒரு ைப்பைில்
சரக்கு

கதாகைந்து

விட்டால், ைடன்ைகள

அல்ைது

தள்ளுபடி

ைளவாடப்பட்டு
கசய்ய

ஒரு

விகையாை, ைடன் கைாடுததவர்ைளுக்கு கூடுதல்
பணத்கத

கசலுத்தவவண்டும்

ஒப்பந்தங்ைள்

இருந்தன.

ைடன்ைள்’

(‘bottomry

அகழக்ைப்பட்டன.

இந்த

இகவ

என்ற

‘அடகு

loans’)
ஒப்பந்தங்ைளின்

என்று
ைீ ழ்,
4

ைப்பல்

அல்ைது

ைப்பல்

அதன்

பாதுைாப்பிற்கு

எதிராை

அதன்

சரக்குைளின்

எடுக்ைப்படும்

பயணத்திற்கு

ைடன்,

பின்னர்

பாதுைாப்பாை, அதன் இைக்கை வந்தகடந்தால்
ைட்டுவை திருப்பி தரப்பட வவண்டும்.
பரூச்

சூரத்தில்

மற்றும் பாபிவைானிய

வணிைர்ைகள

நகடமுகறைள்

இருந்த

வியாபாரிைள்
ைிசரக்ைர்ைள்

ைிரீஸ்

இைங்கை,

நாட்டிற்கு

ைிவரக்ைர்ைள்

7-ஆம்

பார்த்துக்கைாள்ள
சங்ைங்ைகள

நூற்றாண்டு

இறந்தவர்ைளின்

அவர்ைளது குடும்பங்ைகள

தருைசிந்கதயுள்ள

கதாடங்ைிவிட்டனர்.

கோகேட்டிஸ்

ஆஃப்

வதாழகை

மக்ைள்

இந்திய

வியாபாரிைள் ைத்தியிலும் பரவி இருந்தது.

ஈைச்சடங்குைகள -

வாழ்

கசல்லும்

ைற்றும்

ைப்பல்ைளில் பரூச் மற்றும் சூரத்தில் இருந்த

இறுதியிவைவய

சராட்ஸ்

எைிப்து

வபான்ற

அகைக்ைப்பட்டன.

இங்ைிலாந்து

சங்ைங்ைள்

துயரைான

அதன்படி

வநரத்தில்

இழந்திருந்தால்

உரிகையாளர்ைள்

வபான்ற

இவதவபால்

சராட்ஸ் வாழ் மக்ைள் ஒரு
பின்பற்றினார்ைள்,

ஃபிரண்ட்லி

நகடமுகறகய
சிை

சரக்குைகள

கைகய
1

(jettisoning ),

அகனவரும்

விட்டு

சரக்குைளின்

(எதுவும்

இழக்ைாதவர்ைள் கூட) விைிதவாரியாை இழப்கப
ேீன

வர்த்தைர்ைள்

பைிர்ந்துக்கைாள்ள வவண்டும்.

பண்கடய ைாைத்தில் ேீன வர்த்தைர்ைள் தங்ைள்
கபாருட்ைகள

நம்பவியைாத

பல்வவறு
ஆறுைள்

படகுைள்
ைீ து

அல்ைது

பயணிக்ைிற

ைப்பல்ைள் ைீ து கவத்திருப்பார்ைள். படகுைளில்
ஏதாவது
1

ஒன்று

அழிக்ைப்பட்டால்

கூட,

ஒரு

Jettisoning என்பது ைப்பல் எகடகய குகறத்து சைநிகைகய (balance) ைீ ண்டும் கபற சிை

சரக்குைகள தூக்ைி எறிவது
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பகுதி

ைற்றும்

கபாருட்ைகளவய
கைாத்த

இழக்ை

நஷ்டம்

ைருதினார்ைள்.

ஏற்படாது

இப்படி

பிரிக்ைப்படுவதால் இழப்பு குகறைிறது.

வநரிடும்
என்று

சைைாை

3. ைாப்பீ டின் நவன
ீ
ைருத்துக்ைள்
ைாைங்ைாைைாை ஆயுள் ைாப்பீடின் சிறந்த வடிவங்ைளில் ஒன்றான
இந்தியாவின்

கூட்டு

குடும்ப

அகைப்பு,

இந்தியாவில்

ஆயுள்

ைாப்பீட்டு கைாள்கைகய பிரதிபைித்தது. ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்
துரதிருஷ்டவசைான

இறந்தால்,

அதன்

இதன்

குடும்பத்தின்

துக்ைங்ைள்

ைற்றும்

இழப்புைகள குடும்பத்தின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரும் பைிர்ந்ததால்,
விகளவாை

பாதுைாப்கப உணர்ந்தனர்.
கூட்டு

குடும்ப

தனிப்பட்ட

அழுத்தமும்

அகைப்பு

உகடந்தது

குடும்பங்ைளின்
இகணந்து

ஒவ்கவாரு

ைற்றும்

எழுச்சியுடன்

பாதுைாப்பிற்கு

உறுப்பினரும்

நவன
ீ

தினசரி

ைாற்று

யுைத்தின்

வாழ்க்கை

அகைப்புைகள

உருவாக்குவகத அவசியைாக்ைியது. இது ஒரு தனிப்பட்டவருக்கு
ஆயுள் ைாப்பீடு எவ்வளவு வதகவ என்பகத ைாட்டுைிறது.
i.

ைாயிட்ஸ்(Lloyds): இன்று நகடமுகறயில் உள்ள ைாப்பீட்டு
வணிைம்

கதாடங்ைிய

ஹவுஸ்

என்று

சந்தித்துக்கைாண்ட
மூைம்

இடம், ைண்டன்

ைப்பைில்

இழப்பதால்

கதரியவருைிறது.

வியாபாரிைள்,

எடுத்துச்கசல்ைப்படுைின்ற

தங்ைளுக்கு

பைிர்ந்துக்கைாள்ள

ைடல்

ைாயிட்ஸ்
அங்கு

கூடி

ஆபத்துக்ைளின்
கபாருட்ைகள

ஏற்படும்

ஒப்புக்கைாண்டனர்.

ைாபி

இழப்புக்ைகள

ஆழ்ைடைில்

திருடும்

ைடற்கைாள்களக்ைாரர்ைள் மூைம் அல்ைது வைாசைான ைடல்
வானிகை,
ைடல்

கபாருட்ைகள

ஆபத்துக்ைள்

பாழடித்துவிட்டதால்

ைாரணைாை

அத்தகைய இழப்புைள் ஏற்படும்.

ii. ைண்டனில்

கோகேட்டி

1706-ஆம்
ஃபார்

ஏ

ஆண்டு

ைப்பல்

மூழ்ைிவிட்டால்

நிறுவப்பட்ட

ப்ர்பசுவல்

அல்ைது

அமிைப்பில்

அஷ்யூரன்ஸ்

உைைின்

முதல் ஆயுள் ைாப்பீடு நிறுவனம் என ைருதப்படுைிறது.
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4. இந்தியாவில் ைாப்பீட்டின் வரலாறு
ஏ)

இந்தியா:

இந்தியாவில்

கதாடக்ைத்தில்

அல்ைது

நவன
ீ

அதற்கு

ைாப்பீடு

பிறகு,

1800

ஆண்டின்

கவளிநாட்டு

ைாப்பீட்டு

முைவர்ைள் ைடல் சார்ந்த ைாப்பீடு வணிைத்கத ஆரம்பித்தப்வபாது
கதாடங்ைியது.
ஓரியன்டல்

இன்சூரன்ஸ்
லிமிகடட்

கலஃப் இது

ைம்பனி நிறுவப்பட்ட

ைம்பனி லிமிகடட்

ஆயுள்

தான்

ைாப்பீடு

நிறுவப்பட்ட

இந்தியாவில்
கபாது

நிறுவனம்.

மியுட்சுவல் இது

அஸ்ஸூரன்ஸ்

கோகேட்டி லிமிகடட்
சதேிய

முதைில்

நிறுவனம் ஒரு ஆங்ைிை நிறுவனம்

டிகரடன் இன்சூரன்ஸ் இது

பாம்சப

இந்தியாவில்

நிறுவனம்.

முதல்
இது

இந்திய

ைாப்பீட்டு
ைாப்பீட்டு

மும்கபயில்

ஆம் ஆண்டு உருவாக்ைப்பட்டது.

ைாப்பீட்டு இது

நிறுவனம் லிமிகடட்

தான்

முதைில்

இந்தியாவின்

ைாப்பீட்டு
உள்ளது

ைிை

நிறுவனம்.
ைற்றும்

1870-

பழகையான
இன்றும்

கதாடர்ந்து

வணிைத்திலும் உள்ளது.
பின்னர் பை இந்திய நிறுவனங்ைள், அந்த நூற்றாண்டு முடியும்
தருவாயில் சுவதசி இயக்ைத்தின் விகளவாை அகைக்ைப்பட்டன.
முக்ைியமானகவ
1912-ஆம் ஆண்டில், ஆயுள் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் ேட்டம் (Life
Insurance Companies Act) ைற்றும் வருங்ைால கவப்பு நிதி ேட்டம்

(Provident Fund Act) ைாப்பீட்டு வணிைத்கத ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை
நிகறவவற்றப்பட்டன. ஆயுள் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் சட்டம் (The

Life Insurance Companies Act), 1912, ப்ரீைியம்-வத
ீ அட்டவகணைளும்
ைற்றும் குறிப்பிட்ட ைாைங்ைளுக்கு ஒரு முகற நிறுவனங்ைளின்
ைதிப்பீடு பற்றிய நற்சான்றிதழ்ைகள ைாப்பீட்டு ைதிப்பீட்டாளர்ைள்

மூைம் கபறப்படுவகத ைட்டாயப்படுத்திவிட்டது. எனினும், இந்திய
ைற்றும்

கவளிநாட்டு

நிறுவனங்ைளுக்கு

ஏற்றத்தாழ்வு ைற்றும் பாகுபாடு கதாடர்ந்தது.

இகடவய

இருந்த
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ைாப்பீட்டுச் சட்டம்
கசயற்பாடுைகள
இந்த

சட்டம்,

1938 இந்தியாவில் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளின்
ஒழுங்குப்படுத்த

அவ்வப்வபாது

இயற்றப்பட்ட

திருத்தப்பட்டு,

முதல்

சட்டம்.

இன்றும்

அைைில்

பி) ஆயுள் ைாப்பீ ட்கட நாட்டுடகமயாக்ைல்: ஆயுள்

ைாப்பீட்டு

உள்ளது. ைாப்பீடு ைட்டுப்பாட்டாளர் ைாப்பீடு சட்டத்தின் விதிைளின்
ைீ ழ் அரசு மூைம் நியைிக்ைப்பட்டார்.
வணிைம்
ைற்றும்

கசப்டம்பர்

இந்திய

1,

1956

ஆயுள்

அன்று

நாட்டுகடையாக்ைப்பட்டது

ைாப்பீட்டுக்

ைழைம்

(LIC

of

India)

உருவாக்ைப்பட்டது. அந்த வநரத்தில் இந்தியாவில் ஆயுள் ைாப்பீடு

வணிைத்கத 170 நிறுவனங்ைள் ைற்றும் 75 வருங்ைாை கவப்பு
நிதி (Provident Fund) சங்ைங்ைள் கசய்து கைாண்டிருந்தன. 1956-இல்
இருந்து 1999 வகர, இந்தியாவில் ஆயுள் ைாப்பீடு வியாபாரத்கத
கசய்யும் பிரத்திவயை உரிகைைகள எல்.ஐ.சி. கபற்றிருந்தது.
ேி) கபாது ைாப்பீ ட்கட நாட்டுடகமயாக்ைல்: 1972-இல் ைாப்பீட்டு
வணிை

நாட்டுடகையாக்ைல்

Nationalisation
வணிைம்

Act-

GIBNA)

சட்டம்

(General

இயற்றப்பட்டதும்

நாட்டுடகையாக்ைப்பட்டது

ைற்றும்

Insurance
கபாது

கபாது

Business

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீ ட்டு

இந்திய ைழைம் (General Insurance Corporation of India –GIC) மற்றும்
அதன் நான்கு துகண நிறுவனங்ைளும் அகைக்ைப்பட்டன. அந்த
ைாை

ைட்டத்தில்,

கசய்துக்கைாண்டிருந்த
அகைக்ைப்பட்ட

இந்தியாவில்

ஜி.ஐ.சி

106

ஆஃப்

கபாது

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீடு

இந்தியாவின்

நிறுவனங்ைளுடன் ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்டன
டி) மல்ச

வணிைம்

நிறுவனங்ைள்,

நான்கு

துகண

ாத்ரா ைமிட்டி மற்றும் ஐஆர்டிஏ:

1993-இல் ைல்வஹாத்ரா ைைிட்டி நிறுவப்பட்டது. இதன் வநாக்ைம்
இந்த

கதாழிகை

தான்.

ைைிட்டி

வபாட்டிகய

சைர்ப்பித்தது.

ஆராய்ந்து,

உருவாக்ைி,

கதாழில்

1994-ஆம்

1997-ஆம்

இதன்

முன்வனற்றத்திற்ைாை

ைாற்றங்ைகள

ஆண்டு

ஆண்டில்

தனது

ைாப்பீட்டு

பரிந்துகரப்பது

அறிக்கைகய

ஒழுங்குமுகற

ஆகணயம் (IRA) நிறுவப்பட்டது. ைாப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும்
வைம்பாட்டுச் சட்டம் 1999 (Insurance Regulatory & Development Act 1999IRDA) இயற்றப்பட்டது, ஆயுள் ைற்றும் கபாது ைாப்பீடு துகறயில்
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ஒரு சட்டரீதியான ஒழுங்குமுகற அகைப்பாை பணிபுரிய ஏப்ரல்
2000-இல்

இன்சூரன்ஸ்

அதாரிட்டி (ஐஆர்டிஏ)

கரகுசலட்டரி

மற்றும் கடவலப்மன்ட்

அகைய வழிவகுத்தது.

5. இன்று ஆயுள் ைாப்பீ டு கதாழில்
தற்வபாது,

ைீ வழ

விவரிக்ைப்பட்ட

24

நிறுவனங்ைள் இந்தியாவில் உள்ளன:

ஆயுள்

ைாப்பீட்டு”

அ) ஆயுள் ைாப்பீட்டு ைழைம் (எல்ஐசி) இந்தியாவின் ஒரு
கபாதுத்துகற நிறுவனைாை இருக்ைிறது

ஆ) தனியார் துகறயில் 23 ஆயுள் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள்
உள்ளன

இ) தபால் துகற, இந்திய அரசின் ைீ ழ், தபால் ஆயுள் ைாப்பீட்டு

வழியாை ஆயுள் ைாப்பீடு வணிைத்கத கசய்ைிறது, ஆனால்,
ைட்டுப்பாட்டாளரின் அதிைார வரம்பின் ைீ ழ் வருவதில்கை.

சுய-பரீட்கே 1
இந்தியாவின்

ைாப்பீட்டு

கதாழிகை

ஒழுங்குப்படுத்துைிறது?
I.

பின்வருவதில்

எது

இந்திய ைாப்பீட்டு அதிைாரம்

II.

ைாப்பீடு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்பாட்டு ஆகணயம்

III.

இந்திய ஆயுள் ைாப்பீட்டு ைழைம்

IV. இந்திய கபாது ைாப்பீட்டு ைழைம்
B.

ைாப்பீடு எவ்வாறு கேயல்படுைிைது

நவன
ீ

வர்த்தைம்

கசாத்து

உரிகை

கைாள்கையின்

ஆதாரத்தில்

கதாடங்ைப்பட்டது. குறிப்பிட்ட நிைழ்வின் [இழப்பு அல்ைது அழிவு]
ைாரணைாை

ஒரு

உரிகையாளருக்கு
கசாத்துகடய
மூைம்

ஒரு

பை

கசாத்தின்

குகறைிற

வபாது, கசாத்து

கபாருளாதார இழப்பு ஏற்படுைிறது.ஒவர ைாதிரி

கபாது

துரதிருஷ்டவசைான

ைதிப்பு

பயன்படுத்த முடியும்.

உரிகையாளர்ைளின்
நிதிகய

சிைருக்கு

சிறிய

பங்ைளிப்புக்ள்

உருவாக்ைினால், இந்த

ஏற்பட்ட

இழப்கப

ஈடு

நிதிகய
கசய்ய
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எளிய

வார்த்கதைளில்

கபாருளாதார
அகைப்பு

இழப்பு

மூைம்

கூறுவகதன்றால்,

ைற்றும்

அதன்

ஒரு

ஒரு

குறிப்பிட்ட

விகளவுைகள,

ைாப்பீட்டு

தனிப்பட்டவரால்

பைிர்ந்துக்கைாள்ள முடிைிறது.

பைருடன்

வகரயகை
நிச்சயைற்ற

நிைழ்வுைள்/சூழ்நிகைைள்

துரதிருஷ்டவசைான

சிைருக்கு

உள்ளவர்ைளுடன்

பைிர்ந்துக்கைாள்வவத

வபான்ற

இழப்புைளுக்கு

வகரயறுக்ைமுடியும்.

ஏற்படும்

உள்ளாகும்

ைாரணைாை
இழப்புைகள,

அவத

நிகைகையில்

ைாப்பீடு

என்று

படம் 1 –ைாப்பீடு எப்படி வவகை கசய்ைிறது

இங்வை ஒரு சிக்ைல் உள்ளதுi.

இந்த

ைாதிரி

உகழப்பு

கபாது

மூைம்

சம்பாதித்த

ஒப்புக்கைாள்வார்ைளா?

ii. அவர்ைளின்

நிதிகய

பங்ைளிப்பு

உருவாக்ை,
பணத்கத

உண்கையிவைவய

ைடினைான
தர

ைக்ைள்

விரும்பிய

வநாக்ைத்திற்ைாை பயன்படுத்தப்படுைிறதா என்று அவர்ைளால்
எப்படி நம்ப முடியும்?

iii. அவர்ைள் ைட்டும் பணம் ைிை அதிைைானதா அல்ைது ைிை
குகறவானதா என்று எப்படி கதரியும்?
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இந்த

வநாக்ைத்திற்ைாை,

நிச்சயைாை

இகத

கதாடங்ை

ைற்றும்

இதற்ைான கசயல்முகறகய யாராவது ஏற்பாடு கசய்யவவண்டும்
ைற்றும்

சமூைத்தின்

வவண்டும்.

அந்த

'யாவரா'

அகழக்ைப்படுைிறது
ஒவ்கவாருவரும்
தீர்ைானிக்ைிறது

உறுப்பினர்ைகளயும்
ைற்றும்

தான்

எவ்வளவு

ைற்றும்

'ைாப்பீடு

நிறுவனங்ைள்

கைாண்டுவர

நிறுவனம்'

அதுதான்

இழப்பால்

தனிநபர்ைள்

என்று

வசர்ைத்தில்

பங்ைளிக்ைவவண்டும்

பணத்கத தரவும் ஏற்பாடு கசய்ைிறது.
ைாப்பீடு

ஒன்றாை

(pool)

என்பகத

பாதிக்ைப்படுபவருக்கு

ைற்றும்

சமூைத்தின்

நம்பிக்கைகயயும் கபற வவண்டும்.
1. எப்படி சவகல கேய்ைிைது.
அ)

முதைில்,

கபாருளாதார

ைதிப்புள்ள

ஒரு

இருக்ைசவண்டும், அந்த கோத்து

கோத்து

i. கபாருள் சார்ந்ததாை இருக்ைைாம் (ஒரு ைார் அல்ைது ஒரு
ைட்டிடம் வபான்றது) அல்ைது

ii. கபாருளாை

இல்ைாததும்

இருக்ைைாம்

ைற்றும்

(கபயர்

நல்கைண்ணம் வபான்றகவ) அல்ைது

iii. தனிப்பட்டதாை இருக்ைைாம் (ஒருத்தரின் ைண்ைள், ைால்ைள்
ைற்றும் உடைின் ைற்ற பகுதிைகளப் வபாை).

ஆ) கசாத்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிைழ்விற்கு பிறகு அதன் ைதிப்கப
இழக்ைைாம்.
அபாயம்

இழப்பு

(RISK)

ஏற்படுைின்ற

என

ைாதிரி

குறிப்பிடப்படுைிறது.

வாய்ப்பு

அபாயம்

தான்

ஏற்பட்ட

ைாரணம் என்பவத ஆபத்து (PERIL) என அறியப்படுைிறது.
இ)

வசைரித்தல் (POOLING)

என

அகழக்ைப்படும்

ஒரு

கைாள்கை

உள்ளது. இது பல்வவறு நபர்ைளின் தனிப்பட்ட பங்ைளிப்புைளின்
[ப்ரீைியம்
இந்த

என

அகழக்ைப்படும்]

நபர்ைளின்

உகடகைைள்

அபாயங்ைளும் ஒவர ைாதிரி.

வசைரிப்கப

கைாண்டுள்ளது.

ைற்றும்

ஏற்படக்கூடிய

ஈ) இந்த நிதி வசர்ைம் ஒரு ஆபத்தினால் இழப்புக்ைகள சந்தித்த
சிைருக்கு ஈடுகேய்ய (compensate) பயன்படுத்தப்படுைிறது.
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உ) இந்த

நிதி

வசைரித்தல்

ைற்றும்

துரதிர்ஷ்டைான

சிைருக்கு

ஈடுகசய்வது என்பகதல்ைாம் ைாப்பீ ட்டாளர்ைள் (INSURER) என
நிறுவனங்ைள் மூைம் வைற்கைாள்ளப்படுைிறது.

ஊ) ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

ஒவ்கவாரு

நுகழைிறது.

இந்த

நபருடனும்

ஒவ்கவாரு

திட்டத்தில்

ஒரு

பங்வைற்ை

ைாப்பீட்டு

பங்வைற்பாளரும்

முற்படும்

ஒப்பந்தத்தில்

பாலிேிதாரர்

(INSURED) என அகழக்ைப்படுைிறார்
2. ைாப்பீ டு அபாயத்தின் சுகமகய குகைக்ைிைது
அபாய

சுகை

என்பது

ஒரு

கைாடுக்ைப்பட்ட

இழப்பு

நிகைகை/நிைழ்கவ சந்தித்ததன் விகளவாை ஏற்பட்ட கசைவுைள்,
இழப்புைள் ைற்றும் குகறபாடுைகள குறிக்ைிறது.
படம் 3 ஒருவருக்குள்ள அபாய சுகமைள்
ஒருவருக்குள்ள அபாய சுகைைள்

இரண்டாம் அபாய சுகம

முதன்கமயான அபாய சுகம

ஒவ்கவாருவருக்கும் உள்ள அபாய சுகைைளில் இரண்டு வகைைள்
உள்ளன -முதன்கை (Primary) ைற்றும் இரண்டாம் (Secondary)
அ) முதன்கமயான அபாய சுகம
முதன்கையான

அபாய

சுகை

(primary

burden

of

risk)

உண்கையில் முழு அபாய நிைழ்வுைளின் விகளவாை, வடுைளில்
ீ
[ைற்றும்

குறிக்ைிறது.

வணிை

இந்த

அைகுைளில்]

இழப்புக்ைள்

ைற்றும் அளவிடக்கூடியது,

சந்தித்த

கபரும்பாலும்

இழப்புக்ைகள

வநரடியானது

ைற்றும் எளிதில் ைாப்பீடு மூைம்

இகத ஈடு கசய்ய முடியும்.
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உதாரணம்
ஒரு

கதாழிற்சாகை

அல்ைது

தீயால்

அழிக்ைப்பட்ட

அழிந்துவிடும்

கபாருட்ைளின்

வபாது, வசதைகடந்த

உண்கையான

ைதிப்கப

ைணக்ைிட்டு அதற்ைான இழப்பீகட இழந்தவருக்கு வழங்ைமுடியும்.

தனிப்பட்ட ஒருவர் இதய அறுகவ சிைிச்கச கசய்துக்கைாண்டால்,
அதற்ைான

ைருத்துவ

அகதயும்

ஈடு

கசைவும்

கதரிந்த

கசய்யமுடியும்.

ைதிப்பு

என்பதால்

சிை

ைகறமுை

கூடுதைாை

இழப்புைளும் வநரிடைாம்.
உதாரணம்

தீயினால்

வர்த்தை

நடவடிக்கைைள்

தகடப்பட்டு

ஏற்படும்

இலாப இழப்கபயும் ைணக்ைிடலாம் மற்றும் இந்த இழப்பால்
பாதிக்ைப்பட்டவருக்கு இழப்பீடும் வழங்ைமுடியும்
ஆ) இரண்டாம் அபாய சுகம
அத்தகைய
இழப்பும்

ஆபத்துக்கு

நிைழ்வு

இல்கை

எதுவும்
என்று

நிைழவில்கை

ைருதவும்.

உள்ளாைக்கூடியவர்ைளுக்கு

இல்கையா?

இதற்ைான

ஒருவருக்கு

பதில்,

ைற்றும்

இதற்கு
எந்த

முதன்கை

எந்த

அர்த்தம்

சுகையும்

சுகைகய

தவிர,

இரண்டாம் நிகை அபாய சுகையும் இருக்ைிறது.

இரண்டாம் அபாய சுகம (secondary burden of risk) என்பது இப்படி
ஒரு

இழப்பு

உள்ளாைக்கூடிய

உண்கைகயன்பதால்

அதிைிருந்து

நிகைகையில்
தன்கன

இருப்பது

ைாத்துக்கைாள்ள

ஏற்படும் கசைவுைள் ைற்றும் உகைச்சகை தாங்குவது தான்.
கூறப்பட்ட நிைழ்வு நிைழவில்கை என்றாலும், இந்த சுகைைகள
ஏற்றாை வவண்டும். இந்த சுகைைளில் சிைவற்கற நாம் புரிந்து
கைாள்ளைாம்:

இந்த சுகைைளில் சிைவற்கற நாம் புரிந்து கைாள்ளைாம்:
i.

முதைில்
ைற்றும்

பயம்

ைன

ைாறுபடைாம்
ைன

அழுத்தம்

ஆனால்

அழுத்தம்

பாதிக்ைப்படும்.

ைற்றும்

பதட்டத்தினால்

உள்ளது.

அது

ஏற்பட்டு

பதட்டம்

இருக்கும்

ஒரு

ஏற்படும்

நபருக்கு

ைற்றும்

நபரின்

உடல்
நபர்

இதனால்

ஆவராக்ைியம்
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ii. இரண்டாவதாை

ஒரு

இழப்பு

ஏற்படுமா

அல்லது

இல்கலயா என்பகத பற்ைி உறுதியாை கதரியாதப்சபாது,
அத்தகைய

நிகைகய

அகைப்பதுதான்
இது

வபான்ற

சந்திக்ை

ஒரு

கசய்யவவண்டிய

ஒரு

இருப்பு

விவவைைான

நிதிகய

அகைக்ை

நிதிகய

விஷயம்.

கசைவாகும்.

உதாரணைாை, இது வபான்ற நிதிைகள சுைபைாை எடுக்ைிற
ைாதிரி
ஒரு

(liquid form-இல்) இருக்ைவவண்டும் ைற்றும் அதற்கு

குகறந்த வருவாய் தான் ைிகடக்கும்.
ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திடம்

மூைம், ைன

அகைதிகய

திறம்பட

ஒரு

ஒதுக்ைியிருக்ைவவண்டிய

அபாயத்கத

அனுபவிக்ைைாம்,

நிதிகய

வணிைத்கத

முதைீ டு

கைைாற்றுவதன்

ைற்றும்
கசய்து,

திட்டைிடைாம்.

இருப்பாை

வைலும்
இந்த

ைாரணங்ைளுக்ைாை தான் முக்ைியைாை ைாப்பீடு வதகவப்படுைிறது.
சுய-பரீட்கே 2

பின்வருவதில் இரண்டாம் அபாய சுகை என்பது எது?
I.

வணிை குறுக்ைீ டு கசைவு

II. கபாருட்ைள் வசதைகடந்த கசைவு
III. எதிர்ைாைத்தில்

இழப்புக்ைகள

சந்திக்ை

ஒரு

இருப்பு

நிதிகய

ஒதுக்ைி கவப்பது.

IV. ைாரகடப்பு ைாரணைாை ஆஸ்பத்திரியில் அனுைதி கசைவுைள்
C.

அபாய சமலாண்கம அணுகுமுகைைள்

வைட்ைக்கூடிய ைற்கறாரு வைள்வி ைாப்பீடு ைட்டும் தான் அகனத்து

வகையான அபாய சூழ்நிகைைளுக்கும் சரியான தீர்வா. இதற்ைான
பதில் 'இல்கல' என்பசத.

தனிநபர்ைள் தாங்ைள் சந்திக்கும் அபாயங்ைகள எதிர்ைாள்ளும் பை

முகறைளில் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு அகத கைைாற்றுவதும்

ஒரு வழிமுகற. அபாயங்ைகள எதிர்கைாள்ள ைற்ற வழிமுகறைள்
ைீ வழ விளக்ைப்பட்டுள்ளது:
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அபாய தவிர்ப்பு (Risk avoidance)

1.

ஒரு இழப்பு நிகைகைகய தவிர்ப்பதன் மூைம் ைட்டுப்படுத்துவவத
"அபாய

தவிர்ப்பு"

அபாயத்கத

என

அறியப்படுைிறது.

உண்டாக்ைக்கூடிய

எனவவ

கசாத்து,

ஒருவர்

நபர்

நடவடிக்கைகய தவிர்க்ை முயற்சி கசய்யைாம்.

அல்ைது

உதாரணம்
i.

சவறு

ஒருவருக்கு

உற்பத்தி

கேய்யும்

ஒப்பந்தத்கத

அளிப்பதன் மூலம், ேிலர் உற்பத்தி அபாயங்ைகள தாங்ை
மறுக்ைலாம்.
ii.

ஒரு

விபத்கத

சபாைாமல்

ேந்திக்ை

பயந்து

இருக்ைலாம்

வட்டிற்கு
ீ

அல்லது

கவளிசய

கவளிநாட்டில்

உடல்நலம் பாதிக்ைப்படும் என்ை அச்ேத்தினால் பயணசம
கேய்யாமல் இருக்ைலாம்.
ஆனால்

அபாய

எதிர்ைகறயான

முன்வனற்றங்ைகள
எதிர்கைாள்வது

தவிர்ப்பு

வழி.

அபாயத்கத

தனிப்பட்ட

கைாண்டுவர

வதகவப்படுைிறது.

ைற்றும்

சிை

அத்தகைய

கையாள

ஒரு

சமூை

அபாயங்ைகள

நடவடிக்கைைகள

தவிர்ப்பதன் மூைம், இது வபான்ற அபாயைான நடவடிக்கைைளால்
கபறக்கூடிய

இழக்ைக்கூடும்.

நன்கைைகள

தனிநபர்ைள்

ைற்றும்

சமுதாயம்

2. அபாயத்கத தன்னிடசம கவத்திருத்தல் (Risk retention)
சிைர் அபாயத்தின் தாக்ைத்கத நிர்வைிக்ை முயற்சி கசய்து ைற்றும்
அபாயம் ைற்றும் அதன் விகளவுைள் தாங்ை முடிகவடுக்ைின்றனர்.
இது சுய-ைாப்பீடு என்று அகழக்ைப்படுைிறது.
உதாரணம்

அனுபவத்கத அடிப்பகடயாை கைாண்டு ஒரு வணிை நிறுவனம்
தங்ைளிடம்

ஒரு

எல்கலவகர

ேிைிய

இழப்புைகள
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தாங்ைக்கூடிய

திைன்

உள்ளகதன்பதால்

அபாயத்கத

தங்ைளிடசம தக்ை கவத்துக்கைாள்ள முடிவு கேய்யலாம்.

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

தவிர்ப்கப

விட

இது

கபாருத்தைான

அணுகுமுகற

ஏற்பட்டாலும்

அதன்

ஏற்படும்

வாய்ப்கப

எடுப்பது தான்.

நல்ை

ஆகும்.

குகறக்ை

தீவிரத்கத

நகடமுகற

ைற்றும்

ைற்றும்/அல்ைது

இழப்பு

இதற்கு

அர்த்தம்

குகறக்ை

இழப்பு

நடவடிக்கைைகள

முக்ைியமானகவ

இழப்பு

ஏற்படும்

வாய்ப்புைகள

தடுக்ை

எடுக்ைப்படும்

வழிமுகைைள் 'இழப்பு குகைப்பு' (Loss Reduction) என்றும், இழப்பின்
தீவிரத்கத

குகைக்ை எடுக்ைப்படும் வழிமுகைைள் 'இழப்கப

தடுத்தல்' (Loss Prevention) எனப்படுைின்ைன.
அபாய

குகறப்பில்

வைற்பட்ட

பின்வருவதில்

முகறைள்

மூைம்

ஒன்று

அல்ைது

இழப்புக்ைளின்

அதற்கு

அதிர்கவண்

ைற்றும்/அல்ைது அளகவ குகறப்பது ஆைியகவ அடங்கும்:அ) ைல்வி மற்றும் பயிற்ேி, அதாவது ஊழியர்ைகள வழக்ைைாை
"தீகய

ைட்டுப்படுத்தும்

டிகரவர்ைள்,

பயிற்சிைகள"

ஃவபார்ைைிஃப்ட்

கசய்விப்பது, அல்ைது

ஆபவரட்டர்ைள்

ஆைியவர்ைளுக்கு

வபாதுைான பயிற்சியளிக்ைப் பட்டிருப்பகத உறுதி கசய்தல்.
உதாரணைாை,

குப்கப உணகவ தவிர்க்குைாறு பள்ளி கச்ைலும்

குழந்கதைளுக்கு பாடம் கசால்ைிதரைாம்.
ஆ)

சுற்றுச்சூழல்

நிகைகைைகள
பூட்டுைகள

மாற்ைங்ைள்,
வைம்படுத்துவது,

வபாடுவது,

இரும்புக்ைம்பிைள்
அல்ைது

ைாநிைமும்
ைற்றும்

அதாவது

கநருப்பு

ஜன்னல்ைளில்

அல்ைது

ைக்ைளின்

ஷட்டர்ைள்

அைாரங்ைகள

இகரச்சல்

எ.ைா.

சுைாதார

"ஃபிசிைல்"

ைதவுைளில்
பார்ைள்

வபாடுவது,

நிறுவுவது

நிகைகய

அளவுைகள

சிறந்த

அதாவது
ைள்வர்

ஆைியகவ.

வைம்படுத்த

ைாசு

ைட்டுப்படுத்தும்
16

நடவடிக்கைைகள
கதாடர்ந்து

எடுக்ை

கதளித்தல்

கதாற்று

தடுக்ை உதவுைிறது.
இ)

ஆபத்தான

முடியும்.

அல்லது

மாற்ைங்ைள்,

ைவைரியா

வநாய்

ஏற்படும்

அபாயைரமான

அதாவது

ைருந்துைகள

இயந்திரங்ைள்,

ஆபத்கத

நடவடிக்கைைளில்

உபைரணங்ைகள

பயன்படுத்தும் வபாது ைற்றும் பிற பணிைகள கசய்யும் வபாது
ஆபத்தின் நிைழ்தைகவ குகறக்கும்

வழிைகள பின்பற்றுவது.

உதாரணைாை, ஒரு ஆவராக்ைியைான வாழ்க்கைகய வாழ்வது

ைற்றும்

சரியான

வநரத்தில்

சரியாை

சாப்பிடுவது

உடம்பு

சரியில்ைாைல் வபாகும் வாய்ப்புைகள குகறக்ை உதவுைிறது.

ஈ) பிரிப்பது (Separation), அதாவது ஒரு இடத்திவைவய கவக்ைாைல்,
கவவ்வவறு

இடங்ைளில்

கசாத்து

கபாருட்ைகள

பிரித்துகவப்பது, அபாயங்ைள் ைட்டுப்படுத்தும் ஒரு முகறயாை
உள்ளது.

இந்த

ஏற்பட்டால்

வயாசகனயால்,

கூட,

அவத

விபத்து

இடத்தில்

ஒரு

இடத்தில்

எல்ைாவற்கறயும்

கவத்திருக்ைாவிட்டால், அதன் தாக்ைத்கத குகறக்ை முடியும்.

கவவ்வவறு ைிடங்குைளில் சரக்கை வசைித்துகவத்தால், சரக்கு
இழப்கப குகறக்ை முடியும். ஒரு இடத்தில் அழிக்ைப்பட்டால்
கூட, பாதிப்பு ைணிசைாை குகறக்ைப்படும்.
4. அபாய நிதி ( Risk financing)
இது

ஏற்படும்

குறிக்ைிறது.

இழப்புைகள

சந்திக்ை

நிதி

ஒதுக்ைிகவப்பகத

அ) சுய நிதி மூலம் அபாயத்கத தன்னிடசம கவத்திருத்தல்

வழிமுகையில் (Risk retention through self financing) இழப்புைள்
ஏற்படும்

வபாது

கசயல்பாட்டில்

இழப்பீடு

நிறுவனம்

வழங்ைப்படுைிறது.

அதன்

கசாந்த

அல்ைது

இந்த

ைடன்

நிதிைள் மூைம், அதன் கசாந்த அபாயத்திற்கு நிதியுதவிகய
வைற்கைாள்ைிறது.

அகழக்ைப்படுைிறது.
முகறைளில்

இது

நிறுவனம்

ஈடுபட்டு,

சுய

ைாப்பீடு

பல்வவறு

இழப்பு

அபாய

தாக்ைத்கத

என்று

குகறப்பு

குகறத்து,
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நிறுவனத்தால்

தக்ை

கவத்து

கைாள்ளக்கூடிய

அளவாை

இருக்குைாறு கசய்ைிறது.
ஆ)

அபாயத்கத
அபாயத்கத

கைமாற்றுதல்

(Risk

கவத்திருத்தலுக்கு

ஒரு

என்பது

transfer)
ைாற்றாை

உள்ளது.

அபாய கைமாற்றுதலில் இழப்புைளின் கபாறுப்பு ைற்கறாரு
நிறுவனத்திற்கு

கைைாற்றப்படுைிறது.

இங்வை

ஒரு

தற்கசயைான நிைழ்வின் [அல்ைது ஆபத்தினால்] விகளவாை
ஏற்படும்

இழப்புக்ைள்

ைற்கறாரு

கைைாற்றப்படுைிறது.

நிறுவனத்திற்கு

அபாயத்கத கைமாற்றுவதற்கு உள்ள முக்ைிய வடிவங்ைளில்
ைாப்பீ டு ஒன்ைாகும், மற்றும் அது ைாப்பீட்டு நஷ்டஈ்டு மூலம்
நிச்ேயமற்ை

நிகலகய

நம்பைமான

நிகலயாை

மாற்ை

அனுமதிக்ைிைது.
உத்தரவாதமும் ைாப்பீ டும்
ைாப்பீடு

ைற்றும்

கசயல்படுைின்ற

உத்தரவாதம்

நிறுவனங்ைகள

இரு

வணிை

ரீதியாை

வழங்ைப்படும்

தயாரிப்புைளாை உள்ளன.

நிதி

சைீ பைாைத்தில், இந்த இரண்டிற்கும் இகடவய உள்ள வவறுபாடு
ைிைவும் குகறந்து, இரண்டுவை ஓரளவு ஒத்ததாை ைருதப்படுைிறது.
இருந்தாலும், ைீ வழ விவாதிக்ைப்பட்ட ைாதிரி,
இகடவய நுட்பைான வவறுபாடுைள் உள்ளன.
ைாப்பீடு

நடக்ைக்கூடிய

ஒரு

நிைழ்வுக்கு

இந்த இரண்டிற்கும்

எதிரான

பாதுைாப்பு

குறிக்ைிறது. அவதசையம், உத்தரவாதம் நிச்சயைாை நடக்குகைன்ற
நிைழ்வுக்கு

அபாயத்திற்கு

எதிரான

எதிராை

பாதுைாப்கப

ைாப்பளிக்ைிறது,

குறிக்ைிறது.
ஆனால்

உத்தரவாதம்

திட்டவட்டைான ஒரு நிைழ்விற்கு ைாப்பளிக்ைிறது, எ.ைா.
இது நிச்சயைானது, இது நிைழும் வநரவை

ைாப்பீடு

ைரணம்,

கதளிவற்றதாை உள்ளது.

உத்தரவாத பாைிசிைள் ஆயுள் ைாப்பீடுடன் கதாடர்புள்ளது.
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படம் 4 ைாப்பீடு எவ்வாறு ைாப்பீடு கபற்றவருக்கு நஷ்டஈடு

வழங்குைிறது
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அபாயத்கத கைைாற்ற வவறு வழிைளும் உள்ளன. உதாரணைாை,
ஒரு

நிறுவனம்

அபாயத்கத

மூை

குழுவின்

ஒரு

பகுதியாை

இருக்கும்வபாது,

நிறுவனத்திற்கு

(parent)

கைைாற்றினால்,

இழப்கப அந்த மூை நிறுவனம் ஈடு கசய்ைிறது.
எனவவ,

ைாப்பீடு

அபாய

ைட்டுவை இருக்ைிறது.

கைைாற்று

முகறைளில்

ஒன்றாை

சுய-பரீட்கே 3
பின்வருவதில் எது ஒரு அபாய கைைாற்றுதல் முகற?
I.

வங்ைி நிரந்தர கவப்பு (FD)

II. ைாப்பீடு

III. பங்குைள்

IV. ரியல் எஸ்வடட்

D. அபாயத்கத நிர்வைிக்கும் ைருவியாை ைாப்பீடு
நாம் அபாயம் பற்றி வபசும் வபாது, உண்கையில் ஏற்பட்ட இழப்கப
பற்றி

வபசாைல்

ஏற்படக்கூடிய

இழப்பு

பற்றி

குறிப்பிடுைிவறாம்.

அதனால் இது எதிர்பார்க்ைப்பட்ட இழப்பு. இந்த எதிர்பார்க்ைப்படும்
இழப்பின் கசைவு [அபாய கசைவும் அவத ஆைைாம்]

இரண்டு

ைாரணிைகள கபருக்ைி ைிகடக்ைிறது

 இழப்கப ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த ஆபத்திற்கு எதிராை ைாப்பீடு
கசய்ைிவறாவைா அது நடக்ைக்கூடிய நிைழ்தைவு (probability)

 தாக்ைம் அல்ைது அதன் விகளவாை நஷ்டப்பட்ட கதாகை
நிைழ்தைவு

ைற்றும்

இழப்புத்

கதாகை

இரண்கடயுவை

சார்ந்த

வநர்விைிதத்தில் அபாய கசைவும் அதிைரிக்கும். எனினும், இழப்பு
கதாகை ைிைவும் அதிைைாை இருந்து, ைற்றும்

அதன்

நிைழ்தைவு

குகறவாை இருந்தால், அபாய கசைவும் குகறந்வத இருக்கும்.

படம் 5 ைாப்பீ கட சதர்வு கேய்யும்சபாது ைருதசவண்டியகவ
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ைாப்பீகட வதர்வு கசய்யும்வபாது
ைருதவவண்டியகவ

ேிைியதிற்கு அதிை

இழக்ைமுடிவகத

ோத்தியமான அபாய

எதிர்கைாள்ள

அதிைமானவற்கை

ைவனமாை ைருத்தில்

அபாயத்கத

விகளவுைகள

விட

அபாயத்திற்கு

சவண்டாம்

கைாள்ை

உட்படுத்த

சவண்டாம்

ைாப்பீகட வதர்வு கசய்யும்வபாது ைருதவவண்டியகவ
ைாப்பீடு

கசய்யவவண்டுைா

வபாது, ஒருவர்
ைற்றும்

இல்கையா

ஏற்படக்கூடிய

அபாயத்கத

ைணக்ைிடவவண்டும்.

இழப்கப

கைைாற்றும்

அபாயத்கத

என்பகத

தீர்ைானிக்கும்

தாங்கும்

கசைவிற்கும்

கசைவிற்கும்

கைைாற்றும்

இகடவய

கசைவு

தான்

ைாப்பீடு ப்ரிைியம் – முந்கதய பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள ைாதிரி
இது

இரு

குகறந்து

ைாரணிைகள

ஆனால்

இருக்ைின்றகவ

தான்

சார்ந்திருக்கும்.

இழப்பு

தாக்ைம்

ைாப்பீட்டுக்கு

அபாயத்கத

இருக்கும், ஆனால்

கைைாற்றும்
அகத

கசைவு

தாங்கும்

ைிைவும்

சிறந்த

இருக்கும். இது வபான்ற சந்தர்ப்பங்ைளில்,
மூைம்

நிைழ்தைவு

ைிைவும்

அதிைைாை

சூழ்நிகைைளாை

ைாப்பீட்டு [ப்ரீைியம்]
ைிைவும்

கசைவு

ைிை

குகறவாை

அதிைைாை

இருக்கும்.
அ)

ேிைியதிற்கு

ைணிக்ைப்பட்ட

நஷ்ட

எதிர்கைாள்ளசவண்டாம்:
ைணக்ைிடப்பட வவண்டும்

அதிை

அபாயத்கத

அபாய கைைாற்ற கசைவு ைற்றும்

ைதிப்பும்

சரியான

விைிதத்தில்

உதாரணம்
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ஒரு ோதாரண பால்சபனாகவ ைாப்பீடு கேய்வதில் அர்த்தம்
உள்ளதா?
ஆ)

உங்ைளால்

அபாயத்திற்கு
விகளவாை

இழக்ைமுடிவகத

உட்படுத்த

என்றால்,

அதிைமானவற்கை

சவண்டாம்:

ஏற்படக்கூடிய

அதன் மூைம் நீங்ைள்

விட

இழப்பு

ைிை

நிைழ்வின்

கபரியதாை

திவாைாைக்கூடிய

அபாயத்கத

ஒரு

இருந்து,

நிகைகை ஏற்படும்

தன்னிடவை

கவத்திருத்தல்

யதார்த்தைானதாை ைற்றும் கபாருத்தைானதாைவும் வதான்றாது.
உதாரணம்

ஒரு

கபரிய

அல்லது

எண்கணய்

சுத்திைரிப்புச்ோகல

சேதமகடந்து

விட்டால்

என்ன

அழிந்தால்
நடக்கும்?

நிறுவனத்தால் அந்த நஷ்டத்கத தாங்ை முடியுமா?

ேி) ோத்தியமான அபாய விகளவுைகள ைவனமாை ைருத்தில்
கைாள்ை:

நிைழ்வு

குகறவாை

உள்ள

நடக்ைின்ற
ஆனால்

(அதிர்கவண்)

சாத்தியைான

நிைழ்தைவு

தீவிரம்

(தாக்ைம்)

அதிைைாை உள்ள கசாத்துக்ைகள ைாப்பீடு கசய்வவத சிறந்தது.
உதாரணம்

உதாரணமாை, ஒரு கேயற்கைக்சைாகள ைாப்பீடு கேய்யாமல்
யாராவது இருக்ைமுடியுமா?

சுய-பரீட்கே 4
பின்வரும்

சூழல்ைளில்

எதற்கு

வதகவப்படுைிறது?
I.

குடும்பத்தில்

சம்பாதிக்கும்

ஒவர

ைாப்பீடு

ஒருவர்

அவசியைாை

அைாை

ைரணம்

அகடயைாம்

II. ஒரு நபர் அவரது பணப்கபகய இழக்ை வநரிடும்
III. பங்கு விகைைள் ைிைவும் குகறந்துவிடைாம்
IV.

இயற்கை

குகறயைாம்.

வதய்ைானம்

ைாரணைாை

ஒரு

வட்டின்
ீ

ைதிப்பு
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E. ேமூைத்தில் ைாப்பீட்டின் பங்கு
ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் ஒரு நாட்டின் கபாருளாதார வளர்ச்சியில்
முக்ைிய பங்கு வைிக்ைின்றன. நாட்டின் கசல்வம் ைாக்ைப்படுவகத
ைற்றும்

பாதுைாக்ைப்படுவகத

உறுதி

கசய்ய

அவர்ைள்

கபருைளவுக்கு பங்வைற்ைிறார்ைள். அவர்ைளின் சிை பங்ைளிப்புைள்
ைீ வழ தரப்பட்டுள்ளன:
i)

அவர்ைளது

முதைீ டுைள்

பைனளிக்ைிறது.
அளவில்

கபரிய

ைாப்பீட்டு

ைட்டணங்ைள்

வசருவதில் தான் உள்ளது.
ii) இந்த

நிதி

நிறுவனத்தின்

வசைரிக்ைப்பட்டு

வசைரிக்ைப்பட்டு

பராைரிக்ைப்படுைிறது.

அளவில்

சமூைத்திற்கு

பைம்

ப்ரீைியங்ைளாை

பாைிசிதாரர்ைளின்

ைாப்பீட்டு

கபரிய

நைனுக்ைாை

நிறுவனங்ைள்

இந்த

அம்சத்கத ைனதில் கவத்திருக்ைவவண்டும். இந்த நிதிகய
கையாள

அவர்ைள்

சமூைத்திற்கு
வவண்டும்.

பயனளிக்கும்

இது

தான்

எடுக்கும்

அகனத்து

முதைீ டுைளுக்கும்

கவற்றிைரைான

நிதிப்பத்திரங்ைள்

ைற்றும்

விதத்தில்

அகைப்பு

கதாழில்

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு

முழுவதும்

பை

தனிப்பட்டவர்,

வநரடி

ைற்றும்

அதனால்

நிறுவனங்ைள்,

பங்குைள்

வர்த்தைம்,

கசய்யப்பட

கபாருந்தும்.

வாணிபங்ைளில் முதைீ டு கசய்வதில்கை.
iii) ைாப்பீட்டு

முடிவுைளும்

வபான்ற

அவரது

சமூைம்

ைகறமுை

ஊை

குடும்பம்,

ைற்றும்

நாடு

நன்கைைகள

வழங்குைிறது. ைாப்பீடு கசய்தவர்ைள் - தனிநபர்ைள் ைற்றும்

ைார்பவரட் நிறுவனங்ைள் இரண்டுவை, வநரடியாை நன்கைகய
கபறுைிறார்ைள், ஏகனனில் அவர்ைள் ஒரு விபத்து அல்ைது
தற்கசயைான

நிைழ்வு

ைாரணைாை

ஏற்படக்கூடிய

இழப்பிைிருந்து பாதுைாக்ைப்படுைிறார்ைள். ைாப்பீடு, இதனால்,
ஒரு

துகறயின்

வணிைம்

ைற்றும்

மூைதனத்கத

கதாழிகை

பாதுைாக்ைிறது

வைலும்

விரிவாக்ை

ைற்றும்

ைற்றும்

வளர்ப்பதற்கு வதகவயான மூைதனத்கதயும் வழங்குைிறது.
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iv) எதிர்ைாைம் பற்றி உள்ள பயம், ைவகை ைற்றும் பதட்டத்கத
ைாப்பீடு

நீக்ைிவிடுவதால்,

மூைதனத்கத
ஏற்ைனவவ
ைாப்பீடு

வணிை

சுதந்திரைாை

உள்ள

முதைீ டு

வளங்ைகள

ஊக்ைைளிக்ைிறது.

ைற்றும்

கதாழில்துகற

மூைம்

ஒரு

நிறுவனங்ைளில்

கசய்ய

திறகையாை

இதனால்

ஆவராக்ைியைான

பயன்படுத்த

ைாப்பீடு

வளர்ச்சிகய

ைற்றும்

வணிைம்

ஊக்குவித்து,

கபாருளாதாரம்

வதசிய உற்பத்திகய அதிைரிப்பதில் பங்ைளிக்ைிறது.

அதன்

ைற்றும்

v) ஆபத்துக்ைள் மூைம் ஏற்படும் இழப்பு அல்ைது வசதத்திற்கு
எதிராை ைாப்பீடு கசய்யப்படும்வகர வங்ைிவயா அல்ைது நிதி

நிறுவனவைா கசாத்துக்கு எதிராை முன்கூட்டிவய ைடன்ைகள
தராைல்

இருக்ைைாம்.

பாைிசிகய

இதில்

கபரும்பாைானவர்ைள்

அகடைானைாை

கவக்கும்

வைியுறுத்துைின்றனர்.
vi) ஒரு

அபாயத்கத

தகுதிகபற்ற

ஏற்கும்

கபாறியாளர்ைள்

மூைம்

ைாப்பீடு

ைற்றும்

பரிவசாதகன

முன், ைாப்பீடு
ைற்றும்

நிறுவனங்ைள்,

பிற

கசய்யப்படவவண்டிய

வல்லுனர்ைள்

கசாத்கத

கசய்ைிறார்ைள்.

படி

அவர்ைள்

ஆய்வு

ைதிப்பீடு

வநாக்ைங்ைளுக்ைாை ைட்டும் அபாயத்கத ைதிப்பிடுவதில்கை,
ஆனால்

ைாப்பீடு

குகறக்ை

பல்வவறு

ஆவைாசகனைகள

இதனால் ப்ரீைியம்
vii) ைாப்பீடு

நாட்டின்

கசய்துக்கைாள்பவரிடம்

கூறி

வைம்பாட்டு
ைற்றும்

அபாயத்கத

வழிைகள

பற்றி

பரிந்துகரக்ைின்றனர்,

விைிதங்ைளும் குகறைின்றன.
அன்னிய

கசைாவணிகய

ஈட்டித்தரும்

ஏற்றுைதி வர்த்தைம், ைப்பல் ைற்றும் வங்ைி வசகவைளிலும்
உள்ளது.

வைற்பட்ட

இந்திய

நாடுைளில்

நடவடிக்கைைள்
வணிைத்தில்

ைாப்பீட்டு

ைண்ணுக்கு

கசயைாற்றி

கைாண்டுவருைின்றன.
viii)

நிறுவனங்ைள்

30-ற்கும்

புைனாைாைவை

ஏற்றுைதி

கசயல்படுைிறார்ைள்.
அன்னிய

இந்த

கசைாவணிகய

ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் தீயினால் ஏற்படும் இழப்கப

தடுப்பது, சரக்கு இழப்கப தடுப்பது, கதாழில்துகற பாதுைாப்பு
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ைற்றும்

சாகை

முைவர்ைள்

பாதுைாப்பு

ைற்றும்

துகறைளில்

ஈடுபட்டுள்ள

நிறுவனங்ைளுடன்

பை

கநருக்ைைாை

கதாடர்கப கவத்திருக்ைன்றன.
தைவல்
ைாப்பீ டு மற்றும் ேமூை பாதுைாப்பு
i)

இப்வபாது

சமூை

கபாறுப்பு

பாதுைாப்பு

என்று

வழங்குவது

ைருதப்படுைிறது.

இந்த

ைாநிைத்தின்

வநாக்ைத்திற்ைாை

ைாநிைம் மூைம் கைாண்டு வரப்பட்ட பல்வவறு சட்டங்ைளில்,
ைட்டாயைாைவவா
பாதுைாப்பிற்கு

அல்ைது

ஒரு

தன்னிச்கசயாைவவா,,

ைருவியாை,

ைாப்பீடின்

சமூை

பயன்பாடும்

உள்ளது. கதாழிலாளர் அரசு ைாப்பீ ட்டு ேட்டம் (Employees
State Insurance Act), 1948 மூைம் கதாழிைாளர் அரசு ைாப்பீட்டு
ைழைம்

(Employees

State

Insurance

ைாப்பீடு

Corporation)

கசய்யப்பட்ட கதாழில்துகற ஊழியர்ைள் ைற்றும் அவர்ைளின்
குடும்பங்ைளுக்கு
இறப்பு

வநாய்,

சையத்தில்

வழங்குைிறது.

அரசு

இயைாகை,

ஏற்படும்

ைைப்வபறு

கசைவுக்கு

அறிவித்தப்படி

இந்த

கதாழில்துகற பகுதிைளில் கசயல்படுைிறது.

ைற்றும்

பணத்கத

திட்டம்

சிை

ii) ைாப்பீடு நிறுவனங்ைள், அரசு ஆதரவுள்ள சமூை பாதுைாப்பு
திட்டங்ைளில்

முக்ைியைான

பங்கை

வைிக்ைின்றன.

பயிர்

ைாப்பீட்டு திட்டம் (crop insurance scheme -RKBY) ைணிசைான
சமூை முக்ைியத்துவமுள்ள ஒரு நடவடிக்கை. இந்த திட்டம்

வநரடியாை ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட விவசாயிைளுக்கு ைட்டும்
உதவாைல்,

வழங்குைிறது.
iii) ஒரு

வணிை

ைகறமுைைாை

அடிப்பகடயில்

சமூைத்திற்வை

நன்கைகய

இயக்ைப்படும்

அகனத்து

ைிராமப்புை ைாப்பீ ட்டு திட்டங்ைளும் (rural insurance schemes),
ைிராைப்புற

குடும்பங்ைளுக்கு

சமூை

பாதுைாப்கப

வழங்கும்

வகையிவைவய இறுதியில் வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.
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iv) அரசு திட்டங்ைகள ஆதரிப்பகத தவிர, ைாப்பீட்டு துகைசய

ேமூை பாதுைாப்கப கைாண்டுவரும் ஒசர
வணிை

அடிப்பகடயில்

வழங்குைிைது,

இதன்

ேில

ைாப்பீடு

சநாக்ைத்துடன்

திட்டங்ைகள

எடுத்துக்ைாட்டுைளில்

ஜனதா

தனிநபர் விபத்து திட்டம் (Janata Personal Accident Scheme), மக்ைள்
ஆசராக்ைிய திட்டம் (Jan Arogya Scheme) ஆைியகவ அடங்கும்.
சுய-பரீட்கே 5

ைீ ழுள்ளதில்

எந்த

திட்டத்கத

ஆதரவில்ைாைல் வழங்குைிறது?
I.

ைாப்பீட்டு

நிறுவனவை

அரசின்

கதாழிைாளர் அரசு ைாப்பீட்டு ைழைம்

II. பயிர் ைாப்பீட்டு திட்டம்

III. ைக்ைள் ஆவராக்ைிய திட்டம்
IV. வைலுள்ள அகனத்தும்
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சுருக்ைம்



ைாப்பீடு

வசைரிப்பு

எனப்படும்.

மூைம்

அபாய

கைைாற்றம்"

இன்று நகடமுகறயில் உள்ள ைாப்பீட்டு வணிைம் கதாடங்ைிய
இடம்,



"அபாய

ைண்டன்

ைாயிட்ஸ்

கதரியவருைிறது.

ைாபி

ஹவுஸ்

என்று

ஒரு ைாப்பீடு ஏற்பாடில் பின்வரும் தனிதன்கைைள் உள்ளன:
 கசாத்து,

 அபாயம்,
 ஆபத்து,

 ஒப்பந்தம்,

 ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ைற்றும்


 ைாப்பீடு கபற்றவர்

ஒவர ைாதிரி கசாத்துக்ைகள கைாண்ட ைற்றும் ஒவர ைாதிரி

அபாயங்ைளுக்கு
நிதி


வசர்ைத்தில்

அறியப்படுைிறது.

உள்ளாைக்கூடிய
பங்வைற்ைிற

நபர்ைள்

வபாது

அது

ஒரு

கபாதுவான

வசைரித்தல்

என

ைாப்பீகட தவிர, அபாயத்கத நிர்வைிக்கும் ைற்ற வழிைளில்
உள்ளகவ:

 அபாய தவிர்ப்பு,

 அபாய ைட்டுப்பாடு,

 அபாயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல்,
 அபாய நிதி


 அபாய கைைாற்றல்

ைாப்பீடின் அடிப்பகட விதிைள் படி:

 இழக்ை முடிவகத விட அதிைைாை அபாயத்தின் ைதிப்பிடு
இருக்ைக்கூடாது.

 ைவனைாை

அபாயத்தின்

சாத்தியமுள்ள

அகனத்கதயும் படிக்ைவும் ைற்றும்

கவளிப்பாடுைள்

 சிறியதிற்கு அதிை அபாயத்கத எதிர்கைாள்ளவவண்டாம்
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முக்ைிய வார்த்கதைள்
1.
2.

அபாயம்

வசைரிப்பு

3.

கசாத்து

4.

அபாய சுகை

5.
6.
7.

அபாய தவிர்த்தல்

அபாய ைட்டுப்பாடு

அபாயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல்

8.

அபாய நிதி

9.

அபாய கைைாற்றல்

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
இந்தியாவில் ைாப்பீடு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்பாட்டு
ஆகணயம் ைாப்பீட்டு கதாழிகை ஒழுங்குப்படுத்துைிறது
பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
எதிர்ைாைத்தில்

இழப்புக்ைகள

சந்திக்ை

ஒரு

ஒதுக்ைி கவப்பது தான் இரண்டாம் அபாய சுகை

இருப்பு

நிதிகய

பதில் 3
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ைாப்பீடு என்பது ஒரு அபாய கைைாற்றுதல் முகற.
பதில் 4
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
குடும்பத்தில்
அகடந்து

சம்பாதிக்கும்

முழு

ஒவர

குடும்பமும்

ஒருவர்

வாழும்

அைாை

வழியின்றி

ைரணம்

தவிக்கும்

சூழ்நிகைகய தவிர்க்ை ைாப்பீகட வாங்குவது வதகவப்படுைிறது.
பதில் 5
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ைக்ைள்

ஆவராக்ைிய

திட்டத்கத

ைாப்பீட்டு

ஆதரவில்ைாைல் வழங்குைிறது

நிறுவனவை

அரசின்

கைைாற்றுவது

________

சுய-சதர்வு சைள்விைள்
சைள்வி 1

அபாய

வசைரிப்பு

மூைம்

அபாயத்கத

எனப்படும்.
I.

வசைிப்பு

II. முதைீ டுைள்
III. ைாப்பீடு

IV. அபாய தடுப்பு
சைள்வி 2

அபாய

நிைழ்வு

வாய்ப்புைகள

குகறக்கும்

நடவடிக்கை

_____

எனப்படும்.
I.

அபாயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல்

II. இழப்பு தடுப்பு

III. அபாய கைைாற்றம்
IV. அபாய தவிர்ப்பு
சைள்வி 3

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திற்கு

அது சாத்தியைாைிறது:
I.

அபாயத்கத

கைைாற்றுவதன்

நம் கசாத்துக்ைகள பற்றி ைவனக்குகறவாை இருக்ைைாம்

II. இழப்பு

வநர்ந்தால்

அனுபவிக்ைைாம்

III. நம்

கசாத்தின்

புறக்ைணிக்ைைாம்

ைாப்பீடு

ைீ துள்ள

மூைம்

முக்ைியைான

பணம்

மூைம்,

கபற்று

அபாயங்ைகள
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IV. ைன

அகைதி

அனுபவிக்ைைாம்

ைற்றும்

வைலும்

திறம்பட

________

இடத்தில்

வணிைத்கத திட்டைிடைாம்
சைள்வி 4

நவன
ீ

ைாப்பீடு

வணிைத்தின்

ஆதாரத்கத

ைாணைாம்.
I.

அடகு ைடன்ைள்

II. ைாயிட்ஸ்
III. வராட்ஸ்

IV. ைல்வஹாத்ரா குழு
சைள்வி 5

ைாப்பீட்டு பின்னணியில் 'அபாயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல்'
__________ நிகைகைகய குறிக்ைிறது.
I.

இழப்பு அல்ைது வசதத்திற்ைான சாத்தியம் இல்கை

II. இழப்பு உற்பத்திகசய்யும் நிைழ்வுக்கு எந்த ைதிப்பும் இல்கை
III. கசாத்து ைாப்பீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது
IV. அபாயம்

ைற்றும்

முடிவுகசய்ைிறார்

அதன்

விகளவுைள்

ஒருவர்

தாங்ை

சைள்வி 6

பின்வரும் அறிக்கையில்
I.

எது சரி?

ைாப்பீடு கசாத்கத பாதுைாக்ைிறது

II. ைாப்பீட்டு அதன் இழப்கப தடுக்ைிறது

III. ைாப்பீட்டு இழப்பின் வாய்ப்புைகள குகறக்ைிறது

IV. கசாத்து இழப்பு ஏற்படும் வபாது ைாப்பீடு அகத ஈடு கசய்ைிறது
சைள்வி 7

ஒவ்கவான்றும் ரூ.20,000 ைதிப்புள்ள 400 வடுைளில்,
ீ
சராசரியாை 4
வடுைள்
ீ

ஒவ்கவாரு

வருடமும்

எரிக்ைப்படுைின்றன.

இதன்

விகளவாை ஏற்படும் ஒருங்ைிகணந்த இழப்புத்கதாகை ரூ.80,000.
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இந்த இழப்கப ஈடு கசய்ய ஒவ்கவாரு வட்டின்
ீ
உரிகையாளரின்
வருடாந்திர பங்ைளிப்பு எவ்வளவு இருக்ை வவண்டும்?
I.

ரூ.100/-

II. ரூ.200/III. ரூ. 80/-

IV. ரூ.400/சைள்வி 8

பின்வரும் அறிக்கைைளில் இதில் எது சரி?
I.

ைாப்பீடு ' பைர்' ஒரு 'சிைரின்' இழப்புக்ைகள பைிர்ந்துக்கைாள்ளும்
ஒரு முகற

II. ைாப்பீடு

தனி நபரின் அபாயத்கத இன்கனாரு தனி நபருக்கு

III. ைாப்பீடு

சிைரின் இழப்புக்ைகள ' பைர்' பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ஒரு

கைைாற்றும் ஒரு முகற
முகற

IV. ைாப்பீடு சிைரின் கவற்றிைகள பைருக்கு ைாற்றும் ஒரு முகற
சைள்வி 9

ஒரு அபாயத்கத ஏற்கும் முன், ைாப்பீடு நிறுவனங்ைள், கசாத்கத
ஆய்வு ைற்றும் பரிவசாதகன கசய்ய ஏற்பாடு கசய்ைிறார்ைள். ஏன்?
I.

ைதிப்பீடு வநாக்ைங்ைளுக்ைாை அபாயத்கத ைதிப்பிட

II. ைாப்பீடு

கசய்யப்வபாைிறவர்

ைண்டுபிடிக்ை

கசாத்கத

வாங்ைின

விதத்கத

III. ைற்ற ைாப்பீடு நிறுவனங்ைளும் கசாத்கத ஆய்வு கசய்தனரா
என்று ைண்டுபிடிக்ை

IV. பக்ைத்தில்

உள்ள

என்று ைண்டுபிடிக்ை

கசாத்கதயும்

ைாப்பீடு

கசய்ய

முடியுைா

சைள்வி 10

ைீ ழுள்ள

விருப்பங்ைளில்

வகரயறுக்ைிறது?
I.

எது

ைாப்பீடு

முகறகய

சரியாை

சிைரின் இழப்புக்ைகள ' பைர்' பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ஒரு முகற

II. ' பைர்'

முகற

ஒரு 'சிைரின்' இழப்புக்ைகள பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ஒரு
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III. ஒருவர் ைட்டுவை 'சிைரின்'

இழப்புக்ைகள பைிர்ந்துக்கைாள்ளும்

ஒரு முகற
IV. ைானியம் மூைம் இழப்புைகள
சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III.
அபாய

வசைரிப்பு

மூைம்

அகழக்ைப்படுைிறது.

அபாய

கைைாற்றுதல்

ைாப்பீடு

என்று

பதில் 2

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
இழப்பு

தடுப்பு

குகறக்ைின்றன.

நடவடிக்கைைள்

அபாய

நிைழ்வின்

வாய்ப்கப

பதில் 3

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ைன

அகைதி

அனுபவிக்ைைாம்

வணிைத்கத திட்டைிடைாம்

ைற்றும்

வைலும்

திறம்பட

பதில் 4

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
நவன
ீ
ைாப்பீடு வதாற்றம் ைாயிட்ஸ்-இல் கதாடங்ைியது
பதில் 5

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
அபாயம்

ைற்றும்

முடிவுகசய்தால்,
கூறப்படுைிறது.

அதன்

அவர்

விகளவுைள்

அபாயத்கத

ஒருவர்

தாங்ை

கவத்திருப்பதாை

பதில் 6

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
கசாத்து இழப்பு ஏற்படும் வபாது ைாப்பீடு அகத ஈடு கசய்ைிறது
பதில் 7

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
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ஒவ்கவாரு

வட்டின்
ீ

உரிகையாளரும்

ரூ

200

பங்ைளிக்ை

வவண்டும்.
பதில் 8

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ைாப்பீடு

சிைரின்

இழப்புைள்

பைர்

பைிர்ந்துக்கைாள்ளும்

ஒரு

முகற.
பதில் 9

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ஒரு

அபாயத்கத

அபாயத்கத

கசய்ைிறார்ைள்

ஏற்கும்

ைதிப்பிட

முன்,

ைாப்பீடு

ைதிப்பீடு
நிறுவனம்

வநாக்ைங்ைளுக்ைாை
கசாத்கத

ஆய்வு

பதில் 10

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II.
துரதிருஷ்டவசைான

சிைருக்கு

ஏற்படும்

இழப்புைகள,

இவத

வபான்ற நிச்சயைற்ற நிைழ்வுைள் / சூழ்நிகைைளுக்கு கவளிப்படும்
பைரால் பைிரப்படும்

கசயல்முகறயாை ைாப்பீகட ைருதைாம்.
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அத்தியாயம் 2
வாடிக்கையாளர் சேகவ
அத்தியாயம் அைிமுைம்
இந்த

அத்தியாயத்தில்

முக்ைியத்துவம்
வசகவ

ைற்பீர்ைள்.

பற்றி

நீங்ைள்

வழங்குவதில்

குகறதீர்ப்பு

ைாப்பீட்டு

வாடிக்கையாளர்
ைற்பீர்ைள்.

முைவர்ைளின்

நுட்பங்ைள்

வாடிக்கையாளருடன்

குறித்து

எவ்வாறு

வாடிக்கையாளருக்கு

பங்கு

பாைிசிதாரர்ைளுக்கு

வசகவயின்

குறித்து

ைிகடக்கும்

நீங்ைள்

நீங்ைள்

கதாடர்பு

நீங்ைள்

பல்வவறு

ைற்பீர்ைள்.

கைாள்வது

ைற்றும் தைவல் கதரிவிப்பது என்பது பற்றி நீங்ைள் ைற்பீர்ைள்.
ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
A. வாடிக்கையாளர் வசகவ – கபாதுக் ைருத்துக்ைள்

B. சிறப்பான வாடிக்கையாளர் வசகவ வழங்குவதில் ைாப்பீட்டு
முைவரின் பங்கு

C. குகறதீர் நகடமுகற

D. தைவல்கதாடர்புச் கசயல்முகற
E. கசால்ைிைா தைவல்கதாடர்பு
F.

நன்கனறி நடத்கத

இந்த அத்தியாயத்கதப் படித்த பிறகு, நீங்ைள்:
வாடிக்கையாளர்
முடியும்

வசகவைளின்

முக்ைியத்துவத்கத

விளக்ை

1. வசகவயின் தரத்கத விவரிக்ை முடியும்

2. ைாப்பீட்டுத் துகறயில் வசகவயின் முக்ைியத்துவத்கத ஆய்வு

கசய்ய முடியும்

3. சிறந்த

வசகவ

வழங்குவதில்

குறித்து விவாதிக்ை முடியும்

4. ைாப்பீட்டில்

முடியும்

குகறதீர்ப்பு

நுட்பம்

ைாப்பீட்டு
குறித்து

முைவரின்
ைதிப்பாய்வு

பங்கு
கசய்ய
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5. தைவல்கதாடர்புச் கசயல்முகறகய விளக்ை முடியும்
6. கசால்ைில்ைா தைவல்கதாடர்பின் முக்ைியத்துவத்கத விவரிக்ை

முடியும்

7. நன்கனறி நடத்கதகயப் பரிந்துகரக்ை முடியும்

A. வாடிக்கையாளர் சேகவ – கபாதுக் ைருத்துக்ைள்
1. வாடிக்கையாளர் சேகவ ஏன் சதகவப்படுைின்ைது?
வாடிக்கையாளர்ைள்

ஒரு

வணிைத்துக்ைான

ஆதரவிகன

வழங்குைின்றார்ைள், வைலும் எந்த ஒரு நிறுவனமும் அவர்ைள் ைீ து
அக்ைகறயில்ைாைல் நடந்துகைாள்ள முடியாது. ைற்ற துகறைகள
விட

ைாப்பீட்டுத்

துகறயில்

வாடிக்கையாளர்

வசகவ

ைற்றும்

உறவுைளின் பங்கு என்பது ைிை முக்ைியைானதாை உள்ளது.
ஏகனனில்

ைாப்பீடு

என்பது

ஒரு

வசகவயாகும்,

வைலும்

அது

உண்கைப் கபாருள்ைளிைிருந்து ைிைவும் ைாறுபட்டதாகும்.
ஒரு ைார் வாங்குவதிைிருந்து ஒரு ைாப்பீடு வாங்குவது எவ்வாறு
வவறுபட்டது என்பகத நாம் ஆய்வு கசய்வவாம்.
ைார்

ைாருக்ைான ைாப்பீடு

இது ஒரு கதாட்டு

இது எதிர்ைாைத்தில் ஏற்படும்

உணரக்கூடிய கபாருள்,

எதிர்பாராத விபத்தின் ைாரணைாை

வசாதகன ஓட்டம் கசய்ய

வசதத்தின் இழப்பீட்டுக்ைான ஒரு

இகத பார்க்ை முடியும்,
முடியும் ைற்றும்

அனுபவிக்ை முடியும்.

ைாருக்கு ஏற்படும் இழப்பு அல்ைது
ஒப்பந்தம் ஆகும்.

துரதிருஷ்டவசைான சம்பவம்
நிைழும் வகர ைாப்பீட்டின் பைகன
ஒருவர் பார்க்ைவவா அல்ைது
கதாடவவா அல்ைது

அனுபவிக்ைவவா முடியாது.
ைார் வாங்கும்வபாது அகத

ைாப்பீடு வாங்குவது என்பது

வாங்குபவருக்கு

உடனடி ைைிழ்ச்சியின்

எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. அந்த

அல்ை, அது சாத்தியமுள்ள துயரம்

ைைிழ்ச்சிக்ைான ஒரு

எதிர்பார்ப்பின் அடிப்பகடயிைானது
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அனுபவம் உண்கையானது

குறித்த பயம் / ைவகைகய

ைற்றும் எளிதில்

குறிக்ைிறது.

புரிந்துகைாள்ளக்கூடியது.

பைகனப் கபறக்கூடிய ஒரு

சூழ்நிகைகய எந்த ஒரு ைாப்பீட்டு
வாடிக்கையாளரும் எதிர்பார்த்துக்
ைாத்திருப்பார் என்பது

சாத்தியைில்ைாததாகும்.
ஒரு ைார் கதாழிற்சாகை

ஒரு ைாப்பீட்கடப் கபாறுத்தவகர,

தயாரிக்ைப்படுைின்றது, ஒரு

சையத்தில் நிைழ்வகத நாம் ைாண

ஊர்திபாை இகணப்பில்

தயாரிப்பும் நுைர்வும் ஒவர

வஷாரூைில் விற்பகன

முடியும். தயாரிப்பும் நுைர்வும் ஒவர

சாகையில்

தன்கை அகனத்துச்

கசய்யப்படுைின்றது ைற்றும்

ைாைத்தில் நிைழக்கூடிய இந்த

பயன்படுத்தப்படுைின்றது.

வசகவைளிலும் வவறுபட்ட ஒரு
தனித்துவைான அம்சைாகும்.

தயாரித்தல், விற்பகன
கசய்தல் ைற்றும்

பயன்படுத்துதல் ஆைிய

மூன்று கசயல்ைளும் மூன்று
கவவ்வவறு வநரங்ைளில்,
கவவ்வவறு இடங்ைளில்
நகடகபறுைின்றன.
இதில்

வாடிக்கையாளர்

அனுபவம்

இருந்தால்,

ஆகும்.

இது

அதிருப்திகய

உண்கையாைப்

கபறுவது

ைனநிகறவுக்குக்

ஏற்படுத்துைின்றது.

வசகவ

குகறவானதாை

வசகவயானது

எதிர்பார்ப்புைகள விட விஞ்சியதாை இருந்தால், வாடிக்கையாளர்
ைைிழ்ச்சியகடவார்.

ைைிழ்ச்சிப்படுத்துவது

எனவவ

என்பது

இைக்ைாைவும் இருக்ை வவண்டும்.

வாடிக்கையாளர்ைகள

ஒவ்கவாரு

நிறுவனத்தின்

2. சேகவயின் தரம்
வாடிக்கையாளர்ைகள

ைைிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்கு

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளும், அகவைளின் ஊழியர்ைளும், முைவர்ைளும் உயர்
தரமுகடய வசகவகய வழங்குவது அத்தியாவசியைானதாகும்.
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ஆனால்

உயர்தரமிக்ை

சேகவ

என்பது

என்ன?

அதன்

தனியியல்புைள் யாகவ ?
வசகவத்

தரத்தில்

எனப்படுவது]
வசகவத்

நன்கு

சிை

தரத்தின்

அறியப்பட்ட

நுகழபுைங்ைகள
ஐந்து

சிறப்பித்துக் கூறுைின்றது:
i)

நம்பைத்தன்கம:

ைாதிரி

நைக்கு

[“SERVQUAL”

வழங்கும்.

முக்ைியைான

அது

குறிைாட்டிைகள

உறுதியளிக்ைப்பட்ட

வசகவைகள

நம்பிக்கையுடனும் துல்ைியைாைவும் வைற்கைாள்ளும் திறன்.
கபரும்பாைான
வசகவத்

வாடிக்கையாளர்ைள்

தரத்தின்

முக்ைியைானதாைக்

ஐந்து

ைருதுைின்றனர்.

நம்பைத்தன்கைகய
இது

பரிைாணங்ைளில்

உருவாக்குவதற்ைான அடித்தளைாை உள்ளது.
ii)

நம்பிக்கைகய

உடனடியாைச் கேயல்படுதல் : இது வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு
உதவுவதற்கும், வாடிக்கையாளரின் வதகவைளுக்கு உடனடி
பிரதிச்கசயல்

வழங்குவதற்கும்

வசகவப்

பணியாளரின்

ஆர்வம் ைற்றும் திறகைகயக் குறிப்பிடுைின்றது.

வசகவ

வழங்கும்வபாது வவைம், துல்ைியம் ைற்றும் ைனப்பான்கை
என்பன வபான்ற குறிைாட்டிைளால்
iii)

இகத அளவிட முடியும்.

உறுதி: இது வசகவ வழங்குநர்ைளின் அறிவு, திறன் ைற்றும்
ைரியாகதகயயும்,
கதரிவிப்பதற்ைான

நம்பிக்கைகயயும்

உறுதிகயயும்

அவர்ைளின்

திறகனயும்

குறிப்பிடுைின்றது. வசகவப் பணியாளர், வதகவைகள எந்த

அளவுக்குச் சிறப்பாைப் புரிந்துகைாண்டு நிகறவவற்றும் திறன்
கபற்றுள்ளார்

என்பது

குறித்த

வாடிக்கையாளரின்

ைதிப்பீட்டின் மூைம் நாம் இதகனப் கபற முடியும்.
iv)

பரிவு: இது
இது
ைற்றும்

ைனிதத்தன்கை

என

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு
தனிப்பட்ட

பிரதிபைிக்ைின்றது.
v)

வகரயறுக்ைப்படுைின்றது.
வழங்ைப்படும்

ைவனம்

ைரிசகன

ஆைியவற்றில்

கதாட்டு உணரக்கூடியகவ: இது வாடிக்கையாளர் பார்க்ை,
வைட்ை,

கதாட

முடிைின்ற

பருநிகை

சுற்றுச்சூழல்
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ைாரணிைகளக்

குறிப்பிடுைின்றது.

எடுத்துக்ைாட்டாை,

இருப்பிடம், தளவகைப்பு ைற்றும் தூய்கை ைற்றும் ைாப்பீட்டு
நிறுவனத்தின் அலுவைைத்கதப் பார்கவயிடும்வபாது ஒருவர்

கபறுைின்ற ஒழுங்கு ைற்றும் கதாழில் உணர்வு ஆைியகவ
வாடிக்கையாளரிடம்

ைிை

நல்ை

தாக்ைத்கத

ஏற்படுத்த

முடியும். பருநிகை சுற்றுப்புறம் குறிப்பான முக்ைியத்துவம்
வாய்ந்தது,

ஏகனனில்

உண்கையான

வசகவகய

உணர்வதற்கு முன்பும் பின்பும் அது முதைாவதான ைற்றும்
நீடித்துகழக்கும் எண்ணங்ைகள உருவாக்குைின்றது.
3. வாடிக்கையாளர் சேகவயும் ைாப்பீ டும்
ைாப்பீட்டுத்

துகறயில்

விற்பகனயாளர்ைளிடம்,
அகடந்து

அகதத்

குறித்துக்

ஊக்ைமும்

வைட்ைவும்.

உள்ள

அவர்ைள்

எவ்வாறு

தக்ைகவத்துக்

தற்வபாகதய

ஆதரவும்தான்

உருவாக்குவதற்கு

ஏவதனும்

உயர்ைட்டத்கத

கைாள்ைிறார்ைள்

என்பது

வாடிக்கையாளர்ைளின்

அவர்ைளுகடய

உதவியுள்ளது

முன்னணி

என்ற

வணிைத்கத

கபாதுவான

பதிகை

நீங்ைள் அவர்ைளிடைிருந்து கபறுவதற்ைான சாத்தியமுள்ளது.
அவர்ைளுகடய

வருைானத்தின்

கபரும்பகுதி

ஒப்பந்தங்ைகளப்

அறிந்துகைாள்வர்ைள்.
ீ

அவர்ைளுகடய

புதுப்பித்தைிைிருந்து கபறப்படும் ைைிஷன்ைளிைிருந்து வருைின்றது
என்பகதயும்

நீங்ைள்

வாடிக்கையாளர்ைள் புதிய வாடிக்கையாளர்ைகளப் கபறுவதற்ைான
ஆதாரைாைவும் விளங்குைின்றனர்.

அவர்ைளுகடய கவற்றியின் இரைசியம் என்ன?
ைிைவும்

எதிர்பார்க்ைப்படும்

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு

சேகவ

பதில்,

புரிவதில்

அவர்ைளுகடய
அர்ப்பணிப்பு

என்பதாகும்.
ஒரு

வாடிக்கையாளகர

ைைிழ்ச்சியாை

கவத்திருப்பது

முைவருக்கும் நிறுவனத்துக்கும் பயனளிப்பதாை உள்ளது?
இந்தக்

வைள்விக்கும்

விகடயளிப்பதற்கு,

எவ்வாறு

வாடிக்கையாளரின்

வாழ்நாள் ைதிப்கபப் பார்ப்பது பயனுள்ளதாை இருக்கும்.
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வாடிக்கையாளர்
அடிப்பகடயில்

வாழ்நாள்

மதிப்பு

வாடிக்கையாளருடன்

உருவாக்குவதிைிருந்து

கபறப்படும்

கூடுதல் ஆகும்.

என்பது
ஒரு

நீண்ட

வலுவான

கபாருளாதார

ைாை

உறகவ

பைன்ைளின்

படம் 1: வாடிக்கையாளர் வாழ்நாள் மதிப்பு
அது மூன்று பாகங்களைக் ககாண்டுள்ைது
வரலாற்று மதிப்பு

தறபபாளதய மதிப்பு

உள்ைார்ந்த மதிப்பு

பாகங்களைக்
ககாண்டுள்ைது

பாகங்களைக்
ககாண்டுள்ைது

பாகங்களைக்
ககாண்டுள்ைது

தற்வபாகதய வணிைம்

கூடுதல் திட்டங்ைகள

தக்ைகவக்ைப்பட்டால்

வாடிக்கையாளகர

வாடிக்கையாளரிடம்

கதாடர்ந்து

இருந்து ைடந்த

ைாைத்தில் கபறப்பட்ட

வாங்குைாறு

கபறப்படுவதாை

வற்புறுத்துவதன் மூைம்

எதிர்ைாை ப்ரீைியங்ைள்

ப்ரீைியங்ைளின் ைதிப்பு

ப்ரீைியம் ைற்றும் இதர

எதிர்பார்க்ைப்படும்

வருவாய்ைள்

தன்னுகடய

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு

கநருக்ைைான

உறவுைகள

கபறக்கூடிய

வசகவ

வளர்த்துக்கைாள்ளும்

வழங்குவதுடன்
ஒரு

முைவர்,

நல்கைண்ணத்கதயும் வர்த்தை ைதிப்கபயும் உருவாக்குைிறார், இது
அவருகடய வணிைத்கத விரிவுபடுத்துவதற்கு உதவுைின்றது.

சுய-பரீட்கே 1

வாடிக்கையாளர் வாழ்நாள் ைதிப்பு என்பது என்ன?
I.

வாடிக்கையாளரின்

வாழ்நாள்

முழுவதும்

மூைம் ஏற்படும் கசைவுைளின் கூட்டல்
II. உருவாக்ைப்படும்

வணிைத்தின்

வாடிக்கையாளருக்குக் கைாடுக்ைப்படும் தரம்

III. வாடிக்கையாளருடன்

வசகவ

நீண்ட

ைாை

உறகவ

கசய்வதன்

அடிப்பகடயில்
உருவாக்குவதன்

மூைம் கபறப்படும் கபாருளாதார பைன்ைளின் கூடுதல்

IV. வாடிக்கையாளருக்குப் பரிந்துகரக்ைக்கூடிய அதிைபட்ச ைாப்பீடு
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B. ேிைப்பான வாடிக்கையாளர் சேகவ வழங்குவதில் ைாப்பீட்டு

முைவரின் பங்கு

இப்கபாழுது, ஒரு முைவர் எவ்வாறு வாடிக்கையாளருக்கு சிறந்த
வசகவகய வழங்ை முடியும் என்பது குறித்து நாம் ைருதுவவாம்.
அந்தப்

பணி

விற்பகன

நிகையிைிருந்து

கதாடங்ைி

ஒப்பந்த

ைாைைட்டம் முழுவதும் கதாடர்ைின்றது, வைலும் அது பின்வரும்
படிைகளக்

கைாண்டுள்ளது.

கூறுைகளயும்,

ஒவ்கவாரு

ஒரு

ஒப்பந்தத்தின்

படியிலும்

சிை

முக்ைியக்

வைற்கைாள்ளப்படும்

முக்ைியப் பணிைகளயும் நாம் பார்ப்வபாம்.

1. விற்பகன கேய்யுமிடம் – ேிைந்த அைிவுகர
வசகவக்ைான முதைாவது இடம் விற்பகன கசய்யுைிடம் ஆகும்.
கபாதுக்

ைாப்பீட்டிகன

முக்ைியைான

வாங்குவதில்

பிரச்சிகனைளில்

ைாப்பீட்டின்

அளகவ

ஒன்று

உள்ளடங்ைியுள்ள

வாங்ை

[ைாப்பீ ட்டுத்

சவண்டிய

கதாகைகய]

தீர்ைானித்தைாகும்.
இங்கு

ைனதில்

புைனுணர்வு

–

கைாள்ளவவண்டிய

வவறுவிதைாை

முக்ைியைான

அபாயங்ைகள

அடிப்பகடப்

நிர்வைிக்ைக்கூடிய

இடத்தில் ைாப்பீட்டிகனப் பரிந்துகரக்ைாதீர்ைள். எதிர்பார்க்ைப்படும்
சம்பந்தப்பட்ட இழப்பு ைாப்பீட்டுக்ைான கசைகவ விட அதிைைானது
என்பகத ைாப்பீடு கபறுபவர் உறுதி கசய்துகைாள்ள வவண்டும்.
எதிர்பார்க்ைப்படும்
அதிை

இழப்கப

ைதிப்புகடயதாை

விட

கசலுத்தப்படும்

இருந்தால்,

ஏற்றுக்கைாள்வவத உசிதைானதாை இருக்ைைாம்.
ைாறாை,

சுகைக்கு

தற்கசயைாை

நகடகபறும்

வழிவகுத்தால்,

அத்தகைய

ஏவதனும்

ப்ரீைியங்ைள்

அபாயத்திகன
நிைழ்வு

தற்கசயல்

நிதிச்

நிைழ்வுக்கு

எதிராை ைாப்பீடு கசய்துகைாள்வது புத்திசாைித்தனைானதாகும்.
ைாப்பீடு

வதகவயா

இல்கையா

என்பது,

சூழ்நிகைைகளப்

கபாறுத்ததாகும். ஒரு அபாயத்தின் ைாரணைாை ஒரு கசாத்துக்கு
இழப்பு

அல்ைது

வசதம்

ஏற்படுவதற்ைான

வாய்ப்பு

புறக்ைணிக்ைக்கூடியதாை இருந்தால், ஒருவர் ைாப்பீடு கசய்வகத

விட அந்த ஆபத்கத எதிர்கைாள்ளைாம். இவதவபால் ஒரு உருப்படி
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முக்ைியைில்ைாத

ைதிப்கபப்

கபற்றிருந்தால்,

ஒருவர்

அதற்ைாை

ைாப்பீடு கசய்ய வவண்டியதில்கை.
உதாரணம்
கவள்ள அபாயம் ஏற்படக்கூடிய பகுதியில் வசிக்கும் ஒரு வட்டு
ீ
உரிகையாளர்

கவள்ள

அபாயத்துக்கு

எதிராை

கசய்துகைாள்வது உதவிைரைானதாை இருக்கும்.

மாைாை,

கவள்ள

அபாயம்

ஏற்படாத

ஒரு

ைாப்பீடு

இடத்தில்

வட்டு
ீ

உரிகமயாளருக்கு வடு
ீ
இருந்தால், அவர் கவள்ளக் ைாப்பீடு
கபைத் சதகவயில்கல.
இந்தியாவில்,
ைாப்பீ டு

மூன்ைாம்

என்பது

தரப்பினருக்கு

ேட்டத்தின்

ைீ ழ்

எதிராை

ைட்டாயமானதாை

வாைனக்

உள்ளது.

அத்தகைய நிைழ்வில், ஒருவருக்கு ைாப்பீடு வதகவயா அல்ைது
வதகவயில்கையா என்ற விவாதம் கபாருத்தைற்றதாைின்றது.
ஒருவர் ஒரு வாைன உரிகையாளராை இருந்தால் அவர் மூன்றாம்

தரப்பு ைாப்பீட்கட ைட்டாயம் வாங்ை வவண்டும், ஏகனனில் கபாதுச்
சாகையில்

ஒருவர்

வாைனம்

ஓட்டுவதற்கு

அது

ைட்டாயைானதாகும். அவத சையம், ஒருவர் தன்னுகடய ைாருக்கு
ஏற்படும் வசதத்துக்கும் ைாப்பீடு கசய்துகைாள்வது ைட்டாயைில்கை
என்றாலும் கூட, அது ைதிநுட்பமுகடய கசயைாகும்.
சாத்தியமுள்ள

இழப்பின்

ஒரு

பகுதிகய

ஒருவர்

தாவன

ஏற்ை

முடியும் என்றால், ைாப்பீடு கபறுபவர் ைழிவுத்கதாகை வைாருவது
சிக்ைனைானதாை
அவருகடய

இருக்கும்.

கதாழிற்சாகை,

கவளிப்பாடுைள்

என்பன

ஒரு

ைார்ப்பவரட்

பணியாளர்ைள்,

வபான்றவற்றின்

வாடிக்கையாளர்

ைார்ைள்,

ைாப்பீடுைள்

கபாறுப்பு
முதல்,

பல்வவறு வதகவைகளப் கபற்றிருக்ைைாம். ைாப்பீடு ைற்றும் எடுக்ை
வவண்டிய பாைிசிைள் குறித்து அவருக்கு சரியான ஆவைாசகன
வதகவப்படுைின்றது.
கபரும்பாைான

கபாதுக்

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைள்

இரண்டு

வகைைளாைப் பிரிக்ைப்படுைின்றன:
 கதரிந்த ஆபத்துைளுக்ைான பாைிசிைள்
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 அகனத்து அபாயப் பாைிசிைள்
பிந்கதயது பாைிசியின் ைீ ழ் குறிப்பாை எதுவும் விைக்ைப்படாைல்
அகனத்து

இழப்புைகளயும்

விகையுயர்ந்தாை

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
சாத்தியமுள்ள

‘குறிப்பிடப்பட்ட
ைிைவும்

உள்ளது.

வதகவக்வைற்ப
இருக்கும்.

எனவவ,

அபாயங்ைளால்

ைாரணங்ைளுக்ைான

அபாயத்துக்ைான’

பயனுள்ளதாை

ப்ரீைியங்ைகள

உள்ளடக்ைியுள்ளதால்,
இந்த

பாைிசியில்

ைாப்பீடு

கபற்றுள்ள

இழப்புக்கு

பாைிசிைகளத்

இருக்கும்.

வசைிப்பதாைவும்,

அடிப்பகடயிைான

அது

வதர்ந்கதடுப்பது

அத்தகைய
ைாப்பீடு

ைாப்பீட்கட

ைிைவும்

ஒரு

கசயல்

கபறுபவருக்கு

வழங்குவதாைவும்

விஷயம் குறித்த சிறந்த ஆவைாசகனகய வழங்கும்வபாது முைவர்
உண்கையிவைவய
கதாடங்குைிறார்.
தரநிகையான

அவருகடய

ைைிஷகனச்

அபாயங்ைகளக்

அணுகுமுகறயாை

சம்பாதிக்ைத்

கையாளுவதற்ைான

ஒருவர்

ைாப்பீட்டிகனப்

பார்க்கும் அவத சையம், ைாப்பீட்டுச் கசைகவக் குகறப்பதற்ைாை

உள்ள வதர்வுைளாை அபாய தக்ைகவப்பு அல்ைது இழப்புத் தடுப்பு
வபான்ற இதர நுட்பங்ைளும் உள்ளன என்பகத முைவர் நிகனவில்
கைாள்வது பயனுள்ளதாை இருக்கும்.
ைாப்பீடு

கபற்றவரின்

வநாக்குநிகையிைிருந்து,

சம்பவத்துக்குப்

கபாருத்தைான வைள்விைளாை இருக்ைக்கூடியன:
 ைழிவுத்

கதாகைைகளக்

ைருத்தில்

கைாள்ளும்வபாது

எவ்வளவு ப்ரீைியம் வசைிக்ைப்படும்?
 ஒரு

இழப்புத்

தடுப்பு

நடவடிக்கையின்

விகளவாை

எவ்வளவு ப்ரீைியம் குகறைின்றது?
ஒரு

கபாதுக்

ைாப்பீட்டு

விற்பகன

நபராை

வாடிக்கையாளகர

அணுகும்வபாது, வாடிக்கையாளர் கதாடர்பாை தன்னுகடய பங்கு
குறித்து ஒரு முைவர் தனக்குத்தாவன வைட்டுக்கைாள்ள வவண்டும்.
அவர் விற்பகனகயப் கபறுவதற்ைாை ைட்டுவை அங்கு கசல்ைிறாரா
அல்ைது

திறம்பட

வாடிக்கையாளர்
நிர்வைிக்ை

தன்னுகடய

உதவுவதற்ைான

அபாயங்ைகள

ஒரு

வைலும்

பயிற்சியாளராைவும்

கூட்டாளியாைவும் அவருடன் கதாடர்புகைாள்ளப் வபாைிறாரா?
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வாடிக்கையாளரின்

வைாணம்

வித்தியாசைானது.

அவர்

கசைவழிக்கும் பணத்துக்கு அதிைபட்ச ைாப்பீடு கபறுவது குறித்து
அவருக்கு அதிைம் ைவகை
கையாளுவதற்ைான
ைவகையாை

இல்கை, அகதவிட

கேலகவக்

இருக்ைின்றது.

குகைப்பசத

எனவவ,

அபாயத்கதக்

அவருகடய

தக்ைகவக்ை

முடியாத

அபாயங்ைகள அகடயாளம் ைண்டு, அவற்கற ைாப்பீடு கசய்வவத
வாடிக்கையாளரின் ைவகையாை இருக்கும்.
வவறு

வகையாைக்

கூறினால்,

ைாப்பீட்டு

முைவரின்

பணி

கவறுைவன விற்பகன நபர் என்பகத விட வைைானதாகும். அவர்
அபாய

மதிப்பீட்டாளர்,

சமலாண்கம

ஆசலாேைர்,

வடிவகமப்பாளர்
உைவுைகள

ைாப்பீட்டு

ஏற்பாளர்,

நம்பிக்கை

மற்றும்

தனிப்பயனாக்ைப்பட்ட

மற்றும்

உருவாக்குவதற்கு

உைவுமுகை

ைடினமாை

உருவாக்குபவர்

என்ற

அபாய

தீர்வுைளின்

நீ ண்டைால

உகழக்ைக்கூடிய

இந்த

அகனத்துத்

திறன்ைகளயும் ஒருங்வை கைாண்டவராை இருக்ை சவண்டும்.
2. முன்கமாழிவுக் ைட்டம்
ைாப்பீட்டுக்ைான

முன்கைாழிகவ

வாடிக்கையாளருக்கு

ஆதரவளிக்ை

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
கபாறுப்வபற்ை

நிரப்புவதில்
வவண்டும்.

தைவல்ைளுக்கு

வவண்டும்.

முைவர்

முன்கைாழிவுப்

அதில்

ைாப்பீடு

படிவத்தின்

அம்சங்ைள் அத்தியாயம் 5-இல் விவாதிக்ைப்பட்டுள்ளன.
முன்கைாழிவுப்

படிவத்தில்

விகடயளிப்பதன்
குறித்து

உள்ள

வாயிைாை

நிரப்பப்பட

முன்கைாழிபவருக்கு

வவண்டும்
நிைழ்வில்,

கைாடுக்ைத்

என்பது

முகறயான

ைிை

தவறுவது

ஒவ்கவாரு

முைவர்

சையங்ைளில்,

தைவல்ைள்

நிறுவனைானது
வாயிைாைவவா

முக்ைிய

வைள்விக்கும்

வவண்டிய

விவரங்ைள்

விளக்ைித்

கதளிவுபடுத்த

முக்ைியைானதாகும்.

ஈடுக்வைாரல்

ைற்றும்

முழுகையான

வாடிக்கையாளரின்

ஆபத்தானதாை அகையக்கூடும்.
சிை

கபறுபவர்

பாைிசிகயப்

வதகவப்படைாம்.
வநரடியாைவவா

பூர்த்தி

வாடிக்கையாளருக்குத்

ஈடுக்வைாரலுக்கு

கசய்வதற்கு

அத்தகைய

அல்ைது

தைவல்ைகளக்

முைவர்

/

கூடுதல்

நிைழ்வுைளில்

ஆவைாசைர்

கதரிவிக்ைைாம்.

இரு
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வகைைளிலுவை,

வதகவயான

அகனத்து

நகடமுகறைகளயும்

பூர்த்தி கசய்வதற்கு வாடிக்கையாளருக்கு உதவுவதும், அகவ ஏன்
வதகவப்படுைின்றன

என்பகத

அவசியைாைின்றது.

அவருக்கு

விளக்குவதும்

3. ஏற்புக் ைட்டம்
அ) உகர குைிப்பு -உகர குறிப்பு பற்றி அத்தியாயம் ‘5’ இல்
விவாதிக்ைப்பட்டுள்ளது. ைாப்பீட்டுக் குறிப்பானது நிறுவனத்தால்,
கபாருந்துைிடங்ைளில்

ைாப்பீடு

கபறுபவரால்,

கவளியிடப்படுவகத உறுதி கசய்வது முைவரின் கபாறுப்பாகும்.
இது

கதாடர்பான

உரிகைைள்

கசயல்விகரவு,

முைவரிடமும்

வாடிக்கையாளரின்

நிறுவனத்திடமும்

பாதுைாப்பாை

இருப்பகத அவருக்குத் கதரியப்படுைின்றது.
ஆ) பாலிேி ஆவணம் வழங்குதல்
பாைிசி

ஆவணம்

வழங்குதல்

வாடிக்கையாளருடன்

கதாடர்பு

என்பது

முைவர்

கைாள்வதற்குரிய

ைற்கறாரு

முக்ைியைான வாய்ப்பாகும். பாைிசி ஆவணம் தனிநபர் மூைம்
வழங்ைப்படுவகத

நிறுவன

விதிைள்

அனுைதித்தால்,

ஆவணத்கதப் கபற்று வாடிக்கையாளரிடம் வழங்குவது என்பது
சிறப்பான வயாசகனயாை இருக்கும்.
பாைிசி

வநரடியாை

ஆவணம்

அஞ்சைில்

அனுப்பப்பட்டு

வாடிக்கையாளகரத்
வாடிக்கையாளகரச்

அனுப்பப்பட்டால்,

விட்டது

கதரிந்தவுடன்,

கதாடர்புகைாள்ள

சந்திப்பதற்கும்

வவண்டும்.

கபறப்பட்ட

பாைிசி
முைவர்

இது

ஆவணத்தில்

ஏவதனும் புரியாைல் இருந்தால் அதுகுறித்து விளக்குவதற்கும்

ஒரு வாய்ப்பாை இருக்கும். வைலும், இது பல்வவறு வகையான
பாைிசி

விதிைள்,

பாைிசிதாரருக்குண்டான
ஆைியகவ

குறித்து

வாடிக்கையாளர்

உரிகைைள்

ைற்றும்

கபறக்கூடிய

ஆதாயங்ைள்

விளக்ைைளிப்பதற்ைான

ஒரு

சந்தர்ப்பைாைவும் உள்ளது. இந்த நடவடிக்கை விற்பகனகயத்
தாண்டிய

வாடிக்கையாளர்

ஆர்வத்கத விளக்குைின்றது.

வசகவகய

வழங்குவதற்ைான
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வைலும், இந்தச் சந்திப்பு வாடிக்கையாளருக்கு வசகவ புரிவதில்
முைவரின்

அர்ப்பணிப்புக்கு

உறுதியளிப்பதற்கும்,

முழு

ஆதரகவத் கதரிவிப்பதற்கும் ஒரு சந்தர்ப்பைாைவும் உள்ளது.
அடுத்த

தர்க்ை

சாத்தியைான
அறிந்த

பிற

ரீதியான

பைன்

படி

கபற

முைவரின்

முடிந்தவர்ைளாை

நபர்ைளின்

கபயர்ைகளயும்

வசகவைளினால்
வாடிக்கையாளர்

விவரங்ைகளயும்

வைட்பதாகும். இவர்ைகள வாடிக்கையாளர் தானாைவவ சந்தித்து
அவர்ைளுக்கு

முைவகர

அறிமுைப்படுத்தினால்,

வணிைத்தில்

அது ஒரு கபரும் முன்வனற்றத்துக்ைான வழியாை இருக்கும்.
இ) பாலிேி புதுப்பித்தல்
கபாதுக்

ைாப்பீட்டுப்

புதுப்பிக்ைப்பட

பாைிசிைள்

வவண்டும்,

புதுப்பிக்கும்வபாதும்
கதாடர்வதா

ஒவ்கவாரு

வைலும்

அவத

ஒவ்கவாரு

நிறுவனத்தில்

அல்ைது

வருடமும்
முகற

ைாப்பீட்கடத்

வவகறாரு

நிறுவனத்துக்கு

ைாறிக்கைாள்ளைாைா என்பது குறித்து வாடிக்கையாளர் முடிவு
கசய்துகைாள்ள

உருவாக்ைியுள்ள

முடியும்.

இது

நற்கபயரும்

முக்ைியைான இடம் ஆகும்.
ைாப்பீட்டு
பாைிசி

கபற்றவரிடம்,

முைவரும்

நம்பிக்கையும்

குறிப்பிட்ட

சட்ட

நிச்சயைாை

ஒரு

இல்ைாவிட்டாலும்

கூட,

நகடமுகறக்ைாைவும்,
விடுக்கும்
வததிக்கு

வகையில்

ஒரு

அைிக்கைகய”
முன்னதாைவவ

ைாதம்

வவண்டும்,

ரீதியான

கதரிவிப்பது

ைரியாகத

பாைிசிகய
ைாப்பீடு

புதுப்பிப்பதற்கு

அளிப்பவர்ைள்

முன்னதாைவவ
குறித்து

முைவர்
மூைம்

ைாப்பீடு

நிைித்தைாைவும்,

ஆவராக்ைியைான

புதுப்பித்தல்

அதன்

அவருகடய

ைடகைப்கபாறுப்பாை

கவளியிடுைிறார்ைள்.

நிகனவுபடுத்துவதற்ைாை

வசாதிக்ைப்படும்

வததியில்

ைாைாவதியாைின்றது என்பகதத்

அளிப்பவரின்

நிறுவனமும்

ஒரு

அகழப்பு

ைாைாவதி

“புதுப்பித்தல்

தவகண

வததிக்கு

வாடிக்கையாளருக்கு

அவகரத்

முன்வனற்பாடுைகளச் கசய்ய முடியும்.

வணிை

அவர்

கதாடர்புகைாள்ள
அவற்றுக்ைான
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வாடிக்கையாளருடன்

அவ்வப்வபாது

கதாடர்புகைாள்வதன்

வாயிைாைவும், ஒரு திருவிழா அல்ைது குடும்ப நிைழ்வு என்பன
வபான்ற
உறவு

தருணங்ைளில்

அவகர

வலுப்கபறுைின்றது.

துக்ைைான

சையங்ைளில்

இவதவபால்

உதவி

வலுப்படுைின்றது.

வாழ்த்துவதன்

சிரைைான

கசய்வதன்

மூைமும்

அல்ைது

மூைமும்

உறவு

4. ஈடுக்சைாரல் ைட்டம்
ஈடுக்வைாரல் தீீ்ர்கவ சையத்தில்முைவரின் பங்கு முக்ைியைானதாை
உள்ளது.

ைாப்பீட்டு

ஈடுக்வைாரலுக்ைான
நிறுவனத்துக்குத்

சம்பிரதாயங்ைகளயும்

நிைழ்வு

குறித்து

கதரிவிப்பகதயும்,

வாடிக்கையாளர்

உடனடியாை

அகனத்துச்

ைவனமுடன்

பின்பற்றுவகதயும் உறுதிப்படுத்துவது முைவரின் வவகையாகும்,
வைலும் இழப்கப ைதிப்பீடு கசய்வதற்ைாை கசய்யத் வதகவயான
அகனத்து விசாரகணைளிலும் அவர் உதவி கசய்ைிறார்.
சுய-பரீட்கே 2

ைாப்பீட்டுக்ைான

வதகவ

குறித்த

விவாதம்

நகடகபறத்

வதகவயில்ைாத சூழ்நிகைகயக் ைண்டறியவும்.
I.

கசாத்துக் ைாப்பீடு

II. வணிை ைடன்பாடு ைாப்பீடு

III. மூன்றாம் தரப்பு ைடன்பாடுக்ைான வாைனக் ைாப்பீடு
IV. தீ விபத்துக் ைாப்பீடு
C. குகை தீர்த்தல்
1. ைண்சணாட்டம்
வாடிக்கையாளர்

ஒரு

புைார்

கதரிவிக்கும்வபாது

உயர்

முன்னுரிகை (high priority) நடவடிக்கை வதகவப்படுைின்றது. ஒரு
புைார்

கதரிவிக்ைப்படும்

நிைழ்வில்,

வாடிக்கையாளகர

வைாபமூட்டிய வசகவக் குகறபாட்டுப் பிரச்சிகன [அது ைாப்பீடு
அளிப்பவரின்

பதிவவடுைளில்

என்பதிைிருந்து ஒரு

சரிகசய்வதில்

தாைதம்

ஈடுக்வைாரலுக்கு விகரந்து தீர்வு ைாண்பது

வகர வவறுபடக்கூடும்] என்பது ைகதயின் ஒரு பகுதி ைட்டுவை
என்பகத நிகனவில் கைாள்ளுங்ைள்.
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அத்தகைய எதிர்ப்பு குறித்த அவர்ைளின் விளக்ைத்தின் ைாரணைாை
வாடிக்கையாளர்ைள்
அகடைின்றனர்.
வகையான

கபரிதும்

ஒவ்கவாரு

உணர்வுைளும்

உள்ளன:

 முதைாவதாை

வசகவத்

வருத்தமும்

வதால்வியிலும்

கதாடர்புகடய

வநர்கையின்கை

வைாபமும்

இரண்டு

ைனகவழுச்சிைளும்

எனும்

உணர்வு,

ஏைாற்றப்படுைிவறாம் எனும் உணர்வு இருக்ைின்றது.
 இரண்டாவது
பாதிப்பு

–

உணர்ச்சி

தான்

தன்முகனப்புக்ைான

சிறியவனாைத்

வதான்ற

(hurt

ைற்றும்

ego)

உணரச்

கசய்யப்படுைிவறாம் என்ற உணர்வு.
ஒரு புைார் என்பது வாடிக்கையாளர் உறவில் உள்ள முக்ைியைான
“உண்கமயின்
விதத்தில்

சநரம்”

ஆகும்;

கையாண்டால்,

நிறுவனம்

அகதச்

வாடிக்கையாளரின்

சரியான

விசுவாசத்கத

உண்கையிவைவய வைம்படுத்துவதற்ைான சாத்தியமுள்ளது. இதில்
ைனிதத்தன்கை என்பது முக்ைியைானதாகும்; வாடிக்கையாளர்ைள்
ைதிப்பளிக்ைப்பட வவண்டுகைன விரும்புைிறார்ைள்.

நீங்ைள் ஒரு கதாழில்முகற ைாப்பீட்டு ஆவைாசைராை இருந்தால்,

முதைாவதாை அத்தகைய சூழ்நிகை வருைாறு நீங்ைள் அனுைதிக்ை
ைாட்டீர்ைள்.

இந்த

கபாருத்தைான

விஷயத்கத

அதிைாரியிடம்

நீங்ைள்

எடுத்துச்

நிறுவனத்தின்

கசன்றிருப்பீர்ைள்.

நிறுவனத்தில் உங்ைளுக்கு இருப்பது சபான்று சவறு யாருக்கும்
வாடிக்கையாளர் பிரச்ேிகனைள் அதிைமாை இருப்பதில்கல என
நிகனவில் கைாள்ளுங்ைள்.
வாடிக்கையாளரின்

உரிகைைளில்

எடுத்துக்கைாள்ைிவறாம்

என்பகத

எந்த

அளவுக்கு

நிரூபிப்பதற்ைான

ைவனம்

ஒரு

வாய்ப்பிகன புைார்ைள் / ைனக்குகறைள் நைக்கு வழங்குைின்றன.
உண்கையில்

அகவ

வணிைத்கதயும்
ஒவ்கவாரு

நகடமுகற

ைாப்பீட்டு

உருவாக்ைக்கூடிய

பாைிசி

குறித்து

விவரித்துள்ளன,

ஆவணத்தின்
ைாப்பீட்டு

ஆவணத்தின்

முைவரின்

வலுவான

நற்கபயகரயும்
தூண்ைளாகும்.

இறுதியிலும்,

நிறுவனங்ைள்

விதிைள்

குறித்து

குகறதீர்

விரிவாை

விளக்ைப்படும்
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சையத்தில்

இவற்கற

வாடிக்கையாளர்ைளின்

ைவனத்துக்கு

நாம்

கைாண்டுவர வவண்டும்.
விற்பகன

கேய்வதிலும்

சேகவ

கேய்வதிலும்

வாய்ச்கோல்

/

சமாேமானது)

முக்ைியப்

(நல்லது

விளம்பரம்

பங்ைாற்றுைின்ைது. சிறந்த வசகவ 5 வபகரச் கசன்றகடயும் அவத
சையம்,

வைாசைான

வசகவ

20

வபகரச்

என்பகத நிகனவில் கைாள்ளுங்ைள்.

கசன்றகடைின்றது

2. ஒருங்ைிகணந்த குகைதீர் சமலாண்கம அகமப்பு (Integrated
Grievance Management System -IGMS)
ஒருங்ைிகணந்த

குகறதீர்

வைைாண்கை

அகைப்பு

(IGMS)

ஐஆர்டிஏ-வால் கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது, அது ைாப்பீட்டுக் குகறதீர்

தைவைின் கையக் ைளஞ்சியைாைவும், துகறயிலுள்ள குகறதீர்ப்பு
முகறைகள

ைண்ைாணிப்பதற்ைான

ஒரு

கசயல்படுைின்றது.
பாைிசிதாரர்ைள்
அகைப்பில்

தங்ைளுகடய

பதிவு

கசய்த

பிறகு

பாைிசி

ைருவியாைவும்

விவரங்ைகள

அவர்ைளுகடய

இந்த

புைார்ைகளப்

பதிவு கசய்ய முடியும். புைார்ைள் பின்னர் கதாடர்புகடய ைாப்பீட்டு
நிறுவனத்துக்கு
அவற்கறத்
ஆைியகவ

அனுப்பி

கவக்ைப்படுைின்றன.

தீர்ப்பதற்ைாை
குறித்து

IGMS

புைார்ைள்

எடுத்துக்கைாள்ளப்படும்
ைண்ைாணிக்ைின்றது.

ைற்றும்
வநரம்

புைார்ைகள

பின்வரும் இகணயதள இகணப்புக்குச் கசன்று பதிவு கசய்யைாம்:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx

3. நுைர்சவார் பாதுைாப்புச் ேட்டம், 1986
இந்தச் சட்டம் “நுைர்வவாரின் உரிகைைளுக்குச் சிறந்த பாதுைாப்பு

வழங்குவதற்ைாைவும்,
ைாண்பதற்ைாை

ஆகணயங்ைகள

வகுப்பதற்ைாைவும்”

நுைர்வவார்

நுைர்வவார்

பிரச்சிகனைளுக்குத்

குழுக்ைள்

ஏற்படுத்துவதற்ைான

நிகறவவற்றப்பட்டது.

ைற்றும்

இந்தச்

தீர்வு
இதர

விதிைகள

சட்டைானது
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நுைர்வவார்

பாதுைாப்பு

(திருத்த)

(Consumer

சட்டம்,

Protection

(Amendment)) 2002-இன் மூைம் திருத்தம் கசய்யப்பட்டுள்ளது.
அ) இந்தச் ேட்டத்தின் ைீ ழுள்ள வகரயகைைள்
இந்தச் சட்டத்தின் ைீ ழ் வழங்ைப்பட்டுள்ள சிை வகரயகறைள்
பின்வருைாறு:
வகரயகை
“சேகவ” என்பது சாத்தியமுள்ள பயனர்ைளுக்கு ைிகடக்ைக்கூடிய
எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்ைியுள்ளது, வைலும் இது வங்ைி,

நிதி நிறுவனம், ைாப்பீடு, வபாக்குவரத்து, கசயைாக்ைம், ைின்சாரம்
அல்ைது

தங்குைிடம்

இதர

ஆற்றல்

அல்ைது

கபாழுதுவபாக்கு,
தைவல்ைகள

கதாடர்புகடய

வைளிக்கை

இரண்டும்,

தருவித்துக்

ஏற்பாடுைகள

இைவசைான

அல்ைது

வழங்ைல்,
அல்ைது

உணவுவிடுதி
வட்டு
ீ

கசய்திைள்

கைாடுத்தல்

உள்ளடக்ைியுள்ளது.

தனிப்பட்ட

வசகவ

அல்ைது

ைட்டுைானம்,

அல்ைது

இதர

ஆனால்

இது

ஆைியவற்றுடன்

ஒப்பந்தத்தின்

வழங்ைக்கூடிய எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்ைாது.

ைீ ழ்

ைாப்பீ டு என்பது ஒரு சேகவயாைச் சேர்க்ைப்பட்டுள்ளது
“நுைர்சவார்” என்பவர்:
i.

சலுகை

நிைித்தைாை

கபாருகள

அத்தகைய

கபாருட்ைகள

ஏவதனும்

வணிை

ஆவார்.

ஆனால்

வாங்ைக்கூடிய

அல்ைது

பயன்படுத்தக்கூடிய

ஒருவர்

ைறுவிற்பகனக்ைாைவவா

கபாருட்ைகளப்

வநாக்ைத்துக்ைாைவவா

கபறக்கூடிய

வசர்க்ைப்படவில்கை, அல்ைது
ii. ஏவதனும்

ஒரு

அல்ைது

ைாரணத்துக்ைாை

ஒரு

அத்தகைய

நபர்

வவறு

அத்தகைய
இதில்

வசகவைகள

வாடகைக்கு அைர்த்துபவர் அல்ைது கபறக்கூடியவர், வைலும்
இது அத்தகைய வசகவைளினால் பைன் கபறுபவர்ைகளயும்
உள்ளடக்ைியுள்ளது.

‘குகைபாடு’
சட்டத்தின்

என்பது
ைீ ழ்

ஏவதனும்

பராைரிப்பதற்கு,

ஒரு

சட்டத்தினால்

அல்ைது

ஒரு

அல்ைது

ஒப்பந்தத்கதப்
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பின்பற்றும்

வகையில்

அல்ைது

கதாடர்பாை

பராைரிப்பதற்குத்

வவறு

ஏவதனும்

வதகவப்படும்

வசகவ

கசயல்திறனின்

தரத்திலும், இயல்பிலும் ைற்றும் முகறயிலும் ஏற்படும் ஏவதனும்
தவறு,

நிகறவின்கை,

'புைார்'

என்பது

பற்றாக்குகற

குறிக்ைின்றது.

புைாரளிப்பவரால்

கதரிவிக்ைப்படும்
வநர்கையற்ற

எழுத்துப்பூர்வைாை

பின்வரும்

குறிப்பிடுைின்றது:
i.

ஆைியவற்கறக்

வர்த்தை

குற்றச்சாட்டுைகளக்

நகடமுகற

அல்ைது

தகட

கசய்யக்கூடிய வர்த்தை நகடமுகற பின்பற்றப்பட்டுள்ளது

ii. அவர் வாங்ைிய கபாருட்ைளில்
அதற்கு

வைற்பட்ட

பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார்

இருக்கும்

ஒன்று அல்ைது

குகறபாடுைளால்

அவர்

iii. அவர் வாடகைக்கு அைர்த்திய அல்ைது கபற்ற வசகவைளில்
இருந்த குகறபாட்டினால் ஏவதனும் ஒரு வகையில் அவர்
பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார்.

iv. சட்டத்தால்

நிர்ணயிக்ைப்பட்டகத

விட

அல்ைது

பாக்கைட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளகத விட அதிை விகையில்
விற்ைப்படுைின்றது.

v. பயன்படுத்தும்வபாது

உயிருக்கும்

பாதுைாப்புக்கு

ஆபத்து

விகளவிக்ைக்கூடிய கபாருட்ைள், அத்தகைய கபாருட்ைளின்
உள்ளடக்ைங்ைள், அவற்கறப் பயன்படுத்தும் முகற ைற்றும்

விகளவுைள் ஆைியகவ கதாடர்பான தைவல்ைகள வர்த்தைர்

கதரிவிக்ை வவண்டும் என்ற சட்ட விதிைகள ைீ றி அகவ
கபாதுைக்ைளுக்கு வழங்ைப்படுைின்றன.
'நுைர்சவார்

வழக்கு'

என்பது

யாருக்கு

எதிராை

புைார்

கேய்யப்பட்டுள்ளசதா, அவர் புைாரில் உள்ள குற்ைச்ோட்டுைகள
மறுக்ைக்கூடிய அல்லது எதிர்த்து வாதிடக்கூடிய ஒரு நிைழ்வு
ஆகும்.

அ) நுைர்சவார் வழக்கு குகைதீர்த்தல் முைகமைள்
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நுைர்வவார்

வழக்கு

ைாவட்டத்திலும்,

குகறதீர்த்தல்

ஒவ்கவாரு

முைகைைள்

ைாநிைத்திலும்,

ைற்றும்

அளவிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 மாவட்ட குகைதீர் மன்ைம்:
ரூபாய்

வகரயிைான

ைற்றும்

இந்த

ைன்றம்

கபாருட்ைள்

வைாரப்படும்

இழப்பீடு

தன்னுகடய

கசயல்படுத்தக்வைாரி

வதசிய

இைட்சம்
வசகவைள்

ஆைியகவ

ஆகணகய

குடிகை

20

அல்ைது

வழக்குைகள ைட்டுவை நடத்துைின்றது.
ைன்றம்

ஒவ்கவாரு

கதாடர்பான

ைாவட்ட குகறதீர்
/

தீர்ப்பிகன

(Civil Court)

நீதிைன்றத்துக்கு

அனுப்பக்கூடிய அதிைாரத்கதப் கபற்றுள்ளது.
 மாநில

ஆகணயம்:

வைல்முகறயீட்டு
கபற்றுள்ளது.

இது

இந்த

ைற்றும்

குகறதீர்

ஆகணயம்

ைண்ைாணிப்பு

ைாவட்ட

குகறதீர்

அசல்,

அதிைாரங்ைகளப்

ைன்றங்ைளிைிருந்து

வரும் வைல் முகறயீடுைகளயும் விசாரிக்ைின்றது. வைலும்,
இது

20

இைட்சம்

இைட்சம்

ரூபாய்க்கும்

ரூபாய்க்கும்

அல்ைது

ைிைாத

வசகவைள்

அதிைைான,

ைதிப்புகடய

ைற்றும்

ஆனால்

100

கபாருட்ைள்

இழப்பீடு

குறித்த

வழக்குைகளயும் வநரடியாை ஏற்றுக்கைாள்ைிறது. இதனுகடய
ைற்ற

அதிைாரங்ைளும்

ஆற்றல்ைளும்

ைன்றத்கத ஒத்ததாகும்.

ைாவட்ட

குகறதீர்

 சதேிய ஆகணயம்: இந்தச் சட்டத்தின் ைீ ழ் நிறுவப்பட்டுள்ள
இறுதி ஆகணயம் வதசிய ஆகணயம் ஆகும். இது அசல்,
வைல்முகறயீட்டு

ைற்றும்

ைண்ைாணிப்பு

அதிைாரங்ைகளப்

கபற்றுள்ளது. இது ைாநிை ஆகணயம் வழங்ைிய ஆகணைள்
குறித்த

வைலும்

வைல்
100

முகறயீட்டு

இைட்ச

ரூபாய்க்கு

கபாருட்ைள்

/

வழக்குைகள

வநரடியாை

ஆகணயத்கதக்
கபற்றுள்ளது.

வழக்குைகள

வசகவைள்

விசாரிக்ைின்றது,

வைற்பட்ட

ைற்றும்

இழப்பீடு

ஏற்றுக்கைாள்ைிறது.

ைண்ைாணிக்கும்

ைதிப்புகடய

இது

குறித்த
ைாநிை

அதிைாரத்கதயும்

இந்த மூன்று முைகைைளும் குடிகை நீதிைன்றத்தின் (Civil Court)
அதிைாரத்கதப் கபற்றுள்ளது.
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ஆ) ஒரு புைார் பதிவு கேய்வதற்ைான நகடமுகை
வைவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று குகறதீர் முைகைைளிலும்
புைார்

பதிவு

கேய்வதற்ைான

நகடமுகை

ைிைவும்

எளிதானதாகும். ஒரு புைாகரப் பதிவு கசய்வதற்வைா, அல்ைது
ைாநிை அல்ைது வதசிய ஆகணயத்தில் வைல்முகறயீடு பதிவு
கசய்வதற்வைா எந்தக் ைட்டணமும் ைிகடயாது.
முகறயீட்டாளர்

தானாைவவா

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட

முைவர்

அல்ைது

மூைவைா

அவருகடய

புைாகரப்

பதிவு

கசய்யைாம். அகத வநரில் வந்து பதிவு கசய்யைாம் அல்ைது
தபாைில்
ஒரு

கூட

அனுப்பைாம்.

வழக்ைறிஞரும்

புைார்

பதிவு

கசய்வதற்கு

வதகவயில்கை

எந்த

என்பது

குறிப்பிடத்தக்ைதாகும்.
இ) நுைர்சவார் குகைதீர் மன்ை ஆகணைள்
புைாரில்

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

ஒன்றினால்

புைார்

பாதிப்பகடந்துள்ளதாை
புைாரில்

ஏவதனும்

ஆகணயம்

ஏவதனும்

அல்ைது

எதிர்தரப்பினருக்கு

வழிைாட்டக்கூடிய

i.

கசலுத்திய

முகறயீட்டாளர்
எனில்

அதற்ைான

ப்ரீைியம்],

தரப்பினரின்

நுைர்வவாருக்கு

ஏற்பட்ட

குகறதீர்

[அல்ைது

ைட்டணம்

ஏவதனும்

ைாப்பீட்டு

ஆைியவற்கற

ைவனக்குகறவின்

வசகவைளில்

இழப்பு

உள்ள

அல்ைது பற்ைாக்குகைைகள அைற்றுதல்

iv. நியாயமற்ை

கசய்யக்கூடிய

வர்த்தை

வர்த்தை

நகடமுகை

குறித்த

கசய்வதற்கு

ைாரணைாை
அல்ைது

ைாயத்துக்ைாை இழப்பீ ட்டுத் கதாகை வழங்குதல்

iii. பிரச்சிகனக்குரிய

அல்ைது

பின்வருபகவைளில்

ஆகணகய

விகல,

அவருக்கு திருப்பிக் கைாடுத்தல்

ii. எதிர்த்

வசகவைள்

பைவற்கறச்

ைன்றம் கவளியிடும், அகவயாவன:

கபாருள்

ைருதினாவைா,

நிரூபிக்ைப்பட்டாவைா,

ஒன்கற

ஏவதனும்

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

குற்றச்சாட்டுைள்

குகறபாடுைளில்

குகறபாடுைள்
அல்ைது

நகடமுகறைகள

தகட

நிறுத்துதல்

அல்ைது அவற்கற ைீ ண்டும் கசய்யாதிருத்தல்
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v. உரிய

கேலவுத்கதாகைகய

முகறயீட்டாளருக்கு

வழங்குதல்
ஈ) நுைர்சவார் வழக்கு வகைைள்
ைாப்பீட்டு

வணிைத்கதப்

கபாறுத்தவகர,

மூன்று

குகறதீர்

ைன்றங்ைளிலும் பதிவு கசய்யப்படும் கபரும்பாைான நுைர்வவார்
வழக்குைள் பின்வரும் முக்ைிய வகைைளின் ைீ ழ் வருைின்றன:
i.

ஈடுக்வைாரல் தீர்வுைளில் ஏற்படும் தாைதம்

ii. ஈடுக்வைாரல்ைள் தீர்க்ைப்படாகை

iii. ஈடுக்வைாரல்ைள் தள்ளுபடி கசய்யப்படுதல்
iv. இழப்பு அளவு

v. பாைிசி விதிமுகறைள், நிபந்தகனைள் வபான்றகவ
4. ைாப்பீட்டு குகைதீர் அதிைாரி
ைாப்பீட்டுச் சட்டம், 1983-இன் அதிைாரங்ைளின் ைீ ழ் ைத்திய அரசு

நவம்பர் 11, 1988 அன்று கவளியிட்ட அதிைாரப்பூர்வ அரசிதழில்
கவளியிடப்பட்ட
குகைதீர்த்தல்

ஒரு

விதிைள்

உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைாப்பீட்டுக்கும்,

அறிக்கையின்

இகணப்புைளுக்கும்,

(Public

மூைம்

Grievances

Rules),

புைார்ைகளயும்

1988

இந்த விதிைள் ஆயுள் ைற்றும் கபாதுக்

ைாப்பீடுைளின்

அதாவது,

அகனத்து

தீர்வுைளுடன்
ைாப்பீட்டு

தனிப்பட்ட

தனிப்பட்ட

முகறயில்

கதாடர்புகடய

அகனத்துப்

எடுக்ைப்பட்ட ைாப்பீடுைளுக்கும் கபாருந்துைின்றன.
ஈடுக்வைாரல்

கபாதுமக்ைள்

நிறுவனங்ைளின்

சார்பாை

கசைவு

குகறந்த, திறன்ைிக்ை ைற்றும் பாரபட்சைற்ற முகறயில் தீர்ப்பவத
இந்த விதிைளின் வநாக்ைம் ஆகும்.
ைாப்பீ டு

கபற்ைவருக்கும்

ைாப்பீ டு

அளிப்பவருக்கும்

இகடசயயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூலம், குைிப்பிடப்பட்ட
விதிமுகைைளுக்குள்

ைாப்பீ டு

குகைதீர்

அதிைாரி

ஒரு

மத்தியஸ்தராைவும் ஆசலாேைராைவும் கேயல்படுைிைார்.
முகையீட்கட ஏற்பதா அல்லது நிராைரிப்பதா என்பது குைித்த
ைாப்பீ டு குகைதீர் அதிைாரியின் முடிவு இறுதியானதாகும்.
அ) ைாப்பீ டு குகைதீர் அதிைாரியிடம் புைார் கேய்தல்
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ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரியிடம் பதிவு கசய்யப்படும் எந்த ஒரு
புைாரும், முகறயீட்டாளருக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்பின் தன்கை

ைற்றும் அளவு குறித்த ைதிப்பீடு ைற்றும் வைாரப்படும் இழப்பீடு
ஆைியவற்றுடன்
அவற்கறயும்
கபற்றவவரா

வசர்த்து,

ஏவதனும்

இகணத்து

அல்ல்து

எழுத்து

அவருகடய

ஆவணங்ைள்

மூைைாை

சட்டப்பூர்வ

கைகயாப்பைிட்டு, ைாப்பீடு அளிப்பவரின்
அகைந்துள்ள

சட்ட

இருப்பின்

ைாப்பீடு

வாரிசுைவளா

ைிகள / அலுவைைம்

அதிைாரத்துக்குட்பட்ட

விசாரகன

அதிைாரிக்கு அனுப்பப்பட வவண்டும்.

பின்வரும் நிைழ்வுைளில் ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைார்
கசய்ய முடியும்:
i.

முகறயீட்டாளர்,
எழுத்து

ைாப்பீட்டு

மூைைாைத்

நிறுவனத்துக்கு

கதரிவித்திருந்து,

முன்னதாைவவ

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

பின்வருவனவற்கற வைற்கைாண்டிருந்தால்:
 புைாகர நிராைரித்திருந்தால், அல்ைது
 ைாப்பீடு

கபற்றவரின்

ைாதத்துக்குள்

எந்த

கபறவில்கை எனில்

 ைாப்பீடு

அளிப்பவர்

புைாகரப்

ஒரு

கபற்ற

பதிகையும்

அளித்த

பிறகு

ஒரு

முகறயீட்டாளர்

பதிைால்

முகறயீட்டாளர்

திருப்தி அகடயவில்கை எனில்.
ii. ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

நிராைரித்த

வததியிைிருந்து

வருடத்துக்குள் புைார் கசய்யப்பட்டுள்ளது.

iii. எந்த

ஒரு

நீதிைன்றத்திலும்

ைன்றத்திலும்

அல்ைது

நிலுகவயில் இல்கை.

அல்ைது

தீர்ப்புக்ைாைவும்

ஒரு

நுைர்வவார்

அந்த

புைார்

ஆ) ைாப்பீ டு குகைதீர் அதிைாரியின் பரிந்துகரைள்
ைாப்பீடு

குகறதீர்

எதிர்பார்க்ைப்படும்

அதிைாரி

குறிப்பிட்ட

பின்பற்ற

ைடகைைள்

/

வவண்டுகைன

கநறிமுகறைள்

உள்ளன:
i.

அத்தகைய

ஒரு

புைார்

கபறப்பட்ட

பரிந்துகரைள் கதரிவிக்ைப்பட வவண்டும்

ஒரு

ைாதத்துக்குள்
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ii. முகறயீட்டாளர்

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

இருவருக்குவை நைல்ைள் அனுப்பப்பட வவண்டும்

iii. அத்தகைய

பரிந்துகர

பரிந்துகரைகள

15

முகறயீட்டாளருக்கு

கதரிவிக்ை வவண்டும்

iv. ைாப்பீடு

கபறப்பட்ட

கபற்றவரின்

ஏற்புக்

நாட்ைளுக்குள்

எழுத்துப்பூர்வைாைத்

ைடிதத்தின்

நைல்

ைாப்பீடு

அளிப்பவருக்கு அனுப்பப்பட வவண்டும், வைலும் அத்தகைய
ஏற்புக்

ைடிதம்

கபற்ற

15

நாட்ைளுக்குள்

அவருகடய

எழுத்துப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் கபறப்பட வவண்டும்.
ைத்தியஸ்தம்

மூைைாை

கசய்யத்

வதகவயானகத

நியாயைானதாைவும்,

பிரச்சிகன

ைாப்பீடு

தீர்க்ைப்படாவிட்டால்,

கபற்றவரின்

இழப்கப

விட

ஈடு

அதிைைாை

இல்ைாைைிருப்பதாைவும் ைருதக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பிகன ைாப்பீடு
குகறதீர் அதிைாரி வழங்குவார்.

இ) ைாப்பீ டு குகைதீர் அதிைாரியின் தீர்ப்புைள்
ைாப்பீடு

குகறதீர்

அதிைாரிைளின்

தீர்ப்புைள்

பின்வரும்

விதிைளால் அங்ைீ ைரிக்ைப்படுைின்றன:
தீர்ப்புத்

கதாகை

வவண்டும்
உட்பட)
i.

20

(உதவித்

அத்தகைய

புைார்

ைாைத்துக்குள்
அத்தகைய
இறுதி

இைட்சம்

கதாகைைள்

கபறப்பட்ட

தீர்ப்பு

தீர்ப்பு

ரூபாய்க்கு
ைற்றும்

ைணக்குத்தீர்த்தல்

இதர

ஒரு

3

வவண்டும்,
ைாத

முகறயில்

இருக்ை

கசைவுைள்

வததியிைிருந்து

வழங்ைப்பட

கபறப்பட்ட

ைிைாைல்

ைாத

வைலும்

ைாைத்துக்குள்

தீர்ப்பிகன

முழுகையாைப் கபற்றதாை ைாப்பீடு கபற்றவர் ஒப்புதைளிக்ை
வவண்டும்.

ii. ைாப்பீடு அளிப்பவர் தீர்ப்பிகனப் பின்பற்றி நடக்ை வவண்டும்,

வைலும் அத்தகைய ஏற்புக்ைடிதம் கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள்
ைாப்பீடு

குகறதீர்

அனுப்ப வவண்டும்.

அதிைாரிக்கு

எழுத்து

மூைைான

தைவல்
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iii. ைாப்பீடு கபற்றவர் அத்தகைய தீர்ப்பு ைிகடக்ைப் கபற்றகத
எழுத்து

மூைைாைத்

கதரிவிக்ைவில்கை

எனில்,

அளிப்பவர் அந்த தீர்ப்கபச் கசயல்படுத்த ைாட்டார்.

ைாப்பீடு

சுய-பரீட்கே 3

நுைர்வவார் பாதுைாப்புச் சட்டம், 1986-இன்படி பின்வருபவர்ைளில்
நுைர்வவார் என யாகர வகைப்படுத்த முடியாது?
I.

தனிப்பட்ட

பயன்பாட்டுக்ைாை

கபாருட்ைகள

வாடகைக்குப் கபறுபவர்

II. ைறுவிற்பகன

கசய்யும்

வாங்கும் ஒரு நபர்

III. சலுகை

நிைித்தைாை

/

வநாக்ைத்துக்ைாை

கபாருட்ைகள

கபாருட்ைகளயும்

வசகவைகளயும்

வாங்ைி, அவற்கறப் பயன்படுத்துபவர்

IV. சலுகை

வசகவைகள

நிைித்தைாை

ைற்றவரின்

பயன்படுத்துபவர்

வசகவைகளப்

D. தைவல்கதாடர்புச் கேயல்முகை
வாடிக்கையாளர் சேகவயில் தைவல்கதாடர்புத் திைன்ைள்
பணியிடத்தில்
அல்ைது

திறகையுடன்

வசகவப்

கசயல்படுவதற்கு

பணியாளர்

கபற்றிருக்ை

ஒரு

முைவர்

வவண்டிய

ைிை

முக்ைியைான திறன் கதாகுப்புைளில் ஒன்று கமன் திைன்ைள் ( soft
skills) ஆகும்.
ஒரு

குறிப்பிட்ட

வகை

வைற்கைாள்வதற்ைான
கையாளுவதற்ைான
அல்ைாைல்,

கமன்

கவளியிடத்திலும்

வவகைகய அல்ைது

ஒருவருகடய
வன்

தனிப்பட்ட

திறன்ைகளப்

திைன்ைள்

இதர

கசயல்பாட்டிகன

(hard

என்பகவ

திறன்ைகளக்
skills)

வபால்

பணியிடத்திலும்

ஊழியர்ைளுடனும்

வாடிக்கையாளர்ைளுடனும் திைம்பட கதாடர்பு கைாள்வதற்ைான
ஒருவருகடய

திைனுடன்

கதாடர்புகடயதாகும்.

அத்தகைய

கமன் திைன்ைளில் மிை முக்ைியமானவற்ைில் தைவல்கதாடர்புத்
திைன்ைள் ஒன்ைாகும்.

1. தைவல்கதாடர்பும் வாடிக்கையாளர் உைவுைளும்
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திருப்திைரைான

ைற்றும்

உருவாக்குவதில்
வசகவ

என்பது

உள்ள

விசுவாசைான
முக்ைியக்

ஒன்றாகும்.

வபாதுைானதல்ை.

வாடிக்கையாளர்ைகள

கூறுைளில்

ஆனால்

வாடிக்கையாளர்ைள்

வாடிக்கையாளர்

அது

ைட்டுவை

என்வபார்

நிறுவனம்

வலுவான உறவுைகள ஏற்படுத்திக் கைாள்ள வவண்டிய நபர்ைள்
ஆவர்.

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

ஆவராக்ைியைான உறவிகன உருவாக்ைப்வபாவது எது?
அதன்

கையைாை

சையம்,
இதர

அந்த

உள்ளது

நிச்சயைாை

நம்பிக்கைகய

கூறுைளும்

உள்ளன.

நம்பிக்கை

வலுப்படுத்தி

அந்தக்

விளக்ைத்கத நாம் ைாண்வபாம்.

தான்.

அவத

வைம்படுத்தக்கூடிய

கூறுைளில்

சிைவற்றுக்ைான

படம் 2: நம்பிக்கையின் கூறுைள்
ைவர்ச்சி

நம்பிக்கை

முன்னிகை

தைவல் கதாடர்பு

வைித்தல்

i.

ஒவ்கவாரு உறவும் ைவர்தலில் கதாடங்குைின்றது:

ஒருவர்

சவண்டும்,
உைவு

ோதாரணமாை
சமலும்

இருக்ை

திைன்

இருக்ை

வாடிக்கையாளருடன்

ஏற்படுத்தக்கூடிய

சவண்டும்.

விரும்பப்படுபவராை

கபரும்பாலும்

நிறுவனத்துடசனா

அல்லது

அதன்

இணக்ைமான

கபற்ைவராை
ைவர்ச்ேி

என்பது

பிரிதிநிதிைளுடசனா

வாடிக்கையாளர் கதாடபுகைாள்ளும்சபாது கபைப்படும் முதல்
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பாதிப்பின் விகளவாை உள்ளது. ைவர்ச்சி என்பது ஒவ்கவாரு
இதயத்கதயும் திறப்பதற்ைான முதல் திறவுவைாைாை உள்ளது.
அது

இன்றி

ஒரு

சாத்தியைில்ைாததாகும்.
விற்பகனயாளகரக்
விற்பகனத்

உறவு

விரும்பப்படாத

ைருதுங்ைள்.

துகறயில்

ஏற்படுத்த

எந்த

முடியும்

என

நிகனக்ைிறீர்ைள்?
ii. உறவின்

ஏற்படுவது

இரண்டாவது

அவர்

கூறு

இதற்கு

ைிைச்சிறந்த

கைாள்ளைாம்.
ைணவர்

எடுத்துக்ைாட்டாை

ைகனவிக்கு

அருைில்

இசதசபான்று

இருக்ை

ஏவதனும்

வதகவப்படும்வபாது
ஒரு

திருைணத்கதக்

வதகவ

வவண்டியது

வாடிக்கையாளர்

முன்வனற்றம்

உண்கையிவைவய

–

ஒருவரின் முன்னிகல ஆகும்:

ஒரு

தன்னுகடய

அளவுக்கு

நீங்ைள்

என்பது

எனும்வபாது

முக்ைியைல்ைவா?

உைவில்,

சதகவ

ஏற்படும்சபாது நிறுவனசமா அல்லது அதன் பிரதிநிதிைசளா
எந்த அளவுக்கு ைிகடக்ைின்ைார்ைள் என்பது பிரச்ேிகனயாை
உள்ளது.

அவர்

முன்னிகல

வாடிக்கையாளருகடய

வைிப்பதற்கும்

ைாணப்படுைின்ைாரா?
ஒருவர்

தன்னுகடய

எதிர்பார்ப்புைளின்
வநர்கையாை
முழு

வபாதும்

கபாறுப்புணர்கவத்

சைட்பதற்கும்

முழுகமயாை

வாடிக்கையாளர்ைளின்

நடந்துகைாள்ள

பரிகவ

சதகவைளுக்கு

முழுகையாை
முடியாத

முன்னிகை

நிைழ்வுைள்

உறுதிப்படுத்தக்கூடிய,

கதரிவிக்ைக்கூடிய

அகனத்து
வைித்து,

இருக்ைைாம்.

மற்றும்

முகையில்

ஒருவர்

வாடிக்கையாளரிடம் சபே முடிந்தால், மீ ண்டும் அவர் வலுவான
உைகவப் பராமரிக்ை முடியும்.

 ஒருவர் உருவாக்ைக்கூடிய எண்ணம்
 ஒருவர்

முன்னிகை

வைித்துக்

ைவனிக்ைக்கூடிய

விதம்

ைற்றும்

 ைற்றவருக்கு ஒருவர் அனுப்பும் கசய்தி
ஆைியன

வபான்ற

வைவையுள்ள

அகனத்துக்

ைருத்துக்ைளும்

தைவல் கதாடர்பின் பரிைாணங்ைளாகும், வைலும் அகவ ஒழுக்ைம்
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ைற்றும்

திறன்ைளுக்ைான

கதரிவிக்ைிறார்

என்ற

நிகனக்ைிறார்

ைற்றும்

ஆகும்.

தற்வபாதுள்ள

அகழப்புைள்
உணர்வு

ஆகும்.

ஒருவர்

இறுதியாை

பார்க்ைிறார்

வாடிக்கையாளகரத்

என்ன

ஒருவர்

என்பதற்ைான

என்ன

கசயல்பாடு

தக்ைகவப்பதற்ைான

கசைவு

புதிய வாடிக்கையாளகரப் கபறுவதற்ைான கசைகவ விட ைிைவும்
குகறவு

என்பதால்

நிறுவனங்ைள்

சந்தர்ப்பங்ைளில்

வாடிக்கையாளர்

ைிைவும்

புரிந்துகைாள்ளும்வபாது,

வைைாண்கையில்

கசலுத்துைின்றன.

வாடிக்கையாளர்

வாடிக்கையாளரின்
படிவங்ைகளச்

ைவனம்

உறவு

உறவு

ைாப்பீட்டுத்

ைாப்பீடு

ஏற்படுைின்றது,

குறித்து

சைர்ப்பிக்கும்வபாது.

பல்வவறு

எனவவ,

எ.ைா.

வதகவைகளப்

விளக்கும்வபாது,

இந்த

ஒவ்கவாரு

சந்தர்ப்பத்திலும் வாடிக்கையாளர் உறவிகன வலுப்படுத்துவதற்கு
முைவருக்கு பை வாய்ப்புைள் உள்ளன.
2. தைவல்கதாடர்புச் கேயல்முகை
தைவல்கதாடர்பு என்றால் என்ன?
அகனத்துத்
அனுப்புநர்,

ைற்றும்

இருவகரயும்
கபறுநர்

தைவல்கதாடர்புைளும்,
கசய்திகயப்

கைாண்டுள்ளது.

புரிந்துகைாள்ளும்வபாது

கபறுைின்றது.

கசய்திைகள

கபறக்கூடிய

அனுப்புநர்
இந்தச்

அனுப்பக்கூடிய

கபறுநர்

அனுப்பும்

ஆைிய

கசய்திகய

கசயல்முகற

நிகறவு

படம் 2 : தைவல்கதாடர்பின் வகைைள்
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தைவல்கதாடர்பு பை வடிவங்ைளில் நிைழைாம்
 வாய்வழி
 எழுத்துவழி
 கசால்ைில்ைா
 உடைகசவுைகளப் பயன்படுத்தி
அது

வநருக்கு

அல்ைது

வநரானதாைவவா,

ைின்னஞ்சல்

இருக்ைைாம்.

அது

அல்ைது

அல்ைது

இகணயதளம்

முகறசார்ந்ததாைவவா

சாராததாைவவா இருக்ைைாம்.
வடிவம்

கதாகைவபசி

வாயிைாைவவா,
மூைைாைவவா

அல்ைது

முகற

கசய்தியின் உள்ளடக்ைம் அல்ைது

பயன்படுத்தப்படும்

ஊடைம்

எதுவாை

இருந்தாலும், கதரிவிக்ைப்படும் கசய்தி வாயிைாை கபறுநர் என்ன
புரிந்துகைாண்டார் என்பது தைவல்கதாடர்பின் சுருக்ைத்தின் மூைம்
கதரிவிக்ைப்படுைின்றது.
இைக்கு கபறுநர்ைளுக்கு எவ்வாறு ைற்றும் எப்கபாழுது அது கசய்தி
அனுப்பும்

என்பகதத்

முக்ைியைானதாகும்.

வதர்ந்கதடுப்பது

ஒரு

வணிைத்துக்கு

தைவல்கதாடர்புச் கேயல்முகை ைீ சழ விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைீ வழயுள்ள படத்தில் உள்ள கசாற்ைகள நாம் வகரயறுப்வபாம்:
படம் 4: தைவல்கதாடர்புச் கேயல்முகை
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வகரயகை
i.

மூலம்: கசய்தியின் ஒரு மூைைாை, ஏன் கதாடர்பு கைாள்ைிறார்
என்பது

குறித்தும்,

குறித்தும்

முைவர்

கதரிவிக்ைப்படும்

எகதத்

கதரிவிக்ை

கதளிவாை

தைவல்

இருக்ை

விரும்புைிறார்
வவண்டும்,

பயனுள்ளதாைவும்

என்பது

வைலும்

சரியானதாைவும்

இருக்ைிறது என்ற நம்பிக்கையுடன் இருக்ை வவண்டும்.
ii. கேய்தி என்பது ஒருவர் கதரிவிக்ை விரும்பும் தைவல் ஆகும்.
iii. குைியாக்ைம்

என்பது

ஒருவர்

கதரிவிக்ை

விரும்பும்

தைவல்ைகள அனுப்பக்கூடிய ஒரு வடிவத்துக்கு ைாற்றக்கூடிய,
ைற்றும் ைறுமுகனயில் சரியாை குறிநீக்ைம் கசய்யப்படுைின்ற
ஒரு

கசயல்முகற

கவற்றியானது
கதரிவிக்ை

மூைங்ைகள

ஆகும்.

ஒருவர்

எவ்வளவு

முடிைின்றது

வைட்வபாகர

அத்தியாவசியைானதாகும்.

கசய்வதன்

சிறப்பாை

தைவல்ைகளத்

என்பகதயும்,

அைற்றுவகதயும்

ஒருவருகடய

குறியாக்ைம்

குழப்பக்கூடிய

குறிக்ைின்றது.

இதற்ைாை

அறிந்துகைாள்வது

அவ்வாறு

கசய்யத்

தவறுவதன்

விகளவாை கசய்திைகளத் தவறாைப் புரிந்துகைாள்ளக்கூடும்.
iv. கசய்தியானது அதற்கைன வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட
வாயிைாை
வநருக்கு

அனுப்பப்படுைின்றது.

வநர்

சந்திப்புைளாைவவா,

ஒரு வழியின்

வழியானது

கதாகைவபசி

தனிப்பட்ட

ைற்றும்

ைாகணாைி வாயிைான சந்திப்பாைவவா இருக்ைைாம்; அல்ைது
அது

ைடிதங்ைள்,

அறிக்கைைள்

ைின்னஞ்சல்ைள்,

என்பன

கதாடர்புைளாை இருக்ைைாம்.

கைவைாக்ைள்

உள்ளிட்ட

எழுத்து

அல்ைது

மூைைான

v. குைிநீ க்ைம் என்பது தைவல்ைள் கசன்று வசருைிடத்தில் அகதப்
கபற்று, கைாழிகபயர்த்து, புரிந்துகைாள்ளக்கூடிய படி ஆக்குவது.
குறிநீக்ைம்

கபறுைிறார்

என்பது

என்பது]

[அல்ைது

ஒருவர்

குறியாக்ைத்கதப்

கசய்திகய

எவ்வாறு

வபான்வற

[ஒருவர்

அகதத் கதரிவிப்பது வபான்வற] முக்ைியைானதாகும்.

vi. கபறுநர்: இறுதியாை இருப்பது கபறுநர், அவர் அனுப்பக்கூடிய
கசய்திகய

தனிநபர்ைளாவர்

புரிந்துகைாள்ளக்கூடிய
[வைட்வபார்].

இந்த

தனிநபர்

வைட்வபார்

அல்ைது

குழுவிலுள்ள
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ஒவ்கவாரு

உறுப்பினருக்கும்

அவருக்கைன

ைருத்துக்ைள்,

நம்பிக்கைைள் ைற்றும் உணர்ச்சிைள் உள்ளன, ைற்றும் கசய்தி

கபறப்பட்டு கசயல்படுத்தப்படும் விதத்தில் இகவ தாக்ைத்கத
ஏற்படுத்தக்கூடும். எந்தச் கசய்திகய அனுப்ப வவண்டும் என
முடிவு

கசய்யும்வபாது

அனுப்புநருக்கு

இந்தக்

நிச்சயைாைத் கதரிய வவண்டும்.
vii. பின்னூட்டம்:
கபறுநர்

கசால்ைிைா

கசய்தி

அனுப்பப்பட்டாலும்

அனுப்புநருக்கு

வாய்ப்புள்ளது.

முகறயிவைா

எதிர்பார்த்துக்

பின்னவர்

ைாத்திருந்து,

புரிந்துகைாள்ள

கபறப்பட்டாலும்,

வாய்கைாழியாைவவா

பின்னூட்டத்கத
அத்தகைய

இந்தச்

வவண்டும்,

கபறப்பட்டு

ைாரணிைள்

அனுப்பக்கூடிய

பின்னூட்டத்கத

கசயல்ைகள

ஏகனனில்

அல்ைது

ைவனைாைப்

கசய்தி

எவ்வாறு

கசயல்படுத்தப்படுைின்றது

தீர்ைானிப்பதற்கு

இது

ைாற்றப்படைாம்

கதளிவாக்ைப்படைாம்.

உதவும்.

வதகவகயனில்

அல்ைது

கசாற்ைகள

என்பகத
கசய்தி

ைாற்றி

3. திைன்மிக்ை தைவல்கதாடர்புக்ைான தகடைள்
திறன்ைிக்ை

தைவல்கதாடர்பிலுள்ள

தகடைள்

வைற்ைண்ட

கசயல்முகறயின் ஒவ்கவாரு படியிலும் எழக்கூடும். அனுப்புநர்
குறித்து
கசய்தி

அல்ைது

உருவாைிய
வைாசைாை
ைிைவும்

எண்ணத்தின்

ைைாச்சாரத்கத
கசய்தியின்

வடிவகைக்ைப்பட்டதன்

அதிைைாை

கதரிவிக்ைப்பட்டதன்

அல்ைது

ைாரணைாைவவா,

அனுப்புநர்

கதளிவு

ைாரணைாைவவா,

அைற்றுவது ஒரு சவாைான கசயைாகும்.

ைாரணைாைவவா,

ைிைவும்

குகறவாை

அல்ைது

கபறுநரின்

இந்தத்

தகடைகள

புரிந்துகைாள்ளாத

சிகதக்ைப்படைாம்.

அல்ைது

ைாரணத்தினாவைா

சுய-பரீட்கே 4

பின்வருவனவற்றில் எது ஆவராக்ைியைான உறகவ உருவாக்ைாது?
I.

ைவர்ச்சி

II. நம்பிக்கை

III. தைவல்கதாடர்பு
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IV. அவநம்பிக்கை

E. கோல்லிலா தைவல்கதாடர்பு
முைவர்

புரிந்துகைாள்ள

வவண்டிய

சிை

ைருத்துக்ைகள

நாம்

இப்கபாழுது ைாண்வபாம்.
முக்ைியமானகவ
ேிைப்பான முதல் அபிப்ராயத்கத உருவாக்குதல்
எந்த

ஒரு

உறவுக்கும்

ைவர்ச்சி

என்பது

முதைாவது

தூண்

என்பகத ஏற்ைனவவ நாம் பார்த்துள்வளாம். உங்ைகளப் பிடிக்ைாத
ஒரு

வாடிக்கையாளரிடைிருந்து

அபூர்வைாைவவ

முதன்முதைாைச்
தீர்ைானித்து

எதிர்பார்க்ை
சந்திக்ைச்

ைதிப்பிடுவதற்கு

எடுத்துக்கைாள்ைின்றனர்.

முடியும்.

வணிைத்கத

உண்கையில்

கசல்லும்வபாது,
பை

வபர்

உங்ைகளப்

ஒரு

சிை

உங்ைளுகடய வதாற்றம்,

நீங்ைள்

நீங்ைள்
பற்றி

கநாடிைவள

உங்ைளுகடய

உடைகசவு, உங்ைளுகடய கசய்கைைள், ைற்றும் நீங்ைள் எவ்வாறு
உகடயணிைிறீர்ைள் ைற்றும் வபசுைிறீர்ைள் என்பதன் அடிப்பகடயில்
உங்ைகளப்

முதைாவது
என்பகத

பற்றிய

அபிப்ராயவை
நிகனவில்

அபிப்ராயத்கத

குறிப்புைளாவன:
i.

அவர்ைளது
நீண்ட

ைருத்து

நாட்ைள்

கைாள்ளுங்ைள்.

உருவாக்குவதற்ைான

எப்கபாழுதும்

ேரியான

சாத்தியமுள்ள

அகனத்து

கநைிழ்வுத்தன்கைகய

அகைந்துள்ளது.

நீடித்து

சிறப்பான

முதைாவது

சிை

பயனுள்ள

சநரத்துக்குச்
வகையான

அனுைதிக்கும்

நிற்ைின்றது

கேல்லவும்.

தாைதங்ைளுக்கும்
விதைாை,

நிைிடங்ைள் முன்னதாைவவ வருவதற்குத் திட்டைிடவும்.
ii. தைவல்ைகளப்

கபாருத்தமாைத்

முதன்முகறயாைச்
வருங்ைாை

சந்திக்ைச்

கதரிவிக்ைவும்.
கசல்லும்

வாடிக்கையாளருக்கு

சிை

நீங்ைள்

உங்ைளுகடய

உங்ைகளப்

பற்றித்

கதரியாது, வைலும் வழக்ைைாை உங்ைளுகடய வதாற்றத்கத
கவத்வத அவர் வைற்கைாண்டு கசயல்படுைிறார்.
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 உங்ைளுகடய

வதாற்றம்

சரியான

முதைாவது

அபிப்பிராயத்கத உருவாக்ைஉதவுைின்றதா?
 உங்ைளுகடய ஆகட சந்திப்புக்கு அல்ைது வநரத்துக்குப்
கபாருத்தைாை உள்ளதா?
 உங்ைளுகடய

ஒப்பகன

வநர்த்தியானதாைவும்
சவரம்

கசய்துள்ள ீர்ைளா,

வநர்த்தியான

–

சுத்தைானதாைவும்

உள்ளதா?

iii. வரசவற்ைத்தக்ை,

நன்கு

வாடிக்கையாளரும்

வநர்த்தியானதாைவும்

நீங்ைளும்

ஒருவகர

மற்றும்

கவற்ைி

உங்ைளுகடய

ஒருவர்

புரிந்துகைாள்ள உதவுைின்றது.
iv. கவளிப்பகடயானவராை,

ைற்றும்

அணிந்திருக்ைிறீர்ைளா,

நம்பிக்கையான

புன்னகை

முடிகவட்டி

தூய்கையான

உகடைகள

அைங்ைாரம்

தரக்கூடிய

உள்ளதா

தூய்கையானதாைவும்

எளிதாைப்

நம்பிக்கையுள்ளவராை

மற்றும்

சநர்மகையான எண்ணம் கைாண்டவராை இருங்ைள்
 உங்ைளுகடய

உடைகசவு

நம்பிக்கைகயயும்

உறுதிப்பாட்கடயும் கதரிவிக்ைின்றதா?

 நீங்ைள்

கதரியைாை

கசய்ைிறீர்ைளா,

வநருக்கு

இருக்ைிறீர்ைளா,
வநராைப்

சுய-

புன்னகை

பார்க்ைிறீர்ைளா,

உறுதியாை கைகுலுக்ைி வாழ்த்துத் கதரிவிக்ைிறீர்ைளா?
 ஏவதனும் குகறைள் கதரிவிக்ைப்பட்டாலும் கூட அல்ைது
எதிர்பார்த்தபடி

சந்திப்பு

நகடகபறாவிட்டாலும்

நீங்ைள் வநர்ைகறயானவராை இருக்ைிறீர்ைளா?
v. மற்ைவர்ைளிடம்
முக்ைியைான

ஆர்வமாை

விஷயம்

இருத்தல்

ைற்றவர்ைளிடம்

ஆர்வம் கைாண்டிருப்பது பற்றியதாகும்.
 வாடிக்கையாளகரப்

பற்றி

-

கூட,

ைிைவும்

உண்கையான

ைண்டுபிடிப்பதற்கு

நீங்ைள்

சிறிது வநரம் எடுத்துக்கைாள்ைிறீர்ைளா?
 அவர்

என்ன

கசால்ைிறார்

என்பகத

நீங்ைள்

அக்ைகறயுடனும் ைவனத்துடனும் வைட்ைிறீர்ைளா?
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 முழுகையாை

எந்த

வாடிக்கையாளர்
அல்ைது

வநரத்திலும்

உங்ைகளச்

உங்ைளுகடய

உங்ைளுகடய

உங்ைளுகடய

சந்திக்ை

சந்திப்பின்வபாது

கைாகபல்

முடிைின்றதா
பாதி

வநரம்

ஒைித்துக்கைாண்வட

இருக்ைின்றதா?

1. உடலகேவு
உடைகசவு என்பது இயக்ைங்ைள், கசகைைள், முை பாவகனைள்
ஆைியவற்கறக்

குறிப்பிடுைின்றது.

நடக்ைக்கூடிய,

உட்ைாரக்கூடிய

நாம்

ைற்றும்

வபசக்கூடிய,

நிற்ைக்கூடிய

முகற

அகனத்துவை நம்கைப் பற்றியும், நைக்குள்வள என்ன நிைழ்ைின்றன
என்பது பற்றியும் கூறுைின்றன.
உண்கையிவைவய
ைிைச்சிறிய

கூறப்பட்டது

சதவதவை
ீ

கூறப்படுைின்றது.
அதிைைாைவும்,

நாம்

என்ன

என்பது

ைவனிக்ைிறார்ைள்

உரக்ைவும்

கசால்ைாத
நம்கைப்

குறித்து

என்பது

விஷயங்ைள்

பற்றிக்

ைக்ைள்
அடிக்ைடி
தான்

கூறுைின்றன.

கதளிவாை, ஒருவருகடய உடைகசவு குறித்து ஒருவர் ைிைவும்
ைவனைாை இருக்ை வவண்டும்.
அ) தன்னம்பிக்கை
ஒருவகர

ைிைவும்

அபிப்பிராயத்கதக்
உகடயவராைவும்
எவ்வாறு

தீவிரைாை

கைாடுப்பதன்

ைவனிக்ைின்வறாம்
மூைம்

சுய-உறுதியுகடயவராைவும்

என்பது

பற்றிய

சிை

குறிப்புைள்

என்ற

நம்பிக்கை
இருப்பது
இங்வை

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன:
 வதாரகண

–

வதாள்பட்கடகய

நிைிர்த்தி

கவத்து

"புன்னகை"

நிகறந்த

உறுதியுடன் நிற்றல்.
 உறுதியான

ைண்

கதாடர்பு

-

முைத்துடன்

 கபாருள் நிகறந்த ைற்றும் திட்டைிட்ட கசகைைள்
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a) நம்பிக்கை
கபரும்பாலும்,
யாரும்

ஒரு

விற்பகனயாளரின்

கசவிைடுப்பதில்கை,

நம்புவதில்கை
அவருகடய

–

அவர்

கூறுவது

உடைகசவு

வநர்கையற்றவராைவும்
ைாதிரி

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ள

வைட்வபார்

அவகர

உண்கையானது

என்பகத

உறுதிப்படுத்துவதில்கை.

ஒருவர்

நம்பிக்கையற்றவராைவும்

கதரிவிக்ைக்கூடிய

அறிந்திருப்பது

ஏகனனில்

ைருத்துக்ைளுக்கு

குறிப்பிட்ட

ைிைவும்

கசகைைள்

முக்ைியைானதாகும்.

அந்தக்

இருக்ைிற

ைருத்துக்ைள்

குறித்து

குறித்து
ைீ வழ

விழிப்பாை

இருக்ைவும்:
 ைண்ைகள
அல்ைது

வநருக்கு
பார்க்ைாத

இயக்ைங்ைள்

 வபசும்வபாது

வநராை
நிகை,

அல்ைது

ஒருவருகடய

அல்ைது விரல்ைள் இருத்தல்

 ஒருவருகடய

சிறிதளவவ

வாய்க்கு

உடல்

பார்க்ைக்கூடிய

விகரவான

ைண்

முன்னால்

கை

ைற்றவரிடைிருந்து

திரும்பியிருத்தல்

 ஒருவருகடய சுவாச வதம்
ீ
அதிைரிக்ைின்றது
 வதாற்றம்

அடிக்ைடி

ைாறுதல்;

முைம்

அல்ைது

ைழுத்துப்பகுதி சிவப்பாதல்

 அதிைைாை வியர்த்தல்
 கதானி

ைாற்றம்,

திக்ைிப்

வபசுதல்,

கதாண்கட

சுத்தம்

முதல்

குகறந்த

கதானி

என்பன வபான்ற குரல் ைாற்றங்ைள்

 வபச்சு

–

ைிதைானது

வகரயிைான கைதுவான ைற்றும் கதளிவான வபச்சு
தற்ைாப்பு

ைற்றும்

ஏற்பின்கைகயக்

குறிக்ைின்ற

சிை

உடல்

இயக்ைங்ைள் பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்ைியுள்ளன:
 சிறிய

அளவிைான,

கை / புய கசகைைள்

ஒருவருகடய

உடவைாடு

ஒட்டிய

 குகறவான முை பாவகனைள்

 உங்ைளிடைிருந்து உடகைத் திருப்பிக்கைாண்டு வபசுதல்
 முன்புறைாை கைைகளக் ைட்டிக்கைாள்ளுதல்
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 சிறிதளவு ைண் கதாடர்பு, அல்ைது வசார்வுற்றிருத்தல்
உங்ைளுகடய

வாடிக்கையாளர்

கவளிப்படுத்தினால்,

ஒருசவகள

சோதித்துக்கைாள்வதற்ைான
மனதில்

என்ன

இவற்ைில்

அது

உங்ைகள

சநரமாைவும்,

நிகனக்ைிைார்

எகதயாவது
நீ ங்ைசள

வாடிக்கையாளர்

என்பதில்

அதிைம்

ைவனம்

கேலுத்தக்கூடிய சநரமாைவும் இருக்ைலாம்.
2. சைட்டல் திைன்ைள்
ஒருவர் விழிப்புடன் வபணி வளர்க்ை வவண்டிய தைவல்கதாடர்புத்
திறன்ைளின் மூன்றாவது கதாகுப்பு வைட்டல் திறன்ைள் ஆகும். இது

‘புரிந்துகைாள்ளப்படுவதற்கு முன்பு முதைில் புரிந்துகைாள்ளுதல்’ –
என்ற

தனிப்பட்ட

திறன்ைளின்

நன்கு

கைாள்கைைகளப் பின்பற்றுைின்றது.
நீங்ைள்

எந்த

உங்ைளுகடய

உங்ைளுகடய

அளவுக்கு

சிறப்பாை

வவகைத்

ைவனிக்ைிறீர்ைள்

திறனிலும்,

உறவுைளின்

அறியப்பட்ட

தரத்திலும்

என்பது

ைற்றவர்ைளுடனான

கபரும்

தாக்ைத்கத

ஏற்படுத்துைின்றது. சிை வைட்டல் குறிப்புைகள நாம் பார்ப்வபாம்.
அ) கேயல்திைன்மிக்ை சைட்டல்:
இது

ைற்றவர்ைளின்

ைட்டுைல்ைாது,

வார்த்கதைகள

ைற்றவர்ைள்

முழுகையாைப்

புரிந்துகைாள்ள

குறிக்ைின்றது.

ைனதாரக்

அனுப்பும்

முயற்சி

வைட்பது
கசய்திகய

கசய்வகதயும்

கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டைின் சிை கூறுைகள நாம் பார்ப்வபாம்.
அகவயாவன:i.

ைவனம் கேலுத்துதல்

நம்முகடய ைவனத்கதச் சிதறவிடாைல் வபசுபவர் கூறுவகதக்
வைட்டு,

கசய்திகயப்

தைவல்கதாடர்பும்
ைவனிக்ைவும்.

புரிந்துகைாள்ள

ைவனம்

உரக்ைப்

வவண்டும்.

“வபசுைின்றது”

கசலுத்துவதன்

சிை

கசால்ைிைா

என்பகத

அம்சங்ைள்

பின்வருைாறு:
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 வபசுபவகர வநருக்கு வநராைப் பார்த்தல்
 ைவனத்கதச்

சிதறடிக்கும்

ஒதுக்ைிகவத்தல்

எண்ணங்ைகள

 ைறுத்துகரக்ை ைனதளவில் தயாராை இல்ைாைைிருத்தல்

 அகனத்து கவளிப்புற ைவனச்சிதறல்ைகளயும் தவிர்த்தல்
[எடுத்துக்ைாட்டாை, உங்ைளுகடய

கைாகபகை

அகைதி

முகறகையில் (கசைண்ட் வைாட்) கவத்திருக்ைவும்.]
 வபசுபவரின் உடைகசவிகனக் “ைவனிக்ைவும்”
ii. நீ ங்ைள்

சைட்டுக்கைாண்டிருக்ைிைீர்ைள்

என்பகத

விளக்குதல்:
உடைகசகவப்

பயன்படுத்துவது

இங்கு

முக்ைியைான

தகையாட்டைாம்

ைற்றும்

பங்ைாற்றுைின்றது. எடுத்துக்ைாட்டாை ஒருவர்:
 அவ்வப்வபாது

புன்னகைக்ைைாம்

 எப்வபாதும்

கவளிப்பகடயான

வைற்கைாண்டு,

வபசகவக்ைைாம்

 ஆம்

ைற்றும்

ஒரு

வதாரகணகய

ைற்றவர்ைகளத்

இம்

ஹூம்

என்பன

தகடயின்றிப்

வபான்ற

சிறிய

வாய்கைாழிக் ைருத்துக்ைகளக் கூறைாம்.
iii. பின்னூட்டத்கத வழங்ைவும்:
நாம்

வைட்பவற்றில்

அனுைானங்ைள்,
வபான்ற

கபரும்பாைானகவ

ைதிப்பீடுைள்

நம்முகடய

ைற்றும்

தனிப்பட்ட

நம்ைிடமுள்ள

நம்பிக்கைைள்

வடிைட்டிைளால்

என்பன

திரித்துக்

கூறப்படைாம். ஒரு வைட்வபாராை, இந்த வடிைட்டிைள் குறித்து
நாம்

விழிப்புடன்

கூறப்படுவது

இருக்ை

என்ன

முயற்சிக்ை வவண்டும்.
 இதற்கு
என்பது

வவண்டும்,

என்பது

கசய்தி ைீ து

வைட்ைவும்

குறித்துப்

உண்கையில்

புரிந்துகைாள்ள

உங்ைளுகடய பிரதிபைிப்பு

வதகவப்படைாம்,

என்பகதத்

வைலும்

வைலும்

கதளிவுபடுத்திக்

என்ன

கைாள்வதற்கு

என்ன

கூறப்பட்டது

வைள்விைள்
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 பின்னூட்டத்கத வழங்குவதற்கு ைற்கறாரு முக்ைியைான
வழி

ஆகும்

வபசுபவரின்

வார்த்கதைகள

கபாழிப்புகரத்தல்

 மூன்றாவதாை உள்ள ஒரு வழி வபசுபவகர அவ்வப்வபாது
நிறுத்தி,

வபசுபவர்

சுருக்ைைாைக்

என்ன

கூறுதல்

கூறியிருக்ைிறார்

ைற்றும்

என்பகத

அகத

அவருக்குத்

வைட்டதிைிருந்து,

நம்முகடய

திரும்பக் கூறுதல்.
உதாரணம்
விளக்ைம்

சைட்ைவும்

உடல்நைத்

-

நான்

திட்டங்ைளின்

பைன்ைள்

குறித்து

உங்ைளுக்குப்

பிரச்சிகனைள் உள்ளன என நான் ைருதியது சரிதானா, இன்னும்
குறிப்பாை நீங்ைள் கூற முடியுைா?
சபசுபவரின்
எனவவ,

‘நம்முகடய

அளவுக்குக்
நீங்ைள்

உண்கமயான

உடல்நைத்

ைவர்ச்சிைரைான

கூறுைிறீர்ைள்

–

கபாழிப்புகரத்தல் -

கோற்ைகள

திட்டங்ைள்

பைன்ைகள

நீங்ைள்

வபாதுைான

வழங்குவதில்கை’

கூறியகத

நான்

என

சரியாைப்

புரிந்துகைாண்டிருக்ைிவறனா?
iv. முன்கூட்டிசய தீர்மானிக்ைக்கூடாது:
கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டைின் ைிைப்கபரிய தகடைளில் ஒன்று
முன்சப

தீர்மானிக்ைக்கூடிய

சபசுபவகர
இதன்

பற்ைி

முடிவு

என்பகத

உள்ள

நம்முகடய

தப்கபண்ணம்

என்னகவனில்,

வைட்பவர்

வைட்ை

சபாக்கு

வபசுபவர்

முடியும்,

ஆைியனவாகும்.

என்ன

ஆனால்

மற்றும்

கூறுைிறார்

வவகறான்கற

ைனதில் கவத்துக்கைாண்டு அகத அவர் வைட்ைிறார்.

அத்தகைய முடிகவடுத்தல் அணுகுமுகையானது சபசுபவர்
கதாடர்ந்து சபசுவது சநரத்கத வணடிக்கும்
ீ
கேயல் எனக்
ைருதி அவர் சபசுவகத நிறுத்துவதற்குக் ைாரணமாைக்கூடும்.
சமலும்

இது

கதரிவிப்பதற்கு

சபசுபவர்

முன்பாைசவ

கேய்திகய
எதிர்

முழுகமயாைத்

வாதங்ைள்

மூலமாை

அவகர இகடயூறு கேய்து அவர் சபச்கே நிறுத்துவதற்கும்
ைாரணமாைக்கூடும்.
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இது வபசுபவகர ைகைக்ைச் கசய்து, கசய்திகய முழுகையாைப்
புரிந்துகைாள்வகதக்

ைட்டுப்படுத்த

ைட்டுவை

கசய்யும்.

கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டலுக்கு இகவ வதகவப்படுைின்றன:
 வைள்விைள் வைட்பதற்கு முன்பாை வபசுபவர் ஒவ்கவாரு
ைருத்கதயும் முடிப்பதற்கு அனுைதித்தல்

 எதிர்

வாதங்ைள்

வாயிைாை

ஏற்படுத்தாைல் இருத்தல்

வபசுபவருக்கு

இகடயூறு

v. கபாருத்தமாை பதிலளித்தல்:
கசயல்திறன்ைிக்ை
கசால்ைிறார்

வைட்டல்

என்பகத

அதிைைானதாகும்.
கசயைிவைா,

என்பது

கவறுைவன

வைட்பவர்

ஏவதனும்

ஒரு

வபசுபவர்

வைட்பகத

கசால்ைிவைா

வகையில்

என்ன
விட

அல்ைது

பதிைளிக்கும்வபாது

ைட்டுவை தைவல்கதாடர்பு நிகறவுறும். வபசுபவர் பைவந்தைாை
அடக்ைப்படவில்கை,
நடத்தப்பட்டார்

அவர்

என்பகத

ைரியாகதயுடனும்

உறுதிப்படுத்துவதற்கு

பணிவுடனும்
குறிப்பிட்ட

விதிைகளப் பின்பற்ற வவண்டும். அகவயாவன:
 உங்ைளுகடய பதில் சார்பற்று, கவளிப்பகடயாை ைற்றும்
வநர்கையாைவும் இருத்தல்

 ஒருவருகடய

ைருத்துக்ைகள

வற்புறுத்துதல்

 நீங்ைள்

எவ்வாறு

விரும்புைிறீர்ைவளா,
நடத்துதல்

ைரியாகதயுடன்

நடத்தப்பட
அவதவபான்று

வவண்டுகைன
ைற்றவர்ைகளயும்

vi. பரிவுடன் சைட்டல்:
பரிவுகடயவராை

இருத்தல்

உணர்ச்சிைகளக்

ைற்பகனயாை

அவருகடய

அனுபவத்கத

உணர்தல் ஆகும்.
பரிவுடன்

வைட்டல்

வாடிக்கையாளர்
உள்ளது.

அதிை

என்பது

அனுபவித்தல்

உங்ைளுகடயகதப்

என்பது

வசகவயிலும்

அளவு

ைற்றவர்ைளுகடய

அகனத்து

முக்ைியைான

ைனவைியும்

வவதகனயும்

ைற்றும்

வபான்று
சிறப்பான

அம்சைாை
கைாண்ட
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ஒரு வாடிக்கையாளராை ைற்கறாரு நபர் இருக்கும்வபாது இது
குறிப்பாை முக்ைியைானதாைின்றது.
பரிவு

என்பதன்

கபாருள்

உங்ைளுக்கு

உடன்பாடு

இல்கைகயன்றாலும் கூட ைற்றவர்ைள் என்ன கசால்ைிறார்ைள்
என்பகத

அகைதியாைவும்,

வைட்டல்

ைற்றும்

முழுகையான

ைவனித்தல்

என்பகதக்

ைவனத்துடனும்
குறிக்ைின்றது.

சாதாரணைாை தகையாட்டுவதன் மூைவைா, அல்ைது “புரிைிறது”
அல்ைது

“அப்படியா”

என்பன

வபான்ற

கசாற்கறாடர்ைகள

பயன்படுத்துவதன் மூைவைா ஒருவர் அகதச் கசய்ய முடியும்.
சுய-பரீட்கே 5

பின்வருவனவற்றில் எது கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டைின் ஒரு கூறு
அல்ை?
I.

சிறந்த ைவனம் கசலுத்துதல்

II. ைிை அதிைாை முன்கூட்டிவய தீீ்ர்ைானிப்பவராை இருத்தல்
III. பரிவுடன் வைட்பது

IV. கபாருத்தைாை பதிைளித்தல்
F. நன்கனைிோர் நடத்கத
1. ைண்சணாட்டம்
சிறிது ைாைைாை, வணிைத்தின் ஏற்புகடகைைள் குறித்த தீவிரைான
பிரச்சிகனைள்

பற்றிய

ைருத்துக்ைள்

கதரிவிக்ைப்படுைின்றன,

ஏகனனில் முகறயற்ற நடத்கத குறித்த தைவல்ைள் அதிைரித்து
வருைின்றன. உைைின் ைிைப்கபரிய சிை நிறுவனங்ைள் கபாய்யான
ைணக்குைள்

ைற்றும்

வநர்கையற்ற

தணிக்கைச்

சான்றிதழ்ைள்

வாயிைாை ஏைாற்றியிருப்பது ைண்டறியப்பட்டுள்ளது. வங்ைிைளின்
நிதிைள்

சிை

அவர்ைளுகடய

நண்பர்ைளின்

வபராகசகய

நிர்வாைத்தினரால்

ஆதரிப்பதற்ைாை

தவறாைப்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதிைாரிைள் தங்ைளுகடய அதிைாரத்கத
தனிப்பட்ட

பைன்ைகள

வளர்த்துக்கைாள்வதற்கு

பயன்படுத்தியுள்ளனர். கபருைளவில், தங்ைளுகடய வவகைைகள

வைற்கைாள்வதற்ைாை சமுதாயத்தின் நம்பிக்கைகயப் கபற்றவர்ைள்
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அந்த

நம்பிக்கைக்குத்

துவராைம்

இகழத்துள்ளனர்.

தனிப்பட்ட

ஆக்ைிரைிப்புைளும் வபராகசைளும் நிைவுைின்றன.
அதன்

விகளவாை,

கபாறுப்புகடகை

ஆளுகை

ஆைியகவ

“நன்கனறி”

எனப்படுைின்றன.

வருைின்றன,

இகவ

பற்றிய

ைற்றும்

விவாதங்ைள்

அகனத்தும்

கூட்டாண்கை

அதிைரித்து

ஒன்றிகணந்து

‘தைவலைியும்

வணிைத்தில்

உரிகமச்

ேட்டம்’

என்பன சபான்ை ேட்டங்ைளும், ’கபாதுநலன் வழக்கு’ என்பன
சபான்ை

சமம்பாடுைளும்

ஆளுகைகயயும்

ைருதப்படுைின்ைன.
நன்கனறி

கபறுவதற்ைான

நடத்கத

வழிவகுக்ைின்றது.

ேிைந்த

கபாறுப்புகடகமகயயும்

முக்ைியமான

தானாைவவ

ைருவிைளாை

சிறந்த

ைனச்சாட்சியுடனும்

ஆளுகைக்கு

வநர்கையுடனும்

ஒருவர்

தன்னுகடய ைடகைகயச் கசய்யும்வபாது, அங்கு சிறந்த ஆளுகை
இருக்ைின்றது.
குகறவான

நன்கனறியற்ற

நடத்கதயானது

பிரச்சிகனைகளயும்,

பிரச்சிகனைகளயும்

ைற்றவர்ைளுக்குக்

தனக்கு

ஏற்படுத்துைின்றது.

ஒருவர்

அதிைைான

தன்னுகடய

அலுவைை நிகைகையின் வாயிைாை சுய-நைனுக்ைாைச் கசயல்பட
முயற்சிக்கும்வபாது,

அங்கு

வதான்றுைின்றது.

கநறிமுகறயற்ற

ஒருவருகடய

நடத்கத

நைன்ைகளக்

ைவனித்துக்கைாள்வதில் தவறில்கை. ஆனால் ைற்றவர்ைளுகடய
நைன்ைகள விகைகைாடுத்து அவ்வாறு கசய்வது தவறானதாகும்.

ைாப்பீடு என்பது நம்பிக்கையின் வணிைம் ஆகும். கசாத்து ைற்றும்

நன்கனறி குறித்த பிரச்சிகனைள் இந்தக் ைாப்பீட்டு வணிைத்தில்
ைிைவும்

முக்ைியைானகவைளாகும்.

வாடிக்கையாளர்ைள்
வகையில்

வருங்ைாை
பூர்த்தி

தவறான

ைாப்பீட்கட
தைவல்

வாடிக்கையாளரின்
கசய்யக்கூடிய

பரிந்துகரக்ைப்படவில்கை
தவறாைிவிடுைின்றது.

வாங்குவதற்குத்

கைாடுக்கும்வபாவதா

வருங்ைாை
தூண்டும்

அல்ைது

அகனத்துத்

வதகவைகளயும்

என்றாவைா

விஷயம்

ைாப்பீட்டுத்

திட்டம்

ஒருவருகடய சுய பைன்ைள் ைற்றவர்ைளுகடய பைன்ைகள விட
முக்ைியைானதாைக்

ைருதப்படும்வபாது

நன்கனறியற்ற

நடத்கத
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நிைழ்ைின்றது.

ஐஆர்டிஏ-வால்

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

பல்வவறு

நன்கனறிக்

விதிைளில்

வைாட்பாடு,

நன்கனறி

நடத்கதகய வநாக்ைி வழிைாட்டப்பட்டுள்ளது (அத்தியாயம் 4இல்
விவாதிக்ைப்பட்டுள்ளது).
நன்கனறிக்
என்பகத

ஒவ்கவாரு
இருக்கும்

வைாட்பாடு

உறுதிப்படுத்துவதற்கு
பிரிகவயும்

அவத

பிரதிநிதிைளும்
நைன்ைகள

எந்த

சையம்,

பின்பற்றப்படும்.

நன்கனறிக்

அறிந்திருப்பது
ைாப்பீட்டு

எப்கபாழுதும்

ைனதில்

வகையிலும்

எதிர்ைாை

வைாட்பாட்டின்

முக்ைியைானதாை

நிறுவனமும்

கைாண்டிருந்தால்,

ைாப்பீட்டு

ைீ றப்படவில்கை

நிறுவன

அதன்

வாடிக்கையாளரின்

அது

தானாைவவ

அதிைாரிைள்

வாடிக்கையாளர்ைளின் நைன்ைகள விட வணிைத்தின் இைக்குைள்
குறித்துக்

ைவகை

கைாள்ளும்வபாது

தவறாைிவிடுைின்றன.

விஷயங்ைள்

2. ேிைப்பியல்புைள்
நன்கனறி நடத்கதயின் சிை சிறப்பியல்புைளாவன:
அ) ஒருவருகடய

வநரடி

அல்ைது

ைகறமுை

பைன்ைளுக்கு

வைைாை வாடிக்கையாளரின் சிறப்பான நைன்ைளில் ைவனம்
கசலுத்துதல்
ஆ)

வாடிக்கையாளர்
தனிப்பட்ட

கவத்திருத்தல்

குறித்து

தைவல்ைகளயும்

இ) வாடிக்கையாளர்ைள்
எடுக்ை

உண்கைைகளயும்

ைற்றும்

நம்பிக்கையாை

தங்ைளுகடய

தைவைறிந்த

முக்ைியைானதாை

உதவுவதற்ைாை,

முழுகையாைவும்

அளவிலும் கவளிப்படுத்துதல்
பின்வரும்

வணிை

ைிை

ைற்றும்

கைாள்ளுதல்
முடிவுைகள

அகனத்து

சூழ்நிகைைளில்

விட்டுக்கைாடுப்பதற்ைான சாத்தியம் இருக்ைைாம்:

ைருத்தில்

அகனத்து

வபாதுைான
நன்கனறிைகள
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a) இரண்டு திட்டங்ைளுக்ைிகடவய வதர்ந்கதடுத்தல், இவற்றில்
ஒன்று

ைற்றகத

விட

ைைிஷன் தருைின்றது

குகறவான

b) தற்வபாதுள்ள

ஒரு

c) ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்துக்குத்

பாைிசிகய

ப்ரீைியம்

அல்ைது

இகடநிறுத்திவிட்டு

புதிய

கதரிந்தால்,

அது

ஒன்கற எடுப்பதற்ைாை பரிந்துகர கசய்யத் தூண்டுதல்
வாடிக்கையாளரின்

அல்ைது

ஈடுக்வைாரல்

பயனாளிைளின்

நைன்ைளில் எதிர்ைகறயான பாதிப்பிகன ஏற்படுத்தக்கூடிய
சூழ்நிகைைள் குறித்து அறிந்திருத்தல்
சுய-பரீட்கே 6

பின்வருவனற்றில்

எது

நன்கனறி

நடத்கதயின்

சிறப்பியல்பு

அல்ை?
I.

ஒரு

தைவைறிந்த

முடிகவடுக்ை

உதவுவதற்கு வபாதுைான கசய்திைகளத்

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு
கதரிவித்தல்

II. வாடிக்கையாளரின் வணிைம் ைற்றும் தனிப்பட்ட தைவல்ைளின்
இரைசியத்தன்கைகயப் பராைரித்தல்

III. வாடிக்கையாளரின்

கபரிதாைக் ைருதுதல்

IV. தன்னுகடய
கபரிதாைக்

நைன்ைகள

நைகன

விட

விட

தன்னுகடய

வாடிக்கையாளரின்

நைகன
நைகனப்
ைருதுதை
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சுருக்ைம்
1) ைற்ற துகறைகள விட ைாப்பீட்டுத் துகறயில் வாடிக்கையாளர்
வசகவ

ைற்றும்

உறவுைளின்

பங்கு

என்பது

ைிை

முக்ைியைானதாை உள்ளது.

2) வசகவத் தரத்தின் முக்ைியைான குறிைாட்டிைள் நம்பைத்தன்கை,
உறுதி,

உடனடியாைச்

கசயல்படுதல்,

பரிவு

ைற்றும்

கதாட்டு

உணரக்கூடியகவ ஆைியவற்கற உள்ளடக்ைியுள்ளன.

3) வாடிக்கையாளர்

வாழ்நாள்

ைதிப்பு

என்பது

நீண்ட

ைாை

அடிப்பகடயில் வாடிக்கையாளருடன் ஒரு வலுவான உறகவ
உருவாக்குவதிைிருந்து

கபறப்படும்

கபாருளாதார

பைன்ைளின்

கூட்டல் ஆகும்.

4) வாடிக்கையாளர்

வசகவகயப் கபாறுத்தவகர ஒரு

முைவரின் பங்கு முற்றிலும் முக்ைியைானதாகும்.

5) குகறதீர்

வைைாண்கை

கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது,
கையக்

அது

ைளஞ்சியைாைவும்,

முகறைகள

(IGMS)

அகைப்பு

ைாப்பீட்டுக்

ஐஆர்டிஏ-வால்

குகறதீர்

துகறயிலுள்ள

ைண்ைாணிப்பதற்ைான

ைாப்பீட்டு

ஒரு

தைவைின்

குகறதீர்ப்பு

ைருவியாைவும்

கசயல்படுைின்றது.

6) ைாப்பீடு

கபற்றவருக்கும்

ைாப்பீடு

அளிப்பவருக்கும்

இகடவயயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூைம், குறிப்பிடப்பட்ட
விதிமுகறைளுக்குள்

ைாப்பீட்டு

குகறதீர்

அதிைாரி

ஒரு

ைத்தியஸ்தராைவும் ஆவைாசைராைவும் கசயல்படுைிறார்.

7) கசயல்திறன்ைிக்ை
ைருத்துக்ைகளத்

வைட்டல்

என்பது

கதரிவித்தல்

ைவனம்
ைற்றும்

கசயல்படுதல் ஆைியவற்கற உள்ளடக்ைியுள்ளது.

8) நன்கனறி

நடத்கத

என்பது

தன்

கசலுத்துதல்,
அதற்வைற்பச்

நைன்ைளுக்கு

வாடிக்கையாளரின் நைன்ைகள முன்னிகைப்படுத்துவது.

முக்ைியச் கோற்ைள்
i)

வசகவத் தரம்

ii)

பரிவு

iii)
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ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS)

முன்

iv)

நுைர்வவார் பாதுைாப்புச் சட்டம், 1986

v)

ைாவட்ட நுைர்வவார் ைன்றம்

vi)
vii)
viii)
ix)

ைாப்பீட்டு குகறதீர் அதிைாரி
உடைகசவு

கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டல்
நன்கனறி நடத்கத

சுயபரீட்கேக்ைான பதில்ைள்பதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
வாடிக்கையாளர்
அடிப்பகடயில்

வாழ்நாள்

ைதிப்பு

வாடிக்கையாளருடன்

உருவாக்குவதிைிருந்து

கபறப்படும்

என்பது

ஒரு

நீண்ட

வலுவான

கபாருளாதார

ைாை

உறகவ

பைன்ைளின்

கூடுதல் ஆகும்.
பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
மூன்றாம்

நபர்

கபாறுப்புக்ைான

வாைனக்

ைாப்பீடு

சட்டப்படி

ைட்டாயைானதாகும், எனவவ அதுகுறித்த விவாதம் வதகவயில்கை
பதில் 3
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
நுைர்வவார் பாதுைாப்புச் சட்டம், 1986இன்படி, ைறுவிற்பகன கசய்யும்
வநாக்ைத்துடன் கபாருட்ைள் வாங்கும் ஒரு நபகர நுைர்வவார் என
வகைப்படுத்த முடியாது.
பதில் 4
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ஆவராக்ைியைான

வாடிக்கையாளர்

உறவிகன

உருவாக்குவதற்கு

அவநம்பிக்கை உதவாது.
பதில் 5
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
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ைிை அதிைைாை முன்கூட்டிவய தீர்ைானிப்பவராை இருத்தல் என்பது
கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டைின் ஒரு கூறு அல்ை.
பதில் 6
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
வாடிக்கையாளரின்

நைன்ைளுக்கு

முன்னால்

தன்னுகடய

நைன்ைகளக் ைருதுதல் என்பது நன்கனறி நடத்கத அல்ை.
சுயசதர்வு சைள்விைள்சைள்வி 1
____________ ஒரு உறுதியான கதாட்டு உணரக்கூடிய கபாருள்.
I. ைாளிகை
II. ைாப்பீடு

III. கைாகபல் கதாகைவபசி
IV. ஜீன்ஸ் ஒரு வஜாடி
சைள்வி 2
_______________ வசகவ தரத்தின் குறிைாட்டி இல்கை.
I. புத்திசாைித்தனம்
II. நம்பைத்தன்கை
III. பரிவு

IV. கேயல்படுதல்
சைள்வி 3
இந்தியாவில் _______________ ைாப்பீடு ைட்டாயைாகும்.
I. வைாட்டார் மூன்றாம் தரப்பு ைடப்பாடு
II. வடுைளுக்ைான
ீ
தீ ைாப்பீடு

III. உள்நாட்டு சுற்றுைாவிற்கு சுற்றுைா ைாப்பீடு
IV. தனிநபர் விபத்து
சைள்வி 4
ைாப்பீடு

கசைகவ

குகறக்கும்

முகறைளில்

ஒன்று

__________

ஆைிறது
I. ைறுைாப்பீடு
77

II. ைழிவுத்கதாகைைள்
III. இகண-ைாப்பீடு
IV. தள்ளுபடி
சைள்வி 5
அவரது

ைாப்பீடு

பற்றிய

புைார்

உள்ள

ஒரு

வாடிக்கையாளர்

__________ மூைம் ஐஆர்டிஏ-ஐ அணுைைாம்
I. ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS)
II. ைாவட்ட நுைர்வவார் ைன்றம்

III. ைாப்பீட்டு குகறதீர் அதிைாரி

IV. ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) அல்ைது
ைாவட்ட நுைர்வவார் அல்ைது ைாப்பீட்டு குகறதீர் அதிைாரி
சைள்வி 6
நுைர்வவார் பாதுைாப்பு சட்டம் வைற்கைாள்வது :
I. ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு எதிரான புைார்
II. ைகடக்ைாரர்ைள் ைீ து புைார்

III. பிராண்டிற்கு எதிரான புைார்

IV. ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள், பிராண்டு ைற்றும் ைகடக்ைாரர்ைள் ைீ து
புைார்
சைள்வி 7
___________
ைற்றும்

-ற்கு

ஈடுக்

கபாருட்ைள்

வைாரல்

அல்ைது

கதாகை

20

வசகவைளின்

ைட்சம்

வழக்குைகள ஏற்றுக்கைாள்ளும் அதிைாரம் உள்ளது

வகர

ைதிப்பு
உள்ள

I. உயர் நீதிைன்றம்

II. ைாவட்ட ைன்றம்
III. ைாநிை ஆகணயம்
IV. வதசிய ஆகணயம்
சைள்வி 8
வாடிக்கையாளர் உறவில் முதல் வதாற்றத்கத உருவாக்குவது :
I. நம்பிக்கையாை இருப்பது

II. சரியான வநரத்தில் வருவது
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III. ஆர்வம் ைாட்டுவது
IV. வநரத்தில் வருவது, ஆர்வம் ைாட்டுவது ைற்றும் நம்பிக்கையாை
இருப்பது

சைள்வி 9
சரியான அறிக்கைகய வதர்ந்கதடுக்ைவும்:
I.

ைாப்பீடு விற்கும் வபாது நன்வனறி நடத்கத சாத்தியைற்றது

II. நன்கனறி நடத்கத ைாப்பீடு முைவர்ைளுக்கு அவசியம் இல்கை
III. நன்கனறி

நடத்கத

முைவர்

நம்பிக்கை வளர உதவுைிறது

IV. நன்கனறி

நடத்கத

எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது

உயர்

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு

நிர்வாைிைளால்

இகடவய
ைட்டுவை

சைள்வி 10
ைவனம் கசலுத்தி வைட்பதில் அடங்குவது:
I.

வபசுபவர் கூறுவகதக் ைவனைாை வைட்பது

II. அவ்வப்வபாது தகையாட்டுவது ைற்றும் புன்னகைப்பது
III. ைருத்துக்ைகள வழங்குதல்
IV. வபசுபவர்

கூறுவகதக்

ைவனைாை

வைட்பது,

அவ்வப்வபாது

தகையாட்டுவது ைற்றும் புன்னகைப்பது ைற்றும் ைருத்துக்ைகள
வழங்குதல்

சுயசைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் சதர்வுபதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ைாப்பீடு கதாட்டு உணரக்கூடிய கபாருளில்கை
பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
புத்திசாைித்தனம்

வசகவ தரத்தின் குறிைாட்டி இல்கை.
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பதில் 3
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
இந்தியாவில்

ைட்டாயைாகும்.

வைாட்டார்

மூன்றாம்

தரப்பு

ைடப்பாடு

ைாப்பீடு

பதில் 4
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ைாப்பீடு

கசைகவ

ைழிவுத்வதாகை.

குகறக்கும்

முகறைளில்

ஒன்று

பாைிசியின்

பதில் 5

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
அவரது

ைாப்பீடு

பற்றிய

புைார்

உள்ள

ஒரு

வாடிக்கையாளர்

ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS)
ஐஆர்டிஏ-ஐ அணுைைாம்

மூைம்

பதில் 6
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
நுைர்வவார் பாதுைாப்பு சட்டம் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள், பிராண்டு
ைற்றும் ைகடக்ைாரர்ைள் ைீ து வரும் புைார்ைகள கையாளுைிறது.
பதில் 7
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ைாவட்ட ைன்றத்திற்கு கபாருட்ைள் அல்ைது வசகவைளின் ைதிப்பு
ைற்றும்

ஈடுக்

வைாரல்

கதாகை

20

ைட்சம்

வழக்குைகள ஏற்றுக்கைாள்ளும் அதிைாரம் உள்ளது

வகர

உள்ள

பதில் 8
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
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வாடிக்கையாளர் உறவில் வநரத்தில் வருவது, ஆர்வம் ைாட்டுவது
ைற்றும்

நம்பிக்கையாை

உருவாக்குைிறது.

இருப்பது

முதைாவது

வதாற்றத்கத

பதில் 9
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
நன்கனறி

நடத்கத

முைவர்

நம்பிக்கை வளர உதவுைிறது

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு

இகடவய

கூறுவகதக்

ைவனைாை

பதில் 10
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ைவனம்

கசலுத்தி

வைட்பதில்

வபசுபவர்

வைட்பது, அவ்வப்வபாது தகையாட்டுவது ைற்றும் புன்னகைப்பது
ைற்றும் ைருத்துக்ைகள வழங்குதல்.
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அத்தியாயம் 3
குகற தீ ர்க்கும் நுட்பம்

அத்தியாய அைிமுைம்
வாடிக்கையாளர்ைளின்
ைற்றும்

எதிர்பார்ப்புைள்

வழங்ைப்படும்

வசகவ

உள்ள இன்கறய சூழைில்,

கதாடர்ந்து

உயர்ைின்ற

அதிருப்தி

எப்வபாதுவை

தரத்தில்

ைாப்பீட்டு துகற அடிப்பகடயில் ஒரு

வசகவ துகறயாைவவ உள்ளது. அங்கு கதாடர்ச்சியான தயாரிப்பு
ைண்டுபிடிப்பு

ைற்றும்

நவன
ீ

கதாழில்நுட்பத்தின்

உதவியுடன்

வாடிக்கையாளர் வசகவ தரத்தில் குறிப்பிடத்தக்ை முன்வனற்றம்

வந்த வபாதிலும், வாடிக்கையாளர் அதிருப்தி ைற்றும் தாழ்வான
பிரதிபைிப்பு

மூைம்

இது

வைாசைாை

பாதிக்ைப்படுைிறது.

இந்த

நிகைகைகய உணர்ந்த அரசு ைற்றும் ஒழுங்குயகைப்பாளர் பை
முயற்சிைகள எடுத்துள்ளனர்.
ஐஆர்டிஏ

ஒழுங்குவிதிைளில்

ஒரு

நுைர்வவாருக்கு

வழங்ை

“ைீ ள்வரு

(டர்ன்அரவுண்ட்)

வைியுறுத்தப்பட்டுள்ளன.

வவண்டிய

இது

ைாப்பீட்டு

பல்வவறு

வசகவைளில்

வநரங்ைள்”

ஐஆர்டிஏ-வின்

நிறுவனம்
(TAT)

(பாைிசிதாரர்ைளின்

நைன்ைகள பாதுைாக்கும் ஒழுங்குவிதிைள்) 2002 -இன் பகுதியாை
உள்ளது.

ைாப்பீட்டு

நுட்பங்ைகள

நிறுவனங்ைள்

கைாண்டிருக்ை

பயனுள்ள

வவண்டும்

குகற

ைற்றும்

அதற்ைான வழிைாட்டுதல்ைகளயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தீர்க்கும்

ஐஆர்டிஏ

ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
A. குகற தீர்க்கும் நுட்பம் – நுைர்வவார் நீதிைன்றங்ைள், குகறதீர்
அதிைாரி (Ombudsman)
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A. குகை தீர்க்கும் நுட்பம் – நுைர்சவார் நீ திமன்ைங்ைள், குகைதீர்

அதிைாரி (Ombudsman)

1.

ஒருங்ைிகணந்த குகைதீர் சமலாண்கம அகமப்பு (Integrated
Grievance Management System -IGMS)

ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) ஐஆர்டிஏவால் கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது, அது ைாப்பீட்டுக் குகறதீர் தைவைின்
கையக்

முகறைகள

ைளஞ்சியைாைவும்,

துகறயிலுள்ள

ைண்ைாணிப்பதற்ைான

ஒரு

கசயல்படுைின்றது.
பாைிசிதாரர்ைள்
அகைப்பில்

தங்ைளுகடய

பதிவு

கசய்த

பிறகு

பாைிசி

குகறதீர்ப்பு

ைருவியாைவும்

விவரங்ைகள

அவர்ைளுகடய

இந்த

புைார்ைகளப்

பதிவு கசய்ய முடியும். புைார்ைள் பின்னர் கதாடர்புகடய ைாப்பீட்டு
நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி கவக்ைப்படுைின்றன.
குகை தீர்க்கும் நுட்பம்
புைார்ைள் ைற்றும் அவற்கறத் தீர்ப்பதற்ைாை எடுத்துக்கைாள்ளப்படும்
வநரம்

ஆைியகவ

குறித்து IGMS ைண்ைாணிக்ைின்றது.

புைார்ைகள

பின்வரும் இகணயதள இகணப்புக்குச் கசன்று பதிவு கசய்யைாம்:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2.

நுைர்சவார் பாதுைாப்புச் ேட்டம், 1986

முக்ைியமானகவ
இந்தச் சட்டம் “நுைர்வவாரின் உரிகைைளுக்குச் சிறந்த முகறயில்
வழங்குவதற்ைாைவும்,
ைாண்பதற்ைாை

ஆகணயங்ைகள
வகுப்பதற்ைாைவும்”
நுைர்வவார்

நுைர்வவார்

நுைர்வவார்

பிரச்சிகனைளுக்குத்

குழுக்ைள்

ஏற்படுத்துவதற்ைான

நிகறவவற்றப்பட்டது.

பாதுைாப்பு

(திருத்த)

சட்டம்,

ைற்றும்

இந்தச்

தீர்வு

இதர

விதிைகள

சட்டைானது

(Consumer

Protection

(Amendment)) 2002-இன் மூைம் திருத்தம் கசய்யப்பட்டுள்ளது.
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இந்தச்

சட்டத்தின்

ைீ ழ்

வழங்ைப்பட்டுள்ள

சிை

வகரயகறைள்

பின்வருைாறு:
வகரயகை
“வசகவ” என்பது சாத்தியமுள்ள பயனர்ைளுக்கு ைிகடக்ைக்கூடிய
எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்ைியுள்ளது, வைலும் இது வங்ைி,

நிதி நிறுவனம், ைாப்பீடு, வபாக்குவரத்து, கசயைாக்ைம், ைின்சாரம்
அல்ைது

தங்குைிடம்

இதர

ஆற்றல்

அல்ைது

வழங்ைல்,

கபாழுதுவபாக்கு, வைளிக்கை
தைவல்ைகள

கதாடர்புகடய
இைவசைான

இரண்டும்,

தருவித்துக்

அல்ைது

வட்டு
ீ

கசய்திைள்

கைாடுத்தல்

ஏற்பாடுைகள

அல்ைது

உணவுவிடுதி

உள்ளடக்ைியுள்ளது.

தனிப்பட்ட

வசகவ

அல்ைது

ைட்டுைானம்,

அல்ைது

இதர

ஆனால்

இது

ஆைியவற்றுடன்

ஒப்பந்தத்தின்

ைீ ழ்

வழங்ைக்கூடிய எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்ைாது.
ைாப்பீடு என்பது ஒரு வசகவயாைச் வசர்க்ைப்பட்டுள்ளது
“நுைர்வவார்” என்பவர்:


சலுகை

நிைித்தைாை

அத்தகைய
ஆவார்.

ஏவதனும்

கபாருகள

கபாருட்ைகள

ஆனால்

வணிை

கபறக்கூடிய

ஒரு

ஒரு

ைாரணத்துக்ைாை

ஒருவர்

அல்ைது

வநாக்ைத்துக்ைாைவவா

வசர்க்ைப்படவில்கை, அல்ைது
ஏவதனும்

அல்ைது

பயன்படுத்தக்கூடிய

ைறுவிற்பகனக்ைாைவவா

கபாருட்ைகளப்


வாங்ைக்கூடிய

அத்தகைய

நபர்

வவறு

அத்தகைய

இதில்

வசகவைகள

வாடகைக்கு அைர்த்துபவர் அல்ைது கபறக்கூடியவர், வைலும்

இது அத்தகைய வசகவைளினால் பைன் கபறுபவர்ைகளயும்
உள்ளடக்ைியுள்ளது.
‘குகைபாடு’
சட்டத்தின்

பின்பற்றும்
கதாடர்பாை

என்பது
ைீ ழ்

ஏவதனும்

பராைரிப்பதற்கு,

வகையில்

ஒரு

அல்ைது

பராைரிப்பதற்குத்

சட்டத்தினால்

அல்ைது

வவறு

ஒரு

ஒப்பந்தத்கதப்

ஏவதனும்

வதகவப்படும்

அல்ைது
வசகவ

கசயல்திறனின்

தரத்திலும், இயல்பிலும் ைற்றும் முகறயிலும் ஏற்படும் ஏவதனும்
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தவறு,

நிகறவின்கை,

பற்றாக்குகற

ஆைியவற்கறக்

குறிக்ைின்றது.
'புைார்'

என்பது

புைாரளிப்பவரால்

எழுத்துப்பூர்வைாை

கதரிவிக்ைப்படும் பின்வரும் குற்றச்சாட்டுைகளக் குறிப்பிடுைின்றது:


வநர்கையற்ற

வர்த்தை

நகடமுகற

அல்ைது

தகட

கசய்யக்கூடிய வர்த்தை நகடமுகற பின்பற்றப்பட்டுள்ளது


அவர்

அதற்கு

வாங்ைிய

கபாருட்ைளில்

வைற்பட்ட

பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார்


இருக்கும்

ஒன்று

குகறபாடுைளால்

அல்ைது

அவர்

அவர் வாடகைக்கு அைர்த்திய அல்ைது கபற்ற வசகவைளில்
இருந்த

குகறபாட்டினால்

ஏவதனும்

ஒரு

வகையில்

அவர்

பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார்.


சட்டத்தால் நிர்ணயிக்ைப்பட்டகத விட அல்ைது பாக்கைட்டில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளகத
விற்ைப்படுைின்றது.



பயன்படுத்தும்வபாது
விகளவிக்ைக்கூடிய

விட

அதிை

உயிருக்கும்
கபாருட்ைள்,

விகையில்

பாதுைாப்புக்கு
அத்தகைய

ஆபத்து

கபாருட்ைளின்

உள்ளடக்ைங்ைள், அவற்கறப் பயன்படுத்தும் முகற ைற்றும்

விகளவுைள் ஆைியகவ கதாடர்பான தைவல்ைகள வர்த்தைர்
கதரிவித்தாை வவண்டும் என்ற சட்ட விதிைகள ைீ றி அகவ
கபாதுைக்ைளுக்கு வழங்ைப்படுைின்றன.
'நுைர்சவார்

வழக்கு'

கசய்யப்பட்டுள்ளவதா,
ைறுக்ைக்கூடிய

என்பது
அவர்

அல்ைது

யாருக்கு

புைாரில்

எதிர்த்து

உள்ள

எதிராை

புைார்

குற்றச்சாட்டுைகள

வாதிடக்கூடிய

ஒரு

நிைழ்வு

ஆகும்.
அ) நுைர்சவார் வழக்கு குகைதீர்த்தல் முைகமைள்
“நுைர்வவார்

வழக்கு

ைாவட்டத்திலும்,

குகறதீர்த்தல்

ஒவ்கவாரு

முைகைைள்”

ைாநிைத்திலும்,

அளவிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்கவாரு

ைற்றும்

வதசிய

i. மாவட்ட மன்ைம்
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இந்த

ைன்றம்

கபாருட்ைள்

20

இைட்சம்

அல்ைது

ரூபாய்

வசகவைள்

வகரயிைான

ைற்றும்

வைாரப்படும்

இழப்பீடு ஆைியகவ கதாடர்பான வழக்குைகள ைட்டுவை
நடத்துைின்றது.


ைாவட்ட ைன்றம்

தன்னுகடய ஆகணகய / தீர்ப்பிகன

கசயல்படுத்தக்வைாரி குடிகை நீதிைன்றத்துக்கு (Civil Court)
அனுப்பக்கூடிய அதிைாரத்கதப் கபற்றுள்ளது.
ii. மாநில ஆகணயம்:


இந்த

குகறதீர்

ஆகணயம்

இது

ைாவட்ட

அசல்,

வைல்முகறயீட்டு

ைற்றும் ைண்ைாணிப்பு அதிைாரங்ைகளப் கபற்றுள்ளது.


ைன்றங்ைளிைிருந்து

வரும்

முகறயீடுைகளயும் விசாரிக்ைின்றது.


வைலும்,

இது

20

இைட்சம்

ரூபாய்க்கும்

வைல்

அதிைைான,

ஆனால் 100 இைட்சம் ரூபாய்க்கும் ைிைாத ைதிப்புகடய
கபாருட்ைள் அல்ைது வசகவைள் ைற்றும் இழப்பீடு குறித்த
வழக்குைகளயும் வநரடியாை ஏற்றுக்கைாள்ைிறது.


இதனுகடய

ைற்ற

அதிைாரங்ைளும்

ஆற்றல்ைளும்

ைாவட்ட குகறதீர் ைன்றத்கத ஒத்ததாகும்.
ii. சதேிய ஆகணயம்
இந்தச்

சட்டத்தின்

ைீ ழ்

நிறுவப்பட்டுள்ள

வதசிய ஆகணயம் ஆகும்.


இது

அசல்,

இது

ைாநிை

வைல்முகறயீட்டு

அதிைாரங்ைகளப் கபற்றுள்ளது.


ஆகணயம்

இறுதி

ைற்றும்

வழங்ைிய

ஆகணயம்
ைண்ைாணிப்பு

ஆகணைள்

குறித்த

வைல் முகறயீட்டு வழக்குைகள விசாரிக்ைின்றது, வைலும்
100

இைட்ச

கபாருட்ைள்

/

ரூபாய்க்கு

வசகவைள்

வைற்பட்ட

ைற்றும்

ைதிப்புகடய

இழப்பீடு

வழக்குைகள வநரடியாை ஏற்றுக்கைாள்ைிறது.


இது

ைாநிை

ஆகணயத்கதக்

அதிைாரத்கதயும் கபற்றுள்ளது.

குறித்த

ைண்ைாணிக்கும்
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இந்த மூன்று முைகைைளும் குடிகை நீதிைன்றத்தின் (Civil Court)
அதிைாரத்கதப் கபற்றுள்ளது.

படம் 1

குகை தீர்ப்பதற்ைான சேனல்ைள்

ஆ) ஒரு புைார் பதிவு கேய்வதற்ைான நகடமுகை
வைவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று குகறதீர் முைகைைளிலும்
புைார்

பதிவு

கேய்வதற்ைான

நகடமுகை

ைிைவும்

எளிதானதாகும். ஒரு புைாகரப் பதிவு கசய்வதற்வைா, அல்ைது
ைாநிை அல்ைது வதசிய ஆகணயத்தில் வைல்முகறயீடு பதிவு
கசய்வதற்வைா எந்தக் ைட்டணமும் ைிகடயாது. முகறயீட்டாளர்

தானாைவவா அல்ைது அவருகடய அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட முைவர்
மூைவைா

புைாகரப் பதிவு கசய்யைாம்.

அகத

வநரில் வந்து

பதிவு கசய்யைாம் அல்ைது தபாைில் கூட அனுப்பைாம். புைார்

பதிவு கசய்வதற்கு எந்த ஒரு வழக்ைறிஞரும் வதகவயில்கை
என்பது குறிப்பிடத்தக்ைதாகும்.

இ) நுைர்சவார் குகைதீர் மன்ை ஆகணைள்
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புைாரில்

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

ஒன்றினால்

புைார்

பாதிப்பகடந்துள்ளதாை
புைாரில்

ஏவதனும்

ஆகணயம்

ைருதினாவைா,

ஏவதனும்

அல்ைது

வழிைாட்டக்கூடிய

vi. முகறயீட்டாளர்

கசலுத்திய

ைன்றம் கவளியிடும், அகவயாவன:
அதற்ைான

அல்ைது
குறித்த

கசய்வதற்கு

ஆகணகய

குகறதீர்

(அல்ைது

ைாப்பீட்டு

விகல,

ப்ரீைியம்),

கபாருள்

பின்வருபகவைளில்

பைவற்கறச்

எதிர்தரப்பினருக்கு

எனில்

வசகவைள்

நிரூபிக்ைப்பட்டாவைா,

ஒன்கற

ஏவதனும்

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

குற்றச்சாட்டுைள்

குகறபாடுைளில்

ைட்டணம்

ஆைியவற்கற

அவருக்கு திருப்பிக் கைாடுத்தல்

vii. எதிர்த்

தரப்பினரின்

நுைர்வவாருக்கு

ஏற்பட்ட

ைவனக்குகறவின்
ஏவதனும்

ைாரணைாை

இழப்பு

அல்ைது

ைாயத்துக்ைாை இழப்பீ ட்டுத் கதாகை வழங்குதல்

viii. பிரச்சிகனக்குரிய

வசகவைளில்

உள்ள

அல்ைது பற்ைாக்குகைைகள அைற்றுதல்

ix. நியாயமற்ை

கசய்யக்கூடிய

வர்த்தை

வர்த்தை

நகடமுகை

குகறபாடுைள்
அல்ைது

நகடமுகறைகள

தகட

நிறுத்துதல்

அல்ைது அவற்கற ைீ ண்டும் கசய்யாதிருத்தல்

x. உரிய

கேலவுத்கதாகைகய

முகறயீட்டாளருக்கு

வழங்குதல்
ஈ) புைாரின் இயல்புைள்
ைாப்பீட்டு

வணிைத்கதப்

ைன்றங்ைளிலும்
நுைர்சவார்

பதிவு

புைார்ைள்

கபாறுத்தவகர,

கசய்யப்படும்

பின்வரும்

முக்ைிய

மூன்று

குகறதீர்

கபரும்பாலான

வகைைளின்

ைீ ழ்

வருைின்றன:
vi. ஈடுவைாரல் தீர்வுைளில் ஏற்படும் தாைதம்
vii. ஈடுவைாரல்ைள் தீர்க்ைப்படாகை

viii. ஈடுவைாரல்ைள் தள்ளுபடி கசய்யப்படுதல்
ix. இழப்பு அளவு

x. பாைிசி விதிமுகறைள், நிபந்தகனைள் வபான்றகவ
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3.

ைாப்பீட்டு குகைதீர் அதிைாரி (The Insurance Ombudsman )

ைாப்பீட்டுச் சட்டம், 1983-இன் அதிைாரங்ைளின் ைீ ழ் ைத்திய அரசு

நவம்பர் 11, 1988 அன்று கவளியிட்ட அதிைாரப்பூர்வ அரசிதழில்
கவளியிடப்பட்ட
குகைதீர்த்தல்

ஒரு

அறிக்கையின்

விதிைள்

உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைாப்பீட்டுக்கும்,

இகணப்புைளுக்கும்,

(Public

மூைம்

Grievances

கபாதுமக்ைள்

இந்த விதிைள் ஆயுள் ைற்றும் கபாதுக்

ைாப்பீடுைளின்

அகனத்து

அதாவது,

தனிப்பட்ட

தனிப்பட்ட

முகறயில்

எடுக்ைப்பட்ட ைாப்பீடுைளுக்கும் கபாருந்துைின்றன.
ஈடுவைாரல்

புைார்ைகளயும்

1988

Rules),

தீர்வுைளுடன்
ைாப்பீட்டு

கதாடர்புகடய

நிறுவனங்ைளின்

அகனத்துப்

சார்பாை

கசைவு

குகறந்த, திறன்ைிக்ை ைற்றும் பாரபட்சைற்ற முகறயில் தீர்ப்பவத
இந்த விதிைளின் வநாக்ைம் ஆகும்.
ைாப்பீ டு

கபற்ைவருக்கும்

ைாப்பீ டு

அளிப்பவருக்கும்

இகடசயயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூலம், குைிப்பிடப்பட்ட
விதிமுகைைளுக்குள்

ைாப்பீ டு

குகைதீர்

அதிைாரி

ஒரு

மத்தியஸ்தராைவும் ஆசலாேைராைவும் கேயல்படுைிைார்.
முகையீட்கட ஏற்பதா அல்லது நிராைரிப்பதா என்பது குைித்த
ைாப்பீ டு குகைதீர் அதிைாரியின் முடிவு இறுதியானதாகும்.
அ) ைாப்பீ டு குகைதீர் அதிைாரியிடம் புைார் கேய்தல்
ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரியிடம் பதிவு கசய்யப்படும் எந்த ஒரு
புைாரும், முகறயீட்டாளருக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்பின் தன்கை

ைற்றும் அளவு குறித்த ைதிப்பீடு ைற்றும் வைாரப்படும் இழப்பீடு
ஆைியவற்றுடன்
அவற்கறயும்
கபற்றவவரா

வசர்த்து,

இகணத்து

அல்ைது

ஏவதனும்

எழுத்து

அவருகடய

ஆவணங்ைள்

சட்டப்பூர்வ

கைகயாப்பைிட்டு, ைாப்பீடு அளிப்பவரின்
அகைந்துள்ள

சட்ட

மூைைாை

ைாப்பீடு

வாரிசுைவளா

ைிகள / அலுவைைம்

அதிைாரத்துக்குட்பட்ட

அதிைாரிக்கு அனுப்பப்பட வவண்டும்.

இருப்பின்

விசாரகன
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பின்வரும் நிைழ்வுைளில் ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைார்
கசய்ய முடியும்:
iv. முகறயீட்டாளர்,
எழுத்து

ைாப்பீட்டு

மூைைாைத்

நிறுவனத்துக்கு

கதரிவித்திருந்து,

முன்னதாைவவ

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

பின்வருவனவற்கற வைற்கைாண்டிருந்தால்:
 புைாகர நிராைரித்திருந்தால், அல்ைது
 ைாப்பீடு

கபற்றவரின்

ைாதத்துக்குள்

எந்த

ஒரு

கபறவில்கை எனில்
v. ைாப்பீடு

அளிப்பவர்

புைாகரப்

கபற்ற

பதிகையும்

அளித்த

பிறகு

ஒரு

முகறயீட்டாளர்

பதிைால்

முகறயீட்டாளர்

திருப்தி அகடயவில்கை எனில்.

vi. ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

நிராைரித்த

வததியிைிருந்து

வருடத்துக்குள் புைார் கசய்யப்பட்டுள்ளது.

vii. எந்த

ஒரு

நீதிைன்றத்திலும்

ைன்றத்திலும்

அல்ைது

அல்ைது

தீர்ப்புக்ைாைவும்

நிலுகவயில் இல்கை.

ஒரு

நுைர்வவார்
அந்த

புைார்

ஆ)ைாப்பீ டு குகைதீர் அதிைாரியின் பரிந்துகரைள்
ைாப்பீடு

குகறதீர்

எதிர்பார்க்ைப்படும்

அதிைாரி

குறிப்பிட்ட

பின்பற்ற

ைடகைைள்

/

வவண்டுகைன

கநறிமுகறைள்

உள்ளன:
v. அத்தகைய

ஒரு

புைார்

கபறப்பட்ட

ஒரு

ைாதத்துக்குள்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

பரிந்துகரைள் கதரிவிக்ைப்பட வவண்டும்

vi. முகறயீட்டாளர்

ைற்றும்

இருவருக்குவை நைல்ைள் அனுப்பப்பட வவண்டும்

vii. அத்தகைய

பரிந்துகர

பரிந்துகரைகள

முகறயீட்டாளருக்கு

கதரிவிக்ை வவண்டும்

viii. ைாப்பீடு

கபறப்பட்ட

கபற்றவரின்

ஏற்புக்

15

நாட்ைளுக்குள்

எழுத்துப்பூர்வைாைத்

ைடிதத்தின்

நைல்

ைாப்பீடு

அளிப்பவருக்கு அனுப்பப்பட வவண்டும், வைலும் அத்தகைய
ஏற்புக்

ைடிதம்

கபற்ற

15

நாட்ைளுக்குள்

அவருகடய

எழுத்துப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் கபறப்பட வவண்டும்.
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இ) தீர்ப்புைள்
ைத்தியஸ்தம்

மூைைாை

கசய்யத்

வதகவயானகத

நியாயைானதாைவும்,

பிரச்சிகன

ைாப்பீடு

தீர்க்ைப்படாவிட்டால்,

கபற்றவரின்

இழப்கப

விட

ஈடு

அதிைைாை

இல்ைாைைிருப்பதாைவும் ைருதக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பிகன ைாப்பீடு
குகறதீர் அதிைாரி வழங்குவார்.
ைாப்பீடு

குகறதீர்

அதிைாரிைளின்

தீர்ப்புைள்

பின்வரும்

விதிைளால் ைட்டுப்படுத்தப் படுைின்றன:
i. தீர்ப்புத் கதாகை 20 இைட்சம் ரூபாய்க்கு ைிைாைல் இருக்ை

வவண்டும் (உதவித் கதாகைைள் ைற்றும் இதர கசைவுைள்
உட்பட)

ii. அத்தகைய

புைார்

கபறப்பட்ட

அத்தகைய

தீர்ப்பு

கபறப்பட்ட

ைாைத்துக்குள்
இறுதி

தீர்ப்பு

வததியிைிருந்து

வழங்ைப்பட

ைணக்குத்தீர்த்தல்

ஒரு

3

வவண்டும்,
ைாத

முகறயில்

ைாத

வைலும்

ைாைத்துக்குள்
தீர்ப்பிகன

முழுகையாைப் கபற்றதாை ைாப்பீடு கபற்றவர் ஒப்புதைளிக்ை
வவண்டும்.

iii. ைாப்பீடு அளிப்பவர் தீர்ப்பிகனப் பின்பற்றி நடக்ை வவண்டும்,

வைலும் அத்தகைய ஏற்புக்ைடிதம் கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள்
ைாப்பீடு

குகறதீர்

அனுப்ப வவண்டும்.

அதிைாரிக்கு

எழுத்து

மூைைான

தைவல்

iv. ைாப்பீடு கபற்றவர் அத்தகைய தீர்ப்பு ைிகடக்ைப் கபற்றகத
எழுத்து

மூைைாைத்

கதரிவிக்ைவில்கை

எனில்,

அளிப்பவர் அந்த தீர்ப்கபச் கசயல்படுத்த ைாட்டார்.

ைாப்பீடு

சுய-பரீட்கே 1

91

______________
கபாருட்ைள்

-ற்கு

ரூ.

அல்ைது

20

இைட்சம்

வசகவைள்

ரூபாய்

ைற்றும்

வகர

ைட்டுவை

வைாரப்படும்

இழப்பீடு

உள்ள புைார்ைகள ைட்டுவை ஏற்றுக்கைாள்ைின்ற அதிைாரம் உள்ளது.
I.

ைாவட்ட ஆகணயம்

II. ைாநிை ஆகணயம்
III. ஜில்ைா பரிஷத்

IV. வதசிய ஆகணயம்
சுருக்ைம்
 ஒருங்ைிகணந்த
ஐஆர்டிஏ-வால்

குகறதீர்

வைைாண்கை

கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது,

அகைப்பு
அது

(IGMS)

ைாப்பீட்டுக்

குகறதீர் தைவைின் கையக் ைளஞ்சியைாைவும், துகறயிலுள்ள
குகறதீர்ப்பு

முகறைகள

ைண்ைாணிப்பதற்ைான

ஒரு

ைருவியாைவும் கசயல்படுைின்றது.
 “நுைர்வவார்

வழக்கு

குகறதீர்த்தல்

முைகைைள்”

ஒவ்கவாரு

ைாவட்டத்திலும், ஒவ்கவாரு ைாநிைத்திலும், ைற்றும் வதசிய
அளவிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

 ைாப்பீட்டு

வணிைத்கதப்

கபாறுத்தவகர,

கபரும்பாைான

நுைர்வவார் புைார்ைள்- ஈடுவைாரல் தீர்வுைளில் ஏற்படும் தாைதம்,
ஈடுவைாரல்ைள்
கசய்யப்படுதல்,

தீர்க்ைப்படாகை,
இழப்பு

ஈடுவைாரல்ைள்

அளவு,

பாைிசி

தள்ளுபடி

விதிமுகறைள்,

நிபந்தகனைள் வபான்றவற்றின் ைீ ழ் வருைின்றன

 ைாப்பீடு

கபற்றவருக்கும்

ைாப்பீடு

அளிப்பவருக்கும்

இகடவயயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூைம், குறிப்பிடப்பட்ட
விதிமுகறைளுக்குள்

ைாப்பீட்டு

குகறதீர்

அதிைாரி

ஒரு

ைத்தியஸ்தராைவும் ஆவைாசைராைவும் கசயல்படுைிறார்.
 ைத்தியஸ்தம்

மூைைாை

நியாயைானதாைவும்,
கசய்யத்

பிரச்சிகன

ைாப்பீடு

வதகவயானகத

தீர்க்ைப்படாவிட்டால்,

கபற்றவரின்
விட

இழப்கப

ஈடு

அதிைைாை

இல்ைாைைிருப்பதாைவும் ைருதக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பிகன ைாப்பீடு
குகறதீர் அதிைாரி வழங்குவார்.
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முக்ைியமான வார்த்கதைள்
1. ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS)
2. நுைர்வவார் பாதுைாப்புச் சட்டம், 1986
3. ைாவட்ட ஆகணயம்
4. ைாநிை ஆகணயம்
5. வதசிய ஆகணயம்

6. ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரி
சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

சரியான பதில் விருப்பம் I.

மாவட்ட

மட்டுசம
இழப்பீடு

ஆகணயத்திற்கு

ரூ.

20

இலட்ேம்

ரூபாய்

வகர

கபாருட்ைள் அல்லது சேகவைள் மற்றும் சைாரப்படும்
உள்ள

அதிைாரம் உள்ளது

புைார்ைகள

மட்டுசம

ஏற்றுக்கைாள்ைின்ை

சுய-சதர்வு சைள்விைள்
சைள்வி 1

IGMS என்பகத விரிவாக்ைவும்.
I.

ைாப்பீடு கபாது வைைாண்கை அகைப்பு

II. இந்திய கபாது வைைாண்கை அகைப்பு

III. ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு

IV. நுண்ணறிவுள்ள குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு

சைள்வி 2

ைீ ழுள்ளதில்
ரூபாய்ைள்

எந்த

ைற்றும்

நுைர்வவார்
100

குகறதீர்

இைட்சம்

முைகை

ரூபாய்க்கு

20

இைட்சம்

இகடவய

உள்ள

நுைர்வவார் புைார்ைகள கையாள்ைிறது?
I.

ைாவட்ட ஆகணயம்
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II. ைாநிை ஆகணயம்
III. வதசிய ஆகணயம்
IV. ஜில்ைா பரிஷத்
சைள்வி 3

பின்வருவதில் எது ஒரு கசல்லுபடியாகும் நுைர்வவார் புைாருக்ைான
அடிப்பகடயாை இருக்ை முடியாது?
ைகடக்ைாரர்

I.

ஒரு

கபாருளுக்கு

MRP

அதாவது

அதிைபட்ச

சில்ைகற விற்பகன விகைகயவிட அதிைைான விகைகய
வசூைிக்ைிறார்
II.

ைகடக்ைாரர் ஒரு பிரிவில் சிறந்த தயாரிப்கப பற்றி

வாடிக்கையாளருக்கு ஆவைாசகன கூறாைல் இருப்பது

III. ஒரு ைருந்து பாட்டிைில் அைர்ஜி எச்சரிக்கை வழங்ைப்படாதது
V. குகறபாடுள்ள கபாருட்ைள்
சைள்வி 4

ஒரு

வாடிக்கையாளருக்கு

புைாகர

தாக்ைல்

கசய்ய

ைாப்பீடு
ைீ வழ

பாைசி

கதாடர்பான

உள்ளதில்

எது

ஒரு

ைிைவும்

கபாருத்தைான வதர்வாை உள்ளது?
I. வபாைீ ஸ்

II. உச்ச நீதிைன்றம்

III. ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரி
V. ைாவட்ட நீதிைன்றம்

சைள்வி 5

ைீ வழ உள்ள அறிக்கையில் எது ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரியின்
பிராந்திய அதிைார எல்கை குறித்து சரியானதாை உள்ளது?
I. ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரிக்கு வதசிய அளவில் அதிைார எல்கை
உள்ளது

II. ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரிக்கு ைாநிை அளவில் அதிைார எல்கை
உள்ளது
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III. ைாப்பீடு

குகறதீர்

அதிைாரிக்கு

ைாவட்ட

அளவில்

அதிைார

எல்கை உள்ளது

IV. ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரிக்கு குறிப்பிட்ட ைாவட்ட வரம்புைள்
வகர ைட்டுவை அதிைார எல்கை உள்ளது

சைள்வி 6

ைாப்பீடு

குகறதீர்

கதாடங்ைப்பட்டது?

அதிைாரியிடம்

புைாரிடுவது

எப்படி

I. புைாகர எழுத்துமூைம் கதரிவிக்ை வவண்டும்

II. புைார் கதாகைவபசி வழியாை கசய்யப்பட வவண்டும்
III.

புைார்

வவண்டும்

வாய்வழியாை

அல்ைது

வநருக்கு

வநர்

கசய்யப்பட

IV. புைார் கசய்தித்தாள் விளம்பரம் மூைம் கசய்யப்பட வவண்டும்
சைள்வி 7

ஒரு ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரிகய அணுகுவதற்ைாை உள்ள வநர
வரம்பு என்ன?
I.

ைாப்பீட்டு நிறுவனம் மூைம் புைார் நிராைரிக்ைப்பட்ட இரண்டு
ஆண்டுைளுக்குள்

II.

ைாப்பீட்டு நிறுவனம் மூைம் புைார் நிராைரிக்ைப்பட்ட மூன்று
ஆண்டுைளுக்குள்

III. ைாப்பீட்டு நிறுவனம் மூைம் புைார் நிராைரிக்ைப்பட்ட
ஓராண்டிற்குள்

IV. ைாப்பீட்டு நிறுவனம் மூைம் புைார் நிராைரிக்ைப்பட்ட ஒரு
ைாதத்திற்குள்

சைள்வி 8

ைாப்பீட்டு

குகறதீர்

அதிைாரியிடம்

புைாகர

கதாடங்குவதற்ைான

முன்நிபந்தகனயாை பின்வருவதில் எது இல்கை?
I.

புைார்

ஒரு

'தனிப்பட்ட

முகறயில்'

ைாப்பீடிற்ைாை

தனிப்பட்டவர் மூைம் கசய்யப்பட வவண்டும்

ஒரு
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ைாப்பீடு

II.

நிறுவனம்

புைாகர

நிராைரித்த

வததியிைிருந்து

1

ஆண்டுக்குள் புைாகர தாக்ைல் கசய்யவவண்டும்

III. ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரிகய அணுகும் முன் ஒரு நுைர்வவார்
ைன்றத்கத அணுை வவண்டும்
கைாத்த

IV.

நிவாரணைாை

வைாரப்படும்

ைட்சத்திற்குள் இருக்ை வவண்டும்.

கதாகை

ரூ

.20

சைள்வி 9

ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைாரளிப்பதற்ைாை
வவண்டிய ைட்டணம் / விகையாை உள்ளது?

கசலுத்தப்பட

I. ரூ.100 ைட்டணம் கசலுத்த வவண்டும்
II. எந்த

ைட்டணம்

வதகவயில்கை

III. நிவாரணைாை
வவண்டும்

IV. நிவாரணைாை
வவண்டும்

அல்ைது

விகைகயயும்

கசலுத்த

வைாரப்பட்டதில்

20%-ஐ

ைட்டணைாை

கசலுத்த

வைாரப்பட்டதில்

10%-ஐ

ைட்டணைாை

கசலுத்த

சைள்வி 10

ஒரு

தனியார்

முடியுைா?

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திற்கு

எதிராை

புைாரளிக்ை

I. கபாது ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு எதிராை ைட்டும் புைாரளிக்ை
முடியும்

II. ஆம், தனியார் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு எதிராை புைாரளிக்ை
முடியும்

III. ஆயுள்

துகறயில்

ைட்டுவை

தனியார்

நிறுவனங்ைளுக்கு எதிராை புைாரளிக்ை முடியும்

IV. ஆயுளில்ைாத

துகறயில்

ைட்டுவை

தனியார்

ைாப்பீட்டு
ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளுக்கு எதிராை புைாரளிக்ை முடியும்
சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1
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இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III.
IGMS ஒருங்ைிகணந்த குகற வைைாண்கை அகைப்பு குறிக்ைிறது.
பதில் 2

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II.
ைாநிை

இைட்சம்

ஆகணயம்

20

ரூபாய்க்கு

இைட்சம்

இகடவய

ரூபாய்ைள்

உள்ள

ைற்றும்

நுைர்வவார்

100

புைார்ைகள

கையாள்ைிறது.
பதில் 3

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II.
ைகடக்ைாரர்

ஒரு

பிரிவில்

வாடிக்கையாளருக்கு

சிறந்த

ஆவைாசகன

தயாரிப்கப

கூறாைல்

பற்றி

இருப்பது

கசல்லுபடியாகும் நுைர்வவார் புைாருக்ைான அடிப்பகடயாை இருக்ை
முடியாது
பதில் 4

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III.
ைாப்பீடு

நிறுவனத்தின்

அலுவைைம்

உள்ள

பிராந்திய

வரம்பில்

கசயல்படும் ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைாரளிக்ைவவண்டும்.
பதில் 5

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் IV.
ைாப்பீடு

குகறதீர்

அதிைாரிக்கு

குறிப்பிட்ட

வகர ைட்டுவை அதிைார எல்கை உள்ளது

பிராந்திய

வரம்புைள்

பதில் 6

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் I.
ைாப்பீடு

குகறதீர்

கதரிவிக்ை வவண்டும்

அதிைாரியிடம்

புைாகர

எழுத்துமூைம்

பதில் 7

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III.
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ைாப்பீட்டு நிறுவனம் மூைம் புைார் நிராைரிக்ைப்பட்ட ஓராண்டிற்குள்
முகறயீட்டாளர் ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரிகய அணுை வவண்டும்
பதில் 8

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III.
ைாப்பீட்டு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைாகர கதாடங்குவதற்கு முன்
ஒரு நுைர்வவார் ைன்றத்கத அணுைத் வதகவயில்கை
பதில் 9

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II.
ைாப்பீடு

குகறதீர்

அதிைாரியிடம்

ைட்டணமும் / விகையும் இல்கை

புைாரளிப்பதற்கு

எந்த

பதில் 10

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II.
ஆம், தனியார்
முடியும்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளுக்கு

எதிராை

புைாரளிக்ை
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இகணப்பு
தற்வபாது இந்தியாவில் கசயல்படும் ஆயுள் ைாப்பீடு நிறுவனங்ைளின்
பட்டியல்
1. பஜாஜ் அகையன்ஸ் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்
2. பிர்ைா சன் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

3. கஹச்டிஎப்சி ஸ்டாண்டர்ட் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்
4. ஐசிஐசிஐ புருகடன்சியல் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்
5. ஐஎன்ஜி கவஸ்யா கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

6. கைஃப் இன்சூரன்ஸ் ைார்பவரஷன் ஆஃப் இந்தியா
7. வைக்ஸ் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

8. பிஎன்பி கைட்கைஃப் இந்தியா இன்சூரன்ஸ்
9. வைாடக் ைஹிந்திரா ஓல்ட் ைியூச்வல் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்
10. எஸ்.பி.ஐ. கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

11. டாடா ஏஐஏ கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

12. ரிகையன்ஸ் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்
13. அவிவா கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

14. சஹாரா இந்தியா கைஃப் இன்சூரன்ஸ்
15. ஸ்ரீராம் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

16. பாரதிஆக்சா கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

17. ஃப்யூச்சர் கஜனரல்ைி இந்தியா கைஃப் இன்சூரன்ஸ்
18. ஐடிபிஐ கபடரல் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

19. ைனரா எச்எஸ்பிசி ஓரியண்டல் வபங்க் ஆஃப் ைாைர்ஸ் கைஃப்
இன்சூரன்ஸ்

20. ஏைான் கரைிவைர் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

21. டிஎல்எப் பிரகைரிைா கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

22. ஸ்டார் யூனியன் கட-ச்சி கைஃப் இன்சூரன்ஸ்
23. இந்தியாஃபர்ஸ்ட் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

24. எடல்கவஸ் வடாைிவயா ஆயுள் இன்சூரன்ஸ்
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அத்தியாயம் 4
கபருநிறுவன நிறுவனம் ஒழுங்குமுகற அம்சங்ைகள

A. கூட்டொண்மம முகவர்கள்
கூட்டொண்மம

முகவர்

ஒழுங்குமுமைகள்

ஆகஸ்ட்,

2015-ல்

திருத்தப்ெட்டன மமலும், ஏப்ரல் 1, 2016-ல் நமடமுமைக்கு வந்தன.
ெின்வரும் வமரயமைகள் பெொருத்தமொனமவ ஆகும்.
1. வமரயமைகள்:
1)"சட்டம்"

என்ெது

அவ்வப்மெொது

ஏற்ெட்ட

திருத்தத்திற்கு

உட்ெட்டவொறு, கொப்ெீ டு சட்டம், 1938 (1938-ல் 4) என்ெமதக் குைிக்கும்
2) "விண்ணப்ெதொரர்" என்ெவர் i)

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 (2013-ல் 18) என்ெதன் கீ ழ் அல்லது
ஏற்கனமவ நடப்ெில் உள்ள ஏமதனும் முந்மதய நிறுவனச்
சட்டத்தின்

கீ ழ்

அல்லது

ஏமதனும்

உருவொன ஒரு நிறுவனம்; அல்லது

சட்டமியற்ைிலின்

கீ ழ்

ii) வரம்புக்குட்ெட்ட பெொறுப்புமடமம ெங்குதொரர் சட்டம், 2008-ன்
கீ ழ் உருவொகி ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ள ஒரு வரம்புக்குட்ெட்ட
பெொறுப்புமடமம ெங்குதொரர்; அல்லது

iii) கூட்டுைவு

சங்கங்கள்

சங்கங்களின்

சட்டம்,

ெதிவுக்கொன

1912

அல்லது

கூட்டுைவு

ஏமதனும்

ஒரு

சட்டத்தின்

2-ன்

உட்ெிரிவு

(4A)-ல்

வங்கித்

பதொழில்

ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ள ஒரு கூட்டுைவு சங்கம், அல்லது

iv) சட்டத்தின்

ெிரிவு

வமரயறுக்கப்ெட்டுள்ளவொறு
நிறுவனம்; அல்லது

v) வங்கித்

பதொழில்

ஒரு

நிறுவனங்கள்

சட்டம்,

1949

(1949-ல்

கீ ழ்

10)

என்ெதன் ெிரிவு 5-ன் உட்ெிரிவு (1)-ன் துகணெிரிவு (da)-ன் கீ ழ்
குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு ஒரு தகுந்த புதிய வங்கி; அல்லது
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vi) பிரொந்திய

கிரொமப்புை

என்ெதன்

ெிரிவு

வங்கிகள்

3-ன்

கீ ழ்

சட்டம்

1976

நிறுவப்ெட்ட

கிரொமப்புை வங்கி; அல்லது

ஒரு

(1976-ல்

21)

ெிரொந்திய

vii) கூட்டுைவு சங்கங்கள் சட்டம், 1912-ன் கீ ழ் உள்ளடக்கப்ெடும்
ஒரு

அரசுசொரொ

நிதியளிக்கும்
வங்கியுடன்

நிறுவனம்

நிறுவனம்

ெதிவு

ஒரு

அல்லது

பசய்துள்ள

நிறுவனம்; அல்லது
viii)

அல்லது

கூட்டொண்மம

ஒரு

கடன்

இந்திய

ஒரு

முகவரொக

நுண்

வங்கிசொரா

ரிசர்வ்
நிதி

பசயல்ெடுவதற்கொக

ஆமணயத்தொல் அங்கீ கரிக்கப்ெட்டுள்ள மவறு ஏமதனும் நெர்.
3) "அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட

மமயம்"

என்ெது

கொப்ெீட்டு

விற்ெமன,

மசமவ மற்றும் சந்மதப்ெடுத்தல் ஆகியவற்ைிற்கொன கல்வி
மற்றும்/அல்லது

ெயிற்சியில்

அவ்வப்மெொது

ஈடுப்ெட்டுள்ள,

ஆமணயத்தொல்

மற்றும்

அங்கீ கரிக்கப்ெட்டு

அைிக்மகயிடப்ெடும் ஏமதனும் மமயம் ஆகும், மமலும் இது
இந்திய

கொப்ெீட்டு

மமயம்,

உள்ளடக்குகின்ைது;

மும்மெ

என்ெமதயும்

4) "அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட சரிெொர்ப்ெவர்" என்ெவர் பதொமலமெசிவழி
முமையில்
ஒரு

அமழக்ை

அல்லது

படலிமொர்க்பகட்டரொல்

விற்ெமன

ெயன்ெொட்டிற்கொக

(பதொமலமெசி

வழி

சந்மதப்ெடுத்துெவர்) ெணியில் அமர்த்தப்ெட்ட ஒரு ெணியொளர்
ஆவொர்

மமலும்

அவர்

ஒழுங்குமுமைகளில்

ஒரு

உள்ள

குைிப்ெிட்ட

நெருக்கொக

ஒழுங்குமுமை

7(3)-ன்

இந்த

கீ ழ்

குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு மதமவகமள பூர்த்தி பசய்ய மவண்டும்;
5) "ஆமணயம்"

என்ெது

கொப்ெீட்டு

ஒழுங்குமுமை

மற்றும்

வளர்ச்சி ஆமணயச் சட்டம், 1999 (1999-ல் 41) என்ெதன் ெிரிவு 3-

ன் முன்மனற்ெொடுகளின் கீ ழ் நிறுவப்ெட்ட இந்திய கொப்ெீ ட்டு
ஒழுங்குமுமை மற்றும் வளர்ச்சி ஆமணயத்மதக் குைிக்கும்.

6) "கூட்டொண்மம

முகவர்"

என்ெவர்

மமமல

உட்ெிரிவு

(b)-ல்

குைிப்ெிட்டுள்ளெடி, ஆயுள், பெொது மற்றும் உடல்நலம் ஆகிய
ெிரிவுகளில்

ஏமதனும்

குைிப்ெிட்ட

ெிரிவுக்கொன

கொப்ெீ ட்டு
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வணிகத்கத

வைாருதல்

மற்றும்

மசமவயளித்தல்

ஆகியவற்மை பசய்வதற்கொக இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீ ழ்

ஆமணயத்தொல் வழங்கப்ெட்ட ஒரு பசல்லுெடியொகும் ெதிவுச்
சொன்ைிதமழக்

பகொண்டுள்ள

ஆவொர்.

முகவர்

7) "கூட்டொண்மம

ஒழுங்குமுமைகளில்

கொப்ெீட்டொளர்களுக்கொக

ஏமதனும்

(ஆயுள்)"

விண்ணப்ெதொரர்

என்ெவர்

குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு

கொப்ெீட்டு

வணிகத்கத

இந்த

ஆயுள்

வைாருதல்

மற்றும் மசமவயளித்தல் ஆகியவற்மை பசய்வதற்கொக இந்த
ஒழுங்குமுமைகளின் கீ ழ் ஆமணயத்தொல் வழங்கப்ெட்ட ஒரு
பசல்லுெடியொகும் ெதிவுச் சொன்ைிதமழக்
கூட்டொண்மம முகவர் ஆவொர்;
முகவர்

8) "கூட்டொண்மம

ஒழுங்குமுமைகளில்

கொப்ெீட்டொளர்களுக்கொக

(பெொது)"

பகொண்டுள்ள ஒரு
என்ெவர்

குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு

கொப்ெீட்டு

வணிகத்கத

இந்த

பெொது

வைாருதல்

மற்றும் மசமவயளித்தல் ஆகியவற்மை பசய்வதற்கொக இந்த

ஒழுங்குமுமைகளின் கீ ழ் ஆமணயத்தொல் வழங்கப்ெட்ட ஒரு
பசல்லுெடியொகும் ெதிவுச் சொன்ைிதமழக்
கூட்டொண்மம முகவர் ஆவொர்;
9) "கூட்டொண்மம

முகவர்

(உடல்நலம்)"

பகொண்டுள்ள ஒரு
என்ெவர்

ஒழுங்குமுமைகளில்

குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு

கொப்ெீட்டொளர்களுக்கொக

கொப்ெீட்டு

வணிகத்கத

இந்த

உடல்நலக்

வைாருதல்

மற்றும் மசமவயளித்தல் ஆகியவற்மை பசய்வதற்கொக இந்த

ஒழுங்குமுமைகளின் கீ ழ் ஆமணயத்தொல் வழங்கப்ெட்ட ஒரு
பசல்லுெடியொகும் ெதிவுச் சொன்ைிதமழக்
கூட்டொண்மம முகவர் ஆவொர்;
10) "கூட்டொண்மம

முகவர்

(ைைகவ)"

பகொண்டுள்ள ஒரு

என்ெவர்

மமமல

உட்ெிரிவுகள் (f)-ல் குைிப்ெிட்டுள்ளெடி ஆயுள் கொப்ெீட்டொளர்கள்,
பெொது கொப்ெீட்டொளர்கள் மற்றும் உடல்நலக் கொப்ெீட்டொளர்கள்
அல்லது ஏமதனும் இரண்டு அல்லது மூன்ைின் மசர்க்மகக்கொக

கொப்ெீட்டு வணிகத்கத வைாருதல் மற்றும் முயன்று பெறுதல்
ஆகியவற்றுக்கொக,

இந்த

ஒழுங்குமுமைைளின்

கீ ழ்
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ஆகணயத்தால்
ெதிவுச்

அப்பணிகய

சொன்ைிதமழக்

கசய்ய

ஒரு

பகொண்டுள்ள

முகவர் ஆவொர்:

பசல்லுெடியொகும்

ஒரு

கூட்டொண்மம

11) இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் மநொக்கத்திற்கொன "மதர்வுக் குழு"
என்ெது

இந்திய

கூட்டொண்மம

கொப்ெீ ட்டு

முகவர்களின்

குைிப்ெிட்ட

நடத்துவதற்கொக

மமயம்,

நெர்களுக்கொன

முதன்மம

மும்மெ

அல்லது,

அதிகொரி

மற்றும்

சொன்ைிதழ்

ஆமணயத்தொல்

மதர்மவ

அங்கீ கரிக்கப்ெட்டு

பதரிவிக்கப்ெட்ட மவறு ஏமதனும் குழுமவ குைிக்கும்.

12) "முமையொக

பெொருந்தியிருத்தல்"

விண்ணப்ெதொரரின்
அல்லது

முதன்மம

ெங்குதொரர்கள்

ெணியொளர்கள்

உள்ளிட்டு,

கூட்டொண்மம

முகவரொக

பெொருத்தமொன

என்ெது

அதிகொரி,

அல்லது

இயக்குநர்கள்

மவறு

ஏமதனும்

விண்ணப்ெதொரரின்

பசயல்ெடுவதற்கொன

நிமலமய

ஒரு

நிர்ணயிக்கும்

ஒரு

ஒரு

ெதிவுக்கொன

வமரயமை

ஆகும்.

13) ஒரு கூட்டொண்மம முகவரின் "முதன்மம அதிகொரி” என்ெவர்
கூட்டொண்மம

முகவரின்

மமற்ெொடுமவயிடுவதற்கொக
நியமிக்கப்ெட்டுள்ள,

மற்றும்

பசயல்ெொடுகமள

இந்த

ெிரத்திமயகமொக

ஒழுங்குமுமைகளின்

மதமவப்ெடும்ெடி மதமவயொன தகுதிகள் மற்றும் பசய்முமைப்
ெயிற்சிமய

முடித்து

ஆமணயத்தொல்

மதர்வில்

மதர்ச்சி

அங்கீ கரிக்கப்ெட்டுள்ள

ஒரு

பெற்றுள்ள,
இயக்குநர்

அல்லது ஒரு ெங்குதொரர் அல்லது ஏமதனும் அதிகொரி அல்லது
ெணியொளர் ஆவொர்.

14) "ெதிவு"

என்ெது

கூட்டொண்மம

இந்த

ஒழுங்குமுமைகளின்

முகவரொக

பசயல்ெடுவதற்கொன

சொன்ைிதமழக் குைிக்கின்ைது.

15) "ஒழுங்குமுமைகள்"
ஒழுங்குமுமை

மற்றும்

என்ெமவ
வளர்ச்சி

இந்திய

ஆமணய

கீ ழ்
ஒரு

ஒரு
ெதிவுச்

கொப்ெீட்டு

(கூட்டொண்மம

முகவரின் ெதிவு) ஒழுங்குமுமைகள், 2015-ஐ குைிக்கும்.
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16) "குைிப்ெிட்ட

நெர்"

என்ெவர்

ஒரு

கூட்டொண்மம

முகவர்

சொர்ெொக கொப்ெீ ட்டு வணிைத்கத வைாருதல் மற்றும் முயன்று
பெறுதல்

ஆகியவற்றுக்கு

பெொறுப்ெொன

ஒரு

முகவரின் ஒரு ெணியொளர் ஆவொர்.
17) "கடைிைார்க்கைட்டர்"

(Telemarketer-பதொமலமெசிவழி

சந்மதப்ெடுத்துெவர்))
வநாக்ைத்திற்ைாை,

கூட்டொண்மம

என்பது

இந்த

கடைிைாம்

ஒழுங்குமுகறைளின்

வர்த்தை

ைம்யூனிவைஷன்ஸ்

வாடிக்கையாளர் விருப்ப ஒழுங்குமுகறைள் சட்டம் (The Telecom
Commercial Communications Customer Preference Regulations) 2010-இன்
திருத்தப்பட்ட

(அவ்வப்வபாது
இந்திய

ைாதிரி)

கதாகைத்கதாடர்பு

அத்தியாயம்

ஒழுங்குமுகற

III-இன்படி

ஆகணயத்தின்

(Telecom Regulatory Authority of India) ைீ ழ் பதிவு கசய்யப்பட்ட ஒரு
நிறுவனம் ஆகும்;

18) ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட

மற்றும்

வமரயறுக்கப்ெடொத

ஆனொல்

இந்த

ஒழுங்குமுமைகளில்

கொப்ெீ ட்டு

ஒழுங்குமுமை

மற்றும் வளர்ச்சி ஆமணயச் சட்டம், 1999 அல்லது ஏமதனும்
ஒழுங்குமுமைகள்
அதில்

/

வழிகொட்டுதல்களொல்

வமரயறுக்கப்ெட்டு

பசய்யப்ெட்டுள்ள

வொர்த்மதகள்

உருவொக்கப்ெட்டு,

அவ்வப்மெொது
மற்றும்

திருத்தம்

பசொற்பைொடர்கள்

அந்த சட்டங்கள் / ஒழுங்குமுமைகள் / வழிகொட்டுதல்களில்
முமைமய

அவற்றுக்கு

ஒதுக்கப்ெட்டுள்ள

அர்த்தங்கமளப்

பெற்ைிருக்கும்.
2. இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் மநொக்கம் மற்றும் பெொருந்தும் தன்மம:
(1) இந்த

ஒழுங்குமுமைகள்

சொன்ைிதழ்

உள்ளமெொது

கொப்ெீட்டொளர்கள்
வணிைத்கத

ெதிவுக்கொன

ஆயுள்

மற்றும்

வைாருதல்,

மசமவயளித்தல்

பசல்லுெடியொகும்

கொப்ெீட்டொளர்கள்,

உடல்நலக்

முயன்று

மநொக்கங்களுக்கொக

பெொது

கொப்ெீட்டொளர்கள்

பெறுதல்

மற்றும்

கூட்டொண்மம

முகவர்களின் ெதிமவ ெின்வருமொறு உள்ளடக்குகின்ைன.
i)

ஒரு

கூட்டொண்மம

தயொரிப்புகளின்

முகவர்

அமழப்பு

(ஆயுள்)

விடுத்தல்,

என்ெவர்,

முயன்று

கொப்ெீட்டுத்
பெறுதல்
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மற்றும் மசமவயளித்தல் ஆகியவற்றுக்கொக அதிகெட்சமொக

மூன்று ஆயுள் கொப்ெீ ட்டொளர்களுடன் முன்மனற்ெொடுகமளக்
பகொண்டிருக்கலொம்.
ii)

ஒரு கூட்டொண்மம
தயொரிப்புகளின்

முகவர்

அமழப்பு

(பெொது)

என்ெவர்,

விடுத்தல்,

கொப்ெீட்டுத்

முயன்று

பெறுதல்

மற்றும் மசமவயளித்தல் ஆகியவற்றுக்கொக அதிகெட்சமொக

மூன்று பெொது கொப்ெீ ட்டொளர்களுடன் முன்மனற்ெொடுகமளக்
பகொண்டிருக்கலொம். மமலும், கூட்டொண்மம முகவர் (பெொது)
பெொது

கொப்ெீ ட்டுத்

ெிரிவுகள்

தயொரிப்புகளின்

மற்றும்

சில்லமர

அம்மொதிரியொன

வணிகப்

கொப்ெீட்டொளர்களின்

வர்த்தகப் ெிரிவுகள் ஆகியவற்றுக்கு அமழப்பு விடுக்கலொம்,
முயன்று

அமனத்து

பெைலொம்

மற்றும்

கொப்ெீ டுகள்

மூலம்

மசமவயளிக்கலொம்,
ஒட்டுபமொத்தமொக

ஆனொல்

அெொயம்

ஒன்றுக்கு ரூெொய் ஐந்து மகொடிகளுக்கு மிகொதவொறு பமொத்த
கொப்ெீ டு பசய்யப்ெட்ட பதொமகமயப் பெற்ைிருக்க மவண்டும்.
iii) ஒரு

கூட்டொண்மம

கொப்ெீட்டுத்
பெறுதல்

முகவர்

தயொரிப்புகளின்

மற்றும்

(உடல்நலம்)

அமழப்பு

மசமவயளித்தல்

அதிகெட்சமொக

மூன்று

கூட்டொண்மம

முகவர்

உடல்நலக்

விடுத்தல்,

வமரயொன

பெொருந்தும்.
v)

(ைைகவ)

உட்ெிரிவுகளில்

முயன்று

ஆகியவற்றுக்கொக

கொப்ெீ ட்டொளர்களுடன்

முன்மனற்ெொடுகமளக் பகொண்டிருக்கலொம்.
iv)

என்ெவர்,

எனில்,

குைிப்ெிட்டுள்ள

முதல்

(a)

(c)

நிெந்தமனகள்

கொப்ெீட்டு நிறுவனங்களுடனொன முன்மனற்ெொட்டில் ஏமதனும்
மொற்ைங்கள்,

ஏற்கனமவ

உள்ள

மசமவயளிப்ெதற்கொன

முன்மனற்ெொடுகளுடன்

ெொலிசிதொரர்களுக்கு

பெொருத்தமொன

அதிகொரியின்

ஒப்புதலுடன் மட்டுமம பசய்யப்ெட மவண்டும்.

முன்கூட்டிய

3. விண்ணப்பத்கத ைருத்தில் எடுத்துக்கைாள்வது –
(1)

ஒரு

ெதிமவ

வழங்குவதற்கொன

எடுத்துக்பகொள்ளும்மெொது

விண்ணப்ெத்மத

ஆமணயம்

ஒரு

கருத்தில்

கூட்டொண்மம
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முகவரின்

பசயல்கமள

பசய்வதற்குப்

பெொருத்தமொன

எல்லொ

விஷயங்கமளயும் கருத்தில் எடுத்துக்பகொள்ளும்.
(2)

மமமலயுள்ளதற்கொக

ஒரு

சொர்கப

கொட்டொமல்,

ஆமணயம்,

குைிப்ெொக ெின்வருெமவகமள கணக்கில் எடுத்துக்பகொள்ளும்:-

(i) விண்ணப்ெதொரர் சட்டத்தின் ெிரிவு 42 D-ன் துமணப்ெிரிவு (5)-ன்
கீ ழ்

குைிப்ெிட்டுள்ள

ஏமதனும்

தகுதியின்மமகளொல்

ெொதிக்கப்ெடவில்மல என்பகத;
(ii) விண்ணப்ெதொரர்
மற்றும்

மெொதுமொன

மவமலகமள

அலுவலக

இடம்,

பசய்வதற்கொன

ெயிற்சி

ெணியொளர்கள் ஆகியவற்மை பகொண்டுள்ளொரொ;

(iii) விண்ணப்ெதொரருடன்

மநரடியொக

கருவிைள்

அல்லது

பெற்ை

மமைமுகமொக

பதொடர்புள்ள, கடந்த கொலத்தில் ஆமணயத்தொல் உரிமம்/ெதிவு
வழங்குதல் மறுக்கப்ெட்டுள்ள ஏமதனும் நெர் உள்ளொரொ.
a.

விளக்கம்:

-

இந்த

உட்ெிரிவின்

மநொக்கங்களுக்கொக,

“மநரடியொக அல்லது மமைமுகமொக பதொடர்புள்ளவர்” என்ெது
விண்ணப்ெதொரரின்

ஒரு

நிறுவனம்

அல்லது

ஒரு

பதொழிற்குழு, ஒரு உறுப்ெினர், ஒரு துமண நிறுவனம், ஒரு
இமடமய-இமணந்த
நிறுவனத்மத

நிறுவனம்

குைிப்ெதாை

அல்லது

அர்த்தம்.

ஒரு

இந்த

குழு

வொர்த்மதகள்

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 அல்லது பதொழிற்மெொட்டி சட்டம்,
2002-ல்

குைிப்ெிட்டுள்ள

அர்த்தங்கமளமய

பகொண்டிருக்கும்

என இங்மக பதளிவுெடுத்தப்ெடுகின்ைது.

(iv) விண்ணப்ெதொரரின் முதன்மம அதிகொரி ஒரு ெட்டதொரி மற்றும்
ஆமணயத்தொல் அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட ஒரு ெொடத்திட்டத்தின் ெடி
ஒரு

அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட

ஐம்ெது

மணி

பசய்முமைரீதியொன
மமற்கண்ட

மமயத்திலிருந்து

மநர

கருத்துரீதியொன

ெயிற்சிமய

ெயிற்சியின்

குமைந்தெட்சம்

பெற்ைிருப்ெவர்,

முடிவில்

மதர்வுக்

நடத்தப்ெட்ட ஒரு மதர்வில் மதர்ச்சி அமடந்தவர்.
விண்ணப்ெதொரரின்

கொப்ெீட்டு

மமயம்,

முதன்மம

அதிகொரி

மும்மெயின்

ஒரு

மற்றும்

மற்றும்

குழுவொல்

என்ெவர்

இந்திய

உறுப்ெினர்/இமண
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உறுப்ெினர்;

அல்லது

உறுப்ெினர்;

அல்லது

சிஐஐ,

லண்டனின்

இந்திய

உறுப்ெினர்/இமண

கொப்ெீ ட்டு

மதிப்ெொளர்கள்

மமயத்தின் உறுப்ெினர்/இமண உறுப்ெினர்; அல்லது கொப்ெீ ட்டு

மற்றும் அெொய நிர்வொக மமயம், (Institute of Insurance and Risk
மைதரொெொத்தின்

Management)
ெட்டப்ெடிப்பு

கல்வித்தகுதிமயக்

கருத்துரீதியொன

மற்றும்

ஏமதனும்

முதுநிமல

பகொண்டுள்ளவர்

ஆவொர்,

பசய்முமைரீதியொன

ெயிற்சி

இருெத்மதந்து மணி மநரங்களொக இருக்கவவண்டும்.

(iv) விண்ணப்ெதொரரின்

முதன்மம

அதிகொரியின்

இயக்குநர்கள்

மற்றும் மற்ை ெணியொளர்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களில்
இந்த

ஒழுங்குமுமைகளின்

அட்டவமண

III-ல்

குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு நடத்மத விதிமய மீ ைியுள்ளனரொ;
விண்ணப்ெதொரர்,

(vi)

கொப்ெீட்மட
முகவரொக

தவிர

அவரின்

மவறு

அதன்

பசயல்ெொடுகளுக்கும்

முதன்மமயொன

ஒன்று

எனில்,

கூட்டொண்மம

பசயல்ெொடுகளுக்கும்

இமடமய

தூரைான உைமவ ெரொமரிப்ெொரொ;

நிதி

பதொழில்

விவகொரங்களில்

மற்ை

ஒரு

(vii) முதன்மம அதிகொரி/இயக்குநர்(கள்)/ெங்குதொரர்(கள்)/குைிப்ெிட்ட
நெர்கள்

ஆகிமயொர்

ெின்னிமணப்ெில்

உள்ள

இந்த

ஒழுங்குமுமையின்

அைிக்மகயின்

அடிப்ெமடயில்

முமையொக பெொருந்தியிருக்கின்ைொர்களொ; மற்றும்

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

(3) விண்ணப்ெதொரரின் குைிப்ெிட்ட நெர்கள் ெின்வரும் மதமவகமளப்
பூர்த்தி பசய்ய மவண்டும் -

1. ஒரு அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட குழு/மமயத்திலிருந்து குமைந்தெட்சம்
12ஆம்

வகுப்பு

அல்லது

அதற்கு

சமமொன

மதர்வில்

மதர்ச்சி

அமடந்துள்ளொர்:

2, (i) குைிப்ெிட்ட நெர் ஒரு அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட மமயத்திலிருந்து
ஆயுள்,

பெொது,

உடல்நலம்

ஆகியவற்ைில்

ஒன்றுக்கொன
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ெதிவுக்கொக

குமைந்தெட்சம்

ஐம்ெது

மணி

மநர

ெயிற்சிமய

மமற்பகொண்டுள்ளொர் மற்றும் மதர்வுக் குழுவொல் நடத்தப்ெட்ட
மதர்வில் மதர்ச்சியமடந்துள்ளொர்;
(ii) கூட்டொண்மம

முகவரின்

குைிப்ெிட்டுள்ள

நெர்

(ைைகவ)

ஒரு அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட மமயத்திலிருந்து எழுெத்மதந்து மணி

மநர ெயிற்சிமய மமற்பகொள்ள மவண்டும் மமலும் மதர்வுக்
குழுவொல் நடத்தப்ெடும் ெயிற்சியில் மதர்ச்சி பெை மவண்டும்;
3. கொப்ெீட்டு

வணிகத்திற்கொக

பெறுவதற்கொக

கூட்டொண்மம

குைிப்ெிட்ட

நெர்கள்,

குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு,
பசல்லுெடியொகும்

அமழப்பு

விடுத்து

முகவருடன்

இந்த

ஆமணயத்தொல்

சொன்ைிதமழப்

முயன்று

இமணந்துள்ள

ஒழுங்குமுமைகளில்

வழங்கப்ெட்ட

பெற்றுள்ளொர்கள்.

இந்த

சொன்ைிதழ் கூட்டொண்மம முகவரின் பசல்லுெடியொகும் ெதிவுக்கு
உட்ெட்டு,

வழங்கப்ெட்ட

மததியிலிருந்து

மூன்று

கொலத்திற்கு பசல்லுெடியொகவவண்டும்;

வருட

குைிப்ெிட்ட நெர் கூட்டொண்மம முகவரின் முதன்மம அதிகொரி
மூலம் சொன்ைிதமழ பெறுவதற்கொக இந்த ஒழுங்குமுமைகளின்
ெின்னிமணப்பு

3-ல்

குைிப்ெிட்டுள்ள

வடிவமமப்ெில்

ஆமணயத்திடம் விண்ணப்ெிப்ெொர்.
4.

மவறு ஏமதனும் கூட்டொண்மம முகவருக்கு மொை விரும்பும், ஒரு
கூட்டொண்மம

முகவரின்

குைிப்ெிட்ட

கூட்டொண்மம

முகவரொல்

ஆமணயத்தின்

விண்ணப்ெிப்ெதன்

சொன்ைிதழுடன்
தற்மெொமதய
மறுப்ெில்லொ

புதிய

கூட்டொணமம

கூட்டொண்மம

கூட்டொண்மம

வழங்கப்ெட்ட

சொன்ைிதமழ

முகவர்

பதரிவிக்கவில்மல

என

மூலம்

முகவர்

இந்த

30

நெர்,

தற்மெொமதய

ஒரு

முகவர்
அமத

மறுப்ெில்லொ

பசய்யலொம்.

நொட்களுக்குள்

வழங்கொவிட்டொல்,

மொற்ைத்திற்கு

கருத்தில்

மூலமொக

எந்த

ஒரு

அந்த

மறுப்பும்

எடுத்துக்பகொள்ளப்ெடும்.

கூட்டொண்மம முகவரிடமிருந்து மகொரிக்மகமயப் பெற்ை ெிைகு,
ஆமணயம்

இந்த

மொற்ைத்மத

பதரிவிக்கும்,

கூட்டொண்மம
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முகவரின் பெயமர மொற்ைியுள்ள ஒரு திருத்தப்ெட்ட சொன்ைிதமழ
5.

வழங்கும்.
கொப்ெீ ட்டு

ஒழுங்குமுமைகள்

(கூட்டொண்மம

முகவர்களுக்கு

ஒழுங்குமுமை

சட்டம்,

கூட்டொண்மம
பசய்யும்

மற்றும்

2002-ன்

முகவருடன்

குைிப்ெிட்டுள்ள

கீ ழ்

வளர்ச்சி

உரிமம்

உரிமம்

தகுதிபெற்று

நெர்கள்

ஆமணய

அளித்தல்)

பெற்றுள்ள

ஏற்கனமவ

மற்றும்/அல்லது

ஒரு

மவமல

முதன்மம

கொப்ெீட்டு பசயலொளர்கள், இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீ ழ் ெதிவு
பசய்யப்ெட்டுள்ள
மவமல

கூட்டொண்மம

பசய்யலொம்.

குைிப்ெிட்டுள்ள

நெர்கள்

முகவர்களுடன்

இருப்ெினும்,

மற்றும்/அல்லது

பதொடர்ந்து

அம்மொதிரியொன

முதன்மம

கொப்ெீ ட்டு

பசயலொளர்களின் விவரங்கமள, ெதிவு வழங்குவதற்கொன ஒரு
விண்ணப்ெத்மத

மமற்பகொள்ளும்

மநரத்தில்

குைிப்ெிட்டுள்ள

முமையில் அல்லது அவர்களில் ெதிவுத் மததியிலிருந்து ஆறு
மொதங்களுக்கு
துமண

ஆமணயத்திடம்

ஒழுங்குமுமை

விவரங்கமளப்
நெர்கள்

பெற்ை

வழங்க

மற்றும்/அல்லது

மமமல

குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு

(c)-ல்

ெிைகு

மவண்டும்.

அம்மொதிரியொன

குைிப்ெிட்டுள்ள

முதன்மம

கொப்ெீட்டு

பசயலொளர்களுக்கு ஆமணயம் ஒரு சொன்ைிதமழ வழங்கும்.

4.

ெதிவின்

புதுப்ெிப்பு

கொலொவதியொகும்
புதுப்ெிப்புக்கொக

–ஒரு

முப்ெது

கூட்டொண்மம
நொட்களுக்கு

ஆமணயத்திடம்

முகவர்,

முன்ெொக,

மதமவயொன

ெதிவு
ெதிவின்

கட்டணத்துடன்

ெடிவம் A-ல் ஒரு விண்ணப்ெத்மத மமற்பகொள்வொர்.
விண்ணப்ெம்
தற்மெொமதய

ஆமணயத்மத
ெதிவின்

சற்று

தொமதமொக,

உண்மமயொன

ஆனொல்

கொலொவதியொகும்

கொலத்திற்கு முன்னொல் அமடந்தொல், ஒரு நூறு ரூெொய் கூடுதல்
கட்டணம் பெொருந்தும் வரிகளுடன் ஆமணயத்திடம் பசலுத்தப்ெட
மவண்டும் என வழங்கப்ெட்டுள்ளது.
ஆமணயம்

வொசகத்தொல்

மெொதுமொன
ஒரு

கொரணங்களுக்கொக,
தொமதம்

முந்மதய

ஏற்ெடவில்மல

கொப்பு
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என

விண்ணப்ெதொரரிடம்

எழுத்துபூர்வமொக

மவண்டலொம்,

விண்ணப்ெதொரரொல் எழுநூற்று ஐம்ெது ரூெொய் கட்டணம் மற்றும்
பெொருந்தும்

வரிகள்

கொலொவதியமடந்த

பசலுத்தப்ெட்ட

மததிக்குப்

விண்ணப்ெத்மத

ெிைகு

ெின்

ஒரு

ஏற்றுக்பகொள்ளலொம்

வழங்கப்ெட்டுள்ளது.

என

ெதிவு

புதுப்ெிப்பு
வைலும்

குைிப்பு: ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் ெதிவின் கொலொவதியொகும்
நொளுக்கு

முன்

பதொண்ணூறு

நொட்களுக்குள்

ெதிவின்

புதுப்ெிப்புக்கொன விண்ணப்ெத்மத சமர்ப்ெிக்கலொம்.

(2) ெதிவின் புதுப்ெிப்மெ நொடும் முன் முதன்மம அதிகொரி மற்றும்
குைிப்ெிட்ட

நெர்கள்,

குமைந்தெட்சம்

ஒரு

இருெத்மதந்து

அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட
மணி

மநர

மமயத்தொல்

உள்ளூர்

பசய்முமை ெயிற்சிமய முடித்திருக்க மவண்டும்.

மற்றும்

(3) ஒரு புதுப்ெிப்புக்கொன விண்ணப்ெம், துமண-ஒழுங்குமுமை (l)ன் கீ ழ், ஒழுங்குமுமை 7-ன் கீ ழ் குைிப்ெிட்டுள்ள அமத முமைப்ெடி
மகயொளப்ெடும்.
(4)

விண்ணப்ெதொரர்

அமனத்து

ெதிவின்

நிெந்தமனகமளயும்

திருப்தியமடந்தொல்,

புதுப்ெிப்புக்கொை

ஆகணயம்

குைிப்ெிட்டுள்ள

பூர்த்தி

பசய்துள்ளொர்

மூன்று

வருட

என

கொலத்திற்கு

ெதிமவ ெடிவம் C-ல் புதுப்ெித்து, விண்ணப்ெதொரருக்கு தகவமல
அனுப்புவொர்.

5. ெதிவு வழங்கப்ெடொதமெொது பசயல்முமை (1) ஒரு ெதிவு வழங்குவதற்கொன விண்ணப்ெம், ஒழுங்குமுமை 4ன்

கீ ழ்,

அல்லது

விண்ணப்ெம்,

நிெந்தமனகமள
ெதிவுக்கொன
ைறுக்ைைாம்.

ஒழுங்குமுமை

ஒழுங்குமுமை
பூர்த்தி

அல்லது

11-ன்

7-ல்

கீ ழ்

நிர்ணயிக்கப்ெட்டுள்ள

பசய்யொவிட்டொல்,

புதுப்ெிப்புக்கொன

புதுப்ெிப்புக்கொன
ஆமணயம்

சொன்ைிதமழ

வழங்க
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விண்ணப்ெதொரருக்கு அவரின் கருத்து மகட்கப்ெடுவதற்கொக ஒரு

நியொயமொன வொய்ப்பு வழங்கப்ெடொதவமர எந்த விண்ணப்ெமும்
நிரொகரிக்கப்ெட மொட்டொது.

(2) ஆமணயத்தொல் ஒரு ெதிவுச் சொன்ைிதகழ
புதுப்ெிக்ைப்படுவதற்ைான
மறுக்கப்ெட்டது

விண்ணப்ெம்

என்ெமத

குைிப்ெிட்டு,

வழங்ை அல்லது

எதன்

அடிப்ெமடயில்

மறுப்ெின்

முப்ெது

நொட்களுக்குள் விண்ணப்ெதொரருக்கு அனுப்ெப்ெடும்.
(3)

ஆமணயத்தின்

விண்ணப்ெதொரர்,

மமமல

முடிவில்

குமைகண்ட

துமண

ஏமதனும்

ஒழுங்குமுமை

(2)-ன்

கீ ழ்

ஆமணயத்தொல் அனுப்ெப்ெட்ட மறுப்புக்கொன ஆமணயின் நகமல
பெற்ை

மததியிலிருந்து

நொற்ெத்மதந்து

நொட்களுக்குள்

ஒரு

மமல்முமையீட்டுக்கொக ெரிந்துமரக்கப்ெட்ட பசயல்முமையின்ெடி,
ெொதுகொப்புகள்

மமல்முமையீட்டு

மன்ைத்தில்

Tribunal) மமல்முமையீடு பசய்யலொம்.

(Securities

Appellate

6. ெதிமவ வழங்குவமத மறுத்தலின் விமளவு- ஒழுங்குமுமை 4-ன்
கீ ழ் ெதிவு வழங்குதல் அல்லது ஒழுங்குமுமை 11-ன் கீ ழ் ெதிவின்
புதுப்ெிப்மெ

வழங்குதல்

ஆகியவற்றுக்கொன

விண்ணப்ெம்

ஆமணயத்தொல் மறுக்கப்ெட்ட அல்லது தள்ளுப்ெடி பசய்யப்ெட்ட
ஒரு

விண்ணப்ெதொரர்,

பெற்றுக்பகொள்ளப்ெட்ட

ஒழுங்குமுமை

மததியிலிருந்து

12(2)-ன்
ஒரு

கீ ழ்

தகவல்

கூட்டொண்மம

முகவரொக பசயல்ெட முடியொது. இருப்ெினும், அவர் தன் மூலம்
ஏற்கனமவ

மசமவகமள

ெதிவு

பதொடர்ந்து

இம்மொதிரியொன
ஒப்ெந்தங்களd

பசய்யப்ெட்ட

பசய்யப்ெடலொம்.

ஒரு

வழங்கும்

மசமவ

கொலொவதியொகும்
ஏற்கனமவ

ஒப்ெந்தங்கள்

பதொடர்ெொக

பெொறுப்புள்ளவர்

அந்த

கொலம்

ஏற்கனமவ
வமர

முடிக்கப்ெட்டுள்ளமவ

ஆவொர்.
உள்ள

பதொடர்ந்து
அல்லது

ஆறுமொத கொலத்திற்கொனமவ, இவற்ைில் எது சீக்கிரமமொ அந்த
மநரப்ெடி

தகுந்த

கொப்ெீட்டொளருடன்

பெொருத்தமொன

முன்மனற்ெொடுகமள அவர்கள் மமற்பகொள்ளலொம்.
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7.

கூட்டொண்மம

முகவருக்கொன

நிெந்தமனகள்:

ஒழுங்குமுமை
ஒழுங்குமுமை

9-ன்

கீ ழ்

11-ன்

கீ ழ்

ெதிமவ

வழங்குவதற்கொன

வழங்கப்ெடும்

வழங்கப்ெடும்

ெதிவு

அல்லது

புதுப்ெிப்பு

ஆகியமவ

ெதிவு

பசய்துள்ள

ெின்வரும் நிெந்தமனகளுக்கு உட்ெடும்:(i)

இந்த

ஒழுங்குமுமைகளின்

கூட்டொண்மம

முகவர்

குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு

கீ ழ்

மமமல

மட்டுவை

ஒழுங்குமுமை

கொப்ெீட்டு

(3)-ல்

வணிைத்கத

வைாருதல் மற்றும் மசமவயளித்தல் ஆகியவற்மைச் பசய்ய
(ii)

அனுமதியளிக்கப்ெடுவொர்;
கூட்டொண்மம
மற்றும்

முகவர்

வளர்ச்சி

முன்மனற்ெொடுகள்,
வழிகொட்டுதல்கள்

கொப்ெீ ட்டு

ஆமணயச்

மவறு

ஒழுங்குமுமை

சட்டம்,

ஒழுங்குமுமைகள்,

மற்றும்

பவளியிடப்ெடும்
(iii)

சட்டம்,

1999-ன்

சுற்ைைிக்மககள்,

அவ்வப்மெொது
ஏமதனும்

ஆகியவற்றுடன் இணங்கி நடக்க மவண்டும்;

ஆமணயத்தொல்

அைிவுறுத்தல்கள்

கூட்டொண்மம முகவர் ஆமணயத்திடம் தன்னொல் முன்னதொக
சமர்ப்ெிக்கப்ெட்ட
தகவல்களில்

ஏமதனும்

தவைொன

விவரங்கள்

விவரங்களில்

அல்லது

கொணப்ெடொமலொ

தவைொக

அல்லது

அல்லது

கருதும்ெடியொன

ஏற்கனமவ

சமர்ப்ெிக்கப்ெட்ட தகவலில் ஏமதனும் மொற்ைம் இருந்தொமலொ,
அமத
(iv)

முன்கூட்டிமய

பதரிவிக்க மவண்டும்.
கூட்டொண்மம

ஆமணயத்திடம்

முகவர்

அம்மொதிரியொன

பெற்றுக்பகொண்ட

14

மெொதுமொன

மமற்பகொள்ள

வொடிக்மகயொளர்களின்
ஆகணயம்
மற்றும்

ெடிகமள

மூைம்

எழுத்துபூர்வமொக

நொட்களுக்குள்

குமைகமள

தன்

தீர்ப்ெதற்கொன

மவண்டும்

குைிப்ெிட்டுள்ளெடியொன

முமையில்

வொடிக்மகயொளர்களிடமிருந்து

புகொமரப்

பெைப்ெடும்

மமலும்

வடிவமமப்பு

அம்மொதிரியொன
புகொர்களின்
112

எண்ணிக்மக,
(v)

தன்மம

மற்றும்

மற்ை

விவரங்கமள

ஆகணயத்திற்கு பதொடர்ந்து பதரிவிக்க மவண்டும்.

கூட்டொண்மம முகவர் தன்னிடம் ெணியில் உள்ள குைிப்ெிட்ட
நெர்களின்

எண்ணிக்மக

ஆகியவற்ைின்

மற்றும்

விகிதத்திற்கு

தங்களின்

மூலங்கள்

ஏற்ெ

நியொயமொன

ஆமணயத்தொல்

குைிப்ெிட்டுள்ள

எண்ணிக்மகயில் கொப்ெீட்டு ெொலிசிகமள அமழப்பு விடுத்து
(vi)

முயன்று பெை மவண்டும்.
கூட்டொண்மம

முகவர்

வொரியொகவும்,

குைிப்ெிட்ட

முமையில் ெதிவுகமள ெரொமரிக்க மவண்டும், இதில் ெொலிசி
ெதிவு

பசய்யப்ெட

உடனுக்குடன்

ெிரத்திமயகமொன
கூட்டொண்மம
ஒவ்பவொரு

மவண்டும்,

விற்கப்ெட்ட

வொரியொகவும்
மமலும்

மற்றும்

அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட

முகவரொல்

அமழப்பு

ெொலிசியுடனும்

இமணக்கப்ெடுவொர்.
விவரங்ைகள

நெர்

அம்ைாதிரி

ஆகணயம்

விவரங்கள்

இதில்

எளிய,

ஆமணயத்தொல்

தயொரிப்புகள்

விடுக்கப்ெட்ட

மீ தி

குைிப்ெிட்ட
பதிவுைள்

சுைபைாை

தவிர,

நெர்

ைற்றும்

அணுகுைிற

சிஸ்டங்ைகள கூட்டாண்கை முைவர் அகைத்து தருவார்.

ைாதிரி

(vii) ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் எந்த சூழ்நிமலயிலும் கொப்ெீ டு
தயொரிப்புகளின்

அமழப்பு

விடுத்தலுக்கொக

சந்மதப்ெடுத்துதமல மமற்பகொள்ளக் கூடொது.
(viii) கூட்டொண்மம

முகவர்

தன்

இயக்குநர்கள்,

ெல்-நிமல

முதன்மம

அதிகொரி மற்றும் குைிப்ெிட்ட நெர்கள் ஆகிமயொர் பெொருந்தும்
நடத்மத

(ix)

விதிகளுடன்

பசய்துபகொள்ள மவண்டும்;
கூட்டொண்மம

முகவர்

குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு
வணிகத்திற்கொக
மவண்டும்;

இணங்கி

தனி

தங்கள்

கணக்குப்

நடப்ெமத

உறுதி

ஒழுங்குமுமை
கூட்டொண்மம

புத்தகங்கமள

31-ல்
முகமம

ெரொமரிக்க

8. கட்டணம் பசலுத்துதல் மற்றும் கட்டணம் பசலுத்த தவைினால்
ஏற்படக்கூடிய விகளவுைள் -

113

(1)

ஒவ்பவொரு

கூட்டொண்மம

முகவரும்

ெதிவு

பசய்யும்

மநரத்திலும் மற்றும் அமத புதுப்ெிக்கும் மநரத்திலும் திருப்ெிப்
பெை

முடியொத

பெொருந்தும்

விண்ணப்ெக்

வரிகமள

கட்டணமொன

பசலுத்த

ரூ.

மவண்டும்.

10,000/-

இந்த

மற்றும்

கட்டணம்

“இந்திய கொப்ெீட்டு ஒழுங்குமுமை மற்றும் வளர்ச்சி ஆமணயம்”
என்ை

பெயருக்கு

மைதரொெொதில்

பசலுத்தும்ெடியொக

ஒரு

கணக்கில் ெணம் பெறுமவொர் வமரமவொமலயொக பசலுத்தப்ெட
மவண்டும்
வளர்ச்சி

நிதிகமள

அல்லது

இந்திய

ஆமணயத்திற்கு
ெரிமொற்ை

இல்லொமல்

கொப்ெீட்டு

அங்கீ கரிக்கெட்ட

மவண்டும்.

எந்த

ஒழுங்குமுமை

மின்னணுரீதியொன

விண்ணப்ெக்

விண்ணப்ெமும்

உட்ெடுத்தப்ெடொது.

மற்றும்

கட்டணம்

பசயல்முமைக்கு

(2) ஆமணயத்திடமிருந்து ெதிவு வழங்குவதற்கொன அைிவிப்மெ
பெற்றுக்பகொண்ட

ெின்,

பெற்றுக்பகொண்ட
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கட்டணம்

மற்றும்

கட்டணம்

பெற்ை

விதிமுமைகள்
இணக்கம்

விண்ணப்ெதொரர்

பெொருந்தும்

வரிகமள

நொட்களுக்குள்

ெிைகு

மற்றும்

மற்றும்

வமகப்ெொட்டின்

அந்த

பசலுத்த

ெதிவு

நிெந்தமனகள்

இருக்கும்ெட்சத்தில்,

மமற்பகொள்ளப்ெட்ட

ரூ.25,000/-

அைிவிப்மெ
மவண்டும்.

வழங்குவதற்கொன

மீ து

திருப்திகரமொன

ஆமணயம்
கீ ழ்

எனும்

விண்ணப்ெம்

ஒரு

முகவரொக பசயல்ெடுவதற்கொன ெதிமவ வழங்கும்.

கூட்டொண்மம

(3)புதுப்ெிப்புக்கொக விண்ணப்ெிக்க விரும்பும் ஒரு கூட்டொண்மம
முகவர்

ரூ.25,000/-

வரிகளுடன்

எனும்

கட்டணம்

ெரிந்துமரக்கப்ெட்ட

மற்றும்

முமையில்

பெொருந்தும்

புதுப்ெிப்புக்கொன

விண்ணப்ெத்மத மமற்பகொள்ள மவண்டும்.
9. ஊதியம்-

(1)ஒரு கூட்டொண்மம முகவரொல் வழங்கப்ெடும் ஊதியத் பதொமக
அல்லது

ஊதியம்

அவ்வப்மெொது

பெற்றுக்பகொண்ட

ஆமணயத்தின்

இரசீது

சொர்ெொக

ஆகியமவ

இதில்
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அைிவிக்கப்ெட்டுள்ள

ஒழுங்குமுமைகளொல்

மவண்டும்.

(2) ஐஆர்டிஏ

(கூட்டொண்மம

நிர்வகிக்கப்ெட

முகவர்களுக்கு

உரிமமளித்தல்)

ஒழுங்குமுமைகள், 2002-ன் கீ ழ் உரிமம் பெற்றுள்ள கூட்டொண்மம

முகவர்கள் இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் 24(2) ஒழுங்குமுமையில்
குைிப்ெிட்டுள்ளெடி

பதொடர்ந்து

ஒழுங்குமுமைகளின்

கீ ழ்

அனுமதிக்கப்ெடலொம்.

ைீ ழ்

அவர்கள்

ஒப்பந்தங்ைளின்கீ ழ்
ஒழுங்குமுமை

வணிகத்திற்கொக

கூட்டொண்மம

ஒழுங்குமுமைகளின்
அவர்கள்

மசமவயளித்தால்,

பதிவு

ெமழய

முகவர்கள்

கசய்யப்பட

ஒப்ெந்தங்கள்

பெைப்ெடும்

31-ல்

ஊதியத்மதப்

ஊதியத்மத

குைிப்ெிட்டுள்ளெடி

புத்தகங்களில் பவளியிடலொம்.

அந்த
பெை

இந்த

விரும்பினால்,

ைற்றும்

புதிய

பவளியிட்டுவிட்டு,

தங்களின்

கணக்கு

10. ெலனின் முரண்பாடுகொப்ெீட்டு வணிகத்திற்கொக அமழப்பு விடுத்தல் மற்றும் முயன்று

பெறுதல்

ஆகியவற்மை

பசய்யும்மெொது,

கூட்டொண்மம

ெின்வருெமவகளுடன் இணங்கி நடக்க மவண்டும்:
(i)வணிகத்தின்

ஒரு

கொப்ெீட்டொளர்களுடன்
கூட்டொண்மம

குைிப்ெிட்ட

முகவர்,

பதொழில்

ெிரிவில்

எதிர்கொல

ஒன்றுக்கு

இமணப்மெக்

முகவர்

மமற்ெட்ட

பகொண்டுள்ள

வொடிக்மகயொளரிடம்

தொன்

தயொரிப்புகமள விநிமயொகிக்க முன்மனற்ெொடுகமள பகொண்டுள்ள
கொப்ெீட்டொளர்களின்
கொப்ெீட்டின்
ப்ரீமியம்

ெட்டியமல

மநொக்கம்,

பதொமக,

அளிக்க

ெொலிசியின்

ப்ரீமியம்

கொல

மவண்டும்

கொலம்,

அளவுகள்

மமலும்

பசலுத்தக்கூடிய

மற்றும்

மவறும்

ஏமதனும் வொடிக்மகயொளர் தயொரிப்புகள் ெற்ைி பெை விரும்பும்
தகவல்கள்

ஆகியவற்மை

வொடிக்மகயொளர்
தயொரிப்ெொல்

மகட்டொல்

அளிக்க

கிமடக்கக்கூடிய

மவண்டும்.

வழங்கப்ெடும்

கமிஷமனயும்

மமலும்

கொப்ெீட்டுத்
பதரிவிக்க

மவண்டும்;
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(ii)கொப்ெீ டு ஒரு முதன்மம வணிகத் தயொரிப்புடன் ஒரு துமண

தயொரிப்ெொக விற்கப்ெடும்மெொது, கூட்டொண்மம முகவர் அல்லது
அதன்

ெங்குதொரர்

அல்லது

அதன்

உறுப்ெினர்கள்

முதன்மம

கூட்டொண்மம

முகவரின்

தயொரிப்பு மூலமொக கொப்ெீட்டு தயொரிப்மெ அவசியம் வொங்கும்ெடி
வொங்குெவமர
முதன்மம

சமமொனவர்)

வற்புறுத்தக்

அதிகொரி

கொப்ெீட்டு

மற்றும்

அமரயொண்டு

பகொடுக்கப்ெட்டுள்ள

தயொரிப்பு

சொன்ைளிக்கும்

ஒரு

கூடொது.

சிஎஃப்ஓ

அடிப்ெமடயில்,

வடிவமமப்ெில்

விற்ெதற்கொக

சொன்ைிதமழ

எந்த

(அல்லது

ெட்டியல்

அதற்கு
VIII-ல்

வமகயிலும்

ஒரு

வற்புறுத்தப்ெடவில்மல
ஆமணயத்திடம்

என

தொக்கல்

பசய்யலொம்.
(iii)எந்த
கொப்ெீ டு

கொப்ெீ ட்டொளருக்கும்
பசய்ய

ஒவ்பவொரு

மவப்ெதற்கொக

வொடிக்மகயொளமரயும்

கூட்டொண்மம

முகவர்

மதமவயில்கை.
11. ஆமணயத்திடம் பவளியிட வவண்டியகவ(1)

கூட்டொண்மம

முகவரொக

விண்ணப்ெத்மத

விரும்பும்

கருத்தில்

விண்ணப்ெதொரர்

எடுத்துக்பகொள்வதற்கொக

அமனத்துப் பெொருத்தமொன தகவல்களுடன் விண்ணப்ெத்மத
தொக்கல்

பசய்யும்

மநரத்தில்

தானாைவவ

அகத

ஆமணயத்திடம் பதரிவிக்கலொம். தங்களின் விண்ணப்ெத்தில்
வழங்கப்ெட்டுள்ள
சமர்ப்ெிப்ெமத

தகவல்களில்

அடுத்து

விண்ணப்ெத்மத

அல்லது

விண்ணப்ெம்

மொற்ைம்

ஆமணயத்தொல்

பசயல்முமைப்ெடுத்தப்ெடும்

மெொது,

கருத்தில்

எடுத்துக்பகொள்ளப்ெடுவதற்கொக

இருந்தொல்,

அம்மொதிரியொன

ஏமதனும்

மொற்ைம்

விண்ணப்ெதொரரொல் தொனொக ஆமணயத்திடம் பவளியிடப்ெட
மவண்டும்.
(2)

அமதமெொல்,

ஆமணயத்தொல்

வழங்கப்ெட்ட

ஒரு

பசல்லுெடியொகும் ெதிமவக் பகொண்டுள்ள ஒரு கூட்டொண்மம
முகவர்,

ெதிவு

வழங்கெட்டமத

பதொடர்ந்து,

ஏமதனும்
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மொற்ைங்கள்

இருந்தொல்

ஆனொல்

ஒரு

நியொயமொன

அம்மொதிரியொன

கொலத்திற்குள்

ஏமதனும்

மொற்ைம்

நிகழ்ந்ததிலிருந்து 30 நொட்களுக்கு மிகொமல் ஆமணயத்திடம்
தொனொக பதரிவிக்க மவண்டும். ஆமணயம் அம்மொதிரியொன
தகவமல

பெற்றுக்பகொண்ட

பதளிவுெடுத்தமல

நொடும்

அல்லது

வழிகொட்டுதல்கமள வழங்கும்.
(3)

ெிைகு,

ஏமதனும்

பெொருந்தக்கூடிய

ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் மற்ை ஒழுங்குமுமை அல்லது
அரசுக்

குழுக்களொல்

தங்களுக்கு

எதிரொக

பதொடங்கப்ெட்ட

நடவடிக்மககள் ெற்ைி ஒரு நியொயமொன கொலத்திற்குள் ஆனொல்
30 நொட்களுக்குள் ஆகணயத்திடம் பதரிவிக்க மவண்டும். மற்ை
குழுக்களொல்
அல்லது

மமற்பகொள்ளப்ெடும்

வழிகொட்டுதல்களும்

ஏமதனும்

நடவடிக்மக

ஆமணயத்திடம்

மமமல

குைிப்ெிட்ட கொல வரம்புக்குள் பதரிவிக்கப்ெட மவண்டும்.
(4)

ஆமணயம்

கூட்டொண்மம

பெொருத்தமொை

மதொன்றும்

கூட்டொண்மம

முகவர்

முகவரிடம்

அவ்வப்மெொது

விவரங்கமள

பசொல்லலொம் அல்லது திரும்ெ தரச் பசொல்லலொம்.
(5)

தயொரிப்புகமள

பயன்படுத்தப்வபாகும்

விநிமயொகிப்ெதற்கொக

அலுவலகங்கள்

நெர்களின்

விவரங்கள்

அவர்களின்

சொன்ைிதழ்

மமலும்,

ஒரு

அலுவலகத்மத

ஆமணயத்திடம்

ஆமணயத்திடம்

எண்ணுடன்

கூட்டொண்மம
திைந்தால்

வழங்கப்ெட்ட

அல்லது

மமமல

மூடினால்,

பதரிவிக்கமவண்டும்.

நிர்ணயிக்கப்ெட்டுள்ள

இணங்கியிருக்க
இமடநிறுத்தம்
அெரொதம்
மெொன்ை

தவறினால்,

அல்லது

அல்லது

பெொருத்தமொன

ஒழுங்குமுமை

எடுக்கப்ெடலொம்.

இரத்து

மவண்டும்.

ஏமதனும்

பெொருத்தமொன கூடுதல் தகவல்கமள நொடலொம்.
(6)

குைிப்ெிட்ட

பதரிவிக்க

முகவரொல்

கொப்ெீட்டுத்

அவர்

மற்றும்

ஆமணயத்தொல்

வழங்கச்

ஒரு

அகத

ஆமணயம்

நிெந்தமனகளுடன்

ெதிவின்

பசய்தல்,
மவறு

நடவடிக்மககள்

தற்கொலிக

நிதிரீதியொன

நடவடிக்மககள்

ஆமணயத்தொல்
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12. தயொரிப்புகமள

விநிமயொகிப்ெதற்கொக

கொப்ெீ ட்டொளர்களுடனொன

முன்மனற்ெொடுகள்
i)

இந்த

ஒழுங்குமுமைகளின்

கூட்டொண்மம

முகவர்கள்

கொப்ெீட்டொளர்களுடன்

கீ ழ்

ெதிவு

தயொரிப்புகமள

பசய்துள்ள

விநிமயொகிக்ை

முன்மனற்ெொடுகளுக்குள்

நுமழய

மவண்டும். இம்மொதிரியொன முன்மனற்ெொட்டிற்குள் நுமழந்த
30 நொட்களுக்குள் இந்த முன்மனற்ெொடுகள் ஆமணயத்திடம்
பதரிவிக்கப்ெட

மவண்டும்.

முன்மனற்ெொட்டிற்கொன

குமைந்தெட்ச

வருடமொக இருக்கும்;

ii) இம்மொதிரியொன
ஒரு

முன்மனற்ெொடுகளுக்குள்

குைிப்ெிட்ட

கொப்ெீட்டொளரின்

விநிமயொகிப்ெதொக
உறுதியளிக்கக்

இம்மொதிரியொன

எந்த

கூடொது

கொலம்

ஒரு

நுமழயும்

முன்,

தயொரிப்புகமள

கூட்டொண்மம

அல்லது

எந்த

முகவரும்

கொப்ெிட்டொளரும்

அதற்கொக கூட்டொண்மம முகவமர வற்புறுத்தக் கூடொது;

iii) முன்மனற்ெொடுகள்
முகவர்களின்

கொப்ெீட்டொளர்கள்
கடமமகள்

ெொலிசிதொரர்கள்

கடமமகள்
மற்றும்

மற்றும்

முடிப்ெதற்கொன

மீ தொன

கூட்டொண்மம

கூட்டொண்மம

முகவர்களின்

மற்றும்

பெொறுப்புகள்,

பெொறுப்புகள்,

முன்மனற்ெொடுகமள

விதிமுமைகள்

மற்றும்

நிெந்தமனகளுக்கொன சட்டரீதியொன விதிகமள உள்ளடக்க
மவண்டும்;

iv) எந்த முன்மனற்ெொடுகளும் ெொலிசிதொரர்களின் நலன்களுக்கு
எதிரொக பசய்யப்ெடக் கூடொது;

v) ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் ஏமதனும் கொப்ெீட்டொளருடனொன
முன்மனற்ெொட்மட
அவர்கள்

முடித்துக்பகொள்ள

முன்மனற்ெொட்மட

கொரணங்களுடன்
ஆமணயத்திடம்
அம்மொதிரியொன

கொப்ெீட்டொளருடன்

அமத

பதரிவித்த

முடித்துக்பகொள்வதற்கொன

கொப்ெீ ட்டொளர்

ெிைகு

நிமலமமகளில்,
அமழப்பு

விரும்ெினொல்,

அமதச்

மற்றும்

பசய்யலொம்.

அவர்கள்

விடுக்கப்ெட்ட

அந்த

மற்றும்
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எடுக்கப்ெட்ட

ெொலிசிகளு க்ைான

பெொருத்தமொன

முன்மனற்ெொடுகமள கொப்ெீட்டொளர் பசய்துபகொள்ளும் வகர,
அமவ கொலொவதியொகும் கொலம் வமர அல்லது ஆறு மொதக்
கொலம் வமர பதொடர்ந்து மசமவயளிக்கப்ெடுவமத, இதில்
எந்த கொலம் சீக்கிரமமொ அதன்ெடி உறுதிபசய்ய மவண்டும்.

vi) ஒரு கொப்ெீ ட்டொளர் ஏமதனும் கூட்டொண்மம முகவருடனொன
முன்மனற்ெொட்மட
அவர்கள்

முடித்துக்பகொள்ள

முன்மனற்ெொட்மட

கொரணங்களுடன்

அமத

ஆமணயத்திடம்
இம்மொதிரியொன

முடித்துக்பகொள்வதற்கொக

கூட்டொண்மம

பதரிவித்த

ெிைகு

நிமலகளில்

கூட்டொண்மம

விரும்ெினொல்,

அமதச்

அந்த

முகவரொல்

முகவர்

முயன்று

மற்றும்

பசய்யலொம்.

கொப்ெீட்டொளமர
பெைப்ெட்ட

ெொலிசிகளுக்கு மசமவயளிக்கும் பெொறுப்மெ மமற்பகொள்ள

மவண்டும். இம்மொதிரியொன எல்லொ நிமலமமகளிலும், கொப்
ெீ ட்டொளர்

மசமவயளிப்பு

பசய்யப்ெட்டுள்ள

மொற்ைங்கள்

பதரிவிக்க மவண்டும்.

vii) எந்த

கொப்ெீட்டொளரும்

முகவரும்

கூட்டொண்மம

எந்த

முகவரொக

கீ ழ்

அனுமதிக்கப்ெட்டமவககள
ஏமதனும்

ெற்ைி

அல்லது

ஒழுங்குமுமைகளின்
பெயரிலும்

முன்மனற்ெொடுகளில்

தவிர்த்து,

உள்நுமழயும்

ெொலிசிதொரருக்கு
கூட்டொண்மம

ஆக,

தகுந்த

ஆமணயத்தொல்
மவறு

கட்டணம்

எந்த

அல்லது

மவறு ஏமதனும் கட்டணங்கமள பசலுத்த மவண்டொம்;

viii) எந்த

கொப்ெீட்டொளரும்

கூட்டொண்மம

முகவர்களின்

முதன்மம அதிகொரி, குைிப்ெிட்டுள்ள நெர்கள் மற்றும் மற்ை
ெணியொளர்களுக்கு

மநரடியொக

ஊக்கத்பதொமககமள

(பரொக்கம் அல்லது பரொக்கமில்லொமல்) பசலுத்த மவண்டொம்;

ix) ஆமணயம்,

எந்த

மநரத்திலும்,

சரியொன

கொரணங்கமள

ெதிவு பசய்வதன் மூலம் ஏமதனும் கொப்ெீட்டொளர் அல்லது
கூட்டொண்மம

முகவமர

விநிமயொக

நிறுத்தும்ெடி வழிகொட்டலொம்.

முன்மனற்ெொடுகமள
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13. ெொலிசிதொரர்களுக்கு மசமவயளித்தல்(1)

இந்த

ஒழுங்குமுமைகளின்

கூட்டொண்மம

முகவர்

கீ ழ்

ெதிவு

ஒப்ெந்த

ெொலிசிதொரர்களுக்கு

பசய்துள்ள

கொலம்

ஒரு

முழுவதிலும்

மசமவயளிக்கும்

கடமமமயப்

பெற்றுள்ளொர். மசமவயளித்தல் சட்டத்தின் 64VB ெிரிவின் கீ ழ்
மதமவப்ெடும்

ப்ரீமியத்மத

இழப்ெீட்டின்மெொது

பசலுத்த

உதவுதல்,

அவசியமொன

உதவி

ஒரு

மற்றும்

வழிகொட்டுதமல வழங்குதல் மற்றும் மற்ை மசமவகள் மற்றும்
ஒரு

கொப்ெீட்டு

ஒப்ெந்தக்

ெிரச்சிமனகளுக்கொன

வழிகொட்டுதல்

உள்ளடக்கும்.
(2)

ஐஆர்டிஏ

ஒழுங்குமுமைகள்,

2002-ன்

முகவர்கள்

இந்த

கீ ழ்

எழும்

ஆகியவற்மை

முகவர்களுக்கு

(கூட்டொண்மம

கூட்டொண்மம

கொலத்தில்

உரிமமளித்தல்)

உரிமம்

பெற்றுள்ள

ஒழுங்குமுமைகளின்

1

(3)

ஒழுங்குமுமையுடன் இணங்கி நடக்க மவண்டும். இருப்ெினும்

அவர்கள் இந்த ஒழுங்குமுமையின் துமண-உட்ெிரிவு (1)-ன் கீ ழ்
மதமவப்ெடும்

அம்மொதிரியொன

ெடி

ஏற்கனமவ

உள்ள

ெொலிசிகளுக்கொன

முன்மனற்ெொடுகமள

ெொலிசிதொரர்களுக்கு,

கொப்ெீட்டொளர்

பெொருத்தமொன

பசய்துபகொள்ளும்

வமகயில், அமவ கொலொவதியொகும் கொலம் வமர அல்லது ஆறு

மொதக் கொலம் வமர பதொடர்ந்து மசமவயளிக்கப்ெடுவமத, இதில்
எந்த கொலம் சீக்கிரமமொ அதன்ெடி பதொடர்ந்து மசமவயளிக்க
மவண்டும்.

இம்மொதிரியொன

முன்மனற்ெொடுகளுடன்
முன்மனற்ெொடுகள்

ஒப்ெந்தங்களின்

ஆமணயத்திடம்

கசய்யப்பட்ட

பதரிவிக்கப்ெட மவண்டும்.
14.

ஒரு

கூட்டொண்மம

சந்மதப்ெடுத்துதல்
சந்மதப்ெடுத்துதல்

கொப்ெீட்டு விற்ெமன-

முமை

முப்ெது

முகவரின்

பசயல்ெொடுகள்

மற்றும்

விவரங்கள்

அம்மொதிரியொன

நொட்களுக்குள்

பதொமலமெசிவழி

ஆகியமவ

பதொமலதூர
மூலமொன
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(1) கொப்ெீட்டு தயொரிப்புகமள விநிமயொகிப்பு மநொக்கத்திற்கொக ஒரு
படலிமொர்க்பகட்டரின்

(பதொமலமெசிவழி

சந்மதப்ெடுத்துெவர்)

மசமவகளில் ஈடுெடும் அல்லது பதொமலதூர சந்மதப்ெடுத்துதல்
பசயல்ெொடுகளில் ஈடுெடும் ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் ெட்டியல்
VII-ல் குைிப்ெிட்டுள்ளெடி அைிவுறுத்தல்கமள ெின்ெற்ை மவண்டும்.
(2)மமமலயுள்ள
பகொள்ளொமல்,

துமண-ஒழுங்குமுமை
ஒரு

கூட்டொண்மம

படலிமொர்க்பகட்டரின்
மசமவகமள

(1)

(பதொமலமெசிவழி

ஈடுெடுத்துவதற்கொன

உடன்

ஒரு

முகவர்

ஒரு

கூட்டொண்மம

இந்திய

பதொமலபதொடர்பு

படலிமொர்க்பகட்டரின்

ஒரு

சந்மதப்ெடுத்துெவர்)

ெின்வரும்

கூடுதல்

நிெந்தமனகளுடன் இணங்கியிருக்க மவண்டும்:
i.

சொர்கப

முகவருடன்

இமணந்துள்ள

(பதொமலமெசிவழி

சந்மதப்ெடுத்துெவர்)

ஒழுங்குமுமை

ஆமணயத்தொல்

வழங்கப்ெட்டுள்ள ெல்மவறு சுற்ைைிக்மககள் மற்றும்/அல்லது
வழிகொட்டுதல்கள் அல்லது மவறு ஏமதனும் வழிகொட்டுதலுடன்
இணங்கி நடக்க மவண்டும்;
ii. கொப்ெீட்டு

இமடயீட்டு

பசயல்ெொட்டுக்கொக

பதொமலமெசிவழி

சந்மதப்ெடுத்துதல் பசயல்ெொடுகமள மமற்பகொள்ள முமனயும்
ஒரு

கூட்டொண்மம

ெின்னிமணப்பு
ெடிவத்தில்

4-ல்

முகவர்

ஆமணயத்தொல்

ஆமணயத்தின்

மவண்டும்.

இந்த

ஒழுங்குமுமைகளின்

குைிப்ெிடப்ெட்டுள்ள

முன்கூட்டிய

ஆமணயம்

அனுமதிமய

சரிெொர்த்த

நொட

ெிைகு

படலிமொர்க்பகட்டருக்கு (பதொமலமெசிவழி சந்மதப்ெடுத்துெவர்)
ஒரு சொன்ைிதமழ வழங்கும்;

iii. கூடுதலொக,

இந்த

குைிப்ெிட்டுள்ள

(பதொமலமெசிவழி
இமணவதற்கொக

ெடிவத்தில்

ெின்னிமணப்பு

முன்பமொழியப்ெடும்
பெயர்கமள

தொக்கல்

பசய்ய

5-ல்

படலிமொர்க்பகட்டருடன்

சந்மதப்ெடுத்துெவர்)

சரிெொர்ப்ெவர்களின்
ஆமணயத்தில்

ஒழுங்குமுமையின்

இமணந்துள்ள/

அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட

கூட்டொண்மம
மவண்டும்.

முகவர்

ஆமணயம்
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அவற்மை

உறுதி

பசய்த

ெிைகு

அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட

சரிெொர்ப்ெவரிடம் ஒரு சொன்ைிதமழ வழங்கும்.

iv. ஒரு

அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட

சரிெொர்ப்ெவர்

கொப்ெீ டு

மவமலககள

பசய்யும் மற்பைொரு படலிமொர்க்பகட்டரிடம் (பதொமலமெசிவழி
சந்மதப்ெடுத்துெவர்) மொை நிமனத்தொல், அவர்கள் தற்மெொமதய
படலிமொர்க்பகட்டரிடம் (பதொமலமெசிவழி சந்மதப்ெடுத்துெவர்)

ஒரு மறுப்ெில்லொ சொன்ைிதமழப் பெை மவண்டும், ைற்றும் ஒரு
புதிய

சொன்ைிதழுக்கொக

மவண்டும்.

நொட்களுக்குள்

அமத

தற்மெொமதய

ஆமணயத்திடம்

கூட்டொண்மம

ஒரு

சமர்ப்ெிக்க

முகவர்

மறுப்ெில்லொ

30

சொன்ைிதமழ

வழங்கொவிட்டொல், அந்த படலிமொர்க்பகட்டர் (பதொமலமெசிவழி
சந்மதப்ெடுத்துெவர்)

இந்த

மொற்ைத்திற்கு

எந்த

மறுப்பும்

பதரிவிக்கவில்மல என கருத்தில் எடுத்துக்பகொள்ளப்ெடும்;

v. அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட
மசர்க்மகக்கொன

சரிெொர்ப்ெவர்களின்

விண்ணப்ெம்

முதன்மம

நீ க்கம்

அதிகொரி

அல்லது

மூலம்

தகுந்த கூட்டொண்மம முகவர் மூலம் பசய்யப்ெடும்;

vi. கூட்டொண்மம

முகவர்

ட்ரொய்

(TRAI)

அமமப்ெிடம்

படலிமொர்க்பகட்டரொக (பதொமலமெசிவழி சந்மதப்ெடுத்துெவர்)
ெதிவு

பசய்துபகொண்டொல்,

முன்மனற்ெொடுகமளக்
மட்டுமம

கூட்டொண்மம

பகொண்டுள்ள

முகவர்

கொப்ெீ ட்டொளர்களுக்கு

படலிமொர்க்பகட்டரொக

(பதொமலமெசிவழி

சந்மதப்ெடுத்துெவர்) பசயல்ெட முடியும்;

vii. எந்த

ஒரு

கூட்டொண்மம

படலிமொர்க்பகட்டரும்
விசொரமணகள்

முகவரும்

(பதொமலமெசிவழி

பசய்வதன்

மூலம்

அவர்

அல்லது

அதன்

சந்மதப்ெடுத்துெவர்)

எந்த

ஒரு

நெரிடமும்

அந்நெர் தொனொக ஒரு கொப்ெீட்டு ெொலிசிமய வொங்க ஆர்வம்
கொட்டினொல் தவிர, பவளிப்புை அமழப்புகமள மமற்பகொள்ளக்
கூடொது.

அதிைாரம்

அவர்ைள்

அல்ைது

சரிபார்ப்பிற்ைாை

அத்தகைய

அது

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட

கசய்யப்பட்ட

பராைரிக்ை வவண்டும்.

நபர்ைளின்

விசாரகண

தரவு

ைற்றும்

ஏவதனும்

நபர்

விவரங்ைகள
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viii. படலிமொர்க்பகட்டர்
ெின்வரும்

(பதொமலமெசிவழி

விவரங்கமள

சந்மதப்ெடுத்துெவர்)

எதிர்கொல

பவளியிட மவண்டும்

வொடிக்மகயொளரிடம்

(1) அவர்கள் முன்பமொழியும் கூட்டொண்மம முகவரின் பெயர்;
கூட்டொண்மம முகவரின் ெதிவு எண்;

(2)

(3) வொடிக்மகயொளர் திரும்ெ அமழக்க விரும்ெினொல் அல்லது
பதொமலமெசி

வழி

விரும்ெினொல்,

விற்ெமன

தகவல்கமள

படலிமொர்க்பகட்டர்

சந்மதப்ெடுத்துெவர்)

மற்றும்-/அல்லது

(பதொமலமெசிவழி

கூட்டொண்மம

முகவரின் பதொடர்பு எண்;
பதொமலமெசி

(4)

அமழப்மெ

(அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட

சரிெொர்ப்ெவர்)

அமடயொள எண்.

ix. ஒரு

படலிமொர்க்பகட்டருடன்

சரிெொர்க்க

பசய்யும்

பெயர்

நெரின்

மற்றும்

(பதொமலமெசிவழி

சந்மதப்ெடுத்துெவர்) பசயல்ெடும் ஒரு கூட்டொண்மம முகவர்
அவருடன் ஒரு ஒப்ெந்தத்திற்குள் நுமழவொர் மமலும் ஒப்ெந்தம்
தரவுதளத்தின்

மூலம்,

கடமமகள்

மற்றும்

பெொறுப்புகள்,

பசலுத்தப்ெடும் பதொமக ெற்ைிய விவரங்கள், முன்மனற்ெொட்டு
கொலம்,

ஆமணயத்தில்

ஒழுங்குமுமைகள்,
அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட

பவளியிடப்ெட்ட

வழிகொட்டுதல்கள்,

சரிெொர்ப்ெவர்களின்

சட்டம்,

சுற்ைைிக்மககள்,

நடத்மத

விதிகள்

ஆகியவற்ைின் மீ ைலின் மெொது எடுக்கப்ெடும் நடவடிக்மககள்
மெொன்ை

விவரங்கமள

மதமவப்ெடும்மெொது

வழங்கும்.

சரிெொர்ப்ெதற்கொக

முன்மனற்ெொடுகள்
ஆமணயத்திற்கு

அல்லது ஆமணயத்தொல் அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட ஏமதனும் நெருக்கு
கிமடக்கச் பசய்யப்ெடும்;
x. ஒவ்பவொரு

படலிமொர்க்பகட்டரும்

(பதொமலமெசிவழி

சந்மதப்ெடுத்துெவர்) அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட சரிெொர்ப்ெவரும் இந்த
ஒழுங்குமுமைகளின்
கூட்டொண்மம

ெட்டியல்

முகவர்களுக்கு

III-ல்

குைிப்ெிட்டுள்ளவொறு

பெொருந்தும்

விதிகளுக்கு இணங்கி நடக்க மவண்டும்.

நடத்மத
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xi. படலிமொர்க்பகட்டரின்
இடங்கமள

இடங்கள்

மற்றும்

மசொதமனயிட

மவறு

ஆகணயம்

ஏமதனும்

அதிகொரம்

பெற்ைிருக்கும். படலிமொர்க்பகட்டரின் ஏமதனும் ெணியொளரின்
ெதிமவடுகள்/ ஆவணங்கமள சரிெொர்த்தல், மற்றும் ஏமதனும்
ஆவணங்கள்/ெதிமவடுகள்,
அைிக்மககமள

ஏமதனும்

நொடுதல்

ஆவணங்கள்/ெதிமவடுகளின்
ஆகியமவ

அவசியம்

என

ெணியொளரின்

அல்லது

நகல்கமள

நிமனத்தொல்

மெரில் அமத ஆகணயம் பசய்யலொம்:

xii. படலிமொர்க்பகட்டர்

(பதொமலமெசிவழி

தன்

ெதிமவடு

ஏமதனும்

உருவொக்குதல்
விருப்ெத்தின்

சந்மதப்ெடுத்துெவர்)

அவ்வப்மெொது ஆமணயத்தொல் ெரிந்துமரக்கப்ெடக்கூடிய மவறு

ஏமதனும் விதிமுமைகள் மற்றும் நிெந்தமனகளுடன் இணங்கி
நடக்க மவண்டும்.

(3) ஒரு படலிமொர்க்பகட்டர் (பதொமலமெசிவழி சந்மதப்ெடுத்துெவர்)
மூன்றுக்கு

மமற்ெட்ட

கொப்ெீட்டொளர்கள்

அல்லது

கொப்ெீடு

பதொடர்ெொன அமமப்ெினருடன் இமணந்திருக்கக் கூடொது.
15. கூட்டொண்மம முகவர்களின் நடத்மத விதிகூட்டொண்மம

(1)ஒவ்பவொரு

முகவரும்

இந்த

ஒழுங்குமுமைகளின் ெட்டியல் III-ல் குைிப்ெிட்டுள்ளெடி நடத்மத
விதியுடன் இணங்கி நடக்க மவண்டும்.
(2)கூட்டொண்மம
ஒழுங்குமுமைகளின்
மீ ைல்

உள்ளிட்ட

அதிகொரி,

குைிப்ெிட்ட

102-ன்

கீ ழ்

அவரின்

புைக்கணிப்புகளுக்கு
ெிரிவு

முகவர்

அமனத்திற்கும்

குைிப்ெிட்டுள்ள

பசயல்ெொடுகள்

நெர்கள்

மற்றும்

பெொறுப்ெொவொர்.

முன்மனற்ெொடுகளின்

நடத்மத

மற்றும்

மற்ை

மமலும்

கீ ழ்

வமரயொன ஒரு அெரொதத்திற்கு உட்ெடலொம்.

ஒரு

(இந்த

விதியின்

முதன்மம

ெணியொளர்களின்
இது

சட்டத்தின்

மகொடி

ரூெொய்

16. ரிைார்டுகமள ெரொமரித்தல்
ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் ெின்வரும் ரிைார்டுகமள மின்னணு
வடிவம் உள்ளிட்ட முமைகளில் ெரொமரிக்க மவண்டும் மமலும்
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ஆமணயத்திற்கு மதமவப்ெடும் மெொபதல்லொம் அமவ கிமடக்க
மவண்டும் -

(i) ஆமணயத்தின்

பெொருத்தமொன

ெணமமொசடி

தடுப்புச்

ஆகியவற்ைின்

கீ ழ்

வழிகொட்டுதல்கள்

மற்றும்

சட்டத்தின்

முன்மனற்ெொடுகள்

மதமவப்ெடும்,

வொடிக்மகயொளரின்

உங்கள் வொடிக்மகயொளமர அைிந்துபகொள்ளுங்கள் (மகஒய்சிKYC) ரிைார்டுகள்;

(ii) வொடிக்மகயொளரொல்
முன்பமொழிவு
குைிப்ெிட்ட

முமையொக

ெடிவத்தின்

நெரின்

நகல்,

மகபயழுத்திடப்ெட்ட

கூட்டொண்மம

ஏசிஆர்

(ACR)

முகவரின்

மகபயழுத்துடன்

கொப்ெீட்டொளரிடம் சமர்ப்ெிக்கப்ெட மவண்டும்;

(iii) வொடிக்மகயொளர்களின் ெட்டியல், ெொலிசியின் வமக, ப்ரீமியம்
பதொமக,

ெொலிசி

விவரங்கள்,

வழங்கப்ெட்ட

பெைப்ெட்ட

பகொண்டுள்ள ஒரு ெதிமவடு;
(iv) புகொரளிப்ெவரின்
அமழப்பு

பெயர்,

விடுக்கப்ெட்ட

எடுக்கப்ெட்ட

மததி

கட்டணங்கள்

புகொரின்

ெொலிசி

ஆகியவற்மை

தன்மம,

ெொலிசியின்

நடவடிக்மககள்

மெொன்ை

வழங்கப்ெட்ட/

விவரங்கள்

உள்ளிட்ட,

மற்றும்

பெைப்ெட்ட

புகொர்களின் விவரங்கமள பகொண்டிருக்கும் ஒரு ெதிமவடு;

(v) குைிப்ெிட்ட

நெரின்

பெயர்,

முகவரி,

பதொமலமெசி

எண்,

புமகப்ெடம், ெணியில் அமர்த்தப்ெட்ட மததி, மசமவயிலிருந்து
பவளிமயறும்

மததி,

மொதொந்திர

பகொண்டிருக்கும் ஒரு ெதிமவடு;

(vi) ஆமணயத்திடம்

சம்ெளம்

ஆகியமவகமள

ெரிமொைிக்பகொள்ளப்ெட்ட

பதொடர்புகளின் நகல்கள்;

அஞ்சல்வழி

(vii) ஆமணயத்தொல் அவ்வப்மெொது குைிப்ெிடப்ெடக்கூடிய மவறு
ஏமதனும் ெதிவு.
17.கணக்குப் புத்தகங்கள், ெதிமவடுகள் மெொன்ைவற்ைின் ெரொமரிப்பு (1) கொப்ெீட்டு பசயல்ெொடுகளின் மநொக்கத்திற்கொக ெிரத்திமயகமொக
பசயல்ெடும்

ஒரு

கூட்டொண்மம

முகவர்,

ஒவ்பவொரு
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நிதி

ஆண்டிற்கொகவும் ெின்வரும் கணக்குப் புத்தகங்கமள தயொரொக
மவத்திருக்க மவண்டும் -

(i) ஒவ்பவொரு

கணக்கு

மவப்பு

ஆண்டின்

முடிவில்

விவகொரங்களின் ஒரு இருப்புநிமலக் குைிப்பு அல்லது ஒரு
அைிக்மக;

(ii) அந்த கொலத்திற்கொன ஒரு இலொெ நஷ்டக் கணக்கு;
(iii)பரொக்க/நிதி ெரிமொற்ைத்தின் அைிக்மக;

(iv)ஆமணயத்தொல் அவ்வப்மெொது மதமவப்ெடக்கூடிய கூடுதல்
அைிக்மககள்.

குைிப்பு.

1:

நிதியொண்டு
நொளில்

இந்த
என்ெது

பதொடங்கி

ஒழுங்குமுமையின்
ஒரு

அடுத்து

வருடத்தின்
வரும்

மநொக்கங்களுக்கொக,

ஏப்ரல்

வருடத்தின்

மொதத்தின்
மொர்ச்

முதல்

மொதத்தின்

31ஆம் மததி வமரயொன 12 மொத கொலத்மத (அல்லது அமத விட

குமைவொக, இதில் ஏப்ரல் 1-க்கு ெிைகு பதொடங்கும்) பகொண்டிருக்கும்
மமலும்

கணக்குகள்

சிறு

சிறு

கணக்குகளின்

அடிப்ெமடயில்

ெரொமரிக்கப்ெட மவண்டும்.

குைிப்பு.2: அவர்களின் நிதி அைிக்மககள் அல்லது கொப்ெீட்டொளர்கள்
மற்றும்

கொப்ெீட்டொளரின்

வருமொனங்கள்

ெற்ைிய

குழு

நிறுவனங்கள்

விவரங்கள்,

பெறும்

கொப்ெீட்டொளர்

அமனத்து

வொரியொக,

கூட்டொண்மம முகவரொல் கிமடப்ெமவ மற்றும் குழு நிறுவனங்கள்
மற்றும்/அல்லது ஏமதனும் கொப்ெீட்டொளரின் கூட்டொண்மம முகவரின்
துமணவர்களொல்

பெைப்ெடும்

பதொமககள்

ெற்ைிய

விவரங்கள்

ஆகியவற்மை வழங்கும் ஒரு அட்டவமண இருக்ைவவண்டும்.
(i)

துமண

ஒழுங்குமுமை

பசய்யப்ெட்ட

(1)-ல்

குைிப்ெிட்டுள்ளெடி

நிதியைிக்மககள்

மற்றும்

தணிக்மக

கணக்கு

தணிக்மகயொளரின் அைிக்மக ஆகியவற்ைின் நகல் ஒவ்பவொரு
வருடமும்

30

சமர்ப்ெிக்கப்ெட
கணக்குகளின்

பசப்டம்ெருக்கு
மவண்டும்,
நிமல

முன்னொல்

இதனுடன்

மெொன்ைமவ

ஆமணயத்திடம்

வணிகம்

மீ தொன

நடத்துதல்,
கணக்கு

தணிக்மகயொளர்களின் குைிப்புகள் அல்லது கருத்துகளும் உடன்

அளிக்கப்ெட மவண்டும், மமலும் இந்த கருத்துக்களுக்கொன ஒரு
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பெொருத்தமொன

விளக்கம்

ஆமணயத்திடம்

தொக்கல்

பசய்யப்ெட்ட கணக்குகளுடன் இமணக்கப்ெட மவண்டும்.
(ii)

கணக்கு

தணிக்மகயொளரின்

பதொண்ணூறு

நொட்களுக்குள்

அைிக்மகயில்

குைிப்ெிட்டுள்ள

அைிக்மகயின்

மததியிலிருந்து

ஏமதனும்

குமைெொடுகமள

கணக்கு

தணியொளரின்

சரிபசய்வதற்கொன அவசியமொன நடவடிக்மககள் எடுக்கப்ெட்டு
அமவ ஆமணயத்திடம் பதரிவிக்கப்ெட மவண்டும்.

(iii)அமனத்து கணக்குப் புத்தகங்கள், அைிக்மககள், ஆவணங்கள்

மெொன்ைமவ கூட்டொண்மம முகவரின் தமலமம அலுவலகம்
அல்லது

ஆமணயத்திடம்

மவறு

ஏமதனும்

மவண்டும்,

நியமிக்கப்ெட்டு

கிமள

பதரிவிக்கப்ெட்ட

அலுவலகத்தில்

மமலும்

ெரொமரிக்கப்ெட

அமவ

மசொதமனக்கொக

அங்கீ கரிக்கப்ெட்டுள்ள ஆமணயத்தின் அதிகொரிகளுக்கு ஆய்வு
கசய்ய அமனத்து மவமல நொட்களிலும் கிமடக்கும்ெடி இருக்க
மவண்டும்.
(iv)

இந்த

முகவரொல்

ஒழுங்குமுமையில்

ெரொமரிக்கப்ெடும்

குைிப்ெிடப்ெட்டு
அமனத்து

கூட்டொண்மம
புத்தகங்கள்,

ஆவணங்கள், அைிக்மககள், ஒப்ெந்தக் குைிப்புகள் மெொன்ைமவ
வருடத்தின் முடிவிலிருந்து அவற்றுக்கு பெொருத்தமொன கொலம்
வமர

குமைந்தெட்சம்

ெத்து

ஆண்டுகளுக்கு

பதொடர்ந்து

மவத்திருக்கப்ெட மவண்டும். இருப்ெினும் நீ திமன்ைத்தின் ஒரு
முடிவுக்கொக

நிலுமவயில்

நிமலமமகளில்
நீ திமன்ைத்தொல்

வழக்கிற்கு

வழக்குகள்

ெரொமரிக்கப்ெட மவண்டும்.
(2)

கொப்ெீ ட்டு

முதன்மம

இமடயீட்டு

வணிகமொக

விஷயத்தில்,
பெைப்ெடும்

உள்ள

அவர்கள்

வருவொய்கள்

இழப்ெீ டுகள்

பதொடர்ெொன

தள்ளுெடி

மவமலமய

பகொண்ட

கொப்ெீ ட்டு

மற்றும்

இருக்கும்

ஆவணங்கள்

பசய்யப்ெடும்

விட

மவறு

கூட்டொண்மம
இமடயீட்டு

வமர

ஒன்மை
முகவர்கள்

மவமலக்கொக

கொப்ெீட்டொளர்களிடமிருந்து

பெைப்ெடும் மவறு வருமொனங்கள் ஆகியவற்மை ெதிவு பசய்து
ெிரிவு வொரியொக அைிக்மக பசய்தமல ெரொமரிக்க மவண்டும்.
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(3) ஒரு கூட்டொண்மம முகவரின் மசமவகளுடன் இமணந்துள்ள
ஒவ்பவொரு

கூட்டொண்மம

கொப்ெீ ட்டொளரும்

அம்மொதிரியொன

முகவர்களுக்கொகவும்,

பகொடுக்கப்ெட்டுள்ள

முமையில்,

மகபயழுத்திடப்ெட்டுள்ள

ஒரு

ஒவ்பவொரு

ெட்டியல்

சிஈஓ

அல்லது

சொன்ைிதமழ

VIA-ல்

சிஎஃப்ஓ-ஆல்

தொக்கல்

பசய்ய

மவண்டும். கூட்டொண்மம முகவரின் முதன்மம அதிகொரி மற்றும்
சிஎஃப்ஓ

(அல்லது

அதற்கு

சமமொனவர்)

ஆகிமயொரிடமிருந்து

அட்டவமண VIB-ல் வழங்கப்ெட்டுள்ளெடி கொப்ெீட்டொளரிடமிருந்து
பெைப்ெடும் கமிஷன்/ ஊதியம் ஆகியவற்மை குைிப்ெிடும்

ஒரு

சொன்ைிதமழ ஆமணயத்திடம் தொக்கல் பசய்ய மவண்டும்.
18. பெொது:
(1) இந்த

ஒழுங்குமுமைகளின்

ஒழுங்குமுமைகளின்
நிமலமமகமள

1

(3)

தவிர்த்து,

அைிவிப்புத்

மததியிலிருந்து,

ஒழுங்குமுமையில்
இந்த

இந்த

குைிப்ெிட்டுள்ள

ஒழுங்குமுமைகளின்

கீ ழ்

ஆமணயத்தொல் வழங்கப்ெட்ட ஒரு ெதிமவக் பகொண்டிருந்தொல்
தவிர யொரும் ஒரு கூட்டொண்மம முகவரொக பசயல்ெட முடியொது.

(2) கூட்டொண்மம

முகவரொக

பசயல்ெடும்மெொது,

அல்லது

மவறு

வமகயில் ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் மற்றும் ஒரு கொப்ெீ ட்டொளர்
அல்லது மவறு ஏமதனும் நெருக்கு இமடமய ஏற்ெடும் ஏமதனும்
ெிரச்சிமனகள்

ெொதிக்கப்ெட்ட

நெரொல்

ஆமணயத்திடம்

ெரிந்துமரக்கப்ெடலொம்; மமலும் புகொர் அல்லது முன்பமொழிமவப்
பெற்றுக்பகொள்ளும்மெொது,
பசய்யலொம்

அவசியமொனொல்

மமலும்
ஒரு

ஆமணயம்
இந்த

விசொரமண

பெொது நடத்மத விதி

ஆய்வு

ஒழுங்குமுமைகளின்ெடி

அல்லது

அல்லது ஒரு ஆய்மவ மமற்பகொள்ளைாம்.

I.

புகொமர
ஒரு

மசொதமன

நடத்மத விதி

1. ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவரும் ெின்வரும் பதொழிற்ரீதியொன
நடத்மதகளின்
மவண்டும்

அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட

மமலும்

நிர்ணயங்கமள

ெொலிசிதொரர்களின்

கமடெிடிக்க

நலமனக்

கருத்தில்
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பகொண்டு தங்களின் கடமமகமள பசய்ய மவண்டும். அவற்மைச்
பசய்யும்மெொதுi)

வொடிக்மகயொளருடனொன

மநரங்களிலும்

பசயல்ெொடுகமள

முழுமமயொன

எல்லொ

நம்ெிக்மக

மற்றும்

விசுவொசத்துடன் பசயல்ெடுத்த மவண்டும்;
ii)

கவனிப்பு மற்றும் விடொமுயற்சியுடன் பசயல்ெட மவண்டும்;

iii) வொடிக்மகயொளர் கூட்டொண்மம முகவருடனொன தன்னுமடய
உைவு

மற்றும்

கூட்டொண்மம

பசயல்ெடுகிைொர்

முகவர்

ஆகியவற்மை

யொரின்

புரிந்துபகொள்வமத

பசய்துபகொள்ள மவண்டும்;

சொர்ெொக

உறுதி

iv) எதிர்கொல வொடிக்மகயொளர்களொல் வழங்கப்ெடும் அமனத்து
தகவல்கமளயும்

அவர்களுக்கும்

கொப்ெீட்டொளர்களுக்கும்

வணிகம்

முற்ைிலும்

தகவல்களொக மகயொள மவண்டும்;
v)

தங்களின்

பெொறுப்ெில்

ெொதுகொப்மெ

உள்ள

அந்தரங்க

நிமலநிறுத்துவதற்கொக

வழங்கப்ெடும்

அந்தரங்கமொன
ஆவணங்களின்

பெொருத்தமொன

நடவடிக்மககமள மமற்பகொள்ள மவண்டும்;

vi) ஒரு நிறுவனத்தின் இயக்குநர் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின்
ஒரு
ஒரு

ெங்குதொரர்
முதன்மம

எவரும்

அல்லது

அதிகொரி

மற்பைொரு

முதன்மம
அல்லது

கூட்டொண்மம

நிமலமயக் பகொண்டிருக்கக் கூடொது;

பசயலொளர்

ஒரு

அல்லது

குைிப்ெிட்ட

முகவரிடம்

நெர்

ஒத்த

2. ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவரும் இமத பசய்ய மவண்டும்.
i)

ஒவ்பவொரு குைிப்ெிட்ட நெர் மற்றும் முதன்மம அதிகொரியின்
அமனத்து

புைக்கணிப்பு

மற்றும்

ஈடுெொடு

பெொறுப்புள்ளவரொக இருக்க மவண்டும்;

ii) முதன்மம

நெர்களுடம்

அதிகொரி

மற்றும்

முமையொக

பசயல்களுக்கு

அமனத்து

குைிப்ெிட்ட

ெயிற்சிபெற்று,

அவர்கள்

சந்மதப்ெடுத்தும் கொப்ெீ ட்டு தயொரிப்புகளில் திைனும் அைிவும்
பெற்ைிருப்ெமத உறுதி பசய்துபகொள்ள மவண்டும்;
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iii) முதன்மம அதிகொரி மற்றும் குைிப்ெிட்ட நெர் ெொலிசி ெலன்கள்
மற்றும்

ெொலிசியின்

ஆகியவற்ைில்

வொடிக்மகயொளரிடம்

கீ ழ்

கிமடக்கும்

ஏமதனும்

கசால்ைாதகத

தவைொன
இறுதி

வருவொய்கள்
கருத்மத

பசய்துபகொள்ள

வவண்டும்;

iv) எந்த வொடிக்மகயொளரும் ஒரு கொப்ெீ ட்டுத் தயொரிப்மெ வொங்க
வற்புறுத்தப்ெடவில்மல
மவண்டும்;

என்ெமத

உறுதி

பசய்துபகொள்ள

v) கொப்ெீட்டு தயொரிப்புக்கொக கொப்ெீ டு பசய்தவருக்கு மெொதுமொன
விற்ெமனக்கு-முந்மதய

மற்றும்

விற்ெமனக்கு

ெிந்மதய

ஆமலொசமனமய வழங்க மவண்டும்;

vi) ஒரு கொப்ெீ டு பசய்தவருக்கு ஒரு இழப்ெீ ட்டின்மெொது அமனத்து
நமடமுமைகள் மற்றும் ஆவணப்ெடுத்துதல்கமள முடிப்ெதில்
சொத்தியமொன எல்லொ உதவி மற்றும் ஒத்துமழப்மெ அளிக்க
மவண்டும்;

vii) கூட்டொண்மம
அல்லது

ஒரு

முகவர்

அெொயத்மத

கொப்ெீ ட்டொளரொக

ஏற்ெளிக்கவில்மல

பசயல்ெடவில்மல

உண்மமமய பதரியப்ெடுத்த மவண்டும்;

viii) கொப்ெீட்டொளர்களுடனொன
மவண்டும்,

இதில்

இருவரின்

ஒப்ெந்தத்திற்குள்
கடமமகளும்

வமரயறுக்கப்ெட்டிருக்ை வவண்டும்

II. விற்ெமனக்கு முந்மதய நடத்மத விதி
1. ஒவ்பவொரு

கூட்டொண்மம

முகவரும்

என்கிை

நுமழய

பெொறுப்புகளும்

அல்லது

முதன்மம

அதிகொரியும் அல்லது குைிப்ெிட்ட நெரும் கீ மழ குைிப்ெிட்டுள்ள
நடத்மத விதிகமள ெின்ெற்ை மவண்டும்:

i)

ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவரும் / முதன்மம அதிகொரியும்
/ குைிப்ெிட்ட நெரும் இமதச் பசய்ய மவண்டும்,1. மகட்கப்ெட்டொல்
தன்

ெதிவு

மவண்டும்;

/

தன்மன

அமடயொளப்ெடுத்திக்

சொன்ைிதமழ

வாய்ப்பாளரிடம்

பகொண்டு

கொண்ெிக்க
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2. முன்மனற்ெொடுகமளக்
வழங்கப்ெடும்
தயொரிப்புகள்

பகொண்டுள்ள

விற்ெமனக்கொக

பதொடர்ெொன

கொப்ெீ ட்டொளர்களொல்

பகொடுக்கப்ெட்ட

மதமவயொன

கொப்ெீ ட்டு

தகவமல

ெரப்ெ

மவண்டும் மமலும் ஒரு குைிப்ெிட்ட கொப்ெீட்டுத் திட்டத்மத
ெரிந்துமரக்கும்மெொது வொடிக்மகயொளர்களின் மதமவகமள
கருத்தில் எடுத்துக்பகொள்ள மவண்டும்;

3. வாய்ப்பாளர்

மகட்டொல்,

தயொரிப்புக்கு

பெைப்ெடும்

பவளியிட மவண்டும்;

வழங்கப்ெடும்

கமிஷன்

ெற்ைி

கொப்ெீ ட்டு

விவரங்கமள

4. விற்ெமனக்கொக வழங்கப்ெடும் கொப்ெீ ட்டுத் தயொரிப்புக்கொக
கொப்ெீட்டொளர் வசூலிக்கும் ப்ரீமியம் பதொமகமய பதரிவிக்க
மவண்டும்;

5. கொப்ெீட்டாளருக்கு முன்பமொழிவு வடிவத்தில் மதமவப்ெடும்

தகவல்களின் தன்மமமயயும், ஒரு கொப்ெீட்டு ஒப்ெந்தத்மத
மமற்பகொள்வதில்

தகவமல

முக்கியத்துவத்மதயும்

பற்றி

மவண்டும்;

பவளியிடுவதன்

வாய்ப்பாளரிடம்

விளக்க

6. வொடிக்மகயொளரின் ஏமதனும் எதிர்மமையொன ெழக்கங்கள்
அல்லது

வருமொன

முன்பமொழிவு

நிமலப்ெின்மமமய

சமர்ப்ெிக்கப்ெடும்மெொதும்

ஒவ்பவொரு

கொப்ெீட்டொளரிடம்

ஒரு அந்தரங்க அைிக்மக வடிவில் பதரிவிக்க மவண்டும்,

மமலும் வொடிக்மகயொளர் ெற்ைி நியொயமொன விசொரமணகள்
அமனத்மதயும்

ஏற்றுக்பகொள்வதில்

பசய்வதன்

மூலம்

கொப்ெீட்டொளரின்

முன்பமொழிமவ

ஏற்ெளிப்பு

முடிமவ

எதிர்மமையொக ெொதிக்கும் ஏமதனும் விஷயத்மத பதரிவிக்க
மவண்டும்;

7. கொப்ெீட்டொளர்
மறுப்மெ

மவண்டும்;

மூைம்

முன்பமொழிவின்

உடனடியொக

8. முன்பமொழிவு

கசய்யவவண்டிய
ஆவணங்ககள

ெடிவத்மத

மநரத்தில்

ஏற்பு

வாய்ப்பாளரிடம்

கொப்ெீட்டொளரிடம்

ஒப்ெமடக்கப்ெட

கபறவவண்டும்,

ைற்றும்

அல்லது

பதரிவிக்க
தாக்ைல்

மவண்டிய

முன்பமொழிமவ
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முடிப்ெதற்கொக

கொப்ெீ ட்டொளரொல்

பதொடர்ந்து

மகட்கப்ெடும்

மற்ை ஆவணங்ககளயும் கபறவவண்டும்.

ii) எந்த ஒரு கூட்டொண்மம முகவரும்/ முதன்மம அதிகொரியும்/
குைிப்ெிட்ட நெரும் இவற்மை பசய்யக்கூடொது,-----

1)

2)
3)

ஒரு பசல்லுெடியொகும் ெதிவு / சொன்ைிதமழக் பகொண்டிரொமல்
கொப்ெீட்டு

வணிகத்திற்கு

முயன்று பெறுதல்;
முன்பமொழிவு

ெடிவத்தில்

அமழப்பு

விடுத்தல்

அல்லது

ஏமதனும்

தகவமல

தவிர்க்க

வொடிக்மகயொளமர தூண்டக் கூடொது;

முன்பமொழிவு ெடிவம் அல்லது முன்பமொழிவின் ஏற்புக்கொக
கொப்ெீட்டொளரிடம் சமர்ப்ெிக்கப்ெடும் ஆவணங்களில் தவைொன
தகவல்ககள

4)
5)

6)

சமர்ப்ெிக்க

கூடொது;

வொடிக்மகயொளரிடம்

ஒரு

நடந்துபகொள்ளக் கூடொது;

வொடிக்மகயொளமர

மரியொமதயில்லொத

தூண்டக்

முமையில்

ஏமதனும் மவறு குைிப்ெிட்ட நெர் அல்லது ஏமதனும் கொப்ெீ ட்டு
நடுவரொல் அைிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட ஏமதனும் முன்பமொழிவில்
குறுக்கிடக் கூடொது;
கொப்ெீட்டொளரொல்
கட்டணங்கள்,

வழங்கப்ெடுெமவ

ெலன்கள்,

தவிர்த்து

மவறு

விதிமுமைகள்

மற்றும்

நிெந்தமனகமள வழங்கக் கூடொது;
7)

ஏற்கனமவ
முடிவின்

அவருக்கு
8)

உள்ள

ெொலிசிமய

மததியிலிருந்து
ஒரு

புதிய

முடிக்கவும்

மூன்று

முன்பமொழிமவ

ெொலிசிதொரமர வற்புறுத்தக் கூடொது;
எந்த

ஒரு

பெைப்ெடும்

கூட்டொண்மம

சதவதத்திற்கு
ீ
அல்லது

பமொத்த

மிகொமல்

ஒரு

நிறுவனங்களிடம்

வருட

முகவரும்

ப்ரீமியம்

இருக்கும்

நிறுவனம்

கபறுைிற

அம்மொதிரியொன

கொலத்திற்குள்

பசய்யவும்

எந்த

வருடத்திலும்

பதொமகயில்

ப்ரீமியத்கத

அல்லது

ைாதிரி

ஒரு

ஐம்ெது

ஒவர

ஒரு

நெர்

குழு

கொப்ெீ ட்டு
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வணிகத்திற்கொன

பதொழில்

கூடொது;

அமமப்மெக்

பகொண்டிருக்கக்

9) ஆமணயத்தின் முன்கூட்டிய ஒப்புதல் இல்லொமல், ஏமதனும்

கொப்ெீட்டு நிறுவனத்தின் ஒரு இயக்குநரொக ஆகமவொ அல்லது
நீ டிக்கமவொக் கூடொது;

10) ஏமதனும் ெணமமொசடி பசயல்ெொடுகளில் ஈடுெடக் கூடொது;
11) தவைொக வழிநடத்தும் அமழப்புகள் அல்லது மெொலியொன
அமழப்புகள் மூலம் தொங்களொக அல்லது அமழப்பு

மமயங்கள் மூலம் வணிக மூலத்மத பெைக் கூடொது;

12) கொப்ெீ டு

தயொரிப்புகளின்

வணிைத்கத

கபற

விடுத்தல்

ெல்-நிமல

மமற்பகொள்ளக் கூடொது;

13) ெயிற்சிபெைொத

அமழப்பு

மற்றும்

சந்மதப்ெடுத்துதமல

அங்கீ கரிக்கப்ெடொத

நெர்கமள

வணிகத்திற்குள் பகொண்டு வரக்கூடொது;

14) ெதிவுச்

சொன்ைிதழின்ெடி

இழப்பீடுகள்

கொப்ெீட்டு

ஆமலொசமன

ஆமலொசமன

தயொரிப்புகளுக்கொக
மசமவயளித்தல்

அல்லது

அமழப்பு

தவிர்த்து

மவறு

மசமவகள் ஆகியவற்மை வழங்குதல்.

15) கொப்ெீட்டு

வொய்ப்மெ

தயொரிப்ெின்

ஆமலொசமன

அளிக்க,

ெொலிசிதொரர்களின்

விடுத்தல்
கொப்ெீ டு

விநிமயொகித்தலில்

ெரிந்துமரக்க,

அமழப்பு

பதொடர்பு

ைற்றும்

அல்லது
கொப்ெீட்டு
மற்றும்

பதொடர்ெொன

விற்ெமனக்கொன

விடுக்க,

உருவொக்க,

அைிமுகப்ெடுத்த,
விவரங்கமள

மதட

எதிர்கொல
அல்லது

வழங்க ஒரு குைிப்ெிட்ட நெமர தவிர்த்து மவறு நெருடன்
ஒரு

ஒப்ெந்தத்திற்குள்

ஊக்கமளிக்கமவொ

அல்லது

நுமழயமவொ,

ஏமதனும்

மமற்பகொள்ளமவொ கூடொது;

16) விற்ெமன,

அைிமுகம்,

ஏமதனும்

நெமர

மூலமும்

கட்டணம்,

ஆகிய

எந்த

விற்ெமன

ெரிந்துமரத்தல்
கமிஷன்,

முன்மனற்ெொட்மட

வொய்ப்பு

அல்லது

மநொக்கத்திற்கொகவும்

ஈடுெடமவொ,

மவறு

உருவொக்கம்,

கண்டுெிடித்தல்
எந்த

ஊக்கத்பதொமக

பெயர்

எமதயும்

பசலுத்தமவொ அல்லது பசலுத்த அனுமதிக்கமவொ கூடொது.
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iii) விற்ெமனக்கு ெிந்மதய நடத்மத விதி 4.
ஒவ்பவொரு

கூட்டொண்மம

முகவரும்

இவற்மைச்

பசய்ய

மவண்டும் i)

நியமனதொரர்கமள நியமித்தல் அல்லது ஒதுக்கீ டு பசய்தல்
அல்லது

முகவரி

மெொன்ைவற்மை
தனிப்ெட்ட

மொற்ைம்

பசய்தல்

அல்லது

விருப்ெத்மதர்வுகள்

ஆகியவற்றுக்கொக

ெொலிசிதொரருக்கும்

ஒவ்பவொரு

ஆமலொசமன

வழங்க

மவண்டும், உதவி மதமவப்ெட்டொல் வழங்க மவண்டும்;
ii)

ஏற்கனமவ பெைப்ெட்ட கொப்ெீட்டு வணிகத்மத ெராைரிக்கும்
பெொருட்டு,

ெொலிசிதொரர்களின்

நிர்ணயிக்கப்ெட்ட

உறுதிபசய்யும்

ெொலிசிதொரருக்கு

மநரத்திற்குள்

ப்ரீமியம்

ஒவ்பவொரு

அளிக்கப்ெடும்

பெைப்ெடுவமத

முயற்சிமயயும்

வொய்வழி

மற்றும்

எழுத்துபூர்வ அைிவிப்ெின் மூலம் மமற்பகொள்ள மவண்டும்.
iii)

வாடிக்கையாளருக்கு
வழங்ைாவிட்டாலும்,
வாடிக்கையாளர்

பாைிசி

பாைசி

வைற்கைாண்டு

கொலொவதியொகும்

பதரிந்துபகொள்வமத

ைாப்பீகட

மததிமய

உறுதி

பசய்துபகொள்ள மவண்டும்;
iv)

ெொலிசி

பதொடக்கம்

மததியிலிருந்து

அல்லது

ஏற்ெடும்

மொற்ைங்கமள

அைிவிக்கும்

கமடசி

ெொலிசிமய
கடமம

புதுப்ெிப்பு

ெொதிக்கும்

ெற்ைிய

ஒரு

எச்சரிக்மகமயக் புதுப்ெிப்பு அைிக்மககள் பகொண்டுள்ளகத
உறுதி பசய்ய மவண்டும்;
v)

புதுப்ெிப்பு

அைிக்மககள்

ெயன்ெொட்டிற்கொக
அமனத்து
வசர்த்து)

கொப்ெீ ட்டொளரிடம்

தகவல்களின்

ஒரு

ஒப்ெந்தத்மத

ரிைார்கட

(கடிதங்களின்

ெொதுகொக்கும்

வொடிக்மகயொளர்

கொலொவதியொகும்

வழங்கப்ெடும்

நகல்கமளயும்

ஒரு

பகொண்டிருப்ெமத உறுதிபசய்ய மவண்டும்;
vi)

புதுப்ெிக்கும்

மதமவகய

மததிக்கு

முன்

கொப்ெீட்டொளரின் புதுப்ெிப்ெிற்கொன அமழப்மெ மநரத்திற்கு
பெறுவமத உறுதிபசய்ய மவண்டும்.
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vii)

கொப்ெீட்டொளரொல்

இழப்ெீ டுகள்

மதமவப்ெடுெமவகளுடன்

சமர்ப்ெிக்கப்ெடும்மெொது

இணங்கி

நடப்ெதில்

ெொலிசிதொரர்கள் அல்லது இழப்ெீ டு மகொருெவர்கள் அல்லது
ெலன் பெறுமவொர்களுக்கு அவசியமொன உதவிமய அளிக்க
மவண்டும்;

viii) இழப்ெீ டு

வைாரல்கமள

அமனத்து

உடனுக்குடன்

மதமவயொன

விஷயங்கமள

பதரிவிக்கவும்

பவளியிடுவகத

ெற்ைிய ைடகைகய பற்றி வொடிக்மகயொளர்களிடம் விளக்க
மவண்டும். மமலும் முடிந்தவமர சீக்கிரமொக அடுத்தடுத்த
முன்மனற்ை

நிமலகமள

பற்றி

ஆமலொசகன

கதரிவிக்க

மவண்டும்;
ix)

வொடிக்மகயொளர் பசய்யவில்மல என நம்பும் நிமலகளில்
அவரிடம்

முழுமமயொன
மவண்டும்.

நியொயமொன,

பவளியீட்மட

தானாை

கவளியிட

உண்மமயொன
பற்றி

ஆமலொசகன

வாடிக்கையாளர்

முன்வரொவிட்டொல்,

மற்றும்

கூடுதல்

தைவகை

வொடிக்மகயொளர்

கதாடர்ந்து பணி கசய்ய ைறுக்ைவவண்டும்.
x)

இழப்ெீ டு

பதொடர்ெொன

வொடிக்மகயொளரிடம்
மவண்டும்;
xi)

ஏமதனும்

உடனடி

கூற

மதமவகள்

ஆமலொசமன

சார்பில்
ெற்ைி

வழங்க

ஒரு இழப்ெீ டு வைாரல் அல்லது ஒரு இழப்ெீ டு பெைக்கூடிய
ஒரு சம்ெவம் பதொடர்ெொக வொடிக்மகயொளரிடம் பெைப்ெட்ட
தகவல்கமள,

தொமதம்

இல்லொமல்,

நொட்களுக்குள் மமலனுப்ெ மவண்டும்;
xii)

மூன்று

மவமல

ஒரு இழப்ெீட்டிற்கொன கொப்ெீட்டொளரின் முடிமவ தொமதம்
இல்லொமல்
மமலும்

வொடிக்மகயொளரிடம்

இழப்ெீ டு

பெறுவதில்

பதரிவிக்க

மவண்டும்,

வொடிக்மகயொளருக்கு

அமனத்து நியொயமொன உதவிகமளயும் வழங்க மவண்டும்.

xiii) ஒரு

கொப்ெீட்டு

பெறுெவரிடமிருந்து
பெைமவொ கூடொது;

ஒப்ெந்தத்தின்

ஒரு

ெங்மக

கீ ழ்

மகட்கமவொ

ெலன்

அல்லது
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xiv) கற்ெிப்ெவரின் கடிதங்கள், ெொலிசிகள் மற்றும்
ஆவணங்கள்,
பற்றிய

புகொர்கமள

மகயொளும்

விவரங்கமளக்

புகொர்கமள

பசயல்முமைகள்

பகொண்டுள்ளமத

பசய்துபகொள்ள மவண்டும்;
xv)

புதுப்ெிப்பு

பதொமலமெசி

உறுதி

வழியொகமவொ

எழுத்துபூர்வமொகமவொ ஏற்றுக்பகொள்ள மவண்டும்;

அல்லது

xvi) ஒரு புகொமர பெற்றுக்பகொண்ட ெதினொன்கு நொட்களுக்குள்

அங்கீ கரிக்க மவண்டும், புகொமர மகயொளும் ெணியொளர்
உறுப்ெினரிடம்

அமத

மகயொள்வகத

பற்றியும்

ைற்றும்

கொல அட்டவமணகய பற்றியும் ஆமலொசிக்க மவண்டும்;

xvii) ெதில் கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டகத உறுதி கசய்து ைற்றும்

புகொரளித்தவர் ெதிலொல் மகிழ்ச்சியமடயவில்மல எனில்
அவர் என்ன பசய்யைாம்

என்பகத

அவருக்கு

கதரிவிக்ை

வவண்டும்;

xviii) புகொர்கள் ஒரு பெொருத்தமொன மூத்தநிமலப் ெணியொளரொல்
மகயொளப்ெடுவமத உறுதி பசய்துபகொள்ள மவண்டும்;

xix) புகொர்கமள ெதிவு பசய்யவும் மற்றும் கண்கொணிக்கவும்
ஒரு சரியான அமமப்கப கவத்திருக்க மவண்டும்.
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அத்தியாயம் 5
ஆயுள் ைாப்பீ ட்டின் ேட்டரீதியான கைாள்கைைள்
அத்தியாய அைிமுைம்
இந்த அத்தியாயத்தில், ஆயுள் ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்கத ைட்டுப்படுத்தும்
ஆக்ைக்கூறுைகள
ஆயுள்

ைாப்பீட்டு

விளக்குைிறது.

பற்றி

நாம்

விவாதிக்ைிவறாம்.

ஒப்பந்தத்தின்

சிறப்பு

இந்த

அத்தியாயம்

அம்சங்களப்

பற்றியும்

ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
A. ைாப்பீ டு

ஒப்பந்தம்

-

ேட்ட

அம்ேங்ைள்

மற்றும்

ேிைப்பு

அம்ேங்ைள்
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A. ைாப்பீடு ஒப்பந்தம் - ேட்ட அம்ேங்ைள் மற்றும் விசேஷ அம்ேங்ைள்
1. ைாப்பீ டு ஒப்பந்தம் - ேட்ட அம்ேங்ைள்
i.

ைாப்பீ டு ஒப்பந்தம்

இதன்படி

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

ப்ரீைியம்

என

அகழக்ைப்படும்

ஒரு

விகை அல்ைது ைருதுகை மூைம் குறிப்பிட்ட அபாயங்ைளுக்கு எதிராை
நிதி பாதுைாப்கப வழங்ை ஒப்புக்கைாள்வதாை ஒரு ஒப்பந்த உடன்பாடு
மூைம் ஏற்றுக்கைாள்ைிறது. ஒப்பந்த உடன்படிக்கை ஒரு ைாப்பீடு பாைிசி
வடிவில் கசய்யப்படுைிறது.

ii. ஒரு ைாப்பீ டு ஒப்பந்தத்தின் ேட்ட அம்ேங்ைள்
நாம்

இப்வபாது

ஒரு

அம்சங்ைகள

ைாப்பீடு

ஒப்பந்தத்திற்கு

பார்த்துவிட்டு

ஒப்பந்தங்ைகள

பின்னர்

ைட்டுப்படுத்தும்

ைருதுவவாம்.

சம்பந்தப்பட்ட

கபாதுவாை

சட்ட

கைாள்கைைகள

ைட்சிைள்

இகடவய

சிை

ைாப்பீட்டு
பற்றியும்

முக்ைியமானகவ
ஒப்பந்தம்

என்பது

இரு

சட்டத்தால்

அைல்படுத்தப்பட்ட உடன்பாடாை இருக்ைிறது. இந்திய ஒப்பந்த சட்டம் ,
1872-இன்

(Indian

ஒப்பந்தங்ைள்

Contract

Act,

உட்பட

1872)

விதிமுகறைள்

இந்தியாவில்

உள்ள

ைாப்பீட்டு

அகனத்து

ஒப்பந்தங்ைகளயும் நிர்வைிக்ைிறது.
ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தம்,

ஒப்பந்தம்

அதாவது,

பாைிசிதாரராை

உள்ள

என்பது

இரு

ைாப்பீ ட்டாளர்
ைாப்பீ டு

ைட்சிைள்

எனப்படும்

கபறுபவருக்கும்

இகடவய

நிறுவனம்,

ைத்தியில்

ஏற்படும்

ைற்றும்

உள்ள

உடன்பாடாகும் ைற்றும் இது இந்திய ஒப்பந்தங்ைள் சட்டம், 1872-இன்
விதிைளுக்கு உட்பட்டது.
படம் 1

ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தம்
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iii. கேல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைள்
படம் 2

கேல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைள்
அளித்தல் மற்றும்
ஏற்றுக்கைாள்ளுதல்

ைருதுகை

கேல்லுபடியாகும்

ைட்ேிைள் இகடசய
உடன்பாடு

ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைள்

தகடயற்ற ஒப்புதல்

ைட்சிைளின் தகுதி

சட்ட உரிகை

கசல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைள் பின்வருைாறு:
i.

அளித்தல் மற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளுதல் (Offer and acceptance):

ஒரு நபர் ைற்கறாருவரிடம் எகதயாவது கசய்ய அல்ைது கசய்யாைல்
இருப்பதற்ைாை

அவரது

ஒப்புதகை

கபற,

தனது

விருப்பத்கத
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குறிப்பிடும்வபாது,

அவர்

வாய்ப்கப

அளிப்பதாை

அல்ைது

முன்கைாழிவதாை கூறப்படுைிறது. கபாதுவாை, வாய்ப்பு முன்கைாழிபவர்
மூைம்

அளிக்ைப்பட்டு,

ைற்றும்

கசய்யப்படுைிறது.

ஏற்பு

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

மூைம்

வாய்ப்பு யாரிடம் அளிக்ைப்படுைிறவதா, அதற்கு அதற்கு தனது இகசவு
தந்ததும்,

அது

ஏற்ைப்பட்டது

முன்கைாழிபவருக்கு

முன்கைாழிகவ

ஏற்ைப்பட்டதாை

ஏற்றதுவை,

அது

விகளவாை ஒப்பந்தம் உருவாைிறது.

ைருதப்படும்.
ஒரு

அதனால்,

வாக்குறுதி

கதரிவிக்ைப்பட

ஒரு

ஆைிறது.

வவண்டும்,

அதன்

ஒரு முன்கைாழிபவர் ைாப்பீட்டு திட்டத்தின் விதிைகள ஏற்றுக்கைாண்டு,
ைற்றும் கவப்பு கதாகைகய, கசலுத்தி தனது இகசகவ கதரிவிக்ைிறார்,
இந்த

கதாகை

முன்கைாழிவு

ஏற்ைப்பட்டவுடன்,

முதல்

ப்ரீைியைாை

எதிர்

வாய்ப்பாை

ைாற்றப்பட்டுவிடும், ைற்றும் முன்கைாழிவு ஒரு பாைிசியாைி விடுைிறது.
ஏதாவது

ைாறுைிறது.

நிபந்தகன

கவக்ைப்பட்டால்,

அது

பாைிசி பத்திரம் ஒப்பந்தத்தின் ஆதாரைாைிறது.
ii.

ைருதுகை
இதற்கு

அர்த்தம்,

இந்த

ஒப்பந்தம்

இருைட்சிைளுக்கும்

பரஸ்பர

ைாபத்கத கைாண்டிருக்ை வவண்டும். ப்ரீைியம் தான் பாைிசிதாரரின்
பக்ைத்தில் வரும் ைருதுகை அதாவது பங்கு ைற்றும் இழப்பீடுைகள

தருைின்ற வாக்குறுதி, ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் ைருதுகை அதாவது
பங்கு.

iii. ைட்ேிைள் இகடசய உடன்பாடு
இரு

ைட்சிைளுவை

ஒவர

அர்த்தத்தில்,

ஒவர

விஷயத்கத

ஏற்றுக்கைாள்ள வவண்டும். வவறு வார்த்கதைளில் கூறுவதானால்,
இரு

ைட்சிைளுக்கும்

இகடவய

ஒருைித்த

அதாவது

ைருத்கதாருைித்தல் -“consensus ad-idem” இருக்ை வவண்டும். ைாப்பீட்டு

நிறுவனம் ைற்றும் பாைிசிதாரர் இருவருவை ஒவர அர்த்தத்தில் ஒவர
விஷயத்கத ஒப்புக்கைாள்ள வவண்டும்.
iv. தகடயற்ை ஒப்புதல்
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ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நுகழயும் வபாது தகடயற்ற ஒப்புதல் இருக்ை
வவண்டும்.
பின்வரும்

ைாரணங்ைளால்

ஏற்ைபடாத

தகடயற்றதாை கூறப்படுைிறது-

வபாது

ஒப்புதல்

 அச்சுறுத்தல்

 தைாத ஆதிக்ைம்
 வைாசடி

 திரித்துக்கூறுதல்
 தவறு

ஒரு உடன்பாட்டிற்கு அச்சுறுத்தல், வைாசடி அல்ைது திரித்துக்ைறுதல்
மூைம் ஏற்படும் வபாது, உடன்பாடு சட்டப்படி கசல்லுபடியாைாது.
v. ைட்ேிைளின் தகுதி
ஒப்பந்தம்

கசய்ைின்ற

சட்டபூர்வைாை

கைகயழுத்திடும்

தகுதிப்

இரு

ைட்சிைளும்

கபற்றிருக்ை

வநரத்தில்

ஒப்பந்தத்தில்

வவண்டும்.

பாைிசிதாரர்

நுகழய

முன்கைாழிவில்

வைஜராை

அதாவது

வயதுவந்தவராை இருக்ைவவண்டும் ைற்றும் சித்தநைம் உள்ளவராை
இருக்ை வவண்டும் ைற்றும் சட்டத்தின் ைீ ழ் தகுதிநீக்ைம் கபற்றவராை
இருக்ைக்கூடாது.

உதாரணைாை,

ஒப்பந்தங்ைளில் நுகழய முடியாது.

சிறார்ைளால்

(minors)

ைாப்பீட்டு

vi. ேட்ட உரிகம
ஒப்பந்தத்தில் உள்ளது சட்டப்படி இருக்ைவவண்டும். உதாரணைாை,
ைடத்தல்
அல்ைது

கபாருட்ைளுக்கு

ைருதுகை

எந்த

ைாப்பீடும்

சட்டவிவராதைாை

ைிகடக்ைாது.

உள்ள

எந்த

விஷயம்

உடன்பாடுவை

சட்டப்படி கசல்லுபடியாைாது. ஒரு ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் விஷயம்
ஒரு சட்டப்பூர்வைான விஷயம் ஆகும்.
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முக்ைியமானகவ
i.

அச்சுறுத்தல்-

இதில்

குற்ற

வழிமுகறைள்

மூைம்

அழுத்தத்கத

தருவது அடங்கும்.
ii. தைாத ஆதிக்ைம்-ைற்கறாருவர் ைீ து ஆதிக்ைம் கசலுத்த முடிைின்ற
ஒரு

நபர், தைாத

ஆதாயத்கத

கபற

தனது

அல்ைது அதிைாரத்கத பயன்படுத்தும் வபாது.
iii. சமாேடி-ஒரு
நம்பாதகத

நபர்,

அவர்

எடுத்துகரத்து

ைற்கறாருவகர

தூண்டி

அல்ைது

நிகை, கசல்வாக்கு

அவள்

தவறான

விடும்வபாது.

உண்கை

நம்பிக்கைகய
இது

என்று

ஏற்படுத்த

உண்கைைகள

வவண்டுகைன்வற ைகறப்பதால் அல்ைது தவறாை எடுத்துகரப்பதால்
ஏற்படைாம்.
iv.

தவறு- ஒரு நிைழ்கவ பற்றிய தீர்ப்பு அல்ைது விளக்ைத்தில் தவறு.
இதனால்

ஒப்பந்தம்

கசய்யப்படும்

விஷயத்கத

ைற்றும் உடன்பாட்டில் தவறு ஏற்படைாம்

பற்றிய

புரிதல்

3
2. ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தம் - ேிைப்பு அம்ேங்ைள்
i)

உபரிைா ஃகபட்ஸ் அல்ைது உன்னத நன்னம்பிக்கை (Uberrima Fides or
Utmost Good Faith)

இந்த ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பகட வைாட்பாடுைளில் ஒன்றாகும்.
இது

உபரிைா

இதற்கு

ஃகபட்ஸ்

ஒப்பந்தத்தில்

(uberrima fides)
ஈடுபட்ட

என்றும்

ஒவ்கவாரு

விஷயத்திற்கு கதாடர்பான அகனத்து

அகழக்ைப்படும்,

ைட்சியும்

ைாப்பீடு

அடிப்பகட உண்கைைகளயும்

தானாைவவ கவளியிட வவண்டும் என்று அர்த்தம்
நன்னம்பிக்கைக்கும்
வித்தியாசம்

உன்னத

உள்ளது.

நன்னம்பிக்கைக்கும்

கபாதுவாை

அகனத்து

இகடவய

வணிைரீதியான

ஒப்பந்தங்ைளும் அவர்ைளுகடய பரிவர்த்தகனயில் நன்னம்பிக்கைகயப்

பின்பற்ற வவண்டும் என்றும் கபாய்வயா ஏைாற்வறா இருக்ைக் கூடாது
என்றும்

எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.

ைடகைகயத்

தவிர

நன்னம்பிக்கைகயப்

வாங்குபவருக்கு

ஒப்பந்தத்தின்

பின்பற்றும்

ஷரத்துக்ைகளப்
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பற்றிய எந்த ஒரு தைவகையும் கவளிப்படுத்தும் ைடகை விற்பவருக்கு
இல்கை.

இங்கு பின்பற்றப்படும் விதி “ைவியட் எம்டர்” (Caveat Emptor) அதாவது
'வாங்குநர் ைவனிக்ை' என்பதாகும்.
ஒப்பந்தத்தின்

ஷரத்துக்ைகள

ஒப்பந்தத்தின்

தரப்புைள்

ஆய்வுகசய்ய

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றனர். ஒரு தரப்பு ைற்கறாரு தரப்பிகன தவறுதைாை
வழிநடத்தாைல்

சரியான

பதில்ைகள

அளிக்கும்வகர,

ஒப்பந்தத்கத தவிர்ப்தாைக் ைருதப்படாது.

அடுத்த

தரப்பு

உன்னத நன்னம்பிக்கை (Utmost good faith) : ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தங்ைள்
ைாறுபட்ட

வகைகய

சார்ந்துள்ளன.

கசய்யப்படும்

விஷயம்

அறியமுடியாது.

வைலும்

ைாப்பீட்டாளரால்

அகத

வநரடி

முதைாவதாை,

ஒப்பந்தம்

முடியாதது

ைற்றும்

கதாட்டுணர
ைவனம்

இயல்பின்

அல்ைது

ைாரணைாை

அனுபவம்

மூைம்

முன்கைாழிபவருக்கு

ைட்டுவை கதரிந்த பை அடிப்பகட உண்கைைள் உள்ளன.

ைாப்பீட்டாளர்

கபரும்பாலும் தைவகை கபற முன்கைாழிபவகர ைட்டுவை முற்றிலும்
நம்பியிருக்ை வவண்டும்.
எனவவ

முன்கைாழிபவருக்கு

ைாப்பீடு

விஷயத்கத

பற்றி

அகனத்து

அடிப்பகட உண்கைைகளயும் கவளியிடவவண்டிய சட்டபூர்வ ைடகை
உள்ளது.

உதாரணம்
வடவிட் ஒரு ஆயுள் ைாப்பீட்டு பாைிசிக்கு முன்கைாழிகவ அளித்தார்.
பாைிசிக்கு

விண்ணப்பிக்கும்

பாதிக்ைப்பட்டிருந்து
ஆயுள்

ைாப்பீடு

வநரத்தில்,

சிைிச்கசயும்

நிறுவனத்திற்கு

கவளிப்படுத்தவில்கை.

வடவிடின்

கபற்று

வடவிட்

கைாண்டிருந்தார்.

வடவிட்

வயது

நீரிழிவு

இந்த

முப்பதுைளில்

வநாயால்
ஆனால்

உண்கைகய
இருந்ததால்,

ஆயுள் ைாப்பீடு நிறுவனம் ைருத்துவ வசாதகனகய வைற்கைாள்ளுைாறு

வடவிகட வைட்ைாைல் பாைிசிகய வழங்ைிவிட்டது. சிை ஆண்டுைளுக்கு
பிறகு, வடவிடின் உடல்நிகை வைாசைகடந்து அவர் ஆஸ்பத்திரியில்
அனுைதிக்ைப்பட்டார்.

சிைிச்கசக்கு

பைனில்ைாைல்

அடுத்த
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சிை

நாட்ைளில் வடவிட் இறந்துவிட்டார். ஆயுள் ைாப்பீட்டு நிறுவனத்திடம்
ஈடுவைாரல் எழுப்பப்பட்டது.
வடவிட் மூைம்
ஆயுள்

கபயர்

ைாப்பீடு

விசாரகணயில்,

நியைித்தவருக்கு

நிறுவனம்

அதிர்ச்சி

ஈடுவைாரகை

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

தரும்

வகையில்,

நிராைரித்துவிட்டது.

வடவிட்

பாைிசிக்கு

விண்ணப்பிக்கும் வநரத்திவைவய நீரிழிவு வநாயால் பாதிக்ைப்பட்டிருந்தும்.

அந்த உண்கைகய வவண்டுகைன்வற வடவிட் ைகறத்துவிட்டார் என
கதரியவந்துவிட்டது. எனவவ ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தம் பயனற்றது ைற்றும்
கசல்லுபடியாைாதது

என

நிராைரிக்ைப்பட்டது.

அறிவிக்ைப்பட்டு,

ஈடுவைாரலும்

அடிப்பகடத் தைவல் என்பது ைாப்பீடு நிறுவனங்ைள் முடிகவடுப்பதற்கு
துகணகசய்யும் தைவல்ைளாகும்:


அவர்ைள் அந்த அபாயத்திகன ஏற்பார்ைளா?



அப்படியானால், எந்த ப்ரீைிய விைிதத்தில் ைற்றும் எந்த விதிைள்
ைற்றும் நிபந்தகனைளின் அடிப்பகடயில்?

கபாதுச் சட்டத்தின்ைீ ழ் உன்னத நன்னம்பிக்கையின் இந்த சட்டப்பூர்வ
ைடகை

உருவாைிறது.

உண்கைைகள

முன்கைாழிபவருக்குத்

ைட்டுைல்ைாது

அவர்

அறிய

கதரிந்த

வவண்டிய

அடிப்பகட

அடிப்பகட

உண்கைைளுக்கும் இந்தக் ைடகை விரிவகடைிறது.
உதாரணம்
பின்வருபகவ

முன்கைாழியும்

சையத்தில்

முன்கைாழிபவர்

கவளிப்படுத்தவவண்டிய அடிப்பகட உண்கைைளின் சிை உதாரணங்ைள்:
i.

ஆயுள்

ைாப்பீடு:

கசாந்த

ைருத்துவ

வரைாறு,

பரம்பகர

வநாய்ைளுக்கு குடும்ப வரைாறு, புகைபிடித்தல் ைற்றும் குடிப்பது
வபான்ற பழக்ைங்ைள், பணிக்கு வபாைாத நாட்ைளின் விவரங்ைள்,
வயது,

கபாழுதுவபாக்குைள்,

முன்கைாழிபவரின்

வருைான
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விவரங்ைள்,

ஏற்ைனவவ

உள்ள

ஆயுள்

வபான்ற நிதிசார்ந்த தைவல்ைள் முதைியன

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைள்

ii. தீ ைாப்பீடு: ைட்டிடத்தின் அகைப்பு ைற்றும் பயன். ைட்டிடத்தின்
நயது,

வசைரித்துகவக்கும்/உற்பத்தி

கபாருட்ைளின்

இயல்பு

முதைியன

iii. ைடல் சார்ந்த ைாப்பீடு: கபாருட்ைள் விளக்ைம், வபக்ைிங் அதாவது
ைட்டப்படும் முகற முதைியன

iv. வாைன ைாப்பீடு: வாைனத்தின் விளக்ைம், கைாள்முதல் வததி, யார்
டிகரவர் வபான்ற விவரங்ைள்
ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தங்ைள் உயர் ைடப்பாட்டுக்கு உட்பட்டது. ைாப்பீட்கடப்
கபாறுத்தவகர, நன்னம்பிக்கை

ஒப்பந்தங்ைள்

உன்னத

நன்னம்பிக்கை

ஒப்பந்தங்ைளாைின்றன.
வகரயகை
"உபரிைா ஃகபட்ஸ்" என்பது “வவண்டப்பட்டாலும் இல்ைாவிட்டாலும்,
முன்கைாழியப்படும்
உண்கைைகளயும்
முன்வந்து

அபாயத்துக்கு

துல்ைியைாைவும்

கவளிப்படுத்துவதற்ைான

வகரயறுக்ைப்படுைிறது.
உன்னத

நன்னம்பிக்கை

படாவிட்டால்,

ஏதாவது

ஒப்பந்தத்கத

ைற்ற

உரிய

அகனத்து

முழுகையாைவும்

ஒரு

வநர்ைகற

ஒரு

ைட்சி

அடிப்பகட

தானாை

ைடகை"

ைட்சியால்

என

அனுசரிக்ைப்

தவிர்க்ைமுடியும்.

இதன்

அடிப்பகடயில், குறிப்பாை எந்த ஒரு ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தில் நுகழயும்
வபாதும்,

யாராலும் அவரது கசாந்த தவகற ைாபத்திற்ைாை பயன்படுத்த

அனுைதிக்ைமுடியாது என்று அர்த்தம்
ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் விஷயத்கத பற்றிய எந்த உண்கைகய பற்றியும்

ைாப்பீடு கபற்றவர் திரித்துக்கூற கூடாது என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.
ைாப்பீடுடன்

கதாடர்புகடய

அகனத்து

உண்கைைகளயம்

ைாப்பீடு

கபற்றவர் கவளிப்படுத்த வவண்டும். இந்த ைடப்பாடு இல்கை என்றால்,
ஒரு

நபர்

பாதிக்கும்

எடுத்துக்கைாள்ளும்

சிை

கபறமுடியும்.

உண்கைைகள

ைாப்பீடு

ைகறத்து

கசய்யப்பட்ட

வதகவயற்ற

அபாயத்கத
நன்கைகய
145

ஏற்பளிப்பாளர்

சரியாை

உண்கைைகளயும்
குடும்ப

வரைாறு,

ைகறக்ைாைல்

ைதிப்பிட,

பாைிசிதாரர்,

வருைானம்,

கவளியிடவவண்டும்
விஷயத்தில்

அபாயத்கத

அவரது

வவகை

என்று

எந்த

வபான்ற

எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.

ஏற்பளிப்பாளரின்

முடிகவ

பாதிக்கும்

அடிப்பகட

உடல்நைம்,

நிகைைகள

ஏற்பளிப்பு

வகையில்

முன்கைாழிவு படிவத்தில் கவளியிடப்பட்ட ஏதாவது கவளிப்படுத்தாகை

அல்ைது திரித்துக்கூறுதல் உள்ள வழக்ைில், ைாப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு
ஒப்பந்தத்கத ரத்து கசய்ய உரிகை உண்டு.
அகனத்து

அடிப்பகட

உண்கைைகளயும்

ைடப்பாட்டிகன சட்டம் விதிக்ைிறது.

கவளிப்படுத்தும்

ஒரு

உதாரணம்
ஒரு

அதிைாரி

சைீ பத்தில்

ஒரு

தன்னுகடய

ைிகை

இரத்த

சிறு

அழுத்தத்தினால்

ைாரகடப்பும்

உண்கையான

வந்துள்ளது.

நிகைகய

பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார்.
அகதத்

கதாடர்ந்து

கவளிப்படுத்தாைல்

ஒரு

உடல்நைக் ைாப்பீட்டிகன வாங்ை முடிவு கசய்ைிறார். இதனால், ைாப்பீடு
கபற்றவர்

அவருகடய

மூைம்

திரித்துக்

கூறப்பட்ட

முன்கைாழிதைில்

உண்கைைகள

ைாப்பீட்டு

ஏைாளியாக்ைப்படுைிறது

நம்பி

நிறுவனம்

ஒரு நபருக்கு பிைப்பிலிருந்சத இதயத்தில் ஒரு ஓட்கட உள்ளது.
அகத தனது முன்கமாழிவுப் படிவத்திலும் கவளிப்படுத்துைிைார். அது
ைாப்பீட்டு
உள்ள

நிறுவனத்தாலும்

சநாய்ைளுக்கு

ைிகடக்ைாது
ைாப்பீடு

உண்கம.

என்பகத

நிறுவனம்

ஏற்ைப்பட்டுள்ளது.

குகைந்தது

ைாப்பீட்டு

மூலம்

4

ஆனால், முன்னசர

ஆண்டுைள்வகர

நிறுவனம்

கூைவில்கல.

ஏமாற்றுவதற்ைாை

ைாப்பு
இது

மகைக்ைப்பட்ட

ii) அடிப்பகட உண்கமைள்
வகரயகை
அடிப்பகட

உண்கம

என்பது

ஒரு

ைாப்பீட்டு

ஏற்பாளர்

அந்த

அபாயத்கத ஏற்பதா எனத் தீர்ைானிக்ைவும், ஏற்பதானால் அதன் ப்ரீைிய
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விைிதம்

ைற்றும்

விதிைள்

தீர்ைானிப்பகதப்

ைற்றும்

நிபந்தகனைள்

பாதிக்ைக்கூடிய

கவளிப்படுத்தப்படாத

என்பது

குறிப்பிட்ட

உண்கை

சூழகைப்

அடிப்பகடயானதா

கபாறுத்தது.

ைட்டுவை இறுதியில் முடிவுகசய்யப்படுைிறது

அது

கவளிப்படுத்த

வவண்டிய

நீதி

அபாயத்கதப்

ைாப்பீட்டில்

என

இல்கையா
ைன்றத்தில்

பாதிக்கும்

உண்கைைகள ைாப்பீடு கபறுபவர் கவளிப்படுத்த வவண்டும்.
ஒருவர்

எனத்

உண்கை

வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது.
ஒரு

என்ன

உள்ள

சிை

அடிப்பகடயான உண்கைைளின் வகைைகளப் பற்றிப் பார்ப்வபாம்.
i.

குறிப்பிட்ட

அபாயம்

சாதாரண

கவளிப்படுத்துதகைக்

நிகைகய

குறிக்ைிறது

உண்கைைள்.

விட

என்பகத

ஒரு

கபரிய

சுட்டிக்ைாட்டும்

உதாரணம்
ைடல்

வழியாை

எடுத்துச்

கசல்ைப்படும்

கபாருட்ைளின்

இகடயூகற

உண்டாக்கும் இயல்பு;
i. அகனத்து

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளிடைிருந்தும்

கபற்ற

முந்கதய

பாைிசிக்ைளின் இருப்பு ைற்றும் அவற்றின் தற்வபாகதய நிகை

ii. முன்கைாழிவுப்

படிவத்தில்

விண்ணப்பத்தில்

உள்ள

அடிப்பகடயானகவ

என்வற

ைாப்பீட்டின்

அடிப்பகட

வைள்விைள்

உண்கையாை

அபாயத்திற்ைான

சார்ந்த

வாய்ப்பு

அல்ைது

ைாப்பீட்டுக்ைான

அகனத்துக்

வைள்விைளும்

ைருதப்படுைின்றன.
பல்வவறு

பற்றியும்
ைற்றும்

முழுகையாை பதிைளிக்ைப்பட வவண்டும்.

இகவ

ஏகனனில்,

அம்சங்ைள்

உள்ளன.

அகனத்து

ைற்றும்

அந்தக்

வகைைளிலும்

பின்வருபகவ கவளிப்படுத்த வதகவயில்ைாத உண்கைைளுக்ைான சிை
உதாரணங்ைள்
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தைவல்
கவளிப்படுத்த சதகவயில்லாத உண்கமைள்
ைாப்பீட்டு ஏற்பாளர் மூைம் குறிப்பிட்ட விசாரகண எதுவும் இல்கை
எனில்,

முன்கைாழிந்தவருக்கு

கவளிப்படுத்தவவண்டிய
கூறப்பட்டுள்ளது:

பின்வரும்

எந்தவித

கபாறுப்பும்

உண்கைைகள

இல்கை

என்று

i. அபாயத்கத குகறக்ை நகடமுகறப்படுத்திய நடவடிக்கைைள்,
உதாரணம் : ஒரு தீ அகணப்பான் (fire extinguisher) இருப்பது
ii. பாைிசிதாரருக்கு கதரியாத அல்ைது அவர் அறியாத உண்கைைள்.
உதாரணம்: ஒரு நபர்,

அதிை இரத்த அழுத்தத்தால் அவதிப்படுபவர்,

ஆனால் பாைிசி எடுத்துக்கைாள்ளும் வநரத்தில் அகத பற்றி அவருக்கு
கதரியாைல் இருந்திருந்தால், இந்த உண்கைகய ைகறத்தாை அவர்
ைீ து குற்றம் சாட்டமுடியாது.

iii. நியாயைான விடாமுயற்சி மூைம் ைண்டுபிடிக்ைக்கூடிய உண்கைைள்
ஒவ்கவாரு

அடிப்பகட

உண்கைகயயும்

கூறவவண்டிய

அவசியம்

இல்கை. வைலும் தைவல் வதகவ என்றால் ைாப்பீட்டு ஏற்பாளர்ைள்
அகத

பற்றி நிகனவாை வைட்ைவவண்டும்

iv. சட்ட சம்பந்தைான விஷயங்ைள்:
எல்வைாருக்கும் இந்த நாட்டின்

சட்டம் கதரிந்திருக்ைவவண்டும்

என்று கூறப்படுைிறது.
உதாரணம்: கவடிகபாருட்ைகள வசைித்து கவப்பது பற்றிய நைராட்சி
சட்டங்ைள்
v. பாைிசிதாரருக்கு அவசியைில்ைாததாை வதான்றுைின்றகவ [அல்ைது
கூடுதல் தைவைின் வதகவ தள்ளுபடி கசய்யப்பட்டிருந்தால்].
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ைாப்பீட்டு நிறுவனம் பதில்ைகள முழுகையற்றது என்ற அடிப்பகடயில்
பின்னர் கபாறுப்கப தட்டி ைழிக்ைமுடியாது.
கவளிப்படுத்தல் ைடகம எங்சை உள்ளது?
முன்கைாழிவு

ஏற்ைப்பட்டு

ைற்றும்

பாைிசி

வழங்ைப்படும்

வகர,

அதாவது வபச்சுவார்த்கத நடக்கும் ைாைம் முழுவதும், ஆயுள் ைாப்பீட்டு
ஒப்பந்தங்ைளில், கவளிப்படுத்தல் ைடகை உள்ளது. ஒரு தரம் பாைிசி
ஏற்ைப்பட்டுவிட்டால்,

பாைிசியின்

ைாைம்

முழுவதும்

எழும்

எந்த

அடிப்பகட உண்கைைகளயும் கவளியிட வதகவ ைிகடயாது.
உதாரணம்
திரு

ராஜன்

பதிகனந்து

ஆண்டுைளுக்கு

ஒரு

ைாை

ஒரு

ஆயுள்

ைாப்பீட்டு எடுத்துள்ளார். பாைிசிகய எடுத்து ஆறு ஆண்டுைளுக்கு பிறகு,
திரு. ராஜன் சிை இதய பிரச்சிகனைள் ஏற்பட்டு ைற்றும்
சிைிச்கசகய

வைற்கைாள்ள

வவண்டி

வந்தது.

திரு

அறுகவ

ராஜன்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திற்கு இந்த உண்கைகய கவளியிட வதகவயில்கை.
எனினும்,

தவறியதால்

பாைிசிதாரர்

பாைிசிதாரர்
கைாண்டு
கசய்ைிற

பாைிசி

பாைிசி

வர

உரிய

ைாைாவதியான

ஒப்பந்தத்கத

நிகனத்தால்,

ைாதிரி,

ைாைத்தில்

நிகையில்

புதுப்பித்து

புதுப்பிக்கும்

அடிப்பகடயான

ப்ரீைியங்ைகள

ைற்றும்

இருந்து

ைீ ண்டும்

வநரத்தில்,

புது

கதாடர்புகடய

விவரங்ைகளயும் கவளியிடும் ைடகை அவருக்கு உள்ளது.

ைட்ட

ைற்றும்

அைைில்

பாைிசியில்
அகனத்து

உன்னத நன்னம்பிக்கைகய மீ றுதல் (Breach of utmost good faith)
நாம்

இப்வபாது

உன்னத

நன்னம்பிக்கைகய

ைீ றும்

சூழ்நிகைைகள

ஆராய்வவாம். இத்தகைய ைீ றல் உண்கை கவளிப்படுத்தாகை அல்ைது
திரித்துக்கூறுதல் மூைம் எழைாம்.
கவளிப்படுத்தாகை:

பாைிசிதாரர்

அடிப்பகட

விசாரகணகயயும்

எழுப்பவில்கை.

உண்கைைகள

பற்றி

அகைதியாை உள்ளார், ஏகனனில் ைாப்பீட்டு நிறுவனம் எந்த குறிப்பிட்ட
வைள்விைளுக்கு

ைழுப்பைான

ைாப்பீட்டு

பதில்ைகள

தருவது.

நிறுவனம்

வைட்ட

அஜாக்ைிரகதயால்

[அறியாகையால் அல்ைது எந்த எண்ணமும் இல்ைாைல் இருக்ைைாம்]
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அல்ைது

முன்கைாழிந்தவர்

அந்த

நிகனத்திருக்ைைாம்.
அப்படியிருந்தால்,
வவண்டுகைன்வற

அது

உண்கை

அப்பாவித்தனம்.

கவளிப்படுத்தாவிட்டால்

வதகவயில்கை
ஆனால்
அகத

என்று

உண்கைகய
ைகறத்ததாை

ைருதப்படுைிறது. அப்படியிருந்தால், அதில் ஏைாற்றும் வநாக்ைம் உள்ளது.
திரித்துக்

கூறுதல்:

ைாப்பீடு

ஒப்பந்த

சையத்தில்

நடக்கும்

வபச்சுவார்த்கதயில் கவளியிடப்பட்ட அறிக்கை பிரதிநிதித்துவம் என்று
அகழக்ைப்படுைிறது. இது உண்கையின் திட்டவட்டைான அறிக்கையாை
அல்ைது நம்பிக்கை, எண்ணம் அல்ைது எதிர்பார்ப்பின்

அறிக்கையாை

இருக்ைைாம். இதில் உண்கை உள்ளப்வபாது, அது ைணிசைான அளவு
சரியாை இருக்ைவவண்டும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. பிரதிநிதித்துவம்
கசய்வது

நம்பிக்கை

அல்ைது

எதிர்பார்ப்பு

விஷயங்ைகள

இருக்கும் வபாது, அது நன்னம்பிக்கையில் தரப்படவவண்டும்.

பற்றி

திரித்துக்கூறுவதில் இரண்டு வகைைள் உள்ளன:
i.

அப்பாவித்தனைாை திரித்துக்கூறுதல்-துல்ைியைற்ற
அதாவது

எந்தவித

வைாசடியான

கூறப்படாதகவ.
ii. ைறுபுறம்,

வைாசடிக்ைாை

திரித்துக்கூறுதல்

அறிக்கைைள்,

எண்ணத்துடனும்
என்பது

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்கத ஏைாற்றும் எண்ணத்துடன் அல்ைது உண்கைகய
ைதிக்ைாைல் கபாறுப்பற்ற முகறயில் வவண்டுகைன்வற தரப்பட்ட
தவறான அறிக்கைைள்

ஏைாற்றும்

வநாக்ைத்துடன்

ைகறத்திருந்தால்,

அல்ைது

உண்கை

கவளிப்படுத்தாகை அல்ைது திரித்துக்கூறுதல் இருந்தால் ஒரு ைாப்பீடு
ஒப்பந்தம் கபாதுவாைவவ கசல்ைாததாைி விடுைிறது.
iii) ைாப்பீ டுப் பற்று (Insurable interest)
'ைாப்பீடுப்

பற்று' இருப்பது

ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தத்தின்

ஒரு

அத்தியாவசிய உட்கபாருளாைவும் ைற்றும் ைாப்பீட்டு சட்டத்தின் முன்வதகவயாைவும் ைருதப்படுைிறது.

ைாப்பீடு, சூதாட்டம் அல்ைது பந்தயம்

உடன்பாடுடன் எப்படி வவறுபடுைிறது என்று பார்ப்வபாம்.
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iv) சூதாட்டம் மற்றும் ைாப்பீ டு
சீட்டு

விகளயாட்கட

அல்ைது
இழப்பு

வதாற்ைைாம்.

அல்ைது

கஜயிப்பகத
உறவவா

தவிர,

ைருதவும், இதில்

ஒரு

ைாபம்

நபர்

ைிகடயாது.

நபர்

நுகழயும்வபாது

ைீ து

விருப்பவைா

விகளயாடும்

எந்த

பந்தயம்

கவத்தல்

பைகடப்பிகணயத்கத (Betting or, wagering) சட்டரீதியாை
அைைாக்ைமுடியாது ைற்றும்
ஒப்பந்தமும்

கஜயிக்ைைாம்

பந்தயத்தில்

ைிகடக்ைிறது.

ஆட்டத்தின்

ஒரு

தான்

நபருக்கு

அல்ைது

அல்ைது,

நீதிைன்றத்தில்

இதன் பின்னணியில் கசய்யப்படும் எந்த

சட்டவிவராதைானது.

யாராவது

தன்

வட்கட
ீ

சீட்டாட்டத்தில் பணயம் கவத்து, அதில் வதாற்றால், கவற்றி கபற்ற நபர்
அதற்ைாை நீதிைன்றத்தில் முகறயிட்டு அகத வைாரமுடியாது.
இப்வபாது ஒரு வடு
ீ
ைற்றும் அது எரியக்கூடிய நிைழ்கவ ைருதவும்.
வட்கட
ீ
ைாப்பீடு கசய்த தனிநபருக்கு ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட விஷயம்
அதாவது

வட்டுடன்
ீ

சட்டரீதியான

உறவு

உள்ளது.

அவருக்கு

அது

கசாந்தம் ைற்றும் அது அழிந்தால் அல்ைது வசதைானால், அவருக்கு நிதி
பாதிப்பு ஏற்படும். இந்த உரிகை தரும் உறவு சுயாதீனைானது, ைற்றும்

தீப்பிடிக்ைிறவதா அல்ைது இல்கைவயா என்பகத சார்ந்தில்கை. வைலும்
இந்த

உறவு

தான்

அவர்

இழப்பிற்கு

ைாரணைாைிறது.

ைாப்பீடு

எடுக்ைப்படுைிறவதா இல்கைவயா இந்த நிைழ்வு [தீ அல்ைது திருட்டு],
அவருக்கு இழப்கப ஏற்படுத்தும்.

சீட்டு விகளயாட்டில் கவற்றி அல்ைது வதால்வி ஏற்படைாம், ஆனால்
தீ

ஒவர

விகளகவ

தான்

ஏற்படுத்தும்-

உரிகையாளருக்கு இழப்கப ைட்டுவை தரும்.

அதாவது

வட்டின்
ீ

ஏற்பட்ட இழப்கப ஏதாவது வழியில் ஈடு கசய்துக்கைாள்வகத உறுதி
கசய்ய தான் உரிகையாளர் ைாப்பீட்கட எடுத்துக்கைாள்ைிறார்.
ைாப்பீடு

கசய்பவருக்கு

அவரது

வட்டில்
ீ

இருக்கும்

பற்று

அல்ைது

அவரது

பணம் தான் ைாப்பீடுப் பற்று என குறிப்பிடப்படுைிறது. ைாப்பீடுப்

பற்று இருப்பது தான் ஒரு ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்கத கசல்ைத்தக்ைதாக்ைி
சட்டத்தின் ைீ ழ்

அைல்படுத்தக்கூடியாதாக்குைிறது.
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உதாரணம்
திரு.

சந்திரவசைர்

இருந்து

ரூ

15

ஒரு

ைட்சம்

வட்டின்
ீ

அடைான

உரிகையாளர்
ைடகன

ைீ ழுள்ள வைள்விைகள பற்றி வயாசிக்ைவும்:

ைற்றும்

கபற்ற

வங்ைியில்

வாங்ைியுள்ளார்.

 அவருக்கு வட்டில்
ீ
ைாப்பீடுப் பற்று உள்ளதா?
 வங்ைிக்கு வட்டில்
ீ
ைாப்பீடுப் பற்று உள்ளதா?

 இதில் அவரது பக்ைத்துவட்டுக்ைாரரின்
ீ
பற்று என்ன?
திரு சீனிவாசனுக்கு ைகனவி, இரண்டு குழந்கதைள் ைற்றும் வயதான
கபற்வறார் கைாண்ட ஒரு குடும்பம் இருக்ைிறது. ைீ ழுள்ள வைள்விைகள
பற்றி வயாசிக்ைவும்:

 அவருக்கு அவர்ைளது நைனில் ைாப்பீடுப் பற்று உள்ளதா?
 அவர்ைள் ைருத்துவைகனயில் வசர்க்ைப்பட்டால் அவருக்கு நிதி
இழப்பு ஏற்படுைா?

 பக்ைத்துவட்டுக்ைாரரின்
ீ

குழந்கதைள்

பற்றி

என்ன? அவருக்கு

அவர்ைள் ைீ தும் ைாப்பீடுப் பற்று இருக்குைா?

ைாப்பீடு

கசய்யப்படும்

விஷயத்திற்கும்

விஷயம்

இகடவய

கபாருத்தைாை இருக்கும்.

உள்ள

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு

வவறுபாட்கட

ஒப்பந்தத்தின்

கூறுவது

இங்வை

ைாப்பீ டு கேய்யப்படும் விஷயம் ைாப்பீடால் பாதுைாக்ைப்படும் கசாத்கத
பற்றியது, அதற்கைன்று உள்ளார்ந்த ைதிப்பு ஒன்று இருக்கும்.
ைறுபுறம்

ைாப்பீ டு

கசாத்தில்

உள்ள

கசாத்தில்

நிதி

உரிகை

கசய்துக்கைாள்ளும்
இதன்

ஒப்பந்தத்தின்

அழுத்தைான

சார்ந்த

விஷயம்

பற்கற

இருந்தால்

சட்டப்பூர்வைான

பாைிசிதாரருக்கு

குறிக்ைிறது.
ைட்டுவை

உரிகை

அர்த்தம், ைாப்பீட்டு

பாைிசிதாரருக்கு
அகத

அவருக்கு

பாைிசி

அந்த

கவறும்

ைாப்பீடு

இருக்ைிறது.
கசாத்கத

அப்படிவய பாதுைாப்பதில்கை, ஆனால் பாைிசிதாரருக்கு கசாத்தின் ைீ து
உள்ள நிதி சார்ந்த பற்கற (financial interest) பாதுைாக்ைிறது.
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படம் 3

i.

கபாது ேட்டத்தின்படி ைாப்பீ டுப்பற்று

ைாப்பீ டுப் பற்று இருக்ை சவண்டிய சநரம்
ஆயுள்

ைாப்பீட்டில்,

ைாப்பீடுப்

பற்று

பாைிசி

எடுத்துக்கைாள்ளும்

வநரத்தில் இருக்ைவவண்டும். கபாது ைாப்பீடில், ைடல்சார் பாைிசிைகள
வபான்ற

சிை

விதிவிைக்குைகள

தவிர,

ைாப்பீடுப்

பற்று

பாைிசி
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எடுத்துக்கைாள்ளும்

ைற்றும்

வநரத்திலுவை இருக்ை வவண்டும்.

ஈடுவைாரல்

வநரம், இந்த

இரண்டு

v) அண்கமக் ைாரணம் (Proximate cause)
சட்ட

கைாள்கைைளில்

ைகடசியானது

அண்கைக்

ைாரணம்

என்ைிற

கைாள்கை.
அண்கைக் ைாரணம் ைாப்பீட்டின் ஒரு முக்ைிய கைாள்கை ைற்றும் இதன்
அக்ைகற இழப்பு அல்ைது வசதம்
உண்கையிவைவய ைாப்பீடு
தான்

ஏற்பட்டதா

ஏற்பட்ட விதம் என்றும் ைற்றும் அது

கசய்யப்பட்ட

என்பகத

ஒரு

ைண்டறிவதில்

ஆபத்தின்

தான்

விகளவாை

உள்ளது.

இழப்பு

ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட ஆபத்தினால் ஏற்படும்வபாது, ைாப்பீட்டு நிறுவனம்
அதற்கு

கபாறுப்பாைிறது.

உடனடி

ைாரணம்

ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்ட

ஆபத்தாை இருந்தால், ைாப்பீட்டு நிறுவனம் அந்த இழப்பிற்கு இழப்பீகட
தந்தாை வவண்டும், இல்கைகயனில் இல்கை.

இந்த விதியின்படி, ைாப்பீடு அளிப்பவர் இழப்கபத் வதாற்றுவிக்ைக்கூடிய
நிைழ்வுத்

கதாடரின்

இயக்ைத்துக்குள்

கபாருந்தக்கூடிய

முக்ைியக்

ைாரணத்கத வதடுைிறார், இது இழப்பு ஏற்படுவதற்கு ைாரணம் முந்கதய
ைகடசி நிைழ்ச்சியாைத்தான் இருக்ை வவண்டும் என்பதில்கை, அதாவது,
அந்த

நிைழ்ச்சி

அதற்கு

கநருக்ைைானதாைவவா,

அல்ைது

இழப்கப

ஏற்படுத்தியதற்கு உடனடிப் கபாறுப்புகடயதாைவவா இருக்ைவவண்டும்.
ைற்ற ைாரணங்ைகள
இகவ

அண்கை

ைாரணங்ைள்

கதாகை ைாரணங்ைள் என வகைப்படுத்தைாம்,

ைாரணங்ைளில்

இருக்ைைாம்

இருந்து

ஆனால்

விகளகவயும் ஏற்படுத்தவில்கை.

வவறுபட்டகவ.

நிைழ்வு

கதாகை

நடக்ைிறைாதிரி

எந்த

வகரயகை

அண்கமக்

ைாரணம்

தன்னிச்கேயான

(Proximate cause) என்பது, ஒரு

ஆதாரத்திலிருந்து

திைகமயுடன்

புதிய

மற்றும்

கதாடங்ைிச்

கேயல்படும், எந்த ஒரு ேக்தியின் குறுக்ைீ டும் இன்ைி ஒரு முடிகவ
ஏற்படுத்தக்கூடிய

கதாடங்குவதற்குரிய

நிைழ்வுத்

கதாடரின்

கேயல்திைன்மிக்ை

ைாரணம் என வகரயறுக்ைப்படுைின்ைது.

மற்றும்

இயக்ைத்கதத்

திைகமயான
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அண்கை ைாரணி கைாள்கை ஆயுள் ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தங்ைளுக்கு எப்படி
கபாருந்துைிறது?
ைாரணத்கத

வழங்குவதால்,

கபாதுவாை,

கபாருட்படுத்தாைல்,
அண்கை

ஆயுள்

ைாப்பீடு

ஒரு

ைாரணி

ைரண

கைாள்கை

ைரணத்திற்ைான

நன்கைக்கு

இதில்

ஈகட

கபாருந்தாது.

எனினும் பை ஆயுள் ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தங்ைளில் ஒரு விபத்து பைன்
கரடர்

(கூடுதல்

ைாப்பீடு)

உள்ளது,

அதில்

விபத்து

மூைம்

ைரணம்

ஏற்பட்டால், ஒரு கூடுதல் கதாகை கசலுத்தப்படும் என்று உத்தரவாதம்
அளிக்ைப்படுைிறது.

இது

வபான்ற

சூழ்நிகையில்,

அதன்

ைாரணத்கத

அறிந்துகைாள்ள வதகவயாைிறது - ைரணம் ஒரு விபத்து விகளவாை
ஏற்பட்டதா

என்பது.

அண்கை

ைாரணி

கைாள்கை

இது

வபான்ற

நிைழ்வுைளுக்கு கபாருந்தும்.
ைகடப்பிடித்தல் ஒப்பந்தம் (Contract of Adhesion)
ைகடப்பிடித்தல்

அனுகூைமுள்ள

ஒப்பந்தங்ைள்

ைட்சி

மூைம்

கூடுதைான

வபரம்

தயாரிக்ைப்படுைின்றான,

வபசும்

இகவ

ைற்ற

ைட்சிக்கு அகத ைகடப்பிடித்து நடக்கும் வாய்ப்கப ைட்டுவை வழங்கும்,
அதாவது

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தத்கத

ஏற்ைைாம்

நிறுவனத்திற்கு

ஒப்பந்த

அல்ைது

விதிைள்

நிராைரிக்ைைாம்,

ைற்றும்

இங்வை

நிபந்தகனைகள

கதாடர்பான அகனத்து வபரம் வபசும் சக்திகயயும் கைாண்டுள்ளது.
இதற்கு

நடுநிகையாை,

பாைிசிகய

எடுத்து,

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பாைிசி

ஒரு

இதன்

இைவச-பார்கவ

மூைம்

ஆவணத்கத

ஒரு

கபற்ற

ைாைம்

பாைிசிதாரர்,
15

ஒரு

நாட்ைளுக்குள்,

ைருத்து வவறுபாடு உள்ள வழக்ைில், அகத ரத்து கசய்யும் வதர்கவ

கைாண்டுள்ளது நிறுவனத்திடம் இகத எழுத்து மூைம் கதரிவிக்ைப்பட
வவண்டும். கசைவுைள் ைற்றும் ைட்டணங்ைகள ைழித்துவிட்டு ப்ரீைியம்
கதாகை திருப்பி தரப்படும்.
சுய-பரீட்கே -1
பின்வருவதில் எது அச்சுறுத்தலுக்ைான ஒரு உதாரணம் ஆகும்?
I.

ரவைஷ் அச்சடித்தகத பற்றிய அறிவு இல்ைாைல் ஒரு ஒப்பந்தத்தில்
கைகயழுத்திடுைிறார்

155

II. ைவைஷ்

ஒப்பந்தத்தில்

கைகயழுத்திடாவிட்டால்

அவகன

கைான்றுவிடுவவன் என்று ரவைஷ் அச்சுறுத்துைிறார்

III. ைவைகஷ ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கைகயழுத்திட கவக்ை ரவைஷ் அவரது
கதாழில் நிகை கசல்வாக்கை பயன்படுத்துைிறார்

IV. ைவைகஷ

ஒரு

ஒப்பந்தத்தில்

தவறான தைவகை வழங்குைிறார்

கைகயழுத்திட

கவக்ை

ரவைஷ்

சுய-பரீட்கே -2
பின்வரும்

விருப்பங்ைளில்

கசய்யமுடியாது?
I.

ரவைஷால்

யாருக்கு

ைாப்பீடு

ரவைஷின் வடு
ீ

II. ரவைஷின் ைகனவி
III. ரவைஷின் நண்பன்

IV. ரவைஷின் கபற்வறார்ைள்
சுருக்ைம்


ைாப்பீடு என்பது, ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ப்ரீைியம் என அகழக்ைப்படும்

ஒரு விகை அல்ைது ைருதுகை மூைம் குறிப்பிட்ட அபாயங்ைளுக்கு
எதிராை நிதி பாதுைாப்கப வழங்ை ஒப்புக்கைாள்வதாை ஒரு ஒப்பந்த


உடன்பாடு
ஒப்பந்தம்

என்பது

இரு

ைட்சிைள்

இகடவய

அைல்படுத்தப்பட்ட ஒரு உடன்பாடாை இருக்ைிறது.


சட்டத்தால்

கசல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைளில் அடங்குபகவ:
i. அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளுதல்
ii. சட்டப்பூர்வைான ைருதுகை
iii. ைருத்கதாருைித்தல் (Consensus ad idem)
iv. தகடயற்ற ஒப்புதல்
v. ைட்சிைளின் தகுதி
vi. விஷயத்தின் சட்ட உரிகைt
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ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் சிறப்பு அம்சங்ைளில் அடங்குபகவ:
i.

உபரிைா ஃகபட்ஸ்,

ii. ைாப்பீடுப் பற்று,

iii. அண்கைக் ைாரணம்
முக்ைியமான வார்த்கதைள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளுதல்
சட்டப்பூர்வைான ைருதுகை
ைருத்கதாருைித்தல் (Consensus ad idem)
உபரிைா ஃகபட்ஸ் (Uberrima fides)
அடிப்பகட உண்கைைள்
ைாப்பீடுப் பற்று
அண்கைக் ைாரணம்

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ைவைஷ்

ஒப்பந்தத்தில்

கைான்றுவிடுவவன்

என்று

கைகயழுத்திடாவிட்டால்
ரவைஷ்

அச்சுறுத்துவது

அச்சுறுத்தலுக்ைான ஒரு உதாரணம்

அவகன

தான்

பதில் 2

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.

ரசமஷுக்கு

தன்

நண்பனின்

உயிரின்

மீ து

இல்லாததால், அதற்கு அவர் ைாப்பீடு கேய்யமுடியாது..

ைாப்பீடுப்பற்று

சுய-சதர்வு சைள்விைள்
சைள்வி 1
கசல்லுபடியாகும்

ஒப்பந்தத்தின்

எந்த

ஆக்ைக்கூறு

ப்ரீைியத்கத

கையாளுைிறது?
I.

அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளுதல்
157

II. ைருதுகை

III. தகடயற்ற ஒப்புதல்

IV. ஒப்பந்தம் கசய்ய ைட்சிைளுக்கு உள்ள தகுதி
சைள்வி 2
_____________

-துல்ைியைற்ற

அறிக்கைைளுடன்

சம்பந்தப்பட்டது,

அதாவது எந்தவித வைாசடியான எண்ணத்துடனும் கூறப்படாதகவ.
I.

திரித்துக்கூறுதல்

II. பங்ைளிப்பு
III. அளித்தல்

IV. பிரதிநிதித்துவம்
சைள்வி 3
_______________ குற்ற
குறிக்ைிறது.
I.

வழிமுகறைள்

மூைம்

அழுத்தத்கத

தருவகத

வைாசடி

II. தைாத ஆதிக்ைம்
III. அச்சுறுத்தல்
IV. தவறு
சைள்வி 4
பின்வருவனவற்றில்

கதாடர்பாை உண்கை?
I.

அகவ

எந்த

சட்டரீதியாை

ஒப்பந்தங்ைள்

கூறு

ஆயுள்

அைல்படுத்தப்படுத்த

ைாப்பீட்டு
இயைாத

ஒப்பந்தங்ைள்
வாய்கைாழி

II. அகவ சட்டரீதியாை அைல்படுத்தக்கூடிய வாய்கைாழி ஒப்பந்தங்ைள்

III. இது இந்திய ஒப்பந்தங்ைள் சட்டம், 1872 –இன் வதகவைளுக்கு ஏற்ப
இரு ைட்சிைளுக்கு (ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ைற்றும் ைாப்பீடு கபறுபவர்)
இகடவய ஏற்படும் ஒப்பந்தம்.

IV. அகவ பந்தய ஒப்பந்தங்ைள் ைாதிரி
சைள்வி 5
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பின்வருவதில்
இல்கை?
I.

எது

ஒப்பந்தத்திற்ைான

கசல்லுபடியாகும்

ைருதுகை

பணம்

II. உகடகை
III. ைஞ்சம்
IV. நகை

சைள்வி 6
ைீ வழ

உள்ளவர்ைளில்

எவருக்கு

நுகழய தகுதி இல்கை?
I.

ஒரு

ஆயுள்

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்த்த்தில்

வணிை உரிகையாளர்

II. கைனர் அல்ைது முதிரா வயதினர்
III. இல்ைத்தரசி

IV. அரசு ஊழியர்
சைள்வி 7
ைீ வழ உள்ள நடவடிக்கையில் எது "உபரிைா ஃகபட்ஸ்" (“Uberrima Fides”)
கைாள்கைகய குறிக்ைிறது?
ைாப்பீட்டு

முன்கைாழிவு

படிவத்தில்

II. ைாப்பீட்டு

முன்கைாழிவு

படிவத்தில்

கதரிந்த

அடிப்பகட

III. ைாப்பீட்டு

முன்கைாழிவு

படிவத்தில்

கதரிந்த

அடிப்பகட

I.

நிகைகைைகள பற்றி கபாய்யாை எழுதுவது
உண்கைைகள கவளிப்படுத்தாைல் இருப்பது

கதரிந்த

ைருத்துவ

உண்கைைகள கவளியிடுவது

IV. உரிய வநரத்தில் ப்ரீைியத்கத ைட்டுவது
சைள்வி 8
ைாப்பீடுப் பற்று குறித்து ைீ வழயுள்ள எது சரியானதில்கை?
I.
II.

தந்கத தனது ைைன் கபயரில் ைாப்பீடு எடுப்பது

வாழ்க்கை துகணவர்ைளில் ஒருவர் கபயரில் இன்கனாருவர் ைாப்பீடு

எடுப்பது

III. நண்பர்ைள் ைற்கறாரு நண்பரின் கபயரில் ைாப்பீடு எடுப்பது
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IV. முதைாளி தன் ஊழியர்ைளுக்ைாை ைாப்பீடு எடுப்பது
சைள்வி 9
ைாப்பீடுப்பற்று ஆயுள் ைாப்பீடு வழக்ைில் இருக்ை வவண்டியது எப்வபாது
அவசியம்?
I.

ைாப்பீடு எடுக்கும் வநரத்தில்

II. ஈடுவைாரும் வநரத்தில்

III. ஆயுள் ைாப்பீடு வழக்ைில் ைாப்பீடுப்பற்று வதகவயில்கை

IV. பாைிசி வாங்கும் சையத்தில் அல்ைது ஈடுவைாரல் சையத்தில்

சைள்வி 10
பின்வரும்

ைாட்சியில்

ைரணத்திற்ைான

ைண்டுபிடிக்ைவும்?
அஜய்

குதிகரயிைிருந்து

உகடந்துவிடுைிறது.
நிவைானியா

அவர்

வநாயால்

விழுைிறார்

தண்ணர்ீ

ைற்றும்

அண்கை

ைாரணிகய

அவரது

முதுகைலும்பு

குளத்தில்

பாதிக்ைப்படுைிறார்.

அவர்

விழுைிறார்

ைற்றும்

ைருத்துவைகனயில்

அனுைதிக்ைப்படுைிறார் ைற்றும் நிவைானியாவால் இறந்துவிடுைிறார்.
I.

நிவைானியா

II. முதுகைலும்பு உகடந்ததால்

III. குதிகரயிைிருந்து விழுந்ததால்
IV. அறுகவ சிைிச்கச

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
கசல்லுபடியாகும்

ஒப்பந்தத்தில்

ஆக்ைக்கூறு ைருதுகை ஆகும்.

ப்ரீைியத்கத

கையாளுைின்ற
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பதில் 2

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
திரித்துக்கூறுதல்

துல்ைியைற்ற

அறிக்கைைளுடன்

கதாடர்புள்ளகவ,

அதாவது எந்தவித வைாசடியான எண்ணத்துடனும் கூறப்படாதகவ.
பதில் 3

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
அச்சுறுத்தல்

குற்ற

குறிக்ைிறது.

வழிமுகறைள்

மூைம்

அழுத்தத்கத

தருவகத

பதில் 4

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ஆயுள் ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தங்ைள், இந்திய ஒப்பந்தங்ைள் சட்டம், 1872 –இன்
வதகவைளுக்கு ஏற்ப இரு ைட்சிைளுக்கு (ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ைற்றும்
ைாப்பீடு கபறுபவர்) இகடவய ஏற்படும் ஒப்பந்தங்ைள்.
பதில் 5

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ைஞ்சம்

இல்கை

தருவது

ஒப்பந்தத்திற்ைான

கசல்லுபடியாகும்

ைருதுகை

பதில் 6

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
கைனர்ைள்

அல்ைது

முதிரா

வயதினருக்கு

ஒரு

ஆயுள்

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தத்தில் நுகழய தகுதி இல்கை.
பதில் 7

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ைாப்பீட்டு முன்கைாழிவு படிவத்தில் கதரிந்த அடிப்பகட உண்கைைகள
கவளியிடுவது
குறிக்ைிறது

உபரிைா

ஃகபட்ஸ்"

“Uberrima

Fides”

கைாள்கைகய
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பதில் 8

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
எந்த

ைாப்பீடுப்பற்றும்

இல்ைாததால்

கபயரில் ைாப்பீடு எடுக்ைமுடியாது

நண்பர்ைள்

ைற்கறாரு

நண்பரின்

பதில் 9

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ைாப்பீகட எடுக்கும் சையத்தில் ஆயுள் ைாப்பீடு வழக்ைில் ைாப்பீடுப்பற்று
இருக்ை வவண்டியது அவசியம்
பதில் 10

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
அஜய்

குதிகரயிைிருந்து

விழுந்ததுதான்

அவர்

ைரணத்திற்ைான

அண்கை ைாரணி.
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ெிரிவு 2
மருத்துவ கொப்ெீடு
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அத்தியாயம் 6
உடல்நைக் ைாப்பீடு அறிமுைம்
அத்தியாய அைிமுைம்
இந்த

பற்றி

அத்தியாயம்

விவரிக்ைிறது.

ைாைப்வபாக்ைில்
இதில்

ைாப்பீடு

உடல்நை

வளர்ந்துள்ள

பராைரிப்பு,

அதன்

விதத்கத
நிகைைள்

ைற்றும் வகைைள் பற்றியும் விளக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள

உடல்நை பராைரிப்பு அகைப்பு ைற்றும் அகத பாதிக்கும் ைாரணிைகள
பற்றி

அறிந்து

இந்தியாவில்

கைாள்வர்ைள்.
ீ

உருவான

இதில்

விதம்

இறுதியாை, உடல்நைக்

ைற்றும்

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டு

சந்கதயில் உள்ள பல்வவறு நிறுவனங்ைகள பற்றி விளக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
A. ைாப்பீடு வரைாறு ைற்றும் இந்தியாவில் ைாப்பீடின் பரிணாைம்
B. கஹல்த்வைர் அதாவது உடல் பராைரிப்பு என்றால் என்ன
C. உடல் பராைரிப்பு நிகைைள்
D. உடல் பராைரிப்பு வகைைள்
E. இந்தியாவில் உடல்நை அகைப்புைகள பாதிக்கும் ைாரணிைள்
F. உடல்நை பராைரிப்பு – சுதந்திரத்திற்கு பிறகு அகடந்த முன்வனற்றம்
G. உடல்நைக் ைாப்பீட்டு சந்கத
இந்த அத்தியாயத்கத படித்தவுடன் நீங்ைள் ைற்றிருக்ைவவண்டும்:
1. ைாப்பீட்டு துகறயின் வளர்ச்சிப் பாகதப் பற்றி;
2. உடல்நைக்ைாப்பீடின்

ைருத்து ைற்றும் அதன் நிகைைள் ைற்றும்

வகைைள் பற்றி விவரிக்ை;
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3. இந்தியாவில் உடல்நை பராைரிப்கப பாதிக்கும் ைாரணிைள் ைற்றும்

சுதந்திரம் ைிகடத்ததில் இருந்து அகடந்த முன்வனற்றத்கத பாராட்ட
முடியும்.

4. இந்தியாவில் உடல்நைக் ைாப்பீடின் பரிணாைத்கத பற்றி ஆவைாசிக்ை
முடியும்.
5. இந்தியாவில் உடல்நைக் ைாப்பீட்டு சந்கதகய அறிந்துக்கைாள்ளைாம்.
A. இந்தியாவில் ைாப்பீடு மற்றும் ைாப்பீட்டு வளர்ச்ேியின் வரலாறு
ைாப்பீடு

1000

ஆண்டுைளுக்கு

இருந்ததாை

அறியப்படுைிறது.

சிைஆண்டுைளில்,

நிதிகய

முன்வப
பை

வசைரித்து,

ஏவதா

ஒரு

வடிவத்தில்

நாைரிைங்ைள்,

சமூைத்தில்

ைடந்த

சிை

வபருக்கு

ஏற்படும் அகனத்து இழப்புைகளயும் ஈடு கசய்ய, தங்ைள் ைத்தியிவைவய

அகத பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ைருத்தாக்ைத்கத கசய்து ைாட்டியுள்ளார்ைள்.
இருந்தும், இன்று நாம் அறிந்த, ைாப்பீட்டு வணிைம்,

இரண்டு அல்ைது

மூன்று நூற்றாண்டுைளாைவவ நகடமுகறயில் இருக்ைிறது.
1. நவன
ீ
வணிை ைாப்பீ டு
ைாப்பீட்டு

மூைம்

விபத்து

மூைம்

ஆபத்து

என

முதைில்

ஏற்பட்ட

தீரக்ைப்பட்ட

இழப்புக்ைவள

கசால்ைிவறாம்.

இதனால்

–

அபாய

அகத

ைடல்

வகைைள்
நாம்

சார்ந்த

ைடல்

ைடைில்

சார்ந்த

ைாப்பீடு

ைற்ற

வகையான ைாப்பீடுைளுக்கு முன்வனாடியாை இருந்தது.
எனினும்,

நவன
ீ

நூற்றாண்டில்,

ைாப்பீடில்

குறிப்பாை

முதைில்

இருந்த

இத்தாைியில்

வகை,

ஐவராப்பாவில்

14

ஆம்

வியாபாரம்

கசய்பவர்ைளின் குழுைம் அல்ைது குழுைங்ைளுக்கு பாதுைாப்கப தரும்
வடிவில்
கைாகை

இருந்தது.

அல்ைது

ைப்பல்

இழப்புைள், தீ,

ைால்நகடைளின்

உறுப்பினர்ைளின்

இழப்பினால்

அகடயும் நஷ்டத்திற்கு நிதி வழங்குவதற்ைாை

சந்தா

ைரணம்,

உறுப்பினர்ைள்

அடிப்பகடயில்

இந்த குழுைங்ைள் இயக்ைப்பட்டன. தற்வபாது நாம் அறிந்த தீ ைாப்பீட்டின்
வடிவம்,

1591-இல் வஹம்பர்ைில் இருந்ததாை கதரிைிறது.
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1666-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட "கபரும் ைண்டன் தீ விபத்து", இதில் 13000
வடுைள்
ீ

அழிந்தன.

இதுவவ

ைாப்பீடிற்கு

ஒரு

ஊக்ைத்கத

கைாடுத்தது

ைற்றும் முதல் தீ ைாப்பீ டு (Fire insurance)- நிறுவனம், ஃகபர் ஆஃபிஸ்
என்ற கபயரில், முதைில் 1680-இல் கதாடங்ைப்பட்டது.
லாயிட்ஸ்(Lloyds): இன்று
கதாடங்ைிய

இடம்,

நகடமுகறயில்

ைண்டன்

உள்ள

ைாயிட்ஸ்

ைாப்பீட்டு

ைாபி

வணிைம்

ஹவுஸ்

என்று

கதரியவருைிறது. அங்கு கூடி சந்தித்துக்கைாண்ட வியாபாரிைள், ைடல்
ஆபத்துக்ைளின்
கபாருட்ைகள

மூைம்

பைிர்ந்துக்கைாள்ள

இழப்பதால்

ைப்பைில்

எடுத்துச்கசல்ைப்படுைின்ற

தங்ைளுக்கு

ஏற்படும்

ஒப்புக்கைாண்டனர்.

ஆழ்ைடைில்

இழப்புக்ைகள

திருடும்

ைடற்கைாள்களக்ைாரர்ைள் மூைம் அல்ைது வைாசைான ைடல் வானிகை,
கபாருட்ைகள

பாழடித்துவிட்டதால்

அல்ைது

ைடல்

ஆபத்துக்ைள்

ைாரணைாை ைப்பல் மூழ்ைிவிட்டால் அத்தகைய இழப்புைள் ஏற்படும்.
2. இந்தியாவில் நவன
ீ
வணிை ைாப்பீட்டின் வரலாறு

இந்தியாவில் நவன
ீ
ைாப்பீடு 1800 ஆண்டின் கதாடக்ைத்தில் அல்ைது

அதற்கு பிறகு, கவளிநாட்டு ைாப்பீட்டு முைவர்ைள் ைடல் சார்ந்த ைாப்பீடு
வணிைத்கத ஆரம்பித்தப்வபாது கதாடங்ைியது. இந்தியாவில் முதைில்
1818-இல் நிறுவப்பட்ட ஆயுள் ைாப்பீடு நிறுவனம் ஓரியன்டல் கைஃப்
இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி ைிைிகடட் என்ற ஒரு ஆங்ைிை நிறுவனம் ைற்றும்
டிகரடன் இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி ைிைிகடட் என்பது

தான் இந்தியாவில்

முதைில் நிறுவப்பட்ட கபாது ைாப்பீட்டு நிறுவனம். இகவ இரண்டுவை
ைல்ைத்தாவில் கதாடங்ைப்பட்டன.

பாம்வப ைியுட்சுவல் அஸ்ஸூரன்ஸ் கசாகசட்டி ைிைிகடட் தான் முதல்

முழுகையான இந்திய ைாப்பீட்டு நிறுவனம். இது மும்கபயில் 1870ஆம் ஆண்டு உருவாக்ைப்பட்டது. பின்னர் பை இந்திய நிறுவனங்ைள்,
அந்த

நூற்றாண்டு

முடியும்

விகளவாை அகைக்ைப்பட்டன.
1912-ஆம்

ஆண்டில்,

ஆயுள்

தருவாயில்

ைாப்பீட்டு

சுவதசி

நிறுவனங்ைள்

இயக்ைத்தின்

சட்டம்

(Life

Insurance Companies Act) ைற்றும் வருங்ைாை கவப்பு நிதி சட்டம் (Provident
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Fund

ைாப்பீட்டு

Act)

வணிைத்கத

ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை

நிகறவவற்றப்பட்டன. ஆயுள் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் சட்டம் (The Life

Insurance Companies Act), 1912, ப்ரீைியம்-வத
ீ அட்டவகணைளும் ைற்றும்
குறிப்பிட்ட
பற்றிய

ைாைங்ைளுக்கு

ஒரு

நற்சான்றிதழ்ைகள

கபறப்படுவகத

முகற

ைாப்பீட்டு

ைட்டாயப்படுத்திவிட்டது.

நிறுவனங்ைளின்

ைதிப்பீடு

ைதிப்பீட்டாளர்ைள்

எனினும்,

மூைம்

இந்திய

ைற்றும்

கவளிநாட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு இகடவய இருந்த ஏற்றத்தாழ்வு ைற்றும்
பாகுபாடு கதாடர்ந்தது.

1906-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட வதசிய ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ைிைிகடட்

(National Insurance Company Ltd.) என்ற இந்தியாவின் ைிை பழகையான
ைாப்பீட்டு நிறுவனம், இது இன்றும் உள்ளது.
நிகைகையின் வதகவகய கபாறுத்து, இந்திய ைாப்பீட்டு துகற, அரசு
மூைம்

ைண்ைாணிக்ைப்படுைிறது,

நாட்டுடகையாக்ைல்
பின்வருைாறு:

நீக்ைப்பட்டது

நாட்டுடகையாக்ைப்பட்டது
ைற்றும்

அது

பின்னர்

நடந்த

விதம்

a) ஆயுள் ைாப்பீட்கட நாட்டுடகமயாக்ைல்
ஆயுள்

ைாப்பீட்டு

வணிைம்

கசப்டம்பர்

1,

1956

அன்று

நாட்டுகடையாக்ைப்பட்டது ைற்றும் இந்திய ஆயுள் ைாப்பீட்டுக் ைழைம்

(LIC) உருவாக்ைப்பட்டது. அந்த வநரத்தில் இந்தியாவில் ஆயுள் ைாப்பீடு
வணிைத்கத 170 நிறுவனங்ைள் ைற்றும் 75 வருங்ைாை கவப்பு நிதி

(Provident Fund) சங்ைங்ைள் கசய்து கைாண்டிருந்தன. 1956-இல் இருந்து
1999

வகர, இந்தியாவில்

ஆயுள்

ைாப்பீடு

வியாபாரத்கத

பிரத்திவயை உரிகைைகள எல்.ஐ.சி. கபற்றிருந்தது.

கசய்யும்

b) கபாது ைாப்பீ ட்கட நாட்டுடகமயாக்ைல்
1972-இல்
Insurance

ைாப்பீட்டு
Business

வணிை

Nationalisation

நாட்டுடகையாக்ைல்
Act-

GIBNA)

சட்டம்

இயற்றப்பட்டதும்

(General
கபாது

ைாப்பீட்டு வணிைம் நாட்டுடகையாக்ைப்பட்டது ைற்றும் கபாது ைாப்பீட்டு

இந்திய ைழைம் (General Insurance Corporation of India -GIC) ைற்றும் அதன்

நான்கு துகண நிறுவனங்ைள் அகைக்ைப்பட்டன. அந்த ைாை ைட்டத்தில்,
இந்தியாவில்

கபாது

ைாப்பீடு

வணிைம்

கசய்துக்கைாண்டிருந்த
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106

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைள்

ஜி.ஐ.சி

ஆஃப்

இந்தியாவின்

நிறுவனங்ைளுடன் ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்டன
c) மல்ச

துகண

ாத்ரா ைமிட்டி மற்றும் ஐஆர்டிஏ:

1993-இல் ைல்வஹாத்ரா ைைிட்டி நிறுவப்பட்டது. இதன் வநாக்ைம் இந்த
கதாழிகை

ஆராய்ந்து,

நிறுவனங்ைகள

நுகழய

இதன்

முன்வனற்றத்திற்ைாை

அனுைதித்து,

தனித்துகற

வணிைத்தில்

வபாட்டிகய

உருவாக்ைி, கதாழில் ைாற்றங்ைகள பரிந்துகரப்பது தான். ைைிட்டி 1994ஆம் ஆண்டு தனது அறிக்கைகய சைர்ப்பித்தது. 1997-ஆம் ஆண்டில்
ைாப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற ஆகணயம் (IRA) நிறுவப்பட்டது.

d) ைாப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்பாட்டுச் சட்டம் 1999 (Insurance
Regulatory & Development Act 1999- IRDA) இயற்றப்பட்டது, ஆயுள் ைற்றும்
கபாது

ைாப்பீடு

துகறயில்

ஒரு

சட்டரீதியான

ஒழுங்குமுகற

அகைப்பாை பணிபுரிய ைற்றும் “பாைிசி கவத்திருப்பவர்ைள் நைன்ைகள
பாதுைாக்ை

ைற்றும்

ஒழுங்குமுகறயான
இன்சூரன்ஸ்
(ஐஆர்டிஏ)

ைாப்பீடு

கதாழிகை

வளர்ச்சிகய

கரகுசலட்டரி

உறுதி

மற்றும்

அகைய வழிவகுத்தது.

முன்வனற்றவும்

கசய்ய”

ஏப்ரல்

கடவலப்மன்ட்

ைற்றும்

2000-இல்

அதாரிட்டி

e) ஜி.ஐ.ேி மறுேீரகமப்பு
ஜி.ஐ.சி ஒரு வதசிய ைறுைாப்பீட்டு நிறுவனைாை ைாற்றப்பட்டது [ைற்றும்
துகண

நிறுவனங்ைள்

ைிருந்து

ஜி.ஐ.சி-ைிருந்து

தனிப்பட்ட

நிறுவனங்ைளாை

ைறுசீரகைப்பு

கசய்யப்பட்டன]. டிசம்பர், 2000-இல் பாராளுைன்றத்தில் ஜூகை 2002நான்கு

துகண

நிறுவனங்ைளின்

கதாடர்பு

நீக்ைப்படுவதாை ைவசாதா நிகறவவற்றப்பட்டது. அகவ பின்வருபகவ வநஷனல் இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி ைிைிகடட்
 ஓரியன்டல் [தீ ைற்றும் கபாது] இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி ைிைிகடட்
 நியூ இந்தியா அஸ்ஸூரன்ஸ் ைம்பனி ைிைிகடட்
 யுகனகடட் இந்தியா [தீ
ைிைிகடட்

ைற்றும் கபாது] இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி
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f) இன்று ஆயுள் ைாப்பீ ட்டு கதாழில்
"ஆயுள் ைாப்பீட்டு" நிறுவனங்ைளாை 28 ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் பதிவு
கசய்யப்பட்டுள்ளன பட்டியல் ைீ வழ தரப்பட்டுள்ளது
g) இன்று கபாது ைாப்பீடு கதாழில்

"கபாது ைாப்பீட்டு" நிறுவனங்ைளாை 28 ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் பதிவு
கேய்யப்பட்டுள்ளன.
i.

அக்ரிைல்சர்

இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி

ைாப்பீடு/ைிராைப்புற

ைாப்பீடு

ஆஃப்

கதாடர்பான

இந்தியா

அபாயங்ைளுக்கு

ஒரு

ைாரன்டி

ைார்பவரஷன்

ஆஃப்

ைடன்

அபாயங்ைளுக்கு

ஒரு

விவசஷ ைாப்பீட்டு நிறுவனைாை உள்ளது.
ii.

எைஸ்வபார்ட்

ைிகரடிட்

இந்தியா, ஏற்றுைதி

ைற்றும்

சம்பந்தப்பட்ட

ைிைிடட், பயிர்

விவசஷைான ைாப்பீட்டு நிறுவனைாை உள்ளது.
iii.

தனியாை

நின்று

கசயல்படும்

5

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

அகனத்து

வகையான

கபாது

(health

Insurance) நிறுவனங்ைள் உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் உள்ளன.
iv.

ைற்ற

நிறுவனங்ைள்

ைாப்பீடு

வணிைத்கத கையாள்ைின்றனர்.
(அ)ஆயுள் ைாப்பீ டு நிறுவனங்ைளின் பட்டியல்

1. ஏைான்

கரைிவைர்

இன்சூரன்ஸ்

2. அவிவா

இன்சூரன்ஸ்

3. பஜாஜ்

கைஃப்

13. ஐடிபிஐ கபடரல் கைஃப்

கைஃப்

14. இந்தியாஃபர்ஸ்ட்

அகையன்ஸ்

கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

4. பாரதி

ஆக்சா

இன்சூரன்ஸ்

5. பிர்ைா

சன்

கைஃப்
கைஃப்

இன்சூரன்ஸ்
இன்சூரன்ஸ்

15. வைாடக்

கைஃப்

ைஹிந்திரா

ஓல்ட் ைியூச்வல் கைஃப்
இன்சூரன்ஸ்

16. கைஃப்

ைார்பவரஷன்

இன்சூரன்ஸ்
ஆஃப்
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இன்சூரன்ஸ்
6. ைனரா

இந்தியா

எச்எஸ்பிசி

கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

7. டிஎச்எஃப்எல்

ஓபிசி

பிரகைரிைா

கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

8. எடல்கவஸ்

வடாைிவயா

ஆயுள் இன்சூரன்ஸ்

9. எக்கசட்

ஆயுள்

இன்சூரன்ஸ்

10. ஃப்யூச்சர்
இந்தியா

இன்சூரன்ஸ்

18. பிஎன்பி கைட்கைஃப்
19. ரிகையன்ஸ்
இன்சூரன்ஸ்

கைஃப்

கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

இன்சூரன்ஸ்

கைஃப்

இன்சூரன்ஸ்
22. ஸ்ரீராம்

கைஃப்

இன்சூரன்ஸ்

23. ஸ்டார்

யூனியன்

24. டாடா

ஏஐஏ

கட-

ச்சி கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

புருகடன்சியல்

கைஃப் இன்சூரன்ஸ்

நின்று

கைஃப்

20. சஹாரா இந்தியா கைஃப்

கஜனரல்ைி

11. கஹச்டிஎப்சி ஸ்டாண்டர்ட்

(ஆ) தனியாை

கைஃப்

21. எஸ்.பி.ஐ.

இன்சூரன்ஸ்

12. ஐசிஐசிஐ

17. வைக்ஸ்

இன்சூரன்ஸ்

கசயல்படும்

உடல்நைக்

கைஃப்

ைாப்பீட்டாளர்ைளின்

பட்டியல்
(1) பஜாஜ் அகையன்ஸ் கபாது இன்சூரன்ஸ்
(2) ஃப்யூச்சர் கஜனரைி கபாது ைாப்பீடு
(3) ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ்
(4) டாடா ஏஐஜி கபாது இன்சூரன்ஸ்
(5) ஸ்டார் கஹல்த் இன்சூரன்ஸ்
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(இ) கபாது ைாப்பீடு ைற்றும் தனித்து நின்று கசயல்படும் உடல்நைக்
நிறுவனங்ைளின் பட்டியல்:

1.

வவளாண் ைாப்பீட்டு
நிறுவனம்

2.

3.

பஜாஜ் அகையன்ஸ் கபாது

வசாைைண்டைம் எம்எஸ்
எக்ஸ்வபார்ட் க்கரடிட் அன்ட்

ஃப்யூச்சர் கஜனரைி கபாது
ைாப்பீடு

7. கஹச்டிஎப்சி எர்வைா கபாது
இன்சூரன்ஸ்

ஐசிஐசிஐ வைாம்பார்ட்

கபாது இன்சூரன்ஸ்
9.

ைிைிடட்

14. நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ்

இந்தியா ைிைிடட்

8.

ைம்பனி

பாரதி ஏஎக்ஸ்ஏ கபாது

ைாரன்டி ைார்கபாவரஷன் ஆப்
6.

இன்சூரன்ஸ்

கபாது

13. வநஷனல் இன்சூரன்ஸ்

கபாது இன்சூரன்ஸ்
5.

எச்டிஐ

இன்சூரன்ஸ்
இன்சூரன்ஸ்
4.

12. ைாைைா

இஃப்வைா வடாக்ைிவயா
கபாது இன்சூரன்ஸ்

10. எல் அன்ட் டி கபாது ைாப்பீடு
11. ைிபர்டி வடிவயாைான்
ீ
கபாது

15. ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ்
16. ரவஹஜா

க்யூபிஈ

கபாது

இன்சூரன்ஸ்
17. ரிகையன்ஸ்

கபாது

18. ராயல்

கபாது

இன்சூரன்ஸ்

சுந்தரம்

இன்சூரன்ஸ்

19. எஸ்பிஐ கபாது இன்சூரன்ஸ்
20. ஸ்ரீராம் கபாது இன்சூரன்ஸ்
21. டாடா

ஏஐஜி

இன்சூரன்ஸ்

22. யுகனடட்

இன்சூரன்ஸ்

கபாது
இந்தியா

23. யுனிவர்சல் வசாம்வபா கபாது
இன்சூரன்ஸ்

இன்சூரன்ஸ் ைம்.ைிைிகடட்
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B. உடல்நல பராமரிப்பு என்ைால் என்ன
"உடல்நைவை

உண்கையான

வைள்விப்பட்டிருப்பீர்ைள்.
வார்த்கதயின்

கசல்வம்"

அதாவது

Health

உண்கையில்

என்ற

அர்த்தத்கத

பழகைாழிகய

உடல்நைம்

என்ற

எப்கபாழுதாவது

என்று

அறிய முயற்சி கசய்திருக்ைிறீர்ைளா? ' Health ' என்ற வார்த்கத 'உடைின்

வநாயின்கை’ என்ற அர்த்தத்கத கைாண்டுள்ள வார்த்கதயான 'hoelth' ைிருந்து எடுக்ைப்பட்டது.

பழங்ைாைங்ைளில், உடல்நைம் ஒரு 'கதய்வை
ீ பரிசு' எனக் ைருதப்பட்டது

ைற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நபர் கசய்த பாவங்ைவள வநாய் ஏற்படுவதற்ைான
ைாரணம்

என்று

நம்பப்பட்டது.

ஹிப்வபாைிவரட்டஸ்

வநாய்

வருவதற்ைான

(460-ைிருந்து
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ைிமு

ைாரணங்ைகள

வகர)

தான்

ைண்டுபிடித்தார். அவகர கபாறுத்தவகர, சூழல், புறத்தூய்கை, தனிப்பட்ட
சுைாதாரம்

ைற்றும்

உட்கைாள்ளும்

உணவு

கதாடர்பான

ைாரணிைவள வநாய் வருவதற்ைான ைாரணங்ைள்.
ஹிப்வபாைிவரட்சிற்கு

முன்வப,

பை

பல்வவறு

நூற்றாண்டுைளாை

இருந்த

ஆயுர்வவத இந்திய ைருத்துவத்தில் உடல்நைம் நான்கு திரவங்ைளின்

ஒரு நுட்பைான இருப்பாை ைருதப்படுைிறது: இரத்தம், ைஞ்சள் பித்த நீர்,
ைருப்பு

பித்த

தந்கத

என

ஏற்றத்தாழ்வவ

நீர்

ைற்றும்

வநாகய

ைபம்

ைற்றும்

ஏற்படுத்துைின்றன.

அகழக்ைப்படும்

சுஸ்ருதா,

இந்த

திரவங்ைளின்

இந்திய

அந்த

ஒரு

ைருத்துவத்தின்

ைாைத்தில்

வைற்கு

நாடுைவள அறியாத சிக்ைைான அறுகவ சிைிச்கசைகள கசய்திருப்பதாை
பாராட்டப்படுைிறார்.
ைாைப்வபாக்ைில்,
உருவானது
சிைிச்கச
தரத்கத

நவன
ீ

ைற்றும்

ைட்டுவை

ைருத்துவம்

தற்ைாை

அளிக்ைாைல்,

உயர்த்துவதும்

ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட

ஒரு

ஒரு

சிக்ைைான

ைருந்துைளின்
வநாய்

உள்ளது.

தடுப்பு

இைக்கு

உடல்நைம்

வகரயகற

அறிவியைாை

ைற்றும்

1948-இல்

பற்றி

உைை

வியாதிக்கு

வாழ்க்கை
பரவைாை

உடல்நை

அகைப்பு கைாடுத்த ஒன்றாகும்; அதன்படி "உடல்நைம் என்பது வநாய்

அற்ற நிகைகய ைட்டுைல்ைாைல், முழு உடல், ைனம் ைற்றும் சமூை
நன்கைகய குறிக்ைிறது". நிகனவிற்கு எட்டாத பழங்ைாைத்திைிருந்வத,
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இந்திய

ஆயுர்வவத

ைருத்துவத்தில்

இம்ைாதிரியான

முழுகையான

உடல்நை வநாக்கு ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்டுள்ளது.
வகரயகை

உைை உடல்நை அகைப்பு (WHO) : உடல்நைம் என்பது வநாய் அற்ற
நிகைகய

ைட்டுைல்ைாைல்,

முழு

நன்கைகய குறிக்ைிறது.

உடல்,

ைனம்

ைற்றும்

சமூை

உடல்நலத்கத நிர்ணயிக்கும் ைாரணிைள்
கபாதுவாை

பின்வரும்

ைாரணிைள்

எந்த

தனிப்பட்டவரின்

உடல்நைத்கதயும் தீர்ைானிப்பதாை நம்பப்படுைிறது:
a) வாழ்க்கை பாணி ைாரணிைள்

வாழ்க்கை பாணி ைாரணிைள் என்பகவ கபரும்பாலும் தனிப்பட்டவரின்
ைட்டுப்பாட்டில்

உள்ளன

எ.ைா.

உடற்பயிற்சி

ைற்றும்

ைட்டுப்பாடான

உணவு, ைவகை வபான்றகத தவிர்த்து நல்ை உடல்நைத்கத வபணுவது;
ைற்றும்
ைற்றும்

புகைபிடித்தல்,
உடல்

இல்ைாத)

வபாகத

உகழப்பு

வாழ்க்கை

ைருந்து,

வதகவப்படாத

பாணி

வபான்றது

பாதுைாப்பற்ற
(எந்த

உடலுறவு

உடற்பயிற்சியும்

புற்றுவநாய், எய்ட்ஸ், உயர்

இரத்த அழுத்தம் ைற்றும் நீரிழிவு வநாய் வபான்ற சிை வநாய்ைள் வர
வழிவகுக்ைிறது.

அரசு அம்ைாதிரி நடத்கதகய

ைட்டுப்படுத்துவதில்/தடுப்பதில் முக்ைிய

பங்கை (எ.ைா. வபாகத ைருந்துைளின் துஷ்பிரவயாைம் கசய்பவர்ைளுக்கு
விடுவிப்பு- அல்ைாத சிகறதண்டகன வழங்ைி, புகையிகை கபாருட்ைள்
முதைியன
வாழ்க்கை

ைீ து

பாணி

ைடுகையான

மூைம்

வரிைகள

ஏற்படும்

சுைத்தி)

வநாய்ைகள

வைித்தாலும்,

ைட்டுபடுத்த

தனிப்பட்ட கபாறுப்பிற்கும் ஒரு தீர்ைானிக்கும் பங்குள்ளது.

நபரின்

b) சுற்றுப்புை சூழல் ைாரணிைள்
பாதுைாப்பான

குடிநீர்,

புறத்தூய்கை

ைற்றும்

ஊட்டச்சத்து

உடல்நைத்திற்கு ைிைவும் முக்ைியைானகவயாகும். இகவ ைிகடக்ைாதது
உைைம்

முழுவதும்,

குறிப்பாை

வளரும்

நாடுைளில்,

ைடுகையான
174

உடல்நை பிரச்சிகனைளுக்கு வழிவகுக்ைிறது. இன்ஃப்ளூயன்ஸா ைற்றும்
அம்கை

வபான்ற

கதாற்று

வநாய்ைள்

கைட்ட

சுைாதாரம்

ைாரணைாை

பரவுைின்றன, ைவைரியா ைற்றும் கடங்கு வபான்ற வநாய்ைள் வைாசைான

சுற்றுச்சூழ தூய்கை இல்ைாை ைாரணத்தால் பரவுைின்றன, எ.ைா. சிை
உற்பத்தி கதாழிற்துகறைளில் ஆபத்தான வவகை கசய்யும் ைக்ைளுக்கு

கதாழில் கதாடர்பான வநாய்ைள் வரும் வாய்ப்பு அதிைம், உதாரணைாை
ஆஸ்கபஸ்டாஸ் அதாவது ைல்நார் உற்பத்தி கதாழிைாளர்ைள் ைற்றும்
நிைக்ைரி

சுரங்ைத்

கதாழிைாளர்ைள்

நுகரயீரல்ைளின்

வநாய்ைளுக்கு ஆளாைின்றனர்.

பல்வவறு

c) மரபியல் ைாரணிைள்
ைரபணுக்ைள் மூைம் கபற்வறார்ைளிடைிருந்து குழந்கதைளுக்கு வநாய்ைள்
கசல்ைைாம்.

இத்தகைய

ைரபியல்

ைாரணிைள்

இனம்,

புவியியல்

இருப்பிடம் ைற்றும் சமூைங்ைள் அடிப்பகடயில்கூட உைைம் முழுவதும்
ைக்ைள்

ைத்தியில்

பரவைாை

விகளவிக்ைின்றன.
ஒரு

நாட்டின்

ைக்ைளின்

கதரிைிறது.

சமூை

ைற்றும்

உடல்நைத்கத
ைக்ைள்

நடவடிக்கைக்ைாை

உடல்நை

கபாருளாதார

கபாறுத்தது

ஆவராக்ைியைாை

உற்பத்தி

வபாக்குைள்

திறகன

ைாறுபடுவகத

முன்வனற்றம்

என்பது

ைிைவும்

இருப்பது

ைட்டும்

அதன்

கதளிவாை

கபாருளாதார

கபருக்ைாைல்,

இந்தியா

வபான்ற ஒரு வளரும் நாட்டிற்கு ைிைவும் முக்ைியைான அரிய ைனித
வளங்ைகள விடுவிக்ைிறது,

தனிப்பட்ட அளவில், உடல் நைக்குகறவு,

வாழ்க்கைத்கதாழிைில் நஷ்டத்கத
பணிைகளகூட

கசய்யவிடாத

ஏற்படுத்தி,

தினசரி அத்தியாவசிய

இயைாகைகய

ஏற்படுத்தி

ைற்றும்

ைக்ைகள வறுகைக்கு தள்ளி, தற்கைாகை கசய்யக்கூட தூண்டைாம்.
இவ்வாறு
ைற்றும்

உைைம்

அகனத்து

பராைரிப்பு

விகையில்

வசதி

முழுவதும், தங்ைளது
குடிைக்ைளுக்கும்

சுைபைாை

ைிகடக்ைிற

நடவடிக்கைைகள

எடுத்து

ைற்றும்
ைாதிரி

ைக்ைளின்

உடல்நைம்

இயல்ைின்ற
வழங்ை,

வருைின்றனர்.

நன்கைக்ைாை

ைற்றும்

உடல்நை

ைட்டுப்படியாகும்
அரசாங்ைங்ைள்

இவ்வாறு

உடல்நை
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பராைரிப்பிற்ைாை, ஒவ்கவாரு நாட்டின் GDP அதாவது கைாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியில் ஒரு ைணிசைான பகுதி 'கசைவழிைிறது'.

இது உடல்நை பராைரிப்பிற்ைாை பல்வவறு சூழ்நிகைைளில் கவவ்வவறு
வகைைள் வதகவயா என்ற ஒரு வைள்விகய முன்கவக்ைிறது.
C. உடல்நல பராமரிப்பு நிகலைள்
உடல்நை பராைரிப்பு என்பது, அரசாங்ைம் உட்பட பல்வவறு முைகைைள்
ைற்றும்

வழங்குநர்ைள்

மூைம்,

ைக்ைள்

உடல்நைகன

ஊக்குவிக்ை

பராைரிக்ை, ைவனிக்ை அல்ைது ைீ ட்பதற்ைாை வழங்ைப்படும் வசகவைளின்
ஒரு கதாகுப்பாை உள்ளது. உடல்நை பராைரிப்பு பயனுள்ளதாை இருக்ை
பின்வருவது வதகவ:

• ைக்ைள் வதகவைளுக்கு ஏற்றதாை இருக்ைவவண்டும்
• முழுகையானதாை
• வபாதுைானதாை
• எளிதாை ைிகடப்பதாை
• ைட்டுப்படியாைக்கூடியதாை
உடல்நை நிகைகை நபருக்கு நபர் வவறுபடும். அகனத்து வகையான
உடல்நை
ைிகடக்ை

இல்கை.

பிரச்சிகனைளுக்கும்
கசய்வது

உடல்நை

அவத

சாத்தியைானவதா

பராைரிப்பு

அளவில்

வசதிைள்

அல்ைது
ைக்ைள்

அடிப்பகட

வசதி

கதாகைக்கு

வநாய்

வதகவயானவதா

ஏற்படும் நிைழ்தைவின் அடிப்பகடயில் இருக்ைவவண்டும். உதாரணைாை,
ஒரு நபருக்கு ஜூரம், சளி, இருைல், வதால் ஒவ்வாகை ஒரு ஆண்டில்
பை

முகற

ஒப்பிடுகையில்

வரைாம்,

அவகர

குகறவாை உள்ளது.

ஆனால்

குளிர்

கஹபகடடிஸ்

ைற்றும்
B

தாக்கும்

இருைலுடன்

நிைழ்தைவு

அவதவபாை, கஹபகடடிஸ் பி-உடன் ஒப்பிடுகையில், அவத நபர் இதய
வநாய்

அல்ைது

புற்றுவநாய்

வபான்ற

தீவிர

வநாயால்

பாதிக்ைப்படும்
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நிைழ்தைவு

குகறவாை

உள்ளது.

அதனால்,

ஒரு

ைிராைம்

அல்ைது

ைாவட்டம் அல்ைது ைாநிைத்தில் உடல்நை பராைரிப்பு வதகவைளுக்கு,
அந்த

பகுதியின்

பராைரிப்பு

சுட்டிக்ைாட்டிைள்

ைாரணிைகள

ஆதாரைாை

என

அகழக்ைப்படும்

கவத்வத

உடல்நை

உடல்நை

பராைரிப்பு

வசதிைகள வழங்ை வவண்டும், உதாரணத்திற்கு:
 ைக்ைள் கதாகை அளவு
 இறப்பு விைிதம்
 வநாய் விைிதம்
 இயைாகை விைிதம்
 ைக்ைளின் சமூை ைற்றும் ைனநைம்
 ைக்ைளின் கபாது ஊட்டச்சத்து நிகை
 நிைக்ைரி

சுரங்ை

பகுதி

அல்ைது

சுற்றுப்புற சூழல் ைாரணிைள்

 சாத்தியைான
இதய

உடல்நை

பராைரிப்பு

ஆனால்

ஒரு

ைருத்துவர்ைள்

இருக்ைைாம்

ைிகடக்ைைாம்

கதாழில்துகற

ஒரு

வழங்குநர்

ைிராைத்தில்

பகுதி

அகைப்பு, எ.ைா.

எளிதாை

ைாவட்ட

வபான்ற

ைிகடக்ைாைல்

நைரத்தில்

எளிதில்

 உடல்நை அகைப்பு எந்த அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாய்ப்பு
உள்ளது

 கசைவு

ைட்டுப்படியாை

வவண்டும்

கபாருளாதாரக் ைாரணிைள்

வைலுள்ள

முதன்கை

ைாரணிைகள

கையங்ைகள
கதாகைக்கு

இரண்டாம்

அடிப்பகடயாைக்

ைற்றும்

அகைப்பதின்ைீ து

கபாருத்தைான

என்பகத

உடல்நை

கைாண்டு,

மூன்றாம்

முடிவு

வபான்ற

எடுக்கும்

பராைரிப்பு

நிகை

சமூை-

அரசாங்ைம்

ைற்றும்

ைைிவாை

உடல்நை
ைக்ைள்

ைற்றும்

அணுகுைிற ைாதிரி கசய்வதற்ைாை ைற்ற நடவடிக்கைைகள எடுக்ைிறது.
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D. உடல்நல பராமரிப்பு வகைைள்
உடல்நை பராைரிப்பு பரந்த அளவில் பின்வருைாறு பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது:
1. முதல் நிகல உடல்நல பராமரிப்பு
முதல் நிகை உடல்நை பராைரிப்பு எந்த வியாதிக்ைாைவும் வநாயாளி
முதைில்

கதாடர்பு

கைாள்பவர்ைகள

குறிக்ைிறது,

அதாவது

ைருத்துவர்ைள், கசவிைியர்ைள் ைற்றும் பிற சிறிய ைருத்துவைகனைள்
மூைம்

வழங்ைப்படும்

வழங்குநர்

என்பவர்

வசகவைள்.
ஒரு

அதாவது

உடல்நை

முதல்

நிகை

உடல்நை

அகைப்பிற்குள்

அகனத்து

வநாயாளிைளுக்கும் கதாடர்பு கைாள்ளும் முதல் புள்ளி.
முன்வனறிய
சிக்ைைாைி

நாடுைளில்,

ைற்றும்

உடல்நை

நீடித்த

நிகைக்கு

அகத சைாளிப்பதற்ைாை முதல் நிகை
ைவனம்
தடுப்பு

வழங்ைப்படுைிறது.

உடல்நை

ஆவைாசகன

பராைரிப்பு,

வபான்றதில்

வதகவப்படும்

முதல்

வபாது

பிரச்சிகனைள்
அல்ைது

பரவி,

தீவிரைாவதற்கு

முன்

உடல்நை பராைரிப்பிற்கு அதிை

நிகை

தடுப்பூசிைள்,

அதிை

அதிைம்

ைவனம்

வநாயாளிகய

உடல்நை

விழிப்புணர்வு,

ைருத்துவ

கசலுத்துைின்றனர்

அடுத்த

வல்லுநர்ைளிடம் அனுப்புவார்ைள்.

அகைப்புைளும்

நிகை

ைற்றும்

ைருத்துவ

உதாரணைாை, ஒரு நபர் ைாய்ச்சலுக்ைாை டாக்டரிடம் கசன்று, முதல்
ஆய்வு

உடல்நை

கடங்கு

ைாய்ச்சகை

குறிப்பதாை

இருந்தால்,

முதல்நிகை

பராைரிப்பு வழங்குநர் சிை ைருந்துைகள தருவார்

வநாயாளியிடம்

சிறப்பு

சிைிச்கசக்ைாை

ஒரு

ஆனால்

ைருத்துவைகனயில்

வசருைாறு கூறுவார். கபரும்பாைான முதல் நிகை உடல்நை பராைரிப்பு
வழக்குைளில், டாக்டர்
எந்த

சிறு

இந்த

முகறயில்,

என்பவர்

வநாயிற்ைாைவும்

கசல்லும்

கசயல்படுவார்.
பார்த்து

ைரபியல்

குடும்ப

குடும்ப

உறுப்பினர்ைள்
'குடும்ப

ைருத்துவராை

ைாரணிைள்

டாக்டர்'

இருப்பது,

அடிப்பகடயில்

அகனவரும்

வபால்

அறிகுறிைகள

சரியான

முகறயில்

ைருத்துவ ஆவைாசகனகய பரிந்துகரக்ை ைருத்துவருக்கு உதவுைிறது.
உதாரணைாை,

கபற்வறாருக்கு

நீரிழிவு

வரைாறு

உள்ள
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ஒரு

வநாயாளியிடம் நீரிழிகவ தவிர்க்ை இளம் வயதில் இருந்து வாழ்க்கை
பாணியில் ைவனைாை இருக்குைாறு டாக்டர் ஆவைாசகன கூறுவார்.
ஒரு

நாட்டின்

பராைரிப்பு

அளவிற்கு,

கையங்ைள்

அரசாங்ைவை

ைற்றும்

முதல்

தனியார்

நிகை

உடல்நை

நிகையங்ைள்

மூைம்

அகைக்ைப்பட்டுள்ளன. ைக்ைளின் அளகவ கபாறுத்து அரசு முதல்நிகை
உடல்நை

கையங்ைகள

நிறுவுைிறது

ைற்றும்

நிகைைளிலும் ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் இருக்ைின்றன.

அகவ

ைிராை

2. இரண்டாம் நிகல உடல்நல பராமரிப்பு
இரண்டாம்
முதல்

நிகை

கதாடர்பு

ஆவராக்ைிய

வசகவைகள

உடல்நை

இல்ைாத

துகறசார்

பராைரிப்பு
ைருத்துவ

நிபுணர்ைள்

குறிக்ைிறது.

கபாதுவாை

நிபுணர்ைள்

மூைம்

இதில்

ஒரு

வநாயாளியுடன்
ைற்றும்

வழங்ைப்படும்

வநாயாளிக்கு

பிற

உடல்நை

ைடுகையான

வநாயிற்ைாை ஒரு குறுைிய-ைாை சிைிச்கசக்ைாை தீவிரைான ைவனிப்பும்,
அடிக்ைடி

உள்-வநாயாளியாை (ஆனால் இது வதகவயில்கை) அவசர

வசகவைள்,

ஆம்புைன்ஸ்

வசதிைள்,

வநாயியல்,

வநாய்

ைண்டறிதல்

ைற்றும் பிற கதாடர்புகடய ைருத்துவ வசகவைளும் அடங்கும்.
கபரும்பாைான
பராைரிப்பு
நிகை

வநரங்ைளில், வநாயாளிைள்

வழங்குநர்/முதல்
பராைரிப்பு

பரிந்துகரக்ைப்படுைிறார்ைள்.
பராைரிப்பு

நிகை

சிை

வழங்குவவார்

முதல்

ைருத்துவர்

வழங்குவவாரிடம்

நிகை

மூைம்

உடல்நை

இரண்டாம்

கசல்லுைாறு

சந்தர்ப்பங்ைளில், இரண்டாம்

வைலும்

ஒருங்ைிகணந்த

நிகை

வசகவைகள

வழங்கும் கபாருட்டு, ஒரு 'உள்ளை' முதல்நிகை உடல்நை வசதிகயயும்
இயக்குைின்றனர்.

கபரும்பாலும், இரண்டாம்

உடல்நை பராைரிப்பு வழங்குநர்ைள் ைக்ைள்

அளகவ கபாறுத்து தாலுக்ைா / வட்டார ைட்டத்தில் உள்ளனர்.
3. மூன்ைாம் நிகல உடல்நல பராமரிப்பு
மூன்றாம் நிகை உடல்நை பராைரிப்பு என்பது
உடல்நை
நிகை/

பராைரிப்பு,

இரண்டாம்

கபாதுவாை

நிகை

சிறப்பு ஆவைாசகன

உள்-வநாயாளிைள்

பராைரிப்பு

ைற்றும்

வழங்குநர்ைளிடம்

முதல்

பரிந்துகர
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கபற்று

வந்த

வநாயாளிைள்

பராைரிப்பு

வழங்குநர்ைள்

இரண்டாம்

உடல்நை

வருைின்ற

இடம்.

கபரும்பாலும்

ைாநிைத்

மூன்றாம்

நிகை

தகைநைர்ைளில்

உள்ளன ைற்றும் ைாவட்ட தகைகையைத்தில் ஒரு சிை உள்ளன.
வழங்குநர்ைளால்

வழங்ைமுடியாத

முன்வனறிய

ைருத்துவ வசதிைள் ைற்றும் ைருத்துவ நிபுணர்ைள் உள்ள இடங்ைவள
மூன்றாம்

நிகை

எடுத்துக்ைாட்டுைள்
ைாற்று

சிைிச்கச

முதைியன

சிைிச்கசயின்

எ.ைா.

ஆவராக்ைிய

ஆன்ைாைஜி

வசதிைள், உயர்

நிகை

பராைரிப்பு

(புற்றுவநாய்

ஆபத்துள்ள

அதிைரிக்கும்

வழங்குநர்ைளின்

சிைிச்கச), உறுப்பு

ைைப்வபறு

வபாது, பராைரிப்பு

நிபுணர்ைள்

கதாடர்புகடய

கசைவுைளும் அதிைரிக்கும் என்பகத ைவனிக்ை வவண்டும். ைக்ைளால்
எளிதாை

முதல்நிகை

இரண்டாம்
மூன்றாம்

ைடினைாை

நிகை

நிகை

பராைரிப்பிற்கு

பராைரிப்புக்ைாை
பராைரிப்பு

இருக்கும்.

ைிராைப்புறம்-நைர

பணம்

ஆனால்

அகதவிட

ைிைவும்

கசைவழிப்பது

வரும்

பல்வவறு

பகுதிைளுக்கு

ைட்டமுடியும்

வபாது

ைடினைாை

நிகைைளில்,

இகடயில்

ைற்றும்

நாட்டுக்கு-நாடு,

பராைரிப்பு

அகைப்புைள்

வவறுபடுைிறது. அவத சையம், அகைப்புைளின் ைீ து சமூை-கபாருளாதாரக்
ைாரணிைளின் தாக்ைமும் உள்ளது.

E. இந்தியாவில் உடல்நல அகமப்கப பாதிக்கும் ைாரணிைள்
இந்திய

உடல்நை

எதிர்கைாண்டுள்ளது

அகைப்பு

ைற்றும்

பை

அது

பிரச்சிகனைள்
இன்றும்

ைற்றும்

சவால்ைள்

கதாடர்ைிறது.

இகவ,

உடல்நை பராைரிப்பின் அகைப்பின் இயற்கை ைற்றும் அளகவ ைற்றும்
தனிப்பட்ட
உடல்நை

அளவில்

ைற்றும்

பராைரிப்பு

விவாதிக்ைப்பட்டுள்ளன:

ைட்டகைப்பு

அகைப்கப

அகைப்பில்

பாதிக்ைிறது.

வதகவப்படும்

இகவ

ைீ வழ

1. ைக்ைள் கதாகை அல்ைது ைக்ைள் கதாகை கதாடர்பான வபாக்குைள்

a) இந்தியா

உைைிவைவய

கைாண்ட நாடாை உள்ளது.

இரண்டாவது

அதிை

ைக்ைள்

கதாகைகய

180

b) இது ைக்ைள் கதாகை வளர்ச்சியுடன் கதாடர்புகடய பிரச்சிகனைளுக்கு
நம்கை கவளிப்படுத்துைிறது.

c) வறுகை நிகையும் ைருத்துவ பராைரிப்பிற்கு கசைவழிக்ை முடியாத
நிகையும்

ைக்ைளின்

திறனின்

ைீ து

அதன்

விகளகவ

ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2. ேமூை சபாக்குைள்
a)

நைரையைாக்ைல்

அல்ைது

நைர்ப்புற

பகுதிைளில்

ைிராைப்புறத்தில்

இருந்து ைக்ைள் இடம் கபயர்வது உடல்நை பராைரிப்கப வழங்குவதில்
சவால்ைகள முன்கவத்துள்ளது.

b) ைிராைப்புறங்ைளில் உடல்நை பிரச்சிகனைள் கதாடர்ந்து இருக்ைின்றன,
அதற்கு

முக்ைிய

ைாரணம்

அங்வை

ைருத்துவ

வசதிைள்

ைற்றும்

வாழ்க்கைக்கு

நைர்ந்து

அதற்ைாை கசைவிடும் சக்தியும் இல்ைாதவத.
c)

வைலும்

உட்ைார்ந்வத

பணியாற்றுைின்ற

உடற்பயிற்சி குகறந்த்து, இது புதிய வகையான நீரிழிவு ைற்றும் உயர்
இரத்த அழுத்தம் வபான்ற வநாய்ைளுக்கு வழிவகுத்தது.
3. ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு
a)

ஆயுள்

எதிர்பார்ப்பு

என்பது

இன்று

பிறந்த

ஒரு

பாைைனின்

ஆயுள்

எதிர்பார்ப்பு

எதிர்பார்க்ைப்படும் வாழ்நாளின் எண்ணிக்கைகய குறிக்ைிறது.
b) சுதந்திர
இன்று

60

சையத்தில்

30

ஆண்டுைளாை

ஆயுட்ைாைத்தில்

வாழ்வின்

ஆண்டுைளாை

இருந்த

அதிைரித்துவிட்டது
தரம்

கதாடர்பான

ஆனால்

அந்த

பிரச்சிகனைள்

நீண்ட

பற்றி

வயாசிக்ைப்படவில்கை.
c) இது

'ஆவராக்ைியைான

ைருத்திற்கு வழிவகுக்ைிறது.
d)

இதனால்

வநாய்ைளுக்ைாை

வாழ்க்கை

'முதிவயார்'
ைட்டகைப்பு

எதிர்பார்ப்பு' என்ற

(வயதானவர்ைளுக்கு
வசதிைள்

ஒரு

புதிய

கதாடர்பான)

உருவாக்குவது

வதகவப்படுைிறது.
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F. இந்தியாவில் உடல்நல ைாப்பீட்டு பரிணாமம்
உடல்நை பராைரிப்பு விஷயத்தில் கைாள்கை முடிவுைகள எடுப்பதில்
அரசு

பிஸியாை

இருந்த

திட்டங்ைகளயும்
நிறுவனங்ைள்

சையத்தில்,

சரியான

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

கதாடங்ைி கவத்துள்ளது. அதற்கு பின்னவர ைாப்பீட்டு

தங்ைள்

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைகள

கைாண்டு

வந்தனர். இந்தியாவில் இப்படிதான் உடல்நைக் ைாப்பீடு வளர்ந்த்து:
a) கதாழிலாளர்

அரசு

ைாப்பீ ட்டு

இந்தியாவில்

Corporation)

சுதந்திரத்திற்கு

சிறிது

ைழைம்

உடல்நைக்

ைாைத்திற்கு

(Employees State Insurance

ைாப்பீடு,

பிறகு ESI

1947-இல்

சட்டம், 1948

நாட்டின்
மூைம்

கதாழிைாளர்

ைாப்பீட்டுத் திட்டம் கதாடங்ைிய சையத்தில் முகறயாை

கதாடங்ைியது

இந்த

வைல்ைட்ட

திட்டம்

தனியார்

கதாழிைாளர்ைளுக்ைாை

துகறயில்

வவகை

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது

கசய்யும்

ைற்றும்

தங்ைளது கசாந்த சிைிச்கச கையங்ைள் ைற்றும் ைருத்துவைகனைளின்
ஒரு

கநட்கவார்க்

மூைம்

வழங்குைிறது.

அரசு

ESIC (கதாழிைாளர்

முழுகையான

ைாப்பீட்டு

ைழைம்)

உடல்நை

அதன்

வசகவைகள

கசாந்த

சிைிச்கச

கையங்ைள் ைற்றும் ைருத்துவைகனைகள நடத்துைின்ற ஒரு முைகை
ைற்றும்

அதற்ைாை

அதன்

கசய்ைிறது.
ரூ.

15,000

பங்ைளிப்பு

கசாந்த

வசதிைளில்

கபாது/தனியார்

வகர

கூைி

திட்டத்தின்

வழங்குநர்ைளுடன்

கபறும்
ைீ ழ்

பற்றாக்குகற

அகனத்து

ைாப்பீடு

இருந்தாலும்

ஒப்பந்தங்ைகள

கதாழிைாளர்ைளுக்கும்

அளிக்ைப்படுைிறது.

கதாழிைாளர்ைள் ைற்றும் முதைாளிைள் முகறவய 1.75% ைற்றும்
பங்ைளிக்ைின்றன;
பங்ைளிக்ைின்றன.

ைாநிை

அரசுைள்

ைருத்துவ

கசைவுைளில்

இதில்
4.75%

12.5%

ைாப்பளிக்ைப்பட்ட நன்கைைளில் உள்ளகவ:
a) ESIS வசதிைளில் இைவசைான முழுகையான உடல்நை பராைரிப்பு
b) ைைப்வபறு நன்கை
c) ஊனத்துக்ைான நன்கை
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d) வநாய்
இழப்பீடு

ைற்றும்

பிகழப்புநிகை

ஊதிய

இழப்பு

ைாரணைாை பண

e) கதாழிைாளி இறந்த வழக்ைில் இறுதி கசைவுைள்
இதில் அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட ைருத்துவ துகணயாட்ைள் ைற்றும் தனியார்
ைருத்துவைகனைளில்
வசர்க்ைப்பட்டுள்ளன.

ைார்ச்

இருந்து
2012

பயனாளிைளுக்கு ைாப்பளிக்ைிறது.

வாங்ைிய

விவரப்படி

ESIS

65.5

வசகவைளும்
ைில்ைியன்

b) மத்திய அரசு உடல்நல திட்டம்
ESIS-ஐ கதாடர்ந்து விகரவில் ைத்திய அரசு ஊழியர்ைளுக்ைாை 1954-இல்
ைத்திய அரசு உடல்நை திட்டம் (CGHS) அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது,
திட்டத்தில்

ஓய்வூதியம்

கபறுவவார்

ைற்றும்

இந்த

கபாதுைக்ைளாை

இருக்ைின்ற ஊழியர்ைளின் குடும்ப உறுப்பினர்ைளும் வசர்க்ைப்பட்டனர்.
ஊழியர்ைள்

ைற்றும்

அவர்ைளின்

குடும்பங்ைளுக்கு

முழுகையான

ைருத்துவ ைவனிப்கப வழங்குவவத இதன் வநாக்ைம் ைற்றும் ஊழியர்ைள்
மூைம்

இதில்

ஒரு

பகுதியும்

ைற்றும்

கபரும்பாலும்

முதைாளி

(ைத்திய அரசு) மூைம் நிதியளிக்ைப்படுைிறது.
வசகவைள்

CGHS-இன்

கசாந்த

ைருத்துைகனைள் ைற்றும்

அரசு

சிைிச்கச

வபனைில்

ைருத்துவைகனைள் மூைம் வழங்ைப்படுைிறது.
அது

ஆங்ைிை

ைருந்துைள்,

ைருத்துவத்தில்

வநாயியல்

உள்ள

ைற்றும்

கையங்ைள்,

பல்

துகற

வசர்க்ைப்பட்டுள்ள தனியார்

அவசர

ைதிரியக்ை

வசகவைள்,
சிைிச்கச,

இைவச

தீவிரைாை

வநாய்வாய்ப்பட்டுள்ள வநாயாளிைளுக்கு வட்டில்
ீ
சிைிச்கச, நிபுணரிடம்
ஆவைாசகனைகள வபான்ற அகனத்துவை இதில் வசர்க்ைப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர்ைளின்

பங்ைளிப்பு

இகணக்ைப்பட்டிருந்தாலும்

ைிைவும்

படிப்படியாை

ைாதத்திற்கு ரூ.15 முதல் ரூ.150 வகர.

குகறவாைவவ

சம்பளத்துடன்
உள்ளது

-

2010-இல், CGHS 3 ைில்ைியன் பயனாளிைளுக்கு வைல் பைனளிக்ைிறது
ைற்றும்

அடித்தளைாை

கைாண்டுள்ளது.

800,000

குடும்பங்ைகள

உறுப்பினர்ைளாை
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c) வணிை உடல்நலக் ைாப்பீ டு
ைாப்பீடு
ைாப்பீடு

கதாழில்

நாட்டுடகையாக்ைப்பட்டதற்கு

நிறுவனங்ைள்

வழங்ைப்பட்டது.

மூைம்

ஆனால்,

வணிை

அது

முன்வப சிை
உடல்நைக்

கபரும்பாலும்

கபாது-

ைாப்பீடு

ஆரம்பத்தில்

நஷ்டத்கதவய ஏற்படுத்தியது ைற்றும் கபரும்பாலும் கபரிய நிறுவன
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு

ைட்டுவை

ைிகடத்தது.
1986-ஆம்

ஆண்டில்,

அதுவும்

தனிநபர்ைள்

ஓரளவிற்கு

ைற்றும்

ைட்டுவை

அவர்ைளுகடய

குடும்பங்ைளுக்கு முதல் தரப்படுத்தப்பட்ட உடல்நைக் ைாப்பீடு தயாரிப்பு
அகனத்து

நான்கு

நிறுவனங்ைள்

நாட்டுகடகையாக்ைப்பட்ட

மூைமும்

இந்திய

சந்கதயில்

கபாது

ைாப்பீட்டு

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது

(இகவ அந்த சையத்தில் இந்திய கஜனரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில்

துகண நிறுவனங்ைளாை இருந்தன). இந்த தயாரிப்பு, கைடிக்களய்ம், ஒரு
குறிப்பிட்ட

வரம்பிற்குள்

வருடாந்திர

ஈட்டுறுதி

கதாகைகய

ஆஸ்பத்திரி கசைவுைளுக்கு எதிராை வழங்குவதற்ைான ைாப்பீடு, இந்த
ைாப்பீடு

ைைப்வபறு,

விைக்குைளுடன்

முன்

இருக்கும்

அறிமுைைானது.

சந்கத

வநாய்ைள்

வபான்ற

வளர்ச்சிக்கு

ஏற்ப

சிை

இது

திருத்தங்ைளின் பை சுற்றுக்ைகள ைண்டது, ைகடசி திருத்தம் 2012-இல்
கசய்யப்பட்டது.
எனினும்,

பை

திருத்தங்ைகள

வைற்கைாண்ட

பின்னரும்,

ைருத்துவைகனயில் ஈட்டுறுதி-சார்ந்த ஆண்டு ஒப்பந்தவை கதாடர்ந்து

இந்திய தனியார் உடல்நைக் ைாப்பீடில் ைிைவும் பிரபைைானதாை இன்று

உள்ளது, இதில் முன்னணியில் நிற்பது கைடிக்களய்ைின் தற்வபாகதய
பதிப்புைள்.

இந்த

தயாரிப்பின்

அதீத

பிரபைத்தினால்,

தனியார்

உடல்நைக் ைாப்பீடு தயாரிப்புைளும், வவறு குறிப்பிட்ட தயாரிப்புைளாைை
ைருதப்படாைல்
அடிக்ைடி

கைடிக்களய்ம்

ைக்ைளால்

ைாப்பீடு

‘கைடிக்களய்ம்

அகழக்ைப்படுைின்றன

வகையாைவவ
ைாப்புைள்’

ைருதப்பட்டு

என்வற

2001-இல் ைாப்பீட்டு துகறயில் தனியார் நிறுவனங்ைளால் வந்த்தால்,
உடல்நைக்

ைாப்பீடு கபரும்

அளவிற்கு

வளர்ந்திருக்ைிறது

ஆனாலும்,
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இன்றும்

கூட

இதுவகர

புதிதாை

கூடுதல்

ைாப்பீடு

எடுக்ைப்படாத

கபரிய

சந்கதவய

இருக்ைிறது. அறிமுைம் கசய்யப்பட்ட ைாப்பிடுைள், விைக்குைள் ைற்றும்
ைாப்புைளில்

(add-on

covers)

உள்ள

ைணிசைான

வவறுபாடுைள்.. பின்வரும் அத்தியாயங்ைளில் விவாதிக்ைப்படுைிறது

இன்று, 300-க்கும் வைற்பட்ட உடல்நைக் ைாப்பீடு கபாருட்ைள் இந்திய
சந்கதயில் ைிகடக்ைின்றன.

G. உடல்நலக் ைாப்பீடு ேந்கத
உடல்நை ைாப்பீட்டு சந்கதயில் இன்று பைர் உள்ளனர், இதில் சிைர்
உடைநை பராைரிப்பு வசதிைள் வழங்குைின்ற வழங்குநர்ைள்,
ைாப்பீடு
சிைர்

வசகவைள்

ஆதரவு

வசதிைகள

அகைக்ைின்றனர்.
தனியார்

ைற்றும்

சிைர்

துகறயில்

பல்வவறு

வழங்கும்

அரசு

இகடத்தரைர்ைளும்

சிை

துகறயில்

உள்ளனர்.

அடிப்பகட

உள்ளவபாது

இகவ

ைற்றதில்

உள்ளனர்.

ைட்டகைப்கப
ைற்றவர்ைள்

சுருக்ைைாை

ைீ வழ

விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது:
A. ைட்டகமப்பு:
1. கபாது உடல்நல துகை
கபாது உடல்நை அகைப்பு வதசிய அளவில், ைாநிை அளவில், ைாவட்ட

அளவில் ைற்றும் ைிராை அளவில் ஒரு வகரயறுக்ைப்பட்ட அளவிற்கு
கசயல்படுைிறது.

ைிராைங்ைளில்

வதசிய

உடல்நை

கைாள்கைைகள

அைல்படுத்த ைிராை சமூைம் ைற்றும் அரசின் ைட்டகைப்பிற்கு இகடவய
இகணைளாை

பணியாற்ற

சமூைநை

கதாண்டர்ைள்

வருைின்றனர். அந்த விவரங்ைள் பின்வருைாறு:
a)

ஊட்டச்சத்து

குழந்கத

வளர்ச்சி

துகணஉணவு
வசகவ

திட்டம்

திட்டத்தில்

ைற்றும்

ஈடுபட்டு

ஒருங்ைிகணந்த

(ICDS) ைத்திய

ைனித

வள

வைம்பாட்டின் ைீ ழ் வசர்ந்துள்ள அங்ைன்வாடி ஊழியர்ைள் (ைக்ைள் கதாகை
1000 இரும்தால் 1).
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b) பயிற்சிகபற்ற ைைப்வபறுஉதவியாளர்ைள் (BirthAttendants -TBA) ைற்றும்
ைிராம உடல்நல வழிைாட்டிைள் (ைாநிைங்ைளில் உடல்நை துகறைளில்
முன்வப இருந்த ஒரு திட்டம்).
c) NRHM (National Rural Health Mission -வதசிய ைிராை உடல்நைத் திட்டம்)
திட்டத்தின்ைீ ழ், சமூைத்தினால் வதர்வு கசய்யப்படுைின்ற, ASHA (அதிைாரம்
கபற்ற

சமூை

என்பவர்ைள்

உடல்நை

புதிய,

கசயல்

திறனாளர்)

ைிராை-அளவில்

உடல்நை

தன்னார்வைர்ைள்

துகற

இகணைளாை

பணிபுரிைின்ற பயிற்சி கபற்ற தன்னார்வ உடல்நை ஊழியர்ைள்.
ஒவ்கவாரு
ைற்றும்

5000

ைக்ைள்

பிற்படுத்தப்பட்ட

கையங்ைள்

ைருத்துவச்சி

கதாகைக்கும்

பகுதிைளில்

நிறுவப்பட்டுள்ளன
(ANM)

என்று

(ைகைப்

3,000

ைற்றும்

அகழக்ைப்படும்

பகுதி.

இருந்தாவை)
துகண

ஒரு

பழங்குடி

துகண-

கசவிைியர்

கபண்

உடல்நைப்

பணியாளர் ைற்றும் ஒரு ஆண் உடல்நை பணியாளர் மூைம் அகவ
நடத்தப்படுைின்றன.
சுைார்

ஆறு

உடல்நை

துகண-கையங்ைளுக்கு

நிகையங்ைள்

ஆவைாசகன

ஒவ்கவாரு

30,000

கூற

ைக்ைள்

முதல்நிகை
கதாகைக்கும்

(ைகைப் பகுதி. பழங்குடி ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிைளில் 20,000
இருந்தாவை)

நிறுவப்பட்டுள்ளன.

அகனத்து

PHC-ைள்

அதாவது

முதல்நிகை உடல்நை நிகையங்ைளும் கவளிவநாயாளர் வசகவைகள
வழங்குைின்றன,

ைற்றும்

கபரும்பாைான

நிகையங்ைளில்

நான்ைில்

இருந்து ஆறு-வநாயாளி படுக்கைைள் உள்ளன. அவர்ைளது ஊழியர்ைளில்

ஒரு ைருத்துவ அதிைாரி ைற்றும் 14 ைருத்துவ உதவியாளர்ைள் (ஒரு

ஆண் ைற்றும் ஒரு கபண் உடல்நை உதவியாளர், ஒரு கசவிைியர்-

ைருத்துவச்சி, ஒரு ஆய்வை பணியாளர், ஒரு ைருந்துக் ைைகவயாளர்
ைற்றும் பிற துகண ஊழியர்ைள்) உள்ளனர்.
நான்கு

PHC-ைளுக்கு

உடல்நல

முதைில்

நிகலயங்ைள்,

வழங்குைின்றன.
நிகையத்திலும்

ஆவைாசகன
இகவ

விதிமுகறைகள
(ஒவ்கவாரு

1

படி

வழங்குபவர்ைள்

விவசஷ
ஒவ்கவாரு

ைட்சம்

ைக்ைள்

ேமூை

பராைரிப்கபயும்
சமூை

உடல்நை

கதாகைக்கும்)

குகறந்தது 30 படுக்கைைள், ஒரு அறுகவ சிைிச்கச அரங்கு, எக்ஸ்வர
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ைருவி, ைைப்வபறு அகற ைற்றும் ஆய்வை வசதிைள் வவண்டும் ைற்றும்
குகறந்தபட்சம் நான்கு நிபுணர்ைள் அதாவது ஒரு அறுகவ சிைிச்கச
நிபுணர், ஒரு

ைருத்துவர்,

ஒரு

ைைப்வபறு

ைருத்துவர்

ைற்றும்

ஒரு

குழந்கத ைருத்துவரும், ைற்றும் அவர்ைளுக்கு ஆதரவு தர 21 ைருத்துவஉதவியாளர்ைள்

ைற்றும்

பிற

அைர்த்தப்பட்டிருக்ை வவண்டும்,
ைிராமப்புை
இவற்றில்
சிறப்பு

ஆஸ்பத்திரிைளும்
இந்த

ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது)

பணியில்

அகைக்ைப்பட்டுள்ளன

துகண-பிரவதச

ைருத்துவைகனைள்

ஊழியர்ைளும்

/

தாலுைா

(சுைார்

ைற்றும்

ைருத்துவைகனைள்

நாட்டில்

2000

/

இருப்பதாை

வபான்ற துகண-ைாவட்ட ைருத்துவைகனைளும்

அடங்கும்;
ேிைப்பு மற்றும் ைற்பிக்கும் மருத்துவமகனைள் குகறவாைவவ உள்ளன
ைற்றும் இதில் ைருத்துவ ைல்லூரிைள் (தற்வபாதுள்ள எண்ணிக்கை 300)
ைற்றும் பிற மூன்றாம் நிகை ஆவைாசகன கையங்ைளும் அடங்கும்.
இகவ

கபரும்பாலும்

பகுதிைளில்

ைாவட்ட

இருக்ைின்றன

நைரங்ைளில்

ஆனால்

பாதுைாப்புப்பகட

கசாந்தைான

ைற்றும்

அகத

நைர்ப்புற

ைிை சிறந்த

ைற்றும்

இதில்

சிை

பிற

முைகைைள்,

வைம்பட்ட ைருத்துவ வசகவைகள வழங்குைின்றன.
அரசாங்ைத்திற்கு

ைற்றும்

ஒத்த

கபரிய

ரயில்வவ,

துகறைளின்

(துகறமுைங்ைள்/ சுரங்ைங்ைள் முதைியன) ைருத்துவைகனைள் ைற்றும்
சிைிச்கச

கையங்ைளும்,

உடல்நை

வசகவைகள

வழங்குவதில்

ஒரு

பங்கை வைிக்ைின்றன. எனினும், அவர்ைளது வசகவைள் கபரும்பாலும்
அந்த

நிறுவனங்ைள்

ைற்றும்

அவர்ைகள

சார்ந்தவர்ைள்

ஊழியர்ைளுக்கு ைட்டுவை கபரும்பாலும் ைிகடக்ைிறது.

ைற்றும்

2. தனியார் துகை வழங்குநர்ைள்
இந்தியாவில்
வசகவைகள
இரண்டாம்
வநாக்ைற்ற

ைிை கபரிய அளவில் அகனத்து வகையான ைருத்துவ
வழங்கும்

ைற்றும்

தனியார்

மூன்றாம்

நிறுவனங்ைள்

உடல்நை

நிகை.

ைற்றும்

துகற

இவற்றில்

தனிநபர்ைளில்

உள்ளது-

தன்னார்வ,
இருந்து

முதல்,

இைாப

இைாப-

வநாக்ைற்ற கபருநிறுவன, அறக்ைட்டகளைள் ைற்றும் தனியாை சிைிச்கச
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அளிப்பவர்ைள்,

தனியான

சிறப்பு

வசகவைள்,

வநாய்

ைண்டறியும்

பரிவசாதகன ஆய்வைங்ைள், ைருந்து ைகடைள், வைலும் உரிய தகுதியற்ற
வழங்குநர்ைள் (வபாைி ைருத்துவர்ைள்) வகர உள்ளனர்.
ைிட்டத்தட்ட

77%

அவைாபதி

படித்துள்ள)

டாக்டர்ைள்

(எம்.பி.பி.எஸ்

தனியார்

ைற்றும்

துகறயில்

இந்தியாவில்

அதற்கு

வைல்

பணியாற்றுைின்றனர்.

இந்தியாவில் கசய்யப்படும் கைாத்த உடல்நை கசைவினங்ைளில் 75%க்கும் அதிைைானது தனியார் உடல்நை சிைிச்கச கசைவுைளாை உள்ளன.
தனியார்
82%

துகறயின்

ைற்றும்

பங்கு

இந்திய

அகனத்து
2

அளவில் .

சிைிச்கசயில் 52% -ஆை உள்ளது.

கவளிவநாயாளர்

சிைிச்கசயில்

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

இந்தியாவில் ைருத்துவத்தின் ைற்ற அகைப்புைளிலும் (ஆயுர்வவதம் /
சித்த

/

யூனானி

அதிைளவில்
உள்ளனர்.

/

வஹாைிவயாபதி)

உள்ளனர்,

இகவ

இதில்

கபாது

7

ைட்சத்திற்கு

ைற்றும்

இரண்டிலுவை பணியாற்றுைின்றனர்.
உடல்நை

பராைரிப்கப

வழங்குநர்ைகள

தவிர,

தகுதி

தனியார்

இைாபத்திற்ைாை

கதாண்டு

கபற்ற

வைல்

ைருத்துவர்ைள்

ைருத்துவர்ைள்

துகறயில்,

வழங்கும்

நிறுவனங்ைள்

இந்த

தனியார்

ைற்றும்

தன்னார்வ

நிறுவனங்ைள்

உடல்நை

துகறயும் சமூைத்துக்கு உடல்நை பராைரிப்பு வசகவைகள வழங்குவதில்
ஈடுபட்டு வருைின்றனர்.
7,000-

க்கும்

கதாடர்புகடய

அதிைைான

தன்னார்வ

நடவடிக்கைைளில்

ஈடுபடுவதாை

ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிகை ைருத்துவைகனைள் ஏராளைான
எண்ணிக்கையில்

அறக்ைட்டகளைளாை

இைாபைற்ற

பதிவு

நிகையங்ைள்

கசய்யப்பட்டு,

ைாப்பீடு

அல்ைது

கசய்யப்பட்ட

நபர்ைளுக்கு உள்வநாயாளி வசகவைகள வழங்குவதில் குறிப்பிடத்தக்ை
வகையில் பங்ைளிக்ைின்றன.
3.

மருந்து

துகைைருந்துைள்

ைற்றும்

உடல்

நைம்

கதாடர்பான

கபாருட்ைளின் வழங்குநகர பற்றி வபசும்வபாது, இந்தியாவில் 1950-இல்
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ரூ

10

வைாடி

வணிைத்தில்

இருந்து,

இன்று

ரூ.

55,000

வைாடியாை

வணிை கதாழில் (ஏற்றுைதி உட்பட) இன்று வளர்ந்து விட்டதால் இது
ைிைப்கபரிய

ைருந்து

அைகுைளில்

துகற

நகடகபறுைிறது

உள்ளது.

ைற்றும்

இதில்

சுைார்

உற்பத்தி
5

சுைார்

ைில்ைியன்

6000

ைக்ைள்

பணிபுரிைின்றனர்.
இந்த

துகறயில்

கைய

துகற

கைைிக்ைல்ஸ்

அளவிைான

விகை

சீராக்ைி,

சநஷனல்

ஃபாரமாகேடிைல் பிகரேிங் அதாரிட்டி (NPPA) ஆகும் ைற்றும் ைருந்து
அகைச்சைத்தின்

(ரசாயன)

ைீ ழ்

வருைிறது.

ஒரு

சிறிய எண்ணிக்கையிைான ைருந்துைள் ைட்டுவை (500 அல்ைது கைாத்த
ைருந்துைளில் 76 ைட்டுவை) ைட்டுப்பாடில் உள்ளன, ஆனால் ைிகுதியுள்ள
ைருந்துைள்
ைீ ழ்

ைற்றும் உற்பத்தி இைவச-விகையிடல்

உள்ளன.

இகவ

விகை

சீராக்ைி

ஆட்சிமுகறயின்

மூைம்

எச்சரிக்கையுடன்

ைவனிக்ைப்படுைின்றன. ைாநிைங்ைளின் ைருந்து ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரிைள்
அவர்ைளது பகுதிைளில் ைருந்துைள் ைற்றும் சூத்திரங்ைளின் தரம் ைற்றும்
விகைகய

கசன்று

வைற்பார்கவயிடும்

தங்ைள்

குழுகவ

ைாப்பீட்டு

துகறயில்

நிர்வைிக்ைின்றனர்.
B. ைாப்பீ டு வழங்குநர்ைள்:
ைாப்பீ டு

நிறுவனங்ைள்

உள்ளகவ

குறிப்பாை

கபருைளவில்

வழங்குைின்றன.

இகவ

கபாது

உடல்நைக்

முன்வப

ைாப்பீடு

வசகவைகள

பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன.

ைிைவும்

ஊக்ைத்கத அளிப்பது தனித்து-நின்று கசயல்படும் உடல்நைக் ைாப்பீடு
நிறுவனங்ைள்

இருப்பவத -

இன்கறய

உடல்நைக் ைாப்பீடு வழங்குநர்
உடல்நைக் ைாப்பீடு வழங்குநர்

வததியில்

ஐந்து

உள்ளன

-

சந்கதகய அதிைரிக்ை இன்னும் சிை

வரும் சாத்தியக்கூறுைள் உள்ளன.

C. இகடத்தரைர்ைள்:
ைாப்பீடு

கதாழிைின்

பகுதியாை

வசகவைகள

வழங்கும்

பை

ைக்ைள்

ைற்றும் நிறுவனங்ைள் உடல்நை ைாப்பீட்டு சந்கதயின் பகுதியாைவும்
உள்ளனர்.

இது

வபான்ற

அகனத்து

இகடத்தரைர்ைள், IRDA மூைம்

நிர்வைிக்ைப்படுைின்றனர். இதில் இருப்பவர்ைள் பின்வருைாறு:
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1. ைாப்பீட்டுத்

தரைர்ைள்

கபருநிறுவனங்ைளாைவவா
நிறுவனங்ைகள

இருக்ைைாம்

சார்ந்தில்ைாைல்

கசய்ைின்றனர்.
ைக்ைகள

அவர்ைள்

ைாப்பீகட

பிரதிநிதித்துவம்

சாத்தியைான

ப்ரீைியம்

சாத்தியைான

தனிநபர்ைவளா

ைாப்பீகட

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு

சுதந்திரைாை

வாங்ை

வவகை

விரும்பும்

கசய்ைின்றனர்

விைிதங்ைகள

கபறுவதற்கு

அல்ைது

வவண்டும்

ைற்றும்

சிறந்த

கைாண்டுள்ள

ைாப்பீட்டு

சிறந்த

நிறுவனங்ைளுடன்

ைக்ைகள இகணக்ைின்றனர். அவர்ைள் இழப்பு வநரும் ைாைங்ைளில்
ஈடு வைாரகை கபறவும் ைாப்பீடு கபற்ற ைக்ைளுக்கு உதவுைிறார்ைள்.

தரைர்ைள் வணிைத்கத கசய்ைின்ற எந்த ைாப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கும்
ைாப்பீட்டு

வணிைத்கத

இருந்து

ைாப்பீடு

முடியும்.

ைைிஷன்

கபறுைின்றனர்.
2. ைாப்பீட்டு

தர

முைவர்ைள்

ைாப்பீட்டு

மூைம்

கபாதுவாை

நிறுவனங்ைளிடம்

அவர்ைள்

தனிநபர்ைள்

ஊதியத்கத

ஆனால்

சிைர்

கூட்டாண்கை முைவராை இருக்ை முடியும். தரைர்ைள் வபாைல்ைாைல்,
முைவர்ைள்

எந்த

கசய்யமுடியாது
ைாப்பீடுைகள

ைாப்பீட்டு

ைற்றும்

ைட்டுவை

நிறுவனத்திற்கும்

முைகைகய

வழங்ைிய

விற்ைமுடியும்.

வணிைத்கத

நிறுவனத்தின்
தற்வபாகதய

விதிமுகறைளின் படி, ஒரு முைவர் ஒரு கபாது ைாப்பீட்டு நிறுவனம்
ைற்றும் ஒரு ஆயுள் ைாப்பீட்டு நிறுவனம், ஒரு உடல்நைக் ைாப்பீடு
நிறுவனம்

ைற்றும்

ைாப்பீட்டாளருக்ைாை
ைாப்பீடு

ைைிஷன்

அதிைபட்சம்

ைட்டுவை

மூைம்

ஊதியம் ைிகடக்ைிறது.

ஒவர

வணிைத்கத

கசயல்படமுடியும்.

ைாப்பீட்டு

கசய்யும்

இவர்ைளுக்கும்

நிறுவனங்ைளிடம்

இருந்து

3. மூன்ைாம் தரப்பு நிர்வாைிைள், 2001 ல் இருந்து வணிைத்திற்கு
புதிய

வகை

ைாப்பீகட

வசகவ

விற்ை

நிறுவனங்ைளுக்கு

வழங்குநர்ைள்
அங்ைீ ைாரம்

நிர்வாை

வந்துள்ளனர்.

இல்கை

வசகவைகள

ஒரு

அவர்ைளுக்கு

ஆனால்

ைாப்பீடு

வழங்குைின்றனர்.

ஒரு

உடல்நை ைாப்பீடு விற்ைப்பட்டதுவை, ைாப்பீடு கசய்தவரின் விபரங்ைள்

TPA-உடன் பைிரப்படும், அவர் பின்னர் ைாப்பீடு கசய்தவரின் புள்ளி
விபரத்கத

தயாரித்து

ைற்றும்

உடல்நை

அட்கடைகள

அவருக்கு
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வழங்குைிறார்.

ைருத்துவைகனைள்
பணைில்ைா
வவண்டிய

இது

ைற்றும்

ைருத்துவ
வதகவ

கசயைாக்குைிறது
கசய்தவர்

வபான்ற

உடல்நை

ைிளினிக்குைளில்,

வசதிைகள

(உடனடியாை

இல்ைாைல்

பணைில்ைா

ைாப்பீடு

பயன்படுத்தாவிட்டாலும்,

பணம்

சிைிச்கச)

ைருத்துவ

அட்கடைள்,
கசலுத்த

கபறுவகத

வசதிைகள

அவர்ைகள

கபற்றவர்

ைாப்பீடு

பில்ைகள

ைட்டிவிட்டு நியைிக்ைப்பட்ட TPA-டம் பணத்கத ைீ ளப் கபற முடியும்.
TPA-ைளுக்கு அந்தந்த

ஈடுவைாரல்ைளுக்கு

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைள்

மூைம் நிதி ைிகடக்ைிறது ைற்றும் அவர்ைளது ஊதியம் ப்ரீைியத்தின்
விைிதைாை ைட்டணம் மூைம் ைிகடக்ைிறது.

4. Insurance Web Aggregators are one of the newest types of service providers to be
governed by IRDAI regulations. Through their web site and/or telemarketing, they can
solicit insurance business through distance marketing without coming face to face with
the prospect and generate leads of interested prospects to insurers with whom they
have an agreement. They also display products of such insurance companies for
comparison. They may also seek IRDAI authorization to perform telemarketing and
outsourcing functions for the insurers such as premium collection through online
portal, sending premium reminders and also various types of policy related services.
They are remunerated by insurance companies based on the leads converted to
business, display of insurance products as well as the outsourcing services performed
by them.
5. Insurance Marketing Firms are the latest types of intermediaries to be governed by
IRDAI. They can perform the following activities by employing individuals licensed to
market, distribute and service such products:
Insurance Selling Activities: To sell by engaging Insurance Sales Persons (ISP)
insurance products of two Life, two General and two Health Insurance companies
at any point of time, under intimation to the Authority. In respect of general
insurance, the IMF is allowed to solicit or procure only retail lines of insurance
products as given in the file & use guidelines namely motor, health, personal
accident, householders, shopkeepers and such other insurance products approved
by the Authority from time to time. Any change in the engagement with the
insurance companies can be done only with the prior approval of the Authority
and with suitable arrangements for servicing existing policyholders.
Insurance Servicing Activities: These servicing activities shall be only for those
insurance companies with whom they have an agreement for soliciting or
procuring insurance products and are enumerated below:
a. undertaking back office activities of insurers as allowed in the Guidelines on
Outsourcing Activities by Insurance Companies issued by the Authority;
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b. becoming approved person of Insurance Repositories;
c. undertaking survey and loss assessment work by employing on their rolls
licensed surveyor & loss assessors;
d. any other insurance related activity permitted by the Authority from time to
time.
Financial Products Distribution: To distribute by engaging Financial Service
Executives (FSE) who are individuals licensed to market, distribute and service
such other financial products namely:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

mutual funds of mutual fund companies regulated by SEBI;
pension products regulated by PFRDA;
other financial products distributed by SEBI licensed Investment Advisors;
banking/ financial products of banks/ NBFC regulated by RBI;
non-insurance products offered by Department of Posts, Government of India;
any other financial product or activity permitted by the Authority from time to
time.

D. மற்ை முக்ைிய நிறுவனங்ைள்
உடல்நை ைாப்பீட்டு சந்கதயின் ஒரு பகுதியாை வைலும் சிைர் உள்ளனர்,
அவற்றில் அடங்குபகவ:
1. பாராளுைன்றச்

சட்டத்தின்

மூைம்

உருவாக்ைப்பட்ட

இன்ஸ்யூரன்ஸ் கரகுவைட்டரி அன்ட் கடவைப்கைன்ட் அதாரிட்டி
ஆஃப்

இந்தியா

இது

2000-

(IRDAI),

இது

ைாப்பீட்டு

சந்கதயில்

உள்ள

அகனத்து வணிை ைற்றும் நிறுவனங்ைகள முகறப்படுத்துைிறது.
இல்

முகறப்படுத்துவது

வந்தது

ைற்றும்

இதனிடம்

ைட்டுைல்ைாைல்

ஆனால்

ைாப்பீகட

வணிைத்கத வளர்க்கும் பணியும் ஒப்பகடக்ைப்பட்டது.
2. கபாது

ைாப்பீட்டு

ைற்றும்

ஆயுள்

ைாப்பீடு

ைன்றங்ைள்

ைாப்பீட்டு

(General

Insurance and Life Insurance Councils), குறிப்பிட்ட ஆயுள் ைற்றும்
கபாது

ைாப்பீடு

வணிைத்கத

கசய்ய

IRDAI-ற்கு

இவர்ைள்

பரிந்துகரைகள கசய்யமுடியும்.
3. Insurance Information Bureau of India was promoted in year 2009 by IRDA and is
a registered society with a governing council of 20 members mostly from the
insurance sector. It collects analyses and creates various sector-level reports
for the insurance sector to enable data-based and scientific decision making
including pricing and framing of business strategies. It also provides key
inputs to the Regulator and the Government to assist them in policymaking.
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The Bureau has generated many reports, both periodic and one-time, for the
benefit of the industry.
IIB handles the Central Index Server which acts as a nodal point between different
Insurance Repositories and helps in de-duplication of demat accounts at the stage
of creation of a new account. The Central Index Server also acts as an exchange for
transmission/routing of information pertaining to transactions on each policy
between an insurer and the insurance repository.
IIB has already launched its hospital unique ID master programme by enlisting the
hospitals in 'the preferred provider network' serving the health insurance sector.
The latest initiative of IIB would be maintaining a health insurance grid connecting
TPAs, insurers and hospitals. The aim of the initiative is to help the health
insurance sector to come out with a system of insurance claims management with
transparency in treatment costs and efficient pricing of health insurance products.
4. பல்வவறு

பயிற்சிகய
இந்தியா

முைவராை

ைாப்பீடுைள்

வழங்கும்

ைற்றும்

ைற்றும்

வைைாண்கை

இன்சூரன்ஸ்

வநஷனல்

வபாைிறவர்ைளுக்கு

இன்ஸ்டிடியூட்

இன்சூரன்ஸ்
பயிற்சி

கதாடர்பான

அைாதைி

வழங்கும்

ஆஃப்

ைற்றும்

தனியார்

பயிற்சி நிறுவனங்ைள் வபான்ற ைல்வி நிறுவனங்ைள்.
5. மருத்துவராை பணிபுரிபவர்ைள்
TPA-ைளுக்கு,

அபாயத்கத

வாடிக்கையாளரின்
ைற்றும்

ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் ைற்றும்

ஏற்கும்

சையத்தில்

உடல்நைக் ைாப்பீடு அபாயங்ைகள ைதிப்பிட

ைடினைாை

ஈடுவைாரல்

வழக்ைில்

நிறுவனங்ைளுக்கு ஆவைாசகன கூறுைின்றனர்.
6. குகறதீர்

நுைர்வவார்

அதிைாரம்

சாத்தியைான

வபான்ற

நீதிைன்றங்ைள்

சட்டரீதியான

அத்துடன்

சிவில்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைள்,

நீதிைன்றங்ைளும்

நுைர்வவார் குகறைளின் நிவர்த்தி சையத்தில் உடல்நை ைாப்பீட்டு
சந்கதயில் ஒரு பங்கை வைிக்ைின்றன.
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சுருக்ைம்
1. ைாப்பீடு

1000

இருந்ததாை

ஆண்டுைளுக்கு

முன்வப

அறியப்படுைிறது.

ஏவதா

இந்தியாவில்

ஒரு

ைாப்பீடு

வடிவத்தில்

அரசாங்ை

ஒழுங்குவிதிைளின் பை ைட்டங்ைகளக் ைடந்து வந்துள்ளது.
2. ைக்ைளின்

உடல்நைம்

ைிை

முக்ைியைானதால், அரசாங்ைங்ைள்

ஒரு

கபாருத்தைான உடல்நை அகைப்கப உருவாக்குவதில் ஒரு முக்ைிய
பங்கை நிகறவவற்றுைிறது.

3. வழங்ைப்படும் உடல்நை பராைரிப்பின் அளவு ஒரு நாட்டின் ைக்ைள்
கதாகையுடன் கதாடர்புள்ள பை ைாரணிைகள சார்ந்திருக்ைிறது.

4. ைருத்துவ

ைவனத்தின்

அளகவ

கபாறுத்து, உடல்நை

பராைரிப்பில்

உள்ள மூன்று வகைைள், முதல் நிகை, இரண்டாம் நிகை ைற்றும்
மூன்றாம்

நிகைக்கும்

நிகை.

உடல்நை

அதிைரிக்ைிறது,

அதிைைாை கசைவாைிறது

பராைரிப்பின்

இதில்

கசைவு

மூன்றாம்

ஒவ்கவாரு

நிகைக்கு

ைிை

5. ைக்ைள் கதாகை வளர்ச்சி ைற்றும் முகறயான உடல்நை பராைரிப்பு
வதகவப்படும்

நைரையைாக்ைல்

வபான்ற

இந்தியாவுக்கு தனிப்பட்டதாை உள்ளது
6. அரசாங்ைம்

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

விவனாதைான

திட்டங்ைள்

சவால்ைள்

முதைில்

கைாண்டு

வந்த்து, பின்னர் தனியார் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் வணிை
ைாப்பீட்டு கைாண்டு வரப்பட்டது.

7. உடல்நை

ைாப்பீட்டு

ைட்டகைப்கப
முைவர்ைள்

வழங்ைியுள்ளனர்,

ைற்றும்

இகடத்தரைர்ைள்

சந்கதயில்
மூன்றாம்

உடல்நைக்

வழங்குைின்றனர், ைற்றும்

பிற

பைர்

ஈடுபட்டுள்ளனர்,

ைற்றவர்ைளான

தரப்பு

ைாப்பீட்டு

நிர்வாைிைள்

வணிைத்தில்

தரைர்ைள்,
வபான்ற

வசகவகய

ஒழுங்குப்படுத்தும், ைல்வி

சட்டரீதியான குழுக்ைளும் தங்ைள் பங்கை கசய்ைின்றனர்.

சிைர்

ைற்றும்
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முக்ைிய கோற்ைள்
1. உடல்நை பராைரிப்பு
2. வணிை ைாப்பீடு
3. நாட்டுடகையாக்ைம்
4. முதல்

நிகை,

இரண்டாம்

உடல்நை பராைரிப்பு

நிகை

ைற்றும்

மூன்றாம்

நிகை

5. கைடிக்களய்ம்
6. தரைர்
7. முைவர்
8. மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைிைள்
9. ஐஆர்டிஏ
10. குகறதீர் அதிைாரி
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அத்தியொயம் 7

கொப்ெீ டு ஆவணமொக்குதல்
அத்தியாய அைிமுைம்
ைாப்பீட்டுத்

துகறயில்,

வபான்றவற்கற
ஒப்பந்தத்தில்

தைவல்

நிகறய

பயன்படுத்துவவாம்.
உள்ள

முக்ைியத்துவம்
சரியான

நாம்
பல்வவறு

பற்றி

பூர்த்தி

வதகவப்படுவதற்ைான

இந்த
இதில்,

கசய்யும்
ைாரணங்ைள்

ஆவணங்ைள்

அத்தியாயம்,

ஆவணங்ைள்

விளக்குைிறது.

இயல்பு, அகத

படிவங்ைள்,

ைாப்பீட்டு

ைற்றும்

அவற்றின்

ஒவ்கவாரு

படிவத்தின்

முகற

ைற்றும்

ஆைியவற்கறப்

குறிப்பிட்ட
பற்றியும்

கூறுைிறது.
ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
A. முன்கைாழிவு படிவங்ைள்
B. முன்கைாழிவு ஏற்பு (ஏற்பளிப்பு)
C. தைவல் ஏடு
D. ப்ரீைியம் ரசீது
E. உகற குறிப்புைள் / ைாப்பீடின் சான்றிதழ் / பாைிசி ஆவணம்
F. நிபந்தகனைள் ைற்றும் உத்திரவாதங்ைள்
G. வைற்குறிப்புைள்
H. பாைிசிைளின் கபாருள் விளக்ைம்
I. புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு
J. பணச்சைகவ

எதிர்ப்பு

ைற்றும்

உங்ைள்

கதரிந்து கைாள்ளவும் (KYC) வழிைாட்டுதல்ைள்

வாடிக்கையாளகர

இந்த பாடத்கத ைற்று முடித்தவுடன், உங்ைளால்:
i)

முன்கைாழிவு படிவத்தின் உள்ளடக்ைத்கத பற்றி விளக்ை முடியும்

ii)

தைவல் ஏடின் முக்ைியத்துவத்கத பற்றி விவரிக்ை முடியும்
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iii)

ப்ரீைியம் ரசீது ைற்றும் ைாப்பீடு சட்டம், 1938-இன் பிரிவு 64VB பற்றி
விளக்ை முடியும்.

iv)

உகற

குறிப்புைள்

ைற்றும்

முடியும்
v)

ைாப்பீடின்

சான்றிதகழ

பற்றி

விளக்ை

ைாப்பீடு பாைிசி ஆவணத்திலுள்ள வார்த்கதைள் ைற்றும் கசாற்ைகள
பற்றி விளக்ை முடியும்

vi)

பாைிசி நிபந்தகனைள், உத்திரவாதங்ைள் ைற்றும் வைற்குறிப்புைள் பற்றி
விவாதிக்ை முடியும்

vii)

வைற்குறிப்புைள் வழங்ைப்படுவதன் முக்ைியத்துவம் புரியும்

viii) ைாப்பீடு

பாைிசி

ஆவணத்திலுள்ள

வார்த்கதைள்

நீதிைன்றத்தில்

பார்க்ைப்படும் விதத்கத அறியமுடியும்
ix)

புதுப்பித்தல் வநாட்டீஸ் எதற்ைாை அனுப்ப்ப்படுைின்றன என்பது புரியும்

x)

பணச்சைகவ

எதிர்ப்பு

ைற்றும்

ஒரு

முைவர்

“உங்ைள்

வாடிக்கையாளகர கதரிந்து கைாள்ளவும் வழிமுகறைள்” கதாடர்பாை
கசய்ய வவண்டியதும் புரியும்

197

A. முன்கமாழிவு படிவங்ைள்

முன்னதாை குறிப்பிட்டபடி, ைாப்பீடு என்பது ஒரு பாைிசியாை எழுத்தில்
சுருக்ைப்பட்ட
பாைிசிைகள

ஒரு

ஒப்பந்தம்

ஆகும்.

வழங்குவதுடன்

ைாப்பீடு

ஆவணப்படுத்துதல்

முடிந்துவிடுவதில்கை.

இகடவய

கசயல்படும் தரைர்ைள் ைற்றும் முைவர்ைள் வபான்ற பை ைத்தியஸ்தர்ைள்

இருப்பதால், ஒரு ைாப்பீடு கபறுபவரும் ஒரு ைாப்பீட்டாளரும் எப்வபாதும்
சந்தித்துக் கைாள்ளாைல் இருக்ைக்கூடிய சாத்தியமுண்டு.
வாடிக்கையாளரால்
ைாப்பீட்டு

சைர்ப்பிக்ைப்படும்

நிறுவனத்திற்கு

ஆவணங்ைளிைிருந்து

வாடிக்கையாளகரயும்

அவரின்

ைட்டுவை

ைாப்பீட்டுத்

வதகவைளும் கதரிய வரும். அம்ைாதிரியான ஆவணங்ைள் அபாயத்கத

சிறப்பாை புரிந்துகைாள்ளவும் ைாப்பீட்டாளருக்கு உதவும். எனவவ ைாப்பீடு
கபறுபவர் ைற்றும் ைாப்பீட்டாளர் இருவருக்கும் இகடவய புரிதல் ைற்றும்
கதளிகவக்

கைாண்டு

வரும்

உபவயாைத்திற்ைாை

ஆவணப்படுத்துதல்

வதகவப்படுைின்றது. ைாப்பீட்டு வணிைத்தில் வழக்ைைாை பயன்படுத்தப்படும்
சிை குறிப்பிட்ட ஆவணங்ைளும் உண்டு.
ைாப்பீட்டு

இருக்கும்

முைவர்

சம்பந்தப்பட்ட

என்பவர்தான்

நபராவார்,

அவர்

ஆவணங்ைள்

வாடிக்கையாளருடன்

வாடிக்கையாளகர

பற்றிய

அகனத்து

கநருக்ைைாை

எதிர்கைாண்டு,

சந்வதைங்ைகளயும்

கதளிவுபடுத்த வவண்டும் வைலும் அவற்கற நிரப்ப வாடிக்கையாளருக்கு
உதவ

வவண்டும்.

முைவர்ைள்

சம்பந்தப்பட்ட

ஒவ்கவாரு

ஆவணத்தின்

உபவயாைம் ைற்றும் ைாப்பீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்ைளில் உள்ள
தைவல்ைளில்

முக்ைியத்துவம்

புரிந்துகைாண்டிருக்ை வவண்டும்.

ைற்றும்

கதாடர்பு

ஆைியவற்கற
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1. முன்கமாழிவு படிவங்ைள்
ஆவணைாக்ைைின் முதல் படி அடிப்பகடயாை முன்கைாழிவு படிவைாை
உள்ளது

கவப்பது:

ைற்றும்

ைற்றும்

அதன்

மூைம்

ைாப்பீடு

கபறுபவர்

கதரிய

 அவர் யார்,
 அவருக்கு எந்த ைாப்பீடு வதகவ,
 அவர் ைாப்பீடு கபற விரும்புபகவ பற்றிய விவரங்ைள், ைற்றும்
 அதற்ைான ைாை அளவு
விவரங்ைள் என்பது ைாப்பீடு கசய்யப்படும் விஷயத்கத பண ைதிப்கப
பற்றிய

விவரங்ைகள

ைற்றும்

முன்கைாழியப்பட்ட

ைாப்பீடுடன்

சம்பந்தப்பட்ட அடிப்பகட உண்கமைகள குறிப்பதாகும்.
அ) ைாப்பீட்டாளர் அபாயத்கத மதிப்பிடுதல்
i. ைாப்பீகட

கபற

படிவம்”

“முன்கமாழிவு

முன்கமாழிவு

அளிப்பவரால் பூர்த்தி கேய்யப்படசவண்டும். இது அபாயம் பற்றி
ைாப்பீட்டாளருக்கு

வதகவப்படும்

அகனத்து

தைவல்ைகளயும்

அளிப்பதற்ைாை கசய்யப்படுைிறது. இது ைாப்பீட்டாளகர இவற்கற
தீர்ைானிக்ை கவக்ைிறது:


ஒப்புக்கைாள்வதா அல்ைது ைறுப்பதா என்றும்



அபாயத்கத

ஒப்புக்கைாள்ளும்வபாது,

அளிக்ைப்படவவண்டிய

ைாப்பீடின் விகை, விதிமுகறைள் ைற்றும் வகரயகறைகள
நிர்ணயிப்பதற்கு
ைாப்பீடிற்ைாை

அளிக்ைப்படும்

அபாயத்கத

ஏற்றுக்கைாள்வதற்ைாை,

ைாப்பீடு நிறுவனத்திற்கு பயன்படுைின்ற தைவல்ைகள முன்கைாழிவு
படிவம்

கைாண்டிருக்கும்.

தைவல்ைகள

ைாப்பீடிற்ைான

கவளிப்படுத்தும்

ைடகை

நன்னம்பிக்கை
வபான்ற

ைற்றும்

கைாள்கைைள்

முன்கைாழிவு படிவத்திைிருந்து கதாடங்கும்.
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அடிப்பகட

உண்கைைகள

கதாடங்குவதற்கு

கவளிப்படுத்தும்

முன்பாைவவ,

ைடகை

துவங்ைிவிடும்

பாைிசிகயத்

ைற்றும்

ைாப்பீடு

அைைில் உள்ள ைாைம் முழுவதும் ைற்றும் ஒப்பந்தம் முடிந்த பிறகும்
கதாடரும்
உதாரணம்

ைாப்பீடு கபறுபவர் தன்னுகடய தங்ை நகை சஷாரூமில் அலாரம்

கவக்ை சவண்டும் என்ை சதகவ இருந்தால், அல்லது தானியங்ைி
அலாரம்

அகமப்கப

கவளிப்படுத்துவது

கவத்திருந்தால்,

மட்டுமின்ைி,

அது

பாலிேி

அவர்

ைாலம்

அகத

முழுவதும்

நன்கு கேயல்புரிைிைதா என்றும் உறுதிப்படுத்தசவண்டும். அலாரம்
இருப்பது ைாப்பீட்டாளகர கபாறுத்த வகர ஒரு அடிப்பகட உண்கம
மற்றும்

ைாப்பீட்டாளர்

அபாயத்திற்கு

ைாப்பீடு

இந்த

உண்கமைளின்

அளிக்ை

விகலகயயும் நிர்ணயிப்பார்.
முன்கைாழிவு
கபயர்,

படிவங்ைள்

சின்னம்,

வகை/பயன்படுத்தப்படும்

ஒப்புக்கைாண்டு,

வழக்ைைாை,

முைவரி
பாைிசி

அடிப்பகடயில்தான்

ைாப்பீட்டு

ைற்றும்

அதற்ைான

நிறுவனத்தின்

பிரிவு/

ஆைியவற்றுடன்

ைாப்பீடின்

ைாப்பீட்டாளரால்

அச்சடிக்ைப்படும். இதற்கு நிகையான வடிவம் அல்ைது நகடமுகற
இல்ைாவிட்டாலும்,
படிவத்தில்

இகத

ைாப்பீட்டு
பற்றி

ஒரு

நிறுவனங்ைள்,
அச்சடித்த

குறிப்கப

முன்கைாழிவு
ைண்டிப்பாை

வசர்க்ைவவண்டும்.
உதாரணங்ைள்
இது வபான்ற குறிப்புைளின் சிை உதாரணங்ைளாவன:
ைணக்ைிடுவதற்ைாை

‘அபாயத்கத
கவளிப்படுத்தாைல்

இருத்தல்,

தவறாை

உண்கைைகள
வழிநடத்தும்

சரியாை
தைவல்ைகள

அளித்தல், ஏைாற்றுதல் அல்ைது ைாப்பீடு கபறுபவர் ஒத்துகழக்ைாைல்
இருத்தல்,

ஆைியகவ

அளிக்ைப்பட்ட

பாைிசியின்

பாதுைாப்கப

கசல்ைாததாை ஆக்ைிவிடும்’,
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‘முன்கமாழிவு நிறுவனத்தால் ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்டு, முழு ப்ரீமியம்

கதாகையும்

கேலுத்தப்படுவது

வகர

அபாயமும் இல்கல’.
முன்கமாழிவு
வழக்ைைாை

படிவத்தில்

நிறுவனத்திற்கு

பிரைடனம்:

ைாப்பீட்டாளரால்

ைாப்பீட்டு

கைகயாப்பம்

எந்த

நிறுவனங்ைள்,

இடப்படவவண்டிய

பிரைடனத்கத முன்கைாழிவு படிவத்தின் இறுதியில் வசர்ப்பார்ைள். இது
ைாப்பீகட கபறுபவர், படிவத்கத சரியாை பூர்த்தி கசய்தகதயும், அதில்
அளிக்ைப்பட்ட
இதனால்

உண்கைைகள

ஈடுவைாரல்

புரிந்துகைாண்டகதயும்

அளிக்ைப்படும்

வநரத்தில்

உறுதிப்படுத்தும்.
உடன்பாடின்கை,

அல்ைது தவறாை புரிந்துகைாள்ளுதல் ஆைியகவ இல்ைாைல் இருக்கும்.
இது ைாப்பீடு கபறுபவரிடம் நல்ை நன்னம்பிக்கைகயப் கபற வவண்டிய
ைற்றும்

ைாப்பீடு

கபறுபவரும்

அகனத்து

அடிப்பகட

உண்கைைகள

கவளிப்படுத்த வவண்டிய முக்ைியைான கைாள்கைகய பூர்த்தி கசய்யும்
பிரைடனம் உன்னத நன்நம்பிக்கையின் கபாதுவான சட்ட
கைாள்கைைகள, உன்னத நன்நம்பிக்கையின்
ைாற்றுைிறது.

ஒப்பந்த ைடகையாை

உதாரணம்
இதுவபான்ற பிரைடனங்ைளின் உதாரணங்ைள்:
‘நான்/நாங்ைள்
எல்ைா

வைவையுள்ள

ரீதியிலும்

விண்ணப்பத்தில்

கூற்றுைள்

முழுகையானகவ

ைாப்பீடிற்கு

விஷயத்கதயும்

நான்

‘நான்/நாங்ைள்

இந்த

உண்கையானகவ
என்றும்,

சம்பந்தப்பட்ட

கவளிப்படுத்தாைல்

எந்த

ைாப்பீடிற்ைான

இல்கை

முக்ைியைான

என்பதற்கு

வாக்குமூைம் ைற்றும் சான்றாகணகய அளிக்ைிவறன்.’

எனக்கும்/எங்ைளுக்கும்
மத்தியிலான

முன்கமாழிவு

மற்றும்

ஒப்பந்தத்தின்

ஒப்புக்கைாள்ைிசைாம்.’

மற்றும்

(ைாப்பீட்டாளரின்

அடிப்பகட

ைற்றும்

பிரைடகனைள்

கபயருக்கும்)

என்பகத

நாங்ைள்
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ஆ) முன்கமாழிவு படிவத்தில் இருக்கும் வினாக்ைளின் இயல்பு
முன்கைாழிவு

படிவத்திலுள்ள

வினாக்ைளின்

எண்ணிக்கை

ைற்றும்

இயல்பு ைாப்பீடு அளிக்ைப்படும் பிரிவிற்கு ஏற்ப ைாறுபடும்.
i. தீ

ைாப்பீடு

முன்கைாழிவு

படிவங்ைள்

எளிய/நிகையான

அபாயங்ைள்

வபான்றவற்றுக்கு

பயன்படுத்தப்படும்.

அபாயங்ைளுக்கு,
அபாயத்கத

அபாயத்கத

பரிவசாதகன

அதாவது

சாதாரணைாை

வடுைள்,
ீ

கபரிய

ைகடைள்

கதாழிற்சாகை

ஏற்றுக்கைாள்வதற்கு

கசய்வதற்கு

முன்பாை,

ைாப்பீட்டாளர்

கசய்வார்.

சிறப்பு

தைவல்ைகள

கபறுவதற்கு

படிவத்தில்

சிை

வநரங்ைளில்,

சிறப்பு

ஏற்பாடு

முன்கைாழிவு

வினாப்பட்டியல்ைள்

வசர்க்ைப்படுைின்றன.
தீ

ைாப்பீடு

முன்கைாழிவு

படிவம்,

வவறு

விஷயங்ைளுடன்,

கசாத்கதப் பற்றிய விவரிப்கப வைாருைிறது, அவற்றில் பின்வரும்
தைவல்ைள் இருக்கும்:
 கவளிப்புற

சுவர்ைள்

ைற்றும்

கூகர

ைட்டுதல்,

ைாடிைளின்

எண்ணிக்கை
 ைட்டிடத்தில் ஒவ்கவாரு பகுதியிலும் இருப்பவர்ைள்
 இகடயூறு விகளவிக்ைக்கூடிய கபாருட்ைள்
 உற்பத்தி கசயல்முகற
 ைாப்பீடிற்ைாை ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்ட கதாகை
 ைாப்பீடின் ைாை அளவு, வபான்றகவ.
ii. வாைன ைாப்பீ டிற்கு, வாைனத்கதப் பற்றி, அதன் கசயற்பாடுைள்,
கைாண்டு

கசல்ைக்கூடிய

கைாள்ளளவு,

அது

உரிகையாளரால்

நிர்வாைம் கசய்யப்படும் முகற ைற்றும் சம்பந்தப்பட்ட ைாப்பீட்டு
வரைாறு ஆைியவற்கற பற்றி வினாக்ைள் இருக்கும்.

iii. கோந்த ைாப்பீ டு அதாவது உடல்நைம், கசாந்த விபத்து ைற்றும்
பயணக்

ைாப்பீடு

ஆைியவற்றின்

முன்கைாழிவு

படிவங்ைள்,
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முன்கைாழிபவரின்
பழக்ைங்ைள்,
ைருத்துவ

ஆவராக்ைியம்,

ஏற்ைனவவ
வரைாறு,

அனுபவங்ைள்

வாழ்க்கை

இருக்கும்

ைரபுவழிப்

முகற

ஆவராக்ைிய

பண்புைள்,

வபான்றவற்கறப்

ைற்றும்
நிகைைள்,

முன்

பற்றிய

ைாப்பீட்டு

தைவல்ைகள

கபறுவதற்ைாை வடிவகைக்ைப்பட்டிருக்ைிறது.
இ) முன்கமாழிவின் கூறுைள்
i.

முன்கமாழிபவரின் முழு கபயர்

முன்கைாழிபவர்

தன்கன

கதளிவாை

அகடயாளம்

ைாட்டிகைாள்ள

வவண்டும். ைாப்பீட்டாளர் யாருடன் ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக் கைாள்ைிறார்
என்பகத

கதரிந்து

கபறுபவருக்கு

கைாள்வது

ைட்டும்

தான்

முக்ைியம்,

அந்த

இதனால்

ைாப்பீடு

ைீ ழுள்ள

பயன்ைள்

பாைிசியின்

கசன்றகடயும். அகடயாளத்கத நிகைநாட்டுவது முக்ைியம், அதுவும்
ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்ட

சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்
அல்ைது

இறப்பு

வபான்றவர்) ைற்றும்

அபாயத்தில்

வழக்குைளில்
ஏற்படுகையில்
ஈடுவைாரகை

வவகறாருவரும்
கபறுபவர்,

(அகடைானம்
அதன்

சட்டப்படியான

வவகறாருவர்

கபறும்

வங்ைி
வாரிசு

வாய்ப்புைள்

இருக்ைின்றது.
ii.

முன்கமாழிபவரின் முைவரி மற்றும் கதாடர்பு விவரங்ைள்

வைவை

குறிப்பிட்ட

ைாரணங்ைள்

முன்கைாழிபவரின்

முைவரி

ைற்றும்

கதாடர்பு விவரங்ைகளயும் கபறுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும்.
iii.

முன்கமாழிபவரின் கதாழில், பணி, அல்லது வியாபாரம்

ஆவராக்ைியம் ைற்றும் கசாந்த விபத்து ைாப்பீடுைளில், முன்கைாழிபவரின்
கதாழில்,

பணி

அல்ைது

வியாபாரம்

ஆைியகவ

முக்ைியைாகும்.

ஏகனன்றால் அகவ அபாயத்திற்கு உட்படக்கூடிய முக்ைிய தைவல்ைகள
கவளிப்படுத்தும்.
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ஒரு ஃபாஸ்ட-ஃபுட் உணவு விடுதியில் விநிசயாைம் கேய்பவர், தன்
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு

உணகவ

கைாண்டு

கேல்ல

சமாட்டார்

கபக்குைளில் அடிக்ைடி சவைமாை கேல்வதால், அவர் அந்த உணவு
விடுதியின்

ைணக்ைாய்வாளகர

ஆளாைக்கூடியவர்.
ைாப்பீ டு

iv.

கேய்யப்படும்

மற்றும் அகடயாளம்
முன்கைாழிபவர்,

விட

அதிை

விஷயங்ைகளப்

ைாப்பீடிற்ைாை

அபாயங்ைளுக்கு

பற்ைிய

முன்கைாழியப்பட்ட

விவரங்ைள்
விஷயத்கத

கதளிவாை கூறவவண்டும்.
உதாரணம்
முன்கைாழிபவர் பின்வருவகத கதரிவிக்ைவவண்டும்:
i.

கசாந்த

ைாரிற்கு

[இன்ஜீன்

எண்,

அடிச்சட்டத்திலுள்ள

எண்

(சாஸிஸ் எண்), பதிவு கசய்த எண் வபான்ற அகடயாளங்ைள்]
அல்ைது
ii. குடியிருப்பு வடிற்கு
ீ
[அதன் முழு முைவரி ைற்றும் அகடயாள
எண்ைள்] அல்ைது

iii. கவளிநாட்டு

பயணம்

என்றால்

[யாரால்,

எப்வபாது,

எந்த

வதசத்திற்கு, எந்த வவகைக்ைாை] அல்ைது
iv. நபரின் ஆவராக்ைியம் என்றால் [நபரின் கபயர், முைவரி ைற்றும்
அகடயாளத்துடன்] வபான்றகவ அதுவும் நிைழ்விற்கு ஏற்ப.
v. ைாப்புத் கதாகை என்பது அந்த பாைிசியின் ைீ ழ் ைாப்பீட்டாளரின்
ைடப்பாடு நிகைகய குறிக்கும் ைற்றும் அது எல்ைா முன்கைாழிவு
படிவங்ைளிலும் குறிப்பிடப்பட வவண்டும்.
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கோத்து ைாப்பீடில், அது ைாப்பீடு கேய்யப்படும் விஷயம் கபாருளின்
பண

மதிப்பாை

மருத்துவமகன

இருக்கும்.

கேலவாை

உடல்நலக்

இருக்கும்.

ைாப்பீடில்,

அது

கோந்த

விபத்துக்ைான

ஆைியவற்றுக்கைன

ஒதுக்ைப்பட்ட

ைாப்பீடில், அது விபத்தினால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு, கை ைால் இழப்பு
அல்லது

பார்கவ

இழப்பு

குைிப்பிட்ட கதாகையாை இருக்கும்.

v. முன்புள்ள மற்றும் தற்சபாதுள்ள ைாப்பீ டு
முன்கைாழிபவர்,

அவருகடய

ைாப்பீட்டாளரிடம்

அறிவிக்ைவவண்டும்.

வரைாற்கறப்

பற்றி

சந்கதைளில்,

முன்புள்ள

ைாப்பீடுைகளப்

அது

அவருகடய

கதரிந்துகைாள்வதற்ைாை

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

ைாப்பீடு

பற்றி

ைாப்பீட்டு

வைட்ைப்படுைிறது.

கபறுபவர்

பற்றி

சிை

ரைசியைாை

தைவல்ைகள பைிர்ந்து கைாள்ளும் முகறைள் இருக்ைின்றன.
முன்கைாழிபவர், ஏதாவது
ைறுத்துவிட்டாரா,
புதுப்பிக்கும்வபாது

ைாப்பீட்டாளர்

சிறப்பு
கூடுதல்

அவருகடய

முன்கைாழிகவ

நிபந்தகனைகள

ப்ரீைியத்கத

சுைத்தினாரா,

வைாரினாரா,

புதுப்பிப்பதற்கு

எடுத்திருக்கும்

தற்வபாகதய

ைறுத்தாரா அல்ைது பாைிசிகய ரத்து கசய்தாரா வபான்ற விவரங்ைகள
குறிப்பிட வவண்டும்.
வவறு

ஏவதனும்

ைாப்பீடின்

விவரங்ைள்

ஆைியகவயும்
ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டாளரிடம்

கூறப்பட

கபறுபவர்

கபற்றுக்கைாண்டு,

ைற்றும்

வவண்டும்.

பைவிதைான
இழப்பு

ைாப்பீட்டாளர்ைளின்
குறிப்பாை

கசாத்து

ைாப்பீட்டாளர்ைளிடைிருந்து

ஏற்படும்

வநரத்தில்

ஒன்றுக்கு

கபயர்ைள்

ைாப்பீடில்,
ைாப்பீகட
வைற்பட்ட

ைாப்பீட்டாளரிடம் இருந்து இழப்பீகட கபறும் வாய்ப்புைள் இருக்ைின்றன.
பிரித்து

வழங்கும்

கைாள்கை

(principle

of

contribution)

கசயல்படுத்தப்பட்டதா என்பகத உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை இந்த தைவல்
வதகவப்படுைின்றது.
ைிகடக்கும்

ஆனால்

இதனால்,
ஒவர

ைாப்பீடு

கபறுபவருக்கு

அபாயத்திற்ைாை

பைவிதைான

ஈட்டுறஉதி
ைாப்பீட்டு

பாைிசிைளிைிருந்து ைாபத்கத கபற ைாட்டார்ைள்.
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கூடுதைாை, கசாந்த விபத்து ைாப்பீடில், ைாப்பீடு கபறுபவர் எடுத்த வவறு
கசாந்த

விபத்து

கதாகையின்

பாைிசிைளின்

மூைம்

ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்டத்

அடிப்பகடயில், பாதுைாப்பு கதாகை (ைாப்புத் கதாகை)

அளகவ ைட்டுப்படுத்தைாம்.
vi. இழப்பு அனுபவம்
முன்கைாழிபவர்,

ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்டிருந்தாலும்

இல்ைாவிட்டாலும்,

அவர் அனுபவித்த இழப்புைளின் முழு விவரங்ைகளயும் கூறவவண்டும்.
இது

ைாப்பீடு

பற்றிய

விஷயத்கதயும்

ைடந்த

ைாைத்தில்

ைாப்பீட்டு

கசய்தவர் அபாயத்கத எப்படி சைாளித்தார் என்பது பற்றிய தைவகையும்
ைாப்பீட்டாளரிடம் கதரிவிக்கும். இதுவபான்ற பதில்ைளிைிருந்து ைாப்பீடு
ஏற்பாளர்ைள்,

அபாயத்கத

அபாயத்கத

பற்றிய

நன்கு

புரிந்துகைாள்வார்ைள்

பரிவசாதகன

நடத்த

அல்ைது

ைற்றும்
கூடுதல்

விவரங்ைகள திரட்ட தீர்ைானிப்பார்ைள்.
vii.

ைாப்பீ டு கபறுபவருகடய பிரைடனம்

முன்கைாழிவு படிவத்தின் வநாக்ைம் ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு வதகவயான
எல்ைா விஷயங்ைகளயும் வழங்குவதாை இருப்பதால், அந்த படிவத்தில்,
அவரது

பதில்ைள்

என்றும்

இந்த

இருக்கும்

பிரைடனம்

உண்கமயானகவ

படிவம்

ைாப்பீ டு

என்பகத

இருக்கும்.

ஒப்பந்தத்கத

ஒப்பந்தத்தின்

கதரிவிக்கும்
தவறான

தவிர்க்கும்

மற்றும்

பதில்

உரிகைகய

துல்லியமானகவ

அடிப்பகடயாை

ைாப்பீ டு

கபறுபவருகடய

ஏவதனும்

இருப்பின்,

அந்த

ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு

அது

அளிக்ைிறது. எல்ைா முன்கைாழிவு படிவங்ைளிலும் கபாதுவாை இருக்கும்
வவறு பிரிவுைளாவன, கைகயழுத்து, சததி மற்றும் ேில இடங்ைளில்
முைவர்ைளின் பரிந்துகர ஆைியகவயாகும்.
viii.

ஒரு முன்கைாழிவு படிவம் பயன்படுத்தப்படாத பட்சத்தில், வாய்

மூைம் அல்ைது எழுத்து மூைம் ைிகடக்கும் தைவல்ைகள ைாப்பீட்டாளர்

பதிவு கசய்யைாம் ைற்றும் 1 5 நாட்ைளுக்குள் அகத உறுதிபடுத்தி, அதன்
தைவல்ைகள

உகற

குறிப்பு

அல்ைது

பாைிசியில்

ைாப்பீட்டாளர்

குறிப்பிடவவண்டும். ைாப்பீகட கபறுவதற்ைாை, முன்கைாழிபவர் ஏவதனும்
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அடிப்பகட

தைவல்ைகள

உண்கைைகள

அளித்ததாைவும்

விடுக்கும் சையத்தில்

ைகறத்ததாைவும்
பின்னர்

அல்ைது

ைாப்பீட்டாளர்

தவறான

வைாரிக்கை

இது வதகவப்படும் ைற்றும் அகத நிரூபிப்பது

ைாப்பீட்டாளரின் கபாறுப்பு
அதாவது,

வாய்வழியாை

கபைப்படுைின்ை

தைவல்ைகள

பதிவு

கேய்வது ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் கபாறுப்பாகும், இகத நிகனவில்
கவத்துக்கைாண்டு

கதாடர்ச்ேியான

கேயல்ைகள

முைவர்

கேய்யசவண்டும்.
முக்ைியமானகவ
ைீ வழ

தரப்பட்டுள்ளகவைள்

ஒரு

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டிற்ைான

ைாப்புகற,

விைக்ைீ டுைள்,

முன்கைாழிவுப் படிவத்தின் சிை விவரங்ைளாகும்:
1. முன்கைாழிவுப்

படிவத்துடன்

முன்வனற்பாடுைள் வபான்ற ைாப்பீட்டு விவரங்ைகள அளிக்கும் ஒரு
தைவல்

ஏடு

அதன்

உள்ளடக்ைங்ைள்

படிவத்தின்

இகணக்ைப்பட்டிருக்கும்.

ஒரு

பகுதியாை

இருக்கும்

தைவல்

ஏடு

வைலும்

ைவனத்தில்

முன்கைாழிவுப்

முன்கைாழிவாளர்

எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டகத

உணர்த்தும் வகையில் அதில் கைகயழுத்திட வவண்டும்.
B. முன்கைாழிவுப்
பாைினம்,

படிவம்

கபயர்,

உள்ள

உறவு,

முைவரி,

முன்கைாழிபவருடனான

கபறுபவருக்கும்

சராசரி

கதாழில்,

பிறந்த

ஒவ்கவாரு

ைாத

வருைானம்

வததி,

ைாப்பீடு

ைற்றும்

வருைான வரி ைணக்கு (PAN) எண், ைருத்துவரின் கபயர் ைற்றும்

முைவரி, அவரின் ைல்வித் தகுதிைள் ைற்றும் பதிவு எண் கதாடர்பான
விவரங்ைகள

கதாகுக்கும்.

இப்வபாகதல்ைாம்

வநரடி

வங்ைிப்

பரிைாற்றம் மூைம் ஈடுவைாரல் பணத்கதாகைகய அளிக்ை ைாப்பீடு
கபறுபவரின் வங்ைி விவரங்ைளும் வசைரிக்ைப்படுைின்றன.
C. கூடுதைாை,

ைாப்பீடு

கபறுபவரின்

ைருத்துவ

நிகை

கதாடர்பான

வைள்விைளும் இருக்கும். படிவத்திலுள்ள இந்த விரிவான வைள்விைள்

ைடந்த ஈடுவைாரல் அனுபவத்தின் அடிப்பகடயில் இருக்கும் வைலும்
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அகவ

அபாயத்தின்

வதகவப்படுபகவயாகும்.

முகறயான

ஏற்பளிப்கப

அகடய

D. ைாப்பீடு கபறுபவர் படிவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள ஏவதனும் வநாய்ைளால்
பாதிக்ைப்பட்டிருந்தால்
குறிப்பிடவைலும்,

அவர்

முழு

விவரங்ைகளயும்

பாதிப்புண்டாக்ைிய

வவறு

ஏவதனும்

உடல்நைைின்கைைள் அல்ைது வநாய்ைள் அல்ைது ஆளாைிய விபத்து
ஆைியவற்றின் விவரங்ைள் பின்வருைாறு வைட்ைப்படுைின்றன:

i. உடல்நைைின்கை / ைாயம் ைற்றும் சிைிச்கசயின் தன்கை
ii. முதல் சிைிச்கசயின் வததி
iii.ைவனித்துக்கைாண்ட ைருத்துவரின் கபயர் ைற்றும் முைவரி
iv. முழுகையாை குணைானதா
6. ைாப்பீடு

கபறுபவர்

ைாப்பீட்டாளர்ைளிடம்

அறிவிக்ைப்பட

வவண்டிய

ஏவதனும் கூடுதல் உண்கைைகளயும் ைற்றும் ைருத்துவ ைவனிப்பு
வதகவப்படக்கூடிய
இருத்தல்

ஏவதனும்

அல்ைது

உடல்நைைின்கை

இருப்பதற்ைான

அல்ைது

ஏவதனும்

ைாயம்

சாத்தியம்

ஆைியவற்கற அறிந்திருந்தால் அவற்கறயும் கதரிவிக்ை வவண்டும்.
7. அப்படிவம் ைடந்தைாை ைாப்பீடு ைற்றும் ஈடுவைாரல் வரைாறு ைற்றும்

வவறு ஏவதனும் ைாப்பீட்டாளருடனான தற்வபாகதய கூடுதல் ைாப்பீடு
ஆைியகவ கதாடர்பான வைள்விைகளயும் உள்ளடக்கும்.

8. முன்கைாழிபவரால்

கைகயழுத்திடப்படும்

அம்சங்ைள் ைவனிக்ைப்பட வவண்டும்.

9. ைாப்பீடு

ஏவதனும்
அல்ைது

கபறுபவரின்

உடல்

அல்ைது

உடல்நைைின்கைைகள
ைவனிக்ைக்கூடிய

பிரைடனத்தின்

ைன

எந்த

ஏவதனும்

நைத்கத

வநரத்திலும்

சிறப்பு

பாதிக்கும்

ைவனித்த

ைருத்துவைகன

/

ைருத்துவரிடைிருந்து ைருத்துவரீதியான தைவல்ைகள ைாப்பீட்டாளர்
கபற ைாப்பீடு கபறுபவர் ஒப்புக்கைாண்டு அதிைாரைளிக்ைின்றார்.
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10. ைாப்பீடு கபறுபவர் படிவத்தின் ஒரு பகுதியாை இருக்கும் தைவல்

ஏட்கட படித்தார் என்றும் விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைகள
ஒப்புக்கைாள்ள தயாராை இருக்ைிறார் என்றும் உறுதி கசய்ைிறார்.

11. பிரைடனம்

ஒப்பந்த

அடிப்பகடயில்

அறிக்கைைள்

ைற்றும்

முன்கைாழிவுப் படிவம் ஆைியவற்றின் உண்கைநிகை கதாடர்பான
வழக்ைைான உத்திரவாதத்கத உள்ளடக்குைின்றது.
மருத்துவ சைள்விப்பட்டியல்
முன்கைாழிவுப்

படிவத்தில்

ஏவதனும்

எதிர்ைகற

ைருத்துவ

வரைாறு

இருந்தால், ைாப்பீடு கபறுபவர் நீரிழிவு வநாய், உயர் இரத்த அழுத்தம்,
கநஞ்சு

வைி

அல்ைது

இதயத்தகசயிரத்த

இதய

அகடப்பு

இரத்தப்

வபான்ற

பற்றாக்குகற

வநாய்ைள்

அல்ைது

கதாடர்பான

ஒரு

நிரப்பப்படும்

ஒரு

விரிவான வைள்விப்பட்டியகை முழுகை கசய்ய வவண்டும்.
இகவ

ஒரு

ஆவைாசகனயளிக்கும்

ைருத்துவரால்

படிவத்தால் ஆதரிக்ைப்பட வவண்டும் இந்த படிவம் நிறுவனத்தின் குழு
ைருத்துவரால்

கூர்ந்தாய்வு

கசய்யப்படும்,

அவரின்

ைருத்து,

ஏற்பு,

விைக்ைீ டு வபான்றவற்றின் அடிப்பகடயில் இறுதி முடிவு எடுக்ைப்படும்.
முன்கைாழிவுப் படிவம் ைற்றும் அதன் பிற்வசர்க்கைைள் ஆைியவற்றின்
நைல்ைள்

பாைிசி

கபறுபவருக்கு

ஆவணத்துடன்

அவரின்

இகணக்ைப்பட்டு,

பதிவுைளுக்ைாை

ஐஆர்டிஏஐ நிர்ணயித்துள்ளது.

அனுப்பப்பட

அகவ

ைாப்பீடு

வவண்டும்

என

2. இகடத்தரைரின் பங்கு
இகடத்தரைருக்கு இரண்டு ைட்சிைகளப் பற்றிய கபாறுப்பும் இருக்ைிறது
அதாவது ைாப்பீடு கபறுபவர் ைற்றும் ைாப்பீட்டாளர்
ஒரு

முைவர்

ைற்றும்

அல்ைது

ைாப்பீடு

கசயல்படுபவர்,

ஒரு

தரைர்,

கபறுபவருக்கு

அபாயத்கத

பற்றிய

அதாவது

ைாப்பீட்டு

ைத்தியில்
எல்ைா

நிறுவனம்

இகடத்தரைராை

தைவல்ைளும்

ைாப்பீடு
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கபறுபவரிடைிருந்து

ைாப்பீட்டாளருக்கு

அளிக்ைப்பட்டதா

என்பகத

உறுதிப்படுத்தும் கபாறுப்கப உள்ளவராைிறார்.
ஐஆர்டிஏஐ

விதி

வாடிக்கையாளரிடம்

இகடத்தரைருக்கும்

கபாறுப்பு

உண்டு என்று கூறுைிறது.
முக்ைியமானகவ
வாய்ப்பாளரிடம் இகடத்தரைருகடய ைடகம
ஐஆர்டிஏஐ
அல்ைது

விதி

கூறுவது

அதன்

முைவர்

முன்கைாழியப்பட்ட
தைவல்ைகளயும்
வாய்ப்பாளர்,

என்னகவன்றால்
அல்ைது

ைாப்பீடிற்ைான

வவறு

இகடயாளர்,

அகனத்து

வாய்ப்பாளரிடம்
அவர்

ைாப்பீட்டாளர்

“ஒரு

தருவார்ைள்.

வதகவைளுக்கு

ஏற்ப

அடிப்பகட
இகதகவத்து

நல்ை

ைாப்பீகட

வதர்ந்கதடுப்பார்.
ஒரு வாய்ப்பாளர் தன் ைாப்பீட்டாளர் அல்ைது முைவர் அல்ைது ைாப்பீடு
இகடத்தரைரின்

அறிவுகரகய

சார்ந்திருந்தால்,

அந்த

நபர்

வாய்ப்பாளரிடம் நடுநிகையாை அறிவுகர கூறவவண்டும்.

ஏசதனும்

ைாரணத்திற்ைாை,

ேம்பந்தப்பட்ட

கேய்யப்படாவிட்டால்,

தாள்ைள்

முன்கமாழிவு

முன்கமாழிவு

மற்றும்

வாய்ப்பாளரால்
படிவத்தின்

அத்துடன்

பூர்த்தி

இறுதியில்

ஒரு

ோன்ைிதழ் கவக்ைப்படலாம். அதில் படிவத்தின் உட்கபாருள் நன்கு
விளக்ைப்பட்டது

முக்ைியத்துவத்கத
குைிப்பிடப்படும்.”

எனவும்

ஒப்புதல்

முழுகமயாை

அளித்த

ஒப்பந்தத்தின்

புரிந்துகைாண்டதாைவும்
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முன்கமாழிவிற்கு ஒப்புதல் அளித்தல் (ஏற்பளிப்பு)

E.

ஒரு பூர்த்தி கசய்யப்பட்ட முன்கைாழிவு படிவம் கபாதுவாை பின்வரும்
தைவல்ைகள அளிக்கும் என்பகத நாம் பார்த்திருக்ைிவறாம்:
 ைாப்பீடு கபறுபவரின் விவரங்ைள்
 ைாப்பீடு கசய்யப்படும் விஷயத்கதப் பற்றிய விவரங்ைள்
 வதகவப்படும் ைாப்பீடின் வகை
 கபாருள்சார்ந்த அம்சங்ைள் பற்றி வநர்ைகற ைற்றும் எதிர்ைகற
விவரங்ைள்

 ைாப்பீடு ைற்றும் இழப்பின் முந்கதய வரைாறு
அபாயத்தின்

இயல்பு

ஏற்றுக்கைாள்வதற்கு
ைருத்துக்ைணிப்கப
முன்கைாழிவு

ைற்றும்

ைதிப்கப

முன்பாை,

சார்ந்து,

ைாப்பீட்டாளர்

கசய்யைாம்.

ஒரு

அபாயத்கத

முன்-பரிவசாதகன

உடல்நைக்

வழக்ைில், ைாப்பீட்டாளர் வருங்ைாை

ைாப்பீட்டு

வாடிக்கையாளகர

எ.ைா. 45 வயதுக்கு அதிைைானவகர ஒரு ைருத்துவரிடம் ைற்றும் /
அல்ைது

ைருத்துவ

இருக்ைின்ற

வசாதகனக்ைாை

தைவல்ைகள

ஆவைாசிக்ைப்பட்டிருக்கும்

சார்ந்து

அனுப்பைாம்.

ைற்றும்,

வழக்குைளில்,

முன்கைாழிவில்

ைருத்துவ

ைருத்துவ

பரவசாதகன

அறிக்கை

ைற்றும்

ைருத்துவரின் பரிந்துகரகய சார்ந்து, ைாப்பீட்டாளர் முடிகவ எடுப்பார்.
சிை

சையம்,

வருங்ைாை வாடிக்கையாளரிடம்

இருந்து வைலும்

ஒரு

கூடுதல்

தரப்படுவது

ைாப்பீட்டாளர்,

ைருத்துவ

வரைாறு

வைள்வித்தாளும்
அபாய

ைாரணிக்கு

திருப்திைரைாை

எவ்வளவு

இல்ைாவிட்டால்,

தைவல்ைகள

வதகவ.

அதன்

விகைகய

கபற

பிறகு,

நிர்ணயிக்ை
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வவண்டும்

என்று

ைாரணிைளுக்கு

தீர்ைானிப்பார்

ைற்றும்

பல்வவறு

வசாதகன

ஏற்ப ப்ரீைியத்கத ைணக்ைிடுவார். இது பிறகு ைாப்பீடு

கபறுபவரிடம் கதரிவிக்ைப்படும்.
முன்கைாழிவுைள்

ைாப்பீட்டாளரால்

கசயல்படுத்தப்படும்

ைற்றும்

வவைத்துடனும்

அகனத்து

திறகையுடனும்

முடிவுைளும்,

கபாருத்தைான

ைாைத்திற்குள் எழுத்து மூைம் கதரிவிக்ைப்படும்.
ஏற்பளிப்பு மற்றும் முன்கமாழிவுைள் கேயல்படுத்தல்

ைாப்பீடிற்கு

ஏற்பளித்தல்:

நாட்ைளுக்குள்,

ஐஆர்டிஏஐ

நிறுவனம்

கநைிமுகைைளின்படி,

இந்த

15

முன்கமாழிகவ

கேயல்படுத்தசவண்டும். முைவர், இந்த ைாலவரிகேைகள ைவனித்து,
பின் கதாடர்ந்து, வாய்ப்பாளர்/ைாப்பீட்டு கபறுபவரிடம் சதகவப்படும்

சபாது வாடிக்கையாளர் சேகவ மூலம் கதாடர்பு கைாள்ளசவண்டும்.
முன்கமாழிகவ கூர்ந்தாய்வு கேய்து ஏற்பளிக்ைப்படுவகதப் பற்ைி
தீர்மானிக்கும் முழு கேயல்முகையும் ைாப்பீடு ஏற்பளித்தல் என்று
அகழக்ைப்படுைிைது.
சுய-பரீட்கே 7

கநறிமுகறைளுக்கு

ஏற்ப,

ஒரு

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

ஒரு

ைாப்பீட்டு

முன்கைாழிகவ __________நாட்ைளுக்குள் கசயல்படுத்தவவண்டும்.
I. 7 நாட்ைள்
II. 15 நாட்ைள்
III. 30 நாட்ைள்
IV. 45 நாட்ைள்
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F. தைவல் ஏடு
ஒரு

தைவல்

ஏடு

வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைாை

என்பது
ைாப்பீட்டாளர்

ைாப்பீட்டின்
அல்ைது

எதிர்ைாை

அவரின்

சார்பாை

கவளியிடப்படும் ஒரு ஆவணைாகும். இது வழக்ைைாை ஒரு சிற்வறடு

அல்ைது துண்டுப் பிரசுரம் வபான்ற வடிவில் இருக்கும் வைலும் இது
எதிர்ைாை

வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைாை

அறிமுைப்படுத்தும்
கவளியீடு

வநாக்ைத்கதக்

ைாப்பீட்டுச்

சட்டம்,

ஒரு

கைாண்டுள்ளது.
1938

ைற்றும்

தயாரிப்கப

தைவல்

ஏட்டின்

ஐஆர்டிஏஐ-ன்

பாைிசிதாரர்ைளின் நைன் பாதுைாப்பு ஒழுங்குமுகறைள் ஆைியவற்றால்
ைட்டுப்படுத்தப்படுைின்றது.

ஏவதனும் ைாப்பீட்டுத் தயாரிப்பின் தைவல் ஏடு பைன்ைளின் வநாக்ைம்,
ைாப்பீட்டு ைாப்பின் அளவு ஆைியவற்கற கதளிவாை குறிப்பிட வவண்டும்
வைலும்

ைாப்பீட்டு

ைாப்பின்

உத்திரவாதங்ைள்,

விைக்ைீ டுைள்

ைற்றும்

நிபந்தகனைகள கதளிவான முகறயில் விளக்ை வவண்டும்
ஆயுள்

ைாப்பீடு

(இைாபங்ைளுடன்)

எனில்,
அல்ைது

தயாரிப்பு
பங்வைற்ைாைல்

இல்ைாைல்) என்பகத குறிப்பிட வவண்டும்.

அதில்
இருக்ைிறதா

பங்வைற்ைிறதா
(இைாபங்ைள்

தயாரிப்பில் உள்ள அனுைதிக்ைப்படும் கரடர்ைளும் (இகணப்பு ைாப்புைள்
எனவும்

அகழக்ைப்படுைிறது)

தங்ைளின்

ஆதாய

வநாக்ைத்துடன்

கதளிவாை குறிப்பிடப்பட வவண்டும். வைலும் அகனத்து கரடர்ைளின்

ப்ரீமியம் ஒன்ைிகணந்து, முதன்கம தயாரிப்பின் ப்ரீமியத்தின் 30%க்கு மிைாமல் இருக்ை சவண்டும்.
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ஒரு

தைவல்

ஏடு

கதரிவிக்கும்

ைற்ற

இவற்கற உள்ளடக்கும்:
A. கவவ்வவறு

வயது

குழுக்ைள்

வயதுகடயவர்ைளுக்ைான
ஏவதனும் வவறுபாடுைள்

முக்ைியைான

அல்ைது

ைாப்புைள்

கவவ்வவறு

ைற்றும்

விவரங்ைள்

உள்நுகழயும்

ப்ரீைியத்தில்

உள்ள

B. பாைிசியின் புதுப்பிக்கும் விதிமுகறைள்
C. பல்வவறு சூழ்நிகைைளின் ைீ ழ் கபாருந்தும் ஏவதனும் தள்ளுபடிைள்
அல்ைது ஏற்றுத்கதாகை பற்றிய விவரங்ைள்

D. ப்ரீைியம் உள்ளிட்ட பாைிசி விதிமுகறைளில் ஏவதனும் திருத்தம்
அல்ைது ைாற்றத்திற்ைான சாத்தியம்

E. அவத

ைாப்பீட்டாளருடனான

புதுப்பிப்புைள்,

முன்கூட்டிய

விரும்பத்தக்ை

வபான்றகவைளுக்ைாை

உள்நுகழவு, கதாடரும்

ஈடுவைாரல்

அனுபவங்ைள்

பாைிசிதாரர்ைளுக்கு

பரிசளிக்கும்

வநாக்ைத்துடன் அளிக்ைப்படும் ஏவதனும் ஊக்ைத்கதாகைைள்
F. அதன்

அகனத்து

உடல்நைக்

கசல்ைக்கூடியகவைள்,
உள்ள

அதாவது

ைாப்பீட்டாளரிடம்

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீடு

கதாடர்ந்து

பாைிசிைளும்
கபறுபவர்

கபற்ற

அவத

எடுத்துச்

ஏற்ைனவவ

பைன்ைளுடன்

அவத வபான்ற ைாப்கப வழங்கும் ஏவதனும் ைற்ற ைாப்பீட்டாளரிடம்

இந்த பாைிசிைகள புதுப்பித்துக்கைாள்ள முடியும் என கதரிவிக்கும்
ஒரு பிரைடனம்.
உடல்நலக்

ைாப்பீடுைளின்

உடல்நலக்

ைாப்பீட்டுத்

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

தயாரிப்புைள்

வழக்ைமாை

பற்ைிய

தைவல்

தங்ைளது
ஏடுைகள

கவளியிடுவார்ைள். அம்மாதிரியான நிகலகமைளில் முன்கமாழிவுப்
படிவம்

வாடிக்கையாளர்

ஒப்புக்கைாள்ைிைார்

தைவல்

என்பகத

அைிக்கைகய கைாண்டிருக்கும்.

ஏட்கடப்

கதரிவிக்கும்

படித்து

அதகன

ஒரு

பிரைடன
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G.

ப்ரீமியம் ரேீது

வகரயகை

ப்ரீமியம்
ைாப்பீடு

என்பது,

ைாப்பீடு

கேய்வதற்ைாை

ஒப்பந்தத்தின்

ைாப்பீட்டாளருக்கு

ைீ ழ்,

ஒரு

ைாப்பீடு

கேலுத்தப்படும் ைருதுகை அல்லது கதாகையாகும்.

கபாருகள

கபறுபவரால்

1. ப்ரீைியத்கத முன்கூட்டிவய கசலுத்துதல் (ைாப்பீட்டு சட்டம், 1 938ன்
பிரிவு 64 VB)
ைாப்பீட்டுச் சட்டத்தின்படி, ப்ரீமியம் முன்கூட்டிசய, அதாவது ைாப்பீ ட்டு
ஒப்பந்தம் துவங்கும் சததிக்கு முன்பாைசவ கேலுத்தப்படசவண்டும்.
இது

ஒரு

முக்ைியைான

ஏற்பாடு,

இது,

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திற்கு

ப்ரீைியம் ைிகடத்தால் ைட்டுவை ஒரு கசல்ைத்தக்ை ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தம்
முழுகையாக்ைப்படும்

ைற்றும்

அந்த

அபாயத்கத

பாதுைாக்கும்

கபாறுப்பும் ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தால் ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும். இந்த பிரிவு,
இந்தியாவில்

கபாது

ைாப்பீட்டுத்

துகறயின்

சிறப்பு

இயல்கப

விளக்குைிறது.
முக்ைியமானகவ
i. ைாப்பீட்டுச் சட்டம் – 1 938 இன் பிரிவு 64 VB, ப்ரீைியம் முன்கூட்டிவய
கபறப்படும் வகர அல்ைது அளிப்பதாை அச்சாரம் கைாடுப்பது வகர

அல்ைது குறிப்பிடப்பட்ட வகையில் முன்கூட்டிவய கவப்புத்கதாகை
கவக்ைப்படும்

வகர

எந்த

ைாப்பீட்டாளரும்

எந்த

அபாயத்கதயும்

பாதுைாக்கும் கபாறுப்கப ஏற்றுக்கைாள்ளைாட்டார்.
ii. ஒரு ைாப்பீட்டாளரின் சார்பாை ஒரு ைாப்பீட்டு முைவர் ஒரு ைாப்பீட்டு
பாைிசிக்ைான ப்ரீைியத்கத கபற்றுக்கைாள்ளும் வபாது, அகத கபற்ற
இருபத்தி-நாலு ைணி வநரங்ைளுக்குள், வங்ைி ைற்றும் தபால்நிகைய
விடுமுகறைள்

தவிர

ைற்ற

நாட்ைளில்

முழு

ப்ரீைிய

கதாகைகயயும் தன் ைைிஷகன ைழித்துக்கைாள்ளாைல் வங்ைியில்
ைட்டி விடுவார் அல்ைது தபால் வழியாை அனுப்பி விடுவார்.
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iii. ப்ரீைியம்

கசலுத்தப்பட்ட

பணைாைவவா

அல்ைது

வததியிைிருந்து

தான்

ைாவசாகையாைவவா

அபாயத்தின்

பாதுைாப்பு

ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும் என்பதும் குறிப்பிடப்படுைிறது.
iv. ப்ரீைியம் தபால் வழியாை அல்ைது பண அஞ்சல் வழியாை அல்ைது
ைாவசாகையாை

தபால்

அனுப்பப்பட்ட

நாள்

அஞ்சைில்

பதிவு

மூைம்

கசய்யப்பட்ட

அனுப்பப்படும்

முதவை,

வததி

வபாது,

அல்ைது

பணம்

ைாவசாகை

அபாயத்தின்

பாதுைாப்பு

ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்.
v. ைாப்பீடு கசய்தவர், பாைிசிகய ரத்து கசய்வதாவைா அல்ைது அதன்
விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைகள ைாற்றுவதாவைா அல்ைது
வவறு

ைாரணங்ைளாவைா

பணத்கத

திருப்பிக்

கைாடுக்கும்

நிகையில், அது ைாப்பீட்டாளரால் ைாப்பீடு கசய்தவருக்கு வநரடியாை
வைாடிட்ட

அல்ைது

ஆகணக்

ைாவசாகை

மூைைாை

அல்ைது

தபால்/பண அஞ்சல் மூைைாை அனுப்பப்படும். இதன் ரசீகத ைாப்பீடு
கசய்தவரிடைிருந்து ைாப்பீட்டாளர் கபற்றுக்கைாள்ளைாம்.

ைாப்பீடு

கசய்துள்ளவரின் வங்ைி ைணக்ைில் வநரடியாை பணத்கத வபாடுவது
இப்வபாது

நகடமுகறயில்

உள்ளது.

இதுவபான்ற

திருப்பி

அளிக்ைப்படும் பணம், முைவரின் ைணக்ைில் வசர்க்ைப்படாது.
வைவை

குறிப்பிட்ட

ைாதிரி

முன்-கூட்டிவய

ப்ரீைியம்

கசலுத்தல்

நிகையில் விதிவிைக்குைள் இருக்ைின்றன, அகவ ைாப்பீட்டு விதிைள் 58
ைற்றும் 59ல் அளிக்ைப்பட்டிருக்ைின்றன. இதில் ஒன்று 12 ைாதங்ைளுக்கு
வைல்

நடக்கும்

கசலுத்தப்படும்

சந்தர்ப்பங்ைளில்
முடியாத

பிராஜக்ட்

ைாப்பீடுைள்

பாைிசிைளின்
சரியான

ைாரணத்தால்

வழக்கு

ப்ரீைியத்கத

வபான்ற

தவகணயில்

ைற்றகவைளில்

ைாப்பீட்டாளரிடம்

முன்கூட்டிவய

பணம்

குறிப்பிட்ட

தீர்ைானிக்ை

வாடிக்கையாளர்

மூைம்

பராைரிக்ைப்படும் பண கவப்பு ைணக்ைில், வங்ைி உத்தரவாதம் மூைம்
முன்கூட்டிவய அல்ைது பற்று கவக்ைப்பட்வடா பணம் கசலுத்துதலும்
அடங்கும்
2. ப்ரீமியம் கேலுத்தும் முகை
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முக்ைியமானகவ
ைாப்பீட்டு
அல்ைது

பாைிசி

எடுக்ை

விரும்பும்

பாைிசிதாரரால்

நபரால்

ைாப்பீட்டாளருக்கு

கசலுத்தப்படவவண்டிய

கசலுத்தப்படவவண்டிய

ப்ரீைியம் பின்வரும் ஏவதனும் ஒரு முகற மூைம் கசய்யப்படைாம்:
i.

கராக்ைைாை

ii.

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட ஏதாவது வங்ைியின் கசைாவணிக்ைருவிைளான
ைாவசாகை,

வைட்புக்

ைாவசாகைைள்,

பணக்

கைாடுப்பாகண,

இந்தியாவின் ஏதாவது பட்டியல் வங்ைியின் வங்ைிக் ைாவசாகை;
iii.

தபால் பண அஞ்சல்;

iv.

ைடன் அல்ைது பற்று அட்கடைள் (Credit or debit cards);

v.

வங்ைி உத்திரவாதம் அல்ைது கராக்ை கவப்பு;

vi.

இகணயம்;

vii. ஈ-டிரான்ஸ்பர்
viii. முன்கைாழிபவரின்
ைாப்பீடு

அல்ைது

கசய்தவரின்

பாைிசிதாரரின்

ைட்டகளக்கு

ஏற்ப

அல்ைது

வங்ைி

ஆயுள்

டிரான்ஸ்பர்

மூைம் வநரடி க்கரடிட்ைள்;
ix.

அவ்வப்வபாது ஆகணயத்தால் அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட வவறு ஏவதனும்
பணம் கசலுத்தும் முகற;

ஐஆர்டிஏஐ

விதிமுகறைளின்படி, முன்கைாழிபவர்/பாைிசிதாரர் ப்ரீைியம்

கசலுத்துவதற்கு கநட் வபங்ைிங் அல்ைது க்கரடிட்/கடபிட் அட்கடகய
வதர்ந்கதடுத்தால்,
கபயரில்

உள்ள

அந்த
கநட்

ைட்டணம்

வபங்ைிங்

முன்கைாழிபவர்/பாைிசிதாரர்

அல்ைது

க்கரடிட்/கடபிட்

அட்கட

மூைைாை ைட்டும்தான் ப்ரீைியத்கத கசலுத்தவவண்டும்.
சுய-பரீட்கே 8

ப்ரீைியம் ைாவசாகை மூைைாை கசலுத்தப்படுைானால், ைீ வழயுள்ள எந்த
கூற்று உண்கையாகும்?
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I. ைாவசாகை

அனுப்பப்பட்ட

வததியில்

ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்

II. ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தால்

ைாவசாகை

அபாய

பாதுைாப்பு

வங்ைியில்

ைட்டப்பட்ட

வததியிைிருந்து அபாய பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்

III. ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தால்

ைாவசாகை

கபறப்படும்

அபாய பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்

IV. முன்கைாழிபவர்

ைாவசாகைகய

பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்

H.

தந்த

வததியிைிருந்து

வததியிைிருந்து

அபாய

உகை குைிப்புைள் / ைாப்பீட்டு ோன்ைிதழ் / பாலிேி ஆவணம்
உகற குறிப்புைள்

1.

ைாப்பீடு ஏற்பளிப்பு பூர்த்தியகடந்த பின்னர் பாைிசி வழங்ைப்பட சிறிது
ைாைம் எடுக்கும். கபாதுவாை ைாப்பீடிற்ைான ஒப்பந்தப் வபச்சு நீண்ட நாள்
எடுக்கும்

ைற்றும்

பரிவசாதகன

பாைிசியினால்

சரியான

கசய்யப்படும்
பாதுைாப்பு

ப்ரீைியத்கத

சிக்ைைான

நிர்ணயிப்பதற்ைாை

பாைிசிைளில்

அளிக்ைப்படும்

என்பகத

இது

வளாைம்

நடக்ைிறது.

உறுதிப்படுத்தும்

விதைாை பாலிேி தயாரிப்பில் இருக்கும்சபாது அல்லது ைாப்பீ டிற்ைான
ஒப்பந்தப்

சபச்சு

நடக்கும்சபாது,

தற்ைாலிை

அடிப்பகடயில்

பாதுைாப்பு அளிக்ைப்படுவது அவேியம். சிை வநரங்ைளில், ஒரு உகற
குறிப்பிற்கு பதிைாை தற்ைாைிை ைாப்பீட்டு பாதுைாப்கப உறுதி கசய்ைின்ற
ைடிதத்கத ைாப்பீட்டாளர்ைள் அளிப்பார்ைள்.
உகற

குறிப்பில்

முத்திகரயிடப்படாவிட்டாலும்,

உகற

குறிப்பில்

இருக்கும் வாசைம், பாைிசி ைாப்பீடின் வகைக்கு கபாருந்தும் வழக்ைைான
விதிமுகறைள்

ைற்றும்

உறுதிப்படுத்தும்.

வகரயகறைளுக்கு

அபாயத்திற்கு

உட்படும்

உத்திரவாதங்ைள்

என்பகத
ஏவதனும்

இருக்குைானால், உகற குறிப்பில், ைாப்பீடிற்கும் அவத உத்திரவாதங்ைள்
இருக்ைின்றது

என்று

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

கபாருந்தினால்,

சிறப்பு

உட்பிரிவுைள் இருந்தால், உகற குறிப்புைள் அதற்கும் உட்படுத்தப்படும்.
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எ.ைா.

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட

வங்ைி

உட்பிரிவு,

பிரைடனம்

உட்பிரிவு

வபான்றகவ.
உகற குறிப்புைள் முக்ைியைாை ைடல் சார்ந்த ைற்றும் வாைன வகை
வணிைங்ைளில் பயன்படுத்தப்படுைின்றன. நிகறய நிறுவனங்ைள் உகற
குறிப்புைள் பயன்படுத்தப்படுவகத ஊக்குவிப்பவதில்கை. தற்வபாதுள்ள
கதாழில்நுட்பங்ைள்,

பாைிசி

ஆவணத்கத

உடனடியாை

அளிக்கும்

வசதிகய கபற்றிருக்ைின்றன

1. ைாப்பீடின் சான்றிதழ்
சான்று வதகவப்படுைின்ற இடங்ைளில் ைாப்பீடு இருப்பதற்ைான சான்றாை
ைாப்பீடின்

சான்றிதழ்

பயன்படுைிறது.

ைாப்பீடிற்கு, பாைிசியுடன்
வதகவப்படுைின்ற
ோன்ைிதழ்

வசர்த்து

ைாப்பீடு

சபாலீஸ்

வைாட்டார்

சான்றிதழும்

மற்றும்

உதாரணத்திற்கு,

பதிவு

வண்டிைள்

வாைன

சட்டத்திற்கு

வழங்ைப்படும்.

கேய்யும்

இந்த

அதிைாரிைளுக்கு

ோன்ைாை கேயல்படுைிைது.
வாைன ைாப்பீட்டு சான்றிதழ், சம்பந்தப்பட்ட அதிைாரிைளால் கூர்ந்தாய்வு
கசய்யப்பட, எந்த சையத்திலும் வண்டியிவைவய கவக்ைப்பட வவண்டும்
2. பாலிேி ஆவணம்
பாைிசி

என்பது

ைாப்பீடு

ஒப்பந்தத்திற்கு

சான்றாை

அளிக்ைப்படும்

முகறப்படியான ஆவணைாகும். இந்த ஆவணத்தில் இந்திய முத்திகர
சட்டம், 1 899-இன் விதிைளின் படி முத்திகர வபாடப்பட வவண்டும்.
ஐஆர்டிஏஐ
பாதுைாப்பதற்ைாை

ஒழுங்குவிதிைள்
பாதுைாக்கும்

பாைிசிதார்ர்ைளின்
குறிப்பிட்டிருப்பது

கபாது ைாப்பீட்டு பாைிசியில் இருக்ை வவண்டியகவ:

நைகன

என்னகவன்றால்
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i)

ைாப்பீடு கசய்தவருகடய ைற்றும் ைாப்பீடு கபறும் விஷயத்தின்

ைீ து ைாப்பீடுப் பற்றுள்ளள வவறு ஒருவரின் கபயர்(ைள்) ைற்றும்
முைவரி(ைள்)
வங்ைி;
ii)

அதாவது-

கசாத்து

அகடைானம்

கவக்ைப்படும்

ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட கசாத்து அல்ைது பற்றின் முழு விவரிப்பு;

iii) பாைிசியின் ைீ ழ் ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட கசாத்தின் அல்ைது பற்று

உள்ள இடம்/இடங்ைள் ைற்றும் ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட பணத்தின்
ைதிப்புைள்;

iv) ைாப்பீட்டுக் ைாைம்;
v)

ைாப்புத் கதாகைைள்;

vi) இழப்பீடு அளிக்ைப்படும் ஆபத்துைள் ைற்றும் விைக்ைல்ைள்;
vii) கபாருந்தும் ஏதாவது அதிைரிப்பு /குகறப்பு;
viii) கசலுத்தப்படவவண்டிய
தற்ைாைிைைாை

ப்ரீைியம்

ைற்றும்

சரிப்படுத்தக்கூடியதாை

அந்த

இருந்தால்,

ப்ரீைியம்

ப்ரீைியத்கத

சரிப்படுத்துவதற்ைான அடிப்பகட;
ix) பாைிசி விதிமுகறைள், நிபந்தகனைள் ைற்றும் உத்திரவாதங்ைள்;
x)

தற்கசயைாை நிைழ்வு ஏவதனும் ஏற்பட்டு பாைிசியின் ைீ ழ் இழப்பீடு
கபறுவதற்ைான

வாய்ப்பு

கசய்யவவண்டிய கசயல்;

வரும்வபாது

ைாப்பீடு

கசய்பவர்

xi) ைாப்பீடு எடுக்ைப்பட்ட விஷயத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஏவதனும் ஒரு
நிைழ்வு

ஏற்பட்டு

கசய்யப்படும்

ைாப்பீடு

அதற்ைாை

கசய்பவரின்

ஈடுவைாரல்

ைடகைைள்

வநரங்ைளில் ைாப்பீட்டாளரின் உரிகைைள்;

கபறுவதற்ைாை

ைற்றும்

அந்த

xii) ஏவதனும் சிறப்பு நிபந்தகனைள்;
xiii) திரித்துக்
அல்ைது

கூறுதல்,

ஏைாற்றுதல்,

ைாப்பீட்டாளருக்கு

உண்கைைகள
ஒத்துகழப்பு

ஆைியவற்றால் பாைிசிகய ரத்து கசய்யும் ஏற்பாடு;

ைகறத்தல்
தராததால்
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xiv) பாைிசி சம்பந்தப்பட்ட எல்ைா தைவல்ைளும் அனுப்பப்படவவண்டிய
ைாப்பீடு கசய்பவரின் முைவரி;

xv) கரடர்ைள் இருக்குைானால் அவற்றின் விவரங்ைள்;
xvi) குகறபாடுைகள தீர்க்கும் கசயல்முகற ைற்றும் ஓம்பட்ஸ்வைன்
முைவரி பற்றிய விவரங்ைள்
ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டாளரும்,

ைாப்பீடு

கபறுபவரிடம்

(the

insured),

பாைிசியின் கபயரில் ஈடு வைாருவது வபாை வரக்கூடிய வதகவைகள
கசய்வதற்கு

ஈடுவைாரகை

வதகவயானவற்கற

பூர்த்தி

கசய்வது

ைாப்பீட்டாளரிடைிருந்து

சீக்ைிரைாை

பின்பற்றவவண்டிய கசயல்முகறைகளயும்

பற்றியும்

அவர்

கபறுவதற்கு

பற்றியும் அவ்வப்வபாது

அறிவிக்ை வவண்டும்.
சுய-பரீட்கே 9

பின்வரும் கூற்றுைளில் எது உகற குறிப்புைகளப் பற்றிய உண்கைகய
கூறுைிறது?
I. உகற

குறிப்புைள்

பயன்படுத்தப்படுைின்றன

II. உகற

குறிப்புைள்

முக்ைியைாை

முக்ைியைாை

பிரிவுைளிலும் பயன்படுத்தப்படுைின்றன

III. உகற

குறிப்புைள்

ஆயுள்

எல்ைா

முக்ைியைாை

ைாப்பீடில்

கபாது

ஆவராக்ைிய

ைாப்பீட்டு
ைாப்பீடில்

பயன்படுத்தப்படுைின்றன
IV. உகற

குறிப்புைள்

முக்ைியைாை,

கபாது

ைாப்பீட்டின்

ைடல்

சார்ந்த

ைற்றும் வாைனப் பிரிவுைளில் பயன்படுத்தப்படுைின்றன
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I.

நிபந்தகனைள் மற்றும் உத்திரவாதங்ைள்

இங்வை,

பாைிசி

முக்ைியைான

வார்த்கதைளில்

கசாற்ைகள

பயன்படுத்தப்படும்

விளக்குவது

இரண்டு

முக்ைியைானதாகும்.

இகவ

நிபந்தகனைள் ைற்றும் உத்திரவாதங்ைள் என அகழக்ைப்படுைின்றன.
நிபந்தகனைள்

1.
ஒரு

நிபந்தகன

என்பது

உடன்படிக்கையின்

அடிப்பகடகய

உருவாக்கும் ஒரு ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ஒரு முன்வனற்பாடு
ஆகும்.

உதாரணங்ைள்:
i.

கபரும்பாைான

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைளில்

நிபந்தகனைளில் ஒன்று குறிப்பிடுவதாவது:
ஈடுவைாரல்

ஏவதனும்

முகறயில்

உள்ள

நிகையான

வைாசடியானதாை

இருந்தால்

அல்ைது ஏவதனும் வபாைியான பிரைடனம் கசய்யப்பட்டால் அல்ைது
வபாைி

ஏவதனும்

பிரைடனம்

வைாசடியான

ைாப்பீட்டாளரால்
ஏவதனும்

ஆதரவாை

பயன்படுத்தப்பட்டால்

கபாருட்ைள்

பயன்படுத்தப்பட்டால்

பைகனப்

கபற

ைாப்பீடு

அல்ைது

அல்ைது

கபறுபவர்

அல்ைது

சாதனங்ைள்

பாைிசியின்
சார்பாை

ைீ ழ்

வவறு

யாராவது கசயல்பட்டால் அல்ைது வவண்டுகைன்வற கசய்யப்படும்

கசயைால் இழப்பு அல்ைது வசதம் ஆைியகவ நிைழ்ந்தால் அல்ைது
ைாப்பீடு கசய்பவரின் வசதிக்ைாை இழப்பு அல்ைது வசதம் ஆைியகவ
கசய்யப்பட்டால்,

இந்த

பாைிசியின்

ைீ ழ்

எல்ைாப்

பைன்ைகளயும்

அவர்ைள் இழப்பார்ைள்.
ii.

ஒரு உடல்நை பாைிசியில் உள்ள ஈடுவைாரல் கதரிவிப்பு நிபந்தகன
இவ்வாறு குறிப்பிடைாம்:

222

ஈடுவைாரல் ைருத்துவைகனயிைிருந்து கவளிவயறிய வததியிைிருந்து
குறிப்பிட்ட

இருப்பினும்,

நாட்ைளுக்குள்
ைாப்பீடு

தாக்ைல்

கசய்யப்பட

கபறுபவர்

வவண்டும்.

பரிந்துகரக்ைப்பட்ட

ைாை

வரம்பிற்குள் தனக்ைாை அல்ைது வவகறாருவருக்ைாை ஈடுவைாரகை
கதரிவிப்பது
அந்த

அல்ைது

தாக்ைல்

சூழ்நிகைைள்

அம்ைாதிரியான

நிகைகைைளில்

கசய்வது

நிறுவனத்திற்கு

ைடுகையான

இந்த

சாத்தியைில்ைாதவபாது,

திருப்திைரைாை

துன்பம்

நிபந்தகனயின்

எடுத்துக்கைாள்ளப்படைாம்.

இருந்தால்

இருக்கும்

உரிகைதுறப்பு

தீவிரைான
ைருத்தில்

ஒரு தீ பாைிசியில் உள்ள “சராசரி” நிபந்தகன குறிப்பிடுவதாவது:

iii.

ைாப்பீடு கபறுபவரின் கசாத்து ஏவதனும் தீ விபத்தின் வபாது அல்ைது
வவறு

ஏவதனும்

அல்ைது

வசதம்

கசய்யப்பட்ட
ைீ தித்

அபாயத்தின்

ஆைியவற்றின்

கதாகையின்

கதாகைக்ைாை

ைாப்பீட்டாளராை
அளகவ

வபாது

ைதிப்கப

ைாப்பீடு

கசயல்பட்டு,

தாவன

வைற்பட்டிருந்தால்,

ஏற்படும்

கைாத்த

விட

ைதிப்பு

அதிைைாை

கபறுபவவர

இழப்பின்

ஏற்றுக்கைாள்ள

பாைிசியின்

ஏவதனும்

ஒரு

ைாப்பீடு

இருந்தால்,

தன்

கசாந்த

விைிதப்படியான

வவண்டும்.

ஒவ்கவாரு

அழிவு

ஒன்றுக்கு

கபாருளும்

இந்த

நிபந்தகனக்கு தனித்தனியாை உட்படும்.
நிபந்தகனயின்

ைீ றல்

என்பது

ைாப்பீட்டாளரின்

ைருத்தின்படி

பாைிசிகய கசல்ைாததாை ஆக்குைின்றது. எடுத்துக்ைாட்டாை தரைான
தீ பாைிசி நிபந்தகனைளில் ஒன்று பின்வருைாறு கவளிப்பகடயாை
குறிப்பிடுைின்றது:
அல்ைது

ஏவதனும்

பிரைடனம்

அளிக்ைாகை

பாைிசி கசல்ைாததாை ஆகும்.
J.

திரித்துக்கூறுதல், தவறான
வபான்ற

விவரிப்பு

நிைழ்வுைளின்

வபாது

2. உத்திரவாதங்ைள்

ஒப்பந்தத்தின் ைீ ழ் ைாப்பீட்டாளரின் ைடப்பாகட குகறப்பதற்கு ைாப்பீட்டு
ஒப்பந்தத்தில்

உத்திரவாதங்ைள்

பயன்படுத்தப்படுைின்றன.

இன்னகை
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குகறப்பதற்கு

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

கபாருத்தைான

உத்திரவாதங்ைகள

அகைப்பார்ைள். உத்திரவாத்த்துடன், ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு ைட்சி,
அதாவது

ைாப்பீடு

கசய்பவர்,

சிை

ைடகைைகள

வவண்டிய

ைாப்பீட்டாளரின்

ைடப்பாடு

ஒத்துகழத்து

கசயல்படும்

உத்திரவாதங்ைள்,

குறிப்பிட்ட

இந்த

சையத்திற்குள்

இணங்ை

ஏற்றுக்கைாள்ளவவண்டும்

ைற்றும்

ைடகைைளுக்கு

விதத்கத

அபாயத்கத

ைாப்பீடு

கபாருத்து

நிர்வாைம்

கசய்பவர்
இருக்கும்.

கசய்வதில்

ைற்றும்

குகறப்பதில் முக்ைிய பங்கை வைிக்ைின்றன.
உத்திரவாதம் என்பது ஒப்பந்தத்கத கசல்லுபடியாக்குவதற்கு, இணங்ை
வவண்டிய

நிபந்தகன

குறிப்பிடப்பட்டிருக்ைிறது.
இல்கை.

அது

இரண்டின்

உகற

ஒரு

என்று

பாைிசியில்

உத்திரவாதம்
குறிப்புைள்

பாைைாகும்.

என்பது

ைற்றும்

இது

திட்டவட்டைாை

தனியான

பாைிசி

ஒப்பந்தத்திற்கு

ஆவணம்

ஆவணம்

ஆைிய

முன்ைாதிரியாை

இருக்கும் நிகையாகும். அது அபாயத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டு இருந்தாலும்
இல்ைாவிட்டாலும், அது ைட்டாயைாை பின்பற்றப்படவவண்டும்.
உத்திரவாதம்

அத்துைீ றப்பட்டால்,

அது

இழப்பிற்ைான

ைாரணைாை

கதளிவாை நிரூபிக்ைப்படாவிட்டாலும், ைாப்பீட்டாளர்ைளின் விருப்பப்படி
பாைிசி

கசல்ைத்தைாததாைி

உத்திரவாதத்தின்

விடக்கூடும்.

ஆயினும்,

நகடமுகறயில்,

அத்துைீ றலுக்ைான

ைாரணம்

கதாழில்நுட்பரீதியானதாை இருந்தாலும், அது எந்த வழியிலும் இழப்கப
ஏற்படுத்தாவிட்டாலும், ைாப்பீட்டாளர்ைள் தங்ைள் உசிதப்படி அந்த ஈடு
வைாரல்ைகள

நிறுவன

வழிமுகறைளுக்கு
விஷயத்தில்,

ஏற்ப

இழப்புைள்

பாைிசியின்

அவற்கற
சைரச

விதிமுகறைள்

கசயல்படுத்தைாம்.

ஈடுவைாரல்ைளாை

இது

ைற்றும்

வபான்ற

ைருதப்படுைின்றன

ைற்றும் ஈடுவைாரைில் அதிை சதவதம்
ீ
வழங்ைப்பட்டாலும் 100 சதவதம்
ீ
தரப்படுவதில்கை.
அ)

தீ

ைாப்பீ டுைளுக்ைான

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன

உத்திரவாதங்ைள்

ைீ சழ
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உத்திரவாதம்

அளிக்ைப்பட்டிருந்தால்,

விகளவிக்ைக்கூடிய

எந்த

பாைிசி

கபாருட்ைளும்

ைாைத்தில்
ைாப்பீடு

இன்னல்

கசய்யப்படும்

இடத்தில் வசைித்து கவக்ைப்படக்கூடாது.
அகமதியான அபாயம்: உத்திரவாதம் அளிக்ைப்பட்டிருந்தால், ைாப்பீடு
கசய்யப்பட்ட இடத்தில் கதாடர்ச்சியாை 30 நாட்ைளுக்கு அல்ைது அதற்கு
வைல் தயாரிப்பு கசயல்ைள் கசய்யப்படக்கூடாது.
ேிைகரட்
அந்த

ஃபில்டர்

இடத்தில்

தயாரித்தல்: உத்திரவாதம்
300C-க்கு

ைீ வழ

அளிக்ைப்பட்டிருந்தால்,

தீப்பற்றக்கூடிய

எந்த

ைகரப்பானும்

பயன்படுத்த/வசைிக்ைப்படக்கூடாது
ஆ) ைடல் ோர்ந்த ைாப்பீ டில்,

உத்திரவாதம் என்பது பின்வருமாறு

வகரயறுக்ைப்படுைிைது: “ஒரு உறுதிகைாழியடங்ைிய உத்திரவாதத்தில்,
உறுதிப்படுத்துபவர் ஏற்றுக்கைாள்ளும் உத்திரவாதத்தில் அவர் கூறுவது,
ஒரு விஷயம் நடக்கும் அல்ைது நடக்ைாது, அல்ைது ஒரு நிகை பூர்த்தி
கசய்யப்படும்,

அல்ைது

குறிப்பிட்ட

உண்கை

ஒத்துக்கைாள்ைிறார் அல்ைது ைறுக்ைிறார்”

நிகைைள்

ைடல் ோர்ந்த ேரக்கு ைாப்பீ டில் (Marine Cargo Insurance),
பூசப்பட்ட

கபட்டிைளில்

கவக்ைப்படும்

கபாருட்ைளுக்கு

இருப்பகத

தைரத்தால்
(எ.ைா.வதநீர்)

உத்திரவாதம் அளிக்ைப்படும்.
ைடல் ோர்ந்த ைப்பல் கவளிசுவர் ைாப்பீ டில்

(Marine Hull insurance),

உத்திரவாதம்

கபற்ற

குறிப்பிட்ட

அளிப்பதன்
இடத்தில்

ஒப்புக்கைாண்ட
அளிக்கும்.

மூைம்,

கசல்ைாவிட்டால்,

அபாயத்கத
உத்திரவாதம்

ஒப்புக்கைாண்ட

ைாப்பீகட

அபாயம்

பற்றிய

இழப்பீடு

அறிகவ

அத்துைீ றப்பட்டால்,
ைாற்றப்படும்

ைற்றும்

ைப்பல்

ஒரு

அளிப்பதாை

ைாப்பீட்டாளருக்கு
துவக்ைத்தில்
அத்துைீ றப்பட்ட

நாளிைிருந்து கூடுதைான ைடப்பாடுைளிைிருந்து விைைிக்கைாள்வதற்கு
ைாப்பீட்டாளர் அனுைதிக்ைப்படுவார்.
இ) கபருங்கைாள்கள ைாப்பீ டில் (Burglary Insurance), கசாத்து இருபத்தி
நாலு

ைணி

வநரங்ைளும்

ைாவைாளியால்

ைவனிக்ைப்படுவதற்ைாை

உத்திரவாதம் அளிக்ைப்படும்.
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விகை, விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் ஆைியகவ, பாைிசியுடன்
இகணக்ைப்பட்ட

உத்திரவாதங்ைளுக்கு

இணங்ைினால்

ைட்டுவை

ஒவர

ைாதிரி கதாடர்ந்து இருக்கும்.
சுய-பரீட்கே 10

ஒரு

உத்திரவாதத்துடன்

சம்பந்தப்படுத்தி,

ைீ வழயுள்ள

எந்த

கூற்று

சரியானதாை இருக்கும்?
I. உத்திரவாதம்
நிகை

பாைிசியில்

கதரிவிக்ைப்படாைல்

கசயல்படுத்தப்படும்

II. உத்திரவாதம் பாைிசியில் திட்டவட்டைாை கதரிவிக்ைப்படும் நிகை
III. ஒரு

உத்திரவாதம்

என்பது

ஒரு

பாைிசியில்

திட்டவட்டைாை

கதரிவிக்ைப்பட்ட ஒரு நிகையாகும் ைற்றும் ைாப்பீடு கசய்பவருக்கும்
தனியாை

கதரிவிக்ைப்படும்

பகுதியாை இருக்ைாது.

ைற்றும்

பாைிசி

ஆவணத்தின்

ஒரு

IV. ஒரு உத்திரவாதம் அத்துைீ றப்பட்டால், அது அபாயம் ஏற்பட ஒரு
ைாரணைாை இல்ைாத வகர அதற்ைான இழப்பீடு அளிக்ைப்படைாம்
G. சமற்குைிப்புைள்
பாைிசிைகள

தரைான

பழக்ைைாகும்; இதில்
தவிர்க்ைப்படும்.

வடிவத்தில்

சிை

ஆபத்துைள்

வழங்குவது

ைாப்பீட்டாளர்ைளின்

உட்படுத்தப்படும்

ைற்றும்

சிை

வகரயகை

வழங்ைப்படும்சபாது,

பாலிேியின்

விதிமுகைைள்

மற்றும்

நிபந்தகனைள் மாற்ைப்படசவண்டுமானால், அது சமற்குைிப்பு என்ை
ஆவணம்

மூலம்

கேய்யப்படுைிைது.

திருத்தல்ைள்/மாற்ைங்ைகள

அகமத்து

இது பாைிசியுடன் இகணக்ைப்படும் ைற்றும் அதன் பாைைாை இருக்கும்.
பாைிசி ைற்றும் வைற்குறிப்பு இரண்டும் வசர்ந்து ஒப்பந்தத்தின் சான்றாை
அகையும்.

பாைிசி

ைாைத்தில்

ைாற்றங்ைள்/திருத்தல்ைகள

பதிவு

கசய்வதற்ைாை வைற்குறிப்புைள் வழங்ைப்படைாம்
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அடிப்பகட தைவல்ைள் ைாறும்வபாகதல்ைாம், ைாப்பீடு கசய்பவர் ைாப்பீடு
நிறுவனத்திடம் அகத கதரிவிக்ை வவண்டும் ைற்றும் நிறுவனம் இகத
குறித்துக்கைாண்டு, அகத ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் பாைைாை வைற்குறிப்பு
மூைம் வசர்த்து அகத கசயல்படுத்துவார்.
பாைிசியின்

ைீ ழ்

வதகவப்படும்

சம்பந்தப்படுபகவயாகும்:
i)

வைற்குறிப்புைள்

இவற்றுடன்

ைாப்புத்கதாகையில் வவறுபாடுைள் /ைாற்றங்ைள்

ii) விற்பகன,

அகடைானம்

வபான்றவற்றால்

ைாப்பீடுப்பற்று

ைாற்றப்படுதல்.
iii) கூடுதல்

ஆபத்துைளுக்கு

இழப்பீடு

நீட்டுதல்/ பாைிசி ைாைத்கத நீட்டுதல்

iv) அபாயத்தில்

ைாற்றம்,

அளிப்பதற்கு

உதாரணத்திற்கு,

ைாப்பீகட

ைட்டகைப்பு

ைாற்றம்,

அல்ைது தீ ைாப்பீடில் ைட்டிடத்தில் ஆட்ைள் வசிப்பதில் ைாற்றம்.
v) வவறு இடத்திற்கு கசாத்கத இடம் ைாற்றுதல்
vi) ைாப்பீகட ரத்து கசய்தல்
vii) கபயர் அல்ைது முைவரி வபான்றவற்றில் ைாற்றம்
மாதிரி சமற்குைிப்புைள்
விளக்குவற்ைாை,

வைற்குறிப்புைளின்

சிை

ைாதிரி

வாசைங்ைள்

ைீ வழ

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன:
ரத்து கேய்தல்
ைாப்பீடு

கசய்பவரின்

வவண்டுவைாளிற்கு

இணங்ை,

இந்த

பாைிசியின்

ைாப்பீடு <வததி> ைிருந்து ரத்து கசய்யப்பட்டதாை அறிவிக்ைப்படுைிறது.
ைாப்பீடு

9

ைாதங்ைளுக்கு

வைல்

அைைில்

இருந்த்து,

ைாப்பீடு

கசய்தவருக்கு திருப்பித்தர எந்த கதாகையும் பாக்ைியில்கை

பாதுைாப்பு வழங்ைப்பட்ட ேரக்கு மதிப்பில் அதிைரிப்பு:
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பாைிசியின்

"இந்த

ைீ ழ்

அதிைரிக்ைப்பட்டிருக்ைிறது
கதரிவிக்ைப்பட்டதால்,

பாதுைாப்பு

அளிக்ைப்பட்ட

என்பகத

சரக்ைின்

ைாப்பீடு

ைாப்புத்கதாகை

ைதிப்பு

கசய்பவரிடம்

அதற்வைற்ப

பின்வருைாறு

ரூ......ஆை ைாற்றப்படும்:
ைிடங்கு <முைவரியில்> உள்ள சரக்ைிற்கு
ரூ.

ைாப்பீடு கபற்றவரின் கதாழிற்சாகை <முைவரியில்> உள்ள சரக்ைிற்கு
ரூ.

இகத

ைருத்தில்

கைாண்டு,

கூடுதல்

ரூ

…………………

ப்ரீைியம்

வைட்ைப்படுைிறது.
இருந்தும்,

இந்த

பாைிசியின்

விதிமுகறைள்,

ஏற்பாடுைள்

ைற்றும்

நிபந்தகனைளுக்கு உட்பட்டகவ.

ஒரு

ைடல்

ோர்ந்த

பாலிேியில்

கதாடர்பற்ை

ஆபத்திற்ைாை

பாதுைாப்கப நீ ட்டுதல்
ைாப்பீடு

கசய்பவரின்

பாைிசியின்

ைீ ழ்

வவண்டுவைாளிற்கு

உகடக்ைப்படும்

இணங்ை,

அபாயத்கதயும்

வைவையுள்ள

உட்படுத்துவதாை

ஒப்புக்கைாள்ளப்படுைிறது.
இகத ைருத்தில் கைாண்டு, ைாப்பீடு கபற்றவரிடம் கூடுதல் ப்ரீைியம் ரூ.
…………………………..வைட்ைப்படுைிறது.

கைாண்டு கசல்லும் விதத்தில் ைாற்றங்ைள்
வைவையுள்ள பாைிசியின் ைீ ழ் அனுப்பப்படும் சரக்குைளில், ரூ. ……………
ைதிப்புள்ள 2 சுருகள அத்தரைங்ைள் ைப்பல் வழியாை ைப்பல் தளத்திற்கு

அனுப்பப்படும், எனவவ இதற்கு, சரக்குைகள ைடைில் எறிதல் (jettison)
ைற்றும்

ைப்பைில்

இருந்து

கவளிவய

தள்ளப்படுவதிைிருந்து

(washing

overboard) பாதுைாப்பு வழங்ைப்படும்.
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இதன்படி,

ைாப்பீடு

கசய்பவரிடம்

கூடுதல்

ப்ரீைியம்

வழங்குைாறு

வைட்ைப்படும்.
கூடுதல் ப்ரீைியம்…………… ரூ.………….
சுய-பரீட்கே 11

வழங்ைப்படும்

சையத்தில்

நிபந்தகனைள்

ைாற்றப்பட

பாைிசியின்

விதிமுகறைள்

வவண்டுைானால்,

அது

ைற்றும்

__________

மூைம்

அகைக்ைப்பட்டு கசய்யப்படுைிறது.
I. உத்திரவாதம்
II. வைற்குறிப்பு
III. திருத்தம்
IV. திருத்தியகைப்பது சாத்தியைில்கை

H. பாலிேிைளின் கபாருள் விளக்ைத்கத அளித்தல்
ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தங்ைள்

பாைிசியின்

எழுத்து

மூைம்

வாசைங்ைள்

கதரிவிக்ைப்படும்

ைற்றும்

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

வகரவு

கசய்யப்படும். இந்த பாைிசிைள் ைட்டகைப்பின் சிை நன்கு-வகரயகற
கசய்யப்பட்ட
அல்ைது

விதிைளுக்கு

பல்வவறு

ஏற்ப

கபாருள்

நீதிைன்றங்ைளால்

விளக்ைங்ைள்

அளிக்ைப்படவவண்டும்.

முக்ைியமான

விதி

இணங்ைச்கேய்வதாை
பாலிேியிசலசய
அர்த்தத்துடன்
கசய்பவரின்

என்னகவன்ைால்,
இருக்ைசவண்டும்

விருப்பத்திற்கு

ஏற்ப

அளிக்ைப்படும்

நிறுவப்பட்ட

கபாருள்

ைட்டகமப்பின்

மிைவும்

நபர்ைளின்
மற்றும்

பார்க்ைப்படசவண்டும்.,
வழங்ைப்பட்டிருந்தால்,

விளக்ைம்

இந்த

இந்த

பாைிசி

சநாக்ைம்
சநாக்ைம்
கதளிவற்ற

நீதிைன்றங்ைளால்

ைற்றும்

ைாப்பீட்டாளருக்கு

ைாப்பீடு
எதிராை

கபாருள் விளக்ைம் அளிக்ைப்படும்.
229

பின்வரும் விதிைளுக்கு ஏற்ப பாலிேி வாேைங்ைள் புரிந்துகைாள்ளப்படும்
ைற்றும் கபாருள் விளக்ைம் அளிக்ைப்படும்:
i)

அப்படி

கசய்வதில்

திட்டவட்டைான

ஒவ்வாகை

நிபந்தகன

ஏற்பட்டாவை

ைகறமுைைாை

தவிர,

ஒரு

குறிப்பிடப்பட்ட

நிபந்தகனயின் ைட்டுப்பாட்கட நீக்ைிவிடும்.
ii) வழக்ைைான

அச்சிடப்பட்ட

கசய்யப்பட்ட

அல்ைது

ைத்தியிலுள்ள
நபர்ைளின்

கையால்

முரண்பாடுைள்,

வநாக்ைத்கத

அவற்றின்

பாைிசி

படிவத்திற்கும்

எழுதப்பட்ட

குறிப்பிட்ட

கதரிவிப்பதாை

அர்த்தங்ைள்

தட்டச்சு

பகுதிைளுக்கும்

ஒப்பந்தத்திலுள்ள

ைருதப்படும்,

உண்கையான

ைற்றும்

அச்சிடப்பட்ட

வார்த்கதைகள ைறுக்கும்.
iii) ஒரு வைற்குறிப்பு, ஒப்பந்தத்தின் வவறு பாைங்ைகள முரண்பாடாை
கூறினால்,

ைகடசியாை

வந்த

ஆவணைாை

இருப்பதால்

வைற்குறிப்பின் அர்த்தம் தான் வைவைாங்ைி இருக்கும்.
iv) முரண்பாடாை
கூறுைள்

இருக்கும்

பட்சத்தில்,

சாதாரணைாை

சரிவாை

அச்சிடப்பட்ட

எழுதப்பட்ட

வாசைங்ைளின்

ைட்டுப்பாடுைகள நீக்குவதாை இருக்கும்.
v) பாைிசியின்

கசய்யப்பட்ட

ஓரத்தில்

கூறுைள்,

அச்சிடப்பட்ட

பாைிசியின்

அல்ைது

நடுவில்

தட்டச்சு

இருப்பகத

விட

அதிை முக்ைியத்துவம் வாய்ந்தகவயாை இருக்கும்.
vi) பாைிசியில்

இகணக்ைப்பட்ட

ஓரத்திலுள்ள

கூறுைள்

அல்ைது

ைற்றும்

ஒட்டப்பட்ட

பாைிசியின்

கூறுைள்,

நடுவிலுள்ள

கூறுைளின் ைட்டுப்பாட்கட நீக்குவதாை இருக்கும்.
vii) அச்சிடப்பட்ட
ைட்டுப்பாட்டு

வாசைம்

நீக்ைம்

தட்டச்சு

கசய்யப்படும்

கசய்யப்பட்ட

அல்ைது

வாசைத்தால்

கையுள்ள

இரப்பர்

முத்திகரயால் பதிக்ைப்பட்டிருக்கும்.
viii)கையால்

எழுதப்பட்டகவ

தட்டச்சு

கசய்யப்பட்ட

அல்ைது

பதிக்ைப்பட்ட வாசைங்ைகளவிட முன்கசல்லுபகவயாை இருக்கும்.
230

ix) இறுதியாை,

ஏவதனும்

இருந்தால்,

தடுைாற்றம்

இைக்ைணம்

ைற்றும்

அல்ைது

கதளிவின்கை

நிறுத்தற்குறியின்

சாதாரண

விதிைள் கசயல்படுத்தப்படும்.
முக்ைியமானகவ
1. பாலிேிைகள உருவாக்குதல்

ைாப்பீட்டு பாைிசி என்பது வணிை ஒப்பந்தத்தின் சான்றாகும் ைற்றும்
எல்ைா ஒப்பந்தங்ைளிலும் இருப்பது வபாை ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்திலும்
நீதிைன்றங்ைளால் ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும் ைட்டகைப்பு ைற்றும் கபாருள்
விளக்ைத்தின் கபாது விதிைள் இதற்கும் கபாருந்தக்கூடியதாை இருக்கும்.
ைட்டகைப்பின்

முக்ைிய

கைாள்கையாவது,

ஒப்பந்தம்

கசய்பவர்ைளின்

வநாக்ைம் வைவைாங்ைி இருக்ைவவண்டும், ைற்றும் அந்த வநாக்ைம், பாைிசி
ஆவணம்,

முன்கைாழிவு

உத்திரவாதங்ைள்
பாைிசியுடன்

படிவம்,

உட்பிரிவுைள்,

ஆைியவற்றிைிருந்து
இகணக்ைப்பட்டு

வைற்குறிப்புைள்,

கபறப்படவவண்டும்.

ஒப்பந்தத்தின்

ஒரு

இகவ

பகுதியாை

விளங்ைவவண்டும்.
2. வாேைங்ைளின் அர்த்தங்ைள்

பயன்படுத்தப்படும் வாசைங்ைள், எளியதாை ைற்றும் பிரபைைாை அர்த்தம்
புரியும்

நிகையில்

இருக்ைவவண்டும்.

வாேைங்ைளில்

பயன்படுத்தப்படும் வார்த்கதைள் கதருவில் உள்ள ோதாரண நபரும்

புரிந்துகைாள்ளும் வகையில் இருக்ைசவண்டும். எனவவ, “தீ” என்பது
கநருப்பு அல்லது நிஜமாை எரிவகதக் குைிக்கும்.
வவறு

வகையில்,

அர்த்தமுள்ள

கபாதுவான

வார்த்கதைள்

வியாபாரம்

சவறு

வாேைங்ைளில்

கூைப்படும்

வகர

கைாள்ளப்படும்.

சட்டவிதிைளில்

அல்லது

வணிை

அர்ததத்துடன்

கபாருள்

வகையான

அவத

வகரயகற

அர்த்தங்ைளில்

கசய்யப்பட்ட

ைாதிரி

வார்த்கதைளின் அர்த்தம் பயன்படுத்தப்படும், உதாரணத்திற்கு இந்திய

குற்றவியல் நகடமுகற சட்டத்தில் (Indian Penal Code) “திருட்டு” என்ற
வார்த்கத.
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ைாப்பீட்டு பாலிேிைளில் பயன்படுத்தப்படும் நிகைய வார்த்கதைள்,
முன்புள்ள
உயர்

ேட்டத்

தீர்மானங்ைளின்படி

நீ திமன்ைங்ைளால்

நீ திமன்ைங்ைளின்
கதாழில்நுட்ப

சுட்டிக்ைாட்டப்

எடுக்ைப்படும்

தீர்மானங்ைளுக்கு

வார்த்கதைளுக்கு,
படும்வகர

அந்த

மற்றும்

தீர்மானங்ைள்

இணங்ைி

ைீ ழ்

இருக்கும்.

முரண்பாடான

கதாழில்நுட்ப

கைாடுக்ைப்படசவண்டும்.
I.

பயன்படுத்தப்படும்

அர்த்தம்

அர்த்தங்ைசள

புதுப்பித்தல் அைிவிப்பு

கபரும்பாைான ஆயுளில்ைாத கபாதுக் ைாப்பீட்டு பாைிசிைள் வருடாந்திர
அடிப்பகடயில் ைாப்பீடு கசய்யப்படும்.
ைாப்பீடு

கசய்பவரிடம்

முடிவதாை
இல்கை

அவருகடய

அறிவிக்கும்

ைடகை

பாைிசி,

குறிப்பிட்ட

சட்டரீதியாை

வததியில்

ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு

என்றாலும், ஒரு ைரியாகதக்ைாை ைற்றும் நல்ை வியாபார

வழக்ைத்திற்ைாைவும்,
குறிப்பிட்டு,

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

பாைிசிக்கு

புதுப்பித்தல்

ைாைாவதியாகும்
அறிவிப்கபயும்

வததிகயக்

முன்கூட்டிவய

வழங்ைி பாைிசிகய புதுப்பிக்குைாறு அகழப்பார்ைள். இந்த அறிவிப்பில்
எல்ைா
ஆண்டு

முக்ைிய
ப்ரீைியம்

ைாற்றங்ைள்

விஷயங்ைளும்
வபான்றகவ.

இருக்குைானால்,

இருக்கும்
அதில்
அகத

அதாவது

அபாயம்

ைாப்புத்கதாகை,

பற்றிய

ஏவதனும்

கதரிவிக்குைாறு

ைாப்பீடு

கசய்பவரிடம் அறிவிக்ை ஒரு குறிப்கப வசர்ப்பதும் ஒரு வழக்ைைாகும்.
வாைன

புதுப்பித்தல்

அறிக்கையில்,

உதாரணத்திறகு,

தற்வபாகதய

வதகவைளுக்கு ஏற்ப ைாப்புத்கதாகைகய திருத்த, ைாப்பீடு கசய்பவரின்
ைவனம் திருப்பப்படவவண்டும் (அதாவது ைாப்பீடு கசய்பவர் அறிவித்த
வாைனத்தின் ைதிப்பீடு)
ைாப்பீடு

கசய்பவரின்

கசலுத்தப்படும்

ைவனத்திற்கு,

வகர

அபாயம்

ப்ரீைியம்

முன்கூட்டிவய

ைணக்ைிடப்படாது

என்பதும்

கைாண்டுவரப்பட வவண்டும்.
சுய-பரீட்கே 12

ைீ வழயுள்ள எந்த கூற்று புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு விஷயத்தில் சரியானது?
232

I. விதிமுகறைளுக்கு
முன்பாைவவ

ஏற்ப,

ைாப்பீடு

பாைிசி

முடிவதற்கு

கசய்பவருக்கு

30

புதுப்பித்தல்

நாட்ைளுக்கு
அறிவிப்பு

அனுப்புவது ைாப்பீட்டாளர்ைளின் சட்டப்பூர்வைான ைடகையாகும்
II. விதிமுகறைளுக்கு
முன்பாைவவ

ஏற்ப,

ைாப்பீடு

பாைிசி

முடிவதற்கு

கசய்பவருக்கு

15

புதுப்பித்தல்

நாட்ைளுக்கு
அறிவிப்பு

அனுப்புவது ைாப்பீட்டாளர்ைளின் சட்டப்பூர்வைான ைடகையாகும்
III. விதிமுகறைளுக்கு
முன்பாைவவ

ஏற்ப,

ைாப்பீடு

பாைிசி

முடிவதற்கு

கசய்பவருக்கு

7

புதுப்பித்தல்

நாட்ைளுக்கு
அறிவிப்பு

அனுப்புவது ைாப்பீட்டாளர்ைளின் சட்டப்பூர்வைான ைடகையாகும்
IV. விதிமுகறைளுக்கு ஏற்ப, ைாப்பீடு கசய்பவரிடம் அவருகடய பாைிசி,
குறிப்பிட்ட

வததியில்

முடிவதாை

அறிவிக்கும்

ைடகை

சட்டப்பூர்வைாை ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு இல்கை
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J.

பணச்ேலகவ எதிர்ப்பு (AML) மற்றும் உங்ைள் வாடிக்கையாளகர
அைிதல் (KYC)

குற்றவாளிைள் தங்ைளின் சட்டத்திற்கு புறம்பான கசயல்பாடுைள் மூைம்
நிதிைகள

கபறுைிறார்ைள்

அகழக்ைப்படும்

ஒரு

ஆனால்

அகத

கசயல்முகற

மூைம்

ைாற்ற முயற்சிக்ைிறார்ைள்.

பணச்சைகவ

சட்டரீதியான

என

பணைாை

பணச்சைகவ என்பது குற்றவாளிைள் தங்ைளது குற்றச் கசயல்பாடுைள்
மூைம்

ைிகடத்த

நிதிைளின்

உரிகையுகடகை

உண்கையான

ஆைியவற்கற

மூடி

வழித்வதாற்றம்

ைகறக்ை

அந்த

ைற்றும்

நிதிைகள

பரிைாற்றும் கசயல்முகற ஆகும். இந்த கசயல்முகற மூைம், அந்த
பணம் தன் குற்ற அகடயாளத்கத இழந்து கசல்லுபடியாகும் பணைாை
வதாற்றைளிக்ைைாம்.

குற்றவாளிைள் தங்ைளது பணத்கத சைகவ கசய்ய, வங்ைிைள் ைற்றும்
ைாப்பீடு உள்ளிட்ட நிதி வசகவைகளப் பயன்படுத்த முயற்சிப்பார்ைள்.
அவர்ைள்

வபாைி

அகடயாளங்ைகளப்

பரிவர்த்தகனைகள
ைாப்பீடுைகள

கசய்வார்ைள்,

வாங்ைி

அந்த

பயன்படுத்தி

எடுத்துக்ைாட்டாை,

பணத்கத

எடுத்துக்

சிை

கைாண்டு

இந்தியா

பணச்சைகவ

உள்ளிட்டு

முயற்சிைகள

உைைளாவிய

வைற்கைாள்ளப்பட்டு வருைின்றன.
பணச்சைகவ
இயற்றப்பட்டது.

தடுப்புச்

கவளியிடப்பட்ட
வசகவைளுக்கு
உண்கையான

வழிமுகறைள்,

சட்டம்

அதன்

வைாரிக்கை

அரசாங்ைத்தால்

பிறகு

பணச்சைகவ

அகடயாளத்கத

தடுப்பதற்ைான

அளவில்

எதிர்ப்பு

2002-ஆம்

வழிைாட்டுதல்ைள்,

பணப்

ஆண்டு

ஐஆர்டிஏஐ-ஆல்

ைாப்பீட்டுச்

வாடிக்கையாளர்ைளின்

தீர்ைானிப்பதற்ைான

சந்வதைத்திற்ைிடைான

வழிைள்

அரசாங்ைங்ைளால்

விகரவில்

கசய்யும்

வகை

தங்ைளின்

உபவயாைம் தீர்ந்தவுடன் ைாணாைல் வபாய் விடுவார்ைள்.
இப்படிப்பட்ட

பணப்

கபாருத்தைான

பரிவர்த்தகனைகள
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அறிக்கை

கசய்தல்

ைற்றும்

பணச்சைகவ

கசய்துள்ள

அல்ைது

பணச்சைகவ நடந்திருக்ைைாம் என சந்வதைிக்ைப்படும் நிகைகைைகள
முகறயாை பதிவு கசய்தல் ஆைியவற்கற சுட்டிக்ைாட்டியுள்ளது.

உங்ைள் வாடிக்கையாளகர அறிதல் வழிைாட்டுதல்ைளின்படி, ஒவ்கவாரு
வாடிக்கையாளரும்

பின்வரும்

ஆவணங்ைளின்

முகறயாை அகடயாளம் ைாணப்பட வவண்டும்:

வசைரிப்பின்

மூைம்

1. முைவரி சரிபார்ப்பு
2. சைீ பத்திய புகைப்படம்
3. கபாருளாதார நிகை
4. ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் வநாக்ைம்
எனவவ

முைவர்

வாடிக்கையாளர்ைளின்

வியாபாரத்திற்குள்

எடுத்துச்

வசைரிக்ை வவண்டும்:

அகடயாளத்கத

கசல்ைப்படும்

வநரத்தில்

கைய்ப்பிக்ை

ஆவணங்ைகள

1. தனிநபர்ைள் எனில் – முழு கபயர், முைவரி, அகடயாளச் சான்று
ைற்றும்

முைவரிச்

சான்றுடன்

ைாப்பீடு

கபறுபவரின்

கதாடர்பு

எண்ைள், தனிப்பட்ட ைணக்கு எண் (PAN No.) ைற்றும் கநஃப்ட்(NEFT)
பயன்பாடுைளுக்ைாை

முழு

வங்ைி

விவரங்ைள்

ஆைியவற்கற

வசைரிக்ை வவண்டும்
2. கபருநிறுவனங்ைள் எனில் – கூட்டிகணப்புச் சான்றிதழ், ஒப்பந்தப்
பத்திரம் ைழை அகைப்பு விதிைள், வணிைத்கத பரிைாற்றுவதற்ைான
பைராள் கசயலுரிகை ஆவணம், தனிப்பட்ட ைணக்கு அட்கடயின்
(PAN ைார்டு) நைல் ஆைியவற்கற வசைரிக்ை வவண்டும்
3. கூட்டுவணிை

நிறுவனங்ைள்

எனில்

–

பதிவு

சான்றிதல்

(பதிவு

கசய்யப்பட்டிருந்தால்), பங்குரிகை ஒப்பந்தப் பத்திரம், தன் சார்பாை
வணிைத்கத நடத்த ஒரு கூட்டாளி அல்ைது ஒரு பணியாளரிடம்
வழங்ைப்படும்

பைராள்

கசயலுரிகை

ஆவணம்,

அந்நபரின்

அகடயாளச் சான்று ஆைியவற்கற வசைரிக்ை வவண்டும்
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4. அறக்ைட்டகளைள்

அல்ைது

அறநிறுவனங்ைள்

எனில்

–

கூட்டு

வணிை நிறுவனங்ைளுக்குப் வபாைவவ
இப்படிப்பட்ட

விவரங்ைள்

தயாரிப்புைளின்

குறுக்கு

விற்பகனயிலும்

உதவும் வைலும் ஒரு உதவிைரைான சந்கதப்படுத்தும் ைருவியாைவும்
இருக்கும் என்பகத இங்வை ைவனிப்பது முக்ைியைானதாகும்
சுருக்ைம்
1) ஆவணைாக்ைைின் முதல் ைட்டைாவது முன்கைாழிவு படிவங்ைளாகும்,
இதன் மூைம் ைாப்பீடு கசய்பவர் அவகரப் பற்றி கதரிவிப்பார்
2) தைவல்ைகள

கவளிப்படுத்தும்

ைடகை,

பாைிசி

துவங்குவதற்கு

முன்வப துவங்ைி, பாைிதி ைாைம் முழுவதும் அைைில் கதாடரும்.
3) ைாப்பீட்டு
இறுதியில்

நிறுவனங்ைள்,

வசர்ப்பார்ைள்

ைாப்பீடு

கபாதுவாை

கபறுபவர்

முன்கைாழிவு

கைகயழுத்திட

ஒரு

படிவத்தின்
பிரைடனத்கத

4) முன்கைாழிவு படிவத்தில் இருக்கும் விஷயங்ைளாவன:
i.

முன்கைாழிபவரின் முழு கபயர்

ii. முன்கைாழிபவரின் முைவரி ைற்றும் கதாடர்பு விவரங்ைள்
iii. முன்கைாழிபவரின் கதாழில், பணி அல்ைது வணிைம்
iv. ைாப்பீடு

கசய்யப்படும்

விஷயத்தின்

விளக்ைங்ைள்

ைற்றும்

அகடயாளம்
v. ைாப்புத்கதாகை
vi. முன்புள்ள ைற்றும் தற்வபாதுள்ள ைாப்பீடு
vii. இழப்பு அனுபவம்
viii. ைாப்பீடு கசய்பவரின் பிரைடனம்
5) இகடத்தரைராை

இருக்கும்

ைாப்பீட்டாளரிடம் அபாயம்

முைவர்,

சம்பந்தப்பட்ட

ைாப்பீடு
எல்ைா

கசய்பவர்

தைவல்ைகளயும்
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அளிக்ைிறாரா

என்பகத

உறுதிப்படுத்தும்

கூர்ந்தாய்வு

கசய்து

கபாறுப்கப

கபற்றிருக்ைிறார்.
6) முன்கைாழிகவ

ஏற்பளிப்பகதப்

பற்றி

தீர்ைானிக்கும் கசயல்முகறக்கு ைாப்பீடு ஏற்பளிப்பு என்று கபயர்.
7) ப்ரீைியம் என்பது, ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் ைீ ழ், ஒரு கபாருகள ைாப்பீடு
கசய்வதற்ைாை

ைாப்பீட்டாளருக்கு

ைாப்பீடு

கபறுபவரால்

கசலுத்தப்படும் ைருதுகை அல்ைது கதாகையாகும்

8) ப்ரீைியம், கராக்ைைாைவவா, வங்ைியால் ஏற்ைப்படும் விஷயைாைவவா,
தபால்

வழியான

பண

அஞ்சைாைவவா,

ைடன்

அல்ைது

பற்று

அட்கடைள் (Credit or debit cards) மூைம், இகணயத்தின் மூைைாைவவா,
ஈ-டிரான்ஸ்கபர்

மூைைாைவவா,

மூைைாைவவா,

அந்தந்த

வநரடி

ைிகரடிட்

ைாைத்தில்

(direct

அதிைாரம்

credit)
மூைம்

அனுைதிக்ைப்பட்ட வகையில் கசலுத்தப்படைாம்.
9) ஒரு உகற குறிப்பு என்பது பாைிசி தயாரிக்ைப்படும்வபாவதா அல்ைது
ைாப்பீடிற்ைான

ஒப்பந்தப்

தற்ைாைிைைாை

வபச்சு

ைாப்பீட்டு

நடத்தப்படும்வபாவதா,

பாதுைாப்பு

ைற்றும்

வதகவப்படும்வபாது

வழங்ைப்படுைிறது.
10) ைடல் சார்ந்த ைற்றும் வாைன பிரிவு வணிைங்ைளில் முக்ைியைாை
உகற குறிப்புைள் பயன்படுத்தப்படுைின்றன.
11) ைாப்பீடு இருப்பதாை சான்று வதகவப்படும் இடங்ைளில், ைாப்பீட்டுச்
சான்றிதழ் அகத நிரூபிக்ைிறது.
12) பாைிசி

என்பது

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தத்தின்

சான்கற

அளிக்ைின்ற

முகறயான ஆவணைாகும்.
13) உத்திரவாதம் என்பது ஒப்பந்தத்தின் கசல்லுபடித்தன்கைக்ைாை உரிய
முகறப்படி

பாைிசியில்

திட்டவட்டைாை

கதரிவிக்ைப்படும்

ைற்றும்

ைட்டாயைாை இணங்ைப்படவவண்டிய விஷயம்.
14) வழங்ைப்படும்வபாது,

பாைிசியின்

விதிமுகறைள்

ைற்றும்

நிபந்தகனைள் ைாற்றப்படவவண்டுைானால், அது வைற்குறிப்பு என்ற
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ஆவணம்

மூைம்

திருத்தல்ைள்/ைாற்றங்ைகள

அகைத்து

கசய்யப்படுைிறது.
15) பாைிசி உருவாக்ைத்தின் ைிை முக்ைியைான விதியாவது, நபர்ைளின்
வநாக்ைம்

வைவைாங்ைி

இருக்ைவவண்டும்,

ைற்றும்

இந்த

வநாக்ைம்

பாைிசியில் ைாட்டப்படவவண்டும் என்பதாகும்.
16) பணச்சைகவ

கசயல்பாடுைள்

என்பது

மூைம்

குற்றவாளிைள்

ைிகடத்த

தங்ைளது

பணத்கத

குற்றச்

சட்டரீதியான

பணைாக்கும் வழி ைற்றும் இகத தடுக்ை உைைம் முழுவதும் ைற்றும்
இந்தியாவிலும் சட்டங்ைள் இயற்றப்பட்டுள்ளன
17) முைவர்

உங்ைள்

பின்பற்றும்

வாடிக்கையாளகர

ைடகை

உள்ளது

அறிதல்

ைற்றும்

வழிைாட்டுதல்ைகள

வழிைாட்டுதல்ைகளபடி

வதகவப்பட்ட ஆவணங்ைகள வசைரிக்ை வவண்டும்:
முக்ைிய வார்த்கதைள்
1. பாைிசி படிவம்
2. ப்ரீைியத்கத முன்கூட்டிவய கசலுத்துதல்
3. உகற குறிப்பு
4. ைாப்பீடின் சான்றிதழ்
5. புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு
6. உத்திரவாதம்
7. நிபந்தகன
8. வைற்குறிப்பு
9.

பணச்சைகவ

10. உங்ைள் வாடிக்கையாளகர அறிதல்
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அத்தியாயம் 8
உடல்நைக் ைாப்பீடு தயாரிப்புைள்
அத்தியாய அைிமுைம்
இந்த

அத்தியாயம்

இந்தியாவில்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைள்

மூைம்

வழங்ைப்படும் பல்வவறு உடல்நைக் ைாப்பீடு தயாரிப்புைகள பற்றிய ஒரு
ஒட்டுகைாத்த

பார்கவகய

கைடிக்களய்ைில்

இருந்து

தருைிறது.

பல்வவறு

ஒரு

தயாரிப்பில்

வகையில்

இருந்து

–

நூற்றுக்ைணக்ைான

தயாரிப்புைள் உள்ளதால், வாடிக்கையாளரிடம் கபாருத்தைான ைாப்பீகட

வதர்வு கசய்ய பரவைான ஒரு வதர்வு உள்ளது. தனிநபர்ைள், குடும்பம்
ைற்றும்

குழுவிற்கு

ைாப்பளிப்பதற்ைாை

பல்வவறு

உடல்நை

தயாரிப்புைளின் அம்சங்ைகள இந்த அத்தியாயம் விளக்குைிறது.
ைற்பதற்ைான குறிக்வைாள்ைள்
A. உடல்நைக் ைாப்பீடு தயாரிப்புைளின் வகைப்பாடு
B. உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் தரநிர்ணயம் ைீ தான ஐஆர்டிஏ வழிைாட்டுதல்ைள்
C. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை இழப்பீடு திட்டம்
D. கூட்டுக் ைாப்பீடுைள் அல்ைது உயர் அனுைான ைாப்பீட்டுத் திட்டங்ைள்
E. மூத்த குடிைக்ைள் ைாப்பீடு
F. நிகையான பைன் ைாப்பீடுைள் – ைருத்துவைகன கராக்ைம், ைடுகையான
உடல்நைைின்கை

G. நீண்டைாை பராைரிப்புக் ைாப்பீடு
H. ஒருங்ைிகணத்-தயாரிப்புைள்
I. வபக்வைஜ் பாைிசிைள்
J. ஏகழைக்ைள் பிரிவுைளுக்ைான நுண் ைாப்பீடு ைற்றும் உடல்நைக் ைாப்பீடு
K. ராஷ்ட்ரீய ஸ்வஸ்த்ய பீைா வயாஜனா
L. விபத்து ைற்றும் இயைாகை ைாப்பு
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M. கவளிநாட்டு பயணக்ைாப்பீடு
N. குழு உடல்நைக் ைாப்பீடு
O. உடல்நை வசைிப்பு ைணக்கு
P. உடல்நை பாைிசிைளில் உள்ள பிரதான உட்பிரிவுைள்
Q. வைாப்பு ைற்றும் பயன்பாடு வழிைாட்டிைள்
அத்தியாயத்கத படித்தப்பின்னர் உங்ைளால்:
i. உடல்நைக் ைாப்பீடு பல்வவறு பிரிவுைளுக்கு விளக்ை முடியும்
ii. உடல்நைக்

ைாப்பீட்டில்

தரநிர்ணயம்

ைீ தான

ஐஆர்டிஏ

ைிகடக்கும்

பல்வவறு

வகையான

வழிைாட்டுதல்ைகள விவரிக்ை முடியும்

iii. இந்திய

சந்கதயில்

இன்று

உடல்நை தயாரிப்புைகள

பற்றி ஆவைாசிக்ை முடியும்

iv. விபத்து ைாப்பீடு விளக்ை முடியும்
v. கவளிநாட்டு பயணக் ைாப்பீகட பற்றி விவாதிக்ைமுடியும்
vi. உடல்நை

பாைிசிைகள

புரிந்துக்கைாள்ள முடியும்

முக்ைிய

கசாற்ைள்

ைற்றும்

உட்புரிவுைகள

vii. ஐஆர்டிஏ கவளியிட்டுள்ள வைாப்பு ைற்றும் பயன்பாடு வழிைாட்டிைள்
கதரியவரும்.
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A. உடல்நலக் ைாப்பீடு தயாரிப்புைளின் வகைப்பாடு
ஐஆர்டிஏ

-இன்

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

ைாப்புைள் பின்வருைாறு வகரயறுக்ைின்றன

ஒழுங்குவிதிைள்

உடல்நைக்

வநாய் நைன்ைகள வழங்குவதற்ைாை அல்ைது நீண்ட ைாை பராைரிப்பு,
பயண ைாப்பீடு ைற்றும் தனிநபர் விபத்து ைாப்பு வபான்ற உறுதியான

நைன்ைள் உட்பட ைருத்துவ, அறுகவ சிைிச்கச அல்ைது ைருத்துவைகன
கசைவு

நன்கைைகள

கசயல்படுத்துவவத

வழங்குவதற்ைாை

"உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீடு,

ஒப்பந்தங்ைகள

வர்த்தைம்"

அல்ைது

"உடல்நைக் ைாப்பு" என்பதற்கு அர்த்தம்.
இந்திய சந்கதயில் ைிகடக்கும் உடல்நைக் ைாப்பீட்டு தயாரிப்புைளின்
இயல்பு

கபரும்பாலும்

மருத்துவமகனச்

சேர்க்கை

தயாரிப்புைளாை

உள்ளன. ைருத்துவைகனயில் வசரும்வபாது ஒரு தனிநபருக்கு ஏற்படும்
கசைவுைளுக்கு
வகையான

இந்த

தயாரிப்புைள்

கசைவுைள்

ைிை

ைாப்பளிக்ைின்றன.

அதிைைாை

இருப்பதால்

வைலும்,

இந்த

கபரும்பாலும்

சாதாரண ைனிதனுக்கு அப்பாற்பட்டதாை உள்ளது. இதற்கு ைாரணைாை
இருப்பது,

உடல்நை

பராைரிப்பு,

அறுகவ

சிைிச்கச

நகடமுகறைள்,

சந்கதயில் வரும் புதிய ைற்றும் அதிை விகையுயர்ந்த கதாழில்நுட்பம்
ைற்றும்

புதிய

அதிைரித்து

தகைமுகற

வரும்

ைருத்துவ

ைருந்துைளின்
கசைவு.

அதிை

விகையினால்

உண்கையில்,

வபாதுைான

பணவசதி உள்ள தனிநபரால்கூட எந்த உடல்நைக் ைாப்பீடும் இல்ைாைல்
இந்த

கபருைிய

உள்ளது.
எனவவ,

ைருத்துவ

உடல்நைக்

முக்ைியைானது:

கசைகவ

ைாப்பீடு

சைாளிப்பது

இரண்டு

ைிைவும்

ைடினைாை

ைாரணங்ைளுக்ைாை

ைிை

 ஏதும் வநாய் வந்தால் மருத்துவ வேதிைளுக்கு வழங்குவதற்ைாை
நிதியளித்தல்

 வநாய்

ைாரணைாை

தீர்ந்துவிடக்கூடிய

இது

ஒரு

தனிநபரின்

வசைிப்கப பாதுைாத்தல்.
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ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

கசைவுைகள

சைாளிப்பதற்ைான

முதல்

சில்ைகற உடல்நைக் ைாப்பீடு தயாரிப்பு – கைடிக்களய்ம் – 1986-இல் 4
கபாதுத் துகற ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது.

இவத நிறுவனங்ைள் வைலும் இரண்டு ைாப்பீடுைகள அறிமுைப்படுத்தனர்அகவ, முன்கைாழிபவர்ைளுக்கு இளம் வயதிவைவய ஓய்வுக்குப்-பின்னர்
வதகவப்படும் ைருத்துவ கசைவுைளுக்ைாை பவிஷ்ய ஆவராக்ைிய பாைிசி,

பயணக்ைாப்பீகட வழங்கும் கவளிநாட்டு கைடிக்களய்ம் பாைிசி ைற்றும்
ஏகழ ைக்ைளுக்ைான ஜன ஆவராக்ைிய பீைா பாைிசி.

பின்னர் ைாப்பீட்டு துகற தனியார் துகறக்ைாை திறக்ைப்பட்டது, இது

உடல்நைக் ைாப்பீட்டு சந்கதயில் பை நிறுவனங்ைள் வர வழிவகுத்தது.
இத்துடன் வணிைத்தில் அதிை பரவல் ஏற்பட்டு, இந்த ைாப்புைளில் பை
வவறுபாடுைள், ைற்றும் சிை புதிய ைாப்புைளும் கூட வந்தன.
இன்று,

உடல்நைக்

உருவாைியுள்ளது.

ைாப்பீடு

அகனத்து

பிரிவு

ஒரு

கபாது

கபரிய

ைாப்பீட்டு

அளவிற்கு

நிறுவனங்ைள்,

தனித்தியங்கும் உடல்நைக் ைாப்பீட்டாளர்ைள் ைற்றும் ஆயுள் ைாப்பீட்டு
நிறுவனங்ைள்

முைம்

நூற்றுக்ைணக்ைான

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

தயாரிப்புைள் வழங்ைப்படுைின்றன. எனினும், ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை
கசைவுைளுக்கு
அடிப்பகட

இருக்ைிறது.

எதிரான

அகைப்வப

ைாப்பிற்கு,

இன்றும்

கைடிக்களய்ம்

ைிைவும்

பிரபைைான

பாைிசியின்
வடிவைாை

1. உடல்நலக் ைாப்பீ டுைளின் அம்ேங்ைள்
உடல்நைக்

ைாப்பீடானது

அடிப்பகடயில்

உடல்நைைின்கைகயயும்

அதனால் ஏற்படும் கசைவுைகளயும் கையாள்ைிறது. சிை வநரங்ைளில்,
ஒரு நபருக்கு உண்டாகும் வநாய் தினசரி வாழ்க்கைச் கசயல்பாடுைகள
பாதிக்கும்

வகையில்,

நீடித்திருப்பதாைவவா,
ஆபத்தானதாைவவா
ைாரணைாைவும்

ைடுகையானதாைவவா

வாழ்நாள்

முழுதும்

இருக்ைக்கூடும்.

அல்ைது

விபத்தால்

ைாரணைாைவும் கசைவுைள் ஏற்படைாம்.

அல்ைது

நீண்டைாைம்

இருப்பதாைவவா

விபத்துக்

ஏற்படும்

உடல்

அல்ைது

ைாயங்ைளின்
குகறபாடு
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கவவ்வவறு விதைான வாழ்க்கை முகறைள், பணம் கசலுத்தும் திறன்

ைற்றும்

ஆவராக்ைிய

நிகை

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு

கவவ்வவறு

இருக்ைக்கூடும்.

அகவ

கபாருத்தைான

தயாரிப்புைகள

கைாள்ளப்பட

ஆைியவற்றுடனான

ஒவ்கவாரு

விதைான

தங்ைள்

கசய்யக்கூடிய

ஒரு

பிரிவுக்கும்

வடிவகைக்கும்வபாது

ைருத்தில்

அவத சையம், சிறந்த

வதகவைள்

முழுகையான
ஏற்புதிறன்

வதகவைள்

வாடிக்கையாளர்

வவண்டும். வாடிக்கையாளர்ைள்

வாங்கும்வபாது

பல்வவறு

உடல்நைக்

அகனத்கதயும்

ைாப்பீட்கடவய

ைற்றும்

ைாப்பீட்கட

பூர்த்தி

விரும்புைின்றனர்.

ைிைப்கபரிய

கைாள்திறன்

ஆைியவற்கற அகடவதற்கு, நைக் ைாப்பீடுத் தயாரிப்புைள் வாங்ைக்கூடிய
விகைைளில்

இருக்ை

புரிந்துகைாள்ளும்

வவண்டும்.

வகையிலும்,

அகவ

விற்பகனக்

வாடிக்கையாளர்ைள்
குழு

அவற்கற

சந்கதப்படுத்தும் வகையிலும் எளிகையானதாை இருக்ை வவண்டும்.
இகவ ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் வாடிக்கையாளகர கவவ்வவறு

வடிவங்ைளில் அகடய முயற்சிக்கும், நைக் ைாப்பீடுத் தயாரிப்புைளின்
சிை விரும்பத்தக்ை அம்சங்ைளாகும்.

தயாரிப்புைளின் கபரும் வகைப்பாடு
தயாரிப்பு

வடிவகைப்பு

என்னவாை

இருந்தாலும்,

உடல்நைக்

தயாரிப்புைகள பரவைாை 3 வகைைளாை வகைப்படுத்தைாம்:
i.

ைாப்பீடு

ஈட்டுறுதி ைாப்பீ டுைள்

இந்த தயாரிப்புைவள கபரும்பகுதி உடல்நைக் ைாப்பீட்டுச் சந்கதகய
உள்ளடக்குைின்றன வைலும் இகவ ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையால்
ஏற்படும்

உண்கையான

ைருத்துவச்

கசலுத்துைின்றது.
ii.

கசைவுைளுக்கு

பணம்

அகழக்ைப்படும்

இந்த

நிகலயான பலன் ைாப்பீ டுைள்

‘ைருத்துவைகன
தயாரிப்புைள்

நாகளான்றுக்கு

கராக்ைம்’

எனவும்

ைருத்துவைகனச்

கசலுத்துைின்றது.

வதம்
ீ

சிை

என்று

வசர்க்கை

நிகையான

தயாரிப்புைள்

தங்ைள்

ைாைைட்டத்திற்ைாை

கூட்டுத்கதாகைகய
தயாரிப்பில்
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ஒரு

நிகையான

தரப்படுத்திய

அறுகவ

இகணத்திருக்கும்.

சிைிச்கச

பைகனயும்

iii. ைடுகமயான உடல்நலமின்கம ைாப்பீ டுைள்
இது

ைாரகடப்பு,

பக்ைவாதம்,

புற்றுவநாய்

வபான்ற

ஒரு

முன்-

வகரயறுக்ைப்பட்ட ைடுகையான உடல்நைைின்கைைள் ஏற்படும்வபாது
வதகவப்படும் பணத்திற்ைான ஒரு நிகையான பைன் திட்டைாகும்.
உைைம்

முழுதும்

ஆைியவற்றிற்ைான

உடல்நைம்

ைாப்பீடானது

ைற்றும்

இகணந்து

உடல்

வருைின்றது,

குகறபாடு
ஆனால்

இந்தியாவில் தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீ டு பாரம்பரியைாை உடல்நைக்
ைாப்பீட்டுடன் இல்கை ைற்றும் தனியாை விற்ைப்படுைின்றது.
வைலும்

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

வழக்ைைாை

இந்தியாவிற்கு

கவளிவய

ஏற்படும் கசைவுைகள உள்ளடக்குவதில்கை. இந்த உபவயாைத்திற்ைாை
ைற்கறாரு தயாரிப்பான - கவளிநாட்டு உடல்நலக் ைாப்பீடு அல்லது
பயணக்

ைாப்பீ டு –

என்பகத

வாங்ை வவண்டும்.

சைீ ப

ைாைங்ைளில்

ைட்டுவை, வழக்ைைான உடல்நைக் ைாப்பீட்டின் பகுதியாை கவளிநாட்டுக்
ைாப்பீடு

உள்ளிட்ட

தனியார்

ைாப்பீட்டாளர்ைளின்

ஒரு

சிை

ைிைவும்

விகையுயர்ந்த உடல்நைக் ைாப்பீடு தயாரிப்புைள், சிை விதிமுகறைள்
ைற்றும் நிபந்தகனைளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு ைிகடக்ைின்றன.

வாடிக்கையாளர் பிரிவின் அடிப்பகடயிலான வகைப்பாடு

iv.

தயாரிப்புைள்,

இைக்கு

வாடிக்கையாளர்

பிரிகவ

ைனதில்

கைாண்டும்

வடிவகைக்ைப்படுைின்றன. ஒவ்கவாரு பிரிவிற்ைான பைன் ைட்டகைப்பு,
விகையிடுதல்,
முற்றிலும்

ஏற்பளிப்பு

ைற்றும்

ைாறுபட்டிருக்கும்.

சந்கதப்படுத்துதல்

வாடிக்கையாளர்

அடிப்பகடயில் வகைப்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்புைளாவன:
i)

சில்ைகற

வாடிக்கையாளர்ைள்

ைற்றும்

உறுப்பினர்ைகள

ைற்றும்

குழுக்ைகள

உள்ளடக்கும்,

உள்ளடக்கும்

பிரிவுைளின்

அவர்ைளின்

உறுப்பினர்ைளுக்ைாை வழங்ைப்படும் தனிநபர் ைாப்பீ டு
ii) பணியாளர்ைள்

ஆைியகவ

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் குழு ைாப்பீ டு

குடும்ப

அவர்ைளின்
கபருநிறுவன
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iii) ைிைவும்

வறுகையான

ைக்ைகள

உள்ளடக்கும்

அரசாங்ைத் திட்டங்ைளுக்ைான ைாஸ் அதாவது

B. உடல்நலக்

ைாப்பீட்டில்

தரநிரணயம்

வழிைாட்டுதல்ைள்

பல்வவறு

விதிமுகறைள்

வகரயகறைளுடன்
ைாப்பீட்டாளர்ைள்
தனிப்பட்ட

அளிப்பதில்

ைற்றும்

ஏராளைான

வழங்குவதால்,

நிறுவனங்ைளின்
மூன்றாம்

ஒப்பிடுவதில்

தரப்பு

RSBY

திரள் ைாப்பீடுைள்

மீ தான

ஐஆர்டிஏ

விைக்ைீ டுைளின்

ைாறுபட்ட

சந்கதயில்

வபான்ற

கவவ்வவறு

தயாரிப்புைகள

பல்வவறு

குழப்பம்

ஏற்பட்டுள்ளது.

எதிராை

இழப்பீடுைகள

தயாரிப்புைளுக்கு

நிர்வாைத்தினர்ைளுக்கும்,

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கும்

தயாரிப்புைகள

ைடினைாை

உள்ளது.

அதுைட்டுைில்ைாைல், ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்பீடுைளில், எது
ஒரு

ைடுகையான

உடல்நைைின்கை,

எது

ைடுகையான

உடல்நைைின்கை இல்கை என்பது பற்றிய கதளிவான புரிதல் இல்கை.

உடல்நைக் ைாப்பீடு துகறக்ைான ைின்னணு தரவுைகள கையாள்வதும்
ைிைவும் ைடினைாை இருக்ைின்றது.
ைாப்பீட்டாளர்ைள்,

வசகவ

வழங்குநர்ைள்,

TPA-க்ைள்

ைற்றும்

ைருத்துவைகனைள் ஆைிவயாருக்கு இகடவயயான குழப்பத்கத நீக்ைவும்,
ைாப்பீடு

கசய்யும்

கபாதுைக்ைள்,

ஐஆர்டிஏ

வபான்ற

பல்வவறு

நிறுவனங்ைள், வசகவ வழங்குநர்ைள், ைருத்துவைகனைள் ஆைிவயாரின்
குகறைகள

நிவர்த்தி

கசய்யவும்,

இந்திய

கதாழில்

வர்த்தை

கூட்டகைப்பின் உடல்நை ஆவைாசகனக் கசயற்குழுவானது உடல்நைக்
ைாப்பீட்டில் ஒரு வகை தரநிர்ணயத்கத வழங்ை ஒன்றாை இகணந்தது.

ஒரு கபாதுவான புரிதைின் அடிப்பகடயில், ஐஆர்டிஏ 2013-ல் உடல்நைக்
ைாப்பீட்டில் தரநிர்ணயம் ைீ தான வழிைாட்டுதல்ைகள கவளியிட்டுள்ளது.
வழிைாட்டுதல்ைள்

இப்வபாது

வழங்ைின்றன:

1. கபாதுவாை

இவற்றிற்ைான

பயன்படுத்தப்படும்

வகரயகறைள்

ைாப்பீட்டு

தரநிர்ணயத்கத
ைகைச்கசாற்ைளின்

2. ைடுகையான உடல்நைைின்கையின் வகரயகறைள்
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3. ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

ஈட்டுறுதி

ைாப்பீடுைளில்

விைக்ைளிக்ைப்பட்ட கசைவுைளின் பட்டியல்

4. ஈடுவைாரல் படிவங்ைள் ைற்றும் முன்-அதிைாரைளிப்பு படிவங்ைள்
5. இரசீதிடுதல் வடிவகைப்புைள்
6. ைருத்துவைகனைளின் கவளிவயறுதல் சுருக்ைவுகர
ைாப்பீட்டாளர்ைள்

7. TPA-க்ைள்,

ைற்றும்

ைருத்துவைகனைளுக்கு

இகடவயயான நிகையான ஒப்பந்தங்ைள்
8. புதிய

ைாப்பீடுைளுக்ைாை

ஐஆர்டிஏஐ-ஐ

(IRDAI)

கபறுவதற்ைான

நிகையான வைாப்பு ைற்றும் பயன்பாடு வடிவகைப்பு
இது உடல்நைம் வழங்குநர்ைள் ைற்றும் ைாப்பீடு துகறயின் வசகவயின்
தரத்கத

வைம்படுத்துவதில்

அகைந்துள்ளது

வைலும்

இது

ஒரு

ைிைப்கபரிய

அர்த்தமுள்ள

வளர்ச்சிப்படியாை

உடல்நைம்

உடல்நைக் ைாப்பீடு தரவுைளின் கதாகுப்பிற்கும் உதவும்.

ைற்றும்

C. மருத்துவமகனச் சேர்க்கை ஈட்டுறுதி திட்டம்
ஒரு

ஈட்டுறுதி

இந்தியாவில்
உடல்நைக்

அடிப்பகடயிைான

ைிைவும்

ைாப்பீடு

பரவைான

தயாரிப்பு

உடல்நைக்

ைற்றும்

ஆகும்.

ைாப்பீடு

அதிைம்

PSU

என்பது

விற்ைப்படும்

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

எண்பதுைளில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட கமடிைிகளய்ம் பாலிேி ைிைவும்
முந்கதய நிகையான உடல்நைத் தயாரிப்பு ஆகும் வைலும் அது ஒரு
நீண்டைாைத்திற்கு

சந்கதயில்

இருந்த

ஒவர

தயாரிப்பு

ஆகும்.

இந்த

தயாரிப்பு ஒரு சிை ைாற்றங்ைளுடன் பல்வவறு பிராண்ட் கபயர்ைளின்ைீ ழ்
கவவ்வவறு

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

கைடிைிகளய்ம்

கதாடர்ந்து

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

சந்கதப்படுத்தப்பட்டாலும்,

நாட்டில்

உடல்நைக்ைாப்பீடாை இருந்துவருைின்றது.
வசர்க்கையின்வபாது

கசய்ய

ஈட்டுறுதி

அதிைம்

தயாரிப்புைள்

வவண்டியிருக்கும்

விற்ைப்படும்
ைருத்துவைகனச்

கசைவனங்ைளிைிருந்து
ீ

தனிநபர்ைகள பாதுைாக்ைின்றது. கபரும்பாைான சையங்ைளில், அவர்ைள்
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ைருத்துவைகனச்
நாட்ைளுக்கும்

வசர்க்கைக்கு

ைாப்பீட்கட

வசர்க்கையில்

ஒரு

உண்டாகும்

கபறைாம்,

உள்ளடங்ைாத

விைக்குைின்றது.
இப்படிப்பட்ட

முன்னும்

ைாப்பீடு

கசைவுைள்

கைாத்தைாைவவா

அல்ைது

அடிப்பகடயில்

பின்னும்

ஆனால்

ஏவதனும்

அதன்

வழங்குைின்றது.

ைருத்துவைகனச்

இது

இது

வசர்க்கையின்வபாது

கசைவழிக்கும்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

கசைவுைகள

ைருத்துவைகனச்

அல்ைது

ஒரு

பகுதிகயவயா
‘பலன்’

கதாகைகய

‘ஈட்டுறுதி’

அடிப்பகடயில்

உள்ளடங்கும் ைாப்பீட்டுடன் ைாறுபட்டிருக்ைைாம், இதில் பணத்கதாகை

ைாப்பீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஏற்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிைழ்வின்வபாது
(ைருத்துவைகனச்
வநாயறிதல்

வசர்க்கை,

அல்ைது

ைடுகையான

வசர்க்கையின்

உடல்நைைின்கையின்

ஒவ்கவாரு

நாள்

வபான்றகவ)

அளிக்ைப்படும் வைலும் இது உண்டான உண்கையான கசைவனங்ைள்
ீ
கதாடர்பானதாை இருக்ைாது.
உதாரணம்
ரகு தன் ைகனவி ைற்றும் ஒரு 14 வயது ைைன் ஆைிவயாகரக் கைாண்ட
ஒரு சிறு குடும்பத்கதக் கைாண்டுள்ளார். அவர் ஒவ்கவாருவருக்கும் ரூ.
1

ைட்சம்

எனும்

ைாப்பீட்டு

ஒரு

தனிநபர்

நிறுவனத்திடைிருந்து,

உறுப்பினகரயும்

உள்ளடக்கும்

எடுத்திருந்தார்.

அவர்ைள்

ைாப்பீட்டிற்ைாை,

தன்
ஒரு

ஒரு

உடல்நைக்

குடும்பத்தின்

ஒவ்கவாரு

கைடிைிகளய்ம்

பாைிசிகய

ஒவ்கவாருவரும்

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கையின்வபாது ரூ. 1 ைட்சம் வகரயிைான ைருத்துவ கசைவுைளின்
ைீ ட்கப கபற முடியும்.

ரகு ைாரகடப்பு ைாரணைாை ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைப்பட்டார்,
அவருக்கு அறுகவசிைிச்கச வதகவப்பட்டது. ைருத்துவ இரசீது ரூ. 1.25
ைட்சத்திற்கு

எழுப்பப்பட்டது.

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

திட்ட

இருந்து

கசலுத்த

உள்ளடக்ைத்தின்படி ரூ. 1 ைட்சத்கத அளித்தது வைலும் ரகு ைீ தமுள்ள
கதாகை

ரூ.

25,000-ஐ

வவண்டியிருந்தது.

தன்

கசாந்தப்

பணத்தில்

247

ஈட்டுறுதி

அம்சங்ைள்

அடிப்பகடயிைான
ைீ வழ

மாறுபாடுைள்

கைடிைிகளய்ம்

விளக்ைப்பட்டுள்ளன,

இருந்தாலும்,

பாைிசியின்

ைாப்பீ ட்டின்

கூடுதல்

முக்ைிய

வரம்புைளில்

விலக்ைீ டுைள்

அல்லது

கபாருந்தலாம்.

ைாணவர்

பலன்ைள் அல்லது ேில இகணப்புைள் ஒவ்கவாரு ைாப்பீட்டாளராலும்
ேந்கதப்படுத்தப்படும்

தயாரிப்புைளுக்கு

தயாரிப்பு பற்றிய ஒரு பரந்த வயாசகனகய ைட்டும் பின்பற்றுைாறும்,
அவர்

குறிப்பிட்ட

அறிந்துகைாள்ள
வவண்டும்

ைாப்பீட்டாளரின்

விரும்பினால்
எனவும்

பயன்படுத்தப்படக்கூடிய

தயாரிப்பு

அவராைவவ

அகத

பற்றி

கதரிந்துகைாள்ள

ஆவைாசிக்ைப்படுைின்றது.

மருத்துவ

வைலும்

ைகலச்கோற்ைள்

அவர்

ேிலவற்கை

பற்ைியும் தானாைசவ கதரிந்துகைாள்ள சவண்டும்.
1. உள்சநாயாளி மருத்துவமகனச் சேர்க்கை கேலவுைள்
ஒரு

ஈட்டுறுதி

ஏற்படும்

ைாப்பீடானது

ைருத்துவைகன

கபற்றவருக்கு அளிக்ைின்றது.
எல்ைா

கசைவுைளுக்கும்

உடல்நைைின்கை

கசைவுைளுக்ைான

பணம்

தரப்படாைல்

/

விபத்தின்வபாது

கதாகைகய

ைாப்பீடு

வபாைைாம்

வைலும்

கபரும்பாைான தயாரிப்புைள் பின்வருவனற்கற கபாதுவாை உள்ளடக்கும்
கசைவுைகள வகரயறுக்கும்:

i. ைருத்துவைகன / நர்சிங் வஹாைில் அளிக்ைப்படும், அகற, தங்கும்
வசதி

ைற்றும்

கசவிைிப்பணி

கசைவுைள்.

இது

கசவிைிப்பணி

ைவனிப்பு, RMO ைட்டணங்ைள், IV திரவங்ைள் / இரத்தம் ஏற்றுதல் / ஊசி
வபாடுவதற்ைான

ைட்டணங்ைள்

ஆைியவற்கற உள்ளடக்கும்

ைற்றும்

அதுவபான்ற

கசைவுைள்

ii. தீவிர சிைிச்கசப் பிரிவு (ஐசியு) கசைவுைள்
iii. அறுகவசிைிச்கச

நிபுணர்,

ையக்ைைருந்து

ஆவைாசைர்ைள், நிபுணர்ைள் ைட்டணங்ைள்

iv. ையக்ைைருந்து,

இரத்தம்,

பிராணவாயு,

நிபுணர்,

ைருத்துவர்,

அறுகவசிைிச்கசக்

ைட்டணங்ைள், அறுகவசிைிச்கச உபைரணங்ைள்,

v. ைருந்துைள் ைற்றும் ைருந்துப்கபாருட்ைள்,
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கூட

vi. கசயற்கை

சிறுநீர்ப்

பிரித்கதடுப்பு,

வவதிச்சிைிச்கச,

ைதிரியக்ைச்

சிைிச்கச
vii. வபஸ்வைக்ைர்(இதயமுடுக்ைி), எலும்புமூட்டு உள்பதிப்புைள், ைீ ழ் இதய
வாழ்வு

ைாற்றுைள்,

அறுகவசிைிச்கச

இரத்தநாள

உள்குழாய்ைள்

கசயல்பாட்டின்வபாது

கசயற்கை உறுப்பு சாதனங்ைளின் கசைவு
viii. தகுந்த ஆய்வை /

உள்வள

வபான்ற

கபாருத்தப்படும்

வநாயறிதல் பரிவசாதகனைள் ைற்றும் சிைிச்கச

கதாடர்பான ைற்ற ைருத்துவ கசைவுைள்
ix. ைாப்பீடு கபறுபவருக்கு உறுப்பு ைாற்றம் கசய்யப்படும்வபாது உறுப்பு
வழங்குநருக்கு

ஏற்படும்

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

(உறுப்பின் விகை தவிர்த்து)
ைருத்துவைகனயில்

தங்ைியிருக்கும்

ைாைஅளவு
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கசைவுைள்

ைணி

வநரங்ைள்

அல்ைது அதற்கும் அதிைைாை இருந்தால் ைட்டுவை ஒரு வழக்ைைான
ைருத்துவைகனச்
இருப்பினும்

வசர்க்கை

ைருத்துவ

முன்வனற்றங்ைளின்
சிைிச்கச

இழப்பீடு

கதாழிற்நுட்பங்ைளில்

ைாரணைாை,

பை

கசயல்முகறைளுக்கு

வதகவப்படுவதில்கை.

கசைவுைளுக்கு

இப்வபாது

அறுகவ

ஏற்பட்டுள்ள

சிைிச்கசைளுக்ைான

ைருத்துவைகனச்

வடவைர்

பணைளிக்கும்.

அதாவது

வசர்க்கை

பைல்பராைரிப்பு

கசயல்முகறைகளப் வபாை, அகவ சிறப்பு வடவைர் கசன்டர்ைள் அல்ைது
ைருத்துவைகனைளில்

நடத்தப்படைாம்.

ைண்

அறுகவ

சிைிச்கசைள்,

சிைிச்கசைளின்

ைீ ழ்வகைப்

வவதிச்சிைிச்கச, டயைாசிஸ் (கசயற்கை சிறுநீர்ப் பிரித்கதடுப்பு) வபான்ற
சிைிச்கசைள்

படுத்தப்படைாம்

வடவைர்

அறுகவ

வைலும்

பட்டியல்

வளர்ந்துகைாண்வட

இகவைளும் ைாப்பீட்டின்ைீ ழ் உள்ளடக்ைப்படைாம்.
புறவநாயாளி

வழங்குபகவ
குகறவாைவவ

கசைவுைளுக்ைான
ைிைச்

சிை

உள்ளது.

ைாப்பீடு,

ஓபிடி

தயாரிப்புைளுடன்,

இருப்பினும்

(OPD)

இருக்ைின்றது.
ைாப்பீடுைகள

இந்தியாவில்

புறவநாயாளி

சிைிச்கச

ைிைவும்
ைற்றும்

ைருத்துவர் வருகைைள், வழக்ைைான ைருத்துவப் பரிவசாதகனைள், பல்
ைற்றும் ைருந்தை கசைவுைள் உடனான உடல்நை பராைரிப்பு கசைவுைள்
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கதாடர்பானகவ

ஆைியவற்கற

உள்ளன.

2. மருத்துவமகனச்
கேலவுைள்

உள்ளடக்கும்

சேர்க்கைக்கு

முந்கதய

சிை

திட்டங்ைளும்

மற்றும்

பிந்கதய

i. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய கசைவுைள்
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை என்பது அவசரநிகை ைருத்துவைகனச்
வசர்க்கையாைவவா
ஒரு

வநாயாளி

கசன்றால்,

அல்ைது

ஒரு

திட்டைிடப்பட்டதாைவவா

திட்டைிடப்பட்ட

அறுகவ

இருக்ைைாம்.

சிைிச்கசக்ைாை

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முன்பாைவவ அவருக்கு

ஏற்படக்கூடிய கசைவுைள் இருக்கும்.
ஐஆர்டிஏ

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

தரநிர்ணய

வழிைாட்டுதல்ைள்

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய கசைவுைகள பின்வருைாறு
விவரிக்ைின்றது:

ைாப்பீடு கசய்த நபர் ைருத்துவைகனயில் வசருவதற்கு முன் உடனடியாை
ஏற்படும் ைருத்துவ கசைவுைள், இவற்கற உள்ளடக்கும்:
i)

ைாப்பீடு கசய்த நபருக்கு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை வதகவப்படும்
அவத

நிகைகைக்ைாை

கசைவுைள், ைற்றும்
ii) ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தால்

ஏற்படும்

அப்படிப்பட்ட

அனுைதிக்ைப்படும்

ைருத்துவ

அப்படிப்பட்ட

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்ைான உள்-வநாயாளி ைருத்துவைகனச்
வசர்க்கை ஈடுவைாரல்.

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைக்கு

முந்கதய

கசைவுைள்

பரிவசாதகனைள், ைருந்துைள், ைருத்துவர்ைளின் ைட்டணங்ைள் வபான்ற
வடிவில்

இருக்ைக்கூடும்.

கபாருத்தைான

ைற்றும்

அது

ைருத்துவைகனச்

குறித்த

வசர்க்கைக்கு

அப்படிப்பட்ட

உடல்நைக் ைாப்பீடுைளின் ைீ ழ் உள்ளடக்ைப்படும்.

கசைவுைள்

i. மருத்துவமகனச் சேர்க்கைக்கு பிந்கதய கேலவுைள்
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ைருத்துவைகனயில்

தங்ைியிருந்தபின்,

பைசையங்ைளில்

குணைகடதல் ைற்றும் பின்கதாடர் சிைிச்கச கதாடர்பாை கசைவுைள்
இருக்ைக்கூடும்.
வகரயகற
ைாப்பீடு

கசய்த

நபர்

ைருத்துவைகனயிைிருந்து

கவளிவயறியபின்

உடனடியாை ஏற்படும் ைருத்துவ கசைவுைளில், இவற்கற வழங்கும்
i) ைாப்பீடு

கசய்த

நபரின்

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

வதகவப்பட்ட

அவத நிகைகைக்ைாை ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட ைருத்துவ கசைவுைள்,
ைற்றும்

ii) ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தால்

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை ைாப்பீடு.

அனுைதிக்ைப்படும்

வசர்க்கைக்ைான

உள்-வநாயாளி

அப்படிப்பட்ட

ைருத்துவைகனச்

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு பிந்கதய கசைவுைள், ைருத்துவைகனச்
வசர்க்கைக்கு
கைாண்ட

பின்

ைாை

வகரயறுக்ைப்பட்ட

அளவின்வபாது

எண்ணிக்கையிைான

ஏற்படும்

கபாருத்தைான

நாட்ைள்

ைருத்துவ

கசைவுைளாை இருக்ை வவண்டும் வைலும் அது ைாப்பீட்டின் பகுதியாை
ைருதப்படும்.

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைக்கு

ைருத்துவைகனயிைிருந்து

பிந்கதய

கவளிவயறியபிறகு,

ைருந்துப்கபாருட்ைள்,

ைருத்துவர்ைளின்

எடுத்துக்கைாள்ளும்

சிைிச்கச

இருக்ைக்கூடும்.

அப்படிப்பட்ட

ைறுஆய்வு

கசைவுைள்

கதாடர்பானதாை

கசைவுைள்

ைருந்துைள்,

வபான்ற

ைருத்துவைகனயில்
இருக்ை

வவண்டும்

ைற்றும்

பிந்கதய

வைலும் அகவ உடல்நைக் ைாப்பீடுைளின்ைீ ழ் உள்ளடக்ைப்படும்.
ைருத்துவைகனச்

கசைவுைளுக்ைான

வசர்க்கைக்கு

முந்கதய

ைாப்பீட்டிற்ைான

ைாை

அளிப்பவர்ைளுக்கு இகடவய ைாறுபடைாம், வைலும்
வகரயறுக்ைப்பட்டிருக்கும்,

ைிைவும்

கபாதுவான

வடிவில்

அளவு

ைாப்பீடு

அது பாைிசியில்

ைாப்பீடு

முப்பது

நாட்ைள் முன்மருத்துவமகனச் சேர்க்கைகயயும், மருத்துவமகனச்
சேர்க்கைக்கு பிந்கதய அறுபது நாட்ைகளயும் உள்ளடக்குைின்றது.
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ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய ைற்றும் பிந்கதய கசைவுைள்
பாைிசியின்ைீ ழ்

ைாப்பீடு

கசய்தவருக்கு

ைாப்பீடுவழங்கும்

கூடுதைின் பகுதியாை இருக்கும்.

கைாத்தக்

i) வட்டில்
ீ
தங்ைி ேிைிச்கே
இந்த பைன் பாைிசிதாரர்ைளால் கபாதுவாைப் பயன்படுத்தாதவபாதும்,
ஒரு

தனிநபர்

உடல்நைக்

அனுைதிக்ைப்படாைல்
சிைிச்கசக்ைாை

ைாப்பீடும்

வட்டில்
ீ

ஆகும்

ஒரு

ைருத்துவைகனயில்

எடுத்துக்கைாள்ளப்படும்

கசைவுைகள

ைருத்துவச்

ைவனிக்கும்

ஒரு

முன்வனற்பாட்கடக் கைாண்டுள்ளது. இருப்பினும், நிகைகையானது
ஒரு

ைருத்துவைகனயில்

அவகர

ைருத்துவைகனக்கு

உடல்நைைின்கையாை
நிகைகையாைவவா

இருந்தாலும்,

அல்ைது

ைவனிப்பு

வதகவப்படும்

வநாயாளியின்

கைாண்டு

நிகைகை

கசல்ை

ைருத்துவைகனைளில்

முடியாத

தங்கும்

வசதி

பற்றாக்குகற உள்ள நிகைகையாைவவா இருக்ை வவண்டும்.
இந்தக்

ைாப்பீடு

வழக்ைைாை

முதல்

மூன்ைில்

இருந்து

ஐந்து

நாட்ைளின் ஒரு மிகுதி உட்கூகை கைாண்டிருக்ைின்றது, அதாவது
முதல் மூன்றில்
ைாப்பீடு

இருந்து

கசய்பவவர

ஐந்து நாட்ைள் வகரக்குைான கசைகவ

பார்த்துக்

கைாள்ள

வவண்டும்.

ைாப்பீடானது

ஆஸ்துைா, மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, நாட்பட்ட சிறுநீரை அழற்சி ைற்றும்
சிறுநீரைம்

சார்ந்த

இகரப்கபக்குடல்

இகணப்வபாக்கு,

அழற்சி

உள்ளிட்ட

வயிற்றுப்வபாக்கு

எல்ைா

வகை

ைற்றும்,

சீதவபதிைள்,

நீரிழிவு வநாய், வைிப்பு வநாய், உயர் இரத்த அழுத்தம், சளிக்ைாய்ச்சல்,

இருைல் ைற்றும் சளி, ைாய்ச்சல்ைள் வபான்ற சிை நாட்பட்ட அல்ைது
கபாதுவான

விைக்குைின்றது.

வநாய்ைளுக்ைான

வட்டு
ீ

சிைிச்கசைகளயும்

ii) கபாதுவான விலக்ைீ டுைள்
ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

இழப்பீடு

ைாப்பீடுைளின்

ைீ ழ்

வழக்ைைான விைக்ைீ டுைளில் சிை ைீ வழ கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன:

உள்ள

i. ஏற்ைனசவ இருக்கும் சநாய்ைள்
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இது ஏறக்குகறய எப்வபாதும் தனிநபர் உடல்நைத் திட்டங்ைளின் ைீ ழ்
விைக்ைப்படுைின்றது,
உள்ளடக்குைின்றது

ஏகனனில்

வைலும்

இது

ஒரு

நிச்சயத்தன்கைகய

ைாப்பீட்டாளருக்கு

அதிை

அபாயத்கத

எடுத்துகரக்ைின்றது. ஒரு உடல்நைக் ைாப்பீட்கட எடுக்கும் வநரத்தில்
வதகவப்படும்
கசய்பவர்
வரைாறு

முக்ைியைான

ஒவ்கவாருவரின்

கதாடர்பானதாகும்.

ஏற்றுக்கைாள்வது

ைீ தான

அனுைதிக்கும்.
தரநிர்ணயம்

ைீ தான

கவளியீடுைளில்

வநாய்ைள்
இது

/

ைாயங்ைளின்

ைாப்பீட்டிற்ைான

தீர்ைானத்கத

ஐஆர்டிஏ

ஒன்று

முந்கதய

முன்கைாழிகவ

எடுக்ை

வழிைாட்டுதல்ைள்

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டாளகர

முன்வப

இருக்கும்

வநாய்ைகள இவ்வாறு வகரயறுக்ைின்றது
“ைாப்பீட்டாளரால்
ைாதங்ைளுக்குள்

முதல்

பாைிசி

உங்ைளுக்கு

அகடயாளங்ைளுக்ைான

வழங்ைப்படுவதற்கு

ஏற்பட்டுள்ள

ைற்றும்/அல்ைது

முன்

அறிகுறிைள்

48

அல்ைது

வநாயறியப்பட்ட,

ைற்றும்/அல்ைது ைருத்துவ ஆவைாசகன/சிைிச்கச கபறப்பட்ட ஏவதனும்
நிகைகை, வநாய் அல்ைது ைாயம் அல்ைது கதாடர்பான நிகைகை(ைள்).”
விைக்ைீ டானது:

நிறுவனத்துடனான

கதாடக்ைத்திைிருந்து,
முடியும்

கதாடர்ச்சியான

வகர, பாைிசியில்

தன்

ைாப்பீடு

வகரயறுத்துள்ள

முதல்
48

பாைிசியின்

ைாதங்ைள்

ைாதிரியான

ைாப்பீடு கபறும் நபருக்கு ஏற்ைனவவ உள்ள நிகைகை(ைள்).
i. ஒரு

விபத்தின்

ைாரணைாை

வதகவப்பட்டால்

தவிர,

வகர

ஏவதனும்

அழகுச்

சிைிச்கசைள், ஒட்டுறுப்பு அறுகவ சிைிச்கசைள்
ii. ைண் ைண்ணாடிைள், ைாது வைட்கும் ைருவிைள் வபான்றவற்றிற்ைான

கசைவுைள் (பாைிசியால் வழங்ைப்படும் புறவநாயாளி ைாப்பீட்டின்
ைீ ழ் சிறப்பாை உள்ளடக்ைப்பட்டால் தவிர)

iii. கபாதுவான உடல் தளர்ச்சி, உடல் வதறுதல்
iv. சிைிச்கசக்கு

கதாடர்பில்ைாத

விட்டைின்ைள்,

டானிக்குைள்

ஆைியவற்றிற்ைான கசைவுைள்

253

v. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை அவசியைாை உள்ள ஏவதனும் வநாய் /
உடல்நைைின்கை
வநர்ைகற

/

ைாயத்தின்

இருப்பிற்ைான

இருப்பு

நிகையற்ற

அல்ைது

அல்ைது

சிைிச்கச

தற்கசயைான

வநாயறிதல்ைள், ஆய்வை பரிவசாதகனைளுக்ைாை முதன்கையாை
ஆகும் கசைவுைள்.
vi. ைைப்வபறு

கதாடர்பான

ைாத்திருப்பு

வழங்குைின்றனர்)

கசைவுைள்

ைாைங்ைளுடன்

(சிை

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

ைைப்வபறு

ைாப்பீட்கட

vii. வபார் ைற்றும் அணுசக்தி சார்ந்த ைாரணங்ைள்
viii. எச்ஐவி / எய்ட்ஸ்-டன் சிைிச்கச கதாடர்பான எல்ைா கசைவுைள்.
(இருப்பினும் சிை ைாப்பீட்டாளர்ைள் எச்ஐவி / எய்ட்ஸ் உள்ள
நபர்ைளுக்ைான

கதாடங்ைியுள்ளனர்.)
ix. பதிவு

ைட்டணங்ைள்,

கதாகைக்ைாட்சி

சிறப்புக்
வசர்க்கைக்

ைட்டணங்ைள்,

ைாப்பீடுைகள

வழங்ைத்

ைட்டணங்ைள்,

கதாகைவபசி,

ைழிவகற

வசதிைள்

வபான்ற

ைருத்துவம் சாராத விஷயங்ைள் அகனத்தும்.
x. பாைிசியின்

கதாடக்ைத்திைிருந்து

30

நாட்ைள்

வகரயான

ஒரு

ைாத்திருப்புக் ைாை அளவு இழப்பீட்கடக் வைாரும் கபரும்பாைான
பாைிசிைளுக்கு கபாருந்தும். இருப்பினும் இது ஒரு விபத்தால்
ஏற்படும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்குப் கபாருந்தாது.
உதாரணம்
ைீ ரா

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கையின்வபாது

ஏற்படும்

கசைவுைளின்

உள்ளடக்ைத்திற்ைான ஒரு உடல்நைக் ைாப்பீடு பாைிசிகய எடுத்திருந்தார்.

பாைிசி 30 நாட்ைள் கைாண்ட கதாடக்ைக் ைாத்திருப்புக் ைாைத்திற்ைான
ஒரு உட்கூகறக் கைாண்டிருந்தது.
துரதிர்ஷ்டவசைாை,
ைீ ராவிற்கு

அவர்

ைவைரியா

பாைிசி

பாதிப்பு

எடுத்த
ஏற்பட்டது,

20

நாட்ைளுக்குப்
அவர்

5

பிறகு,

நாட்ைளுக்கு

ைருத்துவைகனயில் வசர்க்ைப்பட்டார். அவர் அதிைைான ைருத்துவைகன
ைட்டணங்ைகள கசலுத்த வவண்டியிருந்தது.
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அவர் ைாப்பீட்டு நிறுவனத்திடைிருந்து பண ஈடுவைாரகை வைட்கும்வபாது,
அவர்ைள்

இழப்பீடு

பணத்கத

அளிக்ை

ைறுத்து

விட்டனர்,

ஏகனனில்

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை நிைழ்வு பாைிசி எடுத்ததிைிருந்து 30 நாட்ைள்
வகரயான ைாத்திருப்பு ைாைத்திற்குள்ளாைவவ நடந்துள்ளது.

ைாத்திருப்புக் ைாலங்ைள்: இது வழக்ைைாை சிைிச்கச தாைதைாைக் கூடிய
ைற்றும் திட்டைிடப்படக்கூடிய வநாய்ைளுக்கு கபாருந்தும்.
கபாறுத்து, ைண்புகர, புற்றல்ைாத சுக்ைிை

தயாரிப்கபப்

உருப்கபருக்ைம், ைாதவிடாய்

ைிகைப்பு அல்ைது நார்த்தகசப் புற்றுக்ைான ைருப்கப நீக்ைம், குடைிறக்ைம்,
விகரவக்ைம்,
ீ

பிறவிசார்

உள்வநாய்,

ஆசன

வாய்புகர,

மூைவநாய்,

எலும்புக் ைாற்றகற அழற்சி ைற்றும் கதாடர்புள்ள ஒழுங்ைின்கைைள்,
பித்தப்கபக் ைல்நீக்ைம், ைீ ல்வநாய்ைற்றும் முடக்குவாதம், ைல்வநாய், வயது
கதாடர்பான

எலும்பு

மூட்டு

அழற்சி,

எலும்புத்துகள

வநாய்

வபான்ற

வநாய்ைளுக்கு ஒன்று / இரண்டு / நான்கு வருட ைாத்திருப்புக் ைாைங்ைள்
கபாருந்தும்.

அ) ைிகடக்ைக்கூடிய ைாப்பீ டு விருப்பத்சதர்வுைள்
i.

தனிநபர் ைாப்பு

ஒரு

தனிநபர்

குழந்கதைள்,

தன்னுடன்,

சார்ந்திருக்கும்

ைணவன்/ைகனவியின்
உடன்பிறந்வதார்ைள்
கசய்யமுடியும்.

ைணவன்/ைகனவி,
கபற்வறார்ைள்,

குடும்ப

ஒரு

வரம்பிகன

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

சார்ந்திருப்வபார்ைளில்

சார்ந்திருக்கும்

கபற்வறார்ைள்,

வபான்ற

சிை

சார்ந்திருக்கும்

நபர்ைளுடன்
ைாப்பீடு

சார்ந்திருக்கும்
வசர்த்து

ைாப்பீடு

கசய்யப்படக்கூடிய

கைாண்டிருக்ை

ைாட்டார்ைள்.

அப்படிப்பட்ட சார்ந்திருப்வபார்ைளில் ஒவ்கவாரு நபருக்கும் ஒரு தனி

ைாப்பீட்டு கூடுதலுடன் ஒரு ஒற்கற பாைிசியின்ைீ ழ் ைாப்பீடு கசய்வது
சாத்தியைானதாகும்.

இம்ைாதிரி

ைாப்புைளில்,

ஒவ்கவாரு

கதாகைகய

பாைிசி அைைில் இருக்கும் சையத்தில் கபற முடியும்.

கசய்யப்பட்ட

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

ைாப்பீடுத்கதாகையின்

ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்ட
ைாப்பீடு

நபரும்

பாைிசியின்ைீ ழ்

ஒவ்கவாருவருக்கும்,

ைற்றும்

வவறு

அவரது

ஏதாவது

அடிப்பகடயில் ப்ரீைியம் வசூைிக்ைப்படும்.

அதிைபட்ச

வயது

ைதிப்பீடு

ைற்றும்

ைாரணியின்
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.
ii.

குடும்பப் கபயர்ச்ேி

குடும்பப் கபயர்ச்சி ைாப்பீடு என்பதில் ைணவன்/ைகனவி, சார்ந்திருக்கும்
குழந்கதைள்

ைற்றும்

சார்ந்திருக்கும்

கபற்வறார்ைள்

உள்ளடங்ைிய

குடும்பத்திற்கு குடும்பம் முழுகைக்குைான ஒரு ஒற்கறக் ைாப்பீட்டுத்
கதாகை வழங்ைப்படுைிறது.
உதாரணம்
ரூ. 5 ைட்சம் கைாண்ட ஒரு குடும்பக் ைாப்பீடு நான்கு வபர் உள்ள ஒரு
குடும்பத்திற்கு

எடுக்ைப்பட்டால்,

ஒன்றுக்கும்

வைற்பட்ட

ஈடுவைாரல்ைளுக்கு

பாைிசிக்

குடும்ப

அல்ைது

குடும்பத்தின்

ைாைத்தின்வபாது,

உறுப்பினர்
ஒற்கற

அது

கதாடர்பான

உறுப்பினருக்ைான

பை ஈடுவைாரல்ைளுக்கு பணைளிக்கும். இகவ அகனத்தும் ரூ. 5 ைட்சம்
கைாண்ட

ப்ரீைியம்

கைாத்தக்

(தவகண)

குடும்பத்தில்

உள்ள

ைாப்பீட்கடவிட

அதிைைாை

வழக்ைைாை

ைிைவும்

இருக்ை

ைாப்பீட்டு

வயதான

முடியாது.

முன்கைாழியப்படும்

உறுப்பினரின்

அடிப்பகடயில்

வசூைிக்ைப்படும்.
இந்த

இரண்டு

ஆைியகவ

பாைிசிைளின்

ஒவர

சந்கதயில்

ைிைவும்

குடும்பமும்

ஒரு

ைீ ழ்

ைாதிரியாை

பிரபைைாைி

நியாயைான

ைாப்புைள்

இருக்கும்.

ைற்றும்

குடும்பக்

வருைின்றன,

ப்ரீைியத்தில்

விைக்ைீ டுைள்

ைாப்பீடுைள்

ஏகனனில்

ஒரு

அதிை

கைாத்த

அளவில்

வதர்ந்கதடுக்ைப்படக்கூடிய ஒரு கைாத்தக் ைாப்பீட்டுக் கதாகைக்ைான
ைாப்பீகட கபறுைின்றது.
ஆ) ேிைப்பு அம்ேங்ைள்
ஏற்ைனவவ
ைதிப்பு

உள்ள

ைாப்பீடுைளில்

கூட்டப்பட்ட

சிை

அம்சங்ைள்

ைாற்றங்ைள்

ஆரம்பைாை

ைற்றும்

புதிய

கைடிைிகளய்ம்

தயாரிப்பின் ைீ ழ் வழங்ைப்படும் அடிப்பகட ஈட்டுறுதி ைாப்பீட்டுடன்
வசர்க்ைப்பட்டுள்ளன.

நாம்

இந்த

ைாற்றங்ைளில்

சிைவற்கற

விவாதிப்வபாம். ைீ வழ குறிப்பிட்டுள்ள அம்சங்ைள் அகனத்தும் எல்ைா
தயாரிப்புைளிலும்

இருப்பதில்கை

என்பகதயும்,

அகவ
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ைாப்பீட்டாளர்ைள்

ைற்றும்

தயாரிப்புைளுக்ைிகடவய

என்பகதயும் ைவனத்தில் கைாள்ளவும்.

ைாறுபடைாம்

உப வரம்புைள் மற்றும் சநாய் ோர்ந்த ைாப்புகை

i.

சிை தயாரிப்புைள் வநாய் சார்ந்த ைாப்புகறகய கபற்றுள்ளன எ.ைா.
ைண்புகர.

ஒரு

சிை

ைாப்பீடுைள்

ைாப்பீட்டுத்

கதாகையுடன்

இகணந்துள்ள அகற வாடகையில் உப வரம்புைகளப் கபற்றிருக்கும்
எ.ைா. நாகளான்றுக்ைான அகற வாடகை ைாப்பீட்டுத்
1%

வரம்புக்கும்,

வரம்புக்கும்

ICU

ைட்டணங்ைள்

உட்பட்டிருக்கும்.

ICU

ைாப்பீட்டுத்

ைட்டணங்ைள்,

கதாகையின்

கதாகையின்
OT

2%

ைட்டணங்ைள்

ைற்றும் அறுகவ சிைிச்கச நிபுணரின் ைட்டணங்ைள் வபான்ற ைற்ற
தகைப்புைளின் ைீ ழ் வரும் கசைவுைள் ஆைியகவ வதர்ந்கதடுக்ைப்படும்
அகறயின் வகையுடன் இகணந்திருப்பதால், ைற்ற தகைப்புைளின்
ைீ ழும்,

அதன்

மூைம்

கைாத்த

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

கசைவுைளிலும் கசைவிகன ைட்டுப்படுத்த அகற வாடகை ைாப்புகற
உதவுைின்றது.

ii. இகண-பணமளிப்பு
இது

பாைிசியில்

ைற்றும்/அல்ைது
ஒவ்கவாரு

விபத்து

முகறயும்

வைற்கைாள்ளப்படும்

வகரயறுத்துள்ளபடி
ைாரணைாை
ைாப்பீடு

ஒரு

ஈடுவைாரகை

கபறும்

ைருத்துவைகனச்

உடல்நைைின்கை

நபரால்

வசர்க்கை

வைாரும்

கசாந்தைாை

கசைவுைளின்

கதாகை அல்ைது சதவதத்கத
ீ
குறிக்ைின்றது. இது ைாப்பீடு கபறுபவர்
தன் வதர்வுைகள வதர்ந்கதடுப்பதில் எச்சரிக்கைகய வைற்கைாள்ைிறார்
என்பகதயும்
வசர்க்கை

அதன்

மூைம்

கசைவுைள்

அவரின்

கைாத்த

தன்னிச்கசயாை

என்பகதயும் உறுதிகசய்ைின்றது.
iii.

இகவ

சபான்ை

புதிய

ைருத்துவைகனச்

குகறக்ைப்படுைின்றது
விலக்ைீ டுைள்

அைிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன:
கபாது குகறபாடுைள் ைற்றும் முதல்நிகை உயிரணு உட்புகுத்தல் /
அறுகவசிைிச்கச.
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CPAP,

CAPD,

சாதனங்ைள்

உட்கசறிதல்

அதாவது,

ஊன்றுவைால்ைள்,
சிம்புைள்,

பம்பு

ஏவதனும்

பட்கடைள்,

ைவண்ைள்,

வபான்றகவ,
கவப்பைானி

உள்ளடக்ைிய

வபான்றகவ,

ைழுத்துப்பட்கடைள்,

வநாய்

ைாைணி,

கதாடர்பான

வநாயறிதல்

உதவும்

நடப்பிப்பான்,

அகணச்சட்டங்ைள்,

நீரிழிவு
ைற்றும்

வகை

நடக்ை

மூடிைள்,

ைாலுகறைள்

சர்க்ைகரைானி

கபாருட்ைள்

ைற்றும்/அல்ைது

/

வபான்றகவ

சிைிச்கசக்ைாை

பயன்படுத்தப்படும் ஏவதனும் வகை கவளிப்புற ைற்றும்/அல்ைது
நீண்டைாைம்
ைருவிைள்

உகழக்கும்

ைற்றும்

ைருத்துவ

கதாடர்ச்சியாை

ஏவதனும் ைருத்துவ உபைரணங்ைள்.

/

ைருத்துவம்

வட்டில்
ீ

சாராத

பயன்படுத்தப்படும்

ைருத்துவைகனயால் வசூைிக்ைப்படும் ஏவதனும் வகை வசகவக்
ைட்டணங்ைள், கூடுதல் ைட்டணங்ைள், அனுைதிக் ைட்டணங்ைள் /
பதிவுக் ைட்டணங்ைள் வபான்றகவ
ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைக்கு

ைாைைட்டத்தின்வபாதான

முந்கதய

ைருத்துவரின்

ைற்றும்
வட்டு
ீ

பிந்திய
வருகைக்

ைட்டணங்ைள், ைவனிப்பாளர் / கசவிைிப்பணி ைட்டணங்ைள்
ஐஆர்டிஏஐ

கபாதுவான

விைக்ைீ டு

விஷயங்ைகள

தரநிர்ணயப்

படுத்தியுள்ளது. இறுதியில் பிற்வசர்க்கைகய பரிந்துகர கசய்யவும்
i.

மண்டலம் ோர்ந்த ப்ரீமியம்

வழக்ைைாை,

ப்ரீைியம்

வதர்ந்கதடுக்ைப்படும்

ைாப்பீடு

கபறும்

ைாப்பீட்டுத்

நபரின்
கதாகை

வயது

ைற்றும்

ஆைியவற்கற

சார்ந்திருக்கும். ப்ரீைியம் வவறுபாடு அதிை ஈடுவைாரல்

கசைவுடன்

ைற்றும்

குறிப்பிட்ட

சிை

ைண்டைங்ைளில்
மும்கப

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,

ஆைியகவ

தயாரிப்புைளுக்ைான

சிை

அதிைைான

பகுதியாை இருக்ைின்றன.

எ.ைா.

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

ப்ரீைியம்

கைாண்ட

தில்ைி

ைண்டைத்தின்

ii. ஏற்ைனசவ இருக்கும் சநாய்ைளுக்ைான ைாப்பு

258

ஒழுங்குமுகற வதகவைளின் பார்கவயில், முன்னதாை விைக்ைப்பட்ட
ஏற்ைனவவ

இருக்கும்

வநாய்ைள்

நான்கு

வருட

ைாத்திருப்புக்

ைாைத்துடன் பிரத்திவயைைாை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. சிை ைாப்பீட்டு
நிறுவனங்ைளின் சிை அதிை விகையுள்ள தயாரிப்புைள் 2 ைற்றும் 3
வருடங்ைள்

குகறக்ைப்பட்டுள்ளன.

ைாைைட்டத்திற்கு

ைாத்திருப்புக்ைாைம்

iii. புதுப்பிப்புத் திைன்
வாழ்நாள்

புதுப்பிப்புத்திறன்

சிை

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

இப்வபாது,

இது

எல்ைா

பாைிசிைளுக்ைாைவும் ஐஆர்டிஏஐ-ஆல் ைட்டாயைாக்ைப்பட்டுள்ளன.
iv.

பைல் சிைிச்கச கசயல்முகறக்ைான ைாப்பீடு

ைருத்துவ

அறிவியைின்

சிைிச்கச

வகைப்பாட்டின்

முன்வனற்றம்
ைீ ழ்

வட

ஏராளைான

வைர்

அதாவது

பைல்

எண்ணிக்கையிைான

கசயல்முகறைளின் உள்ளடக்ைத்கத ைண்டுள்ளது. முன்னதாை ஏழு

கசயல்முகறைள் – ைண்புகர, டி அண்ட் சி (ைருப்கப சுத்தைாக்ைல்),
டயாைாசிஸ்

(கசயற்கை

சிறுநீர்ப்பிரிப்பு),

வவதிச்சிைிச்கச,

ைதிரியக்ைச்சிைிச்கச, ைித்வதாட்ரிப்சி (ைளக்ைல் கநாறுக்ைல்) ைற்றும்
உள்நாக்கு அறுகவ ஆைிய ைட்டுவை வடவைரின் ைீ ழ் பிரத்திவயைைாை
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
கசயல்முகறைள்

இப்வபாது

150-க்கும்

உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளன

அதிைைான

வைலும்

வளர்ந்துகைாண்டு இருக்ைின்றது.

பட்டியல்

v. பாலிேிக்கு முந்கதய மருத்துவ சோதகனயின் கேலவு
ைருத்துவச்

வசாதகனக்ைான

கசைவு

முன்னதாை

சாத்தியைான

வாடிக்கையாளர்ைளால் வைற்கைாள்ளப்பட்டது. இப்வபாது ைாப்பீட்டாளர்
கசைவுக்ைான

கதாகைகய,

ஏற்பளிப்புக்ைாை

பட்டிருந்தால், திருப்பித் தருைிறார்,
வகர

ைாறுபடும்.

இப்வபாது

ைட்டாயைாக்ைப்பட்டுள்ளது,

முன்கைாழிவு

ஏற்ைப்

ைீ ட்புத்கதாகை 50% முதல் 100%

அதாவது

இதுவும்

ஐஆர்டிஏஐ-ஆல்

ைாப்பீட்டாளர்

ைருத்துவச்

வசாதகனக்ைான கசைவுைளில் குகறந்தபட்சம் 50%-ஐ ஏற்றுக்கைாள்ள
வவண்டும்.
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vi.

மருத்துவமகனச் சேர்க்கைக்கு முந்கதய மற்றும் பிந்கதய

ைாப்பீட்டிற்ைான ைால அளவு
ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைக்கு

ைாப்பீட்டிற்ைான

ைாைஅளவு

ைற்றும்

நாட்ைள்

குறிப்பாை

அவர்ைளது
90

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

முந்கதய

ைற்றும்

கபரும்பாைான

விகையுயர்ந்த
வகர

பிந்கதய

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

தயாரிப்புைளில்

60

நீட்டிக்ைப்பட்டுள்ளது.

இழப்பீடுகதாகையின்

குறிப்பிட்ட

நாட்ைள்

சிை

சதவதத்துடன்
ீ

இகணந்துள்ள இந்த கசைவுைகள ைாப்புகறயிட்டுள்ளனர், இது ஒரு
அதிைபட்ச வரம்பிற்கு உட்படுைின்றது.
vii. கூடுதல் ைாப்பீ டுைள்
இகணப்பு
பல்வவறு

அல்ைது

புதிய

கூடுதல்

கூடுதல்

ைாப்பீடுைள்

ைாப்பீடுைள்

சிை

என

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சிை:
 மைப்சபறுக்

பாைிசிைளின்

ைாப்பீ டு:

ைீ ழ்

முன்னதாை

வழங்ைப்படுைின்றன.

ைாறுபடும்

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

ைைப்வபறு

வழங்ைப்படவில்கை,

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்,

அகழக்ைப்படும்

ஆனால்

ைாத்திருப்புக்

சில்ைகற

இப்வபாது

பை

ைாைங்ைளுடன்

 ைடுகமயான உடல்நலமின்கம ைாப்பீ டு: உயிகர அச்சுறுத்தும்
ைற்றும்

விகையுயர்ந்த

சிைிச்கச

வதகவப்படும்

குறிப்பிட்ட

வநாய்ைளுக்ைாை அதிை விகையுயர்ந்த வகையான தயாரிப்புைளின்
ஒரு வதர்வாை ைிகடக்ைின்றது.
 ைாப்பீட்டுத்

கதாகையின்

கதாகைகயப்

வழங்ைிய

மீ ளப்கபறுதல்:
பின்

ைாப்பீட்டுத்

ஒரு

ஈடுவைாரல்

கதாகையானது

(ஈடுவைாரல் கதாகைகயப் கபற்ற பின் அது குகறைிறது) கூடுதல்
ப்ரீைியத்கத

கசலுத்துவதன்

மூைம்

நிகைக்கு ைீ ண்டும் கைாண்டு வரமுடியும்.

உண்கையான

வரம்பு

 AYUSH –ஆயுர்சவதம் – சயாைா – யுனானி – ேித்தமருத்துவம் –
ச

ாமிசயாபதி

ஆைியவற்ைிற்ைான

ைாப்பீ டு:

சிை

பாைிசிைள்
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AYUSH

சிைிச்கசக்ைான

கசைவுைளுக்ைாை

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை கசைவுைளின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவதம்
ீ
வகர ைாப்பீடு
அளிக்ைின்றது.

viii. மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட ைாப்பீ டுைள்
சிை

ஈட்டுறுதி

கூட்டப்பட்ட

கசய்யப்பட்ட

தயாரிப்புைள்

ைாப்பீடுைகள

கதாகைக்கு

உள்ள

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டுத்

அளிக்ைப்படும்.

 புைசநாயாளிக்

ைாப்பீ டு:

இந்தியாவில்

பட்டியைிட்டுள்ளபடி

உள்ளடக்குைின்றன.

கைாத்தத்

அட்டவகணயில்

ைீ வழ

உள்ள

பைன்ைள்

ைிைாைல்,

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

பாைிசியின்

ைாப்பீட்டிற்கும்

கதாகையின்

நைக்கு

ைதிப்புக்

வரம்பு

ஏற்ைனவவ
ைாப்பீடு

எதிராை
வகர

கதரிந்தபடி
தயாரிப்புைள்

கபரும்பாலும் உள்-வநாயாளி ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைைளுக்கு
ைட்டுவை ைாப்பீடு அளிக்ைின்றன. சிை நிறுவனங்ைள் இப்வபாது சிை
விகையுயர்ந்த திட்டங்ைளின் ைீ ழ் புறவநாயாளி கசைவுைளுக்ைாை
வரம்புள்ள ைாப்பீட்கட வழங்குைின்றன.

1. மருத்துவமகன கராக்ைம்: இது ஒரு குறிப்பிட்ட ைாை அளவிற்கு
ைருத்துவைகனச்
நிகையான

வசர்க்கையின்

கைாத்தக்

கூட்டுத்

ஒவ்கவாரு

கதாகைகய

நாளுக்ைாைவும்

வழங்குைின்றது.

வழக்ைைாை இந்த ைாை அளவு பாைிசிைள் கைாண்டுள்ள 2 / 3

நாட்ைள் ைழிவிகன தவிர்த்து 7 நாட்ைளுக்கு வழங்ைப்படுைின்றது.
எனவவ

ைழிவுநாட்ைள்

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

ைாை

ைாை

அளவிற்கு

அளவு

இருந்தால்

அதிைைாை

ைட்டுவை

பைனானது கசயல்படுத்தப்படும். இது ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை
ைாப்பீட்டுடன் கூடுதைாை உள்ளது, ஆனால் பாைிசியின் ைாப்பீட்டுத்
கதாகையின்

கைாத்தத் கதாகைக்கு உள்ளாை இருக்கும் அல்ைது

ஒரு தனி உப-வரம்புடன் இருக்ைைாம்.
2. குணமகடதல்

பலன்:

உடல்நைைின்கை

கைாத்தக்

கூட்டுத்

ைற்றும்/அல்ைது

கதாகை

விபத்தின்

பைனானது

ைாரணைாை
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ைருத்துவைகனயில் தங்கும் கைாத்த ைாை அளவு 10 நாட்ைளுக்கு
குகறயாைல் இருந்தால் ைட்டுவை அளிக்ைப்படும்.
3. உறுப்பு

வழங்குநரின்

வகரயறுக்ைப்பட்ட
முக்ைிய

கேலவுைள்:

விதிமுகறைள்

உறுப்பு

ைாற்றத்தின்வபாது

4. மருத்துவமகன

ஊர்திக்ைான

பாைிசியானது

பாைிசியில்

ைற்றும்

நிபந்தகனயின்படி

உறுப்பு

வழங்குபவருக்ைான

கசைவுைளுக்ைான கதாகைகய திரும்பத் தருைின்றது.
கபறுபவர்/ைாப்பீடு
ஆகும்

கசய்தவரால்

கசைவுைளுக்கு

குறிப்பிட்டுள்ள
அளிக்ைப்படும்.

ஒரு

பணமீ ட்பு:

ைருத்துவைகன

பாைிசியின்

குறிப்பிட்ட

ைாப்பீடு

ஊர்திக்ைாை

அட்டவகணயில்

வரம்பு

வகர

பணைீ ட்பு

5. துகணயிருக்கும் நபருக்ைான கேலவுைள்: இது ைருத்துவைகனச்
வசர்க்கை

ைாைைட்டத்தின்வபாது

ைவனித்துக்கைாள்ளும்வபாது

ைாப்பீடு

துகணயிருக்கும்

கபறுபவகர

நபருக்கு

உணவு,

வபாக்குவரத்து ஆைியவற்றிற்கு ஆகும் கசைவுைகள உள்ளடக்கும்
வநாக்ைத்கதக்
கைாத்தக்

பாைிசியின்

கைாண்டுள்ளது.

கூட்டுத்

கதாகை

அட்டவகணயில்

அளிக்ைப்படும்.
6. குடும்பத்தின்
உடல்நைத்

முன்னதாை,

அல்ைது

விதிமுகறைளின்படி

பணைீ ட்புத்

குறிப்பிட்டுள்ள

வகரயகை:

குடும்பத்திற்ைான

தயாரிப்புைளில்

ைாற்றங்ைளுக்கு

முதன்கையாை

ைணவன்/ைகனவி,
ைாப்பீடு

பாைிசியின்

ைாப்பீடு

சார்ந்திருக்கும்

வழங்ைப்பட்டது.

வரம்பு

சிை

உள்ளாைியுள்ளன.

கபறுபவர்,

அவத

வகர

வகரயகற

குழந்கதைள்

இப்வபாது

கதாகை

அவரின்

ஆைிவயாருக்கு

பாைிசியின்ைீ ழ்

ைணவன்/ைகனவியின் கபற்வறார்ைளுக்குக்கூட ைாப்பீடு வழங்கும்
பாைிசிைள் உள்ளன.
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D. கூட்டுக்

ைாப்பீடுைள்

அல்லது

திட்டங்ைள்

உயர்

அனுமான

ைாப்பீட்டுத்

ஒரு டாப்-அப் அதாவது கூட்டுக் ைாப்பீடு ஒரு உயர் அனுைான (high
பாைிசியாைவும்

deductible)
உள்ள

கபரும்பாைான

அறியப்படுைின்றது.

நபர்ைள்

பாைிசிைளுடன்

அல்ைது

இருப்பினும்

இந்தியாவில்,

கசய்வதற்ைான

ைாரணம்

சிைிச்கசைளுடன்

தயாரிப்புைளின்

உயர்

ைாப்பீடு

கூடுதைாை

வநாய்ைள்

ைாப்பீடுைகள

கூட்டுக்

கதாகை

கதாடக்ைத்தில்

(Co-pay)
அல்ைது

வாங்குைின்றனர்.

ைாப்பீட்கட

கூட்டுத்

பற்றாக்குகறயாை

சந்கதைளில்

இகண-கசலுத்தல்

கசய்யப்படாத

கூட்டுக்

அதிை

சர்வவதச

அறிமுைம்

கைாண்ட

ைாப்பீடு

ைருதப்பட்டாலும்,

இப்வபாது அந்த ைாரணம் நகடமுகறயில் இல்கை. ஒரு உடல்நைக்
ைாப்பீட்டின்

ைீ ழ்

அதிைபட்ச

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

ைிை

நீண்டைாைைாை

ரூ.5,00,000-ஆை இருந்து வருைின்றது. ஒரு ைிை அதிைைான ைாப்பீட்கட
விரும்பும்

எவரும்,

இரட்கட

ப்ரீைியங்ைகள

கசலுத்தும்

இரண்டு

பாைிசிைகள வாங்கும் நிகையில் இருந்தனர். இது ைாப்பீட்டாளர்ைளால்
கூட்டுக்

ைாப்பீடுைள்

உருவாை

வழிகசய்தது.

இதில்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

கதாகைகய விட (நுகழவுநிகை என அகழக்ைப்படுைின்றது) அதிைைான
ைாப்பீட்டுத் கதாகைக்கு அதிை ைாப்பு வழங்ைப்படுைின்றது.
இந்த

பாைிசி

ஒரு

குகறந்த

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

கைாண்ட

ஒரு

அடிப்பகட உடல்நைக் ைாப்பீட்டுடன் இகணந்து வவகை கசய்ைின்றது
வைலும்

இது

வருைின்றது.

கசய்யப்பட்ட
ைாப்பீகட

ஒரு

ஒப்பிடும்

எடுத்துக்ைாட்டாை,
தனிநபர்ைள்

வதர்ந்கதடுக்ை

வகையில்

தங்ைளது

கூடுதல்

முடியும்

கதாகைகய

நுகழவுநிகையாை

அதிைைான

கசைவுகடய

நியாயைான

ப்ரீைியத்துடன்

முதைாளிைளால்

பாதுைாப்புக்ைாை

(முதல்

கதாடர்ந்து

ஒரு

பாைிசியின்

ைாப்பீடு

கூட்டுக்

ைாப்பீட்டுத்

கவத்திருக்ைைாம்).

இது

தனக்ைாை ைற்றும் குடும்பத்திற்ைாை இருக்ைைாம், இது துரதிர்ஷ்டைான
பயனுள்ளதாை இருக்ைின்றது.

சிைிச்கச

வதகவப்படும்

சையத்தில்

கூட்டுக் ைாப்பீட்டின் ைீ ழ் ஒரு ஈடுவைாரகை கபறும் தகுதிகபற, ைருத்துவ
கசைவுைள்

திட்டத்தின்

வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட

அனுைான

(அல்ைது
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நுகழவுநிகை) அளகவவிட அதிைைாை இருக்ை வவண்டும் வைலும் உயர்
அனுைான

திட்டத்தின்

ைீ ழ்

பணைீ ட்பானது

அனுைானத்கத

விட

அதிைைாை ஆைியுள்ள கசைவுைளின் கதாகையாை இருக்கும்.
உதாரணம்

ஒரு தனிநபர் தன் முதலாளியால் ரூ. 3 லட்ேம் கைாண்ட ைாப்பீட்டுத்
கதாகைக்ைாை

ைாப்பீடு

லட்ேத்திற்கு

அதிைமாை

கேய்யப்படுைிைார்.
ரூ.

லட்ேம்

10

ைாப்பீட்கட சதர்ந்கதடுக்ை முடியும்.
ஒரு

ஒற்கை

மருத்துவமகனச்

அவர்

உள்ள

சேர்க்கைக்ைான

ரூ.

மூன்று

ஒரு

கூட்டுக்

கேலவு

ரூ.

5

ரூ.

2

லட்ேமாை இருந்தால், அடிப்பகட பாலிேி ரூ. 3 லட்ேத்கத மட்டுசம
ைாப்பீடாை

அளிக்கும்.

கூட்டுக்

ைாப்பீடு

மூலம்,

மீ தமுள்ள

லட்ேம் கூட்டுக் ைாப்பீட்டால் கேலுத்தப்படும்.

கூட்டுக் ைாப்பீடுைள் விகல மலிவானகவயாை வருைின்ைன சமலும்

ஒரு தனி ரூ. 10 லட்ேம் ைாப்பீட்டின் விகலயானது ரூ. மூன்று லட்ே
பாலிேியுடன் ரூ. 10 லட்ேம் கைாண்ட கூட்டுக் ைாப்பீட்டின் விகலகய
விட மிை அதிைமாை இருக்கும்.
இந்த

ைாப்புைள்

தனிநபர்

அடிப்பகடயிலும்

குடும்ப

அடிப்பகடயிலும்

ைிகடக்ைின்றன. ஒவ்கவாரு குடும்ப உறுப்பிகரயும் ைாப்பீடு கசய்யும்

தனிநபர் ைாப்பீட்டுத் கதாகை அல்ைது குடும்பத்கத கைாத்தைாை ைாப்பீடு
கசய்யும்

ஒரு

ஒற்கற

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

சந்கதயில் வழங்ைப்படுைின்றன.
ஒவ்கவாரு

தனி

ைருத்துவைகனச்

ஆைியகவ

வசர்க்கை

இப்வபாது

நிைழ்வின்வபாது

ைடந்துகசல்லும் அனுைானத் கதாகை வதகவப்படும் கூட்டுக் ைாப்பீடு
திட்டம் எனில், இந்த திட்டம் ஒரு சபரிடர் அடிப்பகடயிலான உயர்
அனுைானத்

திட்டைாை

வழங்ைப்பட்டுள்ள

அறியப்படுைின்றது.

எடுத்துக்ைாட்கட

அதாவது

எடுத்துக்கைாண்டால்,

வைவை

ஒவ்கவாரு

ஈடுவைாரலும் ரூ. 3 ைட்சத்திற்கு அதிைைாை இருக்ை வவண்டும்.
இருப்பினும் பாைிசிக் ைாைத்தின்வபாது ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின்

ஒரு வரிகசத் கதாகுப்பிற்கு பிறகு அனுைானத் கதாகைகயக் ைடக்ை
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அனுைதிக்கும்

கூட்டுக்

ைாப்பீடு

திட்டங்ைள்

கபருகுதல்

அடிப்பகடயிைான (Aggregate based) உயர் அனுைானத் திட்டங்ைள் என
அறியப்படுைின்றன அல்லது மிகை கூட்டுக் (Super top-up) ைாப்பு என
இந்திய

சந்கதயில்

வழங்ைப்பட்டுள்ள
ஈடுவைாரலும்

அறியப்படுைின்றன.

எடுத்துக்ைாட்கட

கூட்டப்படும்,

ஆகும்வபாது,

கூட்டுக்

கதாடங்கும்.

அதாவது

எடுத்துக்கைாண்டால்,

அது

ரூ.

ைாப்பீடு

3

ைட்சத்திற்கும்

இழப்பீடுைளுக்கு

வைவை

ஒவ்கவாரு
அதிைைாை

பணைளிக்ைத்

ஒரு ைருத்துவைகன ஈட்டுறுதி ைாப்பீட்டின் கபரும்பாைான தரநிர்ணய
விதிமுகறைள்,

நிபந்தகனைள்

ைற்றும்

விைக்ைீ டுைள்

இந்த

தயாரிப்புைளுக்குப் கபாருந்தும். சிை சந்கதைளில், அடிப்பகட உடல்நைக்
ைாப்பீடு

அரசாங்ைத்தால்

கபரும்பாலும்

கூட்டுக்

வழங்ைப்படுவதால்,

ைாப்பீடுைகள

கையாள்ைின்றனர்.

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

வழங்குவகத

ைட்டுவை

E. மூத்த குடிமக்ைள் பாலிேி
இந்த

திட்டங்ைள்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

வயதுக்குப்

பிறகு

(எ.ைா.

60க்கும்

அதிைைான வயதுகடயவர்ைள்) அடிக்ைடி ைாப்பீடு ைறுக்ைப்படும் வயதான
நபர்ைளுக்கு
ைாப்பீடு

ைாப்பீடு

ைற்றும்

வழங்கும்

விதத்தில்

விைக்ைீ டுைளின்

வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளன.

ைட்டகைப்பு

வசர்க்கை ைாப்பீடு வபாைவவ அதிைம் உள்ளது.
ைாப்பீடு

ைற்றும்

வயதானவர்ைளின்

ைாத்திருப்புக்
வநாய்ைளில்

ைாைத்கத

சிறப்பு

ைவனம்

ஒரு

ைருத்துவைகனச்

நிர்ணயிக்கும்வபாது
கசலுத்தப்படுைின்றது.

நுகழவு வயது கபரும்பாலும் 60 வயதுக்கு வைல் இருக்கும் வைலும்

அது வாழ்நாள் முழுதும் புதுப்பிக்ைக் கூடியதாை இருக்கும். ைாப்பீட்டுக்
கூடுதல்

வரம்புரூ.

வநாய்ைளுக்கு

எடுத்துக்ைாட்டு:

50,000 முதல்

ைாத்திருப்புக்
ைண்புகர

ரூ.

5,00,000 வகர

ைாைத்தில்

ஒரு

இருக்கும்.

ைாற்றம்

ைாப்பீட்டாளரிடம்

சிை

இருக்கும்.

1

வருட
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ைாத்திருப்கபயும்,

ைற்கறாரு

ைாப்பீட்டாளரிடம்

ைாத்திருப்கபயும் கைாண்டிருக்ைைாம்.

வருட

2

வைலும் சிை வநாய்ைள் ஒரு குறிப்பிட்ட ைாப்பீட்டாளரிடம் ைாத்திருப்புக்
ைாைத்கத

கபற்றிருக்ைாைல்

இருக்ைைாம்

ஆனால்

இன்கனாருவரிடம்

அது இருக்ைைாை. எடுத்துக்ைாட்டு: புகரயழற்சி சிை ைாப்பீட்டாளர்ைளின்
ைாத்திருப்பு ைாை உட்கூறின் ைீ ழ் வருவதில்கை, ஆனால் வவறு சிைர்
அகத தங்ைளின் ைாத்திருப்பு ைாை உட்கூறில் வசர்த்துள்ளனர்.

ஏற்ைனவவ உள்ள வநாய்ைள் ைாத்திருப்புக் ைாைம் அல்ைது ைாப்புகறகய
சிை

பாைிசிைளில்

முந்கதய-பிந்கதய

கபற்றிருக்ைைாம்.
கசைவுைள்

ைருத்துவைகனச்

ைருத்துவைகன

வசர்க்கைக்கு

ஈடுவைாரல்ைளின்

சதவதைாைவவா
ீ
அல்ைது ஒரு உபவரம்பாைவவா இதில் எது அதிைவைா
அதுவாை
அல்ைது

அளிக்ைப்படும்.

60/90 நாட்ைள்

கசைவுைள்

வபான்று

சிை

கைாண்ட

சிறப்புைாை

வழக்ைைான

பின்பற்றுவார்ைள்.
F. நிகலயான

பாைிசிைளில், அவர்ைள்

பலன்

ைாப்பீடுைள்

ைட்டத்திற்குள்

ஈட்டுறுதி

நிைழும்

திட்டங்ைகள

மருத்துவமகன

–

ைடுகமயான உடல்நலமின்கம

30/60 நாட்ைள்

கராக்ைம்,

ஒரு உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் ஒரு ைாப்பீடாளரின் ைிைப்கபரிய அபாயம்
என்னகவன்றால்
நியாயைில்ைாத

பாைிசி

பயன்பாடு

பைன்ைளின்
ஆகும்.

அவசியைற்ற

வநாயாளி

ஒரு

ைற்றும்

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டின் ைீ ழ் ைாப்பீடு கபற்றவர் என்பகத கதரிந்துகைாள்ளும்வபாது

ைருத்துவர்ைள், அறுகவசிைிச்கச நிபுணர்ைள் ைற்றும் ைருத்துவைகனைள்
அவருக்கு
அவர்ைள்

அளவுக்கு

அதிைைாை

ைருத்துவைகனயில்

நீட்டிக்ைிறார்ைள்,

பரிவசாதகனைகள

சிைிச்கசயளிக்ை

தங்ை

அவசியைில்ைாத
கசய்ைிறார்ைள்,

வவண்டிய

வநாயறிதல்

இதனால்

முகனைிறார்ைள்.
ைாை

ைற்றும்

அளகவ

சிைிச்கசக்ைான

ஆய்வை

கசைவு

அவசியைான கதாகைகயவிட அதிைைாை ஆைின்றது. ைாப்பீட்டாளர்ைளின்
கசைவுைளில்

ைற்கறாரு

கபரிய

பாதிப்பு,

ைருத்துவ

கசைவுைள்

கதாடர்ந்து அதிைரிப்பதாகும், இது வழக்ைைாை ப்ரீைியம் கதாகைைளில்
உள்ள அதிைரிப்கபவிட அதிைைாை இருக்ைின்றது.
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இதற்கு தீர்வுதான் நிகையான பைன் ைாப்பீடு ஆகும். ைாப்பீடு கபறும்

நபர்ைளுக்கு வபாதுைான பாதுைாப்பு அளிக்கும் அவத வநரம், நிகையான
பைன்ைள்

பாைிசிக்கு

ைாப்பீட்டாளர்
சிறந்த

தயாரிப்பில்,

ஒரு

விகைகய

கபாதுவாை

நியாயைான

தீர்ைானிக்ை

கசய்யப்படும்

ைாை

அளவிற்கு

உதவுைின்றது.

சிைிச்கசைள்

தன்

இந்த

ைண்

ENT,

ைருத்துவம், ைைப்வபறு ைருத்துவம் ைற்றும் ைைளிர் ைருத்துவம் வபான்று

ஒவ்கவாரு அகைப்பின் ைீ ழும் பட்டியைிடப்பட்டுள்ளது, வைலும் இகவ
ஒவ்கவான்றுக்கும்

ைருத்துவ

கசைவிற்ைாை

கதாகையும் பாைிசியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

ைிகடக்கும்

அதிைபட்ச

ைாப்பீடு கபறுபவரும் குறிப்பிட்ட சிைிச்கசக்ைாை கசைவான கதாகையில்
ஒரு நிகையான அளவு கதாகைகய ைாப்பீட்டுத் கதாகையாை கபறுவார்.
இந்த

ஒவ்கவாரு

சிைிச்கசக்குைான

கசலுத்தப்படக்கூடிய

வபக்வைஜ்

ைட்டணங்ைள் கபாதுவாை ஒரு நிகைகைக்கு சிைிச்கசயளிக்கும்வபாது
வதகவப்படும்

நியாயைான

கதாகை

அடிப்பகடயில் இருக்கும்.

பற்றிய

ஒரு

ஆய்வின்

வபக்வைஜ் ைட்டணங்ைள் இகவ வபான்ற எல்ைா வகை கசைவுைகளயும்
உள்ளடக்ைக் கூடும்:

i) அகற வாடகை,
ii) நிபுணர் ைட்டணங்ைள்,
iii) வநாயறிதல்,
iv) ைருந்துைள்,
v) ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைக்கு

கசைவுைள் வபான்றகவ

வபக்வைஜ்

ைட்டணங்ைள்

வபாக்குவரத்து,

உள்ளடக்ைைாம்.
இந்த

ைருத்துவ

பாைிசிைள்

கசயைாக்ை

நிர்வைிக்ை

பாைிசியின்ைீ ழ்

முந்கதய

தயாரிப்பிகனப்

ஊர்தி

ைட்டணங்ைள்

எளிதானகவ
ைாப்பு

ைற்றும்

பிந்கதய

கபாறுத்து

உணவு,

வபான்றவற்கறயும்

ஏகனனில்

கசய்யப்பட்ட

ஈடுவைாரகை
வநாயிற்ைாை
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வசர்க்கை

ைற்றும்

நிரூபணவை வபாதுைானது,

வநாய்

ஆைியவற்றிற்ைான

சிை தயாரிப்புைள் நிகையான பைன் ைாப்பீட்டுடன் ஒரு தினசரி கராக்ைப்
பைகனயும்

வபக்வைஜ்

கசய்ைின்றன.

ைாப்பீடு

கசய்யப்படும்

சிைிச்கசைளின் பட்டியல் தயாரிப்பில் உள்ள சிைிச்கசைகளப் கபாறுத்து
சுைார் 75 முதல் 200 வகர ைாறுபடைாம்.

பாைிசியில் உள்ள பட்டியைில் இடம்கபறாத அறுகவ

சிைிச்கசைள் /

சிைிச்கசைளுக்ைான

அளிக்ை

ஒரு

நிகையான

கதாகைகய

ஒரு

முன்வனற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. கவவ்வவறு சிைிச்கசைளுக்ைான பை
ஈடுவைாரல்ைளுக்கு பாைிசி ைாைத்தின்வபாது சாத்தியமுண்டு. இருப்பினும்
ஈடுவைாரல்ைள்

பாைிசியின்

ைீ ழ்

வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட

ைாப்பீட்டுத்

கதாகையால் இறுதியாை ைட்டுப்படுத்தப்படும்.

நிகையான பைன் ைாப்பீட்டுப் பைன்ைளின் சிை:
 ைருத்துவைகன தினசரி கராக்ைக் ைாப்பீட்டுப் பைன்ைள்
 ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்பீட்டுப் பைன்ைள்
A. மருத்துவமகன தினேரி கராக்ைக் ைாப்பீ டு
i)

நாகளான்றுக்ைான கதாகை வரம்பு

ைருத்துவைகன
ஒவ்கவாரு

கராக்ைம்

நாளும்

ைாப்பு

ைாப்பீடு

ைருத்துவைகனச்

கபறுபவருக்கு

ஒரு

வசர்க்கையின்
நிகையான

கதாகைகய வழங்குைின்றது. தினசரி ைாப்புத் கதாகை நாகளான்றுக்கு

ரூ. 1,500 (எடுத்துக்ைாட்டாை) முதல் ரூ. 5,000 வகர அல்ைது அதற்கு
அதிைைாைவும்

ைாறுபடைாம்.

ஒவ்கவாரு

உடல்நைைின்கைக்கும்

தினசரி கராக்ைத் கதாகையின் அதிைபட்ச வரம்பு ைற்றும் பாைிசியின்

ைாைத்திற்கும் ஒரு உச்ச வரம்பு வழங்ைப்படும், இது கபாதுவாை ஒரு
வருடாந்திர பாைிசியாை இருக்கும்.

ii) பணமளிக்கும் நாட்ைளுக்ைான எண்ணிக்கை
இந்த பாைிசியின் சிை ைாறுபாடுைளில், அனுைதிக்ைப்படும் தினசரி
கராக்ைத்தின்

நாட்ைளுக்ைான

எண்ணிக்கை

என்பது

சிைிச்கச
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எடுத்துக்கைாள்ளப்படும்

வநாயுடன்

இகணந்திருக்கும்.

சிைிச்கசைள்

ைற்றும் ஒவ்கவான்றிற்குைான தங்கும் ைாை அளவு ஆைியவற்றின்
விவரைான

பட்டியல்

ஒவ்கவாரு

வகை

ஒன்று

வகரயறுக்ைப்பட்டிருக்கும்,

கசயல்முகற

/

அது

உடல்நைைின்கைக்ைாை

அனுைதிக்ைப்படும் தினசரி கராக்ைப் பைகன வரம்புக்குட்படுத்தும்.
iii) தனித்த அல்லது கூடுதல் ைாப்பீ டு
ைருத்துவைகன தினசரி கராக்ைக் ைாப்பீடு சிை ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

ஒரு தனிக் ைாப்பீடாை வழங்ைப்படுைிறது, ைற்றவர்ைள் அகத ஒரு
வழக்ைைான ஈட்டுறுதிக் ைாப்பீட்டுடன் ஒரு கூடுதல் ைாப்பீடாைவும்

வழங்குைிறார்ைள். இந்த பாைிசிைள் ைாப்பீடு கபறுபவர் தற்கசயைான
கசைவுைகள

சைாளிக்ை

உதவுைின்றன,

ஏகனனில்

இங்வை

கசலுத்தப்படும் கதாகை ஒரு நிகையான கதாகையாை இருக்ைின்றது
வைலும்

அது

சிைிச்கசயின்

உண்கையான

கசைவுடன்

கதாடர்புகடயதாை இல்கை. இது ஒரு ஈட்டுறுதி அடிப்பகடயிைான
உடல்நைக்

ைாப்பீட்டுத்

ைாப்பீட்டுடனும்

திட்டத்தின்ைீ ழ்

பாைிசியின்ைீ ழ்

ஒரு

வழங்ைப்படவும் அனுைதிக்ைின்றது.

கபறப்படும்

கதாகைகய

எந்த

கூடுதைாை

iv) துகண ைாப்பீ டு
இந்த ைாப்பீடுைள் ஒரு வழக்ைைான ைருத்துவைகன கசைவுைளுடன்
கூடுதைாை

இருக்ைக்

கூடும்,

ஏகனனில்

இது

விரும்பத்தக்ை

விகையில் இருக்ைின்றது ைற்றும்

தற்கசயைான கசைவுைளுக்ைாை

கசலுத்தல்

ைாப்பீட்டின்ைீ ழ்

இழப்பீடு

வழங்குைின்றது.
வபான்ற

வைலும்

ஈட்டுறுதிக்

விைக்ைீ டுைள்,

கசைவுைளுக்கும் இழப்பீடு வழங்குைின்றது.

இகண-பணம்

கசலுத்தப்படாத

v) ைாப்பின் பற்ை அனுகூலங்ைள்
ைாப்பீட்டாளரின்
திட்டம்

பார்கவயில்

வாடிக்கையாளரிடம்

இருந்து

பார்க்கும்வபாது,

விளக்குவதற்கு

இந்த

எளிதானதாை

இருப்பதாலும், அதனால் அதிைம் எளிதாை விற்ை முடிவதாலும்
பை

பைன்ைகளக்

கைாண்டுள்ளது.

ஒரு

நிகையான

கூட்டுத்

கதாகையானது, உண்கையான கசைவு என்னவாை இருந்தாலும்,
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கசலுத்தப்படுவதால்
சைாளிக்ைின்றது.
ைற்றும்

வசர்க்கைக்ைான
இது

வைலும்,

ஈடுவைாரல்

ைருத்துவ

ைாை

விகைவயற்றத்கத

இப்படிப்பட்ட

அளித்தல்ைள்

அளவிற்ைாை

ைாப்பீடின்

உண்கையாைவவ

ைாப்புைள்

எளிதாக்ைப்

பட்டுள்ளன.

B. ைடுகமயான உடல்நலமின்கம ைாப்பீடு
இந்த

தயாரிப்பு

அச்சுறுத்தும்

சநாய்

ைாப்பீ டு

அல்ைது

அதிர்ச்ேி

தாக்ைல் (trauma) பராமரிப்புக் ைாப்பு எனவும் அறியப்படுைின்றது.
ைருத்துவ

அறிவியைில்

முற்ைாைத்தில்
ைற்றும்

ஏற்பட்டுள்ள

ைரணத்கத

ைாரகடப்பு

முன்வனற்றங்ைளால்,

விகளவித்த

வபான்ற

கபரிய

புற்றுவநாய்,

வநாய்ைள்

பக்ைவாதம்

சிைவற்றிைிருந்து

ைக்ைள் தப்பிப் பிகழக்ை முடிைின்றது. வைலும் அப்படிப்பட்ட கபரிய
உடல்நைைின்கைைளில்
எதிர்பார்க்கும்
இருப்பினும்

ஒரு

இருந்து

தப்பிப்

ஆயுட்ைாைம்
கபரிய

பிகழத்த

ைணிசைாை

வநாயிைிருந்து

சிைிச்கசக்ைாை

ைிைப்கபரிய

வாழ்வதற்ைான

கசைவுைகளயும்

அதிைரித்துள்ளது.

தப்பிப்பிகழப்பது

கசைகவயும்,
கசய்வது

பின்னும்

சிைிச்கசக்குப்

கைாண்டு

என்பது
பிறகு

வருைின்றது.

எனவவ ைடுகையான உடல்நைைின்கையின் தாக்குதல் ஒரு நபரின்
நிதி பாதுைாப்கப அச்சுறுத்துைின்றது
i) ைடுகையான

உடல்நைைின்கைக்

ைாப்பீடு

என்பது

குறிப்பிட்ட

ைடுகையான உடல்நைைின்கையின் வநாயறிதல் ைீ து ஒரு கூட்டுத்
கதாகைகய அளிக்கும் ஒரு ஏற்பாடுள்ள ஒரு பைன்
ஆகும்.

ைாப்பீடு

ii) இது இவ்வாறு விற்ைப்படுைின்றது:
 ஒரு தனித்த பாைிசியாை அல்ைது
 ஒரு சிை உடல்நைக் ைாப்பீடுைளுடன் ஒரு கூடுதல் ைாப்பீடாை
அல்ைது
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 சிை ஆயுள் ைாப்பீட்டு பாைிசிைளில் ஒரு கூடுதல் ைாப்பீடாை
இந்தியாவில்,

ைடுகையான

உடல்நைைின்கை

பைன்ைள்

என்பகவ

ஆயுள் ைாப்பீடுைளுடன் கரடர்ைளாை ஆயுள் ைாப்பீடு அளிப்பவர்ைளால்

ைிைப் பரவைாை விற்ைப்படுபகவ ஆகும் வைலும் அவர்ைளால் இரண்டு
வித ைாப்பீடுைள் வழங்ைப்படுைின்றன – துரிதப்படுத்திய CI (ைடுகையான

வநாய்) பைன் திட்டம் ைற்றும் தனி CI பைன் திட்டம். ைாப்பு கசய்யப்படும்
உடல்நைைின்கைைகள
ஏற்பளிப்பு

துல்ைியைாை

ஆைியகவ

இந்த

கதரிவிப்பது

பைன்

ைற்றும்

சிறந்த

விற்ைப்படும்வபாது

ைிைவும்

முக்ைியைானகவ ஆகும். குழப்பத்கதத் தவிர்க்ை, 20 ைிைவும் கபாதுவான
ைடுகையான
தரநிர்ணய

உடல்நைைின்கைைள்

ஐஆர்டிஏ

வழிைாட்டுதல்ைளின்ைீ ழ்

தரநிர்ணயப்

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

படுத்தப்பட்டுள்ளன.

(முடிவில் உள்ள பிற்வசர்க்கைகய பரிந்துகர கசய்யவும்).
இருப்பினும்,

வழங்கும்

(கபரும்பாலும்
ைாப்பீட்கட

ைட்டத்தில்

பாதிக்ைப்பட

எடுப்பதால்)

முன்கைாழிபவர்ைளின்
முக்ைியைானதாகும்.

எதிர்ைகற

அதிைம்

வாய்ப்புண்ட

ைிைவும்

ஆவராக்ைிய

வபாதுைான

வதர்வுக்ைான

அதிைைாை

நிகைகய

தைவல்ைள்

வாய்ப்பு

ைக்ைவள

உள்ளது

தீர்ைானிப்பது

இல்ைாத

இந்த

வைலும்

ைிைவும்

ைாரணத்தால்,

ைடுகையான உடல்நைைின்கை திட்டங்ைளின் தற்வபாகதய விகைைள்
ைறுைாப்பீட்டாளர்ைளின் தைவல் மூைம் நிர்ணயிக்ைப்பட்டு வருைின்றது.
i)

ைடுகையான உடல்நைைின்கைைள் ைிை அதிை ைருத்துவைகனச்
கசைவுைளுக்கு

வழிவகுக்ைக்

கூடியதாை

ைட்டும்

இல்ைாைல்,

அகவ உடல்குகறபாடு, கைைால்ைள் இழத்தல், வருவாய் இழப்பு
வபான்றவற்கறயும்

உண்டாக்ைைாம்

வைலும்

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைக்கு பின் நீண்டைாை பராைரிப்பும் வதகவப்படைாம்..
ii) ஒரு

ைடுகையான

ைருத்துவைகன

எடுக்ைப்படுைாறு
இதனால்

உடல்நைைின்கைக்

இழப்பீடுக்

அவ்வப்வபாது

பாைிசியின்

உடல்நைைின்கையால்

ைீ ழ்

ைாப்பீட்டுடன்

வரும்

ஒரு

ைாப்பீடானது

ஒரு

கூடுதைாை

பரிந்துகரக்ைப்படுைின்றது,
இழப்பீடு

குடும்ப

அப்படிப்பட்ட

உறுப்பினர்
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பாதிக்ைப்படுவதால் ஏற்படும் கபாருளாதார சுகைகயக் குகறக்ை
உதவக்கூடும்.
iii) ைாப்பீடு

கசய்யப்படும்

ைடுகையான

உடல்நைைின்கைைள்

ைாப்பீட்டாளர்ைள் ைற்றும் தயாரிப்புைளுக்ைிகடவய ைாறுபடைாம்,
ஆனால் கபாதுவானகவைள் இவற்கற உள்ளடக்கும்:
 குறிப்பிட்ட ைடுகைத்தன்கை கைாண்ட புற்றுவநாய்ைள்
 தீவிரைான இதயச்சிகதவு வநாய்
 இதயத்தைனி அறுகவசிைிச்கச
 இதய வால்வு ைாற்றுதல்
 குறிப்பிட்ட ைடுகைத்தன்கை கைாண்ட ஆழ்நிகை ையக்ைம்
 சிறுநீரை கசயைிழப்பு
 நிரந்தரைான அறிகுறிைகள உண்டாக்கும் பக்ைவாதம்
 கபரிய உறுப்பு / எலும்பு ைஜ்கஜ ைாற்றுதல்
 பன்கை திசுக்ைராடக்ைம்
 இயக்ை நரம்பணு வநாய்
 நிரந்தர கைைால்ைள் கசயைிழப்பு
 கபரிய விபத்துைளால் ஏற்பட்ட நிரந்தர உடல்குகறபாடு

ைடுகையான
இல்கை

உடல்நைைின்கைைளின்

ைற்றும்

அது

பட்டியல்

வளர்நதுக்கைாண்வட

நிகையானது

இருக்கும்.

ஒரு

சிை

சர்வவதச சந்கத ைாப்பீட்டாளர்ைள் நிகைகைைகள ‘கைய’ ைற்றும்
‘கூடுதல்’

என

வகைப்படுத்தியுள்ளனர்,

ப்ரீைியம்

ைிைவும்

நிகைகைைகளயும்கூட

அல்சீைர்

உள்ளடக்ைியுள்ளனர்.

அதிைைாை

இருந்தாலும்

சிை

வநாய்ைளும்’ ைாப்புகறயில் உள்ளடக்ைப்படைாம்.
i) கபரும்பாைான

அந்வநாய்ைகள

ைடுகையான

வநாய்

கூட

உடல்நைைின்கை

ைண்டறியும்வபாது

ஒரு

கூட்டுத்

வபான்ற

சையங்ைளில்

‘உயிர்வபாகும்
ைாப்பீடுைள்

கதாகைகய
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அளிக்ைின்றது,
கசைவுைகள
வசர்க்கை

அவதசையம்
திரும்பத்

கசைவு

பாைிசிைளும்

ைருத்துவைகனச்

தருவதன்

ைாப்பீட்கட

உள்ளன.

சிை

மூைம்

ைட்டும்

வசர்க்கை

ைருத்துவைகனச்

வழங்கும்

தயாரிப்புைள்

ஒரு

சிை

உள்வநாயாளி

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைளுக்ைான ஈட்டுறுதி ைற்றும்
பாைிசியில் குறிப்பிட்டுள்ள கபரிய வநாய்ைகள ைண்டறியும்வபாது
தரப்படும்

கூட்டுத்

வழங்குைின்றன.

கதாகை

ஆைிய

இரண்கடயுவை

வசர்த்து

ii) ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்பீடுைள் வழக்ைைாை 21 வயது
முதல் 65 வயது வகரயுள்ள நபர்ைளுக்ைாை ைிகடக்ைின்றன.

iii) இந்த

ைிைவும்

ைாப்பீடுைளின்ைீ ழ்
அதிைைாை

வசூைிக்ைப்படும்

இருக்கும்,

ஏகனனில்

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

இப்படிப்பட்ட

ஒரு

ைாப்பீட்டின் முதன்கையான ைாரணம் அதுவபான்ற வநாய்ைளுடன்
இகணந்த நீண்டைாை பராைரிப்பிற்ைான கபாருளாதார சுகைக்ைாை
இகத வழங்குவதாகும்.

iv) இந்த ைாப்பீடுைளின்ைீ ழ் ைாப்பீட்டுத் கதாகையின் 100% கபாதுவாை
ஒரு

ைடுகையான

கசலுத்தப்படுைின்றது.
விதிமுகறைள்

உடல்நைைின்கைகயக்
சிை

ைண்டறியும்வபாது

சையங்ைளில்

ைற்றும்

இழப்பீடு

நிபந்தகனைள்

பாைிசி

ைற்றும்

உடல்நைைின்கையின் ைடுகைத்தன்கை ஆைியவற்கறப் கபாறுத்து
25% முதல் 100% ைாப்பீட்டுத் கதாகை வகர ைாறுபடைாம்.
v) அகனத்துக்

ைாணப்படும்

ைடுகையான
ஒரு

கசலுத்தப்படக்கூடிய
கதாடக்ைத்திைிருந்து

உடல்நைைின்கை

நிகையான

ஏவதனும்

உள்ள

90

விதி,

பைனுக்ைாை

நாட்ைள்

ைாப்பீடுைளிலும்
பாைிசியின்ைீ ழ்
பாைிசியின்

ைாத்திருப்புக்

ைாைம்

ைற்றும் உடல்நைைின்கைகய ைண்டறிந்த பிறகு வரும் 30 நாட்ைள்

பிகழப்புக் உட்கூறு ஆைியகவ ஆகும். பிகழப்பு உட்கூறு என்பது
பின்வருவதற்ைாை உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளது ைற்றும் இந்த பைகன
ஒரு “இறப்புப் பைன்” உடன் குழப்பிக்கைாள்ளக் கூடாது, ஆனால்
“பிகழப்பு

(வாழ்வதற்ைான)

பைன்”

என

புரிந்துகைாள்ளைாம்
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அதாவது இந்த பைன் ஒரு ைடுகையான உடல்நைைின்கைைகய
கதாடர்ந்து

வரக்கூடிய

ைஷ்டங்ைகள

வழங்ைப்படுைின்றது.

சைாளிக்ை

vi) ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்பீட்கட எடுக்ை விரும்பினால்
குறிப்பாை

45

வயதுக்கும்

ைடுகையான

ைருத்துவ

வைற்பட்ட

நபர்ைளுக்கு

வசாதகனைள்

ைிைவும்

வைற்கைாள்ளப்படும்.

நிகையான விைக்ைீ டுைள் உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் தயாரிப்புைளில்

ைாணப்படுபகவயுடன் கபரிதும் ஒத்துப்வபாைின்றன, ைாத்திருப்புக்
ைாைத்கத

தவிர்ப்பதற்ைாை

ைருத்துவ

ஆவைாசகனகயப்

கபறாைல் அல்ைது பின்பற்றாைல் இருத்தல், அல்ைது ைருத்துவ
சிைிச்கசகய

விைக்ைப்படும்.
vii) ைாப்பீட்டாளர்
ஏவதனும்

தாைதைாக்குதல்
பாைிசியின்

ஒன்று

அல்ைது

ஆைியகவயும்

ைாப்பீடு

பிரத்திவயைைாை

கசய்யப்படும்

பைவற்றிற்ைாை

ஒவர

வநாய்ைளில்

ஒரு

முகற

பை

பணம்

ைட்டுவை ைாப்பீட்டிற்ைான இழப்பீட்கட அளிக்ைைாம், அல்ைது ஒரு
குறிப்பிட்ட

வரம்பு

கசலுத்துதல்ைகளயும்

எண்ணிக்கை
வழங்ைைாம்.

வகரயில்

ைாப்பீடு

கபறும்

ஏவதனும்

நபருக்ைாை பாைிசியின்ைீ ழ் இழப்பீடு அளிக்ைப்பட்டவுடன், ைாப்பீடு
முடிைின்றது.

viii) ைடுகையான

உடல்நைைின்கைக்

பணியாளர்ைளுக்ைாை

ைாப்பீடுைகள

ைாப்பீடு

எடுக்கும்

தங்ைளது

குறிப்பாை

நிறுவனங்ைள் வபான்ற குழுக்ைளுக்கும் வழங்ைப்படுைின்றது.
G.

கபரு

நீ ண்டைால பராமரிப்புக் ைாப்பீடு

இன்று, எதிர்பார்க்கும் ஆயுட்ைாைம் அதிைரித்துள்ளதால், உைைில் உள்ள
வயதான

நபர்ைளின்

ைக்ைளின்

பராைரிப்புக்

எண்ணிக்கை

ைக்ைள்கதாகையால்,
ைாப்பீடுைளும்

அதிைரித்து

உைைம்

வருைின்றது.

முழுவதும்,

முக்ைியத்துவத்கத

கபற்று

வயதான

நீண்டைாை

வருைின்றன.

வயதானவர்ைளுக்கு நீண்டைாை பராைரிப்பு வதகவப்படுைின்றது வைலும்
அவர்ைள்

ஏவதனும்

வகை

உடல்குகறபாட்டால்

பாதிக்ைவும்
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படுைிறார்ைள்.

நீண்டைாை

பராைரிப்பு

என்பது

ஆவராக்ைியம்

எதிர்ைாைத்தில் வைலும் நன்றாை ஆை முடியாத, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு

ஆதரவில்ைாைல் தங்ைகளத் தாங்ைவள ைவனித்துக்கைாள்ள முடியாத,
நபர்ைளுக்ைான

எல்ைாவிதைான

தனிநபர்

அல்ைது

கசவிைிப்பணி

பராைரிப்கப கதாடர்ந்து அளிப்பதாகும்.
நீண்டைாைப் பராைரிப்பிற்ைான இரண்டு வகைத் திட்டங்ைள் உள்ளன:
i) தங்ைளின்

எதிர்ைாை

ஆவராக்ைியைான

ைருத்துவ

ைாப்பீடு

கசைவுைகள

கபறுபவர்

மூைம்

ைவனித்துக்கைாள்ள

வாங்ைப்படும்

முன்-

நிதியளிக்ைப்பட்ட திட்டங்ைள் ைற்றும்
ii) ைாப்பீடு கபறுபவருக்கு நீண்டைாைப் பராைரிப்புத் வதகவப்படும்வபாது
ஒரு கூட்டு ப்ரீைியம் கதாகையால் வாங்ைப்படும் உடனடித் வதகவ
திட்டங்ைள்

உடல்குகறபாட்டின்
பிகழப்புக்

ைாைம்)

பராைரிப்புத்

ைடுகைத்தன்கை

பைனின்

தயாரிப்புைள்

அளகவத்

இந்திய

நிகையிவைவய இருக்ைின்றன.

(ைற்றும்

எதிர்பார்க்ைப்படும்

தீர்ைானிக்கும்.

சந்கதயில்

நீண்டைாைப்

இன்னும்

வளர்ச்சி

பவிஷ்யா ஆசராக்யா பாலிேி
முதல் முன்-நிதியளிக்ைப்பட்ட ைாப்பீட்டுத் திட்டம் நான்கு கபாதுத்துகற
கபாதுக்

ைாப்பீட்டு

ஆவராக்யா

பாைிசி

நிறுவனங்ைளால்
ஆகும்.

1990-ஆம்

இந்த பாைிசி அடிப்பகடயில்

சந்கதப்படுத்தப்பட்ட
வருடம்

பவிஷ்யா

அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட,

ஒரு ைாப்பீடு கபறும் நபரின் உடல்நை

பராைரிப்பு வதகவைகள அவரின் பணி ஓய்விற்குப் பிறகு ைவனித்துக்
கைாள்வதாகும், இதில் அவர் ப்ரீைியத்கத அவரின் வருவாய் ஈட்டும்

ைாைத்தில் கசலுத்துவார். இது ஒரு ஆயுள் ைாப்பீடு பாைிசிகய எடுத்து
வபான்றவத

ஆகும்,

ஆனால்

ைரணத்திற்குப்

ைருத்துவ கசைவுைகள ைாப்பீடு கசய்ைின்றது.
i)

பதிைாை

இது

எதிர்ைாை

ைாலங்ைடத்தும் கமடிைிகளய்ம்

இந்த ைாப்பீடு ஒரு வகை ைாைங்ைடத்தும் எதிர்ைாை கைடிைிகளய்ம்
பாைிசி

ஆகும்

இது

கைடிைிகளய்ம்

பாைிசி

வபான்ற

ைாப்பீட்கட
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வழங்குைின்றது.

முன்கைாழிபவர்

இந்த

திட்டத்தில்

25

வயதுக்குள் எப்வபாது வவண்டுைானாலும் வசரைாம்.

முதல்

55

i) ஓய்வு வயது
அவர்

தன்

ஓய்வு

வதர்ந்கதடுக்ைைாம்,

வதர்ந்கதடுக்ைப்படும்
கதளிவான
இந்த

வயகத
ஆனால்

ஓய்வு

ஓய்வு

முதல்

அதில்

வயதுக்கும்

இகடகவளியிருக்கும்

பாைிசி

55

வயது

60

வயதுக்குள்

வசரும்

வததிக்கும்

இகடவய

நிகைகை

என்பது

4

இருக்ை

ைாப்பீடு

வருட

வவண்டும்.

கபறுபவரால்

முன்கைாழிவில் கைகயழுத்திடும்வபாது வதர்ந்கதடுக்ைப்படும் ைற்றும்
பாைிசியின்

ைீ ழ்

அட்டவகணயில்

பைகனப்

கபறத்

குறிப்பிட்டுள்ள

முன்வனாக்ைி கசய்ய முடியாது.

கதாடங்கும்

வயது

உபவயாைத்திற்ைாை

ஆகும்.

இந்த

வயகத

ii) ஓய்வுக்கு முந்கதய ைாலம்
ஓய்வுக்கு முந்கதய ைாைம் என்பது முன்கைாழிகவ ஏற்றுக்கைாண்ட
வததியிைிருந்து
பாைிசி

ைாப்பீடு

ஓய்வு

கதாடங்கும்
வயதுடன்

கபறுபவர்

கதாகைகய

கசலுத்த

ைற்றும்

முடியும்.

தகுந்தவாறு
வவண்டும்.

அட்டவகணயில்

குறிப்பிட்ட

தவகண/ஒற்கறப்

ப்ரீைியம்

இந்த

ைாப்பீடு

ைாைைட்டத்தின்வபாது

கபறுபவர்

ப்ரீைியத்கத

ஒரு கூட்டுத் கதாகையாை அல்ைது தவகணைளில் பணம் கசலுத்தும்
வதர்கவப் கபற்றிருப்பார்.

iii) திரும்ப கபைல் (withdrawal)
வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட ஓய்வு வயதுக்கு முன்னவரா அல்ைது பின்னவரா

ைாப்பீடு கபறுபவர் ைரணைகடந்துவிட்டால் அல்ைது திட்டத்திைிருந்து
விைை

விரும்பினால்,

ப்ரீைியத்தின்

கபாருத்தைான

ைீ ள்கதாகை,

பாைிசியின்ைீ ழ் எந்த ஈடுவைாரலும் வைட்ைப்படாத நிகைக்கு உட்பட்டு
அனுைதிக்ைப்படும்.
திருப்திைரைான

ைாரணம்

புதுப்பித்தலுக்ைான
இருக்கும்வபாது

தாைதத்திற்ைான

ப்ரீைியம்

கதாகைகய

கசலுத்த 7 நாட்ைள் சலுகைக் ைாைத்திற்ைான ஒரு முன்வனற்பாடும்
உள்ளது.
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iv) நியமனம் (assignment)
இந்த திட்டத்தில் நியைனத்திற்ைான ஏற்பாடும் வழங்ைப்படுைின்றது.
v) விலக்ைீ டுைள் (Exclusions)
பாைிசியில்

முன்-இருக்கும்

வநாய்ைளின்

விைக்ைீ கட

இல்கை,

குறிப்பிட்ட வநாய்ைளுக்ைான 30 நாட்ைள் ைாத்திருப்புக் ைாைம் ைற்றும்
முதல்

வருட

விைக்ைீ டு

கைடிைிகளய்ைில்

உள்ளது

வபாைவவ

இருக்கும். இது ஒரு எதிர்ைாை கைடிைிகளய்ம் பாைிசி என்பதால், இது
ைிைவும் தர்க்ைரீதியாைவவ இருக்கும்.

vi) குழு ைாப்பீ டு மாறுபாடு (Group insurance variant)
பாைிசி குழு அடிப்பகடயிலும் ைிகடக்கும், இதில் குழுத் தள்ளுபடி
வசதியும் ைிகடக்ைிறது.
H.

ஒருங்ைிகணத் –தயாரிப்புைள் (Combi-products)

சிை சையங்ைளில், ஆயுள் ைாப்பீடு கதாடர்பான தயாரிப்புைள் உடல்நைக்
ைாப்பீடுத்

தயாரிப்புைளுடன்

இகணந்திருக்ைைாம்.

இது

இரண்டு

ைாப்பீட்டாளர்ைள் ஒன்றாை இகணந்து ஒரு புரிதலுடன் ஒரு வபக்வைஜ்
கசய்யப்பட்ட

வழியில்

சிறந்த வழியாகும்.

பை

தயாரிப்புைகள

அறிமுைப்படுத்தும்

ஒரு

உடல்நலம் மற்றும் ஆயுள் ஒருங்ைிகணத் தயாரிப்புைள், என்பகவ
ஒரு

ஆயுள்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தின்

ஒரு

ஆயுள்

ைாப்பீடு

ைற்றும்,

கபாது ைற்றும்/அல்ைது தனி உடல்நைக் ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் ஒரு
உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

தயாரிப்புைள் ஆகும்.
இந்த

தயாரிப்புைள்

வடிவகைக்ைப்படுைின்றது

ஆைியவற்கற
இரண்டு

வைலும்

ஒருங்ைிகணந்து

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்
இரண்டு

விநிவயாை வழிைள் மூைம் சந்கதப்படுத்தப்

வழங்கும்
இகணந்து

ைாப்பீட்டாளர்ைளின்

படுைின்றன. இருப்பினும்,

கையாளப்படும் ஈடுவைாரல்ைள் பாைிசியின் எந்தப் பகுதிகய சார்ந்தது
என்பகதப்

கபாறுத்து

கையாளப்படும்.

முகறவய

சரியான

ைாப்பீட்டாளால்
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I.

சபக்சைஜ் பாலிேிைள்

வபக்வைஜ் அல்ைது அம்ப்கரல்ைா ைாப்பீடுைள் ஒரு ஒற்கற ஆவணத்தின்
ைீ ழ், ைாப்பீடுைளின் ஒரு கூட்டிகணப்கப அளிக்ைின்றன.

உதாரணைாை ைற்ற வகை வியாபாரங்ைளில், வட்டுரிகையாளர்
ீ
பாைிசி,
ைகடக்ைாரர் பாைிசி,
உள்ளன,

அதாவது

உள்ளடக்ைங்ைள்
ைாப்பீடு

கசய்ய

தனிப்பட்ட

ஆஃபிஸ் வபக்வைஜ் பாைிசி வபான்ற ைாப்பீடுைள்
ஒவர

பாைிசியின்ைீ ழ்

வபான்றகவ

உள்ளிட்ட

முயற்சிக்ைின்றது.

வரம்புைள்

அல்ைது

கைாண்டிருக்ைைாம்.

ைட்டிடங்ைள்,

பல்வவறு

இப்படிப்பட்ட

அதன்

கசாத்துக்ைகள

பாைிசிைள்

ைடன்பாடு

சிை

ைாப்புைகளயும்

உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் உள்ள வபக்வைஜ் பாைிசியின் எடுத்துக்ைாட்டுைள்
ஈட்டுறுதி ைாப்பீடுைள் ைற்றும் ஆயுள் ைாப்பீடுைளுடனும் இகணக்ைப்படும்

ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்பீட்டு பைன்ைள் ைற்றும் ஈட்டுறுதி
ைாப்பீட்டுைளுடன்

ைருத்துவைகன

தினசரி

கராக்ைப்

பைன்ைள்

ஆைியவற்கற ஒருங்ைிகணப்பகத உள்ளடக்குைின்றது.

பயணக் ைாப்பீடு எனில், உடல்நைக் ைாப்பீடு ைட்டுைல்ைாைல் விபத்து
ைரணம்

/

உடல்நைைின்கை/விபத்து

கசைவுைளுடான

உடல்குகறபாடு

ைாரணைாை

பைன்ைள்,

ஏற்படும்

கசக்-இன்

ைருத்துவ

கசய்யப்பட்ட

பயணப் கபாருட்ைளின் இழப்பு அல்ைது வரவின் தாைதம், ைடவுச்சீட்டு
ைற்றும்

ஆவணங்ைள்

இழப்பு,

கசாத்து/தனிநபர்

வசதங்ைளுக்ைான

மூன்றாம் தரப்பினர் கபாறுப்பு, பயண இரத்து, வைலும் பயணக் ைடத்தல்

ைாப்பீட்டு ஆைியவற்கறயும் உள்ளடக்கும் ஒரு வபக்வைஜ் பாைிசிகயயும்
பாைிசி வழங்குைின்றது.
J.

ஏகழமக்ைள் பிரிவுைளுக்ைான நுண் ைாப்பீடு மற்றும் உடல்நலக்
ைாப்பீடு

நுண் ைாப்பீடு தயாரிப்புைள்
உள்ள

குகறவான

வநாக்ைத்துடன்

ைிராை ைற்றும் முகறசாராப் பகுதிைளில்

வருைானம்

சிறப்பாை

கைாண்ட

ைக்ைகளப்

வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளன.

பாதுைாக்கும்

குகறவான

வருைானம் கைாண்ட ைக்ைள் நம் ைக்ைள் கதாகையில் ஒரு ைணிசைான
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அளவில் இருக்ைின்றனர் வைலும் அவர்ைள் வழக்ைைாை எந்த உடல்நை
பாதுைாப்புக்

ைாப்பீட்கடயும்

ஏற்றுக்கைாள்ளும்
உடனான

இந்த

விகையுள்ள
குகறந்த

அபாயங்ைளிைிருந்து

கபற்றிருப்பதில்கை.
ப்ரீைியம்

ைதிப்புகடய

பாதுைாத்து

கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது.

எனவவ,

ைற்றும்

பைன்

தயாரிப்பு,

இம்ைக்ைளுக்கு

நுண்ைாப்பீடு

ஐஆர்டிஏ

தயாரிப்புைள்

ஒரு

சிறிய

ப்ரீைியத்துடன்

வபக்வைஜ்

கபாதுவான

உதவுவதற்ைாை

நுண்ைாப்பீடு

ஒழுங்குமுகறைள், 2005-ஆல் நிர்வைிக்ைப்படுைின்றது.
இந்த

வருைின்றன

ைற்றும்

வழக்ைைாை ஐஆர்டிஏ நுண் ைாப்பீடு ஒழுங்குமுகறைள், 2005வதகவப்படும்

அளவான

ரூ.30,000-க்கும்

இந்த

குகறவாைவவ

இன்ைீ ழ்

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை இருக்கும். இப்படிப்பட்ட ைாப்பீடுைள் கபரும்பாலும் பல்வவறு
சமுதாய நிறுவனங்ைள் அல்ைது அரசுசாரா நிறுவனங்ைள் (NGO-க்ைள்)
மூைம்

தங்ைளின்

எடுக்ைப்படுைின்றன.

உறுப்பினர்ைளுக்ைாை
ஐஆர்டிஏவின்

ைடகைப்கபாறுப்புைளில்,
அகடயச்

பகுதிகய

கசய்ய
நுண்

ைாப்பீடு

வைியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ைிராை

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

தங்ைளின்

ஒரு

குழு

ைற்றும்

ைாப்பீடு

ைாப்பீடுைளின்

தயாரிப்புைளாை

ஒரு

விற்ை

அடிப்பகடயில்

சமூைப்

நிகறய

பிரிவு

நபர்ைகள

வகரயறுக்ைப்பட்ட
வவண்டும்

என

சமூைத்தின் ஏகழைக்ைள் பிரிவுைகள பாதுைாக்ை குறிப்பாை PSU-ைளால்
உருவாக்ைப்பட்ட இரண்டு ைாப்பீடுைள் ைீ வழ விவரிக்ைப்பட்டுள்ளன:
1. ஜன் ஆசராக்யா பீ மா பாலிேி
பின்வருபகவ ஜன் ஆவராக்யா பீைா பாைிசியின் அம்சங்ைளாகும்:
i) இந்த பாைிசி சமூைத்தின் ஏகழைக்ைள் பிரிவுைளுக்கு விகைைைிவான
ைருத்துவக் ைாப்பீடுைகள வழங்ை வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.

ii) இந்த ைாப்பீடு திரள் ஊக்ைத்கதாகை ைற்றும் ைருத்துவ வசாதகன
பைன்ைள் உள்ளடக்ைப்படாைல் இருப்பகதத் தவிர தனிநபர்
கைடிைிகளய்ம் பாைிசியுடன் ஒத்துப்வபாைின்றது.

iii) இந்த பாைிசி தனிநபர்ைள் ைற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்ைளுக்கு
ைிகடக்ைின்றது.
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iv) இதற்ைான வயது வரம்பு ஐந்து முதல் 70 வயது வகர ஆகும்..
v) மூன்று ைாதம் வயது முதல் ஐந்து வயது வகரயுள்ள

குழந்கதைளுக்கு அவர்ைளின் ஒரு அல்ைது இரு கபற்வறாரும்

ைாப்பீடு கசய்திருந்தால் ஒவர சையத்தில் அவர்ைளுக்கும் ைாப்பீடு
ைிகடக்கும்.

vi) ைாப்பீடு கபறும் நபர் ஒன்றுக்ைான ைாப்பீட்டுத் கதாகை ரூ.5,000-க்கு
வகரயான வரம்புடன் இருக்கும் வைலும் கசலுத்த வவண்டிய
ப்ரீைியம் கதாகை பின்வரும் அட்டவகணயின்படி இருக்கும்.
அட்டவகண 2.1
46

வயது 46-55

56-65

66-70

ைாப்பீடு கபறும் நபரின் வயது

வகர

குடும்பத்தகைவர்

70

100

120

140

ைணவன்/ைகனவி

70

100

120

140

50

50

50

25

வயது

வகரயுள்ள 50

சார்ந்திருக்கும் குழந்கத
2+1

சார்ந்திருக்கும்

குழந்கத 190

250

290

330

சார்ந்திருக்கும்

குழந்கத 240

300

340

380

உள்ள குடும்பத்திற்கு
2+2

உள்ள குடும்பத்திற்கு

ப்ரீைியம் வருைான வரிச் சட்டம் பிரிவு 80டி-ன் ைீ ழ் வரிப் பைனுக்கு
தகுதியாகும்.

வசகவ வரி பாைிசிக்கு கபாருந்தாது.
1. யுனிகவர்ேல் க

ல்த் இன்ஸ்யூரன்ஸ் ஸ்ைீ ம் (UHIS)
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இந்த பாலிேி 100 அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட குடும்பங்ைள் கைாண்ட
குழுக்ைளுக்கு

ைிகடக்கும்.

ேமீ பைாலங்ைளில்

தனிநபர்

UHIS

பாலிேிைளும் கபாதுமக்ைளுக்கு ைிகடக்ைச் கேய்யப்பட்டுள்ளன.

பலன்ைள்
பின்வருபகவ

யுனிகவர்ேல்

க

ல்த்

இன்ஸ்யூரன்ஸ்

ஸ்ைீ மின்

பலன்ைளின் பட்டியல் ஆகும்:
 மருத்துவ பணமீ ட்பு
இந்த பாலிேி பின்வரும் உப வரம்புைளுக்கு உட்பட்டு, ஒரு தனிநபர்
அல்லது

/

குடும்பத்திற்கு

ரூ.30,000

வகரயான

மருத்துவமகனச்

சேர்க்கை கேலவுைளுக்ைான பணமீ ட்கப வழங்குைின்ைது.
அட்டவகண 2.2
Limit

விவரங்ைள்

அகற, தங்கும்வசதிகசைவுைள்

நாகளான்றுக்கு

ரூ.

150/-

ரூ.

300/-

வகர
நாகளான்றுக்கு

ஐசியூவில்அனுைதிக்ைப்பட்டால்

அறுகவ
ையக்ைைருந்து

வகர

சிைிச்கச

நிபுணர்,

நிபுணர்,

ஆவைாசைர்,

நிபுணர்ைள் ைட்டணங்ைள், கசவிைிப்பணி
கசைவுைள்
ையக்ைைருந்து,
OT

இரத்தம்,

ைட்டணங்ைள்,

பரிவசாதகனப்

பிராணவாயு,
ைருந்துைள்,

கபாருட்ைள்

உடல்நைைின்கை/ ைாயம்
ஒன்றுக்கு

ரூ.

4,500/-

வகர

உடல்நைைின்கை
ைாயம்

ஒன்றுக்கு

/

ரூ.

ைற்றும்
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எக்ஸ்வர,

கசயற்கை

சிறுநீர்ப்பிரித்கதடுப்பு,
ைதிரியக்ைச்சிைிச்கச,
இதயமுடுக்ைி,

4,500/- வகர

வவதிச்சிைிச்கச,

கசயற்கை

கைைால்

வபான்றவற்றிற்ைான கசைவு

ஏதாவது

ஒரு

உடல்நைைின்கைக்ைாை

ரூ. 15,000/- வகர

ஆகும் கைாத்த கசைவுைள்



தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீ டு

விபத்தினால்

ஏற்படும்

(அட்டவகணயில்

உள்ள

ரூ.25,000/- ஆகும்.

வருவாய்

ஈட்டும்

கபயரின்படி)

குடும்பத்

தகலவரின்

மரணத்திற்ைான

ைாப்பீ டு:

 உடல்குகைபாடு ைாப்பீ டு
வருவாய்

ஈட்டும்

உடல்நலமின்கம
சேர்க்ைப்பட்டால்,
ைாலத்திற்குப்

மருத்துவமகனச்

குடும்பத்தகலவர்
ைாரணமாை

மூன்று

பிைகு

நாட்ைள்

அதிைபட்ேம்

சேர்க்கை

நாட்ைளில்

ஒரு

விபத்து

மருத்துவமகனயில்

கைாண்ட
15

ைாத்திருப்பு

நாட்ைள்

வகர

நாகளான்றுக்கு

ரூ.50/-

இழப்பீ டு அளிக்ைப்படும்.
 ப்ரீமியம்
 அட்டவகண 2.3

நிறுவனம்

ப்ரீமியம்

ஒரு தனிநபருக்கு

வருடம் ஒன்றிற்கு ரூ.365/-

ஐந்து

நபர்ைள்

வகரயுள்ள

ஒரு

/

வருடம் ஒன்றிற்கு ரூ.548/282

குடும்பத்திற்கு

(முதல்

மூன்று

குழந்கதைள் உட்பட)
ஏழு

நபர்ைள்

வகரயுள்ள

குடும்பத்திற்கு

(முதல்

ஒரு

மூன்று

வருடம் ஒன்றிற்கு ரூ.730/-

குழந்கதைள் ைற்றும் சார்ந்திருக்கும்
கபற்வறார் உட்பட)
BPL

குடும்பங்ைளுக்ைான

ைானியத்கதாகை

ப்ரீைியம்

வறுகைக்வைாட்டிற்கு ைீ வழயுள்ள
குடும்பங்ைளுக்கு
ஒரு

அரசாங்ைம்
ப்ரீைியம்

ைானியத்கதாகைகய வழங்கும்

ராஷ்ட்ரீய ஸ்வஸ்த்ய பீமா சயாஜனா

K.

அரசாங்ைமும்

பல்வவறு

உடல்நைத்

திட்டங்ைகள

அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது, அவற்றில் சிை குறிப்பிட்ட ைாநிைங்ைளுக்குப்
கபாருந்தும். கபருந்திரளான ைக்ைள் உடல்நை பைன்ைகள அகடயும்
கபாருட்டு,

ைாப்பீட்டு

ஸ்வஸ்த்யா

பீைா

நிறுவனங்ைளுடன்

வயாஜனா

திட்டத்கத

இகணந்து

ராஷ்ட்ரீய

கசயல்படுத்தியுள்ளது.

வறுகைக்வைாட்டிற்கு ைீ வழ உள்ள (BPL) குடும்பங்ைளுக்ைான உடல்நைக்
ைாப்பீட்கட

வழங்குவதற்ைாை,

வவகைவாய்ப்பு

இந்திய

அரசின்

அகைச்சைத்தால்

கதாழிைாளர்

RSBY

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது.
பின்வருபகவ

அம்சங்ைளாகும்:
i.

ராஷ்ட்ரீய

ஸ்வஸ்த்ய

பீைா

வயாஜனா

ைற்றும்

திட்டைானது

திட்டத்தின்

ஒரு குடும்பப் கபயர்ச்சி அடிப்பகடயில் BPL குடும்பம் ஒன்றிற்கு
ரூ. 30,000 அளவிைான கைாத்தக் ைாப்பீட்டுத் கதாகை

ii.

ஏற்ைனவவ உள்ள வநாய்ைள் ைாப்பீடு கசய்யப்படும்.
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iii.

தினசரி-பராைரிப்பு
ைருத்துவைகனச்
ைற்றும்

அடிப்பகடயில்
வசர்க்கை

அறுகவசிைிச்கச

கதாடர்பான

ஆைியவற்றிற்ைான ைாப்பீடு
iv.

வழங்ைப்படக்கூடிய,
உடல்நை

வசகவைள்

தன்கைகைாண்ட

வசகவைள்

அகனத்து தகுதியுள்ள உடல்நை வசகவைளுக்கும் கராக்ைைில்ைாக்
ைாப்பீடு

v.

ஸ்ைார்ட் ைார்டின் முன்வனற்பாடு

vi.

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைக்கு

முந்கதய

கசைவுைளின் முன்வனற்பாடு

ைற்றும்

பிந்கதய

vii.

வருகை ஒன்றுக்ைான ரூ.100/ அளவிைான வபாக்குவரத்துப் படி.

viii.

ைத்திய

ைற்றும்

கசலுத்துைிறது.
ix.

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

ைாநிை
ஒரு

அரசு

ைாப்பீட்டாளர்ைளிடம்

வபாட்டி

ஏைம்

அரசால் வதர்ந்கதடுக்ைப்படுவார்ைள்.
x.

அடிப்பகடயில்

ப்ரீைியம்
ைாநிை

அரசு அல்ைது தனியார் ைருத்துவைகனைளுக்ைிகடவய பைன் கபற
வதர்ந்கதடுக்ைைாம்.

xi.

ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசுைளால் அளிக்ைப்படும் ப்ரீைியம் 3:1

என்ற விைிதத்தில் இருக்கும். ைத்திய அரசு குடும்பம் ஒன்றிற்கு ரூ.
565/- எனும் அதிைபட்ச கதாகைகய அளிக்கும்.
xii.

ைாநிை

சதவதம்
ீ

அரசுைளின்
ைற்றும்

பங்ைளிப்புைள்:

ரூ.

750க்கும்

வருடாந்திர

அதிைைான

ப்ரீைியத்தின்

ஏவதனும்

25

கூடுதல்

ப்ரீைியம்
xiii.

பைன்

கபறுபவர்

பதிவு

ைட்டணம்

ஆண்டுக்கு ரூ. 30/- கசலுத்த வவண்டும்

/

புதுப்பிப்பு

ைட்டணைாை

xiv.

நிர்வாை கசைவு ைாநிை அரசால் ஏற்றுக்கைாள்ளப்படுைிறது.

xv.

ஸ்ைார்ட்

ைார்ட்

விகையான

கூடுதல்

கதாகையான

ரூ.

ஒவ்கவாரு நபருக்கும் இந்த பயன்பாட்டிற்ைாை ைிகடக்கும்.
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60/-

இந்த

xvi.

அடுத்த

திட்டம்

ஸ்ைார்ட்

ைாதத்தின்

ைார்டு

முதல்

அளிக்ைப்பட்ட

வததியில்

வததியிைிருந்து

கசயல்பாட்டிற்கு

வரும்.

எனவவ ஆரம்ப ஸ்ைார்ட் ைார்டுைள் ஒரு குறிப்பிட்ட ைாவட்டத்தில்
பிப்ரவரி

ைாதத்தில்

எப்வபாது

வவண்டுைானாலும்

தரப்படைாம்.

திட்டம் ஏப்ரல் 1 முதல் கசயல்பாட்டிற்கு வரும்.
xvii.

இந்த திட்டம் அடுத்த வருடம் ைார்ச் 31 வகர ஒரு வருடத்திற்கு
நீடிக்கும்.
முடிவு

இது

அந்த

வததியாை

கைாடுக்ைப்படும்

குறிப்பிட்ட

இருக்கும்.

ைாவட்டத்தில்

எனவவ,

ைார்டுைளுக்கும்

இகடப்பட்ட

வருடத்தின்

வததியாை இருக்கும்.

திட்டத்திற்ைான

ைார்ச்

ைாைத்தில்

31

முடிவு

TPA மூைம் கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல் அளித்தல் அட்டவகணயில்
அல்ைது ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். ஈடுவைாரல்
பட்டியைிடப்பட்டுள்ள ைருத்துவைகனைள் மூைம் சாத்தியமுள்ளவகர
கராக்ைைில்ைாைல் வழங்ைப்படும்.
ஏவதனும்

ஒரு

கதாடர்ச்சியான

ைருத்துவைனயின்

உடல்நைைின்கை
ைாைைட்டைாை
ைகடசி

நாட்ைளுக்குள்ளான

உடல்நைைின்கையின்

ைருதப்படைாம்

ஆவைாசகனத்

ைீ ண்டும்

உள்ளடக்குைிறது.

அந்த

வததியிைிருந்து

வநாய்வாய்ப்படும்

L.

தனிநபர் விபத்து மற்ை உடல்குகைபாடு ைாப்பு

ஒரு

தனிநபர்

விபத்து

(PA)

ைாப்பு,

வைலும்

எதிர்பாராத

விபத்து

அது

60

நிகைகய

ஏற்பட்டால்

இறப்பு ைற்றும் உடல்குகறபாடிற்கு எதிராை இழப்பீகட வழங்குைிறது.
கபரும்பாலும் இந்த பாைிசிைள் விபத்து பைனுடன் இகணந்து ைருத்துவ
ைாப்பின் ஏதாவது வடிவத்கத வழங்கும்.
PA பாைிசியில், இறப்பு பைன்
வழங்ைப்படுைிறது,

அவத

ஏற்பட்டால்

சையம்

100%

ைாப்பீட்டுத் கதாகை

உடல்குகறபாடு

ஏற்பட்டால்,
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வழங்ைப்படும்
நிரந்தர

இழப்பீடு

ஊனத்திற்கும்

ைாறுபடுைிறது,

ைற்றும்

ஒரு

தற்ைாைிை

வழக்ைிலும் இழப்பீடு ைிகடக்ைிறது.

நிகையான

ஊனத்திற்கு

சதவதம்
ீ

வாராந்திர

வாரத்திற்ைான இழப்பீடு என்றால், குறிப்பிட்ட ஒரு கதாகை இழப்பீடாை
வழங்ைவவண்டிய அதிைபட்ச வாரங்ைளின் எண்ணிக்கை என்பது கபாருள்
1. ைாப்பளிக்ைப்பட்ட உடல்குகறபாடு வகைைள்

வழக்ைைாை

பாைிசியில்

பின்வருைாறு:

ைாப்பளிக்ைப்பட்ட

i. நிரந்தர கமாத்த ஊனம் (PTD):

உடல்குகறபாடு

வகைைள்

வாழ்க்கை முழுவதும் கைாத்தைாை

ஊனைாை இருப்பது எனப் கபாருள். அதாவது, அகனத்து கைைளும்
ைால்ைளும் கசயைிழப்பது, புைன் ைரத்த நிகை, இரு ைண்ைகளயும் /

இரு கைைகளயும் / இரு ைால்ைகளயும் அல்ைது ஒரு கை ைற்றும்
ஒரு ைண் ைற்றும் ஒரு ைால் அல்ைது ஒரு கை ைற்றும் ஒரு ைால்
இழப்பு.

ii. நிரந்தர பகுதி ஊனம் (PPD):

வாழ்க்கை முழுவதும் பகுதியளவு

ஊனைாை இருப்பது என்று கபாருள். எ.ைா. விரல்ைள், ைால் விரல்ைள்,
விரல் எலும்புைள் வபான்றகவயின் இழப்பு.
iii. தற்ைாலிை

கமாத்த

தற்ைாைிைைாை

ஊனம்

கைாத்த

(TTD):

ஊனைாை

சிை

குறிப்பிட்ட

இருப்பது

எனப்

ைாைத்திற்கு
கபாருள்.

ஊனப்பட்ட ைாைத்தில் ஏற்படும் வருைான இழப்பிகன ஈடுைட்டுவது
இந்தக் ைாப்பின் வநாக்ைம்.

வாடிக்கையாளர் இறப்பு ைாப்பு ைட்டும் அல்ைது இறப்புடன் இகணந்த
நிரந்தர ஊனம் அல்ைது இறப்புடன் இகணந்த நிரந்தர ைற்றும்
தற்ைாைிை ஊனத்கதயும் வதர்ந்கதடுக்கும் விருப்பம் உள்ளது.
2. ைாப்பீட்டுத் கதாகை

PA

பாைிசிைளில்

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

கபாதுவாை

கைாத்த

ைாத

வருைானத்தின் அடிப்பகடயில் முடிவு கசய்யப்படும். கபாதுவாை, இது
கைாத்த ைாத வருைானத்தில் 60 ைடங்ைாை இருக்கும். எனினும், சிை

ைாப்பீட்டாளர்ைள் வருைான நிகைகய ைருதாைல் நிகையான திட்டம்
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அடிப்பகடயிலும் வழங்குைின்றன. அத்தகைய பாைிசிைளில் ைாப்பீட்டுத்

கதாகை ைாப்பின் ஒவ்கவாரு பிரிவிலும் வதர்வு கசய்த திட்டத்தின்படி
வவறுபடுைிறது.

3. பைன் திட்டம்

பைன்

தரும்

பாைிசி

வழங்ைல்ைகள

என்பதால்,

ைவருவதில்கை.

தனிநபர்

விபத்துக்

இவ்வாறு,

ைாப்பீடுைள்

கவவ்வவறு

ைாப்பீட்டாளர்ைளிடைிருந்து ஒருவர் ஒன்றுக்கு வைற்பட்ட பாைிசிைகள
வாங்ைியிருந்தால்,

விபத்தில்

இறந்தால்,

பிடிடி,

பிபிடி,

(PTD,

PPD)

ஈடுக்வைாரல்ைள் அகனத்துத் திட்டங்ைளின் ைீ ழும் கைாடுக்ைப்படைாம்.
4. ைாப்பின் சநாக்ைம்
இந்த பாைிசிைள் கபரும்பாலும் ைருத்துவைகனயில் விபத்கத அடுத்து

ஏற்படும் ைருத்துவ கசைவுைகள சந்திக்ைவும் ைாப்பீகட நீட்டிக்ைின்றன.
இதில் விபத்திற்கு பிறகுள்ள ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ைற்றும் பிற
ைருத்துவ கசைவுைள் திரும்ப வழங்ைப்படுைிறது.
ஏற்படும்

ைருத்துவ

எதிராை

ைாப்பளிக்கும்

ைிகடக்ைின்றன.
சிைிச்கசக்கு

/

ைருத்துவைகனச்

இத்தகைய

உடல்நை

ைாப்பளிக்ைாைல்,

விபத்து விகளவாை

வசர்க்கை

பாைிசிைள்

பாைிசிைள், வநாய்ைள்
அதற்கு

பதிைாை

கசைவுைளுக்கு

இன்று

ைற்றும்

விபத்து

ைருத்துவச் கசைவுைளுக்கு ைட்டுவை ைாப்பளிக்ைின்றன.

நைக்கு

அவற்றின்

கதாடர்பான

5. மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பலன்ைள்
தனிநபர்

விபத்துடன்

கூட்டப்பட்ட

இகணந்து,

பைன்ைகளயும்

பை

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

வழங்குைின்றனர்.

ைாரணைாை ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை சையத்தில்
கராக்ைம்,

ைல்வி

நைனுக்ைாை

இறந்தவர்

உடகை

அதில்

ைதிப்புக்
விபத்து

ைருத்துவைகன
எடுத்துச்கசல்ை

வபாக்குவரத்து கசைவு, குறிப்பிட்ட கதாகைக்கு ைல்வி பைன்ைள் ைற்றும்

ஆம்புைன்ஸ் ைட்டணத்திற்ைான கசைவுைளின் உண்கையான அல்ைது
நிகையான வரம்பில் எது குகறவானவதா அகத வழங்குைின்றனர்.
6. விலக்ைீ டுைள்
தனிநபர் விபத்து ைாப்பின் ைீ ழுள்ள கபாதுவான விைக்குைள்:
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i.

பாைிசி கதாடங்குவதற்கு முன் எந்த இருக்கும் உடல் குகறபாடு

ii.

ைன

வநாய்ைள்

அல்ைது

அல்ைது குகறபாடு
iii. வநரடியாைவவா

அல்ைது

வநாய்

ைாரணைாை

ைகறமுைைாைவவா

ஏற்படும்

ைரணம்

பால்விகன

வநாய்,

உடலுறுவு மூைம் பரவிய வநாய்ைள், எய்ட்ஸ் அல்ைது பித்துநிகை
மூைம் ஏற்படுவது.
iv. விபத்தும்

மூைம்

ஏற்படாைல்

ைதிர்வச்சு,
ீ
வநாய்

மூைம் ஏற்படும் உயிரிழப்பு அல்ைது உடல்குகறபாடு

v.

கதாற்று, நச்சு

ைாப்பீடு கபற்றவர் அல்ைது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்ைள் குற்ற

வநாக்ைத்துடன் சட்டத்கத ைீ றி கசய்த கசயல் ஏற்படுத்திய அல்ைது
விகளவித்த எந்த ைாயமும்.
vi. வபார், பகடகயடுப்பு, கவளிநாட்டு எதிரி கசயல் (வபார் பிரைடனம்

இருந்தாலும் இல்ைாவிட்டாலும்) உள்நாட்டு வபார், ைைைம், புரட்சி,
ைிளர்ச்சி, சிப்பாய் ைைைம், இராணுவம் அல்ைது பறித்துக்கைாண்ட
சக்தி,

பறிமுதல்,

ைாவைில்

பிடிப்பு,

கவப்பது

கைதுைள்,

வபான்றதுடன்

ைட்டுப்பாடுைள்

வநரடியாைவவா

ைற்றும்

அல்ைது

ைகறமுைைாைவவா கதாடர்பிருந்ததால் அல்ைது அதன் விகளவாை

தற்கசயைாை ஏற்படும் ைரணம் அல்ைது உடல்குகறபாடு அல்ைது
ைாயம்.

vii. ைாப்பீடு கசய்தவர் ைரணம் விகளவிக்கும் குற்றத்திற்கு அதாவது

கைாகைக்கு பைியானவராை இருந்தால். எனினும், கபரும்பாைான
பாைிசிைளில்,

கைாகை வழக்ைில் ைாப்பீடு கசய்தவவர குற்றவியல்

நடவடிக்கையில்

ஈடுபட்டிருக்ைாவிட்டால்,

அது

ஒரு

விபத்தாை

ைருதப்படுைிறது ைற்றும் பாைிசியின்ைீ ழ் ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது.
viii. வநரடியாைவவா அல்ைது ைகறமுைைாைவவா,
அல்ைது

ைர்ப்பம்

மூைம்

இறப்பு/கசயைிழப்பு/

குழந்கத பிறப்பில்
ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை ஏற்பட்டு இதன் விகளவாை வநாய் தீவிரைாைி அல்ைது
நீண்ட ைாைம் நீடித்தாவைா.
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ix. ைாப்பீடு கபற்றவர்/ைாப்பீடு கபற்ற நபர்

அகைதிக்ைாைம் அல்ைது

வபார் சையத்தில், நாட்டின் இராணுவம் அல்ைது ஆயுதப்பகடைளின்
ஏதாவது ைிகளயில் பங்வைற்கும் அல்ைது ஏதாவது விகளயாட்டில்
நிபுணராை பயிற்சி கபறும் வபாது.

வவண்டுகைன்வற கசய்யப்படும் சுய-ைாயம், தற்கைாகை அல்ைது

x.

தற்கைாகை

முயற்சி

(கதளிந்த

பித்துபிடித்தவவரா)

அறிவுள்ளவவரா

அல்ைது

xi. வபாகத அல்ைது ைருந்துைள் ைற்றும் ைதுவின் துஷ்பிரவயாைம்
xii. உைைில் எங்கும் முகறயாை உரிைம் கபற்ற தரைான வகை எந்த

விைானத்திலும் பயனராை இல்ைாைல் (ைட்டணம் கசலுத்துபவவரா
அல்ைது

வவறு

ஏவதா),

வானப்பயணவைா

அல்ைது

உடல்கப

ைாற்வறற்றவைா, ஒரு விைானம் அல்ைது பலூனில் ஏறும்வபாவதா,
இறங்கும் வபாவதா அல்ைது பயணம் கசய்யும் வநரத்திவைா

சிை பாைிசிைள் ஒரு கசல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிைம் இல்ைாைல்
வாைன

ஓட்டுநர்

கசய்ைின்றனர்.

PA

பாைிசிைள்

வழங்ைப்படுைிறது.
உகடந்த

மூைம்

தனிநபர்ைள்,

எலும்பு

பாலிேி

எழும்

குடும்பம்

மற்றும்

இழப்புைகளயும்

ைற்றும்

விைக்ைீ டு

குழுக்ைளுக்கும்

அன்ைாட

நடவடிக்கைைள்

பாைிசி

பட்டியைிடப்பட்ட

இழப்பதற்ைான இழப்பீ டு
இது

ஒரு

சிறப்பு

PA

பாைிசி.

இந்த

முறிவுைளுக்கு எதிராை ைாப்கப வழங்ை வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.
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i)

நிகையான
எதிராை

நன்கை

அல்ைது

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ஒவ்கவாரு

ைாப்பீடுத்

கதாகையின்

ஈடுவைாரல் வநரத்தில் வழங்ைப்படும்.
ii) பைனின்

அளவு

ைாப்பளிக்ைப்பட்ட

எலும்பு

எலும்பின்

முறிவுக்கு
சதவதம்
ீ

வகை

ைற்றும்

எலும்பு முறிவு தன்கைகய சார்ந்தது.
iii) வைலும் விளக்ை, கூட்டுமுறிவுக்கு சாதாரண முறிகவ விட பைன்
அதிை

சதவதம்
ீ

இருக்கும்.

ைீ ண்டும்,

ஃபீைர்

எலும்பிற்ைான

(கதாகட எலும்பு) பைன் சதவதம்
ீ
கை எலும்பின் பைகன விட
அதிைைாை இருக்கும்.

iv) பாைசியின் ைாப்பளிப்பில், தினசரி கசயல்பாடுைளின் இழப்பிற்கும்
அதாவது உண்பது. பாத்ரூம் வபாவது, உகடயணிய, புைனடக்ைம்
(சிறுநீர்

அல்ைது

ைைத்கத

ைட்டுப்படுத்த

முடியாத

திறன்)

அல்ைது நைரமுடியாத இயைாகைக்கும் பாைிசியில் நிகையான
பைன் வகரயறுக்ைப்பட்டு உள்ளது, இதனால் ைாப்பீடு கபற்றவர்
அவரது

வாழ்க்கைகய

பராைரிப்பதற்கு

கதாடர்பான

கசைவு

பார்த்துக்கைாள்ள முடியும்.
v) இதில்

ைரணம்

ைருத்துவைகன

ைாப்பீடுத்

ைாப்பும்

கராக்ை பைன் ைற்றும்

உள்ளது.

கதாகைைளுடன்

ைிகடக்ைின்றன.
M.

கவளிநாட்டு பயண ைாப்பீடு

1.

பாைிசியின் வதகவ

கதாழில்

பயணம்,

விடுமுகற

பல்வவறு

ைற்றும்

அல்ைது

குடிைைன் கவளிநாடு கசல்லும்வபாது,
வநாய்

ஆபத்துக்கு

அதிைம்

ைற்றும்

கவளிப்படுைிறார்.

திட்டங்ைள்

பைன்

பல்வவறு

கசலுத்தல்ைளுடன்

ைல்விக்ைாை

அவர்

விபத்து மூைம்

ஒரு

விபத்து, ைாயம்

கவளிநாடுைளில்

இந்திய

ைற்றும்

குறிப்பாை

அகைரிக்ைா ைற்றும் ைனடா வபான்ற நாடுைளில் சிைிச்கசச் கசைவு ைிை
ஒரு

நபர்

துரதிருஷ்டவசைான

விபத்து

/

வநாகய

சந்திக்ை வநர்ந்தால், அவருக்கு கபரிய நிதி கநருக்ைடி ஏற்படைாம். இது
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வபான்ற துரதிருஷ்டவசைான நிைழ்வுைளுக்கு எதிராை பாதுைாக்ை, பயண
பாைிசிைள்

அல்ைது

கவளிநாடு

உடல்நை

பாைிசிைளுக்கு ைிகடக்ைின்றன

ைற்றும்

விபத்து

2. ைாப்பின் வநாக்ைம்
இத்தகைய

பாைிசிைளின் முதன்கையான்

வநாக்ைம்

விபத்து

ைற்றும்

வநாய் நைன்ைகள வழங்குவது, ஆனால் சந்கத கதாகுப்பாை ைிகடக்கும்
கபரும்பாைான

கபாருட்ைள்

ஒவர

வழங்குைின்றன வழங்ைப்படும் ைாப்புைள்:
i.

தயாரிப்பில்

பை

ைாப்புைகள

தற்கசயல் இறப்பு / ஊனைாவது,

ii. வநாய்/விபத்து ைாரணைாை ைருத்துவ கசைவுைள்,
iii. கசக்-இன் கசய்த வபக்வைஜ் கதாகைந்து வபாவது,
iv. கசக்-இன் கசய்த வபக்வைஜ் ைிகடக்ை தாைதைாவது
v. ைடவுச் சீட்டும் (passport) ஆவணங்ைளும் கதாகைந்து வபாவது,
vi. கபாருட்ைளுக்ைான மூன்றாம் தரப்பு ைடப்பாடு ைற்றும் தனிப்பட்ட
வசதங்ைள் வபான்றகவ ைடத்தப்படுதலுக்ைான ைாப்பு,

vii. பயணம் ரத்தாவது
viii. ைடத்தலுக்கு எதிரான ைாப்பு
3. திட்ட வகைைள்
பிரபைைான பாைிசிைள் வணிை ைற்றும் விடுமுகற திட்டங்ைகள, ைல்வி
திட்டங்ைள் ைற்றும் வவகைவாய்ப்பு திட்டங்ைள்.
4.

யாரால் பாைிசி எடுக்ை முடியும்

வணிைம், விடுமுகற
இந்திய

குடிைைன்

அல்ைது

இந்த

கவளிநாடு

பாைிசிகய

கபற

பயணம்

முடியும்.

கசய்யும்

ஒரு

கவளிநாட்டில்

வவகைக்ைாை ஒப்பந்தரீதியில் அனுப்பப்படும் இந்திய ஊழியர்ைளுக்கும்
ைாப்பளிக்ைப்படைாம்.

5. ைாப்பீட்டுத் கதாகை ைற்றும் ப்ரீைியம்
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ைாப்பு அகைரிக்ை டாைர்ைளில் வழங்ைப்படும் ைற்றும் கபாதுவாை முக்ைிய
பகுதியான

அனுப்புதல்

ைருத்துவ

கசைவுைள்,

உள்ளடக்ைிய

வகர வவறுபடுைிறது.
அதாவது

S.I.

கவளிவயற்றுதல்,

பிரிவில் USD 100,000

தாயைத்திற்கு

முதல்

USD 500,000

ைடன்பாடு ைாப்கப தவிர, ைற்ற பிரிவினருக்கு

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

குகறவாைவவ

உள்ளது.

வவகை

திட்டத்திறகு டாைர்ைளில் ைட்ட வவண்டும், ைற்றகவக்கு ப்ரீைியங்ைகள
இந்திய ரூபாய்ைளில் ைட்டைாம்.

திட்டங்ைளில் கபாதுவாை இரண்டு

வகைைள் உள்ளன:

 உைைம்-முழுவதும் அகைரிக்ைா / ைனடாகவ தவிர்த்து
 உைைம்-முழுவதும் அகைரிக்ைா / ைனடா உட்பட
சிை

கபாருட்ைள்

ஆசிய

நாடுைளில்

Schengen நாடுைள் ைட்டுவை முதைியன.
6.

அடிக்ைடி

பயணம்

திட்டங்ைள்

கேய்யும்

ைட்டுவை

ைாப்பு

கபருநிறுவன

வழங்குைின்றன,

பயணிைளுக்ைான

இது ஒரு கபருநிறுவனம்/முதைாளி இந்தியாவிற்கு கவளிவய அடிக்ைடி
பயணம்

கசய்யும்

தன்

கசயைாளர்ைளுக்ைாை

தனிநபர்

ைாப்பீடுைகள

எடுக்கும் ஒரு வருடாந்திர பாைிசி ஆகும். இந்த ைாப்பு ஒரு வருடத்தில்
பை

முகற

கவளிநாடுைளுக்கு

எடுக்ைப்படைாம். ஒவ்கவாரு
ைற்றும்

ஒரு

வருடத்தில்

பயணம்

கசய்யும்

பயணத்திற்ைான அதிைபட்ச ைாை அளவு

கசய்யக்கூடிய

அதிைபட்ச

எண்ணிக்கை ஆைியவற்றிற்ைான வரம்புைள் உள்ளன.
இன்று

அதிைம்

பிரபைைாைி

அறிவிக்கை பாைிசி
வருடத்தில்

பயணம்

நபர்ைளாலும்

வரும்

இந்த

ைாப்பு

பயணங்ைளின்

ஒரு

வருடாந்திர

ஆகும், இதில் ஒரு முன்கூட்டிய பிரீைியம் ஒரு
கசய்யும்

உத்வதச

அடிப்பகடயில் கசலுத்தப்படும்.

ைனித

வவகை

நாட்ைளின்

பணியாளர் வாரியாை பயணம் கசய்யும் நாட்ைளின் எண்ணிக்கையின்
ைீ து

வாரந்வதாறும் / இரண்டு வாரத்திற்கு ஒருமுகற அறிவிக்கைைள்

கதரிவிக்ைப்படும்

ைற்றும்

சரிக்ைட்டப்படும். பாைிசி

முன்பணத்தில்

நடப்பில்

இருக்கும்வபாது

இருந்து

ைனித

ப்ரீைியம்

நாட்ைகள
292

அதாவது பயண நாட்ைகள அதிைரிக்ைக்கூடிய ஏற்பாடும் வழங்ைப்படும்,
அதற்கு பாைிசியில் பணம் தீரும்வபாது கூடுதல்

ப்ரீைியம் கதாகை

முன்பணைாை ைட்டவவண்டும்.
வைவை

உள்ள

பாைிசிைள்

வியாபாரம்

ைற்றும்

விடுமுகறப்

பயணங்ைளுக்ைாை ைட்டுவை வழங்ைப்படும்.
OMP-இன்

ைீ ழ் வரும்

வநாய்ைகள

கபாதுவான விைக்ைீ டுைள் ஏற்ைனவவ

இருக்கும்

உள்ளடக்குைின்றன. ஏற்ைனவவ இருக்கும் வநாய்ைளுடன்

உள்ள நபர்ைளால் கவளிநாட்டு சிைிச்கசக்ைான ைாப்கப கபற முடியாது.

.இந்த பாைிசிைளின்ைீ ழ் உள்ள உடல்நைம் கதாடர்பான ஈடுவைாரல்ைள்
முற்றிலும்

கராக்ைைில்ைாததாை

ைாப்பீட்டாளரும்

கவளிநாட்டில்

இருக்கும்,

இதில்

வசகவைகள

நாடுைளில் உள்ள ஒரு சர்வவதச வசகவ
இருப்பார்

ஒவ்கவாரு

அளிக்கும்

கபரிய

வழங்குநருடன் இகணப்பில்

குழு உடல்நலக் ைாப்பு

N.

1. குழு பாலிேிைள்
அத்தியாயத்தில் ஏற்ைனவவ விளக்ைியுள்ளபடி, ஒரு குழு பாைிசி என்பது
ஒரு

ஒரு குழு உரிகையாளரால் கசய்யப்படுைின்றது, அவர் முதைாளி,

ஒரு சங்ைம், ஒரு வங்ைி ைடன் அட்கடப் பிரிவாை இருக்ைைாம் ைற்றும்
குழுவின்
ஆகும்.
குழு

கைாத்த தனிநபர்ைகளயும் ைாப்பு கசய்யும் ஒரு தனி பாைிசி

பாைிசிைளின்

அம்சங்ைள்

– ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைப்

பைன்

ைாப்புைள்.
2.

ைாப்பீட்டின் வநாக்ைம்

குழு

உடல்நைக்

மூைம்

ைாப்பீட்டின்

தங்ைளது

ைிைப்

பணியாளர்ைள்

ைணவன்/ைகனவி, குழந்கதைள்

கபாதுவான

ைற்றும்

வடிவம்

ைற்றும்

முதைாளி

சார்ந்திருக்கும்

கபற்வறார்ைள்/
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ைாைியார்

கைாண்டுள்ள

குடும்பத்தினகர

பாைிசி ஆகும்.

ைாப்பு

கசய்ய

எடுக்ைப்படும்

3. வதகவக்கு ஏற்ப-கசய்யப்படும் ைாப்பு (Tailor-made cover)
குழு பாைிசிைள் கபரும்பாலும் குழுவின் வதகவைளுக்குப் கபாருந்தும்
வகையில்
தனிநபர்

கசய்யப்படும்

பாைிசியின்

ைாப்புைளாகும்.

பை

எனவவ

தரநிர்ணய

குழு

பாைிசிைளில்,

விைக்ைீ டுைளுக்கு

பாைிசியின்ைீ ழ் ைாப்பளிக்ைப்படுவகத நாம் பார்க்ைைாம்

குழு

4. ைைப்வபறு ைாப்பு
ஒரு குழு பாைிசியின் உள்ள ைிைவும் கபாதுவான நீட்டிப்புைளில் ஒன்று
ைைப்வபறுக் ைாப்பீடு ஆகும். இது இப்வபாது சிை ைாப்பீட்டாளர்ைளால்,
ஆனால்

இரண்டு

வழங்ைப்படுைின்றது,

முதல்

மூன்று

ஒரு

குழு

வருட

பாைிசியில்

உள்ளிட்டு குழந்கதப் பிரசவத்திற்ைாை
வசர்க்கைக்ைாை

ஆகும்

வழங்ைப்படுைின்றன.
ைாப்பீட்டுத்

ைாத்திருப்புக்

சி-கசக்ஷன்

ைாப்பு

கதாகைக்குள்,

ைைப்வபறு

கபாதுவாை

ரூ.25,000

ைட்டுப்படுத்தப்படுைின்றது.

பிரசவம்

கசய்யப்படும் ைருத்துவைகனச்

கசைவுைளுக்ைாை

இந்த

ைாைத்துடன்

குடும்பத்தின்

முதல்

ைாப்பு

கைாத்தக்

ரூ.50,000

வகர

5. குழந்கதைள் ைாப்பு
குழந்கதைள் கபாதுவாை மூன்று ைாத வயதிைிருந்து ைட்டுவை தனிநபர்
உடல்நைக்

பாைிசிைளில்,

ைாப்பீடுைளால்

ைாப்பீடு

ைாப்பு

ஒரு

கசய்யப்படுைின்றன.

நாவளயான

தரப்படுைின்றது, சிை சையங்ைளில் இது ைைப்வபறு
ைட்டுப்படுத்தப்படும்

வைலும்

சிை

சையங்ைளில்

ைாப்பீட்டுத் கதாகைகயச் வசர்க்ை நீட்டிக்ைப்படும்.

குழு

குழந்கதைளுக்கும்
ைாப்பு வரம்பால்

குடும்பத்தின்

முழு

6. ஏற்ைனசவ உள்ள சநாய்ைள் ைாப்பு கேய்யப்படுதல், ைாத்திருப்புக்
ைாலம் கேயல்படுத்தப்படாமலிருத்தல்

ஏற்ைனவவ

ைாத்திருப்புக்

உள்ள

வநாய்ைளின்

ைாைம், இரண்டு

விைக்ைீ டு,

வருட

முப்பது

ைாத்திருப்புக்

நாட்ைளுக்ைான

ைாைம், பிறவி
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வநாய்ைள் வபான்ற வநாய்ைளும் வதகவக்கு ஏற்ப-உருவாக்ைப்படும் குழு
பாைிசியில் உள்ளடக்ைப்படைாம்.
7. ப்ரீைியம் ைணக்ைீ டு
ஒரு குழு பாைிசிக்ைாை வசூைிக்ைப்படும் ப்ரீைியம் குழு உறுப்பினர்ைளின்
வயது

விவரம், குழுவின் அளவு வைலும் ைிை முக்ைியைாை குழுவின்

ஈடுவைாரல்ைள்

அனுபவம்

அடிப்பகடயில்

வருடத்திற்கு

ப்ரீைியைானது

அனுபவம்,

குறிப்பிட்டுள்ளகவ

ஆைியவற்றின்
கூடுதல்

வருடம்

குழுக்ைளுக்கு

அடிப்பகடயில்

இருக்கும்.

ைாறுபடுவதால்,

வைவை

ைாப்புைள்

இைவசைாை

ஆைியவற்றின்

வழங்ைப்படுைிறது

ஏகனனில் கசலுத்தப்பட்ட ப்ரீைியம் கதாகைைளுக்குள் ஈடுவைாரல்ைகள
கையாள்வது குழு பாைிசிதாரருக்வை பைனளிக்ைிறது.
8. முதைாளியில்ைா பணியாளர் குழுக்ைள்

இந்தியாவில், ஒழுங்குமுகற முன்வனற்பாடுைள் குழு ைாப்பீட்டு ைாப்கப
கபறும்

வநாக்ைத்கத

உருவாக்ைப்படுவகத
முதைாளிைகளத்
உரிகையாளர்

முதன்கையாை

கைாண்டு

குழுக்ைள்

ைடுகையாை தகடகசய்ைின்றது. குழு பாைிசிைள்

தவிர

அதன்

ைற்றவர்ைளுக்கு

உறுப்பினர்ைளுடன்

தீர்ைானிப்பது ைிைவும் முக்ைியைாகும்

வழங்ைப்படும்வபாது, குழு
கைாண்டுள்ள

உறகவ

உதாரணம்
ஒரு வங்ைியானது ஒரு ஓரியல்பு குழுகவ உருவாக்கும் தன் வசைிப்பு
வங்ைிக்

ைணக்குதாரர்ைள் அல்ைது ைடன் அட்கடதாரர்ைளுக்ைாை ஒரு

பாைிசிகய

எடுக்ைின்றது, இங்வை

வதகவைளுக்கு

கபாருந்துைாறு

வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ள வதகவக்கு ஏற்ப-உருவாக்ைப்படும் பாைிசியால்
ஒரு கபரிய குழு பைன் கபற முடியும்.
இங்வை

ஒவ்கவாரு

வசைரிக்ைப்படும் ப்ரீைியம்

தனிப்பட்ட

ைணக்குதாரர்ைளிடைிருந்து

ைிைக் குகறவாை இருக்ைைாம், ஆனால் ஒரு

குழுவாை ைாப்பீட்டாளரால் கபறப்படும்

ப்ரீைியம் ைணிசைாை இருக்கும்
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வைலும் வங்ைி சிறந்த ப்ரீைியங்ைளில் ஒரு உயர்ந்த

பாைிசி வடிவில்

தன் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு ஒரு ைதிப்புக் கூட்டகை அளிக்ைின்றது.
9.

விகையிடுதல்

குழு பாைிசிைளில், குழுவின் அளவு ைற்றும் குழுவின் ஈடுவைாரல்ைள்
அனுபவம்

ஆைியகவ

தள்ளுபடிக்ைாை

முன்வனற்பாடு

வதர்விற்ைான
குழுவும்
சிறந்த

அபாயத்கதக்

ஒரு

பாைிசியால்

ைட்டணங்ைளுக்ைாை

அனுைதிக்ைின்றது.
வபாட்டியினால்
ைாரணைாை

அடிப்பகடயிைான
இருக்கும்.

குகறக்ைின்றது,

ைாப்பு

வபரம்

இழப்பு

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

ைறுபார்கவயிடுவதற்ைாை
வபாதும், இந்த

நிகைகை

வபச

சைீ ப

கசய்யப்பட்ட

ைாப்பீடு

குழு

விைிதங்ைகள

ப்ரீைியம்

சிைகர

கைாத்த

இது

உரிகையாளகர
இந்த

பிரிவு

ப்ரீைியங்ைளில்

ைண்டுள்ளது,

ைற்றும்

இது

ைாப்புைகள

நியைிப்பதற்கு

சரிகசய்யப்பட்டு

எதிர்ைகற

வைலும்

வருடங்ைளில்

விகைகுகறந்த

ைீ தான

ஏகனனில்

கசய்யப்பட்டுள்ளது

இருப்பினும்

அதிை

குழு

ப்ரிைீ யம்

வழிவகுத்துள்ள

வருவதாை

அறிவிப்பது

உரிகையாளரால்

கைாத்தைாை

இன்னமும் ைடினைாைவவ உள்ளது.
10.

ப்ரீைியம் ைட்டுதல்

ப்ரீைியங்ைள்

முதைாளி

கசலுத்தப்படைாம்,

அல்ைது

ஆனால்

குழு

இது

வழக்ைைாை

அடிப்பகடயில்

முதைாளிைள்

ைற்றும்

உறுப்பினர்ைகளயும்

கசலுத்தப்படுைின்றது.
எல்ைா

கசலுத்துதல்

இருப்பினும்

ஆைியவற்றிற்ைாை

அல்ைது
இது

குழு

உள்ளடக்கும்

ைாப்பீட்டாளருடன்

பங்ைீ ட்டின்

உறுப்பினர்ைளால்

ப்ரீைியங்ைகள

உரிகையாளர் கசய்யும் ஒரு தனி ஒப்பந்தம் ஆகும்.
11.

ஒரு

வசைரித்து

ப்ரீைியகை

முதைாளி/குழு

கூடுதல் பைன்ைள்

வதகவக்கு
ைண்பார்கவ

சையங்ைளில்

ஏற்ப-உருவாக்ைப்படும்

குழு

பாைிசிைள்

பல்

பராைரிப்பு,

பராைரிப்பு ைற்றும் உடல்நை பரிவசாதகன ைற்றும் சிை
ைடுகையான

உடல்நைைின்கை

கூடுதல் ப்ரீைியங்ைளில் அல்ைது பரிசளிக்ைிற ைாதிரி
ைாப்புைகள அளிக்ைின்றன.

வபான்றகவைகள

பைன்ைளாைவவா
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குறிப்புைள்:
ஐஆர்டிஏஐ

குழு

விபத்து

வழங்குவதற்ைான

ைற்றும்

உடல்நைக்

ைாப்பீடுைகள

நிபந்தகனைகள உருவாக்ைியுள்ளது. இது பயனற்ற

ைற்றும் பணம் ஈட்டும் குழு பாைிசித் திட்டங்ைளில் வைாசடி நபர்ைளால்
தவறாை வசர்க்ைப்படுவதிைிருந்து ைற்றவர்ைகள பாதுைாக்ைின்றது.
சைீ பத்தில்

திட்டங்ைள்

அறிமுைப்படுத்திய

ைற்றும்

அரசாங்ை

கபரும்

தயாரிப்புைள்

உடல்நைக் ைாப்பீடுைளாை வகைப்படுத்த

உடல்நை

ைாப்பீட்டுத்

ஆைியகவயும்

குழு

முடியும், ஏகனனில் பாைிசிைள்

அரசாங்ைத்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவின் அகனத்து ைக்ைளுக்ைாைவும்
வாங்ைப்படுைின்றன.
வகரயகை
குழு வகரயகற பின்வருைாறு சுருக்ைைாை இருக்ைைாம்:
i) ஒரு

குழு

என்பது

நபர்ைகள

ஒரு

கபாதுவான

உள்ளடக்ைியிருக்ை

வநாக்ைத்கத

வவண்டும்,

கைாண்ட

வைலும்

குழு

ஒருங்ைிகணப்பாளர் குழுவின் சார்பாை ைாப்பீட்கட ஏற்பாடு கசய்ய

குழுவின் கபரும்பாைான உறுப்பினர்ைளின் வாக்கை கபற்றிருக்ை
வவண்டும்.
ii) எந்த

ஒரு

குழுவும்

ைாப்பீட்கட

கபறும்

முதன்கையான

வநாக்ைத்துடன் உருவாக்ைப்படக் கூடாது.
iii) வசூைிக்ைப்படும்
ஆைியகவ

ப்ரீைியம்

ஒவ்கவாரு

ைற்றும்

ைிகடக்கும்

உறுப்பினருக்கும்

பைன்ைள்

அளிக்ைப்படும்

பாைிசியில் கதளிவாை குறிப்பிடப்பட்டிருக்ை வவண்டும்.
iv)

குழு

தள்ளுபடிைள்

வவண்டும்

நிறுவனத்திடம்

தனிப்பட்ட

வைலும்

தரப்படும்

உறுப்பினர்ைளுக்கும்

வசூைிக்ைப்படும்

ப்ரீைியத்கத

ப்ரீைியம்
விட

குழு

தரப்பட

ைாப்பீடு

அதிைைாை

இருக்ைக்கூடாது.
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12. கபருநிறுவன இகடத்தடுப்பு (BUFFER) அல்லது கபயர்ச்ேி ைாப்பு
கபரும்பாைான

குழு

வகரயறுக்ைப்பட்ட
இத்கதாகை

ஒவ்கவாரு

குடும்பமும்

ைட்சம்

அதற்கு

முதல்

வைலும்

ைட்சம்

5

இருக்ைைாம்.

வகர

ைற்றும்

எழைாம், குறிப்பாை

ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் ைிைப்கபரிய உடல்நைைின்கைைள்

ஏற்படும்

சையங்ைளில் ஏற்படைாம்.

சூழ்நிகைைளில்,

சிை

குடும்பத்தின் ைாப்பீட்டுத்

கதாகை முற்றிலும் தீர்ந்துவபாகும் சூழ்நிகைைள்

அப்படிப்பட்ட

ஒரு

ைாப்பீட்டுத் கதாகைக்கு ைாப்பு கசய்யப்படுைின்றது.

ரூ.1

சையங்ைளில்

பாைிசிைளில்,

இகடத்தடுப்பு

ைாப்பானது

உதவியளிக்ைின்றது, இதில் குடும்பத்தின் ைாப்பீட்டுத் கதாகைகய ைீ றிய
கூடுதல்

கசைவுைகள

இந்த

கசய்ைின்றது.
சுருக்ைைாை

இகடத்தடுப்பு

அல்ைது

அதற்கு

கபற்றிருக்கும்.
தீர்ந்தவுடன்,
இருப்பினும்

இகடத்தடுப்பு

ைாப்பு

வைலும்

குடும்பத்தின்

ரூ.10

ைாறும்

ஒரு

ைாப்பீட்டுத்

இகடத்தடுப்பிைிருந்து
இந்த

ைட்சம்

கதாகை
முதல்

பயன்பாடு

ஒரு

ைாப்பீட்டுத்

வைாடி

கதாகைகய

கதாகை

கதாகைைள்

பூர்த்தி

முற்றிலும்

எடுக்ைப்படும்.

வழக்ைைாை

ஒரு

ஒற்கற

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையில் ைாப்பீட்டுத் கதாகை தீரக்கூடிய கபரிய
உடல்நைைின்கை

/

ைட்டும் கபாருந்தும்.
இந்த

உடல்நைைின்கை

இகடத்தடுப்பிைிருந்து

பயன்படுத்தக்கூடிய
கதாகை

ைடுகையான

அளவு

இகடத்தடுப்பு
வழங்ைப்பட
குகறவான

ஒவ்கவாரு

கசைவுைளுக்கு
உறுப்பினரால்

கதாகைக்கு கபரும்பாலும் உண்கையான ைாப்பீடுத்

வகர

ைாப்புைள்

வவண்டும்

ைாப்பீட்டுத்

வரம்பும்

நடுத்தர

வைலும்

கதாகை

ஒரு

விதிக்ைப்படும்.

இம்ைாதிரியான

விவவைைான

ஏற்பளிப்பாளர்

அளவிைான

பாைிசிைளுக்கு

பாைிசிைளுக்கு

இந்த

ைாப்பிகன

வழங்ைைாட்டார்..
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14. விசேஷ தயாரிப்புைள்
உடல்நல சேமிப்புக் ைணக்கு -இந்த தயாரிப்பு ைருத்துவக் ைாப்புடன்
முதைீ டு

இகணந்த வசைிப்புைளின் அம்சங்ைகள ஒன்றிகணக்ைின்றது.

இந்த தயாரிப்பு ஒரு
திட்டத்துடன்
உள்ளது.

ஒரு

உடல்நை

உயர் அனுைான அல்ைது வபரிடர் உடல்நைத்

துகண

ைாப்பாை

வசைிப்புக்

பை

ைணக்கு

நாடுைளில்

பிரபைைாை

குகறந்கத

கசைவுள்ள

வநாய்ைள்/கவளி வநாயாளி ஆவைாசகனைளின் கசைவுக்கு உதவுைிறது.
உடல்நை வசைிப்புைள் ைணக்ைின் சிை முக்ைிய அம்சங்ைளாவன:

i) இது ஒரு தனிநபர் ஓய்வூதியக் ைணக்கைப் வபான்ற ஒரு வரிவிைக்குள்ள வசைிப்புக்

ைணக்கு ஆகும், ஆனால் இது ைருத்துவ

கசைவுைளுக்ைாை ஒதுக்ைி
வசைிப்புைளுக்கு

கவக்ைப்பட்டிருக்கும். ைணக்ைில் உள்ள

ைணக்குதாரர்ைளுக்கு

வரி

விைக்கு

ைிகடக்கும்

வைலும் இகத வழக்ைைான ைருத்துவ பில்ைளுக்ைாை பணம்
எளிதாை எடுக்ை முடியும்.
ii) HSA

சிறப்பு

இகணந்து

‘உயர்-அனுைான’ உடல்நைக்
கசயல்படுவதால்,

முழுகையான

உடல்நைக்

வழிவகுக்ைின்றது.
iii) ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

பணைளிக்ைின்றது

ைிைக் குகறந்த

ைாப்பீகட

கபரிய

உள்ள

வரி-விைக்குள்ள

கசைவுைளுைகள

பாைிசியுடன்

நிைர

வழங்கும்

ைருத்துவச்

விகையில்

ஏற்பாட்டிற்கு

கசைவுைளுக்கு

(அனுைானத் கதாகைகய ைீ றிய கசைவுைகள

ைாப்பு கசய்ைின்றது) அவதசையம்
இல்

ைாப்பீடு

ைட்ட

ைட்டுவார்.

HSA ைணக்குதாரர்ைள் தன் HSA –

பணம்
HSA

மூைம்

-இல்

‘சிறிய’ ைருத்துவ

உள்ள

பயன்படுத்தாத

ைீ தங்ைள் தனிநபர் ஓய்வு ைணக்குைளில் வசைரிக்ைைாம்.
கைாத்த ப்ரீைியமும் அபாய ப்ரீைியம்
என

பிரிைின்றன.

அபாய

ப்ரீைியம்

ைற்றும் முதைீ ட்டுத் கதாகை
உடல்நைக்

ைாப்பாட்டிற்ைாை

ஒதுக்ைப்படுைின்றது, அவத சையம் முதைீ ட்டுத் கதாகையானது அபாயப்
பிரிவில் உள்ளடக்ைப்படாத

எதிர்ைாை உடல்நை கசைவுைள் அல்ைது
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OPD

வபான்ற

இகணந்து

கசைவுைளுக்ைாை

யூனிட்

தயாரிப்புைள்

ைிங்க்ட்

ைருத்துவைகனச்

உடல்நைைின்கை

நிதி

கசலுத்தப்படக்கூடிய
பிரிவுக்குச்

வசர்க்கை

பைன்ைள்

கசல்லும்.

படிைள்,

வபான்ற

நிதிைளுடன்

ைற்ற

இந்த

ைடுகையான

பைன்ைகளகூட

வழங்ைைாம்.
இந்தியாவில்

உடல்நை

தயாரிப்புைவள உள்ளன,
அதில்ைாைல்

வசைிப்புக்

ஆயுள்

ைணக்கு

கதாடர்பாை

ைிைச்

சிை

கபரும்பாைானகவ ஆயுள் ைாப்புட அல்ைது
ைாப்பீட்டு

சந்கதப்படுத்தப்படுைின்றன.

நிறுவனங்ைளால்

1. வநாய் ைாப்புைள்
சைீ பத்திய வருடங்ைளில், புற்றுவநாய், நீரிழிவு வநாய் வபான்ற வநாய்க்கு
பிரத்திவயைைான
வாழ்நாள்

ைாப்பீடுைள்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளால்

இந்த ைாப்பு 5 வருடம்
ைாப்பு

வைலும்

வழக்ைைான
பைகனயும்
அழுத்தம்

இந்தியச்

சந்கதயில்,

கபரும்பாலும்

அறிமுைப்படுத்த்தப்பட்டுள்ளன.

முதல் 20 வருடங்ைள் கைாண்ட நீண்ட ைாை

இது

ைாப்பீட்டாளரால்

உடல்நை

பரிவசாதகன

உள்ளடக்ைியுள்ளது.
வபான்ற

பணம்

எனும்

இரத்த

ைாரணிைளின்

ைட்டுப்படுத்தப்பட்டால்,

கசலுத்தப்படும்
ஒரு

குளுக்வைாஸ்,

ஊக்ைத்கதாகையாை

சிறந்த

பாைிசியின்

ஒரு

நைவாழ்வுப்

LDL, இரத்த
முகறயில்

இரண்டாம்

வருடத்திைிருந்து ப்ரீைியங்ைள் குகறக்ைப்பட்டு ைிகடக்ைிறது. ைற்கறாரு
பக்ைம்,

அதிை

ப்ரீைியமும்

வைாசைான

ைட்டுப்பாட்டிற்ைாை

வசூைிக்ைப்படும்
2. நீரிழிவு

தயாரிப்பு

இந்த

வநாயாளிைகள

பாைிசி

எடுக்ைப்படுைிறது
ஆகும்.

வைலும்

ைாப்பீட்டுத்

இருக்கும்.
நீரிழிவு

முதல்

26

அகற

ைண்வநாய்

கசைவுைள்

ைாப்பு
65
இது

கதாகை

வாடகை

கசய்வதற்ைாை

வயதுக்கு
70

வயது

ரூ.50,000

ைீ தான

(ைண்), சிறுநீரைம்,

உள்ளிட்ட

சிறுநீர்

உறுப்பு

வடிவகைக்ைப்பட்ட

இகடவயயான
வகர

முதல்

வரம்பு

நீரிழிவு

நபர்ைளால்

புதுப்பிக்ைக்கூடியது
ரூ.5,00,000

கபாருந்தும்.

ைாற்றம்

வகர

தயாரிப்பு

பாதங்ைள், வழங்குநர்
வபான்ற

நீரிழிவு

300

வநாயின்

சிக்ைல்ைளின்

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைைளுக்கு

கசய்யும் வநாக்ைத்துடன் இருக்ைின்றது.

ைாப்பு

சுய-பரீட்கே 1
ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைக்கு

முந்கதய

கசைவுைளுக்ைான

ைாப்புக்ைான ைாை

அளவு ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு இகடவய ைாறுபடும்

பரவைான

ைருத்துவைகனச்

வைலும் அது பாைிசியில்
ைாப்பு

வகரயறுக்ைப்பட்டிருக்கும் என்றாலும், ைிைப்
வசர்க்கைக்கு

______________ நாட்ைள் ஆகும்
I.

பதிகனந்து நாட்ைள்

II.

முப்பது நாட்ைள்

III.

நாற்பத்கதந்து நாட்ைள்

IV.

அறுபது நாட்ைள்

முன்

உள்ள

K. 16. உடல்நலக் ைாப்பீடுைளின் முக்ைிய கூறுைள்
1. வகையகைப்பு வழங்குநர்
வகையகைப்பு வழங்குநர் என்பது ைாப்பீடு கசய்துள்ள வநாயாளிைளுக்கு
கராக்ைைில்ைாத
உடனான

ஒரு

சிைிச்கசகய

ைருத்துவைகன/நர்சிங்
குறிக்ைின்றது.
தரத்திைான

அளிப்பதற்ைாை

கூட்டிகணப்பில்

வஹாம்/வட

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

வசகவகய

/

ைாப்பீட்டாளர்/TPA

இகணந்திருக்கும்

வைர்

கசன்டர்

TPAக்ைள்

வழங்கும்

ஒரு

ஒரு

வபான்றவற்கற

சாதாரணைாை

உத்திரவாதத்கத

சிறந்த

அளிக்கும்

வழங்குநர்ைளின் ைட்டணங்ைள் ைற்றும் கசைவுைளின்ைீ து வபரம் வபசி
விரும்பத்தக்ை

தள்ளுபடிைகள

வகையகைப்பிற்கு கவளிவய
கசல்ை

முடியும், ஆனால்

ஏற்பாடு

வநாயாளிைள்

உள்ள வழங்குநர்ைளிடமும் சுதந்திரைாை

அவர்ைள்

ைட்டணங்ைகள வசூைிப்பார்ைள்.

கசய்ைின்றனர்.

கபாதுவாை

வழக்ைைாை
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அதிை

விருப்பைான வழங்குநர் வகையகைப்பு (PPN)

2.

ஒரு ைாப்பீட்டாளர் சிறந்த விகைைளில் தரைான சிைிச்கசகய உறுதி
கசய்வதற்ைாை

ைருத்துவைகனைளின்

வகையகைப்கப உருவாக்கும்
குழு

அனுபவம், பயன்பாடு

கசைவு

வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட

பராைரிப்கப

அடிப்பகடயில்

ஒரு

விருப்பைான

விருப்பத்வதர்கவ கபற்றுள்ளார். இந்த

ைற்றும்

ஆைியவற்றின்

ஒரு

சிை

வழங்குவதற்ைான
ைாப்பீட்டாளரால்

ைருத்துவைகனைகள

ைட்டுவை

கைாண்டிருந்தால், அதுதான் விருப்பைான வழங்குநர் வகையகைப்பு என
அறியப்படுைின்றது.
3.

கராக்ைைில்ைா வசகவ

ைடனுக்ைான

ைாரணங்ைளில்

சிைிச்கசக்ைாை

ைடன்

ைண்டுள்வளாம்.

ஒன்று

வாங்குதல்

ஒரு

உடல்நைைின்கையின்

என்பகத

கராக்ைைில்ைா

அனுபவரீதியாை
வசகவயானது

ைருத்துவைகனைளுக்கு எந்த பணமும் கசலுத்தாைல் ைாப்பின்

வரம்பு

வகரக்கும் சிைிச்கச கபற ைாப்பீடு கபற்றுள்ளவகர அனுைதிக்ைின்றது.
ைாப்பீடு

கபறுபவர்

ைருத்துவைகனகய
ைாப்பீட்டிற்ைான
உடல்நை

கபற்றவருக்கு

கசய்ய

அணுைி

கதாகைைள்

தன்

வகையகைப்பு

ைருத்துவ

அட்கடகய

அத்தாட்சியாை வழங்ை வவண்டியதுதான். ைாப்பீட்டாளர்

வசகவக்ைான

கராக்ைைில்ைா

வழங்குைிறார், வைலும்

அனுைதிக்ைப்பதற்ைான
இருப்பினும்

வவண்டியகதல்ைாம், ஒரு

ைாப்பீடு

கதாகைகய

கபறுபவர்

ைற்றும்

பாைிசி

அணுைகை

வகையகைப்பு

வழங்குநரிடம்

வநரடியாை

பாைிசி

ைாப்பீடு

கசலுத்துைிறார்.

வரம்புைளுக்கும்

நிபந்தகனைளின்படி

அதிைைான

கசலுத்தப்பட

முடியாத கசைவுைள் ஆைியவற்றிற்ைாை பணம் கசலுத்த வவண்டும்.
4.

மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைி (TPA)

உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் துகறயின் ஒரு ைிைப்கபரிய வளர்ச்சி மூன்றாம்
தரப்பு

நிர்வாைி

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

அல்ைது

கையாளுவதற்ைாை

TPA

ஆகும்.

உடல்நைக்

தன்னிச்கசயான

உைைம்

ைாப்பீடு

முழுவதுமுள்ள

பை

ஈடுவைாரல்ைகள

நிறுவனங்ைளின்

வசகவைகள
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பயன்படுத்திக்

கைாள்ைின்றனர்.

இந்த

இந்தியாவில்,

ைற்றகவைளுடன்

அறியப்படுைின்றன.
உடல்நை

ஏகஜன்சிைள்

TPA-க்ைள்

ைீ ழ்ைாண்பகவைகள

என

உள்ளடக்கும்

வசகவைளின் முன்வனற்பாட்டிற்ைாை ஒரு ைாப்பீட்டாளரால்

ஒரு TPA உடன் ஒப்பந்தம் கசய்யப்படுைின்றது:
i. ைாப்பீட்டுக்ைான

அத்தாட்சியாை

இருக்கும்

ஒரு

ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைாை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு
அகடயாள அட்கடகய பாைிசிதாரரிடம் வழங்குதல்.

ii. வகையகைப்பு

ைருத்துவைகனைளில்

ஒரு

வசகவகய வழங்குதல்.

கராக்ைைில்ைாத

iii. ஈடுவைாரல்ைகள கசயல்முகறப்படுத்துதல்.
TPAக்ைள் என்பகவ உடல்நை ஈடுவைாரல்ைகள கசயல்முகறப்படுத்தவும்

நிகறவவற்றவும் ைாப்பீட்டாளர்ைளால் நியைிக்ைப்படும் தன்னிச்கசயான
அகைப்புைள்
வசகவ

ஆகும்.

ைருத்துவைகன

அட்கடகய
அல்ைது

உடல்நை

பணம்

அனுைதிக்ைாை

வழங்குவதிைிருந்து
திரும்பப்கபறல்

ஒப்பகடப்பு வகர நடக்கும்.
மூன்றாம்

தரப்பு

கசய்யப்பட்டனர்.

பாைிசிதாரர்ைளுக்ைான

நிர்வாைிைள்

அவர்ைள்

TPAக்ைளின்

தனித்துவைான

கராக்ைைில்ைா

அடிப்பகடயில்

2001ஆம்

ஐஆர்டிஏஐ-ஆல்

அகடயாள

அடிப்பகடயில்

ஈடுவைாரல்ைளின்

வருடத்தில்
உரிைம்

அறிமுைம்

வழங்ைப்பட்டு

ஒழுங்குமுகறப்படுத்தப் படுைிறார்ைள் வைலும் உடல்நை வசகவைகள
வழங்ை

ைட்டுப்படுத்தப்படுைிறார்ைள்.

வதகவயான குகறந்தபட்ச

ஒரு

TPAவாை

தகுதிகபற

மூைதனம் ைற்றும் ைற்ற வகரயகறைள்

ஆைியகவ ஐஆர்டிஏஐ-ஆல் பரிந்துகரக்ைப்பட்டுள்ளது.

எனவவ உடல்நை ஈடுவைாரல்ைள் வசகவயளித்தகை ைாப்பீட்டாளர்ைள்
தற்வபாது

TPAக்ைளுக்கு

தந்துவிட்டனர்

ைற்றும்

வசைரிக்ைப்படும்

ப்ரீைியத்தில் ஐந்து-ஆறு சதவதம்
ீ
ஊதியைாை TPAக்ைளுக்கு ைிகடக்ைிறது.
மூன்றாம்
வசகவ

தரப்பு

நிர்வாைிைள்

வழங்குநர்ைளுடன்

ைருத்துவைகனைள்
MOU-க்குள்

அல்ைது

நுகழைின்றனர்

உடல்நை

வைலும்
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வகையகைப்பு

ைருத்துவைகனைளில்

சிைிச்கசகய

வைற்கைாள்ளும்

எந்த ஒரு நபருக்கும் ஒரு கராக்ைைில்ைா வசகவ வழங்ைப்படுவகத
உறுதிகசய்யப்படுைிறது. அவர்ைள்
கபறுபவர்(ைள்)

ஆைிவயாருக்கு

ைாப்பீட்டாளர்(ைள்)

ைற்றும்

இகடவயயான

ைாப்பீடு

ைத்தியஸ்தர்ைள்

ஆவார்ைள், இவர்ைள் ைருத்துவைகனைளுடன் ஒருங்ைிகணந்து உடல்நை
ஈடுவைாரல்ைகள நிகறவவற்றுைின்றனர்.
5. மருத்துவமகன
ஒரு

ைருத்துவைகன

என்பது

ைற்றும்

உள்வநாயாளி பராைரிப்பு ைற்றும்
ஆைியவற்றிற்ைாை
அது

ைருத்துவைகனயாை
பதிவு

வகையில்,

பதிவு

கசய்யப்பட்ட

அல்ைது

ைாயங்ைளுக்ைான

உடல்நைைின்கை வட வைர் சிைிச்கச

நிறுவப்பட்டுள்ள

கபாருந்தும்

/

ஒரு

நிறுவனம்

உள்ளூர்

வைலும்

தகுதிவாய்ந்த

வைற்பார்கவயின்ைீ ழ் இருக்கும் ைற்றும் அது

வைலும்

அதிைாரிைளால்

கசய்யப்பட்டிருக்கும்

ைற்றும்

ஆகும்.

அது

ஒரு

ஒரு

ைருத்துவரின்

பின்வருவனவற்றின் ைீ ழ்

அகனத்து குகறந்தபட்ச வகரயகறைளுக்கும் இணங்ை வவண்டும்:
i. 10,00,000க்கும்
குகறந்தபட்சம்
அகனத்து

குகறவான
10

ைக்ைள்கதாகை

உள்வநாயாளி

இடங்ைளில்

கைாண்ட

நைரங்ைளில்

படுக்கைைகளயும்

குகறந்தபட்சம்

15

படுக்கைைகளயும் கைாண்டிருக்ை வவண்டும்;

ைற்ற

உள்வநாயாளி

ii. 24 ைணி வநரமும் தன் பணியின் ைீ ழ் தகுதிவாய்ந்த கசவிைிப்பணி
பணியாளர்ைகளக் கைாண்டிருக்ை வவண்டும்;

iii. 24

ைணி

வநரமும்

கபாறுப்பில்

இருக்கும்

ைருத்துவர்ைகளக் கைாண்டிருக்ை வவண்டும்;

தகுதிவாய்ந்த

iv. அறுகவசிைிச்கசைகள நடத்துவதற்ைாை தன் கசாந்த முழுகையான
உபைரண

வசதிைள்

கபற்றிருக்ை வவண்டும்;

கைாண்ட

அறுகவசிைிச்கசக்

கூடத்கதப்

v. வநாயாளிைளின் தினசரி பதிவவடுைகள பராைரிக்ை வவண்டும்.
6. ைருத்துவர்
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ஒரு

ைருத்துவர்

ைருத்துவ

என்பவர்

இந்தியாவின்

ைவுன்சிைிடைிருந்து

பதிவிகனப் கபற்றுள்ள ஒரு

கபற்ற

எந்த

ஒரு

ஒரு

ைாநிைத்தின்

கசல்லுபடியாகும்

நபர் ஆவார் வைலும் அவர் அதன் மூைம்

அதன் சட்ட அதிைாரத்திற்குள் ைருத்துவப்
தகுதிகபறுைிறார்; வைலும் அவர் தன்

பணிகய வைற்கைாள்ளும்

உரிைத்தின் கசயல்பரப்பு ைற்றும்

சட்ட அதிைாரத்திற்குள் கசயல்படுைிறார்.
7. தகுதிவாய்ந்த கசவிைி

தகுதிவாய்ந்த கசவிைி என்பவர் இந்தியாவின் எந்த ஒரு ைாநிைத்தின்
நர்சிங்

ைவுன்சில் அல்ைது இந்திய நர்சிங் ைவுன்சிைிடைிருந்து கபற்ற

ஒரு கசல்லுபடியாகும் பதிவிகனப் கபற்றுள்ள ஒரு நபர் ஆவார்.
8. நியாயைான ைற்றும் அவசியைான கசைவுைள்
ஒரு

உடல்நைக்

புவியியல்

சிைிச்கசக்ைாை
பாைிசி

ைாப்பீடு

பகுதியில்

பாைிசி

உள்ள

எப்வபாதும்

ைற்றும்

ஒரு

இந்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

குறிப்பிட்ட

வநாயின்

நியாயைாை ைருதப்படும் கசைவுைளின் இழப்பீட்டிற்ைாை

வழங்ைப்படுவதால் ஒரு உடல்நைக் ைாப்பீடு பாைிசி எப்வபாது

இந்த உட்பிரிகவக் கைாண்டுள்ளது.
ஒரு

கபாதுவான

சிைிச்கசயளிக்ை
அந்த

கசைவுைள்

வபான்ற

வகரயகற

நிகைகைக்கு

ைருத்துவரீதியாை அவசியைாை இருக்கும் கசைவுைள்,
வைற்கைாள்ளப்பட்ட

சிைிச்கசக்ைான

இருக்ைக்கூடாது,

என்னகவனில்,

வைலும்

வழக்ைைான
ைாப்பீடு

உள்ளூர்ப்
ைட்டண

பகுதியில்

அளவுைகள

இல்ைாவிட்டால்

அவத

ைீ றி

கசய்யப்படாத

கசைவுைள் உள்ளடக்ைபட ைாட்டாது.
இந்த உட்பிரிவு வழங்குபவரின் ைருத்துவ பில்ைளின் பணவக்ைத்திற்கு
ீ
எதிராை

கபறுபவர்

ைாப்பீட்டாளருக்கு பாதுைாப்பு வழங்குைின்றது வைலும் ைாப்பீடு

கபாதுவான

நியாயைான

குகறந்த

வநாய்ைளின்

கசைவுைளில்

சிைிச்கசக்ைாை

கசய்யப்படக்கூடிய
விகையுயர்ந்த

ைருத்துவைகனைளுக்குச் கசல்வகதத் தடுக்ைின்றது
9.

ஈடுவைாரைின் கதரிவிப்பு
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ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டு

சைர்ப்பிப்புக்ைான

குறிப்பிட்ட

கதரிவிப்பிற்ைாை
பாைிசிைளில்,

விரும்பப்படும்
வசர்க்கைக்கு
பணம்

பாைிசியிலும்

நன்கு

திரும்பப்

ஆைியகவ

வசதி

உடனடி

ைாப்பீட்டு

ைருத்துவைகனச்

கதரிவிக்ைப்படவவண்டும்.

ஈடுவைாரல்ைளில், ைாப்பீடு

இருப்பினும்

கபறுபவர்

சிை

ஈடுவைாரகை பற்றி ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு கதரிவிப்பகத

ஆவணங்ைகள பை நாட்ைள் / ைாதங்ைளுக்கு

சைர்ப்பிக்ைிறார்ைள்.

தாைதைானது,

வபான்றவர்ைளால்

இரசீதுைகள

ைாப்பீடு

கபறுபவர்

கசய்யப்படும்

சைர்ப்பிப்பதில்

/

பில்ைளின்

பணவக்ைம்,
ீ

கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல்ைளுக்ைான முகறயான
கசய்வகதயும்

பாதிக்ைின்றது.

எனவவ

வைாசடிைள்

நிறுவனத்தால்

முன்வனற்பாடுைகள

ைாப்பீட்டு

வழக்ைைாை ஈடுவைாரல்ைளின் உடனடி அறிவிப்கப

நிறுவனங்ைள்

வற்புறுத்துைின்றன.

ஈடுவைாரல் ஆவணங்ைளின் சைர்பிப்பிற்ைான வநர வரம்பு
ைருத்துவைகனயிைிருந்து

கவளிவயறிய

நிர்ணயிக்ைப்படும்.

துல்ைியைாை

ைாப்பீட்டாளர்

இது

வததியிைிருந்து

ஈடுவைாரல்ைள்

கதரிவிக்ைப்படுவகத
வதகவப்படும்

ஏற்படும்

ைருத்துவைகனைள்

ஆைியவற்றிற்கு வழிவகுக்ைக் கூடும். இது ைாப்பீட்டு

வகர

ஆவண

வாடிக்கையாளரால்

கதரிவிப்புைள்

முன்னவர

கபறும்

ைற்றும்

உடல்நைக்

வசகவ

சையத்தில்,

கசய்வதில்கை, வைலும்
பிறகு

வரம்புைள்

வழங்ைப்படுைின்றன.

கராக்ைைில்ைா

சையங்ைளில்

வநர

ஈடுவைாரல்

உறுதி

வழக்ைைாை

15

வவைைாை

கசய்ைிறது,

இடத்தில்

நாட்ைள்
ைற்றும்
ைற்றும்

விசாரகணைகள

வைற்கைாள்ளவும் கசயைாக்குைிறது.
வகரயறுக்ைப்பட்ட
அறிவிப்பு/ஆவண

வநரத்திற்கு

பிறகு

சைர்ப்பிப்பின்வபாது

ைாரணம் இருந்தால் அது ைருத்தில்

கசய்யப்படும்

அதற்ைான

ஒரு

ஈடுவைாரல்

நியாயைான

எடுத்துக்கைாள்ளப்பட வவண்டும்

என ஐஆர்டிஏ வழிைாட்டுதல்ைள் குறிப்பிடுைின்றன.
10. இைவச உடல் பரிவசாதகன
தனிநபர்

உடல்நை

பாைிசிதாரருக்கு
முன்வனற்பாடு

பாைிசிைளில்,

சிை

வகை

கபாதுவாை

ஒரு

ஈடுவைாரல்

ஊக்ைத்கதாகைகய

ைிகடக்கும்.

கதாடர்ச்சியான, ஈடுவைாரல் இல்ைாத

பை

இல்ைாத

வழங்ை

பாைிசிைள்

ஒரு

நான்கு

பாைிசி ைாைங்ைளின் முடிவில்
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உடல் பரிவசாதகனயின் கசைவு திரும்ப
வழங்ைப்படுைின்றது.
வருடங்ைளின்

சராசரி

கசய்யப்படும்.

இது

ைிகடக்கும் வசதி ஊக்ைைாை

சாதாரணைாை

ைாப்பீட்டுத்

முந்கதய

கதாகையின்

மூன்று

1%-ஆை

ைாப்புகற

ஊக்குவிக்கும்

ைற்கறாரு

11. திரண்ட ஊக்ைத்கதாகை
ஒரு

விதம்

ஈடுவைாரல்

ஒவ்கவாரு

கதாகை

அதாவது

ைீ து

இல்ைாத

ஒரு

பாைிசிதாரகர

ஈடுவைாரல்

ைாப்பீட்டுத்

திரண்ட

கதாகை

இல்ைாத

வருடத்திற்கும்

ஊக்ைத்கதாகைகய
வருடந்வதாறும்

ைாப்பீட்டுத்

வழங்குவதாகும்.

5%

எனும்

நிகையான சதவதத்தில்
ீ
புதுப்பித்தல் ைீ து அதிைரிக்கும். வைலும்
பத்து

வகர

ஈடுவைாரல்

இல்ைாத

புதுப்பித்தல்ைளுக்ைாை

அதிைபட்சைாை

ஒரு

அது
50%

அனுைதிக்ைப்படும். ைாப்பீடு கபறுபவர் உண்கையான ைாப்பீட்டுத்

கதாகைக்ைாை

ப்ரீைியத்கத

கசலுத்துவார்

ைாப்கப அனுபவிப்பார்.

ைற்றும்

ஒரு

அதிைைான

உதாரணம்
ஒரு நபர் ரூ.5,000 என்ற ப்ரீைியத்தில் ரூ.3 ைட்சத்திற்ைாை ஒரு பாைிசி
எடுக்ைின்றார். முதல் வருடம் எந்த ஈடுவைாரலும் இல்கைகயன்றால்,
இரண்டாவது

வருடத்தில், அவர் அவத ரூ.5,000 எனும் ப்ரீைியத்தில்

ரூ.3.15 ைட்சம் (முந்கதய

வருடத்கத விட 5% அதிைம்) ைாப்பீட்டுத்

கதாகைகயப் கபறுவார். இது ஒரு

பத்து வருட ஈடுவைாரல் இல்ைாத

புதுப்பித்தலுக்ைாை ரூ.4.5 ைட்சம் வகரக்கும் கபருை முடியும்.
12. அபராதங்ைள் / ஊக்ைத்கதாகைைள் ( Malus/ Bonus)
உடல்நை

பாைிசிகய

ஈடுவைாரல்

இல்ைாைல்

கவத்திருக்ை

ஒரு

ஈடுவைாரல்ைள்

ைிை

ஊக்ைத்கதாகை இருக்ைிற ைாதிரி, அதற்கு வநர் எதிரானது அபாராதம்
எனப்படுைின்றது.
அதிைைாை

இங்வை, ஒரு

இருந்தால்,

ஒரு

பாைிசியின்

அபராதம்

புதுப்பித்தைின்வபாது வசைரிக்ைப்படும்.

ைீ ழ்

அல்ைது

ஏற்றுத்கதாகை
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உடல்நை பாைிசி என்பது ஒரு சமூைப் பைன் பாைிசி எனும் ைருத்கதக்
கைாண்டு,

தனிநபர் உடல்நை பாைிசிைளின்ைீ து இதுவகர அபராதவை

வசூைிக்ைப்படவில்கை.

இருப்பினும், குழு பாைிசிைளில், நியாயைான வரம்புைளுக்குள் ஈடுவைாரல்
விைிதத்கத

நிகைநிறுத்த

ஏற்றுவதன் மூைம்

கபாருத்தைான

கைாத்த

ப்ரீைியகை

அபராதம் வசூைிக்ைப்படுைின்றது. ைற்கறாரு பக்ைம்

அனுபவம் நல்ைதாை இருந்தால்

ப்ரீைியம் விகையில் ஒரு தள்ளுபடி

அனுைதிக்ைப்படுைின்றது, இது ஊக்ைத்கதாகை எனப்படுைின்றது.
13. ஈடுவைாரல் இல்ைாத தள்ளுபடி
சிை

தயாரிப்புைள்

தருவதற்குப்

ைாப்பீட்டுத்

பதிைாை

கதாகை

ைீ து

ஒவ்கவாரு

ஒரு

ஊக்ைத்கதாகை

ஈடுவைாரல்

இல்ைா

வருடத்திற்ைாைவும் ப்ரீைியத்தில் ஒரு தள்ளுபடிகய வழங்குைின்றது.
14. இகண-பணம் கசலுத்தல் / இகண-பங்ைிடுதல்
இகண-பணம்
ஒவ்கவாரு

கசலுத்தல்

ஈடுவைாரைிலும்

ஏற்றுக்கைாள்ளும்
ைட்டாயைாைவவா
இகண-

பணம்

வசர்க்கைைகளத்

என்பது

பகுதி

தன்கையாகும்.

அல்ைது

ஒரு

உடல்நை

கசைகவ
இது

பாைிசியின்

ைாப்பீடு

தயாரிப்கபப்

தன்னிகசயானதாைவவா

கசலுத்துதல்

அவசியைில்ைாத

ைீ ழ்

கபறுபவவர
கபாறுத்த

இருக்ைைாம்.

ைருத்துவைகனச்

தவிர்க்ை ைாப்பீடு கபறுபவர்ைளுக்கு இகடவய ஒரு

குறிப்பிட்ட ைட்டுப்பாட்கட வழங்குைின்றது

இகண-பங்ைிடுதல் என்பது ஒரு அளவுக்கு ைீ றியதாை அகழக்ைப்படும்
ஒரு

நிகையான

கூடும்.

சந்கதயில்

அனுைதிக்ைப்படும்

கதாகையாை

ஈடுவைாரல்
உள்ள

சிை

இருக்ைக்

கதாகையின்

குறிப்பிட்ட

வநாய்ைள்

கதாடர்பாை,

அல்ைது

சதவதைாை
ீ

தயாரிப்புைள்

சிைிச்கசைள், அல்ைது கபாதுவாை கசய்யப்படும்
வபான்ற

கூடும்,

கபரிய

அது

இருக்ைக்
அறுகவ

அறுகவ சிைிச்கசைள்

அல்ைது

குறிப்பிட்ட

வயதுக்கு வைற்பட்ட நபர்ைளுக்ைாை இகண-பணம் கசலுத்துதல் பற்றிய
உட்பிரிவுைகளப் கபற்றுள்ளன.
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15. அனுைானத் கதாகை / அளவுைீ றியத் கதாகை
அளவுைீ றியத்

கதாகை

என

அகழக்ைப்படும்

இது,

உடல்நை

பாைிசிைளில், வழக்ைைாை இகண-பணம் எனவும் குறிப்பிடப்படுைின்றது.
இது

ஈடுவைாரல்

ைாப்பீட்டாளரால்

ஆரம்பத்தில் ைாப்பீடு கபறுபவர்

கசலுத்தப்படுவதற்கு

முன்பாை

கசலுத்த வவண்டிய ஒரு நிகையான

அளவு கதாகையாகும், எடுத்துக்ைாட்டாை, ஒரு பாைிசியில் அனுைானத்
கதாகை ரூ.10,000 ஆை இருந்தால், ஈடுவைாரல் கசய்யப்படும் ஒவ்கவாரு
ைாப்பீட்டு

இழப்பிலும்

ைாப்பீடு

கபறுபவர்

முதைில்

ரூ.10,000-ஐ

கசலுத்துவார். விளக்ைைாை கூற வவண்டுைானால், ஈடுவைாரல் ரூ.80,000க்கு

என்றால், ைாப்பீடு

கபறுபவர்

முதல்

ரூ.10,000-ஐ

ஏற்றுக்கைாள்ள

வவண்டும் வைலும் ைாப்பீட்டாளர் ரூ.70,000-ஐ அளிப்பார்.
16. ைாப்பீட்டு விைக்கு (Franchise)
ைாப்பீட்டு

அதிைைான

விைக்கு

என்பது

அனுைானத்

வாடிக்கையாளருக்கு

கதாகையின்

சாதைைான

ஒரு

ைருத்தில்

விஷயைாகும்.

இதில், அனுைானத் கதாகைக்கும் ைீ வழ ஒரு ஈடுவைாரல் இருந்தால் அது
ைாப்பீட்டு விைக்கு என அகழக்ைப்படுைின்றது ைற்றும் இங்வை

ைாப்பீடு

கபறுபவர் அந்த கசைகவ ஏற்றுகைாள்ள வவண்டும், ஆனால் ஈடுவைாரல்
கதாகை

ைாப்பீட்டு விைக்குத் கதாகைகய விட அதிைைாை இருந்தால்,

அனுைானத்தின்

ஏவதனும் ஒரு பகுதிகயக் கூட ைாப்பீடு கபறுபவர்

ஏற்ை வவண்டியதில்ைாைல்,

ஈடுவைாரல் முழுகையாை கசலுத்தப்படும்.

எனவவ ைாப்பீட்டு விைக்கு ரூ.10,000 ஆை இருந்து, ஈடுவைாரல் ரூ.9,000ஆை இருந்தால், ைாப்பீடு கபறுபவர் அகத
ஆனால்

ஈடுவைாரல்

ரூ.10,001-ஆை

முழுகையாை கசலுத்துவார்.

ஏற்றுக்கைாள்ள வவண்டும்,

இருந்தால்

ைாப்பீட்டாளர்

அகத

17. அகற வாடகை வரம்புைள்
பை தயாரிப்புைளில் ஈடுவைாரைின் அதிைபட்ச கசலுத்துத் கதாகையாை
ைாப்பீட்டுத் கதாகையாை குறிப்படப்பட்டு வரம்பற்றதாை இருக்கும். அவத
சையம்,

பை

வதர்ந்கதடுக்ைப்படும்

தயாரிப்புைள்

அகறயின்

இன்று

வகையில்

இகணக்ைப்பட்ட ஒரு வரம்பிகனக்

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டு

கபறுபவரால்

கதாகையுடன்

கைாண்டுள்ளன. ைருத்துவைகனச்
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வசர்க்கைக்ைான

அகனத்து

கசைவுைளின்

ைீ ழ்

கசைவுைளும்

அகற

வாடகைகயத்

கதாடர்ந்து வருைின்றன, அதிை அகற வாடகை ைற்ற எல்ைா வகை
விைிதரீதியாை

அதிை

ைட்டணங்ைளுக்கு

வழிவகுக்ைின்றது என்பகத அனுபவரீதியாை ைாணப்பட்டுள்ளது. எனவவ
நாகளான்றுக்கு

ைாப்பீட்டுத் கதாகையின் 1% அகற வாடகை வரம்கப

பாைிசி கைாண்டிருந்தால், ஒரு

ைட்சத்திற்கு ைாப்பீடு கசய்துள்ள ஒரு

நபர் நாகளான்றுக்கு ரூ.1,000 உள்ள ஒரு

அகறக்கு தகுதி கபறுவார்.

ஒருவர் விகையுயர்ந்த ைருத்துவைகனைளில்
கபற

விரும்பினால்,

அதிைைான

ைாப்பீட்டுத்

பாைிசியும்

கதாகைக்கு

தகுந்த

கசாகுசான சிைிச்கசகய

ப்ரீைியங்ைளில்

வாங்ைப்பட

விகை

வவண்டும்

என்பகத

இது கதளிவாைக் ைாட்டுைின்றது.
18.

புதுப்பித்தல் உட்பிரிவு

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

வழிைாட்டுதல்ைள்

உத்திரவாதமுள்ள
கபறும்வபாது

பாைிசிைளின்

வாழ்நாள்

முழுவதும்

புதுப்பித்தகை

அல்ைது

புதுப்பித்தல்

அதன்

ைீ தான

ஐஆர்டிஏ

உடல்நை

பாைிசிைளின்

ைாப்பீடு

கபறுபவரால்

ைட்டாயைாக்குைின்றது.

கதாடர்ச்சியாை

ைாப்பீட்கட

(அல்ைது அவரின் சார்பாை) கசய்யப்படும் வைாசடி அல்ைது

தவறான

தைவல் தருதல் அல்ைது ைகறப்பு ஆைியகவைளுக்ைாை ைட்டும்
ைாப்பீட்டு நிறுவனம் புதுப்பித்தகை ைறுக்ைைாம்.

ஒரு

19. இரத்து கசய்தல் உட்பிரிவு
இரத்து

கசய்தல்

உட்பிரிவும்

ஒழுங்குமுகற

முன்வனற்பாடுைளால்

தரநிர்ணயப்படுத்தப்படும் வைலும் தவறான தைவல்

தருதல், வைாசடி,

கபாருள் உண்கைகய கவளியிடாகை அல்ைது ைாப்பீடு
ஒத்துகழப்பின்கை

ஆைியகவைளுக்ைாை

ஒரு

பாைிசிகய எந்த வநரத்திலும் இரத்து கசய்யைாம்.

ைாப்பீட்டு

கபறுபவரின்
நிறுவனம்

எழுத்துவடிவிைான ஒரு குகறந்தபட்ச பதிகனந்து நாட்ைள் அறிவிப்பு
ைாப்பீடு

கபறுபவரின்

ைகடசியாை

அறியப்பட்ட

முைவரிக்கு

அஞ்சைில் கபற்றுகைாள்ளும் ரசீதுடன் அனுப்பப்பட வவண்டும்.
ைாப்பீடு

கபறுபவர்

குறுைிய ைாை

இரத்து

கசய்தால், ப்ரீைியகை

திரும்பப்

பதிவு

கபறுதல்

விகைைளில் இருக்கும், அதாவது ைாப்பீடு கபறுபவர்
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ஒரு

குறிப்பிட்ட

ப்ரீைியம்

விைிதத்கத

கதாகைகய

விட

திரும்பப்

குகறவான

கபறுவார்.

ஒரு

சதவதத்திற்ைான
ீ
ஈடுவைாரல்

கசய்யப்பட்டிருந்தால் பணம் திரும்பத் தரப்பட ைாட்டாது.
20. இைவச ஆராய்வு ைாைம்

ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு புதிய ைாப்பீட்டு பாைிசிகய வாங்ைியுள்ளார்
வைலும்
ைற்றும்

பாைிசி

ஆவணத்கத

நிபந்தகனைள்

அவர்

கபற்றுள்ளார், பிறகு
விரும்பியகவ

விதிமுகறைள்

அல்ை

ைண்டறிைிறார் எனில், அவருக்ைான விருப்பத்வதர்வுைள் எகவ?

என்பகத

ஐஆர்டிஏஐ இந்த பிரச்சிகனகய சைாளிக்ை நுைர்வவாருக்கு சாதைைான
முன்வனற்பாட்கட
வாடிக்கையாளர்

தன்

ஒழுங்குமுகறக்குள்

பின்வரும்

நிகைகைைளுக்கு

திரும்பத் தந்து பணத்கதயும் திரும்பப் கபறைாம்:

அகைத்துள்ளது.

உட்பட்டு

பாைிசிகய

1. இது ஆயுள் ைாப்பீட்டு பாைிசிைள் ைற்றும் உடல்நைக் ைாப்பீட்டு
பாைிசிைள்

ஆைியவற்றிற்கு

சைீ பத்தில்

இகத

3

ைட்டும்

கபாருந்துைிறது.

வருடத்திைிருந்து

1

ஐஆர்டிஏ

வருடைாை

குகறத்துள்ளது.
2. வாடிக்கையாளர் இந்த உரிகைகய பாைிசி ஆவணத்கதப் கபற்ற
15 நாட்ைளுக்குள் பயன்படுத்திக் கைாள்ள வவண்டும்.

3. அவர்

இகத

வவண்டும்.

4. ப்ரீைியம்

ைாப்பீட்டாளரிடம்

கதாகைகய

எழுத்துவடிவில்

திரும்ப

தரும்வபாது

கதரியப்படுத்த
இவற்றிற்ைாை

சரிகசய்துகைாள்ளப்படும்
i) ைாப்பு இருந்த ைாைைட்டத்திற்ைான சரிவிைி அபாய ப்ரீைியம்
ii) ைருத்துவ வசாதகன ைீ து ைாப்பீட்டாளரால் வைற்கைாள்ளப்படும்
கசைவுைள் ைற்றும்

iii) முத்திகர வரிக் ைட்டணங்ைள்
21. புதுப்பிப்பதற்ைான சலுகைக் ைாை அளவு
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ஒரு

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டின்

ைாப்பீட்டு

பாைிசியின்

ஒரு

முக்ைியைான

அம்சம்

கதாடர்ச்சிகய தக்ைகவப்பதாகும். ஒரு பாைிசியின் ைீ ழ்

உள்ள பைன்ைளானது, பாைிசிைள் இகடகவளியின்றி புதுப்பிக்ைப்பட்டால்
ைட்டுவை

தக்ைகவக்ைப்படுவதால்,

சரியான

வநரத்தில்

புதுப்பிப்பது

ைிைவும் முக்ைியைானதாகும்.
ஐஆர்டிஏஐ

வழிைாட்டுதல்ைளின்படி,

30

நாட்ைள்

சலுகைக்

ைாைம்

தனிநபர் உடல்நை பாைிசிைளின் புதுப்பித்தலுக்ைாை அனுைதிக்ைப்படும்.
முந்கதய
பாைிசி

ைாப்பீட்டின்

ைாைாவதி

புதுப்பிக்ைப்பட்டால்

தக்ைகவக்ைப்படும்.

வததியிைிருந்து

அகனத்து

இகடப்பட்ட

30

நாட்ைளுக்குள்

கதாடர்ச்சியான

ைாைத்தில்

பைன்ைளும்

கசய்யப்படும்

ஏவதனும்

ஈடுவைாரல்ைள் ைருதப்பட ைாட்டாது.
ைாப்பீட்டாளர்ைள் தனிநபர் தயாரிப்புைகளப் கபாறுத்து, புதுப்பித்தலுக்ைாை
ஒரு நீண்ட சலுகைக் ைாைத்கத வழங்குவகத ைருதைாம்.
கபரும்பாைான
ஆைியகவ
ைற்றும்

முக்ைிய

உட்பிரிவுைள்,

வகரயகறைள்,

விைக்ைீ டுைள்

ஐஆர்டிஏ-ஆல் கவளியிடப்படும் உடல்நை ஒழுங்குகறைள்

உடல்நை

ைாப்பீடு

தரநிர்ணய

தரநிர்ணயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ைாணவர்ைள்

வழிைாட்டுதல்ைளின்
வைற்ைண்டகத

ைீ ழ்

நன்கு

கதரிந்துகைாள்ளுைாறும், அவ்வப்வபாது ஐஆர்டிஏ-ஆல் கவளியிடப்படும்
வழிைாட்டுதல்ைள்

ைற்றும்

சுற்றறிக்கைைள்

பற்றி

அவ்வப்வபாது

தாங்ைளாை அறிந்துகைாள்ளுைாறும் ஆவைாசிக்ைப் படுைின்றது.
17. சைாப்பு மற்றும் பயன்பாடு வழிைாட்டுதல்ைள்
ஒவ்கவாரு

விருப்பங்ைள்

நிறுவனமும்
ைற்றும்

வாடிக்கையாளர்ைளின்

கசைகவத்

தாங்கும்

வதகவைகள,

திறன்,

ஏற்பளிப்பு

நிைித்தங்ைள், ைாப்பீட்டுக் ைதிப்பீடுசார் விகையிடுதல், சந்கதயில் உள்ள
வபாட்டி

சூழ்நிகைைள்

கவத்துக்கைாண்டு
அடிநிகையில்

ைருத்துவைகனச்

தன்

கூட

வபான்றவற்கற

தயாரிப்புைகள

இந்தியச்

ைனதில்

இைக்ைாை

ஆதிக்ைம்

கசலுத்தும்

வடிவகைக்ைின்றது.

சந்கதயில்

எனவவ

வசர்க்கை கசைவுைள் ஈட்டுறுதி தயாரிப்புைளிைிருந்து
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வதர்ந்கதடுக்ை

கவவ்வவறு

வகையான

வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைான

ஏராளைான விருப்பத்வதர்வுைகள நான் ைாண்ைின்வறாம்.
ஒவ்கவாரு

புதிய

ஐஆர்டிஏவின்

தயாரிப்புக்கும்

அங்ைீ ைாரம்

கசய்தவுடன்,
வவண்டும்.

வருவாய்ைள்

தயாரிப்பு

கசய்யப்பட

விைைலும்

வபான்றகவ

வழிைாட்டுதல்ைகளயும்

முன்

தயாரிப்கப

ைீ வழ

பயன்பாடு’ முன்வனற்பாடுைளின் ைீ ழ்

தாக்ைல்

ைாணவர்ைள்

கசய்யும்

வதகவப்படுைின்றது.

குறிப்பிட்டுள்ள ‘வைாப்பு ைற்றும்
ஒழுங்குபடுத்துபவரிடம்

அறிமுைம்

வவண்டும்.

வழிைாட்டுதல்ைகள

எல்ைா

முன்வனற்பாடுைள்,

கதாடர்பான
நன்கு

வைாப்பு

ைற்றும்

அறிமுைம்
பின்பற்ற

படிவங்ைள்,

பயன்பாடு

அறிந்துகைாள்ளுைாறு

ஆவைாசிக்ைப்படுைின்றது.
ஐஆர்டிஏ

வழிைாட்டுதல்ைளின்படி

உடல்நலக்

ைாப்பீ ட்டுத்

தயாரிப்புைளுக்ைான சைாப்பு மற்றும் பயன்பாடு கேயல்முகை:
1. எந்த

ஒரு

பயன்பாடு
ஒப்புதல்

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

கசயல்முகறயின்படி

கபற்றிருந்தால்

வைாப்பு

அதிைாரிைளால்

தவிர, எந்த

சந்கதப்படுத்தப்படாது.
2. ஏவதனும்

தயாரிப்பும்

முன்கூட்டிய

ைாப்பீட்டாளராலும்

அது

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் தயாரிப்பின்

ஏவதனும்

கதாடர்ச்சியான

அவ்வப்வபாது

திருத்தம்

அல்ைது

வழிைாட்டுதல்ைளின்படி

முன்கூட்டிய ஒப்புதல் வதகவப்படுைின்றது.
i.

ைற்றும்

அதிைாரிைளால்

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட

ஒரு

ைாற்றத்திற்கும்

அதிைாரிைளின்

பாைிசியில்

உள்ள

ஏவதனும் திருத்தம் அல்ைது ைாற்றம், அந்த திருத்தம் அல்ைது
ைாற்றம்

கசயல்பாட்டிற்கு

மூன்று ைாதங்ைளுக்கு

வரும்

முன்

ஒவ்கவாரு

கதரியப்படுத்தப்படும்.

இந்த

குறிப்பிடும், குறிப்பாை

ப்ரீைியத்தில்

திருத்தம்

அல்ைது

வததிக்கு

அறிவிப்பு

ைாற்றத்திற்ைான

உள்ள

குகறந்தபட்சம்

பாைிசிதாரருக்கும்
இம்ைாதிரியான

ைாரணங்ைகள

ஏற்றம்

ைற்றும்
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அப்படிப்பட்ட

ஏற்றத்தின்

அளவு

ைாரணத்கத குறிப்பிடும்.
ii.

ப்ரீைியம்

உள்ளிட்ட

திருத்தம்

அல்ைது

பாைிசியின்

ஆைியவற்றிற்ைான

விதிமுகறைளின்

ைாற்றத்திற்ைான

சாத்தியம்

ஒரு

தைவல்

கதாகுப்வபட்டில் கதரிவிக்ைப்பட்டிருக்ை வவண்டும்.
3. அதிைாரிைளின்

பயன்பாடு

முன்கூட்டிய

ஒப்புதலுக்ைான

பயன்படுத்துதல்

ைதிப்பீட்டாளர் ைற்றும் ைாப்பீட்டு
சான்றளிக்ைப்படும்.

வைலும்

நிர்ணயிக்ைப்படும்

வைாப்பு

நியைிக்ைப்பட்ட

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தின் CEO ஆைிவயாரால்

அவ்வப்வபாகதய

ைாதிரியான

அதிைாரிைளால்

வடிவகைப்புைளில்

ைற்றும்

ஆவணங்ைளுடன் இகணக்ைப்பட்டிருக்கும்.
4. உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் தயாரிப்கப திரும்பப்கபறுதல்

1) ஒரு

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டாளர்
உள்ள

ைாப்பீட்டுத்

அதற்ைான

தயாரிப்கப

ைாரணங்ைள்

பாைிசிதாரர்ைளுக்கு

திரும்பப்

ைற்றும்

அப்படி

முழுகையான விவரங்ைள் ஆைியவற்கற

கபற,

ஏற்ைனவவ

கசய்வதற்ைான

அளிப்பதன் மூைம்

அதிைாரிைளின் முன்கூட்டிய ஒப்புதகை கபற வவண்டும்.
2) பாைிசி

ஆவணம்

எதிர்ைாைத்தில்

கபறுவதற்ைான

திரும்பப்கபறும்வபாது
விருப்பத்வதர்வுைள்

சாத்தியம்

தயாரிப்புைள்

ைற்றும்

தயாரிப்புைகள

பாைிசிதாரருக்கு

ஆைியவற்கற

திரும்பப்

கதளிவாை

ைிகடக்ைக்கூடிய
சுட்டிக்ைாட்ட

வவண்டும்.
3) ஏற்ைனவவ

அறிவிப்பிற்கு

உள்ள

வாடிக்கையாளர்

ைாப்பீட்டாளரின்

பதிைளிக்ைவில்கை என்றால், பாைிசி புதுப்பிப்பு

வததியில் திரும்பிப் கபறப்படும்

வைலும்

கபயர்வுத்திறன் நிபந்தகனைளுக்கு உட்பட்டு

ைாப்பீடு கபறுபவர்
ைாப்பீட்டாளரிடம்

உள்ள ஒரு புதிய பாைிசிகய எடுக்ை வவண்டும்
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4) திரும்பிப்

கபறப்பட்ட

தயாரிப்பு

தயாரிப்பின்

அகனத்து

எதிர்ைாை

சாத்தியைான

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வழங்ைப்படாது.

5. எந்த

கசய்த

ஒரு

பின்

நியைிக்ைப்பட்ட
கசய்யப்படும்.

குகறந்தபட்சம்

ைாப்பீட்டு

தயாரிப்பு

விவரங்ைளும்

அறிமுைம்

வருடத்திற்கு

ஒருமுகற

ைதிப்பீட்டாளரால்

ைறுஆய்வு

கபாருளாதாரரீதியாை

நிகைக்ைக்கூடியதில்கை என ைண்டறியப்பட்டால், அல்ைது அது
ஏவதனும் விவரத்தில் குகறபாட்டுடன் இருந்தால் நியைிக்ைப்பட்ட
ைாப்பீட்டு

ைதிப்பீட்டாளர்

ைற்றும் வைாப்பு ைற்றும்

தயாரிப்கப

சரியாை

திருத்தைாம்

பயன்பாடு கசயல்பாட்டின் ைீ ழ் உள்ள

திருத்தத்திற்கு விண்ணப்பிக்ைைாம்.
6. ஒரு

தயாரிப்பு வைாப்பு ைற்றும் பயன்பாட்டு ஒப்புதகை கபற்று

ஐந்து வருடங்ைளுக்குப் பிறகு, வநாயுற்ற நிகை, ைாை இகடயீடு,
வட்டி வதங்ைள்,
ீ
பணவக்ைம்,
ீ
கசைவுைள்
விவரங்ைள்

ஆைியவற்கற

வடிவகைக்கும்வபாது
ைணிப்புைளுடன்

ஒப்பிட்டு

கபாருத்தைான

அந்த

உருவாக்ைப்பட்ட

தயாரிப்பின்

நியைிக்ைப்பட்ட ைாப்பீட்டு ைதிப்பீட்டாளர்
வைலும்

ைற்றும் ைற்ற தகுந்த

தயாரிப்கப

உண்கையான

கசயல்பாட்கட,

ைறு ஆய்வு கசய்வார்

நியாயங்ைளுடன்

அல்ைது

முந்கதய

ைருத்துக்ைளின் திருத்தங்ைளுடன் புதிய ஒப்புதகை நாடுவார்.

சுய-பரீட்கே 2
IRDA, வழிைாட்டுதைின் படி, ஒரு ________ சலுகைக் ைாைம் தனிப்பட்ட
உடல்நை பாைிசிைளின் புதுப்பித்தலுக்கு அனுைதிக்ைப்படுைிறது.
I.

பதிகனந்து நாட்ைள்

II.

முப்பது நாட்ைள்

III.

நாற்பத்கதந்து நாட்ைள்

IV.

அறுபது நாட்ைள்
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சுருக்ைம்
1. எதிர்பாராத

ைற்றும்

திடீர்

விபத்து

/

வநாய்

ஏற்பட்டால்

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை சையத்தில் ைாப்பீடு கசய்தவருக்கு நிதி
பாதுைாப்கப உடல்நைக் ைாப்பீடு வழங்குைிறது.
2. பாைிசி

உடல்நை

ைாப்பீட்டு

தயாரிப்புைகள

பாைிசியின்ைீ ழ்

ைாப்பளிக்ைப்படும் ைக்ைளின் எண்ணிக்கை அடிப்பகடயில் இவ்வாறு
வகைப்படுத்தைாம்: தனிநபர் பாைிசி, குடும்பப் கபயர்ச்சி பாைிசி, குழு

3. ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

கசைவுைள்

பாைிசி

அல்ைது

கைடிக்களய்ம் வநாய் / விபத்து ஏற்படும் வழக்ைில் ைருத்துவைகனச்
வசர்க்கை கசைவுைகள திரும்ப வழங்குைிறது.

4. ைருத்துவைகனச்
முந்கதய

வசர்க்கைக்கு

ைருத்துவ

கதாடர்புகடய

கசைவுைள்

ைருத்துவத்திற்ைான

வகரயறுக்ைப்பட்ட

நாட்ைளுக்கு

(கபாதுவாை 30 நாட்ைள் முன்னர் வகர) ஈடுவைாரைின் பகுதியாை
ைருதப்படும்
5. ைருத்துவைகனச்
பிந்கதய

வசர்க்கைக்கு

ைருத்துவ

கதாடர்புகடய

கசைவுைள்

ைருத்துவத்திற்ைான

வகரயறுக்ைப்பட்ட

நாட்ைளுக்கு

(கபாதுவாை 60 நாட்ைளுக்கு) ஈடுவைாரைின் பகுதியாை ைருதப்படும்.
6. குடும்பப்

கபயர்ச்சி

சார்ந்திருக்கும்
உள்ளடங்ைிய
ஒற்கறக்

வழங்குைிறது.

ைாப்பீடு

குழந்கதைள்

குடும்பத்திற்கு

ைாப்பீட்டுத்

7. ைருத்துவைகன
வசர்க்கையின்

தினசரி

ஒவ்கவாரு

ைற்றும்

என்பதில்

சார்ந்திருக்கும்

குடும்பம்

கதாகை

கராக்ை

நாளும்

உடல்நைைின்கைக்

கபற்வறார்ைள்

முழுகைக்குைான

கபயர்ச்சி

ைாப்பிடு

ைாப்பீடு

நிகையான கதாகைகய வழங்குைின்றது.
8. ைடுகையான

ைணவன்/ைகனவி,

ைாப்பீடு

ஒரு

அடிப்பகடயில்

ைருத்துவைகனச்

கபறுபவருக்கு

என்பது

ஒரு

குறிப்பிட்ட

ைடுகையான உடல்நைைின்கையின் வநாயறிதல் ைீ து ஒரு கூட்டுத்
கதாகைகய அளிக்கும் ஒரு ஏற்பாடுள்ள ஒரு பைன் ைாப்பீடு ஆகும்.
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9. ஒரு உயர் அனுைான (high deductible) அல்ைது டாப்-அப் அதாவது

கூட்டுக் ைாப்பீடுைள் குறிப்பிட்ட கதாகைகய விட (நுகழவுநிகை என
அகழக்ைப்படுைின்றது)

அதிைைான

ைாப்பீட்டுத்

ைாப்பு வழங்ைப்படுைின்றது.

கதாகைக்கு

அதிை

10. நிகையான பைன் ைாப்பீடு ைாப்பீடு கபறும் நபர்ைளுக்கு வபாதுைான
பாதுைாப்பு

அளிக்கும்

ைாப்பீட்டாளர்

ஒரு

அவத

வநரம்,

நியாயைான

ைாை

நிகையான

அளவிற்கு

பைன்ைள்

தன்

சிறந்த விகைகய தீர்ைானிக்ை உதவுைின்றது.

பாைிசிக்கு

11. ஒரு தனிநபர் விபத்து (PA) ைாப்பு, எதிர்பாராத விபத்து ஏற்பட்டால்
இறப்பு ைற்றும் உடல்குகறபாடிற்கு எதிராை இழப்பீகட வழங்குைிறது.

12. புறவநாயாளிக் ைாப்பீடு
பல்

சிைிச்கச,

பரிவசாதகனைள்

ைண்பார்கவ

ைாப்பளிக்ைிறது.
13. ஒரு

குழு

ைருத்துவைகனச்

பாைிசி

பராைரிப்பு

ைற்றும்

என்பது

வசர்க்கை

வசாதகனைள்
ஒரு

ஒரு

வதகவப்படாத

ைற்றும்

உடல்நை

ஆைியகவக்கு

குழு

உரிகையாளரால்

கசய்யப்படுைின்றது, அவர் முதைாளி, ஒரு சங்ைம், ஒரு வங்ைி ைடன்
அட்கடப்

பிரிவாை

இருக்ைைாம்

ைற்றும்

குழுவின்

கைாத்த

தனிநபர்ைகளயும் ைாப்பு கசய்யும் ஒரு தனி பாைிசி ஆகும்.
14. கபருநிறுவன
ைாப்பீட்டுத்

இகடத்தடுப்பு

கதாகைகய

அல்ைது

(BUFFER)

ைீ றிய

கூடுதல்

இகடத்தடுப்பு கதாகை பூர்த்தி கசய்ைின்றது
15. கதாழில் பயணம், விடுமுகற அல்ைது

கபயர்ச்சி

ைாப்பு

கசைவுைகள

ைல்விக்ைாை

ஒரு

இந்த

இந்திய

குடிைைன் கவளிநாடு கசல்லும்வபாது, அவர் விபத்து, ைாயம் ைற்றும்
வநாய்

ஆபத்துக்கு

கவளிப்படும்

தனிநபருக்கு

கைடிக்களய்ம் /பயணக்ைாப்பீடுைள் ைாப்பளிக்ைின்றன

கவளிநாட்டு

16. அடிக்ைடி பயணம் கசய்யும் கபருநிறுவன பயணிைளுக்ைான திட்டம்
என்பது

பயணம்

ஒரு

கபருநிறுவனம்

இந்தியாவிற்கு

கவளிவய

அடிக்ைடி

கசய்யும் தன் கசயைாளர்ைளுக்ைாை தனிநபர் ைாப்பீடுைகள

எடுக்கும் தனிப்பட்ட பாைிசிைள் ஆகும்.
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17. உடல்நை
ைாப்பீடு

ைாப்பீடில்

பயன்படுத்தப்படும்

கசய்பவருக்கு

ஏற்படும்

மூைம் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
18. வைாப்பு

ைற்றும்

பயன்பாடு

பை

குழப்பத்கத

கசாற்ைள், குறிப்பாை
தவிர்க்ை

வழிைாட்டுதல்ைளும்

ஐஆர்டிஏ

அகனத்து

தயாரிப்புைளின் ஒழுங்குபடுத்துபவர் மூைம் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளன.
சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ைருத்துவைகனச்

ைாப்புக்ைான ைாை

வசர்க்கைக்கு

ைாப்பு

நாட்ைள் ஆகும்

கசைவுைளுக்ைான

அளவு ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு இகடவய ைாறுபடும்

வைலும் அது பாைிசியில்
பரவைான

முந்கதய

வகரயறுக்ைப்பட்டிருக்கும் என்றாலும், ைிைப்

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைக்கு

முன்

உள்ள

30

பதில் 2

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ஐஆர்டிஏ வழிைாட்டுதைின் படி,

30 நாட்ைள் சலுகைக் ைாைம்

தனிப்பட்ட உடல்நை பாைிசிைளின் புதுப்பித்தலுக்கு
அனுைதிக்ைப்படுைிறது.
சுய-சதர்வு சைள்விைள்
சைள்வி 1

ைீ வழ உள்ள கூறுைளில் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைள் பாைிசி
குறித்து சரியானதாை எது உள்ளது?
I.

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கைக்கு

ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது
II.

கசைவுைளுக்கு
முந்கதய

கசைவுைளுக்கு ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது

ைற்றும்

ைட்டும்
பிந்கதய
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III.

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ைற்றும் அதற்கு முந்கதய ைற்றும்
பிந்கதய கசைவுைளுக்கு ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது

IV.

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது
முந்கதய

ைற்றும்

கசைவுைள்

ைற்றும்

பிந்கதய

முதல்

ைருத்துவைகனச்

கசைவுைள்

ஆண்டில்

வசர்க்கைக்கு

இரண்டாம்

ஆண்டில்

இருந்து முதல் வருடத்தில் எந்த ஈடுவைாரலும் இல்ைாவிட்டால்
ைாப்பளிக்ைப்படுைின்றது.
சைள்வி 2

சரியான கூகற அகடயாளம் ைாணவும்?
I. உடல்நைக் ைாப்பீடு வநாயுற்ற நிகை கையாள்ைிறது
II. உடல்நைக் ைாப்பீடு இறப்பு நிகைகய கையாள்ைிறது
III. உடல்நைக்

ைாப்பீடு

கையாள்ைிறது

வநாயுற்ற

நிகை

ைற்றும்

இறப்பு

நிகைகய

IV. உடல்நைக் ைாப்பீடு வநாயுற்ற தன்கை ைற்றும் இறப்பு நிகை, இந்த
இரண்கடயுவை கையாள்வதில்கை

சைள்வி 3

உடல்நைக்

ைாப்பீடில்

வழங்ைப்படும்

கராக்ைைில்ைா

ைீ வழ உள்ள கூறில் எது சரியானதாை உள்ளது?

வசகவ

I. இது ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் கதாடங்ைிய முயற்சி, இது

குறித்து
கராக்ைப்

பண வநாட்டுக்ைளின் ஓட்டத்கத ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை ைின்னணு
மூைம்

பணம்

ைட்டுவகத

ஊக்குவித்து

சுற்றுச்சுழகை

தூய்கைப்படுத்தும் சூழல்-நட்புள்ள முயற்சி
II. ைாப்பீடு

கசய்தவருக்கு

வசகவ

இைவசைாை

வழங்ைப்படுைிறது

ைற்றும் எந்தவித கராக்ைமும் ைட்ட வதகவயில்கை ஏகனனில் ஒரு
சிறப்பு

திட்டத்தின்

ைீ ழ்

பணத்கத கசலுத்துைிறது

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திற்கு

அரசாங்ைவை

319

III. ைாப்பீடு கசய்பவர் அகனத்து ைட்டணங்ைகளயும் இகணய வங்ைி
அல்ைது அட்கடைள் மூைவை ைட்டவவண்டும் ஏகனனில் ைாப்பீட்டு
நிறுவனம் கராக்ைத்கத ஏற்பதில்கை
IV. ைாப்பீடு

கசய்பவர்

பணத்கத

ைட்டுவதில்கை

ைற்றும்

ைாப்புறுதி

நிறுவனம் ைருத்துவைகனக்வை வநரடியாை பில்ைகள ைட்டிவிடுைிறது
சைள்வி 4

உடல்நை ைாப்பீட்டில் ைருத்துவைகனைள் குறித்து PPN –இன் சரியான
முழு வடிவத்கத அகடயாளம் ைாட்டவும்.
I.

கபாது விருப்புக்குரிய கநட்கவார்க்

II.

விருப்பைான வழங்குநர் கநட்கவார்க்

III.

கபாது தனியார் பிகணய

IV.

வழங்குபவர் விருப்புக்குரிய கநட்கவார்க்

சைள்வி 5

ைீ வழயுள்ள கூறுைளில் தவறானகத அகடயாளம் ைாட்டவும்?
I.

ஒரு முதைாளி அவரது ஊழியர்ைளுக்ைாை ஒரு குழு பாைிசிகய
எடுக்ை முடியும்

II.

ஒரு

வங்ைி

தனது

எடுக்ை முடியும்
III.

வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைாை

குழு

பாைிசிகய

ஒரு ைகடக்ைாரர் தனது வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைாை குழு பாைிசி
எடுக்ை முடியும்

IV.

முதைாளி

மூைம்

ஊழியர்ைளுடன்

நீட்டிக்ைப்படைாம்.

எடுக்ைப்பட்ட

ஊழியர்ைளின்

குழு

குடும்ப

பாைிசி

அவரது

உறுப்பினர்ைளுக்கும்

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
320

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைள் பாைிசியில், ைருத்துவைகனச்
வசர்க்கை ைற்றும் அதற்கு முந்கதய ைற்றும் பிந்கதய கசைவுைளுக்கு
ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது
பதில் 2

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
உடல்நைக் ைாப்பீடு வநாயுற்ற நிகை கையாள்ைிறது (வநாய் ஏற்படும்
நிைழ்வுைள் விைிதம்).
பதில் 3

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
கராக்ைைில்ைா

ைட்டுவதில்கை

வசகவயில்,

ைற்றும்

ைாப்பீடு

ைாப்புறுதி

வநரடியாை பில்ைகள ைட்டிவிடுைிறது

கசய்பவர்

நிறுவனம்

பணத்கத

ைருத்துவைகனக்வை

பதில் 4

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
PPN –இன் முழு வடிவம் விருப்பைான வழங்குநர் கநட்கவார்க்
பதில் 5

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
கூறுைள் I, II ைற்றும் IV சரியானகவ. கூறு III தவறானது

ஏகனனில் ஒரு

ைகடக்ைாரர் தனது வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைாை குழு பாைிசிகய எடுக்ை
முடியாது
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அத்தியாயம் 9
உடல்நலக் ைாப்பீ டில் ஏற்பளிப்பு
அத்தியாய அைிமுைம்
இந்த

பற்றிய

அத்தியாயத்தின்
விரிவான

வநாக்ைம்

அறிகவ

உடல்நைக்

உங்ைளுக்கு

ைாப்பீட்டில்

வழங்குவது.

ஏற்பளிப்பு

ஏற்பளிப்பு

ைாப்பீட்டின் எந்த வகையிலும் ைிை முக்ைியைான அம்சைாகும் ைற்றும்
ைாப்பீட்டு பாைிசி வழங்குதைில் ஒரு முக்ைிய பங்கை வைிக்ைிறது. இந்த
அத்தியாயத்தில்,
ைற்றும்

ஏற்பளிப்பின்

கபறுவர்ைள்.
ீ
ைற்பீர்ைள்..

ஏற்பளிப்பின்

குழு

அடிப்பகட

கசயல்முகறைகள

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

கைாள்கைைள்,
பற்றி

ஏற்பளிப்பின்

ைருவிைள்

ஒரு

புரிதகை

பற்றியும்

இதில்

ைற்பதற்ைான குறிக்வைாள்ைள்
I. ஏற்பளிப்பு என்ைால் என்ன?
II. ஏற்பளிப்பு - அடிப்பகட ைருத்துக்ைள்
III. ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகட கைாள்கைைள் மற்றும் ைருவிைள்
IV. ஏற்பளிப்பின் கேயல்முகைைள்
V. குழு உடல்நலக் ைாப்பீ டு
இந்த அத்தியாயத்கதப் படித்த பிறகு, நீங்ைள்:
அ) ஏற்பளிப்பின் அர்த்தத்கத விளக்ைமுடியும்
ஆ) ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகடக் ைருத்துக்ைகள விவரிக்ை முடியும்
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இ) ஏற்பாளர்ைள் பின்பற்றும் கைாள்கைைள் ைற்றும் பல்வவறு ைருவிைள்
விளக்ை முடியும்

ஈ)
உ)

தனிப்பட்ட

உடல்நை

பாைிசிைளின்

கசயல்முகறைகள பாராட்ட முடியும்
குழு

உடல்நை

விவாதிக்ைமுடியும்

பாைிசிைள்

ஏற்பளிப்பு

ஏற்பளிப்பின்
கசய்யும்

முழுகையான

விதத்கத
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பற்றி

இந்த சூழ்நிகலகய பார்க்ைவும்
48

வயதுள்ள

கசய்ைிறார்
முடிவு

ைனிஷ்

ைற்றும்

ஒரு

கைன்கபாருள்

தனக்ைாை

கசய்ைிறார்.

அவர்

ஒரு

ஒரு

கபாறியாளராை

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

வவகை

ைாப்பீட்கட

எடுக்ை

நிறுவனத்திற்கு கசன்றார்,

அங்வை ஒரு முன்கைாழிவு படிவத்கத தந்தனர். அதில் அவன் உடல்
ைட்டகைப்பு

ைற்றும்

வநாய்ைள், அவரது

உடல்நைம்,

குடும்ப

ைன

உடல்நை

ஆவராக்ைியம்,

முன்-உள்ள

வரைாறு, பழக்ைங்ைள்

ைற்றும்

கதாடர்பான பை வைள்விைளுக்கு பதிைளிக்ை வவண்டியிருந்தது.
முன்கைாழிவு படிவம் ைிகடத்ததும், அவர் தனது அகடயாளம் ைற்றும்
வயது சான்று, முைவரி சான்று ைற்றும் முந்கதய ைருத்துவ பதிவுைள்
வபான்ற

பை

ஆவணங்ைகள

சைர்ப்பிக்ை

வவண்டியிருந்தது.

பிறகு

அவர்ைள் அவகர ஒரு உடல்நை வசாதகன ைற்றும் சிை ைருத்துவ

வசாதகனைள் வைற்கைாள்ளவும் என்று அவரிடம் கூறியது அவருக்கு
விரக்திகய அளித்தது
தன்கன ஆவராக்ைியைானவர் ைற்றும் நல்ை வருைான நிகையுள்ளவர்
என

ைருதிய

ைனிஷ்.

அவரது

வழக்ைில்

கசயல்முகறகய ைாப்பீட்டு நிறுவனம்

இது

வபான்ற

ஒரு

நீண்ட

பின் கதாடரும் ைாரணத்கத

பற்றி வயாசித்தார். இகத எல்ைாம் கசய்த பின்னரும், அவரது ைருத்துவ
வசாதகனைளில்

உயர்

ைண்டறியப்பட்டதால்,
வாய்ப்புைகள

அதிைம்

கைாழுப்பு

பின்னர்

ைற்றும்

அவருக்கு

இருப்பதாை,

உயர்

இரத்த

அழுத்தம்

நிறுவனம்

கூறியது.

இதய

ைாப்பீட்டு

வநாய்ைள்

வரும்

அவர்ைள் அவருக்கு ஒரு பாைிசிகய வழங்ைினாலும், ப்ரீைியம் அவரது
நண்பர்

ைட்டியகத

விட

பாைிசிகய ஏற்ை ைறுத்தார்.

ைிை

அதிைைாை

இருந்தது, அதனால்

அவர்

இங்வை, ைாப்பீட்டு நிறுவனம் தங்ைள் ஏற்பளிப்பு கசயல்முகறயின் ஒரு
பகுதியாை
வழங்கும்

இந்த

வழிமுகறைகள

வபாதும், வைலும்

பின்கதாடர்ந்தது.

நியாயைான

இைாபத்கத

அபாய

ைாப்கப

கபறவும்,

ஒரு

ைாப்பீட்டாளர் ஒழுங்ைாை அபாயங்ைகள ைதிப்பீடு கசய்ய வவண்டும்,.
அபாயம் ஒழுங்ைாை ைதிப்பீடு கசய்யப்படாைல் இருந்து ைற்றும் ஒரு
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ஈடுவைாரல் வந்தால், இழப்பு ஏற்படும். வைலும், ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள்
அகனத்து

ைாப்பீடு

கசய்பவர்ைளின்

வசைரிக்ைின்றனர் ைற்றும் இந்த பணங்ைகள

சார்பாைவும்

ஒரு நிதி ைாதிரி கையாள

வவண்டும்.
I.

ப்ரீைியத்கத

ஏற்பளிப்பு என்ைால் என்ன?

1. ஏற்பளிப்பு
அபாயத்திற்கு தகுந்தவாறு தங்ைளது ைாப்பீடு வசர்ைத்தில் வபாதுைான

ப்ரீைியத்கத கசலுத்த எதிர்பார்க்ைப்படும் ைக்ைகளவய ைாப்பீடு கசய்ய
ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைள்

கசய்வதற்ைாை

ஒரு

முயற்சி

கசய்வார்ைள்.

முன்கைாழிபவரிடம்

அபாயத்கத

வதர்வு

இருந்து

தைவல்ைகளச்

மூைம்

வசைரிக்ைப்பட்ட

வசைரித்து ைற்றும் பகுப்பாய்வு கசய்யும் இந்த கசயல்முகற ஏற்பளிப்பு
என

அறியப்படுைிறது.

இந்த

கசயல்முகற

தைவல்ைளின் அடிப்பகடயில், அவர்ைள் ஒரு முன்கைாழிபவகர ைாப்பீடு
கசய்ய

வவண்டுைா

என்பகத

தீர்ைானிக்ைின்றனர்.

அவ்வாறு

கசய்ய

முடிவு கசய்தால், எந்த ப்ரீைியம், விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள்

மூைம் அபாயத்கத ஏற்றால் அவர்ைளால் ஒரு நியாயைான இைாபத்கத
கபற முடியும்.
உடல்நைக் ைாப்பீடு வநாயுற்றல் நிகை அடிப்பகடயில் உள்ளது. ஒரு

நபர் வநாயுற்று அல்ைது வியாதி வந்து அதற்ைான சிைிச்கச கபறுவது

அல்ைது ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைப்படும் சாத்தியத்கத இங்வை
வநாயுற்றல் நிகை என்று வகரயறுக்ைைாம்.. ஒரு கபரிய அளவிற்கு,
வயது

ைாரணைாை

உள்ளது

(கபாதுவாை

இகளஞர்ைள்

விட

மூத்த

குடிைக்ைளுக்கு அதிைைாை) ைற்றும் அதிை எகட அல்ைது குகறவான
எகட,

சிை

ைடந்த

ைாை

ைற்றும்

தற்வபாகதய

வியாதிைளுக்ைான தனிப்பட்ட வரைாறு,

வநாய்ைள்

அல்ைது

புகைத்தல் வபான்ற தனிப்பட்ட

பழக்ைம், தற்வபாகதய உடல் நிகை ைற்றும் அபாயைரைாை இருப்பதாை
ைருதக்கூடிய முன்கைாழிபவரின் கதாழில் வபான்ற பல்வவறு பாதைைான
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ைாரணிைள் மூைம் வநாயுறும் நிகை அதிைரிக்ைிறது. இதற்கு ைாறாை,
வநாயுற்ற நிகை குகறந்த வயது

ைற்றும் ஆவராக்ைியைான வாழ்க்கை

வபான்ற சிை சாதைைான ைாரணிைள் மூைம் குகறைிறது
வகரயகை
ஏற்பளிப்பு

என்பது

அபாயத்கத

கபாருத்தைாை

ைதிப்பிட்டு

ைற்றும்

ைாப்பீடு வழங்ைப்படவவண்டிய விதிைகள தீர்ைானிக்கும் கசயல்முகற

ஆகும். இதனால், இது அபாய வதர்வு ைற்றும் அபாய விகையிடுதைின்
ஒரு கசயல்முகற ஆகும்.
2. ஏற்பளிப்பின் சதகவ
ஏற்பளிப்பு ைாப்பீடு நிறுவனத்தின் முதுகைலும்பாை உள்ளது, ஏகனனில்
ைவனக்குகறவினால்
ைட்டணங்ைள்
ைறுபுறம்,

அபாயத்கத

ைாப்பீட்டாளர்ைளின்

வதர்ந்கதடுப்பில்

ைிை

ஏற்பது

அல்ைது

வபாதாத

திவால்தன்கைக்கு
ைவனைாை

ப்ரீைிய

வழிவகுக்கும்.

இருப்பதும்,

சீராை

அபாயத்கத பரவுைிற ைாதிரி ஒரு கபரிய நிதி வசர்ைத்கத உருவாக்ை
முடியாைல் ைாப்பீடு நிறுவனத்கத தடுக்கும். அதனால் அபாயம் ைற்றும்
வணிைத்திற்கு

நடுவில்

சரியான

சைநிகைகய

அகடவது

ைிை

முக்ைியம், இதன் மூைம் வபாட்டித்திறனுடன் இருந்தும் நிறுவனத்திற்கு
ைாபத்கதயும் தரைாம்.
கதாடர்புள்ள

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தின்

தத்துவங்ைள்,

கைாள்கைைள்

ைற்றும் அபாய பசிக்கு ஏற்ப, சைநிகைகய அகடயும் கசயல்முகறகய
ஏற்பாளர்
சரியான

கசய்ைிறார்.

விகையில்

அபாயத்கத

ஏற்பு

வகைப்படுத்தி

விதிமுகறைகள

ைற்றும்

முடிவு

ஒரு

கசய்வவத

ஏற்பளிப்பாளரின் வவகை. அபாயத்கத ஏற்பது ைாப்பீடு கசய்தவருக்கு

எதிர்ைாைத்தில் ஈடுவைாரகை கைாடுப்பதற்ைான உறுதிகைாழி வழங்குவது
வபான்றது என்பகத ைவனத்தில் கைாள்வது முக்ைியைானது.

3. ஏற்பளிப்பு-

அபாய மதிப்பீ டு
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ஏற்பளிப்பு ஒரு குழு அல்ைது தனிநபரின் பண்புைகள அடிப்பகடயாைக்
கைாண்டுள்ள

அபாய

அபாயத்தின்

ஏற்ைவவண்டுைா
தீர்ைானிப்பார்..

வதர்வின்

அளவின்

அடிப்பகடயில்,

ைற்றும்

எந்த

கசயல்முகற

என்ன

ஆகும்.

அதன்ைீ ழ்

விகைக்கு

சூழ்நிகையிலும்,

என்பகத

இங்வை

அபாயத்கத
ஏற்பாளர்

ஏற்கும்

கசயல்முகற

ஒவ்கவாரு

அபாயத்திற்கும்

வநர்கையாை ைற்றும் அதாவது நியாயைான அடிப்பகடயில் கசய்யப்பட
வவண்டும்,
எந்த

அதாவது

பாரபட்சமும்

வவண்டும்.

ஒவர

ைாதிரியான

இல்ைாைல்

பிரதிநிதித்துவம்

கபாதுவாை

தரைான

ஏற்பு

சைைாை

கசய்யப்படும்

அட்டவகணைள்

வகைப்பாடு

கசய்யப்பட

இந்த

மூைம்

வகைப்பாடு

கசய்யப்படுைிறது,

அதன்படி ஒவ்கவாரு அபாயமும் அளவடு
ீ கசய்யப்படும் அடிப்பகடயில்
ப்ரீைியம் ைணக்ைிடப்படுைிறது
வநாய்

வாய்ப்புடன்

என்றாலும்,

வந்துவிடும்

ைரணத்தின்

வநாய்

கபாதுவாை

ைற்றும்

அடிக்ைடி

வாய்ப்கப

ஒருவர்

வயது

இறப்பதற்கு

வரமுடியும்

என்பகத

பாதிக்ைிறது

ைிை

முன்பு

நிகனவில்

கைாள்ள வவண்டும். எனவவ தருக்ைரீதியாை, ஏற்பளிப்பு விதிமுகறைள்
ைற்றும்

வழிைாட்டுதல்ைள்

ைரணத்கத

ைாப்பகதவிட

உடல்நை

பாதுைாப்புக்கு ைிைவும் ைடினைானதாை இருக்ைவவண்டும்.
உதாரணம்
நீரிழிவு

அல்ைது

வநாயுள்ள

ஒரு

சிறுநீரை

அனுைதிக்ைப்படுவதற்கு
வாய்ப்புள்ளது, ைற்றும்
பை

முகற

என

ைதிப்பிடைாம்..

நபர்

ைரணத்கத

சிக்ைல்

ஏற்பச்சு

இறப்பகத

ைாப்பீட்டு

உடல்முகற

விட

விட

கசய்யப்பட்ட

பாதிக்ைப்படைாம்..

ஏற்பளிப்பு வழிைாட்டுதல் இந்த தனிநபகர
எனினும், ைருத்துவ

இதய

வநாயினால்

இன்னும்

அதிைைாை

ைருத்துவைகனயில்

ைாைத்தில்

ஒரு

அவருக்கு

ஆயுள்

ைாப்பீடு

சராசரி அபாயமுள்ளவர்

ஏற்பளிப்பில் அவர்

அதிை

அபாயமுள்ளவராை ைதிப்பிடப்படுவார்..
உடல்நைக்
கசய்யப்படும்

ைாப்பீடில்,

நிதி

ஏற்பளிப்கப

அல்ைது
விட

வருைான

ைருத்துவ

அடிப்பகடயில்

அல்ைது

உடல்நை
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ைண்டுபிடிப்புைளுக்கு
பகுதிகய
interest)

உயர்வான

நிராைரிக்ைமுடியாது

இருக்ை

தவிர்ப்பதற்கு

ைிை

ைவனம்

ஏகனனில்

வவண்டும்

முக்ைியம்

ைற்றும்

உள்ளது.

எனினும்,

ைாப்பீட்டுப
எந்த

ைற்றும்

பற்று

எதிர்

உடல்நைக்

நிதி

(insurable

வதர்கவயும்

ைாப்பீடின்

கதாடர்ச்சிகய உறுதி கசய்ய நிதி ஏற்பளிப்பு வதகவ.
3. சநாய் வாய்ப்கப பாதிக்கும் ைாரணிைள்
அபாயத்கத

ைதிப்பிடும்கபாழுது

வருவதற்ைான

அபாயம்)

வநாயுற்ற

விைிதத்கத

பாதிக்ைக்கூடிய

ைற்றும்

ைவனைாை

ைண்ைாணிக்ை வவண்டிய ைாரணிைள் பின்வருைாறு:
i) வயது:

ப்ரீைியங்ைள்

வயது

ைற்றும்

அடிப்பகடயில்

வசூைிக்ைப்படுைின்றன.

கைக்குழந்கத

ைற்றும்

ைற்றும்

விபத்துக்ைள்

ஏற்படும்

(வநாய்

அபாய

எ.ைா.

அபாயம்

குழந்கதைளுக்கு

அளவின்

வநாய்

அதிைம்

கதாற்று

என்பதால்

வநாயுற்ற

நிகை

ப்ரீைியங்ைள் இகளஞர்ைகள விட அதிைம். இவதவபால், நீரிழிவு
வபான்ற

அல்ைது
உள்ள

நாள்பட்ட

வநாயுற்ற

வநாய்,

விைிதம்

கபரியவர்ைளுக்கு
கபண்ைள்

குழந்கத

ஆண்ைள்

கபண்ைகள

வருவதற்ைான
எனினும்,

அதிைமுள்ள

வவகைைளில்

ைாரகடப்பால்

கூடுதல்

கபறும்

பாதிக்ைப்பட

விட

வயதுக்கு

விட

வநாய்
வைல்

ப்ரீைியங்ைள்
வநாய்

கவளிப்படுைிறார்ைள்.

அவர்ைள்

அல்ைது

45

இதய

ைாைத்தில்

அபாயத்திற்கு

ஈடுபடுவதால்,

தாக்குதல்ைளுக்கு ஆளாை

வரும்

இகளஞர்ைகள

அதிைைாை உள்ளன.
ii) பாைினம்:

திடீகரன்று

அதிை

கபண்ைகள

வவகை

அதிை வாயப்ப்ள்ளது

ஆபத்தான
விட

கதாடர்புள்ள

iii) பழக்ைம்: எந்த வடிவத்திலும் புகையிகை, ைது அல்ைது வபாகத
கபாருளின் நுைர்வு வநாயுற்ற விைிதத்கத வநரடியாை பாதிக்ைிறது.
iv) கதாழில்:

குறிப்பிட்ட

அபாயத்தின்

சாத்தியம்

கதாழில்ைளில்

விபத்துக்ைளின்

உள்ளது, எ.ைா.

கூடுதல்

டிகரவர், கவடிப்பவர்,

வாவனாட்டி வபான்றவர் அவதவபால்,. குறிப்பிட்ட கதாழில்ைளில்
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அதிை

உடல்நை

எக்ஸ்வர

அபாயங்ைள்

இயந்திர

ஆபவரட்டர்,

இருக்ைைாம்,

ைல்நார்

கதாழில்

சுரங்ைத் கதாழிைாளர்ைள் முதைியன
v) குடும்ப
வநாய்

வரலாறு:
ைற்றும்

ைரபியல்

சிை

என்பதால், இதற்கு
நிகைகய

புற்று

அதிை

பாதிக்ைிறது

ைாரணிைகள
வபான்ற

கதாடர்பு

ைற்றும்

ைணக்ைில் எடுத்து கைாள்ள வவண்டும்.
vi) உடல்

அகைப்பு:

அகைப்புைள்

தடித்த,

சிை

உதாரணத்திற்கு
ஊழியர்ைள்,

ஆஸ்துைா, நீரிழிவு

வநாய்ைகள

உள்ளது.

அபாயத்கத

கைல்ைிய

அல்ைது

குழுக்ைளில்

பாதிக்கும்

இது

வநாயுற்ற

ஏற்கும்வபாது

சராசரி

உடல்

ைடந்தைாை

வநாய்

வநாயுற்ற

நிகையுடன்

இகணக்ைப்பட்டிருக்ைைாம்.
vii) ைடந்த

வநாய்

உடல்

அல்ைது

பைவனத்கத
ீ

ஏற்படைாைா

அறுகவ

சிைிச்கச:

அதிைரிக்ைைாைா

என்பகத

அல்ைது

உறுதிப்படுத்திக்

ைீ ண்டும்

கைாள்ள

வநாய்

வவண்டும்,

ைற்றும் அதன்படி பாைிசி விதிைள் தீர்ைானிக்ைப்பட வவண்டும்..
எ.ைா.

சிறுநீரை

ைற்றும்

ைற்ைள்

இவதவபால்,

ைீ ண்டும்

ஒரு

ஏற்படுவதாை

ைண்ணில்

அறியப்படுைிறது

ைண்புகர

இன்கனாரு

ைண்ணில் ைண்புகர வரும் வாய்ப்கப அதிைரிக்ைிறது.
viii)

தற்சபாகதய

அல்லது

உடல்

புைார்ைள்:

நிகல

அபாய

மற்றும்

நிகை

பிை

ைாரணிைள்

ைற்றும்

ைாப்பீடு

கசய்யக்கூடியகத அறிந்துகைாள்ள இது முக்ைியைானது ைற்றும்
சரியான கவளிப்படுத்தல் ைற்றும் ைருத்துவ பரிவசாதகன மூைம்
இகத கசய்யமுடியும்.

ix) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குடியிருப்பு: இகவகூட வநாயுற்ற தன்கை
விைிதங்ைகள பாதிக்ைின்றன.

சுய-பரீட்கச 1
ஏற்பளிப்பு என்பது ___________ கேயல்முகை ஆகும்
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I. ைாப்பீட்டு தயாரிப்புைளின் சந்கதப்படுத்தல்
II. வாடிக்கையாளர்ைளிடம் ப்ரீைியம் வசூைிப்பது
III. அபாய வதர்வு ைற்றும் அபாய விகையிடுதல்
IV. பை ைாப்பீட்டுத் தயாரிப்புைகள விற்பகன கசய்வது
II.

ஏற்பளிப்பு – அடிப்பகட ைருத்துக்ைள்

1. ஏற்பளிப்பின் சநாக்ைம்
நாம்

ஏற்பளிப்பின்

வநாக்ைத்கத

ஆய்வு

கதாடங்குவவாம். இரண்டு வநாக்ைங்ைள் உள்ளன
i.

கசய்வதன்

மூைம்

எதிர்-வதர்வு அல்ைது ைாப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு எதிரான வதர்கவ
தடுப்பது

ii. அபாயங்ைள்

வகைப்படுத்துவது

சைபங்கை உறுதி கசய்வது

ைற்றும்

அபாயங்ைள்

நடுவில்

வகரயகை
அபாயங்ைளின்

வதர்வு

என்ற

கசால்

உடல்நைக்

ைாப்பீடிற்ைான

ஒவ்கவாரு முன்கைாழிகவயும் அபாயத்தின் அளவின் அடிப்பகடயில்
ைதிப்பீடு கசய்வகதயும் ைற்றும் ைாப்பீகட வழங்ை வவண்டுைா அல்ைது
இல்கையா

என்பகத

ைற்றும்

அதன்

எதிர்-சதர்வு

என்பது,

இழப்கப

கசயல்முகறகய குறிக்ைிறது.

விதிைகள

அனுபவிக்கும்

தீர்ைானிக்கும்

தங்ைள்

வாய்ப்பு

அதிைைாை உள்ளது என்று சந்வதைிக்கும் அல்ைது கதரிந்வத ஆவலுடன்
ைாப்பீகட

குறிக்ைிறது

நாடி

ைற்றும்

இைாபத்கத

கபறும்

ைக்ைளின்

வபாக்கை

வழங்ைப்படும்

என்பகத

உதாரணம்
ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைள்

வதர்ந்கதடுக்ைாைல்
பிரச்சிகனைள்

ைாப்பீடு

இருந்தால்,

அல்ைது

யாருக்கு

நீரிழவு

புற்றுவநாய்

இரத்த

வபான்ற

அழுத்தம்,

வநாய்ைள்

இருதயப்
இருந்து
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சீக்ைிரவை

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

வதகவப்படும்

என்று

கதரிந்த

ைக்ைளும் ைாப்பீகட வாங்ை முயற்சி கசய்ைின்ற வாய்ப்பு எழுைிறது, இது
ைாப்பீட்டாளருக்கு நஷ்டத்கத ஏற்படுத்தும்

வவறு வார்த்கதைளில் கூறுவதானால், ஒரு ைாப்பீட்டு நிறுவனம் வதர்வு
கசய்யும் முகறகய பின்பற்றாவிட்டால், அதற்கு எதிரான வதர்வுைள்
கசய்யப்படும்

ைற்றும் இழப்புைளால் பாதிக்ைப்படுவார்ைள்.

2. அபாயங்ைள் மத்தியில் "ஈக்விட்டி" அதாவது ேமபங்கு
இப்வபாது அபாயங்ைள் ைத்தியில் உள்ள சைபங்கை ஆராய்வவாம். ஒவர
ைாதிரி
அவத

அபாயங்ைளின்

ப்ரீைியம்

"ஈக்விட்டி"

என்ற

விதிக்ைப்படும்

அளவிற்கு

வர்க்ைத்தில்

கவக்ைப்பட

கசால்ைிற்கு

ப்ரீைியத்கத

கவளிப்படும்

அர்த்தம்.

விண்ணப்பதாரர்ைள்

வவண்டும்

ைாப்பீட்டு

தீர்ைானிக்ை

ஒரு

என்பவத

நிறுவனங்ைள்

தரநிர்ணயத்கத

பயன்படுத்த வவண்டும். இவ்வாறு சராசரி அபாயங்ைளுக்கு கவளிப்படும்
ைக்ைள் ஒவர ைாதிரி ப்ரீைியத்கத கசலுத்த வவண்டும். அவர்ைள் சராசரி
அபாயங்ைகள

தரநிர்ணயத்கத
அபாயத்திற்கு

எதிர்கைாள்ளும்

பயன்படுத்த

கபரும்பாைானவர்ைளுக்கு

வவண்டும்.

கவளிப்படுபவர்ைளுக்கு

அகத

அபாயங்ைகள

முடிவு கசய்ய அதிை வநரத்கத கசைவிட வவண்டும்

சையம்

அதிை

ைதிப்பிடுவகத

அ) அபாய வகைப்பாடு
சைபங்கை

பற்றி

முடிகவடுக்ை, ஏற்பாளர்

எனப்படும்

கசயல்முகறயில்

ஈடுபடுைிறார்,

அபாய

வகைப்பாடு

அதாவது

தனிநபர்ைள்

வகைப்படுத்தப்பட்டு ைற்றும் அவர்ைள் கவளிப்படும் அபாயங்ைளின்
அளவுக்கு

ஏற்ப

ஒதுக்ைப்படுைின்றனர்
உள்ளன.
i.

கவவ்வவறு

இது

வபான்ற

அபாய

நான்கு

வர்க்ைங்ைளில்

அபாய

வர்க்ைங்ைள்

தரமான அபாயங்ைள்

இதில் உள்ளவர்ைளின் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட வநாயுற்ற நிகை (வநாயுறும்
வாய்ப்பு), சராசரியாை உள்ளது
ii. விரும்பத்தக்ை அபாயங்ைள்
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இதில் உள்ளவர்ைளின்
வாழ்கவ

விட

எதிர்பார்க்ைப்பட்ட வநாயுற்ற நிகை தரைான

ைணிசைாை

குகறவாை

குகறந்த ப்ரீைியத்கத வசூைிக்ை முடியும்

உள்ளதால்,

இவர்ைளிடம்

iii. தரக்குகைவான அபாயங்ைள்
இதில்

உள்ளவர்ைளின்

சராசரிகய

ைாப்பீடிற்ைாை

விட

ப்ரீைியங்ைகள

எதிர்பார்க்ைப்பட்ட

அதிைைாை

உள்ளது,

ைருதப்படுைின்றனர்.
வசூைித்து

அதிை

அல்ைது

வநாயுற்ற

ஆனாலும்

சிை

(அல்ைது

நிகை

அவர்ைள்

கூடுதல்)

ைட்டுப்பாடுைளுக்கு

உட்படுத்தப்பட்டு அவர்ைளுகடய ைாப்பீடு ஏற்ைப்படைாம்.
iv. மறுக்ைப்பட்ட அபாயங்ைள்
இதில்

கூடுதல்

உள்ளவர்ைளின்
வநாயுற்ற

வாங்ைக்கூடிய
முடியாது.
ைருத்துவ

சிை

பைவனங்ைள்
ீ

நிகை

விகையில்

அளவு

வநரங்ைளில்

சிைிச்கசகய

ைிை

ைற்றும்

அதிைம்

அவர்ைளுக்கு
ஒரு

தனிநபர்

கபற்றிருந்தால்,

எதிர்பார்க்ைப்பட்ட
என்பதால்,

ைாப்பீகட

சைீ பத்தில்

அவரது

ஒரு

வழங்ை
கபரிய

முன்கைாழிவு

தற்ைாைிைைாை ைறுக்ைப்படைாம்.
3. சதர்வு கேயல்முகை
ஏற்பளிப்பு

அல்ைது

வதர்வு

நகடகபறுவதாை கூறமுடியும்:

கசயல்முகற

இரண்டு

நிகைைளில்

 கசயற்ைள நிகை
 ஏற்பளிப்பு துகற நிகை

படம் 1

ஏற்பளிப்பு அல்லது சதர்வு கேயல்முகை
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அ) கேயற்ைள அல்லது முதன்கம நிகல
கசயற்ைள
ஏற்பளிப்பு
ைாப்பீகட
முைவர்
தைவல்

முக்ைிய

நிகைகய
என்றும்

கபறும்

கூறைாம்.

தகுதியுள்ளதா

அல்ைது

அடங்கும்.
பங்கை

கசய்யப்படும்

நிறுவனத்தின்
ஒரு

இதில்

ஒரு

என்பகத

பிரதிநிதி

முைவர்

வைிக்ைிறார்.

ஏற்பளிப்கப

விண்ணப்பதாரருக்கு

முடிவு

கசய்ய

ஒரு

ஏற்பளிப்பில்

ஒரு

மூைம்

வசைரிக்ைப்படும்

கசய்யப்பட

வவண்டியவகர

முதன்கை

ைாப்பீடு

முதன்கை

அறிைின்ற ைிை சிறந்த நிகையில் அவர் உள்ளார்.

ஒரு சிை ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு முைவரின் அறிக்கை அல்ைது
இரைசிய

வாழ்கவ

அறிக்கை
குறித்து

வதகவப்படும்.

குறிப்பிட்ட

அதில்

தைவல்,

முன்கைாழியப்பட்ட
ைருத்து

ைற்றும்

பரிந்துகரைகள பூர்த்தி கசய்யுைாறு முைவர்ைளிடம் வைட்ைப்படும்.
கநைிமுகைோர்ந்த இன்னல் அைிக்கை என்று அகழக்ைப்படும் இவத
வபான்றகதாரு
அதிைாரியிடம்

அறிக்கையும்,

வைாரப்படைாம்..

முன்கைாழியப்பட்ட

வாழ்வின்

ஆயுள்

இந்த

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தின்

அறிக்கைைள்

கதாழில், வருைானம்

நிகைகைகய பற்றிய விவரங்ைகள தருைின்றன.

கபாதுவாை

ைற்றும்
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நிதி

கநைிமுகை ோர்ந்த இன்னல் என்ைால் என்ன?
வயது,

பாைினம், பழக்ைங்ைள், வபான்ற

இன்னகை குறிக்கும்வபாது,
இருக்ைிறது.

விகளவிக்க்க்
இன்னைாை
ைிை

இது

வைாசைான

உடல்நைக்

கநறிமுகற

ைாப்பீகட

ைாைத்திற்குள்

ஒரு

ைாப்பீட்டாளருக்கு

நிறுவனத்திற்கு

வாடிக்கையாளரின்

உள்ளது.

சார்ந்த

எடுக்கும்வபாது

அறுகவ

அகத

ஒரு

உடல்நை

கநருக்ைைாை பார்க்ைவவண்டியது ஒன்று

ைாப்பீட்டு

கூடிய

ைாரணிைள்

ைிைவும்

கநறிமுகற

இன்னைின்

சிைிச்கச

நடக்கும்

சார்ந்த

எடுத்துக்ைாட்டு

அவருக்கு

கதரிவிப்பதில்கை.

நஷ்டத்கத

ஒரு

என்று

குறுைிய

கதரிந்தும்

ஈடுவைாரகை

வாங்ை

ைட்டுவை ைாப்பீடு எடுக்ைப்பட்ட உறுதியான வநாக்ைம் இதனால் அங்கு
உள்ளது.

இழப்கப பற்றி ைவகையில்ைாைல் இருப்பது ைற்கறாரு உதாரணம்
ஆகும்.

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டு
ைாப்பீடு

இருப்பதால், எந்த

நிறுவனத்தால்

கசய்தவர்

பணம்

தனது

ைருத்துவைகனச்

வழங்ைப்படும்

உடல்

நைம்

என்று

ைவனக்குகறவான அணுகுமுகறகய பின்பற்றைாம்.
‘ஒழுங்குணர்வு

இன்னல்'

என்று

வசர்க்கைக்கு
கதரிந்து,

குறித்து

அகழக்ைப்படும்

ஒரு

இன்கனாரு

வகையான இன்னகை இங்வை குறிப்பிடுவது உசிதைானது. இங்வை

ைாப்பீடு கசய்பவர் எந்த வைாசடியும் கசய்யைாட்டார், ஆனால் கபரிய
கதாகைக்கு

விகையுயர்ந்த

ைாப்பீடு

கசய்திருப்பது

சிைிச்கச

எடுக்ை

கதரிந்து,

விரும்புவார்,

அவர்

ைிை

விகையுயர்ந்த

ைருத்துவைகனயில் அகறயில் தங்குவகத வபான்றகத கசய்வார்.
ைாப்பீகட எடுத்திருக்ைாவிட்டால் அவர் இகத கசய்திருக்ை ைாட்டார்.
சமாேடி

ைண்ைாணிப்பில்

மற்றும்

முதன்கம

ஏற்பாளராை

முைவரின் பங்கு
ஒரு

அபாய

படிவத்தில்

வதர்வு

பற்றிய

முன்கைாழிபவர்

முடிவு

கபரும்பாலும்

கவளிப்படுத்திய

முன்கைாழிவு

உண்கைைகள
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சார்ந்துள்ளது.

ஏற்பளிப்பு

ஏற்பாளரால்

துகறயில்

உட்ைார்ந்திருக்கும்

ஒரு

இந்த உண்கைைள் சரியானதா ைற்றும் வைாசடியாை

ஏைாற்ற

வவண்டுகைன்ற

முைவர்

இங்வை

உள்வநாக்ைத்துடன்

திரிக்ைப்பட்டுள்ளதா

என்பகத அறிவது ைடினைாை இருக்ைைாம்.
கவளிப்படுத்திய
அல்ைது

ஒரு

உண்கைைள்

முக்ைியைான

தவறான

சரியானதா

பங்கை

என்பகத

வநாக்ைத்துடன்

வைிக்ைிறார்.

தீர்ைானிக்கும்

வவண்டுகைன்வற

திரித்துக்கூறப்பட்டதா என்பகத ைண்ைாணிக்கும் நிகையில் முைவர்
ைட்டுவை

இருக்ைிறார்,

ஏகனனில்

அவர்

முன்கைாழியப்பட்ட

நபர்ைளிடம் வநரடி ைற்றும் தனிப்பட்ட கதாடர்கப கவத்திருக்ைிறார்.
ஆ) ஏற்பளிப்பு துகை நிகல
ஏற்பளிப்பின்

இரண்டாம்

நிகை

துகற

அல்ைது

அலுவைை

ைட்டத்தில் உள்ளது. இது வபான்ற வவகையில் நிபுணர்ைளாை ைற்றும்
வல்லுநர்ைளாை
தரகவயும்

என்பகதயும்

உள்ளவர்ைவள

ைருதிய

பின்னர்

ைற்றும்

எந்த

முடிவு கசய்யும் பணியில்

வழக்கு

ைாப்பீடு

கதாடர்புகடய

முன்கைாழிகவ

அடிப்பகடயில்

ஈடுபடுவார்ைள்.

ஏற்ைைாம்

அகனத்து

ஏற்ைைாைா

என்பகத

ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகட கைாள்கைைள் மற்றும் ைருவிைள்

III.

1. ஏற்பளிப்பு கதாடர்புகடய அடிப்பகட ைருத்துக்ைள்
ைாப்பீடின் எந்த வடிவத்திலும், அது ஆயுள் ைாப்பீவடா அல்ைது கபாது
ைாப்பீவடா, அபாயங்ைகள ஏற்று கைாண்டு கசயல்படும்வபாது அதில் சிை
சட்ட வைாட்பாடுைளும் இயக்ைத்தில் உள்ளன. உடல்நைக் ைாப்பீகடயும்

இந்த வைாட்பாடுைள் சைைாை நிர்வைிக்ைின்றன ைற்றும் வைாட்பாடுைகள
ைீ றினால் ைாப்பீட்டாளர் தன் கபாறுப்கப தவிர்க்ை முடிவு கசய்வார்,
இது

பாைிசிதாரர்ைளுக்கு

அதிருப்திகய

அளிக்கும். இந்த முக்ைியைான வைாட்பாடுைள்
1.

உன்னத

பற்று

நம்பிக்கை

(உகபர்ரிைா

ைற்றும்

ஃகபட்ஸ்)

ஏைாற்றத்கத

ைற்றும்

ைாப்பீட்டுப்

2. ஏற்பளிப்பு ைருவிைள்
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ஏற்பாளருக்கு

ைிகடக்கும்

அடிப்பகடயில்

அபாய

பின்வரும்

தைவல்

வகைப்பாடு

ஆதாரங்ைளின்

கசய்யப்படுைிறது

ைற்றும்

ப்ரீைியங்ைள் முடிவு கசய்யப்படுைிறது. ைீ வழ தரப்பட்டகவ ஏற்பளிப்புக்கு
முக்ைிய ைருவிைளாை உள்ளன:
அ) முன்கமாழிவு படிவம்
இந்த

ஆவணம்

முன்கைாழிபவரின்
கதாடர்பான
உடல்

ைற்றும்

உடல்நை

முக்ைியைான

அகைப்பு,

கசலுத்தல்

ஒப்பந்தத்தின்

தைவல்ைள்

வபான்றகவ)

நிறுவனத்தின்

விரிவான

ைற்றும்

பழக்ைம், உடல்நை

விவரம்

வைள்விைளின்

அடிப்பகடயாை

ஒரு

வைள்வித்தாள்

வகர

தனிப்பட்ட

(அதாவது

இதில்

விவரங்ைள்

வயது, கதாழில்,

நிகை, வருைானம், ப்ரீைியம்

வசைரிக்ைப்படுைிறது.

வதகவைள்/

கதாகுப்பில்

உள்ளது.

பாைிசியின்

இருந்து

இருக்ைைாம்.

படி,

ஒரு

தயாரிப்பு

இது

எளிய

முழுகையான

இதனால்

அகனத்து

ைாப்பீடு

கசய்தவர்

அடிப்பகட உண்கைைள் கவளியிடப்படுவது உறுதி கசய்யப்படுைிறது
ைற்றும்

ைாப்பும்

அதன்படி

வழங்ைப்படுைிறது.

ஒப்பந்தத்கத ைீ றினால் அல்ைது தைவல்ைகள ைகறத்தால், அவரது
பாைிசி கசல்ைாைல் வபாய்விடும்.
ஆ) வயது சான்று
ப்ரீைியங்ைள்

ைாப்பீடு

கசய்தவரின்

வயதின்

அடிப்பகடயில்

தீர்ைானிக்ைப்படுைிறது. எனவவ வசர்க்கையின் வபாது கவளிப்படுத்தின
வயது

ஒரு

வயது

சான்கற

சைர்ப்பிப்பதன்

மூைம்

சரிபார்க்ைப்படுவது அத்திவாசியம்.
உதாரணம்
இந்தியாவில், வயது சான்று என ைருதப்படுைின்ற பை ஆவணங்ைள்

உள்ளன ஆனால் அகவ அகனத்தும் சட்டபூர்வைாை ஏற்றுக்கைாள்ளப்

படுவதில்கை. கபரும்பாலும் கசல்லுபடியாகும் ஆவணங்ைகள இரண்டு
வகைைளாை பிரிக்ைைாம். அகவ பின்வருைாறு:
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அ)

தரைான

வயது

பாஸ்வபார்ட்,

சான்று:

இருப்பிடச்

சான்றிதழ்,

அட்கட ஆைியகவ
ஆ)

தரைற்ற

வயது

வாக்ைாளர்

இதில்

சான்று:

அகடயாளம்,

இதில்

உள்ளகவ
நிரந்தர

உள்ளகவ

மூத்தவர்ைளின்

பள்ளி

சான்றிதழ்,

ைணக்கு

எண்

வரஷன்

PAN

அட்கட,

அறிவிப்பு,

ைிராை

பஞ்சாயத்து சான்றிதழ் ஆைியகவ
இ) நிதி ஆவணங்ைள்
முன்கைாழிபவரின்
இன்னகை

நிதி

நிகை

கதரிவது

கநறிமுகற

சார்ந்த

குகறப்பதற்ைாை, நைன் தயாரிப்புைளுக்கு குறிப்பாை

வதகவ. எனினும், கபாதுவாை நிதி ஆவணங்ைள் ைீ வழ தரப்பட்ட
ைாப்புைளுக்ைாை ைட்டுவை

வைட்ைப்படுைின்றன

i) தனிநபர் விபத்து ைாப்புைள் அல்ைது
ii) அதிை கதாகைக்ைான ைாப்பு அல்ைது
iii) கதரிவிக்ைப்பட்ட
ஒப்பிடும்வபாது
ைாண்பிக்ைிறது.

வருைானம்

வைாரப்பட்ட

ைற்றும்

ைாப்பு

ஒரு

கதாழிலுடன்

கபாருந்தாகை

ஈ) ைருத்துவ அறிக்கைைள்
ைருத்துவ அறிக்கைைளின் வதகவ ைாப்பீட்டாளரின் விதிமுகறைகள
சார்ந்து

ைற்றும்

உள்ளது ைற்றும்
சிை

முன்கைாழிவு
தைவல்ைளும்

வநரங்ைளில்

படிவத்தில்

வழிவகுக்ைைாம்.

கபாதுவாை

கூட

உள்ள

ைாப்பீடு

ைாப்பின்
சிை

ைருத்துவ

கசய்பவரின்

அளகவ

பதில்ைளில்

வயது

கபாறுத்தது.

தரப்பட்ட

அறிக்கைைள்

சிை

வைட்ைப்பட

உ) விற்பகன பணியாளர்ைளின் அறிக்கைைள்
விற்பகன

பணியாளர்ைகளயும்

நிறுவனத்தின்

அடிைட்ட

அளவில்

உள்ள ஏற்பாளராை ைருதைாம் ைற்றும் அவர்ைளுகடய அறிக்கையில்
அளித்த

தைவலும்

முக்ைியைானதாை

இருக்ைமுடியும்.

எனினும்,
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விற்பகன

பணியாளர்ைளுக்கு

ஊக்ைத்கதாகை

ைிகடப்பதால்,

அதிை வணிைத்கத
இங்வை

உருவாக்ைினால்

நைன்ைளின்

முரண்பாடு

கைாள்கைகய

___________

இருக்ைிறது ைற்றும் ைவனிக்ைப்பட வவண்டும்.

சுய-பரீட்கே 2
ஏற்பளிப்பில்

உன்னத

நன்னம்பிக்கை

பின்பற்றுவது வதகவப்படுைிறது
I. ைாப்பீட்டு நிறுவனம்
II. ைாப்பீடு கசய்பவர்

III. ைாப்பீடு நிறுவனம் ைற்றும் ைாப்பீடு கசய்பவர்
IV. ைருத்துவ பரிவசாதகனயாளர்ைள்

சுய-பரீட்கே 3
ைாப்பீட்டுப் பற்று ____________ ஐ குறிக்ைிறது.
I. ைாப்பீடு

கசய்யப்பட

வவண்டிய

நபருக்கு உள்ள நிதி பற்று

கசாத்தில்

ைாப்பீகட

கசய்யும்

II. ஏற்ைனவவ ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட கசாத்து
III. ஒன்றுக்கும்

வைற்பட்ட

நிறுவனம்

ஒவர

ைாதிரியான

இழப்பிற்கு

ைாப்பளிக்கும் வபாது ஒவ்கவாரு ைாப்பீட்டாளரின் இழப்பின் பங்கு

IV. ைாப்பீட்டாளரிடைிருந்து ைீ ட்கடடுக்ை கூடிய இழப்பின் அளவு

L. IV. ஏற்பளிப்பு கேயல்முகை
வதகவயான தைவல் கபறப்பட்டவுடன், பாைிசியின் விதிைகள ஏற்பாளர்
முடிவு கசய்ைிறார்.

உடல்நைக் ைாப்பீட்டு வணிைத்தின் ஏற்பளிப்பில்

பயன்படுத்தப்படும் கபாதுவான படிவங்ைள் பின்வருைாறு:
1. ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு
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ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு என்பது உடல்நை ைாப்பீட்டிற்ைாை விண்ணப்பிக்கும்

ஒரு தனிநபரின் உடல்நை நிகைகய தீர்ைானிக்ை முன்கைாழிபவரிடம்

இருந்து ைருத்துவ அறிக்கைைள் வைாரப்படும் ஒரு கசயல்முகற ஆகும்.

வசைரிக்ைப்பட்ட உடல்நை தைவகை கபற்றதும், ைாப்பளிக்ை வவண்டுைா
ைற்றும்

நிபந்தகனைள்

ைாப்பளித்தால்
ைற்றும்

அதன்ைீ து

விதிக்ைவவண்டிய

விைக்குைகள

வரம்பு,

தீர்ைானிப்பதற்ைாை

நிறுவனங்ைள் மூைம் ைதிப்பீடு கசய்யப்படுைிறது.

ைாப்பீட்டு

இவ்வாறு ைருத்துவ

ஏற்பளிப்பு அபாயத்கத ஏற்பகத அல்ைது ைறுப்பகத ைற்றும் ைாப்பின்
விதிைகளயும் தீர்ைானிக்ைைாம்.
எனினும்,

ைருத்துவ

கசய்வதில்

அறிக்கைைகள

ைருத்துவ

ஏற்பளிப்பில்

ைாப்பீடு நிறுவனங்ைள்
பயன்படுத்தும்

வபாது,

அபாயங்ைகள

கபறுவதில்
அதிை

ைற்றும்

கசைவாைிறது.
(சிறந்த

'ைிரீம்-ஸ்ைிம்ைிங்'
ஏற்று

ைற்றும்

ைத்தியில்

ைாப்பீட்டாளர்ைளிடம்

எண்ணிக்கை
ைற்றும்

குகறைிறது,

விபரங்ைகள

கவறுப்கப

ைாப்பீடு

ஏகனனில்

தரவவா

நிகை

ைற்றும்

கசய்ய

இது வருங்ைாை
ைற்றும்

விரும்பும்

ைக்ைளின்

வதகவயான

ைருத்துவ

அவர்ைள்

ைற்றும்

வயதும்

ைறுப்பதாை)

ஏற்படுத்துைிறது

வசாதகனக்கு உட்பட விரும்பவில்கை.
உடல்நை

வகையான

ைற்றகத

கசய்வதாை அவர்ைள் ைீ து குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது
இந்த

வைலும்,

ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் ஒரு உயர் ைட்டத்கத

ைட்டுவை

வாடிக்கையாளர்ைள்

ஆய்வு

தனிநபர்

வதகவயான

ைாப்பீடில்

தைவல்

முக்ைியைான

ஏற்பளிப்பு வநாக்ைங்ைளாகும். வைலும் தற்வபாகதய உடல்நை நிகை,
தனிப்பட்ட

ைற்றும்

குடும்ப

ைருத்துவ

வரைாறு,

முன்-இருக்கும்

வநாய்ைள் அல்ைது நிகைகைைள் ைற்றும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை
அல்ைது

அறுகவ

சிைிச்கச

வதகவப்படும்

எதிர்ைாை

உடல்நை

பிரச்சிகனைளின் நிைழ்தைகவ தீர்ைானிக்ை ஏற்பாளருக்கு உதவுைிறது.
வைலும்

வசர்க்கை

எடுத்துக்கைாண்ட
ைற்றும்

கவளிப்படுத்தும்

ைடந்தைாை

அறுகவ

முகறயில்

சிைிச்கசைள்,

சிைிச்கச

ைருத்துவைகனச்

பற்றிய

முன்கைாழிவு

தைவல்ைகள
படிவங்ைள்

வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளன. இது முந்கதய வநாய் ைீ ண்டும் வரக்கூடிய
சாத்தியத்கத, தற்வபாகதய

அல்ைது

எதிர்ைாை

உடல்நை

நிகையில்
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அதன் தாக்ைத்கத அல்ைது எதிர்ைாை சிக்ைல்ைகள

ைதிப்பீடு கசய்ய

எடுத்து

ைருத்துவைகனச்

ஏற்பாளருக்கு உதவுைிறது. சிை வநாய் எந்த முன்கைாழிபவர் ைருந்துைள்
வருைின்ற

வசர்க்கை

எந்த

சிை

வநாய்ைளுக்கு

வநரத்திலும்

விகரவில்

வதகவப்படைாம்

அல்ைது

ைீ ண்டும்

ஏற்படைாம்
உதாரணம்

உயர் இரத்த அழுத்தம், அதிை எகட/உடல் பருமன் மற்றும் அதிை

ேர்க்ைகர அளவு சபான்ை மருத்துவ நிகலைள் இதயம், ேிறுநீ ரைம்
மற்றும்

நரம்பு

மருத்துவமகனச்
கைாண்டுள்ளன.

அகமப்பின்

சநாய்ைளுக்ைாை

சேர்க்கைக்ைான

அதனால்,

எதிர்ைாலத்தில்

உயர்

மருத்துவ

நிைழ்தைகவ

ஏற்பளிப்பில்

அபாயத்கத

மதிப்பிடும் சபாது, இந்த நிகலகமைகள ைவனமாை ைருத சவண்டும்
சாதாரண

வயதாகும்

கசயல்முகற

ைாரணைாை

கபாதுவாை

40

வயதுக்குப் பின் உடல்நை நிகையில் பாதைைான ைாற்றங்ைள் ஏற்படும்

என்பதால், 45 வயதுக்கு ைீ வழ (சிை ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் 50 அல்ைது
55

வயதுவகர

இந்த

வதகவகய

முன்கைாழிபவர்ைளிடம்

ைாப்பீட்டு

உயர்த்த

முடியும்

நிறுவனங்ைளுக்கு

கூட).

எந்த

உள்ள

ைருத்துவ

பரிவசாதகன அல்ைது வசாதகனைளும் வதகவப்படுவதிகை. ைருத்துவ
ஏற்பளிப்பு வழிைாட்டு கநறிமுகறைளின்ைீ ழ் முன்கைாழிபவரிடம் அவரது
உடல்நை

நிகைகய

பற்றி

அறிவிப்பும் வதகவப்படைாம்.

குடும்ப

ைருத்துவரின்

கைகயாப்பைிட்ட

இந்திய உடல்நைக் ைாப்பீடு சந்கதயில், தனிநபர் உடல்நைக் ைாப்பீடில்
உள்ள முக்ைிய ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு ைாரணி
உள்ளது.
ைாப்பீடு

45-50

கசய்யும்வபாது,

கசய்யவும்

ைற்றும்

அறிவதற்கும்,
வவண்டும்.
ைருத்துவ

வயதிற்கு

உடல்நை

தற்வபாகதய

குறிப்பிட்ட

இத்தகைய

நிகைகைைள்

வழங்குைின்றன.

வைற்பட்ட

வநாயியல்

நபர்ைள்

அபாய

நிகை

முதல்

விவரத்கத

பற்றிய

ஏதாவது

வநாய்ைகள

பற்றி

முகறயாை

ைதிப்பீடு

தைவல்ைகள

விசாரகணைகள

விசாரகணைள்

அல்ைது

அந்த நபரின் வயதாை

வைற்கைாள்ள

முன்-இருக்கும்
ஒரு

குறிப்கப
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உதாரணம்
வபாகத ைருந்துைள், ைது ைற்றும் புகையிகை நுைர்கவ ைண்டறிவது
ைடினம்

ைற்றும்

முன்கைாழிவு

படிவத்தில்

ைிை

அரிதாைவவ

முன்கைாழிபவர் அகத கதரிவிக்ைிறார். இகத கவளிப்படுத்தப்படாைல்
இருப்பது,

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

ஏற்பளிப்பில்

ஒரு

கபரிய

சவாைாை

உள்ளது. உடல் பருைனும் அச்சுறுத்தும் ைற்கறாரு முக்ைிய உடல்நை
பிரச்சிகன
சரியான

ைற்றும்

விகைகய

ஏற்பாளர்ைள்

உருவாக்ை வவண்டும்.

அதன்மூைம்

நிர்ணயிக்ை

எழும்

வபாதுைான

சிக்ைல்ைளுக்கு

ஏற்பளிப்பு

ைருவிைகள

2. மருத்துவமற்ை ஏற்பளிப்பு
உடல்நைக்

ைாப்பீடிற்ைாை

விண்ணப்பிக்கும்

கபரும்பாைான

முன்கைாழிபவர்ைளுக்கு ைருத்துவ பரிவசாதகன வதகவயில்கை. இது
வபான்ற

வழக்குைளில்

குகறவானவர்ைவள

பத்தில்-ஒன்று

ைருத்துவ

அல்ைது

பரிவசாதகனயின்

அதற்கும்

வபாது

பாதைைான

முடிவுைகள கைாண்டு வருவார்ைள் என்று நியாயைான அளவு வகர
துல்ைியைாை

அறியப்பட்டிருந்தால்,

கபரும்பாைான

வநரங்ைளில்

வவண்டாகைன்று கைவிடுைிறார்ைள்.
முன்கைாழிபவர்
உண்கைைகள

முற்றிலும்

கவளியிட்டு,

சரிபார்த்திருந்தாலும்,
குகறவாை
ைற்றும்

பிற

கசைவுைள்

ஈடுவைாரல்ைளின்

ைருத்துவ

உண்கையாை

ைருத்துவ

இருந்திருக்கும்.

அகத

முைவரும்

உண்கையில்,
ஏற்படும்

நிறுவனங்ைள்

பரிவசாதகனகய

அகனத்து

பரிவசாதகனயின்

இல்ைாைல்

விைிதத்தில்

ைாப்பீட்டு

சிறிய

ைவனைாை

வதகவ

ைருத்துவ

வசைிப்பு

அடிப்பகட

பரிவசாதகன

உண்டாகும்

உயர்கவ

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைள்

பரிவசாதகனகயயும்

வைற்கைாள்ள

முன்கைாழிபவர்

வபாது,

ஏற்ைைாம்.

வைலும், இது முன்கைாழிபவரின் சிரைத்கதயும் குகறக்கும்
எனவவ,

ைிைவும்

எந்த

ைருத்துவ

சிை

ைருத்துவ

வதகவயில்ைாத

பாைிசிைகள கைாண்டு வருைிறார்ைள். இது வபான்ற சந்தர்ப்பங்ைளில்,
என்ன

வயது

ைற்றும்

ைட்டத்தில்

ைருத்துவ

ஏற்பளிப்கப

கசய்யவவண்டும் என்பகத சுட்டிைாட்ட, நிறுவனங்ைள் வழக்ைைாை ஒரு
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'ைருத்துவ

ைிரிட்'

அபாயத்திற்கும்
இந்த

உருவாக்குைின்றனர்.

இகடவய

ஒரு

ைருத்துவைற்ற

சரியான

எனவவ

வணிைம்

சைநிகைகய

நிகைநாட்ட,

வரம்புைகள

வடிவகைக்ைப்படவவண்டும்

ைற்றும்

ைவனைாை

உதாரணம்
ஒரு தனிநபர் ைருத்துவ பரிவசாதகனைள், ைாத்திருக்கும் ைாைம் ைற்றும்
கசயைாக்ை

தாைதங்ைகள

இல்ைாைல்,

விகரவில்

கசய்யைாம்.

ஒரு

கைாண்டுள்ள

உடல்நைக்

நீண்ட

ைாப்பீடு

கசயல்முகற

எடுத்துக்

கைாள்ள

பாைிசியில்,

ப்ரீைியம்

விரும்பினால், அவர் ஒரு ைருத்துவைற்ற ஏற்பளிப்பு பாைிசிகய வதர்வு
விைிதங்ைள்
வயது,

ைற்றும்

பாைினம்,

அடிப்பகடயாைக்
பதில்ைளின்

விகரவானது

ைருத்துவைற்ற
ைாப்பீட்டுத்

ஏற்பளிப்பு

கதாகை

புகைபிடித்தல்

கைாண்ட

அடிப்பகடயில்
ஆனால்

ஒரு

வழக்ைைாை

கபரும்பாலும்

உடல்நை

வைள்விைளின்

வர்க்ைம்,

சிை

முடிகவடுக்ை

ஒப்பீட்டளவில்

உடல்

படுைிறது

ப்ரீைியங்ைள்

அகைப்கப

கசயல்முகற
அதிைைாை

இருக்ைைாம்.

3. எண்ணியல் மதிப்பீ டு முகை
இது

ஏற்பளிப்பில்

ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட

ஒரு

கசயல்முகற

ஆகும்.

இதில் எண்சார்ந்த அல்ைது சதவத
ீ ஆய்வுைள் அபாயத்தின் ஒவ்கவாரு
கூறின் ைீ தும் கசய்யப்படுைிறது

வயது, பாைினம், இனம், கதாழில், குடியிருப்பு, சூழல், உடல் அகைப்பு,
பழக்ைங்ைள், குடும்பம் ைற்றும் தனிப்பட்ட வரைாறு வபான்ற ைாரணிைள்

ஆய்வு கசய்யப்படுைின்றன ைற்றும் முன்-நிர்ணயிக்ைப்பட்ட விதியின்
அடிப்பகடயில் ைதிப்கபண்ைள் வபாடப்படுைின்றன.
4. ஏற்பளிப்பு முடிவுைள்
கபற்ற

தைவல்ைள்

வகைைளின்ைீ ழ்

ைவனைாை

வகைப்படுத்திய

ஆராயப்பட்டு, கபாருத்தைான
பின்னர்

ஏற்பளிப்பு

அபாய

கசயல்முகற
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முடிைிறது. வைவை குறிப்பிடப்பட்ட ைருவிைள் ைற்றும் அவரது தீர்ப்பின்
அடிப்பகடயில்,

ஏற்பாளர்

வகைப்படுத்துைிறது:

பின்வருைின்ற

வகைைளாை

அபாயத்கத

i) வழக்ைைான விைிதங்ைளில் அபாயத்கத ஏற்பது
ii) கூடுதல் ப்ரீைியத்துடன் (ஏற்றுதல்) அபாயத்கத ஏற்பது, ஆனால்
அகனத்து

கசய்வதில்கை

நிறுவனங்ைளும்

இகத

நகடமுகறயில்

iii) ஒரு கூடுதல் ைட்டணத்துடன் ஏற்பது
iv) ைாப்கப ஒரு குறிப்பிட்ட ைாை வகர/ைாைத்திற்கு ஒத்திகவப்பது
v) ைாப்கப ைறுப்பது
vi) எதிர் திட்டத்கத வழங்குவது (ைாப்கப ைட்டுப்படுத்துவது அல்ைது
ைாப்கப பகுதியாை ைறுப்பது)

vii) பாைிசியின்ைீ ழ் நிரந்தர விைக்ைீ டு(ைகள) விதிப்பது
ஏதாவது

சான்றிதழ்

வநாய் நிரந்தரைாை நீக்ைப்பட்டுள்ளது என்றால், அது
ைீ து

விைக்ைீ டுகள

வைகைாப்பைிடப்படுைிறது.

தவிர

ஒரு

கூடுதல்

இந்த

விைக்ைீ டு

நிகையான

அகைப்கப

சைநிகையில்

கவப்பதால்,

நிபுணத்துவைிக்ை தனிநபர் அபாய ைதிப்பீடு
ைிை

முக்ைியைானது.

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்ற

ஏற்பளிப்பு

அபாயத்கத

பாைிசி

ஆைிறது

ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாை அகைைிறது.
ைாப்பீட்டு

பாைிசி

ைற்றும்

ஏற்பாளர்ைளின்

ைாப்பீடு நிறுவனங்ைளுக்கு

இது

அவத

அளவில்

கைாண்டுள்ளவர்ைகள

ஒரு

குழுவாக்குவதற்கு ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு உதவி, ைற்றும் ஒவர ைாதிரி
வதர்ந்கதடுக்ைப்படும்
கசயல்படுத்துைிறது.

பாதுைாப்பிற்கு
ைாப்பீடு

விகையில்

ைிகடப்பது

அவர்ைளது

வபார்ட்ஃவபாைிவயா

சையம்

வநாயுற்ற

ைிகடக்ைிறது.

அவத

நியாயைான

பாைிசிதாரர்ைளுக்கு

நிகையின்

ப்ரீைியத்கத
ைற்றும்

ைிகடக்கும்

ஊைங்ைளுக்கு

அனுபவத்கத

ஏற்ப

வசூைிக்ை

வபாட்டிைிக்ை

பயன்.

அவத

ைாப்பீட்டாளரால்

பராைரிக்கும்

திறன்
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5. கபாது அல்ைது தரைான விைக்ைீ டுைளின் பயன்பாடு
கபரும்பாைான
வகையில்

பாைிசிைள்

விைக்ைீ டுைகள

அகனத்து

உறுப்பினர்ைளும்

திணிக்ைின்றனர்.

கபாருந்தும்

இகவ

தரைான

விைக்குைள் என அகழக்ைப்படும் அல்ைது சிை வநரங்ைளில் வபான்ற
விைக்ைீ டுைள் என்றும் குறிப்பிடப்படுைின்றன. ைாப்பீட்டாளர்ைள் தரைான
விைக்ைீ டுைகள

கசயல்படுத்தி

தங்ைள்

ைட்டுப்படுத்துைின்றனர்.

கவளிப்பாடுைகள

இகத பற்றி முந்கதய அத்தியாயத்தில் விவாதிக்ைப்பட்டது.

சுய-பரீட்கே 4
.ைருத்துவ

ஏற்பளிப்பு

பற்றிய

கூறுைளில்

பினவருவதில்

எகவ

தவறானது?
I. ைருத்துவ

அறிக்கைைள்

அதிை கசைவு ஆைிறது.

II. தற்வபாகதய

உடல்நை

வசைரிப்பதில்
நிகை

ைற்றும்

ைற்றும்

ைதிப்பிடுவதில்

வயது

உடல்நைக்

ைாப்பீடின் ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் முக்ைிய ைாரணிைளாை உள்ளன.

III. முன்கைாழிபவர்ைள்
கசய்ய

ைருத்துவ

தங்ைள்

உடல்நை

ைற்றும்

வைற்கைாள்ள வவண்டும்.
IV. சதவத
ீ

ைதிப்பீடு

கசய்யப்படுைிறது.

அபாயத்தின்

அபாயத்கத

வநாயியல்

ஒவ்கவாரு

ைதிப்பீடு

விசாரகணைகள
கூறின்

ைீ தும்

படம் 1 –ஏற்பளிப்பு கசயல்முகற
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V.

குழு உடல்நலக் ைாப்பீ டு

1.

குழு உடல்நலக் ைாப்பீடு

குழு

ைாப்பீடு

சராசரிைளின்

கசய்யப்படுைிறது,

விதியின்படி

ஒரு

முக்ைியைாை

நிகையான

ஏற்பளிப்பு

குழுவின்

அகனத்து

உறுப்பினர்ைளும் ஒரு குழு உடல்நைக் ைாப்பீட்டின்ைீ ழ் ைாப்பளிக்ைப்படும்
வபாது, வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட
எதிராை

வதர்வு

குழுவின்

கசய்யமுடியாது.

தனிநபர்ைள்

அதனால்,

ைாப்பீட்டாளருக்கு

உடல்நைக்

ைாப்பீடிற்ைாை

ஒரு குழுகவ ஏற்கும் வபாது, குழுவில் ஒரு சிை உறுப்பினர்ைளுக்கு
ைடுகையான

ைற்றும்

அடிக்ைடி

உடல்நை

பிரச்சிகனைள்

இருக்ைின்ற

சாத்தியத்கதயும் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் ைணக்ைில் எடுக்ைின்றனர்.
குழு

உடல்நைக்

ஏற்பளிப்பு

ைாப்பீடின்

வழிைாட்டுதல்ைள்

கரகுவைட்டர்

அதாவது

வழிைாட்டுதல்ைளின்படி,

ஏற்பளிப்பில்,

ைற்றும்

உடல்நைக்

குழுவின்

ைாப்பீடு

முன்கைாழியப்பட்ட

கசய்யப்படுைின்றன:

குழு

பண்புைள்

தரநிகை

குழுவின்

ைாப்பீடு

உள்ளனவா

என்பது

ஏற்பளிப்பு

பின்வரும்

நிறுவனத்தின்

ைாப்பீடிற்ைாை

ஒழுங்ைகைப்பாளர்ைளால்

பகுப்பாய்வு கசய்யப்படவவண்டும்.
குழு

ைாப்பீட்டு

விதிக்ைப்பட்ட

கசயல்முகறயில்

ைாரணிைளி

ைதிப்பாய்வு

i) குழுவின் வகை
ii) குழு அளவு
iii) துகறயின் வகை
iv) ைாப்பிகன கபற தகுதியுள்ள நபர்ைள்
v) முழு குழுவிற்கும் ைாப்பளிக்ைப்படுைா அல்ைது உறுப்பினர்ைளுக்கு
விைகுவதற்ைான வழி இருக்ைிறதா என்பது,

vi) ைாப்பின்

நிகை

–

அகனவருக்கும்

ஒவர

ைாதிரியா

அல்ைது

கவவ்வவறு வகையிைா
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vii) பாைினம், வயது, ஒற்கற
உள்ளதா,
புரள்வு

குழு

உறுப்பினர்ைளின்

விைிதம்,

ைட்டுைிறாரா

இடத்தில்

ப்ரீைியத்கத

அல்ைது

அல்ைது

வருைான

குழு

பை

நிகைைள்,

உரிகையாளர்

உறுப்பினர்ைளும்

இடங்ைளில்

ப்ரீைியம்

ஊழியர்

முழுவதுைாை
ைட்டுவதில்

பங்வைற்ை வவண்டுைா என்பதன் அடிப்பகடயில் குழுவின் ைைகவ
viii) பை இடங்ைளில் ைற்றும் பல்வவறு நிைப்பரப்புைளில் குழு பரவி
உள்ள

வழக்ைில்

கவவ்வவறு

பகுதிைளில்

கசைவுைளின் வவறுபாடு

உடல்நை

பராைரிப்பு

ix) ஒரு மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைி மூைம் (அவரது வதர்வு அல்ைது
ைாப்பீட்டு நிறுவனம் மூைம் வதர்வு)
அல்ைது

ைாப்பீட்டு

நிறுவனவை

குழு ைாப்பீட்டின் நிர்வைிப்பதா

நிர்வைிக்ை

பற்றி குழு கவத்திருப்பவரின் விருப்பம்

வவண்டுைா

என்பகத

x) முன்கைாழியப்பட்ட குழுவின் ைடந்த ஈடுவைாரல் அனுபவம்
உதாரணம்
சுரங்ைங்ைள்

அல்ைது

ஆகைைளில்

வவகை

கசய்யும்

உறுப்பினர்ைள்

குழு குளிர்சாதன அலுவைைங்ைளில் வவகை கசய்யும் உறுப்பினர்ைள்
குழுகவ

விட

வநாய்ைளின்

குழுக்ைளுக்கும்

அதிை

(இதன்

உடல்நை

ைிைவும்

எனவவ, ைாப்பீட்டு

அபாயத்தில்

மூைம்

ஈடுவைாரல்ைள்)

வித்தியாசைாை

நிறுவனம்

உள்ளனர்.

இரு

இருக்கும்

இவதவபால்
கைாண்ட
தகுதி

வபான்ற

குழுக்ைள்

வரும்

முடிக்குைாறு

ஐ.டி

நிறுவனங்ைகள

வழக்ைில்

முன்னவர

வபான்ற

எதிர்-வதர்கவ

தங்ைள்

தகுதிைாண்

முன்கனச்சரிக்கை

தன்கை,

உள்ளது.

உயர்

வருவாய்

அதன்படி

தவிர்க்ை, ைாப்பீடு
பருவைாை

விதிகய

இரு

வாய்ப்பு

வழக்குைளிலும்

உடல்நை ைாப்பீட்டிற்கு விகைகய நிர்ணயிக்ைிறது.

பல்வவறு

குழு

கபற

வசகவகய

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

அறிமுைப்படுத்த முடியும்.
குழு உடல்நைக் ைாப்பீட்டு வணிை ைிைவும் வபாட்டி நிகறந்த தன்கை

ைாரணைாை, ைாப்பீட்டாளர்ைள் குழு ைாப்பீட்டு திட்டங்ைளின் நைன்ைளில்
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ைணிசைான

அளவு

அனுைதிக்ைின்றனர்.
நைன்ைளின்

கநைிழ்ச்சிகய

ைற்றும்

முதைாளி-ஊழியர்

வடிவகைப்பு

குழு

தனிப்பயனாக்ைத்கத

ைாப்பீட்டு

வழக்ைைாை

திட்டங்ைளில்,

ைாைப்வபாக்ைில்

வைம்படுத்தப்படுைிறது ைற்றும் முதைாளியின் ைனித வளங்ைள் துகற
மூைம் ஒரு ஊழியர் கவத்திருத்தல் ைருவியாை பயன்படுத்தப்படுைிறது.
கபரும்பாலும், ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் ைத்தியில் உள்ள வபாட்டியின்
விகளவாை

கநைிழ்வு

நிறுவனம்

தரப்படுைிறது

ஏற்ைனவவ

ைற்றும்

வழங்ைிய

குழு

ைற்கறாரு

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீட்டு

திட்டத்தின்

நன்கைைளுக்கு ஈடாை அல்ைது அதற்கு அதிைைான நைன்ைகள வழங்ைி
வியாபாரத்கத

கைப்பற்றி

ைற்றும்

வணிைத்கத

கைைாற்றுவதற்ைாை

பயன்படுத்தப்படுைிறது.
2. முதைாளி- ஊழியர் குழுக்ைள் தவிர வவறு குழுக்ைளின் ஏற்பளிப்பு
முதைாளி- ஊழியர் குழுக்ைள் பாரம்பரியைாை குழு உடல்நைக் ைாப்பீடு
வழங்ைப்படும்
உடல்நை

ைிைவும்

கபாதுவான

பராைரிப்பிற்கு

கசைகவ

குழுக்ைளாை

அளிக்கும்

உள்ளன.

பயனுள்ள

உடல்நைக் ைாப்பீடு அதிைைாை ஏற்றுக்கைாள்ளப்

எனினும்,

வாைனைாை

படுவதால், பல்வவறு

வகையான குழு அகைப்புைைள் இப்வபாது வளர்ந்துள்ளன. இத்தகைய
சூழ்நிகையில்,
ஏற்பளிப்கப

உடல்நை

ைருதும்

ைாப்பீட்டு

வபாது,

ஏற்பாளர்ைள்,

குழுவின்

ைணக்ைில் எடுத்துக் கைாள்வது ைிை அவசியம்.

ஒரு

குழுவின்

ைைகவயின்

பண்புைகள

முதைாளி-ஊழியர் குழுக்ைளுடன் கூடுதைாை, ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள்
இது

வபான்ற

ைாப்பீகட
ைற்றும்

பல்வவறு

வகையான

வழங்ைியுள்ளன:

சங்ைங்ைள்,

விநிவயாைஸ்தர்ைள்,

கதாழிற்

குழுக்ைளுக்கு

பை-முதைாளி

கதாழில்

சவைாதரத்துவ நிறுவனங்ைள்.

சங்ைங்ைள்,

சங்ைங்ைள்,

உடல்நைக்

அறக்ைட்டகளைள்

குழுக்ைள்,
க்ளபுைள்

குழு

உரிகையாளர்

ைற்றும்

இதர

பல்வவறு நாட்டு அரசாங்ைங்ைளும் சமூைத்தின் ஏகழ பிரிவுைளுக்ைாை
உடல்நைக்

ைாப்கப

வாங்ைி

வருைின்றனர்.

இந்தியாவில்,

ைத்திய

ைற்றும் ைாநிை அளவில் அரசாங்ைம் தீவிரைாை ஏகழைளுக்ைாை
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குழு

உடல்நைக் ைாப்பீடு திட்டங்ைளுக்கு பண ஆதரவளித்து நடத்துைின்றனர்
எ.ைா. RSBY, யஷஸ்வினி முதைியன

பல்வவறு குழுக்ைளின் அடிப்பகட ஏற்பளிப்பு பரிசீைகனைள் கபாதுவாை

ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட குழு ஏற்பளிப்பு ைாரணிைள் வபான்வற இருக்கும்
என்றாலும், கூடுதல் வநாக்ைங்ைள் பின்வருைாறு:
i) குழு

அளவு

(சிறிய

பாதிக்ைப்படுைின்றனர்)

குழு

ii) பல்வவறு

நிைப்பரப்புைளில்

iii) அகனத்து

குழு

அளவு

அடிக்ைடி

பல்வவறு

உடல்நை பராைரிப்பு கசைவு

கதாகுதிைளும்

குழு

ைாற்றங்ைளால்

நிகைைளில்
உடல்நைக்

உள்ள
ைாப்பீட்டு

திட்டத்தில் பங்வைற்ைாத வழக்ைில் எதிர்- வதர்வின் அபாயம்
iv) பாைிசியில் குழு உறுப்பினர்ைள் கதாடர்ச்சியாை இருப்பது
இம்ைாதிரியான

குழு

கைாள்வதற்ைாைவவ,

உடல்நை
‘groups

ைாப்பீட்டு

of

உதவிைகள

convenience’

அதாவது

பயன்படுத்தி
'வசதிக்ைாை

குழுக்ைள்' என்று அகழக்ைப்படும் ஒழுங்ைற்ற வகையான குழுக்ைளின்
வளர்ச்சி

உள்ளது.

பல்வவறு

குழுக்ைகள

கையாள்வதில்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளின் அணுகுமுகறகய சீராக்கும் வநாக்ைத்துடன், ைாப்பீட்டு
ஒழுங்குகைப்பாளரான

ஐஆர்டிஏ

குழு

ைாப்பீட்டு

வழிைாட்டுதல்ைகள

கவளியிட்டுள்ளது அத்தகைய முதைாளி-இல்ைாத குழுக்ைளாவன:

i) வவகை நைன்புரி சங்ைங்ைள்
ii) ஒரு

குறிப்பிட்ட

நிறுவனம்

வழங்ைிய

ைடன்

அட்கடைள்

கவத்திருப்வபார்
iii) ைாப்பீடு

ஒரு

கூடுதல்

நைனாை

வணிைத்தின் வாடிக்கையாளர்ைள்

iv) ஒரு

வங்ைியில்

ைற்றும்

வழங்ைப்படும்

கதாழில்

சமூைங்ைளில் இருந்து ைடன் வாங்குபவர்ைள்

சங்ைங்ைள்

குறிப்பிட்ட
அல்ைது
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கநைிழ்வான

வடிவகைப்கப

சாதைைாை

பயன்படுத்தி,

தனிநபர்

பாைிசிைளில் ைிகடக்ைாத நைன்ைளின் ைாப்கப கபற வவண்டும் ைற்றும்
கசைவு

வசைிப்பு

உருவாகுவகத
உள்ளார்ந்த

என்ற

வநாக்ைத்திற்ைாை

ைட்டுப்படுத்துவவத

ைாரணம்.

ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு

இது

ைடும்

குழு

வபான்ற

ைட்டுவை

ைாப்பீட்டு

'வசதிக்ைாை

எதிர்-வதர்கவ

ைற்றும்

குழுக்ைள்

வழிைாட்டுதைின்

குழுக்ைள்' அடிக்ைடி
இறுதியில்

உயர்

ஈடுவைாரல் விைிதங்ைளுக்கும் வழிவகுக்ைிறது. இதனால், ஒழுங்குமுகற
ஆகணயம்

விதித்த

குழு

ைாப்பீட்டு

வழிைாட்டுதல்ைள்,

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளின் கபாறுப்பான சந்கத நடத்கதக்கு உதவும். ைாப்பீட்டு
நிறுவனங்ைள் மூைம் கசய்யப்படும் குழு திட்டங்ைளின் ஏற்பளிப்பிலும்
ைற்றும்

குழு ைாப்பீட்டு திட்டங்ைகள திரட்டுவதில்

நிர்வாை தரத்கத

அகைப்பதிலும் இகவ ஒழுங்குமுகறகய கைாண்டுவருைின்றன.

சுய-பரீட்கே 5
1) ஒரு குழு உடல்நைக் ைாப்பீடில், குழுவில் உள்ள எந்த தனிப்பட்ட
நபரும்

ைாப்பீட்டாளருக்கு

எதிரான

எதிர்-வதர்கவ

எடுத்துக்ை

முடியும்.
2) குழு உடல்நைக் ைாப்பீடு முதைாளி-ஊழியர் குழுக்ைளுக்கு ைட்டுவை
ைாப்புகறகய அளிக்ைிறது.

I.

கூறு 1 சரியானது ைற்றும் கூறு 2 தவறானது

II.

கூறு 2 சரியானது ைற்றும் கூறு 1 தவறானது

III.

கூறு 1 ைற்றும் கூறு 2 சரியானகவ

IV.

கூறு 1 ைற்றும் கூறு 2 தவறு

தைவல்
அபாய
கபரிய

வைைாண்கை

குழு

கசயல்முகறயின்

பாைிசிைள்

வழக்ைில்,

ஏற்பாளர்

இரண்டு முகறைகள பயன்படுத்துைிறார்:
இகணக்ைாப்பீ டு:
நிறுவனங்ைளால்

இந்த
ஒரு

ஒன்றுக்கு

அபாயம்

ஒரு

பகுதியாை,

குறிப்பாை

அபாயங்ைகள

ைாற்ற

வைற்பட்ட

ைாப்பீட்டு

ைாப்பாளிக்ைப்படுவகத

குறிக்ைிறது.
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கபாதுவாை,

சதவதத்கத
ீ

ஒவ்கவாரு ைாப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கும் அபாயத்தில் ஒரு
ஒதுக்ைீ டு

கசய்வதன்

மூைம்

இது

கசய்யப்படுைிறது.

ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ஏ-க்கு 60% பங்கு ைற்றும் ைாப்பீட்டு நிறுவனம் பிக்கு

60%

பங்கு

என்று

ஒதுக்ைப்பட்டு,

நிறுவனங்ைளால் ஏற்ைப்படும்.
ஈடுவைாரல்

தீர்வு

விஷயங்ைகளயும்

வழங்ைல்

இரண்டு

ைாப்பீட்டு

கபாதுவாை, ைாப்பீட்டு பாைிசி ைற்றும்

உட்பட,

கையாளும்

பாைிசி

பாைிசி

முன்னணி

கதாடர்பான

ைாப்பீட்டு

அகனத்து

நிறுவனைாை

ஏ

இருக்ை வவண்டும். ைாப்பீட்டு நிறுவனம் பி ஈடுவைாரல் வழங்ைைில் 40%
கதாகைகய நிறுவனம் ஏ-க்கு திருப்பி கசைகவ ஈடு கசய்யும்.

மறுைாப்பீ டு: ைாப்பீட்டாளர் பல்வவறு வகையான ைற்றும் அளவுைளில்
அபாயங்ைகள

ஏற்றுக்கைாள்ைிறார்.

எப்படி

அவர்

பல்வவறு

அபாயங்ைகள பாதுைாக்ை முடியும்? அவர் தனது அபாயங்ைகள ைற்ற

ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளிடம் ைீ ண்டும் ைாப்பீடு கசய்து இகத கசய்ைிறார்
ைற்றும்

இது

ைறுைாப்பீடு

என்று

அகழக்ைப்படுைிறது.

ைறுைாப்பீட்டாளர்ைள் உடன்படிக்கை என்று அகழக்ைப்படும் நிகையான
ைட்டகளைள் மூைம் ைற்ற ைாப்பீட்டாளர்ைளின் அபாயங்ைகள ஏற்ைிறார்

அல்ைது அகையத்துக்வைற்ற ைறுைாப்பீடு மூைம் வழக்கு அடிப்பகடயில்
தனித்தனியாை

ஏற்றுக்கைாள்ைிறார்

ைறுைாப்பீடு

உைைம்

முழுவதும்

கசய்யப்படுைிறது ைற்றும் இது அபாயத்கத பரந்ததாக்ைி உைகைங்கும்
பரப்புைிறது.
சுருக்ைம்
i)

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

வநாயுற்றல்

நிகை

அடிப்பகடயில்

உள்ளது

ைற்றும் வநாயுற்றல் நிகை ஒரு நபருக்கு வநாய் அல்ைது வியாதி
வரும் அபாயம் என வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது
ii)

ஏற்பளிப்பு அபாய வதர்வு ைற்றும் அபாய விகையிடுதைின் ஒரு
கசயல்முகற ஆகும்.
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iii)

அபாயம் ைற்றும் வணிைத்திற்கு நடுவில் சரியான சைநிகைகய
அகடய

ஏற்பளிப்பு

வதகவ

ைற்றும்

இதன்

மூைம்

வபாட்டித்திறனுடன் இருந்து நிறுவனத்திற்கு ைாபத்கதயும் தரைாம்.
iv)

ஒரு நபரின் வநாயுற்ற விைிதத்கத பாதிக்கும் ைாரணிைளில் சிை
வயது,

பாைினம்,

பழக்ைம்,

கதாழில்,

உடல்

அகைப்பு,

குடும்ப

வரைாறு, ைடந்த வநாய் அல்ைது அறுகவ சிைிச்கச, தற்வபாகதய
உடல்நை நிகை ைற்றும் வசிக்கும் இடைாை உள்ளன.
v)

ஏற்பளிப்பின்
வதர்கவ

வநாக்ைம்

தடுத்து

ைாப்பீட்டு

ைற்றும்

நிறுவனத்திற்கு

அபாயங்ைள்

எதிராை

ைத்தியில்

வகைப்பாடு ைற்றும் சைபங்கை உறுதி கசய்ய வவண்டும்.
vi)

எதிர்-

சரியான

முைவர் முதல் நிகை ஏற்பாளர் ஆவார் ஏகனனில் அவர் ைாப்பீடு
கசய்யப்படும்

வருங்ைாை

நிகையில் அவர் இருக்ைிபாப்
vii) ைாப்பீடின்

அடிப்பகட

நன்னம்பிக்கை

வாடிக்கையாளர்

கைாள்கைைளாை

ைாப்பீட்டுப்

பற்று,

கதரியும்

உள்ளகவ:

ஈட்டுறுதி,

சிறந்த

உன்னத

பங்ைளிப்பு,

பற்றுரிகை (Subrogation) ைற்றும் அண்கைக் ைாரணி
viii) ஏற்பளிப்பின்

முக்ைிய

ைருவிைளாை

உள்ளகவ:

ைடன்

முன்கைாழிவு

படிவம், வயது சான்று, நிதி ஆவணங்ைள், ைருத்துவ அறிக்கைைள்
ைற்றும் விற்பகன அறிக்கைைள்.

ix)

ைருத்துவ
ஒரு

ஏற்பளிப்பு

தனிநபரின்

உடல்நை

உடல்நை

ைாப்பீட்டிற்ைாை

நிகைகய

விண்ணப்பிக்கும்

தீர்ைானிக்ை

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைள் மூைம் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கசயல்முகற ஆகும்.
x)

முன்கைாழிபவர்

எந்த

ைருத்துவ

பரிவசாதகனயும்

வைற்கைாள்ள

வதகவயில்ைாத ஒரு கசயல்முகற ைருத்துவைற்ற ஏற்பளிப்பு
xi)

இது ஏற்பளிப்பில் ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட ஒரு கசயல்முகற ஆகும்.
இதில்

எண்சார்ந்த

அல்ைது

சதவத
ீ

ஆய்வுைள்

அபாயத்தின்

ஒவ்கவாரு கூறின் ைீ தும் கசய்யப்படுைிறது
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xii) கபற்ற தைவல்ைள் ைவனைாை ஆராயப்பட்டு, கபாருத்தைான அபாய
வகைைளின்ைீ ழ் வகைப்படுத்திய பின்னர் ஏற்பளிப்பு கசயல்முகற
முடிைிறது
xiii) குழு

ைாப்பீடு

சராசரிைளின்

கசய்யப்படுைிறது,
உறுப்பினர்ைளும்

விதியின்படி

ஒரு

முக்ைியைாை

ஏற்பளிப்பு

குழுவின்

அகனத்து

நிகையான

ஒரு

குழு

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டின்ைீ ழ்

ைாப்பளிக்ைப்படும் வபாது, வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட குழுவின் தனிநபர்ைள்
ைாப்பீட்டாளருக்கு எதிராை வதர்வு கசய்யமுடியாது.
சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ஏற்பளிப்பு

என்பது

கசயல்முகற ஆகும்.

அபாய

வதர்வு

ைற்றும்

அபாய

விகையிடுதல்

பதில் 2

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ஏற்பளிப்பில் உன்னத நன்னம்பிக்கை கைாள்கைகய ைாப்பீடு நிறுவனம்
ைற்றும் ைாப்பீடு கசய்பவரும் பின்பற்ற வவண்டும்

பதில் 3

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ைாப்பீட்டுப் பற்று
கசய்யும்

கசாத்தில்

நபருக்கு

ஏற்படைாம்

ைாப்பீடு கசய்யப்பட வவண்டிய கசாத்தில் ைாப்பீகட

ஏதாவது

உள்ள

நிதி

வசதம்

பற்கற

வநர்ந்தால்

குறிக்ைிறது

அவருக்கு

ைற்றும்
நிதி

அந்த

நஷ்டம்

பதில் 4
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
எண்ணியல்
ஆய்வுைள்

ைதிப்பீடு

முகறயில்

அபாயத்தின்

ஒவ்கவாரு

எண்சார்ந்த

கூறின்

ைீ தும்

அல்ைது

சதவத
ீ

கசய்யப்படுைிறது,

ைற்றும் ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் அது கசய்யப்படுவதில்கை
பதில் 5

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ஒரு

குழுவின்

அகனத்து

உறுப்பினர்ைளும்

ஒரு

குழு

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டின்ைீ ழ் ைாப்பளிக்ைப்படும் வபாது, வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட குழுவின்
தனிநபர்ைள் ைாப்பீட்டாளருக்கு எதிராை வதர்வு கசய்யமுடியாது.

ஊழியர்-முதைாளி குழுக்ைளுடன் கூடுதைாை, ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள்
இது

வபான்ற

ைாப்பீகட
ைற்றும்

பல்வவறு

வகையான

வழங்ைியுள்ளன:

சங்ைங்ைள்,

கதாழிற்

கதாழில்

சவைாதரத்துவ நிறுவனங்ைள்.

குழுக்ைளுக்கு
சங்ைங்ைள்,

சங்ைங்ைள்,

குழு

உடல்நைக்

அறக்ைட்டகளைள்

க்ளபுைள்

ைற்றும்

இதர

சுய-சதர்வு சைள்விைள்
சைள்வி 1

ஒரு தனிநபரின் வநாயுற்ற நிகைகய ைீ ழுள்ள எந்த ைாரணி பாதிக்ைாது?
I.

பால்

II.

ைணவன், ைகனவியின் வவகை

III.

பழக்ைங்ைள்

IV.

வசிக்கும் இடம்
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சைள்வி 2

ஈட்டுறுதி

கைாள்கை

படி, ைாப்பீடு

வழங்ைப்படும்.

கசய்தவருக்கு __________

பணம்

I.

ைாப்பீடு கதாகை அளவு வகர ஏற்பட்ட உண்கையான இழப்புக்ைள்

II.

உண்கையில்
கதாகை

III.

இரு

கசைவு

ைட்சிைளுக்கும்

நிகையான அளவு
IV.

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

இழப்புைளின் அளவு

அளவு

எதுவாை

இகடயில்
எதுவாை

இருந்தாலும்

ைாப்பீடு

ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட
இருந்தாலும்

ஒரு

உண்கையான

சைள்வி 3

ஏற்பாளருக்கு விண்ணப்பதாரர் பற்றிய தைவல்ைளுக்கு முதன்கையான
ஆதாரைாை இருப்பது அவரது ________________ உள்ளது.
I.

வயது சான்று ஆவணங்ைள்

II.

நிதி ஆவணங்ைள்

III.

முந்கதய ைருத்துவ பதிவவடுைள்

IV.

முன்கைாழிவு வடிவம்

சைள்வி 4

ஏற்பளிப்பு கசயைமுகற ___________________ வபாது
I.

முன்கைாழிபவரின்

உடல்நைம்

ைற்றும்

முடிைிறது.

தனிப்பட்ட

விவரங்ைள்

கதாடர்பான அகனத்து முக்ைியைான தைவல்ைளும் முன்கைாழிவு
படிவத்தில் வசைரிக்ைப்பட்டதும்
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II.

முன்கைாழிபவரின் அகனத்து ைருத்துவ பரிவசாதகனைள் ைற்றும்
வசாதகனைளும் முடிந்ததும்

III.

கபற்ற தைவல்ைள் ைவனைாை ஆராயப்பட்டு, கபாருத்தைான அபாய
வகைைளின்ைீ ழ் வகைப்படுத்திய பின்னர்

IV.

அபாய

வதர்வு

ைற்றும்

விகையிடுதலுக்கு

பின்னர்

முன்கைாழிபவருக்கு பாைிசி விநிவயாைிக்ைப்படும்வபாது.
சைள்வி 5

எண்ணியல்
தவறானது?
I.

ைதிப்பீடு

பற்றி

ைீ ழுள்ள

கூற்றுைளில்

எகவ

எண்ணியல் ைதிப்பீடு முகற பயிற்சி கபற்றவர்ைளின் உதவியுடன்
ஒரு

கபரிய

வழங்குைிறது.
II.

முகற

ைடினைான

வணிைத்கத

அல்ைது

சைாளிக்ை

சந்வதைைான

அதிைைான

வழக்குைளின்

வவைத்தில்

பகுப்பாய்வு

ைருத்துவ நடுவர்ைள் அல்ைது நிபுணர்ைள் இல்ைாைல் எண்ணியல்
புள்ளிைள் அடிப்பகடயில் சாத்தியம் இல்கை.
III.

இந்த முகற ைருத்துவ அறிவியைின் எந்த குறிப்பிட்ட அறிவும்
இல்ைாைல் நபர்ைளால் பயன்படுத்த முடியும்.

IV.

இது

கவவ்வவறு

ஏற்பாளர்ைளின்

முடிவுைளின்

இகடவய

நிகைத்தன்கைகய உறுதி கசய்ைிறது.
சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ஒருவரது கசாந்த வவகை அவரது வநாயுற்ற விைிதத்கத
ஒரு

முக்ைியைான

ைாரணியாகும்

ஆனால்

அது

அல்ைது ைணவரின் வநாயுற்ற நிகைகய பாதிக்ைாது

அவரது

பாதிக்கும்
ைகனவி
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பதில் 2

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ஈட்டுறுதி கைாள்கை படி, ைாப்பீடு கசய்தவருக்கு ைாப்பீடு கதாகை அளவு
வகர ஏற்பட்ட உண்கையான இழப்புைளுக்கு பணம் வழங்ைப்படும்.
பதில் 3

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ஏற்பாளருக்கு விண்ணப்பதாரர் பற்றிய தைவல்ைளுக்கு முதன்கையான
ஆதாரைாை
படிவைாை

தனிப்பட்ட

இருப்பது

உள்ளது.

அவரது

இதில்

விவரங்ைளின்

முன்கைாழிவு

முன்கைாழிபவரின்

அகனத்து

அல்ைது

விண்ணப்ப

உடல்நைம்

முக்ைியைான

ைற்றும்

விவரங்ைளும்

வசைரிக்ைப்படுைிறது.
பதில் 4

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
கபற்ற

தைவல்ைள்

வகைைளின்ைீ ழ்
முடிைிறது.

ைவனைாை

வகைப்படுத்திய

ஆராயப்பட்டு, கபாருத்தைான
பின்னர்

ஏற்பளிப்பு

அபாய

கசயல்முகற

பதில் 5

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
எண்ணியல் ைதிப்பீடு முகற மூைம் ைடினைான அல்ைது சந்வதைைான
வழக்குைளின் பகுப்பாய்வு சாத்தியைானது ஏகனனில் தரைான ைற்றும்
நிழற்று முகறயில் சந்வதைைான புள்ளிைளின்
அனுபவங்ைள் எண்ரீதியாை வழங்ைப்படுைிறது.

பற்றிய ைடந்த ைாை
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அத்தியாயம் 10
உடல்நைக் ைாப்பீடு ஈடுவைாரல்ைள்
அத்தியாய அைிமுைம்
இந்த

அத்தியாயத்தில், நாம்

நிர்வாை

கசயல்முகற,

உடல்நைக்

வதகவப்படும்

ைாப்பீட்டின்

ஈடுவைாரல்

ஆவணங்ைள்

ைற்றும்

ஈடுவைாரகை ஒதுக்ைி கவக்கும் கசயல்முகற ஆைியகவப் பற்றி
விவாதிப்வபாம். இகவ தவிர நாம் தனிநபர் விபத்து ைாப்பீட்டின்
ைீ ழ் கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல்ைள்

நிர்வாைம் ைற்றும்

TPAக்ைளின்

பங்கை புரிந்துகைாள்ளுதல் ஆைியவற்கறயும் பார்ப்வபாம்
ைற்பதற்ைான குறிக்வைாள்ைள்
1. ைாப்பீட்டில் உள்ள ஈடுசைாரல்ைளின் நிர்வாைம்
2. உடல்நலக் ைாப்பீ ட்டு ஈடுசைாரல்ைளின் நிர்வாைம்

3. உடல்நலக் ைாப்பீ டுைளில் உள்ள ஆவணப்படுத்துதல்
4. ஈடுசைாரல்ைகள ஒதுக்ைீ டு கேய்தல்

5. ஈடுசைாரல்ைள் நிர்வாைம் – தனிநபர் விபத்து

6. மூன்ைாம் தரப்பினர் நிர்வாைிைளின் பங்கு (TPA)

இந்த

அத்தியாயத்கத

ைற்ற

பிறகு, நீங்ைள்

இவற்கறச்

கசய்ய

முடியும்
i.

ைாப்பீட்டு ஈடுவைாரல்ைளில் உள்ள பல்வவறு பங்குதாரர்ைகள
விளக்குதல்

ii.

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

ஈடுவைாரல்ைள்

கையாளப்படுைின்றன என்பகத விவரித்தல்
iii.

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

ஈடுவைாரல்ைளின்

நிகறவவற்றலுக்கு

வதகவப்படும் பல்வவறு ஆவணங்ைகள விவாதித்தல்
iv.

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

வழங்ைப்படும்

எவ்வாறு

ஈடுவைாரல்ைகள

எப்படி

ஒதுக்ைீ டு கசய்வது என்பகத விளக்குதல்
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v.
vi.

தனிநபர் விபத்து ஈடுவைாரல்ைகள விவாதித்தல்

TPAக்ைளின் வைாட்பாடு ைற்றும் பங்ைிகன புரிந்துகைாள்ளுதல்

A. ைாப்பீட்டில் உள்ள ஈடுசைாரல்ைளின் நிர்வாைம்
ைாப்பீடு என்பது ஒரு ‘உறுதிகமாழி’ ைற்றும் பாைிசி என்பது அந்த
உறுதிகைாழிக்ைான

‘ோட்ேி’

என்பகத

நன்கு

புரிந்துகைாள்ள

வவண்டும். ஒரு ைாப்பீடு கசய்யும் நிைழ்வின் சம்பவம் பாைிசியின்

ைீ ழ் ஈடுவைாரைாை ைாறுவது அந்த உறுதிகைாழியின் உண்கையான
வசாதகனயாகும்.

ைாப்பீட்டாளார்

கசயல்படுைிறார்

என்பது

உறுதிகைாழிைகள

எந்த

என்பதன்

ைதிப்பீட்டு

மூைம்

அந்த

அளவிற்கு

எந்த

ைாப்பீட்டின்

சிறப்பாை

ைதிப்பிடப்படுைின்றது.

ைாரணிைளில்

ஒன்று

அளவிற்கு

நன்றாை

ஈடுவைாரல்

தக்ைகவக்ைின்றது

ைாப்பீட்டின்

ைாப்பீட்டு

ஈடுவைாரலுக்கு பணைளிக்கும் திறன் ஆகும்.

முக்ைிய

நிறுவனத்தின்

1. ஈடுசைாரல் கேயல்முகையில் உள்ள பங்குதாரர்ைள்
ஈடுவைாரல்ைள் எப்படி கையாளப்படுைின்றன என்பகத விளக்ைைாை
ைாணும்

முன்,

ஈடுவைாரல்

கசயல்முகறயில்

ஆர்வமுள்ள

தரப்பினர்ைள் யார் என்பகத நாம் புரிந்துகைாள்ள வவண்டும்.

படம் 1 -ஈடுசைாரல் கேயல்முகையில் உள்ள பங்குதாரர்ைள்
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வாடிக்கையாளர்

ைாப்பீட்கட வாங்கும் நபர் என்பவர் முதல்

பங்குதாரர் ைற்றும் ‘ஈடுவைாரகை கபறுபவர்’
ஆவார்.
ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் உரிகையாளர்ைள்
‘ஈடுவைாரல்ைளின் கசலுத்துநர்ைளாை’
இருப்பதால் ஒரு கபரிய பங்கைப்

உரிகமயாளர்ைள்

கபற்றுள்ளனர். ஈடுவைாரல்ைள்

பாைிசிதாரர்ைளின் நிதிைகளப் பூர்த்தி

கசய்திருந்தாலும் கூட, கபரும்பாைான
நிகைகைைளில், அவர்ைள்தான்

உறுதிகைாழிகயக் ைாப்பாற்றும்
கபாறுப்புள்ளவர்ைள் ஆவார்ைள்.
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ஒரு ைாப்பீட்டு நிறுவனத்திற்குள் உள்ள

ைற்றும் அகனத்து ைாப்பீடாளர்ைளிடவய
உள்ள ஏற்பாளர்ைள் ஈடுவைாரல்ைகள
ஏற்பாளர்ைள்

புரிந்துகைாள்ளுதல்ைள் ைற்றும்

தயாரிப்புைகள வடிவகைத்தல், பாைிசி
விதிமுகறைள், நிபந்தகனைள்,
விகையிடுதல் வபான்றகவைகள

முடிவுகசய்தல் ஆைியவற்றிற்ைான
கபாறுப்கபக் கைாண்டுள்ளனர்,

ஒழுங்குபடுத்துபவர் (இந்திய ைாப்பீட்டு
ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வளர்ச்சி

ஆகணயம்) பின்வரும் வநாக்ைத்தில் ஒரு
முக்ைிய பங்குதாரர்:
ஒழுங்குபடுத்துபவர்



ைாப்பீட்டுச் சூழைில்

ஒழுங்குமுகறகய நிகைநிறுத்துதல்


பாைிசிதாரர்ைளின் நைகன
பாதுைாத்தல்



ைாப்பீட்டாளர்ைளின் நீண்டைாை
கபாருளாதார நைத்கத
உறுதிகசய்தல்

மூன்ைாம் தரப்பு
நிர்வாைிைள்

உடல்நைக் ைாப்பீட்டு ஈடுவைாரல்ைகள
கசயல்முகறப்படுத்தும் வசகவ

ைத்தியஸ்தர்ைள் மூன்றாம் தரப்பு

நிர்வாைிைள் என அறியப்படுைின்றனர்.
ைாப்பீட்டு முைவர்ைள் / தரைர்ைள்
ைாப்பீட்டு
முைவர்ைள் /
தரைர்ைள்

பாைிசிைகள ைட்டும் விற்பது

ைட்டுைில்ைாைல், ஒரு ஈடுவைாரைின்வபாது
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வசகவயளிக்ை
வவண்டும் எனவும்

எதிர்பார்க்ைப்படுைிறார்ைள்.
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வாடிக்கையாளர் ஒரு இைகுவான

ஈடுவைாரல் அனுபவத்கதப் கபறுவகத,
குறிப்பாை கராக்ைைில்ைா ைருத்துவைகனச்

வழங்குநர்ைள் /

மருத்துவமகனைள்

வசர்க்கைகய வழங்ை ைருத்துவைகன
ைாப்பீட்டாளரின் TPAவின் குழுவில்
இருக்கும்வபாது, அப்படிப்பட்ட
அனுபவத்கதப் கபறுவகத
உறுதிகசய்ைிறார்ைள்.

எனவவ

ஈடுவைாரல்ைகள

ஈடுவைாரல்ைள்

கதாடர்பாை

வநாக்ைங்ைகளயும்

சிறப்பாை
இந்த

கையாளுவது

ஒவ்கவாரு

கையாளுவதாகும்.

என்பது

பங்குதாரர்ைளின்

அவத

சையம்

இந்த

வநாக்ைங்ைளில் சிை ைற்றவற்றுடன் முரண்படுவதும் நடக்ைைாம்.
1.
பங்கு

ைாப்பீட்டு

கதாழிற்துகற
உடல்நைக்

நிறுவனத்தில்

தரவின்படி

ைாப்பீட்டின்

–

இழப்பு

ஈடுசைாரல்ைள்

“பல்வவறு
விைிதம்

நிர்வாைத்தின்

ைாப்பீட்டாளர்ைளின்

65%-ைிருந்து

120%-க்கும்

அதிைைாை ைாறுபடைாம், சந்கதயின் கபரும்பான்கை பகுதி 100%ற்கு

அதிைைான

இழப்பு

விைிதத்தில்

இயங்குைின்றன”.

கபரும்பாைான நிறுவனங்ைள் உடல்நைக் ைாப்பீட்டு வணிைத்தில்
இழப்புைகள உண்டாக்குைின்றன.

இதற்கு அர்த்தம், நிறுவனம் ைற்றும் பாைிசிதாரர்ைளுக்கு சிறந்த
பைன்ைகள தர, ைிைச்சிறப்பான ஏற்பளிப்பு நகடமுகறைள் ைற்றும்
ஈடுவைாரல்ைளின்

திறனுள்ள

நிர்வாைம்

கைக்கைாள்ளும் ஒரு முக்ைியத் வதகவ இங்குள்ளது.

ஆைியவற்கற

சுய-பரீட்கே 1

பின்வருபகவைளில் எது ைாப்பீட்டு ஈடுவைாரல் கசயல்முகறயில்
உள்ள ஒரு பங்குதாரர் இல்கை?
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I. ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்ைள்
II. ைனித வள துகற

III. ஒழுங்குபடுத்துபவர்
IV. TPA

2. உடல்நலக் ைாப்பீட்டு ஈடுசைாரல்ைளின் நிர்வாைம்
1.

உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் உள்ள சவால்ைள்

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டின்

புரிந்துகைாள்வது

குறிப்பிடத்தக்ை

முக்ைியைானதாகும்.

அம்சங்ைகள

ஆழைாை

இதனால்

உடல்நை

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

ஈடுவைாரல்ைகள சிறப்பாை கையாள முடியும். அகவயாவன:
i.

கபரும்பாைான

பாைிசிைள்

ஈட்டுறுதிக்ைானகவ
விஷயம்

ஒரு

ஆகும்,

ைனிதன்

ைாப்பீடுைளில்

ii.

இந்தியா

சிைிச்கச

வடிவகைப்புைகள

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

ைற்ற

பிரச்சிகனைகள

கைாண்டு

புதுகையான

இது

சிைர்

சிைிச்கசக்ைாை

இருப்பதற்கும்,

தனிநபரால்,

தங்ைள்

அளவுக்கு

வவறு

ைவகைப்படாைல்
ஒரு

வகை

பின்-கதாடர்வுக்ைாை,

ைிைவும்

ைவனத்துடன்
பற்றி

கசய்யப்படும்

எதிர்வநாக்ைப்படாத

ைற்றும்

ைற்றும்

வழிவகுக்ைின்றது.
iii.

இது

வழங்குைின்றது.

உடல்நைைின்கை
அவற்கறப்

ஆவார்.

உணர்வுப்

உடல்நைைின்கைைளின்

அதிைைான

ைாப்பீடு

சாதாரணைாை

கவளித்வதான்றும்
வருைின்றது.

இங்வை

ஒரு

சிைர்

இருப்பதற்கும்
கபருநிறுவன

அகைப்பு வபான்ற ஒரு குழு அல்ைது ஒரு வங்ைி வபான்ற
ஒரு

சில்ைகற

வாங்ைப்படைாம்.
விற்பகனப்

விற்பகன

தயாரிப்பு

கபாருளாைவும்,

ஒரு

அகைப்பு
பக்ைம்

ைற்கறாரு

முைைாை

நிகையான
பக்ைம்

வாடிக்கையாளரின் வதகவைகள திருப்தி கசய்யும் வகையில்
வடிவகைக்ைப்பட்டும்

விற்ைப்படுவதற்கு

இது

வழிவகுக்ைின்றது.
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iv.

பாைிசியின் ைீ ழ் ஒரு ஈடுவைாரகை கசயைாற்றச் கசய்வதற்கு,
உடல்நைக்

ைாப்பீடானது

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

கசய்யப்படும் கசயகைப் கபாறுத்திருக்ைின்றது. இருப்பினும்,
அதன் இருப்புநிகை, சிறப்பியல்பு, சிைிச்கச முகறைள், பில்
கசய்யப்படும்

முகறைள்

ைருத்துவர்ைள்,

அறுகவசிைிச்கச

நிபுணர்ைள் அல்ைது ைருத்துவைகனைள் வபான்ற அகனத்து
உடல்நை

ஆைியவற்றில்

வசகவ

கபரிய

வழங்குநர்ைளின்

ைட்டணங்ைள்

வித்தியாசம்

உள்ளதால்

ஈடுவைாரல்ைகள அணுகுவது ைிைவும் ைடினைாைிறது.
v.

உடல்நை பராைரிப்பு பிரிவு என்பது ைிை வவைைாை வளர்ந்து
வரும்

ஒன்றாகும்.

கதாடர்ந்து

புதிய

ஏற்படுவது

வழிவகுத்துள்ளது.

வநாய்ைள்

புதிய

இதற்ைான

ைற்றும்

சிைிச்கச

நிகைகைைள்

முகறைளுக்கு

எடுத்துக்ைாட்டுைள்

நுண்துகள

அறுகவசிைிச்கசைள், வைசர் அறுகவசிைிச்கசைள் வபான்றகவ
ஆகும்.
vi. இந்த

அகனத்துக்

ைாரணிைகளயும்

விட

ைனித

உடகை

தரநிர்ணயப்படுத்த முடியாது எனும் உண்கை ஒரு முற்றிலும்
புதிய

பரிைாணத்கதச்

உடல்நைைின்கைக்ைான
இரண்டு

நபர்ைள்

ஒவர

கவவ்வவறு

வசர்க்ைின்றது.

ைாதிரியான
விதைாை

ஒவர

சிைிச்கசக்கு

பதிைளிக்ைைாம்

அல்ைது கவவ்வவறு சிைிச்கசைள் வதகவப்படைாம் அல்ைது
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ைாை அளவுைள் ைாறுபடைாம்.
உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

அப்படிப்பட்ட

பிரிவு

துரிதைான

எண்ணிக்கையிைான

வவைைாை

வளர்ச்சியின்
தயாரிப்புைள்

வளர்ந்து
சவால்
ஆகும்.

வருைின்றது.
அதிை

அளவு

சந்கதயில்

நூற்றுக்ைணக்ைான உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் தயாரிப்புைள் உள்ளன.
வைலும் ஒரு நிறுவனத்திற்குள்வளவய பை கவவ்வவறு விதைான
தயாரிப்புைகளக் ைாண முடியும். ஒவ்கவாரு தயாரிப்பும் ைற்றும்
அதன்

ைாறுபாட்டு

கபற்றுள்ளன,

தயாரிப்பும்

எனவவ

ஒரு

தனக்ைான

ஈடுவைாரகைக்

சிறப்புத்தன்கைகய
கையாளும்

முன்

அவற்கற ஆய்வு கசய்யும் வதகவ உள்ளது.
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உடல்நைக்
கைாண்டு

ைாப்பீட்டுத்

வந்துள்ளது

துகறயின்
–

வளர்ச்சி

ஒரு

பை

நிறுவனம்

சவால்ைகளக்
சில்ைகற

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 100,000 உடல்நை பாைிசிைகள விற்ைிறது
எனில், இந்த பாைிசிைளின் ைீ ழ் 300,000 உறுப்பினர்ைள் இருந்தால்,

குகறந்தபட்சம் 20,000 ஈடுவைாரல்ைளுக்கு வசகவயளிக்ை தயாராை
இருக்ை

வவண்டும்!

ஈடுவைாரல்
உடல்நைக்

கராக்ைைில்ைா

வசகவ

ஈடுவைாரல்

துகறகய

நிகறவவற்றம்

ைாப்பீட்டு

ஆைியவற்றின்

ஒரு குறிப்பிடத்தக்ை சவாைாை இருக்ைின்றது.
வழக்ைைாை

இந்தியாவில்

எழுதப்படும்

ைற்றும்

வவைைான

எதிர்பார்ப்பினால்,

ஒழுங்குபடுத்துவது

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைள் நாட்டுக்குள் எங்வைனும் கசய்யப்படும் ைருத்துவைகனச்
வசர்க்கைகய
குழு

ைாப்பு

வைாரப்படும்

கசய்ைின்றது.

ஈடுவைாரகை

ஈடுவைாரல்ைகள

புரிந்துக்கைாள்ள

கையாளும்

நாட்டிற்குள்

ைகடபிடிக்ைப்படும் நகடமுகறைகள புரிந்துகைாள்ள வவண்டும்.

உடல்நை ைாப்பீட்டு வைைாளர் நிபுணத்துவம், அனுபவம் ைற்றும்
அவருக்கு ைிகடக்கும் பல்வவறு ைருவிைகள பயன்படுத்து இந்த
சவால்ைகள சைாளிப்பார்.
இறுதி

பகுப்பாய்வில்,

ைற்றும்

தன்னுகடய

உடல்நைைின்கையின்,
அழுத்தத்திற்கு
அளிக்ைின்றது.

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

ைற்றும்

உடல்ரீதியான

உள்ளாகும்

நபருக்கு

தன்

வதகவயில்

உள்ள

குடும்பத்துகடய

ைற்றும்

உதவிய

ைனரீதியான
திருப்திகய

ேிைப்பான ஈடுசைாரல் நிர்வாைம் ேரியான சநரத்தில் ேரியான
நபருக்கு ேரியான ஈடுசைாரல் அளிப்பகத உறுதி கேய்ைின்ைது.
2.

உடல்நலக் ைாப்பீ ட்டின் ஈடுசைாரல் கேயல்முகை

ஒரு ஈடுவைாரல் ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தாவைா அல்ைது ைாப்பீட்டு
நிறுவனத்தால்

அதிைாரைளிக்ைப்பட்ட

ஒரு

மூன்றாம்

தரப்பு

நிர்வாைியின் (TPA) வசகவைள் மூைைாைவவா கசய்யப்படைாம்.
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ஒரு

ஈடுவைாரல்

ைாப்பீட்டாளர்

வநரத்திைிருந்து

பாைிசி

வழிவய

ஈடுவைாரல்

/

TPA-விடம்

கதரிவிக்ைப்படும்

விதிமுகறைளின்படி

பணம்

கசலுத்தப்படும் வநரம் வகர, நன்கு வகரயறுக்ைப்பட்ட படிைளின்
உடல்நை

ைடந்து

கசல்ைின்றது,

அகவ

ஒவ்கவான்றும் தனக்ைான முக்ைியத்துவத்கத கபற்றுள்ளது.
ைீ வழ

விளக்ைப்பட்டுள்ள

வியாபாரத்தின்

கசயல்முகறைள்

கபரும்பகுதிகய

உடல்நைக்

உருவாக்கும்

ைாப்பீட்டு

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு (ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை) ஈட்டுறுதி தயாரிப்புைளின்
குறிப்பிட்ட கதாடர்புைளுடன் உள்ளன.
நிகையான

பைன்

உடல்நைைின்கை
வபான்றவற்றின்
கசயல்முகற

கராக்ைைில்ைா

ைீ ழ்

தயாரிப்பு
அல்ைது

வசதியுடன்

ஈட்டுறுதி

இருக்ைைாம்:
i.

ஒரு

பாைிசியின்

ைடுகையான

கராக்ை

ஈடுவைாரலுக்ைான

ஆதரிக்ைப்படும்

வராத

ைிைவும் ஒத்திருக்ைைாம்,
ஒரு

தினசரி

வரும்

ைற்றும்

அல்ைது

ைீ ழ்

கபாது

ஆவணங்ைள்,

தயாரிப்புைகளத்

வரும்

தயாரிப்பு

தவிர்த்து,

ஈடுவைாரல்

இதுவாை

கராக்ைமில்லா ஈடுசைாரல்
வாடிக்கையாளர் அனுைதிப்பு அல்ைது சிைிச்கச சையத்தில்
கசைவுைளுக்கு பணம் கசலுத்துவதில்கை. வகையகைப்பு
ைருத்துவைகன
ஒப்புதைின்
வைலும்

ைாப்பீட்டாளர்/TPAவின்

அடிப்பகடயில்

பின்னர்

வசகவைகள

ஈடுவைாரைின்

ஒரு

முன்-

வழங்குைின்றது

நிகறவவற்றத்திற்ைாை

ைாப்பீட்டாளர்/TPAவிடம் ஆவணங்ைகள சைர்ப்பிக்ைின்றது.
ii.

பணம் திரும்பப்கபைல் ஈடுசைாரல்
வாடிக்கையாளர்
வைற்கைாள்வார்,

தன்

கசாந்தப்

பிறகு

பணத்தில்

அனுைதிக்ைப்பட்ட

கசைவுைகள
ஈடுவைாரல்
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கதாகைக்ைாை

ைாப்பீட்டாளர்/TPAவிடம்

ஈடுவைாரகை

தாக்ைல் கசய்வார்.
இரண்டு நிகைைளிலும், அடிப்பகடப் படிைள் ஒவர ைாதிரியாை
இருக்கும்.

படம் 2: ஈடுசைாரல் கேயல்முகை விரிவாை பின்வரும் படிைகள
உள்ளடக்குைின்ைது (மிைச்ேரியான வரிகேயில் இல்கல)
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i)

கதரிவிப்பு

ஈடுவைாரல்

கதரிவிப்பு

என்பது

வாடிக்கையாளர்

ைற்றும்

ஈடுவைாரல் குழுவுக்கு இகடவயயான முதல் கதாடர்பு நிைழ்வாகும்.
வாடிக்கையாளர்
கபறத்

அல்ைது

தான்

ஒரு

திட்டைிட்டுள்ளகத
குறிப்பாை

ஒரு

ைருத்துவைகனச்

நிறுவனத்திற்கு

ைருத்துவைகனயில்

வசர்க்கைகயப்

கதரிவிக்ைைாம்

அவசரநிகையில்
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அனுைதிக்ைப்படும்வபாது, ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை நடந்த பின்
கதரிவிப்பு வைற்கைாள்ளப்படைாம்.
சைீ பைாைம்

வகர,

ஒரு

ஈடுவைாரலுக்ைான

கதரிவிப்பு

ஒரு

சம்பிரதாயைாை இருந்தது. இருப்பினும் சைீ பைாை ைாப்பீட்டாளர்ைள்
முடிந்தவகர

சீக்ைிரைாை

ஈடுவைாரல்

அகழப்கப

கசய்யுைாறு

வற்புறுத்தத் கதாடங்ைியுள்ளனர். வழக்ைைாை இது திட்டைிடப்பட்ட
அனுைதிப்பு
கதரிவிப்பு

என்றால்

வதகவப்படும்

ைருத்துவைகனச்

ைருத்துவைகனச்
வைலும்

வசர்க்கைக்கு

ஒரு

பின்

வசர்க்கைக்கு

அவசரநிகை

24

ைணி

முன்

என்றால்,

வநரத்திற்குள்

கதரிவிப்பு வதகவப்படும்.
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை பற்றிய தைவகை சரியான வநரத்தில்
கதரிவிப்பது

வாடிக்கையாளரின்

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

உண்கையானது என்பகதயும் உறுதிப்படுத்தவும், ஆள்ைாறாட்டம்
அல்ைது

வைாசடி

எதுவுைில்கை

சையங்ைளில்

ைட்டணங்ைகள

என்பகதயும்

வபரம்

ைாப்பீட்டாளர்/TPAவிற்கு உதவுைின்றது.
முன்கூட்டிய

கதரிவிப்பு

சைர்ப்பிக்ைப்பட்டு
கதாகைநைல்

என்பது

ைற்றும்

மூைம்

‘ஒரு

வைலும்

வபசவும்

ைடிதம்

எழுதப்பட்டு,

அங்ைீ ைரிப்பட்டகத’

கதரிவிக்ைப்படுைின்றது.

சிை

அல்ைது

தைவல்

கதாடர்பு

ைற்றும் கதாழிற்நுட்பத்தில் உள்ள வளர்ச்சிைள் மூைம், இப்வபாது
கதரிவிப்பானது

24

ைணி

ைாப்பீட்டாளர்ைள்/TPAக்ைளால்

வநரமும்

நடத்தப்படும்

திறந்திருக்கும்

அகழப்பு

கையங்ைள்

வழியாை அல்ைது இகணயம் ைற்றும் ைின்னஞ்சல் வழியாைவும்
சாத்தியைாை உள்ளது
ii) பதிவு
ஒரு

ஈடுவைாரகை

அகைப்பிற்குள்
வநரத்திலும்

பதிவு

நுகழக்கும்

கசய்தல்

ைண்டறியக்கூடிய

ைற்றும்
ஒரு

என்பது

ஈடுவைாரகை

ஈடுவைாரகை

வைற்வைாள்

எந்த

எண்கண

உருவாக்கும் கசயல்முகறயாகும். இந்த எண் ஈடுவைாரல் எண்,
ஈடுவைாரல்

வைற்வைாள்

எண்

அல்ைது

ஈடுவைாரல்

ைட்டுப்பாட்டு
369

எண்

என

நிறுவனத்தின்

அகழக்ைப்படுைிறது.
அகைப்பு

கசயல்முகறப்படுத்தும்

ைற்றும்

கசயல்முகறைளின்

அடிப்பகடயில் ஈடுவைாரல் எண் எண்ைளாைவவா அல்ைது எண்எழுத்து ைைகவயாைவவா இருக்ைைாம்.

பதிவு கசய்தல் ைற்றும் ஒரு வைற்வைாள் எண்கண உருவாக்குதல்
ஆைியகவ

வழக்ைைாை

ஈடுவைாரல்

அகழப்கப

கபற்ற

பின்,

ைற்றும் சரியான பாைிசி எண் ைற்றும் ைாப்பீடு கபறுபவர்ைளின்
விவரங்ைள் கபாருந்திய பின் கசய்யப்படும்.

ஒரு ஈடுவைாரல் அகைப்பில் பதிவு கசய்யப்பட்ட பின், அதற்ைான
ஒரு ஒதுக்ைீ டும் ைாப்பீட்டாளரின் ைணக்குைளில் அவத வநரத்தில்
உருவாக்ைப்படும்.

அகழப்பு/பதிவு

கசய்தல்

சையத்தில்,

துல்ைியைான ஈடுவைாரல் கதாகை அல்ைது ைணக்ைீ டு கதரியாைல்
வபாைைாம். ஆரம்ப ஒதுக்ைீ ட்டுத் கதாகை என்பது ஒரு நிகையான
ஒதுக்ைீ டு
அளவின்
அல்ைது

ஒதுக்ைீ டு

(கபரும்பாலும்

அடிப்பகடயில்

வரைாற்றுரீதியான

எதிர்ப்பார்க்ைப்படும்

இருக்கும்)

ைடன்பாடு

அதற்வைற்றவாறு

திருத்தப்படும்.
iii.

சராசரி

ஆகும்.

கதாகை

ஈடுவைாரல்

ைணக்ைிடப்பட்ட
கதரிந்த

பின்,

வைல்வநாக்ைிவயா/ைீ ழ்வநாக்ைிவயா

ஆவணங்ைகள உறுதிப்படுத்துதல்

ஒரு

ஈடுவைாரல்

பதிவு

கசய்யப்பட்ட

கசயல்முகறப்படுத்தலுக்கு

பின்,

வதகவப்படும்

அடுத்த

படி

அகனத்து

ஆவணங்ைகளயும் கபற்றுக்கைாண்டகத சரிபார்ப்பது ஆகும்.

கசயல்முகறப்படுத்தபடும் ஒரு ஈடுவைாரலுக்கு பின்வருபகவ ைிை
முக்ைியைான வதகவைளாை ைருதப்படுைின்றது:

1. உடல்நைைின்கையின் ஆவணச் சான்று
2. வழங்ைப்பட்ட சிைிச்கச

3. உள்வநாயாளி ைாை அளவு
4. ஆய்வறிக்கைைள்

5. ைருத்துவைகனக்கு ைட்டப்பட்ட கதாகை
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6. சிைிச்கசக்ைான கூடுதல் ஆவைாசகன
7. உள்வள

கபாருத்தப்படுபகவ

கசலுத்துதல் சான்றுைள்

ஆவணங்ைகள

உறுதிப்படுத்துதல்

கசயல்முகறப்படுத்துபவர்
பட்டியகை

சரிபார்க்கும்

பின்பற்றுைின்றது.

அப்படிப்பட்ட

வபான்றகவக்ைான

ஈடுவைாரல்
ஒரு

கபரும்பாைான

சரிபார்ப்புப்

பணம்

பட்டியல்ைகள

சரிபார்ப்புப்

நிறுவனங்ைள்

ஆவண

கசயல்முகறப்படுத்துதைின் பகுதியாை கவத்துள்ளன.

விடுபடும் ஆவணங்ைள் இந்த நிகையில் கதரிவிக்ைப்படும் – இந்த
சையத்தில்

சிை

கசயல்முகறப்படுத்தல்ைள்

ைருத்துவைகனயால்

வாடிக்கையாளர்

சைர்ப்பிக்ைப்படாவிட்டால்,

நிறுவனங்ைள்

முதைில்

கூர்ந்தாய்கவ

நிகறவு

கூடுதல்

/

கபரும்பாைான

தைவல்ைளுக்ைாை

வைாரிக்கை

கசய்யப்படும் முன் சைர்ப்பிக்ைப்பட்ட அகனத்து ஆவணங்ைளின்
கசய்யும்,

இதனால்

வாடிக்கையாளர்

அகசௌைரியப்படுவதில்கை.
பில் விவரங்ைகளப் பதிவு கேய்தல்

iv.

பில்ைிங் என்பது ஈடுவைாரல் கசயல்முகறப்படுத்தல் சுழற்சியின்
ஒரு முக்ைியைான பகுதியாகும். வழக்ைைான உடல்நைக் ைாப்பீடு
பாைிசிைள் பல்வவறு தகைப்புைளின் ைீ ழ் குறிப்பிட்ட வரம்புைளுடன்
சிைிச்கசயில்

வைற்கைாள்ளப்பட்ட

ஈட்டுறுதியளிக்கும்

கசைவுைளுக்ைாை வழங்ைப்படுைின்றன. நிகையான முகற என்பது
சிைிச்கசக் ைட்டணங்ைகள இவ்வாறு வகைப்படுத்துவதாகும்:


பதிவு

ைற்றும்

வசகவக்

ைட்டணங்ைள்

உள்ளிட்ட

அகற,

தங்கும் வசதி ைற்றும் கசவிைிப் பணி கசைவுைள்.


ICU ைற்றும் ஏவதனும் தீவிர சிைிச்கச கசயல்பாடுைளுக்ைான
ைட்டணங்ைள்.



அறுகவ சிைிச்கசக் ைட்டணங்ைள், ையக்ைைருந்து, இரத்தம்,
பிராணவாயு,
சிைிச்கச

அறுகவ

சிைிச்கசக்

உபைரணங்ைள்,

கபாருட்ைள்,

வநாயறிதல்

ைட்டணங்ைள்,

ைருந்துைள்

கபாருட்ைள்

ைற்றும்

ைற்றும்

அறுகவ

ைருந்துப்

எக்ஸ்-வர,
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கசயற்கை சிறுநீர் பிரித்கதடுப்பு, வவதிச்சிைிச்கச, ைதிர்வச்சு
ீ
சிைிச்கச,
ைற்றும்

இதயமுடுக்ைி

கசைவு,

அறுகவசிைிச்கசயின்

கசயற்கை

ஒரு

கைைால்ைள்

பகுதியாை

ஏவதனும்

ையக்ைைருந்து

நிபுணர்,

வைற்கைாள்ளப்பட்ட ைருத்துவ கசைவுைள்.


அறுகவ

சிைிச்கச

நிபுணர்,

ைருத்துவர்ைள், ஆவைாசைர்ைள், நிபுணர்ைளின் ைட்டணங்ைள்.



ைருத்துவ ஊர்தி ைட்டணங்ைள்.
இரத்தப்

பரிவசாதகன,

எக்ஸ்-வர,

ஸ்வைன்ைள்

வபான்றவற்கற உள்ளடக்கும் ஆய்வு ைட்டணங்ைள்


ைருந்துைள் ைற்றும் ைருந்துப் கபாருட்ைள்.

வாடிக்கையாளரால்
தகைப்புைளின்
கசய்யப்படும்,

சைர்ப்பிக்ைப்படும்

உள்ள

இதனால்

ஆவணங்ைள்

தைவல்ைகள

வசைரிக்ை

ஈடுவைாரல்ைளின்

இந்த
ஆய்வு

நிகறவவற்றல்

துல்ைியத்தன்கையுடன் கசய்யப்பட முடியும்.
ைருத்துவைகனைளின் பில்ைிங் முகறைகள தரநிர்ணயப்படுத்தும்
முயற்சிைள்

எடுக்ைப்பட்டு

ைருத்துவைகனயும்

பில்ைிங்

வந்தாலும்,

ஒவ்கவாரு

கசய்வதற்ைாை

கவவ்வவறு

முகறகய பயன்படுத்துவது சாதாரணைானதாகும், வைலும் இதில்
எதிர்வநாக்ைப்படும் சவால்ைளாவன:



வசகவ ைட்டணங்ைள் அல்ைது உணவு வபான்ற சிை பணம்
கசலுத்தப்படாதகவைகள
உள்ளடக்ைைாம்.



ஒற்கற

பில்

அகற

கவவ்வவறு

தகைப்புைகள

ைட்டணங்ைள்

உள்ளடக்ைைாம்

அல்ைது ஒரு கபரும் பில் அகனத்து ஆய்வுைள் அல்ைது
அகனத்து ைருந்துைளுக்ைாை இருக்ைைாம்.


தரநிர்ணயப்படுத்தப்படாத
எ.ைா.

கசவிைிப்பணி

கபயர்ைள்

ைட்டணங்ைளாை அகழப்படுதல்.

பயன்படுத்தப்படுதல்

ைட்டணங்ைகள

–

வசகவ
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“அவத

வபான்ற

கசைவுைள்”

ைட்டணங்ைள்”,
வபான்ற

“வைலும்

பை”,

வார்த்கதைகள

“துகண
பில்ைில்

பயன்படுத்துதல்.
பில்ைிங்
அதன்

கதளிவாை

விரிவான

இல்ைாதவபாது,

விவரத்கத

கசயல்முகறப்படுத்துபவர்

அல்ைது

கூடுதல்

தைவல்ைகள

வைட்ைைாம், அதன் மூைம் வகைப்படுத்தல் ைற்றும் ஏற்புத்திறன்
பற்றிய சந்வதைங்ைள் தீரும்.
இந்த

பிரச்சிகனகய

வடிவகைப்பு
பட்டியகை

தீர்க்ை, தரநிர்ணயப்படுத்தியுள்ள

ைற்றும்

கதாகை

கபற்றிருக்கும்

கசலுத்தப்படாத

உடல்நைக்

பில்ைளின்

கபாருட்ைளின்

ைாப்பீடு

தரநிர்ணய

வழிைாட்டுதல்ைகள ஐஆர்டிஏ வழங்ைியுள்ளது
சபக்சைஜ் ைட்டணங்ைள்
பை

ைருத்துவைகனைள்

சிைிச்கசக்ைாை

கைாண்டுள்ளன.

குறிப்பிட்ட

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட

தரநிர்ணயப்படுத்தும்

இது

வபக்வைஜ்

சிைிச்கச

ைருத்துவைகனயின்

வநாய்ைளுக்ைான
ைட்டணங்ைகள

கசயல்முகறகய

திறன்

ைற்றும்

வளங்ைளின் பயன்பாடு ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் இருக்கும்.
சைீ பைாைங்ைளில்,

சிைிச்கசக்ைாைவும்,

விருப்பைான

வைலும்

கசயல்முகறைளின்

RSBY

வபக்வைஜ்

கசய்யப்பட்டகவயாை இருக்ைின்றது.

வழங்குநர்

கூட்டகைப்பில்

கசைவு

முன்-முடிவு

வபான்ற

நிகைைளிலும்,

பை

உதாரணம்
i)

இதய

ைருத்துவ

வபக்வைஜ்ைள்:

ஆஞ்சிவயாைிராம்,

ஆஞ்சிவயாபிளாஸ்டி, CAPG அல்ைது திறந்த முகற இதய
அறுகவசிைிச்கச வபான்றகவ.

ii) ைைளிர்

ைருத்துவ

வபக்வைஜ்ைள்:

இயற்கைப்

சிவசரியன் பிரசவம், ைருப்கப நீக்ைம் வபான்றகவ.

பிரசவம்,
373

iii) எலும்புமூட்டு ைருத்துவ வபக்வைஜ்ைள்
iv) ைண் ைருத்துவ வபக்வைஜ்ைள்
அறுகவ

சிைிச்கசக்கு

ஏற்படும்

கூடுதல்

அடிப்பகடயில்

பிறைான

கசைவுைள்

அவற்கற

விட

சிக்ைல்ைளின்

ைாரணைாை

உண்கையான

கசைவுைள்

அதிைைாை

கசைவுைள்

வைற்கைாள்ளப்பட்டிருந்தால், அகவ தனியாை வசூைிக்ைப்படும்.

வபக்வைஜ்ைள் உள்ளடங்ைிய கசைவின் நிச்சயத்தன்கை ைற்றும்
கசயல்முகறைளின்

தரநிர்ணயம்

ஆைிய

பைன்ைகள

கபற்றுள்ளது, எனவவ இம்ைாதிரியான ஈடுவைாரல்ைள் கையாள
எளிதானகவயாகும்.
v) ஈடுசைாரல்ைளின் குைியீடுப்படுத்தல் (coding)

பயன்படுத்தப்படும் ைிை முக்ைியைான குறியீடுத் கதாகுப்பு உைை

சுைாதார நிறுவனைான (WHO) மூைம் உருவாக்ைப்பட்ட ேர்வசதே
சநாய்ைள் வகைப்பாடு (International Classification of Diseases codesICD) குைியீடுைள் ஆகும்.
ICD

ஒரு

பதிவுகசய்ய

தரநிர்ணயப்படுத்தப்பட்ட
பயன்படுத்தப்படும்

உடல்நைைின்கைக்கு
கசயல்முகறைகள

முகறயில்
அவத

சிைிச்கசயளிக்ை

பதிவுகசய்ய

வநாகய

தற்வபாகதய

சையம்,

கசய்யப்படும்

கேயல்முகை

ைகலச்கோற்ைள் (Current Procedure Terminology -CPT) குைியீடுைள்
வபான்ற கசயல்முகற ஒழுங்குமுகறைளும் உள்ளன.
ைாப்பீட்டாளர்ைள்

குறியீடுைகள

சார்ந்து

நடப்பது

அதிைரித்து

வருைின்றது வைலும் ைாப்பீட்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வளர்ச்சி

ஆகணயத்தின் (ஐஆர்டிஏஐ) ஒரு பகுதியான, ைாப்பீட்டு தைவல்
கசயைைம்

(IIB),

அம்ைாதிரியான

தைவல்ைகள

பகுப்பாய்வு

கசய்யக்கூடிய ஒரு தைவல் வங்ைிகய கதாடங்ைியுள்ளது.
vi) ஈடுசைாரகல கேயல்முகைப்படுத்துதல்
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உடல்நைக் ைாப்பீட்டு பாைிசிகய படித்தால் அது ஒரு வர்த்தை
ஒப்பந்தைாை கதரிந்தாலும், அது ஒரு ஈடுவைாரகை எப்வபாது
கசலுத்தப்படைாம் ைற்றும் எந்த அளவிற்கு கசலுத்தப்படைாம்
என்பகத

வகரயறுக்கும்

உள்ளடக்ைியிருப்பகத

ைருத்துவ

ைாட்டுைின்றது.

எந்த

ஒரு

கசாற்ைகள
ைாப்பீட்டு

பாைிசியிலும், ஈடுவைாரல் கசயல்முகறப்படுத்துதைின் கையம்,
இரண்டு முக்ைிய வைள்விைளுக்கு பதிைளிப்பதில் இருக்ைின்றது:
I. அளிக்ைப்படக்கூடிய ஈடுவைாரல் பாைிசியின் ைீ ழ் உள்ளதா?
II. ஆம் எனில், நிைர கசலுத்துத் கதாகை எவ்வளவு?
இந்த

ஒவ்கவாரு

வைள்விக்கும்

பதில்

கதரிய,

வழங்ைப்பட்ட

பாைிசியின் ஏராளைான விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள்
ைற்றும்

ஒரு

வகையகைப்பு

வைற்கைாள்ளப்பட்டால்

ைருத்துவைகனயில்

ைருத்துவைகனயுடன்

சிைிச்கச

ஒப்புக்கைாண்ட

ைட்டணங்ைள் ஆைியவற்கற புரிந்துகைாள்ள வவண்டும்.

ஒரு ஈடுசைாரலின் ஏற்புத்திைன்
ஒரு

உடல்நை

ஈடுவைாரகை

ஏற்ை

பின்

நிகைகைைள்

திருப்திைரைாை இருக்ை வவண்டும்
i. மருத்துவமகனச்
ைாப்பீட்டு

சேர்க்கை

பாலிேியின்

ைீ ழ்

கேய்யப்பட்ட
ைாப்பு

உறுப்பினர்

கேய்யப்பட்டிருக்ை

சவண்டும்
இது

பார்க்ை

ைற்றும்

எளிதாை

வதான்றினாலும்,

ைருத்துவைகனச்

ஆைிவயாரின்

கபாருந்தாைல்

கபயர்ைள்

இருக்கும்

இதற்கு ைாரணம்:

வசர்க்கை

(வைலும்

பை

ைாப்பீடு

கபறுபவர்

கசய்யப்பட்ட

நபர்

நிகைைளில், வயதும்)

சூழ்நிகைைகள

நாம்

பார்க்ைிவறாம்.
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பாைிசியின் ைீ ழ் ைாப்பீடு கபறுபவரும் ைற்றும் ைருத்துவைகனச்
வசர்க்கை

கசய்யப்பட்ட

நபரும்

ஒருவவர

என்பகத

உறுதி

கசய்து கைாள்வது முக்ைியைானதாகும். இந்த வகை வைாசடி
உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் ைிைவும் பரவைாை ைாணப்படுைின்றது.
ii. ைாப்பீட்டு ைால வகரக்குள் சநாயாளியின் அனுமதிப்பு
iii. மருத்துவமகன
நபர்

அனுைதிக்ைப்பட்டுள்ள

அனுைதிக்ைப்பட்டுள்ள
வஹாம்”

-ஆை

ைருத்துவைகன

“ைருத்துவைகன

இருக்ை

பாைிசியின்

ைீ ழ்

அல்ைது

நர்சிங்

சிைிச்கசகய

ைாப்பு

வவண்டும்,

இல்கைகயன்றால்

ஈடுவைாரலுக்கு பணைளிக்ைப்படாது.
iv. வட்டில்
ீ
தங்ைி ேிைிச்கே
சிை

பாைிசிைள்

கசய்யும்

வஹாைில்
தாண்டிய

வட்டில்
ீ

அதாவது

தங்ைி

கபறும்

சாதாரணைாை

வதகவப்படும்

ஒரு

ைாைத்திற்ைாை

ைருத்துவைகன/நர்சிங்

வநாய்க்ைாை

இந்தியாவில்

பாைிசியில்

பின்வரும்

வட்டு
ீ

சிைிச்கச

நிகைகைைளில்

நிகைகை

கசய்யப்பட்டால்,

இருந்தால்

பணைளிக்ைப்படும்:
 வநாயாளியின்

ைாப்பு

நாட்ைகள

வட்டிவைவய
ீ

எடுக்ைப்படும் சிைிச்கசகய ைாப்பு கசய்யும்,
ஒரு

3

அவகர

ைட்டுவை

ைருத்துவைகன/நர்சிங்

வஹாைிற்கு நைர்த்திக் கைாண்டு கசல்ை முடியாதது வபான்ற
நிகைகையில் உள்ளது அல்ைது

 அங்வை

தங்கும்

வநாயாளிகய

வசதி

பற்றாக்குகறயாை

ைருத்துவைகன/

கைாண்டு கசல்ை முடியாது.

நர்சிங்

உள்ளதால்
வஹாைிற்கு

v. மருத்துவமகனச் சேர்க்கையின் ைால அளவு
உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

உள்வநாயாளியாை

24

பாைிசிைள்

ைணி

வழக்ைைாை

வநரத்திற்கும்

ஒரு

அதிைைான
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ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைகய ைாப்பு கசய்யும். எனவவ இந்த

நிபந்தகன பூர்த்தி கசய்யப்பட்டிருந்தால், அனுைதிப்பு ைற்றும்
கவளிவயறுதைின் வததி ைற்றும் வநரம் ஆைியவற்கற குறிப்பது
முக்ைியைாகும்.

சட-சைர் அதாவது பைல்சநர ேிைிச்கேைள்
உடல்நைப்

வளர்ச்சிைள்

பராைரிப்பு

முன்னதாை

ைருத்துவைகனச்

துகறயில்

உள்ள

சிக்ைைான

வசர்க்கை

கதாழிற்நுட்ப

ைற்றும்

நீண்ட

வதகவப்பட்ட

பை

கசயல்முகறைளின் எளிகைப்படுத்தலுக்கு வழிவகுத்துவிட்டது.
எனவவ

ஏராளைான

அதிைைான

கசயல்முகறைள்

ைருத்துவைகனச்

24 ைணி

வசர்க்கை

வநரத்திற்கும்

வதகவப்படாதவாறு

வட-வைர் அடிப்பகடயில் கசய்யப்படுைின்றன.
கபரும்பாைான

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட
இருக்கும்,

இது

வட-வைர்

வபக்வைஜ்

கசயல்முகறைள்
ைட்டண

கசைவுைளில்

முன்-

அடிப்பகடயில்

நிச்சயத்தன்கைக்கு

வழிவகுக்ைின்றது.
vi. OPD
ஒரு

புறவநாயாளியாைவும்

கசய்யும்

சிை

சிைிச்கச/ஆவைாசகனைகள

பாைிசிைள்,

வழக்ைைான

ைாப்பு

ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை ைாப்பீட்டுத் கதாகைகய விட குகறவாை உள்ள ஒரு
குறிப்பிட்ட ைாப்பீட்டுத் கதாகைக்கு உட்படும்.
OPD-ன்
பணம்

ைீ ழான

ைாப்புகற

திரும்பப்கபறுதல்

பாைிசிைளுக்ைிகடவய

வபான்றகவைளுக்கு,

24

ைாறுபடும்.

ைணி

வநர

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை உட்பிரிவு கபாருந்துவதில்கை.
vii. ேிைிச்கே கேயல்முகை/ேிைிச்கே வரிகே
ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

வழக்ைைாை

அவைாபதி

முகறயிைான சிைிச்கசயுடன் இகணந்திருக்கும். இருப்பினும்
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வநாயாளி

ைீ ழ்ைாண்பகவ

வபான்ற

ைற்ற

முகறைகளயும் வைற்கைாண்டிருக்ைைாம்:


சிைிச்கச

யுனானி

 சித்த ைருத்துவம்
 வஹாைிவயாபதி
 ஆயுர்வவதம்

 வநச்சுவராபதி வபான்றகவ

கபரும்பாைான

பாைிசிைள்

இந்த

சிைிச்கசைகள

விைக்குைின்றன, சிை பாைிசிைள் இந்த சிைிச்கசைளில் ஒன்று
அல்ைது அதற்கு வைற்பட்டகவைகள உப வரம்புைளுடன் ைாப்பு
கசய்ைின்றது.

viii. ஏற்ைனசவ உள்ள சநாய்ைள்
வகரயகை

ஏற்ைனசவ

உள்ள

சநாய்ைள்

என்பது

“திட்டவட்டமாய்

கதரிந்திருந்தாலும் அல்லது கதரியாவிட்டாலும் நிறுவனத்திடம்
எடுத்துள்ள

உடல்நல

பாலிேிக்கு

முன்னுள்ள
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மாதங்ைளுக்குள் ைாப்பீடு கபறுபவருக்கு ஏதாவது அைிகுைிைள்
அல்லது அகடயாளங்ைள் இருந்து மற்றும்/அல்லது சநாயைிதல்
கேய்யப்பட்டால்

ஆசலாேகன/ேிைிச்கே

மற்றும்/அல்லது

கபற்ைிருக்கும்

ஏசதனும்

மருத்துவ

நிகலகம,

சநாய் அல்லது ைாயம் அல்லது கதாடர்பான நிகலகம(ைள்)”
எனபகதக் குைிக்ைின்ைது.

ஏற்ைனவவ உள்ள வநாகய விைக்குவதற்ைான ைாரணம் ஒரு
நிச்சயத்தன்கைகய

ைாப்பீட்டின்

ைீ ழ்

ைாப்பு

கசய்யப்பட

முடியாது எனும் அடிப்பகட ைாப்பீட்டுக் வைாட்பாடுைள் ஆகும்.
இருப்பினும்,

இந்த

ைடினைானது.

வைலும்

நிகைகைகயப்

வைாட்பாட்டின்
நபர்

பயன்பாடு

ைாப்பீடு

கபற்றிருந்தாரா

கசய்யும்

என்பகதக்

ைிைவும்
சையத்தில்

ைண்டறிய
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அறிகுறிைள்

ைற்றும்

சரிபார்ப்கப

இது

சிைிச்கசயின்

ஒரு

உள்ளடக்குைின்றது.

உடல்நைைின்கைைளின்

ைாை

அளவு

முகறயான
ைருத்துவர்ைள்

பற்றிய

வவறுபட்ட

ைருத்துக்ைகள கூறைாம் என்பதால், எந்த ஒரு ஈடுவைாரகையும்
ைறுப்பதற்கு இந்த நிபந்தகனகய கசயல்படுத்தும் முன், வநாய்
முதல்முகற

வதான்றியவபாது

அளிக்ைப்படும்

ைருத்கத

ைவனத்தில் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட வவண்டும்.
உடல்நைக்

ைாப்பீட்டின்

பரிணாை

வளர்ச்சியில்,

நாம்

இந்த

விைக்ைில் இரண்டு திருத்தங்ைகள ைண்டுள்வளாம்.
 முதைில் இருப்பது, குழு ைாப்பீட்டிற்ைானது, இதில் கைாத்த
குழு

நபர்ைளும்

இல்ைாைல்

ைாப்பீடு

கசய்யப்படும்
அரசுப்

ைாப்பீட்டாளருக்கு

குழு

எதிராை

எந்த

கசய்யப்படுைிறார்ைள்.

பாைிசிைள்

உதாரணைாை

பணியாளர்ைள், வறுகைக்வைாட்டிற்கு

அகனத்துக்

குடும்பங்ைள்,

ஒரு

கபரிய

வதர்வும்
ைாப்பீடு

அகனத்து

ைீ வழ

உள்ள

கபருநிறுவன

குழுவின் அகனத்து பணியாளரின் குடும்பங்ைள் வபான்றகவ
ஒரு

ஒற்கறக்

இந்த

பாைிசிைள்

குடும்பம்

முதல்

முகற

ைாப்பீடு

கசய்வதுடன் ஒப்பிடும்வபாது சாதைைாை நடத்தப்படுைின்றன.
அவ்வப்வபாது

விைக்ைிற்கு

வபாதுைான

விகை உருவாக்ைத்துடன், விைக்ைிகன நீக்குைின்றன.

 இரண்டாவது திருத்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட ைாை அளவிைான
கதாடர்ச்சியான

ைாப்புகறக்குப்

பிறகு

ஏற்ைனவவ

உள்ள

உடல்நைைின்கைைள் ைாப்பு கசய்யப்படுவதாகும். இது ஒரு
நிகைகை

குறிப்பிட்ட
அகத

ஒரு

ஒரு

ைாை

நபருக்கு

இருந்தாலும்

அளவிற்கு

கூட, அது

ைாணப்படவில்கை

நிச்சயத்தன்கையாை

ைருத

ஒரு

என்றால்,

முடியாது

எனும்

வைாட்பாட்கட பின்பற்றுைின்றது.
ix.

கதாடக்ைக் ைாத்திருப்புக் ைாலம்

ஒரு

வழக்ைைான

நாட்ைளுக்குப்

உடல்நைக்

பிறகு

ைட்டுவை

ைாப்பீட்டு

பாைிசி

கதாடக்ை

உடல்நைைின்கைைகள

30

ைாப்பு
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கசய்ைின்றது

(விபத்து

கதாடர்பான

வசர்க்கைத் தவிர).
அவதவபால்,

இம்ைாதிரியான

ைருத்துவைகனச்

உடல்நைைின்கைைளின்

பட்டியல்ைள் உள்ளன:



ைண்புகர,





புற்றல்ைாத சுக்ைிை



விகரவக்ைம்,
ீ



எலும்புக்

உருப்கபருக்ைம்,




ைருப்கப நீக்ைம்,

குடைிறக்ைம்,

ைாற்றகற

அழற்சி,

புகர,



மூைவநாய்,

முழங்ைால் / இடுப்பு
மூட்டு ைாற்று
வபான்றகவ

இகவ

ஒரு

கதாடக்ைக்

ைாை

அளவிற்கு

ைாப்பு

கசய்யப்படுவதில்கை, அது குறிப்பிட்ட ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின்
தயாரிப்கபப் கபாறுத்து ஒரு வருடைாைவவா அல்ைது இரண்டு
வருடங்ைளாவவா
இருக்ைைாம்.

ஈடுவைாரகை

அல்ைது

அதற்கும்

கசயல்முகறப்படுத்துபவர்

அதிைைாைவவா

உடல்நைைின்கை

இகவைளில் ஒன்றாை இருக்ைிறதா ைற்றும் அனுைதிக்ைப்படும்
நிகைகைக்குள் இருக்ைின்றதா என்பகத சரிபார்க்ை எவ்வளவு

ைாைம் நபர் ைாப்பு கசய்யப்பட்டிருக்ை வவண்டும் என்பகதயும்
அகடயாளம் ைாண்பார்.
x. விலக்ைீ டுைள்
பாைிசி

விைக்ைீ டுைளின்

கதாகுப்கபயும்

பட்டியைிடுைின்றது,

அகத கபாதுவாை இவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படைாம்:
 ைைப்வபறு

வபான்ற

பைன்ைள்

(இது

சிை

ைட்டுவை ைாப்பு கசய்யப்படுைிறது என்றாலும்).

பாைிசிைளில்

 புறவநாயாளி ைற்றும் பல் ைருத்துவச் சிைிச்கசைள்.
380

 HIV,,

ஹார்வைான்

ைருத்தரிப்புத்திறன்

சிைிச்கச,
சிைிச்கச,

உடல்பருை

அழகு

சிைிச்கச,

சிைிச்கசைள்

வபான்ற

ைாப்பு கசய்யும் வநாக்ைத்தில் இல்ைாத உடல்நைைின்கைைள்.
 ஆல்ைஹால்/வபாகத

ைருந்து

உபவயாைத்தால்

ஏற்பட்ட

வநாய்ைள்.

 இந்தியாவிற்கு கவளிவயயான ைருத்துவ சிைிச்கச.
 அதிை

அபாயைான

கசயல்பாடுைள்,

ைதிரியக்ை ைாசுைள்.

 அனுைதிப்பு

தற்கைாகை

முயற்சி,

பரிவசாதகனைள்/ஆய்வுைள்

உபவயாைத்திற்ைானது ைட்டுவை.
இப்படிப்பட்ட

வழக்குைளில்,

விளக்குவது

ஈடுவைாரல்ைகள

முக்ைியைானதாகும்,
துல்ைியைானதாை

சூழ்நிகைைகள

கையாள்பவருக்கு

இதனால்

இருக்கும்,

குறிப்பாை
ைிை

நிபுணர்

வைலும்

ைருத்து

எதிர்க்ைப்பட்டால்,

ஒரு

சட்ட நீதிைன்றத்தின் கூர்ந்தாய்வில் நிகைத்து நிற்ைமுடியும்.
xi. ஈடுசைாரல்ைள்

கதாடர்பான

இணக்ைம்.

ஈடுவைாரல்
கசய்யப்பட
ைாப்பீட்டு

நிபந்தகனைளுடனான

கசய்யப்படும்வபாது
வவண்டிய

பாைிசி

ைாப்பீடு

குறிப்பிட்ட

கபறுபவரால்

நடவடிக்கைைகளயும்

வகரயறுக்ைிறது,

அவற்றில்

சிை

ஈடுவைாரலுக்ைான ஏற்புத்திறனுக்கு முக்ைியைானதாை இருக்கும்.
கபாதுவாை இது இவற்றுடன் கதாடர்புகடயது:
 குறிப்பிட்ட

ைாைத்திற்குள்

முன்னதாைவவ
பார்த்துள்வளாம்.
நிறுவனத்கத

கதரிவிப்பின்
பாைிசி

அகடய

குறிப்பிட முடியும்.

 ஒரு

ஈடுவைாரல்

குறிப்பிட்ட

ஆவணங்ைகள சைர்ப்பித்தல்.

–

நாம்

முக்ைியத்துவத்கதப்

அம்ைாதிரியான

வவண்டிய

ைாை

கதரிவிப்பு

ஒரு

ைாை

அளவிற்குள்

கதரிவிப்பு

அளகவ

ஈடுவைாரல்
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 தவறான தைவல்ைள், தவறான விவரிப்பு அல்ைது அடிப்பகட
உண்கைைகள அறிவிப்படாதது ஆைியவற்றில் ஈடுபடாைல்
இருத்தல்

xii. கேலுத்தப்படக்கூடிய

இறுதி

முடிவு கேய்தல்

ஈடுசைாரல்

கதாகைகய

ஈடுவைாரகை ஏற்றுக்கைாண்ட பின், அடுத்த படி கசலுத்தப்படும்
ஈடுவைாரல் கதாகைகய முடிவு கசய்வதாகும். இகத ைணக்ைிட
கசலுத்தப்படும்
ைாரணிைகள

ைாரணிைளாவன:
i)

பாலிேியின்

ஈடுவைாரல்

நாம்

கதாகைகய

புரிந்துகைாள்ள

ைீ ழ்

ைாப்பீட்டுத் கதாகை

உள்ள

முடிவு

கசய்யும்

வவண்டும்.

உறுப்பினருக்கு

இந்த

ைிகடக்கும்

பாைிசிைள் தனிநபர் ைாப்பீட்டுத் கதாகையுடன் வழங்ைப்பட்டுள்ள
அவத

சையத்தில்,

வழங்ைப்படுைின்றன,
முழுகைக்கும்

சிை

இதில்

கபயர்ச்சி

கபயர்ச்சி

ைாப்பீட்டுத்

அடிப்பகடயிலும்

கதாகை

அடிப்பகடயில்

குடும்பம்

ைிகடக்ைின்றது

ஆனால் நபர் ஒன்றிற்கு ஒரு வரம்புடன் வழங்ைப்படுைின்றன.
ii) ஏற்ைனசவ

ஏசதனும்

ஈடுசைாரல்

வழங்ைப்பட்ட

பின்,

பாலிேியின் ைீ ழ் நபருக்ைாை இருப்பிலுள்ள மீ தி ைாப்பீட்டுத்
கதாகை:

ஏற்ைனவவ

கசலுத்தப்பட்ட

ஈடுவைாரல்ைகள

ைழித்த

பிறகு

இருப்பிலுள்ள ைீ தி ைாப்பீட்டுத் கதாகைகய ைணக்ைிடும்வபாது,
ைருத்துவைகனைளுக்கு
கராக்ைைில்ைா

ஏவதனும்

பின்னர்

அதிைாரைளிப்பும்

எடுத்துக்கைாள்ளப்பட வவண்டும்.

வழங்ைப்பட்ட

ைவனத்தில்

iii) உப வரம்புைள்
கபரும்பாைான பாைிசிைள் அகற வாடகை வரம்பு, கசவிைிப்
பணி

ைட்டணங்ைள்

வபான்றவற்கற

ைாப்பீட்டுத்

கதாகையின்
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ஒரு

சதவதைாைவவா
ீ

வரம்பாைவவா

அல்ைது

குறிப்பிடுைின்றன.

நாகளான்றுக்ைான
அம்ைாதிரியான

ஒரு

வரம்புைள்

ஆவைாசைர் ைட்டணம், அல்ைது ைருத்துவ ஊர்தி ைட்டணங்ைள்
வபான்றகவைளுக்கும் பின்பற்றப்படக் கூடும்.
iv) உடல்நலமின்கமக்ைான தனிப்பட்ட ஏசதனும் வரம்புைள்
உள்ளதா என ேரிபார்த்தல்

பாைிசியானது
வபான்ற

ைைப்வபறு

ைற்ற

ைாப்புக்ைாை

வநாய்ைளுக்ைாை

அல்ைது

ஒரு

குறிப்பிட்ட

அல்ைது ைாப்புகறகய குறிப்பிடைாம்.
v) திரள்

ஊக்ைத்கதாகைக்கு

இல்கலயா என ேரிபார்த்தல்

ைாப்பீடு

கபறுபவர்

இதய

கதாகை

தகுதியுள்ளதா

ஏவதனும்

வநாய்

அல்லது

ஈடுவைாரல்

இல்ைாத

ஊக்ைத்கதாகைக்கு தகுதியானவரா என சரிபார்க்ைவும் (ைாப்பீடு
கபறுபவர்

ஈடுவைாரல்

முந்கதய

வருடங்ைளில்

எகதயும்

தன்

பாைிசியிைிருந்து

கபற்றிருக்ைாவிட்டால்).

ஈடுவைாரல்

இல்ைாத ஊக்ைத்கதாக்கை அவ்வப்வபாது கூடுதல் ைாப்பீட்டுத்
கதாகையின்

வடிவில்

வரும்,

கபறுபவரின்

ைாப்பீட்டுத்

முடிவில்

இது

வநாயாளி/ைாப்பீடு

கதாகைகய

அதிைரிக்ைின்றது.

முந்கதய

வருட

கதரிவிக்ைப்பட்ட

ைணக்ைில்

எடுத்துக்கைாள்ளப்படாது

என

ஈடுவைாரல்ைள்

சிை

திரள் ஊக்ைத்கதாகை தவறாை குறிப்பிடப்படைாம்.

சையங்ைளில்

vi) வரம்புைளுடன் ைாப்பு கேய்யப்படும் மற்ை கேலவுைள்:
ைற்ற வரம்புைளும் இருக்ைைாம், எ.ைா. சிைிச்கச ஆய்வுவவத
ைருந்துைளின் ைீ ழ் வைற்கைாள்ளப்பட்டிருந்தால், வழக்ைைாை அது
ஒரு

ைிைவும்

உடல்நைப்

பரிவசாதகன

வருடங்ைளுக்குப்
ைட்டும்

குகறந்த

பிறகு

இருக்கும்.

வரம்கபவய

கசைவுைள்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

ைருத்துவைகன

கைாண்டிருக்கும்.

பாைிசியின்
வரம்பு

கராக்ை

நான்கு

வகரக்கும்

கசலுத்துத்

கதாகையும் நாகளான்றுக்ைான வரம்கபப் கபற்றிருக்கும்.
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vii) இகண-கேலுத்துத் கதாகை
இது சாதாரணைாை பணம் கசலுத்தப்படும் முன் ைதிப்பிடப்பட்ட
ஈடுவைாரைின்

ஒரு

நிகையான

சதவதம்
ீ

ஆகும்.

இகண-

கசலுத்துப் பணம் வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட சூழ்நிகைைளில் ைட்டுவை
கபாருந்தும்படியும்

இருக்ைைாம்

ஈடுவைாரல்ைளுக்ைானது

–

ைட்டும்,

ஈடுவைாரல்ைளுக்ைானது

கபற்வறார்

ைைப்வபறு

ைட்டும்,

இரண்டாவது

ஈடுவைாரைிைிருந்து ைட்டும் அல்ைது ஒர் குறிப்பிட கதாகைக்கு
அதிைைாை உள்ள ஈடுவைாரல்ைளில் ைட்டும்.
கசலுத்தப்படும்

கதாகை

சரிகசய்யப்படும்

இந்த

முன்பு,

கபாருட்ைளுக்ைான
ைணக்ைிடுைின்றது.

நிைர

வரம்புைளுக்கு

கதாகை

ஏற்ப

கசலுத்தப்பட்டாத

தள்ளுபடிைகள

ஈடுவைாரல்

கதாகை

ஒரு உடல்நலக் ைாப்பீ ட்டில் உள்ள கதாகை-கேலுத்தப்படாத

கபாருட்ைள்
ஒரு

உடல்நைைின்கைைகள

குணப்படுத்துவதில்

ஆகும்

கசைவுைகள இவ்வாறு வகைப்படுத்தைாம்:



சிைிச்கசக்ைான கசைவுைள் ைற்றும்
பராைரிப்பிற்ைான கசைவுைள்.

ஒரு

உடல்நைைின்கைகய

கசைவுைள்
சாதாரண

அகனத்தும்

கதாடர்புகடய

குணப்படுத்துவதற்கு

ைருத்துவச்

வசதிைகள

கசைவுைள்

ஆகும்
ைற்றும்

உள்ளடக்குைின்றது.

கூடுதைாை, ஒரு ைருத்துவைகனயில் ைிைவும் வசதியாைவவா
அல்ைது

கசாகுசாைவவா

கூட

வைற்கைாள்ளப்படும் கசைவுைளும் இருக்ைைாம்.
ஒரு

வழக்ைைான

உடல்நைைின்கைகய
ைவனிக்ைின்றது

உடல்நைக்

வைலும்

ைாப்பீட்டு

பாைிசி

ஒரு

குறிப்பிட்டிருந்தால்

தவிர

குணப்படுத்துவதற்ைான
சிறப்பாை

இருப்பதற்ைாை

கசைவுைகள
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கசாகுசு

வசதிக்ைான

கூடுதல்

கசைவுைள்

ைட்டணம்,

ஆவணைாக்ைல்

கசலுத்தப்படக்கூடியகவ அல்ை.
இந்த

கசைவுைகள

பதிவு

ைட்டணங்ைள் வபான்ற சிைிச்கசயில்ைா ைட்டணங்ைள் என்றும்
ைற்றும்

சிைிச்கசக்கு

கபாருட்ைளுக்ைான (எ.ைா.

வநரடியாை

உள்வநாயாளி

கதாடர்புகடய

ைாைைட்டத்தின்வபாது

புரத நிரப்பிைள் சிறப்பாை பரிந்துகரக்ைப்படுைின்றன) கசைவுைள்
என வகைப்படுத்தைாம்.
முன்னதாை

ஒவ்கவாரு

TPA/ைாப்பீட்டாளர்

கதாகை-கசலுத்தப்படாத

தன்

கசாந்த

கபாருட்ைளின்

பட்டியகைக்

வழிைாட்டுதல்ைளின்

ைீ ழ்

கைாண்டிருந்தன, இப்வபாது அது ஐஆர்டிஏஐ உடல்நைக் ைாப்பீடு
தரநிர்ணய

தரநிர்ணயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இறுதி

ஈடுவைாரல்

கசலுத்தும்

கதாகைகய

வரிகசமுகற பின்வருைாறு:

முடிவு

கசய்யும்

அட்டவகண 2.1
அகற

வாடகை,

நிபுணர்

ைட்டணம்

வபான்ற

படி 1 தகைப்புைளின் ைீ ழ் உள்ள அகனத்து பில்ைள் ைற்றும்
விகைப்பட்டியல்ைகள பட்டியைிடவும்.
ஒவ்கவாரு

தகைப்பின்

படி 2 கசய்யப்பட்டுள்ள

கதாகை

ைீ ழும்

கபாருட்ைகள ைழிக்ைவும்.

படி 3

ஈடுவைாரல்

கசலுத்தப்படாத

ஒவ்கவாரு கசைவு தகைப்பிற்ைாைவும் கபாருத்தைான
ஏவதனும் வரம்புைகள கசயல்படுத்தவும்.

கைாத்த கசலுத்தப்படும் கதாகைகய முடிவு கசய்யவும்

படி 4 வைலும்

அது

கைாத்தக்

ைாப்பீட்டுத்

இருக்ைின்றதா என சரிபார்க்ைவும்.
கசலுத்தப்படும்

படி 5 கசய்ய

நிைர

அதிைிருந்து

ஈடுவைாரல்

ஏவதனும்

கதாகைகயக் ைழிக்ைவும்.

கதாகைக்குள்

கதாகைகய

முடிவு

இகண-கசலுத்துத்
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xiii. ஈடுசைாரல் கேலுத்துதல்
கசலுத்தப்படும் ஈடுவைாரல் கதாகைகய முடிவு கசய்த பின்,
நிகைகைைளுக்கு

ஏற்றவாறு

வாடிக்கையாளரிடம்

அல்ைது

ைருத்துவைகனயிடம் பணம் கசலுத்தப்படும். அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட

ஈடுவைாரல் கதாகை நிதி / ைணக்குைளின் கசயல்பாட்டிற்ைாை
ஆவைாசிக்ைப்படும்

வைலும்

பணம்

கசலுத்துதல்

ைாவசாகை

மூைைாைவவா அல்ைது வாடிக்கையாளரின் வங்ைிக் ைணக்ைிற்கு
ஈடுவைாரல்

பணத்கத

கசய்யப்படும்.

ைருத்துவைகனயிடம்
அவசியைான

பணம்

வரிைட்டணம்

ைட்டப்படும்.
பணம்

கசலுத்துதல்

கையாளப்பட்டால்,

ைாப்பீடாளர்ைளிகடவய
பற்றிய

பரிைாற்றுதல்

ஒரு

கசலுத்தப்பட்டால்,
கசலுத்தப்படும்

மூன்றாம்

பணம்

தரப்பு

ைாறுபடைாம்.

நிர்வாைியால்

கசயல்முகற

TPAக்ைளின்

விரிவான

ஏவதனும்

பணத்திைிருந்து

கசலுத்துதல்

ைிைவும்

வழங்ைப்படும்.

மூைைாைவவா

கசயல்பாடு

விளக்ைம்

பின்னர்

அகைப்பில் உள்ள பணம் கசலுத்துதல் பற்றிய விவரங்ைகள

புதுப்பித்தல் வாடிக்கையாளர் வைாரிக்கைைகள கையாளுவதில்
ைிை

இன்றியகையாததாை

இருக்ைின்றது.

வழக்ைைாை

இந்த

விவரங்ைள் அகழப்பு கையங்ைள் / வாடிக்கையாளர் வசகவக்
குழு மூைம் சிஸ்டத்தில் பைிர்ந்துகைாள்ளப்படுைின்றது.
பணம்

கசலுத்தப்பட்ட

நிகறவவற்றப்பட்டதாை
ைத்தியஸ்தர்ைள்,

ைருதப்படும்.

பிறகு,

நிறுவனத்தின்

வாடிக்கையாளர்ைள்

ஆைிவயாருக்கு

ைற்றும்

நிகறவவற்றப்பட்ட

ஈடுவைாரல்

நிர்வாைம்,

ஐஆர்டிஏஐ

ஈடுவைாரல்ைளின்

எண்ணிக்கை ைற்றும் கதாகைக்ைான அறிக்கைைள் குறிப்பிட்ட
ைாைத்திற்கு

ஒருமுகற

கசலுத்தப்பட்ட
கதாகை,

%

முகறயாை

கதாகை,

ஈடுவைாரல்ைகள

அனுப்பப்பட

சதவதத்தில்
ீ

நிகறவவற்ற

வவண்டும்.

கசலுத்தப்படாத

எடுத்துக்கைாண்ட
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சராசரி

ைாை

அளவு

வபான்றவற்கற

நிகறவவற்றப்பட்ட

ஈடுவைாரல்ைளின் வழக்ைைான பகுப்பாய்வு உள்ளடக்குைின்றது.
xiv. சதகவப்படும்

ஆவணங்ைள்

குகைபாட்கட கையாளுதல்

ஒரு

ஈடுவைாரகை

ஆவணங்ைளின்
அகவயாவன:

கூடுதல்

கூர்ந்தாய்வு

முக்ைிய

வதகவப்படுைின்றது.

குறிப்புைளுடனான

சுருக்ைவுகர,

தைவல்ைளின்

கசயல்முகறப்படுத்தலுக்கு

பட்டியைின்

 அனுைதிப்புக்

/

கவளிவயறுதல்

 ஆதரவளிக்கும் ஆய்வறிக்கைைள்,
 பல்வவறு பகுதிைளாை பிரிக்ைப்பட்ட பிரிவுைளுடனான இறுதி

ஒன்றுவசர்க்ைப்பட்ட பில்

 ைருத்துவ பரிந்துகரப்புச் சீட்டுைள் ைற்றும் ைருந்தை பில்ைள்,
 பணம் கசலுத்தும் இரசீதுைள்,
 ஈடுவைாரல் படிவம் ைற்றும்
 வாடிக்கையாளர் அகடயாளம்.

சைர்ப்பிக்ைப்படும் நான்கு ஈடுவைாரல்ைளில் ஒன்று அடிப்பகட
ஆவணங்ைள்

பாதிக்ைப்படுவதாை

வாடிக்கையாளரிடம்
விவரங்ைகளயும்
அவற்கற

தன்

முழுகையில்ைாைல்

இருப்பதால்

சைர்ப்பிக்ைப்படாத

ஆவணங்ைளின்

அனுபவம்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

ஈடுவைாரலுடன்

ைாட்டுைின்றது.
ைாை

எனவவ

அளவிற்குள்

இகணக்ை

என்பகதயும் கதரிவிப்பது வதகவயாை உள்ளது.

அவர்

முடியும்

அவதவபால், ஒரு ஈடுவைாரல் கசயல்முகறப்படுத்தப்படும்வபாது,
கூடுதல் தைவல்ைள் வதகவப்படைாம் ஏகனனில்:
1. வழங்ைப்பட்ட
வடிவகைப்பில்

கவளிவயறுதல்
இல்கை

அல்ைது

சுருக்ைவுகர

சரியான

உடல்நைைின்கையின்
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வநாயறிதல் அல்ைது வரைாற்றின் சிை விவரங்ைகள பதிவு
கசய்யவில்கை.

2. அளிக்ைப்படும்

சிைிச்கச

வதகவயான

விவரிக்ைப்படவில்கை
வதகவப்படுைின்றது.

3. டிஸ்சார்ஜ்

அல்ைது

சுருக்ைவுகர

அல்ைது

சிைிச்கச

வநாயறிதலுடன்

விளக்ைத்துடன்

கதளிவுபடுத்துதல்

முடிந்து

கவளிவயறும்

கபாருந்தவில்கை

அல்ைது

பரிந்துகரக்ைப்பட்ட ைருந்துைள் வழங்ைப்பட்ட சிைிச்கசக்ைான
உடல்நைைின்கையுடன் கதாடர்புகடயது இல்கை.

4. வழங்ைப்பட்ட

பில்ைள்

வழங்ைவில்கை.

5. இரண்டு

வதகவப்படும்

ஆவணங்ைளுக்கு

இகடவய

கபாருந்தாைல் இருக்ைின்றது.

6. கவளிவயறும்
அனுைதிப்பு

சுருக்ைவுகர

நாள்

/

ைற்றும்

கவளிவயறும்

கபாருந்தாைல் இருக்ைின்றது.

7. ஈடுவைாரலுக்கு
விரிவான

ைருத்துவைகனச்

கூர்ந்தாய்வு

பிரிவுைகள

நபரின்

பில்லுக்கு

வயது
இகடவய

நாள்

ஆைியகவ

வசர்க்கையின்

ஒரு

வதகவப்படுைின்றது,

ைிை

வைலும்

இதற்ைாை ைருத்துவைகனயின் உள்ளரங்ை சிைிச்கச தாள்ைள்
வதகவப்படுைின்றன.
இரண்டு
தைவைின்
அல்ைது

நிகைகைைளிலும்,
வதகவகய

வாடிக்கையாளருக்கு

விவரிக்கும்

ைின்னஞ்சவைா

எழுத்துபூர்வ

அனுப்பப்படும்.

கூடுதல்
ைடிதவைா

கபரும்பாைான

சையங்ைளில், வாடிக்கையாளரால் வதகவப்படும் தைவகை தர
முடியும்.
ைிைவும்

இருப்பினும்,

சிை

முக்ைியைானது

இருந்தாலும்

இருக்ைின்றன.

சூழ்நிகைைளில்
ைற்றும்

வாடிக்கையாளர்

பதிைளிக்ைாத

ஈடுவைாரகை

ஆராய

தவிர்க்ைமுடியாததாை

அப்படிப்பட்ட

வாடிக்கையாளருக்கு

தைவல்

சூழல்ைளும்

சூழ்நிகைைளில்,

கசயல்முகறப்படுத்த

தைவல் வதகவ என்பதற்ைான நிகனவூட்டிைள் அனுப்பப்படும்.
அம்ைாதிரியான

மூன்று

நிகனவூட்டிைளுக்குப்

பிறகு,

ஈடுவைாரல் முடிவு அறிவிப்பு அனுப்பப்படும்.
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ஒரு

ஈடுவைாரல்

கசய்யப்படும்

கதாடர்புைளிலும்,

கசயல்முகறப்படுதைில்

அது

கதாடர்பான

ைடிதத்தின்

வைவை

இருக்கும்வபாது

அகனத்து

ைடிதத்

“முன்

ைருத்து

எதுவுைில்ைாைல்” எனும் வார்த்கதைகள நீங்ைள் ைாணைாம்.

இது இந்த ைடிதத் கதாடர்புைள் சரியாை இருந்த பின்னரும், ஒரு
ஈடுவைாரகை

ைறுப்பதற்ைான

ைாப்பீட்டாளரின்

உரிகைகய

உறுதி கசய்வதற்ைான சட்டரீதியான வதகவ ஆகும்.
உதாரணம்

ைாப்பீட்டாளர் வழக்கை விரிவாை ஆய்வு கேய்ய உள்ளரங்ை
ேிைிச்கே

தாள்ைகள

நிபந்தகனைளுக்குள்
உள்ளடங்ைவில்கல
தைவல்ைகள

சைட்ைலாம்

கேயல்முகை

என்ை

சைட்கும்

பாலிேி

/

ேிைிச்கே

ைாப்பீட்டாளர்

ஈடுசைாரகல

முடிவிற்கு

கேயல்

சமலும்

வரலாம்.

கூடுதல்

ஏற்றுக்கைாண்டதற்ைான கேயலாை ைருதப்படக்கூடாது.

ஆவணப்படுத்துதல் ைற்றும் வதகவப்படும் விளக்ைம் ைற்றும்
கூடுதல்

தைவல்ைள்

முக்ைிய

சவாைாகும்.

கையாளுதல்
இல்ைாைல்

அவதசையம்

என்பது

ஆைியவற்றில்
ஈடுவைாரல்

வதகவப்படும்

ஈடுவைாரகை

வைாரிக்கைைள்

வைலும்

உள்ள

நிர்வாத்தில்

தைவல்ைள்

கசயல்முகறப்படுத்த

கூடுதல்
கசய்து

முகறயில்,

உள்ள

ஒரு

அகனத்தும்

தைவல்ைளுக்ைாை

அகசௌைரியத்கதயும் உண்டாக்ைக் கூடாது.
சிறந்த

பற்றாக்குகறகய

முடியாது,
அடிக்ைடி

வாடிக்கையாளருக்கு

வதகவப்படக்கூடிய

அகனத்து

தைவல்ைளின் கதாகுப்புப் பட்டியல் ஒன்றுடன் அம்ைாதிரியான

வைாரிக்கை எழுப்பப்பட வவண்டும், அதற்கு பிறகு வவறு எந்த
புதிய வதகவயும் எழுப்பப்படக் கூடாது,
xv. ஈடுசைாரல்ைகள மறுத்தல்
உடல்நைக்

ைாப்பீடுைளின்

ஈடுவைாரல்ைளில்

10%

அனுபவைானது,
முதல்

15%

சைர்ப்பிக்ைப்படும்
பாைிசியின்
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விதிமுகறைளுக்குள்

உள்ளடங்குவதில்கை

என்பகதக்

ைாட்டுைின்றது. இது இகவ வபான்ற பல்வவறு ைாரணங்ைளால்
இருக்ைக் கூடும்:

1. அனுைதிப்பு வததி ைாப்பீட்டுக் ைாைத்திற்குள் இல்கை.
2. ஈடுவைாரல்

கசய்யப்படும்

உறுப்பினர்

கசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கை.

3. ஏற்ைனவவ

உள்ள

(இங்வை

உடல்நைைின்கைைளின்

பாைிசி

இம்ைாதிரியான

விைக்குைின்றது).

4. தகுந்த

ைாரணைின்றி

கசய்யப்படும்

வதகவக்கு அதிைைான தாைதம்.

5. எந்த

முகனப்பான

சிைிச்கசயும்

ைாப்பு

ைாரணைாை

நிகைகைகய

சைர்ப்பிப்பில்
இல்கை;

உள்ள

அனுைதிப்பு

கவறும் ஆய்வு பயன்பாட்டிற்ைானது ைட்டுவை.
6. சிைிச்கசயளிக்ைப்படும்
விைக்ைப்பட்டுள்ளது.

உடல்நைைின்கை

7. உடல்நைைின்கைக்ைான

ைாரணம்

வபாகதைருந்து துஷ்பிரவயாைம் ஆகும்.

8. ைருத்துவைகனச்

வசர்க்கை

24

பாைிசியின்
ைது

ைணி

ைீ ழ்

அல்ைது
வநரத்திற்கும்

குகறவாை இருக்ைின்றது.
ஒரு

ஈடுவைாரைின்

என்னவாை

ைறுப்பு

அல்ைது

இருந்தாலும்)

வாடிக்கையாளருக்கு

தள்ளுபடிகய

கதரியப்படுத்த

(ைாரணம்

எழுத்து

வவண்டும்.

வடிவில்

வழக்ைைாை

அப்படிப்பட்ட ைறுப்புக் ைடிதம் ைறுப்பின் ைாரணத்கத கதளிவாை

குறிப்பிடும், ைறுக்ைப்பட்ட ஈடுவைாரலுக்கு ைாரணைான பாைிசி
விதிமுகற / நிபந்தகனைகள எடுத்துகரக்கும்.
கபரும்பாைான

கைாண்டுள்ளனர்,

ைாப்பீட்டாளர்ைள்
அதன்

அதிைாரைளிக்ைப்பட்ட
ைறுப்புக்கு

ஒரு

மூைம்

ஒரு

உயர்நிகை

அதிைாரைளிக்ைப்படுைின்றது.

முழுகையாை

நியாயைானது

ைற்றும்

கசயல்முகறகயக்

ஈடுவைாரகை

ஏற்ை

வைைாளரால்
இது

எந்த

ைாப்பீடு

ஒரு

ைறுப்பும்

கசய்தவர்
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ஏதாவது சட்ட நிவாரணத்திற்கு முற்பட்டால் வழக்ைில் அகத
விளக்ைமுடிவகத உறுதி கசய்ய வவண்டும்.
ைாப்பீட்டாளரிடம்

அளிக்ைப்படுவகதத்

வாடிக்கையாளர்

ஈடுவைாரைின்

தவிர்த்து,
ைறுப்பின்வபாது

பின்வருபவர்ைகள அணுகும் வதர்கவயும் கைாண்டுள்ளார்:
 ைாப்பீட்டு குகறத்தீர்ப்பாயம் அல்ைது
 நுைர்வவார் ைன்றங்ைள் அல்ைது
 ஐஆர்டிஏஐ அல்ைது

 சட்ட நீதிைன்றங்ைள்
இம்ைாதிரியான
சாதாரண

ைறுப்புச்

நிகையில்

நிகைநிறுத்துைின்றதா
இடத்தில்

சூழ்நிகைைளில்
சட்டப்படியான

எனவும்

ஆவணங்ைள்

வசைிக்ைப்பட்டுள்ளகதயும்

எடுக்ைப்பட்ட

முடிகவ

அங்குள்ளது

அந்த

கூர்ந்தாய்கவ

சரிபார்க்ை

ைாப்பாற்றும்

வைாப்பு

பாதுைாப்பான

வவண்டும்,

வதகவ

ஒன்று

xvi. ேந்சதைத்திற்ைிடமான ஈடுசைாரல்ைள் சமலும் விரிவான
ஆய்விற்கு

ைாப்பீட்டாளர்ைள்
பிரச்சிகனைகள
கையாளப்படும்

எல்ைா

வணிைப்

கையாள

வைாசடி

பிரிவுைளிலும்

முயற்சித்து

ஈடுவைாரல்ைளின்

வைாசடிப்

வருைிறார்ைள்.

எண்ணிக்கைகயப்

பார்க்கும்வபாது உடல்நைக் ைாப்பீடு ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு ஒரு
ைிைப்கபரிய சவாகை அளிக்ைின்றது.
உடல்நைக்

ைாப்பீட்டில்

எடுத்துக்ைாட்டுைளாவன:
1. ஆள்மாைாட்டம்,
நபரல்ை.

2. ைருத்துவைகனச்

கசய்யப்படும்

ைாப்பிடு

வைாசடிைளின்

கபறுபவர்

வசர்க்கைவய

சிைிச்கச

இல்ைாதவபாது

ஈடுவைாரகை கசய்வதற்ைான சபாலி ஆவணங்ைள்.

சிை

கபற்ற
ஒரு
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3. கேலவுைளின்

அளவுக்குமீ ைிய

பணவக்ைம்,
ீ

ைருத்துவைகனயின் உதவியிடவனா அல்ைது கூடுதைான
கவளிப்புற இரசீதுைளுடவனா வபாைியாை கசய்யப்படுதல்.

4. சிை நிகைகைைளில் அதிைைாை இருக்ைக்கூடிய வநாயறிதல்
கசைவுைகள

உள்ளடக்ை

உள்சநாயாளி

/

புைசநாயாளி

ேிைிச்கே

முகறைளின்

ைாரணைாை,

மருத்துவமகனச்

சேர்க்கையாை

மாற்ைப்படுதல்.
தினமும்

நடக்கும்

ைாப்பீட்டாளர்ைள்
ைண்ைாணிக்ை
வைாசடிைகள

புதிய

வைாசடி

ைற்றும்

கதாடர்ந்து

TPAக்ைள்

வவண்டியிருக்ைின்றது
ைண்டறிந்து

வைலும்

ைட்டுப்படுத்த

உருவாக்ைி பின்பற்ற வவண்டியுள்ளது.
ஆய்விற்ைாை

வதர்ந்கதடுக்ைப்படும்

முகறைளின் அடிப்பகடயில் உள்ளது:



சூழகை

அம்ைாதிரியான

நடவடிக்கைகய

ஈடுவைாரல்ைள்

இரண்டு

வழக்ைைான ஈடுவைாரல்ைள் ைற்றும்

விகரவாை கசயைாற்றும் ஈடுவைாரல்ைள்

ஒரு

அல்ைது

TPA

ஸ்தூைைாை

சதவதத்தின்
ீ
சதவதம்
ீ

ஒரு

ைாப்பீட்டாளர்,

உறுதிகசய்யப்படுவதற்கு

ஒரு

உள்

தரநிர்ணயத்கத

கராக்ைைில்ைா

ைற்றும்

இந்த

முகறகயப்

ைாதிரிப்படுத்தல்
குறிப்பிட்ட
ஆய்வு

பயன்படுத்தி,

முகறயில்

ைதிப்புக்கு

கசய்யப்படும்

ைாதிரிப்படுத்தப்பட்ட

உறுதிப்படுத்தலுக்ைாை

ஒரு

குறிப்பிட்ட

அகைக்ைைாம்; இந்த

பணம்

ஈடுவைாரல்ைளில் ைாறுபடைாம்.

ஈடுவைாரல்ைள்

திரும்பப்கபறல்

ஈடுவைாரல்ைள்

தற்வபாக்கு

வதர்ந்கதடுக்ைப்படுைின்றன.

வைைான

எனவும்

அகனத்து

அந்த

எடுத்துக்கைாள்ளப்படும்

ைாப்பீட்டாளர்ைள் குறிப்பிடுைிறார்ைள்.

ஈடுவைாரல்ைளும்

வரம்புக்கு

ஈடுவைாரல்ைள்

ஒரு

ைீ வழ

உள்ள

கதாகுப்பு

எனவும்

சிை
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இரண்டாவது முகறயில், ஒவ்கவாரு ஈடுவைாரலும் சரிபார்ப்பு
நிகைைளின்

கதாகுப்பு

ஒத்துப்வபாைவில்கை

உட்படுத்தப்படுைின்றது:
i. ைருத்துவ

ஒன்கற
என்றால்

வசாதகனைள்

ைடந்து

கசல்ைின்றது,

இவ்வாறான

அல்ைது

ஈடுவைாரைின் கபரும்பகுதி

அது

ஆய்வுைளுக்கு

ைருந்துைள்

கதாடர்பான

ii. வாடிக்கையாளர் பணத்கத கபறுவதில் ைிைவும் ஆர்வைாை
இருத்தல்

iii. திருத்தி வைகைழுதப்படும் பில்ைள், வபான்றகவ
ஈடுவைாரல்

வநர்கையானதில்கை

ஈடுவைாரகை

அது

கசய்ய வவண்டும்.

எவ்வளவு

என

சிறியதாை

சந்வதைப்பட்டால்,
இருந்தாலும்

ஆய்வு

TPAவால் கேய்யப்படும் கராக்ைமில்லா நிகைசவற்ைல்

xvii.

கேயல்முகை
வசதி

எப்படி

வவகை

கசய்ைின்றது?

ைாப்பீட்டாளர் ைருத்துவைகனயுடன்
ஆகும்.

இந்த

ஒப்பந்தங்ைள்

வழங்குநர்ைளுடனும்

இதன்

கசய்யும்

ைற்ற

சாத்தியைாகும்.

கையம்
ஒரு

ைருத்துவ

TPA

ஒப்பந்தம்

வசகவ

இந்தப்

பிரிவில்

கராக்ைைில்ைா வசதிகய வழங்குவதற்ைாை பயன்படுத்தப்படும்
கசயல்முகறகயப் பார்ப்வபாம்:
அட்டவகண 2.2
உடல்நைக் ைாப்பீட்டின் ைீ ழ் ைாப்பு கசய்யப்பட்டுள்ள ஒரு
வாடிக்கையாளர்
ைாயத்தால்
படி 1

ஒரு

உடல்நைைின்கை

அவதிப்படுைிறார்

வைலும்

அல்ைது
அவர்

ஒரு

ஒரு

ைருத்துவைகனக்குள்

அனுைதிக்ைப்படுைாறு

ைற்கறாருவர்)

வபான்ற

ஆவைாசிக்ைப்படுைிறார். அவர் (அல்ைது அவரின் சார்பாை
விவரங்ைளுடன்

ைீ ழ்ைாண்பகவ

ைருத்துவைகனயின்

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீட்டு
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கையத்கத அணுகுைிறார்:
TPA கபயர்,

i.
ii.

அவரின் உறுப்பினர் கபயர்,

iii.

ைாப்பீட்டாளர் கபயர் வபான்றகவ.
ைீ ழ்ைாண்பகவ

வபான்ற

அவசியைான

விவரங்ைகள

ைருத்துவைகன கதாகுக்ைின்றது:
i.
ii.
படி 2

உடல்நைைின்கை வநாயறிதல்,
சிைிச்கச,

iii.

சிைிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரின் கபயர்,

iv.

முன்கைாழியப்படும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின்
நாட்ைளின் எண்ணிக்கை ைற்றும்

v.

ைணக்ைிடப்பட்ட கசைவு

இது

கராக்ைமில்லா

அதிைாரமளிப்புப்

அகழக்ைப்படும்

ஒரு

வழங்ைப்படுைின்ைது.
TPA

கராக்ைமில்லா

படிவம்

என

வடிவகமப்பில்

அதிைாரமளிப்புப்

படிவத்தில்

வழங்ைப்பட்டுள்ள தைவல்ைகள ஆய்வு கசய்ைின்றது. இது
தைவல்ைகள

ைருத்துவைகனயுடனான

விதிமுகறைள்

ைற்றும்

கராக்ைைில்ைா

அதிைாரைளிப்பு

ைட்டணவதங்ைளுடன்
ீ

ஏவதனும்

பாைிசி

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட

சரிபார்க்ைின்றது.

வைலும்

வழங்ைப்பட

முடியுைா

இல்கையான எனும் முடிவிற்கு வர வவண்டும் வைலும்
படி 3

அப்படி

முடிகவடுத்தால்

அதிைாரைளிக்ைப்பட
கசய்ய வவண்டும்
முடிகவ

வைட்ைைாம்.

எடுக்ை

வவண்டும்

வைலும்

முடிகவ

தாைதைில்ைாைல்

கதரிவிக்ைவவண்டும்.

எவ்வளவு

கதாகைக்கு

என்பகதயும்

தைவல்ைளுக்கு

எடுத்த

பின்,

முடிவு

TPA-கவ
அகத

ைருத்துவைகனக்கு
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இப்வபாது
ைாப்பீட்டு

இரண்டு

படிவங்ைளும்

தரநிர்ணய

ஐஆர்டிஏஐ

உடல்நைக்

வழிைாட்டுதல்ைளின்

தரநிர்ணயப்படுத்தப்பட்டிருக்ை

வவண்டும்;

ைீ ழ்

இறுதியில்

உள்ள பிற்வசர்க்கைகய பரிந்துகர கசய்யவும்).
வநாயாளி
TPAவால்
படி 4

ைணக்ைில்

ைருத்துவைகனயில்
அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட
உள்ள

வாடிக்கையாளர்
பாைிசியின்
கசலுத்துத்

ைீ ழ்

சிைிச்கச

கதாகை

கதாகையாை

வநாயாளியின்

தக்ைகவக்ைப்படும்.

சிைிச்கசயல்ைாத

கசைவுைள்

வதகவப்படும்

கதாகை

கபறும்வபாது

ஆைியவற்கற

ஏவதனும்

ைற்றும்

இகண-

உள்ளடக்ை

ஒரு

கதாகைகய கசலுத்தும்படிக் வைட்டுக்கைாள்ளப்படைாம்.
வநாயாளி

கவளிவயறத்

ைாப்பீட்டால்

ைாப்பு

தயாராை

கசய்யப்பட்டுள்ள

ைட்டணங்ைளுக்கு

எதிராை

வநாயாளியின்

ைணக்ைில்

உண்கையான

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட

TPAவால்
உள்ள

ைருத்துவைகன சரிபார்க்கும்.
படி 5

இருக்கும்வபாது,

கதாகைகய

ைணக்ைில் கதாகை குகறவாை இருந்தால், ைருத்துவைகன
கராக்ைைில்ைா

சிைிச்கசக்ைாை

கதாகைக்ைாை வைாரிக்கை அனுப்பும்.
TPA

அகத

ஆராய்ந்து

கூடுதல்

கூடுதல்

ஒப்புதல்

கதாகைக்கு

ஒப்புதல்

அளிக்கும்.
வநாயாளி
படி 6

கசலுத்திவிட்டு

அனுைதிக்ைப்படாத

கவளிவயறுவார்.

அவர்

ஆவணப்படுத்தகை முழுகை கசய்ய ஈடுவைாரல் படிவம்
ைற்றும்

பில்ைில்

கைகயழுத்திடும்படி

வைட்டுக்கைாள்ளப்படுவார்.
ஒன்றுவசர்க்கும்

வைலும்

கசயல்முகறப்படுத்தலுக்ைாை
படி 7

ைட்டணங்ைகள

TPAவிடம் வழங்கும்:
i.
ii.

ஈடுவைாரல் படிவம்
கவளிவயறும்

பில்ைின்

பின்வரும்

சுருக்ைவுகர

ஆவணங்ைகள

/

அனுைதிப்புக்
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குறிப்புைள்
iii.

வழங்ைப்பட்ட

TPAவால்

முன்கைாழிபவர்

வநாயாளி

அகடயாள

அட்கட

புகைப்பட அகடயாளச் ைார்டு
iv.

இறுதி ஒன்றுவசர்க்ைப்பட்ட ரசீது

v.

விளக்ைைான பில்

ஆய்வு அறிக்கைைள்

vi.

ைருத்துவர்

vii.

பரிந்துகரப்பு

பில்ைள்

ஈடுவைாரகை

பின்வருபகவ
பிறகு

ைற்றும்

வபான்ற

விவரங்ைகள

ைருத்துவைகனக்கு

கதாகைகய

சிைிச்கசயளிக்ைப்பட்ட

வநாயாளி

ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டவதா அவவரயாவார்.
வநாயாளி

ii.
எந்த

படி 8

சிைிச்கச

நிகைக்ைாை

அதுவவயாகும்.
iii.

ைருந்தை

கசயல்முகறப்படுத்தும்

பரிந்துகரக்கும்:
i.

ைற்றும்

TPAவால் அனுப்பப்பட்ட ஒப்புதல் ைடிதங்ைள்

viii.
TPA

/

உறுதிப்படுத்திய

கசலுத்துைாறு

எவருக்ைாை

எடுத்துக்கைாண்ட

ஒப்புதல்

வைலும்

நிகைகை

அளிக்ைப்பட்டவதா

ஏவதனும் விைக்ைளிக்ைப்பட்ட உடல்நைைின்கையின்

சிைிச்கசக்ைான கசைவுைள், பில்ைின் பகுதியாை இல்கை.
iv.

ைருத்துவைகனைளிடம் கதரிவிக்ைப்பட்ட அகனத்து

வரம்புைளும் பின்பறறப்பட்டுள்ளது.
v.

ைருத்துவைகனயிடம்

ைட்டணவதங்ைள்
ீ

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட

பின்பற்றப்பட்டுள்ளது

கசலுத்துத் கதாகை ைணக்ைிடப்பட்டுள்ளது.
கராக்ைைில்ைாத
இருக்ைின்றது.

வசதியின்
வசதிகய

ைதிப்பு
சிறப்பாை

ைற்றும்

நிைர

சந்வதைத்திற்ைிடைில்ைாைல்
பயன்படுத்துவது

எப்படி

என்பகத வாடிக்கையாளரிடம் கதரிவிப்பதும் முக்ைியைானதாகும்.
ைவனிக்ை வவண்டிய முக்ைியக் குறிப்புைளாவன:
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i.

வாடிக்கையாளர்
இருப்பகத

தன்

உறுதி

ைாப்பீட்டு
கசய்து

விவரங்ைள்

கைாள்ள

இவற்கற உள்ளடக்குைின்றது:

தன்னுடன்

வவண்டும்.

இது

 அவரது TPA அட்கட,
 அவரது பாைிசி நைல்,
 அவரது ைாப்பின் விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள்

வபான்றகவ.

இகவ

இல்ைாதவபாது,

உதவி

இகணப்பு

வைட்ை வவண்டும்.
ii.

தன்

மூைம்)

ஆவைாசகன

ைருத்துவைகன
என்பகத

அவர்

ைருத்துவரால்

TPAவின்

24

கதாடர்புகைாண்டு

வநர

விவரங்ைகள

இருக்ைின்றதா

சரிபார்க்ை

என்றால்,

ைணி

பரிந்துகரக்ைப்பட்ட

வகையகைப்பில்

வாடிக்கையாளர்

அப்படியில்கை

(ஒரு

TPAகவ

அவர்

வவண்டும்.

அந்த

TPAவிடம்

சிைிச்கசக்ைாை கராக்ைைில்ைா வசதி ைிகடக்கும் வதர்வுைள்
பற்றி சரிபார்க்ை வவண்டும்.
iii.

முன்-அதிைாரைளிப்பு படிவத்தில் சரியான விவரங்ைள் பதிவு
கசய்யப்பட்டுள்ளகத
வவண்டும்.

ஏவதனும்

கராக்ைைில்ைா
எழுப்பைாம்.
iv.

அவர்

உறுதி

கதளிவாை

வசதிகய

கசய்து

கைாள்ள

இல்கைகயன்றால்,

ைறுக்ைைாம்

அல்ைது

TPA

வைள்வி

ைருத்துவைகன ைட்டணங்ைள் ைண்புகர வபான்ற குறிப்பிட்ட
சிைிச்கசைளில்

இருக்கும்

அகற

வாடகை

அல்ைது

ைாப்புகறைள் வபான்ற வரம்புைளுடன் நிகையாை இருப்பகத
அவர் உறுதி கசய்து கைாள்ளவவண்டும்.
பாைிசியால்
கசைவு

அனுைதிக்ைப்படுவகத

கசய்ய

எவ்வளவாை

விரும்பினால்,

இருக்கும்

கதரிவிப்பது நல்ைதாகும்.

விட

அவரின்

என்பகத

அதிைைாை
கசைவுப்

அவர்

பங்கு

முன்னதாைவவ
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வாடிக்கையாளர் கவளிவயறுவகத முன்கூட்டிவய TPAவிடம்

v.

கதரிவிக்ை

வவண்டும்

வைலும்

ைருத்துவைகனயிடம்,

கவளிவயறும்

வதகவப்படக்கூடிய

முன்

ஏவதனும்

கூடுதல் ஒப்புதல்ைகள TPAவிடம் அனுப்புைாறு வைாரிக்கை
கசய்ய

வவண்டும்.

இது

ைருத்துவைகனயில்

வநாயாளி

அவசியைில்ைாைல்

ைாத்திருக்ைாைல்

இருப்பகத

உறுதி

கசய்யும்.
வாடிக்கையாளர்

ஒரு

ைருத்துவைகனயில்

கராக்ைைில்ைா

சிைிச்கசக்ைாை வைாரிக்கை கசய்து ஒரு ஒப்புதகைப் கபற்று,
ஆனால்

வவகறாரிடத்தில்

சாத்தியைானதாகும்.
வாடிக்கையாளர்

அனுைதிக்ைப்பட

அப்படிப்பட்ட

முடிவுகசய்வதும்

சூழ்நிகைைளில்,

ைருத்துவைகனயிடம்

கதரிவித்து

கராக்ைைில்ைா ஒப்புதல் பயன்படுத்தப்படுைிறதா என TPAவிடம்
வைட்குைாறு கசால்ை வவண்டும்.
இகதச்

கசய்யவில்கை

என்றால்,

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட

கதாகை வாடிக்கையாளரின் பாைிசியில் தகட கசய்யப்படைாம்
வைலும்

அடுத்த

வைாரிக்கையின்

ைருத்கத வதாற்றுவிக்ைைாம்.

ஒப்புதைின்வபாது

தவறான

3. உடல்நலக் ைாப்பீடுைளில் உள்ள ஆவணப்படுத்துதல்

முன்னதாை

விளக்ைியபடி,

உடல்நைக்

ைாப்பீடு

ஈடுவைாரல்ைளின்

கசயல்முகறப்படுத்தலுக்கு பை ஆவணங்ைள் வதகவப்படுைின்றன.
ஒவ்கவாரு

ஆவணமும்

இரண்டு

முக்ைியக்

வைள்விைளுக்கு

பதிைளிக்ை உதவும் என எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது – ஏற்கும் திறன்
(அது

பணம்

(எவ்வளவு?).
இந்தப்

பிரிவு

வதகவப்படும்

கசலுத்தக்கூடியதா?) ைற்றும்

வாடிக்கையாளர்ைளால்
ஒவ்கவாரு

ஈடுவைாரைின்

சைர்ப்பிக்ைப்பட

ஆவணங்ைளின்

உள்ளடக்ைத்கத விளக்குைின்றது:

வதகவ

அளவு

வவண்டிய
ைற்றும்
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கவளிசயறுதல் சுருக்ைவுகர

1.

கவளிவயறுதல்

சுருக்ைவுகரகய

ஈடுவைாரகை

கசயல்முகறப்படுத்த

முக்ைியைான
நிகைகை

ஆவணைாை

ைற்றும்

ஒரு

உடல்நைக்

குறிப்பிடைாம்.

சிைிச்கச

வதகவப்படும்

முகற

தைவைைகளயும் விளக்குைின்றது.

ைாப்பீட்டு

இது

ைிை

வநாயாளியின்

பற்றிய

முழு

கவளிவயறுதல் சுருக்ைவுகர இவற்கறக் கைாண்டிருக்ை வவண்டும்:
i)

வநாயாளியின் கபயர், வயது, பாைினம் ைற்றும் விவரம்.

ii) அனுைதிப்பு ைற்றும் கவளிவயறுதைின் வததி ைற்றும் வநரம்.
iii) அனுைதிப்பு

கவப்பநிகை,

வநரத்தில்

இருந்த

நாடித்துடிப்பு,

வநாயாளியின்

இரத்த

அழுத்தம்

நிகைகை,

வபான்றகவ

ைற்றும் அனுைதிப்பிற்ைான ைாரணம் ஆைியவற்றின் விவரம்.
iv) நிகைகை

தானாை

கவளிப்பட்டதில்

உடல்நைைின்கையின்
ைருத்தரிப்பு

வரைாறு.

ைற்றும்

ைைப்வபறு

இருந்து

உள்ள

நிகைகைைளில்

உயிருடனுள்ள

குழந்கதைள்

ஆைியவற்றின் விவரங்ைள் வழங்ைப்படும்.

v) கசய்யப்பட்ட ஆய்வுைள்.

vi) நிகைகைகய குணப்படுத்தும் ைருத்துவ ஆவைாசைர்ைள்.
vii) சிைிச்கச

முகற

– கபாருத்தைானால்

அறுகவசிைிச்கசயின்

விவரம்.

viii) அறுகவசிைிச்கசக்கு பிந்கதய ஆவைாசகன.
ix) பயன்படுத்தப்படும் ைருந்துைள்.
x) அறுகவசிைிச்கசக்கு

பிறைான

முன்வனற்றத்கத

அளவிடுவதற்ைான ஆய்வுைள்.

xi) கவளிவயறுதைின் வபாதுள்ள நிகைகை.

xii) பயன்படுத்தப்பட வவண்டிய ைருந்துைள், கசய்யப்பட வவண்டிய
கசயல்முகற / வநாயறிதல் ைற்றும் பின்கதாடர்வு வருகை
உள்ளிட்ட கவளிவயறுதைின் வபாதான ஆவைாசகன.
ஒரு

நன்கு

எழுதப்பட்ட

உடல்நைைின்கை

/

ஆைியவற்கற

நன்கு

கவளிவயறுதல்

ைாயம்

ைற்றும்

சுருக்ைவுகரயானது
சிைிச்கச

புரிந்துகைாள்ள

முகற

ஈடுவைாரல்
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கசயல்முகறப்படுத்தும்
நிகறவவற்றுதல்
ஐஆர்டிஏஐ
சிறப்பான

நபருக்கு

உதவுைின்றது,

கசயல்முகற

தரநிர்ணய

வழிைாட்டுதல்ைள்

ஈடுவைாரல்ைளின்

கவளிவயறுதல்

பரிந்துகரக்ைப்படும்

உள்ளடக்ைியுள்ளது.

பிகழக்ைாவிட்டால்,

பை

மூைம்

வவைப்படுத்தப்படுைின்றது.

கசயல்முகறப்படுத்தலுக்ைாை

சுருக்ைவுகரக்ைான

இதன்

துரதிர்ஷ்டவசைாை

உள்ளடக்ைங்ைகள

வநாயாளி

ைருத்துவைகனைளில்

கவளிவயறுதல்

சுருக்ைவுகர இைப்பு சுருக்ைவுகர என கூறப்படுைிறது.
கவளிவயறுதல்
வவண்டும்.

சுருக்ைவுகரகய

எப்வபாதும்

அசைாை

கபற

2. ஆய்வைிக்கைைள்
ஆய்வறிக்கைைள் வநாயறிதல் ைற்றும் சிைிச்கசகய ஒப்பிடுவதில்
உதவுைின்றது,

அதன்

மூைம்

சிைிச்கச

உடவன

வதகவப்பட்ட

துல்ைியைான நிகைகை ைற்றும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின்
வபாதான

முன்வனற்றம்

ஆைியவற்கற

புரிந்து

அவசியைான தைவல்ைகள வழங்குைின்றது.

கைாள்வதற்ைான

ஆய்வறிக்கைைள் வழக்ைைாை இவற்கற உள்ளடக்ைியிருக்கும்:
i)

இரத்தப் பரிவசாதகன அறிக்கைைள்;

ii) எக்ஸ்-வர அறிக்கைைள்;

iii) ஸ்வைன் அறிக்கைைள் ைற்றும்

iv) திசுப் பரிவசாதகன அறிக்கைைள்
அகனத்து

ஆய்வறிக்கைைளும்

வசாதகனத்

வததி

வழக்ைைாை

அசைாை

ைற்றும்

ைற்ற

கபயர்,

வபான்றவற்கறக்
வழங்ைப்படும்.

படங்ைகள

பாைினம்,

கைாண்டிருக்கும்

சிறப்புக்

வாடிக்கையாளரிடம் திரும்பத் தரைாம்.

வயது,

ைாப்பீட்டாளர்

வைலும்
எக்ஸ்-வர

வைாரிக்கையின்

ைீ து

3. ஒன்றுசேர்க்ைப்பட்ட மற்றும் விளக்ைமான பில்ைள்:
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இது ைாப்பீட்டு பாைிசியின் ைீ ழ் கசலுத்தப்பட வவண்டியகவைகள
முடிவு

கசய்யும்

ஆவணைாகும்.

பில்ைின்

நிகையான

வடிவகைப்பு எதுவுைில்கை என்றாலும், வழக்ைைான நகடமுகற
பின்வரும்

தகைப்புைளின்

ைீ ழ்

ஒன்றுவசர்க்ைப்பட்ட

ைட்டணங்ைகள வழங்குவதாகும்:
i)

சிைிச்கச

பணி ைருத்துவ அலுவைர் ைற்றும் அகறயில் வழங்ைப்பட்ட
அடிப்பகட

வசதிைள்

ஆைியவற்றிற்ைான

ைட்டணங்ைள்

உள்ளிட்ட அகை வாடகை. கசவிைிப் பணி ைட்டணங்ைள்
இதன் பகுதியாை இருக்ைைாம் அல்ைது ஒரு தனி தகைப்பின்
ைீ ழ் இருக்ைைாம்.

ii) ICU சிைிச்கசக்ைாைப் பயன்படுத்தப்பட்டால் தீவிர ேிைிச்கேப்

பிரிவு ைட்டணங்ைள். இது ICU வில் இருந்த பணி ைருத்துவ
அலுவைர், நிபுணர் சிைிச்கச, நாடித்துடிப்பு ைாட்டி, பிராணவாயு
வபான்றகவைளுக்ைான ைட்டணங்ைகள உள்ளடக்குைின்றது.

iii) வநாயாளிக்கு

சிைிச்கசயளிக்கும்

ைருத்துவர்ைள்

ைற்றும்

நிபுணர்ைள் அகனவருக்குைான ைட்டணங்ைகள உள்ளடக்கும்
ஆசலாேைர் ைட்டணங்ைள்.

iv) சநாயைிதல் சோதகனைள் ைற்றும் ஆய்வுைள்.

v) IP சிைிச்கசயின் ஒரு பகுதியாை வாங்ைப்பட்ட மருந்துைள்.
vi) ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின்வபாது கசய்யப்பட்ட கசயற்கை
சிறுநீர்ப்

பிரித்கதடுப்பு,

சிறப்பு

வவதிச்சிைிச்கச

வபான்ற

கசயல்முகறைளுக்ைான

கேயல்முகைக்

ைட்டணங்ைள்.
vii) அனுைதிப்பு,

பதிவு,

ஆவணைாக்ைம்,

வசகவ

ைட்டணங்ைள்

ைற்றும் வரிைள் வபான்ற இதர ைட்டணங்ைள்.

ஒன்றுவசர்க்ைப்பட்ட

பில்ைள்

கைாத்த

ஏவதனும்

நிைழ்கவயும்

வழங்கும்,

விளக்ைைான பில் பிரிவுைகள குறிப்புைளுடன் வழங்கும். எனவவ
கைாத்த

பில்

குறிப்பிடும்,

எண்ணிக்கை,
ைீ ழ்

அகற

விளக்ைைான

வாடகை
பில்

நாகளான்றுக்ைான

உள்ளடக்ைப்படும்

ைற்ற

ைற்றும்

அகறயின்

ைட்டணம்

ைட்டணங்ைகளக்

வகை,

ைற்றும்

ைட்டணங்ைள்

நாட்ைளின்

தகைப்பின்

ஆைியவற்கற

குறிப்பிடும். அவதவபால், ஆவைாசைர் ைட்டணத்திற்கு, விளக்ைைான
401

பில் ஒவ்கவாரு நாள் ைற்றும் ஒவ்கவாரு ஆவைாசைருக்குைான
பிரிவுக் ைட்டணங்ைகள வழங்கும்.
விளக்ைைான

பில்ைில்

ைருத்துவர்

பரிந்துகரப்புைளுடன்

ஒப்பிடப்பட்ட ைருந்தை பில்ைளும் உள்ளடக்ைப்படும்.

கசலுத்தப்படாத கதாகை கசைவுைளின் கூர்ந்தாய்வு விளக்ைைான
பில்கை

பயன்படுத்தி

கசைவுைள்

கசய்யப்படும்,

முழுகையாக்ைப்பட்டு

இதில்

ைற்றும்

அது

ஏற்ைப்படாத

சார்ந்திருக்கும்

கசைவு தகைப்பில் இருந்து ைழிக்ை பயன்படுத்தப்படும்.
ஐஆர்டிஏஐ

தரநிர்ணய

ைற்றும்

விளக்ைைான

வழிைாட்டுதல்ைள்

இரசீதுக்ைான

வழங்ைியுள்ளது.

ஒன்றுவசர்க்ைப்பட்ட
வடிவகைப்கப

இரசீதுைள் அசைாை கபறப்பட வவண்டும்.
4. பணம் கேலுத்துதலின் இரேீது
ஒரு

ஈட்டுறுதி

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தைாை

ஈடுவைாரைின்

ைருத்துவைகனயில்
இரசீதும் வதகவ.
கசலுத்தப்பட்ட
ஒத்திருக்ை

இருப்பதால்,

பணம்

கசலுத்திய

பணம்

பை

கதாகையில்

சலுகை

உண்கையாை

கசலுத்தப்பட்ட

உடல்நைக்

திரும்பப்கபறும்

கசயலுக்கு

கதாகைக்ைான

பில்ைின்

வவண்டும்,

ஒரு

கைாத்தத்

ைருத்துவைகனைள்

அல்ைது

தள்ளுபடிகய

முகறயான

கதாகையுடன்

கசலுத்தப்படும்

வழங்குைின்றன.

அம்ைாதிரியான நிகைைளில், ைாப்பீட்டாளர் வநாயாளியின் சார்பாை
அகழக்ைப்பட வவண்டும்.
இரசீது

எண்ணிடப்பட்டு

கதாகைக்கு

ைற்றும்/அல்ைது

அசைாை வழங்ைப்பட வவண்டும்.

ைட்டுவை

பணைளிக்ை

முத்திகரயிடப்பட்டு

5. ஈடுசைாரல் படிவம்
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ஈடுவைாரல்

படிவம்

என்பது

கசயல்முகறப்படுத்துவதற்ைான

ஈடுவைாரகை

முகறயான

ைற்றும்

சட்டரீதியான வைாரிக்கையாகும் வைலும் அது வாடிக்கையாளரால்
கைகயழுத்திடப்பட்டு

அசைாை

சைர்ப்பிக்ைப்பட

வவண்டும்.

ஈடுவைாரல் படிவம் இவற்கற உள்ளடக்ைியிருக்கும்:
i)

முன்கைாழிபவர்

ைற்றும்

ஈடுவைாரல்

எண் ஆைியவற்றின் விவரங்ைள்.

ii) வநாயாளியின் விவரங்ைள்.
iii) ஈடுவைாரலுக்ைான
வசர்க்கை

ைாரணம்

–

கசய்யப்படும்

எதற்ைாை

கசய்யப்பட்டவதா

ைருத்துவைகனச்

அது

உடல்நைைின்கைக்ைான ைாரணம்.

பாைிசி

ைற்றும்

iv) ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின் ைாை அளவு.
v) பல்வவறு

தகைப்புைளின்

ைீ ழ்

கசைவுைளின் கதாகை.

vi) இகணக்ைப்பட
பட்டியல்.

வவண்டிய

வைற்கைாள்ளப்பட்ட

ஆவணங்ைளின்

சரிபார்ப்புப்

vii) ைாப்பீடு கபறுபவரிடைிருந்து கபற்ற பிரைடனம்
வநாய்,

சிைிச்கச

வபான்ற

கபறுபவரிடைிருந்து

கபற்ற

விவரங்ைள்

தவிர்த்து,

ைாப்பீடு

பிரைடனம்

சட்டரீதியாை

ைிை

முக்ைியைான ஆவணைாை ஈடுவைாரல் படிவத்கத ஆக்குைின்றது.

இந்த பிரைடனத்தில் ஈடுவைாரலுக்குள் “கபரும் நன்னம்பிக்கைக்

சைாட்பாட்கட” கபாருத்துைின்றது, இதன் ைீ றல் பாைிசியின் ைீ ழ்
வரும் தவறான விவரைளித்தல் உட்பிரிகவ ைவர்ைின்றது.
6.

அகடயாளச் ோன்று

நம்

வாழ்க்கையில்

சான்கறப்

பயன்படுத்துவது

அகடயாளச்
ைாப்பீடு

பல்வவறு

சான்று

கபறும்

கசயல்பாடுைளில்

அதிைரித்திருப்பதன்

முக்ைியைான

நபரும்

சிைிச்கச

என்பகத உறுதிப்படுத்துைின்றது.

அகடயாளச்

மூைம்,

கபாது

பயகன

வழங்குைின்றது

கபறும்

நபரும்

–

ஒருவவர
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வழக்ைைாை அகடயாளச் சான்றாை இகவ இருக்ைைாம்:
i) வாக்ைாளர் அகடயாள அட்கட,
ii) ஓட்டுநர் உரிைம்,

iii) PAN -நிரந்தர ைணக்கு அட்கட,
iv) ஆதார் அட்கட வபான்றகவ.
அகடயாளச்

சான்கற

ஈடுவைாரல்ைளில்

ைட்டாயைாக்ைல்

ஆள்ைாறாட்டங்ைகள

கராக்ைைில்ைா

குறிப்பிடத்தக்ை

அளவில்

குகறத்துள்ளது ஏகனனில் அகடயாளச் சான்று ைருத்துவைகனச்
வசர்க்கைக்கு
சரிபார்த்து,

முன்னால்

பின்

அகத

கபறப்பட

வவண்டும்,

ைாப்பீட்டாளர்

அகதப்

அல்ைது

கபற்று

TPAவிடம்

வழங்குவது ைருத்துவைகனயின் ைடகையாை ஆைியுள்ளது.
பணம்

திரும்பப்கபறல்

ஈடுவைாரல்ைளில்,

அகடயாளச்

சான்று

பயன் குகறந்ததாை உள்ளது.
குைிப்பிட்ட ஈடுசைாரல்ைளுக்கு சதகவயான ஆவணங்ைள்

7.

வைவை

குறிப்பிட்டுள்ளகதத்

வதகவப்படும்

சிை

அகவயாவன:
i)

தவிர்த்து

வகை

கூடுதல்

ஆவணங்ைள்

ஈடுவைாரல்ைளும்

உள்ளன.

விபத்து ஈடுவைாரல்ைள், இங்வை ைருத்துவைகன மூைம் பதிவு
கசய்யப்பட்ட

ைாவல்

நிகையத்திற்கு

அளிக்ைப்படும்

FIR

அல்ைது ைருத்துவ-சட்டச் சான்றிதழ், வதகவப்படைாம். இது
விபத்திற்ைான

ைாரணத்கதயும்,

விபத்துைளின்வபாது
குறிப்பிடுைின்றது.
ii) சிக்ைைான
வழக்ைின்
அல்ைது

அல்ைது

உள்ளரங்ை
வநாய்

ைருத்துவைகனயால்
ைருத்துவைகனச்

நபர்

ைது

அருந்தியிருந்தாரா

உயர்

ைதிப்பு

தாள்ைள்.

விவரக்

என்பகதயும்

ஈடுவைாரல்ைளின்

உள்ளரங்ை

நிகைகை

குறிப்புத்தாள்

பராைரிக்ைப்படும்

வசர்க்கையின்

சாகை

ஒரு

கைாத்தக்

வபாது
தாள்

என்பது

ஆவணம், இது
ைாைத்திலும்
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தினசரி

அடிப்பகடயில்

வநாயாளிக்கு அளிக்ைப்பட்ட

சிைிச்கசைகளயும் விவரிக்ைின்றது.

iii) கபாருந்துைிடங்ைளில்

கசயற்கை

சிறுநீர்ப்

எல்ைா

பிரித்கதடுப்பு

வவதிச்சிைிச்கச / உடல்பயிற்சி ைருத்துவ விளக்ைப்படங்ைள்.

/

iv) ைருத்துவைகன பதிவுச் சான்றிதழ், இங்வை ைருத்துவைகனத்
வதகவைளின் இணக்ைம் சரிபார்க்ைப்பட வவண்டும்.
ஒரு
உள்

ஈடுவைாரகை
ஆவண

கசயல்முகறப்படுத்துவதற்ைான

வடிவகைப்புைகள

ஈடுவைாரல்ைள்

பயன்படுத்துைின்றது. அகவயாவன:
i)

ஆவண

குறிப்பிட்ட

உறுதிப்படுத்தலுக்ைான

பட்டியல்ைள்,

குழு

சரிபார்ப்புப்

ii) கூர்ந்தாய்வு / நிகறவவற்றுதல் தாள்,
iii) தர வசாதகனைள் / ைட்டுப்பாடு வடிவகைப்பு.
இந்த

வடிவகைப்புைள்

ைாப்பீட்டாளர்ைளிகடவய

இருப்பதில்கை என்றாலும், வழக்ைைான
ஒரு

ைாதிரியுடன்

ஆய்வு கசய்வவாம்.
அட்டவகண 2.3

1.

ஆவண

உறுதிப்படுத்தல்
தாள்

உள்ள

சீராை

உள்ளடக்ைங்ைளுடனான

ஆவணங்ைளின்

பயன்பாட்கட

நாம்

இது எல்ைாவற்றிலும் எளிதானது, இந்த
ஆவணங்ைள்

வாடிக்கையாளரால்

சைர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளதா என்பகத குறிக்ை
கபறப்பட்ட
ஒரு

ஆவணங்ைளின்
அகடயாளக்

கவக்ைப்படுைின்றது.

பட்டியைில்

குறி
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வழக்ைைாை ஒரு ஒற்கறத் தாளில்
கைாத்த கசயல்முகறப்படுத்தல்
குறிப்புைளும் குறிக்ைப்படும்.

வாடிக்கையாளரின் கபயர்

i)

ைற்றும் அகடயாள எண்

ஈடுவைாரல் எண், ஈடுவைாரல்

ii)

தாள்ைள் கபற்றுக்கைாண்ட வததி

பாைிசி ைீ ளாய்வு, பிரிவு 64விபி

iii)

இணக்ைம்
2. கூர்ந்தாய்வு/

கேயல்முகை தாள்

ைாப்பீட்டுத் கதாகை ைற்றும்

iv)

ைாப்பீட்டுத் கதாகையின் பயன்பாடு
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை

v)

ைற்றும் கவளிவயறுதல் வததி

வநாயறிதல் ைற்றும் சிைிச்கச

vi)

ஈடுவைாரல் ஏற்றுக்கைாள்ளும்

vii)

தன்கை / கசயல்முகறப்படுத்தல்

ைருத்துைள் அதற்ைான ைாரணத்துடன்
viii)

ஈடுவைாரல் கதாகையின்

ைணக்ைீ டு

கசயல்முகறப்படுத்தும்

ix)

நபர்ைளின் கபயர்ைள் ைற்றும்

வததிைளுடான ஈடுவைாரல் நைர்வு
ஈடுவைாரல் கையாளுபவகரத் தவிர்த்து
ைற்றவரால் கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல்
சரிபார்ப்பிற்ைான இறுதிச் வசாதகன
3.

தர சோதகனைள் /
ைட்டுப்பாடு

வடிவகமப்பு

அல்ைது தரக் ைட்டுப்பாடு வடிவகைப்பு
சரிபார்ப்புப் பட்டியல் ைற்றும் ஈடுவைாரல்
கூர்ந்தாய்வு

வைள்விப்பட்டியல்

தவிர,

தரக் ைட்டுபாடு/தணிக்கை வடிவகைப்பும்
இகவ

கதாடர்பான

உள்ளடக்கும்:

விவரங்ைகள
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ஈடுவைாரகை நிகறவவற்றுதல்

i)

ஈடுவைாரகை ைறுத்தல்

ii)

கூடுதல் தைவல்ைளுக்ைான

iii)

வைாரிக்கை.
சுய-பரீட்கே 2

பின்வரும்

ஆவணங்ைளில்

எது

ைருத்துவைகனயில்

பராைரிக்ைப்படும் ஒரு உள்வநாயாளிக்கு கசய்யப்படும் அகனத்து
சிைிச்கசைகளயும் விவரிக்ைிறது?
I.

ஆய்வறிக்கை

II.

நிகறவவற்றுதல் தாள்

III.

நிகைகை தாள்

IV.

ைருத்துவைகன பதிவுச் சான்றிதழ்

4. ஈடுசைாரல்ைகள ஒதுக்ைீ டு கேய்தல்
1.

ஒதுக்ைீ டு கேய்தல்

இது

ஈடுவைாரல்ைளின்

ைாப்பீட்டாளரின்

பதிவவடுைளில்

ஈடுவைாரல்ைளுக்ைாைவும்
கதாகைகயக்

நிகைகையின்

குறிக்ைின்றது.

கசய்யப்பட்ட
இது

ைிை

அடிப்பகடயில்

உள்ள

எல்ைா

முன்வனற்பாட்டுத்

எளிதாை

வதான்றுைிறது,

ஆனால் ஒதுக்ைீ டு கசய்யும் கசயல்முகறக்கு ஏராளைான ைவனம்
வதகவப்படுைின்றது

–

ஒதுக்ைீ டு

கசய்வதில்

ஏவதனும்

தவறு

ஏற்பட்டால் அது ைாப்பீட்டாளரின் இைாபங்ைள் ைற்றும் ைடன்தீர்
ஆற்றல் ைணக்ைீ டு ஆைியவற்கறப் பாதிக்ைின்றது.
இன்று

கசயல்முகறப்படுத்தும்

வநரத்திலும்

ஒதுக்ைீ டுைகள

அகைக்ைப்பட்டுள்ளன.

அகைப்புைள்

ைணக்ைிடும்

எந்த

ஒரு

திறனுள்ளதாை
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சுய-பரீட்கே 3

ஈடுவைாரல்ைளின் நிகைகையின் அடிப்பகடயில் ைாப்பீட்டாளரின்
பதிவவடுைளில்
கசய்யப்பட்ட

உள்ள

எல்ைா

முன்வனற்பாட்டுத்

ஈடுவைாரல்ைளுக்ைாைவும்

கதாகை

_________________

என

அறியப்படுைின்றது
I.
II.

வசர்ைம்

முன்வனற்பாடு

III.

ஒதுக்ைீ டு கசய்தல்

IV.

முதைீ டு

5.

ஈடுசைாரல்ைள் நிர்வாைம் – தனிநபர் விபத்து

1. தனிநபர் விபத்து
வகரயகை

தனிநபர்
விபத்து

விபத்து

மரணம்,

தற்ைாலிை

கமாத்த

கேய்ைின்ைது

என்பது

விபத்து

ஒரு

பலன்

உடல்குகைபாடு

உடல்குகைபாடு

மற்றும்

பாலிேியாகும்.

குைிப்பிட்ட

இது

(நிரந்தர/பகுதி),

ஆைியவற்கை

தயாரிப்கபப்

ைாப்பீடு

கபாறுத்து

விபத்து மருத்துவ கேலவுைள், ஈமக்ைிரிய கேலவுைள், ைல்வி
கேலவுைள்

சபான்ை

கபற்ைிருக்ைலாம்.

இகணப்பு

ைாப்புகைகயயும்

PA பாைிசியின் ைீ ழ் ைாப்பு கசய்யப்படும் ஆபத்து “விபத்து” ஆகும்
வகரயகை

விபத்து என்பது ஏசதனும் திடீர், எதிர்பாராத, தற்கேயலான,
கவளிப்புை,

ைடுகமயாை

நிைழும்

மற்றும்

ைண்ணால்

பார்க்ைக்கூடிய ஏசதனும் ஒன்ைாை வகரயறுக்ைப்படுைின்ைது.
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ஈடுவைாரல்
வைலும்

வைைாளர்

ஈடுவைாரல்

எச்சரிக்கைகய
அறிவிப்பின்

பகுதிைகள வசர்க்ை வவண்டும்:
i)

வைற்கைாள்ள

இரசீதின்

ைீ து

வவண்டும்
பின்வரும்

ஈடுவைாரல் கசய்த நபவர பாைிசியின் ைீ ழ் ைாப்பு கசய்யப்படும்
நபரா என்பகத

ii) பாைிசி இழப்புத் வததி கசல்லுபடியாை இருக்ைின்றது ைற்றும்
ப்ரீைியம் ைட்டப்பட்டுள்ளது

iii) இழப்பு பாைிசி ைாைத்திற்குள் இருக்ைின்றது.

iv) இழப்பு “விபத்தினால்” வநர்ந்துள்ளது, உடல்நைைின்கையால்
அல்ை.

v) ஏவதனும் வைாசடி நிைழ்ந்துள்ளதா என சரிபார்த்தல் வைலும்
வதகவப்பட்டால் ஆய்விற்கு ஏற்பாடு கசய்தல்.

vi) ஈடுவைாரகை பதிவு கசய்தல் ைற்றும் அதற்ைாை ஒதுக்ைீ ட்கட
உருவாக்குதல்.

vii) பணிமுடிப்புக்

ைாைத்கத

(ஈடுவைாரல்

வசகவயளிக்கும்

ைாைம்) தக்ைகவத்தல் வைலும் ஈடுவைாரைின் முன்வனற்றம்
பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு கதாடர்ந்து கதரிவித்தல்.

2.

ஈடுசைாரல் ஆய்வு

ஈடுவைாரல்
இரசீதில்

அகழப்பு

ஏவதனும்

அல்ைது

சிவப்பு

ஈடுவைாரல்

எச்சரிக்கை

ஆவணங்ைளின்

ைண்டறியப்பட்டால்,

ஈடுவைாரல் உறுதிப்படுத்தலுக்ைாை ஒரு நிபுணத்துவ ஆய்வாளரிடம்
அவத வநரத்தில் ஒதுக்ைப்படைாம்.

உதாரணம்
தனிநபர் விபத்து ஈடுவைாரல்ைளுக்ைான சிவப்பு எச்சரிக்கைைளின்

எடுத்துக்ைாட்டுைள் (கூடுதல் ஆய்வின் பயன்பாட்டிற்ைானது ஆகும்,
ஆனால்

வைாசடியின்

வநர்ைகற

சுட்டிக்ைாட்டல்

அல்ைது

ஈடுவைாரல் வைாசடியாை இருப்பகத சுட்டிக்ைாட்டுவதில்கை):
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கநருக்ைைான

அண்கை

கதாடங்ைியதிைிருந்து

கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல்)


ஈடுவைாரல்ைள்

ைிைக்

குறுைிய

(ைாப்பீடு
வநரத்திற்குள்

நீண்டைாை உடல்குகறபாட்டுடனான உயர் வாராந்திர பைன்
கதாகை



ஈடுவைாரல் ஆவணங்ைளில் உள்ள முரண்பாடு



ஒவர ைாப்பீடு கபறுபவரால் கசய்யப்படும் பை ஈடுவைாரல்ைள்



ைது கதரிவிப்பு



சந்வதைத்திற்ைிடைான தற்கைாகை



ைாப்பீடு

கபறுபவரால்

வாைனம்

ஓட்டப்படும்வபாது

பின்னிரவு சாகைப் வபாக்குவரத்து விபத்து

நடந்த



பாம்புக் ைடி



நீரில் மூழ்குதல்



உயரத்திைிருந்து விழுகுதல்



சந்வதைத்திற்ைிடைான உடல்நிகை கதாடர்பான நிகைகைைள்



விஷவைற்றம்



கைாகை



துப்பாக்ைிக் குண்டு ைாயம்



பனிப் புண் ைகறவு



ைனிதக்கைாகை வபான்றகவ
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ஆய்வின் முக்ைிய வநாக்ைங்ைளாவன:
i)

இழப்பிற்ைான ைாரணத்கத ஆராய்தல்.

ii) இழப்பின் தன்கை ைற்றும் அளகவ உறுதிப்படுத்துதல்.
iii) சாட்சியம் ைற்றும் தைவல்ைள் வசைரிப்பு.
iv) ஈடுவைாரல்

கதாகையின்

வைாசடி அல்ைது ைிகைப்படுத்தல்

இருக்ைிறதா என உறுதிப்படுத்துவது.
தயவுகேய்து ைவனிக்ைவும்: ஆய்வின்
உண்கைைகள

சரிப்பார்த்தல்

நிகைகையின்

ைற்றும்

சாட்சியங்ைகள வசைரித்தல் ஆகும்.
ஈடுவைாரல்ைள்

வநாக்ைம்

பரிவசாதைர்

ஆய்வின்

ஆய்வாளகர வழிநடத்துவார்.

அவசியைான

வநாக்ைத்தின்படி

உதாரணம்
வழக்கு வழிைாட்டுதைின் உதாரணம்:
ோகலப் சபாக்குவரத்து விபத்து:
i)

எப்வபாது சம்பவம் நடந்தது – துல்ைியைான வநரம் ைற்றும்
வததி உள்ளதா? வததி ைற்றும் வநரம்

ii) ைாப்பீடு

கபறுபவர்

விபத்து

பயணி/பின்னிருக்கை

நடந்தவபாது

பயணியாை

ஒரு

பாதசாரியா,

பயணம்

கசய்தாரா

அல்ைது வாைனத்கத ஓட்டிக்கைாண்டிருந்தாரா?

iii) விபத்து பற்றிய விவரிப்பு, எப்படி அது நடந்தது?
iv) விபத்து

நடந்தவபாது

அருந்தியிருந்தாரா?

ைாப்பீடு

கபறுபவர்

ைது

v) ைரணம் எனில், இறப்பின் துல்ைியைான வநரம் ைற்றும் வததி,
vi) ைரணத்திற்கு

முன்

வழங்ைப்பட்ட

ைருத்துவைகனயில் வபான்றகவ?

சிைிச்கச,

அது

எந்த

விபத்திற்ைான ோத்தியமான ைாரணம்:
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ைாப்பீடு

இயந்திர

கபறுபவர்

கேயலிழப்பு

கேயலிழப்பு),

உடல்நலமின்கம
ைாரணமாை,
நிகலகம,

சபான்ைகவ.

3.

அல்லது

எதிராளியின்

(ஸ்டியரிங்,

பிசரக்

வாைனத்தின்

மது

சபான்ைவற்ைின்

ஓட்டுநரின்

(மாரகடப்பு,

ஏசதனும்

வலிப்பு

அருந்தியிருத்தல்,

சமாேமான

வாைனத்தின்

ைாலநிகல,

சபான்ைகவ)

சமாேமான

வாைனத்தின்

ோகல
சவைம்

ஈடுசைாரல் ஆவணமாக்ைல்

அட்டவகண 2.4
i) ஈடுவைாரல்

கசய்பவரின்

நியைனதாரர்/குடும்ப

உறுப்பினரால்

கைகயழுத்திடப்பட்டு
நிரப்பப்பட்ட

முகறயாை

தனிநபர்

விபத்து

ஈடுவைாரல் படிவம்.

ii) முதல்

தைவைறிக்கையின்

அசல்

அல்ைது சான்கறாப்பைிட்ட நைல். (FIR /
பஞ்ச்நாைா / இங்க்கவஸ்ட் பஞ்ச்நாைா
ஆைியவற்றின் சான்கறாப்பைிட்ட நைல்).

மரண ஈடுசைாரல்

iii) இறப்புச்

சான்றிதழின்

சான்கறாப்பைிட்ட நைல்.

iv) உள்ளடப்பட்டால்,

அசல்

பிவரதப்

அல்ைது

பரிவசாதன

அறிக்கையின் சான்கறாப்பைிட்ட நைல்.
(பணவைாசடி

v) AML

எதிர்ப்பு)

ஆவணங்ைளின் சான்கறாப்பைிட்ட நைல்
-

கபயர்

(ைடவுச்சீட்டு

உறுதிப்படுத்தலுக்ைாை

/

PAN

-நிரந்தர

ைணக்ைட்கட / வாக்ைாளர் அகடயாள

அட்கட / ஓட்டுநர் உரிைம்), முைவரி
உறுதிப்படுத்தலுக்ைாை
ைட்டண

இரசீது

/

அறிக்கை / ைின்சார

(கதாகைவபசி

வங்ைிக்

ைணக்கு

ைட்டண பில் /
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குடும்ப அட்கட).

vi) பிரைாணப் பத்திரம் ைற்றும் ஈட்டுறுதிப்
பத்திரம்

ஆைியவற்கறக்

சட்டரீதியான
இரண்டிலும்
வாரிசுைள்

வாரிசு

சான்றிதழ்,

அகனத்து

சட்டரீதியான

கைகயழுதிட்டு

அளித்திருக்ை வவண்டும்.
i)

கைாண்ட

சான்றுறுதி

ஈடுவைாரல் கசய்பவரால்

கைகயழுத்திடப்பட்ட முகறயாை
நிரப்பப்பட்ட தனிநபர் விபத்து
நிரந்தர கமாத்த

உடல்குகைபாடு

ஈடுவைாரல் படிவம்
ii)

தைவைறிக்கையின் சான்கறாப்பைிட்ட

(PTD) மற்றும் நிரந்தர
பகுதி

உடல்குகைபாடு

கபாருந்துைானால் முதல்

நைல்

iii) ஒரு அரசு ைருத்துவர் அல்ைது
ஏவதனும் சைைான தகுதியுள்ள

(PPD) ைாப்பு

ைருத்துவரிடைிருந்து கபற்ற ைாப்பீடு
கபறுபவரின் உடல்குகறபாட்கட
உறுதிப்படுத்தப்படும் நிரந்தர
உடல்குகறபாடு சான்றிதழ்.
i)

உடல்குகறபாட்டின் வகை ைற்றும்

உடல்குகறபாட்டின்

ைாை

ஆைியவற்கற

அளவு

குறிப்பிடும்

சிைிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரிடைிருந்து
கபற்ற

தற்ைாலிை கமாத்த

ைருத்துவச்

சான்றிதழ்.

முதைாளியால்

உடல்குகைபாடு

முகறயாை

கைகயழுத்திடப்பட்ட ைற்றும் முத்திகர

(TTD) ஈடுசைாரல்

வபாடப்பட்ட, துல்ைியைான விடுமுகறக்
ைாை

விவரங்ைகள

முதைாளியிடைிருந்து

விடுமுகறச் சான்றிதழ்.
ii)

வழங்கும்
கபற்ற

ைாப்பீடு கபறுபவர் தன் வழக்ைைான

ைடகைைகளச்
இருக்ைிறார்

கசய்யும்

என்பகத

அளவிற்கு

உறுதிப்படுத்தும்
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சிைிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரிடைிருந்து
கபற்ற உடல்தகுதிச் சான்றிதழ்.

வைவை

உள்ள

பட்டியல்

கவறும்

ைட்டுவை, அந்நிகைகையின்
ஆய்வு

கசய்யப்பட

குறிப்பிட்ட

வவண்டிய

சுட்டிக்ைாட்டுவதற்ைானது

உண்கைைள், குறிப்பாை

சந்வதைத்திற்ைிடைான

வைாசடி

நிகைகைைள் வபான்றவற்கறப் கபாறுத்து கூடுதல் ஆவணங்ைள்
(தழும்புைள், விபத்து நடந்த இடம் வபா
சுய-பரீட்கே 4

பின்வரும் ஆவணங்ைளில் எது நிரந்தர உடல்குகறபாடு
ஈடுவைாரலுக்ைாை சைர்ப்பிக்ைப்பட வதகவயில்கை?
I.

ஈடுவைாரல் கசய்பவரால் கைகயழுத்திடப்பட்ட முகறயாை
நிரப்பப்பட்ட தனிநபர் விபத்து ஈடுவைாரல் படிவம்..

II. முதல்
நைல்

தைவைறிக்கையின்

அசல்

அல்ைது

சான்கறாப்பைிட்ட

III. ஒரு அரசு ைருத்துவர் அல்ைது ஏவதனும் சைைான தகுதியுள்ள
ைருத்துவரிடைிருந்து
உடல்குகறபாட்கட

கபற்ற

ைாப்பீடு

உறுதிப்படுத்தப்படும்

கபறுபவரின்

நிரந்தர

உடல்குகறபாடு சான்றிதழ்.

IV. ைாப்பீடு கபறுபவர் தன் வழக்ைைான ைடகைைகளச் கசய்யும்
அளவிற்கு

இருக்ைிறார்

சிைிச்கசயளிக்கும்
சான்றிதழ்.

என்பகத

ைருத்துவரிடைிருந்து

உறுதிப்படுத்தும்

கபற்ற

உடல்தகுதிச்

6. மூன்ைாம் தரப்பினர் நிர்வாைிைளின் பங்கு (TPA)
1.

இந்தியாவில் TPA-க்ைளின் அைிமுைம்
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ைாப்பீட்டுத்

துகற

வழிகயத்

2000ஆம்

திறந்தது.

தயாரிப்புைளுக்ைான

வருடத்தில்

அவதசையம்,

உடல்நைப்

வதகவயும்

அறிமுைங்ைளுடன்

தனியார்ைளுக்கும்

புதிய

அதிைரித்துக்கைாண்வட

வந்தது.

பாதுைாப்புத்
தயாரிப்புைளின்
ஒரு

வதகவ

இருப்பதாை உணரப்பட்ட்தால் உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் விற்பகனக்கு

பிந்கதய வசகவைளுக்ைாை ஒரு பிரிவு அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது.
இது

கதாழிற்பாங்ைான

மூன்றாம்

தரப்பு

நிர்வாைிைள்

அறிமுைப்படுத்தப்படும் வாய்ப்கப வழங்ைியது.
இகதப்

பார்த்து,

ஆகணயம்

ைாப்பீட்டு

ஐஆர்டிஏஐ-ன்

ஒழுங்குமுகற
உரிைத்தின்

ைற்றும்
ைீ ழ்

வளர்ச்சி
TPAக்ைள்

அறிமுைப்படுத்தப்பட அனுைதிக்ைப்பட்டனர், அவர்ைள் 17 கசப்டம்பர்
2001-ல் அறிவிக்ைப்பட்ட ஐஆர்டிஏஐ (மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைிைள் –
உடல்நைக்

ைாப்பீடு)

ஒழுங்குமுகறைள்,

2001

உடன்

இணங்ைி

நடக்ை வவண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
வகரயகை
ஒழுங்குமுகறைளின்படி,
“மூன்ைாம் தரப்பு நிர்வாைிைள் அல்லது TPA என்பது ஐஆர்டிஏஐ

(மூன்ைாம்

தரப்பு

நிர்வாைிைள்

உடல்நலக்

–

ைாப்பீடு)

ஒழுங்குமுகைைள், 2001 என்பதின் ைீ ழ் ஆகணயத்தால் உரிமம்

கபற்ை, மற்றும் உடல்நல சேகவைகள வழங்குவதற்ைான, ஒரு
ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தால்

ஊதியத்திற்ைாை
குைிக்ைின்ைது”.

“TPAவின்

உடல்நை

வியாபாரத்துடன்

ைாப்பீட்டாளருக்ைாை

ஈடுபட்டுள்ள

ஒரு

ைட்டணம்

ஏசதனும்

வசகவைள்” என்பது
இகணந்த
ஒரு

உடல்நைக்

ஒப்பந்தத்தின்

TPAவால்

ஒரு

வழங்ைப்படும்

ைீ ழ்

அல்லது
நபகரக்

ைாப்பீட்டு
ஒரு

வசகவைகள

குறிக்ைின்றது, ஆனால் இது வநரடியாை அல்ைது ைகறமுைைாை
ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தின்

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

வியாபாரத்கத
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வைாருவது அல்ைது ஒரு ஈடுவைாரைின் அனுைதி அல்ைது அதன்
ைறுப்கப முடிவு கசய்தல் ஆைியவற்கற உள்ளடக்குவதில்கை.

எனவவ TPA வசகவைள் விற்பகன ைற்றும் ைாப்பீட்டு பாைிசியின்
கவளியீடு

ஆைியவற்றிற்கு

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

TPAக்ைகள

பிறகு

கதாடங்குைின்றது.

பயன்படுத்தாவிட்டால்,

வசகவைள்

உள்ளிருப்புக் குழுவால் கசய்யப்படுைின்றன
2. விற்பகனக்கு பிந்கதய உடல்நலக் ைாப்பீட்டு சேகவ
i)

முன்கைாழிவு

(ைற்று

ப்ரீைியம்)

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்டவுடன்,

ைாப்புகற கதாடங்குைிறது.

ii) ஒரு

TPA பாைிசிக்கு

இருந்தால்,

வசகவயளிக்ை

ைாப்பீட்டாளர்

பயன்படுத்தப்படுவதாை

வாடிக்கையாளர்

ைற்றும்

பற்றிய தைவல்ைகள TPAவுக்கு அளிக்ைிறார்.
iii) TPA

உறுப்பினர்ைகள

என்பவர்

பதிவு

பாைிசிகய

உறுப்பினர்ைள்
கசய்யப்படும்

கசய்ைின்றது

எடுக்கும்

என்பவர்ைள்

நபர்ைள்)

ைின்னணுரீதியான

ஒரு

பாைிசியின்

கபறும்

சிைிச்கசக்ைாை

ஒரு

அட்கடயின்

ைருத்துவைகனச்

பாைிசியின்

வதகவப்படும்வபாது,
கராக்ைைில்ைா

TPA

ைீ ழ்

உடனான

வசதி

பயன்படுத்தப்படுைின்றது.
ஈடுவைாரல்

v) TPA

அல்ைது

கசயல்முகறப்படுத்துைின்றது

ைீ ழ்

ைாப்பு

அல்ைது

வடிவில்

ஒரு

வசர்க்கை

அல்ைது

உறுப்பினருக்கு

ஆதரவு

உறுப்பினர்

ைற்றும்

கசயல்முகறப்படுத்தல்

இருப்பவர்,

ஸ்தூைைான

உறுப்பினர் அகடயாளத்கத வழங்ைைாம்.

iv) ைாப்பீடு

(முன்கைாழிபவர்

நபராை

வைலும்

பாைிசி

பதிவானது

ஈடுவைாரல்ைளின்

ஆைியவற்றிற்ைாை

கராக்ைைில்ைா
வைலும்

வசதிகய

ைாப்பீட்டாளருடன்

ஒப்புக்கைாண்ட வநரத்திற்குள் வசகவைகள வழங்குைின்றது.
ஒரு

TPAவின்

பங்கு

வசகவயளிப்பவராை
கசய்யும்

முழுவதும்

TPAவின்

நிைழ்வாகும்.
ைற்றும்

கதாடங்கும்
கபயரில்

வசகவயளிப்பு
ஒரு

நிறுத்துப்
பாைிசிகய

வதகவ

ஈடுவைாரகை

பாைிசி

புள்ளி,
ஒதுக்ைீ டு
ைாைம்

அறிவிப்பதற்ைாை
416

பாைிசியின்

ைீ ழ்

அனுைதிக்ைப்படும்

ஏவதனும்

முழுவதும் கதாடரும்.
ஆயிரக்ைணக்ைான
கசயல்பாடு

பாைிசிைளுக்கு

கதாடர்ந்து

நடக்கும்,

கூடுதல்

ைாைம்

வசகவயளிக்கும்வபாது,
குறிப்பாை

அவத

இந்த

பாைிசி

புதுப்பிக்ைப்படும்வபாது ைற்றும் அவத TPA பாைிசிக்கு வசகவகய
வழங்கும்வபாது கதாடர்ந்து நடக்கும்.
3.

மூன்ைாம் தரப்பு நிர்வாைியின் சநாக்ைங்ைள் (TPA)

உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைியின் வைாட்பாடு
பின்வரும் வநாக்ைங்ைளுடன் உருவாக்ைப்பட்டுள்ளதாை கூறைாம்:
i)

வதகவப்படும் வநரத்தில் உடல்நைக் ைாப்பீட்டின் ஒரு
வாடிக்கையாளருக்கு உள்ள அகனத்து சாத்தியைான
முகறைளிலும் வசகவ வசதிகய வழங்ை.

ii) வகையகைப்பு ைருத்துவைகனைளில் உள்ள ைாப்பீடு கபறும்
வநாயாளிக்ைான கராக்ைைில்ைா சிைிச்கசகய ஏற்பாடு கசய்ய.

iii) சைர்ப்பிக்ைப்பட்ட
ைற்றும்

ஈடுவைாரல்

ைாப்பீட்டு

ஆவணங்ைளின்

நிறுவனத்தின்

அடிப்பகடயில்

கசயல்முகற

வழிைாட்டுதல்ைளின்படி

ைற்றும்

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு

ஈடுவைாரல்ைகள நியாயைாைவும் வவைைாைவும் வழங்ை.

iv) உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

ஈடுவைாரல்ைள்

ைற்றும்

கதாடர்பான

வசகவைகள கையாளுவதில் கசயல்பாட்டு நிபுணத்துவத்கத
உருவாக்ை.

v) வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு

சரியான

வநரத்தில்,

சரியான

முகறயில் பதிைளிக்ை.

vi) ஒரு நியாயைான விகையில் தரைான உடல்நைப் பாதுைாப்கப
வழங்கும்படியான

ஒரு

ைாப்பீடு

கபறும்

நபரின்

சந்கத

வநாக்ைம் நிகறவவற்றப்படுைின்ற ஒரு சூழகை உருவாக்ை.

vii) வநாயுற்ற நிகை, கசைவுைள், கசயல்முகறைள், தங்ைைின் ைாை
அளவு

வபான்றகவ

உருவாக்ை/ஒத்திட உதவ.

கதாடர்பான

தகுந்த

தரவுைகள
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4. ைாப்பீட்டாளர்

மற்றும்

ஆைிசயாருக்கு

TPA

இகடசயயான

உைவு
பை

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

விற்பகன

உடல்நை

வசகவக்ைாை

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைளின்

வசகவைகள

TPAவின்

பயன்படுத்துைிறார்ைள்

வைலும்

சிை

வசகவகய

கசய்வதற்ைாை

பின்-

ைாப்பீட்டாளர்ைள்,

குறிப்பாை

ஆயுள் ைாப்பீட்டு துகற, பாைிசிக்கு முந்கதய ைருத்துவ வசாதகன
ஏற்பாடு

ஒரு

உதவிகய

TPAவின்

வைட்ைின்றது.
ைாப்பீட்டாளர்

ைற்றும்

TPAவுக்கு

இகடவயயான

உறவு

ஒப்பந்தரீதியானது ஆகும், அது ஒப்பந்தத்திற்குள் உருவாக்ைப்பட்ட
வதகவைள் ைற்றும் கசயல்முகறப் படிைகளக் கைாண்டுள்ளது.
ஒரு

ைாப்பீட்டாளர்

எதிர்பார்க்கும்

TPAவிடம்

வசகவைள்

பின்வருைாறு:
i.

வழங்குநர் வகலயகமப்பு சேகவைள்

ைாப்பீடு

கபறும்

நபர்ைளுக்கு

உடல்நை

ஈடுவைாரல்ைளுக்ைான

கராக்ைைில்ைா ஈடுவைாரல் கதாகைகய வழங்கும் வநாக்ைத்துடன்,
நாடு முழுவதுமுள்ள ைருத்துவைகன வகையகைப்புைளுடன் ஒரு
உறகவ

நிர்ைாணிக்குைாறு

ஐஆர்டிஏஐ-ன்
வழங்குநர்

சைீ பத்திய

வதகவப்படுைின்றது.

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.

வழிைாட்டுதல்ைள்படி

இகடவயயான

ைாப்பீட்டாளகரயும்

TPA

உள்ளிட்டு

TPA

ைற்றும்

உறவு

ைட்டுைில்ைாைல்,

மூன்று

தரப்பு

உறவும்

ைாப்பீடு கபறுபவர்ைள் ைற்றும் ைாப்பீட்டாளர்ைளின் கசைவுைகளக்
குகறக்ை,

அவர்ைள்

கசயல்முகறைள்

பல்வவறு

ைற்றும்

ைருத்துவைகனச்

வகையகைப்பு

வசர்க்கை

ைருத்துவைகனைளின்

வபக்வைஜ்ைள் ஆைியவற்றின் சிறந்த திட்டைிடப்பட்ட விகைைகள
வபரம் வபசவும் கசய்ைிறார்ைள்

ii. அகழப்பு கமய சேகவைள்
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TPA வழக்ைைாை இரவுைள், வார இறுதிைள் ைற்றும் விடுமுகறைள்
உள்ளிட்ட

எல்ைா

அகடயக்கூடிய
கையத்கத

வநரங்ைளிலும்

இைவச

பராைரிப்பது

அகழப்பு

அதாவது

24*7*365

எண்ைளுடன்

ஒரு

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.

என

அகழப்பு
TPAவின்

அகழப்பு கையம் இகவ கதாடர்பான தைவல்ைகள வழங்கும்:
i)

பாைிசியின் ைீ ழ் ைிகடக்கும் ைாப்புகற ைற்றும் பைன்ைள்.

ii) உடல்நை

ஈடுவைாரல்ைள்

ைற்றும் நகடமுகறைள்.

கதாடர்பான

கசயல்முகறைள்

iii) வசகவைள் ைற்றும் கராக்ைைில்ைா ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை
கதாடர்பான வழிைாட்டுதல்.

iv) வகையகைப்பு ைருத்துவைகனைள் ைீ தான தைவல்ைள்.

v) பாைிசியின்ைீ ழ் ைிகடக்கும் ைீ தி ைாப்பீட்டுத் கதாகை ைீ தான
தைவல்ைள்

vi) ஈடுவைாரல் நிகைகை ைீ தான தைவல்ைள்.
vii) ஈடுவைாரல்ைள்

கசய்யப்படும்வபாது

விட்டுப்வபான

ஆவணங்ைள் ைீ தான ஆவைாசகன.

அகழப்பு கையம் ஒரு வதசிய இைவச எண் மூைம் அணுைப்பட
வவண்டும்

வைலும்

வாடிக்கையாளர்ைளால்
கைாழிைளில்

வாடிக்கையாளர்

கதாடர்பு

சாதாரணைாை

கைாள்ள

வசகவப்

வபசப்படும்

வவண்டும்.

இந்த

பணியாளர்
முதன்கை

விவரங்ைள்

ைாப்பீட்டாளர்ைள் ைற்றும் அவற்றின் TPAக்ைளுக்கு இகடவயயான
ஒப்பந்தத்தால் நிர்வைிக்ைப்படுைின்றன.
iii. கராக்ைமில்லா அணுைல் சேகவைள்
வகரயகை
“கராக்ைைில்ைா

வசதி”

என்பது

ைாப்பீட்டாளரால்

ைாப்பீடு

கபறுபவருக்கு அளிக்ைப்படும் ஒரு வசதியாகும், இங்வை ைாப்பீடு
கபறுபவரால்
கதாகை

வைற்கைாள்ளப்படும்

பாைிசி

விதிமுகறைள்

சிைிச்கசக்ைான
ைற்றும்

கசைவுைளின்

நிபந்தகனைளுக்கு

உட்பட்டு, ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட முன்-அதிைாரைளிப்பு அளவு வகர,
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வநரடியாை

வகையகைப்பு

வழங்குநருக்கு

ைாப்பீட்டாளரால்

வழங்ைப்படுைிறது.
இந்த

வசகவகய

வழங்குவதற்ைான,

ஒப்பந்தத்தின்

ைீ ழ்

வரும்

தைவல்ைளும்

TPA-விடம்

இகத

வழங்குவது

ைாப்பீட்டாளரின் வதகவைளாவன:
i)

அகனத்து

பாைிசி

இருக்ை

கதாடர்பான

வவண்டும்.

TPA-ற்கு

ைாப்பீட்டாளரின் ைடகையாகும்.
ii) பாைிசியில் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்ைளின் தரவு எந்த

பிகழ அல்ைது குகறபாடும் இல்ைாைல் ைிகடக்ை வவண்டும்
ைற்றும் அணுகும்படி இருக்ை வவண்டும்.

iii) ைாப்பீடு
உடன்

கபறும்

நபர்ைள்

அவர்ைகள

கதாடர்புப்படுத்தும்

கைாண்டு

வர

வவண்டும்.

பாைிசி

ைற்றும்

TPA

ஒரு

அகடயாள

அட்கடகயக்

இந்த

அகடயாள

அட்கட

ஒரு

உறுப்பினகர

கசன்று

வசர

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட வடிவில் TPAவால் வழங்ைப்பட வவண்டும்,
ஒரு

நியாயைான

வவண்டும்

வநரத்திற்குள்

வைலும்

பாைிசிக்

ைாைம்

முழுவதும்

கசல்லுபடியாகுவதாை இருக்ை வவண்டும்.
iv) கராக்ைைில்ைாத

வசதிகய

வைாருவதற்ைாை

தைவல்ைளின்

அடிப்பகடயில்

வழங்ைப்படும்

ைருத்துவைகனயிடம்

ஒரு

முன்-அதிைாரைளிப்பு அல்ைது ஒரு உத்திரவாதக் ைடிதத்கத

TPA அளிக்ை வவண்டும். அது உடல்நைைின்கையின் தன்கை,
முன்கைாழியப்படும்
கசைவுைள்

சிைிச்கச

ஆைியவற்கற

தைவல்ைகள நாடைாம்.
v) தைவல்

கதளிவாை

ைிகடக்ைவில்கை

ைற்றும்

உள்ளடங்ைிய

புரிந்துகைாள்வதற்ைான
இல்கைகயன்றாவைா,

என்றாவைா,

கூடுதல்
அல்ைது

கராக்ைைில்ைா

TPA

வைாரிக்கைகய ைறுக்ைைாம், கராக்ைைில்ைா வசதியின் ைறுப்பு
சிைிச்கச

ைறுப்கப

உறுப்பினர்

உணர்த்தாது

பணத்கத

என்பகத

கசலுத்திவிட்டு

கதளிவாக்ைவும்.
பின்னர்

ஒரு

ஈடுவைாரகை தாக்ைல் கசய்வதற்கும் இடமுண்டு, அது அதன்
பைன்ைளின் அடிப்பகடயில் ஆவைாசிக்ைப்படும்.
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vi) அவசரநிகைைளில், ைருத்துவைகன அனுைதிப்பின் 24 ைணி
வநரங்ைளுக்குள்
கராக்ைைில்ைா
வவண்டும்

அறிவிப்பு

கசய்யப்பட

வசகவயின்

ைீ தான

வவண்டும்

முடிவு

வைலும்

கதரிவிக்ைப்பட

iv. வாடிக்கையாளர் உைவு மற்றும் கதாடர்பு நிர்வாைம்
வாடிக்கையாளர்ைள்
ஒரு

தங்ைள்

கசயல்முகறகய

குகறைகள
வழங்ை

TPA

கதரிவிக்கும்படியான

வவண்டும்.

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு ஈடுவைாரல்ைள் கூர்ந்தாய்வு ைற்றும் உறுதிப்படுத்தலுக்கு
உட்படுவது

வழக்ைைானது

ஈடுவைாரல்ைளின்
விதிமுகறைள்

ைற்றும்

இருப்பதால்

சிறிய

நிபந்தகனைளின்

கபரும்பாலும்

ஈடுவைாரல்ைளும்

உடல்நைக்

அளவிைான

ைறுக்ைப்படுைின்றன

வவண்டும்.

கூடுதைாை,

ஒரு

ஆகும்.

இைக்ைிற்கு

சிறு

ைவனிக்ை

உடல்நைக்
கதாகை

பாைிசி

கவளிவய

என்பகதயும்

எல்ைா

ஈடுவைாரைின்

சதவதம்,
ீ

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீட்டு

அளவிற்ைான

ைழித்தலுக்கு உட்படுைின்றது. இந்த ைழித்தல்ைள் வாடிக்கையாளர்
அதிருப்திகய

உண்டாக்குைின்றது,

ைறுப்பிற்ைான

ைாரணம்

குறிப்பாை

முகறயாை

ைழித்தல்

அல்ைது

வாடிக்கையாளர்ைளிடம்

விளக்ைப்படாத சூழ்நிகைைளில் ஏற்படுைின்றது.
வாடிக்கையாளர்

குகறைள்

முடிந்தவகர

விகரவாை

தீர்க்ைப்படுவகத உறுதிகசய்ய, ைாப்பீட்டாளரின் வதகவப்படி TPA
ஒரு

சிறந்த

கசயல்படும்

கவத்திருக்ைவவண்டும்.

குகற

தீர்ப்பு

நிர்வாைத்கத

v. பில்லிங் சேகவைள்
பில்ைிங் வசகவைளின் ைீ ழ், TPA இந்த மூன்று கசயல்ைகள வழங்ை
வவண்டுகைன ைாப்பீட்டாளர் எதிர்பார்க்ைிறார்:
i)

பல்வவறு

தகைப்புைளின்ைீ ழ்

ைாப்பீட்டிகன

பயன்படுத்துதல்

ைற்றும் விகைகய முடிவு கசய்தல் ஆைியவற்கற ஆராய
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ைாப்பீட்டாளருக்கு உதவக்கூடிய தரநிர்ணயப்படுத்திய பில்ைிங்
வடிவகைப்பு.
ii) வசூைிக்ைப்படும்

கதாகை

உண்கையாைவவ

உடல்நைைின்கைக்கு

வதகவப்படும்

சிைிச்கசக்கு

இருப்பகத உறுதி கசய்தல்.
iii) தரவின்

தரநிர்ணயப்படுத்தல்

சர்வவதச

என்பது

தரநிர்ணயங்ைளுடன்

அகனத்து

வநாயறிதல்

வதசிய

அல்ைது

கபாருந்தும்

வகையில்

கசயல்முகற

குறியீடுைள்

சாத்தியமுள்ளதாை

TPAக்ைளிலும்

வகையில்

தகுந்ததாை

ைற்றும்

ஆைியகவ பதிவு கசய்யப்படுதல்.

இருக்கும்

இதற்கு TPAவில் பயிற்சிகபற்ற திறனுள்ள பணியாட்ைள் வதகவ,

அவர்ைள் ைட்டணவதங்ைகள
ீ
ஒழுங்குமுகறபடுத்தும், சரிபார்க்கும்
திறனுடனும்,

பில்ைிங்

தரவுப்

பதிகவ

தரநிர்ணயப்படுத்தும்

திறனுடனும் இருக்ை வவண்டும்.
vi. ஈடுசைாரல்

கேயல்முகைப்படுத்துதல்

மற்றும்

கேலுத்துதல் சேகவைள்

பணம்

இது TPAக்ைளால் வழங்ைப்படும் ைிை முக்ைியைான வசகவயாகும்.
ைாப்பீட்டாளருக்கு

வழங்ைப்படும்

TPAவால்

கசயல்முகறப்படுத்துதல்

வசகவைள்

பதிவு

பரிந்துகரக்ைப்படும்

கசய்தல்

கசலுத்துத்

முதல்

கதாகைகய

ஈடுவைாரல்

வழக்ைைாை

கதரிவிப்கப

ஒப்புதல்

கசயல்முகறப்படுத்துதல்

ைற்றும்

வகரயிைான

அடி-முதல்-நுனி வகரயிைான வசகவயாை இருக்கும்.
ஈடுவைாரல்ைளின்
நிதிைள்

மூைம்

கதாகை

ைாப்பீட்டாளரிடைிருந்து

கசய்யப்படும்.

இந்த

நிதிைள்

கபறப்படும்
TPAவிற்கு

முன்கதாகை வடிவில் வழங்ைப்படைாம் அல்ைது வாடிக்கையாளர்
அல்ைது

ைருத்துவைகனயிடம்

தன்

வங்ைி

ைாப்பீட்டாளரால் வநரடியாை வழங்ைப்படைாம்.
பணத்திற்ைான
ைாப்பீட்டு

ஒரு

ைணக்கை

நிறுவனத்தால்

பராைரிக்ை

வவண்டும்

கபறப்படும்

மூைம்

எனவும்,

கதாகைைளின்

ைாைந்வதாறுைான சைரச இணக்ைத்கத வழங்ை வவண்டும் எனவும்
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எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.

TPA-விடம்
ஈடுவைாரல்ைகள

வழங்ைாைல்

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட

தவிர்த்து

வவறு

எந்த

உபவயாைத்திற்ைாைவும் இந்த பணத்கத பயன்படுத்த முடியாது.
vii. நிர்வாை தைவல் சேகவைள்
ஈடுவைாரல்

TPA

கசயல்முகறகய

கசயல்படுத்துவதால்,

தனிப்பட்வடா அல்ைது கூட்டாைவவா கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல்ைள்
கதாடர்பான

அகனத்து

ைாப்பீட்டாளருக்கு

வதகவப்படுைின்றது
துல்ைியைாைவும்

விவரங்ைளும்

பல்வவறு

வைலும்

சரியான

ைிகடக்கும்.

TPAவிடம்

உபவயாைங்ைளுக்ைான

தரவுைள்

அம்ைாதிரியான

வநரத்திலும்

தரவுைள்

தரப்பட

TPAவால்

வவண்டும்.
எனவவ

வசகவைளின்

TPAவின்

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்
பாைிசிைளின்

குறிப்பிடைாம்,
ைற்றும்

கவளியிடப்படும்

அடி-முதல்-நுனி
இது

MOU-

வநாக்ைங்ைளில்

கவப்

உடல்நைக்

வகரயிைான

குறிப்பிட்ட

ஒன்கற
ைாப்பீட்டு

வசகவ

ைாப்பீட்டாளரின்

கபாறுத்து,

சிை

என

வதகவைள்

கசயல்பாடுைளில்

வரம்புகடயதாை இருக்ைைாம்.
TPA ஊதியம்

viii.
இந்த

வசகவைளுக்கு,

பின்வருவனற்றில்

TPA

ஒன்றின்

அடிப்பகடயில் ஒரு ைட்டணத்கத கபறுைின்றது
i)

வாடிக்கையாளர்ைளிடம்

வசூைிக்ைப்படும்

(வசகவ வரி தவிர்த்து) ஒரு சதவதம்
ீ

ii) ஒரு

வகரயறுக்ைப்பட்ட

வசகவயளிக்ைப்படும்

ைாை

ஒவ்கவாரு

நிகையான அளவு, அல்ைது
iii) TPAவால்

வழங்ைப்படும்

பரிைாற்றத்திற்குைான
அளிக்ைப்படும்

ஒரு

ஒவ்கவாரு

ப்ரீைியத்தில்

அளவிற்ைாை

TPAவால்

உறுப்பினருக்ைான

வசகவயின்

நிகையான

உறுப்பினர்

ஒவ்கவாரு

கதாகை

அட்கட,

ஒரு

–

எ.ைா.

ஈடுவைாரல்

வபான்றவற்றிற்ைான ைட்டணம்
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எனவவ TPAவின் வசகவைள் மூைம், ைாப்பீட்டாளர்ைள் இவற்றின்
அணுைகைப் கபறுவார்ைள்:
i)

கராக்ைைில்ைா வசகவைள்

ii) தரவு கதாகுப்பு ைற்றும் பகுப்பாய்வு
iii) வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைான

ஒரு
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ைணி

வநர

அகழப்பு

கையம் ைற்றும் உதவி

iv) ைருத்துவைகனைள் ைற்றும் ைற்ற ைருத்துவ வசதி வழங்கும்
அகைப்புைளின் வகையகைப்பு

v) கபரிய குழு வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைான ஆதரவு
vi) வாடிக்கையாளர்ைளுடான
வசதி

ஈடுவைாரல்

vii) ைருத்துவைகனைளுடனான

இகடகசயல்பாட்டின்

ைட்டணவதங்ைள்
ீ

ைற்றும்

கசயல்முகற கசைவுைள் ஆைியவற்றிற்ைான வபரம்

viii)

எளிதான

வாடிக்கையாளர்

வசகவக்ைான

மூைம் கசயைாக்ைப்பட்ட வசகவைள்

ix) சந்வதைத்திற்ைிடைான
ஆராய்தல்

வழக்குைகள

x) நிறுவனங்ைளிகடவயயான

கதாழிற்நுட்பம்

சரிபார்த்தல்

ைற்றும்

விதங்ைள்

ைற்றும்

ஈடுவைாரல்

கசைவுைள்

ைீ தான

இன்றியகையாத

வபாக்குைள்

ைற்றும்

வைாசடிைகள

தைவல்ைளின்

முன்வனற்பாடு, சிைிச்கசயின் புதிய முகறைள், வளர்ந்துவரும்
ஆைியவற்றின் பகுப்பாய்வு

ைட்டுப்படுத்துதல்

xi) வசகவைகள விகரவாை அகடவதன் விரிவாக்ைம்
சுருக்ைம்
1) ைாப்பீடு என்பது ஒரு ‘உறுதிகமாழி’ ைற்றும் பாைிசி என்பது
அந்த

உறுதிகைாழிக்ைான

புரிந்துகைாள்ள
சம்பவம்

வவண்டும்.

பாைிசியின்

ைீ ழ்

‘ோட்ேி’

ஒரு

ைாப்பீடு

என்பகத

கசய்யும்

ஈடுவைாரைாை

நன்கு

நிைழ்வின்

ைாறுவது

உறுதிகைாழியின் உண்கையான வசாதகனயாகும்.

அந்த

2) ைாப்பீட்டின் முக்ைிய ைதிப்பீட்டு ைாரணிைளில் ஒன்று ைாப்பீட்டு
நிறுவனத்தின் ஈடுவைாரலுக்கு பணைளிக்கும் திறன் ஆகும்.
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3) ைாப்பீட்கட வாங்கும் நபர் என்பவர் முதல் பங்குதாரர் ைற்றும்
‘ஈடுவைாரகை கபறுபவர்’ ஆவார்.

4) கராக்ைைில்ைா

ஈடுவைாரைில்

ைாப்பீட்டாளர்/TPAவின்
வசகவைகள

ஒரு

பணத்தில்

வைலும்

ஈடுவைாரைில்,

கசைவுைகள

அனுைதிக்ைப்பட்ட

ைருத்துவைகன
அடிப்பகடயில்

பின்னர்

ைாப்பீட்டாளர்/TPAவிடம்

சைர்ப்பிக்ைின்றது.

5) பணைீ ட்பு

முன்-ஒப்புதைின்

வழங்குைின்றது

நிகறவவற்றத்திற்ைாை

வகையகைப்பு

வாடிக்கையாளர்

ஈடுவைாரைின்

ஆவணங்ைகள

தன்

கசாந்தப்

வைற்கைாள்வார்,

ஈடுவைாரல்

பிறகு

கதாகைக்ைாை

ைாப்பீட்டாளர்/TPAவிடம் ஈடுவைாரகை தாக்ைல் கசய்வார்
6) ஈடுவைாரல்

கதரிவிப்பு

ஈடுவைாரல்

நிைழ்வாகும்.

7) ைாப்பீட்டு
ைாப்பீட்டு

என்பது

குழுவுக்கு
ஈடுவைாரல்

இகடவயயான
விஷயத்தில்

நிறுவனத்திற்கு

விசாரகணக்கு

வாடிக்கையாளர்

அனுப்பப்படும்.

சந்வதைம்
ஒரு

முதல்

ைற்றும்
கதாடர்பு

வைாசடி

இருப்பதாை

இருந்தால்,

ஈடுவைாரல்

அது

விசாரகண

ஒரு ைாப்பீட்டாளரால் உள்ளிருப்புக் குழு மூைம் / TPA மூைம்

கசய்யப்படுைின்றன அல்ைது ஒரு கதாழில்முகற விசாரகண
முைகைக்கு கபாறுப்பு தரப்படும்.

8) ஒதுக்ைீ டு

கசய்தல்

ஈடுவைாரல்ைளின்

நிகைகையின்

அடிப்பகடயில் ைாப்பீட்டாளரின் பதிவவடுைளில் உள்ள எல்ைா
ஈடுவைாரல்ைளுக்ைாைவும்

கசய்யப்பட்ட

கதாகைகயக் குறிக்ைின்றது

9) வாடிக்கையாளர்
ைாப்பீட்டாளர்

ஈடுவைாரைின்

பிரதிநிதித்துவம்

முன்வனற்பாட்டுத்

ைறுப்பின்

கசய்வகத

தவிர,

வழக்ைில்,
ைாப்பீட்டு

குகறதீர் அதிைாரம் அல்ைது நுைர்வவார் ைன்றங்ைள் அல்ைது
சட்ட நீதிைன்றங்ைகள அணுகும் விருப்பம் உள்ளது.
10) வைாசடிைள்
ஈட்டுறுதி

பாைிசிைளும்

கபரும்பாலும்

பாைிசிைளில்

வைாசடி

பயன்படுத்தப்படுைின்றன.

ைருத்துவைகனச்

நடக்ைின்றன

ஆனால்

ஈடுவைாரல்ைகள

வசர்க்கை
விபத்து

வைார

11) TPA ைாப்பீட்டாளருக்கு பை முக்ைிய வசகவைகள வழங்குைிறது
ைற்றும் ைட்டணங்ைளாை அதற்ைான ஊதியத்கத கபறுைிறது.
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சுய-சதர்வு சைள்விைள்
சைள்வி 1

ைாப்பீட்டு

ஈடுவைாரல்

ைருதப்படுவது யார்?

கசயல்பாட்டில்

I.

வாடிக்கையாளர்ைள்

II.

உரிகையாளர்ைள்

III.
IV.

முதன்கை

பங்குதாரராை

ஏற்பாளர்ைள்

ைாப்பீடு முைவர்ைள் / தரைர்ைள்

சைள்வி 2

ைிரிஷ் சக்வசனாவின் ைாப்பீட்டு ஈடுவைாரகை ைாப்பீட்டு நிறுவனம்
ைறுத்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவம்
ைிகடக்கும்

ஒரு

ைறுப்பு

கசய்வகத

வழக்ைில்,

தவிர,

விருப்பங்ைள் என்ன?

ைிரிஷ்

I.

அரகச அணுைைாம்

II.

சட்ட அதிைார சகபைகள அணுைைாம்

III.
IV.

ைாப்பீட்டாளரிடம்

சக்வசனாவிற்கு

ைாப்பீட்டு முைவர் அணுைைாம்

ைறுப்பு விஷயத்தில் ஒன்றும் கசய்யமுடியாது

சைள்வி 3

விசாரகணயின்வபாது, ராஜீவ் கைஹ்வதா வைாரிய ஒரு உடல்நைக்
ைாப்பீட்டு

ஈடுவைாரைில்,

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்,

ராஜீவ்

கைஹ்வதாவிற்கு பதிைாை, அவரது சவைாதரர் ராவஜஷ் கைஹ்வதா
சிைிச்கசக்ைாை

ைண்டுபிடிக்ைறது.

ைருத்துவைகனயில்
ராஜீவ்

அனுைதிக்ைப்பட்டுள்ளதாை

கைஹ்வதாவின் பாைிசி ஒரு

குடும்பப்

கபயர்ச்சி திட்டம் இல்கை. இது ___________ வைாசடிக்ைான ஒரு
உதாரணம் ஆகும்.
I.
II.
III.
IV.

ஆள்ைாறாட்டம்

ஆவணங்ைள் புகனவு கசய்தல்
கசைவுைள் ைிகைப்படுத்தல்
கவளிவநாயாளர்

சிைிச்கச

உள்-வநாயாளி

/

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையாை ைாற்றியது
சைள்வி 4
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பின்வரும்

நிகைைளில்

கபறுவது

ஒரு

கசய்யப்பட்டிருக்கும்?
I.

எதன்ைீ ழ்,

வட்டில்
ீ

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டில்

வஹாைிற்கு

கைாண்டு

ஆனால் அகத விரும்பவில்கை
ைருத்துவைகன/

நர்சிங்

கசல்ைிற

வஹாைில்

வநாயாளிகய கைாண்டு கசல்ைமுடியாது
III.

சிைிச்கச
ைாப்புகற

வநாயாளியின் நிகை அவன் / அவள் ைருத்துவைகனயில் /
நர்சிங்

II.

தங்ைி

ைாதிரியுள்ளது,

இடைில்ைாததால்

ைருத்துவைகனயில் / நர்சிங் வஹாைில் ைட்டுவை சிைிச்கச
வழங்ைப்பட முடியும்

IV.

ைருத்துவைனச் வசர்க்கையின் ைாைம் 24 ைணி வநரத்திற்கு
வைல் உள்ளது

சைள்வி 5

பின்வரும்

குைியீடுைளில்

ேிைிச்கேயளிக்ை
கேய்ைின்ைன?
I.
II.
III.
IV.

கேய்யப்படும்

எது

உடல்நலமின்கமக்கு

கேயல்முகைைகள

பதிவு

ICD
DCI
CPT
PCT

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ஈடுவைாரல் கசயல்பாட்டில் முதன்கை பங்குதாரராை ைருதப்படுவது
வாடிக்கையாளர்ைள்.
பதில் 2

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ைாப்பீடு

ஈடுவைாரல்

ைறுக்ைப்பட்டால்,

அதிைாரங்ைகள அணுைைாம்.

தனிநபர்ைள்

சட்ட

பதில் 3

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
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இது

ஆள்ைாறாட்ட

கசய்யப்பட்ட

வைாசடியின்

நபரும்

கவவ்வவறு நபர்ைள்.

உதாரணம், ஏகனனில்

சிைிச்கச

எடுத்துக்கைாண்ட

ைாப்பீடு
நபரும்

பதில் 4
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
இடம்

இல்ைாததால்

வஹாைிற்கு

கைாண்டு

வநாயாளிகய
கசல்ை

ைருத்துவைகன/

முடியாத

நிகையில்

சிைிச்கச ைாப்பிற்கு உடல்நைக்ைாப்பீடில் அனுைதியுள்ளது.

நர்சிங்
வட்டு
ீ

பதில் 5
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.

தற்சபாகதய கேயல்முகை ைகலச்கோற்ைள் (CPT) குைியீடுைள்,
உடல்நலமின்கமக்கு

ேிைிச்கேயளிக்ை

கேயல்முகைைகள பதிவுகேய்ைின்ைன.

கேய்யப்படும்
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ெிரிவு 3
பெொது கொப்ெீடு
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அத்தியாயம் 11
ைாப்பீட்டு கைாள்கைைள்

அத்தியாய அைிமுைம்
இந்த

அத்தியாயத்தில்,

அடிப்பகட

ைாப்பீட்டு

கைாள்கைைகளப்

பற்றி

கதாழிகை

நிர்வைிக்கும்

ைற்றுக்கைாள்வவாம்.

இந்த

அத்தியாயம் இரு பிரிவுைளாை பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது. முதல் பிரிவில்
ைாப்பீட்டு
ைாப்பீட்டு

உறுப்புைள்

பற்றியும்

ஒப்பந்தத்தின்

விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது.

ைற்றும்

சிறப்பு

இரண்டாவது

அம்சங்களப்

பிரிவில்

பற்றியும்

ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
அ.

ைாப்பீட்டு ஆக்ைக்கூறுைள்

ஆ. ைாப்பீடு ஒப்பந்தம் - சட்ட அம்சங்ைள்
இ.

ைாப்பீடு ஒப்பந்தம் - சிறப்பு அம்சங்ைள்

இந்த அத்தியாயத்கத படித்து முடித்தவுடன் நீங்ைள்:
1. ைாப்பீட்டின் பல்வவறு ஆக்ைக்கூறுைகள வகரயறுக்ை
2. ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்ைகள வகரயறுக்ை ைற்றும்
3. ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் சிறப்பு அம்சங்ைள் அகடயாளங்ைாண
ைற்றுக்கைாண்டிருக்ைவவண்டும்
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ைாப்பீட்டின் ஆக்ைக்கூறுைள்

அ

ைாப்பீட்டு கசயல்முகறயில் உள்ள நான்கு ஆக்ைக்கூறுைகள நாம்
பார்த்திருக்ைிவறாம்
 கசாத்து

 அபாயம்

 அபாய நிதி வசைரிப்பு
 ைாப்பீடு ஒப்பந்தம்
இப்கபாழுது

கைாஞ்சம்

விரிவாை,

ைாப்பீட்டு

கசயல்முகறயின்

பல்வவறு ஆக்ைக்கூறுைகள பார்ப்வபாம்.
கசாத்து

1.

வகரயகை
'அதன் உரிகமயாளருக்கு ேில நன்கமைகளத் தரும் மற்றும்

ஒரு

கபாருளாதார

வகரயறுக்ைப்படுைிைது.

மதிப்புள்ள

எதுவும்’

கோத்து

என

ஒரு கசாத்தில் பின்வரும் அம்சங்ைள் இருக்ைவவண்டும்:
அ) கபாருளாதார மதிப்பு
ஒரு

கசாத்திற்கு

கபாருளாதார

ைதிப்பு

இருக்ை

வவண்டும்.

ைதிப்கப இரண்டு வழிைளில் குறிப்பிடைாம்.
அ) வருமானத்கத உண்டாக்குவது (Income generation): கசாத்து
பைனளிக்ைக்கூடியதாை

இருக்ைைாம்

தரைாம்.

ைற்றும்

வருைானத்கத

உதாரணம்
பிஸ்ைட்

அல்ைது

உற்பத்தி
பாகை

கசய்ய

தரும்

உரிகையாளர்ைளுக்கு

பயன்படுத்தப்படும்

ைாடு,

வருைானத்கத

ஆவராக்ைியைான கதாழிைாளியும்
இருக்ைிறார்.

இகவ

ஒரு

இரண்டுவை

இயந்திரம்,
அவற்றின்

உண்டாக்குைின்றன.

நிறுவனத்திற்கு ஒரு கசாத்தாை
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ஆ)

சதகவைகள

அல்ைது

கூட்டாை

கூட்ட முடியும்.

பூர்த்திகேய்வது:
பை

ஒரு

வதகவைகள

கசாத்தால்

திருப்தி

கசய்து

ஒன்று
ைதிப்கப

உதாரணம்

ஒரு

ஃபிரிட்ஜ்

அதாவது

குளிர்ோதன

கபட்டி

குளிர்வித்து

உணகவ ைாக்ைிைது, ஒரு ைார் சபாக்குவரத்திற்கு வேதியாை
உள்ளது, இசதசபால் சநாய் இல்லாத ஒரு உடல் தனக்கும்
மற்றும் குடும்பத்திற்கும் மதிப்கப கூட்டுைிைது.

இ) பற்றாக்குகற ைற்றும் உரிகை (Scarcity and ownership)

ைாற்று ைற்றும் சூரிய ஒளி பற்றி என்ன கசால்ைைாம்? அகவ
கசாத்துக்ைள் இல்கையா?

இதற்ைான பதில் ‘இல்கல’ என்பசத.
உண்கையில், ைிை சிைவத ைாற்று ைற்றும் சூரிய ஒளி வபான்று

விகைைதிக்ை முடியாதகவ. இகவ இல்ைாைல் நம்ைால் உயிர்

வாழ முடியாது. ஆனால், கபாருளாதார அர்த்தத்தில் அகவைகள
கசாத்துக்ைள் என ைருத முடியாது.

இதற்கு இரண்டு ைாரணங்ைள் உள்ளன:
 அகவைளின்

விநிவயாைம்

பற்றாக்குகற இல்கை.

ஏராளைாை

உள்ளது

ைற்றும்

 அகவ எந்த ஒரு தனிப்பட்டவருக்கும் கசாந்தைானதில்கை
ஆனால் சைைருக்கும் இைவசைாை ைிகடக்ைிறது.

இதன்

அர்த்தம்,

கசாத்தாை

தகுதி

கபற

இரு

நிபந்தகனைள்

உள்ளன - அதன் பற்றாக்குகற ைற்றும் அதற்கு உரிகையாளர்
யாராவது

அல்ைது

யாருக்ைாவது

இருக்ைவவண்டும்

அது

உகடகையாை

கோத்துக்ைளின் ைாப்பீ டு
ைாப்பீட்டில்,

நாம்

ஆர்வைாை

பார்ப்பது

எதிர்பாராத

ைற்றும்

தற்கசயைான நிைழ்வுைள் மூைம் எழும் கபாருளாதார இழப்புைகள
ைட்டும் தான், அதில்
இழப்புைள்
ஏற்படும்

வராது.

நிதி

இயற்கையான வதய்ைானத்தால் ஏற்படும்

ைாப்பீ டு,

இழப்புைளுக்கு

எதிர்பாராத
எதிராை

நிைழ்வுைள்

மட்டுசம

மூலம்

பாதுைாப்பு
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அளிக்ைிைது ஆனால் பயன்பாடு ைாரணமாை ைாலப்சபாக்ைில்
கோத்துக்ைளில்

இயற்கையாைசவ

ஏற்படும்

இது பாதுைாக்ைாது.
ைாப்பீட்டால்,

இழப்பு

அல்லது

சேதத்தில்

வவண்டும்.

ைாப்பீடு உள்ளவதா இல்கைவயா ஒரு நிைநடுக்ைம்
ைாப்பீட்டு

நிகனவில்

கோத்கத

முடியாது

அழித்துவிடும்.

நாம்

இருந்து

பாதுைாக்ை
வட்கட
ீ

என்பகத

சதய்மானத்கத

நிறுவனத்தால்

கைாள்ள

இழப்பின்

கபாருளாதார தாக்ைத்கத குகறக்ை ஒரு கதாகைகய இழப்பீடாை
ைட்டுவை தரமுடியும்.

ஏதாவது உடன்படிக்கை மீ ைப்பட்டாலும் இழப்புைள் ஏற்படைாம்.
உதாரணம்

வாங்குபவர்
மறுத்தால்

பக்ைத்தில்

அல்லது

இைக்குமதி

கபாருட்ைகள

பணம்

ஏற்ை

கேலுத்தாவிட்டால்

ஏற்றுமதியாளருக்கு கபரும் நஷ்டம் ஏற்படும்.
ஈ) ஆயுள் ைாப்பீ டு
நம் வாழ்க்கைகய பற்றி என்ன?

நம் கசாந்த வாழ்வு ைற்றும் நம் அன்புக்குரியவர்ைளின் வாழ்கவ
விட

விகைைதிக்ைமுடியாதது

இல்கை.

விபத்து

மூைம்

வவறு

அல்ைது

வாழ்வு தீவிரைாை பாதிக்ைப்படைாம்.

எதுவுவை

வநாய்

உண்கையில்

வரும்வபாது

நம்

இது இரண்டு வழிைளில் பாதிப்கப ஏற்படுத்த முடியும்:

 முதைில் குறிப்பிட்ட வநாயிற்ைான சிைிச்கச கசைவுைள்
 இரண்டாவதாை,

ைரணம்

அல்ைது

உடல்

இயைாகை

ைாரணைாை, கபாருளாதார வருவாகய இழக்ைைாம்.

இந்த வகையான இழப்புைள் நபரின் ைாப்பீட்டு மூலம் அல்லது
தனிப்பட்ட

வழிைளில்

பாதுைாக்ைப்படுைின்ைன.

ைாப்பீ டு

கேய்வதன்

மூலம்

மதிப்புள்ள கோத்துக்ைள் உள்ள வருவாகய தருவது அல்லது
ேில சதகவைகள பூர்த்தி கேய்வது; எகத இழப்பதால் [விபத்து
ைாரணமாை

அல்லது தற்கேயலான நிைழ்வுைள்] நிதி ோர்ந்த
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இழப்புைள் [பணத்தின் அடிப்பகடயில் அளவிடக்கூடிய மாதிரி]
ஏற்படுைிைசதா, இதற்கைல்லாம் எவருக்குசம ைாப்பீ டு கேய்வது
ோத்தியம்.

எனசவ இந்த கோத்துக்ைள் கபாதுவாை ைாப்பீட்டு கேய்யப்படும்
விஷயங்ைள் என

குைிப்பிடப்படுைிைது.

ைாப்பீ டு ேம்பந்தப்பட்ட உகரயாடல்ைளில்

2. அபாயம்
ைாப்பீட்டு

அபாயத்தின்
வாய்ப்கப

கசயல்முகறயின்
ைருத்தாை

இரண்டாவது

இருக்ைிறது.

(chance of a loss)

அபாயம்

நாம்

என

ஒரு

ஆக்ைக்கூறு,

இழப்பின்

வகரயறுப்வபாம்.

இதனால் ஒரு நிைழ்வு நடந்தால் ஏற்படக்கூடிய இழப்பு அல்ைது

வசதத்கத அபாயம் குறிக்ைிறது என்று கதரிைிறது. நாம் கபாதுவாை
நம் வடு
ீ
எரிந்துவிடும் அல்ைது நம் ைார் விபத்துக்கு உள்ளாகும்
என்று எதிர்பார்ப்பதில்கை. எனினும் அது நடக்ைைாம்.

அபாயங்ைளின் உதாரணங்ைள், வடு
ீ
எரிவதால் அல்ைது திருட்டுப்
வபாவதால் ஏற்படும் கபாருளாதார இழப்பு அல்ைது ஒரு விபத்து
ஏற்படுத்தும் ைால் இழப்பு வபான்றகவ.

இது இரண்டு தாக்ைங்ைகள கைாண்டுள்ளது.
i.

முதலாவதாை,
நடக்ைாைலும்
வாய்ப்பின்

இந்த
வபாைைாம்.

இழப்பு

சாத்தியத்கத

கவளிப்படுத்தைாம்.

நடக்ைைாம்

இழப்பின்

வாய்ப்பு

ைணக்ைின்

அல்ைது
அல்ைது

மூைைாை

உதாரணம்
ஒரு வடு
ீ
தீப்பிடிக்ை ஆயிரத்தில் ஒரு வாய்ப்புள்ளது = 1/1000 =
0.001.
ராைிற்கு ைாரகடப்பு வர ஆயிரத்தில் மூன்று வாய்ப்புைள் உள்ளது =
3/1000 = 0.003
அபாயம் எப்வபாதுவை ஒரு நிைழ்தைகவ குறிக்ைிறது. அதன் ைதிப்பு
எப்வபாதும் 0 ைற்றும் 1-ற்கு இகடவய அகைந்துள்ளது, 0 இழப்பு
நடக்ைாது என்று உறுதியாை குறிக்ைிறது ைற்றும் 1 இழப்பு நடக்கும்
என்று உறுதியாை குறிக்ைிறது.
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ii.

இரண்டாவதாை, எந்த நிைழ்வு நடந்தால் உண்கையிவைவய
இழப்பு ஏற்படுைிறவதா, அது ஆபத்து என அறியப்படுைிறது.
இது இழப்பின் ைாரணைாை இருக்ைிறது.

உதாரணம்

ஆபத்துக்ைளுக்ைான

உதாரணங்ைள்

தீ,

பூைம்பம்,

கவள்ளம்,

மின்னல், கைாள்கள, மாரகடப்பு சபான்ைகவ

இயற்கையாை ஏற்படும் வதய்ைானம் என்பது என்ன?
எதுவுவை

நிரந்தரைாை

ஒவ்கவாரு

விகளவிக்ை
ஒரு

நீடிக்ைாது

கசாத்தும்

கசயல்பட

என்பது

தான்

ைற்றும்

உண்கை.

ைாபங்ைகள

ஒரு வகரயறுக்ைப்பட்ட வாழ்நாகள கைாண்டுள்ளது.

எதிர்ைாை

வததியில்

அதன்

ைதிப்பு

பூஜ்யைாைிறது.

இது

இயற்கை கசயல்பாடு ைற்றும் வசதமுற்றால், நாம் கைாகபல்ைள்,
சைகவ

இயந்திரங்ைள்

எறிைிவறாம்

வதய்ைானம்

அல்ைது

மூைம்

ைற்றும்

ைாற்றுைிவறாம்.

ஏற்படும்

பாதுைாக்ைப்படுவதில்கை.

iii. அபாயத்திற்கு உள்ளாகுதல்:
ஏற்படும்

என்பது

ஆந்திரப்பகுதியில்

நம்

ஆகடைகள

இழப்புைள்

ஆபத்து

எனவவ

ைாப்பீடு

கவள்ளத்தினால்

உள்ள நபருக்கு எந்த இழப்பும் வராது.

ஆபத்திற்கு உள்ளாைி இருக்ைவவண்டும்.

சாதாரண
மூைம்

ஏற்பட்டால்

அவசியைில்கை.

வரும்

தூக்ைி

இழப்பும்
ைடவைார

மும்கபயில்

இழப்பு ஏற்பட கசாத்து

உதாரணம்

ைார் விபத்திற்கு எதிராை பாதுைாப்பு கைாடுக்கும் சபாது, ஒரு

ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ஒரு குைிப்பிட்ட ஆண்டில் 'விபத்து என்ை
ஆபத்திற்கு

கைாள்வதில்

உள்ளாைக்கூடிய' ைார்ைளின்
ஆர்வமாை

சநாக்ைங்ைளுக்ைாை

இருப்பார்.

பயன்படுத்தப்படும்

ைணக்கை

கதாடர்ந்து
ஒரு

ைார்

கதரிந்து
பந்தய
இந்த

ைணக்ைின் ஒரு பகுதியாை இருக்ைமுடியாது. அந்த ைாருக்கு
விபத்து ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புைள் ோதாரண ைார்ைகள விட

அதிைமாை இருக்கும் என்பதால், அகத 'பந்தய ைார்ைள்' என்ை
தனி குழுவின் ஒரு பகுதியாை அகமக்ை சவண்டும்.
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அபாயத்திற்கு உள்ளாகுதல் ைட்டுவை ைாப்பீடு மூைம் இழப்பீகட
கபற வபாதிய ைாரணம் இல்கை.
உதாரணம்

எந்தவித

சேதத்கதயும்

விகளவிக்ைாமல்

கதாழிற்ோகல

வளாைத்தில் தீ பற்ைியிருக்ைலாம்.

ஆபத்தின் விகளவாை உண்கையான கபாருளாதார (நிதி) இழப்பு
ஏற்பட்டால் ைட்டுவை ைாப்பீடு அங்கு வருைிறது.
iv.

அபாயத்திற்கு உள்ளாைக்கூடிய அளவு (Degree of risk exposure):
இரண்டு
ஆனால்

கசாத்துக்ைள்
இழப்பின்

ஒவரவித

வாய்ப்பு

ஆபத்திற்கு

அல்ைது

உள்ளாைைாம்

இழப்புத்

கதாகை

கவகுவாை ைாறுபடைாம்.
உதாரணம்
தீயினால்,

தண்ணர்ீ டாங்ைகர விட, கவடிகபாருட்ைகள கைாண்டு

கசல்ைின்ற வாைனத்தினால், அதிை இழப்பு ஏற்படைாம்.

இவதவபால், சுவாசப் பிரச்சிகன கைாண்ட ஒரு நபரின் நிைழ்தைவு
ைாசுபட்ட நைரத்தில் அதிைம் அல்ைது ைகடயில் அைர்ந்து வவகை
கசய்பவகர

விட,

குதிகர

பந்தயத்தில்

ஈடுபடுபவர்ைளுக்கு,

தற்கசயைாை ைாயம் ஏற்படும் அபாயம், அதிைைாை உள்ளது.
ைாப்பீடு
ைீ து

நிறுவனங்ைள்

தான்

அபாயத்திற்கு

முக்ைியைாை

அதிைைாை இருக்கும்

ைவனம்

வபாது நாம்

உள்ளாைக்கூடிய

கசலுத்துவார்ைள்.
அகத ஒரு

அளவின்

அளவு

ைிை

கைட்ட அபாயம்

என்று கசால்ைிவறாம்.
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அபாயத்கத வகைப்படுத்தும் அடிப்பகட (Basis of risk classification)
அபாயத்கத
வகைப்படுத்தும்
அடிப்பகட

நஷ்டப்படக்

அபாய

கூடிய அளவின்

பாதிக்ைப்பட்ட

சூழலின்

தீவிரம்

வர் யார்?

இயற்கை
நிகையான

ஆபத்தான
அல்ைது

முடிவு/விகள
வுைள்/ பயன்

அடிப்பகட

அபாயங்ைள்

அபாயங்ைள்

ைாறுைின்ற

குறிப்பிட்ட

ஊைிக்ைக்கூடிய
அபாயம்

வபரழிவுள்ள
கபருைளவு

முழு அபாயம்

அபாயங்ைள்

அபாயங்ைள்

சிறிய அளவு /
குறிப்பிடத்தைாத

அ) நஷ்டப்படக்கூடிய அளவின் தீவிரம் (extent of damage likely to be
suffered)
இந்த இழப்பின் அளவு ைற்றும் தனிநபர் அல்ைது வணிைத்தின்
ைீ து,

அதன்

தாக்ைத்தின்

அடிப்பகடயில்,

அபாய

அளவு

நிைழ்வுைள்

மூன்று வகையாை பிரிக்ைைாம்:
i.

மூைம்

ைிகடக்ைிறது.

அல்ைது

இந்த

சூழ்நிகைைகள

ஆபத்தான அல்லது சபரழிவுள்ள ( Critical or Catastrophic)

இழப்புைள் கபருைளவில் இருந்தால்; இதன் விகளவாை கைாத்த
இழப்பு அல்ைது திவாைான நிகையும் ஏற்படைாம்.
உதாரணம்
 ஒரு ைிராைத்கத முழுகையாை அழிக்ைின்ற ஒரு பூைம்பம்

 பை வைாடி ைதிப்புள்ள நிறுவகை ஒரு கபரிய தீ விபத்து
அழிக்ைிறது
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 கபருைளவில்

ைக்ைள்

ைாயப்பட

ைாரணைாை

இருந்த

9/11

அன்று உைை வர்த்தை கையத்தின் ைீ து நடந்த பயங்ைரவாத
தாக்குதகை வபான்ற ஒரு நிகைகை
ii.

கபருமளவில் (Major)
இதில் உண்டாைக்கூடிய இழப்புக்ைளால் ைடுகையான நிதி
இழப்புைள்

ஏற்பட்டு,

நடவடிக்கைைகள

கதாடர

ைடன்

வாங்கும் நிர்ப்பந்தத்திற்கு நிறுவனம் உண்டாைைாம்.
உதாரணம்
குட்ைாவில்

ஒரு

கபரிய

ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ
அழிைிறது.

இழப்பு

பன்னாட்டு

நிறுவனத்தின்

விபத்தில் ரூ 1 வைாடி ைதிப்புள்ள சரக்கு

ைிை

அதைைானது

ஆனாலும்

திவாைாகும்

நிகைகைக்கு வழிவகுக்ைிற ைாதிரி கபரியதில்கை.
கபரிய

சிறுநீரை

ஆகை

ைாற்று

அநியாயைாை இருக்கும்.

அறுகவ

சிைிச்கசயின்

கசைவு

ைிை

iii. ேிைிய அளவு/குைிப்பிடத்தைாத (Marginal/Insignificant)
சாத்தியைான
ைற்றும்

இழப்புைள்

எந்தவித

குறிப்பிடற

வதகவயற்ற

நிதி

ைாதிரி

சுகையும்

அதிைைில்ைால்
இல்ைாைல்

எளிதாை ஒரு தனிநபரால் அல்ைது நிறுவனத்தில் ஏற்ைனவவ
உள்ள

கசாத்துக்ைள்

அல்ைது

தற்வபாகதய

இருந்து இகத சைாளிக்ை முடியும்.

வருைானத்தில்

உதாரணம்
சிறிய ைார் விபத்து ைாரணைாை ஒரு பக்ைைாை உரசியதால் ைாரின்
கபயிண்ட்

சற்று

வகளந்து விடைாம்.

வசதைகடந்து

ைற்றும்

ஃகபன்டர்

சற்வற

ஜைவதாஷம் ைற்றும் இருைைால் அவதிப்படும் தனிநபர்
ஆ) அபாய சூழலின் இயற்கை (Nature of risk environment)
அபாயங்ைகள வகைப்படுத்தும் ைற்கறாரு அடிப்பகட சூழைின்
இயல்பு.

i. நிகலயான அபாயங்ைள் (Static risks)
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நிகையான

அபாயங்ைள்

நகடகபறும்

நிைழ்வுைகள

ஒரு

நிகையான

குறிக்ைின்றன.

சூழைில்

ைாைப்வபாக்ைில்

அந்த நிைழ்வுைளுக்கைன்று ஒரு வழக்ைைான பாணி உள்ளது
ைற்றும்

ஒரளவு

சரியாை

ைணிப்பிட

முடியும்.

இதனால்

ைாப்பீடு கசய்ய இகவ எளிதாை இருக்கும். கபாதுவாை இது
வபான்ற அபாயங்ைள் இயற்கை நிைழ்வுைளால் ஏற்படுைிறது.

உதாரணங்ைளாை தீ, பூைம்பம், ைரணம், விபத்து ைற்றும் வநாய்
இருக்ைின்றன

ii. மாறுைின்ை அபாயங்ைள் (Dynamic risks)
இகவ

கபாதுவாை

ைற்றும்

சமூை

கபாருளாதார

சூழகை

ைற்றும்

பாதிக்கும்
சமூை

ஆபத்துைள்

ைாரணிைளின்

விகளவாை ஏற்படுைின்றன. இந்த நிைழ்வுைளுக்கு வழக்ைைான
பாணி

வபான்று

இல்ைாததால்
ைணிக்ை

ைற்றும்

நிகையான

முடியாததால்

இகவ

அபாயங்ைகள

ைாறுைின்ற

அபாயங்ைள் என்று அகழக்ைப்படுைின்றன. இந்த அபாயங்ைள்
பரந்த

வதசிய

ஏற்படுத்தும்

ைற்றும்

ைற்றும்

சமூை

ைக்ைளின்

விகளவுைள்

ஒரு

கபரிய

அடிக்ைடி

பகுதிகய

பாதிக்கும்.
இதன்

உதாரணங்ைள்

வவகையின்கை,

பணவக்ைம்,
ீ

ைற்றும் அரசியல் எழுச்சிைளாை இருக்ைின்றன.
கபாதுவாை

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைள்

அபாயங்ைளுக்கு ைாப்பீட்கட வழங்குவதில்கை.

வபார்

ைாறுைின்ற

இ) பாதிக்ைப்பட்டவர் யார்?
அபாயங்ைகள
குறிப்பிட்ட

வகைப்படுத்தும்

ஆபத்து

அல்ைது

மூன்றாவது
இழப்பு

பாதிக்ைப்படுவார்ைள் என்பதும் ைருதப்படும்.
i.

அடிப்பகட

அபாயங்ைள்:

வழியில்

நிைழ்வால்

கபருைளவில்

ஒரு

யார்

ைக்ைகள

பாதிப்பகவ. அவற்றின் தாக்ைம் பரவைாை உள்ளது ைற்றும்
வபரழிகவ தருபகவ.
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அடிப்பகட

அல்ைது

முகறயான

வபார்ைள், வறட்சி, கவள்ளம்,

அபாயங்ைளின்

நிைநடுக்ைம்

தாக்குதல்ைள்.

உதாரணங்ைள்

ைற்றும்

பயங்ைரவாத

குைிப்பிட்ட அபாயங்ைள்: குறிப்பிட்ட தனிநபர்ைகள ைட்டும்

ii.

பாதிக்கும்

பாதிக்ைாது.

ைற்றும்

முழு

இந்த

சமூைம்

அல்ைது

விஷயத்தில்,

முழு

கதாகுதிகய

சமூைத்திற்வைா

அல்ைது கதாகுதிக்வைா அல்ை, குறிப்பிட்ட தனிநபர்ைளுக்கு
ைட்டுவை இழப்பு ஏற்படுைிறது.
குறிப்பிட்ட
அல்ைது

அபாயங்ைளுக்ைான

ஒரு

ைார்

விபத்து

உதாரணங்ைள்

அல்ைது

விபத்கத

ைருத்துவைகனயில் சிைிச்கச கபறுவது.
அடிப்பகட

ைற்றும்

வடு
ீ

குறிப்பிட்ட

எரிவது

கதாடர்ந்து

அபாயங்ைள்,

இந்த

இரண்கடயுவை பாதுைாக்ை வர்த்தை ைாப்பீடு ைிகடக்ைிறது.
ஈ) முடிவு/ விகளவுைள்/ பயன் (Result / Consequence / Outcome)
i.

ஊைிக்ைக்கூடிய
அல்ைது

அபாயம்

இழப்வபா

விவரிக்ைிறது.

உதாரணங்ைள்
ஊைங்ைள்.

(Speculative

ஏற்படக்கூடிய

இத்தகைய

இைாபம்

ஒரு

நிகைகைகய

அபாயங்ைளுக்ைான

குதிகரப்பந்தயம்

ைிகடக்கும்

இைாபவைா

risks)

அல்ைது

என்ற

கபாதுவான

பங்குச்

சந்கத

நம்பிக்கையில்

அத்தகைய அபாயத்கத ஒருவர் எதிர்கைாள்ைிறார்.
ii. ைறுபுறம்

முழு

அபாயத்தினால்

இழப்பு

ைட்டுவை

வநரிடைாம்

ஏற்படும்

அல்ைது

விகளவுைளில்
எந்த

இழப்புவை

வநரிடாது, ஆனால் இைாபம் எப்கபாழுதுவை ைிகடக்ைாது.
உதாரணைாை, ஒரு
அல்ைது

ஏற்படாது.

ஏற்படவில்கை
இருக்ைாது.

கவள்ளம்

ஏற்பட்டால்

என்றாலும்

இவதவபால்,

தீ

இழப்பு

இழப்வபா

ஒரு

பாதிக்ைப்படாைல் இருக்ைைாம்.
ைாப்பீடு முழு

அல்ைது

நபர்

விபத்து

ஏற்படைாம்

உள்ளது

அல்ைது

தீவிரைான

ஆனால்

ஆதாயவைா
வநாயால்

அபாயங்ைளுக்கு எதிராை ைட்டுவை பாதுைாக்ைிறது

அங்கு தூய அபாயங்ைள் ைற்றும் ஊைிக்ைக்கூடிய அபாயங்ைளுக்கு
ைாப்பீடு ைிகடக்ைாது.
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முழு அபாயங்ைளின் உதாரணங்ைள்:
 இரசாயன – தீ, கவடிப்பு

 இயற்கையானது - நிைநடுக்ைம், கவள்ளம், புயல்
 சமூை - ைைவரங்ைள், வைாசடி, ைளவுைளும்

 கதாழில்நுட்ப - இயந்திரங்ைள் பிவரக்டவுன்
 தனிப்பட்ட - இறப்பு, இயைாகை , வநாய்
இகடயூறு (Hazard)
ஆபத்கத எதிர்கைாள்வது ைட்டுவை இழப்கப ஏற்படுத்துவதில்கை
என்பகத

வைவை

பார்த்வதாம்.

இருக்ை

வதகவயில்கை.

இதன்

மூலம்

வைலும்,

இழப்பு

இழப்பு

அல்லது

ைடுகையாைவும்

அதன்

தீவிரத்தின்

நிைழ்தைகவ அதிைரிக்கும் நிகல அல்லது நிகலைள் மற்றும்
அபாயத்திற்கு

ஏற்படுத்துவசத
நிறுவனங்ைள்

இகடயூறு

அபாயத்கத

உள்ளாைக்கூடிய

வழிவகுத்து

என
ைதிப்பீடு

அைியப்படுைிைது.

இகடயூறுைகளயும்

ஆபத்து

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு

கசய்யும்வபாது, கசாத்துக்கு
கபாதுவாை

எடுத்துக்கைாள்ைிறது.
அபாயம்,

பாதிப்பு(ைகள

இகடயூறுைளின்

ைணக்ைில்

இகடயில்

உள்ள

இகணப்கப ைாட்ட சிை உதாரணங்ைகள ைீ வழ தரப்பட்டுள்ளன.
கோத்து
வாழ்வு

ஆபத்து
புற்றுவநாய்

கதாழிற்சாகை தீ
ைார்

ைார்

விபத்து

இகடயூறு
அதிைைாை புகைப்பிடித்தல்
ைவனிக்ைாைல் விடப்பட்ட
கவடிகபாருள்

ைவனக்குகறவாை ஓட்டும் ஓட்டுநர்
ைகழநீர் சரக்குக்கு உள்வள புகுந்து

சரக்கு

புயல்

கைடுப்பது; சரக்கு நீர்-புைாத

கைாள்ைைன்ைளில் சரியாை வபக்
கசய்யப்படாதது

முக்ைியமானகவ
இகடயூறுைளின் வகைைள் (Types of hazards)
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அ)

கபாருள்ோர்ந்த

இகடயூறு

(Physical

இழப்பின்

hazard)

வாய்ப்கப அதிைரிக்கும் உடல் அல்ைது கபாருள் சார்ந்த நிகை.
உதாரணம்
i. ைட்டிடத்தில் குகறபாடுள்ள வயரிங்

ii. தண்ணர்ீ விகளயாட்டுைளில் ஈடுபடுவது

iii. உட்ைார்ந்வத பணியாற்றுைின்ற வாழ்க்கைமுகற
ஆ)

நகடமுகை

ோர்ந்த

இகடயூறு

(Moral

என்பது

hazard)

இழப்பின் அதிர்கவண்ைள் அல்ைது தீவிரத்தன்கைகய பாதிக்கும்
தனிப்பட்டவரின்
குகறபாடுைகள
ைனிதர்

வநர்கையின்கை

வைாசடி

குறிக்ைிறது

அல்ைது

ஒரு

கசய்து

பண்புைளில்

வநர்கையற்ற

ைாப்பீட்டின்

உள்ள

தனிப்பட்ட

வசதிகய

தவறாை

பயன்படுத்தி பணம் சம்பாதிக்ை முயற்சி கசய்யக்கூடும்.
உதாரணம்
நகடமுகற

சார்ந்த

இகடயூறின்

சிறந்த

உதாரணம்,

கதாழிற்சாகைகய ைாப்பீடு கசய்த பின்னர் ைாப்பீட்டு கதாகைகய

வாங்கும் கபாருட்டு அகத எரித்து விடுவது அல்ைது ஒரு கபரிய
வநாய் கதாடங்ைிய பின்னர் ஆவராக்ைிய ைாப்பீட்கட வாங்குவது.
ேட்டரீதியான
நஷ்டஈடு

இகடயூறு

கைாடுக்கும்

அதிைைாை இருக்ைிறது.
சூழைின்

சிை

(Legal hazard)

கபாறுப்புள்ள

சட்ட

அம்சங்ைளால்

அகைப்பு

ஏற்படும்

வசதத்திற்கு

வழக்குைளில்

இன்னும்

அல்ைது ஒழுங்குமுகற

இழப்புக்ைளின்

நிைழ்வு

அல்ைது

தீவிரத்தன்கைகய அதிைரிக்ை முடியுகைன்றால் இது நடக்ைிறது.
உதாரணம்
விபத்துக்ைள் நடந்தால்
சட்டம்

கதாழிைாளர்ைளுக்கு இழப்பீடு வழங்கும்

இயற்றப்பட்டால்

வழங்ைவவண்டிய

பணத்கதாகை

கபாறுப்கப ைணிசைாை உயர்த்தைாம்.
ைாப்பீட்டின் கபரிய இடர்பாவட, அபாயங்ைள் ைற்றும் சம்பந்தப்பட்ட

இகடயூறுைள் இகடவய உள்ள உறவு தான். கசாத்துக்ைள், இந்த
அடிப்பகடயில்

தான்

பல்வவறு

அபாய

வகைைளாை
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வகைப்படுத்தப்படுைின்றன. சம்பந்தப்பட்ட இகடயூறுைள் அதிைைாை
இருக்ைின்ற

அதிைரித்தால்,
விதிக்ைப்படும்
அதிைரிக்கும்.

ைாரணத்தால்

இழப்பு

அதற்கு

ஏற்படக்கூடிய

ஏற்ப

விகையும்

[ப்ரீைியம்

ைாப்பீட்டு
என

நிகைைள்

பாதுைாப்பிற்கு

அகழக்ைப்படுவது]

3. ைாப்பீட்டின் ைணித சைாட்பாடு (Mathematical principle of insurance)
(அபாய நிதி வசைரிப்பு)
ைாப்பீட்டின்

மூன்றாவது

சாத்தியைாக்குைின்ற

ைணித

ஆக்ைக்கூறு

வைாட்பாடு தான்.

வசைரிக்கும் கைாள்கை, எனப்படுைிறது.

ைாப்பீட்கட
இது

அபாய

நிதி

உதாரணம்
தீ

அபாயத்திற்கு

அதில்

உள்ளாைக்கூடிய

சராசரியாை

வாய்ப்பிருப்பதாை

ரூ.

100000

வடுைள்
ீ

50000

இழப்பு

ஒரு

வட்டில்
ீ

ைருதவும்.

இருந்தால்

ஏற்படக்கூடிய
தீ

விபத்து

ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு 1000-இல் 2 [அல்ைது 0.002] என்றால்,
இதற்கு அர்த்தம் இழந்த கைாத்த கதாகையின் அளவு 10000000
[=50000 x 0.002 x 100000] ஆை இருக்கும்.
ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

உரிகையாளரிடம்

நூறாயிரம்

இருந்தும்

ரூ.

ைற்றும் இந்த பங்ைளிப்புைள் ஒரு

வடுைளின்
ீ

100-ஐ

ஒவ்கவாரு

பங்ைளிப்பாை

கபற்று

நிதியாை வசைரிக்ை முடிந்தால்,

அது தீயால் அவதிப்பட்ட துரதிருஷ்டவசைான சிைருக்கு இழப்பீடு
தர வபாதுைானதாை இருக்கும்.
தனிப்பட்ட

பங்ைளிப்புக்கு

வதகவயான

ைணக்ைீ ட்டில் இருந்து கதளிவாை புரியும்

கதாகை

ைீ ழுள்ள

100000 x 100 = ரூ 10000000
ைாப்பீடு கசய்யப்படும் அகனவர்ைளுக்கும் சைபங்கு [நியாயைாை]
உள்ளகத

உறுதி

கசய்ய,

வடுைள்
ீ

அபாயத்திற்கு உட்படுவது அவசியம்.

அகனத்துவை

ஒவரைாதிரி

அ) ைாப்பீட்டில் கைாள்கை சவகல கேய்ைின்ை ேரியான விதம்
என்ன?
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உதாரணம்
ரூ.70 ைட்சம் ைதிப்புள்ள ஆகை, எந்திரங்ைள் ைற்றும் கபாருட்ைள்
உள்ள

ைாப்பீட்டு

கதாழிற்சாகையின்

உரிகையாளரான

நிறுவனத்திடம்

அவற்கற

திரு

ைாப்பீடு

ஷியாம்,
கசய்ய

விரும்புைிறார். தீ அல்ைது பிற ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட அபாயங்ைள்
ைாரணைாை

கதாழிற்சாகை ைற்றும் அங்வை உள்ள கபாருட்ைளின்

இழப்பு அல்ைது வசதம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு 1000-இல் 7-ஆை
[0.007]

இருக்ைிறது.

திரு

ஷியாைிற்கும்

ைற்றும்

நிறுவனத்திற்கும் இது பற்றி கதரியும்.

ைாப்பீட்டு

அவர்ைளின் நிகைைள் எப்படி கவவ்வவறாை இருக்ைின்றன, ைற்றும்
ஷியாம்

ைாப்பீடு கசய்ய விரும்பும் ைாரணம் என்ன?

திரு. ஷியாமின் நிகல
அவருகடயகதப்

வபாைவவ

உள்ள

1000

கதாழிற்சாகைைளில்

சராசரியாை சுைார் 7 ைட்டுவை இழப்பு மூைம் பாதிக்ைப்படுவதாை
ைருதப்பட்டால், இழப்பின் நிைழ்தைவு (0.007) ைட்டுவை. இது திரு.
ஷியாைிற்கு

கபரிதாை பைனளிக்ைாது, தனது கதாழிற்சாகையும்

அந்த துரதிருஷ்டவசைான ஏழில் ஒன்றாை இருந்துவிடுைா என்று

அவருக்கு எப்படி கதரியும்? குறிப்பிட்ட கதாழிற்சாகைக்கு இழப்பு
ஏற்படுைா

என்பகத

முடியாது.
ஷியாம்

நிச்சயைற்ற

உண்கையிவைவய

ஒரு

நிகையில்

யாராலும்

இருப்பதாை

ைணிக்ை

கூறைாம்.

அவருக்கு எதிர்ைாைம் கதரியாதது ைட்டுைில்கை, அவரால் அது
என்ன என்பகத ைணிக்ைவும் முடியாது. கவளிப்பகடயாைவவ இது
பதட்டத்திற்கு ஒரு ைாரணைாை இருக்ைிறது.

ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் நிகல (Insurer’s position)
ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் நிகைகய இப்வபாது நாம் பார்க்ைைாம்.
ஷியாைின்

அபாயத்தின்

உள்ளாைக்கூடிய

இகணக்ைப்பட்டு

இழப்பு

இவதவபான்ற

அபாயங்ைளுக்கு

ஆயிரக்ைணக்ைான

ைற்றும்

வசைரிக்ைப்பட்டால்,

ைற்றவர்ைளுடன்

திட்டைிடக்கூடிய ைற்றும் ைணிக்ைக்கூடியதாைிறது.

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

கதாழிற்ோகலகய

இப்சபாது

பற்ைி

அது

ஷியாம்

ைவகலப்பட

இப்வபாது

அளவிற்கு

சதகவயில்கல.
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ஆயிரம் கதாழிற்ோகலைளில் ஏழு கதாழிற்ோகலைள் மட்டும்
இழப்பிற்கு

இழப்புக்ைளும்
ஒசர

மாதிரி

சேைரிப்பில்
முடியும்.
ஒசர

உட்படுத்தப்பட்டால்

எதிர்பார்க்ைப்படும்

இருந்தால்,

இருந்து

மாதிரி

பாதிக்ைப்படக்கூடிய

சபாதும்.

இழப்புைளும்

ைாப்பீட்டு

பணத்கத

உண்கமயான

நிறுவனத்தினால்,

எடுத்து

ஆபத்திற்கு

அகனத்து

ைிட்டத்தட்ட

அகத

நிதி

ேமாளிக்ை

உள்ளாைி,

இழப்பால்

பாலிேிதாரர்ைளின்

அபாயங்ைளும் பைிரப்பட்டு நிதிகய சேைரிப்பதனால், ைாப்பீ ட்டு
நிறுவனத்தினால் அந்த அபாயத்கத மற்றும் அதனால் ஏற்படும்
நிதி பாதிப்புைகளயும் ஏற்றுக்கைாள்ள முடிைிைது.

ஆ) அபாய சேைரிப்பு மற்றும் அதிை எண்ணிக்கைைளின் விதி
(Risk pooling and the law of large numbers)
வசதத்தின்

நிைழ்தைவு

[1000-இல்

7

அல்ைது

0.007

என

வைவை உள்ள உதாரணத்தில் ைணிக்ைப்பட்டுள்ளது] ப்ரீைியம்
நிர்ணயிக்ைப்படுவதற்கு

அடிப்பகடயாை

இருக்ைிறது.

உண்கையான அனுபவங்ைளும் எதிர்பார்த்தபடிவய இருந்தால்
ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

எந்த

இழப்பின்

அபாயத்கதயும்

எதிர்கைாள்ள வவண்டாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிகையில்,
ைாப்பீடு கசய்துக்கைாண்டவர்ைளிடம் வசைரித்த பை ப்ரிைியம்
கதாகைைவள

ஆபத்தினால்

பாதிக்ைப்பட்டவருக்கு

இழப்பீடு

கசய்ய முற்றிலும் வபாதுைானதாை இருக்கும். உண்கையான
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அனுபவம்

எதிர்பார்த்தகத

வசைரிக்ைப்பட்ட

விட

அதிை

ப்ரீைியம்ைள்

பாதைைாை

இழப்பீடுைகள

ைற்றும்
கசலுத்த

வபாதுைானதாை இல்கை என்றால் ைாப்பீட்டு நிறுவனம் அந்த
அபாயத்கத எதிர்கைாள்ள வவண்டும்.

ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளால் அதன் ைணிப்புைகள பற்றி எப்படி
உறுதியாை இருக்ைமுடியும்?

எண்ணிக்கைைளின்

"அதிை

ைாரணத்தால்
வசைரிப்பு

இது

எத்தகன

விதி"

சாத்தியம்

கபரிய

என்ற

கைாள்கையின்

ஆைிறது.

அளவவா,

அபாயங்ைளின்

ைதிப்பிடப்பட்டுள்ள

அல்ைது எதிர்பார்க்ைப்பட்ட சராசரி இழப்பிற்கு அவத அளவு
கநருக்ைைாை இழப்புைளின் உண்கையான ைதிப்பும் இருக்கும்
என்று இந்த விதி கூறுைிறது.
உதாரணம்
இதற்ைான ஒரு எளிய விளக்ைம், நாணயத்கத சுண்டி எறிந்தால்
(toss) தகைைள் விழுவதில் நிைழ்தைவு ½ உள்ளது. ஆனால் நீங்ைள்
நாணயத்கத

நான்கு

முகற

சுண்டி

எறிந்தால்

விழும்வபாது

உண்கையில் 2 தகைைள் ைிகடக்கும் என்று எப்படி உறுதியாை
கசால்ை முடியும்?
சுண்டி

எறியும்

கநருங்கும்

எண்ணிக்கை

வபாது

எறிதைில்

ஒரு

ைிை

தான், ஒவ்கவாரு
முகற

அதிைைாைி
தரமும்

தகைைகள

முடிவிைிகய

இரண்டு

கபறும்

சுண்டி

வாய்ப்பு

கநருக்ைைானதாை ைாறிவிடும்.
இதற்கு

அர்த்தம்,

எண்ணிக்கையில்
நிற்ைமுடியும்.

பை

நிறுவனத்கத விட

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீடு

ஆயிரம்

நிறுவனங்ைளால்

கசய்யமுடிந்தால்
வடுைகள
ீ

தான்

ைாப்பீடு

அதிைைான

உறுதியாை

கசய்த

ைாப்பீடு

சிை நூறு வடுைகள
ீ
ைட்டுவை ைாப்பீடு கசய்த

நிறுவனம் வைாசைாை பாதிக்ைப்படும்.
முக்ைியமானகவ

ஒரு அபாயத்கத ைாப்பீ டு கேய்வதற்ைான நிபந்தகனைள்
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ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் பார்கவயில் ஒரு அபாயத்திற்கு எதிரான
ைாப்பீடு எப்வபாது பயனுள்ளதாை இருக்கும்?
ைாப்பீட்டு

கசய்வதற்ைாை

ைருதப்படும்

அபாயத்தின்

ைணிக்ை

முடிைின்ற

வதகவைள் ைீ வழ தரப்பட்டுள்ளது.
i.

இழப்புைகள

ஓரியல்புள்ள

சரியாை

கதாழில்ைள்

[ஒசர

சபாதுமான

இருக்ைவவண்டும்.
இருந்து

மாதிரி]

இது

அதிை

புரிைிறது.

கபரிய

உள்ளாைக்கூடிய

அளவில்

எண்ணிக்கைைளின்

உற்பத்தியாகும்

விதிைளில்

ைணிப்புைள்

இழப்பு

பரந்த

வகையில்

அதிை

இதில்ைாைல்

ைடினைாை இருக்கும்.
ii. அபாயத்தால்

ஆபத்துக்கு

ஆறு

கசய்வது

திட்டவட்டமானதாை

மற்றும் அளவிடக்கூடியதாை இருக்ை சவண்டும். ஒரு இழப்பு
ஏற்பட்டது

என்றும்

கசால்ை

அதற்ைான

முடியாவிட்டால்

ைாரணத்கதயும்

இழப்பீகட

ைடினைாை உள்ளது.

உறுதியாை

முடிவு

கசய்வதும்

iii. இழப்பு எதிர்பாராததாை அல்லது தற்கேயலானதாை இருக்ை
சவண்டும்.

நடக்ைைாம்

அல்ைது

நடக்ைாைல்

வபாைைாம்

என்ைிற ைாதிரி ஒரு நிைழ்வின் விகளவாை இருக்ை வவண்டும்.

நிைழ்வு ைாப்பீடு கசய்து கைாள்பவரின் ைட்டுப்பாட்கட தாண்டி
இருக்ை

வவண்டும்.

ைாப்பீடுகசய்தவர்

எந்த

ைாப்பீட்டு

வவண்டுகைன்வற

இழப்பிற்கு பாதுைாப்பு வழங்ைைாட்டார்ைள்.
iv. ேிலரின்
கசய்ய

இழப்புைகள
ைாப்பீடு

ைாைத்தில்

பலர்

கசய்து

ஒரு

சிறிய

பாதிக்ைப்படவவண்டும்.

பைிர்ந்து

ஏற்படுத்திக்கைாள்ளும்
கைாள்வது

கைாண்டவர்ைளில்
சதவதம்
ீ

நிறுவனமும்

வவகை

ஒரு

குறிப்பிட்ட

ைட்டுவை

இழப்பால்

v. கபாருளாதார ோத்தியக்கூறு (Economic feasibility): ைாப்பீட்டின்
கசைவு

இருக்ை

சாத்தியைான
முடியாது;

இழப்புடன்

ஒப்பிடுகையில்

இல்கைகயனில்

ரீதியாை நிகைத்திருக்ைாது.

ைாப்பீடு

அதிைைாை

கபாருளாதார

vi. கபாதுக் கைாள்கை: இறுதியாை ஒப்பந்தம், கபாது கைாள்கை
ைற்றும் அறகநறிக்கு ைாறாை இருக்ைக் கூடாது.
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4. ைாப்பீ ட்டு ஒப்பந்தம்
ைாப்பீட்டின்

நான்ைாவது

ஆக்ைக்கூறில்,

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

ப்ரீைியம் என அகழக்ைப்படும் ஒரு விகை அல்ைது ைருதுகை
மூைம்

வழங்ை

குறிப்பிட்ட

அபாயங்ைளுக்கு

ஒப்புக்கைாள்வதாை

ஒரு

எதிராை

நிதி

ஒப்பந்த

பாதுைாப்கப

உடன்பாடு

மூைம்

ஏற்றுக்கைாள்ைிறது. ஒப்பந்த உடன்படிக்கை ஒரு ைாப்பீடு பாைிசி
வடிவில் கசய்யப்படுைிறது.
சுய -பரீட்கச 1
பின்வருவதில்

குறிக்ைவில்கை?

எது

ைாப்பீடு

i.

தீ

ii.

திருடப்பட்ட கபாருட்ைள்

கசய்யக்கூடிய

அபாயத்கத

iii. கைாள்கள

iv. ைப்பல் பிடிபட்டதால் ஏற்பட்ட ேரக்ைின் இழப்பு

அ ைாப்புறுதி ஒப்பந்தம் - ேட்ட அம்ேங்ைள்
1. ஒரு ைாப்பீ டு ஒப்பந்தத்தின் ேட்ட அம்ேங்ைள்
நாம் இப்வபாது ஒரு ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட சிை
அம்சங்ைகள

ஒப்பந்தங்ைகள
ைருதுவவாம்.
நாம்

பார்த்துவிட்டு

ைட்டுப்படுத்தும்

ஏற்ைனவவ

ைாப்பீட்டு

பின்னர்

சட்ட

கபாது

கைாள்கைைகள

ஆக்ைக்கூறுைளில்

ஒன்றாை

ைாப்பீட்டு
பற்றியும்

ைாப்பீடு

நிறுவனம் ைற்றும் பாைிசிதாரர் இகடவய ஏற்படும் ஒப்பந்தமும்
அடங்கும் என்று பார்த்துவிட்வடாம்.
ஒப்பந்தம்

என்பது

அைல்படுத்தப்பட்ட
சட்டம்

,

இரு

தரப்பினர்

(Indian

Contract

உடன்பாடாை

1872-இன்

இகடவய

இருக்ைிறது.
Act,

சட்டத்தால்

இந்திய

1872)

ஒப்பந்த

விதிமுகைைள்
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ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தங்ைள்

உட்பட

இந்தியாவில்

உள்ள

அகனத்து

ஒப்பந்தங்ைகளயும் நிர்வைிக்ைிறது.
2. கேல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைள்
கசல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைள் பின்வருைாறு:
அ)

அளித்தல்

மற்றும்

ஏற்றுக்கைாள்ளுதல்

(Offer

and

acceptance):
கபாதுவாை,

முன்கைாழிபவரால்

கசய்யப்படுைிறது,

ைற்றும்

கசய்யப்படுைிறது.

முகனவு

proposer

ஏற்பு

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தால்

ஆ) ைருதுகை (Consideration)
இதற்கு அர்த்தம், இந்த ஒப்பந்தம் இருதரப்பினருக்கும் பரஸ்பர
ைாபத்கத

கைாண்டிருக்ை

பாைிசிதாரரின்
ைற்றும்

பக்ைத்தில்

இழப்பீடுைகள

வவண்டும்.

வரும்

ப்ரீைியம்

ைருதுகை

தருைின்ற

நிறுவனத்தின் ைருதுகை அதாவது பங்கு.

தான்

அதாவது

வாக்குறுதி,

பங்கு

ைாப்பீட்டு

இ) தரப்பினர் இகடசய உடன்பாடு
இரு

தரப்பினரும்

ஒவர

அர்த்தத்தில்

ஒவர

விஷயத்கத

ஒப்புக்கைாள்ள வவண்டும்.
ஈ) தரப்பினர்ைள் கைாள்ளளவு
ஒப்பந்தம் கசய்ைின்ற இரு தரப்பினரும் ஒப்பந்தத்தில் நுகழய

சட்டபூர்வைாை தகுதிப் கபற்றிருக்ை வவண்டும். உதாரணைாை,
சிறார்ைளால்(கைனர்)
முடியாது.

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தங்ைளில்

நுகழய

உ) ேட்ட உரிகம
ஒப்பந்தத்தில்

உதாரணைாை,
ைிகடக்ைாது.

உள்ளது
,

ைடத்தல்

சட்டப்படி

கபாருட்ைளுக்கு

இருக்ைவவண்டும்.
எந்த

ைாப்பீடும்
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முக்ைியமானகவ
i.

அச்சுறுத்தல்

இதில்

குற்ற

வழிமுகறைள்

அடங்கும்.
ii.

மூைம்

அழுத்தத்கத

தருவது

தைாத ஆதிக்ைம்

ைற்கறாருவர் ைீ து ஆதிக்ைம் கசலுத்த முடியாத ஒரு நபர், தைாத
ஆதாயத்கத

கபற

தனது

நிகை,

கசல்வாக்கு

அதிைாரத்கத பயன்படுத்தும் வபாது.

அல்ைது

iii. சமாேடி
ஒரு

நபர்,

அவர்

எடுத்துகரத்து
தூண்டி

அல்ைது

அவள்

உண்கை

என்று

நம்பாதகத

தவறான நம்பிக்கைகய ஏற்படுத்த ைற்கறாருவகர

விடும்வபாது.

இது

உண்கைைகள

வவண்டுகைன்வற

ைகறப்பதால் அல்ைது தவறாை எடுத்துகரப்பதால் ஏற்படைாம்.

iv.

தவறு

ஒரு

நிைழ்கவ

இதனால்

பற்றிய

ஒப்பந்தம்

தீர்ப்பு

அல்ைது

கசய்யப்படும்

விளக்ைத்தில்

விஷயத்கத

ைற்றும் உடன்பாட்டில் தவறு ஏற்படைாம்.

பற்றிய

தவறு.

புரிதல்

சுய -பரீட்கச 2
பின்வருவதில்

எது

கசல்லுபடியாகும்

ஆக்ைக்கூறாை இருக்ை முடியாது?

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தத்தின்

I. அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளுதல்
II. அச்சுறுத்தல்
III. ைருதுகை

IV. சட்ட உரிகை
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அ ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தம் - ேிைப்பு அம்ேங்ைள்
ஒரு

ைாப்பீட்டு

பார்ப்வபாம்.

ஒப்பந்தத்தின்

சிறப்பு

அம்சங்ைகளப்

பற்றிப்

1. இழப்பீ டு
கபாது ைாப்பீடு பாைிசிைளுக்கு
அதாவது,

இழப்பிகன

இழப்பீட்டுக் வைாட்பாடு கபாருந்தும்.

ேந்திக்கும்

பாலிேிதாரர்,

இழப்பு

ஏற்படுத்தும் நிைழ்வுக்கு முன் எத்தகைய நிதி நிகலகமயில்
இருந்தாசரா அசத நிகலயில் கவப்பதற்ைாை அந்த இழப்பு ஈடு

கேய்யப்படுைிைது. பாைிசிதாரர் அவர் அகடந்த இழப்பு அளவிற்கு
ஈடுகசய்யப்படுவார்,
ஒப்பந்தம்

(ைாப்பீட்டு

அதற்கு

வைல்

பாைிசியின்

உத்தரவாதம் தருைிறது.
ஒருவர்

தனது

இழப்பிற்கு

கசாத்துக்ைகளக்

கூடுதைாை

இைாபம்

அல்ை

வழியாை

என்பகத

ைாப்பீட்டு

சான்றளிக்ைப்படுவது)

ைாப்பீடு

கசய்வதன்

வழியாை

கபறக்கூடாது

என்பவத

இதன்

கைாள்கை. இழந்த இழப்பின் கபாருளாதார ைதிப்பிகன ைதிப்பிட்டு
அதற்வைற்ப இழப்பீகட ைாப்பீட்டு நிறுவனம் தருவார்ைள்.
உதாரணம்
ராம் தனது ரூ. 10 ைட்சம் ைதிப்புகடய வட்டிகன,
ீ
அதன் முழுத்
கதாகைக்கும்
அளவிற்கு

ைாப்பீடு

இழப்பிகன

கசய்துள்ளார்.

தீயில்

அகடந்திருக்ைிறார்.

எரிந்து

ைாப்பீட்டு

ரூ.

70000

நிறுவனம்

அவருக்கு ரூ. 70000 கசலுத்தும். பாைிசிதாரர் அதற்கு வைல் வைார
முடியாது.
ஓரு

கசாத்தின்

முழு

ைதிப்புக்கும்

ைாப்பீடு

கசய்யப்படாத

ஒரு

சூழ்நிகைகய எண்ணிப் பாருங்ைள். ஒருவரின் ைாப்பீடு எந்த அளவு
உள்ளவதா

அவத

உரிகை உள்ளது.

அளவிற்குத்தான்

இழப்பீடு

கபற

ஒருவருக்கு

ஒரு வடு
ீ ரூ. 10 ைட்சம் ைதிப்புகடயது. ரூ. 5 ைட்சத்திற்கு ைட்டும்
ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்டிருக்ைிறது.

ஏற்பட்ட

இழப்பு

ைதிப்பில்

பாதி

கதாகைகயயும்

ரூ.

வைார

60000

தீயில்

என்றால்,

முடியாது.

அளவிற்கு

எரிந்ததன்

வட்டு
ீ

ைட்டுவை

ஒருவர்

ைாரணைாை

அந்த

உரிகையாளர்

ைாப்பீடு

முழுத்
அதன்

கசய்திருக்ைிறார்.
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எனவவ, அவர் இழப்புத் கதாகையில் 50% ைட்டுவை வைார முடியும்
[ரூ. 30000]. இது குகற ைாப்பீடு என்றும் அறியப்படுைிறது.

ஒருவர்

எடுக்கும்

ைாப்பீட்டு

வகைகயப்

கபாறுத்து

கேலுத்தப்பட சவண்டிய இழப்பீட்டு ைணக்கைடுப்பு இருக்கும்.
கசாத்து

ைற்றும்

ஆயுளில்ைாத

ைடப்பாடு

ைாப்பீடு

சார்ந்த

பாைிசிைளில்,

கபரும்பான்கையான

பாைிசிதாரர்

இழப்பின்

உண்கையான கதாகை அளவிற்கு ஈடுகசய்யப்படுைிறார். அதாவது,
கசாத்துக்கு
வபாை

ஏற்பட்ட

அப்வபாகதய

இழப்பு

சந்கத

அல்ைது

வசதத்திற்கு

விகையில்

அகத

வதகவயான கதாகையினால் ஈடுகசய்யப்படுைிறார்.
இழப்பீடு

ைீ ழ்க்ைாணும்

தீர்வின்

ைாதிரிைளில்

வதய்ைானம்

ைாற்றித்

தர

ஒன்று

அல்ைது

உதாரணைாை,

தீயில்

அதற்கு வைற்பட்ட வழிைளில் நடக்ைைாம்:
 கதாகை வழங்குதல்

 வசதமுற்றதில் பழுகத நீக்ைம் கசய்வது

 இழந்த அல்ைது வசதமுற்றகத ைாற்றுதல்
 ைீ ட்டல்,

(புனர்

ஸ்தாபனம்)

எரிந்துவபான வட்கட
ீ
ைீ ண்டும் ைட்டிகயழுப்புதல்
வகரப்படம் 1 - இழப்பீ டு
கதாகை

வழங்குதல்

புனர்

ஸ்தாபனம்

இழப்பீ டு

பழுதுநீக்ைல்

ைாற்றுதல்
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ஆனால்,

எளிதில்

ைதிப்பிட

முடியாத

அல்ைது

இழப்பின்வபாது

உறுதிகசய்ய முடியாத சிைவும் உண்டு. உதாரணைாை, ஒரு குடும்ப
பாரம்பரிய கசாத்து அல்ைது ைகைப்கபாருட்ைளுக்கு விகையிகன

நிர்ணயிப்பது ைடினைாை இருக்ைைாம். அவதவபான்று, ைடல் சார்ந்த
ைாப்பீட்டுத் திட்டங்ைளில், உைைின் பாதி தூரத்திற்குச் கசன்றுள்ள
ஒரு ைப்பல் விபத்தில் சிக்ைினால் அந்த இழப்பிகன ைதிப்பிடுவது
ைடினைாை இருக்ைைாம்.
அப்படிப்பட்ட

வநரங்ைளில்,

பின்பற்றப்படுைிறது.

ஏற்ைப்பட்ட

ைாப்பீட்டு

ைதிப்பு என்ற

ஒப்பந்தத்தின்

வைாட்பாடு

கதாடக்ைத்தில்

ைாப்பீட்டு நிறுவனமும் ைாப்பீகட கபறுபவரும் ைாப்பீடு கசய்யப்பட
வவண்டிய
இழப்பு

கபாருளின்

நடந்தால்,

கதாகைகய

ைாப்பீட்டு

அளிக்ை

“ஏற்ைப்பட்ட

ைதிப்பின்ைீ து

மதிப்பு

அறியப்படுைிறது.

நிறுவனம்

சம்ைதிக்ைிறார்.
பாலிேி”

சம்ைதிக்ைிறார்ைள்.
பாைிசியில்

இந்த

(“Agreed

ஏற்ைப்பட்ட

வகையான

Value

முழு

பாைிசி

Policy”)

என

a) ைடன் பற்றுரிகம (Subrogation)
இழப்பீட்டுக் வைாட்பாட்டிைிருந்து ைடன் பற்றுரிகை வருைிறது.
ைடன்

பற்றுரிகை

அகனத்து

என்றால்

உரிகைைளும்

கபற்றவரிடைிருந்து

ைாப்பிடப்படும்

தீர்வுைளும்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திற்கு

அளிக்ைப்படுவது என்று கபாருள்.
அதாவது,

ஒரு

பாைிசிதாரர்
இழப்பிற்கு

மூன்றாம்

கசாத்தின்

ைாப்பீட்டு

கைாடுக்ைப்பட்டால்,

கபாருள்

தரப்பின்

தவறுதைின்

இழப்பினால்

அந்த

தவறுகசய்த

ைாப்பீடு
ைாற்றி

ைாரணைாை

பாதிக்ைப்பட்டு

நிறுவனத்தால்

சார்ந்த

அந்த

இழப்பீடும்

தரப்பிடைிருந்து

வசதாரங்ைகள வசூைிக்கும் ைடகை ைாப்பீட்டு நிறுவனத்கதவய
சாரும்.

ைாப்பீட்டு

கைாடுத்துள்ளவதா

நிறுவனம்

அந்த

எந்த

அளவு

அளவு

கதாகைகய

ைட்டுவை

வசதாரத்கத

வசூைிக்ைைாம் என்பகத ைனதில் கைாள்ளுங்ைள்.
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முக்ைியமானகவ
ைடன் பற்றுரிகம: தவறுகசய்த மூன்றாம் தரப்பிடைிருந்து பாைிசி
கவத்திருப்பவருக்குச்
வசூைிப்பதற்கு

ைாப்பீட்டு

நடவடிக்கையாகும்.

ைாப்பீட்டு

கசலுத்திய

நிறுவனம்

இழப்பீட்டுத்

நிறுவனம்

தனக்குச்

கதாகைகய

பயன்படுத்தும்

கேலுத்திய

இழப்பீட்டுத்

கதாகைகய மூன்ைாம் தரப்பிடமிருந்து வசூலிக்ை பாலிேிதாரர்

ைாப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் ஒப்பகடக்கும் உரிகமைள் எனவும்
ைடன் பற்றுரிகமகய வகரயறுக்ைலாம்.
உதாரணம்
திரு. ைிவஷாருகடய வட்டுப்
ீ
கபாருட்ைள் சில்கவன் வபாக்குவரத்து
வசகவயினால்

எடுத்துச்

கசல்ைப்பட்டது.

ஓட்டுனரின்

ைவனக்குகறவினால் அகவ ரூ. 45000 அளவிற்குச் வசதைகடந்து
விட்டன; ைாப்பீட்டு
30000

கசலுத்தி

ரூ.30000

நிறுவனம் திரு. ைிவஷார் அவர்ைளுக்கு ரூ.

விட்டார்.

ைட்டும்

சில்கவன்

வசூைித்துக்கைாள்ள

பற்றுரிகை உள்ளது.

ஈடு

கதாகை

பாலிேிதாரருக்கு
ஆனால்

ரூ

45,000/-

ரூ.

ேில்கவன்

வபாக்குவரத்திடைிருந்து

ைாப்பீட்டாளருக்கு

என்ைால்,

40,000--க்கு

ைாப்பீட்டு

இழப்பீகட

சபாக்குவரத்திடமிருந்து

ைடன்

நிறுவனம்

வழங்குைிைது,

ரூ.

45,000/-கன

ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ைடன் பற்றுரிகமயின் ைீ ழ் வசூலித்தால்
எஞ்ேிய ரூ. 5000 ைாப்பீடு கபற்ைவருக்கு அளிக்ைப்பட சவண்டும்.

இது, ஒரு இழப்பிற்ைாை பாைிசிதாரர் இருமுகற - ைாப்பீட்டு
நிறுவனத்திடைிருந்து ஒருமுகறயும் மூன்றாம் தரப்பிடைிருந்து

இரண்டாவது முகறயும் - வசூைிப்பகதத் தடுக்ைிறது. இழப்பீட்டு
ஒப்பந்தங்ைளில் ைட்டுவை ைடன் பற்றுரிகை உருவாைிறது.
உதாரணம்

திரு.

சுசரஷ்

அவருகடய

ஒரு

விமான

குடும்பத்தார்

விபத்தில்

ைாப்பீட்டு

இைந்து

விடுைிைார்.

நிறுவனத்திடமிருந்து

முழுக் ைாப்புறுதித் கதாகையான ரூ. 50 லட்ேத்கதயும் விமான
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நிறுவனம்

வழங்கும்

இழப்பீட்டுத்

கதாகையான

ரூ.

லட்ேத்கதயும் வசூலிக்கும் உரிகம உள்ளது.

15

a) பங்ைளிப்பு (Contribution)
இக்வைாட்பாடு

ஆயிளில்ைாத

கபாருந்தும்.

இழப்பீட்டுக்

ைாப்பீடுைளுக்கு

வைாட்பாடிைிருந்து

ைட்டுவை

பங்ைளிப்பு

வருைிறது. அதாவது ஆபத்து வழியாை இழந்தகதவிட அதிைைாை
ைாப்பீட்டிைிருந்து பயனகடயக் கூடாது.
வகரயகை

ஒசர கோத்து ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளில்
ைாப்பீடு கேய்யப்பட்டிருந்தால், அகனத்து ைாப்பீட்டாளர்ைளும்
அளிக்கும்

கமாத்த

இழப்பீட்டுத்

கதாகை

உண்கமயான

இழப்பிற்கு மிகையாை இருக்க்கூடாது என்பகதசய 'பங்ைளிப்பு'
என்ை சைாட்பாடு குைிக்ைிைது.
பாைிசிதாரர்
முழு

அகனத்து

ைாப்பீட்டுத்

இழப்பிைிருந்து

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளிடைிருந்தும்

கதாகைகயயும்

பாைிசிதாரர்

கபற்றால்,

ைாபைகடபவராைிறார்.

அந்த
இது

இழப்பீட்டுக் வைாட்பாட்டிகன ைீ றச் கசய்துவிடும்
உதாரணம்
ைாட்ேி 1
திரு. ஸ்ரீனிவாஸ் தீயில் எரிந்தால் பாதுைாப்பு கபறுவதற்ைாை ரூ.
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ைட்சத்திற்கு

தன்னுகடய

வட்டிற்கு
ீ

இரு

நிறுவனங்ைளிடம்

ைாப்பீடு கசய்துள்ளார். ஒவ்கவாரு நிறுவனத்திடமும் ரூ. 12 ைட்சம்
ைாப்பீடு

கசய்ைிறார்.

பாதிக்ைப்பட்டது.

அதற்ைான

ைதிப்பிடப்படுைிறது.

அவர்

நிறுவனங்ைளிடைிருந்தும்
ரூ.

தீயினால்

இழப்பு

ரூ.

6

அந்த
ரூ.

வடு
ீ

ைட்சத்கத

வைாருைிறார்.

இரு

6

பகுதியளவு

ைட்சம்

இரு

என

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீட்டாளர்ைளும்

6 ைட்சத்கதக் கைாடுக்ை ைறுக்ைிறார்ைள்.

ைாப்பீட்டில்
இழப்பில்

ஒவ்கவாரு

50%

ஒவ்கவாருவரும்

நிறுவனமும்

கதாகைகய,

தருவதாைக்

50%

அதாவது

பங்ைளித்துள்ளதால்

ரூ.

கூறுைின்றனர்.

3

ைட்சத்கத
இவ்வாறு,
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பாைிசிதாரர்

உண்கையான

இழப்பின்

ைதிப்பிகனவிடக்

கூடுதைாைப் கபறாைல் இருப்பகத உறுதி கசய்ைிறார்ைள்.
ைாட்ேி 2
ரிஷி

என்பவர்

2,50,000-க்கு

தனக்ைாை

சுைாதாரக்

ைாப்பீட்டுத்

நிறுவனத்திடைிருந்தும்

x

நிறுவனத்திடைிருந்தும்

ைாப்பீடு

ரூ.

கபறுைிறார்.

திட்டத்கத
1,50,000-க்கு

ஒரு

ரூ.
Y

வநாயின்

ைாரணைாை, ரிஷிக்கு ரூ. 1,60,000 அளவிற்கு ைருத்துவச் கசைவு
ஏற்பட்டது.

இந்த

இழப்பீட்டுத்

நிறுவனங்ைளாலும்
அளிக்ைப்படும்.

விைிதாச்சார

ஒவ்கவாரு

இருக்கும்:

கதாகை

ரூ.

1,60,000

அடிப்பகடயில்

நிறுவனத்தின்

பங்கும்

இரு

பங்ைிட்டு

இவ்வாறு

X நிறுவனம்:1,60,000 x 2,50000/ (2,50,000 + 1,50,000) = ரூ.1,00.000
Y நிறுவனம்: 1,60,000 x 2,50,000/ (2,50,000 + 1,50,000) = ரூ. 60,000
2. ஊபரிமா

ஃகபட்ஸ்

அல்லது

(Uberrima Fides or Utmost Good Faith)

உன்னத

நன்னம்பிக்கை

நன்னம்பிக்கைக்கும் உன்னத நன்னம்பிக்கைக்கும் இகடசய
வித்தியாேம் உள்ளது.
அ) நன்னம்பிக்கை
கபாதுவாை

அகனத்து

அவர்ைளுகடய

வணிைரீதியான

பரிவர்த்தகனயில்

ஒப்பந்தங்ைளும்

நன்னம்பிக்கைகயப்

பின்பற்ற வவண்டும் என்றும் கபாய்வயா ஏைாற்வறா இருக்ைக்
கூடாது

என்றும்

எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.

நன்னம்பிக்கைகயப்

பின்பற்றும் ைடகைகயத் தவிர வாங்குபவருக்கு ஒப்பந்தத்தின்
ஷரத்துக்ைகளப்

பற்றிய

எந்த

ஒரு

கவளிப்படுத்தும் ைடகை விற்பவருக்கு இல்கை.
இங்கு

பின்பற்றப்படும்

விதி

“ைவட்
ீ

தைவகையும்

எம்டர்” Caveat

Emptor

அதாவது 'வாங்குநர் ைவனிக்ை' என்பதாகும்.
ஒப்பந்தத்தின்

ஷரத்துக்ைகள

ஒப்பந்தத்தின்

தரப்புைள்

ஆய்வுகசய்ய எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றனர். ஒரு தரப்பு ைற்கறாரு

தரப்பிகன தவறுதைாை வழிநடத்தாைல் இருக்கும்வகர சரியான
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பதில்

அளிக்கும்வகர

அடுத்த

தவிர்ப்பதாைக் ைருதப்படாது.

தரப்பு

ஒப்பந்தத்கத

உதாரணம்
திரு.

சந்திரவசைர்

ஒரு

ைாட்சியைத்திற்குச்(வஷாரூம்)

கசல்ைிறார்.

கதாகைக்ைாட்சி

பை

அம்சங்ைளுடன்

உள்ள டிவி-யின் ைவர்ச்சிைரைான பிராண்டில் ையங்குைிறார். அந்தக்
குறிப்பிட்ட

பிராண்டு

ைிைவும்

விற்பகனயாளருக்கு
கவளிப்படுத்தினால்

நம்பைத்துக்குரியதில்கை

அவருகடய
விற்பகன

கவளிப்படுத்தாைல் இருக்ைிறார்.

அனுபவத்திைிருந்து

பாதிக்ைப்படும்

என்ற

என்பது

கதரியும்.

பயத்தில்

சமாேடி கேய்ததாை அவர்மீ து குற்ைம் சுமத்த முடியுமா?

இதற்கு

மாைாை

நம்பைத்தன்கம

சூழல்

குைித்து

மாைி

இருந்து

-

அந்த

விற்பகனயாளரிடம்

பிராண்டின்

சைட்டு

அது

மிைவும் நம்பைத்துக்குரியது என்று அவர் பதிலளித்திருந்தால்?
ஆ) உன்னத நன்னம்பிக்கை (Utmost good faith)
ைாப்பீட்டு
ைாப்பீடு

ஒப்பந்தங்ைள்
பற்றிய

ைாறுபட்ட

தைவல்

இல்ைாத

வகைகய

சார்ந்துள்ளன.

பாைிசிதாரருக்கு

ைாப்பீடு

நிறுவனம் சார்பாை முன்கைாழிபவருக்கு ைாப்பீட்டின் அடிப்பகட
ஷரத்துக்ைள்

பற்றி

அகனத்து

அடிப்பகடத்

கதளிவுறுத்தும் சட்டப்பூர்வக் ைடகை உள்ளது.
அடிப்பகடத்

தைவல்

என்பது

ைாப்பீடு

தைவல்ைகளயும்

கபறுபவர்ைள்

முடிகவடுப்பதற்கு துகணகசய்யும் தைவல்ைளாகும்:
 அந்த ஆபத்திகன ஏற்பார்ைளா

 அப்படியானால், எந்த ப்ரீைிய விைிதத்தில் ைற்றும் எந்த
விதிைள் ைற்றும் நிபந்தகனைளின் அடிப்பகடயில்
கபாதுச்

சட்டத்தின்ைீ ழ்

சட்டப்பூர்வ

ைடகை

உன்னத

நன்னம்பிக்கையின்

உருவாைிறது.

இந்த

முன்கைாழிபவருக்குத்

கதரிந்த அடிப்பகட உண்கைைகள ைட்டுைல்ைாது அவர் அறிய
வவண்டிய

அடிப்பகட

விரிவகடைிறது.

உண்கைைளுக்கும்

இந்தக்

ைடகை

457

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தங்ைள்

ைாப்பீட்கடப்
உன்னத

ஃகபட்ஸ்"

உயர்

கபாறுத்தவகர,

நன்னம்பிக்கை
என்பது

ைடப்பாட்டுக்கு
நன்னம்பிக்கை

உட்பட்டது.
ஒப்பந்தங்ைள்

ஒப்பந்தங்ைளாைின்றன.

“வவண்டப்பட்டாலும்

"உபரிைா

இல்ைாவிட்டாலும்,

முன்கைாழியப்படும் அபாயத்துக்கு உரிய அகனத்து அடிப்பகட
உண்கைைகளயும் துல்ைியைாைவும் முழுகையாைவும் தானாை
முன்வந்து

கவளிப்படுத்துவதற்ைான

என வகரயறுக்ைப்படுைிறது.

ஒரு

வநர்ைகற

ைடகை"

முழு கவளிப்படுத்தல் என்ைால் என்ன?
அகனத்து அடிப்பகட உண்கைைகளயும் கவளிப்படுத்தும் ஒரு
ைடப்பாட்டிகன சட்டம் விதிக்ைிறது.
உதாரணம்
i.

பாலிேிதாரரால் உண்கமைள் திரிக்ைப்படுதல்

ஒரு

அதிைாரி

இரத்த

அழுத்தத்தினால்

பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார்.

சைீ பத்தில் ஒரு சிறு ைாரகடப்பும் வந்துள்ளது. அகதத் கதாடர்ந்து
தன்னுகடய
சுைாதாரக்

உண்கையான
ைாப்பீட்டிகன

ைாப்பீட்டாளரால்
அவருகடய

நிகைகய

திரித்துக்

வாங்ை

கூறப்பட்ட

முன்கைாழிதைில்

ஏைாளியாக்ைப்படுைிறது.

கவளிப்படுத்தாைல்

ஒரு

உண்கைைகள

நம்பி

முடிவு

கசய்ைிறார்.

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

ii. ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தால் உண்கமைள் திரிக்ைப்படுதல்

ஒரு

நபருக்கு

உள்ளது.

பிைப்பிலிருந்சத

அகத

கவளிப்படுத்துைிைார்.
ஏற்ைப்பட்டுள்ளது.

தனது

அது

ஆனால்,

இதயத்தில்

முன்கமாழிவுப்
ைாப்பீட்டு

முன்னசர

ஒரு

ஓட்கட

படிவத்திலும்

நிறுவனத்தாலும்

உள்ள

சநாய்ைளுக்கு

குகைந்தது 4 ஆண்டுைள்வகர ைாப்பு ைிகடக்ைாது என்பகத
ைாப்பீட்டாளர் கூைவில்கல.
இ) அடிப்பகட உண்கம
அடிப்பகட உண்கை என்பது ஒரு ைாப்பீட்டு உறுதியளிப்பவர்
அந்த அபாயத்கத ஏற்பதா எனத் தீர்ைானிக்ைவும், ஏற்பதானால்

பிரிைிய விைிதம் ைற்றும் விதிைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் என்ன
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எனத்

தீர்ைானிப்பகதப்

வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது.
ஒரு

பாதிக்ைக்கூடிய

கவளிப்படுத்தப்படாத

ஒரு

உண்கை

உண்கை

என

அடிப்பகடயானதா

இல்கையா என்பது குறிப்பிட்ட சூழகைப் கபாறுத்தது. அது நீதி
ைன்றத்தில்

அபாயத்கதப்

ைட்டுவை

பாதிக்கும்

கவளிப்படுத்த வவண்டும்.
ஒருவர்

கவளிப்படுத்த

அடிப்பகடயான

முடிவுகசய்யப்படுைிறது

உண்கைைகள

வவண்டிய

உண்கைைளின்

பார்ப்வபாம்.
i.

இறுதியில்

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டில்

கபறுபவர்

உள்ள

வகைைகளப்

சிை

பற்றிப்

குறிப்பிட்ட அபாயம் சாதாரண நிகைகய விட ஒரு கபரிய
கவளிப்படுத்துதகைக் குறிக்ைிறது என்பகத சுட்டிக்ைாட்டும்
உண்கைைள்.

ைடல்

வழியாை

எடுத்துச்

கசல்ைப்படும்

கபாருட்ைளின் இகடயூகற உண்டாக்கும் இயல்பு; வநாயின்
முந்கதய வரைாறு வபான்றகவ உதாரணங்ைளாகும்.
ii. அகனத்து
முந்கதய

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைளின்

நிறுவனங்ைளிடைிருந்தும்
இருப்பு

ைற்றும்

கபற்ற

அவற்றின்

தற்வபாகதய நிகை
iii. முன்கைாழிவுப்

விண்ணப்பத்தில்

படிவத்தில்

அடிப்பகடயானகவ

உள்ள

என்வற

அல்ைது

அகனத்துக்

ைாப்பீட்டுக்ைான

வைள்விைளும்

ைருதப்படுைின்றன.

ஏகனனில்,

ைாப்பீட்டின் அடிப்பகட சார்ந்த பல்வவறு அம்சங்ைள் ைற்றும்

அபாயத்திற்ைான வாய்ப்பு பற்றியும் இகவ உள்ளன. அந்தக்
வைள்விைள் உண்கையாை ைற்றும் அகனத்து வகைைளிலும்
முழுகையாை பதிைளிக்ைப்பட வவண்டும்.

பின்வருபகவ அடிப்பகட உண்கைைளின் சிை உதாரணங்ைள்:
உதாரணம்
i.

தீ ைாப்பீடு
 ைட்டிடத்தின் அகைப்பு

 குடியிருக்கை (Occupancy)

(எ.ைா.

அலுவைைம், வடு,
ீ
ைகட,

ைிடங்கு, உற்பத்தி பிரிவு முதைியன)
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 வசைரித்துகவக்கும்/உற்பத்தி
அதாவது,

கபாருட்ைளின்

அபாயைில்ைாத,

அபாயைரைான முதைியன
ii. ைடல் சார்ந்த ைாப்பீடு
 ைட்டப்படும்
அல்ைது

முகற

இரட்கட

அதாவது,

சாக்கு

இயல்பு,

அபாயைரைான,

ஒற்கற

கபைளா,

கூடுதல்

வைாணி

புதிய

பீப்பாய்ைளா

அல்ைது பகழய பீப்பாய்ைளா; முதைியன

 கபாருட்ைளின்

இயல்பு

(எ.ைா.

அல்ைது பகழயதா என்பது)

கபயா

இயந்திரங்ைள்

புதியதா

iii. வாைன ைாப்பீடு

 எஞ்சினின் (தனியார் ைார்) ைன திறன்
 உற்பத்தி ஆண்டு

 ஒரு டிரக்ைின் (டன் ைணக்ைில்) எகட ஏற்றும் திறன்
 வாைனம் பயன்படுத்தப்படுைிற வநாக்ைம்

 அது பயன்படுத்தப்படுைிற புவியியல் பகுதி
iv. கசாந்த விபத்து ைாப்பீடு
 கசய்யும் கதாழிைின் சரியான இயல்பு
 வயது

 உயரம் ைற்றும் எகட

 உடல் குகறபாடுைள் முதைியன
v. உடல்நைக் ைாப்பீடு
 கசய்துக்கைாண்ட ஏதாவது அறுகவ சிைிச்கச
 நீரிழிவு

அல்ைது

பாதிக்ைப்பட்டிருந்தால்

vi. கபாது ைாப்பீடு


ைாப்பீட்டு

நிராைரித்தது

அதிை

நிறுவனங்ைள்
அல்ைது

இரத்த

முன்கைாழிகவ

கூடுதல்

ப்ரீைியம்

அழுத்தத்தால்

முன்னால்

ைட்டணத்கத

வசூைித்தது, அல்ைது இரத்து கசய்தது, அல்ைது பாைிசிகய
புதுப்பிக்ை ைறுத்தது வபான்ற உண்கைைள்


முன்கைாழிந்தவருக்கு ஏற்பட்ட முந்கதய இழப்புைள்
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முக்ைியமானகவ
கவளிப்படுத்த

சதகவயில்லாத

உண்கமைள்

நிறுவனசம சைட்கும் வகர]
ைாப்பீட்டு

ஏற்பாளர்

மூைம்

குறிப்பிட்ட

[ைாப்பீ ட்டு

விசாரகண

எதுவும்

இல்கை எனில், முன்கைாழிந்தவருக்கு பின்வரும் உண்கைைகள
கவளிப்படுத்தவவண்டிய

எந்தவித

கபாறுப்பும்

இல்கை

என்று

கூறப்பட்டுள்ளது:
அபாயத்கத

i.

குகறக்ை

நகடமுகறப்படுத்திய

நடவடிக்கைைள்,

உதாரணம் : ஒரு தீ அகணப்பான் (fire extinguisher) இருப்பது

பாைிசிதாரருக்கு கதரியாத உண்கைைள். உதாரணம்: ஒரு நபர்,

ii.

அதிை இரத்த அழுத்தத்தால் அவதிப்படுபவர், ஆனால் பாைிசி
எடுத்துக்கைாள்ளும்
கதரியாைல்

வநரத்தில்

அகத

இருந்திருந்தால், இந்த

நியாயைான

விடாமுயற்சி

கூறவவண்டிய

அவசியம்

உண்கைைள்என்றால்

ைாப்பீட்டு

வைட்ைவவண்டும்
iv.

சட்ட

இல்கை.

விஷயங்ைள்:

கவடிப்கபாருட்ைகள

பாைிசிதாரருக்கு
ைாப்பீட்டு

வைலும்

அகத

தைவல்

பற்றி

வதகவ

நிகனவாை

எல்வைாருக்கும்

வசைித்து

நைராட்சி சட்டங்ைள்
கூடுதல்

உண்கைகயயும்

இந்த

சட்டம் கதரிந்திருக்ைவவண்டும் என்று கூறப்படுைிறது.

உதாரணம்:
v.

ைண்டுபிடிக்ைக்கூடிய

அடிப்பகட

ஏற்பாளர்ைள்

சம்பந்தைான

நாட்டின்

மூைம்

ஒவ்கவாரு

அவருக்கு

உண்கைகய ைகறத்தாை

அவர் ைீ து குற்றம் சாட்டமுடியாது.
iii.

பற்றி

அைட்சியைாை

தைவைின்

வதகவ

நிறுவனம்

கவப்பது

வதான்றுைின்றகவ

தள்ளுபடி

பதில்ைகள

பற்றிய

[அல்ைது

கசய்யப்பட்டிருந்தால்].

முழுகையற்றது

என்ற

பாைிசி

முன்

அடிப்பகடயில் பின்னர் கபாறுப்கப தட்டி ைழிக்ைமுடியாது.
vi.

ைண்டுபிடிக்ைக்கூடிய
ைாப்பீட்டு

உண்கைைள்

நிறுவனத்தின்

சார்பாை

ைருத்துவ பரிவசாதகனக்ைாை

:

ஒரு

எடுக்கும்

ைருத்துவ

ஆய்வாளர்

ரத்த அழுத்த (BP) அளவடுைகள
ீ

எடுப்பகத வபால்.
ஈ) கபாது ைாப்பீ டில் கவளிப்படுத்தல் ைடகம (Duty of disclosure in
non-life insurance)
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ஆயுளில்ைாத ைாப்பீடில், ைாற்றங்ைள் கதரிவிக்ைப்பட வவண்டுைா
அல்ைது இல்கையா என்பகத ஒப்பந்தம் வகரயறுக்கும். அசல்
ஒப்பந்தத்தில் அபாயத்கத பாதிக்கும் வகையில் ஏதாவது ைாற்றம்

கசய்யப்பட்டால், அகத கவளிப்படுத்தும் ைடகை எழும். ஒரு ைவர்
குறிப்பு

அல்ைது

முடிக்ைப்பட்டவுடன்

பாைிசி

அடிப்பகட

வழங்ைப்பட்டு

உண்கைைகள

ஒப்பந்தம்

கவளிப்படுத்தும்

ைடகையும் முடிந்துவிடுைிறது. பாைிசி நகடமுகறயில் இருக்கும்
சையத்தில்;

அபாயத்தில்

ஏதாவது

ைாற்றம்

ஏற்பட்டிருந்தால்

பாைிசி புதுப்பித்தல் வநரத்தில் இந்த ைடகை ைீ ண்டும் எழுைிறது.
உதாரணம்
ஒரு

வட்டின்
ீ

உரிகையாளர்

ைட்டிடம்

சாைான்ைகள ைாப்பீடு கசய்துள்ளார்.
அவர்

ஒரு

வாரம்

உண்கைைளில் எந்த
ஆனால்
ஒரு

அவர்

அழகு

விடுமுகறயில்

ைற்றும்

அதில்

கசல்ைிறார்

–

உள்ள

அடிப்பகட

ைாற்றமும் இல்கை.

வைவை

ைற்கறாரு

கையத்கத

தளத்கத

கதாடங்ைினால்,

உருவாக்ைி,
அது

அதில்

ைணிசைாை

அபாயத்கத ைாற்றிவிடும்.
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உ) உன்னத நன்னம்பிக்கைகய மீ றுதல் (Breach of utmost good faith)
நாம் இப்வபாது உன்னத நன்னம்பிக்கைகய ைீ றும் சூழ்நிகைைகள
ஆராய்வவாம்.

இத்தகைய

ைீ றல்

உண்கை

அல்லது திரித்துக்கூறுதல் மூைம் எழைாம்.
i.

கவளிப்படுத்தாகம

கவளிப்படுத்தாகம
 பாைிசிதாரர் அடிப்பகட உண்கைைகள பற்றி அகைதியாை
உள்ளார், ஏகனனில் ைாப்பீட்டு நிறுவனம் எந்த குறிப்பிட்ட
விசாரகணகயயும் எழுப்பவில்கை

 ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

பதில்ைகள தருவது

 கவளிப்படுத்தாகை
அல்ைது

எந்த

வைட்ட

வைள்விைளுக்கு

அஜாக்ைிரகதயால்

எண்ணமும்

ைழுப்பைான

[அறியாகையால்

இல்ைாைல்

இருக்ைைாம்]

அல்ைது முன்கைாழிந்தவர் அந்த உண்கை வதகவயில்கை
என்று

நிகனத்திருக்ைைாம்.

அப்பாவித்தனம்.

ஆனால்

கவளிப்படுத்தாவிட்டால்
ைருதப்படுைிறது.

அப்படியிருந்தால்,

உண்கைகய
அகத

அப்படியிருந்தால்,

அது

வவண்டுகைன்வற

அதில்

ைகறத்ததாை

ஏைாற்றும்

வநாக்ைம் உள்ளது.
ii. திரித்துக் கூறுதல் (Misrepresentation)
ைாப்பீடு ஒப்பந்த சையத்தில் நடக்கும்
கவளியிடப்பட்ட

அகழக்ைப்படுைிறது.
அறிக்கையாை
எதிர்பார்ப்பின்
இதில்

அறிக்கை
இது

அல்ைது

வபச்சுவார்த்கதயில்

பிரதிநிதித்துவம்

உண்கையின்

நம்பிக்கை,

திட்டவட்டைான

எண்ணம்

அறிக்கையாை இருக்ைைாம்.

உண்கை

உள்ளப்வபாது, அது

என்று

ைணிசைான

அல்ைது
அளவு

சரியாை இருக்ைவவண்டும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.

அது நம்பிக்கை அல்ைது எதிர்பார்ப்பு விஷயங்ைகள பற்றி
இருக்கும் வபாது, அது நன்னம்பிக்கையில் தரப்படவவண்டும்.
திரித்துக்கூறுவதில் இரண்டு வகைைள் உள்ளன:
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 அப்பாவித்தனமாை
அறிக்கைைள்,

அதாவது

எண்ணத்துடனும்

புகைப்பிடிக்ைாைல்
அபாயத்கத

முன்கைாழியும்
 சமாேடிக்ைாை

எந்தவித

பாதிக்கும்

வைாசடியான

அதாவது

எப்வபாதாவது

வழக்ைைாை

புகைப்பிடிப்பவர்,

என

கபாறுப்பற்ற

தவறான

அகத

கதரிவிக்ைாைல்

புகைப்பிடிப்பவர்

அல்ைது

முகறயில்

அறிக்கைைள்.

வவண்டுகைன்வற

அது

நிகனக்ைாததால்,

திரித்துக்கூறுதல்-ைாப்பீட்டு
எண்ணத்துடன்

ைதிக்ைாைல்
தரப்பட்ட

கூறப்படாதகவ.

படிவத்தில்

இருக்ைைாம்.
ஏைாற்றும்

திரித்துக்கூறுதல்-துல்ைியைற்ற

எ.ைா.

நிறுவனத்கத
உண்கைகய

வவண்டுகைன்வற

கதாடர்ச்சியாை

புகைப்பிடிப்பகதவய

கவளிப்படுத்தாைல் இருக்ைைாம்.
ஏைாற்றும்

வநாக்ைத்துடன்

கவளிப்படுத்தாகை
ைாப்பீடு

ஒப்பந்தம்

ைகறத்திருந்தால், அல்ைது

அல்ைது

திரித்துக்கூறுதல்

கபாதுவாைவவ

இருந்தால்

கசல்ைாததாைி

உன்னத நன்னம்பிக்கை ைீ றல் வழக்ைில்,

உண்கை
ஒரு

விடுைிறது.

ஒப்பந்தம் முற்றிலும்

கசல்ைாததாக்ைப்படும்.
உதாரணைாை,
குழந்கதகய

குழந்கதயிடம்

குடும்ப

வசர்க்கும்

ஃப்வளாட்டர்
வநரத்தில்

பிறப்புநிகைக்

வைாளாறு

பாைிசியில்

கபற்வறாருக்கு
இருப்பது

தங்ைள்

தங்ைள்

கதரியாைல்

இருக்ைைாம். இதில் எந்த ஏைாற்றும் வநாக்ைமும் ைிகடயாது.
3. ைாப்பீ டுப் பற்று (Insurable interest)
'ைாப்பீடுப் பற்று'

ஒரு

இருப்பது ஒவ்கவாரு

அத்தியாவசிய

சட்டத்தின்

ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின்

உட்கபாருளாைவும்

முன்-வதகவயாைவும்

ைற்றும்

ைருதப்படுைிறது.

ைாப்பீட்டு
ைாப்பீடு,

சூதாட்டம் அல்ைது பந்தயம் உடன்பாடுடன் எப்படி வவறுபடுைிறது
என்று பார்ப்வபாம்.

அ) சூதாட்டம் மற்றும் ைாப்பீ டு
சீட்டு விகளயாட்கட

ைருதவும், இதில் ஒரு நபர் கஜயிக்ைைாம்

அல்ைது வதாற்ைைாம். ஒரு நபர் பந்தயத்தில் நுகழயும்வபாது தான்
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இழப்பு

அல்ைது

ைாபம்

ைிகடக்ைிறது.

விகளயாடும்

நபருக்கு

கஜயிப்பகத தவிர, ஆட்டத்தின் ைீ து எந்த விருப்பவைா அல்ைது
உறவவா ைிகடயாது.
பந்தயம்

கவத்தல்

அல்ைது,

இதன்

பின்னணியில்

wagering) சட்டரீதியாை
சட்டவிவராதைானது.
பணயம்

பைகடப்பிகணயத்கத

நீதிைன்றத்தில் அைைாக்ைமுடியாது ைற்றும்
கசய்யப்படும்

யாராவது

கவத்து,

(Betting or,

அதில்

தன்

வதாற்றால்,

எந்த

ஒப்பந்தமும்

வட்கட
ீ

கவற்றி

சீட்டாட்டத்தில்
கபற்ற

அதற்ைாை நீதிைன்றத்தில் முகறயிட்டு அகத வைாரமுடியாது.
இப்வபாது

ஒரு

ைருதவும்.

வடு
ீ

வட்கட
ீ

ைற்றும்

ைாப்பீடு

அது

எரியக்கூடிய

கசய்த

தனிநபருக்கு

நபர்

நிைழ்கவ
ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்ட விஷயம் அதாவது வட்டுடன்
ீ
சட்டரீதியான உறவு
உள்ளது.
அல்ைது
உரிகை

அல்ைது
உறவு

அவருக்கு

அது

கசாந்தம்

வசதைானால், அவருக்கு நிதி

தரும்

உறவு

அவர்

எடுக்ைப்படுைிறவதா

பாதிப்பு

சுயாதீனைானது,

இல்கைவயா

தான்

ைற்றும்

என்பகத

இழப்பிற்கு

இல்கைவயா

ைற்றும்

விகளயாட்டில்

ஆனால் தீ

ஒவர

உறுதி

இழப்கப

இந்த

கவற்றி

அல்ைது

விகளகவ

தான்

ஏதாவது

கசய்ய

வழியில்

தான்

இந்த

வைலும்

இந்த

தீப்பிடிக்ைிறவதா

ைாரணைாைிறது.
நிைழ்வு

[தீ

ைாப்பீடு

அல்ைது

வதால்வி ஏற்படைாம்,
ஏற்படுத்தும்-

வட்டின்
ீ
உரிகையாளருக்கு இழப்கப.
ஏற்பட்ட

அழிந்தால்

ஏற்படும்.

சார்ந்தில்கை.

திருட்டு], அவருக்கு இழப்கப ஏற்படுத்தும்.
சீட்டு

அது

ஈடு

அதாவது

கசய்துக்கைாள்வகத

உரிகையாளர்

ைாப்பீட்கட

எடுத்துக்கைாள்ைிறார்.
ைாப்பீடு கசய்பவருக்கு அவரது வட்டில்
ீ
இருக்கும் பற்று அல்ைது
அவரது

ைாப்பீடுப்

பணம் தான் ைாப்பீ டுப் பற்று என குறிப்பிடப்படுைிறது.
பற்று

இருப்பது

கசல்ைத்தக்ைதாக்ைி

தான்

அைல்படுத்தக்கூடியாதாக்குைிறது.

ஒரு

ைாப்பீடு

சட்டத்தின்

ஒப்பந்தத்கத

ைீ ழ்
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முக்ைியமானகவ
ைாப்பீ டுப் பற்ைின் மூன்று முக்ைியமான ஆக்ைக்கூறுைள்:
1.

ைாப்பீடு

கசய்யப்படுைிற

வகையில்

கசாத்து, உரிகை, பற்று,

வாழ்க்கை அல்ைது முக்ைிய ைடப்பாடாை (potential liability) இருக்ை
வவண்டும்.

2. இத்தகைய கசாத்து, உரிகை, பற்று, வாழ்க்கை அல்ைது முக்ைிய
ைடப்பாடு ைாப்பீடு கசய்யக்கூடிய கபாருளாை இருக்ை வவண்டும்.
3. ைாப்பீடு கசய்பவருக்கு, ைாப்பீடு

கசய்யப்படும் விஷயங்ைளான,

கசாத்து, உரிகை, பற்று, வாழ்க்கை

அல்ைது

ைடப்பாடிைிருந்து

விடுபடுதல் (freedom of liability) வபான்றதால் பயனகடைிற ைாதிரி
சட்டப்பூர்வைான உறவு இருக்ைவவண்டும். அவத ைாதிரி, இழப்பு,
வசதம், ைாயம்

அல்ைது

ைடப்பாடு

நிதிகய இழக்கும் நிகையும்

உருவாக்ைம்

மூைம்

அவர்

இருக்ைவவண்டும்.

உதாரணம்
ைாட்ேி 1-திரு. சந்திரவசைர் ஒரு வட்டின்
ீ
உரிகையாளர் ைற்றும்
வங்ைியில்

இருந்து

வாங்ைியுள்ளார்.

ரூ

15

ைட்சம்

அடைான

ைடகன

அவருக்கு வட்டில்
ீ
ைாப்பீடுப் பற்று உள்ளதா?
வங்ைிக்கு வட்டில்
ீ
ைாப்பீடுப் பற்று உள்ளதா?

இதில் அவரது பக்ைத்துவட்டுக்ைாரரின்
ீ
பற்று என்ன?
ைாட்ேி 2

-திரு சீனிவாசனுக்கு ைகனவி, இரண்டு குழந்கதைள்

ைற்றும் வயதான கபற்வறார் கைாண்ட ஒரு குடும்பம் இருக்ைிறது.
அவருக்கு அவர்ைளது நைனில் ைாப்பீடுப் பற்று உள்ளதா?
அவர்ைள்

ைருத்துவைகனயில்

இழப்பு ஏற்படுைா?

பக்ைத்துவட்டுக்ைாரரின்
ீ

வசர்க்ைப்பட்டால்

குழந்கதைள்

பற்றி

அவருக்கு

என்ன?

நிதி

அவருக்கு

அவர்ைள் ைீ தும் ைாப்பீடுப் பற்று இருக்குைா?
ைாப்பீடு கசய்யப்படும் விஷயம் ைற்றும் ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின்

விஷயத்திற்கும் இகடவய உள்ள வவறுபாட்கட கூறுவது இங்வை
கபாருத்தைாை இருக்கும்.

466

ைாப்பீடு

கசய்யப்படும்

கசாத்கத

பற்றி,

இருக்கும்.

விஷயம்

அதற்கைன்று

ைாப்பீடால்

பாதுைாக்ைப்படும்

உள்ளார்ந்த

ைதிப்பு

ஒன்று

ைறுபுறம் ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் விஷயம் பாைிசிதாரருக்கு அந்த
கசாத்தில் உள்ள நிதி சார்ந்த பற்கற குறிக்ைிறது. பாைிசிதாரருக்கு
கசாத்தில்

உரிகை

கசய்துக்கைாள்ளும்

இருந்தால்

ைட்டுவை

சட்டப்பூர்வைான

அகத

உரிகை

ைாப்பீடு

அவருக்கு

இருக்ைிறது. இதன் அழுத்தைான அர்த்தம், ைாப்பீடு பாைிசி கவறும்

கசாத்கத அப்படிவய பாதுைாப்பதில்கை, ஆனால் பாைிசிதாரருக்கு
கசாத்தின்

ைீ து

பாதுைாக்ைிறது.

உள்ள

நிதி

சார்ந்த

பற்கற

(financial interest)

உதாரணம்
இப்வபாது ஒரு வங்ைியில் இருந்து ரூ 15 ைட்சம் அடைான ைடன்

வாங்ைி ைட்டிய திரு. சந்திரவசைரின் வட்கட
ீ
ைருதைாம். அவர் 12

ைட்சம் கதாகைகய திருப்பி ைட்டியிருந்தால், நிலுகவயில் உள்ள
ைடனான

இருக்கும்.
இதனால்,

நிதிசார்ந்த

மூன்று

ைட்சம்

வகர

ைட்டுவை

கசலுத்தப்படாத

ைடன்

கதாகை

வங்ைியின்
ைீ து

பற்று

வங்ைிக்கும்

ைாப்பீடுப் பற்று உள்ளதால், வங்ைி தானும் பாைிசியில்

ஒரு இகண-பாைிசிதாரராை கசய்யப்படுவகத உறுதி கசய்யும்.
வவண்டுகைன்வற ஒரு கசாத்திற்கு தீ கவத்து ைற்றும் பாைிசியின்
ைீ ழ் இழப்பீகட வைாரியிருந்தால், அத்தகைய ஈடுைள் கதளிவாைவவ
வைாசடி கசயல்ைள் ைற்றும் நியாயைாை நிராைரிக்ைப்படைாம்.
ஆ) ைாப்பீ டுப் பற்று இருக்ை சவண்டிய சநரம்
தீ

ைற்றும்

விஷயங்ைளில்,

விபத்து,

ைாப்பீடுப்

சுைாதார
பற்று

ைற்றும்

பாைிசி

பயண

ைாப்பீடு

எடுத்துக்கைாள்ளும்

வநரத்தில் ைற்றும் இழப்பு வநரத்தில், இந்த இரண்டு வநரத்திலுவை
இருக்ை வவண்டும்.
கசாந்த

ைாப்பீகட

ைாப்பீட்டு

தவிர

விஷயத்தில்,

உடல்நைம்

ைற்றும்

முன்கைாழிபவர்

தன்

தனிநபர்

விபத்து

குடும்பத்திற்கும்
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ைாப்பீடு கசய்யவவண்டும், ஏகனனில் குடும்பம் விபத்கத சந்தித்து
ைருத்துவைகனயில்
நிதி

இழப்பால்

ைாப்பீடில்,

சிைிச்கச

கபறும்வபாது

பாதிக்ைப்படுவார்ைள்.

ைாப்பீடுப்

பற்று

வதகவப்படுைிறது.

இழப்பு

அவரும்/அவளும்

எனினும்,

ைடல்

வநரத்தில்

சரக்கு

ைட்டுவை

4. அண்கைக் ைாரணம் (Proximate cause)
சட்ட கைாள்கைைளில் ைகடசியான, அண்கைக் ைாரணம் என்ைிற
கைாள்கை. கபாது ைாப்பீடிற்கு ைட்டுவை கபாருந்துைிறது,
கபாது

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தங்ைள்,

ைற்றும்

ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்ட

அல்ைது

வசதத்தின்

இழப்புைளுக்கு

ைட்டுவை

பாைிசியில்

குறிப்படப்பட்டுள்ள,

ஆபத்துைள்

ஈட்டுறுதிகய

உண்கையான

மூைம்

வழங்குைிறது.

ைாரணத்கத

ஏற்படும்

இழப்பு

தீர்ைானித்தல்

தான் எந்த ஈடிலுவை, அடிப்பகட நடவடிக்கையாை இருக்கும்.

அண்கைக் ைாரணம் ைாப்பீட்டின் ஒரு முக்ைிய கைாள்கை ைற்றும்
இதன் அக்ைகற இழப்பு அல்ைது வசதம்
ைற்றும்

அது

உண்கையிவைவய

ஆபத்தின் விகளவாை தான்
தான் உள்ளது.
இந்த

விதியின்படி,

வதாற்றுவிக்ைக்கூடிய
கபாருந்தக்கூடிய
இழப்பு

ஏற்படுவதற்கு

ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்ட

ஒரு

ஏற்பட்டதா என்பகத ைண்டறிவதில்

ைாப்பீடு

நிைழ்வுத்

முக்ைியக்

ஏற்பட்ட விதம் என்றும்

அளிப்பவர்

கதாடரின்

ைாரணத்கத

முந்கதய

இழப்கபத்

இயக்ைத்துக்குள்

எதிர்பார்க்ைிறார்,

ைகடசி

இது

நிைழ்ச்சியாைத்தான்

இருக்ை வவண்டும் என்பதில்கை, அதாவது, அந்த நிைழ்ச்சி அதற்கு
கநருக்ைைானதாைவவா,

அல்ைது

இழப்கப

ஏற்படுத்துவதற்குரிய

உடனடிப் கபாறுப்புகடயதாைவவா இருக்ைின்றது.
எதிர்பாராதவிதைாை

ஒரு

இழப்பு

ஏற்படும்வபாது,

கபரும்பாலும்

அந்த சம்பவத்துக்கு கதாடர்ச்சியான பை நிைழ்வுைள் ைாரணைாை
இருக்கும்,

எனவவ

சிை

சையங்ைளில்

அருைாகை

அல்ைது

அண்கைக் ைாரணத்கதத் தீர்ைானிப்பது சிரைைானதாை இருக்கும்.
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உதாரணைாை, தீ விபத்தினால் ஒரு தண்ணர்ீ குழாய் கவடிக்ைைாம்.
இதன்

விகளவாை

நீர்

வசதம்

ஏற்பட்டாலும், தீ

நிைழ்வின் அண்கை ைாரணியாை ைருதப்படுைிறது.

விபத்து

தான்

வகரயகை
அண்கைக் ைாரணம் (Proximate cause) என்பது, ஒரு புதிய ைற்றும்
தன்னிச்கசயான
கசயல்படும்,
முடிகவ

ஆதாரத்திைிருந்து

எந்த

ஒரு

ஏற்படுத்தக்கூடிய

கதாடங்குவதற்குரிய

திறகையுடன்

சக்தியின்

நிைழ்வுத்

குறுக்ைீ டும்

கசயல்திறன்ைிக்ை

கதாடரின்

ைற்றும்

ைாரணம் என வகரயறுக்ைப்படுைின்றது.
அண்கைக்

ைாரணம்

என்ற

பின்வரும் ைாட்சிைகள ைருதவும்:

கைாள்கைகய

கதாடங்ைிச்

இன்றி

ஒரு

இயக்ைத்கதத்

திறகையான

புரிந்துகைாள்ள,

உதாரணம்
ைாட்ேி 1
அஜயின்

ைார்

திருடப்பட்டது.

இரண்டு

நாட்ைளுக்கு

பிறகு,

வபாைீ ஸ் ஒரு வசதைகடந்த நிகையில் ைாகர ைண்டுபிடித்தனர்.

புைனாய்வில் திருடன் ைரத்தின் ைீ து ைாகர வைாதியது கதரிய
வந்தது.

அஜய்

ைார்

வசதத்திற்கு

ஈடு

வைாரி

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திற்கு ைனுகவ தாக்ைல் கசய்திருந்தார். ஆனால் அஜய்
வியக்கும்

வகையில், ைாப்பீட்டு

நிராைரித்துவிட்டது.

இதற்கு

கைாடுக்ைப்பட்ட ைாரணத்தில் ைார்

நிறுவனம்

ைாப்பீட்டு

ஈடு

வைாரிக்கைகய

நிறுவனம்

மூைம்

வசதைகடய ைாரணம் திருட்டு

தான் ைற்றும் அஜய் அவரது ைாருக்ைாை எடுத்து கைாண்ட ைாப்பீடு
பாைிசியில்
ைாப்பீட்டு

'திருட்டு'

விைக்ைப்பட்ட

நிறுவனத்திற்கு

என்று கூறப்பட்டிருந்தது.

ஈகட

ஆபத்தாை

கசலுத்தும்

இருந்ததால்,

கபாறுப்பு

இல்கை

ைாட்ேி 2
திரு பின்வடா,
ைால்

குதிகர சவாரியின் வபாது, ைீ வழ விழுந்து அவரது

உகடந்துவிட்டது,

கசல்ைப்படுவதற்கு

முன்

அவர்

நீண்ட

ைருத்துவைகனக்கு
வநரம்

ஈரைான

கைாண்டு

தகரயில்
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ைிடந்தார்.
வந்து,

ஈரைான

தகரயில்

நிவைானியாவாை

ைிடந்ததால், அவருக்கு

அதாவது

நுகரயீரல்

அழற்சி

ைாய்ச்சல்
வநாயாை

வளர்ந்து தீவிரைாைிவிட்டதால், இறுதியில் அவர் இறந்துவிட்டார்.
இதற்கு

நிவைானியா

தற்கசயைான

வழ்ச்சி
ீ

உடனடி

தான்

அவர்

ைாரணைாை

இறந்ததற்கு

கதரிந்தாலும்,

உண்கையான

அண்கைக் ைாரணம் என்பது கவளிப்பட்டது, ைற்றும்

இந்த ஈடு

தனிநபர் விபத்து ைாப்பீட்டின் ைீ ழ் அனுைதிக்ைப்பட்டது.
தீயின் விகளவாை பாைிசிதாரருக்கு சிை பாதிப்புைள் ஏற்படுைிறது
ஆனால் அதற்ைான அண்கைக் ைாரணம் தீ என்று கூறமுடியாது.

நகடமுகறயில், இந்த இழப்புைள் தீ ைாப்பீட்டு பாைிசிைளின் ைீ ழ்
வணிைம் மூைம் வழக்ைைாை வழங்ைப்படுைிறது.
அத்தகைய

இழப்புக்ைளுக்ைான

இருக்ைைாம்  தீ

அகணக்ை

உதாரணங்ைள்

பயன்படுத்தப்படும்

கசாத்துக்ைளுக்கு ஏற்படும் வசதம்

 தங்ைளது

ைடகைகய

இவ்வாறு

தண்ணர்ீ

மூைம்

நிகறவவற்றும்வபாது

தீயகணப்புப்பகட மூைம் கசாத்துக்ைளுக்கு ஏற்படும் வசதம்

 எரியும் ைட்டிடத்தில் இருந்து ஒரு பாதுைாப்பான இடத்திற்கு
அைற்றப்படும் வபாது கசாத்துக்ைளுக்கு ஏற்படும் வசதம்

சுய -பரீட்கச 3
திரு பின்வடா ஒரு குதிகர சவாரி விபத்திற்கு பிறகு ஈரைான
தகரயில்

ைிடந்ததன்

விகளவாை

நுகரயீரல்

அழற்சி

அதாவது

நிவைானியா வநாயால் பாதிக்ைப்பட்டார். நிவைானியா வநாயினால்
திரு பின்வடா இறந்தார். அவர் இறப்பதற்ைான அண்கைக் ைாரணம்
என்ன?

I. நுகரயீரல் அழற்சி
II. குதிகர

III. குதிகர சவாரி விபத்து
IV. துரதிர்ஷ்டம்
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சுருக்ைம்
1.

ைாப்பீட்டு

கசயல்முகறயில்

(கசாத்து, அபாயம், அபாய
ஒப்பந்தம்).
2.

நான்கு

நிதி

ஆக்ைக்கூறுைள்

வசைரிப்பு

ைற்றும்

உள்ளன

ைாப்பீடு

அதன் உரிகையாளருக்கு சிை நன்கைைகளத் தரும் ைற்றும்
ஒரு கபாருளாதார ைதிப்புள்ள எதுவுவை கசாத்து தான்.

3.

இழப்பின் ஒரு வாய்ப்பு அபாயத்கத குறிக்ைிறது.

4.

இழப்பு அல்ைது அதன் தீவிரத்தின் நிைழ்தைகவ அதிைரிக்கும்
நிகை அல்ைது நிகைைள் இகடயூறு என அறியப்படுைிறது.

5.

ைாப்பீட்கட சாத்தியைாக்கும், ைணித வைாட்பாடு தான் அபாய
நிதி வசைரிக்கும் கைாள்கை எனப்படுைிறது.

6.

ஒரு கசல்ைத்தக்ை ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைளில் அளித்தல்
ைற்றும்

ைட்சிைளின்

ஏற்றுக்கைாள்ளுதல்,
திறன்

உடன்பாடும் அடங்கும்.
7.

ஈட்டுறுதி

(Indemnity)

பாதிக்ைப்படும்

ைருதுகை,

ைற்றும்

ைட்சிைள்

பாைிசிதாரர்

வபாது

அவரது

ைிகடப்பகத உறுதி கசய்ைிறது.
8.

ைடன்

பற்றுரிகை

அகனத்து

என்றால்

உரிகைைளும்

கபற்றவரிடைிருந்து

இகடவய

எதிர்பாராத
இழப்பு

உள்ள

நிைழ்வால்

கபாருள்

தீர்வுைளும்

ைாப்பீட்டு

உரிகை,

அளவிற்கு

ைாப்பிடப்படும்

நிறுவனத்திற்கு

அளிக்ைப்படுவது என்று அர்த்தம்.
9.

சட்ட

ஈடு

சார்ந்த

ைாப்பீடு
ைாற்றி

ஒவர கசாத்து ஒன்றுக்கு வைற்பட்ட ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளில்
ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்டிருந்தால்,

அளிக்கும்

கைாத்த

அகனத்து

இழப்பீட்டுத்

ைாப்பீட்டாளர்ைளும்

கதாகை

உண்கையான

இழப்பிற்கு ைிகையாை இருக்க்கூடாது என்பகதவய 'பங்ைளிப்பு'
என்ற வைாட்பாடு குறிக்ைிறது.
10. அகனத்து

ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தங்ைளும்

ஊபரிமா

ஃகபட்ஸ்

கைாள்கையின் அடிப்பகடயில் உள்ளன.
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11. 'ைாப்பீடுப் பற்று' இருப்பது ஒவ்கவாரு ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின்
ஒரு

அத்தியாவசிய

உட்கபாருளாைவும்

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு

முக்ைிய

கைாள்கை

சட்டத்தின் முன்-வதகவயாைவும் ைருதப்படுைிறது.
12. அண்கைக்
ைற்றும்
விதம்

ைாரணம்

இதன்

என்றும்

ைாப்பீட்டின்

அக்ைகற
ைற்றும்

இழப்பு
அது

ஒரு

அல்ைது

வசதம்

உண்கையிவைவய

கசய்யப்பட்ட ஒரு ஆபத்தின் விகளவாை தான்
என்பகத ைண்டறிவதில் தான் உள்ளது.

ஏற்பட்ட

ைாப்பீடு

ஏற்பட்டதா
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முக்ைிய வார்த்கதைள்
i. கசாத்து

ii. அபாயம்

iii. இகடயூறு

iv. அபாய வசைரிப்பு

v. அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளுதல்

vi. சட்டப்பூர்வைான ைருதுகை

vii. ைருத்கதாருைித்த (Consensus ad idem)

viii. ஊபரிைா ஃகபட்ஸ் (Uberrima fides)
ix. அடிப்பகட உண்கைைள்
x. ைாப்பீடுப் பற்று

xi. ைடன் பற்றுரிகை
xii. பங்ைளிப்பு

xiii. அண்கைக் ைாரணம்
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சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
திருடப்பட்ட
ைீ றுவதால்

கபாருட்ைள்

சட்டப்பூர்வைான

கைாள்கைகய

ைாப்பீட்டு அபாயைாை ைருதப்படுவதில்கை.

பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
அச்சுறுத்தல் கசல்ைத்தக்ை ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறு இல்கை.
பதில் 3
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.

குதிகர

ேவாரி

மரணமகடய

விபத்து

தான்

ைாரணமான

ைகடேியில்

நிைழ்வுைளின்

திரு.பின்சடா

கதாடங்ைியதால் அது தான் அண்கமக் ைாரணம்.

இயக்ைத்கத

சுய-சதர்வு சைள்விைள்
சைள்வி 1
நகடமுகற சார்ந்த இகடயூறு என்றால்:
I. தனிநபரின்

வநர்கையின்கை அல்ைது குண குகறபாடுைள்

I. தனிநபரிடம் உள்ள வநர்கை ைற்றும் வைாட்பாடுைள்
II. ைத நம்பிக்கைைளின் அபாயம்

III. ைாப்பீடு கசய்யப்படும் கசாத்திற்ைான இகடயூறு
சைள்வி 2
அபாயத்கத குறிப்பது:
I. அறியாததின் பயம்
II. இழப்பின் வாய்ப்பு

III. கபாது இடத்தில் உள்ள கதாந்தரவுைள்
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IV. இகடயூறு
சைள்வி 3
______________

என்பது

ஒருவரது

வகையான முதைீ ட்டுைளில் பரப்புவது.

கசாத்துக்ைகள

பல்வவறு

I. வசைரிப்பு

II. பைவகைப்படுத்தல்
III. சூதாட்டம்

IV. ைாறுைின்ற அபாயம்
சைள்வி 4
_____________ கசாத்திற்ைான உதாரணம் இல்கை.
I. வடு
ீ

II. சூரிய கவளிச்சம்
III. இயந்திரங்ைளில்
IV. வைாட்டார் ைார்
சைள்வி 5
______________ அபாயத்திற்ைான உதாரணம் இல்கைI. விபத்தின் ைாரணைாை ைார்

வசதம்

II. ைகழ நீர் ைாரணைாை சரக்கு வசதம்

III. வதய்ைானம் ைாரணைாை ைார் சக்ைரத்தின் வசதம்
IV. தீ ைாரணைாை கசாத்துக்ைளின் வசதம்
சைள்வி 6
நிைநடுக்ைம் ஒரு உதாரணைாை இருக்ைிறது :
I. வபரழிவுள்ள அபாயத்திற்கு
II. ைாறுைின்ற அபாயத்திற்கு
III. சிறிய அபாயத்திற்கு

IV. ஊைிக்ைக்கூடிய அபாயத்திற்கு
சைள்வி 7
அறிக்கைக்கு

ைிை

வதர்ந்கதடுக்ைவும்.

கபாருந்தும்

தருக்ைரீதியாை

சைைானகத
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அைிக்கை:

ைாப்பீடு

இழப்பு

அல்ைது

வசதத்திைிருந்து

ஒரு

கசாத்கத பாதுைாக்ை முடியாது.
I. உண்கை
II. தவறு

III. ஓரளவு உண்கை

IV. உண்கையாை இருக்ை அவசியைில்கை
சைள்வி 8
__________________

என்றால்

ைாப்பிடப்படும்

கபாருள்

சார்ந்த

அகனத்து உரிகைைளும் தீர்வுைளும் ைாப்பீடு கபற்றவரிடைிருந்து
ைாப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு ைாற்றி அளிக்ைப்படுவது
I. பங்ைளிப்பு
II. ைடன் பற்றுரிகை

III. சட்டரீதியான இகடயூறு
IV. அபாய வசைரிப்பு
சைள்வி 9
ைாப்பீடு

நிறுவனம்

வைட்கும்

வகர

______________ உண்கைகய

கவளியிட வதகவயில்கை.
I. பாைிசிதாரரின் வயது

II. தீயகணப்பான் இருப்பது
III. இதய வநாய்

IV. வவறு ைாப்பீடுைளின் விவரங்ைள்
சைள்வி 10
ஒப்பந்தத்தின் வபச்சுவார்த்கத சையத்தில்
தவறான அறிக்கை ஆகும்.

________________ ஒரு

I. திரித்துக்கூறுதல்
II. பங்ைளிப்பு
III. அளித்தல்

IV. பிரதிநிதித்துவம்
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சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
நகடமுகற

சார்ந்த

இகடயூறு

என்பது

தனிநபரின்

வநர்கையின்கை அல்ைது குண குகறபாடுைள்
பதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.

‘அபாயம்’ இழப்பின் ஒரு வாய்ப்கப குறிக்ைிறது.
பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
பைவகைப்படுத்தல்

என்பது

ஒருவரது

கசாத்துக்ைகள

பல்வவறு

வகையான முதைீ ட்டுைளில் பரப்புவது.
பதில் 3

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
பற்றாக்குகற

ைற்றும்

உரிகை

வசாதகனயில்

வதால்வியகடவதால் சூரிய ஒளிகய கசாத்து என வகைப்படுத்த
முடியாது.
பதில் 4

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
வதய்ைானத்தின்

விகளவாை

ஏற்படும்

வசதத்கத

அபாயம்

என

ைருதமுடியாது.
பதில் 5

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.

நிைநடுக்ைம் வபரழிவுள்ள அபாயத்திற்ைான ஒரு உதாரணம்.
பதில் 6

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ைாப்பீடால்

இழப்பு

பாதுைாக்ை முடியாது.

அல்ைது

வசதத்திைிருந்து

ஒரு

கசாத்கத

பதில் 7
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ைடன்

பற்றுரிகை

என்றால்

ைாப்பிடப்படும்

கபாருள்

சார்ந்த

அகனத்து உரிகைைளும் தீர்வுைளும் ைாப்பீடு கபற்றவரிடைிருந்து
ைாப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு ைாற்றி அளிக்ைப்படுவது.
பதில் 8

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ைாப்பீடு

நிறுவனம்

வைட்கும்

கவளியிட வதகவயில்கை.

வகர

தீயகணப்பான்

இருப்பகத

பதில் 9

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.

ஒப்பந்தத்தின்

சபச்சுவார்த்கத

ஒரு தவைான அைிக்கை ஆகும்.

ேமயத்தில்

திரித்துக்கூறுதல்

479

அத்தியாயம் 12
ஆவணைாக்குதல்

அத்தியாய அைிமுைம்
ைாப்பீட்டுத்

துகறயில்,

வபான்றவற்கற
ஒப்பந்தத்தில்

நாம்

நிகறய

பயன்படுத்துவவாம்.

பல்வவறு

படிவங்ைள்,

ஆவணங்ைள்

ைற்றும்

அவற்றின்

இந்த

ஆவணங்ைள்

பாடம்,

ைாப்பீட்டு

முக்ைியத்துவம் பற்றி விளக்குைிறது. இதில், ஒவ்கவாரு படிவம், அகத
பூர்த்தி

கசய்யும்

வதகவப்படுவதற்ைான

முகற

ைற்றும்

ைாரணங்ைள்

ைாரணங்ைகளயும் கூறுைிறது.

குறிப்பிட்ட

ஆைியவற்கறப்

தைவல்

பற்றிய

ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
அ. முன்கமாழிவு படிவங்ைள்
ஆ.

முன்கமாழிவு ஏற்பு (ைாப்பீ டு ஏற்ைப்படுதல்)

இ. ப்ரீமியம் ரேீது

ஈ. உகை குைிப்புைள் / ைாப்பீ டின் ோன்ைிதழ் / பாலிேி ஆவணம்
உ. ஈட்டுறுதிைள்

ஊ. சமற்குைிப்புைள்

எ. பாலிேிைளின் கபாருள் விளக்ைம்
ஏ. புதுப்பித்தல் அைிவிப்பு

இந்த பாடத்கத ைற்று முடித்தவுடன், உங்ைளால்:
i)

முன்கைாழிவு படிவத்தின் உள்ளடக்ைத்கத பற்றி விளக்ை முடியும்

ii) ப்ரீைியம் ரசீகத பற்றி விளக்ை முடியும்.

iii) உகற குறிப்புைள் ைற்றும் ைாப்பீடின் சான்றிதகழ பற்றி விளக்ை
முடியும்

iv) ைாப்பீடு

பாைிசி

ஆவணத்திலுள்ள

வார்த்கதைகள

ைற்றும்

வாசைங்ைகள பற்றி விளக்ை முடியும்.
480

v) பாைிசியின் ஈட்டுறுதிைள் ைற்றும் வைற்குறிப்புைளின் கபாருள்
விளக்ைத்கத தர முடியும்.
அ முன்கமாழிவு படிவங்ைள்
ைாப்பீடு

ஆவணைாக்குதல்,

ைாப்பீட்டாளருக்கு

ைத்தியில்

ஏற்படுத்துவதற்ைாை
வழக்ைைாை
ைாப்பீட்டு

முைவர்,
அவர்

ஈடுபடுத்தப்படும்

ஒரு

அளிக்ைப்படுைிறது.

பயன்படுத்தப்படும்

இருப்பதால்,

ைாப்பீடு

சிை

கபறுபவர்
கதளிவான

ைாப்பீட்டு

ஆவணங்ைள்

வாடிக்கையாளருடன்
வாடிக்கையாளகர

ஆவணங்ைகளப்

பற்றிய

ைற்றும்
புரிதகை

வணிைத்தில்

இருக்ைின்றன.

கநருங்ைியவராை

சந்தித்து

சந்வதைங்ைகள

அதில்

தீர்த்து

கவத்து அகத பூர்த்தி கசய்வது பற்றியும் கதளிவுபடுத்தவவண்டும்.
வாடிக்கையாளரால்
ைாப்பீட்டு

அளிக்ைப்படும்

நிறுவனம்

ஆவணங்ைகள

வாடிக்கையாளரின்

கவத்துத்தான்

வதகவைகள

பற்றித்

கதரிந்துகைாள்ைிறது. அபாயத்கதப் பற்றி புரிந்துகைாள்வதற்கு அகவ
ைாப்பீட்டாளருக்கு உதவுைின்றது.

முைவர்ைள், இதில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட ஒவ்கவாரு ஆவணம் பற்றியும்
ைாப்பீடில் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்ைளில் இருக்கும் தைவல்ைளின்
முக்ைியத்துவத்கதப் பற்றியும் புரிந்துகைாள்ள வவண்டும்.
3. முன்கைாழிவு படிவங்ைள்
ஆவணைாக்குதைின் முதல் ைட்டம் முன்கைாழிவு படிவங்ைளாகும்,
இதன் மூைம் ைாப்பீடு கபறுபவர் கதரிய கவப்பது:
 அவர் யார்,

 அவருக்கு எந்த ைாப்பீடு வதகவ,
 அவர்

ைற்றும்

ைாப்பீடு

கபற

விரும்புபகவ

பற்றிய

விவரங்ைள்,

 அதற்ைான ைாை அளவு
விவரங்ைள்

என்பது

ைாப்பீடுடன்

சம்பந்தப்பட்ட

விஷயங்ைகள

ைற்றும் பண ைதிப்கப பற்றிய விவரங்ைகள குறிப்பதாகும்.
அ) ைாப்பீட்டாளர் அபாயத்கத மதிப்பிடுதல்
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ii. ைாப்பீகட

கபற

அளிப்பவரால்
பற்றி

படிவம்”

“முன்கைாழிவு

பூர்த்தி

கசய்யப்படவவண்டும். இது

ைாப்பீட்டாளருக்கு

தைவல்ைகளயும்

முன்கைாழிவு

வதகவப்படும்

அளிப்பதற்ைாை

அபாயம்

அகனத்து

கசய்யப்படுைிறது.

ைாப்பீட்டாளகர இவற்கற தீர்ைானிக்ை கவக்ைிறது:


ஒப்புக்கைாள்வதா அல்ைது ைறுப்பதா என்றும்



அபாயத்கத

இது

ஒப்புக்கைாள்ளும்வபாது,

அளிக்ைப்படவவண்டிய ைாப்பீடின் விகை, விதிமுகறைள்
ைற்றும் வகரயகறைகள நிர்ணயிப்பதற்கு
ைாப்பீடிற்ைாை

அளிக்ைப்படும்

அபாயத்கத

ஏற்றுக்கைாள்வதற்ைாை, ைாப்பீடு நிறுவனத்திற்கு பயன்படுைின்ற
தைவல்ைகள

முன்கைாழிவு

ைாப்பீடிற்ைான

படிவம்

நன்னம்பிக்கை

கைாண்டிருக்கும்.

ைற்றும்

தைவல்ைகள

கவளிப்படுத்தும் ைடகை வபான்ற கைாள்கைைள் முன்கைாழிவு
படிவத்திைிருந்து கதாடங்கும்.
பாைிசிகயத்
ைடகை

துவங்குவதற்கு

துவங்ைிவிடும்

கதாடரும். (இந்த

முன்பாைவவ,

ைற்றும்

கைாள்கை

கூறப்பட்டிருக்ைிறது.)

ஒப்பந்தம்

அத்தியாயம்

கவளிப்படுத்தும்
முடிந்தவுடனும்

2-இல்

விளக்ைைாை

உதாரணம்

ைாப்பீடு

அலாரம்

கபறுபவர்
கவக்ை

தன்னுகடய

சவண்டும்

தங்ை

என்று

நகை

சஷாரூமில்

நிகனத்தால், அல்லது

தானியங்ைி அலாரம் அகமப்கப கவத்திருந்தால், அவர் அகத
கவளிப்படுத்துவது மட்டுமின்ைி, அது பாலிேி ைாலம் முழுவதும்
நன்கு

அலாரம்

கேயல்புரிைிைதா
இருப்பது

என்றும்

ைாப்பீட்டாளகர

உறுதிப்படுத்தசவண்டும்.
கபாறுத்த

வகர

ஒரு

முக்ைிய உண்கம மற்றும் ைாப்பீட்டாளர் இந்த உண்கமைளின்
அடிப்பகடயில்தான்

அபாயத்திற்கு

ைாப்பீடு

அளிக்ை

ஒப்புக்கைாண்டு, அதற்ைான விகலகயயும் நிர்ணயிப்பார்.

முன்கைாழிவு படிவங்ைள் வழக்ைைாை, ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின்
கபயர்,

சின்னம்,

முைவரி

ைற்றும்

பிரிவு/

ைாப்பீடின்
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வகை/பயன்படுத்தப்படும்

பாைிசி

ஆைியவற்றுடன்

ைாப்பீட்டாளரால் அச்சடிக்ைப்படும். இதற்கு நிகையான வடிவம்
அல்ைது

நகடமுகற

இல்ைாவிட்டாலும்,

நிறுவனங்ைள், முன்கைாழிவு

படிவத்தில்

ைாப்பீட்டு

இகத

பற்றி

அச்சடித்த குறிப்கப ைண்டிப்பாை வசர்க்ைவவண்டும்.

ஒரு

உதாரணம்
இது வபான்ற குறிப்புைளின் சிை உதாரணங்ைளாவன:
ைணக்ைிடுவதற்ைாை

‘அபாயத்கத

உண்கைைகள

சரியாை

கவளிப்படுத்தாைல் இருத்தல், தவறாை வழிநடத்தும் தைவல்ைகள
அளித்தல்,

ஏைாற்றுதல்

அல்ைது

ைாப்பீடு

கபறுபவர்

ஒத்துகழக்ைாைல் இருத்தல், ஆைியகவ அளிக்ைப்பட்ட பாைிசியின்
பாதுைாப்கப கசல்ைாததாை ஆக்ைிவிடும்’,
‘முன்கமாழிவு

நிறுவனத்தால்

ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்டு,

முழு

ப்ரீமியம் கதாகையும் அளிக்ைப்படுவது வகர நிறுவனத்திற்கு
எந்த அபாயமும் இல்கல’.
முக்ைியமானகவ
முக்ைியத்

தைவல்ைள்:

அளிக்ைப்படவவண்டிய

ைாப்பீட்டாளரால்

அபாயத்தின்

ைாப்பீடு

இழப்பீடு

ஏற்ைப்பட

இகவ

முக்ைியைானகவ ைற்றும் வதகவயானகவ. வவறு வார்த்கதைளில்
கூறுவதானால், இந்த விஷயங்ைள் ைாப்பீட்டாளகர பின்வருபகவ
பற்றி

தீர்ைானிப்பதற்ைாை

தைவல்ைளாகும்:
i.

ைாப்பீடின்

உதவுைின்ற

அபாயத்கத

ைாப்பீடு

ஒப்புக்கைாள்ளுதல்

பற்றிய

அல்ைது

ைறுத்தல்,
ii. வழங்ைப்படவவண்டிய ப்ரீைியம் கதாகைகய நிர்ணயித்தல்,
ைற்றும்

iii. பாதுைாப்பு

அளிக்ைப்படும்

நிபந்தகனைளுக்கு

உட்படும்

அபாயம்

என்பகத

எவ்விதைான

பற்றி

சிறப்பு

விதிைகள ஒப்பந்தத்தில் வசர்ப்பது ைற்றும் இழப்பீடு எப்படி
அளிக்ைப்படும் என்பது பற்றி கதரிவிப்பது.
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முன்கமாழிவு
வழக்ைைாை

படிவத்தில்

பிரைடனம்: ைாப்பீட்டு

ைாப்பீட்டாளரால்

கைகயாப்பம்

நிறுவனங்ைள்,

இடப்படவவண்டிய

பிரைடனத்கத முன்கைாழிவு படிவத்தின் இறுதியில் வசர்ப்பார்ைள்.
இது

ைாப்பீகட

கபறுபவர்,

கசய்தகதயும்,

அதில்

அளிக்ைப்படும்

வநரத்தில்

புரிந்துகைாண்டகதயும்

படிவத்கத

சரியாை

அளிக்ைப்பட்ட

உறுதிப்படுத்தும்.

உடன்பாடின்கை,

பூர்த்தி

உண்கைைகள

இதனால்

அல்ைது

இழப்பீடு
தவறாை

புரிந்துகைாள்ளுதல் ஆைியகவ இல்ைாைல் இருக்கும். இது ைாப்பீடு
கபறுபவரிடம்

நல்ை

நன்னம்பிக்கைகயப்

கபற

முக்ைியைான கைாள்கைகய பூர்த்தி கசய்யும்.

வவண்டிய

உதாரணம்
இதுவபான்ற பிரைடனங்ைளின் உதாரணங்ைள்:
‘நான்/நாங்ைள் வைவையுள்ள கூற்றுைள் உண்கையானகவ ைற்றும்
எல்ைா

ரீதியிலும்

விண்ணப்பத்தில்

முழுகையானகவ

ைாப்பீடிற்கு

விஷயத்கதயும்

நான்

‘நான்/நாங்ைள்

இந்த

என்றும்,

சம்பந்தப்பட்ட

கவளிப்படுத்தாைல்

எந்த

ைாப்பீடிற்ைான
முக்ைியைான

இல்கை

வாக்குமூைம் ைற்றும் சான்றாகணகய அளிக்ைிவறன்.’

முன்கமாழிவு

மற்றும்

என்பதற்கு

பிரைடகனைள்

எனக்கும்/எங்ைளுக்கும் மற்றும் (ைாப்பீட்டாளரின் கபயருக்கும்)
மத்தியிலான

ஒப்பந்தத்தின்

ஒப்புக்கைாள்ைிசைாம்.’
ஆ)

முன்கமாழிவு

இயல்பு

முன்கைாழிவு
ைற்றும்
iv. தீ

ைாப்பீடு

படிவத்தில்

படிவத்திலுள்ள

இயல்பு

ைாறுபடும்.

அடிப்பகட

ைாப்பீடு

என்பகத

இருக்கும்

வினாக்ைளின்

வினாக்ைளின்

எண்ணிக்கை

படிவங்ைள்

சாதாரணைாை

அளிக்ைப்படும்

முன்கைாழிவு

நாங்ைள்

பிரிவிற்கு

ஏற்ப

எளிய/நிகையான அபாயங்ைள் அதாவது வடுைள்,
ீ
ைகடைள்
வபான்றவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும். கபரிய கதாழிற்சாகை

அபாயங்ைளுக்கு, அபாயத்கத ஏற்றுக்கைாள்வதற்கு முன்பாை,
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அபாயத்கத
ஏற்பாடு

பரிவசாதகன

கசய்வார்.

முன்கைாழிவு

கசய்வதற்கு

சிறப்பு

ைாப்பீட்டாளர்

தைவல்ைகள

படிவத்தில்

சிை

கபறுவதற்கு

வநரங்ைளில்,

சிறப்பு

வினாப்பட்டியல்ைள் வசர்க்ைப்படுைின்றன.

தீ ைாப்பீடு முன்கைாழிவு படிவம், வவறு விஷயங்ைளுடன்,
கசாத்கதப்

பற்றிய

விவரிப்கப

உட்படுத்தும்,

அவற்றில்

பின்வரும் தைவல்ைள் இருக்கும்:
 கவளிப்புற சுவர்ைள் ைற்றும் கூகர ைட்டுதல், ைாடிைளின்
எண்ணிக்கை

 ைட்டிடத்தில் ஒவ்கவாரு பகுதியிலும் இருப்பவர்ைள்
 இகடயூறு விகளவிக்ைக்கூடிய கபாருட்ைள்
 உற்பத்தி கசயல்முகற

 ைாப்பீடிற்ைாை ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்ட கதாகை
 ைாப்பீடின் ைாை அளவு, வபான்றகவ.
i.

வாைன

ைாப்பீடிற்கு,

வாைனத்கதப்

கசயற்பாடுைள், கைாண்டு
உரிகையாளரால்
சம்பந்தப்பட்ட

கசல்ைக்கூடிய

நிர்வாைம்

ைாப்பீட்டு

ii.

கசாந்த

ைற்றும்

ைாப்பீடு

பயணக்

படிவங்ைள்,
முகற

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டு

கைாள்ளளவு, அது

வவறு

ஆைியவற்றின்

படிவங்ைள்

ஏற்ைனவவ

ைருத்துவ

வரைாறு,

அனுபவங்ைள்

பிரைடனம்

இருக்கும்

ைற்றும்

அளிக்கும் ைடகைகய கசய்யும்.

ைற்றும்
அது

பற்றி
விபத்து

வாழ்க்கை
இருக்கும்

ைரபுவழிப்

வபான்றவற்கறப்

கபறுவதற்ைாை

ைாப்பீடுைளில்,

ைட்டாயைானகவ

ைற்றும்

முன்கைாழிவு

ஆவராக்ைியம்,

தைவல்ைகள

பைவகைப்பட்ட

முகற

ஆைியவற்கற

வடிவகைக்ைப்பட்டிருக்ைிறது.
iii.

அதன்

ஆவராக்ைியம், கசாந்த

பழக்ைங்ைள்,

நிகைைள்,

பண்புைள், முன்
பற்றிய

அதாவது

முன்கைாழிபவரின்

ைற்றும்

ஆவராக்ைிய

கசய்யப்படும்

வரைாறு

வினாக்ைள் இருக்கும்.

பற்றி,

முன்கைாழிவு
அவற்றில்

ஒரு

நன்னம்பிக்கைகய

இ) முன்கமாழிவின் கூறுைள்
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i.

முன்கமாழிபவரின் முழு கபயர்

முன்கைாழிபவர் தன்கன கதளிவாை அகடயாளம் ைண்டுகைாள்ள
வவண்டும்.

ைாப்பீட்டாளர்

கைாள்ைிறார்

என்பகத

யாருடன்

கதரிந்து

ஒப்பந்தம்

ஏற்படுத்திக்

கைாள்ளவவண்டும்,

இதனால்

ைாப்பீடு கபறுபவருக்கு ைட்டும் தான் அந்த பாைிசியின் ைீ ழுள்ள
பயன்ைள்

கசன்றகடயும்.

முக்ைியம்,

ஏகனன்றால்,

அகடயாளத்கத

ைாப்பீடு

நிறுவுதல்

கசய்யப்பட்ட

என்பது

அபாயத்தில்

வவகறாருவரும் சம்பந்தப்பட்டிருக்ைைாம் (அகடைானம் கபறுபவர்,
வங்ைி

அல்ைது

வாரிசு

இறப்பு

ஏற்படுகையில்

வபான்றவர்) ைற்றும்

இழப்பீகட

வாய்ப்புைள் இருக்ைின்றது.
ii.

சட்டப்படியான

வவகறாருவர்

கபறும்

முன்கமாழிபவரின் முைவரி மற்றும் கதாடர்பு விவரங்ைள்

வைவை

குறிப்பிட்ட

ைற்றும்

ைாரணங்ைள்

கதாடர்பு

முன்கைாழிபவரின்

விவரங்ைகளயும்

பயன்படுத்தப்படும்.
iii.

அதன்

முைவரி

கபறுவதற்கு

முன்கமாழிபவரின் கதாழில், பணி, அல்லது வியாபாரம்

ஆவராக்ைியம்

ைற்றும்

கசாந்த

விபத்து

ைாப்பீடுைளில்,

முன்கைாழிபவரின் கதாழில், பணி அல்ைது வியாபாரம் ஆைியகவ

முக்ைியைாகும். ஏகனன்றால் அகவ அபாயத்திற்கு உட்படக்கூடிய
முக்ைிய தைவல்ைகள கவளிப்படுத்தும்.
உதாரணம்

ஒரு ஃபாஸ்ட-ஃபுட் உணவு விடுதியில் விநிசயாைம் கேய்பவர்,
தன்

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு

உணகவ

கைாண்டு

கேல்ல

சமாட்டார் கபக்குைளில் அடிக்ைடி சவைமாை கேல்வதால், அவர்
அந்த

உணவு

விடுதியின்

ைணக்ைாய்வாளகர

அபாயங்ைளுக்கு ஆளாைக்கூடியவர்.
ைாப்பீ டு

கேய்யப்படும்

மற்றும் அகடயாளம்

விஷயங்ைகளப்

முன்கைாழிபவர், ைாப்பீடிற்ைாை
கதளிவாை கூறவவண்டும்.

விட

அதிை

பற்ைிய

விவரங்ைள்

முன்கைாழியப்பட்ட

விஷயத்கத
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உதாரணம்
முன்கைாழிபவர், பின்வருவகத கதரிவிக்ைவவண்டும்:
i.

கசாந்த

ைாரிற்கு [இன்ஜீன்
எண்),

(சாஸிஸ்

பதிவு

எண், அடிச்சட்டத்திலுள்ள

அகடயாளங்ைள்] அல்ைது

ii. குடியிருப்பு

வடிற்கு
ீ

[அதன்

அகடயாள எண்ைள்] அல்ைது

iii. கவளிநாட்டு

கசய்த

எண்

வபான்ற

முழு

முைவரி

ைற்றும்

பயணம்

என்றால்

[யாரால், எப்வபாது, எந்த

ஆவராக்ைியம்

என்றால்

[நபரின்

வதசத்திற்கு, எந்த வவகைக்ைாை] அல்ைது

iv. நபரின்

ைற்றும்

எண்

அகடயாளத்துடன்]

நிைழ்விற்கு ஏற்ப.
v. ைாப்புத்

கதாகை

என்பது

கபயர்,

வபான்றகவ
அந்த

முைவரி

அதுவும்

பாைிசியின்

ைீ ழ்

ைாப்பீட்டாளரின் ைடப்பாடு நிகைகய குறிக்கும் ைற்றும் அது
எல்ைா

வவண்டும்.

முன்கைாழிவு

படிவங்ைளிலும்

குறிப்பிடப்பட

உதாரணம்

கோத்து ைாப்பீடில், அது ைாப்பீடு கேய்யப்படும் கபாருளின் பண
மதிப்பாை இருக்கும். ஆசராக்ைிய ைாப்பீடில், அது மருத்துவமகன
கேலவாை

இருக்கும். கோந்த

விபத்துக்ைான

ைாப்பீடில், அது

விபத்தினால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு, கை ைால் இழப்பு அல்லது
பார்கவ இழப்பு ஆைியவற்றுக்கைன ஒதுக்ைப்பட்ட குைிப்பிட்ட
கதாகையாை இருக்கும்.
vi.

முன்புள்ள மற்றும் தற்சபாதுள்ள ைாப்பீ டு

முன்கைாழிபவர்,

அவருகடய

முன்புள்ள

ைாப்பீடுைகளப்

பற்றி

ைாப்பீட்டாளரிடம் அறிவிக்ைவவண்டும். அது அவருகடய ைாப்பீட்டு
வரைாற்கறப் பற்றி கதரிந்துகைாள்வதற்ைாை வைட்ைப்படுைிறது. சிை
சந்கதைளில், ைாப்பீட்டாளர்ைள் ைாப்பீடு கபறுபவர் பற்றி ரைசியைாை
தைவல்ைகள பைிர்ந்து கைாள்ளும் முகறைள் இருக்ைின்றன.
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முன்கைாழிபவர்,

ஏதாவது

முன்கைாழிகவ

ைாப்பீட்டாளர்

ைறுத்துவிட்டாரா,

சிறப்பு

அவருகடய
நிபந்தகனைகள

சுைத்தினாரா, புதுப்பிக்கும்வபாது கூடுதல் ப்ரீைியத்கத வைாரினாரா,
புதுப்பிப்பதற்கு ைறுத்தாரா அல்ைது பாைிசிகய ரத்து கசய்தாரா
வபான்ற விவரங்ைகள குறிப்பிட வவண்டும்.
வவறு

ஏவதனும்

ைாப்பீடின்

ைாப்பீட்டாளரிடம்

விவரங்ைள்

ைற்றும்

எடுத்திருக்கும்

தற்வபாகதய

ைாப்பீட்டாளர்ைளின்

கபயர்ைள்

ஆைியகவயும் கூறப்பட வவண்டும். குறிப்பாை கசாத்து ைாப்பீடில்,
ைாப்பீடு

கபறுபவர்

பைவிதைான

ைாப்பீட்டாளர்ைளிடைிருந்து

ைாப்பீகட கபற்றுக்கைாண்டு, இழப்பு ஏற்படும் வநரத்தில் ஒன்றுக்கு
வைற்பட்ட

ைாப்பீட்டாளரிடம்

இருந்து

இழப்பீகட

கபறும்

வாய்ப்புைள் இருக்ைின்றன. பிரித்து வழங்கும் கைாள்கை (principle of
contribution)
உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை

கசயல்படுத்தப்பட்டதா
இந்த

என்பகத

தைவல்

வதகவப்படுைின்றது.

இதனால், ைாப்பீடு கபறுபவருக்கு ஈட்டுறுதி ைிகடக்கும் ஆனால்

ஒவர அபாயத்திற்ைாை பைவிதைான ைாப்பீட்டு பாைிசிைளிைிருந்து
ைாபத்கத கபற ைாட்டார்ைள்.

கூடுதைாை, கசாந்த விபத்து ைாப்பீடில், ைாப்பீடு கபறுபவர் எடுத்த
வவறு

கசாந்த

விபத்து

கசய்யப்பட்டத் கதாகையின்

பாைிசிைளின்

மூைம்

ைாப்பீடு

அடிப்பகடயில், பாதுைாப்பு கதாகை

(ைாப்புத் கதாகை) அளகவ ைட்டுப்படுத்தைாம்.
பயிற்ேி

ைாப்பீடு கைாள்கைைளுக்ைான குறிப்புதவிைகள இதற்கு முன்புள்ள

அத்தியாயங்ைளில் பார்க்ைவும் ைற்றும் ஈட்டுறுதி, வழங்ைல், உச்ச
அளவு நன்னம்பிக்கை, கவளிப்படுத்துதல் ஆைியகவ முன்கைாழிவு
படிவ

வடிவகைப்பில்

எப்படி

இகணந்து

கசயற்படுத்தப்பட்டிருக்ைின்றன என்பகத கதரிந்துகைாள்ள முயற்சி
கசய்யவும்.
ஒரு

வாைன

ைற்றும்

தீ

முன்கைாழிவு

படிவத்தின்

ைாதிரி

பின்னிகணப்பு ஏ ைற்றும் பி இகணப்பில் கைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைிறது.

முன்கமாழிவு
முன்கமாழிவு

படிவங்ைகள

ைவனமாை

படிவத்திலுள்ள

படிக்ைவும்

மற்றும்

உள்ளடக்ைத்தின்
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உட்கபாருள்ைகள மற்றும் ைாப்பீடு ஒப்பந்தங்ைளில் அவற்ைின்
முக்ைியத்துவத்கத பற்ைி புரிந்துகைாள்ளவும்.
vii.

இழப்பு அனுபவம்

முன்கைாழிபவர்,

ைாப்பீடு

இல்ைாவிட்டாலும்,

அவர்

விவரங்ைகளயும்

அனுபவித்த

கூறவவண்டும்.

விஷயத்கதயும்

ைடந்த

கதரிவிக்கும்.

இதுவபான்ற

சைாளித்தார்

என்பது

இழப்புைளின்

இது

ைாைத்தில்

பற்றிய

கசய்யப்பட்டிருந்தாலும்
முழு

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டு

தைவகையும்

பற்றிய

கசய்தவர்

எப்படி

ைாப்பீட்டாளரிடம்

பதில்ைளிைிருந்து

ைாப்பீடு

ஏற்பளிப்பவர்ைள், அபாயத்கத நன்கு புரிந்துகைாள்வார்ைள் ைற்றும்
அபாயத்கத

பற்றிய

பரிவசாதகன

நடத்த

அல்ைது கூடுதல் விவரங்ைகள திரட்டுவார்ைள்.
viii.

தீர்ைானிப்பார்ைள்

ைாப்பீ டு கபறுபவருகடய பிரைடனம்

முன்கைாழிவு

படிவத்தின்

வதகவயான

எல்ைா

இருப்பதால்,

அந்த

உண்கையானகவ

படிவத்தில்,

ைற்றும்

தவறான

தவிர்க்கும்

ைாப்பீடு

பதில்

வழங்குவதாை

அவரது

துல்ைியைானகவ

பதில்ைள்

என்றும்

இந்த

அடிப்பகடயாை இருக்கும் என்பகத

கபறுபவருகடய

ஏவதனும்

உரிகைகய

ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு

விஷயங்ைகளயும்

படிவம் ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின்
கதரிவிக்கும்

வநாக்ைம்

இருப்பின்,

பிரைடனம்
அந்த

ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு

இருக்கும்.

ஒப்பந்தத்கத

அது

அளிக்ைிறது.

எல்ைா முன்கைாழிவு படிவங்ைளிலும் கபாதுவாை இருக்கும் வவறு
பிரிவுைளாவன,

கைகயழுத்து,

வததி

ைற்றும்

சிை

இடங்ைளில்

முைவர்ைளின் பரிந்துகர ஆைியகவயாகும்.
ix.

ஒரு முன்கைாழிவு படிவம் பயன்படுத்தப்படாத பட்சத்தில்,

வாய் மூைம் அல்ைது எழுத்து மூைம் ைிகடக்கும் தைவல்ைகள

ைாப்பீட்டாளர் பதிவு கசய்யைாம் ைற்றும் 15 நாட்ைளுக்குள் அகத
உறுதிபடுத்தி,
பாைிசியில்

ஆதாரத்கத
இழப்பீகட

அதன்

தைவல்ைகள

உட்படுத்தைாம். பதிவு
கவத்துக்கைாள்வது

கபறுவதற்ைாை,

ைகறத்ததாைவும்

தவறான

உகற

குறிப்பு

கசய்யப்படாத

தைவல்ைளின்

ைாப்பீட்டாளரின்

முன்கைாழிபவர்
தைவல்ைகள

அல்ைது

கபாறுப்பு.

உண்கைைகள

அளித்ததாைவும்
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ைாப்பீட்டாளர்

வைாரிக்கை

விடுக்கும்

சையத்தில்

இது

வதகவப்படும்.
அதாவது,

வாய்வழியாை

கபறப்படுைின்ற

தைவல்ைகள

பதிவு

கசய்வது ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் கபாறுப்பாகும், இகத நிகனவில்
கவத்துக்கைாண்டு
கசய்யவவண்டும்.

கதாடர்ச்சியான

கசயல்ைகள

முைவர்

4. இகடத்தரைரின் பங்கு
இகடத்தரைருக்கு

இரண்டு

தரப்பினர்ைகளப்

பற்றிய

கபாறுப்பும்

இருக்ைிறது அதாவது ைாப்பீடு கபறுபவர் ைற்றும் ைாப்பீட்டாளர்

ஒரு முைவர் அல்ைது ஒரு தரைர், அதாவது ைாப்பீட்டு நிறுவனம்
ைற்றும்

ைாப்பீடு

கபறுபவருக்கு

ைத்தியில்

இகடத்தரைராை

கசயல்படுபவர், அபாயத்கத பற்றிய எல்ைா தைவல்ைளும் ைாப்பீடு

கபறுபவரிடைிருந்து ைாப்பீட்டாளருக்கு அளிக்ைப்பட்டதா என்பகத
உறுதிப்படுத்தும் கபாறுப்கப உள்ளவராைிறார்.
ஐஆர்டிஏ

விதி

வாய்ப்பாளரிடம்

இகடத்தரைருக்கும்

கபாறுப்பு

உண்டு என்று கூறுைிறது.
முக்ைியமானகவ
வாய்ப்பாளரிடம் இகடத்தரைருகடய ைடகம
ஐஆர்டிஏ

விதி

அல்ைது

அதன்

கூறுவது

என்னகவன்றால் “ஒரு

முைவர்

அல்ைது

வவறு

ைாப்பீட்டாளர்
இகடயாளர்,

முன்கைாழியப்பட்ட ைாப்பீடிற்ைான தைவல்ைகள வாய்ப்பாளரிடம்

தருவார்ைள். இகதகவத்து வாய்ப்பாளர், அவர் வதகவைளுக்கு ஏற்ப
நல்ை ைாப்பீகட வதர்ந்கதடுப்பார்.

ஒரு வாய்ப்பாளர் தன் ைாப்பீட்டாளர் அல்ைது முைவர் அல்ைது
ைாப்பீடு இகடத்தரைரின் அறிவுகரகய சார்ந்திருந்தால், அந்த நபர்
வாய்ப்பாளரிடம் நடுநிகையாை அறிவுகர கூறவவண்டும்.

ஏசதனும்

ைாரணத்திற்ைாை, முன்கமாழிவு

ேம்பந்தப்பட்ட

தாள்ைள்

மற்றும்

வாய்ப்பாளரால்

அத்துடன்
பூர்த்தி

கேய்யப்படாவிட்டால், முன்கமாழிவு படிவத்தின் இறுதியில் ஒரு
ோன்ைிதழ்

கவக்ைப்படலாம். அதில்

படிவத்தின்

உட்கபாருள்

நன்கு விளக்ைப்பட்டது எனவும் ஒப்புதல் அளித்த ஒப்பந்தத்தின்
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முக்ைியத்துவத்கத

முழுகமயாை

குைிப்பிடப்படும்.”

புரிந்துகைாண்டதாைவும்

சுய-பரீட்கே 5

வழங்ைல் கைாள்கையின் முக்ைியத்துவம் என்ன?
I. ைாப்பீட்டாளருடன்,

ைாப்பீடு

கபறுபவரும்

பங்கை வழங்குவார் என்று உறுதிப்படுத்தும்.

II. வசர்ைத்தின்

ஒரு

அகனவரும், அதில்
பங்ைளிப்கப

ப்ரீைியத்திற்கு

வபாது;

அவர்ைள்

கதாகைக்கு

பங்குகபறுபவரின்
இது

பை

ஈடு

வசர்ந்து

அவர்ைள்

விைதசைைான

சிறிது

கபறுபவர்

வைாரிக்கையில்

அளிக்கும்

இருக்கும்

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

ஒன்றாை

விஷயத்திற்கு

ைாப்பீடு

அவர்ைள்

விைிதசைைாை

விஷயத்திற்கு

வைாரப்பட்ட

இருக்கும்

வழங்குவர்,

உறுதிப்படுத்தும்.

III. ஒவர

பாைைாை

இழப்பீடில்

என்பகத

பாதுைாப்பளிக்கும்

ஈடு

கதாகையில்

அளித்துள்ள

ைாப்பீட்டுத்

அளிப்பார்ைள் என்பகத உறுதிப்படுத்தும்

பாதுைாப்பு

கதாகைகய

IV. ப்ரீைியம் வருடம் முழுவதும் சைைான தவகணைளாை ைாப்பீடு
கபறுபவரால் வழங்ைப்படுைிறது என்பகத உறுதிப்படுத்தும்.

ஆ முன்கமாழிவிற்கு ஒப்புதல் அளித்தல் (ைாப்பீடு ஏற்பளித்தல்)
ஒரு

பூர்த்தி

பின்வரும்

கசய்யப்பட்ட

தைவல்ைகள

பார்த்திருக்ைிவறாம்:

முன்கைாழிவு
அளிக்கும்

படிவம்

கபாதுவாை

என்பகத

நாம்

 ைாப்பீடு கபறுபவரின் விவரங்ைள்
 ைாப்பீடு கசய்யப்படும் விஷயத்கதப் பற்றிய விவரங்ைள்
 வதகவப்படும் ைாப்பீடின் வகை
 கபாருள்சார்ந்த

அம்சங்ைள்

பற்றி

வநர்ைகற

ைற்றும்

எதிர்ைகற விவரங்ைள் – இதில் ைட்டிடத்திவ் வகை ைற்றும்
தரம்,

வயது,

தீயகணக்கும்

உபைரணங்ைள்

பாதுைாப்பு வகை வபான்றவற்கற வசர்த்து

இருத்தல்,

 ைாப்பீடு ைற்றும் இழப்பின் முந்கதய வரைாறு
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அபாயத்தின்

இயல்பு

ஏற்றுக்கைாள்வதற்கு
ைருத்துக்ைணிப்கப

ைற்றும்

ைதிப்கப

சார்ந்து,

முன்பாை, ைாப்பீட்டாளர்

கசய்யைாம்.

முன்கைாழிவு

அபாயத்கத

முன்-பரிவசாதகன
ைற்றும்

அபாய

பரிவசாதகன அறிக்கை, கூடுதல் வினாப்பட்டியல் ைற்றும் வவறு
ஆவணங்ைளில்

இருக்ைின்ற

ைாரணிைளுக்கு

எவ்வளவு

முடிகவ

எடுப்பார்.

தைவல்ைகள

அதன்

பிறகு,

விகைகய

சார்ந்து

ைாப்பீட்டாளர்

ைாப்பீட்டாளர்,
நிர்ணயிக்ை

அபாய

வவண்டும்

என்று தீர்ைானிப்பார் ைற்றும் பல்வவறு வசாதகன குறியீடுைளுக்கு
ஏற்ப

ப்ரீைியத்கத

ைணக்ைிடுவார்.

கபறுபவரிடம் கதரிவிக்ைப்படும்.

இது

பிறகு

ைாப்பீடு

முன்கைாழிவுைள் ைாப்பீட்டாளரால் வவைத்துடனும் திறகையுடனும்
கசயல்படுத்தப்படும்

ைற்றும்

அகனத்து

தீர்ைானங்ைளும்,

கபாருத்தைான ைாைத்திற்குள் எழுத்து மூைம் கதரிவிக்ைப்படும்.
வகரயகை

ைாப்பீடிற்கு ஏற்பளித்தல்: கநைிமுகைைளின்படி, 15 நாட்ைளுக்குள்,
நிறுவனம்

இந்த

முன்கமாழிகவ

கேயல்படுத்தசவண்டும்.

முைவர், இந்த ைாலவரிகேைகள ைவனித்து, பின் கதாடர்ந்து,
வாய்ப்பாளர்/ைாப்பீட்டு

கபறுபவரிடம்

சதகவப்படும்

சபாது

வாடிக்கையாளர் சேகவ மூலம் கதாடர்பு கைாள்ளசவண்டும்.
முன்கமாழிகவ
பற்ைி

கூர்ந்தாய்வு

தீர்மானிக்கும்

முழு

கேய்து

ஏற்பளிக்ைப்படுவகதப்

கேயல்முகையும்

ஏற்பளித்தல் என்று அகழக்ைப்படுைிைது.

ைாப்பீடு

சுய-பரீட்கே 6

கநறிமுகறைளுக்கு ஏற்ப, ஒரு ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ஒரு ைாப்பீட்டு
முன்கைாழிகவ __________நாட்ைளுக்குள் கசயல்படுத்தவவண்டும்.
I. 7 நாட்ைள்

II. 15 நாட்ைள்
III. 30 நாட்ைள்
IV. 45 நாட்ைள்
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இ ப்ரீமியம் ரேீது
வகரயகை

ப்ரீமியம் என்பது, ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் ைீ ழ், ஒரு கபாருகள
ைாப்பீடு கேய்வதற்ைாை ைாப்பீட்டாளருக்கு ைாப்பீடு கபறுபவரால்
கேலுத்தப்படும் ைருதுகை அல்லது கதாகையாகும்.
3. ப்ரீைியத்கத

முன்கூட்டிவய

கசலுத்துதல் (ைாப்பீட்டு

சட்டம்,

1938ன் பிரிவு 64 VB)
ைாப்பீட்டுச்
ைாப்பீட்டு

சட்டத்தின்படி,

ப்ரீைியம்

ஒப்பந்தம்

துவங்கும்

நிறுவனத்திற்கு

ப்ரீைியம்

கசலுத்தப்படவவண்டும். இது
ைாப்பீட்டு

ஒரு

முன்கூட்டிவய,
வததிக்கு

முக்ைியைான
ைிகடத்தால்

அதாவது

முன்பாைவவ

ஏற்பாடு, இது,

ைட்டுவை

ஒரு

கசல்ைத்தக்ை ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தம் முழுகையாக்ைப்படும் ைற்றும்
அந்த

அபாயத்கத

நிறுவனத்தால்
ஆயுளில்ைாத

விளக்குைிறது.

பாதுைாக்கும்

கபாறுப்பும்

ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும். இந்த

கபாது

ைாப்பீட்டுத்

ைாப்பீட்டு

பிரிவு, இந்தியாவில்

துகறயின்

சிறப்பு

இயல்கப

முக்ைியமானகவ
i. ைாப்பீட்டுச்

சட்டம்

முன்கூட்டிவய

–

1938

கபறப்படும்

இன்

வகர

பிரிவு
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அல்ைது

VB,

ப்ரீைியம்

அளிப்பதாை

அச்சாரம் கைாடுப்பது வகர அல்ைது குறிப்பிடப்பட்ட வகையில்
முன்கூட்டிவய

கவப்புத்கதாகை

கவக்ைப்படும்

வகர

எந்த

முைவர்

ஒரு

ைாப்பீட்டாளரும் எந்த அபாயத்கதயும் பாதுைாக்கும் கபாறுப்கப
ஏற்றுக்கைாள்ளைாட்டார்.
ii.

ஒரு

ைாப்பீட்டாளரின்

சார்பாை

ஒரு

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீட்டு பாைிசிக்ைான ப்ரீைியத்கத கபற்றுக்கைாள்ளும் வபாது,
அகத

கபற்ற

இருபத்தி

நாலு

ைணி

வநரங்ைளுக்குள், வங்ைி

ைற்றும் தபால்நிகைய விடுமுகறைள் தவிர ைற்ற நாட்ைளில்
முழு

ப்ரீைிய

ைழித்துக்கைாள்ளாைல்

கதாகைகயயும்
வங்ைியில்

தபால் வழியாை அனுப்பி விடுவார்.

ைட்டி

தன்

விடுவார்

ைைிஷகன
அல்ைது
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iii.

ப்ரீைியம்

பணைாைவவா

கசலுத்தப்பட்ட

அல்ைது

வததியிைிருந்து

ைாவசாகையாைவவா

தான்

அபாயத்தின்

பாதுைாப்பு

ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும் என்பதும் குறிப்பிடப்படுைிறது.
iv.

ப்ரீைியம்

தபால்

வழியாை

அல்ைது

பண

அஞ்சல்

வழியாை

வததி

அல்ைது

அல்ைது ைாவசாகையாை தபால் மூைம் அனுப்பப்படும் வபாது,
பணம்

அஞ்சைில்

ைாவசாகை

பதிவு

கசய்யப்பட்ட

அனுப்பப்பட்ட

நாள்

பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்.
v.

ைாப்பீடு

அதன்

கசய்தவர், பாைிசிகய
விதிமுகறைள்

ைாற்றுவதாவைா
கைாடுக்கும்

அல்ைது

நிகையில்,

கசய்தவருக்கு

ரத்து

வவறு

வநரடியாை

முதவை,

அது

அபாயத்தின்

கசய்வதாவைா

ைற்றும்

அல்ைது

நிபந்தகனைகள

ைாரணங்ைளாவைா
ைாப்பீட்டாளரால்

வைாடிட்ட

அல்ைது

திருப்பிக்

ைாப்பீடு

ஆகணக்

ைாவசாகை மூைைாை அல்ைது தபால்/பண அஞ்சல் மூைைாை
அனுப்பப்படும்.
ைாப்பீட்டாளர்

இதன்

ரசீகத

ைாப்பீடு

கபற்றுக்கைாள்ளைாம்.

கசய்தவரிடைிருந்து

இதுவபான்ற

திருப்பி

அளிக்ைப்படும் பணம், முைவரின் ைணக்ைில் வசர்க்ைப்படாது.

வைவை குறிப்பிட்ட ைாதிரி முன்-கூட்டிவய ப்ரீைியம் கசலுத்தல்
நிகையில்

விதிவிைக்குைள்

இருக்ைின்றன,

அகவ

விதிைள் 58 ைற்றும் 59ல் அளிக்ைப்பட்டிருக்ைின்றன.

ைாப்பீட்டு

4. ப்ரீமியம் கேலுத்தும் முகை
முக்ைியமானகவ
ைாப்பீட்டு பாைிசி எடுக்ை விரும்பும் நபரால் கசலுத்தப்படவவண்டிய

அல்ைது பாைிசிதாரரால் ைாப்பீட்டாளருக்கு கசலுத்தப்படவவண்டிய
ப்ரீைியம்

பின்வரும்

கசய்யப்படைாம்:
x.
xi.

ஏவதனும்

கராக்ைைாை

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட

கசைாவணிக்ைருவிைளான

ஒரு

ஏதாவது

முகற

ைாவசாகை,

மூைம்

வங்ைியின்

வைட்புக்

ைாவசாகைைள், பணக் கைாடுப்பாகண, இந்தியாவின் ஏதாவது
பட்டியல் வங்ைியின் வங்ைிக் ைாவசாகை;
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xii. தபால் பண அஞ்சல்;
xiii. ைடன் அல்ைது பற்று அட்கடைள் (Credit or debit cards);
xiv. வங்ைி உத்திரவாதம் அல்ைது கராக்ை கவப்பு;
xv. இகணயம்;

xvi. ஈ-டிரான்ஸ்பர்

xvii. முன்கைாழிபவரின் அல்ைது பாைிசிதாரரின் அல்ைது ஆயுள்
ைாப்பீடு கசய்தவரின் ைட்டகளக்கு ஏற்ப வங்ைி டிரான்ஸ்பர்
மூைம் வநரடி க்கரடிட்ைள்;

xviii. ைாைம் ைாைைாை ஆகணயத்தால் அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட வவறு
ஏவதனும் பணம் கசலுத்தும் முகற;

ஐஆர்டிஏ

விதிமுகறைளின்படி,

முன்கைாழிபவர்/பாைிசிதாரர்

வதர்ந்கதடுத்தால்,

முன்கைாழிபவர்/பாைிசிதாரர்

ப்ரீைியம் கசலுத்துவதற்கு கநட் வபங்ைிங் அல்ைது க்கரடிட்/கடபிட்
அட்கடகய

கபயரில் உள்ள கநட் வபங்ைிங் அல்ைது க்கரடிட்/கடபிட் அட்கட
மூைைாை ைட்டும்தான் ப்ரீைியத்கத கசலுத்தவவண்டும்.
சுய-பரீட்கே 7

ப்ரீைியம் ைாவசாகை மூைைாை கசலுத்தப்படுைானால், ைீ வழயுள்ள
எந்த கூற்று உண்கையாகும்?
V. ைாவசாகை

அனுப்பப்பட்ட

ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்

VI. ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தால்

வததியில்

ைாவசாகை

அபாய

பாதுைாப்பு

வங்ைியில்

ைட்டப்பட்ட

வததியிைிருந்து அபாய பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்

VII. ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தால்

ைாவசாகை

கபறப்படும்

வததியிைிருந்து அபாய பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்

VIII.

முன்கைாழிபவர் ைாவசாகைகய தந்த வததியிைிருந்து அபாய

பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்
ஈ உகை குைிப்புைள் / ைாப்பீட்டு ோன்ைிதழ் / பாலிேி ஆவணம்
ைாப்பீடு
சிறிது

ஏற்பளிப்பு

பூர்த்தியகடந்த

பின்னர் பாைிசி

ைாைம்

எடுக்கும்.

பாைிசி

தயாரிப்பில்

அடிப்பகடயில்

பாதுைாப்பு

அளிக்ைப்படுவது

வழங்ைப்பட

இருக்கும்வபாது

அல்ைது ைாப்பீடிற்ைான ஒப்பந்தப் வபச்சு நடக்கும்வபாது, தற்ைாைிை
சரியான

விகைகய

நிர்ணயிப்பதற்ைாை

அவசியம்

வளாைம்

அல்ைது

பரிவசாதகன
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கசய்யப்படும்வபாது
என்பகத

பாைிசியினால்

உறுதிப்படுத்தும்

பாதுைாப்பு

விதைாை

அளிக்ைப்படும்

ஒரு

உகற

குறிப்பு

அளிக்ைப்படும். இது ைாப்பீடு பற்றிய விரிவுகரகய அளிக்கும். சிை
வநரங்ைளில், ஒரு உகற குறிப்பிற்கு பதிைாை தற்ைாைிை ைாப்பீட்டு
பாதுைாப்கப

அளிப்பார்ைள்.

உறுது

கசய்ைின்ற

ைடிதத்கத

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

உகற குறிப்பில் முத்திகரயிடப்படாவிட்டாலும், உகற குறிப்பில்
இருக்கும்

வாசைம்,

பாைிசி

ைாப்பீடின்

வகைக்கு

கபாருந்தும்

வழக்ைைான விதிமுகறைள் ைற்றும் வகரயகறைளுக்கு உட்படும்

என்பகத உறுதிப்படுத்தும். அபாயத்திற்கு ஈட்டுறுதிைள் ஏவதனும்
இருக்குைானால்,

உகற

குறிப்பில்,

ைாப்பீடிற்கு

ஈட்டுறுதிைள்

இருக்ைின்றது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். சிறப்பு உட்பிரிவுைள்
இருந்தால்,

உகற

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட

குறிப்பில்

வபான்றகவ.

வங்ைி

அதுவும்

உட்பிரிவு,

குறிப்பிடப்படும்.
பிரைடனம்

எ.ைா.

உட்பிரிவு

ஒரு உகற குறிப்பில் பின்வருபகவ இருக்ைவவண்டும்:
i)

ைாப்பீடு கபறுபவரின் கபயர் ைற்றும் முைவரி

ii)

ைாப்புத்கதாகை

iii)
iv)
v)

ைாப்பீடின் ைாைம்

ைாப்பீடளிக்ைப்படும் அபாயம்

வதம்
ீ
ைற்றும் ப்ரீைியம்: வதம்
ீ
அறியப்படவில்கை என்றால்,
தற்ைாைிை ப்ரீைியம்

vi)

ஏற்ைப்படும் அபாயத்கதப் பற்றிய விவரிப்பு: உதாரணத்திற்கு
ஒரு தீ உகற குறிப்பு ைட்டிடம், அதன் ைட்டகைப்பு ைற்றும்
குடியிருக்கை பற்றிய அகடயாளக் குறிப்புைகள குறிப்பிடும்.

vii)
viii)
ix)

உகற குறிப்பின் வரிகச எண்
வழங்கும் வததி

உகற குறிப்பின் கசல்லுபடியாகும் ைாைம் வழக்ைைாை இரு
வாரங்ைள் ைற்றும் அரிதாை 60 நாட்ைள் வகர இருக்கும்

உகற

குறிப்புைள்

முக்ைியைாை

ைடல்

சார்ந்த

வகை வணிைங்ைளில் பயன்படுத்தப்படுைின்றன.

ைற்றும்

வாைன

3. ைடல் ோர்ந்த உகை குைிப்புைள்
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பாைிசிகய

அளிப்பதற்கு

வதகவயான

விஷயங்ைளான

நீராவிக்

ைப்பைின் கபயர், வபக்வைஜ்ைளின் எண்ணிக்கை அல்ைது சரியான
ைதிப்பு

வபான்றகவ

அறியப்படாத

அளிக்ைப்படும்.

ஏற்றுைதியிலும்

கசல்ைவவண்டிய

சிை

அளிக்ைப்படைாம்

எ.ைா.

வபாதுைான

இடம்

வரக்கூடும்.

எனவவ

கபாருட்ைகள

கபாருட்ைளின்
ஒரு

உகற

விவரங்ைளுடன்

வநரத்தில்
ஒரு

ைப்பைில்

கைாண்டு

கசல்ை

எண்ணிக்கை
குறிப்பு

பாைிசி

அளவு

இல்ைாத

குறிப்பிட்ட

உகற

கைாண்டு

பற்றிய

வபாது,

விவரம்.

அதன்

மூைம்

சாத்தியைில்ைாத

ைப்பைில்

சூழ்நிகையில்,

இதற்கு

அளிக்ைப்படும்

நிகை

அனுப்பப்படக்கூடிய

அறியப்படாது. இந்த

அளிக்ைப்படும்,

இது

குறிப்பு

துகறமுைத்திற்கு

கபாருட்ைளின்

ைப்பைில்

வழக்ைைாை

பிறகு

ைற்றும்

முழு

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திடம் அகதப் பற்றி கதரிவிக்ைப்படும்.
ைடல்

சார்ந்த

உகற

குறிப்பு

கைாண்டிருக்ைைாம்:
i.

பின்வரும்

வாசைங்ைகள

ைடல் சார்ந்த உகற குறிப்பு எண்

ii. வழங்ைப்படும் வததி

iii. ைாப்பீடு கசய்பவரின் கபயர்
iv. கசல்ைத்தக்ை ைாைம்
வவண்டுவைாளின்படி,
நிகைைளுக்கு

நிறுவன

உட்பட்டு,

கைாள்கையின்

உங்ைளுக்கு

ைாப்பீட்டுத்

_____________ வகர பாதுைாப்பு ைிகடக்ைிறது.

வழக்ைைான

கதாகை

ரூ.

அ) உட்பிரிவுைள்: நிகையத்தின் சரக்கு உட்பிரிவுைள் ஏ, பி அல்ைது
சி, இதில் நிகைய உட்பிரிவுைளின்படி வபார் எஸ்ஆர்சிசி SRCC
அபாயங்ைள்

இருக்கும்.

இவற்றுக்கு

7

அறிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படும்.
ஆ)

நிபந்தகனைள்:

ஆவணங்ைள்

பாைிசிகய

ைிகடத்தவுடன்,

அளிப்பதற்கு,

நாட்ைள்

ைப்பல்

அளிக்ைப்படவவண்டிய

ரத்து

வாணிை
ைப்பல்

சரக்ைின் விவரங்ைகள அளிக்ைவும். பிரைடனத்திற்கு முன்னர்
ைற்றும்/அல்ைது

நீராவிக்ைப்பைில்

சரக்ைின்

இழப்பு

அல்ைது

பாதிப்பு ஏற்படுைானால், இதன் மூைம் ஒப்புக்கைாள்ளப்படுவது
என்னகவன்றால்,

கபாருட்ைளின்

முதன்கை

விகையுடன்
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உண்கையில்

கசைவழித்த

பாைிசிதாரருக்கு

கதாகை

அளிக்ைப்பட்ட

கூட்டப்பட்டு

பாதுைாப்பு

கதாகையின்

அடிீ்பபகடயில் ைதிப்பிடல் நடத்தப்படும்.
உள்ளூரில்

வழங்ைலுக்கு

எடுத்துச்

கசல்ைப்படுைின்ற

வழக்ைைாை

தைவல்ைளும்

வதகவப்படும்

ைிகடப்பதால்,

ஒரு

சரக்குைளுக்கு

உகற

ைற்றும்

அகனத்து
குறிப்பு

பாைிசி

முக்ைிய

அரிதாை

வதகவப்படுைிறது. இருந்தாலும், சிை

வநரங்ைளில்

பாைிசிைளுக்கு

கசல்லும்

குறிப்புைள்

அளிக்ைப்பட்டு,

பதிைாை

முதைில்

சரக்ைின்

விவரங்ைளுடன்

முழு

உகற

விவரங்ைளுடன்,

அதற்குப் பிறகு பாைிசியால் அது ைாறறப்படுைிறது.

கைாண்டு

4. வாைன உகற குறிப்புைள்
இகவ

குறிப்பிட்ட

நிறுவனங்ைள்

பரிந்துகர

கசய்யப்பட்ட

படிவத்தில் வழங்ைப்பட வவண்டும், ைற்றும் ஒரு வாைன உகற
குறிப்பின் கசயற்படுத்தும் உட்பிரிவு பின்வருைாறு இருக்கும்:
விவரிக்ைப்பட்ட

“படிவத்தில்
வபாை,

விவரிக்ைப்பட்ட
ைற்றும்

நிறுவனத்தின்

வழக்ைைான

சிறப்பு

கபறுபவர், ைீ வழயுள்ளது

வாைனம்(ங்ைளுக்ைான)

முன்கைாழிந்து
ஏவதனும்

ைாப்பீகட

ப்ரீைியைாை

ரூ.... கய

.......பாைிசி

நிபந்தகனைளுக்கு

ைாப்பீடிற்ைாை

அளித்திருந்தால்,

(ைீ வழ

உட்பட்டு)

குறிப்பிட்டுள்ள

படிவத்தின்

விதிமுகறைளின் ைீ ழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அபாயத்திற்கு எதிராை,
நிறுவனத்தால் எழுத்துமூைம் அறிவிக்ைப்பட்டு ரத்து கசய்யப்படும்
வகர பாதுைாக்ைப்படுவார்ைள். இதற்கு பின் ைாப்பீடு நிறுத்தப்படும்
ைற்றும் நிறுவனம் ைாப்பீகட அளித்த ைாைத்திற்கு ைட்டும் இந்த
ைாப்பீடிற்ைான ப்ரீைியம் வசூைிக்ைப்படும்.
வாைன

உகற

இருக்கும்:
i)

குறிப்பில்

கபாதுவாை

பின்வரும்

குறிப்புைள்

பதிவு குறி ைற்றும் எண், அல்ைது ைாப்பீடு கசய்யப்படப்பட்ட
வாைனங்ைளின்

விவரிப்பு / ைன

கைாள்ளளவு / கைாண்டு

கசல்லும் கைாள்ளளவு / தயாரிப்பு / தயாரிக்ைப்பட்ட வருடம்,
இன்ஜின் எண், வசஸிஸ் எண்
ii)

ைாப்பீடு கசய்பவரின் கபயர் ைற்றும் முைவரி
498

iii)

சட்ட

வநாக்ைத்திற்ைாை

ைாப்பீடு

துவங்கும்

வததி

ைற்றும்

வநரம். சையம்……, வததி……
iv)

ைாப்பீடு ைாைாவதியாகும் வததி

v)

நபர்ைள் அல்ைது ஓட்டுவதற்ைாை நியைிக்ைப்பட்ட நபர்ைளின்
வர்க்ைங்ைள்

vi)

பயன்படுத்துவதற்ைான ைட்டுப்பாடுைள்

vii)

கூடுதல் அபாயங்ைள், இருக்குைானால்

வாைன உகற குறிப்பில், வைாட்டார் வாைனங்ைள் சட்டம், 1988ன்
அத்தியாங்ைள் X ைற்றும் XI-இன் விதிைளின்படி வழங்ைப்படுவதாை
ஒரு சான்றிதழும் இகணக்ைப்பட்டிருக்கும்.
முக்ைியமானகவ

உகை குைிப்பின் கேல்லுபடியாகும் ைாலம் ஒசர சநரத்தில் 15
நாட்ைள்

வகர

நிகலயிலும்

சமலும்

உகை

நீ டிக்ைப்படலாம்,

குைிப்பின்

ஆனால்,

கேல்லுபடியாகும்

இரண்டு மாதங்ைளுக்கு சமல் நீ டிக்ைப்படாது.
குறிப்பு:

ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டாளருக்கும்,

நிகறய

நிறுவனங்ைள்

வாசைங்ைள் ைாறுபடக்கூடும்
ஊக்குவிப்பவதில்கை.

உகற

குறிப்புைள்

தற்வபாதுள்ள

உகற

எந்த

ைாலம்

குறிப்பின்

பயன்படுத்தப்படுவகத

கதாழில்நுட்பங்ைள்,

பாைிசி

ஆவணத்கத உடனடியாை அளிக்கும் வசதிகய கபற்றிருக்ைின்றன.
5. ைாப்பீடின் சான்றிதழ் – வாைன ைாப்பீடு
சான்று

வதகவப்படுைின்ற

சான்றாை

ைாப்பீடின்

இடங்ைளில்

சான்றிதழ்

வாைன

ைாப்பீடிற்கு, பாைிசியுடன்

இந்த

ோன்ைிதழ்

ைாப்பீடு

இருப்பதற்ைான

பயன்படுைிறது. உதாரணத்திற்கு,
வசர்த்து

வைாட்டார்

வண்டிைள்

சட்டத்திற்கு வதகவப்படுைின்ற ைாப்பீடு சான்றிதழும் வழங்ைப்படும்.
அதிைாரிைளுக்கு
ைார்ைளுக்ைான

சபாலீஸ்

ோன்ைாை

ைாதிரி

மற்றும்

பதிவு

கேயல்படுைிைது.

சான்றிதழ், முக்ைிய

கேய்யும்

தனியார்

சிறப்பியல்புைளுடன்

ைீ வழ தரப்பட்டுள்ளது.
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சமாட்டார் வாைனங்ைள் ேட்டம், 1988
ைாப்பீடு சான்றிதழ்
சான்றிதழ் எண்.
1. பதிவு

குறியீடு

பாைிசி எண்.
ைற்றும்

எண்,

பதிவு

கசய்யப்படும்

இடம்,

இன்ஜீன் எண். / வசஸிஸ் எண். / தயாரிப்பு / தயாரிக்ைப்பட்ட
வருடம்.

2. உடைின்

வகை

/ C.C / உட்ைாரும்

கைாள்ளளவு / கைாத்த

ப்ரீைியம் / பதிவு கசய்யும் ஆகணயத்தின் கபயர்,

3. புவியிலுக்குரிய இடம் – இந்தியா. `

4. ைாப்பீடு கபறுபவரால் ஒத்துக்கைாள்ளப்பட்ட ைதிப்பு (IDV)
5. ைாப்பீடு கபறுபவரின் கபயர், வியாபாரம் அல்ைது பணி.
6. சட்டத்திற்ைாை,

ைாப்பீடு

துவங்ைப்படும்.

………

வததி

………ைணியிைிருந்து
7. ைாப்பீடு முடியும் வததி: ……………வததி நடு இரவில்
8. நபர்ைள்

அல்ைது

வர்க்ைங்ைள்.

ஓட்டுவதற்ைாை

நியைிக்ைப்பட்டவர்ைளின்

பின்வருவனவற்றுள் ஏவதனும் ஒன்று:
(a) ைாப்பீடு கசய்தவர்:
(b) ைாப்பீடு

கசய்தவரின்

ஓட்டுபவர்

ஆகணயுடன்

அல்ைது

அனுைதியுடன்

ஓட்டும் நபர், விபத்து நடக்கும் வநரத்தில் கசல்ைக்கூடிய ஓட்டுநர்
உரிைத்கத கபற்றிருக்ைவவண்டும் ைற்றும் உரிைம் கவத்திருக்கும்
அல்ைது
உரிைம்

கபறும்

தகுதிகய

கவத்திருப்பவரும்

இழந்திருக்ைக்கூடாது.

வண்டிகய

பயில்வவார்

கசலுத்தைாம்

ைற்றும்

அந்த நபர் த்திய வைாட்டார் வாைன விதிைள், 1989 விதி 3-இன்
வதகவகயயும் பூர்த்திகசய்திருக்ை வவண்டும்.
பயன்படுத்துவதற்ைான வரம்புைள்
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பாைிசி

இவற்கறத்

தவிர

வவறு

வநாக்ைங்ைளுக்கு

பாதுைாப்பு

அளிக்கும்:
(i) வாடகைக்கு அல்ைது பரிசாை ைிகடத்ததற்கு;
(ii) கபாருட்ைகள

வண்டியில்

கபாருட்ைகளத் தவிர)

கைாண்டு

கசல்லுதல்

(கசாந்த

(iii) ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட பந்தயம்.
(iv) பந்தயம் உருவாக்குதல்,

(v) வவைத்கத பரிவசாதகன கசய்தல்

(vi) நம்பைத்தன்கைகய விசாரகண கசய்தல்
(vii) வாைன விற்பகனயுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஏவதனும் ைாரணம்.

நான்/நாங்ைள், இந்த

சான்றிதழ்

இன்

X

சம்பந்தப்பட்ட

பாைிசி

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு சான்றிதழ் ஆைியகவ வைாட்டார் வாைன சட்டம், 1988அத்தியாயம்

ைற்றும்

XI-இன்

விதிைளுக்கு

ஏற்ப

வழங்ைப்படுைிறது என்று இதன்மூைம் உறுதியளிக்ைிவறாம்.
பரிவசாதிக்ைப்பட்டது...
(அதிைாரம் கபற்ற ைாப்பீட்டாளர்)
வாைன

ைாப்பீட்டு

கூர்ந்தாய்வு

சான்றிதழ்,

கசய்யப்பட,

கவக்ைப்பட வவண்டும்.

எந்த

சம்பந்தப்பட்ட

அதிைாரிைளால்

சையத்திலும்

வண்டியிவைவய

6. பாலிேி ஆவணம்
பாைிசி என்பது ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்திற்கு சான்றாை அளிக்ைப்படும்
முகறப்படியான

ஆவணைாகும்.

இந்த

ஆவணத்தில்

இந்திய

முத்திகர சட்டம், 1899-இன் விதிைளின் படி முத்திகர வபாடப்பட
வவண்டும்.
ஒரு கபாது ைாப்பீட்டு பாைிசியில் சாதாரணைாை இருப்பகவ:
i.

ைாப்பீடு கசய்தவருகடய ைற்றும் அவத விஷயத்திற்ைாை
ைாப்பீடு

கபறும்

விருப்பமுள்ள

கபயர்(ைள்) ைற்றும் முைவரி(ைள்);
ii.

வவறு

ஒருவரின்

ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட கசாத்து அல்ைது விருப்பத்தின் முழு
விவரிப்பு;
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iii.

பாைிசியின் ைீ ழ் ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட கசாத்தின் இல்ைது
விருப்பத்தின்

இடம்/இடங்ைள்

ைற்றும்

கசய்யப்பட்ட பணத்தின் ைதிப்புைள்;

iv.
v.
vi.

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டுக் ைாைம்;

ைாப்புத் கதாகைைள்;

இழப்பீடு அளிக்ைப்படும் ஆபத்துைள் ைற்றும் விைக்ைல்ைள்;

vii. ஏதாவது அதிைரிப்பு /குகறப்பு கபாருந்து;
viii. கசலுத்தப்படவவண்டிய
தற்ைாைிைைாை

ப்ரீைியம்

ைற்றும்

சரிப்படுத்தக்கூடியதாை

அந்த

ப்ரீைியத்கத சரிப்படுத்துவதற்ைான அடிப்பகட;
ix.
x.

இருந்தால்,

பாைிசி விதிமுகறைள், நிபந்தகனைள் ைற்றும் ஈட்டுறுதிைள்;
தற்கசயைாை

நிைழ்வு

ஏவதனும்

இழப்பீடு

கபறுவதற்ைான

ைாப்பீடு

எடுக்ைப்பட்ட

ஏற்பட்டு

வாய்ப்பு

ஏவதனும்

ஒரு

கபறுவதற்ைான

நிைழ்வு

ைாப்பீடு

பாைிசியின்

வரும்வபாது

கசய்பவர் கசய்யவவண்டிய கசயல்;
xi.

ப்ரீைியம்

விஷயத்துடன்
ஏற்பட்டு

கசய்பவரின்

ைீ ழ்

ைாப்பீடு

சம்பந்தப்பட்ட

அதற்ைாை

ைடகைைள்

இழப்பீடு
ைற்றும்

அந்த வநரங்ைளில் ைாப்பீட்டாளரின் உரிகைைள்;

xii. ஏவதனும் சிறப்பு நிபந்தகனைள்;
xiii. திரித்துக்
அல்ைது

கூறுதல், ஏைாற்றுதல், உண்கைைகள
ைாப்பீட்டாளருக்கு

ஒத்துகழப்பு

ைகறத்தல்

தராததால்

ஆைியவற்றால் பாைிசிகய ரத்து கசய்யும் ஏற்பாடு;

xiv. பாைிசி

சம்பந்தப்பட்ட

எல்ைா

தைவல்ைளும்

அனுப்பப்படவவண்டிய ைாப்பீடு கசய்பவரின் முைவரி;

xv. கரடர்ைள் இருக்குைானால் அவற்றின் விவரங்ைள்;
xvi. குகறபாடுைகள

தீர்க்கும்

கசயல்முகற

ஓம்பட்ஸ்வைன் முைவரி பற்றிய விவரங்ைள்

ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டாளரும், ைாப்பீடு

பாைிசியின்

கபயரில்

ஈடு

கபறுபவரிடம்

வைாருவது

வபாை

ைற்றும்

(the insured),
வரக்கூடிய

வதகவைகள கசய்வதற்கு வதகவயானவற்கற பூர்த்தி கசய்வது
பற்றியும்

அவர்

கபறுவதற்கு

இழப்பீகட

ைாப்பீட்டாளரிடைிருந்து

பின்பற்றவவண்டிய

சீக்ைிரைாை

கசயல்முகறைகளயும்

பற்றியும் அவ்வப்வபாது அறிவிக்ை வவண்டும்.
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பின்வரும்

கூற்றுைளில்

எது

உண்கைகய கூறுைிறது?
V. உகற

குறிப்புைள்

பயன்படுத்தப்படுைின்றன

VI. உகற

குறிப்புைள்

உகற

குறிப்புைகளப்

முக்ைியைாை

முக்ைியைாை

எல்ைா

பிரிவுைளிலும் பயன்படுத்தப்படுைின்றன

VII. உகற

குறிப்புைள்

ஆயுள்

முக்ைியைாை

VIII.

உகற

குறிப்புைள்

ைாப்பீடில்

கபாது

ைாப்பீட்டு

ஆவராக்ைிய

பயன்படுத்தப்படுைின்றன

முக்ைியைாை, கபாது

பற்றிய

ைாப்பீடில்

ைாப்பீட்டின்

ைடல்

சார்ந்த ைற்றும் வாைனப் பிரிவுைளில் பயன்படுத்தப்படுைின்றன
உ ஈட்டுறுதிைள்
ஒப்பந்தத்தின்

ைீ ழ்

இகடயூகற

குகறப்பதற்கு

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீட்டாளரின்

ஒப்பந்தத்தில்

ஈட்டுறுதிைகள

ைடப்பாகட

ஈட்டுறுதிைள்

குகறப்பதற்கு

பயன்படுத்தப்படுைின்றன.

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

அகைப்பார்ைள்.

கபாருத்தைான

ஈட்டுறுதியுடன்,

ைாப்பீடு

ஒப்பந்தத்தின் ஒரு ைட்சி, அதாவது ைாப்பீடு கசய்பவர், குறிப்பிட்ட
சையத்திற்குள்

இணங்ை

வவண்டிய

சிை

ைடகைைகள

ஏற்றுக்கைாள்ளவவண்டும் ைற்றும் ைாப்பீட்டாளரின் ைடப்பாடு இந்த
ைடகைைளுக்கு
விதத்கத
நிர்வாைம்

ைாப்பீடு

கபாருத்து

கசய்பவர்

இருக்கும்.

கசய்வதில்

ைற்றும்

வைிக்ைின்றன.

ஒத்துகழத்து

கசயல்படும்

ஈட்டுறுதிைள்,

அபாயத்கத

குகறப்பதில்

முக்ைிய

பங்கை

ஈட்டுறுதி என்பது ஒப்பந்தத்கத கசல்லுபடியாக்குவதற்கு, இணங்ை
வவண்டிய

நிபந்தகன

என்று

பாைிசியில்

குறிப்பிடப்பட்டிருக்ைிறது. ஈட்டுறுதி

என்பது

திட்டவட்டைாை

தனியான

ஆவணம்

இல்கை. அது உகற குறிப்புைள் ைற்றும் பாைிசி ஆவணம் ஆைிய

இரண்டின் ஒரு பாைைாகும். இது ஒப்பந்தத்திற்கு முன்ைாதிரியாை
இருக்கும்

நிகையாகும்.

இருந்தாலும்

அபாயைாத்திற்கு

இல்ைாவிட்டாலும்,

பின்பற்றப்படவவண்டும்.
இழப்பிற்ைான

அது

ைாரணைாை

ைாப்பீட்டாளர்ைளின்

அது

ஈட்டுறுதி

ைட்டாயைாை

அத்துைீ றப்பட்டால்,

கதளிவாை

விருப்பப்படி

சம்பந்தப்பட்டு

அது

நிரூபிக்ைப்படாவிட்டாலும்,

பாைிசி

கசல்ைத்தைாததாைி
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விடக்கூடும்.

ஆயினும்,

அத்துைீ றலுக்ைான
இருந்தாலும்,

நகடமுகறயில்,

ைாரணம்

அது

கதாழில்நுட்பரீதியானதாை

எந்த

ஏற்படுத்தாவிட்டாலும்,

வழியிலும்

தர-ைில்ைாத

(இழப்புைள்

வைாரிக்கைைளாை

ஈட்டுறுதியின்

நிகனக்ைப்பட்டு

இழப்கப

ஈடு

தீர்க்ைப்படைாம்)

ைாப்பீட்டாளர்ைள் தங்ைள் உசிதப்படி அந்த ஈடு வைாரிக்கைைகள
நிறுவன

பாைிசியின்

விதிமுகறைள்

ைற்றும்

ஏற்ப அவற்கற கசயல்படுத்தைாம்.
1. தீ

ைாப்பீ டுைளுக்ைான

ஈட்டுறுதிைள்

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன

ஈட்டுறுதி

அளிக்ைப்பட்டிருந்தால், பாைிசி

விகளவிக்ைக்கூடிய

எந்த

வழிமுகறைளுக்கு
ைீ சழ

ைாைத்தில்

கபாருட்ைளும்

ைாப்பீடு

இகடயூறு

கசய்யப்படும்

இடத்தில் வசைித்து கவக்ைப்படக்கூடாது.
அகைதியான அபாயம்: ஈட்டுறுதி அளிக்ைப்பட்டிருந்தால், ைாப்பீடு
கசய்யப்பட்ட இடத்தில்

கதாடர்ச்சியாை 30 நாட்ைளுக்கு அல்ைது

அதற்கு வைல் தயாரிப்பு கசயல்ைள் கசய்யப்படக்கூடாது.
சிைகரட்

ஃபில்டர்

0

தயாரித்தல்: ஈட்டுறுதி

அளிக்ைப்பட்டிருந்தால்,

அந்த இடத்தில் 30 C-க்கு ைீ வழ தீப்பற்றக்கூடிய எந்த ைகரப்பானும்
பயன்படுத்த/வசைிக்ைப்படக்கூடாது
2. ைடல்

சார்ந்த

ைாப்பீடில்,

வகரயறுக்ைப்படுைிறது:
ஈட்டுறுதியில்,
ஈட்டுறுதியில்

அவர்

ஈட்டுறுதி

என்பது

உறுதிகைாழியடங்ைிய

“ஒரு

உறுதிப்படுத்துபவர்

கூறுவது,

பின்வருைாறு

ஒரு

ஏற்றுக்கைாள்ளும்

விஷயம்

நடக்கும்

அல்ைது நடக்ைாது, அல்ைது ஒரு நிகை பூர்த்தி கசய்யப்படும்,
அல்ைது

குறிப்பிட்ட

உண்கை

நிகைைள்

ஒத்துக்கைாள்ைிறார் அல்ைது ைறுக்ைிறார்”

இருப்பகத

ைடல் சார்ந்த சரக்கு ைாப்பீடில் (Marine Cargo Insurance), தைரத்தால்
பூசப்பட்ட
வதநீர்)

கபட்டிைளில்

ஈட்டுறுதி

கவக்ைப்படும்

அளிக்ைப்படுைிறது.

கபாருட்ைளுக்கு

ைடல்

சார்ந்த

(எ.ைா.
ைப்பல்

கவளிசுவர் ைாப்பீடில் (Marine Hull insurance), ஈட்டுறுதி அளிப்பதன்
மூைம்,

ைாப்பீகட

கசல்ைாவிட்டால்,
அபாயத்கத

கபற்ற

பற்றிய

ைப்பல்

இழப்பீடு

அறிகவ

ஒரு

குறிப்பிட்ட

அளிப்பதாை

இடத்தில்

ஒப்புக்கைாண்ட

ைாப்பீட்டாளருக்கு

அளிக்கும்.
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ஈட்டுறுதி

அத்துைீ றப்பட்டால்,

ைாற்றப்படும்

ைற்றும்

ஒப்புக்கைாண்ட

அத்துைீ றப்பட்ட

ைடப்பாடுைளிைிருந்து

நாளிைிருந்து

விைைிக்கைாள்வதற்கு

அனுைதிக்ைப்படுவார்.

அபாயம்
கூடுதைான

ைாப்பீட்டாளர்

3. கபருங்கைாள்கள ைாப்பீடில் (Burglary Insurance), கசாத்து இருபத்தி
நாலு

ைணி

வநரங்ைளும்

ைவனிக்ைப்படுவதற்ைாை

ஈட்டுறுதி

ைாவைாளியால்

அளிக்ைப்படும்.

விகை,

விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் ஆைியகவ, பாைிசியுடன்
இகணக்ைப்பட்ட

ஈட்டுறுதிைளுக்கு

ஒவர ைாதிரி கதாடர்ந்து இருக்கும்.

இணங்ைினால்

ைட்டுவை
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ஒரு

ஈட்டுறுதியுடன்

சரியானதாை இருக்கும்?

சம்பந்தப்படுத்தி, ைீ வழயுள்ள

எந்த

கூற்று

V. ஈட்டுறுதி பாைிசியில் கதரிவிக்ைப்படாைல் கசயல்படுத்தப்படும்
நிகை

VI. ஈட்டுறுதி பாைிசியில் திட்டவட்டைாை கதரிவிக்ைப்படும் நிகை
VII. ஒரு

ஈட்டுறுதி

கதரிவிக்ைப்பட்ட
கசய்பவருக்கும்

என்பது
ஒரு

தனியாை

ஒரு

பாைிசியில்

நிகையாகும்

திட்டவட்டைாை

ைற்றும்

கதரிவிக்ைப்படும்

ைற்றும்

ைாப்பீடு

பாைிசி

ஆவணத்தின் ஒரு பகுதியாை இருக்ைாது.
VIII.

ஒரு ஈட்டுறுதி அத்துைீ றப்பட்டால், அது அபாயம் ஏற்பட ஒரு

ைாரணைாை

இல்ைாத

அளிக்ைப்படைாம்

வகர

அதற்ைான

இழப்பீடு

ஊ சமற்குைிப்புைள்
பாைிசிைகள தரைான வடிவத்தில் வழங்குவது ைாப்பீட்டாளர்ைளின்

பழக்ைைாகும்; இதில் சிை ஆபத்துைள் உட்படுத்தப்படும் ைற்றும் சிை
தவிர்க்ைப்படும்.
வகரயகை

வழங்ைப்படும்சபாது,
நிபந்தகனைள்
என்ை

பாலிேியின்

விதிமுகைைள்

மாற்ைப்படசவண்டுமானால், அது

மற்றும்

சமற்குைிப்பு

ஆவணம் மூலம் திருத்தல்ைள்/மாற்ைங்ைகள அகமத்து

கேய்யப்படுைிைது.
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இது

பாைிசியுடன்

இருக்கும்.

இகணக்ைப்படும்

பாைிசி

ஒப்பந்தத்தின்

ைற்றும்

சான்றாை

ைற்றும்

வைற்குறிப்பு

அகையும்.

அதன்

பாைைாை

இரண்டும்

வசர்ந்து

பாைிசி

ைாைத்தில்

ைாற்றங்ைள்/திருத்தல்ைகள பதிவு கசய்வதற்ைாை வைற்குறிப்புைள்
வழங்ைப்படைாம்
முக்ைிய
ைாப்பீடு

தைவல்ைள்

ைாறும்வபாகதல்ைாம்,

நிறுவனத்திடம்

அகத

கதரிவிக்ை

ைாப்பீடு

கசய்பவர்

வவண்டும் ைற்றும்

நிறுவனம் இகத குறித்துக்கைாண்டு, அகத ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின்
பாைைாை வைற்குறிப்பு மூைம் வசர்த்து அகத கசயல்படுத்துவார்.
பாைிசியின்

ைீ ழ்

வதகவப்படும்

சம்பந்தப்படுபகவயாகும்:

வைற்குறிப்புைள்

i)

ைாப்புத்கதாகையில் வவறுபாடுைள் /ைாற்றங்ைள்

i)

விற்பகன,

அகடைானம்

ைாற்றப்படுதல்.
ii)

கூடுதல்

ஆபத்துைளுக்கு

வபான்றவற்றால்
இழப்பீடு

இவற்றுடன்

ைாப்பீடுப்பற்று

அளிப்பதற்கு

ைாப்பீகட

நீட்டுதல்/ பாைிசி ைாைத்கத நீட்டுதல்
iii)

அபாயத்தில் ைாற்றம், உதாரணத்திற்கு, ைட்டகைப்பு ைாற்றம்,
அல்ைது

ைாற்றம்.

தீ

ைாப்பீடில்

ைட்டிடத்தில்

ஆட்ைள்

iv)

வவறு இடத்திற்கு கசாத்கத இடம் ைாற்றுதல்

v)

ைாப்பீகட ரத்து கசய்தல்

vi)

வசிப்பதில்

கபயர் அல்ைது முைவரி வபான்றவற்றில் ைாற்றம்

மாதிரி
விளக்குவற்ைாை, வைற்குறிப்புைளின் சிை ைாதிரி வாசைங்ைள் ைீ வழ
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன:
ரத்து கசய்தல்
ைாப்பீடு

பாைிசியின்

கசய்பவரின்
ைாப்பீடு

வவண்டுவைாளிற்கு
………ைிருந்து

அறிவிக்ைப்படுைிறது. ைாப்பீடு

ரத்து

………ைாதங்ைளுக்கு

இணங்ை,

இந்த

கசய்யப்பட்டதாை
வைல்

அைைில்
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இருந்த்து, ைாப்பீடு

கசய்தவருக்கு

திருப்பித்தர

எந்த

கதாகையும்

பாக்ைியில்கை
பாதுைாப்பு வழங்ைப்பட்ட சரக்கு ைதிப்பில் அதிைரிப்பு:
"இந்த பாைிசியின் ைீ ழ் பாதுைாப்பு அளிக்ைப்பட்ட சரக்ைின் ைதிப்பு
அதிைரிக்ைப்பட்டிருக்ைிறது
கதரிவிக்ைப்பட்டதால்,

என்பகத

ைாப்புத்கதாகை

ைாப்பீடு

கசய்பவரிடம்

அதற்வைற்ப

பின்வருைாறு

ரூ......ஆை ைாற்றப்படும்:
இதில் (விவரிக்ைவும்)

ரூ.

இதில் (விவரிக்ைவும்)

ரூ.

இகத ைருத்தில் கைாண்டு, கூடுதல் ப்ரீைியம் வைட்ைப்படுைிறது.
இப்வபாது கூடுதல் ஆண்டு ப்ரீைியம் ரூ.……….
கைாத்த ைாப்பீடு இப்வபாது ரூ.……. ஆை இருக்கும்.
இந்த

பாைிசியின்

விதிமுகறைள்,

நிபந்தகனைளுக்ைான கபாருள்.
ஒரு

ைடல்

ோர்ந்த

பாதுைாப்கப நீ ட்டுதல்
ைாப்பீடு

கசய்பவரின்

பாலிேியில்

ஏற்பாடுைள்

கதாடர்பற்ை

வவண்டுவைாளிற்கு

ைற்றும்

ஆபத்திற்ைாை

இணங்ை, வைவையுள்ள

பாைிசியின் ைீ ழ் உகடக்ைப்படும் அபாயத்கதயும் உட்படுத்துவதாை
ஒப்புக்கைாள்ளப்படுைிறது.

இகத ைருத்தில் கைாண்டு, கூடுதல் ப்ரீைியம் ரூ. வைட்ைப்படுைிறது.
கைாண்டு கசல்லும் விதத்தில் ைாற்றங்ைள்
வைவையுள்ள
……………
ைப்பல்

ைடைில்

பாைிசியின்

ைீ ழ்

அனுப்பப்படும்

சரக்குைளில், ரூ.

ைதிப்புள்ள 2 சுருகள அத்தரைங்ைள் ைப்பல் வழியாை

தளத்திற்கு
எறிதல்

அனுப்பப்படும், எனவவ
jettison

ைற்றும்

இதற்கு,

ைப்பைில்

சரக்குைகள

இருந்து

கவளிவய

தள்ளப்படுவதிைிருந்து washing overboard பாதுைாப்பு வழங்ைப்படும்.

இதன்படி, ைாப்பீடு கசய்பவரிடம் கூடுதல் ப்ரீைியம் வழங்குைாறு
வைட்ைப்படும்.

கூடுதல் ப்ரீைியம்…………… ரூ.………….
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வழங்ைப்படும்

சையத்தில்

பாைிசியின்

விதிமுகறைள்

ைற்றும்

நிபந்தகனைள் ைாற்றப்பட வவண்டுைானால், அது __________ மூைம்
அகைக்ைப்பட்டு கசய்யப்படுைிறது.
V. ஈட்டுறுதி

VI. வைற்குறிப்பு
VII. திருத்தம்
VIII.

திருத்தியகைப்பது சாத்தியைில்கை

எ பாலிேிைளின் கபாருள் விளக்ைத்கத அளித்தல்
ைாப்பீடு ஒப்பந்தங்ைள் எழுத்து மூைம் கதரிவிக்ைப்படும் ைற்றும்
ைாப்பீட்டு

பாைிசியின்

கசய்யப்படும்.

இந்த

வாசைங்ைள்

பாைிசிைள்

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்

ைட்டகைப்பின்

சிை

வகரவு

நன்கு-

வகரயகற கசய்யப்பட்ட விதிைளுக்கு ஏற்ப கபாருள் விளக்ைம்

அளிக்ைப்படும் அல்ைது பல்வவறு நீதிைன்றங்ைளால் நிறுவப்பட்ட
கபாருள்

விளக்ைங்ைள்

அளிக்ைப்படவவண்டும்.

ைட்டகைப்பின்

ைிைவும் முக்ைியைான விதி என்னகவன்றால், நபர்ைளின் வநாக்ைம்
இணங்ைச்கசய்வதாை
பாைிசியிவைவய
அர்த்தத்துடன்
கசய்பவரின்

இருக்ைவவண்டும்

ைற்றும்

பார்க்ைப்படவவண்டும்., இந்த

வழங்ைப்பட்டிருந்தால்,

விருப்பத்திற்கு

ஏற்ப

பாைிசி

ைற்றும்

விதிைளுக்கு

ஏற்ப

வநாக்ைம்

கதளிவற்ற

நீதிைன்றங்ைளால்

எதிராை கபாருள் விளக்ைம் அளிக்ைப்படும்.
பின்வரும்

இந்த

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டாளருக்கு

பாைிசி

வாசைங்ைள்

புரிந்துகைாள்ளப்படும் ைற்றும் கபாருள் விளக்ைம் அளிக்ைப்படும்:
x) அப்படி

கசய்வதில்

ஒவ்வாகை

ஏற்பட்டாவை

தவிர,

ஒரு

திட்டவட்டைான நிபந்தகன ைகறமுைைாை குறிப்பிடப்பட்ட
நிபந்தகனகய ைட்டுப்பாட்கட நீக்ைிவிடும்.

xi) வழக்ைைான

அச்சிடப்பட்ட

பாைிசி

படிவத்திற்கும்

தட்டச்சு

கசய்யப்பட்ட அல்ைது கையால் எழுதப்பட்ட பகுதிைளுக்கும்
ைத்தியிலுள்ள முரண்பாடுைள், குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்திலுள்ள

நபர்ைளின் வநாக்ைத்கத கதரிவிப்பதாை ைருதப்படும், ைற்றும்
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அவற்றின்

அர்த்தங்ைள்

உண்கையான

வார்த்கதைகள ைறுக்கும்.

xii) ஒரு

வைற்குறிப்பு,

முரண்பாடாை
இருப்பதால்
இருக்கும்.

ஒப்பந்தத்தின்

கூறினால், ைகடசியாை

வைற்குறிப்பின்

கூறுைள்

சாதாரணைாை

xiv)பாைிசியின்

ஓரத்தில்

வவறு

பாைங்ைகள

வந்த

ஆவணைாை

சரிவாை

எழுதப்பட்ட

அர்த்தம்

இருக்கும் பட்சத்தில்,

xiii)முரண்பாடாை

அச்சிடப்பட்ட

தான்

அச்சிடப்பட்ட

ைட்டுப்பாடுைகள நீக்குவதாை இருக்கும்.
அச்சிடப்பட்ட

வைவைாங்ைி

வாசைங்ைளின்

அல்ைது

தட்டச்சு

கசய்யப்பட்ட கூறுைள், பாைிசியின் நடுவில் இருப்பகத விட
அதிை முக்ைியத்துவம் வாய்ந்தகவயாை இருக்கும்.

xv) பாைிசியில் இகணக்ைப்பட்ட அல்ைது ஒட்டப்பட்ட கூறுைள்,
ஓரத்திலுள்ள

கூறுைள்

ைற்றும்

பாைிசியின்

நடுவிலுள்ள

கூறுைளின் ைட்டுப்பாட்கட நீக்குவதாை இருக்கும்.

xvi)அச்சிடப்பட்ட வாசைம் தட்டச்சு கசய்யப்பட்ட வாசைத்தால்
ைட்டுப்பாட்டு

நீக்ைம்

கசய்யப்படும்

அல்ைது

இரப்பர் முத்திகரயால் பதிக்ைப்பட்டிருக்கும்.
கையால்

xvii)

எழுதப்பட்டகவ

அல்ைது

தட்டச்சு

பதிக்ைப்பட்ட

இறுதியாை,

கதளிவின்கை

கசய்யப்பட்ட

வாசைங்ைகளவிட

முன்கசல்லுபகவயாை இருக்கும்.
xviii)

கையுள்ள

ஏவதனும்

தடுைாற்றம்

இருந்தால்,

அல்ைது

இைக்ைணம்

ைற்றும்

நிறுத்தற்குறியின் சாதாரண விதிைள் கசயல்படுத்தப்படும்.
முக்ைியமானகவ
3. பாலிேிைகள உருவாக்குதல்

ைாப்பீட்டு
ைற்றும்

பாைிசி

எல்ைா

ஒப்பந்தத்திலும்
ைட்டகைப்பு

என்பது

வணிை

ஒப்பந்தங்ைளிலும்

ைற்றும்

ஒப்பந்தத்தின்

இருப்பது

நீதிைன்றங்ைளால்
கபாருள்

ைாப்பீட்டு

ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும்

விளக்ைத்தின்

இதற்கும் கபாருந்தக்கூடியதாை இருக்கும்.

வபாை

சான்றாகும்

கபாது

விதிைள்
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ைட்டகைப்பின்

முக்ைிய

கைாள்கையாவது,

ஒப்பந்தம்

கசய்பவர்ைளின் வநாக்ைம் வைவைாங்ைி இருக்ைவவண்டும், ைற்றும்
அந்த

வநாக்ைம்,

பாைிசி

ஆவணம்,

முன்கைாழிவு

உட்பிரிவுைள், வைற்குறிப்புைள், ஈட்டுறுதிைள்
கபறப்படவவண்டும்.

இகவ

படிவம்,

ஆைியவற்றிைிருந்து

பாைிசியுடன்

இகணக்ைப்பட்டு

ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாை விளங்ைவவண்டும்.
4. வாேைங்ைளின் அர்த்தங்ைள்

பயன்படுத்தப்படும்
அர்த்தம்

வாசைங்ைள், எளியதாை

புரியும்

நிகையில்

பயன்படுத்தப்படும்

ைற்றும்

இருக்ைவவண்டும்.

வார்த்கதைள்

கதருவில்

பிரபைைாை

வாசைங்ைளில்

உள்ள

சாதாரண

நபரும் புரிந்துகைாள்ளும் வகையில் இருக்ைவவண்டும். எனவவ, “தீ”
என்பது கநருப்பு அல்ைது நிஜைாை எரிவகதக் குறிக்கும்.
வவறு

வகையில்,

அர்த்தமுள்ள

வாசைங்ைளில்

கபாதுவான

வார்த்கதைள்
கூறப்படும்

வியாபாரம்

வவறு

வகர

அல்ைது

வணிை

அர்ததத்துடன்

கபாருள்

வகையான

அவத

அர்த்தங்ைளில்

கைாள்ளப்படும். சட்டவிதிைளில் வகரயகற கசய்யப்பட்ட ைாதிரி
வார்த்கதைளின்
இந்திய

அர்த்தம்

குற்றவியல்

பயன்படுத்தப்படும்,

நகடமுகற

“திருட்டு” என்ற வார்த்கத.

ைாப்பீட்டு

வார்த்கதைள்,

பாலிேிைளில்

பயன்படுத்தப்படும்
எடுக்ைப்படும்

அந்த

தீர்மானங்ைளுக்கு

வார்த்கதைளுக்கு,
படும்வகர

முன்புள்ள

மற்றும்

சட்டத்தில்

(Indian Penal Code)

பயன்படுத்தப்படும்
ேட்டத்

உயர்

தீர்மானங்ைள்

இணங்ைி

உதாரணத்திற்கு

முரண்பாடான

தீர்மானங்ைளின்படி

ைீ ழ்

நீ திமன்ைங்ைளால்

இருக்கும்.

கதாழில்நுட்ப

நிகைய

நீ திமன்ைங்ைளின்

அர்த்தம்

கைாடுக்ைப்படசவண்டும்.

கதாழில்நுட்ப

சுட்டிக்ைாட்டப்

அர்த்தங்ைசள

B. புதுப்பித்தல் அைிவிப்பு
கபரும்பாைான

ஆயுளில்ைாத

கபாதுக்

ைாப்பீட்டு

வருடாந்திர அடிப்பகடயில் ைாப்பீடு கசய்யப்படும்.

பாைிசிைள்

510

ைாப்பீடு கசய்பவரிடம் அவருகடய பாைிசி, குறிப்பிட்ட வததியில்
முடிவதாை

அறிவிக்கும்

ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு இல்கை
ைற்றும்

நல்ை

ைாைாவதியாகும்

வியாபார

வததிகயக்

ைடகை

சட்டரீதியாை

என்றாலும், ஒரு ைரியாகதக்ைாை

வழக்ைத்திற்ைாைவும், ைாப்பீட்டாளர்ைள்
குறிப்பிட்டு, பாைிசிக்கு

புதுப்பித்தல்

அறிவிப்கபயும் முன்கூட்டிவய வழங்ைி பாைிசிகய புதுப்பிக்குைாறு
அகழப்பார்ைள். இந்த அறிவிப்பில் எல்ைா முக்ைிய விஷயங்ைளும்

இருக்கும் அதாவது ைாப்புத்கதாகை, ஆண்டு ப்ரீைியம் வபான்றகவ.
அதில் அபாயம் பற்றிய ஏவதனும் ைாற்றங்ைள் இருக்குைானால்,
அகத கதரிவிக்குைாறு ைாப்பீடு கசய்பவரிடம் அறிவிப்பதும் ஒரு
வழக்ைைாகும்.

வாைன புதுப்பித்தல் அறிக்கையில், உதாரணத்திறகு, தற்வபாகதய
வதகவைளுக்கு
கசய்பவரின்

ஏற்ப

ைவனம்

ைாப்புத்கதாகைகய

திருப்பப்படவவண்டும்

திருத்த,
(அதாவது

கசய்பவர் அறிவித்த வாைனத்தின் ைதிப்பீடு)
ைாப்பீடு

கசய்பவரின்

கசலுத்தப்படும்

ைவனத்திற்கு,

வகர

அபாயம்

ப்ரீைியம்

ைாப்பீடு

ைாப்பீடு

முன்கூட்டிவய

ைணக்ைிடப்படாது

என்பதும்

கைாண்டுவரப்பட வவண்டும்.
சுய-பரீட்கே 11

ைீ வழயுள்ள

சரியானது?

எந்த

கூற்று

V. விதிமுகறைளுக்கு
முன்பாைவவ

புதுப்பித்தல்

ஏற்ப, பாைிசி

ைாப்பீடு

அறிவிப்பு

முடிவதற்கு

கசய்பவருக்கு

விஷயத்தில்
30 நாட்ைளுக்கு

புதுப்பித்தல்

அறிவிப்பு

அனுப்புவது ைாப்பீட்டாளர்ைளின் சட்டப்பூர்வைான ைடகையாகும்

VI. விதிமுகறைளுக்கு
முன்பாைவவ

ஏற்ப, பாைிசி

ைாப்பீடு

முடிவதற்கு

கசய்பவருக்கு

15 நாட்ைளுக்கு

புதுப்பித்தல்

அறிவிப்பு

அனுப்புவது ைாப்பீட்டாளர்ைளின் சட்டப்பூர்வைான ைடகையாகும்
VII. விதிமுகறைளுக்கு
முன்பாைவவ

ஏற்ப, பாைிசி

ைாப்பீடு

முடிவதற்கு

கசய்பவருக்கு

7 நாட்ைளுக்கு

புதுப்பித்தல்

அறிவிப்பு

அனுப்புவது ைாப்பீட்டாளர்ைளின் சட்டப்பூர்வைான ைடகையாகும்
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VIII.

விதிமுகறைளுக்கு ஏற்ப, ைாப்பீடு கசய்பவரிடம் அவருகடய

பாைிசி, குறிப்பிட்ட வததியில் முடிவதாை அறிவிக்கும் ைடகை
சட்டப்பூர்வைாை ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு இல்கை
சுருக்ைம்
i. ஆவணைாக்ைைின்

முதல்

படிவங்ைளாகும், இதன்

ைட்டைாவது

மூைம்

ைாப்பீடு

முன்கைாழிவு

கசய்பவர்

அவகரப்

பற்றி கதரிவிப்பார்
ii. தைவல்ைகள கவளிப்படுத்தும் ைடகை, பாைிசி துவங்குவதற்கு
முன்வப துவங்ைி, ஒப்பந்தம் முடிந்த பிறகும் அது கதாடரும்.

iii. ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள், கபாதுவாை முன்கைாழிவு படிவத்தின்
இறுதியில்

வசர்ப்பார்ைள்

பாைிசிதாரர்

கைகயழுத்திட

ஒரு

பிரைடனத்கத

iv. முன்கைாழிவு படிவத்தில் இருக்கும் விஷயங்ைளாவன:
i.

முன்கைாழிபவரின் முழு கபயர்

ii. முன்கைாழிபவரின் முைவரி ைற்றும் கதாடர்பு விவரங்ைள்
iii. முன்கைாழிபவரின் கதாழில், பணி அல்ைது வணிைம்
iv. ைாப்பீடு

கசய்யப்படும்

விஷயத்தின்

விளக்ைங்ைள்

ைற்றும்

அகடயாளம்

v. ைாப்புத்கதாகை

vi. முன்புள்ள ைற்றும் தற்வபாதுள்ள ைாப்பீடு
vii. இழப்பு அனுபவம்

viii. ைாப்பீடு கசய்பவரின் பிரைடனம்
v. இகடத்தரைராை
ைாப்பீட்டாளரிடம்
தைவல்ைகளயும்

இருக்கும்
அபாயம்

அளிக்ைிறாரா

கபாறுப்கப கபற்றிருக்ைிறார்.
vi. முன்கைாழிகவ

முைவர்,

கூர்ந்தாய்வு

ைாப்பீடு

கசய்பவர்

சம்பந்தப்பட்ட

எல்ைா

என்பகத

கசய்து

உறுதிப்படுத்தும்

ஏற்பளிப்பகதப்

பற்றி

தீர்ைானிக்கும் கசயல்முகற ைாப்பீடு ஏற்பளித்தல் என்று கபயர்.
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vii. ப்ரீைியம் என்பது, ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் ைீ ழ், ஒரு கபாருகள
ைாப்பீடு கசய்வதற்ைாை ைாப்பீட்டாளருக்கு ைாப்பீடு கபறுபவரால்
கசலுத்தப்படும் ைருதுகை அல்ைது கதாகையாகும்
viii.

ப்ரீைியம்,

கராக்ைைாைவவா,

வங்ைியால்

ஏற்ைப்படும்

விஷயைாைவவா, தபால் வழியான பண அஞ்சைாைவவா, ைடன்
அல்ைது

பற்று

அட்கடைள்

(Credit

or

debit

இகணயத்தின்

மூைைாைவவா, ஈ-டிரான்ஸ்கபர்

அதிைாரம்

மூைம்

cards)

மூைம்,

மூைைாைவவா,

வநரடி ைிகரடிட் (direct credit) மூைைாைவவா, அந்தந்த ைாைத்தில்
அனுைதிக்ைப்பட்ட

கசலுத்தப்படைாம்.
ix. ஒரு

உகற

குறிப்பு

என்பது

பாைிசி

வகையில்

தயாரிக்ைப்படும்வபாவதா

அல்ைது ைாப்பீடிற்ைான ஒப்பந்தப் வபச்சு நடத்தப்படும்வபாவதா,
ைற்றும் தற்ைாைிைைாை ைாப்பீட்டு பாதுைாப்பு வதகவப்படும்வபாது
வழங்ைப்படுைிறது.

x. ைடல்

சார்ந்த

ைற்றும்

வாைன

பிரிவு

வணிைங்ைளில்

முக்ைியைாை உகற குறிப்புைள் பயன்படுத்தப்படுைின்றன.

xi. ைாப்பீடு

இருப்பதாை

சான்று

வதகவப்படும்

இடங்ைளில்,

ைாப்பீட்டுச் சான்றிதழ் அகத நிரூபிக்ைிறது.
xii. பாைிசி என்பது ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் சான்கற அளிக்ைின்ற
முகறயான ஆவணைாகும்.

xiii.

ஈட்டுறுதி

என்பது

ஒப்பந்தத்தின்

கசல்லுபடித்தன்கைக்ைாை

உரிய முகறப்படி பாைிசியில் திட்டவட்டைாை கதரிவிக்ைப்படும்
ைற்றும் ைட்டாயைாை இணங்ைப்படவவண்டிய விஷயம்.
xiv.

வழங்ைப்படும்வபாது,

நிபந்தகனைள்
என்ற

பாைிசியின்

விதிமுகறைள்

ைாற்றப்படவவண்டுைானால்,

அது

ைற்றும்

வைற்குறிப்பு

ஆவணம் மூைம் திருத்தல்ைள்/ைாற்றங்ைகள அகைத்து

கசய்யப்படுைிறது.
xv. பாைிசி

உருவாக்ைத்தின்

நபர்ைளின்

வநாக்ைம்

ைிை

வைவைாங்ைி

முக்ைியைான

விதியாவது,

இருக்ைவவண்டும், ைற்றும்

இந்த வநாக்ைம் பாைிசியில் ைாட்டப்படவவண்டும் என்பதாகும்.
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முக்ைிய வார்த்கதைள்
a) முன்கைாழிவு படிவம்

b) ப்ரீைியத்கத முன்கூட்டிவய கசலுத்துதல்
c) உகற குறிப்பு

d) ைாப்பீடின் சான்றிதழ்

e) புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு
f) ஈட்டுறுதி

சுய-பரீட்கேயின் பதில்ைள்
பதில் 1
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III.
ஒவர

விஷயத்திற்கு

பை

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

பாதுைாப்பளிக்கும்

வபாது; அவர்ைள் ஒன்றாை வசர்ந்து ஈடு கதாகையில்
விஷயத்திற்கு
விைதசைைான

அவர்ைள்

ைாப்பீட்டுத்

அளித்துள்ள

கதாகைகய

பாதுைாப்பு

வைாரப்பட்ட

கதாகைக்கு

அளிப்பார்ைள்

என்பகத

வழங்ைல் கைாள்கை உறுதிப்படுத்தும்
பதில் 2
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II.
கநறிமுகறைளுக்கு ஏற்ப, ஒரு ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ஒரு ைாப்பீட்டு
முன்கைாழிகவ 15 நாட்ைளுக்குள் கசயல்படுத்தவவண்டும்.
பதில் 3
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் I.
ப்ரீைியம்

ைாவசாகை

மூைைாை

கசலுத்தப்பட்டால்,

ைாவசாகை

அனுப்பப்பட்ட வததியில் அபாய பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும்.
பதில் 4
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் IV.

உகற குறிப்புைள் முக்ைியைாை, கபாது ைாப்பீட்டின் ைடல் சார்ந்த
ைற்றும் வாைனப் பிரிவுைளில் பயன்படுத்தப்படுைின்றன
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பதில் 5
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II.
ஈட்டுறுதி

என்பது

ஒரு

பாைிசியில்

திட்டவட்டைாை

கதரிவிக்ைப்படும் ஒரு நிகையாகும்.
பதில் 6

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II.
வழங்ைப்படும்

நிபந்தகனைள்

சையத்தில்

ைாற்றப்பட

பாைிசியின்

விதிமுகறைள்

வவண்டுைானால்,

ைற்றும்

அது

வைற்குறிப்பு

கேய்பவரிடம்

அவருகடய

மூைம் அகைக்ைப்பட்டு கசய்யப்படுைிறது.
பதில் 7
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் IV.

விதிமுகைைளுக்கு

ஏற்ப, ைாப்பீடு

பாலிேி, குைிப்பிட்ட சததியில் முடிவதாை அைிவிக்கும் ைடகம
ேட்டப்பூர்வமாை ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு இல்கல
சுய-சதர்வு சைள்விைள்
சைள்வி 1

பாைிசியின் ைீ ழ் ைாப்பீட்டு ைடன்பாடின் அதிைபட்ச வரம்பு
I. ைாப்புத்கதாகை
II. ப்ரீைியம்

III. ஒப்பகடக்கும் ைதிப்பு
IV. இழப்பு கதாகை
சைள்வி 2

_______________ ஒப்பந்தத்தின்
ைருதுகை அல்ைது விகை
i.

ைீ ழ்

ைாப்பீடு

வழங்ைப்படுவதற்ைான

ஈடு கதாகை
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ii.

ஒப்பகடக்கும் ைதிப்பு

iii.

முதிர்வு கதாகை

iv.

ப்ரீைியம்

சைள்வி 3

ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்திற்கு சான்று வழங்குைின்ற ஆவணம் ________
எனப்படுைிறது
I. பாைிசி

II. உகர குறிப்பு
III. வைற்குறிப்பு

IV. ைாப்பீடு சான்றிதழ்
சைள்வி 4

கவளிப்படுத்தும் ைடகை எழும் சையம்

I. பாைிசி கதாடங்குவதற்கு முன்னர்
II. பாைிசி கதாடங்குவதற்கு பின்னர்
III. பாைிசி

கதாடங்குவதற்கு

முன்னர்

ைற்றும்

பாைிசி

சையத்திலும் கதாடர்ைிறது

IV. அத்தகைய எந்த ைடகையும் இல்கை
சைள்வி 5

முக்ைிய தைவல் என்பது
I. பாைிசியில்
ைதிப்பும்

பாதுைாக்ைப்பட்ட

அகனத்து

கபாருட்ைளின்

II. அபாயத்கத ைதிப்பீடு கசய்ய முக்ைியைானகவ அல்ை
III. முக்ைியைானகவ

ஏகனனில்

IV. முக்ைியைானகவ

இல்கை

பாதிக்ைிறது

அது

ஏற்பாளரின்

ஏகனனில்

முடிகவ எந்தவிதத்திலும் பாதிப்பதில்கை

அது

முடிகவ

ஏற்பாளரின்

சைள்வி 6

தீ ைாப்பீடின் முன்கைாழிவில் அறிய முற்படுவது
I. உற்பத்தி கசயல்முகற

II. வசைிக்ைப்படும் கபாருள் விவரம்
III. ைட்டிடத்தின் ைட்டகைப்பு
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IV. வைலுள்ள அகனத்தும்

சைள்வி 7

ப்ரீைியத்கத கபற முடியாத வழி
I. கராக்ைைாை

II. ைாவசாகையாை

III. உறுதிகைாழிக் ைடன் பத்திரம்
IV. ைடன் அட்கட
சைள்வி 8

வாைன ைாப்பீடின் சான்றிதழ்

I. ைட்டாயைானது அல்ை

II. எப்வபாதும் தன்னிடவை கவத்திருக்ை வவண்டும்
III. எப்வபாதுவை ைாரில் கவக்ை வவண்டும்
IV. வங்ைி ைாக்ைரில் கவக்ை வவண்டும்
சைள்வி 9

ஒரு ஈட்டுறுதி என்பது
I. திட்டவட்டைாை
நிகை

பாைிசியில்

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள

ஒரு

II. இதற்கு இணக்ைைாய் இருக்ைவவண்டும்
III. வைலுள்ள I ைற்றும் II இரண்டுவை
IV. வைலுள்ள எதுவும் வவண்டாம்
சைள்வி 10

வாைன ைாப்பீட்டு புதுப்பித்தல் அறிக்கைகய வழங்ைப்படுைிறது
I. பாைிசி ைாைாவதியாகும் முன்பு ைாப்பீடு கபற்றவரால்
II. பாைிசி ைாைாவதியாகும் முன்பு ைாப்பீட்டாளரால்

III. பாைிசி ைாைாவதியான பின்பு ைாப்பீடு கபற்றவரால்
IV. பாைிசி ைாைாவதியான பின்பு ைாப்பீட்டாளரால்
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சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
பாைிசியின்

ைீ ழ்

ைாப்பீட்டு

ைாப்புத்கதாகை தான்.

கபாறுப்பின்

அதிைபட்ச

வரம்பு

பதில் 2

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ப்ரீைியம்

ஒப்பந்தத்தின்

ைீ ழ்

ைாப்பீடு

வழங்ைப்படுவதற்ைான

ைருதுகை அல்ைது விகை
பதில் 3

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்திற்கு சான்று வழங்குைின்ற ஆவணம் பாைிசி
எனப்படுைிறது
பதில் 4

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
கவளிப்படுத்தும் ைடகை பாைிசி கதாடங்குவதற்கு முன்னர்
ைற்றும் பாைிசி சையத்திலும் கதாடர்ைிறது
பதில் 5

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
முக்ைிய தைவல்ைள் முக்ைியைானகவ ஏகனனில் அது ஏற்பாளரின்
முடிகவ பாதிக்ைிறது
பதில் 6
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
தீ

ைாப்பீடின்

வசைிக்ைப்படும்

முன்கைாழிவில்

கபாருள்

விவரம்

ைட்டகைப்பும் வைட்ைப்படுைிறது.

உற்பத்தி

கசயல்முகற,

ைற்றும்

ைட்டிடத்தின்

பதில் 7

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III
ப்ரீைியத்கத உறுதிகைாழிக் ைடன் பத்திரைாை கபற முடியாது
பதில் 8

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
வாைன

ைாப்பீடின்

வவண்டும்

சான்றிதகழ

எப்வபாதுவை

ைாரில்

கவக்ை

பதில் 9

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III
ஒரு

ஈட்டுறுதி

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள
இருக்ைவவண்டும்.

என்பது

ஒரு

நிகை

திட்டவட்டைாை
ைற்றும்

இதற்கு

பாைிசியில்

இணக்ைைாய்

பதில் 10

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.

வாைன

ைாப்பீட்டு

புதுப்பித்தல்

அைிக்கை

பாலிேி

ைாலாவதியாகும் முன்பு ைாப்பீட்டாளரால் வழங்ைப்படுைிைது.
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அத்தியாயம் 13
பிரிமியம் மதிப்பீ ட்டின் கைாள்கையும் நகடமுகையும்
இந்த

அத்தியாயத்தில்

உருவாக்குதல்
ைற்பீர்ைள்.

ஆைியவற்றின்

ைற்றும்

அபாயங்ைகளக்

ஒப்புறுதியீடு

இடர்ைளின்

ைற்றும்

அடிப்பகடைள்
ைதிப்பீட்டுச்

கையாள்வதற்ைான

விைிதம்

குறித்து

நீங்ைள்

கசயல்முகறயில்

பல்வவறு

முகறைள்,

பல்வவறு வகையான ”ைாப்பீட்டுத் கதாகைகய” எவ்வாறு முடிவு
கசய்வது என்பது குறித்தும் நீங்ைள் ைற்பீர்ைள்.

அத்தியாய அைிமுைம்
அ. ஏற்பளிப்பு அடிப்பகடைள்
ஆ.விைிதம் உருவாக்குதைின் அடிப்பகடைள்
இ. விைிதம் உருவாக்குதைின் ைாரணிைள்
ஈ. ைாப்பீட்டுத் கதாகை
ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
இந்த அத்தியாயத்கதப் படித்த பிறகு, நீங்ைள்:
1. ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகடைகள வகரயறுக்ை முடியும்
2. விைிதம் உருவாக்குதைின் அடிப்பகடைகள விவரிக்ை முடியும்
3. பல்வவறு பாைிசிைளின் ைீ ழ் ‘ைாப்பீட்டுத் கதாகைகய’
தீர்ைானிக்ை முடியும்
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ஏற்பளிப்பு அடிப்பகடைள்

அ

முந்கதய அத்தியாயங்ைளில் ைாப்பீடு எனும் ைருத்து, வசர்ைத்தின்
வாயிைாை அபாய வைைாண்கை என்பகத உள்ளடக்ைியுள்ளது என
நாம்

பார்த்துள்வளாம்.

வணிைம்

/

ைாப்பீடு

கதாழில்துகற

ஆைியவற்றால்

அளிப்பவர்ைள்

நிறுவனங்ைள்

வைற்கைாள்ளப்படும்

ஒரு வசர்ைத்கத உருவாக்குைிறார்ைள்.
ஒவ்கவாருவரும்
இரண்டு

கசலுத்த

ைாரணிைளால்

சார்ந்துள்ளது;
 ஒரு

இழப்பு

 இழப்பு

ப்ரீைியம்

தீர்ைானிக்ைப்படும்
ைாரணைாை

ஒரு

/

அகைப்புைள்

உள்ளடக்ைிய

கதாகையானது
விைிதத்கதச்

ஏற்படும்

இழப்புக்ைான

(ைாப்பீட்டாளரின் அபாயத்தால் ஏற்படுவது)

சாத்தியக்கூறு
ைற்றும்

/

ப்ரீைியங்ைகள

வவண்டிய

நிைழ்வின்

தனிநபர்ைள்

நிைழ்வின்

இழப்பு அளவு

ைாரணைாை

எழக்கூடிய

ைதிப்பிடப்பட்ட

உதாரணம்
தீ விபத்தின் ைாரணைாை ஏற்பட்ட சராசரி இழப்புத் கதாகை ரூ.
100000 என்ை [இகத நாம் L எனக் குறிப்பிடுைிவறாம்]

சராசரி இழப்புக்ைான சாத்தியக்கூறு [P எனக் குறிப்பிடப்படுைின்றது]
100இல் 1 ஆை இருந்தது [அல்ைது 0.01].
எனில்

சராசரி

எதிர்பார்க்ைப்படும்

இழப்கப

ைணக்ைிடைாம்: L x P = 0.01 x 100000 = 1000
உண்கையில்

ஏற்பட்ட

இழப்புைகள

ஈடு

நாம்

இவ்வாறு

கசய்வதற்கு

வசர்ைம்

வபாதுைானது என்பது ைாப்பீடு அளிப்பவர் எவ்வாறு உறுதி கசய்ய
முடியும்?
நாம்

முன்னவர

இயங்குமுகறயும்
அபாயங்ைகளக்

நிைழ்வுைளுக்ைான
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பார்த்ததுவபால்,

புள்ளிவிவர
கைாண்ட

ரீதியாை

கபரும்

வசர்ைத்கத

முழுக்
ஒவர

ைாப்பீட்டு

ைாதிரியான

எண்ணிக்கையிைான
உருவாக்குவகத

உள்ளடக்ைியுள்ளது,
நிைழ்வுைளுக்ைான

இதில்

சட்டம்

கபரும்

நகடமுகறயில்

எண்ணிக்கையிைான
இருக்கும்,

வைலும்

இழப்புைளின் எண்ணிக்கை (நிைழ்தைவு) ைற்றும் இழப்பின் அளவு
(தீவிரம்) ஆைியகவ முன்ைணிக்ைக்கூடியகவயாை உள்ளன.
இதில்

பிரச்சிகன

ஒன்றுவபாை

என்னகவனில்,

இல்கை

என்பதாகும்.

’அதகனகயாத்த’]

[அல்ைது

ேிைியதாை இருக்ைலாம்.

அகனத்து

துல்ைியைாை

அபாயங்ைளின்

ஆபத்துைளும்
அவதவபான்ற

கதாகுப்பு

மிைவும்

எடுத்துக்ைாட்டாை, ைிைச் சரியாை ஒவர ைாதிரியான புறச் சூழைில்
அகைந்த

ஒவர

ைாதிரியான

எத்தகன

ைண்டுபிடிக்ை முடியும்? ைிைச் சிைவவ உள்ளன.

வடுைகள
ீ

நீங்ைள்

வசர்ைத்தின் அளவு அதிைரிக்கும்வபாது, அவத அல்ைது அதுவபான்ற
ஆபத்துைகள

கவளிப்படுத்தக்கூடிய

அபாயங்ைகளயும்

ஒவர

வசர்த்துக்கைாள்வதற்கு

ைாதிரி

இல்ைாத

வாய்ப்புள்ளது.

இங்கு

ைாப்பீடு அளிப்பவர் ஒரு இக்ைட்டான நிகைகய எதிர்கைாள்ைிறார்.

அபாயம் ைிைவும் முன்ைணிக்ைக்கூடியதாை இருக்கும் அளவுக்கும்,

அவத சையம் அந்தப் வசர்ைத்தின் நிதி வபாதிய அளவுக்கு ஒவர
தன்கையுகடயதாைவும்
கைாண்டுள்ளதாைவும்

ஒவர

ைாதிரியான

இருக்குைாறும்

அபாயங்ைகளக்

வபாதுைான

கபரிய

அளவிைான வசர்ைத்கத எவ்வாறு உருவாக்குவது?
இந்தப்

பிரச்சிகனக்கு

ைாப்பீடு

அளிப்பவர்ைள்

ஒரு

தீர்வு

ைண்டுபிடித்துள்ளனர்.
அவர்ைள் வபாதிய அளவுக்குப் கபரிதாை உள்ள ஒரு வசர்ைத்கத
உருவாக்குைின்றனர், அவதசையம் அதற்குள் துகணப் வசர்ைத்கத
உருவாக்ைி,

வசர்ைத்திற்குள்

ஒன்று

ைண்டறிைின்றனர்.
கபாறுத்து

அந்த

அல்ைது

உள்ள

ைாணப்படும்

அதற்கு

தனிப்பட்ட

அபாயங்ைகள

வைற்பட்ட

அபாயத்தின்
கவவ்வவறு

துகண

அபாயங்ைகளக்

தீவிரத்கதப்

வகைைளாைப்

பிரிப்பதன் மூைம் துகணப் வசர்ைங்ைள் உருவாக்ைப்படுைின்றன.
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உதாரணம்
கசாத்துக் ைாப்பீட்டுத் துகறயில், ைல் ைட்டகைப்புைகள விட ைரக்
ைட்டகைப்புைள் தீப்பிடிப்பதற்கு அதிை வாய்ப்புள்ளது; எனவவ, ைரக்
ைட்டகைப்புைகளக்

வதகவப்படுைின்றது.

ைாப்பீடு

கசய்வதற்கு

அதிைைான

ப்ரீைியம்

இவத ைருத்து உடல்நைக் ைாப்பீட்டுக்கும் கபாருந்துைின்றது. உயர்
இரத்த

அழுத்தம்

அல்ைது

நீரிழிவு

வநாயால்

பாதிக்ைப்பட்டுள்ள

ஒருவருக்கு ைாரகடப்பு வருவதற்கு அதிை வாய்ப்புைள் உள்ளது.

ஒரு சநாய்க்ைான ேிைிச்கேக்கு அதிை மருத்துவச் கேலவுைள்

ஏற்படக்கூடிய அபாயத்கதக் ைருதவும். ேிைந்த ஆசராக்ைியம்
கைாண்ட ஒரு நபருடன் ஒப்பிடும்சபாது உயர் இரத்த அழுத்தம்
மற்றும்

நீ ரிழிவு சநாயால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ள ஒரு நபருக்கு

ஏற்படும் அபாயம் சவறுபட்டதாை இருக்கும்.
அபாயங்ைகள
வருைின்ைன

வகைப்படுத்தி,

என்பகதத்

அகவ

தீர்மானிக்கும்

எந்தப்

இந்தச்

விைிதம் உருவாக்குதலுக்கு முக்ைியமானதாகும்.

பிரிவின்

ைீ ழ்

கேயல்முகை

1. ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகடைள்
வகரயகை
ஏற்பளிப்பு

என்பது

ைாப்பீ ட்டுக்கு

வழங்ைப்பட்டுள்ள

ஒரு

அபாயம் ஏற்ைத்தக்ைதுதானா என்பகதயும், ஆம் எனில், என்ன
வதத்தில்,
ீ

ைாப்பீட்டுப்

விதிமுகைைள்
பாதுைாப்பு

மற்றும்

நிபந்தகனைளில்

ஏற்ைத்தக்ைது

தீர்மானிக்ைக்கூடிய கேயல்முகை ஆகும்.
கதாழில்நுட்ப

ரீதியாை,

ஏற்பளிப்பு

என்பது

அந்த

என்பகதயும்

பின்வரும்

படிைகள

உள்ளடக்ைியதாகும்:
i.

இழப்பின்
அபாயம்

நிைழ்தைவு

ைற்றும்

ைணிப்பாய்வு

ii. பாைிசி

ைாப்பீடு

ைற்றும்

தீவிரத்கதப்

இடர்ப்பாட்டின்
ைற்றும்

நிபந்தகனைகள உருவாக்குதல்

ைதிப்பீடு

விதிமுகறைள்

கபாறுத்து

ைற்றும்

ைற்றும்
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iii. ப்ரீைிய வதங்ைகள
ீ
நிர்ணயித்தல்
ைாப்பீட்டு

ஏற்பாளர்

இந்த

அபாயத்கத

ஏற்பதா

அல்ைது

வவண்டாைா என்பகத முதைில் தீர்ைானிக்ைிறார்.
அடுத்த

படி

இந்த

விதிமுகைைள்

அபாயம்

மற்றும்

ஏற்ைப்பட

வவண்டிய

நிபந்தகனைகள

வதங்ைள்,
ீ

தீர்ைானிப்பதாை

இருக்கும்.
வபாதுைான

பயிற்சி,

அறிவுக்கூர்கை
ைற்றல்

ைள

ஆைியவற்கற

கசயல்முகற

கவளிப்பாடு

உள்ளடக்ைிய

வாயிைாை

ஏற்பளிப்பு

ைற்றும்

ஆழ்ந்த

கதாடர்ச்சியான

திறன்ைகளப்

கபற

முடியும். ஒரு தீ விபத்து ைாப்பீட்டு ஏற்பாளராவதற்கு ஒருவர் தீ
விபத்து

ஏற்படுவதற்கு

சாத்தியமுள்ள

ைாரணங்ைள்,

பல்வவறு

உடல்சார் கபாருட்ைள் ைற்றும் கசாத்துக்ைள் ைீ து தீயின் தாக்ைம்,
ஒரு

கதாழிற்சாகை

கதாடர்புகடய

நகடமுகறைள்,

நிைவியல்,

ைாைநிகை நிகைகைைள் வபான்றகவ பற்றிய சிறந்த அறிகவப்
கபற்றிருக்ை வவண்டும்.
இவதவபான்று
சாகை

ஒரு

ைப்பல்

நிகைகைைள்,

கசல்லும்வபாது

ைாப்பீட்டு

சரக்குைகள

அல்ைது

/

ஏற்பாளர்

துகறமுைம்

கபாருட்ைகள

வசைிக்கும்வபாது

/

எடுத்துச்

எதிர்கைாள்ளக்கூடிய

பிரச்சிகனைள், ைப்பல்ைள் ைற்றும் ைடற்பயணத்துக்கு அகவைளின்
கபாருத்தம் வபான்றகவ பற்றித் கதரிந்திருக்ை வவண்டும்.

ஒரு உடல்நைக் ைாப்பீட்டு ஏற்பாளர் ைாப்பீடு கசய்துகைாண்டவரின்
அபாய

விவரம்,

நிகைகைைள்

வயது,

ைற்றும்

ைருத்துவக்

குடும்ப

கூறுைள்,

வரைாறு

உடல்தகுதி

ஆைியவற்கறப்

புரிந்துகைாள்ள வவண்டும், வைலும் அபாயத்கதப் பாதிக்ைக்கூடிய
ஒவ்கவாரு ைாரணியின் விகளகவயும் அளவிட வவண்டும்.
i) ஏற்பளிப்பு, ேமப்பங்கு மற்றும் வணிை நிகலப்புத்தன்கம
ைாப்பீட்டில்

ைவனைான

ஆைியவற்றுக்ைான

ேமமானகவயல்ல
எழுைின்றன.
நிைழ்வதற்ைான

ஒப்புறுதி

வதகவ
என்ற

எனவவ

ைற்றும்

அகனத்து

எளிகையான

ஒவ்கவாரு

சாத்தியக்கூறு

அபாய

வகைப்பாடு

அபாயங்ைளும்
ைருத்திைிருந்து

அபாயமும்

ைற்றும்

இழப்பு

தீவிரத்தன்கை
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ஆைியவற்கறப் கபாறுத்து கபாருத்தைாை ைதிப்பிடப்பட்டு விகை
குறிப்பிடப்பட வவண்டும்.

அகனத்து அபாயங்ைளும் சைைானகவயல்ை என்பதால், ைாப்பீடு
கசய்துகைாண்டுள்ள

அகனவகரயும்

சைைான

ப்ரீைியம்

கசலுத்துைாறு வைட்பது நியாயைானதாை இருக்ைாது. ஏற்பளிப்பின்
சநாக்ைம் அபாயங்ைளின் பண்புைள் மற்றும் முன்கவக்ைப்படும்
அபாயத்தின் அளவு ஆைியவற்கைப் கபாறுத்து ேரியான ப்ரீமிய
வதம்
ீ

விதிக்ைப்படும்

வகையில்

அபாயங்ைகள

வகைப்படுத்துதல் ஆகும்.
ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைளின்

ஒப்பந்த

நிறுவனமும்,

ைட்டுப்பாடுைள்

நகடமுகறயிலுள்ள

அகனத்கதயும்

பூர்த்தி

கசய்ய முடியும் என்பகத அதன் தற்வபாகதய பாைிசிதாரர்ைளுக்கு
உறுதிப்படுத்தக்கூடிய
நிறுவனைானது
பாைிசிைகள

கபாறுப்பிகனக்

ைாப்பீடு

வழங்ை

வழங்ைினாவைா

கைாண்டுள்ளது.

இயைாத

அல்ைது

ைாப்பீட்டு

அபாயங்ைள்

ைீ து

அபாயக்

ைாப்பீட்டுக்குத்

நிறுவனம்

தன்னுகடய

வதகவப்படுவகத விட ைிைவும் குகறவாை ப்ரீைியம் கதாகைகய
நிர்ணயித்தாவைா,
ஒப்பந்தக்

அது

ைாப்பீட்டு

ைட்டுப்பாடுைகளப்

பூர்த்தி

விகளவிக்ைக்கூடும்.
ைாறாை,

அபாயங்ைளுக்கு

ைிை

அதிை

கசய்வதில்

வதம்
ீ

ஊறு

நிர்ணயித்து,

அத்தகைய அதிை வதத்துக்கு
ீ
உத்தரவாதைளிக்ைாத ஒரு ைாப்பீட்டு

நிறுவனம் தன்னுகடய வணிைத்தில் வபாட்டியிட முடியாதகதயும்
நீடித்துகழக்ை முடியாதகதயும் ைாண முடியும். எனவவ சைப்பங்கு
ைற்றும்

நீடித்துகழக்கும்

ஆர்வத்தில்,

ஏற்பளிப்புச்

கசயல்முகற

ைிைவும் உன்னிப்பாைப் பின்பற்றப்பட வவண்டும்.
ஏற்பளிப்பின் முக்ைிய அம்சங்ைள் பின்வருைாறு
i.

சிறப்பியல்புைளின்

அகடயாளம் ைாணுதல்

ii. முன்கைாழிபவர்
தீர்மானித்தல்

அடிப்பகடயில்

கதரிவித்த

அபாயத்தின்

அபாயத்கத
நிகலகயத்
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iii. ைாப்பீட்டு

வணிைம்

வலுவான

நகடமுகறயின்

வைற்கைாள்ளப்படுவகத உறுதி கசய்தல்

சுருக்ைைாை,
ைற்றும்

ஏற்புத்தன்கையின்

இதர

விதிமுகறைகள

நிகை,

முடிவு

வபாதுைான

கசய்வதன்

ைீ ழ்

ப்ரீைியம்
மூைம்

ஏற்பளிப்பின் வநாக்ைங்ைள் நிகறவவற்றப்பட்டன.
சுய-பரிட்கே 1
ைாப்பீட்டு

விைிதம்

உருவாக்குதகைப்

பாதிக்ைக்கூடிய

இரண்டு

ைாரணிைகளக் ைண்டறியவும்.
I.

அபாயத்தின் சாத்தியக்கூறு ைற்றும் தீவிரத்தன்கை

II. அபாயத்தின் ஆதாரம் ைற்றும் இயல்பு
III. அபாயத்தின் ஆதாரம் ைற்றும் வநரம்

IV. அபாயத்தின் இயல்பு ைற்றும் பாதிப்பு
ஆ விைிதம் உருவாக்குதலின் அடிப்பகடைள்
ைாப்பீடு

என்பது

கைைாற்றம்
பாைிசிகய

அபாயத்கத

கசய்வதன்

வாங்குவதன்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்துக்கு

ைாப்பீடு

கசய்துகைாண்ட

அடிப்பகடயிைானதாகும்.
மூைம்,

ைாப்பீட்டு

கசாத்துக்கு எதிரான ஆபத்திைிருந்து விகளயும் நிதி இழப்புைளின்
பாதிப்கப பாைிசிதாரர் குகறத்துக்கைாள்ள முடியும்.
உதாரணம்

ஒருவர்

ைாகர

விபத்தினால்

உரிகமயாளரிடம்

ஓட்டிக்கைாண்டிருக்கும்சபாது,

சேதமகடயக்கூடிய
வாைனக்

ைாப்பீடு

அபாயம்

அது

இருந்தால்,

ஒரு

உள்ளது.

ைாருக்கு

ஏசதனும் சேதம் ஏற்பட்டால் கூட, அகதப் பழுதுபார்ப்பதற்கு
ஆகும் கேலகவ ைாப்பீட்டு நிறுவனம் கேலுத்திவிடும்.
எதிர்ைாை

ைாப்பீட்டு

ைட்டணங்ைகள

ஈடுக்வைாரல்ைள்
உள்ளடக்ைிய

ைற்றும்
ஒரு

கசைவுைளுக்ைான

விகைகயக்

ைணக்ைிடுவதற்ைான ஒரு கசயல்முகறகய நிறுவனம் பின்பற்ற
வவண்டியுள்ளது.

இது விைிதம் உருவாக்குதல் எனப்படுைின்றது.
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விைிதம்
ஆகும்.

என்பது

எடுத்துக்ைாட்டாை,

கைாடுக்ைப்பட்ட
விைிதம்

ைாப்பீ ட்டு

என்பது

அலைின்

நிைநடுக்ைப்

விகல

பாதுைாப்புக்கு

ஆயிரம் ஒன்றுக்கு ரூ. 1.00 எனத் கதரிவிக்ைப்படுைின்றது.

இழப்பின் சாத்தியைான ைற்றும் கசயல்திறன்ைிக்ை அளவுக்வைற்ப
விைிதங்ைள்

எதிர்ைாைத்தில்
தற்வபாகதய

ைாறுபடுைின்றன.

கசயல்திறன்ைிக்ை

சூழ்நிகையில்

ஒவ்கவாரு

இழப்புைகள

ைடந்தைாை

விைிதமும்

பாதிக்ைக்கூடிய

வபாக்குைள்

ைற்றும்

ைாற்றங்ைகளப் பார்த்த பிறகு நிறுவப்பட்டுள்ளது.
உதாரணம்
நிைநடுக்ை

ைாப்பீடு

பாருங்ைள்,

ஒரு

நிைநடுக்ைத்தால்
கசங்ைல்

குறித்த

ைான்ைிரீட்

அகதவிட

வட்டுக்கு
ீ

ைாப்பீட்கட

எடுத்துக்ைாட்கடப்

வட்டுக்கு
ீ

உள்ளகத

எளிதாை

விதிக்ைப்பட்டுள்ள

அதிைைாை இருக்கும்.

உடல்நலக்

வைற்ைண்ட

விட,

பாதிப்பகடயக்கூடிய
ப்ரீைிய

விைிதங்ைள்

எடுத்துக்கைாண்டால்,

ஒவ்கவாரு

அபாயக் கூைின் மீ தும் எண்ோர்ந்த அல்லது ேதவத
ீ மதிப்பீடுைள்
சமற்கைாள்ளப்படுைின்ைன. வயது, இனம், கதாழில், பழக்ைங்ைள்
சபான்ை

ைாரணிைள்

அடிப்பகடயில்

முன்தீர்மானிக்ைப்பட்ட

ஆய்வு

கைாடுக்ைப்படுைின்ைன.
இந்த

விைிதங்ைள்

கேய்யப்பட்டு

ப்ரீமியங்ைளுக்குச்

அளவுசைாலின்

எண்

மதிப்புைள்

ேமமானகவ

அல்ல

என்பகத ைவனிக்ைவும்.
ப்ரீமியம் = (ைாப்பீட்டுத் கதாகை) x (விைிதம்)
1. விைிதம் உருவாக்குதலின் சநாக்ைங்ைள்
விைிதம்

உருவாக்குதைின்

அடிப்பகட

வநாக்ைம்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம் ைற்றும் பாைிசிதாரர் ஆைிய இருவரின் பார்கவயிலும்
ைாப்பீட்டின்

விகை

தகுதியானதாைவும்

இருப்பகத உறுதிப்படுத்துதல் ஆகும்.

நியாயைானதாைவும்
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ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் சநாக்ைிலிருந்து பார்க்கும்வபாது, திரள்
கதாகையின்

விைிதம்

ைற்றும்

வரி

உரிகைக்

வைாரல்ைள்,

ஆைியவற்றுக்கு

கசைவினங்ைள்

பணம்

கசலுத்தப்

வபாதுைானதாைவும், வபரிடர்ைளுக்கும் இைாபத்துக்கும் வபாதுைான
அளவு

கதாகைகய

விட்டுகவப்பதாைவும்

இருக்ை

என்பகதக் குறிப்பிடுைின்றது.

வவண்டும்

பாலிேிதாரரின் சநாக்ைிலிருந்து பார்க்கும்வபாது, கசைவினங்ைள்,
வபரழிவுைள் ைற்றும் இைாபங்ைள் ஆைியவற்றுக்ைான நியாயைான
ைட்டணங்ைளுடன்

வசர்த்து,

உள்ளடங்ைியுள்ள

ஆபத்துைளின்

ைாப்பீட்டுக்குப் வபாதுைான கதாகைகய விடக் கூடுதைாை ஒருவர்
கசலுத்தக்

கூடாது

என்பகத

குறிப்பிடுைின்றன.
தீவிபத்து

ப்ரீைியம்

அகனத்து

விைிதங்ைள்

முக்ைியைான

எடுத்துக்கைாண்டு,
இருந்தால்,

ஆனால்

அவற்கற

கைாத்தத்தில்

அது

நியாயைான

அபாயத்கத

பாதிக்ைக்கூடிய

ைாரணிைகளயும்

சிறிய

ைாரணிைகள

நியாயைானதாைக்

ைதிப்பிடப்பட்ட

விைிதங்ைள்

ைணக்ைில்

நிராைரிப்பதாை

ைருத

முடியும்.

விைிதத்தில்

ைாறுபாட்கடவய ஏற்படுத்தும்.

சிறிய

2. ப்ரீமியம் விைிதத்கதத் தீர்மானித்தல்
ப்ரீைியத்தின்

அனுபவத்தின்
ைடந்தைாை

ைணக்ைிடும்

துல்ைியைான

விைிதங்ைகள

ைடந்த

புள்ளிவிவரத்

தரவுைள்

அடிப்பகடயில்

இழப்புைளின்

ஆகும்.

விைிதம்

வநாக்ைத்துக்கு

கபறப்படுைின்றது.

ைிைவும்

நிர்ணயிப்பதற்கு

ைாை

இழப்பு

எனவவ,

விைிதங்ைகளக்

அத்தியாவசியைானகவ

அபாயங்ைளுக்கு

ைதிப்கப’ கைாடுப்பது அத்தியாவசியைானதாகும்.

‘ைணிதவியல்

உதாரணம்
சுைார்

10

வைாட்டார்

வருட

ைாைத்துக்கு

கசக்ைிள்ைளின்

வசைரிக்ைப்பட்டிருந்தால்,

அந்த

கபரும்

எண்ணிக்கையிைான

இழப்பு

வாைனங்ைளுக்கு

அனுபவம்
ஏற்பட்ட
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வசத்ததின்

விகளவாை

ஏற்பட்ட

இழப்புைளின்

கைாத்தத்

கதாகைகய கபற முடியும். இந்த இழப்புத் கதாகைகய வைாட்டார்
கசக்ைிள்ைளின்

கைாத்த

முடியும்.

ைீ வழ

மூைம்,

அபாயத்தின்
இது

சதவதைாை
ீ

‘ைணிதவியல்

ைதிப்கப’

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ள

குறிப்பிடப்படுைின்றது:
M=

ைதிப்பின்

L

X

குறிப்பிடுவதன்

நாம்

நிர்ணயிக்ை

சூத்திரத்தின்

மூைம்

100

V
L என்பது

இழப்புைளின்

கைாத்தத்

கதாகைகயயும், V அகனத்து

வைாட்டார் கசக்ைிள்ைளின் கைாத்த ைதிப்கபயும் குறிப்பிடுைின்றது.
 ஒரு வைாட்டார் கசக்ைிளின் விகை ரூ. 50,000/ இழப்பு

அனுபவம்:

10

வருடங்ைளில்

1000

வைாட்டார்

கசக்ைிள்ைளில் 50 கசக்ைிள்ைள் திருடு வபாய்விட்டன

 சராசரியாை, ஒவ்கவாரு வருடமும் திருட்டின் ைாரணைாை
ஐந்து

வைாட்டார்

கசக்ைிள்ைள்

வசர்ந்துள்ளன.

கைாத்த

இழப்பில்

எனக் கைாள்வவாம்.
சூத்திரத்கதப் பயன்படுத்தும்வபாது, இந்த முடிவு ைிகடக்ைின்றது:
இழப்புைள் (ரூ. 50,000 X 5) = ரூ. 2,50,000
ைதிப்புைள் (ரூ. 50,000 X 1000) = ரூ. 5,00,00,000
அதாவது, (L / V) x 100 = [2,50,000 / 5,00,00,000] x 100 = 0.5%
எனவவ ஒரு வைாட்டார் கசக்ைிள் உரிகையாளர் கசலுத்தக்கூடிய
பிரீைீ யம்
சதவதம்,
ீ

விைிதம்

அதாவது

வருடம்
ரூ.

ஒன்றுக்கு

250/-

ஆகும்.

ரூ.

50,000/-இல்

இது

’முழு’

அகர

ப்ரீமியம்

எனப்படுைின்றது.
வைாட்டார் கசக்ைிள் ஒன்றுக்கு ரூ. 205 என்ற விைிதத்தில், ரூ. 2.5
இைட்சம் வசூல் கசய்யப்பட்டு, அந்தத் கதாகை 5 வாைனங்ைளின்
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கைாத்த

இழப்புைளுக்ைான

உரிகைக்

வழங்ைப்படுைின்றது.

வைாரல்ைளுக்கு

சமசல கபற்ை முழு ப்ரீமியத்கத வசூல் கேய்வதன் மூலம்

கபைப்படும் கதாகை இழப்புைளுக்குச் கேலுத்துவதற்கு மட்டுசம
சபாதுமானதாை இருக்கும்.
வைவை

என்பகத

உள்ள

உதாரணத்தில்,

நாம்

ைாண

(வைைாண்கைக்ைான
கசைவுைள்

முடியும்.

உபரித்கதாகை

கசைவுைள்)

(முைகை

ஆனால்

நிர்வாைச்

ைற்றும்

ைைிஷன்)

ஏதும்

வணிை

இல்கை

கசைவுைள்

கைாள்முதல்

ஆைியவற்கறயும்

ைாப்பீட்டு

நகடமுகறைள் உள்ளடக்ைியுள்ளன. எனவவ, எதிர்பாராதவிதைாை
ஏற்படும்

கபரிய

இழப்புைளுக்ைான

அவசியைானதாை உள்ளது.
இறுதியாை,

ைாப்பீட்டுப்

கதாகைகய

பரிவர்த்தகன

வணிை

வழங்குவதும்

அடிப்பகடயில்

நிைழ்வதால், வணிைத்தில் கசய்யப்பட்டுள்ள முதைீ ட்டின் ைீ தான
இைாபைாை

குறிப்பிட்ட

இைாப

அத்தியாவசியைானதாகும்.
எனசவ,

கேலவினங்ைள்,

விைிதம்

ஒதுக்ைீ டுைள்

அளிப்பது

மற்றும்

இலாபம்

ஆைியவற்றுக்கு வழங்குவதற்ைாை குைிப்பிட்ட ேதவதங்ைகளச்
ீ

சேர்ப்பதன் மூலம் ‘முழு ப்ரீமியம்’ கபாருத்தமான முகையில்
ஏற்ைப்படுைின்ைது அல்லது அதிைரிக்ைப்படுைின்ைது.
இறுதி

ப்ரீமிய

விைிதம்

பின்வரும்

கூறுைகளக்

கைாண்டிருக்கும்:
 கசலுத்துகை இழப்புைள்

 கசைவின இழப்புைள் (எ.ைா. ஆய்வுக் ைட்டணங்ைள்)
 முைகை ைைிஷன்

 வைைாண்கைச் கசைவுைள்
 எதிர்பாராத
எ.ைா.

கபரும்

இழப்புைளுக்ைான

அனுைானிக்ைப்பட்ட

5

ஒதுக்ைீ ட்டு

இழப்புைளுக்கு

வரம்பு

எதிராை

7

கைாத்த இழப்புைள்

 இைாப விைிதம்
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அனுபவ ைாைத்கத ைவனமுடன் வதர்ந்கதடுப்பது அவசியைாகும்.
ைிை

சைீ பத்திய

வவண்டும்.

இழப்பு

அனுபவக்

வதகவயான

நம்பைத்தன்கைகய
விவரங்ைகளப்

புள்ளிவிவர

முடிவுைள்

வதர்ந்கதடுக்ைப்படும்

ைாைம்

ைாைம்

கபற்றிருக்ை

பயன்படுத்தப்பட

முக்ைியத்துவம்

கபற்றிருக்கும்

வபாதுைான

வவண்டும்.

இழப்பு

அல்ைது

வகையில்,

அனுபவ

இறுதியாை

வணிைம்

வபராபத்து இழப்புைளுக்கு உட்பட்டிருந்தால், அனுபவக் ைாைைானது
சராசரி

வபராபத்து

நிைழ்வுைகளக்

குறிப்பிடுவதாை

இருக்ை

வவண்டும்.
கதாடர்புகடய விைிதம் உருவாக்கும் ைாரணிைள் அகனத்கதயும்
ைணக்ைில்
கைாண்ட

எடுத்துக்கைாண்டு,

ஒத்த

அபாயங்ைளுக்ைிகடவய

வகை

விைிதங்ைள்

ைற்றும்

தரத்கதக்

பற்றாக்குகறயாை,

அதிைப்படியாை அல்ைது நியாயைற்ற வகையில் பாரபட்சைானதாை
இல்ைாதகத உறுதிப்படுத்திக்கைாள்ள முடியும்.

சுய-பரிட்கே 2
முழு ப்ரீைியம் என்றால் என்ன?
I.

இழப்புைளுக்கு ைட்டுவை

கசலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ப்ரீைியம்

வபாதுைான அளவுக்கு கபரியதாை உள்ளது

II. சமுதாயத்தின்

இறுதிநிகை

உறுப்பினர்ைளுக்குப்

கபாருந்தக்கூடிய ப்ரீைியம்

III. நிர்வாைச் கசைவுைளுக்கு ஏற்றிய பின்னர் உள்ள ப்ரீைியம்
IV. ைிை

சைீ பத்திய

ப்ரீைியம்

இ

இழப்பு

அனுபவ

ைாைத்திைிருந்து

கபறப்பட்ட

விைிதம் உருவாக்குதல் ைாரணிைள்

விைிதங்ைகளச்

வசர்ப்பதற்கும்,

விைிதம்

உருவாக்குதல்

திட்டங்ைகளத் தயாரிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் கதாடர்புகடய
கூறுைள்

விைிதம் உருவாக்குதல் ைாரணிைள்

அபாயத்கதத்

தீர்ைானிப்பதற்கும்,

விதிக்கும்

எனப்படுைின்றன.
ைட்டணங்ைகள
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முடிவு

கசய்வதற்கும்

ைாப்பீட்டு

’விைிதம்

நிறுவனங்ைள்

உருவாக்குதல் ைாரணிைகள’ பயன்படுத்துைின்றன.

 ஒரு அடிப்பகட விைிதத்கத முதைில் நிறுவுவதற்கு ைாப்பீடு
அளிப்பவர் அவருகடய ைதிப்பீடுைகளப் பயன்படுத்துைிறார்.

 பின்பு,

விபத்து

கசாத்கத

பாதுைாப்பு

அம்சங்ைளுக்குப்
வாைன

அபாயைில்ைாைல்
வபான்ற

பதிவுைகளக்

ைீ து

கைாண்டுள்ள

வைம்பட்ட

ஏற்பாடுைளின்

கபாருந்தக்கூடிய

அபாயங்ைளின்

ைாக்ை

தள்ளுபடிைள்,

வைாசைான

வாைன

தீ

வநர்ைகற

ைற்றும்

நம்பிக்கைப்

ஓட்டிைள்

வபான்ற

விைிதத்கத

ைாப்பீடு

பாதைைான விகளவுைளுக்குப் கபாருந்தக் கூடிய ஏற்றங்ைள்
ஆைியவற்கறக்

கைாண்டு

இந்த

அளிப்பவர் சரிகசய்து கைாள்ைிறார்.
முக்ைியமானகவ
ஏற்பளிப்புக்ைான தைவல் ஆதாரங்ைள்
எந்த

ஒரு

எண்சார்ந்த

(அல்ைது

புள்ளியியல்)

பகுப்பாய்வுக்ைாந

முதல் நிகை, தரவுைகளச் வசைரித்தல் ஆகும். ஒரு அபாயத்துக்கு
விகை

நிர்ணயிக்கும்வபாது,

துல்ைியைான

ைதிப்பீட்டுக்கு

ஒரு

உதவும்

ைாப்பீட்டு

வகையில்

ஏற்பாளர்

கூடுைான

அளவுக்கு அதிைைான விவரங்ைகளச் வசைரிக்ை வவண்டும்.
தைவல் ஆதாரங்ைளாவன:
i.

முன்கமாழிவுப் படிவம் அல்லது ஏற்பளிப்பு விளக்ைம்

ii. அபாய ஆய்வுைள்
iii. வரலாற்று ஈடுக்சைாரல் அனுபவ தரவு: தனிநபர் ைற்றும்
வைாட்டார் வாைனம் வபான்ற சிை வகை வணிைங்ைளுக்கு,
சாத்தியமுள்ள
குறிப்பிகன

எதிர்ைாை

ஈடுக்வைாரல்

வழங்குவதற்கும்,

அனுபவங்ைளின்

கபாருத்தைான

ப்ரீைியத்கத

முடிவு கசய்வதற்கும் ைாப்பீட்டு ஏற்பாளர்ைள் கபரும்பாலும்
வரைாற்று

ஈடுக்வைாரல்

அனுபவ

தரவுைகளப்

பயன்படுத்துைின்றனர்.
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விகல

நிர்ணயித்தல்

அனுபவத்தின்

துல்லியமான

கேயல்திைன்மிக்ை

முக்ைியமானகவயாகும்.
இயலாதகவைளாைவும்,
உள்ளன.

கேயல்முகைக்கு

எனசவ,

பயன்பாடு

சபரழிவு

அடிக்ைடி

புள்ளிவிவரத்

ைிகடக்ைக்கூடியகவயாை
ைணக்ைீ ட்டின்

இருப்பதில்கல.

விளக்ைம்

இழப்புைள்

இருப்பதில்கல

(நவன
ீ

மற்றும்

ஆைியகவ

முன்ைணிக்ை

நிைழாதகவைளாைவும்

தைவல்ைள்

அடிப்பகடக்குப்

ஈடுக்சைாரல்

எப்கபாழுதுசம
அல்லது

கபாருத்தமானகவைளாை

ைணினிைளின்

ைண்டுபிடிப்கபக்

கைாண்டு, இயற்கைப் சபரழிவு நிைழ்வுைளின் ோத்தியமுள்ள

தாக்ைத்கத அளவிடுவதற்கு தற்ைாலங்ைளில் பல்சவறு உருவை
முகைைள் பயன்படுத்தப்படுைின்ைன)..

1. இன்னல்
ைாப்பீட்டு கமாழியில் இன்னல் என்ை கோல் கைாடுக்ைப்பட்ட
ஒரு

ஆபத்தினால்

உருவாக்ைக்கூடிய
அல்லது

விகளயக்கூடிய
அல்லது

அம்ேங்ைள்

இழப்புக்ைான

அழிக்ைக்கூடிய

அல்லது

வாய்ப்கப

நிகலகமைள்

ேிைப்பியல்புைகளக்

குைிப்பிடுைின்ைது. கசாத்துக்கு அல்ைது நபர்ைளுக்கு ஏற்படக்கூடிய
பல்வவறு இன்னல்ைள் குறித்த முழுகையான அறிவு ஏற்பளிப்புக்கு
ைிைவும் அத்தியாவசியைானதாகும்.

இன்னல்ைள் உடல் சார்ந்தகவ ைற்றும் கநறிமுகற சார்ந்தகவ

என வகைப்படுத்தப்படுைின்றன. உடல் சார்ந்த இன்னல் என்பது
ைாப்பீடு

ைாப்பீடு

விஷயங்ைளின்

அம்சங்ைளிைிருந்து

எழும்

பைவனங்ைளிைிருந்து
ீ

(எ.ைா.

கபாருள்சார்ந்த

அபாயத்கதக்

குறிக்ைின்றது,

அவதசையம் கநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் என்பது ைனிதர்ைளின்
வநர்கையின்கை,

ைவனக்குகறவு

வபான்றகவ) அல்ைது கபாதுவான கபாருளாதார அல்ைது சமூை
நிகைகைைளிைிருந்து
விைிதம்

எழுபகவயாகும்.

உருவாக்குதல்

கசயல்முகற

இயங்கு

ைட்டத்தில்,

உடல்சார்

ைற்றும்

கநறிமுகறசார் அபாயங்ைளின் ைதிப்பீட்டிகன ஈடுபடுத்துைின்றது.
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2. உடல்ோர்ந்த இன்னல்ைள்
உடல்சார்ந்த

இன்னல்ைள்

முன்கைாழிவுப்

படிவத்தில்

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ள தைவல்ைளிைிருந்து உறுதிப்படுத்தப்படுைின்றன.
இகத

அபாயம்

குறித்த

ஒரு

ைணக்ைீ ட்டின்

மூைவைா

அல்ைது

ஆய்வின் மூைவைா சிறப்பாை உறுதிப்படுத்த முடியும். பல்வவறு
ைாப்பீட்டு

வகைைளில்

உள்ள

உடல்சார்

உதாரணங்ைள் ைீ வழ கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன

இன்னல்ைளுக்கு

சிை
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அ) தீ விபத்து
i.

ைட்டகமப்பு

ைட்டகைப்பு

என்பது

பயன்படுத்தப்படும்

சுவர்ைளிலும்

ைட்டுைானப்

கூகரைளிலும்

கபாருட்ைகளக்

குறிக்ைின்றது.

ைரக் ைட்டிடத்கத விட ைான்ைிரீட் ைட்டிடம் சிறந்ததாகும்.
ii. உயரம்
ைாடிைளின்

எண்ணிக்கை

அகணப்பதில்

உள்ள

விகளயும்

அபாயமும்

வைல்புறத்

தளங்ைள்

அதிை

அதிைரிக்ை

சிரைத்தின்

அதிைரிக்ை,

ைாரணைாை,

அதிைைானதாை

ைாடித்தளங்ைகளக்

இடிந்து

அதனால்

இருக்கும்.

கைாண்டுள்ள
விழுந்து

தீகய
அவதாடு,

ைட்டிடங்ைளில்

அதிை

வசதத்கத

ஏற்படுத்தக்கூடிய அபாயம் உள்ளது.
iii. தளங்ைளின் இயல்பு
ைரத்தாைான

தளங்ைள்

ஊற்றுவது

எரிைின்ற

வபான்றகவ.

சையங்ைளில்

அவதாடு,

ைரத்தாைான

விழுவதால்,

வைல்

கபாருட்ைள்

கநருப்பில்
தீ

தளங்ைள்

தளங்ைளிைிருந்து

விழுவதன்

ைாரணைாை

எண்கணய்

விபத்து

ஏற்படும்

எளிதாை

இயந்திரங்ைள்

கசாத்துக்ைளுக்கு வசதம் ஏற்படுைின்றது.

ைீ ழ்த்தளங்ைளில்

இடிந்து

அல்ைது
உள்ள

iv. குடியிருக்கை
ைட்டிடத்தின்
வநாக்ைம்.

குடியிருக்கை,

ைற்றும்

குடியிருக்கையிைிருந்து

இன்னல்ைள் எழுைின்றன.

அது

பயன்படுத்தப்படும்

பல்வவறு

வகையான

v. தீப்பற்றுதல் இன்னல்
வவதிப்கபாருட்ைள்
அல்ைது

கபருைளவில்

பயன்படுத்தப்படும்

இன்னலுக்கு

உற்பத்தி

ைட்டிடங்ைள்

உட்படுைின்றன.

அதிை

ைரத்தாைான

கசய்யப்படும்
தீ

முற்றம்

விபத்து

அதிை

தீப்பற்றுதல் இன்னகலக் கைாண்டுள்ளது, ஏகனனில் தீ எரியத்
கதாடங்ைியவுடன் ைரக்ைட்கட விகரவில் எரிந்துவிடுைின்றது.
தீ

விபத்து

ஏற்படும்

சையத்தில்

வசதத்துக்கு உட்படுைின்றன.

உள்ளடக்ைங்ைள்

அதிை
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எடுத்துக்ைாட்டாை, ைாைிதம், ஆகடைள் வபான்றகவ தீ விபத்து
வசதத்தால்

ைட்டுைல்ைாது,

தண்ணர்,
ீ

கவப்பம்

வபான்றவற்றாலும் எளிதில் வசதைகடயக்கூடியகவயாகும்.
vi. தயாரிப்பு கேயல்முகை
இரவு

வநரத்தில்

வவகை

கசய்யும்வபாது,

கசயற்கை

விளக்குைகளப் பயன்படுத்துதல், இயந்திரங்ைளின் உராய்வுக்கு
வழிவகுக்ைக்கூடிய

கதாடர்ச்சியான

பயன்பாடு

ைற்றும்

ைகளப்பின் ைாரணைாை கதாழிைாளர்ைளின் ைவனைின்கைக்ைான
வாய்ப்பு

ஆைியவற்றின்

அதிைரிக்ைின்றது.

ைாரணைாை

இன்னலுக்ைான

அபாயம்

vii. சூழ்நிகல
கநருக்ைடியான
அருைாகை

பகுதியில்

வளாைங்ைளின்

துகறயினரிடைிருந்து

அகைந்திருப்பது,

கதாடர்பு

ைற்றும்

கதாகைவில்

இடர்ைிக்ை

தீயகணப்புத்

அகைந்திருப்பது

ஆைியகவ உடல்சார் இன்னலுக்கு உதாரணங்ைளாகும்.
ஆ) ைடல் ோந்தகவ
i.

ைப்பலின் வயது மற்றும் நிகலகம

பகழய ைப்பல்ைள் அதிை இன்னல்ைகளக் கைாண்டுள்ளன.
ii. சமற்கைாள்ள சவண்டிய ைடற்பயணம்
ைடற்பயணத்தின்
நிகைகைைள்

வழி,

ைற்றும்

சரக்வைற்றுதல்

ைற்றும்

துகறமுைங்ைளில்

வசதிைள் ஆைியகவ ைாரணிைளாகும்.

இறக்குதல்

உள்ள

ைிடங்கு

iii. ேரக்ைிருப்புைளில் இயல்பு
அதிை

ைதிப்புள்ள

வாய்ப்புள்ளது;

கபாருட்ைள்

இயந்திரங்ைள்

திருடப்படுவதற்ைான

எடுத்துச்

உகடந்துவிடுவதற்ைான வாய்ப்புள்ளது.

கசல்ைப்படும்வபாது

iv. கபாதியிடல் முகை
வபல்ைளில்

ைட்டப்படும்

சரக்குைகள

விடச்

சரக்குைள்

சிறந்ததாைக்

கபைளில்

ைட்டப்படும்

ைருதப்படுைின்றன.

வைலும்,

ஒற்கறப் கபைகள விட இரட்கடப் கபைள் பாதுைாப்பானகவ.
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பகழய டிரம்ைளில் அகடக்ைப்பட்டுள்ள திரவ நிகையில் உள்ள
சரக்குைள் வைாசைான உடல்சார் இன்னகை விகளவிக்ைின்றன.
இ) சமாட்டார் வாைனம்
i.

வாைனத்தின் வயது மற்றும் நிகலகம

பகழய

வாைனங்ைளில்

விபத்துக்ைள்

ஏற்படுவதற்கு

அதிை

வாய்ப்புள்ளது.
ii. வாைனத்தின் வகை
பந்தயக்

ைார்ைள்

உட்படுைின்றன.

அதிைைான

உடல்சார்

இன்னலுக்கு

ஈ) கைாள்கள
i.

இருப்புைளின் தன்கம

சிறிய அளவிைான அதிை ைதிப்புக்கைாண்ட கபாருட்ைள் (எ.ைா.
நகைைள்)

கபாருட்ைள்

ைற்றும்

எளிதில்

விற்பகன

ஆைியகவ

கசய்யக்கூடிய

வைாசைான

அபாயத்துக்குட்பட்டகவயாை ைருதப்படுைின்றன.
ii. சூழ்நிகல
வைல்

தள

அபாயங்ைகள

விட

தகரத்தளத்தில்

அபாயங்ைள்

அதிைம்: தனியான பகுதிைளில் அகைந்துள்ள ஒதுக்குப்புறைான
வடுைள்
ீ
ைிைவும் ஆபத்தான இன்னல்ைகள கபறுபகவயாகும்.
iii. ைட்டுமான இன்னல்
பை ைதவுைகளயும் சன்னல்ைகளயும் கைாண்டுள்ள ைட்டிடங்ைள்
வைாசைான பருநிகை இன்னகை ஏற்படுத்துைின்றன.

உ) தனிநபர் விபத்து
i.

நபரின் வயது

ைிைவும்

வயதான

வாய்ப்புள்ளது;

நபர்ைள்

அவதாடு,

அதிை

விபத்து

விபத்துக்குள்ளாகும்

நிைழ்விைிருந்து

ைீ ண்டு வருவதற்கும் நீண்ட ைாைம் ஆைின்றது.

அவர்ைள்

ii. கதாழிலின் தன்கம
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குதிகரச்

சவாரி

உடலுகழப்புத்

கசய்பவர்ைள்,

கதாழிைாளர்ைள்

சுரங்ைப்

கபாறியாளர்ைள்,

ஆைிவயார்

வைாசைான

உடல்சார் இன்னலுக்ைான உதாரணங்ைள் ஆவர்.
iii. ஆசராக்ைியம் மற்றும் உடல்நிகல
நீரிழிவு வநாயால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ள ஒரு நபருக்கு எதிர்பாராத
விதைாை ைாயம் ஏற்படும்வபாது அறுகவச் சிைிச்கச அவருக்கு
பைனளிக்ைாது.

ஊ) உடல்நலக் ைாப்பீ டு
i.

நபரின் வயது

இளவயது

நபர்ைள்

அடிக்ைடி

குகறவான வாய்ப்வப உள்ளது.

வநாய்

ii. நபரின் உடல்நல நிகல, அதாவது,

வாய்ப்படுவதற்கு

தற்சையம்

ஏவதனும்

வநாயினால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளாரா என்பது
iii. மதுப்பழக்ைம் அல்லது புகையிகலப் பழக்ைம்
iv. கதாழிலின் இயல்பு
அதிை

அளவிைான

புகை

அல்ைது

தூசி

கவளிப்படும்

கதாழிற்சாகைைளின் வவகை கசய்தல்.
3. விைிதம்

உருவாக்குதலில்

உடல்சார்

அபாயங்ைகளக்

தீர்த்தல்

உடல்ோர்

இன்னல்ைகளத்

கையாளுவதற்கு

ைாப்பீட்டு

ஏற்பாளர்ைள் பின்வரும் முகறைகளப் பயன்படுத்துைிறார்ைள்:
 ப்ரீைியம் ஏற்றுதல்

 பாைிசியின் ைீ து உத்தரவாதங்ைகளப் பயன்படுத்துதல்
 குறிப்பிட்ட உட்பிரிவுைகளப் பயன்படுத்துதல்

 உபரிைகள / தள்ளுபடிைகள கசயல்படுத்துதல்

 வழங்ைப்பட்டுள்ள ைாப்பீட்கட ைட்டுப்படுத்துதல்
 ைாப்பீட்கட ைறுத்தல்
அ) ப்ரீமியம் ஏற்றுதல்
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அபாய

கவளிப்பாட்டில்

சிை

இருக்ைக்கூடும்,

ைாப்பீட்டு

ஏற்றுக்கைாள்வதற்கு

முன்பு

விதிப்பதற்குத் தீர்ைானிக்ைைாம்.

பாதைைான

அம்சங்ைள்

ஏற்பாளர்ைள்

அதற்ைாை

அகத

கூடுதல்

ப்ரீைியம்

ப்ரீைியத்கத ஏற்றுவதன் மூைம் ஈடுக்வைாரல்ைளின் அதிைைாை
சாத்தியக்கூறு

அல்ைது

கபரிய

அளவிைான

ஈடுக்வைாரல்

ஏற்படுவது ைருத்தில் கைாள்ளப்படுைின்றது.
உதாரணம்
i.

பயணியர் ைப்பல்ைள் அல்ைது பரிந்துகரக்ைப்பட்ட தரங்ைகளப்
பின்பற்றுைின்ற

இதர

ைப்பல்ைளில்

எடுத்துச்

கசல்ைப்படும்

சரக்குைளுக்கு சாதாரண ப்ரீைிய விைிதம் வசூைிக்ைப்படுைின்றது.
இருப்பினும்,

அதிை-வயதான

அல்ைது

குகறந்த

எகடயளவு

கைாண்ட ைப்பல், சரக்ைிகன எடுத்துச் கசல்லும்வபாது கூடுதல்
ப்ரீைியம் விதிக்ைப்படுைின்றது.

ii. தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீட்டில்,
வரசிங்
hunting)

கசய்தல்,

கபரிய

என்பன

ைகைவயறுதல், சக்ைரங்ைளில்

ைிருை

வபான்ற

வவட்கடயாடுதல்

உத்திவயாைங்ைளில்

ஈடுபடும்வபாது அதிை ப்ரீைியம் விதிக்ைப்படுைின்றது.

iii. உடல்நைக்
அம்சங்ைள்

ைாப்பீட்டில்,
ஏவதனும்

ஏற்பளிப்புச்

இருந்தால்,

ஏற்றுதலுக்கு வழிவகுக்ைக்கூடும்.

சிை

சையங்ைளில்,

ைாப்பீட்டுக்

வாைனக்

கைாள்கைைளில்

ைாப்பீடு

(big game

பாைிசிதாரர்

சையத்தில்

பாதைைான

அல்ைது

உடல்நைக்

அதுவும்

ப்ரீைியம்

உள்ளதுவபான்று,

பாதைைான

ஈடுக்வைாரல் விைிதங்ைளுக்கும் ப்ரீைியம் ஏற்றப்படும்.
சைீ பத்திய

ஐஆர்டிஏ

அடிப்பகடயிைான
புறநிகை

தனிநபர்

விதிமுகறைளின்படி,

ஏற்றுதகைப் (loading)

அளவுவைால்ைளின்

ஈடுக்வைாரல்

பயன்படுத்த

அடிப்பகடயில்,

முடியாது.

ஒட்டுகைாத்த

பிரிவுக்கு ைட்டுவை ஏற்றுதகைப் பயன்படுத்த முடியும்.
ஆ) உத்தரவாதங்ைகள கேயல்படுத்துதல்
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உடல்சார்

அபாயத்கதக்

உத்தரவாதங்ைகள

ஒன்றிகணக்ைின்றன.

குகறப்பதற்கு

ைாப்பீட்டு
சிை

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன.

கபாருத்தைான

நிறுவனங்ைகள

உதாரணங்ைள்

ைீ வழ

உதாரணம்
i.

ைப்பல் ேரக்கு

கவள்ள ீய

உகறயிகனக்

கைாண்ட

கபட்டிைளில்

அகடக்ைப்பட்டுள்ள கபாருட்ைளுக்கு (எ.ைா. வதயிகை) ஈட்டுறுதி
நகடமுகறயில் வசர்க்ைப்பட்டுள்ளது.
ii. கைாள்கள
இருபத்து நான்கு ைணி வநரமும் ஒரு ைாவைாளிகய கைாண்டு
கசாத்து பாதுைாக்ைப்படுவது உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ளது.
iii. தீ விபத்து
தீ

விபத்து

ைாப்பீட்டில்,

வளாைம்

வழக்ைைான

பணி

வநரத்கதத்

பயன்படுத்தப்படுவதில்கை

உத்தரவாதைளிக்ைப்பட்டுள்ளது.

தாண்டி

என

iv. வாைனம்
வவைச்

வசாதகன

அல்ைது

பந்தயத்துக்கு

வாைனம்

பயன்படுத்தப்படாது என உறுதியளிக்ைப்பட்டுள்ளது.
இ) ஈடுக்சைாரல் / இழப்புத் கதாகைைகளக் குகைக்ைக்கூடிய
உட்பிரிவுைளின் பயன்பாடு
உதாரணம்
ைப்பல்

ேரக்கு:

விகையுயர்ந்த

ஏற்படுத்துைின்றது.
(Replacement

பாைங்ைளுக்கு
இயந்திரங்ைளுக்கு

Clause)

சிை

ஏற்படும்

சிறிய

ஒட்டுகைாத்த

இயந்திரங்ைள்

பதிைீ ட்டு

உட்படுத்தப்படுைின்றன,

இது

வசதம்
நட்டத்கத

உட்பிரிவுக்கு
ைாப்புறுதி

ஏற்பாளரின் கபாறுப்பிகன, ைாற்றீடு கசய்தல், அனுப்புதல் ைற்றும்
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ஏவதனும்

உகடந்த

வார்ப்புக்

குழாய்ைள்,

பாைங்ைகள

ைீ ண்டும்

ஆைியவற்றுக்குள் ைட்டுப்படுத்துைின்றது.
ைடின

அட்கடைள்

கபாருத்துதல்

ஆைியகவ

சிை

சையங்ைளில் விளிம்புைளில் ைட்டுவை வசதைகடைின்றன. வார்ப்புக்

குழாய்ைள், ைடின அட்கடைள் வபான்றகவ ைீ தான ைடற்பயணப்
பாைிசிைள்

வசதைகடந்த

ைீ தமுள்ளவற்கற
உட்பிரிவு

பாைங்ைகள

ைட்டுவை

கவட்டி

பயன்படுத்தக்கூடிய
(cutting

உத்தரவாதத்துக்கு

எறிந்துவிட்டு
கவட்டுதல்

clause

warranting)

உட்பட்டகவயாகும்.
பல்வவறு
ைப்பல்

சந்தர்ப்பங்ைளில்,

ைாப்பீடு

கபாருட்ைளுக்கும்

உள்நாட்டுப்

கவளிநாட்டிைிருந்து
வைாரப்படுைின்றது.

வபாக்குவரத்துக்ைான

இறக்குைதி

கசய்யப்படும்

அத்தகைய

கபாருட்ைளின்

ைீ தான இழப்பு அல்ைது வசதம் கபருங்ைடல் பயணத்தின்வபாவத
ஏற்பட்டிருக்ைக்கூடிய

சாத்தியமுள்ளது,

ஆனால்

அது

பரிவசாதகனைளின் வாயிைாை கவளிப்பகடயாைத் கதரியாது.

அத்தகைய

இைக்கும்சபாது

அபாயங்ைள்

புறப்

துகைமுைத்தில்

ேரக்ைிகன

பாலிேியானது

ஏற்பதற்கு

கபாருட்ைள்

ஏற்றுக்கைாள்ளப்படுைின்ைன.

முந்கதய ஆய்வுக்குட்பட்டதாகும்.

ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டு

ஈ) உபரிைகள / தள்ளுபடிைகள கேயல்படுத்துதல்
இழப்புத் கதாகை குறிப்பிடப்பட்ட உபரிைகள / தள்ளுபடிைகள
விஞ்சும்வபாது,

ைீ தித்

கசலுத்தப்படுைின்றது.

கதாகை

வரம்புக்குக்

’உபரி’

பிரிவின்

ைீ ழ்

ைீ ழாை

உள்ள

இழப்புக்கு

சிறிய

ஈடுக்வைாரல்ைகள

பணம் வழங்ைப்பட ைாட்டாது.
இந்த

உட்பிரிவுைளின்

அைற்றவவண்டும்
பகுதிகயச்

வநாக்ைம்

என்பதாகும்.

கசலுத்த

வவண்டும்

எடுத்துக்கைாள்வதற்கும்,

இழப்பு

பாைிசிதாரர்

என்பதால்,
தடுப்பு

இழப்பின்
அதிை

ஒரு

ைவனம்

நடவடிக்கைைளில்

ஈடுபடுவதற்கும் அவர் ஊக்குவிக்ைப்படுைிறார்.
உ) ைாப்பீட்டுக் ைட்டுப்பாடு
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உதாரணம்
i.

வாைனம்: பகழய
முழுகையான

வைாட்டார்

வாைனத்துக்ைான

விதிமுகறைளின்

ைீ ழ்

முன்கைாழிவு

ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட

ைாட்டாது, ஆனால் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட

ைாப்பீட்கட, அதாவது மூன்றாம் தரப்பு அபாயங்ைளுக்கு எதிராை
ைட்டுவை, வழங்குவார்ைள்.

ii. தனிநபர் விபத்து: அதிைபட்ச ஏற்பு வயது வரம்கபத் தாண்டிய
ஒரு

தனிநபர்

விபத்து

முன்கைாழிபவருக்கு

முழுகையான

விதிமுகறைளுக்குப் பதிைாை இறப்பு அபாயத்துக்கு ைட்டுவை,
அதாவது

உடல்

வழங்ைப்படும்.

ஊனத்துக்ைான

பைன்ைள்

உட்பட,

ைாப்பீடு

iii. உடல்நலம்: சிை சையங்ைளில், குறிப்பிட்ட அறுகவச் சிைிச்கச
நகடமுகறைள்
ைாப்பீட்டு

குறிப்பிட்ட

அல்ைது நிகைகைைளுக்ைான

நிறுவனம்

வரம்புக்கு

சுைத்தக்கூடும்,

ைட்டுவை

ைட்டுப்பாட்கட

வைலும்

இருக்கும்.

அல்ைது ைண் கைன்ஸ் நகடமுகறைள்.

ைாப்பீடானது

எ.ைா.

ைண்புகர

ஊ) தள்ளுபடிைள்
அபாயம்

சாதைைானதாை

இருந்தால்

குகறவான

விைிதங்ைள்

விதிக்ைப்படுைின்றன அல்ைது சாதாரண ப்ரீைியத்தில் தள்ளுபடி
வழங்ைப்படுைின்றது.

தீ விபத்துக் ைாப்பீட்டில் ஆபத்து வைம்பாட்டுக்குப் பங்ைளிப்பதில்
பின்வரும் அம்சங்ைள் ைருத்தில் கைாள்ளப்படுைின்றன.
i.

வளாைங்ைளுக்குள்
நிறுவுதல்

நீர்

கதளிக்கும்

ii. வளாைத்துக்குள் நீர்க்குழாய் நிறுவுதல்
iii. வாளி,

கையடக்ை

தீயகணப்பான்ைள்

ைருவி

அகைப்பு

ைற்றும்

ஆளியக்ை

தீயகணப்பு பம்புைள் ஆைியவற்கற உள்ளடக்ைிய கையால்
இயக்கும் உபைரணங்ைகள நிறுவுதல்

iv. தானியங்கு தீ விபத்து அைாரம் நிறுவுதல்
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உதாரணம்
வாைனக் ைாப்பீட்டின்

ைீ ழ்,

பக்ை-வண்டி

வைாட்டார்

கசக்ைிள்

இகணக்ைப்பட்ட

எப்கபாழுதுவை
நிகையிவைவய

பயன்படுத்தப்பட்டால் ப்ரீைியத்தில் தள்ளுபடி வழங்ைப்படுைின்றது,
ஏகனனில்

இந்த

அம்சம்

நிகைப்புத்தன்கைகயக்

கைாடுப்பதால்

நிகைகய குகறக்ைின்றது.

வாைனத்துக்கு
இது

அதிை

அபாய

ஏற்படும்

ைப்பல் ைாப்பீட்டில், ைாப்பீட்டு நிறுவனம் “முழு பாரம்” ஏற்றிய
கைாள்ைைனுக்ைான ப்ரீைியத்தில் தள்ளுபடி வழங்குவது குறித்துப்
பரிசீைிக்கும், ஏகனனில் இது திருட்டு அல்ைது பற்றாக்குகறக்ைான
நிைழ்விகனக் குகறக்ைின்றது.

குழு

தனிநபர்

நிறுவனத்தின்

குகைக்ைக்கூடிய
வழங்ைப்படும்.

விபத்துக்

நிர்வாை

கபரிய

ைாப்பீட்டின்

ைீ ழ்,

சவகலகயகயயும்

குழுவின்

ைாப்பீட்டு

கேலகவயும்

ைாப்பீட்டுக்கு

தள்ளுபடி

எ) ஈடுக்சைாராகம சபானஸ் (NCB)
கபறக்கூடிய அதிைபட்ச வபானஸ் வரம்புக்குட்பட்டு, ஒவ்கவாரு

ஈடுக்வைாரல் இல்ைாத புதுப்பித்தல் வருடத்துக்கும் குறிப்பிட்ட
சதவதம்
ீ

குழுவுக்கும்

வபானஸாை
உரித்தான

புதுப்பித்தைின்வபாது

வழங்ைப்படுைின்றது.

ஈடுக்வைாரல்

ைட்டும்

இது

விைிதத்கதப்

கைாத்த

முழுக்

கபாறுத்து,

ப்ரீைியத்தின்

தள்ளுபடி என்ற வழியில் அனுைதிக்ைப்படுைின்றது.

ைீ து

ஈடுக்சைாராகம சபானஸ் என்பது ஏற்பளிப்பு அனுபவத்கத
சமம்படுத்துவதற்ைான வலிகமயான உத்தி ஆகும், சமலும்
இது

விைிதம்

பகுதிகய

உருவாக்ைல்

முகைைளின்

உருவாக்குைின்ைது.

நிறுவனத்தில்

கநறிமுகற

இந்த

சார்ந்த

ஒருங்ைிகணந்த

வபானஸ்

அபாயத்தின்

ைாப்பீட்டு

ைாரணிகய

அங்ைீ ைரிக்ைின்றது. இது வாைனக் ைாப்பீட்டில் உள்ளது வபான்று
சிறந்த

அல்ைது

ஓட்டுநர்

அவருகடய

திறன்ைகளக்

கைடிைிகளய்ம்

ைகடப்பிடிப்பதன்

பாைிசிைளில்

உடல்நைத்கத

சிறந்த

மூைவைா

உள்ளதுவபான்று
முகறயில்
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ைவனித்துக்கைாள்வதன்

மூைவைா

ஈடுக்வைாரல்ைகள

பாைிசிதாரர்

பதிவு

கசய்யாததற்க்ைாை

கவகுைதியளிக்ைின்றது.
ஏ) ைாப்பீட்கட மறுத்தல்
கதாடர்புகடய

உடல்சார்

வைாசைானதாை

இருந்தால்,

இயைாததாைவும்
தங்ைளுகடய
அறிவு

இன்னல்

ைணிசைான

அபாயம்

ைறுக்ைப்பட்டதாைவும்

ைடந்தைாை

ைற்றும்

ஆைியவற்றின்

இழப்பு

ஒட்டுகைாத்த

அடிப்பகடயில்

ைாப்பீடு

அளவுக்கு
கசய்ய

ஆைின்றது.

அனுபவம்,

அபாயங்ைளின்

ைாப்பீடு

அளிப்பவர்ைள்

ஏற்பளிப்பு

கைாள்கை

ஒவ்கவாரு வகை ைாப்பீட்டு வகைக்கும் ைறுக்ைப்பட வவண்டிய
அபாயங்ைளின் பட்டியகை முகறப்படுத்தியுள்ளது.
4. கநைிமுகைோர் இன்னல்
கநறிமுகறசார் இன்னல் பின்வரும் வழிைளில் எழக்கூடும்:
அ) சநர்கமயின்கம
வைாசைான
உதாரணம்,
இழப்கப

கநறிமுகறசார்
ஒரு

உரிகைக்வைாரகை

ஏற்படுத்தக்கூடிய

வநாக்ைத்துடன்
எடுப்பதாகும்.

இன்னலுக்ைான

ைாப்பீடு

ஒரு

அல்ைது

வைாசைான

வசூைிப்பதற்ைாை
உருவாக்கும்

கசய்துகைாள்பவர்

வநர்கையான

பாைிசிதாரர்

ஒரு

ஆழ்ந்த

ைாப்பீட்கட
கூட

நிதி

கநருக்ைடியில் இருக்கும்வபாது இழப்கப கபாய்யாைி உருவாக்ைி
பணம் கபற விரும்பைாம்.
ஆ) ைவனமின்கம
இழப்கபப்

பற்றிய

ைவனைின்கைக்ைான

ஒரு

அக்ைகறயின்கை

எடுத்துக்ைாட்டாகும்.

என்பது

ைாப்பீடு

இருப்பதன் ைாரணைாை, ைாப்பீடு கசய்துகைாண்டவர் ைாப்பீட்டுச்
கசாத்தின்

ைீ து

ைவனக்குகறவான

பின்பற்ற முயைக்கூடும்.
கசாத்தின்

ைீ து

ைாப்பீடு

அணுகுமுகறகயப்

கசய்யாைைிருந்தால்,

ைதிநுட்பைான

ைற்றும் நியாயைான ஒருவருக்கு உள்ளகதப் வபான்வற, அவத
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ைவனத்கத

ைாப்பீட்டு

கசய்தவர்

பின்பற்றவில்கை

கநறிமுகறசார் இன்னல் ைனநிகறவற்றதாை இருக்கும்.

எனில்

இ) கதாழில்துகைத் கதாடர்புைள்
முதைாளி-கதாழிைாளர்

உறவுமுகற

வைாசைான

கநறிமுகறசார் இன்னைின் ஒரு கூறாை ஈடுபடக்கூடும்.
ஈ) தவைான ஈடுக்சைாரல்ைள்
இந்த

வகையான

நிைழும்வபாது

கநறிமுகறசார்

எழுைின்றது.

இன்னல்

ைாப்பீடு

ஈடுக்வைாரல்

கபற்ற

ஒருவர்

வவண்டுகைன்வற ஒரு இழப்கப ஏற்படுத்த ைாட்டார், ஆனால்
ஒரு

இழப்பு

உணர்வு

ஏற்படும்வபாது

இல்ைாைல்

அவர்

இழப்பீட்டுக்

நியாயைற்ற

கைாள்கை

முகறயில்

பற்றிய
அதிை

அளவு கதாகைகயக் வைட்ை முயற்சிக்ைக்கூடும்.
உதாரணம்
அத்தகைய
தனிநபர்

கநறிமுகறசார்

விபத்துக்

ைாப்பீட்டில்

இன்னலுக்ைான
எழுைின்றன,

உதாரணங்ைள்

இங்கு

உரிகை

வைாருபவர், ைாயத்தின் இயல்பினால் தீர்ைானிக்ைப்பட்டகத விட
அதிை

பைன்ைகளப்

கபறுவதற்ைாை

அவருகடய

இயைாகைக்

ைாைத்கத நீட்டிக்ை முகனயக்கூடும்.

வாைனக்

ைாப்பீட்டு

ஈடுக்சைாரல்ைளில்,

ைாப்பீடு

கபற்ைவர்

சேதமகடந்த பாைங்ைகள திருப்திைரமாை பழுதுபார்க்ை முடியும்
நிகலயில்

ைாரணமற்ை

மாற்றுவதற்கு

முகையில்

வற்புறுத்தினாசலா,

புதிய

அல்லது

பாைங்ைகள

விபத்துச்

சேதத்துடன் கதாடர்பில்லாத குைிப்பிட்ட பழுதுபார்ப்புைகளசயா
அல்லது

பாைங்ைள்

மாற்றுதகலசயா

அத்தகைய ஒரு இன்னல் எழக்கூடும்.

சமற்கைாண்டாசலா

இகணந்து கசலுத்துதல், ைழிவுத் கதாகைைள், துகண-வரம்புைள்
ைற்றும் உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் ஈடுக்வைாரைற்ற வபானஸ் வபான்ற

ஊக்ைத்கதாகைைகள வழங்குதல் என்பன வபான்ற நுட்பங்ைகளப்
பயன்படுத்தி கநறிமுகறசார் இன்னகைக் குகறக்ை முடியும்.
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தைவல்
i.

இகணந்து கேலுத்துதல்

ைாப்பீடு கசய்யப்பட்டுள்ள நிைழ்வு ஏற்படும்வபாது, பை உடல்நை

பாைிசிைளில் ைாப்பீடு கசய்தவர் ைாப்பீட்டு இழப்பின் ஒரு பகுதிகய
பைிர்ந்துகைாள்ள
ைற்றும்

வவண்டும்.

எ.ைா.

ைாப்பீட்டு

இகணந்து-கசலுத்துதலுக்ைான

ைாப்பீடு கசய்தவர் ரூ. 2000 கசலுத்துைிறார்.

ரூ. 20000

இழப்பு

கதாகை

10%

எனில்,

ii. துகண-வரம்புைள்
ைிகைப்படுத்தப்பட்ட

பில்ைகள

சரிபார்ப்பதற்ைாை

ைாப்பீடு

அளிப்பவர் அகறச் கசைவுைள், அறுகவச்சிைிச்கச நகடமுகறைள்
அல்ைது

ைருத்துவர்

ைட்டணம்

தனித்தனி வரம்புைகள

வபான்ற

ஒவ்கவான்றுக்கும்

நிர்ணயிக்ைக்கூடும்.

iii. ைழிவுத் கதாகைைள்
இது

ைிகையளவு

அளிப்பவர்
ைாப்பீடு
ஆகும்,
10,000

எனவும்

ஈடுக்வைாரல்

கபற்றவர்

ஈடுக்

ஒவ்கவான்றுக்கும்

கதாகைகய

கதாடக்ைத்தில்

எடுத்துக்ைாட்டாை,
எனில்,

அகழக்ைப்படுைின்றது,

ஒரு

ைாப்பீடு

ைாப்பீ டு

கசலுத்தவவண்டிய

பாைிசியில்

கபற்றவர்

கேய்பவரின்
ைாப்பீ ட்டு

ைாப்பீடு

முன்பு

கதாகை

ைழிவுத்கதாகை
ைாப்பீட்டு

முதைில்

கநைிமுகைோர்

ேந்சதைிக்ைப்படும்சபாது,
முன்கமாழிவுைகள

கசலுத்துவதற்கு

வைாரப்பட்ட

கசலுத்துைிறார்.

இது

ரூ.

ரூ.

இழப்பு
1000

இன்னல்

முைவர்

அத்தகைய

நிறுவனத்துக்கு

பரிந்துகர

கேய்யக்கூடாது அல்லது கைாண்டுவரக் கூடாது. சமலும், அவர்

அத்தகைய பிரச்ேிகனைகள ைாப்பீ டு நிறுவன அதிைாரிைளிடம்
கதரிவிக்ை சவண்டும்.

5. குறுைிய ைால அளவுைள்
வழக்ைைாை, ப்ரீைியம் விைிதங்ைள் பன்னிரண்டு ைாத ைாைத்துக்கு
குறிப்பிடப்படுைின்றன.
எடுக்ைப்பட்டால்,

குறுைிய

அதற்ைான

ப்ரீைியம்

ைாைத்துக்கு
குறுைிய

ைாை

பாைிசி

அளவு

எனப்படும் சிறப்பு அளவுக்வைற்ப வசூைிக்ைப்படுைின்றது.
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அந்த

அளவுவைாகைப்

கசலுத்த

வவண்டிய

கபாறுத்து,

ப்ரீைியம்

குறுைிய

ைாைக்

விைித

ைாப்பீட்டுக்கு

அடிப்பகடயில்

இல்ைாைைிருப்பகத நாம் ைவனிக்ைைாம்
குறுைிய ைால அளவுைளுக்ைான சதகவ
அ)

12

ைாத

இருந்தாலும்,
விைிதங்ைள்

ைாைைாை
பாைிசி

இருந்தாலும்

வழங்குவதில்

ைிட்டத்தட்ட

குறுைிய

ஏற்படும்

ைாைைாை

கசைவுைளின்

ஒவரைாதிரியாை இருப்பதால்

விைிதங்ைள் பயன்படுத்தப்படுைின்றன.

இந்த

ஆ) வைலும், வருடாந்திர பாைிசிக்கு வருடம் ஒருமுகற ைட்டுவை
புதுப்பித்தால்

வபாதுைானது,

ைாப்பீடுைகள

அடிக்ைடி

விைிதாச்சார

ப்ரீைியம்

கசய்பவர்ைள்

குறுைிய

ப்ரீைியங்ைகள
ஏற்படும்.

இ) அவதாடு,

அவதசையம்

புதுப்பிக்ை

ைாைப்

ைாப்பீடு

பாைிசிைகளவய

கசலுத்த

ைாப்பீடுைள்

பருவைாைக்

ைாை

வவண்டியுள்ளது.

அனுைதிக்ைப்பட்டால்,

தவகணைளில்

சிை

குறுைிய

எடுத்து,

வநரிடும்

வபாக்கு

ைாப்பீடுைளாகும்,

அவற்றுக்ைான அபாயம் அந்தப் பருவத்தின்வபாது அதிைைாை
இருக்கும். சிை சையங்ைளில் அபாயம் அதிைைாை இருக்கும்
ைாைங்ைளில்
ைாப்பீட்டு

ைாப்பீடுைள்

எடுக்ைப்படுைின்றன,

நிறுவனங்ைளுக்ைிகடவயயான

அதனால்

வதர்ந்கதடுத்தல்

நகடகபறுைின்றது. ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு இகடயிைான
அத்தகைய வதர்ந்கதடுப்பிகனத் தடுப்பதற்ைாை குறுைிய ைாை
அளகவைள்
வருடாந்திர

உருவாக்ைப்பட்டுள்ளன.

ைாப்பீட்கட

இரத்து

ைாப்பீடு

கபற்றவர்

கசய்யும்வபாதும்

அகவ

கபாருந்துைின்றன.
6. குகைந்தபட்ே ப்ரீமியம்
இது

ஒவ்கவாரு

பாைிசியின்

ைீ ழும்

பாைிசி

வழங்குவதற்ைான

நிர்வாைச் கசைவுைகள உள்ளடக்ைிய குகறந்தபட்ச ப்ரீைியத்கத
விதிக்ைக்கூடிய ஒரு நகடமுகற ஆகும்.
சுய-பரிட்கே 3
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கநறிமுகறசார்

இன்னகைக்

ைண்டறியும்வபாது

ஒரு

முைவர்

என்ன கசய்ய வவண்டுகைன எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது?
I.

முன்புவபாைவவ ைாப்பீட்கடத் கதாடர வவண்டும்

II. ைாப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு அகதத் கதரிவிக்ை வவண்டும்
III. ஈடுக்வைாரல்ைளில் பங்கு வைட்ை வவண்டும்

IV. ைண்டும் ைாணாைல் இருந்துவிட வவண்டும்

ைாப்பீட்டுத் கதாகை
இது

பாைிசி

நிபந்தகனயின்

ைீ ழ்

ஒரு

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

இழப்பீடு அளிக்ைக்கூடிய அதிைபட்சத் கதாகை ஆகும். இழப்பீட்டுத்
கதாகையின் வரம்கபத் வதர்ந்கதடுப்பதில் ஒரு ைாப்பீடு கபறுபவர்
ைிைவும்

ைவனைாை

உரிகைக்வைாரைின்

இருக்ை

வபாது

ஈட்டுத் கதாகை ஆகும்.
ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

வவண்டும்,

திரும்ப

இதுதான்

வழங்ைப்படும்

எப்கபாழுது

தீர்ைானிக்ைப்படுைின்றது, வைலும்

ஏகனனில்

ைாப்பீடு

இது

இந்தப்

அதிைபட்ச

கபறுபவரால்

பாைிசியின்

ைீ ழ்

உள்ள கபாறுப்பின் வரம்பாகும். இது பாைிசியின் ைீ ழ் ப்ரீைியத்கத
அகடவதற்குப்

பயன்படுத்தப்படும்

ஆகும்.

விைிதத்துக்ைான

கதாகை

அது கசாத்தின் உண்கையான ைதிப்புக்ைான பிரதிநிதியாை இருக்ை
வவண்டும். ைிகைக் ைாப்பீடாை இருந்தால், ைாப்பீடு அளிப்பவர் எந்தப்
பைனும் கபற முடியாது, வைலும் அது ஒரு குகறக் ைாப்பீடாை
இருந்தால், ஈடுக்வைாரல் விைிதாச்சார முகறயில் குகறைின்றது.
1. ைாப்பீட்டுத் கதாகைகய முடிவு கேய்தல்
ஒவ்கவாரு

வணிைப்

தீர்ைானிக்கும்வபாது
வவண்டிய

பிரிவின்
ைாப்பீடு

பின்வரும்

ைீ ழும்

ைாப்பீட்டுத்

கசய்பவருக்கு

ைருத்துக்ைளில்

கதாகைகயத்

ைனதில்

ஆவைாசகன

கைாள்ள

வழங்ை

வவண்டும்:
i)

தனிநபர்

விபத்துக்

வழங்ைப்படும்

கதாகையாைவவா

ைாப்பீ டு:

ைாப்பீட்டுத்

அல்ைது

ஒரு

கதாகை

ஒரு

ைாப்பீடு

நிறுவனத்தால்
நிகையான

கபறுபவரின்
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வருைானத்தின் அடிப்பகடயிலும் இருக்ைைாம். சிை ைாப்பீட்டு
நிறுவனங்ைள்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

இயைாகைக்கு

ைாப்பீடு

கபறுபவரின் ைாதாந்திர வருைானத்தின் 60 ைடங்கு அல்ைது

100 ைடங்குக்குச் சைைான பைகன கைாடுக்ைக்கூடும். அதிைபட்ச
அளவின்ைீ து

இருக்ைக்கூடும்.

உயர்ைட்ட

ஒவ்கவாரு

வரம்பு

அல்ைது

நிறுவனத்துக்கும்

‘முைடு’
இழப்பீட்டுத்

கதாகை வவறுபடக்கூடும். குழு தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீட்டுக்
கைாள்கைைளில்,

ைாப்பீடு

தனித்தனியாை

ைாப்பீட்டுத்

கைாள்ளைாம்

அல்ைது

கபறுபவர்

ைாப்பீடு

ஒவ்கவாருவருக்கும்

கதாகைகய
கபறும்

நிர்ணயித்துக்

நபருக்கு

வவண்டிய ஊதியங்ைளுடன் இகணக்ைப்படைாம்.

கசலுத்த
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ii)

உடல்நலக்

ைாப்பீடு:

வரம்புக்குள்

ைிகடக்ைின்றது.

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

அது

வயது

குறிப்பிட்ட
வரம்கபயும்

சார்ந்துள்ளது. எடுத்துக்ைாட்டாை 25-40 வயதுக் குழுவினருக்கு,
ைாப்பீட்டு நிறுவனம் 10 இைட்சம் அல்ைது அதற்கு அதிைைான

ைாப்பீட்டுத் கதாகைகய வழங்ைைாம், ைற்றும் 3 ைாதம் முதல்
5 வயது

வகர

உள்ள

வயதுக்

குழுவினருக்கு

வபாை ைாப்பீட்கட வழங்ைைாம்.
iii)

வாைனக் ைாப்பீ டு: வைாட்டார்
கபறுபவரின்

அறிவிக்ைப்பட்ட

கதாகையாை
இகத

வாைனக்

இருக்கும். அது

தற்வபாகதய

பட்டியைிடப்பட்டுள்ள
விதிமுகறைளில்
சதவதத்துடன்
ீ

ைாப்பீட்டில், ைாப்பீடு
[IDV]

ைதிப்பு

வாைனத்தின்

விகையுடன்

மூைம்

ஆகும்,

தயாரிப்பாளரின்

பரிந்துகரக்ைப்பட்டுள்ள

சரிகசய்வதன்

ைாப்பீட்டுத்

ைதிப்பு

வாைனத்தின்

விற்பகன

2 இைட்சம்

ஐஆர்டிஏ

வதய்ைானச்

கபறப்படுைின்றது.

தயாரிப்பாளரின் பட்டியைிடப்பட்ட விற்பகன விகை உள்ளூர்

தீர்கவைகள / வரிைகள உள்ளடக்ைியதாைவும், பதிவு ைற்றும்
ைாப்பீட்கட உள்ளடக்ைாததாைவும் இருக்கும்.

IDV = (தயாரிப்பாளரின் பட்டியைிடப்பட்ட விற்பகன விகை –
வதய்ைானம்)

+

(பட்டியைிடப்பட்ட

விற்பகன

விகையில்

உள்ளடங்ைாத உதிரிபாைங்ைள் – வதய்ைானம்) ைற்றும் பதிவு
ைற்றும் ைாப்பீட்டுச் கசைவுைகள உள்ளடக்ைவில்கை.

உபவயாைத்தில் இல்ைாத அல்ைது 5 வருடங்ைளுக்கும் வைல்
வயதுகடய
ைாப்பீடு

வாைனங்ைளின்

IDV, ைாப்பீடு

கபறுபவருக்கும்

அளிப்பவருக்கும்

இகடவயயான

பரஸ்பர

ஒப்பந்தத்தின் மூைம் ைணக்ைிடப்படுைின்றது. வதய்ைானத்துக்கு
பதிைாை,

பகழய

நிகைகய

ைார்ைளின்

ைதிப்பீட்டாளர்ைள்,

IDVயானது

ைார்

வாைனத்தின்

விற்பகனயாளர்ைள்

வபான்றார் ைதிப்பிடுவதன் மூைம் கபறப்படுைின்றது.
IDV

என்பது

கைாத்த

ஒரு

இழப்பினால்

வாைனம்

திருடப்பட்டாவைா

பாதிக்ைப்பட்டாவைா

அல்ைது

கைாடுக்ைப்படும்
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இழப்பீட்டுத்

கதாகை

ஆகும்.

ைாரின்

IDVஐப்

அருைிலுள்ள

பரிந்துகரக்ைப்படுைின்றது.
கபறுபவருக்கு

5%

குகறப்பிகன

ைாப்பீடு

ைதிப்புக்கு

கபறுைாறு
ைாப்பீடு

முதல்

IDV

குகறவான

சந்கத

அளிப்பவர்ைள்

வரம்பு

10%

ைாப்பீடு

IDV

வகரயிைான

கபறுபவருக்கு

என்பது

ைிைவும்

வழங்குைின்றனர்.

குகறவான

ப்ரீைியத்துக்கு

ைாரணைாைின்றது.
iv)

தீ விபத்துக் ைாப்பீடு
தீ

விபத்துக்

ைாப்பீட்டில்

ைட்டிடங்ைள்

/ கதாழிற்சாகை

பாைங்ைளின்

சந்கத

ைீ ளைர்த்துகை

ைாப்பீட்டுத்

இயந்திரங்ைள்

ைதிப்பின்

நிர்ணயிக்ைப்படுைின்றன.

கதாகையானது

ைதிப்பின்

ைற்றும்

அடிப்பகடயிவைா

உதிரி

அல்ைது

அடிப்பகடயிவைா

உள்ளடக்ைங்ைளுக்கு

அவற்றின்

சந்கத ைதிப்பின் அடிப்பகடயில் ைாப்பீடு வழங்ைப்படுைின்றது,
இது

அந்தப்

கபாருளின்

ைழிப்பதற்குச் சைைாகும்.
v)

விகையிைிருந்து

ேரக்ைிருப்புக் ைாப்பீடு
சரக்ைிருப்புைகளப்
என்பது

அவற்றின்

வசதமுற்ற

சரக்குைகள

கபாறுத்தவகர,
சந்கத

கதாகை

ைதிப்பாகும்.

இழப்புக்குப்

வாங்குவதற்கு

ஆகும்

மூைப்கபாருட்ைகள
சந்கதயில்

ைாப்பீட்டுத்

ைாற்றுவதற்ைாை,

ைாப்பீடு கபறுபவருக்கு ஈடாை வழங்ைப்படும்.
vi)

வதய்ைானத்கதக்

பிறகு

அந்தச்

கசைவு

ைப்பல் ேரக்கு ைாப்பீ டு
இது ஒரு ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட ைதிப்புகடய பாைிசி ஆகும்,

வைலும் ைாப்பீட்டுத் கதாகை என்பது ைாப்பீடு அளிப்பவருக்கும்
ைாப்பீடு

கபறுபவருக்கும்

இகடவய

சையத்தில்

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட

வழக்ைைாை

இது

கபாருட்ைளின்

ஒப்பந்தம்

கதாகையாை
கசைவுத்

ஏற்படும்

இருக்கும்.

கதாகை

+

ைட்டணம், அதாவது CIF ைதிப்பு ஆைியவற்கறக் கைாண்டதாை
இருக்கும்.
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vii)

ைப்பல் தளக் ைாப்பீ டு (Marine hull)
ைப்பல் ைட்டுைானக் ைாப்பீட்டில், ைாப்பீட்டுத் கதாகை என்பது
ைாப்பீடு அளிப்பவருக்கும் ைாப்பீடு கபறுபவருக்கும் இகடவய
ஒப்பந்தம்

ஏற்படும்

கதாகையாகும்.

இந்த

சையத்தில்

ைதிப்பு

ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட
சான்றளிக்ைப்பட்ட

ைதிப்பீட்டாளர் ைட்டுைானத்தின் / ைப்பைின் ஆய்வுக்குப் பிறகு
நிர்ணயிக்கும் கதாகையாை இருக்கும்.
viii)

ைடப்பாடுக் ைாப்பீ டு
ைடப்பாடு
என்பது

பாைிைகளப்

கவளிப்பாட்டின்

அடிப்பகடயில்
கவளிப்பாடு

கசைவுைளும்
இருக்கும்.

கபாறுத்தவகர, ைாப்பீட்டுத்
அளவு, நிைப்பரப்பு

கதாழில்துகற

ஆகும்.

கூடுதைான

ஈடுக்வைாரல்

ைாப்பீட்டுத்

அளவுருக்ைளின்

அைகுைளின்
சட்டக்

இழப்பீட்டின்

ைடப்பாடின்

ஒரு

ைாப்பீடு

தீர்ைானிக்ைப்படுைின்றது.

ஆைியவற்றின்

ைட்டணங்ைளும்

கதாகையானது

அடிப்பகடயில்

கதாகை

பகுதியாை

வைற்ைண்ட

கபறுபவரால்

சுய-பரிட்கே 4
ஒரு

ைருத்துவரிடம்,

ஈடுக்வைாரல்ைளிைிருந்து

அவருக்கு

எதிராை

அவகரப்

பாதுைாப்பதற்ைான

ைாப்பீட்டுத் திட்டத்கதப் பரிந்துகரக்ைவும்.
I.

ைவனக்குகறவுக்ைான
ஒரு

தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீடு

II. ைடப்பாடுக் ைாப்பீடு

III. ைப்பல் ைட்டுைானக் ைாப்பீடு
IV. உடல்நைக் ைாப்பீடு
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சுருக்ைம்
1. அபாயங்ைகள

வகைப்படுத்தி, அகவ

எந்த

வகையின்

ைீ ழ்

வருைின்றன என்பகதத் தீர்ைானிக்கும் கசயல்முகற விைிதம்
உருவாக்குதலுக்கு முக்ைியைானதாகும்.

2. ஏற்பளிப்பு

என்பது

ஏற்ைத்தக்ைதா
விைிதம்,

ைாப்பீட்டுப்

ஒரு

ைாப்பீட்டுக்கு

என்பகதயும்,

விதிமுகறைள்
பாதுைாப்கப

அவ்வாறு

ைற்றும்

வழங்ைப்பட்ட

வழங்ைினால்,

நிபந்தகனைளின்

ஏற்றுக்கைாள்ளைாம்

என்பது

கைாடுக்ைப்பட்ட

ைாப்பீட்டு

என்ன
ைீ ழ்

என்பகதயும்

தீர்ைானிக்கும் கசயல்முகற ஆகும்.
3. விைிதம்

அபாயம்

அைைின்

விகை

ஆகும்.
4. விைிதம்
விகை

உருவாக்குதைின்

தகுதியானதாைவும்

அடிப்பகட

வநாக்ைம்

நியாயைானதாைவும்

ைாப்பீட்டின்
இருப்பகத

உறுதிப்படுத்துதல் ஆகும்.
5. கசைவினங்ைள், ஒதுக்ைீ டுைள் ைற்றும் இைாபம் ஆைியவற்றுக்கு

வழங்குவதற்ைாை குறிப்பிட்ட சதவதங்ைகளச்
ீ
வசர்ப்பதன் மூைம்

‘முழு ப்ரீைியம்’ கபாருத்தைான முகறயில் ஏற்றப்படுைின்றது
அல்ைது அதிைரிக்ைப்படுைின்றது.
6. ைாப்பீட்டு
ஒரு

கைாழியில்

ஆபத்தினால்

உருவாக்ைக்கூடிய
அல்ைது

இன்னல்

என்ற

கசால்

கைாடுக்ைப்பட்ட

அழிக்ைக்கூடிய

நிகைகைைள்

விகளயக்கூடிய
அல்ைது

அம்சங்ைள்

இழப்புக்ைான

அல்ைது

வாய்ப்கப

சிறப்பியல்புைகளக்

குறிப்பிடுைின்றது.
7. ைழிவுைகள / உபரி உட்பிரிவுைகள வைியுறுத்துவதன் வநாக்ைம்
சிறிய ஈடுக்வைாரல்ைகள நீக்குதல் ஆகும்.

8. ஈடுக்வைாராகை

வபானஸ்

என்பது

ஏற்பளிப்பு

அனுபவத்கத

வைம்படுத்துவதற்ைான வைிகையான உத்தி ஆகும், வைலும் இது
விைிதம் உருவாக்ைல் முகறைளின் ஒருங்ைிகணந்த பகுதிகய
உருவாக்குைின்றது.
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9. ைாப்பீட்டுத் கதாகை என்பது பாைிசி நிபந்தகனயின் ைீ ழ் ஒரு
ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

இழப்பீடு

அளிக்ைக்கூடிய

அதிைபட்சத்

கதாகை ஆகும்.
முக்ைிய வார்த்கதைள்
i)

ஏற்பளிப்பு

ii) விைிதம் உருவாக்குதல்
iii) உடல் சார் இன்னல்ைள்

iv) கநறிமுகறசார் இன்னல்ைள்
v) இழப்பீடு

vi) இைாபம்

vii) ப்ரீைியம் ஏற்றுதல்
viii) ஈட்டுறுதிைள்
ix) ைழிவுைள்

x) ைிகைைள்
சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
அபாயத்தின்

சாத்தியக்கூறு

ைற்றும்

தீவிரத்தன்கை

ைாப்பீட்டு

விைிதம் உருவாக்குதகைப் பாதிக்ைிறது.
பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
முழு ப்ரீைியம் இழப்புைளுக்கு ைட்டுவை கசலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு
ப்ரீைியம் வபாதுைான அளவுக்கு கபரியதாை உள்ளது ைற்றும் இதில்
நிர்வாைச் கசைவுைள் அல்ைது இைாபம் வசர்க்ைப்படுவதில்கை.

பதில் 3
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
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கநறிமுகறசார்

இன்னகைக்

ைண்டறியும்வபாது

ஒரு

முைவர்

ைாப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு அகதத் கதரிவிக்ை வவண்டும்
பதில் 4
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.

ைடப்பாடு

ைாப்பீடு

ஒரு

ைவனக்குகைவுக்ைான
முடியும்.

மருத்துவகர

அவருக்கு

ஈடுக்சைாரல்ைளிலிருந்து

எதிராை

பாதுைாக்ை

சுய-சதர்வு சைள்விைள்
சைள்வி 1
அபாயத்கத

ஏற்ைைாைா

அல்ைது

வவண்டாைா

என்பகத

தீர்ைானிப்பது.
i. ைாப்பீடு கபறுபவர்
ii. ஏற்பாளர்

iii. முைவர்

iv. அளவாய்வாளர்

சைள்வி 2
_____________ என்பது கைாடுக்ைப்பட்ட ைாப்பீட்டு அைைின் விகை
ஆைிறது.

i. விைிதம்
i. ப்ரீைியம்

ii. ைாப்பீட்டுத் கதாகை
iii. வபானஸ்
சைள்வி 3
___________ என்பது ைாப்பீட்டு நிறுவனம் ஈடுக்வைாரும் ஒருவருக்கு
வழங்கும் இழப்பீடின் அதிைபட்ச அளவாை உள்ளது .
i. ைாப்பீட்டுத் கதாகை
ii. ப்ரீைியம்

iii. கரடர்

iv. ைாபங்ைள்

சைள்வி 4
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______________

என்பது

ஏற்பாளருக்கு

ைாப்பீட்டு

தைவலுக்ைான

ஆதாரம் இல்கை.
i. முன்கைாழிபவரின் வருடாந்திர ைணக்கு விவரங்ைள்
ii. கசாத்தின் அபாயத்கத ஏற்கும் முன்பு கசய்யப்பட்ட ஆய்வு

iii. முன்கைாழிவு படிவம்

iv. ைாப்பீட்டாளின் பதிவு சான்றிதழ்

சைள்வி 5
இன்னல்ைள் என்பகவ:
i. இழப்புக்ைளின் தாக்ைத்கத அதிைரிக்கும்

ைாரணிைள்

ii. இழப்பு அதிர்கவண்கண அதிைரிக்ைின்ற ைாரணிைள்

iii. இழப்புக்ைளின் தாக்ைம் ைற்றும் தீவிரத்தன்கைகய அதிைரிக்கும்
ைாரணிைள்

iv. இழப்புக்ைள்
ைாரணிைள்

தாக்ைம்

ைற்றும்

தீவிரத்தன்கைகய

குகறக்கும்

சைள்வி 6
பின்வருவதில் எது சரியானது?
உடல்சார் இன்னல்ைள் :
i. விைிதம் உருவாக்குதலுக்கு முக்ைியைானதில்கை

ii. சரியாை ைணக்ைிட முடியாது

iii. இருப்புநிகை ஏடிைிருந்து ைணக்ைிட முடியும்
iv. ஒரு

முன்கைாழிவு

படிவத்தில்

உறுதிப்படுத்த முடியும்

தரப்பட்ட

தைவகை

கவத்து

சைள்வி 7
வாைன ைாப்பீடு உத்தரவாதங்ைளில் ஒன்று:
i. வாைனத்கத தினசரி ைழுவ வவண்டும்
ii. வாைனத்கத வவை-வசாதகனக்கு பயன்படுத்த கூடாது

iii. வாைனம்

தனிப்பட்ட

பயன்பாட்டிற்கு

சுைப்பதற்ைாை பயன்படுத்த கூடாது

சாைான்ைகள

iv. வாைனம் நாள் ஒன்றுக்கு 200-ற்கு வைற்பட்ட ைிைீ -க்கு வைல்
ஓடக் கூடாது

சைள்வி 8
ைழிவுத்கதாகை உட்பிரிவுைளின் வநாக்ைம்:
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i. ஈடு கைாடுப்பகத தவிர்ப்பது
ii. சிறிய ஈடுக்வைாரிக்கைைள் பணம் தருவகத அைற்றுவது

iii. பாைிசிதாரகர கதாந்தரவு கசய்வது
iv. ப்ரீைியத்கத அதிைரிப்பது

சைள்வி 9
வளாைத்தில் நீர் கதளிக்கும் ைருவி அகைப்கப நிறுவுதல்:
i. அபாயத்கத அதிைரிக்ைிறது
ii. அபாயத்கத குகறக்ைிறது

iii. அபாயத்கத அதிைரிப்பதும் இல்கை, குகறப்பதும் இல்கை
iv. வஞ்சிக்கும் அபாயத்கத அதிைரிக்ைிறது

சைள்வி 10
வாைன

ைாப்பீடில்

அடங்குவது :

ைாப்பீடு

கபறுபவர்

அறிவிக்கும்

ைதிப்பில்

i. பதிவு
ii. உற்பத்தியாளர் கைாள்விகை

iii. உற்பத்தியாளர் விற்பகன விகை
iv. தன்னிச்கசயான விகைப் பகுதி

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
அபாயத்கத ஏற்ைைாைா அல்ைது வவண்டாைா என்பகத ஏற்பாளர்
தீர்ைானிக்ைிறார்.
பதில் 2

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.

விைிதம் ைாப்பீட்டின் குறிப்பிட்ட அைைின் விகை ஆைிறது
பதில் 3
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

என்பது

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

ஈடுக்வைாரும்

ஒருவருக்கு வழங்கும் இழப்பீடின் அதிைபட்ச அளவாை உள்ளது
பதில் 4
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ைாப்பீட்டாளின் பதிவு சான்றிதழ் என்பது ஏற்பாளருக்கு ைாப்பீட்டு
தைவலுக்ைான

மூைம் இல்கை.

பதில் 5

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
இன்னல்ைள்

என்பகவ

இழப்புக்ைளின்

தீவிரத்தன்கைகய அதிைரிக்கும்

ைாரணிைள்

தாக்ைம்

ைற்றும்

பதில் 6
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
உடல்சார் இன்னல்ைகள ஒரு முன்கைாழிவு படிவத்தில் தரப்பட்ட
தைவகை கவத்து உறுதிப்படுத்த முடியும்
பதில் 7

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
வாைனத்கத

வவை-வசாதகனக்கு

பயன்படுத்த

வாைன ைாப்பீடு உத்தரவாதங்ைளில் ஒன்று
பதில் 8
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
சிறிய

ஈடுக்வைாரிக்கைைகள

அைற்றுவது

தான்

கூடாது

என்பது

ைழிவுத்கதாகை

உட்பிரிவுைளின் வநாக்ைம்
பதில் 9

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
வளாைத்தில்

நீர்

கதளிக்கும்

அபாயத்கத குகறக்ைிறது

ைருவி

அகைப்கப

நிறுவுதல்

அறிவிக்கும்

ைதிப்பில்

பதில் 10

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
வாைன

ைாப்பீடில்

ைாப்பீடு

கபறுபவர்

உற்பத்தியாளர் விற்பகன விகை அடங்குைிறது.
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அத்தியாயம் 14
தனிநபர் மற்றும் ேில்லகை ைாப்பீ டு

அத்தியாய அைிமுைம்
முந்கதய அத்தியாயங்ைளில் கபாதுக் ைாப்பீடு சார்ந்த பல்வவறு
ைருத்தாக்ைங்ைகளயும்

கைாள்கைைகளயும்

ைற்றுக்கைாண்வடாம்.

கபாது ைாப்பீட்டுத் திட்டங்ைள் பல்வவறு சந்கதைளிலும் பல்வவறு
வகைைளில்

வகைப்படுத்தப்படுைின்றன.

சிைர்

அவற்கறச்

கசாத்தாைவும், தற்கசயல் விபத்தாைவும் ைற்றும் ைடப்பாடாைவும்
வகைப்படுத்துைின்றனர்.

ைற்ற

இடங்ைளில்,

அகவ

தீ,

ைடல்

சார்ந்தது, வாைன ைற்றும் இதர என வகைப்படுத்தப்படுைின்றன.
இந்த

அத்தியாயத்தில்,

சில்ைகற

வாங்கும்

கபாது

ைாப்பீடு

திட்டங்ைளான தனிநபர் விபத்து, உடல்நைம், பயணம், வடு
ீ ைற்றும்
ைகட கவத்திருப்வபார் வபான்றகவ விவாதிக்ைப்படுைின்றன.

ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
அ. தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீடு
ஆ. உடல்நைக் ைாப்பீடு

இ. கவளிநாட்டு சுற்றுைா ைாப்பீடு

ஈ. வட்டுகடகையாளரின்
ீ
ைாப்பீடு
உ. ைகடக்ைாரர்ைளின் ைாப்பீடு
ஊ. வாைன ைாப்பீடு

இந்த அத்தியாயத்கதப் படித்து முடித்ததும், உங்ைளால்:
1. தனிநபர் விபத்துக்ைாப்பீட்டுத் திட்டத்திகன விளக்ை முடியும்
2. உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் திட்டத்திகனப் பற்றி உகரயாட முடியும்
3. சுற்றுைா
முடியும்

ைாப்பீட்டிற்ைான

முன்கைாழிவிகனத்

தயாரிக்ை
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4. வட்டுகடகையாளரின்
ீ
ைாப்பீட்டுத் திட்டத்கத விவரிக்ைமுடியும்
5. ைகட ைாப்பீட்டிகனத் தயாரிக்ை முடியும்

6. வாைன ைாப்பீட்டிகனப் பற்றிப் வபச முடியும்
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அ

தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீடு

1. தனிநபர் ைாப்பீ டு என்ைால் என்ன?
ஒரு ைனிதரிடம் உள்ள ைிை முக்ைியைான கசாத்து அவருகடய
வாழ்கையாைவவ

இருக்கும்.

ஒரு

நபர்

வயதில்

கசய்யத்

கதாடங்ைி

உண்கையில்

ஒரு

வாழ்க்கைச் சுழற்சிகயக் ைடக்ைிறார். அப்வபாது, ஒரு குறிப்பிட்ட
நிவர்த்தி

வவகை

கசய்யவும்

சம்பாதிக்ைிறார்.

அன்றாடத்

எதிர்ைாைத்திற்ைாைச்

உடல்நைச்

வதகவைகள

வசைிக்ைவும்

சிகதவினாவைா

அல்ைது

பணம்

விபத்தின்

ைாரணைாைவவா திடீர் ைரணவைா அல்ைது ஊனவைா ஏற்பட்டால்,
அது

ஒருவரின்

அல்ைது

வருைானத்கத

கவகுவாைக்

குகறக்ைைாம்.

கசைவுைகள

அதிைரிக்ைைாம்.

சூழல்ைளுக்குத்

தீர்வளிக்கும்

கசல்வங்ைளும்

முழுகையாைப்

ைகரக்ைப்படைாம்.

வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.

பாதிக்ைைாம்

அது

சிைிச்கசக்ைான

அவருகடய

வசைிப்புைளும்

இந்த

வகையில்

வகையான

தனி

இழப்புச்

நபரின்

ைாப்பீடு

2. தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீ டு
கசய்தித்

வாசித்து

தாள்ைளில்

நம்முகடய

சிக்ைாததற்கு

சூழ்நிகையில்

நன்றி

ஒவ்கவாரு

நட்சத்திரத்தின்

கூறுைிவறாம்.

இருந்தால்

எதிர்விகளவுைகளப்

நாளும்

விபத்துக்ைள்

பைனால்

நாம்

நாம்

விபத்தில்

எப்வபாதாவது

அந்தச்

நடக்கும்

என்ற

என்ன

பற்றிச்

பற்றி

சிந்திக்ை

நாம்

வநரம்

ஒதுக்குவதில்கை. குடும்பத்திற்ைான வருைானத்கத ஈட்டுபவரின்
இறப்வபா அல்ைது விபத்வதா அக்குடும்பத்திற்கு ைடுகையான நிதிச்
சிக்ைல்ைகள

வருைானத்கத

ஏற்படுத்தைாம்.

அப்படிப்பட்ட

நிரந்தரைாைவவா

அல்ைது

நிைழ்வு

ஒருவரின்

தற்ைாைிைைாைவவா

முழுகையாைப் பாதிக்ைைாம் அல்ைது கவகுவாைக் குகறக்ைைாம்.
விபத்தின்

ைாரணைாை

ஏற்படும்

தீடிர்

இறப்பினாவைா

அல்ைது

ஊனத்தினாவைா ஏற்படும் நிதி இழப்புைளிைிருந்து தனிநபர் விபத்து
ைாப்பீடு, ைாப்பீடு கபறுபவகர பாதுைாக்ைிறது.

‘விபத்து’ என்ற வார்த்கதகய நாம் முதைில் புரிந்து கைாள்வவாம்.
ைாப்பீட்டுச் சூழைில் அதன் அர்த்தத்கதயும் புரிந்துகைாள்வவாம்.
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வகரயகை

விபத்து

என்பது

மற்றும்

கபாதுவாை

பார்க்ைத்தக்ை

எதிர்சநாக்ைாத
(எந்தவித

மற்றும்

உடல்நல

சேர்க்ைப்படுவதில்கல).

ஒரு

விதத்தில்

கவளி,

ஏற்படும்

எதிர்பாராத

ஒரு

நிைழ்கவக்

குகைசயா

இதன்

முரட்டுத்தனமான

அல்லது

ைாரணமாை,

திடீர்,

குைிக்ைிைது.

உடல்

சநாசயா
ைாயம்

ஏற்படுைிைது ஆனால் இதில் மனரீதியான, நரம்பியல் அல்லது
உணர்வுக்

சைாளாறுைசளா,

மனச்சோர்சவா

ைவகலசயா அடங்ைாது.

அல்லது

அதனால் உடல்நைக் குகறவின் ைாரணைாை ஏற்படும் இறப்பு இந்த
திட்ட வரம்புக்குள் வராது
அ)

தனிநபர்

விபத்துக்

ைாப்பீ டு

பாலிேி

எவற்கைக்

ைாப்பீ டு

கேய்ைிைது?
கபாதுவாை

தனிநபர்

தருபகவ:

விபத்துக்

(த.வி.)

ைாப்பீடு

பாதுைாப்பு

i. விபத்தின் ைாரணைாை ஏற்படும் இறப்பு

ii. நிரந்தர கைாத்த ஊனம்
iii. நிரந்தர பகுதி ஊனம்

iv. தற்ைாைிை கைாத்த ஊனம்
ைாப்பீடு

வழங்குபவர்ைள்

கபாதுவாைத்

வதகவயிகன

ஏற்படுத்தும் எதிர்பாரா நிைழ்வுைகளயும் அத்தகைய எதிர்பாரா
நிைழ்வுைளுக்கு

அளிக்ைத்தக்ை

திட்டங்ைகள

[ைாப்பீடு/பைன்ைளின்

அட்டவகணைகளவயா
அளிக்ைின்றனர்.

கதாகைைகளயும்

[ப்ரீைிய

எனவவ,

கைாண்ட

விைிதங்ைள்]

இந்த

விவரங்ைள்]

அகனத்து

அல்ைது

தயாரித்து

எதிர்பாராச்

சூழல்ைளுக்கும் குறிப்பிட்ட ைாப்புைகள அளிக்குைாறு வைட்பது
முன்கைாழிபவருக்கு

அவசியைற்றதாைிறது.

சிை

‘கூடுதல்’

ைாப்பீடுைள் சிைருக்குத் வதகவப்படைாம், ஆனால் சிைருக்குத்
வதகவயில்ைாைல்

இருக்ைைாம்.

முடிவுகசய்யப்படும்

கூடுதல்

மூைம்

அவசர

இந்த

கூடுதல்

ைாப்பீட்டு

ப்ரீைியம்ைகளச்

ைாப்பீடுைகள

ஊர்திக் (ambulance)

ஒருவர்

ைட்டணங்ைள்,

நிறுவனத்தால்

கசலுத்துவதன்

கபற

முடியும்.

குழந்கதைளுக்ைான
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ைல்வி

நிதி,

ைருத்துவச்

கசைவுைள்,

குடும்ப

வபாக்குவரத்து,

இறக்குைதி கசய்யப்படும் ைருந்துைள் ைற்றும் இறுதிச் சடங்குச்
கசைவுைள்

வபான்றகவ

இத்தகைய

உதாரணங்ைளாகும்.
சிை

குறிப்பிட்ட

வாடிக்கையாளர்

பிரிவினருக்கு

ைாப்பீடுைள் கபாருந்தும்.

கபாதுவாை, தனிநபர் ைாப்பீட்டு
வநரமும்

உைகைங்கும்

ைாப்பீடுைளுக்கு

வவறுசிை

பாைிசிைளின் ைாப்பு 24 ைணி

ைிகடக்கும்.

ைாப்பீடு

கபறுபவரின்

நுகழவு வயது 5 முதல் 80 ஆண்டுைளாைவவா, அல்ைது நிறுவன
விதிைளின்படி
ைாப்பிற்கு

கூடுதைாைவவா

ப்ரீைியம்

இருக்ைைாம்.

கூடுதைாைத்

கூடுதல்

வதகவப்படைாம்

இல்ைாைலும் இருக்ைைாம்.

வயது

அல்ைது

இத்தகை சிை விதிைகளப் புரிந்துகைாள்வவாம்
வகரயகை
iv. நிரந்தர

கமாத்த

கைாத்தைாை

ஊனம்

ஊனைாை

வாழ்க்கை

(PTD):

இருப்பது

எனப்

முழுவதும்

கபாருள்.

அதாவது,

அகனத்து கைைளும் ைால்ைளும் கசயைிழப்பது, புைன் ைரத்த
நிகை,

இரு

ைண்ைகளயும்

/

இரு

கைைகளயும்

/

இரு

ைால்ைகளயும் அல்ைது ஒரு கை ைற்றும் ஒரு ைண் ைற்றும்
ஒரு ைால் அல்ைது ஒரு கை ைற்றும் ஒரு ைால் இழப்பு.
v. நிரந்தர பகுதி ஊனம் (PPD):
ஊனைாை

இருப்பது

என்று

வாழ்க்கை முழுவதும் பகுதியளவு
கபாருள்.

எ.ைா.

விரல்ைள்,

விரல்ைள், விரல் எலும்புைள் வபான்றகவயின் இழப்பு.

ைால்

vi. தற்ைாலிை கமாத்த ஊனம் (TTD): சிை குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்கு
தற்ைாைிைைாை
ஊனப்பட்ட

கைாத்த

ஊனைாை

ைாைத்தில்

ஏற்படும்

இருப்பது

ஈடுைட்டுவது இந்தக் ைாப்பின் வநாக்ைம்.

இறப்புப்

பைனும்

ைற்றும்

நிரந்தர

எனப்

வருைான

கைாத்த

கபாருள்.

இழப்பிகன

ஊனமும் (PTD)

ைாப்பீட்டுத் கதாகைகய அளிப்பது சார்ந்ததாை இருக்கும்வபாது,
நிரந்தர

பகுதி

ஊனம்

(PPD) இருந்தால்,

இழப்பீடு

ைாப்பீட்டுத்
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கதாகையில்
இருக்கும்.
இழப்பீடு

தரப்படும்

குறிப்பிட்ட

வாராந்திர

என்றால்,

இழப்பீடு

குறிப்பிட்ட

விழுக்ைாடு

என்றால்,

ஒரு

வவறுபட்டு

வாரத்திற்ைான

கதாகை

இழப்பீடாை

வழங்ைவவண்டிய அதிைபட்ச வாரங்ைளின் எண்ணிக்கை என்பது
கபாருள். சிை ைாப்பீட்டாளர்ைள் குறிப்பிட்ட பைன்ைகள ைட்டுவை
அளிக்ைின்றனர்.

ஆ) கபாது விதிவிலக்குைள் (ைாப்பீ ட்டிற்கு உட்படாதகவ)
ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றின் ைாரணைாை ஊனைகடதல்:
i.

சுய ைாயப்படுத்துதல் அல்ைது தற்கைாகை;

ii. ைது அல்ைது வபாகதயினால் விபத்துக்குள்ளாவது;
iii. வபார் ைற்றும் அது சார்ந்த இடர்ைள்

iv. தீய வநாக்வைாடு சட்டத்திற்கும் எதிராைச் கசயல்படும்வபாது
இ) யார் இந்த ைாப்பீ ட்டு பாலிேிகய கபைலாம்?
இந்தியாவில் வாழும் எந்த ஒரு நபரும் அவர்ைளுக்ைளுக்கும்
ைற்றும்

சார்ந்திருக்கும்

குடும்ப

ைாப்பீகட எடுக்ைைாம்.

உறுப்பினர்ைளுக்வைா

இந்த

ைனித உயிருக்கு பண ைதிப்பிகனக் கைாடுப்பது ைடினைானது;

எனவவ, தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீட்டில் இழப்பீடுக் கைாள்கை
(principle of indemnity)
ைாப்பீடு

கபற்றவரின்

நிர்ணயிக்ைவும்

வநாக்ைங்ைளுக்ைாை

முழுகையாைப்
உயிருக்கு

ைனித

கபாருந்தாது.

ைாப்பீட்டுத்

உயிர்ைள்

எனினும்,

கதாகைகய
ைகறமுைைான

ைிகைைதிப்பிடப்படாைலும் இருக்ைவும் சிை

அளவுவைாள்ைகள கவத்துக் கைாள்வது நல்ைது.

இழந்த உயிர் அல்லது இழந்த கைைால் உறுப்பின் மதிப்பு
ைணக்ைிடப்படசவா
முடியாது

என்பதால்,

அல்லது

இழப்பீ டு

கைாடுக்ைப்படும்

அளிக்ைப்படசவா

கதாகை

'பலன்ைள்'

அல்லது 'இழப்பீ டு' என அகழக்ைப்படுைிைது.
ஈ) ஒரு தனிநபர் பாலிேியில் (PA) ைாப்பீ ட்டுத் கதாகை எவ்வாறு
உறுதி கேய்யப்படுைிைது?

நிறுவனத்தினால் அளிக்ைப்படும் கதாகை நிர்ணயிக்ைப்பட்ட ஒரு
கதாகையாை

இருக்ைைாம்,

உதாரணைாை

இறப்புக்கு

ரூ.

5
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ைட்சம் அல்ைது இரு ைால்ைளின் இழப்பிற்கு 2 ைட்சம். ைாப்பீடு
கபற்றவரின்

வருைானத்தின்

இருக்ைைாம்.

சிை

ைாப்பீட்டு

அடிப்பகடயிலும்

நிறுவனங்ைள்

அத்கதாகை

ஒரு

குறிப்பிட்ட

ஊனத்திற்கு ைாப்பீடு கபற்றவரின் ைாதாந்திர வருைானத்கதப்
வபால்

60

ைடங்கு

அல்ைது

100

ைடங்குக்கு

இகணயான

கதாகைகய அளிக்ைைாம். வவறு சிை நிறுவனங்ைள் அதற்குப்
பதில் வருடாந்திர வருைானத்கதப்வபால் 8 முதல் 10 ைடங்குத்
கதாகைகயக்

கைாடுக்ைைாம்.

அளிக்ைப்படும்

அதிைபட்ச

அளவிற்கும் ஒரு வரம்பு இருக்ைைாம். சார்ந்திருக்கும் குடும்ப
உறுப்பினர்ைளும் துகணவரும்

சார்ந்திருக்கும் குழந்கத / சார்ந்திருக்கும்

ைாப்பீடு

கபற

முடியும்

[அது

குறிப்பிட்ட விழுக்ைாடாைவும் நிர்ணயிக்ைப்படைாம்].
தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீட்டின் விதிைள்

ைாப்பீட்டின்

ைற்றும் இழப்பீடுைள்

நிறுவனத்திற்ைிகடயிலும், பாைிசிைளிகடயிலும் ைாறுபடைாம்.

பைன் தரும் பாைிசி என்பதால், தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீடுைள்
வழங்ைல்ைகள

ைவருவதில்கை.

ைாப்பீட்டாளர்ைளிடைிருந்து
பாைிசிைகள

இவ்வாறு,

ஒருவர்

வாங்ைியிருந்தால்,

ஒன்றுக்கு

விபத்தில்

பிபிடி, (PTD, PPD) ஈடுக்வைாரல்ைள்
ைீ ழும் கைாடுக்ைப்படைாம்.

கவவ்வவறு
வைற்பட்ட

இறந்தால்,

அகனத்துத்

பிடிடி,

திட்டங்ைளின்

உ) ப்ரீமியம்

வயது, குடும்ப உறுப்பினர்ைளின் எண்ணிக்கை ைற்றும் ைாப்பீடு
கபறுபவரின் கதாழில் வபான்ற பல்வவறு ைாரணிைகளச் சார்ந்து
ப்ரீைியக் ைணக்ைீ டு இருக்கும். எதிர் வநாக்கும் அபாயத்திகனப்
கபாறுத்து

அபாய

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்
ைருத்துவர்ைளும்

அளவு

1,

2

அல்ைது

வகைப்படுத்தப்படுைிறது.
அலுவைை

3

என

உதாரணைாை,

அதிைாரிைளும்

குகற

அபாயமுள்ளவர்ைளாைவும், ைட்டுைான தளத்தில் பணியாற்றும்
ஒருவர்

அதிை

ைருதப்படுைின்றனர்.

அபாயத்துக்கு

உள்ளாபவராைவும்

முக்ைியமானகவ
பாைிசியின் வநாக்ைத்கத விளக்கும் சிை விதிைள்:
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i.

ஓவர விபத்தின் ைாரணைாை கை இழப்பும் உயிரழப்பும் நடந்தால்,
ைாப்பீட்டாளர் கை இழப்புக்கு அல்ைாது, உயிரிழப்புக்வை இழப்பீடு
கதாகைகய அளிப்பார்.

ii. விபத்தின் ைாரணைாை தற்ைாைிை கைாத்த ஊனம் (TTD) ைற்றும்
நிரந்தர பகுதி ஊனம் (PPD) ஏற்பட்டால், இரு பைன்ைளுக்குள்

எது உயர்வானவதா அகதவய அளிப்பாவரயன்றி இரண்டுக்கும்
அளிக்ை ைாட்டார்.

iii. ஒவர ைாப்பீட்டுத் பாைிசியின்ைீ ழ் கவவ்வவறு விபத்துக்ைளுக்ைான
ஒன்றுக்கு

வைற்பட்ட

வைாரல்ைளுக்கு

இழப்பீட்டிகன

அளிக்ை

இயலுகைன்றாலும், நிறுவனத்தின் கைாத்த ைடப்பாடு ைாப்பீட்டுத்
கதாகையினால் ைட்டுப்படுத்தப்படுைிறது.
iv. ஈடுக்வைாரல்

சைர்ப்பிக்ைப்பட்ட

பின்னர்,

தற்ைாைிை

கைாத்த

ஊனத்திற்கு ஒவ்கவாரு வாரமும் இழப்பீடு அளிக்ைப்படுவதற்கு
பதிைாை, கைாத்தத் கதாகையாை அளிக்ைப்படும்.

ஊ) குழுவில் தனிநபர் விபத்து பாலிேி
ைாப்பீடு

அல்ைாத

ஒரு

கபாது

வநாக்ைத்திற்ைாை

தனிநபர்

விபத்துக் ைாப்பீடுைள் ஏற்கைனவவ உள்ள கபரிய குழுக்ைளுக்கும்
அளிக்ைப்படுைின்றன.
குழுக்ைளுக்கு

இது

ைாப்பீடு

இவர்ைளுக்குக்

ைாப்பு

இருக்ை வவண்டும்.
உதாரணைாை,
அல்ைாத

ஒரு

ஒரு

நிறுவனத்தின்

வநாக்ைத்திற்ைாை

அல்ைாதது.

அளிக்கும்

இந்தக்

ஒரு

கையம்

கதாழிைாளர்ைள்

ைாப்பீடு

உள்ளனர்.

திட்டத்தின்

நிர்வாைியாை பணி வழங்குபவர் உள்ளார்.

அத்தகைய குழு திட்டங்ைளில், கபாதுவாை ைாப்பீடு கபறுபவர்
பணி

வழங்குபவர்,

அதுவபான்ற

ஒரு

கவத்திருப்வபார்,

ஒரு

வங்ைி,

அகைப்பாகும்.

ஒரு

கதாழிைாளர்ைள்,

பதிவுகசய்யப்பட்ட

வபான்றவர்ைவள ைாப்பீடு கபறுபவர்ைளாவர்.
உதாரணைாை,

ஒரு

வங்ைி

சங்ைம்

தனது

அல்ைது
கவப்பு

உறுப்பினர்ைள்

அகனத்து

ைணக்கு

கவத்திருப்பவர்ைளுக்கும் ஒரு தனிநபர் ைாப்பீட்டுத் திட்டத்கத
எடுக்ைைாம்.
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குழுக் ைாப்பீட்டிற்கும், கபாதுவாை தனிநபர் ைாப்புைள் வபான்வற
ைாப்பு,

விைக்ைீ டுைள்,

ைாப்பீடுைளுக்கு

பை

வழிவகைைள்
ைாப்பீட்டாளர்ைள்

உள்ளன.
குழுவின்

குழுக்
அளகவப்

கபாறுத்து குழுச் சலுகைைகள வழங்குைின்றனர்.
சுய-பரீட்கே 12

விபத்து விஷயத்தில் ைீ ழ்க்ைாணும் கூற்றுைளுள் எது சரியானது?
கபாதுவாை

ஒரு

திடீர்,

எதிர்வநாக்கும்

ைற்றும்

ஒரு

II. கபாதுவாை

ஒரு

திடீர்,

எதிர்வநாக்ைாத

ைற்றும்

ஒரு

III. கபாதுவாை

ஒரு

திடீர்,

எதிர்வநாக்கும்

ைற்றும்

ஒரு

ைற்றும்

ஒரு

I.

எதிர்பார்க்ைாத நிைழ்வவ ஒரு விபத்து.
எதிர்பார்க்கும் நிைழ்வவ ஒரு விபத்து.
எதிர்பார்க்கும் நிைழ்வவ ஒரு விபத்து.

IV. கபாதுவாை

ஒரு

திடீர்,

எதிர்வநாக்ைாத

எதிர்பார்க்ைாத நிைழ்வவ ஒரு விபத்து.

ஆ உடல்நலக் ைாப்பீடு
ஒரு உடல்நைக் குகறபாவடா அல்ைது ஒரு ைாயவைா எற்பட்டு
அதன் ைாரணைாை ைாப்பீட்டிகன கபறுபவர் ைருத்துவைகனயில்

கபறும் ைருத்துவ சிைிச்கசக்கு ைாப்பீடு அளிப்பவர் ஏற்ைப்பட்ட ஒரு
ைாப்புத்

ைாப்பீடு

கதாகை

அளிக்ை

கபறுபவருக்கும்

சம்ைதிப்பதாை

இகடவய

ைாப்பீட்டாளருக்கும்

ஏற்படும்

ஒப்பந்தம்

உடல்நைக் ைாப்பீட்டிகன எளிகையாை வகரயறுக்ைைாம்.

என

நல்ை உடல்நைப் பராைரிப்பு என்பது ஒரு ைனித உரிகையாகும்.
அணுை எளியதும் சைாயைானதுைான உடல்நைப்

பராைரிப்பிகன

உறுதிப்படுத்துவதில் ஒவ்கவாருவரும் ஆர்வைாை உள்ளனர். சைீ ப
ைாைங்ைளில்

இந்தியாவில்

உடல்நைப்

பராைரிப்பு

ைிை

முக்ைிய

இடத்கதப் கபற்றுள்ளது. அதிைரித்த வருவாய், உடல்நை அக்ைகற,
விகை தாராளையம் ைற்றும் உடல்நைப் பராைரிப்பு நிதிவழங்ைைில்
தனியாரின்

அறிமுைம்

ஏற்படுத்தியுள்ளன.
வாழ்க்கைமுகற

வநாய்ைள்

வபான்றகவ
குறிப்பாை

இந்த

ைாற்றத்கத

இந்திய

நைரங்ைளில்

அதிைரித்துள்ளதால், வநாயுற்றிருப்பவதா அல்ைது ஒரு விபத்துக்கு
உள்ளாவவதா

கபரிய

அளவு

நிதிப்

பிரச்சகனகய

உருவாக்கும்
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என்பதால் ஒரு திறன்ைிக்ை உடல்நைக் ைாப்பீட்டின் வதகவயின்
முக்ைியத்துவம்
நவன
ீ

அதிைரித்து

வருைிறது.

ைருத்துவ

ைருத்துவைகனைள்

வசதிைகளயும்

அைக்ைட்டகைப்புைகளயும்

ைிைச்சிறந்த

வழங்ைினாலும்,

வநாயாளிைளிடைிருந்தும்

அதிை

ைிை

அதற்வைற்ப

அளவில்

ைட்டணமும்

வசூைிக்ைப்படுைிறது. கபரும் பணக்ைாரர்ைளுக்கு நல்ை உடல்நைப்
பராைரிப்பு

எளிதில்

இருக்கும்வபாது,
சிைிச்கசயின்

ைிகடப்பதாைவும்

சாதாரண

உயர்ந்து

உள்ளன.

கபாது

வரும்

சூழ்நிகைைளில்

உடல்நைக்

பராைரிப்புச்

கசைவுைளுக்கு

ைாற்று

ைாரணைாை

ைருத்துவைகனயில்

ைருவியாகும்.

ைாறிவருைிறது.

உடல்

ைக்ைளுக்கு

கசைவுைள்

இத்தகைய

உதவக்கூடிய

சைாயைானதுைாைவும்

உடல்நைக்

எட்டாக்

ைாப்பீவட

நிதி

ைாப்பீடு

ைருத்துவ

ைனியாைவவ
அவர்ைளுக்கு

ஆதாரைாை

நைக்குகறவு

அல்ைது

அனுைதிக்ைப்பட்டு

உடல்நைப்
வவைைாை

ைாயத்தின்

உடல்நைக்

ைாப்பீடு இல்ைாவிடில் அது உயர்ந்த ைருத்துவ ைட்டணங்ைளில்
கைாண்டுவபாய்

விடைாம்.

எனவவ,

அது

ஒரு

முக்ைிய

நிதி

சாதனைாை ைாறிவிட்டது. ஏகனனில், உடல்நைவை கசல்வம்!

i)

உடல்நலக் ைாப்பீ ட்டு பாலிேிைகள புரிந்துகைாள்ளுதல்

உடல்நைக்

வகையான

ைாப்பீட்டின்ைீ ழ்

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைகள

ைருத்துவைகனக்கும்

நிறுவனங்ைள்

வழங்குைின்றன.

உள்ள

பல்வவறு

ைருத்துவர்ைளுக்கும்

ைட்டணங்ைளில்

கதாடங்ைி

நீண்ட

ைாை பராைரிப்பு அல்ைது புற்றுவநாய் அல்ைது தீவிர உடல்நைக்
குகறவு வபான்ற குறிப்பிட்ட வநாய்ைளின் குறிப்பிட்ட வதகவக்குத்
தீர்வுதரும் வகையில் இந்த பாைிசிைள் இருக்ைைாம்.
சைீ ப

ைாைம்வகர

கசலுத்தப்பட்ட

கபாது

ைாப்பீட்டு

உடல்நைத்

நிறுவனங்ைள்

தற்வபாது

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டின்

நிறுவனங்ைளால்

துகறயில்

நுகழந்துள்ளன.
ைிைப்

பை

ஆயுள்

ஆதிக்ைம்
ைாப்பீட்டு

இந்தியாவில்

பரந்த

உள்ள

வாய்ப்புைகளப்

பயன்படுத்திக்கைாள்ள சிை தனித்தியங்கும் உடல்நைக் ைாப்பீட்டு
நிறுவனங்ைளும் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
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தைவல்
தனித்தியங்கும் உடல்நலக் ைாப்பீ ட்டு நிறுவனங்ைள்
i.

உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் கதாழிைில் அபரிைிதைான வளர்ச்சிகயப்
பார்த்து தனித்தியங்கும் நிறுவனங்ைள் இந்தியாவில் வதான்றின.

ii.

பை

உடல்நை

நிறுவனங்ைள்

நிறுவப்படவவண்டும்

என்பதற்ைாைவவ, தனித்தியங்கும் உடல்நை நிறுவனைளுக்ைான
முதைீ ட்டுத் வதகவைகள ஐஆர்டிஏ குகறத்துள்ளது.
iii. பல்வவறு

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கும்

புதுகையான

ைாப்பீடுைகள

அடங்கும்.

ஏற்ற

வடிவகைப்பது

வகையில்

எதிர்பார்ப்புைளில்

iv. இந்த நிறுவனங்ைள் நாட்டிற்கு பை சிறப்பு நிபுணத்துவத்கதயும்

ஆய்விகனயும் கைாண்டுவந்தன.

v.

ைாப்பீட்டுத் கதாழிைில் ைருத்துவைகனச் சங்ைிைிைள் நுகழந்தன.

vi. தனித்தியங்கும் நிறுவனங்ைள் ைிராைப்புற ைக்ைளுக்ைாை அரசின்

சிறப்புத் திட்டங்ைளில் ஈடுபட்டன.

ii) உடல்நலக் ைாப்பீ டு பாலிேி எவற்கைக் ைாப்பீ டு கேய்ைிைது?
ைாப்பீட்டின் நிரந்தர விைக்குைளுள் இல்ைாத விபத்துைள் / வநாய்ைள்
/

உடல்நைக்

குகறவு

அனுைதிக்ைப்பட்டால்

ஏதாவது

ஏற்பட்டு

ஏற்படும்

ைருத்துவைகனயில்

அடிப்பகடச்

உடல்நைக் ைாப்பீட்டு பாைிசிைள் ைாப்பளிக்ைின்றன.

கசைவுைளுக்கு

கபாதுவாைக் உள்ளிடப்படும் கசைவுைளாவன:
 அகற / படுக்கைக் ைட்டணம்
 உணவுச் கசைவுைள்
 ைருத்துவசிைிச்கசச் கசைவுைள்

 ைருத்துவருக்ைான ைட்டணங்ைள்

 வநாயறிவதற்ைான வசாதகனைள்

 அறுகவ சிைிச்கச அகறக் ைட்டணங்ைள் ைற்றும்

 அறுகவ சிைிச்கசக்ைான இயந்திரங்ைள் வபான்றகவ சார்ந்த
கசைவுைள்
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வழக்ைைான

திட்டத்தின்

அனுைதிக்ைப்படுவதற்கு
ைருத்துவைகனச்

நடவடிக்கைைளும்

அங்ைைாை,
முந்கதய

கசைவுைளும்

ைாப்பீட்டுக்

ைாறுபடுைிறது.

சிை

குறிப்பிடப்பட்ட

ைாப்பு

ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

ைருத்துவ

(OP)

ைற்றும்

ஆவைாசகன,

பிந்கதய

பைல்-பராைரிப்பு

குறிப்பிட்ட

பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன.
உடல்நைக்

ைருத்துவைகனயில்

பாைிசிைளில்

ைாப்பீட்டாளருக்கும்

கவளிவநாயாளிைளுக்ைான
ைருந்துச்

கசைவுைள்,

வநாயறிவதற்ைான வசாதகனைள், பல் சிசிக்கச, ைண் வசகவைள்
ைற்றும் வருடாந்திர ைருத்துவப் பரிவசாதகனச் கசைவுைள் வபான்ற
சிைிச்கசச்

கசைவுைகளயும்

உள்

வநாயாளி

சிைிச்கசைளுடன்

இகணத்துள்ளனர். சிை ைாப்பீட்டாளர்ைள் இக்ைட்டான உடல்நைக்
குகறவு

வபான்றகவைகள

வசர்த்துக்

அனுைதிக்ைின்றனர்.

கைாள்வகதயும்

புற்றுவநாய், பக்ைவாதம், சிறுநீரைக் வைாளாறு ைற்றும் ைாரகடப்பு
வபான்ற வநாய்ைளுக்கும் சிை குறிப்பிட்ட நிபந்தகனைள் ைற்றும்
கூடுதல் ப்ரீைியத்தின் அடிப்பகடயில் ைாப்பளிக்ைப்படுைின்றன.
வகரயகை
உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் உள்ள சிை கபாது வகரயகறைளாவன:
i.

உள் சநாயாளி: ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைப்பட்ட பின்னர்
சிைிச்கச கபறும் ைாப்பீடு கபற்றவர்

ii. கவளி

சநாயாளி:

ைருத்துவைகனயில்

தங்ைாைல்

சிைிச்கச

கபறும் ைாப்பீடு கபற்றவர்
iii. பைல்

பராமரிப்பு

கமயம்:

கதாழில்நுட்பமும்

ைருத்துவ

அறிவியலும் வளர்ந்துள்ள நிகையில் பை சிக்ைைான அறுகவ
சிைிச்கச

நகடமுகறைள்

ைருத்துவைகனயில்

ஒரு

நாளுக்கும்

எளிகையாக்ைப்பட்டு

வைல்

தங்ைியிருக்ைத்

வதகவயில்ைாைல் வபாைிறது அல்ைது 24 ைணி வநரத்திற்கும்
குகறவான

வநரவை

ைித்வதாடிரிப்ஸி,

தங்ை

ைண்புகர

வவண்டியுள்ளது;

வபான்றகவ.

எ.ைா.

இத்தகைய

579

கசயல்முகறைள்

நடக்கும்

கையங்ைள்

பைல்

கையங்ைள் என அகழக்ைப்படுைின்றன.

பராைரிப்பு

முக்ைியமானகவ
உடல்நலக் ைாப்பீ ட்டில் உள்ள கோற்ைள்
i)

மூன்ைாம் தரப்பு நிர்வாைிைள் (Third Party Administrators)
டிபிஏ

TPA

உரிைம்

என்பவர்

கபற்ற

நிர்வாைிைள்

-

ஐஆர்டிஏ

எந்த

உடல்நை

வழங்குவதற்ைாை

ஒரு

ஒழுங்குமுகறைள்,

நபருைாவார்

வசகவைள்)

ஒரு

2001-ன்ைீ ழ்

(மூன்றாம்

உடல்நை

ைாப்பீட்டு

அல்ைது

தரப்பு

வசகவைகள

நிறுவனத்திடைிருந்து

ைட்டணம் அல்ைது சம்பளம் கபற்று ஈடுபடும் ஒரு அதிைாரி.
ii) வகலயகமப்பு

அளிப்பவர்

ைாப்பீட்டாளராவைா

அல்ைது

(Network
ஒரு

என்பவர்

Provider)

டி.பி.ஏ--யினாலும்

(TPA)

ைாப்பீட்டாளராலும் இகணந்வதா ைாப்பீடு கபற்றவருக்கு பணம்
கசலுத்தா

வசதிமூைம்

வழங்குவதற்ைாைப்

ைருத்துவ

பட்டியைிட்ப்பட்ட

வசகவைகள

ைருத்துவைகனைள்

அல்ைது உடல்நைப் பராைரிப்பு வழங்குபவர்ைள் என்று கபாருள்.
iii) கபயர்வுத்

திைன்

(Portability)

என்பது

ஒரு

ைாப்பீட்டாளரிடைிருந்து ைற்கறாரு ைாப்பீட்டாளருக்வைா அல்ைது
ஒவர

ைாப்பீட்டாளரின்

பாைிசிக்வைா

முன்னவர

வகரயகரக்குட்பட்ட
முந்கதய

ஒரு

உள்ள

பாைிசியிைிருந்து

நிபந்தகனைள்

விைக்குைளுக்ைாைப்

ைாப்பீட்டுத்

பாைிசிகய

ைற்றும்

கபற்ற

எவ்வித

ைற்கறாரு
ைாை

வரவிகன,

தகடயுைின்றி

பராைரிக்கும் பட்சத்தில், ைாற்றுவதற்ைாை ஒரு பாைிசிதாரருக்கு
(குடும்ப

ைாப்பீடிற்கு

வசர்த்து)

அளிக்ைப்படும்

உரிகையாகும்.

ஒவர நிறுவனத்தின் ைாப்பீட்டுத் பாைிசிைளுக்குள்வளவய இடம்
கபயர்வது விைக்ைப்பட்டுள்ளது.
iv) முன்னவர

திட்டைிட்ட

வநரத்தில்

சிசிச்கச

கசய்திருக்ை

வவண்டிய ஏற்ைனவவ உள்ள நிகையின் கவளிப்பாடு அல்ைது
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வநாய் / ைாயம் ஏற்படுவது. இகவ ஒரு குறிப்பிட்ட ைாத்திருப்புக்
ைாைத்திற்குப் பின் ைாப்புப் கபறைாம்.
v) மூத்த குடிமைன் (Senior citizen) என்றால் உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத்
பாைிசி

கதாடங்கும்வபாது

அல்ைது

புதுப்பித்தைின்வபாது
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வயது நிகறவுற்றவர் அல்ைது அதற்கு வைல் வயதுள்ள எந்த
ஒரு நபரும் என்று கபாருள்.
vi) உடல்நலமும்

ஆயுளும்

இகணந்த

(Health plus Life Combi)

ைாப்பீ டுைள் என்றால், ஆயுள் ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் ஆயுள்

ைாப்பீடும் ஆயுள் ைாப்பீடற்ற ைற்றும் / அல்ைது தனித்தியங்கும்
உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்தினால்

வழங்ைப்படும்

உடல்நைக் ைாப்பீடும் இகணந்த ஒரு ைாப்பீட்டுத் திட்டம் எனப்
கபாருள்.
தைவல்
கபாதுத்துகற
ைாப்பீட்டுத்

கபாது

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைளுக்கு

உருவாக்ைினர்.

இது

நிறுவனங்ைள்

‘கைடிைிகளய்ம்’

1980-ைளின்

என்ற

பிற்பகுதியில்

உடல்நைக்

வார்த்கதகய

ைருத்துவைகனச்

கசைவுைகளக் ைாப்பீடு கசய்ய சந்கதயில் அறிமுைைானது. நாட்ைள்
கசல்ைச் கசல்ை, 'கைடிைிகளய்ம்' என்ற பதம் இந்தியச் சந்கதயில்
உடல்நைக் ைாப்பீடு என்பதற்கு இகணயான கசால்ைாை ைாறியது.

இன்று, பல்வவறு வாடிக்கையாளர் வதகவைகள நிகறவு கசய்யும்

பல்வவறு வகையான உடல்நைக் ைாப்பீட்டு பாைிசிைள் இருப்பினும்,
அது

அசல்

கைடிைிகளய்ம்

ைாப்பீட்டிற்கு

ைிை

வித்தியாசைாை

இருப்பினும், இகவ பை கபயர்ைளால் அகழக்ைப்பட்டாலும் பை
வாடிக்கையாளர்ைள்

இன்றும்

அவர்ைளுகடய

ைாப்பீடுைகள 'கைடிைிகளய்ம்' என்வற குறிப்பிடுைின்றனர்.

உடல்நைக்

அ) எது ைாப்பீ கட கபறுவதில்கல
இந்தியாவில்

உடல்நைக்

அகனத்கதயும்

ைாப்பீட்டு

உள்ளடக்ைிய

பாைிசிைள்

உடல்நைக்

கபாதுவாை

ைாப்பீட்டிகனவய

வழங்குைின்றன, குகறந்தது 24 ைணி வநரம் ைருத்துவைகனயில்
இருக்ை

வவண்டிய

ஏறக்குகறய

அகனத்து

உடல்நைக்

குகறைளுக்கும் ைாயங்ைளுக்கும் ைாப்பளிக்ைின்றனர். இதில் சிை

விைக்குைளும் உண்டு அகவ: எய்ட்ஸ், பாைியல் வநாய்ைள், ைன
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வநாய்ைள்,

பிறவிக்

குகறபாடுைள்.

உண்கையான

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு பாைிசி இயல்பில் வழக்ைைான அல்ைது வழக்ைைான
உடல்நைப்
அழகு

பரிவசாதகனைளுக்கு,

அறுகவ

சிைிச்கசைள்,

பல்

ைருத்துவச்

கசைவுைளுக்கு,

அழகு

சிைிச்கசைளுக்கு

சிைிச்கசைளுக்கு,
சிைிச்கசைள்,

ைாப்பளிப்பதில்கை.

ஒட்டுறுப்பு

அறுகவ

ஆ) ைாத்திருப்புக் ைாலங்ைள்
முன்னவர உள்ள வநாய்ைள் (PEDs), ைண்புகர, ைருப்கப நீக்ைம்
வபான்ற

சிை

குறிப்பிட்ட

கபாறுத்தவகர

சிை

குறிப்பிட்ட

உடல்நைக்

ைாத்திருப்புக்

குகறைகளப்
ைாைங்ைள்

(கபாதுவாை 48 ைாதங்ைள்) உள்ளன. இந்தக் குறிப்பிட்ட ைாைம்
ஒரு

ஆண்டு

முதல்

இருக்ைைாம்.

எனினும்,

நான்கு

ஆண்டுைள்வகர

விைக்குைளும்

கபாதுவாை

ைாத்திருப்புக்

ைாை

அளவும் ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு ஏற்ப ைாறுபடைாம்.
இ) சபறுைாலச் கேலவுைள்
வபறுைாைச்
படுைிறது.

கசைவுைள்

சைீ ப

பை

ைாைங்ைளில்

ைாப்பீட்டாளர்ைளால்
சிை

திட்டங்ைள்

விைக்ைப்

குறிப்பிட்ட

ைாத்திருப்புக் ைாைத்திற்குப் பின்னர் வபறுைாைச் கசைவுைளுக்கும்
ைாப்பளிக்ைின்றன.

ஒரு சிை திட்டங்ைள் அவசர ஊர்திக் ைட்டணங்ைள், 4 முதல் 5
ஆண்டுைள்

ஈடுவைாரல்

இல்ைாதிருந்தால்

ஒரு

ைருத்துவப் பரிவசாதகனைகளயும் உள்ளடக்குைின்றன.
சிை

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

ைாப்பளிக்ைின்றன.

எச்ஐவி-யுடன் (HIV)
ஒரு

சிைிச்கசயல்ைாதவற்றுக்கும்
குறிப்பிட்ட

சிைர்

விழுக்ைாட்டிகன

கபரும்பான்கையான

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

உள்ளவர்ைளுக்கும்

ஆங்ைிை

ைாப்பீட்டுத்

இைவச

ைருத்துவ

கதாகையில்

ஒரு

வழங்குைின்றனர்.

ைிைப்

பல்வவறு ைாப்பீட்டுத் திட்டங்ைகள வழங்குைின்றனர்.

பரந்துபட்ட

முக்ைியமானகவ
மருத்துவமகன:

ைருத்துவைகன என்பது உடல் நைக் குகறவு

ைற்றும் /அல்ைது ைாயங்ைளுக்ைான சிைிச்கசக்கு உள் வநாயாளிகய
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பராைரிப்பிற்ைாைவும்,

பைல்

பராைரிப்பு

சிைிச்கசக்ைாைவும்

நிறுவப்பட்டு ைருத்துவ நிறுவனங்ைள் (பதிவும் ஒழுங்குமுகறயும்)
(Clinical Establishments (Registration and Regulation)) சட்டம் 2010-ன்ைீ ழ்
அல்ைது

வைற்குறிப்பிட்ட

பின்னிகணப்பில்

சட்டத்தின்

குறிப்பிட்ட

பிரிவு

56(1)-ன்

சட்டத்தின்ைீ ழ்

உள்ளூர்

அதிைாரிைளிடம் ைருத்துவைகன என பதிவு கசய்யப்பட்ட அல்ைது
ைீ ழ்க்ைாணும் குகறந்தபட்ச வகரமுகறைளின்படி உள்ள எந்த ஒரு
நிறுவனமும் என்று கபாருள்.
i.

நாள்

முழுவதும்

தகுதிகபற்ற

ைருத்துவப்

தனது கதாழிைாளர்ைளாைக் கைாண்டுள்ளது;

ii. 10,00,000

நைரத்தில்

வபருக்கும்

குகறந்தது

வசதிைகளக்

குகறவான
10

உள்

கைாண்டுள்ளது.

இடங்ைளிலும்

குகறந்தது

15

படுக்கைைகளக் கைாண்டுள்ளது;
iii. நாள்

முழுவதும்

தகுதிகபற்ற

கபாறுப்பில் உள்ளனர்;

ைக்ைள்

பணியாளர்ைகள

கதாகை

கைாண்ட

வநாயாளிைளுக்ைான
வைலும்,
உள்

ைற்ற

படுக்கை

அகனத்து

வநாயாளிைளுக்ைான

ைருத்துவப்

ைருத்துவர்ைள்

iv. அகனத்து வசதிைளும் உள்ள அறுகவ சிைிச்கச கையத்திகன
கசாந்தைாைக்

கைாண்டுள்ளது.

நகடகபறுைின்றன;
v. வநாயாளிைளின்
அவற்கற

அன்றாடப்

ைாப்பீட்டு

இங்கு

அறுகவ

பதிவுைகளப்

நிறுவனத்தின்

பார்ப்பதற்கும் ைிகடக்ைிறது

அதிைாரம்

சிைிச்கசைள்

வபணுவவதாடு
கபற்றவர்ைள்

1. வட்டிசலசய
ீ
ேிைிச்கேகயடுத்தல் (Domiciliary treatment)
சிை

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைள்

வட்டிவைவய
ீ

ைருத்துவ

சிைிச்கசப்

பைன்ைகள வழங்குைின்றன. இது கபாதுவாை சாதாரணச் சூழைில்
ைருத்துவைகனயில் / சிைிச்கச கையத்தில் உடல்நைக் குகறவு /
ைாயத்திற்கு மூன்று நாட்ைளுக்கு வைல் எடுக்ை வவண்டிய ைருத்துவ
சிைிச்கசகய

ைீ ழ்க்ைாணும்

ஏதாவகதாரு

சூழைில்

இந்தியாவில்

வட்டிவைவய
ீ
இருந்து சிைிச்கச எடுப்பகதக் குறிக்ைிறது:
i.

வநாயாளி இருக்கும் நிகையில் அவகர ைருத்துவைகனக்கு
எடுத்துச் கசல்ை முடியாது அல்ைது
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ii. ைருத்துவைகனயில்
ைாரணைாை

வபாதுைான

வநாயாளிகய

ஆஸ்துைா, சர்க்ைகர வநாய், ைிகை
நாட்பட்ட

ைாய்ச்சல்,

வசதியின்கை

ைருத்துவைகனக்கு

கசல்ைமுடியாது
குறிப்பிட்ட

தங்கும்

ைனஅழுத்தம் வபான்ற சிை

வநாய்ைகளவயா

வயிற்றுப்வபாக்கு

எடுத்துச்

அல்ைது

வபான்ற

இருைல்,

கபாது

சளி,

வநாய்ைள்

வபான்றவற்கறவயா இது விைக்ைி கவக்ைிறது. பை நிறுவனங்ைள்
வட்டிவைவய
ீ

தங்ைியிருந்து

சிைிச்கச

கபறுவதற்ைான

ைாப்புைள்

நகடமுகறக்கு எளிதானதல்ை என்று உணர்ந்து இந்தக் ைாப்பிகன
திரும்பப் கபற்று விட்டன.

வட்டிவைவய
ீ
தங்ைியிருந்து சிைிச்கச

கபறுவதற்ைான கதாகை கைாத்த ைாப்புறுதித் கதாகையில் ஒரு
குறிப்பிட்ட

விழுக்ைாடு

என

தீர்ைாணிக்ைப்படுைிறது.

கைாத்த

ைாப்புறுதித் கதாகைக்குள் தான் இந்தத் கதாகை இருக்கும்.
ப்ரீைியம்

ைாப்புறுதித்

அந்த

நபரின்

கதாகைவயாடும்

வயவதாடும்

வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட

கதாடர்புகடயது.

நுைர்வவாரின்

(அல்ைது கதாழிைாளர்ைள் குழுவின்) அபாய நிகை ைதிப்பீட்டின்
அடிப்பகடயிலும்

அளிக்ைப்படும்

ைற்றும்

அடிப்பகடயிலும்தான் இருக்கும்,
சார்ந்ததாை இருக்ைாது.

நைன்ைளின்

அளவின்

நுைர்வவாரின் வருைானத்கதச்

2. குடும்ப கபயர்ச்ேி பாலிேிைள் (Family Floater Policies)
குடும்ப கபயர்ச்சி பாைிசி என்பது உடல்நைக் ைாப்பீட்டு பாைிசியின்
ைற்கறாரு

வகையாகும்.

உறுப்பினர்ைளுக்குள்
திட்டங்ைள்

ைணவர்,

ைாப்பளிக்ைிறது.

குழுந்கதைளுக்கு
ைாைியாகரயும்

ைாப்புறுதித்

கபயர்ச்சியகடைிறது.

கபாதுவாை

குழந்கதைளுக்கு

இங்கு,

வைலும்,

வதர்வுகசய்யப்பட்ட

குடும்ப

ைகனவி
சிை

கபற்வறார்ைள்

வசர்த்துக்கைாள்ைிறது.

கதாகை

ைாப்புறுதித்

கபயர்ச்சி

ைற்றும்

திட்டங்ைள்

ைற்றும்

கைாத்த

குடும்ப

இரு
இரு

ைாைனார்-

குடும்பத்திற்கும்
கதாகைக்குள்

ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது. குடும்பப் கபயர்ச்சித் திட்டத்திற்ைான கைாத்த
ப்ரீைியத்

கதாகை

கபயர்ச்சித்

திட்டைல்ைாதவற்றுக்கு

கைாத்தைாைச் கசலுத்தும் கதாகைகயவிட அதாவது ஒவ்கவாரு
குடும்ப

உறுப்பினருக்கும்

தனித்தனியாை

ைாப்புறுதித்

கதாகை
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இருக்கும்

பாைிசிைளுக்குச்

கசலுத்தும்

குகறவாைவவ இருக்கும்.

கதாகைகயவிடக்

உதாரணம்
ஒரு ைாப்பீடு கபற்றவர் தனக்கும் தன் துகணவருக்கும், தன்கனச்
சார்ந்துள்ள

குழந்கதைளுக்கும்

திட்டத்கத

ைாப்பீட்டுத்

ஒவ்கவாருவருக்கும்

தனிநபர்

கதாகையான

எடுக்ைிறார்.

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டுத்

கசலுத்த

வவண்டிய

ரூ.

அவர்

2

ைட்சம்

என

ப்ரீைியத் கதாகை ஒவ்கவாரு குடும்ப உறுப்பினருக்கும் ரூ. 2000
முதல் ரூ. 4000.
எனினும்,

அவருக்குக்

அவர்

குடும்ப

கபயர்ச்சித்

ைிகடக்கும்

இதற்குச்

ைாப்புறுதித்

கதாகை

ப்ரீைியத்

கதாகை

கசலுத்தும்

ப்ரீைியத்கதாகையின்

திட்டத்திகனப்

கைாத்தத்

ரூ.

5

கபற்றால்

ைட்சம்,

தனித்

கதாகைகயவிட

தனி

குகறவாைவவ

இருக்கும். ஆனால், தனித்தனி உடல்நைக் ைாப்பீடு ஒரு நபருக்கு
ரூ. 2 ைட்சம், கபயர்ச்சித் திட்டத்கதப் கபாறுத்தவகர, ைாப்பீடு ரூ.
5

ைட்சம்வகர

இருக்கும்.

குடும்பத்தின்

ஏதாவகதாரு

நபரின்

ைருத்துவச் கசைவு அதிைைானால் இது குடும்பத்திற்கு உதவியாை
இருக்கும்.

உடல்நைக்

ைாப்பீட்டுத்

குடும்பத்திற்வைா

திட்டத்திகன

கபறைாம்

ஒருவர்

அல்ைது

ஒரு

தனக்வைா,

தன்

குழுக்ைாப்பீடாைவும்

கபறைாம். தகுதி கபறும் வயகதப் கபாறுத்தவகர ஒவ்கவாரு
ைாப்பீட்டாளருக்கும்

மாறுபடுைிைது.

இது

மூன்று

மாதங்ைள்

கதாடங்ைி 80 ஆண்டுைசளா அதற்கு சமலுசமா சபாைலாம்.

ைாப்பீட்டுத் கதாகை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் உள்ளது. வயது
வரம்பிகனப்

கபாறுத்தும்

இது

வயதுகடவயாருக்கு

ைாப்பீட்டாளர்

அல்ைது

அதிைைாைவவா

அதற்கு

இருக்ைைாம்.

மூன்று

ைாதங்ைள்

இருக்ைைாம்.

அளிப்பது

ைாப்புறுதித்

உள்ளவர்ைளுக்கு 2 ைட்சம் அளிக்ைைாம்.
விதிைள்

அவ்வப்வபாது

பாைிசிைளுக்கு

10

முதல்

5

ைாப்பீட்டுக்

-

40

ைட்சவைா

கதாகையாை

ைாறிக்கைாண்டிருக்ைின்றன.

ஏற்பவும்

25

குழுவிற்கு

வயதுவகர
கவவ்வவறு
ஏற்பவும்
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ைாறுபடைாம். முைவர்ைள் தாங்ைள் விற்கும் திட்டங்ைளுக்ைான வரி
ஊக்ைங்ைகளப் பற்றியும் சந்கதயில் உள்ள பிற திட்டங்ைளின் வரி
ஊக்ைங்ைகளப் பற்றியும் கதளிவாை இருக்ை வவண்டும்.
முக்ைியமானகவ
உடல்நைக்

ைாப்பீட்டிகன

ஊக்குவிக்கும்

வநாக்ைில்,

ைாப்பீடு

கபறுவருக்கு சிை வரி ஊக்குவிப்புைகள அரசு வழங்குைிறது. இந்தப்
பைன்ைள் வரித் தள்ளுபடியாைவவா அல்ைது வரிக் ைணக்ைீ ட்டில்

ப்ரீைியத் கதாகைகய ைழித்துவிடவவா அனுைதிக்ைிறது. உடல்நைக்
ைாப்பீட்டுத்
சட்டம்

திட்டத்திற்ைான

80டி-யின்ைீ ழ்

வரி

ப்ரீைியத்

பைனுக்கு

முக்ைியைான ஊக்குவிப்பாகும்.
3. ஒரு

ைாப்பீ டு

கதாகை

உரியது

கபற்ைவர்

வருைானவரிச்

என்பது

ஒரு

ைிை

மருத்துவமகனயில்

அனுமதிக்ைப்படுவதற்குச் கேய்ய சவண்டிய படிநிகலைள்?
“பணமில்லா ேிைிச்கே வேதி” (“Cashless facility”) என்பது ைாப்பீடு
கபற்றவர்

பாைிசியின்

விதிைள்

ைற்றும்

நிபந்தகனைள்படி

ஏற்கைனவவ ஏற்ைப்பட்ட கதாகைக்கு ஏற்ப சிைிச்கசக் கசைவுைகள
ைாப்பீட்டாளர்

வநரடியாை

ைருத்துவைகனக்கு

ைட்டுவது

ைாப்பீட்டாளர்

அளிக்கும்

கபற்றவருக்கு

அளிக்ைப்பட்ட

ைருத்துவைகனயில்

வகையகைப்பில்

தான்

வசதியாகும்.

இருப்பதற்கு,

அட்கடைகளக்கைாண்டு

ைாப்பீடு

உள்ள

கபற்றவருக்கு

‘பணைில்ைாைல்’

ைாப்பீட்டாளரால்

அகடயாள

அட்கட

ைருத்துவைகனைள்

/

ைாப்பீடு

ஸ்ைார்ட்

அறிந்துகைாள்ளும்.

ைாப்பீட்டாளரிடைிருந்து முன் அனுைதிகயயும் அவர்ைள் கபறைாம்.
பணைில்ைாைல் என்றால் ைாப்பீடு கபற்றவர் ைருத்துவைகனயில்

அனுைதிக்ைப்படும்வபாது பணம் ஏதும் கசலுத்தத் வதகவயில்கை
என்று

கபாருள்.

ைாப்பீட்டாளகர

வநரடியாைச் கசலுத்துவார்.

ைருத்துவைகன

பில்ைகள

ைாட்ேி 1: பணமில்லா வேதி
i.

ைாப்பீடு கபற்றவர் ஒரு வகலயகமப்பு மருத்துவமகனகய
அணுைி சிைிச்கச கபற வவண்டும்.
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ii. ைாப்பீட்டாளராவைா அல்ைது மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைியாவைா
அளிக்ைப்பட்ட

அட்கடகய

அந்த

ைருத்துவைகனயில் ைாண்பிக்ை வவண்டும்.
iii. அந்த

ஸ்ைார்ட்

அட்கடயின்

வகையகைப்பு

அடிப்பகடயிவைா

அல்ைது

ைாப்பீட்டாளரிடைிருந்வதா டிபிஏ-யிடைிருந்வதா முன் அனுைதி
கபற்வறா

அனுைதிக்கும்.

ைருத்துவைகன

iv. ைருத்துவைகனயில்

அவகர

சிைிச்கசக்கு

அனுைதிக்ைப்படுவதற்கு

48

ைணி

வநரங்ைளுக்கு முன்னர் தைக்குத் கதரிவிக்ை வவண்டும் என
சிை ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் வைட்ைின்றன.

v. ைாப்பீட்டாளர்
சரிபார்த்த

எடுக்ைிறது.

/

பின்

டிபிஏ

ைாப்பீட்டு

பணைில்ைா

பாைிசி

விவரங்ைகளச்

அளிப்பின்ைீ து

நடவடிக்கை

ைாட்ேி 2: கேலவுக் சைாரிக்கைக்ைான ஈடு (Claims Reimbursement)
ைாப்பீடு

கபற்றவர்

பணைில்ைா

ைருத்துவைகனக்ைான

தீர்விகன

கசைவிகனச்

ஏற்ைாவிடில்,

கசய்ய

அவவர

வவண்டும்.

ைாப்பீட்டாளரிடம் /டிபிஏ-விடம் அந்த ைட்டண ரசீதுைள் அளிக்ைப்பட
வவண்டும்

ைற்றும்

கசைவுத்

ஈடுவழங்ைப்படும்.

கதாகைக்

வைாரிக்கைக்கு

தைவல்
முன்-அனுமதி
i.

அவசரைாைத்கதத்
சிைிச்கச

தவிர

அளிக்கும்

பணைில்ைா

வகையகைப்பு

வசதியிகனப்

கபற

ைருத்துவைகனக்கு

ைாப்பீட்டாளரின் அல்ைது ஒரு நியைிக்ைப்பட்ட டிபிஏ-யிடைிருந்து
அனுைதி வதகவ. ஒரு தரைான முன் அனுைதிப் படிவத்கதயும்
கசைவிகனத் திருப்பி அளிக்ைக் வைாரும் படித்கதயும் ஐஆர்டிஏ
பரிந்துகரக்ைைாம்.

கபாருந்துைிற

ைாதிரி, இந்த வநாக்ைத்திற்கு

ஓரு

ைருத்துவைகனயில்

அந்தப் படிவங்ைகளவய பயன்படுத்த வவண்டும்.
ii.

குறிப்பிட்ட

சிைிச்கச

கபற

ஒரு

பாைிசிதாரருக்கு முன் அனுைதி வழங்ைப்பட்டுவிட்ட நிகையில்
அல்ைது

எடுத்துக்

ஒரு

ைருத்துவைகனயில்

கைாண்டிருக்கும்

ஏற்ைனவவ

நிகையில்,

சிைிச்கச

வகையகைப்பு
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ைருத்துவைகனைள்

பட்டியைிைிருந்து

முன்கைாழியப்பட்டால்,

அந்த

நீக்ைப்பட

ைருத்துவைகன

கதாடர்ந்து

வகையகைப்பு ைருத்துவைகனப் பட்டியைில் இருப்பதுவபான்வற
அந்த

பாைிசிதாரருக்கு

பணைில்ைா

ைாப்பீட்டாளர் அளிக்ை வவண்டும்.

சிைிச்கச

வசதியிகன

தைவல்
ைடந்த

பிப்ரவரி

அகனத்து

2013-ல்

உடல்நைக்

ஐஆர்டிஏ-யின்

ைாப்பீட்டுத்

வழிமுகறயின்படி,

திட்டங்ைளிலும்

அம்சங்ைள்/ பைன்ைள் இருக்ை வவண்டும்:
i.

இலவே பார்கவக் ைாலம்
கபற்று

15

நாட்ைள்வகர

ைீ ழ்க்ைாணும்

வாடிக்கையாளர் ஆவணத்கதப்

ைிகடக்ைிறது.

இந்தக்

ைாைத்தில்,

வாடிக்கையாளர் அந்த பாைிசியில் கதாடர வவண்டுைா அல்ைது

வவண்டாைா என முடிகவடுக்ைைாம். ஒருவவகள அவர் கதாடர
விரும்பாவிட்டால்,

கசய்த

கசைவுைளுக்குரிய

கதாகைகயக் ைழித்துக்கைாண்டு

ப்ரிைியத்கதாகை முழுவதும்

திருப்பியளிக்ைப்பட வவண்டும்.

ii. 30

கூடுதல்

பாைிசிகய

நாட்ைள்-

பாைிசி

புதுப்பிக்ை

அனுைதிக்ைப்படுைின்றன.

iii. ஆயுட்ைாலக் ைாப்பு

30

எல்ைா

சிறிது

ைாைாவதியானப்பிறகும்
கூடுதல்

பாைிசிைளுக்கும்

நாட்ைள்

ைட்டாயைாக்ைப்

பட்டுள்ளது: சிை குறிப்பிட்ட வகை ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு ஒரு
திட்டத்தில்

உச்ச

வயது

வரம்பு

இருக்குைானால்,

ைற்கறாரு

கபாருத்தைான திட்டத்திற்கு ைாறிக்கைாள்ள, ைாப்பீட்டாளர் ைாப்பு
வழங்ைப்பட்ட அகனத்து கதாடர்ந்த ஆண்டுைளுக்கும் வரவிகன
அளிப்பதன் மூைம் வாய்ப்பிகன வழங்ை முன் வர வவண்டும்.

iv. அகனத்து உடல்நைக் ைாப்பீடுைளிலும் நியைன வசதி இருக்ை
சவண்டும்.

v. வாடிக்கையாளர்
வவண்டும்.

vi. பைன்ைள்,

தைவல்

விதிைள்

சுருக்ைம்

ைற்றும்

தரப்படுத்தப்பட்டிருக்ை

நிபந்தகனைளின்

ஒருபக்ை

சுருக்ைம் ஒவ்கவாரு திட்டத்திற்கும் அளிக்ைப்பட கவண்டும்.

4.

குழு உடல்நலக் ைாப்பீட்டு பாலிேி
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குழு உடல்நைக் ைாப்பீட்டு பாைிசி குழுக்ைள் / கூட்டகைப்புைள் /
நிறுவனங்ைள்
ஆனால்,

வவண்டும்.
வவண்டும்.

குழு

அகைப்புைளுக்குக்

ைத்திய

கபற்றவர்

உறுப்பினர்ைளின்

என

/

அகைப்பும்

வகையில்

நிறுவனம்

/

அவர்ைளுகடய

உறுப்பினர்ைளின்
தகுதிகபற்ற

(ைாப்பீடு

கபற்ற

ைாப்புப்

இருக்ை
இருக்ை

கபறுவணிை

அகழக்ைப்படுைிறார்)

இதில்

கபயர்ைவளாடு

ைிகடக்ைின்றன.

எண்ணிக்கையும்

அளிக்ைப்பட்ட

கூட்டகைப்பு

வழங்ைப்படுைிறது,

பட்டியவைாடு

நிர்வாை

நபர்ைளின்

ஒப்புதல்

/

(ைாப்பீடு

கபயரில்

ஒரு

குகறந்தபட்ச

அக்குழு

பாைிசி

அகைப்பு

கபறுவணிை

அவற்றுக்கு

கபறக்கூடிய

குழு

/

எனும்
கபயர்

குடும்ப

நபர்ைள்

என

அகழக்ைப்படுைின்றனர்) உள்ள அட்டவகண பாைிசியின் அங்ைைாை
இருக்ைிறது.
குடும்ப

கபயர்ச்சிக்

ைாப்பீடும்

ஒன்றுக்கு

வைற்பட்ட

ைாப்பீடு

கபற்றவர்ைள் உள்ள எந்த திட்டமும் குழு ைாப்பீட்டில் அடங்கும்.
ைாப்பீட்டு
ைாப்பீட்டு

பாைிசியின்ைீ ழ்

பாைிசிைளில்

உள்ள

நிபந்தகனைளுடன் இருக்கும்.

ைாப்பு

உள்ளகதப்

கபாதுவாை

வபான்வற

தனிநபர்
சிை

இருப்பினும், சிை ைாப்பீட்டாளர்ைள் சிைவற்கறத் தளர்த்துைின்றனர்
அல்ைது கூடுதல் ைாப்புைகள அளிக்ைின்றனர். சிை சையங்ைளில்
ைாப்பீட்டாளர்ைள் குழு பாைிசிைளுக்கு கூடுதல் நிபந்தகனைகளயும்
விதிக்ைின்றனர்.
தைவல்
அகடயாள அட்கடயும் ஸ்மார்ட் அட்கடயும்
i.

பணைில்ைா வசதியின் பைகனப் கபற ைாப்பீட்டாளர்ைள் ஒரு
அகடயாள

அட்கடயிகன

ைாப்பீடு

கபற்றவருக்கு

பாைிசி

அளிக்ைப்பட்ட 15 நாட்ைளுக்குள் டிபிஏ வழியாைவவா அல்ைது
வநரடியாைவவா வழங்குைின்றனர்.

ii. அகடயாள அட்கடயில் கபாதுவாை ைாப்பீடு கவத்திருப்பவரின்
விவரங்ைளும் ைாப்பீட்டாளரின் வணிைக் குறியும் இருக்கும்.
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iii. அட்கட

ைாப்பீட்டுக்

ைாைம்வகர

கசல்ைத்

தக்ைதாை

இருப்பவதாடு அவ்வப்வபாது புதுப்பிக்ைப்படும். ஒரு அகடயாள
அட்கடக்குப்

பதில்

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

ஒரு

அட்கடகயயும் வழங்ைைாம்.

ஸ்ைார்ட்

சுய-பரீட்கே 1

ஒரு பைல் பராைரிப்பு கையத்தில் ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றுள் எவற்றுக்கு
சிைிச்கச அளிக்ைப்படும்?
I.

புற்று வநாய்

II. ைண்புகர

III. பக்ைவாதம்
IV. ைாரகடப்பு

இ

கவளிநாட்டு சுற்றுலா ைாப்பீடு

ஒரு விடுமுகறக்ைாைவவா அல்ைது ஒரு கதாழில் பயணைாைவவா

நாம் கவளிநாடு கசல்லும்வபாது, ஏதாவது தவறு நடக்ை வாய்ப்பு
உண்டு

என்பகத

இருப்பினும்,

அரிதாைவவ

நம்

நிகனத்துப்

கவளிநாட்டுப்

பார்க்ைிவறாம்.

பயணத்தின்வபாது

குறிப்பாை

அகைரிக்ைா ைற்றும் ைனடா வபான்ற நாடுைளில் பயணிக்கும்வபாது
எதிர்பாரா

விபத்து

ைருத்துவைகனயில்

அல்ைது

அனுைதிக்ைப்பட

வநாயின்

சிைிச்கசச் கசைவு ஏற்ை முடியாததாைைாம்.
கவளிநாட்டு

சுற்றுைா

ைாப்பீடு

இகத

ைாரணைாை

வவண்டியதிருந்தால்
நிகறவவற்றுைிறது.

சுற்றுைாக் ைாப்பீடுைளில் உள்நாட்டு சுற்றுைாவிற்கும் ைாப்பளிக்கும்
வகையில் உள்ள பை வகைைள் உண்டு.

1. சுற்றுலாக் ைாப்பீ டு எவற்கைக் ைாப்பீ டு கேய்ைிைது?
கபாதுக்

ைாப்பீட்டு

திட்டங்ைளின்ைீ ழ்

நிறுவனங்ைள்

கவளிநாட்டில்

சுற்றுைாக்

பயணிக்கும்வபாது

ைாப்பீட்டுத்
எந்கதந்த

வகையான சிக்ைல்ைகளச் சந்திக்ை வநரிடும் என்பகதக் ைருத்தில்
கைாண்டு பைவகை திட்டங்ைகள வழங்குைின்றன.
ைாப்பீடு கபறும் சிை ஆபத்துைளாவன:
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 விபத்தினால் இறப்பு / ஊனைாவது,
 அவசரைாை ைருத்துவைகனயில் வசர்க்ைப்படுதல்,
 நாடு திருப்பி அனுப்பப்படுதல்,
 ைடத்தப்படுதலுக்ைான ைாப்பு,
 அவசர பல் சிைிச்கச,

 கசக்-இன் கசய்த வபக்வைஜ் ைிகடக்ை தாைதைாவது அல்ைது
கதாகைந்து வபாவது,

 பயணம் தாைதாவது அல்ைது ரத்து கசய்யப்படுவது,
 ைடவுச்

வபாவது,

சீட்டும்

(passport)

 கபாருட்ைளுக்ைான

மூன்றாம்

ஆவணங்ைளும்
தரப்பு

தனிப்பட்ட வசதங்ைள் வபான்றகவ.

தனியாைவவா
கசல்லும்

அல்ைது

நண்பர்ைளாை

தனிநபர்ைளுக்ைான

கதாகைந்து

ைடப்பாடு

இகணந்வதா

திட்டங்ைள்,

மூத்த

ைற்றும்
சுற்றுைா

குடிைக்ைள்

அல்ைது வணிை ரீதியான சுற்றுைாவுக்ைான (வணிை திட்டங்ைள்)

விடுமுகற திட்டங்ைள் அல்ைது படிப்பிற்ைாை கவளிநாடு கசல்லும்

ைாணவர்ைள் ைற்றும் அவர்ைளின் கபற்வறார்ைளுக்ைான திட்டங்ைள்
என பை ைாப்பீட்டு பாைிசிைள் வழங்ைப்படுைின்றன.

மூத்த குடிைக்ைளின் முன்கைாழிவிகன ஏற்பதற்கு முன் ைருத்துவப்
பரிவசாதகன

கசய்ய

வவண்டும்

ைாப்பீடுைகள

குறிப்பாை

என

சிை

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

வைாரைாம். சிை ைாப்பீட்டாளர்ைள் ைாற்றி அகைக்ைப்பட்ட சுற்றுைா
தனிநபர்ைளுக்கு

என

வழங்ைைாம்;

உதாரணைாை, கசங்ைன் பன்னாட்டு விசாவில் (Schengen International
Visa) பயணிப்பவர்ைளுக்கு.
அடிக்ைடி

திட்டங்ைள்
ஒரு

பயணிக்கும்

கபறுவணிை நிறுவன

கபறுவணிை
/

பணி

பயணிைளுக்ைான

வழங்குபவர்

இந்தியாவிற்கு

கவளிவய அடிக்ைடி பயணிக்கும் தனது அதிைாரிைளுக்கு தனிநபர்
ைாப்பீட்டு

பாைிசிைகள

வழங்கும்

ஆண்டுக்ைான

பாைிசி

இது.

இப்படிப்பட்ட ைாப்பிகன ஆண்டில் பைமுகற கவளிநாடு கசல்லும்

தனிநபர்ைளும் எடுக்ைைாம். ஒவ்கவாரு பயணக் ைாைத்திற்கும் ஒரு
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அதிைபட்ச ைாை அளவுக்கும் ஆண்டில் ஒருவர் வைற்கைாள்ளும்
சுற்றுைாக்ைளின் எண்ணிக்கைக்ைான வரம்பும் உள்ளன.
வருடாந்திர

உறுதிகைாழித்

திட்டம்

தற்வபாது

ைிைவும்

பிரபைைாைிவரும் ைாப்பாகும். ஒரு நிறுவனத்தின் கதாழிைாளர்ைள்
ஒரு ஆண்டில் வைற்கைாள்ளத் திட்டைிட்டுள்ள பயண ைனித வநரம்
/

நாட்ைளின்

அடிப்பகடயில்

ப்ரீைியம்

முன்னவர

கசலுத்தப்படுைிறது.
ஒவ்கவாரு வாரமும் / இரு வாரங்ைளுக்கு ஒருமுகற ஒவ்கவாரு
கதாழிைாளரும்

வைற்கைாண்ட

முன்கதாகையிைிருந்து

ப்ரீைியம்

பயண

நாட்ைள்

ைாட்டப்பட்டு

ைழிக்ைப்படுைிறது.

ஒரு

பாைிசி

நடப்பில் இருக்கும்வபாவத ைனித நாட்ைள் தீரும்பட்சத்தில் அகத
அதிைரிப்பதற்கும் வாய்ப்பு வழங்ைப்படுைிறது.
வைற்குறிப்பிடப்பட்ட

திட்டங்ைள்

வணிை

ைற்றும்

விடுமுகற

முன்னவர

உள்ள

வநாய்ைகள

சுற்றுைாக்ைளுக்கு ைட்டுவை வழங்ைப்படுைின்றன.
2. விலக்குைள்
உடல்நைக்

ைாப்பு

கபாதுவாை

விைக்குைின்றன. ைருத்துவரின் ஆவைாசகனக்கு ைாறாைப் பயணம்

கசய்வது அல்ைது சிைிச்கசகயப் கபற வவண்டும் என்ற வநாக்ைில்
பயணம்

தற்கைாகை,

கசய்வது

வபான்றகவயும்

வபாகத

அல்ைது

ைாயம்

விைக்ைப்படுைின்றன.

ைதுவின்

ைாரணைாை

ைற்றும்

வைடு

உடல்நைக்குகறபாடு

/

விைக்ைப்படுைின்றன.

இருப்பினும்,

ஏற்படும்

விகளவிக்கும்

விகளயாட்டுைள் / நிைழ்ச்சிைளில் பங்வைற்பதற்ைாைப் பயணிப்பதும்
முன்னவர

அறிவிக்ைப்பட்ட

ைற்றும் அதிை ப்ரீைியம் கசலுத்தி குறிப்பிட்ட ஏற்பு ஆைியவற்றின்

அடிப்பகடயில் ைாப்பீட்டாளர்ைள் எந்த வகையான விகளயாட்டு
நடவடிக்கைைளுக்கும் ைாப்பளிக்ைைாம்.
குைிப்பு
வபக்வைஜ் ைாப்பீடும் தனியாை ைாப்பீடு கபறுபவரால் ஒரு தனித்த
ைாப்பீடாை

எடுக்ைப்படைாம்.

என்னகவன்றால்,

இந்தக்

இதில்

ைாப்பு

உள்ள

உைைச்

வவறுபாடு

சுற்றுைாவிற்கும்

இந்தியாவிற்குள் பயணம் கசய்வதற்கும் கபாருந்தும்.
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3. ைாப்புறுதித் கதாகையும் ப்ரீமியம் கதாகையும்
இந்தத்

திட்டத்தின்ைீ ழ்

உள்ள

ைாப்பு

கபாதுவாை

அகைரிக்ைா

ைற்றும் ைனடா உட்பட உைைளாவிய அடிப்பகடயில் உள்ளகவ.

பை கவளிநாட்டு சுற்றுைா ைாப்பீட்டு பாைிசிைள் இந்தியாவிற்குள்

உள்ள பயணத்கதச் வசர்ப்பதில்கை. ஒவ்கவாரு வகையிலும், பை
விருப்பங்ைளிைிருந்து

ைாப்புறுதித்

வாய்ப்பு வழங்ைப்படுைிறது.
கபாதுவாை,

குைிப்பிட்ட

ஒரு

வரம்புக்கு

கதாகைகயத்
உட்பட்டு

எண்ணிக்கையிலான

அளிக்ைப்படுைிைது.
இந்தியாவிற்குத்

பயணம்

திரும்பியதும்

வதர்ந்கதடுக்கும்

சதகவப்படும்

நாட்ைளுக்சை

கதாடங்கும்வபாது

அல்ைது

ஒரு

ைாப்பு

கதாடங்ைி

திட்டத்தின்

ைாைம்

நிகறவகடயும்வபாது - இதில் எது முதைில் நடக்ைிறவதா அப்வபாது
ைாப்பு முடிவகடைிறது. வயது, சுற்றுைா நாட்ைள் ைற்றும் சுற்றுைா
கசல்லும் நாடுைகளப் கபாறுத்து ைாப்பீட்டுத் கதாகையும் இருக்கும்.

ப்ரீமியத் கதாகை: திட்டத்தின் வகை / ைாப்பீட்டு பாைிசி, வயது,

சுற்றுைா ைாை அளவு ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் இருக்கும்.
கதாழில்

கசய்யும்

வநாக்ைில்,

வணிைப்

பயணிைள்,

சுற்றுைா

கசல்பவர்ைள், ைற்றும் ைாணவர்ைள் வபான்ற கவளிநாடு கசல்லும்
நபர்ைளுக்ைான

ப்ரீைியத்திகன

வசூைிப்பதற்கு

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளில் குறிப்பிட்ட விதிைள் / நகடமுகறைள் உள்ளன.

பணி கசய்யும் திட்டத்வதாடு கசல்பவர்ைள் ைட்டும் டாைர்ைளில்

பணம் கசலுத்த வவண்டும். ைற்றவர்ைள் ப்ரீைியத் கதாகையிகன
இந்திய ரூபாயில் கசலுத்தைாம்.
இந்தத்

பாைிசிைளின்ைீ ழ்

வைாரல்ைள்

எழுப்பப்படும்

முற்றிலும்

ைாப்பீட்டாளரும்

வழங்குபவவராடு

பணைில்ைாதகவவய.

பை

வகையகைப்பிகனக்

உடல்நைம்

நாடுைளில்

கைாண்டுள்ள

கூட்டு

ஒரு

சார்ந்த

இதில்

ஈடுக்

ஒவ்கவாரு

ைருத்துவைகனைளின்
பன்னாட்டு

கவத்துக்கைாள்ைின்றனர்

வசகவ

ைற்றும்

ைருத்துவைகனைள் ைருத்துவ வசகவைகள வழங்குைின்றன.

இந்த
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சுய-பரீட்கே 2

கபறுவணிை நிறுவனத்கதச் சார்ந்த அடிக்ைடி சுற்றுைா கசல்லும்
பயணிைளுக்ைான திட்டம் பற்றிய ைீ ழ்க்ைாணும் கூற்றுைளுள் எகவ
சரி?
I.

அது ஒரு பயணத்திற்குச் கசல்லுபடியாகும்.

II. அது 6 பயணங்ைளுக்வைா அல்ைது 6 ைாதங்ைளுக்வைா, இதில்
முதைில் எது முடிைிறவதா, அதுவகர கசல்லுபடியாகும்.

III. அது

பயணங்ைளின்

அதிைபட்ச

எண்ணிக்கையின்ைீ து

வரம்புகடய பை பயணங்ைளுக்ைான ஒரு வருடாந்திர திட்டம்.

IV. அது பை பயணங்ைளுக்ைான ஒரு வருடாந்திர திட்டம். ஆனால்,
முதல் வைாரவைாடு முடிவகடைிறது.

ஈ வட்டுகடகமயாளரின்
ீ
ைாப்பீடு
அ.

ேில்லகை ைாப்பீட்டு பாலிேிைள்

தனிநபர்ைளின்

குறிப்பிட்ட

நைன்ைளுக்ைாை

வாங்ைப்படும்

சிை

ைாப்பீட்டு பாைிசிைள் உள்ளன. அத்தகைய ைாப்பீடுைளுக்கு சிறிய

வணிை அல்ைது கதாழில் நைன்ைள் இருப்பினும், இகவ கபாதுவாை
தனிநபர்ைளுக்வை விற்ைப்படுைின்றன. சிை சந்கதைளில் இகவ 'சிறு
டிக்கைட்'
என்வறா

பாைிசிைள்

அல்ைது

என்வறா

'சில்ைகறத்

அகழக்ைப்படுைின்றன.
வாைனங்ைள்,
ைாப்பீடுைள்

கபாதுவாை

பிரிவிைிருந்து

வடு,
ீ

ைகடைள்

சிறிய

வைாட்டார்

வபான்ற

வகையில்

தனிப்பட்ட

வருவதால்,

அவத

'சில்ைகற

தயாரிப்புைள்'

சிறிய

ைார்ைள்,

அடங்கும்.

ைாப்பீடுைகள

வழிைளால் விற்ைப்படுைின்றன.
ஆ.

அல்ைது

பாைிசிைள்'

இரு

கதாழில்ைள்
இந்தக்

விற்கும்

முைவர்ைளால்

என்வறா
சக்ைர

வபான்ற

ைாப்பீடுைள்

/

நுைர்வவார்
விநிவயாை

வட்டுகடகமயாளரின்
ீ
ைாப்பீ டு

அ) வட்டுகடகமயாளரின்
ீ
ைாப்பீ டு நமக்கு எதற்ைாைத் சதகவ?
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முக்ைியமானகவ
கபயரிடப்பட்ட
Insurance Policy’)
i.

ஒரு

ஆபத்துைள்

ைாப்பீ ட்டு

வட்டுகடகையாளரின்
ீ

கபற்றவரின்

கசாத்தின்ைீ து

பாலிேி

ைாப்பீட்டு

(‘Named

பாைிசி

ஏற்ைனவவ

அந்த

Perils

ைாப்பீடு

குறிப்பிடப்பட்ட

இன்னல்ைள் அல்ைது நிைழ்வுைளினால் ஏற்படும் இழப்புைளுக்கு

ைட்டுவை ைாப்பளிக்ைிறது. ைாப்பிடப்படும் ஆபத்துைள் கதளிவாை
எழுதப்பட்டிருக்கும்.

ii. ஒரு ஒருங்கணந்த ைாப்பீட்டிற்கு அல்ைது கபரும்பான்கையான
இடர்ைளுக்குக்
குகறந்த

ைாப்பளிக்கும்

கசைவுள்ள

பரந்த

பாைிசிைளுக்கு

கபயரிடப்பட்ட

வாங்ைப்படைாம்.

இடர்

ைாற்றாை

ைாப்பீடுைள்

'அகனத்து அபாயங்ைள்' ('All Risks')
i.

"அகனத்து

அபாயங்ைள்"

விைக்ைப்படாத

அகனத்து

ைாப்பளிக்ைப்படுைின்றன.
ஒரு

என்றால்

அபாயங்ைளுக்கும்

உதாரணைாை,

அகனத்து–அபாயங்ைள்

விைக்ைவில்கை

என்றால்,

குறிப்பாை

விைக்ைக்கூடிய

ஒரு

கவள்ளக்

குறிப்பாை
தானாைவவ

ைாப்பிகன

வட்டுகடகையாளரின்
ீ
அந்த

வசதைகடந்தால் ைாப்பளிக்ைப்படும்.
ii. ஒப்பந்தத்தில்

ஒப்பந்தத்தில்

எழுதப்பட்ட

வகை

வடு
ீ

கவள்ளத்தினால்

அபாயங்ைகள

ைாப்பீடு.

ைாப்பீடு

ைட்டுவை

விைக்ைப்படுபகவ

கதளிவாை குறிக்ைப்பட்டிருக்கும்.
iii. அகனத்து–அபாயங்ைள்
ைாப்பீட்டு

வகை

ைாப்பீடுதான்

ைாப்பீடாகும்.

ைிை

எனவவ,

ஒருங்ைிகணந்த

ஒப்பீட்டளவில்

ைற்றவகை பாைிசிைகளவிட அதிை விகையுகடயதாை உள்ளது.
இந்தவகை
இழப்பீடின்

ைாப்பீடுைளின்

பைகன

விகை

கபறும்

ைணக்ைிடப்பட வவண்டும்.

அதனால்

சாத்தியக்கூறுடன்

ைிகடக்கும்

ஒப்பிட்டு

வடு
ீ
என்பது ைனவுைள் ைட்டப்படும், நிகனவுைள் கபாக்ைிஷைாை
இருக்கும் இடைாகும். ஒரு வடு
ீ வாங்ை வவண்டும் என்பது நம்ைில்
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பைருக்கு நீண்டைாை ைனவு. அதுதான் நாம் எடுத்த முக்ைிய நிதி
முடிவுைளுள் ஒன்றாை இருக்கும். ஒரு வடு
ீ வாங்ை முடிகவடுக்கும்
நம்ைில்

பைரும்

வடு
ீ

வாங்ை

வட்டுக்
ீ

ைடகனவய

வதர்வு

கசய்ைிவறாம். நம் வாழ்வில் நீண்ட ைாைம் உள்ள ைடனும் வட்டுக்
ீ
ைடனாைவவ

வதகவயாைிறது.

உள்ளது.

ைடகனப்

கசய்துக்கைாண்டால்

தான்

வடு
ீ

உள்ள

இதற்கு

நீண்ட-ைாை

கபறவவண்டுகைன்றால்

அகத

வங்ைிக்குக்

அதற்கு எதிராை ைடகனப் கபறமுடியும்.
தவிர

வட்டில்,
ீ

வட்டில்
ீ

தட்டுைட்டு

ைடப்பாடு

கபாருட்ைளும்

சாைான்ைள்

ைாப்பீகட

ைாட்டி

நம்ைால்

முக்ைியைானகவவய.

ைற்றும்

கதாகைக்ைாட்சி,

குளிர்சாதனப் கபட்டி, சைகவ இயந்திரம் வபான்ற விகையுயர்ந்த
கபாருட்ைளும் இருக்ைைாம். சிை தங்ை அல்ைது கவள்ளி நகைைள்

ைற்றும் ஓவியங்ைள் அல்ைது ைகைப் கபாருட்ைள் கபான்றகவயும்
இருக்கும்.

இகவ

வபான்றகவயால்

அகனத்தும்,

வசதப்படுத்தப்

தீ,

படைாம்.

பூைம்பம்,

கவள்ளம்

அல்ைது

திருடவும்

வாங்ைப்பட்டிருக்கும்.

இவற்கற

படைாம். இந்தப் கபாருட்ைள் அகனத்தும் குடும்ப வசைிப்புைகளப்
பயன்படுத்தி
இழப்பது

உயர்

என்பது

ைதிப்புடன்

நிதிக்

வட்டுகடகையாளரின்
ீ
அகனத்திற்கும்

ைஷ்டத்கதத்
ைாப்பீடு

தீர்வளிக்கும்

ஒருங்ைிகணந்த ைாப்பீடாகும்.
ஆ)

வட்டுகடகமயாளரின்
ீ

ைாப்பீ டு கேய்ைின்ைன?

தரக்கூடியதாை
வைற்ைண்ட

வகையில்

ைாப்பீ ட்டு

இருக்கும்.

உள்ள

பாலிேிைள்

சூழல்ைள்

ஒரு

எவற்கைக்

தைவல்
சபக்சைஜ் அல்லது குகட திட்டங்ைள் (Package or Umbrella policies)
i.

வபக்வைஜ்

அல்ைது

ஆவணத்தின்ைீ ழ்
வழங்குைின்றன.

குகட

ஒரு

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைள்

ஒருங்ைிகணந்த

ஒவர

ைாப்பிகன

ii. உதாரணைாை, வட்டுகடகையாளரின்
ீ
பாைிசி, ைகடக்ைாரர்ைளின்
ைாப்பீடு,

அலுவைை

வபக்வைஜ்

பாைிசி

வபான்றகவ.

ஒவர
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பாைிசியின்ைீ ழ் ைட்டடம், அதில் உள்ள கபாருட்ைள் வபான்ற பை
கசாத்துக்ைளுக்கு ைாப்பு வழங்ைப்படுைின்றன.
iii. அத்தகைய பாைிசிைள்

சிை

குறிப்பிட்ட

தனிப்பட்ட

வரிைகள

அல்ைது ைடப்பாட்டு ைாப்புைகளயும் கைாண்டிருக்ைைாம்.

iv. வபக்வைஜ் ைாப்புைளில் அகனத்து பிரிவுைளுக்கும் ஒரு கபாது
விதிைள் ைற்றும் நிபந்தகனைகளயும் பாைிசியின் குறிப்பிட்ட
பிரிவுைளுக்கு குறிப்பிட்ட விதிைகளயும் கைாண்டிருக்ைைாம்.
வட்டுகடகையாளரின்ைாப்பீ
ீ
டுைள்
உகடகமைளுக்கும்
பூைம்பம்

தீ,

ைைவரங்ைள்,

வபான்றவற்றுக்கு

அகைப்பிகனத்

தவிர,

வட்டு
ீ

எதிராை

அதன்

அகமப்பிற்கும்
குழாய்ைளின்

ைாப்பளிக்ைின்றன.

உகடகைைகள,

அதன்

கவடிப்பு,
ைட்டட

கைாள்கள,

வட்டுகடப்பு,
ீ
திருட்டு ஆைியவற்றிைிருந்து ைாப்பளிக்ைிறது.
ஆபரணங்ைள்

வட்டுகடகையாளரின்
ீ

ஆபரணங்ைகள
பூட்டி

அணிந்திருக்கும்வபாவதா

கவத்திருக்கும்வபாவதா

ைாப்பீடுைளின்ைீ ழ்
அல்ைது

ைாப்பளிக்ை

முடியும்.

பாதுைாப்பாை

பழங்ைாைப்

கபாருட்ைளுக்கும் ைகைப் கபாருட்ைளுக்கும்கூட ைாப்பளிக்ைைாம்.

தனிப்பட்ட வபக்வைஜ்ைளின் இழப்பிற்கும், வட்டு
ீ
ைற்றும் ைின்னணு
சாதனங்ைளின் ைின் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப வைாளாறுைளுக்கும்கூட
வட்டுகடகையாளரின்
ீ

ைாப்பீடு

ைாப்பிகன

ைாப்பீட்டாளர்ைள்,

ைிதிவண்டி,

கபாதுவாை

வழங்ைப்படும்

வழங்குைிறது.

தனிநபர்

விபத்து

சிை

ைற்றும்

பணியாளர்ைளின் இழப்பீட்டிற்கும் ைாப்பிகன வழங்குைின்றனர்.
ைாப்பு

இழப்புைளில்

அடங்குவன:

தீ,

ைின்னல், கவடி ைற்றும் விைானம் விழுதல் / பாதிப்புச் வசதாரம்
(FLEXA

என

கபாதுவாை

அறியப்படுைிறது);

கபாதுவாை

நிறுவனம்

ைற்றும் கவவ்வவறு பாைிசிைளுக்கு இகடயிலும் ைாப்பு

ைாறுபடைாம்.

ைிைப்

கவத்திருக்கும்

உயர்

கைாள்கள.

கபரிய

நிைர

எண்ணிக்கை அதிைைாவதால்,
அதிைரித்து வருைிறது.

(STFI

என

ைற்றும்

ைற்றும்

மூழ்குதல்

சூறாவளி,

கவள்ளம்

அறியப்படுைிறது);

நீருக்குள்

புயல்,

ைாப்பு

நிறுவனத்திற்கு

விகைைதிப்புைிக்ை

ைதிப்புகடய
இந்த

வடுைகள
ீ

தனிநபர்ைளின்

ைாப்பீட்டுக்ைான

(HNIs)

வதகவயும்
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குைிப்பு
இந்தக்
ைாப்பு

ைாப்பீட்டின்ைீ ழ்

தட்டு

வசர்க்ைப்பட்டிருந்தாம்

தனியாைவும்

இதற்ைான

கபாதுவாை

ைண்ணாடி

ைற்றும்

கதாைக்ைாட்சி

பாைிசிகயகபறைாம்.

தீவிரவாதம்

ைாப்பீடு

விைக்ைப்படுைிறது.

வசர்க்ைப்படைாம்.
வதய்ைானம்,

வபார்

வதய்வும்

கபறுபவர்

ஆனால்

ைற்றம்

விரும்பினால்

ஒரு

நீட்டிீ்பபாை

அதுசார்ந்த

கநவும்,

விகளவு

ஆபத்துைள்;

இழப்பு

அணுச்வசதம் ஆைியகவ விைக்ைப்படுைின்றன.

ைற்றும்

இ) ைாப்பீ டுத் கதாகையும் ப்ரீமியத் கதாகையும்
முக்ைியமானகவ
ைாப்பீ டுத் கதாகைகய ஒருவர் எவ்வாறு நிச்ேயிக்ைிைார்?
i.

கபாதுவாை,

ைாப்பீடுத்

ைறுநியைன

ைதிப்பு

கதாகைகய

நிச்சயிக்ை

இரு

வழிைள்

உள்ளன. சந்கத ைதிப்பு (MV) என்பது ஒருவகை. ைற்கறான்று
இழப்பு

ஏற்பட்டால்,

கசாத்தின்ைீ து

முகறயின்ைீ ழ்,

சந்கத

(RIV).

ைதிப்கபப்

அச்கசாத்தின்

வதய்ைானம்

கசாத்திகன

கபாறுத்தவகர,

வயகதப்

கபாறுத்து

அகைக்ை

வபாதுைான

விதிக்ைப்படுைிறது.

ைாற்றி

இந்த

கதாகை ைாப்பீடு கபற்றவருக்கு அளிக்ைப்படுவதில்கை.
ii. RIV

முகறயில்

உட்பட்டு

ைாப்பீடுத்

ைாப்பீட்டு

கதாகையின்

நிறுவனம்

உச்ச

அப்கபாருகள

அளவிற்கு

ைாற்றி

அகைப்பதற்ைான கதாகைகய அளிக்ைிறது. இந்த முகறயின்ைீ ழ்,
எந்த

ஒரு

வதய்ைானத்

கதாகையும்

விதிக்ைப்படுவதில்கை.

இதற்கு உரிய ஒரு நிபந்தகன யாகதனில், அந்த வைாரகைப்

கபற வவண்டுைானால் அந்த வசதமுற்ற கசாத்து சரிகசய்யப்பட
/

ைாற்றப்பட

வவண்டும்.

RIV

முகற

நிகையான

கசாத்துக்ைளுக்கு ைட்டுவை அனுைதிக்ைப்படுைிறது என்பகதயும்
இருப்புைள் ைற்றும் கசயல்முகறயில் உள்ள இருப்புைள் வபான்ற
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பிற

கசாத்துக்ைளுக்குப்

கைாள்ள வவண்டும்.
கபரும்பான்கையான
ைதிப்பிற்ைாை
ைாப்பீடு

ைீ ண்டும்

(சந்கத

கசய்ைின்றன.
ைட்டி

கபாருந்தாது

பாைிசிைள்

ைதிப்பிற்கு
ஒரு

வடு
ீ

என்பகதயும்

வட்டின்
ீ

அல்ை)

அதன்

ைறுைட்டகைப்பு

அகைப்பிகன

பழுதானால்

எழுப்புவதற்ைான

கசைவவ

ைனதில்

அந்த

வட்கட
ீ

ைறுைட்டகைப்பு

ைதிப்பாகும். ஆனால், சந்கத ைதிப்பு என்பது வதகவ, வழங்ைல்
வபான்ற பை ைாரணிைகளச் சார்ந்தது.
ைாப்பீடுத்

கதாகை

கபாதுவாை

ைாப்பீடு

கபற்றவரின்

வட்டின்
ீ

ைட்டிடப் பகுதிகய ஒரு சதுர அடிக்கு ைட்டடம் ைட்டுவதற்கு ஆகும்
கசைவு

வட்டின்
ீ

கைாண்டு

கபருக்குவதன்

உகடகைைள்

–

மூைம்

ைணக்ைிடப்படுைிறது.

தட்டுமுட்டு

சாைான்ைள்,

நீடித்திருப்பகவைள், துணிைள், பாத்திரங்ைள் வபான்றகவ - சந்கத
ைதிப்பின்

அடிப்பகடயில்

வதய்ைானத்திற்குப்

பின்னர்

ைாப்பீடு

ைற்றும்

ைதிப்பிடப்படுைின்றன.

ஒத்த

கபாருட்ைளின்

சந்கத ைதிப்பின் அடிப்பகடயில் ைதிப்பிடப்படுைிறது.
ைதிப்பு

வாங்ைிய

ைாப்பு

அடிப்பகடயில் ப்ரீைியம் இருக்கும்.

அதாவது,

தற்வபாகதய
ஆைியவற்றின்

சுய-பரீட்கே 3

வட்டுகடகையாளரின்
ீ

கூற்றுைளுள் எகவ சரி?
I.

ைாப்பீட்டு

பாைிசி

பற்றிய

ைீ ழ்க்ைாணும்

ஒரு ஒருங்கணந்த ைாப்பீட்டிற்கு அல்ைது கபரும்பான்கையான

ஆபத்துைளுக்குக் ைாப்பளிக்கும் பரந்த திட்டங்ைளுக்கு ைாற்றாை
குகறந்த கசைவுள்ள கபயரிடப்பட்ட ஆபத்திற்ைான ைாப்பீடுைள்
வாங்ைப்படைாம்.
II. கபயரிடப்பட்ட

ஆபத்து

ைாப்பீட்டிற்கு

ைாற்றாை

குகறந்த

கசைவுள்ள கபரும்பான்கையான ஆபத்துைளுக்குக் ைாப்பளிக்கும்
ஒரு ஒருங்கணந்த ைாப்பீட்டிகனவாங்ைைாம்.

III. கபயரிடப்பட்ட

ஆபத்து

ைாப்பீவடா

அல்ைது

ஒருங்கணந்த

ஆபத்து ைாப்பீவடா இரண்டுவை ஒவர விகையில்தான் உள்ளன.
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IV. வட்டுகடகையாளரின்
ீ

பாைிசிகயப்

கபாறுத்தவகர

கபயரிடப்பட்ட ஆபத்து ைாப்பீட்டிகன ைட்டுவை வாங்ை முடியும்.
ஓருங்கணந்த ைாப்பீடு ைிகடப்பதில்கை.

உ

ைகடக்ைாரர்ைளின் ைாப்பீடு

வணிைம் என்பது ஒரு கபாருளாதாரச் கசயல்பாடாகும். ஒவ்கவாரு
கதாழில்முகனவவாரும் அவருகடய கதாழில் இைாபைரைானதாை
இருக்ை

விரும்புவார்.

வருைானத்தின்

நம்

ஆதாரைாை

நாட்டில்

உள்ளன.

அது

ைகடைள்

வருைானம்

பைருக்கு
ைட்டும்

தருவதில்கை அது ஒரு கசாத்தாைவும் உள்ளது. ைகட முதைாளி
வணைத்திற்கு
அகனத்துக்

சம்பந்தைில்ைாத

ைவகைைளிைிருந்தும்

விரும்பத்தைாத

நிைழ்வு

நடவடிக்கைைகளவயா
அல்ைது

கபறுவணிை

முதைாளி.

ஒரு

கதாழில்

மூடச்

கைாண்டு

ைீ ண்டும்

கசய்து

அவருகடய

ைகட

முதைாளியின்

விபத்து

குடும்பவை

பாதிக்கும்

விரும்புவார்.

நிதிைகளவயா

பாதித்து

அதன்

அதிை

கதாழிகைத்

வபான்றவரல்ை

அவருகடய

அழியக்

ஒரு

திவாைாக்ைைாம்

கசய்யைாம்.

நிறுவனத்கதப்

சிறிய

கதாழிகைப்

விடுபட

ைடுகையாைப்

கதாழிகை

கையிருப்புைகளக்
ஒரு

ஆனால்

பணக்

கதாடங்கும்

ஒரு

ைகட

ைகடகயமூடச்

ைாரணைாைிவிடைாம்.

திருப்பிச் கசலுத்த வவண்டிய வங்ைிக் ைடன்ைளும் இருக்ைைாம்.
ஒருவருக்குக்

ைாயவைா

கசயல்பாட்டினால்
அல்ைது

கபாது

அவருகடய

ைக்ைளில்

கசாத்திற்குச்

வசதவைா நடப்பதற்கு எப்வபாதும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஒரு நீதிைன்றம்
அதற்கு

இழப்பீகட

ைகட

வழங்ை

ைகடக்ைாரகர

முதைாளிகய
கூறைாம்.

அழித்துவிடைாம்.

கபாறுப்பாக்ைி

அத்தகைய
எனவவ,

வழிகயப் பாதுைாப்பது ைிை அவசியைாைிறது.

வசதங்ைளுக்கு

சூழல்ைளும்
இந்தத்

ஒரு

கதாழில்

வணிைரீதியிலான ைகட / ேில்லகை கதாழில்ைளின் இத்தகைய
பல

அம்ேங்ைளுக்குக்

ைகடக்ைாரர்ைளுக்ைான

வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ளன.
முடிதிருத்துபவரின்

ைகட,

ைாப்பளிக்கும்

ைாப்பீ ட்டு

சநாக்ைில்

கதால்கபாருள்

பியூட்டி

பார்ைர்,

பாலிேிைள்

புத்தைக்

ைகட,
ைகட,

பல்கபாருள் அங்ைாடி, துணி வதய்ப்பவர் ைகட, பரிசுப் கபாருள்
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ைகட, எழுதுகபாருள் ைகட, கபாம்கைக் ைகட, கசருப்புக் ைகட
வபான்ற

பைவகைக்

ைாப்பளிக்கும்

ைகடைளின்

விதத்தில்

உண்டு.

ைாற்றி

1. ைகடக்ைாரர்ைளுக்ைான

வகையில்

வர்த்தைத்தின்

வடிவகைப்பு

பாைிசி

குறிப்பிட்ட

திருத்தி

ைற்றும்

நைன்ைளுக்குக்

அகைக்ைப்பட்ட

ைாப்பீ டு

கேய்ைிைது?

சில்ைகற

குறிப்பிட்ட

பாைிசிக்ைளும்

எவற்கைக்
பகுதிகயப்

அகைக்ைப்படைாம்.

அவற்றில்

உள்ளவற்கற

ைாப்பீ டு

பாதுைாக்கும்
தீ,

ைகடயின்
பூைம்பம்,

கவள்ளம் அல்ைது கைட்ட எண்ணத்தில் வசதப்படுத்துதல் ைற்றும்

கைாள்கள ஆைியவற்றுக்கு கபாதுவாைக் ைாப்பளிக்ைிறது. கதாழில்
குறுக்ைீ ட்டு பாதுைாப்பிகனயும்கூட ைகட ைாப்பீடு உள்ளடக்ைைாம்.
ஒரு

விரும்பத்தைாத

இழப்பிற்கு

அல்ைது

வைாரல்

கூடுதல்

வநரிட்டால்

கசைவிற்கு

ஏற்படும்

இது

வருைான

ைாப்பளிக்ைிறது.

தனது கசயல்பாடுைகளக் ைருத்தில் கைாண்டு ைாப்பீடு கபறுபவர்
ைாப்பீடுைகள வதர்ந்கதடுக்ைப்படைாம்.
ைாப்பீடு

கபறுபவர்

வதர்வு

கசய்யக்கூடிய

கூடுதல்

ைாப்புைள்

ஒவ்கவாரு ைாப்பீட்டாளருக்கும் ைாறுபடைாம். இவற்கற ஆயுள்
ைாப்பீடற்ற

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளின்

குறிப்பிட்ட

வகைதளங்ைளில் சரிபார்த்துக் கைாள்ளைாம்.
கூடுதல் ைாப்புைளாவன:
i.

கைாள்களயும்
உள்நுகழவது,

உகடத்து

அலுவைைப்

உள்நுகழவதும்:

கபாருட்ைளின்

உகடத்து
திருட்டு

வபான்றவற்றுக்ைான ைாப்பு
ii. இயந்திரப் பழுது: ைின் / கதாழில்நட்பைிகு கபாருட்ைளின்
பழுதுக்ைான ைாப்பு
iii. மின்னணு ைருவியும் ோதனங்ைளும்:
 ைின்னணு

சாதனங்ைளுக்ைான

அகனத்து-அபாய

ைாப்பிகன அளிக்ைிறது

 ைின்னணு நிறுவல் இழப்புக்ைான ைாப்பு
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iv. பணக்ைாப்பீ டு:

ைீ ழ்க்ைாணும்

சூழ்நிகைைளில்

ஏற்படும்

விபத்தினால் பண இழப்பு ஏற்படுவதற்கு எதிராை ைாப்பிகன
அளிக்ைிறது:

 கதாழில் வளாைத்திைிருந்து வங்ைிக்கும் வங்ைியிைிருந்து
கதாழில்

வளாைத்திற்கும்

பணத்திகன

கசல்லும்வபாது

எடுத்துச்

 கதாழில் வளாைத்தில் ஒரு கபட்டைத்தில் இருக்கும்வபாது
 கதாழில் வளாைத்தில் ஒரு ைல்ைாப் கபட்டியில் (கபட்டி /
இழுவகற / பணம்கபறும் முைப்பு) இருக்கும்வபாது

v. பயணப் கபாதி (Baggage): அலுவல் சார்ந்த பயணத்தின்வபாது
பயணப் கபாதி ைாணாைல் வபாகும்வபாது
vi. கபாறுத்தப்பட்ட
ஃபிட்டிங்

பிசளட்

ோர்ந்த

ைண்ணாடி

ைாப்பீ டுைள்

மற்றும்

சேனிட்டரி

ைீ ழ்க்ைாண்பற்றுக்ைான

தற்கேயலான இழப்புைளுக்கு ைாப்பளிக்ைின்ைன:
 கபாறுத்தப்பட்ட பிவளட் ைண்ணாடி
 வசனிட்டரி ஃபிட்டிங்குைள்
 நியான் வபார்டு / ஒளிரும் வபார்டு / வஹார்டிங்
vii. தனிநபர் விபத்து
viii. நம்பிக்கைத்

துசராைம்

/

கதாழிலாளர்ைளின்

சநர்கமயின்கம: கதாழிைாளர்ைளின் வநர்கையின்கையின்
ைாரணைாை

ஏற்படும்

இழப்பு

ைாப்பளிக்ைிறது.

அல்ைது

வசதத்திற்குக்

அதன்

ைாரணைாைவும்

சட்டப்பூர்வ

ைடப்பாட்டுக்கு

ix. ேட்ட ைடப்பாடு:
 பணி

கசய்யும்வபாதும்

ைற்றும்

ஏற்படும் விபத்திற்ைான இழுப்பீடு

 மூன்றாம்

தரப்புைளுக்ைான

ைாப்பளிக்ைிறது.

தீ / கைாள்கள / வபக்வைஜ் / பிவளட் ைண்ணாடி / நம்பைத்தன்கை
உத்தரவாதம் / பணியாளர் இழப்பீடு ைற்றும் கபாதுக் ைடப்பாட்டு
பாைிசிைகளத்

(அடுத்த

அத்தியாயத்தில்

தனியாைவும் எடுத்துக் கைாள்ளைாம்.

விளக்ைப்படுைிறது)
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தீவிரவாத

ைாப்பும்கூட

விைக்குைள்

கபாதுவாை

விரிவாக்ைம்

கசய்யப்படைாம்.

வட்டுகடகையாளரின்
ீ

ைாப்பீட்டில்

உள்ளகதப் வபான்வற இருக்கும்.

2. ைாப்பீ டுத் கதாகையும் பரீமியத் கதாகையும்
கசாத்துக்ைளின்

ைதிப்புைள்

புத்தைங்ைகள

குறிக்ைப்பட்டுள்ள

கதாழிற்சாகைைளும்

ைணக்குப்

அலுவைைங்ைளும்

பராைரிக்ைின்றன. எனவவ, ைாப்புறுதித் கதாகைகய முடிவுகசய்வது
ைடினைாை

இருக்ைாது.

ைகட

ைற்றும்

வடு
ீ

ஆைியவற்கறப்

கபாறுத்தவகர இது எப்வபாதும் இருக்ை வாய்ப்பில்கை.

வட்டுகடகையாளரின்
ீ
ைாப்பீட்டின்ைீ ழ் ஏற்ைனவவ கூறியதுவபால்,
கபாதுவாை,
உள்ளன.

ைாப்பீடுத்

அகவ:

கதாகைகய

சந்கத

நிச்சயிக்ை

ைதிப்பு

இரு

வழிைள்

வபான்ற

கூடுதல்

ைற்றும்

ைறுநியைன

/

ைாற்றியளிப்பு ைதிப்பு.
பணம்,

பயணப்

ைாப்புைளுக்கு

கபாதி,
ைாப்பீடு

தனிநபர்

விபத்து

ைதிப்பு

ைற்றும்

வாங்ைிய

ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் ப்ரீைியம் இருக்கும்.

ைாப்பு

வகரயகை
ேில முக்ைிய வகரயகைைள்
i)

கைாள்கள

(Burglary)

என்றால்

எதிர்பார்த்திராத

வநரத்தில்

அனுைதியின்றி ைாப்பீடு கபற்றவரின் வளாைத்திற்குள் அத்துைீ றி,

ைண்டறியத்தக்ை வழியில் அங்ைிருக்கும் கபாருட்ைகளத் திருடிச்
கசல்லும் வநாக்ைில் நுகழந்து எடுத்துச் கசல்வது

ii) வடுகடப்பு
ீ
என்பது கைடுதல் கசய்ய வவண்டும் என்ற வநாக்ைில்
வட்கட
ீ
உகடத்து ஒரு வட்டிற்குள்
ீ
நுகழவது.

iii) கைாள்கள
ைாப்பீடு

என்பது

ைாப்பீடு

கபற்றவரின்

கபற்றவகரவயா

வளாைத்திற்குள்

அல்ைது

அவருகடய

கபற்றவரின்

வளாைத்திற்குள்

கதாழிைாளர்ைகளவயா ைீ றி பைவந்தைாை நுகழந்து அங்குள்ள
உகடகைைகள / எடுத்துச் கசல்வது.

iv) கபட்டைம்

என்பது

ைாப்பீடு

ைதிப்புைிக்ை கபாருட்ைகளப் பாதுைாப்பாை கவத்திருப்பதற்ைாை
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அவதவநரம்

ைற்றவர்ைள்

அணுை

பைைான அகறயாகும்.
v) திருட்டு

என்பது

ஒருவர்

வவண்டுகைன்வற

பயன்பாட்டுக்ைாைவவா

ைட்டுப்பாடு

அதிைம்

ைற்கறாருவரின்

அனுைதியின்றி

திருட்டுத்தனைாை

அல்ைது

உள்ள

தன்னுகடய

விற்பதற்ைாைவவா

எடுத்துச்

கசல்லும் குற்றத்கதக் குறிக்கும் ஒரு கபாதுச் கசால்ைாகும்.
இது

ஆங்ைிைத்தில்

‘larceny’

கசால்ைாகும்

என்பதற்கு

இகணயான

சுய-பரீட்கே 4

ைகடக்ைாரருக்ைான
ைண்ணாடி

ைாப்பிகன

பாைிசியின்ைீ ழ்

ைற்றும்

கசனிட்டரி

ைாப்பீடு

ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றில்

‘கபாறுத்தப்பட்ட

ஃபிட்டிங்குைள்’

கபறுபவர்

எந்த

தவறுதைாை

வசதத்திற்கு இது ைாப்பளிக்கும்?
I.

வதர்வு

நடந்த

பிவளட்

என்ற

கூடுதல்

இழப்பு

அல்ைது

கசய்யைாம்.

கபாறுத்தப்பட்ட பிவளட் ைண்ணாடி

II. வசனிட்டரி ஃபிட்டிங்குைள்
III. நியான் வபார்டுைள்

IV. வைலுள்ள அகனத்தும்
ஊ வாைன ைாப்பீ டு

உங்ைள்
வாங்ைி

வசைிப்பு
ஓட்டிப்

அகனத்கதயும்
பார்ப்பதற்ைாை

பயன்படுத்தி

எடுத்துச்

ஒரு

புதிய

கசல்லும்

ைார்

சூழகை

நிகனத்துப் பாருங்ைள். எங்ைிருந்வதா ஒரு நாய் உங்ைள் வழியில்

திடீகரனப் பாய்ைிறது. அதன்வைல் வைாதிவிடாைல் இருக்ை நீங்ைள்
வவைைாை வகளக்ைிறீர்ைள். சாகைத் தடுப்பின்வைல் ஏறி ைற்கறாரு
ைாரின்ைீ து

வைாதி

அதிைிருந்தவகரக்

ைாயப்படுத்துைிறீர்ைள்.

எனவவ, ஒவர ஒரு நிைழ்வின் விகளவாை, உங்ைள் ைார், கபாதுச்

கசாத்து ைற்றும் ைற்கறாரு ைார் ைற்றும் ைற்கறாரு ைனிதருக்குக்
ைாயம் என பை வசதங்ைள் ஏற்படுைின்றன.
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இந்தக் ைாட்சியில், உங்ைளிடம் ைார் ைாப்பீடு இல்ைாவிடில், உங்ைள்
ைாகர

வாங்குவதற்கு

ஆன

கசைகவவிட

கசய்ய வவண்டியதிருக்ைைாம்.

அதிைைாைச்

கசைவு

 உங்ைளிடம் அந்த அளவு பணம் இருக்ைிறதா?
 உங்ைளுகடய

கசயல்ைளுக்ைாை

கதாகையளிக்ை வவண்டுைா?

அடுத்த

தரப்பின்

ைாப்பீடு

 அவர்ைளிடம் ைாப்பீடு இல்ைாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
இதன்

ைாரணைாைத்தான்

ைார்

ைாப்பீடு

கவத்திருப்பது

ைட்டாயைானது என நாட்டின் சட்டங்ைள் கூறுைின்றன. ஒரு வாைன

ைாப்பீடு இந்த நிைழ்வுைகளத் தடுக்ைாவிட்டாலும், உங்ைளுக்கு நிதிப்
பாதுைாப்புப் வபார்கவகய வழங்குைிறது.
ஒரு

விபத்கதத்

வசதைகடயைாம்

தவிர,

ைார்

அல்ைது

திருடப்பட்டுவிடைாம்,

தீயில்

விபத்தில்

எரிந்துவபாைைாம்.

நீங்ைள்

ஆகணயரிடம்

(Regional

கபாருளாதார ரீதியாை ைஷ்டப்படுவர்ைள்.
ீ
இந்தியாவில்

வட்டார

Transport Authority in India)
முதைாளி

வவண்டும்.

கசய்யப்பட்ட

வபாக்குவரத்து

தன் வாைனத்கத பதிவு கசய்த
கபயரில்

வாைன

ைாப்பீடு

வாைன

எடுத்தாை

முக்ைியமானகவ
ைட்டாயமான மூன்ைாம் தரப்புக் ைாப்பீடு
வாைன வாைனச் சட்டம், 1988-இன்படி, கபாதுச் சாகையில் ஓடும்
ஒவ்கவாரு

வாைனத்தின்

உரிகையாளரும்,

ஒரு

விபத்தின்

ைாரணைாை மூன்றாம் தரப்புக்கு ஏற்படும் ைரணம், உடற் ைாயம்
அல்ைது கசாத்துக்கு ஏற்பட்ட வசதத்திற்கு சட்டப்பூர்வைாை இழப்பீடு
தர ைடப்பாடுள்ள வாைன உரிகையாளர், ைட்டாயைாை
பாைிசிகய

எடுத்திருக்ை

சாட்சியாை

அந்த

வவண்டும்.

வவண்டும்.

வாைனத்தில்

அத்தகைய

ைாப்பீட்டின்

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீட்டிற்ைான

சான்றிதழ்

இருக்ை
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1. வாைன ைாப்பீட்டின் ைாப்பு
நாட்டில் ைிை அதிை அளவில் வாைனங்ைள் உள்ளன. ஒவ்கவாரு
நாளும் சாகைக்கு வரும் புதிய வாைனங்ைளின் எண்ணிக்கையும்
அதிைம்.

அவற்றுள்

இந்தியாவில்

பை

வாைனங்ைள்

ைிை

விகைஉயர்ந்தகவ.

அழிக்ைப்படுவதில்கை,

ைக்ைள்

ைாறாை,

வாைனங்ைள் கை ைாறுைின்றன எனச் கசால்வதுண்டு. அதாவது,
பகழய

வாைனங்ைள்

ஓடிக்கைாண்டிருக்கையில்
கைாள்ைின்றன.

வாைனங்ைளின்

சாகையின்

புதிய

பரப்பு

எண்ணிக்கை

சாகையில்

ஏற்ப

ைக்ைளின்

புள்ளி

இகணந்து

(ஓட்டுவதற்ைான

இருக்ைிறது.

ைருத்துவைகனைளின்

சாகையில்

வாைனங்ைள்

உயர்வுக்கு

நடக்கும்

அதிைரித்துக்கைாண்வட

கதாடர்ந்து

இடம்)

வளர்வதில்கை.

எண்ணிக்கையும்

ைாவல்துகற

விவரப்படி

ைற்றும்

நாட்டில்

சாகை

விபத்துக்ைளின் எண்ணிக்கை அதிைரித்துக்கைாண்வட இருக்ைிறது.
நீதி

ைன்றங்ைளால்

விபத்திற்குள்ளானவர்ைளுக்கு

அளிக்கும்படி

கூறப்படும் கதாகையும் அதிைரித்துக்கைாண்வட இருக்ைிறது. வாைன
பழுதுநீக்ைத்திற்ைான

அதிைரித்துக்கைாண்வட
இந்தியாவில்

வாைன

நிரூபிக்ைின்ைன.
விபத்தினாலும்
ஏற்படும்

கசைவுத்

வவறு

வசதம்

இருக்ைிறது.

சிை

ைற்றும்

இகவ

ைாப்பீ ட்டின்

கதாகையும்கூட
அகனத்தும்

முக்ைியத்துவத்கத

ைாரணங்ைளாலும்
இழப்பிற்கு

வாைனங்ைளுக்கு

வாைன

ைாப்பீடுைள்

ைாப்பளிக்ைின்றன. வைலும், வாைன உரிகையாளரின் வாைனத்தால்
ஏற்பட்ட
அளிக்ை

விபத்திற்குள்ளானவர்ைளுக்கு
வவண்டிய

இழப்பீட்டிகன

வாைன

அளிக்கும்

ைடப்பாட்டிற்கும் ைாப்பளிக்ைிறது.
நாட்டில்

உள்ள

அகனத்து

உரிகையாளரால்

வாைனங்ைளும்

கசய்யப்பட்டுள்ளன என நிகனக்ைிறீர்ைளா?

சட்டப்பூர்வ
ைாப்பீடு

கபாதுச் ோகலயில் ஓடும் ைீ ழ்க்ைாண்பகவ சபான்ை அகனத்து
வாைன வகைைளுக்கும் வாைன ைாப்பீ டு அளிக்ைிைது:
 ஸ்கூட்டர்ைளும் வைாட்டார் கசக்ைிள்ைளும்
 தனியார் ைார்ைள்
606

 அகனத்து

வகையான

வணிை

ரீதியிைான

வாைனங்ைள்:

சுகையுந்துைள் Goods carrying ைற்றும் பயணிைள் வாைனங்ைள்
 இதர வகை வாைனங்ைள் உ. ம். ைிவரன்ைள்
 வாைன வனிைம் Motor Trade (வஷாரூம்ைளிலும் வைவரஜ்ைளில்
உள்ள வாைனங்ைள்)

தைவல்
‘மூன்ைாம் தரப்பு ைாப்பீ டு’
ைற்கறாரு

தரப்பின்

சட்டப்பூர்வ

நடவடிக்கைக்கு

எதிராைப்

பாதுைாப்பு அளிப்பதற்ைாை வாங்ைப்படும் ஒரு ைாப்பீட்டு பாைிசிதான்

மூன்றாம் தரப்பு ைாப்பீடு. ைாப்பீடு கபறுபவரால் (முதல் தரப்பு) ஒரு
ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திடைிருந்து

கபற்றவரின்

(இரண்டாம்

நடவடிக்கையின்

தரப்பு)

ைாப்பீடு

விகளவாை

ஏற்பட்ட

ைடப்பாட்டிற்ைாை ைற்கறாரு தரப்பின் (மூன்றாம் தரப்பு) வைாரலுக்கு
எதிராை பாதுைாப்பிகனப் கபறுவதற்ைாைப் கபறப்படும் ைாப்பீடாகும்.
மூன்றாம்

தரப்பு

ைாப்பீடு

‘ைடப்பாட்டு

ைாப்பீடு’

என்றும்

அகழக்ைப்படுைிறது.
ேந்கதயில் பிரபலமாை உள்ள இரு முக்ைிய வகைைள் ைீ சழ
விவரிக்ைப்பட்டுள்ளன:
அ) கேயல்

[ைடப்பாடு]

மட்டும்

பாலிேி:

வைாட்டார்

வாைனச்

சட்டத்தின்படி [Motor Vehicles Act] கபாது இடத்தில் ஓடும் எந்த
ஒரு

வானத்திற்கும்

ைாப்பீடு ைட்டாயைானது.

மூன்றாம்

தரப்பிற்ைான

ைடப்பாட்டு

இந்த பாைிசி ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றுக்ைான இழப்பீட்டிகன அளிக்ை
வவண்டிய

வாைன

ைாப்பளிக்ைிறது:

உரிகயைாளரின்

ைடப்பாட்டிற்கு

ைட்டும்



மூன்றாம் தரப்பின் உடல் ைாயம் ைற்றும் ைரணம்



மூன்றாம் தரப்பின் கசாத்துக்கு ஏற்பட்ட வசதம்

ைரணம் அல்ைது ைாயம் ைற்றும் வசதத்திற்ைான இழப்பீட்டுத்
கதாகைக்கு

வகரயகற

ைாப்பிடப்படுைிறது.

ஏதும்

இல்ைாதவாறு

ைடப்பாடு
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ஒரு

வாைன

விபத்தினால்

மூன்றாம்

தரப்புக்கு

ஏற்படும்

ைரணம் அல்ைது ைாயத்திற்ைான இழப்பீட்டுக் வைாரிக்கைைள்
குற்றம்

சாட்டுபவரால்

டிரிபியுனல்

(Motor

வைாட்டார்

Accident

விபத்து

ைிகளய்ம்

Tribunal

-MACT)-ல்

Claim

சைர்ப்பிக்ைப்பட வவண்டும்.
ஆ) சபக்சைஜ் பாலிேி / ஒருங்ைிகணந்த பாலிேி: (கசாந்த வசதம்
+ மூன்றாம் தரப்பு ைடப்பாடு)
வைற்ைண்டகவைவளாடு

வசர்த்து,

குறிப்பிடப்பட்ட

ஆபத்துைளினால் ைாப்பிடப்பட்ட வாைனத்திற்கு ஏற்படும் இழப்பு
அல்ைது
வசதம்

வசதமும்

என

(ஐடிவி

IDV

(வைாட்டார்

அறியப்படுைிறது)
என

வாைனங்ைளுக்ைான

அறிவிக்ைப்பட்ட

அகழக்ைப்படுைிறது

-

கசாந்த

ைதிப்பிற்கும்

அத்தியாயம்

5-ல்

ஏற்ைனவவ விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது) பாைிசியில் உள்ள விதிைள்
ைற்றும்

நிபந்தகனைளுக்கும்

உட்பட்டு

ைாப்பிடப்படும்.

அவற்றுள் சிை ஆபத்துைளாவன: தீ, திருட்டு, ைைவரம் ைற்றும்
வவகைநிறுத்தம், பூைம்பம், கவள்ளம், விபத்து வபான்றகவ.
சிை

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

பணிைகணக்குக்
அளிப்பார்ைள்.

விபத்து

நடந்த

(ைடப்பாடு)

ைட்டும்

(workshop)

கசயல்

கைாண்டு

வரும்

இடத்திைிருந்து

கசைகவயும்

பாைிசியின்

ைீ ழ்

அளிக்ைப்படும் ைடடாய ைாப்பீவடாடு கூடுதைாை தீ ைற்றும் /
அல்ைது திருட்டிற்கு ைட்டும் ைாப்பளிக்கும் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட
ைாப்பும் உள்ளன.
வாைனத்தில்
அல்ைது

கபாறுத்தப்பட்டுள்ள

வசதத்திற்கும்

பாைிசி

இகணப்புைளின்

ைாப்பளிக்ைைாம்.

இழப்பு

வைலும்,

பயணிைளுக்கும் ஊதியம் கபறும் ஓட்டுனருக்ைான தனியார்
ைார்

பாைிசிக்ைளின்ைீ ழ்

தனிநபர்

ரீதியிைான

வாைனங்ைளில்

சட்டப்பூர்வ

ைடப்பாடு

ஒருவவகள

வாைனம்

ைற்றும்

ைட்டணைில்ைாது

அவசரைாை

அனுைதிக்ைிறார்ைள்.

பயணிக்கும்

பயணிக்கும்

ஆைியவற்றுக்கும்

பழுதாைி

வசகவகயவயா

ைட்டணைின்றிப்

விபத்துக்

விட்டால்

அல்ைது

பயன்படுத்தவவா

ைாப்பு;

வணிை

கதாழிைாளர்ைள்

பயணிைளுக்ைான
ைாப்பளிக்ைைாம்.

ைட்டணைில்ைா

ைாற்று

ைாகர

ைாப்பீட்டாளர்ைள்
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2.

விலக்குைள்

பாைிசிைளின்ைீ ழ் உள்ள முக்ைியைான விைக்குைளாவன: வதய்வும்

கநவும், பழுதுைள், விகளவு இழப்பு, ைற்றும் கசல்ைாத ஓட்டுனர்
உரிைத்துடவனா அல்ைது ைது அருந்திவிட்டு. வாைனம் ஓட்டியதால்
ஏற்படும்

இழப்பு.

உட்பட்டு

வாைனத்கதப்

வாைனத்கத

'பயன்படுத்துவதற்ைான

ஒரு

ைாப்பிடப்படாது.

வரம்புைள்'

பயன்படுத்தாதிருப்பது

வாடகை

வாைனைாைப்

என்பதற்கு

(எ.ைா.

தனியார்

பயன்படுத்துவது)

3. ைாப்பீ டுத் கதாகையும் ப்ரீமியத் கதாகையும்
ஒரு வாைன பாைிசியில் ஒரு வாைனத்தின் ைாப்புறுதித் கதாகை
ைாப்பீடு

கபற்றவரின்

அறியப்படுைிறது.

அறிவிக்ைப்பட்ட

ைதிப்பு

(ஐடி

-IDV)

என

4.வாைனம் திருடப்பட்டாவைா அல்ைது ஒரு விபத்தில் பழுதுநீக்ைம்
கசய்ய முடியாத அளவிற்கு கைாத்தைாைச் வசதமுற்றிருந்தாவைா,
ஐடிவி-யின்

அடிப்பகடயில்

கசய்யப்படும்.

ைாப்பீடு

வைாரிக்கைக்ைான

கதாகை

முடிவு

கதாடங்கும்வபாது/புதுப்பிக்ைப்படும்வபாது

ைாப்பீடுக்ைாை முன்கைாழியப் படும் வாைனத்தின் ைாதிரி ைற்றும்
பிராண்டிற்ைான

தயாரிப்பாளரின்

/

டீைரின்

பட்டியைிடப்பட்ட

விற்பகன விகையின் அடிப்பகடயில் வாைனத்தின் ஐடிவி
கசய்யப்பட்டு

ைழிக்ைப்படுைிறது.
5

ஆண்டுைளு

நிறுத்தப்பட்ட

சட்டப்படி

வைல்

நிறுத்தப்பட்டுவிட்ட
ைாப்பீட்டாளர்ைள்

வதய்ைானத்திற்ைான

பகழய

ைாதிரிைளில்

ைற்றும்

ைாதிரிைள்)

ைற்றும்

ைாப்பீடு

வாைனத்தின்

உள்ள

கபற்றவரின்

கதாகை

தற்வபாது

(தயாரிப்பாளரால்

வாைனத்தின்

ஐடிவி,

கபற்றவருக்ைிகடவய

உள்ள

புரிதைின் அடிப்பகடயில் தீர்ைானிக்ைப்படுைிறது
ைாப்பீடு

முடிவு

அறிவிக்ைப்பட்ட

ைதிப்பு,

ைன

திறன்,

புவியியல் வட்டாரம், வாைனத்தின் வயது வபான்ற ைாரணிைகளப்
கபாறுத்து ைதிப்பீடு / ப்ரீைியம் ைணக்ைிடப்படுைிறது.
சுய-பரீட்கே 5

வாைன ைாப்பீடு யாருகடய கபயரில் எடுக்ைப்பட வவண்டும்?
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I.

வட்டார

வபாக்குவரத்து

அதிைாரியிடம்

வாைன உரிகையாளரின் கபயரில்

II. உரிகையாளரன்றி

வவறு ஒருவர்

பதிவுகசய்யப்பட்ட

வாைனம்

ஓட்டுவாரானால்,

வாைனம் ஓட்டக்கூடியவரின் கபயரில் வட்டார வபாக்குவரத்து
அதிைாரியின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு எடுக்ைைாம்.

III. வாைன உரிகையாளரின் வாைன உரிகையாளர் உட்பட்ட எந்த
ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் கபயரிலும் வட்டார வபாக்குவரத்து
அதிைாரியின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு எடுக்ைைாம்

IV. உரிகையாளரன்றி

வவறு ஒருவர்

வாைனம்

ஓட்டுவாரானால்,

முதன்கை பாைிசி வாைன உரிகையாளரின் கபயரிலும் கூடுதல்
ைாப்பு வாைனம் ஒட்ட இருப்பவரின் கபயரிலும் எடுக்ைைாம்.

சுருக்ைம்
1. கபாதுவாை தனிநபர் விபத்துக் (P. A. ) ைாப்பீடு ைாப்பளிப்பகவ:
i.

விபத்தின் ைாரணைாை ஏற்படும் இறப்பு

ii. நிரந்தர கைாத்த ஊனம்
iii. நிரந்தர பகுதி ஊனம்

iv. தற்ைாைிை கைாத்த ஊனம்

2. இந்தியாவில்

வாழும்

அவருக்ைாைவவா

உறுப்பினர்ைளுக்கும்
எடுக்ைைாம்.

எந்த

ஒரு

ைற்றும்

நபரும்

அவளுக்ைாைவவ

சார்ந்திருக்கும்

தனிநபர்

விபத்துக்

/

குடும்ப

ைாப்பீட்டிகன

3. வயது, குடும்ப உறுப்பினர்ைளின் எண்ணிக்கை ைற்றும் ைாப்பீடு
கபறுபவரின் கதாழில் வபான்ற பல்வவறு ைாரணிைகளச் சார்ந்து
ப்ரீைியக்

கபாறுத்து

ைணக்ைீ டு

அபாய

இருக்கும்.
அளவு

எதிர்
1,

2

வநாக்கும்

ஆபத்திகனப்

அல்ைது

ைாப்பீட்டாளர்ைளால் வகைப்படுத்தப்படுைிறது.

3

என

4. ைாப்பீடு அல்ைாத கபாது வநாக்ைத்திற்ைாை தனிநபர் விபத்துக்
ைாப்பீடுைள்

ஏற்கைனவவ

அளிக்ைப்படுைின்றன.

உள்ள

கபரிய

குழுக்ைளுக்கும்

5. ஒரு உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் பாைிசியின்ைீ ழ், ைாப்பீட்டாளர் ஒரு
உடல்நைக் குகறபாவடா அல்ைது ஒரு ைாயவைா எற்பட்டு அதன்
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ைாரணைாை

ைாப்பீட்டிகன

சிைிச்கசயும்

கபற்றால்

கபறுபவர்
அதற்கு

எந்த

ைாப்பீடு

ஒரு

ைருத்துவ

அளிப்பவர்

ஏற்ைப்பட்ட ைாப்புத் கதாகைகய அளிக்ை சம்ைதிக்ைிறார்.

ஒரு

6. குடும்ப கபயர்ச்சி family floater உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் திட்டத்தில்,
ைாப்பீடுத்

கதாகை

குடும்ப

உறுப்பினர்ைளுக்குள்

கபயர்ச்சியகடைிறது. கபாதுவாை ைனவர், ைகனவி ைற்றும் இரு
குழந்கதைளுக்கு ைாப்பளிக்ைிறது.
7. உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

அளிக்ைிறது அல்ை

பாைிசிைள்

பணைில்ைா

பணைில்ைா வசதி

ைாப்பீடு

கபற்றவருக்கு

8. சுற்றுைாக்

ைாப்பீட்டு

திருப்பியளிக்ைிறது.

இல்ைாத

வசதிகய

இடங்ைளில்

கசைவுத்

கதாகைகயத்

பாைிசிைள்

கவளிநாட்டில்

பயணிக்கும்வபாது எந்கதந்த வகையான சிக்ைல்ைகளச் சந்திக்ை
வநரிடும் என்பகதக் ைருத்தில் கைாள்ைின்றன.

9. கபறுவணிை
என்பது

ஒரு

அடிக்ைடி

பயணிக்கும்

பயணிைளுக்ைான

கபறுவணிை

நிறுவன

இந்தியாவிற்கு

கவளிவய

அடிக்ைடி

அதிைாரிைளுக்கு

தனிநபர்

ைாப்பீட்டுத்

ஒரு ஆண்டுக்ைான திட்டைாகும்.
10. ஒரு வட்டுகடகையாளரின்
ீ
கபற்றவரின்

கசாத்தின்ைீ து

ைாப்பீட்டு

/

பணி

திட்டம்

வழங்குபவர்

பயணிக்கும்
திட்டங்ைகள

தனது
வாங்கும்

பாைிசி, அந்த ைாப்பீடு

ஏற்ைனவவ

குறிப்பிடப்பட்ட

இன்னல்ைள் அல்ைது நிைழ்வுைளினால் ஏற்படும் இழப்புைளுக்கு

ைட்டுவை ைாப்பளிக்ைிறது. ைாப்பிடப்படும் ஆபத்துைள் கதளிவாை
எழுதப்பட்டிருக்கும்.
11. வட்டுகடகையாளரின்
ீ
உகடகைைளுக்கும்
பூைம்பம்

தீ,

ைாப்பீடுைள்

தவிர,

அதன்

ைாப்பளிக்ைின்றன.

ைட்டட

ைைவரங்ைள்,

வபான்றவற்றுக்கு

அகைப்பிகனத்

ைட்டகைப்பிற்கும்

எதிராை

அதன்

குழாய்ைளின்

உகடகைைளுக்கு,

வட்டுகடப்பு,
ீ
திருட்டு ஆைியவற்றிைிருந்தும்

கவடிப்பு,

கைாள்கள,

ைாப்பளிக்ைிறது.

12. வபக்வைஜ் அல்ைது குகட umbrella ைாப்பீட்டு பாைிசிைள் ஒவர
ஆவணத்தின்ைீ ழ் ஒருங்ைிகணந்த ைாப்பிகன வழங்குைின்றன.

13. வட்டுகடகையாளரின்
ீ

ைாப்பீட்டிற்குப்

கபாதுவாை,

ைாப்புறுதித்

கதாகைகய நிச்சயிக்ை இரு வழிைள் உள்ளன. அகவ: சந்கத
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ைதிப்பு (MV) என்பது ஒருவகை. ைற்கறான்று ைறுநியைன ைதிப்பு
(RIV)
14. ைகடக்ைாரரின்
ைாப்பீடு
ைகடயின்
வடிவகைப்பு
ைற்றும்

அவற்றில் உள்ளவற்கற தீ, பூைம்பம், கவள்ளம் அல்ைது கைட்ட
எண்ணத்தில்

வசதப்படுத்துதல்

ைற்றும்

கைாள்கள

ஆைியவற்றுக்கு எதிராைப் கபாதுவாைக் ைாப்பளிக்ைிறது. கதாழில்
குறுக்ைீ ட்டு

உள்ளடக்ைைாம்.

பாதுைாப்பிகனயும்கூட

ைகட

ைாப்பீடு

15. விபத்தினாலும் வவறு சிை ைாரணங்ைளாலும் வாைனங்ைளுக்கு
ஏற்படும்

வசதம்

ைாப்பளிக்ைின்றன.

ைற்றும்

இழப்பிற்கு

வைலும்,

வாைன

வாைன

ைாப்பீடுைள்

உரிகையாளரின்

வாைனத்தால் ஏற்பட்ட விபத்து மூைம் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு
வாைன

உரிகையாளரால்

அளிக்ை

வவண்டிய

இழப்பீட்டிகன

அளிக்கும் சட்டப்பூர்வ ைடப்பாட்டிற்கும் ைாப்பளிக்ைிறது.
முக்ைிய வார்த்கதைள்
i)

தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீடு

ii)

குழுக் ைாப்பீடு

iii)
iv)
v)

உடல்நைக் ைாப்பீடு
குடும்பக் ைாப்பீடு

சுற்றுைாக் ைாப்பீட்டு பாைிசி

vi)

வட்டுகடகையாளரின்
ீ
ைாப்பீடு

vii)

ைகடக்ைாரர்ைளின் ைாப்பீடு

viii) வாைன ைாப்பீடு

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் IV.
கபாதுவாை ஒரு திடீர், எதிர்வநாக்ைாத ைற்றும் ஒரு எதிர்பார்க்ைாத
நிைழ்வவ ஒரு விபத்து.
பதில் 2
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II.
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ைண்புகரக்கு

ஒரு

பைல்

பராைரிப்பு

கையத்தில்

சிைிச்கச

அளிக்ைைாம்
பதில் 3
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III.
கபறுவணிை நிறுவனத்கதச் சார்ந்த அடிக்ைடி சுற்றுைா கசல்லும்
பயணிைளுக்ைான

பாைிசி

எண்ணிக்கையின்ைீ து

பயணங்ைளின்

வரம்புகடய

வருடாந்திர திட்டம்

பை

அதிைபட்ச

பயணங்ைளுக்ைான

ஒரு

பதில் 4
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் I.
ஒரு

ஒருங்கணந்த

ஆபத்துைளுக்குக்
குகறந்த

பாைிசிக்கு

ைாப்பளிக்கும்

கசைவுள்ள

அல்ைது

பரந்த

கபயரிடப்பட்ட

வாங்ைப்படைாம்.

கபரும்பான்கையான

திட்டங்ைளுக்கு

ஆபத்திற்ைான

ைாற்றாை

பாைிசிைள்

பதில் 5
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் IV.
ைகடக்ைாரருக்ைான
ைண்ணாடி

ைாப்பிகன

ைற்றும்

ைாப்பீடு

கபாறுத்தப்பட்ட
ைற்றும்

பாைிசியின்ைீ ழ்

நியான்

கசனிட்டரி

கபறுபவர்

பிவளட்

‘கபாறுத்தப்பட்ட

ஃபிட்டிங்குைள்’
வதர்வு

ைண்ணாடி,

வபார்டுைளின்

கசய்யைாம்.

வசனிட்டரி

விபத்துமூைம்

அல்ைது வசதத்திற்கு இது ைாப்பளிக்கும்?

என்ற

பிவளட்
கூடுதல்

இதில்

ஃபிட்டிங்குைள்

ஏற்படும்

இழப்பு

பதில் 6
இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் I.
வட்டார வபாக்குவரத்து அதிைாரியிடம் பதிவுகசய்யப்பட்ட வாைன
உரிகையாளரின் கபயரில் வாைன ைாப்பீடு எடுக்ைப்படவவண்டும்.

சுய-சதர்வு சைள்விைள்
சைள்வி 1
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பின்வருவதில்

எது

தனிநபர்

விபத்தின்

ைீ ழ்

வருவதில்கை

i.ைரணம்
Ii தற்கைாை

Iii நிரந்தர ஊனம்

iv.ஒரு கையின் இழப்பு
சைள்வி 2
தனிநபர் விபத்து ைாப்பீடு என்பது _________ -ற்கு ைட்டுவை
I. கவளிநாட்டுப் பயணத்தின்வபாது .
II. இந்தியாவில் பயணம் கசய்யும்வபாது

III. இந்தியா ைற்றும் கவளிநாடுப் பயணத்தின் வபாது

IV. இந்தியா ைற்றும் அண்கட நாடுைளில் பயணம் கசய்யும்வபாது
சைள்வி 3
உடல்நைக்ைாப்பீடில் வழக்ைைாை ைாப்பு அளிக்ைப்படுவது
I. ைருத்துவைகனயில்

அனுைதிக்ைப்படுவதற்கு

முன்புள்ள

II. ைருத்துவைகனயில்

அனுைதிக்ைப்படுவதற்கு

பின்புள்ள

சிைிச்கச
சிைிீ்ச்கச

III. வட்டிவைவய
ீ
சிைிச்கசகயடுத்தல் (Domiciliary treatment)
IV. வைலுள்ள அகனத்தும்
சைள்வி 4
சுற்றுைா ைாப்பீடில் ைாப்பு அளிக்ைப்படுவது
I. வபக்வைஜ் ைிகடப்பதில் தாைதம்

II. அவசர ைருத்துவைகன அனுைதி

III. கசக்-இன் கசய்த வபக்வைஜின் இழப்பு
IV. வைலுள்ள அகனத்தும்
சைள்வி 5
சுற்றுைா ைாப்பீடில் ைாப்பீடு கதாகை சார்ந்திருப்பது I. வயது
II. பயண நாட்ைளின் எண்ணிக்கை
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III. வபாை வவண்டிய நாடுைள்
IV. வைலுள்ள அகனத்தும்
சைள்வி 6
வட்டுகடகையாளரின்
ீ
ைாப்பீடில்
I. தங்ைம்

ைற்றும்

கவள்ளி

ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது

ஆபரணங்ைளுக்கு

II. ஒரு ைகடயில் உள்ள சாைான்ைளுக்கு ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது

III. குடும்பத்திற்கு கசாந்தைான ைார்ைளுக்கு ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது

IV. அஞ்சல் மூைம் அனுப்பப்பட்ட பார்சல்ைளுக்கு வபாக்குவரத்து
சையத்தில் ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது
சைள்வி 7
வட்டுகடகையாளரின்
ீ
ைாப்பீடு ைாப்பளிப்பதுI. வட்டின்
ீ
ைட்டகைப்புக்கு ைட்டும்

II. வட்டில்
ீ
சாைான்ைளுக்கு ைட்டும்

III. ைட்டகைப்பு ைற்றும் சாைான்ைள் இரண்டுக்குவை
IV. ைாப்பீடு

கபற்றவர்

வட்டில்
ீ

இல்ைாத

சையத்தில்

ைட்டுவை

ைட்டகைப்பு ைற்றும் சாைான்ைள் இரண்டுக்குவை
சைள்வி 8
ைகடக்ைாரர்ைளிீ்ன்

ைாப்பீடில்,

ைாப்பளிக்ைப்படுவதில்கை?

ைீ வழ

உள்ளதில்

எதற்கு

I. இயந்திர முறிவு

II. தீங்ைிகழக்கும் வசதம்
III. கதாழில் குறுக்ைீ டு

IV. ைாப்பீடு கபற்றவவர வவண்டுகைன்வற அழிகவ ஏற்படுத்துவது
சைள்வி 9
ைகடக்ைாரர்ைளின்

ைாப்பீடில்

ைாப்பளிக்ைப்படுவதில்கை?
I. கதாழில்

வளாைத்தில்

ஒரு

பின்வருவதில்
ைல்ைாப்கபட்டி/

கபாதுவாை

எது

இழுவகறயில்

இருக்கும்வபாது
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II. கதாழில்

வளாைத்திைிருந்து

வங்ைிக்கும்

வங்ைியிைிருந்து

கதாழில் வளாைத்திற்கும் பணத்திகன எடுத்துச் கசல்லும்வபாது

III. கதாழில் வளாைத்தில் ஒரு ைாப்புப்கபட்டைத்தில் இருக்கும்வபாது
IV. கதாழில் வளாைத்திற்கு
வரும்வபாது

வாடிக்கையாளர்

பணத்கத

கைாண்டு

சைள்வி 10
ைகடக்ைாரர்ைளின் ைாப்பீடு ைாப்பளிப்பதுI.

கதாழிைாளர்ைளின் வநர்கையில்ைாத கசயல்ைள்

II. ைாப்பீடு கபற்றவரின் வநர்கையில்ைாத கசயல்ைள்

III. வாடிக்கை யாளர்ைளின் வநர்கையில்ைாத கசயல்ைள்

IV. பணம் ைடன் தருபவரின் வநர்கையில்ைாத கசயல்ைள்
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சுய-வதர்வு வைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
தற்கைாகை தனிநபர் விபத்தின் ைீ ழ் வருவதில்கை
பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
தனிநபர் விபத்து ைாப்பீடு என்பது இந்தியா ைற்றும் கவளிநாடுப்
பயணத்திற்கு ைட்டுவை
பதில் 3
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
உடல்நைக்ைாப்பீடில்

வைலுள்ள

அகனத்திற்கும்,

அதாவது

ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைப்படுவதற்கு முன்புள்ள சிைிச்கச,

ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைப் படுவதற்கு பின்புள்ள சிைிீ்ச்கச
ைற்றும்

படுைிறது:

வட்டிவைவய
ீ

சிைிச்கச

எடுத்தலுக்கும்,

ைாப்பளிக்ைப்

பதில் 4
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
சுற்றுைா

ைாப்பீடு

வைலுள்ள

அகனத்திற்கும்

ைாப்பளிக்ைிறது:

வபக்வைஜ் ைிகடப்பதில் தாைதம், அவசர ைருத்துவைகன அனுைதி,
கசக்-இன் கசய்த வபக்வைஜின் இழப்பு
பதில் 5
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
சுற்றுைா ைாப்பீடு வைலுள்ள அகனத்கதயும் சார்ந்துள்ளது: வயது,
பயண நாட்ைளின் எண்ணிக்கை, வபாை வவண்டிய நாடுைள்
பதில் 6
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
வட்டுகடகையாளரின்
ீ

ைாப்பீடில்

தங்ைம்

ைற்றும்

ஆபரணங்ைளுக்கு ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது.

கவள்ளி

பதில் 7
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
வட்டுகடகையாளரின்
ீ

ைாப்பீடு

வட்டின்
ீ

சாைான்ைள் இரண்டுக்குவை ைாப்பளிக்ைிறது.

ைட்டகைப்பு

ைற்றும்

பதில் 8
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ைகடக்ைாரர்ைளிீ்ன் ைாப்பீடில் ைாப்பீடு கபற்றவவர வவண்டுகைன்வற
அழிகவ ஏற்படுத்தும் வபாது ைாப்பளிக்ைப்படுவதில்கை?
பதில் 9
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ைகடக்ைாரர்ைளின்
வாடிக்கையாளர்

ைாப்பீடில்

கதாழில்

வளாைத்திற்கு

கதாழிைாளர்ைளின்

வநர்கையில்ைாத

பணத்கத

ைாப்பளிக்ைப்படுவதில்கை

கைாண்டு

வருவது

பதில் 10
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ைகடக்ைாரர்ைளின்

ைாப்பீடு

கசயல்ைளுக்கு எதிராை ைாப்பளிக்ைிறது
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அத்தியாயம் 15
வர்த்தைக் ைாப்பீ டு
அத்தியாய அைிமுைம்
முந்கதய

சந்திக்கும்

அத்தியாயத்தில்

இடர்ைளுக்ைான

தனிநபர்ைளும்

பல்வவறு

குடும்பங்ைளும்

வகையான

ைாப்பீட்டுத்

திட்டங்ைள் பற்றிப் பார்த்வதாம். பாதுைாப்புக்ைான பிற வதகவைள்

உள்ள ைற்கறாரு வகை வாடிக்கையாளர்ைளும் உள்ளனர். இவர்ைள்
பல்வவறு

வகையான

கபாருட்ைள்

ைற்றும்

வசகவைளில்

ஈடுபட்டுள்ள வர்த்தை அல்ைது கதாழில் நிறுவனங்ைளாகும். இந்தப்
பிரிவினர்

சந்திக்கும்

அபாயங்ைளுக்ைான

பற்றி இந்தப் பாடப் பரிவில் பார்ப்வபாம்.

ைாப்பீட்டுத்

திட்டங்ைள்

ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
அ.

கசாத்து / தீ ைாப்பீடு

ஆ.

கதாழில் குறுக்ைீ ட்டுக் ைாப்பீடு

இ.

கைாள்களக்ைான ைாப்பீடு

ஈ.

பணக் ைாப்பீடு

உ.
நம்பைத்தன்கை
உத்தரவாதக் ைாப்பீடு (Fidelity Guarantee
Insurance)
ஊ.
வங்ைியாளர்ைள்
இழப்பீட்டுக்
ைாப்பீடு
(Bankers Indemnity
Insurance)
எ.
நகைக்ைகடயாளர்ைளின் பிளாக் பாைிசி (Jewelers’ Block Policy)
ஏ.

கபாறியியல் ைாப்பீடு (Engineering Insurance)

ஒ.
கதாழில்துகற அகனத்து-அபாய ைாப்பீடு (Industrial All Risks
Insurance)
ஓ.
ைடல்சார் ைாப்பீடு (Marine Insurance)
ஔ. ைடன் கபாறுப்பு பாைிசிைள் (Liability policies)

இந்த அத்தியாயத்கத படித்து முடித்ததும், உங்ைளால்:
1.

கசாத்து / தீ ைாப்பீட்டிகன பரிந்துகரக்ை முடியும்

2.

விகளவு இழப்பு (தீ) ைாப்பீட்டிகன வகரயறுக்ை முடியும்

3.

கைாள்களக்ைான ைாப்பீட்டிகன வடிவகைக்ை முடியும்

4.
5.

பணக் ைாப்பீட்டிகன விவரிக்ை முடியும்

நம்பைத்தன்கை உத்தரவாதக் ைாப்பீட்டிகன விவரிக்ை முடியும்
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6.

வங்ைியாளர்ைள்

இழப்பீட்டுக்

முடியும்
7.

நகைக்ைகடயாளர்ைளின்

பிளாக்

முடியும்
8.
9.

ைாப்பீட்டிகன

வகரயறுக்ை

பாைிசியிகன

முன்கைாழிய

கபாறியியல் ைாப்பீட்டிகன ைதிப்பிட முடியும்
கதாழில்துகற

அகனத்து

இடர்ைள்

ைாப்பீட்டிகனப்

பாராட்ட

முடியும்

10. ைடல்சார் ைாப்பீட்டிகன சுருக்ைிக் கூற முடியும்

11. ைடன் கபாறுப்புக் ைாப்பீட்டிகன ைதிப்பிட முடியும்
அ கோத்து / தீ ைாப்பீடு

வர்த்தை

நிறுவனங்ைள்

பரந்த

பிரிக்ைப்படுைின்றன:

கபாருளில்

இருவகைைளாைப்

 சிறிய ைற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்ைள் [SMEs] ைற்றும்
 கபரிய கதாழில் நிறுவனங்ைள்

வரைாற்று

ரீதியாை,

கபாதுக்

வாடிக்கையாளர்ைளின்

ைாப்பீட்டுத்

வதகவைளுக்குச்

விற்பதற்கு

நிறுவனங்ைளுக்கு

கபாது

அவர்ைளுகடய

இந்த

வசகவயாற்றுவதனால்

கபருைளவில் வளர்ந்துள்ளது.
வர்த்தை

துகற

ைாப்பீட்டுத்

திட்டங்ைகள

வதகவைகள

திட்டங்ைளுடன் ைவனைாை ஒப்பிட வவண்டியுள்ளது.

ைாப்பீட்டுத்

ைிகடக்கும்

ைாப்பீடுைகளப் பற்றிய சரியான புரிதல் முைவர்ைளுக்குத் வதகவ.
இத்தகைய

கபாது

ைாப்பீட்டுத்

திட்டங்ைளில்

வர்த்தை

நிறுவனங்ைளுக்கும்

சுருக்ைைாைப் பார்ப்வபாம்.

சிைவற்கற

கோத்து / தீ ைாப்பீடு
தீ

ைாப்பீட்டுத்

திட்டம்

கசாத்தின்

உரிகையாளருக்கும், அறக்ைட்டகள அல்ைது சங்ைத்தில் கசாத்து
கவத்திருப்பவருக்கும்

ைற்றும்

கசாத்தில்

நிதி

பைன்

தனிநபர் / நிதி நிறுவனங்ைளுக்கும் கபாருந்தக் கூடியது.

கபறும்

ைட்டடங்ைள், ஆகை ைற்றும் இயந்திரம், சாைான்ைள், இகணப்புைள்
ைற்றும்

பிற

உகடகைைள்,

இருப்பு

கவத்துள்ள

கபாருட்ைள்
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ைற்றும்

சப்களயரின்

/

வாடிக்கையாளரின்

வளாைத்தில்

உள்ள

கபாருட்ைள் உட்பட்ட இருப்பு கவக்ை வரும் கபாருட்ைள், பழுது
நீக்ைத்திற்ைாை

தற்ைாைிைைாை

வளாைத்திைிருந்து

எடுத்துச்

கசல்ைப்பட்ட கபாருட்ைள் வபான்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வளாைத்தில்
உள்ள

ைாப்பீடு

அகனத்து

அகசயும்

கசய்யப்படைாம்.

கைாண்டுவரவும்

ைற்றும்

கதாழிகை

வசதைகடந்த

அகசயாச்

அதன்

கசாத்திகன

கசாத்துக்ைள்

இயல்புநிகைக்குக்

ைீ ண்டும்

எழுப்பவும்

புதுப்பிக்ைவும் பண இழப்பீடு ைிகடப்பது ைிை அவசியம். இங்குதான்
தீ ைாப்பீடு அதன் பணிகயச் கசய்ைிறது.

1. தீ ைாப்பீ ட்டுத் திட்டம் எவற்கைக் ைாப்பீ டு கேய்ைிைது?
தீக் ைாப்பீட்டினால் ைாப்பு கபறும் சிை ஆபத்துைள் இங்கு ைீ வழ
விவரிக்ைப்படுைின்றன:

வணிை இடர்ைளுக்ைான தீ ைாப்பீடு ைீ ழ்க்ைாணும் ஆபத்துைளுக்கு
ைாப்பளிக்ைிறது:
 தீ

 ைின்னல்

 குண்டு கவடிப்பு / உள்வாங்ைல் implosion
 ைைவரம், ைதவகடப்பு ைற்றும் தீய வநாக்ை வசதம்
 பாதிப்புச் வசதம்

 விைான விபத்து
 புயல்,

சூறாவளி,

சூகறக்

ைாற்று,

ைடும்புயல்,

சுழல்,

சுழல்ைாற்று ைற்றும் நீரில் மூழ்குதல்

 பூைம்பம்

 நிைம் தாழ்தல் ைற்றும் பாகற உருளுதல் உட்பட நிைச்சரிவு

 நீர் கதாட்டி, ஆய்ைருவிைள் ைற்றும் குழாய்ைள் கவடித்தல்
ைற்றும் நிகறந்து வழிதல்,

 ஏவுைகணப் பரிவசாதகன நடவடிக்கைைள்

 தானியங்ைி கதளிப்பான் நிறுவியதிைிருந்து வரும் ைசிவுைள்
 புதர் தீ
வர்த்தை

ைாப்பீடுைகள

ைாப்பீடுைளிைிருந்து
உள்ளன.

தனிநபர்

வவறுபடுத்தும்

ைற்றும்

இரண்டு

முக்ைிய

சில்ைகற

அம்சங்ைள்
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அ) தனிநபர்ைளின்

ைாப்பீட்டுத்

வதகவைகளவிட

நிறுவனங்ைள்

ைற்றும் கதாழிைைங்ைளின் ைாப்பீட்டுத் வதகவைள் ைிை ைிைப்
கபரியது.

இதற்குக்

ைதிப்பிகனவிட
ைதிப்பு

ைிை

ைாரணம்

வர்த்தை
ைிை

பிகழத்திருப்பதற்கும்

தனிநபரின்

கசாத்துக்ைளின்

நிறுவனங்ைளின்

கசாத்துக்ைளின்

அதிைம்.

ஒரு

நிறுவனம்

வளர்ச்சியகடவதற்கும்

அவற்றின்

இழப்பு அல்ைது வசதம் கபரிய பாதிப்பிகன அளிக்கும்.

ஆ) வர்த்தை நிறுவனங்ைளின் ைாப்பீட்டுத் வதகவ சட்ட அல்ைது
பிற

வதகவைளினால்

ைட்டாயைாக்ைப்படுைிறது.
கசாத்துக்ைளும்

அகைக்ைப்படும்வபாது,
நிபந்தகனயாை

நிறுவனங்ைளாகும்

நிறுவனங்ைளாகும்.
தங்ைள்

உதாரணைாை,

வங்ைிைளின்
ைடன்

இருக்ைைாம்.

கபருவணிை

ைற்றும்

உைைளாவிய

யுத்திைள்
தர

வவண்டியதுள்ளது.

வநரங்ைளில்

கதாழிைைங்ைளும்
ைடன்

கபறுவதற்கு

ைாப்பீடு

இந்தியாவில்

நிறுவனங்ைள்

கசாத்துக்ைகளப்

வைைாண்கை

பை

அவற்றில்

பாதுைாக்ை
ைற்றும்

அளவுைகள

மூைம்

உள்ள

ஒரு
பை

கதாழில்முகறசார்
பை

பன்னாட்டு

கபாறுத்தைான
ைாப்பீடுைள்

அவர்ைள்

இடர்

உட்பட்ட

பராைரிக்ை

சிை விதிைளுக்கு உட்பட்டு வைற்ைண்ட அபாயங்ைளின் ைாரணைாை
எழும் எந்த ஒரு இழப்பும் ைாப்பீட்டினால் ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது.

2. விலக்ைப்படுபகவ எகவ?
விைக்ைப்படுவன:
அ)

ைீ ழ்க்ைாணும் விலக்ைப்பட்ட ஆபத்துைளால் உருவான

இழப்புைள்:
i.

வபார் ைற்றும் வபார் வபான்ற நடவடிக்கைைள்

ii.

அணு ஆபத்துைள்

iii.

அயனியாக்ைம் ைற்றும் ைதிர்வச்சு
ீ
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iv.
ஆ)

ைாசு ைற்றும் ைைப்பட இழப்புைள்
கபாதுக்

ைாப்பீட்டில்

பிை

ைாப்பளிக்ைப்படும் இடர்ைள்

ைாப்பீ டுைளால்

i. இயந்திரம் பழுதாவது
ii. கதாழில் குறுக்ைீ டு
இருப்பினும்,

ைாப்பீடு

குளிரூட்டும்

அகறைளில்

அதாவது,

பூைம்பம்,

இடிபாடுைகள

ைட்டடக்ைகை,

தீ

கசய்யப்பட்ட

ைற்றும்

அதிர்ச்சி,

உள்ள

அைற்றுவதற்ைான

பாைிசியினால்

ஆபத்தின்

விகளவாை,

ைின்சாரைின்கையால்

இருப்பு

கூடுதல்

கைட்டுப்வபாவது,

ைாப்பளிக்ைப்படும்

கசைவுைள்,

கதாகைக்கும்

கூடுதைான கபாறியியைாளர் ஆவைாசகனக் ைட்டணம், ைாட்டுத் தீ,

தானாை பூைி அைிழ்வது ைற்றும் கசாந்த வாைனங்ைளின் ைாரணைாை
ஏற்படும்

விகளவுச்

வசதம்

வபான்ற

சிை

ஆபத்துைள்

ப்ரீைியம் கசலுத்துவதன் மூைம் ைாப்பளிக்ைப்படைாம்.

கூடுதல்

3. தீ ைாப்பீ ட்டின் வகைைள்
தீ ைாப்பீடுைள் கபாதுவாை 12 ைாத ைாைத்திற்கு அளிக்ைப்படுைின்றன.
இருப்பிடங்ைளுக்கு ைட்டுவை ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் நீண்ட ைாை
அதாவது

12

ைாத

ைாைத்திற்கு

வைலுள்ள

பாைிசிைகள

வழங்குைின்றன. சிை சையங்ைளில் குறுைிய ைாை ைாப்பீடுைளும்
வழங்ைப்படுைின்றன
4. ேந்கத மதிப்பு மற்றும் மறுநியமன மதிப்பு பாலிேிைள்

இழப்பு ஏற்பட்டால், ைாப்பீட்டாளர் கபாதுவாை சந்கத ைதிப்பிகன

[வதய்ைானம் வபாை உள்ள ைதிப்பு] அளிக்கும். ஆனால், ைறுநியைன
ைதிப்பு பாைிசியின்ைீ ழ் வசதைகடந்த கசாத்திகன அவத வகையான
புதிய கசாத்தினால் ைாற்றுவதற்ைான கதாகைகய ைாப்பீட்டாளர்ைள்
வழங்குவர்.
கதாகை

வழக்ைைான

புதிய

தீ

ைாற்று

ைாப்பீட்கடப்

ைதிப்பிற்கு

வபான்று

ைாப்பீடுத்

ஒத்ததாை

இருக்ை

வவண்டுவையன்றி சந்கத ைதிப்பிற்கு ஒத்ததாை இருக்ைைாைாது.

ைட்டடங்ைள், ஆகை, இயந்திரம் ைற்றும் சாைான்ைள், இகணப்பு
ஆைியவற்றுக்கு

ைாப்பளிக்ை

ைறுநியைன

ைதிப்பு

பாைிசிைள்
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வழங்ைப்படுைின்றன.

சந்கத

ைதிப்பின்

அடிப்பகடயில்

ைாப்பளிக்ைப்படும் இருப்புைளுக்குக் ைாப்பளிக்ை ைறுநியைன ைதிப்பு
ைாப்பீடுைள் வழங்ைப்படுவதில்கை.
5. அைிவிப்புக் ைாப்பீ டு
பண்டை சாகையில் வசைிக்ைப்பட்டுள்ள இருப்புைளும் அறிவிப்புக்
ைாப்பீட்டினால்

ைாப்பளிக்ைப்படைாம்

ஏகனனில்

இருப்புைளின்

அளவும் ைாறக் கூடியது. ைாப்பீட்டுக் ைாைத்தில் பண்டைசாகையில்

வசைிக்ைப்பட நிகனத்திருக்கும் கபாருட்ைளின் அதிைபட்ச ைதிப்பாை
அந்த ைாப்பீடுத் கதாகை இருக்ை வவண்டும். இந்த ைதிப்பின்ைீ து
ஒரு

உத்வதச

பிரிைியத்

கதாகை

விதிக்ைப்படுைிறது.

ைாப்பீட்டு

நகடமுகறக் ைாைத்தில், ஏற்ைப்பட்ட இகடகவளிைளில் ைாப்பீடு
கபற்றவர்

அவருகடய

இருப்புைளின்

ைதிப்பிகன

அறிவிக்ை

வவண்டும். ைாப்பீட்டுக் ைாைத்தின் இறுதியில் ப்ரீைியத்துடன் இது
சரிகசய்யப்படுைிறது.

6. கபயர்ச்ேித் (ஃப்சளாட்டர்) திட்டங்ைள்
கபயர்ச்ேித் திட்டம் என்பது ைற்கறாரு வகை பாைிசியாகும்.

ஒவர

ைாப்பீடுத் கதாகையின்ைீ ழ் பல்வவறு குறிப்பிட்ட இடங்ைளில் இருப்பு
கவக்ைப்பட்டுள்ள கபாருட்ைளின் இருப்புைளுக்கு இந்த பாைிசிைள்
அளிக்ைப்படைாம்.
அளிக்ைப்படாது.

எந்த

குறிப்பிடப்படாத
ஒரு

இருப்பு

இடங்ைள்

கவக்ைப்பட்ட

ைாப்பீடு

இடத்திலும்

ைாப்பீடு கபற்றவரின் இருப்புைவளாடு 10% கூடுதல் இருப்புக்ைான

விைிதவை ப்ரீைியைாகும். இகவ தீ கபயர்ச்சித் திட்டங்ைள் என்றும்
அகழக்ைப்படுைின்றன.

ஏகனனில்,

ைாப்பீடுத்

கதாகை

பை

இடங்ைளுக்குப் கபயர்ச்சியகடைிறது.
ப்ரீைிய விைிதம் ைீ ழ்க்ைாண்பகவைகளப் கபாறுத்தது:
i)

குடியிருப்பு வகை - கதாழில்துகற சார்ந்ததா அல்ைது வவறு
வகையா

ii)

உற்பத்தி

கசய்யப்பட்ட

கதாழில்துகற

கபாருட்ைகளப்

வளாைத்தில்

உள்ள

கபாறுத்து

ஒரு

அகனத்துப்

கபாருட்ைளுக்கும் ஒவர விைிதத்தில் ைட்டணம் விதிக்ைப்படும்.
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iii)

கதாழில்துகற
அந்தந்த

வளாைத்திற்கு

கவளியில்

இடங்ைளில்

குடியிருப்பின்

தனி

உள்ளவற்றுக்கு
தன்கைகயப்

கபாறுத்து ைட்டண விைிதம் இருக்கும்.
iv)

பண்டைப் பகுதிைள் அங்கு கவக்ைப்பட்டுள்ள கபாருட்ைளின்
ைாசுபடுத்தும் தன்கையின் அடிப்பகடயில் ைதிப்பிடப்படும்.

v)

கூடுதல்

("Add on") ைாப்புைகளச் வசர்க்ை கூடுதல் ப்ரீைியம்

விதிக்ைப்படும்.
vi)

முந்கதய

வைாரிக்கை

அளிக்ைப்பட்டுள்ள

தீ

வரைாறு

ைாப்பு

ைற்றும்

வசதிைளின்

ப்ரீைியத்தில் சலுகை வழங்ைப்படுைிறது.
vii)

வளாைத்தில்

அடிப்பகடயில்

ப்ரீைியத் கதாகையிகனக் குகறக்ை ைைவரம், ைதவகடப்பு,
தீயவநாக்ை

ைற்றும்

தீவிரவாத

வசதம்,

கவள்ள

வகை

ஆபத்துைளுக்ைான ைாப்புைகள புறக்ைணிக்ைவும் கசய்யைாம்.
ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்குைிகடயிலும்

ைாறுபடைாம்.

ைட்டண

விைிதம்

சுய -பரீட்கே 1
வர்த்தை ஆபத்துைளுக்ைான தீ ைாப்பீடு தரும் ைாப்புைளாவன ________
I.

குண்டு கவடிப்பு

II. உள்வாங்ைல் (Implosion)
III. வைலுள்ள இரண்டும்

IV. வைலுள்ள எதுவும் இல்கை
ஆ கதாழில் குறுக்ைீ ட்டுக் ைாப்பீ டு

இந்த வகைக் ைாப்பீடு விகளவு இழப்புக் ைாப்பீடு அல்ைது இைாப
இழப்புக் ைாப்பீடு என அறியப்படுைிறது.
ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்ட

இயந்திரங்ைள்,

வபான்றவற்றில்

ஆபத்துைளினால்

இகணப்புைள்,

இழந்த

அல்ைது

ைட்டடம்,

ஆகை,

கபாருள்

அல்ைது

வியாபாரப்

வசதைான

கபாருட்ைள்

கசாத்துக்கு தீ ைாப்பீடு இழப்பீடு வழங்குைிறது.

இதன் விகளவாை

ைாப்பீ டு

முழுகமயாைசவா

கபற்ைவரின்

பகுதியளவிசலா

தடங்ைல்

கதாழிலுக்கு

ஏற்படலாம்.

இதன்

விகளவாை

625

பல்வவறு

கபாருளாதார

இழப்புைள்

ஏற்படைாம்.

இந்தத்

தடங்ைல்

ைாைத்தில்

1. கதாழில் குறுக்ைீ ட்டுக் பாலிேியின்ைீ ழ் ைாப்பு
விகளவு

இழப்பு (CL)

இைாபம்

என்பது

இைாபத்தில்

ஏற்படும்

குகறப்பதற்ைாை

ைாப்பீடு [கதாழில்
இழப்பிகன

நிைர

இைாபம்

எவ்வளவு

ஈடு

குறுக்ைீ டு (BI)] கைாத்த
கசய்ைிறது

கூட்டல்

விகரவாை

இறுதி

–

கைாத்த

இழப்பிகன

முடியுவைா

அவ்வளவு

வவைைாை, தனது கதாழிகை ைீ ண்டும் இயல்பு நிகைக்குக் கைாண்டு

வருவதற்ைாை இழப்பீடு கபற்றவர் கசய்யும் கூடுதல் கசைவு. இங்கு
ைாப்பீடு கபறும் ஆபத்துைளும் நிபந்தகனைளும் தீ ைாப்பீட்டின் ைீ ழ்
உள்ளகவ வபான்றகவவய.
உதாரணம்
ஒரு பூைம்பத்தின் விகளவாை ைார் தயாரிப்பாளரின் கதாழிற்சாகை

வசதைகடந்தால், தயாரிப்பு இழப்பு தயாரிப்பாளரின் வருைானத்கத
இழக்ைச்

கசய்யும்.

இந்த

வருைான

இழப்பும்

கசய்த

கூடுதல்

கசைவுைளும் ைாப்பீடு கசய்யப்படைாம். ஆனால் ைாப்பீடு கபற்ற
ஆபத்து மூைம் அந்த இழப்பு நடந்திருக்ை வவண்டும்.

வழக்ைமான தீ மற்றும் ேிைப்பு ஆபத்துைளுக்ைான பாலிேியுடன்
இகணந்சத இந்தப் பாலிேியிகன எடுக்ை முடியும். ஏகனனில்,
வழக்ைமான

பாலிேியின்ைீ ழ்

தீ

மற்றும்

ஈடுக்சைாரல்

ேிைப்பு

இருந்தால்

ஆபத்துைளுக்ைான
மட்டுசம

இந்தப்

பாலிேியின்ைீ ழ் எழுப்பப்படும் ஈடுைள் ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும்.
சுய -பரீட்கே 2
கதாழில்

குறுக்ைீ ட்டு

ைாப்பீட்டுத்

இகணந்வத எடுக்ை முடியும்.
I.

திட்டம்

____________.-உடன்

வழக்ைைான தீ ைற்றும் சிறப்பு ஆபத்துைள் பாைிசி

II. வழக்ைைான தீ ைற்றும் ைடல்சார் கபாருட்ைள் பாைிசி
III. வழக்ைைான ைற்றும் சிறப்பு ஆபத்துைள் பாைிசி

IV. வழக்ைைான கபாறியியல் ைற்றும் ைடல்சார் கபாருட்ைள் பாைிசி
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கைாள்களக்ைான ைாப்பீடு

இ

திருடும் வாய்ப்புகடய சரக்கு இருப்புைள், கபாருட்ைள், சாைான்ைள்,
இகணப்புைள்

ைற்றும்

வபான்றகவைள்

பாதுைாப்புப்

உள்ள

கபட்டைத்தில்

கதாழிற்சாகைைள்,

உள்ள

பணம்

ைகடைள்,

அலுவைைங்ைள், ைிடங்குைள், பண்டைசாகைைள் வபான்ற கதாழில்
வளாைங்ைளுக்ைாைவவ
ைற்றும்

இந்தப்

வட்டுகடப்பிற்கு
ீ

பாைிசி

உள்ளது.

ைட்டுவை

இது

ைாப்பளிக்ைிறது.

கைாள்கள

திருட்டு,

வழிப்பறி, கூட்டுக்கைாள்கள வபான்ற சார்புகடய ஆபத்துைள் இந்த
வகரயகறக்குள்
வவண்டும்.

வரவில்கை

என்பகத

வவறுபடுத்திப்

பார்க்ை

1. கைாள்களக் ைாப்பீட்டின்ைீ ழ் ைாப்பளிக்ைப்படும் ஆபத்துைள்
i)

உண்கையாைவவ

வலுக்ைட்டாயத்துடனும்

வன்முகறயுடனும் வளாைத்திற்குள் நுகழந்ததனால் ஏற்பட்ட
கசாத்து

இழப்பு

வலுக்ைட்டாயத்துடனும்

அல்ைது

உண்கையாைவவ

வன்முகறயுடனும்

வளாைத்திைிருந்து கவளிவயறியதால் அல்ைது இருந்ததால்
ஏற்பட்ட இழப்பு.
ii)

ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்ட

கசாத்து

அல்ைது

வளாைத்திற்கு

கைாள்களயினால் ஏற்பட்ட வசதம். ைாப்பிடப்பட்ட கசாத்து
ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்ட

இழக்ைப்பட்டிருந்தால்

ைட்டுவை

வளாைத்திைிருந்து

ைாப்பிடப்படும்.

வளாைத்திைிருந்து இழக்ைப்பட்டிருந்தால் ைாப்பிடப்படாது.

பிற

2. பணக் ைாப்பு
கைாள்களக்
ைாப்பாகும்.

ைாப்பில்
பணம்

தயாரிப்பாைவும்

முக்ைியைான

அங்ைைாை

கைாள்களயிட

வடிவகைப்பிலும்

இருப்பது

முடியாத

உள்ள

பணக்

ஏற்ைப்பட்ட

கபட்டைத்தில்

பாதுைாப்பாை கவக்ைப்பட்டிருந்தால் ைட்டுவை இக்ைாப்பு ைிகடக்கும்.

கதாகைக் ைாப்பிகன அளிப்பதற்ைான கபாதுவான நிபந்தகனைள்
ைீ வழ கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன:
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i)

ஒரு

சாவிகயப்

பயன்படுத்தி

திருடப்பட்டுள்ளது.
பறித்வதா

அந்தச்

அல்ைது

பயன்படுத்திவயா

கபட்டைத்திைிருந்த

சாவிகய

ைிரட்டிவயா

வன்முகறயாைப்

அல்ைது

கபறப்பட்டிருக்ை

பணம்

பைத்கதப்

வவண்டும்.

இது

கபாதுவாை “ோவி கூறு" (key clause) என அறியப்படுைிறது.
ii)

கபட்டைத்கதத்

தவிர

வவகறாரு

இடத்தில்

கபட்டைத்தில்

கவக்ைப்பட்டுள்ள கதாகையின் முழு பட்டியல் பாதுைாப்பாை
கவக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைாட்டப்பட்டுள்ள
அதிை

பதிவுைளில்

உண்கையில்

ைட்டுவை

ைாப்பீட்டாளர்

கதாகைக்கு

கபாறுப்பாைிறார்.
iii)

அத்தகைய

அளவில்

கபாருட்ைகளப்

உள்ள

ஆனால்

குகறந்த

கபாறுத்தவகர

ைதிப்புகடய

(உதாரணைாை,

பஞ்சுப்

கபாதிைள், தானியம், சர்க்ைகர வபான்றகவ) ஒவர வநரத்தில்
முழு

இருப்பும்

குகறவாைவவ
முழு

ைருதப்படுைிறது.

இருப்புக்கும்

ைதிப்புகடய
அந்த

ைாணாைல்

கபாருள்

அதிைபட்ச

ைாப்பீடு

வாய்ப்பு

கசய்ய

ைாப்பளிக்கும்வபாது,

இரண்டாவது

இழப்புக்ைான
முகறயும்

ைிைக்

வவண்டிய
அதிைபட்ச

கைாள்கயடிக்ைப்படுவதாைக்
வதாராய

வசூைிக்ைப்படும்.

வபாகும்

ைருதி

ப்ரீைியம்

கைாள்கள

உடனடியாை நடக்ைாது அல்ைது ைாப்பீடு கபற்றவர் கூடுதல்
பாதுைாப்பு நடவடிக்கைைகள எடுப்பார் எனக் ைருதப்படுைிறது.
3. விலக்குைள்
கதாழிைாளர்ைளாலும்,
சட்டப்பூர்வைான

குடும்ப

அந்த

உறுப்பினர்ைளாலும்

வளாைத்தில்

உள்ள

அல்ைது
பிறராலும்

திருடப்படுவதற்கு பாைிசி ைாப்பளிக்ைாது. சாதாரண திருட்டுக்கும்
ைாப்பளிக்ைாது.

தீ அல்ைது பிவளட் ைண்ணாடி பாைிசிைளினால்

ைாப்பளிக்ைப்படும் இழப்புைகளயும் இது விைக்குைிறது.
4. விரிவாக்ைங்ைள்
கூடுதல்
ைற்றும்

ப்ரீைியத்தின்
தீவிரவாத

மூைம்

ைைவரம்,

ஆபத்துைளுக்கும்

பாைிசி விரிவாக்ைம் கசய்யப்படைாம்.

வவகைநிறுத்தங்ைள்

ைாப்பளிக்கும்

வகையில்
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5. ப்ரீமியம்
கைாள்கள பாைிசிக்ைான ப்ரீைிய விைிதம் அந்த ைாப்பீடு கபறும்
கசாத்தின் தன்கை, ைாப்பீடு கபறுவரின் குணவியல்புசார் ஆபத்து,
வளாைக்

ைட்டுைானம்

ைற்றும்

இருப்பிடம்,

பாதுைாப்பு

நடவடிக்கைைள் (எ.ைா. ைாவைர், கைாள்கள அைார்ம்), முந்கதய
ஈடு அனுபவம் வபான்றவற்றின் அடிப்பகடயில் இருக்கும்.
முன்கைாழிவுப்

படிவத்தில்

கூடுதைாை,

உயர்வான

ஏற்பதற்கு

முன்பு

கசய்யப்படுைிறது.

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ள

பணைதிப்புகடயவற்கறப்

முந்கதய

ைண்ைாணிப்பும்

விவரங்ைவளாடு

கபாறுத்தவகர

ைாப்பீட்டாளரால்

சுய -பரீட்கே 3
கைாள்கள பாைிசிக்ைான ப்ரீைியம் எவற்கறச் சார்ந்துள்ளது?
I.

ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட கசாத்தின் தன்கை

II. ைாப்பீடு கபறுவரின் குணவியல்புசார் ஆபத்து
III. வளாைக் ைட்டுைானம் ைற்றும் இருப்பிடம்
IV. வைலுள்ள அகனத்தும்
ஈ

பணக் ைாப்பீடு

பணத்கதக்

அங்ைைாகும்.

கையாளுவது
இது

நிறுவனங்ைகளயும்

எந்த

ஒரு

கதாழிைிலும்

வங்ைிைகளயும்

பண

கதாழில்

இழப்பிைிருந்து

உள்ளார்ந்த

வர்த்தை

பாதுைாப்பதற்ைாை

உள்ளது. வளாைத்திலும் கவளியிலும் பணம் அபாயத்தில் உள்ளது.
பணத்கத எடுக்கும்வபாது, கவக்கும்வபாது, பணம் கசலுத்தும்வபாது,
அல்ைது

வசூைிக்கும்வபாவதா

பறிக்ைப்படைாம்.

சட்டத்திற்குப்

புறம்பாை

அது

1. பணக் ைாப்பீட்டின் ைாப்பு
கராக்ைம்,

ைாவசாகைைள்

ஸ்வடம்ப்புைள்
ைாப்பளிக்கும்

/

வபாஸ்டல்

கையாளப்படும்வபாது
வகையில்

பணக்

ஆர்டர்ைள்

ஏற்படும்

/

தபால்

இழப்புைளுக்குக்

ைாப்பீட்டுத்

திட்டம்
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வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.

இந்தப்

பாைிசி

கபாதுவாை

இரு

பிரிவுைளின் ைீ ழ் ைாப்பிகன அளிக்ைிறது.
அ. இகடக்ைால (Transit) பிரிவு
ைாப்பீடு கபற்றவராவைா அல்ைது அவருகடய அதிைாரம்கபற்ற
ஊழியராவைா கவளியில் பணம் எடுத்துச் கசல்ைப்படும்வபாது
ஒரு

கைாள்கள

அல்ைது

திருட்டு

அல்ைது

அதுவபான்ற

கசயல்ைளின் விகளவாை அத்கதாகை இழக்ைப்பட்டால் அதற்குக்
ைாப்பளிக்ைிறது.

டிரான்சிட் பிரிவு இரு கதாகைைகளக் குறிப்பிடுைிறது:
i.

எந்த ஒரு இழப்புக்கும் ைாப்பீ ட்டாளரின் கபாறுப்புக்ைான
வரம்பு:

ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டாளர்

அளிக்ை

வவண்டிய

இத்கதாகை இருக்கும்.
ii. பாலிேி

கதாகை:

ைாலத்தில்
ப்ரீைியத்

இழப்கபயும்

எடுத்துச்

கபாறுத்தவகர

அதிைபட்ச

கேல்லத்

கதாகையிகன

கதாகையாை

திட்டமிடப்படும்

முடிவுகசய்ய

ப்ரீைிய

விைிதம் கபாருந்தக்கூடிய கதாகைகய இது பிரதிநிதித்துவம்
கசய்ைிறது.
தீ

ைாப்பீட்டில்

ைகடபிடிக்ைப்படுவது

வபான்று

அைிவிப்பின்

அடிப்பகடயில் பாைிசிைள் அளிக்ைப்படைாம். எடுத்துச் கசல்ை
திட்டைிடப்பட்ட
ப்ரீைியத்கத

கதாகையிகனக்

வசூைிக்ைின்றனர்.

கைாண்டு

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

முடியும்வபாது

இந்த

ப்ரீைியத்கத பாைிசிக் ைாைத்தின்வபாது எடுத்துச் கசல்ைப்பட்ட
உண்கையான

கதாகையுடன்

கைாள்ைின்றனர்.

கசல்ைப்படுைிறதா,

கதாகை

எடுத்துச்

கசல்ைப்படும்

முகற,

ைற்றும்

பாதுைாப்பு

பிற

விைிதம் அகையும்.

ஒப்பிட்டுச்

ஒருவரால்

கசல்லும்

எடுத்துச்

எடுத்துச்

வரம்பு,

கசல்ைப்படும்

அம்சங்ைகளப்

சரிகசய்து

எடுத்துச்

தூரம்,

கபாறுத்து

வழி

ப்ரீைிய

ஆ. வளாைங்ைள் பிரிவு
இந்தப்

பிரிவில்

ஒருவரின்

வளாைத்திைிருந்து

கைாள்கள,

வட்டுகடப்பு,
ீ
அல்ைது உள்ளகடக்ைப்பட்டிருப்பு வபான்றவற்றின்
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ைாரணைாை
இந்தப்

இழப்பகவைகள

பாைிசியின்

பிற

இந்தப்

பிரிவு

அம்சங்ைள்

ைாப்பளிக்ைிறது.

வைவை

ைற்றைின்

விகளவுைள் 3-ன் ைீ ழ் நாம் விளக்ைிய கைாள்கள ைாப்பீட்டின்
(கதாழில் வளாைத்தில்) அம்சங்ைகளப் வபான்றவத.
2. விரிவாக்ைங்ைள்
கூடுதல்

ப்ரீைியம்

கசலுத்துவதன்

மூைம்

ைாப்பீடு

ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றிற்கும் ைாப்பளிக்ைச் கசய்யைாம்:

பணம் எடுத்துச் கசல்லுபவரின் வநர்கையின்கை,

i)

ைைவரம், வவகை நிறுத்தம் ைற்றும் தீவிரவாத ஆபத்துைள்

ii)

பிரித்துக் கைாடுப்பதில் உள்ள ஆபத்து - கதாழிைாளர்ைளுக்கு

iii)

சம்பளம் கைாடுக்கும்வபாது ஏற்படும் இழப்பு
முக்ைிய விலக்குைள்
இவற்றுள் அடங்குபகவ:
i)
ii)

தவறு அல்ைது விட்டுவிடைின் ைாரணைாை ஏற்படும் இழப்பு

அதிைாரம் கபறாத ஒருவரிடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்ட பண இழப்பு
ைற்றும்

iii)

ைைவரம், வவகை நிறுத்தம் ைற்றும் தீவிரவாதம்: கூடுதல்
ப்ரீைியம் கசலுத்துவதன் மூைம் இகவ ைாப்பீடு கபறைாம்.

3. ப்ரீமியம்
ைாப்பீடு

கபறுபவர்,

நிறுவனத்தால்
கசல்ைப்படும்
எடுக்ைப்பட்ட
கபாறுத்து

எந்த

எடுத்துச்

முகற,

கசல்ைத்

எடுத்துச்

பாதுைாப்பு

ப்ரீைியம்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

திட்டைிடும்

வநரத்திலும்

கசல்ைப்படும்

நடவடிக்கைைள்

நிர்ணயிக்ைப்படுைிறது.

வரம்பு,

தூரம்,

அந்த

எடுத்துச்

ைற்றும்

வபான்றவற்கறப்

பாைிசி

முடிந்து

30

நாட்ைளுக்குள் கசய்யப்படும் அறிவிப்பின் அடிப்பகடயில் ஆண்டு

முழுவதும் உண்கையில் எடுத்துச் கசல்ைப்பட்ட கதாகையின்படி
ப்ரீைியம் சரிகசய்யப்படும்.
சுய -பரீட்கே 4
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பணக் ைாப்பீட்டு

பாைிசியின்

கபறுைின்றன?
I.

ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றுள் எகவ ைாப்பீடு

தவறு அல்ைது விட்டுவிடைின் ைாரணைாை ஏற்படும் இழப்பு

II. கைாள்களயின்

கதாகை இழப்பு

ைாரணைாை

ஒருவரின்

வளாைத்திைிருந்து

III. அதிைாரம் கபறாத ஒருவரிடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்ட பண இழப்பு
IV. ைைவரம், வவகை நிறுத்தம் ைற்றும் தீவிரவாத ஆபத்துைள்

நம்பைத்தன்கம உத்தரவாதக் ைாப்பீடு

உ

ஒயிட் ைாைர் குற்றங்ைள் என அகழக்ைப்படும் கதாழிைாளர்ைளின்
கபாய்

அல்ைது

வநர்கையின்கையின்

ைாரணைாை நிறுவனங்ைள்

இழப்பிகனச் சந்திக்ைைாம். தங்ைளுகடய கதாழிைாளர்ைளின் கபாய்
அல்ைது

வநர்கையின்கையின்

ைாரணைாை

வைாசடி,

கையாடல்,

சிறுதிருட்டு, ைணக்கு முகறவைடு ைற்றும் கசய்யவவண்டியகதச்
கசய்யாைல்

இழப்புைளுக்கு
வழங்குைிறது.

விடுதல்

மூைம்

நம்பைத்தன்கை

1. நம்பைத்தன்கம

முதைாளிைள்

உத்தரவாதக்

உத்தரவாதக்

Insurance) ைாப்புைள்

ைாப்பீடு

ைாப்பீட்டின்

சந்திக்கும்

இழப்பீடு

(Fidelity Guarantee

வநரடி பண இழப்பிற்கு ைட்டுவை ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது, விகளவு
இழப்புைளுக்கு அல்ை.
i)

பணம், பிகணயங்ைள் அல்ைது கபாருட்ைள் சார்ந்த இழப்பாை
அகவ இருக்ை கவண்டும்.

ii)

குறிப்பிடப்படட

பணிைளின்வபாது

நடந்திருக்ை வவண்டும்;
iii)

பாைிசி

முடிந்து

12

இந்த

ைாதங்ைளுக்குள்

கசயல்ைள்

அல்ைது

அந்த

கதாழிைாளரின் இறப்பு, வவகையிைிருந்து விைைல் அல்ைது
நீக்குதல்

இவற்றுள்

எது

முதைில்

நடந்தவதா

இழப்பு ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டிருக்ை வவண்டும்.
iv)

அதற்குள்

ஒரு வநர்கையற்ற கதாழிைாளகர ைீ ண்டும் பணியிைைர்த்தி
அதனால் இழப்பு நடந்திருந்தால் ைாப்பளிக்ைப்பட ைாட்டாது.
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2. நம்பைத்தன்கம உத்தரவாத பாலிேிைளின் வகைைள்
ைீ சழ

விவரிக்ைப்பட்டுள்ளபடி

பல்சவறு

வகையான

நம்பைத்தன்கம உத்தரவாதக் பாலிேிைள் உண்டு:
i)

தனிநபர் பாலிேி

ஒவர ஒரு நபருக்கு ைட்டுவை உத்தரவாதம் அளிக்ைப்பட வவண்டிய
சையத்தில்

இந்த

வகைக்

ைாப்பீடு

பயன்படுத்தப்படுைிறது.

கதாழிைாளரின் கபயர், கபாறுப்பு ைற்றும் உத்தரவாதம் அளிக்ைப்பட
வவண்டிய கதாகை குறிப்பிடப்பட வவண்டும்.

ii)

கூட்டுக் ைாப்பீ டு

உத்தரவாதம் கபாருந்தும் கதாழிைாளர்ைளின் கபயர்ைள், அந்த
ஒவ்கவாரு
ைற்றும்

கதாழிைாளரின்

உத்தரவாதம்

பணிைள்

அளிக்ைப்படும்

பற்றிய

தனித்தனி

ஒரு

குறிப்பு

கதாகைைள்

கைாண்ட ஒரு பட்டியகை இந்தக் ைாப்பீடு கைாண்டிருக்கும்.
iii)

கபயர்ச்ேித் திட்டம் அல்லது ஃப்சளாட்டர்

இந்தப் பாைிசியில், உத்தரவாதம் அளிக்ைப்படும் ஊழியர்ைளின்
கபயர்ைளும்
தனித்தனி

குறிப்பிட்ட
"ஃப்வளாட்"

பணிைளும்

உத்தரவாதத்

ஒரு

பட்டியைில்

உள்ளன.

கதாகைைளுக்குப்

உத்தரவாதத்

கசய்யப்படுைிறது.

கதாகை
ஒரு

ஆனால்,

பதில்,

முழுக்

ஒரு

குழுவிற்கும்

கதாழிைாளருக்ைாை

ஈகட

வைாரும்வபாது, கூடுதல் ப்ரீைியம் கசலுத்துவதன் மூைம் அசல்
கதாகை

ைறுநிரப்புதல்

கசய்யப்பட்டாைன்றி

கபயர்ச்சியளிக்ைப்பட்ட உத்தரவாதம் குகறைிறது.
iv)

பதவிைள் பாலிேி

இது

கூட்டுத்

திட்டம்

பயன்படுத்துவதற்குப்

வபான்றவத.

பதில்

ஒரு

ஆனால்,

கபயர்ைகளப்

குறிப்பிட்ட

உத்தரவாதத்

கதாகைக்கு பதவிைளின் பட்டியல் அளிக்ைப்படுைின்றன.
v)

பிளாங்கைட் பாலிேி

இந்தப்

பாைிசி

கபயர்ைகளவயா

அல்ைது

பதவிைகளவயா

குறிப்பிடாைல் அகனத்துப் பணியாளர்ைளுக்கும் ைாப்பளிக்ைிறது.
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ைாப்பீட்டாளர்

மூைம் கதாழிைாளர்ைள் பற்றிய விசாரகணைள்

நடப்பதில்கை. ைிை அதிை கதாழிைாளர்ைகளக் கைாண்ட ஒரு
முதைாளிக்வை
நிறுவனம்

இத்தகைய

அதன்

விசாரகணைள்

பாைிசிைள்

கபாருந்தும்.

கதாழிைாளர்ைகளப்

கசய்திருக்ை

பற்றி

வவண்டும்.

ஒரு

அந்த

வபாதுைான

ஈகட

வைார

வநரும்வபாது, அத்தகைய முதைாளி கபற்ற விசாரகணைளின்
வைற்குறிப்புைள்

ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்குக்

ைிகடக்ைச்

கசய்ய

சரிபார்ப்பு

ைற்றும்

வவண்டும். பிரபைைான கபரிய நிறுவனங்ைளுக்வை இந்த பாைிசி
வழங்ைப்படுைிறது.
3. ப்ரீமியம்
கதாழில்

வகை,

வைற்பார்கவ

கதாழிைாளரின்

அகைப்புைள்

நிகை,

வபான்றவற்கறப்

கபாறுத்து

ப்ரீைிய

விைிதம் இருக்கும்.
சுய -பரீட்கே 5
நம்பைத்தன்கை உத்தரவாதக் ைாப்பீடு இழப்பீடு தருவன:
I.

தங்ைளுகடய

கதாழிைாளர்ைளின்

வநர்கையின்கையின்
இழப்புைளுக்கு

II. தங்ைளுகடய

III. மூன்றாவது
ைாரணைாை

இழப்புைளுக்கு
IV. நிறுவன

முதைாளிைள்

முதைாளிைளின்

வநர்கையின்கையின்
இழப்புைளுக்கு

ைாரணைாை

கபாய்

தரப்பின்

ைாரணைாை
கபாய்

முதைாளிைளும்

நிர்வாைத்தின்

கபாய்

கபாய்
கதாழிைாளர்ைள்

அல்ைது

சந்திக்கும்
அல்ைது
சந்திக்கும்

அல்ைது

வநர்கையின்கையின்

அல்ைது

வநர்கையின்கையின்

கதாழிைாளர்ைளும்

சந்திக்கும்

ைாரணைாை பங்குதாரர்ைள் சந்திக்கும் இழப்புைளுக்கு

ஊ

வங்ைியாளர்ைள் இழப்பீட்டுக் ைாப்பீடு

இந்த

ஒருங்ைிகணந்த

ைளுக்ைாைவும்,

பிற

நிறுவனங்ைளுக்ைாைவும்,

ைாப்பீடு
பணப்

பணம்

வங்ைிைளுக்ைாைவும், NBFCபரிைாற்றம்

ைற்றும்

கசய்யும்

பிகணயங்ைகள
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கையாளும்வபாது

ஏற்படும்

சிறப்பு

ஆபத்துைகளக்

கைாண்டு வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.

ைருத்தில்

1. வங்ைியாளர்ைள் இழப்பீ ட்டுக் ைாப்பீட்டின் ைாப்புைள்
வங்ைியாளரின் வதகவைளின் அடிப்பகடயில் இந்தப் பாைிசியில்
பல்வவறு வகைைள் உண்டு.
i)

தீ, கைாள்கள, ைைவரம் ைற்றும் வவகைநிறுத்தம் ைாரணைாை
வளாைத்திற்குள் உள்ள பண பிகணயங்ைள் இழப்பது அல்ைது
வசதைகடவது

ii)

அதிைாரம்

வளாைத்திற்கு

கபற்ற

கவளிவய

கதாழிைாளர்ைளின்
எடுத்துச்

கதாழிைாளர்ைளின்

ைவனக்குகறவு

வைாசடி

ைாவசாகை,

கசல்ைப்படும்வபாது.

உட்பட்ட

ைாரணத்தினாலும் ஏற்படும் இழப்பு
iii)

அல்ைது

கைைளால்

வகரவு,

எந்த

நிரந்தர

ஒரு

கவப்பு

ரசீதுைள் வபான்றவற்றில் திருத்தம்
iv)

பணம்

/

பிகணயங்ைள்

கபாருட்ைகளக்

வநர்கையின்கை.

அல்ைது

அடகு

கையாளும்

கவக்ைப்பட்ட

பணியாளர்ைளின்

v)

பதிவுத் தபால் பார்சல்ைகள அனுப்புதைில் ஏற்படும் இழப்பு

vi)

ைதிப்பீட்டாளர்ைளின் வநர்கையின்கை

vii)

'ஜனதா
வபான்ற

முைவர்ைள்',

'வஜாதி

வங்ைியின்

பச்சத்

வயாஜனா

முைவர்ைளின்

உள்ளவபாது ஏறபடும் இழப்பு
இந்தக்

ைாப்பு

ைண்டுபிடிப்பின்

அடிப்பகடயில்

முைவர்ைள்'

கைைளில்

பணம்

வழங்ைப்படுைிறது.

அதாவது, அந்த நிைழ்வு நடந்த வநரத்கதப் பாராது அந்த இழப்பு
ைண்டறியப்பட்ட ைாைத்கதப் கபாறுத்து பாைிசி கபாறுப்கப ஏற்கும்.

ஆனால், அந்த இழப்பு உண்கையில் நடந்த சையத்தில், ஒரு ைாப்பு
நடப்பில் இருந்திருக்ை வவண்டும்.

வழக்ைமாை ைண்டுபிடிக்ைப்படுவதற்கு முன் 2 ஆண்டுைளுக்குள்
நடந்த இழப்புைளுக்கு மட்டுசம ைாப்புத்கதாகை அளிக்ைப்படும்.
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ஆனால்,

இழப்பு

நடப்பதற்கு

முன்னிருந்து

ைாப்பீ டு

கதாடர்ச்ேியாை இருந்திருக்ை சவண்டும்.

2. முக்ைிய விலக்குைள்
இவற்றுள் அடங்குபகவ:
i)
ii)

வர்த்தை இழப்புைள்
ைவனக்

குகறவு

[கைன்கபாருள்

குற்றங்ைள்

ைற்றும்

பங்குதாரர்ைள் / இயக்குனர்ைளின் வநர்கையின்கை]
3. ைாப்பீ டுத் கதாகை
முதல்

5

பிரிவுைளுள்

கதாகைகய

வங்ைி

வழக்ைைாை

நிர்ணயிக்ை

கபயர்ச்சியுறும்

வவண்டும்.

இது

ைாப்பீ டுத்

'அடிப்பகடக்

ைாப்பீடுத் கதாகை' என அகழக்ைப்படுைிறது. அடிப்பகட ைாப்பீடுத்

கதாகை வபாதுைானது இல்கை எனில், பிரிவு (1) ைற்றும் பிரிவு (2)க்கு கூடுதல் ைாப்பீடுத் கதாகைகய வாங்ைைாம். ஒரு கூடுதல்
ப்ரீைியத்திகனச்
ஒரு

ைட்டாய

கசலுத்துவதன்

ைற்றும்

பாைிசி அனுைதிக்ைிறது.

தானாை

மூைம்

ைீ ண்டும்

ைாப்பீடுத்

கதாகையின்

நிரப்புதைிகன

இந்தப்

4. மதிப்பீ டு
ப்ரீைியக் ைணக்ைீ டு சார்ந்திருக்கும் ைாரணிைள்:
i)
ii)

அடிப்பகடக் ைாப்பீடுத் கதாகை
கூடுதல் ைாப்பீடுத் கதாகை

iii)

பணியாளர்ைளின் எண்ணிக்கை

iv)

ைிகளைளின் எண்ணிக்கை

சுய -பரீட்கே 6
வங்ைியாளர்ைளின் ைாப்பீட்டுத் பாைிசியினால் ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றுள்
எகவ ைாப்பீடு கபறுைின்றன?
I.

தீயின் ைாரணைாை வளாைத்திற்குள் உள்ள பண பிகணயங்ைள்
இழப்பது அல்ைது வசதைகடவது
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II. வைாசடி அல்ைது ைாவசாகை திருத்தம்

III. பணத்கதக் கையாளும் பணியாளர்ைளின் வநர்கையின்கை.
IV. வைலுள்ள அகனத்தும்

நகைக்ைகடயாளர்ைளின் பிளாக் பாலிேி

எ

சைீ ப

ஆண்டுைளில்

நகை

வர்த்தைத்தில்

உைைிவைவய

கவரங்ைள்

கவட்டப்பட்டு,

வளர்ந்துள்ளது.

இறக்குைதி

வர்த்தைத்தில்,
இந்தியா

குறிப்பாை

முன்னணி

கசய்யப்பட்ட

கவர

கையைாை

பட்கடதீட்டப்படாத

பட்கடதீட்டப்பட்டு

ஏற்றுைதி

கசய்யப்படுைின்றன. தங்ைம் ைற்றும் கவள்ளிப் கபாருட்ைள், கவரம்
ைற்றும்

அரிதான

அளவிலுள்ள

ைற்ைள்,

ஆனால்

கைக்

ைடிைாரங்ைள்

ைதிப்புைிக்ை

வபான்ற

கபாருட்ைகள

சிறு

விற்பகன

கசய்யும் ஒரு நகை வணிைரின் அகனத்து அபாயங்ைகளயும் இது
ைவனித்துக் கைாள்ைிறது. இத்தகைய விகையுயர்ந்த கபாருட்ைகள

அதிை அளவில் இருப்பு கவப்பதும் பல்வவறு வளாைங்ைளுக்குள்
இடப் கபயர்ச்சி கசய்வதும் இந்த வர்த்தைத்தின் அங்ைைாை உள்ளது.
1. நகைக்ைகடயாளர்ைளின் பிளாக் பாலிேியின் ைாப்புைள்
நகைக்ைகடயாளர்ைளின்

பிளாக்

பாைிசி

நான்கு பிரிவுைளாைப் பிரிக்ைப்படுைிறது.
அவசியைானது.

தன்

பிரிவுைளுக்குக்

ைாப்பீடு

பாைிசியாகும்.
i)

விருப்பப்படி

பிரிவு I: தீ,

கபறைாம்.

ைாப்பளிப்பகவ:

இது

பிரிவு 1-ன் ைீ ழ் ைாப்பு

ைாப்பீடு
இது

கபறுபவர்

ஒரு

பிற

வபக்வைஜ்

கவடிப்பு, ைின்னல், கைாள்கள, வட்டுகடப்பு,
ீ

திருட்டு, நிறுத்தி கவப்பு, ைைவரம், வவகைநிறுத்தம் ைற்றும்
தீய

வநாக்ைில்

ஆைியவற்றின்

வசதப்படுத்துவது

விகளவாை,

ைற்றம்

ைாப்பளிக்ைப்பட்ட

தீவிரவாதம்

வளாைத்தில்

இருக்கும்வபாது ஏற்படும் இழப்புைள் அல்ைது வசதங்ைளுக்கு
ைாப்பளிக்ைிறது.
ii)

பிரிவு

II:

நபர்ைளின்

ைாப்பீடு

கபற்றவரின்

ைண்ைாணிப்பில்

அல்ைது

பிற

குறிப்பிட்ட

ைாப்பிடப்பட்ட

கபாருள்
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இருக்கும்வபாது ஏற்படும் இழப்புைள் அல்ைது வசதங்ைளுக்கு
ைாப்பளிக்ைிறது.
iii)

பிரிவு III: பதிவுத் தபால் பார்சைில், ஏர் ஃபிகரட் வபான்ற
வழிைளில் கபாருள் எடுத்துச் கசல்ைப்படும்வபாது ஏற்படும்
இழப்புைள் அல்ைது வசதங்ைளுக்கு ைாப்பளிக்ைிறது.

iv)

பிரிவு

பிரிவு

IV:

வளாைத்தில்

1-ல்

உள்ள

குறிப்பிடப்பட்ட
அலுவைை

சாைான்ைள்

ஃபிட்டிங்குைளுக்கு ைாப்பளிக்ைிறது.
ப்ரீைியத்கதக்

ைணக்ைிட

ஒவ்கவாரு

ைதிப்பிடப்படுைின்றன.

ஆபத்துைளிைிருந்து

பிரிவும்

ைற்றும்

தனித்தனியாை

2. முக்ைிய விலக்குைளாவன:
i)

ஊழியர்ைள்,

முைவர்ைள்,

கவட்டுபவர்ைள்,

தங்ை

நகை

கசய்பவர்ைளின் வநர்கையின்கை,
ii)
iii)

கபாதுக் ைண்ைாட்சியின்வபாது கவக்ைப்பட்டுள்ள கபாருட்ைள்
தனிப்பட்ட

வநாக்ைங்ைளுக்ைாை

எடுத்துச் கசல்லும்வபாது இழப்பது
iv)

பணி

வநரைல்ைாத

சையத்தில்

அணிந்திருக்கும்கபாது

கபட்டைத்திற்கு

/

கவளியில்

கவத்திருக்கும் கபாருள்
v)
vi)

இரவில் ைாட்சி சாளரத்தில் கவக்ைப்பட்டுள்ள கபாருள்
கதாழிைாளர்ைளின்
உறுப்பினர்ைளின்
இழப்பு

அல்ைது

வநர்கையின்கை

ைாப்பளிக்ைப்படாது.

கபற்றவரால்

ைாப்பீடு

முழுப்

நம்பைத்தன்கை

எடுக்ைப்பட வவண்டும்.

கபற்றவரின்

ைாரணைாை

பாதுைாப்பிற்கு

உத்தரவாதக்

குடும்ப

ஏற்படும்
ைாப்பீடு

ைாப்பீடும்

3. ப்ரீமியம்
ஒவ்கவான்றின்

சாதைங்ைளின்

ைதிப்பிடப்படுைின்றன.

தனி

அடிப்பகடயில்

ைாவைாளி,

குவளாஸ்

அபாயங்ைள்
சர்க்ைியூட்

கதாகைக்ைாட்சி / எச்சரிக்கை அகைப்பு, தனித்த கபட்டை அகற
ைற்றும்

பிற

ஒவ்கவாரு

பாதுைாப்புக்

ைருவிக்கும்

ப்ரீைிய விைிதமும் சலுகைைளும் கபாருந்தும்.

கவவ்வவறு
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சுய -பரீட்கே 7
நகைக்ைகடக்ைாரர்ைளின்

பிளாக்

பாைிசிகயப்

கபாறுத்தவகர,

பதிவுத் தபால் பார்சல் வழியாை எடுத்துச் கசல்லும்வபாது ைாப்பீடு
கபற்ற

கபாருளின்

வசதம்

____________.

மூைம்

ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது
I.

பிரிவு I

II. பிரிவு II

III. பிரிவு III
IV. பிரிவு IV

ஏ கபாைியியல் ைாப்பீடு

தீ ைாப்பீடு வளரும்வபாது அதற்கு இகணயாை கபாதுக் ைாப்பீட்டின்
ஒரு

ைிகளயாை

கபாறியியல்

ைாப்பீடு

வளர்ந்துள்ளது.

கதாழிற்சாகைைள் ைற்றும் இயந்திரங்ைளுக்கு ஒரு தனி ைாப்பின்
அவசியத்கத
கதாடக்ைம்
இகணந்து

உருவாக்ைிய

இருந்தது

கதாழில்ையைாக்ைைின்வபாது

எனைாம்.

அகனத்து-அபாயங்ைள்

கபாறியியல்
ைாப்பு

இதன்

திட்டங்ைளுடன்

என்ற

ைருத்தாக்ைம்

வளர்ந்தது. குறிப்பாை விைக்ைப்படாத எந்த ஒரு ைாரணத்தினாலும்
ஏற்படும் இழப்புைளுக்கு இது ைாப்பளிக்ைிறது. பல்வவறு நிகைைளில்

உள்ள உற்பத்திப் கபாருட்ைள் ைாப்பிடப்படுைின்றன – ைட்டுைானம்
முதல் பரிவசாதகனவகர அந்த கதாழிற்சாகை கசயல்பாட்டுக்கு

வரும்வகர கபரிய ைற்றும் சிறிய கதாழில் அகைப்புைவள இந்த
ைாப்பீட்டின் வாடிக்கையாளர்ைள். ைின்னணு உபைரணங்ைள் ைற்றும்

கபரிய திட்டங்ைகளச் கசயல்படுத்தும் ஒப்பந்ததாரர்ைளும் இதில்
அடங்குவர்.

கபாைியியல் ைாப்பீட்டு பாலிேிைளின் வகைைள்
இந்த வகைக் ைாப்பீட்டின்ைீ ழ் வரும் முக்ைிய திட்டங்ைகளப் பற்றி
சுருக்ைைாைக் ைாண்வபாம்.

1. ஒப்பந்ததாரர்ைள் அகனத்து அபாயங்ைள் (C.A.R.) பாலிேி
சிறு

ைட்டடங்ைள்

முதல்

பிரைாண்டைான

அகணக்ைட்டுைள்,

ைட்டடங்ைள், பாைங்ைள், சுரங்ைங்ைள் வபான்ற ைட்டடப் கபாறியியல்
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கதாழிைில் ஈடுபட்டுள்ள ஒப்பந்ததாரர்ைள் ைற்றும் முதல்வர்ைளின்
நைன்ைகளப்

பாதுைாப்பதற்ைாை

இது

வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் திட்டம் “அகனத்து அபாயங்ைள்” ைாப்பிகன வழங்குைிறது –

இவ்வாறு ைட்டுைானத் தளத்தில் ைாப்பீடு கபற்றவரின் கசாத்திற்கு
ஏற்படும்

எந்த

ஒரு

திடீர்

ைற்றும்

எதிர்பாரா

இழப்பு

அல்ைது

வசதத்திற்கு இழப்பீடு வழங்குைிறது. மூன்றாம் தரப்பின் கபாறுப்பு
ைற்றும்

பிற

ஆபத்துைளுக்கும்

திட்டக்

ைாைம்,

ைாப்பளிக்கும்

வகையில்

பாைிசி

விரிவாக்ைம் கசய்யப்படைாம். திட்டத்தின் தன்கை, திட்டச் கசைவு,
புவியியல்

இருப்பிடம்

ைற்றும்

பரிவசாதகனக்

ைாைம் ஆைியவற்கறப் கபாறுத்து ப்ரீைியம் விதிக்ைப்படும்.

2. ஒப்பந்ததாரர்ைளின் கதாழிலைம் & இயந்திர (CPM) பாலிேி
ைட்டடத்

கதாழிைில்

அவர்ைளுகடய
வகை

ஈடுபட்டுள்ள

பாரந்தூக்ைிைள்,

இயந்திரங்ைகளயும்

ஒப்பந்ததாரர்ைளுக்கு

அைழ்விைள்

ைீ ழ்க்ைாணும்

வபான்ற

அகனத்து

ைாரணங்ைளால்

வரும்

எதிர்பாராத திடீர் இழப்புைள் அல்ைது பழுதுைளுக்குக் ைாப்பளிக்ைக்
கூடியது:
i)

கைாள்கள, திருட்டு, ஆர்.எஸ்.எம்.டி.டி (R.S.M.D.T.)

ii) தீ ைற்றும் ைின்னல், கவளி கவடிப்புைள், பூைம்பம் ைற்றும்
பிற இயற்கை ஆபத்துைள்

iii) தவறாைக்
விழுதல்,

கையாளுதல்,

கநாறுங்குதல்

ைாரணைாை

ைீ வழ

தவறவிடுதல்

ைற்றும்

தாக்ைம்

அல்ைது

ஆைியவற்றின்

பணியிைிருக்கும்வபாது

தற்கசயைாை

வசதைகடவது; மூன்றாம் தரப்பு வசதத்திற்கும் விரிவாக்ைம்
கசய்யப்படைாம்.
இயந்திர

வகை

ைற்றும்

அது

கசயல்படும்

ஆைியவற்கறப் கபாறுத்து ப்ரீைியம் இருக்கும்.

இருப்பிடம்

இயந்திரம் இயங்கும்சபாது அல்லது நிறுத்தப்பட்டிருக்கும்சபாது
அல்லது

பிரித்துச்

சுத்தப்படுத்துவதற்ைாைசவா

ேீர்கேய்யும்சபாசதா

இகணப்புச்

கேய்யும்சபாசதா

அல்லது
ைாப்பு

அல்லது
அதன்

கேயலில்

முழுவதும்

பிைகு

மறு

இருக்கும்.
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ஒப்பந்ததாரரின் கோந்த வளாைத்தில் அகவ ைிடக்கும்சபாதும்
இந்தக் ைாப்பு கபாருந்தும்.
3. எகரக்ேன் அகனத்து அபாயங்ைள் (EAR) பாலிேி
இது

வசைிப்பு-உடன்-நிறுவுதல்

எனவும்

அகழக்ைப்படுைிறது.

பாைிசி

(Storage-cum-Erection -SCE)
ஒரு

திட்டம்

நிறுவப்படும்வபாது

பல்கவறு கவளி அபாயங்ைளுக்கு அத்திட்டம் ஆளாைக் கூடியதாை
இருப்பதால்

கபாருத்தைாை

அதன்

முதல்வர்

இருக்கும்.

இறக்ைப்படும்வபாது

அல்ைது

ஒப்பந்ததாரருக்கு

திட்டத்தின்

கதாடங்ைி

இடத்தில்

அந்த

இது

கபாருட்ைள்

திட்டம்

பரிவசாதகன

கசய்யப்பட்டு, கதாடங்ைப்பட்டு ஒப்பகடக்ைப்படும்வகர திட்டத்தின்
ஒட்டுகைாத்த

ைாைமும்

நிைழ்வுக்கும்

ைாப்பளிக்ைிறது.

இந்த

கதாடர்ந்து

எந்த

ஒருங்ைிகணந்த

ஒரு

எதிர்பாரா

ைாப்பீட்டுத்

திட்டம்

திட்டத்தின் தன்கை, திட்டச் கசைவு, திட்டக் ைாைம், புவியியல்
இருப்பிடம்

ைற்றும்

பரிவசாதகனக்

ைாைம்

கபாறுத்து ப்ரீைியம் விதிக்ைப்படும்.
சதகவப்பட்டால்

அவற்கை

திட்ட

எடுத்துச்

கேல்லும்சபாது

இடத்தில்

ஆைியவற்கறப்
சேர்க்கும்வகர

இயந்திரங்ைளுக்கும்

கபாருட்ைளுக்கும் ைாப்பளிப்பதற்ைாை ஒரு ைடல்ோர் ைாப்பீ டும்
எகரக்ேன் பாலிேியுடன் அளிக்ைப்படலாம்.
4. இயந்திரப் பழுது பாலிேி (MB)
இயந்திரங்ைகளக்
இயந்திரத்தின்
ஒவ்கவாரு
இருக்கும்.

கைாண்டு

பழுது

இயங்கும்,

ைடுகையான

நிறுவனத்திற்கும்

கஜனவரட்டர்ைள்,

ஆகையின்

விகளவுைகள

இந்த

பாைிசி

ைின்ைாற்றிைள்

கதாழில்நுட்ப

ைற்றும்

ைின்தூக்கும்

ைீ ழ்க்ைாணும்

ஏதாவகதாரு

ைற்றும்
தரக்கூடிய

கபாருத்தைாை

ைற்றும்

பிற

இயந்திரங்ைள்

வபான்ற

இயந்திரங்ைளுக்கு இந்தப் பாைிசி ைாப்பளிக்ைிறது.
கசாத்திற்கு
ஏற்படும்

கதாழில்நுட்ப

எதிர்பாரா

ைாப்பளிக்ைிறது:

ைாரணத்தினால்

அல்ைது

ைற்றும்

திடீர்

ைின்

ைாப்பிடப்பட்ட

பழுதின்

வசதத்திற்கு

ைின்,

ைாரணைாை

இந்த

பாைிசி
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i)

அது இயங்கும்வபாது அல்ைது ஓய்வில் இருக்கும்வபாது

ii)

சுத்தப்படுத்துவதற்ைாைப்
சீர்கசய்யும்வபாது

சுத்தப்படுத்தும்வபாது

iii)

பிரிக்கும்வபாது

அல்ைது

அல்ைது

பிரித்துச்

பிரித்துச்

சீர்கசய்யும்வபாது

ைற்றும் அதன் பிறகு ைறு இகணப்புச் கசய்யும்வபாது
வளாைத்திற்குள் இடைாற்றம் கசய்யும்வபாது.

iv)
தனி

இயந்திரத்தின்

ைறு

நிரவல்

ைதிப்பின்

அடிப்பகடயில்

ப்ரீைியம் விதிக்ைப்படுைிறது. இயந்திரம் முழுகையாை ைாப்பிடப்பட
வவண்டும்.

இயந்திர

கதாழிைைம்

ைற்றும்

ப்ரீைியம்
உதிரி

இருக்கும்.

பாைங்ைள்

வகை

அதன்

ைற்றும்

ைதிப்பு

துகணநிற்பு
ைற்றும்

அது

ஆைியவற்கறப்

(stand-by)

ஈடு

பயன்படுத்தப்படும்

வசதிைள்,

அனுபவம்

அடிப்பகடயில் சலுகைைளும் வழங்ைப்படுைின்றன.
5. பாய்லர் மற்றும் பிரஷ்ஷர்
Pressure Plant Policy)

பிளாண்ட்

கபாறுத்து

இருக்கும்

ஆைியவற்றின்

பாலிேி

(Boiler and

இது கைாதிைைன்ைள் ைற்றும் அழுத்த பாத்திரங்ைள் வபான்றவற்கற
ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றுக்கு எதிராை ைாப்பளிக்ைிறது:
அ)

கைாதிைைன்ைள்

ைற்றும்

/

அல்ைது

பிற

அழுத்த

ஆகை

ைற்றும் ைாப்பீடு கபற்றவகர சுற்றியுள்ள கபாருட்ைளுக்கு, தீ
அல்ைாைல், பிறவற்றால் ஏற்படும் வசதம்; ைற்றும்
ஆ)

அத்தகைய

கைாதிைைன்ைள்

ைற்றும்

/

அல்ைது

அழுத்த

ஆகையின் அை அழுத்தத்தின் ைாரணைாை எற்பட்ட கவடிப்பு
அல்ைது கநாறுங்ைைினால் ஏற்பட்ட மூன்றாம் தரப்பின் நபரின்

உடல் ைாயம், கசாத்திற்கு ஏற்படும் வசதம் ஆைியவற்றுக்ைான
ைாப்பீடு கபற்றவரின் சட்டக் ைடப்பாடு.
தீ

ைாப்பீ டும்

ஒன்று

கைாதிைலன்

முரணாை

ைாப்பீட்டுத்

இருப்பதால்,

திட்டமும்

சபாதுமான

ஒன்ைிற்கு

ைாப்பிற்கு

இரு

ைாப்பீ டுைளுசம எடுக்ைப்பட சவண்டும். அகனத்து கபாைியியல்

பாலிேிைளின் ைீ ழ் வரும் ைாப்பிடுத் கதாகை, நடப்பு மறு நிரவல்
மதிப்பாை இருக்ை சவண்டும்.
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6. இயந்திர இலாப இழப்பு (MLOP) பாலிேி
இயந்திரப்

பழுது

அல்ைது

கைாதிைைன்

கவடிப்பு

ஆைியவற்றின்

ைாரணைாை தகடைள் அல்ைது தாைதங்ைள் ஏற்பட்டு ைிைப்கபரிய
விகளவில்

இழப்புைள்

பாைிசி கபாறுத்தைானது.

வரக்கூடிய

கதாழிைைங்ைளுக்கு

இந்தப்

பழுது அல்ைது இழப்பிற்ைிகடயில் உள்ள ைாை அளவும் அகத

திரும்பக் கைாண்டுவருவதும் கபரிய அளவில் இருந்தால், அந்த
இகடப்பட்ட

ைாைத்தில்

உற்பத்திக்

குகறவின்

ைாரணைாைவும்,

உற்பத்திச் கசைவு அதிைரிப்பின் ைாரணைாைவும் ஏற்படும் இைாப
இழப்பிற்கு

இந்த

பாைிசி

இழப்பீடு

வழங்குைிறது.

விதிைளும்,

நிபந்தகனைளும் ைற்றும் கதாழில் குறுக்ைீ ட்டு பாைிசியின் ைாப்பு
ஆைியகவ இந்த அத்தியாயத்தின் முந்கதய பகுதியில் விளக்ைிய

ஒரு தீ ைாப்பீட்டு இழப்பிகனத் கதாடர்ந்த கதாழில் குறுக்ைீ ட்டு
பாைிசிகயப் வபான்றகவவய.

7. ேரக்கு இருப்பின் அழிவுக்ைான பாலிேி
குளிர்

கவப்பகறயின்

முதைாளிக்கு

(தனியார்

அல்ைது

ஒரு

கூட்டுறவு சங்ைம்) அல்ைது குளிர் கவப்பகறகய அழியக்கூடிய
கபாருட்ைகள

வாடகைக்வைா
குளிர்பதன

கதாடர்ந்தும்

இருப்பு

எடுப்பவர்ைளுக்கு,

ஆகையின்

ைற்றும்

கவப்பநிகை

குளிர்பதனிைள்

குத்தகைக்வைா

இந்தப்

பாைிசி

இயந்திரத்தின்
உயர்வின்

திடீகரனவும்

கவப்பகறயிைிருந்து
கபாருட்ைள்

கவப்பதற்ைாை

கைட்டுப்வபாகும்

ைற்றும்

அபாயத்திற்கு எதிராை ைாப்பளிக்ைிறது.

உைந்தது.

வைாளாறிகனத்

ைாரணைாைவும்,

எதிர்பாராைலும்

கவளிவயறுவதன்

அல்ை

குளிர்

ைாரணைாைவும்

அழிந்து

வபாகும்

8. மின்னணு ோதன பாலிேி
இது

பல்வவறு வகையான ைின்னணு சாதனங்ைளுக்கும் சி.பி.யு,

விகசப் பைகைைள்,
சிஸ்டம்

ைானிட்டர்ைள், அச்சு எந்திரங்ைள், யுபிஎஸ்,

கைன்கபாருள் உட்பட்ட

முழு

ைணினி

சிஸ்டத்திற்கும்

ைாப்பளிக்ைிறது. ஏர் ைண்டிஷனிங், சூடாக்கும் ைற்றும் ைின்ைாற்றி
வபான்ற துகண எந்திரங்ைளுக்கும்கூட ைாப்பளிக்ைிறது.
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தீ ைாப்பீடு, இயந்திரக் ைாப்பீடு ைற்றும் கைாள்களக் ைாப்பீட்டின்
ஒருங்ைிகணப்பாை

இந்த

பாைிசி

உள்ளது.

குகறபாடுள்ள

வடிவகைப்பு (ஒரு வாரண்டியின் ைீ ழும் வராதது), இயற்கையின்
பாதிப்பு,

ைின்

கசயல்பாடு,

ஏற்ற

இறக்ைத்தின்

வைாதல்

ைாரணைாை

ஏற்படும்

அதிர்வு

வபான்ற

குத்தகைக்

கைாடுப்பவர்

குகறச்

சில்ைகற

விஷயங்ைளுக்கும், கைாள்கள, வட்டுகடப்பு
ீ
ைற்றும் திருட்டுக்கும்
இந்த பாைிசி ைாப்பளிக்ைிறது.
இந்த

பாைிசி

முதைாளி,

வாடகைதாரருக்கு
ைடப்பாடுைகளப்
பல்வவறு

அவர்ைள்

கபாறுத்துக்

வகையான

பிரிவுைள் உண்டு:

ஒவ்கவாருவரின்

ைிகடக்கும்.

இழப்புைளுக்கும்

இதில்

அல்ைது
கபாறுப்பு

கபாதுவாை

ைாப்பளிக்கும்

மூன்று

i) பிரிவு 1: இயந்திரத்திற்ைான இழப்பு ைற்றும் வசதம்

ii) பிரிவு 2: கவளி தரவு ஊடைத்திற்ைான இழப்பு ைற்றும் வசதம்
எ.ைா. ைணினியின் கவளி ஹார்டு டிஸ்க்குைள்

iii) பிரிவு 3: அதிைரித்த பணிச்கசைவு - 12, 26, 40 அல்ைது 52
வாரங்ைள்வகர ைாற்று இயந்திரத்தின் மூைம் கதாடர்ந்து தரவு
கசயைாக்ைம் கசய்யப்படுவகத உறுதிகசய்ய.

9. முன்கூட்டிசய இலாப இழப்பிற்ைான ைாப்பு (Advance Loss of

Profit Cover -ALOP) அல்லது துவக்ை தாமத (Delay in Start-up D.S.U.)பாலிேி

திட்டத்தின்வபாது

தவறுதைாை

நிைழ்ந்த

வசதத்தின்

ைாரணைாை

திட்டம் தாைதைாவதால் ஏற்படும் நிதிப் பிரச்சகனைளுக்கு எதிராை
ைாப்பளிக்ைிறது.
கபற்றவர்

எதிர்பார்த்த

ைற்றும்

நிதி

வருைானம்

ைிகடக்ைாத

நிறுவனங்ைளுக்கு

ைாப்பீடு

திட்டத்தின்ைீ து

அவர்ைளின் நைகனப் கபாறுத்தும் ஏற்றதாை இருக்கும். திட்டம்
உண்கையில் கதாடங்ைப்படுவதற்கு முன் MCE/EAR/CAR பாைிசியின்
ஒரு விரிவாக்ைைாை இந்தக் ைாப்பீடு வழங்ைப்படுைிறது.

தவகணக் ைடனுக்ைான வட்டி, ைடன ீட்டுப் பத்திரங்ைள், சம்பளங்ைள்
ைற்றும்
ைற்றும்

ஊதியங்ைள்
சரியான

வபான்றவற்றுக்ைான

ைாைத்தில்

கதாடர்ந்த

கதாடங்ைப்பட்டிருந்தால்

கசைவுைள்

எவ்வளவு
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ைாபம்

கபற்றிருக்ைைாவைா

அந்த

ைாப

இழப்பு

இழப்புக்கு இந்தப் பாைிசி ைாப்பு வழங்குைிறது.

வடிவில்

நிதி

ப்ரீைிய விைிதம் பல்வவறு முக்ைிய ைாரணிைள் ைற்றும் ைிகடக்கும்
ைறு

ைாப்பீட்டு

ஆதரவு

எதிர்பார்க்ைப்பட்ட
வபான்றகவயும்

வபான்றவற்கறப்

கைாத்த

ைாபம்

கசலுத்தக்கூடிய

கபாறுத்து

ைற்றும்

இருக்கும்.

ஈட்டுறுதிக்

ப்ரீைியத்

தீர்ைானிப்பதற்ைான முக்ைிய ைாரணிைளாகும்.

ைாைம்

கதாகைகயத்

சுய -பரீட்கே 8
துவக்ை தாைத பாைிசி ______________ என்றும் அகழக்ைப்படுவதுI.

இயந்திர இைாப இழப்புக் ைாப்பு

II. முன்கூட்டிவய இைாப இழப்பு ைாப்பு
III. ஒப்பந்ததாரர்ைள் அகனத்து அபாயங்ைள் ைாப்பு
IV. ஒப்பந்ததாரர்ைளின் கதாழிைைம் ைற்றும் இயந்திர ைாப்பு
ஒ கதாழில்துகை அகனத்து-அபாய ைாப்பீ டு

கதாழில்துகற

அகனத்து-அபாய

கசாத்துக்ைளுக்குக்

ைாப்பீடு

ைாப்பளிக்கும்

கதாழில்துகறயின்

வகையில்

வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது - இந்தியாவில் எங்ைிருந்தாலும் உற்பத்தி
ைற்றும் இருப்புகவப்பு வசதிைள் இரண்டுக்குவை ஒவர பாைிசியின்

ைீ ழ் ைாப்பு வழங்குைிறது. கபாருட்வசதம் ைற்றும் கதாழில் தடங்ைல்
ஆைியவற்றுக்கு ஈட்டுறுதி அளிக்ைிறது.
கபாதுவாை, ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றுக்கு பாைிசி ைாப்பு வழங்குைிறது:
i.

தீ

ைற்றும்

வழக்ைின்படி

குறிக்ைப்பட்ட

அபாயங்ைளுக்கு

தீ

ைாப்பீட்டு

ii. கைாள்கள (சிறு திருட்டு தவிர)
iii. இயந்திரப் பழுது / கைாதிைைன் கவடிப்பு / ைின்னணு சாதனம்
iv. வைவை

குறிப்பிடப்பட்ட

கதாழில் தடங்ைல்

அபாயங்ைகளத்

கதாடர்ந்து

ஏற்படும்
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(குறிப்பு: வைவை உள்ள (c)-ன்ைீ ழ் ஆபத்துைகளத் கதாடர்ந்து ஏற்படும்
கதாழில்

தடங்ைல்

வபக்வைஜ்

ைாப்பில்

வசர்க்ைப்படுவதில்கை.

கூடுதல் ைாப்பாை வசர்த்துக் கைாள்ளைாம்)
 தனிப்பட்ட

வழங்ைப்படும்

இயக்ை

ைாப்புைவளாடு

பரந்த அளவில் ைாப்பளிக்ைிறது.
 வதர்வு

கசய்த

ைாப்பு,

ஒப்பிடும்வபாது,

ஈடுஅனுபவம்,

ைழிக்ைக்கூடியகவைள்,

பாைிசிைளால்

operational)

(individual

இந்த

ைற்றும்

கதரிவுகசய்த

அபாய

MLOP-க்ைான

பாைிசி

ைதிப்பீட்டு

அறிக்கை வபான்றவற்கறப் கபாறுத்து இப்பாைிசிக்ைான ப்ரீைிய
விைிதம் இருக்கும்.

சுய -பரீட்கே 9
கதாழில்துகற

அகனத்து-அபாய

ைாப்பீட்டுத்

ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றுள் எகவ ைாப்பீடு கபறுைின்றன?
I.

திட்டத்தினால்

தீ ைாப்பீட்டு வழக்ைின்படி தீ ைற்றும் குறிக்ைப்பட்ட ஆபத்துைள்

II. சிறு திருட்டு

III. இயந்திரம் பழுதாவது
IV. ைின்னணு சாதனம்

ஓ ைடல்ோர் ைாப்பீடு
ைடல்ோர்

ைாப்பீ டு

இரு

வகைப்படும்:

ைப்பற்

ேரக்கு

மற்றும்

ைப்பல் தளம் (hull)
1. ைப்பற் ேரக்கு ைாப்பீடு
'ைடல்சார்'
ஏற்படும்
ைாப்பீ டு

விைானம்

என்ற

வார்த்கத

இழப்பிகன

நாட்டிற்குள்ளும்

ஏற்படும்

ைாப்பளிக்ைிறது.

இரயில்,

ைட்டுவை

கூடுதைாைக்
அல்ைது

ைடைில்

பதிவுத்

நாட்டிற்கு

குறித்தாலும்

தபால்

தீங்குைளினால்

ைப்பற்

சாகை,

ஆைியவற்றின்

கவளியிலும்

ேரக்குக்
ைடல்,

வழியாை

கபாருட்ைள்

எடுத்துச்

கசல்ைப்படும்வபாது ஏற்படும் இழப்பு அல்ைது வசதத்திற்கு இழப்பீடு
வழங்குைிறது.

கபாருள்

கபாருட்ைள்வகர,

வகைைள்

சிகைன்ட்,

கவரங்ைள்

தானியங்ைள்

முதல்

வபான்ற

வட்டுப்
ீ

கபருைளவு
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கபாருட்ைள்,

திட்டங்ைளுக்ைான

அதிை

அளவு

சரக்குைள்

வபான்றகவயாை இருக்ைைாம்.
உள்நாட்டு, பன்னாட்டு வர்த்தைத்தில் சரக்கு ைாப்பீடு முக்ைியைான
பங்கு

வைிக்ைிறது.

ஒப்பந்தங்ைளுக்கு

கபரும்பான்கையான

விற்பவராவைா

அல்ைது

விற்பகன

வாங்குபவராவைா

அந்தப் கபாருட்ைளுக்ைான இழப்பு அல்ைது வசதத்திற்ைான ைாப்பீடு
கபறப்படுவது அவசியைாைிறது
ைாப்பீட்டிகன
கபாறுத்து

யார்

எடுப்பது:

கபாருட்ைகள

விற்பகன

ஒப்பந்தத்கதப்

[ைன்கேன்கமன்ட்]

வாங்குபவசரா

அல்லது வாங்குபவசரா ேரக்குக்கு ைாப்பீ டு கபைலாம்.

உைைைாவிய அளவில் கபாருந்தக்கூடிய அம்சங்ைகள ைடல்சார்
ைாப்பீட்டு

ஒப்பந்தங்ைள்

கைாண்டிருக்ை

வவண்டும்.

இதற்கு

ைாரணம், ஒரு நாட்டின் எல்கைைளுக்கு கவளியில் கபாருட்ைகள
எடுத்துச்

கசல்லும்வபாது

ைரபின்படியும்

பாைிசியின்

அளிக்ைப்படுைிறது.
அடிப்பகட

இது

ைாப்பீட்டு

ைாப்பளிக்ைிறது.

குறிப்பிட்ட

பன்னாட்டு

பிரிவுைளின்படியும்

ஆவணத்தில்,

கபாது

ைாப்பு

நிபந்தகனைள்

இருக்கும். ைாப்பீட்டின் கசயல் எல்கைைளும் விதிவிைக்குைளும்
ைற்றும் சிறப்பு விைக்குைளும் இன்ஸ்டிடியூட் ைார்வைா ைிளாசஸ்
(Institute cargo Clauses -ICC) என அகழக்ைப்படும் தனிப்பிரிவுைளில்
இருக்கும். ைண்டன் ைடற்கபாருள் ைாப்பீடு ஏற்பாளர்ைளின் (Institute
of London Underwriters) நிறுவனத்தினால் இது எழுதப்படுைிறது.
அ) ைப்பற் ேரக்குக் ைாப்பீ ட்டின் ைாப்புைள்
சரக்கு

பாைிசிைள்

உண்கையில்

ைடற்பயண

ைாப்பீடுைளாகும்.

அதாவது, ஒரு இடத்திைிருந்து ைற்கறாரு இடத்திற்கு கபாருள்
எடுத்துச்

கசல்ைப்படுவதற்குக்

தன்னுகடய

சூழ்நிகையிலும்
கபற்றவர்
ைதிப்பு

பராைரிப்பிற்குள்
நியாயைான

நடந்துகைாள்ள

(Agreed

Value)

ைாப்பளிக்ைிறது.
உள்ளவபாது

அகனத்துச்

ைண்ைாணிப்புடன்

வவண்டும்.

பாைிசி

எனினும்,

அது

என்பவத

ஒரு

ைாப்பீடு

ஏற்ைப்பட்ட

இந்தப்

பாைிசியின்

வைாசடி

நடந்ததாை

முக்ைிய கூறாகும். ைாப்பீடு கபற்றவருக்கும் ைாப்பீட்டாளருக்கும்
இகடயில்

ைதிப்பீடு

ஏற்ைப்படுைிறது.
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சந்வதைப்பட்டாைன்றி பிறகு ைறுைதிப்பீடு கசய்யப்பட முடியாது.
இந்த

பாைிசி

சுதந்திரைாை

ஒதுக்ைப்படக்கூடியது

ைற்கறாரு தனித்த அம்சம்.
வழக்ைைாை

கபாருட்ைள்

பாைிசியில்

என்பது

குறிப்பிடப்பட்ட

பண்டைசாகையிைிருந்து கவளிவயறும் வநரத்திைிருந்து இந்தக்

ைாப்பீடு கதாடங்ைி விற்பகன ஒப்பந்தத்தின் வகரயகறைகளப்
கபாறுத்து

பாைிசியில்

குறிக்ைப்பட்ட

வசரும்

அகடந்ததும் முடிவகடைிறது.
நிபந்தகனைளும்

வகரயகறைளும்

நிர்வைிக்ைப்படைாம்;

இடத்திகன
இருவராலும்

i. உள்நாட்டிற்குள் எடுத்துச் கசல்வதற்கு உள்நாட்டு டிரான்சிட்
ைிளாஸ் (ITC) A, B அல்ைது C

ii. ைடற் பயணத்திற்கு இன்ஸ்டிடியூட் ைார்வைா ைிளாஸ் (ICC) A,
B, அல்ைது C

iii. வான்

வழியாை

எடுத்துச்

கசல்வதற்கு

ைார்வைா (Air) ைிளாஸ் – A

இன்ஸ்டிடியூட்
சரக்கை

ஏற்படும்

ைார்வைா

ஏற்றிச்

இழப்பு

ைிளாஸ்

கசல்லும்

C ஒரு

ைப்பைில்

அல்ைது

ைாப்பீட்டிகன வழங்குைிறது:

இன்ஸ்டிடியூட்

வாைனம்

அல்ைது

ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றினால்

வசதத்திற்கு

குகறந்தபட்ச

i. தீ அல்ைது கவடிப்பு

ii. தடம் புரளுதல் அல்ைது வண்டி தகைைீ ழாைக் ைவிழ்வது

iii. ைகரதட்டி நிற்பது, நிைந்தட்டுவது அல்ைது ைப்பல் மூழ்குவது
(ைப்பகைப் கபாறுத்தவகர)
iv. கவளிப் கபாருளுடன் வைாதுவது
இன்ஸ்டிடியூட் ைார்வைா ைிளாஸ் B-யானது C-கயவிடப் பரந்தது.
C-யில்

ைாப்பிடப்பட்ட

அபாயங்ைவளாடு

ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றால்

ஏற்படும் இழப்பு அல்ைது வசதத்திற்கும் ைாப்பளிக்ைிறது:
i. ைடவுளின்

கசயல்

(AOG) -

பூைம்பம்,

எரிைகை

கவடிப்பு

ைற்றும் ைின்னல் வபான்ற ஆபத்துைள்
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ii. உள்நாட்டிற்குள்

எடுத்துச்

கசல்லும்வபாது

பாைங்ைள்

உகடவது

iii. ைடல்வழியாை எடுத்துச் கசல்லும்வபாது ைடலுக்குள் அடித்துச்
கசல்ைப்படுவது ைற்றும் ஸ்ைிங் இழப்பு (sling loss)

iv. ைப்பலுக்குள் நீர் புகுவது.
இன்ஸ்டிடியூட்

ைார்வைா

ைிளாஸ்

ைாப்பாகும்.

ைற்றும்

C-யின்

B

இருப்பதிவைவய

A

அகனத்து

பரந்த

ஆபத்துைளுக்கும்

ைீ ழ்க்ைாண்பதுவபான்ற குறிப்பிடப்பட்ட சிை விைக்குைகளத் தவிர
பிற

எந்த

அபாயத்தினாலும்

ஏற்படும்

வசதத்திற்கும் ைாப்பளிக்ைிறது:

இழப்பு

அல்ைது

i. ைாப்பீடு கபற்றவர் கதரிந்வத கசய்யும் கசயைால் ஏற்படும்
இழப்பு அல்ைது வசதம்

ii. சாதாரண

ைசிவு,

எகட/பருைன் இழப்பு

முறிவு,

வதய்வும்

கநவும்

அல்ைது

iii. வபக்ைிங் பற்றாக்குகற

iv. உள்ளார்ந்த தீகயாழுக்ைம்
v. தாைதங்ைள்

vi. முதைாளிைளின் கநாடிப்பினால் ஏற்படும் இழப்பு
vii. அணு ஆபத்துைள்
அகனத்து

உள்நாட்டு

விைான,

ைடல்வழி

பிரிவுைளுக்கும்

இந்த

விைக்குைள் கபாதுவானகவ. நிைக்ைரி, எண்கணய் ைற்றும் வதநீர்
வபான்றகவ
தனித்தனி

குறிப்பிட்ட

பிரிவுைள்

ைைவரங்ைள்,
கசலுத்துவதன்

கசய்யப்படைாம்.

உள்ளன.

ைக்ைள்

வபான்றவற்றிக்குக்

பண்டங்ைளின்

ைிளர்ச்சி

ைாப்பளிக்கும்

மூைம்

ைடல்சார்

வபார்,

ைற்றும்

வவகைநிறுத்தங்ைள்,

ைற்றும்

விதத்தில்

ைடல்சார்

விற்பகனக்கும்கூட
தீவிரவாதம்

கூடுதல்

ைாப்பீடு

விைானப்

ப்ரீைியம்

விரிவாக்ைம்

வபாக்குவரத்துப்

(Marine and Aviation) பாைிசி ைட்டுவை வபார் ஆபத்துைளுக்கு ைாப்பீடு
வழங்குைிற ஒவர வகை ைாப்பீடு.
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ஒரு ைடல்சார் பாைிசி, கபாதுத்தர பாைிசி ைற்றும் பாைிசியுடன்
இகணக்ைப்பட்டுள்ள

பல்வவறு

பிரிவுைளின்ைிழ்

ஆபத்துைள் மூன்று வகைைளுக்குள் வருைின்றன:
i.

ைாப்பிடப்படும்

ைடல்சார் ஆபத்துைள்

ii. புறநிகை ஆபத்துைள் ைற்றும்
iii. வபார்,

வவகை

நிறுத்த

ைைவரம்,

ைக்ைள்

புரட்சி

ைற்றும்

தீவிரவாத ஆபத்துைள்
ஆ) ைடல்ோர் பாலிேிைளின் பல்சவறு வகைைள்
i.

குைிப்பிட்ட பாலிேி

ஒவர

ஒரு

ைப்பல்

ைாப்பிடுைிறது.
எடுத்துச்

ஒரு

சரக்வைற்றகை
குறிப்பிட்ட

கசல்ைலுக்கு

கதாடர்ந்து
ஈடுபடும்

ஏற்றுைதி

அல்ைது

ைட்டுவை

ைற்றும்

உள்நாட்டு

ைட்டுவை

ைப்பல்

இந்தப்

பயணம்

இது

பாைிசி

அல்ைது

கசல்லுபடியாகும்.

இறக்குைதி

சரக்குைகள

வர்த்தைத்தில்

அனுப்புவதில்

ஈடுபடும் வியாபாரிைளுக்கு திறந்த (open) பாைிசி வபான்ற சிறப்பு
பாைிசிைள் வசதியாை இருக்கும்.
ii. திைந்த பாலிேி
நாட்டிற்குள்

சரக்குைகள

எடுத்துச்

பாைிசியின்ைீ ழ் ைாப்பளிக்ைப்படைாம்.
கசல்ைத்தக்ைதாைவும்,

இந்தக்

கசல்வது

ஒரு

திறந்த

பாைிசி ஒரு ஆண்டுக்குச்

ைாைத்தில்

அனுப்பப்படும்

அகனத்து சரக்குைளும் ைாப்பீடு கபறுபவரால் ைாப்பீட்டாளருக்கு
15 நாட்ைளுக்கு ஒருமுகற, ைாதாந்திரம் அல்ைது ைாைாண்டு
அடிப்பகடயில்

அவர்ைளுக்ைிகடயில்

ஏற்ைப்பட்டதுவபான்று

அறிவிக்ைப்பட வவண்டும்.
iii. திைந்த ைாப்பு
கதாடர்ந்து

ஏற்றுைதி-இறக்குைதி

வர்த்தைம்

கசய்யும்

கபரிய

வர்த்தைர்ைளுக்கு, திறந்த ைாப்பு அளிக்ைப்படுைிறது. ைாப்பீட்டின்
வகரயகறைள், ஒரு ஆண்டுக்கு அனுப்பப்படும் ைப்பல் சரக்கு
அனுப்புதல்ைளுக்ைான

ப்ரீைிய

விைிதம்

ஆைியவற்கற

இது

குறிப்பிடுைிறது. திறந்த ைாப்பு என்பது ஒரு பாைிசி அல்ை அது
ஸ்டாம்பிடப்படுவதுைில்கை.

ஒரு

தகுந்த

ைதிப்பிற்ைான
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சரியான

முகறயில்

ஸ்டாம்ப்

கசய்யப்பட்ட

அறிவிப்பிற்கும் ைாப்பீட்டு சான்று அளிக்ைப்படுைிறது.

ஒவ்கவாரு

iv. தீர்கவ வரி மற்றும் அதிைரிக்ைப்பட்ட மதிப்புக் ைாப்பீ டு
சுங்ைத்

தீர்கவ

கசலுத்தியதால்

அல்ைது

சரக்கு

வசருைிடத்திகன அகடந்த நாளில் அங்கு அவற்றின் சந்கத
ைதிப்பு உயர்வால் சரக்ைின் ைதிப்பு உயர்ந்தால் இந்த பாைிசிைள்
கூடுதல் ைாப்பிகன வழங்குைின்றன.
v. கதாடங்குவதில் தாமதம்
ைாப்பீடு

கபறுபவர்ைளில்

பைர்

இந்த

ைாப்பிகனத்

வதர்வு

கசய்ைின்றனர். புதிய திட்டம் என்றால், எடுத்துச் கசல்லும்வபாது
இயந்திரத்திற்கு

ஏதாவது

இழப்வபா

அல்ைது

வசதவைா

ஏற்பட்டால், ஒரு புதிய இயந்திரம் கபற வவண்டியதிருக்ைைாம்.
இதனால்,
இழப்பும்

திட்டம்

நிகறவகடவது

ஏற்படும்.

தங்ைளின்

தாைதைாவவதாடு

ைடன்

வசகவக்ைாை,

இைாப

திட்டம்

குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்குள் நிகறவகடய வவண்டும் என்பதில்

ஆர்வமுள்ள நிதி நிறுவனங்ைள், ஒரு ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தால்
இந்த

ஆபத்து

எனவவ,

ஏற்படும்

ைாப்பிடப்பட

ைடல்சார்

சரக்கு

தாைதத்திற்குக்

வவண்டும்

தாைதம்

என

அல்ைது

ைாப்பளிக்கும்

திட்டம் விரிவாக்ைம் கசய்யப்படைாம்.

விரும்புவார்ைள்.

கதாடங்குவதில்

விதத்தில்

ைாப்பீட்டுத்

ப்ரீமியம்: கபாருட்ைளின் இயல்பு, சரக்கு அனுப்பப்படும் முகற,
வபக்வைஜ் வகை, பயண வழி ைற்றும் முந்கதய ஈடு அனுபவம்
ஆைியவற்கற
வபார்

கபாறுத்து இருக்கும்.

ஆபத்துைள்

எனினும்,

(கவளிநாட்டு

SRCC ைற்றும்

சரக்கு)

வபான்ற

ஆபத்துைளுக்ைான விரிவாக்ைம் கசய்யப்பட்ட ைாப்புைள் சிறப்பு
ஒழுங்குமுகறைளால்

நிர்வைிக்ைப்படுைின்றன.

வசூைிக்ைப்படும்

ப்ரீைியத் கதாகை ைத்திய அரசுக்குச் கசலுத்தப்படும்.

2. ைப்பல் தள ைாப்பீ டு (Marine Hull insurance)
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இங்கு

ஹல்

(‘Hull’)

என்பது

ஒரு

ைப்பல்

அல்ைது

வவறு

வபாக்குவரத்து ைைனின் உடற்பகுதிகயக் குறிக்ைிறது.
பல்வவறு

நாடுைளுக்கும்

கபாருத்தைான

பன்னாட்டு

கபாருந்தக்கூடிய
விதிைளின்படி

விதத்தில்

ைப்பல்

உள்ள

தள

ைாப்பீடு

ைாப்பு:

இங்கு

கசய்யப்படுைிறது. ைப்பல் தள ைாப்பீடு இருவகைப்படும்:
அ) ஒரு

குைிப்பிட்ட

பயன்படுத்தப்படும்

ைடல்

பயணத்திற்ைான

விதிைள்

நீர்

இன்ஸ்டிடியூட்

வாசயஜ்

ைிளாேஸ் என அகழக்ைப்படுைின்ைன.

ஆ) ஒரு குைிப்பிட்ட ைாலத்திற்ைான ைாப்பு: வழக்ைமாை ஒரு
ஆண்டு. இங்கு பயன்படுத்தப்படும் விதிைள் இன்ஸ்டிடியூட்
(சநர) ைிளாேஸ் என அகழக்ைப்படுைின்ைன.
தைவல்
ைப்பல் தள ைாப்பீட்டில் ைீ ழ்க்ைாணும் ைாப்பீடுைளும் அடங்கும்:
i.

ஓடங்ைள், விகசப்படகுைள், பயணிைள் ைப்பல்ைள் வபான்றகவ
உள்நாட்டு ைைன்ைளாகும்.

ii. தூர்வாரிைள் (எந்திரமுள்ளது அல்ைது எந்திரைில்ைாதது)

iii. ைீ ன்பிடி படகுைள் (எந்திரமுள்ளது அல்ைது எந்திரைில்ைாதது)

iv. பாயைரக் ைைங்ைள் (எந்திரமுள்ளது அல்ைது எந்திரைில்ைாதது)
v. கசய்ைகரைள் ைற்றும் ைப்பல் துகறைள்
vi. ைட்டுைானம் கசய்யப்படும் ைைன்ைள்
ைப்பல்

முதலாளிக்கு

ைப்பல்மீ து

மட்டுமல்லாமல்,

ைாப்பீ டு

கேய்யப்பட்ட ைாலத்தில் எடுத்துச் கேல்லப்படும் ேரக்கு மூலம்
ைிகடக்கும்
ைப்பல்

வருமானத்தின்

முதைாளிக்கு

பற்றுடன்

அந்தக்

மீ தும்

ைாப்பிடுப்

சரக்குக்ைட்டணத்தின்

ைப்பலுக்குள்

ைகடைள்

பற்று

ைீ துள்ள
ைற்றும்

வபான்ற பிற வதகவயான வசதிைகள ஏற்படுத்த
கசைவும் ைாப்பளிக்ைப்படுவதில் ஆர்வைாை
கேலவுைள்

பட்டுவாடாக்ைள்

அகழக்ைப்படுைின்ைன.

ைப்பல்

உள்ளது.

ைாப்பீடுப்
சாைான்ைள்

அவர்

உள்ளார். இத்தகைய

(disbursements)
தள

கசய்த

பாலிேியுடன்

குைிப்பிட்ட ைாலத்திற்கு இகவயும் ைாப்பிடப்படுைின்ைன.

என

சேர்த்து
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விமானப் சபாக்குவரத்துப் ைாப்பீடு:
ஒருங்ைிகணந்த

பாலிேி

உள்ளது.

விமானங்ைளுக்கும்

விமானத்திற்கு

ஒரு

ஏற்படும்

இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கு ைாப்பளிப்பசதாடு, விமானத்கத
இயக்கும்சபாது ஏற்படும் மூன்ைாம் தரப்புக்கும் பயணிைளுக்கும்
உரிய ேட்டப்பூர்வ ைடப்பாடுைளுக்கும் ைாப்பளிக்ைிைது.
சுய -பரீட்கே 10
ைாப்பீட்டின் எந்த பிரிவு வபார் ஆபத்துைளுக்குக் ைாப்பளிக்ைிறது?
i.
ii.

ைடல்சார் பாைிசிைள்

விைானப்வபாக்குவரத்து பாைிசிைள்

iii. வைலுள்ள இரண்டும்

iv. வைலுள்ள எதுவும் இல்கை

ஔைடன் கபாறுப்பு பாலிேிைள்

ஒருவர்

எவ்வளவு

ைவனைாை

இருந்தாலும்,

விபத்துக்ைகள

முற்றிலும் தவிர்க்ை இயைாது. இதனால் தனக்கு ைாயவைா, தன்
கசாத்துக்கு

வசதவைா

தரப்புக்கும்

ஏற்படைாம்.

ைாயத்கதயும்

வசதத்கதயும்

ஏற்படுத்தைாம்.

அவத

வநரம்

அவர்ைளுகடய
அவ்வாறு

அத்தகைய இழப்புக்கு இழப்பீடு வைாருவார்ைள்.
சாக்வைட்டுைள்

அல்ைது

ைருந்துைள்

மூன்றாம்

கசாத்துக்குச்

பாதிக்ைப்பட்டவர்ைள்

வபான்ற

தயாரிக்ைப்பட்டு

விற்ைப்பட்ட கபாருளில் உள்ள குகறபாட்டினால் நுைர்வவாருக்கு
ஏற்படும்

தீகையினாலும்

ைடன்

கபாறுப்பு

உருவாைைாம்.

அவதவபான்று, ஒரு வநாயாளிக்குச் கசய்யும் தவறான வநாயறிதல் /
சிைிச்கச

அல்ைது

தனது

ைட்சிக்ைாரருக்ைாை

வாதிடும்

ஒரு

வழக்குகறஞர் தவறான முகறயில் கையாண்டததற்ைாைவும் ைடன்
கபாறுப்பு உருவாைைாம்.
அத்தகைய

எல்ைா

சூழ்நிகைைளிலும்,

மூன்றாம்

தரப்வபா,

வாடிக்கையாளவரா அல்ைது ஒரு வநாயாளிவயா ஒரு பாதிப்புக்கு
உள்ளானததற்ைாை

இழப்பீடு

வைாரும்வபாது,

மூன்றாம்

தரப்பு
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கைாடுத்த

கசைவுைகள

வழக்குைளுக்கு

இழப்பீடு

ஈடுகசய்வவதா

அளிப்பவதா

வதகவப்படைாம்.

அல்ைது
வவறு

வார்த்கதயில் கூறுவதானால், கசலுத்தும் ைடன்கபாறுப்பிைிருந்து
ஒரு

நிதி

இழப்பு

உருவாைிறது.

அத்தகைய

ைடன்

கபாறுப்பு

இருப்பதும் அளிக்ை வவண்டிய இழப்பீட்டுத் கதாகையும் அதற்குக்
ைாரணம் ைவனைின்கையா /வைாசடியா

என்பது உரிகையியல் நீதி

ைன்றத்தினால் (civil court) முடிவு கசய்யப்படும். ைடன்கபாறுப்புக்
பாைிசிைள் அத்தகைய ைடன் கபாறுப்புைளுக்குக் ைாப்பளிக்ைின்றன.

சிை ைடன்கபாறுப்புக் ைாப்பீட்டுத் திட்டங்ைகளப் பற்றிப் பார்ப்வபாம்.
ேட்டப்படியான ைடப்பாடு
சிை

சட்டங்ைள்

அல்ைது

சட்ட

விதிைள்

இழப்பீடு

ைட்டாயைாக்குைின்றன. அத்தகைய சட்டங்ைளாவன:

தருவகத

 கபாதுக் ைடன்கபாறுப்புக் ைாப்பீட்டுச் (Public Liability Insurance
Act) சட்டம், 1991 ைற்றும்

 கதாழிைாளர் இழப்பீட்டுச் சட்டம் (Employees Compensation Act)
1923, திருத்தப்பட்டது 2010-ல்

அத்தகைய

ைடன்

கபாறுப்புைகளப்

பாதுைாப்பளிப்பதற்கு பாைிசிைள் உள்ளன.

அவற்றில் சிைவற்கறப்

பற்றிப் பார்ப்வபாம்.
1. ைட்டாய
Liability)
கபாது

கபாது

ைடன்கபாறுப்பு

ைடன்கபாறுப்பு

ைாயைகடந்தாவைா
வசதமுற்றாவைா

கையாளுவவாருக்கு
அல்ைாத

ைாப்பீட்டுச்
அல்ைது

பாலிேி

சட்டம்

அடிப்பகடயில்

1991

(Compulsory

Public

மூன்றாம்

தரப்பு

அவருகடய

தீங்ைிகழக்கும்

அவற்கற

கபாறுத்தைட்டில்

அவர்

உகடகை

கபாருட்ைகளக்

கையாளுகையில்

ைடன்கபாறுப்பிகன

தவறு

விதிக்ைிறது.

தீங்ைிகழக்கும் கபாருட்ைளின் கபயர்ைளும் அவற்றின் அளவுைளும்
சட்டத்தில் பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன.
ைீ ழ்க்ைாண்பதுவபான்று
நிர்ணயிக்ைப்பட்ட

ைாட்டப்பட்டுள்ளன:

ஒரு

நபருக்குச்

இழப்பீட்டுத்

கசலுத்த

கதாகையும்

வவண்டிய
ைீ வழ
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கேலுத்தத்தக்ை இழப்பீ டு
சாகவ அளிக்கும் விபத்து

ரூ. 25,000

நிரந்தர கைாத்த ஊனம்

ரூ. 25,000

நிரந்தர பகுதி ஊனம்

ஊனத்தின் %-ன் அடிப்பகடயில் ரூ.

தற்ைாைிை பகுதி ஊனம்

ைாதம்

உண்கையான ைருத்துவச்

அதிைபட்சம் ரூ. 12,500

கசாத்திற்கு ஏற்பட்ட

ரூ. 6,000 வகர

25,000

ரூ.

1000

வதம்
ீ

3

ைாதங்ைளுக்கு

கசைவுைள்

உண்கையான வசத வரம்பு
ஏதாவகதாரு

வருைானத்தின்

விபத்து

வரம்பு

(AOA)

ைற்றும்

அடிப்பகடயிவைவய

அத்தரப்பின்

ப்ரீைியம்

இருக்கும்.

இக்ைாப்பீட்டின் சிறப்பு அம்சைாை ைாப்பீடு கபறுபவர் ைட்டாயைாை
ப்ரீைியத்திற்குச்

சைைான

கதாகைகய

சுற்றுச்சூழல்

நிவாரண

(Environment Relief) நிதிக்குப் பங்ைளிப்பாை அளிக்ைப்பட வவண்டும்.
மூன்றாம் தரப்பில் ைிை அதிைைானவர்ைள் பாதிக்ைப்பட்டிருந்தால்,

கசலுத்தத்தக்ை நிவாரணத் கதாகை ஏதாவகதாரு விபத்து ஏ.ஓ.ஏ
(AOA)

கதாகைகய

ைிஞ்சுைிறது.

ைீ தமுள்ள

நிதியினால் வழங்ைப்படும்.

கதாகை

அந்த

2. கபாதுைடன்கபாறுப்பு (Public Liability) பாலிேி (கதாழில்ோர் /
கதாழில்ோரா ஆபத்துைள்)

இந்த

வகையான

ைவனமின்கமயின்
ைாயம்

அல்லது

பாலிேி

ைாப்பீ டு

ைாரணமாை

கோத்து

கபற்ைவரின்

மூன்ைாம்

சேதத்தினால்

தரப்புக்கு

[TPPI

எழும் ைடன் கபாறுப்பிற்குக் ைாப்பளிக்ைின்ைன.
கதாழில்துகறசார்
திகரயரங்குைள்,
அலுவைைங்ைள்,

அபாயங்ைளுக்கும்
அரங்குைள்,

விகளயாட்டு

தவறு

/

ஏற்பட்ட

அல்லது

TPPD]

ைற்றும்

வஹாட்டல்ைள்,

குடியிருப்பு

வளாைங்ைள்,

அரங்ைங்ைள்,

பண்டைசாகைைள்

ைற்றும் ைகடைள் வபான்றவற்கற பாதிக்கும் கதாழில்துகற சாராத
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அபாயங்ைளுக்கும்

தனித்தனி

பாைிசிைள்

உள்ளன.

TPPI/TPPD-ஐ

கபாறுத்தவகர இந்தியச் ேட்டப்படி சைாரும் நபரின் ைிரயங்ைள்,
ைட்டணங்ைள்
இழப்பீ டு

மற்றும்

.கேலவுைள்

அளிப்பதற்ைான

ைாப்பளிக்ைிைது.

உட்பட்ட

அகனத்திற்கும்

ேட்டப்பூர்வ

ைட்ப்பாட்டிற்குக்

பாைிசி ைாப்பீடு தராதகவ:
i)
ii)
iii)
iv)

உற்பத்திப் கபாருட்ைள் ைடன்கபாறுப்பு
ைாசுக் ைட்டுப்பாடு

வபாக்குவரத்து ைற்றும்

பணியாளர்ைள் / கதாழிைாளர்ைளுக்கு ஏற்படும் ைாயங்ைள்

3. உற்பத்திப்

கபாருட்ைள்

பாலிேி

இப்வபாது
கசய்யும்

இருப்பதால்

உற்பத்தி

உற்பத்திப்

ைாப்பீட்டுக்ைான

ைடன்கபாறுப்பு

கசய்யப்பட்டு

கபாருட்ைள்

உற்பத்திப்
வதகவ

(Products

கபாதுைக்ைளுக்கு
ைிை

கபாருட்ைளின்

அதிைரித்துள்ளது

அதிை

Liability)

விற்பகன

வகைைளில்

ைடன்கபாறுப்புக்

(எ.ைா.

வைன்ைளில்

அகடக்ைப்பட்ட உணவுைள், ைாற்றுச் கசலுத்தப்பட்ட நீர்

(aerated

waters), ைருந்துைள் ைற்றும் ஊசி ைருந்துைள், ைின் சாதனங்ைள்,
கதாழில்சாதனங்ைள்,
கபாருளில்

உள்ள

வவதிப்கபாருட்ைள்
ஒரு

குகறபாடு,

வபான்றகவ).
மூன்றாம்

உற்பத்திப்

தரப்புக்குச்

சாகவவயா, உடல் ைாயத்கதவயா அல்ைது வநாகயவயா அல்ைது
அவருகடய கசாத்துக்குச் வசதத்கதவயா கைாடுத்தால், ஒரு ஈடு
எழ வாய்ப்புள்ளது. ைாப்பீடு கபற்றவரின் இந்தக் ைடன்கபாறுப்புக்கு
உற்பத்திப் கபாருள் ைாப்பீடு ைாப்பளிக்ைிறது.
இக்ைாப்பு ஏற்றுைதிக்கும் உள்ளூர் விற்பகனக்கும் ைிகடக்கும்.
4. மின்தூக்ைி (Lift) (மூன்ைாம் தரப்பு) ைடன்கபாறுப்பு ைாப்பீடு
ைின்தூக்ைிைளின்

பயன்பாட்டிைிருந்து
ைடன்பாடுைளுக்கு

கசயல்பாடு
எழும்

ைாப்பீடு

ைட்டட

ைற்றும்

இழப்பீட்டிகன

அவற்றின்

உரிகையாளர்ைளின்

வழங்குைிறது.

ைாப்பளிக்கும் சட்டப்பூர்வ ைடன்கபாறுப்புைளாவன:

அது
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i)

எந்த ஒரு நபரின் (ைாப்பீடு கபற்றவரின் ஊழியர்ைகளத் தவிர)
சாவு / உடல் ைாயம்

ii)

கசாத்துக்கு ஏற்பட்ட வசதம் (ைாப்பீடு கபற்றவரின் அல்ைது
ஊழியர்ைளின் கசாத்துக்ைள் தவிர)

இழப்பீட்டு வரம்பு, எந்த ஒரு நபர், எந்த ஒரு விபத்து ைற்றும் எந்த
ஒரு

ஆண்டு

இருக்கும்.

ஆைியவற்கறப்

கபாறுத்து

ப்ரீைிய

விைிதங்ைள்

5. நிபுணத்துவ ைடன்கபாறுப்பு (Professional Liability)
தங்ைள்

நிபுணத்துவப்

ைவனைின்கையின்

பணிைகள

ைாரணைாை

எழும்

நிகறவவற்றும்வபாது
வசதங்ைளுக்ைான

நிபுணர்ைளின் சட்டப்பூர்வ ைடப்பாடுைளுக்கு பாதுைாப்பு அளிக்கும்
விதத்தில்

நிபுணத்துவ

ைடன்கபாறுப்பு

வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.

ைருத்துவர்ைள், கபாறியியைாளர்ைள், ைட்டடக் ைகை வல்லுனர்ைள்,
பட்டயக் ைணக்ைாளர்ைள், நிதி ஆவைாசைர்ைள், வழக்குகறஞர்ைள்,
ைாப்பீட்டுத் தரைர்ைள் வபான்றவர்ைளுக்கு இந்தக் ைாப்பு ைிகடக்கும்.
6. இயக்குனர்ைள் மற்றும் அதிைாரிைள் ைடன்கபாறுப்பு பாலிேி
ஒரு

நிறுவனத்தின்

நம்பிக்கையான
பங்குதாரர்ைள்,

கபாறுப்பான

இயக்குனர்ைளும்
பதவிைளில்

கதாழிைாளர்ைள்,

நிறுவனத்தின்

நடவடிக்கைைகள

பிற

அதிைாரிைளும்

உள்ளனர்.

ைடனளித்தவர்ைள்

உரிகையாளர்ைளுக்கு

நிர்வைிப்பதிலும்

அவர்ைள்
ைற்றும்

நிறுவனத்தின்

வைற்பார்கவயிடுவதிலும்

அவர்ைள் கசய்த தவறான கசயல்ைளினால் ஏற்பட்ட வசதத்திற்குப்
கபாறுப்பாக்ைப்படைாம்.
ைாப்பளிக்கும்

அத்தகைய

வகையில்

இயக்குனர்ைளுக்கும்

ைாப்பளிக்கும்

நிறுவனத்தின்
விதத்தில்

வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.
7. கதாழிலாளர்ைளின்

இழப்பீ ட்டுக்

ைாப்பீ டு

ஒரு

கதாழிைாளி

அதனால்

பணி

தவறுதைாை

ைடன்கபாறுப்புைளுக்கு

(Employee’s

கசய்யும்வபாது

ைாயவைா

ஒரு

பாைிசி

Compensation)

அதிைிருந்து

வநாவயா

அகனத்து

ஏற்பட்டால்,

ைற்றும்
தனது

ஊழியர்ைளுக்கு ைாப்பீடு கபற்றவர் அளிக்ை வவண்டிய சட்டப்பூர்வ
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ைடன் கபாறுப்புக்கு இந்தப் பாைிசி இழப்பீடு வழங்குைிறது. இது
பணியார்ைளின் இழப்பீ ட்டுக் ைாப்பீ டு என அகழக்ைப்படுைிைது.
சந்கதயில் இரு வகையான ைாப்பீடுைள் நகடமுகறயில் உள்ளன:
i)

அட்டவகண அ: கதாழிைாளர்ைள் இழப்பீட்டுச் சட்டம், 1923,
(பணியாளர்ைள்
விகளவிக்கும்

இழப்பீட்டுச்

விபத்துச்

சட்டம்,

சட்டம்

1923),

(Fatal Accident),

ைரணம்
1855

&

கபாதுச் சட்டம் ஆைியவற்றின்ைீ ழ் ஊழியர்ைளுக்கு ஏற்படும்
விபத்துைளுக்ைான சட்டப்பூர்வ ைடப்பாட்டுக்ைான இழப்பீடு.
ii)

அட்டவகண ஆ: ைரணம் விகளவிக்கும் விபத்துச்

(Fatal

Accident) சட்டம், 1855 ைற்றும் கபாதுச் சட்டத்தின்ைீ ழ் ஏற்படும்
சட்டப்பூர்வ ைடப்பாட்டுக்ைான இழப்பீடு
முன்கைாழிவுப்

படிவத்தில்

உத்வதசிக்ைப்பட்ட

குறிப்பிடப்பட்ட

சம்பளத்தின்

அடிப்பகடயில்

கதாழிைாளரின்
ப்ரீைிய

விைிதம்

நிர்ணயிக்ைப்படுைிறது. ைாப்பீடு முடியும்வபாது ைாப்பீடு கபறுபவர்
குறிப்பிடும் உண்கையான சம்பளத்தின் அடிப்பகடயில் ப்ரீைியம்
சரிகசய்யப்படுைிறது.
பாைிசி

ைீ ழ்க்ைாண்பவற்றுக்குக்

ைாப்பளிக்கும்

விரிவாக்ைம் கசய்யப்படைாம்:
i.

ஒரு

குறிப்பிட்ட

கதாழிைாளரின்

கதாகை

அளவிற்கு

ைாயங்ைளுக்குச்

வகையில்

ைாப்பீடு

சிைிச்கச

கபற்றவர்

அளிப்பதற்ைாைச்

கசய்யும் ைருத்துவ ைற்றும் ைருத்துவைகனச் கசைவுைள்
ii. சட்டத்தில்

பட்டியைிடப்பட்டுள்ள

வநாய்ைளுக்ைான ைடன்கபாறுப்பு

கதாழில்சார்ந்த

iii. ஒப்பந்ததாரர்ைளின் ஊழியர்ைளுக்ைான ைடன்கபாறுப்பு

சுய -பரீட்கே 11
கபாது

ைடன்கபாறுப்புக்

உண்கையான

ைருத்துவச்

வழங்ைப்பட வவண்டும்?

ைாப்பீட்டுச்
கசைவுைளுக்கு

சட்டம்,
எவ்வளவு

1991-ன்ைீ ழ்,
இழப்பீடு
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I.

ரூ. 6,250

II. ரூ. 12,500
III. ரூ. 25,000
IV. ரூ. 50,000
சுருக்ைம்
i)

தீ ைாப்பீட்டுத் திட்டம் வர்த்தை நிறுவனங்ைளுக்கும் கசாத்தின்

உரிகையாளருக்கும்,

ைற்றும்

கசாத்தில்

நிதி

பைன்

கபறும்

தனிநபர் / நிதி நிறுவனங்ைளுக்கும் கபாருந்தக் கூடியது.
ii)

தீ ைாப்பீட்டின் வகைைளாவன:
 சந்கத ைதிப்பு ைற்றும் ைறுநியைன ைாப்பீடு பாைசிைள்
 அறிவிப்புக் பாைிசி

 கபயர்ச்சிக் பாைிசி (Floater)
iii)

விகளவு இழப்பு (Consequential Loss- CL) பாைிசி அல்ைது கதாழில்
குறுக்ைீ டு (BI)] பாைிசி கைாத்த இைாபத்தில் ஏற்படும் இழப்பிகன
ஈடு

கசய்ைிறது

கூட்டல்

–

இறுதி

கைாத்த

இைாபம்

இழப்பிகன

என்பது

நிைர

குகறப்பதற்ைாை

இைாபம்

எவ்வளவு

விகரவாை முடியுவைா அவ்வளவு வவைைாை, தனது கதாழிகை
ைீ ண்டும் இயல்பு நிகைக்குக் கைாண்டு வருவதற்ைாை இழப்பீடு
கபற்றவர் கசய்யும் கூடுதல் கசைவு.
iv)

திருடும்

வாய்ப்புகடய

சாைான்ைள்,
உள்ள

பணம்

ைகடைள்,
வபான்ற

உள்ளது.
v)

பணம்,

இகணப்புைள்

வபான்றகவைள்

கதாழில்

இருப்புைள்,

உள்ள

/

வபாஸ்டல்

வகையில்

வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.

பாைிசி

பணக்

கபட்டைத்தில்

பண்டைசாகைைள்

கைாள்களப்
ஆர்டர்ைள்

ஏற்படும்

கபாதுவாை

கபாருட்ைள்,

கதாழிற்சாகைைள்,

ைிடங்குைள்,

கையாளப்படும்வபாது

ைாப்பீட்டுப்

பாதுைாப்புப்

வளாைங்ைளுக்ைாைவவ

ைாவசாகைைள்

ைாப்பளிக்கும்
பணக்

ைற்றும்

அலுவைைங்ைள்,

ஸ்வடம்ப்புைள்

vi)

சரக்கு

தபால்

இழப்புைளுக்குக்

ைாப்பீட்டுத்

இரு

/

பாைிசி

திட்டம்

பிரிவுைளின்

ைீ ழ்

ைாப்பிகன அளிக்ைிறது: டிரான்சிட் பிரிவு ைற்றும் வளாைப் பிரிவு
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vii)

தங்ைளுகடய

கதாழிைாளர்ைளின்

வநர்கையின்கையின்

கபாய்

ைாரணைாை

வைாசடி,

அல்ைது

கையாடல்,

சிறுதிருட்டு, ைணக்கு முகறவைடு ைற்றும் கசய்யவவண்டியகதச்
கசய்யாைல்

விடுதல்

மூைம்

முதைாளிைள்

சந்திக்கும்

இழப்புைளுக்கு நம்பைத்தன்கை உத்தரவாதக் (Fidelity guarantee)
ைாப்பீடு இழப்பீடு வழங்குைிறது.
viii) நம்பைத்தன்கை

உத்தரவாதக்

ைாப்பீட்டின்

வகைைள்:

தனிநபர்

indemnity)

பாைிசி

பாைிசி, கபயர்ச்சி பாைிசி, பதவிைள் பாைிசி ைற்றும் பிவளங்கைட்
(blanket) பாைிசி

ix)

இந்த

வங்ைியாளர்

ஒருங்ைிகணந்த
ைளுக்ைாைவும்,

இழப்பீட்டு

பிற

ைாப்பீடு

நிறுவனங்ைளுக்ைாைவும்,
கையாளும்வபாது

(Bankers

பணப்

பணம்

ஏற்படும்

சிறப்பு

கைாண்டு வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.
x)

வங்ைிைளுக்ைாைவும், NBFCபரிைாற்றம்

ைற்றும்

கசய்யும்

பிகணயங்ைகள

ஆபத்துைகளக்

ைருத்தில்

கபாறியியல் ைாப்பீட்டின்ைீ ழ் வரும் முக்ைிய பாைிசிைளாவன:
 ஒப்பந்ததாரர்ைள் அகனத்து-அபாய பாைிசி
 ஒப்பந்ததாரர்ைளின் கதாழிைைம் ைற்றும் இயந்திர பாைிசி
 நிறுவுதல் (Erection) அகனத்து-அபாய பாைிசி
 இயந்திரப் பழுது பாைிசி

 பாய்ைர் ைற்றும் பிரஷ்ஷர் பிளாண்ட் (Boiler and Pressure Plant)
பாைிசி

 இயந்திர இைாப இழப்பு பாைிசி
 சரக்கு இருப்பின் அழிவுக்ைான பாைிசி
 ைின்னணு சாதன பாைிசி

 அட்வான்ஸ் இைாப இழப்பு ைாப்பு
xi)

கதாழில்துகற

அகனத்து

ஆபத்துைள்

ைாப்பீடு

கதாழில்துகறயின் கசாத்துக்ைளுக்குக் ைாப்பளிக்கும் வகையில்
வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது

-

இந்தியாவில்

எங்ைிருந்தாலும்

உற்பத்தி ைற்றும் இருப்புகவப்பு வசதிைள் இரண்டுக்குவை ஒவர
பாைிசியின் ைீ ழ் ைாப்பு வழங்குைிறது.
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xii)

ைடல்சார்

ைாப்பீட்டின்

வகைைளாவன:

ைப்பற்

சரக்கு

ைற்றும்

ைப்பல் தளம்
xiii) சரக்கு

பாைிசிைள்

உண்கையில்

ைடற்பயண

ைாப்பீடுைளாகும்.

அதாவது, ஒரு இடத்திைிருந்து ைற்கறாரு இடத்திற்கு கபாருள்
எடுத்துச் கசல்ைப்படுவதற்குக் ைாப்பளிக்ைிறது.

xiv) ைடல்சார் பாைிசிைளின் பல்வவறு வகைைளாவன:
 குறிப்பிட்ட பாைிசி
 திறந்த பாைிசி
 திறந்த ைாப்பு
 தீர்கவ வரி ைற்றும் அதிைரிக்ைப்பட்ட ைதிப்புக் ைாப்பீடு
 கதாடங்குவதில் தாைதத்திற்கு
xv) ைப்பல் தள ைாப்பீடு இருவகைப்படும்: ஒரு குறிப்பிட்ட ைப்பல்
பயணத்திற்ைான ைாப்பு ைற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்ைான
ைாப்பு
xvi) இந்த

கபாது

ைடன்கபாறுப்புக்

ைாப்பீட்டு

பாைிசிைள்

ைாப்பீடு

கபற்றவரின் தவறு / ைவனைின்கையின் ைாரணைாை மூன்றாம்

தரப்புக்கு ஏற்பட்ட ைாயம் அல்ைது கசாத்து வசதத்தினால் எழும்
ைடன் கபாறுப்பிற்குக் ைாப்பளிக்ைின்றன.
xvii) உற்பத்திப்

கபாருளில்

கபாருள்

சாகவவயா,

உள்ள

உடல்

ைடன்கபாறுப்புக்

ஒரு

குகறபாடு,

ைாயத்கதவயா

பாைிசிைள்
மூன்றாம்

அல்ைது

உற்பத்திப்

தரப்புக்குச்

வநாகயவயா

அல்ைது அவருகடய கசாத்துக்குச் வசதத்கதவயா கைாடுப்பதால்
ைாப்பீடு

கபற்றவருக்கு

ஏற்படும்

நிபுணத்துவப்

பணிைகள

ைாப்பளிக்ைின்றன.
xviii) தங்ைள்

ைவனைின்கையின்

ைாரணைாை

ைடன்

எழும்

கபாறுப்பிற்குக்

நிகறவவற்றும்வபாது
வசதங்ைளுக்ைான

நிபுணர்ைளின் சட்டப்பூர்வ ைடப்பாடுைளுக்கு பாதுைாப்பு அளிக்கும்
விதத்தில் நிபுணத்துவ ைடன்கபாறுப்பு வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது.
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முக்ைிய வார்த்கதைள்
i)
ii)
iii)
iv)

கசாத்தின் தீ ைாப்பீடு

கைாள்களக்ைான ைாப்பீடு
பணக் ைாப்பீடு

நம்பைத்தன்கை உத்தரவாதக் ைாப்பீடு

v)

வங்ைியாளர்ைள் இழப்பீட்டுக் ைாப்பீடு

vi)

நகைக்ைகடயாளர்ைளின் பிளாக் பாைிசி

vii)

கபாறியியல் ைாப்பீடு

viii) கதாழில்துகற அகனத்து ஆபத்துைள் ைாப்பீடு
ix)
x)
xi)

ைடல்சார் ைாப்பீடு

ைப்பல் தள ைாப்பீடு (Marine Hull insurance)
ைடன்கபாறுப்பு பாைிசி

சுயபரீட்கேக்ைான பதில்ைள்பதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
வர்த்தை அபாயங்ைளுக்ைான தீ ைாப்பீடில் குண்டு கவடிப்பு ைற்றும்
உள்வாங்ைல் (Implosion) இந்த இரண்டிற்குவை ைாப்பு உள்ளன.
பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
கதாழில் குறுக்ைீ ட்டு ைாப்பீட்டுத் திட்டம் வழக்ைைான

தீ

ைற்றும்

சிறப்பு ஆபத்துைள் பாைிசியுடன் இகணந்து தான் எடுக்ை முடியும்.
பதில் 3
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.

கைாள்கள பாைிசிக்ைான ப்ரீைியம் ைாப்பீடு கசய்யப்பட்ட கசாத்தின்
தன்கை, ைாப்பீடு கபறுவரின் குணவியல்புசார் ஆபத்து, வளாைக்
ைட்டுைானம்

சார்ந்துள்ளது.

ைற்றும்

இருப்பிடம்

வபான்ற

பை

விஷயங்ைகள

பதில் 4
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
பணக் ைாப்பீட்டு பாைிசியில் கைாள்களயின் ைாரணைாை ஒருவரின்
வளாைத்திைிருந்து
வவகை

நிறுத்தம்

கதாகை
ைற்றும்

இழப்பு

ைாப்பீடு

கசய்யப்படுைிறது.

ைாப்பீடு

தங்ைளுகடய

தீவிரவாத

ப்ரீையகை ைட்டி ைாப்பளிக்ைப்படைாம்.

ஆபத்துைள்

கூடுதைான

பதில் 5
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
நம்பைத்தன்கை

கதாழிைாளர்ைளின்
ைாரணைாை

வழங்குைிறது.

உத்தரவாதக்
கபாய்

முதைாளிைள்

அல்ைது

சந்திக்கும்

வநர்கையின்கையின்

இழப்புைளுக்கு

இழப்பீடு

பதில் 6
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
வங்ைியாளர்ைளின்

ைாப்பீட்டுத்

பாைிசி

ைாப்பளிப்பது:

தீயின்

ைாரணைாை வளாைத்திற்குள் உள்ள பண பிகணயங்ைள் இழப்பது
அல்ைது வசதைகடவது, வைாசடி அல்ைது ைாவசாகை திருத்தம்,
ைற்றும்

பணத்கதக்

கையாளும்

வநர்கையின்கை.

பணியாளர்ைளின்

பதில் 7
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
நகைக்ைகடக்ைாரர்ைளின்

பிளாக்

பாைிசிகயப்

கபாறுத்தவகர,

பதிவுத் தபால் பார்சல் வழியாை எடுத்துச் கசல்லும்வபாது ைாப்பீடு
கபற்ற கபாருளின் வசதம் பிரிவு III மூைம்

ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது.

பதில் 8
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
துவக்ை தாைத பாைிசி என்பது முன்கூட்டிவய இைாப இழப்பு ைாப்பு

என்றும் அகழக்ைப்படுைிறது
பதில் 9

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
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கதாழில்துகற

அகனத்து-அபாய

ைாப்பீட்டுத்

திருட்டிற்கு (Larceny) ைாப்பளிக்ைப்படுவதில்கை.

திட்டத்தில்

சிறு

பதில் 10
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ைடல்சார் பாைிசிைள்
ைட்டுவை

வபார்

ைற்றும்

விைானப்வபாக்குவரத்து பாைிசிைள்

ஆபத்துைளுக்குக்

ைாப்பளிக்ைின்ற

ைாப்பீடு

திட்டங்ைள்.
பதில் 11
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
கபாது

ைடன்கபாறுப்புக்

உண்கையான

ைருத்துவச்

ைாப்பீட்டுச்
கசைவுைளுக்கு

சட்டம்,
ரூ

12,500

1991-ன்ைீ ழ்,
இழப்பீடு

வழங்ைப்பட வவண்டும்.
சுயசதர்வு சைள்விைள்சைள்வி 1
கபாறியியல் ைாப்பீட்டு CAR
I. வைாட்டார் ைார்

என்றால்

II. ஒப்பந்ததாரர்ைளின் அகனத்து-அபாயங்ைள்
III. நிறுவனத்தின் அகனத்து-அபாயங்ைள்

IV. நிறுவனங்ைளின் அகனத்து வதகவைகளயும்
சைள்வி 2
ஒரு முதைாளி _________ மூைம் தனது ஊழியர்ைளின் வநர்கையற்ற
கசயல்ைளுக்கு எதிராை ைாப்பீடு எடுத்துக்கைாள்ைிறார்.
I. கதாழிைாளர் இழப்பீடு பாைிசி

II. கபாது ைடன்கபாறுப்பு ைாப்பீடு பாைிசி
III. நம்பைத்தன்கை உத்தரவாதக் ைாப்பீடு
IV. அறிவிப்பு பாைிசி
சைள்வி 3

_________ ைப்பல் உடல்பகுதிகய குறிக்ைிறது .
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I. ைப்பல் தளம்
II. சரக்கு

III. ைடற்ைளவு

IV. பாரம் குகறத்தல்
சைள்வி 4
விைான

இழப்பு

ைாப்பளிக்ைிறது.

அல்ைது

வசதத்திற்கு

______________

பாைிசி

I. சட்டப்படியான கபாறுப்பு
II. கசாத்து ைாப்பீடு

III. விைானப்வபாக்குவரத்து ைாப்பீடு
IV. பணக் ைாப்பீடு
சைள்வி 5
தீ

ைாப்பீட்டு

பாைிசி

கூடுதல்

ைாப்பாை

கூட

ஏற்படும் கசாத்து வசதத்திற்கு ைாப்பளிப்பதில்கை

___________ மூைம்

I. கவள்ளம்
II. பூைம்பம்
III. தீ

IV. யுத்தத்தின் ைாரணைாை குண்டுகவடிப்பது
சைள்வி 6
விகளவு இழப்பு ைாப்பீடில் (தீ பாைிசி) உள்ளடங்குவது:
I. கதாழிற்சாகை வசதம் ைாரணைாை இைாப இழப்பு
II. நல்கைண்ண இழப்பு

III. இயந்திரங்ைளில் கபாருள்ைளின் வதய்ைானம்
IV. அந்நிய

கசைாவணி

ஏற்ற

இறக்ைங்ைள்

ைாரணைாை

இழப்புைள்
சைள்வி 7
கைாள்கள பாைிசியின் ப்ரீைியம் சார்ந்திருப்பது :
I. பாதுைாப்பு நடவடிக்கைைள்
II. வளாை இருப்பிடம்
III. கசாத்து இயற்கை

IV. வைற்கூறிய அகனத்தும்
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சைள்வி 8
ஒப்பந்ததாரர் அகனத்து-அபாய ஆபத்து பாைிசி எதற்கு ைாற்றாை
உள்ளது :

I. தீ ைாப்பீடு
II. ஆயுள் ைாப்பீடு

III. கபாறியியல் ைாப்பீடு
IV. ைடல்சார் ைாப்பீடு
சைள்வி 9
கதாழிைாளர்ைளின் இழப்பீட்டு என்பது எந்த வகை ைாப்பீடு
I. ைடன்கபாறுப்பு ைாப்பீடு
II. தீ ைாப்பீடு

III. ைடல் சரக்கு ைாப்பீடு

IV. கபாறியியல் ைாப்பீடு
சைள்வி 10
பணக் ைாப்பீட்டு பாைிசியில் ைாப்பளிக்ைப்படுவது :
I. கையிலுள்ள கராக்ைம்

II. ைியூசுவல் ஃபன்டில் முதைீ டு கசய்த பணம்
III. வசைிப்பு வங்ைியில் உள்ள பணம்

IV. அஞ்சல் அலுவைைத்தில் ைட்டிய பணம்.
சுயதில்ைள்சதர்வின் பபதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
கபாறியியல்

ைாப்பீட்டில்

CAR

என்பது

ஒப்பந்ததாரர்ைளின்

அகனத்து-அபாயங்ைள்.
பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
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ஒரு முதைாளி நம்பைத்தன்கை உத்தரவாதக் ைாப்பீடு மூைம் தனது
ஊழியர்ைளின்

வநர்கையற்ற

கசயல்ைளுக்கு

எதிராை

ைாப்பீடு

எடுத்துக்கைாள்ைிறார்.
பதில் 3
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ைப்பல் தளம் ைப்பைின் உடற்பகுதிகய குறிக்ைிறது.
பதில் 4
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
விைான

இழப்பு

அல்ைது

பாைிசி ைாப்பளிக்ைிறது.

வசதத்திற்கு

விைானப்வபாக்குவரத்து

பதில் 5
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
தீ ைாப்பீட்டு பாைிசி கூடுதல் ைாப்பாை கூட வபாரின் குண்டுகவடிப்பு
மூைம் ஏற்படும் கசாத்து வசதத்திற்கு ைாப்பளிப்பதில்கை
பதில் 6
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
விகள

இழப்பு

ைாப்பீடில்

(தீ

பாைிசி)

கதாழிற்சாகை

ைாரணைாை ஏர்படும் இைாப இழப்பிற்கு ைாப்பளிக்ைிறது.

வசதம்

பதில் 7
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
கைாள்கள
வளாை

பாைிசியின்

இருப்பிடம்

சார்ந்துள்ளது.

ப்ரீைியம்

ைற்றும்

பாதுைாப்பு

கசாத்தின்

நடவடிக்கைைள்,

இயற்கை ஆைியவற்கற
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பதில் 8
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ஒப்பந்ததாரர்

அகனத்து-அபாய

ைாப்பீடிற்கு ைாற்றாை உள்ளது.

ஆபத்து

பாைிசி

கபாறியியல்

பதில் 9
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
கதாழிைாளர்ைளின் இழப்பீடு என்பது ஒரு ைடன்கபாறுப்பு ைாப்பீடு
வகை.

பதில் 10
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
பணக்

ைாப்பீட்டு

ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது.

பாைிசியில்

கையிலுள்ள

கராக்ைத்திற்கு
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அத்தியாயம் 16
ஈடுக்சைாரல் நகடமுகை
அத்தியாய அைிமுைம்
எந்த ஒரு ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் கையப் பாைைாைவும் இருப்பது
கதாடக்ைத்தில் வைற்கைாள்ளப்பட்ட உறுதிகைாழி ஆகும், அதாவது,
இழப்பு
என்ற

முழுச்

ஏற்படும்வபாது

உறுதிகைாழி

ைாப்பீடு

ஆகும்.

கசயல்முகறகயயும்

வகையில்,

இழப்பு

அளிப்பவர்

ஈடுக்வைாரல்

ஏற்பட்ட

இழப்பீடு வழங்குவது

ைணக்குத்

புரிந்துகைாள்வகத

வநரத்திைிருந்து

தீர்த்தைின்

எளிதாக்கும்

உள்ளடங்ைியுள்ள

ஆவணங்ைள் ைற்றும் நகடமுகறைள் குறித்து இந்த அத்தியாயம்
கூறுைின்றது.
ைாப்பீடு

வைலும்,

இது

அளிப்பவராவைா

ைாப்பீடு

கபறுபவராவைா

ஏற்பட்ட

அல்ைது

ைறுக்ைப்பட்ட

ஈடுக்வைாரல்ைகளக் கையாளும் முகறகயயும் விளக்குைின்றது
ைற்பதற்ைான குைிக்சைாள்ைள்
அ. ஈடு அளிக்கும் கசயல்முகறைள்
இந்த அத்தியாயத்கதப் படித்த பிறகு, நீங்ைள்:

1. ஈடுக்வைாரல் தீர்வு நகடமுகறைளின் முக்ைியத்துவம் குறித்து
விவாதிக்ை முடியும்

2. இழப்பு அறிவிப்புக்ைான நகடமுகறைகள விவரிக்ை முடியும்
3. ஈடுக்வைாரல்
முடியும்

4. ஆய்வாளர்ைள்

விசாரகண

ைற்றும்

ைற்றும்

ைதிப்பீட்டிகன

இழப்பு

முக்ைியத்துவத்கத விளக்ை முடியும்

ைணிக்ை

ைதிப்பீட்டாளர்ைளின்

5. ஈடுக்வைாரல் படிவங்ைளின் உள்ளடக்ைங்ைகள விளக்ைிக் கூற
முடியும்

6. ஈடுக்வைாரல்

சரிக்ைட்டுதல்ைள்

வகரயறுக்ை முடியும்

ைற்றும்

ைணக்குத்

தீர்த்தகை
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அ ஈடு அளிக்கும் கேயல்முகைைள்
1. ஈடு தீர்வின் முக்ைியத்துவம்
ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் ைிை முக்ைியைான கசயல்பாடு, ஏவதனும்
இழப்புச்

சம்பவம்

ஈடுக்வைாரல்ைகளத்

ஏற்படும்வபாது

தீர்ப்பது

ஆகும்.

பாைிசிதாரர்ைளின்

பாைிசிதாரருக்கு

பணம்

தருவதன் மூைவைா அல்ைது ைாப்பீடு கபற்றவர் சார்பாை மூன்றாம்
தரப்பினருக்கு

இழப்பீகட

உடனடியான,

அளித்து,

நியாயைான

ைற்றும்

ைாப்பீடு

வநர்கையான

அளிப்பவர்

வசகவகய

வழங்குவதன் மூைம் இந்த உறுதிகைாழிகய நிகறவு கசய்ைிறார்.
ைாப்பீட்டு

ஆபத்துைளின்

பாைிசிதாரர்ைளுக்கு

ைாரணைாை

ஏற்படும்

இழப்பீடு

இழப்புைளுக்ைாை

வழங்குவதற்ைான

நிதி

கசயல்முகறயாை ைாப்பீடு விற்பகன கசய்யப்படுைின்றது. ைாப்பீடு
ைற்றும் ஈடு தீர்வு கசயல்முகற இல்ைாவிட்டால்,

எதிர்பாராத

விபத்து / சம்பவத்துக்குப் பிறகு இயல்பு நிகைக்குத் திரும்புவது

கைதுவானதாைவும், திறனற்றதாைவும் ைற்றும் ைடினைானதாைவும்
இருக்கும்.
கபாதுக்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளில்

ஒன்று

தன்னுகடய

கூட்ட

அகறயில் “முடிந்தால் பணம் கசலுத்துங்ைள்; வவண்டாகைன்றால்
ைறுத்துவிடுங்ைள்”

என்ற

வாசைத்கத

கவத்துள்ளது.

அதுதான்

உன்னத ைாப்பீட்டு வணிைத்தின் சக்தி.
நிபுணத்துவத்துடன்
நிறுவனத்துக்ைான

ஈகட

ைருதப்படுைின்ைது.

தீர்ப்பது

என்பது

மிைப்கபரிய

ஒரு

ைாப்பீட்டு

விளம்பரமாை

அ) கேயல்விகரவு
ைாப்பீடு கபற்றவர் ஒரு ைார்ப்பவரட் வாடிக்கையாளர் அல்ைது
தனிநபவரா,

யாராை

இருந்தாலும், அல்ைது

இழப்பின்

அளவு

கபரிதாை இருந்தாலும் சிறிதாை இருந்தாலும், ஈடுக்வைாரல்ைகள

விகரவாை தீர்ப்பது என்பது ைிைவும் முக்ைியைானதாகும். இழப்பு
ஏற்பட்ட

பிறகு

முடிந்தவகர

விகரவில்

பாைிசிதாரருக்கு
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ைாப்பீடு இழப்பீடு வதகவப்படுைின்றது என்பகதப் புரிந்துகைாள்ள
வவண்டும்.
அவர்

விகரவாை

உபவயாைைானதாை

பணம்

கபற்றால், அது

இருக்கும். ைாப்பீடு

அவருக்கு

ைிைவும்

கபற்றவருக்கு

ைிைவும்

வதகவப்படும் சையத்தில் இழப்பு ஏற்பட்ட உடவன முடிந்தவகர
விகரவில் ஈடுக்வைாரல் கதாகைகயச் கசலுத்துவது ைாப்பீட்டு
நிறுவனத்தின் ைடகையாகும்.
ஆ) நிபுணத்துவம்
ைாப்பீட்டு

அதிைாரிைள்

பைன்ைகளக்

வைள்விைளுக்கு

கைாண்டு

ஆவணங்ைகளயும்

ஒவ்கவாரு

ஈடுக்வைாரகையும்

ைருதுைிறார்ைள்,

வைலும்

விகடயளிக்ைக்கூடிய

ஆய்வு

கசய்யாைல்

அதன்

பின்வரும்

அகனத்து

ஈடுக்வைாரகை

நிராைரிப்பதற்கு ஒருதகைப்பட்சைான அல்ைது முன்-ைருதப்பட்ட
ைருத்துக்ைகளப் பயன்படுத்துவதில்கை.
i. இழப்பீடு உண்கையாைவவ ஏற்பட்டதா?
ii. அவ்வாகறனில்,

இழப்பு

உருவாக்கும்

சம்பவம்

உண்கையிவைவய வசதத்கத ஏற்படுத்தியதா?

iii. இந்த சம்பவத்தின் ைாரணைாை நிைழ்ந்த வசதத்தின் அளவு
iv. இழப்புக்ைான ைாரணம் என்ன?

v. இழப்பு இந்த பாைிசியின் ைீ ழ் உள்ளடங்குைின்றதா?

vi. ஒப்பந்தம் / பாைிசி நிபந்தகனைளின் ைீ ழ் இந்த ஈடுக்வைாரல்
கதாகை கைாடுக்ைக்கூடியதா?

vii. அவ்வாகறனில், எவ்வளவு கதாகை கைாடுக்ை வவண்டும்?
இந்த

அகனத்துக்

வைள்விைளுக்ைான

விகடைகள

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம் ைண்டுபிடிக்ை வவண்டும்.
ஈடுக்வைாரல்ைகளச்
முக்ைியைான
வவண்டிய’

கசயல்படுத்துதல்

நடவடிக்கையாகும். பாைிசியின்

அகனத்து

கைாடுக்ைப்படுவகதயும்,

கைாடுக்ைப்படாைைிருப்பகதயும்
நிறுவனத்தால்

என்பது
ைீ ழ்

ஈடுக்வைாரல்ைளும்
கைாடுக்ைப்படக்

வடிவகைக்ைப்படும்

உறுதி

அகனத்து

ைிை

‘கைாடுக்ை
விகரவாை

கூடாதகவ

கசய்வதற்ைாை
ஈடுக்வைாரல்
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படிவங்ைள்,

நகடமுகறைள்

ைற்றும்

கசயல்முகறைள்

ஆைியகவ ைவனைாை வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளன.
முைவர், ைாப்பீடு

கபற்றவருக்குப்

பழக்ைைான

நிறுவனத்தின்

பிரதிநிதி என்பதால், கதாடர்புகடய அகனத்துப் படிவங்ைளும்
முகறயாை

நிரப்பப்பட்டுள்ளகதயும்,

சான்றாை

உள்ள

பின்பற்றப்பட்டு
அவர்

உறுதி

ஏற்பட்டதற்குச்

அகனத்து

இகணக்ைப்பட்டுள்ளகதயும்
பரிந்துகரக்ைப்பட்ட

இழப்பு

ஆவணங்ைளும்

ைற்றும்

நகடமுகறைளும்

நிறுவனத்துக்கு

கசய்துகைாள்ள

அகனத்து

உரிய

ைாைத்தில்

ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ளகதயும்

வவண்டும்.

இழப்பு

ஏற்படும்

சையத்தில் முைவரின் பங்கு குறித்து ஏற்ைனவவ முன்னதாை
விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது.

2. இழப்புத் தைவல் அல்லது அைிவிப்பு
இழப்பு

குறித்து

வவண்டும்

அறிவிப்பின்

ைாப்பீட்டாளருக்கு

என்பகத

வநாக்ைம்

பாைிசி

உடனடியாைத்

நிபந்தகன

ஒரு

இழப்பு

கதரிவிக்ை

கூறுைின்றது. உடனடி

குறித்து

அதன்

கதாடக்ை

நிகைைளிவைவய ஆய்வு கசய்வதற்கு ைாப்பீட்டாளவருக்கு உதவும்.
தாைதம்

ஏற்படுத்துவது

தைவல்ைகள

இழப்பு

இழந்துவிடுவதற்குக்

கதாடர்பான

பயனுள்ள

ைாரணைாை

இருக்ைைாம்.

வைலும், இழப்கபக் குகறப்பதற்ைான நடவடிக்கைைகளப் பரிந்துகர
கசய்வதற்கும்

ஆபத்திைிருந்து

ைாப்பாற்றுவதற்ைான

நடவடிக்கைைகள எடுப்பதற்கும் இது ைாப்பீட்டாளருக்கு
கசய்ைின்றது.

இழப்பு

அறிவிப்பு

விகரவில் கைாடுக்ைப்பட வவண்டும்.

நியாயைாை

உதவி

முடிந்தவகர

கதாடக்ைச் சரிபார்ப்பு / நுண்ணாய்வு முடிந்தபிறகு, ஈடுக்வைாரலுக்கு
ஒரு

எண்

வழங்ைப்பட்டு, அது

பாைிசி

எண், ைாப்பீடு

கபற்றவர்

கபயர், இழப்பு ைதிப்பீட்டுத் கதாகை, இழப்பு ஏற்பட்ட வததி வபான்ற
விவரங்ைளுடன்

கசய்யப்படுைின்றது,

ஈடுக்வைாரல்

பதிவவட்டில்

ஈடுக்வைாரல்

கசயைாக்ைப்படுவதற்குத் தயாராை உள்ளது.

பதிவு

இப்கபாழுது

672

குைிப்பிட்ட

ைாவல்துகை

வகை

பாலிேிைளின்

ைீ ழ்

அதிைாரிைளுக்கும்

சவண்டும். ேரக்கு

இரயில்

(எ.ைா.

அைிக்கை

சபாக்குவரத்து

கைாள்கள)

வழங்ைப்பட

பாலிேிைளின்

இரயில்சவ துகையினருக்கு அைிவிப்பு வழங்ை சவண்டும்.

ைீ ழ்,

3. விோரகணயும் மதிப்பீ டும்
அ) மதிப்பாய்வு
ைாப்பீடு கபற்றவரிடைிருந்து ஈடுக்வைாரல் படிவத்கதப் கபற்ற
பிறகு, இழப்பின் விசாரகண ைற்றும் ைதிப்பீடு குறித்து ைாப்பீடு
அளிப்பவர்ைள்

முடிவு

கசய்ைிறார்ைள். ஈடுக்வைாரல்

கதாகை

குகறவாை இருந்தால், இழப்புக்ைான ைாரணம் மற்றும் அளவு
குைித்து

தீர்மானிப்பதற்ைான

அளிப்பவர்ைளின்

ஈடுக்வைாரல்ைளின்

வல்லுநர்ைளாை
கதாழில்முகற
சுதந்திரைான

ைாப்பீடு

அதிைாரி

வைற்கைாள்ளப்படுைின்றது.
ைற்ற

விசாரகண

ஒருவரால்

விோரகண,

இருக்கும்

இழப்பு

சுதந்திரைான

உரிைம்

கபற்ற

வைற்கைாள்ளப்படும்

இழப்பு

ஆய்வாளர்ைளிடம்

ஆய்வாளர்ைளால்

ைதிப்பீட்டில்

ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ளது.

ைதிப்பீடானது, ைாப்பீடு அளிப்பவர்ைள் ைற்றும் ைாப்பீடு கபறுபவர்
ஆைிய

இருவருவை

சுதந்திரைான
இரண்டு

கதாழில்முகற

தரப்பினராலும்,

ஏற்படும்வபாது
இருக்ை

உரிகையுள்ள
நபரின்

வைலும்

நீதிைன்றத்தாலும்

வவண்டும்

அகைந்துள்ளது.

என்ற

நபர்ைள்

என்பதால்,

நடுநிகையான
ஏவதனும்

ஏற்றுக்கைாள்ளக்

கைாள்கையின்

ைருத்து

சர்ச்கச

கூடியதாை

அடிப்பகடயில்

ஆ) ஈடுக்சைாரல் மதிப்பீ டு
தீ விபத்து ஏற்படும் நிைழ்வில், ஈடுக்வைாரைானது ைாவல்துகற
அறிக்கை,

ைாரணம்

கதரியவில்கை

எனில்

விசாரகண

நடத்துபவர் அறிக்கை ைற்றும் ஆய்வு அறிக்கை ஆைியவற்றின்
அடிப்பகடயில்

ைதிப்பிடப்படுைின்றது.

ஈடுக்வைாரல்ைளுக்கு,
உடல்நைக்

விபத்துக்ைான

குகறவின்

தன்கை

தனிநபர்

ைாரணம்

விபத்து

அல்ைது

வபான்றவற்கறயும்,
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இயைாகையின்

ைாை

அறிக்கைகய

அளகவயும்

ைாப்பீடு

குறிப்பிடக்கூடிய

கபற்றவர்,

சிைிச்கசயளிக்கும்

ைருத்துவரிடைிருந்து கபற்றுச் சைர்ப்பிக்ை வவண்டும்.
பாைிசி

நிபந்தகனைளின்

பரிவசாதகன

ைீ ழ்,

ஒன்கற

அளிப்பவர்ைளுக்கு

ஏற்பாடு

உரிகை

சுதந்திரைான

கசய்வதற்கு

உள்ளது.

ைருத்துவப்
ைாப்பீடு

“கதாழிைாளர்ைளின்

இழப்பீடு” ஈடுக்வைாரல்ைளுக்கு ஆதரவாை ைருத்துவச் சான்றும்

வதகவப்படுைின்றது. ைால்நகடைள் ைற்றும் ஆடுைாடுைளுக்ைான
ஈடுக்வைாரல்ைள் ஒரு ைால்நகட ைருத்துவரின் அறிக்கையின்
அடிப்பகடயில் ைதிப்பிடப்படுைின்றன.
தைவல்
இழப்பு

அல்ைது

வசதம்

குறித்த

அறிக்கைகயப்

கபற்றவுடன்,

ைாப்பீடு அளிப்பவர்ைள் பின்வருவனவற்கறப் பரிவசாதிப்பார்ைள்:

1. இழப்பு அல்ைது வசதம் நிைழ்ந்த வததியன்று ைாப்பீட்டு பாைிசி
நகடமுகறயில் உள்ளதா என்பகத

2. ைாப்பீடு கபற்ற ஆபத்துக்கு உட்பட்டதன் ைாரணைாைதான் இழப்பு
அல்ைது வசதம் ஏற்பட்டுள்ளது

3. பாைிசியின் ைீ ழ் ைாப்பீடு கசய்த அவத கசாத்து தான் (ைாப்பீட்டுப்
கபாருள்) இழப்பால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளதா என்பகத

4. இழப்பு

அறிவிப்பு

ைாைதாைதைின்றி

உடனடியாை

கபறப்பட்டுள்ளதா என்பதும்.
இறப்பு

ைற்றும்

தனிப்பட்ட

ைாயங்ைகள

உள்ளடக்ைிய

வாைனக்

ைாப்பீட்டுக்ைான மூன்றாம் தரப்பு ஈடுக் வைாரல்ைள் ைருத்துவரின்
அறிக்கையின்

அடிப்பகடயில்

Accident

Tribunal)

ைதிப்பிடப்படுைின்றன.

இந்த

ஈடுக்வைாரல்ைகள வாைன விபத்து ஈடுக்வைாரல் தீர்ப்பாயம் (Motor
Claims

வவண்டிய
ைற்றும்

கதாகையானது

வருைானம்

தீர்ைானிக்ைப்படுைின்றது.

கையாளுைின்றது,
ஈடுக்வைாரல்

என்பன

வைலும்

விடுப்பவரின்

வபான்ற

கசலுத்த
வயது

ைாரணிைளால்
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மூன்றாம்

தரப்பினரின்

ஈடுக்வைாரல்ைள்

ஒரு

கசாத்து

ஆய்வு

வசதத்கத

உள்ளடக்ைிய

அறிக்கையின்

அடிப்பகடயில்

ைதிப்பிடப்படுைின்றன.
 கசாந்த

வாைனத்துக்கு

ஆய்வாளரின்

ஏற்படும்

அறிக்கையின்

ைதிப்பீடு கசய்யப்படுைின்றது.

 மூன்றாம்

தரப்பு

வசதம்

இழப்பு

ைதிப்பீட்டு

அடிப்பகடயில்

ஈடுக்வைாரல்

உள்ளடங்ைியுள்ளதா

என்பகத

அறிந்துகைாள்ள ைாவல்துகறயின் அறிக்கை வதகவப்படும்.

தைவல்
விசாரகண என்பது
சட்டரீதியான

இழப்பு ைதிப்பீட்டிைிருந்து

ஈடுக்வைாரல்

உறுதிப்படுத்துவதற்கும்,
குறித்த

ைாப்பீடுப்

உண்கைைகள

வவண்டுகைன்வற

ைறுத்தல்

இழப்பு

வவறுபட்டதாகும்.

வைற்கைாள்ளப்பட்டுள்ளகத

பற்று

இல்ைாகை,

அல்ைது

கபாருள்

திரித்துக்

கூறுதல்,

என்பன

வபான்ற

ஏற்படுத்துதல்

முக்ைியைான விவரங்ைளும் சந்வதைங்ைளும் விைக்ைப்பட்டுள்ளகத
சரிபார்க்ைவும் விசாரகண வைற்கைாள்ளப்படுைின்றது.
உடல்நைக்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனங்ைளின்

சார்பாை

நிர்வாைத்தினராவைா
ைருத்துவ

ஈடுக்வைாரல்ைள்
வட்டிவைா
ீ

கபாதுக்

அல்ைது

ைாப்பீட்டு

மூன்றாம்

தரப்பு

ைதிப்பிடப்படுைின்றன. ைதிப்பீடானது

(TPA’s)

அறிக்கைைள்

ைற்றும்

வல்லுநர்ைளின்

ைருத்து

ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் அகைந்துள்ளது.
ைாப்பீட்டு

ஆய்வாளர்ைள்

வைற்கைாள்ைின்றனர். ஒரு
வவகைகயத்
விகரவில்
உள்ளது.

ஆய்வாளர்

கதாடங்ைினால்

எனவவ, ஈடுக்வைாரல்

அறிக்கை

ஆய்வாளகர

விசாரகணப்

அது

முடிந்தவகர

உதவிைரைாை

கபறப்பட்டவுடன்

நியைிப்பது

பணிகயயும்

என்பது

விகரவாை

இருக்கும்.

முடிந்தவகர

நகடமுகறயில்

4. ஆய்வாளர்ைளும் இழப்பு மதிப்பீ ட்டாளர்ைளும்
அ) ஆய்வாளர்ைள்- ஆய்வாளர்ைள்
உரிைைளிக்ைப்பட்ட
ஏற்படும்

நிபுணர்ைள்

இழப்புைகள

ஆய்வு

என்வபார்

ஐஆர்டிஏ-வால்

ஆவர். குறிப்பிட்ட
கசய்வதிலும்

பகுதிைளில்

ைதிப்பிடுவதிலும்
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அவர்ைள்

வல்லுநர்ைளாை

ஆய்வாளர்ைகள
அவருக்குரிய

ஈடுக்வைாரைின்வபாது

கபாதுக்

ஆய்வாளர்ைகளயும்

கபாதுவாை,

ஆய்வு

அவர்ைள்

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

நிறுவனங்ைள்

ைதிப்பீட்டாளர்ைகளயும்

அவர்ைள்

சூழ்நிகைைகள

வைலும்,

கசலுத்துைின்றது.

இழப்பு

பணியைர்த்துைின்றன.
ைற்றும்

கபாதுவாை,

நியைிப்பதற்ைாை

ைட்டணத்கதச்

கசாத்துக்ைகள

இருக்ைின்றனர்.

வைள்வி

வைட்பதன்

கசய்ைிறார்ைள், இழப்புக்ைான
ஆய்வு

கசய்து

இழப்புத்

மூைம்

ைாரணம்

சரிபார்க்ைிறார்ைள்.

கதாகைகயக்

ைணக்ைிட்டு,

அறிக்கைைகள ைாப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு அளிக்ைிறார்ைள்.

வைலும், வைற்கைாண்டு இழப்புைள் ஏற்படுவகதத் தடுப்பதற்குப்

கபாருத்தைான நடவடிக்கைைள் கதாடர்பாை அவர்ைள் ைாப்பீடு
கபறுபவர்ைளுக்கு

ஆவைாசகன

வழங்குைிறார்ைள். ைாப்பீட்டுச்

சட்டம், 1938 இன்

பிரிவுைள், ைாப்பீட்டு

விதிைள்

1939 ைற்றும்

ஐஆர்டிஏ-வால் கவளியிடப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட விதிமுகறைள்
ஆைியவற்றின்

மூைம்

பாைிசி’

‘பயண

ஆய்வாளர்ைள் நிர்வைிக்ைப்படுைின்றனர்.

அல்ைது

ஏற்றுைதிைளுக்ைான

‘ைப்பல்

ஈடுக்வைாரல்ைள்

இந்தப்

கவளிநாட்டில்

உள்ள

கவளிப்பகட ைாப்பீடு’ ஆைியவற்கறப் கபாறுத்தவகர நாட்டுக்கு
கவளிவய

வைற்கைாள்ளப்படும்

பாைிசியில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ஈடுக்வைாரல் தீர்வு முைவர்ைளால் ைதிப்பீடு கசய்யப்படுைின்றன.
இந்த

முைவர்ைள்

இழப்கப

ைதிப்பீடு

கசய்து

பணம்

வழங்குைின்றார்ைள், இத் கதாகை ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தால் தீர்வு
ைட்டணத்துடன்

வசர்த்து

ைாற்றாை, அகனத்து

திருப்பிக்

ஈடுக்வைாரல்

கைாடுக்ைப்படுைின்றது.

ஆவணங்ைளும்

ைாப்பீட்டு

ஈடுக்வைாரல் தீர்வு முைவர்ைளால் கபறப்பட்டு, அவர்ைளுகடய
ைதிப்பீடுைளுடன்

வழங்ைப்படுைின்றன.

வசர்த்து

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்திடம்

முக்ைியமானகவ
ைாப்பீட்டுச் ேட்டத்தின் பிரிவு 64 UM
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ஏவதனும்

குகறவான

ைாப்பீட்டு

பாைிசி

ைீ து

ைதிப்புகடய

ஈடுக்வைாரல்

ஈடுக்வைாரல்

கதாகைக்குப்

வைற்கைாள்ள

ரூபாய்க்குக்

இருக்கும்வபாது,

கபாருத்தைற்ற

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட

ைதிப்பீட்டாளகர

இருபதாயிரம்

ஆய்வாளர்

பணியைர்த்துவது

கசைவுைகள

அல்ைது

இழப்பு

ைாப்பீட்டாளருக்கு

நகடமுகறயில் சாத்தியைில்ைாைல் இருக்குைிடத்தில், அத்தகைய
இழப்பு குறித்து ஆய்வு கசய்வதற்ைாை ைாப்பீடு அளிப்பவர் வவறு
ஏதாவகதாரு நபகர பணியைர்த்திக் கைாள்ளைாம் (ஒரு ஆய்வாளர்
அல்ைது

இழப்பு

அவ்வாறு

பணியைர்த்தப்படும்

தற்வபாகதக்கு
ைருதும்

தகுதி

ைதிப்பீட்டாளரை
நீக்ைம்

நியாயைான

பணியைர்த்தப்படுவதற்கு

கசய்யப்படாத

ஒரு

பணியாளருக்கு

ைட்டணம்

அல்ைது

நபர்), வைலும்

தகுதியானகதன

ஊதியத்கத

அவர்

வழங்ைைாம்.
5. ஈடுக்சைாரல் படிவங்ைள்
ஒவ்கவாரு

ைாப்பீட்டு

வகைக்கும்

ஈடுக்வைாரல்

படிவத்தின்

உள்ளடக்ைங்ைள் ைாறுபடுைின்றன. கபாதுவாை, இழப்பு வததி, வநரம்,
இழப்புக்ைான ைாரணம், இழப்பின் அளவு என்பன வபான்ற இழப்புச்
சூழ்நிகைைள்
வகையில்

கதாடர்பான

ஈடுக்வைாரல்

முழுத்

படிவம்

தைவல்ைகளயும்

கபறும்

வடிவகைக்ைப்படுைின்றது. இதர

வைள்விைள் ஒவ்கவாரு வகை ைாப்பீட்டுக்கும் வவறுபடுைின்றன.
உதாரணம்
ஒரு

தீ

விபத்து

ஈடுக்வைாரல்

படிவத்தில்

வைட்ைப்படும்

தைவல்ைளுக்ைான ஒரு உதாரணம் ைீ வழ கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது:
i.
ii.

ைாப்பீடு கபற்றவரின் கபயர், பாைிசி எண் ைற்றும் முைவரி
தீ

விபத்து

ஏற்பட்ட

வததி,

வநரம்,

ைாரணம்

ைற்றும்

சூழ்நிகைைள்

iii. வசதைகடந்த கசாத்து குறித்த விவரங்ைள்
iv. தீ

விபத்து

நிைழ்ந்த

சையத்தில்

கசாத்தின்

உண்கையான

ைதிப்பு. ஈடுக்வைாரல் வைட்ைப்பட்ட பல்வவறு உருப்படிைகள

ைாப்பீடு ைணக்ைில் எடுத்துக்கைாள்ைின்றது. [ஈடுக்வைாரைானது,
ைழிவுக்ைான

உதவித்கதாகை, வதய்ைானம்

ஆைியவற்கறக்
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ைழித்த

பிறகு அந்த

கசாத்தின்

உண்கையான

அகைந்திருக்கும்
ைற்றும்

இடத்தில் சம்பவம் நடந்த
ைதிப்பின்

இயந்திரம்

அடிப்பகடயில்

ைட்டிடம்,

(பாைிசியில்

ஆைியவற்கறப்

வநரத்தில்

கதாழிற்சாகை

கபாறுத்து

பாைிசி

“பகழயநிகை ைதிப்கப” அகடயவில்கை என்று இருந்தால்
ைட்டுவை)

அது

இைாபத்கத

இருக்ைக்கூடாது]

v. அழிவு

ைீ ட்புத்கதாகைகய

கதாகை

vi. தீ

விபத்து

நிைழ்ந்த

உரிகையுகடகை

vii. ைாப்பீடு

உரிகையாளரா,

ைழித்தப்பிறகு

வளாைத்தின்

கபற்றவரின்

உள்ளடக்ைியதாை

சூழ்நிகை

ஈடுக்வைாரல்

அடைானம்

ஈடுக்வைாரப்பட்ட
ைற்றும்

அந்தஸ்து,

கவத்திருப்பவரா

அவர்

அல்ைது

அகதப்வபான்று ஏவதனுைா என்பது

viii. வசதைகடந்த கசாத்தில் வவறு யாருக்ைாவது பங்கு உள்ளதா
என்பது

ix. அந்த

கசாத்தின்

ைீ து

வவறு

ஏதாவது

ைாப்பீடு

நகடமுகறயில் உள்ளதா என்பது, ஆம் எனில், அதுகுறித்த
விவரங்ைள்
இகதத்

கதாடர்ந்து

படிவத்தில்

உள்ள

அறிக்கையின்

உண்கை

ைற்றும் துல்ைியத்தன்கை குறித்த உறுதிகைாழியும், அதில் ைாப்பீடு
கபற்றவரின் கைகயாப்பம் ைற்றும் வததியும் இடம் கபற்றிருக்கும்.

ஒரு ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் தீ விபத்து ஈடுக்வைாரல் படிவத்தின்
ைாதிரி

ஒன்று

இந்த

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைாப்பீட்டு

நிறுவனம்

ைட்டுவை, ைாப்பீடு

ஏற்றுக்கைாள்வதாை

அத்தியாயத்தில்

ஈடுக்வைாரல்

அளிப்பவர்ைள்
ஆைாது.

“ஆவணம்

படிவத்கத

1”

என

கவளியிடுவதால்

ஈடுக்வைாரலுக்ைான
ஈடுக்வைாரல்

’பாரபட்சைின்றி’ என்ற குறிப்புடன் வழங்ைப்படுைின்றன.

கபாறுப்கப
படிவங்ைள்

அ) ஆதரவு ஆவணங்ைள்
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ஈடுக்வைாரல்

படிவத்துடன்

உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை
வைாருபவவரா

வசர்த்து,

குறிப்பிட்ட

அல்ைது

ஈடுக்வைாரகை

ஆவணங்ைகள

ைாப்பீட்டு

ஈடுக்

நிறுவனத்தால்

பாதுைாப்பளிக்ைப்பட்டவர்ைவளா சைர்ப்பிக்ை வவண்டும்.
i.

தீ

விபத்து

ஈடுக்வைாரல்ைளுக்கு,

துகறயினரிடைிருந்து அறிக்கை வதகவப்படும்.

ii. கைாள்கள

தீயகணப்புத்

ஈடுக்வைாரல்ைளில், ைாவல்துகறயினரிடைிருந்து

கபறப்படும் அறிக்கை வதகவயுள்ளதாை இருக்ைைாம்.

iii. ைரணம்

விகளவிக்ைக்கூடிய

விபத்துக்ைான

ஈடுக்வைாரல்ைளுக்கு, பிவரத விசாரகண கசய்பவர் ைற்றும்
ைாவல்துகற

ஆைிவயாரிடைிருந்து

வதகவப்படும்.

iv. வாைன

ஈடுக்வைாரல்ைளுக்கு,

புத்தைம், ைாவல்துகற

அறிக்கைைள்

ஓட்டுநர்

அறிக்கை

உரிைம்,

பதிவுப்

வபான்றவற்கற

ைாப்பீடு

அளிப்பவர் பரிவசாதிக்ை விரும்புவார்.

v. ைப்பல்

சரக்கு

ஈடுக்வைாரல்ைளில், இழப்பின்

வகைக்வைற்ப

ஆவணங்ைளின் இயல்பு ைாறுபடுைின்றது, அதாவது, கைாத்த
இழப்பு, குறிப்பிட்ட சராசரி, உள்நாட்டு அல்ைது கவளிநாட்டு
வபாக்குவரத்து ஈடுக்வைாரல்ைள் வபான்றகவ.

6. இழப்பு மதிப்பீ டு மற்றும் ஈடுக்சைாரல் தீர்வு
ஈடுக்வைாரல் ைதிப்பீடு என்பது ைாப்பீடு கபற்றவருக்கு வநர்ந்துள்ள

இழப்பு ைாப்பீடு கசய்யப்பட்டுள்ள அபாயத்தினால் ஏற்பட்டுள்ளதா

என்பகதயும், எந்தவித உத்தரவாத ைீ றகையும் ஏற்படுத்தவில்கை
என்பகதயும் தீர்ைானிக்கும் கசயல்முகற ஆகும்.
நியாயம்

ைற்றும்

ஈடுக்வைாரல்

நடுநிகைகை

தீர்வுைள்

ஆைியவற்றின்

அகைந்திருக்ை

அடிப்பகடயில்

வவண்டும். ஈடுக்வைாரைின்

விகரவான தீர்வு என்பது, ஒரு கபாதுக் ைாப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு

அதன் வசகவைளுக்ைான கசயல்திறனின் அளவுவைாைாை உள்ளது.
ஒவ்கவாரு நிறுவனமும் ஈடுக்வைாரல்ைகளச் கசயல்படுத்துவதில்
எடுத்துக்கைாள்ள

வழிைாட்டுதல்ைகளக்

வவண்டிய

வநரம்

கைாண்டுள்ளது,

அவற்கறப் பின்பற்றுைிறார்ைள்.

குறித்த

அதன்

உள்ளை

பணியாளர்ைள்
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இது

கபாதுவாை

(டர்ன்அரவுண்ட்)

“ைீ ள்வரு

எனப்படுைின்றது. ஈடுக்வைாரல்
அவ்வப்வபாது

நிகைகைைகள

பார்த்துக்கைாள்வதற்ைான

கபற்றவர்ைளுக்கு

சிை

கசய்துள்ளன.

கசயல்படுத்துவதற்ைாை

வநரம்”

இகணயவழியில்

வசதிகயயும்

ைாப்பீட்டு

ைாப்பீடு

நிறுவனங்ைள்

ஈடுக்வைாரல்ைகள
சிை

கபாதுக்

(TAT)

ைாப்பீட்டு

ஈடுக்வைாரல் கையங்ைகளயும் அகைத்துள்ளன.

ஏற்பாடு

விகரவாைச்

நிறுவனங்ைள்

முக்ைியமானகவ
ஒரு ைாப்பீ ட்டு ஈடுக்சைாரலின் முக்ைியமான அம்ேங்ைள்
i. தீர்ைானிக்ை
பாைிசியின்

ைாப்பீட்டுக்கு

வவண்டிய

முதைாவது

உட்பட்ட

ஆபத்தினால்

வநாக்ைத்துக்குள்

ைாப்பீட்டுக்கு

உட்படாத

தீர்ைானிப்பதற்ைான

உள்ளதா

ஆபத்தினால்

அம்சம்

இழப்பானது

என்பதாகும்.

ஏற்பட்டதா

ஏற்பட்டதா

இழப்பு

அல்ைது

என்பகதத்

வழிைாட்டுதல்ைகள

அண்கைக்

ைாரணத்தின் சட்டரீதியான வைாட்பாடு வழங்குைின்றது. இழப்பு
பாைிசியின்

வநாக்ைத்துக்குள்

உள்ளது

என்பகத

உட்படாத

ஆபத்தினால்

நிரூபிப்பதற்ைான கபாறுப்பு ைாப்பீடு கபற்றவகரச் சார்ந்ததாகும்.
இருப்பினும்,

இழப்பு

ைாப்பீட்டுக்கு

ஏற்பட்டகதனில், அதற்ைான நிரூபணத்கத வழங்ை வவண்டியது
ைாப்பீடு அளிப்பவரின் கபாறுப்பாகும்.
ii. தீர்ைானிக்ைப்பட

வவண்டிய

இரண்டாவது

அம்சம்,

ைாப்பீடு

கபற்றவர் பாைிசி நிபந்தகனைளுடன், குறிப்பாை ‘ைடப்பாடு’க்கு
முந்கதய

நிபந்தகனைளுடன்,

இணங்ைிச்

கசல்ைிறாரா

என்பதாகும்.
iii. மூன்றாவது

குறித்ததாகும்.

அம்சம்

உத்தரவாதங்ைகளப்

உத்தரவாதங்ைள்

பின்பற்றுவது

பின்பற்றப்பட்டனவா

இல்கையா என்பகத ஆய்வு அறிக்கை கதரிவிக்கும்.

iv. நான்ைாவது அம்சம், பாைிசி ைாைத்தின்வபாது முன்கைாழிபவர்
ைிகுந்த

நன்னம்பிக்கைகய

கவளிப்படுத்துவது

கதாடர்புகடயதாகும்.
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v. இழப்பு ஏற்பட்டால், ைாப்பீடு கபற்றவப் ைாப்பீடு கபறாதவகரப்

வபான்று நடந்துகைாள்ள வவண்டுகைன எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றார்.
வவறுவிதைாைக்

கூறினால்,

இழப்கபக்

குகறப்பதற்ைான

நடவடிக்கைைகள எடுப்பதற்ைான ைடகை அவருக்கு உள்ளது.
vi. ஆறாவது

தீர்ைானிப்பது

அம்சம்

கைாடுக்ை

குறித்ததாகும்.

வவண்டிய

கைாடுக்ை

கதாகைகயத்

வவண்டிய

இழப்புத்

கதாகை ைாப்பீட்டுத் கதாகைகயச் சார்ந்ததாகும். இருப்பினும்,
கைாடுக்ை

வவண்டிய

கதாகை

பின்வருவனவற்கறயும்

சார்ந்திருக்கும்:
 பாதிக்ைப்பட்ட

பற்றின் அளவு

கசாத்தில்

ைாப்பீடு

கபற்றவரின்

ைாப்பீட்டுப்

 இடர்க்ைாப்பின் ைதிப்பு

 குகறக்ைாப்பீட்டு விண்ணப்பம்
 பங்ைளிப்பு

ைற்றும்

(subrogation)

ைடன்பற்றுரிகை

நிகைகைைளுக்ைான விண்ணப்பம்
அ) ஈடுக்சைாரல் வகைைள்
ைாப்பீட்டு

பாைிசிைளுடன்

கையாளப்படும்

ஈடுக்வைாரல்ைள்

பின்வரும் வகைைளின் ைீ ழ் பிரிக்ைப்படுைின்றன:
i.

நிர்ணயிக்ைப்பட்ட ஈடுக்சைாரல்ைள்

இகவ பாைிசியின் விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைளுக்குள்

கதளிவாை இருக்கும் ஈடுக்வைாரல்ைள் ஆகும். நம்பிக்கை ைற்றும்
வதர்வு

கசய்யப்படும்

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை

ைற்றும்

ைாப்பீட்டு வகைைளுக்ைாை கைாடுக்ைப்பட்டுள்ள ைற்ற

பல்வவறு

ஈட்டுறுதி

வகைைள் ஆைியவற்கற ைனதில் கைாண்டு இந்த ஈடுக்வைாரல்
ைதிப்பீடு வைற்கைாள்ளப்படுைின்றது.
ைாப்பீடு

அளிப்பவர்

கதாகையில்

இழப்பு

கைாடுக்ை

வநரத்தில்

வவண்டிய

ைதிப்பு,

ஈடுக்வைாரல்

ைாப்பீட்டு

உரிகை,

இடர்க்ைாப்பு வாய்ப்புைள், வருவாய் இழப்பு, பயன்பாட்டு இழப்பு,
வதய்ைானம், எடுக்ைப்பட்ட பாைிசிகயப் கபாறுத்து அதனுகடய

ைாற்று ைதிப்பு என்பன வபான்ற பல்வவறு ைாரணிைள் ைணக்ைில்
எடுத்துக்கைாள்ளப்படுைின்றன.
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ii. நிர்ணயிக்ைப்படாத ஈடுக்சைாரல்ைள்
இகவ ைாப்பீடு கசய்பவர் நிபந்தகன அல்ைது உத்தரவாதத்கத
ைீ றும்வபாது

ஏற்படும்

ஈடுக்வைாரல்ைள்

ஈடுக்வைாரல்ைளுக்ைான
நிறுவனங்ைளால்

தீர்வு

கபாதுக்

உருவாக்ைப்படும்

ஆகும்.

இந்த

ைாப்பீட்டு

விதிமுகறைளுக்கும்

நிபந்தகனைளுக்கும் உட்பட்டதாை ைருதப்படுைின்றது.
iii. ேராேரி அல்லது ேராேரி விதியின் நிகலகம

இது, ைாப்பீடு கபறுபவர் தன்னுகடய கசாத்கத குகறக்ைாப்பீடு
எனப்படும்
ைதிப்புக்கு
ஆகும்.

அதன்

ைாப்பீடு

ஒரு

உண்கையான

கசய்ததற்ைாை

ஈடுக்வைாரல்

ைதிப்புக்குக்

குகறவான

தண்டிக்ைக்கூடிய

நிைழ்வில்,

நிகை

பாைிசிதாரர்

குகறக்ைாப்பீட்டுத் கதாகைக்வைற்ப அவருகடய உண்கையான
கதாகையிைிருந்து

விைிதாச்சார

முகறயில்

குகறக்ைப்பட்ட

ஒரு கதாகைகயப் கபறுைின்றார்.
iv. ைடவுளின்

இழப்புைள்

புயல்,

கேயல்

சூறாவளி,

எனப்படும்

கவள்ளம்,

ஆபத்துைள்

–

கவள்ளப்கபருக்கு,

சபரிடர்
ைற்றும்

நிைநடுக்ைம் என்பன வபான்ற இயற்கை ஆபத்துைள் “ைடவுளின்
கசயல்”

எனப்படுைின்றன.

பாதிக்ைப்பட்ட

பகுதிைளில்

இந்த

ஆபத்துைள் ைாப்பீடு அளிப்பவரின் பை பாைிசிைளுக்கு இழப்கப
விகளவிக்ைின்றன.
அத்தகைய

கபரிய

ைதிப்பீட்டுக்ைாைவும்
ஆய்வாளர்ைள்

ைற்றும்

வபரழிவு

இழப்புக்

குகறப்பு

உடனடியாைத்

வைட்டுக்கைாள்ளப்படுைிறார்.

இழப்புைளில், முந்கதய
முயற்சிைளுக்ைாைவும்

தளத்துக்குச்

அவதசையத்தில்,

கசல்லுைாறு

உள்ளடங்ைியுள்ள

கதாகை கபரிதாை இருக்கும்வபாதும் இழப்பு ஏற்பட்ட இடத்கத

ஆய்வாளர்ைள் கசன்று பார்ப்பார்ைள். பார்கவயிடைின் வநாக்ைம்
இழப்பின்

தன்கை

ைற்றும்

ைதிப்பீடு

கதாடர்பாை

ைருத்கதப் கபறுவது ஆகும்.
எதிர்கைாண்டால்,

அளவு

குறித்து

ஆய்வாளர்ைள்
பூர்வாங்ை

சிை

உடனடி, நிைழிட
பிரச்சிகனைகள
அறிக்கைைளும்
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சைர்ப்பிக்ைப்படுைின்றன.
வழிைாட்டுதகையும்
விரும்பைாம்,

வைலும்,

ைாப்பீட்டாளர்ைளிடைிருந்து

கநறிமுகறைகளயும்

வதகவப்பட்டால்,

பிரச்சிகனைகள

கபறுவதற்கு

ைாப்பீடு

கபற்றவருடன்

விவாதிப்பதற்ைான

வழங்ைப்படுைின்றது.

வாய்ப்பு

v. ைணக்ைில் கேலுத்துதல் (On account payment)
பூர்வாங்ை

அறிக்கைைகளத்

பழுதுபார்ப்புைள்

தவிர,

ைற்றும்/அல்ைது

நீண்ட

ைாைத்துக்கு

ைாற்றல்

வவகைைள்

நகடகபறும்வபாது அவ்வப்வபாது இகடக்ைாை அறிக்கைைளும்
சைர்ப்பிக்ைப்படுைின்றன.
ைதிப்பீட்டு

இகடக்ைாை

முன்வனற்றம்

ைாப்பீட்டாளருக்கு

குறித்த

அறிக்கைைள்

வழங்குைின்றன. பாைிசிதாரர்

இழப்பு

ைருத்கதயும்

விரும்பினால்,

இழப்கப “ைணக்ைில் கசலுத்துதல்” (On account payment) என்ற
பரிந்துகரக்ைவும்

உதவுைின்றது. வழக்ைைாை

இருக்கும்வபாதும், ைதிப்பீடு

இழப்பு

நிகறவகடவதற்கு

ஆகும்வபாதும் இது நிைழ்ைின்றது.
ஈடுக்வைாரைானது

ைண்டறியப்பட்டால்,
வழங்ைப்பட்டு,

விதிைளுக்கு

சிறிது

ஏற்றதாை

நிறுவனத்தின்

ைாைம்

இருப்பதாை

ஈடுக்வைாருபவருக்கு

அது

கபரிதாை

பதிவவடுைளில்

கதாகை
பதிவு

கசய்யப்படுைின்றது. இகணக் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் ைற்றும்
ைற்றும்

ைீ ட்புைள்

ைறுைாப்பீடு

அளிப்பவர்ைளிடைிருந்து

ஏவதனும்

இருந்தால்

கபாருத்தைான

அகவ

வைற்கைாள்ளப்படுைின்றன. சிை நிைழ்வுைளில், ைாப்பீடு கபற்றவர்
பணம் கபறுபவராை இருக்ை ைாட்டார்.
உதாரணம்
தீ

விபத்து

பாைிசியின்

ைீ ழ்

ைாப்பீடு

கசய்யப்பட்ட

ஈடுக்வைாரல்

கதாகை

கசாத்து

வங்ைியில் அடைானம் கவக்ைப்பட்டிருந்தால், ”ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட
வங்ைி

விதிக்கூறின்”

கசலுத்தப்பட
கைாள்முதல்

படி,

வவண்டும்.

ஒப்பந்தங்ைளின்

அவதவபால்

ைீ ழ்

வங்ைிக்கு

தவகணமுகறக்

வாங்ைப்பட்ட

வாைனங்ைள்
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ைீ தான

இழப்புக்ைான”

“கைாத்த

ஈடுக்வைாரல்ைள்

நிதிநிறுவனங்ைளுக்கு வழங்ைப்படுைின்றன.
ைப்பல்

சார்பாை

சரக்கு

ஈடுக்வைாரல்ைள்

தக்ைவாறு

இழப்புச்

வைகைாப்பைிட்ட

சையத்தில்

ைப்பல்சார்

அவரின்

பாைிசிகய

ைாண்பிீ்க்ைன்றவருக்கு இழப்பின் கதாகை வழங்ைப்படுைின்றன.
ஆ) விடுவிப்பு வவுச்ேர்ைள்
பாைிசியின்
ைட்டுவை

ைீ ழ்

ஒரு

ஈடுக்வைாரல்

ைாயங்ைளுக்ைான

விடுவிப்பு

வவுச்சகரப்

தீர்வு

கபற்ற

பிறகு

வைற்கைாள்ளப்படுைின்றது.

ஈடுக்வைாரல்ைளுக்ைான

விடுவிப்பு

இரசீதின்

ைாதிரி ஒன்று ைீ வழ கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது: (அது நிறுவனத்துக்கு
நிறுவனம் வவறுபடக்கூடும்)
பாைிசிதாரர் கபயர்
ஈடுக்வைாரல் எண்.
___________

இல்

பாைிசி எண்.
அல்ைது

அது

குறித்து

நிைழ்ந்த

விபத்தின்

ைாரணைாை எனக்கு / எங்ைளுக்கு ஏற்பட்ட ைாயங்ைளின் ைாரணைாை
எனக்கு / எங்ைளுக்கு உரிய முழுகையான ைற்றும் இறுதியான
இழப்பீட்டுத்

தீர்வாை

கதாகை

ரூ. ___________ ைட்டும்

ைிைிகடட் என்ற நிறுவனத்திைிருந்து
வைற்கூறிய

ஈடுக்வைாரல்

ைகறமுைைாைவவா
தற்வபாகதய

அல்ைது

கபற்றுக்கைாள்ளப்பட்டது.

ைாரணைாை

எழக்கூடிய

எதிர்ைாை

ைம்கபனி

வநரடியாை

என்னுகடய

அல்ைது

/

எங்ைளுகடய

ஈடுக்வைாரைின்

முழுகையான

ைற்றும் இறுதி தீர்வாை இந்த விடுவிப்பு இரசீகத நான் / நாங்ைள்
வழங்குைிவறாம்.
வததி

(கைகயாப்பம்)

மூன்றாம் தரப்பு ைடன்பாடு ஈடுக்வைாரல்ைளுக்ைான கசாற்ைள் ைீ வழ
கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது வபான்று இருக்கும்:
___________________________________

ஆைிய நான் (ஈடுக் வைாருபவர்

கபயர்), இதன்மூைம் ஒப்புக்கைாள்வது என்னகவனில், _____________
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இல்

___________ ைாதம்

விபத்தின்

வாயிைாை

ைாயங்ைள்

அல்ைது

___________ நாளன்று
என்னால்

அவருக்கு

அகதத்

கதாடர்ந்த

எனக்கு

நிைழ்ந்த

ஏற்பட்ட

இதர

உடல்

இழப்புைள்

ஆைியவற்றுக்ைாை

________________________________________________

(ைாப்பீடு

கபயர்)

கபற்றவர்

________________

ஆல்

வழங்ைப்பட்ட

கபற்றுக்கைாண்வடன், வைலும்

கதாகை

ரூ.

வைற்கூறப்பட்ட

நிைழ்வு கதாடர்பாைவும், இப்கபாழுது அல்ைது இனிவைல் ஏற்படும்
கவளிப்பகடயான

வசதத்துக்கும்,

ைடன்பாகட

ைறுத்த

________________ (அல்ைது வவகறாரு நபர்) சார்பாை இந்தத் கதாகை
கசலுத்தப்பட்டது என்பகதயும், வைற்கூறப்பட்ட ைற்றும் அகனத்து
இதர

நபர்ைகளப்

கபாறுத்தவகரயிலும், வைற்கூறிய

நிைழ்வின்

ைாரணைாை என்னால் அல்ைது என் சார்பாை எழுைின்ற ஒவ்கவாரு
தன்கை

ைற்றும்

வகையான

இதர

ஈடுக்வைாரல்ைளிைிருந்து

முழுகையாைவும் இறுதியாைவும் விடுவிக்ைப்படுவார்ைள் எனவும்
நான் ஒப்புக்கைாள்ைிவறன்
வததி

கைகயாப்பம்

(குறிப்பு:

இந்தச்

கசாற்ைள்

விளக்ைத்துக்ைாை

ைட்டுவை

வவறுபடக்கூடும்).

சாட்சி

நிகையானகவ

அல்ை,

கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன,

அகவ
அகவ

இ) ைணக்குத் தீர்ப்புக்குப் பிந்கதய நடவடிக்கை
ஏற்பளிப்புடன்
தீர்த்தலுக்குப்

கதாடர்புகடய
பிந்கதய

ஈடுக்வைாரைின்

நடவடிக்கை

வணிைத்துக்கும் வவறுபடுைின்றது.

ைணக்குத்

ஒவ்கவாரு

வகை

உதாரணம்
வழங்ைப்படும் ஈடுக்வைாரல் கதாகையின் அளகவப் கபாறுத்து, ஒரு
தீ

விபத்து

பாைிசியின்

ைீ ழ்

குகறக்ைப்படுைின்றது.

இருப்பினும்,

கசலுத்தப்படும்வபாது

அது

கைாண்டுவரப்படும்.

இது

ைாப்பீட்டுத்

விைிதப்படியான

ைீ ண்டும்

பகழய

கைாடுக்ைப்படும்

கதாகை

ப்ரீைியம்
நிகைக்குக்

ஈடுக்வைாரல்

கதாகையிைிருந்து ைழித்துக்கைாள்ளப்படும்.
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ஒரு

தனிநபர்

விபத்துக்

ைாப்பீட்டின்

ைீ ழ்

மூைதனக்

ைாப்பீட்டுத்

கதாகை வழங்ைப்படும்வபாது, பாைிசி இரத்து கசய்யப்படுைின்றது.

இவதவபால், தனிநபர் நம்பைத்தன்கை உத்தரவாத பாைிசியின் ைீ ழ்
ஈடுக்வைாரல்
வந்துவிடும்.

வழங்ைப்பட்டால்,

பாைிசி

தானாைவவ

முடிவுக்கு

வசதைகடந்த

கசாத்கதக்

ஈ) அழிவுக்ைாப்பு (Salvage)
அழிவுக்ைாப்பு

என்பது

குறிக்ைின்றது.

கபாதுவாை

இழப்புத்

அழிவுக்ைாப்பு

கதாகை

அதாவது

வழங்ைப்பட்ட

ைாப்பளிக்ைப்பட்ட

அளிப்பவகரச் வசர்ைின்றது.

பிறகு,

கசாத்து

ைாப்பீடு

உதாரணம்
கைாத்த

இழப்பு

அடிப்பகடயில்

தீர்க்ைப்பட்டால்,

வசதைகடந்த

வாைன
வாைனம்

ஈடுக்வைாரல்ைள்
ைாப்பீட்டாளரால்

ஏற்ைப்படுைின்றது. தீ விபத்து ஈடுக்வைாரல்ைள், ைப்பல் சரக்கு ஈடுக்
வைாரல்ைள் வபான்றவற்றிலும் கூட கசாத்துக்ைகளக் ைாப்பாற்றுதல்
என்பது நிைழக்கூடும்.
அழிவிைிருந்து

ைாப்பாற்றப்பட்ட

வநாக்ைத்துக்கைன

கசாத்து

நிறுவனங்ைளால்

அந்த

வகுக்ைப்பட்ட

நகடமுகறைளுக்வைற்ப அைற்றப்படுைின்றது. இழப்கப ைதிப்பீடு
கசய்துள்ள

ஆய்வாளர்ைளும்

அகத

அைற்றுவதற்ைான

முகறைகளப் பரிந்துகர கசய்வார்ைள்.
உ) பணமீ ட்புைள்
ஈடுக்வைாரல்ைள்

தீர்க்ைப்பட்ட

ஒப்பந்தங்ைளுக்குப்
(subrogation)

ைீ ழ்

பிறகு,

கபாருத்தமுகடய
உள்ள

ைாப்பீடு

ைடன்பற்றுரிகைைளின்
அளிப்பவர்ைள்

கபற்றவர்ைளின்

உரிகைைளுக்கும்

ைீ ழ்

இழப்புக்குப்

தகுதியுகடயவராைிறார்ைள், வைலும்
கபாருந்தக்கூடிய

தரப்பினரிடைிருந்து
கபறுவதற்கும்

கபாருந்தும்

சட்டங்ைளின்

இழப்புைகள

உள்ளவர்ைளாவர்.

ைாப்பீடு

தீர்வுைளுக்கும்

கபாறுப்புகடய

கைாடுக்ைப்பட்ட

உரிகை

ைாப்பீட்டு

மூன்றாம்

எனவவ,

ைீ ட்டுப்

ைப்பல்
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நிறுவனங்ைள், இரயில்வவக்ைள், சாகை ஊர்திைள், விைானங்ைள்,
துகறமுைப்

கபாறுப்பு

அதிைாரிைள்

வபான்வறாரிடைிருந்து

ைாப்பீடு அளிப்பவர்ைள் இழப்பிகன ைீ ட்டுப்கபற முடியும்.
உதாரணம்
அனுப்புச்

சரக்கு

கசல்பவர்ைள்

விநிவயாைிக்ைப்படாதவபாது, கபாருள்

இழப்புக்குப்

பாதுைாப்பாை

கபாறுப்புகடயவர்ைளாவர். இவதவபால்,

தகரயிறக்ைப்பட்டு

வபாய்விட்ட

கபாருட்ைளுக்கு

கபாறுப்புகடயதாகும்.

எடுத்துச்

அகதத்

கதாடர்ந்து

துகறமுைப்

இதற்ைாை,

ைாணாைல்

கபாறுப்புக்

ஈடுக்வைாரல்

ைழைம்

ைணக்குத்

தீர்க்ைப்படுவதற்கு முன்பு ைாப்பீடு கபற்றவரிடைிருந்து முகறயாை
முத்திகரயிடப்பட்ட

ைடன்

பற்றுரிகை

(subrogation)

ைடிதம்

கபறப்படுைின்றது.
7. ஈடுக்சைாரல் கதாடர்பான ேர்ச்கேைள்
முயற்சிைள்

சிறப்பாை

இருந்த

வபாதிலும், இழப்பு

அறிக்கையின்

ைாைதாைதத்தின் ைாரணத்தினாவைா அல்ைது வாடிக்கையாளர்ைள்
ஆவணங்ைகளச்
ஈடுக்வைாரைின்
ஏற்படக்கூடும்.

சைர்ப்பிக்ைாததன்

தாைதம்

அல்ைது

ைாரணத்தினாவைா,

கசலுத்தாகை

(ைறுத்தல்)

இகவ தவிர, ைிைவும் கபாதுவான ைாரணங்ைளாவன:
 உண்கைத் தைவல்ைகள கவளிப்படுத்தாகை
 ைாப்பு இன்கை
 விைக்ைப்பட்ட ஆபத்துைளால் ஏற்பட்ட இழப்பு
 வபாதுைான ைாப்பீட்டுத் கதாகை இன்கை
 உத்தரவாதம் ைீ றல்
 குகறக்ைாப்பீடு,

வதய்ைானம்

ஆைியவற்றின்

அளவு கதாடர்பான பிரச்சிகனைள்

ைாரணைாை

இழப்புைள் ைாரணைாை எழும் நிதிக் ைட்டுப்பாடுைளினால் ஏற்ைனவவ
பாதிக்ைப்பட்டிருக்கும்

சையத்தில்

இகவ

அகனத்தும்

ைாப்பீடு

கபற்றவருக்கு ைணிசைான அளவு வருத்தத்கத ஏற்படுத்தும்.
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அவருகடய துன்பங்ைகளக் குகறப்பதற்கு, குகற தீர்த்தல் ைற்றும்
பிரச்சிகனைகள

கையாளுதல்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தீ
”ைத்தியஸ்த”

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

ஆைியகவ

விபத்து

அல்ைது

பாைிசியிவைவய

கசாத்து

நிபந்தகனைள்

பாைிசிைள்

பாைிசியிவைவய

அ) மத்தியஸ்தம் (Arbitration)
ைத்தியஸ்தம்

என்பது

ஒப்பந்தங்ைளின்

வாயிைாை

எழும்

சர்ச்கசைகள தீர்க்ைக்கூடிய ஒரு முகற ஆகும். ைத்தியஸ்தம்

ைற்றும் இகணக்ைச் சட்டம் (Arbitration and Conciliation Act), 1996-

இன் விதிைளுக்வைற்ப ைத்தியஸ்தம் வைற்கைாள்ளப்படுைின்றது.
அதன்

ைீ ழ்,

ஒரு

ஒப்பந்தத்கதச்

கசயல்படுத்துவதற்ைான

அல்ைது ஒரு சர்ச்கசக்குத் தீர்வு ைாண்பதற்ைான வழக்ைைான
முகற

நீதிைன்றத்துக்குச்

இருந்தவபாதிலும், அத்தகைய
தாைதத்கதயும்
ைத்தியஸ்தச்
கசைவுகடய

கசல்வதாை

கசைகவயும்

சட்டைானது

கசயல்முகறக்ைான

வழக்கு

குறிப்பிடத்தக்ை

உள்ளடக்ைியதாை

ைிைவும்

ைற்றும்

இருக்கும்.
உள்ளது.

முகறசாராத,

தனிப்பட்ட

ஒப்பந்தத்தின்

அளவு

குகறந்த

ைத்தியஸ்தச்

ைீ ழ்

சர்ச்கசைகளச்

சைர்ப்பிப்பதற்கு நபர்ைளுக்கு அனுைதியளிக்ைின்றது.
சர்ச்கசயில்
ஒன்று

சம்பந்தப்பட்ட

அல்ைது

ைத்தியஸ்தம்
ைத்தியஸ்தர்

நபர்ைளால்

அதற்கு

வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட

வைற்பட்ட

வைற்கைாள்ளப்படுைின்றது.

இருக்கும்

ைத்தியஸ்தர்ைளால்

நிைழ்வில், அந்த

ஒவர

நபருக்கு

ஒரு

இரண்டு

தரப்பினரும் ஒப்புக்கைாள்ள வவண்டும். பை வர்த்தை ைாப்பீட்டு
பாைிசிைள்,
இருக்கும்

சர்ச்கசைள்

என்பகதத்

ைத்தியஸ்தத்துக்கு
கதரிவிக்கும்

உட்பட்டதாை
மத்தியஸ்த

விதிக்கூைிகனக் (arbitration clause) கைாண்டுள்ளன. பாைிசியின்
ைீ ழான
கசலுத்த

கபாறுப்பு

இருந்தால்,

வவண்டிய

கதரிவிக்ைப்பட

நிறுவனத்தால்
அளவு

அத்தகைய

வவண்டும்

ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்டால்,

குறித்து

வவறுபாடு

ஏவதனும்

என்பகதத்

வவறுபாடு

ைத்தியஸ்தரிடம்

கதரிவிக்ைக்கூடிய

ைத்தியஸ்த விதிக் கூறிகனயும், தீ விபத்து ைற்றும் பை இதர
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பாைிசிைள்

கைாண்டுள்ளன. வழக்ைைாை

இறுதியானதாைவும்,

இரண்டு

ைத்தியஸ்தரின்

தீர்ப்பு

தரப்பினகரயும்

ைட்டுப்படுத்துவதாைவும் இருக்கும்.
நிபந்தகனச்

கசாற்ைள்

ஒவ்கவாரு

பாைிசிக்கும்

வவறுபடுைின்றன. கபாதுவாை, அது பின்வரும் ைருத்துக்ைகளத்
கதரிவிக்ைின்றது:
i.

இரண்டு

தரப்பினராலும்

நியைிக்ைப்பட்ட

கபாது

ைத்தியஸ்தரின் முடிவுக்வைா, அல்ைது கபாது ைத்தியஸ்தகர
நியைிப்பதில்
வவறுபாடு
இரண்டு

அவர்ைளுக்ைிகடவய

ஏற்பட்டால், அவர்ைள்

ைத்தியஸ்தர்ைளின்

இரண்டு

தனித்தனியாை

முடிவுக்வைா

சைர்ப்பிக்ைப்படுைின்றது.
ii. இந்த

ஏவதனும்

ைத்தியஸ்தர்ைளும்

இந்த

ஒரு

ைருத்து

நியைித்த
சர்ச்கச

நடுவகர

நியைிப்பார்ைள், அவர் கூட்டங்ைளுக்குத் தகைகை வைிப்பார்.
இந்தக் கூட்டங்ைளின் நகடமுகற நீதிைன்றச் சட்டத்திகன
ஒத்துள்ளது.

வழக்ைறிஞர்

வதகவப்பட்டால்,

உதவியுடன்

கதரிவிக்ைின்றது,

கசய்யப்படுைின்றனர்.
iii. இரண்டு

ஒவ்கவாரு

தன்னுகடய

ைற்றும்

சாட்சிைள்

ைத்தியஸ்தர்ைளும்

ஒரு

தரப்பும்

வழக்ைிகனத்

விசாரகண

முடிவிகன

ஒத்துக்கைாள்ளவில்கை எனில், அந்த விஷயம் நடுவருக்கு
முன்பு

சைர்ப்பிக்ைப்படுைின்றது,

கூறுைிறார்.

அவர்

தனது

தீர்ப்பிகனக்

iv. ைத்தியஸ்தர் / ைத்தியஸ்தர்ைளின் தன்விருப்புரிகையின் படி
கசைவுத் கதாகைைள் வழங்ைப்படுைின்றன அல்ைது நடுவர்
தீர்ப்பு வழங்குைிறார்.

ைடன்பாடு

வைள்வி

கதாடர்பான

சர்ச்கசைள்

நீதிைன்ற

வழக்கு

வாயிைாை தீர்க்ைப்படுைின்றன.
உதாரணம்

பாலிேியின்

ைாப்பீட்டின்

ைீ ழ்

வராததால், இழப்புத்

கதாகை

கேலுத்த முடியாது என ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் வாதிட்டால்,
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அந்த

விஷயம்

சவண்டும்.

ேட்ட

உண்கமத்

நீ திமன்ைத்தின்

ைீ ழ்

தீர்மானிக்ைப்பட

தைவல்ைகளத்

கதரிவிக்ைாமல்

சமாேடியாை ைாப்பீடு கபைப்பட்டதால் அந்தப் பாலிேி கேல்லாது
எனத்

கதரிவித்து

ைாப்பீடு

அளிப்பவர்ைள்

ஈடுக்சைாரகல

மீ ண்டும் மறுத்தால் (’உச்ே அளவு ேிைந்த நம்பிக்கை’ என்ை
ேட்டக் ைடகம மீ ைல்), அந்தப் பிரச்ேிகன நீ திமன்ை வழக்ைின்
மூலமாை தீர்க்ைப்பட சவண்டும்.

குைிப்பு : ைப்பல் ேரக்கு பாலிேிைளில் மத்தியஸ்த நிபந்தகன
ஏதுமில்கல.
8. இதர ேர்ச்கே தீர்ப்பு நுட்பங்ைள்
ஐஆர்டிஏ
ைாப்பீடு

விதிமுகறைளின்படி, ஏவதனும்
அளிப்பவரின்

வசகவ

ஒரு

ைாரணத்துக்ைாை

குறித்து

ைாப்பீடு

கபறுபவர்

முகற

குறித்து

அகனத்து

அதிருப்தியகடயும் பட்சத்தில், ைாப்பீடு கபறுபவருக்குக் ைிகடக்கும்
குகற

தீர்ப்பு

(grievance

redressal)

பாைிசிைளும் கதரிவிக்ை வவண்டும்.
தனிப்பட்ட கதாழில் முகறைளின் ைீ ழ் ஈடுக்வைாரல்ைள் ஏற்படும்
நிைழ்வில்,

அதிருப்தியகடந்த

அதிைாரிகய

அணுை

முடியும்,

பாைிசிதாரர்
அவரின்

ைாப்பீடு

அலுவைைம்

விவரங்ைள் இந்த பாைிசியில் வழங்ைப்பட்டுள்ளன.

குகறதீர்

குறித்த

சுய -பரீட்கே 1
பின்வருவனவற்றில்

எந்த

நடவடிக்கைைள்

ஈடுக்வைாரல்ைளின்

கதாழில்முகறத் தீர்வுைளின் ைீ ழ் வகைப்படுத்தப்படவில்கை?
I.

இழப்பின்
வைட்டல்

ைாரணத்துடன்

கதாடர்புகடய

II. ஈடுக்வைாரகை பாரபட்சைாை அணுகுதல்
III. ைாப்பீட்டுக்குட்பட்ட

அபாயத்தினால்

என்பகத உறுதிப்படுத்துதல்

இழப்பு

தைவல்ைகளக்

ஏற்பட்டுள்ளதா

IV. ஈடுக்வைாரைின் ைீ ழ் கசலுத்த வவண்டிய கதாகையின் அளகவ
உறுதி கசய்தல்
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சுய -பரீட்கே 2
ராஜ்

ஒரு

ைார்

ைாப்பீட்டு

விபத்துக்கு

பாைிசியின்

பின்வருவனவற்றில்

உள்ளானார். அவரது

ைீ ழ்

ராஜ்

ைாப்பீடு

கசய்யக்கூடிய

ைார்

வாைன

கசய்யப்பட்டுள்ளது.

ைிைப்

கபாருத்தைான

கசயல் எது?
I.

நியாயைாை

முடிந்தவகர

விகரவில்

நிறுவனத்துக்குத் கதரிவிக்ை வவண்டும்.

II. ைாப்பீடு

புதுப்பிக்கும்

கதரிவிக்ை வவண்டும்

III. கபரிய

அளவிைான

சையத்தில்

ைாப்பீட்டு

இழப்பீட்கடப்

கபறும்

வைலும் வசதப்படுத்த வவண்டும்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்துக்குத்
வகையில்

ைாகர

IV. வசதத்கதப் புறக்ைணிக்ை வவண்டும்
சுய -பரீட்கே 3
ஈடுக்வைாரல்
ஒப்பிடுை.
I.

விசாரகண

ைற்றும்

ஈடுக்வைாரல்

ைதிப்பீட்கட

ஈடுக்வைாரல்ைள் விசாரகண ைற்றும் ஈடுக்வைாரல்ைள் ைதிப்பீடு
இரண்டுவை ஒன்றுதான்

II. விசாரகணயானது

ஈடுக்வைாரைின்

உண்கைத்தன்கைகய

உறுதிப்படுத்த முயற்சிக்ைின்றது, அவதசையம்
இழப்பின்

ைாரணம்

கசலுத்துைின்றது

ைற்றும்

அளவில்

ைதிப்பீடு என்பது
அதிை

ைவனம்

III. ைதிப்பீடு ஈடுக்வைாரைின் உண்கைத்தன்கைகய உறுதிப்படுத்த
முயற்சிக்ைின்றது, அவதசையம்

விசாரகண என்பது இழப்பின்

ைாரணம் ைற்றும் அளவில் அதிை ைவனம் கசலுத்துைின்றது

IV. ஈடுக்வைாரல்

கதாகை

வழங்ைப்படுவதற்கு

வைற்கைாள்ளப்படுைின்றது,

ைற்றும்

முன்பு

ஈடுக்வைாரல்

விசாரகண

கதாகை

வழங்ைப்பட்ட பின்பு ைதிப்பீடு வைற்கைாள்ளப்படுைின்றது.
சுய -பரீட்கே 4
ஆய்வாளர்ைளுக்கு உரிைம் வழங்கும் அதிைாரி யார்?
I.

இந்திய ஆய்வாளர் சங்ைம்

II. ஆய்வாளர் ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்பாட்டு ஆகணயம்
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III. ைாப்பீட்டு

ஒழுங்குமுகற

(ஐஆர்டிஏ)

ைற்றும்

வைம்பாட்டு

ஆகணயம்

IV. இந்திய அரசு
சுய -பரீட்கே 5
ஒரு

புயல்

வசதார

பின்வரும்

ஈடுக்வைாரகை

ஆவணங்ைளில்

எகதக்

ஆய்வு

கசய்யும்வபாது

வைட்பதற்ைான

அதிை

சாத்தியமுள்ளது?
I.

பிவரத விசாரகண கசய்பவர் அறிக்கை

II. தீயகணப்புத் துகறயினரிடைிருந்து அறிக்கை
III. ைாவல்துகற அறிக்கை

IV. வானிகை ஆராய்ச்சித் துகறயிடைிருந்து அறிக்கை
சுய -பரீட்கே 6
ஒரு

பாைிசியின்

தரப்பினரிடைிருந்து
வைாட்பாட்டின்

ைீ ழ்

ைீ ழ்

வழங்ைப்பட்ட

ைீ ட்பதற்ைாை
ைாப்பீடு

இழப்பிகன

ைாப்பீட்டாளர்

கபறுபவரின்

மூன்றாம்
எந்தக்

உரிகைைகள

எடுத்துக்கைாள்ள முடியும்?
I.

பங்ைளிப்பு

II. விடுவித்தல்

III. ைடன்பற்றுரிகை
IV. இழப்பீடு

சுய -பரீட்கே 7
ஒரு குறிப்பிட்ட இழப்பு, பாைிசியின் ைீ ழ் ைாப்பளிக்ைப் படாததால்
அதற்குரிய

இழப்பீடு

வழங்ை

முடியாது

என

ைாப்பீட்டாளர்

முடிகவடுத்தால், அத்தகைய விஷயங்ைள் குறித்து முடிகவடுப்பது
யார்?
I.

ைாப்பீட்டாளரின் முடிவு இறுதியானது

II. நடுவர்

III. ைத்தியஸ்தர்

IV. சட்ட நீதிைன்றம்

692

சுருக்ைம்
1. நிபுணத்துவைான
தீர்ப்பது

முகறயில்

என்பது

ைாப்பீட்டு

ஈடுக்வைாரல்

ைணக்குைகளத்

நிறுவனத்தின்

ைிைப்கபரிய

விளம்பரைாை ைருதப்படுைின்றது.
2. இழப்பு

குறித்து

ைாப்பீட்டாளருக்கு

உடனடியாைத்

கதரிவிக்ை

வவண்டும் என பாைிசி நிபந்தகனைள் குறிப்பிடுைின்றன.
3. ஈடுக்வைாரல் கதாகை சிறியதாை இருந்தால், இழப்பின் ைாரணம்
ைற்றும் அளவு குறித்து தீர்ைானிப்பதற்ைான ஆய்வு ைாப்பீட்டு
நிறுவன அதிைாரியால் வைற்கைாள்ளப்படுைின்றது. ஆனால் இதர
ஈடுக்வைாரல்ைளுக்கு, அது இழப்பு ைதிப்பீட்டில் வல்லுநர்ைளாை
உள்ள

தன்னிச்கசயான

உரிைம்

கபற்ற

கதாழில்முகற

ஆய்வாளர்ைளிடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ளது.

4. கபாதுவாை, இழப்பு வததி, வநரம், இழப்புக்ைான ைாரணம், இழப்பின்
அளவு

முழுத்

என்பன

வபான்ற

தைவல்ைகளயும்

இழப்புச்

கபறும்

சூழ்நிகைைள்

கதாடர்பான

வகையில்

ஈடுக்வைாரல்

படிவம் வடிவகைக்ைப்படுைின்றது. இதர வைள்விைள் ஒவ்கவாரு
வகை ைாப்பீட்டுக்கும் வவறுபடுைின்றன.

5. ஈடுக்வைாரல் ைதிப்பீடு என்பது ைாப்பீடு கபற்றவருக்கு வநரிட்ட

இழப்பு ைாப்பீட்டுக்கு உட்பட்ட அபாயத்தினால் ஏற்பட்டுள்ளதா
என்பகதயும்,

ஏற்படவில்கை

வைலும்

உத்தரவாத

என்பகதயும்

ைீ றல்

தீர்ைானிக்கும்

எதுவும்

கசயல்முகற

ஆகும்.
6. பாைிசியின்

ைீ ழ்

விடுவிப்பு

கபறப்பட்ட

பிறகு

ைட்டுவை

ஈடுக்வைாரல் தீர்வு வைற்கைாள்ளப்படுைின்றது.
7. ைத்தியஸ்தம்

என்பது

ஒப்பந்தங்ைளுக்ைிகடவய

எழும்

சச்சரவுைகள தீர்ப்பதற்ைான ஒரு முகற ஆகும்.
முக்ைியச் கோற்ைள்
i) இழப்பு அறிவிப்பு

ii) விசாரகண ைற்றும் ைதிப்பீடு

iii) ஆய்வாளர்ைள் ைற்றும் இழப்பு ைதிப்பீட்டாளர்ைள்

iv) ஈடுக்வைாரல் படிவங்ைள்
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v) சரிக்ைட்டுதல் ைற்றும் தீர்வு

vi) ஈடுக்வைாரல் தீர்வுைளில் சச்சரவுைள்
vii) ைத்தியஸ்தம்

சுயபரீட்கேக்ைான பதில்ைள்பதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
ஈடுக்வைாரல்ைளின் கதாழில்முகறத் தீர்வுைளின் ைீ ழ் ஈடுக்வைாரகை
பாரபட்சைாை அணுகுதல் ைிகடயாது.
பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I.
ஈடுக்வைாரல்

நியாயைாை

முடிந்தவகர

விகரவில்

ைாப்பீட்டு

நிறுவனத்துக்குத் கதரிவிக்ை வவண்டும்.
பதில் 3
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
விசாரகணயானது

ஈடுக்வைாரைின்

உண்கைத்தன்கைகய

உறுதிப்படுத்த முயற்சிக்ைின்றது, அவதசையம்
இழப்பின்

ைாரணம்

ைற்றும்

அளவில்

ைதிப்பீடு என்பது
அதிை

ைவனம்

கசலுத்துைின்றது
பதில் 4
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ஆய்வாளர்ைளுக்கு உரிைம் வழங்கும் அதிைாரி ஐஆர்டிஏ
பதில் 5
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ஒரு

புயல்

வானிகை

வசதார
ஆராய்ச்சித்

அதிை சாத்தியமுள்ளது.

ஈடுக்வைாரகை

ஆய்வு

துகறயிடைிருந்து

கசய்யும்வபாது,

அறிக்கை

வைாரப்பட

பதில் 6
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ஒரு

பாைிசியின்

தரப்பினரிடைிருந்து
வைாட்பாட்டின்

ைீ ழ்

வழங்ைப்பட்ட

ைீ ட்பதற்ைாை

ைீ ழ்

ைாப்பீடு

இழப்பிகன

ைாப்பீட்டாளர்

எடுத்துக்கைாள்ள முடியும்

மூன்றாம்

ைடன்பற்றுரிகை

கபறுபவரின்

உரிகைைகள

பதில் 7
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.

ஒரு

குைிப்பிட்ட

படாததால்

இழப்பு,

அதற்குரிய

பாலிேியின்

இழப்பீடு

ைீ ழ்

வழங்ை

ைாப்பளிக்ைப்

முடியாது

என

ைாப்பீட்டாளர் முடிகவடுத்தால், அத்தகைய விஷயங்ைள் குைித்த
முடிவு நீ திமன்ைத்தில் எடுக்ைப்படும்
சுயசதர்வு சைள்விைள்சைள்வி 1
இழப்பு அறிவிப்பு கசய்யப்பட வவண்டும் :
I.

இழப்பு நடந்த சரியான வநரத்தில்

II. 15 நாட்ைளுக்கு பிறகு

III. நியாயைாை முடிந்தவகர விகரவில்
IV. இழப்பிற்கு பிறகு எந்த வநரத்திலும்

சைள்வி 2
இழப்பு விசாரகணகய கசய்வது :
I. உரிைம் கபறாத ஆய்வாளர்

II. உரிைம் கபற்ற ைற்றும் தகுதியுள்ள ஆய்வாளர்
III. ைாப்பீடு பிரதிநிதி

IV. கபாறியியல் பட்டம் எந்த நபரும்
சைள்வி 3
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தனிநபர்

விபத்து

ஈடுக்வைாரல்ைளில், ________ - இன்

அறிக்கை

அவசியம்.

I. ஆய்வாளர்
II. டாக்டர்

III. ைாவல்துகற

IV. பிவரத விசாரகண கசயபவர்
சைள்வி 4
ைாப்புறுதி சட்டத்தின் ைீ ழ் ஈடுக்வைாரல் கதாகை _______ -ற்கு வைல்
இருந்தால் சுதந்திர ஆய்வாளர்ைள் வதகவ.
I. ரூ. 40,000
II. ரூ. 15,000

III. ரூ. 20,000
IV. ரூ. 25,000
சைள்வி 5
பயண

ைாப்பீடு

பாைிசிைள்

விஷயத்தில்

ைதிப்பீடு கசய்யப்படும் ஈடுக்வைாரல்ைகள
I. இந்திய ஆய்வாளர்ைள்

நாட்டின்

கவளிவய

ைதிப்பீடு கசய்பவர்ைள்:

II. இழப்பு நடந்த நாட்டின் உள்ளூர் ஆய்வாளர்ைள்
III. ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் கசாந்த ஊழியர்ைள்

IV. பாைிசியில் குறிப்பிடப்பட்ட ஈடுக்வைாரல் தீர்கவ முைவர்ைள்
சைள்வி 6
ஒரு தீ ஈடுக்வைாரல் வழக்ைில், தீயகணப்புத் துகறயினரிடைிருந்து
இருந்து அறிக்கை :

I. வதகவயில்கை

II. ைாப்பீடுப்கபறுபவரின் விருப்பப்படி
III. வதகவ

IV. வபாைீ ஸ் அறிக்கையின் பகுதியாை இருக்கும்
சைள்வி 7
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TAT என்றால் என்ன?

I. வநரம் ைற்றும் முகற
II. ஒரு ைாைம் வகர

III. வநரம் ைற்றும் அகை

IV. ைீ ள்வரு வநரம் (டர்ன்அரவுண்ட் வநரம்)
சைள்வி 8
இழப்பு

கதாகை

வழங்ைப்பட்ட

ைாப்பளிக்ைப்பட்ட கசாத்து

பிறகு,

அழிவுக்ைாப்பு

யாருக்கு கசாந்தைாைிறது:

அதாவது

I. ஆயவாளர்ைள

II. ைாப்பீடு கபற்றவர்
III. ைாப்பீட்டாளர்

IV. உள்ளூர் அதிைாரிைள்
சைள்வி 9

ைத்தியஸ்தம்

என்பது

______________

ஈடுக்வைாரல் தீர்வு கசயல்முகற ஆகும்.
I.

மூைம்

கசய்யப்படும்

சட்ட நீதிைன்றத்தில்

II. ஆய்வாளர்ைளின் குழு
III. சம்பந்தப்பட்ட

ைட்சிைள்

வதர்வு

கசய்த

ைத்தியஸ்தர்(ைள்)

மூைம்

IV. தன்னிச்கசயாை ைாப்பீட்டு நிறுவன ஊழியர்ைள் மூைம்
சைள்வி 10

ைடன்பற்றுரிகையுள்ள

(subrogation)

ைாப்பீட்டாளர்ைளுக்கு

இழப்பீகட யாரிடைிருந்து ைீ ட்டுப்கபற அனுைதியுள்ளது:
I. ைப்பல் நிறுவனங்ைளிடைிருந்து ைட்டுவை

II. ரயில்வவ ைற்றும் சாகை ஊர்திைள் ைட்டுவை
III. விைானம்
ைட்டுவை

ைற்றும்

துகறமுைப்

கபாறுப்பு

அதிைாரிைளிடம்
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IV. ைப்பல்

நிறுவனங்ைள், இரயில்வவக்ைள், சாகை

ஊர்திைள்,

விைானங்ைள், துகறமுைப் கபாறுப்பு அதிைாரிைளிடைிருந்து
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சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்
பதில் 1
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
இழப்பு

அறிவிப்பு

தரப்படவவண்டும்.

நியாயைாை

முடிந்தவகர

விகரவில்

பதில் 2
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
இழப்பு விசாரகண உரிைம் கபற்ற ைற்றும் தகுதியுள்ள ஆய்வாளர்
மூைம் கசய்யப்படுைிறது.
பதில் 3

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II.
தனிநபர்

அவசியம்

விபத்து

ஈடுக்வைாரல்ைளில்,

டாக்டரின்

அறிக்கை

பதில் 4
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ைாப்புறுதி சட்டத்தின் ைீ ழ் ஈடுக்வைாரல் கதாகை ரூ 20000-த்திற்கு
வைல் இருந்தால் சுதந்திர ஆய்வாளர்ைள் வதகவ.
பதில் 5
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
பயண

ைதிப்பீடு

ைாப்பீடு

பாைிசிைள்

கசய்யப்படும்

விஷயத்தில்

நாட்டின்

ஈடுக்வைாரல்ைகள

கவளிவய

பாைிசியில்
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குறிப்பிடப்பட்ட

ஈடுக்வைாரல்

கசய்வார்ைள்.

தீர்கவ

முைவர்ைள்

ைதிப்பீடு

பதில் 6
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
தீ

ஈடுக்வைாரல்

வழக்ைில்,

தீயகணப்புத்

இருந்து அறிக்கை வதகவப்படுைிறது.

துகறயினரிடைிருந்து

பதில் 7
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
TAT என்றால் ைீ ள்வரு வநரம் (டர்ன்அரவுண்ட் வநரம்)
பதில் 8
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
இழப்பு

கதாகை

வழங்ைப்பட்ட

ைாப்பளிக்ைப்பட்ட கசாத்து

பிறகு,

அழிவுக்ைாப்பு

அதாவது

ைாப்பீட்டாளருக்கு கசாந்தைாைிறது

பதில் 9
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III.
ைத்தியஸ்தம்

என்பது

ைத்தியஸ்தர்(ைள்)

சம்பந்தப்பட்ட

மூைம்

ைட்சிைள்

கசய்யப்படும்

வதர்வு

ஈடுக்வைாரல்

கசய்த

தீர்வு

கசயல்முகற ஆகும்.
பதில் 10
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV.
ைடன்பற்றுரிகையுள்ள

(subrogation)

நிறுவனங்ைள், இரயில்வவக்ைள், சாகை

ைாப்பீட்டாளர்ைள்

ைப்பல்

ஊர்திைள், விைானங்ைள்,
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துகறமுைப்

கபாறுப்பு

அதிைாரிைள்

வபான்வறாரிடைிருந்து

இழப்பிகன ைீ ட்டுப்கபற முடியும்.
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