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പഺഠം ഇന1
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുമഽഖം
ുമഽഖം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനതതവങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുും അത഻ീന്റ ഉത്ഭവീത്തക്കഽറ഻ചാണുും അത്
എങ്ങീന
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ
എന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുമഺണ്
ഈ
പഺഠത്ത഻ലഽള വത്.
അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഉണ്ടഺകഽന് ഒരഽ സുംഭവും മാലമഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എങ്ങീന സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ഽീവന്ഽും റ഻ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
ഉപകരണമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എങ്ങീന ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽീവന്ഽും നമഽക്ക് ഇവ഻ീട പഠ഻ക്കഺും.
പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.

ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് – ചര഻ന്ദ്തവഽും ഉത്ഭവവഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എങ്ങീനയഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്
റ഻ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ര഼ത഻കള്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് - റ഻ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ഉപകരണും
സമാഹത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ പക്

2

A.  ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന– ഇനചര഻ത്തവഽം ഇനഉത്ഭവവഽം
നമ്മള് ജ഼വ഻ക്കഽന്ത് അസ്ഥ഻രമഺയ ുലഺകത്തഺണ്. നമ്മള് തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വീയപ്പറ്റ഻
ുകള്ക്ക്കഺറഽണ്ട്:





ത഼വണ്ട഻കള് കാട്ട഻യ഻ട഻ക്കഽക;
മഽഴഽവന് സമാഹീത്തയഽും നശ഻പ്പ഻ക്കഽന് ന്ദ്പളയങ്ങള്;
നഺശനഷ്ടും വ഻തക്കഽന് ഭാകമ്പങ്ങള്;
അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ീചറഽപ്പക്കഺര് മര഻ക്കഽക

ച഻ത്തം 1: ഇനനമഽെഇ ഇനചഽറ്റും ഇനഉണ്ടഺകഽ് ഇനസംഭവങ്ങള്

എന്ത്ഽീകഺണ്ടഺണ് ഈ സുംഭവങ്ങള് നമ്മള഻ല് ഉത്കണ്ഠയഽും പര഻ന്ദ്ഭഺന്ത്഻യഽും സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത്?
i.

ഒന്ഺമതഺയ഻ ഇത്തരും സംഭവങ്ങള് ഇന ത്പവചനഺത഼തമഺണ്. ഒരഽ സുംഭവും
ഉണ്ടഺകഽീമന്് നമഽക്ക് മഽന്ഷകാട്ട഻ അറ഻യഺുനഺ ന്ദ്പവച഻ക്കഺുനഺ കഴ഻യഽീമക഻ല് നമ്മള്
അത഻ീന ുനര഻ടഺന് തയാറഺറഺയ഻ ഇര഻ക്കഽും.

ii.

രണ്ടഺമതഺയ഻, അത്തരും അത്പത഼ക്ഷ഻തവഽം ഇനഅത്പ഻യവഽമഺയ സുംഭവങ്ങള്
മ഻ക്കുപ്പഺഴഽും
ദഽുഃഖത്ത഻നഽം ഇന
സഺമ്പത്ത഻ക ഇന
നഷ്ടങ്ങൾെഽം ഇന
കഺരണമഺയ഻ത഼രഽം.

ആത്തരും സുംഭവങ്ങള് ബഺധ഻ക്കഽന് വയക്ത഻കീള സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ സമാഹത്ത഻ന്
പകഺള഻ത്തുത്തഺടഽും പരപര പ഻ന്ത്ഽണുയഺടഽും കാട഻ മഽുന്ഺട്ട് വരഺും.
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ആയ഻രക്കണക്ക഻ന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മഽണ്പഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന് ആശയും പ഻റവ഻ീയടഽത്തത്.
എന്഻ട്ട് ുപഺലഽും, ഇന്് നമ്മള് അറ഻യഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ന് രണ്ുടഺ മാുന്ഺ
നാറ്റഺണ്ടഽകളുീട പഴക്കുമയഽള വു.
1. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനചര഻ത്തം
3000 ബ഻സ഻ മഽതല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് മറ്റ് പല ര഼ത഻കള഻ല് ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്ഺണ്
അറ഻വ്. വ഻വ഻ധ സുംകഺരങ്ങള഻ല്പ്ീപ്പട്ടവര് വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മഽണ്പ് തീന് അവരഽീടയ഻ീടയ഻ല്
പക഻ട഼ീന്റയഽും പാള഻ുംഗ഻ീന്റയഽും സ഻ദ്ധഺന്ത്ും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ുപഺരഽന്ഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ. ഈ
സ഻ദ്ധഺന്ത്ും നത് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ന്ദ്പുയഺഗ഻കമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ചാണ഻രഽന്ീതന്് നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
2. കഺലഺകഺലങ്ങള഻ീല ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇന
കച്ചവടെഺര്

ബറാച്ച഻ീലയഽം ഇന
സാറത്ത഻ീലയഽം ഇന
കച്ചവടെഺര്
ത്ഗ഼െഽകഺര്

ുറഺ്സ഻ീല ഇന
ന഻വഺസ഻കള് ഇന
(ഇന്ഹഺബ഻റ്റെഇ ഇന
്ത് ഇനുറഺ്സ്ഡ)
ൂചന഼സ്ഡ ഇന
കച്ചവടെഺര്

തങ്ങളുീട ചരക്ക് നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ുമഺഷണും ുപഺകഽകുയഺ
ീചയാറുകയഺീണക഻ല്
ുലഺണ്
എഴഽത഻
തള വുന്ത഻നഺയ഻
പല഻ശക്കഺരന് ഒരഽ അധ഻ക തഽക നല്ത്കഽന് എന്ദ്ഗ഻ീമന്റുകള്
ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇനകച്ചവടെഺര്െഇ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ. ഇത്
‘ുബഺട്ടുംനറ഻ ുലഺണഽകള്’ എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പട്ട഻രഽന്ത്. ഈ
എന്ദ്ഗ഻ീമന്റുകള് ന്ദ്പകഺരും, കപ്പല് യഺന്ദ്ത പാര്ത്ത഻യഺക്ക഻
സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻ ലക്ഷയ്സ്ഥഺനത്ത് എത്ത഻യത഻നഽുശഷും കപ്പല഻ീന്റ
അഥവഺ ചരക്ക഻ീന്റ സഽരക്ഷയ്ക്ക്ക് എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ുലഺണ്
ത഻ര഻ചാണടചാണഺല് മത഻.
ഇന്ത്യയ഻ല് ന഻ന്ഽും
ന്ദ്ശ഼ലകയ഻ുലക്കഽും ഈജ഻പ്ത഻ുലക്കഽും
ന്ദ്ഗ഼സ഻ുലക്കഽും കപ്പല് ുപഺയ഻രഽന്ത഻ന്  ഇന ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇന
കച്ചവടെഺരഽീട ഇന
അുത
ര഼ത഻
തീന്യഺണ്
ബറാച്ച഻ീലയഽം ഇന സാറത്ത഻ീലയഽം ഇന കച്ചവടെഺര്
പ഻ന്ത്ഽടര്ന്് വന്഻രഽന്ത്.
7-ംും നാറ്റഺണ്ട഻ീന്റ ഒടഽവ഻ല് ത്ഗ഼െഽകഺര് മരണീപ്പടഽന്
വയക്ത഻കളുീട
ശവസുംക്കഺരത്ത഻നഽും
അവരഽീട
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങീള
പര഻പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽമഺയ഻
സഹകരണ
സുംഘങ്ങള് രാപ഼കര഻ചാണ഻രഽന്ഽ. ഇംഗ്ലണ്ട഻ീല ഇന ീസൌഹിദ ഇന
കാട്ട്യൂട്ട്ഺയ്മ ഇന
സംഘങ്ങളും ഇന
(ീത്ൈണ്ല഻ ഇന
ീസഺൂസറ്റ഻സ്ഡ ഇന ്ത് ഇന ഇംഗ്ലണ്ടഇ)
ഇതഽുപഺീല
രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടവയഺയ഻രഽന്ഽ.
ചരക്ക് ത഻രക്കര഻ക്കീപ്പടഽന്ത് വഴ഻യഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടത്ത഻ീന്റ
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ുതഺത഻ലഽള വ നഷ്ടും ചരക്ക഻ീന്റ ഉടമസ്ഥനഽും (അവര്ക്ക്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ നഷ്ടും ഉണ്ടഺയ഻ട്ട഻ീലലക഻ല്ത്ുപഺലഽും)
തഺങ്ങണും,
ുറഺ്സ഻ീല ഇന
ന഻വഺസ഻കള് ഇന
(ഇന്ഹഺബ഻റ്റെഇ ഇന്ത് ഇനുറഺ്സ്ഡ) ൂകീകഺണ്ട഻രഽന്ത്
ഈ ര഼ത഻യഺണ്.
പഽരഺതന കഺലഘട്ടങ്ങള഻ല് ൂചന഼സ്ഡ ഇന കച്ചവടെഺര് ഇന
തങ്ങളുീട ചരക്ക് വ഻വ഻ധ ുബഺട്ടുകള഻ുലഺ കപ്പലഽകള഻ുലഺ ആണ്
അപകടസഺദ്ധയതയഽള വ നദ഻കള഻ലാീട അയചാണ഻രഽന്ത്. നീതക഻ലഽും
ഒരഽ ുബഺട്ട഻ന് നഺശും ഉണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ല് ഭഺഗ഻കമഺയ
നഺശനഷ്ടും മഺന്ദ്തുമ ഉണ്ടഺവഽകയഽള വു അലലഺീത പാര്ണമഺയ
നഺശും സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വര഻കയ഻ലല എന്തഺയ഻രഽന്ഽ അവരഽീട
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ആശയും. അങ്ങീന നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുതഺത് കഽറയഽും.
3. ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനുധഽന഻ക ഇനസ഻ത്റഺത്ലങ്ങള്
ഇന്ത്യയ഻ീല കാട്ടുകഽടഽുംബ സണ്ന്ദ്പദഺയത്ത഻ലഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ തതവും ന്ദ്പത഻ഫല഻ചാണ്
കണ്ട഻രഽന്ത്, അതഺണ് എക്കഺലീത്തയഽും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ നറ്റവഽും മ഻കചാണ രാപും.
കഽടഽുംബത്ത഻ീല ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട മരണും മാലമഽണ്ടഺകഽന് ദഽഃഖങ്ങളുും നഷ്ടങ്ങളുും
കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങളുും പക഻ടഽകയഽും അങ്ങീന
കഽടഽുംബത്ത഻ീല ഓുരഺ
അുംഗങ്ങളുും സഽരക്ഷ഻തരഺീണന്് അവര്ക്ക് സവയും ുതഺന്ഽകയഽും ീചയാറുും.
ആധഽന഻കയഽഗത്ത഻ൽ കാട്ടുകഽടഽുംബ സണ്ന്ദ്പദഺയും ഇലലഺതഺവഽകയഽും അണഽകഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ
വരഽകയഽും ീചയ്ക്തുതഺീട ന഻തയജ഼വ഻തത്ത഻ീല ുേശങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻ഹഺരമഺയ
ഒരഽ
സഽരക്ഷഺകവചത്ത഻ീന്റ
ആവശയും അന഻വഺശയമഺയ഻. ഇതഺണ് ഓുരഺ വയക്ത഻യഽീടയഽും
ജ഼വ഻തത്ത഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയും എന്ത്ഺീണന്ത഻ുലക്ക് വ഻രള് ചാണ്ടഽന്ത്.
i.

ii.

ുലഺയ്്സ്ഡ: ഇന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ ആധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ുവരഽകളുീട ഉറവ഻ടും ലണ്ടന഻ീല ുലഺയ്ക്്സ് ുകഺഫ഻ ീഹിസ഻ലഺണ്.
കചാണവടക്കഺര്, ഇവ഻ീട ഒത്തഽകാടഽകയഽും, കപ്പല഻ല്
ീകഺണ്ടഽുപഺകഽും വഴ഻ കടല഻ല്
വചാണ് ചരക്കഽകള്ക്ക്ക് ഉണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടും പക഻ടഺന് പരപ്സരും സമ്മത഻ക്കഽും.
അത്തരും നഺശനഷ്ടങ്ങള് ീപഺതഽുവ കടലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട നഺശനഷ്ടങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽും
അതഺയത് ഉള്ക്ക്കടല഻ല് വചാണ് ചരക്ക് ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഽക അഥവഺ കടല഻ീല ുമഺശും
കഺലഺവസ്ഥ മാലും ചരക്ക഻ന് ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽക അഥവഺ കപ്പല് മഽങ്ങഽക.
1706-ല് ലണ്ടന഻ല് രാപ഼കര഻ചാണ അമ഻െബ഻ള് ഇന ീസഺൂസറ്റ഻ ഇന ുൈഺര് ഇന
ീപര്പ്പച്ചല് ഇന അഷവറന്സ഻ീനയഺണ് ുലഺകത്ത഻ീല ആദയീത്ത ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്ത്.

4. ഇനഇത്ല യ഻ീല ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനചര഻ത്തം
a) ഇത്ല : 1800-ീന്റ തഽടക്കത്ത഻ല് വ഻ുദശ കമ്പന഻യഽീട നജന്ഷസ഻കള് ീമൂറന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ആരുംഭ഻ചാണത഻ലാീടയഺണ് ആധഽന഻ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ഇന്ത്യയ഻ല് തഽടങ്ങ഻യത്.
ദ഻ ഇന
്റ഻യെല് ഇന
ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കമ്പന഻ ഇനല഻മ഻റ്റ്
ൂത്ടറ്റല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനകമ്പന഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ്
ുബഺംീബ ഇന മ ാച്ചല് ഇന
അഷവറന്സ്ഡ ഇന
ീസഺൂസറ്റ഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ്
നഺഷണല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ക്഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ്

ഇുംഗ്ല഼ഷ് കമ്പന഻ രാപ഼കര഻ചാണ
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻

ഇന്ത്യയ഻ീല

ആദയീത്ത

ഇന്ത്യയ഻ല് ആദയമഺയ഻ രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ട ുനഺണ് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറണ്സ്
ആദയീത്ത ഇന്ത്യന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
മഽുംൂബയ഻ലഺണ് ഇത് രാപ഼കര഻ചാണത്

കമ്പന഻.

1870-ല്

ഇന്ത്യയ഻ീല നറ്റവഽും പഴക്കുമറ഻യ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻.
1906-ലഺണ്
ഇത്
രാപ഼കര഻ചാണത്.
ഇത്
ഇുപ്പഺഴഽും
ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.
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നാറ്റഺണ്ട഻ീന്റ തഽടക്കത്ത഻ല് സവുദശ഻ ന്ദ്പസ്ഥഺനത്ത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ മറ്റ് അുനകും ഇന്ത്യന്
കമ്പന഻കള് പ഻ന്഼ട് രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
1912-ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കമ്പന഼സ്ഡ ഇന ുകടഽം ഇന ീത്പഺവ഻ഡെഇ ഇന ൈണ്ടഇ ഇന ുകടഽം പഺസഺക്ക഻. 1912-ീല ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഼സ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ന഻രക്ക് പട്ട഻കകളുും കമ്പന഻കളുീട
കഺലഺകഺലങ്ങള഻ലഽള വ വ഻ലയ഻രഽത്തലഽകളുും
ഒരഽ ആ്ചയഽറ഻ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്തണീമന്്
ന഻ര്ബധപ്മഺക്ക഻. എക഻ല് ുപഺലഽും ഇന്ത്യന് കമ്പന഻കളുും വ഻ുദശ കമ്പന഻കളുും തമ്മ഻ലഽള വ
വ഻ുവചനവഽും അന്ത്രവഽും തഽടര്ന്ഽീകഺണ്ട഻രഽന്ഽ.
ഇന്ത്യയ഻ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 1938- ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട്
വന്ഽ. ഈ ആക്ട് കഺലഺകഺലങ്ങള഻ല് ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻ ഇുപ്പഺഴഽും ന്ദ്പഺബലത്ത഻ല്
തഽടര്ന്ഽീകഺണ്ട് ുപഺകഽന്ഽ. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ചട്ടന്ദ്പകഺരും ഗവീമന്റ് കുന്ദ്ടഺളര്
ഓഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ന഻യമ഻ചാണു
b) ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുദശ഼യവ കരണം: 1956 ീസപ്തുംബര് 1-ന് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് ുദശ഼യവത്കര഻ക്കഽകയഽും ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ുകഺര്പ്പുറഷന് ഇന ്ത് ഇന ഇത്ല  ഇന (എല്ഐസ഻) ന഻ലവ഻ല് വരഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ.
ആസമയത്ത് ഇന്ത്യയ഻ല് 170 കമ്പന഻കളുും 75 ീന്ദ്പഺവ഻ഡന്റ് ഫണ്ട് ീസഺൂസറ്റ഻കളുും
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന്
ീചയാറുന്ഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ. 1956 മഽതല് 1999 വീര
ഇന്ത്യയ഻ീല
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന്
എല്ത്ഐസ഻യഽീട
മഺന്ദ്തും
കഽത്തകയഺയ഻രഽന്ഽ.
c) ുനഺണ്-ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുദശ഼യവ കരണം: 1972-ല് ജനറല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് നഺഷണൂലുസഷന് ആക്ട് (ജ഻എബ഻എന്ഷഎ) ന഻ലവ഻ല്
വന്ുതഺീട, ുനഺണ്-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും ുദശ഼യവത്കര഻ക്കീപ്പടഽകയഽും ജ്നറല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺര്പ്പുറഷന് ഇന ്ത് ഇന ഇത്ല യഽം ഇന (ജ്഻ഐസ഻യഽം) ഇന
അത഻ീെ ഇനനഺല് ഇനഉപവ഻ഭഺഗങ്ങളും രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു. ആസമയത്ത് ഇന്ത്യയ഻ല്
ുനഺണ്-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ല് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ചാണു വന്഻രഽന് 106 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻കള് നക഼കര഻ചാണ് ജ഻എസ഻ ഓഫ് ഇന്ത്യയഽീട നഺല് ഉപവ഻ഭഺഗങ്ങള് ഉണ്ടഺക്ക഻.
d) മല്ുഹഺത്ത ഇന കമിറ഻റ്റ഻ ഇന ുെഇ ഇന ഐുര്ഡ഻എ: 1993-ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലയ഻ീല മത്സരഘടകും വ഼ണ്ടഽും ന്ദ്പഺുയഺഗയത്ത഻ല് ീകഺണ്ടഽവരഽന്ത് ഉള്ക്പ്പീട
വ഻കസന മഺറ്റങ്ങള് ശഽപഺര്ശ ീചയാറുന്ത഻നഽും ഈ ുമഖലയഽീട പരയുവഷണത്ത഻നഽമഺയ഻
മല്ത്ുഹഺന്ദ്ത കമ്മ഻റ്റ഻ രാപ഼കര഻ചാണു. 1994-ല് കമ്മ഻റ്റ഻ അവരഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സമര്പ്പ഻ചാണു.
1997-ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അുതഺറ഻റ്റ഻ (ഐആര്എ) രാപ഼കര഻ചാണു. 1999-ല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്റ് ീഡവലപ്ീമന്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻ ആക്ട് (ഐആര്ഡ഻എ)
പഺസഺക്ക഻യത഻ീന തഽടര്ന്് 2000 നന്ദ്പ഻ല഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലീയയഽും ുനഺണ്ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലീയയഽും
ഒരഽമ഻ചാണ്
ന഻യമവ഻ുധയമഺയ഻
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ഽത഻നഺയ഻
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ീറഗഽുലറ്ററ഻ ഇന
ുെഇ ഇന
ീഡവലപ്ീമെഇ ഇനഅുതഺറ഻റ്റ഻ ഇന(ഐുര്ഡ഻എ) രാപ഼കര഻ചാണു.
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5. ഇനഇ്ീത്ത ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുമഖല
ഇന്ത്യയ഻ല് ഇുപ്പഺള് 24 ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ട്, അത഻ീന്റ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽള്
a) ീപഺതഽുമഖല സ്ഥഺപനമഺയ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ.
b) കാടഺീത സവകഺരയ ുമഖലയ഻ല് 23 ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കളുണ്ട്.
c) ഇന്ത്യഺ ഗവീണന്റ഻ീന്റ ക഼ഴ഻ലഽള വ ുപഺസ്റ്റല് ഡ഻പ്പഺര്ീ്്മന്റ് ുപഺസ്റ്റല് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് ുപര഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് ീചയാറുന്ഽണ്ട്,
പുക്ഷ ഇത് ീറഗഽുലറ്ററഽീട അധ഻കഺരപര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്തലല.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഇന്ത്യയ഻ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്
സുംഘടന?
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അുതഺറ഻റ്റ഻ ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്റ് ീഡവലപ്ീമന്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ജനറല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ
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B. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനത്പവര്ത്ത഻െഽ്
വതഽവ഻ീന്റ
ഉടമസ്ഥഺവകഺശ
തതവമഺണ്
ആധഽന഻ക
ീകഺടഽക്കല്ത്വഺങ്ങലഽകള്
അട഻സ്ഥഺനഘടകും.
ച഻ല
സുംഭവവ഻കഺസും
ന഻മ഻ത്തും
ഒരഽ
വതഽവ഻ീന്റ
മാലും
നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ല്
(നഺശനഷ്ടുമഺ
ുകടഽപഺടഽമാലുമഺ),
വതഽവ഻ീന്റ
ഉടമസ്ഥന്
സഺമ്പത്ത഻കനഷ്ടും സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും സമഺനമഺയ വതഽക്കളുീട ഉടമകള്
ഒത്ത് ുചര്ന്് ീചറ഻യ തഽക നല്ത്ക഻ ഒരഽ ീപഺതഽ ഫണ്ട് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ആ തഽക
ഉപുയഺഗ഻ചാണ് നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽന് വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഺും.
ചഽരഽക്കത്ത഻ല് ച഻ല സഺമ്പത്ത഻കനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽന് സഺദ്ധയതയഽും അത഻ീന്റ പര഻ണ഻തഫലങ്ങളുും
ഒരഽ വയക്ത഻ ന഻ന്ഽും അുനകും ആളുകള഻ുലക്ക്
ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
ന഻ര്വചനം
ഇന്ഷവറന്സ് എന്ത് കഺലങ്ങളഺയ഻ ഓുരഺ തരത്ത഻ലഽള വ റ഻ക഻ീന അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന്
സഺദ്ധയയഽള വ കഽുറ വയക്ത഻കീള ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻ അത഻ല് നഺശനഷ്ടും അനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന്
ഭഺഗയുദഺഷ഻കളുീട ബഺദ്ധയത പക഻ടഽന്ത഻ന് ഇന്ഷവറണ്സ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഒരഽ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്.

ച഻ത്തം ഇന2 ഇന: ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനത്പവര്ത്ത഻െഽ്

എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ച഻ല സുംശയങ്ങള് എുപ്പഺഴഽും ബഺക്ക഻ ന഻ല്ത്ക്കഽും
i.

അത്തരും ഒരഽ ീപഺതഽഫണ്ട് സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻ന് ആളുകള് അവര് അദ്ധവഺന഻ചാണ്
ഉണ്ടഺക്ക഻യ പണും നല്ത്കഽുമഺ?
ii.
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കഺരയത്ത഻ന് തീന് തങ്ങള് നല്ത്ക഻യ പണും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽണ്ീടന്്
അവീരങ്ങീന വ഻ശവസ഻ക്കഽും?
iii.
തങ്ങള് വളീര കാടഽതലഺുണഺ കഽറചാണഺുണഺ നല്ത്കഽന്ീതന്് അവര്ക്ക് എങ്ങീന
അറ഻യഺന് കഴ഻യഽും?
ത഼ര്ചാണയഺയഽും
സമാഹത്ത഻ീല
ആളുകീള
സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ്
അത്തരും
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകള്
നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന്
ആീരക഻ലഽീമഺീക്ക
മഽന്ഷൂകീയടഽക്കണും.
ആ
‘ആീരക഻ലഽമഺണ്’
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‘ഇന്ഷഷവറണ്സ്’ എന്് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്, ഇന്ഷഷവറര് ഓുരഺ വയക്ത഻കളുും നല്ത്കഽന് പണും
ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ഒരഽ പാള് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽും നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന് വയക്ത഻കള്ക്ക്ക്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ഇത഻ല് ന഻ന്ഽും നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ഒരഽ ഇന്ഷഷവറര് വയക്ത഻കളുീടയഽും
അതയഺവശയമഺണ്.

സമാഹത്ത഻ീന്റയഽും

വ഻ശവഺസും

ുനട഻ീയടഽുക്കണ്ടത്

1. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനത്പവര്ത്ത഻െഽ്
a) ആദയമഺയ഻, വതഽവ഻ന് സഺമ്പത്ത഻ക മാലയമഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണും. വസ്ഡതഽ:
i. ീഭൌത഼കമഺകഺം (കഺറ് അഥവഺ ീകട്ട഻ടും) അീലലക഻ല്
ii. ീഭൌത഼കമലലഺത്തതഽമഺകഺം (സല്ത്ുപ്പര്) അീലലക഻ല്
iii. വ ക്ത഻ഗതവഽമഺകഺം (ഒരഺളുീട കണുകളുും, ൂകകഺലഽകളുും മറ്റ്
ശര഼രഭഺഗങ്ങളുും)
b) ച഻ല സുംഭവും ന഻മ഻ത്തും വതഽവ഻ന് അത഻ീന്റ മാലയും നഷ്ടീപ്പുട്ടക്കഺും. ഇത഻ീനയഺണ്
റ഻ക് എന്് പറയഽന്ത്. റ഻ക഻ന് കഺരണമഺയ സുംഭവീത്തയഺണ് നഺശത്ത഻ീെ ഇന
ുഹതഽ ഇന(ീപര഻ൾസ്ഡ) എന്് പറയഽന്ത്.
c) പാള഻ംഗ് എന്് അറ഻യീപ്പടഽന് ഒരഽ തതവമഽണ്ട്. അുനകും വയക്ത഻കള഻ല് ന഻ന്ഽും
ുശഖര഻ക്കഽന് പണമഺണ് (അതഺയത് ന്ദ്പ഼മ഻യും) ഇത഻ലഽള വത്. ഈ ആളുകള് ഒുര
തരത്ത഻ലഽള വ റ഻കഽകീള അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വവരഺണ്.
d) നഺശനഷ്ടം ബഺധ഻ക്കഽന്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽക.

ആളുകള്ക്ക്ക്

ഈ

ഫണ്ട഻ീന്റ

പാള഻ല്

ന഻ന്ഺണ്

e) ഈ
തരത്ത഻ല്
ഫണ്ട്
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും
(പാള്
ീചയാറുകയഽും)
നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന്വര്ക്ക്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
നല്ത്കഽകയഽും
ീചയാറുന്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
നടത്തഽന്ത഻നഽള വ സ്ഥഺപനീത്തയഺണ് ഇന്ഷവറര് എന്് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്.
f)

ഈ ക഼മ഻ല് പീകടഽക്കഺന് തഺത്പരയമഽള വ ഓുരഺ വയക്ത഻കളുമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറര് ഒരഽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ല് നര്ീപ്പടഽും.
ഇത഻ല് പീകടഽക്കഽന്വീര
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ (ഇന്ഷഷവര്ഡ്) എന്് അറ഻യീപ്പടഽും.

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനബഺത്റ തകള് ഇനകഽറയ്െഽം
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സുംഭവവ഻കഺസും മാലും ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടും, ീചലവ്, ൂവകലയും
എന്഻വയഺണ് റ഻ക഻ീന്റ ബഺദ്ധയത എന്ത് ീകഺണ്ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.
ച഻ത്തം ഇന3: ഇനഒരഺൾെഇ ഇനചഽുമുെണ്ട഻ ഇനവരഽ് ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്റ തകള്
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ഒരഺള്ക്ക്ക് രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ
ീസെെറ഻യഽം

റ഻ക്

ബഺദ്ധയതകളഺണഽള വത്

–

ൂത്പമറ഻യഽം ഇന ഇന

a) ൂത്പമറ഻ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്റ ത
ൂത്പമറ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ബഺത്റ തയ഻ല്
റ഻ക഻ന്
കഺരണമഺയ
സുംശഽദ്ധ
സുംഭവവ഻കഺസും മാലും
വ഼ട്ടുസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്ക് (വയവസഺയ സ്ഥഺപനത്ത഻ന്) ഉണ്ടഺയ
യഥഺര്ത്ഥ നഺശനഷ്ടമഺണ് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്
ഉദഺഹരണം
അഗ്ന഻ബഺധ മാലും ഒരഽ വയവസഺയശഺല കത്ത഻നശ഻ക്കഽണ്ുപഺള്, നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺയ അഥവഺ
ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ചാണ ചരക്ക഻ീന്റ യഥഺര്ത്ഥ മാലയും കണക്കഺക്കഽകയഽും നഺശനഷ്ടും ബഺധ഻ചാണ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറഺും
ഒരഽ വയക്ത഻ ഹിദയശന്ദ്തന്ദ്ക഻യക്ക് വ഻ുധയനഺകഽണ്ുപഺള്, അത഻ന്ീറ
എന്ദ്തയഺീണന്് അറ഻യഺന് കഴ഻യഽും അത് നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്കഽും.

ീചലവ്

ഇത് കാടഺീത ച഻ല ുനര഻ട്ടലലഺതയഽള വ നഷ്ടങ്ങളുും ഉണ്ടഺുയക്കഺും.
ഉദഺഹരണം
അഗ്ന഻ബഺധമാലും ബ഻സ഻നസിന് ന്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കഺീത വര഻കയഽും അത് ലഺഭും
കഽറയഽന്ത഻ന് കഺരണമഺകഽകയഽും ീചയാറുും, അത഻ന്ീറ മാലയും കണക്കഺക്കഽകയഽും നഺശനഷ്ട
ബഺധ഻തനഺയ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്കഽകയഽും ീചയാറഺും.
b) ീസെെറ഻ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്റ ത
അത്തരും
ഒരഽ
സുംഭവും
ഉണ്ടഺയ഻ട്ട഻ീലലന്ഽും
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽള വ
നഷ്ടവഽും
ഉണ്ടഺയ഻ട്ട഻ീലലന്് സകല്പ്പ഻ക്കഽക. നഺശനഷ്ടീത്ത അഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന്വര്ക്ക്
യഺീതഺരഽ
ബഺദ്ധയതയഽും
ചഽമുത്തണ്ട
എന്്
ഇത്
അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ഽണ്ുടഺ?
ഉത്തരീമീന്ത്ന്ഺല് ഒരഺള് ൂന്ദ്പമറ഻ ബഺദ്ധയത കാടഺീത ീസക്കന്ററ഻ ബഺദ്ധയതയഽും
ചഽമുക്കണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്.
നഺശനഷ്ടഺവസ്ഥീയ അഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്കണ്ട഻ വരഽക എന് കഺരണത്തഺല് ഒരഽ വയക്ത഻
സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകളുും ീചലവഽകളുമഺണ്  ഇനീസെെറ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന
ബഺത്റ തയ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്. അത്തരും ഒരഽ അവസ്ഥ ഉണ്ടഺയ഻ീലലക഻ല്
ുപഺലഽും ഇത്തരും ബഺദ്ധയതകള് തഺുങ്ങണ്ടതഺയ഻ വരഽും.
10

അത്തരും ച഻ല ബഺദ്ധയതകീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും:
i.

ഒന്ഺമതഺയ഻ ഭയവഽും ഉ കണ്ഠയഽം ഇന മാലമഽണ്ടഺകഽ് ഇന ശര഼ര഻കവഽം ഇന
മഺനസ഻കവഽമഺയ ഇന പ഻ര഻മഽറഽെം. ഓുരഺ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും വയതയത
ഉത്കണ്ഠയഺയ഻ര഻ക്കഽമഽള വത് പുക്ഷ അത് പ഻ര഻മഽറഽക്കും സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽും ഒരഽ
വയക്ത഻യഽീട ൂസവരയജ഼വ഻തീത്ത ബഺധ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും

രണ്ടഺമതഺയ഻,
നഺശനഷ്ടം ഇന
ഉണ്ടഺകഽകുയഺ ഇന
ഇലലുയഺ ഇന
എ് ഇന
കഺര ത്ത഻ല് ഇന ന഻ശ്ചയമ഻ീലലങ്ക഻ല്, അത്തരും സുംഭവവ഻കഺസും ഉണ്ടഺയഺല്
അത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ കഽറചാണ് തഽക കരഽത഻ ീവയ്ക്ക്കഽക എന്തഺണ് നറ്റവഽും
അനഽുയഺജയമഺയ കഺരയും. അത്തരും ഫണ്ടഽകള് സാക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീചലവഽകളുണ്ട്,
അത്തരും ഫണ്ടഽകള് ീരഺക്കും പണമഺയ഻ ീവയ്ക്ക്കഽന്തഽവഴ഻ അത഻ല് ന഻ന്ഽും
കഺരയമഺയ വരഽമഺനവഽും ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
റ഻ക് ഇന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത് വഴ഻, ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺന് കഴ഻യഽും,
കരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫണ്ടഽകള് ഇന്ഷീവസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത് സവന്ത്ും ബ഻സ഻നസിന്
ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീകഺണ്ട് ുപഺകഽവഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും.
ii.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ീസക്കന്ററ഻ റ഻ക് ബഺദ്ധയത?
I. ബ഻സ഻നസിന് ഇന്ററപ്ഷന് ീചലവ്
II. ുകടഽസുംഭവ഻ചാണ ചരക്ക഻ീന്റ വ഻ല
III. ഭഺവ഻യ഻ല് ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ത഼ന്ദ്വമഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ കരഽതല്പ്ധനും
സാക്ഷ഻ക്കഽക.
IV. ഹിദയഺഘഺതും മാലമഽണ്ടഺകഽന് ആശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
C.

റ഻സ്ഡക ഇനൂകകഺര ം ഇനീചയ്യു്ത഻നഽള്ള ഇനര഼ത഻കള്

ഒരഺള് ന഻ങ്ങുളഺട് ുചഺദ഻ുചാണക്കഺവഽന് മീറ്റഺരഽ ുചഺദയമഺണ്, എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ
റ഻കഽകള്ക്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ പര഻ഹഺരമഺുണഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്. ഉത്തരും ‘അലല’.
വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് അവരഽീട റ഻ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺവഽന് ഒരഽ ര഼ത഻
മഺന്ദ്തമഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്. ഇവ഻ീട അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ റ഻കഽകള് അവര്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ക്ക് ൂകമഺറഽന്ഽ. ഇത് കാടഺീത റ഻ക഻ീന ൂകകഺരയും ീചയാറഺന് മറ്റ്
ച഻ല ര഼ത഻കള് കാട഻യഽണ്ട്, അത് തഺീഴ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
1. റ഻സ്ഡക ഇനഒഴ഻വഺെല് (Risk avoidance)

നഷ്ടസഺദ്ധയയഽള വ
അവസ്ഥയ഻ല്
ന഻ന്ഽും
ഒഴ഻ഞ്ഞഽമഺറ഻
ന഻ന്്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് റ഻ക് ഒഴ഻വഺക്കല് എന്് പറയഽന്ത്. അങ്ങീന
റ഻ക് സഺദ്ധയതയഽള വ, വയക്ത഻കള്, ന്ദ്പവിത്ത഻കള് എന്഻വ ഒഴ഻വഺക്കഽും.

റ഻ക഻ീന
ഒരഽ വയക്ത഻

ഉദഺഹരണം
i. ച഻ലര് ഉത്പഺദനവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട റ഻ക് ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഉത്പഺദ഻പ്പ഻ക്കഺനഺയ഻
മീറ്റഺര്ീക്കക഻ലഽും ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ന് നല്ത്കഽും.
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ii.
ച഻ലര് അപകടും ഉണ്ടഺകഽീമന്് ഭയന്് വ഼ട്ട഻ല് ന഻ന്് തീന് പഽറത്ത് ുപഺകഺറ഻ലല അഥവഺ
അസഽഖും പ഻ട഻ീപ്പടഽീമന്് കരഽത഻ യഺന്ദ്ത തീന് ഒഴ഻വഺക്കഽും.
പുക്ഷ റ഻ക് ൂകക്കഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന് റ഻ക് ഒഴ഻വഺക്കഽക എന്ത് ഒരഽ നലല ര഼ത഻യലല.
ച഻ല
റ഻കഽള വ ന്ദ്പവിത്ത഻കള് എടഽത്തഺല് മഺന്ദ്തുമ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും സമാഹത്ത഻നഽും
ഉന്ത഻യഽണ്ടഺകഽും.
അത്തും
ന്ദ്പവിത്തകള്
ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത്
വഴ഻
സമാഹത്ത഻നഽും
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും അത്തരും റ഻ക് എടഽത്തഺല് ലഭ഻ുചാണക്കഺവഽന് ഗഽണങ്ങള് നഷ്ടീപ്പടഽും.
2. റ഻സ്ഡക ഇനന഻ലന഻ര്ത്തഽക

റ഻ക഻ീന സവയും ൂകകഺരയും ീചയാറഺന് ന്ദ്ശമ഻ക്കഽകയഽും അങ്ങീന റ഻ക഻ീനയഽും അത഻ീന്റ
പര഻ണ഻തഫലീത്തയഽും ുനര഻ടഺന് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക. ഇത഻ീന ീസല്ത്ഫ്ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് പറയഽും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയവസഺയസ്ഥഺപനും അത഻ീന്റ ുശഷ഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ അനഽഭവത്ത഻ീന്റ ീവള഻ചാണത്ത഻ല്
റ഻ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ീന്റ ഭഺഗമഺയ഻ ഒരഽ പര഻ധ഻ വീര ീചറ഻യ നഷ്ടങ്ങള് സഹ഻ക്കഺന്
തയാറഺറഺകഽും.
3. റ഻സ്ഡക഻ീെ ഇനുതഺ

 ഇനകഽറയ്െഽകയഽം ഇനന഻യത്ത്ല഻െഽകയഽം ഇനീചയ്യുക ഇന

റ഻ക് ഒഴ഻വഺക്കഽന്തഽമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയാറുണ്ുപഺൽള് ഇത് വളീര ന്ദ്പസക്തവഽും
ന്ദ്പുയഺഗ഻കവഽമഺയ മഺര്ഗമഺണ്. ഇത് ീകഺണ്ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത് നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത അഥവഺ നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയഺല് തീന് അത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വത കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻
ന്ദ്കമങ്ങള് എടഽക്കഽക എന്തഺണ്.
ത്പധഺീപ്പട്ട്യൂട്ട്
നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത കഽറയ്ക്ക്കഽന് നടപട഻ീയ ‘നഺശനഷ്ടം ഇന തടയഽക’
എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്. നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വത കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ീയ
‘നഺശനഷ്ട ഇനുതഺ  ഇനകഽറയ്െഽക’ എന്ഽമഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്.
തഺീഴ
,ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽകയഽും ീചയാറഺും:

മഺര്ഗങ്ങള഻ലാീട

റ഻ക഻ീന്റ

ുതഺത്

കഽറയ്ക്ക്കഽകയഽും

a) അറ഻വഽം ഇനപര഻ശ഼ലനവഽം, അതഺയത് ജ഼വനക്കഺര്ക്കഺയ഻ സ്ഥ഻രമഺയ഻ ‚ഫയല്
ന്ദ്ഡ഻ലല഻ുംഗ്‛ നടത്തഽക, ൂന്ദ്ഡവര്മഺര്ക്കഽും ുഫഺര്ക്ക് ല഻റ് ഓറ്റ് ഓപ്പുററ്റര്മഺര്ക്കഽും
മത഻യഺയ പര഻ശ഼ലനും ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടന്് ഉറപ്പഺക്കഽക, ീഹല്ത്ീമറ്റുും സ഼റ്റ് ീബല്ത്റ്റുും
ധര഻ക്കഽക, തഽടങ്ങ഻യവ.
ക്കാള഻ല് കഽട്ട഻കള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല് ജക് ഫഽഡ് ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ േഺസിന് എടഽക്കഽക
എന്തണ് ഇത഻നഽള വ ഉദഺഹരണും.
b) പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഇന മഺറ്റങ്ങള് ഇന സിഷ്ട഻െഽക, അതഺയത് ‚ീഭിത഼കവഺസ്ഥകൽ‛
ീമചാണീപ്പടഽത്തഽക, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, കതകഽകള്ക്ക്കഽും മ഻കചാണ ുലഺക്കഽകള് സ്ഥഺപ഻ക്കഽക,
ജനഺലകള്ക്ക്ക് മ഻കചാണ കണ്പ഻കള് അഥവഺ ഷട്ടൽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽക, ബര്ഗ്ലര് അഥവഺ ഫയര്
അലഺും അഥവഺ എ്സ്റ്റ഻ഗഽഷന് സ്ഥഺപ഻ക്കഽക. ആളുകളുീട ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻
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ീമചാണീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഺയ഻
സുംസ്ഥഺനങ്ങള്ക്ക്ക്
പഽക-ശബ്ദ
മല഻ന഼കരണങ്ങള്
തടയഽന്ത഻നഽള വ
സുംവ഻ധഺനങ്ങള്
നര്ീപ്പടഽത്തഺും.
സ്ഥ഻രമഺയ഻
മുലറ഻യ
തടയഽന്ത഻നഽള വ മരഽന്് തള഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ മുലറ഻യ ഉണ്ടഺകഽന്ത് തടയഺും.
c) അപകടകരമഺയ ഇന
അഥവഺ ഇന
ഹഺന഻കരമഺയ ഇന
ത്പത്ക഻കള഻ലഽണ്ടഺെഽ് ഇന മഺറ്റങ്ങള്, ീമഷ഼നറ഻കളുും ഉപകരണങ്ങളുും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ അഥവഺ മറ്റ് ുജഺല഻കള് ീചയാറുണ്ുപഺൽള്
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
ആുരഺഗയപരമഺയ
ആഹഺരര഼ത഻യഽും
ജ഼വ഻തൂശല഻യഽും
അസഽഖങ്ങീള അകറ്റ഻ന഻ര്ത്തഽും.
d) ുവര്ത഻ര഻െഽക, ഒരഽ വതഽവ഻ീന്റ വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങള് ഒരഽ സ്ഥലത്ത് തീന്
ീവയ്ക്ക്കഺീത വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ല് സ്ഥഺപ഻ക്കഽക, ഇത് റ഻ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ര഼ത഻യഺണ്. ആശയും എീന്ത്ന്ഺല്, ഒരഽ സ്ഥലത്ത് അപഺയും ഉണ്ടഺയഺലഽും വ഻വ഻ധ
സ്ഥലങ്ങള഻ല് സ്ഥഺപ഻ചാണത഻നഺല് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുതഺത് കഽറയഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
വ഻വ഻ധ ീവയര്ീഹിസഽകള഻ല് ചരക്ക് സാക്ഷ഻ക്കഽക വഴ഻
ചരക്ക഻നഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുതഺത് കഽറയ്ക്ക്കഺും. ഇത഻ല് നീതക഻ലഽും
ഒീരണത്ത഻ന് ുക്പഺട് സുംഭവ഻ചാണഺലഽും അത഻ീന്റ പര഻ണ഻തഫലും തഺരതുമയന
കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും.
4. ഇനറ഻സ്ഡക ഇനൂൈനഺന്സ഻ംഗ്
ഉണ്ടഺകഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ ഫണ്ട് സവരാപ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
വകഽപ്പഺണ഻ത്.
a) ീസല്ത് ഇന ൂൈനഺന്സ഻ംഗ് ഇന വഴ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ന഻ലന഻ര്ത്തഽക, ഇന ഇത് ീകഺണ്ട്
ഉുദശ഻ക്കഽന്ത് നീതഺരഽ നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയഺലഽും സവന്ത്ും പണും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ുനര഻ടഽക.
ഈ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല് സ്ഥഺപനും, ഒന്ഽക഻ല് സവന്ത്ും പണും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് അഥവഺ പണും
വഺയ്ക്പ എടഽത്ത് റ഻ക് ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺള് ുനര഻ടഽും, ഇത഻ീന ീസല്ത്ഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എന്് പറയഽും. റ഻ക഻ീന്റ ുതഺത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽും സ്ഥഺപനും വ഻വ഻ധ റ഻ക്
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
മഺര്ഗങ്ങള്
ഉപുയഺഗ഻ചാണ്
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ
പര഻ണ഻തഫലും
കഽറയ്ക്ക്കഽും.
b) റ഻സ്ഡക ഇനൂകമഺറ്റം, ഇനറ഻ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ന് പകരമഽള വ മഺര്ഗമഺണ഻ത്. റ഻ക്
ൂകമഺറ്റും എന്ഺല് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ഉത്തരവഺദ഻ത്തും മീറ്റഺരഽ പഺര്ട്ട഻യ്ക്ക്ക് ൂകമഺറഽക
എന്ഺണ്. ഇവ഻ീട ആകമ഻കമഺയ സുംഭവവ഻കഺസും മാലും ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻ണ഻തഫലും മീറ്റഺന്഻ുലക്ക് ൂകമഺറഽന്ഽ.
ഇന്ഷവറന്സഺണ് ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ൂകമഺറ്റത്ത഻ീെ ഇന  ഇന ്റ്റവഽം ഇന ത്പമഽഖ ഇന
രാപങ്ങള഻ീലഺ്ഇ, ഇന
ഇ  ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇന
നല്കഽ്  ഇന
വഴ഻ ഇന
അന഻ശ്ച഻തതവീത്ത ഇനന഼െ഻ ഇനന഻ശ്ച഻തഺവസ്ഥയ഻ല് ഇനീകഺണ്ടഽവരഽം.
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ഇനvs അഷവറന്സ്ഡ
വഺണ഻ജയപരമഺയ഻ ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് കമ്പന഻കള് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് രണ്ട് സഺമ്പത്ത഻ക
ഉത്പന്ങ്ങളഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും അഷവറന്ഷസഽും. ഈ അടഽത്തക്കഺലത്തഺയ഻ ഈ രണ്ട്
ഉത്പന്ങ്ങള് തമ്മ഻ല് തഺരതമയും ീചയാറുന്ത് മങ്ങ഻വരഽകയഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഇവ രണ്ടഽും
നകുദശും ഒരഽുപഺീലയഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത്. എക഻ല് ുപഺലഽും ഇവ തമ്മ഻ല് നഺമമഺന്ദ്തമഺയ
വയതയഺസമഽണ്ട്, അത് നമഽക്ക഻വ഻ീട ുനഺക്കഺും.
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ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ത് സുംഭവ഻ക്കഺൽ സഺത്റ തയഽള്ള ഒരഽ സുംഗത഻യ്ക്ക്ക് എത഻ീര
സുംരക്ഷണും നല്ത്കലഺണ്, എന്ഺല് അഷവറന്ഷസ് എന്ത് ഉറപ്പഺയഽം സുംഭവ഻ക്കഽന് ഒരഽ
സുംഗത഻യ്ക്ീക്കത഻ീര സുംരക്ഷണും നല്ത്കലഺണ്. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ,
എന്ഺല് അഷവറന്ഷസ് ഉറപ്പഺയഽും സുംഭവ഻ക്കഽന് സുംഗത഻യ്ക്ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്,
ഉദഺഹരണത്ത഻ന് മരണും, ഇത് നടക്കഽീമന്ഽള വത് ഉറപ്പഺണ് പുക്ഷ സമയത്ത഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ല്
മഺന്ദ്തമഺണ് അന഻ശ്ച഻തതവും. അഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കുളഺടപ്പും ൂലഫ് പര഻രക്ഷയഽമഽണ്ട്.
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ച഻ത്തം ഇന4: ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇനവ ക്ത഻െഇ ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇനനല്കഽ്

റ഻ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറഺന് ുവീറയഽും മഺര്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ സ്ഥഺപനും ഒരഽ
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന്റ ഭഺഗമഺീണക഻ല്, റ഻ക് അത഻ീന്റ ഉടമസ്ഥ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറീപ്പടഽകയഽും
അവര് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ക സഹഺയും നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ആയത഻നഺല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗങ്ങള഻ല് ഒന്് മഺന്ദ്തമഺണ്.
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ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇന ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് റ഻ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗും?
I.
II.
III.
IV.

ബഺക് എറ് ഓഡ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇകവ഻റ്റ഻ ീഷയറഽകള്
റ഻യല് എുസ്റ്ററ്റ്

D. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന- ഇനറ഻സ്ഡക ഇനൂകകഺര ം ഇനീചയ്യു്ത഻നഽള്ള ഇനഉപകരണം
നമ്മള് റ഻ക഻ീനപ്പറ്റ഻ സുംസഺര഻ക്കഽണ്ുപഺള് യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ല്
സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വന്
നഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻
പരഺമര്ശ഻ക്കഺറ഻ലല,
പുക്ഷ
ഭഺവ഻യ഻ല്
ഉണ്ടഺകഺന്
സഺദ്ധയതയഽള വ
നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻യഺണ് സുംസഺര഻ക്കഺറ്.
അതഽീകഺണ്ട്
അത് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന്
നഺശനഷ്ടമഺണ്. ഈ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ
വ഻ല രണ്ട് ഘടകങ്ങളുീട
ഗഽണനതഽകയഺണ്:
i. ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത
സുംഗത഻
മാലും
നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽന്
സുംഭവും
ഉണ്ടഺകഽന്ത഻നഽള വ സഺധ ത.
ii.

അത഻ീന്റ അനന്ത്രഫലമഺയ഻ അനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വന് ുീകനഷ്ടം.

നഷ്ടമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺധയതയ്ക്ക്കഽും
ആീകനഷ്ടത്ത഻നഽും ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ റ഻ക഻ീന്റ
ീചലവ് വര്ദ്ധ഻ക്കഽും. ആീക നഷ്ടും വളീര ഉയര്ന് ുതഺത഻ലഺീണക഻ലഽും, അത്
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺധയത കഽറവഽമഺീണക഻ല് റ഻ക഻ീന്റ ീചലവഽും കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ച഻ത്തം ഇന
5 ഇന
: ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കണെ഻ീലടഽുെണ്ട ഇനസംഗത഻കള്

ത഻രീുടഽെഽ്ത഻നഽമഽന്പ് ഇന

1. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ത഻രീുടഽെഽ്ത഻നഽമഽന്പ് ഇന കണെ഻ീലടഽുെണ്ട ഇന
സംഗത഻കള്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽണ്ുപഺള്, റ഻ക് ൂകമഺറ്റും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീചലവഽും റ഻ക് ഉണ്ടഺയഺല് സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന് നഷ്ടവഽും തമ്മ഻ല്
തഺരതമയും ീചയാറുക. റ഻ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീചലവഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പ഼മ഻യും –
മഽകള഻ല് നമ്മള് ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത രണ്ട് ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ഻ത് കണക്കഺക്കഽന്ത്.
നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഺനഽള വ സഺധയത കഽറവഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വത കാടഽതലഽമഽള വ
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അവസ്ഥയഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയത്. അത്തരും സരര്ഭത്ത഻ല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലാീട (ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻) റ഻ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീചലവ്
കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും പുക്ഷ സവയും തഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ ീചലവ് വളീര ഉയര്ന്തഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
a) ീചറ഻യ ഇന സംഗത഻യ്െഇ ഇന വല഻യ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന എടഽെരഽ : ഇന റ഻ക്
ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീചലവഽും വതഽവ഻ീന്റ മാലയവഽും തമ്മ഻ല് മത഻യഺയ
ഒരഽ ബധപ്ും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ സഺധഺരണ ുബഺള് ുപന ഇന്ഷവര് ീചയാറുന്ത഻ല് എീന്ത്ക഻ലഽും ഗഽണമഽണ്ുടഺ?
b) ന഻ങ്ങൾെഇ ഇന തഺങ്ങഺന് ഇന കഴ഻യഽ്ത഻ലഽം ഇന വല഻യ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന
എടഽെരഽ : ഇന ഒരഽ സുംഭവവ഻കഺസും മാലമഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന് നഷ്ടും ഒരഺീള
പഺപ്പരഺക്കഺനഽും മഺന്ദ്തും വലഽതഺീണക഻ല്, റ഻ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക എന്ത് ഉച഻തവഽും
അനഽുയഺജയവഽമലല.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വല഻യ എണശഽദ്ധ഼കരണശഺല നശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽകുയഺ ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ
ീചയ്ക്തഺല് എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കഽും സുംഭവ഻ക്കഽക? കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടും സഹ഻ക്കഺന് കഴ഻യഽുമഺ?
c) റ഻സ്ഡക ഇന
മാലം ഇന
ഉണ്ടഺുയെഺവഽ് ഇന
അനത്ലരൈലം ഇന
എത്ലഺയ഻ര഻െഽീമ്ഇ ഇന സാക്ഷഇമമഺയ഻ ഇന പഠ഻െഽക ഇന : ഇന  ഇന നഺശനഷ്ടും
ഉണ്ടഺകഺനഽള വ സഺധയത കഽറവഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വത വളീര കാടഽതലഽമഽള വ
വതഽക്കള് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന്തഺണ് അനഽുയഺജയും.
ഉദഺഹരണം
ുപസ് സഺറ്റൂലറ്റ് ഇന്ഷവര് ീചയാറഺത഻രഽന്ഺല് ആര്ീക്കക഻ലഽും അത് തഺങ്ങഺനഺകഽുമഺ?
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് സുംഗത഻കളഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വഺറന്റ഻ നല്ത്കഽന്ത്?
I. അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ കഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ അത്തഺണ഻യഺയ കഽടഽുംബനഺഥന് മര഻ക്കഽക
II. ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീന്റ ുപഴ്സ് നഷ്ടീപ്പടഽക
III. ുസ്റ്റഺക്ക഻ീന്റ വ഻ല തഺീഴ ുപഺകഽക
IV. കഺലപഴക്കും മാലും ഒരഽ വ഼ട഻ന്ീറ മാലയും കഽറയഽക
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E. സമാഹത്ത഻ല് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനപങ്കഇ
രഺജയീത്ത സഺമ്പത്ത഻ക വ഻കസനത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള് ഒരഽ മഽഖയ പക് തീന്
വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. രഺജയീത്ത സമ്പത്ത഻ീന്റ സഽരക്ഷയഽും സുംരക്ഷണവഽും ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻ല് അവര്
വല഻യ സുംഭഺവനയഺണ് നല്ത്കഽന്ത്. അവരഽീട ച഻ല സുംഭഺവനകീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ചര്ചാണ
ീചയാറഺും.
a) അവരഽീട ന഻ുക്ഷപങ്ങള് സമാഹത്ത഻ന് വളീരയധ഻കും ഗഽണും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട നറ്റവഽും വല഻യ ശക്ത഻ എീന്ത്ന്ഺൽ വളീരയധ഻കും തഽക
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും അവ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട രാപത്ത഻ല് ഒരഽമ഻ചാണ് സുംഭര഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുന്ഽ.
b) ഈ ഫണ്ട് ുശഖര഻ക്കഽകയഽും സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ത് ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുീട
ഗഽണത്ത഻നഺണ്. ഈ ഫണ്ടഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് നീതഺരഽ ത഼രഽമഺനവഽും എടഽക്കഽണ്ുപഺള്
ഈ കഺരയും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട മനസിന഻ലഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും. ഇത് തഽക
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന് കഺരയത്ത഻നഽും ബഺധകമഺണ്. അതഽീകഺണ്ടഺണ് വ഻ജയകരമഺയ഻
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ചാണുുപഺരഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള് ുസ്റ്റഺക്കഽകള്, ീഷയറഽകള് തഽടങ്ങ഻യ
ഊഹക്കചാണവടങ്ങള഻ല് പണും ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽകയ഻ലല.
c) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എന്
വയവസ്ഥ഻ത഻
ഓുരഺ
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും
അവരഽീട
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽും, വയവസഺയ-വഺണ഻ജയ സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽും സമാഹത്ത഻നഽും
രഺജയത്ത഻നഽും ുനര഻ട്ടുും അലലഺീതയഽും അുനകും ഗഽണങ്ങള് ീചയാറുന്ഽണ്ട്. ഇന്ഷവര്
ീചയാറുന്വൽക്ക് - അതഺയത് വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽും - ുനര഻ട്ടുള വ
ആനഽകാലയമഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ത് കഺരണും അവര്ക്ക് അപകടവഽും അതഽുപഺലഽള വ
സുംഭവവ഻കഺസങ്ങളുും മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ഽ.
അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരര്ത്ഥത്ത഻ല് മാലധനും സുംരക്ഷ഻ക്കഽകയഽും ആ മാലധനും
ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ വ഻കസനത്ത഻നഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
d) ഒരഺളുീട ഭഺവ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ഉത്കണ്ഠയഽും ഭ഼ത഻യഽും പര഻ന്ദ്ഭമവഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ദാര഼കര഻ക്കഽകയഽും അങ്ങീന ബ഻സ഻നസിന് സ്ഥഺപനങ്ങള഻ല് പണും ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത്
ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും
ന഻ലവ഻ലഽള വത്
നന്ഺയ഻
വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽന്
ര഼ത഻
ന്ദ്പചര഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺണ഻ജയ-വയവസഺയ഻ക
വ഻കസനും ുന്ദ്പഺത്സഹ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീതഺഴ഻ല് സഺധയത വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും,
അങ്ങീന ആുരഺഗയപരമഺയ ഒരഽ സഺമ്പത്ത഻കഺവസ്ഥ സുംഭഺവന ീചയാറുകയഽും
രഺജയീത്ത ഉത്പഺദനും വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
e) ബഺകഽകളുീട
ധനകഺരയസ്ഥഺപനങ്ങളുും
ുകടഽപഺടഽകീള
നഺശനഷ്ടും
ഉണ്ടഺകഽന്ത഻ീനത഻ീര ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺത്ത വതഽവ഻നഽുമല് ുലഺണ് നല്ത്കഽകയ഻ലല.
സമഺന്ത്രമഺയ ഒരഽ ീസകയാര഻റ്റ഻ എന് ന഻ലയ഻ല് ഇവര് ുപഺള഻സ഻ ുവണീമന്്
ന഻ഷ്കര്ഷ഻ക്കഽും.
f) റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്, ഇന്ഷഷവറര് ന്ദ്പഺപ്തരഺയ എന്ഷജ഻ന഼യീറയഽും മറ്റ്
വ഻ദദ്ധരദ്ധീരയഽും
ീകഺണ്ട്
ഇന്ഷഷവര്
ീചയാറഺന്
ഉുദശ഻ക്കഽന്
വതഽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും സര്ുേ നടത്തഽകയഽും ീചയാറുും. ുററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ ആവശയത്ത഻നഺയ഻
അവര് വതഽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽക മഺന്ദ്തമലല ീചയാറുന്ത്, ഇത് കാടഺീത റ഻ക്
ീമചാണീപ്പടഽത്ത഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ ന഻ര്ുദശങ്ങളുും
ശഽപഺര്ശകളുും ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും.
g) എ്ുപഺര്ട്ട്, ഷ഻പ്പ഻ുംഗ്, ബഺക഻ുംഗ് ുസവനങ്ങള് എന്഻വ ുപഺീല തീന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും രഺജയത്ത് വ഻ുദശനഺണയും ുനട഻ ീകഺടഽക്കഽന്ത഻ല് മഽഖയപക്
വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
ഇന്ത്യന്
ഇന്ഷഷവറര്മഺര്
30-ല്
അധ഻കും
രഺജയങ്ങള഻ല്
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
ഈ
ന്ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ലാീട
വ഻ുദശനഺണയും
ുനടഽകയഽും
പുരഺക്ഷമഺയ കയറ്റുമത഻ീയ ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
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h) അഗ്ന഻ബഺധ തടയഽന്തഽും കഺര്ുഗഺ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത് തടയഽന്തഽും വയവസഺയ഻ക സഽരക്ഷ
ുറഺഡ്
സഽരക്ഷ
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട്
വ഻വ഻ധ
നജന്ഷസ഻കളുും
സ്ഥഺപങ്ങളുമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറര്മഺര് സഹകര഻ചാണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.

കഽറ഻പ്പഇ
ഇന്ഷവറന്സഽം ഇനസഺമാഹ഻ക ഇനസഽരക്ഷയഽം
a) ഇുപ്പഺള് സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ എന്ത് ഓുരഺ സുംസ്ഥഺനത്ത഻ീന്റയഽും കടമയഺീണന്്
നമഽക്കറ഻യഺും. ഇതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട സുംസ്ഥഺനത്ത് പഺസഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വ഻വ഻ധ ന഻യമങ്ങള്
ന്ദ്പകഺരും സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ ഉപകരണമഺയ഻, ന഻ബധപ്മഺയഽും അലലഺീതയഽും,
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക എന്് പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. സമാഹത്ത഻ുനഺടഽള വ
തങ്ങളുീട ന്ദ്പത഻ജ്ഞഺബദ്ധത ന഻റുവറ്റുന്ത഻നഺയ഻ ുകന്ദ്ര-സുംസ്ഥഺന സര്ക്കഺരഽകള് ച഻ല
സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ ക഼മഽകളുീട ക഼ഴ഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് നല്ത്കഽന്ഽണ്ട്. 1948-ീല
എുംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും ഇന എംുപ്ലഺയ഼സ്ഡ ഇന ുസ്റ്ററ്റഇ ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺര്പ്പുറഷന് ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
വയവസഺയ഻ക
ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽും അവരഽീട കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽും ച഻ക഻ത്സീചാണലവ്, ൂവകലയത്ത഻നഽള വ
ആനഽകാലയും, ന്ദ്പസവഺനഽകാലയും, മരണഺനഽകാലയും എന്഻വ നല്ത്കഽന്ഽണ്ട്. സര്ക്കഺര്
വ഻ജ്ഞഺപനത്ത഻ലഽള വ വയവസഺയ഻ക ുമഖലകള഻ല് ക഼ും ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
b) സര്ക്കഺര് ുപഺസര് ീചയാറുന് സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ ക഼മഽകള഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ
മഽഖയ
സ്ഥഺനും
വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
വ഻ള ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന സ്ഡക഼മ഻ന് ഇന
(ുര്ീകബ഻ൂവ) വളീര വല഻യ സഺമാഹ഻ക ന്ദ്പഺധഺനയമഺണഽള വത്. ഈ ക഼ും
കര്ഷകര്ക്ക് മഺന്ദ്തമലല മഽഴഽവന് സമാഹീത്തയഽും ുനര഻ുട്ടഺ അലലഺീതുയഺ ഗഽണും
ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
c) വഺണ഻ജയഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് എലലഺ ത്ഗഺമ഼ണ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
സ്ഡക഼മഽകളും ന്ദ്ഗഺമ഼ണ കഽടഽുംബങ്ങളുീട സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ രാപകല്ത്പന
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വവയഺണ്.
d) സര്ക്കഺര് ക഼മഽകള്ക്കഽള വ ഈ പ഻ന്ത്ഽണ കാടഺീത, വഺണ഻ജയഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ഇന്ഷവറന്സ്
ുമഖല തീന്, സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ ലക്ഷയ്ും വചാണുീകഺണ്ടഽള വ ഇന്ഷവറന്സ്
പര഻രക്ഷകളുണ്ട്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ജ്നതഺ ുപഴ്സണല് ുകസ഻ഡന്റ്, ജ്ന
ുുരഺഗ തഽടങ്ങ഻യവ.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ക഼മഺണ് സര്ക്കഺര് ുപഺസര് ീചയാറഺീത
ഇന്ഷഷവറര് തീന് നടത്തഽന്ത്?
I. എുംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന്
II. വ഻ള ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ക഼ും
III. ജന ആുരഺഗയ
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IV. മഽകള഻ല് പറഞ്ഞവീയലലഺും.
സംത്ഗഹം


റ഻ക് പാള഻ുംഗ് വഴ഻ റ഻ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്



ഇന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ ആധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ുവരഽകളുീട
ഉറവ഻ടും ലണ്ടന഻ീല ുലഺയ്ക്്സ് ുകഺഫ഻ ീഹിസ഻ലഺണ്.



ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങീളലലഺും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും:







ആത഻ (അസറ്റ്)
റ഻ക്
നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺക്കഽന് സുംഗത഻ (ീപര഻ള്ക്സ്)
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
ഇന്ഷഷവറര്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻



ഒുര തരത്ത഻ലഽള വ റ഻കഽകീള അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ സമഺനമഺയ
വതഽക്കളുള വ ആളുകള഻ല് ന഻ന്ഽും ുശഖര഻ക്കഽന് ഫണ്ട് ീകഺണ്ട് ഒരഽ ീപഺതഽ പാള്
ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് പാള഻ുംഗ് എന്് പറയഽന്ത്.



ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കാടഺീത റ഻ക഻ീന ൂകകഺരയും ീചയാറഺന് മറ്റ് ച഻ല ര഼ത഻കള് കാട഻യഽണ്ട്,
അതഺണ്:








റ഻ക്
റ഻ക്
റ഻ക്
റ഻ക്
റ഻ക്

ഒഴ഻വഺക്കല്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കല്
ന഻ലന഻ര്ത്തല്
ൂഫനഺന്ഷസ഻ുംഗ്
ൂകമഺറ്റും

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ മഽഖയ ന഻യമങ്ങളഺണ്:
 ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് തഺങ്ങഺന് കഴ഻യഽന്ത഻ലഽും വല഻യ റ഻ക് എടഽക്കരഽത്
 റ഻ക് മാലും ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് അനന്ത്രഫലും എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്് സാക്ഷ്മമഺയ഻
പഠ഻ക്കഽക
 ീചറ഻യ സുംഗത഻യ്ക്ക്ക് വല഻യ റ഻ക് എടഽക്കരഽത്

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

റ഻ക്
പാള഻ുംഗ്
വതഽ (ആത഻)
റ഻ക഻ീന്റ ബഺദ്ധയത
റ഻ക് ഒഴ഻വഺക്കല്
റ഻ക് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കല്
റ഻ക് ന഻ലന഻ര്ത്തല്
റ഻ക് ൂഫനഺന്ഷസ഻ുംഗ്
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9.

റ഻ക് ൂകമഺറ്റും

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്റ് ീഡവലപ്ീമന്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ഇന്ത്യയ഻ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് സുംഘടന.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഭഺവ഻യ഻ല് ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ത഼ന്ദ്വമഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ കരഽതല്പ്ധനും
സാക്ഷ഻ക്കഽക, ഇതഺണ് ീസക്കന്ററ഻ റ഻ക഻ീന്റ ബഺദ്ധയത
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് റ഻ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗും.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ കഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ അത്തഺണ഻യഺയ കഽടഽുംബനഺഥന് മര഻ക്കഽക, അത്തരും
അവസ്ഥകള഻ലഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അന഻വഺരയമഺയ഻ വരഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ജന ആുരഺഗയ ഇന്ഷവറന്സ് ക഼മഺണ് സര്ക്കഺര് ുപഺണ്സര് ീചയാറഺീത ഇന്ഷവറര് തീന്
നടത്തഽന്ത്.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
റ഻ക് പാള഻ുംഗ് വഴ഻ റ഻ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻ീന ------------------എന്് പറയഽും
I. സണ്പഺദയും
II. ന഻ുക്ഷപും
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
IV. റ഻ക് മ഻റ്റ഻ുഗഷന്
ുചഺദ ം ഇന2
റ഻ക് ഉണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത കഽറയ്ക്ക്കഽന് നടപട഻ീയ ------------- എന്് പറയഽും.
I. റ഻ക് ന഻ലന഻ര്ത്തല്
II. നഺശനഷ്ടും തടയല്
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III. റ഻ക് ൂകമഺറ്റും
IV. റ഻ക് ഒഴ഻വഺക്കല്
ുചഺദ ം ഇന3
റ഻ക് ഇന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത് വഴ഻, --------------------I. സവന്ത്ും വതഽക്കള് അന്ദ്ശദ്ധമഺയ഻ ൂകകഺരയും ീചയാറഺും
II. നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന് സരര്ഭത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവററ഻ല് ന഻ന്ഽും പണും ുനടഺും
III. സവന്ത്ും വതഽക്കള്ക്ക്കഽള വ റ഻ക് ഭ഼ഷണ഻കള് അവഗണ഻ക്കഺും
IV. ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺനഽും കരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫണ്ടഽകള് ഇന്ഷീവസ്റ്റ്
ീചയ്ക്ത് സവന്ത്ും ബ഻സ഻നസിന് ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീകഺണ്ട് ുപഺകഽവഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും
ുചഺദ ം ഇന4
ആധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ുവരഽകളുീട ഉറവ഻ടും-------------- ആണ്
I.
II.
III.
IV.

ുബഺട്ടുംറ഻
ുലഺയ്ക്്സ്
ുറഺ്സ്
മല്ത്ുഹഺന്ദ്ത കമ്മ഻റ്റ഻

ുചഺദ ം ഇന5
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക എന്ത് -------------I. നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽും ുകടഽപഺട഻നഽും സഺദ്ധയതയ഻ലലഺത്ത അവസ്ഥ
II. നഺശനഷ്ടും സിഷ്ട഻ക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ന് യഺീതഺരഽ മാലയവഽമ഻ലലഺത്ത അവസ്ഥ
III. വതഽവ഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷയഽള വ അവസ്ഥ
IV. റ഻കഽും അത഻ീന്റ പര഻ണ഻തഫലങ്ങളുും സവയും സഹ഻ക്കഺര് ഒരഺള് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്
അവസ്ഥ
ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വതഽവ഻ന് (ആത഻യ്ക്ക്ക്) സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽും
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നഺശനഷ്ടും തടയഽും
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയത തടയഽും
IV. ഒരഽ വതഽവ഻ന് നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും
ുചഺദ ം ഇന7
ഒരഽ ന്ദ്ഗഺമത്ത഻ല് 400 വ഼ടഽകളുണ്ട്, ഓുരഺന്഻ീന്റയഽും മാലയും 20,000 രാപയഺണ്. ഓുരഺ
വര്ഷവഽും അഗ്ന഻ബഺധ മാലും ശരഺശര഻ 4 വ഼ടഽകള്ക്ക്ക് ത഼ പ഻ട഻ക്കഽകയഽും 80,000 രാപയഽീട
ആീക നഺശും ഉണ്ടഺകഽീമന്ഺണ് കണക്കഽകാട്ടല്. ഓുരഺ വ഼ട്ടുടമങ്ങളുും ഈ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ
ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ ന്ദ്പത഻വര്ഷും എന്ദ്ത രാപ നല്ത്കണും?
I. 100 രാപ
II. 200 രാപ
III. 80 രാപ
IV. 400 രാപ
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ുചഺദ ം ഇന8
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I.

കഽറചാണ് ആളുകളുീട നഷ്ടും അുനകും ആളുകള് പക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ
പറയഽന്ത്
II. ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യ഻ുലക്ക് റ഻ക഻ീന
ര഼ത഻ീയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് പറയഽന്ത്
III. അുനകും ആളുകളുീട നഷ്ടും കഽറചാണ് ആളുകള് പക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ
പറയഽന്ത്
IV. കഽറചാണ് ആളുകളുീട ലഺഭും അുനകും ആളുകള഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് പറയഽന്ത്

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്്
ൂകമഺറഽന്ത഻നഺണ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്്
ീചയാറുന് ര഼ത഻ീയ

ുചഺദ ം ഇന9
റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്, ഇന്ഷഷവറര് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന് വതഽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും സര്ുേ നടത്തഽകയഽും ീചയാറുന്ത് -------------------------------------I.
II.
III.
IV.

ുററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ റ഻ക് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ എങ്ങീനയഺണ് വതഽ വഺങ്ങ഻യീതന്് മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻ന്
മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവറര് ഈ വതഽ പര഻ുശഺധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്് മനസിന഻ലഺക്കഺന്
അയല്ത്പക്കത്തഽള വ വതഽവഽും ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് സഺധ഻ക്കഽുമഺ എന്റ഻യഺന്

ുചഺദ ം ഇന10
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് നറ്റവഽും മ഻കചാണ
വ഻വര഻ചാണ഻ക്കഽന്ത്?
I. അുനകും ആളുകളുീട നഷ്ടും കഽറചാണ് ആളുകള് പക഻ടഽക
II. കഽറചാണ് ആളുകളുീട നഷ്ടും അുനകും ആളുകള് പക഻ടഽക
III. കഽറചാണ് ആളുകളുീട നഷ്ടും ഒരഺള് പക഻ടഽക
IV. സബ്സ഻ഡ഻ വഴ഻ നഷ്ടും പക഻ടഽക

ര഼ത഻യ഻ല്

ഇന്ഷഷവന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾെഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
റ഻ക് പാള഻ുംഗ് വഴ഻ റ഻ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻ീന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് പറയഽും
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
റ഻ക് ഉണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത കഽറയ്ക്ക്കഽന് നടപട഻ീയ നഺശനഷ്ടും തടയല് എന്് പറയഽും.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
റ഻ക് ഇന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത് വഴ഻, ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺനഽും
കരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫണ്ടഽകള് ഇന്ഷീവസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത് സവന്ത്ും ബ഻സ഻നസിന്
ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീകഺണ്ട് ുപഺകഽവഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും.
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ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ആധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ുവരഽകളുീട ഉറവ഻ീട ുലഺയ്ക്്സഺണ്
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക എന്ത് റ഻കഽും അത഻ീന്റ പര഻ണ഻തഫലങ്ങളുും സവയും
സഹ഻ക്കഺന് ഒരഺള് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന് അവസ്ഥ.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ഒരഽ വതഽവ഻ന് നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 200 രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ നല്ത്കണും
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
കഽറചാണ് ആളുകളുീട നഷ്ടും അുനകും ആളുകള് പക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്്
പറയഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്, ഇന്ഷഷവറര് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന് വതഽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും സര്ുേ നടത്തഽകയഽും ീചയാറുന്ത് ുററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ റ഻ക്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന്
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഇന്ഷവറന്സ് എന്ത് കഺലങ്ങളഺയ഻ ഓുരഺ തരത്ത഻ലഽള വ റ഻ക഻ീന അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന്
സഺദ്ധയയഽള വ കഽുറ വയക്ത഻കീള ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻ അത഻ല് നഺശനഷ്ടും അനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന്
ഭഺഗയുദഺഷ഻കളുീട ബഺദ്ധയത പക഻ടഽന്ത഻ന് ഇന്ഷവറര് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഒരഽ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്.
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പഺഠം ഇന2
ഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനം
ുമഽഖം
ഈ പഺഠത്ത഻ൽ ഉപുഭഺക്തി ുസവനത്ത഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയീത്തപ്പറ്റ഻യഺണ് പഠ഻ക്കഽന്ത്. ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക്
ുസവനും നല്ത്കഽന്ത഻ൽ നജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ എന്ത്ഺീണന്് നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻യഽടകള്ക്ക്ക് ലഭയമഺയ വ഻വ഻ധ അനയഺയപര഻ഹഺര മഺര്ഗങ്ങീള കഽറ഻ചാണുും ഇവ഻ീട നമഽക്ക്
പഠ഻ക്കഺും. എങ്ങീനയഺണ് ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയും നടുത്തണ്ടീതന്ഽും നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺും.

പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.

ഉപുഭഺക്തി ുസവനും – ീപഺതഽ സകല്ത്പങ്ങൽ
വ഻ശ഻ഷ്ടമഺയ ഉപുഭഺക്തി ുസവനും നല്ത്കഽന്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ.
അനയഺയ പര഻ഹഺരും
ആശയവ഻ന഻മയും
ുനഺൽ-ീവര്ബൽ ആയശവ഻ന഻മയും
ധഺര്മ്മ഻കമഺയ ീപരഽമഺറ്റര഼ത഻.

ഈ പഺഠും പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന഻ങ്ങൽ ീചുയാറണ്ടത്:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ഉപുഭഺക്തി ുസവനങ്ങളുീട ന്ദ്പഺധഺനയും ഉദ്ധര഻ക്കഽക.
ുസവനത്ത഻ീന്റ ഗഽണന഻ലവഺരും വ഻വര഻ക്കഽക
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ൽ ുസവനത്ത഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
നലല ുസവനും നല്ത്കഽന്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ ചര്ചാണ ീചയാറുക.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല അനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്ഗങ്ങീളപ്പറ്റ഻ വ഻ലയ഻രഽത്തഽക.
ആശയവ഻ന഻മയ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
ുനഺൽ-ീവര്ബൽ ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയും സമര്ത്ഥ഻ക്കഽക.
ധഺര്മ്മ഻ക ീപരഽമഺറ്റര഼ത഻ ശഽപഺര്ശ ീചയാറുക

A. ഉപുഭഺക്തി ുസവനം ഇന– ഇനീപഺതഽ ഇനസങ്കല്പങ്ങൾ
1.  ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനം ഇനഎത്ല഻ന്?
ഒരഽ ബ഻സിന഻സ഻ീന്റ അട഻ത്തറ അവരഽീട ഉപുഭഺക്തഺക്കളഺണ്. ഒരഽ സ്ഥഺപനത്ത഻നഽും ഉപുഭഺക്തി
വ഻രഽദ്ധ ന഻ലപഺട് എടഽക്കഺനഺവ഻ലല. മറ്റ്
ഉത്പന്ങ്ങീള അുപക്ഷ഻ചാണ് ഉപുഭഺക്തി ബധപ്ങ്ങളുും
ുസവനങ്ങളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്.
ഇത഻ന് കഺരണും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ ുസവനമഺണ്, മറ്റ് ചരക്കഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും വയതയതമഺണ്.
ഒരഽ കഺറ് വഺങ്ങഽന്തഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്ത഻നഽും തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും എീന്ത്ന്് നമഽക്ക്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഺും.
കഺറ്

കഺറ഻ീെ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ

ഇത് ന്ദ്പതയക്ഷമഺയ വതഽവഺണ്, അത് അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ അപകടും മാലും ഭഺവ഻യ഻ൽ
കഺണഺനഽും
ൂന്ദ്ഡവ്
ീചയാറഺനഽും കഺറ഻നഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടും അഥവഺ പര഻ക്ക഻ന്
അനഽഭവ഻ക്കഺനഽും കഴ഻യഽും
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന് വയവസ്ഥയഺണ഻ത്.
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കഺൽ
വഺങ്ങഽന്
സമയത്ത്
അത് വഺങ്ങഽണ്ുപഺൽ ആംതൃസുംതിപ്ത഻ ലഭ഻ക്കഽന് ഒന്ലല
വഺങ്ങഽന്യഺള്ക്ക്ക്
ആംതൃസുംതിപ്ത഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്, പുക്ഷ അപകടസഺദ്ധയതീയക്കഽറ഻ചാണ്
ഉണ്ടഺവഽും. അത് യഥഺര്ത്ഥവഽും മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഭ഼ത഻ അഥവഺ പര഻ന്ദ്ഭമും ഉണ്ടഺകഽും. ഒരഽ
എളുപ്പവഽമഺണ്.
ഇന്ഷവറന്ഷസ്
ഉപുഭഺക്തഺവ്
ുപഺലഽും
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽക
ലഭ഻ക്കഽന്
സരര്ഭും
ഉണ്ടഺകഺൽ ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഒരഽ കഺര് ഫഺക്ടറ഻യ഻ൽ ഉണ്ടഺക്ക഻ ുഷഺറാമ഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ
കഺരയത്ത഻ൽ
ന഻ര്മ്മഺണവഽും
വ഻റ്റ്
ുറഺഡ഻ൽ
ഓടഽന്ഽ.
ഉണ്ടഺക്കഽന്ഽ, ഉപുഭഺഗവഽും
ീപീട്ടന്്
തീന്യഺണ്
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ഽ, ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ, എന്഼ മാന്് സുംഭവ഻ക്കഽന്ത്. ഈ ീപീട്ടന്ഽള വ ന഻ര്മ്മഺണവഽും
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകളുും മാന്് സ്ഥലത്തഺണ് നടക്കഽന്ത്
ഉപുഭഺഗവഽമഺണ്
എലലഺ
ുസവനങ്ങളുീടയഽും
ന്ദ്പുതയകമഺയ സവ഻ുശഷത.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ീതുന്ത്ഺ അതഺണ് ുസവനഺനഽഭവും. ഇത് സുംതിപ്ത഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് പരയഺപ്തമീലലക഻ൽ, അത് അസുംതിപ്ത഻ക്ക് കഺരണമഺവഽും.
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണത഻ലഽും നലല
ുസവനഺമഺീണക഻ൽ, ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ആഹ്ളഺദും ലഭ഻ക്കഽും. എലലഺ സ്ഥഺപനങ്ങളുീടയഽും ലക്ഷയ്ും
അവരഽീട ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് സുംതിപ്ത഻ നല്ത്കഽക എന്തഺണ്.
2. ുസവനത്ത഻ീെ ഇനഗഽന഻ലവഺരം
ഉയര്ന് ഗഽണന഻ലവഺരമഽള വ ുസവനും നല്ത്ക഻ ഉപുഭഺക്തഺക്കീള തിപ്തരഺക്കഽക എന്തഺണ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കളുീടയഽും അവരഽീട നജന്റുമഺൽ ഉള്ക്പ്പീടയഽള വ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീടയഽും കടമ.
പുക്ഷ ഇന
എത്ലഺണ഼ ഇന
ഉയര്് ഇന
ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള്ള ഇന
എീത്ലലലഺമഺണ് ഇനഅത഻ീെ ഇനഘടകങ്ങൾ?

ുസവനം?

ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീന്റ നറ്റവഽും അറ഻യീപ്പടഽന് മഺതിക (‚SERVQUAL’ എന്്
അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ) നമഽക്ക് ച഻ല വ഼ക്ഷണങ്ങൽ നല്ത്കഽും. ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീന്റ 5 ന്ദ്പധഺന
ഘടകങ്ങൽ അത് എടഽത്തഽ കഺണ഻ക്കഽന്ഽ:
a) വ഻ശവഺസ ത: കിതയതുയഺടഽും അവലുംബന഼യുത്തഺടഽുംകാട഻ ഉറപ്പ് നല്ത്ക഻യ഻രഽന് ുസവനും
ീചയാറുന്ത് നല്ത്കഽന്ത഻ീന്റ കഴ഻വ്. ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീല 5 ഘടകങ്ങള഻ീല നറ്റവഽും
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺയ഻ട്ടഺണ് മ഻ക്ക ഉപുഭഺക്തഺക്കളുും വ഻ശവഺസയതീയ കഺണഽന്ത്.
b) ത്പത഻കര഻െല്: ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ആവശയും അറ഻ഞ്ഞ് ീപീട്ടന്് ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽകയഽും
അവീര
സഹഺയ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറഺനഽള വ
ുസവനദഺതഺവ഻ീന്റ
സണ്മഺനസിന഻ീലയഽും
കഴ഻വ഻ീനയഽും ന്ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ത്.
c) ഉറപ്പഇ ഇന നല്കല്: ഇന
ുസവനദഺതഺക്കളുീട
അറ഻വ഻ീനയഽും
കഺരയക്ഷതുയയഽും
ഉപചഺരീത്തയഽും
വ഻ശവഺസും
ുനട഻ീയക്കഽന്ത഻നഽള വ
അവരഽീട
കഴ഻വ഻ീനയഽും
ന്ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ഽ. ുസവനും നല്ത്കഽന് ഉുദയഺഗസ്ഥൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ആവശയും മനസിന഻ലഺക്ക഻
അത് എന്ദ്ത നന്ഺയ഻ സഺധ഻ചാണു ീകഺടഽത്തഽീവന്ഽള വ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ വ഻ലയ഻രഽത്തൽ
അനഽസര഻ചാണഺണ഻ത്.
d) തന്മയ഼ഭഺവശക്ത഻:
ഇത഻ീന മഺനഽഷ഻ക പര഻ലഺളനയഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് നല്ത്കഽന് കരഽതല഻ലഽും ഉപചഺരത്ത഻ലഽും ഇത് ന്ദ്പത഻ധവന഻ക്കഽും. ഇന
e) വഺസ്ഡതവ഻കമഺയ :
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
കഺണഺനഽും
ുകള്ക്ക്കഺനഽും
ീതഺടഺനഽും
കഴ഻യഽന്തഽമഺയ ീഭിത഻ക ഘടകങ്ങീള ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന്ഽ. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ീലഺുക്കഷൽ,
രാപുരഖ, ശഽച഻തും, മരയഺദ, ീന്ദ്പഺഫഷണല഻സും
എന്഻വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻
സരര്ശ഻ക്കഽന്
വയക്ത഻യ഻ൽ
മത഻പ്പ്
ഉണ്ടഺക്കഽും.
ീഭിത഼ക
ഘടകങ്ങൽ
വളീര
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ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വതഺണ് കഺരണും ആത് യഥഺര്ത്ഥ ുസവനും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽന്ഷപഽും പ഻ന്഼ടഽും
ഒരഽ നലല മത഻പ്പ് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ൽ സിഷ്ട഻ക്കഽും.
3. ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനവഽം ഇനഇന്ഷവറന്സഽം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലയ഻ലഽള വ
നീതക഻ലഽും
ീസയ഻ല്ത്സ്
ീന്ദ്പഺഡയാസര്മഺുരഺട്
എങ്ങീന
ഉന്തപദവ഻യ഻ീലത്ത഻ എന്് ുചഺദ഻ക്കഽക. ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീപഺതഽവഺയ ഒരഽ ഉത്തരമഺയ഻ര഻ക്കഽും ലഭ഻ക്കഽക,
അവരഽീട ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ പ഻ന്ത്ഽണയഽും അനഽന്ദ്ഗഹവഽമഺണ് അവരഽീട ബ഻സ഻നസിന് ീകട്ട഻ ഉയര്ത്തഺൽ
സഹഺയചാണത് എന് ഉത്തരും ലഭ഻ക്കഽും.
അവരഽീട വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ നലലീയഺരഽ പകഽും ുകഺന്ദ്ടക്ട് പഽതഽക്കഽന്ത് വഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന്
കമ്മ഼ഷനഺീണന്് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും. അവരഽീട ഉപുഭഺക്തഺക്കൽ തീന്യഺണ് പഽത഻യ
ഉപുഭഺക്തഺക്കീള കണ്ീടത്തഺനഽള വ ുന്ദ്ശഺതസിന്.
എന്ത്ഺണ് അവരഽീട വ഻ജയത്ത഻ീന്റ പ഻ന്഻ലഽളള രഹസയും?
ഇത഻നഽള വ
ഉത്തരും
മ഻ക്കവഺറഽും,
ഉപുഭഺക്തഺക്കീള
എന്ഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ുസവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

അര്പ്പണുബഺധും

ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന സുന്ത്ഺഷകരമഺയ഻ ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത് ീകഺണ്ട് കണ്പന഻യ്ക്ക്കഽും നജന്റ഻നഽും എന്ത്ഺണ്
ഗഽണും?
ഈ ുചഺദയത്ത഻നഽള വ ഉത്തരും, ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ആജ഼വനഺന്ത് മാലയത്ത഻ുലക്ക് എത്ത഻ുനഺക്കഽന്ത്
ഉപുയഺഗന്ദ്പദമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇന ുജ്഼വനഺത്ല ഇന മാല ം
ന഻ര്വച഻ക്കഽന്ത്
ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക്
ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഒരഽ നലല ബധപ്ും ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ്പത്ത഻ക ഗഽണങ്ങളഺണ്.
പ്ലഺന് ഇന1 ഇന: ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇനുജ്഼വനഺത്ല ഇനമാല ം

ഉപുഭഺക്തഺക്കളുമഺയ഻ നലല ബധപ്ും ഉണ്ടഺക്കഽന് ഒരഽ നജന്റ഻ീന്റ ുപരഽും
വര്ദ്ധ഻ക്കഽകയഽും അങ്ങീന ബ഻സ഻നസിന് വ഻പഽലീപ്പടഽത്തഺൽ കഴ഻യഽകയഽും ീചയാറുും.
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ന്ദ്പശത഻യഽും

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ആജ഼വനഺന്ത് മാലയും എന്ഺീലന്ത്്?
I. ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന ആജ഼വനഺന്ത്ും ുസവ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീചലവഺയ തഽകയഽീട മാലയും
II. ബ഻സ഻നസിന് ഉണ്ടഺക്ക഻യത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ലഭ഻ചാണ റഺക്
III. ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക് ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഒരഽ നലല ബധപ്ും ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻
സഺണ്പത്ത഻ക ഗഽണങ്ങീളയഺണ്.
IV. ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽന് പരമഺവധ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ലഭ഻ക്കഽന്

A. മഹത്തഺയ ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനങ്ങൾ ഇനനല്കഽ്ത഻ല് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
്ജ്െ഻ീെ ഇനുറഺൾ
മഹത്തഺയ ഉപുഭഺക്തി ുസവനങ്ങൽ ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റ഻ന് എങ്ങീന നല്ത്കഺൽ കഴ഻യഽീമന്്
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും. ുറഺൽ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത് വ഻ല്ത്പന നടക്കഽന് ഘട്ടത്ത഻ൽ തഽടങ്ങ഻ തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘട്ടങ്ങൽ ഉള്ക്പ്പീടയഽള വ ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീര
തഽടരഽും. ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ുലഺ ച഻ല നഺഴ഻കകലലുകീളക്കഽറ഻ചാണുും ഓുരഺ ഘട്ടത്ത഻ീലയഽും ുറഺള഻ുനക്കഽറ഻ചാണുും
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
1. വ഻ല്പന ഇനനടെഽ് ഇനസമയത്തഇ ഇന– ഇനമ഻കച്ച ഇനഉപുദശം
ുസവനത്ത഻ീന്റ ആദയ ഘട്ടും വ഻ല്ത്പന നടക്കഽന് സമയീത്ത ുസവനമഺണ്. ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വഺങ്ങഽണ്ുപഺഴഽള വ നറ്റവഽും സക഼ര്ണമഺയ ന്ദ്പം  നും പര഻രക്ഷ തഽക (ഇന്ഷവര് ഇന ീചുയ്യണ്ട ഇന
തഽക) ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്തഺണ്.
മുറ്റീതക഻ലഽും ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻ക് മഺുനജ് ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽീമക഻ൽ ഒര഻ക്കലഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ശഽപഺര്ശ
ീചയാറരഽത് -ഈ ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയും എുപ്പഺഴഽും മനസിന഻ലഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും. ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് നഺശനഷ്ടും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീചലവ഻ുനക്കഺൽ കഽറവഺീണന്് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഉറപ്പഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
നഺശനഷ്ടവഽമഺയ഻ തഽലനും ീചയാറുണ്ുപഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ന്ദ്പ഼മ഻യും കാടഽതലഺീണക഻ൽ, റ഻ക്
സഹ഻ക്കഽക ആയ഻ര഻ക്കഽും നലലത്.
നീതക഻ലഽും അന഻ഷ്ടസുംഭവും വല഻യ സണ്പത്ത഻ക ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക്
സുംഭവങ്ങൽക്കഽള വ പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും നലലത്.

നയ഻ക്കഽീമക഻ൽ

അത്തരും

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവണുമഺ ുവണ്ടുയഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് സരര്ഭങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണഺണ്.

ഉദഺഹരണം
ന്ദ്പളയസഺദ്ധയതുയറ഻യ ന്ദ്പുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന് വ഼ട്ടുടമ, ന്ദ്പളയത്ത഻ന് എത഻ീരയഽള വ പര഻രക്ഷ
എടഽക്കഽന്ത് സഹഺയകരമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
അതഽുപഺീല, ന്ദ്പളയസഺദ്ധയത ഇലലഺത്ത ന്ദ്പുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന് വ഼ട്ടുടമ, ന്ദ്പളയത്ത഻ന് എത഻ീരയഽള വ
പര഻രക്ഷ എടഽുക്കണ്ട ആവശയമ഻ലല.
ഇത്ല യ഻ല് ഇന ന഻യത്പകഺരം ഇന ുത് ഇന പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻യ്െഇ ഇന എത഻ീരയഽള്ള ഇന ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനന഻ര്ബന്ധമമഺണ്. ഇനഅത്തരും സരര്ഭത്ത഻ൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവണുമഺ ുവണ്ടുയഺ
എന്ഽളള തര്ക്കത്ത഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയമ഻ലല.
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വണ്ട഻ ീപഺതഽ ന഻രത്ത഻ലാീട ഓട഻ക്കണീമക഻ൽ വഺഹനമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ുമഺുട്ടഺൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽുക്കണ്ടത് ന഻ര്ബധപ്മഺണ്. അുത സമയും, ന഻ര്ബധപ്മ഻ീലലക഻ലഽും കഺറ഻ീന്റ
ുകടഽപഺടഽകള്ക്ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽന്ത് വ഻ുവകമഽള വ ത഼രഽമഺനമഺണ്.
ഒരഺള്ക്ക്ക് സവയുമ ഉണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്ഷ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്
നന്ഺയ഻ര഻ക്കഽും.
വന്ഷക഻ട
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട
ആവശയങ്ങൽ
വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും, ഫഺക്ടറ഻യഽീട പര഻രക്ഷയ഻ൽ തഽടങ്ങ഻ അളുകളുീട, കഺറഽകളുീട, തഽടങ്ങ഻യവ.
അവര്ക്ക് പര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണുും ുപഺള഻സ഻കീളക്കഽറ഻ചാണുും ശര഻യഺയ ഉപുദശും 'ആവശയമഺണ്.
മ഻ക്ക ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കളുും രണ്ട് വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ് ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്:
 ുനയ്ക്മ഻ഡ് ുപര഻ൽ ുപഺള഻സ഻കൽ
 ഓൽ റ഻ക് ുപഺള഻സ഻കൽ
രണ്ടഺമത് പറഞ്ഞത് വളീര ീചലുവറ഻യതഺണ് കഺരണും ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്കഺത്ത
എലലഺ നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും ഇത് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. അതഽീകഺണ്ടഺണ് ുനയ഻ുംഡ് ുപര഻ൽ ുപഺള഻സ഻കൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്, സുംഭവ഻ക്കഺൽ സഺദ്ധയത കാടഽതലഽള വ
വ഻പത്തഽക്കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽകയഽള വു,
അങ്ങീന
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ലഺഭ഻ക്കഽകയഽും
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട
അവശയഺനഽസരണും പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽകയഽും ീചയാറഺും.
നജന്റ് എുപ്പഺഴഺുണഺ വ഻ഷയത്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയ ഉപുദശും നല്ത്കഽന്ത് അുപ്പഺൽ മഽതൽ അവര്ക്ക്
കമ്മ഼ഷൽ യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ൽ ലഭ഻ചാണ് തഽടങ്ങഽും. ഒരഽ കഺരയും നജന്റ് എുപ്പഺഴഽും ഓര്ക്കഽന്ത് നന്ഺയ഻ര഻ക്കഽും,
ഒരഺൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എടഽക്കഺൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്
റ഻ക഻ീന
ൂകകഺരയും
ീചയാറഺനഺണ്,
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ റ഻ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഓപ്ഷനഺയ഻ റ഻ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക അഥവഺ നഺശനഷ്ടും
തടയഽക ുപഺലഽള വ ീട്ന഻ക്കഽകളുണ്ട്.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ുചഺദ഻ക്കഺൽ സഺദ്ധയയഽള വ ുചഺദയങ്ങളഺണ്:
 ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്ക്സ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ എന്ദ്ത രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ ലഺഭ഻ക്കഺനഺവഽും?
 നഺശനഷ്ടും തടയഽന് ന്ദ്പവിത്ത഻ മാലും ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള഻ൽ എന്ദ്ത രാപ കഽറയ്ക്ക്കഺനഺവഽും?
ുനഺൽ-ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന
നജന്റ്
സമ഼പ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ, നജന്റ് സവയും ഒരഽ ഉപുഭഺക്തഺവഺയ഻ ച഻ല ുചഺദയങ്ങൽ തുന്ഺട് തീന്
ുചഺദ഻ക്കണും. അയഺൽ അവ഻ീട ുപഺകഽന്ത് വ഻ല്ത്പന നടത്തഺനഺുണഺ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ റ഻ക്
പരയഺപ്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ൂകകഺരയും ീചയാറഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽന് ഒരഽ പകഺള഻ അഥവഒരഽ ുകഺചാണ് എന്
ന഻ലയ഻ലഺുണഺ?
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ വ഼ക്ഷണും വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും. അയഺൽ ീചലവഺക്കഽന് ഓുരഺ രാപയ്ക്ക്കഽും
പരമഺവധ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഭ഻ക്കഽന്ഽണ്ുടഺ എന് കഺരയത്ത഻ൽ അന്ദ്ത ഉത്കണ്ഠകഽലനഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല
പുക്ഷ റ഻ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്ശദ്ധ. അങ്ങീന
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ൂകകഺരയും ീചയാറഺൽ കഴ഻യഺത്ത റ഻ക് മഺന്ദ്തും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുും.
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ ഒരഽ ീസയ഻ല്ത്മഺീനക്കഺളുും വളീര
ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വതഺണ്.
അയഺൾ ഇന
ഒരഽ ഇന
റ഻സ്ഡക ഇന
വ഻ലയ഻രഽത്തഽ്വനഽം, ഇന
അണ്ടര്ൂററ്റരഽം ഇന റ഻സ്ഡക ഇന മഺുനമെീമെഇ ഇന ീകൌണ്ല഻സറഽം ഇന അവശ മഺയ ഇന
പര഻ഹഺരം ഇന രാപകല്പന ഇന ീചയ്യു്ഺവനഽം ഇന ബന്ധമങ്ങൾ ഇന ന഻ല ഇന ന഻ര്ത്തഺന് ഇന
കഴ഻വഽള്ളവനഽം ഇന ുയ഻ര഻െണം, ഇന അതഺയ  ഇന എലലഺ ഇന ുറഺളുകളും ഇന ഒറ്റയ്െഇ ഇന
ീചയ്യഺന് ഇനകഴ഻യണം.
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2. ീത്പഺുപ്പഺസ്ഡ ഇനീചയ്യു് ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന നജന്റ് സഹഺയ഻ക്കണും.
അത഻ീല ന്ദ്പതഺവനകൽക്ക് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ബഺധയസ്ഥനഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻ നമ്മൽ പഺഠും 5-ൽ ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ഓുരഺ കഺരയങ്ങളുും പാര഻പ്പ഻ക്കഽണ്ുപഺഴഽും നജന്റ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക്
ഓുരഺന്ഽും നന്ഺയ഻ വ഻ശദ഼കര഻ചാണ് ീകഺടഽക്കണും. ീേയ഻മ഻ീന്റ സമയത്ത്, ശര഻യഺയതഽും പാര്ണമഺയ
വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്ക഻യത് മാലും ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്ീറ ീേയ഻ും കഽഴപ്പത്ത഻ലഺകഽും.
ച഻ല സമയത്ത് ുപഺള഻സ഻ പാര്ത്ത഻കര഻ക്കഺൽ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ആവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഽും. അത്തരും
സരര്ഭങ്ങള഻ൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന ുനര഻ുട്ടഺ അീലലക഻ൽ നജന്റ് മഽുഖീനുയഺ വ഻വരും അറ഻യ഻ക്കഽും.
ആവശയമഺയ എലലഺ കടണ്പകളുും പാര്ത്ത഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽും ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന സഹഺയ഻ുക്കണ്ടത്
അതയഺവശയമഺണ് അതഽുപഺീല ഓുരഺന്ഽും എന്ത്഻നഺീണന്് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് വ഻ശദ഼കര഻ചാണ്
ീകഺടഽക്കഽകയഽും ുവണും.
3. ഇനസവ഼കര഻െഽ് ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
a) കവര് ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്ഇ
കവൽ ുനഺട്ട഻ീനപ്പറ്റ഻ പഺഠും 5-ൽ നമ്മൽ ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക്,
ആവശയീമക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ കവൽ ുനഺട്ട് നല്ത്ക഻ീയന്് ഉറപ്പഺുക്കണ്ടത് നജന്റ഻ീന്റ
കടമയഺണ്. ഈ വ഻ഷയത്ത഻ലഽള വ ശഽഷ്കഺന്ത്഻ കണ്പന഻യഽീടയഽും നജന്റ഻ീന്റയഽും ൂകയാറ഻ൽ
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങൽ സഽരക്ഷ഻തമഺീണന്് അവുരഺട് ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽക.
b) ുപഺള഻സ഻ ഇനുഡഺെഽീമെുകൾ ഇനനല്കഽക
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റുകൽ നല്ത്കഽക എന്ത് നജന്റ഻ന് ഉപുഭഺക്തഺവ഻മഺയ഻ ബധപ്ീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ
മീറ്റഺരഽ ന്ദ്പധഺന അവസരമഺണ്. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് ുനര഻ട്ട് നല്ത്കഺൽ കണ്പന഻യഽീട ചട്ടങ്ങൽ
ന്ദ്പകഺരും അനഽവദന഼യീമക഻ൽ അത് വഺങ്ങ഻ ുനര഻ട്ട് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന നല്ത്പ്പ഻ക്കഽക എന്ത് നലല ഒരഽ
ആശയമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻
ുനര഻ട്ട്
അയചാണു
ീകഺടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ,
ുഡഺക്കഽീമന്റ്
അയചാണത഻നഽുശഷും
ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പടഺും. ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ ഭഺഗങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻
പറഞ്ഞഽ ീകഺടഽക്കഺനഺയ഻ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന സരര്ശ഻ക്കഺും. ഈ അവസരത്ത഻ൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
വ഻വ഻ധ ീന്ദ്പഺവ഻ഷനഽകളുും ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട അവകഺശങ്ങളുും ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന പറഞ്ഞഽ
മനസിന഻ലഺക്കഺും. ഈ ന്ദ്പവിത്ത഻ വ഻ല്ത്പനയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ ുസവനത്ത഻ീന്റ തലമഺണ് എടഽത്ത്
കഺണ഻ക്കഽക.
ഈ അവസരത്ത഻ൽ നജന്റ഻ന് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് എലലഺവ഻ധ സഹഺയങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺനഽും
പ഻ന്ത്ഽണ ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറഺും.
അടഽത്തപട഻ എീന്ത്ന്ഺൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട് അയഺള്ക്ക്ക് പര഻ചയമഽള വ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ
തഺത്പരയമഽള വവീര കഽറ഻ചാണ് ുചഺദ഻ചാണറ഻യഺും. ഉപുഭഺക്തഺവ തീന് ഇവരഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് നജന്റ഻ീന
അവര്ക്ക് പര഻ചയീപ്പടഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അത് ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ വളര്ചാണയ്ക്ക്ക് വളീര ന്ദ്പുയഺജനും
ീചയാറുും.
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c)  ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനപഽതഽെല്
ുനഺ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കൽ ഓുരഺ വര്ഷവഽും പഽതഽക്കണും, ഓുരഺ വര്ഷവഽും
പഽതഽക്കഽണ്ുപഺൽ അുത കണ്പന഻യ഻ൽ തീന് തഽടരുണഺ അുതഺ മീറ്റഺരഽ കണ്പന഻യ഻ുലക്ക് മഺറുണഺ
എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽള വ അവസരും ഉപുഭഺക്തഺവ഻നഽണ്ട്. ഈ സക഼ര്ണ മഽഹാര്ത്തത്ത഻ലഺണ്
കണ്പന഻യഽും നജന്റുും ഉണ്ടഺക്ക഻ീയടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുപരഽും ന്ദ്പശത഻യഽും പര഼ക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്ത്.
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ അറ഻യ഻പ്പ് ന഻യപരമഺയ഻ നല്ത്ുകണ്ട ആവശയും
കണ്പന഻ക്ക് ഇീലലക഻ലഽും, മരയഺദയഽീട ുപര഻ലഽും ആുരഺഗയപരമഺയ ഒരഽ ബ഻സ഻നസിന് തന്ദ്ന്ത്ീമന്
ന഻ലയ഻ലഽും ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ‛പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഻സ്‛ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് ഒരഽ മഺസും മഽണ്പ് അയക്കഽും.
പഽതഽക്കഽന് ത഼യത഻ അടഽത്തഽ വരഽണ്ുപഺൽ ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഺൽ
നജന്റ഻ന് അറ഻യ഻ക്കഺും.
സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് നജന്റ഻ന് അവരഽമഺയ഻ ഒരഽ ഉഷ്മള ബധപ്ും
ന഻ലന഻ര്ത്തഺും. അതഽുപഺീല ഉപുഭഺക്തഺവ് ബഽദ്ധ഻മഽുട്ടഺ ദഽഖുമഺ അനഽഭവ഻ക്കഽന് അവസരത്ത഻ൽ
സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺും.
4. ഇനീെയ഻ം ഇനീചയ്യു് ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് സമയത്ത് നജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്. ീേയ഻മ഻ന് കഺരണമഺയ
സുംഭവും ഉണ്ടഺയഺലഽടീന ഇന്ഷഷവറീറ എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്് അറ഻യ഻ക്കഽക എന്ത് നജന്റ഻ീന്റ
ുജഺല഻യഺണ്, അങ്ങീന ഉപുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്േും ഔുദയഺഗ഻ക കടണ്പകീളലലഺും പാര്ത്ത഻യഺക്കഽും,
മഺന്ദ്തമലല നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽള വ അുനവഷണങ്ങള്ക്ക്ക് എലലഺ വ഻ധത്ത഻ലഽള വ സഹഺയങ്ങളുും
ീചയാറണും.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവുണഺ
ത഻ര഻ചാണറ഻യഽക
I.
II.
III.
IV.

ുവണ്ടുയഺ

എന്

തര്ക്കത്ത഻ന്

ന്ദ്പസക്ത഻യ഻ലലഺത്ത

സരര്ഭും

നീതന്്

ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

B. അന ഺയം പര഻ഹര഻െല്
1. അവുലഺകനം
നറ്റവഽും മഽന്ഷഗണനയഽള വ ആക്ഷൽ എടഽുക്കണ്ടത് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് പരഺത഻യഽള വുപഺഴഺണ്.
ഓര്മ്മ഻ക്കഽക, ഒരഽ പരഺത഻യഽീട കഺരയത്ത഻ൽ, ുസവന പരഺജയും മാലമഽള വ ന്ദ്പം  നും (ഇന്ഷഷവററഽീട
റ഻ുക്കഺര്ഡ഻ീല ീതറ്റ് ത഻രഽത്തൽ മഽതൽ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ത഻ീല കഺലതഺമസും വീര), ഒരഽ ഭഺഗും
മഺന്ദ്തമഺണ് ഉപുഭഺക്തഺവ് എന്ത് ീനഺണ്പരീപ്പടഽത്തഽന് കഺരയമഺണ്.
അത്തരും പരഺജയങ്ങൽ മഽലമഽള വ തടസിനങ്ങൽ കഺരണും ഉപുഭഺക്തഺക്കൽ അസവസ്ഥരഺകഽകയഽും
ുദഷയീപ്പടഽകഽയഽും ീചയാറുും. ഓുരഺ ുസവന പരഺജയങ്ങൽ മാലും രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ മുനഺവ഻കഺരവഽും
അതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട അനഽഭവവഽും ഉണ്ടഺകഽും:
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 ആദയും ഒരഽ അന഼ത഻യഺയ഻ ുതഺന്ഽും, ഒരഽതരത്ത഻ലഽള വ ചത഻വഽപറ്റ഻ീയന്്.
 രണ്ടഺമുത്തത് ഒരഽ തരത്ത഻ലഽള വ അപമഺനും, - ീചറഽതഺകഽന്തഽുപഺീല ഒരഽ ുതഺന്ൽ
ഉപുഭഺക്തി ബധപ്ത്ത഻ീല ഒരഽ സക഼ര്ണമഺയ ‚യഺഥഺര്ത്ഥയത്ത഻ീന്റ മാഹഽര്ത്തും‛ ആണ് പരഺത഻;
ആദയീത്ത സ്ഥലത്ത്
അങ്ങീനീയഺരഽ
അവസ്ഥ ഉണ്ടഺകഺീത
ുനഺക്കണും. കണ്പന഻യ഻ീല
അനഽുയഺജയനഺയ വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ന഻ങ്ങൽ ഈ വ഻ഷയീത്തപ്പറ്റ഻ സുംസഺര഻ക്കണും. ഓര്ക്കഽക,
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ന്ദ്പം  നത്ത഻ൽ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽന്ന്ദ്തയഽും മറ്റഺര്ക്കഽും ീചയാറഺൽ കഴ഻യ഻ലല.
ഉപുഭഺക്തി തഺത്പരയങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങൽക്ക് എന്ദ്ത ന്ദ്ശദ്ധയഽണ്ീടന്് അറ഻യ഻ക്കഺനഽള വ അവസരമഺണ്
പരഺത഻കളുും/ അനയഺയങ്ങളുും നല്ത്കഽന്ത്. അവരഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജീന്റ ുപരഽും ന്ദ്പശത഻യഽും
ബ഻സ഻നസിന് വളര്ത്തഽന്ത഻നഽള വ ീനടഽുംതാണ്. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന്റ അവസഺനും, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻ക്കഺൽ അനയഺയ പര഻ഹഺര ര഼ത഻കൽ വ഻ശദമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്, ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല
വ഻വരങ്ങൽ
വ഻ശദമഺയ഻
ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക്
പറഞ്ഞ്
ീകഺടഽക്കഽണ്ുപഺൽ
ഇത്
കാട഻
പറഞ്ഞഽീകഺടഽക്കഽക.
വ഻ല്ത്പനയ഻ലഽും ുസവനത്ത഻ലഽും വഺയ് ീകഺണ്ടഽള വ പല഻സ഻റ്റ഻ക്ക് (നലലുതഺ ച഼ത്തുയഺ) വളീരുയീറ
ന്ദ്പഺധഺനമഽണ്ട്. ഓര്ക്കഽക, നലലത് പറഞ്ഞഺൽ 5 ുപുര അറ഻യഽകയഽള വ, ച഼ത്ത വര്ത്തമഺനീമക഻ൽ 20
ുപീരക഻ലഽും അറ഻യഽും.
2. ഇെുത്ഗറ്റ് ഇനത്ഗ഼വന്സ്ഡ ഇനമഺുനമെീമെഇ ഇനസ഻സ്റ്റം ഇന(IGMS)
ഐആര്ഡ഻എ ഇന്റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്, അത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അനയഺയ പര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ ുകന്ദ്ര഼യ ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്, അതഽുപഺീല
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല അനയഺയും പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ഉപകരണമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് തങ്ങളുീട ുപഺള഻സ഻ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ഉള്ക്പ്പീട അവരഽീട പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റൽ
ീചയാറഺും. പരഺത഻കൽ അത഻നഽുശഷും അതഺത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കള഻ുലക്ക് അയക്കഽും. IGMS
പരഺത഻കളുും അത് പര഻ഹര഻ക്കഺൽ എടഽക്കഽന് സമയവഽും ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽും. പരഺത഻കൽ രജ഻സ്റ്റൽ
ീചുയാറണ്ടത്:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. ഇനഉപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ ഇനന഻യമം ഇന1986
ഈ ആക്ട് ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത് ‚ഉപുഭഺക്തി തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് മ഻കചാണ സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻നഽും
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട
തര്ക്കങ്ങൽ
പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഉപുഭഺക്തി
ീകില഻സഽകളുും
മറ്റ്
അുതഺറ഻റ്റ഻കളുും ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് കാട഻ ുവണ്ട഻യഺണ്‛. ഈ ആക്ട഻ന് 2002-ീല
ഉപുഭഺക്തിസുംരക്ഷണ (ുഭദഗത഻) ന഻യമത്ത഻ലഽീട ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
a) ുകട഻ീെ ഇനക഼ഴ഻ലഽള്ള ഇനന഻ര്വചനങ്ങൾ
ആക്ട഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല ന഻ര്വചനങ്ങളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ന഻ര്വചനം
‚ുസവനം‛ എന്ഺൽ ബഺക്, ധനകഺരയസ്ഥഺപനങ്ങൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ, ന഻ര്മ്മഺണ
കണ്പന഻കൽ, ഇലന്ദ്ക്ട഻സ്റ്റ഻ ുബഺര്ഡ്, ഗിഹന഻ര്മ്മഺതഺക്കൽ, എന്റര്ീടയ്ക്ീണ്മന്റ്, അമയാീമന്റ് പഺര്ക്ക്,
തഽടങ്ങ഻യവ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ുസവനും.ീസിജനയമഺയ഻
ലഭ഻ക്കഽന് അഥവഺ വയക്ത഻ ബധപ്ങ്ങള഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് ുസവനങ്ങൽ ഇത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽകയ഻ലല.
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ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഒരഽ ഇനുസവനമഺണ്.
‚ഉപുഭഺക്തഺവ്‛ എന്ഺൽ ഒരഽ വയക്ത഻:
i.
ii.

നക഻ലഽും ഒരഽ വതഽ ഉപുയഺഗത്ത഻നഺയ഻ വഺങ്ങഽന് വയക്ത഻. വ഼ണ്ടഽും വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻ുനഺ
വഺണ഻ജയഺവശയത്ത഻ുനഺ സഺധനങ്ങൽ വഺങ്ങഽന്വൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്഻ലല.
ആവശയത്ത഻നഺയ഻ നീതക഻ലഽും ുസവനങ്ങൽ സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ വഺങ്ങഽകുയഺ ീചയാറുക,
അത്തരും ുസവനങ്ങളുീട ഗഽണുഭഺക്തഺവ്.

‚തകരഺര്‛ എന്ഺൽ നീതക഻ലഽും ഒരഽ വ഼ഴ്ച, അപാര്ണത, ന഻യമന്ദ്പകഺരും അഥവഺ വയവസ്ഥ
ന്ദ്പകഺരും ഒരഽ വയക്ത഻ ന഻ലന഻ര്ുത്തണ്ട ന്ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ീന്റ സവഭഺവവഽും ന്ദ്പുതയകതയഽും
ഗഽണത്ത഻ീന്റയഽും ുപഺരഺയ്ക്മ എന്഻വ.
‘പരഺത഻’ എന്ഺൽ ഒരഽ പരഺത഻ക്കഺരൽ എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്കഽന് നീതക഻ലഽും ആുരഺപണും, അതഺയത്:
i.
ii.
iii.

അധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ അനഽവര്ത്ത഻ക്കഽക.
അയഺൽ വഺങ്ങ഻ക്കഽന് സഺധനത്ത഻ന് ഒുന്ഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ ുകഺടഽപഺടഽകൽ.
നീതക഻ലഽും ഒരഽ കഺരണത്തഺൽ അയഺൽക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് അഥവഺ സവ഼കര഻ക്കഽന് ുസവനത്ത഻ീന്റ
പ഻ഴവ് മാലും ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് അനഽവദ഻ക്കഽക.
iv. ന഻യമപരമഺയ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ അഥവഺ പഺക്കറ്റ഻ൽ ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വ഻ലീയക്കഺൽ കാടഽതൽ
വഺങ്ങഽക.ജ഼വനഽും സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽും ഹഺന഻കരമഺയ വതഽക്കൽ ീപഺതഽജനങ്ങൽക്ക് വ഻ല്ത്ക്കഽണ്ുപഺൽ
ന഻യന്ദ്പകഺരും അത഻ീന്റ ഉള വടക്കും, ന്ദ്പുതയക, അതഽമാലും ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് അപകടും എന്഻വയഽും
കചാണവടക്കഺരൽ ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
‘ഉപുഭഺക്തി തര്െം’ എന്ഺൽ ആര്ീക്കത഻ീരയഺുണഺ പരഺത഻ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആ വയക്ത഻
പരഺത഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ആുരഺപണും ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ത് മാലമഽണ്ടഺകഽന് തര്ക്കും.
b) ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്െ ഇനപര഻ഹഺര ഇന്ജ്ന്സ഻കൾ
ഉപുഭഺക്തി തര്ക്ക പര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻കൽ
തലങ്ങള഻ലഽും ന഻ലവ഻ൽ വന്഻ട്ടുണ്ട്.
i.

ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽും സുംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽും ുദശ഼യ

ജ഻ലലഺ ുഫഺും: 20 ലക്ഷും രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഈ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ അധ഻കഺര
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്. ഓര്ഡറഽകൽ നടപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് അതഺത് സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻കള഻ുലഺക്ക്
അയക്കഽന്ത഻നഽള വ അവകഺശും ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻നഽണ്ട്.

ii. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷൽ: ഈ അനയഺയപര഻ഹഺര അധ഻കിതര്ക്ക് ന്ദ്പഺഥമ഻കവഽും അപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺൽ
അധ഻കഺരമഽള വതഽും ുമല്ത്ുനഺട്ടും നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ അധ഻കഺരപര഻ധ഻യഽണ്ട്. 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ
കാടഽതലഽും 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴ വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഈ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ അധ഻കഺര
പര഻ധ഻യ഻ൽ
വരഽന്ത്.
മറ്റ്
അധ഻കഺരങ്ങളുും
അവകഺശങ്ങളുും
എലലഺും
ജ഻ലലഺ
ുഫഺറത്ത഻ുന്റതഽുപഺീല തീന്യഺണ്.
iii. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷൽ: ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും ന഻ലവ഻ൽ വന് അന്ത്഻മ അുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷൽ.
ഇത഻ന് ന്ദ്പഺഥമ഻കവഽും അപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺൽ അധ഻കഺരമഽള വതഽും ുമല്ത്ുനഺട്ടും നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ
അധ഻കഺരപര഻ധ഻യഽണ്ട്. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷൽ പഺസഺക്ക഻യ ഓഡറഽകളുീട ആപ്പ഼ലഽകളുീട
ഹ഻യറ഻ുംഗ് ഇത് നടത്തഽും, 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ൽ മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
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നഷ്ടപര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഈ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ അധ഻കഺര
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്. ഇത഻ന് സുംസ്ഥ കമ്മ഼ഷീന്റ ുമൽ അധ഻കഺരമഽണ്ട്.
മാന്് നജന്ഷസ഻കള്ക്ക്കഽും സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻യഽീട അധ഻കഺരങ്ങീളലലഺമഽണ്ട്.
a)

പരഺത഻ ഇനൈയല് ഇനീചയ്യു്ത഻നഽള്ള ഇനനടപട഻ത്കമങ്ങൾ

മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നജന്ഷസ഻കള഻ൽ പരഺത഻ ഇന ൈയല് ഇന ീചയ്യു്ത഻നഽള്ള ഇന
നടപട഻ത്കമങ്ങൾ വളീര ലള഻തമഺണ്. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീന്റുയഺ ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷീന്റുയഺ
മഽന്ഷപഺീക പരഺത഻ അഥവഺ അപ്പ഼ൽ ഫയൽ ീചയാറുന്ത഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ഫ഼സിന഻ലല.
ഒരഺള്ക്ക്ക് സവയുമഺ അയഺൽ അധ഻കഺരീപ്പടഽത്ത഻യ മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ുക്കഺ പരഺത഻ ഫയൽ ീചയാറഺും.
പരഺത഻ ുനര഻ട്ട് ഫയൽ ീചയാറുകുയഺ തപഺൽ മഽുഖന അയക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും. ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക, ഇത്തരും
പരഺത഻കൽ ഫയൽ ീചയാറുന്ത഻ന് അഭ഻ഭഺഷകീന്റ ആവശയമ഻ലല.
b)

ഉപുഭഺക്തി ഇനുൈഺറത്ത഻ീെ ഇന്ര്ഡറഽകൾ

പരഺത഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും തകരഺറ് സഺധനങ്ങള്ക്ക്ക് ഉണ്ീടന്് ുഫഺറും
കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ുലഺ പരഺത഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും ഒരഽ ആുരഺപണും
സതയമഺീണന്് ീതള഻ഞ്ഞഺുലഺ, തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഒുന്ഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ സുംഗത഻കൽ
ീചയാറഺൽ എത഻ര്കക്ഷ഻കള്ക്ക്ക് ുഫഺറും ഓര്ഡൽ നല്ത്കഽും.
i.

പരഺത഻ക്കഺരന് വ഻ല
(ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺീണക഻ൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും) ത഻ര഻ീക നല്ത്കഺനഽും,
പരഺത഻ക്കഺരന് ീചലവഺയ മറ്റ് തഽകകളുും ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽക.
ii. എത഻ര്കക്ഷ഻യഽീട അന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽണ്ടഺയ നഺശനഷ്ടും അഥവഺ പരഽക്ക഻നഽള വ തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഽക.
iii. ുചഺദയും ച഻ഹ്നമഺയ഻ നല്ത്ക്കഽന് ുസവനങ്ങളുീട കഽറവ് അഥവ തകരഺറ് ന഼ക്കും ീചയാറുക.
iv. അധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ ന഻ര്ത്തഽക അഥവഺ
അവര്ത്ത഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
v. പഺര്ട്ട഻കള്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ തഽക നല്ത്കഽക.
c) ഉപുഭഺക്തിതര്െങ്ങളുീട ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽും
തര്ക്കങ്ങളുും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ് വരഽന്ത്:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

വരഽന്

മ഻ക്ക

ഉപുഭഺക്തി

ീെയ഻മഽകൾ ഇനീസറ്റ഻ല് ഇനീചയ്യു്ത഻ലഽള്ള ഇനകഺലതഺമസം
ീെയ഻മഽകൾ ഇനീസറ്റ഻ല് ഇനീചയ്യഺത഻ര഻െഽക
ീകയ഻മഽകൾ ഇനന഻രസ഻െഽക
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ഇനഗണ ത
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇനചട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളും ഇനവ വസ്ഥകളും ഇനതഽടങ്ങ഻യവ

4. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന്ംബം്സ്ഡമഺന്
1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീന്റ അധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ൽ ുകന്ദ്ര സര്ക്കഺൽ 1998 നവുംബൽ 11-ന്
പഽറത്ത഻റക്ക഻യ ഔുദയഺഗ഻ക ഗസ്റ്റ഻ൽ ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ് 1998-ൽ റ഻ീന്ദ്ഡസിനൽ ഓഫ് പല഻ക് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസസ്
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റാള്ക്സ് ഉണ്ടഺക്ക഻. ഈ ന഻യമും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽും ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽും
വയക്ത഻ഗത ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകള്ക്ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.

എലലഺ

ഈ ന഻യമത്ത഻ീന്റ ലക്ഷയ്ും എീന്ത്ന്ഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കളുീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽും നയഺയമഺയ
ര഼ത഻യ഻ലഽും കഺരയക്ഷമമഺയഽും പക്ഷഺുഭദമ഻ലലഺീതയഽും ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
എലലഺ പരഺത഻കളുും പര഻ഹര഻ക്കഽകീയന്തഺണ്.
ഒരഽ ഇന ത്പശ്നപര഻ഹഺര ഇന വ വസ്ഥയ഻ല്, ഇന ഇന്ഷവററഽീടയഽം ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീടയഽം ഇന ഇടയ഻ല് ഇന ഒരഽ ഇന മത്റ സ്ഥന് ഇന അഥവഺ ഇന ീകൌണ്സ഻ലറഺയ഻ ഇന
്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനന഻ലീകഺള്ളഺം.
്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇന ത഼രഽമഺനം, ഇന പരഺത഻ ഇന സവ഼കര഻െഽകുയഺ ഇന തള്ളുകുയഺ ഇന
ീചയ്തഺലഽം, ഇനഅതഺണ് ഇനഅത്ല഻മ ഇനത഼രഽമഺനം.
a) ്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനപരഺത഻ ഇനനല്കഽക
ഓുംബഽ്മഺന് നല്ത്കഽന് പരഺത഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ അയഺളുീട അവകഺശ഻ുയഺ എഴഽത഻
തയാറഺറഺക്ക഻ ഒപ്പ഻ട്ട് ുവണും നല്ത്കഺൽ,
നത് ഓുംബഽ്മഺീന്റ അധ഻കഺരപര഻ധ഻യ഻ലഺുണഺ
ഇന്ഷഷവററഽീട ന്ദ്ബഺ് ച് അഥവഺ ഓഫ഼സ് വരഽന്ത് അവ഻ടഽീത്ത ഓുംബഽ്മഺീന്റ ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻ൽ
ുവണും പരഺത഻ നല്ത്കഺൽ, ഇത഻ീന്റ ഒപ്പും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ സവഭഺവവഽും മത഻പ്പ് തഽകയഽും ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്
നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽും അത഻ീന പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്റ് ഉണ്ീടക഻ൽ അതഽും കാട഻ നല്ത്കഽക.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ഓുംബഽ്മഺന് പരഺത഻ നല്ത്കഺും:
i.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുരഖഺമാലും പരഺത഻ എഴഽത഻ നല്ത്കഽകയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻ :
 പരഺത഻ ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ഻ൽ പരഺത഻ നല്ത്ക഻ ഒരഽമഺസും കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുും പരഺത഻ക്കഺരന്
മറഽപട഻ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽുയഺ
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ നല്ത്ക഻യ മറഽപട഻യ഻ൽ പരഺത഻ക്കഺരൽ സുംതിപ്തനീലലക഻ുലഺ

ii.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും ഒരഽ വര്ഷത്ത഻നഽുശഷും പരഺത഻ നല്ത്കണും.

iii.

പരഺത഻ നീതക഻ലഽും ുകഺടത഻യ഻ുലഺ ഉപുഭഺക്തി
വ഻ചഺരണയ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ത് ആയ഻ര഻ക്കരഽത്.

ുഫഺറത്ത഻ുലഺ

അര്ന്ദ്ബ഻ുടഷന഻ുലഺ

b) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനശഽപഺര്ശകൾ
ഓുംബഽ്മഺൽ പഺല഻ുക്കണ്ടതഺയ ച഻ല കടമകൽ അഥവഺ ുന്ദ്പഺുട്ടഺുകഺളുകളുണ്ട്:
i.
ii.
iii.

അത്തരും ഒരഽ പരഺത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും ഒരഽ മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ശഽപഺര്ശകൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും.
അത഻ീന്റ പകര്പ്പ് ഉപുഭഺക്തഺവ഻നഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ക്കഽും അയചാണു ീകഺടഽക്കണും.
അത്തരും ശഽപഺര്ശകൽ ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ ശഽപഺര്ശ ുരഖമാലും
എഴഽത഻ സവ഼കര഻ക്കണും.
iv. ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ
സമ്മതപന്ദ്തത്ത഻ീന്റ
പകര്പ്പ്
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
അയക്കഽകയഽും
15
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ മറഽപട഻ ുവണീമന്് ആവശയീപ്പടഽകയഽും ീചയാറുും.
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മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കും പര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ൽ, ഓുംബഽ്മഺന് നയഺയമഺയ഻ ുതഺന്ഽന്
വ഻ധ഻ പഺസഺക്കഽും, അത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്
ആവശയമഺയത഻ൽ കാടഽതൽ ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
c) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനന ഺയവ഻ധ഻
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ചട്ടങ്ങള് ന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽും ഓുംബഽ്മഺീന്റ നയഺയവ഻ധ഻:
i.

നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽക 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ ആയ഻ര഻ക്കരഽത് (എ്ുന്ദ്ഗഷയയഽും മറ്റ്
ീചലവഽകളുും ഉള്ക്പ്പീട)
ii. അത്തരും പരഺത഻കൽ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും 3 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കണും,
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത വയക്ത഻ മഽഴഽവൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽും ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും 30
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ അറ഻യ഻ക്കണും.
iii. ഇന്ഷഷവറൽ വ഻ധ഻ അുംഗ഼കര഻ക്കഽകയഽും അത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ അറ഻യ഻പ്പ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ
ുരഖമാലും എഴഽത഻ ഓുംബഽ്മഺീന അറ഻യ഻ക്കണും.
iv. ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻
വ഻ധ഻ അുംഗ഼കര഻ക്കഽകന്തഺയ഻
ുരഖഺമാലും
എഴഽത഻
അറ഻യ഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറ഻ലല.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
1986-ീല ഉപുഭഺക്തി സുംരക്ഷണ ന഻യമന്ദ്പകഺരും, നത഻ീനയഺണ് ഉപുഭഺക്തഺവ് എന് ഗണത്ത഻ൽ
ീപടഽത്തഺൽ കഴ഻യഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

സവകഺരയഺവശയത്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങൽ അഥവഺ ുസവങ്ങൽ കാല഻ക്ക് എടഽക്കഽക
വ഼ണ്ടഽും വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഺൽ വഺങ്ങഽന് സഺധനും
ഉപുഭഺഗത്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങളു ുസവനങ്ങളുും വഺങ്ങഽക
മറ്റുള വവരഽീട ുന്ദ്പരണ മാലും ുസവനും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക.

D. ുശയവ഻ന഻മയ ഇനത്പത്ക഻യ
ഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനത്ത഻ന് ഇനുവശ മഺയ ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനൂവധഗ്ത്റ ം
ീസൌമ മഺയ഻ ഇന ീപഺരഽമഺറഺനഽള്ള ഇന കഴ഻വഺണ്, ുജഺല഻യ഻ൽ നന്ഺയ഻ ത഻ളങ്ങഺൽ, ഒരഽ
നജന്റ഻ന് അഥവഺ ുസവനും ീചയാറുന് ജ഼വനക്കഺരന് അതയഺവശയമഺയ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ട നറ്റവഽും
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ൂവധദ്ധരദ്ധയും.
പരഽക്കൽ സവഭഺവും ുപഺീലയലല, ീസിമയമഺയ഻ ീപഺരഽമഺറഺനഽള വ കഴ഻വ് ഒരഺീള ുജഺല഻സ്ഥലത്തഽും
പഽറത്തഽും മറ്റ് ജ഼വനക്കഺുരഺടഽും ഉപുഭഺക്തഺക്കുളഺടഽും നന്ഺയ഻ ഇടീപ്പടഺൽ ന്ദ്പഺപ്തനഺക്കഽും.
ആശയവ഻ന഻മ പഺടവമഺണ് ഇത്തരും ീസിമയമഺയ഻ ീപഺരഽമഺറഺനഽള വ കഴ഻വഽകള഻ൽ നറ്റവഽും
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടത്.
1. ുശയവ഻ന഻മയവഽം ഇനഉപുഭഺക്തിബന്ധമങ്ങളും
സുംതിപ്തവഽും വ഻ശവതരഽമഺയ ഉപുഭഺക്തഺക്കീള സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ഘടകമഺണ് ഉപുഭഺക്തി ുസവനും. പുക്ഷ അത് ീകഺണ്ട് മത഻യഺകഽന്഻ലല. കണ്പന഻യ്ക്ക്ക് നറ്റവഽും
ശക്തമഺയ ബധപ്ും ന഻ലന഻ര്ുത്തണ്ടത് ഉപുഭഺക്തഺക്കളുമഺയ഻ട്ടഺണ്.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന നല്കഽ് ഇന ുസവനവഽം ഇന അവരഽമഺയ഻ ഇന ന഻ലന഻ര്ത്തഽ് ഇന
ബന്ധമവഽം ഇന അനഽസര഻ച്ചഺണ് ഇന ഒരഽ ഇന ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന കന്പന഻ുയഺടഽള്ള ഇന
തഺ പര ം ഇനവഺര്ീത്തടഽെഽ് .
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ആുരഺഗയപരമഺയ ബധപ്ും എങ്ങീനയഺണ് ഉണ്ടഺക്കഽന്ത്?
അത഻ീന്റ ഹിദയത്ത഻ൽ, ഒരഽ വ഻ശവഺസമഽണ്ട്. അുത സമയത്ത് തീന് ആ വ഻ശവഺസീത്ത
ദിഡ഼കര഻ക്കഽകയഽും ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന് മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമഽണ്ട്. അത്തരും ച഻ല
ഘടകങ്ങൽ നമഽക്ക് ഇവ഻ീട ുനഺക്കഺും.
ച഻ത്തം ഇന2: വ഻ശവഺസത്ത഻ീെ ഇനഘടകങ്ങൾ

i.

എലലഺ ബധപ്ങ്ങളുും തഽടങ്ങഽന്ത് ുകര്ഷണത്ത഻ലാീടയഺണ്:

ഒരഺൾെഇ ഇന
ീപീട്ട്യൂട്ട്്ഇ ഇന
ഇഷ്ടീപ്പടഽ് ഇന
ത്പകിതമഺയ഻ര഻െണം, ഇന
അ  ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഇന ഒരഽ ഇന നലല ഇന ബന്ധമം ഇന തഽടങ്ങഺന് ഇന സഹഺയ഻െഽം. ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ് ഇന കന്പന഻ ഇന അഥവഺ ഇന ത്പത഻ന഻ധ഻ുയഺട് ഇന ബന്ധമീപ്പടഽന്ുപഺൾ ഇന ഇന
ുദ കഺഴ്ചയ഻ലഺണ് ഇന ുകര്ഷണം ഇന ഉണ്ടഺകഽ് . ഇന എലലഺ
ഹിദയങ്ങളുും
തഽറക്കഽന്ത഻നഽള വ തഺുക്കഺലഺണ് ആകര്ഷണും. ഇത് കാടഺീത ഒരഽ ബധപ്വഽും ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽകയ഻ലല.
ആകര്ഷണമ഻ലലഺത്ത ഒരഽ ീസല്ത്മഺീന്റ കഺരയും ഉദഺഹരണമഺയ഻ എടഽക്കഽക. അയഺള്ക്ക്ക് തീന്റ
ീസയ഻ല്ത്സ് ുജഺല഻യ഻ൽ ത഻ളങ്ങഺൽ കഴ഻യഽീമന്് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ുതഺന്ഽന്ഽണ്ുടഺ?
ii. ബധപ്ങ്ങൽ ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻നഽള വ രണ്ടഺമീത്ത ഘടകമഺണ് ഒരഺളുീട സഺ്഻ധ ം.
വ഻വഺഹമഺണ് നറ്റവഽും മ഻കചാണ ഉദഺഹരണും. ഭഺരയക്ക് ഭര്ത്തഺവ഻ീന കഺണണമന്് ുതഺന്ഽണ്ുപഺൽ
ഭര്ത്തഺവ് അടഽത്ത് ീചലലണീമന്ഽണ്ുടഺ? അതഽുപഺീല ഇന ഉപുഭഺക്തിബന്ധമങ്ങള഻ലഽം, ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന
ുവശ മനഽസര഻ച്ചഇ ഇന
കന്പന഻ുയഺ ഇന
അത഻ീെ ഇന
ത്പത഻ന഻ധ഻ുയഺ ഇന
ലഭ മഺയ഻ര഻െണം ഇന
അവര് ഇന
ുനര഻ട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇന
ഹഺജ്രഺയ഻ ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇനുവശ ങ്ങൾ ഇനുകൾെണീമ്ഽുണ്ടഺ?
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ുവണ്ട സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ ഹഺജരഺകഺീത തീന് ീചയ്ക്തഽ ീകഺടഽക്കഽന്
സരര്ഭങ്ങളുമഽണ്ട്.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട് സുംസഺര഻ചാണ് ഒരഺള്ക്ക്ക് അുപ്പഺഴഽും ആ ബധപ്ും
ന഻ലന഻ര്ത്തഺനഺകഽും, അതഺയത് അവരഽീട കടമീയപ്പറ്റ഻ പറഞ്ഞഽ മനസിന഻ലഺക്ക഻യഽും ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ആവശയമഺയ ഉറപ്പുകള് നല്ത്ക഻യഽമഺണ് അത് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത്.
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് എലലഺ കഺരയങ്ങളുും ചഽരഽക്കത്ത഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽക്കഽന്ഽ:
 ഒരഺള്ക്ക്ക് മത഻പ്പ് സവയും സിഷ്ട഻ക്കഺും അഥവഺ
 ഒരഺൽ അവതര഻പ്പ഻ക്കഽന് ുകള്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻യഽും അഥവഺ
 മീറ്റഺരള്ക്ക്ക് ആയക്കഽന് സുരശും.
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ഇീതലലഺണ് ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീന്റ ഘടകങ്ങളുും അചാണടക്കത്ത഻ീന്റയഽും പഺടവത്ത഻ീന്റയഽും ൂശല഻. ഒരഺൽ
ച഻ന്ത്഻ക്കഽകയഽും കഺണഽകയഽും ീചയാറുന്ീതുന്ത്ഺ അതഺണ് ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ൽ ീതള഻യഽന്ത്.
ഉപുഭഺക്തി ബധപ്ും ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ന് കണ്പന഻കൽ ഒരഽപഺട് ഊന്ൽ നല്ത്കഺറഽണ്ട് കഺരണും പഽത഻യ
ഉപുഭഺക്തഺക്കീള ുനടഽന്ത഻ലഽും എളുപ്പും ന഻ലവ഻ലഽള വ ഉപുഭഺക്തഺക്കീള ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഺണ്.
ഉപുഭഺക്തി ബധപ്ങ്ങൽ വ഻വ഻ധ ര഼ത഻കള഻ൽ സിഷ്ട഻ക്കഺും – ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ഇണ്ഷവറന്ഷസ് ആവശയകത
മനസിന഻ലഺക്ക഻യഽും പര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ശദമഺക്ക഻യഽും ുഫഺമഽൽ നല്ത്ക഻യഽും. അങ്ങീന, ഈ
ര഼ത഻യ഻ീലഺീക്ക ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയഽള വ ബധപ്ും ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തഺൽ നജന്റ഻ന് അവസരും ലഭ഻ക്കഽും.
2. ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനത്പത്ക഻യ
എത്ലഺണ ഇനുശയവ഻ന഻മയം?
എലലഺ ആശയവ഻ന഻മയങ്ങള്ക്ക്കഽും ഒരഽ സുരശും അയക്കഽന് വയക്ത഻യഽും ആ സുരശും സവ഼കര഻ക്കഺൽ ഒരഽ
വയക്ത഻യഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും. സുരശും സവ഼കര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അത഻ീന്റ ഉള വടക്കും
മനസിന഻ലഺയക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഈ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ പാര്ണമഺകഽകയഽള വു.
ച഻ത്തം ഇന3: ുശയവ഻ന഻മയ ഇനമഺര്ഗങ്ങൾ

ആശയവ഻ന഻മയും വ഻വ഻ധ ര഼ത഻യ഻ൽ നടത്തഺും





വഺയ്ക്ീമഺഴ഻
വരീമഺഴ഻
ുനഺ-ീവര്ബൽ
ശര഼രഭഺഷ

അത് മഽഖഺമഽഖുമഺ ുഫഺണ഻ലാീടുയഺ കത്ത഻ലാീടുയഺ ഇന്റ഻ ര്ീനറ്റ഻ലാീടുയഺ ആകഺും. അത്
ഔപചഺര഻കുമഺ അീനിപചഺര഻കുമഺ ആകഺും. ഉീള വടക്കും, സുരശും, മഺധയമും നതഺയഺലഽും,
ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനും ുന്ദ്ശഺതഺവ് എന്ത്ഺണ് വ഻ന഻മയത്ത഻ലാീട മനസിന഻ലഺക്കഽന്ീതന്ഺണ്.
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട പര഻ന്ദ്ഗഺഹകന് എുപ്പഺഴഺണ് എങ്ങീനയഺണ് സുരശും അയക്കഽക എന്ത് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ വളീര
ന്ദ്പധഺനമഺണ്.
ആശയവ഻ന഻മയ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
ച഻ന്ദ്തത്ത഻ീല ഘടകങ്ങൽ നമഽക്ക് ന഻ര്വച഻ക്കഺും
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ച഻ത്തം ഇന4: ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനത്പത്ക഻യ

ഉറവ഻ടും

സുരശും

എൻുകഺഡ഻ുംഗ്

സുരശും

ചഺനൽ

സുരശും

ഡ഻ുകഺഡ഻ുംഗ്

സുരശും

ുന്ദ്ശഺതഺവ്

ന്ദ്പത഻കരണും

സരര്ഭും

ന഻ര്വചനം
i.

ഉറവ഻ടം: സുരശത്ത഻ീന്റ ഉറവ഻ടും എന് ന഻ലയ഻ൽ, നജന്റ഻ന് തഺൽ എന്ത്഻നഺണ്
ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽന്ീതന്ഽും എന്ത്ഺണ് പറയഽന്ീതന്ഽും തഺൽ പറയഽന്ത് ഉപുയഺഗന്ദ്പദവഽും
കിതയവഽമഺയ വ഻വരങ്ങളഺീണന്ഽള വ ആംതൃവ഻ശവഺസും അയഺൽക്ക് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.

ii.

സുേശം എന്ഺൽ ഒരഺള്ക്ക്ക് ആശയവ഻ന഻മയും നടുത്തണ്ട വ഻വരങ്ങൽ.

iii.

എന്ുകഺഡ഻ംഗ് എന്ഺൽ ആയക്കഽന്ത഻നഽള വ രാപത്ത഻ൽ ഒരഺളുീട ആശയവ഻ന഻മയീത്ത
പര഻വര്ത്തനും ീചയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ, അത് മറഽവശത്തഽള വ വയക്ത഻ക്ക് ഡ഻ുകഺഡ് ീചയാറഺൽ
കഴ഻യഽന്തഺയ഻ര഻ക്കണും. ആശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്ക഻ ഒരഺള്ക്ക്ക് എന്ദ്ത നന്ഺയ഻ വ഻വരങ്ങൽ
വ഻ന഻മയും നടത്തഺനഽള വ കഴ഻വ് അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും എന്ഷുകഺഡ഻ുംഗ഻ീന്റ വ഻ജയും. ഇത഻നഺയ഻
ഒരഺളുീട ുന്ദ്ശഺതഺക്കൽ ആരഺീണന്് അറ഻ുയണ്ടത് ന്ദ്പധഺനമഺണ്. ഇങ്ങീന ീചയാറുന്ത഻ൽ
പരഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന് സുരശും ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണയ്ക്ക്ക് ഇടയഺക്കഽും.

iv. സുരശും
ൂകമഺറഽന്ത്
ഒരഽ
ചഺനല഻ലാീടയഺണ്,
അത്
ആവശയഺനഽസരണും
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കണും. മഽഖഺമഽഖ ചര്ചാണകൽ, ീടല഻ുഫഺൽ, വ഼ഡ഻ുയഺ തഽടങ്ങ഻യ വഺീമഺഴ഻ുയഺ കത്ത്,
ഇീമയ഻ൽ, ീമുമ്മഺ, റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് എന്഼ വരീമഺഴ഻ുയഺ ആകഺും.
v.

ഡ഻ുകഺഡ഻ംഗ് എന്ഺൽ അയചാണ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ുക്കണ്ട സ്ഥലത്ത് ലഭ഻ക്കഽകയഽും, അത്
വ഻വര്ത്തനും ീചയ്ക്ത് മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും ീചയാറുന് ര഼ത഻യഺണ്. എന്ഷുകഺഡ഻ുംഗ഻ീന്റ അന്ദ്ത തീന്
ന്ദ്പഺധഺനയും ഡ഻ുകഺഡ഻ുംഗ഻നഽമഽണ്ട്.

vi. പര഻ത്ഗഺഹകന്: ആവസനമഺയ഻ ഒരഽ പര഻ന്ദ്ഗഺഹകനഽണ്ട്, ഒരഽ വയക്ത഻ുയഺ അത഻ൽ
കാടഽതുലഺ,
സുരശും അയചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ആര്ക്കഺുണഺ അവൽ.
ഈ സദസിന഻ുലഺ ഓുരഺ
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും അവരഽുടതഺയ ആശയങ്ങളുും വ഻ശവഺസങ്ങളുും വ഻കഺരങ്ങളുമഽണ്ട്, ഇത്
അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ലഭ഻ക്കഽന് സുരശുത്തഺട് അവൽ ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക. ഈ ഘടകങ്ങീളലലഺും
തീന് സുരശും അയക്കഽണ്ുപഺൽ സുരശും അയക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട മനസിന഻ലഽണ്ടഺകണും.
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vii. ത്പത഻കരണം: സുരശും അയക്കഽന്തഽും ലഭ഻ക്കഽന്തഽുപഺീല തീന് പര഻ന്ദ്ഗഺഹകന് സുരശും
അയചാണ വയക്ത഻ീയ തീന്റ ന്ദ്പത഻കരണവഽും അറ഻യ഻ക്കണും. സുരശും അയചാണ വയക്ത഻ ന്ദ്പത഻കരണും
വളീര ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ വഺയ഻ക്കഽക അുപ്പഺൽ എങ്ങീനയഺണ് പര഻ന്ദ്ഗഺഹകന് സുരശും
ലഭ഻ചാണീതന്ഽും അത഻ീന്റ ുമലഽള വ മുനഺഭഺവും എന്ത്ഺീണന്ഽും മനസിന഻ലഺക്കഺും. ആവശയീമക഻ൽ
സുരശത്ത഻ീന്റ ഉള വടക്കത഻ൽ മഺറ്റും വരഽത്തഺും.
3. ഇനുശയവ഻ന഻മയത്ത഻നഽള്ള ഇനതടസ്സങ്ങൾ
മഽകള഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഽീട
ഓുരഺ
ഘട്ടങ്ങളുും
ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ന്
തടസിനങ്ങളുണ്ടഺുയക്കഺും. ആയക്കഽന് ആീളപ്പറ്റ഻ സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ട അഭ഻ന്ദ്പഺയും മാലും ആശയവ഻ന഻യും
വളീചാണഺട഻ക്കീപ്പടഺും അഥവഺ സുരശത്ത഻ീന്റ ുമഺശമഺയ രാപകല്ത്പനുയഺ വ഻വരത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽന്
നറ്റക്കഽറചാണ഻ുലഺ പര഻ന്ദ്ഗഺഹകീന്റ സുംകഺരും അയക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മനസ഻ലഺകഺീത വരഽകുയഺ
ീചയ്ക്തഺലഽും സുരശും വളീചാണഺട഻ക്കീപ്പടഽും. ഇത്തരും തടസിനങ്ങൽ ന഼ക്കും ീചയാറുക എന്ത്
ഒരഽതരത്ത഻ലഽള വ ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
ഇത഻ുലത഻നഺണ് ആുരഺഗയപരമഺയ ഒരഽ ബധപ്ും ഉണ്ടഺക്കഺൽ കഴ഻യഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

ആകര്ഷണും
വ഻ശവഺസും
ആശയവ഻ന഻മയും
അവ഻ശവഺസും

E. ുനഺണ്-ീവര്ബല് ഇനുശയവ഻ന഻മയം
നജന്റ് മനസിന഻ലഺുക്കണ്ടതഺയ ച഻ല തതവങ്ങൽ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക

ുദ മഺയ഻ ഒരഽ നലല ുഭ഻ത്പഺയം ഉണ്ടഺെഽക
ആദയും തീന് നലല മത഻പ്പ് ഉണ്ടഺക്കഽന്ഽ

നീതഺരഽ ബധപ്ത്ത഻ീന്റയഽും ീനടഽുംതാണഺണ് ആകര്ഷണീമന്് നമ്മൽ ുനരീത്ത തീന് പഠ഻ചാണു. ന഻ങ്ങീള
ഇഷ്ടമലലഺത്ത ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ബ഻സ഻നസിന് ലഭ഻ക്കഽക ന്ദ്ശമകരമഺയ ഒരഽ കഺരയമഺണ്. മ഻ക്ക
ആളുകള്ക്ക്കഽും ന഻ങ്ങീള ഒരഽ മഺന്ദ്ത കഺണഽണ്ുപഺൽ തീന് വ഻ലയ഻രഽത്തഺൽ കഴ഻യഽും. ന഻ങ്ങളുീട
വന്ദ്തധഺരണത്ത഻ലഽും ശര഼രഭഺഷയ഻ലഽും, മഺനയതയ഻ലഽും സുംസഺരത്ത഻ീന്റയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് അവൽ
ന഻ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ അഭ഻ന്ദ്പഺയും പറയഽന്ത്. ഓര്ക്കഽക, ആദയമഺയ഻ ഉണ്ടഺക്ക഻ എടഽക്കഽന് ആഭ഻ന്ദ്പഺയും
ആജ഼വനഺന്ത്ും ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽും. നലല അഭ഻ന്ദ്പഺയും ഉണ്ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഺനഽള വ ച഻ല ീപഺട഻ൂക്കകൽ തഺീഴ
ീകഺടഽക്കഽന്ഽ:
i.

സമയന഻ഷ്ഠ ഇന എുപ്പഺഴഽം ഇന പഺല഻െഽക.
എുപ്പഺഴഽും
കഽറചാണ്
ുനരീത്ത
എത്ത഻ുചാണരഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ ലഺൽ ീചയാറുക, എീന്ത്ക഻ലഽും തടസിനമഽണ്ടഺയഺലഽും സമയത്തഽതീന്
എത്തഺനഺകഽും.

ii.

അനഽുയഺജ് മഺയ ഇന ര഼ത഻യ഻ല് ഇന ുപഺകഽക. ഇന ന഻ങ്ങളുീട വ഻ജയസഺധയത, ന഻ങ്ങൽ
കഺണഺൽ ുപഺകഽന് വയക്ത഻ക്ക് ന഻ങ്ങീള അറ഻യഽകയ഻ലല, ന഻ങ്ങളുീട ര഼ത഻കളഺണ് അവൽ
ആദയമഺയ഻ ുനഺക്കഽക.
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 ആദയകഺഴ്ചയ഻ൽ ന഻ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നലല അഭ഻ന്ദ്പഺയും ഉണ്ടഺക്കഺൽ കഴ഻യഽുമഺ?
 കാട഻കഺഴ്ചയ്ക്ക്ക് അഥവഺ ചര്ചാണയ്ക്ക്ക് ുപഺയുപ്പഺൽ ന഻ങ്ങൽ നന്ഺയ഻ വന്ദ്തധഺരണും
ീചയ്ക്ത഻രഽുന്ഺ?
 ന഻ങ്ങൽ വിത്ത഻യഽും ീവട഻പ്പുമഺയ഻ട്ടഺുണഺ ുപഺയത് – നലല ുപഺീല മഽട഻ീയഺതഽക്ക഻ ുഷവ്
ീചയ്ക്ത്, വിത്ത഻യഽും ീവട഻പ്പുമഽള വ വന്ദ്തമഺുണഺ ധര഻ചാണ഻രഽന്ത്, നന്ഺയ഻ ുമക്കപ്പ്
ീചയ്ക്ത഻രഽുന്ഺ?
iii.

അത്മവ഻ശവഺസുത്തഺടഽം ഇന ഉഷ്മളതുയഺടഽം ഇന കാട഻യ ഇന പഽഞ്ച഻ര഻ ഇന ന഻ങ്ങീള
ന഻ങ്ങളുീട സദസയരഽമഺയ഻ ീപീട്ടന്് അടഽപ്പ഻ക്കഽും.

iv. ുത്മവ഻ശവഺസുത്തഺടഽം ഇന
സംസഺര഻െഽക

അസ്ഡന഻ഗ്ത്റവഽമഺയഽം ഇന

തഽറ്ഇ ഇന

 ന഻ങ്ങളുീട ശര഼രഭഺഷ ആംതൃവ഻ശവഺസവഽും ദിഢന഻ശ്ചയവഽും എടഽത്ത് കഺണ഻ക്കഽുമഺ?
 ന഻ങ്ങൽക്ക് എഴഽുന്റ്റ് ന഻ന്് പഽ് ച഻ര഻ചാണ് കണ഻ൽ ുനഺക്ക഻ ഉപചഺരപാര്േും
ൂകീകഺടഽത്തഺൽ കഴ഻യഽുമഺ?
 ച഻ല വ഻മര്ശനങ്ങൽ ുകള്ക്ുക്കണ്ട഻വരഽണ്ുപഺുഴഺ ന഻ങ്ങൽ വ഻ചഺര഻ചാണുപഺീല അലല
കാട഻കഺഴ്ചീയക഻ൽ ന഻ങ്ങൽ അന഻ദ്ധരദ്ധരഺയ഻ ഇര഻ക്കഽുമഺ?
v.

മറ്റഇ ഇന വ ക്ത഻യ഻ലഽള്ള ഇന തഺ പര ം – മറ്റ്
ഇടീപ്പടഽക എന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനമഺയ ഘടകമഺണ്.

വയക്ത഻ുയഺുടഺ

ആംതൃഺര്ത്ഥതുയഺട്

 ഒരഽ വയക്ത഻ എന് ന഻ലയ഻ൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീനപ്പറ്റ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ന഻ങ്ങൽ ീമനീക്കടഽുമഺ?
 അവര് പറയഽന്ത് ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽുമഺ?
 ങ്ങൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് പഽര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധുകഺടഽക്കഽുമഺ അുതഺ പകഽത഻ സമയും ീമൂബല഻ൽ
സുംസഺര഻ക്കഺനഺയ഻ കളയഽുമഺ?
1. ശര഼രഭഺഷ
ശര഼രഭഺഷീയന്് പറയഽന്ത് ചലനങ്ങൽ, ആുംഗയങ്ങൽ, മഽഖീത്ത ഭഺവവയതയഺസങ്ങൽ എന്഻വീയയഺണ്.
നമ്മൽ സുംസഺര഻ക്കഽന് ര഼ത഻, ഇര഻ക്കഽന് ര഼ത഻, നടക്കഽന് ര഼ത഻, ന഻ല്ത്ക്കഽന് ര഼ത഻ എന്഻വീയലലഺും
നമ്മീളപ്പറ്റ഻യഽും നമ്മഽീട മനസിന഻ലഽള വത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും ച഻ലത് പറയഽും.
ീപഺതഽുവ നമ്മൽ സുംസഺര഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ പകഽത഻ മഺന്ദ്തുമഺ ആളുകൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽകയഽള വു. നമ്മൽ
സുംസഺര഻ക്കഺത്ത്, കഽറചാണ് കാടഽതലഽും ഉചാണത്ത഻ൽ സുംസഺര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക. ത഼ര്ചാണയഺയഽും, ഒരഺൽ
അവരഽീട ശര഼രഭഺഷീയപ്പറ്റ഻ ുബഺധവഺനഺയ഻ര഻ക്കണും.
a) ുത്മവ഻ശവഺസം
ആംതൃവ഻ശവഺസുത്തഺടഽും ദിഢതുയഺടഽും കാട഻ ന്ദ്പതയക്ഷീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ ച഻ല ീപഺട഻ൂക്കകൽ തഺീഴ
ീകഺടഽക്കഽന്ഽ:
 ന഻ല്ത്പ് – നന്ഺയ഻ തല ഉയര്ത്ത഻ ന഻ല്ത്ക്കഽക.
 കണ഻ൽ ുനഺക്ക഻ സുംസഺര഻ക്കഽക – പഽ് ച഻ര഻ക്കഽന് മഽഖുത്തഺീട
 ഉപുയഺഗപകരമഺയ ആുംഗയങ്ങൽ മനപ്പൂര്േും കഺണ഻ക്കഽക.
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b)  ഇനവ഻ശവഺസം
മ഻ക്കവഺറഽും ഒരഽ ീസയ഻ല്ത്സ് നടത്തഽന് വയക്ത഻യഽീട വഺക്കഽകൽ ആരഽും ീചവ഻ീകഺള വഺറ഻ലല
കഺരണും ുന്ദ്ശഺതഺവ഻ന് അവീര വ഻ശവഺസമ഻ലല – അവളുീട ശര഼രഭഺഷ അവൽ പറയഽന്ത്
ശര഻ീവയ്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല.
ഒരഺൽ അംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺത്തവനഽും വ഻ശവസ഻ക്കഺൽ
ീകഺള വഺത്തതഽമഺീണക഻ൽ അവൽ കഺണ഻ക്കഽന് ന്ദ്പുതയക അുംഗയങ്ങൽ അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്കണ്ടത്
അതയഺവശയമഺണ് അത഻ൽ ച഻ലത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
 കണ഻ുനഺക്കഺീത സുംസഺര഻ക്കഽക, അഥവഺ ീപീട്ടന്് കണീവട്ട഻ക്കഽക
 സുംസഺര഻ക്കഽണ്ുപഺൽ ൂക അീലലക഻ൽ വ഻രലഽകൽ ചഽണ്ട഻ൽ ീവയ്ക്ക്കഽക.
 ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട മഽന്഻ൽ പഽറും ത഻ര഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽക
 ഒരഺളുീട ശവഺസഗത഻ ുവഗത്ത഻ലഺകഽക
 ന഻റും മഺറഽക – മഽഖവഽും കഴഽത്തഽും ചഽവക്കഽക
 വ഻യര്ക്കഽക
 ശബ്ദും ഇടറഽക, ീതഺണ്ട അടയ്ക്ക്കഽക.
 സുംസഺരും – പഽതഽീക്കയഽും വയക്തമഺയഽും പുക്ഷ ശബ്ദും വളീറ കഽറചാണ്
ച഻ല ശര഼രഭഺഷകൽ തകരഺറ഻ീനയഽും തഺത്പരയമ഻ലലഺയ്ക്മീയയഽും കഺണ഻ക്കഽന്ഽ, അത഻ൽ ച഻ലത്:






ൂക/ൂകപത്ത഻ മഽന്ദ്ദകൽ ീചറഽതഽും ശര഼രുത്തഺട് അടഽപ്പ഻ചാണുും കഺണ഻ക്കഽക.
മഽഖീത്ത ഭഺവമഺറ്റും ന്ദ്പകടമഺക്കഺത഻ര഻ക്കഽക
പഽറുംത഻ര഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽക
ൂകീകട്ട഻യ഻ര഻ക്കഽക
കണ഻ൽ ുനഺക്കഺീതുയഺ കഽന഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുക

ന഻ങ്ങളുീട ഇന ഉപുഭഺക്തഺവ് ഇന ഇത്തരത്ത഻ല് ഇന ീപരഽമഺറഽകയഺീണങ്ക഻ല് ഇന ന഻ങ്ങൾ ഇന
സവയം ഇനപര഻ുശഺധന ഇനനടത്തഽകയഽം ഇനഎത്ലഺണ് ഇനഉപുഭഺത്തഺവ഻ീെ ഇനമനസ്സ഻ലാീട ഇന
കട്ഽുപഺകഽ്ീത്ഇ ഇനഅവീര ഇനകാടഽതല് ഇനത്ശത്റ഻ച്ചഇ ഇനമനസ്സ഻ലഺെഽക.
2.  ഇനത്ശവണപഺടവം
ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീല മാന്ഺതമീത്ത ീസറ്റഺണ് ന്ദ്ശവണ പഺടവും.
മനസിന഻ലഺക്കഽക‛ എന് ഒരഽ ീപഺതഽ തതവും അനഽസര഻ചാണഺണ഻ത്.

‚മനസിന഻ലഺവഽന്ത഻ന് മഽണ്പ്

ന഻ങ്ങൽ എന്ഺയ഻ ന്ദ്ശവ഻ക്കഽുന്ഺ എന്ത഻ന് ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻യ഻ലഽള വ
മറ്റുള വവരഽമഺയ഻ നലല ബധപ്ും ന഻ര്ത്തഽന്ത഻നഽും വളീരയധ഻കും ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്.

ൂവദദ്ധരദ്ധയത്ത഻നഽും

a) സജ്഼വമഺയ഻ ഇനുകൾെഽക:
ഇവ഻ീടയഺണ് നമ്മൽ വളീര കരഽതുലഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽക മഺന്ദ്തമലല മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ അയചാണ഻ര഻ക്കഽന്
സുരശമ പാര്ണമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കണും.
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീന്റ ച഻ല ഘടകങ്ങൽ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
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i.

ത്പുത ക ഇനത്ശത്റ ഇനനല്കല്

സുംസഺര഻ക്കഽന് വയക്ത഻ക്ക് നമ്മൽ പാര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്കഽകയഽും സുരശും സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറണും.
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക, ുനഺൽ-ീവര്ബൽ ആശയവ഻ന഻മയവഽും ഉറീക്ക സുംസഺര഻ക്കഽും. ന്ദ്പുതയക ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്കഽന്ത഻ീന്റ
ച഻ല ഘകങ്ങൽ ഇവ഻ീട ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:





ന്ദ്പഺസുംഗ഻കീന ുനര഻ട്ട് ുനഺക്കഽക
ന്ദ്ഭഺന്ത്മഺയ ച഻ന്ത്ഺഗത഻കൽ മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കഽക
ത഻ര഻ചാണട഻ക്കഺനഺയ഻ ഒര഻ക്കലഽും മഺനസ഻കമഺയ഻ തയാറഺീറടഽക്കരഽത്.
എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ബഺഹയ ച഻ന്ത്ഺഗത഻കളുും ഒഴ഻വഺക്കഽക
ന഻ങ്ങളുീട ീമഺൂബൽ ന഻ശ്ശബ്ദ ുമഺഡ഻ലഺക്കഽക)
 ന്ദ്പഺസുംഗ഼കീന്റ ശര഼രഭഺഷ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക.

(ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,

ii. ന഻ങ്ങൾ ഇനുകട്ട്യൂട്ട്ുീകഺണ്ട഻ര഻െഽകയഺീണ്ഇ ഇനസ്ഥഺപ഻െഽക
ഇവ഻ീട ന഻ങ്ങളുീട ശര഼ര ഭഺഷക്ക് വല഻യ ഒരഽ പകഽണ്ട്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ഒരഺൽ:
 ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽും പഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക
 ത് ചത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽകയഽും മറ്റുള വവീര തഽറന്് സുംസഺര഻ക്കഺനഽും അനഽവദ഻ക്കഽക
 അീത, ഉേ് ഉേ് ുപഺലഽള വ ീചറ഻യ കമന്റുകളുും പറയഽക
iii. ത്പത഻കരണം ഇനഅറ഻യ഻െഽക
നമ്മൽ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീന്റ നീലലഺരഽ ഭഺഗവഽും നമ്മഽീട ച഻ന്ത്ഺഗത഻കളുും വ഻മര്ശനങ്ങളുും വ഻ശവഺസങ്ങളുും
അനഽസര഻ചാണ് മഺറ഻മറ഻യഽും. ഒരഽ ുന്ദ്ശഺതഺവ് എന് ന഻ലയ഻ൽ, നമഽക്ക് ഇത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ അവുബഺധും
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയഽും യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ കഺരയങ്ങൽ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറണും.
 ഈ സുരശും ച഻ന്ത്഻ക്കഺൻ എന്ത്ഺണ് പറഞ്ഞീതന് വ഻ശദ഼കര഻ക്കഺൻ ുചഺദയങ്ങൾ ുചഺദ഻ക്കഺൻ
ന഻ങ്ങുളഺട് ആവശയീപ്പടഺും
 ഫ഼്ബഺക്ക് നൽകഺൻ മീറ്റഺരഽ ന്ദ്പധഺന വ഻ധത്ത഻ലഽും പ഼ക്കർ വഺക്കഽകൾ chithrangada
അകീല ആണ്
 മാന്ഺമതഽ വഴ഻ ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട പ഼ക്കർ ന഻ർത്തഺൻ , പ഼ക്കർ പറഞ്ഞഽ എന്ത്ഽ സുംന്ദ്ഗഹും
വരഽത്ത഻യഽും അത഻ീന അവണ്ീറ അീലലക഻ൽ അവളുീട അടഽക്കൽ ആവർത്ത഻ക്കഺൻ ആണ്.

ഉദഺഹരണം
സ്ഡപഷ്ടമഺെ഻ ഇന തരഺന് ഇന ുവശ ീപ്പടഽക ഇന - ഞഺൽ ുകട്ടത഻ൽ ന഻ന്ഽും, ഞഺൽ വയഺഖയഺന഻ചാണത്
ശര഻യഺുണഺ, അതഺയത് ഞങ്ങളുീട ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ീന്റ ഗഽണഗണങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക്
ച഻ല ന്ദ്പം  നങ്ങളുണ്ീടന്്, തഺകള് ഒന്് ീതള഻ചാണു പറയഺുമഺ?
ത്പഺസംഗ഻കീെ ഇന വഺെഽകൾ ഇന ശര഻യഺയ഻ ഇന പരഺവര്ത്തനം ഇന ീചയ്യുക ഇന - അുപ്പഺൽ
ന഻ങ്ങൽ പറയഽന്ത് ഞങ്ങളുീട ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺനഽകള഻ൽ ആകര്ഷ഻കത്തക്കതഺയ യഺീതഺരഽ
ഗഽണണങ്ങളുമ഻ീലലന്ഺണ് - ന഻ങ്ങൽ പറഞ്ഞ കഺരയും ഞഺൽ നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻ുയഺ?
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iv. വ ഺഖഺന഻െഺത഻ര഻െഽക:
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീന്റ നറ്റവഽും വല഻യ ന്ദ്പം  നും എീന്ത്ന്ഺൽ ന്ദ്പഺസുംഗ഻കീനപ്പറ്റ഻
വയഺഖഺന഻ക്കഽകയഽും ന഼ത഻യഽക്തമലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ൽ സുംസഺര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറഺനഽള വ നമ്മഽീട
ന്ദ്പവണതയഺണ്. അത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ ന്ദ്പഺസുംഗ഻കൽ പറയഽന്ത് ുന്ദ്ശഺതഺവ് ുകള്ക്ക്കഽും പുക്ഷ തീന്റ
സവന്ത്ും ച഻ന്ത്ഺഗത഻ അനഽസര഻ചാണ് വയഺഖഺന഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
അത്തരും വയഺഖഺനങ്ങളുീട ഫലമഺയ഻ ുന്ദ്ശഺതഺവ് സമയും ീവറഽീത പഺഴഺകഽന്ഽ എന്് പറഞ്ഞ്
ന്ദ്പസുംഗും തഽടരഺൽ അനഽവദ഻ക്കഽകയ഻ലല. ഇത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻
ന്ദ്പഺസുംഗ഻കൽ സുരശും പാര്ണമഺയ഻
പറഞ്ഞ് മനസിന഻ലഺക്ക഻ തരഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് ന്ദ്പസുംഗും തടസിനീപ്പടഽത്തഽകയഽും തര്ക്കഽത്തരങ്ങൽ പറഞ്ഞ്
ന്ദ്പഺസുംഗ഻കീന ത഻ര഻ചാണട഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ഇത് ന്ദ്പഺസുംഗ഻കീന ന഻രഺശീപ്പടഽത്തഽകയഽും സുരശും പാര്ണമഺയ മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത് തടയഽകയഽും
ീചയാറുും. സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽക എന്ത് ീകഺണ്ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്:
 ന്ദ്പഺസുംഗ഻കീന ഓുരഺ ുപഺയ഻ന്റുും ുചഺദയും ുചഺദ഻ചാണ് ശലയീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്
പറഞ്ഞ് അവസഺന഻പ്പ഻ക്കഺൽ അനഽവദ഻ക്കഽക
 തര്ക്കഽത്തരങ്ങൽ പറഞ്ഞ് ന്ദ്പഺസുംഗ഻കീന ന഻രഺശീപ്പടഽത്തരഽത്.
v. അനഽുയഺജ് മഺയ ഇനര഼ത഻യ഻ല് ഇനത്പത഻കര഻െഽക:
ന്ദ്പഺസുംഗ഻കൽ പറയഽന്ത് ീവറഽീത ുകള്ക്ക്കഽക എന്ത഻ുനക്കഺൽ വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട് സജ഼വമഺയ഻
ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ന്. ുന്ദ്ശഺതഺവ് വഺക്കഽകള഻ലാീടുയഺ ആുംഗയത്ത഻ലാീടുയഺ ന്ദ്പത഻കര഻ചാണഺൽ മഺന്ദ്തുമ
ആശയവ഻ന഻മയും പാര്ണമഺകഽകയഽള വു. പ഼ക്കുറഺട് വളീര ബഹഽമഺനുത്തഺീടയഽും വ഻നയുത്തഺടഽും
കാട഻യഺണ് ീപഺരഽമഺറ഻യീതന്് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് ച഻ല ചട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആതഺണ്:
 പഷ്ടമഺയഽും തഽറന്ഽും സതയസധപ്വഽമഺയ഻ ുവണും ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഺൽ
 ഒരഺളുീട അഭ഻ന്ദ്പഺയും ബഹഽമഺനപാര്േും ന്ദ്പമഺണ഼കര഻ക്കഽക
 ന഻ങ്ങള് എങ്ങീനയഽള വ ീപരഽമഺറ്റമഺുണഺ ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത് ആ ര഼ത഻യ഻ൽ മറ്റുള വവുരഺടഽും
ീപരഽമഺറഽക
vi. തന്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട ഇനുകൾെഽക:
തണ്മയ഼ഭഺവും എന്ത് ീകഺണ്ട് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് മീറ്റഺരഺളുീട സ്ഥഺനത്ത് ന഻ങ്ങീള കഺണഽക
അത഻നഽുശഷും അനഽഭവത്ത഻ലാീട അവരഽീട വ഻കഺരും മനസിന഻ലഺക്കഽക.
എലലഺ മഹത്തഺയ
ുകള്ക്ക്കഽകീയന്ത്.
സക഼ര്ണമഺകഽും.

ഉപുഭഺക്തി ുസവനങ്ങളുീടയഽും ന്ദ്പധഺന ഘടകമഺണ് തണ്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട
ഒരഽപഺട് സകടങ്ങളുും ുവദനയഽമഽള വ ഉപുഭഺക്തഺവഺണ് മഽന്഻ീലക഻ൽ ഇത്

തണ്മയ഼ഭഺവും എന്ഺൽ ക്ഷമുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽകയഽും മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും ീചയാറുക, അത് ന഻ങ്ങള്
അുംഗ഼കര഻ക്കഽകയ഻ീലലക഻ൽ കാട഻ പാര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽക. സുംസഺര഻ക്കഽന് വയക്ത഻ീയ
അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്തഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക എന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനമഺണ്. എന഻ക്ക് മനസിന഻ലഺയ഻, എന഻ക്കറ഻യഺും
തഽടങ്ങ഻യ പദങ്ങൽ ഇടയ്ക്ക്ക് ീവറഽീത പറഞ്ഞ് ഇത് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീചയാറഺും.
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ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് സജ഼മഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീന്റ ഭഺഗമലലഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

നലല ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്കഽക
അുങ്ങയറ്റും വ഻മര്ശ഻ക്കഽക
തണ്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട ുകള്ക്ക്കഽക
ഉച഻തമഺയ഻ ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക

F. ധഺര്മിറ഻ക ഇനസവഭഺവം
1. അവുലഺകനം
ൂവക഻ീയക഻ലഽും, ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ആത഻ീയപ്പറ്റ഻ ഗഽരഽതരമഺയ തഺത്പരയും ഉടീലടഽത്ത്, കഺരണും
അനഽച഻തമഺയ വയവഹഺരീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകൽ കാട഻ വരഽന്ഽ എന്തഺണ്. ുലഺകത്ത഻ീല ച഻ല
വന്ഷക഻ട കണ്പന഻കൽ ീതറ്റഺയ കണക്കഽകളുും വ് ചനഺംതൃകമഺയ ഓഡ഻റ്റ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കഷനഽും കഺണ഻ചാണ്
ചത഻
നടത്ത഻യതഺയ഻
കണ്ീടത്ത഻.
ബഺകഽകളുീട
ഫണ്ടഽകൽ
മഺുനജഽീമന്റുകൽ
അവരഽീട
സഽഹിത്തഽക്കളുീട അതയഺന്ദ്ഗഹത്ത഻ന് ആവലുംബമഺക്ക഻. ഉുദയഺഗസ്ഥൽ അവരഽീട ഔുദയഺഗ഻ക പദവ഻
സവന്ത്ും
ലഺഭങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻
ഉപുയഺഗ഻ചാണു.
സമാഹത്ത഻ീല
ആളുകൽ
അവര്ക്കഽുവണ്ട഻
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ വ഻ശവസ഻ചാണവീരലലഺും ചത഻ചാണു. സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻നഽള വ ഉപുയഺഗവഽും
അതയഺര്ത്ത഻യഽും വയഺപ഻ക്കഽന്ഽ.
അത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻,
അീക്കിണ്ടബ഻ല഻റ്റ഻ീയപ്പറ്റ഻യഽും ുകഺര്പ്പുററ്റ് ഗുവണന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽമഽള വ
ചര്ചാണകൽ കാട഻ീകഺണ്ുടയ഻ര഻ക്കഽന്ഽ, ഇത഻ീനീയലലഺും ഒരഽമ഻ചാണ് പറയഽന്തഺണ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ
ധഺര്മ്മ഻കത. വ഻വരഺവകഺശ ഇന ന഻യമം ഇന ുപഺലഽള്ള ഇന ുകടഽകളും, ഇന പബ്ല഻ക ഇന
ഇെറസ്റ്റഇ ഇന
ല഻റ്റ഻ുഗഷന് ഇന
ുപഺലഽള്ള ഇന
വ഻കസനങ്ങളും ഇന
മ഻കച്ച ഇന
അീെൌണ്ടബ഻ല഻റ്റ഻യഽം ഇന ുകഺര്പ്പുററ്റഇ ഇന ഗുവണന്സഽം ഇന ുനടഽ്ത഻നഽള്ള ഇന
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനഉപകരണങ്ങളഺണ്.
ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷത ഒരഽ നലല ഭരണും ന഻ര്േഺഹണത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും. ഒരഺൽ അവരഽീട കടമ
ആംതൃഺര്ത്ഥമഺയ഻ ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ, അവ഻ീട നലല ഭരണമഺണ് ഉണ്ടഺകഽക. ആധഺര്മ്മ഻ക സവഭഺവും
കഺണ഻ക്കഽന്ത് മറ്റുള വവീര അവഗണ഻ക്കഽകയഽും സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻നഺയ഻ ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക
എന്തഺണ്. ഒരഺൽ തീന്റ ഔുദയഺഗ഻ക സ്ഥഺനും സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻നഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
അീതഺരഽ ആധഺര്മ്മ഻ക സവഭഺവമഺണ്. ഒരഺളുീട സവന്ത്ും തഺത്പരയും ുനഺക്കഽക എന്ത് ീതറ്റഺയ
കഺരയമലല. പുക്ഷ അത് ീതറ്റഺകഽന്ത് മറ്റുള വവരഽീട തഺത്പരയീത്ത ബഺധ഻ക്കഽണ്ുപഺളഺണ്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ വ഻ശവഺസത്ത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ബ഻സ഻നസിനഺണ്. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ
അവകഺശങ്ങളുീടയഽും ധഺര്മ്മ഻കതയഽീട ന്ദ്പം  നങ്ങൽക്ക് വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്. വ഻ശവഺസവ് ചന
ചത഻യഽീട ഭഺഗമഺണ് മഺന്ദ്തമലല അത് ീതറ്റഺണ്. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺൽ വഺങ്ങഽന്ത഻ന് അത് വഺങ്ങഺൽ
ഉുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ീയ ീതറ്റഺയ സുംഗത഻കൽ ധര഻പ്പ഻ചാണ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻യഺണ് കഺരയങ്ങൽ ൂകവ഻ട്ടു
ുപഺകഽന്ത്.
ആധഺര്മ്മ഻ക ഉണ്ടഺകഽന്ത് സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻ന് മീറ്റന്ത്഻ുനക്കഺളുും ന്ദ്പധഺനയും നല്ത്കഽണ്ുപഺഴഺണ്.
ആധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷതയ഻ുലക്ക് വ഻രൽ ചാണ്ടഽന്ത഻ന് ുകഺഡ് ഓഫ് എത്ത഻്ഡ് വ഻വ഻ധ
ചട്ടങ്ങള഻ൽ ഐആര്ഡ഻എ ുചര്ത്ത഻ട്ടുണ്ട്. (പഺഠും 4-ൽ വ഻ശദ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്).
ഭരണന഻ര്േഺഹണ ന഻യമഺവല഻യ഻ീല ഓുരഺ ന഻ബധപ്നയഽും മനസിന഻ലഺക്ക഻ അത് ലുംഘ഻ക്കഽന്഻ീലലന്്
ഉറപ്പഺക്കഽക വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ്, ഇന്ഷഷവററഽും അവരഽീട ന്ദ്പത഻ന഻ധ഻കളുും
ഇത്
എുപ്പഺഴഽും മനസിന഻ൽ ീവയ്ക്ക്കഽക. കഺരയങ്ങൽ ീതറ്റഺയ വഴ഻ുയ ുപഺകഽന്ത് ഇന്ഷഷവററഽീട ഓഫ഼സര്മഺൽ
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ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഺൽ ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ഗഽണങ്ങീളക്കഺൽ തീന്റ ടഺര്ഗറ്റ് ത഻കയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്പഺധഺനയും നല്ത്കഽണ്ുപഺഴഺണ്.
2. സവ഻ുശഷതകൾ:
ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷതയഽീട ച഻ല ഗഽണങ്ങളഺണ്:
a)

ീേയ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് ുനര഻ുട്ടഺ അലലഺീതുയഺ ലഭ഻ക്കഽന് സവന്ത്ും തഺത്പരയങ്ങീളക്കഺൽ
ന്ദ്പഺധഺനയും നല്ത്കഽക

b)

ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട സവകഺരയവഽും ബ഻സ഻നസിനുപരവഽമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും
രഹസയമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും പരമന്ദ്പധഺനമഺയ഻ കണക്കഺകഽകയഽും ീചയാറുക.

c)

ീേയ഻ന്റുകുളഺട് ആവശയമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും പറഞ്ഞ് മനസിന഻ലഺക്കഽക
അങ്ങീന അവര്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

അങ്ങീന

ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ ധഺര്മ്മ഻കതയ഻ൽ വ഻ട്ടുവ഼ഴ്ച ുവണ്ട഻ വരഽും, അത്തരും സരര്ഭങ്ങളഺണ് തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
a)

രണ്ട് ലഺനഽകള഻ൽ ഒന്് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ, ഒീരണത്ത഻ന് മുറ്റത഻ുനക്കഺൽ വളീര കഽറഞ്ഞ
ന്ദ്പ഼മ഻യും അഥവഺ കമ്മ഼ഷൽ.

b)

ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻ അവസഺന഻പ്പ഻ചാണ് പഽത഻യ ഒീരണും എടഽക്കഽന്ത഻ന് ശഽപഺര്ശ
ീചയാറഺനഽള വ ുന്ദ്പരണ.

c)

സഺഹചരയങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽള വ
അവുബഺധും,
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
അറ഻ുവഺീടീയക഻ൽ,
അത്
ീേയ഻ന്റ഻ീന്റ തഺത്പരയീത്ത അഥവഺ ീേയ഻മ഻ീന്റ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കീള സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽും.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഒീരണും ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷതയഽീട ന്ദ്പുതയകതയലല
I.

ീേയ഻ന്റ് അനഽുയഺജയമഺയ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ തഽറന്്
പറയഽക.
II. ീേയ഻ന്റ഻ീന്റ സവകഺരയവഽും ബ഻സ഻നസിനുപരവഽമഺയ വ഻വരങ്ങൽ രഹസയമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽക.
III. ീേയ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങീളക്കഺൽ സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയും നല്ത്കഽക
IV. ീേയ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻ീനക്കഺൽ ന്ദ്പഺധഺനയും നല്ത്കഽക

സംത്ഗഹം
a)

മറ്റ്
ഉത്പന്ങ്ങീള അുപക്ഷ഻ചാണ് ഉപുഭഺക്തി ബധപ്ങ്ങളുും ുസവനങ്ങളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന഻ൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്.

b)

വ഻ശവഺസയത , ന്ദ്പത഻കര഻ക്കൽ , ഉറപ്പ് നല്ത്കൽ, തന്ഷമയ഼ഭഺവശക്ത഻, വഺതവ഻കും തഽടങ്ങ഻യ 5
ന്ദ്പധഺന ഘടകങ്ങളഺണ് ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീന്റ സാച഻ക.

c)

ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ആജ഼വനഺന്ത് മാലയും ന഻ര്വച഻ക്കഽന്ത് ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക് ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻
ഒരഽ നലല ബധപ്ും ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ്പത്ത഻ക ഗഽണങ്ങളഺണ്.

d)

ഉപുഭഺക്തി ുസവനത്ത഻ൽ ഇന്ഷവറന്ഷസ് നജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്.
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e)

ഐആര്ഡ഻എ ഇന്റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്, അത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അനയഺയ പര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ ുകന്ദ്ര഼യ ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്,
അതഽുപഺീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല അനയഺയും പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്
ഉപകരണമഺണ്.

f) ഒരഽ ന്ദ്പം  നപര഻ഹഺര വയവസ്ഥയ഻ൽ, ഇന്ഷഷവററഽീടയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും ഇടയ഻ൽ
ഒരഽ മദ്ധയസ്ഥൽ അഥവഺ ീകിസ഻ലറഺയ഻ ഓുംബഽ്മഺന് ന഻ലീകഺള വഺും.
g)

ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽകയഽും
ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ഽ.

അത഻ുനഺട്

ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽകയഽും

ീചയാറുന്ത്

സജ഼വമഺയ഻

h)

സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻ുനക്കഺൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങൽക്ക് മഽന്ഷഗണന നല്ത്കഽന്തഺണ് ധഺര്മ്മ഻ക
സവ഻ുശഷത.

ത്പധഺന പദങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ുസവനത്ത഻ീന്റ ഗഽണന഻ലവഺരും
തണ്മയ഼ഭഺവും
ഇന്റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും (IGMS)
ഉപുഭഺക്തി സുംരക്ഷ ന഻യമും, 1986
ജ഻ലലതല ഉപുഭഺക്തി ുഫഺറും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺൽ
ശര഼ര ഭഺഷ
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽക
ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷത

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ആജ഼വനഺന്ത് മാലയും ന഻ര്വച഻ക്കഽന്ത് ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക് ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഒരഽ
നലല ബധപ്ും ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ്പത്ത഻ക ഗഽണങ്ങളഺണ്.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബധപ്മഺയത഻നഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവുണഺ
ുവണ്ടുയഺ എന് തര്ക്കത്ത഻ന് ന്ദ്പസക്ത഻യ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
1986-ീല ഉപുഭഺക്തി സുംരക്ഷണ ന഻യമന്ദ്പകഺരും, വ഼ണ്ടഽും വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങൽ വഺങ്ങഽന്
വയക്ത഻ീയയഺണ്, ഉപുഭഺക്തഺവ് എന് ഗണത്ത഻ൽ ീപടഽത്തഺൽ കഴ഻യഺത്തത്.
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ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ആുരഺഗയപരമഺയ ഒരഽ ബധപ്ും ഉണ്ടഺക്കഺൽ കഴ഻യഺത്തത് ആവ഻ശവഺസത്ത഻നഺണ്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
അുങ്ങയറ്റും വ഻മര്സ഻ക്കഽക എന്ത് സജ഼മഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീന്റ ഭഺഗമലല.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ീേയ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങീളക്കഺൽ
സവ഻ുശഷതയലല.

സവന്ത്ും

ലഺഭത്ത഻ന്

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
-------------- ഒരഽ ന്ദ്പകടമഺയ വതഽവലല.
I.
II.
III.
IV.

വ഼ട്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമഺൂബൽ ുഫഺൽ
ഒരഽ ുജഺട഻ ജ഼ന്ഷസ്

ുചഺദ ം ഇന2
-----------------------ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീന്റ സാച഻കയലല.
I.
II.
III.
IV.

ബഽദ്ധ഻സഺമര്ത്ഥയും
വ഻ശവഺസയത
തണ്മയ഼ഭഺവും
ന്ദ്പത഻കരണമുനഺഭഺവും

ുചഺദ ം ഇന3
ഇന്ത്യയ഻ൽ ------------------ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബധപ്മഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

ുമഺുട്ടഺൽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വ഼ട഻നഽള വ അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അഭയന്ത്രയഺന്ദ്തയ്ക്ക്കഽള വ ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
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ന്ദ്പഺധഺനയും

നല്ത്കഽക

എന്ത്

ധഺര്മ്മ഻ക

ുചഺദ ം ഇന4
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ മഺര്ഗമഺണ്-------------------I.
II.
III.
IV.

റ഼യ഻ന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ
ുകഺ- ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
റ഻ുബറ്റ്

ുചഺദ ം ഇന5
തീന്റ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻ പരഺത഻യഽള വ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ------------- കാട഻ ഐആര്ഡ഻എീയ
സമ഼പ഻ക്കഺും.
I.
II.
III.
IV.

IGMS
ജ഻ലലഺതല ഉപുഭഺക്തി ുഫഺറും
ഓുംബഽ്മഺൽ
IGMS അഥവഺ ജ഻ലലഺതല ഉപുഭഺക്തി ുഫഺറും അഥവഺ ഓുംബഽ്മഺൽ

ുചഺദ ം ഇന6
ഉപുഭഺക്തി സുംരക്ഷ ന഻യമും ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് എത഻ീരയഽള വ പരഺത഻
കചാണവടക്കഺര്ക്ക് എത഻ീരയഽള വ പരഺത഻
ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻ന് എത഻ീരയഽള വ പരഺത഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കള്ക്ക്കഽും ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻നഽ കചാണവടക്കഺര്ക്കഽും എത഻ീരയഽള വ പരഺത഻.

ുചഺദ ം ഇന7
20 ലക്ഷും രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരും ീേയ഻ും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കൽ ------------- ുഫഺറത്ത഻ീന്റ അധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്.
I. ൂഹുക്കഺടത഻
II. ജ഻ലലഺ ുഫഺറും
III. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷൽ
IV. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷൽ
ുചഺദ ം ഇന8
ഉപുഭഺക്തി ബധപ്ത്ത഻ൽ ആദയീത്ത അഭ഻ന്ദ്പഺയും ഉണ്ടഺകഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ആംതൃവ഻ശവഺസത്ത഻ലാീട
സമയത്ത് വരഽന്ത഻ലാീട
തഺത്പരയും കഺണ഻ക്കഽന്ത഻ലാീട
സമയത്ത് വരഽകയഽും തഺത്പരയും
ീചയാറുന്ത഻ലാീട

കഺണ഻ക്കഽകയഽും
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ആംതൃവ഻ശവഺസും

ന്ദ്പകട഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും

ുചഺദ ം ഇന9
ശര഻യഺയ ന്ദ്പതഺവന ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക:
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻ല്ത്ക്കഽണ്ുപഺൽ ധഺര്മ്മ഻കമഺയ഻ ീപഺരഽമഺറഽക ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റുമഺര്ക്ക് ധഺര്മ്മ഻കതയഽീട ആവശയമ഻ലല
ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും നജന്റ഻നഽമ഻ടയ഻ൽ പരപര വ഻ശവഺസും സിഷ്ട഻ക്കഺൽ ധഺര്മ്മ഻കതയ്ക്ക്ക് കഴ഻യഽും.
ുമലഽുദയഺഗസ്ഥര഻ൽ ന഻ന്ഽും മഺന്ദ്തുമ ധഺര്മ്മ഻ക ന്ദ്പത഻ക്ഷ഻ക്കഽന്ഽള വു.

ുചഺദ ം ഇന10
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ന്ദ്പഺസുംഗ഻കൽ പറയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുകള്ക്ക്കഽക
ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽും പഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക
ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക
ന്ദ്പഺസുംഗ഻കൽ പറയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുകള്ക്ക്കഽകയഽും, ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽും പഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽും
ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക.

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് ന്ദ്പകടമഺയ വതഽവലലഺത്തത്.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ബഽദ്ധ഻സഺമര്ത്ഥയും ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീന്റ സാച഻കയലല.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഇന്ത്യയ഻ൽ ുമഺുട്ടഺൽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബധപ്മഺണ്.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ മഺര്ഗമഺണ്
ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
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തീന്റ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻ പരഺത഻യഽള വ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് IGMS-ലാീട ഐആര്ഡ഻എീയ
സമ഼പ഻ക്കഺും.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കള്ക്ക്കഽും ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻നഽ കചാണവടക്കഺര്ക്കഽും എത഻ീരയഽള വ പരഺത഻ എന്഻വയഺണ്
ഉപുഭഺക്തി സുംരക്ഷണ ന഻യമും ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
20 ലക്ഷും രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരും ീേയ഻ും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കൽ ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ അധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
സമയത്ത്
വരഽകയഽും
തഺത്പരയും
കഺണ഻ക്കഽകയഽും
ആംതൃവ഻ശവഺസും
ന്ദ്പകട഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുന്ത഻ലാീടയഺണ് ഉപുഭഺക്തി ബധപ്ത്ത഻ീല ആദയഺഭ഻ന്ദ്പഺയും ഉണ്ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും നജന്റ഻നഽമ഻ടയ഻ൽ പരപര വ഻ശവഺസും സിഷ്ട഻ക്കഺൽ ധഺര്മ്മ഻കതയ്ക്ക്ക് കഴ഻യഽും.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ന്ദ്പഺസുംഗ഻കൽ പറയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുകള്ക്ക്കഽകയഽും, ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽും പഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽും
ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക എന്഻വയഺണ് സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്.
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പഺഠം ഇന3
അന ഺയ ഇനപര഻ഹഺര ഇനമഺര്ഗം
ുമഽഖം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖല എന്ത് ഒരഽ ുസവന ുമഖലയഺണ്, ഇന്ീത്ത കഺലത്ത്,
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട
ന്ദ്പത഼ക്ഷകള്
വളര്ന്ഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഽും
ഗഽണന഻ലവഺരമഽള വ
ുസവനങ്ങള഻ല് ുപഺലഽും അതിപ്തരഺണ്. ആധഽന഻ക സഺുകത഻ക വ഻ദയയ഻ലാീടയഽള വ
ന഻രന്ത്രമഺയ ഉത്പന്ത്ത഻ീന്റ നവ഼കകരണവഽും ഉപുഭഺക്തിുസവന തലത്ത഻ീല ന്ദ്പബലമഺയ
അഭ഻വിദ്ധ഻യഽും ഉണ്ടഺയ഻ട്ട് ുപഺലഽും ഉപുഭഺക്തി അതിപ്ത഻യഽും ുമഺശമഺയ ച഻ന്ദ്ത഼കരണവഽും
മാലും ഈ ുമഖല വളീരുയീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് സഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയ഻ല് ന഻ന്ഽും
വ഻ടഽതല്
ുനടഽന്ത഻നഺയ഻
ഗവീമന്റുും
ീറഗഽുലറ്ററഽും
അുനകും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
സവ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഽന് വ഻വ഻ധ ുസവനങ്ങള്ക്ക്ക് ഐആര്ഡ഻എ
ചട്ടങ്ങള് ുടീണൂറഡ് ൂടും (ട഻എട഻) അനഽശഺസ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ഇത് 2002-ീല ഐആര്ഡ഻എയഽീട
(ീന്ദ്പഺട്ടക്ഷന് ഓഫ് ുപഺള഻സ഻ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ററസ്റ്റ് ീറഗഽുലഷന്ഷസ഻ീന്റ) ഭഺഗമഺണ്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള്ക്ക്ക് പരയഺപ്തമഺയ അനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്ഗും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും,
അത഻നഽും ഐആര്ഡ഻എ മഺര്ഗുരഖ പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
പഠനുമഖലകള്
A. അനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്ഗും - ഉപുഭഺക്തി ുകഺടത഻കള്, ഓുംബഽ്മഺന്
A. അന ഺയ ഇന പര഻ഹഺര ഇന
്ംബഽ്സ്ഡമഺന്

മഺര്ഗം ഇന

- ഇന

ഉപുഭഺക്തി ഇന

ുകഺടത഻കള്, ഇന

1. ഇനഇെുത്ഗറ്റ് ഇനത്ഗ഼വന്സ്ഡ ഇനമഺുനമെീമെഇ ഇനസ഻സ്റ്റം ഇന(IGMS)
ഐആര്ഡ഻എ ഇന്റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്,
അത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അനയഺയ പര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ ുകന്ദ്ര഼യ ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്,
അതഽുപഺീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല അനയഺയും പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്
ഉപകരണമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് തങ്ങളുീട ുപഺള഻സ഻ വ഻ശദഺുംശങ്ങള് ഉള്ക്പ്പീട അവരഽീട പരഺത഻
രജ഻സ്റ്റര് ീചയാറഺും. പരഺത഻കള് അത഻നഽുശഷും അതഺത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള഻ുലക്ക്
അയക്കഽും.
അന ഺയ ഇനപര഻ഹഺര ഇനമഺര്ഗം
IGMS പരഺത഻കളുും അത് പര഻ഹര഻ക്കഺന് എടഽക്കഽന് സമയവഽും ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽും. പരഺത഻കള്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് യഽആര്എലല഻ല് രജ഻സ്റ്റര് ീചയാറഺും:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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2. ഇനഉപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ ഇനന഻യമം ഇന1986
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ഈ ആക്ട്
ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത് ‚ഉപുഭഺക്തി തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് മ഻കചാണ സുംരക്ഷണും
നല്ത്കഽന്ത഻നഽും
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട
തര്ക്കങ്ങള്
പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഉപുഭഺക്തി
ീകില഻സഽകളുും മറ്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻കളുും ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് കാട഻
ുവണ്ട഻യഺണ്‛.
ഈ ആക്ട഻ന് 2002-ീല ഉപുഭഺക്തിസുംരക്ഷണ (ുഭദഗത഻) ന഻യമത്ത഻ലഽീട
ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ആക്ട഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല ന഻ര്വചനങ്ങളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
ന഻ര്വചനം
‚ുസവനം‛ എന്ഺല് ബഺക്, ധനകഺരയസ്ഥഺപനങ്ങള്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള്, ന഻ര്മ്മഺണ
കമ്പന഻കള്, ഇലന്ദ്ക്ട഻സ്റ്റ഻ ുബഺര്ഡ്, ഗിഹന഻ര്മ്മഺതഺക്കള്, എന്റര്ീടയ്ക്ീണ്മന്റ്, അമയാീമന്റ്
പഺര്ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവ഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ
ുസവനും.ീസിജനയമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന് അഥവഺ വയക്ത഻ ബധപ്ങ്ങള഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് ുസവനങ്ങള്
ഇത഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽകയ഻ലല.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും ഒരഽ ുസവനമഺണ്.
‚ഉപുഭഺക്തഺവ്‛ എന്ഺല് ഒരഽ വയക്ത഻:
 നക഻ലഽും ഒരഽ വതഽ ഉപുയഺഗത്ത഻നഺയ഻ വഺങ്ങഽന് വയക്ത഻. വ഼ണ്ടഽും
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻ുനഺ വഺണ഻ജയഺവശയത്ത഻ുനഺ സഺധനങ്ങള് വഺങ്ങഽന്വര് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്഻ലല.
 ആവശയത്ത഻നഺയ഻ നീതക഻ലഽും ുസവനങ്ങള് സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ വഺങ്ങഽകുയഺ
ീചയാറുക, അത്തരും ുസവനങ്ങളുീട ഗഽണുഭഺക്തഺവ്.
‚തകരഺര്‛ എന്ഺല് നീതക഻ലഽും ഒരഽ വ഼ഴ്ച, അപാര്ണത, ന഻യമന്ദ്പകഺരും അഥവഺ
വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും ഒരഽ വയക്ത഻ ന഻ലന഻ര്ുത്തണ്ട ന്ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ീന്റ സവഭഺവവഽും
ന്ദ്പുതയകതയഽും ഗഽണത്ത഻ീന്റയഽും ുപഺരഺയ്ക്മ എന്഻വ.
‘പരഺത഻’ എന്ഺല് ഒരഽ പരഺത഻ക്കഺരന് എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്കഽന് നീതക഻ലഽും ആുരഺപണും,
അതഺയത്:
 അധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ അനഽവര്ത്ത഻ക്കഽക.
 അയഺള് വഺങ്ങ഻ക്കഽന് സഺധനത്ത഻ന് ഒുന്ഺ അത഻ല് കാടഽതുലഺ ുകഺടഽപഺടഽകള്.
 നീതക഻ലഽും ഒരഽ കഺരണത്തഺല് അയഺള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് അഥവഺ സവ഼കര഻ക്കഽന്
ുസവനത്ത഻ീന്റ പ഻ഴവ് മാലും ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് അനഽവദ഻ക്കഽക.
 ന഻യമപരമഺയ഻
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
അഥവഺ
പഺക്കറ്റ഻ല്
ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
വ഻ലീയക്കഺള് കാടഽതല് വഺങ്ങഽക.
 ജ഼വനഽും
സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽും
ഹഺന഻കരമഺയ
വതഽക്കള്
ീപഺതഽജനങ്ങള്ക്ക്ക്
വ഻ല്ത്ക്കഽുമ്പഺള്
ന഻യന്ദ്പകഺരും
അത഻ീന്റ
ഉള വടക്കും,
ന്ദ്പുതയക,
അതഽമാലും
ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് അപകടും എന്഻വയഽും കചാണവടക്കഺരന് ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
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‘ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്െം’ എന്ഺല് ആര്ീക്കത഻ീരയഺുണഺ പരഺത഻ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആ
വയക്ത഻ പരഺത഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ആുരഺപണും ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ത് മാലമഽണ്ടഺകഽന്
തര്ക്കും.
a) ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്െ ഇനപര഻ഹഺര ഇന്ജ്ന്സ഻കള്
‚ഉപുഭഺക്തി തര്ക്ക പര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻കള്‛ ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽും സുംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽും
ുദശ഼യ തലങ്ങള഻ലഽും ന഻ലവ഻ല് വന്഻ട്ടുണ്ട്.
iv. ജ്഻ലലഺ ഇനുൈഺറം
 20 ലക്ഷും രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഈ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ
അധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
 ഓര്ഡറഽകള്
നടപ്പഺക്കഽന്ത഻ന്
അതഺത്
സ഻വ഻ല്
ുകഺടത഻കള഻ുലഺക്ക്
അയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ അവകഺശും ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻നഽണ്ട്.
v. സംസ്ഥഺന ഇനകമിറ഼ഷന്
 ഈ അനയഺയപര഻ഹഺര അധ഻കിതര്ക്ക് ന്ദ്പഺഥമ഻കവഽും അപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺന്
അധ഻കഺരമഽള വതഽും ുമല്ത്ുനഺട്ടും നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ അധ഻കഺരപര഻ധ഻യഽണ്ട്.
 ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ല് ന഻ന്ഽള വ അപ്പ഼ലഽകള് ഇവ഻ീടയഺണ് ുകള്ക്ക്കഽന്ത്.
 20 ലക്ഷത്ത഻ല് കാടഽതലഽും 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴ വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ്
ഈ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ അധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
 മറ്റ് അധ഻കഺരങ്ങളുും അവകഺശങ്ങളുും എലലഺും ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ുന്റതഽുപഺീല
തീന്യഺണ്.
vi. ുദശ഼യ ഇനകമിറ഼ഷന്
 ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും ന഻ലവ഻ല് വന് അന്ത്഻മ അുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്.
 ഇത഻ന് ന്ദ്പഺഥമ഻കവഽും അപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺന് അധ഻കഺരമഽള വതഽും ുമല്ത്ുനഺട്ടും
നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ അധ഻കഺരപര഻ധ഻യഽണ്ട്.
 സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന് പഺസഺക്ക഻യ ഓഡറഽകളുീട ുമലഽള വ ആപ്പ഼ലഽകള്
ഇവ഻ീടയഺണ് ഹ഻യറ഻ുംഗ് നടത്തഽന്ത്.
 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ല് മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഈ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ
അധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
 ഇത഻ന് സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീന്റ ുമല് അധ഻കഺരമഽണ്ട്.
മാന്് നജന്ഷസ഻കള്ക്ക്കഽും സ഻വ഻ല് ുകഺടത഻യഽീട അധ഻കഺരങ്ങീളലലഺമഽണ്ട്.
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ച഻ത്തം ഇന1 ഇന: ഇനജ്ഽഡ഻ഷ ല് ഇനശിംഖലകള്

ജ്ഽഡ഼ഷ ല് ഇന
ശിംഖലകൾ

ജ്ഽഡ഼ഷ ല് ഇന
ശിംഖലകൾ

ുകത്േ ഇന
ഗവണ്ീമെ഻ീെ ഇന
വ഻ജ്ഞഺപനത്ത഻ലാ
ീട ഇനസ്ഥഺപ഻ച്ച
പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്:
 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ൽ
മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
ീേയ഻ും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
പരഺത഻കളുും
 സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീന്റ
വ഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
ുമലഽള വ
അപ്പ഼ലഽകളുും

സംസ്ഥഺന ഇന
കമിറ഼ഷന്

ജ്഻ലലഺ ഇനുൈഺറം

സംസ്ഥഺന ഇന
ഗവണ്ീമെഇ ഇന ഇന
സംസ്ഥഺനത്തഇ ഇന
സ്ഥഺപ഻ച്ച

സംസ്ഥഺന ഇന
ഗവണ്ീമെഇ ഇന ഇന
സംസ്ഥഺനത്തഇ ഇന
സ്ഥഺപ഻ച്ച

പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്:
 20
ലക്ഷത്ത഻ൽ
കാടഽതലഽും
1
ുകഺട഻യ്ക്ക്ക്
തഺീഴ
വീര
മാലയമഽള വ
ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
ീേയ഻ും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
പരഺത഻കളുും
 സുംസ്ഥഺനീത്ത
നീതഺരഽ
ജ഻ലലഺുഫഺറത്ത഻ീന്റ
വ഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
ുമലഽള വ
അപ്പ഼ലഽകളുും
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പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്:
 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ തഺീഴ
മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
ീേയ഻ും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
പരഺത഻കൽ-

b) പരഺത഻ ഇനൈയല് ഇനീചയ്യു്ത഻നഽള്ള ഇനനടപട഻ത്കമങ്ങള്
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് മാന്് നജന്ഷസ഻കള഻ലഽും പരഺത഻ ഫയല് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള് വളീര ലള഻തമഺണ്. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീന്റുയഺ ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷീന്റുയഺ
മഽന്ഷപഺീക പരഺത഻ അഥവഺ അപ്പ഼ല് ഫയല് ീചയാറുന്ത഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
ഫ഼സിന഻ലല.
ഒരഺള്ക്ക്ക് സവയുമഺ അയഺള് അധ഻കഺരീപ്പടഽത്ത഻യ മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ുക്കഺ
പരഺത഻ ഫയല് ീചയാറഺും. പരഺത഻ ുനര഻ട്ട് ഫയൽ ീചയാറുകുയഺ തപഺല് മഽുഖന
അയക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും. ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക, ഇത്തരും പരഺത഻കള് ഫയല് ീചയാറുന്ത഻ന്
അഭ഻ഭഺഷകീന്റ ആവശയമ഻ലല.
c) ഉപുഭഺക്തി ഇനുൈഺറത്ത഻ീെ ഇന്ര്ഡറഽകള്
പരഺത഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും തകരഺറ് സഺധനങ്ങള്ക്ക്ക് ഉണ്ീടന്് ുഫഺറും
കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ുലഺ പരഺത഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും ഒരഽ ആുരഺപണും
സതയമഺീണന്് ീതള഻ഞ്ഞഺുലഺ, തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഒുന്ഺ അത഻ല് കാടഽതുലഺ
സുംഗത഻കള് ീചയാറഺന് എത഻ര്കക്ഷ഻കള്ക്ക്ക് ുഫഺറും ഓര്ഡര് നല്ത്കഽും.
i. പരഺത഻ക്കഺരന് വ഻ല (ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺീണക഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും) ത഻ര഻ീക നല്ത്കഺനഽും,
പരഺത഻ക്കഺരന് ീചലവഺയ മറ്റ് തഽകകളുും ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽക.
ii. എത഻ര്കക്ഷ഻യഽീട അന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽണ്ടഺയ നഺശനഷ്ടും അഥവഺ പരഽക്ക഻നഽള വ തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഽക.
iii. ുചഺദയും ച഻ഹ്നമഺയ഻ നല്ത്ക്കഽന് ുസവനങ്ങളുീട കഽറവ് അഥവ തകരഺറ് ന഼ക്കും
ീചയാറുക.
iv. അധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ ന഻ര്ത്തഽക അഥവഺ
അവര്ത്ത഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
v. പഺര്ട്ട഻കള്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ തഽക നല്ത്കഽക.
d) പരഺത഻കളുീട ഇനസവഭഺവം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽും വരഽന് മ഻െ ഇന
ഉപുഭഺക്തി ഇന തര്െങ്ങളും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ്
വരഽന്ത്:
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻സ് ീചയാറുന്ത഻ലഽള വ കഺലതഺമസും
ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻ല് ീചയാറഺത഻ര഻ക്കഽക
ീകയ഻മഽകള് ന഻രസ഻ക്കഽക
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ഗണയത
ുപഺള഻സ഻യഽീട ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും തഽടങ്ങ഻യവ.

3. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന്ംബം്സ്ഡമഺന്
1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീന്റ അധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് ുകന്ദ്ര സര്ക്കഺര് 1998 നവുംബര് 11-ന്
പഽറത്ത഻റക്ക഻യ ഔുദയഺഗ഻ക ഗസ്റ്റ഻ല് ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ് 1998-ല് ഇന റ഻ീത്ഡസ്സല് ഇന ്ത് ഇന
പബ്ല഻ക ഇന ത്ഗ഼വന്സസ്ഡ ഇന റാൾസ്ഡ ഉണ്ടഺക്ക഻. ഈ ന഻യമും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽും
ുനഺണ്-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽും എലലഺ വയക്ത഻ഗത ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകള്ക്ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.
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ഈ ന഻യമത്ത഻ീന്റ ലക്ഷയ്ും എീന്ത്ന്ഺല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കളുീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽും
നയഺയമഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽും കഺരയക്ഷമമഺയഽും പക്ഷഺുഭദമ഻ലലഺീതയഽും ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്
ീചയാറുന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ പരഺത഻കളുും പര഻ഹര഻ക്കഽകീയന്തഺണ്.
ഒരഽ ഇന ത്പശ്നപര഻ഹഺര ഇന വ വസ്ഥയ഻ല്, ഇന ഇന്ഷവററഽീടയഽം ഇന ഇന്ഷവര് ഇന
ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീടയഽം ഇന
ഇടയ഻ല് ഇന
ഒരഽ ഇന
മത്റ സ്ഥനഺയഽം ഇന
ീകൌണ്സ഻ലറഺയഽം ഇന്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനന഻ലീകഺള്ളഺം.
്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇന
ത഼രഽമഺനം, ഇന
പരഺത഻ ഇന
സവ഼കര഻െഽകുയഺ ഇന
തള്ളുകുയഺ ഇനീചയ്തഺലഽം, ഇനഅതഺണ് ഇനഅത്ല഻മ ഇനത഼രഽമഺനം.
d) ്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനപരഺത഻ ഇനനല്കഽക
ഓുംബഽ്മഺന് നല്ത്കഽന് പരഺത഻ ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ അയഺളുീട
അവകഺശ഻ുയഺ എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്ക഻ ഒപ്പ഻ട്ട് ുവണും നല്ത്കഺന്, നത് ഓുംബഽ്മഺീന്റ
അധ഻കഺരപര഻ധ഻യ഻ലഺുണഺ ഇന്ഷഷവററഽീട ന്ദ്ബഺ് ച് അഥവഺ ഓഫ഼സ് വരഽന്ത്
അവ഻ടഽീത്ത ഓുംബഽ്മഺീന്റ ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻ല് ുവണും പരഺത഻ നല്ത്കഺന്, ഇത഻ീന്റ
ഒപ്പും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ സവഭഺവവഽും മത഻പ്പ് തഽകയഽും ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽും
അത഻ീന പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്റ് ഉണ്ീടക഻ല് അതഽും കാട഻ നല്ത്കഽക.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ഓുംബഽ്മഺന് പരഺത഻ നല്ത്കഺും:
iv. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുരഖഺമാലും പരഺത഻ എഴഽത഻ നല്ത്കഽകയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻ :
 പരഺത഻ ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ല് പരഺത഻ നല്ത്ക഻ ഒരഽമഺസും കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുും പരഺത഻ക്കഺരന്
മറഽപട഻ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽുയഺ
v. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ നല്ത്ക഻യ മറഽപട഻യ഻ല് പരഺത഻ക്കഺരന് സുംതിപ്തനീലലക഻ൽ
vi. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും ഒരഽ വര്ഷത്ത഻നഽുശഷും പരഺത഻ നല്ത്കണും.
vii. പരഺത഻ നീതക഻ലഽും ുകഺടത഻യ഻ുലഺ ഉപുഭഺക്തി ുഫഺറത്ത഻ുലഺ അര്ന്ദ്ബ഻ുടഷന഻ുലഺ
വ഻ചഺരണയ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ത് ആയ഻ര഻ക്കരഽത്.
e) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനശഽപഺര്ശകള്
ഓുംബഽ്മഺന് പഺല഻ുക്കണ്ടതഺയ ച഻ല കടമകള് അഥവഺ ുന്ദ്പഺുട്ടഺുകഺളുകളുണ്ട്:
v. അത്തരും ഒരഽ പരഺത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും ഒരഽ മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല് ശഽപഺര്ശകള്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും.
vi. അത഻ീന്റ
പകര്പ്പ്
ഉപുഭഺക്തഺവ഻നഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻ക്കഽും
അയചാണു
ീകഺടഽക്കണും.
vii. അത്തരും ശഽപഺര്ശകള് ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് ഉപുഭഺക്തഺവ് ശഽപഺര്ശ
ുരഖമാലും എഴഽത഻ സവ഼കര഻ക്കണും.
viii. ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ സമ്മതപന്ദ്തത്ത഻ീന്റ പകര്പ്പ് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് അയക്കഽകയഽും 15
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് മറഽപട഻ ുവണീമന്് ആവശയീപ്പടഽകയഽും ീചയാറുും.
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f) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനന ഺയവ഻ധ഻
മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കും പര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ല്, ഓുംബഽ്മഺന് നയഺയമഺയ഻
ുതഺന്ഽന് ര഼ത഻യ഻ല് വ഻ധ഻ പഺസഺക്കഽും, അത് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയത഻ല് കാടഽതല് ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ചട്ടങ്ങള് ന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽും ഓുംബഽ്മഺീന്റ നയഺയവ഻ധ഻:
v. നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽക 20 ലക്ഷത്ത഻ല് കാടഽതല് ആയ഻ര഻ക്കരഽത് (എ്ുന്ദ്ഗഷയയഽും മറ്റ്
ീചലവഽകളുും ഉള്ക്പ്പീട)
vi. അത്തരും പരഺത഻കള് ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും 3 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല് നഷ്ടപര഻ഹഺരും
നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കണും, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത വയക്ത഻ മഽഴഽവന് നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽും
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും 30 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് അറ഻യ഻ക്കണും.
vii. ഇന്ഷഷവറര്
വ഻ധ഻
അുംഗ഼കര഻ക്കഽകയഽും
അത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ
അറ഻യ഻പ്പ്
15
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് ുരഖമാലും എഴഽത഻ ഓുംബഽ്മഺീന അറ഻യ഻ക്കണും.
viii. ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ വ഻ധ഻ അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്തഺയ഻ ുരഖഺമാലും എഴഽത഻
അറ഻യ഻ചാണ഻ീലലക഻ല്, ഇന്ഷഷവറര് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ ന്ദ്കമങ്ങള്
ീചയാറ഻ലല.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
20 ലക്ഷും രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരും
ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് __________ അധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
I. ജ഻ലലഺ ുഫഺറും
II. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന്
III. സ഻ലഺ പര഻ഷ്ത്
IV. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്
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സംത്ഗഹം


ഐആര്ഡ഻എ ഇന്റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്,
അത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അനയഺയ
പര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ
ുകന്ദ്ര഼യ
ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ്
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്, അതഽുപഺീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല അനയഺയും പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത്
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ഉപകരണമഺണ്.



‚ഉപുഭഺക്തി തര്ക്ക പര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻കള്‛ ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽും സുംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽും
ുദശ഼യ തലങ്ങള഻ലഽും ന഻ലവ഻ല് വന്഻ട്ടുണ്ട്.



ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽും വരഽന് മ഻ക്ക
ഉപുഭഺക്തി തര്ക്കങ്ങളുും ഉണ്ടഺകഽന്ത് ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്ത഻ലഽള വ
കഺലതഺമസും, ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻ല് ീചയാറഺത഻ര഻ക്കഽക, ീകയ഻മഽകള് ന഻രസ഻ക്കഽക,
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ഗണയത, ുപഺള഻സ഻യഽീട ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും തഽടങ്ങ഻യവ.



ഒരഽ
ന്ദ്പം  നപര഻ഹഺര
വയവസ്ഥയ഻ല്,
ഇന്ഷഷവററഽീടയഽും
ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീടയഽും ഇടയ഻ല് ഒരഽ മദ്ധയസ്ഥനഺയഽും ീകിസ഻ലറഺയഽും ഓുംബഽ്മഺന്
ന഻ലീകഺള വഺും.



മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കും പര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ല്, ഓുംബഽ്മഺന് നയഺയമഺയ഻
ുതഺന്ഽന് ര഼ത഻യ഻ല് വ഻ധ഻ പഺസഺക്കഽും, അത് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയത഻ല് കാടഽതല് ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ഇന്റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും (IGMS)
ഉപുഭഺക്തി സുംരക്ഷ ന഻യമും, 1986
ജ഻ലലഺ ുഫഺറും
സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന്
ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന്

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
20 ലക്ഷും രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരും
ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കള് ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ അധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
ഐജ഻എുംഎസ഻ീന്റ പാര്ണ രാപും.
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ജനറല് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും
II. ഇന്ത്യന് ജനറര് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും
III. ഇന്റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും
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IV. ഇന്റല഻ജന്റ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും

ുചഺദ ം ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ഉപുഭഺക്തി അനയഺയ പര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻യഺണ് 20 ലക്ഷും
രാപ മഽതല് 1 ുകഺട഻ രാപ വീരയഽള വ ഉപുഭഺക്തി പരഺത഻കള് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത്?
I. ജ഻ലലഺ ുഫഺറും
II. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന്
III. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്
IV. സ഻ലഺ പര഻ഷ്ത്
ുചഺദ ം ഇന3
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഒരഽ സഺധഽതയഽള വ ഉപുഭഺക്തി പരഺത഻യഺയ഻
കണക്കഺക്കഺന് കഴ഻യഺത്തത്?
I. എുംആര്പ഻ീയക്കഺള് കാടഽതല് തഽക കചാണവടക്കഺരന് ഈടഺക്കഽന്ത്
II. ഒരഽ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല നറ്റവഽും മ഻കചാണ ഉത്പന്ും നതഺീണന്് കചാണവടക്കഺരന്
ഉപുദശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
III. മരഽന്഻ീന്റ
കഽപ്പ഻യ഻ല്
അലര്ജ഻
ഉണ്ടഺകഺന്
സഺദ്ധയതയഽീണന്്
തഺക്ക഼ത്
നല്ത്കഺത഻ര഻ക്കഽക
IV. ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ചാണ ഉത്പന്ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട പരഺത഻കള്
ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽന് അനഽുയഺജയമഺയ മഺര്ഗും?
I. ുപഺല഼സ്
II. സഽന്ദ്പ഼ുംുകഺടത഻
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന്
IV. ജ഻ലലഺ ുകഺടത഻
ുചഺദ ം ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺീന്റ
അധ഻കഺരപര഻ധ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ശര഻?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന് ുദശ഼യതല അധ഻കഺരപര഻ധ഻യഺണഽള വത്
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന് സുംസ്ഥഺനതല അധ഻കഺരപര഻ധ഻യഺണഽള വത്
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന് ജ഻ലലഺതല അധ഻കഺരപര഻ധ഻യഺണഽള വത്
IV. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ന്ദ്പുദശത്ത് മഺന്ദ്തും ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
അധ഻കഺരമഺണഽള വത്
ുചഺദ ം ഇന6
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന഻ല് എങ്ങീനയഺണ് പരഺത഻ നല്ത്ുകണ്ടത്?
I. പരഺത഻ എഴഽത഻ ുവണും നല്ത്കഺന്
II. പരഺത഻ ുഫഺണ഻ലാീട പറഞ്ഞഺല് മത഻
III. ുനര഻ല് കണ്ട് പരഺത഻ പറഞ്ഞഺല് മത഻
IV. പന്ദ്തപരസയത്ത഻ലാീട ുവണും പരഺത഻ നല്ത്കഺന്
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ുചഺദ ം ഇന7
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺീന സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സമയപര഻ധ഻ എന്ദ്തനയഺണ്?
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവറര്
ഇന്ഷഷവറര്
ഇന്ഷഷവറര്
ഇന്ഷഷവറര്

പരഺത഻
പരഺത഻
പരഺത഻
പരഺത഻

ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും

2
3
1
1

വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല്
വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല്
വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല്
മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല്

ുചഺദ ം ഇന8
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന് പരഺത഻ നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ
മഽന്ഽപഺധ഻ അലലഺത്തത്?
I. ‘വയക്ത഻ഗത ന഻രകള഻ലഽള വ’ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടഺണ് ഒരഽ വയക്ത഻ പരഺത഻
നല്ത്ുകണ്ടത്
II. ഇന്ഷഷവറര് പരഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും 1 വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല് പരഺത഻ നല്ത്കണും
III. ഓുംബഽ്മഺീന സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽന്ഷപ് പരഺത഻ക്കഺരന് ഉപുഭഺക്തി ുഫഺറീത്ത
സമ഼പ഻ക്കണും
IV. 20 ലക്ഷും രാപ വീര നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽകയഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഇവ഻ീട പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്.
ുചഺദ ം ഇന9
ഓുംബഽ്മഺന഻ല് പരഺത഻ നല്ത്കഽന്ത഻ന് എീന്ത്ക഻ലഽും ഫ഼സ് നല്ത്ുകണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ുടഺ?
I. 100 രാപ ഫ഼സഺയ഻ നല്ത്കണും
II. ഫ഼സ് ഒന്ഽും തീന് അടയ്ക്ുക്കണ്ട഻ലല
III. നഷ്ടപര഻ഹഺര തഽകയഽീട 20% ഫ഼സഺയ഻ അടയ്ക്ക്കണും
IV. നഷ്ടപര഻ഹഺര തഽകയഽീട 10% ഫ഼സഺയ഻ അടയ്ക്ക്കണും
ുചഺദ ം ഇന10
സവകഺരയ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീരയഽും പരഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽുമഺ?
I. ീപഺതഽുമഖലയ഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര മഺന്ദ്തുമ പരഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു
II. സവകഺരയ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര പരഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽും
III. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല സവകഺരയ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര മഺന്ദ്തുമ പരഺത഻
നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു
IV. ുനഺണ്-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല സവകഺരയ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര മഺന്ദ്തുമ
പരഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾെഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഐജ഻എുംഎസ഻ീന്റ പാര്ണ രാപും ഇന്റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റും.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷനഺണ് 20 ലക്ഷും രാപ മഽതല് 1 ുകഺട഻ രാപ വീരയഽള വ ഉപുഭഺക്തി
പരഺത഻കള് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത്
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ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഒരഽ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല
നറ്റവഽും
മ഻കചാണ
ഉത്പന്ും
നതഺീണന്്
കചാണവടക്കഺരന്
ഉപുദശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക എന്തഺണ് സഺധഽതയഽള വ ഉപുഭഺക്തി പരഺത഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഺന്
കഴ഻യഺത്തത്.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട പരഺത഻കള് ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക്
കഴ഻യഽന് അനഽുയഺജയമഺയത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന഻ലഺണ്.

നല്ത്കഺന്

ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന്
അധ഻കഺരമഺണഽള വത്

ന഻ര്ദ഻ഷ്ട

ന്ദ്പുദശത്ത്

മഺന്ദ്തും

ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന഻ല് എഴഽത഻ ുവണും നല്ത്കഺന്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഇന്ഷഷവറര് പരഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും 1 വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന്
പരഺത഻ നല്ത്കണും.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഓുംബഽ്മഺീന
സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽന്ഷപ്
സമ഼പ഻ക്കണ്ുട ആവശയമ഻ലല

പരഺത഻ക്കഺരന്

ഉപുഭഺക്തി

ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഓുംബഽ്മഺന഻ല് പരഺത഻ നല്ത്കഽന്ത഻ന് ഫ഼സ് ഒന്ഽും തീന് അടയ്ക്ുക്കണ്ടത഻ലല.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
സവകഺരയ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര പരഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽും.
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ുഫഺറീത്ത

അനകസ്ഡചര്
ന഻ലവ഻ല് ഇന ഇന ഇത്ല യ഻ല് ഇന  ഇന ത്പവര്ത്ത഻ച്ചഇ ഇന വരഽ് ഇന ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കമ്പന഻കളുീട ഇനപട്ട്യൂട്ട്഻ക
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ബജഺജ് അലയന്ഷസ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻ര്ളഺ സണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എച്ചച്ചഡ഻എറ് ഓസ഻ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഐസ഻ഐസ഻ ന്ദ്പാഡന്ഷഷയന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഐഎല്പ്ജ഻ ൂവശയ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ
മഺ്സ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
പ഻എന്ഷബ഻ ീമറ്റ്ൂലഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺതക് മഹ഼ന്ദ്ര ഓള്ക്ഡ് മയാചാണല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എബ഻ഐ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ടഺറ്റഺ എഐഎ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
റ഻ലയന്ഷസ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അൂവവ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
സഹഺറ ഇന്ത്യ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ന്ദ്ശ഼റഺും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഭഺരത഻ അ്സഺ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഫയാചാണൽ ജനറഺല഻ ഇന്ത്യ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഐഡ഻ബ഻ഐ ീഫഡറല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കഺനറ എചാണ്എബ഻സ഻ ഓറ഻യന്റല് ബഺക് ഓഫ് ുകഺുമഴ്സ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എജ഻ുയഺണ് ീറല഻ുഗയര് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഡ഻എല്ത്എഫ് ന്ദ്പഺമ഻ര഻യഺ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
സ്റ്റഺര് യാണ഻യന് ഡയ്-ചാണ഻ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എഡൽൂവസ് ുടഺുകയഺ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
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പഺഠം ഇന4
ീവബ് ഇനഅത്ഗ഻ുഗുറ്റഴ്സ്ഡ ഇനീറഗഽുലറ്ററ഻ ഇന
വശങ്ങൾ
ഴിഫ അഖയഺഖീരരീളഷ
തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന നഺയഴങനഘഘലഔഔ ഴലയിമധഺഔം ഩയഹധഹനമഭ഼ണട.
1. നഺയഴങനഘഘല
a) ‚ആഔട‛ എനനഹറ -1938റി ദഺ ഇനശഴരനഷ ആഔട (1938-റി 4-ഭതതി),
ഔഹറഹഔഹറഘഘലഺറ ഭഹരരഘഘലന഼ഷയഺങങ ബീദഖതഺ ഴയ഼തത഼നനത.
b) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ‚എഖയഺഭിനര‛ എനനഹറ ഴിഫ
അഖയഺഖീരരര഼ം ഇനശഴരര഼ഭഹമ഼ലല ഔയഹയ.
c) ‚അതൃരഺരരഺ‛ എനനഹറ 1999-റി (1990-റി 41) ഇനശഴരനഷ രിഖ഼റീരരരഺ
ആനര ഡിഴറഩഭിനര അതൃരഺരരഺ ആഔടഺറി ഷിഔശന 3-റി ഴമഴഷഥഔല
ഩയഔഹയം യഽഩ഻ഔയഺങങ ഇനശഴരനഷ രിഖ഼റീരരരഺ ആനര ഡിഴറഩഭിനര
അതൃരഺരരഺ ഒപ ഇനതമ.
d) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ‚ഴഺദഽയ ഭഹയഔഔരരഺം‛ എനനഹറ ഴഺറഩന
അഥഴഹ ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔ഼നന ഷഥറതത ഉഩബൃഔതഹഴ ബൄതഺഔ
ഷഹനനഺധമം ഇററഹതി ങിമമ഼നന ഫഺഷഺനഷഷ ഩയഔയഺമമഹണ,
ടിറഺപൃണ അഥഴഹ എഷഎംഎഷഷ അഥഴഹ ഇ-ഭിമഺറ അഥഴഹ ഇനരയനിരര
അഥഴഹ ഴിഫ ഷീഴനഘഘലഺറഽടി ഴഺറഩന ഩയഔയഺമ ഩഽയതത഻ഔയഺഔഔ഼ഔ.
e) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ‚റ഻ഡ‛ എനനഹറ ഇനശഴരനഷ
ഉതഩനനഘഘല഼ടി ഴഺറ അഥഴഹ ഷഴഺവീശതഔല എനതൂഔഔിമഹണിനന
അരഺമ഼നനതഺനഹമഺ അഖയഺഖീരരര഼ടി ഴിഫഷുരര ഷനദയവഺങങ തഘഘലി
ഫനധഩഩിട഼നനതഺന഼ലല ഴഺവദഹംവഘഘല യീകഩഩിട഼തത഼നന
ഴമഔതഺഔലിഔഔ഼രഺങങ഼ലല ഴഺഴയഘഘലഹണ.
f) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ‚റ഻ഡ ജനരീശന‛ എനനഹറ ഇനശഴരനഷ
ഉതഩനനഘഘല ഴഺറഔഔ഼നനതഺനഹമഺ ഷഭ഻ഩഺഔഔ഼നനതഺന ഭ഼ഭഩ ഇനശഴരനഷ
ഉതഩനനഘഘല ഴഹഘഘ഼ഴഹന തഹതഩയമഭ഼ലല ഩയൂഷഩിഔട഼ഔല഼ടി
ഴഺവദഹംവഘഘല വീകയഺഔഔ഼നന ഩയഔയഺമമഹണ.
g) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ‚റ഻ഡ ഭഹനീജഭിനര ഷഺഷരരം
(എറഎംഎഷ)‛ എനനഹറ ഴിഫ അഖയഺഖീരരരഺറഽടി റ഻ഡ഼ഔലഺറ നഺനന഼ം
റബഺഔഔ഼നന അനഴീശണഘഘല രഺഔഔൃയഡ ങിമമ഼നനതഺന഼ം പഺറടടയ
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ങിമമ഼നനതഺന഼ം ഴഺറമഺയ഼തത഼നനതഺന഼ം, ഖയീഡ നറഔ഼നനതഺന഼ം, ഴഺതയണം
ങിമമ഼നനതഺന഼ം, ഒയഩഩിട഼തത഼നനതഺന഼ം ഔറൃഷ ങിമമ഼നനതഺന഼ഭഹമഺ
ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ ഷഥഹഩഺങങഺടട഼ലല ഷൃപരരഴിമരഹണ

.
h) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ‚ഓടടഷ
 ൃളഷഺംഖ‛ എനനഹറ അതൃരഺരരഺ
അന഼വഹഷഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയഔഔ ങിമമഹന ഔളഺമ഼നന
ഩയഭഹഴധഺ ഩയഴയതതനഘഘലഹണമ
i) ‚ഴമഔതഺ‛ എനനഹറ i. 1956-റി (1956-റി 1) ഔഭഩന഻ഷ ആഔട ഩയഔഹയം യഽഩ഻ഔയഺങങഺടട഼ലല
ഔഭഩനഺ; അഥഴഹ
ii. 2008-റി റഺഭഺരരഡ റമഫഺറഺരരഺ ഩഹയടടണ
 യശഺഩഩ ആഔട ഩയഔഹയം
യഽഩ഻ഔയഺങങ യജഺഷരരയ ങിമതഺടട഼ലല റഺഭഺരരഡ റമഫഺറഺരരഺ
ഩഹയടടണ
 യശഺഩഩ, ഴമഴഷഥമിനതിനനഹറ 1999-റി (1999-റി 42)
പൃരഺന എഔഷങീഞങ ഭഹനീജഭിനര ആഔടഺറി ഷിഔശന 2-റി ഔറൃഷ
(ഡഫലമഽ)-റ നഺയഴങഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയം ഩഘഔഹലഺഔലഺറ ആയ഼ം തനനി
ഇനതമമഔഔ ഴിലഺമഺറ തഹഭഷഺഔഔ഼നന ഴമഔതഺമൃ ഷഥഹഩനഭൃ
ആഔയ഼ത, ഭഹതയഭററ ഴഺദീവതത യജഺഷരര
 യ ങിമതഺടട഼ലല ഴഺദീവ റഺഭഺരരഡ
റമഫഺറഺരരഺ ഩഹയടടണ
 യശഺഩഩ഼ം ആഔയ഼ത; അഥഴഹ
iii. ഴിഫ അഖയഺഖീരരരഹമഺ ഩയഴയതതഺഔഔഹന ഩയഹഩതനിനന അധഺഔാതയ
അംഖ഻ഔയഺങങീഔഔഹഴ഼നന ഭരരീതൂയ഼ ഴമഔതഺ.
j) ‚ഩയഺനഷഺഩഩറ ഒപ഻ഷയ‛ എനനഹറ
1. ഔൃയഩഩരീരര ഷഥഹഩനഭഹണിഘഔഺറ ഴിഫ അഖയഺയീരരരഺന
ഩയഴയതതതനഘഘലഔഔ ങ഼ഭതറമ഼ലല ഡമരഔടയ അഥഴഹ
ഔങങഴടഩഘഔഹലഺ; അഥഴഹ
2. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി ഩയഴയതതനഘഘല ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ ഭഹതയം
നഺമഭഺങങഺടട഼ലല ങ഻പ എഔഷഺഔമഽടട഻ഴ ഒപ഻ഷയ;
k) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ‚ഷൃലഺഷഺരരീശന (ഫഺഷഺനഷഷഺനഹമഺ
ഷഭ഻ഩഺഔഔറ‛ എനനഹറ ഇനശഴരനഷ ഩൃലഺഷഺ എട഼ഔഔ഼ഴഹന
ഩയൂഷഩിഔടഺനി ഩയൃതഷഹസഺഩഩഺഔഔ഼ഔ എനന റഔശമതതൃടി
ഇനശഴരയ അഥഴഹ ഇടനഺറഔഔഹയന ഩയൂഷഩിഔടഺനി ഷഭ഻ഩഺഔഔ഼ഔ
എനനതഹണ;
l) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ‚ടിറഺഔൃലയ‛ എനനഹറ
ടിറഺഭഹയഔഔരരഺംഖ , ഴഺദഽയ ഭഹയഔഔരരഺംഖ എനനഺഴമ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട
ജൃറഺഔല ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ ടിറഺഭഹയഔഔരരയ നഺമഭഺഔഔ഼നന ഴമഔതഺ;
m) “ടിറഺഭഹയഔഔരരയ” എനനഹറ ഫഺഷഺനഷഷഺനഹമ഼ലല ആവമഴഺനഺഭമം
അമഔഔ഼നനതഺന഼ം അതൃരഺരരഺ ഇശമ഼ ങിമത ഷയടടഺപഺഔഔീരര഼ലലത഼ം 201065

റി (ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ ബീദഖതഺ ഴയ഼തത഼നന) ടിറഺഔൃം ഔൃഭീയശമറ
ഔഭഭമഽണഺഔഔീശനഷ ഔഷരരഭയ ഩയഺപരനഷ രിഖ഼റീശനഷഺറി ങഹഩരരയ III
ഩയഔഹയം ടിറഺഔൃം രിഖ഼റീരരരഺ അതൃരഺരരഺ ഒപ ഇനതമമ഼ഭഹമഺ യജഺഷരരയ
ങിമത ഴമഔതഺ അഥഴഹ ഷഥഹഩനം;
n) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ‚ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ‛ എനനഹറ ഈ
രിഖ഼റീശനഷ ഩയഔഹയം അതൃരഺരരഺ റുഷനഷ നറഔ഼നന ഴമഔതഺ;
o) യ഼ ഴിഫ ഡൂഭിമഺനഺറ നഺനന഼ം റബഺഔഔ഼നന യ഼ ഔഽടടം ഴിഫ
ഩീജ഼ഔലിമഹണ “ഴിഫഷുരര”
 എനന ഩരമ഼നനത. മഽണഺപൃം രഺഷൃളഷ
റൃഔഔീരരയ എനനരഺമഩഩിട഼നന ഇനരയനിരര അഡയഷഷഺറഽടി ഇനനിരരയ
അഥഴഹ ഷഴഔഹയമ റൃഔഔറ ഏയഺമ നിരരഴയ

ഔഔ ഉഩമൃഖഺങങ
ഩയഴീവഺഔഔഹന ഔളഺമ഼നന ഔ഼രഞഞത യ഼ ഴിഫഷിയഴഴരഺറിഘഔഺറ഼ം
ഴിഫഷുരര ആതഺഥമീമം ഴസഺങങഺടട഼ണടഹഴ഼ം
p) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ‚നഺമ഼ഔത ഴിഫഷുരര‛ ഴിഫ
അഖയഺഖീരരര഼ഭഹമ ഩയഴയതതനഘഘലഔഔ഼ഴീണടഺ ഭഹതയം ഉഩമൃഖഺഔഔ഼നനത഼ം
ഡൂഭിമഺന നിമഺം യജഺഷരരയ ങിമതഺടട഼ലലത഼ം ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി
ഉടഭഷഥതമഺറ഼ഭ഼ലല ഴിഫഷുരര(ഔല).
q) ഈ രിഖ഼റീശനഺഷഺറ നഺയഴങഺഔഔഹതത഼ം ഩഔശീ 1938-റി (1938-റി 4)
ഇനശഴരനഷ ആഔട, 1999-റി ഇനശഴരനഷ രിഖ഼റീരരരഺ ആനര
ഡിഴറഩഭിനര അഔട അഥഴഹ അഩയഔഹയഭ഼ലല ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം
രിഖ഼റീശന഼ഔലഺറ നഺയഴങഺങങഺടട഼ലലത഼ഭഹമ ഴഹഔഔ഼ഔലഔഔ഼ം
ഩയമൃഖഘഘലഔഔ഼ം അതതയം ആഔട഼ഔലഺറ അഥഴഹ രിഖ഼റീശന഼ഔലഺറ
ഩയഹഭയവഺങങഺടട഼ലല അതീ അയതഥം തനനി ആമഺയഺഔഔ഼ം.
2. ഴിഫ അഖയഺഖീരരരഺന റുഷനഷ നറഔ഼നനതഺന഼ലല മൃഖമത
ഭഹനദണഡഘഘല:
a. ഴിഫ അഖയഺഖീരരരഹമഺ റുഷനഷ റബഺഔഔ഼നനതഺന അഥഴഹ
ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺന അഩീഔശഔന തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന ഴമഴഷഥഔല
ഔഽടഺ ഩഹറഺഔഔീണടതഹമഺടട഼ണട:
i.

രിഖ഼റീശന 1(i) ഩയഔഹയം നഺയഴങഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയഭ഼ലല
ഴമഔതഺമഹമഺയഺഔഔണം അഩീഔശഔന

ii.

ഔഭഩനഺമ഼ടി ഭിഭഭൃരഹണടം ഒപ അഷൃഷഺമീശനഺറ അഥഴഹ
അഩീഔശഔനരി അതതയം ഭരര ഡൃഔഔ഼ഭിനര഼ഔലഺറ ഭ഼കമ ഫഺഷഺനഷഷ
ഇനശഴരനഷ ഉതഩനനഘഘല഼ടി ഭഹതയം ഴിഫ അഖയഺഖീശന
ഭഹതയഭഹണിനന യീകഩഩിട഼തതഺമഺയഺഔഔണം.
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iii.

അഩീഔശഔനരി ഭ഼കമ ഫഺഷഺനഷഷ (ഇനശഴരനഷ ഉതഩനനഘഘല഼ടി
ഴിഫ അഖയഺഖീശന) അററഹതി ഭരരൂയ഼ ഫഺഷഺനഷഷഺറ഼ം
അഩീഔശഔന ഏയഩഩിടയ഼ത.

iv.

അഩീഔശന അതൃരഺരരഺ പയിമഺം ങിമതഺടട഼ലല രിഖ഼റീശന഼ഔല
ഩയഔഹയം ഇനശഴരനഷ ഏജനരഹമൃ ഔൃയഩഩരീരര ഏജനരഹമൃ
ഭുഔയൃ ഇനശഴരനഷ ഏജനരഹമൃ, ടഺഩഺഎ ആമൃ ഷയഴഴീമരഹമൃ
റൃഷ അഷിഷഷരഹമൃ ഭരര ഇനശഴരനഷ ഇടനഺറഔഔഹയഹമൃ
യജഺഷരരയ ങിമതഺടട഼ലലതൃ റുഷനഷ഼ലലതൃ ആമ ഴമഔതഺ
ആമഺയഺഔഔയ഼ത.

v.

ഇനശഴരര഼ഭഹമഺ രപരറ ഔയഭ഻ഔയണഘഘലഺറ നന഼ം തനനി അഩീഔശഔന
ഏയഩഩിടയ഼ത.

vi.

അഩീഔശന ഇനശഴരര഼ഭഹമൃ ഇനശഴരനഷ ഫയൃഔഔര഼ഭഹമൃ
ഔൃയഩഩരീരര ഏജനര഼ഭഹമൃ ഭുഔയൃ ഇനശഴരനഷ ഏജനര഼ഭഹമൃ,
ടഺഩഺഎമ഼ഭഹമൃ ഷയഴഴീമര഼ഭഹമൃ റൃഷ അഷിഷഷര഼ഭഹമൃ ഭരര
ഇനശഴരനഷ ഇടനഺറഔഔഹയ഼ഭഹമൃ ഏതിഘഔഺറ഼ം തയതതഺറ഼ലല ഫനധം
ഉണടഹഴയ഼ത.

b. രിഖ഼റീശന അന഼വഹഷഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയം ആഴവമഭഹമ മൃഖമത
ഩയഺനഷഺഩഩറ ഒപ഻ഷയഔഔ ഉണടഹമഺയഺഔഔണം.
c. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി ഩയഺനഷഺഩഩറ ഒപ഻ഷയ 50 ഭണഺഔഔഽയ
ദുയഗമഭ഼ലല ഩയഹഥഭഺഔ ഩയഺവ഻റനം നീടഺമഺയഺഔഔണം ഭഹതയഭററ ഒയൃ
ഭഽനന഼ഴയശം ഔഽട഼ഭഩൃല 25 ഭണഺഔഔഽയ ദുയഗമഭ഼ലല ഩ഼ത഼ഔഔറ
ഩയഺവ഻റനഴ഼ം നീടഺമഺയഺഔഔണം
d. ഩയഺനഷഺഩഩറ ഒപ഻ഷയ, ഡമരഔടര഼ഭഹയ ഩയൃഭൃടടര഼ഭഹയ അഥഴഹ
ഔങങഴട ഩഘഔഹലഺഔല അഥഴഹ ഭ഼കമ ഭഹനീജഭിനര ഉദമൃഖഷഥയ
ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ അതൃരഺരരഺ ഩ഼രഩഩിട഼ഴഺഔഔ഼നന പഺരര ആനര
ഩയൃഩഩയ (ഭഺഔങങ യ഻തഺമഺറ മൃജഺങങത) ഭഹനദണഡം ഩഹറഺഔഔണം.
e. രിഖ഼റീരരയ അന഼വഹഷഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയഭ഼ലല ഔയതതഴമഘഘല഼ം
ഩിയ഼ഭഹരരങങടടഘഘല഼ം ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ റംഗഺഔഔയ഼ത.
f. ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല഼ടി തഹതഩയമഩയഔഹയം റുഷനഷ നറഔ഼ഔ എനന
അബഺഩയഹമതതഺറഹമഺയഺഔഔണം അതൃരഺരരഺ.
3. റുഷനഷ റബഺഔഔ഼നനതഺന഼ലല അഩീഔശ
a. ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ എനന നഺറമഺറ റുഷനഷ റബഺഔഔണഭിനന
ആഖയസഺഔഔ഼നന ഴമഔതഺ നഺയദദഺശട അഩീഔശ പൃരതതഺറ അഩീഔശ
നറഔണം.
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b. യജഺഷടയീശന഼ലല അഩീഔശമൃടൃഩഩം ഇനശഴരനഷ രിഖ഼റീരരരഺ ആനര
ഡിഴറഩഭിനര അതൃരഺരരഺമ഼ടി ഩീയഺറ സുദയഹഫഹദഺറ ഭഹരഹഴ഼നന
ര഻പണട ങിമമഹതത അഩീഔശ പ഻ഷഹമഺ ഩഔതഺനഹമഺയം യഽഩമ഼ടി ഡഺഭഹനര
ഡയഹപരര഼ം ഷഭയഩഩഺഔഔണം.
c. ഓടടഷ
 ൃളഷഺംഖ഼ം
ടിറഺഭഹയഔഔരരഺംഖ഼ം
ഷൄഔയമഘഘല
ആഴവമഭഹമ
അഩീഔശഔയ ആ ഴഺഴയഴ഼ം അഩീഔശ പൃരതതഺറ യീകഩഩിട഼തതഺ
അന഼ഭതഺ തീടണം.
d. ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ റുഷനഷഺന അഩീഔശ നറഔ഼നന ഴമഔതഺ ഈ
രിഖ഼റീശനഷഺറി ഷിഔശന഼ഔലഺറ അന഼വഹഷഺങങഺടട഼ലല മൃഖമത
ഭഹനദണഡഘഘല ഩഹറഺഔഔണം ഭഹതയഭററ രിഖ഼റീശനഷഺറ
അന഼വഹഷഺങങഺടട഼ലല ഴമഴഷഥഔല഼ം ഩഹറഺഔഔണം.
e. ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ റുഷനഷഺന അഩീഔശ നറഔ഼നന ഴമഔതഺ ഈ
രിഖ഼റീശനഷ ഩയഔഹയഴ഼ം ഴമഴഷഥഔല ഩയഔഹയഴ഼ഭഹണ
അതൃരഺരരഺമ഼ഭഹമഺ ഇടഩിടീണടത.
f. ഈ രിഖ഼റീശനഷഺറ ഩയഹഭയവഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയഭ഼ലല
മൃഖമതഭഹനദണഡഘഘല഼ം ആഴവമഘഘല഼ം അഩീഔശഔന
ഩഹറഺഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ ഴിഫ അഖയഺഖീരരരഹമഺ
ഩയഴയതതഺഔഔ഼നനതഺന഼ലല റുഷനഷ അതൃരഺരരഺ നറഔ഼ം.
g. ഈ രിഖ഼റീശന഼ഔല ഩഹറഺഔഔ഼നനത ഩയഹജമഩഩിട഼നനത഼ഭഹമഺ
ഫനധഩഩിടട ഷഷഩിനഡ ങിമമ഼ഔമൃ രദദഹഔഔ഼ഔമൃ
ങിമതഺററിഘഔഺറ യഺഔഔറ ഇശമഽ ങിമമ഼നന റുഷനഷഺന ഇശമഽ
ങിമത ത഻മതഺ ഭ഼തറ 3 ഴയശതതി ഔഹറഹഴധഺ ഉണടഹമഺയഺഔഔ഼ം.
4. റുഷനഷ ഩ഼ത഼ഔഔ഼ഴഹന഼ലല അഩീഔശ:
a. നഺറഴഺറ഼ലല റുഷനഷഺനരി ഔഹറഹഴധഺ ത഻യ഼നനതഺന ഔ഼രഞഞത 30
ദഺഴഷഘഘലഔഔ ഭ഼ഭഩിഘഔഺറ഼ം ഫഺഷഺനഷഷ ത഼ടയ഼ഴഹന തഹതഩയമഭ഼ലല
ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ അതൃരഺരരഺമഺറ റുഷനഷ
ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺന഼ലല അഩീഔശ ഷഭയഩഩഺഔഔണം.
b. നഺറഴഺറ഼ലല റുഷനഷഺനരി ഔഹറഹഴധഺ ത഻യനനതഺന വീശം ഴിഫ
അഖയഺഖീരരരഹഔ഼ഴഹന ത഼ടയ഼ഴഹന അന഼ഴദഺഔഔ഼ഔമഺററ.
ഔ഼രഺഩഩ: നഺറഴഺറ഼ലല റുഷനഷഺനരി ഔഹറഹഴധഺ ത഻യ഼നനതഺന 90 ദഺഴം
ഭ഼ഭഩ തനനി ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺന഼ലല അഩീഔശ നറഔഹന ഷഹധഺഔഔ഼ം
a. ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ റുഷനഷ ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺന അഩീഔശ നറഔ഼നന
ഴമഔതഺ ഈ രിഖ഼റീശനഷ ഩയഔഹയഴ഼ം ഴമഴഷഥഔല ഩയഔഹയഴ഼ഭഹണ
അതൃരഺരരഺമ഼ഭഹമഺ ഇടഩിടീണടത.
b. റുഷനഷ ഩ഼ത഼ഔഔ഼ഴഹന അഩീഔശഺഔഔ഼നനതഺന഼ഭ഼ഭഩ യ഼ അംഖ഻ഔാത
ഷഥഹഩനതതഺറ നഺനന഼ം ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ അതൃരഺരരഺ
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നഺവങമഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയഭ഼ലല 25 ഭണഺഔഔഽയ ത഻മതഺ-ഩയഹഔടഺഔഔറ
ഩയഺവ഻റനം ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ നീടഺമഺയഺഔഔണം.
c. റുഷനഷ ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺന഼ലല ഴമഴഷഥഔല അഩീഔശഔന
ഩഹറഺങങഺടട഼ണടിഘഔഺറ അതൃരഺരരഺ റുഷനഷ 3 ഴയശതതീഔഔ
ഩ഼ത഼ഔഔഺ നറഔ഼ഔമ഼ം ആ ഴഺഴയം അഩീഔശഔനി അരഺമഺഔഔ഼ഔമ഼ം
ങിമമ഼ം.
d. റുഷനഷ ഩയഹഫറമതതഺറ഼ണടഹമഺയ഼നന ഔഹറഗടടതതഺറ ഴിഫ
അഖയഺഖീരരയ ഫഺഷഺനഷഷ ങിമതഺടടഺററിനന
ഔണടിതത഼ഔമഹണിഘഔഺറ റുഷനഷ ഩ഼ത഼ഔഔഺ നറഔ഼ഴഹന അതൃരഺരരഺ
ഴഺഷഷഭഭതഺഔഔ഼ം.
5. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി ജ഻ഴനഔഔഹയ:
a. ഇനശഴരനഷ ഴഺറഔഔ഼ഔ എനന ഫഺഷഺനഷഷഺറ ഏയഩഩിടടഺയഺഔഔ഼നന
ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി ജ഻ഴനഔഔഹയ അതൃരഺരരഺമ഼ടി അംഖ഻ഔഹയഭ഼ലല യ഼
ഷഥഹഩനതതഺറ നഺനന഼ം ഇനശഴരനഷ 50 ഭണഺഔഔഽയ ദുയഗമഭ഼ലല
ഩയഺവ഻റനം നീട഼ഔമ഼ം അതൃരഺരരഺമ഼ടി അംഖ഻ഔഹയഭ഼ലല ഩയ഻ഔശ
നടതതഺഩഩ ഷഥഹഩനഭഹമ ഩഽനമഺറി നഹശണറ ഇനശഴരനഷ അഔഔഹദഭഺ
അഥഴഹ ഭരര അംഖ഻ഔാത ഷഥഹഩം നടതത഼നന ഩയ഻ഔശ ഩയഺവ഻റനതതഺനരി
ട഼ഴഺറ ഩഹഷഹഔണം.
b. ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔ഼ഔ എനന ജൃറഺമഺറ ഏയഩഩിട഼നന ഴിഫ
അഖയഺഖീരരര഼ടി ജ഻ഴനഔഔഹയ എനന നഺറമഺറ ടിറഺഔഔൃലര഼ഭഹയ
അതൃരഺരരഺ നഺശഔയശഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഩയഺവ഻റനം നീടണം.
c. തഹന നഺമഭഺങങഺയഺഔഔ഼നന ജ഻ഴനഔഔഹയ഼ടി ബഹഖതത നഺനന ഉണടഹഔ഼നന
ഏതൂയ഼ ഴ഻ളങമഔഔ഼ം ഴിഫ അഖയഺഖീരരരഹമഺയഺഔഔ഼ം ഉതതയഴഹദഺ.
6. ഴഹയശഺഔ പ഻ഷ:
a. എററഹ ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ഼ം ഴഹയശഺഔ റുഷനഷ പ഻ഷഹമഺ 5000 യഽഩ
അടമഔഔണം.
b. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി ഴഹയശഺഔ അഔഔൄണടഷ ഒഡഺരര ഩഽയതത഻ഔയഺങങ
15 ദഺഴഷഘഘലഔഔ഼ലലഺറൃ ഷിഩതംഫം ഭഽഩഩതഺന ഭ഼ഭഩൃ, ആദമം
ഴയ഼നനത ഏതഹണ അത, ഴഹയശഺഔ റുഷനഷ പ഻ഷ അടങങഺയഺഔഔണം.
c. ഇനശഴരനഷ രിഖ഼റീരരരഺ ആനര ഡിഴറഩഭിനര അതൃരഺരരഺമ഼ടി ഩീയഺറ
സുദയഹഫഹദഺറ ഭഹരഹഴ഼നന ഡയഹപരരഹമഺ പ഻ഷ അടമഔഔഹം.
7. ആഴവമഭഹമ ഭഽറധനം:
a. 1956-റി ഔഭഩന഻ഷ ആഔട ഩയഔഹയം യജഺഷരരയ ങിമതഺടട഼ലല ഔഭഩനഺമഹണ
ഴിഫ അഖയഺഖീരരരിഘഔഺറ അതഺനരി ഭഽറധനം ഇഔഴഺരരഺ ശിമര഼ഔലഹമഺ
ഇശമഽ ങിമതഺയഺഔഔണം.
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b. അഩീഔശഔനരി ഭൂതതം ആഷതഺ എഩഩൃള഼ം ഩതത റഔശം യഽഩമഺറ
ഔ഼രമയ഼ത.
c. ഫ഼ഔഔഷ
  ഒപ അഔഔൄണടഷ പുനറുഷ ങിമതതഺന഼വീശം ഴിഫ
അഖയഺഖീരരര഼ടി ആഔി ആഷതഺ എതയമഹണിനന യ഼ ങഹയടടീഡ
അഔഔൄണടനര ഷഹഔശമഩഩിട഼തതഺമ ഷയടടഺപഺഔഔീരര എററഹ
ഔൂററഴ഼ം അതൃരഺരരഺമഺറ ഷഭയഩഩഺഔഔണം.
8. ഩയൂപശണറ ഇനഡിഭഺനഺരരഺ ഇനശഴരനഷ
a. എററഹ ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ഼ം അതൃരഺരരഺ നറഔ഼നന റുഷനഷഺനരി
ഔഹറഹഴധഺമഺറ ഉടന഻ലം ഩയൂപശണറ ഇനഡിഭഺനഺരരഺ ഇനശഴരനഷ
ഩയഺയഔശ നഺറനഺയതതണം. അതൃരഺരരഺമ഼ടി റുഷനഷ഼ലല ഇനശഴരരഺറ
നഺനന ഴീണം ഩയൂപശണറ ഇനഡിഭഺനഺരരഺ ഇനശഴരനഷ എട഼ഔഔണം.
ഴമഴഷഥമിനതിനനഹറ മഥഹയതഥ റുഷനഷ ഇശമഽ ങിമതഺന഼വീശം
ഩ഼തഺമതഹമഺ
റുഷനഷ റബഺങങ ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയഔഔ ങഺറ
ഷനദയബഘഘലഺറ അതതയം ഖഹയനരഺ നറഔ഼നനതഺന 6 ഭഹഷതതി ഷഭമം
അന഼ഴദഺഔഔ഼ം.
9. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി ഔടഭഔല഼ം ഔയതതഴമഘഘല഼ം
a) യ഼ ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ
i.

ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹമഺ എഖയഺഭിനര ഩഩ ഴിങങഺടട഼ലല
ഇനശഴരര഼ഭഹയ഼ടി ഴഺഴയഘഘല ഩയദയവഺഩഩഺഔഔണം

ii.

ഇനശഴരര഼ഭഹയഔഔ റ഻ഡ ഉണടഹഔഔ഼നനതഺന ആഴവമഭഹമ
ഩയഴയതതനഘഘല ങിമമ഼ഔ.

iii.

അഖയഺഖീശന ഴിഫഷുരര(ഔല)⁄ ഩൃയടടറ഼ഔല, റ഻ഡ ഭഹനീജഭിനര
ഷഺഷരരഴ഼ം ഡീരരഹഷിനരര഼ഔല഼ം സൃഷരര ങിമമ഼നന
ഴിഫഷുരര഼ഔല⁄ ഩൃയടടറ഼ഔല⁄റ഻ഡ ഭഹനീജഭിനര ഷഺഷരരം
ഉലഩഩടിമ഼ലല ഇനപൃയഭീശന ഷഺഷരരംഷ (സഹയഴിമര഼ം
ഷൃപരരഴിമര഼ം)

ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ ഇനതമ
 മഺറ
ഩയഹഫറമതതഺറ഼ലല ഇനപൃയഭീശന ഷിഔമഽയഺരരഺ
ഷരരഹനഡീയഡഺന഼ം നടഩടഺഔയഭഘഘലഔഔ഼ം അന഼ഷാതഭഹണിനന
ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ.

iv.

ഇനശഴരയഔഔ഼ം ഭരര഼ലലഴയഔഔ഼ം അമഔഔ഼നന റ഻ഡ഼ം ഭരര ഡീരരഹമ഼ം
അമഔഔ഼നനതഺന 128 ഫഺരര എനഔയഺഩരരഡ ഩൃറ഼ലല ഷ഼യഔശഺതഭഹമ
റിമയ ഡീരരഹ എനഔയഺഩശന ടിഔനൃലജഺഔല
ഉഩമൃഖഺങങഺടട഼ണടിനന ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ.

v.

ഇനശഴരയഔഔ഼ഴീണട ഩയഺഭഺമം വീകയഺഔഔ഼നനതഺന഼ലല അന഼ഭതഺ
ഴിഫ അഖയഺഖീരരയഔഔ഼ണടിഘഔഺറ ആയഫഺഐമ഼ടി റുഷനഷ഼ലല
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ഩീമഭിനര ഖീരരഴീമഺറഽടി

ഭഹതയം ഩയ഻ഭഺമം വീകയഺങങ
ഇനശഴരര഼ഭഹയഔഔ ടയഹനഷപയ ങിമമ഼ഔ.
vi.

അഖയഺഖീശന ഴിഫഷുരര(ഔല)⁄ ഩൃയടടറ഼ഔല, റ഻ഡ ഭഹനീജഭിനര
ഷഺഷരരഴ഼ം ഡീരരഹഷിനരര഼ഔല഼ം സൃഷരര ങിമമ഼നന
ഴിഫഷുരര഼ഔല⁄ ഩൃയടടറ഼ഔല⁄റ഻ഡ ഭഹനീജഭിനര ഷഺഷരരം
ഉലഩഩടിമ഼ലല ഇനപൃയഭീശന ഷഺഷരരംഷ (സഹയഴിമര഼ം
ഷൃപരരഴിമര഼ം)

ഷഹഭഩതതഺഔ ഴയശതതഺറയ഼തഴണ ഷിയടട- ഇന
എംഩഹനറ ങിമതഺടട഼ലല ഇനപയഭീശന ഷിഔമഽയഺരരഺ ഒഡഺരരഺംഖ
ഷഥഹഩനഘഘലി ഔൂണട ഒഡഺരര ങിമമ഼ഔ, ഒഡഺരര
ഷയടടഺപഺഔഔീരര⁄ രഺഩഩൃയടട റബഺങങ 15 ദഺഴഷഘഘലഔഔഔം ഴിഫ
അഖയഺഖീരരര഼ഭഹമഺ ഔയഹരഺറ ഏയഩഩിടടഺടട഼ലല ഇനശഴരര഼ഭഹയഔഔ഼ം
ഐആയഡഺഎമഔഔ഼ം അമങങ഼ ഔൂട഼ഔഔ഼ഔ.

b) ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ ങിമമഹന ഩഹടഺററഹതതത:
i.

ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി ഴിഫഷുരരഺറ ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം ഷഹഭഩതതഺഔ
ഷഥഹഩനതതഺനരി ഉതഩനനഘഘലിമൃ ഷീഴനഘഘലിമൃ അഥഴഹ
എപഎംഷഺജഺമ഼ടി ഉതഩനനഘഘലിമൃ ഷീഴനഘഘലിമൃ ഔ഼രഺങങ഼ലല
ഴഺഴയഘഘല ഩയദയവഺഩഩഺഔഔ഼ഔ.

ii.

ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി ഴിഫഷുരരഺറ ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം ഷഹഭഩതതഺഔ
ഷഥഹഩനതതഺനരി ഉതഩനനഘഘല഼ടിമൃ ഷീഴനഘഘല഼ടിമൃ അഥഴഹ
എപഎംഷഺജഺമ഼ടി ഉതഩനനഘഘല഼ടിമൃ ഷീഴനഘഘല഼ടിമൃ
ഩയഷമഘഘല ഩയദയവഺഩഩഺഔഔ഼ഔ.

iii.

ങഺറ ഴമഴഷഥഔല ളഺഔി നനഺറധഺഔം ഴിഫ ഷുരര഼ഔലഺറഹമഺ
ഩയഴയതതഺഔഔ഼ഔ അഥഴഹ ഭരര അംഖ഻ഔാത⁄ അംഖ഻ഔഹയഭഺററഹതത⁄
റുഷനഷഺററഹതത ഷഥഹഩനഘഘല഼ഭഹമഺ റ഻ഡ ഷാശടഺഔഔ഼നനതഺന⁄
ഉതഩനനഘഘല തഹയതഭമം ങിമമ഼നനത, ത഼ടഘഘഺമ
ഩയഴാതതഺഔലഔഔഹമഺ ഔയഹരഺറ ഏയഩഩിട഼ഔ.

iv.

ഉതഩനനഘഘല തഹയതഭമം ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ ഭരര
ഷഹഭഩതതഺഔ⁄ഴഹണഺജമ⁄ ഭഹയഔഔരരഺംഖ അഥഴഹ ഷിമഺറഷ അഥഴഹ
ഷയഴഴ഻ഷ ഷഥഹഩനഘഘല഼ടി അഥഴഹ ഷൃശമറ ഭ഻ഡഺമ ഷുരര
ത഼ടഘഘഺമ ഴിഫഷുരര഼ഔല ഉഩമൃഖഺഔഔ഼ഔ.

v.

ഈ രിഖ഼റീശന഼ഔലഺറീത ളഺഔി ഇനശഴരനഷ ഫഺഷഺനഷഷഺറ
ഏയഩഩിടടഺയഺഔഔ഼നന ഭരരൂയ഼ ഷഥഹഩനതതഺന റ഻ഡ ടയഹനഷഭഺരര
ങിമമ഼ഔ ഩൃറ഼ലല ആഴവമഘഘലഔഔ ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം യ഻തഺമഺറ
ഉഩമൃഖഺഔഔ഼ഔ.

10. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി നൃഭനഔറിങങയ (ഷഹഘഔീതഺഔഩദം)
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i) എററഹ ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ഼ം തഘഘല഼ടി ഩയഴയതതന ഭീകറഔല
ഩയദയവഺഩഩഺഔഔ഼നനതഺന഼ം ഐആയഡഺഎ റുഷനഷ഼ലല ഴിഫ
അഖയഺഖീരരരി ഭരര റുഷനഷഺററഹതത ഇനശഴരനഷ അന഼ഫനധ
ഷഥഹഩനഘഘലഺറ നഺനന഼ം ഴമതമഷതഭഹണിനന
തഺയഺങങരഺമ഼നനതഺന഼ഭഹമഺ ഇനശഴരനഷ ഫയൃഔഔഺംഖ ഔഭഩനഺമ഼ടി
ഩീയഺറ ഇനശഴരനഷ ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ അഥഴഹ ഇനശഴരനഷ ഴിഫ
അഖയഺഖീരരീളഷ എനന ങീയഔഔണം. ആഴവമഭഹമ നൃഭനഔറിങങയ
ഩഹറഺഔഔഹതത ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി റുഷനഷഺനഹമഺ
ഷഭയഩഩഺഔഔ഼നന ഩ഼തഺമ ഔഭഩനഺഔല഼ടി അഩീഔശ
ഩയഺഖണഺഔഔ഼ഔമഺററ.
ii) എററഹ റുഷനഷ഼ലല ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ഼ം തഘഘല഼ടി
ഒസയഺമ഼ടഭഔലഔഔ അമഔഔ഼നന ഔതത഼ഔലഺറ അതൃരഺരരഺമഺറ യജഺഷരരയ
ങിമതഺടട഼ലല ഩീയ, യജഺഷരരീഡ ഒപ഻ഷഺനരിമ഼ം ഔൃയഩഩരീരര
ഒപ഻ഷഺനരിമ഼ം അഡയഷഷ, ഐആയഡഺഎ റുഷനഷ നഭഩയ,
റുഷനഷഺനരി ഔഹറഹഴധഺ എനനഺഴ ഩയദയവഺഩഩഺഔഔണം.
iii) അതൃരഺരരഺമ഼ടി ഭ഼നഔഽയ അന഼ഭതഺ ഔഽടഹതി ഔതത഼ഔല, റിരരയ സിഡ഼ഔല,
എനനഺഴമഺറ ഭരരൂയ഼ ഩീയ ഇനശഴരനഷ ഴിഫ അഖയഺഖീരരയഔഔ
ഉഩമൃഖഺഔഔഹന ഷഹധഺഔഔ഼ഔമഺററ.
11. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹമ഼ലല ഇനശഴരര഼ടി ഔയഹയ
a. അതൃരഺരരഺമ഼ടി അംഖ഻ഔഹയഭ഼ലല ഴിഫ അഖയഺഖീരരരഺറ റ഻ഡ നീട഼ഴഹന
ആഖയസഺഔഔ഼നന ഇനശഴരയ അഴയ഼ഭഹമഺ തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന
ഴഺഴയഘഘല ഔഽടഺ ആഴവമഭഹമഺ യീകഩഩിട഼തതഺ എഖയഺഭിനര
ഉണടഹഔഔണം:
i) റ഻ഡ഼ഔല നറഔ഼നനതഺന഼ലല ഷഭമഩയഺധഺമ഼ം ടയഹനഷഭഺരര ങിമമീണട
യ഻തഺമ഼ം
ii) ഇയ഼ഔഔശഺഔല഼ം രിഖ഼റീരരരഺ അന഼വഹഷഺഔഔ഼നനത഼ം ഭരര നഺമഭഩയഭഹമ
ഔഹയമഘഘല഼ം ഩഹറഺഔഔ഼ഔ
iii) ആഴവമഭഹമ ഡീരരഹ ഗടഔഘഘല ത഻യ഼ഭഹനഺഔഔ഼ഔ (അതഹമത
ഩയൂഷഩിഔടഺനരി ഩീയ, ഫനധഩഩിടഹന഼ലല ഴഺവദഹംവഘഘല,
ത഼ടഘഘഺമഴ)
iv) ഩയ഻ഭഺമതതഺനരി ഷഭമഔയഭഘഘല഼ം ഔയഹരഺറീയഩഩിടടഺടട഼ലല
ഉതഩനനഘഘല഼ടി ഷഴഺവീശതഔല഼ം അടഘഘഺമ ഩടടഺഔ എഖയഺഭിനരഺറ
ഏയഩഩിടടതഺന഼വീശം അഖയഺഖീരരയഔഔ നറഔ഼ഔ അത
ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ ഩ഼ത഼ഔഔഺ നറഔ഼ഔ.
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b. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി റുഷനഷ ഔഹറഹഴധഺഔഔ അന഼ഷാതഭഹമഺ
ഇനശഴരര഼ം ഴിഫ അഖയഺഖീരര഼ം തഭഭഺറ഼ലല എഖയഺഭിനരഺനരി ഔഹറഹഴധഺ
ഭഽനന ഴയശഭഹമഺയഺഔഔ഼ം.
c. എഖയഺഭിനരഺറ ഏയഩഩിടട 15 ദഺഴഘഘലഔഔഔം ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ
എഖയഺഭിനര അതൃരഺരരഺമഺറ പമറ ങിമമണം.
12. ഴിഫഷുരരഺറ ഉതഩനനഘഘല തഹയതഭമം ങിമത ഩയദയവഺഩഩഺഔഔണം:
a. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ ഩയധഹനഭഹമ഼ം സൃം ഩീജഺറ
ഩയദയവഺഩഩഺഔഔീണടത:
i. ഩയൂഷഩിഔടഺനരി ⁄ ഷനദയവഔനരി ഴഺവദഹംവഘഘല ഇനശഴരര഼ഭഹമഺ
ഩഘഔ഼ഴിമഔഔ഼ം.
ii. “ഷനനദധത എനനത ഭഹതയഭഹണ ഇനശഴരനഷഺറി ഴഺശമം”
iii. “ഞഘഘല഼ഭഹമഺ ഔയഹരഺറ ഏയഩഩിടടഺടട഼ലല ഇനശഴരര഼ഭഹയ഼ടി
ഴഺഴയഘഘലഹണ ഈ ഴിഫഷുരരഺറ ഩയദയവഺഩഩഺങങഺയഺഔഔ഼നനത”
b. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ ഩയദയവഺഩഩഺഔഔ഼നന
ഉതഩനനഘഘലിഔഔ഼രഺങങ഼ലല ഴഺഴയഘഘല മഥഹയതഥഴ഼ം ഇനശഴരര഼ഭഹയഺറ
നഺനന഼ം റബഺങങഺടട഼ലല ഴഺഴയഘഘലഔഔ അധഺശഠഺതഴ഼ഭഹമഺയഺഔഔണം.
c. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ തഘഘല഼ടി ഴിഫഷുരരഺറ രീരരഺംഖ, രഹഘഔഺംഖ,
എനഡൃളഷഭിനര, ഏരരഴ഼ം ഔഽട഼തറ ഴഺരരളഺഔഔ഼നന ഇനശഴരനഷ
ഉതഩനനഘഘല, ത഼ടഘഘഺമ ഴഺഴയഘഘല ഩയദയവഺഩഩഺഔഔയ഼ത.
13. ഩയതഺപറം
തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന ഴമഴഷഥഔല ഩഹറഺങങ ഴീണം ഇനശഴരര഼ഭഹയ ഴിഫ
അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയഔഔ഼ലല ഩയതഺപറം നറഔീണടത:
a. ഭ഼ഔലഺറ രിഖ഼റീശന 14-റ അന഼വഹഷഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയം ഴിഫ
അഖയഺഖീരരയ യ഼ ഭഺഔങങ എറഎംഎഷ ഉണടഹഔഔഺ അതഺറഽടി
ഇനശഴരര഼ഭഹയഔഔ റ഻ഡ഼ഔല അമങങ഼ ഔൂട഼ഔഔ഼ം. അതതയം റ഻ഡ഼ഔലഔഔ
ഇനശഴരര഼ഭഹയഺറ നഺനന഼ം ഩണഭൂനന഼ം ഈടഹഔഔയ഼ത.
b. തഘഘല഼ടി ഴിഫഷുരരഺറി തഹയതഭമം ങിമമ഼നന ങഹയടടഺറ യ഼
ഉതഩനനം ഩയദയവഺഩഩഺഔഔ഼നനതഺന ഴിഫ അഖയഺഖീരരയഔഔ ഩയഭഹഴധഺ
50000 യഽഩ ഴയി പ഻ഷ നറഔഹം.
c. തഘഘലഺറഽടി നീടഺമിട഼തത ഇനശഴരനഷ ഩൃലഺഷഺഔല഼ഭഹമഺ
ഫനധഩഩിടട „ഇനശഴരനഷ ഷീഴനഘഘല നറഔ഼നനതഺന഼ലല‟
ഓടടഷ
 ൃളഷഺംഖ ഩയഴയതതനഘഘല ഴിഫ അഖയഺഖീരരയഔഔ ങിമമഹം.
അതതയം ഷനദയബഘഘലഺറ, ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ഼ഭഹമഺ ഏയഩഩിടടഺടട഼ലല
ഷയഴഴ഻ഷ ഔയഹര഼ഔല ഩയഔഹയം നഺവങമഺങങഺടട഼ലല നഺവങഺത നഺയഔഔ
ഷയഴഴ഻ഷ ങഹയജജഹമഺ ഇനശഴരയ ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ നറഔ഼ം.
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d. അഖയഺഖീശന ഴിഫഷുരര഼ഔലഺറഽടി ഷാശടഺങങ റ഻ഡ഼ഔല
ഉഩമൃഖഺങങ ഇനശഴരനഷ ഫഺഷഺനഷഷ നീട഼നനതഺനഹമഺ അതൃരഺരരഺ
അന഼വഹഷഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയം ഴിഫ അഖയഺഖീരരയഔഔ
ടിറഺഭഹയഔഔരരഺംഖ⁄ ഴഺദഽയ ഭഹയഔഔരരഺംഖ ഭഹയഖഖഘഘല ഉഩമൃഖഺഔഔഹം.
1938-റി ഇനശഴരനഷ ആഔടഺറി ഷിഔശന 42-ഇ ഩയഔഹയം
ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ അതൃരഺരരഺ നഺവങമഺഔഔ഼നന നഺവങഺത ഩയഺധഺമഺറ
ഔഴഺമഹതിമ഼ലല ഩയതഺപറം ഇനശഴരയ നഺമഭഺഔഔ഼നന ഭരരീതൂയ഼
ഇനശഴരനഷ ഇടനഺറഔഔഹയഔഔ഼ം അതതയം ഩൃലഺഷഺ നീട഼നനതഺന
നറഔ഼നന ഩയതഺപറം ഉലഩഩടി അതതയം ഷീഴനഘഘലഺറഽടി ഴിഫ
അഖയഺഖീരരയ നീടഺമിട഼ഔഔ഼നന ഩൃലഺഷഺഔഔ ഇനശഴരയ നറഔ഼ം
14. നൃടട഻ഷ നറഔഺ റുഷനഷ രദദഹഔഔ഼ഔ അഥഴഹ ഷഷഩിനഡ ങിമമ഼ഔ
a. തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന ഔഹയണതതഹറ സഺമരഺംഖഺന നമഹമഭഹമ അഴഷയം
നറഔഺമതഺന഼വീശം നൃടട഻ഷ നറഔഺ ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി റുഷനഷ
അതൃരഺരരഺ ഷഷഩിനഡ ങിമമ഼ഔമൃ രദദഹഔഔ഼ഔമൃ ങിമമഹം:
i) 1938-റി (1938-റി 4) ഇനശഴരനഷ ആഔട, 1999-റി (1999-റി 41)
ഇനശഴരനഷ രിഖ഼റീരരരഺ ആനര ഡിഴറഩഭിനര അതൃരഺരരഺ ആഔട
അഥഴഹ ങടടഘഘല, രിഖ഼റീശന഼ഔല ത഼ടഘഘഺമഴമഺറി ഴമഴഷഥഔല
റംഗഺഔഔ഼ഔ;
ii) ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ എനന നഺറമഺറ഼ലല ഔയതതഴമഘഘല
ങിമമ഼നനതഺറ഼ം ടിറഺഭഹയഔഔരരഺംഖ-ഴഺദഽയ ഭഹയഔഔരരഺംഖ
ഩയഴയതതനഘഘല ങിമമ഼നനതഺറ഼ം ഩയഹജമഩഩിട഼ഔ;
iii)ഭ഼ഔലഺറ ഩയതഺഩഹദഺങങഺടട഼ലല ഩൂയ഼ഭഹരരങങടടം ഩഹറഺഔഔ഼നനതഺറ
ഩയഹജമഩഩിട഼ഔ;
iv) തിരരഹമ അഥഴഹ ഴമഹജ ഴഺഴയഘഘല നറഔ഼ഔ; അഥഴഹ റുഷനഷ
റബഺഔഔ഼നനതഺനഹമഺ ഷഭയഩഩഺഔഔ഼നന അഩീഔശമഺറ
ഴഷത഼നഺശഠഭഹമ ഔഹയമഘഘല ഭരങങ ഴിമഔഔ
 ഼ഔ അഥഴഹ
ഴിലഺഩഩിട഼തത഼നനതഺറ ഩയഹജമഩഩിട഼ഔ;
v) ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ എനന നഺറമഺറ തനരി ഩയഴയതതനഘഘല഼ഭഹമഺ
ഫനധഩഩിടട അതൃരഺരരഺമഔഔ ആഴവമഭഹമ ഴഺഴയഘഘല
നറഔ഼നനതഺറ ഩയഹജമഩഩിട഼ഔ; റുഷനഷഺനരി ഔഹറഹഴധഺ ഷഭമതത
തിരരഹമ അഥഴഹ ഴമഹജ ഴഺഴയഘഘല നറഔ഼ഔ ഴഷത഼നഺശഠഭഹമ
ഔഹയമഘഘല ഭരങങ ഴിമഔഔ഼ഔ അഥഴഹ ഴിലഺഩഩിട഼തത഼നനതഺറ
ഩയഹജമഩഩിട഼ഔ;
vi) അതൃരഺരരഺ അന഼വഹഷഺഔഔ഼നനത ഩയഔഹയം ഔഹറഹഔഹറഘഘലഺറ രഺടടീണ
നറഔ഼നനതഺറ ഩയഹജമഩഩിട഼ഔ.
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അതൃരഺരരഺറ നടതത഼നന ഩയഺവൃധന അഥഴഹ അനഴീശണതതഺറ

vii)

ഷസഔയഺഔഔഹതഺയഺഔഔ഼ഔ
viii)

ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല഼ടി ഩയഹതഺഔല ഩയഺസയഺഔഔ഼നനതഺറ

ഩയഹജമഩഩിട഼ഔ അഥഴഹ ഇത഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട താഩതഺഔയഭഹമ യ഼
ഭര഼ഩടഺ അതൃരഺരരഺമഔഔ നറഔ഼നനതഺറ ഩയഹജമഩഩിട഼ഔ
ix) ഩയഺങമഩഩിട഼തത഼നനമഹല എനന നഺറമഺറ ഏതിഘഔഺറ഼ം
ഔറിമഺനരഺനരി ഡമരഔടര഼ഭഹയടി അഥഴഹ ഭരര ജ഻ഴനഔഔഹയ അഥഴഹ
ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം ഴമഔതഺ ഩണൃ അത഼ഩൃറ഼ലല ഔഹയമഘഘലഔഔൃ
ഩയീയഺഩഩഺഔഔ഼ഔമൃ ഏയഩഩിട഼ഔമൃ ങിമമ഼ഔ;
x) അതൃരഺരരഺ അന഼വഹഷഺങങ ഩയഔഹയഭ഼ലല പ഻ഷ നറഔ഼നനതഺറ
ഩയഹജമഩഩിട഼ഔ.
xi) അതൃരഺരരഺ അന഼വഹഷഺങങഺടട഼ലല ഴമഴഷഥഔല ഩയഔഹയഭ഼ലല ഭഽറധനം
നഺറനഺയതത഼നനതഺറ ഩയഹജമഩഩിട഼ഔ.
xii) രിഖ഼റീശന ഩയഔഹയഭ഼ലല ഴമഴഷഥഔല ഩയഺനഷഺഩഩറ ഒപ഻ഷയ
ഩഹറഺഔഔ഼നനഺററിഘഔഺറ.
xiii)

ഴിഫ അഖയഺഖീരരയ ഷഴമം അഥഴഹ ഔൃലഷിനരരഺറഽടി അഥഴഹ

ഴമഹജ ഔൃല഼ഔല അഥഴഹ തിരരഹമ ഴഺറഩന യ഻തഺ ഉഩമൃഖഺങങ
ഫഺഷഺനഷഷ നീട഼ഔ എനന ഩയഴയതതനതതഺറ ഏയഩഩിട഼ഔ.
b. ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി ഷഥഹഩനം തഘഘല഼ടി ഖയഽഩഩ ഒപ
ഔഭഩനഺഔലഺറീഔഔ അഥഴഹ അഷൃഷഺമീരര഼ഔലഺറീഔഔ പണട഼ഔല
തഺയഺങങ഼ഴഺട഼ഔമഹണിനന അതൃരഺരരഺമഔഔ തൃനന഼നന ഷനദയബഘഘലഺറ,
അനഴീശണം നടതതഺമതഺന഼വീശം ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി റുഷനഷ
രദദഹഔഔഹം.
c. സഺമരഺംഖഺന നമഹമഭഹമ അഴഷയം നറഔഺമതഺന഼വീശം നൃടട഻ഷ നറഔഺ
ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി റുഷനഷ അതൃരഺരരഺ ഷഷഩിനഡ
ങിമത഼ഴിഘഔഺറ അഴയഔഔ ഩ഼തഺമതഹമഺ ഫഺഷഺനഷഷ ങിമമ഼നനതഺനൃ
റുഷനഷ ഉണടഹമഺയ഼നനഩഩൃല ങിമമഹഭഹമഺയ഼നന ഭരര ഴിഫ
അഖയഺഖീരരര഼ടി ഩയഴയതതനഘഘലൃ ഷഷഩിനശന ഒയഡയ റബഺങങ
ത഻മതഺ ഭ഼തറ ഷഷഩിനശന രദദഹഔഔ഼നനത ഴയി ങിമമഹന
ഷഹധഺഔഔ഼ഔമഺററ.
15. ഫ഼ഔഔഷ
  ഒപ അഔഔൄണട, രഺഔഔൃയഡ഼ഔല ത഼ടഘഘഺമഴമ഼ടി ഩയഺഩഹറനം(i) ഒയൃ അഔഔൄണടഺംഖ ഩഺയ഻ഡഺനരിമ഼ം അനതമതതഺറ഼ലല യ഼ ഫഹറനഷ
ശ഻രര അഥഴഹ ഷരരീരരഭിന

ര ഒപ അപമീളഷ;
(ii) ആ ഔഹറഗടടതതഺറി ഩയൂപഺരര ആനര റൃഷ അഔഔൄണട;
(iii) ഔമഹശ/പണട പറൃ ഷരരീരരഭിനര
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(iv) ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ അതൃരഺരരഺ ആഴവമഩഩിട഼നന ഴിഫ
അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ഼ടി ഫഺഷഺനഷഷ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ഭരര
ഷരരീരരഭിനര഼ഔല.
ഔ഼രഺഩഩ 1: ഈ രിഖ഼റീശന ഩയഔഹയം 12 ഭഹഷ ഔഹറമലഴഹണ യ഼
ഷഹഭഩതതഺഔ
ഴയശം
(ഏഩയഺറ
1-ന
വീശം
ഫഺഷഺനഷഷ
ആയംബഺങങമഺടതത അതഺറ഼ം ഔ഼രഴ), അതഹമത ഏഩയഺറ 1-ന ആയംബഺങങ
അട഼തത ഴയശം ഭഹയങങ 31-ന അഴഷഹനഺഔഔ഼ം, അഔഔൄണടഷ
  അഔയഽഴറ
അടഺഷഥഹനതതഺറഹണ ഩയഺഩഹറഺഔഔ഼നനത.
b. എററഹ ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ഼ം ഴയശനതൃര഼ം ഷഹഭഩതതഺഔ ഴയശം
അഴഷഹനഺങങ 90 ദഺഴഷഘഘലഔഔ഼ലലഺറ ഒഡഺരര ങിമത പഺനഹനശമറ
ഷരരീരരഭിനരഺനരി ഩഔയഩഩ഼ം ഫഺഷഺനഷഷ നടതതഺഩഩ,
അഔഔൄണടഷഺനരി ഷഥഺതഺ എനനഺഴമ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട
ഒഡഺരരര഼ഭഹയ഼ടി നഺയഽഩണഘഘല ഉണടിഘഔഺറ അത഼ം, അതതയം
നഺയഽഩണഘഘലഔഔ അന഼മൃജമഭഹമ യ഻തഺമഺറ഼ലല ഴഺവദ഻ഔയണഘഘല഼ം
ഷസഺതം അതൃരഺരരഺമഺറ പമറ ങിമമണം.
c. എററഹ ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ഼ം ഒഡഺരരര഼ടി രഺഩഩൃയടട റബഺങങ 90
ദഺഴഷഘഘലഔഔഔം അതഺന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ഩൃയഹമഭഔല
ഩയഺസയഺഔഔ഼ഔമ഼ം അത ഒഡഺരര ങിമത രഺഩഩൃയടടഺറ
യീകഩഩിട഼തത഼ഔമ഼ം അതഺന഼വീശം അതൃരഺരരഺമി അരഺമഺഔഔ഼ഔമ഼ം
ങിമമ഼ഔ.
d. അതൃരഺരരഺമ഼ടി നഺയദദീവഹന഼ഷയണം ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടി സിഡ
ഒപ഻ഷഺറൃ ഭരര ഫയഹഞങ ഒപഺഷഺറൃ എററഹ ഫ഼ഔഔ഼ഔല,
ഷരരീരര഼ഭിനര഼ഔല, ഡൃഔഔ഼ഭിനര഼ഔല ത഼ടഘഘഺമഴ ഷഽഔശഺഔഔണം, ഇത
എററഹ ഩയഴാതതഺദഺനഘഘലഺറ഼ം അതൃരഺരരഺമ഼ടി ഒപ഻ഷയഭഹയഔഔ഼ം
ഇനഷഩിഔശന അഴയ ങ഼ഭതറഩഩിട഼തതഺമഴയഔഔ റബമഭഹഔ഼നന
യ഻തഺമഺറഹമഺയഺഔഔണം.
e. ഈ രിഖ഼റീശന ഩയഔഹയഭ഼ലലത഼ം ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ
ഩയഺഩഹറഺഔഔ഼നനത഼ഭഹമഺ എററ ഫ഼ഔഔ഼ഔല, യീകഔല, ഷരരീരരഭ
 ിനര഼ഔല,
ഔൃണടയഹഔട നൃടട഼ഔല ത഼ടഘഘഺമഴ ഏത ഴയശതതിതതഹണൃ ആ ഴയശം
അഴഷഹനഺങങതഺന഼വീശം ഔ഼രഞഞത 10 ഴയശഭിഘഔഺറ഼ം ഷഽഔശഺഔഔണം.
എനനഹറ, ഔറിമഺം രഺഩഩൃയടട ങിമമഩഩിട഼ഔമ഼ം അതഺനരി ത഻യ഼ഭഹനം
ഔൃടതഺമ഼ടി ഭ഼നഩഹഔി ത഻യ഼ഭഹനഭഹഔഹതി നഺറഔഔ഼ഔമ഼ം ങിമമ഼നന
ഷഹസങയമതതഺറ ഔൃടതഺമഺറി ഔീഷ ത഻യ഼നനത ഴയി യീകഔല
ഷഽഔശഺഔഔണം
f. എററഹ ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ഭഹയ഼ം ഇനശഴരര഼ടി അടഺഷഥഹനതതഺറ തഹളി
ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന രഺഔഔൃയഡ഼ഔല ഩയഺഩഹറഺഔഔണം:
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i) ഷാശടഺങങത഼ം ടയഹനഷഭഺരര ങിമതത഼ഭഹമ റ഻ഡ഼ഔല
ii) ഩൃലഺഷഺഔലഹമഺ ഩയഺഴയതതനം ങിമത റ഻ഡ഼ഔല
iii) റബഺങങത഼ം ഩയഺസയഺങങത഼ഭഹമ ഩയഹതഺഔല
iv) തഹയതഭമതതഺനഹമഺ ഴിഫഷുരരഺറ ഩയദയവഺഩഩഺഔഔ഼നന
ഉതഩനനഘഘല
v) ഉതഩനനഘഘല ഩയദയവഺഩഩഺങങതഺന റബഺങങ ഩയതഺപറം
vi) ഩൃലഺഷഺഔലഹമഺ ഩയഺഴയതതനം ങിമത റ഻ഡ഼ഔലഔഔ റബഺങങ
ഩയതഺപഴം
vii) ഓടടഷ
 ൃളഷഺംഖ ഩയഴയതതനഘഘലഔഔ റബഺങങ റ഻ഡ
viii)

ഇനശഴരര഼ഭഹയഺറ നഺനന഼ം റബഺങങ ഭരര ഩയതഺപറഘഘല

(ഴഺവദഹംവഘഘല ഉലഩഩടി)
16. ഷഹധ഼തമ഼ലല റുഷനഷ ഔുഴവഭഺററഹതി ഴിഫ ആഖയഺഖീരരരഹമഺ
ഩയഴയതതഺഔഔ഼നനഴയഔഔ എതഺയിമ഼ലല നടഩടഺഔയഭം
i) ഈ രിഖ഼റീശനഷ ഩയഹഫറമതതഺറ ഴനന ത഻മതഺ ഭ഼തറ ഈ
രിഖ഼റീശനഷ ഩയഔഹയം അതൃരഺരരഺ ഇശമഽ ങിമമ഼നന
റുഷനഷഺററഹതി ഴിഫ അഖയഺഖീരരരഹമഺ ഩയഴയതതഺഔഔഹന
അയഔഔ഼ം അന഼ഭതഺമഺററ.
ii) ഈ രിഖ഼റീശന ഩയഔഹയം ഇശമഽ ങിമത ഷഹധ഼തമ഼ലല റുഷനഷ
ഔുഴവഭഺററഹതി ഴിഫ ആഖയഺഖീരരരഹമഺ ഩയഴയതതഺഔഔ഼നനഴയഔഔ
എതഺയി മഹതൂയ഼തയതതഺറ഼ഭ഼ലല അരഺമഺഩഩ഼ം ഔഽടഹതി തനനി
അതതയം ഴമഔതഺഔലഔഔിതഺയി ആഔട അന഼ഷയഺങങ അതൃരഺരരഺ
നഺമഭനടഩടഺ ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼ം.
17. ഷഭഭതഩതയം
ഒയൃ ഴിഫ അഖയഺഖീരരര഼ടിമ഼ം ഩയഺനഷഺഩഩറ ഒപ഻ഷയ ഒയൃ
ഷഹഭഩതതഺഔ ഴയശം അഴഷഹനഺഔഔ഼ഭഩൃള഼ം
ഔളഺഞഞ ഷഹഭഩതതഺഔ
ഴയശതതഺറ ഈ രിഖ഼റീശനഷഺറി എററഹ ഴമഴഷഥഔല഼ം ഴിഫ
അഖയഺഖീരരയ
ഩഹറഺങങഺടട഼ണടിനന
ഉരഩഩ
നറഔ഼നന
യ഼
ഷയടടഺപഺഔഔീരര അതൃരഺരരഺമഺറ ഷഭയഩഩഺഔഔണം.
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പഺഠം ഇന5
ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനന഻യമപരമഺയ ഇന
ഘടകങ്ങള്
ുമഽഖം
ഈ പഺഠത്ത഻ല്, ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട ന്ദ്പവര്ത്തനീത്ത ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്
ഘടകങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയാറഺും. ഈ പഺഠത്ത഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട
ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതകീളയഽും പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
പഠനുമഖലകള്
A. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് - ന഻യമവശങ്ങളുും ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതകളുും
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A. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺണ്ത്ടഺകടഽകള് ഇന - ഇന ന഻യമവശങ്ങളും ഇന ത്പുത ക ഇന
സവ഻ുശഷതകളും
1. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകടഽകള് ഇന- ഇനന഻യമവശങ്ങള്
a) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകടഽകള് ഇന
പണും അഥവഺ ന്ദ്പ഼മ഻യും സവ഼കര഻ചാണ് ീകഺണ്ട് ച഻ല ന഻ര്ദ഻ഷ്ട റ഻ക്കഽകള്ക്ീക്കത഻ീര
സഺമ്പത്ത഻ക സുംരക്ഷണും നല്ത്കഺീമന്് ഇന്ഷഷവറര് വഺദ്ധരദഺനും നല്ത്കഽന് കരഺര് ന്ദ്പകഺരമഽള വ
എന്ദ്ഗ഻ീമന്റഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്. കരഺര് ന്ദ്പകഺരമഽള വ എന്ദ്ഗ഻ീമന്റഺണ്
നമഽക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട രാപത്ത഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
b) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകടഽകളുീട ഇന ഇനന഻യമവശങ്ങള്

നമഽക്ക് ആദയും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ച഻ല സവ഻ുശഷതകള് ുനഺക്കഺും അത഻നഽുശഷും
ീപഺതഽുവ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് ന഻യമങ്ങീളപ്പറ്റ഻ പഠ഻ക്കഺും.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് എന്ഺല് കക്ഷ഻കള് തമ്മ഻ലഽണ്ടഺക്കഽന് ന഻യമപരമഺയ഻ ന്ദ്പഺബലയമഽള വ
എന്ദ്ഗ഻ീമന്റഺണ്. ഇന്ഷവറന്സ് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് ഉള്പ്പീടയഽള വ ഇന്ത്യയ഻ീല എലലഺ ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ടുകളുും
1872-ീല ഇന്ത്യന് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് ആക്ട഻ീല ുകഺണ്ുന്ദ്ടഺക്ട് ന഻യമത്ത഻ീല ീപഺതഽ തതവങ്ങള്ക്ക്
വ഻ുധയമഺണ്.

1872-ീല ഇന്ത്യന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആക്ട഻ീല ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട് ന഻യമങ്ങള്ക്ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻, രണ്ട്
കക്ഷ഻കള്, അതഺയത് ഇന്ഷവറര് എന്റ഻യീപ്പടഽന് കമ്പന഻യഽും ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്യു് ഇന
വ ക്ത഻ എന്റ഻യീപ്പടഽന് ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽും, തമ്മ഻ലഽള വ ഉടമ്പട഻യഺണ് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻.
ച഻ത്തം ഇന1: ഇന ഇനഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്

ീന്ദ്പഺ
ുപ്പഺസൽ

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
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ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻

c)

ന഻യമത്പഺബല മഽള്ള ഇനഒരഽ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇനസവ഻ുശഷതകള്

ച഻ത്തം ഇന2: ഇനന഻യമന്ദ്പഺബലയമഽള വ ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ സവ഻ുശഷതകള്
വഺഗ്ദഺനവഽം ഇനസവ഼കര഻െലഽം

ുനഽകാല ം

കക്ഷ഻കൾ ഇനതമിറ഻ലഽള്ള ഇനഉടന്പട഻
ന഻യമത്പഺബല
മഽള്ള ഇനഒരഽ ഇന
ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇന
സവ഻ുശഷതകൾ

സവത്ലം ഇനത഼രഽമഺനം ഇന(സമിറതം)

കക്ഷ഻കളുീട ഇനത്പഺപ്ത഻

ന഻യമസഺധഽത

ന഻യമന്ദ്പഺബലയമഽള വ ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ സവ഻ുശഷതകളഺണ്:
i. വഺഗ്ദഺനവഽം ഇനസവ഼കര഻െലഽം
ഒരഽ കഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ തീന്റ തഺത്പരയും, ആ ന്ദ്പവിത്ത഻യ്ക്ക്കഺയ഻ മറഽകക്ഷ഻യഽീട
സമ്മതും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ കക്ഷ഻ അറ഻യ഻ക്കഽന്ത്, ആയഺള് ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
അഥവഺ വഺദ്ധരദഺനും മഽുന്ഺട്ട് ീവയ്ക്ക്കഽന്തഺണ്. ീപഺതഽുവ വഺദ്ധരദഺനും മഽുന്ഺട്ട്
ീവയ്ക്ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽും അത് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവററഽമഺണ്.
നത് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഺുണഺ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത് ആ വയക്ത഻ സമ്മതും അറ഻യ഻ക്കഽണ്ുപഺള്,
അത് സവ഼കര഻ക്കലഺയ഻ കരഽതഽും. അങ്ങീന ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ക്കീപ്പടഽകയഽും, അത്
ഒരഽ വഺക്കഽറപ്പ഻ക്കലഺയ഻ മഺറഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
സവ഼കര഻ചാണു എന് വ഻വരും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ അറ഻യ഻ക്കണും അത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ ഒരഽ
ുകന്ദ്ടഺക്ട് രാപീപ്പടഽും.
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ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ലഺന഻ീല
വയവസ്ഥകള്
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും
തഽക
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽക വഴ഻ തീന്റ സമ്മതും അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
സവ഼കര഻ക്കഽന്ുതഺീട അത് ആദയീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ പര഻വര്ത്തനും ീചയാറുകയഽും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ മഺറഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
എീതക഻ലഽും വയവസ്ഥ മഽുന്ഺട്ട് ീവയ്ക്ക്കഽകയഺീണക഻ല് അത് ഒരഽ ന്ദ്പത഻കാല
വഺദ്ധരദഺനമഺയ഻ മഺറഽും.
ുപഺള഻സ഻ ുബഺണ്ട് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ീതള഻വഺണ്.
ii. ുനഽകാല ം
ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽും പരപര ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന്
ച഻ല
ഘടകങ്ങളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഇന്ഷഷവര്
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യ഻ല്
ന഻ന്ഽള വ
ആനഽകാലയമഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും, നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഺീമന്ഽള വ ഉറപ്പഺണ് ഇന്ഷഷവറര്മഺര഻ല്
ന഻ന്ഽള വ ആനഽകാലയും.
iii. ഇരഽകക്ഷ഻കളും ഇനതമിറ഻ലഽള്ള ഇനഉടമ്പട഻
ഇരഽകക്ഷ഻കളുും ഒുര അര്ത്ഥത്ത഻ല് കഺരയും ന്ദ്ഗഹ഻ചാണ് സമ്മതും അറ഻യ഻ക്കണും.
മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ല്,
ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽമ഻ീടയ഻ല്
‚അഭ഻ത്പഺൂയക ം ഇന
(കണ്ീസന്സ്സഇ ഇന ു്-ഐഡം)‛ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽും
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽും ഒുര അര്ത്ഥത്ത഻ല് കഺരയും ന്ദ്ഗഹ഻ചാണ് സമ്മതും അറ഻യ഻ക്കണും.
iv. സവത്ലം ഇനത഼രഽമഺനം ഇന(സമിറതം)
സവന്ത്ും ത഼രഽമഺനന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കണും ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ുക്കണ്ടത്.
ത഼രഽമഺനും സവന്ത്മഺീണന്് പറയഽന്ത്, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തവ
മഺന്ദ്തമഺണ്
 ഭ഼ഷണ഻
 അനഽച഻തമഺയ സവഺധ഼നും
 വ് ചന
 ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ക്കല്
 പ഻ശക്
ഭ഼ഷണ഻, വ് ചന അഥവഺ ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ക്കല് മാലമഺണ്
നല്ത്ക഻യീതക഻ല് ആ ഉടമ്പട഻യ്ക്ക്ക് സഺധഽത ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല.

മാലമീലലക഻ല്

ഉടമ്പട഻യ്ക്ക്ക്

സമ്മതും

v. ഇരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽം ഇനത്പഺപ്ത഻
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഇരഽകക്ഷ഻കളുും
ന഻യമപരമഺയ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്പഺപ്തരഺയ഻ര഻ക്കണും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ഒപ്പ഻ടഽന്
സമയത്ത്
ുപഺള഻സ഻യഽടമ
ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺയതഽും നലല മഺനസ഻ക ന഻ലയ഻ലഽള വതഽമഺയ വയക്ത഻യഺയ഻ര഻ക്കണും
മഺന്ദ്തമലല കരഺറ഻ല് നര്ീപ്പടഽന്ത഻ന് ന഻യമപരമഺയ഻ യഺീതഺരഽ അുയഺഗയതയഽള വ വയക്ത഻
ആയ഻ര഻ക്കരഽത്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺകഺത്തവര്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഺന് പറ്റ഻ലല.
vi. ന഻യമസഺധഽത
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല വതഽവ഻ന് ന഻യമസഺധഽതയഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണും, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺയ ന്ദ്പവിത്ത഻കള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല. എന്ദ്ഗ഻ീമന്റ഻ീല
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വതഽ ന഻യമപരമീലലക഻ല് അത഻ന് സഺധഽത ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല. ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല
വതഽ ന഻യമഺനഽസിതമഺയ വതഽവഺയ഻ര഻ക്കണും.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
i. ഭ഼ഷണ഻ – ന്ദ്ക഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ സമ്മര്ദും ീചലഽത്തഽക.
ii. അനഽച഻തമഺയ ഇന സവഺധ഼നം – മീറ്റഺരഺളുീട തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് മഽകള഻ല്
ുമല്ത്ീക്കഺയ്ക്മയഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ തീന്റ സ്ഥഺനമഺനും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് മുറ്റ വയക്ത഻യഽീട ുമല്
അനഽച഻തമഺയ സവഺധ഼നും ീചലഽത്തഽും.
iii. വഞ്ചന – ഒരഽ വയക്ത഻ മീറ്റഺരഺീള ീതറ്റഺയ ന്ദ്പവിത്ത഻ ീചയാറഺന് ുന്ദ്പര഻പ്പ഻ക്കഽക. ഇത്
മനപാര്േും വതഽന഻ഷ്ഠത മറചാണുവുചാണഺ അീലലക഻ല് ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ുചാണഺ ആകഺും.
iv. പ഻ശക ഇന – ഒരഺളുീട വ഻ജ്ഞഺനത്ത഻ന് അഥവഺ വ഻ശവഺസത്ത഻ന് അഥവഺ ച഻ല
സുംഗത഻യഽടുയഺ സരര്ഭത്ത഻ീന്റുയഺ വയഺഖയഺത്ത഻ന് ീതറ്റ് പറ്റഺും. ഇത് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല
വതഽന഻ഷ്ഠയഽീട
എന്ദ്ഗ഻ീമന്റ഻നഽും
അത്
മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻ലഽും
പ഻ശക്ക്
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ുചാണക്കഺും.

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകടഽകള് ഇന- ഇനത്പുത ക ഇനസവ഻ുശഷതകളും
a) ഉബ്റ഼മ ഇനൂൈ്സ്ഡ ഇന(്റ്റവഽം ഇനമ഻കച്ച ഇനവ഻ശവഺസം)
ഇത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങള഻ല് ഒന്ഺണ്. ഇത഻ീന ഉബ്റ഼മ
ൂഫ്സ് എന്ഽും പറയഽും, ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഓുരഺ കക്ഷ഻യഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠതകളുും ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
മ഻കചാണ വ഻ശവഺസവഽും നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസവഽും തമ്മ഻ല് തഺരംതൃയും ുപഺലഽും
ീചയ്ക്ുതക്കഺും. ീപഺതഽുവ എലലഺ വഺണ഻ജയ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്കഽും അവരഽീട ഇടപഺടഽകള഻ല്
മ഻കചാണ
വ഻ശവഺസും പഽലര്ുത്തണ്ടത് ആവശയമഺണ് മഺന്ദ്തമലല വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്കഽണ്ുപഺള്
കളുവഺ വ് ചനുയഺ കഺട്ടഺന് പഺട഻ലല. മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും എന് ന഻യമപരമഺയ ഈ
കര്ത്തവയും
കാടഺീത,
വ഻ല്ത്പ്പനക്കഺരന്
വഺങ്ങഽന്യഺുളഺട്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ന്ീറ
വതഽന഻ഷ്ഠതീയക്കഽറ഻ചാണ് മറ്റ് വ഻വരങ്ങള് തഽറന് പറയഽന്ത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥനലല.
ഇവ഻ീട പഺല഻ക്കഽന്ത് ‚കഺുവറ്റഇ ഇന എംപ്റ്റല്‛ ഇന എ് ഇന തതവമഺണ് ഇന അതഺയ  ഇന
വഺങ്ങഽ്വര്െഇ ഇന ജ്ഺത്ഗത.
കരഺറ഻ീല
വ഻ഷയീത്തപ്പറ്റ഻
ഇരഽകക്ഷ഻കളുും
പര഻ുശഺധ഻ക്കണും. ഓുരഺ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മുറ്റ കക്ഷ഻യഽീട ന്ദ്പതഺവന ശര഻യഺുണഺ എന്്
ഉറപ്പഺക്കഺും. ന്ദ്പതഺവനങ്ങള് വ഻ശവഺസത്ത഻ല് എടഽക്കണീമന്് ന഻ര്ബധപ്മ഻ലല, മറഽകക്ഷ഻
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അവഗണ഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ുചഺദയും ീചയാറഺനഺവ഻ലല.
്റ്റവഽം ഇന മ഻കച്ച ഇന വ഻ശവഺസം: ഇന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് വയതയതമഺയ ഒരഽ
ന഻ലപഺട഻ലഺണ് ന഻ല്ത്ക്കഽന്ത്. ഒന്ഺമതഺയ഻, ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല വ഻ഷയും കഺണഺന് കഴ഻യഽന്തലല,
മഺന്ദ്തമലല ഇത് ുനര഻ട്ടുള വ വ഻ക്ഷണത്ത഻ലാീടുയഺ ഇന്ഷഷവററഽീട അനഽഭവത്ത഻ലാീടുയഺ
ീപീട്ടന്് മനസിന഻ലഺക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല. ഇത് കാടഺീത ുവീറയഽും വതഽതകളുണ്ട്, അത഻ീന്റ
സവ഻ുശഷത അനഽസര഻ചാണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ച഻ലുപ്പഺള് അറ഻യഽകയഽള വു.
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്ക് പാര്ണമഺയഽും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് നല്ത്കഽന് വ഻വരങ്ങീള ആന്ദ്ശയ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽും.
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ആയത഻നഺല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
അറ഻യ഻ക്കഽക എന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട കടമയഺണ്.

കഺരയങ്ങള്

ഇന്ഷഷവറീറ

ഉദഺഹരണം
ുഡവ഻ഡ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ക്കഺയ഻ ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് മഽുന്ഺട്ട് വചാണു.
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് അുപക്ഷ഻ചാണ സമയത്ത് ുഡവ഻ഡ് ന്ദ്പുമഹ ച഻ക഻ത്സയ഻ലഺയ഻രഽന്ഽ. പുക്ഷ
ുഡവ഻ഡ് ഈ വ഻വരും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ല് ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ലല. ുഡവ഻ഡ഻ന്
നകുദശും 30 വയസിനഺയ഻രഽന്ഽ, ആയത഻നഺല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ുഡവ഻ഡ഻ുനഺട്
ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധന ീചയാറഺന് ആവശയീപ്പടഺീത തീന് ുപഺള഻സ് നല്ത്ക഻. കഽറചാണ്
വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക്
ുശഷും
ുഡവ഻ീന്റ
ആുരഺഗയന഻ല
വഷളഺകഽകയഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ. അസഽഖും മാര്ഛ഻ചാണ് കഽറചാണ് ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല് തീന്
ുഡവ഻ഡ് മരണീപ്പട്ടു. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ീയ ീേയ഻നഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടു.
ുഡവ഻ഡ഻ന്ീറ അവകഺശ഻ീയ അമ്പര഻പ്പ഻ചാണുീകഺണ്ട് ഇന്ഷവറന്സ് കമ്പന഻ ീേയ഻ും തള വ഻.
ഇന്ഷവറന്സ് കമ്പന഻യഽീട അുനവഷണത്ത഻ല് ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത സമയത്ത് ുഡവ഻ഡ഻സ് ന്ദ്പുമഹും
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്ഽും അത് ുഡവ഻ഡ് മനഃപ്പൂര്േും മറചാണുവചാണുീവന്ഽും കണ്ീടത്ത഻.
ആയത഻നഺല് ഇന്ഷവറന്സ് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് അസഺധഽവഺീണന്് ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽകയഽും ീേയ഻ും
തള വുകയഽും ീചയ്ക്തഽ.
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങള്
നല്ത്ക഻യഺല്
മഺന്ദ്തുമ
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു:

തഺീഴ

 റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ?
 സവ഼കര഻ക്കഽീന്ക഻ല്, ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്ക് എന്ദ്തയഺയ഻ര഻ക്കണും, എീന്ത്ഺീക്ക ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കണും?
നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും എന് ഈ ന഻യമപരമഺയ കര്ത്തവയും ീപഺതഽ ന഻യമത്ത഻ീന്റ
ക഼ഴ഻ലഺണ് ഉടീലടഽക്കഽന്ത്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക് അറ഻യഺവഽന് വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങൽക്ക്
മഺന്ദ്തമലല ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് അറ഻ുയണ്ട വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽും ഈ കര്ത്തവയും
ബഺധകമഺണ്.
ഉദഺഹരണം
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന്ീറ സമയത്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
i. ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ഇന സവന്ത്ും
ീമഡ഻ക്കല്
ചര഻ന്ദ്തും,
പഺരമ്പരയ
ുരഺഗങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ കഽടഽുംബ ചര഻ന്ദ്തും, മദയപഺനും-പഽകവല഻ ുപഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങള്,
ുജഺല഻യഽണ്ുടഺ എന് കഺരയും, വയസിന്, വ഻ുനഺദങ്ങള്, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട വരഽമഺനും
ുപഺലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക വ഻വരങ്ങള്, മറ്റ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽണ്ുടഺ
എന് കഺരയും, ീതഺഴ഻ല്, തഽടങ്ങ഻യവ.
ii. അഗ്ന഻ബഺധ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ന഻ര്മ്മഺണവഽും ഉപുയഺഗവഽും,
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ പഴക്കും, ീകട്ട഻ടത്ത഻ല് സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്ക഻ീന്റ സവഭഺവും,
തഽടങ്ങ഻യവ.
iii. ീമൂറന് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ഇന ഇനചരക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരണും, പഺയ്ക്ക്ക് ീചയാറുന്
ര഼ത഻, തഽടങ്ങ഻യവ.
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iv. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ : വഺഹനീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരണും, വഺങ്ങ഻യ
ത഼യത഻, ൂന്ദ്ഡവീറക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അങ്ങീന വല഻യ ഉത്തരവഺദ഻തവമഽള വ ഒരഽ വ഻ഷയമഺണ്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ല്, മ഻കചാണ വ഻ശവഺസമഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് നറ്റവഽും മ഻കചാണ
വ഻ശവഺസമഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺയ഻ മഺറഽും.
ന഻ര്വചനം
ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ് എന് തതവും ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ഇന്ഷഷവറര് ആവശയീപ്പട്ടഺലഽും
ഇീലലക഻ലഽും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് റ഻ക഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങളുും സണ്പാര്ണമഺയഽും കിതയമഺയഽും, സവുമധയഺയ഻ ീവള഻ീപ്പടഽന് കര്ത്തവയമഺണ്.
ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീല ഇന്ീതങ്ക഻ലഽം ഇനഒരഽ ഇനകക്ഷ഻ ഇന്റ്റവഽം ഇനമ഻കച്ച ഇനവ഻ശവഺസം ഇന
എ് ഇനതതവം ഇനപഺല഻െഽ്഻ീലലങ്ക഻ല്, ഇനു ഇനുകഺണ്ത്ടഺകട് ഇനമുറ്റ ഇനകക്ഷ഻യ്െഇ ഇന
തള്ള഻െളയഺം.
ഇത് ീകഺണ്ട് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത്, ഒരഺീള സവന്ത്ും ീതറ്റ഻ീന്റ ുമല് ുനട്ടമഽണ്ടഺക്കഺന്
അനഽവദ഻ക്കരഽത്, ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്.
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള഻ല് ഒന്ഽും തീന് കിന്ദ്ത഻മും കഺട്ടരഽത്. ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങീളലലഺും ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
ഈ കര്ത്തവയും ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്഻ീലലക഻ല്,
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ വയക്ത഻ റ഻കഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങള് മറചാണ്
വചാണ് ആനഽകാലയങ്ങള് ൂകപറ്റുമഺയ഻രഽന്ഽ.
ുപഺള഻സ഻യഽടമ തീന്റ ീമഡ഻ക്കല് ചര഻ന്ദ്തും, പഺരമ്പരയ ുരഺഗങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ കഽടഽുംബ
ചര഻ന്ദ്തും, മദയപഺനും-പഽകവല഻ ുപഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങള്, ുജഺല഻, തഽടങ്ങ഻യ കഺരയങ്ങള്
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള്
ഒന്ഽും
തീന്
മറയ്ക്ക്കഺീത
സതയസധപ്മഺയ഻
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽകയഺീണക഻ള് അണ്ടര്ൂററ്റര്ക്ക് ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ല് റ഻ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഺന്
കഴ഻യഽും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ല്
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങള് നല്ത്കഽകുയഺ ീചയ്ക്തഺല്, അത്
അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനീത്ത ബഺധ഻ക്കഽും അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഺനഽള വ
അവകഺശമഽണ്ട്.
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള് ീവള഻ീപ്പടഽത്തണീമന്ത് ന഻യപരമഺയ കര്ത്തവയമഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ എ്സ഻കയാട്ട഻വ഻ന് ഉയര്ന് രക്തസമ്മര്ദമഽണ്ട്, അയഺള്ക്ക്ക് അടഽത്ത഻ീട ീചറ഻യ
ുതഺത഻ലഽള വ ഹിദയഺഘഺതും ഉണ്ടഺകഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ, അത഻ീനത്തഽടര്ന്് റഈ വ഻വരും
മറചാണുീവചാണുീകഺണ്ട് അയഺള് ഒരഽ ീമഡ഻ക്കല് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺന് ത഼രഽമഺന഻ചാണു. അയഺള്
നല്ത്ക഻യ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങുളഺടഽകാട഻യ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ഇന്ഷഷവറര് അങ്ങീന
പറ്റ഻ക്കീപ്പട്ടു.
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ജണ്മഺനഺല് ഹിദയത്ത഻ല് സഽക്ഷ഻രമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് അത്
ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻. അത് ഇന്ഷവറര് സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും, ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖങ്ങള്ക്ക് കഽറഞ്ഞത്
നഺല് വര്ഷും പര഻രക്ഷ നല്കഽകയ഻ീലലന് വ഻വരും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ ഇന്ഷവറര് അറ഻യ഻ചാണ഻ലല. ഇത്
ഇന്ഷവററഽീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽള വ വഴ഻ീതറ്റ഻ക്കഽന് വതഽതയഺണ്.
b) വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതകള്
ന഻ര്വചനം
റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്ഽും സവ഼കര഻ക്കഽന്ക഻ല് തീന് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽും
പഺല഻ുക്കണ്ട ചട്ടങ്ങീളയഽും വയവസ്ഥകളുും എന്഻വയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഇന്ഷവറന്സ്
അണ്ടര്ൂററ്റര് ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന് വതഽതീയയഺണ് വതഽന഻ഷ്ഠതകള്
എന്് ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്ത വതഽത ന്ദ്പഺധഺനമഽള വതഺുണഺ അലലുയഺ എന്ത് വയക്ത഻കളുീട
കഺരയത്ത഻ല് സഺഹചരയീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ്, അത് ുകഺടത഻ക്ക് മഺന്ദ്തമഺണ് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന്
കഴ഻യഽക. ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ റ഻ക഻ീന ബഺധ഻ുചാണക്കഺവഽന് വതഽന഻ഷ്ഠകള്
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്.
ഒരഽ വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടതഺയ
വതഽന഻ഷ്ഠതകളുീട ച഻ല വ഻ഭഺഗങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും:
i. സഺധഺരണയഽള വത഻ുനക്കഺള്
കാടഽതല്
ന്ദ്പഺധഺനയമഺണ്
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട
റ഻ക്
ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന്ത് എന് വതഽീതയഺണ് സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
കടല഻ലഽീട ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന് അപകടകരമഺയ സവഭഺവമഽള വ കഺര്ുഗഺ, അസഽഖങ്ങളുീട
മഽന്ചര഻ന്ദ്തും.
ii.

എലലഺ ഇന്ഷഷവറര്മഺര഻ല് ന഻ന്ഽും മഽണ്പ് എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ുപഺള഻സ഻യഽും അവയഽീട
ന഻ലവ഻ലഽള വ സ്ഥ഻ത഻യഽും.
iii. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ീല
അഥവഺ
ആല഻ുക്കഷന഻ീല
എലലഺ
ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്കഽും ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട് കഺരണും അത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വതഽന഻ഷ്ഠതയഽും
അത഻ീന്റ റ഻കഽമഺയ഻ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ല് ബധപ്മഽള വവയഺണ്. അത് പാര്ണമഺയഽും
സതയസധപ്മഺയഽും ുവണും ഉത്തരും നല്ത്കഺന്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വതഽന഻ഷ്ഠതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടത് ആവശയമ഻ലലഺത്ത ച഻ല
സരര്ഭങ്ങളഺണ്
കഽറ഻പ്പഇ
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഺത്ത ഇനവസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതകള്
അണ്ടര്ൂററ്ററഽമഺര്
ന്ദ്പുതയകമഺയ഻
അുനവഷ഻ചാണ഻ീലലക഻ല്
തഺീഴ
വതഽന഻ഷ്ഠതകള് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് ബഺദ്ധയസ്ഥനലല:
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ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

i. റ഻സ്ഡക ഇന
കഽറയ്െഽ്ത഻നഺയ഻ ഇന
നടപട഻ത്കമങ്ങള്

ൂകീകഺണ്ട഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ള ഇന

ഉദഺഹരണം: ഇന ഫയൽ ന്സ്റ്റ഻ന്ഷഗഽഷൽ ഉണ്ീടന്ഽള വ കഺരയും
ii. ഇന്ഷവര് ഇന
കഺര ങ്ങള്

ീചയ്യു് ഇന

വ ക്ത഻യ്െഇ ഇന

അറ഻ുഽകാടഺത്ത ഇന

ഉദഺഹരണം: ഇന ഉയര്ന് രക്തസമ്മര്ദമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻
എടഽക്കഽന് സമയത്ത് അത഻ീനപ്പറ്റ഻ അറ഻ഞ്ഞഽകാീടീയക഻ല് അത് വതഽന഻ഷ്ഠത
മറചാണുീവചാണതഺയ഻ കണക്കഺന് പറ്റ഻ലല.
iii. ്തഺണ് ഇന
യഽക്ത഻സഹജ്മഺയ ഇന
കീണ്ടത്തഺവഽ് ?

ശഽഷ്കഺത്ല഻ ഇന

ഓുരഺ മ഻ന഻ട്ട഻ീലയഽും വതഽന഻ഷ്ഠതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട
കാടഽതല് വ഻വരങ്ങള് ആവശയമഺീണക഻ല് അണ്ടര്ൂററ്റുമഺര്
ുചഺദ഻ക്കഽന്ത഻ന് ുബഺധവഺണ്മഺരഺയ഻ര഻ക്കണും.

മാലം ഇന
ആവശയമ഻ലല.
അത഻ീനപ്പറ്റ഻

iv. ന഻യമവഽമഺയ഻ ഇനബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനവസ്ഡതഽതകള്
ഓുരഺ
സ്ഥലീത്തയഽും
അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണും.

ന഻യമങ്ങീളപ്പറ്റ഻

അവ഻ീട

ഉദഺഹരണം: ഇന
ുഫഺടകവതഽക്കള്
മഽന്ഷസ഻പഺല഻റ്റ഻യഽീട ന഻യമങ്ങള്.

തഺമസ഻ക്കഽന്വര്
സാക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

v. ്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ഇന ുചഺദ഻െഽന്ുപഺഴഺണ് ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്യു് ഇന
വ ക്ത഻ ഇന സഹകര഻െഺത്ത  ഇന (അഥവഺ ഇന കാടഽതല് ഇന വ഻വരങ്ങള് ഇന
ുവശ ീപ്പടഽ്  ഇനഉുപക്ഷ഻ുച്ചഺ)
ഉത്തരങ്ങള് അപാര്ണമഺയ഻രഽന്ഽ
ന഻ുഷധ഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല.

എന്്

പറഞ്ഞ്

ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്

പ഻ന്഼ട്

ചഽമതല

ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട ചഽമതല എുപ്പഺഴഺണഽള വത്?
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട കഺരയത്ത഻ല് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ുപഺള഻സ഻
ഇഷയഽ ീചയാറുന്ത് വീരയഽള വ ന്ദ്കയവ഻ന്ദ്കയ കഺലയളവ഻ലഽടന഼ളും ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽള വ
കര്ത്തവയും ന഻ലന഻ല്ത്കഽും. ുപഺള഻സ഻ സവ഼കര഻ചാണുുശഷും, ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ല്
ഉണ്ടഺകഽന് ഒരഽ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയവഽും ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട കഺരയമ഻ലല.
ഉദഺഹരണം
മ഻സ്റ്റര് രഺജന് 15 വര്ഷീത്ത കഺലഺവധ഻യഽള വ ഒരഽ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽത്തഽ.
ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത് 6 വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽുശഷും
മ഻സ്റ്റര് രഺജന് ച഻ല ഹിദയസുംബധപ്മഺയ
അസഽഖും ഉണ്ടഺകഽകയഽും ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ. ഈ വ഻വരും മ഻സ്റ്റര്
രഺജന് ഇന്ഷഷവററഽീട അടഽത്ത് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട ആവശയമ഻ലല.
ന്ദ്പ഼മ഻യും സമയത്ത് അടയ്ക്ക്കഺത്തത് മാലും ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സഺകഽകയഽും ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻ കരഺര് പഽതഽക്ക഻ അത് ന഻ലവ഻ല് ീകഺണ്ടഽവരണീമന്ഽണ്ീടക഻ല്, പഽത഻യ
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ുപഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ീചയാറുന്ത് ുപഺീല തീന്, പഽതഽക്ക഻ീയടഽക്കഽന് സമയത്ത്
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട കടമ അയഺള്ക്ക്കഽണ്ട്.
്റ്റവഽം ഇനമ഻കച്ച ഇനവ഻ശവഺസം ഇനലംഘ഻െഽക
നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽന്ഽ സരര്ഭങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
ലുംഘനും ഒന്ഽക഻ല് വതഽന഻ഷ്ഠത ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ വഴ഻ുയഺ
വതഽതകള് നല്ത്കഽക വഴ഻ുയഺ ആകഺും.

ഇത്തരും
ീതറ്റഺയ

വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇനീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻െഽക: ഇന  ഇന ഇത്തരും സരര്ഭും ഉണ്ടഺകഽന്ത്
ഇന്ഷഷവറര്
ന്ദ്പുതയകമഺയ഻
അുനവഷ഻ക്കഺത്തത഻നഺല്
ഇന്ഷഷവര്
ീചയാറുന്
വയക്ത഻
വതഽന഻ഷ്ഠതീയപ്പറ്റ഻ ഒന്ഽും തീന് പറയഺീത ന഻ശബ്ദമഺയ഻ ഇര഻ക്കഽണ്ുപഺഴഺണ്. ഇന്ഷഷവറര്
ുചഺദ഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് അവയക്തമഺയ ഉത്തരും നല്ത്കഽന്ത് വഴ഻യഽും ഇങ്ങീന
സുംഭവ഻ക്കഺും. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വതഽതയ്ക്ക്ക്
വല഻യ ന്ദ്പഺധഺനയമ഻ീലലന്് കരഽത഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ീപഺതഽുവഺ ഉുപക്ഷ മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻യഺയ഻ര഻ക്കഽും ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽക.
ഇത്തരും സരര്ഭത്ത഻ല് അവര് കഽറ്റക്കഺരലല. ഒരഽ വതഽത ഗാഢലക്ഷയ്ുത്തഺട്
അടക്ക഻പ഻ട഻ക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് മറചാണുീവയ്ക്ക്കഽക എന്് പറയഽന്ത്. രണ്ടഺമത് പറഞ്ഞത഻ല്
ചത഻ ീചയാറുക എന് ഉുദശയും കാട഻യഽണ്ട്.
ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്കഽക: ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ന്ദ്കയവ഻ന്ദ്കയസമയത്ത് നല്ത്കഽന്
നീതഺരഽ ന്ദ്പതഺവനയഽും വതഽതകീളന്ഺണ് പറയഽക. ഒരഽ വതഽത എന്ത്
വ഻ശവഺസത്ത഻ീന്റ,
ഉുദശയത്ത഻ീന്റ
അഥവ
ന്ദ്പത഼ക്ഷതയഽീട
ന്ദ്പതഺവനയഺകഺും.
അത഻ലടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്, ഒരഽ ന്ദ്പതഺവന ത഼ര്ചാണയഺയഽും
പരമമഺയ സതയമഺയ഻ര഻ക്കണും. വതഽതകളുീട കഺരയത്ത഻ല്,
വ഻ശവഺസത്ത഻ീന്റ അഥവഺ
ന്ദ്പത഼ക്ഷയഽീട കഺരയത്ത഻ല്, ഇത് മ഻കചാണ വ഻ശവഺസ ന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കണും.
ീതറ്റഺയ വതഽത നല്ത്കല് രണ്ട് ര഼ത഻യ഻ലഺകഺും:
i. ന഻ഷ്കളങ്കപരമഺയ഻ ഇന ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്കഽക – കിതയതയ഻ലലഺത്ത
ന്ദ്പതഺവനകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടത്, അതഺയത് വ് ചന കഺണ഻ക്കഽക എന്
ഉുദശുത്തഺീട അലലഺീത നല്ത്കഽന്ത്.
ii. വഞ്ചനഺപരമഺയ഻ ഇന ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്കഽക ഇന – ഇന ഇന്ഷഷവറീറ ഇന
ചത഻ക്കഽക
എന് ഉുദശുത്തഺടഽകാട഻ അഥവഺ സതയത്ത഻ന് വ഻ലകല്ത്പ്പ഻ക്കഺീത
വ഼ണ്ടഽവ഻ചഺരമ഻ലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ല് മനപ്പൂര്േും ീതറ്റഺയ ന്ദ്പതഺവനകള് നല്ത്കഽക.
ചത഻ക്കഽക എന് ഉുദശുത്തഺടഽകാട഻ മനപ്പൂര്േും വതഽതകള് മറയ്ക്ക്കഽകുയഺ അഥവഺ
വ് ചനപരമഺയ഻ ീതറ്റഺയ വതഽത നല്ത്കഽകുയഺ ീചയ്ക്തഽീവന്് ീതള഻ഞ്ഞഺല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് ീപഺതഽുവ അസഺധഽവഺകഽും.
c) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനതഺ

പര ത

‘ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരത’ ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽന്തഺണ് ഓുരഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീലയഽും
നറ്റവഽും അതയന്ത്ുപക്ഷ഻തമഺയ ഘടകും, ഇത഻ീന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽള വ ന഻യമപരമഺയ
മഽന്ഽപഺധ഻യഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ചാതഺട്ടും അഥവഺ പന്ത്യവഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും എന്ത്ഺീണന്് നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
i. ചാതഺട്ട്യൂട്ട്വഽം ഇനഇന്ഷവറന്സഽം
ച഼ട്ടുകള഻യഽീട കഺരയും എടഽക്കഽക, ഇവ഻ീട ഒരഺള് ഒന്ഽക഻ല് ജയ഻ക്കഽും അഥവഺ
ുതഺല്ത്ക്കഽും. ഒരഽ വയക്ത഻ പന്ത്യും ീവയ്ക്ക്കഽന്ത് മാലും മഺന്ദ്തമഺണ് ലഺഭും അഥവഺ നഷ്ടും
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ഉണ്ടഺകഽന്ത്. ീഗയ഻ും കള഻ക്കഽന്വന് കള഻ ജയ഻ക്കഽക എന് ഉുദശയമലലഺീത മറ്റ്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ബധപ്ുമഺ തഺത്പരയുമഺ ീഗയ഻മ഻ുനഺട് ഉണ്ടഺകഽകയ഻ലല. വഺത്
ീവയ്ക്ക്കഽക അഥവഺ പന്ത്യും ീവയ്ക്ക്കഽക എന്ത് ുകഺടത഻ മഽന്ഷപഺീക ന഻യമപരമഺയ഻
നടപ്പ഻ലഺക്കഺന്
കഴ഻യഽകയ഻ലല, ആതഽീകഺണ്ട്
ഇതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട നീതഺരഽ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുും ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺണ്. തീന്റ വ഼ട് പന്ത്യത്ത഻ല് വചാണ് ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ച഼ട്ടുകള഻ക്കഽകയഽും അത഻ല് ുതഺല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഺല്, മുറ്റ കക്ഷ഻യ്ക്ക്ക് പന്ത്യത്ത഻ല്
ലഭ഻ചാണ വ഼ട് സവന്ത്മഺക്കഺന് ുകഺടത഻ീയ സമ഼പ഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല.
നമഽക്ക് ഒരഽ വ഼ടഽും അത് കത്ത഻ ചഺമ്പലഺകഽന് ഒരഽ സരര്ഭീത്തപ്പറ്റ഻യഽും ുനഺക്കഺും. വ഼ട്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വതഽന഻ഷ്ഠതയഽമഺയ഻ – ആതഺയത്
വ഼ടഽമഺയ഻ ന഻യമപരമഺയ ബധപ്മഽണ്ട്. അയഺളുീട ഉടമസ്ഥതയ഻ലഽള വതഺണ് വ഼ട്, അത഻ന്
നശ഻ക്കഽകുയഺ ുകടഽപഺുടഺ സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്ക്തഺല് അയഺള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻കുേശും
അനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻
വരഽും.
ത഼
പ഻ട഻ക്കഽകുയഺ
ഇലലുയഺ
എന്ത഻ല്
ഈ
ഉടമസ്ഥഺവകഺശത്ത഻ീന്റ ബധപ്ും സവതന്ത്മഺയ഻ ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽകയഽും ഈ ബധപ്മഺണ്
നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. ഒരഺള് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ ഇലലുയഺ എന്ത്
കണക്കഺക്കഺീത ഈ സുംഭവും (അഗ്ന഻ബഺധ അഥവഺ ുമഺഷണും) നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും.
ഒരഺള്ക്ക്ക് ജയ഻ക്കഺനഽും ുതഺല്ത്ക്കഺനഽും സഺദ്ധയതയഽള വ ച഼ട്ടുകള഻ ുപഺീലയലല അഗ്ന഻ബഺധ,
അത് ഒരഺള്ക്ക്ക് നഷ്ടും മഺന്ദ്തുമ വ഻തയ്ക്ക്കഽകയഽള വു – അതഺയത് വ഼ട഻ീന്റ
ഉടമസ്ഥനഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടും.
വ഼ട്ടുടമസ്ഥന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എടഽക്കഽന്ത്
നഺശനഷ്ടും
ഉണ്ടഺക്കഽകയഺീണക഻ല്
സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന് സഺമ്പത്ത഻ക നഷ്ടും മീറ്റഺരഽ ര഼ത഻യ഻ല് ന഻കത്തഺും എന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീന്റ വ഼ട഻ുനഺട് അഥവഺ തീന്റ പണത്ത഻ുനഺടഽള വ
തഺത്പരയീത്തയഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത എന്് പറയഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
മ഻സ്റ്റര് ചന്ദ്രുശഖര് തീന്റ വ഼ട് ഈടഺയ഻ നല്ത്ക഻ ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽും 15 ലക്ഷും രാപ
ുലഺീണടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരും നല്ത്കഽക:
 അയഺള്ക്ക്ക് തീന്റ വ഼ട഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഉണ്ുടഺ?
 ബഺക഻ന് ആ വ഼ട഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഉണ്ുടഺ?
 എന്ത്ഺണ് അയഺളുീട അയല്ത്ക്കഺരീന്റ മുനഺഭഺവും?
മ഻സ്റ്റര് ന്ദ്ശ഼ന഻വഺസ഻ീന്റ കഽടഽുംബ ന്ദ്പഺയമഺയ മഺതഺപ഻തഺക്കള്, ഭഺരയ, 2 കഽട്ട഻കള്
എന്഻വരടങ്ങ഻യതഺണ്. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരും നല്ത്കഽക:
 അവര് സഽഖമഺയ഻ ജ഼വ഻ക്കഽന്ത഻ല് അയഺള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺതപരയത ഉണ്ുടഺ?
 അവര഻ല് ആീരീയക഻ലഽും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽണ്ുപഺള്
അയഺള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ക ബഺദ്ധയത ഉണ്ടഺകഽുമഺ?
 എന്ത്ഺണ് അയല്ത്ക്കഺരീന്റ കഽട്ട഻കളുീട കഺരയും? ആവരഽീട കഺരയത്ത഻ല് അയഺള്ക്ക്ക്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഉണ്ടഺ?
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വതഽന഻ഷ്ഠതയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ വതഽന഻ഷ്ഠതയഽും
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും അറ഻ുയണ്ടത് ആവശയമഺണ്.
ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇന
വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇന
 ഇന
ഇന്ഷഷവര്
ജണ്മസ഻ദ്ധമഺയ഻ ഒരഽ മാലയമഽള വ വതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതഺണ്.
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ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇന വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇന ആ വതഽവ഻ന് ുമല്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽന് സഺമ്പത്ത഻കമഺയ തഺത്പരയമഺണ്. ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
അത്തരീമഺരഽ തഺത്പരയും വതഽവ഻ന് ുമല് ഉണ്ീടക഻ല് മഺന്ദ്തുമ അയഺള്ക്ക്ക് അത്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ന഻യമപരമഺയ അവകഺശും ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻ അത഻ീന്റ യഥഺര്ത്ഥമഺയ അര്ത്ഥത്ത഻ല് വതഽവ഻നലല പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്,
പുക്ഷ ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അത഻ണ്ുമലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക തഺത്പരയത്ത഻നഺണ്.
ച഻ത്തം ഇന3: ീപഺതഽന഻യമും അനഽസര഻ചാണുള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത

ഇന്ഷവറ
ന്സ്ഡ ഇന
തഺ പ
ര ത

ുസ്ഡത഻
കൾ
ഞഺ
ന്

കഽട്ട്യൂട്ട്഻
ഭഺ
കൾ തഺ പര ത  ഇനഉണ്ടഺയ഻ര഻ുെണ്ട ഇനസമയം
ര
ii. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്. ജനറല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ീമൂറന് ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് ഒഴ഻ീക മറ്റ്
എലലഺ ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽും ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഽും ീേയ഻ും ീചയാറുന് സമയത്തഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
d) ഉപഺത്ല഻കകഺരണം ഇന(ുത്പഺകസ഻ുമറ്റഇ ഇനുകഺസ്ഡ)
ന഻യമപരമഺയ തതവങ്ങള഻ല് നറ്റവഽും അവസഺനുത്തതഺണ് ഉപഺന്ത്഻കകഺരണ തതവും.
ഉപഺന്ത്഻കകഺരണ എന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ഒരഽ ന്ദ്പധഺന തതവമഺണ്, ുകടഽപഺട് അഥവഺ നഷ്ടും
എങ്ങീനയഺണ് സുംഭവ഻ചാണീതന്ഽും ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത
ഒരഽ
സുംഗത഻ മാലമഺുണഺ
സുംഭവ഻ചാണീതന്ഽും സുംബധപ്഻ക്കഽന്തഺണ്. ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത ഒരഽ സുംഗത഻ മാലമഺണ് നഺശനഷ്ടും
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സുംഭവ഻ചാണീതക഻ല് ഇന്ഷഷവറര് അത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥരഺണ്. ീചയ്ക്ത ഒരഽ സുംഗത഻യഺണ് അത഻ീന്റ
ുഹതഽീവക഻ല് ഇന്ഷഷവറര് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കണും, അീലലക഻ല് നല്ത്കണ്ട.
ഈ ചട്ടും അനഽസര഻ചാണ്, നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് കഺരണമഺയ സുംഭവങ്ങളുീട ഒരഽ ശിുംഖലയ഻ല് ന഻ന്ഽും നറ്റവഽും
ന്ദ്പബലമഺയ കഺരണും നതഺണ് എന്് ഇന്ഷഷവറര് കണ്ീടത്തണും. നഺശനഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് തല്ത്ക്ഷണും നയ഻ചാണ
അവസഺനത്ത സുംഭവും ഇത് ആയ഻ര഻ക്കണീമന്഻ലല, അതഺയത് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ തല്ത്ക്ഷണ കഺരണുമഺ
നറ്റവഽും അടഽത്ത സുംഭവും ഇത് ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.

മറ്റ് കഺരണങ്ങീള ഒറ്റീപ്പട്ട കഺരണങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ് തരുംത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അത് ഉപഺന്ത്഻ക
കഺരണങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും വയതയതമഺണ്.
ഒറ്റീപ്പട്ട കഺരണങ്ങള് കണ്ുടക്കഽും പുക്ഷ ഒരഽ
സുംഭവ വ഻കഺസും സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പഭഺവും അത഻ന് ഉണ്ടഺീയന്് വര഻ലല.
ന഻ര്വചനം
ഉപഺന്ത്഻ക കഺരണും എന്ഺല് പഽത഻യതഽും സവതന്ദ്ന്ത്വഽമഺയ ഉറവ഻ടത്ത഻ടന്ീറ ന്ദ്പവര്ത്തനത്തലഽള വ
ബഺഹയശക്ത഻യഽീട ഇടീപ്പടല഻ലലഺീത സുംഭവങ്ങളുീട ഒരഽ പരമ്പരയ്ക്ക്ക് തീന് കഺരണമഺകഽന്
സജ഼വവഽും കഺരയക്ഷമവഽമഺയ ഒരഽ കഺരണും.
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ല് ഉപഺന്ത്഻കകഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ും എങ്ങീനയഺണ്
ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്? ീപഺതഽുവ, മരണകഺരണീമീന്ത്ന്് കണക്കഺക്കഺീത ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
മരണഺനഽകാലയും നല്ത്കഽന്ത഻നഺല്, ഉപഺന്ത്഻ക കഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ും ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും മ഻ക്ക ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ലഽും അപകട ആനഽകാലയ
ൂറഡല് ഉണ്ടഺകഽും, ആയത഻നഺല് അപകടമരണും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഒരഽ അധ഻ക തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽും. അത്തരും ദര്ഭങ്ങള഻ുല, അപകടും മാലും തീന്യഺുണഺ മരണും
സുംഭവ഻ചാണീതന്് അുനവഷ഻ചാണ് ഉറപ്പ് വരഽത്തണും. ഇത്തരും സരര്ഭങ്ങള഻ലഺണ് ഉപഺന്ത്഻ക
കഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
കാട഻ുച്ചരുല ഇനുകഺണ്ത്ടഺകട്
കാട഻ുചാണരുല ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഇന എന്ഺുല ഇന വളീര ഉയര്ന് വ഻ലുപശുല ഗഽണഗണനയഽള വ ഒരഽ
കക്ഷ഻ തയാറഺറഺക്കഽന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്, ഇത്തരും ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ുല മറഽകക്ഷ഻യ്ക്ക്ക് കാട഻ുചാണരല഻ന്
മഺന്ദ്തമഽള വ അവസരമഺണ് ലഭ഻ക്കഽക അതഺയത് ഒന്ഽക഻ല് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് സവ഼കര഻ക്കഽക
അീലലക഻ല് തള വ഻ക്കളയഽക. ഇവ഻ീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും അനഽസര഻ചാണ് എലലഺ ര഼ത഻യ഻ലഽും വ഻ലുപശഺനഽള വ അധ഻കഺരമഽണ്ട്.
ഇത഻ീന ന഻ര്വ഼രയമഺക്കഽന്ത഻ന്, ഒരഽ ന്ദ്ഫ഼ലാക്ക് കഺലഺവധ഻ നര്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്,
അത഻ന്ഷന്ദ്പകഺരും, ുപഺള഻സ഻ എടഽത്തത഻നഽുശഷും ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുയഺജ഻ക്കഺന് കഴ഻യഺത്ത
എീന്ത്ക഻ലഽും കഺരയും ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഉണ്ീടക഻ൽല് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് ലഭ഻ചാണ് 15
ദ഻വസത്ത഻നകും ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയമഽണ്ട്. ഈ വ഻വരും കമ്പന഻ീയ
ുരഖമാലും അറ഻യ഻ക്കഽക അങ്ങീന ുപഺള഻സ഻ ീചലവഽകളുും ചഺര്ജഽകളുും ക഻ഴ഻ചാണുള വ
ന്ദ്പ഼മ഻യും റ഼ഫണ്ട് ീചയാറുും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തല഻നഽള വ ഉദഺഹരണും?
I. രുമഷ്
ീചറ഻യ
അക്ഷരത്ത഻ല്
ീകഺടഽത഻ര഻ക്കഽന്
കഺരയങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ്
(വയവസ്ഥകീളക്കഽറ഻ചാണ്) മനസിന഻ലഺക്കഺീത ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഒപ്പ഻ട്ടു.
II. ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ഒപ്പ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ീകഺന്ഽകളയഽീമന്് രുമഷ് മുഹഷ഻ീന ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തഽക.
III. രുമഷ് തീന്റ ീന്ദ്പഺഫഷണല് സവഺധ഼നും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് മുഹഷ഻ീന ീകഺണ്ട് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
ഒപ്പ഻ീവപ്പ഻ചാണു.
IV. മുഹഷ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഒപ്പുീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രുമഷ് ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങള് നല്ത്ക഻.
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ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതഺണ് രുമഷ഻ന് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് പറ്റഺത്തത്?
I. രുമഷ഻ീന്റ വ഼ട്
II. രുമഷ഻ീന്റ ഭഺരയ
III. രുമഷ഻ീന്റ സഽഹിത്ത്
IV. രുമഷ഻ീന്റ മഺതഺപ഻തഺക്കള്
സംത്ഗഹം


പണും അഥവഺ ന്ദ്പ഼മ഻യും സവ഼കര഻ചാണ് ീകഺണ്ട് ച഻ല ന഻ര്ദ഻ഷ്ട റ഻ക്കഽകള്ക്ീക്കത഻ീര
സഺമ്പത്ത഻ക സുംരക്ഷണും നല്ത്കഺീമന്് ഇന്ഷഷവറര് വഺദ്ധരദഺനും നല്ത്കഽന് കരഺര്
ന്ദ്പകഺരമഽള വ എന്ദ്ഗ഻ീമന്റഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.



ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് എന്ഺല്
എന്ദ്ഗ഻ീമന്റഺണ്.



ന഻യമസഺധഽതയഽള വ ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ഘടകങ്ങളഺണ്
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.



കക്ഷ഻കള്

തമ്മ഻ലഽണ്ടഺക്കഽന്

ന഻യമപരമഺയ഻

ന്ദ്പഺബലയമഽള വ

വഺദ്ധരദഺനവഽും സവ഼കര഻ക്കലഽും
ന്ദ്പത഻ഫലും
കക്ഷ഻കള് തമ്മ഻ലഽള വ ഉടമ്പട഻
സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ ത഼രഽമഺനും
ഇരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽും കഴ഻വ്
വതഽവ഻ീന്റ ന഻യമന്ദ്പഺബലയും

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതകളഺണ്
i. ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ്
ii. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത
iii. ഉപഺന്ത്഻ക കഺരണും

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

വഺദ്ധരദഺനവഽും സവ഼കര഻ക്കലഽും
ന഻യമപരമഺയ ന്ദ്പത഻ഫലും
ഇരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽും സമ്മതും
ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ്
വതഽന഻ഷ്ഠതകള്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത
ഉപഺന്ത്഻ക കഺരണും

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരം
ഉത്തരം ഇന1 ഇന
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ഒപ്പ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ീകഺന്ഽകളയഽീമന്് രുമഷ് മുഹഷ഻ീന ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തഽക.
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ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
രുമഷ഻ന്
സഽഹിത്ത഻ീന്റ
ജ഼വന഻ല്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
തഺത്പരയതയഽമ഻ലല ആയത഻നഺല് സഽഹിത്ത഻ീന ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് പറ്റ഻ലല.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
ഒരഽ
I.
II.
III.
IV.

സഺധഽതയഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല നത് ഘടകമഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടത്
വഺദ്ധരദഺനവഽും സവ഼കര഻ക്കലഽും
ന്ദ്പത഻ഫലും
സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ ത഼രഽമഺനും
ഇരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽും ന്ദ്പഺപ്ത഻

ുചഺദ ം ഇന2
---------------- ആണ് കിതയതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പതഺവനകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടത്, അതഺയത് വ് ചന
കഺണ഻ക്കഽക എന് ഉുദശുത്തഺീട അലലഺീത നല്ത്കഽന്ത്.
I. ീതറ്റഺയ വതഽത നല്ത്കഽന്ത്
II. ന്ദ്പത഻ഫലും
III. വഺദ്ധരദഺനും
IV. ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കല്
ുചഺദ ം ഇന3 ഇന
ന്ദ്ക഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ സമ്മര്ദും ീചലഽത്തഽന്തഺണ് ------------I. വ് ചന
II. സവഺധ഼ന഻ക്കഽക
III. ഭ഼ഷണ഻
IV. പ഻ഴവ്
ുചഺദ ം ഇന4
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത്
ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ന഻യമപരമഺയ സഺധഽതയ഻ലലഺത്ത വഺക്കഺലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
II. ന഻യമപരമഺയ സഺധഽതുയഺടഽകാട഻യ വഺക്കഺലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
III. 1872-ീല ഇന്ത്യന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും രണ്ട് കക്ഷ഻കള് (അതഺയത് ഇന്ഷഷവററഽും
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും) തമ്മ഻ലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
IV. ഇത് പന്ത്ഺയ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്
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ുചഺദ ം ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും സഺധഽതയഽളള
വതഽവലലഺത്തത്?
I. പണും
II. വതഽ
III. ൂകകാല഻
IV. ആഭരണും
ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് കക്ഷ഻ക്കഺണ്
നര്ീപ്പടഽന്ത഻ന് അര്ഹതയ഻ലലഺത്തത്?
I. ബ഻സ഻നസിനുകഺരന്
II. ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺകഺത്തവര് (ൂമനര്)
III. വ഼ട്ടമ്മ
IV. സര്ക്കഺര് ജ഼വനക്കഺര്

ൂലഫ്

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്

ുചഺദ ം ഇന7
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നത്
ന്ദ്പവിത്ത഻യഺണ്
‚ഉബ്റ഼മ
ൂഫ്സ്‛
തതവും
ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ല്
അറ഻യഺമഺയ഻രഽന്഻ട്ടുും
ുരഺഗീത്തപ്പറ്റ഻
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്തത്.
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് അറ഻യഺവഽന് വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്തത്
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് അറ഻യഺവഽന് വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത്
IV. ന്ദ്പ഼മ഻യും സമയത്ത് തീന് അടയ്ക്ക്കഽന്ത്
ുചഺദ ം ഇന8
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ്
ശര഻യലലഺത്തത്?
I. അഛന് മകനഽുവണ്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത്
II. ഭര്ത്തഺവ് ഭഺരയയ്ക്ക്കഽുവണ്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത്
III. ഒരഺള് തീന്റ സഽഹിത്ത഻നഽുവണ്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത്
IV. ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽുവണ്ട഻ ീതഺഴ഻ലഽടമ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത്
ുചഺദ ം ഇന9
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, എുപ്പഺഴഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത്
II. ീേയ഻മ഻ീന്റ സമയത്ത്
III. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയതയഽീട ആവശയമ഻ലല.
IV. ഒന്ഽക഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത് അീലലക഻ല് ീേയ഻മ഻ീന്റ
സമയത്ത്
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ുചഺദ ം ഇന10
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സുംഭവത്ത഻ല് മരണത്ത഻ീന്റ ഉപഺന്ത്഻ക കഺരണും എന്ത്ഺീണന്്
കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽക?
അജയ് കഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്് വ഼ണ് അയഺളുീട നീട്ടലല് ഒട഻ഞ്ഞഽ. അയഺള് അവ഻ീട ീകട്ട഻ക഻ടന്
ീവള വത്ത഻ല്പ്ക഻ടന്് ന഻ുമഺണ഻യ പ഻ട഻ീപ്പട്ടു. അയഺീള ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്തഽ,
അവ഻ീട വചാണ് ന഻ുമഺണ഻യ കഺരണും അയഺള് മരണമടഞ്ഞഽ.
I. ന഻ുമഺണ഻യ
II. നീട്ടലല് ീപട്ട഻യത്
III. കഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്ഽള വ വ഼ഴ്ച
IV. ശഺന്ദ്തന്ദ്ക഻യ
സവയം ഇനപര഼ക്ഷഺുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഒരഽ സഺധഽതയഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ഘടകമഺണ് ന്ദ്പത഻ഫലും.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ീതറ്റഺയ വതഽത നല്ത്കഽന്തഺണ് കിതയതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പതഺവനകളുമഺയ഻
അതഺയത് വ് ചന കഺണ഻ക്കഽക എന് ഉുദശുത്തഺീട അലലഺീത നല്ത്കഽന്ത്.

ബധപ്ീപ്പട്ടത്,

ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ന്ദ്ക഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ സമ്മര്ദും ീചലഽത്തഽന്തഺണ് ഭ഼ഷണ഻
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
1872-ീല ഇന്ത്യന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും രണ്ട് കക്ഷ഻കള് (അതഺയത് ഇന്ഷഷവററഽും
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും) തമ്മ഻ലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ൂകകാല഻യഺണ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും സഺധഽതയഽളള വതഽവലലഺത്തത്.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
(ൂമനര്ക്ക്ക്) അര്ഹതയ഻ലല.

നര്ീപ്പടഽന്ത഻ന്
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ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺകഺത്തവര്ക്ക്ക്

ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് അറ഻യഺവഽന് വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന് ന്ദ്പവിത്ത഻യഺണ് ‚ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ്‛ തതവീത്ത ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഒരഺള് തീന്റ സഽഹിത്ത഻ീന്റ ജ഼വന഻ല് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
തഺത്പരയതയഽമ഻ലല ആയത഻നഺല് സഽഹിത്ത഻നഽുവണ്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺന്
പറ്റ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
കഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്ഽും വ഼ണതഺണ് അജയഽീട മരണത്ത഻ീന്റ യഥഺര്ത്ഥ (ഉപഺന്ത്഻ക) കഺരണും.
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പഺഠം ഇന6
എീത്ലഺീെയഺണ് ഇനൂലത് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ഻ല് ഇനഉൾീപ്പട്ട്യൂട്ട്഻ര഻െഽ്
ുമഽഖം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് മഽഖയമഺയ഻ നഺല് ഘടകങ്ങളഺണഽള വത്:
 ആത഻ (അസറ്റ്)
 ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് റ഻ക്
 പാള഻ുംഗ് സ഻ദ്ധഺന്ത്ും
 ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
നമഽക്ക് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ സവ഻ുശഷതകീളന്ത്ഺീക്കയഺീണന്് ുനഺക്കഺും.
മഽകള഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ഈ പഺഠത്ത഻ല് നമഽക്ക്
പഠ഻ക്കഺും.
പഠനുമഖലകള്
A. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് - ഘടകങ്ങള്, മനഽഷയജ഼വീന്റ വ഻ല, പഺരപരയും
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A. ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ബ഻സ഻നസ്സഇ ഇന - ഇന ഘടകങ്ങള്, ഇന മനഽഷ ജ്഼വീെ ഇന
മാല ം, ഇനപഺരസ്ഡപര ം
1. ുസ്ഡത഻ ഇന
– ഇന
മനഽഷ ജ്഼വീെ ഇന
വഺല ാ)(എച്ചഇഎല്വ഻)

മാല ം ഇന

(ഹാമന് ഇന

ൂലത് ഇന

ആത഻ എന്ത് ആദഺയും നല്ത്കഽന് അഥവഺ മാലയമഽള വ വതഽവഺീണന്് നമ്മള് ുനരീത്ത
തീന് പഠ഻ചാണു. മ഻ക്ക വതഽക്കളുീടയഽും മാലയും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത് ന്ദ്ദവയത്ത഻ീന്റ (പണത്ത഻ീന്റ)
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്. അതഽുപഺീല തീന് മാലയത്ത഻ീന്റ നഷ്ടവഽും നമഽക്ക് കണക്കഺക്കഺും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ കഺര് അപകടത്ത഻ല് ീപട്ടഺല് അത഻ീന്റ ുകടഽപഺട഻ീന്റ മത഻പ്പ് തഽക 50,000 രാപയഺയ഻
കണക്കഺക്കഽും.ഇന്ഷഷവറര് ഉടമയ്ക്ക്ക് അത് നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽും.
ഒരഽ വയക്ത഻ മര഻ക്കഽണ്ുപഺള് നഷ്ടത്ത഻ീന്റ മത഻പ്പ് തഽക എങ്ങീന കണക്കഺക്കഽും?
അവന്ീറ മത഻പ്പ് വ഻ല 50,000 രാപയഺുണഺ 5,00,000 ലക്ഷും രാപയഺുണഺ?
ഒരഽ ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ കാട഻കഺഴ്ച നടത്തഽണ്ുപഺള് മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുചഺദയത്ത഻നഽള വ ഉത്തരും ഒരഽ നജന്റ് നല്ത്കണും. ഇത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്, നജന്റ്
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ശഽപഺര്ശ ീചുയാറണ്ട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻ ത഼രഽമഺന഻ുക്കണ്ടത്. ഇതഺണ്
ഒരഽ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റ് ആദയമഺയ഻ പഠ഻ുക്കണ്ട പഺഠും.
ഭഺഗയത്ത഻ന്, നകുദശും 70 വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മഽണ്പ് ീന്ദ്പഺഫ.ഹഽീബനര് വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്ത
മഺനദണ്ഡും (അളവ്) നമഽക്കഽണ്ട്. മനഽഷ ജ്഼വീെ ഇന മാല ം ഇന (ഹാമണ് ഇന ൂലത് ഇന
വഺല ാ)(എച്ചഇഎല്വ഻) എന്റ഻യീപ്പടഽന് ഈ മഺനദണ്ഡമഺണ് ുലഺകീമണ്പഺടഽും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
എചാണ്എല്ത്വ഻ എന് തതവമനസര഻ചാണ് മനഽഷയജ഼വീന വരഽമഺനും ഉണ്ടഺക്കഽന് ഒരഽ വതഽ
അഥവഺ ആത഻യഺയ഻ കണക്കഽക. അങ്ങീന ഭഺവ഻യ഻ല് ഒരഽ വയക്ത഻ ഉണ്ടഺക്കഽീമന്്
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ആീക വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ (അറ്റഺദഺയും) അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് മനഽഷയജ഼വീന്റ മാലയും
അളക്കഽും. ആീക വരഽമഺനും എന്ത് ഒരഽ വയക്ത഻ ഭഺവ഻യ഻ല് ഓുരഺ വര്ഷവഽും
ഉണ്ടഺക്കഽീമന്് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് വരഽമഺനത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും അയഺള് സവന്ത്ും ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക്
ീചലവഺക്കഽന് തഽക ക഻ഴ഻ചാണ് ബഺക്ക഻ വരഽന് തഽക. വരഽമഺനക്കഺരനഺയ കഽടഽുംബനഺഥന്
ആകമ഻കമഺയ഻ മരണീപ്പടഽണ്ുപഺള് ഒരഽ കഽടഽുംബത്ത഻നഽണ്ടഺകഽന് സഺമ്പത്ത഻ക ുേശമഺണ്
ഇത് കഺണ഻ക്കഽന്ത്. അനഽുയഺജയമഺയ പല഻ശ ന഻രക്ക഻ലാീട ക഻ഴ഻വ് നല്ത്ക഻ ഈ
വരഽമഺനങ്ങള് മാലധനമഺയ഻ മഺറ്റുും.
എചാണ്എല് വ഻ അളക്കഽന്ത഻ന് ഒരഽ ലള഻തമഺയ വ഻രള് കാട്ടുവഽന് കണക്ക് അഥവഺ
മഺര്ഗമഽണ്ട്.
കഽടഽംബത്ത഻ീല ഇന
അത്തഺണ഻യഺയ ഇന
വരഽമഺനെഺരന് ഇന
ജ്഼വ഻ച്ച഻ര഻പ്പ഻ീലലങ്ക഻ല് ഇന ുപഺലഽം, ഇന കഽടഽംബത്ത഻ീല ഇന ുീക ഇന വരഽമഺനം ഇന
ലഭ഻ുച്ചെഺവഽ് ഇനപല഻ശന഻രെഇ ഇനീകഺണ്ടഇ ഇനഹര഻െഽക.
ഉദഺഹരണം
മ഻സ്റ്റര് രഺജീന്റ വഺര്ഷ഻ക വരഽമഺനും 1,20,000 രാപയഺണ്, ഇത഻ല് 24,000 രാപ സവന്ത്ും
ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻ അയഺള് ീചലവഺക്കഽും.

98

ആകമ഻കമഺയ഻ അയഺള് മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ല് ആയഺളുീട
വരഽമഺനമഺയ 96,000 രാപ ന്ദ്പത഻വര്ഷും അവര്ക്ക് നഷ്ടമഺകഽും.

കഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ

ആീക

പല഻ശ ന഻രക്ക് 8% ആയ഻ കണക്കഺകഽക (അതഺയത് 0.08)
എചാണ്എല്വ഻ = 96000/0.08 = 12,00,000.
ഒരഺളുീട പര഻പാര്ണ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻ ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
എചാണ്എല്ത്വ഻ സഹഺയ഻ക്കഽും. ഇത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഉയര്ന് പര഻ധ഻ എന്ദ്തയഺീണന്ഽും ആ
പര഻ധ഻ കടന്ഺല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ ഊഹക്കചാണവടമഺീണന്ഽും നമഽക്ക് മനസിന഻ലഺക്ക഻ തരഽും.
ീപഺതഽുവ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽക ഒരഺളുീട വഺര്ഷ഻ക വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ 10 മഽതല് 15 മടങ്ങ്
വീര ആയ഻ര഻ക്കണും. മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഉദഺഹരണും അനഽസര഻ചാണ്, 1.2 ലക്ഷും മഺന്ദ്തും
വരഽമഺനമഽള വ മ഻സ്റ്റര് രഺജന് 2 ുകഺട഻യഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആവശയീപ്പട്ടഺല് ആര്ക്കഽും സുംശയും
ുതഺന്ഺും. ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് എന്ദ്ത തഽകയഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺങ്ങഺന് കഴ഻യഽീമന്ത഻ീന
ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ് യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
2. റ഻സ്ഡക
നമ്മള് മഽകള഻ല് പറഞ്ഞതഽന്ദ്പകഺരും, ഒരഽ ആത഻ എന് ന഻ലയ഻ല് മനഽഷയജ഼വീന്റ മാലയും
കഽറയഽകുയഺ ഇലലഺതഺകഽകുയഺ ീചയാറഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ റ഻കഽള വ സരര്ഭങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. അത്തരും നഷ്ടങ്ങള് സുംഭവ഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ
മാന്്
തരത്ത഻ലഽള വ
സരര്ഭങ്ങളുണ്ട്.
ഇത഻ീനക്കഽറ഻ചാണഺണ്
സഺധഺരണക്കഺര്
അഭ഻മഽഖ഻കര഻ുക്കണ്ട഻ വരഽുമഺീയന്് ീപഺതഽുവ ഉത്കണ്ഠീപ്പടഺറ്.
ച഻ത്തം ഇന 1: ഇന സഺധഺരണെഺര് ഇന അഭ഻മഽഖ഻കര഻ുെണ്ട഻ ഇന വരഽുമഺീയ്ഇ ഇന
ീപഺതഽുവ ഇനഉ കണ്ഠീപ്പടഺറഽള്ള ഇനസേര്ഭങ്ങള്

അഗ്ന഻ബഺധ, കടല഻ല് വചാണ് ചരക്ക് നഷ്ടീപ്പടഽക, ുമഺഷണും, ഭവനുഭദനും, ുമഺുട്ടഺര് അപകടങ്ങള്
തഽടങ്ങ഻യ വതഽവ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന് റ഻ക്കഽകള്ക്ക്കഺണ് ജനറല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന്ത്. സത്ുപര഻നഽും ന്ദ്പശത഻ക്കഽും കളകും വരഽത്തഽന് സുംഭവവ഻കഺസങ്ങള്ക്ക്കഽും ഇത്
പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്റ഻യീപ്പടഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ഒരഽ
വ഻ഭഺഗമഺണ് ഇത഻ീനഺീക്ക പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്.
അവസഺനമഺയ഻, വയക്ത഻കീളയഽും ബഺധ഻ക്കഽന് റ഻കഽകളുണ്ട് ുപഴ്സണല് റ഻കഽകള്
എന്റ഻യീപ്പടഽന് ഇത഻ന് ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഺറഽണ്ട്.
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ഉദഺഹരണം
അപകടും മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്കഽന് അപകട ഇന്ഷവറന്സ് (Accident
insurance).
a) ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സഽം ഇന ജ്നറല് ഇന
്കുദശം ഇനഎത്ത ഇനവ ത ഺസമഽണ്ടഇ?

ഇന്ഷവറന്സഽം ഇന

തമിറ഻ല് ഇന

ജ്നറല് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം: വയക്ത഻ഗത അപകട
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഒഴ഻ീകയഽള വ
ജനറല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻കള്
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളഺണ്.

ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻കള്
ഉറപ്പ഻നഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളഺണ്.
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
എന്ത്
ീകഺണ്ട്
അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് അഗ്ന഻ബഺധ ുപഺലഽള വ
സുംഭവങ്ങള്
ഉണ്ടഺയത഻നഽുശഷും
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ
ആളവ്
കിതയമഺയ഻
ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഺന്
കഴ഻യഽും
അങ്ങീന ഒട്ടുും കഽറയഺീതയഽും കാടഺീതയഽും
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽക നല്ത്കഽും.
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഇത് സഺദ്ധയമലല.
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
എഴഽത഻
ഉണ്ടഺക്കഽന്
അവസരത്ത഻ല് തീന് മരണും ുപഺലഽള വ
സുംഭവങ്ങള്
ഉണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ല്
ആനഽകാലയമഺയ഻
നല്ത്ുകണ്ട
തഽക
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
അതഽീകഺണ്ട്
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻കള്
ൂലഫ്
അഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്
എന്ഽും
ീപഺതഽുവ അറ഻യീപ്പടഽന്ത്. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട തഽക
ുപഺള഻സ഻യഽടമ മര഻ക്കഽണ്ുപഺള് അയഺളുീട
ുനഺമ഻ന഻കള്ക്ക്ക് അഥവഺ അവകഺശ഻കള്ക്ക്ക്
നല്ത്കഽും.

അന഻ശ്ച഻തതവം: ജനറല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺുന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ല്,
പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്
റ഻ക്
സഺദ്ധയതയഽള വ
സരര്ഭും
ഉണ്ടഺകഽീമന്ത഻ല്
ഉറപ്പ഻ലല.
വ഼ട഻ന്
ത഼പ഻ട഻ക്കഽീമുന്ഺ
കഺറ്
അപകടത്ത഻ല്പ്ീപ്പടഽീമുന്ഺ
ആര്ക്കഽും
ഉറുപ്പഺടഽകാട഻ പറയഺന് സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.

ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ
കഺരയത്ത഻ല്,
മരണും സുംഭവ഻ക്കഽുമഺ എന് കഺരയത്ത഻ല്
ഒരഽ ുചഺദയത്ത഻ീന്റ ആവശയമ഻ലല. ഒര഻ക്കല്
ജന഻ചാണഺല്
മര഻ക്കഽീമന്ഽള വ
കഺരയും
ഉറപ്പഺണ്. ഉറപ്പ഻ലലഺത്ത  ഇന മരണം ഇന
എുപ്പഺള് ഇന സംഭവ഻െഽ്ീമ് ഇന
കഺര ത്ത഻നഺണ്.
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ആകഺലമരണും എന്
റ഻ക഻ന് എത഻ീര പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

സഺത്റ തയ഻ലഽള്ള ഇന
വര്ത്റനവ്: ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ന്ദ്പഺയുമറഽുന്ത്ഺറഽും
ജനറല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്,
അഗ്ന഻ബഺധ മര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയത കാടഽും.
അഥവഺ ഭാകണ്പും ുപഺലഽള വ ദഽരന്ത്ും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്,
സമയഺസമയങ്ങള഻ല്
അത്തരും
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ദഽരന്ത്ങ്ങളുണ്ടഺകഺനഽള വ
വര്ദ്ധ഻ക്കഽകയ഻ലല.

സഺദ്ധയത

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനറ഻സ്ഡക഻ീെ ഇനസവഭഺവം
മരണന഻രക്ക് ന്ദ്പഺയവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതഺയത഻നഺല് ീചറഽപ്പക്കഺര഻ല് ന഻ന്ഽും കഽറഞ്ഞ
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുും ന്ദ്പഺയമഺയവര഻ല് ന഻ന്ഽും ഉയര്ന് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്.
അത഻ീന്റ
ഫലമഺയ഻
മ഻കചാണ
ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽള വ
ന്ദ്പഺയമഽള വ
വയക്ത഻കള്
പ഻ണ്മഺറഽന്തഺയ഻ ുമഺശമഺയ ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽള വ അുംഗങ്ങള് ക഼മ഻ല് തഽടരഽന്തഺണ്
കഺണഺന് കഴ഻യഽന്ത്.ഇത് മാലും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള് ഗഽരഽതരമഺയ ന്ദ്പം  നങ്ങള്
ുനര഻ട്ടത്.
വയക്ത഻കള്ക്ക്ക്
തഺങ്ങഺന്
കഴ഻യഽന്
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും
അവര്ക്ക്
ആജ഼വനഺന്ത്ക്കഺലുത്തക്ക്
അടയ്ക്ക്കഺന്
കഴ഻യഽന്തഽമഺയ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽക്കഺന്
അവര്
ആവശയീപ്പട്ടു.
ഇത്
ീലവല്
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട
വ഻കസനത്ത഻ന് കഺരണമഺയ഻.
3. ീലവല് ഇനത്പ഼മ഻യങ്ങള്
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് കഺലഺവധ഻യ഻ലഽടന഼ളും മഺറ്റമ഻ലലഺീത പുക്ഷ ന്ദ്പഺയും കാടഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും കാടഺത്തതഽമഺയ ന഻ശ്ച഻ത ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ീലവല് ന്ദ്പ഼മ഻യും.
ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും, മരണ (ീഡത്ത്) ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയത഻ല്
കാടഽതല് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന്ദ്പഺരുംഭ വര്ഷങ്ങള഻ല് ഈടഺക്കഽും, എന്ഺല് പ഻ന്഼ടഽള വ വര്ഷങ്ങള഻ല്
ഈടഺക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യും മരണീേയ഻മ഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയത഻ല്
കഽറവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും. രണ്ട഻ലഽും ീലവല് ന്ദ്പ഼മ഻യും ശരഺശര഻യഺണ്. ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും
ീചറഽന്ദ്പഺയത്ത഻ല് ഈടഺക്കഽന് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ന്ദ്പഺയും കാടഽണ്ുപഺള് ഈടഺക്കഽന്
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീല കഽറവ഻ീന ന഻കത്തഽും.
ീലവല് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ സവ഻ുശഷത തഺീഴ ഉദ്ധര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
ച഻ത്തം ഇന2 ഇന: ഇനീലവല് ഇനത്പ഼മ഻യം ഇന

ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകീളലലഺും ീപഺതഽുവഺ 10, 20 അഥവഺ അത഻ല് കാടഽതുലഺ
വര്ഷങ്ങള് കഺലഺവധ഻യഽള വ ദ഼ര്ഘകഺല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളഺീണന്ഽും ീലവല്
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് ീകഺണ്ട് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ഽണ്ട്.
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ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്ീറ ന്ദ്പഺരുംഭവര്ഷങ്ങള഻ല് ഈടഺക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യും ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുീട
ഗഽണത്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷവറന്സ് കമ്പന഻ സാക്ഷ഻ക്കഽും. ഇത്തരത്ത഻ല് ുശഖര഻ക്കഽന് തഽകീയ “കരഽതല്
ധനും” എന്് പറയഽും. ഇന്ഷവററഽീട ഭഺവ഻ീല കര്ത്തവയങ്ങള് ീചയാറുന്ത഻ന് ഈ കരഽതല് ധനും
ഇന്ഷവറന്സ് കമ്പന഻ സാക്ഷ഻ക്കഽും. ഈ അധ഻ക തഽക ീകഺണ്ടഽും ഒരഽ ഫണ്ട് രാപ഼കര഻ക്കഽും, അത്
“ൂലഫ് ഫണ്ട്” എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽക. ൂലഫ് ഇന്ഷവറര്മഺര് ഈ ഫണ്ട് ഇന്ീവസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത്
പല഻ശയ഻നത്ത഻ല് വരഽമഺനമഽണ്ടഺക്കഽും.
a) ീലവല് ഇനത്പ഼മ഻യത്ത഻ീെ ഇനഘടകങ്ങള്
ീലവല് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളഺനഽള വത്.
i.

ആദയുത്തത് ുടും അഥവഺ സുംരക്ഷണ ഘടകും എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്, റ഻ക഻ീന്റ
വ഻ലയഺയ഻ യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ല് നല്ത്ുകണ്ട ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ഭഺഗമഺണ് ഇത഻ലഽള വത്
ii. രണ്ടഺമുത്തത് കയഺഷ് വഺലയാ ഘടകും എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്. ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
അധ഻കമഺയ഻ അടയ്ക്ക്കഽന് തഽക സുംഭര഻ചാണതഺണ്. ഇത് ുസവ഻ുംഗ് ഘടകമഺണ്.
ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും മ഻ക്ക ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കളുും സുംരക്ഷണത്ത഻ീന്റയഽും
ന഻ുക്ഷപത്ത഻ീന്റയഽും സമനവയരാപമഺണ്. ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ കയഺഷ് വഺലയാ എന്ദ്ത കാടഽതലഺുണഺ
അന്ദ്തയഽും കാടഽതല് ന഻ുക്ഷപത്ത഻ന് മഽന്ഷഗണന നല്ത്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ അത്
കണക്കഺകഽും.
4. റ഻സ്ഡക ഇനപാള഻ംഗ് ഇനസ഻ത്റഺത്ലം
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കീള കരഺറഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ധനകഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ്
വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്. ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് നല്ത്ുകണ്ട ആനഽകാലയങ്ങള്
കരഺറ഻ീന്റ ഗഺരന്റ഻കളുീട രാപത്ത഻ലഺണ് എടഽക്കഽന്ത്. അവര് നല്ത്കഽന് സഺമ്പത്ത഻ക
സഽരക്ഷയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും ീപന്ഷഷനഽും പരമ്പരഺഗതമഺയ഻
വഺങ്ങഺറഽള വത്. ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യഽീടയഽും ഇന്ഷഷവററഽീട ൂകയാറ഻ല്
ന഻ുക്ഷപും
സഽരക്ഷ഻തമഺീണന്്
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട
മനസിന഻ല്
ഉണ്ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഽന്
ഉറപ്പ഻ീന്റയഽും ഫലമഺയ഻ട്ടഺണ് ഇത്തരും സഽരക്ഷത഻തവും ഉര഻ത്ത഻ര഻യഽന്ത്. പഺരപരയതയഽീട
അഥവഺ പാള഻ുംഗ് സ഻ദ്ധഺന്ത്ും ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻ലാീടയഺണ് ഈ ഘടന ഉടീലടഽക്കഽന്ത്.
ധനകഺരയ
വ഻പണ഻കള഻ീല
റ഻ക്
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
മഺര്ഗങ്ങള഻ീലഺന്ഺണ് പഺരസ്ഡപര ത, ഇന മീറ്റഺന്ഺണ് ൂഡുവഴ്സ഻ൈ഻ുെഷന്. ഇന
രണ്ടഽും അട഻സ്ഥഺനപരമഺയ഻ വയതയതമഺണ്.
ൂഡുവഴ്സ഻ൈ഻ുെഷന്
ൂഡുവഴ്സ഻ഫ഻ുക്കഷന഻ല് ഫണ്ട് വ഻വ഻ധ
ആത഻കള഻ലഺയ഻ പടര്ന്് ക഻ടക്കഽും (മഽട്ടകള്
ീവുേീറ ബഺക്കറ്റുകള഻ല് ീവയ്ക്ക്കഽന്ത്
ുപഺീല)

പഺരസ്ഡപര ത
പഺരപരയതയ഻ല് അഥവഺ പാള഻ുംഗ഻ല്,
അുനകും
ആളുകളുീട
ഫണ്ട്
സുംുയഺജ഻തമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ (എലലഺ
മഽട്ടകളുും ഒരഽ ബഺക്കറ്റ഻ല് ീവയ്ക്ക്കഽന്ത്
ുപഺീല)
ൂഡുവഴ്സ഻ഫ഻ുക്കഷന഻ല്
ഒരഽ പഺരപരയതയ഻ല്
ഫണ്ട്
അുനകും
ഉറവ഻ടത്ത഻ല്പ്ന഻ന്ഽും അുനകും സ്ഥഺനുത്തക്ക് ഉറവ഻ടങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും ഒീരണത്ത഻ുലക്ക്
പണും ഒഴഽകഽന്ഽ
ഒഴഽകഽന്ഽ.
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ച഻ത്തം ഇന3 ഇന: ഇനപഺരസ്ഡപര ത
പഺരപരയത (മയാചാണഺല഻റ്റ഻) (അുനകും ഉറവ഻ടങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും ഒീരണത്ത഻ുലക്ക് ഒഴഽകഽക)
ഒരഽ ഇന
വ ക്ത഻യഽ
ീട ഇനൈണ്ടഇ
ഒരഽ ഇന
വ ക്ത഻യഽ
ീട ഇനൈണ്ടഇ

ഒരഽ ഇന
വ ക്ത഻യഽീട ഇന
ൈണ്ടഇ
ൈണ്ടഽകളു
ീട ഇന
പാൾ

ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് പഺരപരയത
തരത്ത഻ലഽള വ പകഽകള് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
i.

ii.

അഥവഺ

പാള഻ുംഗ്

സ഻ദ്ധഺന്ത്ും

രണ്ട്

ന്ദ്പുതയക

ആദയുത്തത്, ഒരഺളുീട ഇന അകഺലമഺയ ഇന മരണം ഇന മാലമഽണ്ടഺകഽ് ഇന
സഺമ്പത്ത഻ക ഇന നഷ്ടത്ത഻ീനത഻ീര ഇന പര഻രക്ഷ ഇന നല്കഽ്ത഻നഽള്ള ഇന
ഇത഻ീെ ഇന പങ്കഺണ്. ഇന ഈ നഷ്ടും നീറ്റടഽക്കഽകയഽും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് നര്ീപ്പട്ട഻ട്ടുള വ അുനകും ആളുകളുീട പണും ീകഺണ്ട് ഉണ്ടഺക്ക഻യ
പാള഻ീല ഫണ്ട് ഉപുയഺഗ഻ചാണ് അത് പര഻ഹര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
റ഻ക് പാള഻ുംഗ഻ീന്റ സ഻ദ്ധഺന്ത്ും മരണന഻രക്ക഻ീന്റ റ഻ക഻ന് അത഼തമഺണ്. ഇത഻ല്
പാള഻ുംഗഽും
സഺമ്പത്ത഻ക റ഻ക഻ീന തഽടചാണ് ന഼ക്കഽന്തഽും ഉണ്ടഺകഽും. ഓുരഺ
വയക്ത഻കളുും വ഻വ഻ധ സമയങ്ങള഻ലഺയ഻ നര്ീപ്പട്ട഻ട്ടുള വ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട റ഻ക്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽുംന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് പാള് ീചയാറുന്ത്
വഴ഻യഽും ഫണ്ടഽകള഻ലാീടയഽും ഇത് സഺധയമഺകഽന്ത്. ആയത഻നഺല് വ഻വ഻ധ
തലമഽറകള഻ൽീപ്പട്ട ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് ഇടയ഻ലഽള വ പാള഻ുംഗ഻ീന്റ ന്ദ്പം  നമഺണ്. ഈ
പാള഻ുംഗ഻ീന്റ അനന്ത്രഫലീമീന്ത്ന്ഺല് നത് സമയത്തഽും, അതഺയത് നലലസമയുത്തഺ
ച഼ത്ത സമയുത്തഺ, ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് നക഼കിത ന഻രക്ക഻ലഽള വ ലഺഭവ഻ഹ഻തും
(നക഼കിത ുബഺണസ്) നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽീമന്ഺണ് കഺണ഻ക്കഽന്ത്.
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5. ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകട്
ച഻ത്തം ഇന4: ഇനൂലഫ് ഇനഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്

ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല അന്ത്഻മ ഘടകമഺണ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്. ഇത഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയും ഇന്ഷഷവര്
തഽക (sum assured) എന് പദത്ത഻ല് ന഻ന്ഺണ്. ഈ തഽക ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും
ഗഺരന്റ഻യഽള വതഺണ്, ഇത് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ഒരഽ സഺമ്പത്ത഻ക സഽരക്ഷ വഺഹനമഺയ഻
മഺറ്റുും. ഗഺരന്റ഻യഽീട ഘടകും സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കര്ശനമഺയ ചട്ടങ്ങളുും
ുമല്ത്ുനഺട്ടവഽും അനഽസര഻ചാണഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ീതന്ഺണ്.
ബ഻സ഻നസിന് നടത്ത഻പ്പ഻നഽള വ വയവസ്ഥ എന് ന഻ലയ഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര്മഺര് ന഻ര്ബധപ്഻ത
കരഽതല്പ്ധനും
ന഻ലന഻ര്ുത്തണ്ടത്
ആവശയമഺണ്.
അവര്ക്ക്
ഫണ്ടഽകള്
ഇന്ഷീവസ്റ്റ്
ീചയാറുന്ത഻ീന
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
വയവസ്ഥകള്
ഉണ്ടഺകഽും,
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്
പരയഺപ്തമഺീണന്് അവര് ഉറപ്പഺക്കണും, മഺന്ദ്തമലല, ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുീട പണും എങ്ങീന
വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കണീമന്ത഻നഽള വ ന഻യമങ്ങള് അവര്ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.
എുപ്പഺഴഽം ഇന ചര്ച്ച ഇന ീചയ്യീപ്പടഽ് ഇന ഒരഽ ഇന ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന ുചഺദ മഺണ് ഇന മറ്റഇ ഇന
സഺമ്പത്ത഻ക ഇന
ഉപകരണങ്ങളുമഺയ഻ ഇന
തഺരതമ ം ഇന
ീചയ്യുന്ുപഺള് ഇന
ുപഺള഻സ഻യഽടമകൾെഇ ഇനനല്കഽ് ഇനുനഽകാല ങ്ങള് ഇനപര ഺപ്തമഺുണഺ.
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് റ഻ക് പര഻രക്ഷയഽും ന഻ുക്ഷപ ഘടകവഽും കാട഻
ുചര്ന്തഺണ് എന് കഺരയും നമ്മള് ഓര്ക്കഽക. ഈ ഘടകമഺണ് ധനകഺരയവ഻പണ഻യ഻ീല മറ്റ്
ഉത്പന്ങ്ങള് ുപഺീല തീന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീനയഽും ഒരഽ സഺമ്പത്ത഻ക ഉത്പന്മഺയ഻
മഺറ്റുന്ത്. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ തരത്ത഻ല് സഽരക്ഷണത്ത഻ീനക്കഺള് സഺണ്പഺദയ
പദ്ധത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വ ഉത്പന്മഺണ്.
മരണഺനകാലയും മഺന്ദ്തും നല്ത്കഽന് സുംശഽദ്ധ ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും വല഻യ കയഺഷ് വഺലയാ
അഥവഺ
സണ്പഺദയ ഘടകമഽള വ ുസവ഻ുംഗ് ലഺനഽകളുും തമ്മ഻ലഽള വ ുവര്ത഻ര഻ുക്കണ്ടത്
അതയഺവശയമഺണ്. ആദയുത്തത് കഽറഞ്ഞ ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽള വതഽും രണ്ടഺമുത്തത് കഽറചാണ്
വലഽതഽും ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സണ്പഺദയത്ത഻ീല അവ഻ഭഺജയഘടകും കാട഻യഺണ്. ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും
കയഺഷ് വഺലയാ അവസര ീചലുവറ഻യതഺണ്. ‘അവസര ീചലവ് (opportunity cost)’ എന്ഺല് ഒരഽ
വയക്ത഻ തീന്റ പണും മീറ്റവ഻ീടീയക഻ലഽും സാക്ഷ഻ചാണ് അവസരും നഷ്ടീപ്പടഽത്തഺീത
ഇരഽന്ത഻നഽള വ ീചലവ് ഒരഽവന് സഹ഻ക്കണും.
‚ുടും വഺങ്ങഽക, മ഻ചാണും വരഽന്ത് മീറ്റവ഻ീടീയക഻ലഽും ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽക‛ എന്റ഻യീപ്പടഽന്
വഺഗവഺദത്ത഻ീന്റ ഫലമഺണ് പരമ്പരഺഗത ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുസവ഻ുംദ്ധരസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
ുനര഻ടഽന് നറ്റവഽും വല഻യ ീവലലുവ഻ള഻കള഻ീലഺന്്. വഺഗവഺദും എീന്ത്ന്ഺല് ഒരഽ വയക്ത഻ ഒരഽ
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ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ഒരഽ ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് മഺന്ദ്തും വഺങ്ങഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും
നലലത്, ബഺക്ക഻ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് ഉയര്ന് ആദഺയും ലഭ഻ക്കഽന് മുറ്റീതക഻ലഽും ഉപകരണത്ത഻ല്
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽക.
പരമ്പരഺഗത കഺഷ് വഺലയാ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന പ഻ന്ത്ഽണചാണുും അലലഺീതയഽമഽള വ
തര്ക്കങ്ങള് കണക്ക഻ീലടഽുക്കണ്ടത് ആവശയമഺണ്.
a) ഗഽണങ്ങള്
i.

ഇത് സഽരക്ഷ഻തമഺയ ന഻ുക്ഷപമഺര്ഗമഺീണന്് ചര഻ന്ദ്തപരമഺയ഻ ീതള഻യ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്.
ഇത഻ീന്റ കയഺഷ് വഺലയാ കഽറഞ്ഞ ന഻രക്ക഻ലഽള വ ആദഺയും ഗഺരന്റ഻ ീചയാറുന്ഽണ്ട്, അത്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ കഺലഺവധ഻ അനഽസര഻ചാണ് വര്ദ്ധ഻ക്കഽും.
ii. കിതയമഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത് വഴ഻ ഒരഺളുീട സണ്പഺദയത്ത഻ന് ന഻ര്ബധപ്഻തമഺയ
ലഺന഻ുംഗ് ഉണ്ടഺകഽകയഽും പണും സാക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ല് ച഻ട്ട വരഽകയഽും ീചയാറുും.
iii. ഇന്ഷഷവറര് ന഻ുക്ഷപും ൂകകഺരയും ീചയാറുന് കഺരയും ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽകയഽും വയക്ത഻കീള
അവരഽീട കര്ത്തവയത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും മഽക്തരഺക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
iv. ഇത് അനഺയഺുസന പണമഺക്ക഻ മഺറ്റും. ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻യഽീട
ുമല് വഺയ്ക്പ എടഽക്കഽക വഴ഻ുയഺ ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയ്ക്ുതഺ പണമഺക്ക഻ മഺറ്റും.
v. കയഺഷ് വഺലയാ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽും വഺര്ഷ഻ക ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽും ച഻ല ആദഺയന഻കഽത഻ ആനാകാലയങ്ങളുണ്ട്.
vi. കടും നല്ത്ക഻യവരഽീട ീേയ഻മഽകള് ഇത഻ന് ബഺധകമലല, സഺധഺരണയഺയ഻ ഇന്ഷഷവര്
ീചയാറുന് വയക്ത഻ പഺപ്പരഺക്കഽകുയഺ മര഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുണ്ുപഺള്.
b) ുദഺഷങ്ങള്
i.

എലലഺ ഫ഻്ഡ് ഇന്ഷകും ഇന്ഷീവസ്റ്റുീമന്റുകളുീടയഽും ുമലഽള വ പണീപ്പരഽപ്പത്ത഻ീന്റ
ക്ഷയ഻പ്പ഻ക്കഽന് ന്ദ്പഭഺവും ബഺധകമഺയത഻നഺല് ഈ ഉപകരണും ീപഺതഽുവ ന഻ശ്ച഻ത
ആദഺയും നല്ത്കഽും.
ii. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കളുീട മഺര്ക്കറ്റ഻ുംഗ഻നഽും മറ്റുമഽള വ ീചലവഽകള് വളീര
ഉയര്ന്തഺയത഻നഺല് ന്ദ്പഺരുംഭ കഺലങ്ങള഻ല് ുശഖര഻ക്കഽന് തഽക കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും.
iii. ഗഺരന്റ഻ ഉണ്ീടക഻ല് ുപഺലഽും
ധനകഺരയ വ഻പണ഻യ഻ീല മറ്റ് ഉത്പന്ങ്ങളുമഺയ഻
തഺരതമയും ീചയാറുണ്ുപഺള് വരഽമഺനും ച഻ലുപ്പഺള് കഽറവഺീണന്് വരഺും. തഽലയത
പഽലര്ത്തഽന്ത഻നഽള വ ൂകമഺറ്റത്ത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ട്ടഺണ് ആദഺയും കഽറയഽന്ത്, ഇത്
റ഻ക് കഽറയഽന്ത഻നഽും കഺരണമഺകഽും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ധനകഺരയവ഻പണ഻കള഻ുല ൂഡുവഴ്സ഻ഫ഻ുക്കഷന് എങ്ങീനയഺണ് റ഻കഽകീള കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത്?
I. വ഻വ഻ധ ഉറവ഻ടങ്ങള഻ുല ന഻ന്ഽും പണും ുശഖര഻ചാണ് ഒരഽ സ്ഥലത്ത് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽക
II. വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺയ഻ ഫണ്ടഽകള് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽക
III. ഓുരഺ ന഻ുക്ഷപങ്ങള്ക്ക്കഽും സമയപര഻ധ഻ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽക
IV. സഽരക്ഷ഻തമഺയ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ല് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽക

105

സംത്ഗഹം
a) മാലയും അഥവഺ ആദഺയും നല്ത്കഽന് വതഽവഺണ് ആത഻
b) എചാണ്എല്ത്വ഻ എന് തതവമനസര഻ചാണ് മനഽഷയജ഼വീന വരഽമഺനും ഉണ്ടഺക്കഽന് ഒരഽ വതഽ
അഥവഺ ആത഻യഺയ഻ കണക്കഽക. അങ്ങീന ഭഺവ഻യ഻ല് ഒരഽ വയക്ത഻ ഉണ്ടഺക്കഽീമന്്
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ആീക വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ (അറ്റഺദഺയും) അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് മനഽഷയജ഼വീന്റ
മാലയും അളക്കഽും.
c) ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് കഺലഺവധ഻യ഻ലഽടന഼ളും മഺറ്റമ഻ലലഺീത പുക്ഷ ന്ദ്പഺയും കാടഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും കാടഺത്തതഽമഺയ ന഻ശ്ച഻ത ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ീലവല് ന്ദ്പ഼മ഻യും.
d) ധനകഺരയ
വ഻പണ഻കള഻ീല
റ഻ക്
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
മഺര്ഗങ്ങള഻ീലഺന്ഺണ് പഺരപരയത.
e) ഗഺരന്റ഻യഽീട ഘടകും സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കര്ശനമഺയ ചട്ടങ്ങളുും
ുമല്ത്ുനഺട്ടവഽും അനഽസര഻ചാണഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ീതന്ഺണ്.
മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.

ആത഻
മനഽഷയജ഼വീന്റ മാലയും
ീലവല് ന്ദ്പ഼മ഻യും
പഺരപരയത (മയാചാണഺല഻റ്റ഻)
ൂഡുവഴ്സ഻ഫ഻ുക്കഷന്

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരം
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺയ഻ ഫണ്ടഽകള് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽക
ൂഡുവഴ്സ഻ഫ഻ുക്കഷന് റ഻കഽകള് കഽറയ്ക്ക്കഽും.

വഴ഻

ധനകഺരയവ഻പണ഻കള഻ല്

സവയം ഇനപര഻ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഘടകമലലഺത്തത്?
I. ആത഻
II. റ഻ക്
III. പഺരപരയ (മയാചാണഺല഻റ്റ഻) സ഻ദ്ധഺന്ത്ും
IV. സബ്സ഻ഡ഻
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ുചഺദ ം ഇന2
ആരഺണ് മനഽഷയജ഼വീന്റ മാലയും (ഹാമണ് ൂലഫ് വഺലയാ)(എചാണ്എല്ത്വ഻) എന് തതവും
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്തത്?
I. ുഡഺ.മഺര്ട്ട഻ന് ലാതൽ ക഻ുംഗ്
II. വഺറല്
III. ീന്ദ്പഺഫ.ഹഽീബനര്
IV. ുജഺര്ജ് ുസഺുറഺസ്
ുചഺദ ം ഇന3
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺനഽകള്ക്ക്കഺണ് ുലശും ുപഺലഽും ുസവ഻ുംദ്ധരസ്
ഘടകമ഻ലലഺത്തത്.
I. ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന്
II. എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് ലഺന്
III. ആജ഻വനഺന്ത് ലഺന്
IV. മണ഻ബഺക്ക് ലഺന്
ുചഺദ ം ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ആത഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഺന് കഴ഻യഺത്തത്?
I. കഺര്
II. മനഽഷയജ഼വന്
III. വഺയഽ
IV. വ഼ട്
ുചഺദ ം ഇന5
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നതഺണ്
റ഻കഽകളുീട
കഴ഻യഺത്തത്?
I. ീചറഽപ്പത്ത഻ലഽള വ മരണും
II. വളീര ുനരീത്തയഽള വ മരണും
III. ന്ദ്പകിതയഺലഽള വ തഴക്കവഽും പഴക്കവഽും
IV. ൂവകലയുത്തഺടഽകാട഻യ ജ഼വ഻തും

വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്

ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺന്

ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളഺണ്
എന്ഺല് ജനറല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള് ഉറപ്പുനല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളഺണ്.
II. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള് ഉറപ്പുനല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളഺണ് എന്ഺല്
ജനറല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻കള്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളഺണ്.
III. സുംഭവ഻ക്കഽീമന്് ഉറപ്പുള വ റ഻ക഻ന് എത഻ീരയഺണ് ജനറല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്
സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത്.
IV. സമയുമറഽന്ത്ഺറഽും
റ഻ക് സഺദ്ധയതയഽള വ
സുംഭവും ഉണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത
കാട഻ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽും.
ുചഺദ ം ഇന7 ഇന
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തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് പരമ്പരഺഗതമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ുപഺരഽന്ത്?
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

മനഽഷയീന്റ സഺമ്പത്ത഻ക മാലയും
ആജ഼വനഺന്ത്മാലയും
മനഽഷയ ജ഼വീന്റ മാലയും
ഭഺവ഻ ജ഼വ഻ത മാലയും

ുചഺദ ം ഇന8
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ീചറഽപ്പക്കഺര഻ല് ന഻ന്ഽും കഽറഞ്ഞ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുും
ന്ദ്പഺയമഺയവര഻ല് ന഻ന്ഽും ഉയര്ന് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത് എന് വതഽതീയ
അനഽുയഺജയമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്?
I. ീചറഽപ്പക്കഺല് മ഻ക്കവരഽും പരഺന്ദ്ശയരഺണ്
II. ന്ദ്പഺയമഺയവര്ക്ക് കാടഽതല് തഽക തഺങ്ങഺന് കഴ഻യഽും.
III. മരണന഻രക്ക് ന്ദ്പഺയവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതഺയത഻നഺല്
IV. മരണന഻രക്ക഻ന് ന്ദ്പഺയവഽമഺയ഻ വ഻പര഼ത ബധപ്മഽള വത഻നഺല്
ുചഺദ ം ഇന9
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് കഺഷ് വഺലയാ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്കഽള വ
ുദഺഷും?
I. സഽരക്ഷ഻തമഺയ ന഻ുക്ഷപും
II. ഗണനഺത഼തമഺയ സമ്പത്ത഻ക അചാണടക്കും
III. കഽറഞ്ഞ ആദഺയും
IV. ആദഺയന഻കഽത഻ ആനഽകാലയും
ുചഺദ ം ഇന10 ഇന
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് കഺഷ് വഺലയാ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്കഽള വ
ഗഽണും?
I. ആദഺയത്ത഻ീന പണീപ്പരഽപ്പത്ത഻ീന്റ ക്ഷയ഻പ്പ഻ക്കഽന് ന്ദ്പഭഺവും ബഺധ഻ക്കഽും
II. ന്ദ്പഺരുംഭവര്ഷങ്ങള഻ല് ുശഖര഻ക്കഽന് തഽക കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും
III. കഽറഞ്ഞ ആദഺയും
IV. സഽരക്ഷ഻തതമഺയ ന഻ുക്ഷപും
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾെഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഘടകങ്ങളഺണ് ആത഻, റ഻ക്,
സ഻ദ്ധഺന്ത്ും, ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്, എന്഻വ.
സബ്സ഻ഡ഻യഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഘടകമലലഺത്തത്.

പഺരപരയ

(മയാചാണഺല഻റ്റ഻)

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ീന്ദ്പഺഫ.ഹഽീബനറഺണ് മനഽഷയജ഼വീന്റ മാലയും (ഹാമന് ൂലഫ് വഺലയാ)(എചാണ്എല്ത്വ഻) എന്
തതവും വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്തത്.
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ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ലഺണ് ുലശും ുപഺലഽും ുസവ഻ുംദ്ധരസ് ഘടകമ഻ലലഺത്തത്.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
വഺയഽവ഻ീന ആത഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ന്ദ്പകിതയഺലഽള വ തഴക്കവഽും പഴക്കവഽും ഒരഽ ന്ദ്പത഻ഭഺസമഺണ് അലലഺീത റ഻ക്കലല.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കൽ ഉറപ്പുനല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളഺണ് എന്ഺല്
ജനറല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളഺണ്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
മനഽഷയജ഼വീന്റ മാലയമഺണ് ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
പരമ്പരഺഗതമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ുപഺരഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
മരണന഻രക്ക്
ന്ദ്പഺയവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതഺയത഻നഺല് ീചറഽപ്പക്കഺര഻ല് ന഻ന്ഽും കഽറഞ്ഞ
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുും ന്ദ്പഺയമഺയവര഻ല് ന഻ന്ഽും ഉയര്ന് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
കഽറഞ്ഞ ആദഺയും എന്തഺണ് കഺഷ് വഺലയാ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്കഽള വ ുദഺഷും.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
സഽരക്ഷ഻തതമഺയ ന഻ുക്ഷപും എന്തഺണ് വഺലയാ ഇന്ഷവറന്സ് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്കഽള വ നറ്റവഽും
വല഻യ ഗഽണും.
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പഺഠം ഇന7
സഺമ്പത്ത഻കഺസാത്തണം ഇന(ൂൈനഺന്ഷ ല് ഇന
പ്ലഺന഻ംഗ്)
ുമഽഖം
കഴ഻ഞ്ഞ പഺഠങ്ങള഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ത്ഺീണന്ഽും സഺമ്പത്ത഻ക സുംരക്ഷണത്ത഻ല്
അത഻ീന്റ പീകന്ത്ഺീണന്ഽും നമ്മള് പഠ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഽ. ഇുപ്പഺഴീത്തയഽും ഭഺവ഻യ഻ീലയഽും
വ഻വ഻ധ
ആവശയങ്ങീള
ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻
അവരഽീട
വരഽമഺനവഽും
സമ്പത്തഽും
ന഼ക്ക഻ീവയ്ക്ക്കഺന് ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് ആളുകളുീട
ഉത്കണ്ഠകള഻ീലഺന്ഺണ് സഽരക്ഷ഻തതവും.
അങ്ങീന ‚വയക്ത഻ഗത സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണത്ത഻ീന്റ (ുപഴ്സണല് ൂഫനഺന്ഷഷയല് ലഺന഻ുംഗ഻ീന്റ)‛
വ഻ശഺലമഺയ ഭഺഗമഺയ഻ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല എടഽക്കഺും. ഈ പഺഠത്ത഻ീന്റ ഉുദശയും
സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണീത്തപ്പറ്റ഻ ഒരഽ ച഻ന്ദ്തും നല്ത്കഽക എന്തഺണ്.
പഠനുമഖലകള്
A. സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണവഽും ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ജ഼വ഻തചന്ദ്കവഽും
B. സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണത്ത഻ീന്റ പക്
C. സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും – വ഻വ഻ധതരങ്ങള്
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A. സഺമ്പത്ത഻കഺസാത്തണവഽം ഇനഒരഽ ഇനവ ക്ത഻യഽീട ഇനജ്഼വ഻തചത്കവഽം
1. എത്ലഺണ് ഇനസഺമ്പത്ത഻കഺസാത്തണം?
നമ്മള഻ല് മ഻ക്കയഺളുകളുും പണും ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ജ഼വ഻തത്ത഻ീന്റ മഽഖയ സമയവഽും ുജഺല഻
ീചയാറുന്വരഺണ്. നമഽക്കഽുവണ്ട഻ ുജഺല഻ ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻ പണും ഇട്ടുകാുട എന്് നമ്മള്
ച഻ന്ത്഻ുക്കണ്ട സമയമഺയ഻. ഈ ലക്ഷയ്ന്ദ്പഺപ്ത഻യ഻ുലക്ക് എത്തഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും മ഻കചാണ
മഺര്ഗമഺയ സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും. നമഽക്ക് ച഻ല ന഻ര്വചനങ്ങള് ുനഺക്കഺും:
ന഻ര്വചനം
i.

സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണീമന്ഺല് ഒരഺളുീട ജ഼വ഻തത്ത഻ീന്റ ലക്ഷയ്ങ്ങള് കണ്ീടത്ത഻ ആ
ലക്ഷയ്ങ്ങീള സഺമ്പത്ത഻ക ലക്ഷയ്ങ്ങളഺയ഻ പര഻വര്ത്തനും ീചയാറുകയഽും ആ വയക്ത഻യഽീട
സഺമ്പത്ത഻കും ൂകകഺരയും ീചയ്ക്ത് ലക്ഷയ്ന്ദ്പഺപ്ത഻ ൂകവര഻ക്കഺന് സഹഺയ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുക.

ii.

സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണീമന്ഺല്
ഒരഺള്ക്ക്ക്
തീന്റ
ജ഼വ഻തത്ത഻ീല
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തവഽും
അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തവഽമഺയ
ആവശയങ്ങീള
ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ
രാപുരഖയഽണ്ടഺക്കഽന്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്. ഒരഺളുീട ആീകയഽള വ സമ്പത്ത് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക, ഭഺവ഻ീല സഺമ്പത്ത഻ക
ആവശയങ്ങീളപ്പറ്റ഻ വ഻ലയ഻രഽത്തഽക, അനഽുയഺജയമഺയ഻ സണ്പഺദയങ്ങള് ൂകകഺരയും
ീചയ്ക്ത് ഈ ആവശയങ്ങീള എങ്ങീന ുനര഻ടഺീമന്് വ഻ശകലനും ീചയാറുക, എന്഻വയഺണ്
ഇത഻ല് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.
ഒരഺളുീട ലക്ഷയ്ന്ദ്പഺപ്ത഻ അഥവഺ ആന്ദ്ഗഹങ്ങള് ന഻റുവറ്റുന്ത഻നഺയ഻ ൂകീകഺള വുന്
നടപട഻ന്ദ്കമമഺണ് സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും.

iii.
iv.

സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും ഒരഺളുീട ന഻ലവ഻ലഽള വതഽും ഭഺവ഻യ഻ീലയഽും ആവശയങ്ങള്, ഒരഺളുീട
വയക്ത഻ഗത റ഻ക് ീന്ദ്പഺൂഫല്, വരഽമഺനും എന്഻വ കണക്ക഻ീലടഽത്ത് ഈ മഽന്കാട്ട഻
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ആവശയങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ രാപുരഖ തയാറഺറഺക്കഽും.

ഒരഺളുീട ജ഼വ഻തും ഉത്കണ്ഠകള഻ലലഺീത മഽുന്ഺട്ട് ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്ത഻ല് ന഻ര്ണഺയകമഺയ
പകഺണ് സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും വഹ഻ക്കഽന്ത്. ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്േമഽള വ ആസാന്ദ്തണും ന഻ങ്ങളുീട
തഺത്പരയങ്ങീള സുംരക്ഷ഻ചാണ് പട഻പട഻യഺയ഻ ന഻ങ്ങളുീട വ഻വ഻ധ ലക്ഷയ്ങ്ങ ള് ന഻റുവറ്റഺന്
സഹഺയ഻ക്കഽും.
ച഻ത്തം ഇന1 ഇന: ഇനലക്ഷ ങ്ങളുീട വ഻വ഻ധ ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങള്

ഹിസവകഺ
ല ഇന
ലക്ഷ ങ്ങൾ ഇന

ദ഼ര്ഘകഺ
ല ഇന
ലക്ഷ ങ്ങ
ൾ ഇന
ലക്ഷ ങ്ങ
ളുീട ഇന
വ഻വ഻ധ ഇന
വ഻ഭഺഗ
ങ്ങൾ
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മധ മകഺല ഇന
ലക്ഷ ങ്ങൾ ഇന

i.

ഈ ലക്ഷയ്ങ്ങള് ഹിസവകഺലമഺകഺം: ഇന എല്ത്സ഻ഡ഻ ട഻വ഻ വഺങ്ങഽന്ത് അഥവഺ
കഽടഽുംബവഽമഺയ഻ ഉലലഺസയഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് ുപഺകഽക

ഇത് മധ മകഺല ലക്ഷയ്ങ്ങളഺകഺും: വ഼ട് വഺങ്ങഽക അഥവഺ വ഻ുദശത്ത്
ഉലലഺസയഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് ുപഺകഽക
iii. ദ഼ര്ഘകഺല ലക്ഷയ്ങ്ങള഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്വ: മക്കളുീട വ഻ദയഺഭയഺസും അഥവഺ കലയഺണും
അഥവഺ റ഻ട്ടയര്ീമന്റ഻ന് ുശഷമഽള വ കരഽതല്.
ii.

2. ഒരഽ ഇനവ ക്ത഻യഽീട ഇനജ്഼വ഻തചത്കം
വ഻ലയും ുഷയ്ക്പയര് പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട് ുലഺകീമഺരഽ ുസ്റ്റജഺീണന്്. ഒരഽ വയക്ത഻ ജന഻ക്കഽന്ത്
മഽതല് മര഻ക്കഽന്ത് വീര, അയഺള്ൽ അവൽ ജ഼വ഻തത്ത഻ീല വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങള഻ലാീട
കടന്ഽുപഺകഽന്ഽണ്ട്, ഈ കഺലഘട്ടത്ത഻ല് വ഻വ഻ധ ുറഺളുകള് ീചുയാറണ്ടതഺയ഻ വരഽന്ഽ –
വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻, സണ്പഺദകന്, പകഺള഻, രക്ഷകര്ത്തഺവ്, ദഺതഺവ്, ഒഴ഻ഞ്ഞ കാട്ട഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്വന്,
ഒടഽവ഻ലഺയ഻ റ഻ട്ടയര്ീമന്റ് കഺലവഽും.
ഈ ഘട്ടങ്ങള് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് രാപരഖയ഻ല് ച഻ന്ദ്ത഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ച഻ത്തം ഇന2 ഇന: ഇനസഺമ്പത്ത഻ക ഇനജ്഼വ഻ത ഇനചത്കം

സന്പഺദ ം
ഉപുഭഺഗം

ജ്഼വ഻തം, ഇനമരണം, അസഽഖം ഇന– 3 ഇനഅവസ്ഥകൾ ഇന
വരഽമഺനം

[വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻] [സണ്പഺദകൽ] [പകഺള഻] [രക്ഷകര്ത്തഺവ്] [ദഺതഺവ്] [ഒഴ഻ഞ്ഞ കാട്ട഻ൽ ജ഼വ഻ക്കഽന്വൽ] [ഒടഽവ഻ലഺയ഻ റ഻ട്ടയര്ീമന്റ്
കഺലും]

ജ്഼വ഻തഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളും ഇനത്പഺധഺന ങ്ങളും
a) വ഻ദ ഺര്ഥ഻ ഇന (20-25 ഇന വയസ്ഡ ഇന വീര): ഇന ഒരഽ ഇന  ഇന വയക്ത഻ തീന്റ വ഻ജ്ഞഺനവഽും
കഴ഻വഽകളുും വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ചാണ് കഺരയക്ഷതയഽള വ ഒരഽ ീപിരനഺകഺന് തയാറഺീറടഽക്കഽന്
കഺലഘട്ടും.
ഒരഺളുീട
മഺനഽഷ഻കമാലയും
ഉയര്ത്തഽന്ത഻നഺണ്
ന്ദ്പഺധഺനയും
കല്ത്പ്പ഻ക്കഽന്ത്.
ഒരഺളുീട
വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻ന്
പണും
ആവശയമഺണ്,
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, മഽന്ഷന഻രയ഻ലഽള വ മഺുനമെീമന്റ് സ്ഥഺപനത്ത഻ല് എുംബ഻എ
പഠ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഉയര്ന് ഫ഼സ് നല്ത്കഽന്ത഻ന്.
b) സന്പഺദകന് ഇന (25 ഇന വയസ്സഇ ഇന മഽതല്): ഇന ഈ കഺലഘട്ടത്ത഻ലഺണ് ഒരഺള് ുജഺല഻
കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽകയഽും അവരഽീട സവന്ത്ും ീചലവ഻നഽള വ പണും ഉണ്ടഺക്കഽകയഽും
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കഽറചാണ് പണും മ഻ചാണും പ഻ട഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ത്. ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഈ
കഺലഘട്ടത്ത഻ല് കഽടഽുംബ ന്ദ്പഺരഺബ്ദങ്ങളുണ്ടഺകഽും ആയത഻നഺല് ഭഺവ഻യ഻ുലക്കഽള വ
മഽന്ഷകരഽതല് എന് ന഻ലയ഻ല് പണും സണ്പഺദ഻ക്കഽകയഽും വ഻വ഻ധ പദ്ധത഻കള഻ല്
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, മള്ക്ട്ട഻നഺഷണല് കമ്പന഻യ഻ല്
ുജഺല഻യഽള വ ഒരഽ ീചറഽപ്പക്കഺരന് ീഹിസ഻ുംഗ് ുലഺീണടഽത്ത് വ഼ട് വഺങ്ങഽും.
c) പങ്കഺള഻ ഇന(്കുദശം ഇന28 ഇനമഽതല് ഇന35 ഇനവയസ്സഇ ഇനവീര): ഇന ഇന ഈ ഘട്ടത്ത഻ലഺണ്
ഒരഺള് വ഻വഺഹും കഴ഻ക്കഽകയഽും അയഺള്ക്ക്ക് സവന്ത്മഺയ഻ കഽടഽുംബും ഉണ്ടഺകഽകയഽും
ീചയാറുന്ത്.
ഈ
ഘട്ടത്ത഻ല്
കഽടഽുംബും
ഉണ്ടഺക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട്
ഉത്കണ്ഠകാടഽകയഽും ച഻ല ബഺദ്ധയതകള് ഉണ്ടഺകഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ- സവന്ത്മഺയ വ഼ട്,
കഺറ്, വ഼ട്ടുപകരണങ്ങള്, കഽട്ട഻കളുീട ഭഺവ഻, തഽടങ്ങ഻യവ.
d) രക്ഷകര്ത്തഺവ് ഇന (്കുദശം ഇന 28 ഇന മഽതല് ഇന 35 ഇന വയസ്സഇ ഇന വീര): ഇന  ഇന ഈ
ഘട്ടത്ത഻ലഺണ് ന഻ങ്ങള ഒുന്ഺ അത഻ല് കാടഽതുലഺ കഽട്ട഻കളുീട അഛുനഺ അമ്മുയഺ
ആകഽന്ത്.
ഈ
കഺലഘട്ടത്ത഻ലഺണ്
അവരഽീട
ആുരഺഗയീത്തയഽും
വ഻ദയഺഭയഺസീത്തയഽും (അവീര നലല ക്കാള഻ല് ുചര്ക്കഽക, തഽടങ്ങ഻യവ) പറ്റ഻
ഒരഺള്ക്ക്ക് ആശകയഽണ്ടഽകഽന്ത്.
e) ദഺതഺവ്(്കുദശം ഇന 35 ഇന മഽതല് ഇന 55 ഇന വയസ്സഇ ഇന വീര): ഇന  ഇന ഈ ഘട്ടത്ത഻ല്
ന഻ങ്ങളുീട കഽട്ട഻കള് വളര്ന്് ീകിമഺരഺവസ്ഥയ഻ല് എത്തഽകയഽും, ആതഺയത് വല഻യ
േഺസിന഻ലഽും ുകഺീളജ഻ലഽും എത്തഽന് സക഼ര്ണഺവസ്ഥ. ജ഼വ഻ത ീവലലുവ഻ള഻കീള
ുനര഻ടഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ ീന്ദ്പഺഫഷണല്-സഺുകത഻ക വ഻ദയഺഭയഺസും കഽട്ട഻കള്ക്ക്ക്
നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ
ഉയര്ന്
ീചലവ഻ീനപ്പറ്റ഻
ഒരഺള്
നറ്റവഽും
കാടഽതൽ
ഉത്കണ്ഠീപ്പടഽന്ത് ഈ കഺലഘട്ടത്ത഻ലഺണ്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, 5 വര്ഷും
ൂദര്ഷയമഽള വ ീമഡ഻ക്കല് ുകഺഴ്സ഻ന് ീചലവഺകഽന് തഽക. മ഻ക്ക ഇന്ത്യന്
കഽടഽുംബങ്ങള഻ലഽും
ീപകഽട്ട഻കളുീട
വ഻വഺഹും
നടത്തഽന്തഽും
ഈ
കഺലഘട്ടത്ത഻ലഺണ്. ഇന്ത്യയ഻ീല കഽടഽുംബങ്ങള഻ല് ീപകഽട്ട഻കീള വ഻വഺഹും കഴ഻ചാണ്
അയ്ക്ക്കഽന്ത് വളീര സക഼ര്ണമഺയ സഺമ്പത്ത഻ക ീചലവഽണ്ടഺക്കഽന് ഒരഽ
സുംഗത഻യഺണ്. ഇന്് ഇന്ത്യ഻യ഻ീല മ഻ക്ക കഽടഽുംബങ്ങളുും പണും സണ്പഺദ഻ക്കഽന്ത്
കഽട്ട഻കളുീട വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻നഽും വ഻വഺഹും നടത്തഽക എന് ലക്ഷയ്ും വചാണുീകഺണ്ട്
മഺന്ദ്തമഺണ്.
f) ഒഴ഻ു ഇന കാട്ട്യൂട്ട്഻ീല ഇന തഺമസെഺരന് ഇന ഇന (്കുദശം ഇന 55 ഇന മഽതല് ഇന 65 ഇന
വയസ്സഇ ഇന വീര): ഇന  ഇന
ഒഴ഻ഞ്ഞ കാട്ട഻ീല തഺമസക്കഺരന് എന്ത് ീകഺണ്ട്
ഉുദശ഻ക്കഽന്ത് മക്കീളലലഺും കാട് വ഻ട്ട് പറന്് ുപഺയത഻നഽുശഷും കാട് കഺല഻യഺകഽന്
അവസ്ഥ. ഈ കഺലഘട്ടത്ത഻ല് മക്കള് വ഻വഺഹ഻തരഺകഽകയഽും ച഻ലര് ുജഺല഻
സുംബധപ്മഺയ഻ മഺതഺപ഻തഺക്കീള വ഻ട്ട് ദാീര സ്ഥലുത്തയ്ക്ക്ക് ുപഺകഽന്ത്. ഈ
ഘട്ടത്ത഻ീലത്തഽണ്ുപഺുഴക്കഽും തീന്റ ബഺദ്ധയതകീളലലഺും (ീഹിസ഻ുംഗ് ുലഺണഽും മറ്റ്
കടങ്ങളുും) ത഼ര്ത്ത് റ഻ട്ടയര്ീമന്റ഻നഽള വ ഫണ്ട് ഉണ്ടഺക്ക഻ ീവയ്ക്ക്കഽന്ത്. ഈ
കഺലഘട്ടത്ത഻ലഺണ് രക്തസമ്മര്ദും, ന്ദ്പുമഹും ുപഺലഽള വ അസഽഖങ്ങള് ബഺധ഻ക്കഽകയഽും
ഒരഺളുീട
ജ഼വ഻ീത്ത
കഺര്ന്്
ത഻ന്ഺന്
തഽടങ്ങഽകയഽും
ീചയാറുന്ത്.
ആുരഺഗയസുംരക്ഷണത്ത഻ന് നറ്റവഽും ന്ദ്പഺധഺനയും ുവണ്ട഻വരഽന്ത഻നഺല് സഺമ്പത്ത഻ക
സവഺതന്ദ്ന്ത്വഽും വരഽമഺന സഽരക്ഷയഽും ഈ കഺലഘട്ടത്ത഻ല് അന഻വഺരയമഺണ്.
g) റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമെഇ ഇന - ഇന  ഇന അത്ല഻മ ഇന വര്ഷങ്ങള് ഇന (60 ഇന വയസ്സും ഇന അത഻ന് ഇന
മഽകള഻ല്): ഇന ഈ
കഺലയളവ഻ല്
ഒരഺള്
ുജഺല഻യ഻ല്
വ഻രമ഻ക്കഽകയഽും
ജ഼വ഻തീചലവഽകീള ുനര഻ടഽന്ത഻ന് സഺമ്പദയീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ത്.
ഇവ഻ീട മര഻ക്കഽന്തഽവീരയഽള വ അയഺളുീടയഽും അയഺളുീട പകഺള഻യഽീടയഽും
ൂദനുംദ഻ന ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഺണ് ന്ദ്പഺധഺനയും നല്ത്കഽന്ത്. ഇവ഻ീട നറ്റവഽും
ഗഽരഽതരമഺയ഻
ബഺധ഻ക്കഽന്
ന്ദ്പം  നങ്ങളഺണ്
ആുരഺഗയന്ദ്പം  നങ്ങള്,
113

വരഽമഺനീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ
അന഻ശ്ച഻തതവും,
ഒറ്റീപ്പടല്
എന്഻വ.
അവധ഻
ആുഘഺഷ഻ക്കഺന് ുപഺകഽക, ത഼ര്ത്ഥഺടനത്ത഻ന് ുപഺകഽക, തഽടങ്ങ഻യ ജ഼വ഻തും
സുന്ത്ഺഷകരമഺക്കഺന് ഈ കഺലഘട്ടത്ത഻ല് ീചയാറഺന് ഒരഺള് ആന്ദ്ഗഹ഻ചാണ഻രഽന്
കഺരയങ്ങള് ുപഺലഽും ഒരഽപുക്ഷ സഺധ഻ീചാണന്് വര഻കയ഻ലല. ന്ദ്പം  നീമീന്ത്ന്ഺല് ഈ
വര്ഷങ്ങള഻ീലലലഺും മഽുന്ഺട്ട് ുപഺകഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ കരഽതല്പ്ധനും ഇത഻ീനഺീക്ക
പരയഺപ്തമഺുണഺ എന്തഺണ്.

മഽകള഻ല് ചര്ചാണ ീചയ്ക്തതഽുപഺീല ധനപരമഺയ ചന്ദ്കത്ത഻നഽും മാന്് ഘട്ടങ്ങളഺണഽള വത്.
പഠനഘട്ട്യൂട്ട്ം

ആദയുത്തത് ുജഺല഻യ്ക്ക്ക് മഽന്ഷപഽള വ ഘട്ടമഺണ് ആതഺത് വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻
എന് ന഻ലയ഻ലഽള വത്. ഒരഽ ഉത്തരും ീപിരന് എന് ന഻ലയ഻ല്
ചഽമതലകള് നീറ്റടഽക്കഽന്ത഻ന് തയാറഺീറടഽക്കതഺണ് ഈ ഘട്ടും.
ഒരഺളുീട കഴ഻വ് വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും മഺനഽഷ഻ക ഗഽണങ്ങള്
വഺര്ീത്തടഽക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ത഻നഺണ് ഈ ഘട്ടത്ത഻ല് ന്ദ്പഺധഺനയും
ുജ്ഺല഻ീചയ്യു് ഇന ഈ ഘട്ടും ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത് 18-നഽ 25 വയസിന഻നഽും ഇടയ഻ലഺണ്, ഇത്
നകുദശും 35-40 വര്ഷങ്ങള് വീര ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽും. ഈ കഺലയളവ഻ല്
ഘട്ട്യൂട്ട്ം
ഒരഽ വയക്ത഻ തീന്റ ീചലവ഻ന് ആവശയമഽള വത഻ീനക്കഺളുും അധ഻കും
പണും സമ്പദ഻ക്കഽകയഽും അത് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഺന് തഽടങ്ങഽകയഽും ീചയാറുും.
ഈ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല് ഒരഽ വയക്ത഻ ുജഺല഻യ഻ല്പ്ന഻ന്ഽും വ഻രമ഻ചാണു
റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമെഇ ഇന
കഴ഻യഽണ്ുപഺള്
അയഺളുീട
ഭഺവ഻യ഻ീല
ീചലവഽകള്
ഘട്ട്യൂട്ട്ം
ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ പണവഽും ആത഻യഽും സണ്പഺദ഻ക്കഽും.
3. എത്ല഻നഺണ് ഇന
ഒരഺള് ഇന
പണം ഇന
സന്പഺദ഻െഽകയഽം ഇന
സഺമ്പത്ത഻ക ഇനഉ പ്ങ്ങള് ഇനവഺങ്ങഽകയഽം ഇനീചയ്യു് ?

വ഻വ഻ധ ഇന

ഇത഻ീന്റ കഺരണീമീന്ത്നഺല് ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ജ഼വ഻തഘട്ടത്ത഻ല് അവന്ൽ അവള് വ഻വ഻ധ
ുവഷങ്ങള് ീചയാറുണ്ുപഺള്, അവരഽീട വ഻വ഻ധ ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻ പണും ആവശയമഺയ഻
വരഽും
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയക്ത഻ വ഻വഺഹ഻തനഺയത഻നഽുശഷും സവന്ത്മഺയ഻ ഒരഽ കഽടഽുംബും ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺള്, അവന്
സവന്ത്മഺയ഻ ഒരഽ വ഼ട് ആവശയമഺയ഻ വരഽും. കഽട്ട഻കള് വളരഽണ്ുപഺള് അവരഽീട വ഻ദയഺഭയഺസ
ീചലവഽകള്ക്ക് പണും ആവശയമഺണ്. മദ്ധയവയക്കരഺകഽന്തഽവീര നലലുപഺീല ജ഼വ഻തും
മഽുന്ഺുട്ടഺ ീകഺണ്ടഽുപഺയ഻ീക്കഺണ്ട഻രഽന് ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മറ്റുള വവീര ആന്ദ്ശയ഻ക്കഺീതയഽും
മക്കള്ക്ക് ഒരഽ ബഺദ്ധയതയഺകഺീതയഽും സവന്ത്ും ആുരഺഗയന്ദ്പം  നങ്ങളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
ീചലവഽകളുും
റ഻ട്ടയര്ീമന്റ഻നഽുശഷമഽള വ
ീചലവഽകള്ക്കഺയ഻
പണും
കരഽത഻
ീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ഉത്കണ്ഠ ുതഺന്഻ തഽടങ്ങഽും. സവതഺന്ദ്ന്ത്ുത്തഺടഽും ആംതൃഺഭ഻മഺനുത്തഺടഽും
കാട഻ ജ഼വ഻ക്കഽന്തഺണ് ന്ദ്പഺധഺനയും.
രണ്ട് ത഼രഽമഺനങ്ങളുീട സമനവയ രാപമഺണ് സണ്പഺദയും
i. ഉപുഭഺഗം ഇന
ന഼ട്ട്യൂട്ട്഻ീവയ്െഽക:
ഉപുഭഺഗത്ത഻നഺയ഻ പണും വ഼ത഻ക്കഽക.

ഇുപ്പഺഴീത്തയഽും

ഭഺവ഻യ഻ീലയഽും

ii. ീപീട്ട്യൂട്ട്്ഇ ഇനപണമഺയ഻ ഇനമഺറ്റഺന് ഇനകഴ഻യഽക ഇന ഇനീരഺക്കും പണമഺയ഻ മഺറ്റഺന് സഺദ്ധയത
കഽറഞ്ഞത് വ഻ന഻മയും ീചയാറുക വഴ഻. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ീരഺക്കും പണമഺയ഻ മഺറ്റഺന്
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സഺദ്ധയത കഽറഞ്ഞത ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻നഺയ഻
പണും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങഽന്ത഻ീന പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്.

വ഻ന഻മയും

ീചയാറുന്ഽ

എന്തഺണ്

സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണത്ത഻ല്
രണ്ട്
തരത്ത഻ലഽമഽള വ
ത഼രഽമഺനങ്ങളുണ്ട്.
ഒരഺള്
ഭഺവ഻യ഻ലഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന് വ഻വ഻ധ ആവശയങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ വ഻വ഻ധ പദ്ധത഻കള഻ല്
വളീര നന്ഺയ഻ ആസാന്ദ്തണും ീചയ്ക്തഽുവണും പണും ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഺന്.
അനഽുയഺജയമഺയ പദ്ധത഻കീളപറ്റ഻യഽും ആവശയങ്ങീളപ്പറ഻യഽും മനസിന഻ലഺക്കഺന്, മഽകള഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട വ഻വ഻ധ ജ഼വ഻ത ഘട്ടങ്ങള് സാക്ഷ്മമഺയ഻ ുനഺുക്കണ്ടത്
വളീര അതയഺവശയമഺണ്.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ജ്഼വ഻തഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങള്
ബഺല ഘട്ട്യൂട്ട്ം
ീയൌവ്വന ഇന
അവ഻വഺഹ഻ത ഇന
ഘട്ട്യൂട്ട്ം
ീയൌവ്വന ഇന
വ഻വഺഹ഻ത ഇന
ഘട്ട്യൂട്ട്ം
ീചറ഻യ ഇന
കഽട്ട്യൂട്ട്഻കുളഺടഽകാ
ട഻യ ഇനവ഻വഺഹ഻ത ഇന
ഘട്ട്യൂട്ട്ം
മഽത഻ര്് ഇന
കഽട്ട്യൂട്ട്഻കുളഺടഽകാ
ട഻യ ഇനവ഻വഺഹ഻ത ഇന
ഘട്ട്യൂട്ട്ം
കഽടഽംബമഺയത഻
നഽുശഷം⁄ ഇന
റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമെ഻ന് ഇന
മഽന്പഽള്ള ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമെഇ ഇന
ഘട്ട്യൂട്ട്ം

വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ ആയ഻ര഻ക്കഽന് സമയും
ഒരഺള്
പണും
ഉണ്ടഺക്കഺന്
തഽടങ്ങഽന്
അവ഻വഺഹ഻തന്

സമയും

പുക്ഷ

ഒരഽ ജ഼വ഻തപകഺള഻ ഉണ്ടഺകഽന് സമയും

ഒരഺള് രക്ഷകര്ത്തഺവ് ആകഽന് സമയും

വളര്ന്്
വരഽന്
കഽട്ട഻കളുീട
വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻നഽും
ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഽും പണും മഽടുക്കണ്ട സമയും

മറ്റ്

മക്കള് വളരഽകയഽും സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ഻ പക്ഷ഻കള് കാട് വ഻ട്ട് ുപഺകഽന്ത്
ുപഺീല വ഼ട് വ഻ട്ട് ുപഺകഽന് സമയും.

ഒരഺള് തീന്റ ജ഼വ഻തത്ത഻ീന്റ അന്ത്഻മ കഺലഘട്ടത്ത഻ലാീട കടന്്
ുപഺകഽന് സമയും. പണും സണ്പഺദ഻ചാണു വചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
മറ്റുള വവീര
ആന്ദ്ശയ഻ക്കഺീത
ആംതൃഺഭ഻മഺനുത്തഺടഽകാട഻ തീന്റ സണ്പഺദയും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ഈ
കഺലഘട്ടത്ത഻ീല
ആവശയങ്ങീള
ുനര഻ടഺും.
പണും
കരഽത഻
ീവയ്ക്ക്കഺത്ത
ഒരഽ
വയക്ത഻
മറ്റുള വവീര
ആന്ദ്ശയ഻ചാണ്
അഗത഻യഺയ഻ട്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും ജ഼വ഻ുക്കണ്ട഻ വര഻ക.
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4. ീവുവ്വീറ ഇനുവശ ങ്ങള്
മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ജ഼വ഻തചാണന്ദ്കും ുനഺക്കഽകയഺീണക഻ല്, മാന്് തരത്ത഻ലഽള വ
ആവശയങ്ങളഺണ് ഉണ്ടഺകഺറഽള വീതന്് നമഽക്ക് കഺണഺും. ഇത് മാന്് തരത്ത഻ലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക
ഉത്പന്ങ്ങളുീട ന഻ര്മ്മഺണത്ത഻ന് കഺരണമഺയ഻.
a) ഭഺവ഻യ഻ീല ഇനഇടപഺടഽകള് ഇനത്പഺപ്തമഺെഽക
ജ഼വ഻തചന്ദ്കത്ത഻ീല വ഻വ഻ധ കഺലഘട്ടങ്ങള഻ല് ഉയര്ന്് വുന്ക്കഺവഽന് ഒരഽകാട്ടും
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത
ീചലവഽകീള ുനര഻ടഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ ഫണ്ടഽകള഻ല് ന഻ന്ഺണ്
ആവശയങ്ങളുീട ആദയീത്ത ീസറ്റ് ഉടീലടഽക്കഽന്ത്.
i.

ത്പുത ക ഇന ഇടപഺടഽമഺയ഻ ഇന ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന ുവശ ങ്ങള്: പണത്ത഻ീന്റ
ആവശയും വളീരുയീറ ുവണ്ട഻ വരഽന് ജ഼വ഻തത്ത഻ീല ന്ദ്പുതയക സരര്ഭും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, മക്കളുീട വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻ന് അഥവഺ വ഻വഺഹത്ത഻നഺയ഻ പണും
മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗും; വ഼ട് അഥവഺ വ഼ട്ടുപകരണങ്ങള് വഺങ്ങഽന്ത്.

ii. ീപഺതഽ ഇന ഇടപഺടഽമഺയ഻ ഇന ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന ുവശ ങ്ങള്: ഇന ഇുപ്പഺഴീത്ത
ഉപുഭഺഗത്ത഻ല്
ന഻ന്ഽും
ന്ദ്പുതയക
ആവശയത്ത഻ീനന്്
ഒന്ഽമലലഺീത
കരഽത഻ീവയ്ക്ക്കഽന് തഽക. ഇത഻ീന ‘ഭഺവ഻യ഻ുലക്കഽള വ കരഽതല്’ എന്ഺണ്
പറയഽന്ത്.
b) അത ഺഹ഻തങ്ങീള ഇനുനര഻ടഽക
അതയഺഹ഻തങ്ങീളന്ഺല് വല഻യ തഽക ആവശയമഺയ഻ വരഽന് അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ജ഼വ഻ത
സരര്ഭങ്ങളഺണ്, ഇുപ്പഺഴീത്ത വരഽമഺനും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് അത഻ീന ുനര഻ടഺന് കഴ഻യ഻ലല,
ആയത഻നഺല് ഇത഻നഽും മഽന്ഷകാറഺയ഻ ഫണ്ട് കരഽത഻ ീവയ്ക്ക്കണും. മരണും, ൂവകലയും,
ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ തഽടങ്ങ഻യ ഇത്തരും ച഻ല സരര്ഭങ്ങള് വരഽമഺനും നഷ്ടമഺകഽന്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽും. അഗ്ന഻ബഺധുപഺലഽള വവ ഒരഺളുീട സമ്പത്ത് നശ഻പ്പ഻ക്കഽും. ഇത്തരും ആവശയങ്ങീള
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ുനര഻ടഺും. മീറ്റഺരഽവ഻ധത്ത഻ല് ഒരഺള്ക്ക്ക് തീന്റ കരഽതല്പ്ധനും
ഇത്തരും അതയഺഹ഻തങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഺും.
c) സമ്പത്തഇ ഇനസംഭര഻െഽക
എലലഺ സണ്പഺദയങ്ങളുും ന഻ുക്ഷപങ്ങളുും സമ്പത്ത് ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻ുലക്കഺണ് നയ഻ക്കഽന്ത്.
നമ്മള് സുംഭര഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ ലക്ഷയ്ീത്തപ്പറ്റ഻ സുംസഺര഻ക്കഽണ്ുപഺള് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഺനഽള വ
ഒരഺളുീട തഺത്പരയും ന്ദ്പധഺനമഺയഽും വ഻പണ഻യ഻ീല അനഽകാലസഺഹചരയും മഽതീലടഽത്ത്
പണും സണ്പഺദ഻ക്കഽക എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീടയഺണ്. മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ല് പറഞ്ഞഺല്,
സമ്പത്ത് വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽക എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീടയഺണ്
ഒരഺള്
സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ത്.
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഉയര്ന് ലഺഭും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ച഻ല റ഻ക് എടഽക്കഺന് ആളുകള്
തയാറഺറഺകഽന്ത഻നഺല് ഈ ലക്ഷയ്ീത്ത ന഻ദ്ധരദ്ധമഺയ ലക്ഷയ്ും എന്ഽും പറയഽും. ഉയര്ന്
ലഺഭും ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഒരഺളുീട സമ്പത്ത് വളീര ീപീട്ടന്് തീന് വളരഽന്ഽ എന്
കഺരണത്തഺലഺണ്. സഺമ്പത്ത് വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് തഺത്പരയത്ത഻ന് കഺരണും ഇത് ഒരഺളുീട
സവഺതന്ദ്ന്ത്യവഽും ശിുംഖലവഽും സവഺധ഼നവഽും അധ഻കഺരവഽും വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺലഺണ്.
5. സഺമ്പത്ത഻ക ഇനഉ

പ്ങ്ങള്

മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ഻ ധനകഺരയവ഻പണ഻യ഻ല് മാന്്
തരത്ത഻ലഽള വ ഉത്പന്ങ്ങളുണ്ട്.
ഇടപഺടഽമഺയ഻ ഇന

ബഺക് ന഻ുക്ഷപങ്ങളുും മറ്റ് സഺമ്പത്ത഻ക പദ്ധത഻കളുും പണത്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
സമയത്ത്
ീരഺീക്കമഺയ഻
എടഽത്ത്
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ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന
ഉ പ്ങ്ങള്
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ുപഺലഽള്ള ഇന
അത ഺഹ഻തങ്ങളു
മഺയ഻ ഇന ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന
ഉ പ്ങ്ങള്
സമ്പത്തഇ ഇന
വര്ത്റ഻പ്പ഻െഽ് ഇന
ഉ പ്ങ്ങള്

ഉപുയഺഗ഻ക്കഺവഽന്തഺണ്
ഇത് അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ സുംഭവങ്ങൽ മാലമഽണ്ടഺകഺവഽന് വന്
നഷ്ടങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽും

ീഷയറഽകളുും ഉയര്ന് വരഽമഺനമഽള വ ുബഺണ്ടഽകളുും അഥവഺ
റ഻യല് എുസ്റ്ററ്റ് ഇത്തരും ഉത്പന്ങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണമഺണ്.
ഇവ഻ീട
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത്
കാടഽതല്
പണും
സണ്പഺദ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്.

ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീപഺതഽുവഺ മഽകള഻ല് ന്ദ്പത഻പഺദ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുപഺലഽള വ എലലഺ
ആവശയങ്ങളുും ഉണ്ടഺകഽും, ആയത഻നഺല് മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് മാന്് ഉത്പന്ങ്ങളുും
ആവശയമഺണ്. ഒരഽ കവചത്ത഻നഽള വ഻ല് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്ഺണ്
ഒരഺള് പറയഽക:
i. സണ്പഺദ഻ുക്കണ്ട ആവശയും – പണത്ത഻ീന്റ ആവശയത്ത഻ന്
ii. ഇന്ഷഷവര് ീചുയാറണ്ട ആവശയും – അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ സുംഭവവ഻കഺസങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര
iii. ന഻ുക്ഷപ഻ുക്കണ്ട ആവശയും – സമ്പത്ത് ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻ന്
6. റ഻സ്ഡക ഇനീത്പഺൂൈലഽം ഇനന഻ുക്ഷപങ്ങളും
ഒരഽ വയക്ത഻ ജ഼വ഻തചന്ദ്കത്ത഻ീല വ഻വ഻ധ ഘടങ്ങള഻ലാീട കടന്ഽ ുപഺകഽന്തഺയ഻ നമ്മള്
മനസിന഻ലഺക്ക഻, അതഺയത് വരഽമഺനമഽള വ ീചറഽപ്പക്കഺരന഻ല് തഽടങ്ങ഻ ഒരഺളുീട അന്ത്഻മജ഼വ഻തും
വീരയഽള വ കഺലഘട്ടീത്തപ്പറ്റ഻, ഈ കഺലഘട്ടങ്ങള഻ല് റ഻ക് ീന്ദ്പഺൂഫലഽും റ഻ക്
എടഽക്കഽന്ത഻ുനഺടഽള വ മുനഺഭഺവവഽും മഺറ഻മറ഻യഽും.
ഒരഺൽ ീചറഽപ്പമഺയ഻ര഻ക്കഽണ്ുപഺള് അയഺളുീട മഽന്഻ല് ഒരഽപഺട് സമയും ഉണ്ടഺകഽും
എന്഻രഽന്ഺല്പ്ുപഺലഽും ീപീട്ടന്് പണമഽണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ആര്ത്ത഻ മാലും അവന്
റ഻കഽകീളടഽക്കഺന് തയാറഺറഺകഽും. വര്ഷങ്ങള് കടന്ഽുപഺകഽണ്ുപഺള് അവര്ക്ക് കാടഽതല്
മഽന്ഷകരഽതലഽകള് ഉണ്ടഺകഽകയഽും ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ കാടഽതല് ന്ദ്ശദ്ധഺലഽക്കളഺകഽകയഽും
ീചയാറുും, ഇുപ്പഺഴീത്ത ലക്ഷയ്ും ഒരഺളുീട ന഻ുക്ഷപങ്ങള് സഽരക്ഷ഻തവഽും ഉറപ്പുള വതഽമഺക്കഽക
എന്തഺണ്.
അവസഺനമഺയ഻, ഒരഺള് വ഻രമ഻ക്കഽന് സമയുത്തഺട് അടഽക്കഽണ്ുപഺള്, അവര് കഽറചാണ്
യഺഥഺസ്ഥ഻ത഻കരഺയ഻ മഺറഽും. ഇുപ്പഺഴീത്ത ലക്ഷയ്ും വ഻രമ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ വര്ഷങ്ങള഻ള്
ജ഼വ഻തീചാണലവഽകീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ തഽക സമഺഹര഻ക്കഽക എന്തഺണ്. ച഻ലര് മക്കളുീട
ുപര഻ല് ഒസയത്ത് തയാറഺറഺക്കഽും, ച഻ലൽ സന്ദ്ധന്ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ന് സുംഭഺവന നല്ത്കഽും.
റ഻സ്ഡക ഇന ീത്പഺൂൈല് ഇന അനഽസര഻ച്ചഇ ഇന ഒരഺളുീട ഇന ന഻ുക്ഷപ ഇന ൂശല഻യ്െഽം ഇന
വ ത ഺസമഽണ്ടഺകഽം. അത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
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ച഻ത്തം ഇന3: ഇനറ഻സ്ഡക ഇനീത്പഺൂൈലഽം ഇനന഻ുക്ഷപൂശല഻യഽം

റ഻ക് ീന്ദ്പഺൂഫൽ

ന഻ുക്ഷപൂശല഻

ആര്ത്ത഻

സംഭര
ണം

അഭ഻വി
ത്ത഻

ഉറപ്പഺെ
ല്

സഽരക്ഷ഻
തം

ീചലവഺെഽ
ക

കരഽത
ല്

സംഭഺവന ഇന
ീചയ്യുക

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഉണ്ടഺകഽന് സുംഭവവ഻കഺസങ്ങീള
ുനര഻ടഽന്ത഻ന് ന഻ങ്ങള് ശഽപഺര്ശ ീചയാറുക?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
II. ബഺക഻ീല സ്ഥ഻രന഻ുക്ഷപും ുപഺലഽള വ ഉത്പന്ങ്ങള്
III. ഓഹര഻കള്
IV. കടപന്ദ്തങ്ങള്
B. സഺമ്പത്ത഻കഺസാത്തണത്ത഻ീെ ഇനപങ്കഇ
7. സഺമ്പത്ത഻കഺസാത്തണം
ീേയ഻ന്റ഻ന് ഇുപ്പഺഴഽും ഭഺവ഻യ഻ലഽും ഉണ്ടഺുയക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ ആവശയങ്ങീള
ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്േും കണക്ക഻ീലടഽത്ത് അത് മാലയന഻ര്ണയത്ത഻ന് വ഻ുധയമഺക്ക഻ ആ വയക്ത഻യഽീട
റ഻ക് ീന്ദ്പഺൂഫലഽും വരഽമഺനവഽും വ഻ലയ഻രഽത്ത഻, അനഽുയഺജയമഺയ സഺമ്പത്ത഻ക
ഉത്പന്ങ്ങള് ശഽപഺര്ശ ീചയ്ക്ത് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തുമഺ അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തുമഺ ആയ വ഻വ഻ധ
ആവശയങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ രാപുരഖ തയാറഺറഺക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് സമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും
എന്് പറയഽന്ത്.
സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണത്ത഻ീന്റ ഘടകങ്ങളഺണ്:
 ന഻ുക്ഷപ഻ക്കല് - ഒരഺളുീട റ഻ക് നീറ്റടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ തഺത്പരയും അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻
സഺമ്പദയപദ്ധത഻കള് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക
 റ഻ക് ൂകകഺരയും ീചയാറഺന്
 റ഻ട്ടയര്ീമന്റ് ആസാന്ദ്തണ ീചയാറുക
 ന഻കഽത഻യഽും എുസ്റ്ററ്റുും ആസാന്ദ്തണും ീചയാറുക
 ഒരഺളുീട ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക് ൂഫനഺന്ഷസ് ീചയാറുക.
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ഇീതഺരഽ കവചത്ത഻ലഺക്ക഻യഺല് സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണത്ത഻ല് 360 ഡ഻ന്ദ്ഗ഻ ആസാന്ദ്തണമഺകഽും.
ച഻ത്തം ഇന4 ഇന: ഇനസഺമ്പത്ത഻കഺസാത്തണത്ത഻ീെ ഇനഘടകങ്ങള്

സഺന്പത്ത഻കഺസാത്തണ
ത്ത഻ീെ ഇനഘടകങ്ങൾ

ന഻ുക്ഷപ഻െഽക

റ഻സ്ഡക ഇനൂകകഺര ം ഇന
ീചയ്യുക

റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമെഇ ഇന
ുസാത്തണം
ന഻കഽത഻യഽം ഇനഎുസ്റ്ററ്റും ഇന
ുസാത്തണം
ഒരഺളുീട ഇനുവശ ങ്ങൾെഇ ഇന
ൂൈനഺന്സ്ഡ ഇനീചയ്യുക

8. സഺമ്പത്ത഻കഺസാത്തണത്ത഻ീെ ഇനപങ്കഇ
സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും എന്ത് ഒരഽ പഽത഻യ നടപട഻ന്ദ്കമമലല. നമ്മഽീട പാര്വ഼കര് ഇത്
ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് ീചയ്ക്തഽുപഺരഽന്ഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ. അക്കഺലത്ത് ന഻ുക്ഷപമഺര്ഗങ്ങള്
പര഻മ഻തമഺയ഻രഽന്ഽ. കഽറചാണ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മഽന്ഷപ് ആളുകള് ഓഹര഻ ന഻ുക്ഷപീത്ത
ചാതഺട്ടത്ത഻ന്
സമഺനമഺയ഻ട്ടഺണ്
കണ്ട഻രഽന്ത്.
ബഺക്
ന഻ുക്ഷപങ്ങളുും
ുപഺസ്റ്റല്
സണ്പഺദയപദ്ധത഻യഽും മറ്റ് ന഻ശ്ച഻ത വരഽമഺന പദ്ധത഻കള഻കളഺയ഻രഽന്ഽ ന഻ുക്ഷപങ്ങള് കാടഽതലഽും
ീചയ്ക്ത഻രഽന്ത്.
ഇന്ീത്തക്കഺലത്ത്
നമ്മഽീട
സമാഹവഽും
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുും
അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഽന് ീവലലുവ഻ള഻കള് വയതയതമഺണ്. അത഻ല് ച഻ലതഺണ്:
i. കാട്ട്യൂട്ട്ുകഽടഽംബം ഇനഇലലഺതഺകഽക
ഇന്് കാട്ടുകഽടഽുംബങ്ങൽ ഇലലഺതഺയ഻ അഛന്, അമ്മ, കഽട്ട഻കള് എന്഻വര് മഺന്ദ്തമടങ്ങ഻യ
അണഽകഽടഽുംബമഺയ഻ ചഽരഽങ്ങ഻. കഽടഽുംബത്ത഻ീല വരഽമഺനമഽള വ വയക്ത഻ എന് ന഻ലയ്ക്ക്ക്
ഗിഹനഺഥന് ുവണും അയഺളുും കാട഻ അടങ്ങ഻യ കഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ ചഽമതലകള് ുനഺക്ക഻
നടത്തഺന്. ഇത഻നഺയ഻ നലല ര഼ത഻യ഻ലഽള വ ആസാന്ദ്തണും ആവശയമഺണ്, ആയത഻നഺല് ഒരഽ
സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തകീന്റ സഹഺയും ലഭ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് കാടഽതല് ന്ദ്പുയഺജനീപ്പടഽകയഽും
ീചയാറുും.

119

ii. വ഻വ഻ധ ഇനന഻ുക്ഷപ ഇനമഺര്ഗങ്ങള്
സമ്പത്ത് ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അുനകും സണ്പഺദയ പദ്ധത഻കള് നമഽക്ക് ഇന്് ലഭയമഺണ്,
ഓുരഺന്഻നഽും വയതയത അളവ഻ലഽള വ റ഻കഽും ലഺഭവഽമഺണഽള വത്. സഺമ്പത്ത഻ക
ലക്ഷയ്ങ്ങള് സഺക്ഷഺത്കര഻ക്കഽന്ത് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ റ഻ക് എടഽക്കഽന്ത഻ുനഺടഽള വ
തഺത്പരയത്ത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് വളീരുയീറ ആുലഺച഻ചാണത഻നഽുശഷും ുവണും
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
ത഼രഽമഺനും
എടഽക്കഺന്.
ന഻ുക്ഷപ
പദ്ധത഻
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും സഹഺയ഻കരമഺണ്.
iii. ജ്഼വ഻തൂശല഻കള഻ലഽണ്ടഺകഽ് ഇനമഺറ്റങ്ങള്
ഉടനട഻യഽള വ കിതഺര്ത്ഥതയഺണ് ഇന്ീത്ത ര഼ത഻. ആളുകള്ക്ക്ക് പഽത഻യ ീമഺൂബല്
ുഫഺണഽകള്, കഺറഽകള്, വല഻യ വ഼ടഽകള്, ന്ദ്പമഽഖ േബ്ബുകള഻ീല അുംഗതവും, തഽടങ്ങ഻യവ
ുവണും. ഈ ആന്ദ്ഗഹങ്ങള് സഺധ഻ക്കഽന്തഽവഴ഻ ആളുകള് ന഻ലയ഻ലലഺത്ത കയത്ത഻ല്
വ഼ഴഽന്തഽുപഺീല വല഻യ ബഺദ്ധയതകള഻ൽീപടഽും. അത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ
നീലലഺരഽ ഭഺഗും ുലഺണ് അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ുലക്കഽും ുപഺകഽകയഽും അങ്ങീന പണും
സണ്പഺദ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയത കഽറയഽും. ഒരഺീള സഺമ്പത്ത഻കചാണടക്കും പഠ഻ക്കഽകയഽും
അതഽവഴ഻ ീചലവഽകീളപ്പറ്റ഻ ആസാന്ദ്തണും ീചയ്ക്ത് ആനഺവശയ ീചലവഽകള് ീവട്ട഻ക്കഽറചാണ്
സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും വഴ഻ ഇുപ്പഺഴീത്ത ജ഼വ഻തും ന഻ലവഺരും തീന് ന഻ലന഻ര്ത്ത഻ീകഺണ്ട്
ുപഺകഽന്ത഻ലഽും ഭഺവ഻യ഻ല് ജ഼വ഻തന഻ലവഺരും ഉയര്ത്തഽന്ത഻ലഽും വ഻ജയ഻ക്കഽും.
iv. പണീപ്പരഽപ്പം
സമയഺസമയങ്ങള഻ീല വ഻പണ഻യ഻ീല ചരക്കഽകളുീടയഽും ുസവനങ്ങളുീടയഽും വ഻ലയ഻ല്
ീപഺതഽതലത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽന് വര്ദ്ധനവ഻ീനയഺണ് പണീപ്പരഽപ്പീമന്് പറയഽന്ത്. ഇത്
രാപയഽീട മാലയത്ത഻ന് ഇട഻വ് സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻ന് കഺരണമഺകഽും. അത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻
ഒരഺളുീട അദ്ധവഺന഻ചാണുണ്ടഺക്ക഻യ പണും ീകഺണ്ട് സഺധനങ്ങള് വഺങ്ങഺനഽള വ ുശഷ഻
കഽറയഽും. ഒരഺളുീട ീതഺഴ഻ല് മാലമഽണ്ടഺയ഻രഽന്
സ്ഥ഻രവരഽമഺനും ഇലലഺതഺക്കഽകയഽും
ൂകയാറ഻ലഽള വ സണ്പഺദയും മഺന്ദ്തും വരഽമഺനമഺയ഻ ഉള വ ഒരഺളുീട റ഻ട്ടയര്ീമന്റ് കഺലയളവ്
പണീപ്പരഽപ്പും തഺറഽമഺറഺക്കഽും. പണീപ്പരഽപ്പീത്ത ുനര഻ടഽന്ത഻ന് ഒരഺീള സന്ദ്ധനഺക്കഺന്
സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണത്ത഻ന് കഴ഻യഽും.
v. മറ്റഇ ഇന ഇനഅത ഺഹ഻തങ്ങളും ഇനുവശ ങ്ങളും
സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും
വയക്ത഻കീള
അവരഽീട
മറ്റ്
അുനകും
ആവശയങ്ങളുും
ീവലലുവ഻ള഻കളുും ുനര഻ടഽന്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ുരഺഗങ്ങള് മാലമഽള വ
അതയഺഹ഻തഺവസ്ഥകളുും മറ്റ് അതയഺഹ഻തങ്ങളുും മാലമഽള വ അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ീചലവഽകള്
ുനര഻ടഽന്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽും. അതഽുപഺീല ആളുകീള അവരഽീട ന഻കഽത഻ബഺദ്ധയത
വ഻ുവകപാര്േും ൂകകഺരയും ീചയാറഺന് സഹഺയ഻ക്കഽും.
വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് അവരഽീട സവത്തഽക്കളുും സമ്പത്തഽക്കളുും മരണഺന്ത്രും അവരഽീട
ന്ദ്പ഻യീപ്പട്ടവര഻ുലക്ക് ഒരഽ കഽഴപ്പവഽും കാടഺീത എത്തഽീമന് കഺരയും ഉറപ്പഺുക്കണ്ടത്
അതയഺവശയമഺണ്. ദഺനനല്ത്കഽക അഥവഺ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക ന്ദ്പത഻ബദ്ധത തഽടങ്ങ഻യ
മറ്റ് ആവശയങ്ങളുമഽണ്ട്. സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും ഇവീയലലഺും ുനടഽന്ത഻നഺണ്.
3. ഇന

സഺമ്പത്ത഻കഺസാത്തണം ഇന
സമയം ഇന്തഺണ്?

ുരംഭ഻െഽ്ത഻ന് ഇന

അനഽുയഺജ് മഺയ ഇന

ഇത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഽുവണ്ട഻ മഺന്ദ്തമഺുണഺ? വഺതവത്ത഻ല്, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ആദയീത്ത
ശമ്പളും ലഭ഻ക്കഽണ്ുപഺള് തീന് ആസാന്ദ്തണും ആരുംഭ഻ക്കഽന്തഺണ് ഉച഻തും. എുപ്പഺഴഺണ്
ആസാന്ദ്തണും ീചയ്ക്ത് തഽടുങ്ങണ്ടീതന്ത഻ന് യഺീതഺരഽ ന഻യമഺവല഻യഽമ഻ലല.
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നമിറീള ഇന നയ഻െഽ്ത഻നഺയ഻ ഇന മീറ്റഺരഽ ഇന ത്പധഺന ഇന തതവം ഇന കാട഻യഽണ്ടഇ ഇന – ഇന
നമിറഽീട ഇന ന഻ുക്ഷപങ്ങളുീട ഇന സമയപര഻ധ഻ ഇന കാടഽുത്ലഺറഽം, ഇന അവ ഇന
അത്തയഽം ഇനകാടഽതല് ഇനവര്ത്റ഻െഽം.
ആയത഻നഺല് ഇത് ഒരഽപഺട് ുനരീത്തുയഺ തഺമസ഻ുചാണഺ ആകരഽത്. അങ്ങീന ഒരഺളുീട
ന഻ുക്ഷപങ്ങള്ക്ക്ക് സമയത്ത഻ീന്റ പരമഺവധ഻ ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും. ഒരഽ ന്ദ്പധഺനകഺരയും,
ആസാന്ദ്തണും സമ്പന്ര്ക്ക് മഺന്ദ്തമഽള വതലല. എലലഺവര്ക്കഽും കാട഻യഺണ്. ഒരഺളുീട സഺമ്പത്ത഻ക
ലക്ഷയ്ങ്ങള് ൂകവര഻ക്കഽന്ത഻ന്, ഒരഺള് അചാണടക്കുത്തഺടഽകാട഻ നയും സവ഼കര഻ക്കണും,
സഺമ്പത്ത഻ക ലക്ഷയ്ങ്ങള് എീന്ത്ഺീക്കയഺീണന്്
ത഼രഽമഺന഻ചാണുറപ്പ഻ക്കണും, അത഻നഽുശഷും
ഒരഺളുീട റ഻ക് എടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ തഺത്പരയും അനഽസര഻ചാണ് നറ്റവഽും അനഽുയഺജയമഺയ
ന഻ുക്ഷപ പദ്ധത഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കണും. ആസാന്ദ്ത഻തമലലഺത്ത ഉല്ത്ുന്ദ്പര഻തമഺയ സമ഼പനമഺണ്
സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണുത്തഺീടക഻ല്
അതഺയ഻ര഻ക്കഽും
ഒരഽ
വയക്ത഻യഽീട
സഺമ്പത്ത഻ക
ുേശത്ത഻നഽള വ ന്ദ്പഥമ കഺരണങ്ങള഻ീലഺന്്.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയ സമയും നതഺണ്?
I. റ഻ട്ടയര്ീമന്റ഻നഽുശഷും
II. ഒരഺള്ക്ക്ക് ആദയീത്ത ശമ്പളും ക഻ട്ടയഺലഽടന്
III. വ഻വഺഹത്ത഻നഽുശഷും
IV. ഒരഺള് പണക്കഺരനഺയത഻നഽുശഷും
C. ഇനസഺമ്പത്ത഻കഺസാത്തണം ഇന– ഇനവ഻വ഻ധതരങ്ങള്
ഓുരഺ വയക്ത഻കളുും ന്ദ്പഺുയഺഗയമഺുക്കണ്ട വ഻വ഻ധതരത്ത഻ലഽള വ
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.

സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണീത്തപ്പറ്റ഻

ച഻ത്തം ഇന5: ഇനസഺമ്പത്ത഻കഺസാത്തണ ഇനഉപുദശക ഇനുസവനങ്ങള്

ലഭയമഺയ വ഻വ഻ധ ഉപുദശക ുസവനങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ുനഺക്കഽക. അത്തരും നഴ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്
നമഽക്ക് ഇവ഻ീട ുനഺക്കഺും.





പണീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ ആസാന്ദ്തണും
ന഻ുക്ഷപ ആസാന്ദ്തണും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആസാന്ദ്തണും
റ഻ട്ടയര്ീമന്റ് ആസാന്ദ്തണും
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 സവത്ത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ ആസാന്ദ്തണും
 ന഻കഽത഻ ആസാന്ദ്തണും.
1. പണത്ത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള്ള ഇനുസാത്തണം
പണത്ത഻ീന്റ ഒഴഽക്ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത് രണ്ട് കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഺണ്.
i. ആദയമഺയ഻ ഒരഺള് അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഉണ്ടഺകഽന് ആവശയങ്ങള് ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ
കരഽതല്പ്ധനും ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഺള് തീന്റ വരഽമഺനവഽും ീചലവഽകളുും
അനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് ൂകകഺരയും ീചയാറണും.
ii. രണ്ടഺമതഺയ഻ മാലധനന഻ുക്ഷപത്ത഻നഺയ഻ ഒരഺള് പണും മ഻ചാണും പ഻ട഻ുക്കണ്ടത്
ആവശയമഺണ്.
ആദയപട഻ എീന്ത്ന്ഺല് ഒരഽ ബജ്റ്റഇ ഇന ഉണ്ടഺെഽക എന്തഺണ് അത഻നഽുശഷും ഇുപ്പഺഴീത്ത
വരഽമഺനും ീചലവഽും വ഻ശകലനും ീചയാറുക. അത഻നഺയ഻ ഒരഽ വയക്ത഻ ഭഺവ഻യ഻ല്
ുനുടണ്ടതഺയ ച഻ല ലക്ഷയ്ങ്ങളുീട പട്ട഻ക തയാറഺറഺക്കഽക. ഇുപ്പഺഴീത്ത ീചലവഺക്കഽന് ര഼ത഻
അനഽസര഻ചാണ് ആ ലക്ഷയ്ങ്ങള് സഺക്ഷഺത്കര഻ക്കഺന് കഴ഻യഽുമഺ എന്് ഇത഻ല് ന഻ന്ഽും
മനസിന഻ലഺക്കഺും.
അടഽത്തപട഻ എീന്ത്ന്ഺല് കഴ഻ു ഇന 6 ഇന മഺസീത്ത ഇന വരവ് ഇന ീചലവഽകളുീട ഇന
കണെഇ ഇന വ഻ശകലനം ഇന ീചയ്യുക അങ്ങീന സഺധഺരണയഺയഽള വതഽും വന് തഽക
ീചലവഺയത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും മനസിന഻ലഺക്കഺും. ീചലവഽകീള വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ തരും
ത഻ര഻ക്കഺും - സ്ഥ഻ര ീചലവഽകീളന്ഽും അസ്ഥ഻ര ീചലവഽകീളന്ഽും തരും ത഻ര഻ക്കഺും. സ്ഥ഻ര
ീചലവഽകള് ഒരഺള്ക്ക്ക് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല, പുക്ഷ അസ്ഥ഻ര ീചലവഽകള് കാടഽതല്
വകത഻ര഻ചാണ് മഺറ്റഺവഽന്തഺയത഻നഺല് അത് കഽറയ്ക്ക്കഺനഽും മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും.
മാന്ഺമീത്ത
ഘട്ടമഺണ്
വരഽന്
ഒരഽ ഇന വര്ഷീത്ത ഇന മഺസുത്ലഺറഽമഽള്ള ഇന
വരവഽീചലവഽകളുീട ഇന
കണെഽകള് ഇന
ത്പവച഻െഽക
എന്ത്.
മഽന്ഷക്കഺലീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻ശകലനത്ത഻ലാീടയഽും ഭഺവ഻യ഻ീല വരവഽ ീചലവഽകീളപ്പറ്റ഻യഽള വ
ന്ദ്പവചനത്ത഻ലാീടയഽും ഒരഺള്ക്ക്ക് തീന്റ വരവഽീചലവഽകീള ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
രാപുരഖ തയാറഺറഺക്കഺന് സഺധ഻ക്കഽും.
വകത഻ര഻ചാണ് മഺറ്റഺവഽന് വരഽമഺനും വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ തന്ദ്ന്ത്ും രാപകല്ത്പന ീചയാറുക
എന്തഺണ് പണീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ ആസാന്ദ്തണത്ത഻ീന്റ മീറ്റഺരഽ ഭഺഗും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഺള്ക്ക്ക് തീന്റ ന഻ലവ഻ലഽള വ കടങ്ങള് പഽനര്രാപ഼കര഻ക്കഺന് കഴ഻യഽും.
ഒരഺള്ക്ക്ക് തീന്റ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ഻ീന്റ മഽകള഻ലഽള വ കടങ്ങള് അവ നക഼കര഻ചാണ് ീചറ഻യ
പല഻ശ ന഻രക്കഽള വ ബഺക് ുലഺണ് ഉപുയഺഗ഻ചാണ് അടയ്ക്ക്കഺും.
ഒരഺള്ക്ക്ക് തീന്റ ന഻ുക്ഷപങ്ങള്
പദ്ധത഻യ഻ുലക്ക് മഺറ്റഺും.

കാടഽതല്

വരഽമഺനും

ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻

മീറ്റഺരഽ

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുസാത്തണം
ആളുകീള ആവരഽീട സഺമ്പത്ത഻ക ലക്ഷയ്ങ്ങള് സഺക്ഷഺത്കര഻ക്കഽന്ത഻ല് ന഻ന്ഽും അകറ്റ഻
ന഻ര്ത്തഽന് ച഻ല റ഻കഽകളുണ്ട്. അത്തരും റ഻കഽകള്ക്ക്ക് എത഻ീര ആവശയമഺയ സുംരക്ഷണും
നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് രാപുരഖ ന഻ര്മ്മ഻ക്കഽന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആസാന്ദ്തണത്ത഻ല്
ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.
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ഇവ഻ടഽീത്ത ുജഺല഻ എീന്ത്ന്ഺല് എന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവണീമന്് വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും നത്
തരത്ത഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് നറ്റവഽും അനഽുയഺജയീമന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഽമഺണ്.
i. ഒരഺളുീട വരഽമഺനവഽും അയഺള്ക്ക്ക് അകഺലമരണും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
ആയഺളുീട ആന്ദ്ശ഻തരഽീട ീചലവഽകള്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ തഽകയഽും വ഻ലയ഻രഽത്ത഻യഺണ്
ൂലത് ഇനഇന് ഇനഷവറന്സ്ഡ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത്
ii. ുുരഺഗ  ഇന
ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ
ആവശയകത
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽന്ത് മാലും ഒരഽ കഽടഽുംബത്ത഻നഽണ്ടഺകഽന്
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.

ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്
ീചലവഽകളുീട

iii. അവസഺനമഺയ഻ നഺശനഷ്ടും മാലമഽണ്ടഺകഺവഽന് റ഻ക഻ന് എത഻ീര ഒരഺളുീട വ഼ട഻ന്,
വഺഹനത്ത഻ന്,
വയവസഺയശഺലയ്ക്ക്ക്,
തഽടങ്ങ഻യ
ഒരഺളുീട ഇന
ുസ്ഡത഻കൾെഽള്ള ഇന ഇന്ഷവറന്സ഻ീനപ്പറ്റ഻ ഇന ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത്
അത഻ീന്റ തരവഽും പഴക്കവഽും ന഻ര്മ്മ഻ത഻യഽും അനഽസര഻ചാണഺണ്.
3. ന഻ുക്ഷപഺസാത്തണം
ന഻ുക്ഷപത്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ ന്ദ്പുതയക മഺര്ഗീമന്ത് ഇലല. ഓുരഺ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും
അനഽുയഺജയമഺയ വയതയത ന഻ുക്ഷപങ്ങളഺണ്. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട റ഻ക് എടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
തഺത്പരയത്ത഻ീന്റയഽും
സഺമ്പത്ത഻ക
ലക്ഷയ്ങ്ങളുീടയഽും
ആ
ലക്ഷയ്ങ്ങള്
സഺക്ഷഺത്കര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
സമയമണ്ഡലത്ത഻ീന്റയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്
നറ്റവഽും
അനഽുയഺജയമഺയ ന഻ുക്ഷപ പദ്ധത഻യഽും
സണ്പഺദയും വ഻ന഻ുയഺഗ഻ുക്കണ്ട ര഼ത഻കളുും
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻ീയയഺണ് ന഻ുക്ഷപഺസാന്ദ്തണും എന്് പറയഽന്ത്.
a) ന഻ുക്ഷപ ഇനസവ഻ുശഷതകള്
ച഻ത്തം ഇന6: ഇനന഻ുക്ഷപ ഇനസവ഻ുശഷതകള്
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ച഻ല ന഻ുക്ഷപസവ഻ുശഷതകള് ന഻ര്വച഻ക്കഽക എന്തഺണ് ആദയപട഻. ഇത഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
i. റ഻സ്ഡക ഇന സഹ഻ഷ്ണഽത: ഒരഽ ന഻ുക്ഷപദ്ധത഻ വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഺള് മഺന്ദ്തും
റ഻ക് എടഽക്കഺന് തയാറഺറഺകഽീമന്ത഻ീന ആളക്കഽന്ത്.
ii. സമയമണ്ഡലം: സഺമ്പത്ത഻ക ലക്ഷയ്ങ്ങള് സഺക്ഷഺത്കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ലഭയമഺയ
സമയപര഻ധ഻യഺണ഻ത്. ലക്ഷയ്ന്ദ്പഺപ്ത഻യ്ക്ക്കഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ന഻ുക്ഷപ പദ്ധത഻ീയ
സമയമണ്ഡലും ബഺധ഻ക്കഽും. സമയമണ്ഡലും എന്ദ്ത കാടഽതലഺുണഺ, ഹിസവകഺല
ബഺദ്ധയതീയപ്പറ്റ഻യഽള വ ഉത്കണ്ഠ കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും. ഒരഺള്ക്ക്ക് അത഻നഽുശഷും ഉയര്ന്
ആദഺയമഽള വ ീപീട്ടന്് പണമഺക്ക഻ മഺറ്റഺന് പറ്റഺത്ത പദ്ധത഻കള഻ല് ദ഼ര്ഷകഺലുത്തയ്ക്ക്ക്
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഺും.
iii. ീരഺെം ഇന പണമഺയ഻ ഇന മഺറ്റഺവഽ് :
ന഻ുക്ഷപുശഷ഻
കഽറവഽള വ
വയക്ത഻കള്ക്ുക്കഺ വരവഽീചലവഽകള഻ല് അന഻ശ്ച഻തതവമഽള വവര്ുക്കഺ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സവകഺരയ
അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻ ുനര഻ടഽന്ത഻ുനഺ ആയ ന഻ുക്ഷപങ്ങള് മാലയും
നഷ്ടീപ്പടഺീത പണമഺയ഻ മഺറ്റഺന് കഴ഻യഽന് കഺരയീത്തപ്പറ്റ഻ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടഺുയക്കഺും.
iv. മഺര്െറ്റഇ ഇന ീചയ്യഺന് ഇന കഴ഻യഽ്
വ഻ല്ത്ക്കഺുനഺ കഴ഻യഽന്തഺയ഻ര഻ക്കണും.

:

ന഻ുക്ഷപപദ്ധത഻

ീപട്ടന്്

വഺങ്ങുനഺ

v. വകമഺറ്റുക: റ഻ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഺൽ ന഻ുക്ഷപങ്ങള് വകമഺറ്റഺന്
ഉുദശ഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻.
vi. ന഻കഽത഻ ഇന ഇളവഽകള്:
മ഻ക്ക
ന഻ുക്ഷപങ്ങള്ക്ക്കഽും
ച഻ല
ന഻കഽത഻
ആനഽകാലയങ്ങളുണ്ട്,
മ഻ക്കയഺളുകളുും
വ഻വ഻ധ
ന഻ുക്ഷപപദ്ധത഻കളുീട
ആദഺയന഻കഽത഻ ആനഽകാലയങ്ങള്ക്ക്ക് മഽന്ഷഗണന നല്ത്കഺറഽണ്ട്.
b) അനഽുയഺജ് മഺയ ഇനന഻ുക്ഷപപത്റത഻ ഇനത഻രീുടഽെഽക
മഽകള഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
സവ഻ുശഷതകളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്
അനഽുയഺജയമഺയ
ന഻ുക്ഷപപദ്ധത഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക എന്തഺണ് അടഽത്തപട഻. ഒരഽ വയക്ത഻ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്
ആദഺയത്ത഻ീന്റയഽും റ഻ക഻ീന്റയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് യഥഺര്ത്ഥ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല്.
ഇന്ത്യയ഻ല് പണും ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അുനകും ന഻ുക്ഷപപദ്ധത഻കളുണ്ട്. ഇത഻ല്
ഉള്ക്ീപ്പടഽന്വയഺണ്:







ബഺക഻ീലൽ വന്ഷക഻ട സ്ഥഺപനത്ത഻ീല സ്ഥ഻രന഻ുക്ഷപങ്ങള്
ുപഺസ്റ്റ് ഓഫ഼സ഻ീല ീചറഽക഻ട സണ്പഺദയപദ്ധത഻കള്
ഓഹര഻കളുീട ീപഺതഽവ഻ല്ത്പനകള്
കടപന്ദ്തങ്ങളുും മറ്റ് ഭന്ദ്ദമഺയ ന഻ുക്ഷപങ്ങളുും
മയാചാണല് ഫണ്ടഽകള്
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ഇഷയാ ീചയാറുന് യാണ഻റ്റ് ല഻ക് ുപഺള഻സ഻കള്,
തഽടങ്ങ഻യവ.

4. റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമെഇ ഇനുസാത്തണം
ഒരഽ വയക്ത഻ റ഻ട്ടയറഺയത഻നഽുശഷമഽള വ ആവശയങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ എന്ദ്തമഺന്ദ്തും പണും
ുവണീമന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഽും ആ ആവശയങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ വ഻വ഻ധ റ഻ട്ടയര്ീമന്റ്
പദ്ധത഻കീളപ്പറ്റ഻യഽും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ഻ത്.
ച഻ത്തം ഇന7 ഇന: ഇനറ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമെ഻ീെ ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങള്
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റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമെ഻ീെ ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ

സമഺഹരണം

ുശഖരണം

വ഻തരണം ഇന

റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമെഇ ഇനുസാത്തണത്ത഻ന് ഇനമാ്ഇ ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളഺണഽള്ള
a) സമഺഹരണം: ഈ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ പണും ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത഻ന്
തരത്ത഻ലഽള വ തന്ദ്ന്ത്ങ്ങള് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്തഺണ് ഫണ്ട് സമഺഹരണും.

വ഻വ഻ധ

b) ുശഖരണം: ഒരഺളുീട കഠ഻നഺദ്ധവഺത്ത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ ലഭ഻ചാണ പണമഺണ്
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ീതന്ഽും ഒരഽ വയക്ത഻ ുജഺല഻ ീചയാറുന് വര്ഷങ്ങള഻ല് മാലധനും
പരമവധ഻ വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും ീചയാറുന്തഺണ് ുശഖരണും.
c) വ഻തരണം: റ഻ട്ടയര്ീമന്റ഻ന് ുശഷും മാലധനും വരഽമഺനഺവശയങ്ങള്ക്ക്ക്
പ഻ന്ഷവല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ മ഻കചാണ ര഼ത഻ീയയഺണ് ഇത് പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്.
5. സവത്ത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള്ള ഇനുസാത്തണം
ഒരഺളുീട മരണഺന്ത്രും അയഺളുീട സവത്തഽക്കള് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ
ആസാന്ദ്തണമഺണ഻ത്. ുനഺമ഻ന഻ീയ ീവയ്ക്ക്കഽകയഽും ചഽമതല നല്ത്പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക അഥവഺ
വ഻ല്ത്പന്ദ്തും ഉണ്ടഺക്കഽക, തഽടങ്ങ഻യ വ഻വ഻ധ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകളുണ്ട്. ഒരഺളുീട മരണഺന്ത്രും
ആയഺളുീട സവത്തഽവകകള് ആയഺളുീട ആന്ദ്ഗഹന്ദ്പകഺരും ുനരഺുംവണും അവകഺശ഻കള്ക്ക്ക്
നല്ത്ക഻ അഥവഺ വ഻ന഻ുയഺഗ഻ചാണുീവന്് ഉറപ്പഺക്കഽക എന്തഺണ് ഇത഻ീന്റ പ഻ന്഻ലഽള വ ആശയും.
6. ന഻കഽത഻ ഇനുസാത്തണം
ന഻ലവ഻ലഽള വ ന഻കഽത഻ ന഻യമങ്ങളനഽസര഻ചാണ് വരവഽീചലവഽകൽ ആസാന്ദ്തണും ീചയ്ക്ത്
ന഻ുക്ഷപങ്ങള് ീചയ്ക്ത് ന഻കഽത഻ ആനഽകാലയങ്ങള് പരമഺവധ഻ എങ്ങീന ുനടഺീമന്്
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്തഺണ് ന഻കാത഻ ആസാന്ദ്തണും.
ഇുപ്പഺഴീത്ത ആഥവഺ ഭഺവ഻യ഻ീല
ആദഺയന഻കഽത഻ ബഺദ്ധയതകള് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ തന്ദ്ന്ത്ങ്ങള് ഉണ്ടഺക്കഽന്തഺണ഻ത്. ഒരഽ
കഺരയും ന്ദ്പുതയകും ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക ഇത് ീകഺണ്ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത് ന഻കഽത഻ കഽറയ്ക്ക്കഽക എന്തഺണ്
അലലഺീത ന഻കഽത഻കള് ഇലലഺതഺക്കഽക എന്ത് അലല.
ന഻ുക്ഷപങ്ങള് പഽനര് വ഻നയസ഻ചാണ് ന഻കഽത഻ ലഺഭ഻ക്കഺനഽള വ അവസരും പരമഺവധ഻
ന്ദ്പുയഺജനീപ്പടഽത്ത഻യഽും ഒരഺള്ക്ക്ക് തീന്റ വരഽമഺനവഽും സഺണ്പഺദയവഽും വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഺന്
സഺധ഻ക്കഽും, അീലലക഻ല് അത് ന഻കഽത഻ അധ഻കിതരഽീട ൂകയാറ഻ുലക്ക് ുപഺകഽും.
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റുമഺുരഺട് അവരഽീട ഉപുഭഺക്തഺവഽും ഉപുഭഺക്തഺവഺകഺന്
ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് വയക്ത഻കളുും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തമലല അവരഽീട മറ്റ്
സഺമ്പത്ത഻ക ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഽും പ഻ന്ത്ഽണ നല്ത്ക്കഺന് ച഻ലുപ്പഺള് ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും.
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സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണീത്തപ്പറ്റ഻യഽും അത഻ീന്റ വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽമഽള വ ഗഺഹയമഺയ
അറ഻വ് നീതഺരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റ഻നഽും ഒരഽ മഽതല്പ്കാട്ടഺണ്.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ന഻കഽത഻ ആസാന്ദ്തണത്ത഻ീന്റ ഭഺഗമലലഺത്തത്?
I.
പരമഺവധ഻ ന഻കഽത഻ ആനഽകാലയും
II. ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽള വ ന഻ുക്ഷപങ്ങള് വഴ഻ ന഻കഽത഻ ബഺദ്ധയത കഽറയ്ക്ക്കഽക
III. ന഻കഽത഻ ഇലലഺതഺക്കഽക
IV. ന഻കഽത഻ ആനഽകാലയങ്ങള് പരമഺവധ഻ ന്ദ്പുയഺജനീപ്പടഽത്തഽക.
സംത്ഗഹം


സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണീമന്ഺല്
 ഒരഺളുീട ജ഼വ഻തത്ത഻ീന്റ ലക്ഷയ്ങ്ങള് കണ്ീടത്തഽക,
 ആ ലക്ഷയ്ങ്ങീള സഺമ്പത്ത഻ക ലക്ഷയ്ങ്ങളഺയ഻ പര഻വര്ത്തനും ീചയാറുകയഽും
 ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സഺമ്പത്ത഻കും ൂകകഺരയും ീചയ്ക്ത് ലക്ഷയ്ന്ദ്പഺപ്ത഻ ൂകവര഻ക്കഺന്
സഹഺയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക



ജ഼വ഻തചാണന്ദ്കത്ത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് മാന്് തരത്ത഻ലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക ഉത്പന്ങ്ങളുീട
ആവശയങ്ങളഺണ് ഉണ്ടഺകഺറഽള വുത. അതഺണ്:
 ഭഺവ഻യ഻ീല ഇടപഺടഽകള് ന്ദ്പഺപ്തമഺക്കഽക
 അതയഺഹ഻തങ്ങീള ുനര഻ടഽക
 സമ്പത്ത് സുംഭര഻ക്കഽക



കാട്ടുകഽടഽുംബും ഇലലഺതഺകഽക ുപഺലഽള വ സഺമാഹ഻ക സ്ഥ഻ത഻യ്ക്ക്ക് മഺറ്റും വരഽകയഽും
ജ഼വ഻തൂശല഻യ഻ലഽണ്ടഺയ വയത഻യഺനങ്ങളുും ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഺനഺയ഻ അുനകും പദ്ധത഻കള്
ഇന്് ലഭയമഺകഽകയഽും കാട഻ സഺമ്പത്ത഻കഺസാന്ദ്തണത്ത഻ീന്റ ആവശയും വ഼ണ്ടഽും വര്ദ്ധ഻ചാണു.



ഒരഺള്ക്ക്ക്
ആദയീത്ത
ശമ്പളും
ആരുംഭ഻ക്കഽന്തഺണ് ഉച഻തും.



സണ്പഺത്ത഻കഺസാന്ദ്തണ ഉപുദശക ുസവനങ്ങള഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്വയഺണ്:







ലഭ഻ക്കഽണ്ുപഺള്

പണീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ ആസാന്ദ്തണും
ന഻ുക്ഷപ ആസാന്ദ്തണും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആസാന്ദ്തണും
റ഻ട്ടയര്ീമന്റ് ആസാന്ദ്തണും
സവത്ത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ ആസാന്ദ്തണും
ന഻കഽത഻ ആസാന്ദ്തണും

മഽഖ പദങ്ങൾ
1. സണ്പഺത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും
2. ജ഼വ഻തഘട്ടങ്ങള്
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തീന്

സണ്പഺത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

റ഻ക് ീന്ദ്പഺൂഫല്
പണത്ത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ ആസാന്ദ്തണും
ന഻ുക്ഷപഺസാന്ദ്തണും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആസാന്ദ്തണും
റ഻ട്ടയര്ീമന്റ് ആസാന്ദ്തണും
സവത്ത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ ആസാന്ദ്തണും
ന഻കഽത഻ ആസാന്ദ്തണും

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1 ഇന
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻
ഉണ്ടഺകഽന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

സുംഭവവ഻കഺസങ്ങള്ക്ക്ക്

പര഻രക്ഷ

ന കഽന്തഺണ്

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഒരഺള്ക്ക്ക്
ആദയീത്ത
ശമ്പളും
ആരുംഭ഻ക്കഽന്തഺണ് ഉച഻തും.

ലഭ഻ക്കഽണ്ുപഺള്

തീന്

സണ്പഺത്ത഻കഺസാന്ദ്തണും

ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ന഻കഽത഻ ഇലലഺതഺക്കഽക എന്ത് ന഻കഽത഻ ആസാന്ദ്തണത്ത഻ീന്റ ഭഺഗമലല.
സവയം-പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
ത഼ക്ഷണ മുനഺഭഺവമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ ത഼ര്ചാണയഺയഽും സമ്പത്ത് ------------- ന഻ുക്ഷപൂശല഻യഺകഽും
പ഻ന്ത്ഽടരഽക.
I. ഉറപ്പഺക്കഽന്
II. സുംഭവന നല്ത്കഽന്
III. സവരാപ഻ക്കഽന്
IV. ീചലവഺക്കഽന്
ുചഺദ ം ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് സമ്പത്ത് സവരാപ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഉത്പന്ും
I. ബഺക് ുലഺണഽകള്
II. ഓഹര഻കള്
III. ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള്
IV. ുസവ഻ുംഗ് ബഺക് അീക്കിണ്ട്
ുചഺദ ം ഇന3
രണ്ട് ത഼രഽമഺനങ്ങളുീട സമനവയ രാപമഺണ് സണ്പഺദയും. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് പട്ട഻കയ഻ല്
ന഻ന്ഽും അവ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക.
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I. റ഻ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽും ഉപുഭഺഗും കഽറയ്ക്ക്കഽന്തഽും
II. സുംഭഺവന നല്ത്കഽന്തഽും സവരാപ഻ക്കഽന്തഽും
III. ീചലവഺക്കലഽും സവരാപ഻ക്കലഽും
IV.  ഇനഉപുഭഺഗും ന഼ട്ട഻ീവയ്ക്ക്കഽകയഽും ീപീട്ടന്് പണമഺയ഻ മഺറ്റഺന് കഴ഻യഽകയഽും ീചയാറുക
ുചഺദ ം ഇന4
നത് ആവസ്ഥയ഻ീലത്തഽണ്ുപഺഴഺണ് സവന്ത്ും സണ്പഺദയീത്തപ്പറ്റ഻ ഒരഺള്ക്ക്ക് നറ്റവഽും കാടഽതല്
അഭ഻മഺനും ുതഺന്ഽന്ത്?
I. റ഻ട്ടയര്ീമന്റ഻നഽുശഷും
II. പണമഽണ്ടഺക്കഽണ്ുപഺള്
III. പഠ഻ക്കഽണ്ുപഺള്
IV. വ഻വഺഹ഻തരഺയഺലഽടന്
ുചഺദ ം ഇന5
എന്ത്ഺണ് ന഻ുക്ഷപ സമയപര഻ധ഻യഽും ആദഺയവഽമഺയഽള വ ബധപ്ും?
I. രണ്ടഽും തമ്മ഻ല് ഒരഽ ബധപ്വഽമ഻ലല
II. ന഻ുക്ഷപത്ത഻ീന്റ സമയപര഻ധ഻ കാടഽതീലക഻ല് ആദഺയവഽും കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
III. ന഻ുക്ഷപത്ത഻ീന്റ സമയപര഻ധ഻ കാടഽതീലക഻ല് ആദഺയും കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും
IV. ന഻ുക്ഷപത്ത഻ീന്റ
സമയപര഻ധ഻
കാടഽതീലക഻ല്
ആദഺയത്ത഻നഽുമലഽള വ
കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും

ന഻കഽത഻

ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
വരഽന്ത്?
I. ബഺക് ന഻ുക്ഷപും
II. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
III. ഓഹര഻കള്
IV. ുബഺണ്ടഽളൽ

നതഺണ്

ഇടപഺട്

(ന്ദ്ടഺന്ഷസഺക്ഷനൽ)

ഉത്പന്ങ്ങളുീട

ക഼ഴ഻ല്

ുചഺദ ം ഇന7
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് അതയഺഹ഻ത (കണ്ട഻ീജന്ഷസ഻) ഉത്പന്ങ്ങളുീട ക഼ഴ഻ല്
വരഽന്ത്?
I. ബഺക് ന഻ുക്ഷപും
II. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
III. ഓഹര഻കള്
IV. ുബഺണ്ടഽകള്
ുചഺദ ം ഇന8
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് സമ്പത്ത് സവരാപ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഉത്പന്ങ്ങളുീട ക഼ഴ഻ല്
വരഽന്ത്?
I. ബഺക് ന഻ുക്ഷപും
II. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
III. ജനറല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
IV. ഓഹര഻കള്
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ുചഺദ ം ഇന9
സമയഺസമയങ്ങള഻ീല വ഻പണ഻യ഻ീല ചരക്കഽകളുീടയഽും ുസവനങ്ങളുീടയഽും
ീപഺതഽതലത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽന് വര്ദ്ധനവ഻ീനയഺണ് ----------എന്് പറയഽന്ത്.
I. വ഻ലക്കയറ്റും
II. പണീപ്പരഽപ്പും
III. തഺണപണീപ്പരഽപ്പും
IV. ഉയര്ന്പണീപ്പരഽപ്പും

വ഻ലയ഻ല്

ുചഺദ ം ഇന10
വകത഻ര഻ചാണ് മഺറ്റഺവഽന് വരഽമഺനും വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ തന്ദ്ന്ത്ും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നത഻ീന്റ ഭഺഗമലലഺത്തത്?
I. കടും പഽനര്വ഻നയസ഻ക്കഽക
II. ുലഺണ് ൂകമഺറ്റും
III. ന഻ുക്ഷപും പഽര്വ഻നയസ഻ക്കഽക
IV. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങഽന്ത്
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ത഼ക്ഷ്ണ
മുനഺഭഺവമഽള വ
ഒരഽ
ന഻ുക്ഷപൂശല഻യഺകഽും പ഻ന്ത്ഽടരഽക.

വയക്ത഻

ത഼ര്ചാണയഺയഽും

സമ്പത്ത്

സവരാപ഻ക്കഽന്

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
സമ്പത്ത് സവരാപ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഉത്പന്മഺണ് ഓഹര഻കള്.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ഉപുഭഺഗും ന഼ട്ട഻ീവയ്ക്ക്കഽക, ീപീട്ടന്് പണമഺയ഻ മഺറ്റഺന് കഴ഻യഽക
ത഼രഽമഺനങ്ങളുീട സമനവയ രാപമഺണ് സണ്പഺദയും.

എന്഼

രണ്ട്

ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
റ഻ട്ടയര്ീമന്റ഻നഽുശഷമഺണ് സവന്ത്ും സണ്പഺദയീത്തപ്പറ്റ഻ ഒരഺള്ക്ക്ക് നറ്റവഽും കാടഽതൽ അഭ഻മഺനും
ുതഺന്ഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ന഻ുക്ഷപത്ത഻ീന്റ സമയപര഻ധ഻ കാടഽതീലക഻ല് ആദഺയവഽും കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും
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ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ബഺക് ന഻ുക്ഷപമഺണ് ഇടപഺട് (ന്ദ്ടഺന്ഷസഺക്ഷന്) ഉത്പന്ങ്ങളുീട ക഼ഴ഻ല് വരഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് അതയഺഹ഻ത (കണ്ട഻ീജന്ഷസ഻) ഉത്പന്ങ്ങളുീട ക഼ഴ഻ല് വരഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ഓഹര഻കളഺണ് സമ്പത്ത് സവരാപ഻ക്കഽന് ഉത്പന്ങ്ങളുീട ക഼ഴ഻ല് വരഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
സമയഺസമയങ്ങള഻ീല വ഻പണ഻യ഻ീല ചരക്കഽകളുീടയഽും ുസവനങ്ങളുീടയഽും
ീപഺതഽതലത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽന് വര്ദ്ധനവ഻ീനയഺണ് പണീപ്പരഽപ്പീമന്് പറയഽന്ത്.

വ഻ലയ഻ല്

ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
വകത഻ര഻ചാണ് മഺറ്റഺവഽന്
വഺങ്ങഽന്ത഻ീന്റ ഭഺഗമലല.

വരഽമഺനും

വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
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തന്ദ്ന്ത്ും

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

പഺഠം ഇന8
ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഉ

പ്ങ്ങള് ഇന- I

ുമഽഖം
ഈ
പഺഠും
ന഻ങ്ങീള
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഉത്പന്ങ്ങളുീട
ുലഺകുത്തക്കഺണ്
ീകഺണ്ടഽീപഺകഽന്ത്. ഇത് തഽടങ്ങഽന്ത് ഉത്പന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ീപഺതഽവഺയ഻ സുംസഺര഻ക്കഽകയഽും
പ഻ന്഼ട് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ആവശയകതീയയഽും വ഻വ഻ധ ജ഼വ഻ത ലക്ഷയ്ങ്ങള്
സഺക്ഷഺത്കര഻ക്കഽന്ത഻ല് ഇത് വഹ഻ക്കഽന് പക഻ീനപറ്റ഻യഽും വ഻ശദമഺയ഻ പഠ഻ക്കഺും.
അവസഺനമഺയ഻നമഽക്ക് ച഻ല പരമ്പരഺഗത ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽും
ുനഺക്കഺും.
പഠനുമഖലകള്
A. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽള വ അവുലഺകനും
B. പരമ്പരഺഗത ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങള്
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A. ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഉ
1. എത്ലഺണ് ഇനഒരഽ ഇനഉ

പ്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽള്ള ഇനഅവുലഺകനം

പ്ം?

എന്ത്ഺണ് ഒരഽ ഉത്പന്ും എന്ത് ീകഺണ്ട് ആര്ത്ഥമഺക്കഽന്ീതന്് മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻ലാീട
നമഽക്ക് ആരുംഭ഻ക്കഽും. സഺധഺരണയഺയ഻ ഉത്പന്ീമന് വഺക്കഽീകഺണ്ട് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് ഒരഽ
വയഺപഺരചാണരക്ക഻ീനയഺണ് – അതഺയത് വ഻പണ഻യ഻ല് വഺങ്ങഽകയഽും വ഻ല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്
വതഽ. ‘ഉത്പന്ും എന് വഺക്ക് ഉത്ഭവ഻ചാണത് ‘ഉണ്ടഺക്കഽക’ എന് വഺക്ക഻ല് ന഻ന്ഺണ്, ഇത഻ീന്റ
അര്ത്ഥും ‘മഽുന്ഺട്ട് ീകഺണ്ടഽവര഻ക’ അഥവഺ ‘സിഷ്ട഻ക്കഽക’ എന്ഺണ്. മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ല്, ഒരഽ
ഉത്പന്ും എന്ഺല് ച഻ല കഠ഻നഺദ്ധവഺനത്ത഻ീന്റ അഥവഺ പര഻ന്ദ്ശമത്ത഻ീന്റ ഫലും അഥവഺ
പര഻ണഺമും.
ഒരഽ ചരക്ക഻ീന്റ ഉപുയഺഗും അഥവഺ ന്ദ്പുയഺഗും ചരക്ക഻ല് ന഻ന്് അലല പുക്ഷ അത഻ീന്റ
സവ഻ുശഷതയ഻ല് ന഻ന്ഺണ് ഉത്ഭവ഻ക്കഽന്ത്. ഇതഺണ് നമ്മീള മഺര്ക്കറ്റ഻ുംഗ് കഺഴ്ചപ്പഺട഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽന്ത്. മഺര്ക്കറ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ കഺഴ്ചപഺട഻ല്, ഒരഽ ഉ പ്ീമ്ഺല് ഇനഗഽണങ്ങളുീട ഇന
ഒരഽ ഇന ഭഺണ്ഡമഺണ്. ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും വ഻വ഻ധ കമ്പന഻കള് വ഻പണ഻യ഻ല് അവരഽീട
ഉത്പന്ങ്ങള് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത് വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ഗഽണങ്ങള് ഒരഽമ഻ചാണ് പഺയ്ക്ക്ക്
ീചയ്ക്ത് അഥവഺ ഒുര ഗഽണങ്ങള് വ഻വ഻ധ ഭഺണ്ഡങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ്.
ഒരഽ ഉത്പന്വഽും (മഺര്ക്കറ്റ഻ുംഗ് കഺഴ്ചപ്പഺട഻ൽ) ഒരഽ ചരക്കഽും തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസീമീന്ത്ന്ഺൽ
ഉത്പന്ും നമഽക്ക് ത഻ര഻ചാണറ഻യഺനഺകഽും. പുക്ഷ ചരക്ക഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ൽ അത് സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഇത഻ീന്റ
അര്ത്ഥും
വ഻വ഻ധ
കമ്പന഻കൽ
വ഻ല്ത്ക്കഽന്
ഉത്പന്ങ്ങൽ,
അുത
ഒുര
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീപട്ടതഺീണക഻ൽ ുപഺലഽും, അത഻ീന്റ സവ഻ുശഷതകൽ മീറ്റഺന്഻ൽ ന഻ന്ഽും ത഻കചാണുും
വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണം
ുകഺള്ക്ുഗറ്റ്, ുേഺസപ്പ്, ീന്ദ്പഺമ഻സ് എന്഻വ വ഻വ഻ധ ന്ദ്ബഺന്ഷഡഽനഺമത്ത഻ലഽള വ ഒുര
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീപ്പട്ട ടാത്ുത്പസ്റ്റുകളഺണ്. പുക്ഷ ഓുരഺന്഻ീന്റ സവ഻ുശഷതകള് മറ്റുള വവയ഻ല്
ന഻ന്ഽും വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഒരഽ ഉത്പന്ും അത഻ല് തീന് ഒതഽങ്ങഽന് ഒന്ലല പുക്ഷ മറഽവശത്തഽള വവീര
സുംതിപ്തരഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ മഺര്ഗും കാട഻യഺണ്. ഒരഽ ഉത്പന്ും ആത഻ീന്റ ന്ദ്പുയഺജനത്ത഻ന്
എന്ദ്തമഺന്ദ്തും അനഽുയഺജയമഺീണന്ത് ഉത്പന്ത്ത഻ീന്റ സവ഻ുശഷതകീള ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ്.
ഉത്പന്ങ്ങള്:
i. സ്ഡപഷ്ടമഺകഺം: ഇന  ഇന ുനര഻ട്ട് കണ്ടഽും പര്ശ഻ചാണുും മനസിന഻ലഺക്കഺന് കഴ഻യഽന് ീഭിത഼ക
വതഽക്കള് (ഉദഺഹരണത്ത഻ന് കഺറ്, ട഻വ഻)
ii. സ്ഡപഷ്ടമലലത്ത
കഴ഻യഽന്വ.

: ഇന കഺണഺീതയഽും

പര്ശ഻ക്കഺീതയഽും

മഺന്ദ്തും

മനസിന഻ലഺക്കഺന്

ൂലത് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ഉ പ്ങ്ങള് ഇന
സ്ഡപഷ്ടമലലഺത്തതഺണ്.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന
ഒരഽ
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഉത്പന്ത്ത഻ീന്റ
സവ഻ുശഷതകീളപ്പറ്റ഻യഽും അത഻ന് എീന്ത്ഺീക്ക ീചയാറഺന് കഴ഻യഽീമന്ഽും ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ
ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക് അത് എങ്ങീന ന്ദ്പുയഺജീപ്പടഽീമന്ഽും ഉപുഭഺക്തഺക്കീള പറഞ്ഞഽ
മനസിന഻ലഺക്ക഻ ീകഺടഽുക്കണ്ടത് ഒരഽ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റ഻ീന്റ കടമയഺണ്.
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2. ൂലത് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ഉ
പര഻രക്ഷയഽീട ഇനുവശ ങ്ങളും

പ്ങ്ങളുീട ഇന

ത്പുയഺജ്നവഽം ഇന

എവ഻ീടീയഺീക്ക റ഻കഽണ്ുടഺ അവ഻ീടീയലലഺും ഉത്കണ്ഠയഽമഽണ്ടഺകഽും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും
നമ്മള്
മനഽഷയര്
റ഻ക഻ീനപ്പറ്റ഻
മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും
അത഻ീന
ുനര഻ടഽന്ത഻ീന
തയാറഺറഺയ഻ര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറണും. റ഻ക഻ീനത഻ീര സഽരക്ഷ സിഷ്ട഻ക്കണീമന്ഽള വ അുബഺധവഽും
ആന്ദ്ഗഹവഽമഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് രാപ഼കര഻ചാണത഻ീന്റ മഽഖയകഺരണും.
സഺമാഹ഻ക ജ഼വ഻കളഺയ നമ്മള് നമ്മീളുപ്പഺലഽള വ മറ്റുള വവരഽമഺയ഻ നമ്മഽീട ജ഼വ഻തും
പക഻ടഽന്ത്. നമഽക്ക് വളീര വ഻ലപ഻ട഻പ്പുള വ ഒരഽ സമ്പത്തഽണ്ട് – ഇന നമിറഽീട ഇന
മനഽഷ മാലധനം ഇന – ഇന ഇതഺണ് ഇന നമിറഽീട ഇന അത്റവഺനുശഷ഻യഽീട ഇന ഉറവ഻ടം. ഇന
എന്ത്഻രഽന്ഺല് ുപഺലഽും നമ്മഽീട ജ഼വനഽും ജ഼വ഻തത്ത഻നഽും ച഻ല അന഻ശ്ച഻തതവങ്ങളുണ്ട്. മരണും,
അസഽഖങ്ങള് ുപഺലഽള വ സുംഭവവ഻കഺസങ്ങള് നമ്മഽീട ഉത്പഺദനുശഷ഻ീയ നശ഻പ്പ഻ക്കഽും
അങ്ങീന മനഽഷയമാലധനത്ത഻ീന്റ മാലയും ഇലലഺതഺകഽകുയഺ കഽറയഽകുയഺ ീചയാറുും.
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങള് ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട അദ്ധവഺന ൂനപഽണയത്ത഻ീന്റ
സഺമ്പത്ത഻ക മാലയും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന് എത഻ീര പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും, ഇത് അയഺള്ക്ുക്കഺ
അയഺളുീട ആന്ദ്ശ഻തര്ുക്കഺ ലഭയമഺണ്.
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്
വഺക്കഽീകഺണ്ട് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് മരണുമഺ സ്ഥ഻ര ൂവകലയുമഺ മാലമഽണ്ടഺകഽന്
സഺമ്പത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര ഒരഽവന് തന഻ക്കഽും തീന്റ ന്ദ്പ഻യീപ്പട്ടവര്ക്കഽും സുംരക്ഷണും
ുനുടണ്ട ആവശയത്ത഻ീനയഺണ്.
ുസവ഻ുംഗ്, ന഻ുക്ഷപും തഽടങ്ങ഻യ മറ്റ് സവ഻ുശഷതകള് കാട഻യഽണ്ട്, പുക്ഷ മരണത്ത഻ന്
അഥവഺ മഺരക ുരഺഗങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ എന് ന഻ലയ഻ലഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീപഺതഽുവ
എടഽക്കഺറഽള വത്. എടഽത്തഽപറയഽകയഺീണക഻ല്, ന്ദ്പബലമഺയ സണ്പഺദയ മാലയും (ീപഺീട്ടന്ഷഷയല്
എുസ്റ്ററ്റ് വഺലയാ) അഥവഺ ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ തീന്റ ബഺക്ക഻യഽള വ ജ഼വ഻തകഺലും
മഽഴഽവന് ഉണ്ടഺക്കഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന് സമ്പത്ത്, ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് കഺലഺവധ഻യ഻ല് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് സമ്പത്തഽണ്ടഺക്കഺനഽള വ ന്ദ്പഺപ്ത഻ നശ഻ക്കഽകുയഺ ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ
ീചയാറുന്
സഺഹചരയത്ത഻ല് ആ വയക്ത഻യ്ക്ുക്കഺ അയഺളുീട ആന്ദ്ശ഻തര്ുക്കഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽും. ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ ആയഺളുീട ുപര഻ല് ആദയീത്ത
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടക്കഽണ്ുപഺള് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത ജ഼വീന്റ ുപര഻ല് സിഷ്ട഻ക്കഽന് തല്ക്ഷണ ഇന
സമ്പത്ത഻ല് ഇനന഻ന്ഽള വ പണും ീകഺണ്ടഺണ് ഇത് ീചയാറുന്ത്.
ആയത഻നഺല്, ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻, ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് എീന്ത്ക഻ലഽും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
അയഺളുീട ഇന ത്പ഻യീപ്പട്ട്യൂട്ട്വര്െഇ ഇന സമഺധഺനവഽം ഇന
സംരക്ഷണവഽം ഇന നല്കഽം. ഇന ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ മീറ്റഺരഽ ുജഺല഻ സണ്പഺദയവഽും
ന഻ുക്ഷപവഽും സവരാപ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
മഺര്ഗമഺണ് എന്തഺണ്. ഈ അര്ത്ഥത്ത഻ല് ഇത്
ന഻ുക്ഷപങ്ങള്ക്ക്ക് സഽരക്ഷയഽും സുംരക്ഷണവഽും ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ആദഺയവഽും നല്ത്കഽും.
മരണത്ത഻നഽും സഽഖങ്ങള്ക്ക്കഽും എത഻ീര സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻ുനക്കഺളുും ഒരഽപഺട് വല഻യ
ഒരഽ സുംഗത഻യഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്. ഇീതഺരഽ സഺമ്പത്ത഻ക ഉത്പന്മഺണ്, ഇത്
സ്റ്റഺന്ഷീഡുലഺണ് ഉത്പന്ീത്തക്കഺള് ഉപര഻ ഒരഽ സഺമ്പത്ത഻ക പദ്ധത഻ കാട഻യഺണ്.
വളര്ന്ഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്
ധനകഺരയ
വ഻പണ഻യ഻ല്,
ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക്
അുനകും
സഺദ്ധയതകളുണ്ട്, വ഻വ഻ധ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങള഻ല് മഺന്ദ്തമലല ന഻ുക്ഷപങ്ങള്,
ുബഺണ്ടഽകള്, ഓഹര഻കള്, മയാചാണല് ഫണ്ടഽകള് ുപഺലഽള വ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന്
പകരമഺയഽള വ ഉത്പന്ങ്ങളുും ലഭയമഺണ്.
ഈ സരര്ഭത്ത഻ല്, ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ മാലയീമീന്ത്ന്് ഒരഺള് മനസിന഻ലഺുക്കണ്ടത് വളീര
അതയഺവശയമഺണ്.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇന മാല ം
അവരഽീട
ഒരഽ
കാട്ടും
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ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഽള വ പര഻ഹഺരും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എങ്ങീന കഺണഽന്ഽ എന്ത഻ീന്റ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.
 ഇത് അനഽുയഺജയമഺയ
ഫലന്ദ്പദമഺുണഺ?‛

ഉത്പന്ും

വഺദ്ധരദഺനും

ീചയാറുന്ഽണ്ുടഺ?

അഥവഺ

‚ഇത്

 എന്ത്ഺണ് ഇത഻ീന്റ ീചലവ്? അഥവഺ ‚ഇത് ന്ദ്പഺപ്തമഺുണഺ?‛
കഴ഻ഞ്ഞ രണ്ട് നാറ്റഺണ്ടഽകള഻ലഺയ഻ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖല അുനകും പഽതഽമയഺര്ന്
ഉത്പന്ങ്ങള് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്. ഈ യഺന്ദ്ത ആരുംഭ഻ചാണത് മരണഺനഽകാലയ
ഉത്പന്ങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഺണ്, പുക്ഷ കഺലും മഺറ഻യുതഺീട, എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ്, ൂവകലയ
ആനഽകാലയങ്ങള്, മഺരക അസഽഖങ്ങള്ക്ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ തഽടങ്ങ഻യവ ുപഺലഽള വ അുനകും
ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്വര്ക്കഽള വ ആനഽകാലയങ്ങളുും ുചര്ക്കീപ്പട്ടു.
അതഽുപഺീല തീന് ‘ലഺഭത്ത഻ല് ഇന പങ്കഽ ഇന ുചരഽ്ഽ’ എന് പരമ്പരഺഗത ഉത്പന്ത്ത഻ല്
ന഻ന്ഽും, നവ഼കര഻ചാണ് ‘മഺര്ക്കറ്റ് ല഻്്ഡ്’ ുപഺള഻സ഻കള് സിഷ്ട഻ചാണു ഇത഻ല് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ അയഺളുീട ന഻ുക്ഷപും ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻നഽും ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന്
ക്ഷണ഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്ഽ. മീറ്റഺന്ഽും കാട഻ ുചര്ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്., ഇവ഻ീട ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഉത്പന്ങ്ങള് ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത ഭഺണ്ഡത്ത഻ലഺയ഻രഽന് അത് ഉയര്ന് മഺറ്റും വരഽത്തഺവഽന്
ഉത്പന്മഺയ഻ മഺറ഻, മഺറ഻വരഽന് ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഽും ഒരഺള്ക്ക്ക് തഺങ്ങഺന് കഴ഻യഽന്തഽും
ജ഼വ഻തഘട്ടങ്ങള്ക്ക്കനഽസര഻ചാണ് ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ഇത഻ീന്റ ആനഽകാലയങ്ങളുും ീചലവ഻ീന്റ
ഘടകങ്ങള്ക്ക്കഽും മഺറ്റും വരഽത്തഺവഽന്തഺണ്.
3. ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഉ

പ്ങ്ങള഻ീല ഇനൂറഡറഽകള്

ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻ഹഺരമഺയ഻ വ഻വ഻ധ ആനഽകാലയങ്ങള് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത് എങ്ങീനീയന്് നമ്മള് കണ്ടഽ. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻കള് അവരഽീട വഺദ്ധരദഺനങ്ങളുീട മാലയും ഉയര്ത്തഽന്ത഻നഺയ഻ വ഻വ഻ധ ൂറഡറഽകളുും
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ് വഴ഻ വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരമഺണ് ഒരഽ ൂറഡര് ുചര്ക്കഽന്ത്, അത് പ഻ന്഼ട്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ഒരഽ ഭഺഗമഺയ഻ മഺറഽും. ച഻ല ആനഽകഺല഻ക ഗഽണങ്ങള് നല്ത്കഽന്ത഻ുനഺ
അഥവഺ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ മരണഺനഽകാലയ തഽക വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ുനഺ ആണ്
ൂറഡറഽകള് ീപഺതഽുവ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
ൂറഡറഽകീള പ഻സഺയഽീട വ഻വ഻ധ ുടഺപ്പ഻ുംഗഽകുളഺട് തഺരതമയും ീചയാറഺും. അട഻സ്ഥഺന
ുപഺള഻സ഻ പ഻സഺ ുബസ് ുപഺീല ആയ഻ര഻ക്കഽും ഓുരഺ വയക്ത഻കളുീടയഽും തഺത്പരയന്ദ്പകഺരും
വ഻വ഻ധ ുടഺപ്പ഻ുംഗഽകള് ലഭയമഺയതഽുപഺീലയഺണ് ൂറഡറഽകളുീട ലഭയത. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട
വ഻വ഻ധ ആവശയങ്ങൽ ഒറ്റ ലഺന഻ല് സമനവയ഻പ്പ഻ീചാണടഽക്കഺന് ൂറഡറഽകള് സഹഺയ഻ക്കഽും.
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ച഻ത്തം ഇന1 ഇന: ഇന ഇനലഭ മഺയ ഇനൂറഡറഽകള്
മഺരക ഇന
അസഽഖത്ത഻നഽള്ള ഇന
ൂറഡര്

അപകടമരണ ഇന
ുനഽകാല
 ഇനൂറഡര്

ത്പ഼മ഻യം ഇന
ഒഴ഻വഺെഽ്ത഻നഽള്ള ഇന
ൂറഡര്

ന് ഇനപ഻സ ഇന(അട഻സ്ഥഺന ഇന
ുപഺള഻സ഻)

ൂവകല  ഇന
വരഽമഺന
ുനഽകാല
ൂറഡര്
മഺയ ഇനുടഺപ്പ഻ംഗഽകൾ ഇന

ലഭ
(ൂറഡറഽകൾ)

ഒരഽ ന഻ലവഺരമഽള വ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ൂവകലയ പര഻രക്ഷ, അപകട
പര഻രക്ഷ, മഺരക അസഽഖ പര഻രക്ഷ എന്഻വ അധ഻ക ആനഽകാലയങ്ങള് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ൂറഡറഽകളഺയ഻
ുചര്ക്കഺും.
ഈ
ൂറഡറഽകള്
ുപഺള഻യ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
സവയും
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽകയഽും അധ഻കും ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ ലഭയമഺക്കഺും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് പഷ്ടമലലഺത്ത ഉത്പന്ും?
I. കഺര്
II. വ഼ട്
III. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
IV. ുസഺപ്പ്
B. ഇനപരമ്പരഺഗത ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഉ

പ്ങ്ങള്

നമ്മള് ഇുപ്പഺള് ച഻ല പരമ്പരഺഗത ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഺണ് പഠ഻ക്കഺന്
ുപഺകഽന്ത്.
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ച഻ത്തം ഇന2: പരമ്പരഺഗത ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഉ

പ്ങ്ങള്

ുജ്഼വനഺത്ല ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
പ്ലഺനഽകൾ
എന്ുഡഺവ്ീമ
െഇ ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
പ്ലഺനഽകൾ

ുടം ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
പ്ലഺനഽകൾ

പരന്പരഺഗത ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ഉ പ്ങ്ങൾ

1. ുടം ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപ്ലഺനഽകള്
ുടഺും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
കഺലവധ഻യ഻ല്
മഺന്ദ്തുമ
ന്ദ്പഺബലയമഽണ്ടഺകഽകയഽള വു. ഒരഽ ുടും എന്ത് ഒരഽ വ഻മഺന യഺന്ദ്ത പാര്ത്ത഻യഺക്കഽള വ ീചറ഻യ
കഺലയളവ് മഽതല് 40 വര്ഷും വീര ലഭയമഺണ്.
സുംരക്ഷണും 65 അഥവഺ 70 വയസിന് വീര ലഭയമഺണ്. ഒരഽ വര്ഷും മഺന്ദ്തും കഺലഺവധ഻യഽള വ ുടും
ുപഺള഻സ഻കള് ആത഻ (ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻) - അതയഺഹ഻ത (കഺഷവഺല഻റ്റ഻) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്. ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കള഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് മഽഴഽവന്
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങീളയഽും
മരണീമന്
റ഻ക഻ീന്റ
ീചലവ഻നഽള വത്
എന്ഺണ്
കമ്പന഻കള്
കണക്കഺക്കഽന്ത്. ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് യഺീതഺരഽ വ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ സണ്പഺദയുമഺ കയഺഷ് മാലയുമഺ
ഇത഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
a) ത്പുയഺജ്നം
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ പ഻ന്഻ലഽള വ മഽഖയവഽും അട഻സ്ഥഺനവഽമഺയ ആശയും ഒരഽ ുടും
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സഺക്ഷഺത്കര഻ക്കഽും, അതഺയത്, ജ഼വന് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത ഒരഽ
വയക്ത഻
അകഺലത്ത഻ല്
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
അയഺളുീട
കഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ
സുംരക്ഷണത്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ തഽക ലഭ഻ക്കഽും. ഈ വല഻യ തഽകയഺണ് ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്തത഻രഽന് വയക്ത഻ അയഺളുീട ന്ദ്പ഻യീപ്പട്ടവര്ക്കഺയ഻ കരഽത഻ വചാണ഻രഽന് അയഺളുീട
ജ഼വീന്റ മാലയും: ഇത് മദ്ധയസ്ഥര഻ലാീട സവന്ത്മഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽകുയഺ ശഺന്ദ്ത഼യമഺയ഻
ഗണ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും.
ഒരഽ ഇന ുടം ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന ൂകയ്യ഻ല് ഇന ഒതഽങ്ങഽ് ഇന ഇന്കം ഇന
റ഻ുപ്ലസ്ഡീമെഇ ഇന പ്ലഺനഺയഽം ഇന വരഽ്ഽണ്ടഇ. ഇവ഻ീട ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത ഒരഽ
വയക്ത഻ അകഺലത്ത഻ല് മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് അയഺളുീട ആന്ദ്ശ഻തര്ക്ക് വല഻യ തഽകയഺയ഻
നല്ത്കഽന്ത഻ന്
പകരും
മഺസുന്ത്ഺറഽുമഺ
ൂന്ദ്തമഺസത്ത഻ുലഺ
അതഽുപഺീല
മഽന്ഷന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ കഺലയളവ഻ല് ആന്ദ്ശ഻തര്ക്ക് ആനഽകാലയങ്ങള് നല്ത്കഽും.
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b) ൂവകല ം
ീപഺതഽുവ ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ മരണത്ത഻ന് മഺന്ദ്തമഺണ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഺറഽള വത്.
എക഻ല്പ്ുപഺലഽും, ൂവകലയ സുംരക്ഷണ ൂറഡുറഺടഽകാട഻ മഽഖയ ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽകയഽും
ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലവധ഻ സമയത്ത് ആര്ീക്കക഻ലഽും അത്തരീമഺരഽ
ദഽര്വ഻ധ഻ ഉണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ല്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക്ൽ
അവകഺശ഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും. ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ കഺലഺവധ഻
അവസഺന഻ചാണത഻നഽുശഷമഺണ് മര഻ക്കഽന്ീതക഻ല് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ആനഽകാലയവഽും
ലഭ഻ക്കഽന്തലല, കഺരണും ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ കഴ഻യഽന്ുതഺീട എലലഺ ഇടപഺടഽകളുും
അവസഺന഻ക്കഽും.
ച഻ത്തം ഇന3: ഇനൂവകല ം

c) ുടം ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനൂറഡറഺയ഻
ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണും ീപഺതഽുവ സ്റ്റന്ഷഡ് ഐുലഺണ് ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ട്ടഺണ്
നല്ത്കഽന്ത്, പുക്ഷ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ൂറഡറഺയ഻ട്ടുും ഇത് നല്ത്കഺും.
ഉദഺഹരണം
ീപന്ഷഷന് ലഺന഻ല് മരണഺനഽകാലയത്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽും ഉണ്ടഺുയക്കഺും, അതഺയത് ഒരഽ
വയക്ത഻
ീപന്ഷഷന്
ലഭ഻ചാണു
തഽടങ്ങഽന്ത഻ന്
മഽണ്പ്
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
മരണഺനഽകാലയമഺയ഻ നല്ത്ുകണ്ട഻ വരഽും.
d) പഽതഽെഺന് ഇനകഴ഻യഽ്
ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് വഺര്ഷ഻ക അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് കഺലഺവധ഻ മഽഴഽവന് ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത
തഽകയഺണ്
ീപഺതഽുവ
ഈടഺക്കഺറഽള വത്.
ച഻ല
ലഺനഽകള഻ല്
കഺലഺവധ഻
അവസഺന഻ക്കഽണ്ുപഺള് പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽമഽണ്ട്, ഇത്തരും ഉത്പന്ങ്ങള഻ല്
പഽതഽക്കഽന് സമയീത്ത ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട വയസിനുും ആുരഺഗയന഻ലയഽും അനഽസര഻ചാണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും പഽനര്ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഽും പഽത഻യ വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്ക഻
നല്ത്കഽും.
e) പര഻വര്ത്തം ഇനീചയ്യഺവഽ്
പര഻വര്ത്തനും ീചയാറഺവഽന് ഇന ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള് ുപഺള഻സ഻യഽടമകീള ുടും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ‘ുജ്഼വനഺത്ല ഇനപ്ലഺന്ന് ുപഺലഽള വ സ്ഥ഻രും ലഺനഽകള഻ുലക്ക്
മഺറഺുനഺ പര഻വര്ത്തനും ീചയാറഺുനഺ അനഽവദ഻ക്കഽും. സ്ഥ഻രമഺയ കയഺഷ് മാലയമഽള വ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഺന് ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽകയഽും പുക്ഷ തഺത്ക്കഺലും അത഻ീന്റ ഉയര്ന്
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടയ്ക്ക്കഺന് കഴ഻വ഻ലലഺത്തവര്ക്ക് ഈ ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷത ഗഽണകരമഺകഽും.
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f) യഽഎസ്ഡപ഻
ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ നക഼കിത വ഻ല്ത്പന ന്ദ്പുമയും (യാണ഼ക്ക് ീസലല഻ഗ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ഻ഷന്)
എന്ത് അത഻ീന്റ നറ്റവഽും കഽറഞ്ഞ വ഻ലയഺണ്, ഇത് ഒരഺീള ചഽരഽങ്ങ഻യ ബജറ്റ഻ല്
ീപഺതഽുവ വല഻യ തഽകയഽീട ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺന് ന്ദ്പഺപ്തനഺക്കഽും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺന് പര഻മ഻തമഺയ ബജറ്റുള വ ഒരഺള്ക്ക്ക് നീതക഻ലഽും
സഺഹചരയത്ത഻ല് തീന്റ മരണും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് തീന്റ കഽടഽുംബത്ത഻ന്
അഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന് സഺമ്പത്ത഻ക ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകള്ക്ീക്കത഻ീര അവര്ക്ക്
സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻ന് കഽടഽുംബത്ത഻ീല മഽഖയ വരഽമഺനക്കഺരന് എന് ന഻ലയ഻ല്
എടഽക്കഽവഺവ് കഴ഻യഽന് നറ്റവഽും മ഻കചാണ ലഺനഺണ഻ത്.
g) വ഻ഭ഻്രാപങ്ങള്
ുടും അഷവറന്ഷസ഻ീന അുനകും വ഻ഭ഻ന് രാപങ്ങളഺക്കഺന് സഺധ഻ക്കഽും
ച഻ത്തം ഇന4: ഇനുടം ഇനഅഷവറന്സ഻ീെ ഇനവ഻ഭ഻്രാപങ്ങള്
കാടഽ് ഇനുടം ഇനഅഷവറന്സ്ഡ
ത്പ഼മ഻യം ഇനത഻ര഻ീക ഇനനല്കഽ് ഇനുടം ഇനഅഷവറന്സ്ഡ ഇന

i. കഽറയഽ് ഇനുടം ഇനഅഷവറന്സ്ഡ ഇന
ഈ ലഺന് മരണഺനാകാലയും നല്ത്കഽും പുക്ഷ ുടും പര഻രക്ഷയഽീട തഽകയ഻ല് കഽറവ് വരഽും.
10 വര്ഷീത്ത കഽറയഽന് ുടും അഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ അങ്ങീന ആദയവര്ഷും
മരണഺനഽകാലയമഺയ഻ 1,00,000 രാപ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺും, അത഻ല് ഓുരഺ വര്ഷവഽും 10,000
രാപ വ഼തും കഽറയഽകയഽും, പത്തഺമീത്ത വര്ഷമഺകഽണ്ുപഺുഴഺക്കഽും അത് പാജയമഺയ഻
പര഻ണമ഻ക്കഽും. ഓുരഺ വര്ഷവഽും അടയ്ക്ുക്കണ്ട ന്ദ്പ഼മ഻യും അുത ന഻ലയ഻ല് തീന് തഽടരഽും.
കഽറയഽന് ുടും അഷവറന്ഷസ് ലഺനഽകള് പണയവതഽ വ഼ണ്ീടടഽക്കഽന്തഽും ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കളുമഺയ഻ട്ടഺണ് മഺര്ക്കറ്റ് ീചയാറുന്ത്.
 പണയവസ്ഡതഽ ഇനവ഼ീണ്ടടഽെഽക: ഇന ഈ കഽറയഽന് ുടും അഷവറന്ഷസ് ലഺന്
രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഒരഽ മരണഺനഽകാലയും
പണയവതഽ
വ഼ണ്ീടക്കഽന്ത഻നഽള വ വഺയ്ക്പയ഻ുലക്ക് ുപഺകഽും. അത്തരും വഺയ്ക്പകള഻ല്, ഓുരഺ
മഺസീത്തയഽും
ഇന്ഷുസ്റ്റഺള്ക്ീമന്റ്
(ഇഎുംഐ)
തഽകയഽും
മാലധനതഽക
കഽറയഽന്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്
നതഽസമയത്തഽും മരണഺനഽകാലയത്ത഻ീന്റ തഽകയഽും ുലഺണ഻ീന്റ ബഺക്ക഻ തഽകയഽും
തഽലയമഺയ഻ര഻ക്കഽും. വഺയ്ക്പയഽീട കഺലഺവധ഻യഽീട അുത കഺലഺവധ഻യഺയ഻ര഻ക്കഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റതഽും. പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യും ുടും കഺലഺവധ഻യ഻ല് ഒുര
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തലത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും. പണയവതഽ വ഼ണ്ീടടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വഺങ്ങഽന്ത് മ഻ക്ക ഈടഽനല്ത്ക഻യഽള വ ുലഺണഽകള഻ീലയഽും ഒരഽ വയവസ്ഥയഺണ്.
 ീത്കഡ഻റ്റഇ ഇന ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ഇന-വഺയ്ക്പ എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ ുലഺണ്
അടചാണ് ത഼രഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്  ഇന വഺയ്ക്പ തഽകയഽീട ബഺക്ക഻
അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
രാപകല്ത്പന
ീചയ്ക്തതഺണ഻ത്.
ഈട്
വതഽ
വ഼ണ്ീടടഽക്കഽന്ത് ുപഺീല ഇതഽും ീപഺതഽുവ
തഽക കഽറയഽന് ുടും
അഷവറന്ഷസഺണ്. ഇത് ീപഺതഽുവ പണമ഻ടപഺട് സ്ഥഺപനങ്ങൽക്ക് അവര഻ല് ന഻ന്ഽും
വഺയ്ക്പ
എടഽക്കഽന്വരഽീട
ജ഼വന്
പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺയ഻ട്ടഺണ് വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത്. ഇത് വഺഹന വഺയ്ക്പയ്ക്ക്കഽും മറ്റ് സവകഺരയ
വഺയ്ക്പകള്ക്ക്കഽും ലഭയമഺണ്. ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ല് ുലഺണ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കളുീട ആനഽകാലയങ്ങള് ുനര഻ട്ട്
പണമ഻ടപ്പഺട് സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഺണ് നല്പ്കഽന്ത്.
ii. കാടഽ് ഇനുടം ഇനഅഷവറന്സ്ഡ
ുപര഻ുലത് ുപഺീലതീന്, ഈ ലഺന് ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ കാടഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ് കാടഽന്
മരണഺനഽകാലയമഺണ് നല്ത്കഽന്ത്. ആീകതഽകയ഻ല് ഒരഽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട തഽക അഥവഺ
ശതമഺനമഺണ് ുപഺള഻സ഻ കഺലയളവ഻ീല ഓുരഺ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സമയങ്ങള഻ലഽും കാടഽന്ത്.
ജ഼വ഻ത ീചലവ് വര്ദ്ധ഻ക്കഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ് മഽഖവ഻ലയഽും കാടഽും. പര഻രക്ഷയഽീട തഽക
കാടഽണ്ുപഺള് ീപഺതഽുവ ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും കാടഽും.
iii. ത്പ഼മ഻യം ഇനത഻ര഻ീക ഇനനല്കഽ് ഇനുടം ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
മീറ്റഺരഽ ന്ദ്പധഺന (ന്ദ്പുതക഻ചാണുും ഇന്ത്യയ഻ല് ജനന്ദ്പ഻യമഺയ) ുപഺള഻സ഻യഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും
ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽന് ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻
ത഼രഽന്ത് വീര ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ഒന്ഽും നഷ്ടീപ്പട്ട഻ട്ട഻ലല എന് സുംതിപ്ത഻ ഈ
ലഺന് നല്ത്കഽും. ത഼ര്ചാണയഺയഽും ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് ത഻ര഻ീക ലഭ഻ക്കഺത്ത സമഺനമഺയ ുടും
അഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയാറുണ്ുപഺള് ഇത഻ീന്റ ന്ദ്പ഼മ഻യും വളീര ഉയര്ന്തഺണ്.
h) ത്പഺധഺന മഽള്ള ഇനസേര്ഭങ്ങള്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സരര്ഭങ്ങള഻ല് ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്:
i. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണത്ത഻ീന്റ ആവശയും തഺല്ത്ക്കഺല഻കമഺയ഻ടത്ത്, അതഺയത് ഈട്
വതഽ വ഼ണ്ീടടഽക്കഽന്ത഻ുനഺ ഊഹക്കചാണവടത്ത഻ീന്റ സുംരക്ഷണത്ത഻ുനഺ
ii. സണ്പഺദയ
പദ്ധത഻യ്ക്ക്കഽള വ
അധ഻ക
അനഽബധപ്മഺയ഻ട്ട്,
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്
ീചറഽപ്പക്കഺരഺയ മഺതഺപ഻തഺക്കള് അവരഽീട ആന്ദ്ശ഻തര് വളരഽന് സമയക്ക് അധ഻ക
സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻ന് എടഽക്കഽന് തഽക കഽറയഽന് ുടും അഷവറന്ഷസ്. സ്ഥ഻രമഺയ
ലഺന് തഺങ്ങഺന് കഴ഻യ഻ീലലക഻ല് പര഻വര്ത്തനും ീചയാറഺവഽന് ുടും അഷവറന്ഷസ്
ശഽപഺര്ശ ീചയ്ക്ുതക്കഺും.
iii. ‚ുടും വഺങ്ങ഻ ബഺക്ക഻ ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽക‛ എന് തതവത്ത഻ീന്റ ഭഺഗമഺയ഻, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും വ഻ലകഽറഞ്ഞ ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണും മഺന്ദ്തും വഺങ്ങഽകയഽും
ഫലത്ത഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട ബഺക്ക഻ വരഽന് തഽക ആകര്ഷകമഺയ മുറ്റീതക഻ലഽും
പദ്ധത഻യ഻ല് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ുപഺള഻സ഻യഽടമ ത഼ര്ചാണയഺയഽും അത്തരും
ന഻ുക്ഷപങ്ങളുീട റ഻കഽകള് സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽും.
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i) പര഻ഗണന
ുടം ഇന അഷവറന്സ്ഡ ഇന പ്ലഺനഽകളുീട ഇന മത്യരസവഭഺവ ഇന സവ഻ുശഷതകളുീട ഇന
ത്പഥമമഺയ ഇന അട഻സ്ഥഺനമഺണ് ഇന വ഻ല. ഇന  ഇന  ഇന വളീര കഽറഞ്ഞ ന്ദ്പ഼മ഻യും മഺന്ദ്തും
നല്ത്ുകണ്ട഻ വരഽന് വര്ഷുംുതഺറഽും പഽതഽക്കഽന് ുപഺള഻സ഻കള഻ലഺണ് ഇത് ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും
കണ്ടഽവരഽന്ത്.
ഇത്തരും ഒരഽ വര്ഷും കഺലഺവധ഻യഽള വ ുടും ലഺനഽകളുീട ന്ദ്പം  നീമീന്ത്ന്ഺല് ന്ദ്പഺയും
കാടഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ് മരണന഻രക്ക഻നഽള വ ീചലവഽകളുും കാടഽും. ആയത഻നഺല് ഇവ
ീചറ഻യ കഺലഺവധ഻യഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺനഽകള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തമഺണ് അനഽുയഺജയും.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ുടം ഇനപ്ലഺനഽകളുീട ഇനപര഻മ഻ത഻കള്
ഈ സമയത്ത് തീന് ഒരഺല് ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺനഽകളുീട പര഻മ഻ത഻കളുും കാട഻
അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ആവശയും സ്ഥ഻രവഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
സുംരക്ഷണത്ത഻ീന്റ
ആവശയും
കഺലഺവധ഻
കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷവഽും
ുവണ്ട഻വരഽണ്ുപഺഴഺണ് മഽഖയ ന്ദ്പം  നും ഉടീലടഽക്കഽന്ത്. കഺലഺവധ഻ കഴ഻യഽണ്ുപഺുഴക്കഽും
ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് കഴ഻യഺത്ത അവസ്ഥയഺയ഻ര഻ക്കഽും ആയത഻നഺല് 65
അഥവഺ 70 വയസിന഻ല് പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻ ലഭ഻ക്കഺന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്. മഺരകമഺയ
അസഽഖങ്ങള് ുപഺലഽള വവ മാലും തങ്ങളുീട സമ്പത്ത് നശ഻ക്കഽന്ത഻ന് എത഻ീര കാടഽതല്
സ്ഥ഻രതയഽള വ ലഺനഽകല് എടഽത്ത് സമ്പത്ത് സുംരക്ഷ഻ക്കഽകയഺണ് ആളുകള് ീചുയാറണ്ടത്.
ുടും അഷവറന്ഷസ് അത്തരും സരര്ഭങ്ങള഻ല് ന്ദ്പുയഺജനകരമലല.
2. ഇനുജ്഼വനഺത്ല ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ുടും അഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള് തഺത്ക്കഺല഻ക അഷവറന്ഷസ഻ന് ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്, ഇവ഻ീട
തഺല്ത്ക്കഺല഻ക കഺലയളവ഻ുലക്കഺണ് സുംരക്ഷണും ലഭ഻ക്കഽക, എന്ഺല് ആജ഼വനഺന്ത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
സ്ഥ഻രമഺയ
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക്
ഉദഺഹരണമഺണ്.
മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ല്,
ഇവ഻ീട ഇന പര഻രക്ഷ ഇന ഇത്ത ഇന കഺലുത്തയ്ീെ്ഇ ഇന
ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ട്യൂട്ട്഻ലല, ഇന
ഇന്ഷവര് ഇന
ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീട ഇന
മരണം ഇന
സംഭവ഻െഽന്ുപഺള് ഇന
ഇന്ഷവറര് ഇന
നല്കഺീമ്ഇ ഇന
വഺഗ്ദഺനം ഇന
ീചയ്ത഻രഽ് ഇന തഽക ഇന മരണഺനഽകാല മഺയ഻ ഇന നല്കഽം, ഇന മരണം ഇന എുപ്പഺള് ഇന
സംഭവ഻െഽ്ഽീവ്  ഇന ഒരഽ ഇന ത്പശ്നമലല. ഇന ഒരഺളുീട ജ഼വ഻തകഺലും മഽഴഽവുനഺ
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കഺലയളവ് വീരുയഺ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺും.
ആജ഼വനഺന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ന്ദ്പ഼മ഻യും ുടും അഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ന്ദ്പ഼മ഻യീത്തക്കഺള് വളീര
കാടഽതലഺണ്, കഺരണും ആജ഻വനഺന്ത് ുപഺള഻സ഻ ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ മര഻ക്കഽന്ത് വീര
പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആയത഻നഺല് എുപ്പഺഴഽും
മരണഺനഽകാലയും നല്ത്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ഇത് രാപകല്ത്പന ീചയാറഺറഽള വത്. ുടും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ീചലവഽകള്ക്ക്കഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ അവര്ക്ക് ആവശയമഺയ പണും
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും എടഽത്തത഻നഽുശഷും ബഺക്ക഻ തഽക ുപഺള഻സ഻ ഉടമയഽീട ുപര഻ല്
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ഽ. ഇത഻ീന കയഺഷ് വഺലയഽ എന്ഺണ് പറയഽന്ത്. ഒരഺള്ക്ക്ക് അട഻യന്ത്രമഺയ഻
പണും ുവണ്ട഻ വരഽണ്ുപഺള് ുപഺള഻സ഻ ുലഺണ഻ീന്റ രാപത്ത഻ല് പണും പ഻ന്ഷവല഻ക്കഽകുയഺ
ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയ്ക്ത് അത഻ീന്റ കയഺഷ്-വഺലയാ ത഻ര഻ീക വഺങ്ങഽകുയഺ ീചയാറഺും.
വഺയ്ക്പയഽീട കഽട഻ശ്ശ഻കയഽും പല഻ശയഽും ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽന്ഽണ്ീടക഻ല് മരണും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള്
അവ ക഻ഴ഻ചാണത഻നഽുശഷും ബഺക്ക഻ മഺന്ദ്തുമ മരണഺനഽകാലയമഺയ഻ നല്ത്കഽകയഽള വു.
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കഽടഽംബത്ത഻ീല ഇന മഽഖ വരഽമഺനെഺരന് ഇന തന഻െഇ ഇന അകഺലമരണം ഇന
സംഭവ഻െഽകയഺീണങ്ക഻ല് ഇനകഽടഽംബത്ത഻ീെ ഇനസഺമ്പത്ത഻ക ഇനസഽരക്ഷയ്െഇ ഇന
എടഽെഽ്ത഻ന് ഇന ്റ്റവഽം ഇന മ഻കച്ച ഇന പ്ലഺനഺണ് ഇന ുജ്഼വനഺത്ല ുപഺള഻സ഻.
ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ദ഼ര്ഘക്കഺലുത്തയ്ക്ക്ക് സ്ഥ഻രതുയഺീട ആജ഼വനഺന്ത് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഉയര്ന്
ന്ദ്പ഼മ഻യും തഺങ്ങഺന് കഴ഻യണും, ഒരഺള് എുപ്പഺള് മര഻ക്കഽീമന്ത് കണക്കഺക്കഺീത
മരണഺനഽകാലയും ലഭയമഺക്കഽന് ഒരഽ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ആവശയമഺണ്, അുത
സമയത്ത് തീന് ആവശയീമക഻ല് ആജ഼വനഺന്ത് ുപഺള഻സ഻യഽീട കയഺഷ് വഺലയാ റ഻ട്ടയര്ീമന്റ഻ന്
ുശഷമഽള വ ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഺന് സഺധ഻ക്കഽും.
കഽടഽുംബത്ത഻ീല സണ്പഺദയത്ത഻ലഽും സമ്പത്ത് സിഷ്ട഻ചാണ് അടഽത്ത തലമഽറയ്ക്ക്ക് നല്ത്കഽന്
കഺരയത്ത഻ലഽും ആജ഻വനഺന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട പകഺണ്
വഹ഻ക്കഽന്ത്. ഇത് വഺങ്ങഽന്ത് ുന്ദ്പര഻പ്പ഻ക്കഽന് മഽഖയ ലക്ഷയ്ും – ഒരഺളുീട ഭഺവ഻
തലമഽറയ്ക്ക്ക് തീന്റ ൂപതികും ൂകമഺറഽക എന് ആന്ദ്ഗഹമഺണ്. കഽട്ട഻കളുള്ക്പ്പീടയഽള വ
കഽടഽുംബത്ത഻ന് മഽഴഽവന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കളുീട ഉയര്ന് ഉടമസ്ഥഺവകഺശവഽും
കഽടഽുംബത്ത഻ുനഺട് ഉയര്ന് കരഽതലഽും, ഈ ലക്ഷയ്ീത്ത കാടഽതല് ഊന്഻കഺട്ടുന്ഽ.
3. ഇനഎന്ുഡഺവ്ീമന്ഷ് ഇനഅഷവറന്സ്ഡ
ഒരഽ എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് അഷവറന്ഷസ് രണ്ട് ലഺനഽകളുീട സുംുയഺജ഻ത രാപമഺണ്:
 കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ല്
ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
മരണും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് മഽഴഽവന് തഽകയഽും നല്ത്കഽീമന്് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ുടും
അഷവറന്ഷസ് ലഺന്
 കഺലഺവധ഻
അവസഺന഻ക്കഽണ്ുപഺള്
ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻
ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് മഽഴഽവന് തഽകയഽും നല്ത്കഽീമന്് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ഒരഽ
സുംശഽദ്ധ എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് ലഺന്
ഈ ഉത്പന്ത്ത഻ന് അങ്ങീന മരണഺനഽകാലയും, ജ഼വ഻ചാണ഻രഽന്ഺലഽള വ ആനഽകാലയും എന്഼ രണ്ട്
ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ധനപരമഺയ഻ ുനഺക്കഽകയഺീണക഻ല് ഈ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
കഽറയഽന് ുടും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റയഽും ന഻ുക്ഷപും ഘടകും വര്ദ്ധ഻ക്കഽന്ത഻ീന്റയഽും സുംുയഺജ഻ത രാപമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻ ുടും ീചറഽീതക഻ല് ന഻ുക്ഷപ ഘടകും വലഽതഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ുടമ഻ീന്റയഽും ന഻ുക്ഷപത്ത഻ീന്റയഽും സുംുയഺജ഻ത ഘടകങ്ങള് ആജ഼വനഺന്ത് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ലഽും മറ്റ്
കയഺഷ്-വഺലയാ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ലഽും ഉണ്ട്. ഇത് പുക്ഷ നറ്റവഽും കാടഽതലഺയ഻ ന഻ല്ത്ക്കഽന്ത്
എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് അഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ലഺണ്.
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കഺലഺവധ഻യ഻ല് ന഻ശ്ച഻ത
തഽക വളരഽന്ത഻ന് പദ്ധത഻ വളീര ന്ദ്പുയഺജനകരമഺണ്.
എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് ന്ദ്പധഺനമഺയഽും ഒരഽ സമ്പദയപദ്ധത഻യഺണ്, ഇത഻ല് അകഺലത്ത഻ലഽള വ
മരണത്ത഻ീനത഻ീര
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വയവസ്ഥന്ദ്പകഺരും
സുംരക്ഷണും
നല്ത്കഽന്ഽണ്ട്.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന സണ്പഺദയ പദ്ധത഻ുയഺട് ബധപ്഻പ്പ഻ചാണ് ഒരഺളുീട സവകഺരയ
സഺമ്പത്ത഻ ലഺനഽകളുീട അന഻ശ്ച഻തതവും ന഼ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ ഉപകരണമഺണ഻ത്. സണ്പഺദയും
സവരാപ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഽരക്ഷ഻തവഽും കര്ശനവഽമഺയ മഺര്ഗവഽും എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽണ്ട്. മഽന്ഷകരഽതുലഺടഽള വ ന഻ുക്ഷപവഽും ആത഻യഽും ബഺദ്ധയതയഽും ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്
സഽരക്ഷ഻തമഺയ
ര഼ത഻യഽും,
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ
അര്ദ്ധ–ന഻ര്ക്ബധപ്ങ്ങളുും
സഺണ്പഺദ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പുചഺദനും നല്ത്കഽും.
ആളുകള് എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് ലഺനഽകള് വഺങ്ങഽന്ത് വയസിനഺകഽണ്ുപഺഴഽള വ ആവശയങ്ങീള
ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ സഽരക്ഷ഻ത മഺര്ഗീമന് ന഻ലയ഻ുലഺ ന്ദ്പുതയക ആവശയങ്ങളഺയ കഽട്ട഻കളുീട
വ഻ദയഺഭയഺസ ഫണ്ട഻ന് അതയഺത് നകുദശും 15 വര്ഷും കഺലഺവധ഻ അഥവഺ മകളുീട
വ഻വഺഹ ീചലവഽകീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ ഫണ്ട഻ുനഺ ുവണ്ട഻യഺണ്. ഇത്തരും ലക്ഷങ്ങളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ റ഻ക് എടഽക്കഽകയ഻ലല. അവര്ക്ക് അത് ന഻ശ്ച഻തമഺയ഻ ീചുയാറണ്ട കഺരയങ്ങളഺണ്.
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ഈടഽവഺയ്ക്പ (ീഹിസ഻ുംഗ് ുലഺൽ) ത഻ര഻ചാണടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും അനഽുയഺജയമഺയ ഒരഽ
മഺര്ഗും കാട഻യഺണ഻ത്. മരണും സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലും ുലഺൽ ത഻ര഻ചാണടവ് അന഻ശ്ച഻തമഺകഽന്ത഻ന്
എത഻ീര സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽക മഺന്ദ്തമലല പുക്ഷ മാലധനും ത഻ര഻ചാണടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽും
എന്ഷഡവ്മെീമന്ഷഡ഻ലാീട സഺദ്ധയമഺണ്.
ത്പ഼മ഻യങ്ങളുമഺയ഻ ഇന ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന ന഻കഽത഻ ഇന ഇളവ഻ീെ ഇന വ വസ്ഥയഺണ് ഇന ഇന
ഈ ഇനപ്ലഺന഻ീന ഇനകാടഽതല് ഇനുകര്ഷണ഼യമഺെഽ് ഇനമീറ്റഺരഽ ഇനഘടകം.
ഇന്ത്യയ഻ലഽള വ മീറ്റഺരഽ ീസികരയമഺണ് എംഡബ്ള ാപ഻എ ഇന(മഺര഼് ഇനവ഻ീമന്സ്ഡ ഇന
ുത്പഺപ്പര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ഇന ുകട്) ഇന ന്ദ്പകഺരും സിഷ്ട഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ീവയ്ക്ക്കഺീമന്ഽളളത് –
ുപഺള഻സ഻യഽീട അവകഺശ഻കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ പണും നല്ത്കഺവാ, അങ്ങീന ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട വതഽവ഻ീന്റ ുമലഽള വ എലലഺ കടങ്ങള്ക്ക്കഽും എത഻ീര സുംരക്ഷണും ലഭ഻ക്കഽും.
അവസഺനമഺയ഻,
മ഻ക്ക
എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ്
ുപഺള഻സ഻കളുീടയഽും
കഺലഺവധ഻
55-65
വയസിനഺകഽണ്ുപഺള് ത഼രഽും, അതഺയത് ഇന്ഷഷവറര് തീന്റ റ഻ട്ടയര്ീമന്റ഻ീനപ്പറ്റ഻ ആസഽന്ദ്തണും
ീചയാറുണ്ുപഺള്,
അത്തരും
ുപഺള഻സ഻കള്
റ഻ട്ടയര്ീമന്റ്
ുസവ഻ുംദ്ധരസ഻നഽള വ
മീറ്റഺരഽ
ന്ദ്പുയഺജനകരമഺയ മഺര്ഗമഺണ്.
a)  ഇനവ഻ഭ഻്രാപങ്ങള്
എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് അഷവറന്ഷസ഻ന് അുനകും വ഻ഭ഻ന്രാപങ്ങളുണ്ട്, അവീയപ്പറ്റ഻ തഺീഴ
വ഻ശദമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
i. മണ഻ ഇനബഺെഇ ഇനപ്ലഺന്
എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് ലഺന഻ീന്റ ഇന്ത്യയ഻ീല നറ്റവഽും ന്ദ്പചഺരമഽള വ രാപമഺണ് മണ഻ ബഺക്ക്
ലഺന്. ഇന ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇന കഺലഺവധ഻ ഇന സമയത്തഇ, ഇന ുനഽകഺല഻കമഺയ഻ ഇന
ഇന്ഷവര് ഇന തഽകയഽീട ഇന ഒരഽ ഇന ഭഺഗം ഇന ഗഡഽെളഺയ഻ ഇന  ഇന ത഻ര഻ീക ഇന
നല്കഽ്ത഻നഽം ഇന  ഇന ബഺെ഻ ഇന ഇന്ഷവര് ഇന തഽക ഇന കഺലഺവധ഻ ഇന ത഼രഽന്ുപഺള് ഇന
നല്കഽ്ത഻നഽള്ള ഇന വ വസ്ഥുയഺടഽകാട഻യ ഇന ഒരഽ ഇന എന്ുഡഺവ്ീമെഇ ഇന
പ്ലഺനഺണ഻ .
ഉദഺഹരണം
20 വര്ഷീത്ത കഺലഺവധ഻യഽള വ മണ഻ ബഺക്ക് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇന്ഷഷവര് തഽകയഽീട 20%
അത഻ജ഼വന ആനഽകാലയമഺയ഻ 5, 10, 15, എന്഼ വര്ഷത്ത഻ീന്റ ഒടഽവ഻ല് നല്ത്കഽകയഽും
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന് 20-മീത്ത വര്ഷും ബഺക്ക഻ 40
.
18 വര്ഷും കഴ഻യഽണ്ുപഺള് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്,
മഽഖവ഻ലയഽീട 60% ആനഽകാലയമഺയ഻
വതഽത പര഻ഗണ഻ക്കഺീത
മഽഴഽവന് തഽകയഽും ുബഺണസിനുും നല്ത്കഽും.
ഈ ലഺനഽകള്ക്ക്ക് ഇന്ദ്തയഽും ന്ദ്പചഺരും ലഭ഻ക്കഺന് കഺരണും അത഻ീന്റ കയഺഷ് ബഺക്ക് (മണ഻
ബഺക്ക്) ഘടകമഺണ്, ഇത് ഹിസവകഺല മദ്ധയമകഺല ആവശയങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ
മ഻കചാണ പദ്ധത഻യഺണ്. അുത സമയത്ത് തീന് ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യ഻ല്
എുപ്പഺീഴക഻ലഽും ഇന്ഷഷവര് ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് സണ്പാര്ണ മരണ
സുംരക്ഷണവഽും ലഭയമഺണ്.
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ii. പീങ്കടഽെഽ് ഇനഅഥവഺ ഇനപീങ്കടഽെഺത്ത ഇന(പഺര് ഇനുെഇ ഇനുനഺണ്പഺര്) ഇനസ്ഡക഼മഽകള്
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവററഽീട ലഺഭങ്ങള഻ല് പീകടഽക്കഽന് ുപഺള഻സ഻കീളയഺണ് ‚പഺര്‛ എന്്
പറയഽന്ത്. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവററഽീട ലഺഭങ്ങള഻ല് പീകടഽക്കഽക്കഺത്ത ുപഺള഻സ഻കീളയഺണ്
‚ുനഺണ്-പഺര്‛ എന്് പറയഽന്ത്. പരമ്പരഺഗത ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഇവ രണ്ടഽമഽണ്ട്.
എലലഺ പരമ്പരഗത ലഺനഽകള഻ലഽും, ുപഺള഻സ഻യഽടമകള഻ല് ന഻ന്ഽും ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളഺയ഻
ുശഖര഻ചാണ് പാള് ീചയ്ക്ത ൂലഫ് ഫണ്ടഽകള് വയവസ്ഥകളമഽസര഻ചാണ് കര്ശനമഺയ
ുമല്ത്ുനഺട്ടത്ത഻ലഺണ് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത്, ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് ‚ലഺഭവ഻ഹ഻തുത്തഺടഽകാട഻യ
ലഺനഽകള്‛ എന് ുപര഻ല് വളര്ചാണയഽീട ഒരഽ ഭഺഗും നല്ത്കഽും അഥവഺ ഇന്ഷഷവറര്
ഉണ്ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഽന് അധ഻ക വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ ഒരഽ പക് ലഭ഻ക്കഽും.
പീകടഽക്കഺത്ത ഉത്പന്ങ്ങള് ഒന്ഽക഻ല് ബധപ്഻ത (ല഻്്ഡ്) ലഺറ്റ്ുഫഺമ഻ല് അഥവഺ
ബധപ്഻തമലലഺത്ത (ുനഺണ്-ല഻്്ഡ്) ലഺറ്റ്ുഫഺമ഻ല് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും. ഈ പഺഠത്ത഻ല്
നമ്മള് ബധപ്഻തമലലഺത്തത഻ീന (ുനഺണ്-ല഻്്ഡ഻ീന) കഽറ഻ചാണഺണ് മഽഖയമഺയഽും പഠ഻ക്കഺന്
ുപഺകഽന്ത്.
ലഺഭവ഻ഹ഻തമ഻ലലഺത്ത
ലഺനഽകളഺയത഻നഺല്
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ സമയത്ത് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്തഽും ഗഺരന്റ഻ നല്ത്കഽന്തഽമഺയ ആനഽകാലയങ്ങള്
മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു, അത഻ല് കാടഽതലഺയ഻ ഒന്ഽും തീന് ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഉദഺഹരണം
20
വര്ഷീത്ത
കഺലഺവധ഻യഽള വ
എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ്
കഺലഺവധ഻യ഻ല് ഓുരഺ വര്ഷവഽും ഇന്ഷഷവറര് തഽകയഽീട
ീചയാറുന്ഽണ്ട്, അങ്ങീന ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽണ്ുപഺള്
തഽകയഽും ഇന്ഷഷവറര് തഽകയഽീട 40%-വഽും അധ഻കമഺയ഻

ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
ുടും
2% അധ഻കും ഗഺരന്റ഻
ആനഽകാലയമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറര്
.

പരമ്പരഺഗത
ുനഺണ്-പഺര്
ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽള വ
ഐആര്ഡ഻എയഽീട
പഽത഻യ
മഺര്ഗന഻ര്ുദശന്ദ്പകഺരും,
ഇത്തരും
ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക്,
നത്
സുംഭവവ഻കഺസും
ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺഴഺണ് ആനഽകാലയങ്ങള് നല്ത്കഽന്ീതന്് പഷ്ടമഺയ഻
ന്ദ്പഺരുംഭത്ത഻ല്
വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും അലലഺീത അനഽബധപ്മഺയ഻ ുചര്ക്കരഽത്.
അതഽുപഺീല തീന് ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്കമ഼കിതമഺയ ഇടുവളകള഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്
എീന്ത്ക഻ലഽും അധ഻ക ആനഽകാലയങ്ങളുണ്ീടക഻ല്, അതഽും പഷ്ടമഺയ഻ ന്ദ്പഺരുംഭത്ത഻ല്
വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും അലലഺീത അനഽബധപ്മഺയ഻ ുചര്ക്കരഽത്. മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ല്
പറഞ്ഞഺല്, ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ലഭ഻ക്കഽന് ആനഽകാലയങ്ങീള കഽറ഻ചാണ് ുപഺള഻സ഻യഽീട
ന്ദ്പഺരുംഭത്ത഻ല് തീന് ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണും. ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് അറ്റഺദയും
കണക്കഽകാട്ടഺനഽും
മറ്റ് പദ്ധത഻കളുമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയ്ക്ത് ുപഺള഻സ഻ ീചലവഽകള്
വ഻ശകലനും ീചയാറഺനഽും കഴ഻യഽും.
iii. പീങ്കടഽെഽ് ഇന (പഺര്) ഇന അഥവഺ ഇന ലഺഭവ഻ഹ഻തുത്തഺടഽകാട഻യ ഇന
പ്ലഺനഽകള്
ലഺഭവ഻ഹ഻മ഻ലലഺത്ത അഥവഺ ഗഺരന്റ഻യഽള വ ലഺനഽകള് ുപഺീലയലല, ഈ ലഺനഽകള്ക്ക്ക്
ലഺഭത്ത഻ല്
പീകടഽക്കഺനഽള വ
വയവസ്ഥയഽണ്ട്.
ലഺഭവ഻ഹ഻തുത്തഺടഽകാട഻യ
ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് മറ്റുള വവീയക്കഺള് ഉയര്ന് ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ്. ലഺഭങ്ങള്
ുബഺണസിനഺുയഺ
ഡ഻വ഻ഡന്റഺുയഺ
നല്ത്കണും.
ുബഺണസഽകള്
മടക്ക഻നല്ത്കഺവഽന്
ുബഺണസിനുകളഺയ഻ട്ടഺണ് നല്ത്കഽന്ത്. ഇന്ഷഷവര് തഽകയ്ക്ക്ക് ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ട്ടഺണ് ഇവ
ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽന്ത് (ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഇന്ഷഷവര് തഽക 1000-ന് 70). മടക്ക഻നല്ത്കഺവഽന്
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് അധ഻ക ആനഽകാലയങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ് നല്ത്കഽന്ത് (ുപഺള഻സ഻യഽീട
കഺലഺവധ഻ കഴ഻യഽണ്ുപഺള്, മര഻ക്കഽണ്ുപഺള് അഥവഺ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽണ്ുപഺള് അഥവഺ
സറണ്ടര് ീചയാറുണ്ുപഺള്).
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മടക്ക഻നല്ത്കഺവഽന് ുബഺണസ് കാടഺീത ഒര഻ക്കൽ അറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്തഺല് ഉറപ്പഺയഽും
ഗയഺരണ്റ഻ നല്പ്കഽന്, ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര് ീടര്മ഻നല് ുബഺണസഽകളുും ന്ദ്പഖയഺപ഻ുചാണക്കഽും.
ഇത് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് യഺദിശ്ച഻കമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന് ച഻ല വന് ലഺഭങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇത഻ന് ഗഺരന്റ഻ ഒന്ഽമ഻ലല.
ീടര്മ഻നല് ുബഺണസഽകള് പകഺള഻കളഺയ ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുമഺയ഻ പകഽീവയ്ക്ക്കഽക എന്
അര്ത്ഥുത്തഺടഽകാട഻ വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്തതഺണ്, യഺദിശ്ച഻കമഺയ഻ വന് ലഺഭും ലഭ഻ക്കഽന്ത്
യഽീകയ഻ീല ഓഹര഻ വ഻പണ഻കള഻ല് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻യഺയ഻രഽന്ഽ. ഇത് ഇന്ത്യയഽും
മറ്റ് അുനകും വ഻കസവര വ഻പണ഻കളുും പ഻ന്ത്ഽടരഽന്ഽണ്ട്.
കഽറ഻പ്പഇ
ലഺഭത്ത഻ല് ഇനപങ്കഺള഻യഺകഽ്ത഻നഽള്ള ഇനഡ഻വ഻ഡെഇ ഇനമഺര്ഗം
യഽഎസിന്എ ുപഺലഽള വ ച഻ല വ഻പണ഻കള഻ല് ലഺഭും പക഻ടഽന്ത് ഡ഻വ഻ഡന്റുകളുീട
രാപത്ത഻ലഺണ്. ഡ഻വ഻ഡീന്റ ീേഡ഻റ്റ് ീചയാറഺന് രണ്ട് മഺര്ഗങ്ങളഺണ് പ഻ന്ത്ഽടരഽന്ത്
i. ‚ുപഺര്ട്ട്യൂട്ട്ുുൈഺള഻ുയഺ ഇന ര഼ത഻‛ എന്ത് പരമ്പരഺഗത ര഼ത഻യഺയ഻രഽന്ഽ. ഇവ഻ീട
കമ്പന഻യഽീട ുപഺര്ട്ട് ുഫഺള഻ുയഺയഽീട ആീക ന഻ുക്ഷപ ആദഺയും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഽും
എലലഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്കഽും മ഻ചാണമഽള വത഻ല് ന഻ന്ഽും അവരഽീട ഓഹര഻ നല്ത്കഽകയഽും
ീചയാറുും. കമ്പന഻ കഴ഻ഞ്ഞ വര്ഷും ന഻ുക്ഷപ഻ചാണ പണത്ത഻ീന്റ ആദഺയ ന഻രക്ക്
ഇീക്കഺലലും ന഻ുക്ഷപ഻ചാണതഽമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയാറുന് ന്ദ്ശമും ഒന്ഽും തീന്യ഻ലല.
ുപഺര്ട്ടുുഫഺള഻ുയഺ ര഼ത഻ അനഽസര഻ചാണ് നക഼കിത ന഻രക്ക഻ലഽള വ ആദഺയമഺണ്
എുപ്പഺഴഽും നല്ത്കഽന്ത്. റ഻ക് പാള഻ുംഗ഻ീന്റ തതവമഺണ് ഇവ഻ീട ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
ii. രണ്ടഺമീത്ത മഺര്ഗമഺണ് “കറന്റ് മണ഻ ര഼ത഻”. ഇവ഻ീട ന഻ുക്ഷപത്ത഻ന്ീറയഽും
ന഻ുക്ഷപസമയത്ത് ലഭ഻ചാണ ന഻രക്ക഻ന്ീറയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ആദഺയും. ഇത഻ീന
വ഻വ഻ധ ന഻ുക്ഷപ ുലഺക്കഽകള്ക്ക് വ഻വ഻ധ ആദഺയും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺല് ഇന്ീവസ്റ്റ്ീമന്റ്
ുലഺക്ക് ര഼ത഻ അഥവഺ ഖണ്ഡ഻ക ര഼ത഻ എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്.
ലഺഭത്ത഻ല് പീകടഽക്കഽന് പരമ്പരഺഗത ുപഺള഻സ഻കള് അങ്ങീന ൂലഫ് ഓഫ഼സ഻ീന്റ ന഻ുക്ഷപ
ന്ദ്പകടനവഽമഺയ഻ ച഻ല ബധപ്ും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്. ആ ബധപ്ും ുനര഻ട്ടുള വതലല.
ഫണ്ടഽകളുീട ആത഻യഽുടയഽും ബഺദ്ധയതയഽുടയഽും ആനഽകഺല഻കമഺയ഻ മാലയന഻ര്ണയത്ത഻ീന്റ
ഫലും അനഽസര഻ചാണഺണ് ുബഺണസഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യഽടമ ലഺഭും ുനടഽന്ത്.
മാല ന഻ര്ണയ ഇന ുകച ാറ഻ ഇന ച഻ല ഇന ഘടകങ്ങള് ഇന കണെ഻ീലടഽത്തഇ ഇന
ഉണ്ടഺെഽ് ഇന അനഽമഺനത്ത഻ീെ ഇന അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇന മ഻ച്ചം ഇന  ഇന തഽക ഇന
ത്പഖ ഺപ഻െഽ് . മ഻ചാണും തഽക ന്ദ്പഖയഺപ഻ചാണത഻നഽുശഷവഽും, അത് എങ്ങീന
വ഼ത഻ക്കണീമന്ഽള വത് കമ്പന഻യഽീട മഺുനജഽീമന്റഺണ് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്. ഇീതലലഺും കഺരണും,
ുപഺള഻സ഻കള഻ുലക്ക് ുചര്ക്കീപ്പടഽന് ുബഺണസിനുകള് ന഻ുക്ഷപ ന്ദ്പകടനീത്ത വളീര
ഒതഽങ്ങ഻യതഽും ദാീര ന഻ന്ഽും വ഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഽും മഺന്ദ്തുമ പ഻ന്ത്ഽടരഽകയഽള വു.
അവസഺനമഺയ഻, ഇന മാല ന഻ര്ണയ ഇന ത്പകഺരമഽള്ള ഇന  ഇന ുബഺണസ്സുകള് ഇന
വര്ഷത്ത഻ല് ഇന ഒര഻െല് ഇന മഺത്തുമ ഇന ത്പഖ ഺപ഻െഽകയഽള്ളു.
അത്
ആത഻കളുീട മാലയത്ത഻ീന്റ ദ഻വുസനയഽള വ വയത഻യഺനങ്ങള഻ല് ന്ദ്പകടമഺകഽകയ഻ലല.
ലഺഭത്ത഻ീന്റ ലഺനഽകുളഺടഽകാട഻യ പരമ്പരഺഗത ുപഺള഻സ഻കള് അങ്ങീന ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻ ആനഽകാലയങ്ങളുും ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുും ഉള്ക്പ്പീട ഉത്പന്ത്ത഻ീന്റ അഥവഺ ലഺന഻ീന്റ ഘടന
എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കണീമന്്
ത഼രഽമഺന഻ുക്കണ്ട ഉത്പന്ങ്ങളുീട ഒരഽ തലമഽറീയയഺണ്
ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന്ത്.
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ക്ക് വ഻പണ഻യ഻ല് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത്
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വഴ഻ ഉയര്ന് ലഺഭും ലഭ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്പ്ുപഺലഽും, ഈ ലഺഭങ്ങളുമഺയ഻ ുബഺണസിന഻ുനഺ
ഡ഻വ഻ഡന്റ഻ുനഺ ുനര഻ട്ട് ബധപ്ും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണീമന്് ന഻ര്ബധപ്മ഻ലല.
ഈ ഇന
പ്ലഺനഽകള഻ീല ഇന
ന഻ുക്ഷപങ്ങൾെഽള്ള ഇന
ന഻ശ്ച഻തതവം ഇന
എ് ഇന
സവ഻ുശഷത ഇന മാലം ഇന ന഻ര്ത്ര഻ഷ്ട ഇന ുവശ ങ്ങള് ഇന ുനര഻ടഽ്ത഻നഽള്ള ഇന
ൈണ്ടഽകള് ഇന ലഭ മഺെഽ്ത഻ന് ഇന ഈ ഇന പത്റത഻കള് ഇന ുനഽുയഺജ് മഺണ് ഇന
എ്തഺണ് ഇന
ുപഺള഻യഽടമയ്െഇ ഇന
അഥവഺ ഇന
ഇന്ഷവര് ഇന
ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യ്െഽള്ള ഇന ്റ്റവഽം ഇന മ഻കച്ച ഇന ത്പുയഺജ്നം. ഇന ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ന഻ുക്ഷപ
ുപഺര്ു്്ഫഺള഻ുയഺയഽീട ആകമഺനഽമഽള വ ുപഺര്ു്്ഫഺള഻ുയഺ റ഻ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഇവ
സഹയകമഺണ്.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
പരമ്പരഺഗത ഇന ഉ പ്ങ്ങൾെഽള്ള ഇന
മഺര്ഗന഻ര്ുത്രശങ്ങള്

ഐുര്ഡ഻എയഽീട ഇന

പഽത഻യ ഇന ഇന

മഺര്ഗന഻ര്ുദശങ്ങള് അനഽസര഻ചാണ്, പരമ്പരഺഗത ലഺനഽകളുീട ഉത്പന് രാപകല്ത്പന എുപ്പഺഴഽും
ഒരഽുപഺീല തീന്യഺയ഻ര഻ക്കണും.
a) പഽത഻യ പമ്പരഺഗത ഉത്പന്ങ്ങള്ക്ക്ക് ഉയര്ന് മരണ പര഻രക്ഷ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
i. സ഻ംഗ഻ള് ഇന ത്പ഼മ഻യം ഇന ുപഺള഻സ഻കൾെഇ
തഺീഴയഽള വവര്ക്ക് സ഻ുംഗ഻ള് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ 125 സ഻ുംഗ഻ള് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ 110%-ഉും ആയ഻ര഻ക്കണും.

ഇത്

45

വയസിന഻ന്
വര്ക്ക്

ii. സഺധഺരണ ഇന ത്പ഼മ഻യം
ുപഺള഻സ഻കൾെഇ
ഇത്
45
വയസിന഻ന്
തഺീഴയഽള വവര്ക്ക് വഺര്ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ 10 ഇരട്ട഻യഽും ബഺക്ക഻യഽള വവര്ക്ക്
വഺര്ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ 7 ഇരട്ട഻യഽും ആയ഻ര഻ക്കണും.
b) പരമ്പരഺഗത ലഺന഻ന്ീറ കഽറു ഇന മരണഺനഽകാല ം കഽറഞ്ഞത്
നല്ത്ക഻യ഻ട്ടുള വ തഽകയഽും അധ഻ക ആനഽകാലയങ്ങളുമഺണ്(ഉണ്ീടക഻ല്).

ഉറപ്പ്

c) ഉറപ്പ് നല്ത്ക഻യ഻ട്ടുള വ തഽക കാടഺീത, ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
-------------പറഞ്ഞ഻ട്ടുള വതഽും
ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വതഽമഺയ മര഻ക്കഽന്തഽവീരയഽള വ ുബഺണസ്ൽ അധ഻ക ആനഽകാലയങ്ങളുും മഽന്ഷപ്
നല്ത്ക഻യ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് മര഻ക്കഽണ്ുപഺള് നല്ത്കണും.
d) ഈ ലഺനഽകള് രണ്ട് വ഻ഭ഻ന് രാപങ്ങ഻ലഺണ് തഽടര്ന്ഽും വരഽന്ത്, പീകടഽക്കഽന്തഽും
പീകടഽക്കഺത്തതഽമഺയ ലഺനഽകള്.
i. പീകടഽക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻കള഻ല്
ഫണ്ട഻ീന്റ
ന്ദ്പകടനവഽമഺയ഻
ുബഺണസിന഻ീന
ബധപ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് മഺന്ദ്തമലല ഇത഻ന് മഽന്ഷകാര് ഗഺരന്റ഻ുയഺ ന്ദ്പഖയഺപനുമഺ ഇലല.
പുക്ഷ ഒര഻ക്കല് പരസയീപ്പടഽത്ത഻യ ുബഺണസ് ഗഺരന്റ഻യഺയ഻ മഺറഽും. ഇത് ീപഺതഽുവ
ുപഺള഻യഽടമ മര഻ക്കഽണ്ുപഺുഴഺ കഺലഺവധ഻ പാര്ത്ത഻യഺകഽണ്ുപഺുഴഺ ആണ് നല്ത്കഽക,
ഈ ുബഺണസ഻ീനയഺണ് മടക്ക഻നല്ത്കഺവഽന് ുബഺണസ് (റ഻ുവര്ഷനറ഻ ുബഺണസ്)
എന്് പറയഽന്ത്.
ii. പീകടഽക്കഺത്ത ുപഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ല്, ആദഺയീത്തപ്പറ്റ഻
ന്ദ്പഺരുംഭത്ത഻ല് തീന് ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ടഺവഽും.
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ുപഺള഻സ഻യഽീട

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
ആജ഼വനഺന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് അടയ്ക്ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യും ുടും അഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ന്ദ്പ഼മ഻യീത്തക്കഺള് ----------------- ആയ഻ര഻ക്കഽും.
I. കാടഽതല്
II. കഽറവ്
III. തഽലയും
IV. നകുദശും കാടഽതല്
സംത്ഗഹം


ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങള് ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട അദ്ധവഺന ൂനപഽണയത്ത഻ീന്റ
സഺമ്പത്ത഻ക മാലയും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന് എത഻ീര പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും, ഇത് അയഺള്ക്ുക്കഺ
അയഺളുീട ആന്ദ്ശ഻തര്ുക്കഺ ലഭയമഺണ്.



ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻,
ഒരഽ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് അയഺളുീട ന്ദ്പ഻യീപ്പട്ടവര്ക്ക് സമഺധഺനവഽും
നല്ത്കഽും.



ുടഺും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
ന്ദ്പഺബലയമഽണ്ടഺകഽകയഽള വു.



ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ നക഼കിത വ഻ല്ത്പ ന്ദ്പുമയും (യാണ഼ക്ക് ീസലല഻ഗ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ഻ഷന്)
എന്ത് അത഻ീന്റ നറ്റവഽും കഽറഞ്ഞ വ഻ലയഺണ്, ഇത് ഒരഺീള ചഽരഽങ്ങ഻യ ബജറ്റ഻ല്
ീപഺതഽുവ വല഻യ തഽകയഽീട ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺന് ന്ദ്പഺപ്തനഺക്കഽും.



ുടും അഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള് തഺത്ക്കഺല഻ക അഷവറന്ഷസ഻ന് ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്, ഇവ഻ീട
തഺല്ത്ക്കഺല഻ക കഺലയളവ഻ുലക്കഺണ് സുംരക്ഷണും ലഭ഻ക്കഽക, എന്ഺല് ആജ഼വനഺന്ത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സ്ഥ഻രമഺയ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ഉദഺഹരണമഺണ്.



ഒരഽ എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് അഷവറന്ഷസ് രണ്ട് ലഺനഽകളുീയ സുംുയഺജ഻ത രാപമഺണ് കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ല് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
മഽഴഽവന് തഽകയഽും നല്ത്കഽീമന്് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ുടും അഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ീന്റയഽും
കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
മഽഴഽവന് തഽകയഽും നല്ത്കഽീമന്് വഺദ്ധരദഺനും ഒരഽ സുംശഽദ്ധ എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് ലഺന഻ീന്റയഽും
സുംുയഺജ഻ത രാപും.

പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്

മഽഖ  ഇനപദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ആജ഼വനഺന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് അഷവറന്ഷസ്
മണ഻ ബഺക്ക് ുപഺള഻സ഻
പീകടഽക്കഽന്തഽും പീകടഽക്കഺത്തതഽമഺയ ക഼മഽകള്
റ഻ുവര്ഷനറ഻ ുബഺണസ്
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എീന്ത്ക഻ലഽും
സുംരക്ഷണവഽും

കഺലവധ഻യ഻ല്

മഺന്ദ്തുമ

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് പഷ്ടമലലഺത്ത ഉത്പന്ും.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ആജ഼വനഺന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് അടയ്ക്ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യും ുടും അഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ന്ദ്പ഼മ഻യീത്തക്കഺള്
ഉയര്ന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
ുപഺള഻സ഻യഽടമ ഈട് നല്ത്ക഻ എടഽത്ത഻ട്ടുള വ വഺയ്ക്പ അടചാണു
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്  ഇന-------------- ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അത് അടയ്ക്ക്കഽും.
I. ുടും
II. ഈടഽവതഽ
III. ആജ഼വനഺന്ത്ും
IV. എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ്

ത഼രഽന്ത഻ന്

മഽണ്പ്

ുചഺദ ം ഇന2
ന഻ങ്ങളുീട ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് --------------- ന്ദ്പ഼മ഻യും അടചാണ഻ട്ടുണ്ീടക഻ല്, ന഻ങ്ങളുീട മരണും
സുംഭവ഻ക്കഽന് സമയത്ത് അവകഺശ഻യ്ക്ക്ക് ----------------- നഷ്ടപര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കഽും
I. ഉയര്ന്, ഉയര്ന്
II. കഽറഞ്ഞ, ഉയര്ന്
III. ഉയര്ന്, കഽറഞ്ഞ
IV. ുവഗത്ത഻ല്, പതഽീക്ക
ുചഺദ ം ഇന3
ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ല് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആജ഼വനഺന്ത്ും പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ സുംവ഻ധഺനമഽണ്ട്.
II. എലലഺ ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺനഽകളുും ൂവകലയ ൂറഡുറഺടഽകാട഻യഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
III. ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ സ്റ്റഺന്ഷീഡുലഺണഺയഽും മീറ്റഺരഽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ൂറഡറഺയഽും
വഺങ്ങഺും.
IV. ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺനഽകീള ആജ഼വനഺന്ത് ലഺനഺയ഻ പര഻വര്ത്തനും ീചയാറഺന് കഴ഻യ഻ലല.
ുചഺദ ം ഇന4
കഽറയഽന്-ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, കഺലഺവധ഻യഽടന഼ളും -------------ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് അടയ്ക്ക്കഽന്ത്.
I. കാടഽതല്
II. കഽറവ്
III. ഒുര
IV. ത഻ര഻ീക ലഭ഻ക്കഽും
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ുചഺദ ം ഇന5
ുടും ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ലഭയമഺയ പര഻വര്ത്തന സുംവ഻ധഺനും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ന഻ങ്ങള്ക്ക്കത് -------------------- ആയ഻ പര഻വര്ത്തനും ീചയാറഺും.
I. ആജ഼വനഺന്ത് ുപഺള഻സ഻
II. ഈട് വതഽ ുപഺള഻സ഻
III. ബഺക് സ്ഥ഻രന഻ുക്ഷപും
IV. കഽറയഽന് ുടും ുപഺള഻സ഻
ുചഺദ ം ഇന6
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങളുീട മഽഖയ കര്ത്തവയും എന്ത്ഺണ്?
I. ന഻കഽത഻ ഇളവഽകള്
II. സഽരക്ഷ഻ത ന഻ുക്ഷപ പദ്ധത഻
III. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട അദ്ധവഺന ൂനപഽണയത്ത഻ീന്റ സഺമ്പത്ത഻ക മാലയും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്
എത഻ീരയഽള വ പര഻രക്ഷ
IV. സമ്പത്ത് സവരാപ഻ക്കഺന്
ുചഺദ ം ഇന7
ുടും ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ശഽപഺര്ശ ീചുയാറണ്ടത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ആീരയഺണ്?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട അവസഺന഻ക്കഽണ്ുപഺള് മഺന്ദ്തും പണും ആവശയമഺയ഻ വരഽന്
ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
II. ഉയര്ന് ബജറ്റുള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആവശയമഺയ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
III. കഽറഞ്ഞ ബജറ്റുള വതഽും പുക്ഷ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആവശയമഺയ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
IV. ഉയര്ന് ആദഺയമഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ും ആവശയമഺയ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ുചഺദ ം ഇന8
കഽറയഽന് ുടും അഷവറന്ഷസ഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ല് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ്
ീതറ്റ്?
I. പര഻രക്ഷയഽീട കഺലഺവധ഻ അനഽസര഻ചാണ് മരണഺനഽകാലയ തഽക കഽറയഽും
II. പര഻രക്ഷയഽീട കഺലഺവധ഻ അനഽസര഻ചാണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽക കഽറയഽും
III. കഺലവധ഻യഽടന഼ളും ഒുര ന഻ലയ഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യും ആയ഻ര഻ക്കഽും.
IV. പണയവതഽ വ഼ണ്ീടടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ലഺനഺണ് കഽറയഽന് ുടും അഷവറന്ഷസ്
ലഺനഽകള്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണും.
ുചഺദ ം ഇന9
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് അഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ീന്റ
കഺരയത്ത഻ല് ശര഻?
I. ഇത഻ല് മരണഺനഽകാലയ ഘടകും മഺന്ദ്തുമയഽളളു
II. ഇത഻ല് ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്വര്ക്കഽള വ ആനഽകാലയ ഘടകും മഺന്ദ്തുമയഽളളു
III. ഇത഻ല് മരണഺനഽകാലയവഽും ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്വര്ക്കഽള വ ആനഽകാലയും എന്഼ രണ്ട്
ഘടകങ്ങളുണ്ട്.
IV. ഇത് ുടും ലഺന഻ന് സമഺനമഺണ്.

148

ുചഺദ ം ഇന10
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് അഷവറന്ഷസ് ലഺന഻നഽള വ ഉദഺഹരണും?
I. പണയവതഽ വ഼ണ്ീടടഽക്കല് ലഺന്
II. ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന്
III. മണ഻ബഺക്ക് ലഺന്
IV. ആജ഻വനഺന്ത് ലഺന്
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾെഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1 ഇന
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുപഺള഻സ഻യഽടമ ഈട് നല്ത്ക഻ എടഽത്ത഻ട്ടുള വ വഺയ്ക്പ അടചാണു ത഼രഽന്ത഻ന്
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്  ഇനഈടഽവതഽ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അത് അടയ്ക്ക്കഽും.

മഽണ്പ്

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ന഻ങ്ങളുീട ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ഉയര്ന് ന്ദ്പ഼മ഻യും അടചാണ഻ട്ടുണ്ീടക഻ല്, ന഻ങ്ങളുീട മരണും
സുംഭവ഻ക്കഽന് സമയത്ത് അവകഺശ഻യ്ക്ക്ക് ഉയര്ന് നഷ്ടപര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കഽും
ഉത്തരം ഇന3 ഇന
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ സ്റ്റഺന്ഷീഡുലഺണഺയഽും മീറ്റഺരഽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ൂറഡറഺയഽും
വഺങ്ങഺും.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
കഽറയഽന്-ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, കഺലഺവധ഻യഽടന഼ളും ഒുര ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ര഻ക്കഽും അടയ്ക്ക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ുടും ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ലഭയമഺയ പര഻വര്ത്തന സുംവ഻ധഺനും
ആജ഼വനഺന്ത് ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ പര഻വര്ത്തനും ീചയാറഺും.

ഉപുയഺഗ഻ചാണ്

ന഻ങ്ങള്ക്ക്കത്

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട അദ്ധവഺന ൂനപഽണയത്ത഻ീന്റ
എത഻ീരയഽള വ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽകയഺണ് ൂലഫ്
കര്ത്തവയും.
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സഺമ്പത്ത഻ക മാലയും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങളുീട മഽഖയ

ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
കഽറഞ്ഞ ബജറ്റുള വതഽും പുക്ഷ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആവശയമഺയ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഺണ് ുടും
ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ശഽപഺര്ശ ീചുയാറണ്ടത്.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് കഺലഺവധ഻യഽടന഼ളും ഒുര ന഻ലയ഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യും ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉത്തരം ഇന9 ഇന
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് അഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ല്
ആനഽകാലയും എന്഼ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്.

മരണഺനഽകാലയവഽും

ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്വര്ക്കഽള വ

ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
മണ഻ബഺക്ക് ലഺനഺണ് എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് അഷവറന്ഷസ് ലഺന഻നഽള വ ഉദഺഹരണും

150

പഺഠം ഇന9
ൂലത് ഇനഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇനഉല്പ്ങ്ങള്- II
അധ ഺയത്ത഻ന്ീറ ഇനുമഽഖം
ഈ അധയഺയും ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ുനഺണ്-ന്ദ്ടഡ഻ഷണല് (പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത) ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ഉല്പ്പന്ങ്ങളുീട ുലഺകും പര഻ചയീപ്പടഽത്തഽന്ഽ. പരമ്പരഺഗത ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ഉല്പ്പന്ങ്ങളുീട
പര഻മ഻ത഻
ആണ്
നഺും
ആദയും
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത്,
പ഻ന്഼ട്
പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉ പ്പന്ങ്ങളുീട ആകര്ക്ഷകതവും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.
ഒടഽവ഻ല്, വ഻പണ഻യ഻ല് ലഭയമഺയ പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത വ഻വ഻ധ തരും ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ഉല്പ്പന്ങ്ങള് എീന്ത്ലലഺമഺീണന്ഽ ുനഺക്കഽകയഽമഺകഺും.
പഠന ഇനൈലങ്ങള്
A. പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉ പ്പന്ങ്ങളുീട അവുലഺകനും
B. പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉല്പ്പന്ങ്ങള്
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A. പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത ഇന
അവുലഺകനം

ൂലത് ഇന

ഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇന

1. പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത ഇന
ൂലത് ഇന
ഉുത്രശ വഽം ഇനുവശ കതയഽം

ഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇന

ഉല്പ്പ്ങ്ങളുീട ഇന
ഉല്പ്ങ്ങള്-

മഽന് അധയഺയങ്ങള഻ല് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഘടകവഽും ുസവ഻്സ് ഘടകവഽമഽള വ ച഻ല പരമ്പരഺഗത
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉല്പ്പന്ങ്ങള് നഺും പര഻ഗണ഻ക്കഽകയഽണ്ടഺയ഻. ഈ ഉല്പ്പന്ങ്ങള്
പലുപ്പഺഴഽും സഺമ്പത്ത഻ക വ഻പണ഻യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ പര഻ഗണ഻ക്കീപ്പടഽകയഽും മാലധന
സമഺഹരണത്ത഻ണ്ീറ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുമഺയ഻ തഺരതമയത്ത഻ന് വ഻ുധയമഺക്കീപ്പടഽകയഽമഺണ്
ീചയ്ക്ത഻രഽന്ത്.
സമ്പഺദയും, ന഻ുക്ഷപും എന്഻വയഽീട മഽഖയ ലക്ഷയ്ങ്ങള഻ല് ഒന്് ഫലന്ദ്പദവഽും കഺരയക്ഷമവഽും
ആയ ഇന ര഼ത഻യ഻ല് ഇന വ഻ഭവങ്ങളുീട ഇന എലലഺ ഇന കഺലുത്തെഽമഽള്ള ഇന വ഻ഭജ്നം ഇന
(ഇന്റര് ഇനീടമ്പറര് ഇനഅുലഺുകഷന്) നടത്തഽക ഇനഎ്തഺണ്.
i. വര്ക്ത്തമഺന കഺലുത്തഺീടഺപ്പും ഭഺവ഻യഽും പര഻ഗണ഻ചാണുള വ വ഻ഭജനും ആണ് ഇന്റര് ഇന
ീടമ്പറല് ഇന അുലഺുകഷന്. ൈലത്പദം ഇന എന് പദും ീകഺണ്ട് സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്
ജ഼വ഻ത ചന്ദ്കത്ത഻ണ്ീറ വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങള഻ല് ഉണ്ടഺകഽന് ന഻രവധ഻ ആവശയങ്ങീള
വ഻ജയകരമഺയ഻ ന഻റുവറ്റഺന് ുവണ്ടന്ദ്ത പണും ൂകയ഻ലഽണ്ടഺവഽക എന്ഺണ്.
ii. അുത സമയും, ഇന കഺര ക്ഷമമഺയ ഇന വ഻ഭജ്നം ഇന എന്ഺല് കാടഽതല് ുവഗതുയഺീട
സമഺഹരണും നടത്തഽക, ഭഺവ഻യ഻ുലക്കഽ കാടഽതല് ഫണ്ടഽകള് ലഭയമഺക്കഽക എീന്ലലഺും
ആണ് അര്ക്ഥമഺക്കഽന്ത്. ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത തലത്ത഻ലഽള വ റ഻ക഻ണ്ീറ റ഻ുട്ടണ് എന്ദ്ത
കാടഽതലഺുണഺ, ആ ന഻ുക്ഷപും അന്ദ്തയഽും കഺരയക്ഷമും ആീണന്ഽ പറയഺും.
സഺമ്പത്ത഻ക
വ഻പണ഻യ഻ീല
മറ്റ്
ആത഻കളുുടതഽമഺയ഻
തഺരതമയീപ്പടഽത്തഺവഽന്
മത്സരഺംതൃകമഺയ ഒരഽ റ഻ുട്ടണ് ന഻രക്ക് നല്പ്കഽക എന്തഺണ് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ുപഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ീല ന഻ര്ക്ണഺയകമഺയ ഒരഽ ന്ദ്പം  നും. നമ്മള് മഽന് അധയഺയത്ത഻ല്
ചര്ക്ചാണ ീചയ്ക്ത പരമ്പരഺഗത കഺഷ് വഺലയഽ ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് പദ്ധത഻കളുീട ച഻ല
സവ഻ുശഷതകള് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത് നന്ഺയ഻ര഻ക്കഽും. ഇവീയ ബണ്ട഻ണ്ഡ് ലഺനഽകള് എന്ഺണ്
വ഻ള഻ക്കഽന്ത്. കഺരണും, ബണ്ട഻ണ്ഡ് (ക഻ഴ഻ ീകട്ട഻യ) ുപഺീല ആണ് ഇവയഽീട ഘടന.
ആനഽകാലയങ്ങളുീടയഽും
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറയഽും
ഒറ്റ
പഺുക്കജ്
ആയഺണ്
ഇവ
അവതര഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽന്ത്.
2. പരമ്പരഺഗത ഇനഉല്പ്ങ്ങളുീട ഇനപര഻മ഻ത഻കള്
വ഻മര്ക്ശനഺംതൃകമഺയ഻
പര഻ുശഺധ഻ചാണഺല്,
ആശകയഽണര്ക്ത്തഽന്തഺീണന്ഽ മനസിന഻ലഺകഽും:

ഇന഻

പറയഽന്

ുമഖലകള്

a) കഺഷ് ഇന വഺല ഽ ഇന ഘടകം: ആദയമഺയ഻, ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കള഻ീല ുസവ഻്സ്
അഥവഺ കഺഷ് വഺലയഽ ഘടകും നന്ഺയ഻ ന഻രവച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ട഻ലല. ന഻ലവ഻ലഽള വ
ആ്ചഽുവറ഻യല് റ഻സരവ് തഽകീയ അട഻സ്ഥഺനീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽും ഇത്. മരണന഻രക്ക്,
പല഻ശ ന഻രക്ക്, ീചലവഽകള്, ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര് ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ മറ്റു മഺനദണ്ഡങ്ങള്
എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇത് ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പടഽക. ഈ അനഽമഺനങ്ങള്
ത഻കചാണുും നകപക്ഷ഼യമഺകഺും.
b) റ഻ുട്ട്യൂട്ട്ണ് ഇന ന഻രെഇ: രണ്ടഺമതഺയ഻, ഈ ുപഺള഻സ഻കള഻ീല റ഻ുട്ടണ്
എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്് ഉറപ്പ഻ചാണു പറയഽക എളുപ്പമലല. ‚ലഺഭുത്തഺടഽ
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ന഻രക്ക്
കാട഻യ

ുപഺള഻സ഻കള്‛ക്കഽ ക഼ഴ഻ീല ആനഽകാലയങ്ങളുീട മാലയും കരഺര് അവസഺന഻ക്കഽുമ്പഺള്
മഺന്ദ്തുമ ഉറുപ്പഺീട അറ഻യഺനഺകാ എന്ത഻നഺലഺണ് ഇത്. മഺന്ദ്തമലല, ഇണ്ഷഽററഽീട
കിതയും ീചലവഽകള് ീവള഻ീപ്പടഽത്തീപ്പടഽകയഽമ഻ലല. റ഻ുട്ടണ് ന഻രക്ക഻ീന കഽറ഻ചാണ്
വയക്തത ഇലലഺത്തതഽ കഺരണും മറ്റ് ുസവ഻്സ് ഇണ്ന്ദ്ടഽീമണ്റഽകളുമഺയ഻ ഇത഻ീന
തഺരതമയീപ്പടഽത്തഺന് ന്ദ്പയഺസമഺണ്. ഇത്തരീമഺരഽ തഺരതമയും നടത്ത഻യ഻ീലലക഻ല് ഒരഽ
ുസവ഻്സ് ഇണ്ന്ദ്ടഽീമണ്റ് എന് ന഻ലയ഻ല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് എന്ദ്തമഺന്ദ്തും
കഺരയക്ഷമും ആീണന്് ഒരഺള്ക്ക്ക് അറ഻യഺന് സഺധ഻ക്ക഻ലല.
c) സറണ്ടര് ഇന മാല ം: ഈ കരഺറഽകൽക്കഽ ക഼ഴ഻ലഽള വ പണവഽും സറണ്ടര് മാലയവഽും
(നതഽ സമയത്തഽും) ച഻ല മാലയങ്ങീള (ആ്ചഽുവറ഻യല് റ഻സരവ് തഽക, ുപഺള഻സ഻യഽീട
ആനഽപഺത഻ക ആത഻ പക് എന്഻വ ുപഺീല) ആന്ദ്ശയ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ എന്തഺണ്
മാന്ഺമീത്ത ന്ദ്പം  നും. ഈ മാലയങ്ങള് വളീര നകപക്ഷ഼യും ആയ഻ട്ടഺകഽും
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽക. സറണ്ടറ് മാലയത്ത഻ല് നതഽ ര഼ത഻യ഻ലഺണ് എത്ത഻ുചാണരഽന്ത് എന്ത്
ദിശയമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല.
d) ുദഺയം: അവസഺന ന്ദ്പം  നും ഈ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ആദഺയും ആണ്.
ബഽദ്ധ഻പാരവമഺയ ചട്ടങ്ങളുും ന഻ുക്ഷപത്ത഻നഽ ുമലഽള വ കര്ക്ശനമഺയ ുമല്പ്ുനഺട്ടവഽും
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽററഽീട ന഻ുക്ഷപ ന്ദ്പകടനും ുബഺണസഽകള഻ല് ുവഗും ന്ദ്പത഻ഫല഻ക്ക഻ലല
എന്തഽ ീകഺണ്ടഽും കാടഽതല് റ഻ക് ഉള വ ന഻ുക്ഷപങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽ ലഭ഻ക്കഽന്ന്ദ്ത
ആദഺയും ഈ ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ന഻ന്ഽ ലഭ഻ക്കഺന് സഺധയതയ഻ലല.
3. വ ത഻യഺനങ്ങള്
പരമ്പരഺഗത ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് പദ്ധത഻കളുീട പര഻മ഻ത഻കള് കാടഽതല് കാടഽതല്
വയക്തമഺകഽുമ്പഺള്,
ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺരഽീട
ഉല്പ്പന്
ീന്ദ്പഺൂഫലഽകള഻ലഽും
ച഻ല
വയത഻യഺനങ്ങള് ന്ദ്പകടമഺകഽന്ഽ. അത് ഇന഻പ്പറയഽും വ഻ധും സുംന്ദ്ഗഹ഻ക്കഺും:
a) വ഻ഭജ്഻െല്
സമ്പഺദയും, സുംരക്ഷണും എന്഼ ഘടകങ്ങീള ുവര്ക്ീപടഽത്ത഻, ഇവ രണ്ടഽും അവയക്തമഺയ഻
സുംുയഺജ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽ പകരും ഇവയ഻ല് നീതക഻ലഽും ഒന്഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയും നല്പ്ക഻യഽള വ
ഉല്പ്പന്ങ്ങള് വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ഈ ന്ദ്പവണതയ഻ല് ന്ദ്പഺധഺനയും.
യഽൂണറ്റഡ് ുസ്റ്ററ്റ്സ് ുപഺലഽള വ വ഻പണ഻കള഻ല് ഇണ്ഷഽറണ്സ് എന് പദത്ത഻നഽ തീന്
മഺറ്റും വന്ഽ. യാണ഻ുവഴ്സല് അഷഽറണ്സ്, ുവര഻യബ഻ള് അഷഽറണ്സ് എന്഼ ഉല്പ്പന്ങ്ങള്
ആവ഻ഷ്കിതമഺയ഻. യഽൂണറ്റഡ് ക഻്ഡവഽും മറ്റ് വ഻പണ഻കളുും യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ഻ണ്ീറ വളര്ക്ചാണയ്ക്ക്ക് സഺക്ഷയ്ും വഹ഻ചാണു.
b) ന഻ുക്ഷപ ഇനല഻ുങ്കമെ
ന഻ുക്ഷപ ബധപ്഻ത ഉല്പ്പന്ങ്ങള഻ുലക്കഽള വ മഺറ്റും ആയ഻രഽന്ഽ രണ്ടഺമീത്ത ന്ദ്പവണത.
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ന്ദ്പുയഺജനങ്ങീള ന഻ുക്ഷപ ന്ദ്പകടന സാച഻കയഽമഺയ഻
ഇത഻ല് ബധപ്഻പ്പ഻ചാണു. ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ഻ണ്ീറ സ്ഥഺന ന഻ൽണയ഻ക്കഽന് കഺരയത്ത഻ല് ഇതഽ
മാലും മഺറ്റമഽണ്ടഺയ഻. യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ുപഺലഽള വ പഽത഻യ ഉല്പ്പന്ങ്ങള് ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻കള്ക്ക്ക് പഽത഻യ ഒരഽ പക് വഹ഻ക്കഺനഽണ്ീടന് ആശയും മഽുന്ഺട്ടു
വചാണു. ീവറഽും സഺമ്പത്ത഻ക സഽരക്ഷ നല്പ്കഽന്ത഻നഽ പകരും, നീറ മത്സരഺംതൃകമഺയ
ആദഺയും നല്പ്കഽന്, കഺരയക്ഷമതയഽള വ ഫണ്ട് മഺുനജര്ക്മഺരഺണ് അവര് ഇന്്.
c) സഽതഺര ത
റ഻ുട്ടണ് ന഻രക്ക്, കമ്പന഻കള് അവരഽീട ുസവനങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻ ഈടഺക്കഽന് ചഺര്ക്ജഽകള്
(ീചലവഽകള് ുപഺീല) എന്഻വ കാടഽതല് ദിശയമഺക്ക഻ എന്തഺണ് വ഻ഭജ഻ക്കല഻ണ്ീറ
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മീറ്റഺരഽ ഗഽണും. ഇവീയലലഺും വയക്തമഺയ഻ തീന് ന്ദ്പതഺവ഻ചാണത഻നഺല് മറ്റുള വവയഽമഺയ഻
തഺരതമയും ീചയാറഺവഽന്തഺണ്.
d) ത്പഺമഺണ഻കമലലഺത്ത ഇനഉല്പ്ങ്ങള്
ദിഡമഺയ ഉൽല്പ്പ്പന്ങ്ങള്ക്ക്കഽ പകരും അയവഽള വ ഉ പ്പന്ങ്ങള് വന്ഽ എന്തഺണ്
നഺലഺമീത്ത ന്ദ്പധഺന ന്ദ്പവണത. ന്ദ്പഺമഺണ഻കും അലലഺത്ത ഉല്പ്പന്ങ്ങള഻ുലക്കഽള വ ഒരഽ മഺറ്റും
ആയ഻ ഇത഻ീന കഺണണും. ന്ദ്പഺമഺണ഻കമലലഺത്തത് എന്ഽ പറഞ്ഞഺല്, ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ഘടനയഽും ന്ദ്പുയഺജനങ്ങളുും രാപകല്പ്പന ീചയാറഺന് ഉപുഭഺക്തഺവ഻നഽ മഽന്഻ലഽള വ
സഺധയതകളഺണ് സാച഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽന്ത്.
ഇക്കഺരയത്ത഻ല് ഉപുഭഺക്തഺക്കള് സജ഼വമഺയ഻ പീകടഽക്കഽന് രണ്ട് ുമഖലകള് ആണഽള വത്.
 ന്ദ്പ഼മ഻യും, ആനഽകാലയങ്ങള് എന്഻വയഽീട ഘടന ന഻ശ്ചയ഻ക്കല്, മഺറ്റും വരഽത്തൽ
 ന്ദ്പ഼മ഻യും എങ്ങീന ന഻ുക്ഷപ഻ക്കണും എന്ഽ ീതരീഞ്ഞടഽക്കല്
4. ു ഇനകര്ഷണ഼യത- ുവശ ങ്ങള് ഇനന഻റുവറഽ്ഽ
ുലഺകീമമ്പഺടഽും വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുള വ
ആകര്ക്ഷണ഼യതകള് തഺീഴ ീകഺടഽക്കഽന്ഽ:

പഽത഻യ

ഉല്പ്പന്

വ഻ഭഺഗത്ത഻ണ്ീറ

ന്ദ്പധഺന

a) ന഻ുക്ഷപ ഇന ുനട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളുമഺയ഻ ഇന ുനര഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ള ഇന ബന്ധമം: ഊര്ക്ജസവലവഽും
സഺധയതകള് ഉള വതഽമഺയ മാലധന വ഻പണ഻യ഻ല് ന഻ുക്ഷപും നടത്തഽക വഴ഻ ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ്
കമ്പന഻കള്ക്ക്ക്
ഉണ്ടഺയ
ന഻ുക്ഷപ
ുനട്ടങ്ങളുമഺയ഻
ുനര഻ട്ട്
ബധപ്഻പ്പ഻ക്കഺനഽള വ ഒരഽ സഺധയത ഉണ്ട്. ന഻ുക്ഷപ ബധപ്഻ത ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് അനഽകാലമഺയ഻ പറയഽന് ഒരഽ സഽന്ദ്പധഺന വഺദും എീന്ത്ന്ഺല്, ന്ദ്ഹസവ
കഺലയളവ഻ല്
ഓഹര഻
വ഻പണ഻യ഻ീല
ച഻ല
ഉയര്ക്ചാണകളുും
തഺഴ്ചകളുും
ഉണ്ടഺുയക്കഺീമക഻ലഽും ദ഼ര്ക്ഘകഺലഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ുനഺകഽുമ്പഺള് മറ്റ് സഽരക്ഷ഻ത
ന഻ശ്ച഻ത വരഽമഺന ഇണ്ന്ദ്ടഽീമണ്റഽകുളക്കഺള് വരഽമഺനും ഇവയ഻ല് ന഻ന്് ഉണ്ടഺകഽും
എന്തഺണ്. ന഻ുക്ഷപ ുപഺര്ക്ു്്ഫഺള഻ുയഺകള് കഺരയക്ഷമമഺയ഻ ൂകകഺരയും ീചയാറഺന്
കഴ഻യഽന് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻കള്ക്ക്ക് ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് മ഻കചാണ വരഽമഺനും
ഉണ്ടഺക്ക഻ ീകഺടഽക്കഺനഽും അതഽ വഴ഻ ഉയര്ക്ന് മാലയമഽള വ ഉല്പ്പന്ങ്ങള്
വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും.
b) പണീപ്പരഽപ്പീത്ത ഇന ുതഺല്പ്പ഻െഽ് ഇന റ഻ുട്ട്യൂട്ട്ണ്സ്ഡ: പണീപ്പരഽപ്പത്ത഻ന്
ുസവ഻്സ഻നഽ ുമലഽള വ സവഺധ഼നവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ ആദഺയത്ത഻ണ്ീറ
ന്ദ്പഺധഺനയും. നമഽീക്കലലഺും അറ഻യഽന്തഽ ുപഺീല, ഒരഺളുീട സവത്ത് ഉപുയഺഗ഻ചാണ്
സഺധനങ്ങള് വഺങ്ങഺന് ഉള വ കഴ഻വ് പണീപ്പരഽപ്പത്ത഻ല് കഽറയഽകയഺണ്. മീറ്റഺരഽ
തരത്ത഻ല് പറഞ്ഞഺല്, ഇന്ീത്ത 1 രാപയ്ക്ക്ക് 15 വര്ക്ഷത്ത഻നഽ ുശഷും 30 ൂപസയഽീട
മാലയുമ ഉണ്ടഺകാ. അതഺയത് ഇന്ീത്ത 100 രാപയഽീട മാലയും ലഭ഻ക്കണീമക഻ല് 15
വര്ക്ഷത്ത഻നഽ ുശഷും അത് 300 രാപ ആയ഻ വളുരണ്ടതഽണ്ട്. ഒരഽ ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ക്കഽ ുമലഽള വ ആദഺയ ന഻രക്ക് പണീപ്പരഽപ്പ ന഻രക്ക഻ുനക്കഺള്
കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഇവ഻ീടയഺണ്
പരമ്പരഺഗത
ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ുപഺള഻സ഻കുളക്കഺള് ന഻ുക്ഷപ ബധപ്഻ത ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻കള് മഽന്഻ട്ടു
ന഻ല്പ്ക്കഽന്ത്.
c) അയവ്: ഇവയഽീട ആകര്ക്ഷകതവത്ത഻ണ്ീറ മാന്ഺമീത്ത കഺരണും അയവ് ആണ്.
എന്ദ്ത പര഻ധ഻ ുവണും, എന്ദ്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും അടക്കണും എന്഻വ ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്കഽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഺും. മരണഺനന്ത്ര ആനഽകാലയങ്ങളുീടയഽും കഺഷ് മാലയങ്ങളുീടയഽും തഽക
അവര്ക്ക്ക് തീന് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺും. ന഻ുക്ഷപ ബധപ്഻ത ഉല്പ്പന്ങ്ങള഻ല് നീതഺീക്ക
ന഻ുക്ഷപും
ുവണീമന്ഽും
അവരഽീട
ന്ദ്പ഼മ഻യും
നീതലലഺും
ഫണ്ടഽകള഻ല്
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ന഻ുക്ഷപ഻ക്കണീമന്ഽും അവര്ക്ക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺും. അതഺയത് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ഻ീല
ന഻ുക്ഷപത്ത഻നഽ ുമല് ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് കാടഽതല് ന഻യന്ദ്ന്ത്ണും ഉണ്ടഺകഽും.
d) സറണ്ടര് ഇനമാല ം: നഺമമഺന്ദ്തമഺയ ഒരഽ സറണ്ടര് ചഺര്ക്ജ് ഈടഺക്ക഻യ ുശഷും ഒരഽ
ന഻ശ്ച഻ത ന്ദ്പഺഥമ഻ക കഺലയളവ഻നഽ ുശഷും (മാന്ഽ മഽതല് അ് ചഽ വീര വര്ക്ഷും) ഈ
ക഼മഽകള഻ല് ന഻ന്് പ഻ണ്മഺറഺനഽും ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് ഈ ുപഺള഻സ഻കള്
ീസികരയും ഒരഽക്കഽന്ഽണ്ട്. ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ പാൽത്ത഻യഺകഽും മഽൽപ് സറണ്ടര്
ീചയ്ക്തഺല് ലഭ഻ക്കഽന് തഽക മഽന് കഺലങ്ങള഻ീല പരമ്പരഺഗത ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ന഻ന്ഽ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ുനക്കഺള് കാടഽതലഺണ്.
ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കള് നീറ ജനന്ദ്പ഻യമഺവഽകയഽും ഇന്ത്യ ഉള്ക്പ്പീടയഽള വ രഺജയങ്ങള഻ള്
പരമ്പരഺഗത ഉൽല്പ്പ്പന്ങ്ങള്ക്ക്ക് പകരമഺയ഻ വ഻പണ഻യ഻ല് എത്തഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്. പല
ന഻ുക്ഷപകരഽീടയഽും സഽന്ദ്പധഺനമഺയ ഒരഽ ലക്ഷയ്ും- സവത്തഇ ഇന സമ്പഺദനം, ഇത഻ന് ഇന
ൈലക്ഷമതയഽള്ള ഇന
ന഻ുക്ഷപ ഇന
മഺര്ഗങ്ങള് ഇന
ുവശ മഺണ്ന഻റുവറ്റുന്ത഻നഺലഺണ് ഇവയ്ക്ക്ക് ഇന്ദ്തുയീറ ജനന്ദ്പ഼ത഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
യഽൂണറ്റഡ് ുസ്റ്ററ്റ്സ഻ീല ‚യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ്‛ ുപഺലഽള വ ഉല്പ്പന്ങ്ങള് ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻കള്ക്ക്ക് ധന, മാലധന വ഻പണ഻കള഻ല് ന഻ന്ഽ ലഭ഻ക്കഽന് ഉയര്ക്ന് കറണ്റ്
പല഻ശഺ ന഻രക്കഽകള് വളീര ുവഗും ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് ൂകമഺറഺന് ീസികരയും ഒരഽക്കഽന്ഽ.
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയഽും ീസികരയും അനഽസര഻ചാണ് മഺറ്റഺും എന്ഽ വന്ുതഺീട തണ്ീറ
ന്ദ്പുതയക
സഺഹചരയങ്ങള്ക്ക്ക്
ുയഺജ഻ചാണ
തരത്ത഻ല്
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്
ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഺന്
ുപഺള഻സ഻യഽടമക്ക് സഺധ഻ചാണു. അധ഻കും നഷ്ടമ഻ലലഺീത പണും ുനരുത്ത പ഻ന് വല഻ക്കഺനഽള വ
ീസികരയും കഺരണും പണും നീറക്കഺലും ഒര഻ടത്തഽ ീകട്ട഻യ഻ുടണ്ട കഺരയവഽമ഻ലല.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ഇന഻പ്പറയഽന്വയ഻ല് നതഺണ് പരമ്പരഺഗതും അലലഺത്ത ഒരഽ ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉല്പ്പന്ും?
I. ുടും അഷഽറണ്സ്
II. യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
III. എണ്ുഡഺവ്മെീമണ്റ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
IV. ുഹഺള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
B. പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇനഉല്പ്പ്ങ്ങള്
1. ച഻ല ഇനപരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത ഇനഉല്പ്ങ്ങള്
ഇന്ത്യന് വ഻പണ഻കള഻ലഽും മറ്റുള വ വ഻പണ഻കള഻ലഽും ഉരഽവഺയ഻ട്ടുള വ ച഻ല പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത
ഉല്പ്പ്പന്ങ്ങീള കഽറ഻ചാണ് ഈ അധയഺയത്ത഻ീല ബഺക്ക഻യഽള വ ഖണ്ഡ഻കയ഻ല് നഺും ചര്ക്ചാണ ീചയാറുും.
a) യാണ഻ുവഴ്സല് ഇനൂലത്
1979-ല് യഽൂണറ്റഡ് ുസ്റ്ററ്റ്സ഻ല് ആവ഻ഷ്കര഻ക്കീപ്പട്ട യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
1980-കളുീട ആദയ പകഽത഻യ഻ല് നീറ ജനന്ദ്പ഻യമഺയ഻.

2010-ീല ഇന ഐ ഇന ുര് ഇന ഡ഻ ഇന എ ഇന സര്െഽലഺര് ഇന അനഽസര഻ച്ചഇ ഇന ‚എലലഺ ഇന
യാണ഻ുവഴ്സല് ഇന
ൂലത് ഇന
ഉല്പ്പ്ങ്ങളും ഇന
ുവര഻യബ഻ള് ഇന
ഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇന ഉല്പ്ങ്ങള് ഇന (വ഻ ഇന ഐ ഇന പ഻) എ് ഇന ുപര഻ല് ഇന
അറ഻യീപ്പടഽം.‛
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വ഻വരങ്ങള്
യാണ഻ുവഴ്സല് ഇനൂലൈ഻ീന ഇനകഽറ഻ച്ചഇ
അയവഽള്ള ഇന
ത്പ഼മ഻യങ്ങള്,
അയവഽള്ള ഇന
ഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇന
തഽക,
മരണഺനത്ലര ഇനുനഽകാല  ഇനതഽകകള്, വ഻ല ഇനന഻ശ്ചയ഻െല് ഇനഘടകങ്ങളുീട ഇന
ുവര്ീപടഽത്തല് ഇന എന്഼ സവ഻ുശഷതകള് ഉള വ ഒരഽ സ്ഥ഻ര ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ആണ്
യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്. പരമ്പരഺഗത കഺഷ് മാലയ ുപഺള഻സ഻കളുീട കരഺര്
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല് ന഻ലന഻ര്ക്ത്തണീമക഻ല് ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത ുന്ദ്ഗഺസ് അീലലക഻ല് ഓഫ഼സ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. അുത സമയും യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ുപഺള഻സ഻കള് ഒരഽ
പര഻ധ഻ക്ക് അകത്തഽ ന഻ന്ഽ ീകഺണ്ട് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺന് എന്ദ്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും അടക്കണീമന്
കഺരയും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺന് ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ അനഽവദ഻ക്കഽന്ഽ. ന്ദ്പ഼മ഻യും എന്ദ്തയഽും കാടഽന്ഽുവഺ,
പര഻രക്ഷയഽും ുപഺള഻സ഻ തഽകയഽും അത഻ന് അനഽസര഻ചാണ് കാടഽും.
ആദയ
ുപഺള഻സ഻
വര്ക്ഷത്ത഻നഽ
ുശഷും
പാര്ക്ണമഺയഽും
അയവഽള വ
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്
ആവ഻ഷ്കര഻ചാണതഺയ഻രഽന്ഽ യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ഇൽഷഽറണ്സ഻ണ്ീറ ന്ദ്പധഺന നാതനതവും.
ുപഺള഻സ഻ ന഻ലന഻ര്ക്ത്തഺനഽള വ ീചലവഽകള് ന഻റുവറ്റഺന് ീമഺത്തും ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽക
പരയഺപ്തമഺീണന്ഽ മഺന്ദ്തും ഉറപ്പഺക്ക഻യഺല് മത഻യഺകഽും. അതഺയത്, ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻ ചഺര്ക്ജഽകളുും
ീചലവഽകളുും നല്പ്കഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക പരയഺപ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽന് കഺലുത്തഺളും
ുപഺള഻സ഻ക്കഽും കഺലഺവധ഻ ഉണ്ടഺകഽും.
ലക്ഷയ്ുംവചാണ തഽകയ്ക്ക്കഽ മഽകള഻ല് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടയ്ക്ക്കഺനഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും
അയവഽള വതഺകഽന്ത഻ലാീട
ുപഺള഻സ഻
ഉടമക്ക്
സഺധ഻ക്കഽും.
ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടവഽകള്
ഒഴ഻വഺക്കഺുനഺ ലക്ഷയ്ും വചാണ തഽകുയക്കഺള് കഽറഞ്ഞ തഽക അടയ്ക്ക്കഺുനഺ ഒീക്ക ഇത഻ല്
ീസികരയും ഉണ്ട്.
ലഭയമഺയ കഺഷ് മാലയത്ത഻ല് ന഻ന്് ഭഺഗ഻കമഺയ പ഻ന് വല഻ക്കലഽകള് നടത്തഺനഽും
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് സഺധ഻ക്കഽും. ഈ പണും ത഻ര഻ചാണടക്കഽകുയഺ പല഻ശ നല്പ്കഽകുയഺ
ീചുയാറണ്ട ആവശയമ഻ലല. കഺഷ് മാലയും ആ പര഻ധ഻ വീര കഽറയ്ക്ക്കഽക മഺന്ദ്തുമ ീചയാറൂ.
ഈ അയവ് ഉപുയഺഗ഻ചാണ് മരണഺനന്ത്ര ആനഽകാലയങ്ങള് ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഺനഽും ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക
വയതയതും ആക്കഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും.
എന്഻രഽന്ഺലഽും, ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കള് ീതറ്റഺയ ന്ദ്പചഺരണങ്ങള് നടത്ത഻ വ഻ല്പ്ക്കഺന്
സഺധ഻ക്കഽും. യഽ എസിന഻ല് ‚ആദയീത്ത ച഻ല ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടചാണഺല് മത഻, പ഻ന്഼ട് ുപഺള഻സ഻യഽീട
കഺരയും ന഻ങ്ങള് ുനഺുക്കണ്ടത഻ലല‛ എന് ന്ദ്പചഺരണത്ത഻ല് പല ഉപുഭഺക്തഺക്കളുും
ആകര്ക്ഷ഻ക്കീപ്പട്ടു. പുക്ഷ ന഻ുക്ഷപത്ത഻ല് ന഻ന്ഽള വ റ഻ുട്ടണ്സ് പരയഺപ്തമഺീണക഻ല് മഺന്ദ്തുമ
കഺഷ് മാലയും ന഻ലന഻ല്പ്ക്കഽകയഽും ുപഺള഻സ഻ക്ക് സഺധഽത ഉണ്ടഺവഽകയഽും ീചയാറൂ എന് കഺരയും
കമ്പന഻കള് മറചാണു വചാണു.
എണ്പതഽകളുീട രണ്ടഺും പകഽത഻യ഻ല഻ ന഻ുക്ഷപത്ത഻ണ്ുമലഽള വ റ഻ുട്ടണ്സ് കഽറഞ്ഞത് കഺഷ്
മാലയങ്ങള് തകരഽന്ത഻ന് കഺരണമഺയ഻. ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽക അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ല് പരഺജയീപ്പട്ട
ഉപുഭഺക്തഺക്കള് അവരഽീട ുപഺള഻സ഻കള് ലഺപ്സ് ആയ഻ ുപഺീയന്ഽും അവര്ക്ക്ക് ഒരഽ
തരത്ത഻ലഽള വ ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് സുംരക്ഷണവഽും ഇീലലന്ഽും അറ഻ഞ്ഞഽ ീഞട്ട഻.
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ച഻ത്തം 1 : പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇനഉല്പ്ങ്ങള്
പരമ്പരഺഗതമലലഺ
ത്ത ഇനൂലത് ഇന
ഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇന
ഉല്പ്ങ്ങൾ

ുവര഻യബ഻ൽ
ഇൽഷഽറൽസ് ലഺനഽകൽ

യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ്
ഇൽഷഽറൽസ് ലഺനഽകൽ

ഇന്ത്യയ഻ല്, ഐ ആര് ഡ഻ എ ചട്ടും അനഽസര഻ചാണ് രണ്ടഽ തരും പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത ുസവ഻്സ്
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉ പ്പന്ങ്ങള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ അനഽമത഻ നല്പ്ക഻യ഻ട്ടുള വൂ:
 ുവര഻യബ഻ള് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ലഺനഽകള്
 യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ലഺനഽകള്
i. ുവര഻യബ഻ള് ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷഽറന്സ്ഡ
യഽൂണറ്റഡ് ുസ്റ്ററ്റ്സ഻ലഽും മറ്റ് വ഻പണ഻കള഻ലഽും അവതര഻പ്പ഻ചാണ ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സഽകീള കഽറ഻ചാണ് ആദയമഺയ഻ പര഻ുശഺധ഻ക്കഺും.
1977-ലഺണ് ഈ ുപഺള഻സ഻ യഽൂണറ്റഡ് ുസ്റ്ററ്റ്സ഻ല് ആദയമഺയ഻ ആവ഻ഷ്കര഻ക്കഽന്ത്.
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് ഒരഽ ന഻ുക്ഷപ അീക്കിണ്ട഻ല് ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ീചയാറുും. ഈ അീക്കിണ്ട഻ണ്ീറ
ന്ദ്പകടനത്ത഻ല് ഉണ്ടഺകഽന് മഺറ്റങ്ങള് അനഽസര഻ചാണ് ുപഺള഻സ഻യഽീട മരണഺനന്ത്ര
ആനഽകാലയവഽും കഺഷ് മാലയവഽും വയതയഺസീപ്പടഽന് തരത്ത഻ലഽള വ ഒരഽ ‚ുഹഺള് ൂലഫ്‛
ുപഺള഻സ഻ ആണ഻ത്. പല഻ശ ന഻രക്ക്, കഽറഞ്ഞ് കഺഷ് മാലയും എന്഻വ സുംബധപ്഻ചാണ്
യഺീതഺരഽ
ഉറപ്പുും
ഈ
ുപഺള഻സ഻
നല്പ്കഽന്഻ലല.
സ഻ത്റഺത്ല ഇന പരമഺയ഻ ഇന
ുനഺെ഻യഺല്, കഺഷ് ഇന മാല ം ഇന പാജ് ം ഇന വീര ഇന തഺുഴെഽ ഇന ുപഺകഺം.
അങ്ങീന ഇനസംഭവ഻ച്ചഺല് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനഅവസഺന഻െഽം.
പരമ്പരഺഗത കഺഷ് മാലയ ുപഺള഻സ഻കളുമഺയ഻ ഈ ുപഺള഻സ഻ക്കഽള വ വയതയഺസും
വയക്തമഺണ്. പരമ്പരഺഗത കഺഷ് മാലയ ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ുപഺള഻സ഻ കഺലയളവ് മഽഴഽവന്
തഽലയമഺയ഻ തഽടരഽന് ഒരഽ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക ഉണ്ടഺകഽും. ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത
ന഻രക്ക഻ീല പല഻ശ വഴ഻യഽള വ വരഽമഺനവഽും ീകഺണ്ടഺണ് ഈ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക
വളരഽന്ത്. ുപഺള഻സ഻ റ഻സരവ഻ന് പ഻ന്ത്ഽണ നല്പ്കഽന് ആത഻കള് ഒരഽ ീപഺതഽ ഇന
ന഻ുക്ഷപ ഇന അീെൌണ്ട഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ഻ര഻ക്കഽും. ഇത഻ല് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻
അത഻ണ്ീറ ഗയഺരണ്ട഼ഡ് ഉൽല്പ്പ്പന്ങ്ങളുീട ഫണ്ടഽകള് സാക്ഷ഻ക്കഽും. ഈ ആത഻കള്
സഽരക്ഷ഻ത ന഻ുക്ഷപങ്ങളുീട ുപഺര്ക്ട്ട് ുഫഺള഻ുയഺയ഻ല് ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺക്കഽും. ഈ
അീക്കിണ്ട഻ീല ആത഻കള഻ണ്ുമല് ഒരഽ ഉറപ്പുള വ റ഻ുട്ടണ് ന഻രക്ക് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
കമ്പന഻ക്ക് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഺനഺകഽും.
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അുത സമയും ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ുപഺള഻സ഻ റ഻സരവഽകീള
ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന് ആത഻കള് ീപഺതഽ ന഻ുക്ഷപ അീക്കിണ്ട഻ണ്ീറ ഭഺഗും അലലഺത്ത
ഒരഽ ുവറ഻ട്ട ഫണ്ട഻ല് ആണ് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽക. യഽ എസിന഻ല് ഇത഻ീന ീസപ്പുററ്റഇ ഇന
അീെൌണ്ടഇ എന്ഽും കഺനഡയ഻ല് ീസന്ദ്ഗുഗറ്റഡ് അീക്കിണ്ട് എന്ഽും ആണഽ
വ഻ള഻ക്കഽന്ത്. പല ുവര഻യബ഻ള് ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽും ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് വയതയതമഺയ
വ഻വ഻ധ അീക്കിണ്ടഽകള഻ല് ന഻ന്് ീതരീഞ്ഞടഽപ്പ് നടത്തഺനഽും വൽഷത്ത഻ല് ഒരഽ തവണ
എക഻ലഽും അവര് ീതരീഞ്ഞടഽത്ത സഺധയത മഺറ്റഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും.
ചഽരഽക്ക഻ പറഞ്ഞഺല്, ഈ ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺഷ് മാലയങ്ങള്ക്ക്ക് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
കമ്പന഻യഽീട ന്ദ്പുതയക അീക്കിണ്ടഽകള഻ല് ന഻ന്ഺണ് പണും ലഭ഻ക്കഽന്ത്. മരണഺനന്ത്ര
ആനഽകാലയങ്ങളുും കഺഷ് മാലയങ്ങളുും ന഻ുക്ഷപ അനഽഭവും അനഽസര഻ചാണ് മഺറഽും. ഈ
ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഒരഽ കഽറഞ്ഞ മരണഺനന്ത്ര ആനഽകാലയ ഗയഺരണ്ട഻ നല്പ്കഽും, ഇത഻ല്
ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻, എ്ീപണ്സ് റ഻കഽകള് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻ വഹ഻ക്കഽും. പരമ്പരഺഗത
ുഹഺള് ൂലഫ് പദ്ധത഻കള്ക്ക്ക് സമഺനമഺയ഻ട്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും ഫ഻്സ് ീചയാറുന്ത്.
ന഻ുക്ഷപ ഘടകത്ത഻ലഺണ് പരമ്പരഺഗത ുഹഺള് ൂലഫ് ുപഺള഻സ഻കളുമഺയ഻ ഇവ
വയതയഺസീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.
സവയും ീതരീഞ്ഞടഽത്ത ന഻രവധ഻ ഫണ്ടഽകള഻ല് ആത഻കള് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഺനഽും അവരഽീട
ുപഺര്ക്ു്്ഫഺള഻ുയഺയഽീട അനഽകാലമഺയ ന഻ുക്ഷപ ന്ദ്പകടനത്ത഻ല് ന഻ന്് ുനര഻ട്ട് ുനട്ടും
ീകഺയാറഺനഽും തഺല്പ്പരയീപ്പടഽന്വരഽീട ന്ദ്പ഻യീപ്പട്ട സഺധയതയഺണ് ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ്
ുപഺള഻സ഻കള്. ുപഺള഻സ഻ക്കഽ ുമലഽള വ ന഻ുക്ഷപ റ഻ക് സഹ഻ക്കഺന് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്
ആള് സന്ദ്ധന് ആയ഻ര഻ക്കണും എന്തഺണ് ഈ ുപഺള഻സ഻കള് വഺങ്ങഽുമ്പഺഴഽള വ സഽന്ദ്പധഺന
വയവസ്ഥ. അതഺയത്, ഓഹര഻/ ീഡറ്റ് എന്഻വയഽീട ന഻ുക്ഷപീത്ത കഽറ഻ചാണുും
വ഻പണ഻യ഻ീല ഉയര്ക്ചാണ തഺഴ്ചകീള കഽറ഻ചാണുും അറ഻യഺവഽന്വരഽും അത഻ല് ന്ദ്പം  നും
ഇലലഺത്തവരഽും ഈ ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്തഺണ് ഉത്തമും. ഈ ുപഺള഻സ഻കളുീട ജനന്ദ്പ഼ത഻
ന഻ുക്ഷപ വ഻പണ഻ അവസ്ഥകീള അട഻സ്ഥഺനീപ്പടഽത്ത഻ ആയ഻ര഻ക്കഽും- വ഻പണ഻
ീമചാണീപ്പടഽുമ്പഺള് അവയഽും ീമചാണീപ്പടഽും, ുസ്റ്റഺക്ക഻ണ്ീറയഽും ുബഺണ്ട഻ണ്ീറയഽും വ഻ല
കഽറയഽുമ്പഺള് ുമഺശമഺകഽും. ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് മഺര്ക്ക്കറ്റ് ീചയാറുുമ്പഺള് ഈ അസ്ഥ഻രത
പര഻ഗണ഻ക്കണും.
ii. യാണ഻റ്റഇ ഇനല഻ങ്കഇ് ഇനഇന്ഷഽറന്സ്ഡ
യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ലഺനഽകള് അഥവഺ യാല഻പ്പുകള് വ഻വ഻ധ വ഻പണ഻കള഻ലഽും പരമ്പരഺഗത
ലഺനഽകീള കവചാണു വചാണ് നറ്റവഽും ജനന്ദ്പ഼ത഻ ന഻റഞ്ഞ ലഺനഽകളഺയ഻ ഉയര്ക്ന്ഽ വന്ഽ. യഽ
ീകയ഻ന് ആയ഻രഽന്ഽ ഈ പദ്ധത഻കള് അവതര഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ടത്. സഺധഺരണ ഇകവ഻റ്റ഻
ഓഹര഻കള഻ല് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻കള് നടത്ത഻യ വല഻യ ന഻ുക്ഷപങ്ങളുീടയഽും അത഻ണ്ീറ
ഫലമഺയ഻ ഉണ്ടഺയ വല഻യ മാലധന ുനട്ടത്ത഻ണ്ീറയഽും ലഺഭത്ത഻ണ്ീറയഽും ഫലമഺയ഻രഽന്ഽ
ഇത്. ഇകവ഻റ്റ഻കള഻ല് കാടഽതല് ന഻ുക്ഷപങ്ങള് നടുത്തണ്ടത഻ണ്ീറയഽും അത഻ണ്ീറ
ആനഽകാലയങ്ങള്
കാടഽതല്
ഫലന്ദ്പദവഽും
തഽലയവഽമഺയ഻
ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക്
ൂകമഺുറണ്ടത഻ണ്ീറയഽും ആവശയും ഈ ഘട്ടത്ത഻ല് അനഽഭവുവദയമഺയ഻.
ലഺഭമഽള വ പരമ്പരഺഗത (പകഺള഻ത്ത) ുപഺള഻സ഻കള് ൂലഫ് ഓഫ഼സ഻ണ്ീറ ന഻ുക്ഷപ
ന്ദ്പകടനവഽമഺയ഻ അല്പ്പും ബധപ്ും പഽലൽത്തഽന്ഽണ്ട്. പുക്ഷ ഈ ബധപ്ും ുനര഻ട്ടുള വതലല.
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ക഻ട്ടുന് ുബഺണസ് ആത഻കള്, ബഺധയതകള്, ഇത഻ണ്ീറ ഫലമഺയഽള വ
ന്ദ്പഖയഺപ഻ത ുശഷ഻പ്പ് എന്഻വയഽീട ഓുരഺ കഺലത്തഽമഽള വ (മ഻ക്കവഺറഽും ന്ദ്പത഻വര്ക്ഷ)
മാലയ ന഻ര്ക്ണയീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽും. ഇതഺകീട്ട, മാലയന഻ര്ക്ണയ ആ്ചഽവറ഻
പര഻ഗണ഻ക്കഽന് ഊഹങ്ങീളയഽും ഘടകങ്ങുളയഽും അട഻സ്ഥഺനീപ്പടഽത്ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽും.
കരഺറ഻നഽ ക഼ഴ഻ല് ഗയഺരണ്ട഻കള്ക്ക്കഺയ഻ നല്പ്കഽന് അലവണ്സ് മാലയ ന഻ര്ക്ണയ
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല് സഽന്ദ്പധഺനമഺണ്. അത഻നഺല് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻യ഻ല് അന്ത്ര്ക്ഭവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ആത഻കളുീട മാലയും ുബഺണസ഻ല് ുനര഻ട്ട് ന്ദ്പത഻ഫല഻ക്ക഻ലല. ുശഷ഻പ്പ് ന്ദ്പഖയഺപ഻ചാണു
കഴ഻ഞ്ഞ ുശഷവഽും ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻ക്ക് അത് ുബഺണസ഻ുലക്ക് നല്പ്കഺീത
158

വളര്ക്ചാണയ്ക്ക്കഽും വയഺപനത്ത഻നഽും ഉള വ സവതന്ദ്ന്ത് ആത഻കള് ന഻ര്ക്മ഻ക്കഺന് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക
എന് ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഺും.
ഇക്കഺരണങ്ങളഺല് തീന്, ുപഺള഻സ഻കുളഺട് ുബഺണസ് കാട്ട഻ുചാണര്ക്ക്കഽന്ത് ന഻ുക്ഷപത്ത഻ണ്ീറ
ന്ദ്പകടനവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത് സഽരക്ഷ഻തവഽും വ഻ദാരവഽമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് ആണ്.
എലലഺ കഺലുത്തക്കഽും ന഻ുക്ഷപ റ഻ുട്ടണ്സ് സഽഗമമഺക്കഽക എന്തഺണ് പരമ്പരഺഗത
ുപഺള഻സ഻കീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് യഽക്ത഻. ീടര്ക്മ഻നല് ുബഺണസഽകളുും ുകഺീമ്പിണ്ട്
ുബഺണസഽകളുും
ഇകവ഻റ്റ഻യഽീടയഽും
ഉയര്ക്ന്
വരഽമഺനും
ലഭ഻ക്കഽന്
മറ്റ്
ന഻ുക്ഷപങ്ങളുീടയഽും ധഺരഺളും ആനഽകാലയങ്ങള് സവ഼കര഻ക്കഺന് ുപഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക്
ീസികരയും ഒരഽക്കഽന്ഽ എക഻ലഽും ഈ ുബഺണസഽകള് ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽന് ൂലഫ്
ഓഫ഼സ഻ണ്ീറ വ഻ുവചനഺധ഻കഺരീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽും ഇത്. മഺന്ദ്തമലല, ുബഺണസഽകള്
വര്ക്ഷത്ത഻ല് ഒര഻ക്കുല ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കാ എന്ത഻നഺല് വഺര്ക്ഷ഻ക അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് മഺന്ദ്തുമ
മാലയ ന഻ര്ക്ണയും നടക്കാ. റ഻ുട്ടണ്സ഻ല് അത഻നഺല് തീന് ആത഻കളുീട ൂദനുംദ഻ന
വയതയഺസങ്ങള് ന്ദ്പത഻ഫല഻ക്ക഻ലല.
ുമൽല്പ്പ്പറഞ്ഞ രണ്ടഽ പര഻മ഻ത഻കളുും യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ുപഺള഻സ഻കള് വഴ഻
അത഻ജ഼വ഻ക്കഺന്
കഴ഻യഽും.
്തഽ ഇന
ദ഻വസമഺുണഺ ഇന
ുപയ്ീമന്റ് ഇന
നടുത്തണ്ട , ു ഇന ദ഻വസം ഇന ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ഇന അീെൌണ്ട഻ല് ഇന
ീത്കഡ഻റ്റഇ ഇന ുയ഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ള ഇന യാണ഻റ്റുകളുീട ഇന മാല ം ഇന ീകഺണ്ടഺണ് ഇന ഈ ഇന
ുപഺള഻സ഻കള്െഇ ഇന ക഼ഴ഻ീല ഇന ുനഽകാല ങ്ങള് ഇന പാര്ണമഺുയഺ ഇന
ഭഺഗ഻കമഺുയഺ ഇനന഻ശ്ചയ഻െഽ് .
അങ്ങീന ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻യഽീട ന഻ുക്ഷപ ീപര്ക്ുഫഺമണ്സ് ുനര഻ട്ടുും ഉടനട഻യഽും
ന്ദ്പുയഺജനീപ്പടഽത്തഺന് യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് സഺധ഻ക്കഽും. ഒരഽ ന഻ര്ക്ദ഻ഷ്ട
അുംഗ഼കിത യാണ഻റ്റ് ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ണ്ീറുയഺ കമ്പന഻ മഺുനജ് ീചയാറുന് ഒരഽ ുവറ഻ട്ട (ആഭയന്ത്ര)
ഫണ്ട഻ണ്ീറുയഺ ആയ഻ര഻ക്കഽും യാണ഻റ്റുകള്. ഒറ്റ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടുചാണഺ ീറഗഽലര് ന്ദ്പ഼മ഻യും
ുപയ്ക്ീമണ്റഽകള് വഴ഻ുയഺ യാണ഻റ്റുകള് വഺങ്ങഺവഽന്തഺണ്.
യഽൂണറ്റഡ് ക഻്ഡത്ത഻ലഽും മറ്റ് വ഻പണ഻കള഻ലഽും ഈ ുപഺള഻സ഻കള് വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും
ന഻ുക്ഷപ മഺധയമും എന് സ്ഥഺനും അവയ്ക്ക്ക് നല്പ്കഽകയഽും ീചയ്ക്തുപ്പഺള് അവയ഻ല് ഒരഽ
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഘടകും ഒപ്പും ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ. പരമ്പരഺഗത കഺഷ് വഺലയഽ കരഺറഽകള഻ല്
ന഻ന്ഽും ത഻കചാണുും വയതയതും ആണ് അവയഽീട ഘടന. പരമ്പരഺഗത പദ്ധത഻കള്
ബണ്ട഻ല്പ്ഡ് ആണ്. അവയഽീട കഺലയളവ്, ീചലവ്, ുസവ഻്സ് ഘടകങ്ങള് അന്ദ്ത
സഽതഺരയമലല. അുത സമയും യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് കരഺറഽകള് വ഻ഭജ഻ക്കീപ്പട്ടതഺണ്.
അവയഽീട ഘടന സഽതഺരയമഺണ്. ഇണ്ഷഽറണ്സ഻നഽും ീചലവഽകള്ക്ക്കഽും നല്പ്ുകണ്ട
ചഺര്ക്ജഽകള് വയക്തമഺയ഻ ന്ദ്പതഺവ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
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ച഻ത്തം 2 : ത്പ഼മ഻യം ഇനവ഻ഭജ്നം
യാല഻പ് ഇനത്പ഼മ഻യം

ീചലവഽകൾ

ുമഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഺല഻റ്റ഻

ന഻ുക്ഷപം

ഈ ചഺര്ക്ജഽകള് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ല് ന഻ന്ഽ കഽറവഽ ീചയ്ക്തഺല്, തഽകയഽീടയഽും അത഻ല് ന഻ന്ഽള വ
വരഽമഺനത്ത഻ണ്ീറയഽും ബഺക്ക഻ യാണ഻റ്റുകള഻ല് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽും. ന്ദ്പകടനത്ത഻ണ്ീറ മഽന്
ന഻ശ്ച഻ത സാച഻ക ന്ദ്പകഺരും ആണ് ഈ യാണ഻റ്റുകളുീട മാലയും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്.
ഈ ഇന മാല ം ഇന ഒരഽ ഇന ന഻യമം ഇന അീലലങ്ക഻ല് ഇന ുൈഺര്മഽല ഇന അനഽസര഻ച്ചഺകഽം ഇന
ന഻രവച഻െഽക. ഇെഺര ം ഇന മഽങ്കാട്ട്യൂട്ട്഻ ഇന തീ് ഇന ന഻ശ്ചയ഻െഽകയഽം ഇന
ീചയ്യും. സഺധഺരണ ഇന ഗത഻യ഻ല് ഇന യാണ഻റ്റുകളുീട ഇന മാല ം ഇന ീനറ്റഇ ഇന
അസറ്റഇ ഇന വഺല ഽ ഇന (എന് ഇന എ ഇന വ഻) ുയഺണ് ഇന നല്കഽ് , ൈണ്ടഇ ഇന ്  ഇന
ുസ്ഡത഻യ഻ലഺുണഺ ഇന ന഻ുക്ഷപ഻ച്ച഻ര഻െഽ് , ു ഇന ുസ്ഡത഻കളുീട ഇന
വ഻പണ഻ ഇന മാല ം ഇന ഇത഻ല് ഇന ത്പത഻ൈല഻െഽം. രണ്ടഇ ഇന വ ത സ്ഡത ഇന
വ ക്ത഻കള്െഇ ഇന
ഈ ഇന
ുൈഺര്മഽല ഇന
പ഻ത്ലഽടര്്ഺല് ഇന
ഒുര ഇന
ുനഽകാല ങ്ങള് ഇനലഭ഻െഽം.
ുപഺള഻സ഻ ഉടമക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ആനഽകാലയങ്ങള് അങ്ങീന ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻യഽീട
ഊഹങ്ങീളയഽും വ഻ുവചന അധ഻കഺരീത്തയഽും ആന്ദ്ശയ഻ചാണ് ഇര഻ക്കഽന്഻ലല.
യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ുപഺള഻സ഻കളുീട മീറ്റഺരഽ മ഻കചാണ ഗഽണും വ഻വ഻ധ തരും ഫണ്ടഽകള്
യാണ഻റ്റ് ഉടമയ്ക്ക്കഽ തീന് ീതരീഞ്ഞടഽക്കഺും എന്തഺണ്. ഓുരഺ ഫണ്ട഻നഽും ആത഻കളുീട
വയതയതമഺയ ുപഺര്ക്ു്്ഫഺള഻ുയഺ മ഻ന്ദ്ശ഻തും ആണ് ഉള വത്. അത഻നഺല് ീഡറ്റ്,
ബഺലണ്ഡ്, ഇകവ഻റ്റ഻ ഫണ്ടഽകളുീട വ഻ശഺലമഺയ സഺധയതകള഻ല് ന഻ന്് ന഻ുക്ഷപകന്
ീതര് ീനടഽപ്പ് നടത്തഺും. ഗ഻ല്പ്റ്റുകളുും ുബഺണ്ടഽകളുും ുപഺലഽള വ ീഡറ്റ് ീസകയാര഻റ്റ഻കള഻ല്
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട ഭാര഻ഭഺഗവഽും ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത഻ീന ആണ് ീഡറ്റ്
ഫണ്ട് എന്ഽ പറയഽന്ത്. യാണ഻റ്റുകള് മഽഖയമഺയഽും ഇകവ഻റ്റ഻ രാപത്ത഻ല് ആീണക഻ല്
അത഻ീന ഇകവ഻റ്റ഻ ഫണ്ട് എന്ഽ വ഻ള഻ക്കഽന്ഽ. ഈ വ഻ശഺലമഺയ വ഻ഭഺഗങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല്
തീന് മറ്റ് തരും സഺധയതകളുും ഉണ്ടഺകഽും.
ബഺല
ീഡറ്റഇ ഇനൈണ്ടഇ
ന്സ്ഡ് ഇന
ൈണ്ടഇ
ഈ
ഫണ്ട് പണത്ത഻ണ്ീറ
ഇകവ഻റ്റ഻, ീഡറ്റ്
പണത്ത഻ണ്ീറ ഭാര഻ഭഺഗവഽും
ഇൽന്ദ്ടഽീമണ്റഽ
ഭാര഻ഭഺഗവഽും സൽക്കഺര്
കളുീട
ഒരഽ
ഇകവ഻റ്റ഻യ഻
ുബഺണ്ടഽകള്,
മ഻ന്ദ്ശ഻തത്ത഻ല്
ലഽും
ുകഺര്ക്പുററ്റ്
ആണ്
ഈ
ഇകവ഻റ്റ഻ ഇന
ൈണ്ടഇ
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മണ഻ ഇന
മഺര്െറ്റഇ ഇന
ൈണ്ടഇ
ീന്ദ്ടഷറ഻
ബ഻ലലുകള്,
ീഡുപ്പഺസ഻റ്റ്
സൽട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റുക

ഇകവ഻റ്റ഻യഽമഺ
യ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
ഇണ്ന്ദ്ടഽീമ
ണ്റഽകള഻ലഽും
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽ
ന്ഽ.

ുബഺണ്ടഽകള്,
സ്ഥ഻ര
ന഻ുക്ഷപങ്ങള്
എന്഻വയ഻ല്
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്
ഫണ്ടഺണ് ഇത്.

ഫണ്ട്
ന഻ുക്ഷപും
നടത്തഽന്ത്.

ള്,
ുകഺുമഴ്സയല്
ുപപ്പറഽകള്
തഽടങ്ങ഻യ
ഇണ്ന്ദ്ടഽീമ
ണ്റഽകള഻ലഺണ്
ഈ
ഫണ്ട്
ന഻ുക്ഷപും
നടത്തഽന്ത്.

വളര് ചാണഺ ുസ്റ്റഺക്കഽകള഻ല് ന്ദ്പധഺനമഺയഽും ന഻ുക്ഷപും നടത്തഽന് ുന്ദ്ഗഺത്ത് ഫണ്ട് ുവുണഺ,
മാലധന ുനട്ടുത്തഺീടഺപ്പും വരഽമഺനും കാട഻ ബഺലണ്സ് ീചയാറുന് ബഺലണ്ഡ് ഫണ്ട്
ുവുണഺ എന്് ഒരഺള്ക്ക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺും. ച഻ല ുമഖലകള഻ലഽും വയവസഺയങ്ങള഻ലഽും മഺന്ദ്തും
ന഻ുക്ഷപും നടത്തഽന് ീസക്ടറര് ഫണ്ടഽകളുും ീതരീഞ്ഞടഽക്കഺും. ീതരീഞ്ഞടഽക്കഽന് ഓുരഺ
ഓപ്ഷനഽും
ഒരഺളുീട
റ഻ക്
ുന്ദ്പഺൂഫലഽും
ന഻ുക്ഷപ
ആവശയകതയഽും
ന്ദ്പത഻ഫല഻പ്പ഻ക്കഽന്തഺകണും.
ഒുന്ഺ
അത഻ലധ഻കുമഺ
ഫണ്ടഽകളുീട
ന്ദ്പകടനും
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് തരത്ത഻ല് അീലലക഻ല് ഒരഽ തരും ഫണ്ട഻ല് ന഻ന്് മീറ്റഺന്഻ുലക്ക് മഺറഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.
ഈ ീതരീഞ്ഞടഽപ്പുകള്ക്ീക്കലലഺും ഒരഽ ുയഺഗയത കാട഻ ുവണും. ഇണ്ഷഽറര് ഒരഽ
കഺരയക്ഷമമഺയ ുപഺര്ക്ു്്ഫഺള഻ുയഺ ൂകകഺരയും ീചയാറുീമന്ഽ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽുമ്പഺഴഽും
യാണ഻റ്റ് മാലയങ്ങീള കഽറ഻ചാണ് ഉറീപ്പഺന്ഽും നല്പ്കഽന്഻ലല. ഇത് അങ്ങീന ന഻ുക്ഷപ
റ഻ക഻ണ്ീറ ഭഺഗമഺയ഻ കണക്കഺക്കീപ്പടഽന്ഽ. രണ്ടഺമുത്തത് യാണ഻റ്റ് ഉടമ വഹ഻ുക്കണ്ട഻
വരഽും. ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻ ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻, എ്ീപൽസ് റ഻കഽകള് വഹ഻ക്കഽും.
പരമ്പരഺഗത ലഺനഽകള഻ല് ന഻ന്് വയതയതമഺയ഻ യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ുപഺള഻സ഻കള്
ന്ദ്പവര്ക്ത്ത഻ക്കഽന്ത് ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ഻ല് അലല, മറ഻ചാണ് മ഻ന഻മും ന്ദ്പ഼മ഻യും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്. കിതയമഺയ ഇടുവളകള഻ല് നല്പ്കഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽക
ഇണ്ഷഽര് ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ഽ. അടയ്െഽ് ഇന ത്പ഼മ഻യം ഇന
തഽകയഽീട ഇന ഗഽണ഻തം ഇന ുയ഻ര഻െഽം ഇന ഇന്ഷഽറ്ന്സ്ഡ ഇന പര഻രക്ഷ. ഉയര്ക്ന്
പര഻രക്ഷ ുവുണഺ കഽറഞ്ഞ പര഻രക്ഷ ുവുണഺ എന്് ഇണ്ഷഽര് ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻ക്ക്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഺും. ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് രണ്ടഽ ഘടകങ്ങളുണ്ട്: ഇത഻ല് ുടും ഘടകും ഒരഽ
ഗയഺരണ്ട഼ഡ് ഫണ്ട഻ല് (യഽ ീകയ഻ല് ീസ്റ്റരല഻ങ് ഫണ്ട് എന്് അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ)
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽും. ഇത് മരണ സമയത്ത് ഒരഽ മ഻ന഻മും തഽകയഽീട പര഻രക്ഷ നൽകഽും. ബഺക്ക഻
ന്ദ്പ഼മ഻യും മാലധന വ഻പണ഻യ഻ല്, ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് ുസ്റ്റഺക്ക് വ഻പണ഻യ഻ല് ന഻ന്് യാണ഻റ്റുകള്
വഺങ്ങഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽും. മരണും സുംഭവ഻ചാണഺല് മരണഺനന്ത്ര
ആനഽകാലയും ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകീയക്കഺളുുമഺ ഒരഺളുീട അീക്കിണ്ട഻ല് ഉള വ ഫണ്ട്
മാലയീത്തക്കഺളുുമഺ അധ഻കമഺയ഻ര഻ക്കഽും. ഫണ്ട് മാലയും എന്ഺല് ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട
അീക്കിണ്ട഻ലഽള വ യാണ഻റ്റുകളുീട എണും ീകഺണ്ട് യാണ഻റ്റ് വ഻ലീയ ഗഽണ഻ക്കഽുമ്പഺള്
ക഻ട്ടുന് ഫലും ആണ്.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല് നതഽ ന്ദ്പതഺവന ആണ് ശര഻ അലലഺത്തത്?
I. ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഒരഽ തഺല്പ്ക്കഺല഻ക ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻
ആണ്.
II. ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഒരഽ സ്ഥ഻രും ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ ആണ്.
III. ഈ ുപഺള഻സ഻ക്ക് ഒരഽ കഺഷ് വഺലയഽ അീക്കിണ്ട് ഉണ്ട്.
IV. ഈ ുപഺള഻സ഻ ഒരഽ മ഻ന഻മും ീഡത്ത് ീബന഻ഫ഻റ്റ് ഗയഺരണ്ട഻ നല്പ്കഽന്ഽ.
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സംത്ഗഹം


ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻കള് സുംബധപ്഻ചാണ ഒരഽ സഽന്ദ്പധഺന ആശകഺ വ഻ഷയും
സഺമ്പത്ത഻ക വ഻പണ഻യ഻ീല മറ്റ് ആത഻കളുമഺയ഻ തഺരതമയീപ്പടഽത്തഺവഽന് ഒരഽ
മത്സരഺംതൃക റ഻ുട്ടണ് ന഻രക്ക് ലഭ഻ക്കഽക എന്തഺണ്.



പരമ്പരഺഗതും അലലഺത്ത ൂലഫ് ഉല്പ്പന്ങ്ങള്ക്ക്ക് ന്ദ്പചഺരും വൽധ഻ക്കഺന് കഺരണമഺയ ച഻ല
ന്ദ്പവണതകള് ുവര്ക്ീപടഽത്തല്, ന഻ുക്ഷപ ല഻ുകജ്, സഽതഺരയത എന്഻വയഺണ്.



അയവഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്, അയവഽള വ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക, മരണഺനന്ത്ര ആനഽകാലയ
തഽകകള്, വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കല് ഘടകങ്ങളുീട ുവൽീപടഽത്തല് എന്഼ സവ഻ുശഷതകള് ഉള വ
ഒരഽ സ്ഥ഻ര ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ആണ് യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്.



ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ീചയാറുന് ന഻ുക്ഷപ അീക്കിണ്ട഻ണ്ീറ ന഻ുക്ഷപ ന്ദ്പകടനത്ത഻ന്
അനഽസര഻ചാണ്
മരണഺനന്ത്ര
ആനഽകാലയവഽും
ുപഺള഻സ഻യഽീട
കഺഷ്
മാലയവഽും
മഺറ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ തരും ുഹഺള് ൂലഫ് ുപഺള഻സ഻ ആണ് ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ്.



പല വ഻പണ഻കള഻ലഽും പരമ്പരഺഗത പദ്ധത഻കീള കവചാണു വചാണ് യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ്
പദ്ധത഻കള് അഥവഺ യാല഻പ്പുകള് നറ്റവഽും ജനന്ദ്പ഼ത഻യഽും ന്ദ്പഺധഺനയവഽും ഉള വ ഉ പന്ങ്ങള്
ആയ഻ മഺറ഻യ഻ട്ടുണ്ട്.



ഒരഽ ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻യഽീട ന഻ുക്ഷപ ന്ദ്പകടനും ുനര഻ട്ടുും ഉടനട഻യഽും
ഉപുയഺഗീപ്പടഽത്തഺനഽള വ ീസികരയും യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ുപഺള഻സ഻കള് നല്പ്കഽന്ഽ.

സഽത്പധഺന ഇനപദങ്ങള്

1.
2.
3.
4.

യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
അറ്റ ആത഻ മാലയും

സവയം ഇനപര഻ുശഺധ഻െഺനഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം 1
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
യാണ഻ുവഴ്സല്
ഉൽല്പ്പ്പന്മഺണ്.

ൂലഫ്

ഇണ്ഷഽറണ്സ്

പരമ്പരഺഗതമലലഺത്ത

ഒരഽ

ൂലഫ്

ഇണ്ഷഽറണ്സ്

ഉത്തരം 2
ഓപ്ഷന് I ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
‚ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഒരഽ തഺല്പ്ക്കഺല഻ക ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ ആണ്‛
എന് ന്ദ്പതഺവന ീതറ്റഺണ്.
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‚ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഒരഽ സ്ഥ഻രും ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ ആണ്‛ എന്
ന്ദ്പതഺവനയഺണഽ ശര഻.
സവയം ഇനപര഻ുശഺധ഻െഺനഽള്ള ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം 1
വ഻ഭവങ്ങളുീട ഇണ്റര്-ീടമ്പറര് അുലഺുക്കഷന് എന്ഺല് എന്ത്ഺണ് അര്ക്ഥും?
I. ശര഻യഺയ സമയും വരഽും വീര വ഻ഭവങ്ങളുീട പകഽ വയ്ക്ക്കല് മഺറ്റ഻ വയ്ക്ക്കല്
II. എലലഺ കഺലുത്തക്കഽും വ഻ഭവങ്ങള് പകഽ വയ്ക്ക്കല്
III. വ഻ഭവങ്ങള് തഺല്പ്ക്കഺല഻കമഺയ഻ പകഽ വയ്ക്ക്കല്
IV. വ഻ഭവങ്ങള് ൂവവ഻ധയമഺര്ക്ന് ര഼ത഻യ഻ല് പകഽ വയ്ക്ക്കല്
ുചഺദ ം 2
ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല് നതഺണ് പരമ്പരഺഗത ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉ പ്പന്ങ്ങളുീട ഒരഽ
പര഻മ഻ത഻?
I. ഈ ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ന഻ന്ഽള വ വരഽമഺനും കാടഽതലഺണ്
II. സറണ്ടര് മാലയത്ത഻ല് എത്ത഻ുചാണരഺനഽള വ വയക്തവഽും ദിശയവഽമഺയ ര഼ത഻
III. ശര഻യഺയ഻ ന഻രവച഻ചാണ കഺഷ്, ുസവ഻്സ് മാലയ ഘടകും
IV. റ഻ുട്ടണ് ന഻രക്ക് ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽക എളുപ്പമലല.
ുചഺദ ം 3
യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ുപഺള഻സ഻ എവ഻ീട ആയ഻രഽന്ഽ ആദയും ആവ഻ഷ്കര഻ചാണത്?
I. യഽഎസ്എ
II. ീരഗഅറ്റ് ന്ദ്ബ്ബ഻ൂറ്റന്
III. ജര്ക്മ്മന഻
IV. ന്ദ്ഫഺണ്സ്
ുചഺദ ം 4
ഇന഻ പറയഽന്വര഻ല് ആരഺണ് ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് ഇൽഷഽറണ്സ് വഺങ്ങഺന് നറ്റവഽും സഺധയത
ഉള വത്?
I. സ്ഥ഻രും റ഻ുട്ടണ് ുതടഽന്വര്
II. റ഻ീകടഽക്കഺന് തഺല്പ്പരയമ഻ലലഺത്തവരഽും ഇകവ഻റ്റ഻ ൂകകഺരയും ീചയാറഺത്തവരഽും
III. ഇകവ഻റ്റ഻ ീസികരയന്ദ്പദമഺയ, കഺരയങ്ങള് അറ഻യഺവഽന് വയക്ത഻കള്
IV. യഽവഺക്കള്, ീപഺതഽവ഻ല്
ുചഺദ ം 5
യാല഻പ്പുകള് സുംബധപ്഻ചാണ് ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല് നതഽ ന്ദ്പതഺവന ആണഽ വഺതവും?
I. മഽകാട്ട഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ ഒരഽ ുഫഺര്ക്മഽല ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ് യാണ഻റ്റുകളുീട മാലയും
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽക
II. ന഻ുക്ഷപ റ഻ക് വഹ഻ക്കഽന്ത് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻ ആണ്
III. കഺലയളവ്, ീചലവ്, ുസവ഻്സ് തഽടങ്ങ഻യവീയ കഽറ഻ചാണുള വ അതഺരയമഺയ വ഻വരങ്ങള്
ആണ് യാല഻പ് നല്പ്കഽന്ത്
IV. യാല഻പഽകള് ബണ്ട഻ല്പ്ഡ് ഉ പ്പന്ങ്ങള് ആണ്.
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ുചഺദ ം 6
ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല് നതഺണ് ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ഻ണ്ീറ സവ഻ുശഷത
അലലഺത്തത്?
I. അയവഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യും ുപയ്ക്ീമണ്റഽകള്
II. കഺഷ് മാലയും ഉറപ്പ് നൽകഽന്഻ലല
III. ുസവ഻്സ് റ഻സരവ് എവ഻ീട ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ഽ എന്ത് ുപഺള഻സ഻ ഉടമ ആണ്
ീതരീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്
IV. മ഻ന഻മും മരണഺനന്ത്ര ആനഽകാലയും ഉറപ്പ് നല്പ്കീപ്പടഽന്ഽ.
ുചഺദ ം 7
ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല് യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് സുംബധപ്഻ചാണ് വഺതവമഺയ
ന്ദ്പതഺവന നത്?
ന്ദ്പതഺവന I: പണമടവ് വയതയഺസീപ്പടഽത്തഺള് ഇത് ുപഺള഻സ഻ ഉടമീയ അനഽവദ഻ക്കഽന്ഽ
ന്ദ്പതഺവന 2: കഺഷ് മാലയത്ത഻ല് വ഻പണ഻ അധ഻ഷ്ഠ഻ത റ഻ട്ടണ് ന഻രക്ക് ുപഺള഻സ഻ ഉടമയ്ക്ക്ക്
ുനടഺനഺകഽും
I. 1 ആണ് സതയും
II. 2 ആണ് സതയും
III. 1 ഉും 2-ഉും സതയമഺണ്
IV. 1 ഉും 2-ഉും സതയമലല
ുചഺദ ം 8
ഇന഻പ്പറയഽന്വയ഻ല് നതഺണ് യാല഻പ് സുംബധപ്഻ചാണ് വഺതവും അലലഺത്തത്?
I. വ഻വ഻ധ തരും ഫണ്ടഽകള഻ല് ന഻ന്് യാണ഻റ്റ് ുഹഺള്ക്ര്ൽക്ക് ുവണ്ടത് ീതരീഞ്ഞടഽക്കഺും
II. യാണ഻റ്റ് മാലയങ്ങള്ക്ക്ക് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻ ഗയഺരണ്ട഻ നല്പ്കഽന്ഽ
III. ഒറ്റ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടുചാണഺ ീറഗഽലര് ന്ദ്പ഼മ഻യും ുപയ്ക്ീമണ്റഽകള് വഴ഻ുയഺ യാണ഻റ്റുകള്
വഺങ്ങഺവഽന്തഺണ്.
IV. ഇണ്ഷഽറണ്സ് ീചലവഽകളുീട ഘടകും സുംബധപ്഻ചാണ് യാല഻പ് ുപഺള഻സ഻ ഘടന
സഽതഺരയമഺണ്.
ുചഺദ ം 9
ഐ ആര് ഡ഻ എ ചട്ടങ്ങള് അനഽസര഻ചാണ്, ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല് നീതലലഺും ുസവ഻്സ് ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉ പ്പന്ങ്ങള് ആണ് ഇന്ത്യയ഻ല് അനഽവദന഼യും?
സഺധയത 1: യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ലഺനഽകള്
സഺധയത 2: ുവര഻യബ഻ള് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ലഺനഽകള്
I. 1 മഺന്ദ്തും
II. 2 മഺന്ദ്തും
III. 1-ഉും 2-ഉും
IV. 2-ഉമലല, 2-ഉമലല
ുചഺദ ം 10
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉ പ്പന്ങ്ങളുീട വ഻ഭജ഻ക്കല് എന്ഺല് എന്ത്ഺണ്?
I. ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉ പ്പന്ങ്ങള് ുബഺണ്ടഽകളുമഺയ഻ ബധപ്഻പ്പ഻ക്കല്
II. ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉ പ്പന്ങ്ങള് ുബഺണ്ടഽകളുമഺയ഻ ഈകവ഻ട഼സ്
III. സുംരക്ഷണ, ുസവ഻്സ് ഘടകങ്ങള് നക഼കര഻ക്കല്
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IV. സുംരക്ഷണ, ുസവ഻്സ് ഘടകങ്ങള് ുവര്ക്ീപടഽത്തല്
സവയം ഇനപര഻ുശഺധനയ്െഽള്ള ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം 1
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
വ഻ഭവങ്ങളുീട ഇണ്റര്-ീടമ്പറല് വ഻ഭജനും എന്ഺല്
വ഻ഭജ഻ക്കല് എന്ര്ക്ഥും.

വ഻ഭവങ്ങള്

ഓുരഺ

കഺലുത്തക്കഽും

ഉത്തരം 2
ഓപ്ഷന് IV ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
പരമ്പരഺഗത ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ലഺനഽകള഻ല് റ഻ുട്ടണ് ന഻രക്ക് ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽക എളുപ്പമലല.
ഉത്തരം 3
ഓപ്ഷന് I ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ുപഺള഻സ഻ ആദയും ആവ഻ഷ്കര഻ക്കീപ്പട്ടത് യഽ എസ് എയ഻ലഺണ്.
ഉത്തരം 4
ഓപ്ഷന് III ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ഇകവ഻റ്റ഻ ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ല് പര഻ചയവഽും അറ഻വഽും ഉള വ ആളുകള് ആയ഻ര഻ക്കഽും
ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് വഺങ്ങഽക.
ഉത്തരം 5
ഓപ്ഷന് III ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
കഺലയളവ്, ീചലവ്, ുസവ഻്സ് ഘടകങ്ങള് പര഻ഗണ഻ക്കഽുമ്പഺള് യാല഻പ്പുകള് സഽതഺരയമഺണ്.
ഉത്തരം 6
ഓപ്ഷന് I ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ഻ല്
ഇലലഺത്തതഽമഺണ്.

ന്ദ്പ഼മ഻യും

അടവഽകള്

ന഻ശ്ച഻തവഽും

അയവ്

ഉത്തരം 7
ഓപ്ഷന് III ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
രണ്ടഽ ന്ദ്പതഺവനകളുും ശര഻യഺണ്. യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ഻ണ്ീറ ഒരഽ
സവ഻ുശഷതയഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ീല അയവ്. നീതക഻ലഽും വ഻പണ഻ അധ഻ഷ്ഠ഻ത
സാച഻കയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ഒരഽ റ഻ുട്ടണ് ന഻രക്ക് ുനടഺനഽും ഈ രാപത്ത഻ീല ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ ഉടമീയ അനഽവദ഻ക്കഽന്ഽ.
ഉത്തരം 8
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
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യാല഻പ്പുകളുീട കഺരയത്ത഻ല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻ യാണ഻റ്റ് മാലയങ്ങള്ക്ക്ക് ഗയഺരണ്ട഻
നല്പ്കഽന്഻ലല.
ഉത്തരം 9
ഓപ്ഷന് III ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ഐ ആര് ഡ഻ എ ചട്ടങ്ങള് അനഽസര഻ചാണ് യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ലഺനഽകളുും
ുവര഻യബ഻ള് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ലഺനഽകളുും ആണ് ഇന്ത്യയ഻ല് അനഽവദന഼യമഺയ പരമ്പരഺഗതും
അലലഺത്ത ുസവ഻്സ് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉ പ്പന്ങ്ങള്.
ഉത്തരം 10
ഓപ്ഷന് IV ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
സുംരക്ഷണ, ുസവ഻്സ് ഘടകങ്ങള് ുവര്ക്ീപടഽത്തല് ആണ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉല്പ്പന്ങ്ങളുീട
വ഻ഭജനും എന്തഽീകഺണ്ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.
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പഺഠും 10
ൂലത് ഇനഇന്ഷഽറന്സ഻ന്ീറ ഇനത്പുയഺഗങ്ങള്
അധ ഺയത്ത഻ന്ീറ ഇനുമഽഖം
കഺലീമത്തഽും മഽണ്പഽള വ മരണത്ത഻ല് ന഻ന്് വയക്ത഻കീള സുംരക്ഷ഻ക്കഽക മഺന്ദ്തമലല ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ീചയാറുന്ത്. അത഻നഽ മറ്റ് ന്ദ്പുയഺഗങ്ങളുും ഉണ്ട്. ന്ദ്ടസ്റ്റുകളുും അത഻ണ്ീറ
ഫലമഺയഽള വ ഇണ്ഷഽറണ്സ് ആനഽകാലയങ്ങളുും സിഷ്ട഻ക്കഺനഽും ഇത് ബഺധകമഺക്കഺും;
വയവസഺയങ്ങള഻ീല ന്ദ്പധഺന വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്പ്കഺനഽും ുമഺര്ക്ു്്ഗജഽകള്
ീറഡ഼ും ീചയാറഺനഽും ഇത് ബഺധകമഺക്കഺും. ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സഽകളുീട വ഻വ഻ധ ന്ദ്പുയഺഗങ്ങള്
നമഽക്ക് ന്ദ്ഹസവമഺയ഻ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഺും.
പഠന ഇനൈലങ്ങള്
A. ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ന്ദ്പുയഺഗങ്ങള്
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A. ൂലത് ഇനഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇനത്പുയഺഗങ്ങള്
1. വ഻വഺഹ഻തകളുീട ഇനുത്പഺപ്പര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ഇനുകട്
ആനവ഻റ്റ഻കള് ഉള്ക്പ്പീടയഽള വ ഒരഽ ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ക്ക് ക഼ഴ഻ല് ആനഽകാലയങ്ങള്
ൂകമഺറ്റും ീചയാറഺന്/ പഺരമ്പരയമഺയ഻ നല്പ്കഺന് എുസ്റ്ററ്റ് ഡയാട്ട഻ ബഺധകമഺകഽന്ത഻നഺലഺണ് ഒരഽ
ൂലഫ് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ന്ദ്ടസ്റ്റുകള് എന് ആശയും ബഺധകമഺകഽന്ത്. ഇന്ത്യയ഻ല് എുസ്റ്ററ്റ് ഡയാട്ട഻
ഇലലഺതഺയുതഺീട ന്ദ്ടസ്റ്റുകള് എന് ആശയത്ത഻ല് അധ഻കും ുപരഽും തഺല്പ്പരയീപടഽന്഻ലല.
എന്഻രഽന്ഺലഽും ഈ വ഻ഷയും വ഻ശദമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത് നലലതഺണ്.
വ഻വഺഹ഻തകളുീട ുന്ദ്പഺപ്പര്ക്ട്ട഻ ആക്ട്, 1874 വകഽപ്പ് 6 ഭഺരയയ്ക്ക്കഽും കഽട്ട഻കള്ക്ക്കഽും ഒരഽ ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ുപഺള഻സ഻ക്കഽ
ക഼ഴ഻ലഽള വ
ആനഽകാലയങ്ങള്ക്ക്ക്
സഽരക്ഷ
നല്പ്കഽന്ഽ.
വ഻വഺഹ഻തകളുീട ുന്ദ്പഺപ്പര്ക്ട്ട഻ ആക്ട്, 1874 വകഽപ്പ് 6 ഒരഽ ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ണ്ീറ രാപ഼കരണവഽും
പരഺമര്ക്ശ഻ക്കഽന്ഽ.
വ഻വഺഹ഻തകളുീട ഇന
ഗഽണുഭഺക്തഺെള്

ുത്പഺപ്പര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ഇന

ുകട് ഇന

ത്പകഺരമഽള്ള ഇന

ഭഺരയയഽീട
വഺയ്ക്പ

ഭഺരയയഽും
ഒുന്ഺ
അത഻ലധ഻ക
ുമഺ
കഽട്ട഻കളുും
സുംയഽക്തമഺ
യ഻

വ഻വഺഹ഻തകളുീട
ുത്പഺപ്പര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ആക്ട്,
ആറഺും വകഽപ്പ്
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ഗഽണുഭഺക്തഺവ്

ഒുന്ഺ
അത഻ലധ഻ക
ുമഺ കഽട്ട഻കൽ

സവന്ത്ും ഭഺരയയഽീട ുപര഻ല് ഒരഽ വ഻വഺഹ഻തനഺയ വയക്ത഻ എടഽത്തതഽും ഭഺരയയഽീടുയഺ
ഭഺരയയഽീടയഽും
കഽട്ട഻കളുീടയഽുമഺ
ആീരക഻ലഽും
ഒരഺളുീടുയഺ
ഗഽണത്ത഻നഺീണന്്
സാച഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വതഽമഺയ ഒരഽ ുപഺള഻സ഻ ഭഺരയയഽീടുയഺ ഭഺരയയഽീടയഽും കഽട്ട഻കളുീടയഽുമഺ
ആീരക഻ലഽും ഒരഺളുീടുയഺ ഗഽണത്ത഻നഽള വ ന്ദ്ടസ്റ്റഺയ഻ കണക്കഺക്കണും. ഈ ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ണ്ീറ
നീതക഻ലഽും
ലക്ഷയ്ും
ന഻ലന഻ല്പ്ക്കഽന്഻ടുത്തഺളും
അത്
ഭര്ക്ത്തഺവ഻ുനഺ
അയഺളുീട
ീന്ദ്കഡ഻റ്റര്ക്മഺര്ക്ുക്കഺ വ഻ുധയമഺവഽകുയഺ അയഺളുീട എുസ്റ്ററ്റ഻ണ്ീറ ഭഺഗമഺവഽകുയഺ ീചയാറ഻ലല.
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a) വ഻വഺഹ഻തകളുീട ഇന
ുത്പഺപ്പര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ഇന
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇനസവ഻ുശഷതകള്
i.
i.
ii.
iv.
v.

ുകട഻നഽ ഇന

ക഼ഴ഻ീല ഇന

ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻യഽും ഒരഽ ന്ദ്പുതയക ന്ദ്ടസ്റ്റ് ആയ഻ തഽടരഽും. ഭഺരയുയഺ 18 വയസിന഻ല്
കാടഽതല് ന്ദ്പഺയമഽള വ കഽട്ട഻ുയഺ ഒരഽ ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ ആകഺും.
ഈ ുപഺള഻സ഻ ുകഺടത഻ അറ്റഺച്ചീച്ചമണ്റഽകള്, കടക്കഺന്, ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ീചയാറീപ്പട്ടയഺള് എന്഻വരഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻നഽ പഽറത്തഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീേയ഻ും പണും ന്ദ്ടസ്റ്റ഻കള്ക്ക്കഽ നല്പ്കഽും.
ഈ ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയാറഺനഺവ഻ലല, നഺമന഻ര്ക്ുദശുമഺ ന഻യഽക്തമഺക്കുലഺ
അനഽവദന഼യമലല.
ുപഺള഻സ഻ക്കഽ ക഼ഴ഻ീല ന്ദ്പുയഺജനങ്ങള് സവ഼കര഻ക്കഺനഽും ന഻രവഹ഻ക്കഺനഽമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻
ഉടമ ഒരഽ ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ീയ ന഻യമ഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ല് ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ീല ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക
അതത് ഇണ്ഷഽറണ്സ് സ്ഥഺപനത്ത഻ണ്ീറ ഓഫ഼സ് സ്ഥ഻ത഻ ീചയാറുന് സുംസ്ഥഺനത്ത഻ീല
ഔുദയഺഗ഻ക ന്ദ്ടസ്റ്റ഻യ഻ുലക്കഽ ുപഺകഽും.

b) ന്ദ്പുയഺജനങ്ങള്
പ഻ന് വല഻ക്കഺുനഺ മഺറ്റും വരഽത്തഺുനഺ കഴ഻യഺത്ത ഒരഽ ന്ദ്ടസ്റ്റ് ഡ഼ഡ഻നഽ ക഼ഴ഻ലഺണ് ഈ
ന്ദ്ടസ്റ്റ് രാപ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വത്. ഒുന്ഺ അത഻ലധ഻കുമഺ ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻കള് ഇത഻ന്
ഉള്ക്ീക്കഺള വഺനഺകഽും. ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ണ്ീറ സവത്ത് ആയ ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഗഽണഫലങ്ങള്
ുനഺക്ക഻ നടത്തഺനഺയ഻ ഒരഽ ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ീയ ന഻യമ഻ുക്കണ്ടത് ന്ദ്പധഺനമഺണ്. ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ുപഺള഻സ഻കള് ഉൽീക്കഺള വഺന് ഒരഽ ന്ദ്ടസ്റ്റ് സ്ഥഺപ഻ക്കഽക വഴ഻ ുപഺള഻സ഻ക്ക് ക഼ഴ഻ലഽള വ
അവകഺശങ്ങള് ുപഺള഻സ഻യഽടമ ുവണ്ീടന്ഽ വയ്ക്ക്കഽന്ഽ. ഇണ്ഷഽറണ്സ് നടപട഻കള് ന്ദ്ടസ്റ്റ഼
ുനഺക്ക഻ നടത്തഽും. ഒുന്ഺ അത഻ലധ഻കുമഺ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ്ടസ്റ്റ് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുന്ഽ.
ജ഼വ഻തപകഺള഻യഽീടയഽും കഽട്ട഻കളുീടയഽും ഗഽണത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ ന്ദ്ടസ്റ്റ് രാപ഼കര഻ക്കഽന്തഺണ്
ര഼ത഻ എക഻ലഽും മുറ്റത് ന഻യമപരമഺയ വയക്ത഻യഽും ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺകഺും. ഒരഽ
ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ന് ന്ദ്പഺയപാര്ക്ത്ത഻ ആകഺത്ത സഺഹചരയങ്ങള഻ല് ുപഺള഻സ഻ ബഽദ്ധ഻പാരവും
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കീപ്പടഽന്ഽ
എന്ഽും
ഭഺവ഻യ഻ല്
കടക്കഺര഻ല്
ന഻ന്്
ആനഽകാലയങ്ങള്
സുംരക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്ഽ എന്ഽും ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ണ്ീറ രാപ഼കരണും ഉറപ്പഺക്കഽന്ഽ.
2. ക഼ ഇനമഺന് ഇനഇന്ഷഽറന്സ്ഡ
ബ഻സ഻നസ് ഇണ്ഷഽറണ്സ഻ണ്ീറ ഒരഽ സഽന്ദ്പധഺന രാപമഺണ് ക഼മഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ന഻രവചനം
ഒരഽ ബ഻സ഻നസിന഻ീല ന്ദ്പധഺന അുംഗും മര഻ക്കഽകുയഺ അയഺള്ക്ക്ക് ുജഺല഻ ന഻രവഹ഻ക്കഺന്
കഴ഻യഺീത വര഻കുയഺ ീചയ്ക്തഺലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക നഷ്ടും മറ഻കടക്കഺന് ഒരഽ ബ഻സ഻നസ്
സ്ഥഺപനും എടഽക്കഽന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ ആണ് ക഼മഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ്.
ലള഻തമഺയ഻ പറഞ്ഞഺല്, ബ഻സ഻നസ് സുംരക്ഷണത്ത഻നഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ആണ഻ത്. ബ഻സ഻നസിന഻ല് ആ സഽന്ദ്പധഺന വയക്ത഻യഽീട ആവശയും കഴ഻ഞ്ഞഺല്
ുപഺള഻സ഻ക്ക് സഺധഽത ഉണ്ടഺവ഻ലല. ബ഻സ഻നസിന഻ീല നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട വരഽമഺന
ദഺതഺവ഻ണ്ീറ അഭഺവും കഺരണും ഉണ്ടഺകഽന് നഷ്ടും പര഻ഹര഻ക്കഽക എന്തഺണ് ബ഻സ഻നസിന്
ഉടമസ്ഥതയ഻ല് ഉള വ ഈ ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻കളുീട ലക്ഷയ്ും. ഉണ്ടഺയ യഥഺര്ക്ഥ നഷ്ടും ക഼
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ന഻കത്തഽന്഻ലല, മറ഻ചാണ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് നല്പ്ക഻യ഻ട്ടുള വ ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത
തഽക ഉപുയഺഗ഻ചാണ് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്കഽന്ഽ.
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പല ബ഻സ഻നസിനുകള്ക്ക്കഽും ലഺഭത്ത഻ണ്ീറ ഭാര഻ഭഺഗത്ത഻നഽും ഉത്തരവഺദ഻യഺയ ഒരഽ സഽന്ദ്പധഺന
വയക്ത഻ുയഺ സ്ഥഺപനീത്ത സുംബധപ്഻ചാണ് ന഻ര്ക്ണഺയകമഺയതഽും സവ഻ുശഷമഺയതഽും പകരും
വയ്ക്കഺന് കഴ഻യഺത്തതഽമഺയ, ീബിദ്ധ഻ക സവത്തവകഺശും ുപഺലഽള വ ൂവദദ്ധരധയുമഺ ഉണ്ടഺകഽും.
ഒരഽ ജ഼വനക്കഺരണ്ീറ അറ഻വഽും ുജഺല഻യഽും ീമഺത്തത്ത഻ലഽള വ സുംഭഺവനയഽും കമ്പന഻ക്ക്
വ഻ലപ഻ട഻ചാണതഺീണക഻ല് അയഺളുീട ജ഼വനഽും ആുരഺഗയത്ത഻നഽും പര഻രക്ഷ നല്പ്കഺന് ീതഺഴ഻ലഽടമ
ക഼ ുപഴ്സണ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ എടഽുത്തക്കഺും.
സഽന്ദ്പധഺന
വയക്ത഻ീയ
നഷ്ടീപ്പട്ടഺല്
ഉണ്ടഺകഽന്
ീചലവഽകള്ക്ക്കഽും
(തഺല്പ്ക്കഺല഻ക
സഹഺയത്ത഻നഺയ഻ ഒരഺീള ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽക/ പകരും ആീള ന഻യമ഻ക്കഽക) നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും (പ഻ന്
ഗഺമ഻ക്ക് പര഻ശ഼ലനും ലഭ഻ക്കഽും വീരയഽള വ ബ഻സ഻നസ് ഇടപഺടഽകളുീട മര഼ഭവ഻ക്കല്)
പര഻ഹഺരമഺയഺണ് ീതഺഴ഻ലഽടമ ഇതഽ ീചയാറുന്ത്.
ഇത഻ല് ക഼ ുപഴ്സണ്ീറ സവന്ത്ും വരഽമഺനുത്തക്കഺള് കമ്പന഻യഽീട ലഺഭവഽമഺയ഻ട്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും
ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക ബധപ്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽക. ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്പ്കഽന്ത് കമ്പന഻ ആയ഻ര഻ക്കഽും. ഈ
ന്ദ്പ഼മ഻യും ബ഻സ഻നസ് ീചലവ് ആയ഻ കണക്കഺക്കഽന്ത഻നഺല് ന഻കഽത഻ പരയഺപ്തമഺണ്. ക഼
ുപഴ്സണ് മരണീപ്പട്ടഺല് ആനഽകാലയങ്ങള് കമ്പന഻ക്ക് നല്പ്കഽും. വയക്ത഻ഗത ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ന഻ന്ഽ വയതയതമഺയ഻, ക഼മഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ആനഽകാലയങ്ങള്ക്ക്ക് വരഽമഺന
ന഻കഽത഻ ചഽമത്തഽും.
ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക വ഻ലയ഻രഽത്തഽുമ്പഺള് ബ഻സ഻നസിന഻ണ്ീറ ഓഡ഻റ്റ് ീചയ്ക്ത സഺമ്പത്ത഻ക
ുസ്റ്ററ്റ്ീമണ്റഽകളുും ഫയല് ീചയ്ക്ത ഐ ട഻ റ഻ുട്ടണഽകളുും ഇണ്ഷഽറര് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.
സഺധഺരണ ഗത഻യ഻ല് ക഼മഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ലഭ഻ക്കണീമക഻ല് കമ്പന഻ ലഺഭത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും.
ച഻ല സഺഹചരയങ്ങള഻ല് നഷ്ടത്ത഻ലഺീണക഻ലഽും നലല ഫണ്ട് ലഭ഻ക്കഽന് സ്റ്റഺര്ക്ട്ടപ്പ് കമ്പന഻കീള
ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺര് ഈ വയവസ്ഥയ഻ല് ന഻ന്് ഒഴ഻വഺക്കഽും.
a) ക഼മഺന് ഇനുകഺന് ഇനുര്െഽ ഇനസഺധ഻െഽം?
ഒരഽ വയക്ത഻ ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടു ന഻ല്പ്ക്കഽകയഽും അയഺളുീട നഷ്ടും കമ്പന഻ക്ക്
സഺമ്പത്ത഻ക നഷ്ടും ഉണ്ടഺക്കഽകയഽും ീചയാറുീമക഻ല് അയഺീള ക഼മഺന് ആയ഻ കണക്കഺക്കഺും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന് കമ്പന഻യഽീട ഡയറക്ടര്, പകഺള഻, ഒരഽ ന്ദ്പധഺന ീസയ഻ത്സ് ുപഴ്സണ്,
ന്ദ്പധഺന ുന്ദ്പഺജക്ട് മഺുനജര്, കമ്പന഻ക്ക് ന്ദ്പുതയകും വ഻ലപ഻ട഻പ്പുള വതഺയ അറ഻ുവഺ
ൂവദദ്ധരധയുമഺ ഉള വ ആള്.
b) ഇന്ഷഽര് ഇനീചയ്യഺവഽ് ഇനനഷ്ടങ്ങള്
ഇന഻ പറയഽന് നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ക഼മഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്കഽും:
i. ക഼മഺന് ുജഺല഻ ീചയാറഺന് കഴ഻യഺത്ത കഺലയളവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട നഷ്ടങ്ങള്,
തഺല്പ്ക്കഺല഻ക ജ഼വനക്കഺീര ന഻യമ഻ക്കഺന്, ആവശയീമക഻ല് പകരും വയക്ത഻ീയ
ന഻യമ഻ക്കഺനഽും പര഻ശ഼ലനും നടത്തഺനഽും ഉള വ ീചലവ഻ന്
ii. ലഺഭും സുംരക്ഷ഻ക്കഺനഽള വ ഇണ്ഷഽറണ്സ്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് നഷ്ടമഺയ വ഻ല്പ്പനകള഻ൽല്
ന഻ന്ഽള വ നഷ്ടും, ക഼മഺന് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻രഽന് നീതക഻ലഽും ബ഻സ഻നസ് ുന്ദ്പഺജക്ട് റദു
ീചയാറുകുയഺ
ൂവകഽകുയഺ
ീചയാറുുമ്പഺള്
ഉള വ
നഷ്ടും,
വ഻കസ഻ക്കഺനഽള വ
അവസരത്ത഻ണ്ീറ നഷ്ടും, ന്ദ്പുതയക കഴ഻വഽകളുീടുയഺ അറ഻വ഻ണ്ീറുയഺ നഷ്ടും എന്഻വ
ന഻കത്തഺന്.
3. ുമഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇുഗമെ ഇനറ഻ഡംപ്ഷന് ഇനഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇന(എം ഇനുര് ഇനഐ)
ഭാമ഻ വഺങ്ങഺനഺയ഻ ന഻ങ്ങള് ഒരഽ ുലഺണ് എടഽക്കഽന്ഽ എന്ഽ കരഽതഽക. ുലഺണ്
ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ണ്ീറ ഭഺഗമഺയ഻ ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് റ഻ഡുംപ്ഷന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ന഻ങ്ങള് ബഺക഻നഽ
നൽുകണ്ട഻ വുന്ക്കഺും.
a) എത്ലഺണ് ഇനഎം ഇനുര് ഇനഐ?
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ഗഺര്ക്ഹ഻ക വഺയ്ക്പ എടഽക്കഽന് വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ക സുംരക്ഷണും നല്പ്കഽന്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ ആണ഻ത്. ഒരഽ ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് ുലഺണ് പാര്ക്ണമഺയ഻ അടക്കഽും
മഽണ്പ് ആ വയക്ത഻ മരണീപ്പട്ടഺല് ബഺക്ക഻ തഽക അടയ്ക്ക്കഺനഽള വ, കഺലഺവധ഻ കഽറയഽന്
ഒരഽ ുപഺള഻സ഻ ആണ് എും ആര് ഐ. ുലഺണ് ീന്ദ്പഺട്ടക്ടര് ുപഺള഻സ഻ എന്ഽും ഇത഻ീന
വ഻ള഻ക്കഺും. ന്ദ്പഺയുമറ഻യ ുപഺള഻സ഻ ഉടമ അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ല്
അവരഽീട ആന്ദ്ശ഻തൽക്ക് കടങ്ങള് ത഼ര്ക്ക്കഺന് ഇതഽ സഹഺയ഻ക്കഽും.
b) സവ഻ുശഷതകള്
ഈ ുപഺള഻സ഻ക്ക് സറണ്ടര് മാലയുമഺ ീമചാണുറ഻റ്റ഻ ആനഽകാലയങ്ങുളഺ ഇലല. ഒരഽ ുടും
ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
ുപഺള഻സ഻
കഺലയളവ഻ല്
പര഻രക്ഷ
സ്ഥ഻രമഺയ഻
ന഻ല്പ്ക്കഽീമക഻ല് ഈ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് അത് വര്ക്ഷും ുതഺറഽും കഽറയഽന്ഽ.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് റ഻ഡുംപ്ഷന് ഇണ്ഷഽറണ്സ഻ണ്ീറ ലക്ഷയ്ും എന്ത്്?
I. ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് ന഻രക്കഽക കഽറയ്ക്ക്കഺ സഹഺയ഻ക്കഽന്ഽ
II. ഭവനവഺയ്ക്പ എടഽത്തവക്ക് സഺമ്പത്ത഻ക സുംരക്ഷണും നല്പ്കഽന്ഽ
III. ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് ീചയ്ക്ത ഭാമ഻യഽീട മാലയും സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ഽ
IV. ുലഺണ് അടവ് മഽടങ്ങ഻യഺല് ജപ്ത഻ ഒഴ഻വഺക്കഽന്ഽ.
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സംത്ഗഹം


വ഻വഺഹ഻തകളുീട ുന്ദ്പഺപ്പര്ക്ട്ട഻ ആക്ട്, 1874 വകഽപ്പ് 6 ഭഺരയയ്ക്ക്കഽും കഽട്ട഻കള്ക്ക്കഽും ഒരഽ
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ക്കഽ ക഼ഴ഻ലഽള വ ആനഽകാലയങ്ങള്ക്ക്ക് സഽരക്ഷ നല്പ്കഽന്ഽ.



വ഻വഺഹ഻തകളുീട ുന്ദ്പഺപ്പര്ക്ട്ട഻ ന഻യമന്ദ്പകഺരമഽള വ ുപഺള഻സ഻ ുകഺടത഻യഽീട കണ്ടഽ
ീകട്ടലഽകള്, കടക്കഺര്, ൂലഫ് ഇണ്ഷഽര് ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ എന്഻വരഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ന്
അത഼തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.



ബ഻സ഻നസ് ഇണ്ഷഽറണ്സ഻ണ്ീറ ഒരഽ സഽന്ദ്പധഺന രാപമഺണ് ക഼മഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ്.
ബ഻സ഻നസിന഻ീല ഒരഽ ന്ദ്പധഺന വയക്ത഻യഽീട മരണുമഺ കഴ഻വ് നഷ്ടീപ്പടുലഺ കഺരണും
ഉണ്ടഺകഽന് സഺമ്പത്ത഻ക നഷ്ടും പര഻ഹര഻ക്കഺന് ഒരഽ ബ഻സ഻നസ് എടഽക്കഽന് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ുപഺള഻സ഻ ആണ഻ത്.



ുലഺണ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ ുലഺണ് അടചാണു ത഼രഽും മഽണ്പ് മരണീപ്പട്ടഺല് ബഺക്ക഻ തഽക
ത഻ര഻ചാണടക്കഺനഺയ഻ എടഽക്കഽന്, ഓുരഺ വര്ക്ഷവഽും പര഻രക്ഷ കഽറയഽന് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
ുപഺള഻സ഻ ആണ് ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് റ഻ഡുംപ്ഷന് ഇണ്ഷഽറണ്സ്.

സഽത്പധഺന ഇനപദങ്ങള്
1. വ഻വഺഹ഻തകളുീട ുന്ദ്പഺപ്പര്ക്ട്ട഻ ആക്ട്
2. ക഼മഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
3. ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് റ഻ഡുംപ്ഷന് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
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സവയം ഇനപര഻ുശഺധ഻െഺനഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്

ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
എും ആര് ഐ ഭവന വഺയ്ക്പ എടഽത്തവര്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ക സുംരക്ഷണും നല്പ്കഽന്ഽ.
സവയം ഇനപര഻ുശഺധ഻െഺനഽള്ള ഇനുചഺദ ങ്ങള്

ക഼മഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ക്കഽ ക഼ഴ഻ലഽള വ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല്
നതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ?
I.
II.
III.
IV.

ക഼മഺണ്ീറ വരഽമഺനും
ബ഻സ഻നസിന഻ണ്ീറ ലഺഭും
ബ഻സ഻നസിന഻ണ്ീറ ചര഻ന്ദ്തും
പണീപ്പരഽപ്പ സാച഻ക

ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് റ഻ഡുംപ്ഷന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് (എും ആര് ഐ) നതഽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ല് ീപടഽും?
I. വര്ക്ധ഻ക്കഽന് ുടും ൂലഫ് അഷഽറണ്സ്
II. കഽറയഽന് ുടും ൂലഫ് അഷഽറണ്സ്
III. ുവര഻യബ഻ള് ൂലഫ് അഷഽറണ്സ്
IV. യാണ഻ുവഴ്സല് ൂലഫ് അഷഽറണ്സ്
ഇന഻പ്പറയഽന്ത഻ല് നീതലലഺും നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഺണ് ക഼മഺന് ഇണ്ഷഽറൽസ഻ണ്ീറ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽക?
I. സവത്ത് ുമഺഷണും
II. ക഼മഺന് ുജഺല഻ ീചയാറഺന് കഴ഻യഺീത വരഽന്ത഻നഽ ുശഷമഽള വ നഷ്ടങ്ങള്
III. ീപഺതഽവഺയ ബഺധയത
IV. ീതറ്റുകളുും വ഻ട്ടു ുപഺകലഽകളുും കഺരണമഽള വ നഷ്ടങ്ങള്
വ഻വഺഹ഻തകളുീട ുന്ദ്പഺപ്പര്ക്ട്ട഻ ന഻യമന്ദ്പകഺരമഽള വ ഒരഽ ുപഺള഻സ഻. ഈ ുപഺള഻സ഻ക്കഽ
ക഼ഴ഻ലഽള വ ആനഽകാലയങ്ങള് സവ഼കര഻ക്കഺനഽും ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഺനഽും ുപഺള഻സ഻യഽടമ ഒരഽ ന്ദ്പുതയക
ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ീയ ന഻യമ഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ല്, ുപഺള഻സ഻ക്കഽ ക഼ഴ഻ലഽള വ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക ആര്ക്ക്ക്
ലഭ഻ക്കഽും?
I.
II.
III.
IV.

അടഽത്ത ബധപ്ഽവ഻ന്
സുംസ്ഥഺനത്ത഻ണ്ീറ ഔുദയഺഗ഻ക ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ക്ക്
ഇണ്ശാരരര്
ഇണ്ശഽര്ക്ഡ്
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കടും വഺങ്ങ഻യ മാലധനും ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ് മുഹഷ് ഒരഽ ബ഻സ഻നസിന് നടത്ത഻യത്. അുദഹും
ീപീട്ടന്ഽ മരണീപ്പട്ടുപ്പഺള് എലലഺ കടക്കഺരഽും അയഺളുീട ആത഻ുകഺല് ലക്ഷയ്ും വചാണു. ഇന഻
പറയഽന്ത഻ല് നതഽ ആത഻ ആണ് കടക്കഺരഽീട ൂകകടത്തല഻ല് ന഻ന്ഽ മഽക്തും?
I. മുഹഷ഻ണ്ീറ ുപര഻ലഽള വ സവത്ത്
II. മുഹഷ഻ണ്ീറ ബഺക് അീക്കിണ്ടഽകള്
III. വ഻വഺഹ഻തകളുീട ുന്ദ്പഺപ്പര്ക്ട്ട഻ ന഻യമും, വകഽപ്പ് 6 ന്ദ്പകഺരും വഺങ്ങ഻യ ുടും ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻
IV. മുഹഷ഻ണ്ീറ മയാചാണവല് ഫണ്ടഽകള്
വ഻വഺഹ഻തകളുീട ുന്ദ്പഺപ്പര്ക്ട്ട഻ ന഻യമന്ദ്പകഺരും നതഽ സഺധയത ആണഽ ശര഻?
ന്ദ്പതഺവന I: ീമചാണുര഻റ്റ഻ ീേയ഻ും ീചക്കഽകള് ുപഺള഻സ഻ ഉടമയ്ക്ക്കഽ നൽകഽും
ന്ദ്പതഺവന II: ീമചാണുര഻റ്റ഻ ീേയ഻ും ീചക്കഽകള് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ക്കഽ നല്പ്കഽും
I. I is true
II. II is true
III. 1-ഉും 2-ഉും ശര഻യഺണ്
IV. 1-ഉും 2-ഉും ശര഻യലല
വ഻വഺഹ഻തകളുീട ുന്ദ്പഺപ്പര്ക്ട്ട഻ ന഻യമന്ദ്പകഺരും നതഽ സഺധയത ആണഽ ശര഻?
ന്ദ്പതഺവന I: മരണഺനന്ത്ര ീേയ഻മഽകള് ുനഺമ഻ന഻കള്ക്ക്ക് അനഽകാലമഺയ഻ ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുും.
ന്ദ്പതഺവന II: മരണഺനന്ത്ര ീേയ഻മഽകള് ന്ദ്ടസ്റ്റ഻കള്ക്ക്ക് അനഽകാലമഺയ഻ ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുും.
I. I is true
II. II is true
III. Both 1 ഉും 2-ഉും സതയമഺണ്
IV. Neither I nor II is true
അജയ് തണ്ീറ ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്ക് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്പ്കഽന്ഽ. തഺീഴപ്പറയഽന്ത഻ല് നത്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ആണ് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്കഽ നല്പ്കഽന് നഷ്ടപര഻ഹഺരും എന് ന഻ലയ഻ല്
കഽറവഽ ീചയാറുന്തഺയ഻ പര഻ഗണ഻ക്കീപ്പടഺത്തത്?
സഺധയത 1: ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്ക് ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന് ആുരഺഗയ ഇണ്ഷഽറണ്സ്
സഺധയത 2: അജയ഻ന് ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന് ക഼മഺന് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
I. I മഺന്ദ്തും
II. II മഺന്ദ്തും
III. 1-ഉും 2-ഉും
IV. Neither I nor II
9
ജഺമയമഺയ഻ ഭാസവത്ത് നല്പ്ക഻ പണും കടും വഺങ്ങഽന്വര഻ല് ന഻ന്് പല഻ശ ഈടഺക്കഽകയഽും
ഭാസവത്ത് അവരഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ല് തീന് നല്പ്കഽകയഽും ീചയാറുന് ര഼ത഻യഺണ്:
I. ീസകയാര഻റ്റ഻
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II. ുമഺര്ക്ു്്ഗജ്
III. യാസറ഻
IV. ൂഹുപഺീതുകഷന്
ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല് നതഽ ുപഺള഻സ഻ ആണ് ഭവന വഺയ്ക്പ എടഽത്തവര്ക്ക്ക് സുംരക്ഷണും
നല്പ്കഽക?
I. ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
II. ഡ഻ുസബ഻ള഻റ്റ഻ ഇണ്ഷഽറണ്സ്
III. ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് റ഻ഡുംപ്ഷന് ഇണ്ഷാറണ്സ്
IV. ജനറല് ഇണ്ഷഽറണ്സ്
സവയം ഇനപര഻ുശഺധനയ്െഽള്ള ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരങ്ങള് ഇന

ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ക഼മഺന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ക്കഽ ക഼ഴ഻ലഽള വ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക ീപഺതഽുവ ബ഻സ഻നസിന്
ലഺഭവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
2
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
കഺലഺവധ഻ കഽറയഽന് ൂലഫ് അഷഽറണ്സ് ആണ് ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് റ഻ഡുംപ്ഷന് ഇണ്ഷാറണ്സ്
(എും ആര് ഐ)
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ക഼മഺന് ുജഺല഻ ീചയാറഺന് കഴ഻യഺീത വരഽന്ത഻നഽ
ഇണ്ഷഽറണ്സ഻നഽ ക഼ഴ഻ല് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്വയഺണ്.

ുശഷമഽള വ

നഷ്ടങ്ങള്

ക഼മഺന്

ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ുപഺള഻സ഻ക്കഽ ക഼ഴ഻ലഽള വ ആനഽകാലയങ്ങള് സവ഼കര഻ക്കഺനഽും ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഺനഽും ുപഺള഻സ഻യഽടമ
ഒരഽ ന്ദ്പുതയക ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ീയ ന഻യമ഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ല്, ുപഺള഻സ഻ക്കഽ ക഼ഴ഻ലഽള വ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക
ുസ്റ്ററ്റ഻ണ്ീറ ഔുദയഺഗ഻ക ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ക്കഽ ലഭ഻ക്കഽും
ഓപ്ഷന് III ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
വ഻വഺഹ഻തകളുീട ുന്ദ്പഺപ്പര്ക്ട്ട഻ ന഻യമും, വകഽപ്പ് 6 ന്ദ്പകഺരും വഺങ്ങ഻യ ുടും ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ ുകഺടത഻ കണ്ടഽീകട്ടല഻ല് ന഻ന്ഽും കടക്കഺര഻ല് ന഻ന്ഽും മഽക്തമഺണ്.
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
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ീമചാണുര഻റ്റ഻ ീേയ഻ുംസ് ീചക്കഽകള് ന്ദ്ടസ്റ്റ഻കള്ക്ക്കഺണഽ നല്പ്കഽക.
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ീഡത്ത് ീേയ഻ുംസ് ന്ദ്ടസ്റ്റ഻കള്ക്ക്കഺണഽ നല്പ്കഽക.
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
അജയ഻നഽ ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന് ക഼മഺന് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്ക് നല്പ്കഽന്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും എന് ന഻ലയ഻ല് കഽറവഽ ീചയാറ഻ലല.
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ജഺമയമഺയ഻ ഭാസവത്ത് നല്പ്ക഻ പണും കടും വഺങ്ങഽന്വര഻ല് ന഻ന്് പല഻ശ ഈടഺക്കഽകയഽും
ഭാസവത്ത് അവരഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ല് തീന് നല്പ്കഽകയഽും ീചയാറുന് ര഼ത഻യഺണ് ുമഺര്ക്ു്്ഗജ്.
ഓപ്ഷന് III ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ുമഺര്ക്ു്്ഗജ് റ഻ഡുംപ്ഷന് ഇണ്ഷാറണ്സ് ആണഽ ഭവന വഺയ്ക്പ എടഽത്തവര്ക്ക്ക് സുംരക്ഷണും
നല്പ്കഽക
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പഺഠം 11
ൂലത് ഇനഇന്ഷഽറന്സ഻ന്ീറ ഇനവ഻ലയ഻ടലഽം ഇന
മാല ന഻ര്ണയവഽം
അധ ഺയത്ത഻ന്ീറ ഇനുമഽഖം
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കരഺറഽകളുീട വ഻ലയഽും ആനഽകാലയങ്ങളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട അട഻സ്ഥഺന
കഺരയങ്ങള് അവതര഻പ്പ഻ക്കഽകയഺണ് ഈ അധയഺയത്ത഻ണ്ീറ ലക്ഷയ്ും. ന്ദ്പ഼മ഻യീത്ത ന഻ര്ക്മ഻ക്കഽന്
ഘടകങ്ങീള കഽറ഻ചാണുും പ഻ന്഼ട് സര്ക്ലസ്, ുബഺണസ് എന്഼ ആശയങ്ങീള കഽറ഻ചാണുും നമഽക്ക്
ചര്ക്ചാണ ീചയാറഺും.
പഠന ഇനൈലങ്ങള്
A. ഇണ്ഷഽറണ്സ് വ഻ലയ഻ടല്- അട഻സ്ഥഺന വതഽതകള്
B. സര്ക്ലസഽും ുബഺണസഽും
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A. ഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇനവ഻ലയ഻ടല്- അട഻സ്ഥഺന ഇനവസ്ഡതഽതകള്
1. ത്പ഼മ഻യം
ഒരഽ ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഺന് ഇണ്ഷഽര് ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻ നല്പ്കഽന് വ഻ല ആണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും എന്് ലള഻തമഺയ഻ പറയഺും. ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയഽീട ഓുരഺ ആയ഻രും
രാപയ്ക്ക്കഽമഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ ന഻രക്ക് ആയഺണ് ഇത് സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്. ഓുരഺ
ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻യ഻ലഽമഽള വ ന഻രക്കഽകളുീട ുടബ഻ള് രാപത്ത഻ല് ഈ ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകള്
ലഭയമഺണ്.
ച഻ത്തം 1: ത്പ഼മ഻യം

ത്പ഼മ഻യം ഇന
നല്കഽ്ഽ

ഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇന
കമ്പന഻

വ
ക്ത഻

ഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ ഇന
നല്കഽ്ഽ
ന്ദ്പ഻ണ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ന഻രക്കഽകള് ‚ഓഫ഼സ്

ഈ ുടബ഻ളുകള഻ല്
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്‛ എന്്
അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ. ഓുരഺ വര്ക്ഷവഽും അടയ്ക്ുക്കണ്ട,ീലവല് ആനഽവല് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് ആണ഻വ.
കഺലയളവ഻ല് മഽഴഽവന് ഇവ ഒന്ഽ തീന് ആയ഻ര഻ക്കഽും. ഒരഽ വഺര്ക്ഷ഻ക ന഻രക്ക് ആയ഻ട്ടഺകഽും
ഇവ സാച഻തമഺകഽക.
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ഉദഺഹരണം
ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ഒരഽ ന്ദ്പുതയക ന്ദ്പഺയത്ത഻ലഽള വ വയക്ത഻യഽീട 20 വര്ക്ഷീത്ത എണ്ഡവ്മെീമണ്റ്
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും 4800 രാപ ആീണക഻ല് അത് അര്ക്ഥമഺക്കഽന്ത് 20 വര്ക്ഷക്കഺലും
ന്ദ്പത഻വര്ക്ഷും അയഺള് 4800 രാപ അടയ്ക്ക്കണും എന്ഺണ്.
എന്഻രഽന്ഺലഽും, ആദയീത്ത കഽറചാണു വര്ക്ഷും മഺന്ദ്തും ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്കണ്ടഽന് ുപഺള഻സ഻കളുും
ഉണ്ട്. കരഺറ഻ണ്ീറ ആദയും ഒറ്റ ന്ദ്പ഼മ഻യും മഺന്ദ്തും അടചാണഺല് മത഻യഺകഽന് ഒറ്റ ന്ദ്പ഼മ഻യും
കരഺറഽകളുും ഉണ്ട്. ഈ ുപഺള഻സ഻കള് സഺധഺരണ ന഻ുക്ഷപും ലക്ഷയ്ും വചാണുള വതഺണ്.
2. റ഻ുബറ്റുകള്
അടയ്ക്ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ച഻ല തരും റ഻ുബറ്റുകള്
നല്പ്കഺറഽണ്ട്. അത്തരും രണ്ട് റ഻ുബറ്റുകള്:

ൂലഫ്

ഇണ്ഷഽറണ്സ്

കമ്പന഻കള്

 ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ്ക്ക്ക്
 ന്ദ്പ഼മ഻യും ര഼ത഻ക്ക്
a) ഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇനതഽകയ്െഺയഽള്ള ഇനറ഻ുബറ്റഇ
ഉയര്ക്ന് ഇന്ഷഽറന്സ്ഡ ഇന തഽകയ്െഇ ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്വര്ക്ക്കഺണ് ഈ റ഻ുബറ്റ്
ലഭ഻ക്കഽക. ഉയൽന് മാലയമഽള വ ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽുമ്പഺള് ഇണ്ഷഽറര്ക്ക്കഽ ക഻ട്ട഻ുയക്കഺവഽന്
ുനട്ടും ഉപുഭഺക്തഺവ഻നഽ നല്പ്കഺനഽള വ ഒരഽ മഺര്ക്ഗും ആണ഻ത്. ഇത഻ണ്ീറ കഺരണും
ലള഻തമഺണ്. 50,000 രാപയഽീട ുപഺള഻സ഻ക്കഽും 5,00,000 രാപയഽീട ുപഺള഻സ഻ക്കഽും ഇണ്ഷഽറര്
സരവ഼സ് നല്പ്കണും. രണ്ട഻നഽും ുവണ്ട അധവഺനും ഒന്ഽ തീന്. ീചലവഽും ഒന്ഽ തീന്.
പുക്ഷ ഉയര്ക്ന് ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക ഉള വ ുപഺള഻സ഻കള് കാടഽതല് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും കാടഽതല്
ലഺഭവഽും നല്പ്കഽന്ഽ.
b) ത്പ഼മ഻യം ഇനര഼ത഻െഽള്ള ഇനറ഻ുബറ്റഇ
അതഽ ുപഺീല തീന്, ന്ദ്പ഼മ഻യും ര഼ത഻െഽം ഇന റ഻ുബറ്റഇ ഇന നല്കഺം. വഺര്ക്ഷ഻ക, അര്ക്ദ്ധ
വഺര്ക്ഷ഻ക, പഺദവഺര്ക്ഷ഻ക, ന്ദ്പത഻മഺസ ര഼ത഻കള഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യും അടക്കഺന് ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻കള് അനഽവദ഻ക്കഺും. വഺര്ക്ഷ഻ക, അര്ക്ദ്ധവഺര്ക്ഷ഻ക ര഼ത഻കള഻ല്
വര്ക്ഷത്ത഻ല് ഒുന്ഺ രണ്ുടഺ തവണ കളക്ഷനഽും അീക്കിണ്ട഻ങ്ങഽും നടത്ത഻യഺല് മത഻.
അുത സമയും പഺദവഺര്ക്ഷ഻ക, ന്ദ്പത഻മഺസ ര഼ത഻കള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല് ഇന്ദ്തയഽും സമയും ഉണ്ടഺവ഻ലല.
വഺര്ക്ഷ഻ക, അര്ക്ദ്ധവഺര്ക്ഷ഻ക ര഼ത഻കള്ക്ക്ക് പഺദവഺര്ക്ഷ഻ക, ന്ദ്പത഻മഺസ ര഼ത഻കളുമഺയ഻
തഺരതമയീപ്പടഽത്തഽുമ്പഺള നടത്ത഻പ്പ഻ണ്ീറ ീചലവ് കഽറവഺണ്. മഺന്ദ്തമലല, വഺര്ക്ഷ഻ക
ര഼ത഻യ഻ല് ഇണ്ഷഽറര്ക്ക്ക് വര്ക്ഷും മഽഴഽവന് ഈ തഽക ഉപുയഺഗ഻ക്കഺനഽും അത഻ല് ലഺഭും
ഉണ്ടഺക്കഺനഽും കഴ഻യഽും. അത഻നഺല് വഺര്ക്ഷ഻ക, അര്ക്ദ്ധവഺര്ക്ഷ഻ക ര഼ത഻കള്ക്ക്ക് ഒരഽ റ഻ുബറ്റ്
അനഽവദ഻ചാണ് ഈ ര഼ത഻കീള ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺര് ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽും. അധ഻ക നടത്ത഻പ്പ്
ീചലവഽകള് ഈടഺക്കഺനഺയ഻ ന്ദ്പത഻മഺസ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്ക്ക്ക് ഒരഽ ീചറ഻യ ചഺര്ക്ജഽും അവര്
ചഽമത്ത഻ുയക്കഺും.
3. അധ഻ക ഇനചഺര്ജ്ഽകള്
ഒരഽ അധ഻ക റ഻ക഻ന് വ഻ുധയമഺകഽന് തരത്ത഻ലഽള വ ഘടകങ്ങള്ക്ക്ക് വ഻ുധയരലലഺത്ത ഇണ്ഷഽര്
ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് ടഺബഽലഺര് ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഺര്ക്ജ് ീചയാറുും. അത്തരും വയക്ത഻കളുീട
ജ഼വ഻തീത്ത സ്റ്റഺണ്ുഡര്ക്ഡ് ൂലവ്മെസ് എന്ഽും ചഽമത്തഽന് ന഻രക്കഽകീള സഺധഺരണ ന഻രക്കഽകള്
എന്ഽും വ഻ള഻ക്കഽന്ഽ.
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അുത സമയും, ഇണ്ഷഽറണ്സ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ക്ക് ഹിദയ ുരഺഗും, ന്ദ്പുമഹും ുപഺലഽള വ,
ജ഼വ഻തത്ത഻ന് ഭ഼ഷണ഻ ആകഺവഽന്, ആുരഺഗയ ന്ദ്പം  നങ്ങള് ഉണ്ീടക഻ല് അയഺളുീട ജ഼വ഻തും
സബ്-സ്റ്റഺണ്ുഡര്ക്ഡ് ആയ഻ കണക്കഺക്കഽകയഽും ീഹല്പ്ത്ത് എ്ന്ദ്ടഺ എന് ര഼ത഻യ഻ല് ഒരഽ
എ്ന്ദ്ടഺ ന്ദ്പ഼മ഻യും അയഺള഻ല് ന഻ന്് ഈടഺക്കഽകയഽും ീചയാറുും. അതഽ ുപഺീല സര്ക്ക്കസ്
അുന്ദ്കഺബഺറ്റ് ുപഺീല അപകടകരമഺയ ീതഺഴ഻ല഻ല് നര്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്വര഻ല് ന഻ന്്
ഒകയഽുപഷണന് എ്ന്ദ്ടഺ തഽക ഈടഺക്കഽും. ഈ അധ഻ക തഽകകള് കഺരണും ന്ദ്പ഼മ഻യും
ടഺബഽലഺര് ന്ദ്പ഼മ഻യുത്തക്കഺള് അധ഻കമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
അധ഻കും ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്പ്ക഻യഺല് ലഭ഻ക്കഽന് അധ഻ക ആനഽകാലയങ്ങളുും ഒരഽ ുപഺള഻സ഻ക്കഽ
ക഼ഴ഻ല് ഇണ്ഷഽറര് നല്പ്ക഻ുയക്കഺും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ ഡബ഻ള് ആ്സ഻ഡണ്റ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് അീലലക഻ല് ഡ഻ എ ബ഻ ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര് നല്പ്കഺും
(അപകടും കഺരണും മരണും സുംഭവ഻ചാണഺല് ഇരട്ട഻ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക ലഭ഻ക്കഽന് ര഼ത഻).
ഇത഻നഺയ഻ ആയ഻രും രാപയ്ക്ക്ക് ഒരഽ രാപ എന് ന഻ലയ഻ല് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കഺും.
അതഽ ുപഺീല തീന് ീപര്ക്മീനണ്റ് ഡ഻ുസബ഻ള഻റ്റ഻ ീബന഻ഫ഻റ്റ് (പ഻ ഡ഻ ബ഻) എീന്ഺരഽ
ആനഽകാലയും ഓുരഺ 1000 ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ്ക്ക്കഽും ഒരല്പ്പും അധ഻കും നല്പ്ക഻ ലഭയമഺക്കഺും.

4. ത്പ഼മ഻യം ഇനന഻ശ്ചയ഻െല്
ന്ദ്പ഼മ഻യും ുടബ഻ള഻ല് നല്പ്ക഻യ഻ട്ടുള വ ന഻രക്കഽകള഻ല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺര് എത്ത഻ുചാണരഽന്ത്
എങ്ങീന എന്ഽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഺും. ഒരഽ ആ്ചഽവറ഻ ആണ് ഈ ുജഺല഻ ന഻രവഹ഻ക്കഽന്ത്. ുടും
ഇണ്ഷഽറണ്സ്, ുഹഺള് ൂലഫ്, എണ്ഡവ്മെീമണ്റ് തഽടങ്ങ഻യ പരമ്പരഺഗത ഇണ്ഷഽറണ്സഽകളുീട
ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ ഇന഻പ്പറയഽന് ഘടകങ്ങള് പര഻ഗണ഻ക്കഽും:






ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻ (മരണ ന഻രക്ക്)
പല഻ശ
ൂകകഺരയും ീചയാറല് ീചലവഽകള്
റ഻സരവഽകള്
ുബഺണസ് ുലഺഡ഻ങ്
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 ഇന 2: ത്പ഼മ഻യത്ത഻ന്ീറ ഇനഘടകങ്ങള്

ുമഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഺല഻റ്റ഻ ഇന
(മരണ ഇനന഻രെഇ)

ുബഺണസ്ഡ ഇന

പല഻ശ

ുലഺഡ഻ങ്

ത്പ഼മ഻യത്ത഻
ന്ീറ
ഘടകങ്ങൾ

 ഇന

ൂകകഺര ം ഇന
ീചയ്യല്

റ഻സര്
വഽകൾ

 ഇന
ീചലവഽക
ൾ
ആദയീത്ത രണ്ട് ഘടകങ്ങള് ആണ് ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്. അുത സമയും ആീക
അഥവഺ ഓഫ഼സ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺനഺയ഻ അടഽത്ത ഘടകങ്ങള് ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ുലക്ക്
കാട്ട഻ുചാണര്ക്ക്കീപ്പടഽന്ഽ.
a) ുമഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഺല഻റ്റ഻യഽം ഇന(മരണ ഇനന഻രെഇ) പല഻ശയഽം
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള഻ീല ആദയ ഘടകും ആണ് ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻. വ഻വ഻ധ ന്ദ്പഺയങ്ങള഻ീല ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻
ന഻രക്ക് കണക്കഺക്കഽന് ‚ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻ ുടബ഻ള്‛ ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ് ഇത് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
35 വയസിന഻ണ്ീറ മരണ ന഻രക്ക് 0.0035 ആീണക഻ല് 35 വയസിന഻ല് ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഓുരഺ
1000 ുപര഻ലഽും 3.5 (10,000 ുപര഻ല് 35) 35 വയസിന഻നഽും 36 വയസിന഻നഽും ഇടയ഻ല് മര഻ക്കഽീമന്ഽ
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്ഽ.
വ഻വ഻ധ ന്ദ്പഺയങ്ങള഻ീല മരണ ന഻രക്കഽ ീചലവ് മനസിന഻ലഺക്കഺന് ഈ ുടബ഻ള്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് 35 വയസിന഻ീല 0.0035 എന് ന഻രക്ക് 0.0035 x 1000
(ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക)= ഓുരഺ ആയ഻രും രാപയഽീട ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ്ക്ക്കഽും 3.50 രാപ
ീചലവ് എന്ഽ കണക്കഺക്കഺും.
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ുമൽല്പ്പ്പറഞ്ഞ ീചലവ഻ീന റ഻്ന്ദ്പ഼മ഻യും എന്ഽും വ഻ള഻ക്കഺും. ഉയര്ക്ന് ന്ദ്പഺയക്കഺര്ക്ക്ക്
റ഻ക് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
വ഻വ഻ധ ന്ദ്പഺയങ്ങള഻ീല വയക്ത഻ഗത റ഻ക് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് കാട്ടുന്ത഻ലാീട ഒരഽ
കഺലയളവ഻ല്, ഉദഺഹരണത്ത഻ന് 35 വയസിന് മഽതല് 55 വയസിനു വീര, നല്പ്ുകണ്ടീതന്ഽ
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ീേയ഻മഽകളുീട ീചലവ് നമഽക്ക് മനസിന഻ലഺകഽും. ഈ ീേയ഻മഽകളുീട ആീക
ീചലവ് ഒരഽ ുപഺള഻സ഻ക്ക് ക഼ഴ഻ലഽള വ ഭഺവ഻യ഻ീല ബഺധയതകള് എീന്ത്ലലഺീമന്് നമഽക്ക്
മനസിന഻ലഺക്ക഻ തരഽും, മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ല് പറഞ്ഞഺല്, ഭഺവ഻യ഻ല് ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻ല് ീചയാറഺന് എന്ദ്ത പണും ുവണും എന്്.
ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യും കണക്കഺക്കഺനഽള വ ആദയ പട഻ ഭഺവ഻യ഻ീല ീേയ഻ും ീചലവഽകളുീട
ഇന്ീത്ത മാലയും മനസിന഻ലഺക്കഽകയഺണ്. ഭഺവ഻യ഻ല് ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ീേയ഻മഽകള്
പര഻ഹര഻ക്കഺന് ഇന്് നമ്മഽീട ൂകവശും എന്ദ്ത തഽക ഉണ്ീടന്ഽ കണ്ീടത്തഽക ആണ്
ന഻ലവ഻ീല മാലയും കണക്കഺക്കഽന്ത഻ണ്ീറ ലക്ഷയ്ും. ന഻ലവ഻ീല മാലയും കണക്കഺക്കഽന് ഈ
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യും കണക്കഺക്കഽന്ത഻ീല അടഽത്ത ഘടകത്ത഻ുലക്ക് നീമ്മ എത്ത഻ക്കഽന്ഽ:
പല഻ശ.
ഭഺവ഻യ഻ല് നല്പ്ുകണ്ടഽന് ീേയ഻ും തഽകകളുീട ഇന്ീത്ത മാലയത്ത഻ല് എത്ത഻ുചാണരഺനഺയ഻
നഺും അനഽമഺന഻ക്കഽന് ഡ഻ീകിണ്ട് ന഻രക്കഺണ് ലള഻തമഺയ഻ പറഞ്ഞഺല് പല഻ശ.
ഉദഺഹരണം
അ് ചഽ വര്ക്ഷത്ത഻നഽ ുശഷും ഇണ്ഷഽറണ്സ് ീചലവ് പര഻ഹര഻ക്കഺന് നമഽക്ക് അ് ചഽ
രാപ ുവണീമക഻ല്, 6% പല഻ശ ന഻രക്ക് നഺും അത഻നഺയ഻ കണക്കഽ കാട്ടുന്ഽ എക഻ല്,
അ് ചഽ വര്ക്ഷത്ത഻നഽ ുശഷും അ് ചഽ രാപയഽീട ന഻ലവഽീല മാലയും 5 x 1/ (1.06)5 = 3.74
ആയ഻ര഻ക്കഽും.
6 ശതമഺനത്ത഻നഽ പകരും 10 ആണ് നഺും കണക്കഽ കാട്ടുന്ീതക഻ല് ന഻ലവ഻ീല മാലയും 3.10
മഺന്ദ്തമഺയ഻ര്ക്ക്കഽും. അതഺയത് പല഻ശ ന഻രക്ക് എന്ദ്ത കാടഽതല് ആുണഺ, ന഻ലവ഻ീല മാലയും
അന്ദ്തയഽും കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും.
മരണ ന഻രക്ക്, പല഻ശ എന്഻വീയ കഽറ഻ചാണുള വ പഠനത്ത഻ല് ന഻ന്് നമഽക്ക് എത്തഺനഺവഽന്
ന്ദ്പധഺന അനഽമഺനങ്ങള്:
 മരണന഻രക്ക് ുടബ഻ള഻ീല മരണന഻രക്ക് കാടഽുമ്പഺള് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുും കാടഽും
 അനഽമഺന഻ക്കീപ്പടഽന് പല഻ശ ന഻രക്ക് കാടഽുമ്പഺള് ന്ദ്പ഼മ഻യും കഽറയഽും
ആ്ചഽവറ഻കള് വളീര സാക്ഷ്മതയഽള വവരഽും അല്പ്പും യഺഥഺസ്ഥ഻ത഻കരഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും.
മരണ ന഻രക്കഽകള് യഥഺര്ക്ഥത്ത഻ല് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ുനക്കഺള് അല്പ്പും കാടഽതലഺയഽും
പല഻ശകള് അവര്ക്ക്ക് ന഻ുക്ഷപത്ത഻ല് ന഻ന്് ലഭ഻ക്കഽീമന്ഽ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ുനക്കഺള്
അല്പ്പും കഽറവഺയഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും അവര് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽക.
ീനറ്റഇ ഇനത്പ഼മ഻യം
ഭഺവ഻യ഻ീല എലലഺ ീേയ഻ും ബഺധയതകളുീടയഽും ക഻ഴ഻വഽ ീചയ്ക്ത ന഻ലവ഻ീല മാലയും ആണ്
ീനറ്റ് സ഻ുംഗ഻ള ന്ദ്പ഼മ഻യും. ീനറ്റ് സ഻ുംഗ഻ള് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ല് ന഻ന്് നമഽക്ക് ീനറ്റ് ീലവല്
ആനഽവല് ന്ദ്പ഼മ഻യും ലഭ഻ക്കഽും. ീലവല് ഔട്ട് ീചയ്ക്ത ീനറ്റ് സ഻ുംഗ഻ള് ന്ദ്പ഼മ഻യും ആണ഻ത്.
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന് കഺലയളവ഻ല് ഇത് അടയ്ക്ക്കഺവഽന്തഺണ്.
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ീമഺത്തം ഇനത്പ഼മ഻യം
 ഇന 3: ുലഺഡ഻ങ് ഇനതഽക ഇനന഻ശ്ചയ഻െഺനഽള്ള ഇനമഺര്ഗന഻ര്ുദശ ഇന
തതവങ്ങള്

ുലഺഡ഻ങ് ഇനതഽക ഇനന഻ശ്ചയ഻െഺനഽള്ള ഇന
മഺര്ഗന഻ര്ുദശ ഇനതതവങ്ങൾ
പര ഺപ്തത

തഽല ത

മത്യരഺത്മക
ത

ആീക ന്ദ്പ഼മ഻യും എന്ഺല് ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും ുലഺഡ഻ങ് എന് തഽകയഽും ുചര്ക്ന്തഺണ്.
ുലഺഡ഻ങ് തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽുമ്പഺള് മാന്് കഺരയങ്ങള് മനസിന഻ല് ഉണ്ടഺകണും:
i. പര ഺപ്തത
എലലഺ ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ന഻ന്ഽമഽള വ ആീക ുലഺഡ഻ങ് കമ്പന഻യഽീട ആീക ന്ദ്പവര്ക്ത്തന
ീചലവഽകള് ന഻റുവറ്റഺന് പരയഺപ്തും ആയ഻ര഻ക്കണും. ഇത് ഒരഽ സഽരക്ഷഺ മഺര്ക്ജന്
നല്പ്കഽന്ത഻നഽ പഽറുമ അവസഺനമഺയ഻ കമ്പന഻യഽീട ലഺഭത്ത഻ുനഺ സര്ക്ലസ഻ുനഺ സുംഭഺവന
നല്പ്കണും.
ii. തഽല ത
ലഺന് ഇനും, ന്ദ്പഺയും, കഺലയളവ് എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ീചലവഽകളുും സഽരക്ഷഺ
മഺര്ക്ജ഻നഽകളുും വ഻വ഻ധ തരും ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല് തഽലയമഺയ഻ വ഻ഭജ഻ക്കണും. ഓുരഺ
വ഻ഭഺഗും ുപഺള഻സ഻യഽും അത഻ണ്ീറ ീചലവഽകളുീട തഽക കണ്ീടത്തണും എന്തഺണ്
ആശയും. അതഺയത്, സഺധയമഺയ഻ടുത്തഺളും ഒരഽ ുപഺള഻സ഻ വ഻ഭഺഗത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻
മീറ്റഺന്഻ല് ക഻ഴ഻വ് പഺട഻ലല.
iii. മത്യരഺത്മകത
ഇങ്ങീന ലഭ഻ക്കഽന് ീമഺത്തും ന്ദ്പ഼മ഻യും അത഻ണ്ീറ മത്സരഺംതൃക ന഻ല ീമചാണീപ്പടഽത്തഺന്
കമ്പന഻ീയ സഹഺയ഻ക്കണും. ുലഺഡ഻ങ് വളീര കാടഽതല് ആീണക഻ല് ുപഺള഻സ഻കളുീട വ഻ല
കാടഽകയഽും ആളുകള് അത് വഺങ്ങഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
b) ീചലവഽകളും ഇനറ഻സരവഽകളും
ഇന഻ പറയഽന്ത് ഉള്ക്പ്പീടയഽള വ
ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺര്ക്ക്ക് ഉണ്ടഺകഽും:

ന഻രവധ഻

 നജണ്റ് പര഻ശ഼ലനവഽും റ഻ന്ദ്കാ്ീ്മണ്റഽും
 നജണ്റഽമഺര്ക്ക്ക് കമ്മ഼ഷന്
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ന്ദ്പവര്ക്ത്തന

ീചലവഽകള്

ൂലഫ്

 സ്റ്റഺഫ഻ണ്ീറ ശമ്പളും
 ഓഫ഼സ് അക്കമുഡഷന്
 ഓഫ഼സ് ുസ്റ്റഷനറ഻
 ൂവദയഽത഻ ചഺര്ക്ജഽകള്
 മറ്റ് പലവക ഇനങ്ങള്
ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺര് ുശഖര഻ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഺണ് ഇവീയഺീക്ക നല്പ്ുകണ്ടത്.
ഈ ീചലവഽകള് ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ല് ുലഺഡ് ീചയാറുും.
ഒരഽ ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര്ക്ക്ക് രണ്ട് തരും ീചലവഽകള് വരഽും.
i.

ഒന്്, ‚പഽത഻യ ഇന ബ഻സ഻നസ്സഇ ഇന ീചലവഽകള്‛: കരഺറ഻ണ്ീറ ആദയ ഘട്ടത്ത഻ല്
ഉണ്ടഺകഽന്ത്

രണ്ടഺമുത്തത്, ‚പഽതഽെല് ഇന ീചലവഽകള്‛, പ഻ന്഼ടഽള വ വര്ക്ഷങ്ങള഻ല്
ഉണ്ടഺകഽന്ത്
ആദയീത്ത ീചലവഽകള് സഽന്ദ്പധഺനും ആുയക്കഺും. ബഺധയതകള് ന഻റുവറ്റഺനഺയ഻
എലലഺയ്ക്ുപഺഴഽും ഒരഽ മഺര്ക്ജ഻ന് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺര് സാക്ഷ഻ക്കണും എന്ഺണ് ന഻യമും,
യഥഺര്ക്ഥ അവസ്ഥ എന്ദ്ത ുമഺശമഺയഺലഽും. ആദയ ീചലവഽകളുും സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട മഺര്ക്ജ഻നഽും
ആദയും സവ഼കര഻ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങുളക്കഺള് കാടഽതല് ആയ഻ര഻ക്കഽും.
അങ്ങീന കമ്പന഻ക്ക് ഒരഽ ആയഺസും ഉണ്ടഺകഽും. ഇത഻ീന നയാ ബ഻സ഻നസ് ീന്ദ്ടയ഻ന്
എന്ഺണഽ വ഻ള഻ക്കഽന്ത്. ആദയീത്ത ആധ഻കയും പ഻ന്഼ടഽള വ വഺര്ക്ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്
ലഭ഻ക്കഽുമ്പഺഴഺണ് പര഻ഹര഻ക്കീപ്പടഽക. ീചലവഽകള് ത഻ര഻ീക പ഻ട഻ക്കഽും വീര ആദയ
വര്ക്ഷങ്ങള഻ല് ന഻രവധ഻ ുപഺള഻സ഻കള് റദഺകഽന്ുതഺ ലഺപ്സ് ആകഽന്ുതഺ ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺര്ക്ക്ക് തഺങ്ങഺന് കഴ഻യ഻ലല എന്ര്ക്ഥും. അതഺയത്, ലഺഭും ഉണ്ടഺക്കഺന് തഽടങ്ങഽും
മഽണ്പ് പഽത഻യ ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻കള്ക്ക്ക് ഒരഽ കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലയളവ് ഉണ്ടഺകഽും.
ii.

നതഽ തരും ീചലവ് എന്ത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് വ഻വ഻ധ ര഼ത഻കള഻ല് ആണ്
ീചലവഽകള് കണക്കഽ കാട്ടുന്ത്
i. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് നജണ്സ഻ മഺുനജര്ക്മഺര്ക്ക്ക്/ ീഡവലപ്ീമണ്റ് ഓഫ഼സര്ക്മഺര്ക്ക്ക്
ുനട഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ ഒരഽ ശതമഺനമഺയ഻ട്ടഺകഽും കമ്മ഼ഷനഽകളുും ഇണ്സണ്റ഼വഽകളുും
നല്പ്കഽക.
ii. അുത സമയും ീമഡ഻ക്കല് എ്സഺമ഻ുനഴ്സ് ഫ഼സ്, ുപഺള഻സ഻ സ്റ്റഺമ്പഽകള് തഽടങ്ങ഻യ
ീചലവഽകള് ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയഽീടുയഺ ുപഺള഻സ഻യഽീട മഽഖവ഻ലയഽീടുയഺ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് മഺറഽും. ഇവ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ആണ്
കണക്കഺക്കഽന്ത്.
iii. ശമ്പളും, വഺടക ുപഺലഽള വ (ഓവര് ീഹഡ്) ീചലവഽകള് ന്ദ്പവര്ക്ത്തന തഽകയഽമഺയഽും
ന്ദ്പവര്ക്ത്തന തഽക സരവ഼സ് ീചയാറുന് ുപഺള഻സ഻കളുമഺയഽും ബധപ്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
ുപഺള഻സ഻കളുീട എണും എന്ദ്ത കാട഻ ബ഻സ഻നസിന് എന്ദ്ത വലഽതഺകഽുന്ഺ ഓവര്ക്ീഹഡ്
ീചലവഽകള് അന്ദ്തയഽും ഉയര്ക്ന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും.
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ വര്ക്ഗ഼കരണത്ത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്, ഒരഽ ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യുത്തഺടഽള വ
സഺധഺരണ ുലഺഡ഻ങ്ങ഻ന് 3 ഭഺഗങ്ങള് ഉണ്ടഺകഽും:
i. ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ ഒരഽ ശതമഺനും
ii. ഓുരഺ 1000 രാപ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയഽീടയഽും (മഽഖവ഻ല) ന഻ശ്ച഻ത തഽക, ഇത് ീനറ്റ്
ന്ദ്പ഼മ഻യുത്തഺീടഺപ്പും കാട്ടുും.
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iii. ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻ക്കഽും ന഻ശ്ച഻തമഺയ ഒരഽ തഽക
ലഺപ്സഽകളും ഇനഅട഻യത്ല഻ര ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളും
ുപഺള഻സ഻ കഺലയളവ഻ല് ഉണ്ടഺകഽും എന്് ഇണ്ഷഽറര് കരഽതഽന് ആനഽകാലയങ്ങളുീട
ീചലവഽകളുും ചഺര്ക്ജഽകളുും കവര് ീചയാറുന് ര഼ത഻യ഻ല് ആയ഻ര഻ക്കഽും ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും
ീചലവഽകളുീട ുലഺഡ഻ങഽും കണക്കഺക്കഽക. കരഺര് രാപകല്പ്പന ീചയ്ക്ത സമയീത്ത
അനഽമഺനങ്ങള് ആയ഻ര഻ക്ക഻ലല യഥഺര്ക്ത്ഥ അനഽഭവും എന് ന്ദ്പം  നവഽും ഇണ്ഷഽറര്
അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺറഽണ്ട്.
ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സ് ആവഽകയഽും പ഻ന് വല഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്തഺണ് ഒരഽ റ഻ക്.
ുപഺള഻സ഻യഽടമ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺത഻ര഻ക്കഽന് അവസ്ഥ ആണ് ലഺപ്സ്. പ഻ന്
വല഻ക്കഽുമ്പഺള് ുപഺള഻സ഻ ഉടമ ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയാറുകയഽും ുപഺള഻സ഻ സമഺഹര഻ചാണ
കഺഷ് വഺലയഽവ഻ല് ന഻ന്് ഒരഽ തഽക സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
ലഺപ്സ് ആകല് ഒരഽ ഗഽരഽതര ന്ദ്പം  നമഺണ്. മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻കളുും ആദയ 1-3 വര്ക്ഷത്ത഻ല്
ആണ് ലഺപ്സ് ആകഽന്ത്, അത഻ല് കാടഽതലഽും ഒന്ഺും വര്ക്ഷത്ത഻ല് തീന് ലഺപ്സ് ആകഽും.
ഇത഻ണ്ീറ ഫലമഺയ഻ ഉണ്ടഺകഽന് ല഼ുക്കജ് തടയഺന് ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺര് ഒരഽ ുലഺഡ഻ങ്
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഽും.
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺര്
ന്ദ്പ഼മ഻യും ീസറ്റ് ീചയാറുന് അനഽമഺനങ്ങള് യഥഺര്ക്ത്ഥ
അനഽഭവങ്ങള഻ല് ന഻ന്് വയതയതമഺകഽന്തഽ ീകഺണ്ടഽള വ അട഻യന്ത്഻ര ഘട്ടങ്ങള്
അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺനഽും തയഺറഺകണും. രണ്ട് കഺരണങ്ങള് ീകഺണ്ടഺണ് അത്തരും ഒരഽ
അട഻യന്ത്഻ര ഘട്ടും ഉണ്ടഺവഽക.
i. ആദയമഺയ഻, അനഽമഺനങ്ങള് തീന് ീതറ്റഺീണന്ഽ വരഺും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ന഻ലവ഻ീല
മരണ ന഻രക്ക് ന്ദ്പത഻ഫല഻പ്പ഻ക്കഺത്ത ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻ ുടബ഻ള് ആയ഻ര഻ക്കഺും ഇണ്ഷഽറര്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്, പണീപ്പരഽപ്പവഽും അയഺല് കണക്ക഻ീലടഽത്തഽ കഺണ഻ലല.
ii. രണ്ടഺമതഺയ഻, അനഽമഺനങ്ങീള ീതറ്റ഻ക്കഽന് ച഻ല മഺറ്റങ്ങളുും ഉണ്ടഺകഺും.
iii. ുമൽല്പ്പ്പറഞ്ഞ തരും റ഻കഽകീള മാന്ഽ തരത്ത഻ല് ുനര഻ടഺും:
iv. അവ ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ൂകമഺറഺും, ഉദഺഹരണത്ത഻ന് യാല഻പ് ുപഺലഽള വ ന഻ുക്ഷപ
ബധപ്഻ത ഉ പ്പന്ങ്ങള഻ല് വരഽമഺനും കഽറഞ്ഞഺല് അത് ഉപുഭഺക്തഺവ് സഹ഻ുക്കണ്ട഻
വരഽും.
v. രണ്ടഺമതഺയ഻, ഒരഽ റ഼ഇണ്ഷഽറര് ഉപുയഺഗ഻ചാണു ുപഺള഻സ഻ വ഼ണ്ടഽും ഇണ്ഷഽര്
ീചയാറുക. ഈ സഺഹചരയത്ത഻ല് ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻ റ഻ക് റ഼ഇണ്ഷഽറര് വഹ഻ക്കഽും.
vi. മാന്ഺമുത്തതഽും എറ്റവഽും സഺധഺരണമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കീപ്പടഽന്തഽമഺയ ര഼ത഻
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ല് ഒരഽ ുലഺഡ഻ങ് മഺര്ക്ജ഻ന് ഉള്ക്ീക്കഺള വ഻ക്കഽകയഺണ്. ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണതഽും
യഥഺര്ക്ഥവഽമഺയ അവസ്ഥകള തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും ന഻കത്തഺന് ഇത഻നഺകഽും.
c) വ഻ത്തഇ ഇനുത്പഺൈ഻റ്റഇ ഇനുപഺള഻സ഻കളും ഇനുബഺണസ്ഡ ഇനുലഺഡ഻ങ്ങഽം
വ഻ത്ത് ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് ുപഺള഻സ഻കള് എങ്ങീന രാപും ീകഺണ്ടഽ എന്ത഻ീന കഽറ഻ചാണ്
ആ്ചഽവറ഻ ആയ ന്ദ്ബയഺല് ുകഺണ്ബ഻ക്ക് എന്ത്ഺണ് പറയഺനഽള വീതന്് ുകള്ക്ക്കഺും:
‚നതഺണ്ട് 200 വര്ക്ഷും മഽണ്പ്, ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ആരുംഭ഻ചാണ കഺലത്ത്, ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻
ന഻രക്ക് ആയ഻രഽന്ഽ നറ്റവഽും വല഻യ അന഻ശ്ച഻തതവും. അമ഻ത ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഽമത്തഽക
എന്തഺയ഻രഽന്ഽ ഇത഻നഽ കണ്ീടത്ത഻യ ഒരഽ ന്ദ്പത഻വ഻ധ഻. തങ്ങള് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ആണഽ
നല്പ്കഽന്ത് എന്് അവര്ക്ക്ക് മഽകാട്ട഻ അറ഻യ഻ലലഺയ഻രഽന്ഽ. ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് എന്ദ്ത ആയ഻രഽന്ഽ
ുവണ്ടത് എന്ഽ വ഻ലയ഻രഽത്തഺന് കഴ഻യഽന് അനഽഭവും സമഺഹര഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺല്, ബഺക്ക഻
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വന് ന്ദ്പ഼മ഻യത്തഽക ുപഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക് ുബഺണസ് അഡ഻ഷനഽകളഺയ഻ നല്പ്കഽും. ഇന്്
നഺും നല്പ്കഽന് പരമ്പരഺഗത വ഻ത്ത് ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് ുപഺള഻സ഻കള് ആരുംഭ഻ചാണത് ഇങ്ങീനയഺണ്.‛
ലഺഭത്ത഻ീല പകഺള഻ത്തും ‚ുബഺണസ്ഡ ഇന ുലഺഡ഻ങ്‛ എന് ആശയവഽും ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള഻ല്
ീകഺണ്ടഽ വന്ഽ. ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻നഽള വ഻ല് തീന് ലഺഭത്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ മഺര്ക്ജ഻ന് നല്പ്കഽക
എന്തഺയ഻രഽന്ഽ ആശയും. മഽന് കാട്ട഻ കഺണഺനഺകഺത്ത അട഻യന്ത്഻ര ഘട്ടങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻ ഇത്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺും എന്ത഻നഽ പഽറുമ സര്ക്ലസ഻ര് ുപഺള഻സ഻യഽീട പക് (ുബഺണസ് ആയ഻)
നല്പ്കഽകയഽും ീചയാറഺും. ഇണ്ഷഽറര്ക്മഺര്ക്ക്ക് അവരഽീട ദ഼ര്ക്ഘകഺല കടും വ഼ട്ടഺനഽള വ
കഴ഻വ഻ുനയഽും മാലധന പരയഺപ്തതുയയഽും കഽറ഻ചാണ് ആംതൃവ഻ശവഺസും നല്പ്കഽന് ഒരഽ
ഘടകും ആണ് ുബഺണസ് ുലഺഡ഻ങ്.
ചഽരഽക്ക഻ പറഞ്ഞഺല്:
ുീക ഇനത്പ഼മ഻യം= ീനറ്റഇ ഇന ത്പ഼മ഻യം ഇന+ ീചലവഽകള്െഽള്ള ഇനുലഺഡ഻ങ് ഇന+
അട഻യത്ല഻ര ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങള്െഺയഽള്ള ഇനുലഺഡ഻ങ് ഇന+ ുബഺണസ്ഡ ഇനുലഺഡ഻ങ്
ആീക ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ (ജ഻ പ഻) ീക ശതമഺനും ആണ് ുമൽല്പ്പ്പറഞ്ഞ ുലഺഡ഻ങ്ങഽകള്
എക഻ല് ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യും (എന് പ഻) :
ജ്഻ ഇനപ഻= എന് ഇനപ഻ ഇന+ ീക ഇന(ജ്഻ ഇനപ഻) ുയ഻ര഻െഽം.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ഒരഽ എണ്ുഡഺവ്മെീമണ്റ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീനറ്റ് സ഻ുംഗ഻ള് ന്ദ്പ഼മ഻യും 380
രാപയഽും ുലഺഡ഻ങ് ഫഺക്ടര് ീക 50 ശതമഺനവഽും ആീണക഻ല് ുന്ദ്ഗഺസ് ന്ദ്പ഼മ഻യും 760 രാപ
ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
എന്ത്ഺണ് ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സ്?
I. ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യും അടവ് ുപഺള഻സ഻ ഉടമ പാര്ക്ത്ത഻യഺക്കഽന്ഽ
II. ുപഺള഻സ഻ പണമടവ് ുപഺള഻സ഻ ഉടമ അവസഺന഻പ്പ഻ക്കഽന്ഽ
III. ുപഺള഻സ഻ ീമചാണുര് ആകഽന്ഽ
IV. ുപഺള഻സ഻ വ഻പണ഻യ഻ല് ന഻ന്് പ഻നവല഻ക്കഽന്ഽ
B. സര്പ്ലസഽം ഇനുബഺണസഽം
1. സര്പ്ലസഽം ഇനുബഺണസഽം ഇനന഻ശ്ചയ഻െല്
ഓുരഺ ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻യഽും ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട അത഻ണ്ീറ ആത഻കളുും ബഺധയതകളുും
വ഻ലയ഻രഽത്തണും. ഈ വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന് രണ്ട് ഉുദശയങ്ങള് ഉണ്ട്:
i. ൂലഫ് ഇണ്ഷഽററഽീട സഺമ്പത്ത഻ക ന഻ല അവുലഺകനും ീചയാറുക, കടും വ഼ട്ടഺന്
കഴ഻വഽണ്ുടഺ ഇലലുയഺ എന്ഽ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽക
ii. ുപഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല്/ ഓഹര഻ ഉടമകള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല് വ഻തരണും ീചയാറഺനഽള വ
സര്ക്ലസ് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽക.
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ന഻രവചനം
ബഺധയതകളുീട മാലയീത്തക്കഺള് ആത഻കളുീട മാലയത്ത഻നഽള വ ആധ഻കയും ആണ് സര്ക്ലസ്.
ഇത് ീനഗറ്റ഼വ് ആീണക഻ല് ീന്ദ്ടയ഻ന് എന്ഽ വ഻ള഻ക്കഽന്ഽ.
ഒരഽ സ്ഥഺപനത്ത഻ണ്ീറ ലഺഭും എന് ആശയത്ത഻ല് ന഻ന്് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് സര്ക്ലസ് എന്
ആശയും എങ്ങീന വയതയഺസീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ എന്ഽ ുനഺക്കഺും.
സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്ക് ീപഺതഽുവ ലഺഭീത്ത കഽറ഻ചാണ് രണ്ട് ആശയങ്ങള് ആണഽള വത്. അീക്കിണ്ട഻ങ്
ര഼ത഻യ഻ല് ഒരഽ അീക്കിണ്ട഻ങ് കഺലയളവ഻ീല ീചലവ഻ുനക്കഺള് വരഽമഺനും ഉണ്ടഺകഽന്
അവസ്ഥ ആണ് ലഺഭും. ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് ആണ്ഡ് ുലഺസ് അീക്കിണ്ട഻ണ്ീറ ഭഺഗും ആണ഻ത്. ഒരഽ
സ്ഥഺപനത്ത഻ണ്ീറ ബഺലണ്സ് ഷ഼റ്റ഻ലഽും ലഺഭും ഒരഽ ഭഺഗും ആയ഻ വരഺും- ബഺധയതകളുീട ുമല്
ആത഻കള്ക്ക്കഽള വ ആധ഻കയും ആണ഻ത്. ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് ആണ്ഡ് ുലഺസ് അീക്കിണ്ട഻ീല ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റുും
ബഺലണ്സ് ഷ഼റ്റ഻ല് ന്ദ്പത഻ഫല഻ക്കഽും. ഈ രണ്ട് ഉദഺഹരണങ്ങള഻ലഽും ലഺഭും കണ്ീടത്തഺന്
എ്സ്-ുപഺസ്റ്റ് സമ഼പനും ആണ് സവ഼കര഻ക്കഽക.
ഉദഺഹരണം
എ്സ് ൂവ സഡ് എന് സ്ഥഺപനത്ത഻ന് 2013 മഺര്ക്ചാണ് 31-ആും ത഼യത഻യ഻ീല ലഺഭും ീചലവഽ
കഴ഻ചാണുള വ വരഽമഺനും അീലലക഻ല് ബഺധയത കഴ഻ചാണുള വ ആത഻ ആയ഻ കണക്കഽ കാട്ടുന്ഽ.
രണ്ട് ഉദഺഹരണങ്ങള഻ലഽും, ലഺഭും വയക്തമഺയ഻ ന഻രവച഻ചാണതഽും അറ഻യീപ്പട്ടതഽും ആണ്.
ഇുത വഺദും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ഒരഽ ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കണക്കഽ കാട്ടല഻ല് ബഺധയതകളുും
ആത഻കളുും കണ്ീടത്തഺന് കഴ഻യഽുമഺ?
ഈ സഺഹചരയത്ത഻ല് സര്ക്ലസ് ഇങ്ങീന ന഻രവച഻ക്കഺും
സര്പ്ലസ്ഡ= ുസ്ഡത഻- ബഺധ ത
ഒരഽ ഇന
കാട്ട്യൂട്ട്ം ഇന
ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ഇന ഇന
ന഻്ഽം ഇന
ഉടീലടഽുത്തെഺവഽ് ഇന
ബഺത്റ തകീള ഇന ഭഺവ഻യ഻ീല ഇന ീെയ഻മഽകളുീടയഽം ഇന ീചലവഽകളുീടയഽം ഇന
മറ്റഇ ഇനത്പത഼ക്ഷ഻െഺവഽ് ഇനീചലവഽകളുീടയഽം ഇനഇുപ്പഺഴീത്ത ഇന ഇനമാല ം ഇനഈ ഇന
ുപഺള഻സ഻കൾെഇ ഇന ലഭ഻െഺവഽ് ഇന ത്പ഼മ഻യങ്ങളുീട ഇന ഇുപ്പഺഴീത്ത ഇന
മാല ത്ത഻ല്ന഻്ഽം ഇനകഽറച്ചഺണ് ഇന ഇനന഻ര്ണയ഻െഽ് .
ച഻ത്തം ഇന 4: ുസ്ഡത഻ ഇനഅളെഺനഽള്ള ഇനമഺര്ഗങ്ങള്
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ുസ്ഡത഻ ഇന
അളെഺനഽള്ള ഇന
മഺര്ഗങ്ങൾ

ബഽക്ക് മാലയും

വ഻പണ഻ മാലയും

കഽറവ് ീചയ്ക്ത
ന഻ലവ഻ീല മാലയും

ഈ മാന്ഽ മഺര്ക്ഗങ്ങള഻ല് ഒരഽ ര഼ത഻യ഻ല് ആണ് ആത഻കള് കണക്കഺക്കഽന്ത്
i. ബഽെഇ ഇനവഺല ഽ ഇനുയ഻
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര് ആത഻കള് വഺങ്ങഽകുയഺ ുനടഽകുയഺ ീചയ്ക്ത മാലയും
ii. വ഻പണ഻ ഇനമാല ം ഇനുയ഻
വ഻പണ഻യ഻ല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽററഽീട ആത഻കളുീട മാലയും\
iii. ന഻ലവ഻ീല ഇനക഻ഴ഻വഽ ഇനീചയ്ത ഇനമാല ം
വ഻വ഻ധ ആത഻കള഻ല് ന഻ന്ഽള വ ഭഺവ഻ വരഽമഺനും കണക്കഺക്ക഻ ന഻ലവ഻ുലത഻ല് ന഻ന്ഽ
ക഻ഴ഻ക്കഽക.
ഭഺവ഻യ഻ല് എന്ത്ഽ സുംഭവ഻ക്കഽും എന്് ന്ദ്പവച഻ക്കഺന് ആകഺത്തത഻നഺല് ബഺധയതകളുീട കിതയും
മാലയും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺന് ആര്ക്ക്കഽും ആക഻ലല. മരണന഻രക്ക്, പല഻ശ, ീചലവഽകള്, സ്ഥ഻രത തഽടങ്ങ഻
ഭഺവ഻യ഻ീല ബഺധയതകളുീട ന഻ലവ഻ീല മാലയും കണക്കഺക്കഺന് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങീള
കഽറ഻ചാണുള വ അനഽമഺനങ്ങീള ആന്ദ്ശയ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽും ബഺധയതകളുീട മാലയും. അത഻നഺലഺണ് ലഺഭും
എന്ത഻നഽ പകരും സര്ക്ലസ് (മ഻ചാണമാലയും) എന് പദും ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
അത഻നഺല്, ആത഻കളുും ബഺധയതകളുും എങ്ങീന വ഻ലമത഻ക്കഽന്ഽ എന്ത഻ണ്ീറ ഒരഽ
ന്ദ്പവര്ക്ത്തനും ആണ് സര്ക്ലസ്
i.

ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര് വളീര യഺഥഺസ്ഥ഻ത഻കും ആയഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ീതക഻ല്
ബഺധയതകള്ക്ക്ക് കാടഽതല് ന്ദ്പഺധഺനയും നൽകഽകയഽും ആത഻കൽക്ക് ുവണ്ടന്ദ്ത ന്ദ്പഺധഺനയും
നല്പ്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. അതഽ മാലും, ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽന് സര്ക്ലസ് കഽറയഽും.
അതഺയത്, ന഻ലവ഻ീല ുപഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല് വ഻തരണും ീചുയാറണ്ട
ുബഺണസഽകളുും കഽറയഽും. പുക്ഷ ഇത് ഇണ്ഷഽററഽീട സഺമ്പത്ത഻ക ന഻ല
ീമചാണീപ്പടഽത്തഽും. ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കീപ്പട്ട സര്ക്ലസ഻ുനക്കഺള് അധ഻കും ആണ് യഥഺര്ക്ഥ
സര്ക്ലസ് എന്തഽ ീകഺണ്ടഺണ഻ത്. മ഻ചാണും വന് തഽക ഭഺവ഻യ഻ുലക്ക് സാക്ഷ഻ക്കഺും. ഇത്
ഭഺവ഻യ഻ീല ുപഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക് ഗഽണും ീചയാറുും.
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ii.

അുത സമയും ആത഻കളുും ബഺധയതകളുും ഉദഺരമഺയഺണ് മത഻ക്കഽന്ീതക഻ല് ഫലും
വ഻പര഼തമഺകഽും. ഭഺവ഻യ഻ീല ുപഺള഻സ഻ ഉടമകളുീട ീചലവ഻ല് ന഻ലവ഻ീല ുപഺള഻സ഻
ഉടമകള്ക്ക്ക് ഗഽണും ക഻ട്ടുും.
ന഻ലവ഻ീലയഽും ഭഺവ഻യ഻ീലയഽും ുപഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല് ശര഻യഺയ തഽലനഺവസ്ഥ ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻ ീകഺണ്ടഽ വരണും.

2. സര്പ്ലസ്ഡ ഇനവ഻ന഻ുയഺഗ഻െല്
അനഽമഺന഻ചാണത഻ുനക്കഺന് നലലതഺണ് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽററഽീട യഥഺര്ക്ഥ ന഻ല എന് അവസ്ഥയ഻ല്
ആണ് സര്ക്ലസ് ഉണ്ടഺകഽന്ത്. ലഺഭ കരഺറഽകള്ക്ക്കഽ ക഼ഴ഻ല് അനഽകാലമഺയ ഇത്തരും ഒരഽ
വ഻ടവ഻ണ്ീറ (ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തവഽും യഥഺര്ക്ഥവഽമഺയ അനഽഭവങ്ങള് തമ്മ഻ലഽള വ) ഗഽണങ്ങള് ുപഺള഻സ഻
ഉടമകള്ക്ക്കഽ നല്പ്കഺന് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര് ബഺധയസ്ഥനഺണ്.
അുത സമയും കമ്പന഻യഽീട അട഻സ്ഥഺന മാലധനും ഉള വ഻ല് ന഻ന്ഽ വര്ക്ധ഻പ്പ഻ക്കഺനഽള വ ഒരഽ
മഺര്ക്ഗും കാട഻യഺണ് സര്ക്ലസ്. ഇക്കഺരയത്ത഻ല് വ഻തരണും ീചയാറഺീത ൂകവശും തീന്
സാക്ഷ഻ക്കഽന് ഒരഽ സഺധഺരണ കമ്പന഻യഽീട ലഺഭത്ത഻നഽ തഽലയമഺണ് ഒരഽ ൂലഫ് ഇണ്ഷഽററഽീട
സര്ക്ലസ്. ഇവീയ സാക്ഷ഻ചാണു വയ്ക്ക്കഽന് വരഽമഺനും എന്ഽ പറയഽന്ഽ. കമ്പന഻യഽീട
സഺമ്പത്ത഻ക ഭന്ദ്ദതക്ക് ഇത് മഽതല്പ്ക്കാട്ടഺണ്.
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ സര്ക്ലസ് എങ്ങീന വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽും എന്ഽ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
a) ബഺധ ത ഇനത഼ര്െല് ഇനുവശ കതകള്
ഭഺവ഻യ഻ല് മഽകാട്ട഻ കഺണഺനഺകഺത്ത എീന്ത്ക഻ലഽും ന്ദ്പത഻കാല സുംഭവങ്ങള് ഉണ്ടഺയഺല്
ുപഺള഻സ഻
ഉടമകീള
സുംരക്ഷ഻ക്കഺനഺയ഻
സര്ക്ലസ഻ണ്ീറ
അല്പ്പ
ഭഺഗും
സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത അനഽഭവത്ത഻നഽും യഥഺര്ക്ത്ഥ അനഽഭവത്ത഻നഽും ഇടയ഻ല്
മഽകാട്ട഻ കഺണഺനഺകഺത്ത എീന്ത്ക഻ലഽും വയതയഺസങ്ങള് വന്ഺല് അത് ൂകകഺരയും
ീചയാറഺനഺയ഻ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് സര്ക്ലസ് ആത഻ ആണ് ുസഺള്ക്വണ്സ഻ മഺര്ക്ജ഻ന്.
b) സവതത്ത്ല ഇനുസ്ഡത഻കള്
വ഻തരണും ീചയാറഺത്ത സര്ക്ലസഽകള് ഉണ്ടഺകഽന്ത് സവതന്ദ്ന്ത് ആത഻കളുീട ന഻ല
വൽധ഻പ്പ഻ക്കഺനഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഺും. കടും ചഽമത്തീപ്പടഺത്തവ ആണ് സവതന്ദ്ന്ത് ആത഻കള്.
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ല് പറഞ്ഞഺല് ഒരഽ ബഺധയതയഽും ത഼ര്ക്ക്കഺന് അവ ആവശയമലല. അത഻നഺല്
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര്ക്ക്ക് അത് സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഺും. രണ്ടഽ കഺരണങ്ങളഺല് ആണ്
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര്ക്ക്ക് ഇത് ന഻ലന഻ല്പ്ുത്തണ്ടത്:
i. ആദയമഺയ഻, പഽത഻യ ബ഻സ഻നസിനുകള്ക്ക്ക് ഫ഻നഺണ്സ് ീചയാറഺന് കമ്പന഻കള്ക്ക്ക് മാലധനും
ുവണും. പഽത഻യ ബ഻സ഻നസിന് ീന്ദ്ടയ഻ന഻ന് എങ്ങീന ഫ഻നഺണ്സ് ീചയാറണും എന്് നഺും
ഇത഻നകും കണ്ടതഺണുലലഺ.
ii.

ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര്ക്ക്ക് സവതന്ദ്ന്ത് ആത഻കള് ഉണ്ീടക഻ള് കാടഽതല് സവഺതന്ദ്ന്ത്യുത്തഺീട
ന഻ുക്ഷപ നയങ്ങള് ീതരീഞ്ഞടഽക്കഺും. കാടഽതല് മത്സരഺംതൃക റ഻ുട്ടണഽകള് നല്പ്ുകണ്ട
കമ്പന഻കള്ക്ക്ക് ഇത് ന഻ര്ക്ണഺയകമഺണ്.
വ഻ഭജ഻ക്കഺവഽന് സര്ക്ലസ് ന്ദ്പഖയഺപ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺല് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽററഽീട ുപഺള഻സ഻
ഉടമകള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല് അത് വ഻ഭജ഻ക്കഽക എന്തഺണ് അടഽത്ത ന്ദ്പം  നും (ഓഹര഻ ഉടമകള്
ഉണ്ീടക഻ല് അവര്ക്ക്കഽും നല്പ്ക഻യ ുശഷും). ഇന്ത്യയ഻ല് ഈ ഉുദശയത്ത഻നഺയഽള വ ഒരഽ ജനന്ദ്പ഻യ
ര഼ത഻ ുബഺണസ് ീമക്കഺന഻സും ആണ്. ഇത഻ല് സര്ക്ലസ് ഒരഽ ുബഺണസ഻ണ്ീറ രാപത്ത഻ല്
നല്പ്കഽന്ഽ. യഽ ീക, ഇന്ത്യ തഽടങ്ങ഻ പല രഺജയങ്ങള഻ലഽും ഈ ര഼ത഻ ആണഽ ന്ദ്പ഻യകരും.
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3. ുബഺണസ്ഡ
ഒരഽ കരഺറ഻ല് ക഼ഴ഻ല് ലഭ഻ക്കഺവഽന് അട഻സ്ഥഺന ആനഽകാലയത്ത഻നഽ പഽറുമ നല്പ്കഽന് തഽക
ആണ് ുബഺണസ്. ന്ദ്പത഻വര്ക്ഷമഽള വ അട഻സ്ഥഺന ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ്ക്ുക്കഺ അട഻സ്ഥഺന
ീപണ്ഷുനഺ അധ഻കും നല്പ്കഽന് തഽക ആണ഻ത്. ഓുരഺ ആയ഻രും രാപ ഇണ്ഷഽറണ്സ്
തഽകയ്ക്ക്കഽും 60 രാപ ആയഺണ് ഇത് കണക്കഺക്കഽന്ത് (അീലലക഻ല്, ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയഽീട
60%).
ുബഺണസ഻ണ്ീറ നറ്റവഽും സഺധഺരണമഺയ രാപും റ഻ീവല്പ്ഷണറ഻ ുബഺണസ് ആണ്. കരഺര്
കഺലയളവ഻ല്
ഓുരഺ
വര്ക്ഷവഽും
ഇത്തരും
ുബഺണസ്
അഡ഻ഷനഽകള്
കമ്പന഻
ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽീമന്ഽ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്ഽ. ന്ദ്പഖയഺപ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺല് അവ കാീട ുചരഽകയഽും
ന഼ക്കും ീചയാറഺന് കഴ഻യഺീത വര഻കയഽും ീചയാറുന്ഽ. കമ്പന഻യഽീട ബഺധയതകളുീട ഭഺഗും ആണ്
അവ. കരഺര് മരണും ീകഺണ്ുടഺ ീമചാണുര഻റ്റ഻ ീകഺണ്ുടഺ ീേയ഻ും ആകഽുമ്പഺുഴ ുപഺള഻സ഻
ഉടമക്ക് അത് സവ഼കര഻ക്കഺന് ആകാ എന്ത഻നഺലഺണ് അവീയ റ഻ീവല്പ്ഷനറ഻ ുബഺണസ് എന്ഽ
വ഻ള഻ക്കഽന്ത്.
സറണ്ടര് ീചയാറുുമ്പഺഴഽും ുബഺണസ് നല്പ്കഺും. അത്തരും സഺഹചരയങ്ങള഻ല് ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത
കഺലും (5 വര്ക്ഷും) ുപഺള഻സ഻ നടപ്പ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽീന്ക഻ീല ുബഺണസ് നല്പ്കഺവാ എന്
വയവസ്ഥ ഉണ്ട്.
പല ഇനതരം ഇനറ഻ീവല്ഷണറ഻ ഇനുബഺണസഽകള്
ൂഡത്ഗഺമ് 5:

പല ഇനതരം ഇനറ഻ീവര്ഷണറ഻ ഇനുബഺണസഽകള്
ീടര്മ഻നല് ഇന
ുബഺണസ്ഡ

സാീപര് ഇന ഇന
ുകഺീമ്പൌണ്ടഇ ഇന
ുബഺണസ്ഡ

പല തരും
റ഻ീവൽഷണറ഻
ുബഺണസഽകൽ

ുകഺീമ്പൌണ്ടഇ ഇന
ുബഺണസ്ഡ

സ഻മ്പ഻ൾ ഇന
റ഻ീവര്ഷണറ഻ ഇന
ുബഺണസ്ഡ
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i. സ഻മ്പ഻ള് ഇനറ഻ീവര്ഷണറ഻ ഇനുബഺണസ്ഡ
കരഺറ഻നഽ ക഼ഴ഻ല് ഉള വ ഒരഽ അട഻സ്ഥഺന കഺഷ് ീബന഻ഫ഻റ്റ഻ണ്ീറ ശതമഺനമഺയ ുബഺണസ്
ആണ് ഇത്. ഇന്ത്യയ഻ല് 1000 രാപ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയഽീട ഒരഽ ഭഺഗമഺയഺണ് ഇത്
ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽന്ത്.
ii. ുകഺീമ്പൌണ്ടഇ ഇനുബഺണസ്ഡ
അട഻സ്ഥഺന ീബന഻ഫ഻റ്റ഻ണ്ീറയഽും ഇത഻നകും കാട്ട഻ുചാണര്ക്ത്ത ുബഺണസഽകളുീടയഽും ഒരഽ
ശതമഺനമഺയ഻ കമ്പന഻ നല്പ്കഽന് ുബഺണസ്. അട഻സ്ഥഺന ഇണ്ഷഽറണ്സ഻ണ്ീറയഽും
അറ്റഺച്ചീചാണയ്ക്ത ുബഺണസ഻ണ്ീറയഽും തഽകയഽീട 8% എന് ന഻രക്ക഻ല് ആകഽും ഇത്
സാച഻പ്പ഻ക്കഽക.
iii. ീടര്മ഻നല് ഇനുബഺണസ്ഡ
ുപരഽ സാച഻പ്പ഻ക്കഽും ുപഺീല, കരഺര് അവസഺന഻ക്കഽുമ്പഺള് (മരണും/ ീമചാണുര഻റ്റ഻) മഺന്ദ്തുമ
ഇത് കരഺറ഻ുനഺട് കാട്ട഻ുചാണര്ക്ക്കീപ്പടാ. ീതഺട്ടടഽത്ത വൽഷത്ത഻ീല ീേയ഻മഽകള്ക്ക്കഽ മഺന്ദ്തുമ
ുബഺണസ് ലഭ഻ക്കാ, പ഻ന്഼ടഽള വ വര്ക്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് ന്ദ്പത഻ബദ്ധത ഉണ്ടഺവ഻ലല (റ഻ീവര്ക്ഷണറ഻
ുബഺണസ് ുപഺീല). 2013-ല് ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കീപ്പട്ട ീടര്ക്മ഻നര് ുബഺണസ് 2013-14 വര്ക്ഷത്ത഻ീല
ീേയ഻മഽകള്ക്ുക്ക ലഭ഻ക്കാ, പ഻ന്഼ടഽള വത഻നഽ ലഭ഻ക്ക഻ലല.
ീടര്ക്മ഻നല് ുബഺണസഽകള് കരഺറ഻ണ്ീറ കഺലഺവധ഻ീയ ആന്ദ്ശയ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽും. കഺലഺവധ഻
വര്ക്ധ഻ക്കഽുമ്പഺള് ുബഺണസഽും വൽധ഻ക്കഽും. 25 വര്ക്ഷ കരഺറ഻ണ്ീറ ുബഺണസ് 15 വര്ക്ഷ
കരഺറ഻ുനക്കഺള് കാടഽതല് ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ഓഹര഻കള഻ലഽും ഭാസവത്ത഻ലഽും ധഺരഺളും ന഻ുക്ഷപും നടത്ത഻യത഻ണ്ീറ ഫലമഺയ഻ ഉണ്ടഺയ
വമ്പ഻ചാണ വരഽമഺനും എങ്ങീന ൂകകഺരയും ീചയാറുും എന്ത഻ന് ഒരഽ പര഻ഹഺരും ആയഺണ്
യഽ ീകയ഻ല് ീടര്ക്മ഻നല് ുബഺണസഽകള് ഉണ്ടഺയത്. ഒറ്റ തവണ നല്പ്കഽകയഽും ഇവീയ
സമയവഽമഺയ഻
ബധപ്഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുക
വഴ഻,
ഈ
ുബഺണസഽകള്
ന഻ലന഻ൽത്തഽന്ത഻ണ്ീറ ന്ദ്പം  നവഽും കമ്പന഻കള് അത഻ജ഼വ഻ചാണു. ുപഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക഻ടയ഻ള്
തഽലയത ീകഺണ്ടഽ വരഺനഽും ഇതഽ വഴ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽ.
4. സംഭഺവനഺ ഇനര഼ത഻
വടുക്ക അുമര഻ക്കയ഻ല് സര്ക്ലസ് വ഻തരണും ീചയാറുന്ത് ‚സുംഭഺവനഺ ര഼ത഻‛യ഻ലഺണ്. ഈ
ര഼ത഻യ഻ല് സര്ക്ലസ഻ണ്ീറ മാന്ഽ ഉറവ഻ടങ്ങള് പര഻ഗണ഻ക്കഽും- അധ഻ക പല഻ശ, ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻
ുസവ഻്സ്, ീചലവഽും മറ്റ് ുലഺഡ഻ങ്ങഽകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടുള വ ുസവ഻്സ്.
ഒരഽ വര്ക്ഷും ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻, പല഻ശ, ീചലവ് എന്഻വയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് സുംഭവ഻ക്കഽീമന്ഽ
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണതഽും
സുംഭവ഻ചാണുതഽും
തമ്മ഻ലഽള വ
വയതയഺസും
ആയഺണ്
ഈ
സര്ക്ലസ്
കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കീപ്പട്ട ഡ഻വ഻ഡണ്റഽകള് ഇന഻പ്പറയഽന് നഺലഽ ര഼ത഻കള഻ല് നീതക഻ലഽും ഒന്഻ല്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺും:
i. കഺഷ് ഡ഻വ഻ഡണ്റഽകള് ആയ഻ നല്പ്കഺും
ii. ഭഺവ഻യ഻ീല ന്ദ്പ഼മ഻യും ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഺും/ കഽറയ്ക്ക്കഺും
iii. ുപഺള഻സ഻ക്കഺയ഻ അവകഺശും നഷ്ടീപ്പടഺത്ത, ീപയ്ക്ഡ് അപ് ആഡ഻ഷനഽകള് വഺങ്ങഺും
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iv. ുപഺള഻സ഻ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ഻ല് പല഻ശുയഺടഽ കാട഻ ഡ഻വ഻ഡണ്റഽകള് കാട്ട഻ ുചര്ക്ക്കഺും.
ുപഺള഻സ഻യഽടമ ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽുമ്പഺുഴഺ കരഺറ഻ണ്ീറ അവസഺനത്ത഻ല് മഺന്ദ്തുമഺ ഇവ
പ഻ന് വല഻ക്കഺും.
5. യാണ഻റ്റഇ ഇനല഻ങ്കഇ് ഇനുപഺള഻സ഻കള്
പരമ്പരഺഗത വ഻ത്ത് ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് ുപഺള഻സ഻കള഻ല് അവ നല്പ്കഽന് ുബഺണസഽകളുും ൂലഫ്
ഇണ്ഷഽററഽീട ന഻ുക്ഷപ ന്ദ്പകടനവഽും തമ്മ഻ല് ഒരഽ ബധപ്ും ഉണ്ടഺകഽും. ഈ ബധപ്ും പുക്ഷ
ുനര഻ട്ടുള വതലല.
ഇണ്ഷഽററഽീട
ആത഻കളുും
ബഺധയതകളുും
ഓുരഺ
കഺലങ്ങള഻ലഽും
വ഻ലയ഻രഽത്ത഻ സര്ക്ലസ് ന഻ശ്ചയ഻ചാണഺണ് ുപഺള഻സ഻ ഉടമയഽീട ുബഺണസ് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്.
ഇത഻ണ്ീറ ഫലമഺയ഻, ുബഺണസ് ഘടന ഇണ്ഷഽററഽീട അന്ത്രല഼നമഺയ ആത഻ മാലയീത്ത ുനര഻ട്ട്
ന്ദ്പത഻ഫല഻പ്പ഻ക്ക഻ലല.
മഺന്ദ്തമലല, ഒരഽ മാലയ ന഻ര്ക്ണയത്ത഻ല് ക഼ഴ഻ല് ുബഺണസഽകള് ീപഺതഽുവ വര്ക്ഷത്ത഻ല് ഒര഻ക്കുല
ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കാ.
ആത഻
മാലയത്ത഻ല്
ൂദനുംദ഻നും
ഉണ്ടഺകഽന്
മഺറ്റങ്ങള്
അവ
ന്ദ്പത഻ഫല഻പ്പ഻ക്കഽന്഻ലല. ുമല്പ്പറഞ്ഞ ച഻ല പര഻മ഻ത഻കള് പര഻ഹര഻ക്കഺനഺണ് യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ്
ുപഺള഻സ഻കള് രാപകല്പ്പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വത്.
ഉല്പ്പന്ങ്ങളുീട രാപകല്പ്പനുയഺടഽള വ അവയഽീട സമ഼പനും വയതയതമഺണ്. അവ
പ഻ന്ത്ഽടരഽന് തതവങ്ങളുും വ഻ഭ഻ന്ും തീന്.
a) ്ക഼കര഻െല്
ീേയ഻ും ുപയ്ക്ീമണ്റ് നല്പ്ുകണ്ട ദ഻വസും ുപഺള഻സ഻ ഉടമയഽീട അീക്കിണ്ട഻ല് ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്
ആയ഻ട്ടുള വ യാണ഻റ്റുകളുീട മാലയും ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ് ആനഽകാലയങ്ങള് പാര്ക്ണമഺുയഺ
ഭഺഗ഻കമഺുയഺ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്. ഒരഽ ന഻ുക്ഷപ ഫണ്ട് ന഻രവധ഻ തഽലയ ഭഺഗങ്ങളഺയ഻
വ഻ഭജ഻ചാണതഺണ് ഒരഽ യാണ഻റ്റ്.
b) സഽതഺര  ഇനഘടന
യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ഉൽല്പ്പ്പന്ത്ത഻ണ്ീറ ഇണ്ഷഽറണ്സ് സുംരക്ഷണത്ത഻നഽും ീചലവഽകള്ക്ക്കഽും
ഉള വ ചഺര്ക്ജഽകള് വയക്തമഺയ഻ സാച഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ല് ന഻ന്് ഈ ചഺര്ക്ജഽകള്
കഽറവഽ
ീചയ്ക്ത
തഽകയഽും
അത഻ല്
ന഻ന്ഽള വ
വരഽമഺനവഽും
യാണ഻റ്റുകള഻ല്
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ഽ. ഈ യാണ഻റ്റുകളുീട മാലയും ഒരഽ മഽന് ന഻ശ്ച഻ത ന്ദ്പകടന സാച഻ക
അനഽസര഻ചാണഺണ് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്. മഽകാട്ട഻ രാപ഼കര഻ക്കഽന് ഒരഽ ുഫഺര്ക്മഽല/ ന഻യമും
അനഽസര഻ചാണഺണ് ഇത് ന഻രവച഻ക്കഽന്ത്. ഈ ുഫഺര്ക്മഽല അനഽസര഻ചാണ് രണ്ട് വയക്ത഻കള്
ഒുര ആനഽകാലയങ്ങള് ുനടഺും.
c) വ഻ല ഇനന഻ശ്ചയ഻െന്
എണ്ുഡഺവ്മെീമണ്റ് ുപഺലഽള വ പരമ്പരഺഗത ലഺനഽകള഻ല് വഺുങ്ങണ്ട ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ഇണ്ഷഽര് ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻യഺണ്. ഈ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക
ഉറപ്പുള വതഺണ്. ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻, പല഻ശ, ീചലവ് എന്഻വീയ കഽറ഻ചാണുള വ അനഽമഺനങ്ങള്
നടത്ത഻, ഈ തഽക നല്പ്കഺന് പരയഺപ്തമഺകഽന് തരത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ീസറ്റ് ീചയാറുന്ത്.
അനഽമഺനങ്ങുളക്കഺള് മ഻കചാണതഺണ് യഥഺര്ക്ഥ അനഽഭങ്ങള് എക഻ല് ആനഽകാലയും ുബഺണസ്
രാപത്ത഻ല് നല്പ്കഽും.
യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ുപഺള഻സ഻കള഻ല് കിതയമഺയ ഇടുവളകള഻ല് എന്ദ്ത തഽക ന്ദ്പ഼മ഻യും
ആയ഻ അടയ്ക്ക്കഺന് കഴ഻യഽും എന്് ഇണ്ഷഽര് ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ഽ.
അടയ്ക്ുക്കണ്ട മ഻ന഻മും തഽകയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയമഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും വയതയഺസീപ്പടഺും. അടചാണ
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ ഒരഽ ഗഽണ഻തും ആയ഻ര഻ക്കഽും ഇണ്ഷഽറണ്സ് പര഻രക്ഷ, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്
വഺര്ക്ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ പത്ത഻രട്ട഻.
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ന്ദ്പ഼മ഻യീത്ത മാന്ഽ ഭഺഗങ്ങള് ആയ഻ വ഻ഭജ഻ക്കഽന്ഽ.
i. ആദയമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻ അുലഺുക്കഷന് ചഺര്ക്ജ് (പ഻ എ സ഻). ഇത഻ല് നജണ്റഽമഺരഽീട
കമ്മ഼ഷന്, ുപഺള഻സ഻ തയഺറഺക്കഺനഽും നടപ്പഺക്കഺനഽും ഉള വ ീചലവഽകള്, ന഻ര്ക്ബധപ്഻ത
ീലവ഻കള് എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ഽ.
ii. റ഻ക് പര഻രക്ഷ നല്പ്കഺനഽള വ ീചലവഺയ ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻ ചഺര്ക്ജ് ആണ് രണ്ടഺമുത്തത്
iii. ുമൽല്പ്പ്പറഞ്ഞ രണ്ടഽും ന഻റുവറ്റ഻ ബഺക്ക഻ ഉള വ ന്ദ്പ഼മ഻യും യാണ഻റ്റുകള് വഺങ്ങഺന്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ.
പരമ്പരഺഗത ലഺനഽകള഻ലഽും യാല഻പ് ലഺനഽകള഻ലഽും പ഻ എ സ഻ ആദയ വര്ക്ഷങ്ങള഻ല്
കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും. പരമ്പരഺഗത ലഺനഽകള഻ല് ഈ ചഺര്ക്ജഽകള് തഽലയമഺയ഻ വ഻ഭജ഻ചാണ്
ുപഺള഻സ഻ കഺലയളവ് മഽഴഽവന് ബഺധകമഺക്കഽും. യാല഻പഽകള഻ല് ആദയ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള഻ല്
ന഻ന്് ഇത് കഽറവ് ീചയാറുും. അതഺയത് ആദയ ഘട്ടത്ത഻ല്, ചഺര്ക്ജ് കഴ഻ചാണ്
ന഻ുക്ഷപത്ത഻നഺയ഻ ന഼ക്ക഻ വക്കഽന് തഽക വളീര കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും. അടയ്ക്ക്കഽന്
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് അനഽസര഻ചാണ് ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഺത്തത് ഇത഻നഺലഺണ്. കരഺറ഻ണ്ീറ ആദയ
വര്ക്ഷങ്ങള഻ല് അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകുയക്കഺള് കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇത്.
d) ന഻ുക്ഷപ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനവഹ഻െല്
അവസഺനമഺയ഻, യാണ഻റ്റുകളുീട വ഻ല ൂലഫ് ഇണ്ഷഽററഽീട ന഻ുക്ഷപീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ്
ഇര഻ക്കഽന്ത഻നഺല്, യാണ഻റ്റ് മാലയങ്ങള് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണത഻ുനക്കഺള് കഽറുവഺ ച഻ലുപ്പഺള്
ീനഗറ്റ഼ുവഺ ആകഺും. ഈ ന഻ുക്ഷപങ്ങള് ഫലന്ദ്പദമഺയ഻ ൂകകഺരയും ീചയാറുും എന്ഽ
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ഇണ്ഷഽറര് യാണ഻റ്റ് മാലയങ്ങീള കഽറ഻ചാണ് യഺീതഺരഽ ഉറപ്പുും നല്പ്കഽന്഻ലല.
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ല് പറഞ്ഞഺല്, ന഻ുക്ഷപ റ഻ക് ുപഺള഻സ഻ ഉടമ/ യാണ഻റ്റ് ഉടമ തീന്
വഹ഻ക്കണും. ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻ ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻, എ്ീപണ്സ് റ഻കഽകള്
വഹ഻ക്കഽും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
യാല഻പ്പുകള഻ല് ന഻ുക്ഷപ റ഻ക് വഹ഻ക്കഽന്ത് ആരഺണ്?
I. ഇണ്ഷാറര്
II. ഇണ്ഷാര്ക്ഡ്
III. ുടറ്റ്
IV. ഐ ആര് ഡ഻ എ
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സംത്ഗഹം


ഒരഽ ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഺന് ഇണ്ഷഽര് ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻ നല്പ്കഽന് വ഻ല
ആണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും എന്് ലള഻തമഺയ഻ പറയഺും.



ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും ീസറ്റ് ീചയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻, പല഻ശ,
ീചലവഽ ൂകകഺരയും ീചയാറല്, റ഻സരവഽകള് എന്഼ ഘടകങ്ങള് പര഻ഗണ഻ക്കഽും.



ആീക ന്ദ്പ഼മ഻യും എന്ഺല് ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും ുലഺഡ഻ങ് എന് തഽകയഽും ുചര്ക്ന്തഺണ്.



ുപഺള഻സ഻യഽടമ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺത഻ര഻ക്കഽന് അവസ്ഥ ആണ് ലഺപ്സ്. പ഻ന്
വല഻ക്കഽുമ്പഺള് ുപഺള഻സ഻ ഉടമ ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയാറുകയഽും ുപഺള഻സ഻ സമഺഹര഻ചാണ
കഺഷ് വഺലയഽവ഻ല് ന഻ന്് ഒരഽ തഽക സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.



അനഽമഺന഻ചാണത഻ുനക്കഺള് നലലതഺണ് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽററഽീട യഥഺര്ക്ഥ ന഻ല എന് അവസ്ഥയ഻ല്
ആണ് സര്ക്ലസ് ഉണ്ടഺകഽന്ത്.



കടും ത഼ര്ക്ക്കല് ആവശയകതകള്, സവതന്ദ്ന്ത് ആത഻കള് വര്ക്ധ഻പ്പ഻ക്കല് എന്഻വയ്ക്ക്ക്
ആയ഻ര഻ക്കഽും സര്ക്ലസ് വ഻ന഻ുയഺഗും.



ുബഺണസ഻ണ്ീറ നറ്റവഽും സഺധഺരണമഺയ രാപും റ഻ീവര്ക്ഷണറ഻ ുബഺണസ് ആണ്.

സഽത്പധഺന ഇനപദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ന്ദ്പ഼മ഻യും
റ഻ുബറ്റ്
ുബഺണസ്
സര്ക്ലസ്
റ഻സരവ്
ുലഺഡ഻ങ്
റ഻ീവര്ക്ഷണറ഻ ുബഺണസ്

സവയം ഇനപര഻ുശഺധ഻െഺനഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്

ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ഒരഽ ുപഺള഻സ഻ ഉടമ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടവ് അവസഺന഻പ്പ഻ക്കഽന്തഺണ് ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സ്.
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
യാല഻പ് ന഻ുക്ഷപ റ഻ക് ഇണ്ഷഽര് ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻ ആണഽ വഹ഻ക്കഽന്ത്.
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സവയം ഇനപര഻ുശഺധ഻െഺനഽള്ള ഇനുചഺദ ങ്ങള്

ഒരഽ ഇണ്ഷഽറര്ക്സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് എന്ത്ഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും?
I. ഇണ്ഷഽറര് ുനടഽന് ലഺഭും
II. ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഺന് ഇണ്ഷഽര് ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻ നല്പ്കഽന് വ഻ല
III. ഇണ്ഷഽറര്ക്ക്ക് ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഉള വ മഺര്ക്ജ഻ന്
IV. ഒരഽ ഇണ്ഷഽറര്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഉണ്ടഺകഽന് ീചലവ്
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ല് ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല് നതഺണ് ഘടകും
അലലഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻
റ഻ുബറ്റുകള്
റ഻സൽവഽകള്
മഺുനമെീമണ്റ് ീചലവഽകള്

എന്ത്ഺണ് ുപഺള഻സ഻ പ഻ന് വല഻ക്കല്?
I. ുപഺള഻സ഻ ഉടമ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടവ് അവസഺന഻പ്പ഻ക്കല്
II. ുനട഻യ സറണ്ടര് മാലയത്ത഻നഽ പകരും ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയാറല്
III. ുപഺള഻സ഻ അപ്ുന്ദ്ഗഡ്
IV. ുപഺള഻സ഻ ീഡിണ്ുന്ദ്ഗഡ്
ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല് നതഺണ് സര്ക്ലസ് ന഻രവച഻ക്കഺനഽള വ ഒരഽ മഺര്ക്ഗും
I. അധ഻ക ബഺധയതകള്
II. അധ഻ക വ഻റ്റു വരവ്
III. ആത഻കള്ക്ക്കഽ ുമല് ബഺധയതകളുീട അധ഻ക മാലയും
IV. ബഺധയതകള്ക്ക്കഽ ുമല് ആത഻കളുീട അധ഻ക മാലയും
ഇന഻ പറയഽന്ത഻ല് നതഺണ് യാല഻പ് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട ഘടകും അലലഺത്തത്?
I. ുപഺള഻സ഻ അുലഺുകഷന് ചഺര്ക്ജ്
II. ന഻ുക്ഷപ റ഻ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും
III. ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻ ചഺര്ക്ജ്
IV. ുസഺഷയല് ീസകയാര഻റ്റ഻ ചഺര്ക്ജ്
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻കള് വഺങ്ങഽന് ആള്ക്ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും റ഻ുബറ്റ് നല്പ്കഽന്ത് എന്ത്്
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്?
I. വഺങ്ങ഻യ വയക്ത഻ ീതരീഞ്ഞടഽത്ത ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽക
II. വഺങ്ങ഻യ വയക്ത഻ ീതരീഞ്ഞടഽത്ത ുപഺള഻സ഻ ഇനും
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III. വഺങ്ങ഻യ വയക്ത഻ ീതരീഞ്ഞടഽത്ത കഺലയളവ്
IV. വഺങ്ങ഻യ വയക്ത഻ ീതരീഞ്ഞടഽത്ത പണമടയ്ക്ക്കല് ര഼ത഻ (കഺഷ്, ീചക്ക്, കഺര്ക്ഡ്)
ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ീല ന്ദ്പധഺന ഘടകങ്ങള഻ല് ഒന്് പല഻ശ ന഻രക്കഺണ്. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത
ന്ദ്പതഺവനകള഻ല് പല഻ശ ന഻രക്കഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ശര഻യഺയ ന്ദ്പതഺവന നത്?
I. പല഻ശ ന഻രക്ക് കഽറയഽുമ്പഺള്, ന്ദ്പ഼മ഻യും കാടഽന്ഽ
II. പല഻ശ ന഻രക്കഽ കാടഽുമ്പഺള് ന്ദ്പ഼മ഻യും കഽറയഽന്ഽ
III. അനഽമഺന഻ക്കീപ്പടഽന് പല഻ശ ന഻രക്ക് കാടഽുമ്പഺള് ന്ദ്പ഼മ഻യും കഽറയഽും
IV. പല഻ശ ന഻രക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യീത്ത ബഺധ഻ക്കഽന്഻ലല.
തഺീഴ പറയഽന്ത഻ല് നതഽ ന്ദ്പതഺവന ആണഽ ശര഻?
I.

ഒരഽ ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ പത഻വഽ ുലഺഡ഻ങ്ങ഻ന് 3 ഭഺഗങ്ങള് ഉണ്ടഺവഽും: എ)
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻ ഒരഽ സ്ഥ഻രും തഽക ബ഻) ഓുരഺ 1000 രാപ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ്ക്ക്കഽും
ഒരഽ സ്ഥ഻രും തഽക സ഻) ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻ക്കഽും സ്ഥ഻രും തഽക
II. ഒരഽ ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ പത഻വഽ ുലഺഡ഻ങ്ങ഻ന് 3 ഭഺഗങ്ങള് ഉണ്ടഺവഽും: എ)
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട ഒരഽ ശതമഺനും ബ഻) ഓുരഺ 1000 രാപ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ്ക്ക്കഽും ഒരഽ
സ്ഥ഻രും തഽക സ഻) ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻ക്കഽും സ്ഥ഻രും തഽക
III. ഒരഽ ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ പത഻വഽ ുലഺഡ഻ങ്ങ഻ന് 3 ഭഺഗങ്ങള് ഉണ്ടഺവഽും: എ)
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട ഒരഽ ശതമഺനും ബ഻) ഓുരഺ 1000 രാപ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ്ക്ക്കഽും ഒരഽ
സ്ഥ഻രും ശതമഺനും സ഻) ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻ക്കഽും സ്ഥ഻രും തഽക
IV. ഒരഽ ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ പത഻വഽ ുലഺഡ഻ങ്ങ഻ന് 3 ഭഺഗങ്ങള് ഉണ്ടഺവഽും: എ)
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട ഒരഽ ശതമഺനും ബ഻) ഓുരഺ 1000 രാപ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ്ക്ക്കഽും ഒരഽ
സ്ഥ഻രും തഽക സ഻) ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻ക്കഽും ശതമഺനും തഽക
ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻കള് ആത഻കള് വ഻ലമത഻ക്കഽുമ്പഺള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര് ആത഻കള്
വഺങ്ങഽകുയഺ ുനടഽകുയഺ ീചയ്ക്ത മാലയും ആണ്:
I. കഽറവഽ ീചയ്ക്ത ഭഺവ഻യ഻ീല മാലയും
II. കഽറവഽ ീചയ്ക്ത ന഻ലവ഻ീല മാലയും
III. വ഻പണ഻മാലയും
IV. ബഽക്ക് മാലയും

നത഻ണ്ീറ കഺരയത്ത഻ല് ആണ് കമ്പന഻ അട഻സ്ഥഺന ആനഽകാലയങ്ങളുീടയഽും ഇത഻നകും അറ്റഺചാണ്
ീചയ്ക്ത ുബഺണസഽകളുീടയഽും ശതമഺനും ആയ഻ ുബഺണസ് കണക്കഺക്കഽന്ത്?
I. റ഻ീവര്ക്ഷണറ഻ ുബഺണസ്
II. ുകഺീമ്പിണ്ട് ുബഺണസ്
III. ീടര്ക്മ഻നല് ുബഺണസ്
IV. ീപര്ക്സ഻സ്റ്റണ്സ഻ ുബഺണസ്
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സവയം ഇനപര഻ുശഺധനയ്െഽള്ള ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരങ്ങള് ഇന

ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഺന് ഇണ്ഷഽര് ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻ നല്പ്കഽന് വ഻ലയഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും.
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് ഇനന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ല് റ഻ുബറ്റ് ഒരഽ ഘടകും അലല.
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ുനട഻യ സറണ്ടര് മാലയത്ത഻നഽ പകരും ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയാറല് ആണ് ുപഺള഻സ഻ പ഻ന്
വല഻ക്കല്
ഓപ്ഷന് IV ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ബഺധയതകള്ക്ക്കഽ ുമല് ആത഻കളുീട അധ഻ക മാലയും സര്ക്ലസ് ന഻രവച഻ക്കഺനഽള വ ഒരഽ ര഼ത഻
ആണ്>
ഓപ്ഷന് IV ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
യാല഻പ് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ല് ുപഺള഻സ഻ അുലഺുകഷന് ചഺര്ക്ജ്, ന഻ുക്ഷപ റ഻ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും,
ുമഺര്ക്ട്ടഺല഻റ്റ഻ ചഺൽജ് എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ഽ.
ഓപ്ഷന് I ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങ഻യ വയക്ത഻ ീതരീഞ്ഞടഽത്ത ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ്ക്ക്ക് നല്പ്ുകണ്ട
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ആണ് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻കള് ആ വയക്ത഻ക്ക്
റ഻ുബറ്റ് നല്പ്കഽന്ത്.
ഓപ്ഷന് III ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
അനഽമഺന഻ക്കീപ്പടഽന് പല഻ശ ന഻രക്ക് കാടഽുമ്പഺള് ന്ദ്പ഼മ഻യും കഽറയഽും
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ീനറ്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ണ്ീറ സഺധഺരണ ുലഺഡ഻ങ്ങ഻ന് 3 ഭഺഗങ്ങള് ഉണ്ടഺകഽും: : എ) ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട
ഒരഽ ശതമഺനും ബ഻) ഓുരഺ 1000 രാപ ഇണ്ഷഽറണ്സ് തഽകയ്ക്ക്കഽും ഒരഽ സ്ഥ഻രും തഽക സ഻)
ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻ക്കഽും സ്ഥ഻രും തഽക
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ഓപ്ഷന് IV ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ഇണ്ഷഽറണ്സ് കമ്പന഻കള് ആത഻കള് വ഻ലമത഻ക്കഽുമ്പഺള് ൂലഫ് ഇണ്ഷഽറര് ആത഻കൽ
വഺങ്ങഽകുയഺ ുനടഽകുയഺ ീചയ്ക്ത മാലയും ബഽക്ക് വഺലയഽ ആണ്.
ഓപ്ഷന് II ആണ് ശര഻യഺയ ഉത്തരും.
ുകഺീമ്പിണ്ട് ുബഺണസ഻ണ്ീറ കഺരയത്ത഻ല് ആണ് കമ്പന഻ അട഻സ്ഥഺന ആനഽകാലയങ്ങളുീടയഽും
ഇത഻നകും അറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്ത ുബഺണസഽകളുീടയഽും ശതമഺനും ആയ഻ ുബഺണസ് കണക്കഺക്കഽന്ത്
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പഺഠം ഇന12
ുഡഺെഽീമുെഷന് ഇന- ഇനീത്പഺുപ്പഺസല് ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
ുമഽഖം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ല് നമ്മള് ഒരഽപഺട് തരത്ത഻ലഽള വ ുഡഺക്കഽീമന്റുകള്,
ുഫഺമഽകള്
തഽടങ്ങ഻യവ ൂകകഺരയും ീചയാറഺറഽണ്ട്. ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ
ബധപ്ത്ത഻ന് വയക്തത വരഽത്തഽക എന്തഺണ് ഇത഻ീന്റ ഉുദശയും. ഈ പഺഠത്ത഻ല് നമഽക്ക്
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്റുകളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് അത഻ീന്റ
ന്ദ്പഺധഺനയീമന്ത്ഺീണന്ഽും
നമഽക്ക്
പഠ഻ക്കഺും.
നമ്മള്
പഠ഻ക്കഺന്
ുപഺകഽന്
ച഻ല
ുഡഺക്കഽീമന്റുകളഺണ്
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ീന്ദ്പഺപക്ടസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും
നജന്റ഻ീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധകീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻ീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
വയസ് ീതള഻ക്കഽന് ന്ദ്പമഺണും
ന഻ങ്ങളുീട ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന മനസിന഻ലഺക്കഽക (ീകൂവസ഻) ുഡഺക്കഽീമന്റുകള്

പഠനുമഖലകള്
A. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് - ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ഘട്ട ുഡഺക്കഽീമുന്റഷന്

199

A. ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന- ഇനീത്പഺുപ്പഺസല് ഇനഘട്ട്യൂട്ട് ഇനുഡഺെഽീമുെഷന്
1. ീത്പഺസ്ഡീപകടസ്ഡ
ന഻ര്വചനം
ഉത്പന്ങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങള് നല്ത്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഔുദയഺഗ഻ക ന഻യമപരമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് ീന്ദ്പഺീപക്ടസ്

കമ്പന഻

ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്

ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട്
ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ആവശയമഺയ എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും ഒരഽ
ീന്ദ്പഺീപക്ടസ഻ല് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ീന്ദ്പഺീപക്ടസ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ അവരഽീട ഓുരഺ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ലഽും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സുംഗത഻കള് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണും:
i. ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും
ii. ലഭ഻ക്കഽന് ആനഽകാലയങ്ങള് - ഗഺരന്റ഻യഽള വതഽും ഗഺരന്റ഻യ഻ലലഺത്തതഽും
iii. അര്ഹതകള്
iv. ഒഴ഻വഺക്കലഽകള്
v. ലഺന് പീകടഽക്കഽന്തഺുണഺ പീകടഽക്കഺത്തതഺുണഺ
2. ീത്പഺുപ്പഺസല് ഇനുൈഺം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ ന഻യമപരമഺയ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ്.
എലലഺ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ീല
ുപഺീല
ഇവ഻ീടയഽും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽും
സവ഼കര഻ക്കലഽമഽണ്ട്.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ്
ീചയാറുന്ത഻ന്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
അല഻ുക്കഷന്
ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് ‘ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും’. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് നല്ത്കഽന് വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങളഺണ്
ഇരഽകക്ഷ഻കീളയഽും
കാട്ട഻യ഻ണക്കഽന്ത്.
അത഻ീന്റ
ഉള വടക്കങ്ങള്
വ഻ുവച഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ല് പരഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ല് അത് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്
സരര്ഭത്ത഻ല് ന്ദ്പത഻കാല ഫലങ്ങള്ക്ക്ക് കഺരണമഺകഽും.
ന഻ര്വചനം
2002-ീല ഐആര്ഡ഻എ (ീന്ദ്പഺട്ടക്ഷന് ഓഫ് ുപഺള഻സ഻ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ററസ്റ്റ്) ീറഗഽുലഷന്ഷസ്
ന്ദ്പകഺരും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും എന്ത്ഺീണന്് ന഻ര്വച഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്:
‚ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് വയക്ത഻ റ഻കഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
ആവശയമഺയ എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്ത്കഽന് ുഫഺമഺണ഻ത്,
അങ്ങീന റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്ഽും റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
തീന് പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും ന഻രക്കഽകളുും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക എന്഻വ
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു.‛
വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത:
ഇന്ഷഷവറര് പര഻രക്ഷ നല്ത്ുകണ്ട റ഻ക഻ീന്റ അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ആവശയമഺയ ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട വ഻വരമഺണ഻ത്.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
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ഐആര്ഡ഻എയഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ീതക഻ലഽും
ുഫഺമ഻ീന്റ
രാപകല്ത്പനയഽും ഉള വടക്കവഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന് കഴ഻യഽമഺയ഻രഽന്ഽ.
ുപഺള഻സ഻യഽടമകള഻ല്ത്ന഻ന്ഽും, മദ്ധയസ്ഥര഻ല്ത്ന഻ന്ഽും ഓുംബഽ്മഺന഻ല്ത്ന഻ന്ഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻കള഻ല്ത്ന഻ന്ഽും ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന്ദ്പത഻കരണും അനഽസര഻ചാണ്, ുഫഺമഽും ുഫഺമ഻ീന്റ ഉള വടക്കവഽും
ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കണീമന്് ഐആര്ഡ഻എയ്ക്ക്ക് ുതഺന്഻.
2013-ല് ഐആര്ഡ഻എ (സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും ുഫഺര് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്)
ഐആര്ഡ഻എ പഽറത്ത഻റക്ക഻. ുഫഺമ഻ീന്റ രാപകല്ത്പനയഽും ഉള വടക്കവഽും ഐആര്ഡ഻എ
ന഻ഷ്കര്ഷ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടക഻ലഽും അവര്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള്ക്ക് അധ഻ക വ഻വരങ്ങള്
ുചര്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീസികരയും
ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ല്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്കഽും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്തവര്ക്കഽും ആവശയമഺയ വ഻ശദമഺയ ന഻ര്ുദശങ്ങള്
മഺന്ദ്തമലല പുക്ഷ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന് സമ഼പ഻ക്കഽകയഽും ുഫഺും പാര഻പ്പ഻ക്കഺന്
സഹഺയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന് ഇടന഻ലക്കഺര്ക്കഽും ആവശയമഺയ ന഻ര്ുദശങ്ങള് അടങ്ങ഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
3. ്ജ്െ഻ന് ഇനീറ ഇനറ഻ുപ്പഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇ
നജന്റഺണ്
ന്ദ്പഥമ
അണ്ടര്ൂററ്റര്.
റ഻ക്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്തഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട്
ുപഺള഻സ഻യഽടമീയപ്പറ്റ഻യഽള വ എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും നജന്റ഻ീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ല്
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്. ആുരഺഗയും, ശ഼ലങ്ങള്, വരഽമഺനും, കഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ
വ഻ശദഺുംശങ്ങള് എന്഻വ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ല് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
4. ീമഡ഻െല് ഇനപര഻ുശഺധകീെ ഇനറ഻ുപ്പഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇ
മ഻ക്ക സരര്ഭങ്ങള഻ലഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ന഻ര്ുദശ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടറഽീട അടഽത്ത് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകണും.
ഉയരും, താക്കും, രക്തസമ്മര്ദും, ഹിദയത്ത഻ീന്റ സ്ഥ഻ത഻ തഽടങ്ങ഻യവ
ീഭിത഼ക
സവ഻ുശഷതകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങള് ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ ുഡഺക്ടര് നല്ത്കഽന് റ഻ുപ്പഺര്ട്ടഺണ്
ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധകീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്.
ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ള഻ക്കഺീതയഺണ് മ഻ക്ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽകളുും
സവ഼കര഻ചാണ് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ീചയാറുന്ത് എന് വതഽത നമ്മള് ന്ദ്പുതയകും ഓര്ക്കണും.
ഇത഻ീനയഺണ്
ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല്
ുകസഽകള്
എന്്
പറയഽന്ത്.
ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല്
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ീചയാറഺന് കഴ഻യഺത്ത സരര്ഭത്ത഻ലഺണ് ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധകീന്റ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്, ഇത഻നഽകഺരണും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് തഽക അഥവഺ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട വയസ് കാടഽതല് അഥവഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല്
ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല കഺരയങ്ങള്, ഈ സരര്ഭത്ത഻ലഺണ് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക്
വ഻ള഻ക്കഽകയഽും ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധകന് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുന്ത്.
അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട അണ്ടര്ൂററ്റര്ക്ക് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന്
ഉുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ന഻ലവ഻ലഽള വ ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺന് കഴ഻യഽും.
5. ധഺര്മിറ഻ക ഇനവ഻പത്ത഻ീെ ഇനറ഻ുപ്പഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇ
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ല് പര഻രക്ഷയഽള വ വയക്ത഻ മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ല് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് തഽക നല്ത്ക഻ീകഺള വഺീമന്് സമ്മത഻ചാണുീകഺണ്ടഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽും
ഒരഽ വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്. ന഻ങ്ങള് ഒരഽ
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങഽണ്ുപഺള് വ഻വ഻ധ അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകള഻ലാീട
കടന്ഽുപഺുകണ്ടതഽണ്ട്, അതഺയത് ആല഻ുക്കഷന് ുഫഺും പാര഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീമഡ഻ക്കല്
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകഽകയഽും ീചയാറുക. റ഻ക഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്, അണ്ടര്ൂററ്റര്
എുപ്പഺഴഽും ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽന് ഒരഽ ന്ദ്പധഺന ഘടകമഺണ് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത് എന്് പറയഽന്ത്.
ന഻ര്വചനം
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ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത് ഉണ്ടഺകഽന്ത് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്ത് മാലും ഒരഽ
ീേയ഻ന്റ഻ീന്റ സവഭഺവത്ത഻ന് മഺറ്റും സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും, അത്തരും മഺറ്റും നഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന്ത഻നഽള വ
സഺദ്ധയത വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽും
ഉദഺഹരണം
ുജഺണ഻ ുഡഺയ് അടഽത്ത഻ീട ഒരഽ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങ഻. അത഻നഽുശഷും
ഭാമ഻യ഻ീല നറ്റവഽും അപകടകരമഺയ ക഼യ഻ുംഗ് ന്ദ്പുദശങ്ങള഻ല് ഒന്഻ല് ക഼യ഻ുംഗ഻ന്
ുപഺകഺന് അയഺള് ത഼രഽമഺന഻ചാണു. മഽന്ഷപ് അത്തരും സഺഹസങ്ങള് ീചയാറുന്ത് അയഺള്
ന഻രഺകര഻ചാണതഽമഺണ്
സവന്ത്ും ജ഼വ഻തും അവസഺന഻പ്പ഻ക്കഽക അഥവഺ മറ്റഺരഽീടീയക഻ലഽും ജ഼വ഻തും അവസഺന഻പ്പ഻ക്കഽക
തഽടങ്ങ഻യ ന്ദ്പവിത്ത഻കള഻ലാീട ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വഺങ്ങ഻ ുനട്ടും ീകഺയാറഺന്
ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയതകള്ക്ക് എത഻ീര പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക എന്തഺണ് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കളുീട ആന്ദ്ഗഹും.
ഈ കഺരയത്ത഻നഺയ഻, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ീല ഒരഽ ഓഫ഼സര് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻ീന്റ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സമര്പ്പ഻ക്കഺന് കമ്പന഻ ആവശയീപ്പുട്ടക്കഽും. റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സമര്പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
ീചയാറുന്
ഓഫ഼സര്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ്
തിപ്തനഺയ഻ര഻ക്കണും. റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് പാര്ത്ത഻യഺക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ അയഺളുീട
വ഼ട്ട഻ല് സരര്ശ഻ചാണ് ഓഫ഼സര് കാട഻കഺഴ്ച നടത്തണും. ൂലഫ് അഷവര് ീചയാറഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന്
വയക്ത഻യഽീട ആുരഺഗയവഽും ശ഼ലങ്ങളുും, ീതഺഴ഻ല്, വരഽമഺനും, സഺമാഹ഻ക പശ്ചഺത്തലും,
സഺമ്പത്ത഻ക സ്ഥ഻ത഻, തഽടങ്ങ഻യവീയപ്പറ്റ഻ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ീചയാറുന് ഓഫ഼സര് സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ഻
അുനവഷ഻ക്കണും.
6. വയസ്ഡ ഇനീതള഻െഽ് ഇനുരഖ
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്
വയസ്
കാടഽുന്ത്ഺറഽും
മരണീപ്പടഺനഽള വ
റ഻ക്
കാടഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽീമന്് നമ്മള് പഠ഻ചാണു. ആയത഻നഺല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന്
ഉുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട റ഻ക് ീന്ദ്പഺൂഫല് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത഻ീല ന്ദ്പധഺന ഘടകമഺണ്
വയസ്. അത഻ന് അനഽസര഻ചാണ് ഓുരഺ വയസിന഻ീന്റ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ല്ീപ്പട്ടവര്ക്കഽും വയതയത
ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്. അതഽീകഺണ്ട് അനഽുയഺജയമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്റ് പര഻ുശഺധ഻ചാണ്
വയസിന് ശര഻യഺുണഺ എന്് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്.
സഺധഽതയഽള വ വയസ് ീതള഻ക്കഽന് ുരഖകള് ന്ദ്പമഺണ഻കുമഺ അലലഺത്തുതഺ ആകഺും.
a) ത്പഺമഺണ഻ക ഇനവയസ്ഡ ഇനീതള഻യ഻െഽ് ഇനുരഖകള്
വയസ്
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ീതള഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ച഻ല ന്ദ്പഺമഺണ഻ക ുരഖയഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്തഺണ്:
ക്കാള് അഥവഺ ുകഺുളജ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
മഽന്ഷസ഻പ്പല് റ഻ുക്കഺര്ഡഽകള഻ല് ന഻ന്ഽും എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ജനന സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
പഺുപഺര്ട്ട്
പഺന്ഷകഺര്ഡ്
സര്േ഼സ് രജ഻സ്റ്റര്
മുമ്മഺദ഼സ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ജനനത഼യത഻ ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ കഽടഽുംബ ൂബബ഻ള഻ല് ന഻ന്ഽും എടഽത്ത഻ട്ടുള വ
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
viii. പട്ടഺളക്കഺര്ക്ക് അവരഽീട ത഻ര഻ചാണറ഻യല് കഺര്ഡ്
ix. ുറഺമന് കുത്തഺല഻ക്ക പള വ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന് മഺുരയജ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
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b) ത്പഺമഺണ഻കമലലഺത്ത ഇനവയസ്ഡ ഇനീതള഻യ഻െഽ് ഇനുരഖകള്
മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പഺമഺണ഻ക വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖകള് ലഭയമലലഺത്ത
സഺഹചരയങ്ങള഻ല് ന്ദ്പഺമഺണ഻കമലലഺത്ത ച഻ല വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖകളുും ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറര് അനഽവദ഻ക്കഽും
അത്തരും ച഻ല ന്ദ്പഺമഺണ഻കമലലഺത്ത വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖകളഺണ്:
i. ജഺതകും
ii. ുറഷന് കഺര്ഡ്
iii. സവയും സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ സതയവഺ്മാലും
iv. വ഻ുലലജ് - പ് ചഺയത്ത഻ല് ന഻ന്ഽള വ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ച഻ത്തം ഇന1: ഇനസഺധഽതയഽള വ വയസ് ീതള഻ക്കഽന് ുരഖ
സഺധഽത
യഽള്ള ഇനവയസ്ഡ ഇനീതള഻
െഽ് ഇനുരഖ
ന്ദ്പഺമഺണ഻ക വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖ
• ക്കാൽ അഥവഺ ുകഺുളജ് സര്ക്ട്ട഻്ഫ഻ുക്കറ്റ്
• മഽണ്സ഻വപ്പൽ റ഻ുക്കഺര്ക്ഡഽം഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ജനന
സര്ക്ട്ട഻വഫ഻ുക്കറ്റ്
• പഺുപഺര്ക്ട്ട്
• പഺണ്കഺരര്ക്്ട
• സരവവ്഼്സ് രജ഻സ്റ്റൽ
• മുമ്മഺദ഼സ സര്ക്ട്ട഻ ഫ഻ുക്കറ്റ്
• ജനനത഼യത഻ ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ കഽടഽുംബ ൂബബ഻ള഻ൽ ന഻ന്ഽും
എടഽത്ത഻ട്ടുള വ സര്ക്ട്ട഻്ഫ഻ുക്കറ്റ്
• പട്ടഺളക്കഺര്ക്ക്ക് അവരഽീട ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്ക്ഡ്ം്
• ുറഺമന് കുത്തഺല഻ക്ക പള വ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന് മഺുരയജ് സര്ക്ട്ട഻ം഻ഫ഻ുക്കറ്റ്

ന്ദ്പഺമഺണ഻കമലലഺത്ത വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖ
•
ജഺതകും
•
ുറഷൽ കഺര്ഡ്
•
സവയും സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ സതയവഺ്മാലും
•
വ഻ുലലജ് - പ് ചഺയത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽള വ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
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7. ള്ളപ്പണം ഇനീവള഻പ്പ഻െഽ്ത഻ന് ഇനവ഻രഽത്റം ഇന ഇന(Anti-Money Laundering
)(AML)
ന഻ര്വചനം
കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കഽക എന്ത് കള വപ്പണും അതഺയത് ന഻യമപരമലലഺത്ത പണും അത഻ീന്റ
യഥഺര്ത്ഥ ുന്ദ്ശഺതസിന് മറചാണ് ീകഺണ്ട് സമ്പദ് വ഻പണ഻യ഻ുലക്ക് ീകഺണ്ടഽവരഽന്തഺണ്, അങ്ങീന
അത് ന഻യമപരമഺയ഻ ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺകഽും. കള വപ്പണവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ന്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്
തടയഽന്ത഻ന് 2002-ല് ഇന്ത്യഺ ഗവീമന്റ് പ഻എുംഎല്ത്എ ീകഺണ്ടഽവന്ഽ.
2005-ല് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല് വന് 2002-ീല ദ഻ ന്ദ്പ഻വന്ഷഷന് ഓഫ് മണ഻ ുലഺഡറ഻ുംഗ് ആക്ട്
(പ഻എുംഎല്ത്എ)
കള വപ്പണവഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
ന്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്
തടയഽന്ത഻നഽും
കള വപ്പണത്ത഻ലാീട സണ്പഺദ഻ചാണ സവത്ത് കണ്ടഽീകട്ടുന്ത഻നഽമഺണ്. ഈ ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും
കള വപ്പണവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ന്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള് 5 ലക്ഷും രാപ വീര പ഻ഴയഽും 3 മഽതല് 5
വര്ഷും കഠ഻ന തടവ് ലഭ഻ക്കഺവഽന് കഽറ്റകിതയമഺണ്.
എലലഺ ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും എഎുംഎന് ുപഺള഻സ഻ ആവശയമഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഒരഽ പകര്പ്പ്
ഐആര്ഡ഻എയഽമഺയ഻ രജ഻സ്റ്റര് ീചയാറുകയഽും ുവണും. എഎുംഎന് ുന്ദ്പഺന്ദ്ഗഺമ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
i. ഇുന്റര്ണല് ചട്ടങ്ങളുും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും ന഻യന്ദ്ന്ത്ണങ്ങളുും
ii. ഒരഽ ന്ദ്പ഻ന്ഷസ഻പ്പഺള് കുംീലയ഻ന്ഷസ് ഓഫ഼സീറ ന഻യമ഻ക്കഽക
iii. എഎുംഎന് നടപ഻ന്ദ്കമങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് നജന്റുമഺര്ക്ക് പര഻ശ഼ലനും നല്ത്കഽക
iv. ഇുന്റര്ണല് ഓഡ഻റ്റ്⁄ ന഻യന്ദ്ന്ത്ണും
8. ന഻ങ്ങളുീട ഇനഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന ഇനമനസ്സ഻ലഺെഽക ഇന(ീകൂവസ഻)
ന഻ങ്ങളുീട ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന മനസിന഻ലഺക്കഽക (ീകൂവസ഻) എന്ത് തങ്ങളുീട
ീേയ഻ന്റുകീള ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻നഽള വ ുരഖകള് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന് ബ഻സ഻നസിന്
സ്ഥഺപനങ്ങള്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യഺണ഻ത്.
ബഺകഽകളുും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻കളുമഺണ് ആള്ക്മഺറഺട്ടും, സഺമ്പത്ത഻ക ന്ദ്കമുക്കട്, കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കല്
തഽടങ്ങ഻യവ തടയഽന്ത഻നഺയ഻ വ഻ശദമഺയ഻ വ഻വരങ്ങള് തങ്ങളുീട ഉപുഭഺക്തഺക്കുളഺട്
കാടഽതലഽും ആവശയീപ്പടഽന്ത്.
സഺമ്പത്ത഻ക
സ്ഥഺപനങ്ങീള
കള വപ്പണ
ന്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്
ുപഺലഽള വ
ന്ദ്ക഻മ഻നല്
ന്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്ക് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് തടയഽന് എന്തഺണ് ീകൂവസ഻ മഺര്ഗുരഖകളുീട
ലക്ഷയ്ും.
ആയത഻നഺല് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് തങ്ങളുീട ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ലഽള വ വയക്ത഻തവും
ന഻ര്ണയ഻ുക്കണ്ടത് ആവശയമഺണ്. ീകൂവസ഻ നടപട഻ ന്ദ്കമത്ത഻ീന്റ ഭഺഗമഺയ തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സുംഗത഻കള് ഉള്ക്പ്പീടയഺണ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺര്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
സമര്പ്പ഻ചാണീതന്് ഉറപ്പഺുക്കണ്ടത് നജന്റുമഺരഽീട ചഽമതലയഺണ്:
i. ുഫഺുട്ടഺന്ദ്ഗഺഫഽകള്
ii. വയസ് ീതള഻ക്കഽന് ുരഖ
iii. ുമല്ത്വ഻ലഺസ ീതള഻വ് – ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്ഷസ്, പഺുപഺര്ട്ട്, ീടല഻ുഫഺണ് ബ഻ലല്,
ഇലന്ദ്ക്ട഻സ഻റ്റ഻ ബ഻ലല്, ബഺക് പഺബഽക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവ.
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iv. ത഻ര഻ചാണറ഻യല് ുരഖ - ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്ഷസ്, പഺുപഺര്ട്ട്, ത഻ര഻ചാണറ഻യല് കഺര്ഡ്,
പഺന് കഺര്ഡ്
v.

ഉയര്ന് സഺമ്പത്ത഻ക
ുഡഺക്കഽീമന്റുകള്

മാലയമഽള വ

ഇടപഺടഽകളഺീണക഻ല്

വരഽമഺനും

ീതള഻ക്കഽന്

9. ത്ൈ഼ ഇനലാെഇ ഇനകഺലഺവധ഻
ഒരഽ വയക്ത഻ ഒരഽ പഽത഻യ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽകയഽും ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ്
ലഭ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ, ുഡഺക്കഽീമന്റ് പര഻ുശഺധ഻ചാണുപ്പഺഴഺണ് മനസിന഻ലഺയത് തന഻ക്ക്
ആവശയമഺയ ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും അലലഺ അത഻ലഽള വീതന്്.
അയഺള്ക്ക്ക്⁄ അവള്ക്ക്ക് എന്ത്് ീചയാറഺന് കഴ഻യഽും?
ഐആര്ഡ഻എ തങ്ങളുീട ചട്ടങ്ങള഻ല് ഈ ന്ദ്പം  നും ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ഉപുഭഺക്തിീസിഹിദ വയവസ്ഥ ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഇത഻ീനയഺണ് ‚ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് കഺലഺവധ഻‛ അഥവഺ
‚കാള഻ുംഗ് കഺലഺവധ഻‛ എന്് പറയഽന്ത്.
ഈ കഺലഺവധ഻യ഻ല്, ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങ഻യ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അത് ആവശയമ഻ീലലക഻ല്, തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല വയവസ്ഥകള് ന്ദ്പകഺരും അയഺള്ക്ക്ക്⁄ അവള്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീക
കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കഺനഽും മഽടക്ക഻യ പണും റ഼ഫണ്ട് ീചയ്ക്ത് ലഭ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും:
i.

ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും അയഺള്ക്ക്ക്⁄ അവള്ക്ക്ക് ഈ
കഺരയും ീചയാറണും

ii.

അയഺള്⁄ അവള് ഇത് കമ്പന഻ീയ ുരഖ മാലും എഴഽത഻ അറ഻യ഻ക്കണും

iii. ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ീചലവഺയ പണവഽും സ്റ്റഺുംപ് ഡയാട്ട഻യഽും
ഈടഺക്ക഻യത഻നഽുശഷും
പര഻രക്ഷ
കഺലഺവധ഻യ഻ീല
റ഻ക്
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ അ്ജസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത് ന്ദ്പ഼മ഻യും റ഼ഫണ്ട് ീചയാറുും.
ഒരഽ മഽന്ഷഗണന എന് ന഻ലയ഻ലഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക്
കഺലഺവധ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത്. ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് ലഭ഻ചാണ് 15
ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും അവര്ക്ക് ഇങ്ങീന ീചയാറഺന് കഴ഻യഽും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
--------------- കഺലഺവധ഻യ഻ല്, ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങ഻യ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അത് ആവശയമ഻ീലലക഻ല്,
ുപഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീക കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കഺനഽും മഽടക്ക഻യ പണും റ഼ഫണ്ട് ീചയ്ക്ത് വഺങ്ങഺന്
കഴ഻യഽും.
I. ന്ദ്ഫ഼ ഇവഺലയാുവഷന്
II. ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക്
III. റദഺക്കഽക
IV. ന്ദ്ഫ഼ ന്ദ്ടയല്
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സംത്ഗഹം


ഉത്പന്ങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങള് നല്ത്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
ഔുദയഺഗ഻ക ന഻യമപരമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് ീന്ദ്പഺീപക്ടസ്.



ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ്
ീചയാറുന്ത഻ന്
‘ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും’.



ആുരഺഗയും, ശ഼ലങ്ങള്, ീതഺഴ഻ല്, വരഽമഺനും, കഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങള് എന്഻വ
എജന്റ഻ീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ല് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.



ഉയരും, താക്കും, രക്തസമ്മര്ദും, ഹിദയത്ത഻ീന്റ സ്ഥ഻ത഻ തഽടങ്ങ഻യവ
ീഭിത഼ക
സവ഻ുശഷതകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങള് ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ ുഡഺക്ടര് നല്ത്കഽന് റ഻ുപ്പഺര്ട്ടഺണ്
ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധകീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്.



ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത് ഉണ്ടഺകഽന്ത് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്ത് മാലും
ഒരഽ
ീേയ഻ന്റ഻ീന്റ
സവഭഺവത്ത഻ന്
മഺറ്റും
സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും,
അത്തരും
മഺറ്റും
നഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന്ത഻നഽള് സഺദ്ധയത വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽും.



വയസ് ീതള഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ച഻ല ന്ദ്പഺമഺണ഻ക ുരഖയഺണ് ക്കാള് അഥവഺ ുകഺുളജ്
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, മഽന്ഷസ഻പ്പല് റ഻ുക്കഺര്ഡഽകള഻ല് ന഻ന്ഽും എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ജനന സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്,
തഽടങ്ങ഻യവ.



എലലഺ ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും എഎുംഎല് ുപഺള഻സ഻ ആവശയമഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഒരഽ പകര്പ്പ്
ഐആര്ഡ഻എയഽമഺയ഻ രജ഻സ്റ്റര് ീചയാറുകയഽും ുവണും. എഎുംഎന് ുന്ദ്പഺന്ദ്ഗഺമ഻ല്
ഉള്ക്ീപ്പടഽന്വയഺണ് ഇുന്റര്ണല് ചട്ടങ്ങളുും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും ന഻യന്ദ്ന്ത്ണങ്ങളുും, ഒരഽ
ന്ദ്പ഻ന്ഷസ഻പ്പഺള് കുംീലയ഻ന്ഷസ് ഓഫ഼സീറ ന഻യമ഻ക്കഽക എന്഻വയഺണ്



ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
തങ്ങളുീട
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട
യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ലഽള വ
വയക്ത഻തവും
ന഻ര്ണയ഻ുക്കണ്ടത് ആവശയമഺണ്. ീകൂവസ഻ നടപട഻ ന്ദ്കമത്ത഻ീന്റ
ഭഺഗമഺയ഻
ുഫഺുട്ടഺന്ദ്ഗഺഫഽകള്, വയസ് ീതള഻ക്കഽന് ുരഖ, ുമല്വ഻ലഺസ ീതള഻വ്, തഽടങ്ങ഻യവ
സമര്പ്പ഻ക്കണും.

ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്

അല഻ുക്കഷന്

ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ്

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ീന്ദ്പഺീപക്ടസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും
ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത്
ന്ദ്പഺമഺണ഻കവഽും ന്ദ്പഺമഺണ഻കമലലഺത്തതഽമഺയ വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖകള്
കള വപ്പണും ീവള഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് വ഻രഽദ്ധും
ന഻ങ്ങളുീട ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന അറ഻യഽക (ീകൂവസ഻)
ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് കഺലഺവധ഻

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
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ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് കഺലഺവധ഻യ഻ല്, ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങ഻യ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അത് ആവശയമ഻ീലലക഻ല്,
ുപഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീക കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കഺനഽും മഽടക്ക഻യ പണും റ഼ഫണ്ട് ീചയ്ക്ത് വഺങ്ങഺന്
കഴ഻യഽും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ന്ദ്പഺമഺണ഻കമഺയ വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയ്ക്ക്ക്
ഉദഺഹരണും?
I. ുറഷന് കഺര്ഡ്
II. ജഺതകും
III. പഺുപഺര്ട്ട്
IV. വ഻ുലലജ്-പ് ചഺയത്ത് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ുചഺദ ം ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻ന് കഺരണമഺകഽന്ത്?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങ഻യത഻നഽുശഷും
റ഻കഽള വ ന്ദ്പവിത്ത഻ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ വഺസന
വര്ദ്ധ഻ക്കഽന്ത്.
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങ഻യത഻നഽമഽന്ഷപ്
റ഻കഽള വ ന്ദ്പവിത്ത഻ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ വഺസന
വര്ദ്ധ഻ക്കഽന്ത്.
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങ഻യത഻നഽുശഷും
റ഻കഽള വ ന്ദ്പവിത്ത഻ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ വഺസന
കഽറയഽന്ത്.
IV. ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷും ന്ദ്ക഻മ഻നല് ന്ദ്പവിത്ത഻കള഻ല് നര്ീപ്പടഽക.
ുചഺദ ം ഇന3
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധകീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ലഽള വത്?
I. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട വ഻കഺരഭര഻തമഺയ സവഭഺവും
II. ഉയരും, താക്കും, രക്തസമ്മര്ദും എന്഻വ
III. സഺമാഹ഻ക സ്ഥ഻ത഻
IV. സതയസധപ്ത
ുചഺദ ം ഇന4
---------------------ആണ് ഉത്പന്ങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങള് നല്ത്കഽന്ത഻ന്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഔുദയഺഗ഻ക ന഻യമപരമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്റ്
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

കമ്പന഻

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് പട്ട഻ക
ഇന്ഷഫര്ുമഷന്
ീന്ദ്പഺീപക്ടസ്

ുചഺദ ം ഇന5
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന്ത഻ന് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് അല഻ുക്കഷന് ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് -------------------------.
I. ആല഻ുക്കഷന് ുഫഺും
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II. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും
III. രജ഻ുന്ദ്ടഷന് ുഫഺും
IV. സബ്ന്ദ്ക഻പ്ഷന് ുഫഺും
ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ന്ദ്പഺമഺണ഻കമലലഺത്ത വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയഺയ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ തരും ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്?
I. ക്കാള് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
II. പട്ടഺളക്കഺരഽീട ത഻ര഻ചാണറ഻യല് കഺര്ഡ്
III. ുറഷന് കഺര്ഡ്
IV. മുമ്മഺദ഼സ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ുചഺദ ം ഇന7
കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കഽക എന്ത് കള വപ്പണും അതഺയത് ------------ പണും അത഻ീന്റ യഥഺര്ത്ഥ
ുന്ദ്ശഺതസിന് മറചാണ് ീകഺണ്ട് സമ്പദ് വ഻പണ഻യ഻ുലക്ക് ീകഺണ്ടഽവരഽന്തഺണ്, അങ്ങീന അത് -------------- ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺകഽും.
I. ന഻യമപരമലലഺത്ത, ന഻യമപരമലലഺത്ത
II. ന഻യമപരമഺയ, ന഻യമപരമഺയ
III. ന഻യമപരമലലഺത്ത, ന഻യമപരമഺയ
IV. ന഻യമപരമഺയ, ന഻യമപരമലലഺത്ത
ുചഺദ ം ഇന8
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻യ഻ല് സുംതിപ്തനീലലക഻ല് ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ്
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് കഺലഺവധ഻യ഻ല് അതഺയത്, ------------ അത് ത഻ര഻ീക നല്ത്കഺന്
കഴ഻യഽും.
I.
II.
III.
IV.

60
45
30
15

ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും
ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും
ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും
ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും

ുചഺദ ം ഇന9
ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് കഺലഺവധ഻യ഻ല് ുപഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീക നല്കഽന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ 100% ന്ദ്പ഼മ഻യും ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽും
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ 50% ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ീചലവഺയ പണവഽും
സ്റ്റഺുംപ് ഡയാട്ട഻യഽും ഈടഺക്ക഻യത഻നഽുശഷും പര഻രക്ഷ കഺലഺവധ഻യ഻ീല റ഻ക്
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ അ്ജസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത് ന്ദ്പ഼മ഻യും റ഼ഫണ്ട് ീചയാറുും.
IV. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ മഽഴഽവന് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും കണ്ടഽീകട്ടുും
ുചഺദ ം ഇന10
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
അലലഺത്തത്?

നതഺണ്

സഺധഽതയഽള വ
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ുമല്ത്വ഻ലഺസ

ീതള഻യ഻ക്കഽന്

ുരഖ

I.
II.
III.
IV.

പഺന് കഺര്ഡ്
ത഻ര഻ചാണറ഻യല് കഺര്ഡ്
ബഺക് പഺബഽക്ക്
ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്ഷസ്

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ന്ദ്പഺമഺണ഻കമഺയ വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയ്ക്ക്ക് ഉദഺഹരണമഺണ് പഺുപഺര്ട്ട്.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങ഻യത഻നഽുശഷും
റ഻കഽള വ ന്ദ്പവിത്ത഻
വര്ദ്ധ഻ക്കഽന്ത് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻ന് കഺരണമഺകഽന്ത്.

ീചയാറുന്ത഻നഽള വ

വഺസന

ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഉയരും, താക്കും, രക്തസമ്മര്ദും, തഽടങ്ങ഻യവ വ഻ശദഺുംശങ്ങള് ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ ുഡഺക്ടര് നല്ത്കഽന്
റ഻ുപ്പഺര്ട്ടഺണ് ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധകീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ഉത്പന്ങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങള് നല്ത്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഔുദയഺഗ഻ക ന഻യമപരമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് ീന്ദ്പഺീപക്ടസ്.

കമ്പന഻

ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്

ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന്ത഻ന് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് അല഻ുക്കഷന് ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് ‘ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺും’.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ുറഷന് കഺര്ഡഺണ് ന്ദ്പഺമഺണ഻കമലലഺത്ത വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻ തരും ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കഽക എന്ത് കള വപ്പണും അതഺയത് ന഻യമപരമലലഺത്ത പണും അത഻ീന്റ
യഥഺര്ത്ഥ ുന്ദ്ശഺതസിന് മറചാണ് ീകഺണ്ട് സമ്പദ് വ഻പണ഻യ഻ുലക്ക് ീകഺണ്ടഽവരഽന്തഺണ്, അങ്ങീന
അത് ന഻യമപരമഺയ഻ ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺകഽും.
209

ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻യ഻ല് സുംതിപ്തനീലലക഻ല് ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ്
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് കഺലഺവധ഻യ഻ല് അതഺയത്, 15 ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും അത് ത഻ര഻ീക
നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽും.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് കഺലഺവധ഻യ഻ല് ുപഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽണ്ുപഺള് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻
ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ീചലവഺയ പണവഽും സ്റ്റഺുംപ് ഡയാട്ട഻യഽും
ഈടഺക്ക഻യത഻നഽുശഷും പര഻രക്ഷ കഺലഺവധ഻യ഻ീല റ഻ക് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ആനഽപഺത഻കമഺയ഻
അ്ജസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത് ന്ദ്പ഼മ഻യും റ഼ഫണ്ട് ീചയാറുും.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
പഺന് കഺര്ഡഺണ് സഺധഽതയഽള വ ുമല്ത്വ഻ലഺസ ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖ അലലഺത്തത്
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പഺഠം ഇന13
ുഡഺെഽീമുെഷന് ഇന- ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനവ വസ്ഥ ഇന
–I
ുമഽഖം
ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഺയ഻
ുഡഺക്കഽീമന്റുകീളപ്പറ്റ഻ ഈ പഺഠത്ത഻ല് ചര്ചാണ ീചയാറഺും
പഠനുമഖലകള്
A. ുപഺള഻സ഻ ഘട്ടത്ത഻ീല ുഡഺക്കഽീമുന്റഷന്
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മഺറഽന്ത഻ല്

ഉള്ക്ീപ്പടഽന്

A. ുപഺള഻സ഻ ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ത്ത഻ീല ഇനുഡഺെഽീമുെഷന്
1. ുദ ീത്ത ഇനത്പ഼മ഻യം ഇനരസ഼
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ആദയീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും
രസ഼ത് (എറ് ഓപ഻ആര്) ഇഷയാ ീചയാറുണ്ുപഺഴഺണ്.
ുപഺള഻സ഻ ഇന ുകഺണ്ത്ടഺകട് ഇന
ുരംഭ഻ച്ചു ഇനഎ്ത഻ീെ ഇനീതള഻വഺണ് ഇനഎത്പ഻ുര്.
ആദയീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത഻ല് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും:
i. ൂലഫ് അഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും
ii. ുപഺള഻സ഻ നമ്പര്
iii. അടചാണ ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽക
iv. ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്കണ്ട ര഼ത഻യഽും തവണയഽും
v. അടഽത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്കണ്ട ത഼യത഻
vi. റ഻ക് അരുംഭ഻ക്കഽന് ത഼യത഻
vii. ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ പാര്ത്ത഻യഺക്കഽന് ത഼യത഻
viii. അവസഺനീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്കണ്ട ത഼യത഻
ix. അഷവര് ീചയാറുന് തഽക
എറ് ഓപ഻ആര് ഇഷയാ ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷും, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് അടഽത്ത തവണ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്
അടയ്ക്ക്കഽണ്ുപഺള് കമ്പന഻ അടഽത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼തഽകള് ഇഷയാ ീചയാറുും. ഈ രസ഼തഽകീള
പഽതഽക്കല്
ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼തഽകള്
(ആര്പ഻ആര്) എന്ഺണ്
പറയഽന്ത്. ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട തര്ക്കും ഉണ്ടഺകഽന് സരര്ഭത്ത഻ല് ആര്പ഻ആര് ആണ്
ീതള഻വഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
2. ുപഺള഻സ഻ ഇനുഡഺെഽീമെഇ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട നറ്റവഽും
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ്
ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്റ്. അഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന വ ക്ത഻യഽം ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന കമ്പന഻യഽം ഇന
തമിറ഻ലഽള്ള ഇന ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇന ീതള഻വഺണ഻ . ഇീതഺരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടലല.
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ൂകയാറ഻ല് ന഻ന്ഽും ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ല്, അത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന ബഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ മഺറ്റങ്ങളുും വരഽത്തഺീത ഡയാല഻ുക്കറ്റ് ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുും.
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് ഒരഽ അുംഗ഼കിത അുതഺറ഻റ്റ഻ീയ ീകഺണ്ട് ഒപ്പ഻ട഻ക്കഽകയഽും ഇന്ത്യന്
സ്റ്റഺുംപ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും സ്റ്റഺുംപ് ീചയാറുകയഽും ുവണും.
ഒരഽ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ന് 3 ഭഺഗങ്ങളുണ്ട്:
a) ുപഺള഻സ഻ ഇനീഷഡ ാള്
ുപഺള഻സ഻ ീഷഡയാളഺണ് ആദയീത്ത ഭഺഗും.
ഇത് ീപഺതഽുവ ുപഺള഻സ഻യഽീട
മഽഖ(ആദയീത്ത) ുപജ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ീല ീഷഡയാളുകള്
ീപഺതഽുവ
ഒരഽുപഺീല
ആയ഻ര഻ക്കഽും.
അത഻ല്
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
വ഻വരങ്ങളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും:
ച഻ത്തം ഇന1: ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനുഡഺെഽീമെ഻ീല ഇനഘടകങ്ങള്
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ുപഺള഻സ഻ ഇന
ുഡഺെഽീമന്റ് ഇന

ുപഺള഻സ഻ ഇന
ീഷഡ ാൾ

i.
ii.

സ്റ്റഺന്ു്
ര്്ന ഇന

വ വസ്ഥക
ൾ

ത്പുത ക ഇന
ുപഺള഻സ഻ ഇന
വ വസ്ഥകൾ

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട ുപര്
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ുപഺള഻സ഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ ച഻ല വ഻ശദഺുംശങ്ങള്:












ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ുപരഽും ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും
ജനനത഼യത഻യഽും പാര്ത്ത഻യഺയ വയസഽും
ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ലഺനഽും കഺലഺവധ഻യഽും
അഷവര് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ തഽക
ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽക
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്കണ്ട കഺലഺവധ഻
ആരുംഭ഻ചാണ ത഼യത഻, കഺലഺവധ഻ പാര്ത്ത഻യഺകഽന് ത഼യത഻, അവസഺനീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും
ത഼യത഻
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ലഺഭവ഻ഹ഻തമഽണ്ുടഺ ഇലലുയഺ
ുനഺമ഻ന഻യഽീട ുപര്
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്കണ്ട ര഼ത഻ – ന്ദ്പത഻വര്ഷും, അര്ദ്ധ വഺര്ഷ഻കും, ൂന്ദ്തമഺസും,
മഺസുന്ത്ഺറഽും, ശമ്പളത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും ക഻ഴ഻ക്കഽക
ുപഺള഻സ഻ നമ്പര് - ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ നക഼കിത ത഻ര഻ചാണറ഻യല് നമ്പരഺണ്.

iii. നല്ത്കഺീമന്ഽള വ ഇന്ഷഷവററഽീട വഺദ്ധരദഺനും. ഇതഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ
ഹിദയഭഺഗും.
iv. അുംഗ഼കിത അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട ഒപ്പുും ുപഺള഻സ഻ സ്റ്റഺുംപഽും
v. ന്ദ്പഺുദശ഻ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺീന്റ ുമല്ത്വ഻ലഺസും

213

b) സ്റ്റഺന്ുഡര്് ഇനവ വസ്ഥകള്
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല രണ്ടഺമീത്ത ഘടകമഺണ് സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുപഺള഻സ഻
വയവസ്ഥകള്, ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ഇത് ീപഺതഽുവ എലലഺ ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ലഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും. ുടും,
ഒറ്റത്തവണ ന്ദ്പ഼മ഻യും അഥവഺ
പീകടഽക്കഺത്ത (ലഺഭങ്ങള഻ല്) ുപഺള഻സ഻കള് ുപഺലഽള വവ ച഻ല ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട
കഺരയത്ത഻ല് ഇത്തരും ച഻ല വയവസ്ഥകള് ന്ദ്പുയഺഗ഻കമലല. ഈ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ്
വയവസ്ഥകള഻ല് ുകഺണ്ന്ദ്ടക്ട് ന്ദ്പകഺരും ബഺധകമഺയ അവകഺശങ്ങളുും മഽന്ഷഗണനകളുും മറ്റ്
വയവസ്ഥകളുും ന഻ര്വച഻ക്കഽും.
c) ത്പുത ക ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനവ വസ്ഥകള്
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന്റ മാന്ഺമീത്ത ഘടകമഺയ ന്ദ്പുതയക ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള്
ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻നഽും ന്ദ്പുതയകമഺണ്. ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന്റ മഽന്ഷവശത്ത് ഇത്
ന്ദ്പ഻ന്റ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ടഺവഽും
അീലലക഻ല്
ഒരഽ
അറ്റഺച്ചീച്ചമന്റഺയ഻
ന്ദ്പുതയകും
ുചര്ത്ത഻ട്ടുണ്ടഺവഽും.
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ്
ുപഺള഻സ഻
വയവസ്ഥകള഻ല്,
ലഺപ്സഺകഽന്
സരര്ഭത്ത഻ീല
കണ്ടഽീകട്ടഺത഻ര഻ക്കല്
അഥവഺ ുന്ദ്ഗസ് ദ഻വസങ്ങള്, ഇീതഺീക്ക ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
ന഻യമപരമഺയ഻ തീന് ുചര്ത്ത഻ട്ടുണ്ട്, എന്ഺല് ന്ദ്പുതയക ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള്
ീപഺതഽുവ ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ട്ടഺണ് ബധപ്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
ന്ദ്പുവശ഻ചാണ
സമയത്ത്
ഗര്ഭ഻ണ഻യഺയ഻രഽന്
ഗര്ഭഺവസ്ഥയ഻ലഽള വ മരണും തടയഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥ.

യഽവത഻യഽീട

വയവസ്ഥകീളപ്പറ്റ഻ പഺഠും 13-ല് വ഻ശദമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
എന്ത്ഺണ്
ആദയീത്ത
ന്ദ്പ഼മ഻യും
രസ഼ത഻ീന്റ
(എറ് ഓപ഻ആര്)
അനഽുയഺജയമഺയ ഉത്തരും ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക.
I. ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ചാണു
II. ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആരുംഭ഻ചാണത഻നഽള വ ീതള഻വഺണ഻ത്
III. ുപഺള഻സ഻ ഇന഻യഽും റദഺക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല
IV. ുപഺള഻സ഻ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കയഺഷ് മാലയും ുനട഻
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ന്ദ്പഺധഺനയും?

നറ്റവഽും

സംത്ഗഹം


ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ആദയീത്ത
ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത് (എറ് ഓപ഻ആര്) ഇഷയാ ീചയാറുണ്ുപഺഴഺണ്.
ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
ആരുംഭ഻ചാണു എന്ത഻ീന്റ ീതള഻വഺണ് എറ് ഓപ഻ആര്.



ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്റ്. അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ീതള഻വഺണ഻ത്.



ഒരഽ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ന് 3 ഭഺഗങ്ങളുണ്ട്: ുപഺള഻സ഻ ീഷഡയാള്,
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് വയവസ്ഥകള്, ന്ദ്പുതയക ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള്.

മഽഖ  ഇനപദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.

ആദയീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത് (എറ് ഓപ഻ആര്)
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ്
ുപഺള഻സ഻ ീഷഡയാള്
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് വയവസ്ഥകള്
ന്ദ്പുതയക ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള്
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ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആരുംഭ഻ചാണു എന്ത഻ീന്റ ീതള഻വഺണ് എറ് ഓപ഻ആര്.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ഇന്ഷഷവററഽും
തമ്മ഻ലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ീതള഻വ്?
I. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും
II. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ്
III. ീന്ദ്പഺീപക്ടസ്
IV. ീേയ഻ും ുഫഺും
ുചഺദ ം ഇന2
ച഻ല ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ല് സക഼ര്ണ ഭഺഷയഺണ് ഉപുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽകയഽും അത് ച഻ല
ആശയക്കഽഴപ്പങ്ങള്
സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുകയഺീണക഻ല്,
ഇത്
ീപഺതഽുവ
എങ്ങീനയഺയ഻ര഻ക്കഽും വയഺഖയഺന഻ക്കഽക?
I. ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അനഽകാലമഺയ഻
II. ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് അനഽകാലമഺയ഻
III. ുപഺള഻സ഻ അസഺധഽവഺീണന്് ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽകയഽും
ഇന്ഷഷവറുറഺട് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പല഻ശുയഺട് കാട഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും ത഻ര഻ീക നല്ത്കഺന് ആവശയീപ്പടഽും
IV. ുപഺള഻സ഻ അസഺധഽവഺീണന്് ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽകയഽും
ഇന്ഷഷവറുറഺട് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പല഻ശ കാടഺീത ന്ദ്പ഼മ഻യും ത഻ര഻ീക നല്ത്കഺന് ആവശയീപ്പടഽും
ുചഺദ ം ഇന3
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ല് വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടുള വ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ്പതഺവന ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ീതള഻വഺണ഻ത്
II. കമ്പന഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ഇഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഺീമന്് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന്
വയക്ത഻ തഺത്പരയും ന്ദ്പകട഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ ീതള഻വഺണ഻ത്
III. ബഺകഽകള്, ുബഺക്കറഽമഺര്, മറ്റ് ശിുംഖല പകഺള഻കളുമഺയ഻ ഇടീപ്പടഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻ പ഻ന്ത്ഽടരഽന് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട ീതള഻വഺണ഻ത്
IV. ആദയീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ീതള഻വഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ നല്ത്കഽന്
സ്ല഻പ്പഺണ഻ത്.
ുചഺദ ം ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആരുംഭ഻ചാണു എന്ത഻ീന്റ ീതള഻വഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺും
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത്
II. ന്ദ്പ഼മ഻യും സവ഼കര഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആരുംഭ഻ചാണു എന്ത഻ീന്റ ീതള഻വഺണ്.
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III. ആദയീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത് ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആരുംഭ഻ചാണു എന്ത഻ീന്റ ീതള഻വഺണ്
IV. ന്ദ്പ഼മ഻യും ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആരുംഭ഻ചാണു എന്ത഻ീന്റ ീതള഻വഺണ്
ുചഺദ ം ഇന5
എറ് ഓപ഻ആര് ഇഷയാ ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷും, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് അടഽത്ത തവണ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്
അടയ്ക്ക്കഽണ്ുപഺള് കമ്പന഻ ഇഷയാ ീചയാറുന് രസ഼തഽകീള -------------------------- എന്ഺണ് പറയഽന്ത്.
I. പഽനരഽദ്ധഺരണ ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത്
II. പഽനഃസ്ഥഺപന ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത്
III. റ഻യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റുീമന്റ് ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത്
IV. പഽതഽക്കല് ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത്
ുചഺദ ം ഇന6
യഥഺര്ത്ഥ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ല് എന്ത്ഺണ്
സുംഭവ഻ക്കഽക?
I.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ മഺറ്റങ്ങളുും വരഽത്തഺീത
ഡയാല഻ുക്കറ്റ് ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുും.
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അവസഺന഻ക്കഽും.
III. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന഻ലവ഻ലഽള വ ആുരഺഗയഺവസ്ഥ കണക്ക഻ീലടഽത്ത്
ചട്ടങ്ങള഻ലഽും വയവസ്ഥകള഻ലഽും മഺറ്റും വരഽത്ത഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് പഽതഽക്ക഻ ഡയാല഻ുക്കറ്റ്
ുപഺള഻സ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ഇഷയാ ീചയാറുും.
IV. ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് മഺറ്റങ്ങള് ഒന്ഽും തീന് വരഺീത, പുക്ഷ ുകഺടത഻യഽീട ത഼രഽമഺനും
അനഽസര഻ചാണ് ഡയാല഻ുക്കറ്റ് ുപഺള഻സ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ഇഷയാ ീചയാറുും
ുചഺദ ം ഇന7
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I.

ഇന്ത്യന്
ീകഺണ്ട്
II. ഇന്ത്യന്
ീകഺണ്ട്
III. ഇന്ത്യന്
ീകഺണ്ട്
IV. ഇന്ത്യന്
ീകഺണ്ട്

സ്റ്റഺുംപ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് സമര്ത്ഥനഺയ
ഒപ്പ഻ട഻ക്കണും പുക്ഷ സ്റ്റഺുംപ് ീചുയാറണ്ട ആവശയമ഻ലല.
സ്റ്റഺുംപ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് സമര്ത്ഥനഺയ
ഒപ്പ഻ട഻ക്കഽകയഽും സ്റ്റഺുംപ് ീചയാറ഻ക്കഽകയഽും ുവണും
സ്റ്റഺുംപ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് സമര്ത്ഥനഺയ
ഒപ്പ഻ട഻ുക്കണ്ട ആവശയമ഻ലല പുക്ഷ സ്റ്റഺുംപ് ീചയാറ഻ക്കണും.
സ്റ്റഺുംപ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് സമര്ത്ഥനഺയ
ഒപ്പ഻ട഻ക്കഽകുയഺ സ്റ്റഺുംപ് ീചയാറുകുയഺ ുവണ്ട.

ഉുദയഺഗസ്ഥീന
ഉുദയഺഗസ്ഥീന
ഉുദയഺഗസ്ഥീന
ഉുദയഺഗസ്ഥീന

ുചഺദ ം ഇന8
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഒരഽ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന്റ ആദയീത്ത
ഭഺഗും?
I.
II.
III.
IV.

ുപഺള഻സ഻ ീഷഡയാള്
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് വയവസ്ഥകള്
ന്ദ്പുതയക ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള്
ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
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ുചഺദ ം ഇന9
ഒരഽ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല, സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് വയവസ്ഥയ഻ല് തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് വ഻വരങ്ങളഺണഽള വത്?
I. ആരുംഭ഻ചാണ ത഼യത഻, കഺലഺവധ഻ പാര്ത്ത഻യഺകഽന് ത഼യത഻, അവസഺന ന്ദ്പ഼മ഻യും ത഼യത഻.
II. ുനഺമ഻ന഻യഽീട ുപര്
III. ുകഺന്ദ്ടക്ട് ന്ദ്പകഺരും ബഺധകമഺയ അവകഺശങ്ങളുും മഽന്ഷഗണനകളുും മറ്റ് വയവസ്ഥകളുും
IV. സമര്ത്ഥനഺയ ഉുദയഺഗസ്ഥീന്റ ഒപ്പുും ുപഺള഻സ഻ സ്റ്റഺുംപഽും
ുചഺദ ം ഇന10
‚ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ചാണ സമയത്ത് ഗര്ഭ഻ണ഻യഺയ഻രഽന് യഽവത഻യഽീട ഗര്ഭഺവസ്ഥയ഻ലഽള വ
മരണും തടയഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥ‛ സ്റ്റഺന്ുഡര്ഡ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല നത്
വ഻ഭഺഗലഺണ് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്?
I. ുപഺള഻സ഻ ീഷഡയാള്
II. ീപഺതഽ വയവസ്ഥകള്
III. സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് വയവസ്ഥകള്
IV. ന്ദ്പുതയക ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള്
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾെഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ീതള഻വഺണ഻ത്
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ച഻ല ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ല് സക഼ര്ണ ഭഺഷയഺണ് ഉപുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽകയഽും അത് ച഻ല
ആശയക്കഽഴപ്പങ്ങള് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുകയഺീണക഻ല്, ഇത് ീപഺതഽുവ ഇന്ഷഷവന് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അനഽകാലമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ീതള഻വഺണ്
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ആദയീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത് ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആരുംഭ഻ചാണു എന്ത഻ീന്റ ീതള഻വഺണ്.
ഉത്തരം 5
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ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
എറ് ഓപ഻ആര് ഇഷയാ ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷും, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് അടഽത്ത തവണ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്
അടയ്ക്ക്കഽണ്ുപഺള് കമ്പന഻ ഇഷയാ ീചയാറുന് രസ഼തഽകീള പഽതഽക്കല് ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼തഽകള്
(ആര്പ഻ആര്) എന്ഺണ് പറയഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
യഥഺര്ത്ഥ
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്റ്
നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ല്,
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ മഺറ്റങ്ങളുും വരഽത്തഺീത
ഡയാല഻ുക്കറ്റ് ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുും.
ഉത്തരം 7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് ഒരഽ അുംഗ഼കിത അുതഺറ഻റ്റ഻ീയ ീകഺണ്ട് ഒപ്പ഻ട഻ക്കഽകയഽും ഇന്ത്യന്
സ്റ്റഺുംപ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും സ്റ്റഺുംപ് ീചയാറുകയഽും ുവണും
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ഒരഽ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന്റ ആദയീത്ത ഭഺഗമഺണ് ുപഺള഻സ഻ ീഷഡയാള്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഒരഽ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല, സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് വയവസ്ഥയ഻ല് ുകഺന്ദ്ടക്ട്
ന്ദ്പകഺരും ബഺധകമഺയ അവകഺശങ്ങളുും മഽന്ഷഗണനകളുും മറ്റ് വയവസ്ഥകളുും.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
‚ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ചാണ സമയത്ത് ഗര്ഭ഻ണ഻യഺയ഻രഽന് യഽവത഻യഽീട ഗര്ഭഺവസ്ഥയ഻ലഽള വ
മരണും തടയഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥ‛ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല ന്ദ്പുതയക
ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള഻ലഺണ് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്
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പഺഠം ഇന14
ുഡഺെഽീമുെഷന് ഇന- ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനവ വസ്ഥ ഇന– ഇനII
ുമഽഖം
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല വയവസ്ഥകീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ഈ പഺഠത്ത഻ല് പഠ഻ക്കഺും.
ഈ
പഺഠത്ത഻ല് ചര്ചാണ ീചയാറുന്ത഻ല് ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻, ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സ്, കണ്ടഽീകട്ടഺത഻ര഻ക്കഽക
തഽടങ്ങ഻യ ച഻ല ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട വയവസ്ഥകളുും ഉള്ക്ീപ്പടഽും.
പഠനുമഖലകള്
A. ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകളുും മഽന്ഷഗണനകളുും
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A.  ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനവ വസ്ഥകളും ഇനമഽന്ഗണനകളും
1. ുത്ഗസ്ഡ ഇനകഺലഺവധ഻
എലലഺ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ലഽും ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് കിതയമഺയ഻ അടചാണ് ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല് ന഻ലന഻ര്ത്തഽകയഺീണക഻ല് മരണഺനഽകാലയും നല്ത്കഽും എന് വയവസ്ഥയഽണ്ട്.
‚ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻‛ ഇന വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയ്ക്ുക്കണ്ട ത഼യത഻ കഴ഻ഞ്ഞഺലഽും കഽറചാണ് അധ഻ക സമയും ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺന് ലഭ഻ക്കഽും.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ുത്ഗസ്ഡ ഇന കഺലഺവധ഻ ഇന ീപഺതഽുവ ഇന 1 ഇന മഺസം ഇന അഥവഺ ഇന 31 ഇന ദ഻വസങ്ങളഺണ്.
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻ശ്ച഻ത ത഼യത഻യഽീട പ഻ുറ്റ ദ഻വസും മഽതലഺണ് ുന്ദ്ഗസ്
കഺലഺവധ഻യ഻ീല
ദ഻വസങ്ങള്
കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഺത്തത്
മാലും
ലഺപ്സഺുയക്കഺവഽന് ുപഺള഻സ഻ീയ ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത് വീര ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല്
തഽടരഺന് ഈ വയവസ്ഥ അനഽവദ഻ക്കഽും.
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും ഈ കഺലഺവധ഻യ഻ല് ുപഺള഻സ഻യഽടമ മരണീപ്പടഽകയഽും
ീചയാറുകയഺീണക഻ല് ഇന്ഷഷവറര് മരണഺനഽകാലയത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും കഽറുചാണക്കഺും. ുന്ദ്ഗസ്
കഺലഺവധ഻
കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുും
ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ല്,
ുപഺള഻സ഻ീയ
ലഺപ്സഺയ഻
കണക്കഺക്കഽകയഽും ഈ സഺഹചരയത്ത഻ല് മരണഺനഽകാലയും നല്ത്കഺന് കമ്പന഻ ബഺദ്ധയസ്ഥനലല.
കണ്ടഽീകട്ടഺത഻ര഻ക്കഺനഽള വ വയവസ്ഥകളനഽസര഻ചാണ് നല്ത്കഺനഽള വ തഽക മഺന്ദ്തുമ നല്ത്കഽകയഽള വു.
ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻യ഻ല് ീസിജനയമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ലഭ഻ചാണുീവന്് പറയഺും.
2. ലഺപ്സഺകഽകയഽം ഇന
ീചയ്യുക

പഽനരഽത്റര഻െഽകയഽം ഇന

(പഽനുഃസ്ഥഺപ഻െഽക) ഇന

ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻യ഻ല് ുപഺലഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും അടചാണ഻ീലലക഻ല് ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സഺയ഻
കണക്കഺക്ക഻ീയക്കഽീമന്് നമ്മൽ പഠ഻ചാണു. നലല വഺര്ത്ത എീന്ത്ന്ഺല് എലലഺ സ്ഥ഻രും ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ലഽും ലഺപ്സഺയ ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഺന് അനഽവഺദമഽണ്ട്.
ന഻ര്വചനം
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺത്തത് മാലും ലഺപ്സഺയുതഺ കണ്ടഽീകട്ടഺത഻ര഻ക്കഺനഽള വ വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും
തഽടരഽന്ുതഺ
ആയ
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഺക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് പഽനരഽദ്ധഺരണും.
ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധഺരണും എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന഻രഽപഺധ഻ക
അവകഺശമലല. ച഻ല ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥകളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇത് സഺദ്ധയമഺകഽന്ത്:
i. ഇന്ഷവറര്െഇ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനവര്ത്റ഻െഽകയ഻ലല: ഇന ഇനുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്ത്
മാലും ഇന്ഷഷവറനന്ഷസ് കമ്പന഻യ്ക്ക്കഽള വ റ഻ക് വര്ദ്ധ഻ക്കഽന്ത഻ന് കഺരണമഺകരഽത്.
ii. കരഽതല്ധനം ഇന സിഷ്ട഻െഽക: ഇന  ഇന ുപഺള഻സ഻യഽടമ അത്തരും ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്
പല഻ശുയഺടഽ
കാട഻
ുവണും
അടയ്ക്ക്കഺന്,
അങ്ങീന
ുപഺള഻സ഻
ലഺപ്സഺയ഻ലലഺയ഻രഽീന്ക഻ല് എന്ദ്ത തഽക ആകഽമഺയ഻രഽുന്ഺ അന്ദ്തയഽും തീന്
കരഽതല്പ്ധനും സിഷ്ട഻ക്കീപ്പടഽും.
iii. ന഻ര്ത്രഷ്ട ഇന കഺലഺവധ഻യ്െഽള്ള ഇന പഽനരഽത്റഺരണ ഇന അുപക്ഷ: അത്തരും
പഽനരഽദ്ധഺര വയവസ്ഥയ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് കഺലയളവ഻ല് തീന് ുപഺള഻സ഻യഽടമ
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പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഺനഽള വ അുപക്ഷ പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്ത്കണും. ഇന്ത്യയ഻ല് പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്
ന഻ര്ദഷ഻ട കഺലഺവധ഻ ബഺധകമഺണ് അതഺയത് ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സഺയത഻നഽുശഷും 5
വര്ഷും.
iv. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന തഽടരഽ്ത഻നഽള്ള ഇന തിപ്ത഻കരമഺയ ഇന ീതള഻വ്: ഇന
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽടരഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ തഺത്പരയും
ീതള഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന് തിപ്ത഻കരമഺയ ീതള഻വ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കണും.
അവരഽീട ആുരഺഗയും മഺന്ദ്തമലല തിപ്ത഻കരമഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത് പുക്ഷ വരഽമഺനവഽും
ധഺര്മ്മ഻കതയ഻ലഽും കഺലന്ദ്കുമണയഽള വ ുകഺട്ടും വന്ഽകാടഺ.
v. ത഼യത഻ ഇന കഴ഻ു ഇന ത്പ഼മ഻യം ഇന പല഻ശുയഺടഽകാട഻ ഇന അടയ്െഽക: ഇന ഇന
ഓുരഺ ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും അടയ്ക്ുക്കണ്ട ത഼യത഻ മഽതലഽള വ പല഻ശയഽള്ക്പ്പീട കഺലഺവധ഻
കഴ഻ഞ്ഞ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങീളലലഺും ുപഺള഻സ഻യഽടമ അടയ്ക്ക്കണും.
vi. വഺയ്പ ഇന കഽട഻ശ്ശ഻ക ഇന അടയ്െഽക: ഇന ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഇന ുപഺള഻സ഻
ുലഺണ്
കഽട഻ശ്ശ഻കയഽണ്ീടക഻ല്
അത്
അടയ്ക്ക്കണും
അഥവഺ
ബഺദ്ധയ
ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽന്ഽണ്ീടക഻ല് അത് പഽനരഽദ്ധര഻ക്കണും.
മഽകള഻ല് ഇന
പറു഻ര഻െഽ് ഇന
വ വസ്ഥകള഻ല് ഇന
്റ്റവഽം ഇന
ത്പഺധഺന മഽള്ള  ഇന  ഇന പഽനരഽത്റര഻െഽ് ഇന സമയത്തഇ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
തഽടരഽ്ത഻നഽള്ള ഇന തിപ്ത഻കരമഺയ ഇന ീതള഻വ് ഇന നല്കഽക ഇന എ്തഺണ്. ഇന
ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻യഽീട സഺഹചരയങ്ങള്ക്ക്ക് അനഽസര഻ചാണുള വ ീതള഻വഽകളഺണ് ആവശയീപ്പടഽക.
ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സഺയ഻ട്ട് വളീര കഽറഞ്ഞ കഺലുമ ആയ഻ട്ടുള വുീവക഻ല്, ഇന്ഷഷവറര്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽടരഽന്ത഻നഽള വ തിപ്ത഻കരമഺയ ീതള഻വ് ആവശയീപ്പടഺീതുയഺ അീലലക഻ല്
ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ആുരഺഗയന഻ല
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്തഽന്
ലഭ഻തമഺയ
ന്ദ്പതഺവനുയഺ മഺന്ദ്തും വഺങ്ങ഻ ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽും.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സരര്ഭങ്ങള഻ല് കമ്പന഻ ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധന അഥവഺ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽടരഽന്ത഻നഽള വ തിപ്ത഻കരമഺയ ീതള഻വ് ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും:
i. ഒന്ഺമീത്തുതത് ുപഺള഻സ഻യഽീട ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട് ഒരഽപഺട് നഺളഺകഽകയഽും
ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സഺയ഻ട്ട് നകുദശും വര്ഷവഽും ആകഽകയഽും ീചയാറുണ്ുപഺള്
ii. മീറ്റഺരഽ സരര്ഭും ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ആുരഺഗയന഻ലയഽീട അഥവഺ മുറ്റീന്ത്ക഻ലഽും
ന്ദ്പം  നമഽണ്ുടഺ എന്് സുംശയും ുതഺന്ഽന് സഺഹചരയും. ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇന്ഷഷവര് തഽക
വലഽതഺീണക഻ല് ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധന ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും.
ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്ത഻ന് ുപഺള഻സ഻യഽമയ്ക്ക്ക് നലല ഒരഽ തഽക ുവണ്ട഻ വരഽും
(കഽട഻ശ്ശ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുും പല഻ശയഽും), ആയത഻നഺല് പഴയ ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്തഺുണഺ
പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്തഺുണഺ ീമചാണീമന്് ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽും ത഼രഽമഺന഻ക്കണും.
പഽനരഽത്റഺരണമഺണ് ഇന കാടഽതല് ഇന ീമച്ചം ഇന കഺരണം ഇന പഽത഻യ ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന
എടഽെഽന്ുപഺള് ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന വ ക്ത഻യഽീട ഇന പഽനരഽത്റഺരണ ഇന
സമയത്തഇ ഇന വയസ഻ീെ ഇന അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ഇന ഉയര്് ഇന ത്പ഼മ഻യം ഇന ന഻രെഇ ഇന
ഈടഺെഽം.
a) ുപഺള഻സ഻ ഇനപഽനരഽത്റര഻െഽ്ത഻നഽള്ള ഇനനടപട഻ത്കമങ്ങള്
നമഽക്ക് ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ുനഺക്കഺും. ആദയമഺയ഻
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺത഻രഽന് ത഼യത഻ മഽതല് ന഻ശ്ച഻ത കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ലഺണ് (5 വര്ഷും
എന്് പറയഺും) ലഺപ്സഺയ഻ ുപഺള഻സ഻ ഒരഺള്ക്ക്ക് പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഺന് കഴ഻യഽന്ത്.
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i. സഺധഺരണ ഇനപഽനരഽത്റര഻െല്
പല഻ശുയഺടഽ കാട഻ കഽട഻ശ്ശ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്തഺണ് പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ
നറ്റവഽും ലള഻തമഺയ രാപും. ഇത഻ീന സഺധഺരണ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കല് എന്ഺണ് പറയഽന്ത്,
ഇത് സഺദ്ധയമഺകഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് മാലയും ുനട഻ കഴ഻യഽണ്ുപഺഴഺണ്. മ഻കചാണ
ആുരഺഗയ ന഻ലയഽണ്ീടന്് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്പതഺവന അഥവഺ
ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധന ുപഺലഽള വ മറ്റ് ീതള഻വഽകളുും ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറര്
വ഻ള഻ുചാണക്കഺും.
ii. ത്പുത ക ഇനപഽനരഽത്റഺരണം
ുപഺള഻സ഻ മാന്് വര്ഷത്ത഻ല് തഺീഴ മഺന്ദ്തും
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയഽും
കഽറഞ്ഞ സറണ്ടര് മാലയും ുപഺലഽും ുനടഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും (കരഽതല് ധനും അഥവഺ കയഺഷ്
മാലയും തഽഛമഺണ്) പുക്ഷ ലഺപ്സഺയ഻ട്ട് ഒരഽപഺട് കഺലമഺയ഻ എക഻ല് നമഽക്ക് എന്ത്്
ീചയാറഺന് കഴ഻യഽും?, അതഺയത് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺീത ആയ഻ട്ട് ഒരഽ വര്ഷുമ
അത഻ല് കാടഽതുലഺ നഺളുകള്ക്ക്ക് ുശഷമഺണ് പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്ത് എക഻ല്,
ഇത് പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ മഺര്ഗമഺണ് ന്ദ്പുതയക പഽനരഽദ്ധഺരണും (ഉദഺഹരത്ത഻ന്
ഇത് എല്ത്ഐസ഻യ഻ല് ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്). ഇവ഻ീട പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻യഺണ് എഴഽതഽന്ത്,
അത഻ീന്റ ആരുംഭത഼യത഻ ലഺപ്സഺയ ുപഺള഻സ഻ യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ല് ആരുംഭ഻ചാണ ത഼യത഻യ്ക്ക്ക്
ുശഷമഽള വ രണ്ട് വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ീല ഒരഽ ത഼യത഻ ആയ഻ര഻ക്കഽും. കഺലഺവധ഻
പാര്ത്ത഻യഺകഽന് ത഼യത഻യ്ക്ക്ക് മഺറ്റും ഒന്ഽും തീന് വരഽകയ഻ലല.
ഉദഺഹരണം
യഥഺര്ത്ഥ ുപഺള഻സ഻ 40 വയസഽള വുപ്പഺഴഺണ് എടഽത്തീതക഻ല് പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻
ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ ത഼യത഻ 42 വയസിന഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും, 60 വയസിന഻ല് അവസഺന഻ക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ 20-ല് ന഻ന്ഽും 18 ആയ഻ മഺറഽും. വയസഽും ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസത്ത഻ീന്റ പല഻ശ അടയക്കണും.
iii. ുലഺണഽം ഇനപഽനരഽത്റഺരണവഽം ഇന(ുലഺണ് ഇന ഇനകം ഇനറ഻ൂവവല്)
എല്ത്ഐസ഻യ഻ലഽും മറ്റ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള഻ലഽും ലഭയമഺയ മീറ്റഺരഽ പഽനരഽദ്ധഺരണ
മഺര്ഗമഺണ് ുലഺണഽും പഽനരഽദ്ധഺരണവഽും (ുലഺണ് കും റ഻ൂവവല്). ഇത് പഽനരഽദ്ധഺരണും
മഺന്ദ്തമലല ഇത഻ല് രണ്ട് ഇടപഺടഽകളുണ്ട്.
 അുത സമയത്ത് തീന് ുലഺണ് നല്ത്കഽക
 ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽക
ുപഺള഻സ഻ കഽട഻ശ്ശ഻കയഽും പല഻ശയഽും സഺധഺരണ പഽനരഽദ്ധഺരണ മഺര്ഗും ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ്
കണക്കഺക്കഽന്ത്. പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതല് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ുലഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ുയഺഗയത ന഻ര്ണയ഻ക്കഽും. ഈ ുലഺണ഻ീന ുപഺള഻സ഻
പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ വ഻ഹ഻തമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ുചാണക്കഺും. കഽട഻ശ്ശ഻ക ന്ദ്പ഻മ഻യങ്ങളുും
പല഻ശയഽും നല്പ്ക഻യത഻നഽുശഷും മ഻ചാണും വരഽന് തഽക ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് നല്ത്കഽും.
പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന് സമയത്ത് സറണ്ടര് മാലയും ുനട഻യ഻ട്ടുള വ ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ
ുലഺണഽും പഽനരഽദ്ധഺരണവഽും അനഽവദ഻ക്കഽകയഽള വു.
iv. ഇന്സ്റ്റഺൾീമെഇ ഇനപഽനരഽത്റഺരണം
അവസഺനമഺയ഻, ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട കഽട഻ശ്ശ഻കയഺയ വല഻യ തഽക
അടയ്ക്ക്കഺുനഺ ന്ദ്പുതയക പഽനരഽദ്ധഺരണ പദ്ധത഻ ന്ദ്പകഺരും ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഺന്
കഴ഻യഺത്ത സഺഹചരയത്ത഻ലഺീണക഻ല് ഇന്ഷസ്റ്റഺള്ക്ീമന്റ് പഽനരഽദ്ധഺരണും അനഽവദ഻ക്കഽും.
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ുപഺള഻സ഻ കഽട഻ശ്ശ഻കയഽും പല഻ശയഽും സഺധഺരണ പഽനരഽദ്ധഺരണ മഺര്ഗും ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ്
ഇവ഻ീടയഽും കണക്കഺക്കഽന്ത്.
അടയക്കഽന് മഽറ അനഽസര഻ചാണ് (ൂന്ദ്തമഺസും അഥവഺ അര്ദ്ധവഺര്ഷ഻കും) ൂലഫ് അഷവര്
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 1 അര്ദ്ധ വഺര്ഷ഻ക അഥവഺ രണ്ട് ൂന്ദ്തമഺസ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടയ്ക്ക്കണും.
ബഺക്ക഻ കഽട഻ശ്ശ഻ക തഽക, രണ്ട് വര്ഷുമഺ അത഻ല് കാടഽതുലഺ അതഺയത് ന഻ലവ഻ലഽള വ
ുപഺള഻സ഻ വര്ഷവഽും കാടഺീത രണ്ട് ുപഺള഻സ഻ വര്ഷങ്ങള഻ലഽമഺയ഻, ഭഺവ഻യ഻ീല
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട കാീട അത് അടയ്ക്ുക്കണ്ട ത഼യത഻ അടയക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ്
ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഽന്ത്.
പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്
സമയത്ത്
ുലഺണ്
കഽട഻ശ്ശ഻ക
ഒന്ഽുംതീന്
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കരഽത് എന് വയവസ്ഥ കാട഻യഽണ്ട്.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ലഺപ്സഺയ ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്ത് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവററഽീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽും വല഻യ
ുന്ദ്പഺത്സഺഹനും ലഭ഻ക്കഽന് ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ുസവനമഺണ് കഺരണും ലഺപ്സഺയ അവസ്ഥയ഻ലഽള വ
ുപഺള഻സ഻ ീകഺണ്ട് ഇന്ഷഷവറര്ുക്കഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമയക്ക് യഺീതഺരഽ ഗഽണവഽമ഻ലല.
3. കണ്ടഽീകട്ട്യൂട്ട്ഺത഻ര഻െഺനഽള്ള ഇനവ വസ്ഥകള്
ഇന്ത്യന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷന് 113 ന്ദ്പകഺരും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട വയവസ്ഥകളഺണ഻ത്,
ഭഺവ഻യ഻ീല ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടയ്ക്ക്കഺത്തത് മാലും ുപഺള഻സ഻കള് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല് ീവയ്ക്ക്കഺന്
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് കഴ഻യഺീത വരഽന് സഺഹചരയത്ത഻ല് ഈ വയവസ്ഥകള് ന്ദ്പകഺരും
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ച഻ല ആനഽകാലയങ്ങള് ലഭ഻ക്കഽും. ചഽരഽക്കത്ത഻ല്, ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും
സവരാപ഻ക്കീപ്പട്ട഻ലഽള വ കയഺഷ് മാലയും ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ീേയ഻ും ീചയാറഺും.
ഇത്ല യ഻ീല ഇന ന഻യമങ്ങൾ ഇന ഇന ത്പകഺരം ഇന ത്പ഼മ഻യങ്ങള് ഇന കഽറു  ഇന മാ്ഇ ഇന
വര്ഷീമങ്ക഻ലഽം ഇന തഽടര്ച്ചയഺയ഻ ഇന അടച്ച഻ട്ട്യൂട്ട്ുീണ്ടങ്ക഻ല് ഇന സറണ്ടര് ഇന മാല ം ഇന
ലഭ഻െഽീമ്ഇ ഇന ഗഺരെ഻യഽണ്ടഇ. ഇന ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയ്ക്ത഻ീലലക഻ല് അത഻ീന
ുപയ്ക്ഡ് അപ് മാലയും തഺണഽുപഺയ ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽും. ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
വയവസ്ഥന്ദ്പകഺരും ന഻യമും അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ത഻ീനക്കഺള് കാടഽതല് സറണ്ടര് മാലയും ലഭ഻ക്കഽും.
a) സറണ്ടര് ഇനമാല ങ്ങള്
വ഻വ഻ധ സമയങ്ങള഻ീല സറണ്ടര് മാലയങ്ങള് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ ഒരഽ ചഺര്ട്ടുും സറണ്ടര്
മാലയും ഗണ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ര഼ത഻യഽും ീപഺതഽുവ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവററഽീട
ൂകയാറ഻ലഽണ്ടഺകഽും. സമവഺകയും (ുഫഺര്മഽല) ഇന്ഷഷവറന്റ഻ീന്റ വ഻ഭഺഗവഽും ലഺനഽും,
ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പഺയും, ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്കണ്ട കഺലഺവധ഻യഽീട ൂദര്ഘയും
എന്഻വ കണക്ക഻ീലടഽക്കഽും. ുപഺള഻സ഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ട്ടുള വ സറണ്ടര് തഽകയ഻ല് ന഻ന്ഽും
വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും
സറണ്ടര് ീചയാറുണ്ുപഺള് ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീന്റ ൂകയാറ഻ല്
യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ല് ലഭ഻ക്കഽന് തഽക.
ഇത഻നഽകഺരണും ുനരീത്ത തീന് ുപഺള഻യഽടമയ്ക്ക്ക് നല്ത്ക഻യ഻ട്ടുള വ ുബഺണസഽകള് അഥവഺ
ഡ഻വ഻ഡന്റ്, മഽന്ഷകാറഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത് അഥവഺ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് തമ്മ഻ലഽള വ
ഇടുവളകള്, ുപഺള഻സ഻ ുലഺണ് തഽടങ്ങ഻യവയഽീട ഫലമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സറണ്ടര് മാലയും
കാടഺനഽും കഽറയഺനഽും സഺദ്ധയതയഽണ്ട്. ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് എന്ത്ഺുണഺ ലഭ഻ക്കഽന്ത്
അതഺണ് ആീക സറണ്ടര് മാലയും. സറണ്ടര്മാലയും ുപയ്ക്ഡ്അപ് മാലയത്ത഻ീന്റ ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനമഺണ്.
അടചാണ഻ട്ടുള വ
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട
ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനമഺയ഻
സറണ്ടര്
മാലയും
എത്ത഻ുചാണരഽന്ത഻ീന
ഗഺരന്റ഻യഽള വ
സറണ്ടര്
മാലയും
എന്ഺണ്
പറയഽന്ത്.
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b) ുപഺള഻സ഻ ഇനുലഺണഽകള്
കയഺഷ് മാലയും സവരാപ഻ക്കഽന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ന഻ന്ഽും
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻യഽീട കയഺഷ് മാലയത്ത഻ീന്റ ജഺമയത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവര് പണും
വഺയ്ക്പ നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽണ്ട്. ുപഺള഻സ഻യഽീട സറണ്ടര് മാലയത്ത഻ീന്റ
ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺണ് (നകുദശും 90%) ആണ് ുപഺള഻സ഻ ുലഺണ഻ീന്റ പര഻ധ഻. ഒരഽ കഺരയും
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക, ുപഺള഻സ഻യഽടമ തീന്റ സവന്ത്ും അീക്കിണ്ട഻ല് ന഻ന്ഺണ് കടും എടഽക്കഽന്ത്.
ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയ്ക്ത഻രഽന്ഽീവക഻ലഽും അയഺള്ക്ക്ക് അഥവഺ അവള്ക്ക്ക് തഽക
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ അര്ഹതയഽണ്ട്.
അത്തരും സരര്ഭത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ അവസഺന഻ക്കഽും. ുപഺള഻സ഻യഽീട ുമല്
വഺയ്ക്പ എടഽക്കഽന്ത് മാലും, ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുകക്ക് സാക്ഷ഻ചാണ് വയ്ക്ക്കഺനഽും മഽറ഻ചാണ്
ത഻ന്ഺനഽും കഴ഻യഽും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ ന഻ലന഻ര്ത്ത഻ ീകഺണ്ട് തീന് പണും ുനടഺന്
ഒരഽ ുലഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽും.
പണത്ത഻ന് ീപീട്ടന്് ആവശയും ുനര഻ടഽന് ീേയ഻ന്റ഻ന്
ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ുലഺണ് ശഽപഺര്ശ ീചയാറഺും പുക്ഷ അയഺീള അഥവഺ അവീള ന഻ങ്ങള്
ീേയ഻ന്റഺയ഻ തീന് ന഻ലന഻ര്ത്തഺും.
രണ്ട്
കഺരയങ്ങള഻ലഺണ്
വയതയഺസീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ുപഺള഻സ഻

ുപഺള഻സ഻ ഇനുലഺണ്
ുലഺണ് ഇന ത഻ര഻ച്ചഇ ഇന അടയ്െണീമ്ഇ ഇന
ന഻യമപരമഺയ ഇന ന഻ബന്ധമനയ഻ലല ഇന :
ുപഺള഻സ഻യഽടമ ുലഺണ് ത഻ര഻ചാണടയ്ക്ക്കണീമന്്
ന഻യമപരമഺയ
ന഻ബധപ്നകള്
ഒന്ഽും
തീന്യ഻ലല.
അവര്ക്ക്
ഇഷ്ടമഽള വുപ്പഺള്
മഽഴഽവനഺുയഺ ഭഺഗ഼കമഺുയഺ ുലഺണ് ത഻ര഻ീക
അടയ്ക്ക്കഺും.
ുലഺണ്
ത഻ര഻ചാണടചാണ഻ീലലക഻ല്,
ഇന്ഷഷവറര് ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ലഭ഻ുക്കണ്ട
ആനഽകാലയങ്ങള഻ല്
ന഻ന്ഽും
ുലഺണ്
കഽട഻ശ്ശ഻കയഽും അത഻ീന്റ പല഻ശയഽും ഈടഺക്കഽും
ീത്കഡ഻റ്റഇ ഇന
പര഻ുശഺധന ഇന
ുവശ മ഻ലല: ഇന്ഷഷവറര് തീന്റ സവന്ത്ും
പണമലല
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
ുലഺണ്
നല്ത്കഽന്ത഻നഺല്
ുപഺള഻സ഻യഽടമ
കടും
എടഽക്കഽണ്ുപഺള് ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് പര഻ുശഺധനയഽീട
ആവശയമ഻ലല. ുലഺണ് തഽക അര്ഹമഺയ
പര഻ധ഻
(സറണ്ടര്
മാലയത്ത഻ീന്റ
90%)
കവ഻യരഽത്
എന്്
മഺന്ദ്തും
ഇന്ഷഷവറര്
ഉറപ്പഺക്കണും.

ുലഺണ്

വഺണ഻ജയ

ുലഺണഽമഺയ഻

വഺണ഻ജ്  ഇനുലഺണ്
വഺണ഻ജയ ുലഺണ് കടും നല്ത്കഽന്
വയക്ത഻യഽും
കടും
വഺങ്ങഽന്
വയക്ത഻യഽും
തമ്മ഻ലഽള വ
ബധപ്ും
സിഷ്ട഻ക്കഽും
അത഻ന്ഷന്ദ്പകഺരും
കടും
വഺങ്ങഽന്
വയക്ത഻
അത്
ത഻ര഻ചാണടയ്ക്ക്കഺന്
ന഻യമപരമഺയ഻
ബഺദ്ധയസ്ഥനഺണ്.

കടും നല്ത്കഽന് വയക്ത഻ വ഻ശദമഺയ഻
കടും വഺങ്ങഽന് വയക്ത഻യഽീട ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.

ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട സുംഗത഻ എന് ന഻ലയ഻ല് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ത഼ര്ചാണയഺയഽും
സമഺയസമയങ്ങള഻ല് ുലഺണ഻ീന്റ വയവസ്ഥകളുും ചട്ടങ്ങളുും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
അവകഺശമഽണ്ട്. ുപഺള഻സ഻ ജഺമയമഺയ഻ നല്ത്ക഻ ുലഺീണടഽക്കഽന്ത഻നഺല്, ുപഺള഻സ഻
ഇന്ഷഷവററഽീട ുപര഻ല് അൂസന് ീചയ്ക്ത് നല്ത്കണും. ുപഺള഻സ഻യഽടമ തഺന് മര഻ക്കഽണ്ുപഺള്
ആനഽകാലയും ൂകപ്പറ്റുന്ത഻ന് ആീരീയക഻ലഽും ുനഺമ഻ന഻യഺയ഻ വചാണ഻ട്ടുണ്ീടക഻ല് ുപഺള഻സ഻
അൂസന് ീചയാറുണ്ുപഺള് റദഺക്കഽകയ഻ലല.
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ുപഺള഻സ഻യഽീട ുമല് ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽള വ തഺത്പരയത്ത഻ീന്റ ആഴും ആനഽസര഻ചാണ് മഺന്ദ്തുമ
ുനഺമ഻ന഻യഽീട അവകഺശീത്ത അത് ബഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഉദഺഹരണം
അര്ജഽന് വഺങ്ങ഻യ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും 2.5 ലക്ഷും രാപയഺണ്
ആീക മരണഺന്ത്ര ീേയ഻മഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽക. അര്ജഽന് ഈ ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ല് 1.5 ലക്ഷും
രാപ ുലഺണ് കഽടഽശ്ശ഻കയഽണ്ട്.
അര്ജഽന് മര഻ക്കഽണ്ുപഺള് അയഺളുീട അവകഺശ഻യ്ക്ക്ക് ബഺക്ക഻ തഽകയഺയ 1 ലക്ഷും രാപ
ലഭ഻ക്കഺന് അര്ഹതയഽണ്ട്.
ഇന്ഷഷവററഽമഺര് ുപഺള഻സ഻ ുലഺണ഻ന് ീപഺതഽുവ പല഻ശ ഈടഺക്കഽും, ഇത് വഺര്ഷ഻കുമഺ
അര്ദ്ധവഺര്ഷ഻കുമഺ ആയ഻ട്ടഺണ് അടയ്ക്ുക്കണ്ടത്. പല഻ശ അടചാണ഻ീലലക഻ല് അത് ുപഺള഻സ഻
ുലഺണ഻ീന്റ ഭഺഗമഺയ഻ മഺറഽകയഽും ുലഺണ് കഽട഻ശ്ശ഻കയ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഽകയഽും ീചയാറുും.
ആയത഻നഺല് സമഺയസമയങ്ങ഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽകയഽും ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല്
ന഻ലന഻ര്ത്തഽകയഽും ീചയാറുകയഺീണക഻ല് സവരാപ഻ക്കഽന് കയഺഷ് മാലയും ുലഺണഽും പല഻ശയഽും
അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് പരയഺപ്തമഺണ്. പുക്ഷ ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സഺയ അവസ്ഥയ഻ലഽും പഽത഻യ
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങീളഺന്ഽും ഇന഻ ലഭ഻ക്കഺനഽമ഻ീലലക഻ല് ുലഺണ഻ീന്റ കഽട഻ശ്ശ഻കയഽും പല഻ശയഽും കാട഻
(ആീക കടും) ുപഺള഻സ഻യഽീട കയഺഷ് മാലയീത്തക്കഺള് വല഻യ തഽകയഺകഽും.
ഇന്ഷഷവറര് ത഼ര്ചാണയഺയഽും അത്തരീമഺരഽ അവസ്ഥ ഉണ്ടഺകഺന് അനഽവദ഻ക്കഽകയ഻ലല. അത്തരും
ഒരഽ അവസ്ഥയ഻ുലക്ക് ന഻ങ്ങഽന്ത഻ന് മഽന്ഷപ് തീന് ഇന്ഷഷവറര്മഺര് ീപഺതഽുവ ുഫഺര്ുേഺഷന്
എന് നടപട഻ സവ഼കര഻ക്കഽും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ുഫഺര്ുേഺഷൽ ീചയാറുന്ത഻നഽമഽണ്പ് തീന്
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുനഺട്ട഼സ് നല്ത്കഽും. ുപഺള഻സ഻ അവസഺന഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും കയഺഷ് മാലയും
ുലഺണ഻ീന്റയഽും പല഻ശയഽീടയഽും കഽട഻ശ്ശ഻കയ഻ുലക്ക് വകയ഻രഽത്തഽകയഽും ീചയാറുും. ബഺക്ക഻ തഽക
എീന്ത്ക഻ലഽും ഉണ്ീടക഻ല് അത് ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് നല്ത്കഽും.
4. ത്പുത ക ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനവ വസ്ഥകളും ഇനഎന്ുഡഺഴ്സ്ഡീമെും
a) ുനഺമ഻ുനഷന്
i. ുനഺമ഻ുനഷന് - തഺന് നീതക഻ലഽും സഺഹചരയത്ത഻ല് മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ നല്ത്കഽന് ഇന്ഷഷവര് തഽക ൂകപ്പറ്റുന്ത഻ന് ൂലഫ് അഷവര്
ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് ആള഻ീന്റ(ആളുകളുീട) ുപര്.
ii. ൂലഫ് അഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഒു്ഺ ഇന അത഻ല് ഇന കാടഽതുലഺ ഇന
ുളുകീള ഇനുനഺമ഻ന഻യഺയ഻ ുനഺമ഻ുനറ്റ് ീചയാറഺും.
iii. ുനഺമ഻ന഻ക്കഺണ്
പണം ഇന
അര്ഹതയഽള്ളവരഽീട ഇന
ീചയാറുന്ത഻നഽമഽള വ അര്ഹത.

ൂകപറ്റു്ത഻നഽം ഇന
ത്ടസ്റ്റ഻യഺയ഻
പണും

അത഻ന് ഇന
ൂകകഺരയും

iv. ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന് സമയുത്തഺ ഇനപ഻്഼ുടഺ ുനഺമ഻ുനഷന് ീചയാറഺും.
v. 1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷന് 39 ന്ദ്പകഺരും തഺന് നീതക഻ലഽും
സഺഹചരയത്ത഻ല് മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ല് ുപഺള഻സ഻ തഽക ൂകപ്പറ്റുന്ത഻ന്
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് സവയും ഒുന്ഺ അത഻ല് കാടഽതുലഺ ആളുകീള ുനഺമ഻ുനറ്റ്
ീചയാറഺും.
ുപഺള഻സ഻യ഻ല് മീറ്റഺരഽ എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ് ഉണ്ടഺക്ക഻ ുനഺമ഻ുനഷന് മഺറ്റും വരഽത്തഺും.
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ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ൂലഫ് അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ുപഺള഻സ഻ പണും
ൂകപ്പറ്റുന് അവകഺശും മഺന്ദ്തുമ ുനഺമ഻ന഻യ്ക്ക്കഽള വു. ുനഺമ഻ന഻യ്െഇ ഇനീെയ഻മ഻ീെ ഇന
മഽഴഽവന് ഇന(ഭഺഗ഻ക) ഇനഅവകഺശമ഻ലല.
ുനഺമ഻ന഻ ൂമനറഺീണക഻ല് ുപഺള഻സ഻യഽടമ ഒരഽ അുപ്പഺയ഻ന്റ഻ീയ ന഻യമ഻ക്കണും.
അുപ്പഺയ഻ന്റ഻യഺയ഻ ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഺന് തന഻ക്ക് സമ്മതമഺീണന്് കഺണ഻ചാണ് അുപ്പഺയ഻ന്റ഻
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ല് ഒപ്പ഻ടണും. ുനമ഻ന഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺകഽണ്ുപഺള്
അുപ്പഺയ഻ന്റ഻യ്ക്ക്ക് ആ പദവ഻ നഷ്ടീപ്പടഽും. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
എുപ്പഺള് ുവണീമക഻ലഽും അുപ്പഺയ഻ന്റ഻ീയ മഺറ്റഺും. അുപ്പഺയ഻ന്റ഻ീയ ന഻യമ഻ചാണ഻ീലലക഻ല്
ുപഺള഻സ഻യഽടമ
മര഻ക്കഽണ്ുപഺള്
ുനഺമ഻ന഻
ൂമനറഺീണക഻ല്,
മരണഺനഽകാലയും
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ന഻യമപരമഺയ അവകഺശ഻യ്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽും.
ഒന്഻ലധ഻കും ുനമ഻ന഻ീയ ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടക഻ല് മരണഺനഽകാലയും അവര്ക്ക് രണ്ടഽുപര്ക്കഽും
തഽലയമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽും അീലലക഻ല് ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്യഺള഻ന് ലഭ഻ക്കഽും. ുനഺമ഻ന഻യ്െഇ ഇന
ഇത്ത ഇന വ഻ഹ഻തം ഇന എ്ഇ ഇന ന഻ര്ുത്രശ഻ച്ച഻ട്ട്യൂട്ട്഻ലല. ുപഺള഻സ഻ തഽടങ്ങ഻യത഻നഽുശഷമഺണ്
ുനഺമ഻ന഻ീയ ീവയ്ക്ക്കഽന്ീതക഻ല് അത് ഇന്ഷഷവറീറ ുരഖഺമാലും അറ഻യ഻ക്കണും.
ച഻ത്തം ഇന1: ഇനുനഺമ഻ുനഷനഽമഺയ഻ ഇനബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനവ വസ്ഥകള്

ീസക്ഷൽ 39-ീല
വയവസ്ഥകൽ
എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ് വഴ഻
ുനഺമ഻ുനഷൽ ീചയാറഺും

എും്ബയാപ഻ ആക്ട഻ീല
ീസക്ഷൻ 6-ന് ുനഺമ഻ുനഷൻ
ബഺധകമലല

ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ുനഺമ഻ന഻ക്ക് ുപഺള഻സ഻
പണും നല്ത്കഽക

ീസക്ഷന് ഇന39ീല ഇന
വ വസ്ഥകൾ

ുനഺമ഻ന഻യഽീടൽ
ുനഺമ഻ന഻കളുീട
മരണും

ുനഺമ഻ുനഷൽ
ുചര്ക്കഽക, മഺറ്റുക
അഥവഺ റദഺക്കഽക

അൂസന്ഷീമന്റ്
ുനഺമ഻ുനഷന് റദഺക്കഽും
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b) അൂസന്ീമെഇ
അൂസന്ഷീമന്റ് എന് പദും ീകഺണ്ട് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് ുരഖമാലും എഴഽത഻ വതഽ
ൂകമഺറ്റും
ീചയാറുന്ത഻ീനയഺണ്.
വതഽവ഻ീന്റ
ഉടമസ്ഥഺവകഺശത്ത഻ല്
അുനകും
അവകഺശങ്ങളുണ്ട്, ഇത് ഒുന് അത഻ല് അധ഻കുമഺ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഺയ഻ ഭഺഗ഻ചാണ് നല്ത്കഽന്ഽ.
ുപഺള഻സ഻ ുലഺണ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് അൂസന് ീചയാറുന്ത്
ഒഴ഻ീകയഽള വ അൂസന്ഷീമന്റ഻ല് ുനഺമ഻ുനഷന് റദഺക്കീപ്പടഽും.
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട അൂസന്ഷീമന്റ് എന്ഺല് ആവകഺശങ്ങളുീട
അവകഺശും, പദവ഻, ുപഺള഻സ഻യഽീട ുമലഽള വ തഺത്പരയും എന്഻വ ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ല്
ന഻ന്ഽും മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുക എന്തഺണ്. അവകഺശങ്ങള്
ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയ അൂസനര് എന്ഽും അര്ക്കഺുണഺ ൂകമഺറ്റും ീചയ്ക്ത്
അവകഺശും ലഭ഻ചാണ വയക്ത഻ീയ അൂസന഻ എന്് പറയഽും.
ച഻ത്തം ഇന2: ഇനഅൂസന്ീമെഇ

അൂസന്ീമെഇ

Insurance
Policy

അൂസനര്: ഇന
അവകഺശങ്ങൾ ഇനൂകമഺറ്റം ഇന
ീചയ്യു് ഇനവ ക്ത഻

അൂസന഻: ഇന
ൂകമഺറ്റം ഇനീചയ്  ഇന
അവകഺശം ഇനലഭ഻ച്ച ഇനവ ക്ത഻)

ഇന്ത്യയ഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷന് 38 ന്ദ്പകഺരമഺണ് അൂസന്ഷീമന്റ്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത്. അൂസന്ഷീമന്റ് നടപ്പ഻ലഺകഽണ്ുപഺള് അൂസന഻യ്ക്ക്ക് തന഻ക്ക് അൂസന്
ീചയ്ക്ത ലഭ഻ചാണ വതഽക്കളുീടയഽും എലലഺ പദവ഻യഽും തഺത്പരയങ്ങളുും ലഭ഻ക്കഽകയഽും
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഺയ഻ മഺറഽകയഽും ീചയാറുും, അൂസന഻യ്ക്ക്ക് അൂസനീറക്കഺളുും മ഻കചാണ
പദവ഻ ഒന്ഽും തീന് ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല എന് വയവസ്ഥുയഺീട
ഈ അവസഺനീത്ത വയവസ്ഥ വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. ച഻ല കഺരണത്തഺല് അഷവര്
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന഻രസ഻ക്കീപ്പട്ട ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഺൽ അൂസന഻യ്ക്ക്ക് അര്ഹതയ഻ലല.
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അൂസന്ഷീമന്റ഻ീല ഇരഽകക്ഷ഻കളുും ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത് ുയഺഗയരഺയ഻ര഻ക്കണും
മഺന്ദ്തമലല ന഻യമപരമഺയ അുയഺഗയത ഒന്ഽും തീന് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കരഽത്.
രണ്ട് വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ അൂസന്ഷീമന്റുകളുണ്ട്.
ച഻ത്തം ഇന3: ഇനഅൂസന്ീമെഇ ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങള്

അൂസന്ീമെഇ ഇന
വ഻ഭഺഗങ്ങൾ
വയവസ്ഥഺപരമഺയ അൂസന്ഷീമന്റ്

സണ്പാര്ണ അൂസന്ഷീമന്റ്

വ വസ്ഥഺപരമഺയ ഇന
അൂസന്ീമെഇ
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽണ്ുപഺള്
അഥവഺ
അൂസന഻
മര഻ക്കഽണ്ുപഺള്
ുപഺള഻സ഻ ൂലഫ് അഷവര്ഡ് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ത഻ര഻ീക നല്ത്കണും

സന്പാര്ണ ഇനഅൂസന്ീമെഇ
സണ്പാര്ണ അൂസന്ഷീമന്റ഻ല് അൂസനര്
ുപഺള഻സ഻യഽീട എലലഺ അവകഺശങ്ങളുും
പദവ഻കളുും
തഺത്പരയങ്ങളുും
പാര്ണമഺയ഻ അൂസന഻യ്ക്ക്ക് ൂകമഺറ്റും
ീചയാറുന്ഽ,
അയത഻നഺല്
ഒരഽ
സഺഹചരയത്ത഻നഽും
അൂസനര്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻
ത഻ര഻ീക
ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
അങ്ങീന
ുപഺള഻സ഻
പാര്ണമഺയഽും
അൂസന഻യഽുടതഺയ഻
മഺറഽും.
അൂസനറഽീട
സമ്മതമ഻ലലഺീത
തീന്
അൂസന഻യ്ക്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻
നത്
ര഼ത഻യ഻ലഽും ൂകകഺരയും ീചയാറഺും.

സണ്പാര്ണ അൂസന്ഷീമന്റ് കാടഽതലഺയഽും കഺണഽന്ത് വഺണ഻ജയവഽമയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
സരര്ഭങ്ങള഻ലഺണ്,
ുപഺള഻സ഻യഽടമ
ീഹിസ഻ുംഗ്
ുലഺണ്
ുപഺലഽള വ
വഺയ്ക്പ
എടഽക്കഽന്ത഻ന് ഈടഺയ഻ട്ട് ുപഺള഻സ഻ നല്ത്കഽും .
സഺധഽതയഽള്ള ഇനഅൂസന്ീമെ഻ീെ ഇനവ വസ്ഥകള്
സഺധഽതയഽള വ അൂസന്ഷീമന്റ഻ന് ആവശയമഺയ വയവസ്ഥകീളപ്പറ്റ഻ ുനഺക്കഺും
i. ആദയമഺയ഻ അൂസന് ീചയാറുന് ുപഺള഻സ഻യഽീട ുമല് അൂസനര്ക്ക് സന്പാര്ണ ഇന
അവകഺശവഽം ഇന പദവ഻യഽം ഇന അഥവഺ ഇന അൂസന് ഇന ീചയ്യു്ത഻നഽള്ള ഇന
തഺ പര ം ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ii. രണ്ടഺമതഺയ഻
അൂസന്ഷീമന്റ഻ന്
മാല മഽള്ള ഇന
ഒരഽ ഇന
ത്പത഻ൈലം
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്, ഇത് ുനഹുമഺ അടഽപ്പുമഺ ആകഺും.
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iii. മാന്ഺമതഺയ഻
അൂസന്ഷീമന്റ്
ന഻യമവ഻രഽത്റമഺയ഻ര഻െരഽ  ഇന എന്ത്
ന഻ര്ബധപ്മഺണ്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ുപഺള഻സ഻ ഒരഽ വ഻ുദശ഻യ്ക്ക്ക് അൂസൽ ീചയാറുന്ത്
വ഻ന഻മയ ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ ചട്ടങ്ങള്ക്ക്ക് വ഻രഽദ്ധമഺണ്.
iv. അൂസന഻യ്ക്ക്ക് മീറ്റഺരഽ അൂസന്ഷീമന്റ് നടത്തഺും പുക്ഷ ുനഺമ഻ുനഷന് ീചയാറഺന്
കഴ഻യ഻ലല കഺരണും അൂസന഻ അലല ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
അൂസന്ഷീമന്റ് ുരഖഺമാലും എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്ക഻ ഒപ്പ഻ട്ടണും ഒരഽ സഺക്ഷ഻ കാട഻ അറ്റസ്റ്റ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും. പദവ഻ ൂകമഺറ്റും ീചയാറഺനഽള വ കഺരണും ഒരഽ എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റഺയ഻
ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ുചര്ക്കണും. ുപഺള഻സ഻യഽടമ അൂസന്ഷീമന്റ഻ീന്റ ുനഺട്ട഼സ് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
നല്ത്ുകണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്. ഇത഻ീനപ്പറ്റ഻ ഇന ഇന്ഷവറര്െഇ ഇന ുരഖഺമാലം ഇന
എഴഽത഻ ഇനതയ്യഺറഺെ഻യ ഇനഅറ഻യ഻പ്പഇ ഇനലഭ഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻ല്, ഇനഅൂസന഻യ്െഇ ഇന
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇന
പദവ഻യ഻ല് ഇന
യഺീതഺരഽ ഇന
അവകഺശവഽം ഇന
ഉണ്ടഺയ഻ര഻െഽ്തലല.
ുനഺട്ട഼സഽും
ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്റ്
എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ഻ന്
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും
അൂസന്ഷീമന്റ് രജ഻സ്റ്റര് ീചയാറുും. അൂസന്ഷീമന്റ് രജ഻സ്റ്റര് ീചയാറുണ്ുപഺള് കമ്പന഻
യഺീതഺരഽ വ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ബഺദ്ധയത എടഽക്കഽകുയഺ
അത഻ീന്റ ന഻യമസഺധഽതീയയഽും
കഺലഺവധ഻ീയയഽും
കഽറ഻ചാണ്
യഺീതഺന്ഽും
പറയഽകയഽും
ീചയാറ഻ലല.
ുനഺട്ട഼സഽും
എന്ഷുഡഺീമന്റുും ഓഫ഼സ഻ല് ലഭ഻ക്കഽന് ത഼യത഻യഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട
ബഽക്ക഻ല് ുരഖീപ്പടഽത്തഽന് അൂസന്ഷീമന്റ് ത഼യത഻. ുനഺട്ട഼സഽും അൂസന്ഷീമന്റുും രണ്ട്
ത഼യത഻കള഻ലഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ീതക഻ല് രണ്ടഺമുത്തത് ലഭ഻ക്കഽന് ത഼യത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽും
രജ഻ുന്ദ്ടഷന് ത഼യത഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഽക.
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യ഻ല് അൂസന഻യ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീക ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
അൂസന് ീചയ്ക്ത് ീകഺടഽക്കഺന് കഴ഻യഽും. അത്തരും അൂസന്ഷീമന്റ഻ല്, രണ്ടഺമീത്ത
വയക്ത഻ ീേയ഻ും ുവഗത്ത഻ല് ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്ത഻ന് പഽത഻യ ുനഺമ഻ുനഷന് അഥവഺ
അൂസന്ഷീമന്റ് ീചയാറുന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും നലലത്. മഺന്ദ്തമലല, വയവസ്ഥപരമഺയ അൂസന്ഷീമന്റ഻ല്
അൂസന഻ മര഻ക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ല് ുപഺള഻സ഻ ൂലഫ് അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ത഻ര഻ീക ലഭ഻ക്കഽും. അതഽുപഺീല അൂസന്ഷീമന്റ് സണ്പാര്ണമഺീണക഻ല് അൂസന഻
മരണീപ്പടഽണ്ുപഺള് ുപഺള഻സ഻യഽീട അവകഺശും അയഺളുീട അവകഺശ഻കള്ക്ക്കഺയ഻ര഻ക്കഽും.
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ച഻ത്തം ഇന4 ഇന: ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻കള് ഇനഅൂസന് ഇനീചയ്യു്ത഻നഽള്ള ഇന
വ വസ്ഥകള്
അൂസന്ഷീമന്റ്
എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ് വഴ഻
ുചര്ക്കണും

വയവസ്ഥഺപരമഺയ
അൂസന്ഷീമന്റ്

ുരഖഺമാലും എഴഽത഻
അറ഻യ഻ക്കണും
ീസക്ഷന് ഇന38-ീല ഇന
വ വസ്ഥകൾ

അൂസന഻യഽീട
അവകഺശങ്ങൽ

ുനഺട്ട഼സ് ലഭ഻ചാണ
ത഼യത഻

ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യതഽും
എഴഽത഻യതഽമഺയ
കിതജ്ഞത

അൂസന഻യ്ക്ക്ക് ൂകമഺറ്റും
ീചയാറുക

ുനഺമ഻ുനഷന് ഇനVs. ഇനഅൂസന്ീമെഇ
അട഻സ്ഥഺന ഇനവ ത ഺസം
എത്ലഺണ് ഇന
ുനഺമ഻ുനഷന് ഇന
അഥവഺ ഇനഅൂസന്ീമെഇ?

ുനഺമ഻ുനഷന്
മരണഺന്ത്ര ീേയ഻ും
ൂകപറ്റുന്ത഻ന്
ഒരഽ
വയക്ത഻ീയ
ന഻യമ഻ക്കഽന്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
ുനഺമ഻ുനഷന്

എുപ്പഺഴഺണ് ഇന
ുനഺമ഻ുനഷന് ഇന
അഥവഺ ഇന
അൂസന്ീമെഇ ഇന
ീചയ്യഺന് ഇനകഴ഻യഽ് ?
ുര്െഺണ് ഇന

അൂസന്ീമെഇ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട പദവ഻
ഒരഽ
വയക്ത഻യ഻ല്
ന഻ന്ഽും
മീറ്റഺരഽ
വയക്ത഻യ഻ുലക്ക്
ൂകമഺറഽന്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
അൂസന്ഷീമന്റ്
ുപഺള഻സ഻
ആരുംഭ഻ചാണത഻നഽുശഷമഺ
ണ് അൂസന്ഷീമന്റ്
ീചയാറുന്ത്

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
സമയുത്തഺ
ുപഺള഻സ഻
ആരുംഭ഻ചാണത഻നഽുശഷ
ുമഺ ുനഺമ഻ുനഷന്
ീചയാറഺും
ഇന്ഷഷവര് ുപഺള഻സ഻യഽീട
ുനഺമ഻ുനഷന് ഇന ൂലഫ്
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അഥവഺ ഇന
അൂസന്ീമെഇ ഇന
ീചയ്യഺന് ഇനകഴ഻യഽ് ?

ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീന്റ
സവന്ത്ും
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
മഺന്ദ്തമഺണ്
ുനഺമ഻ുനഷന്
ീചയാറഺന്
കഴ഻യഽന്ത്.
1938-ീല
എവ഻ീടയഺണ഻  ഇന
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട്
ത്പുയഺഗ഻െഺവഽ് ?
ബഺധകമഺയത഻ന്
മഺന്ദ്തമഺണ്
ഇത്
ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഺവഽന്
ത്.
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്െഇ ഇന
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ുപഺള഻സ഻യഽീടുമലഽള്ള ഇന
ുമല്
ന഻യത്ത്ലണം ഇന
ന഻ലന഻ര്ത്തഺന് ഇന പാര്ണന഻യന്ദ്ന്ത്ണും
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും
കഴ഻യഽുമഺ?
ുനഺമ഻ന഻യ്ക്ക്ക്
അനയഺയും
നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ
അവകഺശമ഻ലല.
സഺക്ഷ഻കകളുീട ഇന
ുവശ മഽുണ്ടഺ?
അവര്െഇ ഇന
എീത്ലങ്ക഻ലഽം ഇന
അവകഺശം ഇനലഭ഻െഽുമഺ?

സഺക്ഷ഻കകളുീട
ആവശയമ഻ലല.
ുനഺമ഻ന഻യ്ക്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ുമല്
യഺീതഺരഽ
അധ഻കഺരവഽമ഻ലല.

ഇ  ഇന
അസഺധഽവഺെഺന് ഇന ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ല്
കഴ഻യഽുമഺ?
എുപ്പഺള്
ുവണീമക഻ലഽും
ുനഺമ഻ുനഷന്
അസഺധഽവഺക്കഺും
അഥവഺ റദഺക്കഺും.
ുനഺമ഻ന഻
ൂമനറഺീണങ്ക഻ല്
ൂമനറഺീണക഻ല്
ആുപ്പഺയ഻ന്റ഻ീയ
ന഻യമ഻ക്കണും.
ുനഺമ഻ന഻ ഇന അഥവഺ ഇന അൂസന഻ ഇന ുനഺമ഻ന഻
മരണീപ്പടഽകയഺീണ
മരണീപ്പട്ട്യൂട്ട്ഺല് ഇന
എത്ലഺണ് ഇന ക഻ല്
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ഉടമയ്ക്ക്കഺണ്
അൂസന്ഷീമന്റ്
ീചയാറഺന് കഴ഻യഽന്ത്
ൂലഫ്
അഷവര്
ീചയ്ക്ത
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
അഥവഺ
അൂസന഻യ്ക്ക്ക്
ഇത് ുലഺകീമണ്പഺടഽും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺും,
വതഽ
ൂകമഺറ്റും
ീചയാറുന്ത഻ന്
ഒുര
രഺജയീത്തയഽും ന഻യമും
അനഽസര഻ചാണ്.
ുപഺള഻സ഻
വ഼ണ്ടഽും
അൂസന്
ീചയ്ക്ത്
ലഭ഻ക്കഽന്തഽവീര
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
എലലഺ അവകഺശങ്ങളുും
പദവ഻കളുും
തഺത്പരയങ്ങളുും
നഷ്ടീപ്പടഽും, അനയഺയും
നല്ത്കഺനഽള വ
അവകഺശും
അൂസന഻യ്ക്ക്കഺണ്.
സഺക്ഷ഻ ന഻ര്ബധപ്മഺണ്.
അൂസന഻യ്ക്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻യഽീട ുമല്
പാര്ണ
അധ഻കഺരും
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും,
അനയഺയും നല്ത്കഺനഽള വ
അവകഺശും
അൂസന഻യ്ക്ക്കഺണ്.
ഒര഻ക്കല്
അൂസന്
ീചയ്ക്തഺല്
അത്
റദഺക്കഺന്
കഴ഻യ഻ലല,
പുക്ഷ
വ഼ണ്ടഽും
അൂസന്
ീചയാറഺന്
കഴ഻യഽും.
ുനഺമ഻ന഻
ൂമനറഺീണക഻ല്
രക്ഷഺകര്ത്തഺവ഻ീന
ന഻യമ഻ക്കണും.
വയവസ്ഥഺപരമഺയ
അൂസന്ഷീമന്റ഻ല്,
അൂസന഻

സംഭവ഻െഽക?

അവകഺശങ്ങള്
ത഻ര഻ീക
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
അഥവഺ അയഺളുീട
ന഻യമപരമഺയ
അവകഺശ഻കള്ക്ക്ക്
ലഭ഻ക്കഽും.

ൂലത് ഇന
അഷവര് ഇന
ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻ ഇന മരണീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത഻നഽുശഷം ഇന
പുക്ഷ ഇന
ീഡത്തഇ ഇന
ീെയ഻ം ഇന
ലഭ഻െഽ്ത഻നഽമഽന്പ് ഇന
 ഇന
ുനഺമ഻ന഻ ഇന അഥവഺ ഇന അൂസന഻ ഇന
മരണീപ്പട്ട്യൂട്ട്ഺല് ഇന
എത്ലഺണ് ഇന
സംഭവ഻െഽക?

ീഡത്ത്
ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ല്
ീചയാറുന്ത഻നഽമഽന്ഷപ്
ുനഺമ഻ന഻
മരണീപ്പടഽകയഺീണ
ക഻ല്
ീഡത്ത്
ീേയ഻ും
ൂലഫ്
അഷവര്
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ന഻യമപരമഺയ
അവകഺശ഻കള്ക്ക്കഺ
ണ് ലഭ഻ക്കഽക

ീത്കഡ഻റ്ററഽമഺര്െഇ ഇന
അറ്റഺച്ചഇ ഇനീചയ്യുമഺ?

ുപഺള഻സ഻ ഇന ുനഺമ഻ുനഷനഽള വ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻
ീന്ദ്കഡ഻റ്ററഽമഺര്ക്ക്
അറ്റഺചാണ് ീചയാറഺും.

മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
അൂസന്ഷീമന്റ഻ീല
വയവസ്ഥകള് ന്ദ്പകഺരും
ുപഺള഻സ഻
ൂലഫ്
അഷവര്
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ത഻ര഻ീക
ലഭ഻ക്കഽും. സണ്പാര്ണ
അൂസന്ഷീമന്റ഻ല്
അൂസന഻
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
അയഺളുീട
ന഻യമപരമഺയ
അവകഺശ഻കള്ക്ക്കഺണ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട ുമല്
അവകഺശും.
ീഡത്ത്
ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ല്
ീചയാറുന്ത഻നഽമഽന്ഷപ്
അൂസന഻
മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻
ല് ീഡത്ത് ീേയ഻ും
അൂസന഻യഽീട
ന഻യമപരമഺയ
അവകഺശ഻കള്ക്ക്കഺണ്
ലഭ഻ക്കഽക,
അൂസനറഺയ ൂലഫ്
അഷവര്
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അലല.
ീന്ദ്കഡ഻റ്ററഽമഺീര
കബള഻പ്പ഻ക്കഺനഺണ്
അൂസന്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്
കഺണ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ല്
ുപഺള഻സ഻
ീന്ദ്കഡ഻റ്ററഽമഺര്ക്ക്
അറ്റഺചാണ്
ീചയാറഺന്
കഴ഻യ഻ലല.

c) ഡ ാപ്ല഻ുെറ്റഇ ഇനുപഺള഻സ഻
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് ഒരഽ വഺദ്ധരദഺനത്ത഻ീന്റ ീതള഻വ് മഺന്ദ്തമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ുകടഽപറ്റുകുയഺ ീചയ്ക്തഺൽ അത് ഒരഽ
തരത്ത഻ലഽും കമ്പന഻യഽമഺയഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന ബഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ്
നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ല് ീപഺതഽുവ പഺല഻ുക്കണ്ട നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻കള്ക്ക്കഽണ്ട്.
ുഡഺക്കഽീമന്റ് നഷ്ടീപ്പട്ടത഻ല് എീന്ത്ക഻ലഽും കിന്ദ്ത഻മും നടത്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്് ഓഫ഼സ്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും
ുപഺള഻സ഻
നഷ്ടീപ്പട്ടുീവന്്
ീതള഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
തിപ്ത഻കരമഺയ ീതള഻വ് ഹഺജരഺക്കണും അലലഺീത ുതഺന്ഽന് ര഼ത഻യ഻ല് ൂകകഺരയും
ീചയാറഺന് കഴ഻യ഻ലല. ീപഺതഽുവ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്ത് ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻
ജഺമയുത്തഺീടുയഺ അലലഺീതുയഺ നഷ്ടപര഻ഹഺര ുബഺണ്ട് നല്ത്കഽണ്ുപഺഴഺണ്.
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ുപയ്ക്ീമന്റ് ഉടീന നല്ത്ുകണ്ടതഽും തഽക വളീര കാടഽതലഽമഺീണക഻ല് വളീര ന്ദ്പചഺരമഽള വ
ഒരഽ ുദശ഼യ പന്ദ്തത്ത഻ല് നഷ്ടും റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ പരസയും നല്ത്കഺന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ആവശയീപ്പുട്ടക്കഽും. മീറ്റവ഻ീട ന഻ന്ഽും എത഻ര്പ്പുകീളഺന്ഽും
ഉണ്ടഺയ഻ീലലക഻ല് ഒരഽ ഡയാല഻ുക്കറ്റ് ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുും.
d) മഺറ്റങ്ങള് ഇനവരഽത്തഽക
ുപഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥകള഻ലഽും ചട്ടങ്ങള഻ലഽും മഺറ്റങ്ങള് ുവണീമന്് ച഻ലുപ്പഺള്
ുപഺള഻സ഻യഽടമ ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും. ഇന്ഷഷവററഽീടയഽും അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും
സമ്മതുത്തഺടഽകാട഻ അത്തരും മഺറ്റങ്ങള് വരഽത്തഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽണ്ട്. ീപഺതഽുവ
ുപഺള഻സ഻യഽീട ആദയീത്ത ഒരഽ വര്ഷും മഺറ്റങ്ങള് വരഽത്തഽന്ത഻ന് അനഽവദ഻ുചാണക്ക഻ലല,
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന് മഽറ അഥവഺ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കര്ശനമഺയ സവഭഺവമഽള വ
മഺറ്റങ്ങള് ഒഴ഻ീക
 ുപര്ൽ ുമല്ത്വ഻ലഺസും മഺറ്റുന്ത഻ന്;
 ഉയര്ന് അഥവഺ കഽറഞ്ഞ ന്ദ്പഺയമഺീണന്് കണ്ടത്ത഻യതഽമാലും വയസിന് വ഼ണ്ടഽും
ുചര്ക്കഽക
 ഇരട്ട അപകട ആനഽകാലയും അഥവഺ സ്ഥ഻ര ൂവകലയ ആനഽകാലയും
അനഽവദ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ അുപക്ഷ.
പ഻ന്഼ടഽള വ വര്ഷങ്ങള഻ല് മഺറ്റങ്ങള് വരഽത്തഺും. ച഻ല മഺറ്റങ്ങള് ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ഻ലാീടയഽും അഥവഺ ന്ദ്പുതയകും ുപപ്പറ഻ല് ുചര്ക്കഽും. മറ്റ് മഺറ്റങ്ങള്
വരഽത്തഽന്ത഻ന്,
ുപഺള഻സ഻യഽീട
വയവസ്ഥകള഻ല്
വത഻ന഻ഷ്ഠമഺയ
മഺറ്റങ്ങൽ
ആവശയമഺയ഻ വരഽന്഻ടത്ത്, ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻കള് റദഺക്ക഻ പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻കള്
ഇഷയാ ീചയാറുും.
അനഽവദ഻ക്കഽന് ച഻ല ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട തരത്ത഻ലഽള വ മഺറ്റങ്ങളഺണ്
i. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ച഻ല വ഻ഭഺഗങ്ങള് അഥവഺ ചട്ടങ്ങള് മഺറ്റുക (ഇവ഻ീട റ഻ക്
കാടഽകയ഻ലല)
ii. ഇന്ഷഷവര് തഽക കഽറയ്ക്ക്കഽക
iii. ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന് മഽറയ്ക്ക്ക് മഺറ്റും വരഽത്തഽക
iv. ുപഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ചാണ ത഼യത഻യ്ക്ക്ക് മഺറ്റും വരഽത്തഽക
v. ുപഺള഻സ഻ രണ്ുടഺ അത഻ല് കാടഽതുലഺ ആയ഻ വ഻ഭജ഻ക്കഽക
vi. അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് ുേഺസഽകള് ന഼ക്കും ീചയാറുക
vii. ലഺഭമ഻ലലഺത്ത ലഺന഻ല് ന഻ന്ഽും ലഺഭുത്തഺടഽകാട഻യ ലഺന഻ുലക്ക് മഺറഽക
viii.
ുപര഻ല് ത഻രഽത്തല് വരഽത്തഽക
ix. ീേയ഻ും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ഇരട്ട അപകട ആനഽകാലയും നല്ത്കഽന്ത഻നഽമഽള വ
ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റ് ഓപ്ഷനഽും.
ഇത്തരും മഺറ്റങ്ങള് ീപഺതഽുവ റ഻ക് വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയ഻ലല. ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ുവീറയഽും
മഺറ്റങ്ങള് വരഽത്തഺനഽണ്ട് പുക്ഷ അത് അനഽവദന഼യമലല. ഈ മഺറ്റങ്ങള് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള്
കഽറയഽന്ത഻ന് കഺരണമഺകഽും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺലഺവധ഻
ന഼ട്ടുക; ലഺഭുത്തഺടഽകാട഻യ ലഺന഻ല് ന഻ന്ഽും ലഺഭമ഻ലലഺത്ത ലഺന഻ുലക്ക് മഺറഽക; ഒരഽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും മീറ്റഺന്഻ുലക്ക് മഺറഽക, ഇവ഻ീട റ഻ക്
വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽും; ഇന്ഷഷവര് തഽക കാട്ടുക.
ീപഺതഽുവ
എലലഺയ഻ടത്തഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻കൽക്ക്
അവരഽീട
ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്റുകളുീട വഺക്കഽകള് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ അനഽവഺദമഽണ്ട്, പുക്ഷ ഇത്
ീറഗഽുലറ്ററഽീട അനഽവഺദത്ത഻നഺയ഻ സമര്പ്പ഻ക്കണും.
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ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
നത് സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ് ുപഺള഻സ഻യഽടമ അുപ്പഺയ഻ന്റ഻ീയ അുപ്പഺയ഻ന്റ് ീചയാറുന്ത്?
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ ൂമനറഺീണക഻ല്
ുനഺമ഻ന഻ ൂമനറഺീണക഻ല്
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട മഺനസ഻കന഻ല ശര഻യീലലക഻ല്
ുപഺള഻സ഻യഽടമ അവ഻വഺഹ഻തനഺീണക഻ല്

സംത്ഗഹം


‚ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻‛ ഇന വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയ്ക്ുക്കണ്ട ത഼യത഻ കഴ഻ഞ്ഞഺലഽും കഽറചാണ് അധ഻ക സമയും ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺന്
ലഭ഻ക്കഽും.



ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺത്തത് മാലും ലഺപ്സഺയുതഺ കണ്ടഽീകട്ടഺത഻ര഻ക്കഺനഽള വ വയവസ്ഥ
ന്ദ്പകഺരും തഽടരഽന്ുതഺ ആയ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് പഽനരഽദ്ധഺരണും.



രണ്ട്
കഺരയങ്ങള഻ലഺണ്
ുപഺള഻സ഻
ുലഺണ്
വഺണ഻ജയ
ുലഺണഽമഺയ഻
വയതയഺസീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്. ഒന്ഺമത്തത്, ുലഺണ് ത഻ര഻ചാണ് അടയ്ക്ക്കണീമന്് ന഻യമപരമഺയ
ന഻ബധപ്നയ഻ലല, രണ്ടഺമത്തത്, ഇന്ഷഷവറര് തീന്റ സവന്ത്ും പണമലല ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
ുലഺണ് നല്കഽന്ത഻നഺല് ുപഺള഻സ഻യഽടമ കടും എടഽക്കഽണ്ുപഺള് ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് പര഻ുശഺധനയഽീട
ആവശയമ഻ലല.



ുനഺമ഻ുനഷന് എന്ഺല് തഺന് നീതക഻ലഽും സഺഹചരയത്ത഻ല് മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ നല്ത്കഽന് ഇന്ഷഷവര് തഽക ൂകപ്പറ്റുന്ത഻ന് ൂലഫ് അഷവര് ീചയാറുന്
വയക്ത഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് ആള഻ീന്റ(ആളുകളുീട) ുപര്.



ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട അൂസന്ഷീമന്റ് എന്ഺല് ആവകഺശങ്ങളുീട
അവകഺശും, പദവ഻, ുപഺള഻സ഻യഽീട ുമലഽള വ തഺത്പരയും എന്഻വ ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ല്
ന഻ന്ഽും മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുക എന്തഺണ്.



ഇന്ഷഷവററഽീടയഽും അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും സമ്മതുത്തഺടഽകാട഻ അത്തരും
മഺറ്റങ്ങള് വരഽത്തഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽണ്ട്. ച഻ല ലള഻തമഺയവയ്ക്ക്ക് ഒഴ഻ീക
ീപഺതഽുവ ുപഺള഻സ഻യഽീട ആദയീത്ത ഒരഽ വര്ഷും മഺറ്റങ്ങള് വരഽത്തഽന്ത഻ന്
അനഽവദ഻ുചാണക്ക഻ലല.

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻
ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സഺകഽക
ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽക
സറണ്ടര് മാലയും
ുനഺമ഻ുനഷന്
അൂസന്ഷീമന്റ്
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ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുനഺമ഻ന഻ ൂമനറഺയ഻ര഻ക്കഽന്
അുപ്പഺയ഻ന്റ് ീചയാറുന്ത്

സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ്

ുപഺള഻സ഻യഽടമ

അുപ്പഺയ഻ന്റ഻ീയ

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
ുനഺമ഻ുനഷനഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ീതറ്റ്?
I. വഺയ്ക്പയ്ക്ക്ക്

പകരമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് അൂസന് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ീടക഻ല്
ുപഺള഻സ഻യഽീട ുനഺമ഻ുനഷന് റദഺക്കീപ്പടഽകയ഻ലല.
II. ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന് സമയുത്തഺ പ഻ന്഼ുടഺ ുനഺമ഻ുനഷന് ീചയാറഺും.
III. ുപഺള഻സ഻യ഻ല് എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ് വഴ഻ ുനഺമ഻ുനഷന് മഺറ്റും വരഽത്തഺും.
IV. ീേയ഻മ഻ീന്റ ുമല് പാര്ണഺവകഺശും ുനഺമ഻ന഻യ്ക്ക്കഺണ്.
ുചഺദ ം ഇന2
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ഗഺരന്റ഻ ീചയ്ക്ത സറണ്ടര് മാലയും ുനടണീമക഻ല്, ന഻യമന്ദ്പകഺരും എന്ദ്തനഺള്
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കണും?
I. കഽറഞ്ഞത് 2 വര്ഷീമക഻ലഽും തഽടര്ചാണയഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടയ്ക്ക്കണും
II. കഽറഞ്ഞത് 3 വര്ഷീമക഻ലഽും തഽടര്ചാണയഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടയ്ക്ക്കണും
III. കഽറഞ്ഞത് 4 വര്ഷീമക഻ലഽും തഽടര്ചാണയഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടയ്ക്ക്കണും
IV. കഽറഞ്ഞത് 5 വര്ഷീമക഻ലഽും തഽടര്ചാണയഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടയ്ക്ക്കണും
ുചഺദ ം ഇന3
എുപ്പഺഴഺണ് ുപഺള഻സ഻ീയ ലഺപ്സഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്ത്?
I. തവണ അടയ്ക്ുക്കണ്ട ത഼യത഻ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടചാണ഻ീലലക഻ല്
II. തവണ അടയ്ക്ുക്കണ്ട ത഼യത഻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുും ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടചാണ഻ീലലക഻ല്
III. ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുും ന്ദ്പ഼മ഻യും അടചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ല്
IV. ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയാറുകയഺീണക഻ല്
ുചഺദ ം ഇന4
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻ ീപഺതഽുവ 1 മഺസമഺണ്
II. ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻ ീപഺതഽുവ 30 ദ഻വസങ്ങളഺണ്
III. ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻ ീപഺതഽുവ 1 മഺസും അഥവഺ 30 ദ഻വസങ്ങളഺണ്
IV. ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻ ീപഺതഽുവ 1 മഺസും അഥവഺ 31 ദ഻വസങ്ങളഺണ്
ുചഺദ ം ഇന5
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ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻യ഻ല് ുപഺള഻സ഻യഽടമ മരണീപ്പടഽകയഽും
ീചയാറുകയഺീണക഻ല് എന്ത്ഺണ് സുംഭവ഻ക്കഽക?
I. ന്ദ്പ഼മ഻യും

അടയ്ക്ക്കഺത഻രഽന്ത഻നഺല് ഇന്ഷഷവറര് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സഺധഽതയ഻ലല എന്്
കണക്കഺക്കഽകയഽും ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
II. അവസഺനത്ത അടയ്ക്ക്കഺത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും ഒഴ഻വഺക്ക഻ ഇന്ഷഷവറര് ീേയ഻ും നല്ത്കഽും.
III. മരണഺനഽകാലയത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും അടയ്ക്ക്കഺത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും കഽറചാണ് ബഺക്ക഻ തഽക ഇന്ഷഷവറര്
ീേയ഻മഺയ഻ നല്ത്കഽും
IV. മരണഺനഽകാലയത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും അടയ്ക്ക്കഺത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും അത഻ന് ബഺക് ുസവ഻ുംദ്ധരസ്
പല഻ശീയക്കഺള് 2% കാടഽതല് പല഻ശ ഈടഺക്ക഻ ബഺക്ക഻ തഽക ഇന്ഷഷവറര് ീേയ഻മഺയ഻
നല്ത്കഽും.
ുചഺദ ം ഇന6
ലഺപ്സഺയ ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ നറ്റവഽും ന്ദ്പഺധഺനയും
കല്ത്പ഻ക്കഽന്ത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത഻നഺണ്? നറ്റവഽും അനഽുയഺജയമഺയ ഓപ്ഷൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക.
I. പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന് സമയീത്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽടരഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത഻ന് തിപ്ത഻കരമഺയ
ീതള഻വ് ുപഺള഻സ഻
II. പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട റ഻ക് വര്ദ്ധ഻ക്കഽും.
III. അടയ്ക്ക്കഺത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് പല഻ശ സഹ഻തും അടയ്ക്കണും
IV. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സമയത്ത഻നഽള വ഻ല് പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ അുപക്ഷ സമര്പ്പ഻ക്കണും
ുചഺദ ം ഇന7
1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല -------------ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ുനഺമ഻ുനഷന്
അനഽവദ഻ക്കഽന്ത്.
I. ീസക്ഷന് 10
II. ീസക്ഷന് 38
III. ീസക്ഷന് 39
IV. ീസക്ഷന് 45
ുചഺദ ം ഇന8
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഈട഻ണ്ുമല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും എടഽക്കഽന് വഺയ്ക്പയഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ീതറ്റ്?
I. ുപഺള഻സ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട ുപര഻ല് അൂസന് ീചയാറണും
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട ുപര഻ല് ുപഺള഻സ഻ അൂസന് ീചയാറുന്ത് മാലും ുനഺമ഻ുനഷന്
റദഺക്കീപ്പടഽും
III. ുപഺള഻സ഻യ഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവററഽീട തഺത്പരയത്ത഻ീന്റ ആഴും ആനഽസര഻ചാണ് മഺന്ദ്തുമ
ുനഺമ഻ന഻യഽീട അവകഺശീത്ത അത് ബഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
IV. സറണ്ടര് മാലയത്ത഻ീന്റ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനും മഺന്ദ്തുമ ുപഺള഻സ഻ വഺയ്ക്പയഺയ഻
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു
ുചഺദ ം ഇന9
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട അൂസന്ഷീമന്റുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ീതറ്റ്?
I. സണ്പാര്ണ അൂസന്ഷീമന്റ഻ല് അൂസന഻ മരണീപ്പടഽണ്ുപഺള് ുപഺള഻സ഻യഽീട അവകഺശും
അയഺളുീട അവകഺശ഻കള്ക്ക്കഺയ഻ര഻ക്കഽും.
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II. ൂലഫ്

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട അൂസന്ഷീമന്റ് എന്ഺല് ആവകഺശങ്ങളുീട
അവകഺശും, പദവ഻, ുപഺള഻സ഻യഽീട ുമലഽള വ തഺത്പരയും എന്഻വ ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ല്
ന഻ന്ഽും മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുക എന്തഺണ്.
III. ുപഺള഻സ഻യഽടമ അൂസന്ഷീമന്റ഻ീന്റ ുനഺട്ട഼സ് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് നല്ത്ുകണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്
IV. സണ്പാര്ണ അൂസന്ഷീമന്റ഻ല്
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽണ്ുപഺള് അഥവഺ
അൂസന഻ മര഻ക്കഽണ്ുപഺള് ുപഺള഻സ഻ ൂലഫ് അഷവര്ഡ് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ത഻ര഻ീക
നല്ത്കണും
ുചഺദ ം ഇന10
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് മഺറ്റും വരഽത്തഺനഺണ് അനഽവദ഻ക്കഽന്ത്?
I. ുപഺള഻സ഻ ഒുന്ഺ അത഻ലധ഻കുമഺ ആയ഻ വ഻ഭജ഻ക്കഺന്
II. ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺലഺവധ഻ ന഼ട്ടഺന്
III. ലഺഭത്ത഻ല്
പീകടഽക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
ന഻ന്ഽും
ലഺഭത്ത഻ല്
പീകടഽക്കഺത്ത
ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ മഺറ്റുക
IV. ഇന്ഷഷവര് തഽക വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽക
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ീേയ഻മ഻ീന്റ ുമല് ുനഺമ഻ന഻യ്ക്ക്ക് പാര്ണ (ഭഺഗ഻ക) അവകഺശമ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ഗഺരന്റ഻ ീചയ്ക്ത സറണ്ടര് മാലയും ുനടണീമക഻ല്, ന഻യമന്ദ്പകഺരും കഽറഞ്ഞത് 3
വര്ഷീമക഻ലഽും തഽടര്ചാണയഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടയ്ക്ക്കണും.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുും
കണക്കഺക്കഽക

ന്ദ്പ഼മ഻യും

അടചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ല്,

ുപഺള഻സ഻ീയ

ലഺപ്സഺയ഻

ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻ ീപഺതഽുവ 1 മഺസും അഥവഺ 31 ദ഻വസങ്ങളഺണ്
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും ുന്ദ്ഗസ് കഺലഺവധ഻യ഻ല് ുപഺള഻സ഻യഽടമ മരണീപ്പടഽകയഽും
ീചയാറുകയഺീണക഻ല് ഇന്ഷഷവറര് മരണഺനഽകാലയത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും അടയ്ക്ക്കഺത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും കഽറചാണ്
ബഺക്ക഻ തഽക ീേയ഻മഺയ഻ നല്ത്കഽും.
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ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ലഺപ്സഺയ ുപഺള഻സ഻ പഽനരഽദ്ധര഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ നറ്റവഽും ന്ദ്പഺധഺനയും
കല്ത്പ഻ക്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽടരഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ
തഺത്പരയും ീതള഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന് തിപ്ത഻കരമഺയ ീതള഻വ് നല്ത്കഽന്ത഻നഺണ്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷൽ 39 ന്ദ്പകഺരും തഺന് നീതക഻ലഽും സഺഹചരയത്ത഻ല്
മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ല് ുപഺള഻സ഻ തഽക ൂകപ്പറ്റുന്ത഻ന് ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് സവയും ഒുന്ഺ
അത഻ല് കാടഽതുലഺ ആളുകീള ുനഺമ഻ുനറ്റ് ീചയാറഺും.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഈട഻ണ്ുമല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും വഺയ്ക്പ എടഽക്കഽണ്ുപഺള്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട ുപര഻ല് ുപഺള഻സ഻ അൂസന് ീചയാറുന്ത് മാലും ുനഺമ഻ുനഷന്
റദഺക്കീപ്പടഽകയ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
സണ്പാര്ണ അൂസന്ഷീമന്റ഻ല് അൂസനര് ുപഺള഻സ഻യഽീട എലലഺ അവകഺശങ്ങളുും
പദവ഻കളുും തഺത്പരയങ്ങളുും പാര്ണമഺയ഻ അൂസന഻യ്ക്ക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ഽ, അയത഻നഺല്
ഒരഽ സഺഹചരയത്ത഻നഽും അൂസനര്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീക ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല. അങ്ങീന ുപഺള഻സ഻
പാര്ണമഺയഽും അൂസന഻യഽുടതഺയ഻ മഺറഽും.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ുപഺള഻സ഻ ഒുന്ഺ അത഻ലധ഻കുമഺ ആയ഻ വ഻ഭജ഻ക്കഺന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ അനഽവദ഻ക്കഽും.
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15

പഺഠം ഇന

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ്
ുമഽഖം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഺന് തഺത്പരയമഽള വ ഉപുഭഺക്തഺക്കള഻ല് ന഻ന്ഽും ഒര഻ക്കല് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺും പാര഻പ്പ഻ചാണ് വഺങ്ങഽന്ുതഺീട ഒരഽ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റ഻ീന്റ ുജഺല഻
അവസഺന഻ക്കഽന്഻ലല. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ുപഺള഻സ഻ നല്ത്കണും.
എലലഺ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽകള്ക്ക്കഽും
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ സവ഼കര഻ക്കഽന്ക഻ല് തീന് നത് വയവസ്ഥയ഻ല് എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന് ഒരഽ കടമ്പയ഻ലാീട കടന്ഽ ുപഺുകണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്. ഈ പഺഠത്ത഻ല് നമഽക്ക്
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യീയയഽും അത഻ീന്റ ഘടകങ്ങീളയഽും കഽറ഻ചാണ് പഠ഻ക്കഺും.
പഠനുമഖലകൾ ഇന
A. അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് – അട഻സ്ഥഺന സ഻ദ്ധഺന്ത്ങ്ങള്
B. ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
C. ഇനീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
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A. അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇന– ഇനഅട഻സ്ഥഺന ഇനസ഻ത്റഺത്ലങ്ങള്
1. അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ഻ീെ ഇനത്പുയഺജ്നം
നമഽക്ക് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ ന്ദ്പുയഺജനും എന്ത്ഺീണന്് ുനഺക്കഺും.
i. ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് വ഻രഽദ്ധമഺയ഻യഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് തടയഽക
ii. റ഻കഽകീള വ഻ഭജ഻ക്കഽകയഽും റ഻കഽകള്ക്ക്ക഻ീടയ഻ലഽള വ സമതവും ന഻ലന഻ര്ത്തഽക
ന഻ര്വചനം
റ഻ക഻ീന്റ
ത഼ന്ദ്വത
അനഽസര഻ചാണ്
ഓുരഺ
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നല്ത്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്ഽും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻ീയയഺണ് റ഻കഽകള് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് എന് പദും പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്.
വന് നഺശമഽണ്ടഺകഽീമന്് അറ഻യഺവഽന് അഥവഺ സുംശയമഽള വ ച഻ല ആളുകള് ലഺഭും
ീകഺയാറുന്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽും ആളുകളുീട ഇത്തരും ന്ദ്പവിത്ത഻ീയയഺണ്
വ഻രഽദ്ധമഺയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് എന്് പറയഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
ആര്ക്കഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത് എന് കഺരയത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറര് സാക്ഷ഻ചാണ്
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത഻ീലലക഻ല്, ഹിദയത്ത഻ന് അസഽഖും, കഺന്ഷസര് ുപഺീല ഒരഽപഺട് കഺലും
ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയ഻ലലഺത്ത മഺരകമഺയ ുരഺഗമഽള വവര് ുപഺലഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എടഽക്കഽും.
ഇന്ഷഷവറര് സാക്ഷ്മമഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത഻ീലലക഻ല്
ഈ
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല്
വ഻രഽദ്ധമഺയ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് നടക്കഽകയഽും നഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
2. ഇനറ഻സ്ഡകഽകൾെഇ ഇനമത്റ യഽള്ള ഇനസമതവം
നമഽക്ക് റ഻കഽകള്ക്ക്ക് മദ്ധയയഽള വ സമതവീത്തപ്പറ്റ഻ ുനഺക്കഺും. ‚സമതവും‛ ഇന എന് പദും ീകഺണ്ട്
ഉുദശ഻ക്കഽന്ത് ഒുര ത഼ന്ദ്വതയ഻ലഽള വ റ഻കഽകീള അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഽന് ആളുകീള ഒുര
ന്ദ്പ഼മ഻യും വ഻ഭഺഗത്ത഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഽും. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര്മഺര് ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽന്ത്
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് മരണന഻രക്ക് പട്ട഻ക ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
ന഻ലവഺരമഽള വ ജ഼വ഻തങ്ങള് അഥവഺ ശരഺശര഻ റ഻കഽകളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളഺണ് ഈ
പട്ട഻കയ഻ലഽള വത്. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് അുനകും
വയക്ത഻കളഺണ് ഇത഻ലഽള്ക്ീപ്പടഽന്ത്.
a) റ഻സ്ഡക ഇനവ഻ഭജ്നം
റ഻ക഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വത അനഽസര഻ചാണ് ആളുകളുീട ജ഼വ഻തങ്ങീള വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻
അണ്ടര്ൂററര് തരും ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് റ഻സ്ഡക ഇന വ഻ഭജ്നം. അത്തരും 4
റ഻ക് വ഻ഭഺഗങ്ങളുണ്ട്.
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ച഻ത്തം ഇന1: ഇനറ഻സ്ഡക ഇനവ഻ഭജ്നം

റ഻സ്ഡക ഇനവ഻ഭജ്നം
ക്ഷയ഻ച്ച ഇനജ്഼വ഻തങ്ങൾ

ന഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത ഇനജ്഼വ഻തങ്ങൾ
ത഻രീുടഽെീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനറ഻സ്ഡക

ന഻ലവഺരമഽള്ള ഇനജ്഼വ഻തങ്ങൾ

i. ന഻ലവഺരമഽള്ള ഇനജ്഼വ഻തങ്ങള്
മരണന഻രക്ക് പട്ട഻കയ഻ീല ന഻ലവഺരമഽള വ ജ഼വ഻തങ്ങീള ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത
മരണന഻രക്ക഻ന് സമഺനമഺയത്.
ii. ത഻രീുടഽെീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനറ഻സ്ഡക
ന഻ലവഺരമഽള വ
ഇവയ്ക്ക്ക്.

മരണന഻രക്ക഻ീനക്കഺൽ

വളീര

കഽറഞ്ഞ

ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത

മരണന഻രക്കഺണ്

iii. ന഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത ഇനജ്഼വ഻തങ്ങള്
ശരഺശര഻ അഥവഺ ന഻ലവഺരമഽള വ മരണന഻രക്ക഻ീനക്കഺള് വളീര ഉയര്ന് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത
മരണന഻രക്കഺണ് ഇവയ്ക്ക്ക്, പുക്ഷ ഇത് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് കഴ഻യഽും. ഉയര്ന് ന്ദ്പ഼മ഻യും
ന഻രക്ക഻ല് അഥവഺ ച഻ല ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥകുളഺടഽകാട഻ ആയ഻ര഻ക്കഽും ഇത്തരും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ക്കഽക.
iv. ക്ഷയ഻ച്ച ഇനജ്഼വ഻തങ്ങള്
ൂവകലയമഽള വതഽും വളീര ഉയര്ന്തഽമഺയ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത മരണന഻രക്കഺണ് ഇവയ്ക്ക്ക്
അതഽീകഺണ്ട് ഒരഺള്ക്ക്ക് തഺങ്ങഺന് കഴ഻യഽന് ന഻രക്ക഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഺന്
കഴ഻യഽകയ഻ലല. ഒരഺള് ഓപ്പുറഷന് ുപഺലഽള വ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകഽകയഺീണക഻ല്
ച഻ലുപ്പഺള് ആ വയക്ത഻യഽീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് തഺത്ക്കഺല഻കമഺയ഻ ന഻രസ഻ക്കഽും.
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3. ത഻രീുടഽെഽ് ഇനത്പത്ക഻യ
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് അഥവഺ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ്ക്ക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളഺണഽള വത്:
 ന്ദ്പവര്ത്തന തലും (ഫ഼ല്ത്ഡ് ീലവല്)
 അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ഡ഻പ്പഺര്ട്ടുീമന്റ് തലും

ച഻ത്തം ഇന2: ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനഅഥവഺ ഇനത഻രീുടഽെഽ് ഇനത്പത്ക഻യ

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനഅഥവഺ ഇനത഻രീുടഽെഽ് ഇനത്പത്ക഻യ

ത്പവര്ത്തന ഇനഅഥവഺ ഇനത്പഥമ ഇനതലം ഇന

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനഡ഻പ്പഺര്ട്ട്യൂട്ട്ുീമെഇ ഇന
തലം

a) ത്പവര്ത്തന ഇനഅഥവഺ ഇനത്പഥമ ഇനതലം ഇന
ന്ദ്പവര്ത്തന തലത്ത഻ലഽള വ അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീനയഺണ് ന്ദ്പഥമ അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് എന്്
പറയഽന്ത്. ഒരഽ നജന്റ് അഥവഺ കമ്പന഻യഽീട ന്ദ്പത഻ന഻ധ഻ ഒരഽ അുപക്ഷകന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
പര഻രക്ഷ നല്ത്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
വ഻വരങ്ങള്
ുശഖര഻ക്കഽന്തഺണ് ഇത഻ല് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്. അയഺള് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുണഺ
എന്് അറ഻യഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും മ഻കചാണ അവസ്ഥയ഻ലഺണ്.
നജന്റുമഺര് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വ഻വരങ്ങള് ുചഺദ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്ക഻ അവരഽീട അഭ഻ന്ദ്പഺയവഽും
ശഽപഺര്ശകളുും ുചര്ത്ത് ഒരഽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ന്ദ്പതഺവന അഥവഺ വളീര സവകഺരയമഺയ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് തയാറഺറഺക്കണീമന്് മ഻ക്ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കളുും ന഻ഷ്കര്ഷ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻ീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് എന്റ഻യീപ്പടഽന് സമഺനമഺയ ഒരഽ തരും റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
തയാറഺറഺക്കഺന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ അവരഽീട ഉുദയഺഗസ്ഥുരഺട് ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും.
ഇത്തരും റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകള഻ല് ീപഺതഽുവ ീതഺഴ഻ല്, വരഽമഺനും, സഺമ്പത്ത഻കഺവസ്ഥ, ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വയക്ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ അഭ഻ന്ദ്പഺയും എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പടഽും.
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ത്കമുെട് ഇന ന഻ര഼ക്ഷണവഽം ഇന ത്പഥമ ഇന അണ്ടര്ൂററ്റര് ഇന എ് ഇന ന഻ലയ഻ല് ഇന ഒരഽ ഇന
്ജ്െ഻ീെ ഇനപങ്കഽം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന് വതഽകളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
റ഻ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
മ഻ക്ക
ത഼രഽമഺനങ്ങളുും
എടഽക്കഽന്ത്.
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ഡ഻പ്പഺര്ീ്്മന്റ഻ല് ഇര഻ക്കഽന് അണ്ടര്ൂററ്റര്ക്ക് ഈ വതഽകൽ
ശര഻യഺുണഺ അുതഺ ചത഻ക്കഽക എന് ഉുദശയുത്തഺീട മനപ്പൂര്േും ീകട്ട഻ചാണമചാണതഺുണഺ എന്്
അറ഻യഺന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
ഇവ഻ീടയഺണ് ഒരഽ നജന്റ് ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട പക് വഹ഻ക്കഽന്ത്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ീല വതഽതകള്
സതയമഺുണഺ എന്് അറ഻യഺന് കഴ഻യഽന് നറ്റവഽും മ഻കചാണ അവസ്ഥ ആയഺള്ക്ക്കഺണ് കഺരണും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽമഺയ഻ നജന്റ഻ന്
ുനര഻ട്ടുും വയക്ത഻പരമഺയഽും ബധപ്മഽണ്ട്
അങ്ങീന നീതക഻ലഽും വതഽത ചത഻ക്കഽക എന് ഉുദശയുത്തഺീട മനപ്പൂര്േും
ീകട്ട഻ചാണമചാണതഺുണഺ എന്് അയഺള്ക്ക്ക് അറ഻യഺന് കഴ഻യഽും.
b) അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനഡ഻പ്പഺര്ട്ട്യൂട്ട്ുീമെഇ ഇനതലം
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ രണ്ടഺമീത്ത തലും ഡ഻പ്പഺര്ീ്്മന്റ് അഥവഺ ഓഫ഼സ് തലമഺണ്.
വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ ആളുകളഺണ് ഇത്തരും ന്ദ്പവിത്ത഻കള് ീചയാറുന്ത്, അവര് എലലഺ ുഡറ്റഺയഽും
വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ
എന്ഽും സവ഼കര഻ക്കഽീന്ക഻ല് നത് വയവസ്ഥയ഻ീലന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
4. അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനര഼ത഻കള്
ച഻ത്തം ഇന3: ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനര഼ത഻കള്

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ര഼ത഻കൽ

ന഻ര്ണയ ഇനര഼ത഻
സംഖ ഺസംബന്ധമമഺയ ഇനര഼ത഻

അണ്ടര്ൂററ്റുമഺര് രണ്ട് ര഼ത഻കളഺണ് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്:
ന഻ര്ണയ ഇനര഼ത഻
ഈ സണ്ന്ദ്പദഺയത്ത഻ല് വ഻ഷയസുംബധപ്഻യഺയ
ന഻ര്ണയമഺണ്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്,
ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും സക഼ര്ണമഺയ ുകസഽകീളപ്പറ്റ഻
ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽണ്ുപഺള്.

സംഖ ഺസംബന്ധമമഺയ ഇനര഼ത഻
ഇത഻ല് അണ്ടര്ൂററ്റര് എലലഺ വ഻പര഼ത
അഥവഺ
ന്ദ്പത഻കാല
ഘടകങ്ങള്ക്ക്കഽും
അനഽകാല ുററ്റ഻ുംഗ് ുപഺയ഻ന്റ് നല്ത്കഽും
(അനഽകാല
ഘടകങ്ങള്ക്ക്കഽും
ന്ദ്പത഻കാല
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ുററ്റ഻ുംഗ് ുപഺയ഻ന്റ് നല്ത്കഽും)
ഉദഺഹരണം:
ത഼ന്ദ്വമഺയ
ന്ദ്പുമഹമഽള വവര്ക്ക്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
നല്ത്കുണഺ
ുവണ്ടുയഺ
എന്ഽും
നല്ത്കഽീന്ക഻ല്
തീന്
നത്
വയവസ്ഥയ഻ീലന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക.
അത്തരും സരര്ഭങ്ങള഻ല്, ീമഡ഻ക്കല് റഫറ഻ അങ്ങീന
നല്ത്കഽന്
ുപഺയ഻ന്റുകളുീട
എന്റ഻യീപ്പടഽന്
ീമഡ഻ക്കല് ുഡഺക്ടറഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് എന്ദ്ത അധ഻ക മരണന഻ക്ക്
വ഻ദദ്ധരദ്ധഺഭ഻ന്ദ്പഺയും ഡ഻പ്പഺര്ീ്്മന്റ് ുതടഽും. ുററ്റ഻ുംഗ് (ന്ന്ദ്ടഺ ുമഺര്ട്ടഺല഻റ്റ഻ ുററ്റ഻ുംഗ്
അഥവഺ
ഇഎുംആര്)
നല്ത്കണീമന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
ഇഎുംആര്
വളീര
ഉയര്ന്തഺീണക഻ല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ന഻രസ഻ക്കീപ്പടഽും.
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനത഼രഽമഺനങ്ങള്
ച഻ത്തം ഇന4: അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനത഼രഽമഺനങ്ങള്

സഺധഺരണ ഇന
ന഻രെഽകള഻ല് ഇന
സവ഼കര഻െഽക

ന഻രസ഻െഽക ഇന
അഥവഺ ഇന
തള്ള഻െളയഽക

അധ഻ക ഇനതഽക ഇന
ഈടഺെ഻ ഇന
സവ഼കര഻െഽക
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇന
ത഼രഽമഺനങ്ങൾ

കര്ശനമഺയ ഇന
വ വസ്ഥുയഺീട ഇന
സവ഼കര഻െഽക

ഇന്ഷവര് ഇനതഽകയ഻ല് ഇന
ഒരഽ ഇനവ വസ്ഥ ഇനവച്ചഇ ഇന
സവ഼കര഻െഽക
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അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത ൂലഫഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട്
എടഽുത്തക്കഺവഽന് വ഻വ഻ധ ത഼രഽമഺനങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.

അണ്ടര്ൂററ്റര്

a) സഺധഺരണ ഇന ന഻രെഽകള഻ല് ഇന സവ഼കര഻െഽക ഇന (OR), ഇതഺണ് ീപഺതഽവഺയ
ത഼രഽമഺനും. സഺധഺരണ അഥവഺ അട഻സ്ഥഺന ന഻രക്ക് ഈടഺക്കഽും.
b) അധ഻ക ഇന തഽക ഇന ഈടഺെ഻ ഇന സവ഼കര഻െഽക: ഇന ന഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത റ഻കഽകള഻ല്
ഭാര഻പക്ഷവഽും ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീപഺതഽവഺയ മഺര്ഗമഺണ഻ത്. പട്ട഻കയ഻ീല
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീനക്കഺളുും അധ഻കും ന്ദ്പ഼മ഻യും ഇത഻ന് ഈടഺക്കഽും.
c) ഇന്ഷവര് ഇന തഽകയ഻ല് ഇന ഒരഽ ഇന വ വസ്ഥ ഇന വച്ചഇ ഇന സവ഼കര഻െഽക: ഇന ീേയ഻ും
ീചയാറുന് സമയത്ത് നല്ത്ുകണ്ട തഽകയ഻ല് (മഽഴഽവന് അഥവഺ ഭഺഗ഻കും) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻യക്ക് ചഽമത്തഺന് കഴ഻യഽന് വയവസ്ഥയഺണ഻ത്.
ഉദഺഹരണം: ട഻ബ഻ ുപഺലഽള വ അസഽഖും ഉണ്ടഺകഽകയഽും സഽഖീപ്പടഽകയഽും
ീചയ്ക്ത ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നല്ത്കഽണ്ുപഺള് ഇത് ചഽമത്ത഻ുയക്കഺും.
വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും ൂലഫ് അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കഺരണത്തഺല്
തന്഻ര഻ക്കഽന് കഺലഺവധ഻യക്കഽള വ഻ല് മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് (ഉദഺ. ട഻ബ഻ വ഼ണ്ടഽും
ഉണ്ടഺയ഻ മര഻ക്കഽക) മരണഺനഽകാലയമഺയ഻ കഽറഞ്ഞ തഽക മഺന്ദ്തുമ നല്ത്കഽകയഽള വു.
d) കര്ശനമഺയ ഇന വ വസ്ഥുയഺീട ഇന സവ഼കര഻െഽക: ഇന ച഻ല തരത്ത഻ലഽള വ
വ഻പത്തഽക്കള് മാലും ച഻ല ന്ദ്പുതയക സരര്ഭങ്ങള഻ല് മരണും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഒരഽ
കര്ശന വയവസ്ഥ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽും, ഇത് മരണഺനഽകാലയും പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽും.
ഉദഺഹരണം ഇന ഒരഽ ന്ദ്പഗ്നന്ഷസ഻ വയവസ്ഥ ഗര്ഭ഻ണ഻യഺയ ന്ദ്ത഼കളുീട ുമല്
ന്ദ്പസവഺന്ത്രും
മാന്്
മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല്
ന്ദ്പസവും
മാലും
മരണും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽക പര഻മ഻തീപ്പടഽും എീന്ഺരഽ വയവസ്ഥ
ചഽമത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
e) ന഻രസ഻െഽക ഇന അഥവഺ ഇന തള്ള഻െളയഽക: ഇന അവസഺനമഺയ഻ ഒരഽ ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അണ്ടര്ൂററ്റര്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ന഻രസ഻ക്കഺുനഺ
തള വ഻ക്കളയഺുനഺ ത഼രഽമഺന഻ുചാണക്കഺും. ഇങ്ങീന സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺരണും ച഻ല
ആുരഺഗയ ന്ദ്പം  നങ്ങള് അഥവഺ സവ഻ുശഷതകള് റ഻ക് സുംഭവ഻ക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ല്
വളീര ന്ദ്പത഻കാലമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽണ്ുപഺഴഺണ്.
ഉദഺഹരണം: ഇന  ഇന രക്ഷീപ്പടഺന് സഺദ്ധയത ത഼ീര കഽറവഽള വ കഺന്ഷസര് ുരഺഗ഻യഽീട
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് തള വ഻ക്കളയഽും.
ച഻ല സരര്ങ്ങള഻ല് സഺഹചരയും ീമചാണീപ്പട്ട് അനഽകാലമഺയ഻ മഺറഽന്ത് വീര റ഻ക്
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത് ന഼ട്ട഻ ീവയ്ക്ക്കഺറഽണ്ട്.
ഉദഺഹരണം
ഗര്ഭപഺന്ദ്തും ന഼ക്കും ീചയാറന് ശഺന്ദ്തന്ദ്ക഻യ്ക്ക്ക് വ഻ുധയയഺയ ന്ദ്ത഼ുയഺട് അവര്ക്ക്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അനഽവദ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽന്ഷപ് ഓപ്പുറഷനഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട സക഼ര്ണതകള്
അന്ദ്പതയക്ഷമഺകഽന്ത് വീര കഺത്ത഻ര഻ക്കഺന് ആവശയീപ്പുട്ടക്കഽും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
തള വ഻ക്കളുഞ്ഞക്കഺവഽന്ത്?

നത്

സരര്ഭത്ത഻ലഺണ്
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ൂലഫ്

ഇന്ഷഷവര്

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്

I.
II.
III.
IV.

ആുരഺഗയമഽള വ 18 വയസിനുള വ വയക്ത഻യഽീട
അമ഻തവണമഽള വ വയക്ത഻യഽീട
എയ഻്സ് ബഺധ഻തീന്റ
വരഽമഺനമ഻ലലഺത്ത വ഼ട്ടമ്മയഽീട

B. ഇനുനഺണ്-ീമഡ഻െല് ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ്
1. ുനഺണ്-ീമഡ഻െല് ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ്
ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയമഺക്കഺീത തീന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഺയ഻ അുനകും ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽകള് സവ഼കര഻ക്കഺറഽണ്ട്, ഇത഻ീനയഺണ് ുനഺണ്-ീമഡ഻െല് ഇന
ീത്പഺുപ്പഺസലഽകള് എന്് പറയഽന്ത്.
ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ഻ല് ീചറ഻യ അളവ഻ലഽള വ (പത്ത഻ല് ഒന്് മഺന്ദ്തും)
ന്ദ്പത഻കാല
സവ഻ുശഷതകള് മഺന്ദ്തുമ ഉണ്ടഺകഽകയഽള വു എന്് കണ്ീടത്തലഺണ് ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല്
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ
അട഻സ്ഥഺനും. ബഺക്ക഻യഽള വവ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ന഻ന്ഽും
അധഥവഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ല഼വ് റ഻ുക്കഺര്ഡഽകള഻ല് ന഻ന്ഽും മറ്റ് ുരഖകള഻ല് ന഻ന്ഽും
മനസിന഻ലഺക്കഺന് സഺധ഻ക്കഽും.
വ഻ദദ്ധരദ്ധനഺയ ഒരഽ ുഡഺക്ടീറ ീകഺണ്ട് ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധന നടത്തഽന്ത഻ന് അയഺള്ക്ക്ക്
ഫ഼സ് നല്ത്കണും. ൂവദയപര഻ുശഺധനയക്ക് ീചലവഺക്കഽന് തഽക അധ഻ക ീഡത്ത് ീേയ഻മഽമഺയ഻
തഺരതമയും
ീചയാറുണ്ുപഺള്
വളീര
കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ആയത഻നഺല്
ൂവദയപര഻ുശഺധനയ഻ലലഺീത തീന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നല്ത്കഽന് സണ്ന്ദ്പദഺയും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര്
സവ഼കര഻ചാണത്.
2. ുനഺണ്-ീമഡ഻െല് ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ഻ീെ ഇന ഇനവ വസ്ഥകള്
ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ച഻ല വയവസ്ഥകള് പഺല഻ുക്കണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്.
i.

ന്ദ്ത഼കള഻ല് ച഻ല ഇന വ഻ഭഺഗങ്ങൾെഇ ഇന മഺന്ദ്തമഺണ്
ുജഺല഻യഽള വ ന്ദ്ത഼കള്.

ുയഺഗയത,

അതഺയത്

ഇന്ഷവര് ഇന
തഽകയഽീട ഇന
ഉയര്് ഇന
പര഻ധ഻കള്
ബഺധകമഺണ്.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, 5 ലക്ഷും രാപയ഻ല് അധ഻കും അഷവര് തഽകയഽള വ ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക്
ൂവദയപര഻ുശഺധന ബഺധകമഺണ്.
iii. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന് വയസിന഻ന് ബഺധകമഺണ് – ഉദഺഹരണത്ത഻ന് 40 അഥവഺ
45 വയസിന഻ന് മഽകള഻ല് ന്ദ്പഺയമഽള വവര്ക്ക് ൂവദയപര഻ുശഺധന നടത്തണീമന്ത്
ന഻ര്ബധപ്മഺണ്.
ii.

iv. ച഻ല ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന പ്ലഺനഽകൾെഇ ന഻ര്ബധപ്഻തമഺയഽും
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്
ുടും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല്
അനഽവദ഻ക്കഽകയ഻ലല.
v.

ബഺധകമഺണ് –
വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്

പരമഺവധ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനകഺലഺവധ഻ 20 വര്ഷും⁄ 60 വയസഽവീര.

vi. ജ്഼വ഻ത ഇന വ഻ഭഺഗങ്ങള്: ഇന ച഻ല ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വ഻ഭഺഗങ്ങള്ക്ക്കഺണ് ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അനഽവദ഻ക്കഽന്ത്, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ വര്ഷീത്ത ന്ദ്പവിത്ത഻
പര഻ചയമഽള വ ന്ദ്പശതമഺയ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ീല ജ഼വനക്കഺര്ക്ക് ുനഺണ് ീമഡ഻ക്കല്
ീപഷയല് ലഭ഻ക്കഽും.
ഇത്തരും കമ്പന഻കള് ജ഼വനക്കഺരഽീട ശര഻യഺയ ല഼വ്
ീറക്കഺര്ഡ് സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും അവര്ക്ക് കഺലഺകഺലങ്ങള഻ല് ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധന
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നടത്തഽകയഽും ീചയാറുും, ആയത഻നഺല് ജ഼വനക്കഺരഽീട ആുരഺഗയ അവസ്ഥ ീപീട്ടന്്
മനസിന഻ലഺക്കഺന് കഴ഻യഽും.
3. അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ഻ീല ഇനുററ്റ഻ംഗ് ഇനഘടകങ്ങള്
സഺമ്പത്ത഻കസ്ഥ഻, ജ഼വ഻തൂശല഻, ശ഼ലങ്ങള്, കഽടഽുംബ ആുരഺഗയ ചര഻ന്ദ്തും, വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ
ചര഻ന്ദ്തും
ഇന്ഷഷവര്
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
അഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്കണ്ട഻
വരഽന്
വ഻പത്തഽകളുീടയഽും റ഻കഽകളുീടയഽും മറ്റ് സരര്ഭങ്ങള് എന്഼ വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങളഺണ്
ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകങ്ങള് എന്് പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്.
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ീല സവ഻ുശഷതകള് എങ്ങീന റ഻ക഻ന് കഺരണമഺകഽീമന്്
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
ഇത഻ീന രണ്ടഺയ഻ തരും ത഻ര഻ക്കഺും – ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻ന്
കഺരണമഺകഽന്തഽും
ീഭിത഼ക
(ീമഡ഻ക്കല്)
വ഻പത്ത഻ന്
കഺരണമഺകഽന്തഽും.
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ഇങ്ങീനയഺണ് അവരഽീട അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന തരും ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
വരഽമഺനും, ീതഺഴ഻ല്, ജ഼വ഻തൂശല഻യഽും ശ഼ലങ്ങളുമഺണ് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻ന് കഺരണും,
ഇത഻ന്
സഺമ്പത്ത഻ക
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ
ഭഺഗമഺയ഻ട്ടഺണ്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്,
ആുരഺഗയത്ത഻ീന്റ ൂവദയ ഘടകങ്ങള് ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ ഭഺഗവഽും.
a) സ്ഡത്ത഼കൾെഽള്ള ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
പഽരഽഷന്ഷമഺരഽമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയാറുണ്ുപഺള് ന്ദ്ത഼കള്ക്ക്കഺണ് ദ഼ര്ഘഺയഽസിന്. ധഺര്മ്മ഻ക
വ഻പത്ത് മാലും അവര് ച഻ല ന്ദ്പം  നങ്ങീള അഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്കണ്ട഻ വരഽും. ഇത഻ന് കഺരണും
ഇന്ത്യയ഻ീല ന്ദ്ത഼കള഻ല് അധ഻കവഽും പഽരഽഷഺധ഻പതയത്ത഻ന് സഺമാഹ഻ക ചാഷണത്ത഻നഽും
അട഻ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
ന്ദ്ത഼ധന
മരണും
ുപഺലഽള വ
ഗഽരഺചഺരും
ഇുപ്പഺഴഽും
ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.
ന്ദ്ത഼കളുീട
ദ഼ര്ഘഺയഽസിന഻ീന
ബഺധ഻ക്കഽന്
മീറ്റഺരഽ
ന്ദ്പം  നും
ഉടീലടഽക്കഽന്ത് ന്ദ്പസവവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടഺണ്.
ന്ദ്ത഼കള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നല്ത്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ആവശയകതയഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയഺക്കഺനഽള വ കഴ഻വഽും അനഽസര഻ചാണഺണ്. ആയത഻നഺല് സവന്ത്മഺയ഻ വരഽമഺനമഽള വ
ന്ദ്ത഼കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും പര഻പാര്ണ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നല്ത്ക഻യഺല് മത഻ീയന്് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻ ത഼രഽമഺന഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്, മറ്റ് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ല്ീപ്പട്ട ന്ദ്ത഼കള്ക്ക്ക് ച഻ല പര഻മ഻ത഻കള്
നര്ീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഺും. അതഽുപഺീല തീന് ഗര്ഭ഻ണ഻യഺയ ന്ദ്ത഼കള്ക്ക്കഽും ച഻ല
വയവസ്ഥകള് നര്ീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഺും.
b) ൂമനര് ഇന ഇന(ത്പഺയപാര്ത്ത഻യഺകഺത്തവര്)
ൂമനര് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ അധ഻കഺരമ഻ലല. ആയത഻നഺല് ൂമനര്ക്ക്
ുവണ്ട഻ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ീവയ്ക്ക്കഽന്ത് മഺതഺപ഻തഺക്കുളഺ
ന഻യമപരമഺയ രക്ഷ഻തഺക്കുളഺ ആണ്. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ആവശയും എന്ത്ഺീണന്്
വയക്തമഺുക്കണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ് കഺരണും ൂമനര്ക്ക് ീപഺതഽുവ സവന്ത്മഺയ
വരഽമഺനും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്തലല.
ൂമനര്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽണ്ുപഺള് 3 കഺരയങ്ങളഺണ് മഽഖയമഺയഽും ുനഺക്കഽക:
i. അവര്െഇ ഇനമ഻കച്ചഇ ഇനശര഼ര ഇനവളര്ച്ചയഽുണ്ടഺ
ുമഺശമഺയ ശര഼ര വളര്ചാണയ്ക്ക്ക് കഺരണും ുപഺഷകക്കഽറുവഺ മുറ്റഺ
ന്ദ്പം  നങ്ങുളഺ ആണ് അത് റ഻ക് വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് കഺരണമഺകഽും.
ii. യഥഺര്ഥ ഇനകഽടഽംബ-വ ക്ത഻ഗത ഇനചര഻ത്തം
ഇവ഻ീട ന്ദ്പത഻കാല സാച഻കയഽണ്ീടക഻ല്, അത് റ഻ക഻ന് കഺരണമഺകഽും.
iii. കഽടഽംബത്ത഻ന് ഇനപര ഺപ്തമഺയ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഉുണ്ടഺ
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ആുരഺഗയ

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് പഺരമ്പരയമഽള വ കഽടഽുംബക്കഺരഺണ് ൂമനര്ക്കഽും ീപഺതഽുവ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഺറ്. മഺതഺപ഻തഺക്കള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഇീലലക഻ല് കഽട്ട഻കളുീട
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ലഭ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഒരഺള് കാടഽതല് ജഺന്ദ്ഗതയഺയ഻ര഻ക്കണും. അത്തരും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ത്ഽീകഺണ്ട് എടഽത്ത഻ലല എന്് അണ്ടര്ൂററ്റര് അുനവഷ഻ചാണറ഻യണും.
മഺതഺപ഻തഺക്കളുുടതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽകയഽും.
c) വല഻യ ഇനഇന്ഷവര് ഇനതഽക
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സമര്പ്പ഻ചാണ വയക്ത഻യഽീട വഺര്ഷ഻ക വരഽമഺനവഽമഺയ഻
തഺരതമയും ീചയാറുണ്ുപഺള് അയഺള് വളീര വല഻യ തഽകയഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ്
എടഽക്കഽന്ീതക഻ല് അണ്ടര്ൂററ്റര് ജഺഗരാഗനഺയ഻ര഻ക്കണും. ീപഺതഽുവ ഇന്ഷഷവര് തഽക
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട വഺര്ഷ഻ക വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ 10 മഽതല് 12 ഇരട്ട഻ വീരയഺകഺും.
അനഽപഺതും ഇത഻ീനക്കഺള് വളീര ഉയര്ന്തഺീണക഻ല്, അത് ഇന്ഷഷവര്ക്ക് വ഻രഽദ്ധമഺയ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻ീന്റ സഺദ്ധയതയഺണ് ഉയര്ത്തഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
5 ലക്ഷും രാപ വഺര്ഷ഻ക വരഽമഺനമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ 3 ുകഺട഻ രാപയഽീട ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സമര്പ്പ഻ചാണഺല് അത് സുംശയങ്ങള്ക്ക്ക്
ഇടവരഽത്തഽും.
അത്തരും സരര്ഭങ്ങള഻ല് സുംശയങ്ങള് ഉണ്ടഺകഽന്ത഻ന് കഺരണും ആംതൃഹീതയ ീചയാറുക
എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീടുയഺ നീതക഻ലഽും സക഼ര്ണമഺയ ആുരഺഗയ ന്ദ്പം  നും മാലമഺുണഺ
അത്തരും വല഻യ തഽകയഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഺണ്.
അത്തരും വല഻യ തഽകയഽീട മാന്ഺമീത്ത കഺരണമഺണ് ീസയ഻ല്ത്സ് ീചയാറുന് വയക്ത഻
ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ചാണത് മാലമഺകഺും.
വല഻യ അഷവര് തഽകയഽള വ ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് വല഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ര഻ക്കഽും അന്ദ്തയഽും വല഻യ
ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽടര്ന്ഽും അടയ്ക്ക്കഺന് കഴ഻യഽുമഺ എന് ുചഺദയും ഉയര്ുന്ക്കഺും. ഒരഽ
വയക്ത഻യഽീട വഺര്ഷ഻ക വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ പരമഺവധ഻ 1/3 ഭഺഗും മഺന്ദ്തും ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഽന്ഽ ര഼ത഻യ഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽക പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽന്തഺണ് ീപഺതഽുവ ഉച഻തും.
d) വയസ്ഡ
നശവതരത റ഻ക് വയസഽമഺയ഻ട്ട് വളീരയധ഻കും ബധപ്മഽണ്ീടന്് ഈ ുകഺഴ്സ഻ല് നമ്മള്
ുനരീത്ത
തന്
പഠ഻ചാണു.
ന്ദ്പഺയുമറ഻യ
ആളുകീള
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഺയ഻
പര഻ഗണ഻ക്കഽണ്ുപഺള് അണ്ടര്ൂററ്റര് വളീരുയീറ ജഺഗരാകനഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഉദഺഹരണം
50 വയസിന഻ന് ുശഷമഺണ് ആദയമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സമര്പ്പ഻ക്കഽന്ീതക഻ല്,
അവ഻ീട ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്തഽണ്ുടഺ എന്് സുംശയ഻ുക്കണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്ഽ, ആയത഻നഺല്
എന്ത്ഽീകഺണ്ട്
ുനരീത്ത
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എടഽത്ത഻ീലലന്്
അുനവഷ഻ുക്കണ്ടത്
അതയഺവശയമഺണ്.
ഹിദയുരഺഗങ്ങള്, ക഻്ന഻ തകരഺറ് എന്഻വ ുപഺലഽള വ അസഽഖങ്ങള് ഉണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത ന്ദ്പഺയുമറഽുന്ത്ഺറഽും കാട഻ വരഽകയഽും അത് വഺര്ദ്ധകയത്ത഻ല് വളീര ഉയര്ന്
തലത്ത഻ല് എത്തഽകയഽും ീചയാറുും.
ഉയര്ന് അഷവര് തഽക അഥവഺ ന്ദ്പഺയുമറ഻യ വയക്ത഻കള് അഥവഺ ഇവ രണ്ടഽും
ഒന്഻ചാണുള വ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽകള് സമര്പ്പ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര് ച഻ല ന്ദ്പുതയക
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും.
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ഉദഺഹരണം
അത്തരും റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകള്ക്ക്ക് ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ് ഇസ഻ജ഻, ഇഇജ഻, ീന് ച഻ീന്റ എ്സ്-ുറ,
രക്തത്ത഻ീല ന്ദ്പുമഹ പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീല അഥവഺ
സഺധഺരണ ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് ഉത്തരീത്തക്കഺളുും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
സമര്പ്പ഻ചാണ വയക്ത഻യഽീട ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ീയപ്പറ്റ഻ മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ല് മനസിന഻ലഺക്കഺന്
ഇത്തരും റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകള് സഹഺയ഻ക്കഽും.
വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖ പര഻ുശഺധ഻ചാണ് വയസ് ശര഻യഺുണഺ എന്് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത്
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഽീട ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഭഺഗമഺണ്. രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ വയസ്
ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖകളുണ്ട്.
 ന്ദ്പഺമഺണ഻കും
 ന്ദ്പഺമഺണ഻കമലലഺത്തത്
ത്പഺമഺണ഻ക ഇന വയസ്ഡ ഇന ീതള഻യ഻െഽ് ഇന
അധ഻കിതരഺണ് നല്ത്കഽന്ത്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്:





ുരഖകള് ഇന

ീപഺതഽ

ുമഖല

ക്കാള് അഥവഺ ുകഺുളജ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
മഽന്ഷസ഻പ്പല് റ഻ുക്കഺര്ഡഽകള഻ല് ന഻ന്ഽും എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ജനന സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
പഺുപഺര്ട്ട്
ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്

അത്തരും
ുരഖകള്
ലഭയമീലലക഻ല്,
ത്പഺമഺണ഻കമലലഺത്ത ഇന
വയസ്ഡ ഇന
ീതള഻യ഻െഽ് ഇന ുരഖകള് ഇന സമര്പ്പ഻ക്കഺന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസുറഺട് അവശയീപ്പടഽും.
അത഻നഽള വ ഉദഺഹരങ്ങളഺണ് ജഺതകും, സവയും സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ സതയവഺ്മാലും.
ന്ദ്പഺമഺണ഻ക വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖകള് ലഭയമീലലക഻ല്, ന്ദ്പഺമഺണ഻കമലലഺത്ത വയസ്
ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖകള് ഉടനട഻ സവ഼കര഻ക്കഽന്തലല. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ലഺന്, അഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻, പരമഺവധ഻ മചയാര഻റ്റ഻ കഺലഺവധ഻, പരമഺവധ഻ അഷവര്
തഽക എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ച഻ല ന഻ബധപ്നകള് ചഽമത്തഽും.
e) ധഺര്മിറ഻ക ഇനവ഻പത്തഇ
ൂലഫ് അഷവര് ീചയാറഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ആുരഺഗയവഽും ശ഼ലങ്ങളുും, ീതഺഴ഻ല്,
വരഽമഺനും, സഺമാഹ഻ക പശ്ചഺത്തലും, സഺമ്പത്ത഻ക സ്ഥ഻ത഻, തഽടങ്ങ഻യവ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട
ജ഼വ഻തത്ത഻ീല സവ഻ുശഷതകള് റ഻ക഻ന് കഺരണമഺുയക്കഺും.
അത്തരും ധഺര്മ്മ഻ക
വ഻പത്ത഻ന് കഺരണമഺുയക്കഺവഽന് അുനകും ഘടകങ്ങളുണ്ട്.
ഉദഺഹരണം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട വ഼ട്ട഻ല് ന഻ന്ഽും ഒരഽപഺട്
അകീലയഽള വ ന്ദ്ബഺ് ച് ഓഫ഼സ഻ല് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സമര്പ്പ഻ക്കഽക.
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട വ഼ട഻ന് അടഽത്ത് തീന് വ഻ദദ്ധരദ്ധനഺയ ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധകര്
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്഻ട്ട് ുപഺലഽും മീറ്റവ഻ീടീയക഻ലഽും ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധന നടത്തഽക.
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മാന്ഺമീത്ത ുകസ്, പഷ്ടമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺല്ത്പരയതയ഻ലലഺീത മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യഽീട
ുപര഻ല് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സമര്പ്പ഻ക്കഽക അഥവഺ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് അുപക്ഷ
സമര്പ്പ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ുനഺമ഻ന഻യ്ക്ക്ക് യഺീതഺരഽ ബധപ്വഽും ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക.
ഇത്തരും ഓുരഺ സരര്ഭങ്ങള഻ലഽും അുനവഷണും നടത്തഺറഽണ്ട്. അവസഺനമഺയ഻ നജന്റ഻ന്
ൂലഫ് അഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽമഺയ഻ അടഽത്ത ബധപ്മഽണ്ീടക഻ല് നജന്ഷസ഻ മഺുനജര്
അഥവഺ ീഡവലപ്ീമന്റ് ഓഫ഼സുറഺട് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻ീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് നല്ത്കഺന്
ആവശയീപ്പുട്ടക്കഽും.
f) ീതഺഴ഻ല്
ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻പത്ത് സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മാന്്
ുന്ദ്ശഺതസിന഻ീല ഒന്഻ല് ന഻ന്് ആകഺും:
 അപകടും
 ആുരഺഗയ വ഻പത്ത്
 ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത്
ച഻ത്തം ഇന5: ഇനീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ഇനബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനവ഻പത്തഽകളുീട ഇനുത്ശഺതസ്സഇ

ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ഇനബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനവ഻പത്തഽകളുീട

അപകടം

ുുരഺഗ  ഇനവ഻പത്തഇ

ധഺര്മിറ഻ക ഇനവ഻പത്തഇ

i. അപകട ഇന വ഻പത്തഽെള് ഉണ്ടഺകഽന്ത് അപകടും സഺദ്ധയതയഽള വ ച഻ല
തരത്ത഻ലഽള വ ുജഺല഻കളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടഺണ്. സര്ക്കസ് കലഺകഺരണ്മഺര്,
ീകട്ട഻ടന഻ര്മ്മഺണ
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്,
സ഻ന഻മയ഻ീല
സ്റ്റണ്ട്
ആര്ട്ട഻സ്റ്റ്
തഽടങ്ങ഻യവീരലലഺും ഈ തരത്ത഻ലഽള വ റ഻കഽകീള അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഽും.
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ii. ച഻ല ൂവദയശഺന്ദ്തപരമഺയ ൂവകലയങ്ങള്ക്ക്ക് സഺദ്ധയതയഽള വ ുജഺല഻യഽീട
സവ഻ുശഷത മാലമഺണ് ുുരഺഗ  ഇന വ഻പത്തഇ ഇന ഉണ്ടഺകഽ് . ഇന വ഻വ഻ധ
തരത്ത഻ലഽള വ ആുരഺഗയ വ഻പത്തഽകളുണ്ട്.
 റ഻ക്ഷ ഇന വല഻െഽ് ഇന വ ക്ത഻യ്െഇ ശര഼രത്ത഻ന് ഉണ്ടഺകഽന് അമ഻ത
ആയഺസും മാലും ശവഺസുകഺശ ുരഺഗങ്ങളുണ്ടഺുയക്കഺും.
 ഖന഻യ഻ീല ീപഺട഻ അഥവഺ ഹഺന഻കരമഺയ വതഽക്കള് (കഺന്ഷസറഽന് വീര
കഺരണമഺകഺും)
ുപഺലഽള വ
വ഻ഷഺംശമഽള്ള ഇന
വസ്ഡതഽെള്
ശവസ഻ക്കഽന്തഺണ് രണ്ടഺമീത്ത അവസ്ഥ
 ഭാഗര്ഭ തഽരകും അഥവഺ ആഴക്കടല് തഽടങ്ങ഻യ ത഼ന്ദ്വമഺയ അസഽഖങ്ങള്
സിഷ്ട഻ുചാണക്കഺവഽന് ഉയര്് ഇന സമിറര്ത്രമഽള്ള ഇന പര഻സ്ഥ഻ത഻കീള
അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഽന്തഺണ് മാന്ഺമീത്ത വ഻ഭഺഗും.
 അവസഺനമഺയ഻, വളീരകഺലും ച഻ല ുജഺല഻കള്ക്ക്കഺയ഻ കണെ഻ലധ഻കം ഇന
സമയം ഇന ീചലവഴ഻െഽ്
(ീകപ഻ഓയ഻ല്
വളീര
സമയും
കണ്പയാട്ടറ഻ീന്റ മഽന്഻ല് കാന഻കാട഻ ഇരഽന്് ുജഺല഻ ീചയാറുന്ത് അഥവഺ വളീര
ശബ്ദുകഺലഹലങ്ങളുള വ അവസ്ഥയ഻ല് ുജഺല഻ ീചയാറുന്ത്)
മാലും ച഻ല
ശര഼രഭഺഗങ്ങള്ക്ക്ക് ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും.
iii. ന്ദ്ക഻മ഻നല് ന്ദ്പവിത്ത഻ ീചയാറഺനഽള വ ന്ദ്പവണത അഥവഺ മദയും, മയക്കഽമരഽന്്
എന്഻വയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ന്ദ്പവിത്ത഻ മാലമഺണ് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത്
ഉടീലടഽക്കഽന്ത്.
ഉദഺഹരണും,
ന഻ശഺേബ്ബ഻ീല
നര്ത്തക഻
അഥവഺ
ഒരഽ
മദയശഺലയയ഻ീല ജ഼വനക്കഺരന് അഥവഺ ന്ദ്ക഻മ഻നല് ബധപ്മഽണ്ീടന്് സുംശയ഻ക്കഽന്
ബ഻സ഻നസിനുകഺരീന്റ ുബഺഡ഻ഗഺര്ഡ്. ച഻ല സാപ്പര്സ്റ്റഺര് സ഻ന഻മഺതഺരങ്ങളുീടയഽും
ജ഼വ഻തവഽും ഉണ്മഺദ ജ഼വ഻തൂശല഻കള് മാലും ദഽരന്ത്ങ്ങള഻ലഺണ് അവസഺന഻ക്കഺറ്.
ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻പത്തഽകള഻ല്ീപ്പീട്ട ീതഺഴ഻ല് ുമഖലയ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽന് എലലഺ
ീതഺഴ഻ലഽകള഻ല് നര്ീപ്പടഽന്വര്, ീതഺഴ഻ല഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ുജഺല഻യഽീട
സവഭഺവവഽും അതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട റ഻കഽും തഽടങ്ങ഻യ വ഻വരങ്ങള് മഽഴഽവന് പാര഻പ്പ഻ചാണ്
ുവണും അുപക്ഷ നല്ത്കഺന്. ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട റ഻ക഻ന് ഒരഽ അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും
ഫ്ലഺറ്റ് ന്ന്ദ്ട എന് രാപത്ത഻ല് ഈടഺക്കഽും (ഉദഺ. ഇന്ഷഷവര് തഽക ആയ഻രത്ത഻ന് രണ്ട്
രാപ എന് കണക്ക഻ല്). അത്തരും അധ഻കതഽക ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീതഺഴ഻ല്
മഺറഽണ്ുപഺള് കഽറയഽകുയഺ ന഼ക്കും ീചയാറുകുയഺ ീചയാറുും.
g) ജ്഼വ഻തൂശല഻യഽം ഇനശ഼ലങ്ങളും
ജ഼വ഻തൂശല഻യഽും ശ഼ലങ്ങളുമഺണ് ഒരഽ വയക്തയഽീട സവഭഺവീത്ത നറ്റവഽും കാടഽതല്
സവഺധ഼നും ീചലഽത്തഽന്ത്. റ഻ക് സഺദ്ധയതയഽള വ നീതക഻ലഽും ഒരഽ സവ഻ുശഷത ഒരഽ
വയക്ത഻യഽീട ജ഼വ഻തൂശല഻കള഻ല് ഉണ്ീടക഻ല് ീപഺതഽുവ അത് നജന്റ഻ീന്റ വളീര
രഹസയമഺയ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ലഽും
ധഺര്മ്മ഻ക
വ഻പത്ത഻ീന്റ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ലഽും
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണും. ീപഺതഽുവ 3 സവ഻ുശഷതകളഺണ് ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ട്ടുള വത്:
i. പഽകവല഻യഽം ഇന പഽകയ഻ലയഽീട ഇന ഉപുഭഺഗവഽം:
പഽകയ഻ലയഽീട
ഉപുഭഺഗും അത഻ന് മഺന്ദ്തമലല മറ്റ് ആുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട റ഻കഽകള്
വര്ദ്ധ഻ക്കഽന്ത഻നഽും കഺരണമഺകഽീമന്് ഇുപ്പഺള് എലലഺവര്ക്കഽും അറ഻യഺും. കമ്പന഻കള്
പഽകവല഻ക്കഽന്വര഻ല്
ന഻ന്ഽും
പഽക
വല഻ക്കഺരത്തവര഻ല്ത്ന഻ന്ഽും
വയതയത
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്, പഽകവല഻ക്കഺര഻ല്ത്ന഻ന്ഽും വളീര ഉയര്ന്
ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്. പഽകയ഻ലയഽീട മറ്റ് രാപങ്ങളഺയ ഗഽ്കയഽും പഺന്
മസഺലയഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്തഽും മരണന഻രക്ക഻ീന ന്ദ്പത഻കാലമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽും.
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ii. മദ പഺനം: ഇന ീചറ഻യ ുതഺത഻ലഽും വലലുപ്പഺഴഽും മദയും കഽട഻ക്കഽന്ത് അപകടകരമലല.
അത് മ഻ക്ക രഺജയങ്ങളുും സവ഼കഺരയവഽമഺണ്. പുക്ഷ അത് ൂദനുംദ഻നും വളീര കാട഻യ
അളവ഻ല് വളീരക്കഺലും ഉപുഭഺഗും ീചയാറുകയഺീണക഻ല് അത് മരണസുംബധപ്മഺയ
റ഻ക഻ന് കഺരണമഺകഽും. വളീരക്കഺലമഺയഽള വ അമ഻തമഺയ മദയപഺനും ഒരഺളുീട
കരള഻ീന്റ ന്ദ്പവര്ത്തനീത്തയഽും ആമഺശയീത്തയഽും സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽും. ഇത്
മഺനസ഻കഺസവസ്ഥയത്ത഻ന് വീര കഺരണമഺകഽും.
മദയപഺനും മാലും അപകടങ്ങള് ലഹളകള് കഽടഽുംബന്ദ്പം  നങ്ങള് മഺനസ഻കഺസവസ്ഥയും,
ആംതൃഹതയകള് എന്഻വ സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് മദയപഺനീത്തപ്പറ്റ഻
സാച഻പ്പ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്, അണ്ടര്ൂററ്റര് കാടഽതല് വ഻വരങ്ങള് ആവശയീപ്പടഽകയഽും
മദയും എന്ദ്തമഺന്ദ്തും അളവ഻ലഺണ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ീതന്ഽും അത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻
എീന്ത്ക഻ലഽും സക഼ര്ണതകള് ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ീടക഻ല് അത഻ീന്റയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത്.
iii. അധഺര്മ്മ഻ക
പദഺര്ത്ഥത്ത഻ീന്റ
ഉപുഭഺഗും:
മയക്കഽമരഽന്്,
നഺര്ുക്കഺട്ട഻്സ്,
ീസീഡറ്റ഼വ്, മറ്റ് സമഺനമഺയ വതഽക്കളുീട ഉപുയഺഗീത്തയഺണ് അധഺര്മ്മ഻ക
പദഺര്ത്ഥും എന്് പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്. ഇത഻ല് ച഻ലത് ന഻യമപരമലല ആയത഻നഺല്
ഇവയഽീട ഉപുയഺഗും ന്ദ്ക഻മ഻നല് കഽറ്റവഽും അധഺര്മ്മ഻കവഽമഺണ്. അധഺര്മ്മ഻ക
പദഺര്ത്ഥും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽണ്ുടഺ എന്് അണ്ടര്ൂററ്റര്ക്ക് സുംശയും ുതഺന്഻യഺല്
അത഻നഽള വ പര഻ുശഺധന നടത്തഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ വ഻ള഻പ്പ഻ക്കഽും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻നഽള വ ഉദഺഹരണും?
I. സ്റ്റണ്ട഻ന഻ടയ഻ല് സ്റ്റണ്ട് കലഺകഺരീന്റ മരണും സുംഭവ഻ക്കഽക
II. ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്തത഻നഺല് ഒരഽ വയക്ത഻ അമ഻തമഺയ മദയപ഻ക്കഽക
III. ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ല് വ഼ഴ്ച വരഽത്തഽക
IV. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ല് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് കളവ് കഺട്ടുക.
C. ീമഡ഻െല് ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ്
1. ീമഡ഻െല് ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ്
അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനീത്ത സവഺധ഼ന഻ക്കഺന് കഴ഻യഽന് ച഻ല ീമഡ഻ക്കല് ഘടകങ്ങീളപ്പറ്റ഻
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും. ഇവ ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ലാീടയഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്. ഇവ
ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധകീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും. നമഽക്ക് ച഻ല ഘടകങ്ങള് ുനഺക്കഺും.
ച഻ത്തം ഇന 6: ഇന അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട ഇന ത഼രഽമഺനീത്ത ഇന സവഺധ഼ന഻െഺന് ഇന കഴ഻യഽ് ഇന
ീമഡ഻െല് ഇനഘടകങ്ങള്
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വയക്ത഻ഗത ചര഻ന്ദ്തും

വയക്ത഻ഗത സവഭഺവ
സവ഻ുശഷതകൽ

കഽടഽുംബ ചര഻ന്ദ്തും

അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട ഇന
ത഼രഽമഺനീത്ത ഇന
സവഺധ഼ന഻െഺന് ഇന
കഴ഻യഽ് ഇനച഻ല ഇന
ീമഡ഻െല് ഇന
ഘടകങ്ങൾ

a) കഽടഽംബ ഇനചര഻ത്തം
മര്തയത (ീമഺര്ട്ടഺല഻റ്റ഻) റ഻ക഻ീന്റ ുമലഽള വ കഽടഽുംബചര഻ന്ദ്തത്ത഻ീന്റ ന്ദ്പഭഺവും മാന്്
ര഼ത഻യ഻ല് വ഼ക്ഷ഻ക്കഺും.
i. പഺരഺമ്പര ം:
ച഻ല
ുരഺഗങ്ങള്
ഒരഽ
തലമഽറയ഻ല്
ന഻ന്ഽും
തലമഽറയ഻ുലക്ക് ൂകമഺറഽും, അതഺയത് മഺതഺപ഻തഺക്കള഻ല് കഽട്ട഻കള഻ുലക്ക്.

അടഽത്ത

ii. കഽടഽംബത്ത഻ീെ ഇന ശരഺശര഻ ഇന ുയഽസ്സഇ: കഺന്ഷസര് അഥവഺ ഹിുന്ദ്ദഺഗും
ുപഺലഽള വ അസഽഖങ്ങള് മാലും മഺതഺപ഻തഺക്കള് ുനരീത്ത മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ല്,
അവരഽീട പ഻ന്ഷഗഺമ഻കളുും ദ഼ര്ഘകഺലും ജ഼വ഻ക്കഽകയ഻ീലലന്ത഻ന്ീറ സാചകമഺണ്.
iii. കഽടഽംബപശ്ചഺത്തലം: മാന്ഺമതഺയ഻ പകര്ചാണവയഺധ഻യഽും മറ്റ് റ഻കഽകളുമഽള വ
പശ്ചത്തലത്ത഻ല് തഺമസ഻ക്കഽന് കഽടഽുംബും.
ന്ദ്പത഻കാലമഺയ കഽടഽുംബ സഺഹചരയമഽള വ വയക്ത഻കളുീട ുകസ് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്
സരര്ഭത്ത഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര്മഺര് കാടഽതല് ജഺന്ദ്ഗത പഽലര്ത്തണും. ഇത്തരും
ുകസഽകള഻ല് അവര് മറ്റ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകള് ആവശയീപ്പടഽകയഽും അധ഻ക മര്തയത ന഻രക്ക്
ഈടഺക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
b) വ ക്ത഻ഗത ഇനചര഻ത്തം
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട മഽന്ഷകഺല ആുരഺഗയ ന്ദ്പം  നങ്ങീളയഽും ശര഼ര
ൂവകലയങ്ങീളയഽും കഽറ഻ചാണ് പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്തഺണ് വയക്ത഻ഗത ചര഻ന്ദ്തും. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര്
ീചയാറുന്
വയക്ത഻
മഽകള഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
നീതകലഽും
കഺരയത്ത഻ന്
ച഻ക഻ത്സയ഻ലഺീണക഻ല് ആ വ഻വരും ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് വയക്തമഺയ
ഉത്തരും നല്ത്കണും.
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അത്തരും
ന്ദ്പം  നങ്ങീളപ്പറ്റ഻
ീമഡ഻ക്കല്
ആവശയീപ്പടഽന് മുറ്റീതക഻ലഽും ന്ദ്പുതയക
അസഽഖങ്ങള഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്വയഺണ്:

പര഻ുശഺധകീന്റ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ല്
അഥവഺ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ല് സാച഻പ്പ഻ക്കഽും. മഺരകമഺയ

i. ഹിദയസംബന്ധമമഺയ ഇനഅസഽഖങ്ങള് ഇന- ഹിദയീത്തയഽും രക്തധമന഻കീളയഽും
ബഺധ഻ക്കഽന്ത് അതഺയത് ഹിദഺയഘഺതും, പക്ഷഺപഺതും, രക്തന്ദ്സവും.
ii. ക്ഷയുരഺഗും ുപഺലഽള വ ശവഺസുകഺശ ഇനുരഺഗങ്ങള്
iii. അധ഻കമഺയ ഇന ുകഺശങ്ങളുീട ഇന ത്പത ഽ
ടയാമറഽകള്ക്ക്ക് കഺരണമഺകഽും
iv. വിെസംബന്ധമമഺയ ഇന അസഽഖം, ഇന
ുരഺഗങ്ങളുും
ഉള്ക്ീപ്പടഽും,
ഇത്
ക഻്ന഻
മരണത്ത഻ുലക്കഽും നയ഻ക്കഽും.

പഺദനം ഇന കഺന്ഷസര്

ുപഺലഽള വ ഇന

ക഻്ന഻ുരഺഗങ്ങളുും
മാന്ദ്തഺശയ
തകരഺര്
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻ുലക്കഽും

v. അത്ലുഃത്സവ ഇന ുരഺഗങ്ങള്, ഇത഻ല് നറ്റവഽും ന്ദ്പശതമഺയത് ന്ദ്പുമഹമഺണ്.
രക്തത്ത഻ീല പ് ചസഺരീയ ഗ്ലൂുക്കഺസഺയ഻ പര഻ണമ഻ക്കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ
ഇന്ഷസഽല഻ന് ഉത്പഺദനത്ത഻ീന്റ അപരയപ്തത മാലമഺണ്.
vi. ുമഺശയുരഺഗങ്ങള് - അള്ക്സറഽും കരള്ക്വ഼ക്കും ുപഺലഽള വവ
vii. നഺഡ഼ുരഺഗങ്ങള്
c) വ ക്ത഻ഗത ഇനസവഭഺവസവ഻ുശഷതകള്
ഇവയഽും അസഽഖങ്ങള് ഉണ്ടഺകഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ സാച഻പ്പ഻ക്കഽും.
i. ഘടന ഇന
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ഘടനയ഻ല് അയഺളുീട ഉയരും, താക്കും, ീന് ചളവ്, വണും
എന്഻വയഺണ് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ന്ദ്പഺയത്ത഻നഽും ഉയരത്ത഻നഽും, ന഻ര്ദ഻ഷ്ട താക്കും എന്്
ന഻ര്വച഻ചാണ് വചാണ഻ട്ടുണ്ട്, അതഽുപഺീല മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരമഽള വ താക്കത്ത഻ീനക്കഺള് താക്കും
കഽറുവഺ കാടഽതുലഺ ആീണക഻ല്, ആ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഭഺരക്കഽറവ് അഥവഺ അമ഻തഭഺരും
എന്് നമഽക്ക് പറയഺും.
അതഽുപഺീല തീന് ഒരഽ ആുരഺഗയമഽള വ വയക്ത഻യഽീട ീന് ചളവ് ശരഺശര഻ 4
ീസന്റ഻മ഼റ്ററഽും വണും അയഺളുീട ീന് ചളവ഻ീനക്കഺള് കവ഻യഽകയഽും ീചയാറരഽത്.
ii. രക്തസമിറര്ത്രം
അടഽത്ത സാചകമഺണ് ഒരഺളുീട രക്തസമ്മര്ദും. ഇത഻ന് രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ അളവഽണ്ട്
 സ഻ുസ്റ്റഺള഻ക്
 ഡയഺുസ്റ്റഺള഻ക്
തന്഻ര഻ക്കഽന് വയസ഻ീല ുനഺര്മല് രക്തസമ്മര്ദും കണക്കഽകാട്ടഺന് ഒരഽ ൂകകണക്കഽണ്ട്.
സ഻ുസ്റ്റഺള഻ക഻ന്: 115 +വയസിന഻ീന്റ 2/5
ഡയഺുസ്റ്റഺള഻ക഻ന്: 75 +വയസിന഻ീന്റ 1/5
ആയത഻നഺല് 40 വയസഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ുനഺര്മല് രക്തസമ്മര്ദും സ഻ുസ്റ്റഺള഻ക് 131
ഉും ഡയുസ്റ്റഺള഻ക് 83 ആണ്.
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മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത഻ീനക്കഺളുും ഉയര്ന്തഺണ് യഥഺര്ത്ഥ റ഼ഡ഻ുംഗ് എക഻ല് ആ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഉയര്ന് രക്തസമ്മര്ദും അഥവഺ ൂഹപ്പര്ീടന്ഷഷനഺണ്.
വളീര
കഽറവഺീണക഻ല്, അത഻ീന ൂഹുപ്പഺീടന്ഷഷന് എന്ഺണ് പറയഽന്ത്. ൂഹപ്പര്ീടന്ഷഷന്
ഗഽരഽതരമഺയ ന്ദ്പം  നങ്ങള് സിഷ്ട഻ക്കഽും.
പള്ക്സ് ുററ്റ഻ലാീട ശര഼രത്ത഻ീല രക്തത്ത഻ീന്റ സമ്മര്ദും കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഺും. പള്ക്സ് ുററ്റ് ഒരഽ
മ഻ന഻ട്ട഻ല് 50 മഽതല് 90 ഹിദയമ഻ട഻പ്പഺണ്, ശരഺശര഻ 72.
iii. യാറ഻ന് ഇന-സ്ഡീപസൈ഻ക ഇനത്ഗഺവ഻റ്റ഻
അവസഺനമഺയ഻ ഒരഺളുീട മാന്ദ്തത്ത഻ീന്റ ീപസഫ഻ക് ന്ദ്ഗഺവ഻റ്റ഻ റ഼ഡ് ീചയ്ക്ത് അയഺളുീട
മാന്ദ്തഺശയത്ത഻ീല വ഻വ഻ധ ലവണങ്ങളുീട അളവ് പര഻ുശഺധ഻ചാണ് കഽഴപ്പങ്ങളുണ്ീടക഻ല്
കണ്ീടത്തഺും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ല് പഺരമ്പരയീത്ത ചര഻ന്ദ്തത്ത഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയും നല്ത്കഽന്ത഻ീന്റ
കഺരണീമന്ത്്?
I. പണക്കഺരഺയ മഺതഺപ഻തഺക്കള്ക്ക്ക് ആുരഺഗയമഽള വ കഽട്ട഻കളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
II. ച഻ല അസഽഖങ്ങള് മഺതഺപ഻തഺക്കള഻ല് ന഻ന്ഽും കഽട്ട഻കള഻ുലക്ക് ൂകമഺറീപ്പടഽും.
III. പഺവീപ്പട്ട മഺതഺപ഻തഺക്കളുീട കഽട്ട഻കള്ക്ക്ക് ുപഺഷണക്കഽറവ് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
IV. കഽടഽുംബ പശ്ചഺത്തലും ഗഽരഽതരമഺയ ഘടകമഺണ്.
സംത്ഗഹം


റ഻ക഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വത അനഽസര഻ചാണ് ആളുകളുീട ജ഼വ഻തങ്ങീള വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻
അണ്ടര്ൂററര് തരും ത഻ര഻ക്കഽും.



അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് അഥവഺ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ്ക്ക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളഺണഽള വത്:
 ന്ദ്പവര്ത്തന തലും (ഫ഼ല്ത്ഡ് ീലവല്)
 അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ഡ഻പ്പഺര്ട്ടുീമന്റ് തലും



അണ്ടര്ൂററ്റുമഺര് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽകളുീട അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
നറ്റവഽും കാടഽതലഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ചാണു വരഽന്ത് ന഻ര്ണയ (Judgment) ര഼ത഻ അഥവഺ സുംഖയ
ര഼ത഻യഺണ്.



സഺധഺരണ ന഻രക്കഽകള഻ല്
സഺധഺരണ റ഻കഽകളുും അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്ക഻
ന഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത റ഻കഽകളുും സവ഼കര഻ചാണഺണ് അണ്ടര്ൂററ്റുമഺര് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത്. ച഻ല സമയത്ത് അഷവര് തഽകയ഻ല് ച഻ല വയവസ്ഥകള് അഥവഺ
ുപഺള഻സ഻യ഻ല് കര്ശന വയവസ്ഥകള് ചഽമത്ത഻യഽും സവ഼കര഻ക്കഽും. റ഻ക് വളീര
കാടഽതലഺീണക഻ല്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത്
ന഼ട്ട഻
ീവയ്ക്ക്കഽകുയഺ
തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ ീചയ്ക്ുതക്കഺും.



ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ള഻ക്കഺീതയഺണ് മ഻ക്കുപ്പഺഴഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽകളുും സവ഼കര഻ചാണ് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ീചയാറുന്ത്. ഇത഻ീനയഺണ് ുനഺണ്ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് എന്് പറയഽന്ത്.



ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ ച഻ല ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകങ്ങളഺണ്
 വയസ്
256

 വല഻യ അഷവര് തഽക
 ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത്, തഽടങ്ങ഻യവ


ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ ച഻ല ഘടകങ്ങളഺണ്

 കഽടഽുംബചര഻ന്ദ്തും
 പഺരമ്പരയവഽും വയക്ത഻ഗത ചര഻ന്ദ്തവഽും, തഽടങ്ങ഻യവ.
മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ന഻ലവഺരമഽള വ ജ഼വ഻തങ്ങള്
ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകും
ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
വ഻രഽദ്ധമഺയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല്

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
എയ്ക്്സ് ബഺധ഻തീന്റ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഺണ് തള വ഻ക്കളുഞ്ഞക്കഺവഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്തത഻നഺല് ഒരഽ വയക്ത഻ അമ഻തമഺയ മദയപ഻ക്കഽന്ത് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻നഽള വ
ഉദഺഹരണും
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ച഻ല ുരഺഗങ്ങള് ഒരഽ തലമഽറയ഻ല് ന഻ന്ഽും അടഽത്ത തലമഽറയ഻ുലക്ക് ൂകമഺറഽും, അതഺയത്
മഺതഺപ഻തഺക്കള഻ല് കഽട്ട഻കള഻ുലക്ക്. അതഽീകഺണ്ടഺണ് ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ല്
പഺരമ്പരയീത്ത ചര഻ന്ദ്തത്ത഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയും നല്ത്കഽന്ത്.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ല് അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട പക഻ീന
പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്?
I. ീേയ഻ും ുന്ദ്പഺസസിന് ീചയാറുക
II. റ഻കഽകള് സവ഼കര഻ക്കുണഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക
III. ഉത്പന്ും രാപകല്ത്പന ീചയാറുക
IV. കസ്റ്റമര് റ഻ുലഷന്ഷസ് മഺുനജര്
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ുചഺദ ം ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനമലലഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ന഻രക്ക഻ല് റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽക
റ഻ക് ന഻ുഷധ഻ക്കഽക
റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത് ന഼ട്ട഻ ീവയ്ക്ക്കഽക
ീേയ഻ും തള വുക

ുചഺദ ം ഇന3
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയലലഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

പഺുപഺര്ട്ട്
ക്കാള് ല഼വ഻ുംഗ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ജഺതകും
ജനന സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്

ുചഺദ ം ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഒരഽ വയക്ത഻
ന്ദ്പത഻കാലമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്ത്?
I. ദ഻വുസനയഽള വ ുജഺഗ഻ുംഗ്
II. ന഻ുരഺധ഻ചാണ഻ട്ടുള വ പദഺര്ത്ഥങ്ങളുീട ഉപുഭഺഗും
III. അലസത മുനഺഭഺവും
IV. ന഼ട്ട഻ീകഺണ്ടഽുപഺകല്

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

എടഽക്കഽന്ത഻ീന

ുചഺദ ം ഇന5
നത് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലഺണ് അണ്ടര്ൂററ്റര് എലലഺ വ഻പര഼ത അഥവഺ ന്ദ്പത഻കാല
ഘടകങ്ങള്ക്ക്കഽും അനഽകാല ുററ്റ഻ുംഗ് ുപഺയ഻ന്റ് നല്ത്കഽന്ത് (അനഽകാല ഘടകങ്ങള്ക്ക്കഽും
ന്ദ്പത഻കാല ുററ്റ഻ുംഗ് ുപഺയ഻ന്റ് നല്ത്കഽന്ത്)?
I. ന഻ര്ണയ (Judgment)
II. ആര്ബ഻ന്ദ്ടറ഻
III. സുംഖയസുംബധപ്മഺയ ുററ്റ഻ുംഗ്
IV. ഒറ്റഘട്ടും
ുചഺദ ം ഇന6
റ഻ക് വ഻ഭജനത്ത഻ല്, --------------- ആണ് മരണന഻രക്ക് പട്ട഻കയ഻ീല ന഻ലവഺരമഽള വ ജ഼വ഻തങ്ങീള
ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത മരണന഻രക്ക഻ന് സമഺനമഺയത്.
I. ന഻ലവഺരമഽള വ ജ഼വ഻തങ്ങള്
II. മഽന്ഷഗണനഺ ജ഼വ഻തങ്ങള്
III. ന഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത ജ഼വ഻തങ്ങള്
IV. ന഻രസ഻ക്കീപ്പട്ട ജ഼വ഻തങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന7
അമിത ഗര്ഭ഻ണ഻യഺയ ഒരഽ യഽവത഻യഺണ്. അവര് ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് അുപക്ഷ നല്ത്ക഻.
അമിതയ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത഻ന് അണ്ടര്ൂററ്റര്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയത്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ഓപ്ഷനഺണ്? നറ്റവഽും അനഽുയഺജയമഺയ ഓപ്ഷന്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക.
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I.
II.
III.
IV.

സഺധഺരണ ന഻രക്ക഻ല് സവ഼കര഻ക്കഽക
അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്ക഻ സവ഼കര഻ക്കഽക
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ന഻രസ഻ക്കഽക
കര്ശനമഺയ വയവസ്ഥകള് ുചര്ത്ത് സവ഼കര഻ക്കഽക

ുചഺദ ം ഇന8
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഺണ് ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല്
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് ുയഺഗയമലലഺത്തത്?
I. ഐട഻ കമ്പന഻യ഻ല് ുസഺറ് ഓറ്റ്ീവയര് എന്ഷജ഻ന഼യറഺയ 26 വയസഽള വ സവ഻ത.
II. കല്ത്ക്കര഻ ഖന഻യ഻ല് ുജഺല഻ ീചയാറുന് 50 വയസഽള വ മുഹഷ്
III. ബഺക഻ല് ുജഺല഻ ീചയാറുന് 28 വയസഽള വ സത഼ഷ് 1 ുകഺട഻ രാപയഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് അുപക്ഷ഻ചാണു
IV. ഡ഻ുപ്പഺര്ീ്്മന്റ് ുസ്റ്റഺറ഻ല് ുജഺല഻യഽള വ 30 വയസഽകഺരനഺയ ന്ദ്പവ഼ണ് 10 വര്ഷും
കഺലഺവധ഻യഽള വ എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ന് അുപക്ഷ഻ചാണു
ുചഺദ ം ഇന9
ഷ഼നയ്ക്ക്ക് ഗഽരഽതരമഺയ ന്ദ്പുമഹുരഺഗമഽണ്ട്. അവര് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ന്
അുപക്ഷ഻ചാണു. ഈ ുകസ഻ല് അണ്ടര്ൂററ്റര് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് ------------ ആണ്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺന് സഺദ്ധയത.
I. ന഻ര്ണയ ര഼ത഻
II. സുംഖയസുംബധപ് ര഼ത഻
III. മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ നീതക഻ലഽും കഺരണും അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല് ന്ദ്പുമഹത്ത഻ന്
യഺീതഺരഽ പകഽമ഻ലല.
IV. മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ രണ്ടഽമലല, കഺരണും ന്ദ്പുമഹ ുകസഽകള് തള വ഻ക്കളയഽും.
ുചഺദ ം ഇന10
സുന്ത്ഺഷ് ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് അുപക്ഷ഻ചാണു. അയഺളുീട ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത മര്തയത
ന഻രക്ക് ന഻ലവഺര ജ഼വ഻തങ്ങീളക്കഺളുും വളീര തഺീഴയഺണ്. ആയത഻നഺല് കഽറഞ്ഞ
ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്. റ഻ക് വ഻ഭജനത്ത഻ല്, സുന്ത്ഺഷ് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത് --------------വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഺണ്.
I. ന഻ലവഺരമഽള വ ജ഼വ഻തങ്ങള്
II. മഽന്ഷഗണന റ഻കഽകള്
III. ന഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത ജ഼വ഻തങ്ങള്
IV. ന഻രസ഻ക്കീപ്പട്ട ജ഼വ഻തങ്ങള്
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾെഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
റ഻കഽകള് സവ഼കര഻ക്കുണഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഺണ്
അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട പക഻ീന പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന2
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ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

കമ്പന഻യ഻ല്

ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ീേയ഻ും തള വുക എന്തഺണ് അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനമലലഺത്തത്.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ജഺതകമഺണ് സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയലലഺത്തത്.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ന഻ുരഺധ഻ചാണ഻ട്ടുള വ പദഺര്ത്ഥങ്ങളുീട ഉപുഭഺഗമഺണ്
എടഽക്കഽന്ത഻ീന ന്ദ്പത഻കാലമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്ത്.

ഒരഽ

വയക്ത഻

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
സുംഖയസുംബധപ്മഺയ ുററ്റ഻ുംഗ഻ലഺണ് അണ്ടര്ൂററ്റര് എലലഺ വ഻പര഼ത അഥവഺ ന്ദ്പത഻കാല
ഘടകങ്ങള്ക്ക്കഽും അനഽകാല ുററ്റ഻ുംഗ് ുപഺയ഻ന്റ് നല്ത്കഽന്ത് (അനഽകാല ഘടകങ്ങള്ക്ക്കഽും
ന്ദ്പത഻കാല ുററ്റ഻ുംഗ് ുപഺയ഻ന്റ് നല്ത്കഽന്ത്).
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
റ഻ക്
വ഻ഭജനത്ത഻ല്,
ന഻ലവഺരമഽള വ
ജ഼വ഻തങ്ങളഺണ്
മരണന഻രക്ക്
പട്ട഻കയ഻ീല
ന഻ലവഺരമഽള വ ജ഼വ഻തങ്ങീള ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത മരണന഻രക്ക഻ന് സമഺനമഺയത്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
അമിതയഽീട കഺരയത്ത഻ല് ഗര്ഭ഻ണ഻ എന് ന഻ലയ഻ല് കര്ശനമഺയ വയവസ്ഥകള് ുചര്ത്ത്
സവ഼കര഻ക്കഽന്തഺണ് അണ്ടര്ൂററ്റര് ത഻രീഞ്ഞടഽുക്കണ്ട നറ്റവഽും മ഻കചാണ ഓപ്ഷന്.
ഗര്ഭ഻ണ഻യഺയ ന്ദ്ത഼കളുീട ുമല് ന്ദ്പസവഺന്ത്രും മാന്് മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല് ന്ദ്പസവും മാലും
മരണും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽക പര഻മ഻തീപ്പടഽും എീന്ഺരഽ വയവസ്ഥ
ചഽമത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
കല്ത്ക്കര഻ ഖന഻യ഻ല് ുജഺല഻ ീചയാറുന് 50 വയസഽള വ മുഹഷ഻ീന്റ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഺണ് ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് ുയഺഗയമലലഺത്തത്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ഷ഼നയഽുടത് ുപഺലഽള വ സക഼ര്ണമഺയ ുകസഽകള് ൂകകഺരയും ീചയാറുണ്ുപഺള് അണ്ടര്ൂററ്റര്
ന഻ര്ണയ ര഼ത഻യഺണ് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
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ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
റ഻ക് വ഻ഭജനത്ത഻ല്, സുന്ത്ഺഷ഻ീന മഽന്ഷഗണന റ഻ക഻ലഺണ് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഽന്ത്.
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പഺഠം ഇന16
ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻ ഇന
ത്പകഺരമഽള്ള ഇനുപയ്ീമെുകള്
ുമഽഖം
ഈ പഺഠത്ത഻ല് ീേയ഻ും എന് തതവവഽും ീേയ഻ും എങ്ങീനയഺണ് ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഽന്ീതന്ഽും
നമഽക്ക് വ഻ശദമഺയ഻ പഠ഻ക്കഺും. ഈ പഺഠത്ത഻ല് ീേയ഻മ഻ീന്റ വ഻ഭഺഗങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽും
പഠ഻ക്കഺും. അവസഺനും ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക്
ീഡത്ത് ീേയ഻ും സമര്പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും ഇന്ഷഷവറര് ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻ല് ന഻ന്ഽും അവകഺശ഻കീള
സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും (ഇന്ഷഡ഻പയാട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുേഺസഽും ീന്ദ്പഺട്ടക്ഷന് ഓഫ്
ുപഺള഻സ഻ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്റീറസ്റ്റ് ീറഗഽുലഷന്ഷസ്) നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺും.
പഠനുമഖലകള്
A. ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ഭഺഗങ്ങളുും ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും
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A. ീെയ഻മഽകളുീട ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങളും ഇനീെയ഻ം ഇനനടപട഻ത്കമങ്ങളും
1. ീെയ഻മഽകള് ഇനഎ് ഇനുശയം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീടയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീടയഽും യഥഺര്ത്ഥ
അഗ്ന഻പര഼ക്ഷ
നടക്കഽന്ത്
ുപഺള഻സ഻
ീേയ഻മ഻ീന്റ
സമയത്തഺണ്.
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ യഥഺര്ത്ഥ മാലയും കണക്കഺക്കഽന്ത് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന് ര഼ത഻
അനഽസര഻ചാണഺണ്.
ന഻ര്വചനം
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരമഽള വ വഺദ്ധരദഺനും ഇന്ഷഷവറര് മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ല് ന഻റുവറ്റുന്തഺണ്
ീേയ഻ും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരമഽള വ ഒുന്ഺ അത഻ലധ഻കുമഺ സരര്ഭങ്ങള്
ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺഴഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ക്ീലയ഻ും
ഉണ്ടഺകഽന്ത്. ച഻ല
ീേയ഻മഽകള്ക്ക് ുശഷവഽും ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് തഽടരഽും മറ്റ് ച഻ലത഻ല് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
അവസഺന഻ക്കഽും.
ച഻ത്തം ഇന1: ഇനറ഻സ്ഡക ഇനസേര്ഭവഽം ഇനീെയ഻മഽം

ീേയ഻മഽകള് രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വതഺകഺും:
i. ൂലഫ് അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽണ്ുപഺള് ുപഺലഽും ീേയ഻ും
ീചയാറഺന് കഴ഻യഽന് അത഻ജ഼വന (survival) ീേയ഻ും.
ii. ീഡത്ത് ീേയ഻ും

ച഻ത്തം ഇന1: ഇനീെയ഻ം ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങള്
അത഻ജ്഼വന ഇനീെയ഻മഽകൾ

ീെയ഻മഽകൾ
ീഡത്തഇ ഇനീെയ഻മഽകൾ
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ീഡത്തഇ ഇനീെയ഻ം ൂലഫ് അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള്
മഺന്ദ്തമഺണ് ലഭ഻ക്കഽക എന്ഺല് അത഻ജ഼വന ീേയ഻ും ഒുന്ഺ അത഻ലധ഻കുമഺ
സരര്ഭങ്ങള഻ല് ീേയ഻ും ീചയാറഺും.
ഉദഺഹരണം
അത഻ജ഼വന ീേയ഻മഽകള് ലഭ഻ക്കഽന് സരര്ഭങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണും
i. ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽണ്ുപഺള്
ii. മണ഻-ബഺക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ശ്ച഻ത കഺലയളവ഻ല് ഇന്ഷസ്റ്റഺള്ീമന്റഺയ഻ തഽക
നല്ത്കഽും
iii. ൂറഡര് ആനഽകാലയമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് മഺരകുരഺഗങ്ങള്ക്ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും.
iv. ുപഺള഻സ഻യഽടമ അഥവഺ അൂസന഻ ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയാറുണ്ുപഺള്
2. ീെയ഻ം ഇനീചയ്യു്ത഻നഽള്ള ഇനസേര്ഭം ഇനഉണ്ടഺുയഺ ഇനഎ്ഇ ഇന
ഉറപ്പഺെഽം
i. അത഻ജ്഼വന ഇനീെയ഻ം ഇന ഇനനല്കഽ്ത഻ന്, ഇനുപഺള഻സ഻യ഻ീല വയവസ്ഥയ഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരമഽള വ സുംഭവമഺുണഺ ഉണ്ടഺയീതന്് ഇന്ഷഷവറര്
ഉറപ്പഺക്കണും.
ii. കഺലഺവധ഻ ഇന പാര്ത്ത഻യഺയ ഇന ീെയ഻മഽകളും ഇന മണ഻-ബഺെഇ ഇന
ഇന്ുസ്റ്റഺൾീമെഇ ഇനീെയ഻മഽകളും ഇന വളീര ീപീട്ടന്് ലഭ഻ക്കഽും കഺരണും
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ
ആരുംഭത്ത഻ല്
തീന്
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ത഼യത഻കളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇവ നല്ത്കഽക.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
ഉണ്ടഺക്കഽണ്ുപഺള്
തീന്
കഺലഺവധ഻
പാര്ത്ത഻യഺകഽന് ത഼യത഻യഽും അത഻ജ഼വന ആനഽകാലയങ്ങളുീട ഇന്ഷുസ്റ്റഺള്ക്ീമന്റ്
നല്ത്കഽന് ത഼യത഻കളുും വയക്തമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽും.
iii. സറണ്ടര് മാലയും ുപയ്ക്ീമന്റുകള് മറ്റ് ീേയ഻ും ുപയ്ക്ീമന്റുകള഻ല്ത്ന഻ന്ഽും
വയതയതമഺണ്. മറ്റ് ീേയ഻മഽകീള ുപഺീലയലല, ഇവ഻ീട ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
അഥവഺ അൂസന഻യ്ക്ക്ക് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് റദഺക്കഺനഽള വ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഺും,
അങ്ങീന ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരമഽള വ തഽക പ഻ന്ഷവല഻ക്കഺും. സറണ്ടര്
ുപഺയ്ക്ീമന്റുകള്ക്ക്ക്
കഺലഺവധ഻
പാര്ത്ത഻യഺകഽന്ത഻നഽമഽന്ഷപ്
പ഻ന്ഷവല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ പ഻ഴ മഺന്ദ്തുമയഽള വു ആയത഻നഺല് മഽഴഽവന് ീേയ഻ും
നല്ത്ുകണ്ട഻ വരഽന്ത഻ുനക്കഺളുും തഽക കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും.
iv. മഺരക ഇന ുരഺഗങ്ങളുീട ഇന ീെയ഻മഽകള്െഇ ഇന ുപഺള഻സ഻യഽടമ ീേയ഻മ഻ന്
പ഻ന്ഷബലത്ത഻നഺയ഻
നല്ത്കഽന്
ീമഡ഻ക്കല്
ീറുക്കഺര്ഡ഻ീന്റയഽും
മറ്റുും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.
മഺരകുരഺഗങ്ങള്ക്ക്കഽള വ
ീേയ഻ും
ൂററഽള വ
ുപഺള഻സ഻
അൂസന്
ീചയാറുണ്ുപഺഴഺണ്
സക഼ര്ണത
ഉടീലടഽക്കഽന്ത്.
മരകുരഺഗത്ത഻നഽള വ
ആനഽകാലയും ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
അസഽഖും ഉണ്ടഺകഽന് സരര്ഭത്ത഻ീല
ീചലവഽകീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഺണ്. ഈ ുപഺള഻സ഻ അൂസന് ീചയാറുകയഺീണക഻ല്,
എലലഺ ആനഽകാലയങ്ങളുും അൂസന഻യ്ക്ക്കഺണ് ലഭ഻ക്കഽക. ഇത് ന഻യമപരമഺയ഻
ശര഻യഺീണക഻ല് ുപഺലഽും, ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ഉുദശയും ഇത് ീകഺണ്ട് സഺദ്ധയമഺകഽകയ഻ലല.
അത്തരും ഒരഽ അവസ്ഥ ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ വ വസ്ഥപരമഺയ ഇന
അൂസന്ീമെ഻ീനപ്പറ്റ഻ ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ പറഞ്ഞ് മനസിന഻ലഺക്കഽക.
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കഺലഺവധ഻ ഇന പാര്ത്ത഻യഺകഽ് ഇന അഥവഺ ഇന ീഡത്തഇ ഇന ീെയ഻ം അഥവഺ
സറണ്ടര് ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അവസഺന഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽകയഽും പ഻ന്഼ട്
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽമ഻ലല. ഇത഻ന് ീേയ഻ും നല്ത്ക഻ുയഺ ഇലലുയഺ എന്ത് ബഺധകമലല.
ുപയ്ക്ീമന്റ് നല്ത്കഺത഻ര഻ക്കഽന്ത് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ
തഽടര്ന്ഽും ലഭ഻ക്കഽീമന് ഉറപ്പ് നല്ത്കഽകയ഻ലല.
3. ീെയ഻മഽകളുീട ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങള്
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ല് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീേയ഻മഽകളഺണ് ഉണ്ടഺകഽന്ത്:
a) അത഻ജ്഼വന ഇനുനഽകാല  ഇനുപയ്ീമെഇ
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ല് ഇടക്കഺലഺശവഺസമഺയ഻
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സമയങ്ങള഻ല്
ഇന്ഷഷവറര് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കഽന് ുപയ്ക്ീമന്റുകളഺണ്.
b) ുപഺള഻സ഻ ഇനസറണ്ടര് ഇനീചയ്യുക
ുപഺള഻സ഻യഽടമയക്ക് കഺലഺവധ഻ പാര്ത്ത഻യഺകഽന്ത഻നഽമഽന്ഷപ് തീന് ുപഺള഻സ഻
സറണ്ടര് കഴ഻യഽും. ുപയ്ക്ഡ്-അപ് മാലയും ലഭ഻ീചാണക഻ല് മഺന്ദ്തുമ ുപഺള഻സ഻
സറണ്ടര് ീചയാറഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു. ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്
തഽകയഺണ് സറണ്ടര് മാലയും എന്് പറയഽന്ത് അത് ീപഺതഽുവ അടചാണ
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺണ്. മ഻ന഻മും ഗഺരന്റ഻ സറണ്ടര് മാലയും
(ജ഻എവ഻) എന്ത് ഇലല, പുക്ഷ ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്
യഥഺര്ത്ഥ സറണ്ടര് മാലയും ജ഻എവ഻ീയക്കഺളുും കാടഽതലഺണ്.
c) ൂറഡര് ഇനുനഽകാല ം
ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും ന്ദ്പകഺരും ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സുംഭവും ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺള്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ൂറഡര് ന്ദ്പകഺരമഽള വ ആനഽകാലയും നല്ത്കഽും.
മഺരകുരഺഗ ഇന ൂറഡര് ന്ദ്പകഺരും, മഺരകുരഺഗമഽണ്ീടന്് കണ്ീടത്തഽന്
സരര്ഭത്ത഻ല്, വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരമഽള വ തഽക നല്ത്കഽും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട
മഺരകുരഺഗങ്ങളുീട പട്ട഻കയ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്തഺയ഻ര഻ക്കണും അസഽഖും.
ച഻ക഻ത്യ ഇന ൂറഡര് ന്ദ്പകഺരും, ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ീയ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റ് ീചയാറുന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ഇന്ഷഷവറര് നല്ത്കഽും.
ൂറഡര് ന്ദ്പകഺരമഽള വ ുപയ്ക്ീമന്റ് നല്ത്ക഻യത഻നഽുശഷവഽും ുപഺള഻സ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
തഽടരഽും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽന്
സമയത്ത് ീേയ഻ും ുപയ്ക്ീമന്റ് നല്ത്കഽും.
d) മച ാര഻റ്റ഻ ഇനീെയ഻ം
ഇത്തരും ീേയ഻മഽകള഻ല്, കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ജ഼വ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട തഽക നല്ത്കഺീമന്് ഇന്ഷഷവറര്
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ. ഇത഻ീനയഺണ് മച ാര഻റ്റ഻ ഇന ീെയ഻ം എന്ഺണ്
പറയഽന്ത്.
i. പീങ്കടഽെഽ് ഇന പ്ലഺന്: പീകടഽക്കഽന് ലഺനഺീണക഻ല് മചയാര഻റ്റ഻ ീേയ഻ും
ന്ദ്പകഺരും അഷവര് ീചയ്ക്ത തഽകയഽും സവരാപ഻ചാണ ുബഺണസഽും ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻
അത഻ല് ന഻ന്ഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും കഽട഻ശ്ശ഻കയഽും ുപഺള഻സ഻ ുലഺണഽകളുും അത഻ീന്റ
പല഻ശയഽും ക഻ഴ഻ചാണുള വ തഽകയഺണ് നല്ത്കഽന്ത്.
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ii. റ഻ുട്ട്യൂട്ട്ണ് ഇന്ത് ഇനത്പ഼മ഻യം ഇന(ുര്്പ഻) ഇനപ്ലഺന്: ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ല്,
ുടും കഺലഺവധ഻യ഻ല് നല്ത്ക഻യ഻ട്ടുള വ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻
അവസഺന഻ക്കഽണ്ുപഺള് ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽും.
iii. യാണ഻റ്റഇ ഇന ല഻ങ്കഇ് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന പ്ലഺന്:
യാല഻പ്പുകളുീട
കഺരയത്ത഻ല്, ഇന്ഷഷവറര് മചയാര഻റ്റ഻ ീേയ഻മഺയ഻ ഫണ്ട് മാലയും നല്ത്കഽും.
iv. മണ഻-ബഺെഇ ഇന
പ്ലഺന്: ഇന
മണ഻-ബഺക്ക്
ലഺന഻ല്,
ുപഺള഻സ഻യഽീട
കഺലഺവധ഻യ഻ല് നല്ത്ക഻യ അത഻ജ഼വന ആനഽകാലയങ്ങള് ക഻ഴ഻ചാണ് ബഺക്ക഻ തഽക
മചയാര഻റ്റ഻ ീേയ഻മഺയ഻ നല്ത്കഽും.
ീേയ഻ും നല്ത്ക഻ കഴ഻യഽന്ുതഺീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അവസഺന഻ക്കഽും.
e) ീഡത്തഇ ഇനീെയ഻ം
ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ല്
ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
മരണും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്, അപകടും മാലുമഺ അലലഺീതുയഺ, അഷവര് ീചയ്ക്ത
തഽകയഽും സവരാപ഻ചാണ ുബഺണസഽും ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻ അത഻ല് ന഻ന്ഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും
കഽട഻ശ്ശ഻കയഽും ുപഺള഻സ഻ ുലഺണഽകളുും അത഻ീന്റ പല഻ശയഽും ക഻ഴ഻ചാണുള വ തഽക
ഇന്ഷഷവറര് നല്ത്കഽും. ഇതഺണ് ുനഺമ഻ന഻ അഥവഺ അൂസന഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ
ന഻യമപരമഺയ അവകഺശ഻യ്ക്ക്ക്
നല്ത്കഽന് ീഡത്ത്
ീേയ഻ും.
മരണും
സുംഭവ഻ചാണത഻നഽുശഷും ീഡത്ത് ീേയ഻ും നല്ത്കഽന്ുതഺീട ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അവസഺന഻ക്കഽും.
ഒരഽ ീഡത്ത് ീേയ഻ും:
 ുനരീത്ത സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് (3 വര്ഷത്ത഻ല് തഺീഴയഽള വ കഺലയളവ഻ല്)
അഥവഺ
 ൂവക഻ (3 വര്ഷത്ത഻നഽുശഷും)
ുനഺമ഻ന഻ അഥവഺ അൂസന഻ അഥവഺ ന഻യമഺനഽസിത അവകഺശ഻ മരണും സുംഭവ഻ചാണ
ത഼യത഻യഽും സമയവഽും മരണകഺരണവഽും ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കണും.
i. ീഡത്തഇ ഇനീെയ഻മ഻നഺയ഻ ഇനസമര്പ്പ഻ുെണ്ട ഇനുൈഺം

ുഡഺെഽീമെഇ
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ീേയ഻ും ുന്ദ്പഺസസിന് ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻ അവകഺശ഻
ുഫഺമഽകള് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് സമര്പ്പ഻ക്കണും.

തഺീഴ

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്








ുനഺമ഻ന഻ (അവകഺശ഻) പാര഻പ്പ഻ചാണ ീേയ഻ും ുഫഺും
മിതുദഹും സുംകര഻ചാണത഻ീന്റ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ ുഡഺക്ടറഽീട സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
അപകടും മാലമഺണ് മരണും സുംഭവ഻ക്കഽന്ീതക഻ല്, എഫ്ഐആര്,
ഇന്ഷകവസ്റ്റ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്, ുപഺസ്റ്റ്-ുമഺര്ട്ടും റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്, അന്ത്഻മ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
തഽടങ്ങ഻യ ുപഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകളുീട ുകഺടത഻ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ
പകര്പ്പ്.
 മഽന്ഷസ഻പ്പഺല഻റ്റ഻ അധ഻കിതര് നല്ത്കഽന് ീഡത്ത് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ച഻ത്തം ഇന3: ീഡത്തഇ ഇനീെയ഻മ഻നഺയ഻ ഇനസമര്പ്പ഻ുെണ്ട ഇനുൈഺം
ീഡത്തഇ ഇനീെയ഻മ഻നഺയ഻ ഇന
സമര്പ്പ഻ുെണ്ട ഇനുൈഺം
മിതുദഹം ഇനസംസ്ഡകര഻ച്ചത഻ീെ ഇന
സര്ട്ട്യൂട്ട്഻ൈ഻ുെറ്റഇ
ച഻ക഻ത്യ഻ച്ച ഇനുഡഺകടറഽീട ഇന
സര്ട്ട്യൂട്ട്഻ൈ഻ുെറ്റഇ
ീഡത്തഇ ഇന
ീെയ഻മ഻നഺയ഻ ഇന
സമര്പ്പ഻ുെണ്ട ഇന

ുശഽപത്ത഻യ഻ീല ഇനസര്ട്ട്യൂട്ട്഻ൈ഻ുെറ്റഇ

ുൈഺം
ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട ഇനസര്ട്ട്യൂട്ട്഻ൈ഻ുെറ്റഇ

അപകടം ഇനമാലമഺണ് ഇനമരണം ഇന
സംഭവ഻െഽ്ീതങ്ക഻ല്, ുപഺല഼സ്ഡ ഇന
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്യൂട്ട്ുകളുീട ഇനുകഺടത഻ ഇന
സഺക്ഷ ീപ്പടഽത്ത഻യ ഇനപകര്പ്പഇ
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ii. ീഡത്തഇ ഇനീെയ഻ം ഇനന഻രസെല്
ീഡത്ത് ീേയ഻ും ഒന്ഽക഻ല് നല്പ്കഽും അീലലക഻ല് ന഻രസ഻ക്കഽും. ീേയ഻ും ുന്ദ്പഺസസിന്
ീചയാറുന് സമയത്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് നീതക഻ലഽും ീതറ്റഺയ ന്ദ്പതഺവന നല്ത്ക഻ീയന്്
അഥവഺ ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള് മറചാണു
ീവചാണതഺയ഻ ഇന്ഷഷവറര് കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ല് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അസഺധഽവഺകഽും.
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ എലലഺ ആനഽകാലയങ്ങളുും ന഻ുഷധ഻ക്കീപ്പടഽും.
iii. ീസക്ഷന് ഇന45: ഇന ഇനഇന്ഡ഻സ്ഡപ ാട്ട്യൂട്ട്ബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനുെഺസ്ഡ
1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഈടഺക്കഽന്ത്

ആക്ട഻ീല

ീസക്ഷന് ഇന 45 ഇന ന്ദ്പകഺരമഺണ്

ഈ

പ഻ഴ

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ീസക്ഷന് ഇന45 ഇനത്പകഺരം:
ഈ ആക്ട് തഽടങ്ങ഻യത഻ന് മഽമ്പ് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല് ഉണ്ടഺയ഻രഽന് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഒരഽ ുപഺള഻സ഻, ഈ ആക്ട് തഽടങ്ങ഻യ ത഼യത഻യ഻ല് ന഻ന്് രണ്ട്
വര്ഷ കഺലഺവധ഻ കഴ഻ഞ്ഞത഻ന് ുശഷവഽും, ഈ ആക്ട് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല്
വന്ത഻നഽുശഷും ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല് വന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻, ഈ ആക്ട്
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ല് വന്് രണ്ട് വര്ഷ കഺലഺവധ഻ കഴ഻ഞ്ഞത഻ന് ുശഷവഽും,
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഺയഽള വ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ല് അീലലക഻ല് ഒരഽ ീമഡ഻ക്കല് ഓഫ഼സുറഺ
ീറഫര് ീചയ്ക്തയഺുളഺ ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട സഽഹിുത്തഺ നല്ത്കഽന്
നീതക഻ലഽും റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ന്ദ്പകഺരും അീലലക഻ല് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇഷയാ ീചയ്ക്തത഻ന്
കഺരണമഺയ മുറ്റീതക഻ലഽും ുരഖയ഻ീല എീന്ത്ക഻ലഽും ന്ദ്പതഺവന കിതയമീലലുന്ഺ
ീതറ്റഺീണുന്ഺ കഺണ഻ചാണ് ഒരഽ ഇന്ഷഷവററഽും തര്ക്കവ഻ുധയമഺയ഻ പര഻ഗണ഻ക്കഺന്
പഺടഽള വതലല;
അത്തരും
ന്ദ്പതഺവന
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയമഺീണുന്ഺ
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള്
ന്ദ്പതഺവനയ഻ല്
മറചാണുവചാണുീവുന്ഺ
ന്ദ്പതഺവനയ഻ലാീട
ുപഺള഻സ഻യഽടമ
കിന്ദ്ത഻മതവും
നടത്ത഻ീയുന്ഺ ന്ദ്പതഺവന നടത്തഽന് സമയത്ത് അത഻ീല വ഻വരും ീതറ്റഺീണന്ഽും
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള്
ന്ദ്പതഺവനയ഻ല്
ുപഺള഻സ഻യഽടമ
മനപ്പൂര്േും മറചാണുീവചാണുതഺീണന്് ഇന്ഷഷവറര് ീതള഻യ഻ക്കഽന്
പക്ഷും അങ്ങീന ീചയാറഺും.
വ഻ശദ഼കരണം:
ുപഺള഻സ഻ ഇഷയഽ ീചയ്ക്ത് 2 വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല് ുപഺള഻സ഻യഽടമ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങള് മറചാണു ീവചാണതഺയ഻ കണ്ീടത്ത഻യഺല്, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ീല ീതറ്റഺയ
വ഻വരങ്ങളുീട നല്ത്ക഻ എന് കഺരണത്തഺല് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ീേയ഻ും തള വ഻ക്കളയഺും.
2 വര്ഷും ഉപുഭഺക്തഺവ഻നഽള വ ീവയ഻റ്റ് ആന്റ് വഺചാണ് കഺലഺവധ഻യഺണ്. ഈ
കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക്
ുശഷും
ുപഺള഻സ഻യഽടമ
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള്
മറചാണുീവചാണു അഥവഺ ന്ദ്പതഺവനയ഻ല് കിന്ദ്ത഻മും കഺട്ട഻ീയന്് ഇന്ഷഷവറര്
ീതള഻യ഻ക്കണും. അങ്ങീന ീതള഻വ് ലഭ഻ചാണഺല് മഺന്ദ്തുമ രണ്ട് വര്ഷും
പാര്ത്ത഻യഺക്ക഻യ ുപഺള഻സ഻ തള വ഻ക്കളയഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു.
iv. മര഻ച്ചുീവ് ഇനഅനഽമഺനം
ച഻ലുപ്പഺള് ച഻ലയഺളുകീള കഺണഺതഺകഽകയഽും ഒരഽ വ഻വരങ്ങളുും ലഭ഻ക്കഺീത
വര഻കയഽും ീചയാറുും. 7 വര്ഷക്കഺലും ഒരഽ വയക്ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണ് യഺീതഺരഽ
വ഻വരും ലഭ഻ചാണ഻ീലലക഻ല് ഇന്ത്യന് എവ഻ഡന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും
ഇത്തരും
സരര്ഭങ്ങള഻ല് മര഻ചാണുീവന്് അനഽമഺനത്ത഻ീലത്തഽും. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ അങ്ങീന കഺണഺതഺകഽകയഽും വ഻വരങ്ങള് ഒന്ഽും തീന് ലഭ഻ക്കഺീത
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വരഽകയഽും ീചയാറുന് സഺഹചരയത്ത഻ല്, ഇതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ുകഺടത഻ വ഻ധ഻
ുനടഺന് അയഺളുീട അവകഺശ഻കുളഺട് ഇന്ഷഷവറര് ആവശയീപ്പുട്ടക്കഽും.
ുകഺടത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും മര഻ചാണുീവന് അനഽമഺന഻ക്കഺും എന് വ഻ധ഻ ുനടഽന്തഽവീര
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് അടയ്ക്ക്കഽന്ത് തഽടരണും. ഇന്ഷഷവറര് ഒരഽ ീസിജനയീമന്
ന഻ലയ഻ല് നഴ് വര്ഷക്കഺലീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് ഒഴ഻വഺക്കഽും.
4. ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻യഽീട ഇനീെയ഻ം ഇന
നടപട഻ത്കമങ്ങള്
2002-ീല ഐആര്ഡ഻എ (ീന്ദ്പഺട്ടക്ഷന് ഓഫ് ുപഺള഻സ഻ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ററസ്റ്റ്) ചട്ടങ്ങള്
ന്ദ്പകഺരും:
ചട്ട്യൂട്ട്ം ഇന 8:
ൂലത് ഇന
നടപട഻ത്കമങ്ങള്

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന

ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇന

ീെയ഻ം ഇന

i.

ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഺണ് ത്പഥമ ഇന ുഡഺെഽീമെഇ എന്
ന഻ലയ഻ല് ീേയ഻ീന്റ പ഻ന്ഷബലത്ത഻നഺയ഻ ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീപഺതഽുവ
സമര്പ്പ഻ുക്കണ്ടത്.

ii.

ീേയ഻ും ലഭ഻ചാണഺലഽടന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ കഺലതഺമസം ഇനഒ്ഽം ഇന
കാടഺീത ഇന തീ് ഇന ീെയ഻ം ഇന നടപട഻ത്കമങ്ങള് ഇന ുരംഭ഻െഽം.
അധ഻കമഺയ഻ നീതക഻ലഽും ുഡഺക്കഽീമന്റ് ആവശയീപ്പടണീമക഻ുലഺ ുചഺദയങ്ങള്
ുചഺദ഻ക്കണീമക഻ുലഺ അത് ീേയ഻ും ലഭ഻ചാണ് 15 ഇന ദ഻വങ്ങൾെകം ഇന
ഒറ്റത്തവണയഺയ഻ ഇനമഺത്തം ആവശയീപ്പടഽക.

iii. എലലഺ ഇനുഡഺെഽീമെുകളും ഇനമത഻യഺയ ഇനുരഖകളും ഇനലഭ഻ച്ചഇ ഇന30 ഇന
ദ഻വസത്ത഻നകം ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീേയ഻ും നല്ത്കണും
അീലലക഻ല് തര്ക്കും ഉന്യ഻ക്കണും. എക഻ല്ുപഺലഽും, ീേയ഻ും വഺറണ്ട഻ീന്റ
സരര്ഭങ്ങള഻ല്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട അഭ഻ന്ദ്പഺയ ന്ദ്പകഺരും അുനവഷണും
നടത്തഺും, അത്തരും അുനവഷണും എന്ദ്തയഽും ുവഗത്ത഻ല് നടത്തണും, അതഺയത്
ീേയ഻ും ുലഺ്ജ് ീചയാറുന് സമയും മഽതല് 6 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല്.
iv. ആക്ട഻ീല ീസക്ഷന് 47-ീല വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും, ുപയ്ക്ീമന്റ഻ന് തയാറഺറഺയ ീേയഽും
പുക്ഷ ച഻ല കഺരണത്തഺല് നല്ത്ുകണ്ട വയക്ത഻ീയ ത഻ര഻ചാണറ഻യഺന് കഴ഻യഺത്ത്
മാലും ീേയ഻ും നല്ത്കഺന് കഴ഻യഺീത വര഻കയഺീണക഻ല്, അവകഺശ഻യഽീട
ഗഽണത്ത഻നഺയ഻ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറര് പണും ൂകവശും ീവയ്ക്ക്കഽകയഽും അത്തരും
തഽകയ്ക്ക്ക് ീഷഡയാള്ക്ഡ് ബഺക഻ീല ുസവ഻ുംഗ് ബഺക് അീക്കിണ്ട഻ീല
ന഻രക്ക഻ലഽള വ പല഻ശ ലഭ഻ക്കഽും (എലലഺ ുപപ്പറഽകളുും വ഻വരങ്ങളുും സമര്പ്പ഻ചാണ്
30 ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും).
v.

ഉപചട്ടും (iv)-ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത് അലലഺീതയഽള വ ീേയ഻മഽകളുീട നടപട഻ന്ദ്കമത്ത഻ല്
ഇന്ഷഷവററഽീട
ഭഺഗത്ത്
ന഻ന്ഽും
എീന്ത്ക഻ലഽും
കഺലഺതഺമസും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്, ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ീേയ഻ും അവുലഺകനും
ീചയാറുന് സഺമ്പത്ത഻ക വര്ഷത്ത഻ീല ന഻ലവ഻ലഽള വ ബഺങ്കഇ ഇന ുസവ഻ംഗ്സ്ഡ ഇന
പല഻ശീയെഺര് ഇന 2% ഇന കാടഽതല് പല഻ശ ീെയ഻ം ഇന തഽകയ്െഇ
നല്ത്കഽും.
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5. ്ജ്െ഻ീെ ഇനപങ്കഇ
ീേയ഻ും ുഫഺും ശര഻യഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽും അത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓഫ഼സ഻ല്
സമര്പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ഒരഽ
നജീന്റ
തീന്ീകഺണ്ട്
കഴ഻യഽന്
എലലഺ
സഹഺയസഹകരണങ്ങളഉും ുനഺമ഻ന഻⁄ ന഻യമപരമഺയ അവകഺശ഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കണും.
കര്ത്തവയും ീചയാറുന്ത് കാടഺീത സല്ത്ുപ്പര് സിഷ്ട഻ക്കഺനഽും ഇത്തരും സരര്ഭങ്ങള്
നജന്റ഻ന് നല്ത്കഽും അങ്ങീന മര഻ചാണ വയക്ത഻യഽീട കഽടഽുംബത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും അവരഽീട
പര഻ചയക്കഺര഻ല് ന഻ന്ഽും ഭഺവ഻ ബ഻സ഻നസിനുകള് ുനടഺനഽള വ അവസരും നജന്റ഻ന്
ലഭ഻ക്കഽും.
ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ീേയ഻ും എന് തതവീത്ത നറ്റവഽും
മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ല് വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്? നറ്റവഽും അനഽുയഺജയമഺയ ഓപ്ഷന്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക.
I. ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വഺദ്ധരദഺനും നറ്റവഽും മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ല് ഇന്ഷഷവറര്
പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ അുപക്ഷയഺണ് ീേയ഻ും.
II. ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വഺദ്ധരദഺനും നറ്റവഽും മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ല് ഇന്ഷഷവറര്
പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഡ഻മഺന്റഺണ് ീേയ഻ും.
III. എന്ദ്ഗ഻ീമന്റ് ന്ദ്പകഺരമഽള വ കര്ത്തവയും നറ്റവഽും മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ല് ഇന്ഷഷവറര്
പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഡ഻മഺന്റഺണ് ീേയ഻ും.
IV. എന്ദ്ഗ഻ീമന്റ് ന്ദ്പകഺരമഽള വ കര്ത്തവയും നറ്റവഽും മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ല് ഇന്ഷഷവര്
പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ അുപക്ഷയഺണ് ീേയ഻ും.


ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വഺദ്ധരദഺനും നറ്റവഽും മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ല് ഇന്ഷഷവറര്
പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഡ഻മഺന്റഺണ് ീേയ഻ും.



ഒരഽ ീേയ഻ും അത഻ജ഼വന അഥവഺ ീഡക്ക് ീേയ഻ും ആകഺും. ീഡത്ത് ീേയ഻ും ൂലഫ്
അഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് മഺന്ദ്തമഺണ് ലഭ഻ക്കഽക
എന്ഺല് അത഻ജ഼വന ീേയ഻ും ഒുന്ഺ അത഻ലധ഻കുമഺ സരര്ഭങ്ങള഻ല് ീേയ഻ും
ീചയാറഺും.



അത഻ജ഼വന
ീേയ഻ും
നല്ത്കഽന്ത഻ന്, ഇന ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
വയവസ്ഥയ഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
സുംഭവമഺുണഺ
ഉണ്ടഺയീതന്്
ഇന്ഷഷവറര്
ഉറപ്പഺക്കണും.



തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നല്ത്ുകണ്ടത്:







ുപയ്ക്ീമന്റുകള്

ുപഺള഻സ഻

കഺലഺവധ഻യ഻ലഺണ്

അത഻ജ഼വന ആനഽകാലയ ുപയ്ക്ീമന്റുകള്
ുപഺള഻സ഻ സറണ്ടര് ീചയാറുക
ൂറഡര് ആനഽകാലയും
മചയാര഻റ്റ഻ ീേയ഻ും

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷന് 45 (ഇന്ഷഡ഻പയാട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുേഺസ്) ഇന്ഷഷവറര്
ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻ല് ന഻ന്ഽും ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ീയ സുംരക്ഷ഻ക്കഽും,
ുപഺള഻സ഻
രണ്ട്
വര്ഷും
പാര്ത്ത഻യഺക്കഽകയഽും
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങീളഺന്ഽും മറചാണു വചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് മഺന്ദ്തും.
270



2002-ീല ഐആര്ഡ഻എ (ീന്ദ്പഺട്ടക്ഷന് ഓഫ് ുപഺള഻സ഻ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ററസ്റ്റ്)
ചട്ടങ്ങള് ന്ദ്പകഺരും ഐആര്ഡ഻എ ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ീയ അഥവഺ
അയഺളുീട അവകഺശ഻ീയ ീേയ഻ും നടക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ല് സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വഺദ്ധരദഺനും നറ്റവഽും മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ല് ഇന്ഷഷവറര്
പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഡ഻മഺന്റഺണ് ീേയ഻ും.

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്
ുപഺള഻സ഻കളുീട
ഒരഽ
ല഻സ്റ്റഺണ്.
ഇടക്കഺല
ുപയ്ക്ീമന്റുകളഺയ഻
ീേയ഻ും
തഽക
നല്ത്കഽന്ത്
നത്
ുപഺള഻സ഻യഺീണന്്
കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽക?
I. മണ഻-ബഺക്ക് ുപഺള഻സ഻
II. യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻
III. റ഻ുട്ടണ് ഓഫ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ുപഺള഻സ഻
IV. ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻
ുചഺദ ം ഇന2
മഺരകമഺയ അസഽഖങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ൂറഡുറഺടഽകാട഻യ ഒരഽ ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻ മുഹഷ് എടഽത്തഽ. അയഺള് കരണ഻ീന്റ ുപര഻ല് ുപഺള഻സ഻ സണ്പാര്ണമഺയ഻
അൂസന് ീചയ്ക്തഽ. മുഹഷ഻ന് ഹിദയഘഺതമഽണ്ടഺയ഻, മഺരക അസഽഖങ്ങള്ക്ക്കഽള വ
ൂറഡര് ന്ദ്പകഺരും 50,000 രാപയഽീട ീേയ഻മഽണ്ട്. ഈ സരര്ഭത്ത഻ല് ആര്ക്കഺണ്
ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽക.
I. മുഹഷ഻ന്
II. കരണ഻ന്
III. മുഹഷ഻നഽും കരണ഻നഽും തഽലയമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽും
IV. രണ്ടഽുപര്ക്കഽും ലഭ഻ക്ക഻ലല, കഺരണും മുഹഷ഻നഺണ് ഹിദയഘഺതമഽണ്ടഺയത് പുക്ഷ
ുപഺള഻സ഻
കരണ഻ീന്റ
ുപര഻ല്
ുപഺള഻സ഻
സണ്പാര്ണമഺയ഻
അൂസന്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
ുചഺദ ം ഇന3
ന്ദ്പവ഼ണ് ഒരഽ കഺറപകടത്ത഻ല് അയഺള് ീകഺലലീപ്പട്ടു. അയഺളുീട ുനഺമ഻ന഻ ീഡത്ത്
ീേയ഻മ഻ന് ുഡഺക്കഽീമന്റ് സമര്പ്പ഻ചാണു. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതഺീക്ക സഺധഺരണ
മരണും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് നല്ത്ുകണ്ടത഻ീനക്കഺള് അപകടമരണും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള്
സമര്പ്പ഻ുക്കണ്ടഅധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്റുകള്?
I. ശവസുംക്കഺര സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
II. ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ ുഡഺക്ടറഽീട സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
III. ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
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IV. ഇന്ഷകവസ്റ്റ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
ുചഺദ ം ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതഺണ് വളീര ുനരീത്തയഽള വ ീഡത്ത് ീേയ഻മഺയ഻
കണക്കഺക്കഽന്ത്?
I. 3 വര്ഷത്ത഻ല് തഺീഴയഽള വ ുപഺള഻സ഻ കഺലയളവ഻ല് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്.
II. 5 വര്ഷത്ത഻ല് തഺീഴയഽള വ ുപഺള഻സ഻ കഺലയളവ഻ല് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്.
III. 7 വര്ഷത്ത഻ല് തഺീഴയഽള വ ുപഺള഻സ഻ കഺലയളവ഻ല് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്.
IV. 10 വര്ഷത്ത഻ല് തഺീഴയഽള വ ുപഺള഻സ഻ കഺലയളവ഻ല് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്.
ുചഺദ ം ഇന5
അത഻ജ഼വന
ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്
കഺരണമഺകഽന്
ച഻ല
സരര്ഭങ്ങളഺണ്
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ീതറ്റ്?
I. ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ പാര്ത്ത഻യഺകഽണ്ുപഺള് നല്ത്കഽന്
ീേയ഻ും.
II. മണ഻-ബഺക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇടക്കഺലത്ത് ഇന്ഷുസ്റ്റഺള്ക്ീമന്റഺയ഻ നല്ത്കഽന് തഽക.
III. ൂറഡര് ആനഽകാലയമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് മഺരകുരഺഗത്ത഻നഽള വ
ീേയ഻ും നല്ത്കഽക.
IV. ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് എന്ഷുഡഺവ്മെീമന്റ് ുപഺള഻സ഻
സറണ്ടര് ീചയാറുണ്ുപഺള്
ലഭ഻ക്കഽന് സറണ്ടര് മാലയും.
ുചഺദ ം ഇന6
മണ഻-ബഺക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇടക്കഺലത്ത്
ഇന്ഷുസ്റ്റഺള്ക്ീമന്റഺയ഻ നല്ത്കഽന് തഽക
നല്ത്കഽന് വ഻ഭഺഗും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ീേയ഻മ഻ലഺണ്
വരഽന്ത്?
I. ീഡത്ത് ീേയ഻ും
II. മചയാര഻റ്റ഻ ീേയ഻ും
III. ഇടക്കഺല അത഻ജ഼വന ീേയ഻ും
IV. സറണ്ടര് ീേയ഻ും
ുചഺദ ം ഇന7
ശകര് 10 വര്ഷും കഺലഺവധ഻യഽള വ ഒരഽ യാണ഻റ്റ് ല഻്്ഡ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന്
വഺങ്ങ഻.
ഈ
സരര്ഭത്ത഻ല്
ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ല്
ശകര്
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് നല്ത്കഽക?
I. കഽറഞ്ഞ അഷവര് തഽക അഥവഺ ഫണ്ട് മാലയും
II. ഉയര്ന് അഷവര് തഽക അഥവഺ ഫണ്ട് മാലയും
III. ബഺക് ുസവ഻ുംദ്ധരസ് പല഻ശീയക്കഺള് 2% കാടഽതല് പല഻ശ
ീേയ഻ും ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽും.
IV. സറണ്ടര് മാലയും

നല്ത്ക഻ അടചാണ഻ട്ടുള വ

ുചഺദ ം ഇന8
ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ഭജനത്ത഻ല് (ുനരീത്തയഽള വതഽും അലലഺത്തഽും) ഉള്ക്ീപ്പടഺത്ത തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഒീരണും ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക?
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I.
II.
III.
IV.

ുടും
ുടും
ുടും
ുടും

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ലഺന്
ലഺന്
ലഺന്
ലഺന്

വഺങ്ങ഻
വഺങ്ങ഻
വഺങ്ങ഻
വഺങ്ങ഻

6 മഺസും കഴ഻ഞ്ഞ് രമയ മര഻ചാണു
ഒന്ര വര്ഷും കഴ഻ഞ്ഞ് മുനഺജ് മര഻ചാണു
രണ്ടര വര്ഷും കഴ഻ഞ്ഞ് ുഡവ഻ഡ് മര഻ചാണു
അ് ചര വര്ഷും കഴ഻ഞ്ഞ് ന്ദ്പവ഼ണ് മര഻ചാണു

ുചഺദ ം ഇന9
സഺധഺരണ
ീഡത്ത്
ീേയ഻ും
ീചയാറുന്
സരര്ഭത്ത഻ല്
സമര്പ്പ഻ുക്കണ്ട
ുഡഺക്കഽീമന്റുകളുീട ല഻സ്റ്റഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. അത഻ല് നതഺണ്
അപകടമരണും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് മഺന്ദ്തും അധ഻കമഺയ഻ സമര്പ്പ഻ുക്കണ്ട ുഡഺക്കഽീമന്റ്.
I. ഇന്ഷകവസ്റ്റ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
II. ീേയ഻ും ുഫഺും
III. ശവസുംക്കഺര സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
IV. ആശഽപന്ദ്ത഻ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ുചഺദ ം ഇന10
2002-ീല ഐആര്ഡ഻എ (ീന്ദ്പഺട്ടക്ഷന് ഓഫ് ുപഺള഻സ഻ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ററസ്റ്റ്) ചട്ടങ്ങള്
ന്ദ്പകഺരും എലലഺ ുഡഺക്കഽീമന്റുകളുും മത഻യഺയ ുരഖകളുും ലഭ഻ചാണ് എന്ദ്ത ദ഻വസത്ത഻നകും
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീേയ഻ും നല്ത്ുകണ്ടത് അഥവഺ തര്ക്കും
ഉന്യ഻ുക്കണ്ടത്?
I. 7 ദ഻വസങ്ങള്
II. 15 ദ഻വസങ്ങള്
III. 30 ദ഻വസങ്ങള്
IV. 45 ദ഻വസങ്ങള്
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
മണ഻-ബഺക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ലഺണ് ഇടക്കഺല ുപയ്ക്ീമന്റുകളഺയ഻ ീേയ഻ും തഽക നല്ത്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഈ സരര്ഭത്ത഻ല് മഽഴഽവന് തഽകയഺയ 50,000 രാപ കരണ഻ലഺണ് ലഭ഻ക്കഽക കഺരണും
കരണ഻ീന്റ ുപര഻ല് ുപഺള഻സ഻ സണ്പാര്ണമഺയ഻ അൂസന് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ീേയ഻ും ുന്ദ്പഺസസിന് ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻ ുനഺമ഻ന഻ (അവകഺശ഻) പാര഻പ്പ഻ചാണ ീേയ഻ും ുഫഺും,
മിതുദഹും സുംകര഻ചാണത഻ീന്റ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ ുഡഺക്ടറഽീട സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്,
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, എന്഼ ുഫഺമഽകള്
സഺധഺരണമരണവഽും
അപകടമരണവഽും
സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള്
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
സമര്പ്പ഻ക്കണും.
അപകടും മാലമഺണ് മരണും സുംഭവ഻ക്കഽന്ീതക഻ല്, എഫ്ഐആര്, ഇന്ഷകവസ്റ്റ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്,
ുപഺസ്റ്റ്-ുമഺര്ട്ടും റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്, അന്ത്഻മ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് തഽടങ്ങ഻യ ുപഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകളുീട
ുകഺടത഻ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്പ്പ് കാട഻ അധ഻കമഺയ഻.
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ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
3 വര്ഷത്ത഻ല് തഺീഴയഽള വ ുപഺള഻സ഻ കഺലയളവ഻ല് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് വളീര ുനരീത്തയഽള വ ീഡത്ത് ീേയ഻മഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽണ്ുപഺള് ീേയ഻ും ഒന്ഽും
തീന് നല്ത്കഽകയ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
മണ഻-ബഺക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇടക്കഺലത്ത്
ഇന്ഷുസ്റ്റഺള്ക്ീമന്റഺയ഻ നല്ത്കഽന്
നല്ത്കഽന്ത് ഇടക്കഺല അത഻ജ഼വന ീേയ഻ും വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഺണ് വരഽന്ത്.

തഽക

ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
യാല഻പ്പ് ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ല് ശകര് മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ഉയര്ന്
അഷവര് തഽക അഥവഺ ഫണ്ട് മാലയും നല്ത്കഽും.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ുടും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന് വഺങ്ങ഻ അ് ചര വര്ഷും കഴ഻ഞ്ഞ് ന്ദ്പവ഼ണ് മര഻ചാണു, ഇത്
വളീര ുനരീത്തയഽള വ ീേയ഻മലല.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ഇന്ഷകവസ്റ്റ്
റ഻ുപ്പഺര്ട്ടഺണ്
ആവശയമഽള വ ുഡഺക്കഽീമന്റ്.

അപകടമരണും

സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള്

അധ഻കമഺയ഻

ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
എലലഺ ുഡഺക്കഽീമന്റുകളുും മത഻യഺയ ുരഖകളുും ലഭ഻ചാണ് 30 ദ഻വസത്ത഻നകും ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീേയ഻ും നല്ത്കണും അീലലക഻ല് തര്ക്കും ഉന്യ഻ക്കണും.
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3

 ഇന
 ഇന
 ഇന
 ഇന
 ഇന
 ഇന
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പഺഠം -17
ുുരഺഗ ഇന്
ഷവറന്

സ്ഡ
ുമഽഖം
എങ്ങീനയഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തീതന്് നമഽക്ക് ഈ പഺഠത്ത഻ലാീട പഠ഻ക്കഺും.
ആുരഺഗയ പര഻പഺലനും എന്ത്ഺീണന്ഽും
അത഻ന്
ീറ വ഻വ഻ധ തലങ്ങീളയഽും വ഻വ഻ധ
വ഻ഭഺഗങ്ങീളയഽും കഽറ഻ചാണുും ഇവ഻ീട വ഻വര഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. അവസഺനമഺയ഻ ഇന്ത്യയ഻ല്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുും ഇന്ത്യന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖലയ഻ീല വ഻വ഻ധ പകഺള഻കീളയഽും കഽറ഻ചാണ് ുനഺക്കഺും.
ഉള്ളടെം
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

ഇന്
ഷവറന്
സ് ചര഻ന്ദ്തവഽും ഇന്ത്യയ഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തതഽും
എന്ത്ഺണ് ആുരഺഗയ പര഻പഺലനും
ആുരഺഗയ പര഻പഺലന തലങ്ങള്
ആുരഺഗയപര഻പഺലന വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ഇന്ത്യയ഻ീല ആുരഺഗയ ഘടനകീള ബഺധ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങള്
ഇന്ത്യയ഻ല്ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽക്കൽ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻

ഈ പഺഠും പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന഻ങ്ങള്
ക്ക് ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽന്ത്:
1. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തത് എങ്ങീനയഺീണന്് മനസിന഻ലഺക്കഽക.
2. ആുരഺഗയപര഻പഺലനവഽും അത഻ന്
ീറ തലങ്ങളുും വ഻വര഻ക്കഽക
3. ഇന്ത്യയ഻ീല
ആുരഺഗയപര഻പഺലനീത്ത
ബഺധ഻ക്കഽന്
ഘടകങ്ങീളയഽും
സവഺതന്ദ്ന്ത്യും
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ പഽുരഺഗത഻യഽും വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക.
4. ഇന്ത്യയ഻ല്ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തത഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയാറുക.
5. ഇന്ത്യയ഻ീല ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻ീയക്കഽറ഻ചാണ് അറ഻യഽക.

276

A. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഉടീലടഽെലഽം

ചര഻ത്തവഽം

ഇത്ല യ഻ല്

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഇന്
ഷവറന്
സ് ഒരഽ ര഼ത഻യ഻ല് അഥവഺ മീറ്റഺരഽ ര഼ത഻യ഻ൽ ആയ഻രക്കണക്ക഻ന് വര്
ഷങ്ങള്
ക്ക്
മഽമ്പ് തീന് ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.
വ഻വ഻ധ ന്ദ്പഺച഼ന സുംക്കഺരങ്ങള഻ല്
ീപ്പട്ടവൽ വര്
ഷങ്ങള്
ക്ക്
മഽമ്പ് തീന് അവരഽീട ഇടയ഻ലഽള വ ച഻ല ആളുകള്
ക്ക് ഉണ്ടഺകഽന് എലലഺ നഷ്ടങ്ങള്
ക്കഽും
എത഻ീര പാള഻ുംഗഽും വ഻ഭജനങ്ങളുും നടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ഇന്് നമ്മള് കഺണഽന്
ഇന്
ഷവറന്
സ് എന് ബ഻സ഻നസിന് ആരുംഭ഻ചാണ഻ട്ട് രണ്ുടഺ മാുന്ഺ നാറ്റഺണ്ട് മഺന്ദ്തുമ
ആയ഻ട്ടുള വു.
1. ുധഽന഻ക വഺണ഻ജ്

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

പണ്ടീത്ത കഺലത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ് എന് സകല്
പും നഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽക എന് റ഻ക്
ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻രഽന്ഽ അതഺയത് കടല഻ല് വചാണുണ്ടഺകഺവഽന് ഒരഽ ദഽര്
വ഻ധ഻ –
ഇത഻ീന നമ്മൽ ീമൂറന് റ഻ക് എന്് വ഻ള഻ക്കഽും.
ീമൂറന് ഇന്
ഷവറന്
സഺണ് എലലഺ
ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽും വചാണ് നറ്റവഽും ആദയുത്തത്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, 14-ംഺംും നാറ്റഺണ്ട഻ലഺണ് യാുറഺപ്പ഻ീല ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് ഇറ്റല഻യ഻ീല
ബ഻സ഻നസിനുകീളയഽും സമാഹങ്ങീളയഽും പര഻രക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ആധഽന഻ക ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
ആദയക്കഺല പത഻പ്പ് ഇറങ്ങ഻യത്. ഇത് ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടങ്ങള്
, അുംഗങ്ങളുീട
മരണും,
ചരക്ക്
നഷ്ടീപ്പടഽക
തഽടങ്ങ഻
അുംഗങ്ങള്
കക്
ഉണ്ടഺകഽന്
നഷ്ടങ്ങള്
ക്ക്
സബ്ന്ദ്ക഻പ്ഷൽ അട഻സ്ഥനഺത്ത഻ലഺണ് ഇത് ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ചാണ഻രഽന്ത്.
1591-ലഺണ് നമഽക്ക്
ഇന്് അറ഻യഺവഽന് അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഹഺുംബര്
ഗ഻ൽ ഉടീലടഽത്തത്.
ഇുംഗ്ലണ്ട഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ല് 1666-ീല ലണ്ടന഻ീല വന് അഗ്ന഻ബഺധയ഻ൽ നഗരും മഽഴഽവനഽും
13000-ല് അധ഻കും വ഼ടഽകളുും നശ഻ചാണു, ഇതഺണ് ആദയീത്ത ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഺയ
ഫയര്ഓഫ഼സ് 1680-ല്തഽടങ്ങഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണത്.
ുലഺയ്്സ്ഡ: ഇന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് സന്ദ്മ്പഺദയത്ത഻ന്
ീറ തഽടക്കും ലണ്ടന഻ീല
ുലഺയ്ക്്സ് ുകഺഫ഻ ീഹിസ഻ല് ന഻ന്ഺണ്. അവ഻ീട കാടഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന് കചാണവടക്കഺര്
കടല഻ൽ വചാണ് ഉണ്ടഺകഽന്
സുംഭവ വ഻കഺസും മാലും കപ്പല഻ല് അയ്ക്ക്കഽന് തങ്ങളുീട
ചരക്ക഻ന്
ുക്പഺട്
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
നഷ്ടും
പകഽീവയ്ക്ക്കഺീമന്
കരഺറ഻ല്
എത്തഽമഺയ഻രഽന്ഽ.
അത്തരും
നഷ്ടങ്ങള് സഺധഺരണയഺയ഻
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ത്
കടല഻ല്
വചാണുണ്ടഺകഽന് ച഻ല സുംഭവവ഻കഺസങ്ങൽ മാലമഺയ഻രഽന്ഽ, അതഺയത് ഉള്
ക്കടല഻ൽ വചാണ്
ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഽക അഥവഺ ുമഺശും കഺലഺവസ്ഥ മാലും ചരക്ക഻ന് ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽക
അഥവഺ നീതക഻ലഽും കഺരണത്തഺല്കപ്പൽ മഽങ്ങഽക.
2. ഇത്ല യ഻ീല ുധഽന഻ക വഺണ഻ജ്

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ചര഻ത്തം

1800-ന്
ീറ തഽടക്കത്ത഻ൽ വ഻ുദശ ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട നജന്
സ഻കൽ ീമൂറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ആരുംഭ഻ചാണുതഺീടയഺണ് ആധഽന഻ക ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് ഇന്ത്യയ഻ൽ തഽടക്കമഺയത്.
1818-ല്
ഇുംഗ്ല഼ഷ് കമ്പന഻ ആരുംഭ഻ചാണ ദ഻ ഓറ഻യന്
റൽ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡഺണ്
ആദയീത്ത ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻, 1850-ല് ആരുംഭ഻ചാണ ന്ദ്ട഻ുടഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡഺണ് ആദയീത്ത ുനഺണ്
-ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻, ഇവ രണ്ടഽും
കല്
ക്കത്തഺയ഻ലഺണ് ആരുംഭ഻ചാണത്.
1870-ല് മഽുംൂബയ഻ല് ആരുംഭ഻ചാണ ുബഺുംീബ മയാചാണല് അഷവറന്
സ് ീസഺൂസറ്റ഻ ല഻മ഻.
ആണ് ആദയീത്ത സമ്പാര്
ണ ഇന്ത്യന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻.
പ഻ന്഼ട് സവുദശ഻
ന്ദ്പസ്ഥഺനത്ത഻ന്
ീറ ഫലമഺയ഻ മറ്റുനകും ഇന്ത്യൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു.
ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 1912-ല് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമവഽും ീന്ദ്പഺവ഻ഡന്
റ് ഫണ്ട് ന഻യമവഽും പഺസഺക്ക഻. 1912-ീല ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമ ന്ദ്പകഺരും
കമ്പന഻കളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്ക഻ന്
ീറ പട്ട഻കയഽും കഺലഺകഺലങ്ങള഻ലഽള വ
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ന഻ര്
ണയ഻ക്കലഽും അ്ചയാറ഻ സര്
ട്ട഻ൂഫ ീചയാറണീമന്ത് ന഻ര്
ബധപ്മഺക്ക഻. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ഇന്ത്യന്കമ്പന഻യഽും വ഻ുദശ കമ്പന഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ വ഻ുവചനും ന഻ലന഻ന്഻രഽന്ഽ.
ഇന്ഽും ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന് ഇന്ത്യയ഻ീല നറ്റവഽും പഴയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഺണ് 1906-ല്
ആരുംഭ഻ചാണ നഺഷണൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡ്.
സഺഹചരയും
അനഽസര഻ചാണ്,
ഇന്ത്യയ഻ീല
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖല
സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ
ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഽും,
ുദശ഼യവത്കരണവഽും,
പ഻ന്഼ട്
സവകഺരയവത്കരണവഽും,
ഇത്
എങ്ങീനയഺണ് സുംഭവ഻ചാണത്:
a) ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുദശ഼യവ

കരണം

1956 ീസപ്തുംബര് 1-നഺണ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് ുദശ഼യവത്കര഻ചാണതഽും
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടതഽും. ആ സമയത്ത്
ഇന്ത്യയ഻ല് 170 കമ്പന഻കളുും 75 ീന്ദ്പഺവ഻ഡന്
റ്
ഫണ്ട് ീസഺൂസറ്റ഻കളുും ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് ീചയാറുന്ഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ. 1956 മഽതല് 1999 വീര ഇന്ത്യയ഻ല്
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ സമ്പാര്
ണ അവകഺശും എല്
ഐസ഻യ്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തമഺയ഻രഽന്ഽ.
b) ുനഺണ്
- ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുദശ഼യവ

കരണം

1972-ല് ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് നഺഷണൂലുസഷന് ആക്ട് (ജ഻ഐബ഻എന്
എ)
പഺസഺക്ക഻യുതഺീട, ുനഺണ്
- ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് ുദശ഼യവത്കര഻ക്കഽകയഽും
ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷനഽും അത഻ന്
ീറ
അനഽബധപ്മഺയ഻ നഺല് സ്ഥഺപനങ്ങളുും
കാട഻ രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു. ആ സമയത്ത് ുനഺണ്
- ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന഻ല്
നര്
ീപ്പട്ട഻രഽന്
106
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ലയ഻ചാണഺണ്
ജ഻ഐസ഻യഽീട
4
അനഽബധപ്
സ്ഥഺപനങ്ങളഺയ഻ മഺറ഻യത്.
c) മല്
ുഹഺത്ത കമിറ഻റ്റ഻യഽം ഐുര്
ഡ഻എയഽം
സവകഺരയ ുമഖലയ്ക്ക്ക് പകഺള഻ത്തും നല്
കഽന്ത് പഽനഃസ്ഥഺപ഻ക്കഽക തഽടങ്ങ഻യ ഇന്
ഷവറന്
ുസ
ുമഖലയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ മഺറ്റങ്ങള് ശഽപഺര്
ശ ീചയാറുന്ത഻ന് 1993-ല് മല്
ുഹഺന്ദ്ത കമ്മ഻റ്റ഻
രാപ഼കര഻ചാണു. 1994-ല് കമ്മ഻റ്റ഻ തങ്ങളുീട റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് സമര്
പ്പ഻ചാണു. 1997-ല്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അുതഺറ഻റ്റ഻ രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു.
d)
1999-ല് ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ് ഡവലപ്ീമന്
റ് ആക്ട് പഺസഺക്ക഻യത്
2000 നന്ദ്പ഻ല഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ് ഡവലപ്ീമന്
റ് അുതഺറ഻റ്റ഻
രാപ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ചാണു,
“ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുീട
തഺത്പരയങ്ങള്
സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖലയഽീട
വളര്
ചാണ
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽും
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽള വ” സവതന്ദ്ന്ത് സുംഘടനയഺണ഻ത്.
e) GIC പഽന
ജ഻ഐസ഻ ുദശ഼യ റ഼-ഇന്
ഷവററഺയഽും അത഻ന്
ീറ 4 ഉപസ്ഥഺപനങ്ങൽ സവതന്ദ്ന്ത് കമ്പന഻കളഺയ഻
പഽനരഺവ഻ഷ്കര഻ചാണു. 2000-ല് നഺല് ഉപസ്ഥഺപനങ്ങളുും
ജ഻ഐസ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ുവര്
ീപ്പടഽത്തഺൽ പഺര്
ലീമന്
റ് ബ഻ല് പഺസഺക്ക഻, 2000-ല് അത് ുവര്
ീപ്പടഽത്ത഻.
ഇവയഺണ്





നഺഷണല്ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
ദ഻ ഓറ഻യന്
റല്ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
ദ നയാ ഇന്ത്യ അഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
യഽൂണറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
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f) ഇ്ീത്ത ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ കമ്പന഻
“ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ” കമ്പന഻കളഺയ഻ 28
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്. പട്ട഻ക തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.

ഇന്
ഷവറന്
സ്

കമ്പന഻കൽ

രജ഻സ്റ്റര്

കമ്പന഻കൽ

രജ഻സ്റ്റര്

g) ഇ്ീത്ത ുനഺണ്
- ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ കമ്പന഻
“ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.

”

കമ്പന഻കളഺയ഻

28

ഇന്
ഷവറന്
സ്

i. അന്ദ്ഗ഻കള്
ചാണൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ല഻മ഻റ്റഡ്,
വ഻ള ഇന്
ഷവറന്
സ്/
ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ഇന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
റ഻ക഻ൽ ീപഷയൂലസ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഇന്
ഷവററഺണ്.
ii. എ്ുപഺര്
ട്ട്
ീന്ദ്കഡ഻റ്റുമഺയ഻
ഇന്
ഷവററഺണ്.

ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ഗഺരന്
റ് ുകഺര്
പ്പുറഷൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, എ്ുപഺര്
ട്ട്
ബധപ്ീപ്പട്ട
റ഻കഽകള഻ൽ
ീപഷയൂലസ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്

iii. 5 സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ.
iv. ബഺക്ക഻യഽള വ കമ്പന഻കള് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിനുകള്
ൂകകഺരയും ീചയാറുും.
ല഻സ്റ്റ്

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.

ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ കമ്പന഻കളുീട ല഻സ്റ്റഇ :
1. നജ഻ുയഺണ്
ീറല഻ഗയൽ
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
2. അൂവവ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
3. ബജഺജ്
അലയന്
സ്
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
4. ഭഺരത഻ അ്സ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
5. ബ഻ര്
ള സൽ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
6. കഺനറ
എചാണ്എബ഻സ഻
ഒബ഻സ഻
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
7. ഡ഻എചാണ്എഫ്എല് ന്ദ്പഺുമര഻ക്ക ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
8. എഡല്
ൂവസ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
9. എ്ൂസഡ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
10. ഫയാചാണര്
ജനറഺല഻
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
11. എച്ചച്ചഡ഻എറ് ഓസ഻
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
12. ഐസ഻ഐസ഻ഐ ന്ദ്പാഡന്
ഷയല്ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺണ് ുുരഺഗ
1.
2.

13.ഐഡ഻ബ഻ഐ
ീഫഡറല് ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
14.ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
15.ുകഺതക് മഹ഼ന്ദ്ര ഓള്
ഡ് മയാചാണൽ
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
16.ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷൽ
17.മഺ്സ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
18.പ഻എന്
ബ഻ ീമറ്റ്
ൂലഫ്
19.റ഻ലയന്
സ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
20.സഹഺറ ഇന്ത്യ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
21.എബ഻ഐ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
22.ന്ദ്ശ഼റഺും ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
23.സ്റ്റഺര് യാണ഻യൽ ൂഡ-ഇഛ഻ ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
24.ടഺറ്റഺ
എഐഎ
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്

ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട ല഻സ്റ്റഇ.

ബജഺജ് അലയന്
സ് ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഫയാചാണര്ജനറഺല഻ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
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3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ഓറ഻യന്
റൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ടഺറ്റഺ എഐജ഻ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺര്ീഹല്
ത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ്

ജ്നറല് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറയഽം
കമ്പന഻കളുീടയഽം ല഻സ്റ്റഇ:
അന്ദ്ഗ഻കള്
ചാണൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
12.
ബജഺജ് അലയന്
സ് ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
13.
ഭഺരത഻ അ്സഺ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുചഺളമണ്ഡലും
എുംഎസ്
ജനറൽ 14.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
15.
എ്ുപഺര്
ട്ട്
ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്
ഗഺരന്
റ഻ 16.
ുകഺര്
പ്പുറഷൽ
17.
ഫയാചാണര്ജനറഺല഻ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
18.
എച്ചച്ചഡ഻എറ് ഓസ഻
എര്
ുഗഺ
ജനറൽ 19.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
20.
ഐസ഻ഐസ഻ഐ ുലഺുംബഺര്
ഡ് ജനറൽ 21.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
22.
ഐഎഫ്എറ് ഓസ഻ഒ
ുടഺുകയഺ
ജനറൽ 23.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
എല്ആന്
റ് ട഻ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ല഻ബര്
ട്ട഻
വ഼ഡ഻ുയഺുകഺൽ
ജനറൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
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സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺണ്

ുുരഺഗ

മഺഗ്മഺ എച്ചച്ചഡ഻ബ഻ഇ ഐ ജനറൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
നഺഷണല്ഇന്
ഷവറന്
സ്
നയാ ഇന്ത്യ അഷവറന്
സ്
ഓറ഻യന്
റല്ഇന്
ഷവറന്
സ്
രുഹജ കയാബ഻ഇ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
റ഻ലയന്
സ് ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുറഺയല്സഽരരും ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
എബ഻ഐ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന്ദ്ശ഼റഺും ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ടഺറ്റഺ എഐജ഻ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
യഽൂണറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇന്
ഷവറന്
സ്
യാണ഻ുവഴ്സല് ുസഺുംുപഺ
ജനറൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്

B. എത്ലഺണ് ുുരഺഗ

പര഻പഺലനം

നമ്മള് ആുരഺഗയ പര഻പഺലും എന്് ുകട്ട഻ട്ടുണ്ട്.
എുപ്പഺീഴക഻ലഽും യഥഺര്
ത്ഥത്ത഻ൽ
ആുരഺഗയും എന്ത്ഺീണന്് അറ഻യഺൽ ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്ശമ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ?
„ീഹല്
ത്ത്‟ എന് വഺക്ക്
„ുഹഺയ഻ല്
ത്ത്‟ എന് വഺക്ക഻ല് ന഻ന്ഺണ് ഉടീലടഽത്തത്, ഇത഻ന്
ീറ അര്
ത്ഥും „ശര഼രും
ശക്തമഺണ്‟ എന്ഺണ്.
പഴയ
കഺലത്ത്,
ആുരഺഗയും
എന്ത്
ഒരഽ
„ദ഻വയമഺയ
ന഻ധ഻യഺയ഻ട്ടഺണ്‟
കണക്കഺക്ക഻യ഻രഽന്ത്, ഒരഽ വയക്ത഻ പഺപും ീചയാറുന്ത് മാലമഺണ് അയഺള്
ക്ക് അസഽഖും
പ഻ട഻ീപ്പടഽന്ീതന്ഺണ് വ഻ശവസ഻ചാണ഻രഽന്ത്. ഹ഻ുപ്പഺന്ദ്കഺറ്റ്സഺണ് (460 മഽതൽ 370 ബ഻സ഻
വീര) അസഽഖത്ത഻ന് പ഻ന്഻ലഽള വ കഺരണങ്ങള് കണ്ീടത്ത഻യത്. അുദഹത്ത഻ന്
ീറ
അഭ഻ന്ദ്പഺയ ന്ദ്പകഺരും, പര഻സ്ഥ഻ത഻, ശഽച഻തവും, സവകഺരയ ശഽച഻തവും, അഹഺരര഼ത഻
എന്഻വയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങളഺണ് അസഽഖത്ത഻ന് കഺരണമഺകഽന്ത്.
ഹ഻ുപ്പഺന്ദ്കഺറ്റ്സ഻ന്
വളീര നാറ്റഺണ്ട് മഽമ്പ് തീന്
ഇന്ത്യയ഻ല് ആയഽര്
ുവദും
ന഻ലീകഺണ്ട഻രഽന്ഽ, ഇത് നഺല് ഘടകങ്ങളുീട സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയഺയ഻ട്ടഺണ് ആുരഺഗയീത്ത
കണക്കഺക്ക഻യ഻രഽന്ത് – രക്തും, പ഻ത്തും, കഫും,അമ്ലും,
ഈ ന്ദ്ദഺവകങ്ങളുീട
അസന്ത്ഽലവസ്ഥയഺണ്
അസഽഖങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. അന്ീത്തക്കഺലത്ത് പഺശ്ചഺതയ
രഺജയത്ത഻ന് ുപഺലഽും അറ഻ഞ്ഞഽകാടഺയ഻രഽന് സക഼ര്
ണ ശഺന്ദ്തന്ദ്ക഻യകൽ ഇന്ത്യയ഻ീല ൂവദയ
ശഺന്ദ്തത്ത഻ന്
ീറ പ഻തഺവഺയ സഽന്ദ്ശഽത നടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ.
കഺലും കഴ഻ഞ്ഞുതഺീട ആധഽന഻ക ൂവദയശഺന്ദ്തും ഒരഽ സക഼ര്
ണ ശഺന്ദ്തമഺയ഻ മഺറഽകയഽും
അത഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ും ുരഺഗും ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽക മഺന്ദ്തമലല
അസഽഖങ്ങള് തടയലഽും
അുരഺഗയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽന്ത് പര഻ുപഺഷ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്തഺയ഻ മഺറ഻.
1948
ുലഺക
ആുരഺഗയ
സുംഘടന
ന഻ര്
വച഻ചാണതഺണ്
ുലഺകീമമ്പഺടഽും
ീപഺതഽുവ
അുംഗ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ ആുരഺഗയത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
വചനും ; ഇത് ന്ദ്പകഺരും “ആുരഺഗയീമന്ത്
സണ്പാര്
ണമഺയ ശഺര഼ര഻ക, മഺനസ഻ക, സഺമാഹ഻ക സഽഖും എന് അവസ്ഥയഺണ് അലലഺീത
ുരഺഗും ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക എന്ത് മഺന്ദ്തമലല”.
ഇന്ത്യയ഻ീല ആയഽര്
ുവദത്ത഻ന്
ഒരഽ
സമ്പാര്
ണ വ഼ക്ഷണും പണ്ുട ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ.
ന഻ര്
വചനം
ുലഺക ആുരഺഗയ സുംഘടന (ഡബ്ളയ്ാഎചാണ്ഒ): ആുരഺഗയീമന്ത് സണ്പാര്
ണമഺയ
ശഺര഼ര഻ക, മഺനസ഻ക, സഺമാഹ഻ക സഽഖും എന് അവസ്ഥയഺണ് അലലഺീത ുരഺഗും
ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക എന്ത് മഺന്ദ്തമലല.
അുരഺഗ ത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
ണഺയക ഘടകങ്ങൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ്
അുരഺഗയത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
ണഺയക ഘടകങ്ങൽ:
a) ജ്഼വ഻ത ൂശല഻

നീതഺരഽ

വയക്ത഻യഽീടയഽും

ീപഺതഽുവയഽള വ

ഘടകങ്ങൾ

ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സവന്ത്ും ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വതഺണ് ജ഼വ഻തൂശല഻ ഘടകങ്ങള്
,
അതഺയത്- വയഺയഺമവഽും
പര഻മ഻തഺഹഺരവഽും,
ഉത്കണ്ഠകള് ഒഴ഻വഺക്കല്
,
അതഽുപഺലഽള വ നലല ആുരഺഗയത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങള്
;
ച഻ട്ടയ഻ലലഺത്ത
ജ഼വ഻തൂശല഻യഽും പഽകവല഻, മയക്കഽമരഽന്഻ന്
ീറ ഉപുയഺഗും , സഽരക്ഷ഻തമലലഺത്ത
ൂലുംഗ഼ക ബധപ്ും,
വയഺയഺമമ഻ലലഺയ്ക്മ തഽടങ്ങ഻യവ കഺന്
സര്
, എയ്ക്്സ്,
ൂഹപ്പര്
ീടന്
ഷൽ, ന്ദ്പുമഹും തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺും.
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ഇത്തരും
കഺരയങ്ങള് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് (ഉദഺ. ക് ചഺവ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ജഺമയമ഻ലലഺത്ത തടവ്, പഽകയ഻ല ഉത്പന്ങ്ങള്
ക്ക് ഉയര്
ന് ന഻കഽത഻) സര്
ക്കഺര് വല഻യ
പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ീടക഻ലഽും ജ഼വ഻തൂശല഻ ഘടകങ്ങൽ മാലമഽണ്ടഺകഽന് ുരഺഗങ്ങൽ
തടയണീമക഻ല്ഒരഽ വയക്ത഻ സവയും ത഼രഽമഺനും എടഽക്കണും.
b) പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഘടകങ്ങൾ
സഽരക്ഷ഻തമഺയ കഽട഻ീവള വും, ശഽച഻തവവഽും ുപഺഷകഺഹഺരവഽമഺണ് ആുരഺഗയത്ത഻നഽള വ
സക഼ര്
ണ ഘടകങ്ങൽ ഇവയ്ക്ക്കഽള വ അപരയഺപ്ത
മാലും
സക഼ര്
ണങ്ങളഺയ
ുരഺഗങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ച഻ന്ദ്തമഺണ് ുലഺകീമമ്പഺടഽും ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും വ഻കസ഻ചാണ്
വരഽന് രഺജയങ്ങള഻ല് കണ്ട് വരഽന്ത്.
പകര്
ചാണപന഻, ച഻ക്കന് ുപഺ്സ് തഽടങ്ങ഻യ
പകര്
ചാണ വയഺധ഻കൽ പകരഽന്ത്
ശഽച഻തവമ഻ലലഺയ്ക്മ മാലമഺണ്, മുലറ഻യ , ീഡക഻
പകരഽന്ത് പര഻സര വിത്ത഻യ഻ലലഺയ്ക്മ മാലമഺണ്,
പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഘടകങ്ങള് മാലവഽും
ച഻ല അസഽഖങ്ങള് പ഻ട഻ീപടഺറഽണ്ട്, ഉദഺ.
ആബുറ്റഺസ് ന഻ര്
മ്മഺണ കമ്പന഻കള഻ല്
ുജഺല഻
ീചയാറുന്വര്
ക്ക്
അവരഽീട
ീതഺഴലഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
അസഽഖങ്ങള്
പ഻ട഻ക്കഺനഽള വ
സഺദ്ധയത
വളീര
കാടഽതലഺണ്,
കല്
ക്കര഻
ഘന഻യ഻ല് ുജഺല഻
ീചയാറുന്വര്
ക്ക് ശവഺസ ുകഺശ ുരഺഗങ്ങളുും പ഻ട഻ീപ്പടഺനഽള വ സഺദ്ധയത കാടഽതലഺണ്.
c) ജ്ന഻തക ഘടകങ്ങൾ
പഺരമ്പരയമഺയ഻
ച഻ല
അസഽഖങ്ങള് മഺതഺപ഻തഺക്കള഻ൽ
ന഻ന്ഽും
കഽട്ട഻കള഻ുലക്ക്
പകരഺറഽണ്ട്.
അത്തരും ജന഻തക ഘടങ്ങൽ വുംശും, ച഻ല ന്ദ്പുദശങ്ങള്
, ച഻ല
സമാദഺയങ്ങള് എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആുഗഺളതലത്ത഻ല് പരന്് ക഻ടക്കഽന്
ജനങ്ങള്
ക്ക് വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ വ഻ുശഷത്ത഻ന് കഺരണമഺയ഻ട്ടുള വത്.
ഒരഽ രഺജയത്ത഻ന്
ീറ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക അട഻ത്തറ ആ രഺജയീത്ത ജനങ്ങളുീട
ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺീണന്
കഺരയും
യഺഥഺര്
ത്ഥയും
തീന്യഺണ്.
ആുരഺഗയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽന് ജനങ്ങള് സഺമ്പത്ത഻ക വളര്
ചാണയ്ക്ക്ക് ആക്കും കാട്ടുും എന്്
മഺന്ദ്തമലല അത് അമാലയവഽും കാട഻യഺണ്, ഇത് ഇന്ത്യ ുപഺീല വ഻കസ഻ചാണ് വരഽന്
രഺജയങ്ങള്
ക്ക് വളീര സക഼ര്
ണമഺണ്. വയക്ത഻തലത്ത഻ല്
, ആുരഺഗയകരമലലഺത്ത അവസ്ഥ
അവന്
ീറ ന഻തയവയത്ത഻ീയ ബഺധ഻ക്കഽകയഽും സവന്ത്ും കഺരയും ുനഺക്കഺന് സഺധ഻ക്കഺത്ത
അവസ്ഥയ഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽകയഽും അത് ആളുകീള ദഺര഻ന്ദ്ദയത്ത഻ുലക്ക് ള വ഻യ഻ടഽും അങ്ങീന
ആംതൃഹതയ ീചയാറുക എന് സഺഹചരയത്ത഻ുലക്ക് ുപഺലഽും നയ഻ുചാണക്കഽും.
അതഽീകഺണ്ട് ുലഺകീമമ്പഺടഽും,
ജനങ്ങളുീട ആുരഺഗയത്ത഻നഽും
ീസികരയന്ദ്പദമഺയ
ജ഼വ഻തത്ത഻നഽും
ആവശയമഺയ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള് സര്
ക്കഺൽ
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും
എലലഺ
ീപിരണ്മഺര്
ക്കഽും
ആുരഺഗയപര഻പഺലനും
അവര്
ക്ക്
തഺങ്ങഺവഽന്
ന഻രക്ക഻ല്
ലഭയമഺക്കഽന്ഽണ്ീടന്്
ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും
ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
ആയത഻നഺല്
ആുരഺഗയ
പര഻പഺലനത്ത഻നഺയ഻ ീചലവഺക്കഽന്ത് ഓുരഺ രഺജയത്ത഻ന്
ീറ സഺമ്പത്ത഻ക വളര്
ചാണയഽീട
ആവ഻ഭഺജയ ഘടകമഺയ഻ മഺറ഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
വ഻വ഻ധ സഺഹചരയങ്ങള഻ല് വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ
എന് ുചഺദയത്ത഻ന് ഇത് വഴ഻ീവയ്ക്ക്കഽും.
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ആുരഺഗയപര഻പഺലനും ആവശയമഺുണഺ

C. ുരഺഗ പര഻പഺലന തലങ്ങൾ
സര്
ക്കഺൽ ഉള്
പ്പീടയഽള വ വ഻വ഻ധ നജന്
സ഻കളുും ദഺതഺക്കളുും
ജനങ്ങളുീട ആുരഺഗയും
ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻ന്, ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് അഥവഺ ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് നല്
കഽന് ഒരഽ
കാട്ടും ുസവനമഺണ് ആുരഺഗയപര഻പഺലനും. ആുരഺഗയപര഻പഺലനും ഫലന്ദ്പദമഺകണീമക഻ൽ
അത്:
 ആളുകളുീട ആവശയങ്ങള്
ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ഻ര഻ക്കണും
 സുംക്ഷ഻പ്തമഺയ഻ര഻ക്കണും
 പരയഺപ്തമഺയ഻ര഻ക്കണും
 എളുപ്പത്ത഻ല്ലഭയമഺകണും
 തഺങ്ങഺന്കഴ഻യഽന്തഺകണും
ഓുരഺ വയക്ത഻കളുീടയഽും ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ വയതയതമഺണ്.
എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ
ആുരഺഗയന്ദ്പം  നങ്ങള്
ക്ക്
ഒുര തരത്ത഻ലഽള വ ഘടന ലഭയമഺക്കഽക എന്ത് സഺദ്ധയവഽമലല
ന്ദ്പുയഺഗ഻കവഽമലല.
ആളുകളുീട
അസഽഖങ്ങളുീട
സഺധയത
അനഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും ആുരഺഗയപര഻പഺലന ീസികരയങ്ങള്
. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പന഻, ജലുദഺഷും, ചഽമ, തവക്ക് ുരഺഗങ്ങള് തഽടങ്ങ഻യവ വര്
ഷത്ത഻ൽ
ഒരഽപഺട് തവണ ഉണ്ടഺകഺറഽണ്ട്, പുക്ഷ
ചഽമയഽും ജലുദഺഷവഽമഺയ഻ തഺരതമയും
ീചയാറുുമ്പഺള്ീഹപ്പൂററ്റ഻സ് ബ഻ ഉണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീരക്കഽറവഺണ്.
അതഽുപഺീല,
അുത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീന്
ഹിുന്ദ്ദഺഗും അതവഺ കഺന്
സര് വരഺനഽള വ
സഺദ്ധയത ീഹപ്പൂററ്റ഻സ് ബ഻ വരഺനഽള വ സഺദ്ധയതീയക്കഺളുും കഽറവഺണ്.
ആയത഻നഺല്
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
വ഻വ഻ധ
ആുരഺഗയ
പര഻പഺലന
ഘടങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും ഒരഽ ന്ദ്പുദശത്ത് വ഻ുലലജ് അഥവഺ ജ഻ലല അഥവഺ സുംസ്ഥഺനീത്ത
ആുരഺഗയ പര഻പഺലന ീസികരയങ്ങള്സജ഼കര഻ുക്കണ്ടത്:
 ജനസുംഖയ
 മരണന഻രക്ക്
 അസഽഖ ന഻രക്ക്
 ൂവകലയ ന഻രക്ക്
 ജനങ്ങളുീട സഺമാഹ഻ക-മഺനസ഻കഺുരഺഗയും
 ജനങ്ങളുടും ീപഺതഽ ുപഺഷക സ്ഥ഻ത഻
 പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഘടകങ്ങള്- ഖനനുമഖല അഥവഺ വയവസഺയ഻ക ുമഖല
 സഺദ്ധയമഺയ ആുരഺഗയ പര഻പഺലന ദഺതഺവ഻ന്
ീറ ഘടന ഉദഺ.
ന്ദ്ഗഺമങ്ങള഻ല്
ഹിുന്ദ്ദഺഗ ുഡഺക്ടറഽീട ലഭയത കഽറവ് പുക്ഷ ജ഻ലല പട്ടണങ്ങള഻ീല ലഭയതയഽും.
 ആുരഺഗയ പര഻പഺലന സ഻സ്റ്റും എന്ദ്തമഺന്ദ്തും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്
 തഺങ്ങഺന്കഴ഻യഽക ുപഺലഽള വ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക ഘടകങ്ങള്
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സര്
ക്കഺൽ ന്ദ്പഺഥഺമ഻ക, രണ്ടഺും
തല, മാന്ഺും തല
ആുരഺഗയപര഻പഺലന ീസന്
ററഽകള് ആരുംഭ഻ക്കഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും
ജനങ്ങള്
ക്ക്
ലഭയമഺയ
ര഼ത഻യ഻ലഽും
അവര്
ക്ക്
തഺങ്ങഺന് കഴ഻യഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഽും
ആുരഺഗയപര഻പഺലനും ലഭയമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും സവ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
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തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഺയ഻ ആുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ീന വ഻ഭജ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്:
1. ത്പഺഥഺമ഻ക ുുരഺഗ

പര഻പഺലനം

ന്ദ്പഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ പര഻പഺലനും എന്ത്
നീതഺരഽ അസഽഖത്ത഻നഽും
ഒരഽ ുരഺഗ഻
സരര്
ശ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്ടറഽമഺൽ,
ീനഴ്സഽമഺൽ,
മറ്റ്
ീചറഽക഻ട
േ഻ന഻ക്കഽകള്
തഽടങ്ങ഻യവയഺണ്, ചഽരഽക്കത്ത഻ല് ആുരഺഗയ പര഻പഺലന ഘടനയ഻ല് എലലഺ ുരഺഗ഻കളുും
ആദയും ബധപ്ീപ്പടഽന്ത് ന്ദ്പഺഥമ഻ക ആുരഺഗയപര഻പഺലന ദഺതഺവ഻ീനയഺണ്.
വ഻കസ഻ത രഺജയങ്ങള഻ല്
, ന്ദ്പഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ പര഻പഺലനത്ത഻ന് കാടഽതല് ന്ദ്ശദ്ധ
നല്
കഽന്ഽണ്ട്,
അങ്ങീന
ആുരഺഗയ
സുംബധപ്മഺയ
ന്ദ്പശങ്ങള് പകരഽന്തഽും,
സക഼ര്
ണമഺകഽന്തഽും ഗഽരഽതരമഺകഽന്തഽും തടയഺൽ ഒരഽപര഻ധ഻ വീര സഺധ഻ക്കഽും. ന്ദ്പഺഥമ഻ക
ആുരഺഗയ
പര഻പഺലന
സ്ഥഺപനങ്ങൽ
ുരഺഗങ്ങള് തടയഽന്ത഻നഽും
വഺ്സഽനഽകൽ
നല്
കഽന്ത഻നഽും
അവുബഺധും ഉണ്ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഽന്ത഻നഽും
ീമഡ഻ക്കൽ ീകിണ്
സല഻ുംഗ഻നഽും
മറ്റുമഺണ്
ഊന്ല് നല്
കഽന്ത്,
ആവശയീമക഻ൽ
വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ
ുഡഺക്ടീറ
സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ശ഻പഺര്
ശ ീചയാറുകയഽും ീചയാറുും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, പന഻ ബഺധ഻തനഺയ ഒരഽ വയക്ത഻
ുഡഺക്ടീറ സമ഼പ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
,
ആദയ പര഻ുശഺധനയ഻ല് ീഡക഻പന഻യഺീണന്് ുബഺധയീപ്പട്ടഺല് ന്ദ്പഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ
പര഻പഺലകന് കഽറ഻ചാണ് മരഽന്ഽകള് ന഻ര്
ുദശ഻ക്കഽകയഽും അുത സമയത്ത് തീന്
വ഻ദദ്ധരദ്ധ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ഒരഽ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ുപഺയ഻ അ്മ഻റ്റഺവഺൽ ഉപുദശ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
മ഻ക്ക ന്ദ്പഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സ ുകസഽകള഻ലഽും ുഡഺക്ടര് ഒരഽ കഽടഽുംബ ുഡഺക്ടര് എന്
ന഻ലയ഻ലഺണ് ീപരഽമഺറഽന്ത്- അതഺയത് ഒരഽ കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺവരഽും
ീചറ഻യ
അസഽഖങ്ങള് വരഽുമ്പഺൽ ഈ ുഡഺക്ടീറയഺണ് സമ഼പ഻ക്കഽക.
ജന഻തക ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ലക്ഷണങ്ങള് മനസിന഻ലഺക്കഺനഽും അത഻ന്
അനഽുയഺജയമഺയ
ൂവുദയഺപുദശും നല്
കഽവഺനഽും ഈ ര഼ത഻ സഹഺയകമഺകഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, മഺതഺപ഻തഺക്കള്
ക്ക് ന്ദ്പുമഹമഽണ്ീടക഻ൽ അവരഽീട മക്കുളഺട് ന്ദ്പുമഹും
ഒരഽപര഻ധ഻ വീര ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ന് ീചറഽപ്പും മഽതീല ജ഼വ഻തൂശല഻ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഺൽ
ഉപുദശ഻ക്കഽും.
രഺജയതലത്ത഻ല്
, സര്
ക്കഺരഽും സവകഺരയ ുമഖലകളുും ന്ദ്പഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ
പര഻പഺലന
ീസന്
ററഽകൽ ആരുംഭ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ജനസുംഖയയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് സര്
ക്കഺര് ആുരഺഗയ
പര഻പഺലന ീസന്
ററഽകൽ ആരുംഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വത് , ന഻ലവ഻ല് ഒരഽ രാപത്ത഻ൽ അഥവഺ മീറ്റഺരഽ
രാപത്ത഻ൽ വ഻ുലലജ് തലത്ത഻ല്മഽതലഽണ്ട്.
2. രണ്ടഺംഘട്ട്യൂട്ട് ുുരഺഗ പര഻പഺലനം
രണ്ടഺുംഘട്ട ആുരഺഗയ പര഻പഺലനത്ത഻ൽ
ീമഡ഻ക്കൽ ീപഷയല഻സ്റ്റുകളുും മറ്റ്
ആുരഺഗയ
ുമഖല ീന്ദ്പഺഫഷണലഽകളുും ഉള്
ീപ്പടഽും, ീപഺതഽുവ ഇവീര ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല ുരഺഗ഻കൽ
ആദയും സമ഼പ഻ക്കഽക.
ത഼ന്ദ്വ പര഻ചരണ വ഻ഭഺഗ ുസവനങ്ങൽ, ആുംബഽലന്
സ്
ീസികരയങ്ങൽ, ലഺബ് ീസികരയങ്ങള്
, ുരഺഗ ന഻ര്
ണയവഽും മറ്റ് അനഽബധപ് ീമഡ഻ക്കല്
ുസവനങ്ങളുും ആവശയമഺയ വരഽന്
ഗഽരഽതരമഺയ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക്
ആവശയമഺയ ത഼ന്ദ്വപര഻ചരണമഺണ് ഇത഻ല്ഉള്
ീപ്പടഽന്ത്.
മ഻ക്കുപ്പഺഴഽും, ന്ദ്പഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സകന് അഥവഺ ന്ദ്പഺഥമ഻ക ആുരഺഗയപര഻പഺലന ദഺതഺവഺണ്
ുരഺഗ഻കീള രണ്ടുംതലത്ത഻ലഽള വ പര഻ചരണത്ത഻നഺയ഻ അയക്കഽന്ത്. ച഻ല സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ,
സുംയഽക്തമഺയ ുസവനങ്ങള് നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ രണ്ടഺുംഘട്ട പര഻ചരണ ദഺതഺക്കള്
ക്ക് ഇന്
ീഹിസ് ന്ദ്പഺഥമ഻ക ആുരഺഗയപര഻പഺലന ീസികരയും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽ.
മ഻ക്കവഺറഽും, ജനസുംഖയയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് തഺലാക്ക്
രണ്ടഺുംഘട്ട ആുരഺഗയപര഻ചരണ ദഺതഺവ് ലഭയഺണ്.
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അഥവഺ

ുലഺക്ക്

തലത്ത഻ല്

3. മാ്ഺംഘട്ട്യൂട്ട് ുുരഺഗ പര഻പഺലനം
മാന്ഺുംഘട്ട
ആുരഺഗയപര഻പഺലനീമന്ത്
വ഻ദദ്ധരദ്ധമഺയ
കണ്
സള്
ുട്ടറ്റ഼വ്
ആുരഺഗയ
പര഻പഺലനമഺണ്, ീപഺതഽുവ അ്മ഻റ്റഺയ ുരഺഗ഻കള്
ക്കഽും ന്ദ്പഺഥമ഻ക-രണ്ടുംഘട്ട പര഻ചരണ
ദഺയകരഽീട ശഽപഺര്
ശ ന്ദ്പകഺരും വരഽന്വര്
ക്കഽും.
മാന്ഺുംഘട്ട ആുരഺഗയപര഻പഺലകര്
ീപഺതഽുവ
സുംസ്ഥഺന തലസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽും ചഽരഽക്കും ച഻ല
ജ഻ലല ആസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽും
ലഭയമഺണ്.
മാന്ഺും ഘട്ട ആുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽന്ത് രണ്ടഺുംഘട്ട ആുരഺഗയപര഻പഺലന
ീസികരയത്ത഻ലഽമഽപര഻യഽള വ
നാതന
ൂവദയ
ീസികരയങ്ങളുും
ീമഡ഻ക്കല്
ീന്ദ്പഺഫഷണലഽകളുും – ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ഓുകഺളജ഻ (കഺന്
സൽ ച഻ക഻ത്സ), അവയവും
മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കല് ീസികരയങ്ങൽ, ഉയര്
ന് റ഻കഽള വ ഗര്
ഭച഻ക഻ത്സ ീപഷയ഻സ്റ്റുകള്
,
തഽടങ്ങ഻യവ.
പര഻പഺലനത്ത഻ന്
ീറ ഘട്ടങ്ങൽ വര്
ദ്ധ഻ക്കഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ് പര഻പഺലനവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
ീചലവഽകളുും വര്
ദ്ധ഻ചാണു വരഽന്തഺയ഻ട്ടഺണ് കഺണഽന്ത്. ന്ദ്പഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് പണും
മഽടക്കഺന് ആളുകള്
ക്ക് എളുപ്പത്ത഻ല് സഺധ഻ക്കഽീമക഻ലഽും രണ്ടഺുംഘട്ട പര഻പഺലനത്ത഻നഽും
മാന്ഺും ഘട്ട പര഻പഺലത്ത഻നഽും പണും മഽടക്കഽക എന്ത് വളീര ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ കഺരയമഺണ്.
ഓുരഺ രഺജയീത്തയഽും, ന്ദ്ഗഺമ഼ണ- ന്ദ്പുദശീത്തയഽും വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങ഻ള഻ലഽള വ പര഻ചരണത്ത഻ന്
ആവശയമഺയ ീസികരയങ്ങളുും വയതയതമഺണ്.
E. ഇത്ല യ഻ീല ുുരഺഗ

ഘടനകീള ബഺധ഻െഽ് ഘടകങ്ങൾ

ഇന്ത്യയ഻ീല ആുരഺഗയ ഘടനകള് വളീരയധ഻കും ന്ദ്പം  നങ്ങീളയഽും ീവലലുവ഻ള഻കീളയഽും
ുനര഻ടഽകയഽും തഽടര്
ന്ഽും ുനര഻ട്ട് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. ഇത് ആുരഺഗയപര഻പഺലന
ഘടനയഽീട സവ഻ുശഷതീയയഽും വയപ്ത഻ീയയഽും വയക്ത഻തലങ്ങള഻ലഽള വ ആവശയങ്ങീളയഽും
ആുരഺഗയപര഻പഺലന സുംഘടനയഽീട ഘടനീയയഽും ബഺധ഻ക്കഽും. ഇത് നമഽക്ക് ചര്
ചാണ
ീചയാറഺും:
1. ജ്നസംഖ യഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്

ത്പവണതകൾ

a) ജനസുംഖയ ന഻രക്ക഻ല്രണ്ടഺും സ്ഥഺനത്ത് ന഻ല്
ക്കഽന് രഺജയമഺണ് ഇന്ത്യ.
b) ഇത് ജനസുംഖയ വര്
ദ്ധനവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ന്ദ്പം  നങ്ങീള തഽറന്് കഺണ഻ക്കഽന്ഽ.
c) ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ പണും മഽടക്കഽന്ത഻നഽള വ ആളുകളുീട
ഘടകമഺണ് ദഺര഻ദയും.

കഴ഻വ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്

2. സഺമാഹ഻ക ത്പവണതകൾ
a) വര്
ദ്ധ഻ചാണു വരഽന് നഗരവത്കരണും അഥവഺ ജനങ്ങൽ ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ന്ദ്പുദശങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും
നഗരങ്ങള഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽന്തഽും ആുരഺഗയ പര഻പഺലനത്ത഻നഽള വ ീവലലുവ഻ള഻കളഺണ്
b) ൂവദയ ൂസകരയങ്ങള് ലഭയമലലഺത്തതഽും ീചലവ് തഺങ്ങഺൽ കഴ഻യഺത്തതഽും മാലും ന്ദ്ഗഺമ
ന്ദ്പുദശങ്ങള഻ീല ആുരഺഗയന്ദ്പം  നങ്ങള്ഇുപ്പഺഴഽും ന഻ലന഻ല്ക്ക
 ഽന്ഽണ്ട്.
c) വയഺയഺമും ഇലലഺത്ത
കാടഽതല് ഉദഺസ഼നമഺയ ജ഼വ഻തത്ത഻ുലക്ക്
ന഼ങ്ങഽുമ്പഺൽ
ന്ദ്പുമഹും,
ഉയര്
ന്
രക്തസമ്മര്
ദും
ുപഺലഽള വ
പഽത഻യ
വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ
അസഽഖങ്ങള഻ുലക്ക് ഒരഺീള നയ഻ക്കഽും.
3. ജ്഼വ഻തകഺലയളവ്
a) ഇന്് ജന഻ക്കഽന് ഒരഽ കഽഞ്ഞ് എന്ദ്ത വര്
ഷും ജ഼വ഻ക്കഽീമന്തഺണ് ജ഼വ഻തകഺലയളവ്
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b) സവതന്ത്യ ലഭ഻ചാണ സമയത്ത് ജ഼വ഻തകഺലയളവഺയ 30 വയസിന് എന്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ഇന്്
60 വയസിന഻ുലക്ക് എത്ത഻ പുക്ഷ വര്
ദ്ധ഻ചാണ ജ഼വ഻തകഺലയളവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
ന്ദ്പം  നങ്ങീളപ്പറ്റ഻ പറയഽന്഻ലല.
c) ഇതഺണ് ആുരഺഗയപരമഺയ ജ഼വ഻ത കഺലയളവ് എന് പഽത഻യ സകല്
പത്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ചാണത്.
d) ഇത഻ന് വഺര്
ദ്ധകയുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ഒരഽ അട഻ത്തറ സിഷ്ട഻ുക്കണ്ടത് ആവശയമഺണ്.

F. ഇത്ല യ഻ീല ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ഉല്
പത്ത഻

ആുരഺഗയപര഻പഺലനവഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
ത഼രഽമഺനങ്ങള് എടഽക്കഽന്ത഻ൽ
സര്
ക്കഺൽ
ത഻രക്ക഻ലഺയ഻രഽീന്ക഻ലഽും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് പദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് സമയും
കണ്ീടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ.
പ഻ന്഼ടഺണ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുമഺയ഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ എത്ത഻യത്. ഇന്ത്യയ഻ല് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തത്
ഇങ്ങീനയഺണ്:
a) എ) എംുപ്ലഺയ഼സ്ഡ ുസ്റ്ററ്റഇ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ സ്ഡക഼ം
1947-ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് സവഺതന്ദ്ന്ത്യും ലഭ഻ചാണ് അധ഻കും ൂവകഺീത 1948-ീല ഇഎസ്ഐ
ആക്ട഻ലാീട ആരുംഭ഻ചാണ എുംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ക഼മ഻ലാീടയഺണ് ഇന്ത്യയ഻ൽ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ആരുംഭ഻ചാണത്. സവകഺരയ ുമഖലയ഻ൽ ുജഺല഻ ീചുയാറുഺ ുജഺല഻
ീചയാറുന് ലൂ-ുകഺളര് ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ട്ടഺണ് ഈ ക഼ും ആവ഻ഷ്കര഻ചാണത്, ഇത്
അത഻ന്
ീറ
ശിുംഖലയ഻ലഽള വ
ഡ഻പന്സറ഻കള഻ലാീടയഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ലാീടയഽും
സമന്ദ്ഗമഺയ ആുരഺഗയ ുസവനും നല്
ക഻ വരഽന്ഽണ്ട്.
ഡ഻പന്
സറ഻കളുും
ആശഽപന്ദ്ത഻കളുും
നടത്തഽന്ത഻നഽും
തങ്ങളുീട
ീസികരയും
അപരയഺപ്തമഺീണക഻ല്
ീപഺതഽ-സവകഺരയ
ുമഖലയഽമഺയ഻
കരഺറ഻ല്
നര്
ീപ്പടഽന്ത഻നഽമഽള വ
നജന്
സ഻യഺണ്
ഇഎസ്ഐസ഻
(എുംുലഺയ഼സ്
ുസ്റ്ററ്റ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷൽ.
15000 രാപ വീര വരഽമഺനമഽള വ എലലഺ ജ഼വനക്കഺരഽും പകഺള഻ത്ത വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ
പര഻രക്ഷയ഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽും.
അതഺയത് ജ഼വനക്കഺരന് ുപയ്ക്ുറഺള഻ന്
ീറ 1.75%
ശതമഺനവഽും ീതഺഴ഻ൽ ദഺതഺവ് 4.75% ഉും
വ഻ഹ഻തും നല്
കഽും, സുംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺൽ
ീമഡ഻ക്കല്ീചലവഽകളുീട 12.5% സുംഭഺവന നല്
കഽും.
ലഭ഻ക്കഽന് ആനഽകാലയങ്ങളഺണ്:
a) ഇഎസ്ഐസ഻യ഻ല്ീസിജനയ സമന്ദ്ഗ ആുരഺഗയ പര഻പഺലനും
b) ന്ദ്പസവഺനഽകാലയും
c)

ൂവകലയഺനഽകാലയും

d) അസഽഖങ്ങൽ
നല്
കഽും.
e)

മാലും

ുവതനും

നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ

നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻

ജ഼വനക്കഺരന്മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ മരണഺന്ത്രകര്
മ്മങ്ങള്
ക്കഽള വ

പണും

ീചലവ്.

അുംഗ഼കിത ീമഡ഻ക്കല് വ഻ദദ്ധരദ്ധര഻ൽ ന഻ന്ഽും സവകഺരയ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽമഽള വ
ുസവനങ്ങളുും ഇത഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽും. 2012-ീല കണക്ക് ന്ദ്പകഺരും 65.5 ദശലക്ഷും
ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺണ് ഇഎസ്ഐഎസ഻ന്
ീറ ക഼ഴ഻ൽ വരഽന്ത്.
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b) ുകത്േ സര്
െഺര഻ന്
ീറ ുുരഺഗ

പത്റത഻

ഇഎസ്ഐഎസ഻ന്
ീറ പ഻ന്ഺീല ീപന്
ഷൽകഺരഽും സ഻വ഻ല഻യൽ ുജഺല഻യ഻ലഽള വ അവരഽീട
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ക്കഽും ഉള്
പ്പീടയഽള വ
ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺൽ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ 1954-ല്
ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ ആുരഺഗയ പദ്ധത഻ (സ഻ജ഻എചാണ്എസ്) ആരുംഭ഻ചാണു.
ഇത്
ജ഼വനക്കഺരഽീട ൂകയാറ഻ല് ന഻ന്ഽും ീചറ഻യ വ഻ഹ഻തവഽും ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട (ുകന്ദ്ര
സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ)
വല഻യ
വ഻ഹ഻തവഽും
സവ഼കര഻ചാണ്
ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽും
അവരഽീട
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ക്കഽും സമ്പാര്
ണ പര഻രക്ഷ നല്
കഽക എന്തഺണ് ലക്ഷയ്ും.
ഇത഻ല് എലലഺ ൂവദയ വ഻ഭഺഗങ്ങളുും
, അുലഺപ്പത഻ സ഻സ്റ്റത്ത഻ലഽള വ അട഻യന്ത്ര
ുസവനങ്ങളുും,
ീസിജനയ
മരഽന്ഽകളുും
പര഻ുശഺധനകളുും
ുറഡ഻ുയഺളജ഻യഽും,
ഗഽരഽതരമഺയ അസഽഖമഽള വ ുരഺഗ഻കീള ുനര഻ട്ട് സരര്
ശ഻ക്കഽന്തഽും, വ഻ദദ്ധരദ്ധ ച഻ക഻ത്സ,
തഽടങ്ങ഻യവയഽും ലഭ഻ക്കഽും.
ജ഼വനക്കഺരന്
ീറ വ഻ഹ഻തും വീര ീചറഽതഺണ്-അതഺയത് ശമ്പള
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ മഺസുന്ത്ഺറഽും 15 രാപ മഽതൽ 150 രാപ വീര.
2010-ല്
,
സ഻ജ഻എസിന഻ല് 8,00,000
ദശലക്ഷത്ത഻ലധ഻കും ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺണഽള വത്.
c) സ഻) വഺണ഻ജ്

ുുരഺഗ

കഽടഽുംബങ്ങള഻ലഺയ഻

ുകയ഻ല഻ന്
ീറ
നകുദശും

3

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല ുദശസഺത്കര഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽും
ച഻ല ുനഺണ്
-ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറര്
മഺരഺണ് വഺണ഻ജയ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ഗഺനും ീചയ്ക്ത഻രഽന്ത്.
പുക്ഷ, തഽടക്കത്ത഻ല് അത്
ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് നഷ്ടമഺണ് സുംഭഺവന ീചയ്ക്ത഻രഽന്ത്,
ഇത് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ീേയ഻ന്
റഽകള്
ക്കഺയ഻രഽന്ഽ ലഭ഻ചാണ഻രഽന്ത് അതഽും ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട പര഻ധ഻യ഻ൽ
മഺന്ദ്തും.
1986-ല് വയക്ത഻കള്
ക്കഽും അവരഽീട കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ
ആദയീത്ത ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ും എലലഺ 4 ുദശസഺത്കര഻ചാണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുും (അവ
ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഓഫ് ഇന്ത്യയഽീട ഉപസ്ഥഺപനമഺയ഻രഽന്ഽ) ആരുംഭ഻ചാണു.
ഈ ഉത്പന്ും, ീമഡ഻ീേയ഻ും ന്ദ്പസവും, ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖങ്ങള് തഽടങ്ങ഻യവ
ഒഴ഻വഺക്ക഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
കഽന്ത഻ന് ച഻ല വഺര്
ഷ഻ക പര഻ധ഻ കല്
പ഻ചാണഺണ്
ആശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ നല്
ക഻യ഻രഽന്ത്.
ഇത് പല ആവര്
ത്ത഻
വ഻പണ഻യഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പഽതഽക്ക഻യ഻രഽന്ഽ, അവസഺനമഺയ഻ പഽതഽക്ക഻യത് 2012ലഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ഒരഽപഺട് തവണ പഽതഽക്ക഻ീയക഻ലഽും ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന്
ീറ
ഇന്ീത്ത
പത഻പ്പ഻ല്
, അതഺയത്
ഇന്ത്യയ഻ീല സവകഺരയ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇുപ്പഺഴഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻
വഺസത്ത഻നഽള വ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
വഺര്
ഷ഻കഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
നല്
ക഻വരഽന്ത്, ഇത് വളീര ജനന്ദ്പ഼ത഻യഽള വതഽമഺണ്. സവകഺരയ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ും
ഇുപ്പഺഴഽും ീമഡ഻ീേയ഻ും പര഻രക്ഷ എന്ഺണ് മ഻ക്ക ആളുകളുും പറയഽന്ത്
ഇത഻ീന
ഇന്
ഷവറൽ
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്
ഉത്പന്മഺയ഻ട്ടലല
ഒരഽ
ഉത്പന്
വ഻ഭഺഗമഺയ഻ട്ടഺണ് ആളുകള്കഺണഽന്ത്.
2001-ലഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയയ഻ുലക്ക് സവകഺരയ പകഺള഻കൽ കടന്് വന്ത്,
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
വളീര
ുവഗത്ത഻ൽ
വളര്
ന്ഽ
പുക്ഷ
ഇുപ്പഺഴഽും
അന്ദ്പയഽക്തമഺയ ഒരഽ വല഻യ വ഻പണ഻ ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന്ഽണ്ട്.
പര഻രക്ഷകള഻ലഽും
ഒഴ഻വഺക്കലഽകള഻ലഽും വളീരയധ഻കും മഺറ്റങ്ങൽ വര഻കയഽും പഽത഻യ ആഡ്-ഓണ്
പര഻രക്ഷകള് ആവ഻ഷ്കര഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്, അവീയപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് അടഽത്ത
പഺഠങ്ങള഻ല്പഠ഻ക്കഺും.
ഇന്് ഇന്ത്യൽ വ഻പണ഻യ഻ല്മഽന്ാറ഻ലധ഻കും ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങൽ ലഭയമഺണ്.
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G. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ വ഻പണ഻

ഇന്ീത്ത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവന്
സ്
വ഻പണ഻യ഻ല്
ആുരഺഗയ പര഻പഺല ീസികരയും
നല്
കഽന്വരഽും, മറ്റ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്വരഽും വ഻വ഻ധ ഇടന഻ലക്കഺരഽും
ഉള്
പ്പീട അുനകും ുപരഽണ്ട്. ച഻ല അട഻സ്ഥഺന ീസികരയും ന്ദ്പദഺനും ീചയാറുും എന്ഺൽ മറ്റ്
ച഻ലത് പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഺനഽള വ ീസികരയങ്ങളുും ന്ദ്പദഺനും ീചയാറുും.
ച഻ലത് സര്
ക്കഺൽ
ുമഖലയ഻ലഽും മറ്റ് ച഻ല സവകഺരയ ുമഖലയ഻ലഽമഺണ്. അവീയപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും:
A. അട഻സ്ഥഺന ീസൌകര ം:
1. ീപഺതഽ ുുരഺഗ

ുമഖല

ീപഺതഽ ആുരഺഗയ ുമഖല ുദശ഼യതലത്ത഻ലഽും സുംസ്ഥഺന തലത്ത഻ലഽും ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ലഽും
ഒരഽ പര഻ധ഻ വീര വ഻ുലലജ് തലത്ത഻ലഽും ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ട്, ഇത് ുദശ഼യ ആുരഺഗയ
പദ്ധത഻കള് വ഻ുലലജഽകള഻ൽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് ുവണ്ട഻യഺണ്, ന്ദ്ഗഺമ഼ണര്
ക്കഽും സര്
ക്കഺര഻നഽും
മുദ്ധയ ഇടന഻ലക്കഺൽ
എന്
കമ്മയാണ഻റ്റ഻ ുവഺളന്
റ഻യര്
മഺൽ ന഻ലീകഺള വുന്ഽണ്ട്.
ഇവരഺണ്:
a) അംഗനവഺട഻ ജ്഼വനെഺര് (ജനസുംഖയ 1000-ന്
1 എന് കണക്ക഻ൽ)
മഺനവുശഷ഻ വകഽപ്പ഻ന്
ീറ ഇന്
റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ൂചല്
ഡ് ഡവലപ്ീമന്
റ് സര്
േ഼സ്
ക഼മ഻ന്
ീറയഽും
(ഐസ഻ഡ഻എസ്)
ുപഺഷകപാരകും
വ഻തരണും
ീചയാറുന്
പദ്ധത഻യഽീട ക഼ഴ഻ല്എന്
ുറഺൽ ീചയാറീപ്പട്ടവരഺണ്.
b) പര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ച്ച ജ്നന അറ്റന്
ഡര്
മഺരഽം (ട഻ബ഻എ) ത്ഗഺമ഼ണ
ുുരഺഗ ൂഗഡഽകളും (മഽമ്പ് സുംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല ആുരഺഗയ വകഽപ്പ഻ന്
ീറ
പദ്ധത഻കള഻ൽ ഒന്ഺയ഻രഽന്ഽ).
c) എന്
എചാണ്ആര്
എും (ുദശ഼യ ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ആുരഺഗയ മ഻ഷന്
)
പദ്ധത഻ ന്ദ്പകഺരും
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കീപ്പട്ട ുശ (അീത്കഡ഻റ്റ് ുസഺഷ ല് ീഹല്
ത്തഇ
ുകട഻വ഻സ്റ്റഇ) ുവഺളന്
റ഻യമഺര് പഽത഻യതഽും
ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ആുരഺഗയ
തലത്ത഻ൽ
ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത഻ൽ ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന് പര഻ശ഼ലന ലഭ഻ചാണവരഽമഺണ്,
ഇവരഺണ്
ന്ദ്ഗഺമ഼ണ
ന്ദ്പുദശത്ത്
ആുരഺഗയുമഖലയഽീട
മദ്ധയവര്
ത്ത഻കളഺയ഻
ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്.
സബ്-ീസന്
ററഽകൾ ഓുരഺ 5000 ുപര്
ക്കഽും ഒീരണും എന് ന഻ലയ഻ലഺണ്
രാപ഼കര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് (മലന്ദ്പുദശത്തഽും ആദ഻വഺസ഻ മറ്റ് പ഻ുന്ഺക്ക ന്ദ്പുദശത്തഽും 3000
ുപര്
ക്ക് 1 ), ഓ്സ഻ലറ഻ ുനഴ്സ് മ഻ഡ്-ൂവഫ് എന്റ഻യീപ്പടഽന് ഒരഽ വന഻ത
ആുരഺഗയ ന്ദ്പവര്
ത്തകയഽും ഒരഽ പഽരഽഷ ആുരഺഗയ ന്ദ്പവര്
ത്തകനഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ന്ദ്പഺഥമ഻ക ആുരഺഗയുകന്ദ്രങ്ങൽ 6 സബ്ീസന്
ററഽകളുീട റഫറൽ യാണ഻റ്റുകളഺണ്, ഇത്
30000 ുപര്
ക്ക് ഒീരണും എന് കണക്ക഻ലഺണ് രാപ഼കര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ((മലന്ദ്പുദശത്തഽും
ആദ഻വഺസ഻ മറ്റ് പ഻ുന്ഺക്ക ന്ദ്പുദശത്തഽും 20000 ുപര്
ക്ക് ഒീരണും). എലലഺ
പ഻എച്ചച്ചസ഻കള഻ലഽും ഔ്ു്പഷയന്
ീറ ീസികരയമഽണ്ട്, മഺന്ദ്തമലല മ഻ക്കത഻ലഽും 4 മഽതൽ 6
ുരഺഗ഻കള്
ക്കഽള വ ക഻ടത്ത഻ ച഻ക഻ത്സ ീസികരയവഽമഽണ്ടഺവഽും. ഇവ഻ീട ഒരഽ ീമഡ഻ക്കല്
ഓഫ഼സറഽും, 14 പഺരഺീമഡ഻ക്കൽ ജ഼വനക്കഺരഽും (ഓുരഺ ന്ദ്ത഼-പഽരഽഷ ആുരഺഗയ
ന്ദ്പവര്
ത്തകരഽും, ഒരഽ ുനഴ്സ്-മ഻ഡ്
ൂവഫഽും, ഒരഽ ലുബഺറട്ടറ഻ ീട്ന഼ഷയനഽും ഒരഽ
ഫഺര്
മസ഻സ്റ്റുുംസ മറ്റ് ബധപ്ീപ്പട്ട ജ഼വനക്കഺരഽും ഉള്
പ്പീട).
4
പ഻എച്ചച്ചസ഻കള്
ക്കഽള വ
ആദയീത്ത
ുുരഺഗ
ുകത്േങ്ങൾ, ഇവ഻ീട

റഫറല് യാണ഻റ്റുകളഺണ്
കമിറ ാണ഻റ്റ഻
ന്ദ്പുതയക പര഻പഺലനും ലഭ഻ക്കഽും.
ഓുരഺ
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സ഻എച്ചച്ചസ഻യഽീടയഽും മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരും (1 ലക്ഷും ുപര്
ക്ക്) ഇവ഻ീട 30 ക഻ടക്കകളുും,
ഒരഽ ഓപ്പുറഷന്ത഼ുയറ്ററഽും, എ്ുറ ീമഷ഼നഽും, ുലബര്
റാമഽും, ലഺബ് ീസികരയങ്ങളുും
വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ നഺല് ജ഼വനക്കഺരഽും അതഺയത് ഒരഽ സര്
ജൽ, ഒരഽ ഫ഻സ഻ഷയൽ, ഒരഽ
ൂഗനുകഺളജ഻സ്റ്റ്, ഒരഽ പ഼ഡ഻യഺന്ദ്ട഼ഷന്
, 21 പഺരഺീമഡ഻ക്കൽ-മറ്റ് ജ഼വനക്കഺരഽീടയഽും
പ഻ന്ത്ഽണ എന്഻വയഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ത്ഗഺമ഼ണ
ുശഽപത്ത഻കളും
രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്,
ഇവയ഻ൽ
ഉപ-ജ഻ലല
ആശഽപന്ദ്ത഻കൽ അതഺയത് സബ്-ഡ഻വ഻ഷണൽ⁄ തഺലാക്ക് ആശഽപന്ദ്ത഻കൽ⁄ ീപഷയഺല഻റ്റ഻
ആശഽപന്ദ്ത഻കള്(രഺജയീത്ത നകുദശും 2000 എണും) ഉള്
ീപ്പടഽും.
സ്ഡീപഷ ഺല഻റ്റ഻-പര഻ശ഼ലന ുശഽപത്ത഻കൾ വളീര കഽറവഺണ് ഇവയ഻ൽ
ീമഡ഻ക്കൽ ുകഺുളജഽകളുും (ന഻ലവ഻ൽ നകുദശും 300 എണും) മറ്റ് മാന്ഺുംഘട്ട റഫറൽ
ുകന്ദ്രങ്ങളുും ഉള്
ീപ്പടഽും.
സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ മറ്റ് നജന്
സ഻കളഺണ് ീറയ഻ല്
ുവ, ഡ഻ഫന്
സ്, അതഽുപഺലഽള വ വന്
ക഻ട
വകഽപ്പുകളുീട (ുപഺര്
ട്ടുകളുും ൂമനഽകളുും) ഡ഻പന്
സറ഻കളുും ആശഽപന്ദ്ത഻കളുും.
ഇവയഽീട ുസവനും ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽും അവരഽീട ആന്ദ്ശ഻തര്
ക്കഽും
മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
2. സവകഺര

ുമഖലയ഻ലഽള്ള ദഺതഺെൾ

ഇന്ത്യയ഻ൽ ന്ദ്പഺഥഺമ഻ക, രണ്ടഺുംഘട്ട, മാന്ഺുംഘട്ട
ആുരഺഗയ പര഻പഺലനും നല്
കഽന്
അുനകും സവകഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങളുണ്ട്. ഇവ തീന് ുവഺളന്
ററ഻, ലഺഭ ീകഺത഻യ഻ലലഺത്ത
സുംഘടനകൽ, ലഺഭും ുനഺക്കഽന് ുകഺര്
പ്പുററ്റുകൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ, ുസഺുളഺ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷനറഽമഺൽ,
സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺൽ വ഻ദദ്ധരദ്ധ ുസവനങ്ങൽ, പര഻ുശഺധന ലഺബഽകൽ, ഫഺര്
മസ഻ ുഷഺപ്പുകൽ,
ുയഺഗയതയ഻ലലഺത്ത ദഺതഺക്കൽ എന്഻വൽ ഉള്
ീപ്പടഽും. ഇന്ത്യയ഻ൽ 77%-ൽ അധ഻കും അുലഺപ്പത഻
(എുംബ഻ബ഻എസഽും ഉയര്
ന് ുയഺഗയതയഽും) ുഡഺക്ടറഽമഺരഽും സവകഺരയ ുമഖലയ഻ലഺണ്
ുജഺല഻ ീചയാറുന്ത്.
82%-ലധ഻കും ുരഺഗ഻കൽ സരര്
ശ഻ക്കഽന്തഽും ഇന്ത്യയ഻ൽ എലലഺ
തലങ്ങള഻ലഽമഽള വ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന഻ൽ 52%ഉും സവകഺരയ ുമഖലയ഻ലഺണ്.
ഇന്ത്യയ഻ൽ മറ്റ് എലലഺ ൂവദയ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽമഺയ഻ (ആയഽര്
ുവദും, സ഻ദ്ധ, യാനഺന഻,
ുഹഺമ഻ുയഺപത഻) നകുദശും 7 ലക്ഷത്ത഻ധ഻കും ുയഺഗയരഺയ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷണറഽമഺരഺണഽള വത്.
ഇത് ീപഺതഽ-സവകഺരയ ുമഖലയ഻ീല ആീകയഽള വ കണക്കഺണ്.
ആുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ന് ലഺഭും ുനഺക്ക഻ ുസവനും നല്
കഽന് ദഺതഺക്കൽ കാടഺീത
സമാഹത്ത഻ന്
ആുരഺഗയും
പര഻പഺലനും
നല്
കഽന്ത഻ന്
എന്
ജ഻ഓകളുും
ുവഺളന്
ററ഻
ുമഖലകളുും സഽലഭമഺണ്.
നകുദശും 7000-ല് അധ഻കും ുവഺളന്
ററ഻ നജന്
സ഻കളഺണ് ആുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
വ഻വ഻ധ ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങള഻ൽ നര്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്. രണ്ടഺുംഘട്ട-മാന്ഺുംഘട്ട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ
ആശഽപന്ദ്ത഻കളഺയ഻ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ൽ അധ഻കവഽും
ലഺഭും ുനഺക്കഺത്ത
ീസഺൂസറ്റ഻കൽ
അഥവഺ ന്ദ്ടസ്റ്റുകളഺയ഻ട്ടഺണ്,
മഺന്ദ്തമലല ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കൽക്ക്
ഇന്
ുപഷയന്
റ് ുസവനങ്ങൽ നലല ര഼ത഻യ഻ൽ നല്
ക഻ ുപഺരഽന്ഽമഽണ്ട്.
3. ൈഺര്
മസ ാട്ട്യൂട്ട്഻െല് ുമഖല
മരഽന്ഽകളുും ആുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ഉത്പന്ങ്ങള഻ുലക്ക് വരഽുമ്പഺൽ, ഇന്ത്യയ഻ീല
ഫഺര്
മസയാട്ട഻ക്കൽ ുമഖല
വളീര ബിഹത്തഺണ്, 1950-ല് 10 ുകഺട഻
രാപ
മാലധമഺയ഻രഽന് ഈ വയവസഺയും ഇന്് 55000 ുകഺട഻ മാലയമഽള വ വയവസഺയമഺയ഻
(കയറ്റുമത഻ ഉള്
പ്പീട)
വളര്
ന്ഽകഴ഻ഞ്ഞഽ.
ഈ ുമഖലയ഻ല് നകുദശും 5 ദശലക്ഷും
ആളുകൽ 6000-ല്അധ഻കും ഉത്പഺദന യാണ഻റ്റുകള഻ലഺയ഻ ുജഺല഻ ീചയ്ക്തഽ വരഽന്ഽ.
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ുമഖലയഽീട ുകന്ദ്ര഼കിത വ഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത് നഺഷണൽ ഫഺര്
മസയാട്ട഻ക്കല്
സ് ൂന്ദ്പസ഻ുംഗ്
അുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് (എന്
പ഻പ഻എ), ഫഺര്
മ വ഻ഭഺഗും മ഻ന഻ന്ദ്ട഻ ഓഫ് ീകമ഻ക്കല്
സ഻ന്
ീറ
ക഼ഴ഻ലഺണ് വരഽന്ത്. ച഻ല മരഽന്ഽകള് മഺന്ദ്തുമ (500-ൽ 76 എണും മഺന്ദ്തും അഥവഺ
വളീര കാടഽതൽ മരഽന്്) വ഻ലന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽന്ഽള വു, ബഺക്ക഻യഽള വ മരഽന്ഽകളുും
ന഻ര്
മ്മഺതഺക്കള്
ക്കഽും സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ഻ വ഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഺും. മരഽന്ഽകളുീട ഗഽണന഻വഺരവഽും
വ഻ലയഽും ുനഺക്ക഻ക്കഺണഽന്ത് സുംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല ന്ദ്ഡഗ് കണ്
ുന്ദ്ടഺളര്
മഺരഺണ്.
B. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ദഺതഺെൾ:
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയഺണ് വല഻യ ര഼ത഻യ഻ല്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങൽ നല്
ക഻ ുപഺരഽന്ത്.
ഇവ ുനരീത്ത തീന് ല഻സ്റ്റ്
ീചയാറീപ്പട്ടവഺണ്.
നറ്റവഽും ന്ദ്ശദ്ധയമഺയ കഺരയീമീന്ത്ന്ഺൽ ഇന്് 5 സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺൽ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുും ന഻ലവ഻ലഽണ്ട് - ഭഺവ഻യ഻ൽ ുവീറയഽും കമ്പന഻കള്
അുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ശിുംഖലയ഻ുലക്ക് കടന്് വരഽും.
C. ഇടന഻ലെഺര്:
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയഽീട ഭഺഗും എന് ന഻ലയ഻ൽ
ധഺരഺളും വയക്ത഻കളുും സ്ഥഺപനങ്ങളുും
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ്ക്ക്ക്
ുസവനങ്ങൽ നല്
ക഻ വരഽന്ഽണ്ട്.
ഇത്തരും
ഇടന഻ലക്കഺീര ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത് ഐആര്
ഡ഻എയഺണ്. ഇവയഺണ്:
1. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുത്ബഺെറഽമഺര് - ഇവര് വയക്ത഻കുളഺ സ്ഥഺപനങ്ങുളഺ
ആകഺും, ഇവര് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻ സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ഻ ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽും.
ഇവര് ഇന്
ഷവറന്
സ് ആവശയമഽള വ ആളുകീള ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽകയഽും നറ്റവഽും മ഻കചാണ
ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്ക഻ല് നറ്റവഽും മ഻കചാണ
ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയ഻
അവീര
ബധപ്ീപ്പടഽത്തഽും.
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻കള്
ക്ക് നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന് സമയത്തഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽും
ആവശയമഺയ സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ ീചയ്ക്തഽ ീകഺടഽക്കഽും. ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന്
നടത്തഽന് നീതഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുമഺയ഻ ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺര്
ക്ക് ബ഻സ഻നസിന്
ീചയാറഺും. ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്മ഼ഷനഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ അവര്
ക്ക് ന്ദ്പത഻ഫലും
നല്
കഽും.
2. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ്ജ്ന്
റഽമഺര് - ഇവൽ മ഻ക്കവഺറഽും വയക്ത഻കളഺയ഻ര഻ക്കഽും
പുക്ഷ ച഻ലത് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് നജന്
റഽമഺൽ ആയ഻ര഻ക്കഽും. ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺീര ുപഺീല
ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റഽമഺര്
ക്ക് പല ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുമഺയ഻ ബ഻സ഻നസിന് നടത്തഺന്
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല, അവര്
ക്ക് ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
സ഻ നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ കമ്പന഻യഽമഺയ഻
മഺന്ദ്തുമ ബ഻സ഻നസിന് ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു. ന഻ലവ഻ലഽള വ
റഗഽുലഷനഽകൽ
ന്ദ്പകഺരും, ഒരഽ നജന്
റ഻ന് ഒരഽ ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻, ഒരഽ ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട നജന്
റഺയ഻ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു,
കാട഻ വന്ഺൽ ഒരഽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവററഽും. ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്മ഼ഷനഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻ അവര്
ക്ക് ന്ദ്പത഻ഫലും നല്
കഽും.
3. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്ററഽമഺര് - 2001 മഽതൽ ഈ രുംഗുത്തയ്ക്ക്ക്
കടന്് വന്
പഽത഻യ ുസവന ദഺതഺക്കളഺണ് ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ.
ഇവര്
ക്ക്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
വ഻ല്
ക്കഽവഺനഽള വ
അനഽമത഻യ഻ലല
പുക്ഷ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്ക് അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ുസവനങ്ങൽ നല്
ക഻ ുപഺരഽന്ഽ. ഒര഻ക്കൽ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ വ഻റ്റഺൽ, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് അയചാണു നല്
കഽും, ട഻പ഻എ ുഡറ്റഺുബസ് തയാറഺറഺക്കഽകയഽും
അത഻നഽുശഷും ഇന്
ഷവറൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീഹല്
ത്ത് കഺര്
ഡ് ഇഷയാ ീചയാറുകയഽും
ീചയാറുും.
ഇത്തരും ീഹല്
ത്ത് കഺര്
ഡഽകള഻ലാീട ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും േ഻ന഻ക്കഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും കയഺഷ്
ീലസ് ൂവദയ സഹഺയും ലഭ഻ക്കഽും
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(അട഻യന്ത്രമഺയ഻ പണും നല്
കഺീത ച഻ക഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽും). ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയും ലഭയമീലലക഻ല്
, അയഺള്
ക്ക് ആശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലല്
നല്
ക഻ ട഻പ഻എയ഻ൽ ന഻ന്ഽും റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് ലഭ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ
അവരഽീട ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽള വ പണും ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് നല്
കഽും, ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനും തഽക അവര്
ക്ക് ഫ഼സഺയഽും നല്
കഽും.
4. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ീവബ്
അത്ഗ഻ുഗറ്ററഽമഺര്
ഐആര്
ഡ഻ഐ
ീറഗഽുലഷന്
സ഻ന്
ീറ
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ
പഽത഻യ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്
ീപ്പട്ട
ുസവന
ദഺതഺക്കളഺണ഻വൽ.
അവൽ
ീന്ദ്പഺീപക്ട഻ീന
ുനര഻ട്ട്
കഺണഺീത
അവരഽീട
ീവബ്ൂസറ്റ഻ലാീട അഥവഺ ീടല഻മഺര്
ക്കറ്റ഻ുംഗ഻ലാീട ീന്ദ്പഺീപക്ടുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽും അത് അവരഽമഺയ഻ കരഺറ഻ൽ നര്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്
ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ൂകമഺറഽകയഽും ീചയാറുും. അത്തരും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട
ഉത്പന്ങ്ങൽ തഺരതമയും ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻ ന്ദ്പദര്
ശ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. അവര്
ീടല഻മഺര്
ക്കറ്റ഻ുംഗഽും ഓണ്
ൂലൽ ുപഺര്
ട്ടല഻ലാീട
ന്ദ്പ഼മ഻യും ുശഖര഻ക്കഽകയഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ അറ഻യ഻പ്പ് നല്
കഽകയഽും മറ്റ് വ഻വ഻ധ ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻ന് അവൽ ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട അനഽമത഻ ുതടഽും. അവര്
ഉണ്ടഺക്കഽന് ബ഻സ഻നസിന഻ന്
ീറയഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങൽ ന്ദ്പദര്
ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറയഽും
ഔ്ു്സഺഴ്സ഻ുംഗ് ുസവനങ്ങളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ അവര്
ക്ക്
ന്ദ്പത഻ഫലും നല്
കഽും.
5. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ മഺര്
െറ്റ഻ംഗ് സ്ഥഺപനങ്ങൾ - ഐആര്ഡ഻എഐയഽീട
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ നറ്റവഽും പഽത഻യ ഇടന഻ലക്കഺരഺണ഻വൽ.
ഇത്തരും ഉത്പന്ങ്ങൽ
വ഻പണനും ീചയാറുന്ത഻നഽും വ഻തരണും ീചയാറുന്ത഻നഽും ുസവനും നല്
കഽന്ത഻നഽും
ൂലസന്
സഽള വ വയക്ത഻കീള ന഻യമ഻ചാണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ അവൽ
ീചയാറുും:
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
വ഻ല്
പന
ത്പവര്
ത്തനങ്ങൾ:
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീസയ഻ല്
മഺന്
മഺീര (ഐഎപ഻) ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ഒരഽ സമയത്ത് 2 ൂലഫ്, 2
ജനറൽ, രണ്ട് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻ല്
ക്കഽന്ത഻ന്
അുതഺറ഻റ്റ഻
അനഽമത഻
നല്
കഽന്ഽണ്ട്.
ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
കഺരയത്ത഻ൽ,
സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
അുതഺറ്റ഻റ്റ഻
അനഽമത഻
നല്
കഽന്
ഫയല് ആന്
റ്
യാസ്
മഺര്
ഗുരഖകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുമഺുട്ടഺൽ, ആുരഺഗയ, വയക്ത഻ഗത അപകട,
ീഹിുഹഺള്
ുഡഴ്സ്,
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ്,
അതഽുപഺലഽള വ
മറ്റ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങളുീട ച഻ലലറ വ഻ല്
പന മഺന്ദ്തുമ ഐഎുംഎഫ് അനഽശഺസന ന്ദ്പകഺരും ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു. അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട മഽന്
കാൽ അനഽമത഻ുയഺട് കാട഻യഽും ന഻ലവ഻ലഽള വ
ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക് ആവശയമഺയ ന്ദ്കമ഼കരണങ്ങൽ ീചയ്ക്തഺലഽും മഺന്ദ്തുമ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയഽള വ നര്
പ്പഺടഽകള഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽും മഺറ്റും വരഽത്തഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ സര്
വ്വ഼സ഻ംഗ് ത്പവര്
ത്തനങ്ങൾ: നത് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയ഻ട്ടഺുണഺ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പനങ്ങൽ
വ഻പണനവഽും
വ഻തരണവഽും
ീചയാറുന്ത഻ന് കരഺറ഻ല് നര്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത് അവര്
ക്കഽുവണ്ട഻ മഺന്ദ്തുമ ഇത്തരും
ുസവന ന്ദ്പവര്
ത്തനും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു, അവ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a. അുതഺറ഻റ്റ഻ പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട ഔ്ു്സഺഴ്സ഻ുംഗ്
ന്ദ്പവര്
ത്തന മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ബഺക്ക്-ഓഫ഼സ്
ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ
ീചയാറുക.
b. ഇന്
ഷവറന്
സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻കളുീട അനഽമത഻യഽള വ വയക്ത഻യഺകഽക.
c. ൂലസന്
സ് സര്
ുേയറഽമഺീരയഽും ുലഺസ് അസിനസറഽമഺീരയഽും ന഻യമ഻ചാണ് സര്
േുയയഽും
നഷ്ടും വ഻ശകലനും ീചയാറുകയഽും ീചയാറുക
d. സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ അുതഺറ഻റ്റ഻ അനഽമത഻ നല്
കഽന്
നീതഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട ന്ദ്പവര്
ത്തനവഽും
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സഺമ്പത്ത഻ക ഉ പ്ങ്ങളുീട വ഻തരണം: തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ
ുപഺലഽള വ മറ്റ് സഺമ്പത്ത഻ക ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനും ീചയാറുന്ത഻നഽും വ഻തരണും
ീചയാറുന്ത഻നഽും ുസവനും നല്
കഽന്ത഻നഽള വ ൂലസന്
സഽള വ
സഺമ്പത്ത഻ക ുസവന
എ്സ഻കയാട്ട഻വഽകീള (എഫ്എസ്ഇ) ഉപുയഺഗ഻ചാണ് വ഻തരണും ീചയാറുക:
a. ീസബ഻യഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ മയാചാണല്ഫണ്ട് കമ്പന഻കള഻ീല മയാചാണല്ഫണ്ട്
b. പ഻എഫ്ആര്ഡ
 ഻എയഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ ീപന്
ഷൽ ഉത്പന്ങ്ങൽ
c. ീസബ഻യഽീട ൂലസന്
സഽള വ ഇന്
ീവസ്റ്റ്ീമന്
റ് അൂഡവസറഽമഺൽ വ഻തരണും ീചയാറുന്
മറ്റ് സഺമ്പത്ത഻ക ഉത്പന്ങ്ങൽ
d. ആര്
ബ഻ഐയഽീട
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ
ബഺക഻ുംഗ്⁄ബഺകഽകളുീട
സഺമ്പത്ത഻ക
ഉത്പന്ങ്ങൽ⁄എന്
ബ഻എറ് ഓസ഻
e. തപഺൽ വകഽപ്പ്, ഭഺരത സര്
ക്കഺൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ുനഺൽ-ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങൽ
f. സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ അുതഺറ഻റ്റ഻ അനഽമത഻ നല്
കഽന്
നീതഺരഽ സഺമ്പത്ത഻ക
ഉത്പന്ും അഥവഺ ന്ദ്പവര്
ത്തനും.

D. മറ്റഇ ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് സ്ഥഺപനങ്ങൾ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇവയഺണ്:

വ഻പണ഻യഽമഺയ഻

ബധപ്ീപ്പട്ട

കഽറചാണ്

കാട഻

സ്ഥഺപനങ്ങളുണ്ട്,

1. ഇന്
ഷവറന്
സ ീറഗഽുലറ്ററ഻ ുന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ് അുതഺറ഻റ്റ഻
്ത് ഇത്ല (ഐുര്
ഡ഻എഐ) - ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻യ഻ീല എലലഺ
സ്ഥഺപനങ്ങളുും ബ഻സ഻നസിനുും ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
പഺര്
ലീമന്
റ് ആക്ട഻ലാീട
രാപ഼കര഻ചാണ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്റഺണ഻ത്. 2000-ലഺണ് ഇത് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ വന്ത്,
ഇത് രാപ഼കര഻ചാണത് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് മഺന്ദ്തമലല ഇന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസിന് വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് കാട഻യഺണ്.
2. ജ്നറല് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ-ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീകൌണ്
സ഻ലഽകൾ ൂലഫ്
അഥവഺ
ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസിന്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ഐആര്
ഡ഻എുയഺട് ഇവൽ ശഽപഺര്
ശ ീചയാറുും.
3. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഇന്
ൈര്
ുമഷന് ബ ാുറഺ ്ത് ഇത്ല - 2009-ല്
ഐആര്
ഡ഻ഐ ന഻ലവ഻ല് ീകഺണ്ടഽവന്തഺണ്, ഇത് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ലഽള വ 20
അുംഗങ്ങളുീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ രജ഻സ്റ്റര് ീചയ്ക്ത ഒരഽ ീസഺൂസറ്റ഻യഺണ്. വ഻ല,
ഘടന തഽടങ്ങ഻യ ബ഻സ഻നസിന തന്ദ്ന്ത്ങ്ങൽ ീമനയഽന്ത് ുപഺലഽള വ ുഡറ്റ അനഽസിതശഺന്ദ്ത഼യ ത഼രഽമഺനങ്ങൽ എടഽക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലീയ ന്ദ്പഺപ്തമഺക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ലഽള വ
വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽകയഽും വ഻ശകലനും
ീചയാറുകയഽും സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ത് ഇവരഺണ്.
ുപഺള഻സ഻ ന഻ര്
മ്മ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
മഽഖയ വ഻വരങ്ങൽ ഇവൽ ീറഗഽുലറ്ററ഻നഽും സര്
ക്കഺര഻നഽും ന്ദ്പദഺനും
ീചയാറുും.
ുമഖലയ്ക്ക്ക് ഗഽണകരമഺയ
ആനഽകഺല഻ക-ഒറ്റത്തവണ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
ബയാുറഺയഺണ് ഉണ്ടഺക്കഽന്ത്.
ഐഐബ഻യഺണ് വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറന്
സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻കള്
ക്ക് മദ്ധയയഽള വ കണ഻യഺയ഻
ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന് ീസന്
ന്ദ്ടൽ ഇന്
ഡ്സ് ീസര്
വൽ, മഺന്ദ്തമലല പഽത഻യ അീക്കിണ്ട്
സിഷ്ട഻ക്കഽന് സമയത്ത് ഡ഻മഺറ്റ് അീക്കിണ്ട഻ന്
റ് ഡ഼-ഡയാല഻ുക്കഷൽ ീചയാറുന്ത഻ന് ഇവൽ
സഹഺയ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവററഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ
ഓുരഺ
ുപഺള഻സ഻ ഇടപഺടഽകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ ൂകമഺറഽന്ത഻നഽും ീസന്
ന്ദ്ടൽ
ഇന്
ഡ്സ് ീസര്
വറ഻ലാീടയഺണ്.
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ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ന്ദ്പ഻ുഫര്
ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ീല
ആശഽപന്ദ്ത഻കീള ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻ യാണ഼ക് ഐഡ഻ മഺസ്റ്റൽ ുന്ദ്പഺന്ദ്ഗഺും ഐഐബ഻
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ട഻പ഻എകൽ, ഇന്
ഷവററഽമഺൽ, ആശഽപന്ദ്ത഻കൽ എന്഻വീയ ബധപ്പ്പ഻ചാണ് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ശിുംഖല ഉണ്ടഺക്കഽക എന്തഺണ് ഐഐബ഻യഽീട നറ്റവഽും പഽത഻യ
സുംരുംഭും.
ഈ സുംരുംഭും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങള്
ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ
വ഻ല
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
സഽതഺരയത
ന഻ലന഻ര്
ത്ത഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും മഺുനമെീമന്
റ് ഘടന ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
4. വ഻ദ ഺഭ ഺസ സ്ഥഺപനങ്ങൾ- ഇന്
ഷവറന്
സ് ഇന്
സ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയഽും
നഺഷണല് ഇന്
ഷവറന്
സ് അക്കഺദമ഻യഽും. ഇവര് വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ന്ദ്പദഺനും ീചയാറുകയഽും മഺുനമെീമന്
റ് അനഽബധപ് പര഻ശ഼ലനും, നജന്
റഽമഺരഺകഺനഽള വ
പര഻ശ഼ലനും നല്
കഽന്ത഻ന് സവകഺരയ പര഻ശ഼ലന ഇന്
സ്റ്റ഻ട്ടയാട്ടുകള഻ൽ ആത഻ഥയും വഹ഻ക്കഽും.
5. ീമഡ഻ക്കല് ന്ദ്പഺക്ട഼ഷണൽ റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽന് സമയത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ് എടഽക്കഺൽ
ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്വരഽീട
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
റ഻ക്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കീളയഽും
ട഻പ഻എകീളയഽും
ഇവൽ
സഹഺയ഻ക്കഽും
സക഼ര്
ണ
ീേയ഻മഽകള഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
ക്ക് ആവശയമഺയ ഉപുദശവഽും ഇവര്നല്
കഽും.
6. ന഻യമവഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്വര് - ഇന്
ഷവറന്
സ് ഓുംബഽ്മഺൽ, ഉപുഭഺക്തി
ുകഺടത഻യഽും സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻കളുും ഉപുഭഺക്തി അനയഺയ പര഻ഹഺരവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻യ഻ൽ മഽഖയ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
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സംത്ഗഹം
a) ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഒരഽ
ര഼ത഻യ഻ല് അഥവഺ
മീറ്റഺരഽ
ര഼ത഻യ഻ൽ
ആയ഻രക്കണക്ക഻ന്
വര്
ഷങ്ങള്
ക്ക് മഽമ്പ് തീന് ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.
ഇന്ത്യയ഻ീല ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല
വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങള഻ലഽള വ സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണങ്ങള഻ലാീട കടന്് ുപഺയതഺണ്.
b) ഒരഽ രഺജയത്ത഻ന്
ീറ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക അട഻ത്തറ ആ
ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്,
ആയത഻നഺൽ
പര഻പഺലനത്ത഻ൽ വല഻യ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
c) രഺജയീത്ത ജനസുംഖയയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ
അുരഺഗയ പര഻പഺലനും ന്ദ്പദഺനും ീചയാറുന്ത്.

രഺജയീത്ത
സര്
ക്കഺൽ

ഘടകങ്ങളുീട

ജനങ്ങളുീട
ആുരഺഗയ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്

d) ൂവദയ സഹഺയത്ത഻ന്
ീറ ആവശയും അനഽസര഻ചാണ് 3 ഘട്ടത്ത഻ലഽള വ
പര഻പഺലനമഺണഽള വത്- ന്ദ്പഥമഘട്ടും, രണ്ടഺും ഘട്ടും, മാന്ഺും ഘട്ടും.

ആുരഺഗയ

e) ജനസുംഖയ വളര്
ചാണയഽും നഗരവത്കരണും മാലും ആവശയമഺയ ന്ദ്പുതയക
പര഻പഺലനും ഉള്
പ്പീട ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് അുനകും ീവലലുവ഻ള഻കീള ുനര഻ടഺനഽണ്ട്.

ആുരഺഗയ

f) സര്
ക്കഺരഺണ് ആദയമഺയ഻ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് പദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യത് അത഻ീന
തഽടര്
ന്് സവകഺരയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുും വഺണ഻ജയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക്
കടന്ഽ വന്ഽ.
g) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻യ഻ൽ അുനകും സ്ഥഺപനങ്ങ
ളുണ്ട്ന്ദ്പദഺനും ീചയാറുും.
മറ്റ് ച഻ലൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങൽ, ഇടന഻ലക്കഺൽ അതഺയത് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസിന്
ുസവനങ്ങള്
ക്കഽള വ
ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ,
നജന്
റഽമഺൽ,
ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ, കാടഺീത മറ്റ് ീറഗഽുലറ്ററ഻കൽ, വ഻ദയഺഭയഺസ-ന഻യമ സ്ഥഺപനങ്ങൽ
അവരഽുടതഺയ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.

മഽഖ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

പദങ്ങൾ

ആുരഺഗയപര഻പഺലനും
വഺണ഻ജയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുദശ഼യവത്കരണും
ന്ദ്പഥമ, രണ്ടഺും ഘട്ട, മാന്ഺും ഘട്ട ആുരഺഗയപര഻പഺനും
ീമഡ഻ീേയ഻ും
ുന്ദ്ബഺക്കൽ
നജന്
റ്
ുകഡ് പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റൽ
ഐആര്
ഡ഻എ
ഓുംബഽ്മഺൽ
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പഺഠം 18
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുഡഺെഽീമന്
ുറഷന്
ുമഽഖം
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ൽ നമ്മൽ ഒരഽപഺട് തരത്ത഻ലഽള വ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ,
ുഫഺമഽകൽ
തഽടങ്ങ഻യവ ൂകകഺരയും ീചയാറഺറഽണ്ട്. ഈ പഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക്
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ അത഻ന്
ീറ ന്ദ്പഺധഺനയീമന്ത്ഺീണന്ഽും
നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺും. ഓുരഺ ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും അത് പാര഻പ്പ഻ുക്കണ്ടത് എങ്ങീനയഺീണന്ഽും
ന്ദ്പുതയക വ഻വരങ്ങൽ ുചഺദ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺരണങ്ങൽ എന്഻വ നമഽക്ക് മനസിന഻ലഺക്കഺും.
പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകൽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവകര഻ക്കൽ (അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്)
ീന്ദ്പഺീപക്ടസ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത്
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
വയവസ്ഥകളുും വഺറന്
റ഻കളുും
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റഽകൽ
ുപഺള഻സ഻കീളക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദ഼കരണും
പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ്
കള വപ്പണും
ീവളുപ്പ഻ക്കല഻ന്
എത഻ീരയഽള വതഽും
അറ഻യഽന്ത഻നഽമഽള വ മഺര്
ഗുരഖകളുും

ന഻ങ്ങളുീട

ഉപുഭഺക്തഺക്കീള

ഈ പഺഠും പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന഻ങ്ങൽ ീചുയാറണ്ടത്:
a) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഉള വടക്കും വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
b) ീന്ദ്പഺീപക്ടസ഻ന്
ീറ ന്ദ്പഺധഺനയും വ഻വര഻ക്കഽക
c) ന്ദ്പ഼മ഻യും
രസ഼ത഻ീനപറ്റ഻യഽും
1938-ീല
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമത്ത഻ീല
ീസക്ഷൽ
64വ഻ബ഻യഽും വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക.
d) ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ീല വഺക്കഽകളുും പദങ്ങളുും വ഻വര഻ക്കഽക
e) ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകളുും വഺറന്
റ഻കളുും എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റഽും വയഺഖഺന഻ക്കഽക.
f) എന്ത്഻നഺണ് എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ് ഇഷയാ ീചയ്ക്തീതന്് വ഻ശദമഺക്കഽക.
g) ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽകൽ എങ്ങീനയഺണ് ന഼ത഻നയഺയ ുകഺടത഻ ുനഺക്കഽീകഺണഽന്ീതന്്
മനസിന഻ലഺക്കഽക.
h) എന്ത്഻നഺണ് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയക്കഽന്ീതന്് വയക്തമഺക്കഽക
i) കള വപ്പണും
ീവളുപ്പ഻ക്കൽ
എന്ഺീലന്ത്ഺീണന്ഽും
ന഻ങ്ങളുീട
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന
അറ഻യ഻ക്കഽക മഺര്
ഗുരഖകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് എന്ത്ഺണ് ഒരഽ നജന്
റ് ീചുയാറണ്ടത്.
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A. ീത്പഺുപ്പഺസല് ുൈഺമഽകൾ
ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യഽീട രാപത്ത഻ൽ ചഽരഽക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ടഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ്.
ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ുതഺീട ഇന്
ഷവറന്
ുസഺ ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ അവസഺന഻ക്കഽന്഻ലല.
ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ, നജന്
റഽമഺൽ തഽടങ്ങ഻യ അുനകും ഇടന഻ലക്കഺൽ മുദ്ധയയഽള വത഻നഺൽ, ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും ഇന്
ഷവററഽും ഒര഻ക്കലഽും കണ്ടഽമഽട്ടഺറ഻ലല.
ഉപുഭഺക്തഺവ്
സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ലാീടയഺണ്
അവീരയഽും
അവരഽീട
ആവശയങ്ങീളയഽും
കഽറ഻ചാണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻
മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത്.അത്തരും
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ലാീട ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് റ഻ക഻ീനപ്പറ്റ഻ കാടഽതൽ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
അങ്ങീന ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക഻ീടയ഻ൽ വയക്തതയഽും ധഺരണയഽും
ീകഺണ്ടഽവര഻കീയന്തഺണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറ
ുജഺല഻.
ച഻ല
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
പരമ്പരഺഗതമഺയ഻
തീന്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസിന഻ൽഉപുയഺഗ഻ചാണ്
വരഽന്തഺണ്.
ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻
അടഽത്ത
ബധപ്മഽള വ
നജന്
റഺണ്
അവര്
ക്ക്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീളക്കഽറ഻ചാണുള വ സുംശയങ്ങൽ ത഼ര്
ത്ത് അവീര ുഫഺും
പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ൽ
സഹഺയ഻ുക്കണ്ടത്. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറയഽും
ആവശയവഽും ന്ദ്പഺധഺനയവഽും അത഻ൽ അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുീട ന്ദ്പസക്ത഻യഽും
എന്ത്ഺീണന്് ഒരഽ നജന്
റ് നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
1. ീത്പഺുപ്പഺസല് ുൈഺമഽകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട
അറ഻യ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമന്റ
഻ീല ആദയപട഻.





തഺന്ആരഺീണന്്,
തന഻ക്ക് നത് തരും ഇന്
ഷവറന്
സഺണ് ആവശയീമന്ഽും
തന഻ക്ക് ഇന്
ഷവൽ ീചുയാറണ്ട വതഽവ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
എന്ദ്ത കഺലുത്തയ്ക്ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ ുവണ്ടത്

വ഻ശദഺുംസങ്ങള്
എന്ത്
ീകഺണ്ട്
വതഽവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
മാലയവഽമഺണ്.

ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്
കഺരയങ്ങളുും

ഇന്
ഷവൽ
അത഻ന്
ീറ

ീചയാറുന്
ധനപരമഺയ

a) ഇന്
ഷവററഽീട റ഻സ്ഡക വ഻ലയ഻രഽത്തല്
i. “ീത്പഺുപ്പഺസല് ുൈഺമ഻ല്” ഇന്
ഷവറൽ ആവശയമഺയ
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങൽ പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കണും, അങ്ങീന ീചയ്ക്തഺീല തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
കഺരയങ്ങൽ ഇന്
ഷവറൽക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽകയഽള വു:
 റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ
 റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ തീന്
വയവസ്ഥകളുും ന഻രക്കഽും ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.

പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ

ചട്ടങ്ങളുും

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഉപുയഺഗന്ദ്പദമഺയ വ഻വരങ്ങളുണ്ട്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ
ഒപ്പും തീന് വളീര മ഻കചാണ വ഻ശവസയത എന് തതവവഽും വതഽന഻ഷ്ഠതകൽ തഽറന്്
കഺട്ടുക എന്഻വയഽും ന്ദ്പഺുയഺഗയത്ത഻ൽ വരഽും.
റ഻ക഻ലഽണ്ടഺകഽന് മഺറ്റത്ത഻ന്
ീറ വതഽന഻ഷ്ഠത, ഇന്
ഷവറൽ തഽക കാുട്ടണ്ടതഺയ
സഺഹചരയും
വരഽുമ്പഺൽ
ീേയ഻ന്
റ്
തഽറന്
പറയണും.
ഇന്
ഷവറൽ
ആവശയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും വ഼ണ്ടഽും പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്
ുകണ്ട഻ വരഽും.
(ഇത഻ീനകഽറ഻ചാണ് നമ്മൽ പഺഠും 2-ല്വ഻ശദമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്).
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ഉദഺഹരണം
വയക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ഇന്
ഷവറൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
തഺൽ
ുമഺുട്ടഺൽ
ുപഺര്
്്സ് അഥവഺ കഽത഻രപന്ത്യത്ത഻ൽ നര്
ീപ്പട്ട഻ട്ട഻ീലലന്് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ
സതയവഺ്മാലും നല്
കണും, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ അത്തരും ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങള഻ൽ
നര്
ീപ്പടഽകയ഻ീലലന്ഽും ഉറപ്പ് നല്
കണും. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽള വ
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയമഺണ്, അത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും റ഻ക഻ന്
ീറ മാലയും
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ുപര്, ുലഺുഗഺ, ുമല്
വ഻ലഺസും, നത് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ും എന്഻വ ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ഇന്
ഷവറൽ സഺധഺരണയഺയ഻
ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയാറുന്ത്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പും ഒരഽ ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയ്ക്ത കഽറ഻പ്പുും
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ സഺധഺരണയഺയ഻ ീവയ്ക്ക്കഺറഽണ്ട്, അത഻ന് ന്ദ്പുതയകമഺയ
രാപുരഖ ഒന്ഽും തീന്യ഻ലല.
ഉദഺഹരണങ്ങൾ
അത്തരും ച഻ല കഽറ഻പ്പുകള്
ക്കഽള വ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
„റ഻ക്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽള വ
വതഽന഻ഷ്ഠതകൽ
മറചാണു
ീവയ്ക്ക്കഽന്ത്,
വഴ഻
ീതറ്റ഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽന്ത്, ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന഻സിനഹകരണും
അഥവഺ ചത഻, എന്഻വ ഇഷയാ ീചയ്ക്ത ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ പര഻രക്ഷ ഇലലഺതഺക്കഽും‟
„ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും കമ്പന഻ സവകര഻ചാണ് മഽഴഽവൽ
കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് റ഻ക഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ ബഺദ്ധയതയ഻ലല‟.

ന്ദ്പ഼മ഻യും

അടയ്ക്ക്കഽന്ത്

വീരയഽും

ീത്പഺുപ്പഺസല് ുൈഺമ഻ീല
ഡ഻െുറഷന്:
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ഒപ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ന്
ീറ അവസഺനും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീപഺതഽുവ
ഒരഽ ഡ഻േുറഷൽ ുചര്
ക്കഺറഽണ്ട്.
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ുഫഺും സാക്ഷ്മമഺയ഻
പഠ഻ക്കഽകയഽും
അത഻ീല
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
വതഽതകീളലലഺും
മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്, അങ്ങീന വതഽതകൽ ീതറ്റഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ ീേയ഻ും
വ഻ുയഺജ഻പ്പ് ഉണ്ടഺകഽന് സമയത്ത് ഉണ്ടഺകഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്കീപ്പടഽും.
മഽഖയ തതവമഺയ നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസത്ത഻ന് ഇത് ഊന്ൽ നല്
കഽകയഽും
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങളുും ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
സതയവഺ്മാലും ീപഺതഽ ന഻യമമഺയ നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസത്ത഻ീന
ന്ദ്പകഺരമഽള വ നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും എന്ത് കടമയഺയ഻ മഺറഽും.

ഇന്
ഷവൽ

ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്

സത വഺങ്മാലത്ത഻ന്
ീറ മഺതിക രാപം
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ീല സതയമഺ്മാലത്ത഻ന്
ീറ മഺതിക ഐആര്
ഡ഻എഐ
ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്:
1. ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ, എന഻ക്കഽുവണ്ട഻യഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
എലലഺ ആളുകള്
ക്കഽും ുവണ്ട഻, മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പതഺവന, ഉത്തരങ്ങൽ⁄
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ എലലഺ അര്
ത്ഥത്ത഻ലഽും എന്
ീറ അറ഻വ്
അനഽസര഻ചാണ് സതയവഽും സമ്പാര്
ണവഽമഺീണന്ഽും മറ്റുള വവര്
ക്കഽുവണ്ട഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ്
ീചയാറുന്ത഻ന് എീന്⁄ ഞങ്ങീള ചഽമതലീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
2. ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് എന഻ക്ക് ലഭ഻ചാണ വ഻വരങ്ങൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽീട
ുബഺര്
ഡ്
അുംഗ഼കഺരും
നല്ക
 ഻യ഻ട്ടുള വ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
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ബഺധകമഺീണന്ഽും
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഺകഽകയഽള വു എന്ഽും എന഻ക്ക് മനസിന഻ലഺയ഻.

മഺന്ദ്തുമ

ുപഺള഻സ഻

3. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സമര്
പ്പ഻ചാണത഻നഽുശഷും പുക്ഷ കമ്പന഻ റ഻ക് സവ഼കര഻ചാണുീവന്്
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന്
മഽമ്പ്
ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
ീതഺഴ഻ല഻ന് അഥവഺ ീപഺതഽവഺയ ആുരഺഗയഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക് നീതക഻ലഽും
മഺറ്റും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരും ുരഖഺമാലും എഴഽത഻ അറ഻യ഻ചാണു ീകഺള വഺീമന്്
ഞഺൽ⁄ ഞങ്ങൽ ന്ദ്പതഺവ഻ചാണു ീകഺള വുന്ഽ.
4. ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
ീമഡ഻ക്കൽ
സുംബധപ്മഺയ
വ഻വരങ്ങൽ അറ഻യഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയ⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ മഽമ്പ്
നീതക഻ലഽും സമയത്ത് അ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്ത ആശഽപന്ദ്ത഻ അഥവഺ പര഻ുശഺധ഻ചാണ
ുഡഺക്ടറ഻ൽ ന഻ന്ഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് അഥവഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ശര഼ര഻ക അഥവഺ മഺനസ഻ക അവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന്
നീതക഻ലഽും ഘടകും ീതഺഴ഻ൽ സുംബധപ്മഺയ഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്റ഻യഽന്ത഻ന് മഽൽ അഥവഺ
ന഻ലവ഻ലഽള വ ീതഺഴ഻ലഽടമീയ ബധപ്ീപ്പടഽന്ത഻ന്, ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻⁄
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
സമര്
പ്പ഻ചാണ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽും⁄
ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ൽീമന്
റ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും അറ഻യഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് അുപക്ഷ഻ചാണ഻ട്ടുള വ നീതഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻ീയ
ബധപ്ീപ്പട്ട്
വ഻വരങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ
സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
5. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻നഽും⁄ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽീമന്
റ഻നഽും
നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള വ സര്
ക്കഺൽ ആവശയത്ത഻നഽും⁄ ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആവശയത്ത഻നഽമഺയ഻ ീമഡ഻ക്കൽ
ീറുക്കഺര്
ഡഽകൽ ഉള്
പ്പീടയഽള വ
എന്
ീറ ീന്ദ്പഺപ്പസലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ
വ഻വരങ്ങളുും പകഽീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ കമ്പന഻ീയ ചഽമതലീപ്പടഽത്തഽന്ഽ.
b) ീത്പഺുപ്പഺസല് ുൈഺമ഻ീല ുചഺദ ങ്ങളുീട ത്പുത കത
ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീല ുചഺദയങ്ങളുീട
എണവഽും ന്ദ്പകിതവഽും വയതയതീപ്പടഽും.
വ ക്ത഻ഗതുമഖലകള഻ല്
, അതഺയത് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്, വയക്ത഻ഗത
അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ്, യഺന്ദ്ത ഇന്
ഷവറന്
സ്, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും
രാപകല്
പന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയും, ജ഼വ഻തൂശല഻യഽും
ശ഼ലങ്ങളുും, മഽന്
-ആുരഺഗയഺവസ്ഥ, ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തും, പഺരമ്പരയമഺയ഻ട്ടുള വത്, മഽൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് അനഽഭവും എന്഻വീയപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരങ്ങള്ുശഖര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ്.
ീത്പഺുപ്പഺസല഻ന്
ീറ ഘടകങ്ങൾ
i. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട പാര്
ണമഺയ ുപര്
ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻സിനുരഹമഺയ഻ തന്
ീറ ുപര് ത഻ര഻ചാണറ഻യണും. ആരഽമഺയ഻ട്ടഺണ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്
ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്
ഇന്
ഷവറൽ
അറ഻ുയണ്ടത്
വളീര
അതയഺവശയമഺണ്, അങ്ങീയ വന്ഺൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും
ുപഺള഻യ഻സഽീട ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും. ത഻ര഻ചാണറ഻ുയണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
കഺരയമഺണ് കഺരണും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത റ഻ക഻ല്മറ്റ് ച഻ലര്
ക്ക് (പണയും എടഽത്തയഺൽ,
ബഺക്, മരണും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ന഻യമപരമഺയ അവകഺശ഻) വയക്ത഻പരമഺയ
തഺത്പരയും ഉണ്ടഺക്കഽകയഽും അവര്ീേയ഻ും ീചയാറഺനഽും സഺധയതയഽണ്ട്.
ii. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്
വ഻ലഺസവഽം ബന്ധമീപ്പടഽ്ത഻നഽള്ള മറ്റഇ
വ഻ശദഺംശങ്ങളും
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മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
മറ്റ് വ഻ശദഺുംശങ്ങള്
ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.

ുമല്
വ഻ലഺസത്ത഻നഽും ബധപ്ീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ

iii. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട ീത്പഺൈഷന്, ീതഺഴ഻ല് അഥവഺ ബ഻സ഻നസ്സഇ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്, വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ്, ുപഺലഽള വവയ്ക്ക്ക്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ്പഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ആവശയമഺണ്,
കഺരണും അത഻ൽ എന്ദ്തമഺന്ദ്തും റ഻ക്
അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ഽീവന്്
മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഭക്ഷണും എത്ത഻ചാണു ീകഺണ്ടഽക്കഽന്ത഻ന് വളീര പ഼ഡ഻ൽ സ്ഥ഻രമഺയ഻
ുമഺുട്ടഺൽ ൂബക്ക് ഓട഻ചാണുുപഺകഽന് ഒരഽ റുസ്റ്റഺറന്
റ഻ീല ീഡല഻വറ഻മഺന് അവ഻ടഽീത്ത
അീക്കിണ്ടന്
റ഻ീനക്കഺൽ റ഻ക് വളീര കാടഽതലഺണ്.
iv. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
വ഻ശദഺംശങ്ങളും

വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതയഽീട

ഇന്
ഷവറന്
സ഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ
വയക്തമഺയ഻ നല്
ുകണ്ടത് വളീര അതയഺവശയമഺണ്.

സവ഻ുശഷതയഽം

വതഽന഻ഷ്ഠ

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ

ഉദഺഹരണം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ വയക്തമഺുക്കണ്ടത്:
i. വ഻ുദശയഺന്ദ്തയഺീണക഻ൽ (ആരഽീട കാീട, എുപ്പഺൽ, നത് രഺജയും, യഺന്ദ്തയഽീട
ഉുദശയും) അഥവഺ
ii. ഒരഽ
വയക്ത഻യഽീട
ആുരഺഗയകഺരയും
(വയക്ത഻യഽീട
ുപര്,
ുമല്
വ഻ലഺസും,
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖ, തഽടങ്ങ഻യവ)

v. ഇന്
ഷവൽ തഽക കഺണ഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ഇന്
ഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഽീട
പര഻ധ഻യഺണ്, ഇത് എലലഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകള഻ലഽും കഺണ഻ക്കണും.
ഉദഺഹരണം
ുന്ദ്പഺപ്പര്
ട്ട഻ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ, വതഽവ഻ന്
ീറ ധനപരമഺയ മാലയമഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ഻നഺയ഻
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന്ത്. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽും വയക്ത഻ഗത അപകട
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ അപകടും മാലും ജ഼വുനഺ ൂകുയാറഺ കഺുലഺ കഺഴ്ചുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്
കഽും.
vi. മഽമ്പഽണ്ടഺയ഻രഽ്തഽം ന഻ലവ഻ലഽള്ളതഽമഺയ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ തന്
ീറ മഽമ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീനപ്പറ്റ഻ ഇന്
ഷവറുറഺട്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
ഇത് അയഺളുീട ഇന്
ഷവറന്
സ് ചര഻ന്ദ്തും മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
ച഻ല മഺര്
ക്കറ്റുകള഻ൽ, ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ുഡറ്റ
ുകഺണ്
ഫ഻ഡന്
ഷയലഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽന് ര഼ത഻യഺണഽള വത്.
മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്
ഷവറൽ തന്
ീറ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ, ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ
ചഽമത്തഽകുയഺ, പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ആവശയീപ്പടഽകുയഺ ുപഺള഻സ഻
റദഺക്കഽകുയഺ പഽതഽക്കഺൽ വ഻സിനമ്മത഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ
എന്് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ഇന്
ഷവറുറഺട് ീവളുീപ്പടഽത്തണും.
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ന഻ലവ഻ല് മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്
ഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ ുപഺള഻സ഻യഽണ്ീടക഻ൽ ആ ഇന്
ഷവററഽീട
ുപര് സഹ഻തും ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്.
ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും ുന്ദ്പഺപ്പര്
ട്ട഻ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ, ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ വ഻വ഻ധ
ഇന്
ഷവററ഻ൽ
ന഻ന്ഽും
ുപഺള഻സ഻കൽ
എടഽക്കഽകയഽും,
നഺശനഷ്ടും
സുംഭവ഻ക്കഽന്
അവസരത്ത഻ൽ ഒന്഻ലധ഻കും ഇന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ീചയാറഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽണ്ട്.
ന്ദ്പ഻ന്
സ഻പ്പൽ ഓഫ് ുകഺണ്
ന്ദ്ട഻ബയാഷൽ ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽണ്ുടഺ എന്് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്
ഈ വ഻വരങ്ങൽ, അങ്ങീന
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരും
ലഭ഻ക്കഽകയഽും ഒുര റ഻ക഻ന് തീന് വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത്
ലഺഭും ഉണ്ടഺക്കഽന്ത് തടയഽകയഽും ീചയാറുും.
വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഒരഽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മറ്റ് വയക്ത഻ഗത
അപകട ുപഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഺനഺവഽും.
vii. നഷ്ടഺനഽഭവം
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത്
ആയ഻രഽന്ക഻ുലഺ
അീലലക഻ുലഺ
ുപഺലഽും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ എലലഺ നഺശനഷ്ടങ്ങളുീടയഽും പാര്
ണമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ അവര് ഡ഻േയൽ
ീചയാറണും. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വതഽന഻ഷ്ഠതയഽും മഽമ്പ് ഉണ്ടഺയ റ഻ക് ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എങ്ങീന ൂകകഺരയും ീചയ്ക്തഽീവന്് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഇത് ഇന്
ഷവറീറ
സഹഺയ഻ക്കഽും. അത്തരും ഉത്തരങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും റ഻ക഻ീന മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ
മനസിന഻ലഺക്കഺൽ അണ്ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക് കഴ഻യഽകയഽും റ഻ക് ഇന്
ീപഷൽ നടത്തുണഺ
കാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കുണഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽും കഴ഻യഽും.
viii. ഇന്
ഷവര് ീചയ്യു് വ ക്ത഻യഽീട ഡ഻െുറഷന്
ഇന്
ഷവര്
ക്ക് എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും നല്
കഽക എന്തഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഉുദശയീമന്ത഻നഺൽ ഇന്
ഷവറൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ തഺന് എഴഽത഻യ഻ര഻ക്കഽന്
ഉത്തരങ്ങീളലലഺും കിതയവഽും യഺഥഺര്
ത്ഥയവഽമഺീണന്് ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽകയഽും ഈ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽും
ന്ദ്പതഺവനയഽും
ആയ഻ര഻ക്കഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കരഺറ഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനീമന്് സമ്മത഻ക്കത഻ചാണ് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഒപ്പ഻ട്ട് നല്
കഽന്
സതയവഺ്മാലവഽും ുഫഺമ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും. ീതറ്റഺയ഻ ഉത്തരും നല്
കഽകയഺീണക഻ൽ
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് റദഺക്കഺനഽള വ അവകഺശും ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽണ്ട്. ഒപ്പ്, ത഼യത഻, ച഻ല
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ നജന്
റ഻ന്
ീറ ശഽപഺര്
ശ എന്഻വ എലലഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകള഻ലഽും
നകുദശും ഒരഽുപഺീലയഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ix. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ഉപുയഺഗ഻ക്കഺത്ത സ്ഥലത്ത്, ലഭ഻ചാണ വ഻വരങ്ങൽ ഇന്
ഷവറൽ
വഺയ്ക്ീമഺഴ഻ുയഺ എഴഽത്ത് രാപത്ത഻ുലഺ ുരഖീപ്പടഽത്തഽും, അത് 15 ദ഻വസങ്ങള്
ക്കകും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഉറപ്പ് വരഽത്തഽകയഽും ുപഺള഻സ഻ അഥവഺ കവൽുനഺട്ട഻ൽ
വ഻വരങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽും
ീചയാറുും.
നീതക഻ലഽും
വ഻വരും
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ീലലക഻ൽ അത് ഇന്
ഷവററഽീട ഉത്തരവഺദ഻തവമഺണ്, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
വതഽന഻ഷ്ഠത മറചാണുീവചാണു അഥവഺ ീതറ്റഺയ വ഻വരും നല്
ക഻ എന്് ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ീേയ഻ും ീചയാറഺും.
ഇത഻ന്
ീറ
അര്
ത്ഥും
വ഻വരങ്ങൾ
വഺയ്ീമഺഴ഻യഺയ഻ട്ട്യൂട്ട്ഺണ്
ലഭ഻െഽ്ീതങ്ക഻ല്
ുപഺലഽം
അ
റ഻ുെഺര്
്
ീചുയ്യണ്ട
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
കമ്പന഻യഽീട
കടമയഺണ്,
ഇ
്ജ്ന്
റ്
്ര്
മിറയ഻ല്ീപ്പടഽത്തണം.
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ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ച഻ല വ഻ശദഺുംശങ്ങളഺണ്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
1. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പമഽള വ ീന്ദ്പഺീപക്ടസ഻ൽ പര഻രക്ഷ, ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ,
വയവസ്ഥകൽ, തഽടങ്ങ഻യ പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻ശദഺുംശങ്ങളുണ്ടഺവഽും.
ീന്ദ്പഺീപക്ടസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ന്
ീറ
ഭഺഗമഺണ്
അത഻ന്
ീറ
ഉള വടക്കും
വഺയ഻ചാണുീവന്് കഺണ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ അത് ഒപ്പ഻ട്ട് നല്
കണും.
2. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ുപര്, ുമല്
വ഻ലഺസും, ീതഺഴ഻ൽ, ജനന ത഼യത഻, ല഻ുംഗും,
ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽും തമ്മ഻ലഽള വ ബധപ്ും, ശരഺശര഻
മഺസ വരഽമഺനും, ആദഺയന഻കഽത഻ പഺൽ നും., ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണറഽീട ുപരഽും
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും,
അയഺളുീട
ുയഺഗയതയഽും
രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ
നമ്പരഽും.
ബഺക്
ന്ദ്ടഺന്
ഫറ഻ലാീട
ീേയ഻ും തഽക ുനര഻ട്ട് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
അീക്കിണ്ട഻ുലക്ക് അയക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ീത്തക്കഺലത്ത് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട
ബഺക് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ുശഖര഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
3. ഇത് കാടഺീത ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽമഺയ഻ (ീമഡ഻ക്കൽ)
ബധപ്ീപ്പട്ട ഒരഽ ുചഺദയഺവല഻യഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
മഽൽ ീേയ഻മഽകളുീട
അനഽഭവപര഻ചയത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽും അനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻ക്
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ീചയാറുന്ത഻നഽമഺണ് ഇത്തരും വ഻ശദമഺയ ുചഺദയങ്ങൽ ുഫഺമ഻ൽ
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
4. നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ മഽമ്പ് ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ അത഻ന്
ീറ പാര്
ണമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ നല്
കണും.
5. കാടഺീത,
നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള്
അസഽഖുമഺ
ുരഺഗുമഺ
ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ:

അപകടുമഺ

a. ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ⁄അപകടത്ത഻ന്
ീറയഽും പര഻ക്ക഻ന്
ീറയഽും സവഭഺവും
b. ആദയീത്ത ച഻ക഻ത്സ ത഼യത഻
c. ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ ുഡഺക്ടറഽീട ുപരഽും ുമല്
വ഻ലഺസവഽും
d. പാര്
ണമഺയ഻ ുഭദമഺുയഺ
6. ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻
ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട്
ഇന്
ഷവറുറഺ
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട വതഽവന഻ഷ്ഠമഺയ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ുരഖീപ്പടഽത്തണും,
മഽന്
പ് ച഻ക഻ത്സ ആവശയമഺയ഻ വന്഻ട്ടുള വ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗുമഺ
പര഻ുക്കഺ ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ ആ വ഻വരവഽും ുരഖീപ്പടഽത്തണും.
7. മഽന്
ഇന്
ഷവറന്
സഽും
ീേയ഻ും
ചര഻ന്ദ്തവഽമഺയ഻
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഇന്
ഷവറന്
സഽകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ുചഺദയങ്ങളുും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.

മറ്റ്

8. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഒപ്പ഻ുടണ്ട ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതകളുീട സതയവഺ്മാലും ന്ദ്പുതയകും
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണും.
9. മഽമ്പ് നീതക഻ലഽും സമയത്ത് അ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്ത ആശഽപന്ദ്ത഻ അഥവഺ പര഻ുശഺധ഻ചാണ
ുഡഺക്ടറ഻ൽ ന഻ന്ഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് അഥവഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ശര഼ര഻ക അഥവഺ മഺനസ഻ക അവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന്
നീതക഻ലഽും
ന്ദ്പം  നമഽണ്ുടഺ
എന്റ഻യഽന്ത഻ന്
ആശഽപന്ദ്ത഻⁄
ീമഡ഻ക്കൽ
ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണീറ ബധപ്ീപ്പടഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് അനഽമത഻
നല്
കണും.
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10. ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ ീന്ദ്പഺീപക്ടസ് പര഻ുശഺധ഻ചാണ്
ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും സവ഼കഺരയമഺീണന്് വയക്തമഺക്കണും.
11. നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ
ന്ദ്പതഺവനകീളലലഺും
ശര഻യഺീണന്്
കഺണ഻ചാണ്
നല്
കണും, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്ുഫഺമഺണ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ അട഻ത്തറ.

സതയവഺ്മാലും

ീമഡ഻െല് ുചഺദ ഺവല഻
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന്ദ്പത഻കാലമഺയ ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തമഽണ്ീടക഻ൽ, ന്ദ്പുമഹും, ഉയര്
ന്
രക്തസമ്മര്
ദും, ീന് ച് ുവദന അഥവഺ രക്തധമന഻ ന്ദ്പം  നും അഥവഺ മുയഺുകഺര്
ഡ഻യൽ
ഇന്
ുഫഺര്
ക്ഷൽ, തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങളുണ്ീടയഺട്ട഻ണ്ീടക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
അതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട സമ്പാര്
ണ വ഻വരങ്ങളുീട ുചഺദയഺവല഻ പാര഻പ്പ഻ക്കണും.
ഇത഻ന്
ീറീയഺപ്പും കണ്
സള്
ട്ട് ീചയ്ക്ത ുഡഺക്ടൽ പാര഻പ്പ഻ചാണ ുഫഺമഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും. ഇത്
കമ്പന഻യഽീട
ുഡഺക്ടറഽമഺരഽീട
പഺനൽ
സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന
നടത്ത഻
അത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽും ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഽും.
ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട
മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ന്
ീറയഽും
അന്ചറ഻ന്
ീറയഽും ഒരഽ പകര്
പ്പ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറ ഒപ്പും ുചര്
ത്ത് അത്
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അയചാണു നല്
കണും.
2. ഇടന഻ലെഺരഽീട പങ്കഇ
ഇടന഻ലക്കഺര്
ക്ക്
ഇരഽകക്ഷ഻കുളഺട്
വയക്ത഻ുയഺടഽും ഇന്
ഷവറുറഺടഽും.

ബഺദ്ധയതയഽണ്ട്

അതഺയത്

ഇന്
ഷവറൽ

ീചയ്ക്ത

ുന്ദ്ബഺക്കൽ അഥവഺ നജന്
റ഻ന്,
റ഻കഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങളുും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഇന്
ഷവറൽക്ക് ൂകമഺറ഻യ഻ട്ടുണ്ീടന്് ഉറപ്പഺുക്കണ്ട
ഉത്തരവഺദ഻ത്തവമഽണ്ട്.
ഇടന഻ലക്കഺര്
ക്ക് ുന്ദ്പഺീപക്ട഻ുനഺടഽള വ ഉത്തരവഺദ഻തവീത്തക്കഽറ഻ചാണ് ഐആര്
ഡ഻എ ചട്ടത്ത഻ൽ
പരഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ത്ശത്റ഻െഽക
ഇടന഻ലെഺര്
െഇ ുത്പഺസ്ഡീപകട഻ുനഺടഽള്ള ഉത്തരവഺദ഻ത്തം
ഐആര്
ഡ഻എ ചട്ടത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് “ഒരഽ ഇന്
ഷവറുറഺ അവരഽീട നജന്
ുറഺ മറ്റ്
ഇടന഻ലക്കഺുരഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങളുും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ നല്
കഽകയഽും അങ്ങീന തന഻ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ
നറ്റവഽും മ഻കചാണ പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺീപക്ട഻ന് സഺധ഻ക്കഽും”
ഇവ഻ീട ീന്ദ്പഺീപക്ട് ഇന്
ഷവറഽീട അഥവഺ അവരഽീട
നജന്
റ഻ന്
ീറ അഥവഺ
ഇടന഻ലക്കഺരഽീട ഉപുദശമഺണ് ുകള്
ക്കഽക അതഽീകഺണ്ട് അത്തരും ആളുകൽ ന഻ഷ്പക്ഷമഺയ
ഉപുദശും നല്
കഽക.
എീന്ത്ക഻ലഽും കഺരണത്തഺൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺുമഺ അനഽബധപ് ുഫഺുമഺ ുന്ദ്പഺീപക്ട്
പാര഻പ്പ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുഫഺമ഻ീലയഽും ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീലയഽും ഉള വടക്കും മഽഴഽവൽ
വതഽതകളുും
പാര്
ണമഺയ഻
നജന്
റ്
വ഻ശദ഼കര഻ീചാണന്ഽും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ്
ീചയ്ക്ത
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ന്ദ്പധഺനയും പാര്
ണമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്ഽും കഺണ഻ചാണുീകഺണ്ടഽള വ
ുന്ദ്പഺീപക്ട഻ന്
ീറ ഒരഽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് കാട഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറീയഺപ്പും വയ്ക്ക്കണും.
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B. ീത്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻െഽക (അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്)
ഒരഽ പാര്
ണമഺയ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുണ്ടഺകഽും:






ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വതഽവ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ആവശയമഺയ പര഻രക്ഷ
നലലതഽും ച഼ത്തയഽമഺയ ീഭിത഼ക സവ഻ുശഷതകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറയഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
ീറയഽും മഽന്
ചര഻ന്ദ്തും

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺപ്പസലഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ, 45 വയസിന഻ന് മഽകള഻ൽ ന്ദ്പഺയമഽള വ
ഉപുഭഺക്തഺക്കീള
ുഡഺക്ടര്
ക്ക്
അഥവഺ
ീമഡ഻ക്കൽ
ീചക്കപ്പ഻ന്
റഫൽ
ീചയാറുും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീലയഽും റ഻ക് ഇന്
ീപക്ഷൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ീലയഽും വ഻വരങ്ങളുീട
അധ഻ക ുചഺദയഺവല഻യഽീടയഽും മറ്റ് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവറൽ
ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽും. ച഻ലുപ്പഺൽ ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തും പരയഺപ്തമീലലക഻ൽ, ീന്ദ്പഺീപക്ട഻ൽ
ന഻ന്ഽും കാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് അധ഻ക ുചഺദയഺവല഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കണും.
അത഻നഽുശഷും റ഻ക് ഘടകത്ത഻നഽള വ ന഻രക്ക് ഇന്
ഷവറൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും വ഻വ഻ധ
ഘടകങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽകയഽും,
അത്
ഇന്
ഷവറീറ
അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുവഗതയ഻ലഽും കഺരയക്ഷമതയ഻ലഽും ഇന്
ഷവറൽ ുന്ദ്പഺസസ് ീചയാറുകയഽും എലലഺ
ത഼രഽമഺനങ്ങളുും ന഻ശ്ച഻ത കഺലയളവ഻നഽള വൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുക.
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻നഽം
കഽറ഻പ്പഇ

ീത്പഺുപ്പഺസല്

നടപട഻ത്കമങ്ങൾ
െഽമഽള്ള

ഐആര്
ഡ഻എഐ മഺര്
ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണ്
ക സ്ഷവറന്


ഇന്
ദ഻വസത്ത഻നകും 15മ്പീന്ദ്പഺുപ്പഺസ ന഻ൽ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ പാര്
ത്ത഻യഺക്കണും.
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്കണ്ടീതന്്
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്.
ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 1
മഺര്
ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണ് ---------ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ പാര്
ത്ത഻യഺക്കണും
I.
II.
III.
IV.

7 ദ഻വസത്ത഻നകും
15 ദ഻വസത്ത഻നകും
30 ദ഻വസത്ത഻നകും
45 ദ഻വസത്ത഻നകും
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C. ീത്പഺസ്ഡീപകടസ്ഡ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
വഺങ്ങഺൽ
ഉുദശ഻ക്കഽന്
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ഇന്
ഷവറൽ
അഥവഺ
ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽുവണ്ട഻ മറ്റഺീരക഻ലഽും ഇഷയാ ീചയാറുന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ീന്ദ്പഺീപക്ടസ്.
ഇത് ീപഺതഽുവ ുന്ദ്ബഺഷൽ അഥവഺ ല഼ഫ്
ീലറ്റ് രാപത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും, ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഺൽ
ഉുദശ഻ക്കഽന് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഉത്പന്ീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ഇത് നല്
കഽും. 1938ീല ഇന്
ഷവറന്
സ് ആക്ടുും ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട 2002-ീല ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
തഺത്പരയും
സുംരക്ഷ഻ക്കഽക ീറഗഽുലഷനഽും
2013 -ീല ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീറഗഽുലഷനഽും ന്ദ്പകഺരമഺണ് ീന്ദ്പഺീപക്ടസ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ത്.
ഒരഽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ
ീന്ദ്പഺീപക്ടസ഻ൽ
ആ
ഉത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ
ആനഽകാലയങ്ങൽ, ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഽും പര഻ധ഻,
വഺറന്
റ഻കളുും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും
ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഽീട വയവസ്ഥകളുും വ഻ശദമഺയ഻ തീന് വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
ആനഽകാലയങ്ങളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഉത്പന്ത്ത഻ന് അനഽവദന഼യ
(ആഡ്-ഓൽ പര഻രക്ഷകൽ) വയക്തമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.

ൂറഡറഽകീളക്കഽറ഻ചാണുും

ീന്ദ്പഺീപക്ട഻ൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട മറ്റ് വ഻വരങ്ങളഺണ്:
1. വ഻വ഻ധ
ന്ദ്പഺയത്ത഻ലഽള വ
ആളുകൽക്കഽള വ
പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽും
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻നഽും
വയതയഺസമഽണ്ുടഺ.
2. ുപഺള഻സ഻യഽീട പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥകൽ
3. ച഻ല ന്ദ്പുതയക സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥകൽ
4. വ഻വ഻ധ
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ
ബഺധകമഺയ
ഡ഻ീക്കിണ്ടഽകൽ
അഥവഺ
ുലഺഡ഻ുംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
5. ന്ദ്പ഼മ഻യും ഉള്
പ്പീടയഽള വ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള഻ൽ വരഽത്ത഻ുയക്കഺവഽന് പര഻ഷ്കരണും
അഥവഺ മഺറ്റും.
6. ുനരീത്ത ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്, തഽടര്
ചാണയഺയ഻ പഽതഽക്കഽക, അനഽകാലമഺയ ീേയ഻ും
അനഽഭവ തഽടങ്ങ഻യവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട നല്
കഽന് ആനഽകാലയങ്ങൽ
7. എലലഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുും ുപഺര്
ട്ടബ഻ളഺീണന്ഽും അവ സമഺനമഺയ
പര഻രക്ഷയഽും ആനഽകാലയവഽും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്
ഷവററഽീട
ക഼ഴ഻ൽ പഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ുപഺള഻സ഻കൾ
വഺഗ്ദഺനം
ീചയ്യു്
ഇന്
ഷവററഽമഺര് ീപഺതഽുവ അവരഽീട ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഉ പ്ങ്ങൾ
ഉൾ
ീപ്പടഽത്ത഻
ീത്പഺസ്ഡീപകടസഽകൾ
ത്പസ഻ത്റ഼കര഻െഽം.
അത്തരം
ീത്പഺുപ്പഺസല്
ുൈഺമഽകള഻ല്
ഉപുഭഺക്തഺവ് വഺയ഻ച്ചത഻നഽുശഷം സമിറത഻ുെണ്ട ത്പസ്ഡതഺവന
ഉണ്ടഺയ഻ര഻െഽം.
D. ത്പ഼മ഻യം രസ഼
ഉപുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ പണും ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് നല്
കഽുമ്പഺൽ, ഇന്
ഷവറൽ
നല്
കഽന്ത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥനഺണ്. ന്ദ്പ഼മ഻യും മഽന്
കാറഺയ഻ അടയ്ക്ക്കഽകയഺീണക഻ലഽും
ഇഷയാ ീചയാറണും.
ന഻ര്
വചനം
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രസ഼ത്
രസ഼ത്

ഒരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ നല്
കഽന് തഽകയഺണ് ത്പ഼മ഻യം.
1. ത്പ഼മ഻യം മഽന്
കാറഺയ഻ അടയ്െഽക
ുകട഻ീല ീസക്ഷന് 64(V) (B))

(1938-ീല

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുകട് ത്പകഺരം ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുകഺണ്
ത്ടഺകട഻ീല
ത്പഺരംഭ
ത഼യത഻െഇ
മഽന്
പ്
ത്പ഼മ഻യം
മഽന്
കാറഺയ഻
അടയ്െഽ്
ന഻ര്
ബന്ധമമഺെ഻യ഻ട്ട്യൂട്ട്ുണ്ടഇ.
മഽന്
കാറഺയ഻
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ലഭ഻ക്കഺത്ത
റ഻കഽകള്
ക്ക്
ഒരഽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽും
ബഺദ്ധയസ്ഥരലലീയന്
വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ുശഷമഺണ് ഇന്ത്യയ഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത് ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ടഺയത്. ഇത്
ഇന്ത്യയ഻ീല ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ഒരഽ ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതയഺണ്.

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
a) 1938-ീല ഇന്
ഷവറന്
സ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷൽ 64(V) (B) ന്ദ്പകഺരും മഽന്
കാറഺയ഻
ന്ദ്പ഼മ഻യും ലഭ഻ക്കഺത്ത റ഻കഽകള്
ക്ക് ഒരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽും ബഺദ്ധയസ്ഥരലല.
b) ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽുവണ്ട഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യും
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും അയഺളുീട കമ്മ഼ഷൽ തഽക കഽറയ്ക്ക്കഺീത തീന് മഽഴഽവൽ തഽകയഽും 24
മണ഻ക്കാറ഻നഽള വ഻ൽ ബഺക് -ുപഺസറ്റൽ അവധ഻ ദ഻വസും ഒഴ഻ീകയഽള വ ദ഻വസങ്ങള഻ൽ
ബഺക഻ൽ ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽകുയഺ ുപഺസ്റ്റലഺയ഻ അയചാണുീകഺടഽക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും.
c) ന്ദ്പ഼മ഻യും ീചക്കഺുയഺ പണമഺുയഺ ലഭ഻ക്കഽുമ്പഺൽ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ചാണ്
തഽടങ്ങഽും.
d) ന്ദ്പ഼മ഻യും ുപഺസ്റ്റൽ അഥവഺ മണ഻ ഓര്
ഡറഺുയഺ ീചക്കഺുയഺ ുപഺസ്റ്റ് വഴ഻ അയ്ക്ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ മണ഻ ഓര്
ഡൽ ബഽക്ക് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ അഥവഺ ീചക്ക് ുപഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത
ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
e) ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത് മാലുമഺ ചട്ടങ്ങള഻ലഽും വയവസ്ഥകള഻ലഽും ഉണ്ടഺകഽന് മഺറ്റും
മാലുമഺ മറ്റ് കഺരണത്തഺുലഺ ഒരഽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും ത഻ര഻ീക
നല്
ുകണ്ട വരഽുമ്പഺൽ ഇന്
ഷവറൽക്ക് അത് ുനര഻ുട്ടഺ ുന്ദ്കഺസ് ീചയ്ക്ത ീചക്കഺുയഺ ുപഺസ്റ്റൽ
അഥവഺ മണ഻ ഓര്
ഡറഺുയഺ നല്
കഽകയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും പണും
സവ഼കര഻ചാണത഻നഽള വ രസ഼തഽും വഺങ്ങഺും, ഇത്തരും റ഼ഫണ്ടഽകൽ ഒര഻ക്കലഽും നജന്
റ഻ന്
ീറ
അീക്കിണ്ട഻ൽ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ീചയാറ഻ലല.
ഇന്
ഷവറന്
സ് റാള്
സ് 58 ഉും 59 ന്ദ്പകഺരും മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ച഻ല ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുണ്ട്. അത഻ീലഺന്് 12
മഺസത്ത഻ലധ഻കും കഺലഺവധ഻യഽള വ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കൽ ുപഺലഽള വവയഽീട
ുപയ്ക്ീമന്
റ് തവണകളഺയ഻ അടയ്ക്ക്കഽന്തഺണ്.
കിതയമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യും മഽന്
കാറഺയ഻
കണക്കഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഺത്ത ന്ദ്പുതയക സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ ബഺക് ഗഺരന്
റ഻യഺയ഻ ുപയ്ക്ീമന്
റ്
നടത്തഽുമ്പഺഴഽും
ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ ീേയ഻ന്
റ് ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന് കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ്
അീക്കിണ്ട഻ൽ ീഡബ഻റ്റ് ീചയാറുുമ്പഺഴഽമഺണ്.

305

2. ത്പ഼മ഻യം അടയ്ുെണ്ട ര഼ത഻
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ അഥവഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽക അടയ്ക്ുക്കണ്ടത്:
a) പണും
b) നീതക഻ലഽും അുംഗ഼കിത ബഺക഻ന്
ീറ ീചക്ക്, ഡ഻മഺന്
റ് ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ്, ുപ ഓര്
ഡൽ,
ഇന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽും ീഷഡയാൽ ബഺക഻ന്
ീറ ബഺുകഴ്സ് ീചക്ക്.
c) ുപഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഓര്
ഡൽ
d) ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡഽകൽ
e) ബഺക് ഗഺരന്
റ഻ അഥവഺ കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ്
f) ഇന്
റര്
ീനറ്റ്
g) ഇ-ന്ദ്ടഺന്
ഫൽ
h) ബഺക് മഽുഖുന ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ അഥവഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമ അഥവഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻ ീചയാറുന് ഡയറക്ട് ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്.
i) സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
ര഼ത഻യഽും.

അുതഺറ഻റ്റ഻

അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്

നീതഺരഽ

പണും

അടയ്ക്ക്കഽന്

ഐആര്
ഡ഻എ ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ീനറ്റ് ബഺക഻ുംഗ്, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡ്
ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽുമ്പഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട അഥവഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
സവന്ത്ും ുപരഽള വ ീനറ്റ് ബഺക഻ുംഗ് അീക്കിണ്ട്, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡ്
ആയ഻ര഻ക്കണും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 2
ീചക്ക് ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ീതക഻ൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത്
ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I.
II.

ീചക്ക് ുപഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീചക്ക് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക഻ന്
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
III. ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ീചക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽും.
IV. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ീചക്ക് എഴഽത഻യ ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
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E. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺെഽീമന്
റ്
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺെഽീമന്
റ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ീതള഻വഺയ഻ നല്
കഽന് ഔുദയഺഗ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ്
ുപഺള഻സ഻. 1899-ീല ഇന്ത്യൽ സ്റ്റഺുംപ് ആക്ട഻ീല വകഽപ്പുകൽ ന്ദ്പകഺരും ഈ ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
സ്റ്റഺുംപ് ീചയാറണും.
ഐആര്
ഡ഻എഐ
മഺര്
ഗുരഖ
ന്ദ്പകഺരും
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഒരഽ
സഺധഺരണ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത് എീന്ത്ഺീക്കയഺീണന്് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

തഺത്പരയും
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ

a) ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീടയഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
തഺല്
പരയതയഽള വ
മറ്റ്
വയക്ത഻കളുീടയഽും ുപരഽും(കളുും) ുമല്വ഻ലഺസവഽും(ങ്ങളുും)
b) ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കളുീട അഥവഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് തഺല്
പരയതയഽീട പാര്
ണമഺയ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
c) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ഇന്
ഷവൽ തഽക
d) ഇന്
ഷവറന്
സ് കഺലഺവധ഻
e) പര഻രക്ഷയഽള വ സുംഗത഻കളുും ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവയഽും
f) നീതക഻ലഽും അധ഻കമഺയ഻ട്ടുള വ⁄ ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ്
g) അടയ്ക്ുക്കണ്ട
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും
അ്ജസ്റ്റുീമന്
റഽകൽ
അനഽസര഻ചാണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ീന്ദ്പഺവ഻ഷണലഺണ്, ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ അ്ജസ്റ്റുീമന്
റ഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനും
h) ുപഺള഻സ഻ ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും വഺറന്
റ഻കളുും
i) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ീേയ഻ും ഉണ്ടഺകഺൽ സഺദ്ധയതയഽള വവയ്ക്ക്ക് എത഻ീര ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന് വയക്ത഻ എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ന഻ലപഺട്
j) ീേയ഻മ഻ന് കഺരണമഺകഽന് സരര്
ഭവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻യഽീട
ുമൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ ബഺദ്ധയത
k) ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ, നീതക഻ലഽമഽണ്ീടക഻ൽ
l) ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽന്ത് മാലുമഺ കിന്ദ്ത഻മും
കഺട്ടുന്ത് മാലുമഺ അവരഽീട ന഻സിനഹകരണും മാലുമഺ
ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഺനഽള വ
വകഽപ്പുകൽ
m) ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
വ഻വരങ്ങൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻ീയ
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ുമല്
വ഻ലഺസും
n) ൂറഡറ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, നീതക഻ലഽമഽണ്ീടക഻ൽ
o) അനയഺയ പര഻ഹഺരമഺര്
ഗങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഓുംബഽ്മഺന്
ീറ ുമല്
വ഻ലഺസവഽും
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയഽും ഉണ്ടഺകഽുമ്പഺഴഽും
ീേയ഻ും ീപീട്ടന്് ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുന്ത഻ന് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീചുയാറണ്ട കഺരയങ്ങീളപ്പറ്റ഻ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
എലലഺ ഇന്
ഷവറര്
മഺരഽും അവീര അറ഻യ഻ചാണുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കണും.
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F. വ വസ്ഥകളും വഺറന്
റ഻കളും
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് രണ്ട് വഺക്കഽകീളകഽറ഻ചാണ് വ഻ശദ഼കര഻ുക്കണ്ടത് വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ കഺരയമഺണ്. ഈ വഺക്കഽകളഺണ് വയവസ്ഥകളുും വഺറന്
റ഻കളുും.
1. വ വസ്ഥകൾ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ീല എന്ദ്ഗ഻ീമന്
റ഻ന്
ീറ അട഻ത്തറയഺണ് വയവസ്ഥ എന്ത്.
ഉദഺഹരണങ്ങൽ:
a. മ഻ക്ക ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽമഽള വ ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് വയവസ്ഥയഺണ്:
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ആനഽകാലയും ുനട഻ീയടഽക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറീറ അഥവഺ
അയഺള്
ക്ക് ുവണ്ട഻ മീറ്റഺീരക഻ലഽും വ് ചന അഥവഺ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ
ീതറ്റഺയ ന്ദ്പതഺവനയഽണ്ടഺക്ക഻ അഥവഺ കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് അഥവഺ ുകടഽപഺട് അഥവഺ നഺശനഷ്ടും കരഽത഻കാട്ട഻
ഉണ്ടഺക്ക഻,
അഥവഺ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
അറ഻ുവഺീട
ഉണ്ടഺക്ക഻യതഺീണക഻ൽ,
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
എലലഺ
ആനഽകാലയങ്ങളുും
കണ്ടഽീകട്ടുും.
b. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ് അവസ്ഥ ഇങ്ങീന
ആുയക്കഺും:
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഡ഻ചഺര്
ജഺയ഻ നീതഺനഽും ദ഻വസങ്ങള്
ക്കഽള വ഻ൽ ീേയ഻ും
ഫയൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, മ഻ക്ക ുകസഽകള഻ലഽും ഈ വയവസ്ഥ
ഒഴ഻വഺക്കഽും
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
സമയപര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ
ഇന്
ഷവൽീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ുക്കഺ
അയഺളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വയക്ത഻യ്ക്ുക്കഺ ച഻ല ന്ദ്പുതയക സഺഹചരയത്ത഻ൽ ീേയ഻ും
ഫയൽ ീചയാറുക അസഺധയമഺീണന്് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുബഺധയീപ്പടഽകയഺീണക഻ലഺണ് ഈ
വയവസ്ഥ ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത്.
ഈ വയവസ്ഥ സുംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ുപഺള഻സ഻ അസഺധഽവഺക്കഺനഽള വ
ഓപ്ഷനഽണ്ട്.
2. വഺറന്
റ഻കൾ
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരമഽള വ ഇന്
ഷവററഽീട ബഺദ്ധയത പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ വഺറന്
റ഻കൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്. വ഻പത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയ
വഺറന്
റ഻കൽ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ുചര്
ക്കഽും. വഺറന്
റ഻യഽണ്ീടക഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ീല
ഒരഽ കക്ഷ഻ അതഺയത് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ച഻ല കര്
ത്തവയങ്ങൽ നീറ്റടഽുക്കണ്ട
ആവശയും വരഽകയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ആ കര്
ത്തവയങ്ങൽ എങ്ങീന
ന഻റുവറ്റുീമന്ത഻ീന ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്
ഷവററഽീട ബഺദ്ധയത.
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ
സഺധഽതയ്ക്ക്കഺയ഻
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
എഴഽത഻
ുചര്
ത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഒരഽ
വയവസ്ഥീയയഺണ് വഺറന്
റ഻ എന്് പറയഽന്ത്. വഺറന്
റ഻ ഒരഽ ന്ദ്പുതയക ുഡഺക്കഽീമന്
റലല.
ഇത് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഗമഺണ്. ഇത് ന്ദ്പതയക്ഷുമഺ പുരഺക്ഷുമഺ ആകഺും. റ഻ക഻ന്
സഺദ്ധയതയഽണ്ുടഺ ഇലലുയഺ എന്ത് കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത ഇത് കര്
ശനമഺയ഻ തീന്
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽയഽും നടപ്പ഻ലഺക്കഽകയഽും ീചയാറണും.
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ഇന്
ഷവററഽീട
ബഺദ്ധയത
പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽകയഽും,
ഇത്
ലുംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് അസഺധഽവഺകഽും. പുക്ഷ ന്ദ്പഺക്ട഻ക്കലഺയ഻, വഺററന്
റ഻
ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽന്ത്
ത഻കചാണുും
സഺുകത഻കമഺീണക഻ലഽും
അത്
നഺശനഷ്ടും
ഉണ്ടഺക്കഽന്഻ീലലക഻ലഽും, കമ്പന഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല മഺര്
ഗുരഖ അനഽസര഻ചാണ് ഇന്
ഷവറൽ
ഔച഻തയുബഺധുത്തഺീട ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുും. അത്തരും സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ,
നഺശനഷ്ടങ്ങീള അനഽര് ജന ീേയ഻മഽകളഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത് മഺന്ദ്തമലല ീപഺതഽുവ
ഉയര്
ന് ശതമഺനും ീേയ഻മഺണ് ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ത് പുക്ഷ 100 ശതമഺനമലല.
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ഒരഽ വ ക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻യ്െഇ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻െഽ്
വഺറന്
റ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻െണം:
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കള഻ൽ 5 ുപര഻ൽ കാടഽതൽ ഒുര വ഻മഺനത്ത഻ൽ ഒുര സമയും
സ് ചര഻ക്കരഽത്. ഈ വഺറന്
റ഻ ലുംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ീേയ഻മഽകള് എങ്ങീന
ൂകകഺരയും ീചയാറുീമന്് ഉത്തരും നല്
ുകണ്ട഻ വരഽും.
ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 3
വഺറന്
റ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഺീത ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്
റ഻
II. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പതഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്
റ഻
III. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പതഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്
റ഻ പുക്ഷ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ഭഺഗമലലഺീത ന്ദ്പുതയകും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽും
IV. ഒരഽ വഺറന്
റ഻ ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, റ഻ക഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്തീലലക഻ൽ ീേയ഻ും
നല്
ക഻ുയക്കഽും.
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G. എന്
ുഡഺഴ്സ്ഡീമന്
റ്
ഇന്
ഷവറൽ ീപഺതഽുവ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ുഫഺമഽകളുലഺണ് ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറഺറ്,
അതഺയ്ക്ത് ച഻ല നഺശനഷ്ടങ്ങള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
ക഻യഽും മറ്റ് ച഻ലത് ഒഴ഻വഺക്ക഻യഽമഺണ്.
ന഻ര്
വചനം
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽും ചട്ടത്ത഻ുലഺ വയവസ്ഥയ഻ുലഺ മഺറ്റങ്ങൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ
അത്
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ
ുഭദഗത഻വരഽത്ത഻യഺണ്
ീചയാറുന്ത്
ഇത഻ീനയഺണ് എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ് എന്് പറയഽന്ത്.
ഇത് ുപഺള഻സ഻യഽീട കാീട അറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട് ആയത഻നഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ഒരഽ
ഭഺഗമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻യഽും എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റഽും കാട഻ ുചര്
ന്തഺണ് ഒരഽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്.
ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ലഽണ്ടഺകഽന്
മഺറ്റങ്ങൽ⁄
ുഭദഗത഻കൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽും
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ് ഇഷയാ ീചയാറഺറഽണ്ട്.
ഒരഽ വതഽന഻ഷ്ഠമഺ സുംഗത഻ക്ക് മഺറ്റും വരഽുമ്പഺൽ
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ് വഴ഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ അത് ുചര്
ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ീയ ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന് വയക്ത഻ സമ഼പ഻ക്കണും
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ് ീപഺതഽുവ ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്
a) ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ മഺറ്റും വരഽുമ്പഺൽ
b) ുലഺീണടഽക്കഽകയഽും ുപഺള഻സ഻ ബഺക഻ൽ
ഇന്
ഷവറബ഻ൽ ഇന്
റീറസ്റ്റ഻ന് മഺറ്റും വരഽക

ഈടഺയ഻

നല്
കഽകയഽും

ീചയാറുക

വഴ഻

c) അധ഻ക പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് അഥവഺ ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ കാട്ടുന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ്
വ഻ശഺലമഺക്കഽക
d) റ഻ക഻ന് മഺറ്റും വരഽക, ഉദഺ. ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ യഺന്ദ്ത ീചയാറഺൽ
ഉുദശ഻ക്കഽന് സ്ഥഺലും മഺറ്റും വരഽത്തഽക.
e) മീറ്റഺരഽ സ്ഥലുത്തയ്ക്ക്ക് സഺധനും മഺറ്റുക
f) ഇന്
ഷവറന്
സ് റദഺക്കഽക
g) ുപര഻ുനഺ ുമല്
വ഻ലഺസത്ത഻ുനഺ മഺറ്റും വരഽക
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റഽകളുീട മഺതിക
ഉദഺഹരത്ത഻ന്
ീറ ആവശയത്ത഻നഺയ഻, ച഻ല എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ഻ീല മഺതിക പദങ്ങൽ ഇവ഻ീട
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
ുപഺള഻സ഻ റത്രഺെഽക
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അുപക്ഷ അനഽസര഻ചാണ് ഈ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ---------ത഼യത഻ മഽതൽ റദഺക്കീപ്പടഽീമന്് ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽന്ഽ. ഒന്
പത്
മഺസക്കഺലും ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
യഺീതഺരഽ വ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ റ഼ഫണ്ടഽും ലഭ഻ക്കഽന്തലല.
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ുപഺള഻സ഻യ഻ല് അധ഻ക അംഗങ്ങീള ുചര്
െഽ്
വ഻കസ഻പ്പ഻െല്:

വഴ഻ പര഻രക്ഷ

ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അഭയര്
ത്ഥ ന്ദ്പകഺരും, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 5
വയസിന് ന്ദ്പഺയമഽള വ മകളഺയ രത്ന മ഻ന്ദ്ട഻ീയ 3 ലക്ഷും രാപ ഇന്
ഷവൽ തഽകുയഺീട
ുപഺള഻സ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻ീയന്് ഇത഻നഺൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ, ഇത് (ത഼യത഻) മഽതൽ
ന്ദ്പബലയമഽണ്ടഺകഽും.
ഇത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ ........ .
ഇവ഻ീട ഈടഺക്കഽന്ഽ.
ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 4
ഇഷയാ
ീചയാറുന്
സമയത്ത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
ച഻ല
വയവസ്ഥകളുും
ചട്ടങ്ങളുും
പര഻ഷ്കര഻ുക്കണ്ടതഺയ഻ വരഽകയഺീണക഻ൽ, ഇത് ീചയാറുന്ത് ------------------ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻യഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

വഺറന്
റ഻
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ്
ഓള്
ട്ടുറഷൽ
പര഻ഷ്കരണും സഺദ്ധയമലല.

H. ുപഺള഻സ഻കീളെഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻ശദ഼കരണം
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ുന്ദ്ടഺക്ട് ുരഖമാലും എഴഽത഻യ഻ട്ടുള വതഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
വഺക്കഽകൽ
ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്
ഇന്
ഷവറര്
മഺരഺണ്.
ച഻ല
ന്ദ്പതഽത
ന഻യമന഻ര്
മ്മഺണും അഥവഺ വ഻വ഻ധ ുകഺടത഻കൽ ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയഺഖയഺനവഽും
അനഽസര഻ചാണ് ഈ ുപഺള഻സ഻കൽ വയഺഖയഺന഻ക്കണും. ന഻ര്
മിറഺണ ചട്ട്യൂട്ട്ത്ത഻ന്
ീറ
്റ്റവഽം ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ലക്ഷ ം കക്ഷ഻കളുീട ഉുത്രശ ം നടപ്പ഻ല്
വരഽത്തഽകയഽം ുപഺള഻സ഻ ുഡഺെഽീമന്
റ഻ല് തീ് കീണ്ടത്തഽകയഽം
ീചയ്യണം. ുപഺള഻സ഻ പഷ്ടമലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ീതക഻ൽ, ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീചയ്ക്തത഻ീന ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് എത഻ീര
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻
ുകഺടത഻ ഇടീപടഽും.
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺെഽകൾ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന഻യമങ്ങള്
ക്ക് അനഽസിതവഽും ആയ഻ര഻ക്കണും:
a) ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻
വയഺഖയഺന഻ക്കഽുമ്പഺൽ,
ന്ദ്പകടമഺയ വയവസ്ഥകൽ അസഺധഽവഺക്കഽും

ര഼ത഻യ഻ലഽും

സാച഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്

തഺീഴ

വയവസ്ഥകീള

b) ൂടപ് ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കും ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കീത്തയഽും ൂകീയാറഴഽത്ത് ഉള വടക്കും
ൂടപ്പ് ീചയ്ക്തത഻ീനയഽും അസഺധഽവഺക്കഽും.
c) ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽകീള എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ് അസഺധഽവഺക്കഽും.
d) സഺധഺരണ അക്ഷരങ്ങീള ചര഻ഞ്ഞ അക്ഷരും അസഺധഽവഺക്കഽും.
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e)

ീവറഽീത ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയാറുന്ത഻ുനക്കഺൽ മഺര്
ജ഻ുനഺട് കാട഻ ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയാറുന്ത഻നഺണ്
ന്ദ്പഺധഺനയും.

f) യഥഺര്
ത്ഥ ഉള വടക്കീത്ത അത഻ുനഺട് അനഽബധപ്മഺയ വയവസ്ഥകൽ അസഺധഽവഺക്കഽും.
g) ൂടപ്പ് ീചയ്ക്ത വഺക്കഽകൽ അഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺുംപ് പത഻ചാണ വഺക്കഽകൽ
ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കീത്ത കടത്ത഻ീവട്ടുും.
h) ൂടപ്പ് ീചയ്ക്ത വഺക്കഽകൽ അഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺുംപ് പത഻ചാണ വഺക്കഽകീളക്കഺൽ
ുമല്
ുകഺയ്ക്മ ൂകീയാറഴഽത്തഽന്ദ്പത഻യക്കഺണ്.
i) അവസഺനമഺയ഻ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ അവയക്തതയഽും പഷ്ടതയ഻ലലഺയ്ക്മയഽും
ഉണ്ീടക഻ൽ വയഺകരണത്ത഻ന്
ീറയഽും വ഻രഺമച഻ഹ്നത്ത഻ന്
ീറയഽും ീപഺതഽ ന഻യമങ്ങൽ
ബഺധകമഺക്കഽും.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
1. ുപഺള഻സ഻കളുീട ന഻ര്
മിറഺണം
വഺണ഻ജയ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറയഽും ീപഺതഽ ന഻യമന഻ര്
മ്മഺണത്ത഻ന്
ീറയഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുകഺണ്
ുന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട്
വ഻വ഻ധ
ുകഺടത഻കൽ
ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ
വയഺഖയഺനത്ത഻ന്
ീറയഽും ീതള഻വഺണ് ഒരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻.
ന഻യമ ന഻ര്
മ്മഺണത്ത഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ും കക്ഷ഻കളുീട ഉുദശയും നടപ്പ഻ൽ വരഽത്തഽകയഽും ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ തീന് കണ്ീടത്തഽകയഽും ീചയാറണും, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും, ുേഺസിനുകൽ,
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റഽകൽ, വഺറന്
റ഻കൽ തഽടങ്ങ഻യ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ഻ അത഻ൽ തീന്
അറ്റഺചാണ് ീചയാറണും.
2. വഺെഽകളുീട അര്
ഥം
വഺക്കഽകൽ ഉപുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് അത഻ന്
ീറ അര്
ത്ഥും ലള഻തവഽും സഺധഺരണഭഺഷയ഻ലഽും
ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉപുയഺഗ഻ച്ച഻ര഻െഽ്
വഺെഽകളുീട
ുര്
ഥം
ീതരഽവ഻ല് കഴ഻യഽ് സഺധഺരണെഺരന് ുപഺലഽം മനസ്സ഻ലഺകഽ്
ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻െണം.
മീറ്റഺരഽ
തരത്ത഻ൽ,
ഒരഽ
സഺധഺരണ
ബ഻സ഻നസ്സ഻ന്
ീറ
അഥവഺ
കച്ചടവത്ത഻ന്
ീറ
അര്
ഥമഽള്ള
വഺെഽകൾ
അ
ീകഺണ്ടഇ
ഉുത്രശ഻െഽ് അര്
ഥം അുത ര഼ത഻ മനസ്സ഻ലഺെഽക അലലഺീത
ീതറ്റ഻ത്റര഻െഽ്
ര഼ത഻യ഻ലഺകരഽ .
ചട്ടന്ദ്പകഺരമഺണ്
വഺക്കഽകൽ
ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആ ന഻ര്
വചനത്ത഻ന്
ീറ അര്
ത്ഥമഺണ് ഉപുയഺഗ഻ുക്കണ്ടത്.
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ീല മ഻ക്ക വഺക്കഽകളുും മഽന്
പ് ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ ന഻യമപരമഺയ
ത഼രഽമഺനങ്ങള്
ക്ക്
അനഽസിതമഺണ്,
ുമല്
ുകഺടത഻യഽീട
അത്തരും
ത഼രഽമഺനങ്ങളഺണ്
ക഼ഴ്ുകഺടത഻യഽീടയഽും അന്ത്഻മ ത഼രഽമഺനും. സഺുകത഻ക പദങ്ങള്അത഻ന്
ുറതഺയ അര്
ത്ഥത്ത഻ൽ
എടഽക്കണും അീലലക഻ൽ ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണയ്ക്ക്ക് കഺരണമഺകഽും.
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I. പഽതഽെല് ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ
മ഻െ
ുനഺണ്-ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ുപഺള഻സ഻കളും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇന്
ഷവര് ീചയ്ത഻ര഻െഽ് .

വഺര്
ഷ഻ക

ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽകൽ അയ്ക്ുക്കണ്ട ആവശയും ന഻യമപരമഺയ഻
ഇീലലക഻ൽ ുപഺലഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ, അവരഽീട ബ഻സ഻നസിന് തന്ദ്ന്ത്ും എന് ന഻ലയ഻ൽ,
ീപഺതഽുവ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽുക്കണ്ട സമയും അടഽക്കഽുമ്പഺൽ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഽവഺൽ
ആവശയീപ്പട്ടുീകഺണ്ട് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയ്ക്ക്കഺറഽണ്ട്. ഈ ുനഺട്ട഼സ഻ൽ ഇന്
ഷവൽ തഽക,
വഺര്
ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും, തഽടങ്ങ഻യ ഇന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ ആവശയമഺയ
വ഻വരങ്ങളുും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും. റ഻ക഻ന് എീന്ത്ക഻ലഽും വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ മഺറ്റും
വന്഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അത് അറ഻യ഻ക്കണീമന് കഽറ഻പ്പുും അത഻ന്
ീറ
ഒപ്പും ീവയ്ക്ക്കഺും.
പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
ന്ദ്പ഼മ഻യും
കഺലഺവധ഻
ത഼രഽന്
ദ഻വസുമഺ
അത഻ന്
മഽുമ്പഺ
അടയ്ക്ക്കണീമന്ഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും ലഭ഻ക്കഽന്തഽവീര ആ റ഻ക് പഽതഽക്കീപ്പടഽകയ഻ലല എന്
സ്റ്റഺട്ടയാട്ടറ഻ വയവസ്ഥയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പടഽത്തഽും.
ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 5
പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻
I.

ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 30 ദ഻വസും മഽന്
പ് ഇന്
ഷവറൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണ്ടത് ന഻യമപരമഺയ
കര്
ത്തവയമഺണ്.
II. ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 15 ദ഻വസും മഽന്
പ് ഇന്
ഷവറൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണ്ടത് ന഻യമപരമഺയ
കര്
ത്തവയമഺണ്.
III. ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 7 ദ഻വസും മഽന്
പ് ഇന്
ഷവറൽ ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
പഽതഽക്കൽ
ുനഺട്ട഼സ്
അയുക്കണ്ടത്
ന഻യമപരമഺയ
കര്
ത്തവയമഺണ്.
IV. ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് മഽന്
പ് ഇന്
ഷവറൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണീമന്് യഺീതഺരഽ ന഻യമവഽമ഻ലല.
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J. കള്ളപ്പണം ീവള഻പ്പ഻െഽ്ത഻ന് എത഻ീരയഽള്ളതഽം (Anti-Money
Laudering
)(AML),
ന഻ങ്ങളുീട
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന
അറ഻യഽ്തഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് മഺര്
ഗന഻ര്
ുത്രശങ്ങൾ
ന്ദ്ക഻മ഻നലഽകൽ ന഻യമപരമലലഺത്ത പണും ന്ദ്പവിത്ത഻കള഻ലാീട ുനടഽന് പണും ന഻യമപരമഺയ഻
ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺകഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കഽക.
കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കഽക എന്ത് കള വപ്പണും അതഺയത് ന഻യമപരമലലഺത്ത പണും
അത഻ന്
ീറ
യഥഺര്
ത്ഥ
ുന്ദ്ശഺതസിന്
മറചാണ്
ീകഺണ്ട്
സമ്പദ്
വ഻പണ഻യ഻ുലക്ക്
ീകഺണ്ടഽവരഽന്തഺണ് ുനട഻യ ന഻യമപരമഺയ഻ അത് അങ്ങീന ,ര഼ത഻യ഻ലഺകഽും. ഈ
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട പണത്ത഻ന് അത഻ന്
ീറ ന്ദ്ക഻മ഻നൽ വശും നഷ്ടീപ്പടഽകയഽും സഺധഽതയഽള വതഺയ഻
മഺറഽകയഽും ീചയാറുും.
ബഺകഽകൽ, ഇന്
ഷവറന്
സ് തഽടങ്ങ഻യ ധനകഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ലാീട അവരഽീട പണും
ീവള഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ന്ദ്ക഻മ഻നലഽകൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽും. കിന്ദ്ത഻മമമഺര്
ഗങ്ങള഻ൽ അവൽ ഇടപഺടഽകൽ
നടത്തഽും
അതഺയത്,
ച഻ല
ഇന്
ഷവറന്
സ്
വഺങ്ങഽകയഽും
അവരഽീട
ആവശയും
കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷും ആ പണും പ഻ന്
വല഻ചാണ് അന്ദ്പതയക്ഷരഺകഽകയഽും ീചയാറുും.
കള വപ്പണവഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ
തടയഽന്ത഻ന്
ഇന്ത്യ
ുലഺകീമമ്പഺടഽമഽള വ രഺജയങ്ങള഻ൽ സര്
ക്കഺൽ തലത്ത഻ൽ പര഻ന്ദ്ശമും നടക്കഽന്ഽണ്ട്.

ഉള്
പ്പീട

2005-ൽ ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ വന് 2002-ീല ദ഻ ന്ദ്പ഻വന്
ഷൽ ഓഫ് മണ഻ ുലഺണ്
ഡറ഻ുംഗ് ആക്ട്
ത്തനങ്ങ
ന്ദ്പവര്
ബധപ്ീപ്പട്ട
കള വപ്പണവഽമഺയ഻
(എപ഻എുംഎല്

)ൽ
തടയഽന്ത഻നഽും
കള വപ്പണത്ത഻ലാീട സമ്പഺദ഻ചാണ സവത്ത് കണ്ടഽീകട്ടുന്ത഻നഽമഺണ് .ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട
ആന്
റ഻- മണ഻ ുലഺണ്
ഡറ഻ുംഗ് മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ്പകഺരും ഇന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങള്
ക്ക്
അുപക്ഷ഻ക്കഽന്
ഉപുഭഺക്തഺക്കീള
യഥഺര്
ത്ഥത്ത഻ൽ
ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ സവ഼കര഻ക്കഽക, സുംശയഺപദമഺയ ഇടഺപഺടഽകൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ീചയാറുക
കള വപ്പണും ഉള്
ീപ്പട്ടത് അഥവഺ ഉള്
ീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്് സുംശയ഻ക്കഽന് ുകസഽകളുീട
ശര഻യഺയ ീറുക്കഺര്
ഡഽകൽ സാക്ഷ഻ക്കഽക.
ീകൂവസ഻ ന്ദ്പകഺരും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സവ഼കര഻ചാണ് തങ്ങളുീട
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട യഥഺര്
ത്ഥത്ത഻ലഽള വ വയക്ത഻തവും ന഻ര്
ണയ഻ുക്കണ്ടത് ആവശയമഺണ്:
1.
2.
3.
4.

ുമല്
വ഻ലഺസ ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖ
നറ്രവഽും പഽത഻യ ുഫഺുട്ടഺന്ദ്ഗഺഫ്
സഺമ്പത്ത഻കസ്ഥ഻ത഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ഉുദശയും

ീകൂവസ഻ നടപട഻ ന്ദ്കമത്ത഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽും
സവ഼കര഻ചാണ് ബ഻സ഻നസിന് ീകഺണ്ടഽവരഽന് സമയത്ത് തീന് സമര്
പ്പ഻ചാണീതന്് ഉറപ്പഺുക്കണ്ടത്
നജന്
റഽമഺരഽീട ചഽമതലയഺണ്:
1. വയക്ത഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ - പാര്
ണമഺയ ുപര്, ബധപ്ീപ്പുടണ്ട നമ്പൽ, ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ-ുമല്
വ഻ലഺസ
ുരഖകൽ,
പഺന് നമ്പൽ,
എന്
ഇഎറ് ഓട഻ ആവശയങ്ങള്
ക്കഺയ഻ സമ്പാര്
ണ ബഺക് അീക്കിണ്ട് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.
2. ുകഺര്
പ്പുററ്റുകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ - സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഓഫ് ഇന്
ുകഺര്
പ്പുറഷൽ,
ീമുമ്മഺറഺണ്ടും
ആന്
റ്
ആര്
ട്ട഻ക്ക഻ൽ
ഓഫ്
അുസഺസ഻ുയഷൽ,
ബ഻സ഻നസിന്
ഇടപഺടഽകള്
ക്കഽള വ പവൽ ഓഫ് അുറ്റഺര്
ണ഻, പഺന്കഺര്
ഡ഻ന്
ീറ പകര്
പ്പ്.
3. പകഺള഻ത്ത
സ്ഥഺപനമഺീണക഻ൽ
രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ),
പഺര്
്്ണര്
ഷ഻പ്പ്
ഡ഼ഡ്,
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സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
(രജ഻സ്റ്റൽ
ബ഻സ഻നസിന്
ഇടപഺടഽകള്

നടത്തഽന്ത഻ന് ഒരഽ പകഺള഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ ജ഼വനക്കഺരന് നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ പവൽ ഓഫ്
അുറ്റഺര്
ണ഻, ആ വയക്ത഻യഽീട ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖ.
4. ന്ദ്ടസ്റ്റുകളുീടയഽും
ീഫിണ്ുടഷനഽകളുീടയഽും
സ്ഥഺപനത്ത഻ന്
ുറതഽുപഺീല തീന്.

കഺരയത്ത഻ൽ

-

പകഺള഻ത്ത

ഇത്തരും വ഻വരങ്ങൽ ഉത്പന്ങ്ങളുീട ുന്ദ്കഺസ് ീസലല഻ുംഗ഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽും മഺന്ദ്തമലല ഇീതഺരഽ
ന്ദ്പുയഺജനകരമഺയ വ഻പണന മഺര്
ഗും കാട഻യഺണ് എന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ുക്കണ്ട വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ഒരഽ കഺരയമഺണ്.

ത്ഗഹം
a) ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ തീന് കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട
അറ഻യ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ീല ആദയപട഻.
b) ുപഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് മഽതൽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് അവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീരയഽും
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
c) ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഒപ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീപഺതഽുവ ഒരഽ ഡ഻േുറഷൽ ുചര്
ക്കഺറഽണ്ട്.

അവസഺനും

d) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന്
ീറ ഘടകങ്ങൽ
i. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട പാര്
ണമഺയ ുപര്
ii. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്
വ഻ലഺസവഽും ബധപ്ീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
iii. ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
കഺരയത്ത഻ൽ
ബഺക്
അീക്കിണ്ട്
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
iv. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ്പഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന്
v. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വതഽന഻ഷ്ഠതയഽീട സവ഻ുശഷതയഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
vi. ഇന്
ഷവൽ തഽക
vii. മഽമ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്തഽും ന഻ലവ഻ലഽള വതഽമഺയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
viii. മഽന്നഷ്ടഺനഽഭവും
ix. ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ഡ഻േുറഷൽ
e) റ഻കഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻ ഇന്
ഷവറൽക്ക് ൂകമഺറ഻യ഻ട്ടുണ്ീടന്് ഉറപ്പഺുക്കണ്ട മദ്ധയസ്ഥൽ എന് ന഻ലയ഻ൽ
നജന്
റ഻ന്
ീറ ഉത്തരവഺദ഻ത്തവമഺണ്.
f) ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ,
നത്
വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷയഺണ്
സവ഼കര഻ുക്കണ്ടീതന്് ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്.
g) ഒരഽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ,
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്
കഽും, അയഺളത് വഺയ഻ചാണ്
ന്ദ്പതഺവന നല്
കണും.

ീന്ദ്പഺീപക്ടസ് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന്

h) ഒരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും.
i)

ന്ദ്പ഼മ഻യും പണമഺുയഺ, നീതക഻ലഽും അുംഗ഼കിത ബഺക഻ന്
ീറ ീചുക്കഺ, ഡ഻മഺന്
റ്
ന്ദ്ഡഺറ് ഓുറ്റഺ, ുപഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഓര്
ഡുറഺ, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡഽകുളഺ,
ഇന്
റര്
ീനറ്റ് വഴ഻ുയഺ, ഇ-ന്ദ്ടഺന്
ഫുറഺ,
ഡയറക്ട് ീന്ദ്കഡ഻ുറ്റഺ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
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അുതഺറ഻റ്റ഻ അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്
അടയ്ക്ക്കഺും.

നീതഺരഽ

പണും

അടയ്ക്ക്കഽന്

j) ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻ലവ഻ലഽണ്ീടന്഻ത്
ീതള഻വ്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
k) ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻

ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ

ീതള഻വ഻നഺയഽള വ

l) ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ സഺധഽതയ്ക്ക്കഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
വയവസ്ഥീയയഺണ് വഺറന്
റ഻ എന്് പറയഽന്ത്.

ര഼ത഻ുയഺ

ആവശയമഺയ഻
ഔുദയഺഗ഻ക
എഴഽത഻

ഉപുയഺഗ഻ചാണ്
വരഽന്഻ടത്ത്

ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ്

ുചര്
ത്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഒരഽ

m) ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ൽ
എീന്ത്ക഻ലഽും
ചട്ടത്ത഻ുലഺ
വയവസ്ഥയ഻ുലഺ
മഺറ്റങ്ങൽ
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അത് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ ുഭദഗത഻വരഽത്ത഻യഺണ്
ീചയാറുന്ത് ഇത഻ീനയഺണ് എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ് എന്് പറയഽന്ത്.
n) ന഻ര്
മ്മഺണ ചട്ടത്ത഻ന്
ീറ നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ലക്ഷയ്ും കക്ഷ഻കളുീട ഉുദശയും നടപ്പ഻ൽ
വരഽത്തഽകയഽും ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ തീന് കണ്ീടത്തഽകയഽും ീചയാറുക എന്തഺണ്.
o) ന്ദ്ക഻മ഻നലഽകൽ ന഻യമപരമലലഺത്ത പണും ന്ദ്പവിത്ത഻കള഻ലാീട ുനടഽന് പണും ന഻യമപരമഺയ഻
ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺകഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കഽക എന്ത്,
കള വപ്പണവഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ
തടയഽന്ത഻ന്
ഇന്ത്യ
ഉള്
പ്പീട
ുലഺകീമമ്പഺടഽമഽള വ രഺജയങ്ങള഻ൽ സര്
ക്കഺൽ തലത്ത഻ൽ പര഻ന്ദ്ശമും നടക്കഽന്ഽണ്ട്
p) ീകൂവസ഻ നടപട഻ ന്ദ്കമത്ത഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽും
സവ഼കര഻ചാണ്
ബ഻സ഻നസിന്
ീകഺണ്ടഽവരഽന്
സമയത്ത്
തീന്
സമര്
പ്പ഻ചാണീതന്്
ഉറപ്പഺുക്കണ്ടത് നജന്
റഽമഺരഽീട ചഽമതലയഺണ്.
ത്പധഺന പദങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ുപഺള഻സ഻ ുഫഺും
ന്ദ്പ഼മ഻യും മഽന്
കാറഺയ഻ അടയ്ക്ക്കഽക
ഇന്
ഷവറന്
സ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ്
വഺറന്
റ഻
വയവസ്ഥ (കണ്ട഼ഷൽ)
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ്
കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കൽ
ന഻ങ്ങളുീട ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന അറ഻യഽക
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പഺഠം 19
ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉ

പ്ങ്ങൾ

ുമഽഖം
ഇന്ത്യയ഻ീല വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് വ഻വ഻ധ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻
നമഽക്ക്
ഈ
പഺഠത്ത഻ലാീട
മനസിന഻ലഺക്കഺും. ീമഡ഻ീേയ഻ും എന് ഒരഽ ഉത്പന്ത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ആയ഻രക്കണക്ക഻ന്
വ഻വ഻ധ ഉത്പന്ങ്ങൽ വീര, ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ പര഻രക്ഷ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കഽും. വയക്ത഻കള്
ക്കഽും കഽടഽുംബത്ത഻നഽും ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽും
അനഽുയഺജയമഺയ പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഽള വ വ഻വ഻ധ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് ഈ പഺഠത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ഉള്ളടെം
A. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങൽ
B. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ന഻ലവഺരത്ത഻നഽള വ ഐആര്
ഡ഻എയഽീട മഺര്
ഗുരഖകൽ
C. ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസ നഷ്ടപര഻ഹഺര ഉത്പന്ും
D. ുടഺപ്പ്-അപ് പര഻രക്ഷ അഥവഺ ഉയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽകൽ
E. സ഼ന഻യര്സ഻റ്റ഻സൽ ുപഺള഻സ഻
F. ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷകൽ - ുഹഺപ഻റ്റൽ കയഺഷ്. ഗഽരഽതര ുരഺഗും
G. ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻രക്ഷ ഉത്പന്ും
H. ുകഺുംുബഺ ഉത്പന്ങ്ങൽ
I. പഺുക്കജ് ുപഺള഻സ഻കൽ
J. ദഺര഻ന്ദ്ദയ വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സഽും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സഽും
K. രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ സവഺതയ ബ഼മഺ ുയഺജന
L. ന്ദ്പധഺന്
മന്ദ്ന്ത്഻ സഽരക്ഷ ബ഼മഺ ുയഺജന
M. ന്ദ്പധഺന്
മന്ദ്ന്ത്഻ ജൽ ധൽ ുയഺജന
N. അപകട-ൂവകലയ പര഻രക്ഷ
O. ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
P. ന്ദ്ഗാപ്പ് ീഹല്
ത്ത് കവൽ
Q. ന്ദ്പുതയക ഉത്പന്ങ്ങൽ
R. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുീട മഽഖയ പദങ്ങൽ

ഈ പഺഠും പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും, ന഻ങ്ങള്
ക്ക് ീചയാറഺൽ കഴ഻ുയണ്ടത്:
a) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങള്വ഻വര഻ക്കഽക
b) ആുരഺഗയ ഇന്ഷ
 വറന്
സ് ന഻ലവഺരത്ത഻നഽള വ ഐആര്
ഡ഻എയഽീട

മഺര്
ഗുരഖകൽ
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
c) ഇന്് ഇന്ത്യന് വ഻പണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ വ഻വ഻ധ ആുരഺഗയ ഉത്പന്ങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ്
ചര്
ചാണ ീചയാറുക
d) വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് വ഻വര഻ക്കഽക
e) ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയാറുക
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f) ആുരഺഗയ

ുപഺള഻സ഻ളുീട
മനസ഻ലഺക്കഽക

മഽഖയ

ചട്ടങ്ങീളയഽും

ഉപഺധ഻കീളയഽും

കഽറ഻ചാണ്

A. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉ

പ്ങ്ങളുീട വ഻ഭഺഗങ്ങൾ

1. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉ

പ്ങ്ങൾ -ുമഽഖം

ഐആര്
ഡ഻എയഽീട ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷനഽകൽ ആുരഺഗയ പര഻രക്ഷീയ
ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ഇങ്ങീനയഺണ്
ന഻ര്
വചനം
“ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന്”
അഥവഺ “ആുരഺഗയ പര഻രക്ഷ” എന്ഺൽ
അഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ആനഽകാലയും അഥവഺ ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻രക്ഷ, ന്ദ്ടഺവൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് , വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ ഉള്
പ്പീട അസഽഖങ്ങള്
ക്കഽള വ
ആനഽകാലയും അഥവഺ ച഻ക഻ത്സ, ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ അഥവഺ ആശഽപന്ദ്ത഻ ആനഽകാലയും
നല്
കഽന്ത഻നഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കരഺറഺണ്.
ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ഉ പ്ങ്ങളുീട ുന്ദ്ശണ഻യ഻ൽീപ്പട്ട ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങളഺണ്
ഇന്ത്യൽ
വ഻പണ഻യ഻ൽ
ലഭയമഺയ
മ഻ക്കതഽും.
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത് മാലും ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
ീചലവഽകള്
ക്കഺണ് ഇത്തരും ഉത്പന്ങ്ങള് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.
മഺന്ദ്തമലല,
ഇത്തരത്ത഻ലഽള വ ീചലവഽകള് വളീര ഉയര്
ന്തഽും വര്
ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് ആുരഺഗയ
പര഻പഺലന ീചലഽകൽ,
ശഺന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
,
വ഻പണ഻യ഻ീലത്തഽന്
ീചലുവറ഻യ സഺുകത഻ക വ഻ദയ,
പഽത഻യ തരത്ത഻ലഽള വ മരഽന്ഽകളുീട അമ഻ത
വ഻ല എന്഻വ സഺധഺരണക്കഺരന് തഺങ്ങഺവഽന്ത഻ലഽും അപ്പുറമഺണ്. വഺതവത്ത഻ൽ
സഺമ്പത്ത഻കമഺയ഻ ീമചാണീപ്പട്ട ന഻ലയ഻ലഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപഺലഽും ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കാടഺീത
ഇത്തരും ഉയര്
ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ തഺങ്ങഺന്
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ആയത഻നഺല്
,
രണ്ട്
ന്ദ്പഺധഺനയുമറ഻യത്:

കഺരണങ്ങളഺലഺണ്

ച഻ക഻ത്യ
സഺമ്പത്ത഻ക സഹഺയം ലഭ഻െഽം.

 അസഽഖമഽണ്ടഺയഺല്

ആുരഺഗയ

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്

ീസൌകര ങ്ങൾ
െഺയ഻

 ുളുകളുീട സമ്പഺദ ം സംരക്ഷ഻െഽ്ത഻ന് സഹഺയ഻െഽം

അീലലക഻ല്അസഽഖും വരഽുമ്പഺള്അത് ത഼ര്
ന്് ുപഺകഽും.
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവ഻ന്
പര഻രക്ഷയഽള വ
ആദയീത്ത
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്മഺണ് – ീമഡ഻ീേയ഻ും- 1986-ല് 4
ീപഺതഽുമഖലഇന്
ഷവററഽമഺരഺണ് ഇത് ആവ഻ഷ്കര഻ചാണത്. ഈ കമ്പന഻കൽ ുവീറയഽും പല
പര഻രക്ഷകള് ആവ഻ഷ്കര഻ചാണ഻രഽന്ഽ അതഺയത്
റ഻ട്ടയര്
ീമന്റ഻ന് ുശഷമഽള വ
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺയ഻ ീചറഽന്ദ്പഺയത്ത഻ീല പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഭവ഻ഷയ
ആുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻, യഺന്ദ്ത ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ഓവര്
സ഼സ്
ീമഡ഻ീേയ഻ും ുപഺള഻സ഻, പഺവീപ്പട്ടവര്
ക്കഺയ഻ ജന ആുരഺഗയ ബ഼മഺ ുപഺള഻സ഻.
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പ഻ന്഼ട് ഇന്
ഷവന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക് സവകഺരയ കമ്പന഻കള് കടന്ഽവന്ഽ, അങ്ങീന
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉള്
പ്പീടയഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക് ധഺരഺളും
കമ്പന഻കൽ കടന്ഽ വന്ഽ.
അങ്ങീനയഽള വ കടന്് വരവ഻ലാീട ബ഻സ഻നസിന്
വയഺപ഻ക്കഽകയഽും ഇത്തരും പര഻രക്ഷകള്
ക്ക് ഒരഽപഺട് മഺറ്റും വരഽകയഽും പഽത഻യ ച഻ല
പര഻രക്ഷകള്കാട഻ ആരുംഭ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ.
ഇന്്, ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല വളീരുയീറ വളരഽന്ഽ, മ഻ക്ക ജനറല്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
, സ്റ്റഺന്
ുഡ
ുലഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറൽ, ൂലഫ് ഇന്
ഷവറൽ
എന്഻വൽ നാറഽകണക്ക഻ന് ഉത്പന്ങ്ങളഺണ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺന
ഘടന
അതഺയത്
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്
ീചലവഽകള്
ീക്കത഻ീരയഽള വ പര഻രക്ഷ ഇുപ്പഺഴഽും വളീരുയീറ ജനന്ദ്പ഼ത഻യഽള വ
ഇന്
ഷവറന്
സഺണ്.
2013-ീല ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ്
(ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്) ീറഗഽുലഷന്
സ് ന്ദ്പകഺരും

ീഡലവപ്ീമന്
റ്

അുതഺറ഻റ്റ഻

ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
ക്ക് ദ഼ര്
ഘകഺല ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺും പുക്ഷ കഽറഞ്ഞത് ഓുരഺ 3 വര്
ഷുത്തക്ക്
അത്തരും ഉത്പന്ങ്ങളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് വര്
ദ്ധന പഺട഻ലല, അത഻നഽുശഷും
ന്ദ്പ഼മ഻യും പഽനരവുലഺകനും ീചയ്ക്ത് പര഻ഷ്കര഻ക്കഺും.

1. ൂലഫ്

2. ുനഺണ്
-ൂലഫ്

ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്കഽും
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്കഽും കഽറഞ്ഞത് 1 വര്
ഷീത്തയഽും പരമഺവധ഻ 3 വര്
ഷീത്തയഽും
കഺലഺവധ഻ുയഺട് കാട഻ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങൽ വഺദ്ധരദനും
ീചയാറഺും വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ കഺലഺവധ഻യ഻ലഽടന഼ളും ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് മഺറ്റും
വരഽത്തഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.

2. ുുരഺഗ

ുപഺള഻സ഻കളുീട സവ഻ുശഷതകൾ

ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
അട഻സ്ഥഺനപരമഺയ഻
ുരഺഗങ്ങളുമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
പര഻രക്ഷയഺണ് ആയത഻നഺൽ
ുരഺഗങ്ങൽ മാലമഽണ്ടഺകഽന് ീചലവഽകളുമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട പര഻രക്ഷ കാട഻യഺണ്.
ച഻ലുപ്പഺള്
, ഒരഽ വയക്ത഻യഽക്കഽണ്ടഺകഽന്
ുരഺഗും ദ഼ര്
ഘകഺലും ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന്ുതഺ, ച഻രസ്ഥഺയ഻ുയഺ, ഗഽരഽതുരഺ ആകഺും.
അപകടമാലമഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
പര഻ക്കഽകൽ
അഥവഺ
ൂവകലയീത്ത
തഽടര്
ന്്
ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ച഻ക഻ത്സീചലവഽകളുമഺകഺും.
ഓുരഺ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽമഽള വ ഉപുഭഺക്തഺക്കീള പര഻ഗണ഻ചാണ് ുവണും ഉത്പന്ങ്ങൽ
രാപകല്
പന ീചുയാറണ്ടത്. തങ്ങളുീട എലലഺ ആവശയങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ ഒരഽ സമന്ദ്ഗമഺയ
പര഻രക്ഷയഺണ് ഉപുഭഺക്തഺക്കൽ ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത്. അുത സമയത്ത് തീന്
വളീരുയീറ സവ഼കഺരയതയഽും കാടഽതല് എണും ീചലവഺകഽന്ത഻നഽും ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങൽ
മ഻തമഺയ
ന഻രക്ക഻ൽ
ലഭയമഺയ഻ര഻ക്കണും,
അവ
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ലള഻തമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കണും, മഺന്ദ്തമലല ീസയ഻ല്
സ്
ട഼മ഻ന് അത് മഺര്
ക്കറ്റ് ീചയാറഺനഽും സഺധ഻ക്കണും.
3. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉ

പ്ങ്ങളുീട

ഉത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ രാപകല്
പന എങ്ങീനയഺയ഻രഽന്ഺലഽും,
ഉത്പന്ങ്ങീള 3 വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ തരും ത഻ര഻ക്കഺും:
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വ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ആുരഺഗയ

ഇന്
ഷവറന്
സ്

a) നഷ്ടപര഻ഹഺര പര഻രക്ഷകൾ

ഈ ഉത്പന്മഺണ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻യ഻ീല മഽഖയമഺയ ഉത്പന്ും
ഇത് ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ മാലമഽണ്ടഺകഽന് യഥഺര്
ത്ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ
നല്
കഽും.
b) ന഻ശ്ച഻ത ുനഽകാല

പര഻രക്ഷകൾ

ഇത഻ീന ുഹഺപ഻റ്റൽ കയഺഷ് എന്ഽും പറയഽും, ഇത്തരും ഉത്പന്ങ്ങൽ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ കഺലഘട്ടത്ത഻ീല ഓുരഺ ദ഻വസവഽും ന഻ശ്ച഻ത തഽക
നല്
കഽും.
ച഻ല ഉത്പന്ങ്ങള഻ൽ ശഺന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്കഽും ന഻ശ്ച഻ത ന഻രക്ക഻ലഽള വ
വ഻ഹ഻തും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
c) ഗഽരഽതരമഺയ അസഽഖത്ത഻നഽള്ള പര഻രക്ഷകൾ

ഹിദയഺഘഺതും, കഺന്
സൽ, പക്ഷഺഘഺതും ുപഺലഽള വ മഽന്
കാൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഗഽരഽതര അസഽഖങ്ങൽ ഉണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
കഽന് ന഻ശ്ച഻ത
ആനഽകാലയ ലഺനഺണ഻ത്.
ുലഺകീമമ്പഺടഽും ആുരഺഗയ-ൂവകലയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഒരഽമ഻ചാണഺണ്, പുക്ഷ ഇന്ത്യയ഻ൽ
വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ട്ടഺണ് വ഻ല്
ക്കഽന്ത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് പഽറത്ത് വചാണുണ്ടഺകഽന് ീചലവഽകള്
ക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽകയ഻ലല.
ഈ
ആവശയത്ത഻നഺയ഻
മീറ്റഺരഽ
ഉത്പന്ും്വര്
സ഼സ്ഡ
ീഹല്
ത്തഇ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
അഥവഺ
ത്ടഺവല്
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ – വഺുങ്ങണ്ടതഺണ്. അടഽത്ത഻ീടയ഻ൽ മഺന്ദ്തമഺണ്, ച഻ല
വയവസ്ഥകളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സവകഺരയ ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട
ച഻ല ഉയര്
ന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങൽ
സഺധഺരണ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷയഽീട
ഭഺഗമഺയ഻
ഓവര്
സ഼സ്
ഇന്
ഷവറന്
സഽും
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
4. ഉപുഭഺക്തി വ഻ഭഺഗങ്ങൾഅനഽസര഻ച്ചുള്ള തരംത഻ര഻െല്

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഉപുഭഺക്തി വ഻ഭഺഗങ്ങീള ലക്ഷയ്ും വചാണഺണ് ഉത്പന്ങ്ങൽ രാപകല്
പന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
ആനഽകാലയഘടന,
വ഻ല,
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്,
വ഻പണ഻
എന്഻വ
ഓുരഺ
വ഻ഭഺഗത്ത഻നഽും
ത഻കചാണുും
വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉപുഭഺക്തിവ഻ഭഺഗങ്ങള്അനഽസര഻ചാണുള വ തരുംത഻ര഻ക്കലഺണ്:
a) വയക്ത഻ഗത പര഻രക്ഷ – ഉപുഭഺക്തഺക്കൽക്കഽും കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ക്കഽമഽള വത്.
b) ന്ദ്ഗാപ്പ് പര഻രക്ഷ – ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ീേയ഻ന്
റഽകള്
ക്ക്

അവരഽീട ജ഼വനക്കഺീരയഽും
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് അവരഽീട അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്.
ുപഺള഻സ഻കൽ - രഺജയീത്ത പഺവീപ്പട്ട ജനവ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്ക്
നല്
കഽന്ത് ആര്
എബ഻ൂവ ുപഺലഽള വ സര്
ക്കഺൽ പദ്ധത഻കൽ.

c) സമാഹ
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പര഻രക്ഷ

B. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷനഽള്ള
ഐുര്
ഡ഻എ മഺര്
ഗന഻ര്
ുത്രശങ്ങൾ

വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് അുനകും വയതയത ഉത്പന്ങ്ങളുും
ഓുരഺ പദങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ വയതയത ന഻ര്
വചനങ്ങളുും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും മാലും
വ഻പണ഻യ഻ൽ ഒരഽപഺട് ആശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ട്.
ഇത് മാലും
ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
ഉത്പന്ങ്ങൽ
തഺരതമയും
ീചയാറുന്ത഻നഽും
ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺര്
ക്ക്
ഓുരഺ കമ്പന഻കളുീട ഉത്പന്ങ്ങള്
ക്കഽള വ ീേയ഻ും
നല്
കഽന്ത഻നഽും ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഉണ്ടഺയ഻. മഺന്ദ്തമലല, ഗഽരഽതര അസഽഖ ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങൽ എന്ത്ഺീണന്് ശര഻യഺയ഻ വയക്തമഺക്ക഻യ഻രഽന്഻ലല. ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ൽ ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ുഡറ്റഺ ഉണ്ടഺക്കഽക എന്തഽും ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺയ഻
മഺറ഻.
ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽും ുസവനദഺതഺക്കളുീടയഽും ട഻പ഻എകളുീടയഽും ആശഽപന്ദ്ത഻കളുീട
ആശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഽും
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് ീപഺതഽ ജനങ്ങളുീട
അനയഺയങ്ങൽ
പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ഐആര്
ഡ഻എ,
ുസവനദഺതഺക്കൽ,
ആശഽപന്ദ്ത഻കള്
, ീഫഡുറഷന് ഓഫ് ുചുംബര് ഓഫ് ഇന്
ഡന്ദ്ട഼സ് ആന്
റ്
ുകഺുമഴ്സഽും ഒരഽമ഻ചാണ് ആുരഺഗയ ഇ
ന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻ ന്ദ്പയ്ക്തും നടത്ത഻. പരപര
ധഺരണയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 2013-ൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്
ഗുരഖകൽ ഐആര്
ഡ഻എ പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണു.
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽീട
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷനഽള വ
മഺര്
ഗുരഖയഺണ്
ഇുപ്പഺൽ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
1. സഺധഺരണയഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഇന്
ഷവറന
സ് പദങ്ങളുടും ന഻ര്
വചനങ്ങൽ.
2. ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ന഻ര്
വചനും
3. ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ നഷ്ടപര഻ഹഺര ുപഺള഻സ഻കള഻ീല ീചലവഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും
4.
5.
6.
7.
8.

ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ഘടകങ്ങളുീട ല഻സ്റ്റ്
ീേയ഻ും ുഫഺമഽകളുും മഽന്
കാൽ അനഽമത഻ ുഫഺമഽകളുും
ബ഻ലല഻ുംഗ് ുഫഺര്
മഺറ്റുകൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ല്ന഻ന്ഽള വ ഡ഻ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻
ട഻പ഻എകളുും, ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും റ്ആശഽപന്ദ്ത഻കളുും തമ്മ഻ലഽള വ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്.
പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഺയ഻ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഫയല്ആന്
റ് യാസ് രാപുരഖ.

ആുരഺഗയ ുസവനദഺതഺക്കളുീടയഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയഽീടയഽും ഗഽണന഻ലവഺരും
ീമചാണീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ വൽ നടപട഻യഺയ഻ മഺറ഻, മഺന്ദ്തമലല ആുരഺഗയ
സുംബധപ്വഽും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് സുംബധപ്വഽമഺയ ുഡറ്റ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ഇത് സഹഺയകമഺയ഻.

C. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസന് നഷ്ടപര഻ഹഺര ഉ

പ്ം

നഷ്ടപര഻ഹഺരും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട
സഺധഺരണവഽും ഇന്ത്യയ഻ൽ നറ്റവഽും കാടഽതല് വ഻ല്
ക്കീപ്പടഽന്തഽമഺയ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഺണ്.
എന്
പതഽകള഻ല് പ഻എസ്
യഽ
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ആരുംഭ഻ചാണ ീമഡ഻ീേയ഻ും ുപഺള഻സ഻യഺണ് ആദയീത്ത സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ആുരഺഗയ
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ഉത്പന്ും, വളീരുയീറ കഺലും ഇത് മഺന്ദ്തമഺയ഻രഽന്ഽ വ഻പണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ഻രഽന്
നക ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ും. ഈ ഉത്പന്ും തീന് കഽറചാണ് മഺറ്റങ്ങള്
വരഽത്ത഻ വ഻വ഻ധ ന്ദ്ബഺന്
ഡ് നഺമങ്ങള഻ൽ വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ വ഻പണ഻യ഻ൽ
എത്ത഻ചാണുീവക഻ലഽും രഺജയീത്ത നറ്റവഽും വ഻ല്
ക്കീപ്പടഽന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീമഡ഻ീേയ഻ും തീന്യഺണ്.
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ീനത്തഽടര്
ന്ഽണ്ടഺകഽന്
ീചലവഽകള഻ല് ന഻ന്ഽും
ആളുകീള ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ നഷ്ടപര഻ഹഺര ഉത്പന്ങ്ങൽ സുംരക്ഷ഻ക്കഽും. മ഻ക്ക
ുകസഽകള഻ലഽും, ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ കഽറചാണ്
ദ഻വസങ്ങള് കാട഻ പര഻രക്ഷ നല്
കഽും, പുക്ഷ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻
ബധപ്മ഻ലലഺത്ത ീചലവഽകൽ ഒഴ഻ീക.
അത്തരും പര഻രക്ഷകള് നഷ്ടപര഻ഹഺര അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് നല്
കഽന്ത്, അതഺയത്,
മഽഖയഭഺഗും നല്
കഽും അഥവഺ ീചലവഺയ തഽക മഽഴഽവന് നല്
കഽും അഥവഺ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഺയ പണും മഽഴഽവനഽും നല്
കഽും.
ഇത്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷയ഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ആനഽകാലയങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,
നത് സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ് പണും നല്
ുകണ്ടീതന്്
(ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്
, മഺരക ുരഺഗ ന഻ര്
ണയും അഥവഺ അ്മ഻റ്റഺയ഻ര഻ക്കഽന്
ഓുരഺ ദ഻വസവഽും) ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പത഻പഺദ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺവഽും അലലഺീത
യഥഺര്
ത്ഥത്ത഻ല്ഉണ്ടഺയ ീചലവഽകളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഉദഺഹരണം
രഘഽവ഻ന്
ീറ ീചറ഻യ കഽടഽുംബത്ത഻ൽ അയഺളുും, ഭഺരയയഽും 14 വയസഽള വ
മകനഽമഺണഽള വത്. അയഺള് കഽടഽുംബത്ത഻ീല ഓുരഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും 1 ലക്ഷും
രാപയഽീട പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഒരഽ ീമഡ഻ീേയ഻ും ുപഺള഻സ഻ ഒരഽ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽും
എടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്.
ഓുരഺരഽത്തര്
ക്കഽും
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്മാലമഽള വ
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്ക് 1 ലക്ഷും രാപ വീര
റ഻ക്കവറ഻ ലഭ഻ക്കഽും.
രഘഽവ഻ീന
ഹിദയഺഘഺതും
മാലും
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റ്
ീചയാറുകയഽും
ശഺന്ദ്തന്ദ്ക഻യയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ.
അയഺളുീട ച഻ക഻ത്സ ബ഻ലല്
1.25 ലക്ഷും രാപയഺണ്. ലഺന഻ീല പര഻രക്ഷ ന്ദ്പകഺരും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ 1
ലക്ഷും രാപ നല്
ക഻ ബഺക്ക഻ 25000 രാപ രഘഽവ഻ന്
ീറ ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ീചലവഺയ഻.
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ീമഡ഻ീേയ഻ും ുപഺള഻സ഻യഽീട മഽഖയ
സവ഻ുശഷതകള് വ഻ശദമഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്,
പര഻രക്ഷയ്െഇ
പര഻മ഻ത഻ ഉീണ്ടങ്ക഻ലഽം, അധ഻ക ഒഴ഻വഺെലഽകൾ അഥവഺ
ുനഽകാല ങ്ങൾ അഥവഺ ച഻ല ുഡ഻-്ണഽകൾ
്ുരഺ
ഇന്
ഷവറര്
മഺരഽം
അവരഽീട
ഉ പ്ങ്ങൾ
െഇ
നല്
കഽം.
വ഻ദയഺര്
ത്ഥ഻കള്
ക്കഽള വ ഉപുദശും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഉത്പന്ീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ
നകുദശ
വ഻വരങ്ങൽ
മഺന്ദ്തമഺണ്,
ഉത്പന്ീത്തക്കഽറ഻ചാണ്
കാടഽതല്
വ഻വരങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ഇന്
ഷവററഽീട
ഉത്പന്ും
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.
അയഺൾ ഇതഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ്ുരഺ ീമഡ഻െല് പദങ്ങളും
അറ഻ു഻ര഻െണം.
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1. ഇന്
ുപഷ ന്
റ് ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഽകൾ

ഒരഽ നഷ്ടപര഻ഹഺര ുപഺള഻സ഻ അസഽഖമാലുമഺ അപകടും മാലുമഺ ഉള വ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഺയ മഽഴഽവൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
നല്
കഽും.
എലലഺ ീചലവഽകളുും നല്
ക഻ുയക്ക഻ലല, മ഻ക്ക
പര഻രക്ഷ
ീപഺതഽുവ
ന഻ര്
വച഻ക്കഽന്ത്
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽും:

ഉത്പന്ങ്ങളുും ീചലവഽകളുീട
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്

i.

ആശഽപന്ദ്ത഻ അഥവഺ ുനഴ്സ഻ുംഗ് ുഹഺും നല്
കഽന് മഽറ഻, ുബഺര്
ഡ഻ുംഗ്,
ുനഴ്സ഻ുംഗ് ീചലവഽകള്
. ഇത഻ല് ുനഴ്സ഻ുംഗ് പര഻പഺലനും, ആര്
എുംഒ
ചഺര്
ജഽകൽ, ഐവ഻ ഫ്ലുയ഻ഡഽകള്
⁄ രക്തും സവ഼കര഻ക്കൽ⁄ ഇന്
ജക്ഷൽ,
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടററ഼വ് ീചലവഽകളുും അതഽുപഺീലയഽള വ മറ്റ് ീചലവഽകളുും
ഉള്
ീപ്പടഽും.

ii.

ത഼ന്ദ്വ പര഻ചരണ വ഻ഭഺഗും (ഐസ഻യഽ) ീചലവഽകള്

iii. സര്
ജന്
,

അനുതഷയസ്റ്റ്, ീമഡ഻ക്കല് ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണൽ,
ീപഷയല഻സ്റ്റുകൽ, തഽടങ്ങ഻യവരഽീട ഫ഼സ്.

കണ്
സള്
ട്ടന്
റഽമഺൽ,

രക്തും, ഓ്സ഻ജന്
, ഓപ്പുറഷന് ത഼ുയറ്റൽ ചഺര്
ജഽകൽ,
ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ ഉപകരണങ്ങൽ,

iv. അനുതഷയ,
v.

മരഽന്ഽകള്

vi. ഡയഺല഻സ഻സ്, ക഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻

ഓര്
ുത്തഺപ഼ഡ഻ക് ഇുംലഺന്
റഽകൽ, ഇന്
ന്ദ്ഫഺ കഺര്
ഡ഻യഺക്
വഺല്
വ് മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ, വഺകഽലഺൽ ീസ്റ്റന്
റഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യ ശഺന്ദ്തക഻യ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ കിന്ദ്ത഻മ ഉപകരണങ്ങളുീട വ഻ല

vii. ുപുമക്കൽ,

ലുബഺറട്ടറ഻⁄
ുരഺഗ
ന഻ര്
ണയ
പര഻ുശഺധനകളുും
ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട മറ്റ് ീമഡ഻ക്കല്ീചലവഽകളുും.

viii. ആവശയമഺയ
ix. ഇന്
ഷവൽ

ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻യഽീട
അവയവും
മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള഻ല് ദഺതഺവ഻ന്
ീറ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവഽകൽ
(അവയവത്ത഻ന്
ീറ വ഻ല ഒഴ഻ീക)

ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്
24
മണ഻ക്കാുറഺ
അത഻ൽ
കാടഽതുലഺ
സമയും
അ്മ഻റ്റഺകഽകയഺീണക഻ൽ
മഺന്ദ്തുമ
ഒരഽ
സഺധഺരണ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്
കഽകയഽള വു. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ൂവദയ
ശന്ദ്തത്ത഻ന്
ീറ പഽുരഺഗത഻ുയഺീട, മ഻ക്ക ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്കഽും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുകണ്ട ആവശയമ഻ലല. ഇന്് ുഡീകയര് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺയ഻,
ഇത്
ീപഷയൂലസ് ീചയ്ക്ത ുഡീകയര് ീസന്
ററഽകള഻ുലഺ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ ീചയാറഺന്
സഺധ഻ക്കഽും. ുനന്ദ്ത ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
, ക഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ഡയഺല഻സ഻സ്, തഽടങ്ങ഻യ
ച഻ക഻ത്സകൽ ുഡീകയൽ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യകളഺയ഻ തരുംത഻ര഻ക്കഺും, ഈ ല഻സ്റ്റ് എുപ്പഺഴഽും
വളര്
ന്് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽും. .ഇത഻നഽും ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഔ്ു്പഷയന്
റ് ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ ഇുപ്പഺഴഽും ഇന്ത്യയ഻ൽ വളീര
പര഻മ഻തമഺണ്, അത്തരും വളീരക്കഽറചാണ് ഉത്പന്ങ്ങള് മഺന്ദ്തുമ ഒപ഻ഡ഻ പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ഽള വു.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും
ച഻ല
ലഺനഽകള഻ല് ഔ്ു്പഷയന്
റഺയ഻
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ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽണ്ട്, മഺന്ദ്തമലല ുഡഺക്ടീറ സരര്
ശ഻ക്കഽക,
സ്ഥ഻രമഺയ ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധനകൽ, ദന്ത്ല്
-ഫഺര്
മസ഻ ീചലവഽകൽ തഽടങ്ങ഻യ
ആുരഺഗയ പര഻പഺലവ ീചലവഽകള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
2. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള്ള ീചലവഽകൾ
i. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള്ള ീചലവഽകൾ

ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ ഒന്ഽക഻ൽ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ
അയഺള്
ക്ക്
ീചലവഽകളുണ്ട്.

അട഻യന്ത്രും അഥവഺ ലഺൽ ീചയ്ക്തഽള വ
ഒരഽ
ുരഺഗ഻
ഓപ്പുറഷന്
ലഺന്
ുഹഺപ഻റ്റല഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽമഽമ്പ്

ന഻ര്
വചനം
ഐആര്
ഡ഻എ
ീഹല്
ത്ത്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ
മഺര്
ഗുരഖകൽ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീചലവഽകീള ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്:
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുഹഺപ഻റ്റല഻ൽ
ീമഡ഻ക്കല്ീചലവഽകൽ, അതഺയത്:

അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന്

ീതഺട്ട്

മഽമ്പഽള വ

a) ഇന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുക്കണ്ടത്
ആവശയമഺയ഻രഽന് അുത അവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ീചലവഺകഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ,

b) അത്തരും ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്

ഇന്
ുപഷയന്
റ് ീേയ഻ും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻

സവ഼കര഻ക്കഽും.
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽമഽമ്പഽള വ ീചലവഽകള഻ൽ പര഻ുശഺധനകൽ,
മരഽന്ഽകൽ,
ുഡഺക്ടറഽീട
ഫ഼സ്,
തഽടങ്ങ഻യവയഺണ്
ള്
ീപ്പടഽന്ത്.
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട അത്തരും ീചലവഽകൽക്ക് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ii. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ുശഷവഽമഽള്ള ീചലവഽകൾ

ആശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻നഽുശഷും മ഻ക്ക ുകസഽകള഻ലഽും
ുരഺഗും സഽഖീപ്പടഽന്തഽും
തഽടര്
ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ീചലവഽകൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ന഻ര്
വചനും
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷമഽള വ ീചലവഽകൽ, അതഺയത്:

ന഻ന്ഽും

ഡ഻ചഺര്
ജ്

a) ഇന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുക്കണ്ടത്
ആവശയമഺയ഻രഽന് അുത അവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ീചലവഺകഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ,
b) അത്തരും ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്
ഇന്
ുപഷയന്
റ് ീേയ഻ും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
സവ഼കര഻ക്കഽും.
ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസത്ത഻നഽുശഷമഽള വ
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട
ദ഻സങ്ങള഻ീല
ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകൽ ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വതഺണ്, ആയത഻നഺല് അത് ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ഻
കണക്കഺക്കഽും.
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഡ഻ചഺര്
ജഺയത഻നഽുശഷമഽള വ ീചലവഽകള഻ൽ
മരഽന്ഽകൽ,
ുഡഺക്ടറഽീട ഫ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യവയഺണ് ഉള്
ീപ്പടഽന്ത്. ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻
324

ബധപ്ീപ്പട്ട അത്തരും ീചലവഽകൽക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഓുരഺ ഇന്
ഷവററഽും ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകള്
നല്
കഽന്ത്
വയതയത
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,
അത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഽും, സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന്
മഽമ്പഇ 30 ദ഻വസവഽം ുശഷം 60 ദ഻വസവഽമഺയ഻ര഻െഽം പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത്.
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട ഭഺഗമഺണ്.
a) ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന്

ഈ ആനഽകാലയും ുപഺള഻സ഻യഽടമകൽ സഺധഺരണയഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ൽ
ുപഺലഽും,
ഒരഽ വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഺീത
വ഼ട്ട഻ൽ
തീന്
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽണ്ട്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺുകണ്ട
അവസ്ഥയഽള വ
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഽകയഽും,
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ കഴ഻യഺത്ത
അവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ, ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ ക഻ടക്ക
ീസികരയും ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽക.
ഈ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 3 മഽതല് 5 ദ഻വസങ്ങൽ എന് അധ഻ക വയവസ്ഥ ീപഺതഽുവ
ബഺധകമഺണ്, അതഺയത്, ആദയീത്ത 3 മഽതല് 5 ദ഻വസീത്ത ച഻ക഻ത്സ ീചലവ്
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ തീന് മഽടക്കണും. ച഻ല സ്ഥ഻രുരഺഗങ്ങളഺയ ആതമ,
ന്ദ്പുമഹും, ൂഹപ്പര് ീടന്
ഷൽ അഥവഺ ീപഺതഽുരഺഗങ്ങളഺയ ചഽമ, ജലുദഺഷും,
പന഻, വയറ്റ഻ളക്കും, തഽടങ്ങ഻യവ ഇത഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.
b) ീപഺതഽുവ ഒഴ഻വഺെ഻യ഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ളവ

ുഹഺപ഻റ്റൂലസന് ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ച഻ല ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ. ഇത് ഐആര്
ഡ഻എഐ ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് അന്ചര്
IV –ല് ഇഷയാ ീചയ്ക്ത
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
മഺര്
ഗുരഖകള഻ല് വ഻ശദമഺയ഻
വ഻വര഻ചാണ് ഒഴ഻വഺക്കഺന് ആവശയീപ്പട്ടവയഺണ്.
വ഻ദയഺര്
ത്ഥ഻കള് ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട ീവബ്ൂസറ്റ് സരര്
ശ഻ചാണ്
ലഭയമഺയ
മഺര്
ഗുരഖകള് വഺയ഻ചാണു മനസിന഻ലഺക്കഽക.
ഫയല് ആന്
റ്
യാസ്
വയവസ്ഥ
ന്ദ്പകഺരും
നതക഻ലഽും
ഒഴ഻ക്കഺല്
ഇലലഺതഺക്കഽകുയഺ
നീതക഻ലഽും
അധ഻ക
ഒഴ഻വഺക്കല്
ുചര്
ക്കഽകുയഺ
ീചയാറുകയഺണക഻ല്
,
ഇത്
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ
ഷ഼റ്റ഻ലഽും
ുപഺള഻സ഻യഽും
ന്ദ്പുതയകും വയക്തമഺക്കഽക.
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് നഷ്ടപര഻ഹഺര
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുള വവ ച഻ലത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

സഺധഺരണയഺയ഻

1. ന഻ലവ഻ലഽള വ ആസഽഖങ്ങൽ

വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സഽകള഻ൽ എുപ്പഺഴഽും ഒഴ഻വഺക്കഽന് ഒന്ഺണ഻ത്.
ഓുരഺ
ഇന്
ഷവര് ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽും
തങ്ങളുീട
മഽമ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്
അസഽഖങ്ങളുീട അഥവഺ പര഻ക്കഽകളുീട വ഻വരങ്ങള് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
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ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത് ീവള഻ീപ്പടഽത്തണീമന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ
സുംഗത഻യഺണ്.
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറീറ ഇത് സഹഺയ഻ക്കഽും.
ന഻ര്
വചനം
ഐആര്
ഡ഻എ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ
മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശന്ദ്പകഺരും
ന഻ലവ഻ലഽള വ
അസഽഖങ്ങീള ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്
“ഇന്
ഷവറൽ ആദയീത്ത ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ 48 മഺസങ്ങള്
ക്കഽള വ഻ൽ
നീതഺരഽ
അവസ്ഥ,
ുരഺഗും
അഥവഺ
പര഻ക്ക്,
അഥവഺ
ബധപ്ീപ്പട്ട
അവസ്ഥയഽീട(കളുീട)
ലക്ഷണും
ന഻ങ്ങള്
ക്ക്
ഉണ്ടഺയ഻രഽീന്ക഻ൽ,
അഥവഺ
ന഻ര്
ണയ഻ീചാണക഻ൽ അഥവഺ ൂവദയ സഹഺയും ുകടഽകുയഺ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽകുയഺ
ീചയാറുക ”
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവയഺണ്:ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് നീതഺരഽ ന഻ലവ഻ലഽള വ
അവസ്ഥയഽും(കളുും), കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത അത്തരും ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 48 മഺസീത്ത തഽടര്
ചാണയഺയ പര഻രക്ഷ കടന്ഽ ുപഺകഽക.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

അപകടും
മാലും
ആവശയും
വരഽന്ത്
ഒഴ഻ീകയഽീള വ
ുകഺീമറ്റ഻ക്
ച഻ക഻ത്സകള്
, ലഺസ്റ്റ഻ക് സര്
ജറ഻കൽ
കണടകൽ, ന്ദ്ശവണസഹഺയ഻ തഽടങ്ങ഻യവയഽീട വ഻ല
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുകണ്ട ആവശയമ഻ലലഺത്ത ദന്ത്ൽ ച഻ക഻ത്സ.
ുഹഺര്
ുമഺൽ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
വ഼ട്ട഻ല്സരര്
ശ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ ചഺര്
ജഽകൽ
വധപ്യത⁄ ഗര്
ഭസുംബധപ്മഺയ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
അമ഻തവണത്ത഻നഽള വ ച഻ക഻ത്സ
മഺനസ഻ക ുരഺഗങ്ങളുും ൂവകലയങ്ങളുും
കഺഴ്ച ന്ദ്പം  നും ശര഻യഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ
ൂലുംഗ഼ക ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ച഻ക഻ത്സ
ദഺതഺവ഻ീന പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ചഺര്
ജഽകൽ
അ്മ഻ഷൽ⁄ രജ഻ുന്ദ്ടഷന്ചഺര്
ജഽകൽ
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക്⁄ ുരഺഗന഻ര്
ണയത്ത഻നഺയ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകൽ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ അ്മ഻റ്റഺയ ുരഺഗവഽമഺയ഻ ബധപ്മ഻ലലഺത്ത പര഻ുശഺധന⁄
ച഻ക഻ത്സ
റ഻ുന്ദ്ടഺ ൂവറസ് അഥവഺ എചാണ്ഐവ഻⁄ എയ്ക്്സ് ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ുനര഻ുട്ടഺ
അലലഺീതുയഺ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ ീചലവഽകളുും.
മാലുകഺശും മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കൽ⁄ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽും സുംഭരണവഽും
യഽദ്ധവഽും ആണവവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ദഽരന്ത്ും.
രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ ചഺര്
ജഽകൽ, അ്മ഻ഷൽ ഫ഼സ്, ീടല഻ുഫഺൽ, ീടല഻ഫ഻ഷന്
ചഺര്
ജഽകൽ, ുടഺയ്
ലറ്ററ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യ ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ ചഺര്
ജഽകൽ.
ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഒട്ടുമ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും ുപഺള഻സ഻
അരുംഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും 30 ദ഻വസീത്ത ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡ് ഉണ്ട്. അപകടും
മാലും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് ഇത് ബഺധകമലല.
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ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഒരഽ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ മ഼ര എടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്. ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് 30 ദ഻വസീത്ത
ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡ് ഉണ്ട്.
ന഻ര്
ഭഺഗയവശഺൽ ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത് 20 ദ഻വസത്ത഻നഽുശഷും മ഼രയ്ക്ക്ക് മുലറ഻യ
പ഻ട഻ീപ്പട്ടു 5 ദ഻വസും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്തഽ. അവള്
ക്ക് ഒരഽ വൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലല് അടയ്ക്ുക്കണ്ട഻ വന്ഽ.
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ുയഺട് അവൽ റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് ആവശയീപ്പട്ടുപ്പഺൽ ുപഺള഻സ഻
എടഽത്ത഻ട്ട് 30 ദ഻വസീത്ത ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡ് പാര്
ത്ത഻യഺയ഻ലല എന് കഺരണും
പറഞ്ഞ് അവൽ ീേയ഻ും തള വ഻.
i. ീവയ഻റ്റ഻ംഗ്

പ഻ര഼യ്: ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക്, ത഻മ഻രും
ുപഺലഽള വ ന്ദ്പുതയകതരും അസഽഖങ്ങള്
ക്ക്, ഗര്
ഭപഺന്ദ്തും ന഼ക്കും ീചയാറൽ
ുപഺലഽള വ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻ ന്ദ്കമങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലയളവ്
അതഺയത്
ഒരഽ
വര്
ഷും
മഽതൽ
നഺല്
വര്
ഷും
വീര
കഺത്ത഻ര഻ുക്കണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്.
പുക്ഷ,
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളു
കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഘട്ടവഽും വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറര്
മഺരഽീട അടഽത്ത് വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

c) ലഭ മഺയ

കവുറമെ

്പ്ഷ

നഽകൾ

i. വ ക്ത഻ഗത പര഻രക്ഷ

ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക്
അവന് സവന്ത്മഺുയഺ ആന്ദ്ശ഻തരഺയ കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ുക്കഺ
വയക്ത഻ഗത ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും. ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
വയക്ത഻കള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് പര഻ധ഻കള് ഒന്ഽും തീന് കല്
പ഻ചാണ഻ട്ട഻ലല.
ഒറ്റ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് തീന് ആന്ദ്ശ഻തരഺയ വയക്ത഻കള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ എടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും, ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ന്ദ്പുതയകും ഇന്
ഷവൽ
തഽക നല്
കണും.
അത്തരും പര഻രക്ഷകള഻ൽ,
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻
സമയത്ത് ഓുരഺ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും തന്
ീറ പരമഺവധ഻ അഷവൽ തഽക വീര ീേയ഻ും
ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും. ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും വയസിന഻ന്
ീറയഽും
ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽീടയഽും
മറ്റ്
ച഻ല
ുററ്റ഻ുംഗ്
ഘടകങ്ങളുീടയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്കണ്ടത്.
ii. ൈഺമ഻ല഻ ുലഺട്ട്യൂട്ട്ര്

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ മീറ്റഺരഽ പത഻പ്പഺണ് ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കൽ.
ഇവ഻ീട, ഇന്
ഷവൽ തഽക കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും കാട഻യഺണ്.
ഇവ഻ീട
ഭര്
ത്തഺവ്⁄ഭഺരയ,
ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
കഽട്ട഻കൽ,
ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
മഺതഺപ഻തഺക്കള്
ക്കഽും തഽടങ്ങ഻യ കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺവര്
ക്കഽും ഒറ്റ ഇന്
ഷവൽ തഽക
ീകഺണ്ട് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
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ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 5 ലക്ഷും രാപ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ഒരഽ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ
ുപഺള഻സ഻യഺണ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ീതക഻ൽ,
ീവുേീറ
ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽള വ
ുപഺള഻സ഻ീയക്കഺൽ ഈ ുപഺള഻സ഻യഽീട ആീക ന്ദ്പ഼മ഻യും കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും. ുഫ്ലഺട്ടൽ
ലഺന഻ൽ, കഽടഽുംബത്ത഻ീല നീതക഻ലഽും ഒരഺള്
ക്ക് ഉയര്
ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവ്
ആവശയമഺയ഻ വന്ഺൽ അത് 5 ലക്ഷും രാപയഽീടത് വീര പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
രണ്ട്
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
പര഻രക്ഷകളുും
ഒഴഽവഺക്കലഽകളുും
ഒന്്
തീന്യഺണ്.
തഺങ്ങഺവഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്ക഻ല് ഉയര്
ന് തലത്ത഻ലൽ
കഽടഽുംബത്ത഻ീല മഽഴഽവൽ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും
ഒറ്റ ഇന്
ഷവൽ തഽക പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻നഺൽ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കൽ വ഻പണ഻യ഻ൽ ജനന്ദ്പ഼ത഻ ആര്
ജ഻ചാണ്
വരഽന്ഽണ്ട്.
d) ത്പുത ക സവ഻ുശഷതകൾ

പഴയ ീമഡ഻ീേയ഻ും വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻രഽന് അട഻സ്ഥഺന നഷ്ടപര഻ഹഺര
പര഻രക്ഷയ഻ൽ പഽത഻യ ച഻ല സവ഻ുശഷതകൽ കാട഻ ുചര്
ക്കഽകയഽും ന഻ലവ഻ലഽള വ
പര഻രക്ഷകള്
ക്ക് ഒരഽപഺട് മഺറ്റങ്ങൽ വരഽത്തഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
i. ഉപപര഻ധ഻കളും ുരഺഗ അധ഻ഷ്ഠ഻ത ക ഺപ്പ഻ംഗഽം

ച഻ല ഉത്പന്ങ്ങള഻ൽ ുരഺഗ അധ഻ഷ്ഠ഻ത കയഺപ്പ഻ുംഗ് ഉണ്ട് ഉദഺ., ത഻മ഻രും.
ചഽരഽക്കും ച഻ലത഻ന് മഽറ഻ വഺടയ്ക്ക്കഽും ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഉപപര഻ധ഻കൽ ഉണ്ടഺകഽും ഉദഺ, ഒരഽ ദ഻വസീത്ത മഽറ഻ വഺടക ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
1% ഉും ഐസ഻യഽ ചഺര്
ജ് ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 2 ശമമഺനവഽമഺയ഻
പര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ടഺവഽും. ഐസ഻യഽ ചഺര്
ജഽകൽ, ഒ.ട഻. ചഺര്
ജഽകൽ,
സര്
ജന്
ീറ ഫ഼സ് എന്഻വ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത മഽറ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും,
മറ്റ് ീഹഡ്ഡുകളുീട ക഼ഴ഻ല് വരഽന്
ീചലവഽകീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽറ഻
വഺടക കയഺപ്പ഻ുംഗ് സഹഺയ഻ക്കഽും അങ്ങീന ആീക ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവഽകീളയഽും.
ii. ുകഺ-ുപയ്ീമന്
റ്

(ീപഺതഽുവ

ുകഺ-ുപ

എ്റ഻യീപ്പടഽം)
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് അസഽഖുമഺ അപകടുമഺ മാലും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ീന തഽടര്
ന്് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സവയും വഹ഻ുക്കണ്ട഻
വരഽന് ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനും തഽകയഺണ഻ത്.
ുകഺുപയ്ക്ീമന്
റ് ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ കഽറവ് വരഽത്തഽകയ഻ലല.
തന്
ീറ ഓപ്ഷൽ വളീര സാക്ഷ്മതുയഺീടയഺണ് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
ത഻രീഞ്ഞടഽത്തീതന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ഻ത്
അങ്ങീന
അയഺളുീട
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള഻ൽ കഽറവ് വരഽും.

വയക്ത഻
ആീക

iii. ഡ഻ഡകടബ഻ൾ
സ്ഡ

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ീചലവ് പക് ീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ
ആവശയകതയഺണ് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ്, ഇതനഽസര഻ചാണ് ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻കളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട തഽക നല്
കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ബഺദ്ധയതയ഻ലല മഺന്ദ്തമലല
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ുഹഺപ഻റ്റൽ കയഺഷ് ുപഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക്⁄
മണ഻ക്കാറഽകള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറൽ നീതഺരഽ ആനഽകാലയവഽും നല്
കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ്
ബഺധകമഺണ്. ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ് ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ കഽറവ് വരഽത്തഽകയ഻ലല.
ഇന്
ഷവററഽമഺൽ
വഺര്
ഷ഻കമഺയഺുണഺ, ഓുരഺ ജ഼വനഽമഺുണഺ അതഺ ഓുരഺ
സഺഹചരയത്ത഻നഺണ് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ് അനഽവദ഻ക്കഽന്ീതന്് ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
iv. പഽത഻യ ഒഴ഻വഺെലഽകൾ
 ജന഻തക ൂവകലയങ്ങളുും സ്റ്റും ീസൽ ഇുംലഺന്
ുറഷൽ⁄ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻ക

സ഻എപ഻ഡ഻,
ഇന്
റഫയാഷന്
പമ്പ്
തഽടങ്ങ഻യ
ുരഺഗന഻ര്
ണയത്ത഻ന് അഥവഺ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ബഺഹയ
അഥവഺ ഡയാറബ഻ൽ ീമഡ഻ക്കൽ ⁄ ുനഺണ്
-ീമഡ഻ക്കൽ ഉപകരണങ്ങൽ,
വഺക്കൽ, ന്ദ്കചാണസ്, ീബല്
റ്റുകൽ, ുകഺളറഽകൽ, കയഺപ്പുകൽ, പ഻ന്
റഽകൽ,
സ്ല഻ുംഗ്, ുന്ദ്ബയ്ക്സസ്, ുസ്റ്റഺക്ക഻ുംഗ് തഽടങ്ങ഻യ ആുംബഽുലറ്ററ഻ ഉപകരണങ്ങൽ,
ഡയബറ്റ഻ക് ഫാട്ട്
ീവയൽ, ഗ്ലൂുക്കഺമ഼റ്റൽ, ീതര്
ുമ്മഺമ഼റ്റൽ, അതഽുപഺലഽള വ
മറ്റ് സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽും
വ഼ട്ട഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും
ീമഡ഻ക്കൽ ഉപകരണങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യവ.

 സ഻പ഻എപ഻,

 ആശഽപന്ദ്ത഻ ചഽമത്തഽന് നീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽമഽള വ സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജഽകൽ,

സര്
ചഺര്
ജഽകൽ, അ്മ഻ഷന്ഫ഼സ്⁄ രജ഻ുസ്റ്റഷൽ ഫ഼സ് തഽടങ്ങ഻യവ.
 ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്

മഽമ്പഽും
ുശഷവഽും
ുഡഺക്ടൽ
വ഼ട്ട഻ൽ
സരര്
ശ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ചഺര്
ജഽകൽ, അറ്റന്
ഡന്
റ് ⁄ ുനഴ്സ഻ുംഗ് ചഺര്
ജഽകൽ

v. ുമഖല അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള്ള ത്പ഼മ഻യം

ീപഺതഽുവ ഒരഺളുീട ന്ദ്പഺയവഽും ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീടയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.
ഉയര്
ന് ീേയ഻ും
ീചലവഽകൽ അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ച഻ല ുമഖലകള഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് വയതയഺസമഽണ്ട്,
ഉദഺ.
ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട ച഻ല ഉത്പന്ങ്ങള്
ക്ക് ഡല്
ഹ഻, മഽുംൂബ,
എന്഼ ുമഖലകള഻ൽ ഉയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്.
vi. ന഻ലവ഻ലഽള്ള അസഽഖങ്ങൾ
െഽള്ള പര഻രക്ഷ

ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആവശയത്ത഻നഺയ഻, മഽമ്പ്
ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന് ുരഺഗങ്ങൽക്ക് 4
വര്
ഷീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻ ന്ദ്പുതയകും പരഺമര്ശ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ.
ച഻ല ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
അവരഽീട ച഻ല ഉയര്
ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ
ഉത്പന്ങ്ങളുീട കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻ 2-3 വര്
ഷങ്ങളഺയ഻ കഽറചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
vii. പഽതഽെല്

ച഻ല
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ആജ഼വനഺന്ത്ും
പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
പദ്ധത഻
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഇുപ്പഺൽ, എലലഺ ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും ഐആര്
ഡ഻എഐ
ഇത് ന഻ര്
ബധപ്മഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
viii. ുഡ ീകയര്നടപട഻ത്കമങ്ങൾ
െഽള്ള പര഻രക്ഷ

ീമഡ഻ക്കൽ രുംഗീത്ത പഽുരഺഗമനും
ുഡ ീകയൽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ
അുനകും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ കാട്ട഻ുചാണര്
ത്തഽ. മഽന്
പ് ആീക നഴ് കഺരയങ്ങൽ മഺന്ദ്തുമ ുഡ
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ീകയറ഻ൽ പരഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്ഽള വു – ത഻മ഻രും, ഡ഻ ആന്
റ് സ഻,
ഡയഺല഻സ഻സ്, ക഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻, ല഻ുതഺന്ദ്ട഻പ്സ഻,
ുടഺണ്
സ഻ലുക്ടഺമ഻. ഇുപ്പഺൽ, വളര്
ന്് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന് ഈ ല഻സ്റ്റ഻ൽ നകുദശും
150 എണത്ത഻ലധ഻മഽണ്ട്.
ix. ത്പ഼-ുപഺള഻സ഻ ീചെപ്പഇ ീചലവ്.

ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനയഽീട ീചലവ് മഽന്
പ്
ഉപുഭഺക്തഺവ് ആകഺൽ
ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഺണ് ീചലവഺക്ക഻യ഻രഽന്ത്. ഇുപ്പഺൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ന്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽുമ്പഺൽ ഇന്
ഷവറൽ ീചലവഺയ തഽക ത഻ര഻ീക നല്
കഽും,
50% മഽതല് 100% തഽക വീര ത഻ര഻ീക ലഭ഻ക്കഽും.
ീഹല്
ത്ത് ീചക്കപ്പ്
ീചലവഽകളുീട കഽറഞ്ഞത് 50% എക഻ലഽും ഇന്
ഷവറൽ വഹ഻ക്കണീമന്ത്
ഐആര്
ഡ഻എഐ ന഻ര്
ബധപ്മഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
x. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല്

വഺസത്ത഻ന്
പര഻രക്ഷ കഺലഺവധ഻

മഽന്
പഽം

ുശഷവഽമഽള്ള

ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺൽ അവരഽീട ഉയര്
ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ ഉത്പന്ങ്ങള്
ക്ക്
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ പര഻രക്ഷ 60 ദ഻വസവഽും 90
ദ഻വസവഽമഺയ഻ ന഼ട്ട഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺൽ ീേയ഻ും തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത
തഽകയഽീട കണക്കഺക്ക഻ ഇത്തരും ീചലവഽകീള പര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
xi. ു്-്ണ്പര഻രക്ഷകൾ

ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺൽ
ആഡ്-ഓൽ എന്് വ഻ള഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ പഽത഻യ അധ഻ക
പര഻രക്ഷയഽും ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. അവയ഻ല്ച഻ലതഺണ്:
 ത്പസവ

പര഻രക്ഷ:
മഽന്
പ് റ഼ുട്ടയ഻ൽ ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ന്ദ്പവസത്ത഻ന്
പര഻രക്ഷ നല്
ക഻യ഻രഽന്഻ലല, പുക്ഷ ഇുപ്പഺൽ വയതയത കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഺവധ഻കുളഺീട മ഻ക്ക ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും ഇത് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.

 ഗഽരഽതര

ുരഺഗ പര഻രക്ഷ:
ജ഼വന് ഭ഼ഷണ഻യഽള വതഽും ഉയര്
ന്
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളുും ആവശയമഺയ ച഻ല അസഽഖങ്ങള്
ക്ക് ഉയര്
ന്
ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ
ഉത്പന്ങ്ങള഻ൽ
പര഻രക്ഷ
ുനടഽന്ത഻നഽള വ
ഓപ്ഷൽ
ലഭയമഺണ്.

 ഇന്
ഷവര്

തഽകയഽീട
റ഼യ഻ന്
ുസറ്റഇീമന്
റ്:
ീേയ഻ും
നല്
ക഻യത഻നഽുശഷും അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
ക഻ ഇന്
ഷവൽ തഽക യഥഺസ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ
ത഻ര഻ീക ീകഺണ്ടഽവരഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

 ുയാഷ്

പര഻രക്ഷ – ുയഽര്ുവദം-ുയഺഗ, യാനഺന഻സ഻ത്റ-ുഹഺമ഻ുയഺപത഻:
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ
ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനും ീചലവഽകൽ എന് കണക്ക഻ൽ ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ ആയാഷ് ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും.

xii. മാല

വര്
ത്റ഻ത പര഻രക്ഷകൾ

ച഻ല
നഷ്ടപര഻ഹഺര
ഉത്പന്ങ്ങള഻ൽ
മാലയ
വര്
ദ്ധ഻ത
പര഻രക്ഷകൽ
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്, അവയഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. ുപഺള഻സ഻യഽീട
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ീഷഢയാള഻ൽ ഓുരഺ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽും പറഞ്ഞ഻ട്ടുള വ ആീക ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻വീര ആനഽകാലയങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽും.
 ഔട്ട്യൂട്ട്ഇുപഷ ന്
റ്

പര഻രക്ഷ:
ഇന്ത്യയ഻ീല
മ഻ക്ക
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുും ഇന്
-ുപഷയന്
റ് ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഺന്ദ്തുമ
പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽള വുീവന്് നമഽക്കറ഻യഺും. ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺൽ അവരഽീട
ഉയര്
ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ ഉത്പന്ങ്ങള഻ൽ ഇുപ്പഺൽ ഔട്ട്-ുപഷയന്
റ് പര഻രക്ഷയഽും
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.

 ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല്

ക ഺഷ്:
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്
റ്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലയളവ഻ൽ ഓുരഺ ദ഻വസവഽും ഇത് ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽും. ീപഺതഽുവ 23 ദ഻വസങ്ങള഻ീല ുപഺള഻സ഻ ക഻ഴ഻ക്കൽ ഒഴ഻ീക 7 ദ഻വസുത്തയ്ക്ക്കഺണ്.
അങ്ങീന ഡ഻ഡ്ബ഻ൽ കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് അപ്പുറമഺണ് ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
കഺലഺവധ഻ീയക഻ൽ, ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും. ഇത് ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീേയ഻ും കാടഺീതയഽള വ തഽകയഺണ് പക്ഷ ആീക ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽും അഥവഺ ന്ദ്പുതയകും ഉപ-പര഻ധ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.

 റ഻െവറ഻ ുനഽകാല ം: 10 ദ഻വസത്ത഻ൽ കഽറയഺീത

അസഽഖുമഺ
അപകടുമഺ മാലും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ കഴ഻ുയണ്ട഻ വര഻കയഺീണക഻ൽ റ഻ക്കവറ഻
ആനഽകാലയമഺയ഻ വന്തഽക ലഭ഻ക്കഽും.

 ദഺതഺവ഻ന്
ീറ

ീചലവഽകൾ: മഽഖയ അവയവ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്ക്
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും ന്ദ്പകഺര ദഺതഺവ഻ന് ീചലവഺയ പണും ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട
റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീചയാറുും.

 ുംബഽലന്
സ്ഡ

ീചലവ് ത഻ര഻ീക നല്
കഽം:
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ീഷഡയാള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരും
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യവീര ആുംബഽലന്
സ് ീചലവ് ത഻ര഻ീക നല്
കഽും

 കാീട

നല്
കഽ്
വ ക്ത഻യഽീട
ീചലവഽകൾ:
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വയക്ത഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽുമ്പഺൽ കാീട നല്
ക്കഽന്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഭക്ഷണ-യഺന്ദ്ത ീചലവഽകൽക്കഽള വ പര഻രക്ഷയഽും ലഭ഻ക്കഽും.
ുപഺള഻സ഻യഽീട ീഷഡയാള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരും ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യവീര
വന്
തഽക നല്കഽും അഥവഺ ീചലവഺയ തഽക ത഻ര഻ീക നല്
കഽും.

 കഽടഽംബന഻ര്
വചനം:

ച഻ല ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങള്
ക്ക്
കഽടഽുംബും എന് ന഻ര്
വചനത്ത഻ന് മഺറ്റും വരഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ുനരീത്ത,
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻,
ജ഼വ഻തപകഺള഻,
ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
കഽട്ട഻കൽ
എന്഻വര്
ക്കഺയ഻രഽന്ഽ
പര഻രക്ഷ
നല്
ക഻യ഻രഽന്ത്.
ഇുപ്പഺൽ
അുത
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
തീന്
മഺതഺപ഻തഺക്കള്
ക്കഽും
ജ഼വ഻തപകഺള഻യഽീട
മഺതഺപ഻തഺക്കള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

331

D. ുടഺപ്-അപ്പഇ പര഻രക്ഷകൾ അഥവഺ ഉയര്
്

ക഻ഴ഻വഽള്ള

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ പ്ലഺനഽകൾ
ുടഺപ്-അപ്പ് പര഻രക്ഷകൽ ഉയര്
ന്
ക഻ഴ഻വഽള വ
പര഻രക്ഷകൽ എന്ഽും
അറ഻യീപ്പടഽന്ഽണ്ട്. ആന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട വ഻പണ഻കള഻ൽ ഭാര഻ഭഺഗും ആളുകളുും
ഉയര്
ന്
ുകഺ-ുപയഽള വ ുപഺള഻സ഻കൽ കാടഺീത അഥവഺ പര഻രക്ഷയ഻ലലഺത്ത
അസഽഖങ്ങൽ
അഥവഺ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ുടഺപ്-അപ് പര഻രക്ഷകൽ അധ഻കമഺയ഻ വഺങ്ങഺറഽണ്ട്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ഇന്ത്യയ഻ൽ, ുകസ് അതീലലക഻ൽ ുപഺലഽും , ഉയര്
ന് ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽള വ ഉത്പന്ങ്ങളുീട അഭഺവും മാലമഺണ് എന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ുടഺപ്-അപ്
പര഻രക്ഷകൽ ആരുംഭ഻ചാണത്.
ദ഼ര്
ഘ കഺലുത്തയ്ക്ക്കഽള വ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട പരമഺവധ഻ പര഻രക്ഷ 500000 രാപയഺയ഻ തഽടര്
ന്ഽ.
ഉയര്
ന്
പര഻രക്ഷ ആവശയമഺയ വയക്ത഻കൽ ഇരട്ട഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
ക഻ രണ്ട് ുപഺള഻സ഻കള്
വഺങ്ങഽന്ത഻ന് ന഻ര്
ബധപ്഻തരഺയ഻.
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട തഽകീയക്കഺളുും (ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡ് എന്്
പറയഽും) ഉയര്
ന് ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ുടഺപ്-അപ്
ുപഺള഻സ഻കൽ വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽക്കഽന്ത഻ുലക്ക് ഇത് ഇന്
ഷവറീറ നയ഻ചാണു.
ഈ ുപഺള഻സ഻ കഽറഞ്ഞ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ അട഻സ്ഥഺന ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻ുയഺുടഺപ്പും
തഺരതുമയന മ഻തമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഺും
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, വയക്ത഻കള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമ എടഽക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻ീയഺുടഺപ്പും
അധ഻ക സുംരക്ഷണത്ത഻നഺയ഻ (ആദയീത്ത ുപഺള഻സ഻യഽീട
ഇന്
ഷവൽ തഽക ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡഺയ഻ വചാണ്)
ുടഺപ്-അപ് പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും.
അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ഉയര്
ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺയ഻ ഇത്
നമഽക്കഽും കഽടഽുംബത്ത഻നഽും ുവണ്ട഻ എടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
ുടഺപ്-അപ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്, ലഺന് ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ക഻ഴ഻വ഻ന്
ീറ (ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡ്) പര഻ധ഻ീയക്കഺളുും കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കണും ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകൽ ക഻ഴ഻ക്കല഻ീനക്കഺളുും കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കണും ഉയര്
ന് ക഻ഴ഻വ് ലഺന഻ീല
ീചലവഺയ തഽക.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയക്ത഻യക്ക് അയഺളുീട ീതഺഴ഻ലഽടമ 3 ലക്ഷും രാപ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽളള
പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽണ്ട് അയഺള് ഈ 3 ലക്ഷും രാപ കാടഺീത 10 ലക്ഷത്ത഻ന്
ീറ
ുടഺപ്-അപ് ുപഺള഻സ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ.
ഒരഽതവണീത്ത
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവ്
5
ലക്ഷും
രാപയഺീണക഻ൽ
അട഻സ്ഥഺന ുപഺള഻സ഻
3 ലക്ഷും രാപയഽീട പര഻രക്ഷ മഺന്ദ്തുമ നല്
കഽകയഽള വു.
ുടഺപ്-അപ് പര഻രക്ഷ ഉള വത഻നഺൽ, ബഺക്ക഻ രണ്ട് ലക്ഷും രാപ ുടഺപ്-അപ്
ുപഺള഻സ഻ നല്
കഽും.
ുടഺപ്-അപ് ുപഺള഻സ഻കള് വളീര മ഻തമഺയ വ഻ലയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺണ്, 10 ലക്ഷും
രാപയഽീട സ഻ുംഗ഻ൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ീചലവ് 3 ലക്ഷും കാടഺീതയഽള വ 10 ലക്ഷും
രാപയഽീട ുടഺപ്-അപ് ുപഺള഻സ഻ീയക്കഺളുും വളീര ഉയര്
ന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഇത്തരും പര഻രക്ഷകള്
ക്കഽും വയക്ത഻കള്
ക്കഽും കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്കഽും ലഭയമഺണ്.
ഇന്്
വ഻പണ഻യ഻ൽ കഽടഽുംബത്ത഻ീല ഓുരഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും ന്ദ്പുതയകും ഇന്
ഷൽ തഽക
അഥവഺ
കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺവര്
ക്കഽമഺയ഻ ുഫ്ലഺട്ട് ീചയാറുന് ര഼ത഻യ഻ൽ സ഻ുംഗ഻ൽ
ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വതഽും ലഭയമഺണ്.
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ഓുരഺ തവണയഽും ുഹഺപ഻റ്റല഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽുമ്പഺഴഽും ക഻ഴ഻ക്കൽ തഽകയഽീട പര഻ധ഻
കടക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ഈ ലഺന഻ീന മഹഺവ഻പത്ത് അധ഻ഷ്ഠ഻ത ഉയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ
ലഺൽ എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽക. ഇത഻ന്
ീറ അര്
ത്ഥും, മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ഉദഺഹരണത്ത഻ൽ ഓുരഺ തവണയഽും ീേയ഻ും തഽക 3 ലക്ഷും കവ഻യഽക എന്ഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഒരഽപഺട് തവണ അടഽപ്പ഻ചാണടഽപ്പ഻ചാണ്
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത് മാലും
ക഻ഴ഻ക്കൽ തഽകയഽീട പര഻ധ഻ കടക്കഺൽ
അനഽവദ഻ക്കഽന് ുടഺപ്-അപ്-ലഺനഽകീള ീമഺത്തത്ത഻ലഽള വ
ഉയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ
ലഺൽ അഥവഺ സാപ്പൽ ലഺൽ എന്ഺണ് ഇന്ത്യൽ വ഻പണ഻യ഻ൽ അറ഻യീപ്പടഽക.
ഇത഻ന്
ീറ അര്
ത്ഥും, മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ഉദഺഹരണത്ത഻ൽ ഓുരഺ
തവണീത്തയഽും ീേയ഻ും തഽക കാട്ടുകയഺീണക഻ൽ 3 ലക്ഷും രാപ എന് പര഻ധ഻
കവ഻യഽകയഽും
ുടഺപ്-അപ് പര഻രക്ഷ
ീേയ഻മഽകൽ നല്
കഺൽ ആരുംഭ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുും.
ഇത്തരും
ഉത്പന്ങ്ങള്
ക്ക്
ുഹഺപ഻റ്റൽ
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻യഽീട
മ഻ക്ക
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും ബഺധകമഺണ്. ച഻ല
വ഻പണ഻കള഻ൽ,
അട഻സ്ഥഺന
ആുരഺഗയ
പര഻രക്ഷ
സര്
ക്കഺൽ
നല്
കഽകയഽും
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ുടഺപ്-അപ് പര഻രക്ഷകൽ നല്
കഽന്ത് മഺന്ദ്തമ ൂകകഺരയും ീചയാറുും.
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E. സ഼ന഻യര് സ഻റ്റ഻സണ് ുപഺള഻സ഻

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻ കവ഻ഞ്ഞഺൽ (ഉദഺ. 60 വയസിന഻ന് മഽകള഻ൽ ന്ദ്പഺയമഽള വവൽ)
പര഻രക്ഷ ന഻ുഷധ഻ക്കീപ്പടഽന്
വയസിനഺയ ആളുകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ത഻ന്
രാപകല്
പന ീചയ്ക്തതഺണ് ഈ ലഺനഽകൽ.
ഇത഻ന്
ീറ
പര഻രക്ഷയഽീട ഘടനയഽും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും നകുദസും ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്.
ന്ദ്പഺയമഺയ ആളുകളുീട അസഽഖങ്ങള്
ക്കഽള വ പര഻രക്ഷകളുും ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡഽും
ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ന്ദ്പുതയക
ന്ദ്ശദ്ധ ീചലഽത്തഽന്ഽണ്ട്.
എന്
ന്ദ്ട഻ വയസിന്
മ഻ക്കവഺറഽും 60 വയസിന഻ന് ുശഷവഽും ആജ഼വനഺന്ത്ും പഽതഽക്കഺവഽന്തഽമഺണ്.
ഇന്
ഷവൽതഽക 50000 രാപ മഽതൽ 500000 രാപ വീരയഺണ്.
ച഻ല
അസഽഖങ്ങള്
ക്ക് ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡ് കഺലഺവധ഻ വയതയഺസും ബഺധകമഺണ്.
ഉദഺഹരണും
ത഻മ഻രത്ത഻ന് ഒരഽ ഇന്
ഷവറൽ1 വര്
ഷവഽും മീറ്റഺരഽ ഇന്
ഷവൽ രണ്ട്
വര്
ഷവഽമഺണ് ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡഺയ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വത്.
ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺൽ ച഻ല അസഽഖങ്ങൽക്ക്
ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡ് ീവയ്ക്ക്കഽകയ഻ലല
പുക്ഷ മറ്റ് ച഻ലര്
ക്ക് ഉണ്ടഺവഽും ഉദഺഹരണും,
ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ീസനൂസറ്റ഻സ഻ന് ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡ് കല്
പ഻ചാണ഻ട്ട഻ലല പുക്ഷ മറ്റ് ച഻ലൽ ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ്
പ഻ര഼ഡ് വയവസ്ഥ വചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ച഻ല ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് ഒന്ഽക഻ൽ ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡ്
അീലലക഻ൽ
കയഺപ്പ഻ുംഗ്
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ുഹഺപ഻റ്റൂലസഷനഽും
മഽമ്പഽും
ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ ഒന്ഽക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺകഽും
അീലലക഻ൽ ഉപപര഻ധ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും, നതഺുണഺ വലഽത് അത് ലഭ഻ക്കഽും. ച഻ല
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ സഺധഺരണ ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ലഺനഽകള഻ീല ുപഺീല ആയ഻ര഻ക്കഽും
അതഺയത് ന഻ശ്ച഻ത കഺലഺവധ഻യഺയ 30/60 ദ഻വസങ്ങൽ അഥവ 60/90
ദ഻വസങ്ങള഻ീല ീചലവഽകൽ.
സ഼ന഻യൽ സ഻റ്റ഻സണ഻ന്
(മഽത഻ര്
ന്
മഺനദണ്ഡങ്ങൽ അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്:

ീപിരന്)

ഐആര്
ഡ഻എ

ന്ദ്പുതയക

1. മഽത഻ര്
ന്

ീപിരണ്മഺര്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യും ഉച഻തവഽും നയഺയവഽും സഽതഺരയവഽും
2. ന്ദ്പ഼മ഻യും
തഽകീയക്കഺളുും
അധ഻കും
ുലഺഡ഻ുംഗ്
ചഺര്ജഺയ
ഈടഺക്കഽകയഺണക഻ല് ആ വ഻വരും ുരഖഺമാലും എഴഽത഻ ഇന്ഷവര് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും
ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻നഽമഽമ്പ്
അത്തരും ുലഺഡ഻ുംഗ഻നഽള വ അനഽമത഻ ുപഺള഻സ഻യഽടമയ഻ല് ന഻ന്ഽും ുനടണും.
ഇന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട്
മഽത഻ര്
ന്
ീപിരണ്മഺരഽീട
ീേയ഻മഽകളുും അനയഺയങ്ങളുും പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
എലലഺ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും ട഻പ഻എയഽും ന്ദ്പുതയക ശിുംഖല ഉണ്ടഺക്കണും.

3. ആുരഺഗയ
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F. ൈ഻കസ്

ീബന഻ൈ഻റ്റഇ പര഻രക്ഷകൾ
ക ഺഷ്, ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങൾ

-

ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല്

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺരയത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽള വ നറ്റവഽും
വല഻യ റ഻ക് എീന്ത്ന്ഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ആനഽകാലയങ്ങൽ അനഺവശയമഺയഽും
കഺരണമ഻ലലഺീതയഽമഽള വ ഉപുയഺഗമഺണ്.
ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽണ്ീടന്്
അറ഻ഞ്ഞഺൽുഡഺക്ടറഽമഺരഽും,
സര്
ജന്
മഺരഽും,
ആശഽപന്ദ്ത഻
അധ഻കിതരഽും അയഺള്
ക്ക് അനഺവശയമഺയ ച഻ക഻ത്സ നല്
കഽും
അവൽ അയഺളുീട
ആശഽപന്ദ്ത഻ വഺസും ന഼ട്ടുകയഽും ആവശയമ഻ലലഺത്ത ുരഺഗന഻ര്
ണയ പര഻ുശഺധനകളുും
ലുബഺറട്ടറ഻ പര഻ുശഺധനകളുും നടത്തഽകയഽും അങ്ങീന ആവശയമഺയത഻ലഽും അധ഻കും
തഽകയ്ക്ക്ക് ച഻ക഻ത്സ഻ചാണതഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവററഽീട ീചലവഽകള്
ക്ക് മീറ്റഺരഽ
കഺരണും
ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ചാണത഻ലഽും തഺരതുമയന ഉയര്
ന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകളുീട വര്
ദ്ധനവഺണ്.
ഇത഻നഽള വ ഉത്തരമഺണ് ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷ.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
പരയഺപ്തമഺയ
സുംരക്ഷണും
നല്
കഽന്ത഻ീനഺപ്പും
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലഘട്ടത്ത഻ുലക്ക് ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ്
പര഻രക്ഷകൽ ഇന്
ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽും. ഈ ഉത്പന്ത്ത഻ൽ, സഺധഺരണയഺയ഻
ച഻ക഻ത്സ
ആവശയമഺയ഻
വരഽന്വയഽീട
ല഻സ്റ്റ്
ഓുരഺ
സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്, അതഺയത് ഇഎന്
ട഻, ഓറ് ഓതഺല്
ുമഺളജ഻, ഒബ഻ന്ദ്ട഻്സഽും
ൂഗനുകഺളജ഻യഽും, തഽടങ്ങ഻യവ. ഓുരഺന്഻നഽമഽള വ പരമഺവധ഻ തഽക ുപഺള഻സ഻യഽടും
വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ടഺവഽും.
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ീചലവഺക്ക഻യ പണും കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത തഽക ീേയ഻മഺയ഻ നല്
കഽും. ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക്
ആവശയമഺയ ീചലവ് എന്ദ്തയഺീണന്് പഠനും നടത്ത഻യത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ഓുരഺ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽും നല്
ുകണ്ട തഽകയഽീട പഺുക്കജ് തയാറഺറഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
പഺുക്കജ് ചഺര്
ജഽകള഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുും ഉള്
ീപ്പടഽും:
a)
b)
c)
d)
e)

റാും വഺടക,
ീന്ദ്പഺഫഷണല്ഫ഼സ്,
ുരഺഗ ന഻ര്
ണ പര഻ുശഺധനകൽ,
മരഽന്ഽകൽ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ

ഉത്പന്ും അനഽസര഻ചാണ് പഺുക്കജ് ചഺര്
ജഽകള഻ൽ ഡയറ്റ്,
ചഺര്
ജഽകൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽും ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഺും.

യഺന്ദ്ത,

ആുംബഽലന്
സ്

ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കൽ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റര്
ക്ക് ലള഻തമഺയ഻ ൂകകഺരയും ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും കഺരണും ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക് ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയത഻നഽള വ
ീതള഻വഽും ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ുരഺഗത്ത഻നഽള വ പര഻രക്ഷയഽും മഺന്ദ്തും മത഻ .
ച഻ല ഉത്പന് പഺുക്കജഽകള഻ൽ ഫ഻്ഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷ കാടഺീത ദ഻വുസന
കയഺഷ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ആനഽകാലയവഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉത്പന്ത്ത഻ീല
ച഻ക഻ത്സകളുീട ന഻ര്
വചനങ്ങള഻ല് ച഻ക഻ത്സ പര഻രക്ഷയഽീട ല഻സ്റ്റ഻ൽ 75 മഽതൽ 200
വീരയഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണും.
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ലലഺത്ത സര്
ജറ഻കൽ⁄ ച഻ക഻ത്സകൽക്ക് ന഻ശ്ച഻ത തഽക
നല്
കഽന്ത഻നഽള വ
വയവസ്ഥയഽണ്ട്.
ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ൽ
വ഻വ഻ധ
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ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻ അുനകും തവണ ീേയ഻ും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഺയ഻ ീേയ഻മ഻ീന പര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ച഻ല ഫ഻്ഡ് ീബന഻റ് ഓറ്റ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽളഺണ്:
 ുഹഺപ഻റ്റൽ ീഡയ഻ല഻ കയഺഷ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽകൽ
 ഗഽരഽതര ുരഺഗ ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽകൽ
1. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല് ീഡയ് ഇന
ല഻ ക ഺഷ് ുപഺള഻സ഻
a) ദ഻വുസനയഽള്ള തഽകയഽീട പര഻ധ഻

ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ ഓുരഺ ദ഻നത്ത഻ലഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക
നല്
കഽന്തഺണ് ുഹഺപ഻റ്റൽ കയഺഷ് പര഻രക്ഷ.
ദ഻വുസന
നല്
കഽന് തഽക (ഉദഺഹരണത്ത഻ന്) 1500 രാപ മഽ 5000 രാപ വീര അഥവഺ
ച഻ലുപ്പഺൽ അത഻ലഽും കാടഽതൽ.
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യഽും ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും
ദ഻വുസനയഽള വ
തഽകയഽീട
പര഻ധ഻
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്, ഇത് ഒരഽ വഺര്
ഷ഻ക ുപഺള഻സ഻യഺണ്
b) തഽക നല്
കഽ് ുീക ദ഻വസങ്ങൾ

ഈ ുപഺള഻സ഻യഽീട ച഻ല ീവര഻യന്
റഽകള഻ൽ, ച഻ക഻ത്സ ുതടഽന് ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും
എന്ദ്ത ദ഻വസും പണും നല്
കണും എന്ത്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്.
ഓുരഺ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽും എന്ദ്ത
ദ഻വസും
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻നഽും പണും നല്
കഽീമന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദമഺയ ല഻സ്റ്റ്
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്ഉണ്ടഺവഽും.
c) സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺണ്

പര഻രക്ഷ

അഥവഺ

ു്-്ണ്

പര഻രക്ഷ
ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ുഹഺപ഻റ്റൽ ീഡയ്
ല഻ കയഺഷ് ുപഺള഻സ഻ സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ
ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ട്ടഺണ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത് എന്ഺൽ മറ്റ് ച഻ലൽ സഺധഺരണ
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
ആഡ്-ഓൽ
പര഻രക്ഷയഺയഽും
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽണ്ട്.യഥഺര്
ത്ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളുമഺയ഻ ബധപ്മ഻ലലഺീത ന഻ശ്ച഻ത
തഽകയഺയ഻
നല്
കഽന്ത഻നഺൽ
ആകമ഻കമഺയ
ീചലവഽകൽക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
ഇത്തരും
ുപഺള഻സ഻കൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
സഹഺയകമഺണ്. ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ
നീതഺരഽ ആുരഺഗയ
പര഻രക്ഷുയഺുടഺപ്പും ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽന്ത഻നഽും ഇത്
അനഽവദ഻ക്കഽും.
d) സപ്ല഻ീമന്
ററ഻ പര഻രക്ഷ

ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കൽ സഺധഺരണ ആശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക്
പകരും ീവയ്ക്ക്കഺും കഺരണും ഇത് തഺരതുമയന ീചലവഽ കഽറഞ്ഞതഽും
ആകമ഻കമഺയ
ീചലവഽകള്
ക്കും
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരും
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ീചലവഽകള്
ക്കഽും ുകഺ-ുപ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരും
നല്
കഽും.
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e) പര഻രക്ഷയഽീട മറ്റഇ ഗഽണങ്ങൾ

ഇന്
ഷവററഽീട കഺഴ്ചപ്പഺട഻ൽ ഈ ലഺന഻ന് വളീരുയീറ ഗഽണങ്ങളുണ്ട്,
ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന പറഞ്ഞ് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ
ഇത് വളീര ുവഗത്ത഻ൽ വ഻ല്
ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും. യഥഺര്
ത്ഥ ീചലവഽകൽ
കണക്കഺക്കഺീത
ദ഻വുസന
ന഻ശ്ച഻ത
തഽക
നല്
കഽന്ത഻നഺൽ
ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകള്
ക്ക് അട഻ക്കട഻ ഉണ്ടഺകഽന് വര്
ദ്ധനവ് ബഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല. മഺന്ദ്തമലല,
ഇത്തരും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷകള് സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽും
ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുന്തഽും ശര഻ക്കഽും ലഘഽകര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
2. ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻
മഺരക ുരഺഗ പര഻രക്ഷ അഥവഺ ുത്ടഺമ ീകയര് പര഻രക്ഷ
എന്ഽും ഈ ഉത്പന്ും അറ഻യീപ്പടഽന്ഽണ്ട്
ീമഡ഻ക്കൽ സയന്
സ഻ന്
ീറ പഽുരഺഗമനുത്തഺീട,
മഽന്
പ് മരണത്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ചാണ഻രഽന് കഺന്
സൽ, പക്ഷഺഘഺതും, ഹിദയഺഘഺതും ുപഺലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ബഺധ഻ചാണ ുരഺഗ഻കൽ ഇന്് അത഻ീന അത഻ജ഼വ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. മഺന്ദ്തമലല, അത്തരും
ന്ദ്പമഽഖ
ുരഺഗീത്ത
അത഻ജ഼വ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ
ജ഼വ഻ത
കഺലയളവഽും
വര്
ദ്ധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ന്ദ്പമഽഖ ുരഺഗീത്ത അത഻ജ഼വ഻ക്കഽന്ത്
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽും ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ
ജ഼വ഻ത ീചലവഽകള്
ക്കഽും
വല഻യ ഒരഽ തഽക തീന് ുവണ്ട഻ വരഽും.
ആയത഻നഺൽ മഺരക ുരഺഗും
വരഽന്ത് ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സഺമ്പത്ത഻ക സഽരക്ഷയ്ക്ക്ക് ഭ഼ഷണ഻ തീന്യഺണ്.
a) ച഻ല ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ട്ടുള വ ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങളുണ്ീടന്് കണ്ീടത്ത഻യഺൽ

ഒരഽ വന്
തഽക നല്
കഽന്ത഻ന്
ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻.

വയവസ്ഥയഽള വ

ആനഽകാലയ

ുപഺള഻സ഻യഺണ്

b) ഇത് വ഻ല്
ക്കഽന്ത്:
 സ്റ്റഺന്ീഡുലഺൽ ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ അഥവഺ
 ച഻ല ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ആഡ്-ഓൽ പര഻രക്ഷയഺയ഻
 ച഻ല ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ആഡ്-ഓൽ പര഻രക്ഷയഺയ഻

ഇന്ത്യയ഻ൽ
ഗഽരഽതര
ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ
ആനഽകാലയങ്ങൽ
മ഻ക്കവഺറഽും
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ൂറഡറഺയ഻ട്ടഺണ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ വ഻ല്
ക്കഽന്ത്
, ഇത് രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ പര഻രക്ഷയഺണ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത് –
ന്ദ്ദഽതഗത഻യ഻ലഽള വ സ഻ഐ ീബന഻ഫ഻റ്റ് ലഺനഺയഽും സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ സ഻ഐ ീബന഻ഫ഻റ്റ്
ലഺനഺയഽും.
ഈ
ആനഽകാലയും
വ഻ല്
ക്കഽുമ്പഺൽ
പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽന്
ുരഺഗീത്തക്കഽറ഻ചാണ് വയക്തമഺയ഻ ന഻ര്
വച഻ക്കഽകയഽും നലല അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗഽും വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺണ്. ആശയക്കഽഴപ്പും ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഐആര്
ഡ഻എ
ീഹല്
ത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ 20
നറ്റവഽും
സഺധഺരണയഺയ഻
കണ്ടഽവരഽന്
ഗഽരഽതര
ുരഺഗങ്ങളുീട
ന഻ര്
വചനങ്ങൽ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്. (അവസഺനീത്ത ുപജ഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
അന്ചൽ ുനഺക്കഽക).
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ഇഷയാ ീചയാറുന് സമയത്ത് ന്ദ്പത഻കാലമഺയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻നഽള വ
സഺദ്ധയത വളീര കാടഽതലഺണ്
മഺന്ദ്തമലല
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക എന്തഽും വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. ുഡറ്റഺയഽീട അഭഺവും മാലും,
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റ഼-ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട ുഡറ്റഺയ഻ലാീടയഺണ് ഗഽരഽതര ുരഺഗ ലഺനഽകളുട ൂന്ദ്പസ഻ുംഗ്
ീചയാറുന്ത്.
ുരഺഗങ്ങീളന്ത്
ഒരഽ
വയക്ത഻ീയ
ഉയര്
ന്
സഺമ്പത്ത഻ക
ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽക മഺന്ദ്തമലല അയഺള്
ക്ക് ൂവകലയും, ൂകകഺലഽകൽ
നഷ്ടീപ്പടൽ,
വരഽമഺനും
നഷ്ടീപ്പടൽ
തഽടങ്ങ഻യവയ഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽകയഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻ന് ുശഷവഽും വളീരക്കഺലും പര഻ചരണും ആവശയമഺയ഻
വരഽകയഽും ീചയാറഺവഽന് അവസ്ഥയഺണ്.

c) ഗഽരഽതര

ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ുയഺീടഺപ്പും
അധ഻ക
പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻
ീപഺതഽുവ ശഽപഺര്
ശ ീചയാറുന്തഺണ് ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻, അങ്ങീന
ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് നഷ്ടപര഻ഹഺരും ുരഺഗബഺധ഻തനഺയ വയക്ത഻യഽീട
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങീള സഺമ്പത്ത഻ക ബഺദ്ധയത മറ഻കടക്കഽന്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽും.

d) ുഹഺപ഻റ്റൽ

e) ഇന്
ഷവറഽമഺരഽും

ഉത്പന്ത്ത഻ന്
ീറയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ഗഽരഽതര
പര഻രക്ഷ വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും, പുക്ഷ ീപഺതഽുവ വരഽന്ത്:













ുരഺഗ

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ത഼ന്ദ്വതയ഻ലഽള വ കഺന്
സറഽകൽ
അകയാട്ട് മുയഺകഺര്
ഡ഻യൽ ഇന്
ന്ദ്ഫഺക്ഷൽ
ുകഺുറഺണറ഻ ആര്
ട്ടറ഻ സര്
ജറ഻
ഹിദയ വഺല്
വ് മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ത഼ന്ദ്വതയഽള വ ുകഺമ
വിക്ക സുംബധപ്മഺയ ുരഺഗും
സ്ഥ഻രമഺയ ലക്ഷണങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് പക്ഷഺഘഺതും
ന്ദ്പമഽഖ അവയവും⁄ മജ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
മള്
ട്ട഻പ്പ഻ൽ േ഻ുറഺസ഻സ്
ുമഺുട്ടഺൽ നയാുറഺൽ ുരഺഗും
ൂകകഺലഽകൽ പാര്
ണമഺയ഻ തളര്
ന്ഽ ുപഺകഽക
വല഻യ അപകടങ്ങൽ മാലമഽള വ സ്ഥ഻ക അുംഗൂവകലയും

ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങളുീട ല഻സ്റ്റ് ന഻ശ്ചലമലല, അത് മഺറ഻ ീകഺണ്ുടയ഻ര഻ക്കഽും.
ച഻ല അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട വ഻പണ഻കള഻ൽ ഇന്
ഷവറൽ „ുകഺര്
‟ എന്ഽും „അധ഻കും‟ എന്ഽും
തരും ത഻ര഻ക്കഺറഽണ്ട്,
അള്
ഷ഻ുമഴ്സ് അസഽഖും ുപഺലഽള വ ുരഺഗും ുപഺലഽും.
ച഻ലുപ്പഺൽ ഉയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്ക഻
„ീടര്
മ഻നൽ (അത഼വ ഗഽരഽതരും)
ുരഺഗത്ത഻ന്‟ ുപഺലഽും പര഻രക്ഷ നല്
കഺറഽണ്ട്.
f) മ഻ക്ക ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻കളുും ുരഺഗും ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽുമ്പഺൽ തീന് വന്

തഽക നല്
കഽും, എന്ഺൽ ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ ീചലവഽകൽ റ഼യ഻ുമ്പഴ്സ് ീചയാറുന്
ര഼ത഻യ഻ല് മഺന്ദ്തും ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
ച഻ല ഉത്പന്ങ്ങൽ ഇവ രണ്ടഽും സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കഽും, അതഺയത്
ഇന്
ുപഷയന്
റ്
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽും
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങൽ ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽുമ്പഺൽ
വന്
തഽകയഽും നല്
കഽും.
g) 21

മഽതൽ 65 വയസിനുവീരയഽള വവര്
ക്കഺണ്
ുപഺള഻സ഻കള്ലഭ഻ക്കഽും.

h) ഗഽരഽതര

മാലമഽള വ

ീപഺതഽുവ

ഗഽരഽതര

ുരഺഗ

ുരഺഗങ്ങളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ദ഼ര്
ഘകഺലും പര഻ചരണും നല്
കഽന്ത്
സഺമ്പത്ത഻ക
ബഺദ്ധയത
ഒഴ഻വഺക്കഽക
എന്ത്
ന്ദ്പഺഥമ഻ക
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ലക്ഷയ്മഺയത഻നഺൽ
ഉയര്
ന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ഈ

ുപഺള഻സ഻കളുീട

ഇന്
ഷവൽ

തഽക

വളീര

ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 100% ഗഽരഽതര ുരഺഗും
ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടന്് ന഻ര്
ണയ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് നല്
കഽും. ച഻ല ുകസഽകള഻ൽ
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും
ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
ത഼ന്ദ്വതയഽും
അനഽസര഻ചാണ് 25% മഽതല്100% വീര ഇന്
ഷവൽ തഽക നല്
കഽും.

i) ഇത്തരും

ന്ദ്പകഺരമഽള വ ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് 90 ദ഻വസങ്ങളുീട
ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡഽും ുരഺഗും ന഻ര്
ണയ഻ചാണത഻നഽുശഷും
30 ദ഻വസീത്ത
അത഻ജ഼വന വയവസ്ഥയഽും
എലലഺ ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും
ബഺധകമഺണ്. അത഻ജ഼വന വയവസ്ഥ ന഻ര്
ബധപ്മഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത഻ന് കഺരണും
ഇത്
„ീഡത്ത്
ീബന഻ഫ഻റ്റുമഺയ഻‟
ആശയക്കഽഴപ്പത്ത഻ലഺകഺത഻ര഻ക്കഺനഺണ്,
പുക്ഷ ീപഺതഽുവ പരഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത് “അത഻ജ഼വന (ജ഼വ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ)
ആനഽകാലയും” എന്ഺണ്, അതഺയത് ഗഽരഽതര ുരഺഗും മാലമഽള വ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകൽ
മറ഻കടക്കഽന്ത഻ന് നല്
കഽന് ആനഽകാലയും

j) ുപഺള഻സ഻

ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺനഺന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് 45 വയസിന഻ന് മഽകള഻ൽ
ന്ദ്പഺയമഽള വ വയക്ത഻ കടഽത്ത ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകണും.
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ക്ക്
ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ
നകുദശും
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങള്
ക്ക്
സമഺനമഺണ്,
ൂവുദയഺപുദശും
ുതടഽന്ത഻ൽ
പരഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ അഥവഺ ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡ് കടക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ച഻ക഻ത്സ
വചാണ് തഺമസ഻പ്പ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ന്ദ്പുതയകമഺയ഻
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പടഽും.

k) ഗഽരഽതര

ന്ദ്പകഺരും
പര഻രക്ഷയഽള വ
ഒുന്ഺ
അത഻ല് കാടഽതുലഺ
അസഽഖങ്ങള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറൽ ഒറ്റത്തവണ മഺന്ദ്തുമ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
കഽകയഽള വു അഥവഺ
അുനകും ുപീയിട്ട്
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും പുക്ഷ അത഻ന് പര഻മ഻തമഺയ഻ മഺന്ദ്തും. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഒര഻ക്കൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
കഽന്ുതഺീട ുപഺള഻സ഻ ഇലലഺതഺകഽും.

l) ുപഺള഻സ഻

m) ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് ുവണ്ട഻ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് ുകഺര്
പ്പുററ്റുകള്
ക്ക്

ുപഺള഻സ഻കളുും

ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
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ന്ദ്ഗാപ്പ്

G. ര്
ഘകഺല പര഻പഺലന ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഇന്്, ജ഼വ഻തകഺലയളവ് വര്
ദ്ധ഻ചാണത഻നഺൽ, ന്ദ്പഺയമഺയ ആളുീട എണും ുലഺകത്ത്
കാട഻
ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
ുലഺകീമമ്പഺടഽും
ന്ദ്പഺയമഺയ
ആളുകൽ
വര്
ദ്ധ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ,
ദ഼ര്
ഘകഺല
പര഻പഺലന
ഇന്
ഷവറന്
സ഻നഽും
ന്ദ്പഺധഺനയും
വര്
ദ്ധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ന്ദ്പഺയമഺയ ആളുകള്
ക്ക് ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻പഺലനും ആവശയമഺണ്
മഺന്ദ്തമലല
അവര്
ക്ക്
നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള വ
ശഺര഼ര഻ക
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകൽ
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻പഺനും എന്ത് ീകഺണ്ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്
മറ്റുള വവരഽീട സഹഺയമ഻ലലഺീത
സവന്ത്ും കഺരയും ുപഺലഽും ുനഺക്കഺൽ കഴ഻യഺീത
വര഻കയഽും
ഭഺവ഻യ഻ൽ
ആുരഺഗയും
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽും
ീമചാണീപ്പടഺൽ
സഺദ്ധയതയ഻ലലഺത്ത ആളുകള്
ക്ക് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ വയക്ത഻ഗത-ുനഴ്സ഻ുംഗ്
പര഻പഺലനവഽും നല്
കഽക എന്തഺണ്
ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻പഺലത്ത഻ന് രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ ലഺനഽകളുണ്ട്:
a) ഇന്
ഷവൽ

ീചയാറുന് വയക്ത഻ തന്
ീറ ഭഺവ഻യ഻ീല ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകള്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് വഺങ്ങഽന് ന്ദ്പ഼-ഫണ്ടഡ് ലഺനഽകൽ

b) ഇന്
ഷവൽ

ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
വരഽുമ്പഺൽ വന്
തഽക ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻
ലഺനഽകൽ.

ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻പഺലും ആവശയമഺയ഻
നല്
ക഻ വഺങ്ങഽന് അട഻യന്ത്ര ആവശയ

ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ ത഼ന്ദ്വത (ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത അത഻ജ഼വന കഺലഘട്ടവഽും) അനഽസര഻ചാണഺണ്
ആനഽകാലയും ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത്. ഇന്ത്യന് വ഻പണ഻യ഻ൽ ഇതഽവീര ദ഼ര്
ഘകഺല
പര഻പഺല ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്ത഻ട്ട഻ലല.
ഭവ഻ഷ

ുുരഺഗ

ുപഺള഻സ഻

ആദയീത്ത ന്ദ്പ഼-ഫണ്ടഡ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഺണ് ഭവ഻ഷയ ആുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻,
ഇത്
ീപഺതഽുമഖലയ഻ലഽള വ 4 ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളഺണ് വ഻പണ഻യ഻ൽ
എത്ത഻ചാണത്.
1990-ല് പഽറത്ത് വന് ഈ ുപഺള഻സ഻ അട഻സ്ഥഺനപരമഺയ഻
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
അയഺളുീട റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ഻ന് ുശഷമഽള വ
ആുരഺഗയപര഻പഺലന ആവശയങ്ങൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഺണ്, അത഻നഺയ഻
അയഺള് തന്
ീറ വരഽമഺനമഽള വ കഺലയളവ഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
കഽും.
ഇത് ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്
വയതയഺസും എീന്ത്ന്ഺൽ ഇത഻ൽ
മരണഺനഽകാലയത്ത഻ന് പകരും ഭഺവ഻യ഻ീല ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത്.
a) ഡ഻ീൈര്
് ീമഡ഻ീെയ഻ം

ഈ ുപഺള഻സ഻ ഒരഽ തരത്ത഻ലഽള വ ഡ഻ുഫര്
ഡ് അഥവഺ ഫയാചാണൽ ീമഡ഻ീേയ഻ും
ുപഺള഻സ഻യഺണ്, ഇത് ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന് സമഺനമഺയ പര഻രക്ഷയഺണ് നല്
കഽന്ത്.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക് 25 വയസിന഻നഽും 55 വയസിന഻നഽും മുദ്ധയ ഈ ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും.
b) റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്
ീമന്
റ് ത്പഺയം
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ഒരഺള്
ക്ക് തന്
ീറ റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ്പഺയും 55 വയസിന഻നഽും 60 സയസിന഻നഽും മുദ്ധയ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും പുക്ഷ വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ുചര്
ന് ത഼യത഻യഽും
റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ്പഺയവഽും തമ്മ഻ൽ 4 വര്
ഷീത്ത ഇടുവള ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും
c) ത്പ഼-റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്
ീമന്
റ് കഺലഘട്ട്യൂട്ട്ം

ന്ദ്പ഼-റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് കഺലഘട്ടീമന്ഺൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതല്
ീഷഢയാള഻ൽ പരഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ുപഺള഻സ഻ റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് കഺലഘട്ടും വീരയഺണ്.
ഈ
കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻
ഒറ്റത്തവണയഺുയഺ
ഇന്
സ്റ്റഺള്
ീമന്
റഺുയഺ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കണും
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഒരഽമ഻ുചാണഺ ഇന്
സ്റ്റഺൽീമന്
റഺുയഺ പണും അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയമഽണ്ട്.
d) പ഻ന്
വല഻െല്

ഇന്
ഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണും സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലും അീലലക഻ൽ
റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ്പഺയത്ത഻ന് മഽുമ്പഺ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ്പഺയും
കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷുമഺ ക഼മ഻ൽ ന഻ന്ഽും പണും പ഻ന്
വല഻ക്കണീമക഻ൽ, ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരും ീേയ഻ും ഒന്ഽും തീന് ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യും റ഼ഫണ്ട്
അനഽവദ഻ക്കഽും.
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
കഺലതഺമസും
ുനര഻ടഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
മത഻യഺയ കഺരണും കഺണ഻ചാണഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് 7 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഗസ്
പ഻ര഼ഡ഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽണ്ട്.
e) അൂസന്
ീമന്
റ്

ക഼മ഻ൽ അൂസന്
ീമന്
റ് ലഭയമഺണ്.
f) ഒഴ഻വഺെലഽകൾ

ഈ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ലല,
അതഺയത് 30
ദ഻വസീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻യഽും ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ൽ പരഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് 1 വര്
ഷീത്ത ഒഴ഻വഺക്കലഽും.
ആയത഻നഺൽ ഇത് ഫയാചാണൽ
ീമഡ഻ീേയ഻മഺണ്.
g) ത്ഗാപ്പഇ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ വ഻ഭഺഗം

ന്ദ്ഗാപ്പ് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽും
ഡ഻ീകിണ്ട് ലഭയമഺണ്.

ുപഺള഻സ഻

എടഽക്കഺൽ
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സഺധ഻ക്കഽും,

ഇത഻ന്

ന്ദ്ഗാപ്പ്

H. ുകഺംുബഺ ഉ

പ്ങ്ങൾ

ച഻ല സമയത്ത്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പനങ്ങൽ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങളുമഺയ഻
സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് ലഭ഻ക്കഺറഽണ്ട്
രണ്ട് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
പരപരും സഹകര഻ചാണ് ഇത്തരും കാടഽതൽ പഺുക്കജ് ഉത്പന്ങ്ങൽ രുംഗത്ത഻റക്കഽന്ത്
നലല ഒരഽ ആശയമഺണ്.
ീഹല്
ത്ത് ലസ് ൂലഫ് ുകഺുംബ഻ ഉത്പന്ങ്ങൽ എന്ഺൽ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷയഽും
ുനഺണ്
-ൂലഫ്⁄
സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഽും സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ ഉത്പന്ങ്ങളഺണ്.
രണ്ട് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ സഹകര഻ചാണഺണ് ഇത്തരും ഉത്പന്ങ്ങൽ രാപകല്
പന ീചയാറുന്ത്
മഺന്ദ്തമലല ഇവരഽീട രണ്ട് കാട്ടരഽീടയഽും വ഻തരണ ശിുംഖലയ഻ലഽീട ഇത് വ഻പണനും
ീചയാറുകയഽും ീചയാറുും.
ീേയ഻ും ഉണ്ടഺകഽന് സരര്
ഭത്ത഻ൽ നത് വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഺണ്
ീേയ഻ും ഉണ്ടഺകഽന്ത്, ആ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ീേയ഻ും ൂകകഺരയും
ീചയാറുും.
„ുകഺുംുബഺ ഉത്പന്‟ ഫയല഻ുംഗ഻ന് സമയഺസമയങ്ങള഻ലഽും ന്ദ്പുതയകമഺയഽും ഫയൽ
ആന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡനങ്ങൽ പഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണും. രണ്ട് റ഻കഽകളുീടയഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും
ഘടകും ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും മഺന്ദ്തമലല അത്
ുപഺള഻സ഻ വ഻ല്
ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽും
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഽും
ീസയ഻ല്
സ് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഽും ുപഺള഻സ഻യഽടമകുളഺട് വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
ഇത്തരും
ഉത്പന്ങ്ങൽ
വയക്ത഻ഗത
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഺയഽും
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻യഺയഽും
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറഺും.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുഫ്ലഺട്ടൽ
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് തല്
പരതയഽീടയഽും ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഇന്
ഷവററഽീട മറ്റ്
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ കാട഻യഺയ കഽടഽുംബത്ത഻ീല വരഽമഺനക്കഺരനഺയ ഒരഽ
അുംഗത്ത഻ന് മഺന്ദ്തുമ ൂലഫ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് ഓപ്ഷൽ ലഭയമഺണ് ഇത് ുകഺുംുബഺ
ഉത്പന്ത്ത഻ന് ീമഺത്തത്ത഻ൽ ബഺധകമഺണ്.
പുക്ഷ ുകഺുംുബഺ ഉത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ
ആുരഺഗയ ഘടകും
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുനഺൽ-ൂലഫ്⁄സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺൽ ഇന്
ഷവറൽ മഽുഖന
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
ബഺക഻ന്
ീറ ശഽപഺര്
ശുയഺട് കാടഺീതയഽള വ രണ്ട് ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽും ീപഺതഽവഺയ
ഡയറക്ട് മഺര്
ക്കറ്റ഻ുംഗ് ശിുംഖലകൽ, ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ,
ുകഺുംപസ഻റ്റ് വയക്ത഻,
ുകഺര്
പ്പുററ്റ് നജന്
റഽമഺര഻ലാീട ുകഺുംുബഺ ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനും ീചയാറഺും.
പുക്ഷ അവര്
ക്ക് രണ്ട് ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽും ഇതര ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ഇടന഻ലക്കഺരഺകഺൽ അനഽമത഻യ഻ലല.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ-ീസയ഻ല്
സ് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ രണ്ട് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഉല്
ീപ്പട്ട഻ട്ട഻ണ്ട്,
ഓുരഺ റ഻കഽും മീറ്റഺന്഻ൽ ന഻ന്ഽും ീവുേീറയഺീണന്ഽും, ആരഺണ് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുന്ീതന്ഽും, ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട തഺത്പരയും അനഽസര഻ചാണ് രണ്ടഽും
അഥവഺ
ഒന്്
മഺന്ദ്തും
പഽതഽക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
വ഻ഷയും,
ുസവന
ീസികരയങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണും.
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ഈ ബ഻സ഻നസിന് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഺ ീമചാണീപ്പട്ട ഐട഻ ഘടനയഺയ഻ര഻ക്കണും
ഇത഻ന്
ീറ അര്
ത്ഥും രണ്ട് ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വളീരയധ഻കും ുഡറ്റഺയഽും
ഐആര്
ഡ഻എഐയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ ുഡറ്റഺ സിഷ്ട഻ക്കഺനഽും സഺധ഻ക്കണും.

I. പഺുെമെ ുപഺള഻സ഻കൾ

പഺുക്കജ് അഥവഺ അുംന്ദ്ബല
സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കഽും.

പര഻ര്ക്ഷകൽ

ഒറ്റ

ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ

പര഻രക്ഷകൽ

ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, മറ്റ് ബ഻സ഻നസിന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ൽ,
ീഹിുഹഺള്
ുഡഴ്സ്
പര഻രക്ഷ,
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ്
പര഻രക്ഷ,
ഓഫ഼സ്
പഺുക്കജ്
ുപഺള഻സ഻
തഽടങ്ങ഻യവ ഒറ്റ ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ
ീകട്ട഻ടും അത഻ീല സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ
തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഽള വതഺണ്. അത്തരും ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ച഻ല
വയക്ത഻ഗത അഥവഺ ബഺദ്ധയത പര഻രക്ഷകളുും ഉള്
ീപ്പടഽും.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
പഺുക്കജ്
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്കഽള വ
ഉദഺഹരണമഺണ് ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻കുളഺുടഺപ്പും ഗഽരഽതര ുരഺഗ പര഻രക്ഷ
ആനഽകാലയും
സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ്
നല്
കഽന്ത്,
മഺന്ദ്തമലല
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻കളുും
ുഹഺപ഻റ്റൽ ീഡയ്
ല഻ കയഺഷ് ആനഽകാലയങ്ങളുും ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻കളുീട ഒപ്പും ലഭയമഺണ്.
ന്ദ്ടഺവല് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ, ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് മഺന്ദ്തും പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന് പഺുക്കജ് ുപഺള഻സ഻യലല വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്, അത് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ഒപ്പും അപകട മരണും⁄ൂവകലയ ആനഽകാലയും അതഽും അപകടും⁄
അസഽഖും മാലമഽള വ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ ഉള്
പ്പീട, ീചക്ക്-ഇന് ീചയ്ക്ത ബഺഗ്
നഷ്ടീപ്പടഽക
അഥവഺ
ലഭ഻ക്കഺൽ
തഺമസ഻ക്കഽക,
പഺുപഺര്
ട്ടുും
മറ്റ്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും നഷ്ടീപ്പടഽക, വതഽ⁄ വയക്ത഻ഗത നഺശനഷ്ടങ്ങള്
ക്കഽള വ ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻ ബഺദ്ധയത, ന്ദ്ട഻പ്പുകൽ റദഺക്കഽക, ൂഹജഺക്ക് ീചയാറുന് എന്഻വയ്ക്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.

J. ദഽര്
ബ്ബല

ുുരഺഗ

വ഻ഭഺഗങ്ങൾ
െഽള്ള
ഇന്
ഷവറന്
സഽം

ൂമുത്കഺ

ഇന്
ഷവറന്
സഽം

ന്ദ്ഗഺമ഼ണ-അറ഻യീപ്പടഺത്ത സ്ഥലങ്ങള഻ീല കഽറഞ്ഞ വരഽമഺനമഽള വ ആളുകളുീട
സുംരക്ഷണും ലക്ഷയ്ും വചാണഺണ് ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങൽ രാപകല്
പന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
നമ്മഽീട ജനസുംഖയയ഻ൽ വല഻യ ഒരഽ വ഻ഭഺഗും ജനങ്ങളുും
കഽറഞ്ഞ
വരഽമഺനമഽള വവരഺണ്
മഺന്ദ്തമലല
അവര്
ക്ക്
ീപഺതഽുവ
യഺീതഺരഽ
തരത്ത഻ലഽമഽള വ
ആുരഺഗയ
സഽരക്ഷ
പര഻രക്ഷയഽും
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
ആയത഻നഺൽ, മ഻തമഺയ ന഻രക്ക഻ൽ ആനഽകാലയും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ഈ മാലയും
കഽറഞ്ഞ ഉത്പന്ും ഇത്തരത്ത഻ലഽള വ ജനങ്ങള്
ക്ക് സഺധഺരണയഺയ഻ട്ടുള വ റ഻കഽകള഻ൽ
ന഻ന്ഽും കരകയറഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാപകല്
പന ീചയ്ക്തതഺണ്.
2005ീല ഐആര്
ഡ഻എ ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷന്
സ് ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത്.
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2005-ീല ഐആര്
ഡ഻എ ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷന്
സ്
ന്ദ്പകഺരും
ഇത്തരും ഉത്പന്ങ്ങൽക്ക് ീചറ഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ്, ഇത഻ന്
ീറ ഇന്ഷവൽ തഽക 30000
രാപയ഻ൽ തഺീഴയഺണ്.
ഇത്തരും ഉത്പന്ങ്ങൽ കാടഽതലഽും വ഻വ഻ധ സഺമാദഺയ഻ക
സുംഘടനകൽ അഥവഺ സന്ദ്ധ സുംഘടനങ്ങൽ ന്ദ്ഗാപ്പ് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് അവരഽീട
അുംഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻ എടഽക്കഽന്ത്. ഐആര്
ഡ഻എയഽീട ന്ദ്ഗഺമ഼ണ-സഺമാഹ഻ക വ഻ഭഺഗും
ന്ദ്പത഻ബദ്ധത
ന്ദ്പകഺരും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
വയഺപകമഺയ഻
എത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
തങ്ങളുീട ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ
എന്ദ്തയഺണ് ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങൽ എന്ത് ന഻ര്
വച഻ക്കണും
ീപഺതഽുമഖല സ്ഥഺപനങ്ങൽ സമാഹത്ത഻ീല ദഽര്
ബല
ുപഺള഻സ഻കൽ രാപകല്
പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്, അവയഺണ്:
1. ജ്ന് ുുരഺഗ

വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻

രണ്ട്

ബ഼മ ുപഺള഻സ഻

ജൽ ആുരഺഗയ ബ഼മഺ ുപഺള഻സ഻യഽീട സവ഻ുശഷതകൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a. ഈ

ുപഺള഻സ഻
ീചയ്ക്തതഺണ്

ദഽര്
ബല

സമാഹത്ത഻ീല

വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻

ുബഺണസഽും ീമഡ഻ക്കല് ീചക്കപ്പുും ഒഴ഻ീക
വയക്ത഻ഗത ീമഡ഻ീേയ഻ും പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്.

b. കയഽമ഻ുലറ്റ഼വ്

രാപകല്
പന
ബഺക്ക഻

എലലഺും

c. വയക്ത഻കള്
ക്കഽും കഽടഽുംബത്ത഻നഽും ുപഺള഻സ഻ ലഭയമഺണ്.
d. ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻ – 5 വയസിന് മഽതല്60 വയസിന് വീര.
e. മഺതഺപ഻തഺക്കള഻ൽ ഒരഺള്
ക്ക് പര഻രക്ഷയഽണ്ീടക഻ൽ 3 മഽതൽ 5 വയസ് വീരയഽളള

കഽട്ട഻കള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
f. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ആീക ഇന്
ഷവൽ തഽക 5000 രാപയഺണ്, ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ

പട്ട഻ക തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
പട്ട഻ക 2.1
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ന്ദ്പഺയും
കഽടഽുംബനഺഥൽ
ജ഼വ഻തപകഺള഻
25 വയസിനുവീര ന്ദ്പഺയമഽള വ മക്കൽ
രണ്ു്പര് അടങ്ങഽന് കഽടഽുംബും+1
കഽട്ട഻
രണ്ു്പര് അടങ്ങഽന് കഽടഽുംബും+1
കഽട്ട഻
 ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്

ആദഺയന഻കഽത഻
ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും.

46
വീര
70
70
50
190

വയസിന് 46-55

240
ന഻യമത്ത഻ീല

56-65

66-70

100
100
50
250

120
120
50
290

140
140
50
330

300

340

380

80ഡ഻

ന്ദ്പകഺരമഽള വ

 ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ുസവനന഻കഽത഻ ബഺധകമലല
2. യാണ഻ുവഴ്സല്ീഹല്
ത്തഇ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ സ്ഡക഼ം

(യഽഎച്ചഇഐഎസ്ഡ)
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ന഻കഽത഻

ഈ ുപഺള഻സ഻ 100 അത഻ല് കാടഽതുലഺ കഽടഽുംബങ്ങളുള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഺണ്
ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
അടഽത്ത഻ീട വയക്ത഻കള്
ക്കഽള വ യഽഎചാണ്ഐഎസ് ുപഺള഻സ഻കളുും
ീപഺതഽജനങ്ങള്
ക്ക് ലഭയമഺണ്.
ഗഽണങ്ങൾ
യാണ഻ുവഴ്സല് ീഹല്
ത്ത്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ഇന്
ഷവറന്
സ്

ക഼മ഻ന്
ീറ

ഗഽണങ്ങളഺണ്

തഺീഴ

 ീമഡ഻െല്റ഼യ഻ുമ്പഴ്സ്ഡീമന്
റ്

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഉപ-പര഻ധ഻യഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക്
അഥവഺ കഽടഽുംബത്ത഻ന് 30,000 രാപ വീരയഽള വ ആശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകൽ
മടക്ക഻ നല്
കഽും.
പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.2
വ഻ശദഺംശങ്ങൾ
മഽറ഻, തഺമസ ീചലവഽകൽ
ഐസ഻യഽവ഻ല്അ്മ഻റ്റ് ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ
സര്
ജന്
,
അനുതഷ഻സ്റ്റ്,
കണ്
സള്
ട്ടന്
റ്,
ീപഷയല഻സ്റ്റുകളുീട
ഫ഼സ്,
ുനഴ്സ഻ുംഗ്
ീചലവഽകൽ
അനുതഷയ, രക്തും, ഓ്സ഻ജന്
, ഒ.ട഻.
ചഺര്
ജഽകൽ, മരഽന്ഽകൽ,
ുരഺഗ ന഻ര്
ണ
വതഽക്കൽ,
എ്സ്-ുറ,
ഡയഺല഻സ഻സ്,
ുറഡ഻ുയഺ
ീതറഺപ്പ഻,
ക഼ുമഺ
ീതറഺപ്പ഻,
ുപുമക്കറഽീട
വ഻ല,
കിന്ദ്ത഻മ
കഺല്,
തഽടങ്ങ഻യവ.
ഒരഽ അസഽഖത്ത഻ന് ആീക നല്
കഽന് തഽക

പര഻ധ഻
ദ഻വുസന 150 രാപ വീര
ദ഻വുസന 300 രാപ വീര
അസഽഖും⁄ പര഻ക്ക് അനഽസര഻ചാണ്
4500 രാപ വീര
അസഽഖും⁄ പര഻ക്ക്
4500 രാപ വീര

അനഽസര഻ചാണ്

15000 രാപ വീര

 വ ക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ

കഽടഽുംബത്ത഻ീല മഽഖയ വരഽമഺനക്കഺരന്
ീറ (ീഷഡയാള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത്
ുപഺീല) അപകടമരണ പര഻രക്ഷ: 25000 രാപ.


ൂവകല പര഻രക്ഷ
അപകടും⁄അസഽഖും മാലും കഽടഽുംബത്ത഻ീല മഽഖയ വരഽമഺനക്കഺരീന ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽുമ്പഺൽ
മാന്് ദ഻വസീത്ത ീവറ്റ഻ുംഗ് പ഻ര഼ഡ഻ന് ുശഷും
പരമഺവധ഻ 15 ദ഻വസും വീര ദ഻വുസന ആശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവ഻നഺയ഻ 50 രാപ
വ഼തും നല്
കഽും.

 ത്പ഼മ഻യം

പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.3

വ഻വരം
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
5 അുംഗങ്ങളുള വ കഽടഽുംബത്ത഻ന്
7 അുംഗങ്ങളുള വ കഽടഽുംബത്ത഻ന്
(ആദയീത്ത
3
കഽട്ട഻കളുും
ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
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ത്പ഼മ഻യം
ന്ദ്പത഻വര്
ഷും 365 രാപ
ന്ദ്പത഻വര്
ഷും 548 രാപ
ന്ദ്പത഻വര്
ഷും 730 രാപ

മഺതഺപ഻തഺക്കളുും
ബ഻പ഻എല് കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്കഽള വ
സബ്സ഻ഡ഻

K. രഺത്ഷ്ട഼യ സവഺസ്ഡത

ന്ദ്പ഼മ഻യും ബ഻പ഻എല്
കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്കഽള വ
സര്
ക്കഺൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യും
സബ്സ഻ഡ഻
നല്
കഽും.

ബ഼മഺ ുയഺജ്ന

സര്
ക്കഺൽ അുനകും ആുരഺഗയ പദ്ധത഻കൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്, ച഻ലത് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
സുംസ്ഥഺനങ്ങള്
ക്ക് ുവണ്ട഻യഺണ്.
ആുരഺഗയ പദ്ധത഻ളുീട ആനഽകാലയങ്ങൽ
ജനങ്ങള഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന്, ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുമഺയ഻ ുചര്
ന്് രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ
സവഺതയ ബ഼മഺ ുയഺജന പദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ആര്
എബ഻ൂവ
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യത്
ഭഺരത സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ ീതഺഴ഻ൽ മന്ദ്ന്ത്ഺലയമഺണ്, ഇത്
ദഺര഻ന്ദ്ദയുരഖയ്ക്ക്ക്
(ബ഻പ഻എല്
)
തഺീഴയഽള വ
കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻നഺണ്.
രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ
സവഺതയ
ബ഼മഺ
ുയഺജന
പദ്ധത഻യഽീട
സവ഻ുശഷതകൽ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a. ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ബ഻പ഻എൽ കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്ക്

ആീക 30,000

രാപ ഇന്
ഷവൽ തഽക.
b. ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

ബധപ്ീപ്പട്ട ആുരഺഗയ ുസവനങ്ങള്
ക്കഽും
ുഡീകയര്അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ ുസവനങ്ങള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

c. ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻

d. എലലഺ ുയഺഗയമഺയ ആുരഺഗയ ുസവനങ്ങള്
ക്കഽും കയഺഷ്
ീലസ് പര഻രക്ഷ.
e. മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ് വയവസ്ഥ
f. ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷനഽും

മഽന്
പഽും ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

വയവസ്ഥ.
g. ഓുരഺ സരര്
ശനത്ത഻നഽും 100 രാപ യഺന്ദ്തപട഻.
h.

ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് സുംസ്ഥഺന-ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
കഽും.

i. ീടന്
ഡറ഻ലാീടയഺണ് സുംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺൽ ഇന്
ഷവറര്
മഺീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്.
j. സര്
ക്കഺൽ-സവകഺരയ ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ ുസവനും ുതടഺും.
k. ുകന്ദ്ര-സുംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺൽ നല്
കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ അനഽപഺതും 3:1. ഓുരഺ

കഽടഽുംബത്ത഻നഽും ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺൽ പരമഺവധ഻ 565 രാപ സുംഭഺവന ീചയാറുും.
സര്
ക്കഺരഽകളുീട സുംഭഺവന: വഺര്
ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ
ശതമഺനവഽും 750 രാപയ്ക്ക്ക് മഽകള഻ലഽള വ നീതഺരഽ അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും.

l. സുംസ്ഥഺന

m. രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ⁄പഽതഽക്കൽ

ഫ഼സഺയ഻

ഗഽണുഭഺക്തഺവ്

ന്ദ്പത഻വര്
ഷും

നല്
കണും.
n. സുംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺരഺണ് അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടഷൽ ീചലവ് വഹ഻ക്കഽന്ത്
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30

25
രാപ

o. ഇത഻നഺയ഻

ഓുരഺ ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻നഽും
അധ഻കമഺയ഻ ുവണ്ട഻ വരഽും

മഺര്
ട്ട്

കഺര്
ഡ഻നഺയ഻

60

രാപ

p. മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ് ഇഷയഽ ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷമഽള വ മഺസും 1-ംഺംും ത഼യത഻ മഽതല്

അത് ന്ദ്പബലയത്ത഻ലഺവഽും ന഻
ര്
ദ഻ഷ്ട ജ഻ലലയ഻ൽ ീഫന്ദ്ബഽവര഻ മഺസമഺണ് ആദയീത്ത
മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ് ഇഷയാ ീചയ്ക്തീതക഻ൽ, ക഼ും നന്ദ്പ഻ല് 1 മഽതല്
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽവരഽും.
വര്
ഷും
മഺര്
ചാണ്
31-ംഺംും
ത഼യത഻
വീര
കഺര്
ഡ഻ന്
ന്ദ്പഺബലയമഽണ്ടഺവഽും. ഇതഺയ഻ര഻ക്കഽും ന഻ശ്ച഻ത ജ഻ലലയഽീട ീടര്
മ഻നൽ ത഼യത഻.
ആയത഻നഺൽ ഇടക്കഺലത്ത് ഇഷയഽ ീചയാറുന് കഺര്
ഡഽകള്
ക്കഽും മഺര്ചാണ് 31
ആയ഻ര഻ക്കഽും ആ വര്
ഷീത്ത ീടര്
മ഻നല്ത഼യത഻.

q. അടഽത്ത

ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻ര്
ുദശ഻ക്കഽന് അഥവഺ ീഷഢയാള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ട഻പ഻എയഺയ഻ര഻ക്കഽും
ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുും.
ല഻സ്റ്റ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്
ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ലാീട കയഺഷ്
ീലസിനഺയ഻ ുവഗത്ത഻ൽ തീന് ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് നടത്തഽും
നീതക഻ലഽും ഒരഽ അസഽഖും സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഉള വതഺീണക഻ൽ, അത് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്
അവസഺനും ുപഺയത഻നഽുശഷമഽള വ 60 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ റ഼ലഺപ്സഺവഽും.
L. ത്പധഺന് മത്ത്ല഻ സഽരക്ഷ ബ഼മഺ ുയഺജ്ന

അടഽത്ത഻ീട ന്ദ്പഖയഺപ഻ചാണ വയക്ത഻ഗത അപകട മരണ-ൂവകലയ പര഻രക്ഷ
ഇന്
ഷവറന്
സഺയ പ഻എുംഎബ഻ൂവ ഇത഻നഽള വ഻ൽ തീന് വളീരുയീറ ജനന്ദ്പ഼ത഻
ആര്
ജ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഽ ഈ ക഼മ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽതഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്റ ത: പകഺള഻കളഺയ ബഺക഻ീല 18നഽും 70 മുദ്ധയ
ന്ദ്പഺയമഽള വ എലലഺ ുസവ഻ുംഗ് ബഺക് അീക്കിണ്ടഽടമകള്
ക്കഽും പദ്ധത഻യ഻ൽ ുചരഺും.
പകഺള഻കളഺയ ബഺക് നീതന്ദ്ങ഻ലഽും അുംഗ഼കിത ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻
പക് ുചരഽക അവൽ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ അത്തരും ബഺക഻ന് ഒരഽ മഺസ്റ്റൽ ുപഺള഻സ഻
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും. ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഒരഽ ുസവ഻ുംഗ് അീക്കിണ്ട഻ലാീട
മഺന്ദ്തുമ ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു, ഒന്഻ലധ഻കും ബഺകഽകള഻ൽ എന്
ുറഺൽ
ീചയ്ക്തഺൽ അയഺള്
ക്ക് അധ഻ക ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽകയ഻ീലലന്് മഺന്ദ്തമലല
അടയ്ക്ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യും കണ്ടഽീകട്ടുകയഽും ീചയാറുും.
ആധഺറഺണ് ബഺക്
അീക്കിണ്ട഻നഽള വ ന്ദ്പഥമ ീകൂവസ഻.
എന്
ുറഺൾ
ീമന്
റ് ീമഺഡഺല഻റ്റ഻⁄ കഺലഺവധ഻: ജാണ് 1 മഽതൽ
ുമയ് 31 വീരയഽള വ ഒരഽ വര്
ഷക്കഺലുത്തക്കഺണ് പര഻രക്ഷ, ഇത഻ൽ ഓുട്ടഺീഡബ഻റ്റഺയ഻ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുസവ഻ുംദ്ധരസ് ബഺക് അീക്കിണ്ട഻ൽ ന഻ന്ഽും പണും
ഈടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുഫഺും
ഓുരഺ വര്
ഷവഽും ുമയ് 31-ുനഺട് കാട഻
നല്
കണും ന്ദ്പഺരുംഭ വര്
ഷമഺയത഻നഺൽ ഇത് 31 ആഗസ്റ്റ് 2015 വീര
ന഼ട്ട഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ന്ദ്പഺരുംഭ വര്
ഷമഺയത഻നഺൽ ഭഺരത സര്
ക്കഺൽ ഈ പദ്ധത഻യ഻ൽ
ുചരഽന്ത഻നഽള വ കഺലഺവധ഻ മാന്് മഺസുത്തക്ക് കാട഻ കാട്ട഻ുയക്കഽും അതഺയത്
30 നവുംബൽ 2015 വീര.
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട വയവസ്ഥയ഻ൽ മഽഴഽവൽ വഺര്
ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും നല്
ക഻ പ഼ന്ടഽും ുചരഺൽ
സഺധ഻ുചാണക്കഽും. മഽന് അനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ ക഼മ഻ന്
ീറ വയവസ്ഥ
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ക഼മ഻ൽ
തഽടരഽന്ത഻ന് അുപക്ഷകര്
ക്ക്
ദ഼ര്
ഘകഺല എന്
ുറഺള്
ീമന്
റ്⁄ ഓുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ് ഓപ്ഷൽ ലഭയമഺണ്. മഽകള഻ല്
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പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ ക഼മ഻ൽ ന഻ന്ഽും പഽറത്ത് ുപഺകഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഭഺവ഻യ഻ൽ ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ സഺധ഻ക്കഽും. ുയഺഗയരഺയ പഽത഻യ അുപക്ഷകര്
ക്കഽും
ന഻ലവ഻ൽ ക഼മ഻ല് ുചരഺത്ത ുയഺഗയരഺയവര്
ക്കഽും ഭഺവ഻യ഻ൽ ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും.
ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പകഺരമഽള വ ആനഽകാലയങ്ങൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
ുനഽകാല ങ്ങളുീട പട്ട്യൂട്ട്഻ക
മരണും
രണ്ട് കണ഻ന്
ീറയഽും കഺഴ്ച പര഻പാര്
ണമഺയ഻
നഷ്ടീപ്പടഽക അഥവഺ രണ്ട് ൂകകൽ അഥവഺ
കഺലഽകൽ നഷ്ടീപ്പടഽക അഥവഺ ഒരഽ കണ഻ന്
ീറ
കഺഴ്ചയഽും ൂക അഥവഺ കഺല഻ന്
ീറ ുശഷ഻
നഷ്ടീപ്പടഽക
ഒരഽ കണ഻ന്
ീറ കഺഴ്ച നഷ്ടീപ്പടഽക അഥവഺ
ൂക അഥവഺ കഺല഻ന്
ീറ ുശഷ഻ നഷ്ടീപ്പടഽക

ഇന്
ഷവര് തഽക
2 ലക്ഷും രാപ
2 ലക്ഷും രാപ

1 ലക്ഷും രാപ

എസ്എുംഎസിന഻ലാീടുയഺ ഇ-ീമയ഻ല഻ലാീടുയഺ ുനര഻ട്ട് സരര്
ശ഻ുചാണഺ
ുചരഽകയഽും ുനമ഻ുനഷൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽും ീചയാറഺും.

പദ്ധത഻യ഻ൽ

ത്പ഼മ഻യം: ഓുരഺ അുംഗത്ത഻നഽും ന്ദ്പത഻വര്
ഷും 12 രാപ. ഓുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ്
ീസികരയത്ത഻ലാീട അീക്കിണ്ടഽടമയഽീട ുസവ഻ുംഗ് ബഺക് അീക്കിണ്ട഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഒറ്റത്തവണയഺയ഻ ജാൽ 1-ുനഺ അത഻നഽമഽുമ്പഺ പര഻രക്ഷയഽീട ഓുരഺ വര്
ഷവഽും
ഈടഺക്കഽും. ജാണ് 1-ന് ുശഷമഺണ് ഓുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ് ീചയാറുന്ീതക഻ൽ ഓുട്ടഺ
ീഡബ഻റ്റ഻ന് ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷും അടഽത്ത മഺസും ഒന്ഺും ത഼യത഻ മഽതൽ പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ചാണ് തഽടങ്ങഽും.
പകഺള഻യഺയ ബഺക്
ഓുട്ടഺ ീഡബ഻റ്റ് ഓപ്ഷൽ
നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ മഺസും തീന് അതഺയത് എലലഺ വര്
ഷവഽും ുമയ് മഺസും തീന്
ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽക ഈടഺക്കഽകയഽും ആ മഺസും തീന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
വഺര്
ഷ഻ക ീേയ഻മഽകളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും
പുക്ഷ ആദയീത്ത 3 വര്
ഷും ന്ദ്പ഼മ഻യും കാട്ടഺത഻ര഻ക്കഺനഽള വ പരമഺവധ഻
ന്ദ്ശമങ്ങളുും നടത്തഽും.
പര഻രക്ഷ
ഇലലഺതഺകല്:
ഇലലഺതഺകഽന്ത്:

അുംഗത്ത഻ന്
ീറ

അപകട

പര഻രക്ഷ

1. അുംഗത്ത഻ന് 70 വയസിനഺകഽുമ്പഺൽ (നറ്റവഽും അടഽത്ത പ഻റന്ഺള഻ീല വയസിന്)

അഥവഺ
2. ബഺക് അീക്കിണ്ട് ുേഺസ് ീചയാറുക അഥവഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ
ന഻ലന഻ര്
ത്തഺനഽള വ തഽക അീക്കിണ്ട഻ൽ ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക അഥവഺ
3. അുംഗും ഒന്഻ലധ഻കും അീക്കിണ്ട഻ലാീട പര഻രക്ഷയ഻ൽ ുചരഽകയഺീണക഻ൽ
ഒീരണും ഒഴ഻ീക ബഺക്ക഻യഽള വ പര഻രക്ഷ ഇലലഺതഺക്കഽകയഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും
കണ്ടഽീകട്ടുകയഽും ീചയാറുക.
അടയ്ക്ുക്കണ്ട ത഼യത഻യ഻ൽ അീക്കിണ്ട഻ൽപരയഺപ്തമഺയ ഫണ്ട് ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക
അഥവഺ നീതക഻ലഽും അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ന്ദ്പം  നും തഽടങ്ങ഻യ സഺുകത഻ക
കഺരണത്തഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ഇലലഺതഺകഽകയഺീണക഻ൽ, വയവസ്ഥകള്
ക്ക്
അനഽസിതമഺയ഻
മഽഴഽവൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യും
നല്
ക഻
പഽതഽക്കഺവഽന്തഺണ്.
ഈ
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കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ,
റ഻ക് പര഻രക്ഷ
പര഻രക്ഷയഽീട
റ഼യ഻ന്
ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്
റ്
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും.

സീപന്
ഡ് ീചയാറീപ്പടഽകയഽും റ഻ക്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ത഼രഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ

M. ത്പധഺന് മത്ത്ല഻ ജ്ന് ധന് ുയഺജ്ന

2014 ആഗസ്റ്റ് 15 സവഺതന്ദ്ന്ത്യദ഻നത്ത഻ന് ന്ദ്പഖയഺപ഻ചാണത് ുപഺീല ബഺക഻ുംഗ്
ുസവ഻ുംദ്ധരസ് ആന്
റ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് അീക്കിണ്ടഽകൽ, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്, ഇന്
ഷവറന്
സ്,
ീപന്
ഷവൽ എന്഻വയ഻ൽ ഇന്ത്യൽ ീപിരണ്മഺീര
അവര്
ക്ക് തഺങ്ങഺവഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ
ുചര്
ക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്ത്യൽ ന്ദ്പധഺനമന്ദ്ന്ത്഻ 28-ന് ആരുംഭ഻ചാണതഺണ് ഈ സഺമ്പത്ത഻ക
ഉള്
ീക്കഺള വ഻ക്കൽ കഺുംീപയ്ൽ. ഇത് ഒറ്റ ആഴ്ചയ഻ൽ നറ്റവഽും കാടഽതൽ ബഺക്
അീക്കിണ്ടഽകൽ ആരുംഭ഻ചാണത഻ൽ ുലഺക റ഻ുക്കഺര്
ഡഺയ഻.
ഇത഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ും
പരമഺവധ഻ ആളുകീള ബഺക഻ുംഗ഻ന്
ീറ മഽഖയധഺരയ഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽക എന്തഺണ്.
നീതക഻ലഽും ബഺക഻ന്
ീറ ശഺഖയ഻ൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് കറുപഺണ്ടന്
റ് (ബഺക്
മ഻ന്ദ്ത) ഔട്ട്
ീലറ്റ഻ലാീട അീക്കിണ്ട് തഽറക്കഺും. പ഻എുംീജഡ഻ൂവ അീക്കിണ്ട്
പാജയ ബഺലന്
സ഻ൽ ആരുംഭ഻ക്കഺും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, അീക്കിണ്ട് ഉടമയ്ക്ക്ക് ീചക്ക്
ബഽക്ക് ആവശയീമക഻ൽ അവൽ കഽറഞ്ഞ ബഺലന്
സ് മഺനദണ്ഡും പഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
പ഻എംീജ്ഡ഻ൂവ
ുനഽകാല ങ്ങൾ

പത്റത഻

ത്പകഺരമഽള്ള

ത്പുത ക

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ഻ന് പല഻ശ
1 ലക്ഷും രാപയഽീട അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ്
മ഻ന഻മും ബഺലന്
സ് ആവശയമ഻ലല.
30000 രാപയഽീട ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ
ഇന്ത്യയ഻ലഽടന഼ളും ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ പണും ൂകമഺറ്റും ീചയാറഺും.
സര്
ക്കഺൽ ക഼മഽകളുീട ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് ആനഽകാലയങ്ങൽ ുനര഻ട്ട് ഇത്തരും
അീക്കിണ്ടഽകള഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറീപ്പടഽും.
7. 6
മഺസീത്ത
സുംതിപ്തമഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ
അീക്കിണ്ട്
ൂകകഺരയും
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ഓവൽന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീസികരയും ലഭ഻ക്കഽും.
8. ീപന്
ഷൽ -ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങ഻ുലക്ക് ുനര഻ട്ട് ലഭയമഺകഽും.
9. അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ
10. 45 ദ഻വസങ്ങള഻ൽ കഽറഞ്ഞത് 1 ദ഻വസീമക഻ലഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കണീമന്
വയവസ്ഥയ഻ൽ റാുപ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡ്.
11. ഒരഽ വ഼ട്ട഻ീല ഒരഽ അീക്കിണ്ടഽടമയ്ക്ക്ക് എന് ന഻ലയ഻ൽ 5000 രാപ
വീരയഽള വ ഓവൽന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീസികരയും, വന഻തകള്
ക്ക് മഽന്
ഗണന.
2015 ുമയ് 13 വീരയഽള വ കണക്ക് ന്ദ്പകഺരും 15.59 ുകഺട഻ അീക്കിണ്ട്
തഽറന്ത് വഴ഻ 16,918.91 ുകഺട഻ രാപ റ഻ുക്കഺര്
ഡ് ുനട്ടും ഉണ്ടഺയ഻. ഇത഻ൽ
8.5 ുകഺട഻ അീക്കിണ്ടഽകൽ പാജയും ബഺലന്
സഺയ഻ട്ടഺണ് തഽറന്ത്.
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N. വ ക്ത഻ഗത അപകട-ൂവകല

പര഻രക്ഷ

അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻
ഉണ്ടഺകഽന്
അപകടും
മാലും
ഉണ്ടഺകഽന്മരണത്ത഻നഽും
ൂവകലയത്ത഻നഽും
വ ക്ത഻ഗത
അപകട-ൂവകല
പര഻രക്ഷ
(പ഻എ)
ുപഺള഻സ഻കൽ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
നല്
കഽും.
ഇത്തരും
ുപഺള഻സ഻കൽ
ീപഺതഽുവ അപകട പര഻രക്ഷയഽുംീട ഒപ്പും ച഻ക഻ത്സഺ പര഻രക്ഷയഽും നല്
കഽും.
പ഻എ ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ മരണഺനഽകാലയും ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 100% ആണ്,
ൂവകലയും സുംഭവ഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ സ്ഥ഻ര ൂവകലയമഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽീട
ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനവഽും
തഺല്
ക്കഺല഻ക
ൂവകലയമഺീണക഻ൽ
ആഴ്ചുതഺറഽമഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽും ലഭ഻ക്കഽും,
ആഴ്ചുതഺറഽമഽള വ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
എീന്ത്ന്ഺൽ
പരമഺവധ഻
ഇന്ദ്ത
ആഴ്ച
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
കഽും എന് വയവസ്ഥയ഻ൽ ആഴ്ചുതഺറഽും ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽും.
1. പര഻രക്ഷ ലഭ഻െഽ് ൂവകല ങ്ങളുീട വ഻ഭഺഗങ്ങൾ

ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ൂവകലയങ്ങള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും:
i. സ്ഥ഻രമഺയ

പാര്
ണ ൂവകല ം (പ഻ട഻ഡ഻): ജ഼വ഻തകഺലും
മഽഴഽവൽ പാര്
ണ ൂവകലയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽക, അതഺയത് എലലഺ നഺല്
ുപശ഻കളുും തളര്
ന്് ുപഺകഽക, ുകഺമയ഻ലഺകഽക, രണ്ട് കണുകൽ/രണ്ട്
ൂകകൽ/ൂകകഺലഽകൽ അഥവഺ ഒരഽ ൂകയാറുും ഒരഽ കണുും ഒരഽ കഺലഽും
അഥവഺ ഒരഽ ൂകയാറുും ഒരഽ കഺലഽും.

ii. സ്ഥ഻രമഺയ

ഭഺഗ഻ക ൂവകല ം (പ഻പ഻ഡ഻):
മഽഴഽവൽ
ഭഺഗ഻ക
ൂവകലയുത്തഺീട
ജ഼വ഻ക്കഽക,
ഉദഺ.
കഺല്
വ഻രൽ, തഽടങ്ങ഻യവ നഷ്ടീപ്പടഽക.

ജ഼വ഻തകഺലും
ൂകവ഻രൽ,

iii. തഺല്
െഺല഻ക

പാര്
ണ ൂവകല ം (പ഻ട഻ഡ഻): കഽറചാണു
കഺലുത്തക്ക്
മഺന്ദ്തമഽള വ
പാര്
ണ
ൂവകലയും.
ഈ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ,
ൂവകലയമഽള വ കഺലയളവ഻ീല സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടത്ത഻നഺണ് സുംരക്ഷണും
ലഭ഻ക്കഽും
ീഡത് പര഻രക്ഷ അഥവഺ ീഡത്ത് ലസ് സ്ഥ഻ര ൂവകലയ പര഻രക്ഷ അഥവഺ
ീഡത്ത് ീലത്ത് സ്ഥ഻ര ഭഺഗ഻ക
ൂവകലയ അഥവഺ ീഡത്ത് ലസ്
തഺല്
ക്കഺല഻ക പാര്
ണ ൂവകലയ പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീേയ഻ന്
റ഻ന്
സഺധ഻ക്കഽും.

2. ഇന്
ഷവര് തഽക

ച഻ല
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കണ്പന഻കൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
മഺസവരഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ 60 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ 100 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ ആയ
ആനഽകാലയങ്ങൽ നല്
ക഻ുയക്കഽും. മറ്റ് ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ വഺര്
ഷ഻ക വരഽമഺനും
കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത ഫ഻്ഡ് ലഺനഺണ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്. ഇത്തരും
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ലഺന഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പര഻രക്ഷയഽീട ഓുരഺ
വ഻ഭഺഗത്ത഻നഽും ഇന്
ഷവൽ തഽക വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
3. ത്പുയഺജ്നകരമഺയ പ്ലഺന്
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ന്ദ്പുയഺജനകരമഺയ
ഒരഽ
ലഺൽ
ആയത഻നഺൽ,
പ഻.എ.
ുപഺള഻സ഻കൽക്ക്
പകഽകചാണവടത്ത഻ൽ ആകര്
ഷണമ഻ലല. അതഽീകഺണ്ട്, ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് വയതയത
ഇന്
ഷവററ഻ന്
ീറ ക഼ഴ഻ൽ ഒന്഻ലധ഻കും ുപഺള഻സ഻യഽണ്ീടക഻ൽ, അപകട മരണും,
പ഻ട഻ഡ഻, പ഻പ഻ഡ഻, തഽടങ്ങ഻യ സരൽഭങ്ങള഻ൽ എലലഺ ുപഺള഻സ഻കളുീടയഽും ീേയ഻ും
ലഭ഻ക്കഽും.
4. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്റ ത

ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻ൽ ീപഺതഽുവ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്
കഽും
അതഺയത്
അപകടീത്ത തഽടര്
ന്ഽണ്ടഺകഽന് ആശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽും മറ്റ്
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്
കഽും. ഇന്് അപകടീത്ത തഽടര്
ന്ഽണ്ടഺകഽന്
ആശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽും മറ്റ് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻കളുണ്ട്.
അ്തതരും
ുപഺള഻സ഻കൽ
അസഽഖങ്ങള്
ക്കഽും അവയഽീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്പ്കഽകയ഻ലല, പകരും
അപകടവഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
മഺന്ദ്തുമ
പര഻രക്ഷ
നല്പ്കഽകയഽള വു.
5. മാല

വര്
ത്റ഻ത ുനഽകാല ങ്ങൾ

വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷുയഺുടഺപ്പും മ഻ക്ക ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും അപകടും മാലും
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ുഹഺപ഻റ്റൽ കയഺഷ്, മരണഺന്ത്രും ശവശര഼രും
ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്ത഻നഽള വ യഺന്ദ്ത ീചലവ്, വ഻ദയഺഭയഺസഺനഽകാലയമഺയ഻ ന഻ശ്ച഻ത
തഽക, ആുംബഽലണ്സ് ചഺര്
ജഽകൽ തഽടങ്ങ഻യ മാലയവര്
ദ്ധ഻ത ആനഽകാലയങ്ങളുും
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
6. ഒഴ഻വഺെലഽകൾ

തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വയഺണ്
ന഻ന്ഽും ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വത്:

ീപഺതഽുവ

വയക്ത഻ഗത

അപകട

പര഻രക്ഷയ഻ൽ

i.

ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പഽള വ നീതക഻ലഽും ൂവകലയും

ii.

മഺനസ഻കുരഺഗങ്ങൽ അഥവഺ നീതക഻ലഽും അസഽഖും മാലമഽണ്ടഺയ ൂവകലയും
അഥവഺ മരണും.

iii. ുനര഻ുട്ടഺ

അലലഺീതുയഺ ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടുള വ രത഻ജനയ ുരഺഗും, ൂലുംഗ഼ക
ബധപ്ത്ത഻ലാീട പകര്
ന് ുരഺഗങ്ങൽ, എയ്ക്്സ് അഥവഺ ഉണ്മഺദും.

iv. അപകടും മാലും ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുള വത് ഒഴ഻ീകയഽള വ ുറഡ഻ുയഷൽ, ഇന്
ഫക്ഷൽ,

വ഻ഷബഺധ തഽങ്ങ഻യവ മാലമഽണ്ടഺകഽന് ൂവകലയും അഥവഺ മരണും.
v. കഽറ്റവഺള഻ മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ അയഺളുീട

നീതക഻ലഽും കഽടഽുംബഺുംഗുമഺ
മാലമഽണ്ടഺകഽന് പര഻ക്ക്.

ീചയാറുന്

ന഻യമലുംഘനപരമഺയ

ന്ദ്പവിത്ത഻

സമരങ്ങൽ, കലഺപങ്ങൽ, വ഻ലവും, ഭ഼കരവഺദും, അറസ്റ്റ്,
പ഻ട഻ീവയ്ക്ക്കൽ, തടഞ്ഞഽീവയ്ക്ക്കൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ുനര഻ുട്ടഺ
അലലഺീതുയഺ ഉണ്ടഺകഽന് അപകടും മാലമഽള വ പര഻ക്കഽകൽ, അഥവഺ
ൂവകലയും അഥവഺ മരണും.

vi. യഽദ്ധും,

vii. ഇന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ീകഺലലീപ്പടഽന് സഺഹചരയും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽും, ീകഺലപഺതകത്ത഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
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വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്ക഻മ഻നല് പശ്ചഺത്തലമ഻ീലലക഻ൽ അത് അപകടമഺയ഻ കണക്കഺക്ക഻
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ പര഻രക്ഷ നല്പ്കഽും.
viii. ഗര്
ഭകഺലത്ത്

അഥവഺ കഽട്ട഻യഽീട ജനനസമയത്ത്
മാലമഽള്ക്ല മരണും⁄ൂവകലയും⁄ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ.

ഉണ്ടഺകഽന്

ന്ദ്പം  നും

ix. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ നീതക഻ലഽും കഺയ഻ക മത്സരത്ത഻ൽ പീകടഽക്കഽന്

അഥവഺ പര഻ശ഼ലനും നല്പ്കഽന് ീന്ദ്പഺഫഷണൽ, നീതക഻ലഽും
മ഻ല഻ട്ടറ഻
അഥവഺ
ആുംഡ്
ുഫഺഴ്സഽകള഻ൽ
അനഽഷ്ഠ഻ക്കഽന്തഺീണക഻ൽ.
x.

രഺജയീത്ത
ുസവനും

സവയും മഽറ഻ുവല്
പ്പ഻ക്കൽ അഥവഺ ആംതൃഹതയ

xi. മദയുമഺ മയക്കഽമരഽുന്ഺ ഉപുയഺഗ഻ചാണുപ്പഺഴഽള വ അപകടും

നവ഻ുയഷൽ,
ബലാണ഻ുംഗ്,
പര്
േതഺുരഺഹണും,
പര്
േതഺവുരഺഹണും അഥവഺ നീതക഻ലഽും എയര്
ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റ഻ീല അഥവഺ
ബലാമ഻ീല യഺന്ദ്ത഻കൽ.

xii. സഺഹസ഻കമഺയ

സഺധഽതയഽള വ ൂലസന്
സ് ഇലലഺീത വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന്ത് മാലമഽള വ നഷ്ടങ്ങളുും
ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്
പ഻എ ുപഺള഻സ഻കൽ വയക്ത഻കള്
ക്കഽും കഽടഽുംബങ്ങള്ക്ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഽും വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ത്.
ൈഺമ഻ല഻ പഺുെമെ കവര്
ഫഺമ഻ല഻ പഺുക്കജ് പര഻രക്ഷ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മഺതികയ഻ലഺണ് നല്
കഽന്ത്:
 വരഽമഺനെഺരനഺയ

അംഗവഽം
(ഇന്
ഷവര്
ീചയ്ത
വ ക്ത഻കൾ) ജ്഼വ഻തപങ്കഺള഻യഽം, വരഽമഺനമഽീണ്ടങ്ക഻ല്:
ഓുരഺരഽത്തര്
ക്കഽും ന്ദ്പുതയക ഇന്
ഷവൽ തഽക, ആവശയനഽസിതും, വയക്ത഻ഗത
പര഻രക്ഷയ഻ീല ുപഺലഽള വ സഺധഺരണ പര഻മ഻ത഻ക്കഽള വ഻ല്തീന്.

 ജ്഼വ഻തപങ്കഺള഻

(വരഽമഺനമ഻ീലലങ്ക഻ല്:
ീപഺതഽുവ
വരഽമഺനക്കഺരന്
ീറ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 50 ശതമഺനും.
ഇത഻ന് ഉയര്
ന്
പര഻ധ഻യഽണ്ട് ഉദഺ. 1,00,000 രാപ അീലലക഻ൽ 3,00,000 രാപ.

 കഽട്ട്യൂട്ട്഻കൾ (5നഽം 25നഽം മുത്റ

ത്പഺയമഽള്ളവര്): ീപഺതഽുവ
വരഽമഺനക്കഺരന്
ീറ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 25 ശതമഺനും,
ഇത഻ന് ഉയര്
ന്
പര഻ധ഻യഽണ്ട്.

ത്ഗാപ്പഇ ുപഴ്സണല് അപകട ുപഺള഻സ഻കൾ
ീപഺതഽുവ
വഺര്
ഷ഻കമഺയ഻
മഺന്ദ്തും
പഽതഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽന്
വഺര്
ഷ഻ക
ുപഺള഻സ഻കളഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഴ്സണൽ അപകട ുപഺള഻സ഻കൽ. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സുംഭവത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന്
1 വര്
ഷത്ത഻ൽ തഺീഴ
കഺലഺവധ഻യഽള വ
ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഴ്സണൽ അപകട ഉത്പന്ങ്ങൽ ുനഺൽ-ൂലഫ്
ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും
സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ
ീഹല്
ത്ത്
ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറഺറഽണ്ട്.
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
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 ീതഺഴ഻ലഽടമ- ജ്഼വനെഺര് ബന്ധമം

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വര്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് സ്ഥഺപനങ്ങള്
ക്ക്,
അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക് തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്തഺണ് ഇത്തരും
ുപഺള഻സ഻കൽ:
o ുപര് ുചര്
ക്കീപ്പട്ട ജ഼വനക്കഺൽ
o ുപര് ുചര്
ക്കീപ്പടഺത്ത ജ഼വനക്കഺൽ
 ീതഺഴ഻ലഽടമ- ജ്഼വനെഺര് അലലഺത്ത ബന്ധമം

തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വര്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക്, ീസഺൂസറ്റ഻കള്
ക്ക്, േബ്ബുകള്
ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക്
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്തഺണ് ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കൽ:
o ുപര് ുചര്
ക്കീപ്പട്ട അുംഗങ്ങൽ
o ുപര് എടഽത്ത് അറ഻യഺത്ത അുംഗങ്ങൽ
(കഽറ഻പ്പ്: ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് ന്ദ്പുതയകും പര഻രക്ഷ നല്
ക഻ുയക്കഽും)
ുത്ബഺെണ്
ുബഺണ്
(ീപഺട്ട്യൂട്ട്഻യ
അസ്ഥ഻)
ുപഺള഻സ഻യഽം
ൂദനംദ഻ന ത്പവിത്ത഻കൾ
െഽള്ള നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം
ഇീതഺരഽ
ന്ദ്പുതയക പ഻എ
ുപഺള഻സ഻യഺണ്.
ഒട഻വഽകള്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്പ്കഽന്ത഻നഺണ്
ഈ
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.

തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻
രാപകല്
പന

ഒട഻വ഻നഽും ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനും
അഥവഺ ആനഽകാലയും ീേയ഻ും ീചയാറുന് സമയത്ത് നല്പ്കഽും.

i. ഓുരഺ

തരത്ത഻ലഽള വ
അസ്ഥ഻യ്ക്ക്കഺണ്
പര഻രക്ഷയഽള വത്
എന്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽും നത് തരത്ത഻ലഽള വ ഒട഻വഺണ് ഉണ്ടഺയത് എന്ത഻ന്
ീറയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ആനഽകാലയും നല്
കഽക.

ii. നത്

വ഼ശദമഺക്കഽന്ത഻ന്,
ീചറ഻യ
ഒട഻വ഻ീനക്കഺളുും
ഒട഻വ഻നഺണ്
ഉയര്ക്ന്
ശതമഺനും
ആനഽകാലയും
ലഭ഻ക്കഽക.
വ഻രലഽകള഻ീല
അസ്ഥ഻
ഒട഻യഽന്ത഻ുനക്കഺളുും
തഽടയ഻ീല
ഒട഻യഽകയഺീണക഻ൽ ഉയര്ക്ന് ശതമഺനും ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും.

iii. കാടഽതൽ

സക഼ര്
ണ
മഺന്ദ്തമലല,
അസ്ഥ഻

iv. ൂദനുംദ഻ന

ന്ദ്പവിത്ത഻കൽ അതഺയത് ഭക്ഷണും കഴ഻ക്കഽക, ീശിചയഺലയും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക, വന്ദ്തും ധര഻ക്കഽക തഽടങ്ങ഻യ ീചയാറഺനഽള വ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട്
മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടങ്ങള്
ക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻ശ്ച഻ത
ആനഽകാലയ പര഻രക്ഷയഽും ുപഺള഻സ഻ നല്
കഽും.

v. ഇത്

ുഹഺപ഻റ്റൽ
കയഺഷ഻നഽും
അപകട
മരണത്ത഻നഽും
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ഽണ്ട്. വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ലഽും ആനഽകാലയത്ത഻ലഽും വ഻വ഻ധ
ലഺനഽകൽ ലഭയമഺണ്.
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O. വ഻ുദശയഺത്ത ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
1. ുപഺള഻സ഻യഽീട ുവശ ം

നമ്മൽ അവധ഻ക്കഺലും ആുഘഺഷ഻ക്കഺൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് വ഻ുദശത്ത്
ുപഺകഽണ്ുപഺൽ, നമ്മഽീട മനസിന഻ലഽണ്ടഺകഽന് ച഻ന്ത് ച഻ല കഺരയങ്ങൽ ശര഻യഺയ഻
നടക്ക഻ലല എന്തഺണ്. പുക്ഷ, വ഻ുദശത്ത് സ് ചര഻ക്കഽണ്ുപഺൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുവണ്ട ര഼ത഻യ഻ലഽള വ നീതക഻ലഽും അസഽഖുമഺ അപകടുമഺ സുംഭവ഻ചാണഺൽ,
ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് യഽഎസിന്എയ഻ുലഺ കഺനഡയ഻ുലഺ ആീണക഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചലവ് തഺങ്ങഺൽ
കഴ഻യ഻ലല.വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ഇന്
ഷവറന്
സ് ഈ ആവശയും ന഻റുവറ്റുും.
2. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്റ ത

ഇത്തരും
ുപഺള഻സ഻കൽ
ന്ദ്പഥഺമ഻കമഺയ഻
അപകട-അസഽഖ
ആനഽകാലയങ്ങൽ
നല്പ്കഽന്ത഻നഺണ്, പുക്ഷ ഇന്് വ഻പണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ മ഻ക്ക ഉത്പന്ങ്ങളുും ഒരഽ
കാട്ടും പര഻രക്ഷകൽ ഒരഽ ഉത്പന്ത്ത഻ൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്വയഺണ്. വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന് പര഻രക്ഷകളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

അപകട മരണും / ൂവകലയും,
ീപീട്ടന്് ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ുക്കണ്ട അവസ്ഥയ഻ലഽള വ ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകൽ
യഺന്ദ്തഺസമഺനങ്ങള്നഷ്ടീപ്പടഽക
യഺന്ദ്തഺസമഺനങ്ങള്ലഭ഻ക്കഺൽ കഺലതഺമസും ഉണ്ടഺകഽക
പഺുപഺര്
ട്ടുും മറ്റ് ുരഖകളുും നഷ്ടീപ്പടഽക,
വതഽക്കള്
ക്കഽും സവകഺരയ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽും ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ബഺദ്ധയത,
തട്ട഻ീകഺണ്ടഽുപഺകല഻നഽള വ പര഻രക്ഷ,
യഺന്ദ്ത റദഺക്കഽക അഥവഺ കഺലതഺമസമഽണ്ടഺവഽക,
തട്ട഻ീകഺണ്ടഽുപഺകല഻നഽള വ പര഻രക്ഷ, തഽടങ്ങ഻യവ

3. മഽഖ

പ്ലഺനഽകൾ

മഽഖയ ലഺനഽകളഺണ് അവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്ത അഥവഺ ബ഻സ഻നസ് യഺന്ദ്ത഻കര്
ക്ക്
ബ഻സ഻നസ് ലഺനഽകൽ; വ഻ുദശത്ത് പഠ഻ക്കഺൽ ുപഺകഽന് വ഻ദയഺര്
ത്ഥ഻കള്
ക്ക് സ്റ്റഡ഻
ലഺന്
, ുജഺല഻ ുതട഻ുപഺകഽന്വര്ക്ക്ക് എുംുലഺയ഻ീമന്
റ് ലഺൽ
4. ുര്
ീെഺീെ ുപഺള഻സ഻ എടഽെഺം

ബ഻സ഻നസിന് ആവശയങ്ങള്
ക്ക് , അവധ഻ക്കഺല ആുഘഺഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് അഥവഺ
പഠനത്ത഻ന് വ഻ുദശത്ത് ുപഺകഽന് ഇന്ത്യൽ ീപിരണ്മഺര്
ക്കഺണ് ഈ ുപഺള഻സ഻
ലഭ഻ക്കഽക. ഇന്ത്യൽ ീതഺഴ഻ലഽടമകൽ വ഻ുദശത്ത് കരഺര഻ന് അയക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്കഽും
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

5. ുര്
ീെഺീെ ുപഺള഻സ഻ എടഽെഺം

ബ഻സ഻നസിന്
ആവശയങ്ങള്
ക്ക്,
വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻നഺയ഻ വ഻ുദശത്ത്

അവധ഻ക്കഺലും
ീചലവഴ഻ക്കഺന്
അഥവഺ
ുപഺകഽന് ഇന്ത്യന് ീപിരന് ഈ ുപഺള഻സ഻
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എടഽക്കഺന്
. വ഻ുദശത്ത് കരഺര് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ുജഺല഻
ീതഺഴ഻ലഽടമകളുീട ജ഼വക്കഺര്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

ുപഺകഽന്

ഇന്ത്യന്

6. ഇന്
ഷവര് തഽകയഽ ത്പ഼മ഻യങ്ങളും

പര഻രക്ഷ ീപഺതഽുവ യഽഎസ് ുഡഺളറഺയ഻ട്ടഺണ് നല്
ുകണ്ടത് ഇത് 100000
യഽഎഡ഻ മഽതൽ 500000 യഽഎഡ഻ വീരയഺയ഻ര഻ക്കഽും. ച഻ക഻ത്സ ീചലവ്,
ഒഴ഻പ്പ഻ക്കൽ, ത഻ര഻ീക നഺട്ട഻ീലത്ത഻ക്കൽ തഽടങ്ങ഻യ വ഻ഭഺഗത്ത഻നഺണ് പര഻രക്,
മഽഖയമഺയഽമഽള്ക്ലത്, മറ്റ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്ക് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത ബഺദ്ധയ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്
എസ്.ഐ. കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും. എുംുലഺയ഻ീമന്
റ് ലഺൽ ഒഴ഻ീകയഽള വവയ്ക്ക്ക് ഇന്ത്യൽ
രാപയഺയ഻
ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഺും,
എുംുലഺയ഻ീമന്
റ്
ലഺനഽകഺൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ുഡഺളറഺയ഻ അടയ്ക്ക്കണും. ീപഺതഽുവ രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ ലഺനഽകളഺണഽള വത്:
 യഽഎസ്എ⁄ കഺനഡ ഒഴ഻ീക ുലഺകീമമ്പഺടഽും
 യഽഎസ്എ⁄ കഺനഡ ഉള്
പ്പീട ുലഺകീമമ്പഺടഽും

ച഻ല ഉത്പന്ങ്ങൽ നഷയൽ രഺജയങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തും, ീഷന്
ജൽ രഺജയങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തും
പര഻രക്, വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
1. ന഻രത്ലരം

യഺത്ത

ീചയ്യു്

വ വസഺയ഻കൾ
െഽള്ള

പ്ലഺനഽകൾ
ഇീതഺരഽ വഺര്
ഷ഻ക ുപഺള഻സ഻യഺണ്, വയവസഺയ഻കൽ/മഽതലഺള഻മഺൽ ഇന്ത്യക്ക്
ീവള഻യ഻ൽ ന഻രന്ത്രും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന് ഉുദയഺഗസ്ഥര്
ക്ക് ുവണ്ട഻ എടഽക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻കൽ. വര്
ഷത്ത഻ൽ ഒരഽപഺട് തവണ വ഻ുദശയഺന്ദ്ത നടത്തഽന് വയക്ത഻കൽക്കഽും
ഈ പര഻രക്ഷ എടഽക്കഺും. ഒരഽ വര്
ഷത്ത഻ൽ എന്ദ്ത യഺന്ദ്ത ീചയാറഺീമന്ത഻നഽും ഓുരഺ
യഺന്ദ്തയ഻ലഽും എന്ദ്തനഺൽ വ഻ുദശത്ത് തങ്ങഺീമന്ഽള വത഻നഽും പര഻ധ഻യഽണ്ട്.
ആനഽവൽ ഡ഻േുറഷൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട പര഻രക്ഷ ഇന്് വളീര ജനന്ദ്പ഻യമഽള വതഺണ്,
ഒരഽ വര്
ഷത്ത഻ൽ ഒരഽ കണ്പന഻യഽീട ഉുദയഺഗസ്ഥൽ ദ഻വസത്ത഻ൽ എന്ദ്ത മണ഻ക്കാൽ
യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ഽ എന്ത഻ീന അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ മഽന്
കാൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺും.
ഓുരഺ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽും എന്ദ്ത ദ഻വസും യഺന്ദ്ത ീചയ്ക്ീതന് അഴ്ചയ഻ുലഺ രണ്ടഺഴ്ച
കാടഽണ്ുപഺുഴഺ ഡ഻േയൽ ീചയാറുകയഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും മഽന്
കാറഺയ഻ അ്ജസ്റ്റ് ീചയാറണും.
ദ഻വസങ്ങൽ കണക്കഺക്കഽന് കഺരയത്ത഻ലഽും ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വയവസ്ഥകളുണ്ട്.
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുപഺള഻സ഻കൽ ബ഻സ഻നസിന് അഥവഺ അവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
യഺന്ദ്ത ഇന്
ഷവറന്
സ് ീപഺതഽുവ ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖമഽള വവീര ഒഴ഻വഺക്കഽും.
വ഻ുദശത്ത് ച഻ക഻ത്സ ീചയാറുന്ത഻ന് ന഻ലവ഻ൽ ുരഺഗമഽള വ വയക്ത഻കള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഈ ുപഺള഻സ഻കളുീട ക഼ഴ഻ലഽള വ ആുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ീേയ഻മഽകൽ
കയഺഷ്
ീലസഺണ്, ഇന്
ഷവറൽ ന്ദ്പമഽഖ രഺജയങ്ങള഻ീല ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ൽീപ്പട്ട അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട
ുസവനദഺതഺക്കളുമഺയ഻
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ുമൽ
ുസവനും
നല്
കഺൽ
കരഺറ഻ൽ
നര്
ീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്.
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P. ത്ഗാപ്പഇ ുുരഺഗ

പര഻രക്ഷ

1. ത്ഗാപ്പഇ ുപഺള഻സ഻കൾ

കഴ഻ഞ്ഞ പഺഠത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണത് ുപഺീല ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക്/
അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക്/
സ്ഥഺപനങ്ങൽക്ക്/വയവസഺയങ്ങള്
ക്കഽമഺണ്,
അവര്
ക്ക്
ഒരഽ
ുമലധ഻കഺര഻
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ അന്ദ്തയഽും അളുകൽ
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഓുരഺ വര്
ഷവഽും കരഺൽ പഽതഽക്കണീമന് വയവസ്ഥയ഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കൽ എലലഺ കമ്പന഻കളുും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്.
ത്ഗാപ്പഇ
ുപഺള഻സ഻കളുീട
ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ുനഽകാല

സവ഻ുശഷതകൾ
പര഻രക്ഷകൾ

-

1. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്റ ത

ീതഺഴ഻ലഽടമകൽ തന്
ീറ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽും അവരഽീട കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ക്കഽും അതഺയത്
ജ഼വ഻തപകഺള഻, കഽട്ട഻കൽ, മഺതഺപ഻തഺക്കൽ⁄ ജ഼വ഻തപകഺള഻യഽീട മഺതഺപ഻തഺക്കൽ
എന്഻വര്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
എടഽക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻യഺണ്
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീപഺതഽവഺയ രാപും.
2. ുര്
െഽുവണ്ട഻യഽള്ള പര഻രക്ഷ

ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ ആവശയങ്ങള്
ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ
രാപകല്പ്പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ പര഻രക്ഷയഺണ്. അങ്ങീന, ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ,
ഒരഺള്
ക്ക് വയക്ത഻ഗത ുപഺള഻സ഻യ഻ലഽള വ അുനകും സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ുഡ ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ
കഺണഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
3. ത്പസവ പര഻രക്ഷ

ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒന്ഺമ് ന്ദ്പസവ
പര഻രക്ഷ. ഇന്് ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ വയക്ത഻ഗത ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ഇത് വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽണ്ട്, പുക്ഷ രണ്ട്- മാന്് വര്
ഷീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻
ബഺധകമഺണ്. ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ 9 മഺസീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻യഺണ്
പുക്ഷ ച഻ലത഻ന് കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. സഺധഺരണ
ന്ദ്പസവത്ത഻നഽും സ഻ുസറ഻യനഽമഽള വ ആശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഈ പര഻രക്ഷ കഽടഽുംബത്ത഻ന്
ീറ ആീക ഇന്
ഷവര് തഽകയ഻ൽ പരമഺവധ഻ 25000
രാപ മഽതൽ 50000 രാപയഺയ഻ ന഻ജീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
4. കഽട്ട്യൂട്ട്഻യ്െഽള്ള പര഻രക്ഷ

മാന്് മഺസും ന്ദ്പഺയും മഽതല് മഺന്ദ്തുമ കഽട്ട഻കള്ക്ക്ക് വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, ഒരഽ ദ഻വസും
ന്ദ്പഺയമഽള വ കഽട്ട഻കള്
ക്ക് മഽതൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും, ച഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ്പസവപര഻രക്ഷയഽീട
പര഻ധ഻യ഻ൽ ന഻ജീപ്പടഽത്തഽും ച഻ലുപ്പഺൽ കഽടഽുംബത്ത഻ന്
ീറ ആീക ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഽും.
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5. ന഻ലവ഻ലഽള്ള

ുരഺഗങ്ങൾ
െഽള്ള
കഺലഺവധ഻ ഒഴ഻വഺെല്

പര഻രക്ഷ,

കഺത്ത഻ര഻പ്പഇ

നന്ഺയ഻
രാപകല്പ്പന
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
ഒരഽ
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
മ഻ക്ക
ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വവയഽും അതഺയത് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗും ഒഴ഻വഺക്കൽ, 30
ദ഻വസീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻, 2 വര്
ഷീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻,
പകര്
ചാണവയഺധ഻ തഽടങ്ങ഻യവ ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
6. ത്പ഼മ഻യം കണെഺെല്

ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങളുീട വയസിന്, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പും, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ീേയ഻മഽകളുീട
അനഽഭവസമ്പത്ത്
എന്഻വയഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻കളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽന്ത്. അനഽഭവസമ്പത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ഓുരഺ വര്
ഷവഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും, ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് മഽകള഻ൽ
പരഺമര്
ശ഻ചാണ഻രഽന് അധ഻ക പര഻രക്ഷകൽ ീസിജനയമഺയ഻ നല്
കഽും.

7. ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ്഼വനെഺര് ഇതര ത്ഗാപ്പുകൾ

ഇന്ത്യയ഻ൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ുനടഽക എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ന്ദ്ഗാപ്പ്
രാപ഼കര഻ക്കഽന്ത് ീറഗഽുലറ്ററ഻ വയവസ്ഥകൽ പാര്ക്ണമഺയ഻ ന഻ുരഺധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ീതഺഴ഻ലഽടമകള് അലലഺത്തവര്
ക്ക് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കൽ നല്
കഽുമ്പഺൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ് ഉടമകളുും
അുംഗങ്ങളുും തമ്മ഻ലഽള വ ബധപ്ും എന്ത്ഺീണന്് പര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ടത് വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ സുംഗത഻യഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ ബഺക് തങ്ങളുീട ുസവ഻ുംദ്ധരസ് ബഺക് അീക്കിണ്ട് ഉടമകള്
ക്കഽും ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്
കഺര്
ഡഽടമകള്
ക്കഽും ുവണ്ട഻ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത് ഒരഽ സവഭഺവ഻ക ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ
ഉള്
ീപ്പടഽും, ഒരഽ വല഻യ ജനവ഻ഭഺഗത്ത഻ന് അവരഽീട ആവശയങ്ങള്
ക്ക് ഈ
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പുയഺജനകരമഺണ്
ഇവ഻ീട ഓുരഺ അീക്കിണ്ട് ഉടമകള഻ല് ന഻ന്ഽും ുശഖര഻ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യും വളീര
കഽറഞ്ഞതഺയ഻ര഻ക്കഽും, പുക്ഷ ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ് എന് ന഻ലയ഻ൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ഗണയമഺയ
ഒരഽ തഽക തീന് ലഭ഻ക്കഽും, ബഺക് തങ്ങളുീട ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
സഽപ്പ഻ര഻യൽ
ുപഺള഻സ഻യഽീട രാപത്ത഻ൽ മ഻കചാണ ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്ക഻ൽ മാലയവര്
ദ്ധ഻ത ുസവനും
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും.
8. വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻െല്

ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പത്ത഻ന്
ീറയഽും മഽന്
ക്കഺല ീേയ഻മഽകളുീടയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻ീകിണ്ട് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽണ്ട്.
ഒരഽ മഽഴഽവൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഺൽ ന്ദ്പത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ റ഻ക്
ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കഽറയ്ക്ക്കഽും മഺന്ദ്തമലല ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങള്
ക്ക് മ഻കചാണ
വയവസ്ഥയ്ക്ക്കഺയ഻
വ഻ലുപശഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
കഴ഻ഞ്ഞ
വര്
ഷങ്ങള഻ൽ, ഈ വ഻ഭഺഗും വളീര വല഻യ നഷ്ടത്ത഻ലഺണ്, ഇത് കഺരണും മത്സരും
മാലും ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്ക് വളീര കഽറചാണത് മാലമഺണ്. ഇത഻ീല ച഻ലീര ന്ദ്പ഼മ഻യും
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ന഻രക്കഽും പര഻രക്ഷയഽും പര഻ഷ്കര഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണു, പാര്
േഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക്
ത഻ര഻ീക എത്ത഻ീയന്് പറയഺൽ ഇുപ്പഺഴഽും ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
9. ത്പ഼മ഻യം അടയ്െല്

ന്ദ്ഗാപ്പുടമയ്ക്ക്ക് അഥവഺ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് ഒന്ഽക഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും ഒരഽമ഻ചാണ് അടയ്ക്ക്കഺും,
പുക്ഷ
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല
അുംഗങ്ങളുീട
അഥവഺ
ജ഼വനക്കഺരഽീട
സുംഭഺവനയഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്. ഇത് ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ട്ടുള വ സുംഗ഻ൽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ടഺണ്, ന്ദ്ഗാപ്പുടമ
അഥവഺ ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്പ഼മ഻യും ുശഖര഻ചാണ് അടചാണ് എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും പര഻രക്ഷ
നല്
കണും.
10. അ്-്ണ് ുനഽകാല ങ്ങൾ

ന്ദ്പുതയകും
രാപകല്
പന
ീചയ്ക്ത
ുപഺള഻സ഻കൽ
ദന്ത്ല്
പര഻പഺലനും,
ുനന്ദ്ന്ത്
പര഻പഺലനും, ആുരഺഗയ പര഻ുശഺധന ച഻ലുപ്പഺൽ ഗഽരഽതര ുരഺഗ പര഻രക്ഷ
തഽടങ്ങ഻യവ അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ സവ഼കര഻ചാണ് അഥവഺ ീസിജനയ ആനഽകാലയമഺയ഻
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
കഽറ഻പ്പുകൾ:
ന്ദ്ഗാപ്പ്
അപകട-ആുരഺഗയ
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻നഽള വ
വയവസ്ഥകൽ
ഐആര്
ഡ഻എഐ മഽുന്ഺട്ട് വചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ഇത് അസഺധഽവഺയ പണും ഉണ്ടഺക്കഽക
എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീടയഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ുചരഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത഻ൽ
ന഻ന്ഽും ആളുകീള സുംരക്ഷ഻ക്കഽും.
അടഽത്ത഻ീട സര്
ക്കഺൽ ആവ഻ഷ്കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് പദ്ധത഻കളുും
ജനങ്ങള്
ക്കഺയഽള വ ഉത്പന്ങ്ങളുും ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ പര഻രക്ഷയ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽും കഺരണും
സര്
ക്കഺൽ ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്ത് ഒരഽ വ഻ഭഺഗും ജനങ്ങള്
ക്കഺണ്.
ന഻ര്
വചനം
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ ന഻ര്
വചനും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a) ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന് ഒരഽ കാട്ടും ആളുകള്

ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും, ന്ദ്ഗാപ്പ് സുംഘഺടകന് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ഭാര഻ഭഺഗും അുംഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് നര്ക്ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കണും.

b) ഇന്
ഷവറന്
സ് എടഽക്കഽക എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട രാപ഼കര഻ചാണതഺയ഻ര഻ക്കരഽത് ന്ദ്ഗാപ്പ്.

അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും നല്പ്കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
ആനഽകാലയങ്ങളുും വയക്തമഺയ഻ ുരഖീപ്പടഽത്തണും.

c) ഓുരഺ

ന്ദ്പ഼മ഻യും

ന഻രക്കഽും

d) ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻ീക്കിണ്ട് എലലഺ അുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽമഺയ഻ വ഼ത഻ക്കണും മഺന്ദ്തമലല
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഈടഺക്കഽന്ത഻ലഽും അധ഻കും തഽക ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ ഈടഺക്കരഽത്.
2. ുകഺര്
പ്പുററ്റഇ ബൈര് അഥവഺ ുലഺട്ട്യൂട്ട്ര് ുപഺള഻സ഻

മ഻ക്ക ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽും, ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഇന്
ഷവൽ തഽകയ്ക്ക്കഺണ് ഓുരഺ
കഽടഽുംബത്ത഻നഽും പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്, അതഺയത് 1 ലക്ഷും രാപ മഽതൽ 5 ലക്ഷും
രാപ വീര, ച഻ലുപ്പഺൽ അത഻ലഽും കാടഽതൽ. ഇവ഻ീടയഺണ് കഽടഽുംബത്ത഻ീല
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ആര്
ീക്കക഻ലഽും മഺരകമഺയ ുരഺഗും വരഽകയഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ തഽക ത഼ര്
ന്്
ുപഺകഽന് അവസ്ഥയ഻ൽ എത്തഽക. അത്തരും സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ബഫൽ പര഻രക്ഷ
ആശവഺസകരമഺണ്, ഇവ഻ീട കഽടഽുംബ ഇന്
ഷവൽ തഽകീയക്കഺളുും കാടഽതൽ വരഽന്
ീചലവഽകൽ ഈ ബഫൽ തഽക ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ുനര഻ടഺും.
ചഽരഽക്കത്ത഻ൽ ബഫൽ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 10 ലക്ഷും രാപ മഽതൽ 1 ുകഺട഻ രാപ വീര,
ച഻ലുപ്പഺൽ അത഻ലഽും കാടഽതൽ ഇന്
ഷവൽ തഽക വരഺും.
കഽടഽുംബത്ത഻ന്
ീറ ഇന്
ഷവൽ
തഽക ത഼രഽുമ്പഺഴഺണ് ബഫറ഻ൽ ന഻ന്ഽും തഽക ലഭ഻ക്കഽന്ത്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
മഺരകമഺയ ുരഺഗും മാലും ഒറ്റത്തവണ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റ് ീചയാറുുമ്പഺൽ
ഇന്
ഷവൽ
തഽക
ത഼രഽുമ്പഺഴഺണ്
ബഫറ഻ൽ
ന഻ന്ഽള വ
തഽക
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഓുരഺ
അുംഗവഽും
ഈ
ബഫറ഻ൽ
ന഻ന്ഽും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
തഽകയ്ക്ക്കഽും
പര഻ധ഻യഽണ്ട്, ഇത് ീപഺതഽുവ യഥഺര്
ത്ഥ ഇന്
ഷവൽ തഽക വീരയഺകഺും. അത്തരും
ബഫൽ പര഻രക്ഷകൽ ഇടത്തരും ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഺണ്
ലഭ഻ക്കഽക, യഽക്ത഻ശഺല഻യഺയ
ഒരഽ അണ്ടര്
ൂററ്റൽ കഽറഞ്ഞ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക് ഇത്
നല്
കഽകയ഻ലല.
Q. ത്പുത ക ഉ

പ്ങ്ങൾ

1. ുരഺഗ പര഻രക്ഷ

അടഽത്ത഻ീടയഺയ഻, കഺന്
സൽ, ന്ദ്പുമഹും, തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ന്ദ്പുതയക
ുരഺഗ പര഻രക്ഷ
ഇന്ത്യൽ വ഻പണ഻യ഻ലഽണ്ട്, മ഻ക്കവഺറഽും ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളഺണ് വ഻പണനും ീചയാറുന്ത്. പര഻രക്ഷ ദ഼ര്
ഘകഺലുത്തയ്ക്ക്കഺണ് – 5
മഽതൽ
20
വര്
ഷും
വീര
മഺന്ദ്തമലല
ഒരഽ
ീവല്
ീനസ്
ആനഽകാലയവഽും
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് – ഇന്
ഷവറഽീട ീചലവ഻ൽ സഺധഺരണ ആുരഺഗയ പര഻ുശഺധന.
രക്തത്ത഻ീല
പ് ചസഺര,
എല്
ഡ഻എൽ,
രക്തസമ്മര്
ദും
തഽടങ്ങ഻യ
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണവ഻ുധയമഺക്കഽന്ത഻ന്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
രണ്ടഺമീത്ത
വര്
ഷും
മഽതൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള഻ൽ കഽറവ് വരഽത്ത഻ നല്
കഽും. മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ, ന഻യന്ദ്ന്ത്ണും
ുമഺശമഺീണക഻ൽ ഉയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽും.
2. ത്പുമഹ

ുരഺഗ഻കൾ
െഇ
പര഻രക്ഷ
രാപകല്
പന ീചയ്ത ഉ പ്ം

നല്
കഽ്ത഻ന്

ഈ ുപഺള഻സ഻ 26 വയസിന഻നഽും 65 വയസിന഻നഽും മുദ്ധയ ന്ദ്പഺയമഽള വവര്
ക്ക്
എടഽക്കഺും, ഇത് 70 വയസിന് വീര പഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവൽ തഽക
50,000 രാപ മഽതൽ 5 ലക്ഷും രാപ വീരയഺണ്
മഽറ഻വഺടകയ്ക്ക്ക്
പര഻ധ഻യഽണ്ട്. ഡയബറ്റ഻ക് ീററ്റ഻ുനഺപത഻ (കണ്), ക഻്ന഻, ഡയബറ്റ഻ക് ഫാട്ട്,
ദഺതഺവ഻ന്
ീറ ീചലവഽകൽ ഉള്
പ്പീടയഽള വ ക഻്ന഻ ന്ദ്ടഺന്
ലഺന്
റ് തഽടങ്ങ഻യ
ന്ദ്പുമഹവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 1
ഓുരഺ ഇന്
ഷവററഽും ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
വയതയത
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,
അത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഽും, സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ് ---------------------പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.
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I. 15 ദ഻വസും
II. 30 ദ഻വസും
III. 45 ദ഻വസും
IV. 60 ദ഻വസും

R. ുുരഺഗ

ുപഺള഻സ഻കള഻ീല മഽഖ

ുെഺസഽകൾ

1. ീനറ്റഇ ഇന
വര്
െഇ ദഺതഺവ്

ീനറ്റ്
വര്
ക്ക് ദഺതഺവ് എന്ഺൽ ഇന്
ഷവൽ നല്
കഽന് തഽക സവ഼കര഻ചാണ് ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും പണും വഺങ്ങഺീത ൂവദയുസവനങ്ങൽ
നല്
കഽന് ഒരഽ ട഻പ഻എ അഥവഺ ഒരഽ ഇന്
ഷവറൽ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ഒരഽ
ആശഽപന്ദ്ത഻ അഥവഺ ആുരഺഗയ പര഻പഺലന ുകന്ദ്രും. ശിുംഖലയ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഺത്ത
ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ലഽും ുരഺഗ഻കള്
ക്ക് ുപഺകഺും പുക്ഷ അവൽ ഉയര്ക്ന് ന഻രക്ക഻ൽ ഫ഼സ്
ഈടഺക്കഽും.
2. ത്പ഻ുൈര്
് ീത്പഺൂവഡര് ീനറ്റഇ ഇന
വര്
െഇ (പ഻പ഻എന്
)

മ഻കചാണ ന഻രക്ക഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ഗഽണന഻ലവഺരും ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് തഺത്പരയമഽള വ
ആശഽപന്ദ്ത഻കളുീട
ശിുംഖലയഽണ്ടഺക്കഺനഽള വ
ീസികരയും
ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽണ്ട്.
ഇന്
ഷവററഽീട മഽന്
കഺല അനഽഭവും, ഉപുയഺഗും, പര഻പഺല ീചലവ് എന്഻വയ്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തും ഈ ന്ദ്ഗാപ്പ് പര഻മ഻തീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, ഇത഻ീന ന്ദ്പ഻ുഫര്
ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ
ീനറ്റ്
വര്
ക്ക് (പ഻പ഻എന്
) എന്റ഻യീപ്പടഽും.
3. ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ുസവനം

„കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനും‟ എന്ഺൽ ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സഺ
ീചലവ് ുപഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥയഽും ചട്ടവഽും ന്ദ്പകഺരും ന്ദ്പ഼-ഓതൂറുസഷൽ
അന്ദ്പാവൽ ലഭ഻ചാണ പര഻ധ഻ വീരയഽള വ തഽക ഇന്
ഷവറൽ
ുനര഻ട്ട് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
ീന്ദ്പഺൂവഡര്
ക്ക് നല്
കഽും. „കയഺഷ്
ീലസ്‟ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന഻ൽ, ഇന്
ഷവറൽ
നല്
കഽന് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് അഥവഺ മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ഻ലാീട ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻ീയ ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽും. അവര്
ക്ക് ഇന്
ഷവ
ററ഻ൽ ന഻ന്ഽും
മഽന്
കഽട്ട഻യഽള വ അനഽമത഻യഽും ലഭ഻ക്കഽും. കയഺഷ്
ീലസ് എന്ഺൽ ുഹഺപ഻റ്റല഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന് സമയത്ത് ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ പണും ഒന്ഽും ീകട്ട഻
വയ്ക്ക്കണ്ട മഺന്ദ്തമലല അശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലലുകൽ ഇന്
ഷവ
റൽ ുനര഻ട്ട് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അടയ്ക്ക്കഽും.
4. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്റര് (ട഻പ഻എ)

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ഒരഽ ന്ദ്പമഽഖ വ഻കസനമഺണ ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റൽ അഥവഺ ട഻പ഻എ ആവ഻ഷ്കര഻ചാണത്. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകൽ
ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്
സവതന്ദ്ന്ത്
സുംഘടനകളുീട
ുസവനങ്ങൽ
ുലഺകീമമ്പഺടഽമഽള്ക്ല
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ഉപുയഺഗ഻ചാണ്
വരഽന്ഽണ്ട്.
ഇത്തരും
നജന്
സ഻കീളയഺണ് ട഻പ഻എകൽ എന്് പറയഽന്ത്.
ഇന്ത്യയ഻ൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരയങ്ങള്
ക്കഺണ് ഒരഽ ഇന്
ഷവറൽ ആുരഺഗയ
ുസവനങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ട഻പ഻എ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്:
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i. ഇന്
ഷവറന്
സ്

ുപഺള഻സ഻
എടഽത്തത഻ന്
ീറ
ീതള഻വഺയഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന്
ീറ ആവശയത്ത഻നഺയഽും ഐഡന്
റ഻ന്
റ഻ കഺര്
ഡ് നല്
കഽക.
ii. ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ല്
ീപ്പട്ട ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ കയഺഷ്
ീലസിന് ുസവനും നല്
കഽക.
iii. ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുക.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകളുീട
ുമലഽള വ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
പാര്
ത്ത഻കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറര്ക്മഺൽ ന഻യമ഻ക്കഽന്
സവതന്ദ്ന്ത് വയക്ത഻കളഺണ്
ട഻പ഻എകൽ. ട഻പ഻എയഽീട ുസവനും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ
നക഼കിത ഐഡന്
റ഻റ്റ഻ കഺര്
ഡ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ത് മഽതല് കയഺഷ്
ീലസ് അഥവഺ
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ പാര്
ത്ത഼കര഻ക്കഽന്ത്
വീരയഺണ്.
ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റൽ അഥവഺ ട഻പ഻എ എന്ഺൽ ഐഅര്
ഡ഻എ (ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുസ്റ്റുറ്റഴ്സ് – ആുരഺഗയ ുസവനും) അധ഻കിതരഽീട 2001-ീല
ചട്ടന്ദ്പകഺരും ൂലസന്
സ് ുനട഻യ നീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ആുരഺഗയുസവനങ്ങൽ
നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കണ്പന഻യ഻ൽ ഫ഼സ് വഺങ്ങ഻ുയഺ ശണ്പളും
വഺങ്ങ഻ുയഺ ുസവനും ീചയാറഺും.
അങ്ങീന ഇുപ്പഺൽ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും ുസവനങ്ങളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ 5-6 ശതമഺനും ന്ദ്പത഻ഫലത്ത഻ൽ ട഻പ഻എകള്
ക്ക്
ഔ്ു്സഺഴ്സ് ീചയാറുകയഺണ് ീചയാറഺറ്.
ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റൽ ആശഽപന്ദ്ത഻കളുമഺയ഻ അഥവഺ ആുരഺഗയ ുസവന
ദഺതഺക്കളുമഺയ഻
കരഺറ഻ൽ
നര്ക്ീപ്പടഽകയഽും
ശിുംഖലയ഻ൽീപ്പട്ട
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് എത്തഽന് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനും
ലഭ഻ക്കഽന്ഽണ്ീടന്് ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ആശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പടഽന്ത഻നഽും
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകളുീട നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ പാര്
ത്ത഻യഺക്കഽന്ത഻നഽും
ഇന്
ഷവററഽീടയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും മുദ്ധയയഽള വ ഇടന഻ലക്കഺരഺമ്
ട഻പ഻എകൽ.
5. ുശഽപത്ത഻

ുരഺഗ഻കീള അഥവഺ പരഽക്ക് പറ്റ഻യവീര ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ ീസികരയമഽള വ ുഡ
ീകയൽ
അഥവഺ
ഇന്
ുപഷയന്
റ്
ീകയറ഻നഽള വ
നീതഺരഽ
സ്ഥഺപനീത്തയഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻ീയന്് പറയഽും, ഇത് േ഻ന഻ക്കൽ എ്സ്റ്റഺല഻ഷ്ീമന്
റ് (രജ഻ുന്ദ്ടഷന് &
റഗഽുലഷന്
) ആക്ട് 2010 അഥവഺ അുത ആക്ട഻ീല ീഷഡയാൽ ഓഫ് ീസക്ഷൽ
56(1)-ൽ
ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും തുദശ഻ക സവയുംഭരണ സ്ഥഺപനത്ത഻ന്
ീറ
ക഼ഴ഻ൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യഺയ഻ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും അഥവഺ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
മ഻ന഻മും ന഻ബധപ്നകൽ പഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണും:
a) 10,00,000
b)
c)
d)
e)

തഺീഴ
ജനസുംഖയയഽള വ
പട്ടണത്ത഻ൽ
കഽറഞ്ഞത്
10
ക഻ടക്കുയഺടഽകാട഻യ ക഻ടത്ത഻ ച഻ക഻ത്സ ീസികരയും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
24 മണ഻ക്കാറഽും ന്ദ്പഺഗത്ഭയമഽള വ നഴ്സ഻ങ്ങ് സ്റ്റഺഫ഻ന്
ീറ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും
24 മണ഻ക്കാറഽും ൂവദദ്ധരദ്ധയമഽള വ ുഡഺക്ടറഽീട അഥവഺ ുഡഺക്ടറഽമഺരഽീട
ുസവനും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻കള്
ക്കഺയ഻ നന്ഺയ഻ സജജ഼കര഻ചാണ ഓപ്പുറഷൽ ത഼ുയറ്റൽ
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ുരഺഗ഻കളുീട ൂദനുംദ഻ന റ഻ുക്കഺര്
ഡ് സാക്ഷ഻ക്കഽക.
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6. ീമഡ഻െല് ത്പഺകട഼ഷ്ണര്

ഇന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽും സുംസ്ഥഺനീത്ത ീമഡ഻ക്കൽ ീകിണ്
സ഻ല഻ന്
ീറ സഺധഽതയഽള വ
രജ഻ുന്ദ്ടഷനഽള വതഽും
അത഻ന്
ീറ
അധ഻കഺരപര഻ധ഻യ഻ൽ
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അനഽമത഻യഽള വതഽും
അയഺളുീട
ൂലസന്
സ഻ന്
ീറ
അധ഻കഺരപര഻ധ഻യ഻ൽ
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽയഽും ീചയാറുന് വയക്ത഻യഺണ് ഒരഽ ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണൽ.
7. ുയഺഗ യഺയ ുനഴ്സ്ഡ

ുയഺഗയയഺയ ുനഴ്സ് എന്ഺൽ ുനഴ്സ഻ുംഗ് ീകിണ്
സ഻ൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയഽീട അഥവഺ
ഇന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽും സുംസ്ഥഺനീത്ത ുനഴ്സ഻ുംഗ് ീകിണ്
സ഻ല഻ന്
ീറ സഺധഽതയഽള വ
രജ഻ുന്ദ്ടഷനഽള വ വയക്ത഻.
8. മ഻തമഺയതഽം ുവശ വഽമഺയ ീചലവഽകൾ

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുരഺഗത്ത഻ന് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഭാന്ദ്പുദശത്ത് മ഻തമഺയ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺണ്
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും നഷ്ടപര഻ഹഺര നല്
കഽക എന് ഒരഽ വയവസ്ഥ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ എുപ്പഺഴഽും ഉണ്ടഺവഽും.
സഺധഺരണ ന഻ര്
വചനും എീന്ത്ന്ഺൽ
ുരഺഗ഻യഽീട അവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ

ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ ചഺര്
ജ് മഺന്ദ്തും ഈടഺക്കണും, ഒരഽ ന്ദ്പുദശത്ത് സമഺന
ുരഺഗത്ത഻ന്
സഺധഺരണയഺയ഻ ഈടഺക്കഽന് ചഺര്
ജഽകളുീട പര഻ധ഻ ഒര഻ക്കലഽും
കവ഻യരഽത് മഺന്ദ്തമലല ഇന്
ഷവറന്
സ് ഇലലഺയ഻രഽീന്ക഻ൽ ഈടഺക്കഺത്ത ചഺര്
ജഽകൽ
ഉള്
ീപ്പടഽത്തരഽത്.
ഈ വയവസ്ഥ ുസവനദഺയൽ നല്
കഽന് അധ഻ക ബ഻ലലുകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഇന്
ഷവറീറ
സുംരക്ഷ഻ക്കഽും മഺന്ദ്തമലല കഽറഞ്ഞ ീചലവ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽന് സഺധഺരണ
ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ വല഻യ ആശഽപന്ദ്ത഻കീള സമ഼പ഻ക്കഽന്഻ന്
തടയഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
9. ീെയ഻ം ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ

ീേയ഻ും നടന്ഺലഽടന് അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ുഡഺക്കഽീമന്റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയപര഻ധ഻യഽും ഓുരഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുും നല്
കഽന്ഽണ്ട്.
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, ഉപുഭഺക്തഺവ് നീതഺീക്ക തരത്ത഻ലഽള വ
കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികര്.മഺുണഺ
ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത്,
അത്
ുഹഺപ഻റ്റല഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് വളീര മഽമ്പ് തീന് അറ഻യ഻ക്കണും. എന്ഺൽ ീേയ഻മഽകൽ
റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീചയാറുന് സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ, ീേയ഻മ഻ീനപ്പറ്റ഻ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ഇന്
ഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽന് കഺരയത്ത഻ൽ ച഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഺറ഻ലല, മഺന്ദ്തമലല
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ുക്കണ്ട ത഼യത഻ കഴ഻ഞ്ഞ് ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക് ുശഷും⁄
മഺസങ്ങള്
ക്ക് ുശഷമഺയ഻ര഻ക്കഽും അത് സമര്
പ്പ഻ക്കഽക. ബ഻ലല് സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്ത്
കഺലതഺമസും
ഉണ്ടഺകഽന്
മ഻ക്ക
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽും
ബ഻ലലുകള഻ൽ
തഽക
കാട്ട഻കഺണ഻ക്കഽക, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻⁄ ആശഽപന്ദ്ത഻ കിന്ദ്ത഻മും കഺണ഻ക്കഽക,
തഽടങ്ങ഻യവ ീചയാറഺും. ഇത് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ കിതയമഺയ഻ ീേയ഻മഽകൽ
ശര഻യഺക്കഽന്ത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽും. ആയത഻നഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ ീപഺതഽുവ
ീേയ഻മഽകൽ
ീപീട്ടന്്
തീന്
അറ഻യ഻ക്കണീമന്്
ന഻ര്
ബധപ്ും
പ഻ട഻ക്കഽന്ത്.
ഡ഻ചഺര്
ജഺയ഻ ീപഺതഽുവ 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ീേയ഻ും ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
സമര്
പ്പ഻ക്കണും . ീേയ഻മഽകള് ുവഗത്ത഻ലഽും കിതയത്ത഻ലഽും റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ീചയാറഺൽ ഇത്
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ന്ദ്പഺപ്തമഺക്കഽും, മഺന്ദ്തമലല ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ആവശയമഺയ അുനവഷണങ്ങൽ നടത്തഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.
നയഺയമഺയ കഺരണത്തഺലഺണ് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയും കഴ഻ഞ്ഞ് ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ്⁄ ുപപ്പൽ
സമര്
പ്പ഻ക്കൽ
കഴ഻ഞ്ഞീതന്്
ീതള഻യ഻ചാണഺൽ
ീേയ഻ും
പര഻ഗണ഻ക്കണീമന്്
ഐആര്
ഡ഻എ മഺര്
ഗുരഖകൽ അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
10. ീസൌജ്ന

ുുരഺഗ

പര഻ുശഺധന

വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, ീേയ഻ും ന്ദ്ഫ഼ ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക് ച഻ല
ആനഽകാലയങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻ന് ീപഺതഽവഺയ ഒരഽ വയവസ്ഥ ലഭയമഺണ്. നഺല്
തഽടീരത്തഽടീരയഽള വ ീേയ഻ും ന്ദ്ഫ഼ ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻കളുീട ഒടഽവ഻ൽ ആുരഺഗയ
പര഻ുശഺധനയഽീട ീചലവഽകൽ റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥ ഒരഽപഺട്
ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽണ്ട്. കഴ഻ഞ്ഞ് 3 വര്
ഷീത്ത ശരഺശര഻ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 1%
ആണ് ഇത഻നഺയ഻ ന഼ക്ക഻ വചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
11. ക ഽമ഻ുലറ്റ഼വ് ുബഺണസ്ഡ

ഓുരഺ ീേയ഻ും ന്ദ്ഫ഼ വര്
ഷത്ത഻ലഽും ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട ുമൽ ഒരഽ കയഽമ഻ുലറ്റ഼വ്
ുബഺണസ്
നല്
കഽക
എന്തഺണ്
ഒരഽ
ീേയ഻ും
ന്ദ്ഫ഼
ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ
ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ മീറ്റഺരഽ മഺര്
ഗും. ഇത഻ന്
ീറ അര്
ത്ഥും ഓുരഺ തവണും
പഽതഽക്കഽുമ്പഺഴഽും ഇന്
ഷവൽ തഽക ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺയ഻ കാടഽക അതഺയത് 5%
കാട്ടുക, അങ്ങീന 10 ീേയ഻ും ന്ദ്ഫ഼ പഽതഽക്കലഽകള഻ലഺയ഻ പരമഺവധ഻ 50% വീര
അനഽവദ഻ക്കഽക. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് യഥഺര്
ത്ഥ ഇന്
ഷവൽ തഽക അടചാണ്
ഉയര്
ന് പര഻രക്ഷ ആസവദ഻ക്കഺും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയക്ത഻ 5000 രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
ക഻ 3 ലക്ഷും രാപയഽീട ുപഺള഻സ഻
എടഽത്തഽ. ആദയീത്ത വര്
ഷും അയഺൽ ീേയ഻ും ഒന്ഽും തീന് ീചയ്ക്ത഻ീലലക഻ൽ
രണ്ടഺമീത്ത വര്ഷും അയഺള്
ക്ക് 5000 രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ തീന് 3.15
ലക്ഷത്ത഻ന്
ീറ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും (കഴ഻ഞ്ഞ വര്
ഷുത്തക്കഺളുും 5% കാടഽതൽ). ഇത്
10 വര്
ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ ീേയ഻മ഻ലലഺത്ത പഽതഽക്കലഽകള഻ൽ 4.5 ലക്ഷും വീര
വര്
ദ്ധ഻ക്കഽും.
12. മഺലസ്ഡ⁄ ുബഺണസ്ഡ

ീേയ഻മ഻ലലഺീത ുപഺള഻സ഻ ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻ന് ആനഽകാലയും നല്
കഽന്ത് ുപഺീല,
അത഻ന് ുനീര എത഻ീരയഽള വതഺണ് മഺലസ്. ഇവ഻ീട, ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ീേയ഻ും വളീര ഉയര്
ന്തഺീണക഻ൽ, പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ഒരഽ മഺലസ് അഥവഺ
അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും കാട഻ ഈടഺക്കഽും.
സമാഹുക്ഷമത്ത഻നഽള വ
ുപഺള഻സ഻
എന്
ന഻ലയ഻ൽ
വയക്ത഻ഗത
ആുരഺഗയ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക് ഇതഽവീര മഺലസ് ഈടഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ലല.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ, ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട പര഻മ഻ത഻ക്കഽള വ഻ൽ
ീേയ഻മ഻ന്
ീറ അനഽപഺതും ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻ന് മഽഴഽവൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻നഽമഺയ഻ മഺലസ്
ഈടഺക്കഺറഽണ്ട്. അതഽുപഺീല നലല അനഽഭവമഺീണക഻ൽ ുബഺണസ഻ന്
ീറ രാപത്ത഻ൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്ക഻ന് ഡ഻ീക്കിണ്ട് അനഽവദ഻ക്കഽും.
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13. ുനഺ ീെയ഻ം

ഡ഻സ്ഡീെൌണ്ടഇ

ച഻ല ഉത്പന്ങ്ങള് ഇന്
ഷവൽ തഽക ുബഺണസഺയ഻ നല്
കഽന്ത഻ന് പകരും
ീേയ഻ും ഇലലഺത്ത വര്
ഷവഽും ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻ീക്കിണ്ട് നല്
കഽും.

ഓുരഺ

14. ുകഺ-ുപയ്ീമന്
റ്

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ീല ഓുരഺ ീേയ഻മ഻ന്
ീറയഽും ഒരഽ
ഭഺഗും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ തന് വഹ഻ക്കണീമന്തഺണ് ുകഺ-ുപയ്ക്ീമന്
റ്
ീകഺണ്ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.
ഇത് ഉത്പന്ീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ്
ന഻ര്
ബധപ്഻തുമഺ
അലലഺീതുയഺ ആകഺും . ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അനഺവശയമഺയ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്കഺൽ ുകഺ-ുപയ്ക്ീമന്
റ഻ലാീട സഺധ഻ക്കഽും.
ുകഺ-ീഷയറ഻ുംഗ് എന്ത് അധ഻കും എന്റ഻ീപ്പടഽന് ന഻ശ്ച഻ത തഽകയഺകഺും, അഥവഺ
ീേയ഻ും തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺകഺും.
ച഻ല അസഽഖങ്ങള്
ക്ക് അതഺയത്
ന്ദ്പമഽഖ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്ക് അഥവഺ സഺധഺരണ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്ക് അഥവഺ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻
കഴ഻ഞ്ഞ
വയക്ത഻കൽ
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട്
ച഻ല
ഉത്പന്ങ്ങള്
ക്ക് വ഻പണ഻യ഻ൽ ുകഺ-ുപയ്ക്ീമന്
റ് വയവസ്ഥകളുണ്ട്.
15. ക഻ഴ഻െല്⁄അധ഻കം (ഡ഻ഡകടബ഻ൾ
⁄എകസസ്ഡ)

എ്സസ് എന്ഽും അറ഻യീപ്പടഽും, ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, ഇത഻ീന
ീപഺതഽുവ ുകഺ-ുപ എന്ഺണ് പറയഽന്ത്. ഇന്
ഷവറൽ ീേയ഻ും നല്
കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ്
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അടയ്ക്ുക്കണ്ട ന഻ശ്ച഻ത തഽകയഺണ഻ത്, ഉദഺ.
ഒരഽ
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ക഻ഴ഻ക്കൽ 10,000 രാപയഺീണക഻ൽ,
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത നഷ്ടത്ത഻ന്
ീറയഽും ീേയ഻മ഻ന് 10000 രാപ വ഼തും
അടയ്ക്ക്കണും. 80000 രാപയഺണ് ീേയ഻ീമക഻ൽ, 1000 രാപ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽും 70000 രാപ ഇന്
ഷവററഽും മഽടക്കണും.
16. മഽറ഻ വഺടക ന഻ബന്ധമനകൾ

മ഻ക്ക ഉത്പന്ങ്ങള഻ലഽും പരമഺവധ഻ ീേയ഻ും തഽകയഺയ഻
ഇന്
ഷവൽ തഽകീയ
പര഻മ഻തീപ്പടഽന്ീതക഻ലഽും ച഻ല ഉത്പന്ങ്ങൽ ഇന്് മഽറ഻ വഺടകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ
ച഻ല ന഻ബധപ്നകൽ ീവയ്ക്ക്കഽന്ഽണ്ട്. അനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ പര഻ചയത്ത഻ൽ ഉയര്
ന് മഽറ഻
വഺടകയഺണ്
മറ്റ്
എലലഺ
ീചലവഽകളുമഺയ഻
തഺരതമയും
ീചയാറുുമ്പഺൽ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള഻ൽ വളീര മഽന്഻ൽ ന഻ല്
ക്കഽന്ത്. ആയത഻ൽ
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും മഽറ഻ വഺടക ന്ദ്പത഻ദ഻നും ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 1 ശതമഺനും എന്
വയവസ്ഥയഽണ്ീടക഻ൽ 1 ലക്ഷും രാപ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന്ദ്പത഻ദ഻നും 1000 രാപ മഽറ഻ വഺടകയഺയ഻ ീേയ഻ും ീചയാറഺും. ഇത് വയക്തമഺയ഻
സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് എീന്ത്ന്ഺൽ വല഻യ ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ ആര്
ഭഺടപ്പൂര്
േും ച഻ക഻ത്സ
ുതടഺൽ ഉുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ ഉയര്
ന് ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങണും.
17. പഽതഽെല് വ വസ്ഥ

ഐആര്
ഡ഻എയഽീട
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻കൽ
പഽതഽക്കൽ
മഺര്
ഗുരഖകള഻ലാീട
ആുരഺഗയ
ുപഺള഻സ഻കൽ
ആജ഼വനഺന്ത്ും
പഽതഽക്കഽന്ത്
ന഻ര്
ബധപ്മഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ുനഺ അതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
എീന്ത്ക഻ലഽും കഺരയത്ത഻ുലഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ കള വത്തരും അഥവഺ
കിന്ദ്ത഻മും അഥവഺ എീന്ത്ക഻ലഽും വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ സുംഗത഻ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽകുയഺ
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ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ
ന഻ുഷധ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു

ഇന്
ഷവറന്
സ്

കമ്പന഻യ്ക്ക്ക്

പഽതഽക്കഽന്ത്

18. റത്രഺെഽ്ത഻നഽള്ള വ വസ്ഥ

റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽും റഗഽുലറ്ററ഻ അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻
കള വത്തരും
അഥവഺ
കിന്ദ്ത഻മും
അഥവഺ
എീന്ത്ക഻ലഽും
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ സുംഗത഻ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽക അഥവഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട ന഻സിനഹകരണും മാലും മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അവസഺനും ബധപ്ീപ്പട്ട ുമല്
വ഻ലഺസത്ത഻ുലക്ക്
രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത എ⁄ഡ഻ ആയ഻ കഽറഞ്ഞത് 15 ദ഻വസീത്ത ുനഺട്ട഼സ് നല്
കണും.
ഇന്
ഷവറൽ ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ീേയ഻ും ഒന്ഽും
നല്
ക഻യ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ കഺലഺവധ഻ പാര്
ത്ത഻യഺകഺത്ത ുപഺള഻സ഻യഽീട അവസഺനും
നല്
ക഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് അനഽപഺതമഺയ തഽക കമ്പന഻ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
നല്
കണും.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ റദഺക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ന്ദ്പ഼മ഻യും റ഼ഫണ്ട്
ഹിസവകഺല ന഻രക്കഽകള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും, അതഺയത് ുന്ദ്പഺ-ുററ്റഺീയക്കഺളുും
ഒരഽ
ശതമഺനും
കഽറചാണ്
മഺന്ദ്തുമ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
റ഼ഫണ്ട്
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ഒരഽ തവണീയക഻ലഽും ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ റ഼ഫണ്ട്
ലഭ഻ക്കഽന്തലല.
19. ത്ൈ഼ ലഽെഇ കഺലഺവധ഻

ഒരഽ ഉപുഭഺക്തഺവ് പഽത഻യ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽകയഽും ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ലഭ഻ചാണുപ്പഺൽ
അത഻ീല
ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും
തന഻ക്ക്
അനഽുയഺജയമഺയതീലലന്് ുതഺന്഻യഺൽ, എന്ത്ഺണ് അയഺള്
ക്ക് ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽക?
ഈ ന്ദ്പം  നും പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഐആര്
ഡ഻എ ഉപുഭഺക്തി ീസിഹിദമഺയ
ഒരഽ വയവസ്ഥ മഽുന്ഺട്ട് വചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥകള്
ക്ക്
അനഽസിതമഺയ഻ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ുപഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീക നല്
ക഻ റ഼ഫണ്ട് ുനടഺും:
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും മഺന്ദ്തമഺണ് ബഺധകും. ഐആര്
ഡ഻എ അടഽത്ത഻ീട ഇത് 3
വര്
ഷും എന്ത഻ല്ന഻ന്ഽും 1 വര്
ഷമഺയ഻ കഽറചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
2. ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ുഡഺക്കഽീമന്
റ് ലഭ഻ചാണ ത഼യത഻ മഽതൽ 15 ദ഻വസങ്ങൽ. ഈ
കഺലയളവ഻ൽ,
ുപഺള഻സ഻ തഽടരുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഺും.
3. ുപഺള഻സ഻ തഽടുരണ്ട എന്് അയഺൽ ത഼രഽമഺന഻ചാണഺൽ, ആ വ഻വരും ുരഖമാലും
എഴഽത഻ ഇന്
ഷവറീറ അറ഻യക്കഽക.
4. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീചലവഽകളുീട തഽക കഽറചാണത഻നഽുശഷും ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും
ത഻ര഻ീക നല്
കഽും.
a) പര഻രക്ഷയഽീട കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് അനഽപഺത഻കമഺയ റ഻ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും.
b) ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ീചലവഺയ തഽക.
c) സ്റ്റഺുംപ് ഡയാട്ട഻ ചഺര്
ജഽകൽ.
1. ഇത്
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20. പഽതഽെഽ്ത഻നഽള്ള ുത്ഗസ്ഡ പ഻ര഼യ്

ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ആകര്
ഷകമഺയ
ഒരഽ
ഘടകമഺണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് തഽടര്
ചാണയഺയ഻ പഽതഽക്കഺൽ കഴ഻യഽന്ത്. വ഼ഴ്ചകീളഺന്ഽും വരഽത്തഺീത
ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്ക഻യഺല് മഺന്ദ്തുമ ഈ ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽകയഽളളു, സമയത്ത്
പഽതഽക്കഽക എന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
ഐആര്
ഡ഻എ
മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരും,
കഺലഺവധ഻
ത഼ര്
ന്്
കഴ഻ഞ്ഞ
എലലഺ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും പഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഗസ് പ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽും.
മഽന്
-ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
കഺലഺവധ഻ ത഼ര്
ന്ത഻നഽുശഷും 30 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ
ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ എലലഺ തഽടര്
ചാണയഺയ ആനഽകാലയങ്ങളുും
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ഇടുവളയ഻ൽ നീതക഻ലഽും ീേയ഻മഽകൽ വര഻കയഺീണക഻ൽ അത്
പര഻ഗണ഻ക്കഽകയ഻ലല.
വയക്ത഻ഗത ഉത്പന്ങ്ങള് അനഽസര഻ചാണ്
കഺലഺവധ഻ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ പര഻ഗണ഻ുചാണക്കഽും

പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്

ദ഼ര്
ഘക്കഺല

ുന്ദ്ഗസ്

മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
മ഻ക്ക
വയവസ്ഥകളുും,
ന഻ര്
വചനങ്ങളുും,
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും ഐആര്
ഡ഻എ മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരും ീഹല്
ത്ത് ീറഗഽുലഷന്
സ്
ആന്
റ് ീഹല്
ത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ ന്ദ്പകഺരും സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്തവയഺണ്.
ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 2
ഐആര്
ഡ഻എ
മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരും,
കഺലഺവധ഻
ത഼ര്
ന്്
കഴ഻ഞ്ഞ
എലലഺ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും പഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ----------ുന്ദ്ഗസ് പ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽും.
I.
15 ദ഻വസും
II.
30 ദ഻വസും
III. 45 ദ഻വസും
IV. 60 ദ഻വസും

സംത്ഗഹം
a) അസഽഖമാലുമഺ അപകടും മാലുമഺ ഉള വ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഽകള഻ൽ

ന഻ന്ഽും
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആുരഺഗയ. ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻
സഺമ്പത്ത഻ക സുംരക്ഷണും നല്
കഽും.
b) പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് ആളുകളുീട എണും അനഽസര഻ചാണ് ആുരഺഗയ. ഇന്
ഷവറന്
സ്

ഉത്പന്ങ്ങീള – വയക്ത഻ഗത ുപഺള഻സ഻, ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻, ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻, എന്഻ങ്ങീന തരുംത഻ര഻ക്കഺും.
എ്ീപന്
സ്
ുപഺള഻സ഻
അഥവഺ
ീമഡ഻ീേയ഻ും
അസഽഖമാലുമഺ അപകടും മാലുമഺ ഉള വ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഽകൽ
ത഻ര഻ീക നല്
കഽും.

c) ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ

d)

ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,

മഽമ്പഽള വ
ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
അത് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഽും,
366

സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ്
നല്
കഽന്ത്.

30 ദ഻വസീത്ത പര഻രക്ഷ

കഴ഻ഞ്ഞഽള വ
ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും, അത് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഽും,
സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
കഴ഻ഞ്ഞഽള വ
ീചലവഽകൽ
60
ദ഻വസുത്തക്കഺണ് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.

e) ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്

f) ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കള഻ീല തഽക കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും

കാട഻യഺണ്, ഇവ഻ീട ഭര്
ത്തഺവ്⁄ഭഺരയ, ആന്ദ്ശ഻തരഺയ കഽട്ട഻കൽ, ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
മഺതഺപ഻തഺക്കള്
ക്കഽും തഽടങ്ങ഻യ കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺവര്
ക്കഽും ഒറ്റ ഇന്
ഷവൽ തഽക
ീകഺണ്ട് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
g) ുഹഺപ഻റ്റൽ കയഺഷ് ുപഺള഻സ഻കൽ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ കഺലഘട്ടത്ത഻ീല ഓുരഺ

ദ഻വസവഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽും.

h) ഹിദയഺഘഺതും, കഺന്
സൽ, പക്ഷഺഘഺതും ുപഺലഽള വ മഽന്
കാൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ

ഗഽരഽതര അസഽഖങ്ങൽ ഉണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
കഽന് ന഻ശ്ച഻ത
ആനഽകാലയ ലഺനഺണ് ഗഽരഽതരമഺയ അസഽഖ പര഻രക്ഷ (Critical illness
cover).
i) ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട

തഽകീയക്കഺളുും (ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡ് എന്് പറയഽും) ഉയര്
ന് ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽീട പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്
ുപഺള഻സ഻യഺണ് ുടഺപ്-അപ്
ുപഺള഻സ഻കൽ അഥവഺ ഉയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ ുപഺള഻സ഻

j) ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത

വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പരയഺപ്തമഺയ സുംരക്ഷണും നല്
കഽന്ത഻ീനഺപ്പും
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട കഺലഘട്ടത്ത഻ുലക്ക് ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഫ഻്സഡ്
ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷകൽ ഇന്
ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽും.

k) അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻

ഉണ്ടഺകഽന്
അപകടും
മാലും
ഉണ്ടഺകഽന്മരണത്ത഻നഽും
ൂവകലയത്ത഻നഽും വയക്ത഻ഗ അപകട ുപഺള഻സ഻കൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
കഽും.

l) ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ

അ്മ഻റ്റഺുകണ്ടത് ആവശയമ഻ലലഺത്ത ദന്ത് ച഻ക഻ത്സകൽ, ുനന്ദ്ത
പര഻പഺലന ീചലവഽകൽ, സഺധഺരണ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനകളുും ീടസ്റ്റുകളുും
തഽടങ്ങ഻യ ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് ഔട്ട്-ുപഷയന്
റ് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്ക്ക്/
അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക്/ സ്ഥഺപനങ്ങൽക്ക്/വയവസഺയങ്ങള്
ക്കഽമഺണ്, അവര്
ക്ക്
ഒരഽ ുമലധ഻കഺര഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ
അന്ദ്തയഽും അളുകൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.

m) ന്ദ്ഗാപ്പ്

ആീക ഇന്
ഷവൽ തഽകയ്ക്ക്ക് മഽകള഻ൽ വരഽന് ീചലഽവകള്
ക്ക്
ുകഺര്
പ്പുറററ് ുഫ്ലഺട്ടൽ അഥവഺ ബഫൽ പര഻രക്ഷ സഹഺയകമഺണ്.

n) കഽടഽുംബത്ത഻നഽള വ

വചാണുണ്ടഺകഽന് അപകടും, പര഻ക്ക്, അസഽഖും എന്഻വ മാലമഽള വ
ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഉത്പന്മഺണ് ഓവര്
സ഼സ് ീഹല്
ത്ത്
ഇന്
ഷവറന്
സ് അഥവഺ ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് .

o) വ഻ുദശത്ത്

p) ഇന്ത്യൽ

ീതഺഴ഻ലഽടമകൽ വ഻ുദശത്ത് കരഺര഻ന് അയക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്കഽും
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് എടഽക്കഽന് ുപഺള഻സ഻യഺണ് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ന്ദ്ഫ഼ക്കവന്
റ്
ന്ദ്ടഺവുലഴ്സ് ലഺൽ.
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q) ഇന്
ഷവൽ

ീചയാറുന്
വയക്ത഻കള്
ക്ക്
ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
ആശയക്കഽഴപ്പും
ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഐആര്
ഡ഻എ ീഹല്
ത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
മ഻ക്ക പദങ്ങളുും സ്റ്റഺന്ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.

ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷയഽീട ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഓുരഺ ഇന്
ഷവററഽും ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
വയതയത
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,
അത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഽും,
സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ്
30 ദ഻വസമഺണ് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഐആര്
ഡ഻എ
മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരും,
കഺലഺവധ഻
ത഼ര്
ന്്
കഴ഻ഞ്ഞ
എലലഺ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും പഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഗസ് പ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽും.
സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം 1
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നത്
ന്ദ്പതഺവനയഺണ്
എ്ീപന്
സസ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ശര഻?

ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ

I. ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്ീചലവഽകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തും പര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
II. ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ,
ുഹഺപ഻റ്റൂലസഷന്
മഽമ്പഽും
ുശഷവഽമഽള വ

ീചലവഽകൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
III. ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ,
ുഹഺപ഻റ്റൂലസഷന്
മഽമ്പഽും
ുശഷവഽമഽള വ
ീചലവഽകൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽകയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ കഽടഽുംബത്ത഻ന് വന്
തഽക നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
കഽകയഽും
ീചയാറുും.
IV. ആദയീത്ത വര്
ഷും ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും
ആദയീത്ത വര്
ഷും ീേയ഻ും ഒന്ഽും തീന്യ഻ീലലക഻ൽ രണ്ടഺമീത്ത വര്
ഷും മഽതൽ
ുഹഺപ഻റ്റൂലസഷന്
മഽമ്പഽും
ുശഷവഽമഽള വ
ീചലവഽകൽക്കഽും
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽും.
ുചഺദ ം 2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻ീയന്് കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽക?
I. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതഺണ്.
II. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് മരണവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതഺണ്
III. ആുരഺഗയ ഇന്ഷ
 വറന്
സ് ുരഺഗഺവസ്ഥയഽും മരണവഽും ൂകകഺരയും ീചയാറുും.
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ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ബധപ്വഽമ഻ലല.

IV. ആുരഺഗയ

ുരഺഗഺവസ്ഥുയഺ

മരണുമഺ

ആയ഻

യഺീതഺരഽ

ുചഺദ ം 3
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പദഺനും ീചയാറുന് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
ീഭിത഼ക കയഺഷ് ുനഺട്ടുകളഺയ഻ നല്
കഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്ക഻ മരങ്ങീള രക്ഷ഻ക്കഽക
എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക്കഺയ഻ പണും വ഻തരണും ീചയാറുന്ത഻ീന
ുന്ദ്പഺത്സഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ആവ഻ഷ്കര഻ചാണ പര഻സ്ഥ഻ത഻
ീസിഹിദപരമഺയ സുംരഭമഺണ഻ത്.
II. ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ീസിജനയമഺയ
ുസവനും
നല്
കഽക
അത഻നഽുവണ്ട഻ പണും നല്
ുകണ്ട ആവശയമ഻ലല, ന്ദ്പുതയക ക഼മ഻ലാീട
സര്
ക്കഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് പണും നല്
കഽും.
III. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എലലഺ ുപയ്ക്ീമന്
റഽകളുും ഇന്
റര്
ീനറ്റ് ബഺക഻ുംഗ്
വഴ഻ുയഺ കഺര്
ഡഽവഴ഻ുയഺ നടക്കഽക, ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ കയഺഷഺയ഻ പണും
സവ഼കര഻ക്കഽകയ഻ലല.
IV. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുപയ്ക്ീമന്
റ് ഒന്ഽുംതീന് നല്
ുകണ്ടത഻ലല,
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ബ഻ലല് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ുനര഻ട്ട് ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുും
I.

ുചഺദ ം 4
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട പ഻പ഻എന്഻ന്
ീറ പാര്
ണ
രാപീമന്ത്ഺണ്?
I.
II.
III.
IV.

പല഻ക് ന്ദ്പ഻ുഫര്
ഡ് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
ന്ദ്പ഻ഫര്
ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
പല഻ക് ൂന്ദ്പവറ്റ് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
ീന്ദ്പഺൂവഡര്ന്ദ്പ഻ഫറന്
ഷയൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്

ുചഺദ ം 5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ീതീറ്റന്് കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽക?
I.
II.
III.
IV.

ഒരഽ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് തന്
ീറ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺും.
ഒരഽ ബഺക഻ന് തങ്ങളുീട ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺും.
ഒരഽ കടയഽടമയ്ക്ക്ക് തന്
ീറ ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺും.
ഒരഽ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് തന്
ീറ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ എടഽക്കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻
ജ഼വനക്കഺരഽീട കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങീളയഽും ുചര്
ക്കഺും.

സവയ പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
െഽള്ള ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
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ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ, ുഹഺപ഻റ്റൂലസഷന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽക്ക്
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ എ്ീപന്
സ് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതഺണ്.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനത്ത഻ൽ, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുപയ്ക്ീമന്
റ് ഒന്ഽുംതീന്
നല്
ുകണ്ടത഻ലല, ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ബ഻ലല് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ുനര഻ട്ട് ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുും.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
പ഻പ഻എന്എന്ഺൽ ന്ദ്പ഻ഫര്
ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ന്ദ്പതഺവന I, II, IV എന്഻വ ശര഻യഺണ്. ന്ദ്പതഺവന III ീതറ്റഺണ്, ഒരഽ
കടയഽടമയ്ക്ക്ക്
തന്
ീറ
ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഺയ഻
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻
എടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
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പഺഠം 20
ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

ുമഽഖം
ഈ പഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് പഠ഻ക്കഺും.
നീതഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീലയഽും നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്,
ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ൽ ഇത് വല഻യ പകഺണ് വഹ഻ക്കഽന്ത്. ഈ പഺഠത്ത഻ലാീട
ന഻ങ്ങള്
ക്ക് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങീളയഽും വ഻വ഻ധ ഉപകരണങ്ങീളയഽും
ര഼ത഻കീളയഽും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളയഽും കഽറ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്കഺും. ഇത഻ലാീട നമഽക്ക് ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും മനസിന഻ലഺക്കഺും.
പഠനുമഖലകൾ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

എന്ത്ഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്?
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് – അട഻സ്ഥഺന സകല്
പങ്ങൽ
ഫയല്ആന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ
ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട മറ്റ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ചട്ടങ്ങൽ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങളുും ഉപകരണങ്ങളുും
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ുപഴ്സണൽ അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്

ഈ പഺഠും പഠ഻ചാണത഻നുശഷും ന഻ങ്ങള്
ക്ക് സഺധ഻ുക്കണ്ടത്:
a) അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് എന്ത്ഺീണന്് വ഻വര഻ക്കഽക
b) അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ വ഻വ഻ധ സകല്
പങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
c) അണ്ടര്
ൂററ്റര്
മഺര് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ ഉപകരണങ്ങീളയഽും തതവങ്ങീളയഽും
കഽറ഻ചാണ് ന്ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽക
d) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുീട സമ്പാര്
ണ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
വയക്തമഺക്കഽക
e) ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക് എങ്ങീനയഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ീചയാറുന്ീതന്് വ഻ശദമഺക്കഽക.
ഈ സേര്
ഭം ുനഺെഽക
48 വയസിനുള വ ുസഺറ് ഓറ്റ്
ീവയൽ എന്
ജ഻ന഼യറഺയ മന഼ഷ് തന഻ക്കഽുവണ്ട഻ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻
എടഽക്കഺൽ
ത഼രഽമഺന഻ചാണു.
അയഺള് ഒരഽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽീചന്ഽ, അവര് അയഺള്
ക്ക് തന്
ീറ ശഺര഼ര഻ക- മഺനസ഻ക ആുരഺഗയും,
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ, അയഺളുീട കഽടഽുംബ ആുരഺഗയ ചര഻ന്ദ്തും, ശ഼ലങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ
അുനകും ുചഺദയള്
ക്ക് ഉത്തരും പാര഻പ്പ഻ുക്കണ്ട ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും നല്
ക഻.
അയഺളുീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും, അയഺുളഺട് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ-വയസിന്,
ുമല്
വ഻ലഺസും എന്഻വയ്ക്ക്കഽള വ ീതള഻വഽും മഽൽ ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുക്കഺര്
ഡഽകളുും ഹഺജരഺക്കഺൽ
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ആവശയീപ്പട്ടു. അത഻നഽുശഷും അയഺുളഺട് ആുരഺഗയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽും ച഻ല ീമഡ഻ക്കൽ
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽും വ഻ുധയനഺകഺൽ ആവശയീപ്പട്ടു.
നലല ആുരഺഗയവഽും വരഽമഺനവഽമഽള വ മന഼ഷ഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ഒരഽ ദ഼ര്
ഘ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ൽ അത഻ശയും ുതഺന്഻. ഇത഻ലാീടീയലലഺും കടന്് ുപഺയത഻നഽുശഷും, ൂവദയ
പര഻ുശഺധനയ഻ൽ അയഺള്
ക്ക് ഉയര്
ന് ീകഺളുന്ദ്ടഺളുും രക്തസമ്മര്
ദവഽമഽണ്ീടന്് പറഞ്ഞഽ,
അത് പ഻ന്഼ട് ഹിുന്ദ്ദഺഗത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺനഽള വ സഺധയത കാടഽതലഺീണന്ഽും പറഞ്ഞഽ.
അതഽീകഺണ്ട് അയഺളുീട കാട്ടുകഺരന് നല്
ക഻യ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ുനക്കഺളുും
വളീര ഉയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യമഽള വ ുപഺള഻സ഻യഺണ് അയഺള്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്തത്,
ആയത഻നഺൽ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ അയഺൽ വ഻സിനമ്മത഻ചാണു.
ഇവ഻ീട
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ
ഭഺഗമഺയ഻ട്ടുള വ
വ഻വ഻ധ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺണ് ീചയ്ക്തത്.
റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽുമ്പഺൽ, ഇന്
ഷവറൽ റ഻കഽകൽ
നലലുപഺീല പര഻ുശഺധ഻ക്കണും മഺന്ദ്തമലല ശരഺശര഻ ലഺഭവഽും ഉണ്ടഺക്കണും. റ഻ക് ശര഻യഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഺീത വര഻കയഽും ീേയ഻ും ഉണ്ടഺകഽകയഽും ീചയാറുകയഺീണീലലക഻ൽ,
അത് നഷ്ടത്ത഻ൽ കലഺശ഻ക്കഽും. മഺന്ദ്തമലല, ഇന്
ഷവറൽ എലലഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
വയക്ത഻കള്
ക്കഽും കാട഻ ുവണ്ട഻യഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത്, ഈ പണും അവര്ഒരഽ
ന്ദ്ടസ്റ്റ് ുപഺീല ൂകകഺരയും ീചയാറണും.
A. എത്ലഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്?
1. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ റ഻ക഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പരയഺപ്തമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടക്കഽന്
ആളുകീള ഇന്
ഷവറന്
സ് പാള഻ുലക്ക് ീകഺണ്ട് വന്് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുും.
റ഻ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും ുഡറ്റഺ ുശഖര഻ചാണ് വ഻ശകലനും
ീചയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്. ഈ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട ുശഖര഻ചാണ വ഻വരങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്് അവൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും. അവര് അങ്ങീന ത഼രഽമഺന഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ,
അത്തരും റ഻കഽകള഻ല്
ന഻ന്ഽും മ഻തമഺയ ലഺഭും ഉണ്ടഺകഽന്ത഻ന് എന്ദ്ത ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കണും, ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും എന്ത്ഺീക്കയഺണ് എന്ഽും ത഼രഽമഺന഻ക്കണും.
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതഺണ്. ഇവ഻ീട ുരഺഗഺവസ്ഥീയ
ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അസഽഖും അഥവഺ ുരഺഗും മാലും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ുക്കണ്ട഻ വരഺവഽന് റ഻ക഻ീനയഺണ്. കഽറചാണ് കാട഻ വയക്തമഺയ഻ പറഞ്ഞഺൽ,
ുരഺഗവസ്ഥീയ ന്ദ്പഺയവഽും (ീചറഽപ്പക്കഺീര അുപക്ഷ഻ചാണ് ന്ദ്പഺയമഺയവര്
ക്കഺണ് ുരഺഗ
സഺദ്ധയത കാടഽതല്
), അമ഻തഭഺരും, ഭഺരക്കഽറവ്, വയക്ത഻ഗത മഽന്ുരഺഗങ്ങളുീട ചര഻ന്ദ്തും,
പഽകവല഻ ുപഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങൽ ന഻ലവ഻ീല ആുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻, അപഺയസഺദ്ധയതയഽള വ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീതഺഴ഻ൽ തഽടങ്ങ഻യവ വളീരുയീറ സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. ആുരഺഗയപരമഺയ
ജ഼വ഻ത ൂശല഻, ീചറഽന്ദ്പഺയും തഽടങ്ങ഻യവ ുരഺഗഺവസ്ഥീയ അകറ്റ഻ ന഻ര്
ത്തഽന്ത഻നഽള വ
ആനഽകാല ഘടകങ്ങളഺണ്.
ന഻ര്
വചനം
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്കണ്ടീതന്്
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്.
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2. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ുവശ കത
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ീനടഽുംതാണഺണ്, കഺരണും അന്ദ്ശദ്ധമഺയ഻
റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽക അഥവഺ ആവശയമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ ഈടക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്
എന്
അവസ്ഥ ഇന്
ഷവറീറ വന്
ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും. വളീര സാക്ഷ഻ചാണ് അഥവഺ മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ീയ
വല഻യ പാള഻ സിഷ്ട഻ചാണ്
റ഻ക് തഽലയമഺയ഻ വ഼ത഻ക്കഽന്ത഻ല് ന഻ന്ഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ീയ സുംരക്ഷ഻ക്കഽും. ഇത്
റ഻കഽും ബ഻സ഻നസിനുും ശര഻യഺയ഻ തഽലനും ീചയാറുന്ത് ഗഽരഽതരമഺക്കഽകയഽും അങ്ങീന ക഻ട
മത്സരത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽകയഽും എക഻ലഽും സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ലഺഭകരമഺണ്.
ഇത്തരത്ത഻ലഽള വ തഽലനും ീചയാറുന്ത് അണ്ടര്
ൂററ്ററഺണ്, ഫ഻ുലഺസഫ഻ അനഽസര഻ചാണ്,
ുപഺള഻സ഻കളുും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട റ഻ക് ദഺഹവഽും കണക്ക഻ീലടഽക്കഽും.
ഒരഽ
കഺരയും ന്ദ്പുതയകും ഓര്
ക്കഽക റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽക എന്ത് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
ഭഺവ഻യ഻ീല ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്തഽീകഺള വഺീമന്് നല്
കഽന് ഉറപ്പഺണ്.
3. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് - റ഻സ്ഡക

വ഻ലയ഻രഽത്തല്

ന്ദ്ഗാപ്പ് അഥവഺ വയക്ത഻യഽീട സവഭഺവ സവ഻ുശഷതകളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ റ഻ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്.
റ഻ക഻ന്
ീറ
വയഺപ്ത഻യഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ,
അണ്ടര്
ൂററ്റൽ
റ഻ക്
സവ഼കര഻ക്കുണഺ
ുവണ്ടുയഺ
എന്ഽും
സവ഼കര഻ക്കഽന്ീതക഻ൽ ന഻രക്കഽകളുും വയവസ്ഥകളുും ന഻ബധപ്നകളുും
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
നീതഺരഽ സഺഹചരയത്ത഻ലഽും സവ഼കര഻ക്കഽക എന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ ീചയാറുന്ത്
തിപ്ത഻കരവഽും
നയഺയവഽമഺയ തരത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും, അതഺയത്, സമഺനമഺയ എലലഺ റ഻കഽകളുും
പക്ഷഺപഺതും കാടഺീത തഽലയമഺയ഻ തരുംത഻ര഻ക്കഽും. ഈ തരുംത഻ര഻ക്കൽ ീപഺതഽുവ ീചയാറുന്ത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സവ഼കര഻ക്കൽ ചഺര്
ട്ടുകളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും , ഓുരഺ റ഻ക഻നഽമഽള വ
ന്ദ്പമ഻യങ്ങൽ അത഻ന് അനഽസിതമഺയ഻ കണക്കഺക്കഽും.
ന്ദ്പഺയും എന് ഘടകും അസഽഖത്ത഻നഽും മരണത്ത഻നഽമഽള വ സഺദ്ധയത വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽീമക഻ലഽും
മര഻ക്കഽന്ത഻ന് വളീര മഽമ്പ് തീന് അസഽഖും വരഽകയഽും അത് അട഻ക്കട഻ വന്ഽ
ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽീമന് കഺരയവഽും ഓര്
ക്കഽക. ആയത഻നഺൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുും
മഺര്
ഗുരഖകളുും മരണ പര഻രക്ഷീയ അുപക്ഷ഻ചാണ് ആുരഺഗയ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് വളീര
കടഽത്തതഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണം
ന്ദ്പുമഹമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഹിുന്ദ്ദഺഗും അഥവഺ ക഻്ന഻ ുരഺഗും ഉണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത
വളീര
കാടഽതലഺണ്
അത്
മരണീപ്പടഽന്ത഻ീനക്കഺളുും
അധ഻കും
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷനഺണ് ആവശയമഺയ഻ വര഻ക, മഺന്ദ്തമലല ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഽള വ
സമയത്ത് ആുരഺഗയ ന്ദ്പം  നങ്ങൽ പലതവണ ഉണ്ടഺകഺനഽും സഺദ്ധയത കാടഽതലഺണ്.
ഒരഽ
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
മഺര്
ഗുരഖ
ഈ
വയക്ത഻ീയ
ശരഺശര഻
റ഻ക഻ലഺവഽും ഉള്
ീപ്പടഽത്തഽക. പുക്ഷ ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ, ഇയഺീള ഉയര്
ന്
റ഻ക഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽത്തഽും.
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ സഺമ്പത്ത഻കും അഥവഺ വരഽമഺനത്ത഻ുനക്കഺളുും
ഉയര്
ന്
മഽന്
താക്കും
നല്
കഽന്ത്
ീമഡ഻ക്കൽ
അഥവഺ
ആുരഺഗയ
കണ്ീടത്തലഽകള്
ക്കഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും രണ്ടഺമത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഘടകീത്ത അവഗണ഻ക്കഽകയ഻ലല കഺരണും
ഇന്
ഷവറന്
സ് തല്
പരതയഽും ന്ദ്പത഻കാലമഺയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ ഇലലഺതഺക്കഽന്ത഻നഽും ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
തഽടരഽന്ത്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽും
സഺമ്പത്ത഻ക
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
4. ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള്ള സഺത്റ തീയ ബഺധ഻െഽ്
373

ഘടകങ്ങൾ

റ഻ക് വ഻ലയ഻രഽത്തഽുമ്പഺൽ പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ട ുരഺഗഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങൽ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a) ത്പഺയം:
ന്ദ്പഺയവഽും
റ഻ക഻ന്
ീറ
ുതഺതഽും
അനഽസര഻ചാണഺണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ഈടഺക്കഽന്ത്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ീചറ഻യ കഽട്ട഻കളുീട ീമഺര്
ബ഻ഡ഻റ്റ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ
ീചറഽപ്പക്കഺീരക്കഺളുും
അധ഻കമഺണ്
കഺരും
അവര്
ക്ക്
അപകടങ്ങളുും
ഇന്
ഫക്ഷനഽകളുും ഉണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീരകാടഽതലഺണ്. അതഽുപഺീല 45
വയസിന഻ന് മഽകള഻ല് ന്ദ്പഺയമഽള വവര്
ക്ക് ഉയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് കഺരണും ന്ദ്പുമഹും,
ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന് ഹിുന്ദ്ദഺഗും, അതഽുപഺലഽള വ മറ്റ് അസഽഖങ്ങൽ ഉണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത അവര്
ക്ക് വളീര കാടഽതലഺണ്.
b) ല഻ംഗം:
ന്ദ്ത഼കള്
ക്ക്
ഗര്
ഭഺവസ്ഥയ഻ലഽും
ന്ദ്പസവഽും
മാലും
ുരഺഗവസ്ഥയഽണ്ടഺകഺനഽള വ
ഉണ്ടഺകഺനഽള വ അധ഻ക റ഻കഽണ്ട്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
പഽരഽഷണ്മഺര്
ക്കഺണ് ഹിദയഺഘഺതവഽും ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട അപകടങ്ങളഉും
ഉണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത ന്ദ്ത഼കീളക്കഺളുും കാടഽതലഽള വത്.
c) ശ഼ലങ്ങൾ: പഽകയ഻ല, മദയും, മയക്കഽമരഽന്ഽ എന്഻വയഽീട ഉപുയഺഗും മാലും
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള വ റ഻ക് വളീരകാടഽതലഺണ്.
d) ീതഺഴ഻ല്: ച഻ല ീതഺഴ഻ലഽകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് അപകടങ്ങളുണ്ടഺകഽന്ത഻ന്
അധ഻ക റ഻കഽണ്ട്, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ൂന്ദ്ഡവൽ, ലഺസ്റ്റൽ, നവ഻ുയറ്റൽ,
തഽടങ്ങ഻യവ. അതഽുപഺീല ച഻ല ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ആുരഺഗയപരമഺയ
ഉയര്
ന് റ഻കഽകളുണ്ട് അതഺയത് എ്ുറ ീമഷ഼ൽ ഓപ്പുററ്റൽ, ആബുറ്റഺസ്
സ്ഥഺപനത്ത഻ീല ീതഺള഻ലഺള഻കൽ, ൂമന഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കൽ, തഽടങ്ങ഻യവര്
.
e) കഽടഽംബചര഻ത്തം: ആതമ, ന്ദ്പുമഹും, ച഻ല തരത്ത഻ലഽള വ കഺന്
സറഽകൽ
തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് ജന഻തക ഘടകങ്ങളുീട സവഺധ഼നമഽണ്ട് അതഽീകഺണ്ട് ഇത഻ന്
വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്.
ഇത് ുരഺഗവസ്ഥയ്ക്ക്ക് സവഺധ഻നും ീചലഽത്തഽന്ഽണ്ട്
ആയത഻നഺൽ റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽന് സമയത്ത് ഇതഽും കണക്ക഻ീലടഽക്കണും.
f) ശര഼രഘടന:
തട഻ചാണ, ീമല഻ഞ്ഞ അഥവഺ ശരഺശര഻
ന്ദ്ഗാപ്പുകള഻ൽ ീമഺബ഻ല഻റ്റ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.

ശര഼രഘടനയഽ

ച഻ല

g) പാര്
വ്വ ുരഺഗ അഥവഺ ശസ്ഡത്തത്ക഻യ:
പാര്
േകഺല ുരഺഗും മാലും
ശഺര഼ര഻ക
ബലഹ഼നതയ്ക്ക്ക്
കഺരണുമഺ
അഥവഺ
ഇന഻യഽും
ഉണ്ടഺകഺൽ
സഺദ്ധയതയഽണ്ുടഺ എന്് വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത് ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും
ത഼രഽമഺന഻ക്കണും.
ഉദഺ., ക഻്ന഻ ുസ്റ്റഺൽ വ഼ണ്ടഽും ഉണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത
കാടഽതലഺണ് അതഽുപഺീല ഒരഽ കണ഻ന് ത഻മ഻രും ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ മുറ്റ കണ഻ലഽും
ഉണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീര കാടഽതലഺണ്.
h) ന഻ലവ഻ീല ുുരഺഗ സ്ഥ഻ത഻യഽം മറ്റഇ ഘടകങ്ങളും അഥവഺ
ത്പശ്നങ്ങളും:
റ഻ക഻ന്
ീറ
ുതഺതഽും
ഇന്
ഷവറബ഻ള഻റ്റ഻യഽും
വ഻ശകലനും
ീചയാറുന്ത഻ന് ഇത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഇത് ശര഻യഺയ
ീവള഻ീപ്പടഽത്തലഽും ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ഻ലാീടയഽും മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
i) പര഻സ്ഥ഻ത഻യഽം
കഺരണമഺകഺും.

വഺസവഽം:

ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 1
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ എന്ഺൽ
I.

ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനും ീചയാറൽ
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ഇതഽും

ഒരഺളുീട

ുരഺഗഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക്

II. ഉപുഭഺക്തഺക്കള഻ല് ന഻ന്ഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും ുശഖര഻ക്കൽ
III. റ഻ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽും റ഻ക഻ന് വ഻ലയ഻ടലഽും
IV. വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറന്സ
 ് ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻ല്
ക്കഽക.

B. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് – അട഻സ്ഥഺന പഺഠങ്ങൾ
1. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ുവശ ം
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ
ആവശയും
ആവശയങ്ങളഺണ് മഽഖയമഺയ഻ട്ടുള വത്

എന്ത്ഺീണന്ത഻ൽ

i. ന്ദ്പത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് തടയഽക
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല്ഒഴ഻വഺക്കഽക.
ii. റ഻കഽകീള
ീചയാറുക.

വ഻ഭജ഻ക്കഽകയഽും

അതഺയത്

നമഽക്ക്

തഽടങ്ങഺും.

ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്

റ഻കഽകള്
ക്ക഻ീടയ഻ലഽള വ

തഽലയത

രണ്ട്

എത഻ീരയഽള വ
ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും

ന഻ര്
വചനം
റ഻ക഻ന്
ീറ കഺഠ഻നയും അനഽസര഻ചാണ് ഓുരഺ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും അത഻നഽുശഷും
ഇന്
ഷവറന്
സ് നല്
കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
നല്
കഽീന്ക഻ൽ
എന്ത്്
വയവസ്ഥ
ന്ദ്പകഺരീമന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് റ഻സ്ഡക ത഻രീുടഽെല്.
ഉയര്
ന് നഷ്ടമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽണ്ീടന്് അറ഻യഺവഽന്
ആളുകൽ ലഺഭും ുനടഽക
എന്
അതയഺന്ദ്ഗഹുത്തഺീട
ഇന്
ഷവറന്
സ്
എടഽക്കഽന്ത഻ീനയഺണ്
ത്പത഻കാല
ത഻രീുടഽെല്(ുന്
റ഻ ീസലക്ഷന്
) എന്് പറയഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് തങ്ങൽ ആര്
ീക്കഺീക്ക എങ്ങീനീയഺീക്കയഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനും
ീചുയാറണ്ടത് എന് കഺരയത്ത഻ൽ ഉറപ്പ഻ീലലക഻ൽ ഉയര്
ന് രക്തസമ്മര്
ദും, ന്ദ്പുമഹും,
ഹിദയഺഘഺതും അഥവഺ കഺന്
സൽ ുപഺലഽള വ ഗഽരഽതരമഺയ ുരഺഗും മാലും ഉടീന തീന്
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺുകണ്ടതഺയ ആളുകൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് എടഽക്കഽകയഽും
അങ്ങീന ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് വൽ നഷ്ടമഽണ്ടഺകഽും.
മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ൽ,
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ ഇന്
ഷവറൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ീലലക഻ല് അത്
ന്ദ്പത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻ന് കഺരണമഺകഽകയഽും അങ്ങീന ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല് നഷ്ടമഽണ്ടഺകഽകയഽും
ീചയാറുും.
2. റ഻സ്ഡകഽകള഻ീല തഽല ത
നമഽക്ക് റ഻കഽകള഻ീല തഽലയത ുനഺക്കഺും. റ഻ക഻ന്
ീറ സവഭഺവവഽും അത഻ന്
ീറ
കഺഠ഻നയവഽും
അനഽസര഻ചാണ്
ഒുര
ന്ദ്പ഼മ഻യും
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ
അുപക്ഷകീര
ഉള്
ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻ീനയഺണ് തഽലയത എന്് പറയഽന്ത്.
ഈടഺുക്കണ്ട ന്ദ്പ഼മ഻യും
എന്ദ്തയഺീണന്്
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ച഻ല
തരത്ത഻ലഽള വ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും. അങ്ങീന ശരഺശര഻ റ഻കഽള വ ആളുകൽ ഒുര
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും ഉയര്
ന് റ഻കഽള വ ആളുകൽ ഉയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും നല്
കണും. ശരഺശര഻
റ഻കഽകളുീട
ആളുകളഺണ്
അധ഻കവഽമഽള വത്
അവര്
ക്കഺയ഻
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്തതഺയ഻ര഻ക്കണും ുപഺള഻സ഻.
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a) റ഻സ്ഡക വ഻ഭജ്നം
തഽലയത ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, അണ്ടര്
ൂററ്റൽ റ഻ക് വ഻ഭജനും എന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട
കടന്ഽ ുപഺകഽന്ഽണ്ട്, അതഺയത് റ഻ക഻ന്
ീറ സവഭഺവവഽും അത഻ന്
ീറ കഺഠ഻നയവഽും
അനഽസര഻ചാണ് റ഻കഽകീള വ഻ഭജ഻ക്കഽക എന്തഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ും
അങ്ങീന, അനഽുയഺജയമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ന഻രക്ക് ചഽമത്തഽും. അത്തും 4 റ഻ക്
വ഻ഭഺഗങ്ങളഺണഽള വത്.
i. സ്റ്റഺന്
ുഡര്
് റ഻സ്ഡകഽകൾ
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺൽ ശരഺശര഻ സഺദ്ധയത മഺന്ദ്തമഽള വ വയക്ത഻കളഺണ് ഇത഻ല്ഉള്
ീപ്പടഽക.
ii. ത്പ഻ുൈര്
് റ഻സ്ഡകഽകൾ
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത ശരഺശര഻ സഺദ്ധയതീയക്കഺളുും തഺീഴ മഺന്ദ്തമഽള വ
വയക്ത഻കളഺണ് ഇത഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽക, ആയത഻നഺൽ വളീര കഽറഞ്ഞ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ്
ഈടഺക്കഽക.
iii. സബ്സ്റ്റഺന്
ുഡര്
് റ഻സ്ഡകഽകൾ
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത ശരഺശര഻ സഺദ്ധയതീയക്കഺളുും ഉയര്
ന്തഽും എക഻ൽ ുപഺലഽും
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറഺവഽന് വയക്ത഻കളഺണ് ഇത഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽക. ഉയര്
ന് (അധ഻ക) ന്ദ്പ഼മ഻യും
ഈടഺക്ക഻ അഥവഺ ച഻ല വയവസ്ഥകള്
ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ട്ടഺണ് ഇവര്
ക്ക് ഇന്
ഷവറന്
സ്
നല്
കഽക.
iv. ഡ഻ൂെന്
് (ന഻ുഷധ഻െീപ്പടഺവഽ്) റ഻സ്ഡകഽകൾ
തഺങ്ങഺവഽന് ന഻രക്ക഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ നല്
കഺവഽന്ത഻ലഽും വളീര ഉയര്
ന്
തലത്ത഻ൽ ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽള വ വയക്ത഻കളഺണ് ഇത഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽന്ത്.
ഓപ്പുറഷന് ുപഺലഽള വ ച഻ക഻ത്സ അടഽത്ത഻ീട ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കള്
ക്ക് ച഻ലുപ്പഺൽ
തഺല്
ക്കഺല഻കമഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് ന഻ുഷധ഻ുചാണക്കഺും.
3. ത഻രീുടഽെല്ത്പത്ക഻യ
രണ്ട് തലങ്ങള഻ലഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് അഥവഺ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ നടക്കഽന്ത്:
 ഫ഼ല്
ഡ് തലത്ത഻ൽ
 അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ് തലത്ത഻ൽ
ച഻ത്തം 1: അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് അഥവഺ ത഻രീുടഽെല് ത്പത്ക഻യ
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a) ൈ഼ല്
് അഥവഺ ത്പഥമ തലം
ഫ഼ല്
ഡ് തലത്ത഻ലഽള വ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന ന്ദ്പഥമ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് എന്ഽും പറയഽും.
ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് അുപക്ഷകൽ അനഽുയഺജയനഺുണഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻ന് ഒരഽ നജന്
റ് അഥവഺ കമ്പന഻യഽീട ന്ദ്പത഻ന഻ധ഻ വ഻വരും
ുശഖര഻ക്കഽന്ത് ഇത഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽും. ന്ദ്പഥമ അണ്ടര്
ൂററ്റൽ എന് ന഻ലയ഻ൽ ഒര഻ നജന്
റ്
സക഼ര്
ണമഺയ പകഺണ് വഹ഻ക്കഽന്ത്.
അയഺളഺണ് ീന്ദ്പഺീപക്ട഼വ് ീേയ഻ന്
റ഻ീന
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്ത് അറ഻യഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും മ഻കചാണ വയക്ത഻.
ച഻ല ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ച഻ല ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
വ഻വരങ്ങൽ, അഭ഻ന്ദ്പഺയും, ശഽപഺര്
ശകൽ തഽടങ്ങ഻യവ അടങ്ങ഻യ ഒരഽ ുകഺണ്
ഫ഻ഡന്
ഷയൽ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് നജന്
റ് നല്
ുകണ്ടത് ആവശയമഺണ്.
അതഽുപഺീല തീന്യഽള വ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്, അതഺയത് ധഺര്
മിറ഻ക വ഻പത്തഇ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
എന്റ഻യീപ്പടഽന് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ച഻ലുപ്പഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ീല ഉുദയഺഗസ്ഥുനഺടഽും
ആവശയീപ്പുട്ടക്കഽും. ഈ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ൽ ീപഺതഽുവ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സമര്
പ്പ഻ചാണ വയക്ത഻യഽീട
ീതഺഴ഻ൽ, വരഽമഺനും, സഺമ്പത്ത഻കസ്ഥ഻ത഻, പദവ഻ എന്഻വ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
എത്ലഺണ് ധഺര്
മിറ഻ക വ഻പത്തഇ?
വയസിന്,
ല഻ുംഗും,
ശ഼ലും,
തഽടങ്ങ഻യവ
ആുരഺഗയ
റ഻ക഻ീല
ീഭിത഻ക
വ഻പത്തഺീണക഻ലഽും കാടഽതല്വ഼ക്ഷണും ആവശയമഺയ മറ്റ് ച഻ലത് കാട഻യഽണ്ട്. ഇതഺണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് വന് ബഺദ്ധയതയഺയ഻ വരഺവഽന് ീേയ഻ന്
റ഻ന്
ീറ ധഺര്
മ്മ഻ക
വ഻പത്ത്.
ഇത഻ന് നറ്റവഽും അനഽുയഺജയമഺയ ഉദഺഹരണമഺണ്, തന഻ക്ക് ഉടീന ഒരഽ ശഺന്ദ്തന്ദ്ക഻യ
ആവശയമഺയ഻ വരഽീമന്് അറ഻യഺവഽന് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് അത് ഇന്
ഷവറുറഺട്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽന്ത്. ഇവ഻ീട ീേയ഻ും സവ഼കര഻ക്കഽക എന് ഒരഽ ലക്ഷയ്ും
മഺന്ദ്തമഺണ് ഉള വത്.
നഷ്ടുത്തഺടഽള വ
വ഻മഽഖതയഺണ്
മീറ്റഺരഽ
ഉദഺഹരണും.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉണ്ീടന്
കഺരണത്തഺൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻
വഺസും
ുവണ്ട഻
വന്ഺൽ
ഇന്
ഷവറൽ
വഹ഻ക്കഽീമന്്
അറ഻യഺവഽന്ത് ീകഺണ്ട് തന്
ീറ ആുരഺഗയ പര഻പഺലനത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ത഻ീര ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ലഽള വ വ഻പത്തഺയ „സദഺചഺരപരമഺയ വ഻പത്തഽും‟ ഇവ഻ീട വ഻വര഻ക്കഺന്
അനഽുയഺജയമഺണ്. ഇവ഻ീട ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ കിന്ദ്ത഻മും ഒന്ഽും കഺണ഻ക്കഽന്഻ലല
പുക്ഷ അയഺള്
ക്ക് വല഻യ ഒരഽ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽണ്ീടന്് അറ഻ഞ്ഞ് ീകഺണ്ട് അയഺൽ
നറ്റവഽും ആഢുംബരപരമഺയ ച഻ക഻ത്സ ുതടഽകയഽും, വളീര ീചലുവറ഻യ ആശഽപന്ദ്ത഻
മഽറ഻യ഻ല് തഺമസ഻ക്കഽക, തഽടങ്ങ഻യവ ീചയാറുക, ഇത് അയഺള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇലലഺയ഻രഽന്ഽീവക഻ല്ീചയാറ഻ലലഺയ഻രഽന്ഽ.
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കിത്ത഻മം ന഻ര഼ക്ഷ഻െലഽം ത്പഥമ അണ്ടര്
ൂററ്റര് എ് ന഻ലയ഻ല്
്ജ്ന്
റ഻ന്
ീറ പങ്കഽം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ൽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്
വ഻വരങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് റ഻ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട മ഻ക്ക ത഼രഽമഺനങ്ങളുും
എടഽക്കഽന്ത്.
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ഻ൽ ഇര഻ക്കഽന് അണ്ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക്
ഈ വതഽതകീളലലഺും ശര഻യഺുണഺ അുതഺ ചത഻ക്കഽക എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട
കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ഉണ്ടഺക്ക഻യതഺുണഺ എന്് അറ഻യഺൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
ഇവ഻ീട നജന്
റ് ഒരഽ പരമ ന്ദ്പധഺനമഺയ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ൽ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ
ശര഻യഺുണഺ എന്്
അറ഻യഽന്ത഻ന് നറ്റവഽും അനഽുയഺജയനഺയ വയക്ത഻യഺണ് ഒരഽ നജന്
റ്, കഺരണും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻
ുനര഻ട്ടുും
വയക്ത഻പരവഽമഺയ഻
ബധപ്മഽള വത്
നജന്
റ഻നഺണ്
അതഽീകഺണ്ട് അയഺള്
ക്ക് വ഻വരങ്ങീളലലഺും ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ുടഺ,
കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻
എീന്ത്ക഻ലഽും ീകട്ട഻ചാണമചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
b) അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ഡ഻പ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ഇീമന്
റ് തലത്ത഻ല്
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ
രണ്ടഺമീത്ത
തലും
ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ്
അഥവഺ
ഓഫ഼സ്
തലത്ത഻ലഺണ്. അത്തരും ുജഺല഻കള഻ൽ ന്ദ്പഺഗത്ഭയമഽള വവരഽും വ഻ദദ്ധരദ്ധരഽമഺണ് ഇത഻ൽ
ഉള്
ീപ്പടഽന്ത്, ഇവര് ുകസഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് നല്
കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്ഽും നല്
കഽീന്ക഻ൽ
തീന് നത് വയവസ്ഥയ഻ൽ നല്
കണീമന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.

C. ൈയല്ുന്
റ് യാസ്ഡ മഺര്
ഗുരഖകൾ
എലലഺ കമ്പന഻കളുീട ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട ആവശയങ്ങൽ ന഻റുവറ്റുക,
അവര്
ക്ക് തഺങ്ങഺൽ
കഴ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ, അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് പര഻ഗണനകൽ, ആ്ചയാറ഻യല് ൂന്ദ്പസ഻ുംഗ്,
വ഻പണ഻യ഻ീല ക഻ടപ഻ട഻ചാണ മത്സരും തഽടങ്ങ഻യവ ലക്ഷയ്ും വചാണഺണ് അവരഽീട ഉത്പന്ങ്ങൽ
രാപകല്
പന ീചയാറുന്ത്.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് അട഻സ്ഥഺനതലും മഽതല് അവര്
ക്ക്
തഺത്പരയമഽള വ വ഻ഭഺഗും ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് അുനകും ഓപ്ഷനഽകൽ ലഭയമഺണ്, ഇന്ത്യൽ
വ഻പണ഻യ഻ൽ മഽന്഻ട്ട് ന഻ല്
ക്കഽന്ത് ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ എ്ീപന്
സ് ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻യഺണ്.
ഓുരഺ പഽത഻യ ഉത്പന്ത്ത഻നഽും വ഻പണ഻യ഻ൽ ഇറക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഐആര്
ഡ഻എയഽീട
അനഽമത഻
ആവശയമഺണ്.
തഺീഴ
ന്ദ്പത഻പഺദ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
„ഫയല് ആന്
റ്
യാസ്‟
വയവസ്ഥകള്
ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ ഉത്പന്നും ീറഗഽുലറ്ററഽമഺയ഻ ഫയല് ീചയാറണും. ഒര഻ക്കല്
വ഻പണ഻യ഻ൽ ഇറങ്ങ഻യഺൽ, മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കണും ഉത്പന്ും വ഻പണ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
പ഻ന്
വല഻ുക്കണ്ടതഽും.
വ഻ദയഺര്
ത്ഥ഻കൽ ഫയല് ആന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
എലലഺ
വയവസ്ഥകൽ,
ുഫഺമഽകൽ,
റ഻ുട്ടണഽകൽ,
തഽടങ്ങ഻യവീയക്കഽറ഻ചാണ്
അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണും.
ഓുരഺ ഉത്പന്വഽും വ഻പണ഻യ഻ല് അവതര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പ്
ഐആര്ഡ഻എഐയഽീട
അനഽമത഻ ുനട഻യ഻ര഻ക്കണും.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഫയല് ആന്
റ് യാസ് വയവസ്ഥ
ന്ദ്പകഺരും ഉത്പന്ും ീറഗഽുലറ്ററഽീട അടഽത്ത് ഫയല് ീചയാറണും. ഫയല് ആന്
റ് യാസ്
മഺര്
ഗുരഖകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
എലലഺ വയവസ്ഥകള്
, ുഫഺമഽകള്
, റ഻ുട്ടണഽകള്
,
തഽടങ്ങ഻യവീയക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ദയഺര്
ത്ഥ഻കള്മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
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ഐുര്
ഡ഻എ
മഺനദണ്ഡത്പകഺരമഽള്ള
ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഉ പ്ങ്ങൾ
െഽള്ള ൈയല് ുന്
റ് യാസ്ഡ നടപട഻ത്കമങ്ങൾ.
a) ഫയല് ആന്
റ് യാസ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ന്ദ്പകഺരമഽള വ അധ഻കിതരഽീട അനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഺീത ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനും ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
b) സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ പഽറീപ്പടഽവ഻ക്കഽന് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണ്
അധ഻കിതരഽീട
അനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഺീത
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങൽ
പര഻ഷ്കര഻ക്കഽവഺുനഺ പഽതഽക്കഽവഺുനഺ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
1. അധ഻കിതരഽീട അനഽമത഻ുയഺീട ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങൽക്ക് നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള വ
പര഻ഷ്കരണുമഺ
പഽതഽക്കുലഺ വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ ആ
വ഻വരും പര഻ഷ്കരണും അഥവഺ പഽതഽക്കൽ ന഻ലവ഻ല് വരഽന്ത഻ന് 3 മഺസും
മഽീമ്പക഻ലഽും ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ അറ഻യ഻ക്കണും. ുനഺട്ട഼സ഻ൽ പഽതഽത്ത഻യത഻ന്
ീറ
അഥവഺ പര഻ഷ്കര഻ചാണത഻ന്
ീറ കഺരണും വയക്തമഺക്കണും ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും
വര്
ദ്ധ഻ക്കഺനഽള വ കഺരണും.
2. ന്ദ്പ഼മ഻യും ഉള്
പ്പീടയഽള വ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള്
ക്ക് പര഻ഷ്കരണും അഥവഺ
പഽതഽക്കൽ
സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും
എന്ത഻ന്
ീറ
സഺദ്ധയത
ീന്ദ്പഺീപക്ട഻ൽ
ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണും.
c) ഫയല് ആന്
റ് യാസ് അുപക്ഷ ുഫഺും ഐആര്
ഡ഻എഐ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട് അത് ുഡറ്റഺുബസ് ഷ഼റ്റ്, ഉപുഭഺക്തി വ഻വരങ്ങൽ അടങ്ങ഻യ ഷ഼റ്റ്
ഉള്
ീപ്പടയഽള വ വ഻വ഻ധ അന്ചറഽകളുീടീയഺപ്പും അയക്കണും.
ീന്ദ്പഺീപക്ട഻ന്
ീറ ഒപ്പും ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ഉപുഭഺക്തി
വ഻വരങ്ങളടങ്ങഽന്
ഷ഼റ്റ്
നല്
കണും
മഺന്ദ്തമലല
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
പര഻രക്ഷയഽീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ, ീേയ഻ും നല്
കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഺവധ഻,
റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ്
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺുണഺ
ന഻ശ്ച഻ത
തഽക
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺുണഺ
ുപയ്ക്ീമന്
റ്
നല്
കഽന്ത്,
പഽതഽക്കൽ
വയവസ്ഥകളുും
ആനഽകാലയങ്ങളുും ുകഺ-ുപ അഥവഺ ഡ഻ഡടബ഻ള്
സ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, റദഺക്കൽ
വയവസ്ഥകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
അധ഻കിതരഽീട അനഽമത഻ ുതടഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഫയല് ആന്
റ് യാസ് അുപക്ഷയ഻ൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ആ്ചയാറ഻യഽും കമ്പന഻യഽീട സ഻ഇഒയഽും
ഒപ്പുീവയ്ക്ക്കണും മഺന്ദ്തമലല സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ അധ഻കിതൽ അനഽശഺസ഻ക്കഽന് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
രാപുരഖയ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും.
d) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ും പ഻ന്
വല഻ക്കൽ
1. ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ും
പ഻ന്
വല഻ക്കഽന്ത഻ന്,
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുട
സമ്പാര്
ണ
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
പ഻ന്
വല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
കഺരണവഽും സഹ഻തും ഇന്
ഷവറൽ അധ഻കിതരഽീട മഽന്
കാൽ അനഽമത഻ ുതടണും.
2. ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ
ഭഺവ഻യ഻ൽ
ഉത്പന്ും
പ഻ന്
വല഻ുചാണക്കഺനഽള വ
സഺദ്ധയതയഽും
ഉത്പന്ും
പ഻ന്
വല഻ചാണഺൽ
ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക്
ലഭയമഺയ
ഓപ്ഷനഽകീളയഽും കഽറ഻ചാണ് വയക്തമഺയ഻ സാച഻പ്പ഻ക്കണും.
3. ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഉപുഭഺക്തഺക്കൽ
ഇന്
ഷവററ഻ന്
ീറ
അറ഻യ഻പ്പ഻ുനഺട്
ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കൽ ത഼യത഻യ഻ൽ പ഻ന്
വല഻ക്കീപ്പടഽകയഽും
വഹന഼യ വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും ഇന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺും.
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4. പഽത഻യ ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് പ഻ന്
വല഻ക്കീപ്പട്ട ുപഺള഻സ഻ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറരഽത്.
e) ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ആ്ചയാറ഻
കഽറഞ്ഞത്
വര്
ഷത്ത഻ൽ
1
തവണീയക഻ലഽും
വ഻പണ഻യ഻ലഽള വ ഉത്പന്ങ്ങളുീട എലലഺ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും പര഻ുശഺധ഻ക്കണും.
ഉത്പന്ും
സഺമ്പത്ത഻കമഺയ഻
ഗഽണന്ദ്പദമീലലന്്
കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ
അഥവഺ
നീതക഻ലഽും
കഺരയത്ത഻ൽ
കഽറവ്
കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ
ന഻യമ഻ക്കീപ്പട്ട
ആ്ചയാറ഻യ്ക്ക്ക് ഉത്പന്ും പഽനരവുലഺകനും ീചയ്ക്ത് ഫയല് ആന്
റ് യാസ്
നടപട഻ന്ദ്കമത്ത഻ലാീട പര഻ഷ്കര഻ക്കഽന്ത഻ന് അുപക്ഷ഻ക്കഺും.
f) ഫയല് ആന്
റ് യാസ് അനഽമത ലഭ഻ചാണ് 5 വര്
ഷും കഴ഻ഞ്ഞ ഒരഽ ഉത്പന്ത്ത഻ന്,
അവസ്ഥ, ലഺപ്സ്, പല഻ശ ന഻രക്കഽകൽ, നഺണയീപ്പരഽപ്പും, ീചലവഽകൽ, മറ്റ്
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഘടകങ്ങള് എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഉത്പന്ും രാപകല്
പന
ീചയ്ക്തുപ്പഺഴഽള വ യഥഺര്
ത്ഥ അനഽമഺനങ്ങളുമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയ്ക്ത് ഉത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ
ന്ദ്പകടനും ആ്ചയാറ഻യ്ക്ക്ക് അവുലഺകനും ീചയാറഺും.
D. ഐുര്
ഡ഻എഐയഽീട
മഺനദണ്ഡങ്ങൾ

മറ്റഇ

ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഫയല് അന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ കാടഺീത, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽും ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷനഽകള്
ക്ക് ആവശയമഺണ്:
a. കമ്പന഻യഽീട ുബഺര്
ഡ഻ന്
ീറ അുംഗ഼കരുത്തഺീട എലലഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുും
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് നയും വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കണും. ീന്ദ്പഺീപക്ട്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല മറ്റ് കഺരയങ്ങൽ
വ഻വര഻ക്കണും. കമ്പന഻യഽീട നയും അനഽസര഻ചാണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് ആവശയമഺയ
വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇത്തരും ുഫഺും അനഽുയഺജയമഺയ഻ര഻ക്കണും.
b. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
നയും
അുതഺറ഻റ്റ഻യഽമഺയ഻
ഫയൽ
ീചയാറണും.
ഇത്
ആവശയമഺയത഻നഺൽ
കമ്പന഻യ്ക്ക്ക്
നയും
പര഻ഷ്കര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
അവകഺശും
ന഻ലന഻ര്
ത്തഺും, പുക്ഷ ഓുരഺ പര഻ഷ്കരണവഽും അുതഺറ഻റ്റ഻യ്ക്ക്ക് മഽമ്പഺീക ഫയൽ
ീചയാറണും.
c. ുബഺര്
ഡ഻ന്
ീറ അുംഗ഼കഺരമഽള വ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് നയത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
നീതഺരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽും സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻രസ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരണും കഺരയ-കഺരണും സഹ഻തും
ീന്ദ്പഺീപക്ട഻ീന ുരഖഺമാലും എഴഽത഻ അറ഻യ഻ക്കണും.
d. ന്ദ്പ഼മ഻യും
കാടഺീത
നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള വ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ുലഺഡ്ഡ഻ുംഗ്
ചഺര്
ജഽകൽ ഈടഺക്കഽകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് മഽമ്പ് അതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട്
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട സമ്മതും ുനടണും.
e. ുപഺള഻സ഻യഽീട നീതക഻ലഽും ഘട്ടത്ത഻ൽ അഥവഺ പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ീതഺഴ഻ൽ മഺറ്റും
ുപഺലഽള വ നീതക഻ലഽും വ഻വരും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ക്ക് ആവശയമഺീണക഻ൽ, അത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ുഫഺമഽകള഻ൽ ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
ീകഺണ്ട്
പാര഻പ്പ഻ചാണ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ഭഺഗമഺയ഻
ുചര്
ക്കണും,
മഺന്ദ്തമലല
അത്തരും
വ഻വരങ്ങൽ
ആവശയമഺയ഻ വന് സഺഹചരയവഽും അത്തരും സഺഹചരയത്ത഻ൽ ബഺധകമഺയ
വയവസ്ഥകളുും വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും
f. ുനരീത്ത ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽക, തഽടര്
ചാണയഺയ഻ പഽതഽക്കഽക, അനഽകാലമഺയ ീേയ഻ും
അനഽഭവങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക് ആനഽകാലയും ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
നല്
ക഻ുയക്കഽും മഺന്ദ്തമലല ആ വ഻വരും ീന്ദ്പഺീപക്ട഻ലഽും ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഽും
ഫയല്ആന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുീട അുംഗ഼കഺരുത്തഺീട ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽും.
ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
സംബന്ധമ഻ച്ചുള്ള മഺനദണ്ഡങ്ങൾ

ുപഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ബ഻ല഻റ്റ഻
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(വഹന഼യത)

ഐആര്
ഡ഻എഐ ൂലഫ് - ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വഹന഼യതീയ സുംബധപ്഻ചാണുള വ
മഺനദണ്ഡങ്ങൽ
വളീര
വയക്തമഺയ഻
തീന്
പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
അവ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
1. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുകസഽകള഻ൽ ുപഺര്
ട്ടബ഻ള഻റ്റ഻ (വഹന഼യത) അനഽവദ഻ക്കഺും:
a. ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ഉള്
പ്പീട ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ പഽറത്ത഻റക്കഽന്
എലലഺ വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കൽ
b. ുനഺൽ-ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുീട
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ വരഽന് കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങൽ ഉള്
പ്പീടയഽള വ ഓുരഺ അുംഗങ്ങളുും
അത്തരും ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും അുത ഇന്
ഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ തീന്യഽള വ
വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ുലക്ക് അഥവഺ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ
ുപഺള഻സ഻യ഻ുലക്ക് കഽട഻ുയറഽക. അത഻നഽുശഷും, അവര്
ക്ക് അടഽത്ത പഽതഽക്കൽ
പഽതഽക്കൽ മഽതൽ ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ അവകഺശും ഉന്യ഻ക്കഺും.
2. പഽതഽക്കഽന് സമയതത് മഺന്ദ്തുമ
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു, ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ സമയത്ത് സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
3. ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യഽടമയക്ക് തന്
ീറ ുപഺള഻സ഻ മീറ്റഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ുലക്ക്
മഺറ്റണീമക഻ൽ, അതഺയത് കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങീളയഽും ഉള്
പ്പീട മഽഴഽവൽ
ുപഺള഻സ഻യഽും മഺറ്റണീമക഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യും പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് 45
ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക് മഽീമ്പക഻ലഽും അയഺൽ അത്തരും കമ്പന഻യ഻ൽ അുപക്ഷ഻ക്കണും.
4. ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യും പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് 45 ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക് മഽീമ്പക഻ലഽും
ുപഺള഻സ഻യഽടമ ഐആര്
ഡ഻എഐ ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ മഺതികയ഻ലഽള വ ുഫഺമ഻ൽ അുപക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ൽ പരഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ഒരഽ പഽത഻യ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറഺനഽും ീചയാറഺത഻ര഻ക്കഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും.
5. അത്തരും ഒരഽ അറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണഺലഽടൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്
വ഻വ഻ധ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങളുീട വ഻വരങ്ങളുും അന്ചൽ ഐ
ന്ദ്പകഺരമഽള വ ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമഽും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പും നല്
കഽും.
6. ുപഺള഻സ഻യഽടമ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പും ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമഽും പാര഻പ്പ഻ചാണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽും.
7. ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺും ലഭ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺൽ, ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ീമഡ഻ക്കല് -ീകയ഻ും
ചര഻ന്ദ്തവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻ശദഺുംശങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പടഽും.
8. അത്തരും അഭയര്
ത്ഥ ലഭ഻ക്കഽന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട ീവബ്
ുപഺര്
ട്ടല഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതികയ഻ൽ അഭയര്
ത്ഥ
ലഭ഻ചാണ് 7 ദ഻വസങ്ങള്
ക്കഽള വ഻ൽ നല്
കണും.
9. ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
ുഡറ്റഺ
നല്
കഽന്ത഻ൽ പരഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, അത് ഐആര്
ഡ഻എയഽീട ന഻ര്
ുദശങ്ങളുീട
ലുംഘനമഺയ഻
കണക്കഺക്കഽകയഽും
1938-ീല
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമ
ന്ദ്പകഺരും
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് പ഻ഴ ചഽമത്തഽകയഽും ീചയാറുും.
10. ന഻ലവ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ുഡറ്റഺ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും, 2002-ീല
ഐആര്
ഡ഻എ (ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുീട തഺതഺപരയ സുംരക്ഷും) ചട്ടങ്ങള഻ീല ചട്ടും 4 (6)
ന്ദ്പകഺരും പഽത഻യ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ് ീചയ്ക്ത് ആ
വ഻വരും ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ അറ഻യ഻ക്കഽും.
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11. സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ുഡറ്റഺ ലഭ഻ക്കഽകയഽും ഐആര്
ഡ഻എയഽമഺയ഻ ഫയല് ീചയ്ക്ത
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് നയും ന്ദ്പകരും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
അഭയര്
ത്ഥയ്ക്ക്കഽള വ
ത഼രഽമഺനും
അറ഻യ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
അവകഺശമ഻ലല, അവര്
ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ുചാണ മത഻യഺകഽ.
12. പഽതഽുക്കണ്ട
ത഼യത഻യ഻ൽ
ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻
സുംബധപ്഻ചാണ്
പഽത഻യ
സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന് ത഼രഽമഺനും ലഭ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ

ഇന്
ഷവററഽീട

a. ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട അഭയര്
ത്ഥന ന്ദ്പകഺരും ഹിസവകഺലുത്തയ്ക്ക്ക്
ുന്ദ്പഺ-ുററ്റ്
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ കഽറഞ്ഞത് ഒരഽ മഺസുത്തയ്ക്ക്ക് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻ ന഼ട്ടഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും.
b. പഽത഻യ ഇന്
ഷവറഽീട ത഼രഽമഺനും ലഭ഻ക്കഽന്ത് വീര അഥവഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ുരഖമാലും എഴഽത഻ നല്
കഽന് അഭയര്
ത്ഥയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ
ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽകയ഻ലല.
c. പഽത഻യ ഇന്
ഷവറൽ എലലഺ സഺഹചരയത്ത഻ലഽും ഹിസവ കഺലഺവധ഻
അനഽസര഻ചാണ് തീന് റ഻ക് ആരുംഭ഻ുക്കണ്ട ത഼യത഻ കണക്കഺക്കണും.

ത഼രഽന്ത഻ന്

d. നീതക഻ലഽും
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻ തഽടരണീമന്് ുതഺന്഻യഺൽ, പഽത഻യ വയവസ്ഥകീളഺന്ഽും
ചഽമത്തഺീത സഺധഺരണയഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്ക഻ തഽടരഺൽ അനഽവദ഻ക്കഽും.
13. ുപഺള഻സ഻യഽടമ
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞത്
ുപഺീല
ഹിസവകഺലുത്തയ്ക്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻
ദ഼ര്
ഘ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ആ സമയത്ത് ീേയ഻ും ഉണ്ടഺകഽകയഽും ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ,
ന഻ലവ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറൽ ീേയ഻ും നല്
കഽന് ുപഺള഻സ഻ വര്
ഷീത്ത ബഺക്ക഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും കാട഻
ഈടഺക്ക഻
ീേയ഻ും
സവ഼കര഻ക്കഽും.
അത്തരും
സഺഹചരയത്ത഻ൽ,
ുപഺള഻സ഻യഽടമ
ബഺക്ക഻യഽള വ കഺലഺവധ഻യ഻ീല ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
ക഻ ഒരഽ വര്
ഷുത്തക്ക് കാട഻ ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഇന്
ഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ തഽടുരണ്ടതഺണ്.
14. ുപഺര്
ട്ട഻ുംഗ് വഴ഻ ുപഺള഻സ഻ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്,
ുപഺര്
ട്ട഻ുംഗ഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവറൽ
യഺീതഺരഽതരത്ത഻ലഽമഽള വ അധ഻ക ചഺര്
ജ് ഈടഺക്കഽകുയഺ ുലഺഡ് ീചയാറുകുയഺ
ീചയാറരഽത്.
15. ുപഺര്
ട്ട്
ീചയ്ക്ത
നല്
ുകണ്ടത഻ലല.

ുപഺള഻സ഻

സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്

ഇടന഻ലഺക്കഺര്
ക്ക്

കമ്മ഼ഷൽ

16. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങളുും സമയബധപ്഻തമഺയ
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുീടയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ുപഺള഻സ഻
ുനരീത്ത
തീന്
ഇലലഺതഺയ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ
അത്
കണക്ക഻ീലടഽക്കഽകയഽും
പഽത഻യ
ുപഺര്
ട്ട്
ീചയ്ക്ത
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ആ പര഻ധ഻ വീര കഽറയ്ക്ക്കഽകയഽും ീചയാറഺും.
കഽറ഻പ്പ് 1: ച഻ല അസഽഖത്ത഻ന്
ീറ അഥവഺ ച഻ക഻ത്സയഽീട കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻
ുനരത്തീത്ത
ുപഺള഻സ഻ീയക്കഺളുും
പഽത഻യ
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
കാടഽതലഺീണക഻ൽ,
ുപഺര്
ട്ട഻ുംഗ഻നഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യഽടമ സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്
ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമ഻ൽ അത് വയക്തമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
കഽറ഻പ്പ് 2: ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, മഽന്
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ന഻ലവ഻ലഽള വ
ുരഺഗങ്ങളുും സമയബധപ്഻തമഺയ ഒഴ഻വഺക്കലഽകളു കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത
തഽടര്
ചാണയഺയ഻ എന്ദ്ത വര്
ഷും
പര഻രക്ഷ എടഽത്ത഻ട്ടുണ്ീടന്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
മഽകള഻ൽ
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്്
ുപഺീല
ഓുരഺ
അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് നല്
കഽും.
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17. മഽന് ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽും
ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട
അഭയര്
ത്ഥന്ദ്പകഺരും മഽൽ ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ മഽൽ ഇന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും ുനട഻യ കയഽമ഻ുലറ്റ഼വ്
ുബഺണസ഻ന്
ീറ പര഻ധ഻ വീര ഇന്
ഷവൽ തഽക വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻യ഻ൽ
ബഺധകമഺണ്.
ഉദഺ. - 2 ലക്ഷും രാപ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽും 5000 രാപ ഇന്
ഷവറൽ എയ഻ല് ന഻ന്ഽും
ുബഺണസഽമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ ഇന്
ഷവറൽ ബ഻യ഻ുലക്ക് മഺറഽകയഽും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവറൽ ബ഻ അയഺള്
ക്ക് 2.5 ലക്ഷത്ത഻ന്
ീറ
ഇന്
ഷവറൽ തഽക വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത് 2.5 ലക്ഷും രാപയ്ക്ക്ക് ബഺധകമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യും
ഈടഺക്കഽും. ഇന്
ഷവറര് ബ഻യ്ക്ക്ക് 2.5 ലക്ഷും രാപയഽീട ഉത്പന്മ഻ീലലക഻ൽ
അടഽത്ത
ഉയര്
ന് സ്ലഺബഺയ 3 ലക്ഷും രാപയഽീട ഉത്പന്ും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുകയഽും 3ലക്ഷും
രാപയ്ക്ക്ക് ബഺധകമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
18. ഇന്
ഷവററഽമഺൽ
ുപഺള഻സ഻ കരഺറ഻ലഽും
ീന്ദ്പഺസീപക്ടസ്, ീസയ഻ല്
സ് ല഻റ്റുറചാണൽ
അഥവഺ അതഽുപഺലാള വ മറ്റ് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽ ീകഺണ്ടഽവരഽന്ത഻ൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണും:
a. എലലഺ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുും ുപഺര്
ട്ടബ഻ളഺണ്;
b. ുപഺള഻സ഻യഽടമ
ുപഺള഻സ഻
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
വളീര
മഽമ്പ്
തീന്
ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻യ്ക്ക്കഺയ഻ മീറ്റഺരഽ ഇന്
ഷവറീറ സമ഼പ഻ക്കണും ഇങ്ങീന പഽത഻യ
ഇന്
ഷവറൽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ീല
കഺലതഺമസും
മാലമഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ഇടുവള ഒഴ഻വഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

E. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
ഉപകരണങ്ങളും

അട഻സ്ഥഺന

തതവങ്ങളും

അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

1. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങൾ
നീതഺരഽ സരര്
ഭത്ത഻ലഽും, ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് അഥവഺ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ,
റ഻കഽകള് സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട്
ന഻യമപരമഺയ
ച഻ല
തതവങ്ങൽ
ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന്ഽണ്ട്.
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻നഽും ഇത്തരും തതവങ്ങൽ ബഺധകമഺണ്,
ഇത്തരത്ത഻ലഽള വ നീതക഻ലഽും ഒരഽ തതവും ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, ഇന്
ഷവറീറ ബഺദ്ധയത
ഒഴ഻വഺക്കഽക എന് ത഼രഽമഺനത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും, ഇത് ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ഒരഽപഺട്
അതിപ്ത഻യഽും സുംഘര്
ഷവഽും സിഷ്ട഻ക്കഽും.
1. നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസവഽും (ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ്) ഇന്
ഷവറന്
സ് തഺല്
പരയവഽും
2. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻നഽള്ള ഉപകരണങ്ങൾ
ഇീതഺീക്ക
അണ്ടര്
ൂററ്റര്
ക്കഽള വ
വ഻വരങ്ങളുീട
ുന്ദ്ശഺതസിനുകളഺണ്,
ഇത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
റ഻ക്
വ഻ഭജനും
നടത്തഽന്തഽും
അന്ത്഻മ
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഽും.
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻നഽള വ
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഉപകരണങ്ങളഺണ്:
a) ീത്പഺുപ്പഺസല് ുൈഺം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയപരവഽും വയക്ത഻പരവഽമഺയ എലലഺ സക഼ര്
ണ വ഻വരങ്ങളുും
(അതഺയത് ന്ദ്പഺയും, ീതഺഴ഻ൽ, ശര഼ര ന്ദ്പകിത഻, ശ഼ലങ്ങൽ, ആുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻,
വരഽമഺനും,
ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ
വ഻വരങ്ങള് തഽടങ്ങ഻യവ)
ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഈ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ്
കരഺറ഻ന്
ീറ
അട഻ത്തറ.
ഇത്
ഉത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ അഥവഺ കമ്പന഻യഽീട ചട്ടന്ദ്പകഺരും ഒരഽ കാട്ടും ുചഺദയും മഽതൽ ഒരഽ
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സമ്പാര്
ണ ുചഺദയവല഻ വീരയഺകഺും, അങ്ങീന എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ീടന്്
ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും
അത഻ന്
അനഽസിതമഺയ
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽവഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എീന്ത്ക഻ലഽും വ഻വരും മറചാണു
ീവയ്ക്ക്കഽകുയഺ
കിന്ദ്ത഻മും
കഺണ഻ക്കഽകുയഺ
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ
ുപഺള഻സ഻
അസഺധഽവഺകഽും
b) ത്പഺയം ീതള഻യ഻െഽ് ുരഖ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട
ന്ദ്പഺയത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത്. ആയത഻നഺൽ എന്
ുറഺൽ ീചയാറുന് സമയത്ത് വയസിന് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്
വയസിന് അത഻നഽള വ ുരഖ ഹഺജരഺക്ക഻ ീവര഻ൂഫ ീചയാറണും.
ഉദഺഹരണം
ഇന്ത്യയ഻ൽ, ന്ദ്പഺയും ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയഺയ഻ ഒരഽപഺട് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ പര഻ഗണ഻ക്കഽും
പുക്ഷ അവീയലലഺും തീന് ന഻യമപരമഺയ഻ സവ഼കര഻ക്കഽകയ഻ലല. നറ്റവഽും സഺധഽതയഽള വ
ുരഖകീള രണ്ടഺയ഻ തരുംത഻ര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. അവയഺണ്:
a) സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ന്ദ്പഺയും
ീതള഻ക്കഽന്
ുരഖ:
ഇവയ഻ൽ
ച഻ലതഺണ്
ക്കാൽ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, പഺുപഺര്
ട്ട്, ുഡഺമ഻ൂസൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, പഺൽ കഺര്
ഡ്,
തഽടങ്ങ഻യവ.
b) സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന്ദ്പഺയും ീതള഻ക്കഽന് ുരഖ: ഇവയ഻ൽ ച഻ലതഺണ് ുറഷൽ കഺര്
ഡ്,
ുവഺട്ടര് ഐഡ഻,
ന്ദ്പഺയമഺയവരഽീട
സതയവ്മാലും.
ന്ദ്ഗഺമപ് ചഺയത്ത്
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, തഽടങ്ങ഻യവ.

c) സഺമ്പത്ത഻ക ുഡഺെഽീമന്
റഽകൾ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട സഺമ്പത്ത഻ക ന഻ല അറ഻യഺന് കഴ഻യഽന്ത്
ആനഽകാലയ ഉത്പന്ങ്ങള്
നല്
കഽന്ത഻നഽും ധഺര്
മ്മ഻ക വ഻പത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽും വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ീപഺതഽുവ തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുകസഽകള഻ൽ മഺന്ദ്തമഺണ്
സഺമ്പത്ത഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ആവശയീപ്പടഽക
a) വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ അഥവഺ
b) ഉയര്
ന് ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ പര഻രക്ഷ അഥവഺ
c) ന്ദ്പതഺവ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് വരഽമഺനവഽും ആവശയീപ്പട്ട പര഻രക്ഷയഽും തമ്മ഻ൽ
ുചരഺീത വര഻ക.
d) ീമഡ഻െല് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ുകൾ
ഇന്
ഷവററഽീട മഺനദണ്ഡങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ ആവശയമഺയ഻
വരഽന്ത്,
ഇത് ീപഺതഽുവ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്പഺയത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,
ച഻ലുപ്പഺൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത
പര഻രക്ഷ
തഽകയഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ച഻ല ുചഺദയങ്ങള്
ക്കഽള വ
ഉത്തരങ്ങളുും ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ആവശയീപ്പടഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും.
e) ീസയ഻ല്
സ്ഡ ജ്഼വനെഺരന്
ീറ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ുകൾ
കമ്പന഻യഽീട
അട഻സ്ഥഺന
തലത്ത഻ലഽള വ
അണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺരഺയ഻
ീസയ഻ല്
സ്
ജ഼വനക്കഺരീനയഽും കഺണഺൽ സഺധ഻ക്കഽും, അവരഽീട റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ലഽള വ വ഻വരങ്ങൽ വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺയ഻
പര഻ഗണ഻ക്കഽും.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
കാടഽതല്
ബ഻സ഻നസിന്
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ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻ന് ീസയ഻ല്
സ് ജ഼വനക്കഺരന്
ന്ദ്പുതയക ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ
ഇവ഻ീടയഽും വയക്ത഻പരമഺയ ച഻ല ലഺഭ തഺത്പരയവഽും ഉണ്ടഺകഽും.
ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 2
നറ്റവഽും ഉത്തമമഺയ വ഻ശവഺസും എന് തതവും
-------------- ആണ്.
I.
II.
III.
IV.

അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ പഺല഻ുക്കണ്ടത് -----

ഇന്
ഷവറൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ഇന്
ഷവററഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും
ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധകൽ

ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 3
ഇന്
ഷവറന്
സ് തഺത്പരയും എന്ഺൽ ----------I. ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വതഽവ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക തഺത്പരയും
II. ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉള വ ഒരഽ ആത഻
III. ഒുര നഷ്ടത്ത഻ന് ഒന്഻ലധ഻തും കമ്പന഻കൽ നഷ്ടും പക഻ടഽുമ്പഺൽ അത഻ൽ
ഇന്
ഷവററഽീടയഽും ഓഹര഻
IV. ഇന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും റ഻ക്കവൽ ീചയാറഺവഽന് നഷ്ടത്ത഻ന്
ീറ ആീക തഽക

ഓുരഺ

F. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ത്പത്ക഻യ
ഒര഻ക്കല് ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ,
അണ്ടര്
ൂററ്റൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടങ്ങൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ ീപഺതഽുവ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് രാപങ്ങളഺണ്:
1. ീമഡ഻െല് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ീമഡ഻ക്കൽ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
എന്ഺൽ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക്
അുപക്ഷ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ുയഺട് അയഺളുീട ആുരഺഗയന഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ീമഡ഻ക്കൽ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ ഹഺജരഺക്കഺൽ ആവശയീപ്പടഽും. അങ്ങീന ുശഖര഻ചാണ ആുരഺഗയവഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ നത് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറണും, എന്ദ്ത പര഻ധ഻വീര, നന്ത്്
വയവസ്ഥകള഻ലഽും
എീന്ത്ഺീക്ക
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
എന്഻വ
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും. അങ്ങീന റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ
ുവണ്ടുയഺ
എന്ഽും
സവ഼കര഻ക്കഽീന്ക഻ൽ
പര഻രക്ഷയഽീട
ചട്ടങ്ങൽ
എന്഻വ
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീമഡ഻ക്കൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് സഺധ഻ക്കഽും.
ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ സവ഼കര഻ചാണ് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന്
വളീരുയീറ ീചലവ് വരഽും. മഺന്ദ്തമലല, ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഉയര്
ന് ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽുമ്പഺൽ അവരഽീട ുമൽ „ന്ദ്ക഼ും-ക഻മ്മ഻ുംഗ്‟ (നറ്റവഽും മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ലഽള വ റ഻ക് മഺന്ദ്തും സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും മറ്റുള വ ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക).
ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഺത്തത് മാലവഽും വ഻ശദമഺയ പര഻ുശഺധനകൽ ീചുയാറണ്ട഻
വരഽന്ത഻നഺൽ ീന്ദ്പഺീപക്ട഼വ് ീേയ഻ന്
റ഻ന് ആശകയഽണ്ടഺക്കഽകയഽും അങ്ങീന
അത്തരും
ഇന്
ഷവറ഻ൽ ന഻ന്ഽും പര഻രക്ഷ എടഽക്കഺൽ തഺത്പരയമഽള വ വയക്ത഻കളുീട എണും കഽറയഽകയഽും
ീചയാറുും.
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വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽും ന്ദ്പഺയവഽും
വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ന഻ലവ഻ീല ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽും വയക്ത഻ഗതകഽടഽുംബപരമഺയ ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തവഽും
നീതക഻ലഽും അസഽഖും മഽന്
പ് ഉണ്ടഺയ഻രഽുന്ഺ
എന്ഽും ഭഺവ഻യ഻ൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുകണ്ട഻ വരഽന് സഺഹചരയും അഥവഺ
ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ ആവശയമഺയ഻ വരഽന് സഺഹചരയത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺവഽന് ആുരഺഗയ
ന്ദ്പം  നങ്ങളുും
ഉണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺധയതയഽും
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അണ്ടര്
ൂററ്റീര
സഹഺയ഻ക്കഽും.
മഺന്ദ്തമലല മഽന്
പ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ച഻ക഻ത്സ, ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷനഽകൽ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ തഽടങ്ങ഻യ
വ഻വരങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഺവഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺും
രാപകല്
പന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
മഽന്
പ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന് അസഽഖും വ഼ണ്ടഽും വരഽന്഻നഽള വ സഺദ്ധയത,
ന഻ലവ഻ൽ അഥവഺ ഭഺവ഻യ഻ൽ അത് ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ വരഽത്തഺവഽന് പര഻ണ഻തഫലും
എന്഻വ ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് അണ്ടര്
ൂററ്റീറ സഹഺയ഻ക്കഽും. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻ലവ഻ൽ
മരഽന്ഽകൽ മഺന്ദ്തും കഴ഻ക്കഽന് ച഻ല ുരഺഗങ്ങൽ തഺമസ഻ക്കഺീത ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന഻ുലക്ക്
നയ഻ുചാണക്കഺും.
ഉദഺഹരണം
ൂഹപ്പര്
ീടന്
ഷൽ, അമ഻തഭഺരും, ഉയര്
ന് പ് ചസഺരയഽീട ന഻ല തഽടങ്ങ഻യവ ഭഺവ഻യ഻ൽ
ഹിുന്ദ്ദഺഗും, ക഻്ന഻, നഺഡ഻ുരഺഗും തഽടങ്ങ഻യവ മാലും ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഺവഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ എത്തഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീര കാടഽതലഺണ്. ആയത഻നഺൽ
ീമഡ഻ക്കൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ ഈ അവസ്ഥ വളീര ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േും പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.
40 വയസിന഻ന് ുശഷമഺണ് ന്ദ്പത഻കാലമഺയ ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ ീപഺതഽുവ ഉണ്ടഺകഺറ്,
കഺരണും സഺധഺരണയഺയ ന്ദ്പഺയകാടഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ, 45-ല് തഺീഴ ന്ദ്പഺയമഽള വ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനകൽ അഥവഺ ീടസ്റ്റുകൽ നടത്തഽവഺൽ
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ീപഺതഽുവ ആവശയീപ്പടഺറ഻ലല (ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഇത് 50 അഥവഺ 55
വയസിന് വീര ഉയര്
ത്തഺറഽണ്ട്).
ീമഡ഻ക്കൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ്പകഺരും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണ് അയഺളുീട⁄ അവളുീട കഽടഽബ ുഡഺക്ടറ഻ൽ
ന഻ന്ഽും ഒപ്പ് വചാണ സതയവഺ്മാലും ഹഺജരഺക്കണും.
ഇന്ത്യയ഻ീല ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് മഺര്
ക്കറ്റ഻ൽ,
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട വയസിനഺണ്
വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ മഽഖയ ീമഡ഻ക്കൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ഘടകും. 45
മഽതൽ 50 വയസിന് ന്ദ്പഺയമഽള വ വയക്ത഻കൽ ആദയമഺയ഻ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ എന്
ുറഺൽ
ീചയാറുുമ്പഺൽ അവൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട പുത്തഺളജ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനകൽ നടത്ത഻ ആുരഺഗയ റ഻ക്
ീന്ദ്പഺൂഫലഽും
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽീട
വ഻വരങ്ങളുും
അറ഻ുയണ്ടത്
ആവശയമഺണ്.
അത്തരും പര഻ുശഺധനകള഻ലാീട മഽന്
പഽണ്ടഺയ഻രഽന്തഽും ഇന഻യഽും
വരഺവഽന്തഽമഺയ ുരഺഗങ്ങളുീട അഥവഺ അവസ്ഥകളുീട ഒരഽ ച഻ന്ദ്തും ലഭ഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണം
മദയും, മയക്കഽമരഽന്്, പഽകയ഻ല എന്഻വയഽീട ഉപുയഺഗും കണ്ീടത്തഽക ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്
അത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവയുമ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
ഇത്തരും
വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽക എന്ത് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീല
നറ്റവഽും വല഻യ ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്. ദഽര്
ുമ്മദസിനഺണ് മീറ്റഺരഽ ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ീവലലുവ഻ള഻,
ഇത്തരും
സക഼ര്
ണതകള്
ക്ക്
അനഽുയഺജയമഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ
വ഻ല
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ഉപകരണങ്ങൽ
അണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽുക്കണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്.
2. ുനഺണ്
-ീമഡ഻െല് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
പര഻ുശഺധന ആവശയമ഻ലല.

അുപക്ഷ഻ക്കഽന് മ഻ക്ക ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
മഺര്
ക്കഽും ീമഡ഻ക്കൽ
ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനയ഻ൽ പത്ത഻ൽ ഒന്് അഥവഺ അത഻ൽ
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കഽറുവഺ ുകസഽകള഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്പത഻കാലമഺയ സഺഹചരയും സിഷ്ട഻ക്കീപ്പടഽകയഽള വുീവന്
ഒരഽ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഒട്ടുമ഻ക്ക ുകസഽകള഻ലഽും ീമഡ഻ക്കൽ
പര഻ുശഺധന ഒഴ഻വഺക്കഽും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും സതയസധപ്മഺയ഻ ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽും
നജന്
റ്
അത്
ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േും
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ,
ൂവദയപര഻ുശഺധനയഽീട ആവശയും വളീര കഽറവഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ൂവദയ പര഻ുശഺധനകളുും
മറ്റ് ീചലവഽകളുും ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത് മാലും
ലഭ഻ക്കഽന് തഽകയ഻ലാീട ീേയ഻മ഻ന്
ീറ
അനഽപഺതും കഽറചാണ് കാട഻യഺലഽും സവ഼കഺരയമഺണ്, മഺന്ദ്തമലല ഇത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് അീസികരയവഽും ഇലലഺതഺക്കഽും.
ആയത഻നഺൽ, ൂവദയപര഻ുശഺധന ന഻ര്
ബധപ്മ഻ലലഺത്ത ച഻ല ീമഡ഻ക്കൽ ുപഺള഻സ഻കളുമഺയ഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ മഽുന്ഺട്ട് വരഽന്ഽണ്ട്. ഇത്തരും ുകസഽകള഻ൽ നീതഺീക്ക വയസിന഻ലഽും
അവസ്ഥയ഻ലഽമഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശധന ുവണ്ട഻ വരഽന്ീതന്് സാച഻പ്പ഻ക്കഽന് ഒരഽ
ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്ഗ഻ഡ് ീപഺതഽുവ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ സിഷ്ട഻ക്കഺറഽണ്ട്, ആയത഻നഺൽ
ുനഺണ്
-ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ധ഻കൽ വളീര ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േമഺണ് രാപകല്
പന ീചയാറുന്ത് അങ്ങീന
ബ഻സ഻നസിനുും റ഻കഽും സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയ഻ൽ മഽുന്ഺട്ട് ുപഺകഽും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് സഽദ഼ര്
ഘ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺയ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനകൽ, കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഺവധ഻, നടപട഻ന്ദ്കമ കഺലതഺമസും എന്഻വ കാടഺീത ീപീട്ടന്് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷ എടഽക്കണീമക഻ൽ ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ുപഺള഻സ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും.
ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ,
വയസിന്, ല഻ുംഗും, ശ഼ലങ്ങൽ,
ശര഼രഘടന, തഽടങ്ങ഻യവയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ
കഽറചാണ്
ആുരഺഗയസുംബധപ്മഺയ
ുചഺദയങ്ങള്
ക്കഽള വ ഉത്തരങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ീപഺതഽുവ ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകളുും
ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്. ഈ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ വളീര ുവഗത്ത഻ലഽള വതഺണ് പുക്ഷ
ീപഺതഽുവ ഉയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്.
3. ന ാമറ഻െല് ുററ്റ഻ംഗ് ര഼ത഻
റ഻ക഻ന്
ീറ ഓുരഺ ഘടകത്ത഻ലഽും സുംഖയപരമഺയ അഥവഺ ശതമഺനപരമഺയ മാലയന഻ര്
ണയും
നടത്തഽന്ത഻ന് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ഻ത്.
ന്ദ്പഺയും, ല഻ുംഗും, വര്
ഗും, ീതഺഴ഻ൽ, വഺസസ്ഥും, പര഻സ്ഥ഻ത഻, ശര഼രഘടന, ശ഼ലങ്ങൽ,
വയക്ത഻ഗത-കഽടഽുംബ
ചര഻ന്ദ്തും
എന്഼
ഘടകങ്ങൽ
പര഻ുശഺധ഻ചാണ്
മഽന്
ുപ
ഉണ്ടഺക്ക഻വചാണ഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുകഺൽ നല്
കഽും.
4. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ത഼രഽമഺനങ്ങൾ
ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േും വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത് അനഽുയഺജയമഺയ റ഻ക്
വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക്
തരുംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ്
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
പാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്.
മഽകള഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഉപകരണങ്ങളുീടയഽും
തന്
ീറ
വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന്
ീറയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ,
അണ്ടര്
ൂററ്റൽ
റ഻ക഻ീന
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ തരുംത഻ര഻ക്കഽും:
a) സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന഻രക്ക഻ൽ റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽക
b) അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും (ുലഺഡ്) ഈടഺക്ക഻ റ഻ക്
കമ്പന഻കള഻ലഽും സഺദ്ധയമലല.
c) ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട കഺലുത്തയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കഽക
d) പര഻രക്ഷ ന഻ുഷധ഻ക്കഽക
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സവ഼കര഻ക്കഽക,

ഇത്

എലലഺ

e) വ഻പര഼ത വഺദ്ധരദഺനും (പര഻രക്ഷയഽീട ഭഺഗും ഒന്ഽക഻ൽ
ന഻ുഷധ഻ക്കഽക)
f) ഉയര്
ന് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ് അഥവഺ ുകഺ-ുപ ചഽമത്തഽക.
g) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും സ്ഥ഻രമഺയ ഒഴ഻വഺക്കൽ(കൽ) ചഽമത്തഽക

ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽക

അഥവഺ

നീതക഻ലഽും ഒരഽ അസഽഖും സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ, അത് ുപഺള഻സ഻
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ൽ ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽും.
ഇത് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഒഴ഻വഺക്കൽ കാടഺീതയഽള വ
അധ഻ക ഒഴ഻വഺക്കലഺണ്, ഇത് കരഺറ഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺണ്.
അണ്ടര്
ൂററ്റര്
മഺൽ നടത്തഽന് വ഻ദദ്ധരദ്ധമഺയ വയക്ത഻ഗത റ഻ക് വ഻ലയ഻രഽത്തൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുീട
അവ഻ഭഺജയ
ഘടകമഺണ്
കഺരണും
ഇത്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഘടനയഽീട
സന്ത്ഽലഺവസ്ഥ ന഻ലന഻ര്
ത്തഽും. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ലാീട ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ഒുര തലത്ത഻ലഽള വ
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത റ഻കഽകീള ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻ അവൽ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് സുംരക്ഷണത്ത഻ന് ഒുര
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും ഈടഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്കഽള വ ഗഽണീമീന്ത്ന്ഺൽ അവര്
ക്ക്
നയഺയമഺയ വ഻ലയ഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഭ഻ക്കഽും, ഇന്
ഷവററഽീട ആനഽകാലയീമീന്ത്ന്ഺൽ
ീമഺബ഻ഡ഻റ്റ഻ എന് സകല്
പത്ത഻ലാീട അവരഽീട ുപഺര്
്ു്ഫഺള഻ുയഺ ന഻ലന഻ര്
ത്തഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.
5. ീപഺതഽ അഥവഺ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
് ഒഴ഻വഺെലഽകളുീട ഉപുയഺഗം
മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽും അത഻ീല അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ബഺധകമഺയ ഒഴവഺക്കലഽകളുണ്ടഺവഽും.
ഇത഻ീനയഺണ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ അഥവഺ ച഻ലുപ്പഺൽ ീപഺതഽ ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ
എന്് പറയഽന്ത്. സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത് വഴ഻ ഇന്
ഷവറൽമഺൽ
അവരഽീട വ഻വിത഻ പര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്തഽും.
ഇത഻ീനപ്പറ്റ഻ കഴ഻ഞ്ഞ പഺഠത്ത഻ൽ ചര്
ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.

ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 4
ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ്
ീതറ്റ്?
I.

ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ുശഖര഻ചാണ് വ഻ശകലനും ീചയാറുന്ത് വളീര ീചലുവറ഻യ
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്.
II. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ മഽഖയ ഘടകങ്ങളഺണ് ന഻ലവ഻ീല
ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽും ന്ദ്പഺയവഽും.
III. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയ റ഻ക് ീന്ദ്പഺൂഫൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് ീമഡ഻ക്കൽപുത്തഺളജ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക വ഻ുധയനഺകണും
IV. ഓുരഺ റ഻ക് ഘടകത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന്
ീറ ശതമഺനും
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്.
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ച഻ത്തം 1: അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ത്പത്ക഻യ
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G. ത്ഗാപ്പഇ ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

1. ത്ഗാപ്പഇ ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ശരഺശര഻ എന് തതവത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്, അതഺയത് ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ഇന്
ഷവററഽീട
എത഻ീര
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
അങ്ങീന,
ആുരഺഗയ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻നഺയ഻ ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന സവ഼കര഻ക്കഽുമ്പഺൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ച഻ല അുംഗങ്ങള്
ക്ക്
മഺരകവഽും
തഽടര്
ചാണയഺയഽള വ
ആുരഺഗയ
ന്ദ്പം  നങ്ങളുമഽണ്ുടഺ
എന്്
ഇന്
ഷവററഽമഺൽ
കണക്ക഻ീലടഽക്കഽും.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽീട
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
മഺര്
ഗുരഖകള്
ക്കഽും
ീറഗഽുലറ്ററഽീട മഺര്
ഗുരഖകള്
ക്കഽും അനഽസിതമഺുണഺ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ വ഻ശകലനും ീചുയാറണ്ടത് ആവശയമഺണ്.

ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറീപ്പട്ട ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന
വ഻ലയ഻രഽത്തണും:
a) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ തരും
b) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പും
c) വയവസഺയ വ഻ഭഺഗും
d) പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ുയഺഗയരഺയ വയക്ത഻കൽ
e) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
സമ്പാര്
ണമഺയ
പര഻രക്ഷ
നല്
കുണഺ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഓപ്ഷൽ ലഭയമഺുണഺ

അുതഺ

അുംഗങ്ങള്
ക്ക്

f) പര഻രക്ഷ തലും – നക഼കിതുമഺ വയതയതുമഺ
g) ല഻ുംഗും, ന്ദ്പഺയും, സ഻ുംഗ഻ൽ അഥവഺ അുനകും ീലഺുക്കഷൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ് അുംഗങ്ങളുീട
വരഽമഺന തലും, എുംുലഺയ഼ ുടുണഺവര് ന഻രക്ക്, ന്ദ്ഗാപ്പ് ുഹഺള്
ഡൽ മഽഴഽവൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
കഽുമഺ അുതഺ അുംഗങ്ങൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
കഽന്ത഻ൽ പകഺള഻കളഺകുണഺ,
എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ സകലനും
h) വ഻വ഻ധ ഭാന്ദ്പുദശങ്ങള഻ീല വ഻വ഻ധ ീലഺുക്കഷനഽകളുണ്ീടക഻ൽ ആുരഺഗയ പര഻പഺലന
ീചലവഽകള഻ീല വയതയഺസും
i) ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ അഥവഺ ഇന്
ഷവറൽ തീന് ൂകകഺരയും ീചയാറുണഺ
എന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുഹഺള്
ഡറഽീട തഺത്പരയും
j) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ മഽൽ ീേയ഻ും അനഽഭവും
ഉദഺഹരണം
എയര്
കണ്ട഼ഷന് ീചയ്ക്ത ഓഫ഼സ഻ീല ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങീള അുപക്ഷ഻ചാണ്
ഫഺക്ടറ഻കള഻ൽ അഥവഺ ഖന഻കള഻ൽ ുജഺല഻ ീചയാറുന് ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങള്
ക്ക്
വളീര ഉയര്
ന് ആുരഺഗയ റ഻കഺണഽള വത്. മഺന്ദ്തമലല, രണ്ട് ന്ദ്ഗാപ്പുകള഻ീലയഽും
അുംഗങ്ങള്
ക്കഽണ്ടഺകഽ്നന ുരഺഗങ്ങളുും വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും (അങ്ങീന ീേയ഻മഽും).
അതഽീകഺണ്ട്, രണ്ട് ുകസഽകള഻ലഽും ഇന്
ഷവറൽ ഇത് അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.
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ഐട഻ കമ്പന഻കള് ുപഺലഽള വ വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ന്ദ്പത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഇന്
ഷവറന്
സ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് ജ഼വനക്കഺൽ അവരഽീട ീന്ദ്പഺുബഷൽ
കഺലഺവധ഻ പാര്
ത്ത഻യഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും എന് മഺനദണ്ഡും ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് മഽുന്ഺട്ട്
ീവയ്ക്ക്കഺും.
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ക഻ടപ഻ട഻ചാണ മത്സരും മാലും, ന്ദ്ഗാപ്പ് ലഺനഽകള഻ൽ
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
വളീരുയീറ
ഇളവഽകളുും
ആനഽകാലയങ്ങളുും
അനഽവദ഻ക്കഺറഽണ്ട്.
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ലഺന഻ൽ,
കഺലന്ദ്കുമണ
ആനഽകാലയങ്ങൽ
നല്
കഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്
ീപഺതഽുവ
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽക്കഽക
ഇത്
ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട ഹാമന് റ഻ുസഺഴ്സ് വ഻ഭഺഗും ജ഼വനക്കഺീര ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻നഽള വ
ഉപകരണമഺയ഻ട്ടഺണ്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
ഇളവഽകൽ
ീപഺതഽുവ
ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ഇടയ഻ലഽള വ ക഻ടപ഻ട഻ചാണ മത്സരും മാലമഺണ്, ഇളവഽകൽ നല്
ക഻യ഻ീലലക഻ൽ
ീമചാണീപ്പട്ട
ആനഽകാലയങ്ങൽ
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയ്ക്ത്
മീറ്റഺരഽ
ഇന്
ഷവറൽ
ബ഻സ഻നസിന്
പ഻ട഻ീചാണടഽക്കഽും.

2. ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ്഼വനെഺര്
ത്ഗാപ്പുകൾ
െഇ
ത്ഗാപ്പുകളുീട അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

പഽറുമയഽള്ള

ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് പരമ്പരഗതമഺയ഻ സഺധഺരണ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ആുരഺഗയപര഻പഺലന
ീചലവഽകള്
ക്ക് സഺമ്പത്ത഻കും സഹഺയും ീചയാറുന് ഉപകരണും എന് ന഻ലയ഻ൽ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പശത഻യഺര്
ജ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഽ. അത്തരും ഒരഽ സരര്
ഭത്ത഻ൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് നടത്തഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ സവ഻ുശഷതകൽ പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടത്
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് അണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ഒന്ഺണ്.
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ കാടഺീത,
ുലബര് യാണ഻യനഽകൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ,
ീസഺൂസറ്റ഻കൽ, അുനക-ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ, ന്ദ്ഫഺ് ൂചസ഻ ഡ഼ലറഽമഺൽ, ീന്ദ്പഺഫഷണൽ
അുസഺസ഻ുയഷനഽകൽ, േബ്ബുകൽ, അതഽുപഺീലയഽള വ മറ്റ് സുംഘടനകള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
വ഻വ഻ധ രഺജയങ്ങള഻ീല സര്
ക്കഺൽ അവ഻ടഽീത്ത പഺവീപ്പട്ട ജനതകള്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ വഺങ്ങഺറഽണ്ട്. ഇന്ത്യയ഻ൽ, ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺരഽും സുംസ്ഥഺന
സര്
ക്കഺരഽും പഺവീപ്പട്ടവര്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ക഼ും വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽണ്ട് ഉദഺ. ആര്
എബ഻ൂവ, യശവസ഻ന഻, തഽടങ്ങ഻യവ.
അത്തരും ൂവവ഻ധയപരമഺയ ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന ഘടകങ്ങളഺണ്
പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ീതക഻ലഽും അധ഻ക ഘടകങ്ങളഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽും ഉള്
ീപ്പടഽും:
a) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പും (ീചറ഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന അട഻യ്ക്ക്കട഻യഽള വ മഺറ്റങ്ങൽ ബഺധ഻ക്കഽും)
b) വ഻വ഻ധ ഭാന്ദ്പുദശീത്ത വയതയത ആുരഺഗയപര഻പഺലന ീചലവഽകൽ
c) ന്ദ്പത഻കാല റ഻ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്വീയ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺന഻ൽ
പീകടഽപ്പ഻ക്കഽകയ഻ലല.
d) ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ീല അുംഗങ്ങൽ അത഻ൽ തീന് തഽടരഽന്ത്.
ഇത്തരും
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ആനഽകാലയങ്ങൽ
കഽറചാണ്
ന഻രക്ക഻ൽ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് സഺധഺരണ വ഻ഭഺവത്ത഻ലലഺീതയഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകളുും വളരഽന്ഽണ്ട്, അത്തരും
ന്ദ്ഗാപ്പുകീള ീസികരയന്ദ്പദമഺയ ന്ദ്ഗാപ്പുകള് എന്ഺണ് പറയഽന്ത്. ആയത഻നഺൽ വ഻വ഻ധ
ന്ദ്ഗാപ്പുകളുമഺയ഻
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ഇടപഺട്
നടത്തഽന്ത഻ീന
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
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ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീറഗഽുലറ്ററഺയ
ഐആര്
ഡ഻എ
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. അത്തരും ുനഺണ്
-എുംുലഺയൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽന്ത്:

മഺനദണ്ഡങ്ങൽ

a) എുംുലഺയര്ീവല്
ീഫയൽ അുസഺസ഻ുയഷനഽകൽ
b) ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട കമ്പന഻ ഇഷയാ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഺര്
ഡ് ഉടമകൽ
c) ആഡ്-ഓണ് ആനഽകാലയമഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്
ബ഻സ഻നസിന഻ീല ഉപുഭഺക്തഺക്കൽ
d) ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽും
ീന്ദ്പഺഫഷണൽ
അുസഺസ഻ുയഷനഽകള഻ൽ
ന഻ന്ഽും
ീസഺൂസറ്റ഻കള഻ല്ന഻ന്ഽും കടീമടഽക്കഽന്വൽ

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
അഥവഺ

ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ മഺര്
ഗുരഖകൽ അനഽുയഺജയമഺയ
രാപുരഖ, വയക്ത഻ഗത
ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ലഭയമലലഺത്ത ആനഽകാലയങ്ങളുും പര഻രക്ഷയഽും ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽക,
തഽടങ്ങ഻യ ലക്ഷയ്ുത്തഺീട
ഇന്
ഷവറന്
സ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഺന്ദ്തും ന്ദ്ഗാപ്പ് ഉണ്ടഺക്കഽന്ത഻ീന
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ഽണ്ട്
അത്തരും ീസികരയഺര്
ത്ഥമഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് എത഻ീര
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ നടത്തഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും മഺന്ദ്തമലല ഇങ്ങീനയഽള വവയഽീട ീേയ഻ും
അനഽപഺതും വളീര ഉയര്
ന്തഺണ്. ീറഗഽുലറ്ററ഻ അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
മഺര്
ഗുരഖകൽ ഇന്
ഷവറീറ ഉത്തരവഺദ഻തവുത്തഺീട വ഻പണും ീചയാറുന്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽും.
ഇത് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് കര്
ശനമഺക്കഽകയഽും ന്ദ്ഗാപ്പ് ക഼മഽകൽ
ൂകകഺരയും ീചുയാറണ്ട നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ രാപ഼കര഻ചാണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇ്ന
ഷവറന്
സ് കഺന്
വഺസ഻ുംഗ഻ലഽും
അചാണടക്കനടപട഻ സവ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.

H. ്വര്
സ഼സ്ഡ ത്ടഺവല് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ീല മഽഖയ പര഻രക്ഷ ആുരഺഗയ പര഻രക്ഷ
ആയത഻നഺൽ,
ീപഺതഽുവ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് മഺതികയഺണ്
പഺല഻ുക്കണ്ടത്.
ന്ദ്പ഼മ഻യും ുററ്റ഻ുംഗഽും സവ഼കര഻ക്കലഽും ഓുരഺ കമ്പന഻യഽീടയഽും മഺനദണ്ഡ ന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽും
പുക്ഷ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയങ്ങൽ കാട഻ കണക്ക഻ീലടഽക്കണും:
1. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
വയസിനുും
വ഻ുദശയഺന്ദ്തയഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്ക്.

ൂദര്
ഘയത്ത഻ന്
ീറയഽും

2. വ഻ുദശീത്ത ൂവദയ ച഻ക഻ത്സ വളീരുയീറ ീചലുവറ഻യത് ആയത഻നഺൽ, സഺധഺരണ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയാറുുമ്പഺൽ വളീര ഉയര്
ന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്.
3. വ഻ുദശ രഺജയങ്ങള്
ക്ക഻ട഻, യഽഎസ്എ, കഺനഡ എന്഻വ഻ടങ്ങള഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും വളീര
ഉയര്
ന്തഺണ്.
4. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ വ഻ുദശ ൂവദയ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ട്ടഺുണഺ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത് എന്
കഺരയും വളീരുയീറ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണും, ആയത഻നഺൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഘട്ടത്ത഻ൽ തീന്
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േും കണക്ക഻ീലടഽക്കണും.
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I. വ ക്ത഻ഗത അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
വയക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻കള഻ീല
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്

ഘടകങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണഺണ്

തഺീഴ

ുററ്റ഻ംഗ്
വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ, ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ീതഺഴ഻ലഺണ് മഽഖയ
ഘടകമഺയ഻ കണക്കഺുക്കണ്ടത്. ീപഺതഽുവ പറഞ്ഞഺൽ വ഼ട്ട഻ൽ വചാണ്, ീതരഽവ഻ൽവചാണ്
അപകടമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത എലലഺവര്
ക്കഽും ഒരഽുപഺീലയഺണ്.
പുക്ഷ ുജഺല഻
അഥവഺ
ീതഺഴ഻ൽ
മാലമഽള വ
റ഻ക്
ഓുരഺരഽത്തരഽും
ീചയാറുന്
ീതഺഴ഻ല഻ന്
ീറ
ന്ദ്പകിതമനഽസര഻ചാണ് വയതയതമഺണ്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ ഓഫ഼സ് മഺുനജര്
ക്ക് ീകട്ട഻ട
ന഻ര്
മ്മഺണ സ്ഥലത്ത് ുജഺല഻ ീചയാറുന് സ഻വ഻ൽ എന്
ജ഻ന഼യീറ അുപക്ഷ഻ചാണ് റ഻ക് വളീര
കഽറവഺണ്.
ഓുരഺ ുജഺല഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ ീതഺഴ഻ല഻ന് അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ന഻രക്ക് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന് എന്ത്
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
ആയത഻നഺൽ
സമഺനറ഻കഽള വവീര
ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻
ീതഺഴ഻ലഽകീള
ന്ദ്ഗാപ്പുകളഺയ഻ വ഻ഭജ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭജന ര഼ത഻ ലള഻തവഽും
നടപ്പ഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന്തഽമഺയ഻ കണ്ീടത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഓുരഺ കമ്പന഻കള്
ക്കഽും അവരഽുടതഺയ
വ഻ഭജന ൂശല഻ ഉണ്ടഺകഽും.
റ഻സ്ഡക വ഻ഭജ്നം
ീതഺഴ഻ല഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ,
വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ തരുംത഻ര഻ക്കഺും:

ഇന്
ഷവൽ

ീചയാറുന്

വയക്ത഻കളുീട

റ഻കഽകീള

3

 റ഻സ്ഡക ത്ഗാപ്പഇ 1
അീക്കിണ്ടന്
റഽമഺൽ, ുഡഺക്ടറഽമഺൽ, അഭ഻ഭഺഷകൽ, ആര്
ക഻ട്ചറഽമഺൽ, കണ്
സള്
ട്ട഻ുംഗ്
എന്
ജ഻ന഼യറഽമഺൽ, ട഼ചാണറഽമഺൽ, ബഺകറഽമഺൽ, അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടഷൽ ുജഺല഻ ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്വൽ, ഇുത ുപഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീചയാറുന്വൽ.
 റ഻സ്ഡക ത്ഗാപ്പഇ 2
സാന്ദ്പണ്ട഻ുംഗ് ുജഺല഻
മഺന്ദ്തും ീചയാറുന് ബ഻ല്
ഡറഽമഺരഽും എന്
ജ഻ന഼യറഽമഺരഽും,
ീവറ്റ഻നറ഻
ുഡഺക്ടറഽമഺൽ,
ുമഺുട്ടഺൽ
കഺറഽകളുീടയഽും
ൂലറ്റ്
ുമഺുട്ടഺൽ
വഺഹനങ്ങളുീടയഽും ൂന്ദ്ഡവറഽമഺൽ, ഇുത ുപഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീചയാറുന്വൽ.
മഺനഽവൽ ുലബൽ (ന്ദ്ഗാപ്പ് 3-ല് ഉള്
ീപ്പടഽന്ത് ഒഴ഻ീക) ീചയാറുന് എലലഺവരഽും, പണും
എത്ത഻ക്കഽന്
ജ഼വനക്കഺൽ,
ഗഺുരജ്-ുമഺുട്ടഺൽ
ീമക്കഺന഻ക്കഽകൽ,
ീമഷ഼ൽ
ഓപ്പുററ്ററഽമഺൽ, ന്ദ്ടക്കഽകളുീട അഥവഺ ുലഺറ഻കളുീട ൂന്ദ്ഡവറഽമഺൽ, മരപണ഻
ീചയാറുന്വൽ, ഇുത ുപഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീചയാറുന്വൽ.
 റ഻സ്ഡക ത്ഗാപ്പഇ 3
ൂമനഽകള഻ൽ, എ്ുലഺസ഼വ് മഺഗസ഻നഽകള഻ൽ ുജഺല഻ ീചയാറുന്വൽ, ൂഹ ീടന്ഷൽ
സൂല ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്കൽ ഇന്
സ്റ്റുലഷനഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് പണ഻ീയടഽക്കഽന്വൽ, ുജഺക്ക഻കൽ,
സര്
ക്കസിനുകഺൽ, വഺഹനുയഺട്ടും അഥവഺ കഽത഻രുയഺട്ടും, ബ഻ഗ് ീഗയ഻ും ഹണ്ട഻ുംഗ്,
ീമിണ്ടന഻യറ഻ുംഗ്, വ഻ന്
റൽ ുപഺര്
്്സ്, ക഼യ഻ുംഗ്, ഐസ് ുഹഺക്ക഻,
ബലാണ഻ുംഗ്, ഹഺങ് ൂഗ്ലഡ഻ുംഗ്, റ഻വൽ റഺറ് ഓറ്റ഻ുംഗ്, ുപഺുളഺ
ുപഺലഽള വ
ീതഺഴ഻ലഽകള഻ൽ⁄ന്ദ്പവിത്ത഻കള഻ല്നര്
ീപ്പടഽന്വൽ.
റ഻ക് അനഽസര഻ചാണ് ന്ദ്ഗാപ്പ്
റ഻കഽകീളന്ഽും അറ഻യീപ്പടഽും.

റ഻കഽകീള
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„സഺധഺരണ‟,‟ഇടത്തും‟,

„ഉയര്
ന്‟

ഓുരഺ കമ്പന഻യ്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന്
ീറയഽും
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
ീറയ കഽറഞ്ഞ
ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻യഽും ഉയര്
ന് ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻യഽും വയതയതമഺണ്. ീപഺതഽുവ 5 വയസിന് മഽതൽ
70 വയസിന് വീരയഺണ്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, പര഻രക്ഷയഽളള ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കല്
ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
ക഻ പരമഺവധ഻ 80 വയസിന് വീര പഽതഽക്കഺും.
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമ഻ലല.

അഥവഺ

പഽത഻യ

പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്

ീപഺതഽുവ

ീമഡ഻ക്കൽ

പര഻ുശഺധന

ീമഡ഻െല് ീചലവഽകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും:
 അപകടും മാലമഽണ്ടഺകഽന് പര഻ക്കഽകള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
ക഻
വയക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻
എന്
ുഡഺഴ്സ് ീചയാറഺും.
 ുപഺള഻സ഻കൽ
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ആനഽകാലയങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത്.

മറ്റ്

ആനഽകാലയങ്ങൽ

കാടഺീതയഺണ്

ഇത്തരും

 വയക്ത഻ീയ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺക്കണീമന്ത് ന഻ര്
ബധപ്മലല.
യഽത്റവഽം അനഽബന്ധമ റ഻സ്ഡകഽകളും
അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്ക഻ സ഻വ഻ല഻യൽ ഡയാട്ട഻കള്
ക്കഺയ഻ വ഻ുദശത്ത് ുജഺല഻ ീചയാറുന്
ഇന്ത്യൽ ഉുദയഺഗസ്ഥന്⁄ വ഻ദദ്ധരദ്ധന് യഽദ്ധവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും
 സമഺധന കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ അഥവഺ സഺധഺരണ സ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ ഇഷയാ ീചയാറുന്
പ഻എ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക്
സഺധഺരണ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ഒപ്പും അത഻ന്
ീറ
50 ശതമഺനും
അധ഻കമഺയ഻ ഈടഺക്കഽും (അതഺയത് സഺധഺരണ ന഻രക്ക഻ന്
ീറ 150 ശതമഺനും).
 അസഺധഺരണ⁄ ആശകയഽള വ കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ (അതഺയത്
യഽദ്ധും ുപഺലഽ്ള അവസ്ഥ
ഉണ്ടഺകഽകയഽും
അഥവഺ വ഻ുദശ രഺജയത്ത് ആസന്മഺയ അവസ്ഥയ഻ൽ⁄ അതഺയത്
ഇന്ത്യൽ ഉുദയഺഗസ്ഥൽ അവ഻ീട സ഻വ഻ല഻യൽ ുജഺല഻ ീചയാറുന് അവസ്ഥ) ഇഷയാ
ീചയാറുന് പ഻എ ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക് സഺധഺരണ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ഒപ്പും അത഻ന്
ീറ
150 ശതമഺനും അധ഻കമഺയ഻ ഈടഺക്കഽും (അതഺയത് സഺധഺരണ ന഻രക്ക഻ന്
ീറ 250
ശതമഺനും).
ീത്പഺുപ്പഺസല്ുൈഺം
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ ുഫഺമ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും:








വയക്ത഻ഗത വ഻വരങ്ങൽ
ആുരഺഗയ അവസ്ഥ
ശ഼ലങ്ങളുും ുനരുമ്പഺക്കഽകളുും
മറ്റ് അഥവഺ ുനരീത്ത ഉണ്ടഺയ഻രഽന് ഇന്
ഷവറന്
സഽകൽ
മഽമ്പ് ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ അപകടങ്ങൽ അഥവഺ അസഽഖങ്ങൽ
ആനഽകാലയങ്ങളുും ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽും ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
സതയവഺ്മാലും

മഽകള഻ൽ ആവശയീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുീട വ഻വരണും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
 വയക്ത഻ഗത വ഻വരങ്ങൽ അതഺയത് വ഻ള഻ുപ്പര്, വയസ്, ഉയരവഽും താക്കവഽും,
ീതഺഴ഻ല഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ സമ്പാര്
ണ വ഻വരണും, ശരഺശര഻ മഺസ വരഽമഺനും.
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 വയസിന്
കഺണ഻ക്കഽന്ത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ന്ദ്പഺയമഺുണഺ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
എന്റ഻യഽന്ത഻നഺണ്.
ന്ദ്പഺയവഽും
ഉയരവഽും
ല഻ുംഗവഽും
അനഽസര഻ചാണുള വ ശരഺശര഻ പട്ട഻കയഽമഺയ഻ ഉയരവഽും താക്കവഽും തഺരതമയും ീചയാറണും
മഺന്ദ്തമലല
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ശരഺശര഻യ഻ലഽും 15 ശതമഺനും തഺീഴുയഺ മഽകള഻ുലഺ
ആീണക഻ൽ അത് അുനവഷ഻ക്കണും.
 ആുരഺഗയഺവസ്ഥ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത് നീതക഻ലഽും
ൂവകലയുമഺ അസഽഖങ്ങുളഺ ഉണ്ുടഺ എന്റ഻യഽന്ത഻നഺണ്.

തരത്ത഻ലഽള വ

 ച഻ല അുംഗ഼കഺരമഽള വ സരര്
ശങ്ങള഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ കഺല് അഥവഺ ഒരഽ കണ഻ന്
ീറ
കഺഴ്ച നഷ്ടീപ്പട്ട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺരഽീട അുപക്ഷ സവ഼കര഻ക്കഽകയഽള വു. അവര്
ക്ക്
അസഺധഺരണ
റ഻കഺണഽള വത്
കഺരണും
ച഻ല
തരത്ത഻ലഽള വ
അപകടങ്ങീള
ഒഴ഻വഺക്കഺൽ അവര്
ക്ക് സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല മഺന്ദ്തമലല അവരഽീട ുശഷ഻ക്കഽന് കഺുലഺ
ൂകുയഺ
കഺഴ്ചുയഺ
നഷ്ടീപ്പടഽകയീണക഻ൽ
ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ
ുതഺത്
സഺധഺരണയഽള വത഻ലഽും വളീര കാടഽതലഺകഽും.
 ന്ദ്പുമഹമഽണ്ീടക഻ൽ മഽറ഻വ് ുവഗത്ത഻ൽ ഉണങ്ങഽകയ഻ലല അത് ദ഼ര്
ഘകഺല ൂവകലയും
സിഷ്ട഻ക്കഽും
ഭഺവ഻യ഻ലഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
റ഻കഽകള്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട പര഻ക്കഽകൽ അഥവഺ ുരഺഗങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ
ചര഻ന്ദ്തും
ആവശയീപ്പടഽന്ത്.
വളീരുയീറ
ഗഽരഽതരമഺയ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഺത്ത ഒരഽപഺട് ന്ദ്പം  നങ്ങൽ ഉണ്ടഺുയക്കഺും ഉദഺഹരത്ത഻ന് ഹിദയ വഺല്
വ്
തകരഺറ്.
 ീമിണ്ടന഻യറ഻ുംഗ്,
ുപഺുളഺ,
വഺഹനുയഺട്ടും,
അുന്ദ്കഺബഺറ്റ഻്സ്
അപകടകരമഺയ ുനരുമ്പഺക്കഽകൽക്ക് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ആവശയമഺണ്.

ുപഺലഽള വ

ഇന്
ഷവര് തഽക
വയക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ഇന്
ഷവൽ തഽക ജഺന്ദ്ഗതുയഺീട ുവണും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ
കഺരണും ആനഽകാലയ ുപഺള഻സ഻കളഺണ്. ലഺഭകരമഺയ ീതഺഴ഻ല഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് വരഽമഺനും
വളീര
ന്ദ്ശദ്ധുയഺീട
ുവണും
പര഻ഗണ഻ക്കഺൽ.
മീറ്റഺര഻തരത്ത഻ൽ
ഇന്
ഷവൽ
തഽക
കണക്കഺക്കഽുമ്പഺൽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
അപകടും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ബഺധ഻ക്കഺത്ത
വരഽമഺനും പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടത഻ലല.
ഇന്
ഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത് ഓുരഺ
ര഼ത഻യ഻ലഺീണക഻ലഽും, അണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺീര
അനഽവദ഻ക്കഽന്ത്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ഇന്
ഷവൽ
6 വര്
ഷീത്ത വരഽമഺനീത്തക്കഺളുും പര഻രക്ഷ

ഇന്
ഷവററഽും⁄ അണ്ടര്
ൂററ്ററഽും വയതയത
ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ് പര഻രക്ഷയഽീട യഥഺര്
ത്ഥ തഽക
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 72 മഺസീത്ത അഥവഺ
തഽക കാടഺൽ പഺട഻ലല.

മാലധന ആനഽകാലയങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തമഽള വ ുപഺള഻സ഻യഺീണക഻ൽ ഈ ന഻ബധപ്ന കര്
ശനമലല.
തഺല്
ക്കഺല഻ക സമ്പാര്
ണ ൂവകലയ പര഻രക്ഷ, എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
ുകണ്ട
സഺഹചരയത്ത഻ൽ ഉണ്ടഺുകണ്ടതീലലക഻ൽ ുപഺലഽും, അത് ആ കഺലഘട്ടത്ത഻ീല അയഺളുീട
വരഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ ുതഺത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽും. ട഻ട഻ഡ഻യ്ക്ക്കഽള വ ആഴ്ചുതഺറഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരും
നല്
കഽന് പര഻രക്ഷയഺീണക഻ൽ, ഇന്
ഷവൽ തഽക അയഺളുീട വഺര്
ഷ഻ക വരഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ
ഇരട്ട഻യ഻ൽ കാടഽതലഺകരഽത്.
ീതഺഴ഻ല഻ലലഺത്തത
വയക്ത഻കള്
ക്ക്
അതഺയത്
വ഼ട്ടമ്മമഺര്
ക്ക്,
വ഻ദയഺര്
ത്ഥ഻കള്
ക്ക്
തഽടങ്ങ഻യവര്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽുമ്പഺൽ, അവര്
ക്ക് മാലധന ആനഽകാലയും മഺന്ദ്തുമ
നല്
കഽവഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു അലലഺീത ആഴ്ച ുതഺറഽമഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
കഽന്഻ീലലന്്
ഉറപ്പഺക്കണും.
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കഽടഽംബ പഺുെമെ പര഻രക്ഷ
കഽട്ട഻കള്
ക്കഽും വരഽമഺനമ഻ലലഺത്ത ജ഼വ഻തപകഺള഻യ്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത് മരണത്ത഻നഽും
സ്ഥ഻ര ൂവകലയത്ത഻നഽമഺയ഻ (സമ്പാര്
ണ അഥവഺ ഭഺഗ഻ക) പര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ഓുരഺ കമ്പന഻കളുീട മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരും ആനഽകാലയങ്ങളുീട പട്ട഻ക
പര഻ഗണ഻ുചാണക്കഺും. ച഻ല കമ്പന഻കൽ വരഽമഺനമ഻ലലഺത്ത ജ഼വ഻തപകഺള഻യ്ക്ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻
വീര ട഻ട഻ഡ഻ പര഻രക്ഷ അനഽവദ഻ക്കഺറഽണ്ട്.
മഽഴഽവൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് 5 ശതമഺനും ഡ഻ീകിണ്ട് ീപഺതഽുവ നല്
കഺറഽണ്ട്.
ത്ഗാപ്പഇ ുപഺള഻സ഻കൾ
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻കളുീട എണും ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യ഻ൽ കാടഽതലഺീണക഻ൽ,
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻ീക്കിണ്ട് അനഽവദ഻ക്കഽും. ഡ഻ീക്കിണ്ട് ഇലലഺീത ീചറ഻യ
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് അതഺയത് 25 അുംഗങ്ങളുള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ അനഽവദ഻ക്കഽും.
ീപഺതഽുവ, ുപര഻ലലഺത്തത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻കൽ വളീരുയീറ മാലയമഽള വ
ീേയ഻ന്
റഽകള്
ക്കഺണ് ഇഷയാ ീചയാറഺറ്, ഇവ഻ീട അുംഗങ്ങീള യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽും
സുംശയത്തക്കതഺയ അവസ്ഥ ഉണ്ടഺകഽകയ഻ലല.
ത്ഗാപ്പഇ ഡ഻സ്ഡീെൌണ്ടഇ മഺനദണ്ഡം
ുപീരടഽത്ത ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കൽ ഇഷയാ ീചയാറഺറഽള വു. ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഡ഻ീക്കിണ്ടഽും മറ്റ് അനഽകാലയങ്ങളുും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്,
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് ന്ദ്ഗാപ്പ്
പഷ്ടമഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ൽ ഉള്
ീപ്പടണും:
 ീതഺള഻ലഺള഻- ജ഼വനക്കഺര്ബധപ്ും, ജ഼വനക്കഺരന്
ീറ ആന്ദ്ശ഻തൽ ഉള്
പ്പീട.
 മഽന്
കാട്ട഻ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ വ഻ഭഺഗങ്ങ⁄ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ, ഇവ഻ീട സുംസ്ഥഺന⁄ ുകന്ദ്ര
സര്
ക്കഺരഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്കണ്ടത്.
 രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത ുകഺ-ഓപ്പുററ്റ഼വ് ീസഺൂസറ്റ഻യ഻ീല അുംഗങ്ങൽ
 രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത സര്
േ഼സ് േബ്ബുകള഻ീല അുംഗങ്ങൽ
 ബഺകഽകളുീട⁄ദ഻നഺര്
സ്⁄ മഺസ്റ്റൽ⁄ വ഻സഺ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഺര്
ഡഽടമകൽ
 ബഺകഽകള്
⁄എന്
ബ഻എറ് ഓസ഻കൽ ഇഷയാ ീചയ്ക്ത ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റുടമകൽ
 ബഺകഽകളുീട⁄ പല഻ക് ല഻മ഻റ്റഡ് കമ്പന഻കളുീട ീഷയര്
ുഹള്
ഡറഽമഺൽ
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും വയതയതമഺയ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽകൽ ലഭ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ, അവ ഇന്
ഷവററഽീട സഺുകത഻ക വ഻ഭഺഗും ന്ദ്ശദ്ധുയഺട്
കാട഻ ൂകകഺരയും ീചയ്ക്ത് ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽും.
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത ന്ദ്ഗാപ്പ് ൂസസ഻ന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻ീക്കിണ്ട് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺനഺവ഻ലല. ുപഺള഻സ഻
എടഽക്കഽന് സമയത്ത് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
അുംഗങ്ങളുീട എണത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻ീക്കിണ്ട് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്. ഇത് പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത്
പഽനരവുലഺകനും ീചയാറഺും.
ഇന്
ഷവര് തഽക
ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കള്
ക്കഽും ന്ദ്പുതയക ഇന്
ഷവൽ തഽകയഺയ഻ര഻ക്കഽും അഥവഺ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കൽ നല്
കഽന് തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് „എലലഺും അഥവഺ ഒന്ഽമ഻ലല‟ എന് തതവും ബഺധകമഺണ്.
ുചര്
ക്കലഽകളുും ന഼ക്കും ീചയാറലഽകളുും ുന്ദ്പഺ-ുററ്റഺ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും
ഈടഺക്ക഻ അഥവഺ റ഼ഫണ്ട് ീചയ്ക്തഺണ് നടത്തഽന്ത്.
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ത്പ഼മ഻യം
റ഻കഽകളുീട വ഻ഭജനത്ത഻ന്
ീറയഽും ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ആനഽകാലയങ്ങളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് വയതയത ന഻രക്കഽകള഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ്
ബഺധഺകമഺയ഻ട്ടുള വത്. അങ്ങീന വയക്ത഻കളുീട ീതഺഴ഻ല഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻രക്കഽകൽ
വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണം
ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പുകള഻ീല സമഺനമഺയ ുജഺല഻ ീചയാറുന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്.

ജ഼വനക്കഺര഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒുര

ുപീരടഽത്ത് പറയഺത്ത ജ഼വനക്കഺരഽീട കഺരയത്ത഻ൽ, ീതഺഴ഻ലഽടമ തന്
ീറ
പക്കലഽള വ
സഺധഽതയഽള വ ീറുക്കഺര്
ഡ് ന്ദ്പകഺരും ഓുരഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽും എന്ദ്ത ജ഼വനക്കഺൽ ുജഺല഻
ീചയാറുന്ഽണ്ീടന്് സതയവഺ്മാലും സമര്
പ്പ഻ക്കണും.
റ഻ക് വ഻ഭജനത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
േബ്ബുകള഻ീല, അുസഺസ഻ുയഷനഽകള഻ീല
തഽടങ്ങ഻യ ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ ബഺധകമഺണ്.
അുംഗങ്ങൽ ീപഺതഽ സവഭഺവമഽള വവരഽും ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
കര്
ശനവഽമ഻ീലലക഻ൽ
അണ്ടര്
ൂററ്റൽ
അവരഽീട
ഔച഻തയും
ുപഺീല
ന഻രക്കഽകൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
്ണ്
ഡ ാട്ട്യൂട്ട്഻ പര഻രക്ഷകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരും ുജഺല഻ സമയത്ത് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും:
 ുജഺല഻ ീചയാറുന് സമയത്ത് മഺന്ദ്തും പ഻എ പര഻രക്ഷ ആവശയമഽളളക഻ൽ (ഒരഽ ദ഻വസും
24 മണ഻ക്കാറഽും ആവശയ഻മലല),
അനഽുയഺജയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ നകുദശും 75
ശതമഺനും മഺന്ദ്തും ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽും.
 ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് ഉണ്ടഺകഽന് അപകടങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തുമ
ബഺധകമഺകഽകയഽള വു.
്ത്-ഡ ാട്ട്യൂട്ട്഻ പര഻രക്ഷകൾ
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയുത്തയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും അതഺയത് ജ഼വനക്കഺരൽ ഔുദയഺഗ഻ക ഡയാട്ട഻യ഻ൽ അലലഺത്ത
സമയത്ത് മഺന്ദ്തുമ പര഻രക്ഷ ആവശയമഽള വുീവക഻ൽ, അനഽുയഺജയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ
നകുദശും 50 ശതമഺനും മഺന്ദ്തും ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽും.
മരണ പര഻രക്ഷ ഒഴ഻വഺെല്
ഓുരഺ കമ്പന഻യഽീടയഽും മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരും
ുപഺള഻സ഻കൽ ഇഷയാ ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

മരണഺനഽകാലയും ഒഴ഻വഺക്ക഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് പ഻എ

ത്ഗാപ്പഇ സ഻്ീെൌണ്ടഽം ുബഺണസ്ഡ⁄ മഺലസ്ഡ
ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് തീന് അുനകും ആളുകീള ുചര്
ക്കഽന്ത഻നഺൽ, അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റ഼വ്
ുജഺല഻യഽും ീചലവഽും വളീര കഽറവഺണ്.
മഺന്ദ്തമലല, ീപഺതഽുവ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എലലഺ
അുംഗങ്ങളുും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറീപ്പടഽന്ത഻നഺൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് എത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
ഉണ്ടഺകഽകയ഻ലല. ആയത഻നഺൽ ുകല഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻ീക്കിണ്ട്
നല്
കഽും.
ീേയ഻മഽകളുീട അനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ
ുററ്റ഻ുംഗ് ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽും.

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
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ന്ദ്ഗാപ്പ്

ുപഺള഻സ഻കൽ

പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്

 അനഽകാല അനഽഭവത്ത഻ന്
(ുബഺണസ്)
 ന്ദ്പത഻കാല അനഽഭവത്ത഻ന്
ഈടഺക്കഽും (മഺലസ്).

പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ന്ദ്പ഼മ഻യും ഡ഻ീക്കിണ്ട് നല്
കഽും
ീകൽ

അനഽസര഻ചാണ്

പഽതഽക്കഽന്

സമയത്ത്

പ഻ഴ

 ീേയ഻ും അനഽഭവും നകുദശും 70 ശതമഺനമഺീണക഻ൽ പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് സഺധഺരണ
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്
ക഻യഺൽ മത഻യഺകഽും.
ീത്പഺുപ്പഺസല് ുൈഺം
 അുംഗങ്ങള്
ക്ക് പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ുഫഺമഽകൽ മഽറുപഺീല നല്
കണും മഺന്ദ്തമലല ഒരഽ
ുഡഺക്കഽീമന്
റ് മഺന്ദ്തുമ ഉണ്ടഺകഽകയഽള വു, അത് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
പാര഻പ്പ഻ക്കണും.
 ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല
അുംഗങ്ങള്
ക്ക്
ഒന്ഽും
തീന്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
ശഺര഼ര഻ക
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകുളഺ ൂവകലയങ്ങുളഺ ഇലല എന്് അയഺൽ സതയവഺ്മാലും നല്
കണും.
 ച഻ലസമയത്ത്
ഈ
മഽന്
കരഽതൽ
ഒഴ഻വഺക്ക഻ുയക്കഽും,
മഺന്ദ്തമലല
പര഻രക്ഷ
ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ൂവകലയങ്ങളുും അത഻ന്
ീറ ഫലമഺയ഻ട്ടുണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകളുും
പര഻രക്ഷയ഻ൽ
ഉള്
ീപ്പടഽകയ഻ീലലന്്
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റഺയ഻
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ുചര്
ക്കഽും.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും

ഓുരഺ കമ്പന഻കള഻ീലയഽും ര഼ത഻കൽ വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 5
1) ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ,
നീതക഻ലഽും വയക്ത഻ ഉണ്ടഺക്കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇന്
ഷവര്
ക്ക് എത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻ന് കഺരണമഺകഽും.
2) ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീതഺഴ഻ലഽടമ-ീതഺഴ഻ലഺള഻ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് മഺന്ദ്തുമ പര഻രക്ഷ
നല്
കഽകയഽള വു.
I.
II.
III.
IV.

ന്ദ്പതഺവന
ന്ദ്പതഺവന
ന്ദ്പതഺവന
ന്ദ്പതഺവന

1 ശര഻, ന്ദ്പതഺവന 2
2 ശര഻, ന്ദ്പതഺവന 1
1ഉും ന്ദ്പതഺവന 2 ഉും
1ഉും ന്ദ്പതഺവന 2 ഉും

ീതറ്റ്
ീതറ്റ്
ശര഻യഺണ്
ീതറ്റഺണ്

കഽറ഻പ്പഇ
റ഻ക് മഺുനമെീമന്
റ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഽീട ഭഺഗമഺയ഻, തന്
ീറ റ഻കഽകൽ ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻ന്
അണ്ടര്
ൂററ്റൽ രണ്ട് ര഼ത഻കളഺണ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഺറ്, ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ:
ുകഺയ഻ന്
ഷവറന്
സ്ഡ:
ഒന്഻ലധ഻കും
ഇന്
ഷവറൽ
റ഻ക്
സവ഼കര഻ക്കഽന്തഺണ഻ത്.
ീപഺതഽുവ, ഓുരഺ ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽും റ഻ക഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനും ഭഺഗ഻ചാണ് നല്
ക഻യഺണ്
ഇത്
ീചയാറുന്ത്.
അങ്ങീന
ുപഺള഻സ഻
രണ്ട്
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
സവ഼കര഻ക്കഽും,
ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ഇന്
ഷവറൽ എ 60% ഓഹര഻യഽും ഇന്
ഷവറൽ ബ഻ 40% ഓഹര഻യഽും.
ീപഺതഽുവ ഇന്
ഷവറൽ എ ആയ഻ര഻ക്കഽും ുപഺള഻സ഻ നല്
കഽന്ത് മഽതല് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്
ീചയാറുന്ത് വീരയഽള വ ുപഺള഻സ഻ ൂകകഺരയും ീചയാറുന് മഽഖയ ഇന്
ഷവറൽ. ഇന്
ഷവറൽ ബ഻
ീേയ഻മ഻ന്
ീറ 40% തഽക ഇന്
ഷവറൽ എയ്ക്ക്ക് നല്
കഽും.
398

റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സ്ഡ: ഇന്
ഷവറൽ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽും വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽമഽള വ റ഻കഽകൽ
സവ഼കര഻ക്കഽും.
അവര് ഇങ്ങീന ീചയാറുന് തങ്ങളുീട റ഻ക് മറ്റ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയ഻ റ഼-ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്ത് വഴ഻യഺണ് ഇത഻ീനയഺണ് റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സ് എന്്
പറയഽന്ത്. റ഼യ഻ന്
ഷവറര്
മഺൽ ഇന്
ഷവറൽമഺര഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഉടമ്പട഻യഺയ഻ അഥവഺ ഓുരഺ
ുകസഽകളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഫഺക്കഽുലുറ്ററ്റ഼വ് റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സഺയ഻ട്ടഺണ് റ഻ക്
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത്. ുലഺകീമുമ്പഺടഽും റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സ് ീചയാറുന്ഽണ്ട്, ആയത഻നഺൽ റ഻ക്
എലലഺയ഻ടത്തഽും വയഺപ഻ക്കഽും.

സംത്ഗഹം
a) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതഺണ്, അതഺയത്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അസഽഖും അഥവഺ ുരഺഗും ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് റ഻ക഻ീനയഺണ്.
b) റ഻ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്തഽും
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്.
c)

റ഻ക഻ന്

വ഻ലയ഻ടഽന്ത഻നഽമഽള വ

ഒരഽ

ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്

ബ഻സ഻നസിനുും റ഻കഽും സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയ഻ൽ മഽുന്ഺട്ട് ുപഺകഽന്ത഻ന് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ആവശയമഺണ് അങ്ങീന മത്സരും ന഻ലന഻ര്
ത്തഽകയഽും സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ലഺഭും ഉണ്ടഺക്കഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.

d) റ഻ക്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽുമ്പഺൽ
പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ട
ുരഺഗഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽന്
ഘടകങ്ങളഺണ് ന്ദ്പഺയും, ല഻ുംഗും, ശ഼ലങ്ങൽ, ീതഺഴ഻ൽ, ശര഼രഘടന, കഽടഽുംബചചര഻ന്ദ്തും,
മഽന് ുരഺഗങ്ങൽ അഥവഺ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യകൽ, ന഻ലവ഻ീല ആുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻, വഺസസ്ഥലും
എന്഻വ.
e) ന്ദ്പത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് തടയഽക അതഺയത്
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് എത഻ീരയഽള വ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് ഒഴ഻വഺക്കഽക, റ഻കഽകീള വ഻ഭജ഻ക്കഽകയഽും റ഻കഽകള്
ക്ക഻ീടയ഻ലഽള വ
തഽലയത ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും ീചയാറുക എന്഻വയഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ും.
f) നജന്
റഺണ്
ന്ദ്പഥമ
അണ്ടര്
ൂററ്റൽ
കഺരണും
അയഺള്
ക്കഺണ്
ീന്ദ്പഺീപക്ട഼വ്
ീേയ഻ന്
റ഻ീന ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്ത് അറ഻യഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും
മ഻കചാണ വയക്ത഻.
g) നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും (ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ്), ഇന്
ഷവറന്
സ് തഺല്
പരയും,
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻, സുംഭഺവന, സബ്ുറഺുഗഷൽ, ഉപഺന്ത്഻ക കഺരണും എന്഻വയഺണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ന്ദ്പധഺന തതവങ്ങൽ.
h) അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ ന്ദ്പധഺന ഉപകരണങ്ങളഺണ്: ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും, ന്ദ്പഺയും
ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖ, സഺമ്പത്ത഻ക ുരഖകള്
, ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ, ീസയ഻ല്
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ, എന്഻വ.
i) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് അുപക്ഷ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട
ആുരഺഗയ
സ്ഥ഻ത഻
അറ഻യഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഒരഽ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
ീമഡ഻ക്കൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് .
j) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക് ൂവദയ പര഻ുശഺധന
ീമഡ഻ക്കൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്.

ആവശയമ഻ലലഺത്ത

ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്

ുനഺണ്-

k) റ഻ക഻ന്
ീറ
ഓുരഺ
ഘടകത്ത഻ലഽും
സുംഖയപരമഺയ
അഥവഺ
ശതമഺനപരമഺയ
മാലയന഻ര്
ണയും നടത്തഽന്ത഻ന് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ുംഗ് ര഼ത഻.
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l) ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േും വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത്
അനഽുയഺജയമഺയ
റ഻ക് വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക് തരുംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ് അണ്ടര്ൂ
 ററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
പാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്.
m) ശരഺശര഻ എന് തതവത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്, അതഺയത് ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ഇന്
ഷവററഽീട
എത഻ീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.

ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള ുചഺദ ത്ത഻ന്
ീറ ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്III
റ഻ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്തഽും
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്.

റ഻ക഻ന്

വ഻ലയ഻ടഽന്ത഻നഽമഽള വ

ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്

ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്III
നറ്റവഽും ഉത്തമമഺയ വ഻ശവഺസും എന് തതവും
ഇന്
ഷവററഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽമഺണ്.

അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ

പഺല഻ുക്കണ്ടത്

ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്I
ഇന്
ഷവറന്
സ് തഺത്പരയും എന്ഺൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വതഽവ഻ൽ
സഺമ്പത്ത഻ക തഺത്പരയും.

ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ

ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്IV
റ഻ക഻ന്
ീറ ഓുരഺ ഘടകത്ത഻ലഽും സുംഖയപരമഺയ അഥവഺ ശതമഺനപരമഺയ മാലയന഻ര്
ണയും
നടത്തഽന്ത് നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ുംഗ് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് അലലഺീത ീമഡ഻ക്കൽ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ര഼ത഻യ഻ലലല.
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്IV
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ,
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എലലഺ പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല
അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ഇന്
ഷവററഽീട എത഻ീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല .
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീതഺഴ഻ലഽടമ-ീതഺഴ഻ലഺള഻ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് പഽറുമ ുലബര്
യാണ഻യനഽകൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ, ീസഺൂസറ്റ഻കൽ, അുനക-ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ, ന്ദ്ഫഺ് ൂചസ഻
ഡ഼ലറഽമഺൽ, ീന്ദ്പഺഫഷണൽ അുസഺസ഻ുയഷനഽകൽ, േബ്ബുകൽ, അതഽുപഺീലയഽള വ മറ്റ്
സുംഘടനകള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറര്
മഺര് ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
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സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം 1
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ബഺധ഻ക്കഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

നത്

ഘടകമഺണ്

ഒരഽ

വയക്ത഻യഽീട

ുരഺഗഺവസ്ഥീയ

ല഻ുംഗും
പകഺള഻യഽീട ുജഺല഻
ശ഼ലങ്ങൽ
വഺസസ്ഥലും

ുചഺദ ം 2
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ തതവും അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പണും ലഭ഻ക്കഽന്ത്--------I.
II.
III.
IV.

ഇന്
ഷവൽ തഽക വീരയഽള വ ആീക നഷ്ടത്ത഻ന്
ഇന്
ഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഺീത യഥഺര്
ത്ഥ ീചലവ഻ന് മഽഴഽവൽ
ഇരഽകക്ഷ഻കളുും സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻ശ്ച഻ത തഽക
ഇന്
ഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഺീത യഥഺര്
ത്ഥ നഷ്ടത്ത഻ന്

ുചഺദ ം 3
അണ്ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക്
അുപക്ഷകന്
ീറ
വയക്ത഻ഗത-ആുരഺഗയ
ന്ദ്പഺഥമ഻ക വ഻വരും ലഭ഻ക്കഽന്ത് ---------------I.
II.
III.
IV.

വ഻ശദഺുംശങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ

വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയ഻ല്ന഻ന്്
സഺമ്പത്ത഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ ന഻ന്്
മഽന്ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുക്കഺര്
ഡഽകള഻ൽ ന഻ന്്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന഻ന്്

ുചഺദ ം 4
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ പാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്-------------------I.

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ലാീട
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
സമ്പാര്
ണ
വയക്ത഻ഗത-ആുരഺഗയ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽന്ുതഺീട
II. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്എലലഺ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധകളുും ീടസ്റ്റുകളുും പാര്
ത്ത഻യഺക്കഽന്ുതഺീട.
III. ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േും വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത്
അനഽുയഺജയമഺയ
റ഻ക് വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക് തരുംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ് .
IV. റ഻ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽും വ഻ടയ഻ട഼ലഽും കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ുതഺീട
ുചഺദ ം 5
നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ുംഗ് ര഼ത഻ അനഽസര഻ചാണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ്
ീതറ്റ്?
I.

പര഻ശ഼ലനും ുനട഻യ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട സഹഺയുത്തഺീട വളീര ുവഗത്ത഻ൽ
ബ഻സ഻നസിന് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന് നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ുംഗ഻ലാീട സഺധ഻ക്കഽും.
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II.

ീമഡ഻ക്കല് റഫറ഻കളുീട സഹഺയമ഻ലലഺീത
സക഼ര്
ണമഺയ അഥവഺ സുംശയകരമഺയ
ുകസഽകള്സുംഖയപരമഺയ഻ വ഻ശകലനും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
III. ൂവദയശഺന്ദ്തീത്തപ്പറ്റ഻ യഺീതഺരഽ അറ഻വഽമ഻ലലഺത്ത ആളുകള്
ക്ക് ുപഺലഽും ഇത്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺന്സഺധ഻ക്കഽും.
IV. വ഻വ഻ധ അണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺരഽീട ത഼രഽമഺനങ്ങള്
ക്ക് മുദ്ധയ ഒരഽ സ്ഥ഻രത ഇത്
ഉറപ്പഺക്കഽും.

സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
െഽള്ള ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ജ഼വ഻തപകഺള഻യഽീട ീതഺഴ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ുരഺഗഺവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല, പുക്ഷ
സവന്ത്ും ീതഺഴ഻ല്ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ുരഺഗഺവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന് ന്ദ്പധഺന ഘടകമഺണ്.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ തതവും അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പണും ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ഇന്
ഷവൽ തഽക വീരയഽള വ ആീക നഷ്ടത്ത഻നഺണ്.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന഻ന്ഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക് അുപക്ഷകന്
ീറ വയക്ത഻ഗത-ആുരഺഗയ
വ഻ശദഺുംശങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ ന്ദ്പഺഥമ഻ക വ഻വരും ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േും വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത് അനഽുയഺജയമഺയ റ഻ക്
വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക്
തരുംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ്
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
പാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്.
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ീമഡ഻ക്കല് റഫറ഻കളുീട സഹഺയമ഻ലലഺീത
സക഼ര്
ണമഺയ
ുകസഽകള്സുംഖയപരമഺയ഻ വ഻ശകലനും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
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സുംശയകരമഺയ

പഺഠം 21
ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകൾ

ുമഽഖം
ഈ പഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ീേയ഻ും ൂകകഺരയും ീചയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യീയ
കഽറ഻ചാണുും അത഻ന് ആവശയമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീള കഽറ഻ചാണുും ീേയ഻ും റ഻സര്
േ഻ുംഗ്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യീയക്കഽറ഻ചാണുും ുനഺക്കഺും. ഇത് കാടഺീത നമഽക്ക് വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ
ീേയ഻ും ൂകകഺരയും ീചയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യീയ കഽറ഻ചാണുും ട഻പ഻എകളുീട പക഻ീനക്കഽറ഻ചാണുും
ുനഺക്കഺും.
പഠനുമഖലകൾ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറൽ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറൽ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകളുീട ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ
ീേയ഻മഽകള്റ഻സര്
േ് ീചയാറൽ
ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺരഽീട (ട഻പ഻എ) പക്
ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറൽ: ുപഴ്സണൽ അ്സ഻ഡന്
റ്
ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറൽ: ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്

ഈ പഺഠും പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന഻ങ്ങള്
ക്ക് ീചയാറഺൽ കഴ഻ുയണ്ടത്:
a) ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകള഻ീല വ഻വ഻ധ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡീറ കഽറ഻ചാണ് വ഻വര഻ക്കഽക
b) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറുന് ര഼ത഻ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
c) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ീസറ്റ഻ല്
ീചയാറുന്ത഻ന് ആവശയമഺയ വ഻വ഻ധ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീളക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയാറുക
d) എങ്ങീനയഺണ് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ീേയ഻മഽകൽ റ഻സര്
േ് ീചയാറുന്ീതന്് വ഻വര഻ക്കഽക
e) വയക്ത഻ഗത അപകട ീേയ഻മഽകീളക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയാറുക
f) ട഻പ഻എകളുീട പകഽും ട഻പ഻എ എന് സകല്
പവഽും മനസിന഻ലഺക്കഽക
A. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകൾ ൂകകഺര ം ീചയ്യല്
ഇന്
ഷവറന്
സ് എന്ത് ഒരഽ ‘ത്പത഻ജ്ഞയഽം’ ുപഺള഻സ഻ എന്ത് ഒരഽ ആ ന്ദ്പത഻ജ്ഞയഽീട
ഒരഽ ‘സഺക്ഷ഻യഽമഺണ്’. ആ ന്ദ്പത഻ജ്ഞയഽീട ശര഻യഺയ പര഼ക്ഷണമഺണ്
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ ീേയ഻മ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഭവും ഉണ്ടഺകഽന്ത്.
ഇന്
ഷവറൽ എന്ദ്ത തിപ്ത഻കരമഺയ഻ ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ചാണുീവന്ത്
അവൽ എന്ദ്ത തിപ്ത഻കരമഺയ഻
അവരഽീട
ീേയ഻ും
ന്ദ്പത഻ജ്ഞ
ന഻റുവറ്റ഻
എന്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.
ീേയ഻മഽകള് നല്
കഺനഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട കഴ഻വ്
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല ഒരഽ മഽഖയ ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകമഺണ്.
1. ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമത്ത഻ീല ുസ്റ്റെഇുഹഺൾ
ഡറഽമഺര്

403

ീേയ഻മഽകള് എങ്ങീനയഺണ് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ീതന്് വ഻ശദമഺയ഻ ുനഺക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ്
നമഽക്ക് ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ല്തഺത്പരയമഽള വ വയക്ത഻കീളക്കഽറ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്കഺും.
ച഻ത്തം 1: ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമത്ത഻ീല ുസ്റ്റെഇുഹഺൾ
ഡറഽമഺര്

ഉപുഭഺക്തഺവ്

ഇന്
ഷവറന്
സ്
വഺങ്ങഽന്
വയക്ത഻യഺണ്
ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡറഽും „ീേയഽും ലഭ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽും‟

ഉടമകൾ

„ീേയ഻മഽകള് നല്
കഽന് വയക്ത഻‟ എന് ന഻ലയ഻ല് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽടമയ്ക്ക്ക് വല഻യ പകഺണഽള വത്. ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
ഫണ്ട഻ല് ന഻ന്് തീന് ീേയ഻ും നല്
കഺൽ കഴ഻ഞ്ഞഺലഽും, മ഻ക്ക
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽും, വഺദ്ധരദഺനും പഺല഻ക്കഽക എന്ത് അവരഽീട
കടമയഺണ്

404

ആദയീത്ത

അണ്ടര്
ൂററ്ററഽ
മഺര്

ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ീലയഽും എലലഺ ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽും
അണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ ീേയ഻മഽകീള കഽറ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും
ഉത്പന്ും രാപകല്
പന ീചയാറുകയഽും ുപഺള഻സ഻ ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും വ഻ലയഽും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറണും.

ീറഗഽുലറ്റുമഺര്

ീറഗഽുലറ്റൽ (ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ്
അുതഺറ഻റ്റ഻
ഓഫ്
ഇന്ത്യ)
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ലക്ഷയ്വഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് മഽഖയ പകഺള഻യഺണ്:
 ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻സ്ഥ഻ത഻ ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്
 ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുീട തഺത്പരയും സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന്
 ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട
ദ഼ര്
ഘകഺല
സഺമ്പത്ത഻ക
സ്ഥ഻ത഻
പര഻പഺല഻ക്കഽന്ത഻ന്

ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ
ുത്
പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ ുസവന ഇടന഻ലക്കഺരഺയ ുതഡ് പഺര്
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷ

വറന്
സ

്
ീേയ഻മഽകളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുും.
അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ട
റ്ററഽമഺര്
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
്ജ്ന്
റഽമഺര്⁄
ുത്ബഺെറഽമഺര്

ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റഽമഺൽ⁄ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ല്
ക്കഽക
മഺന്ദ്തമലല ീേയ഻ും ഉണ്ടഺകഽന് സരര്
ഭത്ത഻ൽ ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
ആവശയമഺയ ുസവനവഽും നല്
കണും

ദഺതഺെൾ
⁄ുശഽ
പത്ത഻കൾ

ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
കഽഴപ്പീമഺന്ഽമ഻ലലഺത്ത
ര഼ത഻യ഻ൽ
ീേയ഻ും
ലഭ഻ക്കഽന്ഽണ്ീടന്് ഉറപ്പഺുക്കണ്ടത് ഇവരഺണ്, ന്ദ്പുതയക഻ചാണ്
ഇന്
ഷവറൽ
കയഺഷ്
ീലസ്
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
നല്
കഽന്
ട഻പ഻എയഽീട പഺനല഻ലഽള വ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ

അങ്ങീന ീേയ഻ും ൂകകഺരയും ീചയാറുക എന്ത്
ീേയ഻മഽകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഈ
ഓഹര഻യഽടമകളുീടീയലലഺും ലക്ഷയ്ങ്ങൽ ൂകകഺരയും ീചയാറുക എന്തഺണ്, ഇത്തരും ച഻ല
ലക്ഷയ്ങ്ങള്ത഼ര്
ചാണഺയഺയഽും പരപരും ുയഺജ഻ചാണ് ുപഺയ഻ീലലന്ഽും വരഺും.
2. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
പങ്കഇ

കമ്പന഻യ഻ല്

ീെയ഻ം

ൂകകഺര ം

ീചയ്യല഻ന്
ീറ

ഇന്
ഡന്ദ്ട഻ ുഡറ്റഺ അനഽസര഻ചാണ് – “വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറര്
മഺരഽീട ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
നഷ്ട അനഽപഺതും 65% മഽതൽ 120% ശതമഺനും വീരയഺണ്, വ഻പണ഻യ഻ല് ഭാര഻ഭഺഗവഽും
100%-ന് മഽകള഻ല് നഷ്ടഺനഽപഺതത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്”. മ഻ക്ക കമ്പന഻കളുും
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന഻ല്നഷ്ടമഺണ് ുനര഻ടഽന്ത്.
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ഇത഻ന്
ീറ അര്
ത്ഥും കമ്പന഻ക്കഽും ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്കഽും മ഻കചാണ ഫലങ്ങള് നല്
കഽന് മ഻കചാണ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് സന്ദ്മ്പദഺയങ്ങളുീടയഽും കഺരയക്ഷമമഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽള വ ീേയ഻മഽകളുീട
ൂകകഺരയും ീചയാറല഻നഽും ആവശയമഺയ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ സവ഼കര഻ുക്കണ്ട ആവശയും വളീര
കാടഽതലഺണ്.
ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 1
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ആരഺണ്
ുസ്റ്റക്ക്
ുഹഺള്
ഡറ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

ഇന്
ഷവറന്
സ്

ീേയ഻ും

നടപട഻ന്ദ്കമത്ത഻ീല

ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡറഽമഺൽ
ഹാമന്റ഻ുസഺഴ്സ് ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ്
ീറഗഽുലറ്റൽ
ട഻പ഻എ

B. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകൾ ൂകകഺര ം ീചയ്യല്

1. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല ീവലലുവ഻ള഻കൾ

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺര്
്ു്ഫഺള഻ുയഺയഽീട ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതകീളക്കഽറ഻ചാണ്
ഗഹനമഺയ഻ മനസിന഻ലഺുക്കണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ് അങ്ങീന ആുരഺഗയ
ീേയ഻മഽകള്കഺരയക്ഷമമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ൂകകഺരയും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു. ഇവയഺണ്:
a) മ഻ക്ക
ുപഺള഻സ഻കളുും
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽള വ
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽള വതഺണ് ഇവ഻ീടീയലലഺും പ഻രക്ഷ വ഻ഷയും മനഽഷയരഺണ്. ഇത്
മഺനസ഻കവ഻കഺര
ന്ദ്പം  നങ്ങള്
ക്ക്
കഺരണമഺകഽും
ഇത്
ീപഺതഽുവ
മറ്റ്
വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്഻ലല.
b) ഇന്ത്യയ഻ല് വളീര ന്ദ്പുതയക തരത്ത഻ലഽള വ അസഽഖങ്ങളുീട മഺതികയഽും, ച഻ക഻ത്സ
ര഼ത഻യഽും, തഽടര്
ച഻ക്ത഻സ സന്ദ്മ്പദഺയവഽമഺണ്. ഇത് മാലും ച഻ല ആളുകള് വളീര
കരഽതലഽളവരഽും ച഻ലൽ തങ്ങളുീട അസഽഖീത്തയഽും ച഻ക഻ത്സീയയഽും കഽറ഻ചാണ്
ഉത്കണ്ഠകഽലരഽമഺണ്.
c) ആുരഺഗയ
അഥവഺ
ഇത഻ന്
ീറ
ര഼ത഻യ഻ൽ
(ചരക്ക്)

ഇന്
ഷവറന്
സ് വയക്ത഻കൽ, ന്ദ്ഗാപ്പുകള്അതഺയത് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് സ്ഥഺപനങ്ങള്
ബഺക് ുപഺലഽള വ റ഼ുട്ടയ഻ല് വ഻ല്
പന ശിുംഖലയ഻ലാീട വഺങ്ങഺും.
ഫലമഺയ഻ ഉത്പന്ും ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ആവശയങ്ങള്
കക് അനഽുയഺജയമഺയ
രാപകല്
പന ീചയ്ക്തതഺീണക഻ലഽും ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് കുമ്മഺഡ഻റ്റ഻
ആയ഻ വ഻ല്
ക്കഺും.

d) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയഺുല ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ലഭയത, ൂവദദ്ധരദ്ധയും, ച഻ക഻ത്സ
ര഼ത഻കള്
, ബ഻ലല഻ുംഗ് ര഼ത഻കള്
, ുഡഺക്ടറഽമഺൽ, സര്
ജന്
മഺൽ, ആശഽപന്ദ്ത഻കള്
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
എലലഺ
ആുരഺഗയ
ുസവന
ദഺതഺക്കളുീടയഽും
ചഺര്
ജഽകൽ, ഇവീയലലഺും വളീര വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും അങ്ങീന ീേയ഻ും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് വളീരുയീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ുനര഻ടഽും.
e) ആുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ന്
ീറ
എലലഺ
തഽറകളുും
ുവഗത്ത഻ൽ
വ഻കസ഻ചാണ്
ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന് ഒന്ഺണ്. പഽത഻യ അസഽഖങ്ങളുും അവസ്ഥകളുും ഉണ്ടഺയ഻
ീകഺണ്ുടയ഻ര഻ക്കഽകയഽും അത് പഽത഻യ ച഻ക഻ത്സ ര഼ത഻കള് വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ഇത഻ന് ഉദഺഹരണമഺണ് തഺുക്കഺല്
ദവഺര ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യകൽ,
ുലസര് ച഻ക഻ത്സകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ. ഇത് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീന കാടഽതല്
സഺുകത഻കപരമഺക്കഽകയഽും മഺന്ദ്തമലല തഽടര്
ചാണയഺയഽള വ ീമചാണീപ്പടഽത്തല഻ന് ആവശയമഺയ
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അത്തരും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറഺനഽള വ
കഴ഻വഽും ആവശയമഺണ്.
f) ഈ ഘടങ്ങീളഺന്ഽും കാടഺീത, മനഽഷയശര഼രീത്ത സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല എന് വതഽത ഒരഽ പഽത഻യ വ഼ക്ഷണത്ത഻ുലക്ക് തീന് നയ഻ചാണു.
ഒുര അസഽഖമഽള വ രണ്ട് അളുകൽ ഒുര ച഻ക഻ത്സുയഺട് രണ്ട് തരത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും
ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക അഥവഺ വയതയത ച഻ക഻ത്സ ആവശയമഺണ് അഥവഺ വയതയത
കഺലയളവ഻ല്ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുകണ്ട഻ വരഽും
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല വളീര ുവഗത്ത഻ൽ വളര്
ന്് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
വളീരയധ഻കും ഉത്പന്ങ്ങളഺണ് ഇത്തരും ുവഗത്ത഻ലഽള വ വളര്
ചാണയഽീട ീവലലുവ഻ള഻.
വ഻പണ഻യ഻ല് നാറ് കണക്ക഻ന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങളുണ്ട് , മഺന്ദ്തമലല ഒരഽ
കമ്പന഻യ഻ൽ തീന്
നമഽക്ക് അുനകും വ഻വ഻ധയ഻നത്ത഻ലഽള വ ഉത്പന്ങ്ങൽ കഺണഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും. ഓുരഺ
ഉത്പന്ത്ത഻നഽും
അത഻ന്
ീറ വകുഭദങ്ങള്
ക്കഽും
അത഻ന്
ുറതഺയ
ന്ദ്പുതയകതകളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും അതഽീകഺണ്ട് ീേയ഻ും ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന് മഽമ്പ്
അത഻ീനപ്പറ്റ഻ പഠ഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖലയഽീട
വളര്
ചാണ
അുനകും
ീവലലുവ഻ള഻കീള
ീകഺണ്ടഽവന്഻ട്ടുണ്ട് – ഒരഽ കമ്പന഻
1,00,000 ആുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻കൽ ീചറഽക഻ട
ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
വ഻ല്
ക്കഽകയഽും,
അതഺയത്
ഈ
ുപഺള഻സ഻കളുീട ക഼ഴ഻ൽ 3,00,000 അുംഗങ്ങൽ ഉണ്ീടന്് കരഽതഽക,
എന്ഺൽ കമ്പന഻
കഽറഞ്ഞത് 20,000 ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് ുസവനമ നല്
കഺൽ തയാറഺറഺയ഻ര഻ക്കണും. കയഺഷ്
ീലസ്
ുസവനും
നല്
കഽന്ത഻നഽും
ീേയ഻മഽകള് ുവഗത്ത഻ൽ
ത഼ര്
പ്പഺക്കഽന്ത഻നഽും,
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ഭഺഗും ഉണ്ടഺക്കഽക എന്ത് ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്.
ഇന്ത്യയ഻ൽ
എഴഽത഻യ഻ട്ടുള വ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻കൽ,
ഇന്ത്യയ഻ൽ
എവ഻ീടയഽമഽള വ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും. ലഭ഻ചാണ ീേയ഻ും മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ല് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന് രഺജയീമമ്പഺടഽമഽള വ സന്ദ്മ്പദഺയങ്ങൽ
ീേയ഻മഽകൽ
ൂകകഺരയും ീചയാറുന് ട഼ും മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
ആുരഺഗയ ീേയ഻മഽകളുീട മഺുനജര് ൂവദദ്ധരദ്ധയും, അനഽഭപര഻ചയും,
ഉപകരണങ്ങളുും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ഇത്തരും ീവലലുവ഻ള഻കീള ുനര഻ടഽും.

ലഭയമഺയ

എലലഺ

അന്ത്഻മ വ഻ശകലനത്ത഻ൽ, തന഻ുക്കഺ തന്
ീറ കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ുക്കഺ ഉണ്ടഺകഽന് അസഽഖും
മാലമഽള വ ശഺര഼ര഻ക- മഺനസ഻ക പ഻ര഻മഽറഽക്കത്ത഻ലഽീട കടന്് ുപഺകഽന് വയക്ത഻ീയ
സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സുംതിപ്ത഻ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
അനഽുയഺജ് നഺയ
വ ക്ത഻യ്െഇ
അനഽുയഺജ് മഺയ
സമയത്തഇ
പര ഺപ്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് ീെയ഻ം ലഭ ഺമഺെഽ്
കഺര ക്ഷമമഺയ
ീെയ഻ം ൂകകഺര ം ീചയ്യു് ര഼ത഻യ഻ലാീട ഉറപ്പഺെഺം.
2. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമം

ഒരഽ ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ുസവനും ഒന്ഽക഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ വഴ഻ുയഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ അുംഗ഼കിത ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റുറഺ (ട഻പ഻എ) വഴ഻ുയഺ
ുതടഺും.
ുപഺള഻സ഻ ചട്ടന്ദ്പകഺരും ീേയ഻ും ഉണ്ടഺകഽന് സമയും
അത് ഇന്
ഷവറൽ⁄ ട഻പ഻എീയ
അറ഻യ഻ക്കണും അത് ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽന് സമയും വീര തഽടരണും, ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻ും ഒരഽ വ഻ഭഺഗും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ലാീടയഺണ് കടന്് ുപഺകഽന്ത഻ന് ഓുരഺന്഻നഽും
അത഻ന്
ുറതഺയ ന്ദ്പഺധഺനയവഽമഽണ്ട്.
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ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന഻ീല മഽഖയ ഉത്പന്മഺയ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ ഉദ്ധര഻ചാണ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്.
കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയത്ത഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഺത്ത അത്തരും ഉത്പന്ങ്ങൽ ഒഴ഻ീകയഽള വ ന഻ശ്ച഻ത
ആനഽകാലയ ഉത്പന്ും അഥവഺ ഗഽരഽതര ുരഺഗ അഥവഺ ദ഻വുസന പണും ലഭ഻ക്കഽന്
ഉത്പന്ും തഽടങ്ങ഻യവയഽീട ീപഺതഽുവയഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും ആവശയമഺയ ുരഖകളുും
നകുദശും സമഺനമഺണ്.
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ീേയ഻ും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺീലയഺകഺും:
a) ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ീെയ഻ം
കയഺഷ്
ീലസ് എന്ഺൽ ുഹഺപ഻റ്റല഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന് സമയത്ത് ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻ പണും ഒന്ഽും ീകട്ട഻ വയ്ക്ുക്കണ്ടത഻ലല. ഇന്
ഷവറൽ അഥവഺ ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറൽ നല്
കഽന് മഽന്
കാൽ അനഽമത഻ുയഺീട, ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ൽീപട്ട ആശഽപന്ദ്ത഻
ുസവനും
നല്
കഽും,
അത഻നഽുശഷും
ഇന്
ഷവറൽ
അഥവഺ
ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറൽക്ക്
ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
സമര്
പ്പ഻ക്കഽും.
b) പണം ീെയ഻ം ീചയ്യുക
ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ കയഺഷ്
ീലസ് ീസറ്റ഻ൽീമന്
റ് ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ,
അവൽ/അയഺൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽപണും ുനര഻ട്ട് അടയ്ക്ക്കണും. അത഻നഽുശഷും ആ ബ഻ലല്
ഇന്
ഷവ
റൽ അഥവഺ ട഻പ഻എ സമര്
പ്പ഻ക്കഽക അങ്ങീന പണും ീേയ഻ും ീചയാറഺും.
രണ്ട് ുകസഽകള഻ലഽും അട഻സ്ഥഺന നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ഒന്ഽതീന്യഺണ്.
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ച഻ത്തം
2:
ീെയ഻ം
ത്പത്ക഻യയ഻ല്
തഺീഴ
ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളഺണഽള്ള
(കിത മഺയ ത്കമത്ത഻ലലല)

ീകഺടഽത്ത഻ര഻െഽ്

a) അറ഻യ഻െഽക
ഉപുഭഺക്തഺവഽും ീേയ഻ും ട഼മഽും ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ആദയമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പടഽന്ത് ീേയ഻ും
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്. ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഺൽ ലഺൽ ീചയാറുന് വ഻വരും അഥവഺ
അട഻യന്ത്രമഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരും ഉപുഭഺക്തഺവ്
കമ്പന഻ീയ അറ഻യ഻ക്കണും.
അടഽത്തകഺലും
വീര,
ീേയ഻ും
സഺഹചരയും
ഉണ്ടഺകഽന്ത്
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത്
ഔപചഺര഻കമഺയ഻രഽന്ഽ. പുക്ഷ
അടഽത്ത഻ീടയഺയ഻ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ീേയ഻ും
ഉണ്ടഺകഽന്ത് ുവഗും അറ഻യ഻ക്കണീമന്ത് ന഻ര്
ബധപ്മഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ലഺൽ ീചയ്ക്ത്
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ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന് ഘട്ടത്ത഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽും അട഻യന്ത്രമഺയ഻
അ്മ഻റ്റഺകഽകയഺീണക഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയ഻ 24 മണ഻ക്കാറ഻നകവഽും അറ഻യ഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന് വ഻വരും സമയത്ത് അറ഻യ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ ട഻പ഻എ⁄
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ഉപുഭഺക്തഺവ്
ശര഻ക്കഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുകണ്ട
ആവശയമഽണ്ടഺയ഻രഽുന്ഺ എന്ഽും നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ
കിന്ദ്ത഻മും നടന്഻ട്ടുണ്ുടഺ
എന്ഽും
പര഻ുശഺധ഻ക്കഺനഽും
ചഺര്
ജഽകളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ
ധഺരണയ഻ീലത്തഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.
ുനരീത്ത അറ഻യ഻ക്കഽക എന്ഺൽ „ുരഖ മാലും എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്ക഻യ കത്ത്
സമര്
പ്പ഻ക്കഽക‟ അഥവഺ ഫഺ്സ് ീചയാറുക. ആശയവ഻ന഻മയ- സഺുകത഻ക വ഻ദയയഽീട
വ഻കസനുത്തഺീട, ട഻പ഻എ⁄ ഇന്
ഷവററഽീട
24 മണ഻ക്കാൽ ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്
ുകഺൽ
ീസന്
ററഽകള഻ൽ
വ഻ള഻ുചാണഺ
അഥവഺ
ഇന്
റര്
ീനറ്റ഻ലാീടുയഺ
ഇ-ീമയ഻ല഻ലാീടുയഺ
അറ഻യ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
b) രജ്഻സ്ഡുത്ടഷന്
ീേയഽും സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ കയറ്റ഻ നത് സമയത്തഽും ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ റഫറന്
സ് നമ്പൽ
സിഷ്ട഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് ീന്ദ്കയ഻ും രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ.
ഈ നമ്പറ഻ീന ീേയ഻ും നമ്പൽ,
ീേയ഻ും റഫറന്
സ് നമ്പൽ അഥവഺ ീേയ഻ും കണ്
ുന്ദ്ടഺൽ നമ്പൽ എന്ഺണ് പറയഽന്ത്.
ീേയ഻ും നമ്പൽ സുംഖയുയഺ അഥവഺ അക്ഷരവഽും സുംഖയഽും ുചര്
ന്ുതഺ ആകഺും.
ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണഺലഽടീന ശര഻യഺയ ുപഺള഻സ഻ നമ്പരഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട വ഻വരങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ചാണത഻നഽുശഷും രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ ീചയ്ക്ത് ീേയ഻ും നമ്പൽ
സിഷ്ട഻ക്കഽും.
ഒര഻ക്കല് സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ
ീേയ഻ും
രജ഻സ്റ്റൽ
ീചയ്ക്ത്
കഴ഻ഞ്ഞഺൽ,
ഇന്
ഷവററഽീട
അീക്കിണ്ട഻ുലക്ക് അത഻നഽള വ കരഽതല്
ധനും ഉണ്ടഺക്കഽും.
അറ഻യ഻പ്പ്⁄ രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ
സമയത്ത്, ശര഻യഺയ ീേയ഻ും തഽക അഥവഺ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് അറ഻യഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ആദയീത്ത കരഽതല്
ധനും അതഽീകഺണ്ട് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് കരഽതല്
ധനമഺയ഻ര഻ക്കഽും (ീപഺതഽുമ
മഽന് ീേയ഻മഽകളുീട ശരഺശര഻ ന്ദ്പകഺരും). ഒര഻ക്കൽ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് അഥവഺ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത
ബഺദ്ധയത അറ഻യഺൽ സഺധ഻ചാണഺൽ, അത഻ന് അനഽസിതമഺയ഻ കരഽതല്
ധനും പഽതഽക്കഽും.
c) ുഡഺെഽീമന്
റഽകൾ പര഻ുശഺധ഻െഽക
ഒര഻ക്കൽ ീേയ഻ും രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്തഺൽ, നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ എലലഺ ുരഖകളുും ലഭ഻ുചാണഺ
എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഺണ് അടഽതത നടപട഻.
ീേയ഻ും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

തഺീഴ

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

സുംഗത഻കൽ

വളീര

അസഽഖമഽണ്ീടന്ത഻ന് ുരഖമാലമഽള വ ീതള഻വ്
ലഭ഻ചാണ ച഻ക഻ത്സ
അ്മ഻റ്റഺയ കഺലഺവധ഻
പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അടചാണ പണും
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ മറ്റ് ന഻ര്
ുദശങ്ങൽ
അവയവങ്ങൽ മഺറ്റ഻ വചാണത഻ന പണും അടചാണത഻ന്ീറ ീതള഻വ്, തഽടങ്ങ഻യവ

ീേയ഻ും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ീചയാറുന്വൽ
ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റ്
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ുരഖകൽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും. മ഻ക്ക കമ്പന഻കളുീട അത്തരും ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റുകൽ ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട ഭഺഗമഺയ഻ട്ടഺണ് കഺണഽന്ത്
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നീതക഻ലഽും ുഡഺക്കഽീമന്
റ് ലഭ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ ഈ ഘട്ടത്ത഻ൽ അത് അറ഻യഺൽ സഺധ഻ക്കഽും
– ച഻ല ഘട്ടത്ത഻ൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഺത്ത ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഺൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട്
⁄
ആശഽപന്ദ്ത഻ുയഺട്
ആവശയീപ്പടഽും.
മ഻ക്ക
കമ്പന഻കളുീട
സമര്
പ്പ഻ചാണ
എലലഺ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും
ആദയും
സാക്ഷ്മമഺയ഻
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും
അങ്ങീന
അധ഻ക
ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ആവശയീപ്പട്ട്
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻ക്കഽന്ത്
കഴ഻വതഽും
കഽറയ്ക്ക്കഽും.
d) ബ഻ലല഻ംഗ് വ഻വരങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻െഽക
ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ൽ വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒന്ഺണ് ബ഻ലല഻ുംഗ് . ഒരഽ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ലഽള വ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ീചലവഺകഽന്
തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്
കഽും.
ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ നല്
കഽും:
 മഽറ഻/ക഻ടക്ക വഺടക, ുബഺര്
ഡ഻ുംഗ് ീചലവഽകൽ, ീനഴ്സ഻ുംഗ് ീചലവഽകൽ അതഺയത്
രജ഻ുന്ദ്ടഷനഽും സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജഽകളുും സഹ഻തും.
 ഐസ഻യഽ ചഺര്
ജഽകൽ
 ഓപ്പുറഷൽ ത഻ുയറ്റൽ ചഺര്
ജഽകൽ,
 ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ീചലവഽകൽ, അനുതഷയ, രക്തും, ഓ്സ഻ജൽ,
ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ, മരഽന്ഽകൽ, , ുരഺഗ ന഻ര്
ണയ സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ, എ്സ്-ുറ,
ഡയഺല഻സ഻സ്, ക഼ുമഺീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻, ുപുമക്കര് ീചലവഽകൽ,
കിന്ദ്ത഻മ അയവയവങ്ങൽ, മറ്റ് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ.
 സര്
ജൽ,
അനുതയഷ഻സ്റ്റ്,
ീമഡ഻ക്കൽ
ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണൽ,
കണ്
സള്
ട്ടന്
റഽമഺൽ,
ീപഷയല഻സ്റ്റ് ഫ഼സ്.
 ആുംബഽലന്
സ് ചഺര്
ജഽകൽ
 രക്തപര഻ുശഺധന, എ്സ്-ുറ, കഺന഻ുംഗ് തഽടങ്ങ഻യ പര഻ുശഺധന ീചലവഽകൽ
 മരഽന്ഽകൽ
ഉപുഭഺക്തഺവ് സമര്
പ്പ഻ക്കഽന് ുരഖകള഻ൽ ന഻ന്ഽും മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും അങ്ങീന ീേയ഻മഽകൽ കിതയമഺയ഻ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുകയഽും ീചയാറുും.
ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ീല
ബ഻ലല഻ുംഗ്
ര഼ത഻കൽ
ന഻ലവഺരമഽള വതഺക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്ശമങ്ങൽ
നടത്തഽന്ഽണ്ീടക഻ലഽും, ആശഽപന്ദ്ത഻കൽ വ഻വ഻ധ ര഼ത഻കള഻ലഽള വ ബ഻ലല഻ുംഗ് ര഼ത഻കളഺണ്
പഺല഻ചാണ്
വരഽന്ത്
അങ്ങീന
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ീവലലുവ഻ള഻കീള
ുനര഻ുടണ്ടതഺയ഻ വരഽും:
 റാും വഺടകയ഻ൽ ച഻ല അടയ്ക്ക്കഺൽ പറ്റഺത്ത സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജഽകൽ ഉള്
ീപ്പടഽും.
 സ഻ുംഗ഻ള് ബ഻ലല഻ൽ
വയതയത
തലീകട്ടുകളുണ്ടഺവഽും
പര഻ുശഺധനകള്
ക്കഽും മരഽന്ഽകള്
ക്കഽമഺയ഻ വല഻യ ബ഻ലല്.
 ന഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത ുപരഽകളുീട ഉപുയഺഗും
സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജ് എന്് ഉപുയഺഗ഻ക്കൽ

–

അഥവഺ

എലലഺ

ഉദഺ. ുനഴ്സ഻ുംഗ് ചഺര്
ജ഻ീന

 ബ഻ലല഻ൽ “സമഺന ചഺര്
ജഽകൽ”, “തഽടങ്ങ഻യ”, “ബധപ്ീപ്പട്ട ചഺര്
ജഽകൽ” ുപഺലഽള വ
വഺക്കഽകളുീട ഉപുയഺഗും.
ബ഻ലല഻ുംഗ് വയക്തമീലലക഻ൽ, ഇന്
ീവസ്റ്റ഻ുഗറ്റൽ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും,
അങ്ങീന സുംശയും ന഻വഺരണും നടത്ത഻ ന്ദ്പം  നും ന്ദ്പം  നും പര഻ഹര഻ക്കഽും.
ഈ ന്ദ്പം  നവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഐആര്
ഡ഻എ അത്തരും ബ഻ലലുകളുീട രാപുരഖയഽും
പണും നല്
കഺൽ കഴ഻യഺത്ത ഘടകങ്ങളുീട പട്ട഻കീയയഽുംകഽറ഻ചാണ് ീഹല്
ത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
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പഺുെ

മെ ന഻രെഽകൾ

ച഻ല അസഽഖങ്ങളുീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് മ഻ക്ക ആശഽപന്ദ്ത഻കളുടും പഺുക്കജ് ന഻രക്ക്
സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ഇത് ആശഽപന്ദ്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട ന഻ലവഺരവഽും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
വതഽക്കളുീടയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.
അടഽത്ത഻ീട,
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ്പ഻ുഫര്
ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്കഽും
ആര്
എബ഻ൂവയഽീട
കഺരയത്ത഻ലഽും,
മ഻ക്ക
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീടയഽും
പഺുക്കജ്
ീചലവ്
മഽന്
കാട്ട഻
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ഉദഺഹരണം
a) കഺര്
ഡ഻യഺക് പഺുക്കജ്: ആ് ച഻ുയഺന്ദ്ഗഺും, ആ് ച഻ുയഺലഺസ്റ്റ഻, സ഻എബ഻ജ഻ അഥവഺ
ഓപ്പണ്ഹഺര്
ട്ട് സര്
ജറ഻, തഽടങ്ങ഻യവ.
b) ൂഗനുകഺളജ഻ പഺുക്കജ്:
ീചയാറൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.

സഺധഺരണ

ന്ദ്പസവും,

സ഻ുസറ഻യൽ,

ഗര്
ഭപഺന്ദ്തും

ന഼ക്കും

c) ഓര്
ത്തഺപ഼ഡ഻യഺക് പഺുക്കജഽകൽ.
d) ഓറ് ഓതഺല്
ുമഺളജ഻ക്കൽ പഺുക്കജഽകൽ
ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽീട സക഼ര്
ണത
ന്ദ്പുതയകും ഈടഺക്കഽും.

മാല

അധ഻ക

ീചലവ്

ഉണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ

അത്

പഺുക്കജഽകള്
ക്ക് ീചലവഺകഽന് തഽകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ ന഻ശ്ചയമഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും മഺന്ദ്തമലല
ന഻ലവഺരമഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുമഺയ഻ര഻ക്കഽും ആയത഻നഺൽ ഇത് എളുപ്പത്ത഻ൽ ൂകകഺരയും
ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
e) ീെയ഻മഽകൾ ുകഺ് ീചയ്യുക
ുലഺക
ആുരഺഗയ
സുംഘടന
(ഡബ്ളയ്ാഎചാണ്ഒ)
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്ത
ഇന്
റര്
നഺഷണല്
െഺസ഻ൈ഻ുെഷന്
്ത്
ഡ഻സ഼സസ്ഡ
(ഐസ഻ഡ഻) ുകഺ്സ്ഡ ുണ് നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
ുകഺഡ്.
ഐസ഻ഡ഻ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് രാപുരഖയഺണ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ീതക഻ൽ,
ീത്പഺസ഻ജ്഻യര്
ീടര്
മ഻ുനഺളജ്഻
(സ഻പ഻ട഻)
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺണ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.

കറന്
റ്
ുകഺ്സ്ഡ

ഇന്
ഷവറൽമഺൽ ുകഺഡ഻ുംഗ഻ീനയഽും അത്തരും വ഻വരങ്ങൽ വ഻ശകലനും ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽന്
ഇന്
ഫര്
ീമഷൽ ബഺക് ആരുംഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ്
അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട
(ഐആര്
ഡ഻എഐ)
ഭഺഗമഺയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇന്
ഫര്
ുമഷൽ
ബയാുറഺീയയഽും (ഐഐബ഻) വളീരയധ഻കും ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽന്തഺയ഻ട്ടഺണ് കണ്ടഽവരഽന്ത്.
f) ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമം
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ വഺയ഻ചാണഺൽ മനസിന഻ലഺകഽും അത് ഒരഽ വഺണ഻ജയ
കരഺറഺുണഺ എന്ത്, ഇത഻ൽ ീേയ഻ും എുപ്പഺൽ എന്ദ്ത പര഻ധ഻ വീര നല്
കണീമന്്
ന഻ര്
വച഻ക്കഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ഘടകങ്ങൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
നീതഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട മഽഖയ ഭഺഗീമീന്ത്ന്ഺൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് രണ്ട് ുചഺദയങ്ങള്
ക്ക്
ഉത്തരും നല്
കഽക എന്തഺണ്:
 ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ീേയ഻ും നല്
കുണഺ?
 നല്
കണീമക഻ൽ, എന്ദ്ത തഽക നല്ക
 ണും?
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ഈ ുചഺദയങ്ങള്
ക്ക് ഓുരഺന്഻നഽും ഉത്തരും നല്
കണീമക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
അുനകും വയവസ്ഥകളുും ചട്ടങ്ങളുും മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും മഺന്ദ്തമലല ശിുംഖലയ഻ൽീപ്പട്ട
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ കരഺൽ ീചയാറീപ്പട്ട തഽകയഽും അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണും.
ീെയ഻ം സവ഼കര഻െല്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥകൽക്ക്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും സവ഼കര഻ക്കഽക:

അനഽസിതമഺയ഻ട്ടഺണ്

ഒരഽ

ആുരഺഗയ

i. ുശഽപത്ത഻യ഻ല്
അ്മ഻റ്റഺയ
വ ക്ത഻യ്െഇ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ുപഺള഻സ഻ ത്പകഺരമഽള്ള പര഻രക്ഷ ഉണ്ടഺയ഻ര഻െണം
ഇത് ലള഻തമഺയ഻ ുതഺന്ഺും, പര഻രക്ഷയഽള വ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺയ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും തമ്മ഻ൽ സഺമയമ഻ീലലക഻ൽ, ഈ അവസ്ഥ ുനര഻ുടണ്ട഻
വരഽും. ഇത഻ന് കഺരണും:
പര഻രക്ഷയഽള വ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും
ഒന്ഺീണന്് ഉറപഺുക്കണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ കഺരയമഺണ്. ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഇത്തരും ചത഻കൽ സഺധഺരണമഺണ്.
ii. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ീചയ്യുക

കഺലഺവധ഻യ഻ല്

തീ്

ുരഺഗ഻ീയ

അ്മ഻റ്റഇ

iii. ുശഽപത്ത഻ ന഻ര്
വചനം
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ുരഺഗ഻കീള അഥവഺ പരഽക്ക് പറ്റ഻യവീര ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ
ീസികരയമഽള വ
ുഡ
ീകയൽ
അഥവഺ
ഇന്
ുപഷയന്
റ്
ീകയറ഻നഽള വ
നീതഺരഽ
സ്ഥഺപനീത്തയഽും ആശഽപന്ദ്ത഻ീയന്് പറയഽും, അീലലക഻ൽ ീേയ഻ും നല്
കഽകയ഻ലല.
iv. ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന്
നതഺനഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത്പന്ങ്ങൽ
ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
ആനാകാലയങ്ങൽ നല്
കഺറഽണ്ട്. ഇത് ീപഺതഽുവ പറയഽന്ത് ച഻ല ുരഺഗങ്ങളുീട അഥവഺ
പര഻ക്കഽകളുീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ 3 ദ഻വസത്ത഻ൽ കാടഽതൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അഥവഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ൽ.
തഺമസ഻ുക്കണ്ട഻
വരഽന്ത഻ീനയഺണ്,
പുക്ഷ
ച഻ലുപ്പഺൽ
സഺഹചരയത്തഺൽ ഇന്ത്യയ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ വ഼ട്ട഻ൽ നടത്തണ്ട഻ വരഽും:
 ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ
അവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ അഥവഺ

തഺീഴ

പറയഽന്

ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ

കഴ഻യഺത്ത

 ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ ക഻ടക്ക ീസികരയും ലഭ഻ക്കഺത്തത഻നഺുലഺ
v. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ൂദര്
ഘ ം
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ീപഺതഽുവ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് കഽറഞ്ഞത് 24 മണ഻ക്കാീറക഻ലഽും ആശഽപന്ദ്ത഻ വഺസും ുവണും.
ആയത഻നഺൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന് ത഼യത഻യഽും സമയവഽും അതഽുപഺീല ഡ഻ചഺര്ജ
 ഺകഽന്
ത഼യത഻യഽും സമയവഽും വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
ുഡ-ീകയര് ച഻ക഻ത്യ
സഺുകത഻ക വ഻കസനുത്തഺീട ആുരഺഗയ പര഻പഺലന ുമഖലയ഻ൽ മഽന്
പ് ദ഼ര്
ഘക്കഺലീത്ത
ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസും ആവശയമഺയ഻ വന്഻രഽന് ച഻ക഻ത്സകള്
ക്ക്
ഇന്് ലള഻തമഺയ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ മഺന്ദ്തമഺണ് ആവശയും.
24 മണ഻ക്കാറ഻ലധ഻കും ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസും
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ആവശയമ഻ലലഺീത
സഺദ്ധയമഺണ്.

തീന്

മ഻ക്ക
ുഡ-ീകയൽ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
സഺധ഻ക്കഽും.

ുഡ-ീകയൽ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും
ആയത഻നഺൽ നകുദശും

അുനകും

ച഻ക഻ത്സകൽ

മഽന്
കാൽ
സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ
എന്ദ്ത ീചലവ് വരഽീമന്്

ഇന്്

പഺുക്കജ്
അറ഻യഺൽ

vi. ഒപ഻ഡ഻
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ ഇന്
ഷവൽ തഽകീയക്കഺളുും കഽറഞ്ഞ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഇന്
ഷവൽ തഽക
ഈടഺക്ക഻ ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ ഔട്ട്-ുപഷയന്
റഺയ഻ ച഻ക഻ത്സ എടഽക്കഽന്ത഻ന്⁄ കണ്
സള്
ട്ട്
ീചയാറുന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽണ്ട്.
ഒപ഻ഡ഻
പര഻രക്ഷ
റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ഻ന്,

ഓുരഺ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും
വയതയതമഺണ്.
അത്തരും
24 മണ഻ക്കാൽ ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസും എന് വയവസ്ഥ ബഺധകമലല.

vii. ച഻ക഻ത്യ നടപട഻ത്കമം ⁄ ച഻ക഻ത്യ മഽറ
അുലഺപത഻ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺണ് ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസും ീപഺതഽുവ ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്.
ുരഺഗ഻കള്
ക്ക് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മറ്റ് ര഼ത഻കള഻ലഽള വ ച഻ക഻ത്സകളുും ുതടഺും:






യാനഺന഻
സ഻ദ്ധ
ുഹഺമ഻ുയഺപത഻
ആയഽര്
ുവദും
നഺചയഽുറഺപത഻, തഽടങ്ങ഻യവ

മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽും ഇത് ഉള്
ീപ്പടഽത്തഽകയ഻ലല പുക്ഷ ച഻ല ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഉപപര഻ധ഻ുയഺീട ഇത്തരും ഒുന്ഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ ച഻ക഻ത്സകള്ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഺും.
viii. ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുരഺഗങ്ങൾ

ന഻ര്
വചനം
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ എന്ഺൽ “ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽന഻ന്ഽും ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന്
48 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗ
ലക്ഷണുമഺ അടയഺുളഺ /ുരഺഗ ന഻ര്
ണയവഽും/ അഥവഺ ീമഡ഻ക്കൽ ഉപുദശും/ച഻ക഻ത്സ
ുതട഻യ഻ട്ടുള വ നീതക഻ലഽും അവസ്ഥുയഺ ുരഺഗുമഺ പര഻ുക്കഺ അതഽുപഺലഽള വ അവസ്ഥ”
ുനരീത്ത തീന് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങീള ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ന് കഺരണും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന്ദ്പകഺരും
ന഻ശ്ച഻തഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല
എന്
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല അട഻സ്ഥഺന തതവമഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ഈ
തതവും
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ
ീകഺണ്ടഽവരഽന്ത്
വളീരുയീറ
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ
ഒരഽ
സുംഗത഻യഺണ്
കഺരണും
ഇത഻നഺയ഻
മഽറന്ദ്പകഺരമഽള വ
പര഻ുശഺധനയ഻ലാീട മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് സമയത്ത് അത്തരും
ുരഺഗവഽും
ലക്ഷണവഽും
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്്
കണ്ീടത്തഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ീമഡ഻ക്കല് ീന്ദ്പഺഫണലഽകൽ ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ പഴക്കും സുംബധപ്഻ചാണ് വയതയത അഭ഻ന്ദ്പഺയും
നല്
ക഻ുയക്കഺും,
എന്ഺണ്
അസഽഖും
ആദയമഺയ഻
ഉണ്ടഺയീതന്
അഭ഻ന്ദ്പഺയും
ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േും കണക്ക഻ീലടഽത്തത഻ന് ുശഷുമ ഈ വയവസ്ഥ ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ീേയ഻ും
ന഻രസ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
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ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ആവ഻ര്
ഭഺവുത്തഺീട ഈ ഒഴ഻വഺക്കല഻ന് നമ്മൽ രണ്ട്
പര഻ഷ്കഺരങ്ങൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
 ഒന്ഺമുത്തത് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ, മഽഴഽവൽ ന്ദ്ഗാപ്പ് അുംഗങ്ങീളയഽും
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്ത഻നഺൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് എത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ സഺദ്ധയമലല.
എലലഺ
സര്
ക്കഺൽ
ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽും,
ദഺര഻ന്ദ്ദയുരഖയ്ക്ക്ക്
തഺീഴയഽള വ
എലലഺും
കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്കഽും, ഒരഽ മഽഖയ ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ എലലഺ ജ഼വനക്കഺരഽീട
കാടഽുംബങ്ങള്
ക്ക് ,തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കീള ഒരഽ
കഽടഽുംബും ആദയമഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയാറുുമ്പഺൽ
അനഽകാലമഺയ഻ കണക്കഺക്കഽും.
 രണ്ടഺമീത്ത പര഻ഷ്കരണും- ന഻ശ്ച഻ത കഺലീത്ത തഽടര്
ചാണയഺയ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ുശഷും
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും. ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ഒരഽ ുരഺഗും
അഥവഺ
അവസ്ഥ
ന഻ലന഻ല്
ക്കഽകയഽും
അത്
ന഻ശ്ച഻ത
കഺലുത്തയക്ക്
ഉണ്ടഺകഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ
അത഻ീന
ന഻ശ്ച഻ത
ുരഺഗമഺയ഻
കണക്കഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല എന് തതവമഺണ് ഇവ഻ീട പഺല഻ക്കഽന്ത്.
ix. ത്പഺരംഭ കഺത്ത഻ര഻പ്പഇ കഺലഺവധ഻
ഒരഽ സഺധഺരണ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ന്ദ്പഺരുംഭ
കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് ുശഷും മഺന്ദ്തുമ
ുരഺഗങ്ങള്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽകയഽള വു
(അപകടവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസും ഒഴ഻ീക)
അതഽുപഺീല, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുരഺഗങ്ങളുീട പട്ട഻കയഽും:
 ത഻മ഻രും,
 ത഼ന്ദ്വമലലഺത്ത
ുന്ദ്പഺസ്റ്റഺറ്റ഻ക്
ൂഹപ്പര്
ുന്ദ്ടഺഫ഻,
 ഗര്
ഭപഺന്ദ്തും ന഼ക്കും ീചയാറൽ,
 ഫ഻സ്റ്റുല,
 ൂപല്
സ്,






ീഹര്
ണ഻യ
ൂഹുന്ദ്ഡഺസ഻ല്
ീസനൂസറ്റ഻സ്
മഽട്ട്
മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
തഽടങ്ങ഻യവ.

ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ

ഇവയ്ക്ക്ക് ഒന്ഽും
ന്ദ്പഺരുംഭ കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്തലല, ഇത് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ഉത്പന്ീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ് ഒരഽ വര്
ഷുമഺ രണ്ട് വര്
ഷുമഺ
അത഻ൽ കാടഽതുലഺ ആകഺും.
ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമും ീചയാറുന്വൽ ഇത്തരും ുരഺഗങ്ങീള ത഻ര഻ചാണറ഻യഽകയഽും ആ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് എന്ദ്ത കഺലമഺയ഻ പര഻രക്ഷയഽണ്ീടന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും ീേയ഻ും
സവ഼കര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയ഻ൽ ഉള്
ീപ്പട്ടതഺുണഺ എന്ഽും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.
x. ഒഴ഻വഺെലഽകൾ
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഒരഽ കാട്ടും
വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുീട

പട്ട഻കയഽണ്ട്

ഇവീയ

ീപഺതഽുവ

 ന്ദ്പസവും
ുപഺലഽള വ
ആനഽകാലയങ്ങൽ
(ഇത്
ച഻ല
പര഻രക്ഷകള഻ൽ
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ീടക഻ലഽും)
 ഔട്ട്-ുപഷയന്
റ് ച഻ക഻ത്സയഽും ദന്ത് ച഻ക഻ത്സയഽും
 എചാണ്ഐവ഻, ുഹഺര്
ുമഺൽ ീതറഺപ്പ഻, ദഽര്
ുമ്മദസ഻നഽള വ ച഻ക഻ത്സ, വധപ്യത
ച഻ക഻ത്സ, ീസിരരയ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ തഽടങ്ങ഻യ
പര഻രക്ഷയ഻ൽ ഉല്
ീകഺള വ഻ക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഺത്തവ.
 മദയും⁄ മയക്കഽമരഽന്് ഉപുയഺഗും മാലമഽണ്ടഺകഽന് അസഽഖങ്ങൽ
 ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് പഽറത്തഽള വ ൂവദയ ച഻ക഻ത്സ
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 ഫയര്
ന് അപകടസഺദ്ധയതയഽള വ ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ, ആംതൃഹതയ
ആക്ട഼വ് ന്ദ്പം  നും
 പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ മഺന്ദ്തും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽക.

ന്ദ്ശമും,

ുറഡ഻ുയഺ

ഇത്തരും സഺഹചരയത്ത഻ൽ ഒരഽ വ഻ദദ്ധരദ്ധന്
ീറ ആഭ഻ന്ദ്പഺയും ആവശയമഺീണന്് ീേയ഻ും
ൂകകഺരയും ീചയാറുന്വൽ ന഻ര്
ുദശ഻ുക്കണ്ടത് വളീര അതയവശയമഺണ് അങ്ങീന
ുകഺടത഻യ഻ലാീട ആീരക഻ലഽും ഇത് ുചഺദയും ീചയ്ക്തഺൽ അത഻ീന ുനര഻ടഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
xi. ീെയ഻മഽകളുമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്ഇ പഺല഻െീപ്പുടണ്ട വ വസ്ഥകൾ
ീേയ഻മ഻ന്ീറ കഺരയത്ത഻ൽ എടഽുക്കണ്ട ച഻ല നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുും ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കണും, ീേയ഻മഽമഺയ഻ സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
അത഻ൽ ച഻ലത് ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട സുംഗത഻കളഺണ്.
ീപഺതഽുവ, ഇവ ബധപ്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്:
 ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ീേയ഻ും ഉണ്ടഺയ വ഻വരും – ുനരീത്ത
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ ന്ദ്പഺധഺനയും എന്ത്ഺീണന്് നമ്മൽ കണ്ടഽ. അത്തരും അറ഻യ഻പ്പ്
കമ്പന഻യ഻ൽ സമയത്ത് തീന് ലഭ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ഉടമ്പട഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
കഺരയങ്ങൽ സമയത്ത് തീന് നടക്കഽും.
 ന഻ശ്ച഻ത സമയത്ത് തീന് ന഻ശ്ച഻ത ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽക.
 കിന്ദ്ത഻മും, ചത഻, വ് ചന, വതഽ ന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങൽ മറചാണ് ീവയ്ക്ക്കഽക
തഽടങ്ങ഻യ കഺരയങ്ങള഻ൽ നര്
ീപ്പടഺത഻ര഻ക്കഽക.
g) നല്
ുകണ്ട അത്ല഻മ ീെയ഻മ഻ല് എത്തഽക
ഒര഻ക്കൽ ീേയ഻ും സവ഼കര഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ അടഽത്തപട഻ ീേയ഻ും തഽകയഺയ഻ എന്ദ്ത രാപ
നല്
കണീമന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഺണ്. ഇത് കണക്കഽകാട്ടുന്ത഻ന് നല്
ുകണ്ട ീേയ഻ും തഽക
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഘടകങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് നമ്മൽ മനസിന഻ലഺക്കണും. ഈ ഘടകങ്ങളഺണ്:
i. ുപഺള഻സ഻ ത്പകഺരം അംഗങ്ങൾ
െഇ ലഭ മഺയ ഇന്
ഷവര് തഽക
ഓുരഺരഽത്തര്
ക്കഽും ന്ദ്പുതയകും ഇന്
ഷവൽ തഽകുയഺട് കാട഻യ ുപഺള഻സ഻കളുണ്ട്, ച഻ലത്
കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും കാട഻ ഒരഽ ഇന്
ഷവൽ തഽക എന് ര഼ത഻യ഻ലഽള വ
ുഫ്ലഺട്ടൽ
ുപഺള഻സ഻കളഺയ഻ര഻ക്കഽും
അഥവഺ
ച഻ല
ുപഺള഻സ഻കള്
ുഫ്ലഺട്ടൽ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും പുക്ഷ ഓുരഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും അത഻ൽ പര഻ധ഻ ഉണ്ടഺകഽും.
ii. ുനരത്ത
ഉണ്ടഺയ ീെയ഻ം
കണെ഻ീലടഽത്തഇ
ുപഺള഻സ഻
ത്പകഺരം അംഗത്ത഻ന് ലഭ മഺയ ബഺെ഻ ഇന്
ഷവര് തഽക:
ുനരത്ത ഉണ്ടഺയ ീേയ഻ും കണക്ക഻ീലടഽത്ത് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും അുംഗത്ത഻ന് ലഭയമഺയ
ബഺക്ക഻ ഇന്
ഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഽുമ്പഺൽ, പ഻ന്഼ട് നീതക഻ലഽും കയഺഷ്
ീലസ് അനഽമത഻
ആശഽപന്ദ്ത഻കള്
ക്ക് നല്
ക഻യ഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്് കാട഻ പര഻ുശഺധ഻ക്കണും.
iii. ഉപ-പര഻ധ഻കൾ
ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ മഽറ഻ വഺടകയ്ക്ക്ക്, ുനഴ്സ഻ുംഗ് ചഺര്
ജഽകള്
ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവയക്ക്
ഇന്
ഷവറൽ തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺയ഻ അഥവഺ ദ഻വുസന ഇന്ദ്ത പര഻ധ഻ വീര
എന് ഒരഽ പര഻മ഻ത഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺവഽും. സമഺനമഺയ പര഻മ഻ത഻ കണ്
സള്
ട്ടന്
റ്
ഫ഼സ്, ആുംബഽലന്
സ് വഺടക തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഽും ഉണ്ടഺവഽും.
iv. ുരഺഗത്ത഻ന് ്ീതങ്ക഻ലഽം
പര഻ുശഺധ഻െഽക

പര഻ധ഻
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ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ട്യൂട്ട്ുുണ്ടഺ

എ്ഇ

ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പസവ പര഻രക്ഷ അഥവഺ ഹിുന്ദ്ദഺഗും ുപഺലഽള വ ച഻ല അസഽഖങ്ങള്
ക്ക്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക അഥവഺ കയഺപ്പ഻ുംഗ് ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
v. ക ഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസ്സഇ ലഭ഻െഽ്ത഻ന്
ഇലലുയഺ എ്ഇ പര഻ുശഺധ഻െഽക

അവകഺശമഽുണ്ടഺ

ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ കയഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസിന്
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അവകഺശമഽണ്ുടഺ
ഇലലുയഺ
എന്്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
(കഴ഻ഞ്ഞ
വര്
ഷങ്ങള഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അയഺളുീട ുപഺള഻സ഻ ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ഒന്ഽും
ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ). ുനഺ-ീേയ഻ും ുബഺണസ് മ഻ക്കുപ്പഺഴഽും അധ഻ക ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
രാപത്ത഻ലഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ത്, ഇത് ത഼ര്
ചാണയഺയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഇന്
ഷവൽ
തഽക വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽും. ച഻ലുപ്പഺൽ കയഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസ് കഴ഻ഞ്ഞ വര്
ഷും അവസഺനും
അറ഻യ഻ചാണ
ീേയ഻ും
എന്
ര഼ത഻യ഻ൽ
ീതറ്റഺയ഻
ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽകയഽും
അത്
കണക്ക഻ീലടഽക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
vi. പര഻മ഻ത഻കുളഺീട പര഻രക്ഷ നല്
കഽ് മറ്റഇ ീചലവഽകൾ
ച഻ലുപ്പഺൽ ച഻ല
പര഻മ഻ത഻കളുും
ഉണ്ടഺകഽും ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
അയഽര്
ുേദ
ച഻ക഻ത്സയഺണ് ീചയാറുന്ീതക഻ൽ, അത഻ന് ീപഺതഽുവ കഽറഞ്ഞ പര഻ധ഻യഺണഽള വത്.
ുപഺള഻സ഻ 4 വര്
ഷും പാര്
ത്ത഻യഺക്ക഻യഺൽ ആുരഺഗയ പര഻ുശഺധന ീചലവഽകള് ന഻ശ്ച഻ത
പര഻ധ഻യ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽും. ഓുരഺ ദ഻വസീത്തയഽും ുഹഺപ഻റ്റൽ കയഺഷ് ുപയ്ക്ീമന്
റ഻നഽും
പര഻ധ഻യഽണ്ട്.
vii. ുകഺ-ുപയ്ീമന്
റ്
ഇത് ീപഺതഽുവ ുപയ്ക്ീമന്
റ഻ന് മഽമ്പ് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന് ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനമഺണ്.
ുകഺ-ുപ
ച഻ല
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത
സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ
മഺന്ദ്തുമ
ബഺധകമഺയ഻ട്ടുള വു – അതഺയത് മഽഖയ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തും, ന്ദ്പസവ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്
മഺന്ദ്തും, രണ്ടഺമീത്ത ീേയ഻ും മഽതല് മഺന്ദ്തും അഥവഺ ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യ഻ൽ കാടഽതൽ
തഽകയഽള വ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തും.
തഽക
നല്
കഽന്ത഻ന്
മഽമ്പ്
ഇത്തരും
പര഻ധ഻കളുമഺയ഻
അ്ജസ്റ്റ്
ീചയാറുും,
നല്
തുകണ്ടഺത്ത തഽക ക഻ഴ഻ചാണത഻നഽുശഷമഺണ് അന്ത്഻മ ീേയ഻ും തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക.
ുുരഺഗ

ീെയ഻മ഻ീല നല്
ുകണ്ടഺത്ത ഘടകങ്ങൾ

ുരഺഗങ്ങൽ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീചലവഺകഽന്

ീചലവഽകീള രണ്ടഺയ഻ തരുംത഻ര഻ക്കഺും:

 ുരഺഗും ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീചലവഽകൽ
 പര഻പഺലനത്ത഻നഽള വ ീചലവഽകൽ.
ുരഺഗും ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീചലവഽകള഻ൽ എലലഺ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളുും അതഽമഺയ഻
സഺധഺരണ ബധപ്ീപ്പട്ട ീസികരയങ്ങളുും ഉള്
ീപ്പടഽും. മഺന്ദ്തമലല, ഇത഻ല് ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ീസികരയന്ദ്പദമഺയ഻
അഥവഺ
ആഢുംബരുത്തഺീട
കഴ഻ഞ്ഞത഻ന്
ീറ
ീചലവഽകളുും
ഉള്
ീപ്പുട്ടക്കഺും.
ഒരഽ സഺധഺരണ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ുരഺഗും ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും
പുക്ഷ ആഢുംബര ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ
നല്
കഽകയ഻ലല.
ഇത്തരും ീചലവഽകീള ുനഺൽ-ന്ദ്ട഼റ്റ്ീമന്
റ് ീചലവഽകൽ എന്് തരുംത഻ര഻ക്കഺും അതഺയത്
രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ ചഺര്
ജ്, ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ ചഺര്
ജഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവയഽും ുരഺഗും
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ുഭദമഺക്കഽന്ത഻മഺയ഻
ുനര഻ട്ട്
ബധപ്മഽള വ
ഘടകങ്ങളുും
(ഉദഺ.
കഺലഺഘട്ടത്ത഻ൽ ന്ദ്പുതയകും ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ുന്ദ്പഺട്ട഼ൽ സല഻ീമന്
റ്).

ഇന്
ുപഷയന്
റ്

മഽന്
പ് ഓുരഺ ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക്⁄ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് പണും നല്
ുകണ്ടത്ത ഘടകങ്ങളുീട സവന്ത്ും
ല഻സ്റ്റ്
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്്,
ഇന്ത്
ഐആര്
ഡ഻എഐ
ീഹല്
ത്ത്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ്പകഺരും സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
അന്ത്഻മമഺയ഻ നല്
ുകണ്ട
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

ീേയ഻ും

തഽകയ഻ൽ

എത്ത഻ുചാണരഽന്ത഻നഽള വ

ന്ദ്കമും

തഺീഴ

പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.1
ഘട്ട്യൂട്ട്ം I

മഽറ഻ വഺടക, കണ്
സള്
ുട്ടഷൽ ഫ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യ വ഻വ഻ധ തലത്ത഻ലഽള വ എലലഺ
ബ഻ലലുകളുും രസ഼തഽകളുും ല഻സ്റ്റ് ീചയാറുക.

ഘട്ട്യൂട്ട്ം II

ഓുരഺ തലത്ത഻ലഽമഽള വ പണും നല്
ുകണ്ടഺത്ത ഘടകങ്ങൽ ീേയ഻ും തഽകയ഻ൽ
ന഻ന്ഽും ക഻ഴ഻ക്കഽക

ഘട്ട്യൂട്ട്ം
III
ഘട്ട്യൂട്ട്ം IV
ഘട്ട്യൂട്ട്ം V

ഓുരഺ തലത്ത഻ലഽമഽള വ ീചലവഽകള്
ക്ക് ബഺധകമഺയ പര഻ധ഻ ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽക

അന്ത്഻മമഺയ഻ നല്
ുകണ്ട തഽകയ഻ുലക്ക് എത്ത഻ുചാണരഽക അത്
തഽകയഽീട പര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ തീന്യഺുണഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
അന്ത്഻മ ീേയ഻ും
അത് ക഻ഴ഻ക്കഽക

തഽകയ഻ൽ

എത്ത഻ുചാണരഽന്ത഻ന്

ുകഺ-ുപ

ഇന്
ഷവൽ

ബഺധകമഺീണക഻ൽ

h) ീെയ഻ം നല്
കല്
ഒര഻ക്കൽ
നല്
ുകണ്ട
ീേയ഻ും
തഽകയ഻ൽ
എത്ത഻ുചാണര്
ന്ഺൽ,
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ന്ദ്പകഺരും തഽക ആശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് നല്
കഽും.
അുംഗ഼കര഻ചാണ ീേയ഻ും തഽക ഫ഻നഺന്
സ്⁄ അീക്കിണ്ട് വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും
അവൽ ീചക്കഺയ഻ുട്ടഺ അീലലക഻ൽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ അീക്കിണ്ട഻ുലക്ക് ീേയ഻ും തഽക
ുനര഻ട്ട് ന്ദ്ടഺന്
ഫൽ ീചയാറുകുയഺ ീചയാറുും.
ആശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്കഺണ് ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഽന്ീതക഻ൽ ന഻കഽത഻ എീന്ത്ക഻ലഽമഽണ്ീടക഻ൽ അത്
ക഻ഴ഻ക്കണും.
ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്ററഺണ് ുപയ്ക്ീമന്
റ് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ീതക഻ൽ, ഓുരഺ
ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽും വയതയത ുപയ്ക്ീമന്
റ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽും. ട഻പ഻എയഽീട
ന്ദ്പവര്
ത്തനത്ത഻ന്
ീറ വ഻ശദമഺയ ഒരഽ ച഻ന്ദ്തും പ഻ന്഼ട് കഺണഺും.
ുപയ്ക്ീമന്
റ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ നറ്റവഽും പഽത഻യ വ഻വരും സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട അുനവഷണങ്ങൽ ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ഒരഽ സക഼ര്
ണ
ഘടകമഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ഈ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ സ഻സ്റ്റത്ത഻ലാീട
ുകഺള്
ീസന്
ററഽകളുമഺയ഻⁄
ഉപുഭഺക്തി ുസവന ട഼മഽമഺയ഻ പക് ീവയ്ക്ക്കഽും.
ഒര഻ക്കല് ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
ക഻യഺൽ, ീേയ഻മ഻ീന ീസറ്റ഻ല് ീചയ്ക്തതഺയ഻ കണക്കഺക്കഽും.
കമ്പന഻
മഺുനമെീമന്
റ഻നഽും,
ഇടന഻ലക്കഺര്
ക്കഽും
ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഽും,
ഐആര്
ഡ഻എയ്ക്ക്കഽും ീസറ്റ഻ല്ീചയ്ക്ത ീേയ഻മഽകളുീട തഽകയഽും എണവഽും ഉള്
പ്പീടയഽള വ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻കൽ നല്
കണും.
ീസറ്റ഻ല് ീചയ്ക്ത ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ശകലനത്ത഻ൽ എന്ദ്ത
ശതമഺനും ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്തഽ,
ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ എന്ദ്ത തഽകയഺണ് നല്
ുകണ്ടത്തത്,
ീേയ഻മഽകള്ീസറ്റ഻ല്ീചയാറുന്ത഻ന് എടഽത്ത സമയും എന്഻വ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കും.
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i) പര ഺപ്തമലലഺത്ത ുഡഺെഽീമന്
റഽകൾ
ുവശ മഺ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൾ
ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക്
ഒരഽ കാട്ടും മഽഖയ
പര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്. ഇവീയലലഺമഺണ്:








ൂകകഺര ം

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ

ീചയ്യല്⁄
സാക്ഷ്മമഺയ഻

അ്മ഻ഷന്കഽറ഻ുപ്പഺട് കാട഻യ ഡ഻ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻
പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽള വ പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
വ഻വ഻ധ ഭഺഗങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങളടങ്ങ഻യ അന്ത്഻മ ബ഻ലല്
ന്ദ്പ഻ന്ദ്ക഻പ്ഷനഽും ഫഺര്
മസ഻ ബ഻ലലുകളുും
ുപയ്ക്ീമന്
റ് രസ഼തഽകൽ
ീേയ഻ും ുഫഺും
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻നഽള വ ുരഖ

അനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ 4 ീേയ഻മഽകള഻ല് ഒീരണീമക഻ലഽും അട഻സ്ഥഺന
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ അപാര്
ണമഺയ഻ര഻ക്കഽും. ആതയ഻നഺൽ ഉപുഭഺക്തഺവ്
അയഺള്
ക്ക് അനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയപര഻ധ഻യ഻ൽ അയഺളുീട ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ഒപ്പും
ുഡഺക്കഽീമന്
റ് സമര്
പ്പ഻ക്കഽക.
അതഽുപഺീല, ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട
ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും, ഇത഻ന് കഺരണും:

സമയത്ത്

അധ഻ക

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ

i. സമര്
പ്പ഻ചാണ
ഡ഻ചഺര്
ജ്
സമ്മറ഻
ഐആര്
ഡ഻എഐ
ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല അഥവഺ ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ച഻ല വ഻വരങ്ങൽ
അഥവഺ ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ ചര഻ന്ദ്തും ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ടഺവ഻ലല.
ii. നല്
ക഻യ
ച഻ക഻ത്സീയക്കഽറ഻ചാണ്
മത഻യഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ
അീലലക഻ൽ കാടഽതല്വയക്തത ആവശയമഺയ഻ വര഻ക.

വ഻ശദ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺവ഻ലല

iii. ഡ഻ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻യ഻ൽ ലഭ഻ചാണ ച഻ക഻ത്സ അഥവഺ ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് മരഽന്ഽകൽ
ന഻ര്
ണയ഻ക്കീപ്പട്ട അസഽഖവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതലലഺത഻ര഻ക്കഽക.
iv. നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ ബ഻ലല഻ൽ എലലഺ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക
v. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട തീന് രണ്ട് ുരഖകള഻ീലയഽും ന്ദ്പഺയും വയതയതമഺകഽക.
vi. ബ഻ലല഻ലഽും ഡ഻ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻യ഻ലഽും
ത഼യത഻ വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽക.

അ്മ഻റ്റഺയ

ത഼യത഻⁄

ഡ഻ചഺര്
ജഺയ

vii. ീേയ഻ും നല്
കഽന്ത഻ന് ആശഽപന്ദ്ത഻ വഺസീത്തക്കഽറ഻ചാണ് കാടഽതല് സാക്ഷ്മമഺയ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽആവശയമഺയ഻ വര഻കയഽും ഇത഻നഺയ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ഇന്
ുഡഺൽ ുകസ്
ുപപ്പറഽകൽ ആവശ്.മഺയ഻ വര഻കയഽും ീചയാറുക.
രണ്ട് സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽും ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന ുരഖമാലും എഴഽത഻ അഥവഺ ഇ-ീമയ഻ല഻ലാീട
ആവശയമഺയ
അധ഻ക
വ഻വരങ്ങൽ
ആവശയീപ്പടഽും.
മ഻ക്ക
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽും,
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കഽും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
വളീര ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ുനഺക്ക഻ക്കഺുണണ്ട ച഻ല വ഻വരങ്ങൽ ആവശയമഺയ഻ വരഽന്
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ ച഻ലുപ്പഺൽ ഉപുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഺറ഻ലല. ഇത്തരും സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ,
ീേയ഻ും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
വ഻വരങ്ങൽ
ആവശയമഺീണന്്
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന
ഓര്
മ്മീപ്പടഽത്തഽും,
അങ്ങീന
മാന്്
ന്ദ്പഺവശയും
ഓര്
മ്മീപ്പടഽത്ത഻യത഻നഽുശഷും ീേയ഻ും ുേഺസ് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ് അയക്കഽും.
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട സമയത്ത് ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ ആശയവ഻ന഻മയങ്ങള഻ലഽും,
ന഻ങ്ങള്
ക്ക് കത്ത഻ന്
ീറ മഽകള഻ല് ഒരഽ തലീക്കട്ട് കഺണഺും “മഽന്
വ഻ധ഻ കാടഺീത”.
ആശയവ഻ന഻മയങ്ങള്
ക്ക് ുശഷും ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽും യഺീതഺരഽ
419

ന്ദ്പത഻കരണവഽും
ലഭ഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ
ീേയ഻ും
ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽണ്ീടന്് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻യമപരമഺയ ഘടകമഺണ഻ത്.

അവകഺശും

ന഻ര്
വചനം
ുകസ഻ീനപ്പറ്റ഻ വ഻ശദമഺയ഻ പഠ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറൽ ഇന്
ുഡഺൽ ുകസ് ുപപ്പറഽകൽ
ആവശയീപ്പടഽകയഽും അത഻നഽുശഷും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ⁄ ച഻ക഻ത്സ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥയ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ
വരഽന്തലല
എന്
ത഼രഽമഺനത്ത഻ീലത്തഽകയഽും
ീചയ്ക്ുതക്കഺും.
കാടഽതല് വ഻വരങ്ങൽ
ആവശയീപ്പടഽന് ന്ദ്പവിത്ത഻ീയ ഇന്
ഷവറൽ ീേയ഻ും സവ഼കര഻ചാണു എന്ലല കഺണ഻ക്കഽന്ത്.
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള് മത഻യഺകഺീത വര഻കയഽും അതഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് വ഻ശദ഼കരണവഽും
അധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും ആവശയീപ്പടഽകയഽും ീചയാറുന്ത് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്ത഻ീല ഒരഽ മഽഖയ ീവലലുവ഻ള഻ തീന്യഺണ്.
ആവശയമഺയ എലലഺ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും
ലഭ഻ക്കഺീത
ീേയ഻മഽകളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല,
അട഻യ്ക്ക്കട഻ കാടഽതല് വ഻വരങ്ങൽ ആവശയീപ്പട്ട ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഉണ്ടഺക്കഽന്തഽും ഉച഻തമലല.
മ഻കചാണ ന്ദ്പവര്
ത്തനര഼ത഻ അനഽസര഻ചാണ്
ആവശയമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും അടങ്ങഽന്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട ല഻സ്റ്റ് നല്
കണും അത഻നഽുശഷും പഽത഻യ ആവശയും ഉന്യ഻ക്കരഽത്.
j) ീെയ഻മഽകൾ ന഻ുഷധ഻െഽക
അനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകള഻ൽ 10 മഽതല് 15
ശതമഺനും
സമര്
പ്പ഻ചാണ
ീേയ഻മഽകളുും
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടങ്ങള഻ൽ
വരഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല. ഇത് പല കഺരണങ്ങള്മാലമഺകഺും:
i. അ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
ii. ആര്
ക്കഽുവണ്ട഻യഺുണഺ
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.

ീേയ഻മ഻ന്

അുപക്ഷ഻ചാണത്

ആ

അുംഗത്ത഻ന്

പര഻രക്ഷ

iii. ുനരീത്ത ഉണ്ടഺയ഻രഽന് അസഽഖും മാലും (ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും അത്തരും അവസ്ഥ
ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്)
iv. വയക്തമഺയ
ുനര഻ടഽക.
v.

കഺരണും

കാടഺീത

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ

സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ൽ

കഺലതഺമസും

യഥഺര്
ത്ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചയാറഺത഻ര഻ക്കഽക; പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തമഺയ഻ട്ടഺണ് അ്മ഻റ്റ്
ീചയ്ക്തീതക഻ൽ

vi. ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ച഻ക഻ത്സ ുനട഻യ ുരഺഗത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക
vii. മദയും അഥവഺ മയക്കഽമരഽന്഻ന്
ീറ ഉപുയഺഗും മാലും ഉണ്ടഺയ ുരഺഗും.
viii. 24 മണ഻ക്കാറ഻ൽ തഺീഴ മഺന്ദ്തും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽക.
ീേയ഻ും
ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ
തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ
(നീതക഻ലഽും
കഺരണവശഺൽ)
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരും ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന ുരഖഺമാലും എഴഽത഻ അറ഻യ഻ക്കണും.
ീപഺതഽുവ, അത്തരും ന഻രസ഻ക്കൽ കത്ത഻ൽ ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ുപഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടും⁄ വയവസ്ഥ എടഽത്ത് പറയഽകയഽും ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺരണും വയക്തമഺക്കഽകയഽും
ീചയാറുും.
മ഻ക്ക
ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽും
ീേയ഻ും
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്
അുംഗ഼കഺരും
നല്
ക്കഽന്
ഓഫ഼സീറക്കഺളുും സ഼ന഻യറഺയ മഺുനജറഺണ് ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻ന് അനഽമത഻ നല്
കഽന്ത്.
ന഻രസ഻ചാണത് നയഺയമഺയ കഺരണത്തഺലഺുണഺ എന്ഽും ഇന്
ഷവൽീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
420

ന഻യമപരമഺയ
പര഻ഹഺരും
നല്
കഽന്ത഻നഽകാട഻യഺണ഻ത്.

ആവശയമഺീണക഻ൽ

അത഻ന്

വ഻ശദ഼കരണും

ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ന഻ുവദനും നല്
കഽന്ത് കാടഺീത , ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വീര ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് സമ഼പക്കഺും:





ഇന്
ഷവറന്
സ് ഓുംബഽ്മഺൽ അഥവഺ
ഉപുഭഺക്തി ുഫഺറും അഥവഺ
ഐആര്
ഡ഻എഐ അഥവഺ
ന഼ത഻നയഺയ ുകഺടത഻കൽ.

ഓുരഺ
ന഻രസ഻ക്കഽന്
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽും
ന഻യമപരമഺയ
സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധ
ആവശയമഺുണഺ
എന്റ഻യഽന്ത഻നഺയ഻
ഫയൽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും
അത഻നഽുശഷും
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
ആവശയമഽള വുപ്പഺൽഎടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻
സഽരക്ഷ഻തമഺയ
സ്ഥലത്ത്
സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
k) സംശയഺസ്ഡപദമഺയ
ീെയ഻മഽകൾെഇ
അുനവഷണം നടത്തഽം

കാടഽതല്

വ഻ശദമഺയ

ബ഻സ഻നസിന഻ന്
ീറ എലലഺ തഽറകള഻ലഽും ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ന്ദ്പം  നങ്ങൽ ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്ത഻ന് ഇന്
ഷവററഽമഺൽ പരമഺവധ഻ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. ൂകകഺരയും ീചയാറീപ്പട്ട
അുനകും
കിന്ദ്ത഻മ
ീേയ഻മഽകള് കണക്ക഻ീലടഽക്കഽുമ്പഺൽ,
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറൽ
ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ഒരഽ വല഻യ ീവലലുവ഻ള഻ തീന്യഺണ്.
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ കിന്ദ്ത഻മങ്ങള്
ക്ക് ച഻ല ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
i. ുൾ
മഺറഺട്ട്യൂട്ട്ം – ഇന്
ഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സ ുനട഻യ വയക്ത഻യഽും
വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽക.
ii. ുഡഺെഽീമന്
റഽകൾ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ കാടഺീത

കിത്ത഻മമഺയ഻
ചമയ്െഽക
തീന് ീേയ഻ും ുനടഽന്ത഻ന് .

iii. ീചലവഽകൾ
കാട്ട്യൂട്ട്഻
കഺണ഻െഽക
ഒന്ഽക഻ൽ
സഹഺയുത്തഺീട അീലലക഻ൽ ബ഻ലലുകൽ കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ഉണ്ടഺക്കഽക.

-

ആശഽപന്ദ്ത഻യഽീട

iv. ഔട്ട്യൂട്ട്ഇുപഷ ന്
റ്
ച഻ക഻ത്യ
ഇന്
ുപഷ ന്
റ്⁄
ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ മഺറ്റുക – ച഻ല അവസരങ്ങള഻ൽ ഉയര്
ന്
ീചലവ് വരഽന് ുരഺഗ ന഻ര്
ണയ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ ുനടഽന്ത഻ന്.
പഽത഻യ ര഼ത഻കള഻ലഽള വ കിന്ദ്ത഻മങ്ങൽ ദ഻വുസന വര്
ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ,
ഇന്
ഷവററഽും ട഻പ഻എയഽും തഽടര്
ചാണഺയഺയ഻ തീന് ആദയും മഽതുല ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽകയഽും
കിന്ദ്ത഻മങ്ങൽ തടയഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുമഺയ഻ മഽുന്ഺട്ട് വര഻കയഽും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
രണ്ട് ര഼ത഻കള഻ലഺണ് ീേയ഻മഽകൽ അുനവഷണത്ത഻നഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്:
 സ്ഥ഻രമഺയ ീേയ഻മഽകൽ
 ുന്ദ്പര഻ത ീേയ഻മഽകൽ
ട഻പ഻എ
അഥവഺ
ഇന്
ഷവറൽ
ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനും
ീേയ഻മഽകൽ
ീഭിത഼കമഺയ഻
പര഻ുശഺധ഻ക്കണീമന്്
ത഼രഽമഺന഻ുചാണക്കഺും,
ഇത്
കയഺഷ്
ീലസ്
ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽും
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽും വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഈ ര഼ത഻ അനഽസര഻ചാണ്, ീേയ഻മഽകൽ റഺന്
ഡും സഺമ്പ഻ള഻ുംഗ് ര഼ത഻ ഉപുയഺഗ഻ചാണ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽും.
ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ന഻ശ്ച഻ത തഽകയ്ക്ക്ക് മഽകള഻ലഽള വ ീേയ഻മഽകൽ
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പര഻ുശഺധ഻ക്കഺൽ
അനഽശഺസ഻ക്കഽകയഽും
ആ
പര഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
തഺീഴയഽള വ
ീേയ഻മഽകളുീട ീസറ്റ് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ എടഽക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
രണ്ടഺമീത്ത
ര഼ത഻
ീച്ു്പഺയ഻ന്
റഽകള഻ലാീട
അുനവഷണും അതഺയത്,
i.

അനഽസര഻ചാണ്,
ഓുരഺ
കടന്ഽ
ുപഺകഽകയഽും,

ീേയ഻മഽും
ന്ദ്കമത്ത഻ലീലലക഻ൽ,

സഺമ്പ഻ൽ
ഒരഽകാട്ടും
ുന്ദ്പര഻ത

ീമഡ഻ക്കല്പര഻ുശഺധനകളുും മരഽന്ഽകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഉയര്
ന് ുതഺത് ഉള വ
ീേയ഻ും

ii. ുവഗത്ത഻ൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറഺൽ ധിത഻ കഺണ഻ക്കഽന് ഉപുഭഺക്തഺവ്
iii. ത഻രഽത്ത഻ എഴഽത഻യ ബ഻ലലുകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.
ീേയ഻ും
സതയസധപ്മലല
എന്്
സുംശയും
ുതഺന്ഽകയഺീണക഻ൽ,
ീേയ഻മഺീണക഻ലഽും അത഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് അുനവഷണും നടത്തഽും.

എന്ദ്ത

ീചറ഻യ

n. ട഻പ഻എയഽീട ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് നടപട഻ത്കമം
എങ്ങീനയഺണ്
കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയും
ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്?
ആശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻
ട഻പ഻എ, ഇന്
ഷവറൽ നര്
ീപ്പടഽന് ഒരഽ കരഺറഺണ഻ത്. മറ്റ് ൂവദയ ുസവനദഺയകരഽമഺയഽും
ഇത്തരും കരഺറഽകള് സഺദ്ധയമഺണ്.
ഇവ഻ീട നമഽക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയും
ലഭയമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ുനഺക്കഺും:
പട്ട്യൂട്ട്഻ക 3.1
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ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽള വ ഒരഽ ഉപുഭഺക്തഺവ് ുരഺഗും മാലുമഺ
പര഻ക്കഽമാലുമഺ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുകണ്ടതഺയ഻
വര഻ക.
അയഺൽ⁄അവൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീഡക഻ീലത്ത഻
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ നല്
കഽക:
i. ട഻പ഻എയഽീട ുപര്
ii. അയഺളുീട ീമമ്പര്
ഷ഻പ്പ് നമ്പൽ
iii. ഇന്
ഷവററഽീട ുപര്, തഽടങ്ങ഻യവ.
ആശഽപന്ദ്ത഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങള്ുചര്
ക്കഽും:
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i. ന഻ര്
ണയ഻ചാണ ുരഺദും
ii. ച഻ക഻ത്സ
iii. ുഡഺക്ടറഽീട ുപര്
iv. എന്ദ്ത ദ഻വസും ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുകണ്ട഻ വരഽും
v. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ീചയ്ക്ത ീചലവ്
ഇത് കയഺഷ്
ീലസ് ഓതൂറുസഷൽ ുഫഺും എന് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതിക ുഫഺമ഻ൽ
നല്
കഽും.
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ട഻പ഻എ കയഺഷ്
ീലസ് ഓതൂറുസഷൽ ുഫഺമ഻ീല വ഻വരങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.
അവര് ുപഺള഻സ഻
വയവസ്ഥകള഻ീല
വ഻വരങ്ങൽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺരഽീട ന഻രക്ക് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും അത഻നഽുശഷും കയഺഷ്
ീലസ്
ഓതൂറുസഷൽ
നല്
കുണഺ
എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുും,
അങ്ങീനയഺീണക഻ൽ, എന്ദ്ത തഽക അനഽവദ഻ക്കണീമന്ഽും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
ത഼രഽമഺനും
എടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ട഻പ഻എ
കാടഽതല്
വ഻വരങ്ങൽ
ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും. ഒര഻ക്കൽ ത഼രഽമഺനത്ത഻ീലത്ത഻യഺൽ, അത് കഺലതഺമസും
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കാടഺീത ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺീര അറ഻യ഻ക്കഽും.
രണ്ട്
ുഫഺമഽകളുും
ഐആര്
ഡ഻എഐ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂസുസഷൽ
മഺര്
ഗുരഖകൽ
ന്ദ്പകഺരും
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്
(അവസഺനും
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
അന്ചൽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക).
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ട഻പ഻ഐ ുരഺഗ഻യഽീട അീക്കിണ്ട഻ല് ീന്ദ്കഡ഻റ്റഺയ഻ അനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് ച഻ക഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽും.
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ച഻ക഻ത്സ
ഇതീര
ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ
പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയഽും
ുകഺ-ുപ
ആവശയീമക഻ൽ
അത഻നഽും
ുപയ്ക്ീമന്
റ്
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത഻ന് അുംഗത്ത഻ീന വ഻ള഻ുചാണക്കഺും.
ുരഺഗ഻
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽും
ഡ഻ചഺര്
ജഺുകണ്ട
സമയത്ത്,
ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ന്ദ്പകഺരും യഥഺര്
ത്ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺയ഻
ട഻പ഻എ അനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ തഽക ആശഽപന്ദ്ത഻ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.
ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഽറവഺീണക഻ൽ, ആശഽപന്ദ്ത഻ കയഺഷ്
ീലസ് ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ അധ഻ക
ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അനഽവദ഻ക്കഺൽ അഭയര്
ത്ഥ഻ക്കഽും.
ട഻പ഻എ അത് പര഻ുശഺധ഻ചാണ് അധ഻ക തഽകയ്ക്ക്കഽള വ അനഽമത഻ നല്
കഽും.
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ുരഺഗ഻ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്ത ചഺര്
ജഽകൽ അടചാണ് ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഡ഻ചഺര്
ജഺകഽും. അയഺുളഺട് ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ പാര്
ത്തഺയക്കഽന്഻നഺയ഻
ീേയ഻ും ുഫഺമഽും ബ഻ലലുും ഒപ്പ഻ടഺൽ ആവശയീപ്പടഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻ എലലഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും നക഼കര഻ചാണ് അത് ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക്
സമര്
പ്പ഻ക്കഽും, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളഺണ് ബ഻ലല്
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക് ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്:
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i. ീേയ഻ും ുഫഺും
ii. ഡ഻ചഺര്
ഡ്ഡ് സമ്മറ഻⁄ അ്മ഻ഷൽ ുനഺട്ടുകൽ
iii. ുരഺഗ഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ട഻പ഻എ ഇഷയഽ
പത഻പ്പ഻ചാണ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ്.
iv. അന്ത്഻മ നക഼കിത ബ഻ലല്
v. വ഻ശദമഺയ ബ഻ലല്
vi. പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
vii. ന്ദ്പ഻ന്ദ്ക഻പ്ഷനഽും ഫഺര്
മസ഻ ബ഻ലലുകളുും
viii. ട഻പ഻എ അയചാണ അനഽമത഻ കത്ത്

ീചയ്ക്ത

ുഫഺുട്ടഺ

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ വ഻ശദമഺയ഻ പര഻ുശഺധ഻ചാണത഻നഽുശഷും ട഻പ഻എ
ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ നടത്ത഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഺൽ
ശഽപഺര്
ശ ീചയാറുും:
ഘട്ട്യൂട്ട്ം 8

i. അനഽമത഻
നല്
ക഻യതഽും
ച഻ക഻ത്സ
ലഭ഻ചാണതഽും
ഒരഽ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
തീന്യഺുണഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.
ii. അനഽമത഻ ലഭ഻ചാണ അസഽഖത്ത഻നഺുണഺ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് ച഻ക഻ത്സ നല്
ക഻യത്
iii. ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ുരഺഗങ്ങളുീട ച഻ക഻ത്സ ബ഻ലല഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ഻ട്ടുണ്ുടഺ
iv. ആശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയും ീചയ്ക്ത എലലഺ പര഻ധ഻കളുും
പഺല഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ുടഺ
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v. ആശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻രക്കഺുണഺ ഈടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വത്.
കയഺഷ്
ീലസിന്
ീസികരയത്ത഻ന്
ീറ മാലയത്ത഻ൽ സുംശയും ഒന്ഽുംതീന്യ഻ലല. ഈ ീസികരയും
എങ്ങീന
മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ൽ
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽീമന്്
ഉപുഭഺക്തഺവ്
അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്കണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ്. ന്ദ്ശദ്ധ഻ുക്കണ്ട കഺരയങ്ങളഺണ്:
i. തന്
ീറ ൂകവശും ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുണ്ീടന്് ഉപുഭഺക്തഺവ് ഉറപ്പഺക്കഽക.
ഇത഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽന്ത് അയഺളുീട:
 ട഻പഎ കഺര്
ഡ്,
 ുപഺള഻സ഻ ുകഺപ്പ഻,
 പര഻രക്ഷയഽീട ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും തഽടങ്ങ഻യവ.
ഇത് ലഭയമീലലക഻ൽ അയഺൽ ട഻പ഻എയഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ആവശയീപ്പടഽക.
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മണ഻ക്കാൽ

ീഹല്
പ്പ്
ൂലന഻ലാീട)

ii. ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ
കണ്
സള്
ട്ട഻ുംഗ്
ുഡഺക്ടൽ
ന഻ര്
ുദശ഻ചാണത്
ട഻പ഻എയഽീട
ശിുംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട ആശഽപന്ദ്ത഻യഺുണഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക. അീലലക഻ൽ അയഺൽ
ട഻പ഻എയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് അത്തരും ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസിന് ീസികരയും
ലഭയമഺയ ആശഽപന്ദ്ത഻ നതഺീണന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.
iii. മഽന്
കാര്
-അനഽമത഻
ുതടഽന്
ുഫഺമ഻ൽ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ശര഻യഺയ഻ട്ടഺുണഺ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യീതന്് ഉറപ്പഺക്കഽക. 2013-ീല ഐആര്
ഡ഻എഐ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂസുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ്പകഺരും സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വതഺണ് ഈ ുഫഺും.ുകസ് പഷ്ടമീലലക഻ൽ, ട഻പ഻എ കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയും ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽും ുചഺദയങ്ങൽ ഉയര്
ത്തഽകയഽും ീചയാറുും.
iv. മഽറ഻
വഺടക
പര഻ധ഻യഽമഺയ഻
ഉറപ്പഺക്കഽക.

അഥവഺ
ത഻മ഻രും
ുപഺലഽള വ
ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ
കയഺപ്പ഻ന്
ീറ
ബധപ്ീപ്പട്ട
ആശഽപന്ദ്ത഻
ചഺര്
ജഽകൽ
അനഽുയഺജയമഺീണന്്

ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വത഻ലഽും
കാടഽതൽ
അയഺള്
ക്ക്⁄
ീചലവഺക്കണീമന്ഽണ്ീടക഻ൽ, എന്ദ്തമഺന്ദ്തും ീചലവ് അയഺള്
ക്ക്⁄ അവള്
ക്ക്
സഺധ഻ക്കഽീമന്് മഽന്
കാട്ട഻ അറ഻യ഻ക്കഽക.

അവള്
ക്ക്
വഹ഻ക്കഺൽ

v. ഡ഻ചഺര്
ജഺകഽന് വ഻വരും ഉപുഭഺക്തഺവ് മഽന്
കാട്ട഻ ട഻പ഻എ അറ഻യ഻ക്കഽകഽും
അധ഻ക തഽകയ്ക്ക്ക് അനഽമത഻ നല്
കഽന്ത഻ന്
ഡ഻ചഺര്
ഡ്ഡ഻ന് മഽമ്പ് തീന്
ട഻പ഻എുയഺട്
അഭയര്
ത്ഥ഻ക്കഽക.
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ുരഺഗ഻
ആവശയമ഻ലലഺീത
കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ഻ത്.
ഉപുഭഺക്തഺവ്
ഒരഽ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
കയഺഷ്
ീലസ്
ച഻ക഻ത്സ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അഭയര്
ത്ഥ഻ക്കഽകയഽും
അനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുകയഽും
പുക്ഷ
ുരഺഗ഻
മീറ്റവ഻ീടീയക഻ലഽും അ്മ഻റ്റഺകഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയതയഽണ്ട് അത്തരും
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ, ഉപുഭഺക്തഺവ് ആ വ഻വരും അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും കയഺഷ്
ീലസ഻ന് അനഽമത഻
ലഭ഻ചാണത് ഉപുയഺഗ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലന് വ഻വരണും ട഻പ഻എ അറ഻യ഻ക്കഺൽ ആശഽപന്ദ്ത഻ുയഺട്
ആവശയീപ്പടഽകയഽും ീചയാറഺും.
ഇങ്ങീന ീചയ്ക്ത഻ീലലക഻ൽ, അനഽവദ഻ചാണ തഽക ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും
ുലഺക്ക് ീചയാറീപ്പടഽകയഽും പ഻ന്഼ടഽള വ അഭയര്
ത്ഥ ന്ദ്പകഺരും മഽന്
വ഻ധ഻ുയഺീട ആയ഻ര഻ക്കഽും
അനഽമത഻ നല്
കഽക.
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C. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകളുീട ുഡഺെഽീമന്
ുറഷന്

ുനരീത്ത
വ഻വര഻ചാണ഻രഽന്
ുപഺീല
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഺയ഻ അുനകും ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷനഽകളുണ്ട്. ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും
രണ്ട് മഽഖയ ുചഺദയങ്ങള്
ക്കഽള വ ഉത്തരങ്ങൽക്ക് ന്ദ്പുയഺജനകരമഺകഽീമന്ഺണ് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത്
– അതഺയത്, സവ഼കര഻ക്കുണഺ (നല്
കുണഺ?), എന്ദ്ത പര഻ധ഻വീര (എന്ദ്തമഺന്ദ്തും?).
ഉപുഭഺക്തഺക്കൽ സമര്
പ്പ഻ുക്കണ്ട ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീടയഽും ഉള വടക്കവഽും അത഻ന്
ീറ
ആവശയീമന്ത്ഺീണന്് ഇവ഻ീട വ഻ശദമഺക്കഽന്ത്:
1. ഡ഻സ്ഡചഺര്
ജ്ജഇ സമിററ഻
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമത്ത഻ന് ആവശയമഺയ നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ഡ഻ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻.
ഇത഻ല് ുരഺഗ഻യഽീട അവസ്ഥീയക്കഽറ഻ചാണുും
ച഻ക഻ത്സീയക്കഽറ഻ചാണുമഽള വ വ഻ശദമഺയ വ഻വരങ്ങളുണ്ടയ഻ര഻ക്കഽും.
ഐആര്
ഡ഻എഐ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശങ്ങളനഽസര഻ചാണ്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും:
1
2
3
4
5

ഡ഻ചഺര്
ജ്

സമ്മറ഻യ഻ൽ

ുരഺഗ഻യഽീട ുപര്
ീടല഻ുഫഺൽ നമ്പൽ⁄ ീമഺൂബൽ നമ്പൽ
ഐപ഻ഡ഻ നമ്പൽ
അ്മ഻ഷന്നമ്പൽ
ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ
കണ്
സള്
ട്ടന്
റ഻ന്
ീറ(മഺരഽീട)
ുപരഽും,
ുഫഺണ് നമ്പരഽും
ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്റഽും⁄ീപഷയഺല഻റ്റ഻യഽും.
6 അ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻യഽും സമയവഽും
7 ഡ഻ചഺര്
ജഺയ ത഼യത഻യഽും സമയവഽും
8 എുംഎല്
സ഻ നമ്പൽ⁄ എഫ്ഐആൽ നമ്പൽ
9 അ്മ഻റ്റഺക്ക഻യ സമയത്ത് നടത്ത഻യ ുരഺഗന഻ര്
ണയ പര഻ുശഺധന
10 ഡ഻ചഺര്
ജ് ീചയാറുന് സമയത്ത് നടത്ത഻യ അന്ത്഻മ പര഻ുശഺധന
11 ഐസ഻ഡ഻-10 ുകഺഡ്(കള്
) അഥവഺ മുറ്റീതക഻ലഽും ുകഺഡഽകൽ, അന്ത്഻മ
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ അുതഺറ഻റ്റ഻ ശഽപഺര്
ശ ീചയാറുന്ത്.
12 കഺലഺവധ഻യഽും
അ്മ഻റ്റഺയത഻ന്
ീറ
കഺരണവഽും
കഺണ഻ചാണ്
ന്ദ്പം  നീമന്ത്ഺയ഻രഽന്ഽീവന്് വയക്തമഺക്കഽക
13 അസഽഖത്ത഻ന്
ീറ ന഻ലവ഻ലഽള വ സ്ഥ഻ത഻
14 അ്മ഻റ്റഺയ സമയീത്ത ശഺര഼ര഻ക പര഻ുശഺധനയ഻ീല മഽഖയ കണ്ീടത്തലഽകൽ
15 മദയും, പഽകയ഻ല, മയക്കഽമരഽന്് ഇവ ഉപുയഺഗ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ അത഻ന്
ീറ
ചര഻ന്ദ്തും
16 മഽമ്പ് നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗുമഺ ശസന്ദ്തന്ദ്ക഻യുയഺ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ
അത഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
17 ുരഺഗന഻ര്
ണയും
അഥവഺ
ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട്
ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വ
കഽടഽുംബചര഻ന്ദ്തും.
18 ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷമഽള വ
പര഻ുശഺധനയ഻ൽ
മഽഖയമഺയ
കണ്ീടത്തലഽകളുീട സുംന്ദ്ഗഹും
19 ഗഽരഽതരഺവസ്ഥയഽള്
പ്പീടയഽള വ ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
20 ഡ഻ചഺര്
ജ് ീചയ്ക്തുപ്പഺൽ നല്
ക഻യ ന഻ര്
ുദശും
21 ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ കണ്
സള്
ട്ടന്
റ഻ന്
ീറ⁄ അുംഗ഼കിത ട഼ും ുഡഺക്ടറഽീട ുപരഽും ഒപ്പുും
22 ുരഺഗ഻യഽീട⁄ കാീടയഽള വയഺള഻ന്
ീറ ുപരഽും ഒപ്പുും.
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മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്ക഻യ ഒരഽ ഡ഻ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻ ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
നടത്തഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ുരഺഗീത്തപ്പറ഻യഽും⁄ പര഻ക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും ച഻ക഻ത്സ മഽറീയപ്പറ്റ഻യഽും
വയക്തമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺനഽും അങ്ങീന ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ുവഗത്ത഻ലഺക്കഺനഽും സഹഺയ഻ക്കഽും. ന഻ര്
ഭഺഗയവശഺൽ ുരഺഗ഻ മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, മ഻ക്ക
ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺരഽും ീഡത്ത് സമ്മറ഻ എന് രാപത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ഡ഻ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻
നല്
കഽക.
ഡ഻ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻ എുപ്പഺഴഽും ഒറ഻ജ഻നലഺണ് സമര്
പ്പ഻ുക്കണ്ടത്.
2. പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ുകൾ
പര഻ുശഺധന
റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകൽ
ുരഺഗും
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
സഹഺയകരമഺണ്, ഇത഻ലാീട ുരഺഗ഻യഽീട ശര഻യഺയ അവസ്ഥ മനസിന഻ലഺക്കഺനഽും ച഻ക഻ത്സ
ുവഗത്ത഻ലഺക്കഺനഽും ആശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻ലാീട ഉണ്ടഺയ പഽുരഺഗത഻ മനസിന഻ലഺക്കഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.
പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ ീപഺതഽുവ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഺണ്:
a) രക്ത പര഻ുശഺധ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
b) എ്സ്-ുറ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
c) കഺന഻ുംഗ് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
d) ബുയഺപ്സ഻ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
എലലഺ പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകള഻ലഽും ുരഺഗ഻യഽീട ുപര്, വയസിന്, ല഻ുംഗും, പര഻ുശഺധന
ത഼യത഻,
തഽടങ്ങ഻യവ
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും,
ഇത്
ഒറ഻ജ഻നലഺണ്
സമര്
പ്പ഻ുക്കണ്ടത്.
ഇന്
ഷവറൽ എ്സ്-ുറയഽും മറ്റ് ഫ഻ല഻മഽകളുും ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ന്ദ്പുതയക അഭയര്
ത്ഥന
ന്ദ്പകഺരും ത഻ര഻ീക നല്
കഽും.
3. ്ക഼കര഻ച്ചതഽം വ഻ശദവഽമഺയ ബ഻ലലുകൾ:
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും എന്ത്ഺണ് നല്
ുകണ്ടത് എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ഈ
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.
മഽന്
പ്
ബ഻ലല഻ന്
ന്ദ്പുതയക
മഺതിക
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്഻ലല,
പുക്ഷ
ഐആര്
ഡ഻എഐ
സ്റ്റഺന്
ുഡൂഡുസഷൽ
മഺര്
ഗുരഖകൽ
നക഼കര഻ചാണതഽും വ഻ശദവഽമഺയ ബ഻ലലുകളുീട മഺതിക നല്
ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. വ഻ദയഺര്
ത്ഥ഻കൽ
ദയവഺയ഻ ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട ീവബ്ൂസറ്റ് സരര്
ശ഻ചാണ് ലഭയമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
മനസിന഻ലഺക്കഽക.
നക഼കര഻ചാണ ബ഻ലല് ീമഺത്തമഺയ ഒരഽ ച഻ന്ദ്തും നല്
കഽും എന്ഺൽ വ഻ശദമഺയ
ഓുരഺന്഻ന്
ീറയഽും റഫറന്
സ് ുകഺഡഽകൽ സഹ഻തമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽും.

ബ഻ലല്

നല്
ുകണ്ട
ീചലവഽകളുീട
സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന
നടത്തഽന്ത്
വ഻ശദമഺയ
ബ഻ലല്
ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ്,
ഇവ഻ീട
സവ഼കര഻ുക്കണ്ടഺത്ത
ീചലവഽകൽ
ന഼ക്കും
ീചയാറുകയഽുംീചലവഽകള഻ല്ന഻ന്ഽും അത് ക഻ഴ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
4. ുപയ്ീമന്
റ഻നഽള്ള രസ഼
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്
കഽന്ത഻നഽള വ കരഺറഺയത഻നഺൽ,
റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ് ീചയാറുന് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മ഻നഽും പണും അടചാണ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതികയ഻ലഽള വ
രസ഼ത് ആവശയമഺണ്.
ആീക ബ഻ലല഻ീല തഽക കണക്കഺക്ക഻യഺണ് തഽക നല്
കഽന്ത്, മ഻ക്ക ആശഽപന്ദ്ത഻കളു
നല്
ുകണ്ട തഽകയ഻ൽ കണ്
ീസഷൽ അഥവഺ ഡ഻ീക്കിണ്ട് നല്
കഺറഽണ്ട്.അത്തരും ഒരഽ
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സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ുരഺഗ഻ക്കഽുവണ്ട഻
യഥഺര്
ത്ഥത്ത഻ൽ
മഺന്ദ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്
ഷവറൽ വ഻ള഻ക്കഽക.

അടചാണ

തഽകയ്ക്ക്ക്

ുവണ്ട഻

രസ഼ത഻ന് നമ്പര഻ട്ടുും അഥവഺ സ്റ്റഺമ്പ് ീചയ്ക്തഽും ഒറ഻ജ഻നൽ തീന് സമര്
പ്പ഻ക്കണും.
5. ീെയ഻ം ുൈഺം
ീേയ഻ും ുഫഺും എന്ഺൽ ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ ഔുദയഺഗ഻ക-ന഻യമപരമഺയ
അഭയര്
ത്ഥനയഺണ്, ഇത് ഉപുഭഺക്തഺവ് ഒപ്പ഻ട്ട് ഒറ഻ജനൽ തീന് സമര്
പ്പ഻ക്കണും. ഇുപ്പഺൽ
ഐആര്
ഡ഻എ ീേയ഻ും ുഫഺും സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്, ഇത഻ൽ മഽഖയമഺയഽളളത്:
a) ന്ദ്പഥമ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ആവശയീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് ുപഺള഻സ഻യഽീട നമ്പരഽും.

വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും

ീേയ഻ും

b) ഇന്
ഷവറന്
സ് ചര഻ന്ദ്തത്ത഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
c) ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.
d) ആശഽപന്ദ്ത഻, റാും വ഻ഭഺഗും, അ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻യഽും സമയവഽും, ഡ഻ചഺര്
ജഺയ
ത഼യത഻യഽും
സമയവഽും,
അപകടും
സുംഭവ഻ചാണതഺീണക഻ൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അറ഻യ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ,
ച഻ക഻ത്സ
മഽറ
തഽടങ്ങ഻യ
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
e)

ീചലവഽകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽന്
പഽും ുശഷവഽമഽള വ
കഺലഘട്ടും, ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ലുംപ്സും അഥവഺ കയഺഷ്
ീലസിന് ആനഽകാലയത്ത഻ന്
ീറ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ ീേയ഻ും വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.

f) ബ഻ലലുകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.
g)

സഺ്ഷൽ ീചയാറുന് ീേയ഻ും തഽക
ഇടഽന്ത഻നഺയ഻
വയക്ത഻യഽീട ബഺക് അീക്കിണ്ട് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.

ന്ദ്പഥമ

ഇന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത

h) ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട സതയവഺ്മാലും.
ുരഺഗും, ച഻ക഻ത്സ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പഽറുമ ീേയ഻ും ുഫഺമ഻ീല ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട സതയവഺ്മാലും ഈ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ീന വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ന഻യമപരമഺയ
ുരഖയഺക്ക഻ മഺറ്റുന്ത്.
ആ സതയവഺ്മാലമഺണ് ീേയ഻മ഻ൽ “്റ്റവഽം മ഻കച്ച വ഻ശവഺസ സ഻ത്റഺത്ലം”
നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത്, ഇത് ലുംഘ഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങളുമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട വയവസ്ഥ ബഺധകമഺകഽും.
6. ത഻ര഻ച്ചറ഻യല് ുരഖ
നമ്മഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ീല വ഻വ഻ധ ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങള്
ക്ക് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖയഽീട ആവശയകത
വര്
ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖയ്ക്ക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ലഽും
വളീരുയീറ ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട് – ഇത് പര഻രക്ഷ എടഽത്ത വയക്ത഻യഽും ച഻ക഻ത്സ ുതട഻യ
വയക്ത഻യഽും ഒന്് തീന്യഺുണഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന് അതയഺവശയമഺണ്.
ീപഺതഽുവ ആവശയീപ്പടഽന് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖയഺണ്:
a) ുവഺട്ടൽ ഐഡ഻ കഺര്
ഡ്,
b) ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്
സ്,
c) പഺന്കഺര്
ഡ്,
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d) ആധഺര്കഺര്
ഡ്, തഽടങ്ങ഻യവ.
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് ന഻ര്
ബധപ്മഺക്ക഻യുതഺീട, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖ പര഻ുശഺധ഻ചാണ് ആ
വ഻വരും ട഻പ഻എ അഥവഺ ഇന്
ഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക എന്ത് ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺരഽീട
ുജഺല഻യഽീട
ഭഺഗമഺക്കഽകയഽും
,അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന്
മഽമ്പ്
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ
കഺര്
ഡ്
ആവശയീപ്പടഽന്ുതഺീട കയഺഷ്
ീലസ് ീേയ഻മഽകള഻ീല ആള്
മഺറഺട്ട ുകസഽകള഻ൽ ഗണയമഺയ
കഽറവ് സുംഭവ഻ചാണു.
റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് ീേയ഻മഽകള഻ൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖകള്
ക്ക് വല഻യ പീകഺന്ഽമ഻ലല.
7. ന഻ര്
ത്ര഻ഷ്ട
ീെയ഻മഽകളുമഺയ഻
ുവശ മഺയ഻ വര഻ക

ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്

മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ കാടഺീത ച഻ല തരത്ത഻ലഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ആവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഽും. ഇവയഺണ്:

ുഡഺെഽീമന്
റഽകൾ
ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്

അധ഻ക

a) അപകട ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് എഫ്ഐആൽ അഥവഺ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ുപഺല഼സ഻ന്
നല്
കഽന് ീമഡ഻ുക്കഺ-ല഼ഗൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ആവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺും.
ഇത഻ൽ
അപകടത്ത഻ന്
ീറ
കഺരണവഽും
ന്ദ്ടഺഫ഻ക്
അപകടങ്ങളഺീണക഻ൽ
ആ
വയക്ത഻
മദയപ഻ചാണ഻രഽുന്ഺ എന് വ഻വരവഽും വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ടഺവഽും.
b) സക഼ര്
ണ അഥവഺ ഉയര്
ന് മാലയമഽള വ ീേയ഻മഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ുകസ് ഇന്
ുഡഺൽ
ുപപ്പറഽകൽ ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും. ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയ഻രഽന് കഺലഘട്ടത്ത഻ീല
ൂദനുംദ഻ന അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ ച഻ക഻ത്സയഽീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ുകസ് ഇന്
ുഡഺൽ
അഥവഺ ുകസ് ഷ഼റ്റ്.
c) ആവശയീമക഻ൽ ഡയല഻സ഻സ്⁄ ക഼ുമഺീതറഺപ്പ഻⁄

ഫ഻സ഻ുയഺീതറഺപ്പ഻ ചഺര്
ട്ടുകൽ

d) ുഹഺപ഻റ്റൽ രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, ആശഽപന്ദ്ത഻ ആവശയത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
വചനും
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന്.
ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക് ീേയ഻ും ട഼ും ച഻ല ഇന്
ുറണൽ ുഡഺക്കഽീമന്
റ് മഺതികകളുും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺറഽണ്ട്. ഇവീയലലഺമഺണ്:
i. ുഡഺക്കഽീമന്
റ് ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽള വ ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റുകൽ,
ii. സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന⁄ ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് ഷ഼റ്റ്,
iii. ഗഽണന഻ലവഺര പര഻ുശഺധന⁄ ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ മഺതിക.
ഈ മഺതികകൽ ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക഻ീടയ഻ൽ നക഼കര഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ,
ഉള വടക്കുത്തഺടഽകാട഻
നമഽക്ക്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട
ആവശയും
ുനഺക്കഺും:

ീപഺതഽുവയഽള വ
എീന്ത്ഺീക്കയഺീണന്്

പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.2

1.

ുഡഺെഽീമന്
റ്
ീവര഻ൈ഻ുെഷന്
ഷ഼റ്റഇ

ഇതഺണ് എലലഺത്ത഻ലഽും
വചാണ് നറ്റവഽും
ലള഻തും,
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട
ല഻സ്റ്റ഻ൽ
ീച്്മഺര്
ക്ക്
അടയഺളീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ ുഡഺക്കഽീമന്
റ് കഺണ഻ക്കഽന്ത്
നീതഺീക്ക
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളഺണ്
ഉപുഭഺക്തഺവ്
സമര്
പ്പ഻ചാണീതന്ഺണ്.
ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഇത഻ന്
ീറ
ഒരഽ പകര്
പ്പ് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് നല്
കഺറഽണ്ട്.
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മഽഴഽവന്
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളയഽും
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ ഒരഽ ഷ഼റ്റഺണ഻ത്.

2.

സാക്ഷഇമപര഻ുശഺധന⁄
നടപട഻ത്കമഷ഼റ്റഇ

പറ്റ഻

a) ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ുപരഽും ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ നമ്പരഽും
b) ീേയ഻ും നമ്പരഽും, ീേയ഻ും ുപപ്പറഽകൽ ലഭ഻ചാണ
ത഼യത഻യഽും
c) ീസക്ഷൽ 64വ഻ബ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ീമഺത്തത്ത഻ലഽള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
d) ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽും അത഻ന്
ീറ ഉപുഭഺഗവഽും
e) ുഹഺപ഻റ്റല഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺയ
ത഼യത഻യഽും
ഡ഻ചഺര്
ചാണഺയ ത഼യത഻യഽും
f) ുരഺഗന഻ര്
ണയവഽും ച഻ക഻ത്സയഽും
g) ീേയ഻ും സവ഼കര഻ക്കലഽും⁄കഺരയകഺരണങ്ങൽ സഹ഻തും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ പരഺമര്
ശങ്ങളുും
ീേയ഻ും ൂകകഺരയും ീചയാറുന് വയക്ത഻ കാടഺീത ീേയ഻ും
പഅന്ത്഻മ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
അഥവഺ
ഗഽണന഻ലവഺര ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ മഺതികയഺണ഻ത്.

3.

ഗഽണന഻ലവഺര
പര഻ുശഺധന⁄
ന഻യത്ത്ലണ ഷ഼റ്റഇ

ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റുും
ീേയ഻ും
സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന
ുചഺദയഺവല഻യഽും
കാടഺീത
ഗഽണന഻ലവഺര⁄ഓഡ഻റ്റ്
മഺതികയ഻ലഽും
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ ഉള്
ീപ്പടഽത്തണും:
a) ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ്,
b) ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കൽ അഥവഺ
c) അധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്റ
് ആവശയീപ്പടൽ.

ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഺണ് ഒരഽ
എലലഺ ച഻ക഻ത്സയഽീടയഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ത്?
I.
II.
III.
IV.

ഇന്
-ുപഷയന്
റ഻ന് നല്
കഽന്

അുനവഷണ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് ഷ഼റ്റ്
ുകസ് ുപപ്പൽ
ുഹഺപ഻റ്റൽ രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്

D. ീെയ഻മഽകളുീട റ഻സര്
വ്വ഻ംഗ്
1. റ഻സര്
വ്വ഻ംഗ്
ഇത്
ീേയ഻മഽകളുീട
സ്ഥ഻ത഻
അനഽസര഻ചാണ്
ഇന്
ഷവററഽീട
ബഽക്കഽകള഻ൽ
എലലഺ
ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽമഺയ഻
ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ
വയവസ്ഥകളുീട
എണത്ത഻ീനയഺണ്
പരഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത്. ഇത് വളീര ലള഻തമഺീണന്് ുതഺന്ഽും, റ഻സര്
േ഻ുംഗ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക്
വളീരുയീറ ന്ദ്ശദ്ധ ീചലഽുത്തണ്ടത് ആവശയമഺണ് റ഻സര്
േ഻ുംഗ഻ങ്ങൽ നീതക഻ലഽും
സമയതത്
എീന്ത്ക഻ലഽും
തഺളപ്പ഻ഴ
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
അത്
ഇന്
ഷവററഽീട
ലഺഭത്ത഻ീനയഽും ുസഺള്
വന്
സ഻ മഺര്
ജ഻ീനയഽും ബഺധ഻ക്കഽും.
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ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 3
ീേയ഻മഽകളുീട സ്ഥ഻ത഻ അനഽസര഻ചാണ് ഇന്
ഷവററഽീട ബഽക്കഽകള഻ൽ എലലഺ ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽമഺയ഻
ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥകളുീട എണത്ത഻ീനയഺണ് പരഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത് ----------I.
II.
III.
IV.

പാള഻ുംഗ്
ീന്ദ്പഺവ഻ഷന഻ുംഗ്
റ഻സര്
േ഻ുംഗ്
ഇന്
ീസറ്റ഻ുംഗ്

E. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ഇ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്ററഽമഺരഽീട (ട഻പ഻എ) പങ്കഇ
1. ഇത്ല യ഻ല് ട഻പ഻എകളുീട ത്പുവശനം
2000-ലഺണ് ഇന്ത്യയ഻ീല ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക് സവകഺരയ കമ്പന഻കൽകടന്് വന്ത്.
അുതസമയത്ത് തീന്, ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത്പന്ങ്ങളുീട ആവശയും വര്
ദ്ധ഻ചാണ്
വര഻കയഽും അത് പഽത഻യ ഉത്പന്ങ്ങൽ പഽറത്ത഻റക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്ത്.
അങ്ങീന
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ വ഻ല്
പനയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ
ുസവനങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ഒരഽ
ശിുംഖല ുവണീമന് ആവശയവഽും വര്
ദ്ധ഻ചാണു വന്ഽ. ഇങ്ങീനയഺണ് ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽക്ക് ഈ ുമഖലയ഻ുലക്ക് കടന്ഽന്ത് അവസരും വന്ത്.
ഇത് മനസിന഻ലഺക്ക഻യ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ് അുതഺറ഻റ്റ഻,
2001 ീസപ്തുംബറ഻ൽ പഽറത്ത഻റക്ക഻യ 2001-ീല ഐആര്
ഡ഻എഐ (ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്)
ീറഗഽുലഷന്
സ്
ന്ദ്പകഺരും
ഐആര്
ഡ഻എയഽീട ൂലസന്
ുസഺീട വ഻പണ഻യ഻ുലക്ക് കടക്കഺൽ ട഻പ഻എകീള അനഽവദ഻ചാണത്.
ന഻ര്
വചനം
ീറഗഽുലഷന്
സ് ന്ദ്പകഺരും:
“ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റൽ അഥവഺ ട഻പ഻എ എന്ഺൽ ഐഅര്
ഡ഻എ (ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുസ്റ്റുറ്റഴ്സ് – ആുരഺഗയ ുസവനും) അധ഻കിതരഽീട 2001-ീല ചട്ടന്ദ്പകഺരും
ൂലസന്
സ് ുനട഻യ നീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ആുരഺഗയുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കണ്പന഻യ഻ൽ ഫ഼സ് വഺങ്ങ഻ുയഺ ശണ്പളും വഺങ്ങ഻ുയഺ ുസവനും ീചയാറഺും”.
“ട഻പ഻എയ഻ലാീടയഽള വ ആുരഺഗയ ുസവനങ്ങൽ” എന്ഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന്
ീചയാറുന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ട഻പ഻എ നല്
കഽന് ുസവനമഺണ്, പുക്ഷ ഇത഻ൽ ഒരഽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ബ഻സ഻നസിന് ഉള്
ീപ്പടഽന്഻ലല അഥവഺ
ുനര഻ട്ട് അലലഺീതുയഺ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സിന഻നസിന഻ൽ ഇടീപ്പടഽന്഻ലല അഥവഺ
ീേയ഻ും സവ഼കര഻ക്കുണഺ
ുവണ്ടുയഺ എന് ത഼രഽമഺനത്ത഻ലഽും ഉള്
ീപ്പടഽന്഻ലല.
അങ്ങീന ട഻പ഻എയഽീട ുജഺല഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ വ഻ല്
പനയ്ക്ക്കഽും ഇഷയാവ഻നഽും
ുശഷമഺണ് ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത്. ട഻പ഻എകളുീട ുസവനും ഇന്
ഷവറൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഺത്ത
സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ഇന്
-ീഹിസ് ട഼മഺണ് ുസവനും നല്
കഽന്ത്.
2. ുുരഺഗ
ുസവനം

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ

a) ര഻ക്കൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ആരുംഭ഻ക്കഽും.

സവ഼കര഻ചാണഺൽ

വ഻ല്
പനയ്െഇ

(ന്ദ്പ഼മ഻യും
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അടചാണത഻നഽും

ുശഷമഽള്ള

ുശഷും),

പര഻രക്ഷ

b) ുപഺള഻സ഻
ുസവനത്ത഻നഺയ഻
ട഻പ഻എ
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽണ്ീടക഻ൽ,
ഇന്
ഷവറൽ
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുും ുപഺള഻സ഻ീയക്കഽറ഻ചാണുമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക്
ൂകമഺറഽും.
c) ട഻പ഻എ അുംഗങ്ങീള ുചര്
ക്കഽും (ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
എന്ഺൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷയഽള വവരഺണ് അുംഗങ്ങൽ) അത഻നഽുശഷും
ീമുംമ്പര്
ഷ഻പ്പ് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് എഴത഻ുയഺ ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക്കഺുയഺ നല്
കഽും.
d) ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസ സമയത്ത് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് അുംഗങ്ങള്
ക്ക് പ഻ന്ത്ഽണ
ആവശയമഺയ഻ വരഽുമ്പഺൽ ട഻പ഻എയഽീട അുംഗതവും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയവഽും ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും നടത്തഺും
e) ട഻പ഻എ ീേയ഻ും അഥവഺ കയഺഷ്
ീലസ് അഭയര്
ത്ഥ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുകയഽും
ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽകയഽും
ീചയാറുും
ട഻പ഻എയഽീട പക഻ന്
ീറ ന്ദ്പഥമ മഽഹാര്
ത്തും ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത്
ുസവനും നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻
ട഻പ഻എയഽീട ുപര഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ന഼ക്ക഻ ീവയ്ക്ക്കഽന് സമയത്തഺണ്. ുസവനവഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട ആവശയങ്ങൽ ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ലഽടന഼ളവഽും
ീേയ഻ും റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻ അനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ കഺലഺവധ഻ വീരയഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ആയ഻രക്കണക്ക഻ന് ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക് ുസവനും നല്
കഽുമ്പഺഴഽും, ഈ ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ തഽടരഽും,
ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും അുത ുപഺള഻സ഻ തീന് പഽതഽക്കഽുമ്പഺഴഽും അുത ട഻പ഻എ തീന് ുസവനും
നല്
കഽുമ്പഺഴഽും.
3. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്ററഽീട (ട഻പ഻എ) കടമകൾ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കടമകള് ന഻ര്
വഹ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്
ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റൽ (ട഻പ഻എ) എന് ആശയും തീന് ഉണ്ടഺക്ക഻യത്:
a) ആവശയമഺയ഻ വരഽന് സമയത്ത് സഺദ്ധയമഺയ എലലഺ ര഼ത഻കള഻ലഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് ുസവന ീസികരയും ഒരഽക്കഽക.

ആുരഺഗയ

b) ശിുംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ നര്
പ്പഺടഺക്കഽക.
c) സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്
ീേയ഻ും
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീടയഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽീട
മഺര്
ഗുരഖകളുീടയഽും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട
ീേയ഻മഽകൽ ുവഗത്ത഻ലഽും ന഼ത഻പാര്
േവഽും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുക.
d) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും
ുസവനങ്ങള്
ക്കഽമഺയ഻ ന്ദ്പവര്
ത്തനസജമഺയ വ഻ദദ്ധരദ്ധീര

ീചയാറുന്ത഻നഽും
സിഷ്ട഻ക്കഽക.

അനഽബധപ്

e) ഉപുഭഺക്തഺക്കുളഺട് അനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ സമയത്ത് തീന് ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക.
f) ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നയഺയമഺയ ന഻രക്ക഻ൽ നറ്റവഽും മ഻കചാണ ആുരഺഗയ
പര഻പഺലനും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ പര഻തസ്ഥ഻ത഻ സിഷ്ട഻ക്കഽക.
g) ുരഺഗഺവസ്ഥ,
ീചലവഽകൽ,
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ,
വഺസത്ത഻ന്
ീറ
ൂദര്
ഘയും,
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് നറ്റവഽും പഽത഻യ ുഡറ്റഺ സിഷ്ട഻ക്കഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽക.
4. ഇന്
ഷവററഽം ട഻പ഻എയഽം തമിറ഻ലഽള്ള ബന്ധമം
മ഻ക്ക ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ട഻പ഻എയഽീട ുസവനങ്ങൽ
ുപഺള഻സ഻കൽ വ഻റ്റത഻നഽുശഷമഽള വ ുസവനും ീചയാറുന്ത഻നഺണ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് എന്ഺൽ
കഽറചാണ് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ൽ ന഻ന്ഽള വവൽ
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ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽും ട഻പ഻എയഽീട ുസവനങ്ങൽ
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺറഽണ്ട്.
ഇന്
ഷവററഽും ട഻പ഻എയഽും തമ്മ഻ലഽള വ ബധപ്ും ഒരഽ കരഺറഺണ്, ഒരഽ കാട്ടും ആവശയങ്ങളുും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ ഘട്ടങ്ങളുമഺണ് കരഺറ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. ഐആര്
ഡ഻എഐ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ ഇുപ്പഺൽ ട഻പ഻എയഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽും
തമ്മ഻ലഽള വ
കരഺറ഻ന്
ന്ദ്പഺമഺണ഻കമഺയ
വയവസ്ഥകൽ
ന഻ര്
ുദശ഻ക്കഽകയഽും മഺര്
ഗുരഖകൽ ഉണ്ടഺക്കഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
ഒരഽ
ഇന്
ഷവറൽ
ട഻പ഻എയ഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ന഻ന്ഽും

ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്

ുസവനങ്ങളഺണ്

തഺീഴ

A. ീനറ്റഇ
വ
 ഇന ര്
െ഻ംഗ് ുസവനങ്ങളുീട ദഺതഺവ്
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വയക്ത഻കള്
ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനങ്ങൽ ന്ദ്പദഺനും ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻
ട഻പ഻എ രഺജയത്ത് ഉടന഼ളമഽള വ ആശഽപന്ദ്ത഻കളുീട ശിുംഖലയഽമഺയ഻ ബധപ്ും ഉണ്ടഺക്കണും.
ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട നറ്റവഽും പഽത഻യ മഺര്
ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ് ഒരഽ ന്ദ്ത഻-കക്ഷ഻
ബധപ്മഺണ് ആവശയും, അതഺയത് ഇന്
ഷവറൽ, ീവറഽീത ട഻പ഻എയഽും ദഺതഺവ഻നഽും
മുദ്ധയയലല.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും ഇന്
ഷവററഽീടയഽും ീചലവഽകൽ കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ശിുംഖലയ഻ൽീപ്പട്ട ആശഽപന്ദ്ത഻കളുമഺയ഻
പഺുക്കജഽകള്
ക്കഽും വ഻വ഻ധ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ ന഻രക്ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അവൽ വ഻ലുപശഽക കാട഻ ീചയാറണും.
B. ുകഺൾ
ീസന്
റര് ുസവനങ്ങൾ
രഺന്ദ്ത഻യഽും പകലഽും എന് വയതയഺസമ഻ലലഺീത അവധ഻ ദ഻വസങ്ങളുും ഉള്
പ്പീട ആഴ്ചയ഻ൽ
എലലഺ ദ഻വസവഽും എലലഺ സമയത്തഽും ലഭയഺമഺകഽന് തരത്ത഻ൽ, അതഺയത് 24*7*365,
ുടഺള്
-ന്ദ്ഫ഼ നമ്പറഽകുളഺടഽകാട഻
ഒരഽ ുകഺൽ-ീസന്
റൽ ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക്
ഉണ്ടഺര഻ക്കഽന്ത്
ീപഺതഽുവ നലലതഺയ഻ര഻ക്കഽും. ട഻പ഻എയഽീട ുകഺള്
ീസന്
റൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഺൽ കഴ഻യഽന്തഺയ഻ര഻ക്കണും:
a) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ലഭയമഺയ പര഻രക്ഷയഽും ആനഽകാലയങ്ങളുും
b) ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും.
c) ുസവനങ്ങളുും
മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശങ്ങൽ

ീേയ഻മഽകളുമഺയ഻

കയഺഷ്
ീലസ്

ബധപ്ീപ്പട്ട

ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻

ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകലഽും
ബധപ്ീപ്പട്ട

d) ശിുംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട ആശഽപന്ദ്ത഻കീള കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ
e) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ലഭയമഺയ ബഺക്ക഻ തഽകീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ
f) ീേയ഻ും സ്ഥ഻ത഻ വ഻വരങ്ങൽ
g) ീേയ഻ും
ഉണ്ടഺകഽന്
അറ഻യ഻പ്പ്.

സമയത്ത്

ലഭയമലലഺത്ത
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ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീളക്കഽറ഻ചാണുള വ

C. ലഭ മഺയ ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ുസവനങ്ങൾ
ന഻ര്
വചനം
„കയഺഷ്
ീലസ് ീഫസ഻ല഻റ്റ഻‟ എന്ഺൽ ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സഺ ീചലവ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥയഽും ചട്ടവഽും ന്ദ്പകഺരും ന്ദ്പ഼-ഓതൂറുസഷൽ അന്ദ്പാവൽ ലഭ഻ചാണ
പര഻ധ഻ വീരയഽള വ തഽക ഇന്
ഷവറൽ ുനര഻ട്ട് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക് ീന്ദ്പഺൂവഡര്
ക്ക് നല്
കഽും.
ഈ ുസവനും നല്
കഽന്ത഻ന്, കരഺൽ ന്ദ്പകഺരും ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്:
a) ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺയ഻ര഻ക്കണും.
ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് ഇത് നല്
കഽക എന്ത് ഇന്
ഷവററഽീട കടമയഺണ്.
b) ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഉള്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് അുംഗങ്ങളുീട ുഡറ്റഺ യഺീതഺരഽ കഽറുവഺ പ഻ശുകഺ
കാടഺീത ട഻പ഻എയ്ക്ക്കഽും ലഭയവഽും ന്ദ്പഺപ്തവഽമഺയ഻ര഻ക്കണും.
c) ുപഺള഻സ഻യഽും ട഻പ഻എയഽമഺയ഻ ഇന്
ഷവറൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കീള ബധപ്഻പ്പ഻ക്കഽന്
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് അവൽ ൂകയാറ഻ൽ കരഽതണും. ട഻പ഻എ ഇഷയാ ീചയാറുന് ഈ
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതികയ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും അത് അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത
സമയപര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ല് എത്ത഻ക്കണും അത഻ന് ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ഉടന഼ളും സഺധഽത
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
d) കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയത്ത഻ന്
ലഭ഻ചാണ
അഭയര്
ത്ഥനയ഻ീല
വ഻വരങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് ട഻പ഻എ മഽന്
കാൽ അനഽമത഻ അഥവഺ ഗഺരന്
റ഻ കത്ത്
ഇഷയാ ീചയാറുും. ഇത് അസഽഖത്ത഻ന്
ീറ സവഭഺവും, ഉുദശ഻ക്കഽന് ച഻ക഻ത്സ,
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് എന്഼ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും.
e) വ഻വരങ്ങൽ അവയക്തുമഺ ലഭയമലലഺതുയഺ ഇര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക്
കയഺഷ്
ീലസ഻നഽള വ അഭയര്
ത്ഥന ന഻രസ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും,
കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയും
ന഻രസ഻ക്കഽക എന്ത് ച഻ക഻ത്സ ന഻ുഷധ഻ക്കഽകീയന്് അീലലന്് വയക്തമഺക്കഽും.
അുംഗങ്ങള്
ക്ക് പണും അടചാണ് അത് പ഻ന്഼ട് ീേയ഻ും ീചയാറഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും, ുയഺഗയത
അനഽസര഻ചാണ് അത് പര഻ഗണ഻ക്കഽും.
f) അട഻യന്ത്ര
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ,
അ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷും
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മണ഻ക്കാറ഻നഽള വ഻ൽ
അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും കയഺഷ്
ീലസ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽകയഽും ീചയാറണും.
D. ഉപുഭഺക്തി ബന്ധമവഽം ുകഺണ്
ടഺകട് മഺുനമെീമന്
റഽം
ഉപുഭഺക്തഺക്കള് തങ്ങളുീട അനയഺയും അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയും ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക്
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്
ീപഺതഽുവ
സഽക്ഷ്മപര഻ുശഺധനയഽും ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽും ബഺധകമഺണ്. ീചറ഻യ ഒരഽ ശതമഺനും ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകൽ
ുപഺള഻സ഻
വയവസ്ഥകളുീടയഽും
ചട്ടങ്ങളുും
പര഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
പഽറത്തഺയത഻നഺൽ ന഻രസ഻ക്കീപ്പടഺറഽണ്ീടന് കഺരയും ന്ദ്ശുദ്ധയമഺണ്.
കാടഺീത, മ഻ക്ക ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകള഻ലഽും ീേയ഻ും തഽകയ഻ൽ കഽറചാണ് ഭഺഗും
ക഻ഴ഻ക്കഺറഽണ്ട്.
ഇത്തരും
ക഻ഴ഻ക്കലഽകൽ
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട
അസുംതിപ്ത഻യ്ക്ക്ക്
കഺരണമഺകഽും, ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും ക഻ഴ഻ചാണത഻നഽള വ അഥവഺ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽള വ കഺരണും
വയക്തമഺയ഻ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന അറ഻യ഻ക്കഺത഻രഽന്ഺൽ
അനയഺയങ്ങൽ
ുവഗത്ത഻ൽ
തീന്
പര഻ഹര഻ചാണുീവന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന്,
ഇന്
ഷവറൽ
ട഻പ഻എുയഺട് പരയഺപ്തമഺയ അനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്
ഗും സവ഼കര഻ക്കഺൽ ആവശയീപ്പടണും.
E. ബ഻ലല഻ംഗ് ുസവനങ്ങൾ
ബ഻ലലുുംഗ് ുസവനങ്ങള഻ൽ, ഇന്
ഷവറൽ ട഻പ഻എയ഻ൽ 3 കഺരയങ്ങൽ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽും:
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a) വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ീല പര഻രക്ഷയഽീട ഉപുയഺഗും
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽും ഇന്
ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽന്
ബ഻ലല഻ുംഗ് മഺതികയ഻ൽ ആയ഻ര഻ക്കണും.
b) ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
ന഻ജസ്ഥ഻ത഻യ്ക്ക്ക്
ഈടഺക്ക഻യീതന്് ഉറപ്പഺക്കഽക

അനഽസിതമഺയ

വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽും തഽക
ര഼ത഻യ഻ലഽള വ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ

പണമഺണ്

c) ുരഺഗന഻ര്
ണയ-നടപട഻ന്ദ്കമ ുകഺഡഽകൽ ുശഖര഻ക്കണും അങ്ങീന അഭയന്ദ്ന്ത്ര-അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട
ന഻ലവഺരങ്ങള഻ൽ രഺജയത്തഽടന഼ളമഽള വ എലലഺ ട഻പ഻കളുീടയഽ ുഡറ്റഺ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
ുകഺഡ഻ുംഗ്, തഺര഼ഫ് ീവര഻ൂഫ ീചയാറുക, ുശഖര഻ചാണ ബ഻ലല഻ുംഗ് ുഡറ്റഺ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയാറുക എന്഼ ുജഺല഻കള് ീചയാറുന്ത഻ന് പര഻ശ഼ലനും ലഭ഻ചാണത഻നഽും കഴ഻വഽള വതഽമഺയ
ഉദയഺഗസ്ഥൽ ട഻പ഻എയഽീട കാീട ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
F. ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമങ്ങളും ുപയ്ീമന്
റ് ുസവനങ്ങളും
ട഻പ഻എ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് നറ്റവഽും സക഼ര്
ണമഺയ ുസവനമഺണ഻ത്. ട഻പ഻എ
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമ ുസവനങ്ങൽ ീപഺതഽുവ അറ഻യ഻പ്പ്
രജ഻സ്റ്റൽ ീചയാറുന്ത഻ൽ തഽടങ്ങ഻ അനഽമത഻യ്ക്ക്കഽും ുപയ്ക്ീമന്
റ഻നഽമഺയ഻ ശഽപഺര്
ശ ീചയാറുന്
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വീരയഽള വ ഒരഽ സമ്പാര്
ണ ുസവനമഺണ്.
ഇന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും ലഭ഻ക്കഽന് ഫണ്ടഽകൽ ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ് ീേയ഻മഽകളുീട ുപയ്ക്ീമന്
റ്
നല്
കഽന്ത്. ഫണ്ടഽകൽ അഡവഺന്
സ് തഽകയഺയ഻ട്ട് ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് നല്
കഽും അഥവഺ ഇന്
ഷവറൽ
ുനര഻ട്ട് ഉപുഭഺക്ത഻ന്
ീറ അഥവഺ ആശഽപന്ദ്ത഻യഽീട ബഺക് അീക്കിണ്ട഻ുലക്ക് ഇടഽും.
ലഭ഻ക്കഽന് പണത്ത഻ന്
ീറ കണക്ക് ട഻പ഻എ സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും അത് ത഻ട്ടീപ്പടഽത്ത഻ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് കണക്ക് നല്
കഽകയഽും ീചയാറണും.
അനഽമത഻ ലഭ഻ചാണ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് ഒഴ഻ീക
മീറ്റഺരഽ ആവശയത്ത഻നഽും ഈ പണും ഉപുയഺഗ഻ക്കരഽത്.
G. മഺുനമെീമന്
ീറ ഇന്
ൈര്
ുമഷന് ുസവനങ്ങൾ
ട഻പ഻എ ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുകയഽും ീേയ഻മഽകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ
വ഻വരങ്ങളുും ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ അഥവഺ ഒരഽമ഻ചാണ് ട഻പ഻എയഽീട പക്കൽ ലഭയമഺണ്.
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് വ഻വ഻ധ ആവശയങ്ങള്
ക്ക് ഈ ുഡറ്റഺ ആവശയമഺണ്, അത്തരും ുഡറ്റഺ
കിതയമഺയഽും സമയഺധ഻ഷ്ഠ഻തമഺയഽും ട഻പ഻എ നല്
കണും.
ആയത഻നഺൽ ഇന്
ഷവററഽമഺൽ ഇഷയാ ീചയാറുന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ
ട഻പ഻എയഽീട
ുസവനങ്ങൽ,
ച഻ല
ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങള഻ലഽും
ആവശയങ്ങൽ
അനഽസര഻ചാണുും ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ട്ടുള വ കരഺൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽും പര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഽും.
H. ട഻പ഻എയഽീട ത്പത഻ൈലം
ഇത്തരും ുസവനങ്ങള്
ക്ക്,
ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് ഫ഼സ് നല്
കഽും

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഒീരണത്ത഻ന്
ീറ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

a) ഉപുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഈടഺക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനും (ുസവന
ന഻കഽത഻ ഒഴ഻ീക),
b) ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയപര഻ധ഻യ഻ൽ ുസവനും നല്പ്കഽന് ഓുരഺ അുംഗത്ത഻നഽും ന഻ശ്ച഻ത
തഽക എന് കണക്ക഻ൽ,
c) ട഻പ഻എ നല്
കഽന് ുസവനത്ത഻ന്
ീറ ഓുരഺ ഇടഺപഺടഽകള്
ക്കഽും ന഻ശ്ച഻ത തഽക – ഉദഺ.
ഓുരഺ ഇഷയാ ീചയാറുന് അുംഗതവ കഺര്
ഡ഻നഽമഽള വ ീചലവ്, ഓുരഺ ീേയ഻മ഻ന്
ീറയഽും
ീചലവ്, തഽടങ്ങ഻യവ.
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അങ്ങീന ട഻പ഻എയഽീട
ന്ദ്പഺപ്തമഺകഽും:

ുസവനത്ത഻ലാീട,

i.

കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനങ്ങൽ

ii.

ുഡറ്റഺ ുശഖരണവഽും വ഻ശകലനവഽും

ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്

തഺീഴ

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തവ

iii. മണ഻ക്കാൽ ുകഺള്
ീസന്
റഽും ഉപുഭഺക്തി ുസവനവഽും
iv. ആശഽപന്ദ്ത഻കളുീടയഽും മറ്റ് ൂവദയസഹഺയ ീസികരയങ്ങളുീടയഽും ശിുംഖല
v.

വല഻യ വ഻ഭഺഗും ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് പ഻ന്ത്ഽണ നല്
കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

vi. ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഇടീപടഺനഽള വ ീസികരയും
vii. ന഻രക്കഽകളുും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ
ആശഽപന്ദ്ത഻കളുമഺയ഻ വ഻ലുപശഽക

ീചലവഽകളുമഺയ഻

ബധപ്ീപ്പട്ട്

viii. സഺുകത഻കപരമഺയ ുസവനങ്ങള഻ലാീട ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ഉപുഭഺക്തി ുസവനും
ix. സുംശയഺപദമഺയ ുകസഽകൽ ീവര഻ൂഫ ീചയാറുകയഽും അുനവഷ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക.
x.

വ഻വ഻ധ കമ്പന഻കളുീട ീേയ഻ും മഺതിക വ഻ശകലനും ീചയാറുകയഽും
ീചലവഽകൽ,
നാതനമഺയ ച഻ക഻ത്സ ര഼ത഻കൽ, പഽത഻യ ന്ദ്പവണതകൽ എന്഻വീയപ്പറ്റ഻യഽള വ
സക഼ര്
ണമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽക, കിന്ദ്ത഻മും ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽക.

xi. ുസവനങ്ങളുീട ലഭയത ുവഗത്ത഻ൽ വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

F. ീെയ഻ം മഺുനമെീമന്
റ് – വ ക്ത഻ഗത അപകടം
1. വ ക്ത഻ഗത അപകടം
ന഻ര്
വചനം
അപകടും മാലമഽള വ മരണും ൂവകലയും (പാര്
ണും⁄ഭഺഗ഻കും), തഺല്
ക്കഺല഻ക പാര്
ണ
ൂവകലയും എന്഻വയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ആനഽകാലയ ുപഺള഻സ഻യഺണ് വയക്ത഻ഗത
അപകട ുപഺള഻സ഻, ഇത് ഉത്പന്ും അനഽസര഻ചാണ് അപകടും മാലമഽള വ ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകൽ, മരണഺന്ത്ര കര്
മ്മങ്ങള്
ക്കഽള വ ീചലവഽകള്
, തഽടങ്ങ഻യ അധ഻ക പര഻രക്ഷകളുും
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺറഽണ്ട്
വയക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത്

“അപകടത്ത഻നഺണ്”.

ന഻ര്
വചനം
അപകടും എന്ത് ബഺഹയശക്ത഻, ലഹള, ദിശയമഺയ കഺരണങ്ങളഺൽ ( പുക്ഷ നീതക഻ലഽും
അസഽഖും
ഉള്
ീപ്പടഽന്഻ലല)
ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന്തഽും
മഽന്
കാട്ട഻
ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽും
അന്ദ്പ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്
ഭമഺണ്.
ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ ീേയ഻മഽകളുീട
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരയങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കണും:

മഺുനജൽ

ജഺന്ദ്ഗതുയഺീട

തഺീഴ

a) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷയഽണ്ുടഺ
b) നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺ
ത഼യത഻യ഻ൽ
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പ഼മ഻യും ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്ഽും
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ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽുന്ഺ

എന്ഽും

c) ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ലഺുണഺ നഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണത്
d) “അപകടും” മാലമഺുണഺ നഷ്ടും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്ത്
e) നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ കിന്ദ്ത഻മും
ആവശയീമക഻ൽ അുനവഷണും നടത്തഽക

നടത്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ

എന്്

പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക,

f) ീേയ഻ും രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത് അത഻നഺയ഻ കരഽതല്
ധനും സിഷ്ട഻ക്കഽക
g) ീേയ഻ും ുസവന സമയും പഺല഻ക്കഽകയഽും ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ന഻ജസ്ഥ഻ത഻ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന
അറ഻യ഻ക്കഽക.
2. ീെയ഻മഽകളുീട അുനവഷണം
ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ഻ൽ അഥവഺ ീേയ഻ും ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലാള വ
ജഺന്ദ്ഗത അഥവഺ ആശയകഽഴപ്പും ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പട്ടഺൽ, അത് ീവര഻ൂഫ ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻
ീന്ദ്പഺഫഷണൽ അുനവഷണീന ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽക.
ഉദഺഹരണം
വയക്ത഻ഗത അപകട ീേയ഻മഽകളുീട ജഺന്ദ്ഗതകളഺണ് (കാടഽതല് അുനവഷണങ്ങള്
ക്ക് പുക്ഷ
കിന്ദ്ത഻മും സുംഭവ഻ചാണുീവന്ത഻ന് അഥവഺ ീേയ഻ും കിന്ദ്ത഻മമഺീണന്് സാചനീയഺന്ഽമ഻ലല):
 അട഻യ്ക്ക്കട഻ ഉണ്ടഺകഽന് ീേയ഻മഽകൽ (ഇന്
ഷവറന്
സ് ആരുംഭ഻ചാണ് അധ഻ക കഺലും
ആകഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ീേയ഻ും)
 ദ഼ര്
ഘകഺലീത്ത ൂവകലയത്ത഻ന് ഉയര്
ന് ആഴ്ചുതഺറഽമഽള വ ആനഽകാലയും
 ീേയ഻ും ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ പ഻ശക് (ആശയകഽഴപ്പും)
 ഒരഽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഒന്഻ലധ഻കും ീേയ഻മഽകൽ
 മദയും ഉപുയഺഗ഻ചാണുീവന് സാചന
 ആംതൃഹതയയഺുണഺ എന് സുംശയും
 ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ വണ്ട഻ുയഺട഻ചാണുപ്പഺൽ ഉണ്ടഺയ രഺന്ദ്ത഻കഺല ുറഺഡ് അപകടും
 പമ്പ് കട഻ുയല്
ക്കഽക
 ീവള വത്ത഻ൽ മഽങ്ങഽക
 ഉയരത്ത഻ല്ന഻ന്ഽും വ഼ഴഽക
 അസഽഖവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ുകസഽളഺുണഺ എന് സുംശയും
 വ഻ഷബഺധുയല്
ക്കഽക
 ീകഺലപഺതകും
 ബഽള വറ്റ് മാലമഽള വ പര഻ക്ക്
 ഹ഻മബഺധ മാലും അന്ദ്പതയക്ഷമഺകൽ
 നരഹതയ, തഽടങ്ങ഻യവ.
അുനവഷണത്ത഻ന്
ീറ മഽഖയ ലക്ഷയ്ങ്ങൽ:
a)

നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയത഻ന്
ീറ കഺരണും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.

b) നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
ീറ സവഭഺവവഽും ുതഺതഽും വ഻ലയ഻രഽത്തഽക.
c) ീതള഻വഽകളുും വ഻വരങ്ങളുും ുശഖര഻ക്കഽക.
d) ീേയ഻ും തഽകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ നീതക഻ലഽും
നടന്഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്് കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽക.
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തരത്ത഻ലഽള വ

കിന്ദ്ത഻മുമഺ

കപടുമഺ

ത്ശത്റ഻െഽക:
അുനവഷണത്ത഻ന്
ീറ ലക്ഷ്ും വതഽന഻ഷ്ഠതകൽ
ആവശയമഺയ ീതള഻വഽകൽ ുശഖര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന് എന്തഺണ്.

പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും

അുനവഷണകന് അുനവഷണത്ത഻ന് ആവശയമഺയ മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശങ്ങൽ ീേയ഻ും പര഻ുശഺധകൽ
നല്
ുകണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ആവശയമഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ുകസ് മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശത്ത഻നഽള വ ഉദഺഹരണും:
ുറഺ് അപകടം
i.

എുപ്പഺഴഺണ് സുംഭവും ഉണ്ടഺയത് – കിതയമഺയ സമയവഽും ത഼യത഻യഽും സ്ഥലവഽും?

ii.

ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അപകടും ഉണ്ടഺകഽന് സമയത്ത് കഺല്
നട യഺന്ദ്ത഻കുനഺ
വഺഹനത്ത഻ീല യഺന്ദ്തക്കഺരുനഺ⁄ പ഻ന്഻ല഻ര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽുന്ഺ അഥവഺ വഺഹനും
ഓട഻ക്കഽകയഺയ഻രഽുന്ഺ?

iii. അപകടീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരണും, എങ്ങീന അപകടും സുംഭവ഻ചാണത്?
iv. അപകടും ഉണ്ടഺയ സമയത്ത് ഇന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മദയപ഻ചാണ഻രഽുന്ഺ?
v.

മരണും സുംഭവ഻ചാണ
മര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പ്
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ?

സഺഹചരയത്ത഻ൽ, മര഻ചാണ കിതയും ത഼യത഻യഽും
ലഭ഻ചാണ
ച഻ക഻ത്സ,
നത്
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ,

സമയവഽും,
തഽടങ്ങ഻യ

അപകടത്ത഻ന് സഺത്റ മഺയ കഺരണങ്ങൾ:
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അഥവഺ മറഽകക്ഷ഻യഽീട വഺഹനത്ത഻ന്
ീറ ീമക്കഺന഻ക്കൽ
തകരഺറ്
(സ്റ്റ഼യറ഻ുംഗ്,
ുന്ദ്ബക്ക്
തഽടങ്ങ഻യവയഽീട
തകരഺറ്),
വഺഹനത്ത഻ന്
ീറ
ൂന്ദ്ഡവര്
ക്കഽണ്ടഺകഽന് നീതക഻ലഽും അസഽഖും (ഹിദയഺഘഺതും, ചഽഴല഻, തഽടങ്ങ഻യവ),
മദയപ഻ചാണ്
വണ്ട഻ുയഺട഻ക്കഽക,
ുമഺശമഺയ
ുറഺഡ്,
ുമഺശമഺയ
കഺലഺവസ്ഥ,
വഺഹനത്ത഻ന്
ീറ ുവഗത തഽടങ്ങ഻യവ.
വ ക്ത഻ഗത അപകട ീെയ഻മഽകള഻ീല സഺത്റ മഺയ കിത്ത഻മത്ത഻നഽം
കപടതയ്െഽമഽള്ള ച഻ല ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
i. ട഻ട഻ഡ഻ കഺലഺവധ഻ ീപഺരഽപ്പ഻ചാണ് കഺണ഻ക്കഽക.
ii. അസഽഖും
എന്ത്
അപകടമഺയ഻
വരഽത്ത഻ത഼ര്
ക്കഽക
ഉദഺ.
കഺരണത്തഺലഽള വ നടഽുവദന പ഻എ ീേയ഻മഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക.

പുത്തഺളജ഻ക്കൽ

iii. ുനരീത്തയഽണ്ടഺയ അപകടങ്ങൽ ഇുപ്പഺൽ ഉണ്ടഺയതഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക, സഺധഺരണ
മരണും കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ുരഖകളുണ്ടഺക്ക഻ അപകടമരണമഺയ഻ വരഽത്ത഻ത്ത഼ര്
ക്കഽക
അഥവഺ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗവസ്ഥ അപകടത്ത഻ന് ുശഷും മരണത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽക.
iv. ആംതൃഹതയ അപകടമരണങ്ങളഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക.
വയക്ത഻ഗത
അപകട
ീേയ഻ും
ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും
ീഡത്ത്
ീേയ഻മഽള വത്,
ീസറ്റ഻ല്
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ഡ഻ചഺര്
ജ് ീവിചാണൽ.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന്
ീറ
സമയത്ത്
തീന്
ുനഺമ഻ന഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും അത് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഗമഺുക്കണ്ടത് വളീര അതയഺവശയമഺണ്.
3. ീെയ഻ം ുഡഺെഽീമന്
ുറഷന്
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പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.3
a)
b)

c)
d)
ീഡത്തഇ ീെയ഻ം

e)

f)

സമ്പാര്
ണമഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് ീേയ഻ും ീചയാറുന് ുനഺമ഻ന഻⁄
കഽടഽുംബഺുംഗും ഒപ്പ഻ട്ട വയക്ത഻ഗത അപകട ീേയ഻ും ുഫഺും
എഫ്ഐആറ഻ന്
ീറ യഥഺര്
ത്ഥ അഥവഺ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ
പകര്
പ്പ്
(എഫ്ഐആൽ⁄പ് ചഺനമ⁄ഇന്
കവസ്റ്റ്
പ് ചഺനമയഽീട സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്
പ്പ്).
ീഡത്ത്
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ന്
ീറ
യഥഺര്
ത്ഥ
അഥവഺ
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്
പ്പ്.
ുപഺസ്റ്റ്ുമഺര്
ട്ടും
നടത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ
അത഻ന്
ീറ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ന്
ീറ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്
പ്പ്.
എഎുംഎല് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ
പകര്
പ്പ് – ുപര് ീവര഻ൂഫ ീചയാറുന്ത഻ന് (പഺുപഺര്
ട്ട്⁄
പഺന്
കഺര്
ഡ്⁄ ുവഺട്ടൽ ഐഡ഻⁄ ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്
സ്)
ുമല്
വ഻ലഺസും ീവര഻ൂഫ ീചയാറുന്ത഻ന് (ീടല഻ുഫഺൽ ബ഻ലല് ⁄
ബഺക് അീക്കിണ്ട് ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്
റ്⁄ ഇലന്ദ്ക്ട഻സ഻റ്റ഻ ബ഻ലല്⁄ുറഷൽ
കഺര്
ഡ്).
എലലഺ ന഻യമപരമഺയ അവകഺശ഻കളുും ഒപ്പ഻ട്ട് ുനഺട്ടൂറസ്
ീചയ്ക്ത സതയവഺ്മാലവഽും ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്ര഻ ുബഺണ്ടഽും
അടങ്ങ഻യ
ന഻യമപരമഺയ
അവകഺശ഻യഺീണന്്
ീതള഻യ഻ക്കഽന് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

a)
സ്ഥ഻രമഺയ
പാര്
ണ
ൂവകല ത്ത഻ന് b)
ീറയഽം
c)
(പ഻ട഻ഡ഻)
സ്ഥ഻രമഺയ
ഭഺഗ഻ക
ൂവകല ത്ത഻ന്
ീറയഽം ീെയ഻ം

ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻ സമ്പാര്
ണമഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് ഒപ്പ഻ട്ട
വയക്ത഻ഗത അപകട ീേയ഻ും ുഫഺും.
ആവശയീമക഻ൽ, എഫ്ഐആറ഻ന്
ീറ യഥഺര്
ത്ഥ അഥവഺ
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്
പ്പ്.
ഒരഽ സ഻വ഻ല് സര്
ജൽ അഥവഺ തതഽലയ പദവ഻യ഻ലഽള വ ഒരഽ
ുഡഺക്ടൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ൂവകലയും
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻
നല്
കഽന്
പാര്
ണ
ൂവകലയ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

a)

ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ
വ഻ഭഺഗവഽും
ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ
കഺലഘട്ടവഽും കഺണ഻ചാണ് ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടൽ നല്
കഽന്
ീമഡ഻ക്കൽ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
അവധ഻
കഺലഘട്ടത്ത഻ന്
ീറ
വ഻ശദഺുംശങ്ങളടങ്ങ഻യ ീതഺഴ഻ലഽടമ ഒപ്പ഻ട്ട് സ഼ല് ീചയ്ക്ത
ല഼വ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സഺധഺരണയഺയഽള വ ുജഺല഻കൽ
ന഻ര്
വഹ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്പഺപ്തനഺീണന്്
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്ടൽ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ ഫ഻റ്റ്ീനസിന് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

തഺല്
െഺല഻ക
പാര്
ണ
ൂവകല ം
(ട഻ട഻ഡ഻)

b)

മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ല഻സ്റ്റ് സാചന മഺന്ദ്തമഺണ്, ുകസ഻ന്
ീറ സ്ഥ഻ത഻ഗത഻ അനഽസര഻ചാണ്
അധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ (മഽറ഻വ഻ന്
ീറ, അപകടമഽണ്ട ൂസറ്റ഻ന്
ീറ ുഫഺുട്ടഺന്ദ്ഗഺഫഽകൽ,
തഽടങ്ങ഻യവ) ആവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺും.
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ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത്
ീേയ഻മ഻ന് ആവശയമ഻ലലഺത്തത്?

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളഺണ്

സ്ഥ഻രമഺയ

പാര്
ണ

ൂവകലയ

I.

ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻ സമ്പാര്
ണമഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് ഒപ്പ഻ട്ട വയക്ത഻ഗത അപകട
ീേയ഻ും ുഫഺും.
II. ആവശയീമക഻ൽ, എഫ്ഐആറ഻ന്
ീറ യഥഺര്
ത്ഥ അഥവഺ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്
പ്പ്.
III. ഒരഽ സ഻വ഻ല് സര്
ജൽ അഥവഺ തതഽലയ പദവ഻യ഻ലഽള വ ഒരഽ ുഡഺക്ടൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ൂവകലയും
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻
നല്
കഽന്
പാര്
ണ
ൂവകലയ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
IV. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സഺധഺരണയഺയഽള വ ുജഺല഻കൽ ന഻ര്
വഹ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്പഺപ്തനഺീണന്്
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്ടൽ
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ
ഫ഻റ്റ്ീനസിന്
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

G. ീെയ഻ം
ൂകകഺര ം
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ീചയ്യല്

-

്വര്
സ഼സ്ഡ

ത്ടഺവല്

1. ്വര്
സ഼സ്ഡ ത്ടഺവല് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുപഺള഻സ഻
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ ആനഽകാലയങ്ങൽക്ക്
പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് അുനകും വ഻ഭഺഗങ്ങളുണ്ീടക഻ലഽും, ഈ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും മഽഖയ
പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത് ൂവദയ-ുരഺഗ ആനഽകാലയത്ത഻ന് ആയത഻നഺൽ,
ഇത഻ന്
ീറ
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗഽും
ീേയ഻ും
മഺുനമെീമന്
റഽും
കഺലഺകഺലങ്ങളഺയ഻
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ലഺണ് വരഽന്ത്.
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
പര഻രക്ഷ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
തരുംത഻ര഻ക്കഺും. ഒരഽ ന്ദ്പുതയക ഉത്പന്ും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
എലലഺും അഥവഺ കഽറചാണ് എണത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽും:
a) ൂവദയ-ുരഺഗ വ഻ഭഺഗും
b) ന്ദ്പതയഺനയ഻ക്കലഽും ഒഴ഻പ്പ഻ക്കലഽും
c) വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ
d) വയക്ത഻ഗത ബഺദ്ധയത
e) മറ്റ് ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ പര഻രക്ഷ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ന്ദ്ട഻പ്പ് റദഺക്കഽക
ന്ദ്ട഻പ്പ഻ന് കഺലതഺമസും ഉണ്ടഺകഽക
ന്ദ്ട഻പ്പ് തടസിനീപ്പടഽക
കണക്ഷന്നഷ്ടീപ്പടഽക
ീചക്ക് ീചയ്ക്ത ബഺുഗജ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺലതഺമസും
ീചക്ക് ീചയ്ക്ത ബഺുഗജ് നഷ്ടീപ്പടഽക
പഺുപഺര്
ട്ട് നഷ്ടീപ്പടഽക
അട഻യന്ത്ര കയഺഷ് അഡവഺന്
സ്
ൂഹജഺക്ക് അലവന്
സ്
ജഺമയ ുബഺണ്ട് ഇന്
ഷവറന്
സ്
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വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻
ആനഽകാലയങ്ങള഻ൽ

xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

ൂഹജഺക്ക് പര഻രക്ഷ
ുപഺണ്
സൽ സുംരക്ഷണും
കരഽണഺന്ദ്ദമഺയ സരര്
ശനും
പഠനും തടസിനീപ്പടഽക
ഭവനുഭദനും

ുപര് പറയഽന്ത് ുപഺീല തീന്,
വ഻ുദശത്ത് യഺന്ദ്ത ുപഺകഽന് ആളുകീള
ഉുദശ഻ചാണുള വതഺണ് ുപഺള഻സ഻, നഺശനഷ്ടും ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് പഽറത്തഺയ഻ര഻ക്കഽും നടക്കഽക എന്ത്
സവഺഭഺവ഻കമഺണ്, അത് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ീചയാറുുമ്പഺൽ യഥഺവ഻ധ ുസവനും ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്
നല്
കണും. ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ, ീേയ഻ന് ുസവനും
നല്
കഽന്ത് ീപഺതഽുവ ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ുസവന ദഺതഺക്കളഺണ് (അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻),
അവൽക്ക് ുലഺകീമമ്പഺടഽും ആവശയമഺയ സഹഺയ ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്തഽള വ ശിുംഖല
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീെയ഻ം ുസവനങ്ങള഻ല് ുവശ മഺയ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുെണ്ട

:

a) 24*7 അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ഻നഽള വ സുംവ഻ധഺനും ഒരഽക്കഽക
b) ീേയ഻ും ുഫഺമഽും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും അയക്കഽക,
c) നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയഺലഽടീന എന്ത്ഺണ് ീചുയാറണ്ടീതന്് ഉപുഭഺക്തഺവ് ന഻ര്
ുദശും
നല്
കഽക,
d) ൂവദയ-ുരഺഗ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനങ്ങൽ വ഻ശഺലമഺക്കഽക
e) ന്ദ്പതയഺനയ഻ക്കല഻നഽും ഒഴ഻പ്പ഻ക്കല഻നഽും അട഻യന്ത്ര കയഺഷ് അഡവഺസ഻നഽമഽള വ ീസികരയും
ഒരഽക്കഽക.
2. അസ഻സ്റ്റന്
സ്ഡ കമ്പന഻കൾ - ്വര്
സ഼സ്ഡ ീെയ഻മഽകള഻ീല പങ്കഇ
അസ഻സ്റ്റന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്ക്
അവരഽുടതഺയ
ഓഫ഼സഽകളുും
അതഽുപഺലഽള വ
ുസൽവനദഺതഺക്കളുീട
കാട്ടുീകട്ടുും
ുലഺകീമമ്പഺടഽും
ഉണ്ട്.
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരും
പര഻രക്ഷയഽള വ അന഻ശ്ച഻ത സുംഭവും ഉണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള഻ീല
ഉപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് ആവശയമഺയ സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ ഇത്തരും കമ്പന഻കൽ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുും.
ഇത്തരും കമ്പന഻കൽ ീേയ഻ും രജ഻ുന്ദ്ടഷനഽും വ഻വരങ്ങള് നല്
കഽന്ത഻നഽമഺയ഻ അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട
ുടഺൽ ന്ദ്ഫ഼ നമ്പറഽകളുള വ 24*7 ുകഺള്
ീസന്
ററഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്. ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽമഺയഽള വ കരഺൽ, പര഻രക്ഷയഽള വ ആനഽകാലയങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ുസവനങ്ങള്
ക്ക്
ചഺര്
ജഽകൽ
ഈടഺക്ക഻
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുസവനങ്ങൽ അവൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്:
a) ൂവദയ സഹഺയ ുസവനങ്ങൽ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ൂവദയ ുസവന ദഺതഺക്കളുീട റഫറലഽകൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയും ഒരഽക്കഽക
അട഻യന്ത്ര ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്പതയഺനയ഻ക്കല഻നഽള വ ീസികരയും ഒരഽക്കഽക
അട഻യന്ത്ര ീമഡ഻ക്കൽ ഒഴ഻പ്പ഻ക്കല഻നഽള വ ീസികരയും ഒരഽക്കഽക
ീഭിത഻കഺവശ഻ഷ്ടും നഺട്ട഻ീലത്ത഻ക്കഽക
കരഽണഺര്
ന്ദ്ദമഺയ സരര്
ശനും
ൂമനറഺയ കഽട്ട഻കള്
ക്ക് സഹഺയും⁄അകമ്പട഻

b) ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽക

സമയത്തഽും

അത഻നഽുശഷവഽും

c) ആവശയമഺയ മരഽന്ഽകൽ എത്ത഻ക്കഽക
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ീമഡ഻ക്കൽ

സ്ഥ഻ത഻

d)

ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ചട്ടങ്ങളുീടയഽും വയവസ്ഥകളുീടയഽും ഇന്
ഷവന്
സ് കമ്പന഻യഽീട
അനഽമത഻യഽീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുഹഺപ഻റ്റൂലസഷനഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്
ക്ക് ഗഺരന്
റ഻ നല്
കഽക.

e) ന്ദ്പ഼-ന്ദ്ട഻പ്പ് ഇന്
ഫര്
ുമഷൽ ുസവനങ്ങളുും മറ്റ് ുസവനങ്ങളുും:
i. വ഼സകളുീടയഽും കഽത്ത഻ീവയ്ക്പ്പുകളുീടയഽും ആവശയകത.
ii. എുംബസ഻ റഫറൽ ുസവനങ്ങൽ
iii. നഷ്ടീപ്പട്ട പഺുപഺര്
ട്ടുും ലുഗജഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് സഹഺയക ുസവനങ്ങൽ
iv. അട഻യന്ത്ര സുരശ ൂകമഺറ്റ ുസവനങ്ങൽ
v. ജഺമയ ുബഺണ്ട് നര്
ീപ്പടഽത്തഽക
vi. സഺമ്പത്ത഻ക അട഻യന്ത്രഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട സഹഺയും
f) ദവ഻ഭഺഷ഻ റഫറൽ
g) ല഼ഗല്റഫറൽ
h) അഭ഻ഭഺഷകനഽമഺയഽള വ അുപ്പഺയ഻ന്
ീമന്
റ്
3. ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ീമഡ഻െല് ുകസഽകളുീട ീെയ഻ം മഺുനമെീമന്
റ്
കയഺഷ്
ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീടയഽും, റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീടയഽും
മറ്റ് ുനഺൽ- ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീടയഽും ീേയ഻ും മഺുനമെീമന്
റ് സമ഼പനും വയതയത
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്. മഺന്ദ്തമലല,യഽഎസിന഻ീല കയഺഷ്
ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീട മഺുനമെീമന്
റ്
മറ്റ് രഺജയങ്ങള഻ുലതഽും ന഻ന്ഽും വയതയതമഺണ്. നമഽക്ക് ഇത് ഘട്ടും ഘട്ടമഺയ഻ ുനഺക്കഺും.
a) ീെയ഻ം അറ഻യ഻പ്പഇ
നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽന് സമയത്ത് തീന്, ുരഺഗ഻ീയ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺക്കഽന്
സമയത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ അ്മ഻ഷൽ ീകിണ്ടറ഻ല് കഺണ഻ക്കഽക.
അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് പഽത഻യ ുകസ഻ീനപ്പറ്റ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും⁄ ുരഺഗ഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽും അഥവഺ ബധപ്ഽക്കള഻ല് ന഻ന്ഽും⁄ സഽഹിത്തഽക്കള഻ൽ ന഻ുന്ഺ അറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ക്കഽും.
അത഻നഽുശഷും ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻
വ഻വര഻ചാണ് നല്
കഽും.
b) ുകസ്ഡ മഺുനമെീമന്
റ഻ീല ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ:
ഇത് ഓുരഺ കമ്പന഻യ്ക്ക്കഽും
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും,

ീപഺതഽവഺയ

ഘട്ടങ്ങൽ

തഺീഴ

i.

അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ുകസ് മഺുനജൽ ആനഽകാലയങ്ങളുും, ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽും
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യഽും, ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ുപരഽും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.

ii.

അത഻നഽുശഷും ീേയ഻ും മഺുനജൽ ുരഺഗ഻യഽീട ന഻ലവ഻ലഽള വ അവസ്ഥ അറ഻യഽന്ത഻ന്
േ഻ന഻ക്കൽ⁄ ീമഡ഻ക്കൽ കഽറ഻പ്പ്, ബ഻ലല഻ുംഗ് വ഻വരങ്ങൽ, ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ീചലവ്
എന്഻വ
അറ഻യഽന്ത഻നഺയ഻
ആശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പടഽും.
േ഻ന഻ക്കല്
കഽറ഻പ്പുകളുും ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽും ലഭ഻ചാണഺലഽടീന അസ഻സ്റ്റന്
സ്
കമ്പന഻ അത് ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് അറ഻ചാണു ീകഺടഽക്കഽും.

iii. ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട അനഽമത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ുപയ്ക്ീമന്
റ഻ന്
ീറ ഗഺരന്
റ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്
കഽും.

ീേയ഻ും

സവ഼കര഻ചാണ്

iv. ച഻ല സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ ഇന്ത്യയ഻ലഽും അഥവഺ അന഻ഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ സ്ഥലത്ത്
അുനവഷണും നടുത്തണ്ടതഺയ഻ വരഽും. അുനവഷണത്ത഻ന്
ീറ നടപട഻ന്ദ്കമും വയക്ത഻ഗത
അപകട ീേയ഻മ഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺീല തീന്യഺണ്. വ഻ുദശത്തഽള വ
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അുനവഷകീന അസ഻സ്റ്റന്
സ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽും.
v.

കമ്പന഻

വഴ഻ുയഺ

ഇന്
ഷവറന്
സ്

കമ്പന഻

ുനര഻ുട്ടഺ

തഽടര്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ അനഽമത഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യഽീട
ുകസ് മഺുനജൽ ീചലവഽകളുും ച഻ക഻ത്സ വ഻വരങ്ങളുും, പഽുരഺഗത഻ കഽറ഻പ്പുകളുും
ൂദനുംദ഻ന അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽകയഽും അത് ഇന്
ഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുും.

vi. ഒര഻ക്കൽ ുരഺഗ഻ീയ ഡ഻ചഺര്
ജ് ീചയ്ക്തഺൽ ുകസ് മഺുനജൽ അന്ത്഻മ ചഺര്
ജഽകൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ സഹകര഻ചാണ് ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽും.
vii. ബ഻ലല്
ശര഻യഺയ഻
തീന്
സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന
നടത്തഽകയഽും
കഽറ്റമറ്റതഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ീടന്ഽും ഓഡ഻റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ീടന്ഽും അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻
ഉറപ്പഺക്കഽും. നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ പ഻ശക് കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ അത്
ത഻രഽത്തഽന്ത഻നഺയ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീം ബ഻ലല഻ുംഗ് വ഻ഭഺഗീത്ത അറ഻യ഻ക്കഽും.
viii. ദഺതഺവഽും അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻ അഥവഺ അവരഽീട അുസഺസ഻ുയറ്റ് റ഻ൂന്ദ്പസ഻ുംഗ്
നജന്
റഽമഺയഽള വ കരഺൽ ന്ദ്പകഺരും സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻രക്ക഻ൽ അന്ത്഻മ ബ഻ലല് വ഼ണ്ടഽും
വ഻ലയ഻ടഽും
(റ഼-ൂന്ദ്പസ്)
ീചയാറുും.
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ുനരീത്ത
നല്
കഽന്
ുപയ്ക്ീമന്
റ് ഉറപ്പ഻ലാീട റ഼-ൂന്ദ്പസ഻ുംഗ് സമയത്ത് മ഻കചാണ ഡ഻ീക്കിണ്ട഻ന്
സഺദ്ധയതയഽണ്ട്.
വ഼ണ്ടഽും വ഻ലയ഻ടഽക എന്ത് യഽഎസ് ആുരഺഗയപര഻പഺലത്ത഻ന്
ീറ ഒരഽ ന്ദ്പുതയക
സവ഻ുശഷതയഺണ്, ഇത് മറ്റ് രഺജയങ്ങള഻ൽ ബഺധകമലല. ഇതഺണ് യഽഎസിന഻ീലയഽും മറ്റ്
രഺജയങ്ങള഻ീലയഽും കയഺഷ്
ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസ഻ീല നറ്റവഽും ന്ദ്പമഽഖമഺയ വയതയഺസും.
c) ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമ ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ:
i. ീേയ഻ും വ഻ലയ഻രഽത്തവര്
ക്ക് വ഼ണ്ടഽും വ഻ലയ഻ട്ട⁄ ഒറ഻ജ഻നൽ ബ഻ലല് ലഭ഻ക്കഽും, അവര്
അത് പര഻ുശഺധ഻ചാണ്
ുസവനും ലഭ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ
തീന്യഺുണഺ എന്ഽും ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷയഽണ്ുടഺ എന്ഽും
പര഻ുശഺധ഻ചാണ് ഉറപ്പഺക്കഽും.
അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ലഭ഻ചാണ ബ഻ലല്
ീേയ഻മഽകളുീട
വ഻ഭഺഗും
ഓഡ഻റ്റ്
ീചയ്ക്ത്
ചഺര്
ജഽകൽ
ുനരഺുംവണമഺുണഺ
ഈടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്ഽും ച഻ക഻ത്സ മഽറന്ദ്പകഺരമഺുണഺ നടത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്ഽും
ഉറപ്പഺക്കഽും. ഡ഻ീക്കിണ്ട് വ഼ണ്ടഽും ഉറപ്പ഻ചാണത഻നഽുശഷും ബ഻ലല് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
നടത്തഽും.
ii. അത഻നഽുശഷും
ബ഻ലല്
റ഼ൂന്ദ്പസ഻ുംഗ്
അറ഻യ഻പ്പ്
ഷ഼റ്റുും
ആനഽകാലയങ്ങളുീട
വ഻ശദ഼കരണവഽും സഹ഻തും ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് നല്
കഽും.
iii. ബ഻ലല് ലഭ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് ഇന്
ഷവറന്
സ്
അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് അനഽമത഻ നല്
കഽും.

കമ്പന഻

ുപയ്ക്ീമന്
റ്

നല്
കഽന്ത഻ന്

d) ുപയ്ീമന്
റ് നടപട഻ത്കമ ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ:
i. ന്ദ്പഺുദശ഻ക ഓഫ഼സ് വഴ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് അനഽമത഻ ലഭ഻ക്കഽക.
ii. ധനകഺരയ വ഻ഭഺഗും ുപയ്ക്ീമന്
റ് റ഻ല഼സ് ീചയാറുും.
e) ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് നടപട഻ത്കമങ്ങൾ
i. ഭാര഻ഭഺഗും
ആളുകള്
ക്കഽും
സവകഺരയ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ലാീട
അഥവഺ
സര്
ക്കഺൽ
പദ്ധത഻കള഻ലാീട യാണ഻ുവഴ്സൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഽള വത഻നഺൽ
വ഻ുദശ രഺജയങ്ങള഻ീല ര഼ത഻കൽ, ന്ദ്പുതയക഻ചാണ്
യഽഎസിന഻ുലയഽും യാുറഺപ്പ഻ീലയഽും
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ര഼ത഻കൽ
ഇന്ത്യയ഻ീല
ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ
ന഻ന്ഽും
ത഻കചാണുും
വയതയതമഺണ്.
ഇന്
ഷവററഽീട സഺധഽതയഽള വ ആുരഺഗയ അഥവഺ ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽണ്ീടക഻ൽ എലലഺ അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീടയഽും ഗരഺന്
റ഻
ഓഫ് ുപയ്ക്ീമന്
റ് മ഻ക്ക ആശഽപന്ദ്ത഻കളുും സവ഼കര഻ക്കഽും.
മ഻ക്ക രഺജയങ്ങള഻ലഽും ച഻ക഻ത്സ നല്
കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും അനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അഥവഺ കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ കഺലതഺമസും
ുനര഻ടഽകയ഻ലല.
ആശഽപന്ദ്ത഻ ീപീട്ടന് തീന് ച഻ക഻ത്സ ആരുംഭ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ഉണ്ീടക഻ൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ പണും നല്
കഽും അീലലക഻ൽ ുരഺഗ഻ തീന് പണും അടയ്ക്ക്കണും.
ുപയ്ക്ീമന്
റ്
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
കഺലതഺമസും
ഉണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ
ചഺര്
ജഽകൽ ീപരഽപ്പ഻ചാണ് കഺണ഻ക്കഽും.
ുപയ്ക്ീമന്
റ്
ുവഗത്ത഻ൽ
തീന്
നല്
കഽകയഺീണക഻ൽ,
ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ
ഉയര്
ന്
ഡ഻ീക്കിണ്ട് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും. സമയത്ത് തീന് ബ഻ലലുകൽ ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്ത്
വഴ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഡ഻ീക്കിണ്ട് ുനടഽന്ത഻ന് റ഻-ൂന്ദ്പസ഻ുംഗ് നജന്
സ഻കൽ
ീപഺതഽുവ വ഻ലുപശഺറഽണ്ട്.
ii. ശിുംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട ആശഽപന്ദ്ത഻കീളയഽും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളയഽും കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ുന്ദ്ടഺൽ ന്ദ്ഫ഼ നമ്പൽ സുംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീട ഇന്ഷവറൽ
ലഭയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
iii. ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുകണ്ട സഺഹചരയും ഉണ്ടഺയഺൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
അത് ുകഺള് ീസന്
ററ഻ൽ വ഻ള഻ചാണ് അറ഻യ഻ക്കണും അത഻നഽുശും സഺധഽതയഽള വ ന്ദ്ടഺവൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലക്ക് ുപഺകണും.
iv. ുപഺള഻സ഻യഽീട
കഺലഺവധ഻യഽും
പര഻രക്ഷയഽും
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ുകഺൽ ീസന്
റൽ നമ്പറ഻ലാീട അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻ീയ⁄ ഇന്
ഷവറീറ
ബധപ്ീപ്പടഽും.
v. ുപഺള഻സ഻ ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ സവ഼കര഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ച഻ക഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽും.
vi. സവ഼കഺരയത ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ച഻ല
അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ആവശയമഺണ്

അട഻സ്ഥഺന

കയഺഷ്
ീലസ്
വ഻വരങ്ങൽ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്⁄

1. ുരഺഗീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
2. നീതക഻ലഽും മഽന് ുരഺഗചര഻ന്ദ്തമഽണ്ീടക഻ൽ , ആശഽപന്ദ്ത഻യഽീട
ഇന്ത്യയ഻ീല ന്ദ്പഺുദശ഻ക ീമഡ഻ക്കൽ ഓഫ഼സൽ:

വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ,

 മഽന്
ചര഻ന്ദ്തും, ന഻ലവ഻ീല ച഻ക഻ത്സ, ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ീചയാറഺൽ ഉുദശ഻ക്കഽന്
ച഻ക഻ത്സ,
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ
ുവഗത്ത഻ൽ
അയക്കഽന്ത഻നഽള വ
അഭയര്
ത്ഥന
 ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടറഽീട ന്ദ്പതഺവനുയഺീട ീേയ഻ും ുഫഺും
 പഺുപഺര്
ട്ട഻ന്
ീറ പകര്
പ്പ്
 ീമഡ഻ക്കൽ ഇന്
ഫര്
ുമഷൽ ുഫഺും റ഼ല഻സ്
f) ീമഡ഻െല്
ീചലവഽകളും
മറ്റഇ
ീെയ഻മഽകളും റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ്ഡ ീചയ്യുക:
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ുനഺണ്-ീമഡ഻െല്

ീേയ഻മഽകൽ റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ് ീചയാറുന്ത഻ന് ഫയൽ ീചയാറുന്ത് ീപഺതഽുവ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ഇന്ത്യയ഻ൽ ത഻ര഻ീചാണത്ത഻യത഻നഽുശഷമഺണ്. ീേയ഻ും ുപപ്പറഽകൽ ലഭ഻ചാണഺലഽടീന,
സഺധഺരണ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുും.
സവ഼കഺരയമഺയ
ീേയ഻മഽകളുീട ുപയ്ക്ീമന്
റ് കയഺഷ്
ീലസ് ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് നല്
കഽന്ത് ുപഺീല വ഻ുദശ
കറന്
സ഻ ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല നല്
കഽന്ത്, അത് ഇന്ത്യൽ രാപയഺയ഻ട്ടഺണ് നല്
കഽന്ത്.
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ്
ീേയ഻മഽകളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമ
സമയത്ത്,
അന഻ഷ്ടും
ഉണ്ടഺയ
ദ഻വസീത്ത വ഻ുദശ നഺണയ പര഻വര്
ത്തന ന഻രക്ക് ഉപുയഺഗ഻ചാണ്
ഇന്ത്യൽ രാപയഺയ഻
പര഻വര്
ത്തനും ീചയ്ക്ത് ആീക ബഺദ്ധയത എന്ദ്തയഺീണന്് കണ്ീടത്തഽും. അത഻നഽുശഷും
ീചക്കഺുയഺ ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ന്ദ്ടഺന്
ഫറ഻ലാീടുയഺ ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഽും.
i. വ ക്ത഻ഗത അപകട ീെയ഻മഽകളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വയക്ത഻ഗത
അപകട ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺീലയഺണ്.
ii. ജ്ഺമ ുബഺണ്ടഇ ുകസഽകള഻ലഽം സഺമ്പത്ത഻ക അട഻യത്ലരഺവസ്ഥ
ുകസഽകള഻ലഽം
അസ഻സ്റ്റന്
സ്
കമ്പന഻യഺണ്
നല്
കഽന്ത്
അത്
പ഻ന്഼ട്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ീചയാറുും.
iii. ീെയ഻മഽകൾ ന഻രസ഻െഽ്ത഻ന്
ീറ
ീേയ഻മഽകള഻ീലയഽും ുപഺീല തീന്യഺണ്.
g) ീമഡ഻െല് അപകടത്ത഻നഽം
ീെയ഻ം ുഡഺെഽീമന്
ുറഷന്

അസഽഖ

നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ

മറ്റ്

എലലഺ

ീചലവഽകൾ
െഽമഽള്ള

i. ീേയ഻ും ുഫഺും
ii. ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
iii. ഒറ഻ജ഻നൽ അ്മ഻ഷൽ⁄ ഡ഻ചഺര്
ജ് കഺര്
ഡ്
iv. ഒറ഻ജ഻നൽ ബ഻ലലുകൽ⁄രസ഼തഽകൽ⁄ ന്ദ്പ഻ന്ദ്ക഻പ്ഷൽ
v. ഒറ഻ജ഻നൽ എ്സ്-ുറ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ⁄പുത്തഺളജ഻ക്കൽ⁄ പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
vi. എന്
ന്ദ്ട഻-എ്സ഻റ്റ് സ്റ്റഺുമ്പഺട് കാട഻ പഺുപഺര്
ട്ട്⁄ വ഼സ
മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ല഻സ്റ്റ് സാചന മഺന്ദ്തമഺണ്, ുകസ഻ന്
ീറ സ്ഥ഻ത഻ഗത഻ അഥവഺ
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഇന്
ഷവററഽീട ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണ്
അധ഻ക
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ⁄ വ഻വരങ്ങൽ ആവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺും.
ന഻ങ്ങൾ
െഽള്ള പര഼ക്ഷ 5
-------------- അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യഺണ് നല്
കഽന്ത് അത് പ഻ന്഼ട് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ീചയാറുും.
I.
II.
III.
IV.

ജഺമയ ുബഺണ്ട് ുകസഽകൽ
വയക്ത഻ഗത അപകട ീേയ഻മഽകൽ
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ
എത഻ര്
ക്കഺവഺനഺത്ത ീേയ഻മഽകൽ
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സംത്ഗഹം
a) ഇന്
ഷവറന്
സ് എന്ത് ഒരഽ „ന്ദ്പത഻ജ്ഞയഽും‟ ുപഺള഻സ഻ എന്ത് ഒരഽ ആ ന്ദ്പത഻ജ്ഞയഽീട
ഒരഽ „സഺക്ഷ഻യഽമഺണ്‟. ആ ന്ദ്പത഻ജ്ഞയഽീട ശര഻യഺയ പര഼ക്ഷണമഺണ്
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ ീേയ഻മ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഭവും ഉണ്ടഺകഽന്ത്.
b) ീേയ഻മഽകള് നല്
കഺനഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട കഴ഻വ് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല
മഽഖയ ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകമഺണ്.
c) ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഽന്
സവ഼കര഻ുക്കണ്ടതഽും.

ഉപുഭഺക്തഺവഺണ്

ന്ദ്പഥമ

ുസ്റ്റക്ക്
ുഹഺള്
ഡറഽും

ഒരഽ

ീേയ഻ും

d) ഇന്
ഷവറൽ
അഥവഺ
ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറൽ
നല്
കഽന്
മഽന്
കാൽ
അനഽമത഻ുയഺീട, ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ൽീപട്ട ആശഽപന്ദ്ത഻ ുസവനും നല്
കഽും, അത഻നഽുശഷും
ഇന്
ഷവറൽ അഥവഺ ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറൽക്ക് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽും.
e) റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് ീേയ഻മ഻ൽ, ഉപുഭഺക്തഺവ് അശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലലുകൽ സവയും നല്
കഽകയഽും
അത഻നഽുശഷും ഇന്
ഷവററഽീട⁄ ട഻പ഻എയഽീട അടഽത്ത് ുപയ്ക്ീമന്
റ഻നഽള വ ീേയ഻ും ഫയൽ
ീചയാറണും.
f) ഉപുഭഺക്തഺവഽും ീേയ഻ും
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്.

ട഼മഽും

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ

ആദയമഺയ഻

ബധപ്ീപ്പടഽന്ത്

ീേയ഻ും

g) ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ഻ൽ അഥവഺ ീേയ഻ും ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലാള വ
ജഺന്ദ്ഗത അഥവഺ ആശയകഽഴപ്പും ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പട്ടഺൽ, അത് അത് അുനവഷണത്ത഻ന്
അയക്കഽും. ീേയ഻ും അുനവഷണും നടത്തഽന്ത്
ഇന്
ഷവററഽീട അഥവ ട഻പ഻എയഽീട
ഓഫ഼സ് സവയുമ അീലലക഻ൽ ീന്ദ്പഺഫഷണൽ അുനവഷണീന ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽും.
h) റ഻സര്
േ഻ുംഗ് എന്ത് ീേയ഻മഽകളുീട സ്ഥ഻ത഻ അനഽസര഻ചാണ് ഇന്
ഷവററഽീട ബഽക്കഽകള഻ൽ
എലലഺ ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽമഺയ഻ ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥകളുീട എണത്ത഻ീനയഺണ്
പരഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത്.
i)

ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ന഻ുവദനും നല്
കഽന്ത് കാടഺീത ,
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ് ഓുംബഽ്മഺൽ അഥവഺ ഉപുഭഺക്തി ുഫഺറും അഥവഺ
ഐആര്
ഡ഻എഐ അഥവഺ ന഼ത഻നയഺയ ുകഺടത഻കൽ, തഽടങ്ങ഻യവീര സമ഼പക്കഺും.

j) കിന്ദ്ത഻മും
കാടഽതലഺയ഻
ഉണ്ടഺകഽന്ത്
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻കള഻ലഺണ് പുക്ഷ വയക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽും കിന്ദ്ത഻മ ീേയ഻മഽകൽ
ഉണ്ടഺകഺറഽണ്ട്.
k) ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് അുനകും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ുസവനങ്ങൽ ട഻പ഻എ നല്
ക഻ വരഽന്ഽണ്ട് അത഻നഽള വ
ന്ദ്പത഻ഫലും ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് ഫ഼സ് നല്
കഽും.
സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം 1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡൽ?

ആരഺണ്

ഇന്
ഷവറന്
സ്

I. ഉപുഭഺക്തഺവ്
II. ഉടമകൽ
III. അണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ
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ീേയ഻ും

നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ീല

മഽഖയ

IV. ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റഽമഺൽ⁄ ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ
ുചഺദ ം 2
ഗ഻ര഼ഷ് സ്ുസനയഽീട ീേയ഻ും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻ുഷധ഻ചാണു. ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ന഻ുവദനും നല്
കഽന്ത് കാടഺീത നീതഺക്ക് ഓപ്ഷനഽകൽ
ഗ഻ര഼ഷ് സ്ുസനയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺണ്?
I.
II.
III.
IV.

സര്
ക്കഺറ഻ീല സമ഼പ഻ക്കഽക
ന഼ത഻നയഺയ അധ഻കഺര഻കീള സമ഼പ഻ക്കഽക
ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റ഻ീന സമ഼പ഻ക്കഽക
ഒന്ഽും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്ക഻ലല

ുചഺദ ം 3
അുനവഷണ സമയത്ത് രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺ സമര്
പ്പ഻ചാണ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മ഻ൽ
രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺയ്ക്ക്ക് പകരും അയഺളുീട സുഹഺദരൽ രഺുജഷ് ുമഹ്ുതഺയഺണ്
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ അ്മ഻റ്റഺയീതന്് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ കണ്ീടത്ത഻.
രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺയഽീടത് ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻യലല. ഇത് ------------------ ഉള വ ഉദഺഹരണമഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

ആള്
മഺറഺട്ടും
വയഺജ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ഉണ്ടഺക്കൽ
ീചലവഽകൽ ീപരഽപ്പ഻ചാണ് കഺണ഻ക്കഽക
ഔ്ു്പഷയന്
റ് ച഻ക഻ത്സ ഇന്
-ുപഷയന്
റ്⁄ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ മഺറ്റുക

ുചഺദ ം 4
നത് സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ് ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്?
I.

ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്
അ്മ഻റ്റഺുകണ്ട
അവസ്ഥയഽള വ
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഽകയഽും,
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ്
ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ
ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ
കഴ഻യഽന്
അവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ
II. ക഻ടക്ക
ീസികരയും
ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ുരഺഗ഻ീയ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ കഴ഻യഺത്ത അവസ്ഥ
III. ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ്
ുഹഺമ഻ുലഺ
മഺന്ദ്തും
ച഻ക഻ത്സ
നടത്തഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വുീവക഻ൽ
IV. 24 മണ഻ക്കാറ഻ൽ കാടഽതൽ ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസും ുവണ്ട഻ വര഻ക
ുചഺദ ം 5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ുരഺഗങ്ങള് ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ുകഺഡഽകൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത് ?
I.
II.
III.
IV.

ഐസ഻ഡ഻
ഡ഻സ഻ഐ
സ഻പ഻ട഻
പ഻സ഻ട഻
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നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക്

സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
െഽള്ള ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
ഉപുഭഺക്തഺവഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ീല മഽഖയ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡൽ.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ വയക്ത഻കൽ ന഼ത഻നയഺയ അത഻കിതീര സമ഼പ഻ക്കഽക.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
ഇത് ആള്
മഺറഺട്ടത്ത഻നഽള വ ഉദഺഹരണമഺണ്, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ച഻ക഻ത്സ ുനട഻യ
വയക്ത഻യഽും വയതയതരഺണ്.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത്
ക഻ടക്ക ീസികരയും ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ ുരഺഗ഻ീയ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ്
ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ
ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ
കഴ഻യഺത്ത
അവസ്ഥയ഻ലഺണ്.
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III.
കറന്
റ് ീന്ദ്പഺസ഻ജ഻യൽ ീടര്
മ഻ുനഺളജ഻ (സ഻പ഻ട഻)
ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത്.
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ുകഺഡഽകളഺണ്

ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻

4
ജനറൽ ഇ
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പഺഠം ഇന22
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ന്ീറ തതവങ്ങള്
അത്റ ഺയ ഇനപര഻ചയം ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ് ന്ദ്പവ൪ത്തനത്ത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങള് ഈ അദ്ധയഺയത്ത഻ല് നമ്മള്
പഠ഻ക്കഽന്തഺണ്. ആദയ ഭഺഗത്ത് ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ ഘടകങ്ങളുും, രണ്ടഺും ഭഺഗത്ത്
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീല സവ഻ുശഷതകളുും വ഻വര഻ക്കഽന്ഽ.

പഠ഻െഽ് ഇനവസ്ഡതഽതകള്
A. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ ഘടകങ്ങള്
B. ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ ന഻യമവശങ്ങള്
C. ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ – സവ഻ുശഷതകള്
ഈ അദ്ധയഺയും
പഠ഻ക്കഽന്തഺണ്:

പഠ഻ചാണ്

കഴ഻യഽണ്ുപഺള്

തഺീഴ

പറയഽന്

1. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങീള കഽറ഻ചാണ് ന഻൪േച഻ക്കഽക
2. ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ണ്ീറ – സവ഻ുശഷതകീള ന഻൪േച഻ക്കഽക
3. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ സവ഻ുശഷതകള് ത഻ര഻ചാണറ഻യഽക
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കഺരയങ്ങള്

ക്കഽന്തഺണ്

A. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ന്ീറ ഇന ഇനഘടകങ്ങള്
ഇ൯ഷവറ൯സ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല് 4 ഘടകങ്ങള് ഉണ്ീടന്് നഺും കണ്ടഽ





ആത഻(അസിനറ്റ്)
അപകടസഺധയത(റ഻ക്)Risk
ീപതഽഫണ്ട് സമഺഹരണും(റ഻ക് പാള഻ങ്)
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ ()ഇ൯ഷവറ൯സ് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺ്റ്റ്)

ഇ൯ഷവറ൯സ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഽീട വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങീള കഽറ഻ചാണ് നമഽക്ക഻ന഻ വ഻ശദമഺയ഻ പഠ഻ക്കഺും.
1. ുസ്ഡത഻

ന഻൪വ്വചനം
ഉടമയ്ക്ക്ക് എീന്ത്ക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ഗഽണന്ദ്പദഺയകമഺയതഽും,
എന്ത്഻ീനയഽും ആത഻ എന്തഽീകഺണ്ട് അ൪ത്ഥമഺക്കഽന്ഽ.

സഺണ്പത്ത഻ക

മാലയമഽള വ

ഒരഽ ആത഻ക്ക് തഺീഴ പറയഽന് സവ഻ുശഷതകള് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും:
a) സഺന്പത്ത഻ക ഇനമാല ം
ഒരഽ ആത഻ക്ക് സഺണ്പത്ത഻ക മാലയും(Economic value) ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും. മാലയും രണ്ട്
തരത്ത഻ല് വ൪ദ്ധ഻ക്കഺും. ഇന
a) വരഽമഺന ഇന

ുത്സഺതസ്സഇ:
നല്പ്കഽന്തഽമഺയ഻ര഻ക്കഺും.

ആത഻

ഉത്പഺദനക്ഷമവഽും,

വരഽമഺനും

ഉദഺഹരണം
ബ഻കറ്റ് ഉത്പഺദന യന്ദ്ന്ത്ും അീലലക഻ല് പഺലഽ തരഽന് പശഽ രണ്ടഽും ഉടമക്ക് വരഽമഺനും
നല്പ്കഽന്വയഺണ്. ആുരഺഗയമഽള വ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ഒരഽ സ്ഥഺപനത്ത഻ണ്ീറ ആത഻യഺണ്.
b) ുവശ ങ്ങള്െഇ ഇന

പര ഺപ്തമഺകഽ്ഽ:
നീതക഻ലഽും
ന഻വിത്ത഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് പരയഺപ്തമഺയ മാലയും ആത഻ ന്ദ്പധഺനും ീചയാറുും.

ആവശയങ്ങള്

ഉദഺഹരണം
ഒരഽ റന്ദ്ഫ഻ജുററ്റ൪ ഭക്ഷണപദഺ൪ത്ഥങ്ങള് തണഽപ്പ഻ചാണ് ുകടഽകാടഺീത സാക്ഷ഻ക്കഽന്ഽ, ഒരഽ കഺ൪
സഽഖന്ദ്പദമഺയ ഗതഺഗത ീസികരയും നല്പ്കഽന്ഽ. അതഽുപഺീല ആുരഺഗയമഽള വ ശര഼രും
അയഺള്ക്ക്കഽും കഽടഽുംബത്ത഻നഽും ഗഽണും നല്പ്കഽന്ഽ.
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b) ീദൌ൪ലഭ വഽം ഇനഉടമസ്ഥതയഽം ഇന
സാരയന്ദ്പകഺശത്ത഻ണ്ീറയഽും വഺയഽവ഻ണ്ീറയഽും കഺരയും എന്ത്ഺണ്?
അവ ആത഻യുലല?
ഉത്തരം ഇന‘അലല’ ഇനഎ്ഺണ്..
കഺറ്റുും ീവള഻ചാണവഽും ുപഺലഽള വ ച഻ല കഺരയങ്ങള് മാലയുമറ഻യതഺണ്. അവ കാടഺീത നമഽക്ക്
ജ഼വ഻ക്കഽവഺന സഺധയമലല. എക഻ലപും സഺണ്പത്ത഻ക അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് അവ ആത഻കളഺയ഻
കണക്കഺക്കീപ്പടഽന്഻ലല.
ഇത഻ന് രണ്ട് കഺരണങ്ങളുണ്ട്:
 അവയഽീട ലഭയത കാടഽതലഺയതഽ ീകഺണ്ട് ദഽ൪ലഭയമലല.
 അവ ഇന ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ഉടമസ്ഥതയ഻ലലല മഺന്ദ്തമലല
ലഭയമഺണ്.

ീസിജനയമഺയ഻

നവ൪ക്കഽും

അതഺയ  ഇന ുസ്ഡത഻ ഇന എ്ഇ ഇന പറയഽന്ുപഺള് ഇന അ  ഇന രണ്ടഇ ഇന കഺര ങ്ങീള ഇന
ുത്ശയ഻ച്ച഻ര഻െഽ്ഽ. ഇനഅത഻ന്ീറ ഇന-ീദൌ൪ലഭ തയഽം ഇനഉടമസ്ഥതയഽം.
c) ുസ്ഡത഻കളുീട ഇന ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല് നഺും പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത് അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ അപകടങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽണ്ടഺകഽന്
സഺണ്പത്ത഻ക
നഷ്ടമഺണ്.
സഺധഺരണ
ുതയ്ക്മഺനും
മാലമഽണ്ടഺകഽന്
നഷ്ടും
ഇത഻ന്
പര഻ഗണ഻ക്കഽന്തലല. ഇന
അത്പത഼ക്ഷ഻ത ഇന
സംഭവങ്ങളഺല് ഇന
ഉണ്ടഺകഽ് ഇന
സഺന്പത്ത഻ക ഇന നഷ്ടത്ത഻ന് ഇന  ഇന  ഇന  ഇന ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ സഽരക്ഷ ഇന നല്കഽ്ഽ. ഇന
ദ഼൪ഘകഺല ഇന ഉപുയഺഗത്തഺല് ഇന സംഭവ഻െഽ് ഇന ുതയ്മഺനത്തഺലഽള്ള ഇന
നഷ്ടത്ത഻ന് ഇനഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനലഭ഻െഽകയ഻ലല.
ഒരഽ കഺരയും നഺും ഓ൪ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. ഇന ഒരഽ ഇന വസ്ഡതഽവ഻ന് ഇന സംഭവ഻െഽ് ഇന
ുകട്പഺുടഺ ഇന നഺശുമഺ ഇന ീചറഽെഺ൯ ഇന ഇ൯ഷവറ൯സ഻ന് ഇന കഴ഻യ഻ലല. ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയ്ക്തഺലഽും ഇീലലക഻ലഽും ഭാകണ്പത്ത഻ല് വ഼ട് നശ഻ക്കഺും. സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻
അതഽ ീകഺണ്ട് ഉണ്ടഺകഽന് നഷ്ടീത്ത നഷ്ട പര഻ഹഺരും നല്പ്ക഻ ലഘാകര഻യ്ക്ക്കഺ൯ മഺന്ദ്തുമ
ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് കഴ഻യാ.
കരഺ൪ ഇനലംഘ഻യ്െഽ്തഽ ഇനമാലവഽം ഇനനഷ്ടം ഇനസംഭവ഻യ്െഺം.

ഉദഺഹരണം
ഒരഽ കയറ്റുമത഻ വയഺപഺര഻യഽീട പകഺള഻യഺയ ഇറക്കഽമത഻ വയഺപഺര഻ കയറ്റുമത഻ ീചയ്ക്ത
ചരക്കഽകള് ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ, പണും നല്പ്കഽന്ത഻ല് മഽടക്കും വരഽത്തഽകുയഺ ീചയാറുക.
d) ജ്഼വ൯ ഇനപര഻രക്ഷ ഇന
നമ്മഽീട ജ഼വീന സുംബധപ്഻ചാണ് എന്ത്ഺണ്?
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ത഼ചാണയഺയഽും നമ്മഽീട സവന്ത്ും ജ഼വനഽും അതഽുപഺീല നമഽക്ക് ുവണ്ടീപട്ടവരഽീട ജ഼വുനക്കഺള്
വ഻ലീപ്പട്ടതഺയ഻ നമഽക്ക് ഒന്ഽമ഻ലല. ഒരഽ അപകടുമഺ ുരഺഗുമഺ നമ്മഽീട ജ഼വീന സഺരമഺയ഻
ബഺധ഻ുചാണക്കഺും.
ഈ ആഘഺതും രണ്ട് തരത്ത഻ലഺണ്:
 ഒന്ഺമതഺയ഻ ുരഺഗങ്ങള്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻വരഽന് ച഻ക഻ത്സഺ ച഻ലവ്.
 Secondly there may be loss of economic earnings, both due to death or
disability.
These kinds of losses are covered by insurances of the person or personal
lines of insurance.
Insurance is possible for anyone who has assets that have value [i.e. which
generate income or meet some needs]; the loss of which [due to fortuitous
or accidental events] cause financial loss that can be [measured in terms of
money].
Thus these assets are commonly referred to as subject matter of insurance
in insurance parlance.
2. Risk
The second element in the process of insurance is the concept of risk. We shall
define risk as the chance of a loss. Risk thus refers to the likely loss or damage
that can arise on account of happening of an event. We do not usually expect
our house to burn down or our car to have an accident. Yet it can happen.
Examples of risks are the possibility of economic loss arising from the burning of
a house or a burglary or an accident which results in the loss of a limb.
This has two implications.
i. Firstly, it means that that the loss may or may not happen. The chance
or likelihood of loss can be expressed mathematically.

Example
One in a thousand chances that a house will catch fire = 1/1000 = 0.001.
Three in a thousand chances that Ram will have a heart attack = 3/1000 = 0.003
Risk always implies a probability. Its value always lies between 0 and 1,
where 0 represents certainty that a loss will not happen while 1 represents
certainty that it will happen.
ii. Secondly, the event, whose occurrence actually leads to the loss, is
known as a peril. It is the cause of the loss.
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Example
Examples of perils are fire, earthquakes, floods, lightning, burglary, heart attack etc.
What about natural wear and tear?
It is true that nothing lasts forever. Every asset has a finite lifetime during
which it is functional and yields benefits.
കഽറചാണ് കഺലും കഴ഻യഽണ്ുപഺള് അത് വ഻ലയ഻ലലഺതഺയ഻ ത഼രഽന്ഽ. ഇീതഺരഽ ൂനസ൪ഗ഼ക
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്. അതഽീകഺണ്ടഺണ് നഺും നമ്മഽീട ീമഺൂബല് ുഫഺണ് ഉുപക്ഷ഻ക്കഽകുയഺ
മഺറ്റുകുയഺ ീചയാറുന്ത്., അതഽുപഺീല വന്ദ്തങ്ങളുും അലക്കഽയന്ദ്ന്ത്വഽും ുതയ്ക്മഺനും
സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഉുപക്ഷ഻ചാണ് പഽത഻യവ വഺങ്ങഽന്ത് അതഽീകഺണ്ടഺണ്. സഺധഺരണമഺയ
ുതയ്ക്മഺനും സുംഭവ഻ക്കഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് ഇ൯ഷവറ൯സ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്തലല.
i.

റ഻സ്ഡക഻ുലെഽള്ള ഇനത്പഺപ ഺവസ്ഥ:ീപര഻ല് (റ഻ക഻നഽ കഺരണമഺയ സുംഭവും)
ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺള് അത് നഷ്ടും ഉണ്ടഺക്കണും എന് ന഻൪ബധപ്മ഻ലല. ആന്ദ്ധപ്യഽീട ത഼രത്ത്
ഉണ്ടഺകഽന് ീവള വീപ്പഺക്കും മാുംൂബയ഻ല് തഺമസ഻ക്കഽന് ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് നഷ്ടവഽും
ഉണ്ടഺക്കഽന്഻ലല.
നഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കണീമക഻ല് ആത഻ ീപര഻ല഻ണ്ീറ ആഘഺത
പര഻ധ഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും.

ഉദഺഹരണം
കഺ൪ അപകടീത്ത ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുണ്ുപഺള് എന്ദ്ത ’കഺറഽകള് ആ വ൪ഷും ീപര഻ല് ആകഽന്
കഺറപകടങ്ങള഻ല് ഉള്ക്ീപ്പട്ടു’ എന്് ഇ൯ഷവറ൪ പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. സഺധഺരണ കഺുറഺട്ട
മത്സരങ്ങള഻ല് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് കഺറഽകള് ഇത്തരും കണക്ക഻ലഽള്ക്ീപ്പടഽത്തരഽത്. സഺധഺരണ
കഺറഽകീള അുപക്ഷ഻ചാണ് അപകട സഺധയത നീറയഽള വ ‘മത്സുരഺട്ട കഺറഽകളുീട’ ഗണത്ത഻ലഺണ്
ഇവ ഉള്ക്ീപ്പടഽുത്തണ്ടത്.
എന്ത്ഽമഺന്ദ്തും അപകടുമഖലയ഻ല് ആീണന്തഽ മഺന്ദ്തമലല ഇ൯ഷവറ൯സ് നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ന്
അട഻സ്ഥഺനും.

ഉദഺഹരണം
വല഻യ നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺക്കഺീത തീന് ഒരഽ കണ്പന഻ പര഻സരത്ത് ത഼പ഻ട഻ത്തും ഉണ്ടഺുയക്കഺും.
യത്ഥഺ൪ത്ഥമഺയ ഒരഽ സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടും ീപര഻ലഽീകഺണ്ട് ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺഴഺണ് ഇ൯ഷവറ൯സ്
രുംഗത്ത് വരഽന്ത്.
ii.

റ഻സ്ഡക ഇന
ത്പഺപ ഺവസ്ഥയഽീട ഇന
അളവ്:
പഺന്ദ്തമഺുയക്കഺവഽന് രണ്ട് ആത഻കള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻ക്കഽന്
ഒരഽപുക്ഷ വളീര വയതയഺസീപ്പട്ടതഺയ഻ര഻ക്കഽും.
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സമഺനീപര഻ല഻നഽ
സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടും

ഉദഺഹരണം
ുഫഺടക ന്ദ്ദഺവകും ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന് വഺഹനങ്ങള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഷ്ടും കഽട഻ീവള വും
ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്
വഺഹനങ്ങള്ക്ക്ക്
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺവഽന്ത഻ുനക്കഺള്
ഒരഽപഺട്
കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
അതഽുപഺീല ശവഺസസുംബധപ്മഺയ അസഽഖമഽള വ ഒരഺള്ക്ക്ക് വഺയഽമല഻ന഼കരണമഽള വ ഒരഽ
പട്ടണത്ത഻ല് അസഽഖും രാക്ഷമഺയ഻ര഻ക്കഽും, അീലലക഻ല് കഽത഻ര ഓട്ട മത്സരത്ത഻ല് ന൪ീപ്പട്ട
ഒരഺള്ക്ക്ക് അപകടമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺധയത ഒരഽ കടയ഻ല് ുജഺല഻ീചയാറുന് ആീളക്കഺളുും
കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
റ഻ക഻നഽ എന്ദ്തമഺന്ദ്തും പഺന്ദ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽന്ഽ എന് അളവഺണ് ന്ദ്പധഺനമഺയഽും ഇ൯ഷവറ൪മഺ൪
പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്. ഈ അളവ് ഒരഽപഺട് കാടഽതലഺീണക഻ല് നഺും അത഻ീന ച഼ത്തറ഻ക്(Bad Risk)
എന്് പറയഽന്ഽ.
റ഻സ്ഡക ഇനവ൪ഗ഼കരണത്ത഻ന്ീറ ഇനഅട഻സ്ഥഺനം: ഇന

a) സഹ഻ുെണ്ടഽ് ഇനനഺശനഷ്ടങ്ങളുീട: ഇന
വയക്ത഻ുക്കഺ സ്ഥഺപനത്ത഻ുനഺ സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറുയഺ ആഘഺതത്ത഻ണ്ീറുയഺ
അളവഺണ് ഇത് നല്പ്കഽന്ത്. ഇത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് മാന്് തരത്ത഻ലഽള വ റ഻ക്
സുംഭവങ്ങുളഺ പര഻തസ്ഥ഻ത഻കുളഺ കണ്ീടത്തഺവഽന്തഺണ്:
i.

അത഼വ ഇനഗഽരഽതരുമഺ ഇനഅീലലങ്ക഻ല് ഇനദഺരഽണുമഺ: ഇന

പാണമഺയ പഺപ്പരതവത്ത഻ുലക്ക്
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺും.

നയ഻ക്കഺവഽന്
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ഒരഽപഺട്

വല഻യ

നഷ്ടും

ഇത഻നഺല്

ഉദഺഹരണം
 ഒരഽ ന്ദ്ഗഺമീത്ത തീന് നശ഻പ്പ഻ക്കഽന് ഒരഽ വല഻യ ഭാകണ്പും
 ബഹഽന഻ലീകട്ട഻ടീത്ത പാ൪ണമഺയഽും ചഺണ്പലഺക്കഽന് അഗ്ന഻ബഺധ
 9/11-ന് ുവള്ക്ഡ് ുന്ദ്ടഡ് ീസണ്ററ഻ലഽണ്ടഺയതഽുപഺലഽള വ ഭ഼കരന്ദ്പവ൪ത്തനും
ii. ഗഽരഽതരമഺയവ
ഗഽരഽതരമഺയ സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടഺക്കഺവഽന് അപകടങ്ങളഺണ് ഇവ., ന്ദ്പവ൪ത്തനങ്ങള്
തഽട൪ന്് നടത്ത഻ീകഺണ്ട് ുപഺകഽന്ത഻ന് പണും കടും എടഽുക്കണ്ട഻ വരഽന് അവസ്ഥ.

ഉദഺഹരണം
ഗാ൪ഖഺവ഻ീല ഒരഽ ബഹഽരഺഷ്ട കണ്പന഻യ഻ല് അഗ്ന഻ബഺധ ഉണ്ടഺയുപ്പഺള് ഒരഽ ുകഺട഻
രാപയഽീട വകകളഺണ് കത്ത഻ നശ഻ചാണത്. ഇീതഺരഽ വല഻യ നഷ്ടും ആീണക഻ലഽും
പഺപ്പരതവത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്തഽ ുപഺലഽള വ ഭ഼മമഺയ നഷ്ടമലല.
ഒരഽ ഗഽരഽതരമഺയ വിക്കമഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കല് ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യക്ക് ുവണ്ട഻ വരഽന് ച഻ലവ് വളീര
വലഽതഺണ്.
iii. ീഗൌരവമലലഺത്ത/ന഻സ്സഺരമഺയ ഇന
ഇവ഻ീട സുംഭവ഻ക്കഺവഽന് നഷ്ടങ്ങള്
ന഻സിനഺരമഺയതഽും ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് എളുപ്പത്ത഻ല്
തഺങ്ങഺവഽന്തഽും ആണ്. അീലലക഻ല് ഒരഽ സ്ഥഺപനത്ത഻ണ്ീറ ന഻ലവ഻ലഽള വ ആത഻ീകഺണ്ുടഺ
വരഽമഺനുംീകഺണ്ുടഺ
മറ്റു
സഺണ്പത്ത഻ക
ബഺധയതകള്
നീറ്റടഽക്കഺീത
തീന്
ുനര഻ടഺവഽന്തഺണ്.

ഉദഺഹരണം
ഒരഽ ീചറ഻യ കഺ൪ അപകടത്ത഻ല് കഺറ഻നഽ ീചറ഻യ ഉരസുലഺ ീപയ഻ണ്റ് നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ
ീചയാറുന് അവസ്ഥ.
ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് ജലുദഺഷും, ചഽമ ുപഺലഽള വ സഺധഺരണ അസഽഖങ്ങള് ഉണ്ടഺകല്
b) റ഻സ്ഡക  ഇനപര഻തസ്ഥ഻ത഻യഽീട ഇനസവഭഺവസവ഻ുശഷതകള് ഇന
റ഻ക഻ീന തരും ത഻ര഻ക്കഺനഽള വ മീറ്റഺരഽ അട഻സ്ഥഺനും അത഻ണ്ീറ
സവഭഺവസവ഻ുശഷതകളഺണ്.
i.

പര഻തസ്ഥ഻ത഻യഽീട

സ്ഥ഻രമഺയ ഇനറ഻സ്ഡകഽകള്

സ്ഥ഻രറ഻കഽകള് എന്ത് ഒരഽ സ്ഥ഻രമഺയ പര഻തസ്ഥ഻ത഻യ഻ല് സുംഭവ഻ക്കഽന്വയഺണ്. ഇത്
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് ഒരഽ വയക്തമഺയ ൂശല഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും അതഽീകഺണ്്തീന് അത്
വയക്തമഺയ഻ മഽണ്കാട്ട഻ ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺകഽന്തഺണ്. അത഻നഺല് അവ എളുപ്പത്ത഻ല് ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറഺവഽന്തഺണ്
സഺധഺരണയഺയ഻
ഇത്തരും
റ഻കഽകള്
ന്ദ്പകിത഻ദത്തമഺയ
സുംഭവങ്ങളഺലഺണ് ഉണ്ടഺകഽന്ത്.
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ഉദഺഹരണും അഗ്ന഻ബഺധ. ഭാകണ്പും, മരണും, അപകടും, ുരഺഗും.
ii. ചലനഺത്മക ഇനറ഻സ്ഡകഽകള്
സഺമാഹയ
പര഻തസ്ഥ഻ത഻കീള
ബഺധ഻ക്കഽന്
ഇത്തരും
ീപര഻ലഽകള്ക്ക്ക്
കഺരണും
സഺണ്പത്ത഻കവഽും
സഺമാഹ഻കവഽും ആയ ഘടകങ്ങളഺണ് ഇവീയ ചലനഺംതൃകും എന്്
വ഻ുശഷ഻പ്പ഻ക്കഺ൯
കഺരണും.
ഇവ
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത്
ഒരഽ
വയക്തമഺയ
ൂശല഻യ഻ലലലഺത്തത഻നഺല് ഇവ മഽണ്കാട്ട഻ ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺക഻ലല. ുനരീത്ത പറഞ്ഞതഽുപഺീല
ഇത്തരും
റ഻കഽകള്
ുദശ഼യവഽും
സഺമാഹയവഽമഺയ
വല഻യ
അനന്ത്രഫലങ്ങള്
ഉണ്ടഺക്കഽന്വയഽും
സഺമാഹത്ത഻ീല
ഒരഽ
വല഻യ
വ഻ഭഺഗീത്ത
തീന്
ബഺധ഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ, യഽദ്ധും, രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ ന്ദ്പക്ഷഽബ്ദ്ധത എന്഻വ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്.
ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ്പന഻കള് സഺധഺരണയഺയ഻ ചലനഺംതൃക റ഻കഽകള് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺറ഻ലല.

c) ുീരീയഺീെയഺണ് ഇനബഺധ഻െഽ്

?

മാന്ഺമതഺയ഻ റ഻ക഻ീന തരും ത഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ കഺരയും, റ഻ക഻നഽ കഺരണമഺയ ീപര഻ല്
അീലലക഻ല് അപകടും ആീരീയഺീക്ക ബഺധ഻ചാണു എന്ത഻ീന അട഻സ്ഥഺനീപ്പടഽത്ത഻യഺണ്.
i. അട഻സ്ഥഺനപരമഺയ ഇന റ഻സ്ഡകഽകള്: ഒരഽ വല഻യ ജനവ഻ഭഺഗീത്ത ഇതഽ
ബഺധ഻ക്കഽന്ഽ. ഇത഻ണ്ീറ ആഘഺതും വ഻തിത഻ുയറ഻യതഽും ദഺരഽണവഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ഭാകണ്പും,ീവള വീപ്പഺക്കും,
ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്.

വരള്ക്ചാണ,

യഽദ്ധും,

ഭ഼കരഺന്ദ്കമണും

എന്഻വ

ഇത഻ന്

ii. വ ക്ത഻ഗതമഺയ ഇന റ഻സ്ഡകഽകള്: ഒരഽ സമാഹീത്തുയഺ അീലലക഻ല് ഒരഽ
സുംഘീത്തുയഺ ീമഺത്തത്ത഻ല് അലലഺീത ഒരഽ വയക്ത഻ീയ മഺന്ദ്തമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്ഽ.
ഇത഻ണ്ീറ ആഘഺതും ഒരഽ വയക്ത഻ീയ മഺന്ദ്തും വ഻തിതമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്ഽ.
ഉദഺഹരണും ഒരഽ വ഼ട് കത്ത഻ നശ഻ക്കഽക അീലലക഻ല്
അപകടുശഷും ുവണ്ട഻വരഽന് ച഻ലവ്.

ഒരഽ വഺഹനഺപകടും അീലലക഻ല്

അട഻സ്ഥഺനപരമഺയ റ഻കഽകള്ക്ക്കഽും, വയക്ത഻ഗതമഺയ
നല്പ്കഽന്ത഻ന് ീകഺുമഴ്സയല് ഇ൯ഷവറ൯സ് ലഭയമഺണ്.

റ഻കഽകള്ക്ക്കഽും

പര഻രക്ഷ

d) ൈലത്പഺപ്ത഻ / പര഻ണ഻തൈലം / അനത്ലരൈലം
i. അനഽമഺനപരമഺയ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ഇത഻ണ്ീറ
പര഻ണ഻തഫലും ലഺഭത്ത഻ുലഺ
അീലലക഻ല് നഷ്ടത്ത഻ുലഺ കലഺശ഻ക്കഺവഽന് സഺഹചരയും ഉണ്ടഺകഽന്ഽ. കഽത഻രപന്ത്യും,
അീലലക഻ല് ഓഹര഻വ഻പണ഻ എന്഻വ ഇത഻ണ്ീറ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്. ഇവ഻ീട ഒരഽ
വയക്ത഻ ലഺഭും ഉണ്ടഺകഽും എന് അനഽമഺനത്ത഻ല് റ഻ക് എടഽക്കഽന്ഽ.
ii. സങ്കരമലലഺത്ത ഇന റ഻സ്ഡക
ഇത഻ണ്ീറ പര഻ണ഻ത ഫലമഺയ഻ നഷ്ടും മഺന്ദ്തുമഺ
അീലലക഻ല് നഷ്ടും ഇലലഺത്ത അവസ്ഥുയഺ ഉണ്ടഺകഽന്ഽ,
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പുക്ഷ ഒര഻ക്കലഽും ുനട്ടും ഉണ്ടഺകഽന്഻ലല. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ീവള വീപ്പഺക്കുമഺ അഗ്ന഻ബഺധുയഺ
സുംഭവ഻ക്കഺുനഺ സുംഭവ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺുനഺ സഺധയതയഽണ്ട്. സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് നഷ്ടും
ഉണ്ടഺകഽും സുംഭവ഻ക്കഺത഻രഽന്ഺല് നഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽകയ഻ലല. എന്തഽുപഺീലതീന് ഒരഽ വയക്ത഻
ഗഽരഽതരമഺയ ുരഺഗത്ത഻ന് വ഻ധഺയനഺകഺും ആകഺത഻ര഻ക്കഺും.
സകരമലലഺത്ത റ഻കഽകളുീട കഺരയത്ത഻ല്, ഉണ്ടഺകഺവഽന് നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ഇ൯ശഴര൯ഷ
പര഻രക്ഷ നല്പ്കഺനഺകഽന്ഽ. എന്ഺല് അനഽമഺനപരമഺയ റ഻കഽകീള ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺ൯
സഺധ഻ക്കഽന്തലല.
സകരമലലഺത്ത റ഻കഽകളുീട ഉദഺഹരണങ്ങള്






രഺസപദഺ൪ത്ഥും – അഗ്ന഻ബഺധ, ുഫഺടനും
ന്ദ്പകിത഻ുക്ഷഺഭങ്ങള് – ഭാകണ്പും, ീവള വീപ്പഺക്കും, ീകഺടഽകഺറ്റ്
സഺമാഹ഻കും – കലഺപും, തട്ട഻പ്പ്, ുമഺഷണും
സഺുകത഻കും – യന്ദ്ന്ത് തകരഺറഽകള്
വയക്ത഻പരും – മരണും, അുംഗൂവകലയും, അസഽഖും

നഷ്ടസഺത്റ തീയ ഇനവ൪ത്റ഻പ്പ഻െഽ് ഇനഘടകങ്ങള് ഇന(ഹസഺ൪്)
ീപര഻ല് സുംഭവ഻ചാണു എന്തഽ ീകഺണ്ട് മഺന്ദ്തും നഷ്ടും ഉണ്ടഺകണും എന്഻ലല എന്ഽും, അതഽുപഺീല
തീന് നഷ്ടും എലലഺയ്ക്ുപഺഴഽും വല഻യ ആഘഺതും സിഷ്ട഻ക്കഽും എന്ഽും ഇീലലന്് നഺും ഇത഻ുനഺടകും
മനസിന഻ലഺക്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ഽ. നഷ്ടസഺദ്ധയതീയ വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്
കഺരണമഺകഽകയഽും
അങ്ങ഻ീന അത഻ണ്ീറ ആഘഺതും കാട്ടുകയഽും ീചയാറുന് വതഽതകീള
നഷ്ടസഺദ്ധയതീയ
വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങള് (ഹസഺ൪ഡ്) എന്് വ഻ള഻ക്കഽന്ഽ.
ആത഻കള്, ീപര഻ല്,
ഉദഺഹരണങ്ങള്
ുസ്ഡത഻

ഹസഺ൪ഡ് എന്഻വ

തമ്മ഻ലഽള വ

ീപര഻ല്

ബധപ്ും

ീവള഻വഺക്കഽന്

ഹസഺ൪്

ജ്഼വ൯

അ൪ബഽദും

ൈഺകടറ഻

അഗ഻ന഻ബഺധ അന്ദ്ശദ്ധുയഺീട ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുഫഺടകവതഽക്കള്

കഺ൪

കഺ൪
അപകടും

കപ്പല്ചരെഇ ീകഺടഽകഺറ്റ്

ച഻ല

അമ഻തമഺയ പഽകവല഻

വഺഹനും ഓട഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഉണ്ടഺകഽന് ൂന്ദ്ഡവറഽീട
അന്ദ്ശദ്ധ
കപ്പല്പ്ചരക്ക഻ല് ീവള വും കടക്കഽന്തഽ മാലും നഺശും
സുംഭവ഻ക്കഽന്ഽ; ീവള വും കടക്കഺത്ത തരത്ത഻ല് പഺക്ക്
ീചയാറഺത്ത് ചരക്കഽകള്

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്വ
ഹസഺ൪ഡഽകീള ഇനമാ്ഺയ഻ ഇനതരംത഻ര഻ച്ച഻ര഻െഽ്ഽ
a) ീഭിത഻കമഺയ ഹസഺ൪ഡ് ീഭിത഻കമഺയ
സഺദ്ധയത വ൪ദ്ധ഻ക്കഽന് അവസ്ഥ.

വതഽതകളഺല് നഷ്ടും

ഉദഺഹരണം
i.

ഒരഽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല കഺരയക്ഷമമലലഺത്ത വയറ഻ുംഗ്
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സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

ii. ജലകഺയ഻കവ഻ുനഺദങ്ങള഻ല് ന൪ീപ്പടഽക
iii. വയഺയഺമമ഻ലലഺീത കഽുറ സമയും ഇരഽന്് ുജഺല഻ ീചയാറുന് ജ഼വ഻ത ൂശല഻ ഇന
b) ുമഺറല് ഇനഹസഺ൪് ഇന നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറ ആഘഺതീത്തുയഺ അീലലക഻ല് അനഽപഺതീത്തുയഺ
സവഺധ഼ന഻ക്കഽന് തരത്ത഻ലഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സതയസധപ്മലലഺത്ത സവഭഺവും അീലലക഻ല്
സവഺഭഺവൂവകലയും.
സതയസധപ്തയ഻ലലഺത്ത
ഒരഺള്
ഇ൯ശഴര൯ഷം഻ീന
ദഽ൪വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും തട്ട഻പ്പ഻ലാീട പണും ുനടഺ൯ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക.

ഉദഺഹരണം
ഒരഽ
ഫഺക്ടറ഻ക്കഺയ഻
ഇ൯ഷവറ൯സ്
വഺങ്ങഽകയഽും
ആ
പണും
ുനടഺനഺയ഻
ആ
വയവസഺയശഺലതീന് അഗ്ന഻ക്ക഻രയഺക്കഽക
അീലലക഻ല് ഗഽരഽതരമഺയ അസഽഖഺവസ്ഥ
ഉള വുപ്പഺള് ആുരഺഗയ ഇ൯ഷവറ൯സ് വഺങ്ങഽക.
c)

ല഼ഗല് ഹസഺ൪ഡ് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്ുകണ്ടഽന് ുകസഽകള഻ല് ആണ് ഇത് കാടഽതലഺയ഻
കഺണഽന്ത് . ന഻യമവയവസ്ഥകളുുടുയഺ അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ ചട്ടക്കാടഽകളുുടുയഺ ച഻ല
സവ഻ുശഷതകള് നഷ്ടത്ത഻ന് ഇടയഺക്കഽന് സുംഭവങ്ങീളുയഺ അത഻ണ്ീറ ആഘഺതീത്തുയഺ
വ൪ദ്ധ഻യ്ക്ക്കഺ൯ ഇടയഺക്കഽണ്ുപഺഴഺണ് ഇത് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ത്.

ഉദഺഹരണം
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക്കഽള വ അപകട നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്കണീമന്ഽള വ സ൪ക്കഺര഻ണ്ീറ ന഻യമും
സ൪ക്കഺര഻ണ്ീറ ബഺധയത വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻ചാണു.
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ
കഺരയത്ത഻ല്
ീഗിരവമഺയ഻
പര഻ഗണ഻ക്കഽന്
കഺരയും
എന്ത്
റ഻കഽകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് ഹസഺ൪ഡഽകളഺണ്. ഇത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്
ആത഻കീള റ഻ക഻ണ്ീറ വ഻വ഻ധ ഇനങ്ങള഻ലഺയ഻ തരും ത഻ര഻ക്കഽകയഽും, ഹസഺ൪ഡഽകളുീട
സഺന്഻ദ്ധയും
മാലും
നഷ്ടസഺദ്ധയത
കാടഽകയഺീണക഻ല്
ഇ൯ഷവറ൯സ്
പര഻രക്ഷ
ലഭയമഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ പ഻ര഻ക്കഽന് വര഻പ്പണും അഥവഺ ന്ദ്പ഼മ഻യും വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
3. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ീല ഇനഗണ഻തന഻യമം (റ഻സ്ഡക ഇനപാള഻ങ്)
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ മാന്ഺമീത്ത ഘടകും എന്തഽും, ഇ൯ഷവറ൯സ഻ീന സുംഭവയമഺക്കഽന്തഽും
ഗണ഻തതതവമഺണ്. ഇത് റ഻ക് പാള഻ങ് സ഻ദ്ധഺന്ത്ും എന് ുപര഻ല് അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ.

ഉദഺഹരണം
അതഺയത് 100000 വ഼ടഽകള്ക്ക്ക് അഗ്ന഻ബഺധ
നഷ്ടസഺദ്ധയത ഉണ്ീടക഻ല് അതഽമാലും
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് ശരഺശര഻ നഷ്ടും 50000 രാപ ആകഽന്ഽ. 1000ത്ത഻ല് 2 വ഼ടഽകള഻ല് [or 0.002]
അഗ്ന഻ബഺധയ്ക്ക്കഽള വ സഺദ്ധയത ഉണ്ീടക഻ല് ആീകയഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടും 10000000 [=50000 x 0.002 x
100000] ആകഽന്ഽ.
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ഒരഽ ഇ൯ഷവറ൪ 100000 വ഼ടഽകളുീട ഉടമസ്ഥര഻ല് ന഻ന്ഽും 100 രാപ വ഼തും ഈടഺക്കഽകയഽും ഈ
പണും ന഻ുക്ഷപമഺക്ക഻ സാക്ഷ഻ചാണഺല്
നഷ്ടും സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വന്വ൪ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരും
നല്പ്കഺ൯ ഈ ന഻ുക്ഷപും മത഻യഺകഽും.
്ുരഺരഽത്തരഽം ഇന നല്ുകണ്ടഽ് ഇന വര഻പ്പണം ഇന
ത്഻ര഻െഽ് ഇനകണെഽകള് ഇനവ ക്തമഺെഽ്ഽ

എത്തീയ്ഇ ഇന

തഺീഴ ഇന

100000 x 100 = Rs 10000000
എലലഺ വ഼ടഽകളുും ഒരഽുപഺീല റ഻ക് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺ൯ സഺദ്ധയതയഽള വ ആീണക഻ല് മഺന്ദ്തീമ
എലലഺവ൪ക്കഽും നയഺയും ലഭ഻ക്കഽന്ഽണ്ട് എന്് ഉറപ്പ഻ക്കഺനഺകാ.
a) ഈ ഇന
തതവം ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല് ഇന
ത്പവ൪ത്ത഻െഽ് ?

്തഽ ഇന

വ഻ുധനയയഺണ് ഇന

ഉദഺഹരണം
മ഻. ശയഺും, ആീക 70ലക്ഷും രാപ വ഻ലമത഻ക്കഽന് തണ്ീറ ഫഺക്ടറ഻യഽും, അത഻ീല
യന്ദ്ന്ത്സഺമന്ദ്ഗ഻കളുും, ചരക്കഽകളുും എലലഺുംകാട഻ ഒരഽ ഇ൯ഷവറുറഺട്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺ൯
ആന്ദ്ഗഹ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ. അഗ്ന഻ബഺധ അീലലക഻ല് അതഽുപഺലഽള വ മറ്റു ീപര഻ലഽകള് മാലുമഺ നഷ്ടുമഺ
നഺശുമഺ സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺനഽള വ സഺദ്ധയത 1000 ത്ത഻ല് 7 [0.007] ആകഽന്ഽ. മ഻. ശയഺമ഻നഽും,
ഇ൯ഷവറ൪ക്കഽും ഇത഻ീന കഽറ഻ചാണ് അറ഻വഽള വതഺണ്.
അവരഽീട അവസ്ഥകള് തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും എന്ത്് ? എന്ത്് ീകഺണ്ടഺണ് ശയഺും ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറഺ൯ ആന്ദ്ഗഹ഻യ്ക്ക്കഽന്ത് ?
മ഻. ശ ഺമ഻ന്ീറ ഇന അവസ്ഥ ഇന
നഷ്ടസഺദ്ധയത (0.007) എന്ഺല് ഇതഽുപഺലഽള വ 1000 ഫഺക്ടറ഻കള഻ല് ശരഺശര഻ 7 എണും
അഗ്ന഻ബഺധക്ക് ഇരയഺുയക്കഺും എന്ഺണ് കഺണ഻ക്കഽന്ത്. ദഽരവസ്ഥ ുനര഻ുടണ്ട഻ വരഽന് ഈ 7
ഫഺക്ടറ഻കള഻ല് തണ്ീറതഽും കാട഻ ഉള്ക്ീപ്പടഽുമഺ എന്യഺള്ക്ക്കറ഻യ഻ലല. സതയത്ത഻ല് ഈ പറയഽന്
ഫഺക്ടറ഻ റ഻ക഻രയഺകഽുമഺ എന്് ആ൪ക്കഽും ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺക഻ലല.
ശയഺും അന഻ശ്ച഻തഺവസ്ഥയ഻ലഺീണന്് പറയഺും. ഭഺവ഻യ഻ല് റ഻ക഻ന഻രയഺുയക്കഽുമഺ എുന്ഺ
അതഽ ന്ദ്പവച഻ക്കഺുനഺ അയഺള്ക്ക്ക് സഺധ഻ക്കഽന്഻ലല. ത഼൪ചാണയഺയഽും ഇത് ഉത്കണ്ഠക്ക്
കഺരണമഺകഽന്ഽ.

ഇ൯ഷവററഽീട അവസ്ഥ
ഇന഻
ഇ൯ഷവററഽീട
കഺരയും ുനഺക്കഺും. ശയഺമ഻ണ്ീറ നഷ്ടസഺദ്ധയത
അതഽുപഺീല
നഷ്ടസഺദ്ധയതയഽളള
മറ്റ് ആയ഻രങ്ങളുീട കാീട കാട്ട഻ ീപഺതഽഫണ്ട് രാപ഼കര഻ക്കഽണ്ുപഺള്
റ഻ക് ന഻ശ്ച഻തവഽും, ന്ദ്പവചന഼യവഽും ആയ഻ത്ത഼രഽന്ഽ.
മഽണ്പുത്തതഽ
ുപഺീല
ശയഺമ഻ണ്ീറ
ഫഺക്ടറ഻ീയ
ഓ൪ത്ത്
ഇന഻യഽും
ഇ൯ഷവറ൪
വ഻ഷമ഻ുക്കണ്ടത഻ലല.. ആയ഻രത്ത഻ല് നഴ് ഫഺക്ടറ഻കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തമഺണ് നഷ്ടസഺദ്ധയതയഽളളത്.
യഥഺ൪ത്ഥത്ത഻ല് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഷ്ടവഽും നഺും ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണ നഷ്ടവഽും തമ്മ഻ല് സഺമയും
ഉള വ഻ടുത്തഺളും, ആ പണും ീപഺതഽഫണ്ട഻ല് ന഻ന്ഽും എടഽത്ത് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്കഺവഽന്തഺണ്.
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ഒരഽ ഇന ീപര഻ല് ഇന മാലം ഇന നഷ്ടം ഇന സംഭവ഻യ്െഺ൯ ഇന റ഻സ്ഡകഽകള് ഇന എലലഺം ഇന തീ് ഇന
പാള഻ങ് ഇന ീചയ്തഺല് ഇന മഺത്തുമ ഇന ഒരഽ ഇന ഇ൯ഷവറ൪െഇ ഇന റ഻സ്ഡകഽം ഇന അത഻ന്ീറ ഇന
സഺന്പത്ത഻ക ഇനുഘഺതവഽം ഇനഊഹ഻െഺനഺകാ.

b) റ഻സ്ഡകഽം പാള഻ങഽം വല഻യസംഖ ഺന഻യമവഽം ഇന
ന്ദ്പ഼മ഻യും കണക്കഺക്കഽന്ത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനും നഷ്ടസഺദ്ധയതയഺണ് [മഽകള഻ല് തന്഻ര഻ക്കഽന്
ഉദഺഹരണന്ദ്പകഺരും 1000ത്ത഻ല് 7 അീലലക഻ല് 0.007 എന്്]. കണക്കഺക്ക഻യതഽ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
നഷ്ടുംതീന്യഺണ് യഥഺ൪ത്ഥത്ത഻ലഽും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ത് എക഻ല്
ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് നഷ്ടും
ഒന്ഽും തീന് ഉണ്ടഺകഽന്഻ലല. ഈ സഺഹചരയത്ത഻ല് ീപര഻ല് മാലും ബഺധ഻ക്കീപ്പട്ടവ൪ക്ക്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്കഺ൯ മറ്റുള വവരഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യത്തഺല് ുശഖര഻ചാണ ന഻ുക്ഷപും തീന്
മത഻യഺകഽും. യഥഺ൪ത്ഥ
സുംഭവും ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണത഻ുനക്കഺള് വഷളഺവഽകയഽും, ുശഖര഻ചാണ
ന഻ുക്ഷപും
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്കഺ൯ ത഻കയഺീതയഽും വന്ഺല്. ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് നഷ്ടും
അഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന്ഽ.
ഒരഽ ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് ന്ദ്പവചനങ്ങീള എങ്ങ഻ീന ത഼൪ചാണീപ്പടഽത്തഺും ?
‚വല഻യസുംഖയഺന഻യമും‛ എന് തതവത്ത഻ലാീട മഺന്ദ്തുമ ഇത് സഺധയമഺകാ. പാള഻ങ് മാലും
ഉള വ ന഻ുക്ഷപങ്ങള് വ൪ദ്ധ഻ക്കഽുന്ത്ഺറഽും
യഥഺത്ഥത്ത഻ല് സുംഭവ഻ക്കഽന് നഷ്ടവഽും നഺും
കണക്കഺക്ക഻യ നഷ്ടവഽും തമ്മ഻ല് നീറക്കഽീറ സഺമയും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്തഺണ്.

ഉദഺഹരണം
ലള഻തമഺയ഻ പറഞ്ഞഺല് ഒരഽ നഺണയും ുടഺസിന് ീചയാറുണ്ുപഺള് തല ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയത
½ ഭഺഗമഺണ്. പുക്ഷ നഺല് തവണ
ുടഺസിന് ീചയാറുണ്ുപഺള് 2തവണ തല ലഭ഻ക്കഽും എന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത് എങ്ങ഻ീന?
ുടഺസിന് ീചയാറീപ്പടഽന് തവണകളുീട എണും വളീര കാടഽതല് നതഺണ്ട് പര഻ധ഻യ഻ലലഺത്ത അന്ദ്ത
തവണ ആീണക഻ല് മഺന്ദ്തും 2തവണ ുടഺസിന് ീചയാറുണ്ുപഺള് ഒരഽ തവണ തല ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ലഽള വ
സഺദ്ധയത വ൪ദ്ധ഻ക്കഽന്ഽ.
കാടഽതല്
ഇ൯ഷവറ൯സഽകീള
ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറ഻പ്പ഻ക്കഺ൯
കഴ഻ീഞ്ഞക഻ല്
മഺന്ദ്തീമ
ഇ൯ഷവറ൪മഺ൪ക്ക് സഽരക്ഷ഻തരഺകഺനഺകാ. അതഺയത് നാറ് കണക്ക഻ന് വ഼ടഽകളുീട ഇ൯ഷവ൪
ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഇ൯ഷവ൪ക്ക്
ആയ഻രകണക്ക഻ന്
വ഼ടഽകളുീട
ഇ൯ഷവ൪
ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഇ൯ഷവറുറക്കഺള് കാടഽതല് നഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽും.
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ത്പധഺനമഺയവ ഇന

റ഻സ്ഡക ഇനഇ൯ഷവ൪ ീചയ്യു്ത഻നഽള്ള ഇനന഻ബന്ധമനകള്
ഇ൯ഷവറ൪മഺരഽീട കഺഴ്ചപ്പഺട഻ല് ഒരഽ റ഻ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചുയാറണ്ടത഻ണ്ീറ ആവശയകത എന്ത്്?
വ഻ശദമഺയ ആറ് കഺരണങ്ങള് തഺീഴ തന്഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
i. നഷ്ടങ്ങള് മഽ൯കാട്ട഻ അറ഻യഺ൯ തക്കവണമഽള വ സഺമഺനസുംഭവങ്ങള്. ഇത് വല഻യസുംഖയഺ
ന഻യമീത്ത അട഻സ്ഥഺനീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വതഺണ് ഇതഽകാടഺീത ന്ദ്പവചനും സഺധയമലല.
ii. റ഻ക഻നഺല് സുംഭവ഻ക്കഽന് നഷ്ടും, ന഻ശ്ച഻തവഽും കണക്കഺക്കഺ൯ ആവഽന്തഽും ആയ഻ര഻ക്കണും.
റ഻ക഻നഺല് സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടും എന്ദ്തീയന്് കണക്കഺക്ക഻ പറയഺനഺകഽന്഻ീലലക഻ല് അത഻ന്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്കഺ൯ സഺധയമലലഺതഺയ഻ത്ത഼രഽന്ഽ.
iii. ുകസ്ഡമ഻കുമഺ ഇന അീലലങ്ക഻ല് ഇന യഺദിശ്ച഻കുമഺ ഇന ുയ഻ട്ട്യൂട്ട്ഺയ഻ര഻െണം ഇന
നഷ്ടം ഇന  ഇന സംഭവ഻ുെണ്ട . ഇന സുംഭവ഻ക്കഺുനഺ
സുംഭവ഻ക്കഺീത ഇര഻ക്കഺുനഺ
സഺധയതയഽള വ ഒരഽ വ഻പത്ത് മാലും ആയ഻ര഻ക്കണും
നഷ്ടും സുംഭവ഻ുക്കണ്ടത്. അത്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറീപ്പട്ടവയഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഺകരഽത്.
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറീപ്പട്ടവയഺല്
മനപാ൪േും വരഽത്ത഻ീവയ്ക്ക്കഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്കഺ൯ ഒരഽ ഇ൯ഷവറ൪ക്കഽും
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
iv. നഷ്ടത്ത഻ന്
ഇരയഺകഽ് ഇന കഽറച്ചഇ ഇന ുപരഽീട ഇന നഷ്ടം
മറ്റുനകം ഇന
ുപരഽമഺയ഻ ഇന
പങ്കഽീവയ്െല് ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല്
നല്പ്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്
കഺലപര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ല് ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറീപ്പട്ടവര഻ല് ീചറ഻യ ശതമഺനും ുപ൪ക്ക്
നഷ്ടും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് മഺന്ദ്തുമ ഈ തതവും ന്ദ്പഺവ൪ത്ത഻കമഺകാ.
v. സഺന്പത്ത഻ക ഇന ത്പഺുയഺഗ഻കതവം: സുംഭവ഻ക്കഺവഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് അനഽബധപ്മഺയ഻
വളീരകാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കരഽത് ഇ൯ഷവറ൯സ഻ന് നല്പ്കഽന് വ഻ല. അങ്ങ഻ീന വന്ഺല്
ഇ൯ഷവറ൯സ് അന്ദ്പഺുയഺഗ഻കമഺയ഻ത്ത഼രഽും.
vi. ീപഺതഽനയം: കരഺ൪ സദഺചഺരത്ത഻നഽും, ീപഺതഽനയത്ത഻നഽും വ഻രഽദ്ധമഺയ഻ര഻ക്കരഽത്.
4. ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ കരഺ൪
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ നഺലഺമീത്ത ഘടകും കരഺ൪ ഉടണ്പട഻യഺണ്. ഇവ഻ീട ന഻൪ദ഻ഷ്ട
റ഻കഽകളുീട വ഻ലയഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ലാീട പണും സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും, ഈ ന഻൪ദ഻ഷ്ട
റ഻കഽകള്ക്ീക്കത഻ീര സഺണ്പത്ത഻ക സഽരക്ഷ നല്പ്കഽും എന്ഽും ഒരഽ കരഺ൪ഉടണ്പട഻ ന്ദ്പകഺരും
ഉറപ്പു നല്പ്കഽന്ഽ. ഈ കരഺ൪ഉടണ്പട഻ ഇ൯ഷവറ൯സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട രാപത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും
നല്പ്കഽന്ത്.

സവയംപര഻ുശഺധ഻െഽക ഇന1
തഺീഴ തന്഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ല് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺനഺവഺത്ത റ഻ക് നത്?
I. അഗ്ന഻ബഺധ
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II. ുമഺഷണുംുപഺയ വതഽക്കള്
III. ഭവനുഭദനും
IV. കപ്പല്പ്മഽങ്ങഽന്ത഻ലാീട ഉണ്ടഺകഽന് ചരക്കഽ നഷ്ടും

B. ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ കരഺ൪ – ന഻യമവശങ്ങള്
1. ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ ഇനകരഺറ഻ന്ീറ  ഇനന഻യമവശങ്ങള്
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീല ച഻ല സവ഻ുശഷതകളുും ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്
ീപഺതഽവഺയ ച഻ല ന഻യമങ്ങീള കഽറ഻ചാണുും നമഽക്കഽ ുനഺക്കഺും.
ഇ൯ഷവററഽും ഇ൯ശഴ൪ ീചയാറീപ്പട്ടവരഽും തമ്മ഻ല് ഒരഽ കരഺറ഻ല് ന൪ീപ്പുടണ്ടതഽണ്ട് എന്ത്
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ ഒരഽ ഘടകമഺണ് എന്് നഺും ഇത഻ുനഺടകും മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
രണ്ട് കക്ഷ഻കളുും തമ്മ഻ല് ന഻യമസഺധഽതയഽള വ ഒരഽ ഉടണ്പട഻യ഻ല് ന൪ീപ്പടഽന്ത഻ീനയഺണ് കരഺ൪
എന്് പറയഽന്ത്. 1872ല് ന഻ലവ഻ല് വന് ഇന്ത്യ ുകഺണ്ന്ദ്ടഺ്റ്റ് ആക്ട഻ണ്ീറ വ വസ്ഥകള്
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറഽകള് ഉള്ക്ീപ്പീട ഇന്ത്യയ഻ീല എലലഺ കരഺറഽകീളയഽും ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്തഺണ്.
2. Elements of a valid contract
ന഻യമസഺധഽതയഽള വ ഒരഽ കരഺറ഻ണ്ീറ ഘടകങ്ങള്:
a) ന഻ുവദനം ഇനനല്കല് ഇനന഻ുവദനം ഇനസവ഼കര഻യ്െല്:
സഺധഺരണയഺയ഻, ന഻ുവദനും നല്പ്കഽന്ത് ഉപുഭഺക്തഺവഽും, സവ഼കര഻യ്ക്ക്കഽന്ത് ഇ൯ശഴററഽും
ആണ്.
b) പര഻ഗണന
കക്ഷ഻കള്ക്ക്ക്
പരപരും
ലഭ഻ുക്കണ്ടഽന്
ച഻ല
ുനട്ടങ്ങീള
കാട഻
കരഺറ഻ല്
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണും എന്ഺണ് ഇവ഻ീട അ൪ത്ഥമഺക്കഽന്ത്. ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറീപ്പട്ടവ൪
നല്പ്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്കഺീമന് ഇ൯ഷവററഽീട വഺദ്ധരദഺനവഽും ആണ്
പരപരമഽള വ പര഻ഗണനകള്.
c) കക്ഷ഻കള് ഇനതമിറ഻ലഽള്ള ഇനഉടന്പട഻ ഇന
ഒരഽ കഺരയും ഒുര അ൪ത്ഥത്ത഻ല് തീന് രണ്ട് കക്ഷ഻കളുും സമ്മത഻ുക്കണ്ടതഺണ്.
d) കക്ഷ഻കളുീട ഇനക്ഷമത
കരഺറ഻ുല൪ീപ്പടഽന്
രണ്ട്
കക്ഷ഻കളുും
കരഺറ഻ുല൪ീപ്പടഺന്
ന഻യമപരമഺയ഻
അ൪ഹതയഽള വവയഺര഻ക്കണും. ഉദഺഹരണും ന്ദ്പഺയപാ൪ത്ത഻യഺകഺത്തവ൪ക്ക് ഇ൯ഷവറ൯സ്
കരഺറ഻ല് ന൪ീപ്പടഺനഺകഽന്തലല.
e) ന഻യമസഺധഽത
കരഺറ഻ല് പറയഽന് വതഽ ആഥവഺ ആത഻ ന഻യമസഺധഽതയഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണും ഉദഺഹരണും,
കള വക്കടത്ത് മഽതലഽകള് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺനഺക഻ലല.
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++

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്വ ഇന
i. ഭ഼ഷണ഻ ഇന
കഽറ്റകരമഺയ ര഻ത഻യ഻ല് സമ്മ൪ദും ീചലഽത്തല് എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പട്ടതഺണ്.
ii. അമ഻തമഺയ ഇനസവഺധ഼നം
ഉന്തസ്ഥ഻ത഻യ഻ലഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ അയഺളുീട സ്ഥഺനുമഺ, സവഺധ഼നുമഺ
അധ഻കഺരുമഺ ഉപുയഺഗ഻ചാണ് നയഺയമലലഺത്ത ുനട്ടങ്ങള് ുനടഺ൯ ന്ദ്ശമ഻യ്ക്ക്കല്.

അീലലക഻ല്

iii. തട്ട്യൂട്ട്഻പ്പഇ ഇന
അസതയമഺീണന്്
അറ഻യഺവഽന്
ന്ദ്പതഺവനകളഺല്
ഉണ്ടഺകഽന്
ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണകളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് നടപട഻ീയടഽക്കഺ൯ ഒരഺള് മീറ്റഺരഺീള ുന്ദ്പര഻പ്പ഻ക്കല്. മനപ്പൂ൪േും സതയങ്ങീള
ഒള഻ചാണു
ീവയ്ക്ക്കഽന്തഽ മാലുമഺ അീലലക഻ല് ീതറ്റഺയ അവതരണും മാലുമഺ ഇങ്ങ഻ീന
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺും.
iv. ീതറ്റഇ
ഒരഽ സുംഭവീത്ത മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻ുലഺ അത഻ണ്ീറ വയഖയഺനത്ത഻ുലഺ സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് പ഻ഴവ്.

സവയംപര഻ുശഺധ഻െഽക ഇന2
തഺീഴതന്഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ല് ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീല ഘടകമലലഺത്തതഽ നത് ?
I.
II.
III.
IV.

ന഻ുവദനും നല്പ്കല് ന഻ുവദനും സവ഼കര഻യ്ക്ക്കല്
ഭ഼ഷണ഻
പര഻ഗണന
ന഻യമസഺധഽത

+

C. ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ കരഺറ഻ീല– സവ഻ുശഷതകള്
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീല സവ഻ുശഷതകള് എീന്ത്ലലഺീമന്് ുനഺക്കഺും.
1. നഷ്ടപര഻ഹഺരം
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
എന്ത്
ജ഼വ൯
സഽരക്ഷ
ുപഺള഻സ഻കള്
അലലഺത്തത഻ണ്ുമല്
ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഺവഽന്വയഺണ്. അതഺയ  ഇനനഷ്ടം ഇനസഹ഻ുെണ്ട഻ ഇനവരഽ് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇന
ഉടമസ്ഥ൯ ഇന നഷ്ടത്ത഻ന് ഇന മഽന്പഽണ്ടഺയ഻രഽ് ഇന അുത ഇന സഺമ്പത്ത഻ക ഇന
അവസ്ഥയ഻ല് ഇന തീ് ഇന ത഻ര഻ീക ഇന എത്ത഻െഽ്ത഻നഺവശ മഺയ ഇന പണം ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ഇന
നല്കഽ്തഺണ്.
ഇ൯ഷവറ൯സ്
ുപഺള഻സ഻മാലമഽള വ
കരഺറനഽസര഻ചാണ് ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടത്ത഻ന് തഽലയമഺയ
തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽും എന്് ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്ഽ. ഈ നഷ്ടപര഻ഹഺരതഽക ഒര഻യ്ക്ക്കലഽും
സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടത്ത഻ലഽും അധ഻കമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല.
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അതഺയത് ഒരഺള് തണ്ീറ ആത഻ ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത്, സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടുത്തക്കഺള് കാടഽതല്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ുനട഻ ലഺഭും ഉണ്ടഺക്കഺ൯ പഺടഽള വതലല. അതഽീകഺണ്ട് ഇ൯ഷവറ൪ നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറ
സഺണ്പത്ത഻ക മാലയും കണക്കഺക്ക഻ അത഻നനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്ുകണ്ടത്.

ഉദഺഹരണം
രഺമ൯ തണ്ീറ 10ലക്ഷും വ഻ലമത഻യ്ക്ക്കഽന് വ഼ട് ീമഺത്തും തഽകയ്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്ഽ.
അഗ്ന഻ബഺധമാലും അുദഹത്ത഻ന് 70000 രാപയഽീട
നഷ്ടും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ. ഇ൯ഷവറ൯സ്
കണ്പന഻ രഺമന് 70000 രാപയഽീട നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺണ് നല്പ്കഽക. 70000ത്ത഻ല് കാടഽതല് തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻യ്ക്ക്കഺ൯ ആ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അ൪ഹതയ഻ലല.
ഇന഻ വതഽ അത഻ണ്ീറ ീമഺത്തും വ഻ലയ്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്഻ലല എീന്ഺരഽ സഺഹചരയും
കണക്ക഻ീലടഽക്കഽക. ആ സഺഹചരയത്ത഻ല് അയഺള്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്തത഻ന് ആനഽപഺത഻കമഺയ
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ന് മഺന്ദ്തുമ അ൪ഹത ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയഽള വൂ.
10ലക്ഷും രാപ വ഻ലമത഻യ്ക്ക്കഽന് വ഼ട് 5ലക്ഷും രാപയ്ക്ക്കഺണ് ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത഻രഽന്ീതന്്
കരഽതഽക. അഗ്ന഻ബഺധമാലും സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടും 60000 രാപയഺീണക഻ല്, ആയഺള്ക്ക്ക് ഈ 60000
രാപ
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻യ്ക്ക്കഺ൯ അ൪ഹതയ഻ലല. വ഼ട്ടുടമ വ഻ട഻ണ്ീറ പകഽത഻ വ഻ല
മഺന്ദ്തും ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്തതഽ ീകഺണ്ട് നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ 50% [30000 രാപ] മഺന്ദ്തമഺണ്
അ൪ഹമഺയ഻ട്ടുള വത്. ഇത് കഽറഞ്ഞ ഇ൯ഷവറ൯സ് [underinsurance] എന്റ഻യീപ്പടഽന്ഽ.
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ണ്ീറ അളവ് നതഽ തരത്ത഻ലഽള വ ഇ൯ഷവറ൯സ് എന്ത഻ീന ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ്
ഇര഻ക്കഽന്ത്.
ജ഼വ൯ സഽരക്ഷ അലലഺീതയഽള വ ുപഺള഻സ഻കള്, വതഽക്കുളഺ ബഺധയതകുളഺ ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറുണ്ുപഺള്
ഇ൯ഷവ൪
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
നഷ്ടത്ത഻ന്
തത്തഽലയമയ
തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻യ്ക്ക്കഺവഽന്തഺണ്. അതഺയത് നഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണുതഺ ുക്പഺട്
സുംഭവ഻ചാണുതഺ ആയ വതഽ മഺറ്റ഻ സ്ഥഺപ഻യ്ക്ക്കഺനഽള വ തഽക അങ്ങഺട഻ വ഻ലയ഻ല് ന഻ന്ഽും
ുതയ്ക്മഺന നഷ്ടും കഽറചാണ് ലഭ഻യ്ക്ക്കഽന്തഺണ്.
നഷ്ടപര഻ഹഺരും തഺീഴ പറയഽന് നീതക഻ലഽും വ഻ധത്ത഻ല് ത഼൪പ്പു കല്പ്പ഻യ്ക്ക്കഺവഽന്തഺണ്:





പണമഺയ഻ നല്പ്കഽക
ുക്പഺടഽകള് ത഼൪ത്ത് നല്പ്കഽക
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണത഻ന് പകരും പഽത഻യവ നല്പ്കഽക
പഽന൪ന഻൪മ്മഺണും
ീചയ്ക്ത്
നല്പ്കഽക
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്
പഽന൪ന഻൪മ്മ഻ചാണ നല്പ്കഽക. ഇന
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കത്ത഻നശ഻ചാണ

വ഼ട്

Diagram 1: നഷ്ടപര഻ഹഺരം

ച഻ല വതഽക്കളുീട കിതയമഺയ മാലയും നഷ്ടും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് സമയത്ത് ന഻൪ണയ഻ക്കഺ൯
എളുപ്പമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ച഻ല പഺരണ്പരയ സവത്തഽക്കളുീടുയഺ അമാലയമഺയ
കരീകിശലവതഽക്കളുീടുയഺ വ഻ല. അതഽുപഺീല സമഽന്ദ്ദ ഇ൯ഷവറ൯സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ല്
പകഽത഻യഺന്ദ്തക്ക഻ടയ഻ല് ീവചാണ് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് കപ്പലപകടങ്ങള഻ല് ുനര഻ടഽന് നഷ്ടും
ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഽക എളുപ്പമലല.
അത്തരും സര൪ഭങ്ങള഻ല് സമ്മത മാലയും എന് തതവമഺണ് ൂകീകഺള വുന്ത് ഇ൯ഷവററഽും
ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും ുച൪ന്് ഇ൯ഷവറ൯സ്
കരഺറ഻നഽ മഽന്് തീന്
ഇരഽകാട്ട൪ക്കഽും സമ്മതമഺയ ഒരഽ തഽക ത഼രഽമഺന഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ. പാ൪ണമഺയ നഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണഺല്,
ഇ൯ഷവ൪ സമ്മത഻ചാണ തഽക നല്പ്കഺ൯ ബഺധയസ്ഥനഺണ്. ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കള് ‚സമിറതമാല  ഇന
ുപഺള഻സ഻‛ എന്റ഻യീപ്പടഽന്ഽ.
a) പകരം ഇനനല്കല്
നഷ്ടപര഻ഹഺരതതവീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്തഺണ് പകരും നല്പ്കല്.
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ീന സുംബധപ്഻ചാണുള വ എലലഺ അവകഺശങ്ങളുും, പര഻ഹഺരങ്ങളുും
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും
ഇ൯ഷവററ഻ുലയ്ക്ക്ക് മഺറ്റുന്ത഻ീനയഺണ് പകരും
നല്പ്കല് എന്് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.
അതഺയത് മാന്ഺമീതഺരഺളുീട അന്ദ്ശദ്ധീകഺണ്ടഺണ്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടും
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺന഻ടയഺകഽകയഽും
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
ലഭ഻യ്ക്ക്കഽകയഽും
ീചയ്ക്തഺല്,
നഷ്ടും
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺന഻ടയഺക്ക഻യ മാന്ഺും വയക്ത഻യഽീട പക്കല് ന഻ന്ഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരും ുനട഻
എടഽുക്കണ്ടത്
ഇ൯ഷവററഽീട ഉത്തരവഺദ഻തവമഺണ്. ഈടഺുക്കണ്ടഽന് നഷ്ടപര഻ഹഺരതഽക
ഇ൯ഷവറ൯സ്
കണ്പന഻
നല്പ്കഽന്
തഽകയ്ക്ക്ക്
തഽലയമഺയ഻ര഻ക്കണീമന്
കഺരയും
ന്ദ്ശദ്ധ഻യ്ക്ുക്കണ്ടതഽണ്ട്.  ഇന

Important

465

Subrogation: It is the process an insurance company uses to recover claim
amounts paid to a policy holder from a negligent third party.
Subrogation can also be defined as surrender of rights by the insured to an insurance
company that has paid a claim against the third party.

ഉദഺഹരണം
മ഻,ക഻ുഷഺറ഻ണ്ീറ വ഼ട്ടുപകരണങ്ങള് സ഻ലവ഻യ൯ ന്ദ്ടഺ൯ുപഺ൪ട്ട് സ൪േ഼സ് എന് കണ്പന഻
ീകഺണ്ടഽുപഺകഽകയഺയ഻രഽന്ഽ. ൂന്ദ്ഡവറഽീട അന്ദ്ശദ്ധമാലും അവയ്ക്ക്ക് 45000 രാപയഽീട നഺശും
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ. ഇ൯ഷവറ൪ ക഻ുഷഺറ഻ന്
30000രാപ നല്പ്കഽന്ഽ.
ഇ൯ഷവറ൪ ക഻ുഷഺറ഻ന്
നല്പ്ക഻യ 30000രാപ, അത഻ല് കാടഺീത ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് സ഻ലവ഻യ൯ ന്ദ്ടഺ൯ുപഺ൪ട്ട഻ല് ന഻ന്ഽും
ഈടഺക്കഺവഽന്തഺണ്.
അവകഺശീപ്പട്ട (േയ഻ും ീചയ്ക്ത) തഽക 45,000 രാപ ആീണന്ഽും, ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഇ൯ഷവറ൪ 40,000 രാപ നല്പ്ക഻ എന്ഽും കരഽതഽക. സബ്ുറഺുഗഷന് ന്ദ്പകഺരും ഇ൯ഷവറ൪ക്ക്
സ഻ലവ഻യ൯ ന്ദ്ടഺ൯ുപഺ൪ട്ട഻ല് ന഻ന്ഽും 45,000 രാപ ഈടഺക്കഺവഽന്തഺണ്, അങ്ങ഻ീന
സുംഭവ഻ചാണഺല് ഭഺക്ക഻ 5000 രാപ ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ത഻ര഻ീക നല്പ്ുകണ്ടതഺണ്.
ഇത് ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻, ഒര഻യ്ക്ക്കല് ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ്പന഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും, പ഻ന്഼ട്
മാന്ഺും വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും എന്഻ങ്ങീന രണ്ട് തവണ പണും ഈടഺക്കഽന്ത് തടയഽന്ഽ.
നഷ്ടപര഻ഹഺര ുകസഽകള഻ല് മഺന്ദ്തുമ സബ്ുറഺുഗഷന് ന്ദ്പഺുയഺഗ഻കമഺകാ.

ഉദഺഹരണം

മ഻.സഽുരഷ് ഒരഽ വ഻മഺനപകടത്ത഻ല് മര഻ക്കഽന്ഽ. ജ഼വ൯സഽരക്ഷ ഇ൯ഷവറ൪ വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത
50ലക്ഷും രാപയഽും, വ഻മഺനകണ്പന഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്പ്കഽന് 15ലക്ഷും രാപയഽും
ീമഺത്തത്ത഻ല് അയഺളുീട കഽടഽുംബത്ത഻നവകഺശീപ്പട്ടതഺണ്.
b) സംഭഺവന ഇന
ഈ തതവും ജ഼വ൯ സഽരക്ഷ അലലഺത്ത ുപഺള഻സ഻കീള ബഺധ഻ക്കഽന്തഺണ്. നഷ്ടപര഻ഹഺരും എന്
തത്തവത്ത഻ണ്ീറ പ഻ന്ത്ഽട൪ചാണയഺണ്
പ഻ര഻വ്. ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീപര഻ല് മാലും ഉണ്ടഺയ
നഷ്ടുത്തക്കഺള് കാടഽതല് തഽക അയഺള് ുനടഽന്഻ലല എന്് ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്ഽ. ഇന

ന഻൪വ്വചനം
ഒുര ആത഻ തീന് പല ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ്പന഻കള഻ലഺയ഻ ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുകയഺീണക഻ല്
എലലഺ ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ്പന഻കള഻ല് ന഻ന്ഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന് ആീക തഽക
യഥഺ൪ത്ഥത്ത഻ല് സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടുത്തക്കഺള് കാടരഽത് എന്ഺണ് ഈ തതവും സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്.
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ പല ഇ൯ഷവററഽകള഻ല് ന഻ന്ഽമഺയ഻ മഽഴഽവ൯ പണവഽും
ൂകപ്പറ്റുകയഺീണക഻ല്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ നഷ്ടത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും ലഺഭും
ഉണ്ടഺക്കഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും
ഈ
അവസ്ഥ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
എന്
തതവീത്ത
മറ഻കടക്കഽന്തഺണ്.
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ഉദഺഹരണം
സേ൪ഭം ഇന1
മ഻.
ന്ദ്ശ഼ന഼വഺസ്
അയഺളുീട
24
ലക്ഷും
രാപ
വ഻ലമത഻യ്ക്ക്കഽന്
വ഼ട഻നഺയ഻
അഗ്ന഻ബഺധയ്ക്ീക്കത഻ീരയഽള വ ുപഺള഻സ഻ 12 ലക്ഷും രാപ വ഼തും രണ്ട്
ഇ൯ഷവറ൯സ്
കണ്പന഻കള഻ലഺയ഻ എടഽക്കഽന്ഽ.. അഗ്ന഻ബഺധമാലും വ഼ട് ഭഺഗ഻കമഺയ഻ നശ഻ക്കഽകയഽും, ആീക
സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടും 6 ലക്ഷും രാപീയന്് കണക്കഺക്കഽന്ഽ. അയഺള് 6 ലക്ഷും രാപ
രണ്ട്
ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ്പന഻കള഻ലഽും േയ഻ും ീചയാറുന്ഽ. രണ്ട് ഇ൯ഷവറ൪മഺരഽും 6 ലക്ഷും രാപ വ഼തും
നല്പ്കഺ൯ വ഻സമ്മത഻ക്കഽന്ഽ.
ഓുരഺരഽത്ത൪ക്കഽും നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറ 50% വീര പക഻ീട്ടടഽക്കഺും എന്ഽും, അത഻നഺല് ഓുരഺരഽത്തരഽും
നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറ 50% നല്പ്കഺും എന്ഽള വ ന഻ലപഺട് അവ൪ സവ഼കര഻യ്ക്ക്കഽകയഽും, 3 ലക്ഷും രാപ
വ഼തും നല്പ്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
സേ൪ഭം 2
റ഻ഷ഻ തന഻യ്ക്ക്കഺയ഻ രണ്ട് ീമഡ഻ക്കലയ഻ും ുപഺള഻സ഻കള് 2, 50,000 രാപയ്ക്ക്ക് X കണ്പന഻യ഻ല്
ന഻ന്ഽും 1, 50,000 രാപയ്ക്ക്ക് Y കണ്പന഻യ഻ല് ന഻ന്ഽമഺയ഻ എടഽക്കഽന്ഽ. ഒരഽ അസഽഖീത്ത തഽട൪ന്്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ 1, 60,000 രാപ ച഻ലവഺകഽന്ഽ. ഈ 1, 60,000 രാപയഽീട നഷ്ടപര഻ഹഺരും രണ്ട്
കണ്പന഻കളുും ന഻രക്ക് അനഽപഺതത്ത഻ല് പക഻ട്ട് നല്പ്കഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും. ഓുരഺ കണ്പന഻യഽും
നല്പ്ുകണ്ടഽന് വ഻ഹ഻തും തഺീഴ തന്഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരമഺണ്
X കണ്പന഻: 1, 60,000 x2, 50000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = RS 1, 00.000
Y കണ്പന഻: 1, 60,000 x 250,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = Rs 60, 000
2. ഉപര഻മൂൈ്സ്ഡ ഇനഅീലലങ്ക഻ല് ഉ്ത ഇനവ഻ശവഺസം
നലല ഇന വ഻ശവഺസത്ത഻നഽം ഉ്ത ഇന സ്ഥ഻ത഻യ഻ലഽള്ള ഇന വ഻ശവഺസത്ത഻നഽം തമ്മ഻ല്
വയതയഺസും ഉണ്ട്.

a) നലല ഇനവ഻ശവഺസം
ീപഺതഽവഺയ഻ എലലഺ ീകഺുമഴ്സ഻യല് കരഺറഽകളുീടയഽും ന഻യമപരമഺയ ബഺധയത അവയഽീട
ഇടപഺടഽകള഻ല് വ഻ശവഺസയത പഽല൪ത്തഽക എന്തഺണ്. അവ഻ീട തട്ട഻ുപ്പഺ വ് ചനുയഺ പഺട഻ലല.
വ഻ശവഺസയത എന് ഈ ക൪ത്തവയത്ത഻നപ്പുറും വ഻ല്പ്പനക്കഺര൯ ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്
വതഽവ഻ീന സുംബധപ്഻ചാണ് ഒരഽ വ഻വരങ്ങളുും ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ പകഽീവയ്ക്ക്കഽവഺ൯
പഺടഽള വതലല.
ഇവ഻ീട പഺല഻ുക്കണ്ട ന഻യമും എന്ത് “Caveat Emptor” അതഺയത് ഉപുഭഺക്തഺവ് ഇന
ജ്ഺഗരാകരഺയ഻െണം എന്ഺണ്.
കരഺറ഻ീല കക്ഷ഻കള് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വതഽവ഻ീന സാക്ഷ്മന഻ര഼ക്ഷണും നടത്തഽകയഽും, ഒരഽ
കക്ഷ഻ മുറ്റ കക്ഷ഻ീയ ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ക്കഺീത ഇര഻ക്കഽകയഽും, എലലഺ ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്കഽും
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സതയസധപ്മഺയ഻ ഉത്തരും പറയഽകയഽും ീചയ്ക്തഺല് മുറ്റ കക്ഷ഻യ്ക്ക്ക് കരഺ൪ ഒഴ഻വഺുക്കണ്ട
കഺരയമ഻ലല
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ചന്ദ്രുശഖര൯ നഺയ൪ ഒരഽ ീടല഻വ഻ഷ൯ ുഷഺറാമ഻ല് ുപഺകഽന്ഽ. അവ഻ീട അയഺള് ഒരഽപഺട്
സവ഻ുശഷതകളുള വ ഒരഽ ട഻വ഻ കഺണഽകയഽും അത഻ല് തത്പരനഺകഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
ചന്ദ്രുശഖര൯ നഺയ൪ ഇഷ്ടീപ്പട്ട ആ ട഻വ഻ ഗഽണന഻ലവഺരും കഽറഞ്ഞതഺീണന്ഽും പല
ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്കഽും അത഻ീന കഽറ഻ചാണ് പരഺത഻ ഉണ്ീടന്ഽും അവ഻ീടയഽള വ ീസയ഻ല്പ്മഺന്
അനഽഭവങ്ങളഺല് വയക്തമഺയ഻ അറ഻യഺമഺയ഻രഽന്ഽ. എന്ഺല് വ഻ല്പ്പനീയ ന്ദ്പത഻കാലമഺയ഻
ബഺധ഻ക്കഽും എന്ഽള വ ഭയത്തഺല് അയഺള് ഇത് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്഻ലല.
അയഺള഻ല് ഇനവഞ്ചനഺകഽറ്റം ഇനുുരഺപ഻െഺുമഺ?
ീസയ഻ല്പ്മഺുനഺട് ആ ഉത്പന്ത്ത഻ണ്ീറ ഗഽണന഻ലവഺരീത്ത കഽറ഻ചാണ് ത഻രക്കഽകയഽും അയഺള്
അത് വളീര നലല
ഗഽണന഻ലവഺരമഽള വതഺീണന്് പറയഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻രഽീന്ക഻ല് ഈ
സഺഹചരയും മഺറഽമഺയ഻രഽുന്ഺ?
b) ഉ്തമഺയ ഇനവ഻ശവഺസം ഇന ഇന ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ ന഻ലന഻ല്പ്ക്കഽന്ത് ഒരഽ വയതയതമഺയ അട഻ത്തറയ഻ലഺണ്. ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറുന് വതഽവ഻ീന കഽറ഻ചാണുള വ എലലഺത്തരും വ഻വരങ്ങളുും അത഻ീനകഽറ഻ചാണ് അറ഻വ഻ലലഺത്ത
ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് പക൪ന്് ീകഺടഽക്കഺനഽള വ ബഺധയത ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽണ്ട്.
മഽഖയവതഽതകള് എന്ഺല് ഇ൯ഷവറ൪ക്ക്
ത഼രഽമഺനും ൂകീകഺള വഺ൯ സഹഺയ഻ക്കഽന്ഽ:

തഺീഴ

പറയഽന്

കഺരയങ്ങള഻ല്

ഉച഻തമഺയ

 റ഻ക് നീറ്റടഽക്കണുമഺ ുവണ്ടുയഺ
 അഥവഺ നീറ്റടഽക്കഽകയഺീണക഻ല് ഈടഺുക്കണ്ടഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും മറ്റു ഉപഺധ഻കളുും
എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കണും
ഉന്ത വ഻ശവഺസും എന് ന഻യമപരമഺയ ബഺധയത സഺധഺരണ ന഻യമത്ത഻ല് തഺീഴ വരഽന്തഺണ്.
ഈ ബഺധയത ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻ക്ക് അറ഻യഺവഽന് മഽഖയവതഽതകള് മഺന്ദ്തമലല മറ഻ചാണ്
അയഺള് അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്കണ്ടഽന് വതഽതകള്ക്ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ വളീര വല഻യ ന഻യമ ബഺധയതകള്ക്ക്ക് വ഻ുധയമഺണ്. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ
കഺരയത്ത഻ലഺകഽണ്ുപഺള് വ഻ശവഺസ ഉടണ്പട഻കള് വളീര ഉയ൪ന് വ഻ശവഺസ കരഺറഽകളഺയ഻
മഺറഽന്ഽ. "ീപര഻മ ൂഫ്സ്" എന്ത് ുചഺദ഻ചാണഺലഽും ഇീലലക഻ലഽും കിതയവഽും പാ൪ണവഽമഺയ
മഽഖയവതഽക്കള് സവയും ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺനഽള വ മഽഖയമഺയ ബഺധയതകളഺണ്.
പാ൪ണമഺയ ഇന ീവള഻ീപ്പടഽത്തല് ഇനഎ്ഺല് ഇനഎത്ലഇ?
എലലഺവ഻ധ
മഽഖയ
അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.

വതഽക്കളുും

ീവള഻ീപ്പടഽത്തണീമന്
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ന഻യമബഺധയത

ന഻യമും

ഉദഺഹരണം
i.

ഇ൯ഷവ൪ ഇന എടഽെഽ് ഇന വ ക്ത഻ ഇന നല്കഽ് ഇന ീതറ്റ഻ത്റര഻പ്പ഻യ്െഽ് ഇന
വസ്ഡതഽതകള് ഇന

ൂഹപ്പ൪ ീട൯ഷ൯ അനഽഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്തഽും അടഽത്തകഺലത്ത് ഒരഽ ീചറ഻യ ഹിദയതുംഭനും
വന്഻ട്ടുള വതഽമഺയ ഒരഽ ഉുദയഺഗസ്ഥ൯ ഈ വതഽത മറചാണുീവചാണുീകഺണ്ട് ഒരഽ ുപഺള഻സ഻
എടഽക്കഺ൯ ത഼രഽമഺന഻യ്ക്ക്കഽന്. ഈ ുപഺള഻സ഻ നല്പ്കഽണ്ുപഺള് യഥഺ൪ത്ഥ വ഻വരങ്ങള്
മറചാണുീവചാണതഽ മാലും ഇ൯ഷവറ൪ വ് ച഻ക്കീപ്പടഽകയഺണ് ഉണ്ടഺയത്. ഇന
ii. ഇ൯ഷവററഽീട ഇന
വസ്ഡതഽതകള്

ഭഺഗത്തഽ ഇന

ന഻്ഽള്ള ഇന

ീതറ്റ഻ത്റര഻പ്പ഻യ്െഽ് ഇന

ഒരഽ ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻ തണ്ീറ ഹിദയഭ഻ത്ത഻യ഻ല് ഒരഽ സഽഷ഻രും ഉണ്ീടന്ഽള വ
വതഽത ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺറത്ത഻ല് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ഽ. ഇ൯ഷവ൪ ഇത് സവ഼കര഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ.
പുക്ഷ ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖങ്ങള്ക്ക്ക് 4 വ൪ഷുത്തയ്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവറ൯സ് ലഭ഻ക്ക഻ലല എന്
വതഽത ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും മറചാണുീവയ്ക്ക്കഽന്ഽ.
c) മഽഖ മഺയ ഇനവസ്ഡതഽതകള് ഇന
ന഻൪േചനും അനഽസര഻ചാണ് മഽഖയ വതഽതകള് എന്ഺല് റ഻ക് നീറ്റടഽക്കണുമഺ ുവണ്ടുയഺ
എന്് ത഼രഽമഺന഻യ്ക്ക്കഺനഽും ന്ദ്പ഼മ഻യ തഽകയഽും മറ്റു ഉപഺധ഻കള് എീന്ത്ഺീക്കയഺകണീമന്്
ത഼൪ചാണീപ്പടഽത്തഺനഽും ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് ുവണ്ടഽന് വതഽക്കളുും വ഻വരങ്ങളുമഺണ്.
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻രഽന് ഒരഽ വ഻വരും മഽഖയമഺുണഺ അലലുയഺ എന്ത്, ആ ന്ദ്പുതയകുകസ഻ണ്ീറ
സഺഹചരയമനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും. അത് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ന഻യമുകഺടത഻ ആയ഻ര഻ക്കഽും.
റ഻ക഻ീന
സുംബധപ്഻ക്കഺവഽന്
വതഽതകള്
ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറീപ്പടഽന്
വയക്ത഻
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടതഽണ്ട്.
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഽന് മഽഖയവതഽതകള഻ല് ച഻ലവ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും:
i.

സഺധഺരണയ഻ല് കവ഻ഞ്ഞ അധ഻ക അപകടസഺധയതയഽള വ റ഻ക഻ീന കഽറ഻ചാണുള വ
വ഻വരങ്ങള്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് എളുപ്പത്ത഻ല് ത഼ പ഻ട഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ എന് വ഻വരും; പണ്ട്
ഉണ്ടഺയ഻രഽന് ുരഺഗവ഻വരങ്ങള്

ii.

മറ്റു ഇ൯ഷവറ൪മഺര഻ല് ന഻ീന്ടഽത്ത ുപഺള഻സ഻കളുീട വ഻വരവഽും അവയഽീട ഇന്ീത്ത
അവസ്ഥയഽും.

iii.

ഇ൯ഷവറ൯സ഻നഽള വ അുപക്ഷഺുഫഺറത്ത഻ുലഺ ന്ദ്പുപ്പഺസല് ുഫഺറത്ത഻ുലഺ ഉള വ എലലഺ
ുചഺദയങ്ങളുും മഽഖയവതഽതകള് ആയ഻ പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടതഺണ് കഺരണും ഇവ
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വതഽവ഻ണ്ീറ അപകടസഺധയതയഽീട വ഻വ഻ധ വശങ്ങീള
കഽറ഻ചാണുള വവയഺയ഻ര഻ക്കഽും. എലലഺ അ൪ത്ഥത്ത഻ലഽും ഈ ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് സതയസധപ്മഺയ
ഉത്തരങ്ങള് നല്പ്ുകണ്ടതഺണ്.

മഽഖയ വതഽക്കള്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണങ്ങള് തഺീഴ പറയഽന്വയഺണ്:
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ഉദഺഹരണം
i.

അഗ്ന഻ബഺധ(ൈയ൪) ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ
 ീകട്ട഻ടന഻൪മ്മഺണും
 കഽട഻പഺ൪പ്പ് (ഉദഺ. ഓഫ഼സ്, ഭവനും, കട, സുംഭരണശഺല, വയവസഺയ ശഺല,
തഽടങ്ങ഻യവ.)
 സുംഭര഻ചാണുതഺ ഉത്പഺദ഻പ്പ഻ചാണുതഺ ആയ വതഽക്കളുീട സവഭഺവും അതഺയത് ത഼
പ഻ട഻ക്കഺത്തവ, ത഼ പ഻ട഻ക്കഽന്വ, എളുപ്പത്ത഻ല് ത഼ പ഻ട഻ക്കഽന്വ തഽടങ്ങ഻യവ.

ii. മൂറ൯ ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ
 ീപഺത഻യഽന് ര഼ത഻ അതഺയത് ഒറ്റ പഺക്ക഻ലഺുണഺ അുതഺ ഇരട്ട ചഺക്ക഻ലഺുണഺ,
പഽത഻യ ന്ദ്ഡമ്മ഻ലഺുണഺ ഉപുയഺഗ഻ചാണ ന്ദ്ഡമ്മ഻ലഺുണഺ; തഽടങ്ങ഻യവ.
 ചരക്കഽകളുീട സവഭഺവും (ഉദഺ. പഽത഻യ യന്ദ്ന്ത്മഺുണഺ അുതഺ ഉപുയഺഗ഻ചാണ
യന്ദ്ന്ത്മഺുണഺ തഽടങ്ങ഻യവ.)

iii. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺ൪ ഇനവഺഹന ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ






എ് ച഻ണ്ീറ വയഺപ്തും (സവകഺരയ വഺഹനും)
ന഻൪മ്മ഻ചാണ വ൪ഷും
ന്ദ്ടക്ക഻ണ്ീറ ഉള്ക്ീക്കഺള വഺനഽള വ അളവ് (ുടഺുണജ്)
വഺഹനത്ത഻ണ്ീറ ഉപുയഺഗും നത് തരും
വഺഹനും നത് സ്ഥലത്തഺണ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് എന്ത്

iv. ുപഴ്സണല് ഇന ുകസ഻ഡന്റ് ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ





(വ ക്ത഻പരമഺയ ഇന

അപകടങ്ങള്) ഇന

ീചയാറുന് ീതഺഴ഻ല഻ണ്ീറ സവഭഺവും
ന്ദ്പഺയും
ഉയരവഽും ഭഺരവഽും
അുംഗൂവകലയും മഽതലഺയവ.

v. ീഹല്ത്തഇ ഇന(ുുരഺഗ ) ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ
 നീതക഻ലഽും ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയമഺയ഻ട്ടുണ്ുടഺ
 ന്ദ്പുമുമഺ രക്തസമ്മ൪ദുമഺ ഉണ്ുടഺ
vi. ജ്നറല് ഇന(സഺധഺരണ) ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ
 മഽണ്പ് നീതക഻ലഽും ഇ൯ഷവറ൪ ഇ൯ഷവറ൯സ഻നഽള വ അുപക്ഷ ന഻രസ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ
കാടഽതല് ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ുടഺ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഺ൯ വ഻സന്ത഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ
എന്് തഽടങ്ങ഻യ വ഻വരങ്ങള്
 ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മഽന്ഽണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ നഺശനഷ്ടങ്ങള്
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ത്പധഺനമഺയവ
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഽ് ഇന ുവശ മ഻ലലഺത്ത ഇന വസ്ഡതഽതകള് ഇന [ഇ൯ഷവറ൪ ഇന
ുവശ ീപ്പടഺത്ത ഇനപക്ഷം]
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ത഼൪ചാണീപ്പടഽത്തഽന്വ൪ ആവശയീപ്പടഺത്ത
ആവശയമ഻ലലഺത്ത വതഽതകള് തഺീഴ പറയഽന്ഽ:

പക്ഷും

ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഽന്

i. റ഻ക് അപകടസഺധയത കഽറയ്ക്ക്കഺ൯ ൂകീകഺണ്ട നടപട഻കള്
ഉദഺ: അഗ്ന഻ശമനയന്ദ്ന്ത്ത്ത഻ണ്ീറ ഉപുയഺഗും.
ii.

ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അറ഻വ഻ലലഺത്ത വതഽതകള് ഉദഺഹരണും: ഉയ൪ന്
രക്തസമ്മ൪ദമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ ഒരഽപുക്ഷ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത് ഇത഻ീന
കഽറ഻ചാണ് ുബഺധവഺനഺയ഻രഽന്഻ലല എക഻ല്, വതഽതകള് ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ലല എന്
കഽറ്റും അയഺള഻ല് ആുരഺപ഻ക്കഺനഺവ഻ലല.

iii.

ഒരഽപഺട് ശഽഷ്കഺന്ത്഻ുയഺീട കണ്ീടുത്തണ്ട഻യ഻രഽന് വതഽതകളുീട എലലഺും
സാക്ഷ്മമഺയ വതഽതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട ആവശയും ഇലല. കാടഽതല് സാക്ഷ്മമഺയ
വ഻വരങ്ങള് ആവശയമഺകഽന് പക്ഷും അത്തരും ുചഺദയങ്ങള് ുചഺദ഻ക്കഺനഽള വ വയന്ദ്ഗത
ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും

iv.

ന഻യമവശങ്ങള്: ഭാമ഻ സുംബധപ്മഺയ ന഻യമങ്ങള് എലലഺവരഽും അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്കണ്ടതഺണ്.

v. ഉദഺഹരണും:
ുഫഺടകവതഽക്കള്
മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻ ന഻യമങ്ങള്

സുംഭര഻ുക്കണ്ടഽന്ത഻ീന

കഽറ഻ചാണുള വ

vi. ഇ൯ഷവറ൪ക്ക്
വയതയത
ന഻ലപഺട഻ലലഺത്തവ
[കാടഽതല്
ആവശയമ഻ലലഺത്തവ]. ഉത്തരങ്ങള് അപരയഺപ്തമഺയ഻രഽന്ഽ എന്
ഇ൯ശഴറ൪ക്ക് പ഻ന്഼ട് ഉത്തരവഺദ഻തവത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും ഒഴ഻യഺനഺക഻ലല.

വ഻വരങ്ങള്
കഺരണത്തഺല്

vii. കണ്ീടത്തഺവഽന് വതഽതകള്: ഇ൯ഷവറ൯സ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഽണ്പ്
നടത്തഽന് ൂവദയപര഻ുശഺധനയ഻ല് ുഡഺക്ട൪ രക്തസമ്മ൪ദും അളക്കഽന്തഽ ുപഺലഽള വവ.
d) ജ്഼വ൯സഽരക്ഷ ഇനഅലലഺത്തവയ഻ല് ഇനീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഽ് ഇനകടമ
ജ഼വ൯സഽരക്ഷ അലലഺത്ത ുപഺള഻സ഻കള഻ല് എീന്ത്ക഻ലഽും മഺറ്റങ്ങള് വരഽുത്തണ്ടതഽണ്ുടഺ
എന്്
കരഺറ഻ല് വയവസ്ഥ ീചയാറുന്ഽണ്ട്. മാല കരഺറ഻ല് എീന്ത്ക഻ലഽും മഺറ്റും
വരഽത്തഽണ്ുപഺള്
അത്
റ഻ക഻ീന
ബഺധ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ
എക഻ല്
വതഽതകള്
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഽന് ബഺധയതയഽണ്ട്. മഽഖയവതഽതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഽന് കടമ
കരഺറ഻ല് ഉള വടക്ക കഽറ഻ുപ്പഺ ുപഺള഻സ഻ുയഺ ഉള വ പക്ഷും ആവശയമ഻ലല. ുപഺള഻സ഻യഽീട
കഺലഘട്ടത്ത഻ല് എീന്ത്ക഻ലഽും ആവശയമഺയ഻ വന്ഺല്, ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത്
വതഽതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടതഽണ്ട്.
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ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വ഼ട്ടുടമ തണ്ീറ വ഼ടഽും അത഻നകീത്ത വതഽവകകളുും ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്ഽ.
അയഺള് ഒരഺഴ്ചീത്ത അവധ഻യ഻ല് ുപഺകഽന്ഽ- മഽഖയവതഽതകള഻ല് യഺീതഺരഽ മഺറ്റവഽും
ആവശയമ഻ലല എന്ഺല് അയഺള് മഽകള഻ല് മീറ്റഺരഽ ന഻ല കാട഻ പണ഻ത് അവ഻ീട ഒരഽ
ബയാട്ട഻പഺ൪ല൪ തഽടങ്ങ഻യഺല് അത് റ഻ക഻ീന കഺരയമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽും.
e) ഉ്ത ഇനവ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ ഇനലംഘനം ഇന
ഉന്തസ്ഥ഻ത഻യ഻ലഽള വ വ഻ശവഺസത്ത഻ണ്ീറ ലുംഘനങ്ങള് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ട്ടുള വ
ുനഺക്കഺും.
ീവള഻ച്ചീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻െഽകുയഺ ഇന
ീതറ്റ഻ത്റര഻പ്പ഻യ്െല് ഇനമാലുമഺ ഇത് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺും.
i.

സഺഹചരയങ്ങള്
അീലലക഻ല് ഇന

ീവള഻ച്ചീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻യ്െല്
 ഇ൯ഷവറ൪ മഽഖയവതഽതകീള കഽറ഻ചാണ് ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ അുനവഷ഻യ്ക്ക്കഺത്തത഻നഺല്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീപഺതഽീവ ീമിനുംപഺല഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ
 ഇ൯ഷവറ൪ ുചഺദ഻യ്ക്ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരവഺദ഻തവമ഻ലലഺീത ഉത്തരും
പറയഽക
 ീവള഻ചാണീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻യ്ക്ക്കല് ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട അറ഻വ഻ലലഺയ്ക്മ മാലുമഺ
മനപാ൪േമലലഺീതുയഺ
അീലലക഻ല്
വതഽതകള്
മഽഖയമഺീണന്്
അയഺള്
കരഽതഺത്തത്
മാലുമഺ ീവള഻ചാണീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻യ്ക്ക്കല്. ഇത്തരും ുകസഽകള്
ന഻ഷ്കളകമഺയവയഺണ്.
എന്ഺല്
മനപാ൪േും
ച഻ല
വതഽതകള്
ീവള഻ചാണീപ്പടഽത്തഺത഻രഽന്ഺല്
അത്
മറചാണുീവയ്ക്ക്കല഻ന്
തഽലയമഺണ്.
ഇത്
വ഻ശവഺസവ് ചനയഺയ഻ പര഻ഗണ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ.

ii. ീതറ്റ഻ത്റര഻പ്പ഻യ്െല് ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ ഉറപ്പ഻യ്ക്ക്കഽന് സമയീത്ത സുംഭഺഷണങ്ങീള അവതരണും എന്ഽ
പറയഽന്ഽ. ഇത് വതഽന഻ഷ്ഠവഽും വ഻ശവഺസയത പഽല൪ത്തഽന്തഽും, ന്ദ്പത഼ക്ഷഺന഻൪ഭരവഽും
ആയ഻ര഻ക്കണും.
യത്ഥഺ൪ത്ഥും ആയ഻ര഻ക്കണും എന്ഺണ് വതഽന഻ഷ്ഠും ീകഺണ്ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.
വ഻ശവഺസയത
പഽല൪ത്തഽന്തഽും
അഥവഺ
ന്ദ്പത഼ക്ഷഺന഻൪ഭരവഽും
ഉന്തസ്ഥ഻ത഻യ഻ലഽള വ വ഻ശവഺസും എന്൪ത്ഥമഺക്കഽന്ഽ.

എന്ഺല്

അത്

ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻യ്ക്ക്കല് രണ്ട് തരത്ത഻ലഽണ്ട്:
 ന഻ഷ്കളങ്കമഺയ഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ള ഇന ീതറ്റ഻ത്റര഻പ്പ഻യ്െല് എന്ഺല് യഺീതഺരഽ
വ് ചനഺ ുന്ദ്പരണയഽും കാടഺീത സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് കിതയമലലഺത്ത വഺചകങ്ങളഺണ്
ഉദഺ- തഽടീരയലലഺീത പഽകവല഻ ശ഼ലും ഉള വ ഒരഽ വയക്ത഻ അത് റ഻ക഻ന്
കഺരണമഺുയക്കഽീമന്്
കരഽതഺത്തത഻നഺല്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ്
ുഫഺറത്ത഻ല്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും എന്഻ലല
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 വഞ്ചനഺപരമഺയ഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ള ഇന
ീതറ്റ഻ത്റര഻പ്പ഻യ്െല്
എന്ഺല്
വ് ച഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ മനപാ൪േും പറയഽന് അസതയങ്ങള് എന്൪ത്ഥും. ഉദഺതഽട൪ചാണയഺയ഻ പഽകവല഻ക്കഽന് ശ഼ലും ഉള വ ഒരഽ വയക്ത഻ അത് മറചാണുീവയ്ക്ക്കഽക.
വ് ച഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ മനപാ൪േും സതയും മറചാണുീവയ്ക്ക്കല്, തട്ട഻പ്പ് നടത്തഽക, അീലലക഻ല്
ീതറ്റഺയ അവതരണും എന്഻വയഽീട സഺന്഻ദ്ധയും ഉണ്ീടക഻ല് ഇ൯ഷവറ൯കരഺ൪
അസഺധഽവഺയ഻ത്ത഻രഽന്ഽ.
ഉന്തവ഻ശവഺസത്ത഻ണ്ീറ
മറ്റുരാപത്ത഻ലഽള വ
ലുംഘനങ്ങള്
ഉണ്ടഺയഺല് ഇ൯ഷവറ൯കരഺ൪ റദഺക്കീപ്പടഽും.
ഉദഺ- ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ട൪ ലഺന഻ലാീട കഽഞ്ഞ഻നഽും സഽരക്ഷ നല്പ്കഽണ്ുപഺള് ആ കഽഞ്ഞ഻ന്
അസഽഖങ്ങള് ഉള വ വ഻വരും മഺതഺപ഻തഺക്കള് അറ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ടഺവ഻ലല.
3. ഇ൯ഷവ൪ ഇനീചയ്യു്ത഻നഽള്ള ഇനതഺ

പര ം ഇന

ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
തഺത്പരയും
ഇത്
ഓുരഺ
ഇ൯ഷവറ൯സ്
കരഺറ഻ീല
അതയഺവശയഘടകവഽും ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്ത഻നഽ മഽണ്ുപതീന് സുംജഺതമഺുകണ്ടതഽമഺണ്.
ഇ൯ഷവറ൯സഽും പന്ത്യ അഥവഺ ചാതഺട്ട കരഺറഽകള് തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസങ്ങള് എീന്ത്ലലഺീമന്്
ുനഺക്കഺും.
a) ചാതഺട്ട്യൂട്ട്വഽം ഇന ഇ൯ഷവറ൯സഽം
ച഼ട്ടുകള഻യഽീട കഺരയും ുനഺക്കഽകയഺീണക഻ല് ഒരഽ വയക്ത഻ പരഺജയീപ്പടഺുനഺ അുതഺ
ജയ഻ക്കഽന്ത഻ുനഺ ഉളള സഺദ്ധയത ഉണ്ട്. ജയുമഺ പരഺജയുമഺ സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ത് അയഺള്
അത഻ല് ന൪ീപ്പടഽക മാലും മഺന്ദ്തമഺണ്. ജയ഻ക്കണും എന്ലലഺീത ആ കള഻യഽമഺയ഻
അയഺള്ക്ക്ക് മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ലഽള വ തഺത്പരയുമഺ ബധപ്ുമഺ ഇലല.
പന്ത്യും ീവയ്ക്ക്കഽക എന്ത഻ന് ന഻യമഅുംഗ഼കഺരമ഻ലല അത഻നഺല് അവയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
നതഽ കരഺറഽും അസഺധഽവഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്തഺണ്. ചാതഺട്ടത്ത഻ല് മീറ്റഺരഺളുീട വ഼ട്
പണയത്ത഻ലാീട ുനടഽകയഺീണക഻ല് അത് സവന്ത്മഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ുകഺടത഻ീയ സമ഼പ഻യ്ക്ക്കഺനഺവ഻ലല.
ഇന഻ ഒരഽ വ഼ടഽും, അത് അഗ്ന഻ബഺധ഻യ്ക്ക്ക് ഇരയഺുകണ്ട഻വന്ഺലഽള വ സഺഹചരയവഽും
ുനഺക്കഺും, ഈ വ഼ട് ഇ൯ഷവ൪ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ീചയാറുന് വതഽ അതഺയത്
ആ വ഼ടഽമഺയ഻ ന഻യമപരമഺയ ബധപ്ും ഉണ്ട്, അത് അയഺളുീട ഉടമസ്ഥതയ഻ലഽള വതഽും,
അത് നശ഻യ്ക്ക്കഽന്ത഻ലാീട അയഺള്ക്ക്ക് സഺണ്പത്ത഻കനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ,
അഗ്ന഻ബഺധ ഉണ്ടഺയഺലഽും ഇീലലക഻ലഽും അയഺളുീട ഉടമസ്ഥതഺവകഺശും സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ഻ത്തീന്
ന഻ലീകഺള വുന്ഽ, അത് തീന്യഺണ് നഷ്ടത്ത഻ന് കഺരണമഺകഽന്തഽും. ഒരഽ വയക്ത഻
ഇ൯ഷവറ൯സ് എടഽത്ത഻ട്ടുണ്ീടക഻ലഽും ഇീലലക഻ലഽും ഈ സുംഭവും (അഗ്ന഻ബഺധ അഥവഺ
ുമഺഷണും) നഷ്ടത്ത഻ന് വഴ഻ീയഺരഽക്കഽന്ഽ.
ജയ഻ക്കഽന്ത഻ുനഺ പരഺജയ഻ീപ്പടഽന്ത഻ുനഺ സഺധയതയഽള വ
അഗ്ന഻ബഺധ നഷ്ടും മഺന്ദ്തമഺണ് ഉണ്ടഺക്കഽന്ത്.
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഷ്ടും നീതക഻ലഽും
ഇ൯ഷവറ൯സ് എടഽക്കഽന്ത്.

തരത്ത഻ല്

ച഼ട്ടുകള഻

ുപഺീലയലലഺീത

പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്

ഉടമസ്ഥ൯

ഒരഺളുീട വ഼ട഻ുനഺുടഺ അീലലക഻ല് പണത്ത഻ുനഺുടഺ ആയഺള്ക്ക്കഽള വ തഺത്പരയീത്ത ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറഺനഽള വ തഺത്പരയും എന്് പറയഽന്ത്, ഇതഺണ് ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീന
ന഻യമഺുംഗ഼കിതമഺക്കഽന്ത്.
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ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്വ ഇന
ഇ൯ഷവ൪ ഇനീചയ്യഺനഽള്ള ഇനതഺ

പര ത്ത഻ന്ീറ ഇനമാ്ഇ ഇനത്പധഺന ഇനഘടകങ്ങള് ഇന :

1.

വതഽ, അവകഺശും, തഺത്പരയും, ജ഼വ൯ അഥവഺ തക്കതഺയ
ബഺധയത എന്഻വ
ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറുന്ത഻ന് അന഻വഺരയമഺണ്.
2. ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറുന്ത് വതഽ, അവകഺശും, തഺത്പരയും, ജ഼വ൯ അഥവഺ തക്കതഺയ
ബഺധയത എന്഻വയഺയ഻ര഻ക്കണും.
3. ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്വയഽമഺയ഻ ന഻യമപരമഺയ ബധപ്ും
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടതഺണ് അതഺയത് വതഽവ഻ണ്ീറ സഽരക്ഷ഻തതവത്തഺലഽള വ ലഺഭും,
അവകഺശും, തഺത്പരയും, ജ഼വ൯ അഥവഺ തക്കതഺയ ബഺധയത തഽടങ്ങ഻യവ. ഇുത ബധപ്ും
ീകഺണ്ട് തീന് അയഺള്ക്ക്ക് സഺണ്പത്ത഻കമഺയ നഷ്ടും നഺശനഷ്ടങ്ങള്, അപകടും
മറ്റുബഺധയതകള് എന്഻വ ഉണ്ടഺകഺും.
\

ഉദഺഹരണം
സംഭവം ഇന1
മ഻.ചന്ദ്രുശഖ൪ സവന്ത്ും വ഼ട് പണയീപ്പടഽത്ത഻ ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽും 15ലക്ഷും രാപ കടും എടഽക്കഽന്ഽ.
അയഺള്ക്ക്ക് ആ വ഼ട഻ന് ുമല് ഇ൯ഷവറ൯സ് തഺത്പരയും കഺണഽുമഺ?
ബഺക഻ന് ആ വ഼ട഻ന് ുമല് ഇ൯ഷവറ൯സ് തഺത്പരയും കഺണഽുമഺ?
അയഺളുീട അയല്പ്ക്കഺരന് ആ വ഼ട഻ന് ുമല് ഇ൯ഷവറ൯സ് തഺത്പരയും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽുമഺ?
സംഭവം ഇന2
ന്ദ്ശ഼ന഻വഺസന് മഺതഺപ഻തഺക്കളുും, ഭഺരയയഽും രണ്ട് കഽട്ട഻കളുും അടങ്ങഽന് കഽടഽുംബമഽണ്ട്.
അയഺള്ക്ക്ക് കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങളുീട സഽഖത്ത഻ല് ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറഺനഽള വ തഺത്പരയും
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽുമഺ?
അവര഻ലഺീരീയക഻ലഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻യ്ക്ുക്കണ്ട഻
വന്ഺല്
അയഺള്ക്ക്ക്
സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽുമഺ?
അയഺളുീട അയല്പ്ക്കഺരണ്ീറ കഽഞ്ഞഽങ്ങളുീട കഺരയത്ത഻ല് ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറഺനഽള വ
തഺത്പരയും അയഺള്ക്ക്ക് കഺണഽുമഺ?
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻നഽ ബഺധകമഺയ വതഽവഽും, ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചുയാറണ്ടഽന് വതഽവഽും
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും ഇവ഻ീട വയക്തമഺണ്.
സവതസ഻ദ്ധമഺയ഻ ഒരഽ മാലയമഽള വ വതഽവഺയ഻ര഻ക്കണും ഇ൯ഷവ൪ ീചുയാറണ്ടഽന് വതഽ.
മറ഻ചാണ് ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻നഽ ബഺധകമഺയ വതഽത എന്് പറയഽന്ത് ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വതഽവ഻ണ്ുമലഽള വസഺണ്പത്ത഻കമഺയ
തഺത്പരയമഺണ്. വതഽവ഻ണ്ുമല് അത്തരീമഺരഽ സഺണ്പത്ത഻ക അഭ഻രഽച഻ ഉണ്ീടക഻ല്
മഺന്ദ്തുമ ന഻യമപരമഺയ഻ അയഺള്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺനഽള വ അവകഺശും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കാ.
ശര഻യഺയ അ൪ത്ഥത്ത഻ല് പറഞ്ഞഺല്
ഇ൯ഷവറ൯സ് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്പ്കഽന്ത്
വതഽവ഻ണ്ുമലലല മറ഻ചാണ് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആ വതഽവ഻ണ്ുമലഽള വ
സഺണ്പത്ത഻കഺഭ഻രഽച഻യഺണ്.
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ഉദഺഹരണം
ചന്ദ്രുശഖര൯ സവന്ത്ും വ഼ട് പണയീപ്പടഽത്ത഻ ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽും 15ലക്ഷും രാപ കടും എടഽത്തഽ
എന്് കരഽതഽക. അയഺള് 12ലക്ഷും ത഻ര഻ചാണടചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺല് ഭഺക്ക഻യഽള വ 3ലക്ഷത്ത഻ല്
ആയ഻ര഻ക്കഽും ബഺക഻നഽ തഺത്പരയും ഉണ്ടഺകഽക.
അതഽീകഺണ്ട് എടഽത്ത ുലഺണ഻ല് ഇന഻യഽും ത഻ര഻ചാണടയ്ക്ക്കഺ൯ ഭഺക്ക഻യഽള വതഽ ീകഺണ്ട്, ബഺക഻നഽ
വ഼ട഻നഽുമല് സഺണ്പത്ത഻കമഺയ തഺത്പരയും ഉണ്ീടന്് മഺന്ദ്തമലല ഇ൯ഷവറ൯സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
ഒരഽ പകഺള഻ീയ കാട഻ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് എന്് ഉറപ്പുവരഽത്തഽും.
ഒരഺള് അയഺളുീട വതഽ കരഽത഻ക്കാട്ട഻ ത഼വചാണു നശ഻പ്പ഻യ്ക്ക്കഽകയഽും അത഻ന് ഇ൯ഷവറ൯സ്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ുനടഽകയഽും ീചയ്ക്തഺല് അത്തരും അവകഺശ വഺദങ്ങള് വ് ചനഺപരവഽും
നയഺയമഺയ഻ ന഻രസ഻യ്ക്ക്കഺവഽന്തഽമഺണ്.
b) ഇ൯ഷവ൪
ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങള്

ീചയ്യഺനഽള്ള ഇന

തഺ

പര ം ഇന

ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുെണ്ടഽ് ഇന

ഫയ൪, ആ്സ഻ഡണ്റ്, ീഹല്പ്ത്ത്, ന്ദ്ടഺവല് തഽടങ്ങ഻യ ഇ൯ഷവറ൯സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ല്,
ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഽും, നഷ്ടും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് സമയത്തഽും
ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറഺനഽള വ തഺത്പരയും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടതഺണ്.
ീഹല്പ്ത്ത് അീലലക഻ല് ുപഴ്സണല് ആ്സ഻ഡണ്റ് എന്഻വയ഻ല് തീന് കാടഺീത
കഽടഽുംബീത്തയഽും ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺവഽന്തഺണ് കഺരണും അപകടുമഺ ആശഽപന്ദ്ത഻വഺസുമഺ
ുനര഻ട്ടഺല് അയഺള്ക്ക്ക് സഺണ്പ്തത഻ക നഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽന്തഺണ്, എന്ഺല് സമഽന്ദ്ദ മഺ൪ഗമഽള വ
ചരക്ക഻ണ്ീറ ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല് നഷ്ടും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് സമയത്ത് മഺന്ദ്തുമ ഇ൯ഷവറ൯സ഻ീറ
ആവശയമഽള വൂ.
4. മാല ഇനകഺരണം ഇന
ജ഼വ൯ പര഻രക്ഷയലലഺത്ത ഇ൯ഷവറ൯കള്ക്ക്ക് ബഺധകമഺയ ന഻യമവശങ്ങള഻ല് അവസഺനുത്തത്
മാലകഺരണും എന് തതവമഺണ്.
ജ഼വ൯ പര഻രക്ഷയലലഺത്ത ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ ന്ദ്പകഺരും കരഺറ഻ല് വയവസ്ഥ ീചയ്ക്തതഽ
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
അപകടങ്ങളഺലഽണ്ടഺകഽന്
നഷ്ടത്ത഻നഽ
മഺന്ദ്തമഺണ്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
ലഭ഻യ്ക്ക്കഽകയഽള വൂ നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് ഇടയഺക്ക഻യ യഥഺ൪ത്ഥ കഺരണും ന഻൪ണയ഻ക്കഽന്തഺണ്
ഇ൯ഷവറ൯സ് േയ഻ും പര഻ഗണ഻യ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ആദയപട഻.
മാലകഺരണും എന്തഺണ് ഇ൯ഷവറ൯സ഻ീല ന്ദ്പധഺനതതവും ഇത് അപകടും എങ്ങ഻ീന സുംഭവ഻ചാണു
എന്ത഻ീന കഽറ഻ചാണുും അത് ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല് ന്ദ്പത഻പഺദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ കഺരണും(ീപര഻ല്) ആുണഺ
എന്ത഻ീന കഽറ഻ചാണഺണ്.
ഈ തതവത്ത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് നഷ്ടമഽണ്ടഺക്കഺ൯ ഇടയഺയ കഺരണങ്ങള഻ല് നറ്റവഽും
മഽന്ത്഻യ
മാലകഺരണമഺണ്
ഇ൯ഷവറ൪
അുനവഷ഻യ്ക്ക്കഽന്ത്
ഒരഽപുക്ഷ
അപകടും
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺനഽള വ മാലകഺരണും അതഺയ഻ര഻ക്കണും എന്഻ലല. ഇടവ഻ട്ടുണ്ടഺയ ച഻ല
സുംഭവങ്ങളുീട തഽട൪ചാണയഺയ഻ര഻ക്കഽും
യഥഺ൪ത്ഥത്ത഻ല് അപകടത്ത഻ന് കഺരണും. ച഻ല
സര൪ഭങ്ങള഻ല് നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനമഺയ അപകടകഺരണും കണ്ീടത്തഺ൯ ന്ദ്പയഺസമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, അഗ്ന഻ബഺധമാലും ീവള വത്ത഻ണ്ീറ ൂപപ്പ് ീപഺട്ട഻ക്കഺണഽും. നഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണത്
ീവള വും ീകഺണ്ടഺീണക഻ലഽും അഗ്ന഻ബഺധയഺണ് മാലകഺരണമഺയ഻ കണക്കഺുക്കണ്ടത്.

475

ന഻൪വ്വചനം ഇന
മാലകഺരണത്ത഻ണ്ീറ ന഻൪േചനും എന്് പറയഽന്ത്, നഷ്ടത്ത഻ന് കഺരണമഺയ തഽട൪ചാണയഺയ
സുംഭവങ്ങള്ക്ക്ക് തഽടക്കും കഽറ഻ചാണതഽും ന഻ലന഻ല്പ്ക്കഽന്തഽമഺയ ന്ദ്പധഺന കഺരണും എന്ത്ഺണ്.
പഽത഻യുതഺ ഒറ്റീപ്പട്ട ുന്ദ്സഺതസിന഻ല് ന഻ുന്ഺ ഉള വ ഒരഽ ശക്ത഻യഽും ഇത഻ല് ഇടീപട഻ലല.
മാലകഺരണ തതവും മനസിന഻ലഺക്കഺ൯ തഺീഴ പറയഽന് സര൪ഭങ്ങള് പര഻ഗണ഻യ്ക്ക്കഺും:

ഉദഺഹരണം
സേ൪ഭം 1
അജയണ്ീറ കഺ൪ ുമഺഷണും ുപഺയ഻. രണ്ട് ദ഻വസും കഴ഻ഞ്ഞ് തക൪ന് ന഻ലയ഻ല് ുപഺല഼സ്
കഺ൪ കണ്ീടടഽത്തഽ. ുമഺഷ്ടഺവ് കഺ൪ ഒരഽ മരത്ത഻ല഻ട഻ചാണു എന്് പര഻ുശഺധനയ഻ല് മനസിന഻ലഺയ഻.
കഺറ഻നഽണ്ടഺയ ുകടഽപഺടഽകള്ക്ക്കഺയ഻ അജയ് ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ്പന഻യ഻ല് നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ന്
അുപക്ഷ഻ചാണു. അജയ഻ീന അത്ഭഽതീപ്പടഽത്ത഻ ീകഺണ്ട് ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ്പന഻ അുപക്ഷ
ന഻രസ഻ചാണു. ന഻രസ഻യ്ക്ക്കഺനഽള വ കഺരണമഺയ഻
ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ്പന഻യ഻ല്
അറ഻യ഻ചാണത്
അപടകഺരണും ുമഺഷണമഺീണന്തഺണ്. ുമഺഷണും
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ല് വയവസ്ഥ
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
അപകടകഺരണങ്ങള഻ല്
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല
എന്ത഻നഺല്
അജയ്ക്ന്
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ന് അ൪ഹതയ഻ീലലന്ഺണ് കണ്പന഻യഽീട ന഻ലപഺട്.
സേ൪ഭം 2
കഽത഻രുയഺട്ടത്ത഻ന഻ടയ഻ല്
പ഻ണ്ുറഺ
തഺീഴവ഼ണ്
കഺീലഺട഻ഞ്ഞഽ.
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീലത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽ മഽണ്പ് ഒരഽപഺടഽുനരും നനഞ്ഞ ീന്ദ്ഗിണ്ട഻ല് ക഻ടുക്കണ്ട഻
വന്ഽ. നനഞ്ഞ ീന്ദ്ഗിണ്ട഻ല് ക഻ടന്തഽീകഺണ്ട് പന഻പ഻ട഻യ്ക്ക്കഽകയഽും, അത് നയാുമഺണ഻യ ആയ഻
മഺറഽകയഽും മരണും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ. മരണകഺരണും നയാുമഺണ഻യ ആീണക഻ലഽും
മാലകഺരണും അപകടമഺീണന്ത഻നഺല് ുപഴ്സണല് ആ്സ഻ഡണ്റ്
ഇ൯ഷവറ൯സ് ന്ദ്പകഺരും
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ലഭ഻യ്ക്ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ.
അഗ്ന഻ബഺധ മാലും ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടും സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും പുക്ഷ ച഻ല
സര൪ഭങ്ങള഻ല് അഗ്ന഻ മാലകഺരണമഺയ഻ കണക്കഺക്ക഻ലല. ന്ദ്പഺുയഺഗ഻കമഺയ഻ അത്തരും
സര൪ഭങ്ങള് അഗ്ന഻സുംബധപ്മഺയ വയവസഺയും എന് ഇ൯ഷവറ൯സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ല്
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്പ്കഽകയഺണ് ീചയാറുന്ത്.
അത്തരും നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ഉദഺഹരണങ്ങള് –
 ത഼ അണയ്ക്ക്കഺ൯ ഉപുയഺഗ഻ചാണ ീവള വത്ത഻നഺല് വതഽക്കള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടും
 ത഼ അണയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന഻ടയ഻ല് അഗ്ന഻ശമന ന്ദ്പവ൪ത്തകരഺല് വതഽക്കള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻ചാണ
നഷ്ടും
 അഗ്ന഻ബഺധയഽണ്ടഺയ സ്ഥലത്തഽ ന഻ന്ഽും വതഽക്കള് സഽരക്ഷ഻തമഺയ സ്ഥഺനുത്തയ്ക്ക്ക്
ന഼ക്കഽണ്ുപഺള് ഉണ്ടഺയ നഷ്ടും

സവയംപര഻ുശഺധ഻െഽക ഇന3
കഽത഻രപന്ത്യന഻ടയ്ക്ക്ക് പ഻ണ്ുറഺ തഺീഴ നനഞ്ഞ ീന്ദ്ഗിണ്ട഻ല് വ഼ഴഽകയഽും, നയാുമഺണ഻യ
പ഻ട഻ീപടഽകയഽും അത് മരണത്ത഻ന് ഇടയഺക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ, മരണത്ത഻ണ്ീറ മാലകഺരണും
എന്ത്ഺണ്?
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I.
II.
III.
IV.

നയാുമഺണ഻യ
കഽത഻ര
കഽത഻രുയഺട്ട അപകടും
ന഻൪ഭഺഗയും

സംക്ഷ഻പ്തം ഇന
a)

ഇ൯ഷവറ൯സ് എന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല് നഺല് ഘടകങ്ങളുണ്ട്
പാള഻ങ്, ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪).

(ആത഻, റ഻ക്, റ഻ക്

b)

ഉടമസ്ഥന് സഺണ്പത്ത഻ക മാലയവഽും ുനട്ടവഽും ഉണ്ടഺക്ക഻ത്തരഽന്ത഻ീന ആത഻ എന്്
പറയഽന്ഽ.

c) നഷ്ടത്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയതീയ റ഻ക് എന്് പറയഽന്ഽ.
d) നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറ ന്ദ്പഭഺവീത്തുയഺ അഥവഺ സഺദ്ധയതകീളുയഺ വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻യ്ക്ക്കഽന് വയവസ്ഥകീള
ഹസഺ൪ഡഽകള് എന്് പറയഽന്ഽ.
e) ഇ൯ഷവറ൯സ് സഺധയമഺക്കഽന് ഗണ഻തതതവീത്ത റ഻്പാള഻ങ് എന്് പറയഽന്ഽ.
f) ന഻ുവദനും നല്പ്കല് ന഻ുവദനും സവ഼കര഻യ്ക്ക്കല്, പര഻ഗണന, ന഻യമസഺധഽത, കക്ഷ഻കളുീട
ക്ഷമത, കക്ഷ഻കള് തമ്മ഻ലഽള വ ഉടണ്പട഻ എന്഻വയഺണ്
ന഻യമസഺധഽതയഽള വ ഒരഽ
കരഺറ഻ണ്ീറ ഘടകങ്ങള്.
g) ന഻൪ഭഺഗയും മാലും ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടത്ത഻ന് തഽലയമഺയ തഽക
പര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽും എന്് നഷ്ടപര഻ഹഺരും എന്് വയവസ്ഥ ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്ഽ.
h) ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ീന സുംബധപ്഻ചാണുള വ എലലഺ അവകഺശങ്ങളുും, പര഻ഹഺരങ്ങളുും
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ഇ൯ഷവററ഻ുലയ്ക്ക്ക് മഺറ്റുന്ത഻ീനയഺണ് പകരും
നല്പ്കല് എന്് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.
i) സുംഭഺവനഺ തതവും വ഻വക്ഷ഻യ്ക്ക്കഽന്ത് ഒുര വതഽ പല ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ്പന഻കള഻ല്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്തഺല് ലഭ഻യ്ക്ക്കഽന് ഒന്഻ചാണുള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരും ുനര഻ുടണ്ട഻ വന്
നഷ്ടുത്തക്കഺള് കാടഽതലഺകരഽത്.
j) എലലഺ ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറഽകളുും ഉപര഻മൂഫ്സ് എന് തതവത്ത഻ലധ഻ഷ്ഠ഻തമഺണ്.
k) ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ തഺത്പരയും ഓുരഺ ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ലഽും അതയഺവശയമഺയ഻
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ട ഘടകമഺകഽന്ഽ. അത് ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറുന്ത഻ന് മഽണ്ുപ തീന്
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ട ന഻യപരമഺയ ഘടകമഺണ്.
l) മാലകഺരണമഺണ് ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ ന്ദ്പധഺനതതവും. ഇത് നഷ്ടും എങ്ങ഻ീന സുംഭവ഻ചാണു
എന്ഽും ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് ീപര഻ല഻ണ്ീറ ആധഺരമഺയ യഥഺ൪ത്ഥ കഺരണീത്തയഽും
ആന്ദ്ശയ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
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ത്പധഺനപദങ്ങള് ഇന
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ആത഻
റ഻ക്
ഹസഺ൪ഡ്
റ഻ക് പാള഻ങ്
ന഻ുവദനും നല്പ്കല് ന഻ുവദനും സവ഼കര഻യ്ക്ക്കല്
ന഻യമപരമഺയ പര഻ഗണന
Consensus ad idem
ഉപര഻മൂഫ്സ്
മഽഖയവതഽതകള്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ തഺത്പരയും
പകരുംനല്പ്കല്
സുംഭഺവന
മാലകഺരണും
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ുചഺദ ങ്ങള്െഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള് ഇന
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
ുമഺഷണും ുപഺയ വതഽക്കള് ന഻യമസഺധഽത എന് തതവും ലുംഘ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ അത഻നഺല് അവ
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺനഺവഽന് റ഻കഽകള഻ല് ീപടഽന്഻ലല.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
ഭ഼ഷണ഻ ഒരഽ ന഻യമസഺധഽതയഽള വ കരഺറ഻ണ്ീറ ഘടകമലല.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഉത്തരും III.
കഽത഻രുയഺട്ടപന്ത്യ അപകടമഺണ് ുന്ദ്പഺണ്ുറഺയഽീട മരണത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണത് അത഻നഺല് അതഽ
തീന്യഺണ് മാലകഺരണും.

സവയം ഇനപര഻ുശഺധ഻ുെണ്ടഽ് ഇനുചഺദ ങ്ങള് ഇന ഇന
ുചഺദ ം 1
ുമഺറല് ഹസഺ൪ഡഽകള് എന്ഺല്:
I.
II.
III.
IV.

ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സവഭഺവ ൂവകലയുമഺ അഥവഺ സതയസധപ്തയ഻ലലഺയ്ക്മുയഺ
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സതയസധപ്തയഽും ധ൪മ്മുബഺധവഽും
മതപരമഺയ വ഻ശവഺസങ്ങളഺലഽള വ റ഻ക്
ഇ൯ഷവ൪ ീചുയാറണ്ടഽന് വതഽക്കളുീട ഹസഺ൪ഡഽകള്

ുചഺദ ം 2
റ഻ക് എന്ഺല൪ത്ഥമഺക്കഽന്ത്:
I. അറ഻വ഻ലലഺയഺമ മാലും ഉണ്ടഺകഽന് ഭയും
II. നഷ്ടത്ത഻നഽള വ സഺധയത
III. ീപഺതഽസ്ഥലങ്ങള഻ല് ുനര഻ുടണ്ട഻ വരഽന് ശലയങ്ങള്
IV. ഹസഺ൪ഡ്
ുചഺദ ം 3
______________ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട
ന഻ുക്ഷപ഻യ്ക്ക്കഽക എന്ഺണ൪ത്ഥും.

സണ്പഺദയും

I. പാള഻ങ്
II. ൂവവ഻ധയും
III. പന്ത്യും
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പലതരത്ത഻ലഽള വ

ആത഻കള഻ല്

IV. ചലനഺംതൃക റ഻ക് ഇന
ുചഺദ ം 4
_____________ എന്ത് ആത഻യഽീട ഉദഺഹരണമലല.
I.
II.
III.
IV.

വ഼ട്
സാരയന്ദ്പകഺശും
യന്ദ്ന്ത്ങ്ങളുും വയവസഺയശഺലയഽും
ുമഺുട്ടഺ൪ കഺ൪

ുചഺദ ം 5
______________ എന്ത് റ഻ക഻ണ്ീറ ഉദഺഹരണമലല.
I.
II.
III.
IV.

അപകടും മാലും കഺറ഻നഽ സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഺശും
മഴീവള വും മാലും ചരക്കഽകള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഺശും
ുതയ്ക്മഺനും മാലും കഺറ഻ണ്ീറ ചന്ദ്കങ്ങള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഺശും
അഗ്ന഻ബഺധ മാലും സവത്തഽക്കള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഺശും

ുചഺദ ം 6
ഭാകണ്പും എന്ത് തഺഴതന്഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ല് നത഻ണ്ീറ ഉദഺഹരണമഺണ്:
I.
II.
III.
IV.

അത഼വഗഽരഽതരുമഺ ദഺരഽണുമഺ ആയ ദഽരന്ത്ും
ചലനഺംതൃക റ഻ക്
ന഻സിനഺരമഺയ റ഻ക്
വയക്ത഻ഗത റ഻ക് ഇന

ുചഺദ ം 7
തഺീഴതന്഻ര഻ക്കഽന് വഺകയത്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയവ കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽക.
വഺക ം: ഇ൯ഷവറ൯സ്
ഒരഽ
വതഽവ഻ീന
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ത഻ല് ന഻ുന്ഺ സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്഻ലല.
I.
II.
III.
IV.

നഷ്ടത്ത഻ല്

ന഻ുന്ഺ

നഺശനഷ്ടും

ശര഻
ീതറ്റ്
ഭഺഗ഻കമഺയ഻ ശര഻
ശര഻യഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്് ഉറപ്പ഻ലല

ുചഺദ ം 8
__________________ എന്ഺല് ഇ൯ശഴ൪ ീചുയാറണ്ടഽന് വതഽവ഻ീന സുംബധപ്഻ചാണ എലലഺ
അവകഺശങ്ങളുും പര഻ഹഺരങ്ങളുും ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ഇ൯ശഴറ൪ക്ക്
ൂകമഺറഽന്തഺണ്.
I. പ഻ര഻വ്
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II. പകരുംനല്പ്കല്
III. ന഻യമപരമഺയ ഹസഺ൪ഡഽകള് Legal hazard
IV. റ഻ക് പാള഻ങ്
ുചഺദ ം 9
ഇ൯ഷവറ൪ ുചഺദ഻ചാണഺലലലഺീത ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട ആവശയമ഻ലലഺത്ത ഒരഽ വതഽതയ്ക്ക്കഽള വ
ഉദഺഹരണും ______________.
I.
II.
III.
IV.

ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ഻ലയഽീട വയസിന്
അഗ്ന഻ശമനയന്ദ്ന്ത്ത്ത഻ണ്ീറ സഺന്഻ദ്ധയും
ഹിദയപരമഺയ തകരഺറഽകള്
മറ്റ് ഇ൯ശഴര൯ഷ വ഻ശദഺുംശങ്ങള് ഇന

ുചഺദ ം 10
കരഺറ഻ുല൪ീപ്പടഽണ്ുപഺള് ________________ സുംഭവ഻ചാണ പ഻ഴവ്.
I.
II.
III.
IV.

ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻യ്ക്ക്കല്
സുംഭഺവന
ന഻ുവദനും നല്പ്കല്
അവതരണും

ുചഺദ ങ്ങള്െഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഉത്തരും I.
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സവഭഺവ ൂവകലയുമഺ അഥവഺ സതയസധപ്തയ഻ലലഺയ്ക്മുയഺ.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
റ഻ക് എന്ഺല് നഷ്ടത്ത഻നഽള വ സഺധയത.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
ൂവവ഻ധയും എന്ഺല്
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട
ന഻ുക്ഷപ഻യ്ക്ക്കഽക എന്ഺണ൪ത്ഥും.

സണ്പഺദയും

ഉത്തരം 4
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പലതരത്ത഻ലഽള വ

ആത഻കള഻ല്

ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
സാരയന്ദ്പകഺശും എന്ത് ആത഻യ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺനഺവ഻ലല, അത് ക്ഷഺമും, ഉടമസ്ഥതഺവകഺശും
എന്഼ ന഻ബധപ്നകള്ക്ക്ക് വ഻ുധയമലല .
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഉത്തരും III.
ുതയ്ക്മഺനും മാലും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഺശും റ഻ക഻ല്പ്ീപടഽത്തഺനഺക഻ലല .
ഉത്തരം 6
ശര഻യഺയ ഉത്തരും I.
ഭാകണ്പും എന്ത് ഉദഺഹരണമഺണ് Earthquake is an example of catastrophic risk.
ഉത്തരം 7
ശര഻യഺയ ഉത്തരും I.
ഇ൯ഷവറ൯സ് ആത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടും അഥവഺ നഺശത്ത഻ന് എത഻ീര സഽരക്ഷനല്പ്കഽന്ഽ.
ഉത്തരം 8
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
പകരുംനല്പ്കല് എന്ഺല് ഇ൯ഷവ൪ ീചുയാറണ്ടഽന് വതഽവ഻ീന സുംബധപ്഻ചാണ എലലഺ
അവകഺശങ്ങളുും പര഻ഹഺരങ്ങളുും ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ഇ൯ഷവറ൪ക്ക്
ൂകമഺറഽന്തഺണ്.
ഉത്തരം 9
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
ഇ൯ഷവറ൯സ് എടഽക്കഽണ്ുപഺള്
അഗ്ന഻ശമനയന്ദ്ന്ത്ത്ത഻ണ്ീറ സഺന്഻ദ്ധയും
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഽന് ആവശയും ഇലല.
ഉത്തരം 10
ശര഻യഺയ ഉത്തരും I.
ീതറ്റഺയ അവതരണമഺണ് കരഺറ഻ുല൪ീപ്പടഽണ്ുപഺള് സുംഭവ഻ചാണ പ഻ഴവ്.
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ുചഺദ഻ചാണഺലലലഺീത

പഺഠം ഇന23
ുഡഺെഽീമുെഷന്
ുമഽഖം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ൽ നമ്മൽ ഒരഽപഺട് തരത്ത഻ലഽള വ ുഡഺക്കഽീമന്റുകൽ,
ുഫഺമഽകൽ
തഽടങ്ങ഻യവ ൂകകഺരയും ീചയാറഺറഽണ്ട്. ഈ പഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക്
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്റുകളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ അത഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയീമന്ത്ഺീണന്ഽും നമഽക്ക്
പഠ഻ക്കഺും. ഓുരഺ ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും അത് പാര഻പ്പ഻ുക്കണ്ടത് എങ്ങീനയഺീണന്ഽും ന്ദ്പുതയക
വ഻വരങ്ങൽ ുചഺദ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺരണങ്ങൽ എന്഻വ നമഽക്ക് മനസിന഻ലഺക്കഺും.

പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകൽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവകര഻ക്കൽ (അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്)
ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത്
കവര് ുനഺട്ടുകൽൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്ൽ ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ്
വഺറന്റ഻കൽ
എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ്
ുപഺള഻സ഻കീളക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദ഼കരണും
പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ്

ഈ പഺഠും പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന഻ങ്ങൽ ീചുയാറണ്ടത്:
j)
k)
l)
m)
n)

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീന്റ ഉള വടക്കും വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത഻ീനപറ്റ഻ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
കവര് ുനഺട്ടുകീളയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ീനയഽും പറ്റ഻ വ഻ലയ഻രഽത്തഽക
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല വഺക്കഽകളുും പദങ്ങളുും വ഻വര഻ക്കഽക
ുപഺള഻സ഻ വഺറന്റ഻കളുും എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റുും വയഺഖഺന഻ക്കഽക

A. ീത്പഺുപ്പഺസല് ുൈഺമഽകൾ
ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക഻ീടയ഻ൽ
വയക്തതയഽും
ധഺരണയഽും
ീകഺണ്ടഽവര഻കീയന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന്റ ുജഺല഻. മഽഖയ ുഡഺക്കഽീമന്റുകള഻ൽ
ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ പാര഻പ്പ഻ുക്കണ്ട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും,
വതഽന഻ഷ്ഠതകളുീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട സതയവഺ്മാലും എന്഻വയഺണ്. ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻
അടഽത്ത ബധപ്മഽള വ നജന്റഺണ് അവര്ക്ക് ുഡഺക്കഽീമന്റുകീളക്കഽറ഻ചാണുള വ സുംശയങ്ങൽ ത഼ര്ത്ത്
അവീര ുഫഺും
പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ൽ സഹഺയ഻ുക്കണ്ടത്. ഉപുഭഺക്തഺവ് സമര്പ്പ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ൽ ന഻ന്ഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ക്ക് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന സുംബധപ്഻ചാണുള വ
വ഻വരങ്ങളുും അവരഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആവശയകതയഽും മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന്ത്. ഇത്
ഇന്ഷഷവറീറ റ഻ക഻ീനപ്പറ്റ഻ നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന്റയഽും ആവശയവഽും ന്ദ്പഺധഺനയവഽും
അത഻ൽ അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുീട ന്ദ്പസക്ത഻യഽും എന്ത്ഺീണന്് ഒരഽ നജന്റ് നന്ഺയ഻
മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
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1. ീത്പഺുപ്പഺസല് ഇനുൈഺമഽകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട
അറ഻യ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല ആദയപട഻.





തഺന് ആരഺീണന്്,
തന഻ക്ക് നത് തരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് ആവശയീമന്ഽും
തന഻ക്ക് ഇന്ഷഷവൽ ീചുയാറണ്ട വതഽവ഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
എന്ദ്ത കഺലുത്തയ്ക്ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ ുവണ്ടത്

വ഻ശദഺുംസങ്ങള് എന്ത് ീകഺണ്ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വതഽവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങളുും അത഻ീന്റ ധനപരമഺയ മാലയവഽമഺണ്.
c) ഇന്ഷവററഽീട ഇനറ഻സ്ഡക ഇനവ഻ലയ഻രഽത്തല്
i.

‚ീത്പഺുപ്പഺസല് ഇന ുൈഺമ഻ല്‛ ഇന്ഷഷവറൽ ആവശയമഺയ
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങൽ പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്ത്കണും, അങ്ങീന ീചയ്ക്തഺീല തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
കഺരയങ്ങൽ ഇന്ഷഷവറൽക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽകയഽള വു:
 റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ ണ്ടുയഺ
 റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ തീന്
വയവസ്ഥകളുും ന഻രക്കഽും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.

പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ

ചട്ടങ്ങളുും

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ്ക്ക്ക് റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഉപുയഺഗന്ദ്പദമഺയ വ഻വരങ്ങളുണ്ട്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീന്റ
ഒപ്പും തീന് വളീര മ഻കചാണ വ഻ശവസയത എന് തതവവഽും വതഽന഻ഷ്ഠതകൽ തഽറന്് കഺട്ടുക
എന്഻വയഽും ന്ദ്പഺുയഺഗയത്ത഻ൽ വരഽും.
റ഻ക഻ലഽണ്ടഺകഽന് മഺറ്റത്ത഻ീന്റ വതഽന഻ഷ്ഠത, ഇന്ഷഷവറൽ തഽക കാുട്ടണ്ടതഺയ
സഺഹചരയും വരഽണ്ുപഺൽ ീേയ഻ന്റ് തഽറന് പറയണും. ഇന്ഷഷവറൽ ആവശയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും വ഼ണ്ടഽും പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്ത്ുകണ്ട഻ വരഽും. (ഇത഻ീനകഽറ഻ചാണ് നമ്മൽ പഺഠും
2-ല് വ഻ശദമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്).

ഉദഺഹരണം
ഇന്ഷഷവറൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ അലറഺും ീവയ്ക്ുക്കണ്ടത് ആവശയമഺയ഻ വന്ുപ്പഺൽ അഥവഺ
അയഺളുീട സതയവഺ്മാലത്ത഻ൽ തീന്റ ജാവലറ഻ ുഷഺറാമ഻ൽ ഓുട്ടഺമഺറ്റ഻ക് അലഺും സ഻സ്റ്റും
സ്ഥഺപ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടന്് ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ അയഺൽ അത് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽക മഺന്ദ്തമലല
ീചുയാറണ്ടത്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഉടന഼ളും അത് ന്ദ്പവര്ത്തനക്ഷമമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽക
കാട഻ ീചയാറണും. അലഺറും ഉണ്ീടന്ഽള വത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽള വ
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയമഺണ്, അത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും റ഻ക഻ീന്റ മാലയും
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഽീട ുപര്, ുലഺുഗഺ, ുമല്ത്വ഻ലഺസും, നത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഉത്പന്ും എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ഇന്ഷഷവറൽ സഺധഺരണയഺയ഻
ന്ദ്പ഻ന്റ് ീചയാറുന്ത്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീന്റ ഒപ്പും ഒരഽ ന്ദ്പ഻ന്റ് ീചയ്ക്ത കഽറ഻പ്പുും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ സഺധഺരണയഺയ഻ ീവയ്ക്ക്കഺറഽണ്ട്, അത഻ന് ന്ദ്പുതയകമഺയ രാപുരഖ
ഒന്ഽും തീന്യ഻ലല.
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ഉദഺഹരണം
അത്തരും ച഻ല കഽറ഻പ്പുകള്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
‘റ഻ക് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽള വ വതഽന഻ഷ്ഠതകൽ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽന്ത്, വഴ഻ ീതറ്റ഻ക്കഽന്
വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്കഽന്ത്, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന഻സിനഹകരണും അഥവഺ ചത഻,
എന്഻വ ഇഷയാ ീചയ്ക്ത ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ പര഻രക്ഷ ഇലലഺതഺക്കഽും’
‘ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും കണ്പന഻ സവകര഻ക്കഽകര഻ചാണ് മഽഴഽവൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത് വീരയഽും
കണ്പന഻ റ഻ക഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ൽ ബഺദ്ധയസ്ഥരലല.

ത്ശത്റ഻െഽക
വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത:
ഇന്ഷഷവറൽ പര഻രക്ഷ നല്ത്ുകണ്ട റ഻ക഻ീന്റ അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ആവശയമഺയ ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട വ഻വരമഺണ഻ത്. മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഇന്ഷഷവററഽീട ത഼രഽമഺനങ്ങീള ബഺധ഻ക്കഺവഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംബധപ്഻യഺയ വതഽതയഺണ഻ത്:
i.
ii.
iii.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ഒരഽ റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ
ഈടഺുക്കണ്ട ന്ദ്പ഼മ഻യും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക
റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കുണഺ നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് എന്ദ്ത നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കണും
എന്഻വയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ന്ദ്പുതയക വകഽപ്പുകൽ

ീത്പഺുപ്പഺസല് ഇന ുൈഺമ഻ീല ഇന ഡ഻െുറഷന്:
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻
ഒപ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീന്റ അവസഺനും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ ീപഺതഽുവ
ഒരഽ ഡ഻േുറഷൽ ുചര്ക്കഺറഽണ്ട്.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ുഫഺും സാക്ഷ്മമഺയ഻
പഠ഻ക്കഽകയഽും
അത഻ീല
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
വതഽതകീളലലഺും
മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്, അങ്ങീന വതഽതകൽ ീതറ്റഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ ീേയ഻ും
വ഻ുയഺജ഻പ്പ് ഉണ്ടഺകഽന് സമയത്ത് ഉണ്ടഺകഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്കീപ്പടഽും.

ഉദഺഹരണം
അത്തരും ഡ഻േുറഷനഽള വ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
മഽകള഻ൽ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പതഺവനകൽ എലലഺും വഺതവവഽും പാര്ണവഽമഺീണന്ഽും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഒരഽ വ഻വരവഽും മറചാണ് വചാണ഻ട്ട഻ീലലന്്
ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽകയഽും വഺറന്റ഻ നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ .
ഈ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽും ന്ദ്പതഺവനയഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും ഞഺനഽും/ഞങ്ങളുും കണ്പന഻യഽമഺയഽള വ
(ഇന്ഷഷവററഽീട ുപര്) കരഺറ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനീമന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
d) ീത്പഺുപ്പഺസല് ഇന ഇനുൈഺമ഻ീല ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനസവ഻ുശഷത
ഓുരഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗങ്ങളനഽ,ര഻ചാണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ുചഺദയങ്ങളുീട ര഼ത഻യഽും
എണവഽും വയതയതീപ്പടഽും.
i. അഗ്ന഻ബഺധ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ീപഺതഽുവ ലള഻തമഺയ
റ഻കഽകളഺയ വ഼ടഽകൽ, കടകൽ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഺണ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക. വല഻യ
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വയവസഺയശഺലകളുീട റ഻കഽകള്ക്ക്ക്, റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ് ഇന്ഷഷവറൽ
റ഻ക് പര഻ുശഺധ഻ക്കഺനഽള വ ീസികരയും ഉണ്ടഺക്കഽും. ച഻ല ന്ദ്പുതയക വ഻വരങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ീന്റ ഒപ്പും
ച഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ്പുതയക
ുചഺദയഺവല഻കളുും ഉണ്ടഺക്കഽും.
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ആവശയമഺണ്.

വതഽവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ്

 ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ഭ഻ത്ത഻യഽീടയഽും ുമല്ത്ക്കാരയഽീടയഽും
ആീക എന്ദ്ത ന഻ലയഽണ്ട്
 ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ഓുരഺ ഭഺഗത്ത഻ീന്റയഽും ഉപുയഺഗും
 ഹഺന഻കരമഺയ വതഽവ഻ീന്റ സഺമ഼പയും
 ഉത്പഺദന ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് തഽക
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻

ന഻ര്മ്മഺണും,

തഺീഴ

ീകട്ട഻ടത്ത഻ന്

ii. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന ഇന്ഷവറന്സ഻ന്,
വഺഹനീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ
ുചഺദയങ്ങളഺണ്
ുചഺദ഻ക്കഽന്ത്, അത഻ീന്റ ന്ദ്പവര്ത്തനും, ന഻ര്മ്മ഻ത഻യഽും കപ്പഺസ഻റ്റ഻യഽും, ഉടമ എങ്ങീന
ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ഽ, അനഽബധപ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ചര഻ന്ദ്തും എന്഻വ.
iii. വ ക്ത഻ഗതുമഖലകള഻ല് ഇന, ഇന അതഺയത് ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്, വയക്ത഻ഗത
അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്, യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും
രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയും, ജ഼വ഻തൂശല഻യഽും
ശ഼ലങ്ങളുും, മഽന്ഷ-ആുരഺഗയഺവസ്ഥ, ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തും, പഺരണ്പരയമഺയ഻ട്ടുള വത്, മഽൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അനഽഭവും
എന്഻വീയപ്പറ്റ഻യഽള വ
വ഻വരങ്ങള്
ുശഖര഻ക്കഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്.
iv. മറ്റഇ ഇന ീചറഽക഻ട ഇന ഇന്ഷവറന്സഽകൾെഇ ഇന  ഇന ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ന഻ര്ബധപ്മഺണ്
അത഻ീന്റ കാീട ഒരഽ ഡ഻േുറഷനഽും ഉണ്ടഺകഽും.
e) ീത്പഺുപ്പഺസല഻ീെ ഇനഘടകങ്ങൾ
x. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട ഇനപാര്ണമഺയ ഇനുപര്
ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻സിനുരഹമഺയ഻ തീന്റ ുപര് ത഻ര഻ചാണറ഻യണും. ആരഽമഺയ഻ട്ടഺണ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്
ഇന്ഷഷവറൽ അറ഻ുയണ്ടത് വളീര അതയഺവശയമഺണ്, അങ്ങീയ
വന്ഺൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും ുപഺള഻യ഻സഽീട ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും.
ത഻ര഻ചാണറ഻ുയണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ് കഺരണും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത റ഻ക഻ല് മറ്റ്
ച഻ലര്ക്ക് (പണയും എടഽത്തയഺൽ, ബഺക്, മരണും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ന഻യമപരമഺയ
അവകഺശ഻) വയക്ത഻പരമഺയ തഺത്പരയും ഉണ്ടഺക്കഽകയഽും അവര് ീേയ഻ും ീചയാറഺനഽും
സഺധയതയഽണ്ട്
xi. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട ഇനുമല്വ഻ലഺസവഽം ഇനബന്ധമീപ്പടഽ്ത഻നഽള്ള ഇനമറ്റഇ ഇന
വ഻ശദഺംശങ്ങളും
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങള്ക്ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.

ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻നഽും ബധപ്ീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ്
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xii. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട ഇനീത്പഺൈഷന്, ഇനീതഺഴ഻ല് ഇനഅഥവഺ ഇനബ഻സ഻നസ്സഇ
ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്,
വയക്ത഻ഗത
അപകട
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്,
ുപഺലഽള വവയ്ക്ക്ക്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ്പഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ആവശയമഺണ്,
കഺരണും അത഻ൽ എന്ദ്തമഺന്ദ്തും റ഻ക് അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ഽീവന്് മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.

ഉദഺഹരണം
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഭക്ഷണും എത്ത഻ചാണു ീകഺണ്ടഽക്കഽന്ത഻ന് വളീര പ഼ഡ഻ൽ സ്ഥ഻രമഺയ഻
ുമഺുട്ടഺൽ ൂബക്ക് ഓട഻ചാണുുപഺകഽന് ഒരഽ റുസ്റ്റഺറന്റ഻ീല ീഡല഻വറ഻മഺന് അവ഻ടഽീത്ത
അീക്കിണ്ടന്റ഻ീനക്കഺൽ റ഻ക് വളീര കാടഽതലഺണ്.
xiii. ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇന
വ഻ശദഺംശങ്ങളും

വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതയഽീട ഇന

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഺയ഻
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ
വയക്തമഺയ഻ നല്ത്ുകണ്ടത് വളീര അതയഺവശയമഺണ്.

സവ഻ുശഷതയഽം ഇന

വതഽന഻ഷ്ഠ

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ

ഉദഺഹരണം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ വയക്തമഺുക്കണ്ടത്:
iii. സവകഺരയ കഺറഺീണക഻ൽ (ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ന് എന്ഷജ഻ൽ നണ്പൽ, ുചസ഻സ് നണ്പൽ,
രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ നണ്പൽ) അഥവഺ
iv. തഺമസ഻ക്കഽന് വ഼ടഺീണക഻ൽ (പാര്ണമഺയ ുമല്ത്വ഻ലഺസും, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ നണ്പൽ) അഥവഺ
v. വ഻ുദശയഺന്ദ്തയഺീണക഻ൽ (ആരഽീട കാീട, എുപ്പഺൽ, നത് രഺജയും, യഺന്ദ്തയഽീട ഉുദശയും)
അഥവഺ
vi. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ആുരഺഗയകഺരയും (വയക്ത഻യഽീട ുപര്, ുമല്ത്വ഻ലഺസും, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ
ുരഖ, തഽടങ്ങ഻യവ)
vii. ഇന്ഷഷവൽ തഽക കഺണ഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഽീട
പര഻ധ഻യഺണ്, ഇത് എലലഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകള഻ലഽും കഺണ഻ക്കണും.

ഉദഺഹരണം
ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, വതഽവ഻ീന്റ ധനപരമഺയ മാലയമഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഺയ഻
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന്ത്. ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽും വയക്ത഻ഗത അപകട
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ അപകടും മാലും ജ഼വുനഺ ൂകുയാറഺ കഺുലഺ കഺഴ്ചുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽും.
viii. മഽന്പഽണ്ടഺയ഻രഽ്തഽം ഇനന഻ലവ഻ലഽള്ളതഽമഺയ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഒരഽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
തീന്റ
മഽണ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻
ഇന്ഷഷവറുറഺട്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും. ഇത് അയഺളുീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ചര഻ന്ദ്തും മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്. ച഻ല
മഺര്ക്കറ്റുകള഻ൽ, ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ുഡറ്റ ുകഺഫ഻ഡന്ഷഷയലഺയ഻
സാക്ഷ഻ക്കഽന് ര഼ത഻യഺണഽള വത്.
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മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവറൽ തീന്റ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ, ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ
ചഽമത്തഽകുയഺ,
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
അധ഻ക
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ആവശയീപ്പടഽകുയഺ
ുപഺള഻സ഻
റദഺക്കഽകുയഺ പഽതഽക്കഺൽ വ഻സിനമ്മത഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ
എന്് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ഇന്ഷഷവറുറഺട് ീവളുീപ്പടഽത്തണും.
ന഻ലവ഻ല് മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ ുപഺള഻സ഻യഽണ്ീടക഻ൽ ആ ഇന്ഷഷവററഽീട ുപര്
സഹ഻തും ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്. ന്ദ്പുതയക഻ചാണുും
ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ വ഻വ഻ധ ഇന്ഷഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ുപഺള഻സ഻കൽ എടഽക്കഽകയഽും, നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന് അവസരത്ത഻ൽ ഒന്഻ലധ഻കും ഇന്ഷഷവററ഻ൽ
ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ീചയാറഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽണ്ട്. ന്ദ്പ഻ന്ഷസ഻പ്പൽ ഓഫ് ുകഺന്ദ്ട഻ബയാഷൽ
ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽണ്ുടഺ എന്് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ് ഈ വ഻വരങ്ങൽ, അങ്ങീന ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കഽകയഽും ഒുര റ഻ക഻ന് തീന് വ഻വ഻ധ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ഻ൽ ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത് ലഺഭും ഉണ്ടഺക്കഽന്ത് തടയഽകയഽും ീചയാറുും.
വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ഒരഽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മറ്റ് വയക്ത഻ഗത അപകട
ുപഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഺനഺവഽും.

പര഻ശ഼ലനം
മഽൽ പഺഠങ്ങള഻ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തതവങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ുനഺക്കഽക അത഻നഽുശഷും നഷ്ടപര഻ഹഺരും,
വ഻തരണും, മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും, ീവള഻ീപ്പടഽത്തലഽകൽ എന്഻വ സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് ന്ദ്പഺുയഺഗ഻കമഺയ഻
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
അന്ചൽ A&B-ല് ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റയഽും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകൽ നല്ത്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.

അഗ്ന഻ബഺധ

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റയഽും

ദയവഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകൽ നന്ഺയ഻ പഠ഻ചാണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ഉള വടക്കങ്ങളുീട
ധവന഻യഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ അത഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയവഽും മനസിന഻ലഺക്കഽക.
ix. നഷ്ടഺനഽഭവം
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത് ആയ഻രഽന്ക഻ുലഺ അീലലക഻ുലഺ ുപഺലഽും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക് ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ
എലലഺ നഺശനഷ്ടങ്ങളുീടയഽും പാര്ണമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ അവര് ഡ഻േയൽ ീചയാറണും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വതഽന഻ഷ്ഠതയഽും മഽണ്പ് ഉണ്ടഺയ റ഻ക് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
എങ്ങീന ൂകകഺരയും ീചയ്ക്തഽീവന്് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഇത് ഇന്ഷഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽും. അത്തരും
ഉത്തരങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും റ഻ക഻ീന മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ അണ്ടര്ൂററ്റര്ക്ക്
കഴ഻യഽകയഽും റ഻ക് ഇന്ഷീപഷൽ നടത്തുണഺ കാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കുണഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽും കഴ഻യഽും.
x. ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്യു് ഇനവ ക്ത഻യഽീട ഇനഡ഻െുറഷന്
ഇന്ഷഷവര്ക്ക് എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും നല്ത്കഽക എന്തഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ീന്റ ഉുദശയീമന്ത഻നഺൽ ഇന്ഷഷവറൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ തഺന് എഴഽത഻യ഻ര഻ക്കഽന്
ഉത്തരങ്ങീളലലഺും കിതയവഽും യഺഥഺര്ത്ഥയവഽമഺീണന്് ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽകയഽും ഈ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽും
ന്ദ്പതഺവനയഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കരഺറ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനീമന്് സമ്മത഻ക്കത഻ചാണ്
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഒപ്പ഻ട്ട് നല്ത്കഽന് സതയവഺ്മാലവഽും ുഫഺമ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീതറ്റഺയ഻
ഉത്തരും
നല്ത്കഽകയഺീണക഻ൽ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
റദഺക്കഺനഽള വ
അവകഺശും
ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽണ്ട്. ഒപ്പ്, ത഼യത഻, ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ നജന്റ഻ീന്റ ശഽപഺര്ശ എന്഻വ എലലഺ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകള഻ലഽും നകുദശും ഒരഽുപഺീലയഺയ഻ര഻ക്കഽും.
xi. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ഉപുയഺഗ഻ക്കഺത്ത സ്ഥലത്ത്, ലഭ഻ചാണ വ഻വരങ്ങൽ ഇന്ഷഷവറൽ
വഺയ്ക്ീമഺഴ഻ുയഺ എഴഽത്ത് രാപത്ത഻ുലഺ ുരഖീപ്പടഽത്തഽും, അത് 15 ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും
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ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഉറപ്പ് വരഽത്തഽകയഽും ുപഺള഻സ഻ അഥവഺ കവൽുനഺട്ട഻ൽ
വ഻വരങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽും
ീചയാറുും.
നീതക഻ലഽും
വ഻വരും
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ീലലക഻ൽ അത് ഇന്ഷഷവററഽീട ഉത്തരവഺദ഻തവമഺണ്, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
വതഽന഻ഷ്ഠത മറചാണുീവചാണു അഥവഺ ീതറ്റഺയ വ഻വരും നല്ത്ക഻ എന്് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
ീേയ഻ും ീചയാറഺും.
ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും വ഻വരങ്ങൾ ഇനവഺയ്ീമഺഴ഻യഺയ഻ട്ട്യൂട്ട്ഺണ് ഇനലഭ഻െഽ്ീതങ്ക഻ല് ഇന
ുപഺലഽം ഇന അ  ഇന റ഻ുെഺര് ഇന് ഇന ീചുയ്യണ്ട  ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന കന്പന഻യഽീട ഇന
കടമയഺണ്, ഇനഇ  ഇന്ജ്െഇ ഇന്ര്മിറയ഻ല്ീപ്പടഽത്തണം.
2. ഇടന഻ലെഺരഽീട ഇനപങ്കഇ
ഇടന഻ലക്കഺര്ക്ക്
ഇരഽകക്ഷ഻കുളഺട്
വയക്ത഻ുയഺടഽും ഇന്ഷഷവറുറഺടഽും.

ബഺദ്ധയതയഽണ്ട്

അതഺയത്

ഇന്ഷഷവറൽ

ീചയ്ക്ത

ുന്ദ്ബഺക്കൽ അഥവഺ നജന്റ഻ന്, റ഻കഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻
ഇന്ഷഷവറൽക്ക്
ൂകമഺറ഻യ഻ട്ടുണ്ീടന്്
ഉറപ്പഺുക്കണ്ട
ഉത്തരവഺദ഻ത്തവമഽണ്ട്.
ഇടന഻ലക്കഺര്ക്ക് ുന്ദ്പഺീപക്ട഻ുനഺടഽള വ ഉത്തരവഺദ഻തവീത്തക്കഽറ഻ചാണ് ഐആര്ഡ഻എ ചട്ടത്ത഻ൽ
പരഺമര്ശ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.

ത്ശത്റ഻െഽക
ഇടന഻ലെഺര്െഇ ഇനുത്പഺസ്ഡീപകട഻ുനഺടഽള്ള ഇനഉത്തരവഺദ഻ത്തം
ഐആര്ഡ഻എ ചട്ടത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ‚ഒരഽ ഇന്ഷഷവറുറഺ അവരഽീട
നജുന്റഺ മറ്റ്
ഇടന഻ലക്കഺുരഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങളുും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ നല്ത്കഽകയഽും അങ്ങീന തന഻ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ
നറ്റവഽും മ഻കചാണ പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺീപക്ട഻ന് സഺധ഻ക്കഽും‛
ഇവ഻ീട ീന്ദ്പഺീപക്ട് ഇന്ഷഷവറഽീട അഥവഺ അവരഽീട നജന്റ഻ീന്റ അഥവഺ ഇടന഻ലക്കഺരഽീട
ഉപുദശമഺണ് ുകള്ക്ക്കഽക അതഽീകഺണ്ട് അത്തരും ആളുകൽ ന഻ഷ്പക്ഷമഺയ ഉപുദശും നല്ത്കഽക.
എീന്ത്ക഻ലഽും കഺരണത്തഺൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺുമഺ അനഽബധപ് ുഫഺുമഺ ുന്ദ്പഺീപക്ട്
പാര഻പ്പ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുഫഺമ഻ീലയഽും ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീലയഽും ഉള വടക്കും മഽഴഽവൽ
വതഽതകളുും പാര്ണമഺയ഻ നജന്റ് വ഻ശദ഼കര഻ീചാണന്ഽും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ
ന്ദ്പധഺനയും പാര്ണമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്ഽും കഺണ഻ചാണുീകഺണ്ടഽള വ ുന്ദ്പഺീപക്ട഻ീന്റ ഒരഽ
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് കാട഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീന്റീയഺപ്പും വയ്ക്ക്കണും.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ന്ദ്പ഻ന്ഷസ഻പ്പ഻ൽ ഓഫ് ുകഺന്ദ്ട഻ബയാഷീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയീമന്ത്്?
I.
II.

ഇന്ഷഷവററഽീട ഒപ്പും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ീേയ഻മ഻ീന്റ കഽറചാണ് ഭഺഗും പക഻ടഽക
പാള഻ലഽള വ എലലഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കളപും അവര്ക്ക് നല്ത്ക഻യ ന്ദ്പ഻മ഼യത്ത഻ീന്റ
അനഽപഺതത്ത഻ൽ പാള഻ീല എലലഺവര്ക്കഽും ീേയ഻ും പക് ീവയ്ക്ക്കഽക.
III. ഒുര സുംഗത഻യ്ക്ക്ക് തീന് വ഻വ഻ധ ഇന്ഷഷവററഽീട പര഻രക്ഷയഽണ്ീടക഻ൽ ഒരഽമ഻ചാണ് വന്്
അവരവരഽീട ആനഽപഺത഻കമഺയ തഽക ീേയ഻മഺയ഻ നല്ത്കഽക
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IV. ഇന്ഷഷവൽ നല്ത്ക഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽലയമഺയ ഇന്ഷസ്റ്റഺള്ക്ീമന്റ഻ലഺീണന്് ഉറപ്പഺക്കഽക.

B. ീത്പഺുപ്പഺസല് ഇനസവ഼കര഻െഽക ഇന(അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ്)
ഒരഽ പാര്ണമഺയ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുണ്ടഺകഽും:





ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വതഽവ഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ആവശയമഺയ പര഻രക്ഷ
ന഻ര്മ്മഺണത്ത഻ീന്റ വ഻ഭഺഗവഽും ഗഽണുമണ്മയഽും, പഴക്കും, അഗ്ന഻ബഺധയ്ക്ീക്കത഻ീരയഽള വ
ഉപകരമങ്ങളുീട സഺന്഻ധയും, സഽരക്ഷഺസുംവ഻ധഺനും തഽടങ്ങ഻യ നലലതഽും ച഼ത്തയഽമയ
ീഭിത഼ക സവ഻ുശഷതകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റയഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റയഽും മഽന്ഷചര഻ന്ദ്തും
റ഻ക഻ീന്റ സവ഻ുശഷതയഽും മാലയവഽും അനഽസര഻ചാണ് റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ്പ്
ഇന്ഷഷവറൽ ന്ദ്പ഼-ഇന്ഷീപക്ഷൽ സര്ുേ നടത്ത഻ുയക്കഺും. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീലയഽും റ഻ക്
ഇന്ഷീപക്ഷൽ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീലയഽും വ഻വരങ്ങളുീട അധ഻ക ുചഺദയഺവല഻യഽീടയഽും മറ്റ്
ുഡഺക്കഽീമന്റുകളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽും.
അത഻നഽുശഷും
റ഻ക് ഘടകത്ത഻നഽള വ ന഻രക്ക് ഇന്ഷഷവറൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഽും, അത് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുവഗതയ഻ലഽും കഺരയക്ഷമതയ഻ലഽും ഇന്ഷഷവറൽ ുന്ദ്പഺസസ് ീചയാറുകയഽും എലലഺ
ത഼രഽമഺനങ്ങളുും ന഻ശ്ച഻ത കഺലയളവ഻നഽള വൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുക.

ന഻ര്വചനം
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്: മഺര്ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണ് 15
യഺക്കപാര്ത്ത഻ ൽനടപട഻ന്ദ്കമങ്ങ ൽ കണ്പന഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറന്ഷസ്ദ഻വസത്ത഻നകും ഇന്ഷഷവണും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്കണ്ടീതന്്
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
മഺര്ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണ് ---------- ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ പാര്ത്ത഻യഺക്കണും
I.
II.
III.
IV.

7 ദ഻വസത്ത഻നകും
15 ദ഻വസത്ത഻നകും
30 ദ഻വസത്ത഻നകും
45 ദ഻വസത്ത഻നകും
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C. ത്പ഼മ഻യം ഇനരസ഼
ന഻ര്വചനം
ത്പ഼മ഻യം ഒരഽ ഇന്ഷവറന്സ് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് ത്പ഼മ഻യം.

ഇന്ഷവറന്സ്

വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻

1. 1938-ീല ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകട഻ീല ഇന ീസക്ഷന് ഇന 64(V) (B) ഇന ത്പകഺരം ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീല ഇന ത്പഺരംഭ ഇന ത഼യത഻െഇ ഇന മഽന്പ് ഇന ത്പ഼മ഻യം ഇന
മഽന്കാറഺയ഻ ഇന അടയ്െഽ്  ഇന ന഻ര്ബന്ധമമഺെ഻യ഻ട്ട്യൂട്ട്ുണ്ടഇ. മഽന്ഷകാറഺയ഻
ന്ദ്പ഼മ഻യും ലഭ഻ക്കഺത്ത റ഻കഽകള്ക്ക്ക് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഽും ബഺദ്ധയസ്ഥരലലീയന്
വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ുശഷമഺണ് ഇന്ത്യയ഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും രസ഼ത് ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ടഺയത്. ഇത് ഇന്ത്യയ഻ീല
ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല ഒരഽ ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതയഺണ്.

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
f) 1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷൽ 64(V) (B) ന്ദ്പകഺരും മഽന്ഷകാറഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും
ലഭ഻ക്കഺത്ത റ഻കഽകള്ക്ക്ക് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഽും ബഺദ്ധയസ്ഥരലല.
g) ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽുവണ്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജന്റ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യും
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും അയഺളുീട കമ്മ഼ഷൽ തഽക കഽറയ്ക്ക്കഺീത തീന് മഽഴഽവൽ തഽകയഽും 24
മണ഻ക്കാറ഻നഽള വ഻ൽ ബഺക് -ുപഺസറ്റൽ അവധ഻ ദ഻വസും ഒഴ഻ീകയഽള വ ദ഻വസങ്ങള഻ൽ ബഺക഻ൽ
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽകുയഺ ുപഺസ്റ്റലഺയ഻ അയചാണുീകഺടഽക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും.
h) ന്ദ്പ഼മ഻യും ീചക്കഺുയഺ പണമഺുയഺ ലഭ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ചാണ്
തഽടങ്ങഽും.
i)

ന്ദ്പ഼മ഻യും ുപഺസ്റ്റൽ അഥവഺ മണ഻ ഓര്ഡറഺുയഺ ീചക്കഺുയഺ ുപഺസ്റ്റ് വഴ഻ അയ്ക്ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ മണ഻ ഓര്ഡൽ ബഽക്ക് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ അഥവഺ ീചക്ക് ുപഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത
ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

j)

ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത് മാലുമഺ ചട്ടങ്ങള഻ലഽും വയവസ്ഥകള഻ലഽും ഉണ്ടഺകഽന് മഺറ്റും മാലുമഺ മറ്റ്
കഺരണത്തഺുലഺ ഒരഽ ഇന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും ത഻ര഻ീക നല്ുകണ്ട വരഽണ്ുപഺൽ
ഇന്ഷവറൽക്ക് അത് ുനര഻ുട്ടഺ ുന്ദ്കഺസ് ീചയ്ക്ത ീചക്കഺുയഺ ുപഺസ്റ്റൽ അഥവഺ മണ഻ ഓര്ഡറഺുയഺ
നല്കഽകയഽും ഇന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും പണും സവ഼കര഻ചാണത഻നഽള വ രസ഼തഽും വഺങ്ങഺും,
ഇത്തരും റ഼ഫണ്ടഽകൽ ഒര഻ക്കലഽും നജന്റ഻ന്ീറ അീക്കിണ്ട഻ൽ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ീചയാറ഻ലല.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റാള്ക്സ് 58 ഉും 59 ന്ദ്പകഺരും മഽകള഻ൽ
അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ച഻ല ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുണ്ട്.
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പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്

ന്ദ്പ഼മ഻യും

2. ഇനത്പ഼മ഻യം ഇനഅടയ്ുെണ്ട ഇനര഼ത഻

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ അഥവഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും തഽക അടയ്ക്ുക്കണ്ടത്:
j)

പണും

k) നീതക഻ലഽും അുംഗ഼കിത ബഺക഻ീന്റ ീചക്ക്, ഡ഻മഺന്റ് ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ്,
ഇന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽും ീഷഡയാൽ ബഺക഻ീന്റ ബഺുകഴ്സ് ീചക്ക്.
l)

ുപ

ഓര്ഡൽ,

ുപഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഓര്ഡൽ

m) ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡഽകൽ
n) ബഺക് ഗഺരന്റ഻ അഥവഺ കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ്
o) ഇന്റര്ീനറ്റ്
p) ഇ-ന്ദ്ടഺന്ഷഫൽ
q) ബഺക് മഽുഖുന ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ അഥവഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമ അഥവഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻ ീചയാറുന് ഡയറക്ട് ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്.
r) സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
ര഼ത഻യഽും.

അുതഺറ഻റ്റ഻

അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്

നീതഺരഽ

പണും

അടയ്ക്ക്കഽന്

ഐആര്ഡ഻എ ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ീനറ്റ് ബഺക഻ുംഗ്, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡ് ഉപുയഺഗ഻ചാണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽണ്ുപഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട അഥവഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട സവന്ത്ും ുപരഽള വ
ീനറ്റ് ബഺക഻ുംഗ് അീക്കിണ്ട്, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡ് ആയ഻ര഻ക്കണും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
ീചക്ക് ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ്
ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?

ന്ദ്പ഼മ഻യും

അടയ്ക്ക്കഽന്ീതക഻ൽ,

I.
II.

തഺീഴ

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

നത്

ീചക്ക് ുപഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ ീചക്ക് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽും.
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ്ക്ക്ക് ീചക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽും.
IV. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ീചക്ക് എഴഽത഻യ ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
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D. വര് ഇന ഇന ുനഺട്ട്യൂട്ട്ുകൾ⁄ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന സര്ട്ട്യൂട്ട്഻ൈ഻ുെറ്റഇ⁄ ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന
ുഡഺെഽീമെഇ
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് പാര്ത്ത഻യഺയത഻നഽുശഷും ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് കഽറചാണ്
കഺലതഺമസും ുനര഻ടഽും. ത്പ഼മ഻യം ഇനഅടച്ചത഻നഽുശഷം ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻ ഇന
തയ്യഺറഺകഽ്തഽവീര ഇന പര഻രക്ഷയ്െഇ ഇന ീതള഻വഺയ഻ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കന്പന഻ ഇന
നല്കഽ്തഺണ് ഇന
കവര്ുനഺട്ട്യൂട്ട്ഇ. ഇന
ഇത഻ൽ
പര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണ്
വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺകഽും. ച഻ലുപ്പഺൽ കവര്ുനഺട്ട഻ന് പകരും തഺല്ത്ക്കഺല഻ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറൽ ഒരഽ കത്ത് ഇഷയാ ീചയാറഺറഽണ്ട്.
കവര് ുനഺട്ട് സ്റ്റഺുംപ് ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ലഽും, കവര് ുനഺട്ട഻ീന്റ ഉള വടക്കും അത് ഇന്ഷഷവററഽീട
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സഽീട അീത ന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള വ ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുമഺീണന്് വയക്തമഺകഽും. റ഻ക഻ന് നീതക഻ലഽും വഺറന്റ഻ ബഺധകമഺീണക഻ൽ കവര്
ുനഺട്ട഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന അത്തരും വഺറന്റ഻കൽ ബഺധകമഺീണന്് വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽും. കവര്
ുനഺട്ട഻ന് ,ച഻ലുപ്പഺൽ, ച഻ല ന്ദ്പുതയക ുേഺസഽകളുും ബഺധകമഺണ്. ഉദഺ. എന്ദ്ഗ഼ഡ് ബഺക് ുേഺസ്,
ഡ഻േുറഷൽ ുേഺസ് തഽടങ്ങ഻വ.
ഒരഽ ഇന കവര് ഇന ുനഺട്ട്യൂട്ട്഻ല് ഇന
ഉണ്ടഺയ഻ര഻െണം:

തഺീഴ ഇന

ീകഺടഽത്ത഻ര഻െഽ് ഇന

വ഻വരങ്ങൾ ഇന

a)

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും

b)

ഇന്ഷഷവൽ തഽക

c)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻

d)

റ഻ക് പര഻രക്ഷ

e)

ന഻രക്കഽും ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും:ന഻രക്ക് അറ഻യ഻ീലലക഻ൽ ീന്ദ്പഺവ഻ഷണൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും.

f)

റ഻സ്ഡക ഇനപര഻രക്ഷയഽീട ഇനവ഻ശദഺംശങ്ങൾ: ഉദഺഹരണത്ത഻ന് അഗ്ന഻ബഺധ
കവര് ുനഺട്ട഻ൽ ന഻ര്ദഷ്ട ീകട്ട഻ടീത്തയഽും അത഻ീന്റ ന഻ര്മ്മ഻ത഻ീയയഽും ഉപുയഺഗീത്തയഽും
സാച഻പ്പ഻ക്കഽും.

g)

കവര് ുനഺട്ട഻ീന്റ ന്ദ്കമ. നും.

h)

ഇഷയാ ീചയ്ക്ത ത഼യത഻

i)

ീപഺതഽുവ കവര് ുനഺട്ട഻ീന്റ കഺലഺവധ഻ രണ്ടഺഴ്ചയഺണ്, ച഻ല അപാര്േ
സരര്ഭങ്ങളുും പരമഺവധ഻ 60 ദ഻വസും.

കവര് ഇന ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്ുകൾ ഇനമഽഖ മഺയ഻ ഇനഉപുയഺഗ഻െഽ്
ഇന്ഷവറന്സഽകള഻ലഺണ്.

 ഇനീമൂറന് ഇന- ഇനുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന

1. ീമൂറന് ഇനകവര് ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്ഇ
സ്റ്റ഼മറ഻ീന്റ ുപര്, പഺുക്കജഽകളുീട എണും, അഥവഺ കിതയമഺയ മാലയും തഽടങ്ങ഻യവ
അറ഻യഽകയ഻ീലലക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് ആവശയമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ുവണ്ട഻
വരഽണ്ുപഺഴഺണ് ഇത് ീപഺതഽുവ ഇഷയാ ീചയാറഺറഽള വത്. കയറ്റുമത഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ
ുപഺലഽും, കവര് ുനഺട്ട് ഇഷയാ ീചയാറഺറഽണ്ട്, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ുഡഺക്ക഻ുലക്ക് കയറ്റുമത഻ക്കഺൽ
കയറ്റ഻യക്കഽന്ത഻നഺയ഻ വ഻ടഽന് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട അളവ഻ലഽള വ കഺര്ുഗഺ. കയറ്റ഻ അയക്കഽന്ത഻ന്
പരയഺപ്തമഺയ സ്ഥലും ലഭ഻ക്കഺീത ഉുദശ഻ചാണ഻രഽന് കപ്പല഻ൽ കഺര്ുഗഺ അയ്ക്ക്കഺൽ കഴ഻യഺീത
വരഽണ്ുപഺഴഺണ് ഇങ്ങീന സുംഭവ഻ക്കഺറഽള വത്. ആ ചരക്ക് അയക്കഽന്ത് നത് കപ്പല഻ലഺീണന്്
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അറ഻യഺൽ കഴ഻യഽകയ഻ലല.
ഈ സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ഒരഽ കവൽ ുനഺട്ട഻ീന്റ ആവശയും
ഉണ്ടഺുയക്കഺും, മഽഴഽവൽ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ
ീറഗഽലൽ ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുും.
ീമൂറൽ കവൽ ുനഺട്ട഻ീന്റ ഉള വടക്കത്ത഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും:
i.
ii.
iii.
iv.

ീമൂറൽ കവൽ ുനഺട്ട് നണ്പൽ
ഇഷയാ ീചയ്ക്ത ത഼യത഻
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ുപര്
കഺലഺവധ഻

ന഻ങ്ങൽ അുപക്ഷ഻ചാണത് ന്ദ്പകഺരും കണ്പന഻യഽീട വയവസ്ഥകള്ക്ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് -------------------രാപയഽീട പര഻ധ഻വീര പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
a) ുെഺസഽകൾ: ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ ുേഺസഽകൽ A, B അഥവഺ C - ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട്
ുേഺസഽകൽ ന്ദ്പകഺരും യഽദ്ധ SRCC റ഻കഽകളുും ഉള്ക്ീപ്പടഽും, പക്ഷ റദഺക്കഽന്ത഻ന് 7
ദ഻വസീത്ത ുനഺട്ട഼സ് ആവശയമഺണ്.
b) വ വസ്ഥകൾ: ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് ുഡഺക്കഽീമന്റുകളുീട
രസ഼ത഻ൽ സൂല ീചയാറഺനഽള വ ഷ഻പ്ീപ്മന്റ഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഡ഻േുറഷന് മഽണ്ുപഺ കപ്പല഻ൽ ചരക്ക് കയറ്റ഻യത഻ന് ുശഷുമഺ നഺശനഷ്ടുമഺ
ുകടഽപഺുടഺ
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ,
ചരക്ക഻ീന്റ
അട഻സ്ഥഺന
വ഻ലയഽും
യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ലഽള വ ീചലവഽകളുും കണക്ക഻ീലടഽത്തഺണ് മാലയന഻ര്ണയും നടത്തഽക.
ഇന്ഷലഺന്ഷഡ് ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ഻ൽ ീപഺതഽുവ ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് ആവശയമഺയ എലലഺ
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ുഡറ്റഺയഽും ലഭയമഺയത഻നഺൽ കവൽ ുനഺട്ട഻ീന്റ ആവശയും അപാര്േമഺയ഻ മഺന്ദ്തുമ
ുവണ്ട഻വര഻കയഽള വു. ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ കവൽ ുനഺട്ട് ഇഷയഽ ീചയാറുകയഽും പ഻ന്഼ട്
കഺര്ുഗഺയഽീട എലലഺ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ുചര്ത്ത് ുപഺള഻സ഻ ലഭ഻ക്കഽും.
2. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനകവര് ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്ുകൾ
ഓുരഺ കണ്പന഻യഽും ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ുഫഺമ഻ൽ ുമഺുട്ടഺൽ കവൽ ുനഺട്ട഻ീന്റ ഓപ്പുററ്റ഻വ് ുേഺുസഺടഽകാട഻
തഺീഴ പറയഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ഇത് ഇഷയാ ീചയാറുന്ത്:
‚ുഫഺമ഻ൽ പരഺമര്ശ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് സുംഗത഻, തഺീഴ പറയഽന്ത് ുപഺീല,
ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹത്ത഻നഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്, അത഻ീന്റ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ --------- രാപ അടയ്ക്ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ, ആയത഻നഺൽ കണ്പന഻യഽീട ------------ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടന്ദ്പകഺരും റ഻ക഻ന് ഇുപ്പഺൽ മഽതൽ പര഻രക്ഷ ബഺധകമഺണ് (തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ അനഽസര഻ചാണ്) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ചട്ടങ്ങൽ പഺല഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ ുരഖ മാലും
എഴഽത഻ അറ഻യ഻ചാണ് കണ്പന഻ പര഻രക്ഷ ന഻ര്ത്തലഺക്കഽും‛
ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന കവര് ഇന ുനഺട്ട്യൂട്ട്഻ല് ഇന സഺധഺരണയഺയ഻ ഇന തഺീഴ ഇന ീകഺടഽത്ത഻ര഻െഽ് ഇന
സംഗത഻കൾ ഇനഉണ്ടഺയ഻ര഻െഽം:
a)

രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ മഺര്ക്കഽും നണ്പരഽും, അഥവഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വഺഹനത്ത഻ീന്റ
വ഻ശദഺുംശും/കയഽബ഻ക് കപ്പഺസ഻റ്റ഻/ ന഻ര്മ്മഺണും/ ചഽമക്കഺനഽള വ കപ്പഺസ഻റ്റ഻/ ന഻ര്മ്മ഻ചാണ
വര്ഷും, എന്ഷജ഻ൽ നണ്പൽ, ുചസ഻സ് നണ്പൽ

b)

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും

c)

ആക്ട഻ീന്റ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
സമയും................ ത഼യത഻..................

d)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽന് ത഼യത഻
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തഽടങ്ങഽന്

ത഼യത഻യഽും

സമയവഽും.

e)

വണ്ട഻ ഓട഻ക്കഽന്വൽ

f)

ഉപുയഺഗത്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻

g)

അധ഻ക റ഻കഽകൽ, എീന്ത്ക഻ലഽമഽണ്ീടക഻ൽ

ുമഺുട്ടഺൽ കവൽ ുനഺട്ട് 1988-ീല ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹന ചട്ടത്ത഻ീല പഺഠും X-ീലയഽും XI-ീലയഽും
വയവസ്ഥകൽ പഺല഻ചാണഺണ് ഇഷയാ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ീതന്് സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽന് ഒരഽ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റുും
ലഭ഻ക്കഽും.

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
കവൽ ുനഺട്ട഻ീന്റ കഺലഺവധ഻ 15 ദ഻വസും കാട഻ കാട്ട഻ുയക്കഺും,
സഺഹചരയത്ത഻ലഽും രണ്ട് മഺസത്ത഻ൽ കാടഽതൽ കവ഻യഽകയ഻ലല.
കഽറ഻പ്പഇ ഇന : കവര് ുനഺട്ട഻ൽ
വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്

വഺക്കഽകൽ

ഓുരഺ

പുക്ഷ

അത്

ഒരഽ

ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും

കവര് ഇന ഇന
ുനഺട്ട്യൂട്ട്ുകളുീട ഇന
ഉപുയഺഗം ഇന
മ഻െ ഇന
കന്പന഻കളും ഇന
ന഻രഽത്യഺഹീപ്പടഽത്തഽകയഺണ് ഇന
ീചയ്യഺറ്. ഇന
അധഽന഻ക ഇന
കഺലീത്ത ഇന
സഺുങ്കത഻ക ഇന വ഻ദ  ഇന ഉപുയഺഗ഻ച്ചഇ ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന ുഡഺെഽീമെഇ ഇന ീപീട്ട്യൂട്ട്്ഇ ഇന
തീ് ഇനഇഷ ാ ഇനീചയ്യഺന് ഇനപറ്റും.
3. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനസര്ട്ട്യൂട്ട്഻ൈ഻ുെറ്റഇ ഇന- ഇനുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ന഻ലവ഻ലഽണ്ീടന്഻ത്
ീതള഻വ്
ആവശയമഺയ഻
വരഽന്഻ടത്ത്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് നല്ത്കഽും. ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ,
ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹന ചട്ടന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഇഷയാ ീചുയാറണ്ടത്
ആതയഺവശയമഺണ്.
ഈ ഇന
സര്ട്ട്യൂട്ട്഻ൈ഻ുെറ്റഺണ് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ുപഺള഻സ഻യഽീണ്ട്ത഻ീെ ഇന
ീതള഻വഺയ഻ ഇന
ുപഺല഼സ഻ീനയഽം ഇന
രജ്഻സ്ഡുത്ടഷന് ഇന അധ഻കിതീരയഽം ഇന കഺണ഻െഽ് . സവകഺരയ കഺറഽകളുീട
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ീന്റ ഒരഽ മഺതിക തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
1988-ീല ഇനുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനവഺഹന ഇനചട്ട്യൂട്ട്ം
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനസര്ട്ട്യൂട്ട്഻ൈ഻ുെറ്റഇ
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് നും.

ുപഺള഻സ഻ നും.

1.

രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ മഺര്ക്കഽും നണ്പൽ, രജ഻സറ്റൽ ീചയ്ക്ത സ്ഥലും, ന഻ര്മ്മഺണും/ ന഻ര്മ്മ഻ചാണ വര്ഷും,
എന്ഷജ഻ൽ നണ്പൽ, ുചസ഻സ് നണ്പൽ.

2.

വഺഹനത്ത഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശും/കയഽബ഻ക് കപ്പഺസ഻റ്റ഻/ ചഽമക്കഺനഽള വ കപ്പഺസ഻റ്റ഻/ ആീക
ന്ദ്പ഼മ഻യും/ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട ുപര്

3.

ന്ദ്പുദശും – ഇന്ത്യ

4.

ഇന്ഷഷവര്ഡ് ഡ഻േയൽഡ് വഺലയാ (ഐഡ഻വ഻)

5.

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും

6.

ആക്ട഻ീന്റ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽടങ്ങഽന് ത഼യത഻യഽും സമയവഽും.
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സമയും................ ത഼യത഻..................
7.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽന് ത഼യത഻

8.

വണ്ട഻ ഓട഻ക്കഽന്വൽ

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും:
a)
b)

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട അനഽവഺദുത്തഺീട വണ്ട഻ ഓട഻ക്കഽന് നീതഺരഽ
വയക്ത഻യഽും

വണ്ട഻ ഓട഻ക്കഽന് നീതഺരഽ വയക്ത഻ക്ക് സഺധഽതയഽള വ
ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്ഷസ്
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും
അലലഺീത
ൂലസന്ഷസ്
ഇലലഺത്തുതഺ
അത്
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അുയഺഗയതയഽള വവുരഺ ആകരഽത്. വണ്ട഻ ഓട഻ക്കഽന്
വയക്ത഻ സഺധഽതയഽള വ ുലീണഴ്സ്
ൂലസന്ഷസഽള വ ഉള വവരഺകഺും പുക്ഷ അത്തരും വയക്ത഻കൽ 1989-ീല ീസന്ഷന്ദ്ടൽ ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹന
ചട്ടങ്ങ഻ീല ചട്ടും 3-ന് അനഽസിതമഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഉപുയഺഗത്ത഻ീെ ഇനപര഻മ഻ത഻കൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ
ലഭ഻ക്കഽും:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

ഒഴ഻ീക

നീതഺരഽ

ഉപുയഺഗത്ത഻നഽും

ുപഺള഻സ഻

പര഻രക്ഷ

വഺടകയ്ക്ക്ക് ീകഺടഽക്കഽക
ചരക്ക് ീകഺടഽുപഺകഽന്ത഻ന് (സവകഺരയ ലുഗജ് ഒഴ഻ീക)
മത്സരുയഺട്ടത്ത഻ൽ പീകടഽക്കഽക
പ഼ഡ് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക
റ഻ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ന്ദ്ടയൽ
വഺഹനക്കചാണവടവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പീട്ട നീതക഻ലഽും ുജഺല഻
Any purpose in connection with Motor Trade.

1988-ീല ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹന ചട്ടത്ത഻ീല പഺഠും X-ീലയഽും XI-ീലയഽും വയവസ്ഥകളനഽസര഻ചാണഺണ് ഈ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റുും അത഻ീന്റ അനഽബധപ്വഽും ഇഷയാ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽന് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്തഽന്ഽ.
പര഻ുശഺധ഻ചാണത് ......................
(അുംഗ഼കിത ഇന്ഷഷവറൽ)
ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന അധ഻കിരഽീട ഇന സാക്ഷഇണ ഇന പര഻ുശഺധനയ്െഺയ഻ ഇന ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന സര്ട്ട്യൂട്ട്഻ൈ഻ുെറ്റഇ ഇന എുപ്പഺഴഽം ഇന വഺഹനത്ത഻ല് ഇന തീ് ഇന
സാക്ഷ഻ുെണ്ട  ഇനഅത ഺവശ മഺണ്.
1. ുപഺള഻സ഻ ഇനുഡഺെഽീമെഇ
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇന ീതള഻വഺയ഻ ഇന നല്കഽ് ഇന ഔുദ ഺഗ഻ക ഇന
ുഡഺെഽീമെഺണ് ഇനുപഺള഻സ഻. ഇന1899-ീല ഇന്ത്യൽ സ്റ്റഺുംപ് ആക്ട഻ീല വകഽപ്പുകൽ ന്ദ്പകഺരും
ഈ ുഡഺക്കഽീമന്റ് സ്റ്റഺുംപ് ീചയാറണും.
ഒരഽ സഺധഺരണ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരയങ്ങളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും:
p) ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീടയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ൽ സവകഺരയ
തഺത്പരയമഽള വ മറ്റ് വയക്ത഻കളുീടയഽും ുപരഽും(കളുും) ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും(ങ്ങളുും)
q) ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ീന്റ പാര്ണമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
r) ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ീന്റ ീലഺുക്കഷൽ, കിതയമഺയ
ീലഺുക്കഷനഽും അത഻ീന്റ ഇന്ഷഷവൽ മാലയവഽും
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s)
t)
u)
v)
w)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻
ഇന്ഷഷവൽ തഽക
പര഻രക്ഷയഽള വ സുംഗത഻കളുും ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവയഽും
നീതക഻ലഽും അധ഻കമഺയ഻ട്ടുള വൽ ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്ക്സ്
അടയ്ക്ുക്കണ്ട
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും
അ്ജസ്റ്റുീമന്റുകൽ
അനഽസര഻ചാണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ീന്ദ്പഺവ഻ഷണലഺണ്, ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ അ്ജസ്റ്റുീമന്റ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനും
x) ുപഺള഻സ഻ ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും വഺറന്റ഻കളുും
y) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ീേയ഻ും ഉണ്ടഺകഺൽ സഺദ്ധയതയഽള വവയ്ക്ക്ക് എത഻ീര ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന് വയക്ത഻ എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ന഻ലപഺട്
z) ീേയ഻മ഻ന് കഺരണമഺകഽന് സരര്ഭവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻യഽീട
ുമൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ ബഺദ്ധയത
aa) ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ, നീതക഻ലഽമഽണ്ീടക഻ൽ
bb) ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്കഽന്ത് മാലുമഺ കിന്ദ്ത഻മും
കഺട്ടുന്ത് മാലുമഺ അവരഽീട ന഻സിനഹകരണും മാലുമഺ
ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഺനഽള വ
വകഽപ്പുകൽ
cc) ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
വ഻വരങ്ങൽ
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻ീയ
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ുമല്ത്വ഻ലഺസും
dd) ൂറഡറ഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, നീതക഻ലഽമഽണ്ീടക഻ൽ
ee) അനയഺയ പര഻ഹഺരമഺര്ഗങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഓുംബഽ്മഺീന്റ ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയഽും ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺഴഽും
ീേയ഻ും ീപീട്ടന്് ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീചുയാറണ്ട കഺരയങ്ങീളപ്പറ്റ഻ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
എലലഺ ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽും അവീര അറ഻യ഻ചാണുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കണും.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
കവൽ ുനഺട്ടുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I.
II.

ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺണ് കവൽ ുനഺട്ടുകൽ കാടഽതലഺയഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ എലലഺ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽും കവൽ ുനഺട്ടുകൽ കാടഽതലഺയഽും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
III. ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺണ് കവൽ ുനഺട്ടുകൽ കാടഽതലഺയഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
IV. ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ീമൂറൽ-ുമഺുട്ടഺൽ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ് കവൽ ുനഺട്ടുകൽ കാടഽതലഺയഽും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്

E. വഺറെ഻കൾ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരമഽള വ ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയത പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ വഺറന്റ഻കൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്. വ഻പത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയ
വഺറന്റ഻കൽ ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ുചര്ക്കഽും. വഺറന്റ഻യഽണ്ീടക഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഒരഽ
കക്ഷ഻ അതഺയത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ച഻ല കര്ത്തവയങ്ങൽ നീറ്റടഽുക്കണ്ട ആവശയും
വരഽകയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ആ കര്ത്തവയങ്ങൽ എങ്ങീന ന഻റുവറ്റുീമന്ത഻ീന
ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയത.
ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇന
സഺധഽതയ്െഺയ഻ ഇന
ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇന
എഴഽത഻ ഇന
ുചര്ത്ത഻ര഻െഽ് ഇന ഒരഽ ഇന വ വസ്ഥീയയഺണ് ഇന വഺറെ഻ ഇന എ്ഇ ഇന പറയഽ് . ഇന
ഇ  ഇനുപഺള഻സ഻യഽീടയഽം ഇനകവര്ുനഺട്ട്യൂട്ട്഻ീെയഽം ഇനഭഺഗമഺണ്. ഇത് ന്ദ്പതയക്ഷുമഺ
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പുരഺക്ഷുമഺ ആകഺും. ഇത഻ൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ തീന് അചാണട഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺകഽും അീലലക഻ൽ
ുപഺള഻സ഻ുയഺുടഺപ്പും ന്ദ്പുതയകും വഺറന്റ഻ ുഫഺും ഉണ്ടഺകഽും. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സമയത്ത്
ഉണ്ടഺയ഻രഽന് ുപഺീല തീന്യഺയ഻ര഻ക്കഽും റ഻കന്് ഇന്ഷഷവറൽ ഉറപ്പ് നല്ത്കഽും, റ഻ക഻ന്
സഺദ്ധയതയഽള വ ച഻ല ഘടകങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽും. ഇത഻ന് ുവണ്ട഻യഺണ്
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വഺറന്റ഻ ുചര്ത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. അങ്ങീന ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരമഽള വ ഇന്ഷഷവററഽീട
ബഺദ്ധയത പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽകയഽും, ഇത് ലുംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അസഺധഽവഺകഽും.
പുക്ഷ ന്ദ്പഺക്ട഻ക്കലഺയ഻, വഺററന്റ഻ ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽന്ത് ത഻കചാണുും സഺുകത഻കമഺീണക഻ലഽും അത്
നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺക്കഽന്഻ീലലക഻ലഽും, കണ്പന഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല മഺര്ഗുരഖ അനഽസര഻ചാണ് ഇന്ഷഷവറൽ
ഔച഻തയുബഺധുത്തഺീട ീേയ഻ും നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുും.
1. അഗ്ന഻ബഺധ ഇന
ഇന്ഷവറന്സഽകളുീട ഇന
ീകഺടഽത്ത഻ര഻െഽ്  ഇനുപഺീലയഺണ്

വഺറെ഻ ഇന

തഺീഴ ഇന

ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട ീകട്ട഻ങ്ങള഻ൽ ഹഺന഻കരമഺയ വതഽക്കീളഺന്ഽും
തീന് സാക്ഷ഻ക്കഽന്഻ീലലന് ഉറപ്പ്.
ൂസലെഇ ഇനറ഻സ്ഡക: തഽടീരത്തഽടീരയഽള വ 30 ദ഻വസങ്ങുളഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ ദ഻വസങ്ങള഻ൽ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ഒര഻ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ഉത്പഺദന ന്ദ്പവര്ത്തനവഽും നടത്ത഻ീലലന്
ഉറപ്പ്
സ഻ഗരറ്റഇ ഇന ൈ഻ല്ട്ട്യൂട്ട്ര് ഇന ഉ പഺദനം: ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ 30 ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ൽ തഺീഴ തഺപന഻ലയഽള വ
ന്ദ്ദഺവകങ്ങീളഺന്ഽും തീന് ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഺുനഺ/ സാക്ഷ഻ക്കഺുനഺ പഺട഻ീലലന് ഉറപ്പ്
2. ീമൂറന് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ല്, ഇനവഺറെ഻ ഇനന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്: ‚ഒരഽ ീന്ദ്പഺമ഻സറ഻
വഺറന്റ഻, ച഻ല കഺരയങ്ങൽ ീചയാറണും, ച഻ലത് ീചയാറണ്ട അഥവഺ പഺല഻ുക്കണ്ട ച഻ല
വയവസ്ഥകളഺണ്
വഺറന്റ഻,
ഇവ഻ീട
വതഽന഻ഷ്ഠതയഽീട
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട
അവസ്ഥ
ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻ീന അയഺൽ തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുും‛
ീമൂറൽ
കഺര്ുഗഺ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ,
ചരക്ക്
ട഻ൽ-ൂലന്ഷഡ്
കഺന഻ലഺണ്
പഺയ്ക്ക്ക്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്
വഺറന്റ഻
ുചര്ക്കഽന്ത്.
ീമൂറൽ
ഹൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ച഻ല ന്ദ്പുദശത്ത് കാട഻ കപ്പൽ ുപഺകഽകയ഻ീലലന്ഽള വത഻ീന്റ വഺറന്റ഻, പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഺീമന്് നറ്റ റ഻ക഻ീന്റ വയഺപ്ത഻ീയപ്പറ്റ഻ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ഒരഽ നകുദശ രാപും ലഭ഻ക്കഽും.
വഺറന്റ഻ ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറൽ സമ്മത഻ചാണ ന്ദ്പകഺരമഽള വ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്
വയതയഺസും ഉണ്ടഺക്കഽകയഽും ച഻ലുപ്പഺൽ ലുംഘ഻ചാണ ത഼യത഻ മഽതലഽള വ ബഺദ്ധയതയ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഇന്ഷഷവറൽ സവയും പ഻ന്ഷവഺങ്ങഽകയഽും ീചയ്ക്ുതക്കഺും.
3. ബര്ഗ്ലറ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ 24 മണ഻ക്കാറഽും വതഽവ഻ന് വഺച്ചച്ചമഺീന്റ കഺവൽ
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണീമന്്
ഉറപ്പ്.
ുപഺള഻സ഻യ഻ലഽള വ വഺറന്റ഻
പഺല഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ഇുപ്പഺഴഽള വ ന഻രക്കഽും വയവസ്ഥയഽും ചട്ടങ്ങളുും തഽടര്ന്ഽും ലഭ഻ക്കഽും.
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വഺറന്റ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഺീത ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്റ഻
II. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പതഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്റ഻
III. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പതഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്റ഻ പുക്ഷ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ഭഺഗമലലഺീത ന്ദ്പുതയകും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽും
IV. ഒരഽ വഺറന്റ഻ ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, റ഻ക഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്തീലലക഻ൽ ീേയ഻ും
നല്ത്ക഻ുയക്കഽും.
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F. എന്ുഡഺഴ്സ്ഡീമെഇ
ഇന്ഷഷവറൽ ീപഺതഽുവ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുഫഺമഽകളുലഺണ് ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറഺറ്, അതഺയ്ക്ത്
ച഻ല നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്ക഻യഽും മറ്റ് ച഻ലത് ഒഴ഻വഺക്ക഻യഽമഺണ്.

ന഻ര്വചനം
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽും ചട്ടത്ത഻ുലഺ വയവസ്ഥയ഻ുലഺ മഺറ്റങ്ങൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അത് ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ൽ ുഭദഗത഻വരഽത്ത഻യഺണ് ീചയാറുന്ത് ഇത഻ീനയഺണ്
എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ് എന്് പറയഽന്ത്.
ഇത് ുപഺള഻സ഻യഽീട കാീട അറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട് ആയത഻നഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ഒരഽ ഭഺഗമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻യഽും എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റുും കാട഻ ുചര്ന്തഺണ് ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്. ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ലഽണ്ടഺകഽന് മഺറ്റങ്ങൽൽ ുഭദഗത഻കൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽും എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ്
ഇഷയാ ീചയാറഺറഽണ്ട്.
ഒരഽ വതഽന഻ഷ്ഠമഺ സുംഗത഻ക്ക് മഺറ്റും വരഽണ്ുപഺൽ എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ് വഴ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ അത് ുചര്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ീയ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
സമ഼പ഻ക്കണും
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ് ീപഺതഽുവ ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്
h) ഇന്ഷഷവൽ തഽകയ഻ൽ മഺറ്റും വരഽണ്ുപഺൽ
i)

വ഻ല്ത്പന, ഈടഺയ഻ നല്ത്കഽക തഽടങ്ങ഻യ ഇന്ഷഷവറബ഻ൽ ഇന്റീറസ്റ്റ഻ന് മഺറ്റും വരഽക

j)

അധ഻ക പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് അഥവഺ ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ കാട്ടുന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വ഻ശഺലമഺക്കഽക

k) റ഻ക഻ന് മഺറ്റും വരഽക, ഉദഺ. ന഻ര്മ്മഺണത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽന് മഺറ്റും, അഥവഺ അഗ്ന഻ബഺധ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ഉപുയഺഗും
l)

മീറ്റഺരഽ സ്ഥലുത്തയ്ക്ക്ക് സഺധനും മഺറ്റുക

m) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റദഺക്കഽക
n) ുപര഻ുനഺ ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻ുനഺ മഺറ്റും വരഽക

മഺതിക
ഉദഺഹരത്ത഻ീന്റ ആവശയത്ത഻നഺയ഻, ച഻ല എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ഻ീല മഺതിക പദങ്ങൽ ഇവ഻ീട
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
റത്രഺെഽക
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അുപക്ഷ അനഽസര഻ചാണ് ഈ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ---------ത഼യത഻ മഽതൽ റദഺക്കീപ്പടഽീമന്് ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽന്ഽ. ---------------മഺസക്കഺലും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് യഺീതഺരഽ
വ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ റ഼ഫണ്ടഽും ലഭ഻ക്കഽന്തലല.
ുസ്റ്റഺെഇ ഇനമാല ത്ത഻നഽണ്ടഺയ ഇനവര്ത്റനവ഻നഽള്ള ഇനപര഻രക്ഷ:
‚ഈ

ുപഺള഻സ഻

ന്ദ്പകഺരും

പര഻രക്ഷ

ലഭ഻ക്കഽന്
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ുസ്റ്റഺക്ക഻ീന്റ

അളവ഻ൽ

വര്ദ്ധനവ്

ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ീടന്് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അറ഻യ഻ചാണ ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവൽ തഽക --------------രാപയഺയ഻ കാട്ടുന്ഽീവന്് ഇത഻നഺൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ‛:
(വ഻വരണും) ---------രാപ
(വ഻വരണും) ---------രാപ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒരഽ അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും ഇവ഻ീട ഈടഺക്കഽന്ഽ.
ഇന഻മഽതലഽള വ വഺര്ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും --------------രാപയഺണ്.
ആീക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഇുപ്പഺൽ ---------------രാപ
ഈ ുപഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥകളുും ചട്ടങ്ങളുും ബഺധകമഺണ്.
ീമഺൂറന് ഇന
പര഻രക്ഷ

ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇന

ബഺഹ  ഇന

സംഗത഻കൾെഽള്ള ഇന

അധ഻ക ഇന

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അുപക്ഷ ന്ദ്പകഺരും മഽകള഻ൽ ന്ദ്പത഻പഺദ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ുന്ദ്ബുക്കജ് റ഻കഽകളുും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഽന്തഺയ഻ ഇത഻നഺൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒരഽ അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും ഇവ഻ീട ഈടഺക്കഽന്ഽ.
വഺഹനഗതഗതത്ത഻ല് ഇനമഺറ്റം ഇനഉണ്ടഺകഽക
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ കൂസന്ഷീമന്റ഻ൽ 2 ബഺരൽ -----------------രാപ
വ഻ലയഽള വ സഽഗധപ്വതഽക്കൽ ീഡക്ക഻ുലക്ക് കയറ്റ഻ അയചാണ഻ട്ടുണ്ീടന്് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ഡ഻േയൽ ീചയ്ക്ത ന്ദ്പകഺരും ത഻രക്കര഻ക്കഽന്ത഻നഽും വഺഷ഻ുംഗ് ഓവര്ുബഺര്ഡ഻നഽും
എത഻ീരയഽള വ പര഻രക്ഷ അത഻ന് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ീയന്് ഇത഻നഺൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒരഽ അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും ഇവ഻ീട ഈടഺക്കഽന്ഽ.
അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും --------------രാപ
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ഇഷയാ
ീചയാറുന്
സമയത്ത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
പര഻ഷ്കര഻ുക്കണ്ടതഺയ഻
വരഽകയഺീണക഻ൽ,
ഇത്
വരഽത്ത഻യഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

ച഻ല
വയവസ്ഥകളുും
ചട്ടങ്ങളുും
ീചയാറുന്ത്
------------------ുഭദഗത഻

വഺറന്റ഻
എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ്
ഓള്ക്ട്ടുറഷൽ
പര഻ഷ്കരണും സഺദ്ധയമലല.

G. ഇനുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻യഽള്ള ഇനവ ഺഖ ഺനം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട് ുരഖമാലും എഴഽത഻യ഻ട്ടുള വതഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
വഺക്കഽകൽ ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവറര്മഺരഺണ്. ച഻ല ന്ദ്പതഽത ന഻യമന഻ര്മ്മഺണും
അഥവഺ വ഻വ഻ധ ുകഺടത഻കൽ ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയഺഖയഺനവഽും അനഽസര഻ചാണ് ഈ
ുപഺള഻സ഻കൽ വയഺഖയഺന഻ക്കണും. ന഻ര്മിറഺണ ഇന ചട്ട്യൂട്ട്ത്ത഻ീെ ഇന ്റ്റവഽം ഇന ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന
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ലക്ഷ ം ഇന കക്ഷ഻കളുീട ഇന ഉുത്രശ ം ഇന നടപ്പ഻ല് ഇന വരഽത്തഽകയഽം ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന
ുഡഺെഽീമെ഻ല് ഇനതീ് ഇനകീണ്ടത്തഽകയഽം ഇനീചയ്യണം. ുപഺള഻സ഻ പഷ്ടമലലഺത്ത
ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ീതക഻ൽ, ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീചയ്ക്തത഻ീന ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻ ുകഺടത഻ ഇടീപടഽും.
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ഇന വഺെഽകൾ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന഻യമങ്ങള്ക്ക്ക് അനഽസിതവഽും ആയ഻ര഻ക്കണും:
j)

ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻
വയഺഖയഺന഻ക്കഽണ്ുപഺൽ,
ന്ദ്പകടമഺയ വയവസ്ഥകൽ അസഺധഽവഺക്കഽും

ര഼ത഻യ഻ലഽും

സാച഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്

തഺീഴ

വയവസ്ഥകീള

k) ൂടപ് ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കും ന്ദ്പ഻ന്റ് ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കീത്തയഽും ൂകീയാറഴഽത്ത് ഉള വടക്കും
ൂടപ്പ് ീചയ്ക്തത഻ീനയഽും അസഺധഽവഺക്കഽും.
l)

ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽകീള എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ് അസഺധഽവഺക്കഽും.

m) സഺധഺരണ അക്ഷരങ്ങീള ചര഻ഞ്ഞ അക്ഷരും അസഺധഽവഺക്കഽും.
n)

ീവറഽീത ന്ദ്പ഻ന്റ് ീചയാറുന്ത഻ുനക്കഺൽ മഺര്ജ഻ുനഺട് കാട഻ ന്ദ്പ഻ന്റ് ീചയാറുന്ത഻നഺണ്
ന്ദ്പഺധഺനയും.

o) യഥഺര്ത്ഥ ഉള വടക്കീത്ത അത഻ുനഺട് അനഽബധപ്മഺയ വയവസ്ഥകൽ അസഺധഽവഺക്കഽും.
p) ൂടപ്പ് ീചയ്ക്ത വഺക്കഽകൽ അഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺുംപ് പത഻ചാണ വഺക്കഽകൽ ന്ദ്പ഻ന്റ്
ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കീത്ത കടത്ത഻ീവട്ടുും.
q) ൂടപ്പ് ീചയ്ക്ത വഺക്കഽകൽ അഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺുംപ് പത഻ചാണ വഺക്കഽകീളക്കഺൽ
ുമല്ത്ുകഺയ്ക്മ ൂകീയാറഴഽത്തഽന്ദ്പത഻യക്കഺണ്.
r) അവസഺനമഺയ഻ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ അവയക്തതയഽും പഷ്ടതയ഻ലലഺയ്ക്മയഽും
ഉണ്ീടക഻ൽ വയഺകരണത്ത഻ീന്റയഽും വ഻രഺമച഻ഹ്നത്ത഻ീന്റയഽും ീപഺതഽ ന഻യമങ്ങൽ
ബഺധകമഺക്കഽും.

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്
1. ഇനുപഺള഻സ഻കളുീട ഇനന഻ര്മിറഺണം
വഺണ഻ജയ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റയഽും ീപഺതഽ ന഻യമന഻ര്മ്മഺണത്ത഻ീന്റയഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺുന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് വ഻വ഻ധ ുകഺടത഻കൽ ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയഺഖയഺനത്ത഻ീന്റയഽും
ീതള഻വഺണ് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻.
ന഻യമ ന഻ര്മ്മഺണത്ത഻ീന്റ ലക്ഷയ്ും കക്ഷ഻കളുീട ഉുദശയും നടപ്പ഻ൽ വരഽത്തഽകയഽും ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ൽ തീന് കണ്ീടത്തഽകയഽും ീചയാറണും, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും, ുേഺസിനുകൽ,
എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റുകൽ, വഺറന്റ഻കൽ തഽടങ്ങ഻യ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ഭഺഗമഺയ഻ അത഻ൽ തീന് അറ്റഺചാണ്
ീചയാറണും.
2. ഇനവഺെഽകളുീട ഇനഅര്ഥം
വഺക്കഽകൽ ഉപുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് അത഻ീന്റ അര്ത്ഥും ലള഻തവഽും സഺധഺരണഭഺഷയ഻ലഽും
ആയ഻ര഻ക്കഽും.  ഇനഉപുയഺഗ഻ച്ച഻ര഻െഽ് ഇനവഺെഽകളുീട ഇനുര്ഥം ഇനീതരഽവ഻ല് ഇന
കഴ഻യഽ് ഇന
സഺധഺരണെഺരന് ഇന
ുപഺലഽം ഇന
മനസ്സ഻ലഺകഽ് ഇന
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ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻െണം. ഇന അതഺയ  ഇന ‚അഗ്ന഻‛ ഇന എ്ത഻ീെ ഇന ുര്ഥം ഇന
ത഼ീപ്പഺര഻ ഇനഅഥവഺ ഇനയഥഺര്ഥത്ത഻ലഽള്ള ഇനത഼പ഻ടഽത്തഽം ഇനഎ്ഺണ്.
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ, ഒരഽ ഇനസഺധഺരണ ഇനബ഻സ഻നസ്സ഻ീെ ഇനഅഥവഺ ഇനകച്ചടവത്ത഻ീെ ഇന
അര്ഥമഽള്ള ഇന വഺെഽകൾ ഇന അ  ഇന ീകഺണ്ടഇ ഇന ഉുത്രശ഻െഽ് ഇന അര്ഥം ഇന അുത ഇന
ര഼ത഻ ഇന മനസ്സ഻ലഺെഽക ഇന അലലഺീത ഇന ീതറ്റ഻ത്റര഻െഽ് ഇന ര഼ത഻യ഻ലഺകരഽ .
ചട്ടന്ദ്പകഺരമഺണ് വഺക്കഽകൽ ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആ ന഻ര്വചനത്ത഻ീന്റ അര്ത്ഥമഺണ്
ഉപുയഺഗ഻ുക്കണ്ടത്, അതഺയത് ‚ുമഺഷണും‛ എന് വഺക്ക് ഇന്ത്യൽ പ഼നൽുകഺഡ഻ുലത് ുപഺീല.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള഻ീല മ഻ക്ക വഺക്കഽകളുും മഽന്ഷപ് ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ ന഻യമപരമഺയ
ത഼രഽമഺനങ്ങള്ക്ക്ക്
അനഽസിതമഺണ്,
ുമല്ത്ുകഺടത഻യഽീട
അത്തരും
ത഼രഽമഺനങ്ങളഺണ്
ക഼ഴ്ുകഺടത഻യഽീടയഽും അന്ത്഻മ ത഼രഽമഺനും. സഺുകത഻ക പദങ്ങള് അത഻ുന്റതഺയ അര്ത്ഥത്ത഻ൽ
എടഽക്കണും അീലലക഻ൽ ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണയ്ക്ക്ക് കഺരണമഺകഽും.

H. പഽതഽെല് ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ
മ഻ക്ക ുനഺൽ-ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.

ുപഺള഻സ഻കളുും

വഺര്ഷ഻ക

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്

ഇന്ഷഷവൽ

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽകൽ അയ്ക്ുക്കണ്ട ആവശയും ന഻യമപരമഺയ഻
ഇീലലക഻ൽ ുപഺലഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ, അവരഽീട ബ഻സ഻നസിന് തന്ദ്ന്ത്ും എന് ന഻ലയ഻ൽ,
ീപഺതഽുവ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽുക്കണ്ട സമയും അടഽക്കഽണ്ുപഺൽ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഽവഺൽ
ആവശയീപ്പട്ടുീകഺണ്ട് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയ്ക്ക്കഺറഽണ്ട്. ഈ ുനഺട്ട഼സ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽക,
വഺര്ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും, തഽടങ്ങ഻യ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ ആവശയമഺയ
വ഻വരങ്ങളുും
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
റ഻ക഻ന്
എീന്ത്ക഻ലഽും
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ
മഺറ്റും
വന്഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അത് അറ഻യ഻ക്കണീമന് കഽറ഻പ്പുും അത഻ീന്റ ഒപ്പും
ീവയ്ക്ക്കഺും.
ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന  ഇന പഽതഽെല് ഇന ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ഻ല്, ഇന ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഇന ഇന
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഇന ുവശ ങ്ങളുീട ഇന ീവള഻ച്ചത്ത഻ല് ഇന ഇന്ഷവറര് ഇന തഽകയ഻ല് ഇന
മഺറ്റം ഇന വരഽത്തഽ് ഇന കഺര ം ഇന പര഻ഗണ഻െഽ്ത഻ന് ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീട ഇനത്ശത്റ ഇനക്ഷണ഻െഽം.
പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
ന്ദ്പ഼മ഻യും
കഺലഺവധ഻
ത഼രഽന്
ദ഻വസുമഺ
അത഻ന്
മഽണ്ുപഺ
അടയ്ക്ക്കണീമന്ഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും ലഭ഻ക്കഽന്തഽവീര ആ റ഻ക് പഽതഽക്കീപ്പടഽകയ഻ലല എന്
സ്റ്റഺട്ടയാട്ടറ഻ വയവസ്ഥയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പടഽത്തഽും.

ൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന7
പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻
I.

ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 30 ദ഻വസും മഽന്ഷപ് ഇന്ഷഷവറൽ ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണ്ടത് ന഻യമപരമഺയ കര്ത്തവയമഺണ്.
II. ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 15 ദ഻വസും മഽന്ഷപ് ഇന്ഷഷവറൽ ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണ്ടത് ന഻യമപരമഺയ കര്ത്തവയമഺണ്.
III. ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 7 ദ഻വസും മഽന്ഷപ് ഇന്ഷഷവറൽ ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണ്ടത് ന഻യമപരമഺയ കര്ത്തവയമഺണ്.
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IV. ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് മഽന്ഷപ് ഇന്ഷഷവറൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണീമന്് യഺീതഺരഽ ന഻യമവഽമ഻ലല.

സംത്ഗഹം
q) ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ തീന് കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട
അറ഻യ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല ആദയപട഻.
r) ുപഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് മഽതൽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീരയഽും
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
s) ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഒപ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീന്റ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ ീപഺതഽുവ ഒരഽ ഡ഻േുറഷൽ ുചര്ക്കഺറഽണ്ട്.
t)

അവസഺനും

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ീന്റ ഘടകങ്ങൽ
x. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട പാര്ണമഺയ ുപര്
xi. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും ബധപ്ീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
xii. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ്പഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന്
xiii. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വതഽന഻ഷ്ഠതയഽീട സവ഻ുശഷതയഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
xiv. ഇന്ഷഷവൽ തഽക
xv. മഽണ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്തഽും ന഻ലവ഻ലഽള വതഽമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
xvi. മഽന് നഷ്ടഺനഽഭവും
xvii.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ഡ഻േുറഷൽ

u) റ഻കഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവറൽക്ക് ൂകമഺറ഻യ഻ട്ടുണ്ീടന്് ഉറപ്പഺുക്കണ്ട മദ്ധയസ്ഥൽ എന് ന഻ലയ഻ൽ
നജന്റ഻ീന്റ ഉത്തരവഺദ഻ത്തവമഺണ്.
v) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്കണ്ടീതന്്
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
w) ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും.
x) ന്ദ്പ഼മ഻യും പണമഺുയഺ, നീതക഻ലഽും അുംഗ഼കിത ബഺക഻ീന്റ ീചുക്കഺ, ഡ഻മഺന്റ് ന്ദ്ഡഺറ് ഓുറ്റഺ,
ുപഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഓര്ഡുറഺ, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡഽകുളഺ, ഇന്റര്ീനറ്റ് വഴ഻ുയഺ,
ഇ-ന്ദ്ടഺന്ഷഫുറഺ, ഡയറക്ട് ീന്ദ്കഡ഻ുറ്റഺ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ അുതഺറ഻റ്റ഻ അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്
നീതഺരഽ പണും അടയ്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻ുയഺ ഉപുയഺഗ഻ചാണ് അടയ്ക്ക്കഺും.
y) അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് പാര്ത്ത഻യഺയത഻നഽുശഷും ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് കഽറചാണ്
കഺലതഺമസും
ുനര഻ടഽും.
ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടചാണത഻നഽുശഷും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻
തയാറഺറഺകഽന്തഽവീര പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ീതള഻വഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ നല്ത്കഽന്തഺണ്
കവര്ുനഺട്ട്. ഇത഻ൽ പര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണ് വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺകഽും.
z) കവര് ുനഺട്ടുകൽ മഽഖയമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് ീമൂറൽ - ുമഺുട്ടഺൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകള഻ലഺണ്.
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aa) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ന഻ലവ഻ലഽണ്ീടന്഻ത്
ീതള഻വ്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

ആവശയമഺയ഻

വരഽന്഻ടത്ത്

bb) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ീതള഻വ഻നഺയഽള വ ഔുദയഺഗ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് ുപഺള഻സ഻
cc) ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ സഺധഽതയ്ക്ക്കഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
വയവസ്ഥീയയഺണ് വഺറന്റ഻ എന്് പറയഽന്ത്.

എഴഽത഻

ുചര്ത്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഒരഽ

dd) ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽും ചട്ടത്ത഻ുലഺ വയവസ്ഥയ഻ുലഺ മഺറ്റങ്ങൽ
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അത് ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ൽ ുഭദഗത഻വരഽത്ത഻യഺണ്
ീചയാറുന്ത് ഇത഻ീനയഺണ് എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ് എന്് പറയഽന്ത്.
ee) ന഻ര്മ്മഺണ ചട്ടത്ത഻ന്ീറ നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ലക്ഷയ്ും കക്ഷ഻കളുീട ഉുദശയും നടപ്പ഻ൽ
വരഽത്തഽകയഽും ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ൽ തീന് കണ്ീടത്തഽകയഽും ീചയാറുക എന്തഺണ്.

ത്പധഺന പദങ്ങൾ
j)
k)
l)
m)
n)
o)

ുപഺള഻സ഻ ുഫഺും
ന്ദ്പ഼മ഻യും മഽന്ഷകാറഺയ഻ അടയ്ക്ക്കഽക
കവൽ ുനഺട്ട്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ്
വഺറന്റ഻

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III.
ഒുര സുംഗത഻യ്ക്ക്ക് തീന് വ഻വ഻ധ ഇന്ഷഷവററഽീട പര഻രക്ഷയഽണ്ീടക഻ൽ ഒരഽമ഻ചാണ് വന്്
അവരവരഽീട ആനഽപഺത഻കമഺയ തഽക ീേയ഻മഺയ഻ നല്ത്കഽക ഇതഺണ് ന്ദ്പ഻ന്ഷസ഻പ്പ഻ൽ ഓഫ്
ുകഺന്ദ്ട഻ബയാഷൽ.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
മഺര്ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ പാര്ത്ത഻യഺക്കണും
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ീചക്ക് ഉപുയഺഗ഻ചാണഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ീതക഻ൽ, ീചക്ക് ുപഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ
റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഉത്തരം ഇന4
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ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ീമൂറൽ-ുമഺുട്ടഺൽ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ് കവൽ ുനഺട്ടുകൽ കാടഽതലഺയഽും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പതഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്റ഻
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഇഷയാ
ീചയാറുന്
സമയത്ത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
ച഻ല
വയവസ്ഥകളുും
ചട്ടങ്ങളുും
പര഻ഷ്കര഻ുക്കണ്ടതഺയ഻ വരഽകയഺീണക഻ൽ, ഇത് ീചയാറുന്ത് എന്ഷുഡഺഴ്ീമന്റ഻ൽ ുഭദഗത഻
വരഽത്ത഻യഺണ്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ചട്ടന്ദ്പകഺരും, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് മഽന്ഷപ് ഇന്ഷഷവറൽ ഇന്ഷഷവൽ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണീമന്് യഺീതഺരഽ ന഻യമവഽമ഻ലല.

ീചയ്ക്ത

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
------------------ആണ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഽീട പരമഺവധ഻.
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവൽ തഽക
ന്ദ്പ഼മ഻യും
സറണ്ടൽ വഺലയാ
കണക്കഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ നഺശനഷ്ടും

ുചഺദ ം ഇന2
ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് ------------I. ീേയ഻ും തഽക
II. സറണ്ടൽ വഺലയാ
III. മചയാര഻റ്റ഻ തഽക
IV. ന്ദ്പ഼മ഻യും
ുചഺദ ം ഇന3
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ീതള഻വ഻നഺയഽള വ ഔുദയഺഗ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ്
I.
II.

ുപഺള഻സ഻
കവര് ുനഺട്ട്
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III. എണ്ുഡഺഴ്ീമന്റ്
IV. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഡഺക്കഽീമന്റ്
ുചഺദ ം ഇന4
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടത്
I.
II.
III.
IV.

ുപഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ്പ്
ുപഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ചാണത഻ന് ുശഷും
ുപഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് മഽതൽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീരയഽും
അങ്ങീന ഒരഽ കടമയ഻ലല

ുചഺദ ം ഇന5
വതഽന഻ഷ്ഠത
I.
II.
III.
IV.

ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പര഻രക്ഷയഽള വ എലലഺ വതഽക്കളുീടയഽും മാലയും
റ഻ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത഻ൽ ഇത഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയമ഻ലല
അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനീത്ത സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ ഇത഻ന് വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്.
അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനീത്ത സവഺധ഼ന഻ക്കഺത്തത഻നഺൽ ഇത് യഺീതഺരഽ ന്ദ്പഺധഺനയവഽമ഻ലല

ുചഺദ ം ഇന6
അഗ്ന഻ബഺധ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ --------------- അറ഻യഽന്ത഻നഺണ്
I.
II.
III.
IV.

ഉത്പഺദന ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് വതഽക്കളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ന഻ര്മ്മഺണും
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞവീയലലഺും

ുചഺദ ം ഇന7
ന്ദ്പ഼മ഻യും ------------- ആയ഻ സവ഼കര഻ക്കഺൽ കഴ഻യ഻ലല
I.
II.
III.
IV.

പണും
ീചക്ക്
ീന്ദ്പഺമ഻സറ഻ ുനഺട്ട്
ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ്

ുചഺദ ം ഇന8
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഓഫ് ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
I.
II.
III.
IV.

ന഻ര്ബധപ്മഺണ്
ൂകയാറ഻ൽ എുപ്പഺഴഽും സാക്ഷ഻ക്കണും
കഺറ഻ല് എുപ്പഺഴഽും സാക്ഷ഻ക്കണും
ബഺക് ുലഺക്കറ഻ല് സാക്ഷ഻ക്കണും

ുചഺദ ം ഇന9
ഒരഽ വഺറന്റ഻
506

I.
II.
III.
IV.

ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പരഺമര്ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥ
പഺല഻ുക്കണ്ടത്
Iഉും IIഉും
രണ്ടഽമലല

ുചഺദ ം ഇന10
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ത്
I.
II.
III.
IV.

ുപഺള഻സ഻
ുപഺള഻സ഻
ുപഺള഻സ഻
ുപഺള഻സ഻

കഺലഺവധ഻
കഺലഺവധ഻
കഺലഺവധ഻
കഺലഺവധ഻

ത഼രഽും മഽന്ഷപ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ത഼രഽും മഽന്ഷപ് ഇന്ഷഷവറൽ
ത഼ര്ന്ത഻ന് ുശഷും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ത഼ര്ന്ത഻ന് ുശഷും ഇന്ഷഷവറൽ

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങളുീട ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഇന്ഷഷവൽ തഽകയണ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഽീട പരമഺവധ഻ പര഻ധ഻.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ീതള഻വ഻നഺയഽള വ ഔുദയഺഗ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ് ുപഺള഻സ഻
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ുപഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് മഽതൽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.

അവസഺന഻ക്കഽന്ത്

വീരയഽും

ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട
ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്.

ത഼രഽമഺനീത്ത

സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ

ഉത്തരം ഇന6
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ഇത഻ന്

വതഽന഻ഷ്ഠതയ്ക്ക്ക്

ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
അഗ്ന഻ബഺധ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ഉത്പഺദന
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ,
സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
വതഽക്കളുീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ന഻ര്മ്മഺണും, എന്഻വീയലലഺും അറ഻യഽന്ത഻നഺണ്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ന്ദ്പ഼മ഻യും ീന്ദ്പഺമ഻സറ഻ ുനഺട്ടഺയ഻ ആയ഻ സവ഼കര഻ക്കഺൽ കഴ഻യ഻ലല
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഓഫ് ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺറ഻ല് എുപ്പഺഴഽും സാക്ഷ഻ക്കണും
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഒരഽ വഺറന്റ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പരഺമര്ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വതഽും പഺല഻ുക്കണ്ടതഽമഺയ വയവസ്ഥയഺണ്
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽും മഽന്ഷപ് ഇന്ഷഷവററഺണ് ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
ുനഺട്ട഼സ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ത്

അനകസ്ഡചറഽകൾ
അനകസ്ഡചര്- A
ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനീത്പഺുപ്പഺസല് ഇനുൈഺം
PRIVATE CAR/TWO WHEELER – PACKAGE POLICY
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ുപര്
ബധപ്ീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ ുമല്ത്വ഻ലഺസും
ുഫഺണ് -ഫഺ്സ് നും.

ഇന്ഷഷവൽ
ത഻ര഻ചാണറ഻യഺൽ

ീചയാറുന്

വയക്ത഻ീയ

ീമഺൂബൽ നും:

ഇ-ീമയ഻ൽ അന്ദ്ഡസിന്
ബഺക് അീക്കിണ്ട് നും. (SB a/c)

പഺന് നും.:

HPA/
ആവശയമഺയ ുപഺള഻സ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻

പഺുക്കജ് ുപഺള഻സ഻
സമയും…… ത഼യത഻...... മഽതൽ:
വഺഹനത്ത഻ീെ ഇനവ഻ശദഺംശങ്ങൾ
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.....വീര

രജ഻.
നും.

എന്ഷജ഻. നും. &
ുചസ഻. നും.

ന഻ര്മ്മ഻ചാണ
വര്ഷും

ന഻ര്മ്മ഻ത഻,
ുമഺഡല്

കയാബ഻ക്
കപ്പഺസ഻റ്റ഻

സ഼റ്റ഻ുംഗ്
കപ്പഺസ഻റ്റ഻

ന഻റും

ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
ഇധപ്നും

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വഺഹനും ശര഻യഺയ഻ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻നഽള വ
അടയഺളും

രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത അുതഺറ഻റ്റ഻ – ുപരഽും സ്ഥലവഽും:
വഺഹനത്ത഻ീന്റ മാലയും:
ഇന്ഷുവഺ
യ഻സ്
വഺലയാ

ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്/ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻
ക് അ്സസറ഻കൽ

ുനഺണ്ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക്
അ്സസറ഻കൽ

ൂസഡ്
കഺൽൽ
ീന്ദ്ടയ്ക്ലൽ

എല്ത്പ഻ജ഻ൽ
സ഻എന്ഷജ഻
ക഻റ്റ്

ആീക
മാലയും

ഐഡ഻വ഻

ഇതഺണ് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റ഻ീന്റയഽും ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റയഽും അട഻സ്ഥഺനും

വഺഹനത്ത഻ീന്റ മഽൽ ചര഻ന്ദ്തും
മഽൽ
നതഽതരും
ുപഺള഻സ഻
പര഻രക്ഷ
നും.

ഇന്ഷഷവററഽീട
ുപരഽും
ുമല്ത്വ഻ലഺവസഽും

അവകഺശും
ഉന്യ഻ചാണആീക
ീേയ഻ും ുബഺണസ്

ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻
ത഼രഽന് ത഼യത഻

കഴ഻ഞ്ഞ
3
വര്ഷീത്ത ീേയ഻ും
അനഽഭവും

ആദയും
വഺങ്ങ഻യ
ത഼യത഻യഽും രജ഻.നും.

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ഘടകങ്ങൽ- ുററ്റ഻ുംഗ഻ീല
വഺഹനത്ത഻ീന്റ ഉപുയഺഗും:
ഉപുയഺഗും
പഺര്ക്ക്
ീചയാറുന്
വഺഹനങ്ങളുീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ആനരും
ുമല്ത്കാരുയഺട് കാട഻യ ഗയഺുരജ്
ീന്ദ്പഺഫഷണൽ
ുമല്ത്കാരയ഻ലലഺത്ത ഗയഺുരജ്
ബ഻സ഻നസിന്ൽ കചാണവടും
ുകഺര്പ്പുററ്റ്

ുകഺുംീപിണ്ട഻ല് തീന്
ുറഺഡ് ൂസഡ഻ല്

ൂന്ദ്ഡവറഽീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
സവയും
വഺടകയ്ക്ീക്കടഽത്ത
ൂന്ദ്ഡവൽ
ബധപ്ഽക്കൽ
സഽഹിത്തഽക്കൽ

ഒരഽ വര്ഷും ശരഺശര഻ ഓടഽന് ക഻ുലഺമ഼റ്റൽ

സവ഼കര഻ചാണ
റ഻ക഻ീനപ്പറ്റ഻
മനസിന഻ലഺക്കഺൽ
റ഻ക് മ഻റ്റ഻ുഗഷൽൽ ന്ദ്പത഻കാല റ഻ക് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ
ഇന്ഷഷറീറ
സഹഺയ഻ക്കഽും
ഡ഻ീകിണ്ടഽകളുും ുലഺഡ഻ുംഗഽും:
ുവഺളന്ററ഻ എ്സസ്: കുംപല്ത്സറ഻ ുപഺള഻സ഻ എ്സസ് കാടഺീത ുവഺളന്ററ഻
ഉണ്ട്ൽ ഇലല – ഉണ്ട് എന്ഺീണക഻ൽ ദയവഺയ഻ തഽക എഴഽതഽക
എ്സസ് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ആവശയമഽണ്ുടഺ
ടാവ഼ലൽ - 500ൽ 700ൽ 1000ൽ 1500ൽ 3000 ൂന്ദ്പവറ്റ്
തഺകൽ ഓുട്ടഺുമഺബ഼ൽ അുസഺസ഻ുയഷൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയ഻ീല അുംഗമഺുണഺ
അീതൽ അലല - ആീണക഻ൽ:
1. അുസഺസ഻ുയഷീന്റ ുപര്
2. ീമുംബര്ഷ഻പ്പ് നും:
കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽന് ത഼യത഻:
എആൽഎഐ
അുംഗ഼കിത
ആന്റ഻
ീതറ് ഓറ്റ്
ഉപകരണും
വഺഹനത്ത഻ൽ
ഉണ്ട്ൽ ഇലല – ഉണ്ട് എന്ഺീണക഻ൽ ദയവഺയ഻ എഎഎസ്ഐയഽീട
ഘട഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ
ഇന്ഷസ്റ്റുലഷൽ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് അറ്റഺചാണ് ീചയാറുക

കണ്പന഻ ുപഺള഻സ഻

ന്ദ്പകഺരും ുലഺഡ഻ുംഗ഻നഽും
ുനഺൽ-കവന്ഷഷണൽ ുസഺഴ്സഺുണഺ വഺഹനും ഓട഻ക്കഺൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
അീതൽ അലല - ആീണക഻ൽ ദയവഺയ഻ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
നല്ത്കഽക
ഡ഻ീക്കിണ്ട഻നഽും
ബുയഺ ഫയാവൽ ക഻റ്റ്ൽ ൂഫബൽ ഗ്ലഺസിന് ടഺക് ഫ഻റ്റ് ീചയ്ക്തഺുണഺ വഺഹനും
അീതൽ അലല - ആീണക഻ൽ ദയവഺയ഻ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
നല്ത്കഽക
കണക്ക഻ീലടഽക്കഽന്
ഓട഻ക്കഽന്ത്
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ട഻പ഻പ഻ഡ഻ പര഻രക്ഷ സ്റ്റഺട്ടയാട്ടറ഻ പര഻ധ഻യഺയ 6000 രാപ വീര
ഉേ്ൽഅലല
ഘടകങ്ങ
മഺന്ദ്തും മത഻ുയഺ
ആവശയമഺയ അധ഻ക പര഻രക്ഷകൽ
അ്സിനറ഼സ് ുമഺഷണും (ടാവ഼ലറ഻ന് മഺന്ദ്തും)
ൂന്ദ്ഡവുറഺടഽള വ ന഻യമപരമഺയ ബഺദ്ധയത
വഺടകയ്ക്ീക്കടഽത്ത ൂന്ദ്ഡവര്ക്കഽള വ വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ
ന഻ര്ബന്ധമ഻തം:വഺഹനം ഇന്ട഻െഽ് ഇനഉടമയ്െഽള്ള ഇനവ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനപര഻രക്ഷ
വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് ഉടമയ്ക്ക്കഽള വ വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ ന഻ര്ബധപ്഻തമഺണ്, ുനഺമ഻ുനഷീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ നല്ത്കഽക:
a)
ുനഺമ഻ന഻യഽീട ുപരഽും വയസിനുും:
b)
ഉടമയഽമഺയഽള വ ബധപ്ും:
c)
ുനഺമ഻ന഻ ൂമനറഺീണക഻ൽ രക്ഷ഻തഺവ഻ീന്റ ുപര്:
അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ലാീട അധ഻ക പര഻രക്ഷ
d)
ുനഺമ഻ന഻യഽമഺയഽള വ ബധപ്ും:
(കഽറ഻പ്പ്: 1. വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് ഉടമയ്ക്ക്കഽള വ വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ ന഻ര്ബധപ്഻തമഺണ്, ടാവ഼ലറ഻നഽള വ ഇന്ഷഷവൽ തഽക 1 ലക്ഷവഽും സവകഺരയ
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കഺറ഻നഽള വ തഽക 2 ലക്ഷവഽമഺണ്.
2. വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് ഉടമയ്ക്ക്കഽള വ ന഻ര്ബധപ്഻തമഺയ വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ കണ്പന഻ുയഺ പക് കചാണവട സ്ഥഺപനത്ത഻ീന്റ
സ്ഥഺപനത്ത഻ീന്റുയഺ ഉടമസ്ഥതയ഻ലഽള വ വഺഹനങ്ങള്ക്ക്ക് ലഭയമലല.

അതഽുപഺലഽള വ

ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ആളുകള്ക്ക്കഽള വ വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ

ുപര്
ഐഎുംട഻- 15

ുപീരടഽത്ത്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ആളുകള്ക്ക്കഽള വ
വയക്ത഻ഗത അപകട
പര഻രക്ഷ

ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ആളുകള്ക്ക്ക് വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ എടഽക്കണീമന്് ന഻ങ്ങള്ക്ക്കഽണ്ുടഺ?
സ഻എസ്ഐ ത഻രീഞ്ഞടഽത്തത് (രാപ)

ുനഺമ഻ന഻

ബധപ്ും

1)
2)
3)
ുവണുംൽുവണ്ട. ുവണീമക഻ൽ ുപരഽും ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽും ുചര്ക്കഽക
(ൂന്ദ്പവറ്റ് കഺറഽകള്ക്ക്ക് പരമഺവധ഻ ഇന്ഷഷവൽ തഽക 2 ലക്ഷും രാപയഽും ഇരഽചന്ദ്കവഺഹനങ്ങള്ക്ക്ക് 1 ലക്ഷും രാപയഽമഺണ്.

ുപരറ഻യഺത്ത വയക്ത഻ക്ക്ൽ യഺന്ദ്തക്കഺരനഽള വ വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ
ആഡ്-ഓൽ പര഻രക്ഷ
ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷന഻ലല
ുകഺര്ട്ടസ഻ കഺൽ
ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ
വയക്ത഻ഗത ന്ദ്പത഻ഫലനങ്ങൽ

ുററ്റ഻ുംഗ഻ീന
ബഺധ഻ക്കഽന്
വ഻വരങ്ങള്ക്,
കണക്കഽകാട്ടലഽകള്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്

ച഻ല

മറ്റ് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ആഡ്-ഓൽ പര഻രക്ഷകൽ തഽടരഽന്ഽ
ഉടമയഽീട ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻യ഻ൽ മഺന്ദ്തമഺുണഺ വഺഹനും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
വ഻ുദശ എുംബസ഻യഽീടതഺുണഺ വഺഹനും
വ഻ുന്റജ് കഺറഺീണന്് സര്ട്ട഻ൂഫ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ
വഺഹനും അധപ്ൽൽവ഻കലഺുംഗര്ക്ക് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്തതഺുണഺ
ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് പഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് വഺഹനമഺുണഺ
രഺജയത്ത഻ന് പഽറത്ത് എവ഻ീടീയക഻ലഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്തഺുണഺ

അീതൽഅലല
അീതൽഅലല
ഉണ്ട്ൽഇലല
അീതൽഅലല
അീതൽഅലല
ുനപ്പഺൽ, ബുംഗ്ലഺുദശ്, ഭാട്ടഺന്ഷ, മഺല഻ദവ഼പ്, പഺക഻സ്ഥഺന്ഷ, ന്ദ്ശ഼ലക

തഺകള്ക്ക്ക് ഒരഽ ുപജ് മഺന്ദ്തമഽള വ ുപഺള഻സ഻ ുവണീമന്ഽണ്ുടഺ? ഉണ്ട്ൽഇലല

Based on principle
of utmost good
ബധപ്ീപ്പട്ട്faith
വതഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഒരഽ വ഻വരവഽും

ഡ഻െുറഷന്

മഽകള഻ൽ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പതഺവനകൽ എലലഺും വഺതവവഽും പാര്ണവഽമഺീണന്ഽും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽമഺയ഻
മറചാണ്
വചാണ഻ട്ട഻ീലലന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽന്ഽഈ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽും ന്ദ്പതഺവനയഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും ഞഺനഽും ./ഞങ്ങളുും കണ്പന഻യഽമഺയഽള വ (ഇന്ഷഷവററഽീട ുപര്)
കരഺറ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനീമന്് ഞഺന഻വ഻ീട സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
ീന്ദ്പഺപ്പസൽ ുഫഺും സമര്പ്പ഻ചാണത഻നഽുശഷും എീന്ത്ക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ുളഺ വയത഻യഺനങ്ങുളഺ അധ഻കമഺയ഻ എീന്ത്ക഻ലഽും ുചര്ക്കഽകുയഺ ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരും
എന്ദ്തും ീപീട്ടന്് തീന് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ചാണുീകഺള വഺീമന്ഽും ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽന്ഽ.
കഴ഻ഞ്ഞ ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത് വീരയഽും എീന്റൽ ഞങ്ങളുീട വഺഹനത്ത഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽള വ അപകടവഽും സുംഭവ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട
അറ഻യ഻ചാണു ീകഺള വുന്ഽ. -----------------ല് -------------ത഼യത഻ ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടചാണുീവന്ഽും ഇത഻നഺൽ അറ഻യ഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
ന഻ങ്ങളുീട ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത഻ട്ടുള വ മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ വഺഹനത്ത഻ന്, --------------ന് മഽന്ഷപ് ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ അപകത്ത഻ുനഺ ുകടഽപഺട഻ുനഺ ബഺദ്ധയതയ്ക്ുക്കഺ
അതഽുപഺലഽള വ മുറ്റീതക഻ലഽും ന്ദ്പവിത്ത഻യ്ക്ുക്കഺ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള വ ബഺദ്ധയതയഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ീലലന്് ഇത഻നഺൽ മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും സമ്മത഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുന്ഽ.
വഺഹനും ുറഺഡ഻ലാീട ുപഺകഽന്ത഻ന് നലല കണ്ട഼ഷന഻ലഺണ് ഇുപ്പഺഴഽീമന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽന്ഽ.
സ്ഥലും
ത഼യത഻

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ഒപ്പ്

അന്ചൽ - B

ീത്പഺുപ്പഺസല് ഇനുൈഺം
(ഈ ുഫഺും ഇഷയാ ീചയ്ക്തത഻ീന്റ അര്ത്ഥും ബഺദ്ധയത നീറ്റടഽത്തന്ലല)
സ്റ്റഺന്ുഡര്് ഇനൈയര് ഇനുെഇ ഇനസ്ഡീപഷ ല് ഇനീപര഻ൾസ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻

കണ്പന഻യഽീട വയവസ്ഥകളുും ചട്ടങ്ങളുും അനഽസര഻ുചാണ ഈ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽകയഽള വു. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത് വീര വതഽവ഻ന് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
നജന്റ് ---------------------------ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ
1. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ുപര്

ീേയ഻ന്റ് ുകഺഡ്
ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ന്

ഇന്ഷഷവറീറ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ന്
2.

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്ത്വ഻ലഺസും ആശയവ഻ന഻മയും

നടത്തഽന്ത഻നഽും ീേയ഻ും

ഉണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ ീചക്ക് അയക്കഽന്ത഻നഽും
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ുഫഺൽ നും.

ഫഺ്സ്

നും. --------------------------

ീമഺൂബൽ നും.

ഇീമയ഻ല് -------------------------------

ആവശയമഺയ സ്ഥലത്ത് ട഻ക്ക്

ീചയാറുക

എലലഺ ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്കഽും വയക്തമഺയ഻ ഉത്തരും നല്ത്കഽക. സ്ഥലക്കഽറവഽണ്ീടക഻ൽ അന്ചറഺയ഻ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ുചര്ക്കഽക
റ഻ക് മനസിന഻ലഺക്കഽക
ീന്ദ്പഺീപ്പഺസറഽീട ബ഻സ഻നസിന്
3. പര഻രക്ഷ ആവശയമഺയത്

ുററ്റ഻ുംഗ് ആവശയത്ത഻നഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ

4.

ുപഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചുയാറണ്ടത് ആരഽീട ുപര഻ലഺണ്
(ധനകഺരയസ്ഥഺപനങ്ങൽ
ഉള്ക്പ്പീട
തഺല്ത്പരയമഽള വ
കക്ഷ഻കീള ല഻സ്റ്റ് ീചയാറുക
5. ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ട്ടുള വ റ഻ക്
(പ഻ന്ഷുകഺുഡഺടഽകാട഻ുയഺ പാര്ണ ുമല്ത്വ഻ലഺസും
പര഻രക്ഷ ആവശയമഺയ സ്ഥലും
2.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻
7.
ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക്
ഈ
സുംഗത഻കൽ
പര഻രക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്ഽും ന഼ക്കും ീചയാറുണഺ?

അട഻സ്ഥഺന

a. ീകഺടഽകഺറ്റ്, ന്ദ്പളയും, ീവള വീപ്പഺക്കും, ചഽഴല഻ക്കഺറ്റ്
എന്഻വയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട നഺശനഷ്ടങ്ങൽ

b.കലഺപും, സമരും, അനഽബധപ് ുകടഽപഺടഽകൽ

c.

ത഼ന്ദ്വവഺദന്ദ്കമണത്ത഻നഽള വ
അധ഻ക
(ആര്എസ്എുംഡ഻
ത഻രീഞ്ഞടഽീത്തക഻ൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും)

അനകസചര്-B

വീര

പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ആുലഺച഻ചാണുള വ
ത഼രഽമഺനും
ുവണും
ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

പര഻രക്ഷ
ഇതഽും

ഇകയാ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഺണ് ഈ തഽക പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക

8.

ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ഒപ്പും അട഻ത്തറയ്ക്ക്കഽും ീഫിണ്ുടഷനഽും
പര഻രക്ഷ ുവുണഺ?
നീതക഻ലഽും ആഡ്-ഓൽ പര഻രക്ഷകൽ
a. ആര്ക്ട഻ട്റഽമഺരഽീടയഽും സര്ുേറയഽമഺരഽീടയഽും
കസട്ട഻ുംഗ് എന്ഷജ഻ന഼യറഽടമഺരഽീട ഫ഼സ് (ീേയ഻ും
തഽകയഽീട 3% അധ഻കും)
b. ീഡര്ബ഻സ് ന഼ക്കും ീചയാറൽ (ീേയ഻ും തഽകയഽീട 1%
അധ഻കും)
c. ുകഺള്ക്ഡ് ുസ്റ്റഺുറജ് ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല ുസ്റ്റഺക്ക്
ച഼ഞ്ഞള഻യഽന്ത഻ന്
i. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻മാലും ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്
സര്വ഼സ്
ഫ഼ഡറ഻ീല
ീടര്മ഻നൽ
എന്ഷഡഽകള഻ൽ
ഇലന്ദ്ക്ട഻സ്റ്റ഻
പരഺജയീപ്പടഽന്ത് കഺരണും
ii.

റ഻ക് മനസിന഻ലഺക്കഽക
മഽതല്

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻മാലും ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല
ുകഺള്ക്ഡ്
ുസ്റ്റഺുറജ഻ീന്റ ീമഷ഼നറ഻യ്ക്ക്ക് തഺപന഻ല
വയത഻യഺനും മാലും ുകടഽപറ്റുക

d. കഺട്ടൂത഼
e. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വഺഹനും, ുഫഺര്ക്ക്
ല഻റ് ഓറ്റ്,
തഽടങ്ങ഻യവ
മാലമഽണ്ടഺകഽന്
ുകടഽപഺടഽകൽ
f. ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന് വ഻ുഫഺടനും

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കണും

വയക്ത഻

അഡ്-ഓൽ

പര഻രക്ഷ

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

എസ്ഐ=
ആുലഺച഻ചാണ്

എസ്ഐ=
എസ്ഐ=

എസ്ഐ=

എസ്ഐ=
ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

എസ്ഐ=

എസ്ഐ=
എസ്ഐ=

g. അധ഻കമഺയ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചുയാറണ്ടത഻നഽള വ മഺറ്റങ്ങൽ

എസ്ഐ=
ുവണും

h .ഭാകണ്പും (അഗ്ന഻യഽും അഘഺതവഽും)
ുവണും
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ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട
ബ഻സ഻നസിന഻
ന്
അനഽുയഺജയ
മഺയത്
ുവണും
ത഻രീഞ്ഞടഽ
ക്കഺൽ

ുവണ്ട
എസ്ഐ=
ുവണ്ട

i. വതഽക്കൽ ച഼ത്തയഺകഽന്ത഻നഽള വ പര഻രക്ഷ

എസ്ഐ=
ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

ുവണും

ുവണ്ട

j. ല഼ുക്കജ഻നഽും മല഼ന഻കരണത്ത഻നഽള വ പര഻രക്ഷ

എസ്ഐ=

K .ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ തഺത്ക്കഺല഻കമഺയ഻ ന഼ക്കും ീചയാറുക

എസ്ഐ=

l. വഺടക നഷ്ടീപ്പടഽക

എസ്ഐ=

m. പകരമഺയഽള വ തഺമസ ീസികരയത്ത഻നഽള വ അധ഻ക
ീചലവ്

എസ്ഐ=

n. ന്ദ്പഺരുംഭ ീചലവഽകൽ

എസ്ഐ=

o. ഉരഽക്ക഻യ വതഽക്കൽ ുകടഺകഽക
9.

10.

തഺകൽ മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ ഈ
വതഽവ഻ന്
തീന്
സമഺനമഺയ
പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ (ഉണ്ീടക഻ൽ അത഻ീന്റ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ)
മുറ്റീതക഻ലഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻
പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന്ത഻ന് വ഻മഽഖത കഺണ഻ക്കഽകുയഺ അധ഻ക
വയവസ്ഥ ചഽമത്തഽകുയഺ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ (ഉണ്ീടക഻ൽ
അത഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ)

എസ്ഐ=

Details required for the purpose of applying Principle of
contribution
Gives an insight to the underwriter about the quality of the risk
(നഷ്ടഺനഽഭവീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങള്)

11.

ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞ തവണ
ഉണ്ടഺയ ീേയ഻മ഻ീന്റ/ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ

ന്ദ്പ഼മ഻യും

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ബ഻സ഻നസിന഻ന് അനഽുയഺജയമഺയത് ുവണും ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ
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ീേയ഻മഽകൽ

17 ഫയൽ എ്സ്റ്റ഻ന്ഷഗഽഷൽ സ്ഥഺപ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ
a.

ുപഺര്ട്ടബ഻ൽ എ്സ്റ്റ഻ന്ഷഗഽഷൽ
List the various blocks and Indicate the type of Portable
Extinguishers

തഺീഴ ുരഖീപ്പടഽത്തഽക
ീന്ദ്ടയ്ക്ലൽ പണ്പഽകൽ
ഫയൽ എന്ഷജ഻ൽ
ൂഹന്ദ്ഡന്റ് സ഻സ്റ്റും
ന്ദ്പ഻ുംഗ്ലൽ സ഻സ്റ്റും
ഫ഻്ഡ് വഺട്ടൽ ുന്ദ്പ സ഻സ്റ്റും

Protection provide for each blockസ്ഥഺപ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ
To know better risks feature
b.

Indicate whether annual maintenance contract for the apllia-ces is in
force

ുവണും

18ീകട്ട഻ടും)
അട഻സ്ഥഺനുംന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ീന്ററന്ഷസ഻ഇന്ഷഷവ ./
ീമഷ഼നറ഻/ ഫര്ണ഼ചാണറഽകളുും ഫ഻്സചറഽകളുും(
മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാവ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

ുവണും

b.

റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ് വഺലയാവ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

ുവണും

c.

എകുലഷൽ ആവശയമഽണ്ുടഺ

ുവണും

c.

ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ കഺലപഴക്കും

ുവണ്ട

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്തത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനും

a.

19ൽണ വ഻ശദഺുംശങ്ങന഻ര്മ്മഺ .
a.
ദയവഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ചാണ വതഽക്കൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽക
i. ഭ഻ത്ത഻കൽ RCC
ii. തറ
RCC
iii. ുമല്ത്കാര RCC
b.
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ഉയരും

നഷ്ടും
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
മഽന്ഷകരഽതല്ത്,
അതഽീകഺണ്ട്
ഡ഻ീകിണ്ട് ലഭ഻ക്കഽും

ുവണ്ട
ഇത് ഇന്ഷഷവര് തഽക
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഽും
ുവണ്ട
ീേയ഻ും
നല്ത്കഽന്ത഻ീന്റയഽും
അട഻സ്ഥഺനമഺയ഻ര഻ ുവണ്ട
ക്കഽും

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
മ഼റ്റൽ ----------------- ന഻ല -------------------കഽറവ് ൽത്ത഻വര്ഷ 5

1-55 വര്ഷും

152-5 വര്ഷും

25 വര്ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ

കഽറ഻പ്പ്: തട഻ ൽള഻ടഺര്പഺ ,സ്കയഺന്ഷവഺ ,ലഺസ്റ്റ഻ക് തഽണ഻ ,മഽള ,കചാണ഻ ,ീമടഞ്ഞ ഓല ,തഽടങ്ങ഻യവ ീകഺണ്ട് ഉണ്ടഺക്ക഻യ ഭ഻ത്ത഻യഽും ുമല്ത്ക്കാരയഽും ഉണ്ടഺക്ക഻യ ീകട്ട഻ടീത്ത
കഽഛഺ ന഻ര്മ്മഺണമഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽക.
20 യഽും മാലയും ന്ദ്പുതയകും കഺണ഻ക്കഽകടത്ത഻ീന്റഓുരഺ ീകട്ട഻ ,ടഽത്തഽകഉള്ക്ീപ്പ ൽകഽഛഺ ീകട്ട഻ടവഽും ദയവഺയ഻ ല഻സ്റ്റ഻) ീകട്ട഻ടും മാലയും അനഽസര഻ചാണ് .
ുലഺക്ക഻ീന്റ
കഺലപഴക്കും
ഉയരും
Construction
Sum Insured Rs
വ഻വരണും
വര്ഷും
മ഼റ്റൽ
Pucca/ Kutcha
അട഻ത്തറ
ഉള്ക്പ്പീടയഽളള
ീകട്ട഻ടും

ീമഷ഼നറ഻യഽും
മറ്റുള വവയഽും

ഫര്ണ഼ചാണറഽും
അനഽബധപ്
വതഽക്കളുും

ുസ്റ്റഺക്കഽും
ഉപുയഺഗത്ത഻
ല഻ര഻ക്കഽന്
ുസ്റ്റഺക്കഽും

ഇന്ഷഷവൽ
ീചുയാറണ്ട മറ്റ്
വതഽക്കൽ

ആീക
ആവശയീമക഻ല് ഓുരഺ ുലഺക്ക഻ീലയഽും വ഻വരങ്ങള് വയതയത
ുററ്റ഻ുംഗ് നല്ത്കഽും

നതഽതരും റ഻ക഻നഺണ് ീലഺീക്കഷന഻ൽ പര഻രക്ഷയഽള വത്?
ീന്ദ്പഇന്ഷഷവൽ
ഺുപ്പഺസറഽീട
ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
12.
ീചയ്ക്ത
വതഽ:
a. തഺമസസ്ഥലും, ഓഫ഼സഽകൽ, കടകൽ, ുഹഺട്ടലഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ
b. വയവസഺയ഻കൽ ഉത്പഺദന റ഻കഽകൽ
c. വയവസഺയ഻കൽ ഉത്പഺദന സ്ഥഺപനത്ത഻ീന്റ പഽറത്ത് സുംഭര഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ
റ഻കഽകൽ
d. വയവസഺയ഻കൽ ഉത്പഺദന സ്ഥഺപനത്ത഻ീന്റ പഽറത്ത് ടഺകഽകൽൽ ഗയഺസ് ുഹഺള്ക്ഡൽ
ഉള വത഻ീന്റ റ഻കഽകൽ
e. വയവസഺയ഻കൽ ഉത്പഺദന സ്ഥഺപനത്ത഻ീന്റ പഽറത്ത് സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ കാട്ട഻യ഻ടഽന്ത഻ീന്റ
റ഻കഽകൽ
f. തഺമസസ്ഥലും, ഓഫ഼സഽകൽ, കടകൽ, ുഹഺട്ടലഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ
13. കടയഺയ഻ട്ടഺണ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് എക഻ൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും
സഺധനമഽണ്ീടക഻ൽ ദയവഺയ഻ അത് ഡ഻േയര് ീചയാറുക
ഉണ്ീടക഻ൽ, ആീക ുസ്റ്റഺക്ക഻ീന്റ മാലയത്ത഻ീന്റ 5 ഇരട്ട഻യ഻ൽ കാടഽതലഽണ്ുടഺ
1. ീസലലുുലഺയ്ക്ഡ് ഗഽ്സ്, 2. കയര് ലാസ്, 3. പടക്കവഽും ീവട഻മരഽന്ഽും, 4. നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള വ ുഫഺടക വതഽക്കൽ, 5. കചാണ഻ൽപഽലല് 6. ചണനഺര് 7. ചണും ലാസ് 8.
ത഼ീപ്പട്ട഻, 9. ീമത഻ുലറ്റഡ് പ഻ര഻റ്റ്, 10. ൂനുന്ദ്ടഺ-ീസലലുുലഺസ് 11. ന്ദ്ഡമ്മ഻ുലഺ ട഻ന്഻ുലഺ
അലലഺീത സാക്ഷ഻ക്കഽന് 32 ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ല് തഺീഴ തഺപന഻ലയഽള വ ന്ദ്ദഺവകുമഺ, എണുയഺ
ഇതുറഺ, ഇന്ഷഡന്ദ്ട഻യൽ ുസഺള്ക്ീവൽുറ്റഺ 12. ന്ദ്ഡമ്മ഻ുലഺ ട഻ന്഻ുലഺ അലലഺീത സാക്ഷ഻ക്കഽന്
32 ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ല് തഺീഴ തഺപന഻ലയഽള വ ീപയ഻ന്റുകൽ, 13. ന്ദ്ഡമ്മ഻ുലഺ ട഻ന്഻ുലഺ അലലഺീത
സാക്ഷ഻ക്കഽന് 32 ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ല് തഺീഴ തഺപന഻ലയഽള വ വഺര്ണ഼ഷഽകൽ 14. ന്ദ്ഡമ്മ഻ുലഺ
ട഻ന്഻ുലഺ അലലഺീത സാക്ഷ഻ക്കഽന് ക഼ടനഺശ഻ന഻ുയഺ അതഽുപഺലഽള വ വതഽക്കുളഺ 15. റയൽ
ുപഺലഽള വ നഺരഽകൽ.
14. ീവയര്ീഹിുസഺ ുഗഺീഡിുണഺ ആയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ) ,ഉത്പഺദന യാണ഻റ്റ഻ൽ
സ്ഥ഻ത഻ ീചയാറുന്തീലലക഻ൽ ൽദയവഺയ഻ സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്കഽകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങ ,
കനല്ത്കഽ
15. വയവസഺയ഻കൽ ന഻ര്മ്മഺണ യാണ഻റ്റഺയ഻ട്ടഺണ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ീതക഻ൽക്കഽന് അവ഻ീട ന഻ര്മ്മ഻ ,
ുരഖീപ്പടഽത്തഽക ൽഉത്പന്ങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങ
16.
വയവസഺയ഻കൽന഻ര്മ്മഺണ
യാണ഻റ്റഺയ഻ട്ടഺണ്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്
എക഻ലത്
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ുടഺീയന്് ദയവഺയ഻ ുരഖീപ്പടഽത്തഽക

റ഻ക഻ീന്റ ുററ്റ഻ുംഗ഻ീല ന്ദ്പധഺന
ീേയ഻ും അനഽഭവങ്ങൽ

റ഻കഽള വ സ്ഥലത്ത഻ീന്റ ഉപുയഺഗമഺണ് ുററ്റ഻ീന്റ
അട഻സ്ഥഺനും
കഽറ഻പ്പ്: **സഺധഺരണ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പര഻രക്ഷയഽള വ ുസ്റ്റഺക്ക് മഺന്ദ്തും ുരഖീപ്പടഽത്തഽക നും സ഼ര഻യല് ,23 A, B, C,D എന്഻വയ഻ൽ വരഽന്ത് ആയ഻ര഻ക്കരഽത്.
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ഘടകമഺണ് മഽൽ

21ന്ദ്പുതയക പര഻രക്ഷ ുസ്റ്റഺക്ക഻ന് മഺന്ദ്തമഽള വ .
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുബഺ്സ഻ൽ ട഻ക് ീചയാറുകയഽും ഒുരഺന്഻ീന്റയഽും ഇന്ഷഷവൽ തഽക എഴഽതഽകയഽും ീചയാറുക
A. ുഫ്ലഺട്ടൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
വ഻വ഻ധ ീലഺുക്കഷനഽകള഻ൽ സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ ൽസഽകീവയര്ീഹി , ുലഺക്ക്ന്ദ്പവര്ത്ത)/ുഗഺീഡിണ്/ അഥവഺ തഽറന്ത്തഽകയഽീട ൽഇവ ഒറ്റ ഇന്ഷഷവ (തഽടങ്ങ഻യവ ,
ൽഅട഻സ്ഥഺനത്ത഻ ൽുഫ്ലഺട്ട ൽക഼ഴ഻
ീലഺുക്കഷനഽകൽ ൽുഡഺടഽകാട഻യ ുപഺസ്റ്റപ഻ന്ഷുകഺ)qഅന്ദ്ഡസിന്(

തഽക രാപയഺയ഻

B. ഡ഻േുറഷൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
മാലയത്ത഻ൽ വയത഻യഺനും സുംഭവ഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻ന് ഡ഻േുറഷൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ പര഻രക്ഷ (മഺസുന്ത്ഺറഽും)
ീലഺുക്കഷനഽകൽ (അന്ദ്ഡസിന് ൽുഡഺടഽകാട഻യ ുപഺസ്റ്റപ഻ന്ഷുകഺ)

തഽക രാപയഺയ഻
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത പര഻രക്ഷ ന്ദ്പകഺരും ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക് ച഻ല കര്ത്തവയും ഉണ്ടഺകഽും. ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ അട഻സ്ഥഺനും

കഽറ഻പ്പ്
.1ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻യഽീടയഽും ചഽരഽങ്ങ഻യ ഇന്ഷഷവൽ തഽക .ഹിസവകഺല ുപഺള഻സ഻ ആയ഻ര഻ക്കരഽത് ,ആയ഻ര഻ക്കണും ുകഺട഻ 1
.2ഉപുയഺഗത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻നഽും ീറയ഻ല്ത്ുവയ഻ൽ സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻നഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
C. ുഫ്ലഺട്ടൽ ഡ഻േുറഷൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
മാലയത്ത഻ൽ വയത഻യഺനും സുംഭവ഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകള്ക്ക്കഽും വ഻വ഻ധ ീലഺുക്കഷനഽകള഻ൽ സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകൽക്കഽും ുഫ്ലഺട്ടൽ ഡ഻േുറഷൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ (മഺസുന്ത്ഺറഽും)
പര഻രക്ഷ

ീലഺുക്കഷനഽകൽ (അന്ദ്ഡസിന് ൽുഡഺടഽകാട഻യ ുപഺസ്റ്റപ഻ന്ഷുകഺ)

തഽക രാപയഺയ഻

കഽറ഻പ്പ്:
1.
ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻യഽീടയഽും ചഽരഽങ്ങ഻യ ഇന്ഷഷവൽ തഽക ഹിസവകഺല ,ുകഺട഻ ആയ഻ര഻ക്കണും 2
.ുപഺള഻സ഻ ആയ഻ര഻ക്കരഽത്
2. ഉപുയഺഗത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻നഽും ീറയ഻ല്ത്ുവയ഻ൽ സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻നഽും പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
D. തഽറസിനഺയ സ്ഥലത്ത് സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ റ഻ഫഺക്ട) ുകഺുംീപിണ്ട഻ീന്റ പഽറത്ത്(

തഽറസിനഺയ സ്ഥലത്ത് സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ

ീലഺുക്കഷനഽകൽ (അന്ദ്ഡസിന് ൽുഡഺടഽകാട഻യ ുപഺസ്റ്റപ഻ന്ഷുകഺ)

തഽക രാപയഺയ഻
ന്ദ്പുതയക വഺറന്റ഻കൽ ബഺധകമഺണ്

E. ടഺക് ഫഺമഽും ഗയഺസ് ുഹഺള്ക്ഡറഽകളുും ഫഺക്ടറ഻ ുകഺുംീപിണ്ട഻ീന്റ)പഽറത്ത്(
സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ീലഺുക്കഷനഽകൽ (അന്ദ്ഡസിന് ൽുഡഺടഽകാട഻യ ുപഺസ്റ്റപ഻ന്ഷുകഺ)

തഽക രാപയഺയ഻
റ഻കഽും ന഻രക്കഽും ശര഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഽക

Would you like to avail discounts for voluntary deductibles

ുവണും

If answer is yes, indicate the choice of deductible amount

ുവണ്ട

Rs.

ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്യു് ഇനവ ക്ത഻യഽീട ഇനത്പസ്ഡതഺവന
Principle of utmost good
മഽകള഻ൽ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പതഺവനകളുും ഉത്തരങ്ങളുും എലലഺും ശര഻യഺീണന്ഽും
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ഒരഽ
വ഻വരവഽും മറചാണ് വചാണ഻ട്ട഻ീലലന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽന്ഽഈ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽും ന്ദ്പതഺവനയഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും .
ഞഺനഽും/ഞങ്ങളുും ------------------------------------കരഺറ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനീമന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ .
ഈ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും സമര്പ്പ഻ചാണത഻ന് ുശഷും ഇത഻ൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്
വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അ അത് എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്് തീന് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ചാണുീകഺള വഺും
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റ഻ക഻ന്

എീന്ത്ക഻ലഽും

മഺറ്റും

ത഼യത഻:
സ്ഥലും:

ീഡവലപ്ീപ്മന്റ് ഓഫ഼സറഽീട/ നജന്റ഻ീന്റ ശഽപഺര്ശ

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ഒപ്പ്
The following is the copy of
41 of the Insurance Act 1938
റ഻ുബറ്റഇ ഇനന഻ുരഺധനം
1.

-1938ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷൽ 41 ഇന്ത്യയ഻ൽ ഇന്ഷഷവററഽീട പട്ട഻കയ഻ൽ അഥവഺ ീന്ദ്പഺീപക്ടസ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
റ഻ുബറ്റ് ഒഴ഻ീകയഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്ത഻ുനഺ പഽതഽക്കഽന്ത഻ുനഺ ഒരഽ വയക്ത഻ീയ ുന്ദ്പര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ുനര഻ുട്ടഺ
അലലീതുയഺ കമ്മ഼ഷൽ ീമഺത്തുമഺ ഭഺഗ഻കുമഺ ആയ നീതക഻ലഽും റ഻ുബറ്റ് അഥവഺ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് നീതക഻ലഽും
റ഻ുബറ്റ് തഽടങ്ങ഻യ യഺീതഺരഽ വ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ വഺദ്ധരദഺനും നല്ത്കഺൽ ഒരഽ വയക്ത഻ീയയഽും അനഽവദ഻ക്കഽകയ഻ലല .
.2ഈ ന഻ബധപ്ന പഺല഻ക്കഺത്ത നീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും
ുനര഻ുടണ്ട഻ വരഽും ൽപ഻ഴുയഺയഽകാട഻യഽള വ ശ഻ക്ഷഺനടപട഻ക
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ീസക്ഷന഻ീല

വയവസ്ഥ

ന്ദ്പകഺരും

രാപയഽീട

500

പഺഠം ഇന24
ത്പ഼മ഻യം ഇനുററ്റ഻ംഗ഻ീനെഽറ഻ച്ചുള്ള ഇനസ഻ത്റഺത്ലവഽം ഇന
ത്പുയഺഗവഽം
ുമഽഖം
ഈ അദ്ധയഺയത്ത഻ല് ന഻ങ്ങൽ അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുും
ുപഺകഽന്ത്.
റ഻കഽകൽ ുററ്റ്
ീചയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ഻ീല
ര഼ത഻കീളപ്പറ്റ഻യഺണ് പഠ഻ക്കഽന്ത്.

ുററ്റ് ുമക്ക഻ുംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുമഺണ് പഠ഻ക്കഺൽ
അപഺയീത്ത ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ വ഻വ഻ധ

പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് അട഻സ്ഥഺനപഺഠങ്ങൽ
ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ് അട഻സ്ഥഺനപഺഠങ്ങൽ
ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകങ്ങൽ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക

ഈ അദ്ധയഺയും പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് സഺധ഻ുക്കണ്ടത്:
1.
2.
3.

അണ്ടര്ൂറ്ററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനപഺഠങ്ങൽ ന഻ര്വച഻ക്കഽക.
ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനപഺഠങ്ങൽ വ഻വര഻ക്കഽക.
വ഻വ഻ധ ുപഺള഻സ഻കളുീട ‘ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക’ ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.

A. അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനഅട഻സ്ഥഺനപഺഠങ്ങൾ
കഴ഻ഞ്ഞ അദ്ധയഺയത്ത഻ൽ നമ്മൽ പാള഻ുംഗ് വഴ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ റ഻ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്
ര഼ത഻ീയപ്പറ്റ഻യഺണ് പഠ഻ചാണത്. വ഻വ഻ധ വയക്ത഻കൽ, വയഺപഺരവയഺവസഺയ഻ക സ്ഥഺപനങ്ങൽ, സുംഘടനകൽ
തഽടങ്ങ഻യവ ഒടഽക്ക഻യ഻ട്ടുള വ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട ഒരഽ പാൽ ഇന്ഷഷവറൽ സിഷ്ട഻ക്കഽും.
ഓുരഺരഽത്തരഽും അടുക്കണ്ട ന്ദ്പ഼മ഻യും ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത ുററ്റ഻ന് ആപദമഺക്ക഻യഺണ്, അത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൽ
അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്;
 നഺശും സുംഭവ഻ചാണ വതഽ (ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽ) മാലും ഉണ്ടഺയ നഷ്ടത്ത഻ീന്റ വയഺപ്ത഻.
 നഺശും സുംഭവ഻ചാണ വതഽ മാലും ഉണ്ടഺയ നഷ്ടത്ത഻ീന്റ മത഻പ്പ് തഽക.

ഉദഺഹരണം
ത഼പ഻ടഽത്തും മാലമഽണ്ടഺയ നഺശത്ത഻ീന്റ ശരഺശര഻ നഷ്ടും 1,00,000 രാപീയന്് കണക്കഺക്കഽക (നമ്മൽ അത഻ീന L
എന്് കഽറ഻ക്കഽന്ഽ).
നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ശരഺശര഻ അഥവഺ മദ്ധയമ സഺധയത (P എന്് കഽറ഻ക്കഽന്ഽ).
നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ശരഺശര഻ അഥവഺ മദ്ധയമ സഺധയത എന്ത് തഺീഴ ീകഺടഽക്കഽന്ഽ; LxP = 0.01x100000 = 1000
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ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്വൽ (ഇന്ഷഷവറൽ), തങ്ങളുീട യഥഺര്ത്ഥ നഷ്ടും തഽലനും ീചയാറുന്ത഻ന് പരയഺപ്തമഺയ പാൽ
ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺീയന്് എങ്ങീന ഉറപ്പഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും?
നമ്മൽ ുനരീത്ത കണ്ടതനഽസര഻ചാണ്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ മഽഴഽവൽ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലഽും സ്ഥ഻ത഻വ഻വരക്കണക്കനസര഻ചാണ്
സമഺനമഺയ റ഻ക്കഽകളുള വ ഒരഽപഺട് എണും പാൽ ീചയാറുന്ഽ അതഽവഴ഻ ഒരഽപഺട് എണീമന് ന഻യമും
ഫലവത്തഺകഽന്ഽ അങ്ങീന നഷ്ടങ്ങളുീട എണത്ത഻ീന്റ സഺധയതയഽും (ന്ദ്ഫ഼കവന്ഷസ഻) നഷ്ടത്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻യഽും
(കഺഠ഻നയും) ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺകഽന്ഽ.
ന്ദ്പം  നീമീന്ത്ന്ഺൽ എലലഺ വ഻വിത഻യഽും (ുകടഽതട്ടത്തക്കന഻ല) ഒരഽുപഺീല ആയ഻ര഻ക്ക഻ലല.
സമഺനമഺയ (അഥവഺ നക഼കിത) റ഻ക്കഽകൽ വളീര കഽറുചാണ ഉണ്ടഺകാ.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, നകുദശും ഒുര ുപഺലഽള വ, നകുദശും ഒുര ബഺഹയ പര഻സ്ഥ഻ത഻ുയഺടഽകാട഻യ എന്ദ്ത വ഼ടഽകൽ
ന഻ങ്ങൽക്ക് കണ്ീടത്തഺൽ കഴ഻യഽും? ഒരഽപഺട് ഉണ്ടഺവ഻ലല.
പാൽ വലഽതഺകഽുന്ത്ഺറഽും സമഺനമഺയ റ഻കഽകള഻ലലഺത്തതഽും ഉൽീപ്പടഽത്തഽും, അതഺയത് ഒരഽുപഺലഽള വ അഥവഺ
സമഺനമഺയ നഷ്ടമഽള വവ. ഇവ഻ീടയഺണ് ഇന്ഷഷവറൽ ധര്മ്മസകടത്ത഻ൽീപടഽന്ത്.
റ഻ക് കാടഽതൽ നന്ഺയ഻ ന്ദ്പവച഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽന് തരത്ത഻ലഽും അുത സമയും പാൽ അതയഺവശയും നക഼കിതവഽും
ആവശയത്ത഻ന് സമഺനമഺയ റ഻ക്കഽകുളഺടഽ കാട഻യതഽമഺയ ഒരഽ പാൽ എങ്ങീന സിഷ്ട഻ക്കഽും?
ഇന്ഷഷവഽറൽ ആ ന്ദ്പം  നത്ത഻ന് ഒരഽ പര഻ഹഺരും കണ്ീടത്ത഻.
അവൽ അതയഺവശയും വല഻യ ഒരഽ പാൽ ഉണ്ടഺക്ക഻ അത഻ൽ തീന് ഉപപാളുകൽ ഉണ്ടഺക്കഽകയഽും ഓുരഺ
റ഻ക്കഽകളുും ഒരഽ ഉപപാള഻ൽ അഥവഺ മീറ്റഺന്഻ൽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ. റ഻ക഻ീന്റ കഺഠ഻നയും
അനഽസര഻ചാണ് വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ റ഻കഽകീള ുവര്ത഻ര഻ചാണഺണ് ഉപപാളുകൽ സിഷ്ട഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്.

ഉദഺഹരണം
വതഽവകകളുീട ഇന്ഷഷവറൽസ഻ൽ, തട഻ ീകഺണ്ടഽള വ ഘടനകള്ക്ക്കഺണ് കലലുീകഺണ്ടഽള വ ഘടനകീളക്കഺൽ ത഼
പ഻ട഻ക്കഺൽ സഺധയത കാടഽതൽ; ആയത഻നഺൽ തട഻ ീകഺണ്ടഽള വ ഘടന ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്ത഻ന് ഉയര്ന് ന്ദ്പ഼മ഻യും
നല്ത്കണും.
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ലഽും ഇുത തതവും തീന്യഺണ് പ഻ന്ത്ഽടരഽന്ത്. ഉയര്ന് രക്തസമ്മര്ദും
അഥവഺ ന്ദ്പുമഹമഽള വ ുരഺഗ഻കള്ക്ക്ക് ഹിദയതുംഭനും ഉണ്ടഺവഺനഽള വ സഺധയത വളീര കാടഽതലഺണ്.
ഒരഽ ുരഺഗത്ത഻ീന്റ ഉയര്ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവ഻ീന്റ റ഻ക് കണക്കഺക്കഽക. ആുരഺഗയമഽള വ വയക്ത഻യഽമഺയ഻
തഺരതമയും
ീചയാറുണ്ുപഺൽ
ഉയര്ന്
രക്തസമ്മര്ദവഽും
ന്ദ്പുമഹവഽമഽള വ
ുരഺഗ഻കള്ക്ക്കഽള വ
റ഻ക്
വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഇങ്ങീന ഇന റ഻സ്ഡെഽകീള ഇന തരംത഻ര഻െഽകയഽം ഇന അ  ഇന ്  ഇന വ഻ഭഺഗത്ത഻ല് ഇന ഇന
ഉൾീപ്പടഽത്തണീമ്ഇ ഇന
ത഼രഽമഺന഻െഽ്തഽം ഇന
ുററ്റഇ ഇന
ുമെ഻ംഗ഻ന് ഇന
വളീര ഇന
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്തഺണ്.
1. അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ഻ീെ ഇനഅട഻സ്ഥഺനപഺഠങ്ങൾ

ന഻ര്വചനം
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ഇന്ഷവറന്സ഻ന് ഇന വഺഗ്ദഺനം ഇന ീചയ്ത഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ള ഇന റ഻സ്ഡക ഇന സവ഼കഺര മഺുണഺ ഇന ുീണങ്ക഻ല് ഇന
്  ഇന ന഻രെ഻ലഽള്ള, ഇന ്  ഇന വ വസ്ഥയ഻ലഽള്ള ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന പര഻രക്ഷയഺണ് ഇന
സവ഼കര഻ുെണ്ടീത്ഇ ഇനന഻ര്ണയ഻െഽ് ഇനത്പത്ക഻യയഺണ് ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ്.
സഺുകത഻കമഺയ഻ അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ് അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്:
i.
ii.
iii.

നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വതയഽും ുതഺതഽും അനഽസര഻ചാണ് അപകടസഺദ്ധയതയഽും റ഻കഽും ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഽകയഽും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും ീചയാറുക.
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷയഽും അത഻ീന്റ ന഻ബധപ്നകളുും രാപീപ്പടഽത്തഽക.
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ന഻രക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക.

അണ്ടര്ൂററ്റൽ റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്് ആദയും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
റ഻ക് സവ഼കര഻ുക്കണ്ട ന഻രെഽകളും ഇന വ വസ്ഥകളും ഇന ന഻ബന്ധമനകളും
അടഽത്ത പട഻.

ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഺണ്

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻നഽള വ ന്ദ്പഺഗത്ഭയും ുനടഽന്ത് ീമചാണീപ്പട്ട പര഻ശ഼ലനും, ഈ ുമഖലയ഻ലഽള വ ന്ദ്പഺവ഼ണയും,
ആഴത്ത഻ലഽള വ ഉള്ക്ക്കഺഴ്ച തഽടങ്ങ഻യ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകൽ അടങ്ങ഻യ പഠന ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീടയഺണ്. അഗ്ന഻ബഺധ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അണ്ടര്ൂററ്ററഺവഺൽ
ഒരഽ
വയക്ത഻ക്ക്
അഗ്ന഻ബഺധയ്ക്ക്കഽള വ
കഺരണങ്ങൽ,
വ഻വ഻ധ
സഺമഺനങ്ങള്ക്ക്കഽും വതഽക്കള്ക്ക്കഽും അഗ്ന഻ബഺധ മാലമഽണ്ടഺയ നഺശും, വയവസഺയത്ത഻ൽ അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകൽ, ഭാമ഻ ശഺന്ദ്തും, കഺലവസ്ഥ തഽടങ്ങ഻യവയ഻ൽ നലല അറ഻വ് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
അതഽുപഺീല ഒരഽ ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അണ്ടര്ൂററ്ററ഻ന് ുപഺര്ട്ട്/ ുറഺഡ഻ീന്റ കണ്ട഼ഷൽ, കഺര്ുഗഺ/ചരക്ക്
ന഼ക്കും ീചയാറുക അഥവഺ സുംഭര഻ക്കഽക, കപ്പലഽും അത഻ീന്റ കടൽ മഺര്ഗമഽള വ കടത്ത഻ീകഺണ്ടഽുപഺകൽ തഽടങ്ങ഻യ
ന്ദ്പം  നങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നലല അറ഻വ് ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഒരഽ ആുരഺഗയ അണ്ടര്ൂററ്റൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട റ഻ക് അതഺയത് വയസ്,
ച഻ക഻ത്സ സുംബധപ്മഺയ വ഻വരങ്ങൽ, ആുരഺഗയവസ്ഥ, കഽടഽുംബചര഻ന്ദ്തും എന്഻വ മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും ഈ ഓുരഺ
ഘടകങ്ങളുും റ഻ക഻ീന എങ്ങീന ബഺധ഻ക്കഽീമന്് അളക്കഽകയഽും ീചയാറണും.
a) അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗഽം ഇന ഇകവഽറ്റ഻യഽം ഇന ബ഻സ഻നസ്സഇ
ന഻ലന഻ല്ത്പഽും)

ുസ്റ്റയ഻നബ഻ല഻റ്റ഻യഽം ഇന (വയഺപഺര

ഒരഽ ഇന റ഻സ്ഡകഽം ഇന തഽല മലല എന് ലള഻തമഺയ തതവത്ത഻ൽ ന഻ന്ഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ സാക്ഷ്മമഺയ
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റയഽും റ഻ക് വ഻ഭജനത്ത഻ീന്റ ആവശയും ഉടീലടഽത്തത്. നഺശും സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ
സഺധയതയഽും അത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വതയഽും അനഽസര഻ചാണ് ഓുരഺ റ഻കഽും ഉച഻തമഺയ഻ ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഽകയഽും മാലയും
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറണും.
എലലഺ റ഻ക്കഽകളു ഒരഽുപഺീല അലലഺത്തത് കഺരണും, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻കുളഺട് ഒുര ന്ദ്പ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഺൽ ന഻ഷ്പക്ഷമഺയ഻ ആവശയീപ്പടഺൽ കഴ഻യ഻ലല. റ഻സ്ഡക഻ീെ ഇന സവഭഺവവഽം ഇന അത഻ീെ ഇന
കഺഠ഻ന വഽം ഇന
അനഽസര഻ച്ചഇ ഇന
റ഻സ്ഡകഽകീള ഇന
വ഻ഭജ്഻െഽക ഇന
എ്തഺണ് ഇന
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ഻ീെ ഇനലക്ഷ ം ഇനഅങ്ങീന, ഇനഅനഽുയഺജ് മഺയ ഇനത്പ഼മ഻യത്ത഻ീെ ഇനന഻രെഇ ഇന
ചഽമത്തഽം.
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻കളുീട കരഺൽ സുംബധപ്഻ചാണുള വ എലലഺ കര്ത്തവയങ്ങീളയഽും ുനര഻ടഺൽ കഴ഻യഽീമന്്
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക് ഉറപ്പുനല്ത്കഽക എലലഺ ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽീടയഽും ഉത്തരവഺദ഻ത്തമഺണ്. ഒരഽ
ഇന്ഷഷവറന്സ് കണ്പന഻ റ഻ക഻ീന ആവരണും ീചയാറഺന് കഴ഻യഽന്ത഻ലഽും കഽറഞ്ഞ ന഻രക്ക഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഺര്ജ്
ീചയാറുകുയഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺനഺവഺത്ത റ഻ക഻ീന്റ ുമൽ ുപഺള഻സ഻കൽ നല്ത്കഽകയഺീണക഻ൽ, അത് കരഺൽ
സുംബധപ്മഺയ കര്ത്തവയങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ ഇന്ഷഷവററ഻ീന്റ കഴ഻വ് അപകടത്ത഻ലഺവഺൽ സഺധയതയഽണ്ട്.
അതഽുപഺീല, റ഻ക്കഽകള്ക്ക്ക് നൽകഺൽ കഴ഻യഽന് പര഻ധ഻യ്ക്ക്ക് അപ്പുറമഽള വ വളീര ഉയര്ന് ന഻രക്ക് ഒരഽ
ഇന്ഷഷവറൽ ചഺര്ജ് ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ അത഻ീന്റ ബ഻സ഻നസ് കഺരയക്ഷമതയ഻ലലഺത്തതഽും ന഻ലന഻ല്ത്പ഻ലലഺത്തതഽും
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ആയ഻ര഻ക്കഽും. അത഻നഺല് ന഼ത഻യഽീടയഽും ന഻ലന഻ല്ത്പ്പ഻ീന്റയഽും
അത഼വ ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ പ഻ന്ത്ഽടുരണ്ടത് വളീര ആവശയമഺണ്.

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ മഽഖയ ലക്ഷണങ്ങൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ
i.
ii.
iii.

സവഭഺവലക്ഷണങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണ് റ഻സ്ഡക഻ീന ഇനത഻ര഻ച്ചറ഻യഽക
ന്ദ്പതവന മഽുന്ഺട്ടുവചാണ റ഻ക഻ീന്റ പര഻ധ഻ ഇനന഻ര്ണയ഻െഽക.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് നലല ര഼ത഻യ഻ൽ നടത്തഽന്ഽണ്ീടന്് ഉറപ്പഺക്കഽക.

അണ്ടര്ൂറ്ററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ ലക്ഷയ്ും പാര്ണമഺവഽന്ത്,
വയവസ്ഥകൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽണ്ുപഺഴഺണ്.

ചഽരഽക്കത്ത഻ൽ,

സവ഼കര഻ുക്കണ്ട

തലും,

ന്ദ്പ഼മ഻യും,

മറ്റ്

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ഇന്ഷഷഽറന്ഷസ് ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന് രണ്ട് ഘടകങ്ങൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽക.
I.
II.
III.
IV.

റ഻ക഻ീന്റ
റ഻ക഻ീന്റ
റ഻ക഻ീന്റ
റ഻ക഻ീന്റ

സഺധയതയഽും ത഼ന്ദ്വതയഽും.
ഉറവ഻ടവഽും ന്ദ്പകിതവഽും.
ഉറവ഻ടവഽും കിതയന഻ഷ്ഠയഽും.
ന്ദ്പകിതവഽും ഫലവഽും.

B. ുററ്റഇുമെ഻ംഗ് അട഻സ്ഥഺനപഺഠങ്ങൾ
ഇന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് റ഻ക഻ീന ൂകമഺറ്റും ീചയാറുകീയന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറൽസ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്തഽവഴ഻, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ന് നഺശും സുംഭവ഻ക്കഽന്തഽവഴ഻ ഉണ്ടഺകഽന്
സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടീത്ത കഽറയ്ക്ക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

ഉദഺഹരണം
ഒരഺൽ കഺൽ ഓട഻ക്കഽണ്ുപഺൽ, അപകടും മാലും ുകടഽപഺടഽണ്ടഺവഺും എീന്ഺരഽ റ഻ക് ഉണ്ട്. ഉടമയ്ക്ക്ക് ുമഺുട്ടഺൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉണ്ീടക഻ൽ, കഺറ഻ന് ുകട് സുംഭവ഻ക്കഽന് അവസ്ഥയ഻ൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ റ഻പ്പയൽ ീചയാറഺൽ
പണും നൽകഽും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീേയ഻മഽകളുും ീചലവഽകള്ക്ക്കഽും, മഺര്ജ഻നൽ ലഺഭും ഉള്ക്ീപ്പീട, ഭഺവ഻യ഻ല് നല്ത്ുകണ്ട഻ വരഽന്
വ഻ലീയ കവൽ ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻യഽള വ തഽക കണക്കഽകാട്ടുന്ത഻നഽുവണ്ട഻ ഒരഽ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ കണ്പന഻ക്ക്
ആവശയമഺണ്. ഇത഻ീനയഺണ് ഇനുററ്റഇുമെ഻ംഗ് എന്് പറയഽന്ത്.
ത്഻ര഻െഽ് ഇനഒരഽ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനയാണ഻റ്റ഻ീെ ഇനവ഻ലയഺണ് ഇനുററ്റഇ ഇന(ന഻രെഇ).
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഭാകണ്പത്ത഻നഽള വ കവുറജ് ഒരഽ ൂമല഻ന് 1 രാപ എന് ന഻രക്കഺയ഻ട്ടഺകഽും കണക്കഺക്കഽക.
സുംഭഺവയമഺയ഻യഽള വ നഷ്ടത്ത഻ീന്റ വല഻പ്പവഽും സഺധയതയഽും അനഽസര഻ചാണ് ഈ ന഻രക്ക഻ന് വയതയഺസും വരഺും.
ഓുരഺ ന഻രക്കഽും ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ക്കഽന്ത് മഽന്ഷകഺല ന്ദ്പവണതയഽും ഭഺവ഻യ഻ലൽ സുംഭഺവയമഺയ നഷ്ടും
ഉണ്ടഺക്ക഻ുയക്കഺവഽന് ഇുപ്പഺഴീത്ത പര഻സ്ഥ഻ത഻ മഺറ്റവഽ ുനഺക്ക഻യ഻ട്ടഺണ്.

ഉദഺഹരണം
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഭാകണ്പ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തീന് ഉദഺഹരണമഺയ഻ എടഽക്കഺും, ുകഺന്ദ്ക഼റ്റ്
ഘടനീയക്കഺൽ ുലഺപുരഖയ഻ലഽള വത഻നഽും കലലുീകഺണ്ട് ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഼ടഽകള്ക്ക്ക്, നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
സഺധയത കാടഽതലഽള വത഻നഺൽ, ഉയര്ന് ന഻രക്കഺയ഻ര഻ക്കഽും,
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ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉദഺഹരണമഺയ഻ എടഽക്കഽക, ഓുരഺ ഘടകങ്ങളുീടയഽും റ഻ക് സുംഖയപരമഺയ഻
അഥവഺ ശതമഺനമഺയ഻ ആണ് ത഻ട്ടീപ്പടഽക്കഽക. വയസ്, വര്ഗും, ീതഺഴ഻ൽ, ശ഼ലങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യ ഘടകങ്ങൽ മഽന്ഷകഽട്ട഻
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന്ദ്പമഺണും അനഽസര഻ചാണ് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും സുംഖയപരമഺയ഻ ുകഺൽ നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ത്ശത്റ഻െഽക, ഇനന഻രെഽകളും ഇനത്പ഼മ഻യങ്ങളും ഇനഒരഽുപഺീല ഇനുയ഻ര഻െ഻ലല.
ത്പ഼മ഻യം ഇന= (ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇനതഽക) ഇനX ഇന(ന഻രെഇ)
1.  ഇനുററ്റ഻ംഗ഻ീെ ഇനലക്ഷ ം
ഇന്ഷഷവററഽീടയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീടയഽും കഺഴ്ചപ്പഺട഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വ഻ല പരയഺപ്തവഽും
മ഻തവഽമഺീണന്് ഉറപ്പഺക്കഽക എന്തഺണ് ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺന ലക്ഷയ്ും.
ഇന്ഷവററ഻ീെ ഇന കഺഴ്ചപ്പഺട഻ല്, ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും ീേയ഻മഽകൽ നല്ത്കഽന്ത഻നഽും, ീചലവഽകള്ക്ക്കഽും
ടഺ്സ് നല്ത്കഽന്ത഻നഽും, മഹഺവ഻പത്തഽകൽ ുനര഻ടഽന്ത഻നഽും ലഺഭത്ത഻നഽും ആവശയമഺയ മഺര്ജ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
പരയഺപ്തമഺയ഻ര഻ക്കണും ീമഺത്തത്ത഻ൽ ന഻രക്കഽകൽ.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട കഺഴ്ചപ്പഺട഻ൽ, മ഻തമഺയ ന഻രക്ക് എന്് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് ീചലവഽകള്ക്ക്ക്,
വ഻പത്ത്, ലഺഭും എന്഻വയഽീട മ഻തമഺയ ചഺര്ജ് ഉള്ക്ീപ്പീട വ഻പത്തഽകള്ക്ീക്കത഻ീരയഽള വ കവുറജ഻ന്
പരയഺപ്തമഺയ തഽകയ഻ൽ കാടഽതൽ ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് അടയ്ക്ുക്കണ്ട ആവശയമഽണ്ടഺവരഽത്.
ന഻ശ്ച഻ത ന഻രക്ക഻ീന ന഻സഺരമഺയ഻ മഺന്ദ്തും ബഺധ഻ുചാണക്കഺവഽന് ീചറ഻യ ഘടകങ്ങീള അവഗണ഻ചാണ് ന്ദ്പബലമഺയ
എലലഺ ഘടകങ്ങളുും കണക്ക഻ീലടഽക്കഽകയഺീണക഻ല് മഺന്ദ്തുമ അഗ്ന഻ബഺധ ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ മ഻തമഺീണന്്
കണക്കഺക്കഽന്ത്.
2. ത്പ഼മ഻യത്ത഻ീെ ഇനന഻രെഇ ഇനന഻ര്ണയ഻െഽക
മഽന്ഷകഺല നഷ്ടത്ത഻ീന്റ അനഽഭവ ീവള഻ചാണത്ത഻ലഺണ് സുംശഽദ്ധമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ന഻രക്ക് എത്ത഻ുചാണരഽന്ത്.
ആയത഻നഺൽ, ന഻രക്കഽകള് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ മഽന്ഷകഺല നഷ്ടങ്ങീള സുംബധപ്഻ചാണുള വ സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ ുഡറ്റ വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
ന഻രക്കഽകൽ ന഻ര്ണയ഻ക്കഺൽ, റ഻ക഻ന് ഒരഽ ‘ഗണ഻തക മാലയും’ നല്ത്ുകണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്.

ഉദഺഹരണം
നകുദശും പത്ത് വര്ഷക്കഺലയളവ഻ൽ ഒരഽപഺട് ുമഺുട്ടഺൽ ൂസക്കളുകൽ മാലും ഉണ്ടഺയ നഷ്ടത്ത഻ീന്റ അനഽഭവ
ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ, വഺഹനങ്ങളുീട ുകടഽപഺടഽകൽ മാലമഽണ്ടഺയ നഷ്ടങ്ങളുീട ആീക തഽക നമഽക്ക് ലഭ഻ക്കഽും. ഈ
നഷ്ടത്ത഻ീന്റ തഽക ുമഺുട്ടഺൽ ൂസക്കളുകളുീട ആീക മാലയത്ത഻ീന്റ ശതമഺനമഺയ഻ കണക്കഺക്ക഻യഺൽ, നമഽക്ക്
റ഻ക഻ീന്റ ‘ഗണതക മാലയും’ ന഻ര്ണയ഻ക്കഺും. ഇത഻ീന്റ സാന്ദ്തവഺകയും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
M =
V

L

X

100

L
പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്
നഷ്ടങ്ങളുീട
ആീകത്തഽകുയയഽും
ൂസക്കളുകളുീടയഽും ആീക മാലയീത്തയഺണ്.
നമഽക്ക് സകല്പ്പ഻ക്കഺും:
 ുമഺുട്ടഺൽ ൂസക്ക഻ള഻ീന്റ മാലയും 50,000 രാപ.
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V

പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്

എലലഺ

ുമഺുട്ടഺൽ

 നഷ്ടഺനഽഭവും: 1000 ുമഺുട്ടഺര് ൂസക്കളുകള഻ൽ 50 എണും ുമഺഷണും ുപഺയ഻.
 ശരഺശര഻, ഓുരഺ വര്ഷവഽും ുമഺഷണും മാലും 5 ുമഺുട്ടഺൽ ൂസക്ക഻ളുകളഺണ് ആീക നഷ്ടും.
സാന്ദ്തവഺകയും ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽക, ഫലും:
നഷ്ടങ്ങൽ (50,000 രാപ x 5) = 2,50,000 രാപ.
മാല ങ്ങൾ ഇന(50,000 ഇനരാപ x 1000) = 5,00,00,000 ഇനരാപ.
അതഺയത് (L/V) x 100 = [2,50,000 / 5,00,00,000] x 100 = 0.5%
ആയത഻നഺൽ ുമഺുട്ടഺൽ ൂസക്കള഻ീന്റ ഉടമ അടയ്ക്ുക്കണ്ട ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ന഻രക്ക് 50,000 രാപയഽീട അരശതമഺനും,
അതഺയത്, ന്ദ്പത഻വര്ഷും 250 രാപ. ഇത഻ീനയഺണ് ‘സംശഽത്റ’ ഇനത്പ഼മ഻യം എന്് പറയഽന്ത്.
ഒരഽ ൂസക്ക഻ള഻ന് 250 രാപ എന് ന഻രക്ക഻ൽ,
മഽഴഽവൽ നഷ്ടങ്ങളുീട ീേയ഻ും നല്ത്കഽും.

2.5 ലക്ഷും രാപ പ഻ര഻ക്കഽന്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും 5 വഺഹനങ്ങളുീട

സുംശഽദ്ധ ന്ദ്പ഼മ഻യും പ഻ര഻ചാണത്, മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ ന്ദ്പകഺരും ലഭ഻ചാണത്, അത്
മഺന്ദ്തമഽള വ ഫണ്ടഺയ഻ കാട്ട഻ീവയ്ക്ക്കഽും.

നഷ്ടപര഻ഹഺരങ്ങൽ നല്ത്കഺൽ

മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ ഉദഺഹരണ ന്ദ്പകഺരും ബഺലന്ഷസ് ഒന്ഽും തീന്യ഻ീലലന്ഺണ് നമഽക്ക് കഺണഺൽ കഴ഻യഽന്ത്. പുക്ഷ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്ക് അ്മ഻ന഻സ്റ്റുറഷൽ ീചലവഽകളുും (മഺുനജഽീമന്റ഻ീന്റ ച഻ലവഽകൽ) ബ഻സ഻നസിന്
നടത്ത഻പ്പ഻നഽള വ ീചലവഽകളുും (നജന്ഷസ഻ കമ്മ഼ഷൽ) ഉണ്ട്. അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഉണ്ടഺകഺവഽന് വൽ നഺശങ്ങീള
ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ മഺര്ജ഻നഽും ആവശയമഺണ്.
അവസഺനമഺയ഻, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വയഺപഺരഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീചയാറുന്ത഻നഺൽ, മറ്റ് ബ഻സ഻നസിനുകൽ ുപഺീല തീന്,
ബ഻സ഻നസിന഻ീല മഽതൽ മഽടക്ക഻ന് ഒരഽ മഺര്ജ഻നൽ ലഺഭും ലഭ഻ുക്കണ്ടത് ആവശയമഺണ്.
അതഽീകഺണ്ടഇ ഇന ‘സംശഽത്റ ഇന ത്പ഼മ഻യത്ത഻ല് ഇന’ ഇന ച഻ലവഽകൾെഽം ഇന ന഼െ഻യ഻ര഻പ്പുകൾെഽം ഇന
ലഺഭങ്ങൾെഽം ഇനുവണ്ട഻ ഇനകഽറച്ചഇ ഇനശതമഺനങ്ങൾ ഇനകാട഻ ഇനകാടഽതലഺയ഻ ഇനുചര്െഽം.
ത്പ഼മ഻യത്ത഻ീെ ഇന അത്ല഻മ ഇന
ഉണ്ടഺയ഻ര഻െഽം:

ന഻രെ഻ല് ഇന തഺീഴ ഇന

ീകഺടഽത്ത഻ര഻െഽ് ഇന

ഘടകങ്ങൾ ഇന







നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുപയ഻ീമന്റ്
നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ീചലവഽകൽ (ഉദഺ. സര്ുേ ഫ഼സ്)
നജന്ഷസ഻ കമ്മ഼ഷൽ
മഺുനജഽീമന്റ഻ീന്റ ച഻ലവഽകൽ
അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത വൽ നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ കരഽതൽ ധനത്ത഻ീന്റ മഺര്ജ഻ൽ, ഉദഺ. ഉുദശ഻ചാണ 5 നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് പകരും 7
നഷ്ടങ്ങൽ.
 ലഺഭത്ത഻നഽള വ മഺര്ജ഻ൽ
പര഻ജ്ഞഺന കഺലയളവ് വളീര ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ത഻ര഻ീഞ്ഞടഽുക്കണ്ടത് വളീര അതയഺവശയമഺണ്. നറ്റവഽും പഽത഻യ
നഷ്ടഺനഽഭവ കഺലയളവ് ുവണും ഉപുയഺഗ഻ക്കഺൽ. ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് കഺലയളവ഻ൽ പരയഺപ്തമഺയ നഷ്ടഺനഽഭവ
ുഡറ്റ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും എക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽന് ഫലത്ത഻ന് ആവശയമഺയ സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ ന്ദ്പഺധഺനയവഽും
വ഻ശവഺസയതയഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
എലലഺ ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകങ്ങളുും കണക്ക഻ീലടഽത്തഺൽ, ഒുര തരത്ത഻ലഽും ഗഽണത്ത഻ലഽമഽള വ റ഻ക്കഽകൽ തമ്മ഻ലഽള വ
ന഻രക്ക് അപരയഺപ്തുമഺ അധ഻കുമഺ അനയഺയമഺയ വ഻ുവചനുത്തഺടഽകാട഻യഽള വത് അലല എന്് ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക്
ഉറപ്പഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
എന്ത്ഺണ് സുംശഽദ്ധ ന്ദ്പ഼മ഻യും?
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I.
II.
III.
IV.

നഷ്ടങ്ങള് മഺന്ദ്തും ന഻കത്തഽന്ത഻ന് പരയഺപ്തമഺയ വല഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യും
സമാഹത്ത഻ീല മഺര്ജ഻നൽ അുംഗങ്ങള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും ബഺധകമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യും
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ച഻ലവഽകൽ ഉള്ക്ീകഺള വ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യും
നറ്റവഽും പഽത഻യ നഷ്ടഺനഽഭവ കഺലയളവ഻ല് ന഻ന്ഽും ഉത്ഭവ഻ചാണ ന്ദ്പ഼മ഻യും

C. ുററ്റ഻ംഗ് ഇനൈഺകുടഴ്സ്ഡ ഇനഅഥവഺ ഇനുററ്റ഻ംഗ് ഇനഘടകങ്ങൾ
ന഻രക്കഽകൽ കാട്ട഻ ുചര്ക്കഺൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്തഽും ുററ്റ഻ുംഗ് ലഺന് ഉണ്ടഺക്കഺനഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് ന്ദ്പസക്തമഺയ
ഘടകങ്ങീളയഺണ് ുററ്റ഻ംഗ് ഇന ൈഺകുടഴ്സ്ഡ എന്് പറയഽന്ത്. ഇന്ഷഷവുറഴ്സ് ‘ുററ്റ഻ുംഗ് ഫഺുക്ടഴ്സ്’
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് റ഻ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഺനഽും എന്ദ്ത തഽക ചഺര്ജ് ീചയാറണും എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽമഺണ്.
 അട഻സ്ഥഺന ന഻രക്ക് ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ക്കഺന് ുവണ്ട഻യഺണ് ആദയമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറൽ തീന്റ ന഻ര്ണയും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക.
 അത഻നഽുശഷും ഇന്ഷഷവറൽ വതഽവ഻ീന്റ റ഻ക഻നഽള വ ുന്ദ്ശഷ്ഠമഺയ അഗ്ന഻ബഺധ സുംരക്ഷണും ുപഺലഽള വ
അസര഻ദ്ധരദ്ധമഺയ സവ഻ുശഷതകളുള വ ക഻ഴ഻വ് നല്ത്കഽന്ത഻ലഽും ുമഺുട്ടഺൽ റ഻കഽകള഻ൽ കഽറ്റഺുരഺപണ
ീറുക്കഺര്ഡഽള വ ൂന്ദ്ഡവൽ ുപഺലഽള വ ന്ദ്പത഻കാലലഽും സവ഻ുശഷതകൽ ചഽമത്തഽന്ത഻നഽും ഈ ന഻രക്ക്
അ്ജസ്റ്റ് ീചയാറുന്ഽ.

ത്ശത്റ഻െഽക
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ഻ീന ഇനകഽറ഻ച്ചുള്ള ഇനവ഻വരങ്ങളുീട ഇനുത്ശഺതസ്സുകൾ
നത് സുംഖയപരമഺയ (സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ) വ഻ശകലനത്ത഻ീന്റയഽും ആദയപട഻ ുഡറ്റഺ ുശഖര഻ക്കഽക എന്തഺണ്. ഒരഽ
റ഻ക഻ന് വ഻ലയ഻ടഽണ്ുപഺൽ, കിതയമഺയ഻ ന഻ര്ണ഻ക്കഽന്ത഻ന് സഹഺയകമഺയ പരമഺവധ഻ വ഻വരങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽകയഺണ് അണ്ടര്ൂററ്റൽ ീചുയാറണ്ടത്.
വ഻വരങ്ങൾ ഇനലഭ഻െഽ്ത഻നഽള്ള ഇനുത്ശഺതസ്സുകളഺണ്:
i.
ii.
iii.

ീത്പഺുപ്പഺസല് ഇനുൈഺറം ഇനഅഥവഺ ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനത്പസന് ഇന ഇനുറ്റഷന്.
റ഻സ്ഡക ഇനസര്ുവ്വകൾ
ീെയ഻മഽകളുീട ഇന അനഽഭവ ഇന ചര഻ത്തത്ത഻ീെ ഇന ുഡറ്റ: ബ഻സ഻നസിന഻ീല ച഻ല ഗണങ്ങള്ക്ക്ക്,
അതഺയത് സവകഺരയ-ുമഺുട്ടഺൽ ുമഖലകള്ക്ക്ക്, അണ്ടര്ൂററ്ററഽമഺൽ ീേയ഻മഽകളുീട അനഽവ ചര഻ന്ദ്ത ുഡറ്റ
ഭഺവ഻യ഻ൽ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്കഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന് അനഽഭവും സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ മ഻ക്കവഺറഽും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും അത഻നഽുശഷും അനഽുയഺജയമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീലത്തഺനഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ.

സാക്ഷ്മ വ഻ശദ഼കരണവഽും ീേയ഻മഽകളുീട അനഽഭവ ീവള഻ചാണത്ത഻ീന്റ ഫലന്ദ്പദമഺയ ഉപുയഺഗവഽും വ഻ല
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഽീട അവ഻ഭഺജയ ഘടകമഺണ്.മഹഺവ഻പത്ത് മാലമഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങൽ ന്ദ്പവച഻ക്കഺൽ
കഴ഻യഺത്തതഽും ന്ദ്പകിത഻യ഻ൽ അപാര്േവഽമഺണ്. അതഽീകഺണ്ട്, കണക്കഽകാട്ടുന്ത഻ന് അട഻സ്ഥഺനമഺയ഻
സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ വ഻വരങ്ങൽ എുപ്പഺഴഽും ലഭയമലല അഥവഺ അര്ത്ഥവത്തലല. (ആധഽന഻ക കണ്പയാട്ടറഽകളുീട
കണ്ടഽപ഻ട഻ത്തുത്തഺീട,
ന്ദ്പകിത഻യ഻ീല മഹഺവ഻പത്ത് ുപഺലഽള വവ മാലമഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ന്ദ്പം  നും
അളക്കഽന്ത഻ന് ഉപുയഺഗ഻ക്കഺവഽന് വ഻വ഻ധ സ഻മഽുലഷൽ ുമഺഡലഽകൽ ഇക്കഺലത്ത് ലഭയമഺണ്.
1. വ഻പത്തഇ
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഭഺഷയ഻ല് ഇനവ഻പത്തഇ ഇനഎ് ഇനവഺക ം ഇനീകഺണ്ടഇ ഇനഉുത്രശ഻െഽ്  ഇന ഇനന഻ര്ത്ര഻ഷ്ട ഇന
അപകടം ഇന മാലം ഇന ഉണ്ടഺുയെഺവഽ് ഇന നഷ്ടത്ത഻ീെ ഇന സഺധ ത ഇന സിഷ്ട഻െഽകുയഺ ഇന
കാട്ട്യൂട്ട്ുകുയഺ ഇന ീചയ്ുതെഺവഽ് ഇന അവസ്ഥകൾ ഇന അഥവഺ ഇന സവ഻ുശഷതകൾ ഇന അഥവഺ ഇന
ത്പകിതം. വതഽക്കീളയഽും വയക്ത഻കീളയഽും ബഺധ഻ക്കഺവഽന് വ഻വ഻ധ വ഻പത്തഽക്കീളപ്പറ്റ഻യഽള വ അട഻യഽറചാണ
ജ്ഞഺനും അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് വളീര അതയവശയമഺണ്.
522

വ഻പത്തഽക്കീള ീഭിത഻നകീമന്ഽും ധഺര്മ്മ഻കീമന്ഽും രണ്ടഺയ഻ ത഻ര഻ക്കഺും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ന്ദ്പത഻പഺദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
വ഻ഷയസുംബധപ്഻യഺയ സവ഻ുശഷതകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഉടീലടഽക്കഽന് റ഻ക഻ീനയഺണ് ീഭിത഻ക വ഻പീത്തന്്
ഉുദശ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അതഽുപഺീല മനഽഷയരഽീട ബലഹ഼നതയ഻ലൽ ന഻ന്ഽും (ീനറ഻ുകട്, അന്ദ്ശദ്ധ, തഽടങ്ങ഻യവ)
അഥവഺ ീപഺതഽ സമാഹ഻ക സഺണ്പത്ത഻ക അവസ്ഥയ഻ല് ന഻ുന്ഺ ആണ് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത് ഉടീലടഽക്കഽന്ത്.
ന്ദ്പവര്ത്തന തലത്ത഻ൽ, ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല് ീഭിത഻കവഽും ധഺര്മ്മ഻കവഽമഺയ വ഻പത്തഽകളുീട ന഻ര്ണയും
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
2. ീഭൌത഻ക ഇനവ഻പത്തഽകൾ
ീന്ദ്പഺീപ്പഺസല഻ൽ തന്഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽും ീഭിത഻ക വ഻പത്തഽക്കീള മനസിന഻ലഺക്കഺും. റ഻ക്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകുയഺ സര്ുേ നടത്തഽകുയഺ വഴ഻ ഇത഻ീന നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും. തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല
വ഻വ഻ധ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ
ീഭിത഻ക
വ഻പത്ത഻ീന്റ
ച഻ല
ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്.
a) അഗ്ന഻ബഺധ
i. ന഻ര്മിറഺണം
ന഻ര്മ്മഺണും എന്് പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത് ഭ഻ത്ത഻കള്ക്ക്കഽും ുമല്ത്ക്കാരയ്ക്ക്കഽും ഉപുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ന഻ര്മ്മഺണ വതഽക്കീളയഺണ്. ുകഺന്ദ്ക഼റ്റ് ീകട്ട഻ടമഺണ് തട഻ീകഺണ്ടഽള വ ീകട്ട഻ടീത്തക്കഺൽ മ഻കചാണത്.
ii. ഉയരം

ീകട്ട഻ട

കാടഽതല് ന഻ലകളുള വ ീകട്ട഻ടത്ത഻ന് കാടഽതൽ വ഻പത്ത്, കഺരണും അഗ്ന഻ ീകടഽത്തഺനഽള് ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകൽ.
iii. തറയഽീട ഇനത്പകിതം
തട഻ ീകഺണ്ടഽള വ തറകൽ അഗ്ന഻ബഺധയഽീട ആഴും കാട്ടുും. മഺന്ദ്തമലല, തട഻ീകഺണ്ടഽള വ തറകൽ അഗ്ന഻ബഺധ
ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺൽ ീപീട്ടന്് നശ഻ക്കഽകയഽും മഽകള഻ലീത്ത ന഻ലയ഻ൽ ന഻ന്ഽള വ സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ വ഼ണ് തഺഴീത്ത
ന഻ലയ഻ലഽും നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺക്കഽും.
iv. ീകട്ട്യൂട്ട്഻ടത്ത഻ീെ ഇനഉപുയഺഗം
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ഉപുയഺഗും, നത് കഺരയത്ത഻നഺണ് ഉപുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്. ഉപുയഺഗും അനഽസര഻ചാണ് വ഻വ഻ധ
തരത്ത഻ലഽള വ വ഻പത്തഽക്കൽ ഉണ്ടഺവഽും.
v. ജ്വലന ഇനവ഻പത്തഇ
ീകമ഻ക്കലഽകൽ ഉത്പഺദ഻പ്പ഻ക്കഽന്ുതഺ വല഻യ ുതഺത഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന്ുതഺ ആയ ീകട്ട഻ടങ്ങള഻ൽ ജവലന വ഻പത്ത്
ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന്തഺണ്. തട഻ ഡ഻ുപ്പഺയ഻ല് ഉയര്ന് ര഼ത഻യ഻ൽ ത഼ ആളഺൽ സഺധയതയഽണ്ട് കഺരണും ഒര഻ക്കൽ ത഼
പടര്ന്ഺൽ തട഻ ീപീട്ടന്് കത്തഽും.
അഗ്ന഻ബഺധ സുംഭവ഻ക്കഽന് അവസരത്ത഻ൽ സഺധനങ്ങള്ക്ക്ക് നഺശും
സുംഭവ഻ക്കഺനഽള വ സഺധയത വളീര കാടഽതലഺണ്.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ുപപ്പൽ, തഽണ഻, തഽടങ്ങ഻യവ ത഼ പടര്ന്ഺൽ മഺന്ദ്തമലല
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഺും.
vi. ഉ

ീവള വും, ചാട് തഽടങ്ങ഻യവ കഺരണവഽും

പഺദന ഇനത്പത്ക഻യ

രഺന്ദ്ത഻ കഺലങ്ങള഻ലഺണ് പണ഻ നടക്കഽന്ീതക഻ൽ, കിന്ദ്ത഻മ ീവള഻ചാണങ്ങൽ, ീമഷ഼നഽകളുീട തഽടീരയഽള വ ഉപുയഺഗും
മാലമഽണ്ടഺകഽന് ഘര്ഷണും, ക്ഷ഼ണമാലും ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക്ക് ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് അന്ദ്ശദ്ധ എന്഼ കഺരണങ്ങളഺൽ
വ഻പത്ത് കാട഻ുയക്കഺും.
vii. സ്ഥഺനം
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ഇടഽങ്ങ഻യ ന്ദ്പുദശത്തഽള വ സ്ഥലും, അടഽത്തഽള വ ീകട്ട഻ടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് വ഻പത്ത്,
അഗ്ന഻ശമനുസനയഽീട ആസ്ഥഺനും വളീര അകീല, എന്഻വ ീഭിത഻ക വ഻പത്ത഻നഽള വ ഉദഺഹരണമഺണ്.
b) ീമൂറന്
i.

കപ്പല഻ീെ ഇനതഴെവഽം ഇനപഴെവഽം

പഴയ കപ്പലഽകള്ക്ക്ക് റ഻ക് കാടഽതലഺണ്.
ii. ുപഺുകുണ്ട ഇനയഺത്ത
യഺന്ദ്ത ീചുയാറണ്ട റാട്ട്, ുപഺര്ട്ട഻ീല ുലഺഡ് ീചയാറുന്ത഻നഽും അുലഺഡ് ീചയാറുന്ത഻നഽമഽള വ അവസ്ഥകൽ,
ീവയര്ീഹിസ഻ുംഗ് ീസികരയങ്ങൽ, എന്഼ ഘടകങ്ങൽ.
iii. ുസ്റ്റഺെഽകളുീട ഇനസവഭഺവം
ഉയര്ന് മാലയമഽള വ വതഽക്കൽ ുമഺഷണും ുപഺകഺൽ സഺദ്ധയതയഽണ്ട്; ീമഷ഼നറ഻കൽ കടത്തഽണ്ുപഺൽ ുകടഽപഺടഽകൽ
സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും.
iv. പഺയ്െഇ ഇനീചയ്ത഻ര഻െഽ് ഇനര഼ത഻
കഺര്ുഗഺ ഭഺണ്ഡീകട്ടുകളഺയ഻ പഺയ്ക്ക്ക് ീചയാറുന്തഺണ് ബഺഗഽകള഻ല് പഺയ്ക്ക്ക് ീചയാറുന്ത഻ുനക്കഺൽ നലലത്.
കാടഺീത ഇരട്ട ബഺഗഽകളഺണ് ഒറ്റ ബഺഗഽകീളക്കഺള് സഽരക്ഷ഻തും.
രണ്ടഺുംക഻ട വ഼പ്പകള഻ലഺക്ക഻യ ന്ദ്ദഺവക രാപത്ത഻ലഽള വ കഺര്ുഗഺ ുമഺശും ീഭിത഻ക വ഻പത്ത് സിഷ്ട഻ക്കഽും.
c) ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര്
i.

വഺഹനത്ത഻ീെ ഇനതഴെവഽം ഇനപഴെവഽം

പഴയ വഺഹനങ്ങള്ക്ക്ക് അപകട സഺദ്ധയ കാടഽതലഺണ്.
ii. വഺഹനത്ത഻ീെ ഇനതരം
ുപഺര്്്സ് കഺറഽകൽ കാടഽതൽ ീഭിത഻ക വ഻പത്ത് സിഷ്ട഻ക്കഽും, തഽടങ്ങ഻യവ.
d) ുമഺഷണം
i)

ുസ്റ്റഺെഽകളുീട ഇനസവഭഺവം

ീചറ഻യ അളവ഻ലഽള വ ഉയര്ന് മാലയമഽള വ വതഽക്കളുും (ഉദഺ. ആഭരണും) ീപീട്ടന്് വ഻ല്ത്ക്കഺൽ കഴ഻യഽന്വയഽും
റ഻ക് അധ഻കമഺയ഻ ഉള വവയഺണ്.
ii) സ്ഥലം
മഽകള഻ലീത്ത ന഻ലീയക്കഺൽ തഺഴീത്ത ന഻ലയ഻ലഺണ് റ഻ക് കാടഽതൽ: വ഻ജനന്ദ്പുദശത്ത് സ്ഥ഻ത഻ ീചയാറുന്
സവകഺരയ വഺസസ്ഥലങ്ങൽ അപകടകരമഺണ്.
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iii) ന഻ര്മിറഺണ ഇനവ഻പത്തഇ
ഒരഽപഺട് വഺത഻ലഽകളുും ജനഺലകളുും ീഭിത഻ക വ഻പത്ത് കാട്ടുും.
e) സവകഺര വ ക്ത഻യഽീട ഇനഅപകടം
i.

വ ക്ത഻യഽീട ഇനവയസ്സഇ

ന്ദ്പഺയക്കാടഽതലഽള വ വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് അപകടസഺധയത കാടഽതലഺണ്; അപകടഺവസ്ഥയ഻ൽ ന഻ന്ഽും പാര്ണമഺയ഻
സഽഖും ന്ദ്പഺപ഻ക്കഺൽ അവൽക്ക് ഒരഽപഺട് കഺലും ുവണ്ട഻ വരഽും.
ii. ീതഺഴ഻ല഻ീെ ഇനസവഭഺവം
ുജഺക്ക഻കൽ,
ൂമന഻ുംഗ്
എന്ഷജ഻ന഼യര്മഺൽ,
സഺദ്ധയതയഽള വവയഽീട ഉദഺഹരണങ്ങൽ.

കാല഻പ്പണ഻ക്കഺൽ

എന്഻വയഺണ്

ീഭിത഻ക

വ഻പത്ത഻ന്

iii. ുുരഺഗ വഽം ഇനശഺര഼ര഻കഺവസ്ഥയഽം
അപകടും മാലും ഉണ്ടഺവഽന് ക്ഷതത്ത഻നഽുവണ്ട഻യഽള വ ശഺന്ദ്തന്ദ്ക഻ുയഺട് ന്ദ്പുമഹമഽള വ വയക്ത഻യഽീട ശര഼രും
ന്ദ്പത഻കര഻ക്ക഻ലല.
f) ുുരഺഗ  ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
i.

വ ക്ത഻യഽീട ഇനവയസ്ഡ

ീചറഽപ്പക്കഺൽക്ക് വളീര കഽറുചാണ അസഽഖും വരഺറഽള വു.
ii.

ഒരഽ ഇനവ ക്ത഻യഽീട ഇനുുരഺഗ  ഇനസ്ഥ഻ത഻ അതഺയത്, ന഻ലവ഻ൽ നീതക഻ലഽും അസഽഖമഽണ്ീടക഻ൽ

iii. മദ ം ഇനഅഥവഺ ഇനപഽകയ഻ലയഽീട ഇനഉപുയഺഗം
iv. ീതഺഴ഻ല഻ീെ ഇനസവഭഺവം
പഽക അഥവഺ ീപഺട഻പടലങ്ങൽ ന഻റഞ്ഞ അന്ത്ര഼ക്ഷത്ത഻ൽ ഫഺക്ടറ഻കള഻ൽ ുജഺല഻ ീചയാറുക.
3. ുററ്റ഻ംഗ഻ീല ഇനീഭൌത഻ക ഇനവ഻പത്തഽകളുീട ഇനന഻ലപഺട്
അണ്ടര്ൂറ്റററഽമഺൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻കള഻ലഺണ് ീഭിത഻ക വ഻പത്തഽകീള ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്:
 ന്ദ്പ഼മ഻യും ുലഺഡ് ീചയാറൽ
 ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വഺറന്ഷറ഻ ന്ദ്പുയഺഗയമഺക്കഽക
 ച഻ല ന഻ബധപ്നകൽ ന്ദ്പഺുയഺഗയമഺക്കഽക
 അധ഻ക/ക഻ഴ഻വഽകൽ ചഽമത്തഽക
 അനഽവദ഻ക്കീപ്പട്ട സുംരക്ഷണും പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽക
 സുംരക്ഷണും ന഻രസ഻ക്കൽ
a) ത്പ഼മ഻യം ഇനുലഺ് ഇനീചയ്യല്
റ഻ക഻ീല ച഻ല ന്ദ്പത഻കാല സവ഻ുശഷത കഺരണും അണ്ടര്ൂററ്റുമഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ് ഒരഽ
അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഺര്ജ് ീചയാറഺന് ത഼രഽമഺന഻ുചാണക്കഽും.
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ന്ദ്പ഼മ഻യും ുലഺഡ് ീചയാറുന്തഽവഴ഻ ീേയ഻മഽകൽ അഥവഺ വല഻യ
സഺധയത കണക്ക഻ീലടഽക്കഽും.

ീേയ഻മഽകൽ ഉണ്ടഺകഽവഺനഽള വ ഉയര്ന്

ഉദഺഹരണം
i.

വല഻യ കപ്പലഽകൽ അഥവഺ മറ്റ് കപ്പലഽകൽ വഴ഻ കഺര്ുഗഺ അയക്കഽന്ത഻ന് സഺധഺരണയഺയ഻ ചഺര്ജ്
ീചയാറുന് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ന഻രക്ക്, ന഻ശ്ച഻ത ന്ദ്പമഺണും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും. എക഻ലഽും, പഴയ അഥവഺ
ുകവഽ-ഭഺരും കഽറഞ്ഞ ചരക്കഽകപ്പലഽകള഻ീല കഺര്ുഗഺയ്ക്ക്ക് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഽമത്തഽും.

ii.

വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ പര്േതഺുരഺഹണും, വഺഹനുയഺട്ട
മത്സരും, വല഻യ നഺയഺട്ട്, തഽടങ്ങ഻യ ന്ദ്പവിത്ത഻കള഻ൽ നര്ീപ്പടഽന്ഽണ്ീടക഻ൽ അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഺര്ജ്
ീചയാറുും.

iii.

ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ,
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന്റ
സമയത്ത്
നീതക഻ലഽും
സവ഻ുശഷതയഽണ്ീടക഻ൽ, അത് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ുലഺഡ് ീചയാറുന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും.

ന്ദ്പത഻കാല

ന്ദ്പത഻കാല ീേയ഻മഽകളുീട അനഽപഺതത്ത഻ൽ ച഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും ുലഺഡ് ീചയാറുും, ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അഥവഺ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള഻ലഺണ് ഇങ്ങീന ീചയാറുക.
ഐആര്ഡ഻എയഽീട പഽത഻യ ീറഗഽുലഷൽ അനഽസര഻ചാണ് വയക്ത഻ഗത ീേയ഻ും അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ുലഺഡ഻ുംഗ് ീചയാറഺൽ
പഺട഻ലല. വതഽ ന഻ഷ്ടമഺയ ന്ദ്പമഺണും അനഽസര഻ചാണ്, മഽഴഽവൽ ുപഺര്ു്്ഫഺള഻ുയഺയ഻ൽ മഺന്ദ്തുമഺ ുലഺഡ഻ുംഗ്
ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഺവാ.
b) വഺറെ഻കൾ ഇനചഽമത്തഽക
ീഭിത഻ക വ഻പത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയ വഺറന്റ഻കൽ ഇന്ഷഷവറൽ ുചര്ക്കഽും. കഽറചാണ് ഉദഺഹരണങ്ങൽ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.

ഉദഺഹരണം
i.

ീമൂറന് ഇന ഇനകഺര്ുഗഺ

ചരക്ക് (ചഺയീപഺട഻) ട഻ന് ൂലനഽള വ ുകഺയ്ക്സഽകള഻ലഺണ് പഺയ്ക്ക്ക് ീചയ്ക്തീതന്് ഉറപ്പഺക്കഺൽ ഒരഽ വഺറന്റ഻
ുചര്ക്കഽും.
ii. ുമഺഷണം
24 മണ഻ക്കാറഽും വതഽവ഻ന് ഒരഽ കഺവല്ത്ക്കഺരനഽണ്ട് എന് കഺരയും ഉറപ്പഺക്കണും
iii. അഗ്ന഻ബഺധ
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, സഺധഺരണ ന്ദ്പവര്ത്തന സമയത്ത഻ൽ കാടഽതൽ ീകട്ട഻ടങ്ങൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്഻ീലലന്്
ഉറപ്പഺക്കണും
iv. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര്
പ഼ഡ് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് അഥവഺ ഓട്ടമത്സരത്ത഻ന് വഺഹനും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്഻ീലലന്് ഉറപ്പഺക്കണും.
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c) ീെയ഻മ഻ീന/തഽക ഇന
ുചര്െഽക

നഷ്ടം ഇന

കഽറയ്െഽ്ത഻നഺയ഻ ഇന

ച഻ല ഇന

ന഻ബന്ധമനകൾ ഇന ഇന

ഉദഺഹരണം
ീമൂറന് ഇനകഺര്ുഗഺ: ഘടകങ്ങളുീട ീചറ഻യ ുകടഽപഺട് വ഻ലുയറ഻യ ീമഷ഼നറ഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്പഺവര്ത്ത഻കമഺയ഻
ീമഺത്തത്ത഻ൽ നഷ്ടമഽണ്ടഺക്ക഻ുയക്കഽും. അത്തരും ീമഷ഼നറ഻കൽ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കല് ന഻ബധപ്നയ്ക്ക്ക് ബഺധകമഺകഽും,
അത് അണ്ടര്ൂററ്ററഽീട ബഺദ്ധയത മഺറ്റ഻വയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ച഻ലവ്, ഉടഞ്ഞഭഺഗും മഺറ്റ഻ മീറ്റഺന്്
പ഻ട഻പ്പ഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ പര഻മ഻തീപ്പടഽും.
കഺസ്റ്റ് ൂപപ്പുകൽ, ഹഺര്ഡ് ുബഺര്ഡ് ച഻ലസമയത്ത് അത഻ീന്റ അര഻ക഻ന് മഺന്ദ്തും ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽും. കഺസ്റ്റ്
ൂപപ്പുകൽ, ഹഺര്ു്ബഺര്ഡ്, തഽടങ്ങ഻യവ, ീമൂറൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ചാണ ഭഺഗും മഽറ഻ചാണ് ബഺക്ക഻
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക എന്് കട്ട഻ുംഗ് ുേഺസ് വഺറന്റ഻ അനഽസര഻ചാണഺണ്.
വ഻ുദശത്ത് ന഻ന്ഽും ഇറക്കഽമത഻ ീചയ്ക്ത ചരക്കഽകൽക്ക് കരയ഻ലാീട ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്ത഻ന് ഒരഽപഺട് തവണ
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഡ഻മഺന്ഷഡ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്. കടല്ത്മഺര്ഗും ചരക്ക് ീകഺണ്ടഽവന്ുപ്പഺൽ തീന് ചരക്ക഻ന്
നഺശും അഥവഺ ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ചാണ഻ര഻ക്കഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽണ്ട് പുക്ഷ പഽറുമയഽള വ പര഻ുശഺധനയ഻ൽ
പഷ്ടമഺകഺന഻ടയ഻ലല.
അത്തരും റ഻ക് ചരക്ക് ുപഺര്ട്ട഻ൽ എത്തഽണ്ുപഺഴഽള വ പര഻ുശഺധന അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും സവ഼കര഻ക്കഽക.
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ്പഽള വ സര്ുേ ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ബഺധകമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
d) അധ഻ക/ക഻ഴ഻വഽകൾ ഇനചഽമത്തഽക
നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ആീകത്തഽക തന്഻ര഻ക്കഽന് അധ഻ക/ക഻ഴ഻വഽകീളക്കഺൽ കാടഽതലഺീണക഻ൽ, ബഺക്ക഻ത്തഽക ‘അധ഻കും’
എന് ന഻ബധപ്നയ഻ൽ നൽകഽും. പര഻ധ഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴയഽള വ നഷ്ടീമക഻ൽ ഒന്ഽും നല്ത്കഽകയ഻ലല.
ീചറ഻യ ീേയ഻മഽകൽ ഇലലഺതഺക്കഽക എന്തഺണ് ഈ ന഻ബധപ്നയഽീട ലക്ഷയ്ും. ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻
നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ഒരഽ ഭഺഗും നല്ത്ുകണ്ടത഻നഺൽ, അയഺൽ കാടഽതൽ കരഽതുലഺീട നഷ്ടും ഉണ്ടഺവഺീത ുനഺക്കഽും.
e) സംരക്ഷണം ഇനപര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്തഽക

ഉദഺഹരണം
i.

ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര്: ഒരഽ പഴയ ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹനത്ത഻നഽുമലഽള വ ീന്ദ്പഺീപ്പഺസൽ വ഻ശഺലമഺയ ഉപഺധ഻കുളഺടഽകാട഻
സവ഼കര഻ക്ക഻ലല പുക്ഷ ഇന്ഷഷവറൽ ഒരഽ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത സുംരക്ഷണും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും, അതഺയത്, ഒരഽ
മാന്ഺമീന്റ റ഻ക഻നഽുമൽ മഺന്ദ്തും.

ii. വ ക്ത഻ഗത അപകടം: വയസിന഻ന്ീറ സവ഼കഺരയമഺയ പരമഺവധ഻ പര഻ധ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽുപഺയ ഒരഽ
വയക്ത഻ഗത അപകട ീന്ദ്പഺീപ്പഺസൽക്ക് വ഻ശഺലമഺയ ഉപഺധ഻കള്ക്ക് അതഺയത് അുംഗഭുംഗ ആനഽകാലയങ്ങള്ക്ക്
പകരും മരണ റ഻ക഻ന് മഺന്ദ്തമഽള വ സുംരക്ഷണുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
iii. ുുരഺഗ ം:
ച഻ല സമയങ്ങള഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ ച഻ല ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻കള്ക്ക്ക്
അഥവഺ
വയവസ്ഥകള്ക്ക്കഽള വ സുംരക്ഷണത്ത഻ന് ച഻ല ന഻യന്ദ്ന്ത്ണങ്ങൽ നര്ീപ്പടഽത്തഽകയഽും സുംരക്ഷണും ഒരഽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട
പര഻ധ഻ വീര മഺന്ദ്തുമ നല്ത്കഽകയഽള വു. ഉദഺ. ത഻മ഻രും അഥവഺ കണ഻ീന്റ ീലന്സ഻ീന്റ നടപട഻കൽ.
f) ഡ഻സ്ഡീകൌണ്ടഽകൾ
റ഻ക് അനഽകാലീമക഻ൽ കഽറഞ്ഞ ന഻രക്ക് ചഺര്ജ് ീചയാറുകുയഺ ഡ഻ീകിണ്ടഽകൽ നല്ത്കഽകുയഺ ീചയാറഺും.
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അഗ്ന഻ബഺധ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
i.
ii.
iii.
iv.

റ഻ക്

ീമചാണീപ്പടഽത്തഺൽ

ഉതകഽന്

സവ഻ുശഷതകളഺണ്

തഺീഴ

സ഻സ്റ്റും സ്ഥഺപ഻ക്കഽക
പര഻സരത്ത് ൂഹന്ദ്ഡന്റ് സ഻സ്റ്റും സ്ഥഺപ഻ക്കഽക
ൂകയഽപകരണങ്ങളഺയ ബക്കറ്റ്, ുപഺര്ട്ടബ഻ൽ എ്സ്റ്റ഻ന്ഷഗഽഷൽ, മഺനഽവൽ പണ്പ് എന്഻വ സ്ഥഺപ഻ക്കഽക.
ഓുട്ടഺമഺറ്റ഻ക് ഫയൽ അലഺും സ്ഥഺപ഻ക്കഽക

ഉദഺഹരണം
ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന ഇന്ഷവറന്സ഻ല്
ഒരഽ
ൂസഡ്-കഺൽ
ഘട഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽയഺീണക഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ ഒരഽ ഡ഻ീകിണ്ട് നല്ത്കഽും, കഺരണും
വഺഹനത്ത഻ന് വളീര കാടഽതൽ ദിഢതയഽള വത഻നഺല് റ഻ക഻ീന ീമചാണീപ്പടഽത്തഽും.

ുമഺുട്ടഺൽ
ൂസക്ക഻ൽ
ഈ സവ഻ുശഷതയഽള വ

ീമൂറന് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ല്, ഇന്ഷഷവറൽ ‚ന഻റീയ ുലഺഡ് ീചയ്ക്ത‛ കണ്ീടയ്ക്നറ഻ന് മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ
ഡ഻ീകിണ്ട് നല്ത്കഽകയഽള വു കഺരണും അത് ുമഺഷണും, അപരയപ്ത തഽടങ്ങ഻യ സുംഭവങ്ങൽ കഽറയ്ക്ക്കഽും.
ത്ഗാപ്പഇ ഇന വ ക്ത഻ഗത ഇന അപകട സുംരക്ഷണത്ത഻ൽ, വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽള വ സുംരക്ഷണത്ത഻നഽമഺന്ദ്തുമ
ഡ഻ീകിണ്ട് നല്ത്കഽകയഽള വു കഺരണും അത് ഇന്ഷഷവററ഻ീന്റ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ുജഺല഻കളുും ച഻ലവഽകളുും
കഽറയ്ക്ക്കഽും.
g) ുനഺ ഇനുബഺണസ്ഡ ഇനീെയ഻ം ഇന(ുബഺണസ്ഡ ഇനീെയ഻ം ഇനീചയ്യഺന് ഇനകഴ഻യ഻ലല) ഇന
(എന്സ഻ബ഻)
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ശതമഺനും ുബഺണസഺയ഻ എലലഺ ീേയ഻മഽകൽക്കഽും ീസിജനയമഺയ഻ പഽതഽക്കഽന് വര്ഷും പരമഺവധ഻
ുബഺണസ഻ീന്റ പര഻ധ഻യ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽും. മഽഴഽവന് ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽും ലഭ഻ുക്കണ്ട ീേയ഻മ഻ീന്റ അനഽപഺതീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ്,
പഽതഽക്കഽണ്ുപഺള് മഺന്ദ്തും ആീക ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും കഽറചാണഺണ് ഇത് നല്ത്കഽന് ര഼ത഻.
ുബഺണസ്ഡ ഇന ീെയ഻ം ഇന ീചയ്യഺന് ഇന കഴ഻യ഻ലല ഇന എ്  ഇന അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇന പര഻ജ്ഞഺനം ഇന
മ഻കവഽറ്റതഺെഺനഽള്ള ഇന ശക്തമഺയ ഇന ഒരഽ ഇന തത്ത്ലമഺണ് ഇന മഺത്തമലല ഇന ഇ  ഇന ുററ്റ഻ംഗ് ഇന
സ഻സ്റ്റത്ത഻ീെ ഇന അവ഻ഭഺജ്  ഇന ഭഺഗമഺയ഻ ഇന മഺറ഻ ഇന കഴ഻ുഽ. ഇന ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട സുംഗത഻യഽീട
ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത് എന് ഘടകീത്ത ഈ ുബഺണസ് പര഻ഗണ഻ക്കഽും. ഇത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ീയ
ീേയ഻ും നല്ത്കഺത഻രഽന്ത഻ന് അനഽുമഺദ഻ക്കഽും, ഒന്ഽക഻ൽ ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ മ഻കചാണ ൂന്ദ്ഡവ് ീചയാറഺനഽള വ
കഴ഻വ് അുംഗ഼കര഻ചാണ് അീലലക഻ൽ ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ൽ, സവന്ത്ും ആുരഺഗയും നന്ഺയ഻ പര഻രക്ഷ഻ചാണ്.
h) ഡ഻െുനച്ചര് ഇന(ന഻രസ഻െല്)
ീഭിത഻ക വ഻പത്ത് വളീര ുമഺശീപ്പട്ടതഺീണക഻ൽ, റ഻ക് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺൽ കഴ഻യഺീത ന഻രസ഻ക്കീപ്പടഽും.
അവരഽീട
മഽന്ഷകഺല
അനഽഭവത്ത഻ീന്റ
ീവള഻ചാണത്ത഻ലഽും
വ഻പത്തഽകീളയഽും
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻യഽള വ ജ്ഞഺനവഽും ീകഺണ്ട്, ഓുരഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽും ന഻രസ഻ക്കീപ്പടഽന്
റ഻ക്കഽകളുീട ഒരഽ ല഻സ്റ്റ് ഇന്ഷഷവറൽ തയാറഺറഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
4. ധഺര്മിറ഻ക ഇനവ഻പത്തഇ
ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ ഉണ്ടഺവഺും:
a) ീനറ഻ുകട്
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ുമഺശീപ്പട്ട ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും ത഼ന്ദ്വമഺയ ഉദഺഹരണും എീന്ത്ന്ഺൽ ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
നഷ്ടങ്ങൽ ഉണ്ടഺക്ക഻ അഥവഺ സിഷ്ട഻ചാണു കരഽത഻കാട്ട഻യഽള വ ഉുദശുത്തഺടഽകാട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽക.
അംതൃഺര്ത്ഥമഺയ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുപഺലഽും, അയഺൽ സഺണ്പത്ത഻ക ീഞരഽക്കത്ത഻ലഺീണക഻ൽ നഷ്ടത്ത഻ീന്റ
അവസ്ഥയ഻ുലക്ക് ുപഺകഺൽ ുന്ദ്പര഻തനഺകഽും.
b) ുത്ശത്റ
നഺശനഷ്ടത്ത഻ുനഺടഽള വ വ഻മഽഖത അന്ദ്ശദ്ധയ്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണമഺണ്. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ലവ഻ലഽള വത഻നഺൽ, ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എുപ്പഺഴഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ുനഺട് അന്ദ്ശദ്ധ മുനഺഭഺവുമ കഺട്ടുകയഽള വു.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺത്ത വതഽവ഻ീന പര഻പഺല഻ക്കഽന്തഽുപഺീല ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വതഽവ഻ീന നന്ഺയ഻
പര഻പഺല഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ, ആ മനഽഷയീന്റ ധഺര്മ്മ഻ക തിപ്ത഻കരമീലലക഻ൽ ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്തഽണ്ടഺവഽും.
c) ഔുദ ഺഗ഻ക ഇനബന്ധമങ്ങൾ
മഽതലഺള഻-ീതഺഴ഻ലഺള഻ ബധപ്ും ുമഺശീപ്പട്ട ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻ീന്റ ഘടകത്ത഻ൽ ീപുട്ടക്കഽും.
d) ീതറ്റഺയ ഇനീെയ഻ം
ഈ തരത്ത഻ലഽള വ ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത് ഉടീലടഽക്കഽന്ത് ീേയ഻ും ഉണ്ടഺവഽണ്ുപഺഴഺണ്. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ഒര഻ക്കലഽും മനപ്പൂര്േും നഷ്ടും ഉണ്ടഺക്കഽകയ഻ലല, പുക്ഷ ഒര഻ക്കല് നഷ്ടും ഉണ്ടഺയഺൽ, ന്ദ്പ഻ന്ഷസ഻പ്പ഻ൽ ഓഫ്
ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ പാര്ണമഺയ഻ അവുഹള഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ അയഺൽ യഽക്ത഻രഹ഻തമഺയ഻ ഉയര്ന് തഽക ഡ഻മഺന്ഷഡ്
ീചയാറുും.

ഉദഺഹരണം
ഇത്തരും ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത഻നഽള വ ഉദഺഹരണും വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഽണ്ട്, ഈ
സഺഹചരയത്ത഻ല് യഥഺര്ത്ഥയും മറചാണുവചാണ് ീകയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ആനഽകാലയും കാടഽതൽ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽുവണ്ട഻ ഒരഽപഺട് ദഽര്ബ്ബലത അഭ഻ുനയ഻ക്കഽും.
ുമഺുട്ടഺര് ീേയ഻മഽകള഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുകടഽപറ്റ഻യ ഭഺഗും റ഻പ്പയര് ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽന്തഺീണക഻ലഽും
പഽത഻ീയഺരണും മഺറ്റ഻ പ഻ട഻പ്പ഻ക്കഺൽ ന഻ര്ബധപ്഻ക്കഽക അഥവഺ അപകടും മാലമലലഺീത ഉണ്ടഺയ ുകടഽപഺടഽകള്ക്ക്ക്
റ഻പ്പയൽ മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കഽകുയഺ ീചയാറുണ്ുപഺഴഺണ് ഇത്തരും വ഻പത്തഽകൽ ഉടീലടഽക്കഽന്ത്.
ുകഺ-ുപയ്ക്ീമന്റ്, ക഻ഴ഻ക്കൽ, ഉപപര഻ധ഻കൽ, ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ുബഺണസ് ീേയ഻ും ീചയാറഺൽ കഴ഻യ഻ലല
ുപഺലഽള വവ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുക വഴ഻ ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഺും.

കഽറ഻പ്പഇ
i.

ുകഺ-ുപയ്ീമെഇ

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഭവും ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺൽ, മ഻ക്ക ആുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽും നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ഒരഽ ഭഺഗും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ പക് ീവയ്ക്ക്കണീമന്ഽണ്ട്. ഉദഺ. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത നഷ്ടും 20000 രാപയഽും ുകഺുപയ്ക്ീമന്റ് ുപഺള഻സ഻യഽീട 10% ആീണക഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ 2000 രാപ നല്ത്കണും.
ii. ഉപപര഻ധ഻കൾ
ഇന്ഷഷവറൽ ബ഻ലലുകൽ ീപരഽപ്പ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഺൽ മഽറ഻വഺടകയ്ക്ക്ക്, ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻കള്ക്ക്ക്,
ുഡഺക്ടര്ക്ക് നല്ത്ുകണ്ട ഫ഼സ഻ന് തഽടങ്ങ഻യ ഒുരഺന്഻നഽും ീവുേീറയഺയ഻ ആീക നല്ത്ുകണ്ട തഽകയ്ക്ക്ക് പര഻ധ഻
ചഽമത്ത഻ുയക്കഽും.
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iii. ക഻ഴ഻െല്
അധ഻കമഽള വത് എന്ഽും വ഻ള഻ക്കഽന്ഽ, ഇന്ഷഷവറൽ ീേയ഻ും നല്ത്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അദയും
ഒരഽ തഽക അടയ്ക്ക്കണും, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, 10000 രാപയഺണ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ക഻ഴ഻ുക്കണ്ടീതക഻ൽ, ഓുരഺ
ീേയ഻മ഻നഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 1000 രാപ വ഼തും ആദയും അടയ്ക്ക്കണും.
ഇന്ഷവ ഇനര് ഇന
ീചയ്യീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന
വ ക്ത഻യഽീട ഇന
ധഺര്മിറ഻ക ഇന
വ഻പത്തഇ ഇന
എവ഻ീട ഇന
സംശയ഻െീപ്പടഽു്ഺ, ഇന
അത്തരം ഇന
ീത്പഺീപ്പഺസലഽകൾ ഇന
്ജ്െഇ ഇന
ഒര഻െലഽം ഇന
ുത്പഺത്യഺഹ഻പ്പ഻െഽകുയഺ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന കന്പന഻യ഻ല് ഇന ീകഺണ്ടഽവരഽകുയഺ ഇന
ീചയ്യരഽ .
5. ത്ഹസവകഺല ഇനസ്ഡുകലഽകൾ
സഺധഺരണയഺയ഻, ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ 12 മഺസക്കഺലുത്തക്കഺണ് ഉദ്ധര഻ക്കഽന്ത്. ന്ദ്ഹസവകഺലുത്തയ്ക്ക്ക് ഒരഽ
ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ഒരഽ ന്ദ്പുതയക ുകല഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഺര്ജ് ീചയാറുും, ഇത഻നഺണ് ന്ദ്ഹസവകഺല
ുകലഽകൽ എന്് പറയഽന്ത്.
ഈ ുകല് ന്ദ്പകഺരും, ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ട്ട് ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല ന്ദ്ഹസവകഺല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഺര്ജ്
ീചയാറുന്ത്.
ത്ഹസവകഺല ഇനസ്ഡുകലഽകളുീട ഇനുവശ കത
a)

12 മഺസ കഺലയളവ഻ുലഺ അത഻ലഽും ീചറ഻യ കഺലയളവ഻ുലഺ ആീണക഻ൽ ുപഺലഽും ുപഺള഻സ഻
നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ച഻ലവ് നകുദശും ഒരഽുപഺീലയഺണ് ആയത഻ലഺൽ ഈ ന഻രക്കഽകൽ ബഺധകമഺണ്.

b)

അതഽകാടഺീത, വഺര്ഷ഻ക ുപഺള഻സ഻കൽ വര്ഷത്ത഻ൽ ഒര഻ക്കൽ പഽതഽക്ക഻യഺൽ മത഻, പുക്ഷ ന്ദ്ഹസവകഺല
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകൽ കാടഽതൽ തവണ പഽതഽക്കണും. ആനഽപഺത഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും അനഽവദ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്വൽ ന്ദ്ഹസവകഺല ുപഺള഻സ഻കൽ എടഽക്കനഽള വ ന്ദ്പവണത കഺട്ടുും അങ്ങീന, ഫലത്ത഻ൽ,
ഇന്ഷസ്റ്റഺള്ക്ീമന്റഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽും.

c)

കാടഺീത, ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺധ഻ഷ്ഠ഻ത സവഭഺവമഽള വവയഺണ് അത഻ീന്റ റ഻ക് ച഻ല കഺലങ്ങള഻ൽ
കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും. റ഻ക് കാടഽതലഽള വ അത്തരും കഺലയളവ഻ലഺണ് ച഻ലുപ്പഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എടഽക്കഽന്ത്, അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറൽക്ക് വ഻രഽദ്ധമഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ നടക്കഽും. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
വഺര്ഷ഻ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റദഺക്കഽണ്ുപഺഴഽും ഇത് ബഺധകമഺണ്.

6. മ഻തമഺയ ഇനത്പ഼മ഻യം
ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻യ഻ലഽും മ഻തമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഺര്ജ് ീചയാറുക അതഽവഴ഻ ുപഺള഻സ഻ നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ
അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റ഻വ് ീചലവഽകൽ കവൽ ീചയാറുക.

ന഻ങ്ങളുീട ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
ഒരഽ ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത് കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ ഒരഽ നജന്റ് എന്ത്ഺണ് ീചുയാറണ്ടത്?
I.
II.
III.
IV.

പഴയ ുപഺീല തീന് ആ ുപഺള഻സ഻ തഽടരഽക.
അത് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക
ീേയ഻മഽകളുീട ഒരഽ പക് ുചഺദ഻ക്കഽക
കണടയ്ക്ക്കഽക.
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D. ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇനതഽക
ുപഺള഻സ഻ ന഻ബധപ്ന ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽന് പരമഺവധ഻ തഽകയഺണ഻ത്.
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻ ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ വളീര സാക്ഷമഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കണും,
അതഺയ഻ര഻ക്കഽും ീേയ഻മ഻ീന്റ സമയത്ത് ത഻ര഻ീക ലഭ഻ക്കഽന് പരമഺവധ഻ തഽക.
ഇന്ഷഷവ്ൽ തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യഺണ് ആത് ുപഺള഻സ഻യഽീട ബഺധയത
പര഻ധ഻യഺണ്.ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ന഻രക്ക് ബഺധകമഺകഽന് ഈ തഽകയ്ക്ക്കഺണ്.
ഇത് വതഽവ഻ീന്റ യഥഺര്ത്ഥ മാലയീത്ത ന്ദ്പത഻ന഻ധഺനും ീചയാറുും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അധ഻കമഺയ഻ ഉണ്ീടക഻ൽ,
ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ആനഽകാലയും ഒന്ഽും തീന് ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല, അതഽുപഺീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കഽറവഺീണക഻ൽ, ീേയ഻ും ആനഽപഺത഻കമഺയ഻ കഽറയഽും.

1. ഇന്ഷവര് ഇനീചുയ്യണ്ട ഇനതഽക ഇനത഼രഽമഺന഻െഽക
ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ഓുരഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചുയാറണ്ട തഽകീയപ്പറ്റ഻ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽണ്ുപഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരയങ്ങൽ ഓര്ക്കഽക:
a)

വ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ: കണ്പന഻ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക
ഒന്ഽക഻ൽ ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത തഽക ആയ഻ര഻ക്കഽും അീലലക഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വരഽമഺനും
അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും. ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ ച഻ല ന്ദ്പുതയക അുംഗഭുംഗത്ത഻ന് ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ 60 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ 100 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ ആയ
ആനഽകാലയങ്ങള് നല്ത്ക഻ുയക്കഽും. പരമഺവധ഻ തഽകയ്ക്ക്ക് ഒരഽ ഉയര്ന് പര഻ധ഻ അഥവഺ ‘കയഺപ്’
ഉണ്ടഺുയക്കഺും. കണ്പന഻കൽ അനഽസര഻ചാണ് നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ന് വയതയഺസും ഉണ്ടഺുയക്കഺും. ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഴ്സണൽ അപകട ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ഓുരഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ ഒുര
ന഻ശ്ച഻ത തഽക നൽക഻ുയക്കഽും അീലലക഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ശണ്പളവഽമഺയ഻ അത഻ീന
ബധപ്഻ക്കഽും.

b)

ുുരഺഗ  ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ച഻ല ന്ദ്പുതയക പര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയ്ക്ത തഽക
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
അത് വയസിന഻ീനയഽും ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് 25നഽും 40നഽും മുദ്ധയ
ന്ദ്പഺയമഽള വവര്ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽ 10 ലക്ഷുമഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ തഽക വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ുതക്കഺും
അതഽുപഺല 3 മഺസത്ത഻നഽും 5 വയസിന഻നഽും മുദ്ധയമഽള വ ന്ദ്പഺയമഽള വവര്ക്ക് 2 ലക്ഷും.

c)

ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്തത഻ീന്റ ന്ദ്പഖയഺപ഻ത മാലയും (ഐഡ഻വ഻) ആണ്. ഐആൽഡ഻എയഽീട ചട്ടങ്ങൽ ന്ദ്പകഺരും
വഺഹനത്ത഻ീന്റ ഈ മാലയും ന഻ര്മ്മഺതഺവ് ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വഺഹനത്ത഻ീന്റ വ഻ല്ത്പന വ഻ല
ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷീന്റ (മാലയത്തകര്ചാണ) ശതമഺനവഽമഺയ഻ അ്ജസ്റ്റ് ീചയ്ക്തഺണ് കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽന്ത്.
ന഻ര്മ്മഺതഺ്വ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വഺഹനത്ത഻ീന്റ വ഻ല്ത്പന വ഻ലയ഻ൽ രജ഻ന്ദ്ടഷീന്റയഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റയഽും ഒഴ഻ീകയഽള വ ുലഺക്കൽ ഡയാട്ട഻കൽ/കരങ്ങള് എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പടഽും.

ഐഡ഻വ഻ = (ന഻ര്മ്മഺതഺക്കളുീട ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത വ഻ല്ത്പന വ഻ല - ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷൽ) + (ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത വ഻ല്ത്പന
വ഻ലയ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഺത്ത വതഽക്കൽ - ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷൽ) രജ഻ുന്ദ്ടണ്ീറയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റയഽും ീചലവഽകൽ
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ലല.
വഺഹനത്ത഻ീന്റ ഐഡ഻വ഻ കഺലഹരണീപ്പടഽകുയഺ 5 വര്ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ പഴക്കമഽള വതഺീണക഻ൽ ഇന്ഷഷററഽും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ഒരഽ പരപര കരഺറ഻ൽ എത്ത഻ുചാണരഽും. ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷന് പകരും പഴയ കഺറ഻ീന്റ
ഐഡ഻വ഻ വഺഹനത്ത഻ീന്റ കണ്ട഼ഷൽ സര്േയര്മഺരഽും കഺൽ ഡ഼ലറഽമഺരഽും വ഻ലയ഻രഽത്ത഻യത഻നഽുശഷും
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
വഺഹനും ുമഺഷണും ുപഺകഽകയഺീണക഻ുലഺ ഉപുയഺഗ഻ക്കഺൽ കഴ഻യഺത്ത അവസ്ഥയഺകഽകുയഺ ീചയ്ക്തഺല്
നല്ത്കഽന് നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺണ് ഐഡ഻വ഻. കഺറ഻ീന്റ മഺര്ക്കറ്റ് വ഻ലയ്ക്ക്ക് നകുദശും സമഺനമഺയ ഐഡ഻വ഻
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ലഭ഻ക്കണീമന്ഺണ് ശക്തമഺയ഻ ശഽപഺര്ശ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വത്. 5%-10% കഽറവ് എന് പര഻ധ഻യ഻ൽ ഐഡ഻വ഻
ഇന്ഷഷവറൽ നല്ത്കഺറഽണ്ട്. കഽറഞ്ഞ ഐഡ഻വ഻ അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് കഽറഞ്ഞ ന്ദ്പ഼മ഻യും എന്ഺണ്.
d) അഗ്ന഻ബഺധ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, മഺര്ക്കറ്റ് മാലയും അനഽസര഻ുചാണഺ ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റയഽും ീമഷ഼നറ഻കളുീടയഽും മറ്റ്
സഺമന്ദ്ഗ഻കളുീടയഽും പഽനസ്ഥഺപന മാലയും കണക്കഺക്ക഻ുയഺ ആയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്ഷഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്.
ഘടകങ്ങൽക്ക് അവയഽീട ന്ദ്ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷൽ കഽറചാണത഻നഽുശഷമഽള വ മഺര്ീക്കറ്റ് മാലയത്ത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
സുംരക്ഷണും ലഭ഻ക്കഽക.
e) ുസ്റ്റഺെഇ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ുസ്റ്റഺക്കഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക എന്ത് അത഻ീന്റ മഺര്ക്കറ്റ് മാലയമഺണ്. നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
ുശഷമഽള വ ുകടഽപറ്റ഻യ അസുംകിത വതഽക്കള്ക്ക്ക് പകരും വയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക്
ുസ്റ്റഺക്ക഻ീന്റ മഺര്ക്കറ്റ് വ഻ല നല്ത്കഽും.
f) ീമൂറന് ഇനകഺര്ുഗഺ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഇത് ഉടണ്പട഻ മാലയമഽള വ ുപഺള഻സ഻യഺണ്, ഉടണ്പ഻ ഉണ്ടഺക്കഽന് സമയത്ത് ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത
വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ ധഺരണയ഻ൽ എത്തഽും. ീപഺതഽുവ, ഇത഻ൽ
ചരക്ക഻ീന്റയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റയഽും ചരക്ക് ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്ത഻ീന്റയഽും ീചലവ് ഉള്ക്ീപ്പടഽും, അതഺയത്
സ഻ഐഎഫ് മാലയും.
g) ീമൂറന് ഇന ഇനഹൾ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ീമൂറന് ഹൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഉടണ്പ഻ ഉണ്ടഺക്കഽന് സമയത്ത് ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത വയക്ത഻യഽും
തമ്മ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ ധഺരണയ഻ൽ എത്തഽും. ഹൽ/കപ്പൽ ഒരഽ അുംഗ഼കിത
മാലയപര഻ുശഺധകൽ പര഻ുശഺധ഻ചാണത഻ന് ുശഷമഺണ് ഈ മാലയത്ത഻ൽ എത്ത഻ുചാണരഽന്ത്.
h) ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന(ബഺത്റ ത) ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ബഺദ്ധയത ുപഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ, വയവസഺയ഻ക യാണ഻റ്റുകളുീട ബഺദ്ധയത ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽള വ
ഇന്ഷഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഽന്ത് അത഻ീന്റ ീവള഻ീപ്പടഽത്തല഻ീന്റ അളവ഻ീനയഽും ഭാമ഻ശഺന്ദ്തപരമഺയ
വയഺപനവഽും
അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ്.
അധ഻ക
വയവഹഺര഻ക
ീചലവഽകളുും
നഷ്ടങ്ങളുും
ീകയ഻ും
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ ഭഺഗമഺുയക്കഽും. മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇന്ഷഷവൽ
തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്.

ന഻ങ്ങളുീട ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
ഒരഽ ുഡഺക്ടര്ക്ക് തന഻ക്കഽണ്ടഺകഺവഽന് ൂകപ്പ഻ഴയ്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻ എടഽുക്കണ്ട ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ക഼ും
ന഻ര്ുദശ഻ക്കഽക
I.
II.
III.
IV.

വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബഺദ്ധയത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമൂറൽ ഹൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

സംത്ഗഹം
a)

റ഻കഽകീള വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ ത഻ര഻ക്കഽന്തഽും നത് വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഺണ് വുരണ്ടീതന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ൽ വളീര ന്ദ്പധഺനമഺണ്
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b)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത് ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത്
വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്കണ്ടീതന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്.

c)

തന്഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് യാണ഻റ്റ഻ീന്റ വ഻ലയഺണ് ുററ്റ് (ന഻രക്ക്).

d)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വ഻ല പരയഺപ്തവഽും മ഻തവഽമഺീണന്് ഉറപ്പഺക്കഽക എന്തഺണ് ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ീന്റ
അട഻സ്ഥഺന ലക്ഷയ്ും.

e)

സുംശഽദ്ധ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ല്’ ീചലവഽകള്ക്ക്കഽും
ശതമഺനങ്ങൽ കാട഻ കാടഽതലഺയ഻ ുചര്ക്കഽും.

f)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഭഺഷയ഻ൽ വ഻പത്ത് എന് വഺകയും ീകഺണ്ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്
ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന്

g)

നഷ്ടത്ത഻ീന്റ സഺധയത സിഷ്ട഻ക്കഽകുയഺ കാട്ടുകുയഺ ീചയ്ക്ുതക്കഺവഽന് അവസ്ഥകൽ അഥവഺ സവ഻ുശഷതകൽ
അഥവഺ ന്ദ്പകിതുമഺ.

h)

ീചറ഻യ ീേയ഻മഽകൽ ഇലലഺതഺക്കഽകയഺണ് അധ഻ക/ക഻ഴ഻വഽകൽ ചഽമത്തഽകീയന് ന഻ബധപ്നയഽീട ലക്ഷയ്ും

i)

ുബഺണസ് ീേയ഻ും ീചയാറഺൽ കഴ഻യ഻ലല എന്ത് അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് പര഻ജ്ഞഺനും മ഻കവഽറ്റതഺക്കഺനഽള വ
ശക്തമഺയ ഒരഽ തന്ദ്ന്ത്മഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഇത് ുററ്റ഻ുംഗ് സ഻സ്റ്റത്ത഻ീന്റ അവ഻ഭഺജയ ഭഺഗമഺയ഻ മഺറ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽ.

j)

ുപഺള഻സ഻ ന഻ബധപ്ന ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻
തഽകയഺണ഻ത്.

ന഼ക്ക഻യ഻ര഻പ്പുകള്ക്ക്കഽും

ലഺഭങ്ങള്ക്ക്കഽും

നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽന് പരമഺവധ഻

അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ുററ്റ് ുമക്ക഻ുംഗ്
ീഭിത഻ക വ഻പത്ത്
ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
ആനഽകാലയും
ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഽമത്തഽക
വഺറന്റ഻കൽ
ക഻ഴ഻ക്കൽ
അധ഻കും

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ - I
റ഻ക഻ീന്റ സഺധയതയഽും ത഼ന്ദ്വതയഽമഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ - I
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കഽറചാണ്

ന഻ര്ദ഻ഷ്ട അപകടും മാലും

ത്പധഺന ഇനവഺക ങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ുവണ്ട഻

നഷ്ടങ്ങള് ന഻കത്തഽന്ത഻ന് പരയഺപ്തമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് സുംശഽദ്ധ
ലഺഭവഽും ഇത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ലല.

ന്ദ്പ഼മ഻യും, അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ീചലവഽകളുും

ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ - II
ഒരഽ ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത് കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ ഒരഽ നജന്റ് ഉടീന തീന് അത് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ - II
ബഺദ്ധയതഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് ഒരഽ ുഡഺക്ടര്ക്ക് തന഻ക്കഽണ്ടഺകഺവഽന് ൂകപ്പ഻ഴയ്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻ എടഽുക്കണ്ടത്.

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
________________റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്് ആദയും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
I.
II.
III.
IV.

അഷവര്ഡ്
അണ്ടര്ൂററ്റൽ
നജന്റ്
സര്ുേയൽ

ുചഺദ ം ഇന2
________________ തന്഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് യാണ഻റ്റ഻ീന്റ വ഻ല
I.
II.
III.
IV.

ുററ്റ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും
ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത തഽക
ുബഺണസ്

ുചഺദ ം ഇന3
________________ ആണ് ആീരക഻ലഽും ീേയ഻ും ഫയൽ ീചയ്ക്തൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻
നല്ത്കഽന് പരമഺവധ഻ തഽക.
I. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക
II. ന്ദ്പ഼മ഻യും
III. ൂറഡൽ
IV. ആനഽകാലയങ്ങൽ
ുചഺദ ം ഇന4
________________ അണ്ടര്ൂററ്ററ഻നഽുവണ്ട വ഻വരങ്ങളുീട ുന്ദ്ശഺതസിനലല.
I.
II.
III.
IV.

ീന്ദ്പഺീപ്പഺസറഽീട വഺര്ഷ഻ക കണക്കഽകൽ.
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പഽള വ ആത഻യഽീട റ഻ക് സര്ുേ
ീന്ദ്പഺീപ്പഺസൽ ുഫഺറും
ഇന്ഷഷവററഽീട രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
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ുചഺദ ം ഇന5
വ഻പത്തഽകൽ എന്ഺൽ
I.
II.
III.
IV.

നഷ്ടങ്ങളുീട ത഼ന്ദ്വത കാട്ടുന് ഘടകങ്ങളഺണ്
തഽടീരയഽള വ നഷ്ടങ്ങൽ കാട്ടുന് ഘടകങ്ങളഺണ്
നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വതയഽും സഺന്ദ്രതയഽും കാട്ടുന് ഘടകങ്ങളഺണ്
നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വതയഽും സഺന്ദ്രതയഽും കഽറയ്ക്ക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ്

ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ തന്഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ൽ നതഺണ് ശര഻?
ീഭിത഻ക വ഻പത്തഽകള്:
I.
II.
III.
IV.

ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ല് ന്ദ്പഺധഺനയമ഻ലല.
പര഻ുശഺധ഻ചാണറ഻യഺൽ കഴ഻യ഻ലല
ബഺലന്ഷഷ഼റ്റ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഗണ഻ീചാണടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും.
ീന്ദ്പഺീപ്പഺസൽ ുഫഺറത്ത഻ൽ തന്഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽും പര഻ുശഺധ഻ചാണറ഻യഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

ുചഺദ ം ഇന7
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല വഺറന്റ഻കള഻ൽ ഒന്ഺണ്:
I.
II.
III.
IV.

വഺഹനും എന്ഽും കഴഽകണും
പ഼ഡ് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വഺഹനും ഉപുയഺഗ഻ക്കരഽത്
സവകഺരയഺവശയത്ത഻നഽള വ ലുഗജഽകൽ ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ വണ്ട഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കരഽത്
ദ഻വുസന 200 ക഻.മ഻. കാടഽതൽ വണ്ട഻ ഓട഻ക്കരഽത്.

ുചഺദ ം ഇന8
ക഻ഴ഻ക്കൽ ന഻ബധപ്നയഽീട ലക്ഷയ്ും:
I. ുപയ്ക്ീമീന്റ ീേയ഻ും ഒഴ഻വഺക്കഺൽ
II. ീചറ഻യ ീേയ഻മഽകൽ ഇലലഺതഺക്കഺൽ
III. ുപഺള഻സ഻ക്കഺരീന ുതുജഺവധും ീചയാറഺൽ
IV. ന്ദ്പ഼മ഻യും കാട്ടഺൽ
ുചഺദ ം ഇന9
ന്ദ്പ഻ുംഗ്ലൽ സ഻സ്റ്റും ീകട്ട഻ടങ്ങള഻ൽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

റ഻ക് കാട്ടഺൽ
റ഻ക്ക് കഽറയ്ക്ക്കഺൽ
റ഻ക്ക് കാട്ടഺുനഺ കഽറയ്ക്ക്കഺുനഺ അലല
ഹാഡ഻ങ്ങ഻ീന്റ റ഻ക് കാട്ടഺൽ

ുചഺദ ം ഇന10
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്തത഻ീന്റ ന്ദ്പഖയഺപ഻ത മാലയത്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
I.

രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ
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II. ന഻ര്മമഺതഺവ഻ീന്റ ന഻ര്മ്മഺണ വ഻ല
III. ന഻ര്മ്മഺതഺവ഻ീന്റ വ഻ല്ത്പന വ഻ല
IV. നകപക്ഷ഼യമഺയ മാലയ ഘടകങ്ങൽ

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾെഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
അണ്ടര്ൂററ്റൽ റ഻ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്് ആദയും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
ുററ്റഺണ് തന്഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് യാണ഻റ്റ഻ീന്റ വ഻ല.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക ആണ് ആീരക഻ലഽും ീേയ഻ും ഫയൽ ീചയ്ക്തൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻
നല്ത്കഽന് പരമഺവധ഻ തഽക.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
രജ഻ുന്ദ്ടഷന് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് അണ്ടര്ൂററ്ററ഻നഽുവണ്ട വ഻വരങ്ങളുീട ുന്ദ്ശഺതസിനലല.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
നഷ്ടത്ത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വതയഽും സഺന്ദ്രതയഽും കാട്ടുന് ഘടകങ്ങളഺണ് വ഻പത്തഽകൽ.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ീഭിത഼ക വ഻പത്തഽകൽ ീന്ദ്പഺീപ്പഺസൽ ുഫഺറത്ത഻ൽ തന്഻ര഻ക്കഽന്
സഺധ഻ക്കഽും.

വ഻വരങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽും പര഻ുശഺധ഻ചാണറ഻യഺൽ

ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല വഺറന്റ഻കള഻ൽ ഒന്ഺണ് പ഼ഡ് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വഺഹനും ഉപുയഺഗ഻ക്കരഽീതന്ത്.
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ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ക഻ഴ഻ക്കൽ ന഻ബധപ്നയഽീട ലക്ഷയ്ും ീചറ഻യ ീേയ഻മഽകൽ ഇലലഺതഺക്കഺക്കഽക എന്തഺണ്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ന്ദ്പ഻ുംഗ്ലൽ സ഻സ്റ്റും ീകട്ട഻ടങ്ങള഻ൽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്ത് റ഻ക് കഽറയ്ക്ക്കഺനഺണ്.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്തത഻ീന്റ ന്ദ്പഖയഺപ഻ത മാലയത്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത് ന഻ര്മ്മഺതഺവ഻ീന്റ
വ഻ല്ത്പന വ഻ല.
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പഺഠം ഇന25
വ ക്ത഻ഗത ഇന– ഇനീചറഽക഻ട ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ുമഽഖം
കഴ഻ഞ്ഞ പഺഠങ്ങള഻ൽ നമ്മൽ ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വയതയത ആശയങ്ങളുും സ഻ദ്ധഺന്ത്ങ്ങളുും
പഠ഻ചാണു. വയതയത മഺര്ക്കറ്റുകള഻ൽ വയതയത ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉല്ത്പന്ങ്ങൽ
വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്. ച഻ലര് അത഻ീന ആത഻, അതയഺഹ഻തും, ബഺദ്ധയത എന്ഽും വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ. ഈ
പഺഠത്ത഻ല്ത്, വയക്ത഻ഗത അപകടും, ആുരഺഗയും, യഺന്ദ്ത, വ഼ച്, കചാണവടക്കഺൽ തഽടങ്ങ഻യ സഺധഺരണ ഉല്ത്പന്ങ്ങൽ
അടങ്ങ഻യ ീചറഽക഻ട ഉപുഭഺക്തഺക്കീള പറ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയാറഺും.

പഠന ഇനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.

വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
Health Insurance
Overseas Travel Insurance
Householder‟s insurance
Shopkeeper‟s Insurance
Motor Insurance

After studying this chapter, you should be able to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണീത്തപ്പറ്റ഻ വ഻വര഻ക്കഽക
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണീത്തപ്പറ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയാറുക
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺീപ്പഺസൽ തയാറഺറഺക്കഽ
കഽടഽുംബ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻വര഻ക്കഽക
കചാണവടസ്ഥഺപന ഇന്ഷഷവറന്സ് സുംരക്ഷണും തയാറഺറഺക്കഽക
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയാറുക.

A. ഇനവ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
1.

എത്ലഺണ് ഇനുപഴ്സണല് ഇനൂലന്സ്ഡ ഇന്ത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ

മനഽഷയര്ക്ക് അവരഽീട സവന്ത്ും ജ഼വ഻തമഺണ് നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ആത഻. ഒരഽ വയക്ത഻ ജ഼വ഻തചന്ദ്കത്ത഻ീല
പല തലങ്ങള഻ലാീടയഽും കടന്് ുപഺകഽും, ന഻ശ്ച഻ത വയസിനഺകഽണ്ുപഺൽ അയഺൽ ുജഺല഻ ീചയ്ക്ത് പണും ഉണ്ടഺക്ക഻
ന഻തയ ീചലവഽകീള ുനര഻ടഽകയഽും സണ്പഺദ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ച഻ല ആുരഺഗയ ന്ദ്പം  നങ്ങൽ മാലും അഥവഺ
അപകടും മാലും ീപീട്ടന്് മര഻ക്കഽകുയഺ അുംഗഭുംഗും സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്തഽവഴ഻ ഒരഺളുീട വരഽമഺനും
പാര്ണമഺയ഻ അഥവഺ ഭഺഗ഼കമഺയ഻ ഒരഽ പര഻ധ഻ വീര ന഻ലചാണു ുപഺുയക്കഺും. ഉയര്ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ
മാലും ഒരഺളുീട കരഽതൽ ധനവഽും സണ്പഺദയവഽും എലലഺും ഇലലഺതഺകഽും. ഇത്തരും നഷ്ടസഺദ്ധയതയഽള വ
അവസരങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഺണ് ആളുകള്ക്ക്കഽുവണ്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഡ഻ൂസന് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
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2. വ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
എലലഺ ദ഻വസവഽും നമ്മൽ പന്ദ്തത്ത഻ൽ അപകടങ്ങീള പറ്റ഻ വഺയ഻ക്കഺറഽണ്ട്, നമ്മീള അത഻ന് ഇരയഺക്കഺത്തത഻ല്
നര഻ പറയഺറഽമഽണ്ട്. നമ്മള് എുപ്പഺീഴക഻ലഽും ആ അവസ്ഥയ഻ലഽള വ അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ അനന്ത്രഫലീത്തപ്പറ്റ഻
ച഻ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് നമ്മൽ വ഻രഺമും ഇടഺറ഻ലല.
ഗിഹനഺഥീന്റ അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത മരണും അഥവഺ പരഽക്ക്,
കഽടഽുംബത്ത഻ൽ ഗഽരഽതരമഺയ സഺണ്പത്ത഻ക ന്ദ്പം  നങ്ങൽ സിഷ്ട഻ുചാണക്കഺും.ഇത്തരും ഒരഺവസ്ഥ, ഒരഽ കഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ
വരഽമഺനും സ്ഥ഻രമഺയ഻ അഥവഺ തഺല്പ്ക്കഺവ഻കമഺയ഻ പാര്ണമഺുയഺ ഭഺഗ഻കമഺുയഺ ന഻ന്ഽുപഺുയക്കഺും.
അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത മരണും അഥവഺ അുംഗഭുംഗും മാലമഽണ്ടഺകഽന് സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽള വ സുംരക്ഷണും
നല്ത്കഺൽ വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സഹഺയ഻ക്കഽും.
നമഽക്ക് അദയും ‘അപകടം’ എന് വഺകയും എന്ത്ഺീണന്ഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ അത഻ീന്റ അര്ത്ഥും എന്ത്ഺീണന്ഽും
ുനഺക്കഺും.

ന഻ര്വചനം
അപകടും എന്ത് ബഺഹയശക്ത഻, ലഹള, ദിശയമഺയ കഺരണങ്ങളഺൽ ( പുക്ഷ നീതക഻ലഽും അസഽഖും
ഉള്ക്ീപ്പടഽന്഻ലല) ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന്തഽും മഽന്ഷകാട്ട഻ ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽും അന്ദ്പ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്ഭമഺണ്,
ഇത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ ഉണ്ടഺകഽന് ശഺര഼ര഻ക ക്ഷതങ്ങൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽും പുക്ഷ മഺനസ഻ക വ഻ന്ദ്ഭഺന്ത്഻ ുപഺലഽള വ അവസ്ഥ
ഉള്ക്ീപ്പട഻ലല.
അതഽീകഺണ്ട് അസഽഖമാലമഽള വ മരണത്ത഻ന് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ യഺീതഺരഽ സഺദ്ധയതയഽമ഻ലല.
a) എത്ല഻ീനഺീെയഺണ് ഇനവ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനസംരക്ഷണം ഇന
നല്കഽ് ?
ീപഺതഽുവ വയക്ത഻ഗത അപകട (പ഻.എ.) ുപഺള഻സ഻കൽ സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത്:
i.
ii.
iii.
iv.

അപകടും മാലമഽണ്ടഺകഽന് മരണത്ത഻ന്
സ്ഥ഻രമഺയ പാര്ണ ൂവകലയും
സ്ഥ഻രമഺയ ഭഺഗ഻ക ൂവകലയും
തഺല്ത്ക്കഺല഻കമഺയ പാര്ണ ൂവകലയും

ീപഺതഽുവ, ഇന്ഷഷവറൽമഺൽ നകുദശും ഒരഽുപഺലഽള വ ച഻ല ീപഺതഽ ആകമ഻ക സരര്ഭങ്ങളുും അത്തരും
സരര്ഭങ്ങള഻ൽ നല്ത്ുകണ്ട തഽകയഽും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ പട്ട഻കകൽ [ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ] അഥവഺ പദ്ധത഻കൽ
[സുംരക്ഷണും/ആനഽകാലയങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ] തയാറഺറഺക്ക഻ വചാണ഻ട്ടുണ്ട്. അതഽീകഺണ്ട് ഇത്തരും
സരര്ഭങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ന്ദ്പുതയക സുംരക്ഷണും ീന്ദ്പഺീപ്പഺസൽ ുചഺദ഻ുക്കണ്ട ആവശയമ഻ലല. ച഻ല ആളുകൽ മഺന്ദ്തും
ആവശയീപ്പടഽന് ച഻ല ‘ആഡ് ഓണ്’ സുംരക്ഷണമഽണ്ട്, ച഻ലര്ക്ക് അത് ആവശയമ഻ലല. ഇത്തരും അധ഻ക
സുംരക്ഷണങ്ങൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻യഺൽ ലഭ഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ആുംബഽലന്ഷസ് വഺടക, കഽട്ട഻കള്ക്ക്കഽള വ വ഻ദയഺഭയഺസ ഫണ്ട്, ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ, കഽടഽുംബ
യഺന്ദ്തകൽ, ഇറക്കഽമത഻ ീചയാറീപ്പട്ട മരഽന്ഽകൽ, ശവദഺഹ ീചലവഽകൽ, എന്഻വയ്ക്ക്കഽള വ സുംരക്ഷണും.
ച഻ല വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്കഽള വ മറ്റ് ച഻ല സുംരക്ഷണങ്ങളുമഽണ്ട്.
സഺധഺരണയഺയ഻, വയക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻കൽ ുലഺകമഺകമഺനും 24 മണ഻ക്കാൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സുംരക്ഷണും
നല്ത്കഽും. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ുചരഺനഽള വ ന്ദ്പഺയും കണ്പന഻യഽീട ചട്ടന്ദ്പകഺരും 5 മഽതൽ 80 വയസ് വീരുയഺ അത഻ൽ
കാടഽതുലഺ ആകഺും, ഉയര്ന് ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഽമത്ത഻ുയഺ അലലഺീതുയഺ ആകഺും.
നമഽക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ച഻ല വഺകയങ്ങൽ എന്ത്ഺീണന്് മനസിന഻ലഺക്കഺും.
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ന഻ര്വചനം
2. സ്ഥ഻രമഺയ ഇന പാര്ണ ഇനൂവകല ം ഇന (പ഻ട഻ഡ഻): ജ഼വ഻തകഺലും മഽഴഽവൽ പാര്ണ ൂവകലയുത്തഺീട
ജ഼വ഻ക്കഽക, അതഺയത് എലലഺ നഺല് ുപശ഻കളുും തളര്ന്് ുപഺകഽക, ുകഺമയ഻ലഺകഽക, രണ്ട് കണുകൽ/രണ്ട്
ൂകകൽ/ൂകകഺലഽകൽ അഥവഺ ഒരഽ ൂകയാറുും ഒരഽ കണുും ഒരഽ കഺലഽും അഥവഺ ഒരഽ ൂകയാറുും ഒരഽ കഺലഽും.
3. സ്ഥ഻രമഺയ ഇനഭഺഗ഻ക ഇനൂവകല ം ഇന(പ഻പ഻ഡ഻): ജ഼വ഻തകഺലും മഽഴഽവൽ ഭഺഗ഻ക ൂവകലയുത്തഺീട
ജ഼വ഻ക്കഽക, ഉദഺ. ൂകവ഻രൽ, കഺല്ത്വ഻രൽ, തഽടങ്ങ഻യവ നഷ്ടീപ്പടഽക.
4. തഺല്െഺല഻ക ഇന പാര്ണ ഇന ൂവകല ം ഇന (പ഻ട഻ഡ഻): കഽറചാണു കഺലുത്തക്ക് മഺന്ദ്തമഽള വ പാര്ണ
ൂവകലയും. ഈ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ, ൂവകലയമഽള വ കഺലയളവ഻ീല സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടത്ത഻നഺണ് സുംരക്ഷണും
ലഭ഻ക്കഽക.
എന്ഺല് മരണ ആനഽകാലയത്ത഻നഽും പ഻ട഻ഡ഻യ്ക്ക്കഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത ീമഺത്തും തഽക ലഭ഻ക്കഽും, പ഻പ഻ഡ഻യഽീട
കഺരയത്ത഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ന് വയതയഺസും വരഽും.
ആഴ്ചയ഻ല് നഷ്ടപര഻ഹഺരും എന്തഽീകഺണ്ട് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് നൽകഺവഽന് പരമവധ഻ ആഴ്ചകള഻ൽ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ന഻ശ്ച഻ത തഽകയഺയ഻ ഓുരഺ ആഴ്ചയ഻ലഽും നല്ത്കഽന്ത഻നഺണ് ച഻ല ഇന്ഷഷവറൽ ന഻ശ്ച഻ത
ആനഽകാലയും മഺന്ദ്തുമ വഺദ്ധരദഺും ീചയാറുകയഽള വു.
b) സഺധഺരണയഺയഽള്ള ഇനഒഴ഻വഺെലഽകൾ ഇന(സംരക്ഷണമ഻ലലഺത്തവ ഇനഎീത്ലഺീെ?)
തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ മാലമഽള വ ൂവകലയങ്ങൽ:
i.
ii.
iii.
iv.

സവയും മഽറ഻ുവല്ത്പ്പ഻ക്കൽ അഥവഺ ആംതൃഹതയ;
മദയുമഺ മയക്കഽമരഽുന്ഺ ഉപുയഺഗ഻ചാണുപ്പഺഴഽള വ അപകടും;
യഽദ്ധുമഺ സമനമഺയ വ഻പത്തഽകുളഺ
കഽറ്റവഺള഻ മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ ീചയാറുന് ന഻യമലുംഘനും

c) ുര്ീെലലഺം ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനഎടഽെഺന് ഇനകഴ഻യഽം?
ഇന്ത്യയ഻ൽ തഺമസ഻ക്കഽന് നത് വയക്ത഻ക്ക് ുവണീമക഻ലഽും
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്ക്ുക്കഺ ഈ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

അവന്

സവന്ത്മഺുയഺ

ആന്ദ്ശ഻തരഺയ

മനഽഷയജ഼വന് ഒരഽ വ഻ലയ഻ടഽക എന്ത് വളീര ന്ദ്പയഺസകരമഺയ കഺരയമഺണ്; ആയത഻ലഺൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ
തതവും പ഻എ ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഺനവ഻ലല. പുക്ഷ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ ട഻ല തന്ദ്ന്ത്ങ്ങൽ
ആവശയമഺണ് അങ്ങീന ഗാഢലക്ഷയ്ത്ത഻നഺയ഻ മനഽഷയജ഼വൽ ചാഷണും ീചയാറീപ്പട഻ലല.
നഷ്ടീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന ജ്഼വീെുയഺ ഇന അവയവത്ത഻ീെുയഺ ഇന വ഻ല ഇന ന഻ര്ണയ഻െഺുനഺ ഇന പകരം ഇന
ീവയ്െഺുനഺ ഇന കഴ഻യ഻ലല, ഇന അങ്ങീനയഽള്ള ഇന അവസ്ഥയ഻ല് ഇന നല്കഽ് ഇന തഽകയ്െഺണ് ഇന
ുനഽകാല ങ്ങൾ ഇനഅഥവഺ ഇനനഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇനഎ്ഇ ഇനപറയഽ് .
d)

ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന തഽക ഇന എങ്ങീനയഺണ്
പ഻എയ഻ല് ഇനന഻ര്ണയ഻െഽ് ?

(ുപഴ്സണല് ഇന അകസ഻ഡെഇ) ഇന

ഒരഽ കണ്പന഻ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ഇന്ഷഷവൽ തഽക ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത സുംഖയയഺയ഻ര഻ക്കഽും; മരണത്ത഻ന് 5 ലക്ഷും
രാപ അഥവഺ രണ്ട് കഺലഽകൽ നഷ്ടീപ്പട്ടത഻ന് 2 ലക്ഷും രാപ എന്഻ങ്ങീന. ഇത് ഇന്ഷഷൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
വരഽമഺനീത്തയഽും ച഻ലുപ്പഺൽ ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽും. ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
മഺസവരഽമഺനത്ത഻ീന്റ 60 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ 100 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ ആയ ആനഽകാലയങ്ങൽ നല്ത്ക഻ുയക്കഽും.
മറ്റ് ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ വഺര്ഷ഻ക വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ 8 മഽതൽ 10 ശതമഺനും വീര നല്ത്കഽും പരമഺവധ഻ തഽകയ്ക്ക്ക്
ഒരഽ ഉയര്ന് പര഻ധ഻ അഥവഺ ‘കയഺപ്’ ഉണ്ടഺുയക്കഺും. ആന്ദ്ശ഻തരഺയ ഭഺരയീയയഽും മക്കീളയഽും സുംരക്ഷണത്ത഻ല്
ീകഺണ്ടഽവരഺും കഴ഻യഽും [ആീക ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട കഽറചാണ് ശതമഺനും ന഻ശ്ച഻തമഺണ്].
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കണ്പന഻കളുും അത഻ീന്റ ചട്ടങ്ങളുും
ഘടകങ്ങള്ക്ക്ക് വയതയഺസും വരഺും.

അനഽസര഻ചാണ്

പ഻.എ.

ുപഺള഻സ഻കളുീടയഽും

നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റയഽും

ന്ദ്പുയഺജനകരമഺയ ഒരഽ ലഺൽ ആയത഻നഺൽ, പ഻.എ. ുപഺള഻സ഻കൽക്ക് പകഽകചാണവടത്ത഻ൽ ആകര്ഷണമ഻ലല.
അതഽീകഺണ്ട്, ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് വയതയത ഇന്ഷഷവററ഻ീന്റ ക഼ഴ഻ൽ ഒന്഻ലധ഻കും ുപഺള഻സ഻യഽണ്ീടക഻ൽ, അപകട
മരണും, പ഻ട഻ഡ഻, പ഻പ഻ഡ഻, തഽടങ്ങ഻യ സരൽഭങ്ങള഻ൽ എലലഺ ുപഺള഻സ഻കളുീടയഽും ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽും.
e) ത്പ഼മ഻യം
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങൽ അതഺയത് വയസിന്, ആീക കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങൽ,
ീതഺഴ഻ൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ വ഻പത്ത഻ീന അപദമഺക്ക഻ റ഻ക്കഽകളുീട പര഻ധ഻കൽ 1,
2 അഥവഺ 3 എന് ര഼ത഻യ഻ൽ തരുംത഻ര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ുഡഺക്ടര്മഺരഽും ഓഫ഼സ് ുജഺല഻ക്കഺരഽും
കഽറഞ്ഞ റ഻ക്കഽള വവരഺണ് അുതസമയും ന഻ര്മ്മഺണ ുജഺല഻യ഻ൽ നര്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്വൽക്ക് ഉയര്ന് റ഻ക്കഺണ്.

ത്ശത്റ഻െഽക
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഉുദശീത്ത പഷ്ടമഺക്കഽന് ച഻ല വയവസ്ഥകൽ:
i. ഒുര അപകടും തീന് ൂക നഷ്ടീപ്പടഺനഽും ജ഼വൽ നഷ്ടീപ്പടഺനഽും ഇടയഺയഺൽ, ഇന്ഷഷവറൽ ജ഼വൽ നഷ്ടീപ്പട്ടത഻നഽള വ
നഷ്ടപര഻ഹഺരുമ നല്ത്കഽകയഽള വ, ൂക നഷ്ടീപ്പട്ടത഻ന് നല്ത്കഽകയ഻ലല.
ii.

ഒരഽ അപകടും മാലും തഺല്ത്ക്കഺല഻ക പാര്ണ ൂവകലയത്ത഻നഽും സ്ഥ഻രമഺയ ഭഺഗ഻ക ൂവകലയത്ത഻നഽും
ഇടയഺക്ക഻യഺൽ, ഇന്ഷഷവറൽ രണ്ട് ആനഽകാലയങ്ങള഻ീല ഉയര്ന് തഽക നത഻നഺുണഺ ഉള വത് അത് നല്ത്കഽും,
രണ്ടഽും നല്ത്ക഻ലല.

iii.

ഒുര ുപഺള഻സ഻യ഻ല് തീന് വയതയത അപകടങ്ങളഺൽ ഒന്഻ൽ കാടഽതൽ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരും
നല്ത്ുകണ്ട഻ വരഽകയഺീണക഻ൽ, കണ്പന഻യഽീട ആീക ബഺദ്ധയത ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയ഻ൽ ഒതഽങ്ങഽും.

iv. തഺല്ത്ക്കഺല഻ക പാര്ണ ൂവകലയത്ത഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ൽ, ീേയ഻ും അനഽവദ഻ചാണത഻നഽുശഷും, ഓുരഺ ആഴ്ചയ഻ൽ
നൽകഽന്ത഻നഽപകരും സഺധഺരണയഺയ഻ ഒരഽമ഻ചാണ് ഒരഽ വല഻യ ത഻കയഺയ഻ട്ടഺണ് നല്ത്കഽന്ത്.
f) ത്ഗാപ്പഇ ഇനവ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനുപഺള഻സ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അലലഺീത ന഻ലവ഻ൽ മുറ്റതക഻ലഽും ഒരഽ കഺരയത്ത഻ൽ മഽഴഽക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽള വ
നല്ത്കഽന് ുപഺള഻സ഻കളഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് വയക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻കൽ. സുംരക്ഷണും ന഻ര്േഺഹ഻ക്കഺൽ ഇത്തരും
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്ക്ക്ക് ഒരഽ ീസന്റൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, കണ്പന഻യ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കളഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അലലഺീത മുറ്റതക഻ലഽും കഺരയത്ത഻നഽള വ ഒരഽ
ന്ദ്ഗാപ്പ്. ുപഺള഻സ഻യഽീട ന഻ര്വഺഹകൽ മഽതലഺള഻യഺണ്.
ഇത്തരത്ത഻ലഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ മഽതലഺള഻, ബഺക്, ീസഺൂസറ്റ഻, തഽടങ്ങ഻യവ
ുപഺലഽള വവ ആയ഻ര഻ക്കഽും. ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പടഽന്ത് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൽ, ന഻ുക്ഷപകൽ, രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
അുംഗങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവരഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ ബഺക് അത഻ീന്റ എലലഺ അീക്കിണ്ട് ഉടമകള്ക്ക്കഽും വയക്ത഻ഗത അപകട സുംരക്ഷ
ുപഺള഻സ഻കൽ എടഽുത്തക്കഺും.
ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക്, സുംരക്ഷണും, ഒഴ഻വഺക്കൽ, വയവസ്ഥ എന്഻വ വയക്ത഻ഗത സുംരക്ഷണങ്ങള്ക്ക്ക്
സമഺനമഺയ഻ര഻ക്കഽും. ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന്റ വല഻പ്പും അനഽസര഻ചാണ് മ഻ക്ക ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽും ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഡ഻ീകിണ്ട് നല്ത്കഺറഽണ്ട്.
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അപകടവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട അത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ് ശര഻?
I.
II.
III.
IV.

ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന്തഽും
ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന്തഽും
ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന്തഽും
ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന്തഽും

മഽന്ഷകാട്ട഻
മഽന്ഷകാട്ട഻
മഽന്ഷകാട്ട഻
മഽന്ഷകാട്ട഻

ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺവഽന്ത്തതഽും അന്ദ്പ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്ഭമഺണ് അപകടും.
ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽും ന്ദ്പ഼ത഻ക്ഷ഻ചാണതഽമഺയ സരര്ഭമഺണ് അപകടും.
ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺവഽന്ത്തതഽും ന്ദ്പ഼ത഻ക്ഷ഻ചാണതഽമഺയ സരര്ഭമഺണ് അപകടും.
ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽും അന്ദ്പ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്ഭമഺണ് അപകടും.

C. ുുരഺഗ  ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ഺൽ ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവഽൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ലഽണ്ടഺക്കഽന് ഒരഽ
കരഺറഺണ്, ഇത഻ൽ അസഽഖമാലുമഺ പര഻ക്കഽമാലുമഺ ആവശയമഺയ഻ വരഽന് ൂവദ഻ക ച഻ക഻ത്സ സരര്ഭത്ത഻ൽ
ഉണ്ടഺകഽന് ആശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട പര഻ധ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ീകഺടഽത്തഽീകഺള വഺീമന്് ഇന്ഷഷവൽ
വയവസ്ഥ ീചയാറുന്ഽ.
നലല ആുരഺഗയപര഻പഺലനും മനഽഷയീന്റ അവകഺശമഺണ്. ആുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ീന്റ ലഭയതയഽും കരഽതലഽും
ഉറപ്പഺക്കഺൽ എലലഺവര്ക്കഽും തഺത്പരയമഺണ്. അടഽത്തക്കഺലത്ത് ഇന്ത്യയ഻ൽ ആുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ന്
വളീരയധ഻കും
ന്ദ്പഺധഺനയും
ലഭ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.വരഽമഺന
വര്ദ്ധ,
ആുരഺഗയീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ
ഉത്കണ്ഠ,
വ഻ലയ഻ലഽണ്ടഺയ ഉദഺരവത്കരണും, ആുരഺഗയപര഻പഺലന സുംരക്ഷണ രുംഗുത്തയ്ക്ുക്കയ്ക്ക്കഽള വ സവകഺരയ
കണ്പന഻യഽീട ചഽവടഽീവയ്ക്പ് എന്഻വയഺണ് ഈ മഺറ്റത്ത഻ന് കഺരണും.
ജ഼വ഻തൂശല഻ ുരഺഗങ്ങളുീട വരുവഺീട, ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് ഇന്ത്യയ഻ീല നഗരങ്ങള഻ൽ, ഒരഽ മ഻കചാണ ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ആവശയകത വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒന്ഺയ഻ ത഼ര്ന്ഽ, കഺരണും അസഽഖവഽും അപകടവഽും
മാലമഽള വ ച഻ക഻ത്സ ീചലവ് സഺണ്പത്ത഻ക സ്ഥ഻ത഻ീയ വലലഺീത ബഺധ഻ക്കഽും. അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ അധഽന഻ക
ഉപകരണങ്ങൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും മ഻കചാണ ച഻ക഻ത്സ നല്ത്കഽന്ത഻നഺലഽും ുരഺഗ഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും അതനഽസര഻ചാണ്
ഉയര്ന് ച഻ക഻ത്സ ച഻ലവ് ഇടഺക്കഽും. നലല സ്ഥ഻ത഻യ഻ലഽള വ ആളുകള്ക്ക്ക് ആുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ീന്റ ലഭയതയഽും
കരഽതലഽും കാടഽതലഽള വത്, എന്ഺല് ഉയരഽന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ സഺധഺരണക്കഺരന് എത്ത഻പ഻ട഻ക്കഺൽ
കഴ഻യഽന്ത഻ലഽും അപ്പുറമഺണ്.
ഈ
സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ്
ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ
സഹഺയ഻ക്കഺൽ
ുവണ്ട഻
വരഽന്ത്.
ആുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ന് സഺണ്പത്ത഻ക സഹഺയും ലഭ഻ക്കഽന്ഽള വ വളര്ന്് വരഽന് ഒരഽ ുന്ദ്ശഺതസിനഺണ്
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്. അുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഇീലലക഻ൽ അസഽഖും മാലുമഺ പരഽക്ക് മാലുമഺ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന്ദ്പുവശ഻ീപ്പടഽന് സരര്ഭത്ത഻ൽ ഉയര്ന് ീമഡ഻ക്കൽ ബ഻ൽ നല്ത്ുകണ്ട഻ വരഽും. അതഽീകഺണ്ട് ഇീതഺരഽ ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
സഺണ്പത്ത഻ക ആയഽധമഺയ഻ മഺറ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. മഺന്ദ്തമലല, ആുരഺഗയമഺണ് നറ്റവഽും വല഻യ സണ്പത്ത്.
1. ുുരഺഗ  ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻കീള ഇനമനസ്സ഻ലഺെഽക
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കൽ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽണ്ട്. ഇത് ുഡഺക്ടര്ക്ക് നല്ത്ുക്കണ്ടഽും അശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകളുും മഽതൽ വളീര നഺളീത്ത പര഻പഺലനും
അഥവഺ കയഺന്ഷസൽ, മറ്റ് മഺരകുരഺഗങ്ങൽ ുപഺലഽള വ അസഽഖങ്ങൽക്കഽള വ ന്ദ്പുതയക അവശയങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽ
വീരയഽള വ സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന് ുപഺള഻സ഻കളുണ്ട്.
മ഻ക്ക ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കളുീട ആുരഺഗയ ുമഖലയ഻ുലക്ക് വളീര തഺമസ഻ചാണ് ന്ദ്പുവശ഻ചാണവരഺണ്,
അടഽത്ത഻ീട വീര ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കളുീട ുമല്ത്ുക്കഺയ്ക്മ ആയ഻രഽന്ഽ ഇത്.
ഈ രുംഗീത്ത
അവസരും മനസിന഻ലഺക്ക഻ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ൽ മഺന്ദ്തും ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻കളുമഽണ്ട് ഇന്ത്യയ഻ൽ.

ത്ശത്റ഻െഽക
ുുരഺഗ  ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുമഖലയ഻ല് ഇന മഺത്തം ഇന ത്പവര്ത്ത഻െഽ് ഇന കന്പന഻കൾ ഇന
(സ്റ്റഺന്ീഡുലഺണ് ഇനകന്പന഻കൾ)
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i.

ആുരഺഗയ ുമഖലയ഻ൽ മഺന്ദ്തും ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് കണ്പന഻ ഇന്ത്യയ഻ൽ ന഻ലവ഻ൽ വന്ത഻നഽുശഷും ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ ബിഹത്തഺയ ഒരഽ വളര്ചാണയഺണ് കഺണഺൽ കഴ഻ഞ്ഞത്.

ii.

ഒരഽ ുമഖലയ഻ൽ മഺന്ദ്തും ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് കണ്പന഻കള്ക്ക്കഽള വ മാലധും ഐആര്ഡ഻എ കഽറചാണത഻നഽുശഷും
ഒരഽപഺട് ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ ന്ദ്പവര്ത്തനും ആരുംഭ഻ചാണു.

iii.

വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ ഉപുഭഺക്തഺക്കഺള്ക്ക്ക്
എന്തഺണ് ന്ദ്പത഼ക്ഷയ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്.

നാതനമഺയ

ഉത്പന്ങ്ങൽ

രാപകല്ത്പന

ീചയാറുക

iv. ഇത്തരും കണ്പന഻കൽ ഒരഽപഺട് ന്ദ്പുതയകതരും ൂവദ഻ദ്ധരദ്ധയവഽും ഗുവഷണവഽും രഺജയത്ത് ീകഺണ്ടഽവന്ഽ.
v.

ആശഽപന്ദ്ത഻ ശിുംഖലയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ുലക്ക് കടന്ഽ.

vi. ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ുമഖലയ഻ലഽള വ ആളുകള്ക്ക്ക് സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ഗവീമന്റ഻ീന്റ ന്ദ്പുതയക പദ്ധത഻കള഻ൽ
സ്റ്റഺന്ഷീഡുലഺൽ കണ്പന഻കൽ പകഺള഻കളഺയ഻.
2. എത്ല഻ീനഺീെയഺണ് ഇന ഒരഽ ഇന ുുരഺഗ  ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന പര഻രക്ഷ ഇന
ലഭ഻െഽ്
നീതക഻ലഽും അസഽഖങ്ങൽ ുരഺഗങ്ങൽ അപകടങ്ങൽ മാലുമഺ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ടഺലഽള വ
അട഻സ്ഥഺന ീചലവഽകൽക്ക് ീപഺതഽുവ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും, ഇത് ുപഺള഻സ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഒഴ഻വഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന് ഭഺഗും ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
ീപഺതഽീവ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് ീചലവഽകൽ:








മഽറ഻/ക഻ടക്ക വഺടക
ുബഺര്ഡ഻ുംഗ് ീചലവഽകൽ
ീനഴ്സ഻ുംഗ് ീചലവഽകൽ
ുഡഺക്ടറഽീട ഫ഼സ്
ുരഺഗന഻ര്ണയ പര഻ുശഺധനകൽ
ഓപ്പുറഷൽ ത഻ുയറ്റൽ ചഺര്ജഽകൽ
ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ീചലവഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ

സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ലഺൽ ന്ദ്പകഺരും, ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ്പഽും പ഻ന്഼ടഽമഽള വ ീചലവഽകളുും
ദ഻വുസന ന്ദ്പുതയക പര഻പഺലനത്ത഻നഽള വ നടപട഻കളുും, ച഻ല ന്ദ്പുതയക ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ വ഻വ഻ധ ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും. ച഻ല ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ
ഔ്ു്പഷയന്റ് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളഺയ ഓപ഻ കസള്ക്ുട്ടഷനഽകൽ, ഫഺര്മസ഻ ബ഻ലലുകൽ, ുരഺഗന഻ര്ണയ
പര഻ുശഺധനകൽ, ദന്ത് ച഻ക഻ത്സ, കണ് ച഻ക഻ത്സ ുസവനങ്ങൽ, വഺര്ഷ഻ക ആുരഺഗയ പര഻ുശഺധന ീചലവഽകൽ
എന്഻വയഽും ഇൽ-ുപഷയന്റ് ച഻ക഻ത്സയഽീട കാീട പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
കയഺന്ഷസൽ, തളര്വഺതും, ക഻്ന഻ ന്ദ്പവര്ത്തനും ന഻ലയ്ക്ക്കൽ, ഹിദയതുംഭനും തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള്ക്ക്കഽും ച഻ല
വയവസ്ഥുയഺടഽും അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യുത്തഺടഽും കാട഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

ന഻ര്വചനം
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ച഻ല ന഻ര്വചനങ്ങൽ:
ii. ഇന്ുപഷ െഇ: ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയ഻ ച഻ക഻ത്സ ുതടഽന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻.
ii.

ഔട്ട്യൂട്ട്ഇുപഷ െഇ: ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺവഺീത/തഺമസ഻ക്കഺീത ച഻ക഻ത്സ ുതടഽന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻.
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iii.

ുഡ ഇന ീകയര് ഇന ഇന ീസെര്: ീമഡ഻ക്കൽ സയന്ഷസ഻ീന്റയഽും ീട്ുനഺളജ഻യഽീടയഽും ീപീട്ടന്ഽള വ വളര്ചാണ
കഺരണും പല സക഼ര്ണ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻കളുും ലഘഽകര഻ക്കീപ്പടഽകയഽും ഒരഽ ദ഻വസത്ത഻ൽ കാടഽതുലഺ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ീചലവഴ഻ുക്കണ്ട ആവശയമ഻ലല, അഥവഺ 24 മണ഻ക്കാറ഻ൽ കഽറവ് മത഻. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്
ല഻ുതഺന്ദ്ട഻പ്സ഻, ത഻മ഻രും, തഽടങ്ങ഻യവ. ഇത്തരും സുംഗത഻കൽ നടക്കഽന് ീസന്ററഽകീളയഺണ് ുഡ ീകയൽ ീസന്റൽ
എന്് പറയഽന്ത്.

ത്ശത്റ഻െഽക
ുുരഺഗ  ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീല ഇനച഻ല ഇനവഺക ങ്ങൾ
i.

ുത് ഇന പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ഇന അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്റര് അഥവഺ ട഻പ഻എ എന്ഺൽ ഐഅര്ഡ഻എ (ുതഡ് പഺര്ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുസ്റ്റുറ്റഴ്സ് – ആുരഺഗയ ുസവനും) അധ഻കിതരഽീട 2001-ീല ചട്ടന്ദ്പകഺരും ൂലസന്ഷസ് ുനട഻യ
നീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ആുരഺഗയുസവനങ്ങൽ നല്ത്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ഻ൽ ഫ഼സ്
വഺങ്ങ഻ുയഺ ശണ്പളും വഺങ്ങ഻ുയഺ ുസവനും ീചയാറഺും.

ii.

ീനറ്റഇവര്െഇ
 ഇന
 ഇന ദഺതഺവ് ഇനഎന്ഺൽ ഇന്ഷഷവൽ നല്ത്കഽന് തഽക സവ഼കര഻ചാണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട
ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും പണും വഺങ്ങഺീത ൂവദയുസവനങ്ങൽ നല്ത്കഽന് ഒരഽ ട഻പ഻എ അഥവഺ ഒരഽ ഇന്ഷഷവറൽ
ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ഒരഽ ആശഽപന്ദ്ത഻ അഥവഺ ആുരഺഗയ പര഻പഺലന ുകന്ദ്രും.

iii.

ുപഺര്ട്ട്യൂട്ട്ബ഻ല഻റ്റ഻ എന്ഺൽ ുനരീത്ത ന഻ലന഻ന്഻രഽന് അവസ്ഥയ഻ല് അഥവഺ സമയഺപദമഺയ
ന഻രസ഻ക്കല് കഺരണും ുനട഻യ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽും മീറ്റഺന്഻ുലക്ക് അഥവഺ അുത
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺവ഻ീന്റ മീറ്റഺരഽ ുപഺള഻സ഻യ഻ുലക്ക്, പഴയ ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് കഽഴപ്പും പറ്റഺീത ൂകമഺറ്റും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ അവകഺശും ഒരഽ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ഉടമയ്ക്ക്കഽണ്ട് (കഽടഽുംബ പര഻രക്ഷ
ഉള്ക്പ്പീട).

iv. മഽന്ഷപ് ന഻ലന഻ന്഻രഽന് അവസ്ഥകളുീട പഷ്ടത അഥവഺ അസഽഖും/ പരഽക്ക് ുനരീത്ത ന഻ര്ണയ഻ചാണ഻രഽന്
സമയത്ത് തീന് ച഻ക഻ത്സ ആവശയമഺയ഻രഽന്ഽ. കഽറചാണുകഺലും കഺത്ത഻രഽന്ഺൽ മഺന്ദ്തും ഇത഻നഽ പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽും.
v.

സ഼ന഻യര് ഇന ഇന സ഻റ്റ഻സണ് എന്ഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
പഽതഽക്കഽണ്ുപഺൽ അറഽപുതഺ അത഻നഽ മഽകള഻ുലഺ ന്ദ്പഺയമഽള വവൽ.

ുപഺള഻സ഻

തഽടങ്ങഽണ്ുപഺൽ

അഥവഺ

vi. ീഹല്ത്തഇ ഇന പ്ലസ്ഡ ഇന ൂലത് ഇന ുകഺംുബഺ ഇന ഉ പ്ങ്ങൾ എന്ഺൽ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻
നല്ത്കഽന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷയഽും ുനഺൽ-ൂലഫ്/സ്റ്റഺൽീഡുലഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറൽസ് കണ്പന഻
നല്ത്കഽന് ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷയഽും ഒരഽമ഻ചാണ് ലഭ഻ക്കഽന് ഉത്പന്ങ്ങൽ.

കഽറ഻പ്പഇ
ീപഺതഽുമഖലയ഻ലഽള വ ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഺണ് 1980-കളുീട ഒടഽവ഻ൽ പഽറത്ത഻റങ്ങ഻യ തങ്ങളുീട
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ‘ീമഡ഻ീേയ഻ും’ എന് നഺമും നല്ത്ക഻യത്. കഺലന്ദ്കുമണ, ഇന്ത്യൽ
മഺര്ക്കറ്റ഻ൽ
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ മീറ്റഺരഽ ുപര് ‘ീമഡ഻ീേയ഻ും’ എന്ഺയ഻ മഺറ഻. യഥഺര്ത്ഥ
‘ീമഡ഻ീേയ഻ും’ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒരഽപഺട് വയതയതമഺയ഻ ഇന്് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ വയതയത
ആവശയന്ദ്പകഺരും രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത ഒരഽപഺട് തരും ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങളുണ്ട്. ഇത് മറ്റ്
പല ുപരഽകള഻ലഺണ് വ഻റ്റ് ുപഺകഽന്ീതക഻ലഽും, ഒട്ടുമ഻ക്ക ഉപുഭഺക്തഺക്കളുും തങ്ങളുീട ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻ീയ ‘ീമഡ഻ീേയ഻ും’ എന്ഺണ് പറയഽന്ത്.
a) എത്ല഻ീനഺീെയഺണ് ഇനപര഻രക്ഷ ഇനലഭ഻െഺത്ത

?

ഇന്ത്യയ഻ീല ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കൽ ീപഺതഽുവ എലലഺും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യഽള വ പര഻രക്ഷയഺണ്
നല്ത്കഽന്ത്, കഽറഞ്ഞത് 24 മണ഻ക്കാീറക഻ലഽും ആശഽപന്ദ്ത഻ വഺസും ുവണ്ട഻ വരഽന് എലലഺ അസഽഖങ്ങള്ക്ക്കഽും
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പരഽക്കഽകള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ, എയ്ക്്സ്, എട഻ഡ഻, മഺനസ഻ക വ഻ന്ദ്ഭഺന്ത്഻, ജണ്മനഺയഽള വ ുരഺഗങ്ങള്,
എന്഻വ മഺന്ദ്തുമ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വു. ൂദനുംദ഻നമഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ അഥവഺ ൂദനുംദ഻ന ആുരഺഗയ
പര഻ുശഺധനകൽ, ീസിരരയ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ, ലഺസ്റ്റ഻ക് സര്ജറ഻, ദന്ത് ച഻ക഻ത്സ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് യഥഺര്ത്ഥ
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്ക഻ലല.
b) ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് ഇനപ഻ര഼യ്
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്ക്ക്ക്, ത഻മ഻രും ുപഺലഽള വ ന്ദ്പുതയകതരും അസഽഖങ്ങള്ക്ക്ക്, ഗര്ഭപഺന്ദ്തും ന഼ക്കും ീചയാറൽ
ുപഺലഽള വ ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻ ന്ദ്കമങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കഺലയളവ് അതഺയത് ഒരഽ വര്ഷും മഽതൽ
നഺല് വര്ഷും വീര കഺത്ത഻ര഻ുക്കണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്. പുക്ഷ, ഒഴ഻വഺക്കലഽകളു കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഘട്ടവഽും വ഻വ഻ധ
ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽീട അടഽത്ത് വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
c) ത്പസവ ഇനീചലവഽകൾ
മ഻ക്ക ഇന്ഷഷവററഽും ന്ദ്പസവ ീചലവഽകൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. ച഻ല കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഘട്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ുശഷും ന്ദ്പസവ
ീചലവ഻നഽള വ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് നതഺനഽും ഉത്പന്ങ്ങളുണ്ട്.
ച഻ല ലഺനഽകള഻ൽ ആുംബഽലന്ഷസ് ചഺര്ജഽകൽ, 4 – 5 ീേയ഻ും ഇലലഺത്ത വര്ഷങ്ങളുീട ഒടഽവ഻ൽ ീസിജനയ
ീമഡ഻ക്കൽ ീചക്കപ്പുും ലഭ഻ക്കഽും.
എചാണ്ഐവ഻ ുപഺസ഻റ്റ഼വ് വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺക്കളുണ്ട്. ഇന്ഷഷവൽ
തഽകയഽീട കഽറചാണ് ശതമഺനും അുലഺപത഻ അലലഺത്ത ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽും ച഻ലൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്. മ഻ക്ക
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺക്കളുും ഒരഽപഺട് ഉത്പന്ങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.

ത്ശത്റ഻െഽക
ുശഽപത്ത഻: ുരഺഗ഻കീള അഥവഺ പരഽക്ക് പറ്റ഻യവീര ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ ീസികരയമഽള വ ുഡ ീകയൽ അഥവഺ
ഇന്ഷുപഷയന്റ് ീകയറ഻നഽള വ നീതഺരഽ സ്ഥഺപനീത്തയഽും ആശഽപന്ദ്ത഻ീയന്് പറയഽും, ഇത് േ഻ന഻ക്കൽ
എ്സ്റ്റഺല഻ഷ്ീമന്റ് (രജ഻ുന്ദ്ടഷന് & റഗഽുലഷന്ഷ) ആക്ട് 2010 അഥവഺ അുത ആക്ട഻ീല ീഷഡയാൽ ഓഫ് ീസക്ഷൽ
56(1)-ൽ ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും തുദശ഻ക സവയുംഭരണ സ്ഥഺപനത്ത഻ീന്റ ക഼ഴ഻ൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യഺയ഻ രജ഻സ്റ്റൽ
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും അഥവഺ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മ഻ന഻മും ന഻ബധപ്നകൽ പഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണും:
i.
ii.

24 മണ഻ക്കാറഽും ന്ദ്പഺഗത്ഭയമഽള വ നഴ്സ഻ങ്ങ് സ്റ്റഺഫ഻ീന്റ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും
10,00,000 തഺീഴ ജനസുംഖയയഽള വ പട്ടണത്ത഻ൽ കഽറഞ്ഞത് 10 ക഻ടക്കുയഺടഽകാട഻യ ക഻ടത്ത഻ ച഻ക഻ത്സ
ീസികരയും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
iii. 24 മണ഻ക്കാറഽും ൂവദദ്ധരദ്ധയമഽള വ ുഡഺക്ടറഽീട അഥവഺ ുഡഺക്ടറഽമഺരഽീട ുസവനും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
iv. ശന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻കള്ക്ക്കഺയ഻ നന്ഺയ഻ സജജ഼കര഻ചാണ ഓപ്പുറഷൽ ത഼ുയറ്റൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
v. ുരഺഗ഻കളുീട ൂദനുംദ഻ന റ഻ുക്കഺര്ഡ് സാക്ഷ഻ക്കഽക, അത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഽീട അുംഗ഼കിത
ഉുദയഺഗസ്ഥന് ലഭയമഺക്കഽക.
3. ഇനുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ഇനുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ഇന
 ഇന
നതഺനഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങൽ ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷൽ ആനാകാലയങ്ങൽ നല്ത്കഺറഽണ്ട്. ഇത്
ീപഺതഽുവ പറയഽന്ത് ച഻ല ുരഺഗങ്ങളുീട അഥവഺ പര഻ക്കഽകളുീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ 3 ദ഻വസത്ത഻ൽ കാടഽതൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അഥവഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ൽ തഺമസ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന്ത഻ീനയഺണ്, പുക്ഷ ച഻ലുപ്പഺൽ തഺീഴ
പറയഽന് സഺഹചരയത്തഺൽ ഇന്ത്യയ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ വ഼ട്ട഻ൽ നടത്തണ്ട഻ വരഽും:
i.

ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ കഴ഻യഺത്ത അവസ്ഥയ഻ലഺണ്
ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ അഥവഺ

ii.

ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ ക഻ടക്ക ീസികരയും ലഭ഻ക്കഺത്തത഻നഺുലഺ
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ച഻ല സ്ഥ഻രുരഺഗങ്ങളഺയ ആതമ, ന്ദ്പുമഹും, ൂഹപ്പര് ീടന്ഷഷൽ അഥവഺ ീപഺതഽുരഺഗങ്ങളഺയ ചഽമ,
ജലുദഺഷും, പന഻, വയറ്റ഻ളക്കും, തഽടങ്ങ഻യവ ഇത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. മ഻ക്ക കണ്പന഻കള്ക്ക്കഽും ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻
ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് പര഻രക്ഷ വല഻യ ഗഽണമഽള വതഺയ഻ ുതഺന്ഺത്തത഻നഺൽ അവരത് ന഻ര്ത്തലഺക്ക഻.
ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന് പര഻ധ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽീട കഽറചാണ് ശതമഺനമഺയ഻
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ഈ തഽക ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട പരമഺവധ഻ പര഻ധ഻യഺണ്.
വയക്ത഻യഽീട വയസിനുും ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും കണക്കഺക്കഽക.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ (അഥവഺ ഒരഽ കാട്ടും ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട) റ഻ക് സ്റ്റഺറ്റസഽും ആനഽകാലയത്ത഻ീന്റ
പര഻ധ഻യഽമഺണ് ഇത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനും, ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ ആനഽപഺത഻കമലല.
4. ഇനൈഺമ഻ല഻ ഇനുലഺട്ട്യൂട്ട്ര് ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ മീറ്റഺരഽ പത഻പ്പഺണ് ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കൽ. ഇവ഻ീട, ഇന്ഷഷവൽ തഽക
കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽും കാട഻യഺണ്. ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കൽ ീപഺതഽുവ ഭര്ത്തഺവ്, ഭഺരയ,
രണ്ട് കഽട്ട഻കൽ എന്഻വര്ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക. ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ രണ്ട് കഽട്ട഻കീള കാടഽതലഽും,
മഺതഺപ഻തഺക്കള്ക്ക്കഽും അമ്മഺവ഻യമ്മ അമ്മഺയ഻യപ്പൽ തഽടങ്ങ഻യവര്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത
ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട പര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽക. ഓുരഺ കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽും ീവുേീറ
ഇന്ഷഷവൽ തഽക നല്ത്ുകണ്ട ുനഺൽ-ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യീത്തക്കഺൽ കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ
ുപഺള഻സ഻കളുീട ആീക ന്ദ്പ഼മ഻യും.

ഉദഺഹരണം
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ തന഻ക്കഽും, തീന്റ പകഺള഻ക്കഽും, രണ്ട് കഽട്ട഻കള്ക്ക്കഽും ഒുരഺന്഻നഽും 2 ലക്ഷും രാപ
ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽള വ ീവുേീറ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽത്തഽ. അവൽ/അവള്ക്ക്ക് 2000 മഽതൽ 4000
രാപ വീര ഓുരഺ കഽടഽുംബഺുംഗത്ത഻നഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കണും.
പുക്ഷ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 5 ലക്ഷും രാപ ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽള വ ഒരഽ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻യഺണ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ീതക഻ൽ, ീവുേീറ ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽള വ ുപഺള഻സ഻ീയക്കഺൽ ഈ ുപഺള഻സ഻യഽീട ആീക
ന്ദ്പ഼മ഻യും കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും. ീവുേീറയഽള വ ആുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഒരഺള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ 2 ലക്ഷും രാപയ്ക്ക്ക്
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു, പുക്ഷ ുഫ്ലഺട്ടൽ ലഺന഻ൽ, കഽടഽുംബത്ത഻ീല നീതക഻ലഽും ഒരഺള്ക്ക്ക് ഉയര്ന് ച഻ക഻ത്സ
ീചലവ് ആവശയമഺയ഻ വന്ഺൽ അത് 5 ലക്ഷും രാപയഽീടത് വീര പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ സവന്ത്മഺുയഺ കഽടഽുംബത്ത഻ുനഺ അഥവഺ ന്ദ്ഗാപ്പഺുയഺ ഒരഺള്ക്ക്ക് എടഽക്കഺൽ
കഴ഻യഽും. ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇന ുചരഺനഽള്ള ഇന ത്പഺയം ഇന 3 ഇന മഺസം ഇന മഽതല് ഇന 80 ഇന വയസ്ഡ ഇന വീരുയഺ ഇന
അത഻ല് ഇന കാടഽതുലഺ ഇന ുകഺം, ഇന അ  ഇന പല ഇന ഇന്ഷവറര്മഺര്െഇ ഇന വയസ഻ീെ ഇന മഺനദണ്ഡം ഇന
പലതഺണ്.
ച഻ല ന്ദ്പുതയക പര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയ്ക്ത തഽക ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. അത് വയസിന഻ീനയഽും
ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് 25നഽും 40നഽും മുദ്ധയ ന്ദ്പഺയമഽള വവര്ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽ 10 ലക്ഷുമഺ അത഻ൽ
കാടഽതുലഺ തഽക വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ുതക്കഺും അതഽുപഺല 3 മഺസത്ത഻നഽും 5 വയസിന഻നഽും മുദ്ധയമഽള വ
ന്ദ്പഺയമഽള വവര്ക്ക് 2 ലക്ഷും.
ചട്ടങ്ങൽ കഺലഺകലങ്ങള഻ൽ മഺറഽകയഽും അത് വയതയത ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പുകള്ക്ക്കഽും വയതയത
ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും. തഺന് വ഻ല്ത്ക്കഽന് ുപഺള഻സ഻കളുീട ടഺ്സ് ീബന഻ഫ഻റ്റ഻ുനക്കഽറ഻ചാണ്
നജന്റ഻ന് നലല
അറ഻വഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും, മഺന്ദ്തമലല മഺര്ക്കറ്റ഻ീല മറ്റ്
ഉത്പന്ങ്ങളുീട ടഺ്സ് ീബന഻സ഻ഫ഻റ്റ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും
അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണും.
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ത്ശത്റ഻െഽക
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പചര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ുപഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക് ഗവീമന്റ് ച഻ല
ആനഽകാലയങ്ങൽ നല്ത്കഽന്ഽണ്ട്. ഇത് ഒന്ഽക഻ൽ ടഺ്സ് റ഻ുബറ്റഺുയഺ അീലലക഻ൽ ടഺ്സ഻ീന്റ കണക്കഽകാട്ടുണ്ുപഺൽ
വരഽമഺനത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും അടചാണത് കഽറവ് ീചയാറഺും.നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ആനഽകാലയും എീന്ത്ന്ഺൽ
ഇന്ഷകും ടഺ്സ് ആക്ട഻ീല 80D ന്ദ്പകഺരമഽള വ ആനഽകാലയത്ത഻ന് ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് അടചാണ
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് അര്ഹതയഽണ്ട്.
5. ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്യീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന വ ക്ത഻ ഇന
എടഽുെണ്ട ഇനമഽന്കരഽതലഽകൾ

ുശഽപത്ത഻യ഻ല് ഇന

അ്മ഻റ്റഺകഽന്ുപഺൾ ഇന

‚ക ഺഷ് ഇനീലസ്ഡ ഇന ീൈസ഻ല഻റ്റ഻‛ എന്ഺൽ ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സഺ ീചലവ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥയഽും ചട്ടവഽും ന്ദ്പകഺരും ന്ദ്പ഼-ഓതൂറുസഷൽ അന്ദ്പാവൽ ലഭ഻ചാണ പര഻ധ഻ വീരയഽള വ തഽക
ഇന്ഷഷവറൽ ുനര഻ട്ട് ീനറ്റ്വര്ക്ക് ീന്ദ്പഺൂവഡര്ക്ക് നല്ത്കഽും. ‘കയഺഷ്ീലസ്’ ുഹഺപ഻റ്റൂലുസഷന഻ൽ, ഇന്ഷഷവറൽ
നല്ത്കഽന് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്ഡ് അഥവഺ മഺര്ട്ട് കഺര്ഡ഻ലാീട ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ീയ
ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽും. അവര്ക്ക് ഇന്ഷഷ്വററ഻ൽ ന഻ന്ഽും മഽന്ഷകഽട്ട഻യഽള വ അനഽമത഻യഽും ലഭ഻ക്കഽും.
കയഺഷ്ീലസ് എന്ഺൽ ുഹഺപ഻റ്റല഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന് സമയത്ത് ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ പണും ഒന്ഽും
ീകട്ട഻ വയ്ക്ക്കണ്ട മഺന്ദ്തമലല അശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലലുകൽ ഇന്ഷഷ്വറൽ ുനര഻ട്ട് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അടയ്ക്ക്കഽും.
സ഼ന് ഇന1 : ഇനക ഺഷ് ഇനീലസ്ഡ ഇനീൈസ഻ല഻റ്റ഻
i.

ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ ീനറ്റ്വര്ക്ക഻ൽീപട്ട ആശഽപന്ദ്ത഻ീയ സമ഼പ഻ചാണ് ച഻ക഻ത്സ നടത്തണും.

ii.

ഇന്ഷഷവറൽ അഥവഺ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറൽ നല്ത്ക഻യ഻ട്ടുള വ കഺര്ഡ് ീനറ്റ്വര്ക്ക഻ല്ത്ീപട്ട
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ സമര്പ്പ഻ക്കണും.

iii.

ഒന്ഽക഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ നല്ത്ക഻യ മഺര്ട്ട് കഺര്ഡ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അീലലക഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ അഥവഺ
ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറൽ നല്ത്കഽന് മഽന്ഷകാൽ അനഽമത഻ുയഺീട, അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ അ്മ഻റ്റ്
ീചയാറുും.

iv. ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കീള ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റ് ീചയാറുന്ത഻ന് 48 മണ഻ക്കാൽ മഽണ്ുപ
അറ഻യ഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
v.

ഇന്ഷഷവറൽ അഥവഺ ട഻പ഻എ ുപഺള഻സ഻
ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റ഻നഽള വ നടപട഻ തഽടങ്ങഽും.

വ഻വരങ്ങൽ

പര഻ുശഺധ഻ചാണത഻നഽുശഷും

കയഺഷ്ീലസിന്

സ഼ന് ഇന2 : ഇനപണം ഇനീെയ഻ം ഇനീചയ്യുക
ഇന്ഷഷവ്ൽ
ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻
കയഺഷ്ീലസ്
ീസറ്റ഻ൽീമന്റ്
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ,
അവൽ/അയഺൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽപണും ുനര഻ട്ട് അടയ്ക്ക്കണും. അത഻നഽുശഷും ആ ബ഻ലല് ഇന്ഷഷ്വറൽ അഥവഺ ട഻പ഻എ
സമര്പ്പ഻ക്കഽക അങ്ങീന പണും ീേയ഻ും ീചയാറഺും.

കഽറ഻പ്പഇ
മഽന്കാര് ഇനഅനഽമത഻
i.

അതയഺഹ഻തങ്ങള്ക്ക്ക് ഒഴ഻ീകയഽള വ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് കയഺഷ്ീലസ് ീഫസ഻ല഻റ്റ഻യ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ുതടഺൽ
ഉുദശ഻ക്കഽന് ീനറ്റ്വര്ക്ക് ുന്ദ്പഺൂവഡര്ക്ക് ഇന്ഷഷ്വറൽ അഥവഺ ട഻പ഻എയഽീട മഽന്ഷകാൽ അനഽമത഻
ലഭ഻ക്കണും. ഇത഻ീന്റ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ ഐഅൽഡ഻എ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് മഽന്ഷകാൽ അനഽമത഻ ുഫഺമഽും
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് റ഼യ഻ണ്ുപുഴീമന്റ് ുഫഺമഽും ന഻ര്ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
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ii.

ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട നടപട഻ക്കഽള വ മഽന്ഷകാൽ അനഽമത഻ ലഭ഻ചാണ ുപഺള഻സ഻ ഉടമ അഥവഺ
ുപഺള഻സ഻ ഉടമ അത്തരും ഒരഽ ച഻ക഻ത്സ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ീചയാറുന്ഽണ്ീടക഻ൽ, അത്തരും ആശഽപന്ദ്ത഻
ീനറ്റ്വര്ക്ക് ുന്ദ്പഺൂവഡറഽീട ല഻സ്റ്റ഻ല്ത്ന഻ന്ഽും ന഼ക്കും ീചയാറഺൽ ുപഺകഽന്തഺീണക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറൽ ുപഺള഻സ഻
ഉടമയ്ക്ക്ക് ആ ആശഽപന്ദ്ത഻ ീനറ്റ്വര്ക്ക് ുന്ദ്പഺൂവഡറഽീട ല഻സ്റ്റ഻ൽ ഉള വുപ്പഺൽ ലഭ഻ക്കഺവഽന് കയഺഷ്ീലസ്
ീഫസ഻ല഻റ്റ഻യഽീട ആനഽകാലയങ്ങൽ നല്ത്കഽും.

കഽറ഻പ്പഇ
ീഫന്ദ്ബഽവര഻ 2013-ൽ ഐആര്ഡ഻എ പഽറത്ത഻റക്ക഻യ ചട്ടന്ദ്പകഺരും, എലലഺ ആുരഺഗയ
ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സവ഻ുശഷതകൽ/ഗഽണങ്ങൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും:

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

i.

ത്ൈ഼ ഇന ലഽെഇ ഇന പ഻ര഼യ് എന്ത് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ുഡഺക്കഽീമന്റ് ലഭ഻ചാണ ത഼യത഻ മഽതൽ 15 ദ഻വസങ്ങൽ.
ഈ കഺലയളവ഻ൽ, ുപഺള഻സ഻ തഽടരുണഺ ുവണ്ടുയഺ എന്് ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺും. ുപഺള഻സ഻
തഽടുരണ്ട എന്് അയഺൽ ത഼രഽമഺന഻ചാണഺൽ, ീചലവഽകളുീട തഽക കഽറചാണത഻നഽുശഷും മഽഴഽവൽ ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും
ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽും.

ii.

30 ഇന ദ഻വസീത്ത ഇന ുത്ഗസ്ഡ ഇന പ഻ര഼യ് കഺലഺവധ഻ ത഼ര്ന്് കഴ഻ഞ്ഞ എലലഺ ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും
പഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽും.

iii.

ൂലത് ഇനൂടം ഇനകവുറമെ എലലഺ ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും ന഻ര്ബധപ്മഺണ്.ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്ക്ക്ക്
പരമഺവധ഻ ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ ആ അുംഗത്ത഻ീന ഇന്ഷഷവറൽ മീറ്റഺരഽ അനഽുയഺജയമഺയ
ഉത്പന്ത഻ുലക്ക് മഺറൽ ആവശയീപ്പടഽും, അതഽും തഽടര്ന്ഽള വ വര്ഷങ്ങള഻ലഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺനഽള വ
ീന്ദ്കഡ഻ുറ്റഺടഽകാട഻.

iv. എലലഺ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും ുനഺമ഻ുനഷനഽള്ള ീസികരയും ഉണ്ടഺവണും.
v.

കസ്റ്റമര് ഇന ഇനഇന്ൈര്ുമഷന് ഇനസമിററ഻ ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കണും.

vi. എലലഺ ഉത്പന്ത്ത഻ീന്റ കാീടയഽും ആനഽകാലയങ്ങൽ, ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ ഒരഽുപജ്഻ല് ഇന
കവ഻യഺീതയഽള്ള ഇനലഘഽുലഖ നല്ത്കണും.
6. ഇനത്ഗാപ്പഇ ഇനുുരഺഗ  ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത് ന്ദ്ഗാപ്പുകള്ക്ക്ക്/ അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്ക്ക്ക്/
സ്ഥഺപനങ്ങൽക്ക്/വയവസഺയങ്ങള്ക്ക്കഽമഺണ്, അവര്ക്ക് ഒരഽ ുമലധ഻കഺര഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
അന്ദ്തയഽും
അളുകൽ
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
അുംഗ഼കഺരും
ലഭ഻ചാണ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീപട്ടഺതഺയ഻ര഻ക്കണും ന്ദ്ഗാപ്പ്.
ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന്റ/ അുസഺസ഻ുയഷീന്റ/ സ്ഥഺപനത്ത഻ീന്റ/ വയവസഺയത്ത഻ീന്റ (ഇന്ഷഷവറൽസ്
എടഽക്കഽന്ൽ) ുപര഻ൽ അുംഗങ്ങളുീടയഽും അവരഽീട കഽടഽുംബഺുംങ്ങളുീടയഽും (ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻കൽ)
ുപരഽകൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ ുചര്ക്കഽും.
ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടറഽകളുും ഒന്഻ൽ കാടഽതൽ ആളുകളുള വ മുറ്റത് ുപഺള഻സ഻യഽും ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽീപടഽും. ഈ ുപഺള഻സ഻യഽീട
പര഻രക്ഷ ീപഺതഽുവ ച഻ല ഉപഺധ഻കുളഺടഽകാട഻യഽള വ വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽുടത്
തീന്യഺയ഻രക്കഽും.
പുക്ഷ ച഻ല ഇന്ഷഷവറൽ കഽീറ ഇളവഽകൽ അഥവഺ അധ഻കമഺയഽള വ പര഻രക്ഷകളുും അനഽവദ഻ക്കഽും. ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് ച഻ല അധ഻ക ഉപഺധ഻കൽ ഇന്ഷഷവറൽ ചഽമത്തഽന് സഺഹചരയവഽമഽണ്ട്.
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കഽറ഻പ്പഇ
ഐഡെഇറ഻ ഇനകഺര്ഡഽം ഇനസ്ഡമഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇനകഺര്ഡഽം
i.

കയഺഷ്ീലസ് ീസികരയും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്, ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽ ഒരഽ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ
കഺര്ഡ് ുപഺള഻സ഻ നല്ത്ക഻യത഻നഽുശഷമഽള വ 15 ദ഻വസത്ത഻നകും, ട഻പ഻എ വഴ഻ുയഺ ുനര഻ുട്ടഺ നല്ത്കണും.

ii. ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്ഡ഻ൽ ീപഺതഽുവ ുപഺള഻സ഻ ഉടമയഽീട വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഇന്ഷഷവററഽീട ുലഺുഗഺയഽും
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
iii. ുപഺള഻സ഻യഽീട ഉപഺധ഻കൽ അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും കഺര്ഡ഻ീന്റ ന്ദ്പഺബലയും അത് സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
പഽതഽക്കണും. ഇന്ഷഷ്വറൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്ഡ഻ന് പകരും ച഻ലുപ്പഺൽ മഺര്ട്ട് കഺര്ഡഺയ഻ര഻ക്കഽും നല്ത്കഽക.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ൽ നതഺണ് ുഡ ീകയൽ ീസന്ററ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത്?
I. കഺന്ഷസൽ
II. ത഻മ഻രും
III. തളര്വഺതും
IV. ഹിദയ തുംഭനും

C. വ഻ുദശയഺത്ത ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
നമ്മൽ അവധ഻ക്കഺലും ആുഘഺഷ഻ക്കഺൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് വ഻ുദശത്ത് ുപഺകഽണ്ുപഺൽ, നമ്മഽീട
മനസിന഻ലഽണ്ടഺകഽന് ച഻ന്ത് ച഻ല കഺരയങ്ങൽ ശര഻യഺയ഻ നടക്ക഻ലല എന്തഺണ്. പുക്ഷ, വ഻ുദശത്ത്
സ് ചര഻ക്കഽണ്ുപഺൽ ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുവണ്ട ര഼ത഻യ഻ലഽള വ നീതക഻ലഽും അസഽഖുമഺ അപകടുമഺ
സുംഭവ഻ചാണഺൽ, ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് യഽഎസിന്എയ഻ുലഺ കഺനഡയ഻ുലഺ ആീണക഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചലവ് തഺങ്ങഺൽ കഴ഻യ഻ലല.
വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻കളുമഽണ്ട്

ഈ

ആവശയും

ന഻റുവറ്റുും.

സവുദശയഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക്

പര഻രക്ഷ

1. എത്ല഻ീനഺീെയഺണ് ഇനവ഻ുദശയഺത്ത ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനനല്കഽ്

ലഭ഻ക്കഽന്
?

വ഻ുദശയഺന്ദ്തയ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് ുനര഻ുടണ്ട഻ വരഺവഽന് എലലഺ ഘടകങ്ങീളയഽും സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് ജനറൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ വ഻വ഻ധ ലഺനഽകുളഺടഽകാട഻യ വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽണ്ട്.
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് ച഻ല കഺരയങ്ങളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:










അപകട മരണും / ൂവകലയും,
ീപീട്ടന്് ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ുക്കണ്ട അവസ്ഥ,
ന്ദ്പതയഺനയ഻ക്കൽ (ത഻ര഻ീക ീകഺണ്ടഽവരഽക),
തട്ട഻ീകഺണ്ടഽുപഺകല഻നഽള വ പര഻രക്ഷ,
ീപീട്ടന്ഽണ്ടഽകഽന് ദന്ത്ുരഺഗും,
യഺന്ദ്തഺസമഺനങ്ങള് നഷ്ടീപ്പടഽക അഥവഺ ലഭ഻ക്കഺൽ കഺലതഺമസും ഉണ്ടഺകഽക,
യഺന്ദ്ത റദഺക്കഽക അഥവഺ കഺലതഺമസമഽണ്ടഺവഽക,
പഺുപഺര്ട്ടുും മറ്റ് ുരഖകളുും നഷ്ടീപ്പടഽക,
വതഽക്കള്ക്ക്കഽും സവകഺരയ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽും ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത, തഽടങ്ങ഻യവ
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ഒറ്റയ്ക്ക്ക് യഺന്ദ്ത ീചയാറുന് അഥവഺ കാട്ടുകഺുരഺുടഺപ്പും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്വര്ക്ക് ഒരഽപഺട് ലഺനഽകൽ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽ; സ഼ന഻യൽ സ഻റ്റ഻സണ഻ന് അവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്ത അഥവഺ ബ഻സ഻നസ് യഺന്ദ്ത഻കര്ക്ക് ബ഻സ഻നസ് ലഺനഽകൽ;
വ഻ുദശത്ത് പഠ഻ക്കഺൽ ുപഺകഽന് വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻കള്ക്ക്ക് (സ്റ്റഡ഻ ലഺന്ഷ) അവരഽീട രക്ഷ഻തഺക്കൽക്കഽും.
ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺക്കള്ക്ക്ക് ീന്ദ്പഺീപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് സ഼ന഻യൽ സ഻റ്റ഻സൽ ീമഡ഻ക്കൽ
ീചക്കപ്പ് നടക്കഺൽ ആവശയീപ്പടഽും. ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺക്കൽ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഺയ഻ , എലലഺ
ീസികരയങ്ങുളഺടഽകാട഻ ന്ദ്പുതയക യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ീഷയന്ഷീജൽ
അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട വ഼സയ഻ൽ യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്വര്ക്ക്.
ന഻രത്ലരം ഇനയഺത്ത ഇനീചയ്യു് ഇനവ വസഺയ഻കൾെഽള്ള ഇനപ്ലഺനഽകൾ.
ഇീതഺരഽ വഺര്ഷ഻ക ുപഺള഻സ഻യഺണ്, വയവസഺയ഻കൽ/മഽതലഺള഻മഺൽ ഇന്ത്യക്ക് ീവള഻യ഻ൽ ന഻രന്ത്രും യഺന്ദ്ത
ീചയാറുന് ഉുദയഺഗസ്ഥര്ക്ക് ുവണ്ട഻ എടഽക്കഽന് ുപഺള഻സ഻കൽ. വര്ഷത്ത഻ൽ ഒരഽപഺട് തവണ വ഻ുദശയഺന്ദ്ത
നടത്തഽന് വയക്ത഻കൽക്കഽും ഈ പര഻രക്ഷ എടഽക്കഺും. ഒരഽ വര്ഷത്ത഻ൽ എന്ദ്ത യഺന്ദ്ത ീചയാറഺീമന്ത഻നഽും ഓുരഺ
യഺന്ദ്തയ഻ലഽും എന്ദ്തനഺൽ വ഻ുദശത്ത് തങ്ങഺീമന്ഽള വത഻നഽും പര഻ധ഻യഽണ്ട്.
ആനഽവൽ ഡ഻േുറഷൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട പര഻രക്ഷ ഇന്് വളീര ജനന്ദ്പ഻യമഽള വതഺണ്, ഒരഽ വര്ഷത്ത഻ൽ ഒരഽ
കണ്പന഻യഽീട ഉുദയഺഗസ്ഥൽ ദ഻വസത്ത഻ൽ എന്ദ്ത മണ഻ക്കാൽ യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ഽ എന്ത഻ീന അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻
മഽന്ഷകാൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺും.
ഓുരഺ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽും എന്ദ്ത ദ഻വസും യഺന്ദ്ത ീചയ്ക്ീതന് അഴ്ചയ഻ുലഺ രണ്ടഺഴ്ച കാടഽണ്ുപഺുഴഺ ഡ഻േയൽ
ീചയാറുകയഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും മഽന്ഷകാറഺയ഻ അ്ജസ്റ്റ് ീചയാറണും. ദ഻വസങ്ങൽ കണക്കഺക്കഽന് കഺരയത്ത഻ലഽും
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വയവസ്ഥകളുണ്ട്.
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുപഺള഻സ഻കൽ ബ഻സ഻നസിന് അഥവഺ അവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
2. ഇനഒഴ഻വഺെഽ്വ
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീപഺതഽുവ ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖും, ുഡഺക്ടറഽീട ഉപുദശുത്തഺടഽകാട഻ യഺന്ദ്ത ീചയാറൽ
അഥവഺ ച഻ക഻ത്സക്കഺയഽള വ യഺന്ദ്ത എന്഼ ഘടകങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്കഽും. ആംതൃഹതയ, മദയവഽും മയക്കഽമരഽന്ഽും
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്തഽവഴ഻ ഉണ്ടഺകഽന് അസഽഖും അഥവഺ പര഻ക്ക്, സഺഹസ഻ക വ഻ുനഺദങ്ങള഻ൽ നൽീപ്പടൽ
എന്഻വീയലലഺും ഇത് ഒഴ഻വഺക്കഽും. പുക്ഷ, മഽന്ഷകാട്ട഻യഽള വ അറ഻യ഻ുപ്പഺീടയഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഽമത്ത഻ ന്ദ്പുതയക
അനഽമത഻ ുനട഻യത഻നഽുശഷും കഺയ഻ക ന്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള഻ൽ പീകടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽ പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും.

കഽറ഻പ്പഇ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ക്ക് യഺന്ദ്തഺസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ്പുതയകും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഺൽ
വയതയഺസും എീന്ത്ന്ഺൽ വ഻ുദശത്തഽും ഇന്ത്യയ഻ലഽും ഉടന഼ളമഽള വ യഺന്ദ്തയ഻ൽ ഈ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

കഴ഻യഽും.

3. ഇനഇന്ഷവര് ഇനതഽകയഽം ഇനത്പ഼മ഻യവഽം
യഽഎസ്എയഽും കഺനഡയഽും ഉള്ക്പ്പീട ുലഺകീമണ്പഺടഽും ഈ ുപഺള഻സ഻യഽീട പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും. മ഻ക്ക
വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ുപഺള഻സ഻കളുും ഇന്ത്യീയ ഒഴ഻വഺക്കഽും. ഓുരഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽും, ഓപ്ഷനഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഇന്ഷഷവൽ
തഽക ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ അവസരും ലഭ഻ക്കഽും.
ീപഺതഽുവ, ഈ പര഻രക്ഷ അവശയമഽള വ
ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത് യഺന്ദ്ത തഽടങ്ങഽണ്ുപഺഴഽും
പര഻രക്ഷയഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽണ്ുപഺൽ,
വയസിന഻ീനയഽും, എന്ദ്ത ദ഻വസും യഺന്ദ്ത
എന്ത഻ീന്റയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.

അന്ദ്തയഽും ദ഻വസുത്തക്കഺണ്, പുക്ഷ പര഻ധ഻യഽണ്ട്. പര഻രക്ഷ
അവസഺന഻ക്കഽന്ത് ഇന്ത്യയ഻ൽ ത഻ര഻ീക എത്തഽണ്ുപഺൽ അഥവഺ
ആദയും വരഽന്ത് നതഺുണഺ അത്. പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ തഽക
ീചയാറുന്ഽീവന്ത഻ീനയഽും നത് രഺജയമഺണ് സരര്ശ഻ക്കഽന്ത്

ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ പര഻രക്ഷയഽീട ലഺനഽും വ഻ഭഺഗവഽും, വയസ്, യഺന്ദ്തയഽീട കഺലഺവധ഻ തഽടങ്ങ഻യത്
അനഽസര഻ചാണഺണ്. വ഻ുദശത്ത് ുജഺല഻യഽീട ആവശയത്ത഻ന് ുപഺകഽന്വരഽീടയഽും ബ഻സ഻നസിന് യഺന്ദ്ത഻കരഽീടയഽും
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ടാറ഻സ്റ്റുകളുീടയഽും വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻കളുീടയഽും ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും സവ഼കര഻ക്കഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻കൽക്ക് ന്ദ്പുതയകും ചട്ടും അഥവഺ ര഼ത഻യഽണ്ട്. എുംുലഺയ഻ീമന്റ് ലഺൽ ഒഴ഻ീകയഽള വവയ്ക്ക്ക് ഇന്ത്യൽ
രാപയഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺും, എുംുലഺയ഻ീമന്റ് ലഺനഽകഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യും ുഡഺളറഺയ഻ അടയ്ക്ക്കണും.
ഈ ുപഺള഻സ഻കളുീട ക഼ഴ഻ലഽള വ ആുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ീേയ഻മഽകൽ കയഺഷ്ീലസഺണ്, ഇന്ഷഷവറൽ ന്ദ്പമഽഖ
രഺജയങ്ങള഻ീല ീനറ്റ്വര്ക്ക഻ൽീപ്പട്ട അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട ുസവനദഺതഺക്കളുമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യഽീട ുമൽ ുസവനും നല്ത്കഺൽ
കരഺറ഻ൽ നര്ീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
വയവസഺയ഻കമഺയ഻
ശര഻യഺയ഻ട്ടുള വത്?

ന഻രന്ത്രും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്വരഽീട ലഺന഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ൽ നതഺണ്

I. അത് ഒരഽ യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്പഺബലയമഽള വു.
II. ഇത് 6 യഺന്ദ്തകള്ക്ക്ക് അഥവഺ 6 മഺസുത്ത, ആദയും വരഽന്ത് നത്, ന്ദ്പഺബലയുമയഽള വു.
III. പരമഺവധ഻ യഺന്ദ്തകളുീട പര഻ധ഻ുയഺടഽകാട഻യ അുനകും യഺന്ദ്തകൽ നടത്തഺൽ കഴ഻യഽന് ഒരഽ വഺര്ഷ഻ക
ുപഺള഻സ഻യഺണ഻ത്.
IV. അുനകും യഺന്ദ്തകൽ നടത്തഺൽ കഴ഻യഽന് ഒരഽ വഺര്ഷ഻ക ുപഺള഻സ഻യഺണ഻ത്, പുക്ഷ ആദയീത്ത
ീേയ഻ുമഺടഽകാട഻ അവസഺന഻ക്ക

D. ീഹൌസ്ഡുഹഺൾുഡഴ്സ്ഡ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
a. റ഼ുട്ട്യൂട്ട്യ്ല് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഉ

പ്ങ്ങൾ

ച഻ല ന്ദ്പുതയക തഺത്പരയങ്ങൽ സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ച഻ല വയക്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കൽ വഺങ്ങഺറഽണ്ട്.
ഇത്തരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകള്ക്ക്ക് ീചറ഻യ സണ്പത്ത഻ക അഥവഺ കചാണവട തഺത്പരയങ്ങൽ ഉണ്ീടക഻ലഽും ഇത്
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഺണ് വ഻ൽക്കഽന്ത്.ച഻ല മഺര്ക്കറ്റുകള഻ൽ ഇത് ‘ീചറ഻യ ട഻ക്കറ്റ്’ ുപഺള഻സ഻കൽ അഥവഺ ‘ീചറഽക഻ട
ുപഺള഻സ഻കൽ’ അഥവഺ ‘ീചറഽക഻ട ഉത്പന്ങ്ങൽ’ എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്. വ഼ട഻ീന്റ, ുമഺുട്ടഺൽ കഺറഽകളുീട,
ഇരഽചന്ദ്കവഺഹനങ്ങളുീട, ീചറ഻യ കചാണവടങ്ങളുീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകൽ ഈ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഺണ് വരഽന്ത്. ഈ
ഉത്പന്ങ്ങൽ വയക്ത഻ഗത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ല്ത്ക്കഽന് നജന്റ഻കൽ/ വ഻തരണശിഖലകലഺണ്, കഺരണും അുത
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീപ്പട്ട ഉപുഭഺക്തഺക്കളഺണ് ഈ ുപഺള഻സ഻കൽ വഺങ്ങഽന്ത്.
b. ീഹൌസ്ഡുഹഺൾുഡഴ്സ്ഡ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
a) എത്ലഽീകഺണ്ടഇ ഇന ീഹൌസ്ഡുഹഺൾുഡഴ്സ്ഡ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന നമഽെഇ ഇന ുവശ മഺയ഻ ഇന
വരഽ്ഽ?

ത്ശത്റ഻െഽക
‘ീനയ഻ം് ഇനുപര഻ൾസ്ഡ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻’ ഇന
i.

ുപഺള഻സ഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻പത്തഽകൽ അഥവഺ സരര്ഭങ്ങൽ മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തുമ ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽകയഽള വു. പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്
അപകടങ്ങളുീട ുപര് എടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽും.

ii.

ീനയ഻ുംഡ് ുപര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ വ഻ശഺലമഺയ ുപഺള഻സ഻കൽക്ക് സമഺന്ത്രമഺയഽളള കഽറഞ്ഞ
ീചലവ഻ൽ വഺങ്ങഺൽ കഴ഻ുഞ്ഞക്കഺവഽന് പര഻രക്ഷയഺണ്.

‘എലലഺ ഇനറ഻സ്ഡകഽകളും’
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i.

‚എലലഺ റ഻കഽകളുും‛ എന്ത് ീകഺണ്ട് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് കരഺറ഻ൽ ന്ദ്പുതയകും ഒഴ഻വഺക്കഺത്ത നീതഺരഽ
റ഻ക഻നഽും ഓുട്ടഺമഺറ്റ഻കഺയ഻ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, എലലഺ റ഻കഽകള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന് ീഹിുഹഺള്ക്ഡ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പതയക്ഷത്ത഻ൽ ന്ദ്പളയ പര഻രക്ഷ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ീലലക഻ൽ, അുപ്പഺൽൽ
വ഼ട഻ന് ന്ദ്പളയ ദഽര഻തും സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

ii.

ഒരഽ ന്ദ്പുതയക തരും
ഒഴ഻വഺക്കഽകയഽള വു .

iii.

എലലഺ റ഻ക്കഽകള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആണ് ത഼ര്ചാണഺയഽും നറ്റവഽും വ഻ശഺലമഺയ
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് ുപഺള഻സ഻.

ഇന്ഷഷവറസ഻ൽ,

കരഺറ഻ൽ

ന്ദ്പുതയകും

പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്

റ഻ക്കഽകീള

മഺന്ദ്തുമ

നമ്മൽ സവപ്നും കഺണഽന്തഽും നമ്മഽീട ഓര്മ്മകീള സാക്ഷ഻ക്കഽന് കലവറയഺണ് വ഼ട്. ഒരഽ വ഼ട് സവന്ത്മഺക്കഽക
എന്ത് മ഻ക്ക ആളുകളുീടയഽും ച഻ലകഺല അഭ഻ലഺഷമഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ധനപരമഺയ ത഼രഽമഺനമഺണ഻ത്. നമ്മള഻ൽ മ഻ക്കവരഽും വ഼ട് വഺങ്ങഺനഺയ഻ ുഹഺും ുലഺൽ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽും. ഒരഽ
ുഹഺും ുലഺണഺണ് നമ്മഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ീല നറ്റവഽും വല഻യ ബഺദ്ധയത, കഺരണും ഇത് ത഼രഺൽ വളീര
കഺലീമടഽക്കഽും. ുഹഺും ുലഺൽ എടഽക്കഽന്ത഻ന് ുലഺണ഻ീന്റ സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ നമ്മൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത് ബഺക഻ൽ
നല്ത്ുകണ്ടതഽണ്ട്.
വ഼ട് മഺന്ദ്തമലല, വ഼ട്ട഻ീല മറ്റ് സഺമന്ദ്ഗ഻കളുും വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. ഒരഽ വ഼ട്ട഻ൽ ഫര്ണ഻ചാണറഽകളുും ട഻വ഻,
ന്ദ്ഫ഻്ജ്, വഺഷ഻ുംഗ് ീമഷ഼ൽ തഽടങ്ങ഻യ വ഻ലപ഻ട഻പ്പുള വ ഉപകരണങ്ങളുമഽണ്ടഺവഽും. മഺന്ദ്തമലല സവര്ണഺഭരണങ്ങളൽ,
ീവള വ഻യഺഭരണങ്ങൽ, ഛഺയചാണ഻ന്ദ്തങ്ങൽ ുപഺീലഽള വ കലഺസിഷ്ട഻കൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽും ഉണ്ടഺവഺും. ഇീതഺീക്ക
അഗ്ന഻ബഺധ, ഭാകണ്പും, ന്ദ്പളയും, തഽടങ്ങ഻യവ മാലും ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും അഥവഺ ുമഺഷണും ുപഺകഺനഽും
സഺദ്ധയതയഽണ്ട്. കഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ സണ്പഺദയും മഽടക്ക഻യഺണ് ഇീതലലഺും വഺങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അത് നഷ്ടീപ്പട്ടഺൽ
സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻
വളീരയധ഻കും
ബഽദ്ധ഻മഽുട്ടണ്ട഻വരഽും.
മഽകള഻ൽ
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
അവസ്ഥീയ
ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും വ഻ശഺലമഺയ ുപഺള഻സ഻യഺണ് ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
b) എത്ല഻ീനഺീെയഺണ് ഇന ീഹൌസ്ഡുഹഺൾുഡഴ്സ്ഡ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇന
ക഼ഴ഻ല് ഇനവരഽ് ?

കഽറ഻പ്പഇ
പഺുെമെ ഇനഅഥവഺ ഇനഅന്പര്ല ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
i.

പഺുക്കജ് അഥവഺ അണ്പര്ല ുപഺള഻സ഻കൽ ഒരഽപഺട് പര഻രക്ഷകൽ സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് ഒറ്റ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന്റ
ക഼ഴ഻ൽ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

ii.

ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ുപഺള഻സ഻, ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ുപഺള഻സ഻, ഓഫ഼സ് പഺുക്കജ്
ുപഺള഻സ഻, തഽടങ്ങ഻യ പര഻രക്ഷകൽ ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ ീകട്ട഻ടങ്ങൽ, മറ്റ് വതഽക്കൽ,
തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

iii. ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ച഻ല വയക്ത഻ഗത പര഻രക്ഷ അഥവഺ ബഺദ്ധയത പര഻രക്ഷ ഉണ്ടഺുയക്കഽും.
iv. പഺുക്കജ് പര഻രക്ഷകള്ക്ക് ച഻ല ീപഺതഽ ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും അതഽുപഺീല ഓുരഺ
വ഻ഭഺഗങ്ങൽക്കഽും ന്ദ്പുതയകും വയവസ്ഥകളുും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഼ട഻ീന്റ ഘടനകള്ക്ക്കഽും മറ്റ് സഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽും അഗ്ന഻ബഺധ, കലഺപും,
ൂപപ്പ് ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻, ഭാകണ്പും, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നൽകഽും. ഘടന കാടഺീത, പ഻ട഻ചാണുപറ഻, വ഼ട്
കഽത്ത഻ത്തഽറക്കൽ, ുമഺഷണും, ീകഺള വ, എന്഻വയ്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പകഺരും അണ഻യഽന് അഥവഺ ുലഺക്കറ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ആഭരണങ്ങളുും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുും. പഽരഺതന വതഽക്കള്ക്ക്കഽും കലഺസിഷ്ട഻കള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
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ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സവകഺരയ യഺന്ദ്ത സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ീനത഻ീരയഽും, ഇുലഺുന്ദ്ടഺണ഻ക്
ഉപകരണങ്ങള് യന്ദ്ന്ത്തകരഺറ് മാലവഽും ൂവദയഽത഻ ന്ദ്പം  നും മാലവഽും ുകട് പറ്റുന്ത഻ീതത഻ീരയഽും പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും. ച഻ല ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ീപഡൽ ൂസക്ക഻ള഻നഽും സവകഺരയ അപകടങ്ങള്ക്ക്കഽും ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽണ്ട്.
അഗ്ന഻ബഺധ, മ഻ന്ൽ, ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻, വ഻മഺനും തകര്ന്് വ഼ഴഽകുയഺ ഫലമഺയഽള വ ുക്പഺട് (ീപഺതഽുവ ഫ്ല്സഺ
എന്റ഻യീപ്പടഽന്ഽ);
ീകഺടഽകഺറ്റ്,
ന്ദ്പുക്ഷഺഭും,
ന്ദ്പളയും,
ീവള വീപഺക്കും
(ീപഺതഽുവ
എസ഻എഫ്എ
എന്റ഻യീപ്പടഽന്ഽ); ീകഺള വ എന്഼ നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഺണ് സഺധഺരണയഺയ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക. കണ്പന഻കള്
അനഽസര഻ചാണുും ുപഺള഻സ഻കൽ അനഽസര഻ചാണുും പര഻രക്ഷ വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും. വ഻ലപ഻ട഻പ്പുള വ വ഼ടഽകളുള വ
ഉയര്ന് സഺണ്പത്ത഻കുശഷ഻യഽള വവൽ ദ഻നുംന്ദ്പത഻ കാടഽന്ത഻നഺൽ, ഇത്തരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകളുീട ആവശയകതയഽും
കാട഻ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.

കഽറ഻പ്പഇ
ീലറ്റ് ഗ്ലഺസിനുും ീടല഻വ഻ഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും, ഈ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ക഼ഴ഻ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്തഺീണക഻ലഽും,
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുവണീമക഻ൽ ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ പര഻രക്ഷ എടഽക്കഺവഽന്തഺണ്. ഭ഼കരന്ദ്പവര്ത്തനും
പാര്ണമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വതഺണ്, പുക്ഷ ഒരഽ കാട്ട഻ുചാണര്ക്കലഺയ഻ ുവണീമക഻ൽ ുചര്ക്കഺും.
c) ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇനതഽകയഽം ഇനത്പ഼മ഻യവഽം

ത്ശത്റ഻െഽക
എങ്ങീനയഺണ് ഇനഒരഺൾ ഇനഇന്ഷവര് ഇനതഽക ഇനഉറപ്പ഻െഽ്
i.

ii.

?

ീപഺതഽുവ, ഇന്ഷഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ രണ്ട് ര഼ത഻കളുണ്ട്. ഒന്് മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാ (MV) മീറ്റഺന്്
റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ് മാലയും (RIV). MV-യ഻ൽ, നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽന് സരര്ഭത്ത഻ൽ, വതഽവ഻ീന്റ പഴക്കും
അനഽസര഻ചാണ് ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷൽ ചഽമത്തഽും. ഈ ര഼ത഻യ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷൽ വതഽ
മഺറ്റ഻ വഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ തഽക ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല
RIV-യ഻ൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻, ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ വതഽ മഺറ്റ഻
വഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ തഽക നല്ത്കഽും. ഈ ര഼ത഻യനഽസര഻ചാണ്, ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷൽ ചഽമത്തഽകയ഻ലല. ആീകയഽള വ ഒരഽ
വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കണീമക഻ൽ ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ചാണ വതഽ റ഻പ്പയൽ ീചയാറണും അീലലക഻ൽ
മഺറ്റ഻ വഺങ്ങണും. ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽ, RIV ഫ഻്ഡ് അസറ്റുകൽക്ക് മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വ, ുസ്റ്റഺക്കഽകള്ക്ുക്കഺ,
ഉപുയഺഗത്ത഻ല഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകള്ക്ുക്കഺ ഇത് ലഭയമലല.

വ഼ട഻ീന്റ ഘടന അത഻ീന്റ പഽനര്ന഻ര്മ്മഺണ മാലയത്ത഻നഺയ഻ (മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാവ഻നലല) മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻കളുും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺറഽണ്ട്.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വ഼ട഻ീന്റ ന഻ര്മ്മ഻ത വ഻തഺരത്ത഻ീന്റ (ബ഻ല്ത്ഡ് അപ് നര഻യ)
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ന഻ര്മ്മഺണ ന഻രക്ക് ഗഽണ഻ചാണഺണ് ഇന്ഷഷവൽ തഽക കണഺക്കഺക്കഽന്ത്.

കവയൽ

ഫാട്ട്

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽും എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് പര഻രക്ഷയഽും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പതഺവനയഺണ്
ശര഻?
I.

മ഻ക്ക നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് വ഻ശഺല ുപഺള഻സ഻കൽക്ക് സമഺന്ത്രമഺയഽളള കഽറഞ്ഞ
ീചലവ഻ൽ വഺങ്ങഺൽ കഴ഻ുഞ്ഞക്കഺവഽന് പര഻രക്ഷയഺണ് ീനയ഻ുംഡ് ുപര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻.
II. മ഻ക്ക നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ വ഻ശഺല ുപഺള഻സ഻കൽ നല്ത്കഽും; ീനയ഻ുംഡ് ുപര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻ക്ക് സമഺന്ത്രമഺയ഻ വഺങ്ങഺൽ കഴ഻യഽും.
III. ീനയ഻ുംഡ് ുപര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്കഽും വ഻ശഺല ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്കഽും ഒുര വ഻ലയഺണ്.
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IV. ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ീനയ഻ുംഡ് ുപര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ മഺന്ദ്തുമ
വഺങ്ങഺൽ കഴ഻യാ, വ഻ശഺല ുപഺള഻സ഻കൽ വഺങ്ങഺൽ കഴ഻യ഻ലല.

E. ുഷഺപ്പഇക഼ുപ്പഺഴ്സ്ഡ ഇന(കച്ചവടകഺരനഽള്ള) ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
കചാണവടും എന്ഺല് ഒരഽ ധനപരമഺയ ഒരഽ ന്ദ്പവിത്ത഻യഺണ്, ഓുരഺ കചാണവടക്കഺരനഽും അവരഽീട കചാണവടും
ലഺഭത്ത഻ലഺക്കഺനഺണ് തഺല്ത്പരയും. നമ്മഽീട രഺജയത്ത഻ീല ഒട്ടുമ഻ക്ക ആളുകളുീടയഽും ജ഼വ഻തമഺര്ഗമഺണ് കചാണവടും.
ഇത് വരഽമഺനും നല്ത്കഽക മഺന്ദ്തമലല കട ഒരഽ ആത഻കാട഻യഺണ്. തീന്റ കചാണവടവഽമഺയ഻ ബധപ്മ഻ലലഺത്ത
കഺരയങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒഴ഻ഞ്ഞ് ന഻ല്ത്ക്കഺനഺണ് കചാണവടക്കഺരന് തഺല്ത്പരയും. ഒരഽ അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ സുംഭവ
കചാണവടത്ത഻ീന്റ സഺണ്പത്ത഻കും അഥവഺ ന്ദ്പവര്ത്തീത്ത തീന് വലലഺീത ബഺധ഻ക്കഽകയഽും അത് കടബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക്
അഥവഺ അടചാണുപാട്ടല഻ുലക്ക് വീര നയ഻ുചാണക്കഺും. കചാണവടും പഽനരഺരഺുംഭ഻ക്കഺൽ കചാണവടക്കഺരീന്റ ൂകയാറ഻ൽ
വയവസഺയ഻കീളുപഺീല വല഻യ കരഽതൽ ധനും ഉണ്ടഺവഽകയ഻ലല. ഒരഽ ദഺരഽണസുംഭവും അയഺളുീട കട
അടചാണുപാട്ടുന്ത഻ുലക്കഽും അയഺളുീട കഽടഽുംബീത്ത പട്ട഻ണ഻യ഻ുലക്കഽും നയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ച഻ലുപ്പഺൽ
അയഺള്ക്ക്ക് ത഻ര഻ചാണടയ്ക്ക്കഺൽ ബഺക് ുലഺണഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
കടയഽടമയഽീട നീതക഻ലഽും ഒരഽ ന്ദ്പവര്ത്ത഻ മാലും സമാഹത്ത഻ീല ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് പര഻ുക്കഺ അവരഽീട
വതഽവ഻ന് നഺശുമഺ സുംഭവ഻ചാണഺൽ, ആ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ബഺദ്ധയത കടയഽടമ നല്ത്കഺൽ ുകഺടത഻ ആവശയീപടഽും.
ഇത്തരും അവസ്ഥ കചാണവടക്കഺരീന നഺശത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും. അതഽീകഺണ്ട്, ഈ ജ഼വ഻തമഺര്ഗും
സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻ മഽുന്ഺട്ട് ീകഺണ്ടഽുപഺുകണ്ടത് അതയഺവശയഺണ്.
ുഷഺപ്പഇക഼ുപ്പഺഴ്സ്ഡ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുപഺള഻സ഻കൾ ഇന കച്ചവടസ്ഥഺപനത്തീെ ഇന അഥവഺ ഇന
ീചറഽക഻ട ഇന
കച്ചവടത്ത഻ീെ ഇന
അത്തരം ഇന
ഘടകങ്ങൾെഇ ഇന
പര഻രക്ഷ ഇന
നല്കഽ്ത഻നഽള്ളതഺണ്. പഽരഺതന വതഽക്കൽ വ഻ല്ത്ക്കഽന് കട, ബഺര്ബൽ ുഷഺപ്പ്, ബയാട്ട഻ പഺര്ലൽ,
ബഽ്ു്സ്റ്റഺൽ, ഡ഻പ്പഺര്ട്ടുീമന്റ് ുസ്റ്റഺൽ, ൂന്ദ്ഡ േ഼നൽ, ഗ഻റ് ഓറ്റ് ുഷഺപ്, ഫഺര്മസ഻, ുസ്റ്റഷനറ഻ കട, ുടഺയ് ുഷഺപ്,
വന്ദ്തശഺല, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ്പുതയകും രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത ുപഺള഻സ഻കളുണ്ട്.
1. എത്ല഻ീനഺീെയഺണ് ഇനുഷഺപ്പഇക഼ുപ്പഺഴ്സ്ഡ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനനല്കഽ്

?

ീചറഽക഻ട കചാണവടത്ത഻ീന്റ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കഺരയങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഺനഺണ് ഈ ുപഺള഻സ഻ രാപകല്ത്പന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. അഗ്ന഻ബഺധ, ഭാകണ്പനും, ന്ദ്പളയും എന്഻വ മാലമഽള വ ുകഺടഽപഺടഽകള്ക്ക്കഽും
ുമഺഷണത്ത഻നഽമഺണ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക. അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ സുംഭവും മാലമഽണ്ടഺകഽന് ീേയ഻മ഻നഺൽ
ഉണ്ടഺകഽന് സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടും അഥവഺ അധ഻ക ീചലവ഻നഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
വയതയത ഇന്ഷഷറര്മഺര഻ൽ അധ഻ക പര഻രക്ഷകൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്വര്ക്ക് നല്ത്കഺറഽണ്ട്, അത് നമഽക്ക് ുനഺൽൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കളുീട ീവബ്ൂസറ്റുകള഻ൽ ന഻ന്ഽും മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും.
അത഻ൽ ച഻ലതഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
i.

ുമഺഷണവഽം ഇനഭവനുഭദനവഽം:
എന്഻വയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ.

ഭവനുഭദനും, ുമഺഷണും, ഓഫ഻സ് സഺമന്ദ്ഗ഻ ീകഺള വയട഻ക്കല്ത്,

ii. ീമഷ഼നറ഻യ്െഇ ഇന ുകടഽപഺട് ഇന സംഭവ഻െഽക: ൂദവയഽത഻ ഉപകരണങ്ങൽ അഥവഺ യഺന്ദ്ന്ത്഻ക
ഉപകരണങ്ങളുീട ുകടഽപഺട഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ.
iii.

ഇലുത്ടഺണ഻ക ഇനഉപകരണങ്ങളും ഇനസഺമത്ഗ഻കളും:
 ഇലുന്ദ്ടഺണ഻ക് ഉപകരണങ്ങള്ക്ക്ക് എലലഺ-റ഻ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും
 സ്ഥഺപ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഇലുന്ദ്ടഺണ഻ക് യുന്ദ്ന്ത്ഺപകരണത്ത഻ീന്റ നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ.

iv. മണ഻ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: അപകടും മാലും പണും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും, തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് അവസ്ഥയ഻ൽ നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ:
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 ബ഻സ഻നസ് സ്ഥഺപനത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ബഺക഻ുലക്ക് ീകഺണ്ടഽുംുപഺകഽും വഴ഻ അഥവഺ ത഻ര഻ുചാണഺ
 ബ഻സ഻നസ് സ്ഥഺപനത്ത഻ീല ുസഫ഻ൽ ന഻ന്ഽും
 ബ഻സ഻നസ് സ്ഥഺപനത്ത഻ീല പണീപ്പട്ട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും (ുബഺ്സ്/ ുമശ/ ീകിണ്ടൽ).
v. യഺത്തസഺമത്ഗ഻കൾ:
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും.

ഔുദയഺഗ഻ക

യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക഻ീട

യഺന്ദ്തസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ

നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്

vi. ല഻കസ്ഡ് ഇന ുപ്ലറ്റഇ ഇന ഗ്ലഺസ്സഇ ഇന ുെഇ ഇന സഺന഻ട്ട്യൂട്ട്റ഻ ഇന ൈ഻ട്ട്യൂട്ട്഻ംഗ്സ്ഡ ഇന പര഻രക്ഷ ഇന തഺീഴ ഇന
പറയഽ്ത഻ന് ഇനനഺശനഷ്ടം ഇനസംഭവ഻െഽകയഺീണങ്ക഻ല് ഇനലഭ഻െഽം:
 ഫ഻്സ് ഗ്ലഺസ് ീലറ്റ്
 സഺന഻ട്ടറ഻ ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്ക്ക്
 ന഻ുയഺണ് ൂസൽ/ുഗ്ലഺ ൂസൽ/ ുഹഺര്ഡ഻ുംഗഽകൽ
vii. വ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകടം
viii. ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ഇന
ുത്മഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്മ/ ഇന
 ഇന
വ഻ശവഺസെഽറവ്:
ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീട ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണമഽണ്ടഺകഽന് നഺശും അഥവഺ നഷ്ടത്ത഻നഽള വ പര഻രക്ഷ.
ix.

ന഻യമ ഇനബഺത്റ ത:
 ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട അപകടത്ത഻നഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരും.
 ുതഡ് പഺര്ട്ട഻യഽമഺയഽള വ ന഻യമ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

അഗ്ന഻ബഺധ ുമഺഷണും/ യഺന്ദ്തസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ ഗ്ലഺസ് ുലറ്റ്/ സതയസധപ്തയ്ക്ക്കഽള വ ഉറപ്പ്/ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക്കഽള വ
നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽും പല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻കളുും ന്ദ്പുതയകമഺയഽും എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും.
ത഼ന്ദ്വവഺദന്ദ്പവര്ത്തനവഽും ുവണീമക഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺും. ീപഺതഽുവ ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ
അുത ുപഺീലയഺണ് ഒഴ഻വകഽന് ഘടകങ്ങളുും.

2. ഇന്ഷവര് ഇനതഽകയഽം ഇനത്പ഼മ഻യവഽം
വയഺപഺരസ്ഥഺപനങ്ങളുും ഓഫ഼സഽകളുും അവരഽീട ആത഻കളുീട മാലയും ആീക്കിണ്ട് ബഽക്ക഻ൽ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്, ആയത഻നഺൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഽന്ത഻ന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഉണ്ടഺവ഻ലല. കടകളുീടയഽും
വ഼ട഻ീന്റയഽും കഺരയത്ത഻ൽ ഇത് നടപ്പഺകഽകയ഻ലല.
ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ പറഞ്ഞതഽുപഺീല, ീപഺതഽുവ ഇന്ഷഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ രണ്ട്
ര഼ത഻കളുണ്ട്. ഒന്് മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാ മീറ്റഺന്് റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ് മാലയും.
പണും, യഺന്ദ്തസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ, വയക്ത഻ഗത അപടകും എന്഼വ അധ഻ക പര഻രക്ഷകള്ക്ക്കഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യും ഇന്ഷഷവൽ
തഽകുയയഽും ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത പര഻രക്ഷുയയഽും ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ന഻ര്വചനം
ച഻ല ഇനത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനന഻ര്വചനങ്ങൾ
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a) കഽത്ത഻ത്തഽറെല് എന്ഺൽ ുമഺഷണും നടത്തഽക എന് ഉുദശുത്തഺടഽകാട഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട ഒരഽ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ുലക്ക് അനഽവഺദമ഻ലലഺീത അകത്ത് കടക്കഽകുയഺ പഽറത്ത് ുപഺകഽകുയഺ ീചയാറുക.
b) ഭവനുഭദനം എന്ഺൽ കഽറ്റകരമഺയ ഒരഽ കിതയും നടപ്പ഻ലഺക്കഺൽ വ഼ട്ട഻ുലക്ക് അത഻ന്ദ്കമ഻ചാണ് കടക്കഽക.
c) ീകഺള്ളയട഻െല് എന്ഺൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺുടഺ അയഺളുീട ീതഺഴ഻ലഺള഻കുളഺുടഺയഽള വ
പകത഼ര്ക്കഺനഺയ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട ഒരഽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ കവര്ചാണ ീചയാറുക.
d) ുസത് എന്ഺൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട ഒരഽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ വ഻ലപ഻ട഻പ്പുള വ വതഽക്കൽ സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻
സാക്ഷ഻ക്കഺൽ ുവണ്ട഻ ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ഈടഽറപ്പുള വ അലമഺര.
e) മീറ്റഺരഺളുീട വതഽ അനഽവഺദമ഻ലലഺീത കളവ഻ലാീട ുനട഻ അത് സവന്ത്ും
വ഻ല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയാറുന് എലലഺ കഽറ്റങ്ങീളയഽും കവര്ച്ച ഇനഎന്് വ഻ള഻ക്കഽന്ഽ.

ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഺഴ്സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ഫ്ല഻്ഡ് ുലറ്റ് ഗ്ലഺസിന് ആന്റ് സഺന഻ട്ടറ഻ ഫ഻ട്ട഻ുംദ്ധരസ് പര഻രക്ഷ എന് അധ഻ക
പര഻രക്ഷ ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ. അപകടും മാലും തഺീഴ പറയഽന്ത഻ന് നത്
ന നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത്?
I.
II.
III.
IV.

ഫ഻്സ് ഗ്ലഺസ് ീലറ്റ്
സഺന഻ട്ടറ഻ ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്ക്ക്
ന഻ുയഺണ് ൂസൽ
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വീയലലഺും.

F. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
തഺകളുീട സണ്പഺദയും മഽഴഽവൽ എടഽത്ത് തഺകൽ ഒരഽ പഽത഻യ കഺൽ എടഽത്ത് അതഽമഺയ഻ ഒരഽ ൂന്ദ്ഡവ഻ന്
ുപഺയതഺയ഻ ച഻ന്ത്഻ക്കഽക. ഒരഽ പട്ട഻ തങ്ങളുീട കഺറ഻ീന്റ മഽന്഻ൽ ചഺടഽകയഽും അത഻ീന ഇട഻ക്കഽന്ത്
ഒഴ഻വഺക്കഺനഺയ഻ കഺറ് വളക്കഽന്തഽ വഴ഻ ഡ഻ൂവഡറ഻ലാീട കയറ഻ മീറ്റഺരഽ കഺറ഻ീന ഇട഻ക്കഽകയഽും ഒരഺള്ക്ക്ക്
പര഻ുക്കല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ. ആ ഒരഽ സുംഭവും കഺരണും സവന്ത്ും കഺറ഻ന്, ീപഺതഽ വതഽവ഻ന്, മീറ്റഺരഽ
കഺറ഻നഽും നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽന്ഽ കാടഺീത മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ക്ക് പര഻ുക്കല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
ഈ സരര്ഭത്ത഻ൽ, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് കഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഇീലലക഻ൽ, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് കഺറ് വഺങ്ങ഻യ തഽകീയക്കഺളുും വളീര
കാടഽതല് തഽക നഷ്ടപര഻ഹരമഺയ഻ നല്ത്ുകണ്ട഻ വരഽും.
 തഺകളുീട ൂകയാറ഻ൽ നല്ത്കഺൽ അന്ദ്തയഽും പണമഽണ്ുടഺ?
 മുറ്റ വയക്ത഻യഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകഺൽ തഺകളുീട ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്ക് പണും മഽടക്കഽുമഺ?
 അവര്ക്കഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഇീലലക഻ൽ എന്ത്് ീചയാറുും?
അതഽീകഺണ്ടഺണ് ന഻യമപരമഺയ഻ കഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബധപ്മഺക്ക഻യത്. ഇത്തരും സുംഭവങ്ങൽ ഉണ്ടഺകഽന്ത്
തടയഺൽ ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് കഴ഻യ഻ലല, പുക്ഷ ഇത് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് സഺണ്പത്ത഻ക സഽരക്ഷ നല്ത്കഽും.
അപകടും മഺന്ദ്തമലല, തഺകളുീട കഺൽ ുമഺഷണും ുപഺുയക്കഺും, അപകടും മാലും ുകടഽപഺടഽകൽ സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും
അഗ്ന഻ബഺധ മാലും നശ഻ുചാണക്കഺും, അുപ്പഺഴഽും ന഻ങ്ങൽ സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുും.
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ത്ശത്റ഻െഽക
ന഻ര്ബന്ധമ഻ത ഇനുത് ഇനപഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
 ഇന
ഒരഽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻യഽീട അപകട മരണത്ത഻ുനഺ പരഽക്ക഻ുനഺ വതഽവ഻ന് നഺശും വരഽത്ത഻യഺൽ കഺറഽടമ
ന഻മയപരമഺയ഻ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് പണും നല്ത്കണും, ഈ തഽകയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽനത഻നയ഻ 1988-ീല ുമഺുട്ടഺൽ
വഺഹനങ്ങളുീട ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും, ുറഺഡ഻ലാീട യഺന്ദ്ത ീചയാറുന് എലലഺ ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹനങ്ങളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കണീമന്ത് ന഻ര്ബധപ്മഺക്ക഻. അത്തരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ീതള഻വഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് വണ്ട഻യ഻ൽ കരഽതണും.
1.ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ
രഺജയത്ത് ഒരഽപഺട് വഺഹനങ്ങളുണ്ട്. എലലഺ ദ഻വസവഽും അുനകും പഽത഻യ വഺഹനങ്ങൽ ന഻രത്ത഻ല഻റങ്ങഽന്ഽണ്ട്.
മ഻ക്കതഽും ഉയര്ന് വ഻ലയഽള വവയഺണ്. ആളുകൽ പറയഽന്ത് ഇന്ത്യയ഻ൽ വഺഹനും ഉപുയഺഗശാനയമഺവ഻ലല, പുക്ഷ
എുപ്പഺഴഽും ൂകമഺറ഻ ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽും. ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും പഴയ വഺഹനങ്ങൽ ഇുപ്പഺഴഽും ുറഺഡ഻ലഽണ്ടഽതഺനഽും
പഽത഻യ വഺഹനങ്ങൽ കാട഻ ുചരഽന്ഽ. വഺഹനങ്ങൽ കാടഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ് ുറഺഡ഻ീന്റ വ഻തിത഻ (ൂന്ദ്ഡവ്
ീചയാറഺനഽള വ സ്ഥലും) കാടഽന്ഽമ഻ലല. ുറഺഡ഻ലാീട നടക്കഽന് ആളുകളുീട എണവഽും കാട഻ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
ുപഺല഼സഽും
ആശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺരഽീട
കണക്ക്
ന്ദ്പകഺരും
രഺജയത്ത്
അപകടങ്ങൽ
കാട഻
വരഽന്ഽ.
അപകടത്ത഻ല്ത്ീപട്ടവര്ക്ക് ുകഺടത഻ മഽുഖന നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്തഽും കാട഻ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ. വഺഹനും
റ഻പ്പയൽ ീചയാറുന് ീചലവ് ുപഺലഽും കാടഽകയഺണ്. ഈ ഇന കഺര ങ്ങീളലലഺം ഇന രഺജ് ീത്ത ഇന ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനത്പഺധഺന ം ഇനചാണ്ട഻കഺട്ട്യൂട്ട്ു്ഽ.
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺഹനും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻നഽും അപകടങ്ങൽ മാലും ഉണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺടഽൽക്കഽും മറ്റ് ച഻ല
കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തീന്റ വഺഹനും മാലും ഉണ്ടഺയ
അപകടങ്ങള഻ല്ത്ീപ്പട്ടവര്ക്ക് ന഻യപരമഺയ഻ വഺഹനയഽടമ നല്ത്ുകണ്ട നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ.
രഺജയീത്ത എലലഺ വഺഹനങ്ങളുും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ീടന്് ന഻ങ്ങൽ വ഻ചഺര഻ക്കഽന്ഽണ്ുടഺ?
ീപഺതഽവ഼ഥ഻യ഻ലാീട ഇന കട്ഽുപഺകഽ് ഇന തഺീഴ ഇന പറയഽ് ഇന എലലഺ ഇന വഺഹനങ്ങൾെഽം ഇന
ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനനല്കഽം:






ക്കാട്ടറഽകളുും ുമഺുട്ടഺര്ൂസക്കളുകളുും
സവകഺരയ വഺഹനങ്ങൽ
എലലഺ തരത്ത഻ലഽള വ വഺണ഻ജയ വഺഹനങ്ങളുും: ചരക്കഽവണ്ട഻യഽും യഺന്ദ്തഺവണ്ട഻യഽും
വ഻വ഻ുധഺപുയഺഗ വഺഹനങ്ങൽ ഉദഺ. ീന്ദ്കയ഻ൽ.
ുമഺുട്ടഺൽ ീന്ദ്ടഡ് (ുഷഺറാമഽകള഻ലഽും ഗയഺുരജ഻ലഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് വഺഹനങ്ങൽ

കഽറ഻പ്പഇ
‘ുത് ഇനപഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ’
മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യഽീട ന഻യമനടപട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും സുംരക്ഷണും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്പവര്ത്ത഻ മാലും മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യഽീട (ുതഡ് പഺര്ട്ട഻യഽീട) ീേയ഻ും
മാലമഽണ്ടഺകഽന് ബഺദ്ധയതയ഻ൽ ന഻ന്ഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ (ഫസ്റ്റ് പര്ട്ട഻)
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ഻ൽ (ീസക്കീന്റ പഺര്ട്ട഻) ന഻ന്ഽും വഺങ്ങഽന്തഺണ് ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് .
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ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ഽും പറയഽന്ഽ.
മഺര്ീെറ്റ഻ല് ഇന ലഭ മഺയ ഇന രണ്ടഇ ഇന ജ്നത്പ഼ത഻ ഇന ുനട഻യ ഇന പര഻രക്ഷകീളെഽറ഻ച്ചഺണ് ഇന തഺീഴ ഇന
വ഻വര഻െഽ്
a) ുകട് ഇന ലയബ഻ല഻റ്റ഻  ഇന ്ണ്ല഻ ഇന ുപഺള഻സ഻: ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹനങ്ങളുീട ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും,
ുറഺഡ഻ലാീട കടന്ഽുപഺകഽന് എലലഺ ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹനങ്ങളുും ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതീക്കത഻ീര
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കണീമന്ത് ന഻ര്ബധപ്മഺക്ക഻.
വഺഹനയഽടമയഽീട തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന഻യമപരമഺയ ബഺദ്ധയതകള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽകയഽള വു.
 ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ക്കഽണ്ടഺകഽന് പര഻ക്ക് അഥവഺ മരണും
 ുതഡ് പഺര്ട്ട഻യഽീട വതഽവ഻നഽണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺട്
മരണും അഥവഺ ുകടഽപഺട഻ീന്റ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ തഽകയ്ക്ക്ക് പര഻ധ഻യ഻ലല.
വഺഹനഺപകടും മാലമഽണ്ടഺകഽന് മരണത്ത഻നഽും പരഽക്ക഻നഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ുകസ് ുമഺുട്ടഺൽ
ആ്സ഻ഡന്റ് ീേയ഻ും ൂന്ദ്ടബയാണല഻ലഺണ് (MACT) ഫയൽ ീചുയാറണ്ടത്.
b) പഺുെമെ ഇന ുപഺള഻സ്ഡ/ുകഺംത്പ഻ീഹന്സ഼വ് ഇന ുപഺള഻സ഻: (സവന്ത്ും നഺശനഷ്ടും + ുതഡ്
പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത)
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് കാടഺീത, ന഻ര്ദ഻ഷ്ട നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് (ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹനത്ത഻ന് സവയും ുകടഽവരഽത്തൽ)
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വഺഹനും നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പര഻രക്ഷ
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺലയാ ഡ഻ുേയഡഽും (IDV എന്റ഻യീപ്പടഽന്ഽ – പഺഠും 5 വ഻ശദ഼കരണമഽണ്ട്) മറ്റ് ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ലഭ഻ക്കഽക. അഗ്ന഻ബഺധ, ുമഺഷണും, ലഹളയഽും സമരവഽും, ഭാകണ്പും,
ന്ദ്പളയും, അപകടും, തഽടങ്ങ഻യവയഺണ് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ച഻ല കഺരണങ്ങൽ.
ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ അപകടും നടന് സ്ഥലത്ത് ന഻ന്ഽുംവഺഹനും ീകട്ട഻ വല഻ചാണുീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്
ീചലവഽകളുും വഹ഻ക്കഽും. ആക്ട് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഓല഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന഻ര്ബധപ്഻ത പര഻രക്ഷ
കാടഺീത, അഗ്ന഻ബഺധ റ഻കഽും ുമഺഷണത്ത഻നഽും മഺന്ദ്തും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് ഒരഽ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത പര഻രക്ഷയഽും
ലഭയമഺണ്.
വഺഹനത്ത഻ല് ഘട഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് അധ഻ക ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകൽ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻നഽും ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺും, സവകഺരയ കഺൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല യഺന്ദ്ത഻കര്ക്കഽും ൂന്ദ്ഡവര്ക്കഽും ുപഴ്സൽ
ആ്സ഻ഡന്റ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും; വഺണ഻ജയവഺഹനങ്ങള഻ൽ ീസിജനയമഺയ഻ യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ന് ുജഺല഻ക്കഺരനഽും
യഺന്ദ്ത഻കനഽും ന഻യമപരമഺയ ബഺദ്ധയത ുനര഻ുടണ്ട഻ വരഽും. ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ീസിജനയമഺയഽള വ അതയഹ഻ത
ുസവനങ്ങൽ നല്ത്കഽും അഥവഺ വണ്ട഻ക്ക് ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽന് അവസ്ഥയ഻ൽ പകരും കഺൽ വ഻ട്ടു ീകഺടഽക്കഽും.
2. ഒഴ഻വഺെഽ്വ
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ് ുതയ്ക്മഺനും, ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിണഺകൽ,
പര഻ണ഻തഫലമഺയ നഷ്ടും, അസഺധഽവഺയ ൂലസന്ഷസ് ഉപുയഺഗ഻ചാണ് അഥവഺ മദയും കഴ഻ചാണു വഺഹനും ഓട഻ക്കഽക.
‘ഉപുയഺഗ഻ുക്കണ്ട പര഻ധ഻’ പഺല഻ക്കഺീത വഺഹനും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻ന് (ഉദഺ. സവകഺരയ വഺഹനും
ടഺ്സ഻യഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക) പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്ക഻ലല.
3. ഇന്ഷവര് ഇനതഽകയഽം ഇനത്പ഼മ഻യവഽം
ുമഺുട്ടഺൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ഇന്ഷഷവൽ തഽകീയ ഇന്ഷഷവര്്സ് ഡ഻േയൽ വഺലയാ (IDV) എന്ഺണ് പറയഽന്ത്.
വഺഹനും ുമഺഷണും ുപഺകഽകുയഺ റ഻പ്പയൽ ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽന്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻യ഻ൽ കാടഽതൽ ുകഺടഽപഺട്
സുംഭവ഻ക്കഽകയഽമഺീണക഻ൽ, ീേയ഻ും തഽക IDV-യഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ര്ണയ഻ക്കഽും. ീഷഡയാള് ന്ദ്പകഺരും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽടങ്ങഽന്ത഻ന് അഥവഺ പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺീപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വഺഹനത്ത഻ന്ീറ
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ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻നഽും ുമഺഡല഻നഽും ന഻ര്മ്മഺതഺവ് ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വഺഹനത്ത഻ീന്റ വ഻ല്ത്പന വ഻ലയഽീട
ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷീന്റ (മാലയത്തകര്ചാണ) ശതമഺനവഽമഺയ഻ അ്ജസ്റ്റ് ീചയ്ക്തഺണ് ഒരഽ വഺഹനത്ത഻ീന്റ IDV
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്.
വഺഹനത്ത഻ീന്റ ഐഡ഻വ഻ കഺലഹരണീപ്പടഽകുയഺ 5 വര്ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ പഴക്കമഽള വുതഺ കഺലഹരണീപ്പട്ട
ുമഺഡലഺീണക഻ുലഺ (അതഺയത് ന഻ര്മ്മഺതഺക്കൽ ന഻ര്മ്മഺണും ന഻ര്ത്തലഺക്ക഻യ ുമഺഡൽ) ഇന്ഷഷററഽും ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ഒരഽ പരപര കരഺറ഻ൽ എത്ത഻ുചാണരഽും.
ഐഡ഻വ഻ , കയഽബ഻ക് കപ്പഺസ഻റ്റ഻, ഭാുമഖല, വഺഹനത്ത഻ീന്റ പഴക്കും തഽടങ്ങ഻യവയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന഻രക്ക് അഥവഺ ന്ദ്പ഼മ഻യും കണക്കഺക്കഽന്ത്.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന6
ുമഺുട്ടഺര് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആരഽീട ുപര഻ലഺണ് എടഽുക്കണ്ടത്?
I.
II.

റ഼ജ഻ണൽ ന്ദ്ടഺന്ഷുപഺര്ട്ട഻ അുതഺറ഻റ്റ഻യ഻ൽ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ുപര഻ൽ.
ഉടമ അലലഺീത വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യഺീണക഻ൽ, റ഼ജ഻ണൽ ന്ദ്ടഺന്ഷുപഺര്ട്ട഻ അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട
അനഽമത഻ുയഺടഽകാട഻ വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് ആ വയക്ത഻യഽീട ുപര഻ൽ
III. റ഼ജ഻ണൽ ന്ദ്ടഺന്ഷുപഺര്ട്ട഻ അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട അനഽമത഻ുയഺടഽകാട഻ വഺഹനും ഉടമ ഉള്ക്പ്പീടയഽള വ നീതക഻ലഽും
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങളുീട ുപര഻ൽ
IV. ഉടമ അലലഺീത വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യഺീണക഻ൽ, വഺഹനും ഉടമ ുപര഻ൽ മഽഖയ
ുപഺള഻സ഻യഽും അനഽബധപ്മഺയ പര഻രക്ഷയ഻ൽ വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് ആ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും ുചര്ക്കഺും.

സംത്ഗഹം
a)

ീപഺതഽുവ വയക്ത഻ഗത അപകട(P.A.) ുപഺള഻സ഻കൽ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്:
ii.
iii.
iv.
v.

അപകടും മാലമഽണ്ടഺകഽന് മരണും
സ്ഥ഻രമഺയ പാര്ണ ൂവകലയും
സ്ഥ഻രമഺയ ഭഺഗ഻ത ൂവകലയും
തഺല്ത്ക്കഺല഻ക പാര്ണ ൂവകലയും

b)

ഇന്ത്യയ഻ൽ തഺമസ഻ക്കഽന് നത് വയക്ത഻ക്ക് ുവണീമക഻ലഽും
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്ക്ുക്കഺ വയക്ത഻ഗത ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

c)

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങൽ അതഺയത് വയസിന്, ആീക
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങൽ, ീതഺഴ഻ൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ വ഻പത്ത഻ീന അപദമഺക്ക഻
റ഻ക്കഽകളുീട പര഻ധ഻കൽ 1, 2 അഥവഺ 3 എന് ര഼ത഻യ഻ൽ തരുംത഻ര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.

d)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അലലഺീത ന഻ലവ഻ൽ മുറ്റതക഻ലഽും ഒരഽ കഺരയത്ത഻ൽ മഽഴഽക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽള വ
നല്ത്കഽന് ുപഺള഻സ഻കളഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് വയക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻കൽ.

e)

ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവഽൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ലഽണ്ടഺക്കഽന്
ഒരഽ കരഺൽ ന്ദ്പകഺരും അസഽഖമാലുമഺ പര഻ക്കഽമാലുമഺ ആവശയമഺയ഻ വരഽന് ൂവദ഻ക ച഻ക഻ത്സ
സരര്ഭത്ത഻ൽ ഉണ്ടഺകഽന് ആശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട പര഻ധ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ീകഺടഽത്തഽീകഺള വഺീമന്് ഇന്ഷഷവൽ വയവസ്ഥ ീചയാറുന്ഽ.

f)

ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽക കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ
അുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽും കാട഻യഺണ്, ീപഺതഽുവ ഭര്ത്തഺവ്, ഭഺരയ, രണ്ട് കഽട്ട഻കൽ എന്഻വര്ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽക.

g)

ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻കൽ
കയഺഷ്ീലസ്
ീസികരമയമ഻ീലലക഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചവല് മടക്ക഻തരഽും.
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അവന്

ീസികരയും

സവന്ത്മഺുയഺ

വഺദ്ധരദഺനും,

ആന്ദ്ശ഻തരഺയ

കയഺഷ്ീലസ്

h)

വ഻ുദശയഺന്ദ്തയ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് ുനര഻ുടണ്ട഻ വരഺവഽന് എലലഺ ഘടകങ്ങീളയഽും സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് ജനറൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ വ഻വ഻ധ ലഺനഽകൽ വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കൽ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽ.

i)

വയഺവസ഻കമഺയ഻ ന഻രന്ത്രും യഺന്ദ്തും ീചയാറുന് ഉുദയഺഗസ്ഥര്ക്കഺയ഻ മഽതലഺള഻മഺര്ക്ക് എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽന്
അുനകും യഺന്ദ്തകൽ നടത്തഺൽ കഴ഻യഽന് ഒരഽ വഺര്ഷ഻ക ുപഺള഻സ഻യഺണ് ുകഺര്പ്പുററ് ന്ദ്ഫ഻കവന്റ് ന്ദ്ടഺവലൽ
ലഺൽ.

j)

ുപഺള഻സ഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻പത്തഽകൽ അഥവഺ സരര്ഭങ്ങൽ മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തുമ ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽകയഽള വു. പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്
അപകടങ്ങളുീട ുപര് എടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽും.

k)

ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വ഼ട഻ീന്റ ഘടനകള്ക്ക്കഽും
മറ്റ് സഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽും
അഗ്ന഻ബഺധ, കലഺപും, ൂപപ്പ് ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻, ഭാകണ്പും, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നൽകഽും. ഘടന
കാടഺീത, പ഻ട഻ചാണുപറ഻, വ഼ട് കഽത്ത഻ത്തഽറക്കൽ, ുമഺഷണും, ീകഺള വ, എന്഻വയ്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

l)

പഺുക്കജ് അഥവഺ അണ്പര്ല ുപഺള഻സ഻കൽ ഒരഽപഺട് പര഻രക്ഷകൽ സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് ഒറ്റ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന്റ
ക഼ഴ഻ൽ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

m) ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ീപഺതഽുവ, ഇന്ഷഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ രണ്ട്
ര഼ത഻കളുണ്ട്. ഒന്് മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാ (MV) മീറ്റഺന്് റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ് മാലയും (RIV).
n)

ഗ്ന഻ബഺധ, ഭാകണ്പനും, ന്ദ്പളയും എന്഻വ മാലും കടയ്ക്ക്കഽണ്ടഺകഽന് ുകഺടഽപഺടഽകള്ക്ക്കഽും ുമഺഷണത്ത഻നഽമഺണ്
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീപഺതഽുവ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക. അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ സുംഭവും
മാലമഽണ്ടഺകഽന് ീേയ഻മ഻നഺൽ ഉണ്ടഺകഽന് സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടും അഥവഺ അധ഻ക ീചലവ഻നഽും പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും.

o)

ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺഹനും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻നഽും അപകടങ്ങൽ മാലും ഉണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺടഽൽക്കഽും മറ്റ്
ച഻ല കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തീന്റ വഺഹനും മാലും ഉണ്ടഺയ
അപകടങ്ങള഻ല്ത്ീപ്പട്ടവര്ക്ക് ന഻യപരമഺയ഻ വഺഹനയഽടമ നല്ത്ുകണ്ട നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽും പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന്ഽ.

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് വഺക ങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

വയക്ത഻ഗത അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കഽടഽുംബ പര഻രക്ഷ
യഺന്ദ്ത഻കരഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻
ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV.
ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന്തഽും മഽന്ഷകാട്ട഻ ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽും അന്ദ്പ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്ഭമഺണ് അപകടും.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
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ത഻മ഻രമഺണ് ുഡ ീകയൽ ീസന്ററ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III.
വയവസഺയ഻കമഺയ഻
ന഻രന്ത്രും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്വരഽീട
പര഻ധ഻ുയഺടഽകാട഻യ അുനകും യഺന്ദ്തകൽ നടത്തഺൽ കഴ഻യഽും.

ലഺൽ

ന്ദ്പകഺരും

പരമഺവധ഻

യഺന്ദ്തകളുീട

ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
മ഻ക്ക നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് വ഻ശഺല ുപഺള഻സ഻കൽക്ക് സമഺന്ത്രമഺയഽളള കഽറഞ്ഞ ീചലവ഻ൽ
വഺങ്ങഺൽ കഴ഻ുഞ്ഞക്കഺവഽന് പര഻രക്ഷയഺണ് ീനയ഻ുംഡ് ുപര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV.
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഺഴ്സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ഫ്ല഻്ഡ് ുലറ്റ് ഗ്ലഺസിന് ആന്റ് സഺന഻ട്ടറ഻ ഫ഻ട്ട഻ുംദ്ധരസ് പര഻രക്ഷ എന് അധ഻ക
പര഻രക്ഷ ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ. അപകടും മാലും ഫ഻്സ് ുലറ്റ് ഗ്ലഺസ്,
സഺന഻ട്ടറ഻ ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്ക്ക്, ന഻ുയഺണ് ൂസൽ, എന്഻വയ്ക്ക്ക് നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽും.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
റ഼ജ഻ണൽ ന്ദ്ടഺന്ഷുപഺര്ട്ട഻ അുതഺറ഻റ്റ഻യ഻ൽ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ആരഽീട ുപര഻ലഺുണഺ ആ വയക്ത഻യഽീട
ുപര഻ൽ ുവണും ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽുക്കണ്ടത്.

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത഻നഺണ് വയക്ത഻ഗത അപകട (ുപഴ്സണൽ ആ്സ഻ഡന്റ്) പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത്
I.
II.
III.
IV.

മരണും
ആംതൃഹതയ
സ്ഥ഻ര ൂവകലയും
ഒരഽ ൂക നഷ്ടീപ്പടഽക

ുചഺദ ം ഇന2
വയക്ത഻ഗത അപകടും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്
I.
II.
III.
IV.

വ഻ുദശത്ത് യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ന്
ഇന്ത്യയ഻ൽ യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ന്
വ഻ുദശത്തഽും ഇന്ത്യയ഻ലഽും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ന്
ഇന്ത്യയ഻ലഽും അയല്ത്രഺജയങ്ങള഻ലഽും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ന്

ുചഺദ ം ഇന3
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീപഺതഽുവ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്
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I.
II.
III.
IV.

ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺവഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് ച഻ക഻ത്സ നടത്തഽന്ത഻ന്
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷും ച഻ക഻ത്സ നടത്തഽന്ത഻ന്
വ഼ട്ട഻ല് ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന്
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ എലലഺും.

ുചഺദ ം ഇന4 ഇന
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്
I.
II.
III.
IV.

യഺന്ദ്ത സഺമന്ദ്ഗ഻ളുകൽ ലഭ഻ക്കഺൽ ൂവകഽന്ത഻ന്
ീപീട്ടന്് ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുവണ്ട഻ വരഽന്ത഻ന്
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ുശഷും യഺന്ദ്ത സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ എലലഺും.

ുചഺദ ം ഇന5
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ തഽക ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽക ഘടകങ്ങൽ
I.
II.
III.
IV.

വയസ്
യഺന്ദ്തഺദ഻നങ്ങളുീട എണും
യഺന്ദ്ത ീചുയാറണ്ട രഺജയങ്ങൽ
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ എലലഺും.

ുചഺദ ം ഇന6
ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ
I.
II.
III.
IV.

സവര്ണും ീവള വ഻ ആഭരണങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.
ഒരഺളുീട കടയ഻ീല എലലഺ സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.
കഽടഽുംബത്ത഻ീന്റ ഉടമസ്ഥതയ഻ലഽള വ കഺറ഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.
തപഺല് മഺര്ഗും അയക്കഽന് പഺഴ്സലഽകൽ എത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.

ുചഺദ ം ഇന7
ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്
I.
II.
III.
IV.

വ഼ട഻ീന്റ ഘടനയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും
വ഼ട഻നഽള വ഻ീല സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും
ഘടനയ്ക്ക്കഽും സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽും
ഘടനയ്ക്ക്കഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്തുപ്പഺൽ വ഼ട്ട഻ൽ ഇലലഺയ഻രഽന് സഺധനങ്ങള്ക്ക്കഽും മഺന്ദ്തും.

ുചഺദ ം ഇന8
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത഻ന്?
I.
II.
III.
IV.

യന്ദ്ന്ത്ങ്ങള് ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിണഺകഽന്ത഻ന്
അഹ഻തകരമഺയ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക്
ബ഻സ഻നസിന് തടസിനങ്ങള്ക്ക്ക്
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മനപ്പൂര്േും നശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്

ുചഺദ ം ഇന9
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത഻ന്?
I. വയഺപഺരസ്ഥഺപനത്ത഻ീല പണീപ്പട്ട഻യ഻ീല/ ീകിണ്ടറ഻ീല പണത്ത഻ന്
II. വയഺപഺരസ്ഥഺപനത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ബഺക഻ുലക്ക് ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന് പണത്ത഻ന്
III. വയഺപഺരസ്ഥഺപനത്ത഻ീല ുസഫ഻ല഻ര഻ക്കഽന് പണത്ത഻ന്
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IV. വയഺപഺരസ്ഥഺപനത്ത഻ീല ഉപുഭഺക്തഺവ് ീകഺണ്ടഽവരഽന് പണത്ത഻ന്
ുചഺദ ം ഇന10
ുഷഺപ് (കചാണവട) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്
I.
II.
III.
IV.

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പവിത്ത഻ക്ക്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത വയക്ത഻യഽീട ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പവിത്ത഻ക്ക്.
ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പവിത്ത഻ക്ക്.
പണും പല഻ശയ്ക്ക്ക് നല്ത്ക഻യവരഽീട ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പവിത്ത഻ക്ക്.

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾെഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ആംതൃഹതയയ്ക്ക്ക് വയക്ത഻ഗത അപകട (ുപഴ്സണൽ ആ്സ഻ഡന്റ്) പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
വയക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ ഇന്ത്യയഽും വ഻ുദശത്തഽും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ുന ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
അ്മ഻റ്റഺവഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് ച഻ക഻ത്സ നടത്തഽന്ത഻ന്,
നടത്തഽന്ത഻ന്, വ഼ട്ട഻ല് ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന്.

എലലഺത്തഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും: ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷും ച഻ക഻ത്സ

ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് എലലഺത്തഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും: യഺന്ദ്ത സഺമന്ദ്ഗ഻ളുകൽ ലഭ഻ക്കഺൽ
ൂവകഽന്ത഻ന്, ീപീട്ടന്് ആശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുവണ്ട഻ വരഽന്ത഻ന്, പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ുശഷും യഺന്ദ്ത
സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഇന്ഷഷവൽ തഽക മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വീയ
യഺന്ദ്തഺദ഻നങ്ങളുീട എണും, യഺന്ദ്ത ീചുയാറണ്ട രഺജയങ്ങൽ.

ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും:

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ സവര്ണും ീവള വ഻ ആഭരണങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.
ഉത്തരം ഇന7
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വയസ്,

ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ീഹിുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഘടനയ്ക്ക്കഽും സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പകഺരും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മനപ്പൂര്േും നശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്ക഻ലല.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
പണത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്ക഻ലല

ന്ദ്പകഺരും

വയഺപഺരസ്ഥഺപനത്ത഻ീല

ഉപുഭഺക്തഺവ്

ീകഺണ്ടഽവരഽന്

ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ുഷഺപ്പ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പകഺരും ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പവിത്ത഻ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
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പഺഠം ഇന26
വഺണ഻ജ്  ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ുമഽഖം
കഴ഻ഞ്ഞ പഺഠത്ത഻ൽ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും വ഼ട്ടുസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽമഽള വ റ഻ക഻ീന്റ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ വ഻വ഻ധയ഻ന
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഺണ് നമ്മൽ പഠ഻ചാണത്. മറ്റ് ച഻ല ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ ുവണ്ടഽന്
മീറ്റഺരഽ വ഻ഭഺഗും ഉപുഭഺക്തഺക്കളുണ്ട്. ഇത് വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ചരക്കഽകളുും ുസവനങ്ങൽ ൂകകഺരയും
ീചയാറുന് വഺണ഻ജയ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് സ്ഥഺപനങ്ങളഺണ്. ഈ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ റ഻കഽകൽക്ക് പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഺണ് നമ്മൽ ഈ പഺഠത്ത഻ൽ പഠ഻ക്കഽന്ത്.

പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻/അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന് ഇന്ററപ്ഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബര്ഗ്ലറ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ൂഫഡല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ജാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ുപഺള഻സ഻
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇന്ഷഡന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ഈ പഺഠും പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് സഺധ഻ുക്കണ്ടത്:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻/അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ശഽപഺര്ശ ീചയാറുക
ുകഺസ഻കവന്ഷഷയൽ ുലഺസ് (ഫയൽ) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്വച഻ക്കഽക
ബര്ഗ്ലറ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ ഡ഻ൂസൽ ീചയാറുക
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉദഺഹരണ സഹ഻ത വ഻വര഻ക്കഽക.
ൂഫഡല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻വര഻ക്കഽക
ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്വച഻ക്കഽക
ജാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ുപഺള഻സ഻ മഽുന്ഺട്ട് ീവയ്ക്ക്കഽക (ീന്ദ്പഺീപ്പഺസ് ീചയാറുക.
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ മാലയും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക
ഇന്ഷഡന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻ പഽകഴ്ത്തഽക
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽക
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ മാലയും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക

A.ുത്പഺപ്പര്ട്ട്യൂട്ട്഻/അഗ്ന഻ബഺധ ഇന(ൈയര്) ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
വഺണ഻ജയ സ്ഥഺപനങ്ങീള രണ്ടഺയ഻ തരും ത഻ര഻ക്കഺും:
 ീചറഽക഻ട-ഇടത്തരും സ്ഥഺപനങ്ങൽ
 വന്ഷക഻ട സ്ഥഺപനങ്ങൽ
ചര഻ന്ദ്തപരമഺയ഻, ഈ ഉപുഭഺക്തഺക്കീള ുസവ഻ചാണഺണ് ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖല വളീരയധ഻കും വ഻കസ഻ചാണത്.
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വഺണ഻ജയ സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങൽ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത് വളീര ന്ദ്ശദ്ധുയഺീട
ുവണും ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻ല്ത്ക്കഺൽ. ലഭയമഺയ ഉത്പന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നജന്റ഻ന് നലല ന്ദ്ഗഺഹയും
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും. നമഽക്ക് ച഻ല ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത്പന്ങ്ങീളപ്പറ഻ ുനഺക്കഺും.
ുത്പഺപ്പര്ട്ട്യൂട്ട്഻/അഗ്ന഻ബഺധ ഇന(ൈയര്) ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
വഺണ഻ജയ സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽും സവന്ത്ും ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻യഽള വവൽക്ക്, ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ൽ
ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻യ഻ള വ വയക്ത഻, അഥവഺ
ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻യ഻ൽ തഺല്ത്പരയമഽള വ വയക്ത഻ൽ അഥവഺ ധനകഺരയസ്ഥഺപനങ്ങൽ എന്഻വയ്ക്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺണ് ഫയൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻.
ഒരഽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ സ്ഥ഻ത഻ ീചയാറുന് ന഼ക്കും ീചയാറഺൽ പറ്റുന്തഽമഺയ എലലഺ വതഽക്കളുും അതഺയത് ീകട്ട഻ടങ്ങൽ,
ലഺന്റുും ീമഷ഼നറ഻കളുും, ഫര്ണ഼ചാണറഽകൽ, ഫ഻്സ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്വ, ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകൽ, മറ്റ് സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ,
സീലയറഽീട
ൂകയാറുള വ
അഥവഺ
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ലഽള വ
ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ
അഥവഺ
ഉപുയഺഗ഻ചാണുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ, റ഻പ്പയറ഻നഺയ഻ തല്ത്ക്കഺലും ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ന഼ക്കും
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
ീമഷ഼നറ഻,
എന്഻വീയലലഺും
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറഺും.
ുകടഽപഺടഽ
പറ്റ഻യ
വതഽ
പഽനര്ന഻ര്മ്മ഻ക്കഽന്ത഻നഽും പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽും ബ഻സ഻നസിന് പഴയ ന഻ലയ഻ൽ എത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽും ഒരഽ സഺണ്പത്ത഻ക
ആശവഺസും ആവശയമഺണ്. ഇവ഻ീടയഺണ് ഫയൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉപുയഺഗന്ദ്പദമഺകഽന്ത്.

1. ൈയര് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനഎത്ല഻ീനഺീെ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനനല്കഽ്ഽ?
ഫയൽ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് ച഻ല സരര്ഭങ്ങൽ തഺീഴ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
വഺണ഻ജയ റ഻ക്കഽകള്ക്ക്കഽള വ ഫയൽ ുപഺള഻സ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും:














അഗ്ന഻ബഺധ
ഇട഻മ഻ന്ൽ
ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻/ച഼റ്റൽ
കലഺപും മാലവഽും മറ്റുും ഉണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺട്
സമ്മര്ദും മാലമഽണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺട്
എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റ് ുകടഽപഺട്
ീകഺടഽകഺറ്റ്, ന്ദ്പുക്ഷഺഭും, ചഽഴല഻ക്കഺറ്റ്, ഹഽറ഻ുക്കൽ, ുടഺര്നഺുഡഺ, ന്ദ്പളയും, ീവള വും കവ഻ഞ്ഞ് കരയ഻ൽ
കയറഽക
ഭാകണ്പും
ഉരഽള്ക്ീപഺട്ടലഽും മണ഻ട഻ചാണ഻ലഽും
ജലസുംഭരണും, ഉപകരണങ്ങൽ, ൂപപ്പുകൽ ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻ക്കഽകയഽും കവ഻ഞ്ഞഽ ഒഴഽകഽകയഽും ീചയാറുക.
മ഻ൂസൽ ീടസ്റ്റ഻ുംഗ് ഓപ്പുറഷനഽകൽ
സ്ഥഺപ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഓുട്ടഺമഺറ്റ഻ക് ന്ദ്പ഻ുംഗ്ലൽ ല഼ക്ക് ീചയാറുക
കഽറ്റ഻ക്കഺട഻ന് ത഼ പ഻ട഻ക്കഽക.

വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന
സവ഻ുശഷതകളഺലഺണ്.
a)

വയക്ത഻ഗത-ീചറഽക഻ട

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ

ന഻ന്ഽും

ുവര്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്

രണ്ട്

വയക്ത഻കീളക്കഺളുും കണ്പന഻കള്ക്ക്കഽും ബ഻സ഻നസിന് സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽമഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ആവശയകത
കാടഽതൽ.
കഺരണും എീന്ത്ന്ഺൽ വയഺപഺര സ്ഥഺപനങ്ങളുീട ആത഻കളുീട മാലയും വയക്ത഻കളുീട
ആത഻കീളക്കഺൽ ഒരഽപഺട് കാടഽതലഺണ്. അവരഽീട നഷ്ടും അഥവഺ നഺശനഷ്ടും കണ്പന഻യഽീട
ന഻ലന഻ല്പ്പ഻ീനയഽും ഭഺവ഻ീയയഽും ന്ദ്പത഻കാലമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽും.
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b)

വഺണ഻ജയസ്ഥഺപനങ്ങളുീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻യമപരമഺയ഻ അഥവഺ മറ്റ് ച഻ല ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക്
ന഻ര്ബധപ്മഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ബഺക് ുലഺണ഻ീന്റ ുമൽ ലഺന്റുും ആത഻കളുും
ഉണ്ടഺക്കഽണ്ുപഺൽ, അത഻ീന്റ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുലഺണ഻ീല ഒരഽ വയവസ്ഥ ആയ഻ര഻ക്കഽും. ഇന്ത്യയ഻ീല മ഻ക്ക
വന്ഷക഻ട സ്ഥഺപനങ്ങളുും ീന്ദ്പഺഫഷണലഺയ഻ കണ്പന഻കള് ഓട഻ക്കഽന്ഽണ്ട്, അത഻ല് ച഻ലത് അുഗഺള
കണ്പന഻കളഺണ്.
അവര്ക്ക് ആുഗഺള ഗഽണന഻ലവഺരും ആവശയമഺണ് അത഻ന് റ഻ക഻മഺുനജഽീമന്റ഻ന് പരയഺപ്തമഺയ
നടപട഻കൽ എടഽക്കഽകയഽും അവരഽീട ആത഻ സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽകയഽും
ീചയാറണും.

മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ച഻ല ഒഴ഻വഺക്കലഽകള് പര഻ഗണ഻ചാണ്
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
2. എീത്ലലലഺമഺണ് ഇനഒഴ഻വഺെലഽകള഻ല് ഇനീപടഽ്

?

ഒഴ഻വഺക്കലഽകള഻ൽ ീപടഽന്ത് :
a) തഺീഴ ഇന ീകഺടഽത്ത഻ര഻െഽ് ഇന അത്പത഼ക്ഷ഻ത ഇന സംഭവങ്ങൾ ഇന കഺരണമഽണ്ടഺകഽ് ഇന
നഷ്ടങ്ങൾ
i.
ii.
iii.
iv.

യഽദ്ധവഽും യഽദ്ധവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട സുംഭവങ്ങൽ.
നയാേ഻യൽ ീപര഻ള്ക്സ്
ആയൂണുസഷനഽും ുറഡ഻ുയഷനഽും
മല഻ന഼കരണും മാലമഽള വ നഺശും

b) ജ്നറല് ഇന ഇന്ഷവറന്സ഻ീല ഇന
നഺശനഷ്ടങ്ങൾ
i.
ii.

മറ്റഇ ഇന

ുപഺള഻സ഻കൾ ഇന

പര഻രക്ഷ ഇന

നല്കഽ് ഇന

ീമഷ഼നറ഻ ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിണഺകഽക,
ബ഻സ഻നസിന് തടസിനീപ്പടഽക

ഭാകണ്പും, അഗ്ന഻ബഺധ, ൂവദയഽത഻യഺഘഺതും, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത നീതക഻ലഽും ഒരഽ സുംഗത഻ കഺരണും ൂവദയഽത഻
നഷ്ടീപ്പടഽകയഽും ുകഺള്ക്ഡ് ുസ്റ്റഺുറജ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക് ച഼ത്തയഺയ഻ ുപഺകഽക, അവശ഻ഷ്ടും ന഼ക്കും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ അധ഻ക ീചലവഽകൽ, രാപകല്ത്പന, എന്ഷജ഻ന഼യര്മഺരഽീട ഫ഼സ് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷയ഻ൽ
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത഻ൽ കാടഽതൽ, കഺട്ടുത഼, ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻, സവന്ത്ും വഺഹനും മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടും എന്഼
കഺരയങ്ങള്ക്ക്ക് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ പര഻രക്ഷ ുനടഺും.
3. വ ത സ്ഡത ഇനൈയര് ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
ീപഺതഽുവ 12 മഺസകഺലുത്തക്കഺണ് ഫയൽ ുപഺള഻സ഻കൽ നല്ത്കഽന്ത്. വഺസസ്ഥലങ്ങള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻കൽ ദ഼ര്ഘകഺല ുപഺള഻സ഻കൽ നല്ത്കഽകയഽള വു, അതഺയത് 12 മഺസത്ത഻ൽ കാടഽതൽ. ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ
ന്ദ്ഹസവകഺല ുപഺള഻സ഻കളുും നല്ത്കഺറഽണ്ട്, അത഻ന് ന്ദ്ഹസവകഺല ുകലഽകൽ ബഺധകമഺണ്.

4. ുപഺള഻സ഻കളുീട ഇനമഺര്െറ്റഇ ഇനവഺല ാ ഇനഅഥവഺ ഇനറ഼യ഻ന്ുസ്റ്ററ്റഇീമെഇ ഇനവഺല ാ
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ൽ, ഇന്ഷഷവറൽ മഺര്ക്കറ്റ് മാലയമഺണ് (വഺലയാ) നല്ത്കഽന്ത് (അതഺയത്
ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷൽ വഺലയാ). റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ് വഺലയാ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ുകടഽപഺടഽ സുംഭവ഻ചാണ വതഽവ഻ന് പകരും
അത്തരും പഽത഻യ ഒീരണും വഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ തഽക ഇന്ഷഷവറൽ നല്ത്കഽും. സഺധഺരണ ഫയര് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഇന്ഷഷവൽ തഽക ന്ദ്പത഻ന഻ധഺനും ീചയാറുന്ത് പഽത഻യത് വഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ മാലയമഺണ് അലലഺീത മഺര്ക്കറ്റ് മാലയമലല.
ീകട്ട഻ടങ്ങള്ക്ക്കഽും
ലഺന്റുകള്ക്ക്കഽും
ീമഷ഼നറ഻കള്ക്ക്കഽും
ഫര്ണഺചാണറഽകള്ക്ക്കഽും,
ഫ഻്ചറഽകള്ക്ക്കഽും
ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻നഺണ് റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ് വഺലയാ ുപഺള഻സ഻. റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ് വഺലയാ
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ുപഺള഻സ഻ ുസ്റ്റഺക്ക഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്ക഻ലല, ഇത഻ന് മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാവ഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽക.
5.

ഡ഻െുറഷന് ഇനുപഺള഻സ഻

ീവയര്ീഹിസഽകള഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻ന് ഡ഻േുറഷൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഺും,
കഺരണും ഇത്തരും ുസ്റ്റഺക്കഽകളുീട അളവ഻ൽ വയതയഺസും ഉണ്ടഺുയക്കഺും. ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ുഗഺീഡിണ഻ൽ
സാക്ഷ഻ക്കഺൽ ഉുദശ഻ക്കഽന് വതഽക്കളുീട ഇന്ഷഷവൽ തഽക വളീര ഉയര്ന്തഺയ഻ര഻ക്കണും. ഈ മാലയത്ത഻ന് ഒരഽ
തഺല്ത്ക്കഺല഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഺര്ജ് ീചയാറുും. ുപഺള഻സ഻ കഺലയളവ഻ൽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ഇടുവളകള഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ുസ്റ്റഺക്ക഻ീന്റ മാലയും ഡ഻ീേയൽ ീചയാറണും. ഇത്
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽണ്ുപഺഴഽള വ
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ അ്ീജസ്റ്റ് ീചയാറുും.
6. ത്ുളഺട്ട്യൂട്ട്ര് ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
മീറ്റഺരഽ വ഻ഭഺഗും ുപഺള഻സ഻യഺണ് റ് ഓുളഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കൽ. ഒരഽ ഇന്ഷഷവൽ തഽകയ്ക്ക്ക് വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ
സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്കഽകള്ക്ക്ക് സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്തഺണ് ഈ ുപഺള഻സ഻കൽ. നീതഺരഽ സ്ഥലത്ത് ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്ക഻ന് 10% ുലഺഡ഻ുങ്ങഺടഽകാട഻യഽള വ ഉയര്ന് ന഻രക്കഺണ് ന്ദ്പ഻മ഻യും
ന഻രക്കഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് തഽക വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ുലക്ക് ഒഴഽകഽന്ത഻നഺൽ
ഇത഻ീന ഫയൽ റ് ഓുളഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കളൽ എന്ഽും അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ.
ന്ദ്പ഼മ഻യും ുററ്റ഻ുംഗ് ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ്:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

വയഺവസഺയ഻കും അഥവഺ മറ്റുതരത്ത഻ലഽള വ ആധ഻വഺസമഽള വ വ഻ഭഺഗും.
വയവസഺയ഻ക സ്ഥഺപനത്ത഻ലഽള വ എലലഺ വതഽകളുും ഉത്പഺദ഻പ്പ഻ക്കഽന് ഉത്പന്ും(ങ്ങൽ) അനഽസര഻ചാണ്
ഒുര ന഻രക്ക് ചഺര്ജ് ീചയാറുും.
ഓുരഺ ീലഺുക്കഷീന്റയഽും ന്ദ്പകിതും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും വയഺവസഺയ഻ക സ്ഥഺപനത്ത഻ന് പഽറത്തഽള വ
ീസികരയങ്ങളുീട ന഻രക്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.
ചരക്ക഻ീന്റ അപഺയ സവഭഺവും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ുസ്റ്റഺുറജ഻ീന്റ ന഻രക്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.
‚ആഡ് ഓൽ‛ പര഻രക്ഷകള്ക്ക്ക് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽും.
മഽൽ ീേയ഻മഽകളുീട ചര഻ന്ദ്തും അഥവഺ ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ അഗ്ന഻ബഺധ സുംരക്ഷഺ ീസികരയങ്ങൽ
അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻നഽള വ ഡ഻ീകിണ്ട് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക.
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് റ഻ഡക്ഷൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഺള്ക്ക്ക് കലഺപും,സമരും, ലഹള, ത഼ന്ദ്വവഺദ഻ ആന്ദ്കമണും
തഽടങ്ങ഻യ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും ന്ദ്പളയും മാലമഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും.

ഓുരഺ ഇന്ഷഷവററഽും വയതയത ുററ്റ഻ുംഗ് ര഼ത഻യഺണ് പ഻ന്ത്ഽടരഽന്ത്.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
വഺണ഻ജയ റ഻കഽകള്ക്ക്കഽള വ ആഗ്ന഻ബഺധ പര഻രക്ഷ സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത് ---------- നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഺണ്
I. ുഫഺടനും
II. ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻
III. മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ രണ്ടഽും.
IV. മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ രണ്ടഽമലല.

B. സ഻നസ്സഇ ഇനഇെത്പ഻ുട്ട്യൂട്ട്ഷന് ഇന(തടസ്സത്ത഻നഽള്ള) ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഈ തരത്ത഻ലഽളള ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ീകഺന്ഷസ഻കവന്ഷഷയൽ ുലഺസ് (പര഻ണ഻തഫല നഷ്ടും) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അഥവഺ
ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് (ലഺഭത്ത഻ീന്റ നഷ്ടും) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്.
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അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീകട്ട഻ടും, ലഺന്റ്, ീമഷ഼നറ഻ ഫ഻്സചറഽകൽ, ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്, ീമര്ക്കന്ഷൂഡസ് ചരക്കഽകൽ,
തഽടങ്ങ഻യ വതഽക്കളുീട ുകടഽപഺടഽകള്ക്ക്കഽും നഷ്ടത്ത഻നഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ഇ  ഇനഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീട ഇന ബ഻സ഻നസ്സ഻ീന ഇന പാര്ണം ഇന അഥവഺ ഇന ഭഺഗ഼കമഺയ ഇന തടസ്സത്ത഻ുലെഇ ഇന
നയ഻െഽ്ഽ, ഇനതടസിനമഽണ്ടഺകഽന് കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ, ഇത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ വ഻വ഻ധ സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങൽ ുനര഻ടഽും.
1. ബ഻സ഻നസ്സഇ ഇനഇെത്പ഻ുട്ട്യൂട്ട്ഷന് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനപര഻രക്ഷ
ുകഺസ഻കവന്ഷഷയൽ ുലഺസ് (CL) [ബ഻സ഻നസിന് ഇന്റന്ദ്പ഻ുട്ടഷൽ (BI)] ുപഺള഻സ഻ അറ്റഺദഺയും – ആീക ലഺഭവഽും മറ്റ്
ീചലവഽകളുും ഉള്ക്ീപ്പടയഽള വ നഷ്ടവഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഴയ ന഻ലയ഻ൽ എത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീചലവ് ലഭ഻ക്കഽും, അന്ത്഻മ നഷ്ടും കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്് തീന് ലഭ഻ക്കഽും. അഗ്ന഻ബഺധ
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല അുതഺ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും അുത വയവസ്ഥകളുമഺണ് ഇത഻നഽും ബഺധകും.

ഉദഺഹരണം
കഺര് ന഻ര്മ്മഺതഺവ഻ീന്റ ലഺന്റ഻ന് ഭാകണ്പും മാലും നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ, ഉത്പഺദന നഷ്ടും മാലും
ന഻ര്മ്മഺതഺവ഻ീന്റ വരഽമഺനത്ത഻ൽ നഷ്ടമഽണ്ടഺകഽും. അധ഻ക ീചലവഽള്ക്പ്പീടയഽുളള ഈ വരഽമഺന നഷ്ടവഽും ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ ഉണ്ടഺയതഺീണന്് കഺണ഻ചാണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺും.
സ്റ്റഺന്ുഡര്് ഇന
ൈയര് ഇന
ുെഇ ഇന
സ്ഡീപഷ ല് ഇന
ീപര഻ൾസ്ഡ ഇന
ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇന
സംുയഺജ്഻യതമഺയ഻ ഇനഎടഽത്തഺല് ഇനമഺത്തുമ ഇനഈ ഇനീെയ഻ം ഇനസവ഼കര഻െഽകയഽള്ളു.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
ബ഻സ഻നസിന് ഇന്റന്ദ്പ഻ുട്ടഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ----------------------------ആയ഻ സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് മഺന്ദ്തുമ എടഽക്കഺൽ
കഴ഻യഽള വു.
I.
II.
III.
IV.

സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ്
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ്
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ്
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ്

ഫയൽ ആന്റ് ീപഷയൽ ീപര഻ള്ക്സ് ുപഺള഻സ഻
ഫയൽ ആന്റ് ീമൂറൽ ുപഺള഻സ഻
ആന്റ് ീപഷയൽ ീപര഻ള്ക്സ് ുപഺള഻സ഻
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ആന്റ് ീമൂറൽ ുപഺള഻സ഻

C. ബര്ഗ്ലറ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഫഺക്ടറ഻കൽ, കടകൽ, ഓഫ഼സഽകൽ, ീവയര്ീഹിസഽകൽ, ുഗഺീഡിണഽകൽ, എന്഻വയ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഺൽ
സഺദ്ധയയഽള വ
ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ,
ചരക്കഽകൽ,
ഫര്ണ഼ചാണൽ
ഫ഼്സചറഽകൽ,
ുസഺഫ഻ൽ
സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് പണും എന്഻വയ്ക്ക്കഽള വതഺണ഼ ുപഺള഻സ഻. ഇത഻ീന്റ പര഻ധ഻യ഻ൽ ീകഺള വയട഻യഽും ീകട്ട഻ടും
കഽത്ത഻തഽറക്കലഽും മഺന്ദ്തമഺണ് ഉള വത്. ുമഺഷണും, കീട്ടടഽക്കൽ, പ഻ട഻ചാണുപറ഻, കവര്ചാണ തഽടങ്ങ഻യ സമഺനമഺയ
നഷ്ടങ്ങളുട പര഻രക്ഷ ന഻ര്വചനത്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.
1. ബര്ഗ്ലറ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ല് ഇനപര഻രക്ഷ ഇനലഭ഻െഽ് ഇനറ഻സ്ഡകഽകൾ
a) ീകട്ട഻ടത്ത഻ുലക്ക് ബലമഺയഽും അത഻ന്ദ്കമ഻ചാണുും കടക്കഽന്തഽവഴ഻ നഷ്ടീപ്പടഽന് വതഽ അഥവഺ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ന് ബലമഺയഽും അത഻ന്ദ്കമ഻ചാണുും കടക്കഽന്തഽവഴ഻ നഷ്ടീപ്പടഽന് വതഽ.
b) ീകഺള വയട഻ക്കഺൽ ുകഺടഽപഺടഽകൽ വരഽത്തഽന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽ അഥവഺ ീകട്ട഻ടും. ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ന് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു, മീറ്റഺരഽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ടീപ്പട്ടഺൽ ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
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2. ഇനക ഺഷ് ഇനകവര്
ബൽഗ്ലറ഻ പര഻രക്ഷയഽീട ന്ദ്പധഺന ഘടകമഺണ് കയഺഷ് (പണത്ത഻നഽള വ) പര഻രക്ഷ. ീകഺള വയട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
സുംരക്ഷ഻ക്കീപ്പടഺൽ കഴ഻യഽന് അുംഗ഼കിത ഡ഻ൂസന഻ലഽും ന഻ര്മ്മഺണ ര഼ത഻യ഻ലഽും ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ുസഫ഻ൽ
സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് പണത്ത഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ൽ മഺന്ദ്തുമഺ ഇത഻ന് ന്ദ്പഺബലയമഽള വു. കയഺഷ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ബഺധകമഺയ ീപഺതഽ വയവസ്ഥകൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a)

ആന്ദ്കമണത്ത഻ലാീടുയഺ ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്ത഻ുയഺ ബലമഺുയഺ തഺുക്കഺൽ ൂകക്കലഺക്ക഻ പണും ുസഺഫ഻ൽ
ന഻ന്ഽും ുമഺഷ്ട഻ക്കഽക. ഇത഻ീന ീപഺതഽുവ ‚ക഼ ഇനുെഺസ്ഡ‛ എന്ഺണ് പറയഽക.

b)

ുസഫ഻ൽ അലലഺീത മീറ്റവ഻ീടീയക഻ലഽും സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസഫ഻ീല പണത്ത഻ീന്റ കണക്ക് മഽഴഽവൽ
ഉള്ക്ീപ്പടഽന് ല഻സ്റ്റ്.
അത്തരും റ഻ുക്കഺര്ഡഽകള഻ൽ കഺണ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് യഥഺര്ത്ഥ തഽകയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമഺ
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ബഺദ്ധയതയഽള വു.

c)

ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ, വല഻യ ുതഺത഻ലഽള വ കഽറഞ്ഞ മാലയമഽള വവ (പഞ്ഞ഻ീകട്ട്, ധഺനയങ്ങൽ, പ് ചസഺര
ുപഺലഽള വവ), ഇത്തീര ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ ീമഺത്തത്ത഻ൽ ഒറ്റ സരര്ഭത്ത഻ൽ നഷ്ടീപ്പടഽന് റ഻ക഻ീന ഒറ്റീപ്പട്ട
സരര്ഭമഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺകഽക. ീകഺള വയട഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വത഻ീന്റ മാലയും പരമഺവധ഻ നഷ്ട
സഺദ്ധയയഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺകഽക, റ഻കഽള വ മഽഴഽവൽ ുസ്റ്റഺക്ക഻നഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ീനഺപ്പും ഈ
പരമഺവധ഻ നഷ്ട സഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യവഽും ഈടഺക്കഽും.

3. ഒഴ഻വഺെീപ്പടഽ്വ
ീതഺഴ഻ലഺള഻കുളഺ
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങുളഺ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ
ന഻യപരമഺയഽള വ
മീറ്റഺീരക഻ലഽുമഺ
നടത്തഽന്
ുമഺഷണത്ത഻നഽും സഺധഺരണ ുമഺഷണും അഥവഺ കവര്ചാണയ്ക്ക്കഽും ഈ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽകയ഻ലല.
4. ഇനഉൾീപ്പടഽത്തഺവഽ്വ
കലഺപങ്ങൽ, സമരങ്ങൽ, ത഼ന്ദ്വവഺദ഻ ആന്ദ്കമണും മഽതലഺയ റ഻കഽകൽക്ക് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ പര഻രക്ഷ
ുനഺടഺും.
5. ഇനത്പ഼മ഻യം
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ീന്റ സവഭഺവും, ഇന്ഷഷവറൽക്ക് സവയും ഉണ്ടഺകഺവഽന് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത്,
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ന഻ര്മ്മഺണവഽും ീലഺുക്കഷനഽും, സഽരക്ഷ മഺര്ഗങ്ങൽ, മഽൽ ീേയ഻മഽകളുീട പശ്ചഺത്തലും, തഽടങ്ങ഻യവ
അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ബൽദ്ധരളറ഻ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺറത്ത഻ൽ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ കാടഺീത, ഉയര്ന് മാലയമഽള വവ ഉണ്ീടക഻ൽ
ഇന്ഷഷവറൽ ുഫഺറും സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ് പര഻ുശഺധന നടത്തഽും.
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ബൽദ്ധരളറ഻ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യും .....................ആണ് ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽന്ത്
I.
II.
III.
IV.

ഇൽഷവൽ ീചയ്ക്ത ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പകിതും.
ഇന്ഷഷവറൽക്ക് സവയും ഉണ്ടഺകഺവഽന് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത്
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ന഻ര്മ്മഺണവഽും ീലഺുക്കഷനഽും
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞവീയലലഺും

D. മണ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
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നീതഺരഽ ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ന്ദ്പധഺന ഘടകമഺണ് പണും ൂകകഺരയും ീചയാറുക എന്ത്. പണും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ൽ
ന഻ന്ഽും ബഺക഻ീനയഽും വയഺവസഺയ഻ക സ്ഥഺപനങ്ങീളയഽും സുംരക്ഷ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ഇത഻ീന്റ ലക്ഷയ്ും.
ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ഻ലഽും പഽറത്തഽും പണത്ത഻ന് റ഻ക്കഽണ്ട്. പ഻ന്ഷവല഻ക്കഽണ്ുപഺുഴഺ, ന഻ുക്ഷപക്കഽണ്ുപഺുഴഺ,
പണമ഻ടപഺട് നടത്തഽണ്ുപഺുഴഺ ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺയ഻ എടഽത്തഽീകഺണ്ടഽുപഺകഺും.

1. ഇനമണ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ
പണും, ീചക്കഽകൽ/ ുപഺസ്റ്റൽ ഓര്ഡറഽകൽ/ ുപഺസ്റ്റൽ സ്റ്റഺണ്പഽകൽ എന്഻വ ൂകകഺരയും ീചയാറുണ്ുപഺൽ
ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വതഺണ് മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻.
a) ത്ടഺന്സ഻റ്റഇ ഇന(സഞ്ചഺരമഺര്ഗ) ഇനവ഻ഭഺഗം
ഇന്ഷഷവറുറഺ അയഺളുീട അുംഗ഼കിത ീതഺഴ഻ലഺള഻കുളഺ പണും പഽറത്തഽീകഺണ്ടഽുപഺകഽണ്ുപഺൽ കവര്ചാണ
ീചയാറീപ്പടഽകുയഺ ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ പര഻രക്ഷ ഇത് നല്ത്കഽും.
ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ് ീസക്ഷൽ രണ്ട് തഽകകളഺണ് എടഽത്തഽ പറയഽന്ത്:
i.

്ീതങ്ക഻ലഽം ഇനഒരഽ ഇനനഷ്ടത്ത഻നഽുമല് ഇനഇന്ഷവറര്െഽള്ള ഇനബഺത്റ തയഽീട ഇനപര഻ധ഻:
ഓുരഺ നഷ്ടത്ത഻നഽും ഇന്ഷഷവറൽ നല്ത്ുക്കണ്ട പരമഺവധ഻ തഽക.

ii. ുപഺള഻സ഻ ഇന
കഺലഺവധ഻യ഻ല് ഇന
പഽറത്തഽീകഺണ്ടഽുപഺകഽ് ഇന
(ത്ടഺന്സ഻റ്റഇ ഇന
ീചയ്യു്) ഇന ്കുദശം ഇന തഽക: ഈ തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ന഻രക്ക്
കണക്കഺക്ക഻ അടുക്കണ്ട ന്ദ്പ഼മ഻യും എന്ദ്തീയന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്.
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ുപഺീല തീന് ഇവ഻ീടയഽും ഡ഻െുറഷന് ഇനഅട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ുപഺള഻സ഻
നല്ത്കഺും. അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറൽ ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ് ീചയാറുന് നകുദശും തഽക കണക്കഺക്കഽന്ത഻ന് ഒരഽ ീന്ദ്പഺവ഻ഷണൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽകയഽും ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽണ്ുപഺൽ ഈ ന്ദ്പ഼മ഻യും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന് ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ഻ലീല യഥഺര്ത്ഥ തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അ്ജസ്റ്റ് ീചയാറുന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും. പണും
ഒരഽ വയക്ത഻ തന഻ീയ ആുണഺ ീകഺണ്ടഽുപഺയത്, ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻, ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന് ര഼ത഻,
ദാരും, റാട്ട്, മറ്റ് സഽരക്ഷ ീസികരയങ്ങൽ എന്഼ ഘടകങ്ങീള ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ന഻രക്ക് ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽന്ത്.
b) ീകട്ട്യൂട്ട്഻ട ഇനവ഻ഭഺഗം
ീകഺളളയട഻, ീകട്ട഻ടും കഽത്ത഻ത്തഽറക്കൽ, തഽടങ്ങ഻യവ മാലും ഒരഺളുീട ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽന഻ുന്ഺ പാട്ട഻ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ുസഫ഻ൽന഻ുന്ഺ പണും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന് ഈ വ഻ഭഺഗും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ഭഺഗും 3-ൽ നമ്മൽ ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത
ബൽഗ്ലറ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ അുത സവ഻ുശഷതകളഺണ് ഇത഻നഽമഽള വത്.

2. ഉൾീപ്പടഽത്തഺവഽ്വ
അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്കഽന്തഽവഴ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ്ക്ക്കഽും ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും:
a)
b)
c)

ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺത്ത വയക്ത഻ പണവഽമഺയ഻ ുപഺകഽക
സമരും, ത഼ന്ദ്വവഺദ഻ ആന്ദ്കമണും മാലമഽള വ റ഻ക്
ീതഺള഻ലഺള഻കള്ക്ക്ക് കാല഻ നല്ത്കഽണ്ുപഺൽ ുനര഻ുടണ്ട഻ വരഽന് വയയും (ശണ്പള വ഻തരണ) റ഻ക്.

3. ത്പധഺനമഺയഽം ഇനഒഴ഻വഺുെണ്ടവ
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ഇത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
a)
b)
c)

പ഻ശുകഺ വ഼ഴ്ചുയഺ മാലമഽണ്ടഺകഽന് കഽറവ്
അുംഗ഼കിത വയക്ത഻യലലഺീത മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ീയ വ഻ശവസ഻ുചാണല്ത്പ഻ക്കഽന്തഽ വഴ഻ പണും നഷ്ടീപ്പടഽക.
കലഺപ സമരും, ത഼ന്ദ്വവഺദ഻ ആന്ദ്കമണും: അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ ഇവ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺും.

4. ത്പ഼മ഻യം
ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയ്ക്തത്, കണ്പന഻യഽീട ഒറ്റത്തവണ ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന് നകുദശ തഽകയഽീട ബഺദ്ധയത, യഺന്ദ്ത
ീചയാറുന് വഺഹനും, ദാരും, സവ഼കര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് സഽരക്ഷ മഺര്ഗങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവീയ ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്. ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 30 ദ഻വസും മഽണ്പ് ഒരഽ വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ൽ
യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ൽ ീകഺണ്ടഽുപഺയ പണും എന്ദ്തീയന്് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും അ്ജസ്റ്റ്
ീചയാറുും.
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തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത഻നഺണ് മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത്
I. പ഻ഴുവഺ വ഼ഴ്ചുയഺ മാലമഽള വ കഽറവ്
II. ീകഺള വയട഻ മാലും ഒരഺളുീട ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും പണും നഷ്ടീപ്പടഽക
III. അുംഗ഼കിത വയക്ത഻യലലഺീത മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ീയ വ഻ശവസ഻ുചാണല്ത്പ഻ക്കഽന്തഽ വഴ഻ പണും നഷ്ടീപ്പടഽക.
IV.

കലഺപ സമരും, ത഼ന്ദ്വവഺദ഻ ആന്ദ്കമണും.

E. ൂൈഡഺല഻റ്റ഻ ഇനഗ ഺരെ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻
നഷ്ടമഽണ്ടഺകഽും. ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ്പന഻കള്ക്ക്ക്
സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻ നഷ്ടത്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ് ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
1. ഇനൂൈഡഺല഻റ്റ഻ ഇനഗ ഺരെ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ
ുനര഻ട്ടുള വ ധനപരമഺയ നഷ്ടത്ത഻നഽമഺന്ദ്തുമ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽകയഽള വു,
നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
a)
b)
c)
d)

പര഻ണ഻തഫലമഺയ഻

ഉണ്ടഺകഽന്

നഷ്ടണും പണുമഺ ീസകയാര഻റ്റ഻ുയഺ ചരുക്കഺ ആയ഻ര഻ക്കണും.
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കിതയങ്ങള്ക്ക്ക് ുമലഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണും ന്ദ്പവിത്ത഻
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽും മഽണ്പഽള വ 12 മഺസങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ൽ നഷ്ടും കണ്ീടത്ത഻ര഻യ഻ക്കണും.
ുജഺല഻യ഻ൽ ത഻ര഻ീക എടഽത്ത ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺത്ത ജ഼വനക്കഺരന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്ക഻ലല.

2. ൂൈഡഺല഻റ്റ഻ ഇനഗ ഺരെ഻ ഇനുപഺള഻സ഻യഽീട ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങൾ
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ുപഺള഻സ഻കളുണ്ട്, അവ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a) വ ക്ത഻ഗത ഇനുപഺള഻സ഻
ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും ഗയഺരന്റ഻ ആവശയമഺയ഻ വരഽണ്ുപഺൽ ഈ തരത്ത഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ.
ുപര്, ജ഼വനക്കഺരീന്റ സ്ഥഺനുപ്പര്, ഗയഺരന്റ഻ തഽ എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തണും.
b) കളകട഼വ് ഇനുപഺള഻സ഻
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നീതഺീക്ക ജ഼വനക്കഺര്ക്ക് ുവണ്ട഻യഺണ് ഗയഺരന്റ഻ക്ക് അുപക്ഷ഻ചാണത്, അവരഽീട ുപരഽും, ഓുരഺ ജ഼വനക്കഺരഽീട
ുജഺല഻ീയപ്പറ്റ഻യഽള വ കഽറ഻പ്പ്, ഓുരഺരഽത്തരഽീടയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക എന്഻വ അടങ്ങ഻യ ല഻സ്റ്റ് ഈ
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
c) ത്ുളഺട്ട്യൂട്ട്഻ംഗ് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനഅഥവഺ ഇനത്ുളഺട്ട്യൂട്ട്ര്
ഈ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, പര഻രക്ഷ ലഭ഻ുക്കണ്ട വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും ഔുദയഺഗ഻ക സ്ഥഺനവഽും ഒരഽ പട്ട഻കയ഻ല഻ടഽും,
പുക്ഷ ഓുരഺരഽത്തര്ക്കഽും ന്ദ്പുതയക ഗയഺരന്റ഻ തഽകയ്ക്ക്ക് പകരും മഽഴഽവൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് ഗയഺരന്റ഻യഺയ഻ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട തഽക
റ് ഓുളഺട്ട് ീചയാറുും. നീതക഻ലഽും ഒരഽ ജ഼വനക്കഺരീന്റ ീേയ഻ും അങ്ങീന ുഫ്ലഺട്ടഡ് ഗയഺരന്റ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും കഽറയ്ക്ക്കഽും,
അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ യഥഺര്ത്ഥ തഽക ന഻ലന഻ര്ത്തഺൽ കഴ഻യഽും.
d) ീപഺസ഻ഷന് ഇനുപഺള഻സ഻
ഇത് കളക്ട഼വ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്. വയതയഺസും എീന്ത്ന്ഺൽ ഇവ഻ീട ന഻ര്ദ഻ഷ്ട തഽകയ്ക്ക്ക് ഗയഺരന്റ഻
ീചയാറുന്ത഻നുപര഻ന്
പകരും
ഔുദയഺഗ഻ക
സ്ഥഺനങ്ങളുീട
പട്ട഻കയഺണ്
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
e) ബ്ലഺങ്കറ്റഇ ഇനുപഺള഻സ഻
ുപുരഺ ഔുദയഺമഗ഻ക സ്ഥഺനുമഺ ഇലലഺീത മഽഴഽവൽ ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽും ഈ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്കഽും.
ഇന്ഷഷവററഽമഺൽ ജ഼വനക്കഺീരപ്പറ്റ഻ അുനവഷണും ഒന്ഽും നടത്തഽകയ഻ലല. ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കൽ ഒരഽപഺട്
ജ഼വനക്കഺരഽള വതഽും ജ഼വനക്കഺരഽീട പാര്േകഺലീത്തപ്പറ്റ഻ വയക്തമഺയ഻ അുനവഷ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻യഽള വതഺണ്.
3. ത്പ഼മ഻യം
ബ഻സ഻നസിന് വ഻ഭഺഗും, ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.

സ്ഥ഻ത഻വ഻വരും,

പര഻ുശഺധന,

ുമല്ത്ുനഺട്ടും

എന്഻വയഽീട

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5
ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ --------------------I.

ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻
നഷ്ടത്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.
II. ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻
നഷ്ടത്ത഻ന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.
III. ുതഡ് പഺര്ട്ട഻യഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻
നഷ്ടത്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്കഽും ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.
IV. കണ്പന഻ മഺുനജഽീമന്റ഻ീന്റ ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ്പന഻കള്ക്ക്ക്
സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻ നഷ്ടത്ത഻ന് ഓഹര഻യഽടമകള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.

F. ബഺുങ്കഴ്സ്ഡ ഇനഇന്ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
പണും ൂകകഺരയ ീചയാറുന് ബഺകഽകൽ, എന്ഷബ഻എറ് ഓസ഻കൽ, മറ്റ് സ്ഥഺപനങ്ങൽ എന്഻വയ്ക്്്പണവഽും
സഽരക്ഷ഻തയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പീട്ട ന്ദ്പുതയക റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാപകല്ത്പ്പന ീചയ്ക്തതഺണ് ഈ
ുപഺള഻സ഻.
1. ബഺുങ്കഴ്സ്ഡ ഇനഇന്ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ
ബഺകറഽമഺരഽീട ആവശയമനഽസര഻ചാണ് വ഻വ഻ധ രാപത്ത഻ൽ ഈ ുപഺള഻സ഻ ലഭയമഺണ്.
573

a)

ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് പണും അഗ്ന഻ബഺധ, ീകഺള വ, ലഹള, സമരും എന്഻വ മാലും
ുകഺടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ീചയാറുക.

b)

വതഽക്കൽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ല്ത്ന഻ന്ഽും പഽറത്തഽീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്തഽവഴ഻ ആുംഗ഼കിത ജ഼വനക്കഺൽ വ഼ഴ്ചമാലും
നഷ്ടമഺകഽക.

c)

ീചക്കഽകൽ, ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റുകൽ, ഫ഻്സഡ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് രസ഼തഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ എന്഻വയ഻ൽ കിന്ദ്ത഻മും
കഺണ഻ക്കഽക.

d)

പണും/സഽരക്ഷ അഥവഺ നലല നടപ്പ഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ൽ ആംതൃര്ത്ഥതയ഻ലലഺത്ത ജ഼വനക്കഺൽ

e)

രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത് അയചാണ പഺഴ്സലഽകളുീട വ഻തരണും

f)

അീന്ദ്പയ്ക്സര്മഺരഽീട ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ.

g)

‘ജനത നജന്റുമഺൽ’ ‘ുചഺട്ട഻ ബജറ്റ് ുയഺജന നജന്റുമഺൽ’ തഽടങ്ങ഻യ ബഺക഻ീന്റ നജന്റുമഺരഽീട ൂകയാറ഻ൽ
ന഻ന്ഽും പണും നഷ്ടീപ്പടഽക.

ഡ഻കവറ഻ (കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കൽ) അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക, ഇത഻ീന്റ അര്ത്ഥും നഷ്ടീപ്പട്ടു എന്്
കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽന് കഺലഘട്ടത്ത഻നഺണ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക അലലഺീത എുപ്പഺഴഺണ് നഷ്ടീപ്പട്ടത് എന്ത഻ന്
ന്ദ്പഺധഺനയമ഻ലല. പുക്ഷ നഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ സമയത്ത് പര഻രക്ഷ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
നഷ്ടീപ്പട്ട്യൂട്ട്ു ഇന എ്ഇ ഇന കണ്ടഽപ഻ട഻ച്ചത഻ന് ഇന മഽന്പഽള്ള ഇന 2 ഇന വര്ഷത്ത഻നഽള്ള഻ലഺണ് ഇന നഷ്ടം ഇന
സംഭവ഻ച്ച഻ര഻െഽ്ീതങ്ക഻ുല ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇന
ലഭ഻െഽകയഽള്ളു, ഇന
നഷ്ടം ഇന
സംഭവ഻ച്ചത഻ന് ഇന മഽന്പ് ഇന മഽതല് ഇന തഽടര്ച്ചയഺയ഻ ഇന ഇുപ്പഺൾ ഇന വീര ഇന പര഻രക്ഷയഽണ്ടഇ ഇന
എ്ത഻ീെ ഇനഅട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ഇനമഺത്തമഺയ഻ര഻െഽം.

2. ത്പധഺനമഺയഽം ഇന്ഴ഻വഺുെണ്ടവ
ഇത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
a)

ുന്ദ്ടഡ഻ുംഗ് നഷ്ടും

b)

വ഼ഴ്ച
[ുസഺറ് ഓറ്റ്ീവയൽ
ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ]

കഽറ്റകിതയങ്ങളുും

പകഽകചാണവടക്കഺരഽീട/

ഡയറക്ടറഽമഺരഽീട

3. ഇന്ഷവര് ഇനതഽക
ബഺകഺണ് ഇന്ഷവര് ഇന ീചുയ്യണ്ട ഇന തഽക ത഼രഽമഺന഻ുക്കണ്ടത്, അത് ആദയീത്ത 5 വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺയ഻
റ് ഓുളഺട്ട് ീചയാറുും. ഇത഻ീന ‘അട഻സ്ഥഺന ഇന്ഷഷവൽ തഽക’ എന്് പറയഽന്ത്. അട഻സ്ഥഺന ഇന്ഷഷവൽ തഽക
പരയഺപ്തമീലലക഻ൽ (1)ഉും (2)ഉും വ഻ഭഺഗങ്ങള്ക്ക്ക് അധ഻ക ഇന്ഷഷവൽ തഽക വഺങ്ങഺും. അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ ഒരഽ
ന഻ൽബധപ്഻തവഽും ഓുട്ടഺമഺറ്റ഻ക്കഽമഺയ ഇന്ഷഷവൽ തഽക പഽനസ്ഥഺപനും ഈ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ അനഽവദന഼യമഺണ്.
4. ുററ്റ഻ംഗ്
തഺഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്:
a)
b)
c)
d)

അട഻സ്ഥഺന ഇൽഷവൽ തഽക
അധ഻ക ഇൽഷവൽ തഽക
ജ഼വനക്കഺരഽീട എണും
ആീക ന്ദ്ബഺ് ചഽകളുീട എണും
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ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത഻നഺണ് ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്?
I.

ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് പണും അഗ്ന഻ബഺധമാലും ുകഺടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ
ീചയാറുക.
II. ീചക്കഽകള഻ൽ കിന്ദ്ത഻മും കഺണ഻ക്കഽക
III. പണവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ജ഼വനക്കഺൽ ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺണ഻ക്കഽക.
IV. മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞവീയലലഺും.

G. ജ്ാവുലഴ്സ്ഡ ഇനുബ്ലഺെഇ ഇനുപഺള഻സ഻
ഇക്കഴ഻ഞ്ഞ വര്ഷങ്ങള഻ൽ ആഭരണങ്ങളുീട ആുഗഺളവ഻പണ഻യ഻ൽ ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് വന്ദ്ജത്ത഻ീന്റ വ഻പണ഻യ഻ൽ ഇന്ത്യ
നറ്റവഽും മഽന്഻ലഺണ്. ഇറക്കഽമത഻ ീചയ്ക്ത വന്ദ്ജും മഽറ഻ചാണ് ുപഺള഼ഷ് ീചയ്ക്ത് കയറ്റുമത഻ ീചയാറുും. സവര്ണും,
ീവള വ഻, വന്ദ്ജും, അമാലയ രത്നങ്ങൽ, വ഻ലപ഻ട഻പ്പുള വ വഺചാണുകൽ തഽടങ്ങ഻യ ഉയര്ന് മാലയമഽള വ ീചറ഻യ
അളവ഻ലഽള വ ആഭരണങ്ങൽ കചാണവടും ീചയാറുന് വയഺപഺര഻കളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ റ഻കഽകള്ക്ക്കഽും ഈ
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ഇത്തരും വ഻ലപ഻ട഻പ്പുള വ സഺധനങ്ങൽ ഉയര്ന് ുതഺത഻ൽ സുംഭര഻ക്കഽകയഽും
വ഻വ഻ധ ീകട്ട഻ടങ്ങ഻ുലക്ക് ീകഺണ്ടഽുപഺകഽകയഽും ീചയാറുന്തഽമഺണ് കചാണവടത്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.
1. ജ്ാവുലഴ്സ്ഡ ഇനുബ്ലഺെഇ ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനപര഻രക്ഷ
അത്തരും റ഻കഽകള്ക്ക്ക് ജാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ഇത഻ീന നഺല് ഭഺഗങ്ങളഺയ഻
ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ. ീസക്ഷൽ 1-ലഽള വ പര഻രക്ഷ ന഻ര്ബധപ്഻തമഺണ്. ബഺക്ക഻യഽള വ ീസക്ഷനഽകൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട ഹ഻തമനഽസര഻ചാണ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും. ഇീതഺരഽ പഺുക്കജ് ുപഺള഻സ഻യഺണ്.
a) ീസക്ഷന് ഇന I: അഗ്ന഻ബഺധ, ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻, മ഻ന്ൽ, ീകഺള വ, ീകട്ട഻ീട കഽത്ത഻തഽറക്കൽ, ുമഺഷണും,
പ഻ട഻ചാണുപറ഻, കവര്ചാണ, കലഺപും, സമരും, ഭ഼കരഺന്ദ്കമണും തഽടങ്ങ഻യവ മാലും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്ക് ഉണ്ടഺകഽന് നഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽപഺടഽകൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
b) ീസക്ഷന് ഇന II: ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും മറ്റ് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വയക്ത഻കളുീടയഽും കസ്റ്റഡ഻യ഻ലഽള വ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ന് ഉണ്ടഺകഽന് നഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽപഺടഽകൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
c) ീസക്ഷന് ഇന III: രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത പഺഴ്സലഺയ഻, വ഻മഺന മഺര്ഗും തഽടങ്ങ഻യ ര഼ത഻യ഻ൽ അയക്കഽന്
വതഽവ഻ന് ഉണ്ടഺകഽന് നഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽപഺടഽകൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
d) ീസക്ഷന് ഇന IV: ീസക്ഷൽ I-ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് റ഻ക്കഽകള്ക്ീക്കത഻ീര കചാണവടത്ത഻നഽും ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല
ഫര്ണ഼ചാണറഽകള്ക്ക്കഽും ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്ക്കഽും ഉണ്ടഺകഽന് നഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽപഺടഽകൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ഓുരഺ ീസക്ഷനഽകള്ക്ക്കഽും ീേുവീറയഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്.
2. ത്പധഺനമഺയഽം ഇനഒഴ഻വഺുെണ്ടവ:
a)
b)
c)
d)
e)

ജ഼വനക്കഺരഽീടയഽും നജന്റ഻ീന്റയഽും കട്ടറ഻ീന്റയഽും സവര്ണപണ഻ക്കഺരീന്റയഽും ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ.
ീപഺതഽ ുമളകള഻ൽ ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ വതഽ.
നഷ്ടീപ്പട്ട വതഽ സവകഺരയഺവശയത്ത഻നഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ചാണതഺീണക഻ൽ
വയഺപഺരസമയും കഴ഻ഞ്ഞ് വതഽ ുസഫ഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
രഺന്ദ്ത഻സമയും ഡ഻ുല വ഻ന്ഷുഡയ഻ൽ വചാണ഻രഽന് വതഽ.
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f)

ജ഼വനക്കഺരീന്റുയഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങളുീട അവ഻ശവഺസും മാലും
നഷ്ടീപ്പടഽന് വതഽവ഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല. പാര്ണ സുംരക്ഷണത്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻ ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ പര഻രക്ഷ എടഽക്കണും.

3. ത്പ഼മ഻യം
ഓുരഺ സരര്ഭത്ത഻ലഽും ുയഺഗയതയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് റ഻ക഻ീന ുററ്റ് ീചയാറുന്ത്. ഓുരഺ ീസക്ഷനഽും
വയതയത ന്ദ്പ഼മ഻യും ആയ഻ര഻ക്കണും, വഺച്ചച്ചമഺൽ, ുേഺസ് സര്ക്കയാട്ട് ട഻വ഻, അലഺും സ഻സ്റ്റും, ുന്ദ്ടഺങ്ങ് റാും, മറ്റ്
സഽരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ ന്ദ്പുതയകും ഡ഻ീകിണ്ട് അനഽവദ഻ക്കഽും.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന7
ജയാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, രജ഻ുസ്റ്റഡ് പഺഴ്സലഺയ഻ ആയ്ക്ക്കഽന്
ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ചാണഺൽ ------------------- ന്ദ്പകഺരമഺണ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽക.
I.
II.
III.
IV.

ീസക്ഷൽ
ീസക്ഷൽ
ീസക്ഷൽ
ീസക്ഷൽ

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ന്

I
II
III
IV

H. എന്ജ്഻ന഼യറ഻ംഗ് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വളര്ചാണയ്ക്ക്ക് സമഺന്ത്രമഺയ഻ രാപീപ്പടഽത്ത഻യ ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഒരഽ
ഭഺഗമഺണ് എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്. ലഺന്റ഻നഽും ീമഷ഼നറ഻കള്ക്ക്കഽും ന്ദ്പുതയകും പര഻രക്ഷ ുവണീമന്്
ഊന്഻പറയഽന് വയഺവസഺയ഻കവത്കരണത്ത഻ീന്റ മഽുന്ഺട഻യഺയ഻ ആണ് ഇത഻ീന്റ ഉത്ഭവും. എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ്
ുപഺജക്ടുകളുമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടഺണ് ആൽ റ഻ക് പര഻രക്ഷ എന് ആശയും തീന് ഉണ്ടഺയത് –ന്ദ്പുതയകമഺയ഻
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവ ഒഴ഻ീക ുകടഽപഺടഽകൽ സുംഭവ഻ക്കഽന് എലലഺത്ത഻നഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ഉത്പന്ങ്ങൽ വ഻വ഻ധ
ഘട്ടങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും – ന഻ര്മ്മഺണും മഽതൽ പര഻ുശഺധനീയ തഽടങ്ങ഻ ലഺന്റ് ന്ദ്പവര്ത്തനക്ഷമത വീര.
വലഽതഽും ീചറഽതഽമഺയ എലലഺ വയഺവസഺയ഻ക യാണ഻റ്റുകളുും ഈ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഉപുഭഺക്തഺക്കളഺണ്. ഇത഻ൽ
ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ഉപകരണങ്ങളുീട യാണ഻റ്റുകളുും വല഻യ ുന്ദ്പഺജക്ട് ീചയാറുന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടര്മഺരഽും ഉള്ക്ീപ്പടഽും.
എന്ജ്഻ന഼യറ഻ംഗ് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻കളുീട ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ഈ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ക഼ഴ഻ൽ വരഽന് ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ുപഺള഻സ഻കീളപ്പറ്റ഻ ുനഺക്കഺും.
1. ുകഺണ്ത്ടഺകുടഴ്സ്ഡ ഇനുൾ ഇനറ഻സ്ഡക ഇന(C.A.R.)ുപഺള഻സ഻
ീചറ഻യ ീകട്ട഻ടങ്ങൽ മഽതൽ വല഻യ ഡഺമഽകൽ, ബഹഽന഻ല ീകട്ട഻ടങ്ങൽ, പഺലങ്ങൽ, തഽരകങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യ സ഻വ഻ൽ
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ുന്ദ്പഺജക്ടുകള഻ൽ മഽഴഽക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടമഺരഽീടയഽും ുമധഺവ഻കളുീട തഺത്പരയും
മഺന഻ചാണ് ുന്ദ്പഺജക്ടുകള്ക്ക്കഺയ഻ രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത ുപഺള഻സ഻യഺണ഻ത്. ഇത഻ൽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതകളുും മറ്റ്
വയക്ത഼കരണങ്ങളുും ഉണ്ടഺവഽും. ുന്ദ്പഺജക്ട഻ീന്റ സവഭഺവും, ുന്ദ്പഺജക്ട഻ീന്റ ീചലവ്, ുന്ദ്പഺജക്ട഻ീന്റ കഺലഺവധ഻,
ഭാമ഻ശഺന്ദ്തപരമഺയ ീലഺുക്കഷൽ, ീടസ്റ്റ഻ുംഗ് കഺലഺവധ഻, എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും
ഈടഺക്കഽന്ത്.
2. ുകഺണ്ത്ടഺകുടഴ്സ്ഡ ഇനപ്ലഺെഇ ഇനുെഇ ഇനീമഷ഼നറ഻ ഇന(CPM) ഇനുപഺള഻സ഻
ന഻ര്മ്മഺണ ബ഻സ഻നസിന഻ൽ നൽീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടര്മഺൽക്ക് അനഽുയഺജയമഺയത് ീന്ദ്കയ഻ൽ, എ്കുവറ്റൽ,
ന഻ര്മ്മഺണ ബ഻സ഻നസിന഻ന് ആവശയമഺയ എലലഺത്തരും ീമഷ഼നറ഻കളുും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തവഽും
ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന്തഽമഺയ ീഭിത഼ക നഺശും അഥവഺ ുകടഽപഺടഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും:
a)

ീകഺള വയട഻, കവര്ചാണ, R.S.M.D.T.
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b)
c)

അഗ്ന഻ബഺധയഽും മ഻ന്ലഽും, ബഺഹയമഺയ ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻, ഭാകണ്പും, ൂദവത്ത഻ീന്റ മറ്റ്
ല഼ലഺവ഻ലഺസങ്ങളുീട അനന്ത്രഫലും.
ുജഺല഻ സമയത്ത് മനഽഷയരഽീട പ഻ഴവ് മാലും, വ഼ഴ്ച, തകര്ന്ഽവ഼ഴഽക, സുംഘട്ടനവഽും അത഻ീന്റ
പര഻ണ഻തഫലവഽും മാലമഽണ്ടഺകഽന് അപകട നഺശനഷ്ടങ്ങൽ.

ഉപകരണും നത് തരത്ത഻ലഽള വതഺീണന്ഽും അത് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് സ്ഥലത്ത഻ീന്റയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.
ഉപകരണം ഇന
ത്പവര്ത്തനം ഇന
സമയുത്തഺ ഇന
ീവറഽീത ഇന
ഇര഻െഽന്ുപഺുഴഺ ഇന
വിത്ത഻യഺെഽ്ത഻ന് ഇനഅഥവഺ ഇനപഽനര്ന഻ര്മിറഺണത്ത഻ുനഺ ഇനുവണ്ട഻ ഇനഅഴ഻ച്ച഻ടഽകുയഺ ഇന
ീചയ്യുന്ുപഺീഴലലഺം ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന പര഻രക്ഷ ഇന ലഭ഻െഽം. ഇന ുകഺണ്ുത്ടഺകടറഽീട ഇന
ീകട്ട്യൂട്ട്഻ടത്ത഻ല് ഇനീവറഽീത ഇനക഻ടെഽന്ുപഺഴഽം ഇനപര഻രക്ഷ ഇനലഭ഻െഽം.
3. ഇറക്ഷന് ഇനുൾ ഇനറ഻സ്ഡക ഇന(EAR) ഇനുപഺള഻സ഻
ഈ ുപഺള഻സ഻ീയ ുസ്റ്റഺറജ്-കും-ഇറക്ഷൽ ുപഺള഻സ഻ എന്ഽും പറയഽും. ന഻ര്മ്മഺണ സമയത്ത് വ഻വ഻ധ ബഺഹയ
റ഻കഽകൽ ുനര഻ടഽന് ുപഺജക്ട് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻നഺയ഻ ുന്ദ്പഺജക്ട഻ീന്റ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടര്ക്ക് അഥവഺ ുമഺധവ഻യ്ക്ക്ക്
അനഽുയഺജയമഺയതഺണ് ഇത്. ഈ സമന്ദ്ഗമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ീകട്ട഻ട ന഻ര്മ്മഺണ സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ ുന്ദ്പഺജക്ട്
ൂസറ്റ഻ൽ
ീകഺണ്ടഽവരഽന്ത്
മഽതൽ
ുന്ദ്പഺജക്ട഻ീന്റ
മഽഴഽവൽ
കഺലയളവ഻ലഽും
അതഺയത്
ുപഺജക്ട്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും കമ്മ഼ഷൽ ീചയാറുകയഽും ൂകമഺറഽകയഽും ീചയാറുന്തഽവീര പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ുന്ദ്പഺജക്ട഻ീന്റ സവഭഺവും, ീചലവ്, കഺലഺവധ഻, ഭാമ഻ശഺന്ദ്തപരമഺയ ീലഺുക്കഷൽ, പര഻ുശഺധന കഺലഺവധ഻
എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽക.
ഇറക്ഷന് ഇന ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇന കാീട ഇന ുവശ ീമങ്ക഻ല് ഇന ഒരഽ ഇന ീമൂറന് ഇന പര഻രക്ഷ ഇന കാട഻ ഇന
എടഽെഽകയഺീണങ്ക഻ല് ഇന
ുത്പഺജ്കട് ഇന
ൂസറ്റ഻ല് ഇന
ഉപകരണങ്ങളും ഇന
സഺധനസഺമത്ഗ഻കളും ഇനഎത്ത഻െഽ്തഽവീര ഇനപര഻രക്ഷ ഇനലഭ഻െഽം.
4. ഇനീമഷ഼നറ഻ ഇനുത്ബെഇീഡൌണ് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇന(MB)
ീമഷ഼നഽകൽ ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് എലലഺ വയവസഺയ സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽും ലഺന്റ഻നഽും ീമഷ഼നറ഻കള്ക്ക്കഽും
ുകടഽപഺടഽ സുംഭവ഻ചാണഺൽ ഗഽരഽതരമഺയ ന്ദ്പം  നും ുനര഻ടഽന്വര്ക്കഽും അനഽുയഺജയമഺയ ുപഺള഻സഺയണ഻ത്. ജനുററ്റൽ,
ന്ദ്ടഺന്ഷുഫഺമറഽും മറ്റ് ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്കൽ ഉപകരണങ്ങള്ക്ക്കഽും ീമക്കന഻ക്കൽ ല഻റ് ഓറ്റ഻ുംഗ് ഉപകരണങ്ങള്ക്ക്കഽും ഈ
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ന് അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തവഽും ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന്തഽമഺയ
ആയ ീഭിത഼ക നഺശും അഥവഺ ുകടഽപഺടഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും:
a)
b)
c)
d)

ീമക്കഺന഻ക്കുലഺ ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്കുലഺ

അത് ന്ദ്പവൽത്ത഻ക്കഽന് സമയുത്തഺ വ഻ന്ദ്ശമ഻ക്കഽന് സമയുത്തഺ
വിത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്ത഻ുനഺ അറ്റകഽറ്റപ്പണ഻ുക്കഺ ുവണ്ട഻ ീപഺള഻ചാണ഻ടഽക.
വിത്ത഻യഺക്കഽന്ത഻നഽും അറ്റകഽറ്റപ്പണ഻ ീചയാറുണ്ുപഺഴഽും വ഼ണ്ടഽും ഘട഻പ്പ഻ക്കഽണ്ുപഺഴഽും
ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ഻ൽ തീന് അുങ്ങഺട്ടുമ഻ുങ്ങഺട്ടുും സ്ഥഺനും മഺറ്റുക.

ഓുരഺ ീമഷ഼നറ഻കളുീടയഽും പഽനര്സ്ഥഺപന മാലയും അനഽസര഻ചാണഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ചഺര്ജ് ീചയാറുന്ത്. ീമഷ഼ൽ
മഽഴഽവനഺയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറണും. ീമഷ഼ന഻ീന്റ തരും, നത് വയവസഺയത്ത഻ലഺണ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്, അത഻ീന്റ
മാലയും എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന഻രക്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക. സ്റ്റഺന്ഷഡ്–ൂബ ീസികരയങ്ങൽ, ുപയൽ
പഺര്ട്ടുകളുീട ലഭയത, ീേയ഻മ഻ീന്റ കഺരയത്ത഻ലഽള വ മഽന് അനഽഭവങ്ങൽ, എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ഡ഻ീകിണ്ട് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുക.
5. ുബഺയ഻ലര് ഇനുെഇ ഇനത്പഷര് ഇനപ്ലഺെഇ ഇനുപഺള഻സ഻
ഇത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ൽ ന഻ന്ഽും ുബഺയ഻ലൽ ആന്റ് ന്ദ്പഷൽ കപ്പലഽകള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും:
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a)

ഇൽഷവറൽസ് എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ുബഺയ഻ല഻ുറഺ മറ്റ് ന്ദ്പഷൽ ലഺന്റ഻ുനഺ
വതഽക്കള്ക്ുക്കഺ അത഻ന് ചഽഅഗ്ന഻ബഺധ ഒഴ഻ീകയഽള വ ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽക;

ചഽറ്റുമഽള വ

b)

ുബഺയ഻ലറ഻ുലഺ ആന്റ് ന്ദ്പഷൽ ലഺന്റ഻ുലഺ ഉണ്ടഺകഽന് വ഻ുഫഺടനും മാലും ുതൽഡ് പഺര്ട്ട഻യ്ക്ുക്കഺ
അയഺളുീട വതഽക്കള്ക്ുക്കഺ ഉണ്ടഺകഽന് നഺശും അഥവഺ ുകടഽപഺടഽകള്ക്ക്ക് ഇൽഷവറൽസ്
എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻ക്ക് ഉണ്ടഺകഽന് ബഺദ്ധയത.

അഗ്ന഻ബഺധ ഇന ുപഺള഻സ഻യഽം ഇന ുബഺയ഻ലര് ഇന ുെഇ ഇന ത്പഷര് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുപഺള഻സ഻യഽം ഇന
തമിറ഻ല് ഇന പരസ്ഡപര ഇന ബന്ധമമ഻ീലലങ്ക഻ലഽം, ഇന സഽഗമമഺയ ഇന പര഻രക്ഷയ്െഇ, ഇന രണ്ടഇ ഇന
ുപഺള഻സ഻കളും ഇന എടഽുെണ്ട  ഇന ുവശ മഺണ്. ഇന ഇുപ്പഺഴീത്ത ഇന മഺറ്റ഻വഺങ്ങല് ഇന
മാല മഺയ഻ര഻െഽം ഇനഎലലഺ ഇനഎന്ജ്഻ന഼യറ഻ംഗ് ഇനുപഺള഻സ഻കളുീടയഽം ഇനഇന്ഷവര് ഇനതഽക.
6. ഇനീമഷ഼നറ഻ ഇനുലഺസ്ഡ ഇന്ത് ഇനുത്പഺൈ഻റ്റഇ ഇന(MLOP) ഇനുപഺള഻സ഻
ീമഷ഼നറ഻ ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിൽ മാലുമഺ ുബഺയ഻ലൽ ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻ മാലുമഺ വയവസഺയ സ്ഥഺപത്ത഻ീന്റ ന്ദ്പവര്ത്തനും
തടസിനീപ്പടഽകുയഺ കഺലതഺമസും സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഺൽ ഉണ്ടഺകഺവഽന് വല഻യ ുതഺത഻ലഽള വ
നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ഈ ുപഺള഻സ഻ അനഽുയഺജയമഺണ്.
ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിണഽും അത് ശര഻യഺക്ക഻ ന്ദ്പവര്ത്തന പഽനരഺരുംഭ഻ക്കഽന്തഽും തമ്മ഻ലഽള വ കഺലതഺമസും
വലഽതഺീണക഻ൽ, ആ കഺലയളവ഻ീല വരഽമഺനത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽന് കഽറവഽും ന്ദ്പവര്ത്തന ീചലവ഻ലഽള വ വര്ദ്ധനവഽും
മാലും ലഺഭത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽന് കഽറവ഻ന് ഈ ുപഺള഻സ഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും. അഗ്ന഻ബഺധ ുപഺള഻സ഻
ഒഴ഻ീകയഽള വ ബ഻സ഻നസിന് ഇന്റന്ദ്പ഻ുട്ടഷൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട അുത ന഻ബധപ്നകളുും വയവസ്ഥകളുും പര഻രക്ഷയഽമഺണ്
ഈ ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്കഽമഽള വത്.
7. ഇനഡ഻റ്റ഻ുര ഺുറഷന് ഇന്ത് ഇനുസ്റ്റഺെഇ ഇനുപഺള഻സ഻
നശ഻ചാണുുപഺകഺവഽന് ചരക്കഽകൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന് ുകഺള്ക്ു്സ്റ്റഺുറജ഻ീന്റ ഉടമയ്ക്ക്ക് (വയക്ത഻കള്ക്ുക്കഺ ുകഺഓപ്പുററ്റ഼വ് ീസഺൂസറ്റ഻ുക്കഺ) അഥവഺ ുകഺള്ക്ു്സ്റ്റഺുറജ് ല഼സ഻ുനഺ വഺടകയ്ക്ുക്കഺ എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വര്ക്ക്
അനഽുയഺജയമഺണ് ഈ ുപഺള഻സ഻. ീറന്ദ്ഫ഻ജുറഷൽ ലഺന്റുും ീമഷ഼നറ഻യഽും ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിൽ ആകഽന്ത് മാലവഽും
തഺപന഻ല ഉയരഽന്തഽവഴ഻യഽും അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ശ഼ത഻കരണ സുംവ഻ധഺനും തഺളും ീതറ്റുന്തഽും മാലും
ുസ്റ്റഺുറജ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്കഽകൽ ച഼ഞ്ഞഽുപഺകഽകുയഺ മല഻നമഺകഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും
പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
8. ഇനഇലകുത്ടഺണ഻ക ഇനഇകവഽപ്ീമെഇ ഇനുപഺള഻സ഻
ഇത് എലലഺതരത്ത഻ലഽളള ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ഉപകരണങ്ങള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും, ഇത഻ൽ സ഻പ഻യഽ,
ക഼ുബഺര്ഡഽകൽ, ുമഺണ഻റ്ററഽകൽ, ന്ദ്പ഻ന്ററഽകൽ, യഽപ഻എസ്, സ഻സ്റ്റും ുസഺറ് ഓറ്റുീവയൽ, തഽടങ്ങ഻യവ അടങ്ങ഻യ
കണ്പയാട്ടൽ സ഻സ്റ്റും ഉള്ക്ീപ്പടഽും. എയര്കണ്ട഼ഷനൽ, ഹ഼റ്റ഻ുംഗ്, പവര് കുവര്ഷൽ, ഉപകരണങ്ങള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽും.
അഗ്ന഻ബഺധ
ുപഺള഻സ഻,
ീമഷ഼നറ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻,
ബര്ഗ്ലറ഻
ുപഺള഻സ഻
എന്഻വ
സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വതഺണ് ഈ ുപഺള഻സ഻. ഡ഻ൂസന഻ലഽള വ നയാനത (വഺന്റ഻ പര഻രക്ഷയ഻ലഽള വതലല), സവഭഺവ഻ക
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകളുീട പര഻ണ഻തഫലും, ുവഺള്ക്ുട്ടജ് വയത഻യഺനും മാലും, ുഷഺക്കഽമാലും ഉണ്ടഺകഽന് ന്ദ്പവര്ത്തന തകരഺറ്,
കവര്ചാണ, ഭവനുഭദനും, ുമഺഷണും എന്഻വയ്ക്ക്കഽും ഈ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ഓുരഺ സരര്ഭത്ത഻ുലയഽും ഉത്തരവഺദ഻തവും അഥവഺ ബഺദ്ധയതയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഈ ുപഺള഻സ഻ ഉടമയ്ക്ക്ക്,
ല഼സ഻ീനടഽത്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ വഺടകകഺരന് ലഭയമഺണ്.
a) ീസക്ഷന് ഇന1: ഉപകരണും ുകടഺകഽക അഥവഺ നഷ്ടീപ്പടഽക
c)

ീസക്ഷന് ഇന 2: കണ്പയാട്ടറ഻ീന്റ എ്ുസ്റ്റണൽ ഹഺര്ഡഽഡ഻ക്കഽകൽ ുപഺലഽള വ എ്ുസ്റ്റണൽ ുഡറ്റഺ
മ഼ഡ഻യ ുകടഺകഽക അഥവഺ നഷ്ടീപ്പടഽക
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c) ീസക്ഷന് ഇന3: അധ഻ക ന്ദ്പവര്ത്തന ീചലവ് – 12, 26, 40 അഥവഺ 52 ആഴ്ചുത്തക്ക് പകരമഺയഽള വ
ഉപകരണും ഉപുയഺഗ഻ചാണ് ുഡറ്റഺ ുന്ദ്പഺീസസിന഻ുംഗ് തഽടരഺീമന്് ഉറപ്പഺക്കഽക.
9. ഇന ുഡവഺന്സ്ഡ ഇന ുലഺസ്ഡ ഇന ്ത് ഇന ുത്പഺൈ഻റ്റഇ ഇന (ALOP) ഇന പര഻രക്ഷ ഇന അഥവഺ ഇന ഡ഻ുല ഇന ഇന് ഇന
സ്റ്റഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇ-അപ് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇന(D.S.U.)
ുപഺജക്ട഻ീന്റ സമയത്തഽണ്ടഺകഽന് അപകടമാലമഽള വ നഺശനഷ്ടും കഺരണും ുന്ദ്പഺജക്ട് കഺലതഺമസും മാലമഽണ്ടഺകഽന്
സഺണ്പത്ത഻ക ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ഊഹക്കചാണവടും നടത്തഽന്വര്ക്കഽും ുന്ദ്പഺജക്ട഻ൽ സവകഺരയ
തഺത്പരയങ്ങളുള വ സഺണ്പത്ത഻ക സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽും ഈ ുപഺള഻സ഻ അനഽുയഺജയമഺണ്. ുന്ദ്പഺജക്ട് യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ൽ
തഽടങ്ങഽന്ത഻നഽമഽണ്പ് MCE/EAR/CAR ുപഺള഻സ഻കളുീട ഒരഽ ന്സ്റ്റന്ഷഷനഺയ഻ ഈ ുപഺള഻സ഻ ലഭ഻ക്കഽും.
ുടും ുലഺണ഻ീന്റ പല഻ശ, കടപന്ദ്തങ്ങൽ, ുവതനും, ശണ്പളും ുപഺലഽള വ തഽടീരയഽള വ ീചലവഽകളുീട രാപത്ത഻ലഽള വ
സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും
ത഼രഽമഺന഻ചാണ ന്ദ്പകഺരും ബ഻സ഻നസിന് തഽടങ്ങഺത഻രഽന്തഽമാലും നഷ്ടീപ്പട്ട
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന് ലഺഭത്ത഻നഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
വ഻വ഻ധ ന഻ര്ണഺയക ഘടകങ്ങളുീടയഽും ലഭയമഺയ പഽനൽ-ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷയഽീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും ുററ്റ഻ുംഗ് കണക്കഺക്കഽന്ത്. ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന് അറ്റഺദഺയും അഥവഺ വരഽമഺനവഽും നഷ്ടപര഻ഹഺര
കഺലഘട്ടവഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്കഽന്ത് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻ര്ണഺയക ഘടകങ്ങളഺണ്.
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ഡ഻ുല ഇൽ സ്റ്റഺര്ട്ട്-അപ് ുപഺള഻സ഻ ------------ എന്ഽും അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ.
I.
II.
III.
IV.

ീമഷ഼നറ഻ ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷ
അഡവഺന്ഷസ് ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷ
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ഓൽ റ഻ക് പര഻രക്ഷ
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ലഺന്റ് ആന്റ് ീമഷ഼നറ഻ പര഻രക്ഷ

I. ഇന്ഡസ്ഡത്ട഻യല് ഇന്ൾ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനുപഺള഻സ഻
ഇന്ത്യയ഻ൽ എവ഻ീടയഽമഽള വ വയഺവസഺയ഻ക സുംരുംഭങ്ങൽ -ഉത്പഺദനവഽും സുംഭരണവഽും ഒറ്റ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ക഼ഴ഻ൽ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ന് രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുളളതഺണ് ഇന്ഷഡന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻ക് ുപഺള഻സ഻. ഇത്
വതഽക്കളുീട ുകഺടഽപഺടഽകള്ക്ക്കഽും ബ഻സ഻നസിന് തടസിനങ്ങള്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ്ക്ക്ക് ഈ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും:
i.

അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറസ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരമഽള വ അഗ്ന഻ബഺധയഽും അനഽബധപ് നഺശവഽും

ii.

ീകഺള വയട഻ (ുമഺഷണും ഒഴ഻ീക)

iii.

ീമഷ഼നറ഻ ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിൽ/ുബഺയ഻ലൽ ീപട്ട഻ീത്തറ഻/ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ഇകവഽപ്ീമന്റ്

iv. മഽകള഻ൽ ീകടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരണങ്ങളഺൽ ബ഻സ഻നസിന് തടസിനീപ്പടഽക.
(കഽറ഻പ്പ് : പഺുക്കജ് പര഻രക്ഷയ഻ൽ മഽകള഻ൽ ബ഻സ഻നസിന് ഇന്റര്ന്ദ്പ഻ുട്ടഷൽ (c)-ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക്
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയ഻്ല പുക്ഷ ഓപ്ഷണൽ പര഻രക്ഷയഺയ഻ ലഭയമഺണ്)
 ീവുേീറ ഓപ്പുറഷണൽ ുപഺള഻സ഻കീളക്കഺളുും വ഻ശഺലമഺയ പര഻രക്ഷ ഈ ുപഺള഻സ഻ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽ.
 ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത പര഻രക്ഷ, മഽൽ ീേയ഻ും അനഽഭവങ്ങൽ, ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ക഻ഴ഻വഽകൽ, MLOP-യ്ക്ക്കഽള വ റ഻ക്
അസീമന്റ്, മഽതലഺയവ.
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തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ലഭ഻ക്കഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

നത഻നഺണ്

ഇന്ഷഡന്ദ്ട഻യൽ

ഓൽ

റ഻ക്

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ന്ദ്പകഺരും

പര഻രക്ഷ

അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറസ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരമഽള വ അഗ്ന഻ബഺധയഽും അനഽബധപ് നഺശവഽും
ീകഺള വയട഻ (ുമഺഷണും ഒഴ഻ീക)
ീമഷ഼നറ഻ ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിൽ
ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ഇകവഽപ്ീമന്റ്

J. ീമൂറന് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന രണ്ടഺയ഻ തരും ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ: ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺയഽും ീമൂറൽ ഹള വുും.
1. ീമൂറന് ഇനകഺര്ുഗഺ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ീമൂറൽ എന് പദും ീകഺണ്ട് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് കടല഻ൽ ീവചാണ് ഉണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺടഽകൽ അഥവഺ നഷ്ടമഺണ്,
പുക്ഷ ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അത഻ലഽും ഒരഽപഺട് കാടഽതൽ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ീറയ഻ൽ മഺര്ഗും,
ുറഺഡഽമഺര്ഗും, കടൽ മഺര്ഗും അഥവഺ രജ഻ുസ്റ്റഡ് ുപഺസ്റ്റ് വഴ഻ ഇന്ത്യയ഻ുലഺ പഽറുത്തഺ ചരക്ക് കയറ്റ഻
അയക്കഽണ്ുപഺൽ നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും.
ഡയമണ്ട഻ൽ തഽടങ്ങ഻ വ഼ട്ടുസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ, സ഻മന്റ്, ധഺനയും ുപഺലഽള വ ഉയര്ന് ുതഺത഻ലഽള വ സഺധനങ്ങൽ,
ുന്ദ്പഺക്ടുകള്ക്ക്കഽള വ ഭ഼മമഺയ കഺര്ുഗഺകൽ, എന്഻വയഽും ചരക്കഽകള഻ൽീപടഽും.
കഺര്ുഗഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് അഭയന്ത്ര കചാണവടത്ത഻ലഽും അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട കചാണവടത്ത഻ലഽും വല഻യ ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്.
വ഻ല്ത്പനയഽീട എലലഺ കരഺറഽകള഻ലഽും നഷ്ടീപ്പടഺത഻ര഻ക്കഺനഽും ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺനഽും, ഒന്ഽക഻ൽ
വഺങ്ങഽന്വൽ അീലലക഻ൽ വ഻ല്ത്ക്കഽന്വൽ, ചരക്ക഻ന് നലല പര഻രക്ഷ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആീരീയഺീക്കയഺണ് ബഺധ഻ക്കഽന്ത്: വ഻ല്പ്പന
അീലലക഻ൽ വ഻ല്ത്ക്കഽന്വൽ കഺര്ുഗഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറണും.

കരഺറ഻ീന്റ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

വഺങ്ങഽന്വൽ

ആുഗഺളമഺയ഻ ന്ദ്പുയഺഗ഻കമഺയ വയവസ്ഥകൽ ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ കരഺറ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
കഺരണും ഈ ചരക്ക് പല രഺജയങ്ങളുീടയഽും അത഻ര്ത്ത഻യ഻ലാീട ീകഺണ്ടഽുപഺുകണ്ടതഺണ്. ആുഗഺളപരമഺയ
വയവസ്ഥയഽും ച഻ല ഉപഺധ഻കളുും ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ അറ്റഺചാണ് ീചയാറുന്തഽും അനഽസര഻ചാണഺണ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽക.
അട഻സ്ഥഺന ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ീപഺതഽ ന഻ബധപ്നകളഺണഽള വത്, എന്ഺൽ ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷയഽീട
സഺധഽതതഽും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തലഽകളുും ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും അറ്റഺചാണ് ീചയാറുന്ത഻ീന ഇന്ഷസ്റ്റ഻റ്റയ്ാട്ട് കഺര്ുഗഺ
ുേഺസസ് (ICC) എന്് അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ. ഇത് ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീചയാറുന്ത് ഇന്ഷസ്റ്റ഻റ്റയ്ാട്ട് ഓഫ് അണ്ടര്ൂറുറ്റഴ്സഺണ്.
a) ീമൂറന് ഇനകഺര്ുഗഺ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ
കഺര്ുഗഺ ുപഺള഻സ഻കൽ വളീര അതയഺവശയമഺയ യഺന്ദ്ത ുപഺള഻സ഻കളഺണ്. അതഺയത്, ഇത് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വതഽ
ഒരഽ സ്ഥലത്ത് ന഻ന്ഽും മീറ്റഺര഻ടുത്തക്ക് ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, സവന്ത്ും
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ൽ എലലഺ അവസ്ഥകള഻ലഽും ആവശയമഺയ പര഻പഺലന ര഼ത഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ൂകീകഺുള വണ്ടത് അതയഺവശയമഺണ്. ഈ ുപഺള഻സ഻യഽീട നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺന സവ഻ുശഷത എീന്ത്ന്ഺൽ ഇീതഺരഽ
എന്ദ്ഗ഻ഡ് വഺലയാ ുപഺള഻സ഻യഺണ്. മാലയന഻ര്ണയീത്തപ്പറ്റ഻ ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ൽ
ഉടണ്പട഻യ഻ീലത്തഽും, വ് ചന ഒന്ഽും തീന് ഉന്യ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ, പ഻ന്഼ട് പഽനര്ന഻ര്ണയും ീചയാറുകയ഻ലല. ഈ
ുപഺള഻സ഻ സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ഻ ന഻ശചയ഻ക്കഺീമന്തഺണ് ഇത഻ീന്റ മീറ്റഺരഽ സവ഻ുശഷത.
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് സ്ഥലത്തഽള വ ീവയൽീഹിസ഻ൽ ന഻ന്ഽും ചരക്ക് അയക്കഽന് സമയും മഽതൽ
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് സ്ഥലത്ത് എത്ത഻ക്കഽന്ത് വീര, വ഻ല്പ്പന കരഺറ഻ീല വയവസ്ഥകൽ അനഽസര഻ചാണ്,
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
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വയവസ്ഥകളുും ന഻ര്ുദശങ്ങളുും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും ഒന്് അനഽസര഻ചാണഺണ്;
i.
ii.
iii.

ഇന്ഷലഺന്ഷഡ് ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ് ുേഺസ് (ITC) A, B അഥവഺ C ഇന്ഷലഺന്ഷഡ് ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ഻ന്.
ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ ുേഺസ് (ICC) A, B, അഥവഺ C കടൽ മഺര്ഗമഽള വ യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക്.
ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ (എയൽ) ുേഺസ് – A ആകഺശത്ത് കാട഻യഽള വ യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക്.

ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ ുേഺസ് C പര഻മ഻ത പര഻രക്ഷയഺണ് നല്ത്കഽക, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരണത്തഺൽ
വഺഹനത്ത഻ന് അഥവഺ കപ്പല഻ന് നഺശഷ്ടുമഺ ുകടഽപഺുടഺ സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻ന്:
i.
ii.
iii.
iv.

അഗ്ന഻ബഺധ അഥവഺ ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻
വഺഹനും പഺളും ീതറ്റുകുയഺ തക഻ടും മറ഻യഽകുയഺ ീചയാറുക
കപ്പൽ കരയ഻ലഽറയഽകുയഺ മഽങ്ങഽകുയഺ കരയ഻ൽ അട഻പ്പ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുക
ആന്ത്ര഻ക വതഽവഽമഺയ഻ കാട്ട഻യ഻ട഻ക്കഽക

C-ീയക്കഺളുും കഽറചാണുകാട഻ വ഻ശഺലമഺണ്ഇൽസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ ുേഺസ് B. C-ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങൽ
കാടഺീത തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ്ക്ക്കഽും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും:
i.
ii.
iii.

ഭാകണ്പും, അഗ്ന഻പര്േതും ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻ക്കഽക, മ഻ന്ൽ, തഽടങ്ങ഻യ ൂദവത്ത഻ീന്റ വ഻കിത഻കൽ (AOG).
കരയ഻ലാീടയഽള വ സ് ചഺരമഺൽഗത്ത഻ൽ പഺലങ്ങൽ തകരഽക
സമഽന്ദ്ദമഺര്ഗും ീകഺണ്ടഽുപഺകഽണ്ുപഺൽ കപ്പല഻ൽ ന഻ന്ഽും ീവള വ഻ത്ത഻ുലക്ക് കഴഽക഻വ഻ടഽണ്ുപഺഴഽും
ചഽഴറ്റുണ്ുപഺഴഽമഽള വ നഷ്ടും.
iv. കപ്പൽ ീവള വത്ത഻ുലഺട്ട് ന്ദ്പുവശ഻ക്കൽ
ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ ുേഺസ് A വ഻ശഺലമഺയ പര഻രക്ഷയഺണ്, ഇത് Bയ഻ീലയഽും C-യ഻ീലയഽും എലലഺ പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും മഺന്ദ്തമലല തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഒഴ഻ീകയഽള വ മറ്റ് നത് റ഻ക് മാലമഽണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺട്
അഥവഺ നഷ്ടത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും;
i.
ii.

ഇന്ഷഷവറൽ അറ഻ഞ്ഞഽീകഺണ്ട് സവയും വരഽത്ത഻ വയ്ക്ക്കഽന് നഺശനഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽപഺട്.
സഺധഺരണ ല഼ുക്കജ്, ീപഺട്ടൽ, ുതയ്ക്മഺനും അഥവഺ താക്കത്ത഻ന്/ അളവ഻ന് സവഺഭഺവ഻കമഺയ഻ ഉണ്ടഺകഽന്
കഽറവ്.
iii. പഺയ്ക്ക്ക് ീചയാറുന്ത഻ീല പരയഺപ്തത
iv. അന്ത്ര്ല഼നമഺയ കഽട഻ലത
v. കഺലതഺമസും ുനര഻ടഽക
vi. ഉടമകൽ പഺപ്പരഺകഽന്ത് മാലമഽള വ നഷ്ടും
vii. നയാേ഻യൽ ഹഺന഻
ഇത് ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ ുറഺഡഽമഺര്ഗും, ആകഺശമഺര്ഗും, കടല്ത്മഺര്ഗും എന്഻വയ്ക്ക്ക് എലലഺും ീപഺതഽവഺയ ുേഺസ്
ആണ്. ന്ദ്പുതയക ചരക്കഽകളഺയ കല്ത്ക്കര഻, ഉയര്ന് ുതഺത഻ലഽള വ എണയഽും ചഺയയഽും തഽടങ്ങ഻യവയഽീട
കചാണവടത്ത഻ന് ന്ദ്പുതയകും ുേഺസഽകളുണ്ട്. യഽദ്ധും, സമരങ്ങൽ, കലഺപങ്ങൽ, വ഻ലവും, ഭ഼കരവഺദും,
തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് അധ഻കും ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ ീമൂറൽ പര഻രക്ഷയഽീട ഭഺഗമഺയ഻ ുചര്ക്കഺും. യഽദ്ധും
മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ന് ന഻ലവ഻ൽ ആീകയഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഺണ്
ീമൂറൽ ആന്റ് നവ഻ുയഷൽ ുപഺള഻സ഻.

ത്ശത്റ഻െഽക
ീമൂറൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്, സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുപഺള഻സ഻ ുഫഺമ഻ീന്റ ക഼ഴ഻ലഽും ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
അറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ ുേഺസഽകളുും 3 വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ;
i.
ii.
iii.

ീമൂറൽ നഺശനഷ്ടങ്ങൽ
ബഺഹയമഺയ നഺശനഷ്ടങ്ങൽ
യഽദ്ധും, സമരും, കലഺപും, വ഻ലവും, ഭ഼കരവഺദും മാലമഽള വ റ഻കഽകൽ.

b) വ഻വ഻ധ ഇനതരത്ത഻ലഽള്ള ഇനീമൂറന് ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
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i.

ന഻ര്ത്ര഻ഷ്ട ഇനുപഺള഻സ഻

ഒീരഺറ്റ കയറ്റുമത഻യ്ക്ക്ക് മഺുന്ദ്ത പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ഇത് ഒരഽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ
സഺധഽതയഽള വു. സ്ഥ഻രമഺയ഻ കയറ്റുമത഻യഽും ഇറക്കഽമത഻യഽും ീചയാറുന് കചാണവടക്കഺര്ക്ക് സ്ഥ഻രമഺയ഻ കരമഺര്ഗും
സഺധനങ്ങൽ അയക്കഽന്ത഻ന് ഓപ്പൽ ുപഺള഻സ഻ ുപഺലഽള വ ന്ദ്പുതയക ന്ദ്കമ഼കരണത്ത഻ലാീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
നര്ീപ്പടഽത്തഺും.
ii.

്പ്പണ് ഇനുപഺള഻സ഻

രഺജയത്ത഻നഽള വ഻ൽ തീന് ചരക്കഽകൽ കയറ്റ഻ അയക്കഽന്ത഻ന് ഓപ്പൽ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ.
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ഒരഽ വര്ഷമഺണ്. ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ ധഺരണ
ന്ദ്പകഺരും ഈ കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ കയറ്റ഻ അയക്കഽന് ചരക്കഽകളുീട സ്ഥ഻ത഻വ഻വര കണക്കഽകൽ രണ്ടഺഴ്ചയ഻ുലഺ
മഺസത്ത഻ുലഺ മാന്ഽമഺസത്ത഻ൽ ഒര഻ക്കുലഺ ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കണും.
iii.

്പ്പണ് ഇനകവര്

ഉയര്ന് ുതഺത഻ൽ ഇറക്കഽമത഻യഽും കയറ്റുമത഻യഽും ീചയാറുന് വല഻യ എ്ുപഺര്ട്ടര്മഺര്ക്ക്, ഒരഽ ഓപ്പൽ കവൽ
നല്ത്കഽും. ീമൂറന് ീഡപഺചാണുകള്ക്ക്ക് ഒരഽ വര്ഷീത്ത പര഻രക്ഷയഽും ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ന഻രക്കഽും ഇതഺണ് ീസറ്റ്
ീചയാറുന്ത്. ഓപ്പൽ കവൽ ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യഽമലല അത് സ്റ്റഺണ്പ് ീചയാറുകയഽമ഻ലല. അനഽുയഺജയമഺയ മാലയത്ത഻ന്
ഓുരഺ ഡ഻േുറഷനഽും സ്റ്റഺണ്പ് ീചയ്ക്ത് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് നല്ത്കഽും.
iv.

ഡ ാട്ട്യൂട്ട്഻ ഇനുെഇ ഇനഇന്ത്ക഻സ്ഡ് ഇനവഺല ാ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ

ലക്ഷയ്സ്ഥഺനത്ത് എത്ത഻ക്കഽണ്ുപഺൽ, കസ്റ്റുംസ് ത഼രഽവ അടയ്ക്ുക്കണ്ട഻ വര഻കുയഺ ചരക്ക഻ീന്റ മഺര്ക്കറ്റ് മാലയും
വര്ദ്ധ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഺൽ കഺര്ുഗഺയഽീട മാലയും കാടഽകയഺീണക഻ൽ ഇത്തരും ുപഺള഻സ഻കൽ അധ഻ക
സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽും.
v.

ഡ഻ുല ഇനഇന് ഇന ഇനുസ്റ്റഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇനഅപ്

മ഻ക്ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻കളുും ഈ പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺറഽണ്ട്. പഽത഻യ ുന്ദ്പഺജക്ടുകളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ ഉപകരണും ീകഺണ്ടഽവരഽന് വഴ഻യ഻ൽ അത഻ന് എീന്ത്ക഻ലഽും നഺശുമഺ ുകടഽപഺുടഺ
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ പഽത഻യ ഉപകരണും ഓര്ഡൽ ീചയാറുന്ത് കഺരണും ുന്ദ്പഺജക്ട് പാര്ത്ത഻യഺക്കഽന്ത഻ൽ
കഺലതഺമസും ഉണ്ടഺകഽും, അങ്ങീന അവരഽീട ലഺഭത്ത഻ന് കഽറവ് വരഽും. ുലഺണ് നല്ത്കഽന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട്
ഈ ുന്ദ്പഺജക്ട് സമയപര഻ധ഻യ഻ൽ പാര്ത്ത഻യഺകഽന്ത഻ൽ തഺത്പരയും കഺണ഻ക്കഽന് സഺണ്പത്ത഻ക സ്ഥഺപനങ്ങൽ ഈ
റ഻ക് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഴ഻ പര഻രക്ഷ ുനടഽന്ത഻ീന പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽും, ീമൂറൽ (കഺര്ുഗഺ) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻
പര഻രക്ഷയഽും കാട്ട഻ുചാണര്ത്ത് ീമൂറൽ കഺലതഺമസും അഥവഺ സഺധഺരണ തഽടങ്ങനഽള വ
കഺലതഺമസത്ത഻നഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ ുനടഽക.
ത്പ഼മ഻യം:
ചരക്ക഻ീന്റ
സവഭഺവും,
സ് ചഺരമഺര്ഗും,
പഺുക്കജ഻ുംഗ്
വ഻ഭഺഗും,
യഺന്ദ്തഺ
റാട്ട്,
ീേയ഻മ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ മഽന്ഷപര഻ചയും എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന഻രക്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക. SRCC,
യഽദ്ധവഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട റ഻കഽകൽ (വ഻ുദശ കഺര്ുഗഺയ്ക്ക്ക്) എന്഻വ ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥുയഺടഽകാട഻
പര഻രക്ഷയ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺും, ുശഖര഻ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യും ുകന്ദ്ര സര്ക്കഺര഻ന് നല്ത്ുകണ്ട഻ വരഽും.
2. ീമൂറന് ഇനഹൾ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഹൽ എന് പദും ീകഺണ്ട് അര്ത്ഥമഺക്കഽന്ത് കപ്പല഻ീന്റ ഘടന അഥവഺ മറ്റ് ജലയഺനും.
വ഻വ഻ധ രഺജയങ്ങള഻ലഽടന഼ളും ന്ദ്പുയഺഗയമഺയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.

ആന്ത്ര഻ക

ുേഺസഽകൽ

ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യഺണ്

ീമൂറൽ

ഹൽ

a) ഒരഽ ന഻ര്ത്ര഻ഷ്ട ഇന യഺത്തയ്െഇ ഇന പര഻രക്ഷ ഇന നല്കഽക: ഇവ഻ീട ഇന ഉപുയഺഗ഻െഽ്
ഇന്സ്റ്റ഻ട്ട്യൂട്ട് ാട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇനുവഺുയമെ ഇനുെഺസഺണ്.
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 ഇന

b) ഒരഽ ഇന കഺലഘട്ട്യൂട്ട്ത്ത഻ന് ഇന പര഻രക്ഷ ഇന നല്കഽക:
ഇന്സ്റ്റ഻ട്ട്യൂട്ട് ാട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇനൂടം ഇനുെഺസഺണ്.

ഇവ഻ീട ഇന ഉപുയഺഗ഻െഽ്

 ഇന

കഽറ഻പ്പഇ
ഹൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകളുും ഉള്ക്ീപ്പടഽും:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

ഇൽലഺൽഡ് കപ്പലഽകളഺയ ബഺര്ജഽകൽ, ുലഺ് ചഽകൽ, യഺന്ദ്ത കപ്പലഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.
ീന്ദ്ഡജറഽകൽ (ീമക്കഺന഻ക്കലഽും അലലഺത്തതഽും)
മ഼ൽപ഻ടഽത്ത കപ്പലഽകൽ (ീമക്കഺന഻ക്കലഽും അലലഺത്തതഽും)
ജലയഺന്ദ്ത നടത്തഽന് കപ്പലഽകൽ (ീമക്കഺന഻ക്കലഽും അലലഺത്തതഽും)
ീജട്ട഻കളുും ുവര്വഽകളുും
ന഻ര്മ്മഺണങ്ങള്ക്ക്ക് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന് കപ്പലഽകൽ.

ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇന കഺലവധ഻ ഇന സമയത്തഇ ഇന കപ്പലഽടമകൾ ഇന കപ്പല഻ീെ ഇന കഺര ത്ത഻ല് ഇന
മഺത്തമലല ഇന ചരെഽകളുീട ഇന കഺര ത്ത഻ലഽം ഇന തഺ പര ം ഇന കഺണ഻െണം. ചരക്ക് കാടഺീത
ുസ്റ്റഺറഽകളുും മറ്റുും കപ്പലഽകള഻ൽ ഫ഻റ്റ് ീചയാറുന്ത഻ന് ീചലവഺക്കഽന് തഽകയ഻ലഽും ഇന്ഷഷവറൽസഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട
തഺത്പരയും കഺണ഻ക്കണും. ഇത്തരം ഇന ീചലവഽകീള ഇന ഡ഻സ്ഡുബസ്ഡീമെഇ ഇന (വ യം) ഇന എ്ഺണ് ഇന
പറയഽ് , ഇനഇ  ഇനഹൾ ഇനുപഺള഻സ഻ീെഺപ്പം ഇനകഺലഺകഺലങ്ങള഻ല് ഇനഇന്ഷവര് ഇനീചയ്യണം.

ത്ശത്റ഻െഽക
്വ഻ുയഷന് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റുകള്ക്ക്കഽള വ (വ഻മഺനങ്ങള്ക്ക്കഽള വ) ലഭയമഺയ സുംുയഺജ഻ത
ുപഺള഻സ഻യണ഻ത്, ഇത് എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റുകൽ നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഽും ുതഡ്
പഺര്ട്ട഻കള്ക്ക്കഽള വ ന഻യമപരമഺയ ബഺദ്ധയതകള്ക്ക്കഽും എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റ഻ീല യഺന്ദ്തക്കഺര്ക്കഽും പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന10
യഽദ്ധമാലമഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽസ഻ീല നത് വ഻ഭഺഗമഺണ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക?
I.
II.
III.
IV.

ീമൂറൽ ുപഺള഻സ഻കൽ
നവ഻ുയഷൽ ുപഺള഻സ഻കൽ
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ രണ്ടഽും
ഒന്ഽമലല
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K. ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
ഒരഽ വയക്ത഻ എന്ദ്ത സാക്ഷ഻ചാണഺലഽും അപകടങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്കഺൽ കഴ഻യ഻ലല. ഇത് ഒരഺള്ക്ക്ക് പരഽക്ക് നല്ത്ക്കഽകയഽും
അയഺളുീട വതഽക്കള്ക്ക്ക് ുകടഽപഺടഽകൽ സുംഭവ഻ക്കഽകയഽും ച഻ലുപ്പഺൽ ഒരഽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ക്ക് പരഽക്ക്
നല്ത്ക്കഽകുയഺ അയഺളുീട വതഽക്കള്ക്ക്ക് ുകടഽപഺടഽകൽ സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും. അങ്ങീന അപകടും
ബഺധ഻ക്കഽന് വയക്ത഻കൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഺയ഻ ീേയ഻ും ീചയാറുും.
ന഻ര്മ്മ഻ചാണ് വ഻ല്പ്പന നടത്ത഻യ ഉല്ത്പന്ങ്ങളുീട നയാനതകൽ മാലവഽും ബഺദ്ധയത ഉണ്ടഺുയക്കഺും, അതഺയത്
ുചഺക്കുലറ്റുകൽ, മരഽന്ഽകൽ തഽടങ്ങ഻യവ ഉപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ഹഺന഻കരമഺുയക്കഺും. അതഽുപഺീല ഒരഽ
ുരഺഗ഻യഽീട അസഽഖും ീതറ്റഺയ഻ ന഻ൽണയ഻ക്കഽക/ ച഻ക഻ത്സ ീചയാറുന്ത് വഴ഻യഽും അഥവഺ അഭ഻ഭഺഷകൽ ീേയ഻ീന്റ
ുകസഽകൽ നന്ഺയ഻ ൂകകഺരയും ീചയ്ക്ത഻ീലലക഻ലഽും ബഺദ്ധയത ഉണ്ടഺുയക്കഺും.
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ എലലഺ സരര്ഭങ്ങള഻ലഽും ഒരഽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻, ഉപുഭഺക്തഺവ് അഥവഺ ുരഺഗ഻ന് ീതറ്റഺയ
ന്ദ്പവിത്ത഻യ്ക്ക്ക് എത഻ീര നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഺയ഻ ീേയ഻ും ീചയാറഺും, അത് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത഻ുലക്ക്
അഥവഺ ുകസ് നടത്തഽന്ത഻നഽള വ ീചലവ഻നഽും കഺരണമഺകഺും. മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ പറഞ്ഞഺൽ സഺണ്പത്ത഻ക
ബഺദ്ധയത ഉണ്ടഺകഽും. അത്തരും ബഺദ്ധയതകളുും നഷ്ടപര഻ഹഺര തഽകയഽും അന്ദ്ശദ്ധക്കഽറവ്/ തട്ട഻പ്പ് എന്്
ആുരഺപ഻ചാണ് സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻യഺണ് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്.
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കൽ ഇത്തരും ബഺദ്ധയതകള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
നമഽക്ക് ച഻ല ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻കീളകഽറ഻ചാണ് പഠ഻ക്കഺും.
സ്റ്റഺറ്റ ഽട്ട്യൂട്ട്റ഻ ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ച഻ല ന഻യമങ്ങൽ അഥവഺ ചട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ ന഻യമങ്ങളഺണ്:
 പല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട്, 1991 ഉും
 എുംുലഺയ഼സ് ുകഺപന്ഷീസഷൽ ആക്ട് 1923, 2010-ൽ ുഭദഗത഻ ീചയ്ക്തത്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കൽ ബഺദ്ധയതകള഻ൽ ന഻ന്ഽും സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ഽ. അത഻ൽ ച഻ലത് നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺും.
1. കംപല്സറ഻ ഇനപബ്ല഻ക ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനുപഺള഻സ഻
1991-ീല പല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും, ഹഺന഻കരമഺയ വതഽക്കൽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
വഴ഻ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ുക്കഺ അയഺളുീട വതഽക്കള്ക്ുക്കഺ ഉണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺടഽകൽക്ക് മനപാര്േമലലഺത്ത കിതയും
എന് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ബഺദ്ധയത ചഽമത്തഽും. ഹഺന഻കരമഺയ വതഽക്കളുും അവയഽീട അളവഽും ‘ആക്ട഻ൽ’ ല഻സ്റ്റ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ന്ദ്പകഺരും ഓുരഺ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും നല്ത്ുകണ്ട നഷ്ടപര഻ഹഺരും ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
നല്ുകണ്ട ഇനനഷ്ടപര഻ഹഺരം
മഺരകമഺയ അപകടും

25,000 രാപ

സ്ഥ഻രമഺയ പാര്ണ ൂവകലയും
സ്ഥ഻രമഺയ ഭഺഗ഻ക ൂവകലയും

25,000 രാപ
ൂവകലയത്ത഻ീന്റ % അനഽസര഻ചാണ് 25,000
രാപയഽീട %
ന്ദ്പത഻മഺസും 1000 രാപ, പരമഺവധ഻ മാന്്
മഺസും
പരമഺവധ഻ 12,500 രാപ
പരമഺവധ഻ 6,000 രാപ

തഺത്കഺല഻കമഺയ ഭഺഗ഻ക ൂവകലയും
യഥഺര്ത്ഥ ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ
വതഽവ഻ീന്റ യഥഺര്ത്ഥ ുകടഽപഺട്
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AOA (നീതക഻ലഽും ഒരഽ അപകടും) ഉും ീേയ഻ീന്റ വരഽമഺനവഽും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്പ഼മ഻യും.ഈ
ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷത എീന്ത്ന്ഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് തഽലയമഺയ ഒരഽ തഽക ഇന്ഷവുയഺീമന്റ്
റ഻ല഼ഫ് ഫണ്ട഻ുലക്ക് ന഻ര്ബധപ്മഺയ഻ നല്ത്കണും. ഒരഽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻കീള ബഺധ഻ക്കഽകയഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽക
AOA പര഻ധ഻യ഻ലഽും കാടഽതലഺീണക഻ൽ, ബഺക്ക഻ തഽക ഫണ്ട഻ൽ ന഻ന്ഽും നല്ത്കഽും.
2. പബ്ല഻ക ഇന ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന
അലലഺത്തത഻നഽം)

ുപഺള഻സ഻ ഇന

(വ വസഺയ഻ക ഇന

റ഻സ്ഡകഽകൾെഽം ഇന

ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന വ ക്ത഻യഽീട ഇന വ഼ഴ്ച ഇന അഥവഺ ഇന അത്ശത്റ ഇന മാലം ഇന ുത് ഇന പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ുെഺ ഇന
അയഺളുീട ഇന വസ്ഡതഽെൾുെഺ ഇന ഉണ്ടഺകഽ് ഇന ുകടഽപഺടഽകൾെഇ ഇന ഈ ഇന തരത്ത഻ലഽള്ള ഇന
ുപഺള഻സ഻കൾ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനനല്കഽം ഇന [TPPI OR TPPD].
വയവസഺയ഻ക റ഻കഽകള്ക്ക്കഽും ുഹഺട്ടലഽകൽ, സ഻ന഻മ ഹഺൽ, ആഡ഻ുറ്റഺറ഻യങ്ങൽ, ആള്ക്തഺമസമഽള വ ീകട്ട഻ടങ്ങൽ,
ഓഫ഼സഽകൽ, ുസ്റ്റഺഡ഻യും, ുഗഺീഡിണഽകൽ, കടകൽ എന്഻വയഽള്ക്പ്പീടയഽള വ വയവസഺയും അലലഺത്തതഽമഺയ
റ഻കഽകള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ന് ീവുേീറ ുപഺള഻സ഻കളുണ്ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്ക഻ലല:
a)
b)
c)
d)

ഉത്പന്ങ്ങളുീട ബഺദ്ധയത
മല഻ന഼കരണും മാലമഽള വ ബഺദ്ധയത
ഗതഺഗതും
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ുക്കഺ ജ഼വനക്കഺര്ുക്കഺ ഉണ്ടഺകഽന് പര഻ക്ക്.

3. ുത്പഺഡകട് ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനുപഺള഻സ഻
ുന്ദ്പഺഡക്ട് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻യഽീട ആവശയും ൂദനുംദ഻നും കാട഻ വര഻കയഺണ് കഺരണും വളീരയധ഻കും
ഉത്പന്ങ്ങൽ (ഉദഺ. കഺന഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന് ആഹഺരപദഺര്ത്ഥങ്ങൽ, കഽപ്പ഻ ീവള വും, മരഽന്ഽകളുും ഇന്ഷജഷനഽകളുും,
ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്കൽ
ഉപകരണങ്ങൽ,
ീമക്കഺന഻ക്കൽ
ഉപകരണങ്ങൽ,
രഺസവതഽക്കൽ,
തഽടങ്ങ഻യവ)
ഇന്്
ഉത്പഺദ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും വ഻ല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽണ്ട്. ഒരഽ ഉത്പന്ത്ത഻ീന്റ നയാനത മാലും ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ക്ക്
മരണുമഺ, പര഻ുക്കഺ, അസഽഖങ്ങുളഺ അയഺളുീട വതഽക്കള്ക്ക്ക് ുകടഽപഺുടഺ സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ഇത്
മാലും ീേയ഻ും ഉണ്ടഺുയക്കഺും. ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ഈ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് ുന്ദ്പഺഡക്ട് ലയബ഻ല഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ഈ പര഻രക്ഷ കയറ്റുമത഻ക്കഽും അഭയന്ത്ര വ഻ല്ത്പനക്കഽും ലഭ഻ക്കഽും.
4. ല഻ത്റ്റഇ ഇന(ുത് ഇനപഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻) ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ല഻റ് ഓഫഽകൽ ന്ദ്പവര്ത്ത഻പ്പ഻ക്കഽന്തഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ബഺദ്ധയതകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ീകട്ട഻ട
ഉടമകള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന഻യമപരമഺയ ബഺദ്ധയതകള്ക്ക്ക് ഇത് പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും:
a)
b)

നീതക഻ലഽും വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഉണ്ടഺകഽന് പര഻ുക്കഺ മരണുമഺ (ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
ജ഼വനക്കഺൽ ഒഴ഻ീക)
വതഽക്കള്ക്ക്കഽണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺടഽകൽ (ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അഥവഺ ജ഼വനക്കഺരഽീട
വതഽക്കൽ ഒഴ഻ീക)

നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻, നീതക഻ലഽും വയക്ത഻, നീതക഻ലഽും ഒരഽ അപകടും, നീതക഻ലഽും ഒരഽ വര്ഷും
എന്഻വ അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽക.
5. ീത്പഺൈഷണല് ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻
ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ഡയാട്ട഻കള്ക്ക്ക഻ടയ഻ൽ അന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽണ്ടഺകഽന് ന഻യമപരമഺയ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് എത഻ീര
ീന്ദ്പഺഫഷണലഽകള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻ന് രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്തതഺണ് ഈ ുപഺള഻സ഻. ഈ
പര഻രക്ഷ ുഡഺക്ടര്മഺൽ, ആശഽപന്ദ്ത഻കൽ, എന്ഷജ഻ന഼യര്മഺൽ, ആര്ക഻ട്ചറഽമഺൽ, ചഺര്ുട്ടഡ് അീക്കിണ്ടന്റുമഺൽ,
ഫ഻നഺന്ഷഷയൽ കസള്ക്ട്ടന്റുമഺൽ, അഭ഻ഭഺഷകൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ എന്഻വര്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
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6. ഇനഡയറകുടഴ്സ്ഡ ഇനുെഇ ഇന്ൈ഼ുസഴ്സ്ഡ ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനുപഺള഻സ഻
ഒരഽ കണ്പന഻യഽീട ഡയറക്ടര്മഺരഽും ഓഫ഼സര്മഺരഽും വ഻ശവതതയഽീടയഽും ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങളുീടയഽും
സ്ഥഺനത്തഺണ് ഇര഻ക്കഽന്ത്. കണ്പന഻യഽീട കഺരയങ്ങള് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ീല പ഻ഴവ് മാലും
ഓഹര഻യഽടമകള്ക്ക്കഽും, ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽും, കടക്കഺര്ക്കഽും മറ്റുും ഉണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരും
വ഻തരണും ീചുയാറണ്ട ബഺദ്ധയത അവരഽുടതഺണ്. ഈ ുപഺള഻സ഻ അത്തരും ബഺദ്ധയതകള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഺനഽും
ഇത് എലലഺ ഡകറക്ടര്മഺര്ക്കഽമഽള വ പര഻രക്ഷുയഺടഽ കാട഻ കണ്പന഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കഽും.
7. ഇനഎംുപ്ലഺയ഻സ്ഡ ഇനുകഺംപന്ീസഷന് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ുജഺല഻യ഻ൽ ഇര഻ക്കഽണ്ുപഺൽ അപകടും മാലും പര഻ുക്കഺ നീതക഻ലഽും അസഽഖുമഺ ജ഼വനക്കഺരന് ുജഺല഻യഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പുട്ടഺ
അലലഺീതുയഺ
സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ
ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട
നഷ്ടപര഻ഹഺരും
നല്ത്ുകണ്ട
ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വതഺണ് ഈ ുപഺള഻സ഻. ഇത് വര്്്മഺന്ഷസ് ുകഺുംപന്ഷുസഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ഽും
അറ഻യീപ്പട്ടുന്ഽ.
രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് മഺര്ക്കറ്റ഻ലഽള വത്:
a) ുടബ഻ൾ ഇനA: എുംുലഺയ഻സ് ുകഺുംപന്ഷുസഷൽ ആക്ട് 1923 (വര്്്മഺന്ഷസ് ുകഺുംപന്ഷുസഷൽ ആക്ട്, 1923)
ഫഺറ്റൽ ആക്ട്, 1855 & ീപഺതഽ ന഻യമവഽും അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ജ഼വനക്കഺര്ക്ക് അപകടും
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വത഻നഽള വ ന഻യമപരമഺയ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരും.
b) ുടബ഻ൾ ഇനB: ഫഺറ്റൽ ആ്സ഻ഡന്ഷറ്സ് ആക്ട്, 1855ഉും ീപഺതഽ ന഻യമവഽും ന്ദ്പകഺരമഽള വ ന഻യമപരമഺയ
ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ജ഼വനക്കഺരഽീട ശരഺശര഻ ുവതനത്ത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഺറഺകഽണ്ുപഺൽ ീതഺഴ഻ലഽടമ ഡ഻േയൽ ീചയാറുന്
യഥഺര്ത്ഥ ുവതനും ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ അ്ജസ്റ്റ് ീചയാറുും.
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ്ക്ക്കഽള വ പര഻രക്ഷയഽും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺും:
i.
ii.
iii.

ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ജ഼വനക്കഺരീന്റ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ഻ വരഽന് ആശഽപന്ദ്ത഻
ീചലവഺകഽന് തഽകയ഻ൽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട തഽകയ്ക്ക്ക് വീരയഽള വ പര഻രക്ഷ.
ആക്ട഻ൽ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ുജഺല഻ സുംബധപ്മഺയ അസഽഖങ്ങൽ മാലമഽള വ ബഺദ്ധയത
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടറഽീട ജ഼വക്കഺുരഺടഽള വ ബഺദ്ധയത.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന11
1991-ീല പല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും, ച഻ക഻ത്സഺ ീചലവഽകള്ക്ക്കഺയ഻ എന്ദ്ത രാപ
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കണും?
I.
II.
III.
IV.

6,250 രാപ
12,500 രാപ
25,000 രാപ
50,000 രാപ

സംത്ഗഹം
a)

വഺണ഻ജയ സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽും സവന്ത്ും ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻യഽള വവൽക്ക്, ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ൽ ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻യ഻ള വ വയക്ത഻, അഥവഺ
ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻യ഻ൽ തഺല്ത്പരയമഽള വ വയക്ത഻ൽ അഥവഺ ധനകഺരയസ്ഥഺപനങ്ങൽ എന്഻വയ്ക്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺണ്
ഫയൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻.

b)

അഗ്ന഻ബഺധ ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻വ഻ധ രാപങ്ങൽ;
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 ുപഺള഻സ഻കളുീട മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാ അഥവഺ റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ് വഺലയാ
 ഡ഻േുറഷൽ ുപഺള഻സ഻
 ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻
c) ുകഺസ഻കവന്ഷഷയൽ ുലഺസ് (CL) [ബ഻സ഻നസിന് ഇന്റന്ദ്പ഻ുട്ടഷൽ (BI)] ുപഺള഻സ഻ അറ്റഺദഺയും – ആീക ലഺഭവഽും മറ്റ്
ീചലവഽകളുും ഉള്ക്ീപ്പടയഽള വ നഷ്ടവഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഴയ ന഻ലയ഻ൽ എത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീചലവ് ലഭ഻ക്കഽും, അന്ത്഻മ നഷ്ടും കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്് തീന് ലഭ഻ക്കഽും.
d) ഫഺക്ടറ഻കൽ, കടകൽ, ഓഫ഼സഽകൽ, ീവയര്ീഹിസഽകൽ, ുഗഺീഡിണഽകൽ, എന്഻വയ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഺൽ
സഺദ്ധയയഽള വ
ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ,
ചരക്കഽകൽ,
ഫര്ണ഼ചാണൽ
ഫ഼്സചറഽകൽ,
ുസഺഫ഻ൽ
സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് പണും എന്഻വയ്ക്ക്കഽള വതഺണ് ബര്ഗ്ലറ഻ ുപഺള഻സ഻.
e) പണും, ീചക്കഽകൽ / ുപഺസ്റ്റൽ ഓര്ഡറഽകൽ / ുപഺസ്റ്റൽ സ്റ്റഺണ്പഽകൽ എന്഻വ ൂകകഺരയും ീചയാറുണ്ുപഺൽ
ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വതഺണ് മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻.
f) മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ രണ്ട് വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ ആണ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക: ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ് (സ് ചഺരമഺര്ഗ)
വ഻ഭഺഗും, ീകട്ട഻ടങ്ങളുീട വ഻ഭഺഗവഽും.
g) ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട
ചത഻
അഥവഺ
ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻
നഷ്ടമഽണ്ടഺകഽും. ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ്പന഻കള്ക്ക്ക്
സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻ നഷ്ടത്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ് ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
h) ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ
ീപഺസ഻ഷൽ ുപഺള഻സ഻, ലഺകറ്റ് ുപഺള഻സ഻.

വ഻ഭഺഗങ്ങൽ: വയക്ത഻ഗത ുപഺള഻സ഻, ുഫ്ലഺട്ട഻ുംഗ് ുപഺള഻സ഻,

i) പണും ൂകകഺരയ ീചയാറുന് ബഺകഽകൽ, എന്ഷബ഻എറ് ഓസ഻കൽ, മറ്റ് സ്ഥഺപനങ്ങൽ എന്഻വയ്ക്്്പണവഽും
സഽരക്ഷ഻തയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പീട്ട ന്ദ്പുതയക റ഻ക഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാപകല്ത്പ്പന ീചയ്ക്തതഺണ്
ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
j) എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ക഼ഴ഻ൽ വരഽന് ന്ദ്പമഽഖ ുപഺള഻സ഻കളഺണ്:










ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ആൽ റ഻ക് (C.A.R.) ുപഺള഻സ഻
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ലഺന്റ് ആന്റ് ീമഷ഼നറ഻ ുപഺള഻സ഻
ഇറക്ഷൽ ആൽ റ഻ക് ുപഺള഻സ഻
ീമഷ഼നറ഻ ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിൽ ുപഺള഻സ഻
ുബഺയ഻ലൽ ആന്റ് ന്ദ്പഷൽ ുപഺള഻സ഻
ീമഷ഼നറ഻ ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് ുപഺള഻സ഻
ഡ഻റ്റ഻ര഻യുറഷൽ ഓഫ് ുസ്റ്റഺക്ക് ുപഺള഻സ഻
ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ഇകവഽപ്ീമന്റ് ുപഺള഻സ഻
അഡവഺന്ഷസ് ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് കവൽ

k) ഇന്ത്യയ഻ൽ എവ഻ീടയഽമഽള വ വയഺവസഺയ഻ക സുംരുംഭങ്ങൽ -ഉത്പഺദനവഽും സുംഭരണവഽും ഒറ്റ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ക഼ഴ഻ൽ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ന് രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുളളതഺണ് ഇന്ഷഡന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻ക് ുപഺള഻സ഻.
l) ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന രണ്ടഺയ഻ തരും ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ: ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺയഽും ീമൂറൽ ഹള വുും.
m) കഺര്ുഗഺ ുപഺള഻സ഻കൽ വളീര അതയഺവശയമഺയ യഺന്ദ്ത ുപഺള഻സ഻കളഺണ്. അതഺയത്, ഇത് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വതഽ
ഒരഽ സ്ഥലത്ത് ന഻ന്ഽും മീറ്റഺര഻ടുത്തക്ക് ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
n) വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ീമൂറൽ ുപഺള഻സ഻കളഺണ്:





ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ുപഺള഻സ഻
ഓപ്പൽ ുപഺള഻സ഻
ഓപ്പൽ കവൽ
ഡയാട്ട഻ ആന്റ് ഇന്ഷന്ദ്ക഻ഡ് വഺലയാ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
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 ഡ഻ുല ഇന് സ്റ്റഺര്ട്ട് അപ്
o) ീമൂറൽ ഹൽ തരത്ത഻ലഽള വ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ:
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട യഺന്ദ്തയ്ക്ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ, ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത
കഺലുത്തയ്ക്ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ.
p) ഇന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വ഼ഴ്ച അഥവഺ അന്ദ്ശദ്ധ മാലും ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ുക്കഺ അയഺളുീട
വതഽക്കള്ക്ുക്കഺ ഉണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺടഽകൽക്ക് പല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും
q) ഒരഽ ഉത്പന്ത്ത഻ീന്റ നയാനത മാലും ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ക്ക് മരണുമഺ, പര഻ുക്കഺ, അസഽഖങ്ങുളഺ അയഺളുീട
വതഽക്കള്ക്ക്ക് ുകടഽപഺുടഺ സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് ുന്ദ്പഺഡക്ട്
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
r) ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ഡയാട്ട഻കള്ക്ക്ക഻ടയ഻ൽ അന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽണ്ടഺകഽന് ന഻യമപരമഺയ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് എത഻ീര
ീന്ദ്പഺഫഷണലഽകള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻ന് രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്തതഺണ് ീന്ദ്പഺഫഷണൽ
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻.

ത്പധഺന വഺക ങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻/അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന് ഇന്ററപ്ഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബര്ഗ്ലറ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ൂഫഡല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ജാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ുപഺള഻സ഻
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇന്ഷഡന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷവറന്സ്

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
വഺണ഻ജയ റ഻കഽകള്ക്ക്കഽള വ ആഗ്ന഻ബഺധ പര഻രക്ഷ സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത് ുഫഺടനും,
നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഺണ്.

ീപഺട്ട഻ീത്തറ഻ എന്഼

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ബ഻സ഻നസിന് ഇന്റന്ദ്പ഻ുട്ടഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ഫയൽ ആന്റ് ീപഷയൽ ീപര഻ള്ക്സ്
ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് മഺന്ദ്തുമ എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽള വു.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ബൽദ്ധരളറ഻ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യും ഇൽഷവൽ ീചയ്ക്ത ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പകിതും, ഇന്ഷഷവറൽക്ക് സവയും
ഉണ്ടഺകഺവഽന് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻പത്ത്, ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ന഻ര്മ്മഺണവഽും ീലഺുക്കഷീനയഽമഺണ് ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽന്ത്.
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ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ീകഺള വയട഻ മാലും ഒരഺളുീട ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും പണും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന് മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻
പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. കലഺപും, ഭ഼കരഺന്ദ്കമണും എന്഻വയ്ക്ക്ക് അധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻യഺൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ഇന്ഷഷവറൽസ് ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ
കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് സഺണ്പത്ത഻കമഺയ഻ നഷ്ടത്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.

കഺരണും

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് പണും അഗ്ന഻ബഺധമാലും
ുകഺടഽപഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ീചയാറുക, ീചക്കഽകള഻ൽ കിന്ദ്ത഻മും കഺണ഻ക്കഽക, പണവഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട് ജ഼വനക്കഺൽ ആംതൃഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺണ഻ക്കഽക, എന്഻വയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ജയാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, രജ഻ുസ്റ്റഡ് പഺഴ്സലഺയ഻ ആയ്ക്ക്കഽന്
ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ചാണഺൽ ീസക്ഷൽ III ന്ദ്പകഺരമഺണ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽക.

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ന്

ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഡ഻ുല ഇൽ സ്റ്റഺര്ട്ട്-അപ് ുപഺള഻സ഻ അഡവഺന്ഷസ് ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ്പഺഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷ എന്ഽും അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഇന്ഷഡന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പകഺരും പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത് ീകഺള വയട഻യ്ക്ക്കഺണ്.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
യഽദ്ധമാലമഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽസ഻ീല ീമൂറൽ ുപഺള഻സ഻യഽും നവ഻ുയഷൽ ുപഺള഻സ഻യഽും പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽക.
ഉത്തരം ഇന11
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
പല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും, ച഻ക഻ത്സഺ ീചലവഽകള്ക്ക്കഺയ഻ 12,500 രാപ നഷ്ടപര഻ഹഺരും
നല്ത്കണും.
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പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ CAR എന്ഺൽ
I.
II.
III.
IV.

ുമഺുട്ടഺൽ കഺൽ
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ഓൽ റ഻്സ്
കണ്പന഼സ് ഓൽ റ഻്സ്
കണ്പന഼സ് ഓൽ റ഻കവയര്ീമന്റ്

ുചഺദ ം ഇന2
ഒരഽ മഽതലഺള഻ തീന്റ ജ഼വനക്കഺരീന്റ ആംതൃഺര്ത്ഥയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പവിത്ത഻ക്ക് എത഻ീര എടഽക്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ്
------------I.
II.
III.
IV.

എുംുലഺയ഻സ് ുകഺുംപന്ഷുസഷൽ ുപഺള഻സ഻
പല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻
ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻
ഡ഻േുറഷൽ ുപഺള഻സ഻

ുചഺദ ം ഇന3
----------------------ആണ് കപ്പല഻ീന്റ ഘടന എന്് പറയഽന്ത്
I.
II.
III.
IV.

ഹൽ
കഺര്ുഗഺ
ൂപറസ഻
ീജറ്റ഻സൽ

ുചഺദ ം ഇന4
എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റുകള്ക്ക്ക് ഉണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺടഽകൽ അഥവഺ നഺശത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത് --------------I.
II.
III.
IV.

സ്റ്റഺറ്റയ്ാട്ടറ഻ ലയബ഻ല഻റ്റ഻
ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
നവ഻ുയഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ുചഺദ ം ഇന5
വതഽവ഻ീന്റ ുകടഽപഺട഻ന് അധ഻ക പര഻രക്ഷയഺയ഻ ുപഺലഽും അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത്
-------------I.
II.
III.
IV.

ന്ദ്പളയും
ഭാകണ്പും
അഗ്ന഻ബഺധ
യഽദ്ധത്ത഻ീല ുബഺുംബ് ുഫഺടനും

ുചഺദ ം ഇന6
ുകഺസ഻കവന്ഷയൽ ുലഺസ് (അഗ്ന഻ബഺധ ുപഺള഻സ഻) പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്:
I. ഫഺക്ടറ഻യ്ക്ക്ക് നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലും ലഺഭത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽന് കഽറവ്
II. സല്ത്ുപര് നഷ്ടീപ്പടൽ
III. ീമഷ഼നറ഻യഽീട ുതയ്ക്മഺനും
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IV. വ഻ുദശ നഺണയവ഻ന഻മയത്ത഻ീല വയത഻യഺനും മാലമഽള വ നഷ്ടും
ുചഺദ ം ഇന7
ബര്ഗ്ലറ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യും ---------------------അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
I.
II.
III.
IV.

സഽരക്ഷ സുംവ഻ധഺനങ്ങൽ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ീലഺുക്കഷൽ
വതഽവ഻ീന്റ സവഭഺവും
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞവീയലലഺും.

ുചഺദ ം ഇന8
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ഓൽ റ഻്സ് ----------------------- വകുഭദമഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ുചഺദ ം ഇന9
എുംുലഺയ഻സ് ുകഺുംപന്ഷീസഷൽ ുപഺള഻സ഻ -------------------വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ ീപടഽന്തഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ുചഺദ ം ഇന10
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ൂകയാറ഻ര഻ക്കഽന് പണത്ത഻ന്
മയാചാണൽ ഫണ്ട഻ൽ ന഻ുക്ഷപ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് പണത്ത഻ന്
ബഺക഻ീല ുസവ഻ുംദ്ധരസ് അീക്കിണ്ട഻ലഽള വ പണത്ത഻ന്
ുപഺുസ്റ്റഺഫ഼സ഻ൽ ന഻ുക്ഷഺപ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് പണത്ത഻ന്.

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾെഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ CAR എന്ഺൽ ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ഓൽ റ഻്സഽകൽ.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഒരഽ മഽതലഺള഻ തീന്റ ജ഼വനക്കഺരീന്റ ആംതൃഺര്ത്ഥയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പവിത്ത഻ക്ക് എത഻ീര എടഽക്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ്
ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻.
ഉത്തരം ഇന3
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ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഹള വ഻ീനയഺണ് കപ്പല഻ീന്റ ഘടന എന്് പറയഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റുകള്ക്ക്ക് ഉണ്ടഺകഽന് ുകടഽപഺടഽകൽ അഥവഺ നഺശത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ് നവ഻ുയഷൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
വതഽവ഻ീന്റ ുകടഽപഺട഻ന് അധ഻ക പര഻രക്ഷയഺയ഻ ുപഺലഽും അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത്
യഽദ്ധത്ത഻ീല ുബഺുംബ് ുഫഺടനത്ത഻ലഺണ്.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ുകഺസ഻കവന്ഷഷയൽ ുലഺസ് (അഗ്ന഻ബഺധ ുപഺള഻സ഻) പര഻രക്ഷ
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലും ലഺഭത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽന് കഽറവ഻നഺണ്.

നല്ത്കഽന്ത്

ഫഺക്ടറ഻യ്ക്ക്ക്

നഺശനഷ്ടും

ീലഺുക്കഷൽ,

വതഽവ഻ീന്റ

സവഭഺവും,

ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ബര്ഗ്ലറ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യും സഽരക്ഷ
എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.

സുംവ഻ധഺനങ്ങൽ,

ീകട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ

ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ഓൽ റ഻്സ് എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വകുഭദമഺണ്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
എുംുലഺയ഻സ് ുകഺുംപന്ഷീസഷൽ ുപഺള഻സ഻ ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ ീപടഽന്തഺണ്.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ൂകയാറ഻ര഻ക്കഽന് പണത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.
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പഺഠം ഇന27
ീെയ഻ം ഇനനടപട഻ത്കമങ്ങൾ
ുമഽഖം
നീതഺരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റയഽും ലക്ഷയ്ും ആരുംഭത്ത഻ൽ നല്ത്ക഻യ ഉറപ്പ് പഺല഻ക്കഽകീയന്തഺണ്,
അതഺയത്, നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന് സമയത്ത് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽക എന്തഺണ്. നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ ഉടൽ
തീന്
ീേയ഻ും
നടപട഻കൽ
ീപീട്ടന്്
ത഼ര്ക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
ുഡഺക്കഽീമന്റുകീളപ്പറ്റ഻യഽും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഺണ് ഈ പഺഠത്ത഻ൽ നമ്മൽ ചര്ചാണ ീചയാറുന്ത്.

പഠനുമഖലകൾ
A.

ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽീമന്റ഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ

ഈ അദ്ധയഺയും പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് സഺധ഻ുക്കണ്ടത്:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റ് ഫ്ഷനഽകളുീട ന്ദ്പഺധഺനയീത്തപ്പറ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയാറുക
നഺശനഷ്ടങ്ങീളപ്പറ്റ഻ അറ഻യ഻പ്പ് നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വ഻വര഻ക്കഽക.
ീേയ഻മ഻ീനപ്പറ്റ഻ അുനവഷ഻ക്കഽന്തഽും വ഻ലയ഻രഽത്ത഻ന്തഽും അഭ഻നര഻ക്കഽക.
സര്ുേയര്മഺരഽീടയഽും നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്വരഽീടയഽും ന്ദ്പഺധഺനയും വ഻വര഻ക്കഽക.
ീേയ഻ും ുഫഺറത്ത഻ീന്റ ഉള വടക്കും ഉദഺഹരണ സഹ഻തും വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക.
ീേയ഻ും അ്ജസ്റ്റ്ീമന്റുും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റുും ന഻ര്വച഻ക്കഽക.
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C. ീെയ഻ം ഇനീസറ്റ഻ല്ീമെഇ ഇനത്പത്ക഻യ
1. ഇനീെയ഻മഽകൾ ഇനീസറ്റ഻ല് ഇനീചയ്യു്ത഻ീെ ഇനത്പഺധഺന ം
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ൽ ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വരഽീട ീേയ഻മഽകൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുക
എന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഽീട നറ്റവഽും ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കടമ. ഇന്ഷഷവറൽ ഒന്ഽക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ ീേയ഻ും ീചയാറുന് ുതഡ് പഺര്ട്ട഻യ്ക്ക്ക് ന഼ത഻പാര്വവഽും ഉച഻തവഽമഺയ ുസവനും എന്ദ്തയഽും
ീപീട്ടന്് നല്ത്ക഻ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്ത് ഈ ഉറപ്പ് പഺല഻ക്കഽും.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വ഻പത്ത് മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ
സഺണ്പത്ത഻ക ഉപകരണമഺയ഻ട്ടഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന മഺര്ക്കറ്റ് ീചയാറുന്ത്. ഇന്ഷഷവറന്ഷുസഺ ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ൽീമന്റ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻ുയഺ ഇലലഺത഻രഽന്ഺൽ അന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ അപകടുമഺ സരര്ഭുമഺ മാലമഽണ്ടഺകഽന് അവസ്ഥ
തരണും ീചയ്ക്ത് സഺധഺരണ അവസ്ഥയ഻ുലക്ക് ത഻ര഻ീക എത്തഽക എന്ത് കഺരയക്ഷമതയ഻ലലഺത്തതഽും
ന്ദ്പയഺസുമറ഻യതഽും മരഗത഻യ഻ലഽമഽള വ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ഒരഽ ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഽീട ുബഺര്ഡ് റാമ഻ൽ സ്ഥ഻ത഻ ീചയാറുന് ശ഻ലഺുലഖും ഇങ്ങീനയഺണ്
‚തഺകള്ക്ക്ക് കഴ഻യഽീമക഻ൽ അടയ്ക്ക്കഽക, അീലലക഻ൽ തള വ഻ക്കളയഽക‛. അതഺണ് ുന്ദ്ശഷ്ഠമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ പ഻ര഻റ്റ്.
ീെയ഻ം ഇന ീത്ൈഺൈഷണനഺയ഻ ഇന ീസറ്റ഻ല് ഇന ീചയ്യു് ഇന എ്തഺണ് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കന്പന഻യഽീട ഇന്റ്റവഽം ഇനവല഻യ ഇനപരസ ം.
d) കഺര ക്ഷമത
ഇന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വന്ഷക഻ട കണ്പന഻കീള സഺധഺരണ വയക്ത഻കുളഺ നഷ്ടത്ത഻ീന്റ വലഽപ്പും ീചറഽുതഺ
വലഽുതഺ എന്ത് കണക്കഺക്കഺീത ീേയ഻മഽകൽ കഺരയക്ഷമമഺയ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുക എന്തഺണ് വളീര ന്ദ്പധഺനും.
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞ് എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്് തീന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
നഷ്ടപര഻ഹഺരും ആവശയമഺീണന്ത് മനസിന഻ലഺക്കണും.
പണും ീപീട്ടന്് ലഭ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ, അത് അ.ത് അയഺള്ക്ക്ക് വളീര ഉപകഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽും. നഺശനഷ്ടും
സുംഭവ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞ് എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്് തീന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നഷ്ടപര഻ഹഺരും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഽീട കടമയഺണ്.
e) ീത്പഺൈഷണല഻സം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓഫ഼സറഽമഺൽ ഓുരഺ ീേയ഻മഽും അത഻ീന്റ മഺനദണ്ഡങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണഺണ് കഺണഽന്ത് അലലഺീത
ുഡഺക്കഽീമന്റുകൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഺീത മഽന്ഷവ഻ധ഻ അനഽസര഻ുചാണഺ ുദഺഷകരമഺയ ര഼ത഻കുളഺ ന്ദ്പുയഺഗ഻ചാണ് ീേയ഻ും
തള വ഻ക്കളയഽകയ഻ലല, അങ്ങീന ീചയ്ക്തഺൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരും നല്ത്ുകണ്ട഻ വരഽും.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

നഺശനഷ്ടും യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ൽ സുംഭവ഻ചാണതഺുണഺ?
അങ്ങീനീയക഻ൽ നഺശും ഉണ്ടഺയ സരര്ഭും യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ൽ നഺശുംനഷ്ടും വരഽത്തഽന്തഺുണഺ?
ഈ സരര്ഭത്ത഻ലഽണ്ടഺകഺവഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻.
എന്ത്ഺയ഻രഽന്് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ കഺരണും?
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ ഉണ്ടഺയ഻രഽുന്ഺ?
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അഥവഺ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും ീേയ഻ും നല്ത്കഺുമഺ?
അങ്ങീനീയക഻ൽ, എന്ദ്ത നല്ത്കണും?

ഈ ുചഺദയങ്ങളുീട എലലഺും ഉത്തരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ കണ്ീടത്തണും.
ീേയ഻മഽകളുീട നടപട഻ ന്ദ്കമും വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്. എലലഺ ീേയ഻മഽകളുീടയഽും ുഫഺമഽകൽ, നടപട഻
ന്ദ്കമങ്ങൽ, ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകൽ എന്഻വ എലലഺ ുപഺള഻സ഻ ീേയ഻മഽകളുും ീപീട്ടന്് നല്ത്ക഻ീയന്ഽും നല്ത്ുകണ്ടത്തത്
നല്ത്ക഻യ഻ലല എന്് ഉറപ്പഺക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ കണ്പന഻ രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.

594

ഒരഽ നജന്റ്, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അറ഻യഺവഽന് കണ്പന഻യഽീട ന്ദ്പത഻ന഻ധ഻ എന് ന഻ലയ഻ൽ,
ുഫഺമ഻ീല ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ശര഻യഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടന്് ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
ീതള഻വഺയ഻ ആവശയമഽള വ ുഡഺക്കഽീമന്റുകൽ അറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്ത് എലലഺ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും കിതയന഻ഷ്ഠമഺയ഻
പഺല഻ചാണ് കണ്പന഻യ഻ൽ സമര്പ്പ഻ക്കഽക. നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന് സരൽഭത്ത഻ലഽള വ നജന്റ഻ീന്റ കടമകൽ
എീന്ത്ഺീക്കീയന്് നമ്മൽ ുനരീത്ത ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
2. നഺശനഷ്ടങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ഇനഅറ഻യ഻പ്പഇ ഇനഅഥവഺ ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കണും.
ഇന്ഷഷവറീറ ീപീട്ടന്് അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ ഉുദശയും നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയ സഺഹചരയത്ത഻ീന്റ ആദയ ന്ദ്പഺഥമ഻ക
അുനവഷണത്ത഻നഺണ്. നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻ അറ഻യ഻ക്കഺൽ ൂവക഻യഺൽ ആ സുംഭവും ഉണ്ടഺയ സഺഹചരയവഽമഺയ഻
ബധപ്മഽള വ
വ഻ലീപ്പട്ട
വ഻വരങ്ങൽ
നഷ്ടമഺുയക്കഽും.
ഈ
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ഇന്ഷഷവറൽ
നഺശനഷ്ടും
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വതഽും ആവശയമഺയ സുംരക്ഷണത്ത഻നഽമഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ന഻ര്ുദശ഻ക്കഽും. അതഽീകഺണ്ട്
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന കഽറ഻ചാണുള വ അറ഻യ഻പ്പ് എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്് നല്ത്കണും.
ഈ ന്ദ്പഺഥമ഻ക പര഻ുശഺധന അഥവഺ അുനവഷണത്ത഻നഽുശഷും, ീേയ഻മ഻ന് ഒരഽ നണ്പൽ നല്ത്കഽകയഽും ുപഺള഻സ഻
നണ്പൽ, ഇന്ഷഷവൽ .ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ുപര്, നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ മത഻പ്പ് തഽക, നഺശനഷ്ടമഽണ്ട ത഼യത഻ എന്഻വ
ീേയ഻ും രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ ുചര്ക്കഽും, ഇുപ്പഺൽ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്ക്ക്ക് ീേയ഻ും ീറഡ഻യഺയ഻.
ച഻ല ഇനുപഺള഻സ഻കള഻ല് ഇന(ഉദഺ. ഇനുമഺഷണം), ഇനുപഺല഼സ്ഡ ഇനഅധ഻കഺര഻കൾെഽം ഇനഅറ഻യ഻പ്പഇ ഇന
നല്ുകണ്ടതഺണ്. ഇന കഺര്ുഗഺ ഇന റയ഻ല് ഇന ത്ടഺന്സ഻റ്റഇ ഇന ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇന ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ഻ന് ഇന
പര഻ഹഺരം ഇനകഺുണണ്ട  ഇനീറയ഻ല്ുവ ഇനഅധ഻കിതരഺണ്.
3. അുനവഷണവഽം ഇനവ഻ലയ഻രഽത്തലഽം
a) അവുലഺകനം
ഇന്ഷഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ുഫഺറും ക഻ട്ട഻യഺലഽടൽ, നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻ അുനവഷ഻ക്കഺനഽും വ഻ലയ഻രഽത്തഺനഽും
ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും. ീേയ഻മ഻ീന്റ തഽക ീചറഽതഺീണക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽീട ഒരഽ ഓഫ഼സറഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇന
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ഇനകഺരണവഽം ഇനവ ഺപ്ത഻യഽം ഇനന഻ര്ണയ഻െഺനഽള്ള ഇനഅുനവഷണും നടത്തഽക.
നഺശനഷ്ടങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ലയ഻രഽത്തഺൽ ൂവദദ്ധരദ്ധയമഽള വ സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ ൂലസന്ഷസഽള വ ീന്ദ്പഺഫഷണൽ
സര്ുേയര്മഺരഺയ഻ര഻ക്കഽും മറ്റ് ീേയ഻മഽകീളപ്പറ്റ഻ അുനവഷണം ഇന നടത്തഽക. സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ സര്ുേയര്മഺൽ
നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻ലയ഻രഽത്തൽ നടത്തഽന്ത്, ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും
തഺത്പരയമഽള വ കക്ഷ഻കളഺയത഻നഺൽ, രണ്ട് വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും എീന്ത്ക഻ലഽും തര്ക്കും ഉണ്ടഺയഺൽ ുകഺടത഻ക്കഽും
സവ഼കഺരയമഺയ഻ര഻ക്കണും സവതന്ദ്ന്ത്നഺയ ഒരഽ ീന്ദ്പഺഫഷണല഻ീന്റ അഭ഻ന്ദ്പഺയും.
b) ീെയ഻മഽകൾ ഇനവ഻ലയ഻രഽത്തഽക
അഗ്ന഻ബഺധ ഉണ്ടഺകഽണ്ുപഺൽ, ുപഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്, കഺരണും അജ്ഞഺതീമക഻ൽ അുനവഷകീന്റ റ഻ുപ്പഺൽട്ട്, ഒരഽ
സര്ുേ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ീേയ഻മ഻ീന വ഻ലയ഻രഽത്തഽക. ുപഴ്സണൽ അപകട
ീേയ഻മ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അപകടത്ത഻ീന്റ കഺരണും
അഥവഺ അസഽഖത്ത഻ീന്റ ന്ദ്പകിതവഽും
ൂവകലയഺവസ്ഥയ഻ൽ ക഻ടുക്കണ്ട഻ വരഽന് സമയപര഻ധ഻ എന്഻വ വ഻ശദമഺക്കഽന് ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
ഹഺജരഺക്കണും.
ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരും, ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽള വ ീസികരയങ്ങൽ
ഒരഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
അവകഺശമഽണ്ട്.
‚വര്ീ്്മന്ഷസ്
ുകഺുംപന്ഷുസഷൽ‛
ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്
ീമഡ഻ക്കൽ
സഺക്ഷയ്പന്ദ്തും ആവശയമഺണ്. ീവറ്റ഻നറ഻ ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് കന്ഽകഺല഻കളുീട
ീേയ഻മഽകൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.
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നഺശഺനഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ചാണത഻ീനപ്പറ്റ഻ അറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണഺലഽടൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
കഺരയങ്ങൽ ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽും:
1.
2.
3.
4.

നഺശനഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽപഺട് ഉണ്ടഺകഽന് ത഼യത഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ ഫലത്ത഻ലഽണ്ുടഺ.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽ മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽപഺട്.
നഺശമഽണ്ടഺയ വതഽ (ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബഺധകമഺയ വതഽ) ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ന്
തഽലയമഺണ്.
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുനഺട്ട഼സ് കഺലതഺമസമഽണ്ടഺകഺീത ലഭ഻ക്കണും.

ുമഺുട്ടഺൽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ീേയ഻മഽകള഻ൽ ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് അപകടമാലമഽണ്ടഺകഽന്
മരണവഽും വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽണ്ടഺകഽന് പര഻ക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും വ഻ലയ഻രഽത്തൽ നടത്തഽക. ഈ ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്ത് ുമഺുട്ടഺൽ ആ്സ഻ഡന്റ് ീേയ഻ുംസ് ൂന്ദ്ടബയാണലഺണ്, അതഽുപഺീല നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ുകണ്ട
തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്പഺയവഽും വരഽമഺനവഽും കണക്കഺക്ക഻യഺണ്.
ുതഡ് പര്ട്ട഻യഽീട
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.

വതഽവഽമഺയ഻

ബധപ്ീപ്പട്ട ീേയ഻മഽകൽ

സര്ുേ

റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീന്റ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്

 ുമഺുട്ടഺറ഻ീന്റ സവന്ത്ും ുകടഽപഺടഽകള്ക്ക്കഽള വ ീേയ഻മഽകൽ സര്ുേ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.
 ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ക്ക് നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയഺൽ ുപഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺൽട്ട് ുവണ്ട഻വുന്ക്കഽും.

കഽറ഻പ്പഇ
നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്തഽും അുനവഷണവഽും തമ്മ഻ൽ വയതയഺസമഽണ്ട്. സഺധഽതയഽള വ ഒരഽ ീേയ഻മഺണ്
നല്ത്ക഻യീതന്് ഉറപ്പഺക്കഺനഽും ന്ദ്പധഺന വ഻ശഺദഺുംശങ്ങളുും പര഻ുശഺധ഻ക്കഺനഽും
ഗാഢലക്ഷയ്ുത്തഺീടയഺുണഺ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്തീതന്ഽും വതഽതകള഻ൽ കിന്ദ്ത഻മും കഺട്ട഻യ഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്ഽും നഺശനഷ്ടും സവയും
സിഷ്ട഻ചാണതഺുണഺ എന്ഽും അറ഻യഽന്ത഻നഽുവണ്ട഻യഺണ് അുനവഷണും നടത്തഽന്ത്.
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീേയ഻മഽകൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത് ഒന്ഽക഻ൽ സവയുമഺ അീലലക഻ൽ ുനഺൽ-ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് ുവണ്ട് ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടറ്റുറഺ ആയ഻ര഻ക്കഽും. ീമഡ഻ക്കൽ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീന്റയഽും വ഻ദദ്ധരദ്ധ അഭ഻ന്ദ്പഺയത്ത഻ീന്റ ുമലഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തൽ നടത്തഽക.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ുേയര്മഺൽ അുനവഷണ ുജഺല഻കളുും നീറ്റടഽക്കഺറഽണ്ട്. സര്ുേയൽമഺൽ ുജഺല഻ എന്ദ്തയഽും
ീപീട്ടന്്
നീറ്റടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ ഇത്
സഹഺയകമഺകഽും. അതഽീകഺണ്ട്, ീേയ഻ും
ക഻ട്ട഻യഺലഽടീന
സര്ുേയര്മഺീര ന഻യമ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ര഼ത഻.
4. ഇനസര്ുവ്വയര്മഺരഽം ഇനനഺശനഷ്ടം ഇനവ഻ലയ഻രഽത്തഽ്വരഽം
a) സര്ുവ്വയര്മഺര്
ഐആര്ഡ഻എയഽീട ൂലസന്ഷുസഺടഽകാട഻യ ീന്ദ്പഺഫഷണലഽമഺരഺണ് സര്ുേയൽമഺൽ. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ
നഺശനഷ്ടങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഽും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽും വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺണ് ഇവൽ. അവീര ന഻യമ഻ക്കഽന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കളഺണ് ീപഺതഽുവ അവര്ക്ക് ഫ഼സ് നല്ത്കഽന്ത്. ന്ദ്പം  നത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽന് വതഽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും
നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ കഺരണങ്ങളുും സരര്ഭങ്ങളുും വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും ീചയാറുും.
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ അളവ് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ക്ക് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സമര്പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
കാടഽതൽ നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഺത഻ര഻ക്കഺനഽള വ മഽന്ഷകരഽതലഽകൽ എടഽക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറര്മഺര്ക്ക് ഇവൽ ന഻ര്ുദശും
നല്ത്കഽും. 1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരവഽും 1939-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റാളുകളുും ഐആര്ഡ഻എയഽീട
ന്ദ്പുതയക ന഻ബധപ്നകളുും അനഽസര഻ചാണഺണ് ഇന്ഷഷവറര്മഺീര ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത്. രഺജയത്ത഻ീന്റ പഽറത്ത് ീേയ഻ും
നടക്കഽന് ‘ന്ദ്ടഺവൽ ുപഺള഻സ഻’ അഥവഺ ’ീമൂറൽ ഓപ്പൽ ുപഺള഻സ഻’,
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
വ഻ുദശത്തഽള വ ീേയ഻ും ീസ്റ്ററ്റ഻ൽ ീചയാറുന് നജന്റുമഺരഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തൽ നടത്തഽന്ത്.
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ഇത്തീര നജന്റുമഺൽ നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും, ഈ തഽകയഽീട ഒപ്പും
അവരഽീട ഫ഼സഽും ഇന്ഷഷവറൽമഺൽ നല്ത്കഽും. പകരമഺയ഻ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്തഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് നജന്റുമഺൽ ുശഖര഻ചാണ എലലഺ ുപപ്പറഽകളുും അവരഽീട വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ഻ൽ സമര്പ്പ഻ക്കഽും.

ത്ശത്റ഻െഽക
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകട഻ീല ഇനീസക്ഷന് ഇന6 ഇനUM ഇന
ഇരഽപത഻നഺയ഻രും രാപയ഻ൽ മാലയമഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീേയ഻മ഻ന് അുംഗ഼കിത സര്േയീറ
അഥവഺ നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്വീര ന഻യമ഻ക്കഽന്ത് ന്ദ്പഺുയഺഗയമലല, ഇന്ഷഷവറൽ നീതക഻ലഽും ഒരഽ
വയക്ത഻ീയ
(സര്േയീറ
അഥവഺ
നഺശനഷ്ടും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്
ുജഺല഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽും
തത്ക്കഺലും
അുയഺഗയരഺക്ക഻യവൽ ഒഴ഻ീക) അത്തരും നഺശനഷ്ടങ്ങീളപ്പറ്റ഻ സര്ുേ നടത്തഺൽ ന഻യമ഻ക്കഽകയഽും അവര്ക്ക്
നയഺയമഺയ ഫ഼സ് അഥവഺ ശണ്പളും നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും.
5. ഇനീെയ഻ം ഇനുൈഺറം
ഓുരഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽും അനഽസര഻ചാണ് ുഫഺറത്ത഻ീന്റ ഉള വടക്കങ്ങള഻ൽ വയതയഺസും ഉണ്ടഺകഽും.
ീപഺതഽുവ പറഞ്ഞഺൽ, നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഺൽ ഇടയഺയ സഺഹചരയും, നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയ ത഼യത഻, സമയും,
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ കഺരണും, നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ വയഺപ്ത഻, മഽതലയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ഉള്ക്ീകഺള വ഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ുഫഺറും രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. മറ്റ് ുചഺദയങ്ങൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ അനഽസര഻ചാണ്
വയതയഺസമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ഉദഺഹരണം
അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻ും ുഫഺറത്ത഻ൽ എഴഽുതണ്ട വ഻വരങ്ങളുീട ഉദഺഹരണത്ത഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ുപര്, ുപഺള഻സ഻ നണ്പൽ, അന്ദ്ഡസിന്, എന്഻വ.
അഗ്ന഻ബഺധ ഉണ്ടഺയ ത഼യത഻, സമയും, കഺരണും, സരര്ഭും, എന്഻വ.
ുകടഽപഺട് സുംവ഻ഭവ഻ചാണ വതഽവ഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.
അഗ്ന഻ബഺധ ഉണ്ടഺയ സമയത്ത് വതഽവ഻നഽണ്ടഺയ഻രഽന് മാലയും. ീേയ഻ും ആവശയീപ്പട്ട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ
വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. [ഡ഻ന്ദ്പ഻സ഻ുയഷൽ, ുതയ്ക്മഺനും (ീകട്ട഻ടങ്ങള്ക്ക്കഽും ലഺന്റുും ീമഷ഼നറ഻കള്ക്ക്കഽും
റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ് വഺലയും (പഽനര്ന഻ര്ണയ മാലയും)] എന്഻വ ക഻ഴ഻ചാണുള വ നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ
സമയത്തഽള വ ീേയ഻മ഻ീന്റ ീചയ്ക്ത വതഽവ഻ീന്റ മാലയും.
സഺല്ത്വജ് മാലയും കഽറചാണുള വ തഽകയഽീട ീേയ഻ും.
അഗ്ന഻ബഺധ ഉണ്ടഺയ ീകട്ട഻ടങ്ങളുീട സ്ഥലവഽും തഺമസീസികരയവഽും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത ീേയ഻മ഻ീന്റ വല഻പ്പും
ുകടഽപഺട് സുംഭവ഻ചാണ വതഽവ഻ൽ മറ്റഺര്ീക്കക഻ലഽും വയക്ത഻ തഺത്പരയമഽണ്ീടക഻ൽ
അത്തരും വതഽക്കള഻ൽ മുറ്റഺുതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉണ്ീടക഻ൽ അത഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങ

ുഫഺമ഻ൽ പഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ സതയമഺീണന്ഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
തീന്യഺീണന്ഽും ത഼യത഻യഽള്ക്പ്പീടയഽള വ ഒരഽ സതയവഺ്മാലും ഇത഻ീന്റ ഒപ്പും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.

തീന്

ഒപ്പ്

ഈ പഺഠത്ത഻ൽ ‚ന്ദ്പദര്ശും 1‛ -ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഽീട അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻മ഻ീന്റ സഺണ്പ഻ളുണ്ട്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ ീേയ഻ും ുഫഺറും നല്ത്കഽക എന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറൽ ീേയ഻ും സമ്മത഻ചാണു എന്് അര്ത്ഥമ഻ലല.
ീേയ഻ും ുഫഺറും നല്ത്കഽന്ത് ‚മഽന്ഷവ഻ധ഻യ഻ലലഺീത‛ എന്് അടയഺളീപ്പടഽത്ത഻യഺണ്.
a) അനഽബന്ധമ ഇനുഡഺെഽീമെുകൾ
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ീേയ഻ും ുഫഺറും കാടഺീത ീേയ഻മ഻ീന സമര്ത്ഥ഻ക്കഽന് ച഻ല ുഡഺക്കഽീമന്റുകൽ കാട഻ ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് നല്ത്കണും.
i.
ii.

അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക് അഗ്ന഻ശമന ുസനയഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് അതയഺവശയമഺണ്.
ചഽഴല഻ക്കഺറ്റ് മാലമഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങൽക്ക്, കഺലഺവസ്ഥ ന഻ര഼ക്ഷണ ഓഫ഼സ഻ീന്റ റ഻ുപ്പഺൽട്ട് ുവണ്ട഻
വുന്ക്കഽും.
iii. കവര്ചാണ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്, ുപഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺൽട്ട് ുവണ്ട഻ വുന്ക്കഽും.
iv. മഺരകമഺയ അപകടത്ത഻ീന്റ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക് ുകഺുറഺണറ഻ീന്റയഽും ുപഺല഼സ഻ീന്റയഽും റ഻ുപ്പഺൽട്ട് ുവണ്ട഻
വുന്ക്കഽും.
v. ുമഺുട്ടഺൽ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്, ഇന്ഷഷവറൽ ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്ഷസ്, രജ഻ുന്ദ്ടഷൽ ബഽക്ക്, ുപഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺൽട്ട്
തഽടങ്ങ഻യവ പര഻ുശഺധ഻ുചാണക്കഽും.
vi. ീമൂറൽ
കഺര്ുഗഺ
ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്,
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ
തരും
അനഽസര഻ചാണ്
ആവശയമഺയ
ുഡഺക്കഽീമന്റുകള്ക്ക്കഽും വയതയഺസും ഉണ്ടഺകഽും, അതഺയത് ആീക നഺശും, ഓുരഺന്഻ീന്റയഽും ശരഺശര഻,
കര അഥവഺ കടല഻ലാീടയഽള വ ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ് ീേയ഻മഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.
6. ഇനനഺശനഷ്ടം ഇനവ഻ലയ഻രഽത്തലഽം ഇനീെയ഻ം ഇനീസറ്റ഻ല്ീമെും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻ മാലമഺണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺയത് അലലഺീത
അത഻ൽ ന഻യമലുംഘനും ഒന്ഽും തീന്യ഻ീലലന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ലയ഻രഽത്തൽ.
സഽതഺരയവഽും ഉച഻തവഽമഺയ഻ര഻ക്കണും ീേയ഻മഽകളുീട ീസറ്റ഻ൽീമന്റ്. ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കള്ക്ക്ക്,
തവര഻തമഺയ ീസറ്റ഻ൽീമന്റ് അവരഽീട ുസവന കഺരയക്ഷതയഽീട അട഻ത്തറയഺണ്. ഓുരഺ കണ്പന഻കള്ക്ക്കഽും
ുപഺള഻സ഻ ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ സമയപര഻ധ഻ീയപ്പറ്റ഻യഽള വ മഺര്ഗുരഖയഽണ്ട്, അവരഽീട ജ഼വനക്കഺൽ
അതഺണ് പ഻ന്ത്ഽടരഽന്ത്.
ഇത് ീപഺതഽുവ ‚ുടുണൂറണ്ട് ൂടും‛ (TAT) എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്. ച഻ല ഇന്ഷഷവറൽമഺൽ ീേയ഻ീന്റ
ുന്ദ്പഺസസിന഻ുംഗ് സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഓൂലൽ സുംവ഻ധഺനും നര്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ച഻ല ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ ീേയ഻ും ുവഗത്ത഻ൽ ുന്ദ്പഺസസിന് ീചയാറുന്ത഻ന് ീേയ഻ും ഹബ്ബുും
ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.

ത്ശത്റ഻െഽക
ഒരഽ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനീെയ഻മ഻ീല ഇനത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനഘടകങ്ങൾ
i.

ുപഺള഻സ഻യഽീട പര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ തീന്യഺുണഺ നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺയീതന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക എന്തഺണ്
ആദയീത്ത ഘടകും. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻ മാലമഺുണഺ അുതഺ മുറ്റതക഻ലഽും സുംഗത഻ മാലമഺുണഺ
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് എന്ത഻മഽള വ മഺര്ഗുരഖകൽ ഉപഺന്ത്഻ക സ഻ദ്ധഺന്ത്ും നല്ത്കഽും. നഺശും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട പര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ലഺണ് വരഽന്ത് എന്് ീതള഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ
ീതള഻വഽകൽ ഹഺജരഺുക്കണ്ടത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഺണ്. പുക്ഷ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺത്ത സുംഗത഻
മാലമഺണ് നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺയീതക഻ൽ അത഻നഽള വ ീതള഻വ് കണ്ീടത്തഽക ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഺണ്.

ii.

രണ്ടഺമീത്ത ഘടകും എീന്ത്ന്ഺൽ ബഺദ്ധയതയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ന്ദ്പമഺണമഺനഽസര഻ചാണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ുപഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥകൽ പാര്ണമഺയഽും പഺല഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.

iii.

മാന്ഺമീത്ത ഘടകും വഺറനന്റ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ടതഺണ്. വഺറന്റ഻ ഉണ്ടഺയ഻രഽുന്ഺ ഇലലുയഺ എന്് സര്ുേ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും.

iv. നഺലഺമീത്ത ഘടകും ുപഺള഻സ഻
കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ വ഻ശവഺസയത ന഼ര഻ക്ഷ഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ടഺണ്.
v. നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ എങ്ങീന
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽുമഺ അതഽുപഺീല തീന് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കണും. മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ പറഞ്ഞഺൽ നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട
ുതഺത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ അയഺൽ സവ഼കര഻ക്കണും.
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vi. എന്ദ്ത രാപ നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ുകണ്ടീതന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഺണ് അടഽത്ത ഘടകും. നഷ്ടപര഻ഹഺര
തഽക ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും നല്ത്കഽക. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക:





നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ വതഽവ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്കഽള വ തഺത്പരയത്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻.
സഺല്ത്ുവജ് മാലയും
അണ്ടര്ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ന്ദ്പുയഺഗും
ഓഹര഻ വയവസ്ഥയഽീട ന്ദ്പുയഺഗും

a) ീെയ഻മ഻ീെ ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട ീേയ഻മഽകൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഺയ഻ വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
i.

സ്റ്റഺന്ുഡഺര്് ഇനീെയ഻മഽകൾ

ഇത്തരും ീകയ഻മഽകൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും. ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽും
ുപഺള഻സ഻യഽീട സഺദ്ധയതയഽ വ഻വ഻ധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്ക്ക്കഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും
അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും വ഻ലയ഻രഽത്തലഽകൽ നടത്തഽക.
നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺയ സരര്ഭത്ത഻ൽ നടത്ത഻യ മാലയ ന഻ര്ണയും, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്തത഻ീന്റ ലക്ഷയ്ും, സഺല്ത്ുവജ്
ീന്ദ്പഺീപക്ട്, വരഽമഺനത്ത഻ലഽണ്ടഺയ കഽറവ്, ഉപുയഺഗത്ത഻ലഽണ്ടഺയ നഷ്ടും, മാലയത്തകര്ചാണ, എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻ അനഽസര഻ചാണുള വ മഺറ്റ഻വഺങ്ങൽ മാലയും എന്഼ ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ
ീേയ഻ും തഽക നല്ത്കഽക.
ii. ുനഺണ്-സ്റ്റഺന്ുഡര്് ഇനീെയ഻മഽകൾ
ഈ ീേയ഻മഽകള഻ൽ ന഻യമലുംഘനപരമഺയ വയവസ്ഥ അഥവഺ വഺറന്റ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും. ുനഺൽ-ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും
അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇത്തരും ീേയ഻മഽകൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുക.
iii. ശരഺശര഻യഽീട ഇനവ വസ്ഥ ഇനഅഥവഺ ഇനശരഺശര഻ ഇനഉപഺധ഻
ഒരഽ ഇന്ഷഷവറൽ തീന്റ വതഽവ഻ീന്റ യഥഺര്ത്ഥ മാലയുത്തക്കഺൽ ഒരഽപഺട് വളീര കഽറഞ്ഞ തഽകയ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുകയഽും (ഇത഻ീന അണ്ടര്ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്), ച഻ല ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ അത്
കഽറ്റകരമഺണ്.
iv. ൂദവത്ത഻ീെ ഇന വ഻കിത഻കൾ ഇന മാലമഽള്ള ഇന ദഽരത്ലം ഇന അഥവഺ ഇന മഹഺവ഻പത്തഇ ഇന
മാലമഽള്ള ഇനനഺശനഷ്ടം.
ന്ദ്പകിത഻ വ഻തയ്ക്ക്കഽന് നഺശങ്ങളഺയ ീകഺടഽകഺറ്റ്, ചഽഴല഻കഺറ്റ്, ന്ദ്പളയും,
ുപഺലഽള വവീയയഺണ് ൂദവത്ത഻ന്റ് വ഻കിത഻കൽ മാലമഽള വ ദഽരന്ത്ും എന്്
ദഽരന്ത്ങ്ങളുീട
ഫലമഺയ഻
ഇത്
ബഺധ഻ചാണ
സ്ഥലത്ത്
ഇന്ഷഷവററഽീട
നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺയ഻കഺണഽും.

ീവള വീപഺക്കും, ഭാകണ്പും
അറ഻യീപ്പടഽന്ത്. ഇത്തരും
ഒരഽപഺട്
ുപഺള഻സ഻കൽക്ക്

ഇത്തരും ദഺരഽണമഺയ അഥവഺ മഹഺവ഻പത്ത് മാലും നഺശമഽണ്ടഺകഽണ്ുപഺൽ സര്ുേുറഺടഽ ന്ദ്പഺഥമ഻ക അവസ്ഥ
വ഻ലയ഻രഽത്തഺനഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുതഺത് കഽറയ്ക്ക്കഽവഺൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽന്ത഻നഽും എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്് ദഽരന്ത്
സ്ഥലുത്തയ്ക്ക്ക് ുപഺകഽവഺൽ ആവശയീപ്പടഽും. തഽക വളീര ഭ഼മീമക഻ൽ അുപ്പഺൽ തീന് ഇന്ഷഷവററഽീട
ഓഫ഼സറഽമഺരഽും സുംഭവസ്ഥലും സരര്ശ഻ക്കഽും. ഇത് സരര്ശനത്ത഻ീന്റ ഉുദശയും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ സവഭഺവവഽും
ആഴവഽും ുനര഻ട്ട് മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
599

സര്ുേയര്മഺര്ക്ക് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ുതഺന്ഽകയഺീണക഻ലഽും
ഇന്ഷഷവററഽീടന഻ര്ുദശും
ആവശയമഺയ഻ വര഻കയഺീണക഻ലഽും ആവശയമഽണ്ീടക഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ന്ദ്പം  നീത്തപ്പറ്റ഻
ചര്ചാണ ീചയ്ക്തഽും ന്ദ്പഺഥമ഻ക റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സമര്പ്പ഻ക്കഽും.
 ഇന
v. അീെൌണ്ടഇ ഇനവഴ഻ ഇനപണം ഇനനല്കല്
ന്ദ്പഺഥമ഻ക റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകൽ കാടഺീത, റ഻ുപ്പയറ഻ന് അഥവഺ മഺറ്റ഻ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്ത഻ന് കഺലതഺമസും ുനര഻ടഽണ്ുപഺൽ
സമയഺസമയങ്ങ഻ൽ ഇടക്കഺല റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുും സമര്പ്പ഻ക്കഽും. ഇടക്കഺല റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകൽ നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട
വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ീന്റ ഓുരഺ ഘട്ടങ്ങളുും മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് സഹഺയകമഺകഽും. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആവശയീമക഻ൽ, ഇത് ‚അീക്കിണ്ട് വഴ഻ പണും നല്ത്കഽന്ത്‛ ശഽപഺര്ശ ീചയാറഺൽ സഹഺയകമഺണ്.
നഺശനഷ്ടും വളീര വലഽതഽും വ഻ലയ഻രഽത്തഺൽ ഒരഽപഺട് സമയും ുവണ്ട഻ വരഽണ്ുപഺഴഽമഺണ് ഇങ്ങീന
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത്.
ീേയ഻ും ന്ദ്കമത്ത഻ലഺീണക഻ൽ, ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽകയഽും അത് കണ്പന഻യഽീട
ുരഖകള഻ൽ ുചര്ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ുകഺ-ഇന്ഷഷവറര്മഺര഻ൽ ന഻ന്ഽും റ഻യ഻ന്ഷഷവറര്മഺര഻ൽ ന഻ന്ഽും പരയഺപ്തമഺയത്
വസാലഺക്കഽും. ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ, പണും നല്ത്ുകണ്ടത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ആയ഻ര഻ക്ക഻ലല.

ഉദഺഹരണം
അഗ്ന഻ബഺധ ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വതഽ ച഻ലുപ്പഺൽ ബഺക഻ീന്റ പണയ വതഽവഺയ഻ര഻ക്കഽും,
അങ്ങീനീയക഻ൽ ‚പറഞ്ഞഽറപ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ബഺക് വയവസ്ഥ‛ ന്ദ്പകഺരും, ബഺക഻നഺണ് പണും നല്ത്ുകണ്ടത്.
അതഽുപഺീല വഺയ്ക്പ എടഽത്ത് വഺങ്ങ഻യ വഺഹനങ്ങളുീട ‚പാര്ണമഺയ നഺശത്ത഻നഽള വ‛ ീേയ഻മഽകൽ വഺയ്ക്പ
നല്ത്ക഻യ ധനകഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഺണ് നല്ത്ുകണ്ടത്.
ീമൂറന് കഺര്ുഗഺ ുപഺള഻സ഻കളുീട ീേയ഻മഽകൽ നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽന് സമയത്ത് ീമൂറൽ ുപഺള഻സ഻
സമര്പ്പ഻ക്കഽന് ുരഖഺമാലമഽള വ അവകഺശ഻ക്കഺണ് നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത്.
b) ഡ഻സ്ഡചഺര്മെ ഇനീവൌച്ചറഽകൾ
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഡ഻ചഺര്ജ് ലഭ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺൽ മഺന്ദ്തുമ ീേയ഻മ഻ീന്റ ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റ് നടക്കഽകയഽള വു.
അപകടത്ത഻ൽ പര഻ക്ക് പറ്റ഻യത഻നഽള വ ീേയ഻മ഻ീന്റ (ുപഴ്സണൽ അപകട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്) ഡ഻ചഺര്ജ് ുപപ്പറ഻ീന്റ
പകര്പ്പ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: (ഇത് ഓുരഺ കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് ീവുേീറ ആയ഻ര഻ക്കഽും)
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ുപര്
ീേയ഻ും നും.

ുപഺള഻സ഻ നും.

.......................................കണ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡ഻ൽ ന഻ന്ഽും ലഭ഻ചാണു.
എന഻ക്ക്/ഞങ്ങള്ക്ക്ക്...........................-ൽ ഉണ്ടഺയ അപകടീത്ത തഽടര്ന്് എന഻ക്ക്/ഞങ്ങള്ക്ക്ക് ഉണ്ടഺയ
പര഻ക്ക഻ന് നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ..........................രാപയഺണ് അന്ത്഻മ ീസറ്റ഻ശൽീമന്റഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
ഞഺൽ/ഞങ്ങള് ഈ ഡ഻ചഺര്ജ് ുപപ്പൽ നകല്ത്കഽന്ത് എീന്റ /ഞങ്ങളുീട ീേയ഻ും ഇുപ്പഺുഴഺ
ഭഺവ഻യ഻ുലഺ ുനര഻ുട്ടഺ അലലഺതുയഺ ഉണ്ടഺകഽന് ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട അന്ത്഻മ
ീസറ്റ഻ൽീമന്റ഻നഽുവണ്ട഻യഺണ്.
ത഼യത഻

(ഒപ്പ്)

ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത ീേയ഻മ഻ീന്റ ഡ഻ചഺര്ജ് ുപപ്പറ഻ീന്റ പകര്പ്പ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
ഞഺൽ (ീേയ഻ും ഉന്യ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ുപര്), .................................., ഇവ഻ീട ............ ത഼യത഻
....................സ്ഥലത്ത് വചാണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട പ഻ഴവ് മാലമഽണ്ടഺയ അപകടത്ത഻ൽ
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എന഻ക്ക് സുംഭവ഻ചാണ പര഻ക്ക഻നഽും മറ്റ് നഺശനഷ്ടങ്ങളുീടയഽും ീേയ഻മ഻ീന്റ ഭഺഗമഺയ഻
........................(ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ുപര്) ന഻ന്ഽും ........................രാപ സവകര഻ചാണത഻ന്
കിതജ്ഞത ുരഖീപടഽത്തഽന്ഽ. മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ......................(അീലലക഻ൽ
മറ്റഺീരക഻ലഽും) ഒഴ഻വഺക്കഺനഺവഺത്ത ബഺദ്ധയതയഺലഺണ് പണും നല്ത്ക഻യീതന്് ഞഺൽ
സമ്മത഻ക്കഽന്ഽ. ഇുപ്പഺുഴഺ ഇന഻ ുമല഻ുലഺ മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽും മറ്റ് എലലഺ
വയക്ത഻കളുും മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട്
പാര്ണമഺയഽും
കഽറ്റവ഻മഽക്തരഺണ്.
ത഼യത഻

ഒപ്പ്

സഺക്ഷ഻

ഇത് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ഒരഽ മഺതിക മഺന്ദ്തമഺണ്, ഉദഺഹരണമഺയ഻ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്, ഇത഻ന് വയതയഺസും
വുന്ക്കും.
c) ീസറ്റ഻ല്ീമെ഻നഽുശഷമഽള്ള ഇനനടപട഻
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ുംഗഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട് ീേയ഻മഽകളുീട ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റ഻ന് ുശഷമഽള വ നടപട഻ ഓുരഺ ബ഻സ഻നസിന഻നഽും
വയതയതമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ഉദഺഹരണം
അഗ്ന഻ബഺധ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ഇന്ഷഷവൽ തഽക നല്ത്ക഻യ഻ട്ടുള വ ീേയ഻മഽകളുീട തഽകയഽീട പര഻ധ഻ കഽറയ്ക്ക്കഽും.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ആനഽപഺത഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ യഥഺസ്ഥ഻ത഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും.
വയക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽക നല്ത്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞഺലഽടൽ ുപഺള഻സ഻ കയഺന്ഷസലഺകഽും.
അതഽുപഺീല തീന്, വയക്ത഻ഗത ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരന്റ഻
ഇലലഺതഺകഽും.

ുപഺള഻സ഻യഽും ീേയ഻ും നല്ത്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞഺലഽടൽ

d) സഺല്ുവമെ
ുകടഽപറ്റ഻യ വതഽവ഻നഺണ് ീപഺതഽുവ സഺല്ത്ുവജ് എന്് പറയഽന്ത്. നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ
ഇന്ഷഷവറര്ക്കഺണ് സഺല്ത്ുവജ഻ീന്റ ഉടമസ്ഥഺവകഺശും.

ഉദഺഹരണം
പാര്ണമഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുമഺുട്ടഺൽ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്ത് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ, ുകടഽപഺട്
സുംഭവ഻ചാണ വഺഹനും ഇന്ഷഷവറൽ നീറ്റടഽക്കഽും. അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻മഽകൽ, ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺ ീേയ഻മഽകൽ,
തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഽും സഺല്ത്വജ് ഉണ്ടഺകഽും.
കണ്പന഻കൽ രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട സഺല്ത്ുവജ് നശ഻പ്പ഻ക്കഽും. നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്ത഻യ
സര്ുേയര്മഺരഽും നശ഻പ്പ഻ുക്കണ്ട മഺര്ഗും ശഽപഺര്ശ ീചയാറുും.
e) റ഻െവറ഻
ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷും, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കരഺൽ ന്ദ്പകഺരും സബ്ുറഺുഗഷൽ അവകഺശങ്ങളുള വ
ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അവകഺശങ്ങളുും ന്ദ്പം  നങ്ങളുും സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ബഺദ്ധയസ്ഥരഺണ്, മഺന്ദ്തമലല നഺശത്ത഻ന് കഺരണക്കഺരഺയ
ുതഡ് പഺര്ട്ട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻
നല്ത്ക഻യത് ന഻യപരമഺയ഻ റ഻ക്കവൽ ീചയാറുകയഽും ീചയാറുും. അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് കണ്പന഻കൽ,
ീറയ഻ല്ത്ുവ, ചരക്ക് കണ്പന഻കൽ, എയര്ൂലന്ഷസ്, ുപഺര്ട്ട് ന്ദ്ടസ്റ്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻കൽ, തഽടങ്ങ഻യവര഻ൽ ന഻ന്ഽും
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽക വ഼ണ്ീടടഽക്കഺും.
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ഉദഺഹരണം
ചരക്ക് ീഡല഻ീവറ഻ ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ, ചരക്ക് കണ്പന഻ക്കഺരഺണ് നഷ്ടമഽണ്ടഺയത഻ന് ഉത്തരവഺദ഻കൽ.
അതഽുപഺീല, സഽഗമമഺയ഻ ഇറക്ക഻യ ചരക്ക് പ഻ന്഼ട് നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ുപഺര്ട്ട് ന്ദ്ടസ്റ്റഺണ് അത഻ന്
ഉത്തരവഺദ഻കൽ. ഇത഻നഺയ഻ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ത഻നഽമഽണ്പ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒരഽ
സ്റ്റഺുംപ് ുപപ്പറ഻ൽ സബ്ുറഺുഗഷൽ ീലറ്റൽ വഺങ്ങണും.

7. ീെയ഻മഽകളുമഺയ഻ ഇനബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനതര്െങ്ങൾ
എന്ദ്ത നന്ഺയ഻ ന്ദ്ശമ഻ചാണഺലഽും ച഻ലുപ്പഺൽ ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ അത഻ന് കഺലതഺമസും ുനര഻ടഽകുയഺ
ീചയാറുും, ഒന്ഽക഻ൽ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുനഺട്ട഼സ് ലഭ഻ക്കഺൽ ൂവക഻യത് മാലുമഺ അീലലക഻ൽ ീേയ഻ന്റ് ുഡഺക്കഽീമന്റ്
സമര്പ്പ഻ക്കഺത഻രഽന്ത് മാലുമഺ ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ഇീതഺന്ഽും കാടഺീത, വളീര സഺധഺരണമഺയ ച഻ല കഺരണങ്ങളുമഽണ്ട്, അത഻ൽ ച഻ലത്:







വതഽതകൽ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കൽ
ആവശയമഺയ പര഻രക്ഷ ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട സുംഗത഻കൽ മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങൽ
ആവശയമഺയ ഇന്ഷഷവൽ തഽക ഇലലഺത്ത അവസ്ഥ
വഺറന്റ഻ ലുംഘ഻ക്കഽക
അണ്ടര്ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും മാലയത്തകര്ചാണയഽും മാലമഽള വ ന്ദ്പം  നങ്ങൽ

നഺശനഷ്ടും മാലും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സഺണ്പത്ത഻ക ീഞരഽക്കും അനഽഭവ഻ക്കഽന് സമയത്ത് മഽകള഻ൽ
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ മാലും അയഺളുീട അവസ്ഥ കാടഽതൽ സക഼ര്ണമഺകഽും. അയഺളുീട ബഽദ്ധ഻മഽട്ട്
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻,
അനയഺയ
ന഻വഺരണവഽും
തര്ക്ക
പര഻ഹഺര
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകളുും
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
തീന്യഽണ്ടഺവഽും. അഗ്ന഻ബഺധ അഥവഺ ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻യഽീട ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഇത഻നഺയ഻ ‚ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ‛ എീന്ഺരഽ
വയവസ്ഥയഽണ്ട്.
a) ുര്ബ഻ുത്ടഷന്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ീല തര്ക്കങ്ങൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് ര഼ത഻ീയയഺണ് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ എന്് പറയഽന്ത്. 1996-ീല
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ ആന്റ് കസ഻ല഻ുയഷൽ ആക്ട഻ീല ുഭദഗത഻ ന്ദ്പകഺരമഺണ് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ നടത്തഽന്ത്. സഺധഺരണ
ര഼ത഻യ഻ലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് നടത്ത഻പ്പ഻ുനഺ തര്ക്കങ്ങൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ുതഺ ുകഺടത഻യ഻ൽ ുപഺുയ ത഼രാ. അത്തരും
ന഻യമനടപട഻കൽ വളീര ീചലുവറ഻യതഽും കഺലതഺമസും ുനര഻ടഽന്തഽമഺണ്. ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്ക് ുമലഽള വ തര്ക്കങ്ങൽ വളീര ലള഻തവഽും ീചലവ് കഽറഞ്ഞതഽും സവകഺരയ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഽമഺയ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷന഻ൽ തര്ക്കമഽള വ വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് സമര്പ്പ഻ക്കഺും.
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ നടത്തഽന്ത് തര്ക്കമഽള വ വയക്ത഻കൽ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് ഒുന്ഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺരഺണ്. ഒരഽ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽ മഺന്ദ്തമഽള വ സരര്ഭത്ത഻ൽ, ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽും സമ്മതനഺയ വയക്ത഻
ആയ഻ര഻ക്കണും. മ഻ക്ക വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽും ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ അനഽസര഻ചാണ് തര്ക്കങ്ങൽ
പര഻ഹര഻ക്കഺീമന്് ഒരഽ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ വയവസ്ഥ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും. അഗ്ന഻ബഺധയഽും മറ്റ് ീചറഽക഻ട
ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽമഽള വ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ
വയവസ്ഥ
ന്ദ്പകഺരും
ുപഺള഻സ഻യ഻ലഽള വ
ബഺദ്ധയത
കണ്പന഻
നീറ്റടഽക്കഽകയഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽകീയപ്പറ്റ഻ തര്ക്കമഽണ്ീടക഻ൽ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷന് ശഽപഺര്ശ ീചയാറുും. ീപഺതഽുവ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്ററഽീട ത഼രഽമഺനും അന്ത്഻മവഽും ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽും സമ്മതവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
പല ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും പല വയവസ്ഥകളഺയ഻ര഻ക്കഽും. ീപഺതഽുവ, ഇത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺീല
ആയ഻ര഻ക്കഽും:
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i.

ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽും സമ്മതനഺയ ഒരഽ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്ററഽീട അടഽത്ത് പര഻ഹഺരത്ത഻നഺയ഻ തര്ക്കവ഻ഷയും
സമര്പ്പ഻ക്കഽക, അീലലക഻ൽ ഒരഽ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റീറ ന഻യമ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽും ുയഺജ഻പ്പ഻ീലലക഻ൽ
രണ്ട് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽമഺീരയഽും ന഻യമ഻ക്കഺും, ഓുരഺ വയക്ത഻ക്കഽും ഓുരഺന്് എന് ന഻ലയ഻ൽ.

ii.

ഈ രണ്ട് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽമഺരഽും കാട഻ ഒരഽ അണ്പയീറ ന഻യമ഻ക്കഽും, അയഺൽ ചര്ചാണകള്ക്ക്ക് അധയക്ഷത
വഹ഻ക്കഽും. ഈ ചര്ചാണകളുീട നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ുകഺടത഻യ഻ുലത് ുപഺീല ആയ഻ര഻ക്കഽും. ആവശയീമക഻ൽ
ഓുരഺ വയക്ത഻യഽും അവരഽീട ഭഺഗും ഒരഽ ീകിസലറഽീടയഽും സഹഺയുത്തഺീട വഺദ഻ക്കഽകയഽും
സഺക്ഷ഻കീള ുന്ദ്കഺസ് വ഻തഺരും ീചയാറുകയഽും ീചയാറുും.

iii.

രണ്ട് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽമഺരഽും ഒുര ത഼രഽമഺനത്ത഻ൽ എത്തഽന്഻ീലലക഻ൽ,
മഽന്഻ീലത്ത഻ക്കഽും, അുദഹും തീന്റ ത഼രഽമഺനും അറ഻യ഻ക്കഽും.

ന്ദ്പം  നും

അണ്പയറഽീട

iv. അന്ത്഻മ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽ/ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽമഺൽ അീലലക഻ൽ അണ്പയൽ ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ബഺദ്ധയതയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട തര്ക്കങ്ങൽ ുകഺടത഻ മഽഖഺന്ത്രമഺണ് ത഼ര്പ്പഺക്കഽന്ത്.

ഉദഺഹരണം
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷയഽീട പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഺത്തത഻നഺൽ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ തഽക നല്ത്ുകണ്ീടന്് ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ
വഺദ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ുകഺടത഻യഺണ് ആ വ഻ഷയത്ത഻ൽ പ഻ീന് ത഼രഽമഺനും എടഽുക്കണ്ടത്. കാടഺീത, വതഽതകൽ
വ് ചനപരമഺയ഻ സിഷ്ട഻ചാണതഺീണന്് (ഉത്തമ വ഻ശവഺസും എന് ന഻യമപരമഺയ കടമ ലുംഘ഻ക്കൽ) കഺരണും
പറഞ്ഞ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സഺധഽതയ഻ീലലന്ഽും ീേയ഻ും നല്ത്കഺൽ കഴ഻യ഻ീലലന്ഽും ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ വഺദ഻ചാണഺൽ, ആ
ന്ദ്പം  നും ുകഺടത഻ മഽഖഺന്ത്രുമ പര഻ഹര഻ക്കഺൽ കഴ഻യാ.
കഽറ഻പ്പഇ: ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺ ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ വയവസ്ഥയ഻ലല.
8. ഇനമറ്റഇ ഇനതര്െപര഻ഹഺര ഇനര഼ത഻കൾ
ഐആര്ഡ഻എ ചട്ടന്ദ്പകഺരും, നീതക഻ലഽും കഺരണത്തഺൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻യഽീട
ുസവനത്ത഻ൽ
സുംതിപ്ത഻യ഻ലലഺീത
വന്ഺൽ
അനയഺയും
പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
നടപട഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ലഭയമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻
ബധപ്ീപ്പട്ട
വയക്ത഻ഗത
ീേയ഻മഽകള഻ൽ,
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
അസുംതിപ്ത഻യഽണ്ീടക഻ൽ ഓുംബഽ്മഺീന
സമ഼പ഻ക്കഺും, ഓുംബഽ്മഺീന്റ
ഓഫ഼സ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഉണ്ടഺകഽും.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഺത്തത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ്
I.
II.
III.
IV.

നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് കഺരണമഺയ സുംഗത഻ീയപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ുതടഽന്ത്.
ീേയ഻മ഻ുനഺട് മഽന്ഷവ഻ധ഻ുയഺടഽകാട഻യഽള വ സമ഼പനും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻ മാലമഺുണഺ നഺശനഷ്ചും ഉണ്ടഺയീതന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
ീേയ഻മ഻ലാീട നല്ത്ുകണ്ട പണും അളക്കഽക.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള പര഼ക്ഷ ഇന2
രഺജ് ഒരഽ കഺര് ആ്സ഻ന്റ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്. അവീന്റ കഺറ഻ന് ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽണ്ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് സുംഗത഻യഺണ് രഺജ് ീചുയാറണ്ട നറ്റവഽും ഉച഻തമഺയ ീചുയാറണ്ടത്
I.

നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻ എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക.
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II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് പഽതഽുക്കണ്ട സമയത്ത് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക.
III. വല഻യ നഷ്ടപര഻ഹഺര തഽക ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ കഺറ഻ന് കാടഽതൽ ുകടഽപഺടഽകൽ വരഽത്തഽക.
IV. ുകടഽപഺട് അവഗണ഻ക്കഽക.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള പര഼ക്ഷ ഇന3
ീേയ഻മഽകളുീട അുനവഷണവഽും ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും തഺരതമയും ീചയാറുക.
I.
II.

ീേയ഻മഽകളുീട അുനവഷണവഽും ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും ഒന്ഽ തീന്യഺണ്.
ീേയ഻മ഻ീന്റ സഺധഽത ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഺണ് അുനവഷണും ീചയാറുന്ത് എന്ഺൽ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ കഺരണവഽും
അത഻ീന്റ വയഺപ്ത഻യഽമഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ൽ ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ീചയാറുന്ത്.
III. ീേയ഻മ഻ീന്റ സഺധഽത ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ൽ ീചയാറുന്ത് എന്ഺൽ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ
കഺരണവഽും അത഻ീന്റ വയഺപ്ത഻യഽമഺണ് അുനവഷണത്ത഻ൽ ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ീചയാറുന്ത്.
IV. ീേയ഻ും നല്ത്കഽന്ത഻ന് മഽണ്പഺണ് അുനവഷണും നടത്തഽന്ത്, വ഻ലയ഻രഽത്തൽ നടത്തഽന്ത് ീേയ഻ും
നല്ത്ക഻യത഻നഽുശഷവഽും.

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള പര഼ക്ഷ 4
നതഺണ് സര്ുേയര്മഺൽക്ക് ൂലസന്ഷസ് നല്ത്കഽന് അുതഺറ഻റ്റ഻?
I.
II.
III.
IV.

സര്ുേയൽ അുസഺസ഻ുയഷൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ
സര്ുേയൽ ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്റ് ീഡവലപ്ീമന്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്റ് ീഡവലപ്ീമന്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻
ഗവീമന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള പര഼ക്ഷ 5
ചഽഴല഻ക്കഺറ്റ് മാലമഽണ്ടഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ീേയ഻മ഻ന് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ുഡഺക്കഽീമന്റഺണ്
കാടഽതലഺയഽും ആവശയീപ്പടഽക?
I.
II.
III.
IV.

ുകഺുറഺണറഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
അഗ്ന഻ശമനുസനയഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
ുപഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
കഺലഺവസ്ഥ ന഻ര഼ക്ഷ ഡ഻പ്പഺര്ട്ടുീമന്റ഻ീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള പര഼ക്ഷ ഇന6
നത് സ഻ദ്ധഺന്ത്ന്ദ്പകഺരമഺണ് ുതഡ് പഺര്ട്ട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ക഻യത് ന഻യമപരമഺയ഻ റ഻ക്കവൽ
ീചയാറഺൽ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് അധ഻കഺരമഽള വത്?
I. ുകഺന്ദ്ട഻ബയാഷൽ
II. ഡ഻ചഺര്ജ്
III. സബ്ുറഺുഗഷൽ
IV. ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന7
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷയഽീട പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഺത്തത഻നഺൽ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ തഽക നല്ത്ുകണ്ീടന്് ഇന്ഷഷവറൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ പ഻ീന് ആരഺണ് ആ വ഻ഷയത്ത഻ൽ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത്?

604

I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവററഽീട ത഼രഽമഺനമഺണ് അന്ത്഻മും
അണ്പയൽ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽ
ുകഺടത഻

സംത്ഗഹം
a)

ീേയ഻ും ീന്ദ്ഫഺഫഷണനഺയ഻ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് എന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഽീട നറ്റവഽും വല഻യ
പരസയും.

b)

ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കണും.

c)

ീേയ഻മ഻ീന്റ തഽക ീചറഽതഺീണക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽീട ഒരഽ ഓഫ഼സറഺയ഻ര഻ക്കഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ
കഺരണവഽും വയഺപ്ത഻യഽും ന഻ര്ണയ഻ക്കഺനഽള വ അുനവഷണും നടത്തഽക. പുക്ഷ നഺശനഷ്ടങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ്
വ഻ലയ഻രഽത്തഺൽ ൂവദദ്ധരദ്ധയമഽള വ സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ ൂലസന്ഷസഽള വ ീന്ദ്പഺഫഷണൽ സര്ുേയര്മഺരഺയ഻ര഻ക്കഽും മറ്റ്
ീേയ഻മഽകീളപ്പറ്റ഻ അുനവഷണും നടത്തഽക.

d)

ീപഺതഽുവ പറഞ്ഞഺൽ, നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഺൽ ഇടയഺയ സഺഹചരയും, നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയ ത഼യത഻, സമയും,
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ കഺരണും, നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ വയഺപ്ത഻, മഽതലയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ഉള്ക്ീകഺള വ഻ക്കഺൽ
കഴ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ുഫഺറും രാപകല്ത്പന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.

e)

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻ മാലമഺണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺയത് അലലഺീത
അത഻ൽ ന഻യമലുംഘനും ഒന്ഽും തീന്യ഻ീലലന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ലയ഻രഽത്തൽ.

f)

ുപഺള഻സ഻യഽീട ഡ഻ചഺര്ജ് ലഭ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺൽ മഺന്ദ്തുമ ീേയ഻മ഻ീന്റ ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റ് നടക്കഽകയഽള വു.

g)

ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ീല തര്ക്കങ്ങൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് ര഼ത഻ീയയഺണ് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ എന്് പറയഽന്ത്.

ത്പധഺന വഺക ങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

നഺശനഷ്ടങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് അറ഻യ഻ക്കഽക
അുനവഷണവഽും വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും
സര്ുേയറഽ നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്വരഽും
ീേയ഻ും ുഫഺമഽകൽ
അ്ജസ്റ്റ്ീമന്റുും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റുും
ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ത഻ീല തര്ക്കങ്ങൽ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ

ന഻ങ്ങൾെഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ീേയ഻മ഻ുനഺട് മഽന്ഷവ഻ധ഻ുയഺടഽകാട഻യഽള വ സമ഼പനും ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമന്റ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഺത്തത്
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻ എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
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ീേയ഻മ഻ീന്റ സഺധഽത ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഺണ് അുനവഷണും ീചയാറുന്ത് എന്ഺൽ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ കഺരണവഽും
അത഻ീന്റ വയഺപ്ത഻യഽമഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ൽ ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ീചയാറുന്ത്.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്റ് ീഡവലപ്ീമന്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ്
സര്ുേയര്മഺൽക്ക് ൂലസന്ഷസ് നല്ത്കഽന് അുതഺറ഻റ്റ഻.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ചഽഴല഻ക്കഺറ്റ് മാലമഽണ്ടഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ടഺണ് കാടഽതലഺയഽും ആവശയീപ്പടഽക.

ീേയ഻മ഻ന്

കഺലഺവസ്ഥ

ന഻ര഼ക്ഷണ

ഡ഻പ്പഺര്ട്ടുീമന്റ഻ീന്റ

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
സബ്ുറഺുഗഷൽ സ഻ദ്ധഺന്ത്ന്ദ്പകഺരമഺണ് ുതഡ് പഺര്ട്ട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ക഻യത് ന഻യമപരമഺയ഻
റ഻ക്കവൽ ീചയാറഺൽ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് അധ഻കഺരമഽള വത്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷയഽീട പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഺത്തത഻നഺൽ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ തഽക നല്ത്ുകണ്ീടന്് ഇന്ഷഷവറൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ പ഻ീന് ആ വ഻ഷയത്ത഻ൽ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത് ുകഺടത഻യഺണ്.

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
നഺശനഷ്ടീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ അറ഻യ഻പ്പ് :
I.
II.
III.
IV.

നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ തീന് നല്ത്കണും
15 ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്ക് ുശഷും
എീന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന്്
നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയത഻നഽുശഷും എുപ്പഺീഴക഻ലഽും

ുചഺദ ം ഇന2
നഺശനഷ്ടീത്തക്കഽറ഻ചാണ് അുനവഷണും നടത്തഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ൂലസന്ഷസ഻ലലഺത്ത സര്ുേയര്മഺൽ
ൂലസന്ഷസഽള വ വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ സര്ുേയര്മഺൽ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്പത഻ന഻ധ഻
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യഽള വ നീതക഻ലഽും ഒരഽ വയക്ത഻

ുചഺദ ം ഇന3
വയക്ത഻ഗത അപകട ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്, ...............ീന്റ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് അതയഺവശയമഺണ്.
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I.
II.
III.
IV.

സര്ുേയൽ
ുഡഺക്ടൽ
ുപഺല഼സ്
ുകഺണഺറൽ

ുചഺദ ം ഇന4
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും ----------------രാപയ്ക്ക്ക് മഽകള഻ലഽള വ ീേയ഻മ഻കള്ക്ക്ക് സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ സര്ുേയര്മഺൽ
ആവശയമഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

40,000
15,000
20,000
25,000

ുചഺദ ം ഇന5
രഺജയത്ത഻ന് പഽറത്ത് വ഻ലയ഻രഽത്തലഽകള്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

നടത്തഽന് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കളുീട ീേയ഻മഽകൽ

ഇന്ത്യയ഻ീല സര്ുേയര്മഺൽ
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ രഺജയത്ത഻ീല ന്ദ്പഺുദശ഻ക സര്ുേയര്മഺൽ
ഇന്ഷഷവറഽീട സവന്ത്ും ജ഼വനക്കഺൽ
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് നജന്റുമഺൽ.

ുചഺദ ം ഇന6
അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻മ഻ൽ, അഗ്ന഻ശമനുസനയഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്:
I.
II.
III.
IV.

ആവശയമ഻ലല.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഓപ്ഷണനഺണ്.
അതയഺവശയമഺണ്.
ുപഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീന്റ ഭഺഗമഺണ്.

ുചഺദ ം ഇന7
TAT എന്ഺീലന്ത്്?
I.
II.
III.
IV.

ൂടും ആന്റ് ുടൽ
ട഻ൽ ഓഫ് ൂടും
ൂടും ആന്റ് ൂടഡ്
ുടുണീറിണ്ട് ൂടും

ുചഺദ ം ഇന8
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ, സഺല്ത്ുവജ഻ീന്റ ഉടമസ്ഥഺവകഺശും:
I.
II.
III.
IV.

സര്ുേയര്ക്ക്
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക്
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
ന്ദ്പഺുദശ഻ക അുതഺറ഻റ്റ഻ക്ക്

ുചഺദ ം ഇന9
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--------------------------- ീചയാറുന് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽീമന്റ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ.
I.
II.
III.
IV.

ുകഺടത഻
സര്ുേയര്മഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇരഽകക്ഷ഻കളുും ത഻രഞ്ഞടഽക്കഽന് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽ (ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ)
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ഻ീല ജ഼വനക്കഺൽ

ുചഺദ ം ഇന10
സബ്ുറഺുഗഷൽ അവകഺശമഽള വ ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ക഻യ തഽക വ഼ണ്ീടടഽക്കഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് കണ്പന഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും മഺന്ദ്തും
ീറയ഻ല്ത്ുവയ഻ൽ ന഻ന്ഽും ചരക്ക് കണ്പന഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും മഺന്ദ്തും
എയര്ൂലനഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ുപഺര്ട്ട് ന്ദ്ടസ്റ്റുകള഻ൽ ന഻ന്ഽും മഺന്ദ്തും
ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് കണ്പന഻കൽ, ീറയ഻ല്ത്ുവ, ചരക്ക് കണ്പന഻കൽ എയര്ൂലനഽകൽ, ുപഺര്ട്ട് ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ എന്഻വയ഻ൽ
ന഻ന്ഽും.

പര഼ക്ഷഺുചഺദ ങ്ങൾെഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
നഺശനഷ്ടീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ അറ഻യ഻പ്പ് എന്ദ്തയഽും ീപീട്ടന് നല്ത്കണും
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
നഺശനഷ്ടീത്തക്കഽറ഻ചാണ് അുനവഷണും നടത്തഽന്ത് ൂലസന്ഷസഽള വ വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ സര്ുേയര്മഺരഺണ്.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
വയക്ത഻ഗത അപകട ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്, ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് അതയഺവശയമഺണ്.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ്പകഺരും 20,000 രാപയ്ക്ക്ക് മഽകള഻ലഽള വ ീേയ഻മ഻കള്ക്ക്ക് സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ സര്ുേയര്മഺൽ
ആവശയമഺണ്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് നജന്റുമഺരഺണ് രഺജയത്ത഻ന്
വ഻ലയ഻രഽത്തലഽകള് നടത്തഽന് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കളുീട ീേയ഻മഽകൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
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പഽറത്ത്

അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻മ഻ൽ, അഗ്ന഻ശമനുസനയഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് അതയഺവശയമഺണ്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
TAT എന്ഺൽ ുടുണീറിണ്ട് ൂടും.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
നഷ്ടപര഻ഹഺരും നല്ത്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ, സഺല്ത്ുവജ഻ീന്റ ഉടമസ്ഥഺവകഺശും ഇന്ഷഷവറര്ക്കഺണ്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഇരഽകക്ഷ഻കളുും ത഻രഞ്ഞടഽക്കഽന്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ.

ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽ

(ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ)

ീചയാറുന്

ീേയ഻ും

ീസറ്റ഻ൽീമന്റ്

ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് കണ്പന഻കൽ, ീറയ഻ല്ത്ുവ, ചരക്ക് കണ്പന഻കൽ എയര്ൂലനഽകൽ, ുപഺര്ട്ട് ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ എന്഻വയ഻ൽ ന഻ന്ഽും
സബ്ുറഺുഗഷൽ അവകഺശമഽള വ ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ക഻യ തഽക വ഼ണ്ീടടഽക്കഺും.
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ീെയ഻ം ുൈഺം
1. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ുപരഽും അന്ദ്ഡസിനുും
(ഇന്ഷഷവറീറ ത഻ര഻ചാണറ഻യഺൽ)
2. അഗ്ന഻ബഺധയഽമഺയ഻ ബധപ്ീപ്പട്ട എലലഺ ുപഺള഻സ഻കളുീടയഽും വ഻വരങ്ങൽ ദയവഺയ഻ തഺീഴ കഽറ഻ക്കഽക
ുപഺള഻സ഻ നും. പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് റ഻ക് ീലഺുക്കഷൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽക നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ മത഻പ്പ് തഽക
(i)
(ii)
(ആീക ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽും ഓുരഺ ുപഺള഻സ഻യഽീടയഽും സുംഭവന മനസിന഻ലഺക്കഺൽ)
3. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ കഺലഺവധ഻:
(ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ലഺുണഺ
4. നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയ ത഼യത഻യഽും സമയവഽും.:
നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺയത്)
5. നഺശനഷ്ടും ഉണ്ടഺകഽവഺനഽള വ കഺരണവഽും അത഻ീന്റ ന്ദ്പകിതവഽും:
(ദയവഺയ഻ നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺയ സഺഹചരയും വ഻ശദമഺക്കഽക)
6. അഗ്ന഻ബഺധ/അപകടത്ത഻ീന്റ റ഻ക഻നഽള വ പര഻ക്ഷയ്ക്ക്ക് മുറ്റുതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യഽീട ുപഺള഻സ഻
ഉണ്ുടഺ, എക഻ൽ അത഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ (ഓഹര഻ വയവസ്ഥ)
7. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യലല ഉടമീയക഻ൽ, അയഺള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വതഽവഽമഺയഽള വ ബധപ്വഽും
അത഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
(ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത ഉുദശയത്ത഻ീന്റ പര഻ധ഻ അനഽസര഻ചാണ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
8. നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻
(1) ുപഺല഼സ഻ീന അറ഻യ഻ുചാണഺ
(2) അഗ്ന഻ശമനുസനീയ അറ഻യ഻ുചാണഺ
(നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുഡഺക്കഽീമന്റുകുളഺുടഺപ്പും സമര്പ്പ഻ുക്കണ്ട അധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്റ്)
9. ഇുപ്പഺഴീത്ത ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഇുത വതഽവ഻ന് മഽന്ഷപ് നീതക഻ലഽും ീേയഽും റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
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ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ, എക഻ൽ അത഻ീന്റ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ:
(a) കഺരണും
(b) സുംഭവും നടന് ത഼യത഻
(c) ീേയ഻
(d) ുപഺള഻സ഻ ഇഷയഽ ീചയ്ക്ത ഓഫ഼സ്
(e) നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ക഻യ തഽക
(ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽള വ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ)
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ്പതഺവ഻ക്കഽന്ഽ.
സ്ഥലും:
ത഼യത഻:

എലലഺ

വ഻വരങ്ങളുും

എീന്റ

അറ഻വ഻ൽ

സതയമഺീണന്്

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉടമയഽീട ഒപ്പ്

ഓഫ഼സ് ആവശയത്ത഻ന്
അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻ും നും.-----------------------ന്ദ്ബഺ് ച്/
ഡ഻ഓ
ുകഺഡ് നും

ആര്ഓ
ുകഺഡ്
നും

ീഡവ.
ഓഫ഼സറഽീട
ുകഺഡ് നും

നജന്ഷസ഻
ുകഺഡ് നും

ന്ദ്പ഻മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഽ
ന്ത഻ീന്റ വ഻വരും
രസ഼ത് നും
ത഼യത഻
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തഽക

ഞഺൽ

ഇവ഻ീട

