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ÔãÌãÃ Ö‡ã‹‡ãŠ ÀãŒããèÌã  

या शिक्षणक्रमावर आन्श्युरन्शस आन्श्टीट्यटू ऑफ आंशडया, मंुबइ याचंा हक्क अहे. कोणत्याही 
पशरस््थतीत या शिक्षणक्रमाचा कोणताही भाग पुनरुत्पादीत केला जाता कामा नये.     

हा शिक्षणक्रम केवळ जे शवद्याथी आन्श्युरन्शस आन्श्टीट्यटू ऑफ आशंडया याचं्या परीके्षला बसणार 
अहेत त्यानंा शवषयाचा ऄभ्यास करण्यासाठी तयार करण्यात अला अहे अशण तो या 
ईद्योगातील सध्याच्या सवोत्तम पद्धतींवर ऄवलंबून अहे. हा ऄभ्यासक्रम शववाशदत प्रकरणामंध्ये 
ककवा ज्या प्रकरणामंध्ये कायदेिीर प्रशक्रया चाल ू अहे ऄिा प्रकरणाचं्या बाबतीत ऄन्शवयाथथ 
लावण्यासाठी ककवा शनराकरण देण्यासाठी तयार केलेला नाही. 
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प्रस्तालना 
 

 

वॊस्थेने उद्मोगाॊळी चचास करून लेफ अॎग्रीगेटवसवाठी अभ्मावक्रभ वाहशत्म वलकसवत केरे आशे. 

आमआयडीएने भॊजूय केरेल्मा ऩाठ्मक्रभालय आधारयत अभ्मावक्रभ वाहशत्म तमाय कयण्मात आरे 
आशे. 

 

अळा प्रकाये मा अभ्मावक्रभातून जीलन, वलसवाधायण ल आयोग्म वलम्पमावलऴमी भूरबूत भाहशती 
सभऱेर ल एजॊटरा त्माॊचा व्मलवाम मोग्म दृष्टटकोनातून वभजून घेण्मावाठी ल जाणील शोण्मावाठी 
भदत शोईर. वलभा व्मलवामाभध्मे वतत फदर शोत अवतात त्माभुऱे एजॊटना कामदा ल 
ऩद्धतीॊभधीर फदर, लैमष्क्तक अभ्मावातून ल वलभाकत्माांद्लाये हदल्मा जाणाऱ्मा अॊतगसत प्रसळषणात 
वशबागी शोऊन जाणून घेणे आलश्मक आशे शे लेगऱे वाॊगामरा नको. 
  

मा अभ्मावक्रभाची वलबागणी चाय वलबागात कयण्मात आरी आशे. त्माभध्मे लेफ अॎग्रीगेटवस 
वॊदबासतीर कामदेळीय तत्ले, ननमाभक घटकाॊचा तवेच जीलन वलभा, आयोग्म वलभा ल वलसधायण 
वलम्पमाळी वॊफॊधधत ऩाठाॊचाशी वभालेळ आशे. मा अभ्मावक्रभाभध्मे नभुना प्रश्नाॊचा वभालेळ करून तो 
अधधक दजेदाय फनवलण्माचा प्रमत्न कयण्मात आरा आशे. माद्लाये वलद्मार्थमाांना ऩयीषेभध्मे कोणत्मा 
स्लरुऩाच े ल प्रकायच े प्रश्न मेतीर माचा अॊदाज मेईर. नभुना प्रश्नाॊभुऱे वलद्मार्थमाांना 
प्रसळषणादयम्पमान सळकरेल्मा बागाची उजऱणी ल तमायी कयता मेईर.  

 

आम्पशी आमआमआमरा शे काभ वोऩलल्माफद्दर आमआयडीएच े आबाय भानतो. वॊस्थेतपे मा 
अभ्मावक्रभाचा अभ्माव कयणाऱ्मा ल ऩयीषा उत्तीणस शोणाऱ्मा वलाांना ळुबेच्छा. 
 

बायतीम वलभा ससं्था 
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प्रकरण 1 

शवम्यािी पशरचय 
 

प्रकरणाचा पशरचय 

या प्रकरणामध्ये शवम्याच्या मळू तत्वाचंा पशरचय करून देण्यात अला अहे; तो कसा ऄस््तत्वात अला 
अशण अज तो किा पद्धतीने चालतो. शवमा ऄनपेशक्षत घटनाचंा पशरणाम म्हणून होणाऱ्या अर्थथक 
नुकसानीत कसा सरंक्षण परुवतो अशण शवमा हे जोखीम ह्तातंरणाचे महत्वाचे साधन कसे अहे हे 
सुद्धा तुम्ही शिकाल. 

शिकण्याचे फशलत 
 

A. जीवन शवमा – आशतहास अशण शवकासक्रम (Life insurance – History and evolution) 
B. शवम्याचे कायथ कसे चालते (How insurance works) 
C. जोखीम व्यव्थापन तंते्र (Risk management techniques) 
D. शवमा - जोखीम व्यव्थापनाचे एक साधन (Insurance as a tool for managing risk) 
E. शवम्याची समाजातील भशूमका (Role of insurance in society) 
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A. जीवन शवमा – आशतहास अशण शवकासक्रम 

अपण ऄशन्चीततेच्या जगात वावरत ऄसतो. अपण हे ऐकतो: 

 अगगाड्या एकमेकावंर अदळल्या;  
 पुरामुळे संपूणथ व्त्या नष्ट झाल्या;  
 दुःखदायक भकंूप;  
 तरुण माणसे अकस््मकपणे ऄकाली मरण पावतात 

अकृती 1: अपल्या सभोवती घडणाऱ्या घटना 

 
या घटना अपल्याला का ऄधीर अशण घाबरवनू सोडतात?  

याचे कारण सोपे अहे. 

i. प्रथमतः या घटनाचंा कोणताही ऄदंाज बाधंता येत नाही.अपण या घटनानंा ऄपेशक्षत करू 
लागलो अशण ऄंदाज बाधूं िकलों तर अपण त्यासाठी तयार राहू िकतो. 

ii. दुसरे, ऄसे ऄंदाज न करता येणारे अशण ऄघटीत ऄिा घटनामुंळे अर्थथक नुकसान अशण 
दु:ख शनमाण होते. 

ऄिा घटनामुंळे पीशडत व्यक्तींच्या दुःखात सहभागी होउन अशण एकमेकानंा अधार देउन समाज 
मदतीला येउ िकतो.   

शवम्याची संकल्पना हजारो वषांपूवी जन्शमाला अली. मात्र, अज अपण शवमा व्यवसाय ज्या ्वरुपात 
पाहतो तिा ्वरुपात केवळ दोन ककवा तीन ितकापंासून ऄस््तत्वात अला.  
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1. शवम्याचा आशतहास 

शि्तपूवथ काळ 3000 पासून शवमा कोणत्या ना कोणत्या ्वरुपात ऄस््तत्वात ऄसल्याचे मानले जाते. 
शवशवध सं्कृतींमध्ये, वषानुवष,ॄ एखाद्या जमातीच्या काही लोकानंा झालेल्या नुकसानीसाठी 
अपापसात संचय अशण वाटप ही संकल्पना वापरली अहे. अता अपण ही संकल्पना कोणत्याप्रकारे 
लागू करण्यात अली हे पाहू.     

2. शवशवध काळातील शवम्याचे ्वरूप 

बॅशबलोशनयन व्यापारी बॅशबलोशनयनव्यापारी सावकाराबंरोबर ऄिा प्रकारचा करार करत ऄसत 
ज्यात एखादे जहाज नष्ट झाले ककवा पळवले गेले तर ते कजथ बुडीत खाती 
टाकण्यासाठी जा्तीची रक्कम देत ऄसत. यानंा ‘जहाजासंबधंीची कजॄ’ 
ऄसे म्हटले जात ऄसे. या करारामंध्ये जहाज ककवा त्यातील मालाच्या 
तारणावर घेतलेले कजथ जर ते जहाज त्याच्या प्रवासानंतर त्याच्या गंतव्य 
्थळी सुरशक्षत पणे अले तरच परत केले जात ऄसे. 

भडोच अशण सुरात 
येथील व्यापारी  

भारतीय जहाजातून श्रीलंका, आशजप्त अशण ग्रीस येथे जाणारे भडोच अशण 
सुरत येथील व्यापारीबशॅबलोशनयनव्यापायांच्या प्रमाणेच पद्धत वापरत ऄसत. 

ग्रीक ग्रीकानंीही ऄिाप्रकारच्या ईपकारक गटाचंी ्थापना सातव्या ितकाच्या 
िेवटी  (7th century AD), मरण पावलेल्या सद्याचं्या कुटंुबाचंी काळजी 
घेण्यासाठी अशण त्याचें ऄंत्यसं्कार यासाठी केली होती. आगं्लंडच्या मतै्री 
गटाचंी ्थापना सुद्धा ऄिाच प्रकारच्या तत्वावंर झाली होती. 

ऱ्होडस चे रशहवासी  ऱ्होडस च्या रशहवा्यानंीही ऄिीच एक पद्धत ऄवलंबली होती ज्यात, 
अपत्तीच्या काळात काही मालाचे नुकसान झाले तर (jettisoningi) मालाचे 
मालक (ज्याचें काहीही नुकसान झालेले नाही) ते सुद्धा त्या प्रमाणात 
नुकसान भरपाइ करत ऄसत 

चीनी व्यापारी पुरातन काळामध्ये चीनी व्यापारी त्याचंा माल धोकादायक नद्या ओलाडंताना 
वगेवगेळ्या बोटींवर भरून ठेवत ऄसत. ते ऄसे गृहीत धरत की एखाद्या 
बोटीला ऄिी घटना घडली तर होणारे नुकसान प्रमाणात थोडे ऄसेल, पूणथ 
नसेल. नुकसान शवभागले जाइल अशण त्यामुळे ते कमी ऄसेल. 

3. शवम्याच्या अधुशनक संकल्पना  

भारतात जीवन शवम्याचे तत्व संयुक्त कुटंुब पद्धतीमधून प्रशतकबशबत झाले होते, जे जुन्शया काळातील 
जीवन शवम्याच्या सवोत्तम ्वरुपापंैकी एक होते. कुटंुबातील एखाद्या सद्याच्या दुदेवी मृत्यू नंतर 
ऄन्शय कुटंुबीय दुःख अशण नुकसान वाटून घेत, ज्याचा पशरणाम म्हणनू कुटंुबात सुरशक्षततेची भावना 
कायम राहत ऄसे.  
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अधुशनक काळात सयुंक्त कुटंुब पद्धती शवभक्त होउन छोटी कुटंुब े ऄस््तत्वात अली, त्याच बरोबर 
रोजच्या जीवनातील ताण तणाव यामुंळे सुरके्षसाठी पयायी व्यव्था शनमाण होण्याची गरज शनमाण 
झाली. याच्यामुळे एखाद्या व्यक्तीसाठी जीवन शवम्याचे महत्व ऄधोरेशखत होते.     

i. लॉआडस:अज व्यवहारात ऄसलेल्या शवमा व्यवसायाची पाळेमुळे, लंडन मधील लॉआडस कॉफी 
हाउस पयंत जाउन पोहोचतात. जे व्यापारी तेथे जमा होत ऄसत, ते समुद्रातील दुघथटनाचं्या 
मुळे जहाजातून वाहून नेल्या जाणाऱ्या मालाचे नुकसान वाटून घेण्यास मान्शयता देत ऄसत. 
ऄसे नुकसान समुद्री दुघथटनाचं्या मुळे, जसे भर समुद्रात लुटालटू करणारे चाचे ककवा 
समुद्रातील वाइट हवामानामुळे होणारी मालाची हानी ककवा जहाज बुडणे यामुळे होत ऄसे. 

ii. िा्वत शवमा अ्वासनासाठी सलोखा ऄशॅमकेबल सोसायटीची ्थापना 1706 मध्ये लंडन येथे 
करण्यात अली जी जगातील पशहली जीवन शवमा कंपनी समजली जाते. 

4. भारतातील शवम्याचा आशतहास 

a) भारत: भारतातील अधुशनक शवमा 1800 च्या सुरुवातीस ककवा त्या सुमारास, शवदेिी 
शवमाकत्यांच्या एजन्शसीज सह समुद्री शवमा व्यवसायातून सुरु झाला.  

द ओशरयृटल लाइफ 
आन्श्युरन्शस कंपनी शलशमटेड 

भारतात ्थापन झालेली पशहली जीवन शवमा कंपनी ही आंस्ग्लि 
कंपनी होती. 

ट्रायटन आन्श्युरन्शस कंपनी 
शलशमटेड 

भारतात ्थापन झालेली पशहली साधारण शवमा कंपनी 

बॉम्बे म्युच्युऄल ऄ्युरन्शस 
सोसायटी शलशमटेड 

पशहली भारतीय शवमा कंपनी. ती 1870 मध्ये मंुबइ येथे ्थापन 
केली गेली 

नॅिनल आन्श्युरन्शस कंपनी 
शलशमटेड 

भारतातील सवात जुनी शवमा कंपनी. ती 1906 मध्ये ्थापन केली 
घेली अशण ती अजही व्यवसायात अहे. 

शवसाव्या ितकाच्या सुरुवातीला ्वदेिी चळवळीचा पशरणाम म्हणनू  ऄन्शय बऱ्याच भारतीय कंपन्शया 
्थापन केल्या गेल्या. 

महत्वाचे  

1912 साली, शवमा व्यवसाय शनयंशत्रत करण्यासाठी जीवन शवमा कंपन्शयाचंा कायदा अशण भशवष्य शनवाह 
शनधी कायदा पाशरत करण्यात अले. शवमा कंपन्शयाचंा कायदा, 1912 नुसार ऄक्च्युऄशर द्वारे शवमा हप्ता 
दर कोष्टके अशण कंपन्शयाचें कालबद्ध मूल्यमापन प्रमाशणत करणे बंधनकारक केले गेले. मात्र ऄसे 
ऄसले तरीही, भारतीय कंपन्शया अशण परदेिी कंपन्शया याचं्यातील ऄसमानता अशण भेदभाव चालचू 
राशहले.  
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शवमा कायदा 1938 हा भारतातील शवमा कंपन्शयाचें वतथन शनयंशत्रत करणारा पशहला कायदा होता. हा 
कायदा ऄंमलात अणण्यासाठी वळेोवळेी सुधाशरत करण्यात अला. शवमा कायद्याच्या तरतुदींनुसार 
सरकार द्वारे शवम्याच्या शनयतं्रकाची शनयुक्ती करण्यात अली.    

b) जीवन शवम्याचे राष्ट्रीयीकरण: 1सप्टृबर 1956 रोजी जीवन शवमा व्यवसाय राष्ट्रीयीकृत करण्या 
अला अशण भारतीय अयुर्थवमा महामंडळ (LIC) ची ्थापना करण्यात अली. त्यावळेी भारतात 
जीवन शवमा व्यवसाय करणाऱ्या 170 कंपन्शया अशण 75 भशवष्यशनवाह शनधी सोसायट्या होत्या. 
1956 पासुन ते 1999 पयंत, LIC कडे भारतात जीवन शवमा व्यवसाय करण्याचे संपूणथ हक्क होते. 

c) साधारण शवम्याचे राष्ट्रीयीकरण: 1972 मध्ये साधारण शवमा व्यवसाय राष्ट्रीयीकरण कायदा 
(GIBNA) लागू करून, साधारण शवमा व्यवसायाचे सुद्धा राष्ट्रीयीकरण करण्यात अले अशण 
जनरल आन्श्युरन्शस कॉपोरेिन ऑफ आशंडया अशण त्याच्या चार ईपकम्पन्शया शनमाण करण्यात 
अल्या. त्यावळेी भारतात साधारण शवमा व्यवसाय करणाऱ्या 106 कंपन्शया एकत्र करून GIC च्या 
चार ईपकम्पन्शया शनमाण करण्यात अल्या. 

d) मल्होत्रा सशमती अशण अयअरडीएअय (IRDAI): In 1993 मध्ये, ईद्योगाच्या शवकासासाठी बदल 
अशण ्पधॄचा घटक पनु्शहा शनमाण करण्यासाठी मल्होत्रा सशमतीची ्थपन करण्यात अली. 
सशमतीने त्याचंा ऄहवाल 1994 साली सादर केला. 1997 साली शवमा शनयामक प्राशधकरणाची 
्थापना करण्यात अली. एशप्रल 2000 मध्ये शवमा शनयमक अशण शवकास प्राशधकरण कायदा 1999, 
अयअरडीएअय (IRDAI) पाशरत करून, भारताचे अयअरडीए जीवन शवमा अशण साधारण 
शवमा या दोन्शहीसाठी एक वैधाशनक शनयंत्रक सं्था म्हणनू शनमाण  केली गेली. 

                                                                           
                                                                            
                                                       

2014 मध्ये जारी केलेल्या वटहुकुमाच्या ऄंतगथत, काही काळ मयादा घालण्यात अल्या अहेत. 
भारतीय जीवन शवमा कंपन्शयाचंी व्याख्या अशण शनर्थमती. 

भारतीय शवमा कंपनी मध्ये ऄिी कंपनी ऄंतभूथत होते ‘ज्यात ऄिा भारतीय शवमा कंपनीतील शवदेिी 
गंुतवणूकदाराचंी भाग भाडंवलातील एकूण गंुतवणूक, एकूण ऄदा भाग भाडंवलाच्या एकोणपन्शनास 
टक्क्यापेंक्षा ऄशधक ऄसणार नाही, जी शवशहत केल्यानुसार भारतीयाचंी मालकी ऄसलेली अशण 
शनयंत्रण ऄसलेली ऄसेल.’  

हा वटहुकुम भारतातील शवदेिी कंपन्शयासंंबधंी सुद्धा सागंतो, 

एखादी शवदेिी शवमा कंपनी भारतात ्थापन केलेल्या िाखेच्या माध्यमातून पनुर्थवम्याचे काम करू 
िकते. “पुनर-शवमा’ ही सजं्ञा म्हणजे ‘एका शवमाकत्याच्या जोखमीच्या काही भागाचा दोघानाही 
मान्शय ऄसणाऱ्या शवमा हप्त्याच्या बदल्यात शवमा करणे’ जो 
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5. अजचा जीवन शवमा ईद्योग  

सद्य स््थतीत, भारतात खाली शदल्यानुसार 24 जीवन शवमा कंपन्शया कायथरत अहेत: 

a) भारतीय अयुर्थवमा महामंडळ (LIC) ही सावथजशनक के्षत्रातील कंपनी अहे 
b) खासगी के्षत्रात 23 जीवन शवमा कंपन्शया अहेत 
c) भारत सरकारच्या ऄंतगथत, पो्ट खाते सुद्धा, पो्टल लाइफ आन्श्युरन्शस माफथ त जीवन शवमा 

व्यवसाय करते, मात्र ते शनयतं्रकाच्या ऄखत्यारीतून वगळण्यात अले अहे. 

्वयं चाचणी 1 

खालीलपैकी कोण भारतातील शवमा ईद्योगाचे शनयंत्रक अहेत? 

I. भारतीय शवमा प्राशधकरण 
II. भारताचे शवमा शनयामक अशण शवकास प्राशधकरण 
III. भारतीय जीवन शवमा महामंडळ  
IV. भारतीय साधारण शवमा महामंडळ 

B. शवम्याचे कायथ कसे चालते 

अधुशनक व्यापाराची पायाभरणी मालमते्तच्या मालकी हक्कावर झाली होती. जेव्हा एखादी मालमत्ता 
शतचे मूल्य एखाद्या प्रसंगामुळे गमावते (हरवल्यामुळे ककवा संहारामुळे), त्या मालमते्तच्या मालकाला 
अर्थथक नुकसान सहन कराव ेलागते. 

ऄसे ऄसले तरी, तिाच प्रकारच्या मालमत्ता ऄसणाऱ्या ऄनेक मालकाचं्या जमा झालेल्या छोट्या 
वगथणीतून एक रक्कम जमा करता अली तर, ती नुकसान झालेल्या काही थोड्या दुदेवी लोकानंा 
नुकसान भरपाइ म्हणून देता येउ िकते. 

सोप्या िब्दात सागंायचे तर, शवशिष्ट अर्थथक नुकसान अशण त्याचे पशरणाम शवम्याच्या यंत्रणेद्वारे एका 
व्यक्तीकडून ऄनेक व्यक्तीकडे ह्तातंशरत केले जातात. 

व्याख्या  

काही थोड्या लोकाचें दुदेवाने काही नुकसान झाले, तर ते ऄिाच प्रकारच्या ऄशनस््चत प्रसंग अशण 
पशरस््थतीला सामोरे जाणाऱ्या लोकामंध्ये वाटून घेणे ऄिा प्रकारे शवम्याची व्याख्या केली जाउ िकते. 
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अकृती 2: शवम्याचे कायथ कसे चालते  

 
येथे त्यात एक मेख अहे.  

i. लोक ऄिाप्रकारे त्यानंी घाम गाळून कमावलेला पसैा देउन ऄिी सामाशयक रक्कम ईभी 
करायला मान्शयता देतील? 

ii. त्याचें योगदान ऄसलेली रक्कम प्रत्यक्षात योग्य कारणासाठी वापरली जात अहे यावर ते 
कसा शव्वास ठेव ूिकतील? 

iii. ते खूप जा्त ककवा खूप कमी पैसे देत अहेत हे त्यानंा कसे कळेल?  

्वाभाशवकपणे कोणाला तरी पुढाकार घेउन ही प्रशक्रया सुरु करावी लागेल अशण संघशटत करावी 
लागेल अशण समाजातील लोकानंा या ईदे्दिासाठी एकत्र अणाव े लागेल. ऄसा ‘कोणीतरी’ म्हणजे 
‘शवमाकता’, जो हे ठरवतो की संचयासाठी प्रत्येक व्यक्तीने शकती वगथणी द्यावी अशण ज्याचें काही 
नुकसान होते त्याचं्यापयंत ते पोहोचवण्याची व्यव्था करतो.  

शवमाकत्याने प्रत्येक व्यक्तीचा अशण समाजाचा शव्वास सपंादन केला पाशहजे. 

1. शवम्याचे कायथ कसे चालते 

a) प्रथमतः ते एक मालमत्ता ऄसले पाशहजेत ज्यानंा एक अर्थथक मूल्य ऄसते  

i) मालमत्ता म्हणजे, जी भौशतक ऄसू िकते [जसे कार ककवा एखादी आमारत]  
ii) ककवा ती ऄभौशतक ऄसू िकते [जसे नाव अशण पत]  
iii) ककवा ती व्यशक्तगत ऄसू िकते [जसे एखाद्याचे डोळे, ऄवयव अशण िरीराचे ऄन्शय भाग]. 

b) एखाद्या शवशिष्ट प्रसंगामुळे एखादी मालमत्ता शतचे मूल्य गमावते. या गमावण्याच्या िक्यतेला 
जोखीम ऄसे म्हणतात. जोखमीच्या कारणाला संकट (PERIL) ऄसे म्हणतात. 
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c) संचय हे एक तत्व अहे. यामध्ये ऄसंख्य व्यक्तींच्या वगथणीतून [याला हप्ता (शप्रशमयम) ऄसे 
म्हणतात] या लोकाकंडे तिाच प्रकारच्या, मालमत्ता ऄसतात ज्या त्याच प्रकारच्या 
जोखीमीना सामोरे जातात.  

d) हा रक्कमेचा संचय, काही थोडे लोक जे संकटामुळे नुकसान सहन करतात त्याना नुकसान 
भरपाइ देण्यासाठी वापरला जातो. 

e) ऄिा रक्कमेचा संचय करणे अशण काही थोड्या दुदेवी लोकापंयंत भरपाइ पोहोचवणे हे एका 
सं्थे माफथ त केले जाते शतला शवमाकता ऄसे म्हटले जाते. 

f) योजनेत भाग घेउ आस्च्छणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबरोबर शवमाकता एक करार करतो. ऄसा प्रत्येक 
सहभागी शवमाधारक समजला जातो. 

2. शवम्यामुळे ओझे कमी होते 

नुकसानीचे ओझे म्हणजे एखाद्या नुकसानीच्या प्रसंगात/ घटनेला सामोरे गेल्यानंतर त्याचा पशरणाम 
म्हणून एखाद्याला मोजावी लागणारी त्याची ककमत, नुकसान अशण ऄपंगत्व. 

अकृती 3: एखाद्याला वाहाव ेलागणारे जोखमीचे ओझे 

 
एखाद्याला वाहाव्या लागणाऱ्या जोखमींचे दोन प्रकार ऄसतात – प्राथशमक अशण दुय्यम. 

a) जोखमीचे प्राथशमक ओझे 

जोखमीचे प्राथशमक ओझे म्हणजे िुध्द जोखमीच्या घटनेचा पशरणाम म्हणून घरादाराला (अशण 
व्यवसायाच्या शठकाणी) होणारे प्रत्यक्ष नुकसान. हे नुकसान नेहेमी थेट अशण मोजमाप करण्या 
योग्य अशण शवम्याद्वारे ज्याचंी सहजपणे भरपाइ केली जाउ िकते ऄसे ऄसतात. 

ईदाहरण 

जेव्हा एखादा कारखाना अगीमध्ये भ्मसात होतो, तेव्हा प्रत्यक्षात हानी झालेला ककवा नुकसान 
झालेला मालाच्या प्रत्यक्ष शकमतीचा ऄंदाज बाधंता येउ िकतो अशण ज्याचे ऄसे नुकसान झाले 
ऄसेल त्याला त्याची भरपाइ देता येउ िकते. 

जर एखाद्या व्यक्तीची हृदयाची ि्त्रशक्रया झाली तर त्याची वैद्यकीय ककमत माशहती होउ िकते 
अशण त्याची भरपाइ करता येउ िकते. 

या शिवाय काही ऄप्रत्यक्ष नुकसान ऄसू िकतात.  
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ईदाहरण 

अगीमुळे व्यवसायात खंड पडू िकतो अशण त्यामुळे नफ्यामध्ये नुकसान होउ िकते ज्याचा 
ऄंदाज बाधंता येउ िकतो अशण ज्याचे ऄसे नुकसान होते त्याला त्याची भरपाइ करता येउ 
िकते. 

b) जोखमीचे दुय्यम ओझे  

समजा ऄसा कोणताही प्रसगं घडला नाही अशण कोणतेही नुकसान झाले नाही. याचा ऄसा ऄथथ 
होतो का की जे ऄिा सकंटानंा सामोरे जातात त्याचं्यावर कोणतेही ओझे नसते? याचे ईत्तर ऄसे 
अहे की प्राथशमक ओझ्याशिवाय त्याच्यावर जोखमीचे दुय्यम ओझे सुद्धा ऄसते.  

जोखमीच्या दुय्यम ओझ्यामध्ये नुकसानीच्या प्रसंगाला सामोरे जाण्याच्या केवळ िक्यतेची ककमत 
अशण ताण याचंा समाविे ऄसतो. जरी तो प्रसंग घडला नाही तरी, हे ओझे बाळगाव ेलागतेच. 

अपण ऄिी काही ओझी समजून घेउ: 

i. प्रथमतः भीती अशण काळजी मुळे येणारा िारीशरक अशण मानशसक ताण. ही काळजी व्युऄक्ती 
नुसार बदलते पण ती ऄसते अशण त्यामुळे ताण येउ िकतो जो व्यक्तीच्या प्रकृतीवर पशरणाम 
करतो. 

ii. दुसरे म्हणजे, नुकसान होइल ककवा नाही याची ऄशनस््चतता, यासाठीचा सवोत्तम ईपाय 
म्हणजे ऄिा प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी काही राखीव रक्कम बाजूला काढणे. ऄिी रक्कम 
बाजूला काढण्याची सुद्धा एक ककमत ऄसते. ईदाहरणाथथ, ऄिी रक्कम रोख ्वरुपात ठेवावी 
लागेल जायचा परतावा कमी ऄसेल. 

शवमाकत्याकडे ऄिी जोखीम ह्तातंशरत करण्याने मनाची िातंता राखणे िक्य होते, राखीव म्हणनू 
ऄन्शयथा ठेवावी लागणारी रक्कम योग्य शठकाणी गंुतवता येते, अपला व्यवसायाचे योग्य प्रकारे 
शनयोजन करणे िक्य होते. नेमक्या याच कारणासंाठी शवम्याची अव्यकता ऄसते. 

्वयं चाचणी 2 

खालीलपैकी कोणते जोखमीचे दुय्यम ओझे अहे? 

I. व्यवसायातील व्यत्ययाची ककमत  
II. हानी झालेल्या मालाची ककमत  
III. भशवष्यातील नुकसानीच्या िक्यतेसाठी काही राखीव रक्कमेची तरतूद करून ठेवणे  
IV. हृदय शवकाराच्या झटक्याचा पशरणाम म्हणनू रुग्णालयात भरती करण्याचा खचथ  
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C. जोखीम व्यव्थापन तंते्र 

एखादा दुसरा ऄसा प्र्न शवचारू िकतो की सवथ प्रकारच्या जोखमीच्या प्रसंगात शवमा हेच योग्य ईत्तर 
अहे का. याचे ईत्तर ‘नाही’ ऄसे अहे.  

एखादी व्यक्ती त्याचं्या जोखमी व्यव्थाशपत करू आस्च्छत ऄसेल तर त्याच्या ऄनेक पद्धतींपैकी शवमा ही 
एक पद्धत अहे. येथे ते ज्या जोखमींना सामोरे जातात त्या शवमा कंपनीला ह्तातंशरत करतात. ऄसे 
ऄसले तरी, जोखमी हाताळण्याच्या ऄन्शय काही पद्धती अहेत, त्या खाली शदल्या अहेत: 

1. जोखीम टाळणे 

नुकसानीची िक्यता ऄसलेला प्रसंग टाळण्या द्वारे जोखीम शनयंत्रण करणे याला जोखीम टाळणे ऄसे 
म्हणतात. ऄिा प्रकारे एखादा जोखीम ऄनावरणािी संबंशधत कोणतीही मालमत्ता, व्यक्ती ककवा 
ईपक्रम टाळण्याचा प्रयत्न करतो.  

ईदाहरण 

i. एखादा ईत्पादनािी संबशंधत काही जोखमी घेण्याचे टाळून दुसऱ्या कोणाकडे ईत्पादनाचे काम 
कंत्राटावर देउ िकतो. 

ii. एखादा ऄपघाताच्या भीतीने बाहेर जाण्याचे टाळू िकतो ककवा परदेिात गेल्यावर अजारी 
पडण्याच्या शभतीने प्रवास पूणथपणे टाळू िकतो. 

जोखीम टाळणे हा जोखीम हाताळण्याचा नकारात्मक मागथ अहे. व्यशक्तगत अशण सामाशजक प्रगती 
कृती अशण हालचालीतून होत ऄसते ज्यासाठी काही जोखीम घेणे गरजेचे ऄसते. ऄिा जोखीमपूणथ 
हालचाली टाळण्यामुळे त्याचं्यापासून होणारे जे फायदे ऄसतात, त्याचं्यापासून व्यक्ती ककवा समाज 
वशंचत राहू िकतो. 

2. जोखीम धारण 

एखादा जोखमीचा पशरणाम व्यव्थाशपत करण्याचा प्रयत्न करतो अशण ती जोखीम धारण करून त्याचे 
पशरणाम ्वतः सोसण्याचा शनणथय घेतो. याला ्वय-ंशवमा ऄसे म्हणतात.  

ईदाहरण 

एखादे व्यवसाय कृद्र, त्याचं्या ऄनुभवावर अधाशरत ्वतःची छोटे नुकसान एका शवशिष्ट मयादे पयंत 
सोसण्याची क्षमता लक्षात घेउन, ती जोखीम ्वतःच धारण करण्याचा शनणथय घेउ िकते. 

3. जोखीम क्षपण अशण शनयंत्रण  
हा जोखीम टाळण्यापेक्षा ऄशधक व्यवहायथ अशण सुसंगत मागथ अहे. याचा ऄथथ नुकसान घडण्याची 
िक्यता कमी करणे अशण/ककवा ऄसे नुकसान घडल्यास त्याच्या पशरणामाचंी तीव्रता कमी करणे.  
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महत्वाचे 

घटना घडण्याची िक्यता कमी करण्याचे ईपायानंा ‘नुकसान प्रशतबंध’ ऄसे म्हणतात. नुकसानीची 
तीव्रता कमी करणे याला ‘नुकसान क्षपण’ ऄसे म्हणतात. 

जोखीम क्षपणामध्ये नुकसानीची वारंवाशरता अशण/ककवा अकार खालील पकैी एक वा ऄनेक ईपायानंी 
कमी करणे याचंा समाविे होतो: 

a) शिक्षण अशण प्रशिक्षण, जसे कमथचाऱ्यासंाठी शनयशमत ‘ऄस्ग्निमन कवायत’ करणे, वाहन 
चालक, फोकथ शलफ्टचालक यानंा हेल्मेट्स अशण असनपट्टा आत्यादी गोष्टी वापरण्याचे परेुसे 
प्रशिक्षण देणे.  
याचे एक ईदाहरण म्हणजे िाळेत जाणाऱ्या मुलानंा कमी दजाचे खाद्यपदाथथ टाळण्या संबधंी 
शिक्षण देणे. 

b) पयावरणीय बदल घडवनू अणणे, जसे ‘भौशतक’ सुधारणा करणे, ईदा. दरवाजानंा चागंली 
कुलुपे ककवा शखडकीला गज अशण दारे बसवणे, चोरी िोधक शकनव अग िोधक घंटा ककवा 
ऄस्ग्निामक साधन बसवणे. प्रदूषण अशण अवाजाची पातळी कमी करून अपल्या लोकाचें 
अरोग्य सुधारण्यासाठी िासन ईपाय योजू िकते. मलेशरया प्रशतबधंक औषध फवारून 
रोगाच्या प्रसाराला प्रशतबधं केला जाउ िकतो. 

c) यंते्र ककवा साधने वापरताना अशण ऄन्शय कामे करताना धोकादायक ककवा ऄपायकारक 
कायांमध्ये बदल जातात. 

ईदाहरणाथथ, अरोग्यपूणथ जीवनिैली अशण योग्य त्या वळेेला योग्य ते खाण्यामुळे अजारी 
पडण्याच्या घटना कमी करण्यास मदत होते. 

d) शवभाजन, मालमते्तमधील शवशवध घटक एकत्र ठेवण्य ऐवजी शवशवध ्थानावंर शवखरून ठेवणे 
ही जोखीम करण्याची पद्धत अहे. जर एखाद्या शठकाणी एखादी दुघथटना घडली तर सवथ 
गोष्टी एका शठकाणी न  ठेवल्याने त्याचा पशरणाम कमी करता येउ िकतो.  

ईदाहरणाथथ, एखादा कच्चा माल शवशवध गोदामामंध्ये साठवनू नुकसान कमी करू िकतो. 
त्याचं्यातील एखादे जरी पूणथपणे नष्ट झाले तरी त्याचा पशरणाम बराच कमी होउ िकतो. 

4. जोखमीसाठी अर्थथक तरतूद  

याचा संदभथ, घडू िकणाऱ्या नुकसानीसाठी अर्थथक तरतूद करण्यािी अहे.  

a) ्वयं ऄथथ पुरवठ्याच्या अधारे धोका धारण यामध्ये कोणतेही नुकसान झाल्यास त्यावळेेस रक्कम 
देणे ऄंतभूथत अहे. या प्रशक्रयेमध्ये सं्था ्वतःची जोखीम ्वतःच ईचलते अशण त्यासाठी 
्वतःच्याच शतजोरीतून ककवा कजातून ऄथथ परुवठा ईपलब्ध करते. यालाच ्वयं-शवमा ऄसे 
म्हणतात. सं्था ्वतःची जोखीम क्षपण पद्धती वापरू िकते ज्यातून नुकसानीचा अघात आतका 
कमी ऄसावा शक तो सं्था सहन करू िकेल. 
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b) धोका ह्तातंरण (Risk transfer)हा धोका धारण करण्याचे ण्याच्या ऐवजी ऄसणारा पयाय अहे. 
धोका ह्तातंरणा मध्ये नुकसानीची जबाबदारी दुसऱ्या बाजूकडे सोपवली जाते. येथे योगायोगाने 
घडणाऱ्या प्रसंगामुळे [ककवा संकटामुळे] होणारे नुकसान दुसऱ्या बाजूकडे ह्तातंशरत केले जाते. 

शवमा ही जोखीम ह्तातंरणाच्या ऄनेक महत्वाच्या पद्धतींपैकी एक पद्धत अहे, अशण त्यामुळे शवमा 
भरपाइ च्या माध्यमातून ऄशनस््चतते ची जागा सुशन्चीतातेने भरून काढली जाते. 

शवमा (आन्श्युरन्शस) शवरुद्ध अ्वासन (ऄ्युरन्शस) 

आन्श्युरन्शस अशण ऄ्युरन्शस हे दोन्शहीही व्यापाशरक कायथ करणाऱ्या कंपन्शयाकंडून देउ केली जाणारी 
अर्थथक ईत्पादने अहेत. नजीकच्या काळात या दोन्शहीमधील ऄंतर खूप ऄ्पष्ट झाले अहे अशण 
दोन्शहीचा ऄथथ काहीसा सारख्याच संदभात लावला जातो. मात्र ऄसे ऄसले तरीही, खाली चचा 
केल्याप्रमाणे दोन्शही मध्ये काही ढोबळ फरक अहेत.  

शवमा म्हणजे घडू िकणाऱ्या घटने साठी चे सरंक्षण तर अ्वासन (ऄ्युरन्शस) म्हणजे ऄिी घटना जी 
घडणारच अहे ऄिा घटनेसाठी पुरवलेले सरंक्षण. शवमा जोखमीसाठी सरंक्षण पुरवतो तर अ्वासन 
(ऄ्युरन्शस) नक्की घडणाऱ्या घटनेसाठी परुवलेले सरंक्षण ईदा, मतृ्य,ू जो नक्की अहे, केवळ त्याची 
घडण्याची वळे ऄशनस््चत अहे. ऄ्युरन्शस पॉशलसी अयुष्याच्या सरंक्षणािी संबशंधत ऄसतात. 
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अकृती 4: शवमाधारकाला शवमा किा प्रकारे भरपाइ करतो 

जोखीम ह्तातंरणाचे ऄन्शय काही प्रकार ऄसतात. ईदा जेव्हा एखादी कंपनी एखाद्या समूहाचा भाग 
ऄसते, तेव्हा जोखीम पालक कंपनीकडे ह्तातंशरत केली जाते जी नुकसानीसाठी अर्थथक तरतूद 
करते. 

ऄिा प्रकारे, शवमा ही जोखीम ह्तातंरणा च्या ऄनेक पद्धतींपैकी केवळ एक पद्धत अहे. 

एखाद्या व्यक्तीने मोटार शवमा केला ऄसेल 

एखादी व्यक्ती दुघथटनाग्र्त झाली 

तेव्हा तो दावा करतो 

शवमा कंपनी त्या व्यक्तीस भरपाइ देते 
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्वयं चाचणी 3 

खालीलपैकी कोणती जोखीम ह्तातंरणाची पद्धत अहे? 

I. बँक जमा ठेव  
II. शवमा  
III. समभाग  
IV. ्थावर मालमत्ता 

 

D. जोखीम व्यव्थापनाचे साधन शवमा 

जेव्हा अपण जोखमीसंबधंी बोलत ऄसतो तेव्हा अपण प्रत्यक्ष घडलेल्या नुकसानी सबंंधी बोलत नसतो 
तर घडू िकणाऱ्या नुकसानी संबंधी बोलत ऄसतो. ऄिाप्रकारे ते ऄपेशक्षत नुकसान ऄसते. या ऄपेशक्षत 
नुकसानीची ककमत म्हणजे (ज्याला जोखमीची ककमत ऄसे म्हणतात):  

i. ज्याच्या साठी शवमा केला अहे ऄिा नुकसान करू िकणाऱ्या सकंटाची िक्यता 

ii. पशरणाम्वरूप होउ िकणारे नुकसानीची रक्कम ककवा अघात 

जोखमीचे मूल्य िक्यता अशण नुकसानीची रक्कम याचं्या थेट प्रमाणात वाढते. ऄसे ऄसले तरीही, जर 
नुकसानीची रक्कम खूप मोठी ऄसेल तर, अशण घडण्याची िक्यता कमी ऄसेल तर, जोखमीचे मूल्य 
कमी ऄसू िकते. 

अकृती 5: शवमा करण्यापूवी शवचारात घेण्याचे मुदे्द 

 
1. शवमा करण्यापूवी शवचारात घेण्याचे मुदे्द 

शवमा करायचा की नाही याचा शवचार करताना, अपण जोखीम ह्तातंशरत करण्याची ककमत अशण 
नुकसान सोसण्याची ककमत याचंी तुलना करणे गरजेचे अहे. जोखीम ह्तातंशरत करण्याची ककमत 
म्हणजे – शवमा हप्ता – जे मागील ईताऱ्यात शदल्यानुसार काढला जातो. शवमा करण्यासाठीची 
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सवोत्तम स््थती म्हणजे जेव्हा नुकासानीची िक्यता कमी अहे मात्र नुकसानीचा पशरणाम मात्र मोठा 
अहे. ऄिा प्रसंगात, शवम्याच्या माध्यमातून जोखीम ह्तातंरणाची ककमत (शवमा हप्ता) खूप कमी 
ऄसेल अशण नुकसान ्वतः सोसण्याची ककमत मात्र खूप मोठी ऄसेल.  

a) थोड्यासाठी जा्त जोखीम घेउ नका: जोखीम ह्तातंरणाची ककमत अशण त्याचे मूल्य 
याचं्यात समाधानकारक संबधं ऄसला पाशहजे. 

ईदाहरण 

एखाद्या साध्या बॉलपेनाचा शवमा करण्यात काही ऄथथ नाही 

b) तुम्ही जेव्हढे नुकसान सहन करू िकता त्यापेक्षा ऄशधक जोखीम घेउ नका: एखाद्या प्रसंगाचा 
पशरणाम म्हणनू तुम्हाला ऄसे नुकसान सोसाव ेलागणार ऄसेल की जे तुम्हाला शदवाळखोरी 
पयंत पोहोचवले, तर ती जोखीम धारण करणे व्तुशनष्ठ अशण योग्य होणार नाही. 

ईदाहरण  

जर एखादा खूप मोठा तेल िुद्धीकरण करणारा कारखाना नष्ट झाला ककवा त्याचे नुकसान झाले 
तर? कंपनी ते नुकसान सहन करू िकेल? 

c) जोखमीची होउ िकणारी शनष्पत्तीचा काळजीपूवथक शवचार करा: ज्या मालमत्ताचं्या 
नुकसानीची िक्यता (वारंवाशरता) कमी ऄसेल पण गाभंीयथ ऄशधक ऄसेल (अघात) ऄिा 
वळेी त्याचंा शवमा करणे सवोत्तम होय. 

ईदाहरण  

ईदाहरणाथथ, एखाद्याला ऄंतराळयानाचा शवमा न करणे परवडू िकते का? 

्वयं चाचणी 4 

खालीलपैकी कोणत्या घटनेत शवमा अव्यक अहे? 

I. कुटंुबातील एकमेव शमळवती व्यक्ती अकस््मक मरण पावते. 
II. एखाद्या व्यक्तीचे पैिाचे पाकीट हरवते  
III. समभागाचं्या शकमती कोलमडतात 
IV. एखाद्या घराचे मूल्य नैसर्थगक पडझडीमुळे गमावते 

E. समाजातील शवम्याची भशूमका 

देिाच्या अर्थथक शवकासात शवमा कंपन्शया महत्वाची भशूमका बजावतात. त्या देिाची संपत्ती सुरशक्षत 
ठेवणे अशण संरशक्षत करण्याची खात्री देतात ऄिा ऄथाने महत्वपूणथ योगदान देत अहेत. त्याचंी काही 
योगदाने खाली शदली अहेत. 
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a) त्याचं्या गंुतवणुकीमुळे समाजाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. शवमा हप्त्याचं्या ्वरुपात 
मोठ्या प्रमाणात रक्कम गोळा करणे अशण त्याचंा सचंय करणे ही शवमा कंपनीची ताकद 
ऄसते.  

b) या रक्कमा गोळा करून अशण पॉशलसीधारकाचं्या शहतासाठी जपल्या जातात. शवमा कंपन्शयानंी 
हा पैल ूध्यानात ठेवनू त्याचें या शनधी संबधंीचे सवथ शनणथय ऄिा प्रकारे करणे अव्यक ऄसते 
की ज्याद्वारे समाजाचे शहत जपले जाइल. हे त्याचं्या गंुतवणुकी संदभात सुद्धा लागू अहे. 
याचमुळे यि्वी शवमा कंपन्शया ऄशनस््चत ऄिा शठकाणी ईदा. ्टॉक्स अशण समभाग यामध्ये 
पैसे गंुतवत नाहीत. 

c) शवम्याच्या यंत्रणेमुळे व्यक्ती, कुटंुब, ईद्योग, अशण व्यापार अशण समाज अशण एकूणच राष्ट्र 
यानंा ऄसंख्य प्रत्यक्ष अशण ऄप्रत्यक्ष फायदे होतात. व्यक्ती अशण कंपन्शया ऄिा दोन्शही 
प्रकारच्या घटकानंा ऄपघाताच्या प्रसंगात ककवा ऄघटीत प्रसंगात सरंक्षण पुरवल्यामुळे थेट 
फायदा शमळतो. ऄिा प्रकारे, शवमा एका ऄथाने , ईद्योगातील भाडंवलाचे संरक्षण करतो अशण 
पुढील शव्तारासाठी अशण व्यवसाय अशण ईद्योगाच्या शवकासासाठी भाडंवल ईपलब्ध करतो. 

d) शवम्यामुळे एखाद्याच्या भशवष्याशवषयीची भीती, कचता अशण काळजी दूर होते अशण ऄिाप्रकारे 
व्यवसायात मुक्त भाडंवलाची गंुतवणूक प्रोत्साशहत केली जाते अशण ऄस््तत्वात ऄसेल्या 
संसाधनाचंा कायथक्षाम वापर वाढवला जातो. ऄिाप्रकारे शवमा व्यापाशरक अशण औद्योशगक 
शवकासासाठी प्रोत्साहन देउन रोजगाराच्या सधंी शनमाण करतो अशण त्याद्वारे सिक्त 
ऄथथव्यव्था अशण राष्ट्रीय ईत्पादन वाढवण्यात योगदान देतो. 

e) जोपयंत एखादी मालमत्ता शवमा करण्यायोग्य सकंटाच्या नुकसानीपासून ककवा हानीपासून 
संरशक्षत केली जात नाही तोपयंत कोणतीही बँक ककवा अर्थथक सं् था त्या मालमते्तवर कजथ 
देउ करत नाही. त्याचं्यापकैी बहुतािं सं्था तारण सुरक्षा म्हणनू शवमा पॉशलसी प्रदान 
करण्याचा अग्रह करतात. 

f) जोखीम ्वीकारण्यापूवी शवमाकतॄ तज्ञ ऄशभयंते अशण ऄन्शय तज्ञाकंडून मालमते्तचे सवॄक्षण 
करून घेतात. ते केवळ जोखमीची मूल्याकंनाच्या ईदे्दिाने शनधारण करत नाहीत तर शवमा 
धारकाला सुद्द्द्धा जोखामीमध्ये शवशवध सुधारणा सुचवतात, ज्यामुळे शवमा हप्त्याचा दर कमी 
होउ िकतो. 

g) शनयात, शिकपग अशण बँककग याचं्या बरोबरीने परकीय चलन शमळवणारा ईद्योग म्हणून शवमा 
ईद्योगाला दजा शदला जातो. भारतीय शवमाकतॄ 30 पेक्षा अधी देिातं काम करतात. त्याचं्या 
कायातून परकीय चलन शमळते अशण ते ऄदृ्य शनयातीचे प्रशतशनशधत्व करतात. 

h) शवमाकतॄ अगीपासून नुकसान प्रशतबधंक, कागो नुकसान प्रशतबधंक, औद्योशगक सुरक्षा अशण 
र्ते सुरक्षा ऄिा ऄनेक एजन्शसीज अशण सं्थाबंरोबर जोडलेले ऄसतात. 
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माशहती  

शवमा अशण सामाशजक सुरक्षा 

a) सामाशजक सुरक्षा ही िासनाचे कतथव्य अहे याला अता मान्शयता शमळाली अहे. िासनाद्वारे या 
ईदे्दिाने पाशरत केलेले शवशवध कायदे याचं्यामध्ये बंधनकारक ऄसल्याने ककवा ्वतःहून सामाशजक 
सुरके्षचे साधन म्हणून शवम्याच्या वापराचा समाविे केला जातो. कृद्र सरकार अशण राज्य सरकार 
काही सामाशजक सुरक्षा योजनाचं्या ऄंतगथत शवमा हप्ते भरून अपली सामाशजक वचनबद्धता पूणथ 
करतात. कमथचारी राज्य शवमा कायदा, 1948 च्या तरतुदी नुसार कमथचारी राज्य शवमा महामंडळ 
अजारपण, ऄपंगत्व, बाळंतपण अशण मृत्य ू यासाठी औद्योशगक कमथचारी अशण त्याचंी कुटंुबीय 
ऄसे ज्या शवमाधारक व्यक्ती ऄसतात त्यानंा रक्कम देते. ही योजना कृद्र िासनाने सूशचत केलेल्या 
काही ठराशवक औद्योशगक के्षत्रामंध्ये कायथरत ऄसते. 

b) िासनाद्वारे प्रायोशजत सुरक्षा योजनामंध्ये शवमा महत्वाचा भशूमका शनभावतो. पीक शवमा 
योजना(RKBY) खूप सामाशजक महत्व ऄसणारी योजना अहे. या योजनेमुळे केवळ शवमा धारक 
िेतकऱ्यानंाच फायदा होतो ऄसे नव्हे तर समाजालासुद्धा प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष शरत्या फायदा होतो. 

c) व्यापाशरक तत्वावर चालणाऱ्या सवथ ग्रामीण शवमा योजना िेवटी ग्रामीण कुटंुबानंा सामाशजक सुरक्षा 
पुरवण्यासाठी तयार केल्या गेल्या अहेत. 

d) या सरकारी योजनानंा अधार देण्याशिवाय शवमा ईद्योग ्वतः व्यापाशरक तत्वावर शवमा संरक्षण 
पुरवतो ज्याचा ऄशंतम ईदे्दि सामाशजक सुरक्षा हाच ऄसतो. ईदाहरण: जनता व्यशक्तगत ऄपघात 
शवमा योजना, जन अरोग्य योजना आत्यादी. 

्वयं चाचणी  5 

खालीलपैकी कोणती योजना शवमाकत्याद्वारे राबवली जाते अशण िासनाद्वारे प्रायोशजत केली जात 
नाही?  

I. कमथचारी राज्य शवमा महामंडळ  
II. शपक शवमा योजना  
III. जन अरोग्य  
IV. वरील पैकी सवथ 

 

सारािं  

 शवमा म्हणजे जोखीम संचय करून जोखीम ह्तातंरण. 
 व्यापाशरक शवमा व्यवसाय अज ज्या ्वरुपात केला जातो त्याची पाळेमुळे लंडन येथील, लॉआडस 

कॉफी हाईस पयंत जाउन पोहोचतात. 
 शवमा रचने मध्ये खालील घटकाचंा समाविे ऄसतो: 

 मालमत्ता,  
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 जोखीम,  
 संकट,  
 करार,  
 शवमाकता अशण  
 शवमाधारक 

 जेव्हा समान जोखमींना सामोऱ्या जाणाऱ्या समान मालमत्ता ऄसणारे लोक एकशत्रत रक्कमाचं्या 
एका संचयात योगदान देतात त्याला सचंयन ऄसे म्हणतात. 

 शवम्याशिवाय वापरली जाणारी ऄन्शय जोखीम व्यव्थापन तंत्रामंध्ये खालील गोष्टींचा समाविे 
होतो: 
 जोखीम टाळणे,  
 जोखीम शनयतं्रण,  
 जोखीम धारण,  
 जोखीम ऄथथ तरतूद अशण  
 जोखीम ह्तातंरण 

 शवम्याचे काही महत्वाचे शनयम ऄसे अहेत: 
 शजतके गमावणे तुम्हाला परवडू िकते त्यापेक्षा ऄशधक जोखीम घेउ नका,  
 जोखमीचे पशरणाम काळजीपूवथक तपासा अशण 
 छोट्या गोष्टीसाठी जा्त जोखीम घेउ नका 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. जोखीम  
2. संचयन  
3. मालमत्ता  
4. जोखमीचे ओझे 
5. जोखीम टाळणे 
6. जोखीम शनयतं्रण  
7. जोखीम धारण 
8. जोखीम ऄथथ तरतूद 
9. जोखीम ह्तातंरण 

्वयं चाचणीची ईत्तरे  

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

भारताचे अयअरडीए भारतातील शवमा ईद्योगाचे शनयंत्रक अहेत. 
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ईत्तर  2  

योग्य पयाय अहे III. 

भशवष्यातील संभाव्य नुकसानीसाठी राखीव रक्कम बाजूला काढण्याची गरज हे जोखमीचे दुय्यम ओझे 
अहे. 

ईत्तर  3  

योग्य पयाय अहे II. 

शवमा ही जोखीम ह्तातंरणाची पद्धत अहे. 

ईत्तर  4  

योग्य पयाय अहे I. 

कुटंुबातील शमळवत्या व्यक्तीचा ऄकाली मृत्यू झाल्याने सपूंणथ कुटंुबाला त्रास सहन करावा लागणे ऄिा 
प्रकारच्या घटनापासून कुटंुबाला वाचवण्यासाठी जीवन शवमा शवकत घेण्यास प्रवृत्त करतात. 

ईत्तर  5  

योग्य पयाय अहे III. 

जन अरोग्य शवमा योजना िासना द्वारे प्ररायोशजत नाही तर ती शवमाकत्याद्वारे राबवली जाते. 

्वयं परीक्षण प्र्न 

प्र्न 1  

संचयना द्वारे जोखीम ह्तातंरण म्हणजे ________. 

I. बचत  
II. गंुतवणूक 
III. शवमा 
IV. जोखीम िमन 

प्र्न 2  

जोखीम घडण्याची िक्यता कमी करण्याच्या ईपायानंा _____म्हणतात. 

I. जोखीम धारण 
II. नुकसान प्रशतबधंन 
III. जोखीम ह्तातंरण 
IV. जोखीम टाळणे 
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प्र्न 3  

शवमाकत्याकडे जोखीम ह्तातंशरत करण्यामुळे, ___________िक्य होते. 

I. मालमते्तबाबत शनष्काळजीपणे 
II. नुकसानीच्या प्रसंगात शवम्यातून पैसे कमावणे 
III. अपल्या मालमत्तानंा ऄसलेला संभाव्य  जोखीमीकडे दुलथक्ष करणे 
IV. अपल्या मनाची िातंता राखता येते अशण अपल्या व्यवसायावर लक्ष कृशद्रत करणे 

प्र्न 4  

अधुशनक शवम्याच्या व्यवसायाची पाळेमुळे __________पयंत पोहोचतात. 

I. जहाजाचा शवमा  
II. लॉआडस 
III. ऱ्होडस 
IV. मल्होत्रा सशमती 

प्र्न 5  

शवम्याच्या संदभात जोखीम धारण’ म्हणजे ऄिी पशरस््थती ज्यात _____. 

I. नुकसान ककवा हानीची िक्यता नसते 
II. नुकसान शनमाण करणाऱ्या घटनेला काही मूल्य नसते 
III. मालमत्ता शवमा सरंशक्षत केलेली ऄसते 
IV. एखादा ती जोखीम अशण त्याचे पशरणाम सहन करण्याचे ठरवतो  

प्र्न 6  

खालील पैकी कोणते शवधान सत्य अहे? 

I. शवमा मालमते्तचे संरक्षण करतो  
II. शवमा त्याचे नुकसान प्रशतबधंन करतो  
III. शवम्यामुळे नुकसानीच्या िक्यता कमी होतात  
IV. जेव्हा मालमते्तचे नुकसान होते तेव्हा शवमा भरपाइ देतो 

प्र्न 7  

प्रत्येकी 20000 रुपये मुल्याकंन ऄसणाऱ्या 400 घरापंकैी, सरासरी 4 घरे प्रशतवषी जळतात अशण 
त्याचें एकशत्रत नुकसान रुपये 80000 ऄसते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रत्यके घरामागे शकती 
वार्थषक वगथणी काढावी लागेल? 

I. रुपये 100/-   
II. रुपये200/-    
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III. रुपये80/-  
IV. रुपये400/- 

प्र्न 8  

खालीलपैकी कोणती शवधाने सत्य अहेत? 

I. शवमा म्हणजे काही ‘थोड्या’ लोकाचें नुकसान ‘ऄसंख्य’ लोकानंी वाटून घेण्याची पद्धत 
II. शवमा म्हणजे एका व्यक्तीची जोखीम दुसऱ्या व्यक्तीकडे ह्तातंशरत करणे 
III. शवमा म्हणजे ‘ऄसंख्य’लोकाचें नुकसान काही ‘थोड्या’ लोकानंी वाटून घेण्याची पद्धत  
IV. शवमा म्हणजे काही थोड्या लोकाचंा फायदा ऄसंख्य लोकानंा ह्तातंशरत करण्याची पद्धत 
 

प्र्न 9  

एखाद्या मालमते्तची जोखीम ्वीकारण्यापूवी शवमाकतॄ शतचे सवॄक्षण अशण शनरक्षण का करून घेतात? 

I. दर ठरवण्याच्या ईदे्दिाने जोखीम शनधारण करण्यासाठी 
II. शवमाधारकाने ती मालमत्ता किाप्रकारे शवकत घेतली हे पाहण्यासाठी 
III. हे पाहण्यासाठी की ऄन्शय शवमाकत्यांनी सुद्धा ती मालमत्ता शनरीक्षण केली अहे का 
IV. हे पाहण्यासाठी की िेजारची मालमत्ता सुद्धा शवमा सरंशक्षत करता येइल का 

प्र्न 10  

खालीलपैकी कोणता पयाय शवम्याची प्रशक्रया ईत्कृष्ट्प्रकारे वणथन करतो? 

I. काही थोड्या लोकादं्वारे ऄनेकाचें नुकसान वाटून घेणे  
II. काही थोड्या लोकाचें नुकसान ऄनेकानंी वाटून घेणे 
III. एकाने  काही थोड्या लोकाचें नुकसान वाटून घेणे 
IV. सबशसडी च्या माध्यमातून नुकसान वाटून घेणे 
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्वयं-पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहेIII. 

जोखीम सचंयना द्वारे जोखीम ह्तातंरण याला शवमा ऄसे म्हणतात. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे II. 

जोखीम घडण्याची िक्यता कमी करण्याच्या ईपायानंा नुकसान प्रशतबंधन ईपाय ऄसे म्हणतात. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे IV. 

शवमाकत्याकडे जोखीम ह्तातंशरत करून, मनाची िातंता राखता येते अशण अपल्या व्यवसायाचे 
ऄशधक चागंल्याप्रकारे शनयोजन करता येते. 

ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहे II. 

अधुशनक शवम्याच्या व्यवसायाची पाळेमुळे लॉआडस पयंत जाउन पोहोचतात. 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहे IV. 

शवम्याच्या संदभात ‘जोखीम धारण म्हणजे ऄिी पशरस््थती ज्यात एखादा जोखीम अशण त्याचे पशरणाम 
सहन करण्याचे ठरवतो. 

ईत्तर 6  

योग्य पयाय अहे IV. 

जेव्हा मालमते्तचे नुकसान होते तेव्हा शवमा भरपाइ देतो. 

ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे II. 

प्रत्येक घरासाठी रुऄये 200 वगथणीतून नुकसान सरंशक्षत होइल. 

ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे I. 
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शवमा म्हणजे काही ‘थोड्या’ लोकाचें नुकसान ‘ऄसंख्य’ लोकानंी वाटून घेण्याची पद्धत. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे I. 

जोखीम ्वीकारण्यापूवी शवमाकतॄ दर शनधारण करण्याच्या ईदे्दिाने मालमते्तचे सवॄक्षण अशण शनरीक्षण 
करून घेतात. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे II. 

नुकसानीला सामोरे जाणाऱ्या काही थोड्या लोकाचें नुकसान, तिाच प्रकारच्या घटना / पशरस््थतीला 
सामोरे जाणाऱ्या लोकामंध्ये वाटून घेण्याच्या प्रशक्रयेला शवमा ऄसे म्हणतात. 
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प्रकयण 2 

ग्राहक सेवा 

 

प्रकरणाची ओळख  
 
या प्रकरणामध्ये तुम्ही ग्राहक सेवचेे महत्व समजून घ्याल. ग्राहकानंा सेवा परुाशवण्यातील प्रशतशनधींची 
भशूमका शिकाल. शवमा पॉशलसीधारकासंाठी ईपलब्ध ऄसणाऱ्या शवशवध तक्रार शनवारण यंत्रणा समजून 
घ्याल. त्याशिवाय तुम्ही ग्राहकाबरोबर कसे संबधं प्र्थाशपत करायचे अशण संवाद साधायचा हे सुद्धा 
शिकाल. 
  
शिकण्याची फशलते  
 
A. ग्राहक सेवा – साधारण संकल्पना  
B. ग्राहकानंा सेवा परुवण्यातील शवमा प्रशतशनधींची भशूमका 
C. तक्रार शनवारण 
D. संवाद प्रशक्रया  
E. ऄ-मौशखक संवाद  
F. नैशतक वतथन  
 
 
हे प्रकरण ऄभ्यास केल्यानंतर, तुम्ही हे करू िकला पाशहजेत: 
 
1. ग्राहक सेवचेे महत्व शवषद करणे  
2. सेवचे्या दजासबंंधी वणथन करणे  
3. शवमा ईद्योगातील सेवा या शवषयाचे महत्व तपासणे 
4. ईत्तम सेवा देण्यातील शवमा प्रशतशनधीच्या भशूमकेशवषयी चचा करणे  
5. शवमा के्षत्रातील तक्रार शनवारण यंत्रणेचे ऄवलोकन  
6. संवादाची प्रशक्रया शववरण करणे  
7. ऄ-मौशखक संवादाचे महत्व प्रदर्थित करणे  
8. शिफारस केलेले नैशतक वतथन   
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 ग्राहक सेवा – साधारण संकल्पना  A.
 

1. ग्राहक सेवा का?  
 
ग्राहक हे व्यवसायाचे ऄन्शनदाते ऄसतात, अशण कोणत्याही सं् थेला त्याचं्यािी शनर्थवकारपणे वागणे 
परवडू िकत नाही. शवमा के्षत्रामध्ये ग्राहक सेवा अशण नातेसंबंध याचंी भशूमका ऄन्शय कोणत्याही 
ईत्पादनापेंक्षा खूप संवदेनिील ऄसते. 
 
शवमा ही सेवा अहे अशण ऄन्शय ईत्पादनापेंक्षा वगेळी अहे हेच याचे कारण अहे.  
 
अता अपण हे पाहू की एखादी कार शवकत घेणे अशण शवमा शवकत घेणे यात काय फरक अहे.  
 

कार  कारचा शवमा 
ही एक मूतथ व्तू अहे, जी पाहता येते, 
शतची टे्ट ड्राइव्ह करता येते अशण 
शतचा ऄनुभव घेता येतो.  

भशवष्यात एखाद्या ऄपघातात कारचे होउ िकणारे  
नुकसान ककवा हानीची भरपाइ करण्याचा करार ऄसतो. 
कोणीही दुदेवी घटना घडल्याशिवाय शवम्याचा फायदा 
ऄनुभव ूिकत नाही.  

कार खरेदी करताना ग्राहकाची मौज 
मजा करण्याची ऄपेक्षा ऄसते. हा 
ऄनुभव खरा ऄसतो अशण समजण्यास 
सोपा ऄसतो.  
 

शवम्याची खरेदी ताबडतोब शमळणाऱ्या अनंदाच्या ऄपेके्षच्या 
अधारावर होत नसते, तर िक्यतेतील दुदेवी घटनेची 
भीती ककवा काळजी ही त्याचा अधार ऄसतो. 
कोणीही शवमा ग्राहक ऄिा पशरस््थतीची अिा करणार 
नाही ज्यात शवम्याचे फायदे शमळू िकतील.  

कार, ऄसेम्ब्ली लाइनवर बनवली जाते, 
िोरूम मध्ये शवकली जाते अशण 
र्त्यावर वापरली जाते.  
बनणे, शवकणे, अशण वापरणे या शतन्शही 
प्रशक्रया तीन वगेळ्या शठकाणी घडतात. 

शवम्यामध्ये ऄसे पशहले जाते की ईत्पादन अशण वापर हे 
एकाच वळेी घडत ऄसते. हे एकाच वळेी बनणे अशण वापर 
हे सवथ सेवाचें खास वैशिष्ट्य अहे.  
 

 
ग्राहक प्रत्यक्षात जे ऄनुभवतो ते म्हणजे सेवचेा ऄनुभव. जर तो परेुसा समाधान देणारा नसेल तर, 
त्यातून ऄसमाधान शनमाण होते. जर सेवा ऄपेके्षपेक्षा चागंली ऄसेल तर ग्राहक अनंदी होइल. प्रत्येक 
सं्थेचे लक्ष्य ग्राकाचंा अनंद हे ऄसले पाशहजे.  
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2. सेवचेा दजा   
 
ग्राहकानंा ईच्च दजाची सेवा देणे अशण ग्राहकाला अनंद देणे हे शवमा कंपन्शया अशण त्याचें कमथचारी, 
यात प्रशतशनधी सुद्धा येतात, याचं्यासाठी हे अव्यक ऄसते. 
  
पण ईच्च दजाची सेवा म्हणजे काय? त्याची लक्षणे कोणती?  
 
सेवा दजा संबधंीचे प्रशसध्द मॉडेल [“SERVQUAL’नावाचे] अपल्या काही ऄंतदृथष्टी देउ िकते. ते 
सेवा दजा संबधंी पाच दिथक ठळक पणे सागंते : 

  
a) शव्वासाहथता: अ्वाशसत केलेली सेवा ऄवलंबून राहण्या योग्य अशण ऄचूकपणे देण्याची 

क्षमता. बहुतािं ग्राहक सेवा दजाच्या पाच अयामापंैकी शव्वासाहथता हा सवात महत्वाचा 
अयाम मानतात. याच्या अधारावर शव्वास शनमाण होतो.  
 

b) संवदेनिीलता: म्हणजे सेवा देणाऱ्या कमथचाऱ्याचंी ग्राहकानंा मदत करणे अशण त्याच्या 
गरजानंा तत्परतेने प्रशतसाद देणे यासाठीची आच्छािक्ती अशण क्षमता. ती सेवा देण्याचा वगे, 
ऄचूकता, अशण वृत्ती ऄिा लक्षणामंधून मोजली जाउ िकते.   
 

c) अ्वासन: म्हणजे सेवा प्रदात्याचें ज्ञान, चुणचुणीतपणा, सौजन्शय अशण कमथचाऱ्याची शव्वास 
अशण अत्मशव्वास शनमाण करण्याची क्षमता. त्या पूणथ करण्याची क्षमता त्याच्यात अहे 
याबद्दल ग्राहकाच्या मुल्याकंनातून समजू िकते. कमथचाऱ्याने ग्राहकाच्या गरजा किा प्रकारे 
समजून घेतल्या अहेत त्या पूणथ करण्याची क्षमता त्याच्यात अहे का, याबद्दल ग्राहकाच्या 
मुल्याकंनातून समजू िकते.  
 

d) समवदेना: याचे वणथन व्यशक्तगत लक्ष ऄसे केले जाते. ते ग्राहकाची काळजी घेण्याची सवय 
अशण त्याच्याकडे परुवलेले व्यशक्तगत लक्ष यातून शदसू िकते.  
 

e) मूतथ ्वरूप: म्हणजे असपासचे भौशतक घटक जे ग्राहक पाहू, ऐकू िकतो अशण ्पिथ करू 
िकतो. ईदाहरणाथथ, शवमा कंपनीच्या कायालयाला भेट शदल्यानंतर त्याचे ्थान, त्याची 
रचना, ्वच्छता, शि्त अशण ईच्च व्यावसाशयकता या गोष्टी ग्राहकावर चागंला प्रभाव शनमाण 
करतात. भौशतक गोष्टी खास करून महत्वाच्या बनतात कारण त्या सेवा ऄनुभवण्यापुवी 
प्रथमदिथनी अशण नंतर सुद्धा दीघथकाळ प्रभाव शनमाण करतात. 
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3. ग्राहक सेवा अशण शवमा  
शवमा ईद्योगातील कोणत्याही प्रशथतयि शवके्रत्याला शवचारा की त्याला त्या ईंचीवर पोहोचणे अशण 
शटकून राहणे कसे जमले. तुम्हाला बहुतेकाकंडून सारखेच ईत्तर शमळेल, की त्याचं्या सध्याच्या 
ग्राहकाकंडून शमळालेले सहकायथ अशण समथथन याचं्या अधारावर ते त्याचंा व्यवसाय ईभा करू िकले.  
 
तुम्हाला हे सुद्धा लक्षात येइल की त्याचं्या ईत्पन्शनामधील मोठा भाग कराराचं्या नवीकरणातून येतो. 
त्याचें ग्राहक हे त्यानंा नव ेग्राहक देणारे ्त्रोत ऄसतात.  
  
त्याचं्या यिाचे रह्य काय अहे?  
 
बहुतािंी ईत्तर ऄसेल, त्याचं्या ग्राहकानंा सेवा देण्याबाबत ऄसलेली त्याचंी वचनबद्धता. 
  
ग्राहकाला अनंदी ठेवण्याने प्रशतशनधी अशण कंपनीला कसा फायदा होतो?  
 
या प्र्नाचे ईत्तर देण्यासाठी, ग्राहकाच्या जीवन मूल्याकडे पाहणे सयुशक्तक ठरेल.  
 
ग्राहकाचे जीवनकाल मूल्य म्हणजे ग्राहकािी दीघथकालीन भक्कम संबंधातून शमळालेल्या अर्थथक 
फायद्याचंी बरेीज.   
 
अकृती 1 : ग्राहक जीवनकाल मूल्य  
 

 
 
 
सेवा देणारा अशण ग्राहकािी घशनष्ठ संबधं शनमाण करणारा प्रशतशनधी, पत अशण ब्रडँ मूल्य शनमाण 
करतो ज्याचा ईपयोग व्यवसायाच्या वाढीसाठी होतो.  
 
 

शे तीन बागाॊचे सभऱून फनत:े 

ऐनतशासवक भलू्म 

ग्राशकाकडून बूतकाऱात सभऱारेरे वलभा शप्ते 
आणण उत्ऩन्न  

वध्माचे भलू्म 

वध्माचा व्मलवाम वुरु याहशरा तय 

बवलटमकाऱातीर अऩेक्षषत वलभा शप्ते  

वॊबाव्म भूल्म 

ग्राशकारा जास्तीची उत्ऩादने घेण्मावाठी भन 

लऱलून सभऱू ळकणाये वलभा शप्त्माॊचे भूल्म  
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्वयं चाचणी 1 
 
ग्राहकाचे जीवनकाल मूल्य म्हणजे काय? 
 
I. ग्राहकाच्या अयुष्यात त्याला सेवा देण्यासाठी लागलेला खचथ  
II. ग्राहकाने शदलेल्या व्यवसायावरून त्याला शदलेली श्रेणी 
III. ग्राहकाबरोबर दीघथकालीन संबंध शनमाण करून शमळवता येतील ऄिा फायद्याचंी बेरीज  
IV. ग्राहकाला देता येइल ऄसा ऄशधकतम शवमा    
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 ईत्तम ग्राहक सेवा देण्यातील शवमा प्रशतशनधीची भशूमका  B.
 
अता अपण ऄसे पाहू की प्रशतशनधी, ग्राहकाला ईत्तम सेवा किाप्रकारे देउ िकतो. ही भशूमका 
शवक्रीच्या टप्प्यावर सुरु होते अशण कराराच्या कालावधीत चाल ू राहते अशण यात खालील पायऱ्या 
ऄंतभूथत ऄसतात. अता अपण करारामधील काही मलैाचे दगड अशण त्या प्रत्येक पायरीवर करण्याची 
भशूमका समजावनू घेउ.  
 
1. शवक्री – ईत्तम सल्ला  
 
सेवचेी पशहली सधंी म्हणजे शवक्रीचा क्षण. साधारण शवम्याच्या खरेदी मधील ऄनेक मुद्यापंकैी नाजूक 
मुद्दा म्हणजे खरेदी करण्याची कवचाची रक्कम [शवमा अ्वाशसत].   
 
येथे एक मुलभतू अकलन लक्षात ठेवणे महत्वाचे ऄसते की – जोखीम ऄन्शय प्रकारे व्यव्थाशपत केली 
जाउ िकत ऄसेल तर शवम्याची शिफारस करू नये. शवमाधारकाने या गोष्टीची खात्री केली पाशहजे 
की शवम्याच्या ककमतीपेक्षा ऄपेशक्षत नुकसान (शवमा अ्वाशसत) मोठे ऄसले पाशहजे. शवमा हप्त्याची 
रक्कम होउ िकणाऱ्या नुकासानापेक्षा मोठी ऄसेल तर, जोखीम धारण करण्याचा सल्ला देणे योग्य 
होइल. 
 
दुसऱ्या बाजूला, एखाद्या सभंाव्य घटनेमुळे अर्थथक बोजा शनमाण होणार ऄसेल तर, ऄिी घटना शवमा 
अ्वाशसत करणे िहाणपणाचे ठरते. 
 
शवमा अव्यक अहे ककवा नाही हे पशरस््थतीवर. संकटामुळे मालमते्तला होणाऱ्या नुकसानीची नगण्य 
ऄसेल तर, एखादा शवमा करण्यापेक्षा ती जोखीम धारण करेल. त्याच प्रमाणे जर ती व्तू नगण्य ऄसेल 
तर, एखादा शतचा शवमा करणार नाही.  
 
ईदाहरण  
 
नेहेमी पूर येणाऱ्या भागात राहणाऱ्या घर मालकाने, परुासाठी शवमा कवच घेतल्यास ते ईपयुक्त होइल.  
 
दुसऱ्या बाजूला, घराचा मालक ऄिा शठकाणी राहत ऄसेल जेथे पुराचा धोका नगण्य अहे, तेथे शवमा 
कवच घेण्याची अव्यकता नसेल. 
 
भारतात, शतसऱ्या बाजूच्या जोखमीसाठी शवमा मोटार वाहन शवमा करणे कायद्याने बंधनकारक अहे. 
ऄिा बाबतीत, एखाद्याला शवमा गरजेचा अहे ककवा नाही ही चचा शनरथथक अहे.  
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जर कोणाला सावथजशनक र्त्यावंरून वाहन चालवायचे ऄसेल तर त्याने शतसऱ्या बाजूचा शवमा केला 
पाशहजे कारण तसे करणे ऄशनवायथ अहे. त्याचबरोबर कारचे ्वतःचे होउ िकणारे नुकसान शवमा 
अ्वाशसत करणे जरी ऄशनवायथ नसले तरी समंजसपणाचे ठरेल. 
  
जर िक्यतेतील नुकसानीचा काही भाग एखादा ईचल ूिकत ऄसेल तर, शवमाधारकासाठी वजावटी 
चा शवमा शनवडणे अर्थथक दृष्ट्या सोयीचे ऄसेल. एखाद्या कॉपोरेट ग्राहकाच्या शवशवध गरजा ऄसू 
िकतात, ऄगदी कारखाना, लोक, कार, देयता ईदभव आत्यादी, या सवांसाठी त्याला शवमा कवच 
अशण पॉशलसीसंबधंी योग्य सल्ल्याची गरज ऄसते. 
 
बहुतािं साधारण शवमा पॉशलसी ढोबळमानाने दोन प्रकारात मोडतात:  
 

 शवशिष्ट संकटासाठी च्या पॉशलसी 
 सम्त जोखमी पॉशलसी    

 
दुसऱ्या क्रमाकंाच्या पॉशलसी ऄशधक महाग ऄसतात कारण त्या पॉशलसीमधून न वगळलेले, सवथ 
प्रकारचे नुकसान अ्वाशसत करतात. पॉशलसी मध्ये ईल्लेशखत ऄसणाऱ्या संकटादं्वारे नुकसानीच्या 
सवाशधक िक्यता ऄसणारी कारणे शवमा अ्वाशसत केली जातात अशण त्यामुळे ‘शवशिष्ट 
संकटासंाठीच्या’ पॉशलसी ऄशधक फायदेिीर ऄसू िकतात, कारण यामुळे शवमा हप्ता वाचू िकतो 
अशण शवमाधारकाला अव्यकतेनुसार कवच प्राप्त होते. 
 
शवमा प्रशतशनधी तेव्हाच त्याचे वतथन शमळवणे सुरु करतो जेव्हा तो एखाद्या बाबतीत सर्थवत्तम सल्ला देतो. 
प्रशतशनधीने हे लक्षात ठेवाव े की, जोखीम हाताळण्याचे केवळ शवमा हेच एक साधन अहे, ऄसे 
एखाद्याला वाटेल पण जोखीम धारण, ककवा नुकसान प्रशतबधं यासारखी तंते्र शवम्याची ककमत कमी 
करण्यासाठीचे पयाय म्हणून ईपलब्ध ऄसतात. 
  
शवमाधारकाच्या दृष्टीकोनातून शवम्यासंबधंीचे ईशचत प्र्न ईदाहरणादाखल ऄसे ऄसू िकतात: 
 

 वजावटी लक्षात घेता, शकती शवमा हप्ता वाचवला जाउ िकतो?  
 नुकसान प्रशतबधं ईपक्रमानंतर शकती शवमा हप्ता कमी होउ िकतो? 

 
साधारण शवमा शवके्रता म्हणनू एखाद्या ग्राहकाला भेटताना प्रशतशनधीने ्वतःला ऄसा प्र्न शवचारला 
पाशहजे की ग्राहकाच्या संदभात त्याची भशूमका काय अहे. तो तेथे केवळ शवक्री करण्यासाठी जात अहे 
की एक प्रशिक्षक अशण एक भागीदार बनून त्याच्या जोखमी प्रभावीपणे व्यव्थाशपत करण्यासाठी मदत 
करणार अहे? 
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ग्राहकाचा दृष्टीकोन वगेळा ऄसतो. खचथ केलेल्या प्रत्येक रुपयातून ऄशधकाशधक शवमा शमळवायचा 
ऄसा त्याचा हेतू नसतो, तर जोखीम हाताळण्याची ककमत कमी किी करता येइल हे पहात ऄसतो. 
 
ऄन्शय िब्दात सागंायचे तर शवमा प्रशतशनधीची भशूमका सामान्शय शवके्रत्यापेक्षा वगेळी ऄसते. तो जोखीम 
शनधारक ऄसला पाशहजे, ऄतंलॄखक, जोखीम व्यव्थापन सल्लागार, ऄपेक्षानुरूप ईपाय तयार 
करणारा अशण शव्वासाहथता शनमाण करून अशण दीघथकालीन संबधंाचं्या अधारावर नाते शनमाण 
करणारा हे सवथ त्याच्यामध्ये सामावलेले ऄसले पाशहजे.  
 
2. प्र्तावाची पायरी  
 
प्रशतशनधीने ग्राहकाला प्र्तावाचा फॉमथ भरण्यास मदत केली पाशहजे. शवमाधारकाने त्यामध्ये केलेल्या 
शवधानाचंी जबाबदारी ्वीकारणे अव्यक ऄसते. प्रकरण 5 मध्ये प्र्ताव फॉमथच्या ठळक 
वैशिष्ट्यासंंबधंी चचा केली अहे. 
 
प्र्ताव फॉमथ मधील तपिील भरताना प्रत्येक प्र्नाला प्र्तावकाने काय ईत्तर द्याव े हे प्रशतशनधीने 
शवषद करणे अशण ्पष्ट करणे ऄशतिय महत्वाचे अहे. शवमा हक्काच्या प्रसंगात, योग्य अशण संपूणथ 
माशहती देण्यात ऄपयि अले तर त्यामुळे संपूणथ शवमा हक्क प्रभावहीन होउ िकतो. 
 
काही वळेा काही पॉशलसी पूणथ करण्यासाठी जा्तीच्या माशहतीची अव्यकता वाटू िकते. ऄिा वळेी, 
कंपनी थेट ककवा प्रशतशनधीच्या/सल्लागाराच्या माध्यमातून ग्राहकाला कळव ू िकते. कोणत्याही 
बाबतीत, सवथ अव्यक औपचाशरकता पूणथ करण्यासाठी अशण त्याल ककवा शतला त्या किा महत्वाच्या 
अहेत हे समजून सागंण्यासाठी ग्राहकाला मदत करणे अव्यक ठरते. 
 
3. ्वीकाराची पायरी   
 

a) कव्हर नोट 
 

प्रकरण ‘5’ मध्ये कव्हर नोट संबधंी चचा केलेली अहे. जेथे लागू होते तेथे, कंपनीतफॄ शवमा 
धारकाला कव्हर नोट जारी केली गेली अहे याची खात्री करणे ही प्रशतशनधीची जबाबदारी अहे. 
या संदभातील तत्परतेमुळे ग्राहकाला हा संदेि शमळतो की त्याचे ्वार्य प्रशतशनधी अशण कंपनी 
याचं्या हातात सुरशक्षत अहे.  
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b) पॉशलसी द्तावजे पोहोचवणे  
  

पॉशलसी देण्याच्या शनशमत्ताने प्रशतशनधीला ग्राहकािी संपकथ  साधण्याची ऄजून एक संधी शमळते. 
कंपनीचे शनयमात जर व्यक्तीिः पॉशलसी पोहोचवणे ऄनुमत ऄसेल तर, ती घेउन जाणे अशण 
ग्राहकाला तो द्तावजे ्वतःच पोहोचवणे ही खूप छान कल्पना अहे.  
 
जर पॉशलसी पो्टाने थेट पाठवली जात ऄसेल तर, प्रशतशनधीने ग्राहकाला ती पाठवली अहे हे 
कळल्यानंतर ग्राहकाला जाउन भेटल े पाशहजे. ग्राहकाला जाउन भेटणे अशण त्याला 
द्तावजेामधील न कळलेल्या गोष्टी समजावनू सागंणे यासाठी ही एक सधंी ऄसते. शवशवध 
प्रकारच्या पॉशलसी मधील तरतुदी अशण ग्राहक शमळव ूिकतो ऄसे पॉशलसीधारकाचे हक्क अशण 
शविेषाशधकार ्पष्ट करून सागंण्याचाही हा प्रसंग ऄसतो. या कृतीमुळे प्रशतशनधीची शवक्रीच्या पढेु 
जाउन चागंल्या पातळीची सेवा देण्याची आच्छा दिथवली जाते.  
 
हे भेट म्हणजे प्रशतशनधीची ग्राहकाला सेवा देण्याची आच्छा अशण सपूंणथ पाठबळ व्यक्त करण्याचा 
सुद्धा प्रसंग ऄसतो. 
  
पुढील तकथ संगत पायरी म्हणजे त्याला माशहत ऄसणाऱ्या ऄन्शय व्यक्तींची नाव े अशण तपिील 
शवचारणे ज्यानंा प्रशतशनधीच्या सेवचेा फायदा होउ िकतो. ग्राहकाने ्वतःच ऄिा लोकािंी संपकथ  
केला अशण त्यानंा प्रशतशनधीचा पशरचय करून शदला तर तो व्यवसायातील मोठा लाभच म्हणायला 
हवा.  

 
c) पॉशलसी नवीकरण  

 
साधारण शवमा पॉशलसी दर वषी नवीकरण कराव्या लागतात अशण त्यावळेी ग्राहकाला त्याच 
कंपनी बरोबर शवमा करायचा की दुसऱ्या कंपनी बरोबर याच्या शनवडीची संधी ऄसते. कंपनी अशण 
प्रशतशनधी यानंी शनमाण केलेली पत अशण शव्वास याचंी या कसोटीच्या क्षणी परीक्षा होते.  
 
शवमाधारकाची पॉशलसी शवशिष्ट शदविी संपणार ऄसल्याची सूचना देण्याचे शवमाकत्यांवर जरी 
कोणतेही कायदेिीर बधंन नसले तरी, एक सौजन्शयाची बाब म्हणून अशण एक शनकोप ठरलेली 
व्यावसायीक पद्धत म्हणून शवमाकतॄ “नवीकरण सूचना” समाप्तीच्या पूवी एक मशहना जारी करून 
पॉशलसी नवीकरण करण्याचे अवाहन करतात. प्रशतशनधीने नवीकरण करण्याच्या तारखेपूवी 
ग्राहकाला सूशचत करण्यासाठी ग्राहकाच्या सपंकात ऄसला पाशहजे म्हणजे तो त्यासाठी तरतूद 
करू िकेल. 
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ग्राहकािी, सण ककवा कौटंुशबक प्रसंग या शनशमत्ताने िुभेच्छा देउन वळेोवळेी संपकथ  ठेवल्याने नाते 
घट्ट बनते. त्याच बरोबर संकटाच्या ककवा दुःखाच्या प्रसंगी मदतीचा हात पुढे केल्याने ही हे साधते.  

 
4. शवमा हक्क पायरी  
 
शवमा प्रशतशनधीला शवमा हक्क प्रदान करताना महत्वाची भशूमका करावी लागते. शवमा हक्क शनमाण 
होण्यासारखी पशरस््थती ताबडतोब शवमाकत्याला कळवणे हे शवमा प्रशतशनधीचे काम ऄसते अशण 
ग्राहक सवथ औपचाशरकता काळजीपूवथक पूणथ करतो अशण नुकसानीचे शनधारण करताना अव्यक 
ऄसलेल्या सवथ प्रकारच्या ऄन्शवषेणाला मदत करतो.  
 
्वयं चाचणी 2 
 
ऄसा प्रसंग ओळखा ज्यात शवम्याची अव्यकता या शवषयावर चचा करण्याची अव्यकता नसते.  
 
I. मालमते्तचा शवमा  
II. व्यवसाय देयता शवमा  
III. शतसऱ्या बाजूच्या देयतेसाठी मोटार वाहन शवमा 
IV. अग शवमा   
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 तक्रार शनवारण  C.
1. अढावा   
 
जेव्हा ग्राहकाची काही तक्रार ऄसते तेव्हा ऄशधक प्राधान्शयाने कृती करण्याची अव्यकता ऄसते. 
तक्रारीच्या बाबतीत हे लक्षात घेतले पाशहजे की, सेवतेील ऄपयिामुळे [तो शवमाकात्याच्या नोंदी 
दुरु्त करण्यापासून ते शवमा हक्क प्रदानातील शदरंगाइ] ग्राहक शचडलेला ऄसतो, हा एकूण कथेचा 
काही थोडासाच भाग ऄसतो. 
 
ग्राहक ऄिा ऄपयिासाठी त्याच्या ऄन्शवयाथामुळे ऄशधक नाराज अशण ऄ्व्थ होतो. प्रत्येक सेवा 
ऄपयिानंतर दोन प्रकारच्या जाणीवा अशण भावना शनमाण होतात:  
 

 पशहले म्हणजे ऄप्रामाशणकपणाची जाणीव, फसवले गेल्याची भावना  
 दुसरी भावना ऄसते ऄहंकार दुखावल्याची- अपल्याला शचल्लर बनवल्याची ककवा मानल्याची 

भावना  
 
ग्राहक संबधंामधील, तक्रार म्हणजे महत्वाचे ‘क्षशणक सत्य’ ऄसते; कंपनीने हे योग्य प्रकारे घेतले तर 
त्यात ग्राहकाची शनष्ठा वाढवण्याची क्षमता ऄसते. यात व्यशक्तगत ्पिथ महत्वाचा ठरतो, ग्राहकासंाठी 
अपण महत्वाचे अहोत ही भावना महत्वाची ऄसते. 
 
तुम्ही व्यवसाशयक शवमा सल्लागार ऄसाल, तर तुम्ही प्रथम ही पशरस््थती येवचू नये म्हणून प्रयत्न 
कराल. तुम्ही ही बाब कंपनीच्या योग्य ऄशधकाऱ्याकडे ईपस््थत कराल. ध्यानात ठेवा, तुमच्या आतके 
ग्राहकाच्या प्र्नामध्ये कंपनीतील ऄन्शय कोणीच लक्ष घालणार नाही.  
तक्रारी/गाऱ्हाणी यामुंळे अपल्याला हे प्रदर्थित करण्याची सधंी शमळते की अपण ग्राहकाच्या 
्वार्याची शकती काळजी घेतो. ते खरे म्हणजे प्रशतशनधीची पत अशण व्यवसायाचे भक्कम अधार 
ऄसतात. प्रत्येक पॉशलसीच्या  िेवटी शवमा कंपन्शयानंी तक्रार शनवारणाची तपिीलातील पद्धत शदलेली 
ऄसते, जी ग्राहकाला द्तावजेा मधील तरतुदी समजावनू सागंताना त्याच्या शनदिथनास अणनू शदली 
पाशहजे. 
 
शवक्री अशण सेवा यामंध्ये कानोकानी जाशहरात (Word of mouth publicity) (चागंली/वाइट) याची 
एक महत्वाची भशूमका ऄसते. चागंली सेवा 5 लोकापंयंत माशहती पोहोचवते, तर वाइट सेवा 20 
लोकापंयंत पोहोचते.   
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2. एकात्म तक्रार व्यव्थापन यतं्रणा  (IGMS) 
 
अयअरडीएअयने (IRDA) एकात्म तक्रार व्यव्थापन यंत्रणा सुरु केली अहे (IGMS), जी शवमा 
तक्रार माशहतीचे कृद्रीय भाडंार म्हणून काम करते अशण ईद्योगातील तक्रार शनवारणाचे साधन म्हणून 
काम करते. 
 
पॉशलसीधारक त्याचं्या पॉशलसीच्या तपशिलासंह या यंत्रणेकडे नोंद करू िकतात अशण त्याचंी तक्रार 
दाखल करू िकतात. यानंतर तक्रारी त्या त्या कंपन्शयाकंडे पाठवल्या जातात. अयजीएमएस 
(IGMS) या तक्रारींचा अशण त्या सोडवण्यासाठी लागणाऱ्या वळे याचं्यावर लक्ष ठेवते. तक्रारी या 
वबेसाइट वर नोंदल्या जाउ िकतात: 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 
 
3. ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986  
 
“ग्राहकाचं्या ्वार्यानंा ऄशधक चागंल्या प्रकारे सरंक्षण देणे अशण ग्राहकाचें वाद सोडवण्यासाठी 
त्याचं्या सं्था अशण ऄन्शय प्राशधकरणे ्थाशपत करणे” यासाठी कायदा पाशरत करण्यात अला. हा 
कायदा ग्राहक संरक्षण (दुरु्ती) कायदा, 2002 नुसार दुरु्त करण्यात अला. 
 

a) कायद्यानुसार व्याख्या  
 

कायद्यामध्ये देण्यात अलेल्या काही व्याख्या या प्रमाणे: 
 

व्याख्या  
 

“”सेवा”” म्हणजे कोणतेही वणथन ऄसणारी सेवा, जी सभंाव्य ग्राहकानंा ईपलब्ध करून देण्यात येते 
अशण यात बकँकग, ऄथथपरुवठा, शवमा, पशरवहन, प्रशक्रया करणे, शवदु्यत ककवा ऄन्शय ईजा याचंा परुवठा, 
राहणे व भोजन ककवा दोन्शही या व्यव्था, गृहशनमाण, मनोरंजन, अनंद जत्रा, बातम्या ककवा माशहती 
पुरवणे, यासंदभातील सुशवधाचंी तरतूद ऄंतभूथत ऄसते. पण यात मोफत शदली जाणारी ककवा  
व्यशक्तगत सेवचे्या ऄंतगथत येणारी कोणतीही सेवा याचंा समाविे होत नाही.  

 
शवमा एक सेवा म्हणून ऄतंभूथत केलेली अहे 

 
“ग्राहक” म्हणजे कोणीही व्यक्ती जी:  

 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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i. काही मोबदल्याच्या बदल्यात कोणताही “माल” खरेदी करते अशण ऄिा मालाचा वापर 
करणारा कोणीही वापरकता. पण यात ऄिी व्यक्ती ऄतंभूथत होत नाही जी पनुर्थवक्रीसाठी ककवा 
कोणत्याही व्यापाशरक ईदे्दिासाठी तो घेते ककवा  

ii. मोबदल्याच्या बदल्यात भाड्याने घेते ककवा सेवा घेते अशण ऄिा सेवाचंी लाभधारक यात 
ऄंतभूथत ऄसते. 

 
‘दोष’ म्हणजे कोणताही कायद्यानुसार ककवा कराराच्या पूणथते साठी ककवा ऄन्शयथा कोणत्याही सेवचे्या 
संदभात व्यक्तीने केलेल्या सादरीकरणाचे ्वरूप अशण पद्धत यातील कोणतीही चूक, सदोष पणा, 
कमतरता, दजामधील ऄधुरेपणा. 

 
‘तक्रार’ म्हणजे तक्रारदाराकडून शलशखत ्वरुपात केले गेलेले ऄसे अरोप की: 

 
i. वापरण्यात अलेली व्यवसायातील ऄप्रामाशणक ककवा बंधनात अणू पाहणारी व्यावसाशयक 

कृती  
ii. त्याच्याकडून खरेदी करण्यात अलेला मालामध्ये एक ककवा ऄनेक दोष ऄसणे ककवा 

त्यापासून त्रास होणे   
iii. त्याने भाड्याने घेतलेली ककवा ईपलब्ध करून घेतलेली सेवा कोणत्याही बाबतीत सदोष ऄसणे 
iv. पॅकेज वर दिथवलेली ककवा कायद्याने नक्की केलेल्या ककमती पेक्षा ऄशधक ककमत अकारणे  

 
जो माल वापरला ऄसता ककवा जीवन अशण सुरक्षा याचं्यासाठी धोकादायक अहे अशण ज्यात 
व्यापाऱ्याने ऄिा मालातील घटक, पद्धत अशण त्याच्या वापराचे परीणाम यासबंंधी माशहती प्रदर्थित 
करणे अव्यक ऄसते, ऄिा कायद्याच्या तरतुदींच्या शवरुद्ध माल जनतेसाठी शवक्रीला ठेवलेला 
ऄसतो. 
 
‘ग्राहक वाद’ म्हणजे ऄसा वाद ज्यात, शजच्या शवरुद्ध तक्रार केली गेली अहे ऄिी व्यक्ती, तक्रारीमध्ये 
केलेले अरोप नाकारते ककवा त्यासंबधंी युक्तीवाद करते. 

 
b) ग्राहक वाद शनवारण एजन्शसी  
 
प्रत्येक शजल्हा, राज्य अशण राष्ट्रीय पातळीवर ग्राहक वाद शनवारण एजन्शसी ्थापन झालेल्या 
अहेत. 
 
i. शजल्हा मंच: जेथे मालाची ककवा सेवाचंी ककमत अशण माशगतलेला मोबदला 20 लाख 

रुपयापंयंत अहे शतथपयंत या मंचाची तक्रारी हाताळण्याची कायथकक्षा अहे. शजल्हा मंचाला 
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त्याचे अदेि/हुकुम योग्य त्या शदवाणी कोटाकडे ऄंमलबजावणीसाठी पाठवण्याचा ऄशधकार 
अहे. 

 
ii. राज्य अयोग : या शनवारण प्राशधकरणाची कक्षा मूळ तक्रार, ऄपील अशण देखरेख याप्रकारची 

अहे. शजल्हा मंचाकडून येणारी ऄशपले ्वीकारतात. त्याशिवाय, मालाचे/सेवचेे मलू्य ककवा 
मोबदला रुपये 20 लाखापेक्षा ऄशधक अहे पण 100 लाखापेक्षा जा्त नाही ऄिा मूळ तक्रारींचे 
शनवारण करतात. त्याचे ऄन्शय ऄशधकार अशण प्राशधकार शजल्हा मंच प्रमाणेच ऄसतात.  

 
iii. राष्ट्रीय अयोग : या कायद्यातंगथत ्थाशपत झालेले ऄंशतम प्राशधकरण म्हणजे राष्ट्रीय अयोग. 

याच्याकडे मूळ; ऄशपले व त्याच बरोबर देखरेखीची कायथकक्षा अहे. राज्य अयोगाने पाशरत 
केलेले ऄदेिावंरील ऄशपले ते ऐकू िकतात, अशण त्याच्या मुळ कायथकके्षत रुपये 100 लाख 
ककवा त्यावरील माल/सेवा अशण मोबदला यासंबधंीचे वाद ्वीकारतात. त्याच्याकडे राज्य 
अयोगाच्या कामावर देखरेख करण्याची कायथकक्षा ऄसते.  

 
सवथ शतन्शही एजन्शसींना शदवाणी कोटाचे ऄशधकार अहेत. 
 
c) तक्रार नोंदवण्याची पद्धत  
 
वरील शतन्शही एजन्शसीज कडे तक्रार नोंदवण्याची पद्धत ऄगदी सोपी अहे. राज्य अयोग ककवा 
राष्ट्रीय अयोग याचं्याकडे तक्रार नोंदवण्यासाठी ककवा ऄपील करण्यासाठी कोणतेही िुल्क नाही.  
 
तक्रार ्वतः तक्रारदार नोंदव ूिकतो ककवा त्याचा ऄशधकृत प्रशतशनधी द्वारे नोंदव ूिकतो. हे लक्षात 
ठेवले पाशहजे की तक्रार नोंदवण्यासाठी वशकलाची अव्यकता नसते. 
 
d) ग्राहक मंच अदेि  
 
ज्या मालाच्या शवरुध्द तक्रार अली अहे त्या मालामध्ये शनर्थदष्ट दोष अहेत या बद्दल समाधानी 
ऄसेल ककवा तक्रारीमधील सेवसेंबंधीचे अरोप शसद्ध झाले तर मंच शवरुद्ध बाजूवर खालीलपैकी एक 
ककवा ऄनेक अदेि काढू िकतो शविेषतः, 
 
i. तक्रारदाराला त्याचे (ककमत) पैसे [ककवा शवम्याच्या बाबतीत शवमा हप्ता], तक्रारदाराने ऄदा 

केलेले िुल्क परत करणे. 
ii. शवरुद्ध बाजूच्या शनष्काळजीपणामुळे ग्राहकाचे झालेले नुकसान ककवा दुखापत यासाठी भरपाइ 

म्हणून काही रक्कम देणे.  
iii. प्र्नाशंकत सेवमेधील दोष ककवा कमतरता काढून टाकणे.   
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iv. ऄप्रमाशणक व्यापारी पद्धत बदं करणे, ककवा व्यापारवर मयादा अणणे ककवा त्या चुका पुन्शहा न 
करणे   

v. तक्रारदार बाजूला पुरेसा खचथ देणे  
 
e) ग्राहक वाद  प्रकार  
 
तीन मंचामंध्ये ऄसलेले बहुतािं ग्राहक वाद, शवमा व्यवसाय डोळ्यासमोर ठेवल्यास, खालील मुख्य 
प्रकारामंध्ये मोडतात: 
 
i. शवमा हक्क प्रदान करण्यात शदरंगाइ 
ii. शवमा हक्क प्रदान न करणे  
iii. शवमा हक्क नाकारणे  
iv. नुकसानीचा अकार  
v. पॉशलसी ऄटी, स््थती आत्यादी  

 
4. शवमा लोकपाल (ओम्बड्स्मन)  
 
11 नोव्हृबर 1998 च्या ऄशधकृत राजपत्रात सूचना प्रकाशित करून कृद्र सरकरने शवमा कायदा 1938 
च्या ऄतंगथत  सावथजशनक तक्रार शनवारण शनयम 1998 बनवले. हे शनयम अयुर्थवमा अशण साधारण शवमा 
यानंा म्हणजे, व्यशक्तगत पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या शवम्याला लागू होतात. 
 
या शनयमाचंा ईदे्दि शवमा कंपन्शयाचं्या संदभात शवमा हक्क प्रदानािी संबंशधत सवथ तक्रारी कमी खचात, 
कायथक्षम पद्धतीने अशण समतोलपणे सोडवणे हा अहे. 
 
शवमाधारक अशण शवमाकता याचं्या पर्पर संमतीने ऄटींच्या चौकटीत लोकपाल (ओम्बड्स्मन) 
मध्य्थ अशण सल्लागार म्हणून काम करू िकतो. 
 
तक्रार ्वीकारायची ककवा फेटाळून लावायची यासंबधंीचा लोकपालाचा शनणथय ऄशंतम ऄसतो. 
 

a) लोकापालाकडे तक्रार करणे  
 
लोकापालाकडे केलेली तक्रार शलशखत ्वरुपात, शवमाधारक ककवा त्याचे कायदेिीर वारस यानंी 
्वाक्षरी केलेली, शवमाकत्याचे कायालय ज्या के्षत्रात अहे ते ज्या लोकपालाच्या कके्षत येते त्याला 
ईदे्दिून, ऄजासोबत अव्यक ऄसल्यास काही द्तावजे जोडून अशण तक्रारदाराच्या झालेल्या 
नुकसानीचा ऄंदाज अशण माशगतलेली भरपाइ याचं्यासह केलेला ऄसला पाशहजे. 
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लोकापालाकडे तक्रार करता येते, जर: 
 
i. तक्रारदाराने शवमा कंपनीला पूवी शलशखत ्वरूपाचे सादरीकरण केले होते अशण शवमा 

कंपनीने:  
 
 तक्रार फेटाळून लावली ऄसेल ककवा   
 शवमाकत्याला तक्रार शमळाल्यानंतर एक मशहन्शयात कोणताही प्रशतसाद शमळाला नसेल तर   
 शवमाकत्याच्या ईत्तराबाबत तक्रारदार समाधानी नसेल तर.  

 
ii. शवमा कंपनीने हक्क फेटाळून लावल्यापासून एक वषाच्या अत तक्रार केली ऄसेल 
 
iii. तक्रार कोणत्याही कोटात ककवा ग्राहक मंचाकडे ककवा तडजोडीच्या मध्ये प्रलंशबत नसेल  
 

b) लोकापाला द्वारे शमळालेल्या शिफारसी 
 
लोकपालाची काही कतथव्ये/शिष्टाचार ऄसतात ज्याचें त्याने पालन केले पाशहजे: 
 
i. ऄिा प्रकारची तक्रार अल्यानंतर एक मशहन्शयाच्या अत शिफारसी केल्या गेल्या पाशहजेत.  
ii. तक्रारदार अशण शवमा कंपनी या दोघानंाही शिफारसीच्या प्रती पाठवल्या पाशहजेत. 
iii. तक्रारदाराने ऄिा प्रकारच्या शिफारसी शमळाल्यानंतर 15 शदवसंच्याअत शलशखत ्वरुपात 

्वीकारल्या पाशहजेत. 
iv. शवमाधारकाद्वारे ्वीकाराचे पत्र शवमाकत्याला पाठवले पाशहजे अशण ऄसे ्वीकाराचे पत्र 

शमळाल्यानंतर 15 शदवसाचं्या अत त्याची शलशखत ्वीकृती शदली पाशहजे. 
 
जर मध्य्थीने वाद शमटला नाही तर, लोकपाल त्याला योग्य वाटेल ऄसा शनवाडा शवमाधारकाला 
देइल, अशण तो त्याचे नुकसान भरून शनघेल यापेक्षा ऄशधक ऄसत नाही. 
 
c) लोकपालाचे शनवाडे  
 
लोकपालाचे शनवाडे खालील शनयमानंी शनयशंत्रत ऄसतात: 
  
i. शनवाडा रुपये 20 लाखापेंक्षा ऄशधक नसला पाशहजे (सानुदान रक्कम अशण ऄन्शय खचथ याचं्या 

समाविेासह)  
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ii. ऄिाप्रकारची रक्कम शमळाल्यापासून 3 मशहन्शयाचं्या अत शनवाडा केला पाशहजे, अशण 
शवमाधारकाने ऄिाप्रकारचा शनवाड्याची रक्कम पूणथपणे शमळाल्यानंतर ऄंशतम प्रदान झाल्याची 
पावती ऄिी रक्कम शमळाल्यापासून एक मशहन्शयाच्या अत शदली पाशहजे.  

iii. शवमाकता शनवाड्याची पूतथता करेल अशण ऄसे ्वीकृतीचे पत्र शमळाल्यानंतर 15 शदवसाचं्या 
अत शलशखत ्वरूपात त्याची सूचना लोकापालाकडे पाठवले.   

iv. शवमाधारकाने शलशखत ्वरुपात ऄसे शलशखत ्वरुपात शनवाड्याची ्वीकृती शदली नाही तर, 
शवमाकता शनवाड्याची पूतथता करणार नाही.  

v.  
 

्वयं चाचणी 3 
 
ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 नुसार, ईपभोक्ता म्हणून कोणाला वगीकृत करता येणार नाही? 
 
I. व्यशक्तगत ईपयोगासाठी माल / सेवा भाड्याने घेणारा  
II. जी व्यक्ती पुनर्थवक्रीसाठी माल खरेदी करते  
III. पैिाचं्या मोबदल्यात माल अशण सेवा खरेदी करतो अशण त्या वापरतो.  
IV. दुसऱ्याचं्या सेवा पिैाचं्या मोबदल्यात वापरतो   
 

 
 संपकथ  प्रशक्रया  D.

 
ग्राहक सेवतेील सपंकथ  कौिल्ये  
 
कामाच्या शठकाणी, एखाद्या प्रशतशनधीला ककवा सेवा कमथचाऱ्याला प्रभावीपणे काम करण्यासाठी 
अव्यक ऄसा सवात महत्वाच्या कौिल्याचंा संच म्हणजे मृदू कौिल्ये. 
 
जिी मृदू कौिल्ये एखाद्याच्या ऄन्शय कामगाराबंरोबर अशण ग्राहकाबंरोबर कामाच्या शठकाणी अशण 
बाहेर ऄिा दोन्शही शठकाणी प्रभावीपणे देवाणघेवाण करण्याच्या क्षमतेिी संबशंधत ऄसतात, तिी 
नसलेली बाह्य कौिल्ये – जी शवशिष्ट प्रकारचे काम ककवा ककवा ईपक्रम करण्यासाठीच केवळ 
ईपयुक्त ऄसतात .  
 
1. संपकथ  अशण ग्राहक नाते संबधं  
 
समाधानी अशण शनष्ठावान ग्राहक शमळवण्याच्या महत्वाच्या घटकांमधील एक घटक म्हणजे ग्राहक 
सेवा. पण तेव्हढेच पुरेसे नसते. ग्राहक सुध्दा माणसेच ऄसतात ज्याचं्या बरोबर कंपनीने घट्ट नाते संबधं 
जोडणे गरजेचे ऄसते.  
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एखादा ग्राहक कंपनीकडे किा रीतीने पाहतो याला अकार देण्याचे ऄशंतम काम सेवा अशण नाते संबधं 
याचंा ऄनुभव हे दोन्शही करतात. 
  
शनकोप नाते सबंंध करण्यासाठी काय लागते?    
 
ऄथात त्याच्या गाभ्यात, शविाव्स ऄसावा लागतो. त्याचबरोबर तेथे ऄसे काही घटक ऄसतात जे या 
शव्वासाला पाठबळ देतात अशण प्रोत्साहन देतात. अपण काही घटकाचें वणथन पाहू: 
 
अकृती 2: शव्वासाचे घटक  

 

 
 

i. प्रत्येक नाते अकषथणातून सुरु होते: 
 
एखाद्याने प्रथम अकषथक ऄसाव ेलागते अशण त्याची ग्राहकाबरोबर जवळीक साधण्याची क्षमता 
ऄसावी लागते. अकषथण बरेचवळेा प्रथम दिथनी पडणाऱ्या प्रभावाचा पशरणाम ऄसतो जेव्हा ग्राहक 
एखाद्या सं्थेच्या ककवा शतच्या प्रशतशनधीच्या सपंकात येतो. अकषथण ही ऄिी पशहली शकल्ली 
ऄसते ज्याने कोणतेही हृदयाचे दर ईघडले जाते. ऄसा एखादा शवके्रता डोळ्यासमोर अणा जो 
कोणाला अवडत नाही. तुम्हाला ऄसे वाटते का की तो त्याच्या शवके्रत्याच्या कारशकदीत खूप 
यि्वी होइल?   
 
ii. नातेसंबधंातील दुसरा घटक म्हणजे एखाद्याची ईपस््थती – गरजेच्या वळेी ईपस््थत ऄसणे: 

 

वलश्लाव 

उऩष्स्थत अवणे  

आकऴसण 

वॊऩकस  
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कदाशचत सगळ्यात चागंले ईदाहरण शववाहाचे ऄसेल. पत्नीला गरज ऄसते तेव्हा पतीने ईपलब्ध 
ऄसणे महत्वाचे अहे का? त्याचप्रमाणे, ग्राहक नातेसंबधंात, प्र्न हा ऄसतो की कंपनी ककवा 
शतचा प्रशतशनधी गरजेच्या वळेी ईपलब्ध ऄसतो का? तो ककवा ती ग्राहकाचे ऐकण्यासाठी पूणथपणे 
ईपलब्ध ऄसतो का?  

 
ऄसे काही प्रसंग ऄसू िकतात की जेव्हा एखादा पूणथपणे ईपस््थत नाही अशण त्याच्या ग्राहकाच्या 
ऄपेक्षानंा पूणथपणे न्शयाय देउ िकत नाही. ऄिाही पशरस््थतीत एखादा ग्राहका बरोबर ऄसे घट्ट 
नातेसबंंध जोडून ठेव ूिकतो की, जे अ्वासक ऄसतात, सहवदेनापूणथ अशण जबाबदारीची जाणीव 
करुन देणारे ऄसतात. 
   
वरील सवथ मुदे्द ऄसे अहेत:  
 

 एखाद्याने शनमाण केलेला प्रभाव ककवा   
 एखादा ज्या तऱ्हेने ईपस््थत ऄसतो अशण ऐकून घेतो ककवा  
 एखादा दुसऱ्यािी ज्याप्रकारे संवाद साधतो 

 
हे संवादाचे अयाम अहेत अशण त्यासाठी शि्त अशण कौिल्याचंी अव्यकता ऄसते. एक प्रकार 
एखादा किाप्रकारे संवाद करतो हे िेवटी तो कसा शवचार करतो ककवा एखाद्या गोष्टीकडे कसे पाहतो 
याचे शनदिथक ऄसते.  
 
एखादा ग्राहक नवीन शमळवण्याच्या खचापेक्षा तो साभंाळण्याचा खचथ खूप कमी ऄसतो त्यामुळे कंपन्शया 
ग्राहक सबंंध व्यव्थापन यावर भर देतात. ग्राहक सबंंध ऄनेक शबन्शदंुपािी अढळतो, जसे ग्राहकाच्या 
शवम्याच्या गरजा समजून घेणे, शवमा कवच शवषद करून सागंणे, फॉम्सथ देणे. त्यामुळे प्रत्येक कबदूपािी 
प्रशतशनधीसाठी नाते घट्ट करण्याच्या ऄनेक सधंी ऄसतात. 
 
2. संवादाची प्रशक्रया  
 
संपकथ  म्हणजे काय ?     
 
प्रत्येक संवादाला एक पे्रषक लागतो, जो एक संदेि पाठवतो, अशण त्या संदेिाचा प्राप्तकता लागतो. 
पे्रषकाचा संदेि प्राप्तकत्याला समजला की प्रशक्रया पूणथ होते.  
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अकृती 3 संवादाची ्वरूपे  

 
संवाद शवशवध ्वरूपे धारण करू िकतो   
 

 मौशखक   
 शलशखत   
 ऄ-िास्ब्दक 
 देहबोलीतून    

 
ते समोरासमोर ऄसू िकते, फोनवर ऄसू िकते, ककवा मेल ककवा आन्शटरनेटवरून ऄसू िकते. ते 
औपचाशरक ककवा ऄनौपचाशरक ऄसू िकते. अिय कोणताही ऄसो, संदेिाचे ्वरूप कोणतेही ऄसो, 
ककवा कोणतेही मध्यम वापरलेले ऄसो, अपल्याला काय साशंगतले जात अहे याचे प्राप्तकत्याला 
होणारे अकलन हा संवादाचा खरा हेतू (essence) अहे. 
 
व्यवसायासाठी याची शनवड महत्वाची ठरते की तो ठरवलेल्या प्राप्तकत्यांना केव्हा अशण कसा संदेि 
पाठवणार अहे. 
 
संवादाची प्रशक्रया खाली दिथवली अहे.  
 
अता अपण अकृतीमधील संज्ञा सुशनस््चत करू: 
 
 
 
 
 
 
 

संलादाची स्लरूऩे  

भौणिक लरणित अ-ळाब्ददक    देहफोरीभधून  
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अकृती 4: संवाद प्रशक्रया  

 
 
 
 
 
व्याख्या  
 
i. ्त्रोत: संदेिाचा ्त्रोत म्हणून प्रशतशनधीला हे माशहत ऄसले पाशहजे की, तो हे का सागंत अहे, 

त्याला काय सागंायचे अहे, अशण त्याला हा अत्मशव्वास ऄसला पाशहजे की तो जे सागंतो अहे 
ते ईपयुक्त अशण ऄचूक अहे. 
 

ii. संदेि  म्हणजे माशहती जी एखादा पोहोचव ूआस्च्छत ऄसतो.  
 

iii. शचन्शहाकंन  ही ऄिी प्रशक्रया अहे ज्यात एखाद्याला पोहोचवायची ऄसलेली माशहती शवशिष्ट 
्वरुपात पाठवली जाते जी दुसऱ्या बाजूला योग्य प्रकारे शचन्शह शवरशहत केली जाइल. शचन्शहाकंनाचे 
यि एखाद्याला माशहती शकती यि्वीपणे अशण कोणताही गोंधळ न होता पोचवता अली यात 
ऄसते. यासाठी त्याच्या श्रोत्याचंी जाण ऄसणे गरजेचे ऄसते. तसे न झाल्यास पशरणाम म्हणनू 
पोचवलेल्या संदेिाचंा चुकीचा ऄथथ लावला जाउ िकतो.  

 
iv. संदेि एका मार्थगकेतून पोहोचवला जातो, जी ईदे्दिासाठी शनवडली पाशहजे. हा मागथ िास्ब्दक ऄसू 

िकतो ज्यात समोरासमोरची भेट ऄसू िकते, फोन अशण स्व्हशडयो कॉन्शफरन्न्शसग; ककवा त्यात 
शलशखत ्वरुपाची पते्र, फोन, इ-मेल्स, मेमोज अशण ऄहवाल ऄसू िकतात. 

 
v. शचन्शह शवरशहत करणे यात माशहती शमळते, ऄथथ लावला जातो अशण शतच्या गंतव्य शठकाणी शवशिष्ट 

प्रकारे समजली जाते. अपण हे पाहू िकतो की शचन्शह शवरशहत करणे [ककवा एखादा माशहती किी 
्वीकारतो] हे शचन्शहाकंन करण्या आतकेच महत्वाचे अहे [एखादा किा प्रकारे पोहोचवतो].   

 

स्रोत संदेळ धचन्शाॊककत कयणे  संदेळ भाधगसका संदेळ धचन्श यहशत कयणे  संदेळ प्राप्तकतास 

प्रतिसाद 

संदर्भ 
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vi. प्राप्तकता: एक व्यक्ती ककवा ऄनेक व्यक्ती [श्रोते] ज्यानंा संदेि पाठवला जातो, ऄसा प्राप्तकता 
िेवटी ऄसतो. या श्रोतृवगाचा प्रत्येक सद्याच्या ्वतःच्या काही कल्पना ऄसतात, श्रद्धा ऄसतात 
अशण भावना ऄसतात अशण तो संदेि किा प्रकारे प्राप्त झाला अशण त्यावर किाप्रकारे कृती 
झाली यावर त्या पशरणाम करतात. पाठवणाऱ्याला ्वाभाशवक पणे हे घटक शवचारात घेउन 
कोणता संदेि पाठवायचा हे ठरवाव ेलागते. 

 
vii. प्रशतसाद: ऄगदी ज्यावळेी संदेि पाठवला जात ऄसतो अशण प्राप्त केला जात ऄसतो, त्यावळेी 

प्राप्तकता िास्ब्दक ककवा ऄिास्ब्दक ्वरूपाचे संदेि पे्रषकाला प्रशतसाद म्हणून पाठवत ऄसतो. 
पे्रषकाने ऄसे प्रशतसाद पाहून अशण त्या प्रशतशक्रयाचें काळजीपूवथक अकलन केले पाशहजे 
जेणेकरून त्याला संदेि किाप्रकारे घेतला गेला अशण त्यावर किाप्रकारे कृती केली गेली हे 
समजण्यास मदत होइल. अव्यक वाटल्यास संदेि बदलला जाउ िकतो ककवा त्याच्या िब्द 
रचनेत बदल केला जाउ िकतो. 

 
 
3. प्रभावी संवादातील ऄडथळे  
 
वरील प्रशक्रयेत प्रभावी संवाद होण्यामध्ये प्रत्येक टप्प्यावर ऄडथळे येउ िकतात. पाठवणाऱ्याच्या 
प्रशतमेमुळे, ककवा संदेि ऄयोग्य प्रकारे रचला गेल्यामुळे, ककवा फार जा्त ककवा खूप कमी साशंगतले 
गेल्यामुळे ककवा प्राप्तकत्याची सं्कृती न समजल्यामुळे, संवादात शवके्षप येउ िकतो. ऄसे सारे 
ऄडथळे हटवणे हे अव्हान ऄसते.   
 
्वयं चाचणी 4 
 
शनकोप नातेसंबंध शनमाण करण्यासाठी काय चालत नाही? 
 
I. अकषथण 
II. शव्वास  
III. संवाद  
IV. संियी वृत्ती   
 

 
 ऄ-िास्ब्दक संवाद  E.

 
अता अपण ऄिा काही संकल्पना पाहू ज्या प्रशतशनधीने समजावनू घेणे गरजेचे ऄसते. 
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महत्वाचे  
 
ईत्कृष्ट प्रथम दिथनी छाप पाडणे  

 
अपण हे अधीच पशहले अहे की कोणत्याही नातेसंबधंाचंा अकषथण हा प्रथम अधार्तंभ ऄसतो. 
ज्याला तुम्ही अवडत नाही ऄिा व्यक्तीकडून तुम्हाला काही व्यवसाय शमळेल ऄिी तुम्ही ऄपेक्षा करू 
िकत नाही. खरेतर, काही व्यक्ती ऄिा ऄसतात की त्यानंा तुम्ही पशहल्यादंा भेटता तेव्हा एका नजरेत 
तुम्हाला पारखायला अशण तुमचे मुल्याकंन करायला केवळ काही सेकंद पुरतात. तुमचे शदसणे, तुमची 
देहबोली, तुमची शरती, अशण तुम्ही कसे कसे कपडे घातले अहेत अशण तुम्ही कसे बोलता यावर 
अधाशरत त्याचें तुमच्या शवषयीचे मत बनते. लक्षात घ्या की हे पशहले दिथन दीघथकाळ ठसा ईमटवते. 
चागंले प्रथम दिथन बनवण्यासाठीच्या काही ईपयुक्त सूचना ऄिा अहेत: 
 

i. नेहेमी वळेेवर पोहोचा. सवथ प्रकारचे िक्यतेतील ईिीर समायोशजत करता येतील ऄिी 
लवशचक योजना करून काही शमशनटे शदलेल्या वळेे अधी पोहोचा. 

 
ii. ्वतःला योग्यप्रकारे सादर करा. तुमचा संभाव्य ग्राहक तुम्हाला ओळखत नसतो अशण नेहेमी 

तुमचे शदसणे हाच पशहला धागा ऄसतो ज्याच्या अधारे त्याला ककवा शतला पढेु जाव ेलागते.  
 

 तुमचे शदसणे तुमच्याशवषयीचे पशहले मत योग्य बनवण्यास सहायक ठरते अहे का?    
 तुमचा पोिाख भेटीसाठी ककवा प्रसंगासाठी सुयोग्य अहे का?  
 तुमचे राहणे ्वच्छ अशण टापटीपीचे अहे का – छान कापलेले केस, दाढी, ्वच्छ अशण 

नीटनेटके कपडे, प्रसाधनाचंा सुयोग्य वापर? 
 

iii. सौहादथपूणथ, अत्मशव्वासपूणथ अशण शवजयी हा्य तुम्हाला अशण तुमच्या श्रोतृवगाला 
एकमेकाबरोबर लगेच सहज/शनन््चत बनवते. 

 
iv. मोकळे, अत्मशव्वासपूणथ अशण सकारात्मक ऄसणे  

 
 तुमची देहबोली अत्मशव्वास अशण ्वयं-अ्वाशसत ऄसल्याचे प्रदर्थित करते का?  
 तुम्ही ताठ ईभे राहता का, हसता का, डोळ्यात पाहून बोलता का, घट्ट ह्तादंोलन करून 

्वागत करता का? 
 काहीं टीका होते तेव्हा ककवा ऄपेके्षप्रमाणे बठैक चाल ूनसते तेव्हा तुम्ही सकारात्मक राहू 

िकता का? 
v. ऄन्शय व्यक्तीमध्ये रस ऄसणे  – ऄन्शय व्यक्तीमध्ये प्रामाशणक पणे रस ऄसणे सवात महत्वाची 

गोष्ट अहे. 
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 ग्राहक एक व्यक्ती म्हणनू कसा अहे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही काही वळे काढता का?   
 तो ककवा ती काय सागंते अहे याकडे तुमचे लक्ष ऄसते का अशण तुम्ही त्यासबंंधी 

सहानुभतु ऄसता का?   
 तुम्ही तुमच्या ग्राहका बरोबर पूणथपणे ईपस््थत अशण ईपलब्ध ऄसता का की तुमचा 

मोबाइल फोन तुम्हाला तुमच्या मुलाखतीमधील ऄध्याहून ऄशधक वळे व्य्त ठेवतो.  
  
 
 
 
 
1. देह बोली  
 
देहबोली म्हणजे तुमच्या हालचाली, हातवारे, चेहेऱ्या वरील हावभाव. अपण जसे बोलतो, चालतो, 
बसतो अशण ईभे राहातो, यासाऱ्या गोष्टी अपल्यासंबधंी अशण अपल्या अत काय चाल ू अहे ते 
सागंतात.  
 
ऄसे नेहेमी म्हटले जाते की जेव्हढे प्रत्यक्षात बोलले जाते त्याच्या प्रमाणात खूप थोडे ऐकले जाते. 
अपण जे बोलत नाही ते ऄशधक मोठ्या प्रमाणात अशण मोठ्या अवाजात साशंगतले जाते. 
्वाभाशवकपणे, प्रत्येकाने त्याच्या देहबोली बाबत खूप काळजी घेतली पाशहजे. 
   

a) शव्वास  
 

ज्यामुळे ऄसे मत तयार होते की याचे गंभीरपणे ऐकले पाशहजे ऄिाप्रकारे अत्मशव्वासपूणथ अशण 
्वयं-अ्वाशसत कसे शदसाव,े यासबंंधी येथे काही सूचना शदल्या अहेत: 
 

 ईभे राहण्याची लकब- खादें मागे खेचनू ताठ ईभे राहणे. 
 डोळ्यात पाहणे – “हसरा” चेहेरा  
 ईदे्दिपूणथ अशण सहेतुक हातवारे 

b) शव्वास  
 

बरेच वळेा, शवके्रत्याचे िब्द बशहरेपणाने ऐकले जातात, कारण श्रोते त्याच्यावर शव्वास ठेवत 
नाहीत – तो प्रामाशणक अहे याबद्दल त्याची देहबोली खात्री देत नाही. जेव्हा एखादा प्रामाशणक 
अशण शव्वास ठेवण्यायोग्य नसतो तेव्हा लक्षात ठेवण्यासारख्या काही ठराशवक ऄशतिय 
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महत्वाच्या लक्षणाबंाबत माशहती ऄसणे महत्वाचे अहे अशण ऄिाबाबतीत खाली शदल्यानुसार लक्ष 
ठेवले पाशहजे:  
 

 डोळे ऄगदी थोडा ककवा ऄशजबात नेत्रसंपकथ  करत नाहीत ककवा डोळ्याचंी खूप हालचाल 
होते 

 तोंडासमोर हात ककवा बोटे ठेवनू बोलणे  
 व्यक्ती दुसऱ्या बाजूला वळून बोलते (ऐकणाऱ्या कडे न पाहता) 
 एखाद्याचा ्वासो्वास खूप गतीने चालतो 
 चेहेऱ्याचा रंग बदलतो; चेहेरा ककवा गळ्याजवळ लाल शदसते.  
 घाम येणे वाढते  
 अवाजाची पट्टी वाढते, बोलताना ऄडखळतो, घसा खाकरणे  
 बोलणे- सावकाि अशण ्पष्ट अशण अवाजाची पातळी मध्यम ते कमी पातळी. 

काही िारीशरक हालचाली ज्या बचावात्मक अशण ऄ्वीकारात्मक पशवत्रा दिथशवतात त्यात 
खालील ऄंतभूथत ऄसते: 

 
 हात/बाहू याचं्या स््थती अकंुशचत केलेल्या अशण िरीराच्या जवळ घेतलेल्या ऄसतात. 
 चेहेऱ्यावर हावभाव जवळपास नसतात  
 िरीर तुमच्यापासून दुसऱ्या बाजूस वळवलेले ऄसते 
 बाहू िरीरावर फुली च्या स््थतीत ऄसतात  
 डोळे कमीतकमी नेत्रसंपकथ  करतात, ककवा खाली वळवलेले ऄसतात 

 
तुमचा ग्राहक यापैकी काहीही दिथवत ऄसेल तर, हीच वेळ अहे की तुम्ही ्वतःला तपासून पाहाव े
अशण ग्राहकाच्या मनात काय चालले अहे याकडे ऄशधक लक्ष द्याव.े  
2. ऐकण्याची कौिल्ये 

 
ज्याचं्या बाबत प्रत्येकाने जागृत ऄसायला हव े अशण ती ऄंगी बाणवायला हवीत ऄिा संवाद 
कौिल्यामंधील शतसरा संच म्हणजे ऐकण्याची कौिल्ये. ‘दुसऱ्यानंी तुम्हाला समजून घेण्यासाठी प्रथम 
त्यानंा समजून घ्या’ या व्यशक्तगत कायथक्षमतेच्या च्या प्रशसद्ध तत्वामधून ती येतात.  
 
तुम्ही शकती चागंल्या प्रकारे ऐकू िकता याचा तुमच्या कामातील कायथक्षमतेवर, अशण तुमच्या 
आतराबंरोबर ऄसलेल्या नात्यावंर मोठा पशरणाम शदसतो. अता अपण काही ऐकण्यासंबधंीच्या सूचना 
पाहू. 
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a) कृतीिील ऐकणे:   
 
यामध्ये अपण केवळ समोरच्याचे िब्दच नव्हे तर, ऄशधक महत्वाचे म्हणजे त्याच्याकडून शदला 
जाणारा सपूंणथ संदेि जाणनू घेण्याचा प्रयत्न करतो.   
 
अता अपण कृतीिील ऐकण्याचे काही घटक पाहू. ते अहेत:- 
i. लक्ष देणे 

 
अपण बोलणाऱ्याकडे अपले संपूणथ शचत्त एकाग्र केले पाशहजे, संदेि मान्शय केला पाशहजे. लक्षात 
घ्या की ऄिास्ब्दक संवाद सुद्धा खूप मोठ्याने “बोलतो”. लक्ष देण्याचे काही पैल ूखालील प्रमाणे 
अहेत: 

 बोलणाऱ्या कडे थेट पहा  
 लक्ष शवचशलत करणारे शवचार बाजूला ठेवा 
 Don't mentally prepare a rebuttal 
 सवथ लक्ष शवचशलत करणारी बाह्य साधने टाळा [ईदा. मोबाइल सायलृट मोडवर ठेवा]  
 बोलणाऱ्याची देहबोली “ऐका”  
 

ii. तुम्ही ऐकत अहात हे प्रदर्थित करणे:  
 

देहबोलीचा वापर येथे महत्वाची भशूमका बजावतो. ईदाहरणाथथ, एखादा: 
 ऄधूनमधून मान डोलावत अशण हसू िकतो   
 एक मोकळे पण दिथवणारी स््थतीत बसू िकतो ज्यामुळे दुसरी व्यक्तीही मोकळेपणाने 

बोलण्यास ईदु्यक्त होते    
 काही संशक्षप्त िब्द वापरा, जसे हो, हा,ं ऄ्सं. 

 
iii. प्रशतसाद द्या:  

 
अपण जी गृशहते, ऄंदाज अशण श्रद्धा मनात बाळगतो त्यामुळे, अपण ऐकलेल्या पैकी बरेचसे 
अपल्या व्यशक्तगत गाळणीतून वाहून जाते. एक श्रोता म्हणून, अपण याबाबत जागृत ऄसल े
पाशहजे अशण जे साशंगतले जात अहे ते समजून घेण्याचा अपण ऄसा प्रयत्न केला पाशहजे. 

  
 यासाठी तुम्हाला संदेिावर पुन्शहा नजर टाकावी लागेल अशण प्र्न शवचारून काय म्हटल े

गेले हे ्पष्ट करून घ्याव ेलागेल.   
 प्रशतसाद देण्याचा दुसरा महत्वाचा मागथ म्हणजे बोलणाऱ्याचे िब्द वगेळ्या िब्दात 

पुनरथचना करून माडंणे   
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 याशिवाय शतसरा मागथ म्हणजे बोलणाऱ्याला वळेोवळेी मध्ये थाबंवनू त्याने अतापयंत काय 
साशंगतले याचा अढावा घेणे अशण त्याला  ककवा शतला तो पुन्शहा सागंणे. 

 
 

ईदाहरण  
 

्पष्ट करण्यास सागंा – मी जे ऐकले ते, मी हे गृहीत धरणे योग्य अहे का, तुम्हाला अमच्या काही 
अरोग्य शवमा योजनासंंबधंी प्र्न अहेत, तुम्ही ऄशधक तपिीलात सागंू िकता का?    
 
बोलणाऱ्याचे नक्की म्हणणे ऄन्शय िब्दात माडंणे- तर तुम्हाला ऄसे म्हणायचे अहे की अमच्या अरोग्य 
शवमा योजना परेुसे अकषथक फायदे देत नाही’ – मला जे समजले ते बरोबर अहे का? 
 

    
iv. घाइघाइने शनणथय करणे टाळणे: 

 
कृतीिील ऐकण्यातील सवात मोठा ऄडसर ऄसतो अपली घाइने एखाद्या शनष्कषाप्रत 
पोहोचण्याची ककवा बोलणाऱ्यासंबधंी काही मत अधीच बनवनू ठेवण्याची प्रवृत्ती. याचा पशरणाम 
ऄसा होतो की ऐकणारा बोलणाऱ्याचे िब्द ऐकतो पण त्याचा ऄथथ मात्र त्याच्या मनातील 
अधीपासून बनवलेल्या मतानुसार बोलणाऱ्याला काय म्हणायचे ऄसेल हे ठरवतो.  
 
ऄिा प्रकारचा शनष्कषाच्या घाइचा पशरणाम म्हणून ऐकणारा बोलणाऱ्याला, हा वळेेचा ऄपव्यय 
अहे ऄसे मानून ऄशधक बोल ूदेत नाही. याचा ऄसाही पशरणाम होतो की बोलणाऱ्याने त्याचा संदेि 
पूणथ करण्याच्या अधीच त्याला व्यत्यय अणनू अशण त्याच्यावर प्र्नाचंी सरबत्ती करून त्याला 
नामोहरम(rebutting) केले जाते.   

 
याच्यामुळे बोलणारा शनराि होतो अशण संदेिाच्या संपूणथ अकलनाला मयादा येतात. 
कृतीिीलपणे ऐकण्यासाठी हे कराव:े  
 

 प्र्न शवचारण्यापूवी बोलणाऱ्याला त्याचे म्हणणे पूणथ करू द्याव े 
 बोलणाऱ्याला प्रशतवाद करून व्यत्यय अणू नये.  

v. योग्यप्रकारे प्रशतसाद देणे:  
 

कृतीिील ऐकणे म्हणजे केवळ बोलणारा काय म्हणतो ते ऐकणे यापेक्षा बरेच काही ऄशधक ऄसते. 
संवाद तेव्हाच पूणथ होतो जेव्हा ऐकणारा एखादा  िब्द, एखादी कृती ऄिा कोणत्या ना कोणत्या 
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प्रकारे प्रशतसाद देतो.बोलणाऱ्याला अपले ऐकले नाही ऄसे न वाटता अदर अशण मान शदला ऄसे 
वाटाव ेयाची खात्री करण्यासाठी काही शनयम पाळाव ेलागतात. यात ऄंतभूथत अहेत: 
 

 तुमच्या प्रशतसादात सच्चेपणा, खुले अशण प्रामाशणक ऄसणे  
 एखाद्याच्या मतानंा अदराने दुजोरा देणे 
 दुसऱ्याला ऄिा पद्धतीने वागवाव े शक ज्या पद्धतीने तुमच्यािी व्यवहार झालेला तुम्हाला 

अवडेल  
 

vi. समवदेनेसह ऐकणे:  
 

समवदेनािील बनणे म्हणजे िब्दिः ्वतःला दुसऱ्याच्या जागी अहोत ऄिी कल्पना करून 
त्याला ककवा शतला काय वाटले ऄसेल हे जाणनू घेणे. 
    
सवथ ईत्तम ग्राहक सेवामंधील महत्वाचा पैल ू म्हणजे समवदेनेसह ऐकणे. ज्यावळेी समोरचा 
ग्राहकाची काही तक्रार ऄसते अशण तो खूप दुःखात ऄसतो ऄिा वळेी ते फारच महत्वाचे ठरते. 
  
समवदेना म्हणजे दुसऱ्या माणसाला काय म्हणायचे अहे, जरी तुम्ही त्याच्यािी सहमत नसलात 
तरी संपूणथ एकाग्रतेसह, िातंपणे ऐकणे अशण समजून घेणे. बोलणाऱ्याला त्याचे बोलणे ्वीकारले 
गेले अहे हे दाखवणे महत्वाचे ऄसते, ते मान्शय ऄसलेच पाशहजे ऄसे नव्हे. “मला समजले” ककवा 
“बरं बरं” ऄिा प्रकारचे िब्द वापरून अपण हे करू िकतो. 
 

्वयं चाचणी 5 
 
खालीलपैकी कोणती गोष्ट कृतीिील ऐकण्याचा घटक नाही? 
I. ईत्तम लक्ष देणे  
II. ऄशतिय घाइघाइने शनष्कषाप्रत पोहोचणे  
III. समवदेनेसह ऐकणे  
IV. योग्यप्रकारे प्रशतसाद देणे   
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 नैशतक वतथन  F.
1. अढावा  
 
अजकाल, व्यवसायातील ईशचत वतथना संबधंी गंभीर िंका ईपस््थत केल्या जातात, कारण ऄयोग्य 
वतथनासबंंधीच्या गोष्टी वाढत्या प्रमाणात ऐकायला शमळत अहेत. चुकीचे शहिेब अशण ऄप्रामाशणक 
लेखापरीक्षण प्रमाणपते्र देउन जगातील मोठ्यातील मोठ्या कंपन्शयानंी फसवल्याचे लक्षात अले अहे. 
काही शमत्राचंी पैिाचंी हाव पूणथ करण्यासाठी बकँाचं्या व्यव्थापनानंी त्याचं्याच पैिाचंा गरैवापर 
केल्याचे लक्षात अले अहे. ऄशधकाऱ्यानंी त्यांचे ऄशधकार वापरून व्यशक्तगत फायदा ईठवला अहे. 
ज्याचं्यावर समाजाने कामे करण्यासाठी शव्वास ठेवला त्यानंीच तो गैर ठरवला ऄसे  प्रमाण वाढते 
अहे. व्यशक्तगत ्वाथथ अशण हाव मान्शयता पावली अहे. 
  
त्या पाठोपाठ, ईत्तरदाशयत्व अशण कॉपोरेट िासन याचं्यावर वाढत्या चचा होत अहेत, या सवांना 
एकशत्रतपणे व्यवसायातील “नीतीमुल्ये” म्हणता येतील. ऄशधक चागंले ईत्तरदाशयत्व अशण िासन 
याचं्यासाठी एक ईत्तम साधन म्हणून ‘माशहतीचा ऄशधकार’ या सारखे कायदे अशण जनशहताथथ खटला’ 
यानंी महत्व प्राप्त केले अहे.  
 
नैशतक वतथन अपोअप चागंल्या प्रिासना कडे घेउन जाते . जेव्हा कोणी त्याचे कतथव्य ऄशतिय 
जबाबदारीने अशण प्रामाशणकपणे पार पाडतो तेव्हा चागंले प्रिासन केले जाते. ऄनैशतक वतथन ्वतःचे 
्वार्य जपण्याचा प्रयत्न करते अशण आतराचं्या ्वार्या त कमीतकमी रस घेत. जेव्हा कोणी त्याच्या 
पदाचा वापर करून ्वतःचा ्वाथथ साधण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते ऄनैशतक वतथन ऄसते. ्वतःचे 
्वार्य जपण्यात कोणतीही चूक नाही. मात्र आतराचं्या शहताचा बळी देउन ऄसे करणे चुकीचे अहे.   
 
शवमा हा शव्वासावर चालणारा व्यवसाय अहे. शवम्याच्या व्यवसायात औशचत्य अशण नैशतकता ऄत्यतं 
महत्वाचे अहेत. ग्राहकानंा चुकीची माशहती देउन त्यानंा शवमा खरेदी करायला लावणे ककवा 
ग्राहकाच्या गरजा पूणथ न करणारी योजना ग्राहकाला सुचवणे यामुळे चुकीच्या गोष्टी घडत जातात. 
 
जेव्हा ्वतःचा फायदा आतरापेंक्षा महत्वाचा मानला जातो त्यावळेी ऄनैशतक वतथन घडते. अय अर डी 
ए ने (IRDA) ने शवशवध शवशनयमामंध्ये घालनू शदलेली नैशतकतेची अचार संशहता नैशतक वतथनाचा शनदॄि 
देते (याची प्रकरण 4 मध्ये चचा केली अहे).  
 
अचारसंशहतेचा भगं होउ नये म्हणून त्यातील प्रत्येक शवधान माशहती ऄसणे गरजेचे ऄसले तरी, शवमा 
करते अशण त्याचें प्रशतशनधी यानंी संभाव्य ग्राहकाचे शहत एवढाच एक मुद्दा मनात ठेवला तरी संशहतेची 
पूतथता अपोअप होउ िकते. जेव्हा शवमाकात्यांचे ऄशधकारी संभाव्य ग्राहकाच्या फायद्या ऐवजी 
व्यवसायाचं्या ईशद्दष्टाबंाबत काळजी करू लागतात तेव्हा चुकीच्या गोष्टी घडू लागतात.  
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2. वैशिष्ट्य े 

 
नैशतक वतथनाचे काही वैशिष्ट्ये ऄिी अहेत:  

a) ्वतःच्या प्रत्यक्ष ककवा ऄप्रत्यक्ष शहतापेक्षा ग्राहकाचे सवोच्च शहत वरच्या ्थानावर  
 

b) ग्राहकाच्या व्यवहारािंी सबंंशधत सवथ व्यावसाशयक अशण व्यशक्तगत माशहती ऄशतिय 
काटेकोरपणे अशण त्याचा शविेषाशधकार म्हणून गुप्त ठेवणे  
 

c) ग्राहकाला सवथ माशहती डोळ्यासमोर ठेवनू शनणथय घेण्यासाठी सवथ व्तुस््थती पुरेिी अशण 
पूणथपणे ईघड करणे  

 
खालील पशरस््थतीमध्ये नैशतकतेला मुरड घालायला लागण्याची िक्यता ऄसते: 

a) ज्याच्यातील एक  योजना दुसऱ्यापेक्षा खूप कमी शवमा हप्ता ककवा वतथन देणारी ऄसताना 
दोन्शहीतून एक योजना शनवडणे 
 

b) सद्य पॉशलसी बंद करून नवीन पॉशलसी घ्यायाल ईदु्यक्त करण्याचा मोह होणे 
 

c) ऄिाप्रकारची पशरस््थती माशहती ऄसणे, जी शवमाकत्याला माशहती झाली तर ग्राहकाच्या 
शहतावर ककवा शवमा हक्काच्या लाभधारकाच्या शहतावर शवपरीत पशरणाम करू िकते. 

 
्वयं चाचणी 6 
 
खालील पैकी कोणते नैशतक वतथनाचे वैशिष्ट्य नाही? 
 
I. ग्राहकाला पूणथ माशहती ऄसताना शनणथय घेता यावा म्हणून पुरेिी मशहती ईघड करणे  
II. ग्राहकाचा व्यवसाय अशण व्यशक्तगत माशहतीची गुप्तता साभंाळणे 
III. ग्राहकाच्या शहतापेक्षा ्वतःच्या शहताला प्राधान्शय देणे 
IV. ्वतःच्या शहतापेक्षा ग्राहकाच्या शहताला प्राधान्शय देणे  
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सारािं  
 
a) ऄन्शय ईत्पादनापेंक्षा शवमा व्यवसायातील ग्राहक सेवा अशण संबंध याचंी भशूमका ऄशधक कसोटी 

पाहणारी अहे. 
b) ऄवलंशबत्व, अ्वासन, प्रशतसाद देण्याची क्षमता, समवदेना अशण मूतथ ्वरूप हे सेवचे्या दजाचे 

पाच महत्वाचे दिथक अहेत. 
c) ग्राहकाचे जीवनकाल मूल्य म्हणजे ग्राहकाबरोबर दीघथकालीन दृढसंबधं शनमाण केल्यानंतर 

शमळणाऱ्या अर्थथक फायद्याचंी बशेरज.  
d) ग्राहक सेवमेधील शवमा प्रशतशनधीची भशूमका शनव्वळ कस पाहणारी ऄसते. 
e) अयअरडीएअय (IRDA) ने एकात्म तक्रार व्यव्थापन यंत्रणा सुरु केली अहे जी शवमा 

तक्रारींच्या माशहतीचे भाडंार म्हणून अशण ईद्योगातील तक्रार शनवारण शनयतं्रणाचे साधन म्हणनू 
काम करते. 

f) शवमाधारक अशण शवमाकता याचं्यातील पर्पर संमतीने लोकपाल, संदभातील ऄटींच्या ऄंतगथत 
मध्य्थ अशण सल्लागार म्हणून काम करू िकतो. 

g) कृतीिील ऐकणे म्हणजे लक्ष देणे, ऄशभप्राय देणे, योग्य प्रकारे प्रशतसाद देणे. 
h) नैशतक वतथन म्हणजे ्वतःच्या शहतापेक्षा ग्राहकाच्या शहताला प्राधान्शय देणे.  
 

 
महत्वाच्या संज्ञा  
 
a) सेवचेा दजा  
b) समवदेना  
c) एकात्म तक्रार व्यव्थापन यतं्रणा (IGMS) 
d) ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 
e) शजल्हा ग्राहक मंच 
f) शवमा लोकपाल 
g) देहबोली  
h) कृतीिील ऐकणे 
i) नैशतक वतथन  
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्वयं चाचणी ची ईत्तरे  
 
ईत्तर  1   
योग्य पयाय अहे III. 
 
ग्राहकाबरोबर दीघथकालीन अशण द्दढृ संबंध शनमाण केल्यानंतर शमळणाऱ्या ऄर्थथक लाभाचंी बेरीज 
म्हणजे ग्राहक जीवनकाल मलू्य. 
 
ईत्तर 2  
योग्य पयाय अहे III. 
 
शतसऱ्या बाजूच्या देयतेसाठी मोटार शवमा ऄशनवायथ ऄसल्यामुळे त्याच्या गरजे संबधंी चचा करण्याची 
गरज नाही. 
 
ईत्तर 3  
योग्य पयाय अहे II. 
 
ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 नुसार, पुनर्थवक्रीसाठी माल खरेदी करणारी व्यक्ती ईपभोक्ता म्हणनू 
वगीकृत केली जात नाही. 
 
ईत्तर 4  
योग्य पयाय अहे IV. 
 
िंकेखोरपणा मुळे शनकोप सबंंध शनमाण होउ िकत नाहीत. 
 
ईत्तर 5  
योग्य पयाय अहे II. 
 
ऄशतिय घाइघाइने शनष्कषाप्रत येणे हा कृतीिील ऐकण्याचा घटक नाही. 
 
ईत्तर 6  
योग्य पयाय अहे III. 
 
ग्राहकाच्या शहतापेक्षा ्वतःच्या शहताला प्राधान्शय देणे हे नैशतक वतथन नव्हे. 
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्वयं-परीक्षण प्र्न  
 
प्र्न 1  
 
_____________ ही मूतथ ्वरूपातील व्तू नव्हे. 
 
I. घर   
II. शवमा  
III. मोबाइल फोन  
IV. जीनची शवजार  
 
प्र्न 2  
 
_______________ हा सेवचे्या दजाचा दिथक नाही. 
 
I. हुिारी 
II. शव्वसनीयता  
III. समवदेना 
IV. प्रतीसाद देण्याचे क्षमता  
 
प्र्न 3  
 
भारतात _______________ हा शवमा ऄशनवायथ अहे. 
 
I. शतसऱ्या बाजूच्या देयतेचा मोटार शवमा  
II. घरासंाठीचा अग शवमा 
III. ऄंतदॄिीय प्रवासासाठी प्रवास शवमा 
IV. व्यशक्तगत ऄपघात शवमा 
 
प्र्न 4  
 
शवमाधारकाची शवम्याची ककमत कमी करण्याच्या पद्धतींमधील एक पद्धत म्हणजे 
__________  
 
I. पुनर्थवमा 
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II. वजावटी चा शवमा 
III. सह-शवमा  
IV. सवलत  
`  
प्र्न 5 
 
ज्या ग्राहकाला त्याच्या शवमा पॉशलसी संबंधी तक्रार ऄसेल तो अयअरडीएअय पयंत ...........च्या 
माध्यमातून पोहोचू िकतो.  
 
I. एकात्म तक्रार व्यव्थापन यतं्रणा (IGMS) 
II. शजल्हा ग्राहक मंच 
III. लोकपाल 
IV. एकात्म तक्रार व्यव्थापन यतं्रणा (IGMS) ककवा शजल्हा ग्राहक मंच 

ककवा लोकपाल 
 
प्र्न 6  
 
ग्राहक सरंक्षण कायदा...................... या संबधंात अहे: 
 
I. शवमा कंपन्शयाचं्या शवरुध्द तक्रार  
II. दुकानदारा शवरुद्ध तक्रार  
III. ब्रडँच्या शवरुद्ध तक्रार 
IV. शवमा कंपन्शया, ब्रडँ, अशण दुकानदाराचं्या शवरुद्ध   
 
प्र्न 7  
 
जेथे मालाची ककमत ककवा सेवचेी मूल्य अशण शवमा हक्क भरपाइ रुपये 20 लाखाचं्या अत अहे 
तेथे.....................याचें कायथके्षत्र ऄसते. 
 
I. ईच्च न्शयायालय  
II. शजल्हा मंच  
III. राज्य अयोग  
IV. राष्ट्रीय अयोग 
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प्र्न 8  
 
ग्राहक संबधंात प्रथम दिथनी ठसा शनमाण होतो: 
 
I. अत्मशव्वास ऄसल्याने  
II. वळे पाळल्याने  
III. ्वार्य दाखवल्याने  
IV. वळेेवर अल्याने, ्वार्य दाखवल्याने अशण अत्मशव्वास ऄसल्याने 
 
प्र्न 9  
 
योग्य शवधान शनवडा: 
 
I. शवमा शवकत ऄसताना नैशतक वतथन करणे ऄिक्य अहे  
II. शवमा प्रशतशनधींसाठी नैशतक वतथन अव्यक नाही  
III. शवमा प्रशतशनधी अशण शवमाकता याचं्यात शव्वास शनमाण होण्यासाठी नैशतक वतथन मदत करते.  
IV. केवळ सवोच्च व्यव्थापनाकडून नैशतक वतथन ऄपेशक्षत ऄसते.  

 
प्र्न 10  
 
कृतीिील ऐकणे  यात हे ऄंतभूथत होते: 
 
I. बोलणाऱ्या कडे लक्ष देणे 
II. ऄधुनमधून मान डोलावणे अशण हसणे  
III. ऄशभप्राय देणे  
IV. बोलणाऱ्याकडे लक्ष देणे, ऄधुनमधून मान डोलावणे अशण हसणे अशण ऄशभप्राय देणे  
 

 
्वयं-पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे  
 
ईत्तर 1  
 
योग्य पयाय अहे II. 
 
शवमा ही मूतथ व्तू नाही. 
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ईत्तर 2  
 
योग्य पयाय अहे I. 
 
सेवचे्या दजाचा हुिारी हा दिथक नाही. 
 
ईत्तर 3  
 
योग्य पयाय अहे I. 
 
भारतात शतसऱ्या बाजुचा देयतेचा मोटार शवमा ऄशनवायथ अहे. 
 
ईत्तर 4  
 
योग्य पयाय अहे II. 
 
शवम्याची ककमत कमी करण्याच्या पद्धतींमधील एक पद्धत म्हणजे पॉशलसीमधील वजावटी चे शवधान. 
 
ईत्तर 5  
 
योग्य पयाय अहे I. 
 
शवमा पॉशलसी च्या संदभात ज्या ग्राहकाला काही तक्रार ऄसेल त्याने एकात्म तक्रार व्यव्थापन यंत्रणा 
(IGMS) च्या माध्यमातून अयअरडीएअय (IRDA) कडे तक्रार करू िकतो. 
 
ईत्तर 6  
 
योग्य पयाय अहे IV. 
 
ग्राहक सरंक्षण कायदा शवमा कंपन्शया, दुकानदार, अशण ब्रडँ याचं्या शवरुद्धच्या तक्रारी  
हाताळतो. 
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ईत्तर 7  
 
योग्य पयाय अहे II. 
 
जेथे रुपये 20 लाखापयंतचा माल ककवा सेवा अशण शवमा हक्काची भरपाइ ऄसते ऄिा बाबींसाठी  
शजल्हा मंचाचे कायथके्षत्र ऄसते. 
 
ईत्तर 8  
 
योग्य पयाय अहे IV. 
 
ग्राहक सबंंधात अत्मशव्वास पूणथ ऄसल्याने अशण वळेेवर अल्याने अशण ्वार्य दाखवल्याने प्रथम 
दिथनी ठसा ईमटतो. 
 
ईत्तर 9  
 
योग्य पयाय अहे III. 
 
शवमा प्रशतशनधी अशण शवमाकता याचं्यात शव्वास होण्यासाठी नैशतक वतथन मदत करते. 
 
ईत्तर 10  
 
योग्य पयाय अहे IV. 
 
बोलणाऱ्याकडे लक्ष देणे, ऄधूनमधून मान डोलावणे अशण हसणे अशण ऄशभप्राय देणे या गोष्टी 
कृतीिील ऐकण्यात ऄंतभूथत होतात. 
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  प्रकरण 3  
तक्रार शनवारण यंत्रणा 

प्रकरणाची ओळख 
शवमा ईद्योग हा सेवा ईद्योग अहे, ज्यामध्ये ग्राहकाचं्या ऄपेक्षा सतत वाढत अहेत व देण्यात अलेल्या 
सेवचे्या दजाशवषयीही सतत ऄसमाधान ऄसतेच. ईत्पादनामंध्ये सातत्याने नाशवन्शयपूणथ प्रयोग केले 
जात अहेत व अधुशनक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्राहक सेवतेही लक्षणीय सुधारणा झाली ऄसली तरीही 
ग्राहकाचें ऄसमाधान व खराब प्रशतमा या सम्या या ईद्योगाला भेडसावत अहेत. या पशरस््थतीचा 
शवचार करुन सरकार व शनयामकाने ऄनेक पढुाकार घेतले अहेत. 

अयअरडीएने शवमा कंपनीने ग्राहकास शवशवध सेवा शकती काळात देणे अव्यक अहे (टीएटी) 
याशवषयी काही शनयम घालनू शदले अहेत. हे अयअरडीए (पॉशलसी धारकाचं्या शहताचें संरक्षण 
शनयम), २००२ चा भाग अहेत. शवमा कंपन्शयाचंी प्रभावी तक्रार शनवारण यंत्रणाही ऄसली पाशहजे व 
अयअरडीएने त्यासाठीही मागथदिथक तत्व ेघालनू शदली अहेत. 

शिकण्याची शनष्पत्ती 
 

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

1. एकशत्रत तक्रार व्यव्थापन यंत्रणा (अयजीएमएस) 

अयअरडीएने एकशत्रत तक्रार व्यव्थापन यंत्रणा (अयजीएमएस) सुरु केली अहे जी शवमा 
तक्रारींशवषयीच्या माशहतीचा कृद्रीय संग्रह म्हणून व शवमा ईद्योगातील तक्रार शनवारणाच्या शनरीक्षणाचे 
साधन म्हणून काम करते. 

पॉशलसीधारक त्याचं्या पॉशलसीचे तपिील या यंत्रणेवर नोंदव ून त्याचंी तक्रार दाखल करु िकतात. 
त्यानंतर संबशंधत शवमा कंपन्शयानंा तक्रारी पाठशवल्या जातात. 

तक्रार शनवारण यंत्रणा 

अयजीएमएस तक्रारी व त्याचें शनवारण करण्यासाठी शकती वळे लागला याची नोंद ठेवते. पुढील 
यूअरएलवर तक्रारी दाखल करता येतील: 

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

2. ग्राहक सरंक्षण कायदा, १९८६ 

महत्वाचे 

हा कायदा “ग्राहकाचं्या शहताचें संरक्षण करण्यासाठी व ग्राहकाचें वाद शनकाली काढण्यासाठी ग्राहक 
मंडळाचंी व आतर प्राशधकरणाचंी ्थापना करण्यासाठी” मंजूर करण्यात अला. या कायद्यामध्ये ग्राहक 
संरक्षण (सुधारणा) कायदा, २००२ द्वारे सुधारणा करण्यात अली. 

या कायद्यामध्ये देण्यात अलेल्या काही व्याख्या पढुीलप्रमाणे अहेत: 

व्याख्या 

“सेवा” म्हणजे संभाव्य वापरकत्यांना ईपलब्ध करुन शदली जाणारी कोणत्याही प्रकारची सेवा ज्यामध्ये 
बँककग, शवत्तपरुवठा, पशरवहन, प्रशक्रया, वीज ककवा आतर उजा परुवठा, ईतरण्याची ककवा शनवासाची 
व्यव्था, गृहशनमाण, मनोरंजन, शवरंगुळा ककवा बातम्या ककवा आतर माशहती देणे. मात्र यामध्ये 
कोणतीही सेवा मोफत देण्याचा ककवा वैयशक्तक सेवा करारातंगथत कोणतीही सेवा देण्याचा समाविे 
होत नाही. 

शवम्याचा समाविे सेवा म्हणनू केला जातो. 

“ग्राहक” म्हणजे ऄिीकोणतीही व्यक्ती जी 

 मोबदला देउन कोणतीही व्तू खरेदी करते व ती वापरते. मात्र त्यामध्ये ऄिा व्तू 
पुनर्थवक्रीसाठी ककवा कोणत्याही व्यावसाशयक हेतूने खरेदी करणा-या व्यशक्तचा समाविे होत 
नाही ककवा 
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 काही मोबदला देउन सेवा भाड्याने घेतो ककवा शमळवतो व त्यामध्ये ऄिा सेवचे्या लाभाथीचा 
समाविे ऄसतो. 

“तटुी” म्हणजे कोणत्याही कायद्याद्वारे ककवा कोणत्याही कायद्यातंगथत एखाद्या कराराचे पालन 
करताना ककवा कोणत्याही सेवसेंतभात राखणे अव्यक ऄसलेला कामशगरीचा दजा, ्वरुप व 
पद्धतीमधील कोणताही दोष, ऄपूणथता, तटुी व ऄपूणथता. 

“तक्रार” म्हणजे तक्रारदाराने शलशखत ्वरुपात पढुीलप्रमाणे केलेला कोणताही अरोप: 

 व्यवसायाची ऄप्रामाशणक पद्धत ककवा प्रशतबधंात्मक व्यवसाय पद्धत ्वीकारण्यात अली अहे 

 त्याने खरेदी केलेल्या व्तंुमध्ये एक ककवा ऄनेक दोष अहेत 

 त्याने किासाठीही भाड्याने घेतलेल्या ककवा शमळवलेल्या सेवामंध्ये काही तटुी अहेत 

 अकारण्यात अलेले दर कायद्याने शनस््चत केलेल्यापेक्षा ककवा पॅकेजवर दाखशवण्यात 
अलेल्यापेक्षा ऄशधक अहे 

 जीवनास व सुरके्षस धोकादायक ऄसलेल्या व्तू सावथजशनकपणे शवक्रीसाठी ठेवण्यात अल्या 
अहेत, ज्यामध्ये व्यापा-याने ऄिा व्तंुमधील घटक, पद्धत व पशरणाम याशवषयी माशहती 
प्रदर्थित केली पाशहजे ऄिा कायद्यातील कोणत्याही तरतुदींचे ईल्लंघन करण्यात अले अहे 

“ग्राहक वाद”म्हणजे ज्या व्यशक्तच्या शवरुद्ध तक्रार करण्यात अली अहे, ती नाकारते व त्या 
तक्रारीमधील अरोपानंा शवरोध करते. 

a) ग्राहक वाद शनवारण सं्था 

“ग्राहक वाद शनवारण सं्था” प्रत्येक शजल्हात व राष्ट्रीय पातळीवर ्थापन केलेल्या ऄसतात. 

i. शजल्हा मंच 

 या मंचाचे ऄशधकारके्षत्र २० लाख रुपयापंयंतच्या व्तू व सेवाशंवरुद्धच्या तक्रारी 
हाताळण्याचे ऄसते. 

 शजल्हा मंचाला त्याचे अदेि/शनणथय योग्य शदवाणी न्शयायालयाला कायास्न्शवत करण्यासाठी 
पाठशवण्याचे ऄशधकार अहेत. 

ii. राज्य अयोग 

 या तक्रारशनवारण प्राशधकरणाचे मूळ, ऄपीलाचे व शनरीक्षणात्मक ऄशधकार के्षत्र अहे.  
 तो शजल्हा मंचाकडून करण्यात अलेले ऄपील हाताळतो. 
 त्याचे मूळ ऄशधकारके्षत्र २० लाख रुपयाहूंन ऄशधक व १०० लाख रुपयाहूंन कमी रकमेच्या 

व्तू/सेवा व भरपाइ संदभातील तक्रारी हाताळण्याचे अहे.  
 आतर दजा व ऄशधकार शजल्हा मंचासारखाच ऄसतो.  
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iii. राष्ट्रीयअयोग 

 कायद्यातंगथत ्थाशपत करण्यात अलेले ऄशंतम प्राशधकरण म्हणजे राष्ट्रीय अयोग.  
 त्याचे मूळ, ऄपील करण्याचे तसेच शनरीक्षणात्मक ऄशधकार के्षत्राचा समाविे होतो.  
 राज्य अयोगाकडून करण्यात अलेल्या ऄपीलाचंी सुनावणी करु िकतो व त्याचे मूळ 

ऄशधकारके्षत्र १०० लाख रुपयाहूंन ऄशधक रकमेच्या व्तू/सेवाशंवषयीचे वाद हाताळण्याचे 
अहे.  

 त्याचे शनरीक्षणात्मक ऄशधकारके्षत्र राज्य अयोगाच्या वरचे अहे.  

या शतन्शही सं्थानंा शदवाणी न्शयायालयाचे हक्क ऄसतात. 

अकृती 1 : तक्रार शनवारणासाठीची माध्यमे 

 
b) तक्रार दाखल करण्याची प्रशक्रया 

वरील शतन्शही तक्रार शनवारण सं्थाकंडे तक्रार दाखल करण्याची प्रशक्रया ऄशतिय सोपी अहे. 
राज्य अयोग ककवा राष्ट्रीय अयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी ककवा ऄपील दाखल 
करण्यासाठी काहीही िुल्क भराव ेलागत नाही. तक्रारदार ्वतः ककवा ऄशधकृत एजंटद्वारे तक्रार 
दाखल करु िकतो. ती व्यशक्तिः दाखल करता येते ककवा टपालाद्वारेही पाठवता येते. तक्रार 
दाखल करण्यासाठी कोणत्याही वशकलाची गरज नसते याची नोंद घ्या. 

c) ग्राहक मंचाचे अदेि 

ज्या व्तंुशवरुद्ध तक्रार करण्यात अली अहे त्याचं्यात तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात अलेले दोष 
ऄसल्याची ककवा ज्या सेवशेवरुद्ध तक्रार करण्यात अली अहे त्यातील कोणतेही अरोप शसद्ध होत 
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ऄसल्याची मंचाची खात्री झाल्यास तो शवरुद्ध पक्षास पुढीलपैकी एक ककवा ऄशधक कृती करण्याचा 
अदेि देउ िकतो, 

i. तक्रारदाराला ककमत (शवम्याच्या बाबतीत हप्ते), झालेला खचथ परत करणे 
ii. ग्राहकाला शवरुद्ध पक्षाच्या शनष्काळजीपणामुळे झालेल्या ग्राहकाच्या नुकसानाची ककवा आजेची 

नुकसानभरपाइ करण्यासाठी रक्कम देणे 
iii. वादग्र्त सेवतेील तुटी ककवा दोष काढून टाकणे 
iv. ऄवैध व्यापार पद्धती ककवा प्रशतबधंात्मक व्यापार पद्धती बंद करणे ककवा त्याचंी पनुरावृत्ती न 

करणे 
v. पक्षानंा पुरेसा खचथ देणे 

d) तक्रारींचे ्वरुप 

तीन मंचाकंडे येणारे बहुतेक ग्राहक वादाचें वगीकरण शवमा व्यवसायासंदभात शवचार 
केल्यासपुढील प्रमुख वगथवा-यामंध्ये केले जाते 

i. दाव्याचे पैसे देण्यात ईिीर 
ii. दाव्याची भरपाइ न देणे 
iii. दावा फेटाळणे 
iv. नुकसानाचे प्रमाण 
v. पॉशलसीच्या ऄटी, िती आत्यादी. 

3. शवमा लोकपाल 

कृद्र सरकारने शवमा कायदा, १९३८ ऄंतगथत ऄसलेल्या ऄशधकारादं्वारे ११ नोव्हृबर, १९९८ रोजी 
ऄशधकृत राजपत्रातील ऄशधसूचनेद्वारे सावथजशनक तक्रारींचे शनवारण शनयम, १९९८ तयार केले.हे 
शनयम जीवन व जीवनेतर शवम्यास, सवथ प्रकारच्या वैयशक्तक शवम्यासंाठी म्हणजे वैयशक्तकपणे घेतलेल्या 
शवम्यासाठी लागू होतात. 

या शनयमाचंा ईदे्दि कंपनीच्या वतीने दावा शनकाली काढण्यासंदभातील सवथ तक्रारींचे शनराकरण 
कमीत कमी खचात, कायथक्षम व तट्थपणे करणे हा अहे. 

लोकपाल, शवमाधारक व शवमाकत्याच्या पर्पर सहमतीने शवचाराधीन शवषयासंंदभात मध्य्थ व 
समुपदेिक म्हणून काम करु िकतो.तक्रार ्वीकारायची ककवा फेटाळायची याशवषयीचा लोकपालाचा 
शनणथय ऄशंतम ऄसतो. 

a) लोकपालाकडे तक्रार 

लोकपालाकडे करण्यात अलेली कोणतीही तक्रार शलशखत ्वरुपात ऄसली पाशहजे, त्याच्यावर 
शवमाधारक ककवा त्याच्या कायदेिीर वारसाचं्या ्वाक्ष-या ऄसल्या पाशहजेत व ती लोकपालाला 
ईदे्दिून ऄसावी ज्याच्या ऄशधकार के्षत्रात शवमाकत्याची िाखा/कायालय येते, त्यासोबत काही 
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द्तऐवज ऄसल्यास ते जोडले पाशहजेत, तसेच नुकसानाचे ्वरुप व प्रमाण याचंा ऄंदाज व 
माशगतलेली नुकसानभरपाइ नमूद केली पाशहजे. 

लोकपालाला पुढील बाबतीत तक्रार करता येइल जर: 

i. तक्रारदाराने शवमा कंपनीला अधी लेखी तक्रार केली होती व शवमा कंपनीने: 

 तक्रार फेटाळली ककवा 
 शवमाकत्याला तक्रार शमळाल्यानंतर एका मशहन्शयात तक्रारदाराला काहीही ईत्तर शमळाले 

नाही 
ii. तक्रारदार शवमाकत्याने शदलेल्या ईत्तरबाबत समाधानी नाही 
iii. शवमा कंपनीने तक्रार फेटाळल्याच्या तारखेपासून एका वषात तक्रार करण्यात अली अहे 
iv. तक्रार कोणत्याही न्शयायालयात ककवा ग्राहक मंचात ककवा लवादाकडे प्रलंशबत नाही 

b) लोकपालाने केलेल्या शिफारसी 

लोकपालाला काही कतथव्याचें/अचार सशंहतेचे पालन कराव ेलागते: 

i. ऄिाप्रकारची तक्रार शमळाल्यानंतर एका मशहन्शयात शिफारसी केल्या पाशहजेत 
ii. त्याच्या प्रती तक्रारदार व शवमा कंपनी दोघानंाही पाठशवल्या पाशहजेत 
iii. तक्रारदाराने ऄिाप्रकारे शिफारस शमळाल्यानंतर १५ शदवसात शलशखत ्वरुपात ती 

्वीकारली पाशहजे 
iv. शवमाधारकाने पाठवलेल्या ्वीकारपत्राची एक प्रत शवमाकत्याला पाठवली पाशहजे व ऄिा 

प्रकारे ्वीकार पत्र शमळाल्याची शलशखत पोचपावती शवमाकत्याकडून १५ शदवसात घेतली 
पाशहजे 

c) शनणथय 

मध्य्तीने वाद सुटला नाही, तर लोकपाल त्याला न्शयाय्य वाटतो व शवमाधारकाचे नुकसान भरुन 
काढण्यासाठी अव्यक ऄसल्यापेक्षा जा्त नाही ऄसा शनणथय शवमाधारकाला देइल. 

लोकपालाने शदलेल्या शनणथयावर पुढील शनयमाचें शनयतं्रण ऄसते: 

i. शनणथय २० लाख रुपयाहूंन ऄशधक नसावा (ऄनुकंपा तत्वावरील पैसे व आतर खचासह) 
ii. ऄिाप्रकारे तक्रार शमळाल्यानंतर ३ मशहन्शयात शनणथय देण्यात यावा, व शवमाधारकाने ऄसा 

शनणथय देण्यात अल्यानंतर एका मशहन्शयात ती ऄशंतम तडजोड ऄसल्याचे ्वीकारत ऄसल्याचे 
कळवले पाशहजे 

iii. शवमाकता शनणथयाचे पालन करेल व शवमाधारकाकडून शनणथय ्वीकारल्याचे पत्र शमळाल्यानंतर 
१५ शदवसात लोकपालाला त्याची लेखी माशहती देइल 

iv. शवमाधारकाने ऄसा शनणथय ्वीकारल्याचे लेखी कळशवले नाही, तर शवमाकता तो शनणथय लाग ू
करणार नाही 
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्वतःची चाचणी घ्या 1 

__________ चे ऄशधकारके्षत्र २० लाख रुपयापंयंतच्या व्तू ककवा सेवा व दावा करण्यात 
अलेल्या नुकसानभरपाइशवषयी तक्रारी हाताळण्यापयंत मयाशदत ऄसते. 

I. शजल्हा मंच 
II. राज्य अयोग 
III. शजल्हा पशरषद 
IV. राष्ट्रीय अयोग 

सारािं 

 अयअरडीएने एकशत्रत तक्रार व्यव्थापन यंत्रणेची (अयजीएमएस) सुरुवात केली अहे जी शवमा 
तक्रारींशवषयीच्या माशहतीचा कृद्रीय संग्रह व ईद्योगातील तक्रार शनवारणाचे साधन म्हणून काम 
करते. 

 ग्राहक वाद शनवारण सं्थाचंी प्रत्येक शजल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर ्थापना करण्यात अली 
अहे. 

 शवमा व्यवसायाचा शवचार केल्यास बहुतेक ग्राहकाचं्या वादाचें वगीकरण, दाव्याचे पैसे देण्यात 
ईिीर, दाव्याचे पसेै न देणे, दाव ेफेटाळणे, नुकसानाचे प्रमाण व पॉशलसीच्या िती, ऄटी आत्यादी 
वगींमध्ये होते. 

 लोकपाल शवमाधारकाच्या व शवमाकत्याच्या पर्पर सहमतीने शवचाराधीन शवषयासंंदभात मध्य्थ 
व समुपदेिक म्हणून काम करु िकतो. 

 मध्य्तीने वाद सुटला नाही, तर लोकपाल त्याला न्शयाय्य वाटतो व शवमाधारकाचे नुकसान भरुन 
काढण्यासाठी अव्यक ऄसल्यापेक्षा जा्त नाही ऄसा शनणथय शवमाधारकाला देइल. 

 

महत्वाचे िब्द 

1. एकशत्रत तक्रार व्यव्थापन यंत्रणा (अयजीएमएस) 
2. ग्राहक सरंक्षण कायदा, १९८६ 
3. शजल्हा मंच 
4. राज्य अयोग 
5. राष्ट्रीय अयोग 
6. शवमा लोकपाल 
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्वतःची चाचणी घ्याची ईत्तरे 

प्र्न 1 

बरोबर ईत्तर अहे I. 

शजल्हा मंचाचे ऄशधकार के्षत्र २० लाख रुपयापंयंतच्या व्तू ककवा सेवा व दावा करण्यात अलेली 
नुकसानभरपाइिी संबशंधत तक्रारी हाताळण्याचे ऄसते. 

 

्व-चाचणी प्र्न 

प्र्न 1 

अयजीएमएस या संशक्षप्त ्वरुपाचा शव्तार करा. 

I. शवमा सवथसाधारण व्यव्थापन यंत्रणा 
II. भारतीय सवथसाधारण व्यव्थापन यंत्रणा 
III. एकशत्रत तक्रार व्यव्थापन यंत्रणा 
IV. बुशद्धमान तक्रार व्यव्थापन यंत्रणा 

प्र्न 2 

पुढीलपकैी कोणती ग्राहक तक्रार शनवारण सं्था २० लाख रुपये ते १०० लाख रुपयापंयंतचे ग्राहक 
वाद हाताळेल? 

I. शजल्हा मंच 
II. राज्य अयोग 
III. राष्ट्रीय अयोग 
IV. शजल्हा पशरषद 

प्र्न 3 

पुढीलपकैी काय वैध ग्राहक तक्रारीचा अधार ऄसू िकत नाही? 

I. ईत्पादनासाठी एमअरपीपेक्षा ऄशधक पैसे घेणारा दुकानदार 
II. वगथवारीतील सवोत्तम ईत्पादनाशंवषयी सल्ला न देणारा दुकानदार 
III. औषधाच्या बाटलीवर रोगप्रवण प्रशतशक्रयेशवषयी आिारा न देणे 
IV. सदोष ईत्पादने 

प्र्न 4 

शवमा पॉशलसीिी संबशंधत तक्रार दाखल करण्यासाठी पढुीलपैकी सवात योग्य पयाय कोणता अहे? 
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I. पोलीस  
II. सवोच्च न्शयायालय 
III. शवमा लोकपाल 
IV. शजल्हा न्शयायालय 

प्र्न 5 

शवमा लोकपालाच्या प्रादेशित ऄशधकार के्षत्रासंबधंी खालीलपैकी कोणते शवधान बरोबर अहे? 

I. शवमा लोकपालाचे ऄशधकार के्षत्र राष्ट्रीय ऄसते 
II. शवमा लोकपालाचे ऄशधकार के्षत्र राज्य ऄसते 
III. शवमा लोकपालाचे ऄशधकार के्षत्र शजल्हा ऄसते 
IV. शवमा लोकपाल केवळ शवशनर्थदष्ट प्रादेशिक मयादामंध्येच काम करतो 

प्र्न 6 

शवमा लोकपालाकडे तक्रार किी दाखल करावी लागते? 

I. शवमा लोकपालाकडे शलशखत तक्रार दाखल करावी लागते 
II. तक्रार तोंडी दूरध्वनीद्वारे करावी लागते 
III. तक्रार तोंडी प्रत्यक्ष हजर राहून करावी लागते 
IV. तक्रार वृत्तपत्रातील जाशहरातीद्वारे केली जाते 

प्र्न 7 

शवमा लोकपालाकडे जाण्यासाठी वळेेची मयादा शकती अहे? 

I. शवमाकत्याने तक्रार फेटाळल्यानंतर दोन वषात 
II. शवमाकत्याने तक्रार फेटाळल्यानंतर तीन वषात 
III. शवमाकत्याने तक्रार फेटाळल्यानंतर एका वषात 
IV. शवमाकत्याने तक्रार फेटाळल्यानंतर एका मशहन्शयात 

प्र्न 8 

लोकपालाकडे तक्रार करण्यासाठी पुढीलपैकी कोणती पूवथ ऄट नाही? 

I. तक्रार एखाद्या व्यशक्तने ‘वैयशक्तक ्वरुपाच्या’ शवम्यासंदभात केलेली ऄसावी 
II. शवमाकत्याने तक्रार फेटाळल्यानंतर १ वषात तक्रार दाखल केली पाशहजे 
III. तक्रारदाराने लोकपालापूवी ग्राहक मंचाकडे दाद माशगतली पाशहजे 
IV. माशगतलेली एकूण भरपाइ २० लाख रुपयापंयंत ऄसली पाशहजे. 

प्र्न 9 

लोकपालाकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी काही िुल्क/खचथ द्यावा लागतो का? 



 

71 

I. १०० रुपये िुल्क द्याव ेलागते 
II. काहीही िुल्क ककवा खचथ द्यावा लागत नाही 
III. माशगतलेल्या भरपाइपैकी २०% रक्कम िुल्क म्हणून द्यावी लागते 
IV. माशगतलेल्या भरपाइपैकी १०% रक्कम िुल्क म्हणून द्यावी लागते 

प्र्न 10 

खाजगी शवमाकत्याशवरुद्ध तक्रार दाखल केली जाउ िकते का? 

I. केवळ सावथजशनक शवमाकत्यांशवरुद्धच तक्रार करता येउ िकते 
II. होय, खाजगी शवमाकत्यांशवरुद्धही तक्रार करता येते 
III. केवळ जीवन शवमा के्षत्रात खाजगी शवमाकत्यांशवरुद्ध तक्रार दाखल करता येते 
IV. केवळ जीवनेतर के्षत्रात खाजगी शवमाकत्यांशवरुद्ध तक्रार दाखल करता येते 

 

्व-चाचणी प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1 

बरोबर पयाय अहे III. 

अयजीएमएस म्हणजे एकशत्रत तक्रार व्यव्थापन यंत्रणा. 

ईत्तर 2 

बरोबर पयाय अहे II. 

राज्य अयोग २० लाख ते १०० लाख रुपयापंयंतचे ग्राहक वाद हाताळेल. 

ईत्तर 3 

बरोबर पयाय अहे II. 

ग्राहकाल सवोत्तम ईत्पादनाशवषयी सल्ला न देणारा दुकानदार वैध ग्राहक तक्रारीसाठी वगथवारी होउ 
िकत नाही. 

ईत्तर 4 

बरोबर पयाय अहे III. 

ज्या शवमा लोकपालाच्या प्रादेशिक कायथके्षत्रातंगथत शवमाकत्याचे कायालय येते त्याच्याकडे तक्रार 
दाखल करायची ऄसते. 

ईत्तर 5 

बरोबर पयाय अहे IV. 
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शवमा लोकपाल केवळ शवशनर्थदष्ट प्रादेशिक मयादामंध्येच काम करतो. 

ईत्तर 6 

बरोबर पयाय अहे I. 

लोकपालाकडे शलशखत ्वरुपात तक्रार करावी लागते. 

ईत्तर 7 

बरोबर पयाय अहे III. 

तक्रारदाराने शवमाकत्याने तक्रार फेटाळताच एका वषात लोकपालाकडे दा. 
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प्रकरण 4 
                          

 

A.     अ   ग  स  ननमभ 

 

3 डडवेम्पफय 2013 ऩावनू लेफ अॎग्रीगेटवस वलननमभ अष्स्तत्लात आरा. 
 

खारीर व्माख्मा ववुॊगत आशेत. 
 

1. व्माख्मा : 

a. “कामदा” म्पशणजे लेऱोलेऱी दरुुस्त कयण्मात आरेरा वलभा कामदा, 1938 (1938 चा 4).  
b. “कयाय” म्पशणजे लेफ अॎग्रीगेटय आणण वलभाकतास माॊच्मा भध्मे, मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने कयण्मात 

आरेरा कयाय;  
c. “प्राधधकयण” म्पशणजे वलभा ननमॊरक आणण वलकाव प्राधधकयण कामदा, 1999, (1999 चा 41) च्मा 

करभ 3 च्मा तयतुदी अॊतगसत स्थावऩत वलभा ननमॊरक आणण वलकाव प्राधधकयण. 
d. मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने केरेरे “दयूस्थ वलऩणन” शी वललेचनाची ककॊ ला वलभा उत्ऩादने ककॊ ला वेला 

वलक्रीची प्रक्रीमा माॊचा ननदेळ कयत ेयामाभध्मे वललेचनाच्मा ककॊ ला वलक्रीच्मा ककॊ ला वलक्री ऩूणस शोत े
त्मा हठकाणी ग्राशक प्रत्मष उऩष्स्थत नवतो आणण प्रकक्रमा दयूध्लनी ककॊ ला रघु वॊदेळ प्रणारी 
(एवएभएव) ककॊ ला इ भेर ककॊ ला इॊटयनेट ककॊ ला लेफ वेला माॊच्मा भाध्मभातून वाध्म केरी जात;े  

e. मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने “वुवॊधी” (रीड) म्पशणजे यामा व्मक्तीने लेफ अॎग्रीगेटय ची लेफवाईट ऩाशीरी 
आशे आणण वलभा उत्ऩादनाॊची ककॊ भत ककॊ ला लैसळट्मे/पामदे माफाफतची भाहशती सभऱवलण्मावाठी 
त्माची कोणत्माशी प्रकायची वॊऩकासची भाहशती वादय केरी आशे; 

f. मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने “वुवॊधी ननसभसती” म्पशणजे वलभा उत्ऩादनाॊच े वललेचन कयण्माऩूली वॊबाव्म 
ग्राशकाॊच ेवलभा खयेदीच ेउद्देळ वुननष्श्चत कयण्मावाठी तऩळीर गोऱा कयणे;   

g. मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने “ववुॊधी व्मलस्थाऩन प्रणारी” (एरएभएव) म्पशणजे लेफ अॎग्रीगेटय द्लाये 
त्माच्मा लेफ वाईट लय केल्मा गेरेल्मा चौकळी वुवॊधीॊची नोंदणी, छाननी, लैधकयण, लगीकयण, 
वलतयण आणण ऩाठऩुयाला आणण ऩरयऩूती मावाठी अवरेल्मा भदृपु्रणारीची केरेरी अॊभरफजालणी.   

h.  “फाह्मस्रोत ऩूतसता”: म्पशणजे मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने प्राधधकयणाने वलननहदसटट केरेल्मा प्रभाणात 
लेफ अॎग्रीगेटवस द्लाये ऩूणस केरी जाऊ ळकतीर अळी काभे. 

i. “व्मक्ती” म्पशणजे 
1. कॊ ऩनी कामदा, 1956 (1956 चा 1) च्मा अॊतगसत स्थाऩन केरी गेरेरी कॊ ऩनी; ककॊ ला 
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2. भमासहदत दानमत्ल बागीदायी कामदा, 2008 (2009 चा 6) च्मा अॊतगसत स्थावऩत बागीदायी 
यामाभध्मे कोणताशी बागीदाय अननलावी बायतीम/वलदेळ वलननभम व्मलस्थाऩन कामदा 1999 
(1999 चा 42) पेभा, च े करभ 2 च े वलधान (डब्ल्मू) भध्मे हदल्मानुवाय च्मा अॊतगसत 
बायताच्मा फाशेय ननलावी अवणाय नाशी, आणण त्मा अॊतगसत नोंदणीकृत वलदेळी भमासहदत 
दानमत्ल बागीदायी अवणाय नाशी; ककॊ ला  

3. प्राधधकयणाद्लाये लेफ अॎग्रीगेटय म्पशणून काभ काभ कयण्माव भान्मता अवरेरी अन्म कोणतीशी 
व्मक्ती;  

4.  

j. “भुख्म अधधकायी” म्पशणजे 
1. कॉऩोयेट वॊस्थे च्मा फाफतीत, लेफ अॎग्रीगेटय च्मा काभकाजावाठी जफाफदाय अवरेरा वॊचारक/ 

बागीदाय; ककॊ ला  
2. लेफ अॎग्रीगेटयच ेकामस कयण्मावाठी वलळेऴत्लाने ननमुक्त केरेरा भुख्म कामसकायी अधधकायी;  

k. मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने “वललेचन” म्पशणजे वलभाकतास ककॊ ला भध्मस्थ माॊच्माकडून वॊबाव्म 
ग्राशकारा वलभा ऩॉसरवी खयेदी कयण्मावाठी भान लऱलण्मावाठी त्माची बेट घेणे; 

l. मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने “टेरीकॉरय” म्पशणजे टेरी भाकेहटॊग आणण दयूस्थ वलऩणन वॊफॊधधत काभ 
कयण्मावाठी टेरीभाकेटय द्लाये ननमुक्त केरेरी व्मक्ती; 

m. मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने, “टेरीभाकेटय” म्पशणजे बायतीम दयूवॊचाय ननमॊरक प्राधधकयणा द्लाये 
दयूवॊचाय व्माऩारयक वॊलाद ग्राशक प्राधान्म वलननमभ, 2010 (लेऱोलेऱी दरुुस्त केल्मा नुवाय) च्मा 
प्रकयण III अॊतगसत नोंदणीकृत वॊस्था;   

n. मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने “लेफ अॎग्रीगेटय” म्पशणजे मा वलननमभाॊच्मा अॊतगसत प्राधधकयणाद्लाये ऩयलान 
धायक व्मक्ती;   

o. “लेफवाईट” म्पशणजे एका लेफ डोभेन भधून वादय केरी जाणाऱ्मा वॊफॊधधत लेफ ऩानाॊचा वॊच. 
“लेफवाईट” मुननपॉभस वोवस रोकेटय म्पशणून सात अवरेल्मा इॊटयनेट ऩत्त्माच्मा भाध्मभातून एखाद्मा 
इॊटयनेट ककॊ ला खावगी स्थाननक षेर नेटलकस  वशाय्माने ऩाशता मेणाऱ्मा ककभान एका लेफ वव्शसय लय 
शोस्ट केरी जात.े मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने “लेफवाईट” मा ळब्दाभधून लेफ ऩोटसर आणण/ ककॊ ला 
एखादी भोफाईर वाईट माॊचा वभालेळ शोतो;   

p. मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने “ननदेसळत लेफवाईट” म्पशणजे लेफ अॎग्रीगेटय च्मा भारकीची आणण 
त्माच्माच काभाकाजावाठी वलळेऴत्लाने लाऩयरी जाणायी नोंदणीकृत डोभेन नाल/नाले अवरेरी 
एक/अनेक लेफवाईट/लेफवाइ्व; 

q. मा वलननमभाॊ भध्मे लाऩयरेरे आणण व्माख्मा न केरे गेरेरे ऩण वलभा कामदा, 1938 (1938 चा 
4) व्माख्मा केरेरे, वलभा ननमॊरक आणण वलकाव प्राधधकयण कामदा, 1999 ककॊ ला कोणत्माशी 
वलननमभाॊ भध्मे आरेरे ळब्द आणण असबव्मक्ती माॊचा अथस अनुक्रभे त्मा त्मा कामदे आणण 
वलननमभाॊच्मा अनुवाय रालरा जाईर.   

 

2. लेफ अॎग्रीगेटयचा ऩयलाना सभऱण्मावाठीच ेननकऴ:  
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a. ऩयलाना भान्म शोण्मावाठी / नलीनीकयणावाठी, अजसदाय खारीर अटीॊची वॊऩूणसऩणे ऩण केलऱ माऩुयतीच 
भमासहदत नव्शे, ऩूतसता शोईर माची खारी कयेर :  
i. अजसदाय वलननमभ 1 (i) नुवाय व्माख्मा केरेरा व्मक्ती अवेर.    
ii. कॊ ऩनी वोफत वाशचमासचा कयाय ककॊ ला तत्वभ कागदऩरे माॊभध्मे त्माॊचा प्रभुख उद्देळ केलऱ 

वलभा उत्ऩादनाॊच्मा लेफ एकरीकयणाचा व्मलवाम शाच अवरा ऩाहशजे. 
iii. अजसदाय भुख्म उद्देळा सळलाम (वलभा उत्ऩादनाॊच्मा लेफ एकरीकयणाच्मा सळलाम) अन्म 

व्मलवामात  गुॊतरेरा अवणाय नाशी;   
iv. अजसदायारा वलभा प्रनतननधी, कॉऩोयेट प्रनतननधी, वूक्ष्भ-वलभा प्रनतननधी, टीऩीए, वलेषक, 

नुकवान ननधासयक ककॊ ला प्राधधकयणा द्लाये ननष्श्चत केरेल्मा वलननमाभाॊच्मा अॊतगसत 
कोणत्माशी प्रकायचा भध्मस्थ म्पशणून ऩयलानाधायक / नोंदणीकृत केरेरा अवणाय नाशी.  

v. अजसदायाची एखाद्मा वलभाकत्मास वोफत हदरेल्मा व्मलवामाऩोटी लतसन अळी (येपयर) व्मलस्था 
अवणाय नाशी.   

vi. अजसदाय वलभाकत्मासळी वलभा प्रनतननधी, कॉऩोयेट प्रनतननधी, वूक्ष्भ-वलभा प्रनतननधी, टीऩीए, 
वलेषक, नुकवान ननधासयक ककॊ ला प्राधधकयणा द्लाये ननष्श्चत केरेल्मा वलननमभाॊच्मा अॊतगसत 
कोणत्माशी प्रकायचा भध्मस्थ म्पशणून वॊफॊधधत व्मक्ती/वॊस्था अवणाय नाशी.   

b. भुख्म अधधकाऱ्माकड ेननमॊरकाने वलननहदसटट केरेरी ऩारता अवेर. 
c. लेफ अॎग्रीगेटय च्मा भुख्म अधधकाऱ्माने वुरुलातीरा 50 तावाॊच े प्रसळषण आणण दय तीन लऴाांच्मा 

ळेलटी 25 तावाॊच ेनवलनीकयण प्रसळषण ऩूणस केरेरे अवरे ऩाहशजे.  
d. भुख्म अधधकायी /वॊचारक / प्रफोधक / बाग धायक / बागीदाय / व्मलस्थाऩनातीर भशत्लाच्मा 

व्मक्ती माॊनी प्राधधकयणा द्लाये लेऱोलेऱी वूधचत केरेरे एपआमटी (कपट) आणण प्रॉऩय ननकऴ ऩूणस 
केरे ऩाहशजेत.   

e. लेफ अॎग्रीगेटयने ननमन्रकाने वलननहदसटट केरेरी कतसव्मे आणण आचाय वॊहशता माॊचा बॊग केरेरा 
नवेर.   

f. प्राधधकयणाच ेभत अवे आशे की शा ऩयलाना ऩॉसरवीधायकाॊच्मा हशताचा अवेर.   
 

3. ऩयलाना भान्म कयण्मावाठीचा अजस.   
 

a. लेफ अॎग्रीगेटय म्पशणून ऩयलान्मावाठी भागणी कयणाया अजसदाय, प्राधधकयणाकड े वलननहदसटट अजासच्मा 
स्लरुऩात अजस कयेर.  

b. अजासच्मा वोफत ‘वलभा ननमॊरक आणण वलकाव प्राधधकयण’ मा नालाने शैदयाफाद मेथे देम फॉक ड्राफ्ट 
च्मा भाध्मभातून रुऩमे दशा शजाय मा यक्कभेच ेना-ऩयतीच ेळुल्क बयेर.   

c. फाह्मस्रोत ऩूतसता आणण टेरीभाकेहटॊग कामस/वुवलधा करू इष्च्छणाये अजसदाय त्माॊच्मा अजासत तवा 
स्ऩटट उल्रेख आऩल्मा अजासत कयतीर.   

d. लेफ अॎग्रीगेटय म्पशणून ऩयलाना भागणाये अजसदाय मा वलननमभाॊच्मा अॊतगसत वलननहदसटट केरेल्मा वलस 
ऩारता अटीॊची ऩतूसता कयेर आणण मा वलननमभाॊभध्मे उल्रेणखत अटी ऩूणस कयेर.   
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e. लेफ अॎग्रीगेटय म्पशणून ऩयलाना सभऱलण्मावाठी केरेरा अजस प्राधधकयणा द्लाये मा वलननमभाॊच्मा 
अॊतगसत रागू अवणाऱ्मा तयतुदी आणण वलननमभाॊच्मा अॊतगसत शाताऱरे जातीर.   

f. मा वलननमभाॊच्मा अॊतगसत उल्रेणखत ऩारतचे ेवलस ननकऴ आणण गयजा ऩूणस केल्मा नॊतय; प्राधधकयण 
अजसदायारा लेफ अॎग्रीगेटय म्पशणून ऩयलान देऊ कयेर  

g. शा ऩयलाना, मा वलननमभाॊच्मा अनुवाय ननरॊबफत ककॊ ला यहशत न केरा गेल्माव, जायी केल्माच्मा 
तायखेऩावून तीन लऴाांच्मा कारालधी वाठी लैध अवेर.   

h. वलस प्रकाये ऩरयऩणूस नवरेरा अजस, नाकायरा जाईर.   
4. ऩयलान्माच ेनुतनीकयण इष्च्छणाया अजस:  

a. यामा लेफ अॎग्रीगेटवसना व्मलवाम चारू ठेलण्मात स्लायस्म अवेर त्माॊनी त्माॊचा ऩूलीचा ऩयलाना 
वभाप्त शोण्माऩूली ककभान 30 हदलव प्राधधकयणा कड ेअजस कयतीर. अळा नुतनीकयण अजास वोफत 
रुऩमे दशा शजाय च ेळुल्क बयरे ऩाहशजे. फाह्मस्रोत ऩूतसता आणण टेरीभाकेहटॊग कामस/वुवलधा करू 
इष्च्छणाया अजसदाय  अजासभध्मे तवा स्ऩटटऩणे उल्रेख कयेर.   

b. कोणत्माशी लेफ अॎग्रीगेटयरा त्माच्मा ऩयलान्माच्मा वभाप्ती नॊतय त्माच े कामस कयण्माव अनुभती 
हदरी जाणाय नाशी. 

टीऩ : लेफ अॎग्रीगेटयरा त्माचा ऩयलाना वभाप्त शोण्माऩूली 90 हदलव नुताननकयणावाठी अजस कयण्माची 
ऩयलानगी आशे.  

a. लेफ अॎग्रीगेटय म्पशणून ऩयलान्माच ेनुतनीकयण कयण्माचा अजस प्राधधकयणा द्लाये रागू तयतुदी आणण 
मा वलननमभाॊच्मा अॊतगसत शाताऱरा जाईर.   

b. ऩयलान्माच े नुतनीकयण भागण्माऩूली, लेफ अॎग्रीगेटय माची खारी करुन घेईर की प्राधधकयणाने 
लेऱोलेऱी भान्मताप्राप्त वॊस्थेतून त्माॊच्मा भुख्म अधधकाऱ्माने ककभान 25 तावाॊच ेप्रलचनात्भक ल 
प्रात्मक्षषक स्लरुऩात प्रसळषण घेतरेरे आशे.   

c. ऩयलान्माच्मा नुतनीकयणा वाठी वलननहदसटट वलस अटीॊची ऩूतसता अजसदायाद्लाये मोग्मप्रकाये ऩूणस शोत 
आशे अवे वभाधान आल्मानॊतय,  प्राधधकयण अऩुढीर तीन लऴाांवाठी ऩयलाना नुतनीकयण कयेर 
आणण तळा प्रकायची वूचना अजसदायारा ऩाठलेर.   

d. जेव्शा केव्शा अवे रषात मेईर की लेफ अॎग्रीगेटयने ऩूलीच्मा ऩणूस /अॊळत् ऩयलाना कामसकाऱात 
काशीशी व्मलवाम केरेरा नाशी, अळालेऱी प्राधधकयण ऩयलाना नुतनीकयण कयण्माव नकाय देऊ 
ळकत.े   
 

5. लेफ अॎग्रीगेटयच ेकभसचायी :   
a. वलभा वललेचन आणण ऩडताऱणी माभाश्मे वभालेळ अवणाऱ्मा लेफ अॎग्रीगेटयच्मा कभसचाऱ्माॊनी वलभा 

वॊफॊधधत प्रलचनात्भक आणण प्रात्मक्षषक स्लरूऩाच े ऩन्नाव तावाॊच े प्रसळषण ऩूणस केरेरे अवरे 
ऩाहशजे आणण मा कारालधीच्मा ळेलटी याटरीम वलभा अकॎ डभी, ऩुणे ककॊ ला प्राधधकयणाद्लाये भान्मता 
प्राप्त अन्म कोणत्माशी वॊस्थे भापस त घेतल्मा जाणाऱ्मा ऩयीषेत उत्तीणस झारा अवरा ऩाहशजे.   

b. व्मलवामाच े वललेचन कयण्मावाठी लेफ अॎग्रीगेटवस द्लाये ननमुक्त केरेरे टेरी-कॉरवस शे लेफ 
अॎग्रीगेटवसच े नोंदणीकृत कभसचायी अवरे ऩाहशजेत आणण त्माॊच े प्राधधकयणाद्लाये नेभून हदरेरे 
प्रसळषण झारेरे अवरे ऩाहशजे. 
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c. लेफ अॎग्रीगेटवसने ननमुक्त केरेल्मा कभसचाऱ्माॊच्मा वलस चाॊगल्मा–लाईट कृतीॊवाठी लेफ अॎग्रीगेटवस 
जफाफदाय अवतीर.  

 

6. लावऴसक ळुल्क:   
a. प्रत्मेक लेफ अॎग्रीगेटयरा लावऴसक ऩयलाना ळुल्क रुऩमे 5000/-बयाले रागेर.   
b. लेफ अॎग्रीगेटयच्मा लावऴसक जभा-खचासच्मा अॊनतभ तऩावणी नन्तय 15 हदलवाॊच्मा आत ककॊ ला 30 

वप्टेंफय माऩैकी आधी मेणाऱ्मा तायखेरा लावऴसक ऩयलाना ळुल्क बयरे जाईर.  
c. शे ळुल्क “वलभा ननमॊरक आणण वलकाव प्राधधकयण” माॊच्मा नाले शैदयाफाद मेथे देम ड्राफ्ट द्लाये हदरे 

जाईर.  
 

7. बाॊडलर आलश्मकता   
a. लेफ अॎग्रीगेटयच ेबाॊडलर वभबागाॊच्मा स्लरुऩात जायी केरे जाईर आणण बयरे जाईर यामाभध्मे लेफ 

अॎग्रीगेटय शी कॊ ऩनी कामदा 1956 अॊतगसत नोंदणी केरेरी कॊ ऩनी अवेर.  
b. लेफ अॎग्रीगेटयची कामभस्लरूऩी भत्ता रुऩमे दशा राखाॊऩेषा कभी अवता काभा नमे.   
c. जभा-खचासची ऩुस्तके अॊनतभ कयण्मात आल्मानॊतय लेफ अॎग्रीगेटय त्माॊची नक्त भत्ता प्रभाणऩर 

चाटसडस अकाऊॊ टॊट द्लाये प्रभाणणत करून प्राधधकयणारा वादय कयेर.   
 
 

8. व्मालवानमक शभी वलभा (Professional indemnity insurance) 
a. प्रत्मेक लेफ अॎग्रीगेटयने प्राधधकयणा द्लाये त्माॊच्मा भान्मताप्राप्त ऩयलाना लैधता कारालधी भध्मे 

व्मालवानमक शभी वलभा काढेर आणण चारू ठेलेर. शा व्मालवानमक शभी वलभा प्राधधकयणा द्लाये 
ऩयलाना हदरा गेरेल्मा वलभाकत्मास कडून काढरा जाईर.   
 

अथासत, काशी वुमोग्म प्रकयणाॊभध्मे लेफ अॎग्रीगेटयरा अळी शभी भूऱ ऩयलाना जायी केल्मा ऩावून 
वशा भहशन्माॊच्मा आत वादय कयण्माव प्राधधकयण अनुभती देऊ ळकत.े  

 

9. लेफ अॎग्रीगेटयची कतसव्मे आणण कामे.  
a) लेफ अॎग्रीगेटय शे कयेर 

i. लेफ अॎग्रीगेटवस वोफत यामाॊनी कयायालय स्लाषयी केरी आशे अळा वलभाकात्माांची भाहशती प्रदसळसत 
कयेर.  

ii. वलभाकत्माांवाठी वुवॊधी ननसभसतीच्मा उद्देळाने उऩक्रभ कयेर.  
iii. माची खारी कयेर की, एकरीकयण लेफवाईट(व)् / ऩोटसल्व, वुवॊधी व्मलस्थाऩन प्रणारी आणण 

लेफवाईट(व)् / ऩोटसल्व, वुवॊधी व्मलस्थाऩन प्रणारी शोष्स्टॊग कयणायी डाटा वेन्टवस माॊच्मावश 
भाहशती प्रणारी (शाडसलेअय आणण भदृपु्रणारी दोन्शी), बायतात लेऱोलेऱी अष्स्तत्लात अवरेल्मा 
वाभान्मत् स्लीकायाशस भाहशती वुयषा भानकाॊची ऩूतसता कयणाऱ्मा अवाव्मात.  

iv. माची खारी कयेर की वुवॊधी आणण अन्म डाटा 128 फीट एष्न्क्रप्ळन वायखे वुयक्षषत थय डाटा 
एष्न्क्रप्ळन तॊरसान लाऩरून वलभाकत्मासरा आणण अन्म रोकाॊना शस्ताॊतरयत केरे जाईर. 
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v. जेव्शा वलभाकत्मासच्मा लतीने लफे अॎग्रीगेटयरा वलभा शप्ता गोऱा कयण्माचा अधधकाय हदरा गेरा  
अवेर तवे्शा केलऱ आयफीआम ऩयलानाधायक ऩेभेंट गेटलेज लाऩयरे जातीर. 

vi. माची खारी कयेर की, एकरीकयण लेफवाईट(व)् / ऩोटसल्व, वुवॊधी व्मलस्थाऩन प्रणारी आणण 
लेफवाईट(व)् / ऩोटसल्व, वुवॊधी व्मलस्थाऩन प्रणारी शोष्स्टॊग कयणायी डाटा वेन्टवस माॊच्मावश 
भाहशती प्रणारी (शाडसलेअय आणण भदृपु्रणारी दोन्शी), माॊची तऩावणी वीइआयटी–इन (CERT-In 

) चा वभालळे अवरेल्मा भाहशती वुयषा तऩावणी वॊस्थाॊकडून आधथसक लऴासतून एकदा तऩावणी 
केरी जाईर आणण अळा तऩावणीच ेप्रभाणऩर / अशलार सभऱाल्मा ऩावून 15 हदलवाॊच्मा आत 
आमआयडीए ल यामाॊच्मा वोफत कयाय केरा आशे अळा वलभाकत्माांना तो वादय कयेर.  
 

 b) लेफ अॎग्रीगेटवस शे कयणाय नाशीत:   
i. अन्म आधथसक वॊस्था / एपएभवीजी ककॊ ला अन्म कोणतेशी उत्ऩादन ककॊ ला वेला माॊचे लेफवाईट 

लय प्रदळसन कयणाय नाशी   
ii. एखादे वलभा उत्ऩादन ककॊ ला वेला, अन्म आधथसक उत्ऩादन ककॊ ला वेला माॊच्मावश कोणत्माशी 

उत्ऩादन ककॊ ला वेला माॊची कोणत्माशी प्रकायची जाहशयात लेफ अॎग्रीगेटवसच्मा लेफवाईट लय 
प्रदसळसत कयणाय नाशी. 

iii. अनेकवलध लेफवाईटव ्ककॊ ला अन्म भान्मताप्राप्त/अ-भान्मताप्राप्त/ ऩयलानाधायक नवरेरे घटक/ 
लेफवाईटव ् माॊचा वुवॊधी ननसभसती / उत्ऩादनाॊची तुरना कयण्मावाठी काशी थोडके अऩलाद 
लगऱता लाऩय कयणाय नाशी. 

iv. अन्म आधथसक / व्माऩारयक / वलऩणन ककॊ ला वलक्री ककॊ ला वेला घटकाॊच्मा लेफवाईट चारलणाय 
नाशी ककॊ ला अन्म वोळर भेडडमा वाईट इत्मादीॊचा लाऩय उत्ऩादनाॊची तुरना इत्मादीवाठी 
कयणाय नाशी.   

v. अन्म कोणत्माशी प्रकाये वलभा व्मलवामात गुॊतरेल्मा घटकाॊकड ेवुवॊधी शस्ताॊतरयत कयण्माच्मा 
उद्देळाने खारीर काशी अऩलाद लगऱता काभ कयणे. 
 

c) लेफ अॎग्रीगेटवस ची नाभवॊयचना (Nomenclature) 
i) वलस लेफ अॎग्रीगेटवस त्माॊच्मा वलभा ब्रोककॊ ग कॊ ऩनीच्मा नालात ‘वलभा लेफ अॎग्रीगेटय’ ककॊ ला ‘वलभा लेफ 

अॎग्रीगेटवस’ शे ळब्द अवतीर जेणेकरून त्माॊच्मा उऩक्रभाचीच े स्लरूऩ वभजेर आणण रोकाॊना 
आमआयडीए ऩयलाना धायक लेफ अॎग्रीगेटय आणण अन्म वलना-ऩयलाना वलभा वॊफॊधधत घटक 
माॊच्मातीर पयक वभजेर. लेफ अॎग्रीगेटय म्पशणून कामस कयण्मावाठी नलीन अजस कयणाऱ्मा कॊ ऩन्माॊनी 
अऩेक्षषत नाभवॊयचनेची ऩूतसता न केल्माव त्माॊचा वलचाय केरा जाणाय नाशी.  

 

ii)  प्रत्मेक वलभा लेफ अॎग्रीगेटय त्माच े प्राधधकयणाकड े नोंदरेरे नाल, नोंदणीकृत आणण कॉऩोयेट 
कामासरमाचा ऩत्ता, आमआयडीएचा ऩयलाना क्रभाॊक आणण ऩयलान्माचा लैधता कारालधी माॊचा 
त्माच्मा वलस वभबागधायकाॊ वोफतच्मा वलस ऩरव्मलशायात उल्रेख कयेर.  
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iii)  वलभा लेफ अॎग्रीगेटवसना प्राधधकयणाची ऩूलस ऩयलानगी घेतल्मासळलाम त्माॊच्मा ऩरव्मलशायात / 
वाहशत्मात/ऩर-ळीऴसकाभध्मे अन्म कोणतेशी नाल लाऩयण्माव अनुभती नाशी. 

11. लेफ अॎग्रीगेटय वोफत वलभाकत्मासचा कयाय: 
a. यामा वलभाकत्मासरा लेफ अॎग्रीगेटय कडून वुवॊधी सभऱलण्माची आलश्मकता अवेर त्माने प्राधधकयणा 

द्लाये भान्मताप्राप्त लेफ अॎग्रीगेटय वोफत वॊफॊधधत खारीर तऩळीर वभावलटट अवरेरा, ऩयॊतु 
त्माऩुयताच भमासहदत नवरेरा “कयाय” कयेर:  
i) वाभानमक कयण्मात मेणाऱ्मा वुवॊधीची कारफद्धता आणण शस्ताॊतयणाची ऩद्धती   
ii) ननमॊरक वॊस्थेच्मा अऩेषाॊची ऩूतसता आणण दोन्शी फाजूॊच्मा कयाया फाफतच्मा अन्म कामदेळीय 

आलश्मकता  
iii) वाभानमक कयण्माच े वलवलध डाटा घटक रषात घेणे (उदा. वॊबाव्म ग्राशकाच े नाल/ ग्राशक 

(लेफवाईट रा बेट देणाऱ्माच ेनाल), वॊऩकस  तऩळीर इत्मादी  
iv) कयाय ऩूणस केल्मानॊतय भान्म केरेल्मा उत्ऩादनाॊच े वलभाशप्त ेआणण लैसळट्मे माॊच े तक्त े लेफ 

अॎग्रीगेटय रा देण्माफाफतची आणण त ेकारवुवॊगत ठेलण्माफाफतची कारभमासदा.  
b. वलभाकतास आणण लेफ अॎग्रीगेटय माॊच्मातीर कयाय, लेफ अॎग्रीगेटयचा ऩयलाना लैध अवल्माव, त्माच्मा 

अष्स्तत्लात मेण्माच्मा हदनाॊकाऩावून तीन लऴाांवाठी लैध अवेर.  
c. अव कयाय केल्मानॊतय ऩॊधया हदलवाॊच्मा आत लेफ अॎग्रीगेटय शा कयाय प्राधधकयणारा वादय कयेर.   

 

12. लेफवाईट लय उत्ऩादनाॊची तुरना प्रदसळसत कयणे: 
a. लेफ अॎग्रीगेटवस त्माच्मा लेफवाईट च्मा भुख्म ऩानालय ठऱकऩणे एक वूचना दळसलेर की: 

i. वॊबाव्म ग्राशकाच/ेबेट देणाऱ्माच ेतऩळीर वलभाकत्माांना वाभानमक केरे जाऊ ळकतात.   
ii. “वलभा शा वललेचनाचा वलऴम आशे” 
iii. “यामा वलभाकत्मास वोफत आभच्मा कॊ ऩनीने कयाय केरा आशे अळा वलभाकात्माांची भाहशती मा 
लेफवाईट लय प्रदसळसत केरी आशे” 

b. लेफ अॎग्रीगेटवस द्लाये प्रदसळसत केरेरी उत्ऩादनाॊची भाहशती अधधकृत अवर आणण ती ऩूणसत् 
वलभाकत्मास द्लाये प्राप्त झारेल्मा भाहशतीलय आधारयत अवेर.   

c. लेफ अॎग्रीगेटवस त्माॊच्मा लेफवाईट लय गुणाॊकन, शे्रणी, ऩुटटी ककॊ ला वलभा उत्ऩादनाॊतीर शे्रटठ वलक्री 
उत्ऩादने माॊचे प्रदळसन कयणाय नाशीत. लेफ अॎग्रीगेटवस च्मा लेफवाईट लयीर आळम ऩूलसग्रश यहशत 
आणण वत्माधारयत स्लरूऩाचा अवे; त्माॊनी लेफवाईट लयीर वॊऩादकीम ककॊ ला अन्म हठकाणी वलभाकत े
ककॊ ला त्माॊची उत्ऩादने माफाफत कोणतशेी असबप्राम देण्माऩावून दयू याशाले.  

 

13. भोफदरा   
वलभाकत्मास द्लाये लेफ अॎग्रीगेटवसना हदरा जाणाया भोफदरा खारीर तयतुदीॊची ऩूतसता करून हदरा जाईर: 

a. लेफ अॎग्रीगेटवस एक चाॊगरी एरएभएव स्थावऩत कयेर आणण वलभाकत्माांना लयीर वलननमभ १४ भध्मे 
वाॊधगतल्मानुवाय वुवॊधी शस्ताॊतरयत कयेर. वलभाकत्मासद्लाये अळा प्रकायच्मा वुवॊधीॊवाठी कोणतशेी 
ळुल्क हदरे जाऊ नमे .   
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b. लेफ अॎग्रीगेटवस द्लाये त्माॊच्मा लेफवाईट लय तुरनात्भक तक्त्मा भध्मे प्रदसळसत केल्मा गेरेल्मा प्रत्मेक 
उत्ऩादना ऩोटी अधधकतभ रुऩमे ऩन्नाव शजाय एकयकभी ळुल्क म्पशणून आकायरे जाऊ ळकत.े   

c. लेफ अॎग्रीगेटय त्माॊच्मा भाध्मभातून खयेदी केल्मा गेरेल्मा ऩॉसरवीॊच्मा वॊदबासत ‘वलभा वेला’ 
ऩुयलण्मावाठी फाह्मस्रोत ऩूतसतचेा वलचाय करू ळकतो. अळा प्रवॊगात; वलभाकतास लेफ अॎग्रीगेटयरा 
वेला क्रयाया भध्मे एका ननष्श्चत केरेल्मा दयाने ऩुयेवे वेला ळुल्क देऊ ळकतो. 

d. लेफ अॎग्रीगेटय त्माॊच्मा अगे्रगेळन लेफवाईट च्मा भाध्मभातून ननभासण झारेल्मा वुवॊधीॊच्मा वलभा 
वललेचनावाठी प्राधधकयणाने घारून हदरेल्मा वूचनाॊनुवाय टेरी-भाकेहटॊग/दयूस्थ भाकेहटॊग मा ऩद्धतीॊचा 
लाऩय करू ळकतो. लेफ अॎग्रीगेटयच्मा वेलाॊच्मा भाध्मभातून सभऱलरेल्मा व्मलवामाचा भोफदरा 
म्पशणून, यामाभध्मे वलभा कत्मासने ननमुक्त केरेल्मा अन्म कोणत्माशी वलभा भध्मस्थाच्मा भाध्मभातून 
सभऱलरेल्मा ऩॉसरवीॊवाठी हदल्मा जाणाऱ्मा भोफदल्माचा वभालेळ शोतो, अवा भोफदरा प्राधधकयणाने 
लेऱोलेऱी हदरेल्मा वलभा कामदा 1938 च ेकरभ 42-ई च्मा भमासदाॊऩेषा अधधक अवणाय नाशी.  
 

14. ऩुलसवुचनेवश ऩयलाना यहशत कयणे ककॊ ला ननरॊबफत कयणे-   
a. लेफ अॎग्रीगेटयने खारीर गोटटी केल्मा तय त्मारा मोग्म प्रकाये वूचना देऊन ल त्माच ेम्पशणणे मोग्म 

प्रकाये भाॊडण्माची वॊधी हदल्मानॊतय त्माचा ऩयलाना यहशत ककॊ ला ननरॊबफत केरा जाऊ ळकतो-  
i)    वलभा कामदा 1938 (1938 च े 4), वलभा ननमॊरक आणण वलकाव कामदा, 1999 1999 च े

41) ककॊ ला त्मा अॊतगसत फनलरेल्मा ननमभ ल वलननमभ माॊच ेउल्रॊघन केरे; 
ii) लेफ अॎग्रीगेटयची कतसव्मे ऩाय ऩाडताना आणण टेरी-भाकेहटॊग आणण दयूस्थ वलऩणन उऩक्रभ ऩाय 

ऩाडताना अऩमळी ठयल्माव; 
iii) लय वलननहदसटट केरेल्मा आचाय वॊहशतचे ेऩारन कयण्मात अऩमळी ठयल्माव.  
iv) ऩयलाना सभऱलताना चुकीची ककॊ ला हदळाबूर कयणायी भाहशती हदल्माव; ककॊ ला ऩयलाना सभऱलताना 

वादय केरेल्मा भाहशतीभध्मे बौनतक वत्मष्स्थती, रऩलणे ककॊ ला उघड कयण्माव अवभथस अवणे;   
v) त्माच्मा ऩयलान्माच्मा लैधतेच्मा कारालधीत प्राधधकयणारा आलश्मक अवरेरी त्माच्मा 

कामासवलऴमी कोणतीशी भाहशती देण्माव अवभथस अवल्माव ककॊ ला चुकीची ककॊ ला हदळाबूर कयणायी 
ककॊ ला बौनतक वत्मष्स्थती रऩलल्माव ककॊ ला उघड कयण्मात अवभथस अवल्माव; 

vi) प्राधधकयणा द्लाये भागणी केल्मानुवाय लेऱोलेऱी वललयण वादय न केल्माव; 
vii) प्राधधकयणाद्लाये केरी गेरेरी ऩाशणी ककॊ ला चौकळी माॊभध्मे वशकामस न केल्माव;   
viii) ऩॉसरवी धायकाॊच्मा तक्रायी ननलायण कयण्मात अऩमळ आल्माव ककॊ ला प्राधधकयणारा त्माफाफत 

वभाधानकायक उत्तय न देऊ ळकल्माव;   
ix) वॊबाव्म ग्राशकाच े ककॊ ला वॊबाव्म ग्राशकाच े वॊचारक ककॊ ला अन्म कभसचायी ककॊ ला ऩरयचम कतास 

म्पशणून काभ कयणाऱ्मा कोणत्माशी व्मक्तीरा योकड ककॊ ला अन्म स्लरुऩात वलरती हदल्माव ककॊ ला 
प्ररोबन दाखलल्माव;   

x) प्राधधकयणा द्लाये वलननहदसटट केरेरे ळुल्क अदा कयण्माव अऩमळी ठयल्माव.  
xi) प्राधधकयणाने वलननहदसटट केरेल्मा तयतुदीॊनुवाय आलश्मक बाॊडलराची उऩरब्धता ठेलण्मात अऩमळ 

आल्माव. 
xii) भुख्म अधधकाऱ्माने वलननमभाॊभध्मे उल्रेणखत अटी ऩूणस न केल्माव   
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xiii) हदळाबूर कयणाये कॉल्व ककॊ ला पवलणूक कयणाये कॉल्वच्मा भाध्मभातून लेफ अॎग्रीगेटय स्लत् 
ककॊ ला कर वेन्टवस च्मा भाध्मभातून व्मलवाम करू रागल्माव;   

b. लेफ अॎग्रीगेटय त्माॊच्मा वभूश कॊ ऩन्माॊच्मा भधून ककॊ ला वॊफॊधधताॊच्मा भधून केलऱ ननधीची 
कपयलाकपयल करयत आशे अवे प्राधधकयणारा लाटरे तय अळा प्रवॊगात मोग्म प्रकाये चौकळी 
केल्मानॊतय त ेलेफ अॎग्रीगेटय रा हदरेरा ऩयलाना यहशत करू ळकत.े  

c. यामाचा ऩयलाना मोग्म प्रकायची वूचना आणण त्माच ेम्पशणणे ऐकून घेण्माची ऩुयेळी वॊधी हदल्मा नॊतय 
यामाचा ऩयलाना यहशत कयण्मात आरा आशे  अवा लफे अॎग्रीगेटय त्माच े ननरॊफनाचा आदेळ 
सभऱाल्माच्मा तायखेऩावून त े ननरॊफन आदेळ उठलण्माच्मा तायखेऩमांत, कोणत्माशी नव्मा 
व्मलवामावाठी वललेचन कयणाय नाशी ककॊ ला यामावाठी त्मारा ऩयलाना हदरा गेरा शोता अळी लेफ 
अॎग्रीगेटयची कामे कयणाय नाशी.  
 

15. जभा-खचासची ऩुस्तके, नोंदी इत्मादी याखणे 

a. प्रत्मेक लेफ अॎग्रीगेटय प्रत्मेक आधथसक लऴासवाठी मा गोटटी तमाय कयेर-   
i) प्रत्मेक आधथसक कारालधीच्मा ळेलटी आधथसक ताऱेफॊद ककॊ ला एकूण उराढारीॊच ेवललयण;  
ii) त्मा कारालधीवाठीचा नपा-तो्माचा ताऱेफॊद;   
iii) योकड/ननधीचा अऩेक्षषत प्रलाश;   
iv) प्राधधकयणाद्लाये भाधगतरेरी लेफ अॎग्रीगेटय च्मा व्मलवामाळी वॊफॊधधत वललयणे.   

टीऩ: मा वलननमभाॊच्मा उद्देळाने, आधथसक लऴस,  एवप्रर च्मा 1 तायखेरा वुरु शोऊन ऩुढीर लऴासच्मा भाचस च्मा 
३१ तायखेरा वॊऩणाऱ्मा 12 भहशन्माॊच्मा कारालधीच े अवेर (ककॊ ला यामा प्रकयणाॊभध्मे व्मलवाम 1 एवप्रर 
नॊतय वुरु झारा अवेर तथेे कभी कारालधी) आणण जभाखचस अकु्रअरच्मा आधायालय याखरा जाईर.  
 

b. प्रत्मेक लेफ अॎग्रीगेटय, आधथसक लऴस वॊऩल्मानॊतय 90 हदलवाॊच्मा आत तऩावणी केरेरी आधथसक 
वललयणाॊची प्रत आणण त्मावोफत व्मलवामाच े लशन, जभाखचासची ष्स्थती माफाफत ळेये ककॊ ला 
ननयीषणे इत्मादी, आणण अळा ननयीषणाफाफतच े वुमोग्म वललेचन माॊवश तऩावणी अधधकाऱ्माचा 
अशलार, ळेये ककॊ ला ननयीषणे शे जोडून प्राधधकयणारा वादय कयेर.  

c. तऩावणी अधधकाऱ्माचा अशलार आल्मानॊतय 90 हदलवाॊच्मा आत प्रत्मेक लेफ अॎग्रीगेटय अशलारातीर 
कभतयता ऩूणस कयण्मावाठी ऩालरे उचरेर आणण तवे प्राधधकयणारा कऱलेर.   

d. अळी वलस जभाखचासची ऩुस्तके, वललयणे, दस्तालेज इत्मादी लेफ अॎग्रीगेटय च्मा भुख्म कामासरमात 
ककॊ ला त्माॊनी ननष्श्चत केरेल्मा ळाखा कामासरमात ठेलरेरी अवतीर आणण प्राधधकयणारा तवे 
करालतीर आणण प्राधधकयणाचे अवे अधधकायी यामाॊना त्माचा लतीने ननयीषणा वाठी ननमुक्त केरे 
अवेर त्माॊना अवे अशलार वलस काभकाजाच्मा हदलळी उऩरब्ध अवतीर.  

e. लेफ अॎग्रीगेटय द्लाये मा वलननमभाॊभध्मे वॊदसबसत वलस इरेक्रॉननक नोंदी, ऩुस्तके आणण दस्तालेज, 
वललयणे, कॉन्रेक्ट नो्व, इत्मादी यामा लऴासळी ती वॊफॊधधत आशेत त्मानॊतय ककभान दशा लऴाांवाठी 
याखरी जातीर. भार, कामदेळीय वललादाॊच ेवॊदबस अवरेल्मा आणण यामाॊचा ननलाडा न्मामारमाच्मा 
ननणसमावाठी प्ररॊबफत आशे अळा डडष्जटर नोंदी / दस्तालेज न्मामारमाचा ननलाडा मेईऩमांत याखल्मा 
गेल्मा ऩाहशजेत. 
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f. प्रत्मेक लेफ अॎग्रीगेटय णे वलभाकत्मास नुवाय खारीर नोंदी याखल्मा ऩाहशजेत:  
i) ननभासण झारेल्मा आणण शस्ताॊतरयत केरेल्मा वुवॊधी 
ii) ऩॉसरवीॊ भध्मे रुऩाॊतयीत झारेल्मा वुवॊधी 
iii) प्राप्त झारेल्मा आणण ननलायण झारेल्मा तक्रायी  
iv) तुरना कयण्मावाठी लेफवाईट लय प्रदसळसत केरेरी उत्ऩादने  
v) प्रदसळसत केरेल्मा उत्ऩादनाॊवाठी सभऱारेरा भोफदरा   
vi) ऩॉसरवीॊ भध्मे रुऩाॊतयीत झारेल्मा वुवॊधीॊवाठी प्राप्त झारेरा भोफदरा  
vii) फाह्मस्रोत ऩूतसत ेभधून प्राप्त झारेरा भोफदरा 
viii) वलभा कत्माांकडून प्राप्त झारेरा अन्म कोणताशी भोफदरा (तऩसळराॊवश)   

 

16. लैध ऩयलान्मा वलना लेफ अॎग्रीगेटय म्पशणून काभ कयणाऱ्मा व्मक्ती वलरुद्ध कायलाई -  
i) मा वलननमभाॊच्मा प्रायॊबाच्मा हदनाॊकाऩावून मा वलननमभाॊच्मा अॊतगसत प्राधधकयणाने ऩयलाना 

हदल्मासळलाम कोणीशी व्मक्ती लेफ अॎग्रीगेटय म्पशणून काभ करू ळकत नाशी.  
ii) अवे न झाल्माव आणण मा वलननमभाॊच्मा अॊतगसत लैध ऩयलाना नवताना लेफ अॎग्रीगेटय म्पशणून 

काभ कयणाऱ्मा कोणत्माशी व्मक्ती वलरुद्ध कोणताशी ऩूलसग्रश न ठेलता गुन्शेगायी प्रकक्रॊ म 
याफलण्मावाठी प्राधधकयण कामद्मानुवाय अवश व्मक्तीलय दॊडात्भक कायलाई करू ळकत.े   
 

17. ऩूतसतचे ेप्रभाणऩर   

प्रत्मेक लेफ अॎग्रीगेटय च्मा भुख्म अधधकाऱ्माने प्रत्मेक आधथसक लऴासच्मा ळेलटी प्राधधकयणाकड े लेफ 
अॎग्रीगेटयकडून मा वलननमभाॊच्मा तयतुदी ची ऩूतसता केरी आशे अळी ऩुटटी देणाये प्रभाणऩर वादय कयेर.  

 

 

  



 

83 
 

प्रकरण 5 
जीवन शवम्याची कायदेिीर तत्वे 

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणा मध्ये अपण जीवन शवमा कराराचे कायथ शनयंशत्रत करणाऱ्या घटकासंबंंधी चचा करत 
अहोत. हे प्रकरण जीवन शवम्याच्या खास वैशिष्ट्याबंद्दल सुद्धा चचा करेल. 

शिकण्याची फशलते 
 

A. शवमा करार – कायदेिीर पलै ूअशण खास वैशिष्ट्ये 
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A. वलभा कयाय – कामदेळीय ललैळष्ट्मे आणण िास ललैळष्ट्म े

1. शवमा करार – कायदेिीर पलै ू 

a) शवमा करार 

शवम्यामध्ये ऄिा मान्शयतेच्या कराराचा समाविे ऄसतो ज्यात शवमाकता ज्याला शवमाहप्ता म्हणतात 
ऄिा शवशिष्ट ककमत ककवा मोबदल्याच्या बदल्यात काही शवशिष्ट जोखमींना सरंक्षण पुरवण्याचे मान्शय 
करतो. 

b) शवमा कराराचे कायदेिीर पलैू 

अपण अता शवमा कराराच्या काही पैलूंचा शवचार करू अशण नंतर शवमा कराराचे शनयमन करणाऱ्या  
कायद्याच्या सवथसाधारण तत्वाचंा शवचार करू. 

महत्वाचे 

करारा म्हणजे दोन बाजंूमधील मान्शयता ऄसते जी कायद्याने बंधनकारक ऄसते. भारतीय करार कायदा 
1872 च्या तरतुदींनुसार भारतातील शवमा करारासंह सवथ करार शनयशंत्रत केले जातात.  

शवमा करार म्हणजे कंपनी, ज्यानंा शवमाकता म्हणतात अशण पॉशलसी धारक, ज्यानंा शवमाधारक 
म्हणतात ऄिा दोन बाजंूमधील करार ऄसतो अशण तो भारतीय करार कायदा 1872 च्या अव्यकता 
पूणथ करतो. 

अकृती 1: शवमा करार  
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c) एखाद्या वैध कराराचे घटक 

अकृती 2: वैध कराराचे घटक 

 
वैध कराराचे घटक अहेत: 

i. प्र्ताव अशण ्वीकार  

जेव्हा एखादी व्यक्ती ऄन्शय व्यक्तीला, त्याव्याक्तीची संमती शमळवण्याच्या दृष्टीने एखादी गोष्ट 
करण्याचा ककवा न करण्याचा मानस व्यक्त करते, त्यावळेी त्याने प्र्ताव शदला ऄसे म्हणता येते. 
साधारणतः प्र्तावका कडून प्र्ताव शदला जातो अशण शवमाकत्याकडून ्वीकार केला जातो. 

जेव्हा एखादी व्यक्ती, शजला प्र्ताव शदला गेला अहे, अपली संमती दिथवते, याचा ऄथथ त्या 
व्यक्तीने ्वीकार केला अहे ऄसे समजले जाते. त्यामुळे जेव्हा प्र्ताव ्वीकारला जातो तेव्हा ते 
ऄशभवचन बनते. 

हा ्वीकार प्र्तावकापयंत कळवणे गरजेचे ऄसते ज्याचा पशरणाम म्हणून करार बनतो. 

जेव्हा प्र्तावक शवमा योजनेच्या ऄटी ्वीकार करतो अशण रक्कम जमा करण्याद्वारे त्याची संमती 
दिथवतो, जी प्र्तावाच्या ्वीकारानंतर पशहल्या शवमा हप्त्यामध्ये पशरवतीत होते व प्र्ताव पॉशलसी 
मध्ये रुपातंरीत होतो. 

जर एखादी ऄट घातली गेली तर ती प्रशतप्र्ताव बनते. 

पॉशलसी बॉं ड कराराचा परुावा बनतो  

ii. मोबदला 

याचा ऄथथ करारापासून सवथ बाजंूचा फायदा ऄसला पाशहजे. शवमा हप्ता हा शवमाधारकाने द्यावयाचा 
मोबदला ऄसतो तर भरपाइचे ऄशभवचन हा शवमा कत्याने द्यावयाचा मोबदला ऄसतो. 
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iii. दोन बाजंूमधील मान्शयता 

दोन्शही बाजंूनी एकाच गोष्ट एकाच ऄथाने ्वीकारली पाशहजे. ऄन्शय िब्दात सागंायचे तर त्यात 
“एकवाक्यता” (consensus ad-idem)ऄसली पाशहजे. शवमा कंपनी अशण पॉशलसी धारक या 
दोघानंी एकच गोष्ट एकाच ऄथाने ्वीकारली पाशहजे. 

iv. मुक्त होकार  

करार करताना मुक्त होकार ऄसला पाशहजे. 

मुक्त होकार त्याला म्हणतात जेव्हा तो, खालील गोष्टींद्वारे शमळालेला नसतो 

 बळजबरी 
 ऄनाव्यक प्रभाव 
 ऄफरातफरी  
 चुकीच्या गोष्टी साशंगतल्याने  
 चुकीने 

जेव्हा कराराला बळाने, ऄफरातफरीने ककवा चुकीच्या गोष्टी सागंून होकार शमळवला जातो तेव्हा 
करार रद्द करण्यायोग्य ऄसतो. 

v. बाजंूची सक्षमता 

करार करणाऱ्या दोन्शही बाजू कायद्याने करार करण्यास सक्षम ऄसल्या पाशहजेत. पॉशलसी धरकाचे 
वय करारावर ्वाक्षरी करताना सज्ञान ऄसले पाशहजे अशण तो मानाने स््थर अशण कायद्याच्या 
ऄंतगथत ऄपात्र ठरवलेला नसावा. ईदाहरणाथथ, कायद्याने ऄज्ञान मुले (18 पेक्षा कमी वयाची) शवमा 
करार करू िकत नाहीत. 

vi. कायदेिीरपणा  

कराराचा ईदे्दि कायदेिीर ऄसला पाशहजे. ईदाहरणाथथ, कोणताही शवमा बेकायदेिीर कृत्यासाठी 
घेता येउ िकत नाही. ज्याचे ईदे्दि ककवा मोबदला बेकायदेिीर अहे ऄसा प्रत्येक करार रद्द 
करण्या योग्य ऄसतो. शवमा कराराचा ईदे्दि हा कायदेिीर ईदे्दि ऄसतो. 

महत्वाचे 

i. बळजबरी–यात गुन्शहेगारी मागांनी दबाव टाकला जातो.  
ii. ऄनाव्यक प्रभाव–जेव्हा एखादी व्यक्ती ऄन्शय व्यक्तीच्या आच्छेवर प्रभाव टाकू िकतो, तो त्याचे 

्थान वापरून दुसऱ्याचा गरैफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो.  
iii. ऄफरातफरी–जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला ऄिा चुकीच्या शव्वासावर कृती करायला 

ईदु्यक्त करते ज्याच्या खरेपणाबाबत त्याचा ककवा शतचा शव्वास नसतो. ही गोष्ट सत्य स््थती 
लपवणे ककवा चकुीच्या पद्धतीने सादर करण्यामुळे घडते.  
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iv. चूक–एखाद्याचे एखाद्या गोष्टीबाबत ककवा घटनेबाबत ऄसणारे ज्ञानककवा शव्वास ककवा ऄन्शवयाथथ 
याच्यामध्ये ऄसणारी तटुी. याच्यामुळे कराराच्या शवषयव्तू संबंधी समजुती मध्ये तुटी शनमाण 
होण्याची िक्यता ऄसते. 

2. शवमा करार – खास वैशिष्ट्य े

a) ईबेरीमा फाइडस ककवा सवोच्च चागुंलपणा  

हे शवमा कराराच्या ऄनेक मुलभतू तत्वांपैकी एक अहे. याला ईबेरीमा फाइडस ऄसेही म्हणतात, याचा 
ऄथथ, कराराच्या प्रत्येक बाजूने शवमा कराराच्या शवषय व्तूिी सबंंशधत सवथ सत्यस््थती ईघड केल्या 
पाशहजेत. 

चागुंलपणा अशण सवोच्च चागुंलपणा याचं्यातील फरक करायला हवा. साधारणपणे सवथ व्यापाशरक 
व्यवहारामंध्ये चागुंलपणाअव्यक अहे अशण त्यात माशहती देतानंा कोणतीही ऄफरातफरी ककवा 
फसवणूक ऄसणार नाही. या चागुंलपणा राखण्याच्या कायदेिीर कतथव्याशिवाय शवके्रत्यावर 
कराराच्या शवषयव्तूसंबधंी ऄन्शय कोणतीही ईघड करण्याचे बधंन नसते.  

या शठकाणी पाळला जाणारा शनयम म्हणजे “कॅव्हेट एम्प्टर” म्हणजेच ग्राहका सावध राहा. कराराच्या 
दोन्शही बाजंूनी कराराची शवषयव्तू पारखून घेणे ऄपेशक्षत अहे अशण जोपयंत कोणतीही एक बाजू 
चुकीची माशहती देत नाही अशण सवथ ईत्तरे खरेपणाने शदली जात अहेत तोपयंत, कोणत्याही बाजूने 
करार टाळण्याचा प्र्नच ईद्भवत नाही.  

सवोच्च चागुंलपणा: शवमा करार वगेळ्या प्रकारच्या अधारावर ईभा ऄसतो. प्रथम म्हणजे, कराराची 
शवषयव्तू ऄमूतथ ्वरुपात ऄसते अशण थेट शनरीक्षणातून ककवा शवमाकत्याद्वारे शदल्या जाणाऱ्या 
ऄनुभवातून ती सहजपणे समजून घेतली जाउ िकत नाही. त्यातही ऄिा ऄनेक गोष्टी ऄसतात की 
त्याचं्या ्वरूपामुळे ज्या केवळ प्र्तावकालाच माशहत ऄसतात. शवमाकत्याला माशहतीसाठी बहुतेक 
वळेा प्र्तावाकावरच सपूंणथपणे ऄवलंबून राहाव ेलागते.  

त्यामुळे ज्याच्याकडे ही माशहती नसते ऄिा शवमाकत्यासमोर शवम्याच्या शवषयव्तूसंबंधी सवथ भौशतक 
सत्यस््थती ईघड करणे हे प्र्तावकाचे हे कायदेिीर कतथव्य ऄसते.  

ईदाहरण 

डेस्व्हड यानंी जीवन शवमा पॉशलसीसाठी प्र्ताव सादर केला. पॉशलसीसाठी अवदेन करण्याच्या वळेी, 
डेस्व्हड यानंा मधुमेहाचा त्रास होत होता व त्यासंबधंी ईपचार चाल ूहोते. डेव्हीड याचें वय शतिीतील 
ऄसल्याने शवमा कंपनीने वैद्यकीय तपासणी करायला न सागंता त्याचंी पॉशलसी जारी केली. काही 
वषांनंतर डेस्व्हड याचंी प्रकृती खुप खालावली अशण त्यानंा रुग्णालयात भरती कराव े लागले. पण 
डेस्व्हड याचंी प्रकृती सुधारू िकली नाही अशण काही शदवसातच त्याचंा मतृ्यू झाला. जीवन शवमा 
कंपनीकडे त्याचंा शवमा हक्क दाखल करण्यात अला.  
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जीवन शवमा कंपनीने तो शवमा हक्क नाकारला, यामुळे त्याचं्या नामशनदॄशितानंा धक्काच बसला. शवमा 
कंपनीला िोध घेताना ऄसे लक्षात अले की पॉशलसीसाठी अवदेन करतानाच डेस्व्हड यानंा मधुमेहाचा 
त्रास होता अशण हे सत्यस््थती जाणीवपूवथक त्यानंी लपवली होती. त्यामुळे शवमा करार रद्दबातल 
ठरवण्यात येउन शवमा हक्क नाकारण्यात अला. 

भौशतक सत्यस््थती म्हणजे ऄिी माशहती जी शवमाकत्यांना खालील गोष्टी ठरवायला मदत करते: 

 ते जोखीम ्वीकारतील का? 
 तसे ऄसल्यास, शवमा हप्त्याचा दर काय ऄसेल अशण त्याच्या ऄटी अशण िती काय 

ऄसतील? 

सामान्शय कायद्याच्या ऄंतगथत सवोच्च चागुंलपणाचे हे कायदेिीर कतथव्य शनमाण होते. हे कतथव्य केवळ 
प्र्तावकाला माशहत ऄसणाऱ्या भौशतक सत्यस््थतींनाच लागू होते ऄसे नव्हे तर ते ज्या भौशतक 
सत्यस््थती त्यानंा माशहत ऄसणे ऄत्याव्यक अहे तेथपयंत शव्ताशरत होते. 

ईदाहरण 

प्र्तावकाने प्र्ताव तयार करताना जी भौशतक सत्यस््थती ईघड करणे अव्यक अहे त्याची काही 
ईदाहरणे खाली शदली अहेत: 

i. जीवन शवमा:्वतःचा वैद्यकीय आशतहास, विं परंपरागत अजाराचंा आशतहास, धुम्रपान मद्यपान 
यासारख्या सवयी, कामाच्या शठकाणाची ऄनुपस््थती, वय, छंद, अर्थथक ईत्पन्शन यासारखी 
अर्थथक माशहती, पूवी ऄस््तत्वात ऄसलेल्या जीवन शवमा पॉशलसी, व्यवसाय आत्यादी. 

ii. अग शवमा: आमारतीचे बाधंकाम अशण वापर, आमारतीचे वय, आमारतीतील मालाचे ्वरूप 
आत्याशद. 

iii. समुद्री शवमा: मालाचे वणथन, पॅककग ची पद्धत आत्यादी. 

iv. मोटार शवमा: वाहनाचे वणथन, खरेदीचा शदनाकं, चालकाचे तपिील आत्यादी. 

ऄिा प्रकारे शवमा करार ईच्च कतथव्यपूतीची शवषयव्तू ऄसतात. शवम्याच्या बाबतीत चागुंलपणाचे 
करार सवोच्च चागुंलपणाचे करार बनतात.  

व्याख्या 

ईबेरीमा फाइडसच्या संकल्पनेची व्याख्या “तिी शवनंती केलेली ऄसो ऄथवा नसो, प्र्ताशवत जोखमी 
संबंधी सवथ भौशतक सत्यस््थती ्वयं्फूतीने, ऄचूकतेने अशण संपूणथपणे ईघड करण्याचे सकारात्मक 
कतथव्य” ऄिा प्रकारे साशंगतली जाते. 



 

89 
 

सवोच्च चागुंलपणाचे कतथव्य जर दोन पैकी एका बाजूने पाळले नाही तर दुसरी बाजू कराराचे पालन 
करणे टाळू िकते.याचा ऄथथ ऄसा की कोणालाही त्याच्या चकुीचा, शविेषतः शवम्याचा करार करत 
ऄसताना फायदा शमळता कामा नये. 

शवम्याच्या करारासाठीची महत्वाची ऄसणारी कोणतीही भौशतक सत्यस््थती शवमाधारकाने चकुीच्या 
पद्धतीने सादर करू नये ऄसे ऄपेशक्षत ऄसते. शवमाधारकाने सवथ सुसंगत सत्यस््थती ईघड केली 
पाशहजे. जर हे कतथव्य ऄस््तत्वात नसते तर, शवमा खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीने शवम्याच्या शवषय व्तूला 
ऄसणाऱ्या जोखमीवर पशरणाम करणाऱ्या सत्यस््थती लपवल्या ऄसत्या अशण त्याचा गैरफायदा घेतला 
ऄसता. 

पॉशलसीधारकाने त्याच्या अरोग्य, कुटंुबाचा आशतहास, ईत्पन्शन, व्यवसाय आत्यादी माशहती कोणतीही 
सत्यस््थती न लपवता ईघड करणे ऄपेशक्षत ऄसते जेणे करून ऄतंलॄखक जोखमीचे योग्य प्रकारे 
शनधारण करू िकतो. प्र्ताव फॉमथ मध्ये माशहती ईघड न करणे ककवा चुकीची सादर करणे याचंा 
ऄंतलॄखकाच्या शनणथयावर परीणाम झाला ऄसल्यास, शवमाकत्याला करार रद्द करण्याचा हक्क ऄसतो.  

कायदा सवथ भौशतक सत्यस््थती ईघड करण्याचे कतथव्य बधंनकारक करतो. 

ईदाहरण 

एक ऄशधकारी ईच्च रक्तदाबाच्या शवकाराने त्र्त अहे अशण नुकतच त्याला एक सौम्य हृदयशवकाराचा 
झटका येउन गेला अहे, या नंतर त्याने वैद्यकीय पॉशलसी घेण्याचा शनणथय घेतला पण यागोष्टी त्याने 
लपवल्या. ऄिाप्रकारे शवमाकत्याला प्र्ताव ्वीकार करताना चुकीची सत्यस््थती सादर करून 
फसवले गेले. 

एका व्यक्तीला हृदयामध्ये भोक अहे अशण त्याने ते प्र्ताव फॉमथ मध्ये ईघड केले. शवमाकत्याद्वारे तो 
्वीकारला गेला अशण प्र्ताव सादर करताना मात्र पूवी ऄस््तत्वात ऄसणाऱ्या रोगानंा शकमान 4 वष ॄ
संरक्षण शमळत नाही हे साशंगतले गेले नाही. ही शवमाकत्याद्वारे सत्यस््थतीची केली गेलेली शदिाभलू 
अहे. 

b) भौशतक सत्यस््थती 

व्याख्या 

भौशतक सत्यस््थती म्हणजे ऄिी सत्यस््थती जी जोखीम ्वीकार करावी की नाही अशण तसे करायचे 
ऄसल्यास शवमाहप्त्याचा दर अशण त्याच्या ऄटी व िती काय ऄसाव्यात ऄिा शवमा ऄंतलॄखकाच्या 
शनणथयावंर पशरणाम करते. 

ईघड न केलेली सत्यस््थती भौशतक होती ककवा नाही हे प्रत्येक व्यक्तीच्या पशरस््थतीवर ऄवलंबून 
ऄसेल अशण ते केवळ कायद्याच्या न्शयायालयातच ठरवले जाउ िकते. शवमाधारकाने जोखमीवर 
पशरणाम करणाऱ्या सत्यस््थती ईघड केल्याच पाशहजेत.  
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अता अपण शवम्यामधील काही भौशतक सत्यस््थतींचे प्रकार पाहूयात; ज्या ईघड करणे गरजेचे अहे: 

i. ऄिा सत्यस््थती ज्या एखादी शवशिष्ट जोखीम सामान्शय स््थती पेक्षा ऄशधक ऄनावरण 
दिथवतात.  

ईदाहरण 

समुद्रातून वाहून नेल्या जाणाऱ्या कागोचे धोकादायक ्वरूप, अजारपणाचा मागील आशतहास 

ii. सवथ शवमाकत्यांकडून घेतलेल्या अधीच्या पॉशलकसचे ऄस््तत्व अशण त्याचंी सद्यस््थती 

iii. शवम्यासाठी ऄसलेल्या अवदेनपत्रातील सवथ प्र्न भौशतक समजले जातात, कारण ते 
शवम्याच्या शवषयव्तूच्या शवशवध पैलंुिी संबंशधत ऄसतात. त्याची खरी अशण सवथ प्रकारे 
पशरपूणथ ईत्तरे देणे गरजेचे ऄसते. 

खाली काही पशरस््थती शदल्या अहेत ज्यात भौशतक सत्यस््थती ईघड करणे गरजेचे नसते. 

माशहती 

भौशतक सत्यस््थती ज्या ईघड करणे गरजेचे नसते 

ऄसे गृहीत धरले जाते की ऄंतलॄखकाकडून खास शवचारणा झाल्याशिवाय, प्र्तावकाने खालील 
माशहती देणे गरजेचे नसते: 

i. जोखीम कमी करण्यासाठी योजलेले ईपाय. 

ईदाहरण:ऄस्ग्निामक साधनाची योजना  

ii. ऄिा सत्यस््थती ज्या शवमाधारकाला माशहत नाहीत ककवा तो त्यासंबधंी ऄनशभज्ञ अहे  

ईदाहरण:एखाद्या व्यक्तीला ईच्च रक्ताबाचा त्रास अहे परंतु त्याला त्यासंबधंी पॉशलसी घेताना 
माशहत नाही, त्याच्यावर सत्यस््थती लपवण्यासबंंधी अरोप करता येत नाही. 

iii. जी परेुिा सतकथ तेने िोधून काढता येते?  

प्रत्येक बारीकसारीक भौशतक सत्यस््थती ईघड करणे अव्यक नसते. ऄंतलॄखकाला ऄिी काही 
माशहती हवी ऄसल्यास ती शवचारून घेण्यासाठी परेुसा सतकथ  ऄसला पाशहजे. 

iv. कायद्याच्या बाबी 

प्रत्येकाला त्या प्रदेिाचा कायदा माशहती ऄसला पाशहजे.  

ईदाहरण:्फोटके बाळगण्या संबधंी महापाशलकेचे कायदे 

v. ऄिा गोष्टी ज्यासंबधंी शवमाकता फारसा ईत्सुक नाही (ककवा पुढील माशहतीची गरज नाही 
ऄसे साशंगतले अहे) 
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शवमाकता ईत्तरे ऄपूणथ होती या अधारावर नंतर अपली जबाबदारी टाळू िकत नाही. 

माशहती ईघड करण्याचे कतथव्य केव्हापासून सुरु होते? 

जीवन शवमा कराराचं्याबाबत, माशहती ईघड करण्याचे कतथव्य प्र्ताव मान्शय होइपयंत अशण पॉशलसी 
जारी करेपयंतची जी प्रशक्रया ऄसते त्या सपूंणथ प्रशक्रयेत चालचू राहते. एकदा पॉशलसी ्वीकारली गेली 
की, पॉशलसीच्या कालावधी दरम्यान ईद्भवणारी कोणतीही भौशतक सत्यस््थती ईघड करणे गरजेचे 
नसते. 

ईदाहरण 

श्री राजन यानंी पधंरा वषांच्या कालावधीची जीवन शवमा पॉशलसी घेतली अहे. पॉशलसी घेतल्यानंतर 
सहा वषांनी राजन यानंा काही हृदयशवकाराचा त्रास सुरु झाला अशण त्यानंा काही ि्त्रशक्रया करून 
घ्यावी लागली. श्री राजन यानंी ही भौशतक सत्यस््थती शवमाकत्याकडे ईघड करण्याची अव्यकता 
नाही. 

ऄसे ऄसले तरी, जर पॉशलसी शवमा हप्ता देय ऄसताना न भरल्यामुळे बंद झाली ऄसेल अशण 
पॉशलसीधारकाला पॉशलसी करार पुनरुज्जीशवत करायचा ऄसेल व पॉशलसी पुन्शहा सुरु करायची ऄसेल 
तर, ती पनु्शहा सुरु करताना जणू काही ती नवीनच पॉशलसी ऄसल्याप्रमाणे त्याला सवथ भौशतक अशण 
सुसंगत सत्यस््थती ईघड कराव्या लागतील. 

सवोच्च चागुंलपणाचे ईल्लंघन 

अता अपण ऄिा काही पशरस््थती पाहू ज्यात सवोच्च चागुंलपणाचे ईल्लंघन झाले ऄसेल. ऄसे 
ईल्लंघन माशहती ईघड न करणे ककवा चकुीची माशहती सादर करणे या माध्यामातून शनमाण होउ 
िकते.  

माशहती ईघड न करणे: शवमाकत्याने एखादी शवशिष्ट चौकिी न केल्याने शवमाधारकाने ती माशहती 
शदली  नाही ऄसे साधारण शचत्र यातून शनमाण होउ िकते. त्याच बरोबर शवमाकत्याने शवचारलेल्या 
प्र्नानंा ईडवाईडवीची ईत्तरे देण्यातून घडू िकते. बऱ्याच वळेा प्रकटन ऄनावधानाने केलेले (म्हणजे 
एखाद्याच्या माशहती शिवाय ककवा हेतू शिवाय केलेले) ककवा ती सत्यस््थती फार महत्वाचे नाही ऄसे 
प्र्तावकाला वाटल्याने ऄसू िकते.  

ऄिा बाबतीत ते शनदोष ऄसते. जेव्हा एखादी सत्यस््थती हेतुपूवथक दडपली जाते तेव्हा त्याला 
लपवाछपवी मानले जाते. लपवाछपवी मध्ये फसवण्याचा हेतू ऄसतो.  

शवपयास:शवमा कराराच्या वाटाघाटीच्या दरम्यान केलेले कोणत्याही शवधानाला सादरीकरण ऄसे 
म्हणतात. सादरीकरण म्हणजे सत्यस््थतीचे शनस््चत शवधान ऄसते ककवा शव्वासाचे, आराद्याचे ककवा 
ऄपेके्षचे शवधान ऄसते. सत्यस््थतींच्या बाबतीत ऄसे ऄपेशक्षत ऄसते की त्या बऱ्याच ऄिंी ऄचकू 
ऄसल्या पाशहजेत. जी सादरीकरणे शव्वास ककवा ऄपेक्षािंी शनगडीत ऄसतात त्यावळेी हे गृहीत धरले 
जाते की ती सवोच्च चागुंलपणाने केली ऄसली पाशहजेत. 
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शवपयास (चुकीचे सादरीकरण) दोन प्रकारचा ऄसू िकतो: 

i. शनदोष शवपयास चा सबंंध ऄचूकता नसलेल्या शवधानािंी ऄसतो ज्यात ती कोणत्याही हेतूने 
केलेली नसतात.  

ii. ऄफरातफरी शवपयास हा शवपयथ्त शवधानािंी सबंंशधत ऄसतो जी शवमाकत्याच्या 
फसवणुकीच्या ईदे्दिाने जाणीवपूवथक केलेली ककवा सत्याचा अदर न राखता बेदरकारपणे 
केलेली ऄसतात.  

फसवणुकीच्या ईदे्दिाने केलेल्या लपवाछपवीच्या बाबतीत ककवा ऄफरातफरी ्वरूपाच्या शवपयासाच्या 
बाबतीत सामान्शयतः शवमा करार रद्द होतो.  

c) शवमा करण्या योग्य ्वार्य 

प्रत्येक शवमा कराराचा ‘शवमा करण्यायोग्य ्वार्य’ हा महत्वाचा घटक ऄसतो अशण ती शवम्याची 
कायदेिीर पूवथ-अव्यकता मानली जाते. अता अपण हे पाहू की शवमा अशण जुगार ककवा जुगाराचा 
करार याचं्यात काय फरक अहे .  

i. जुगार अशण शवमा 

पत्त्याचं्या खेळाचा शवचार करा, ज्यात खेळाडू एकतर हरतो ककवा कजकतो. हे हरणे ककवा कजकणे 
केवळ यामुळे घडते की व्यक्ती पैज लावते. खेळणाऱ्या व्यक्तीचा त्या खेळािी त्याच्या कजकण्या 
व्यशतशरक्त कोणताही सबंंधी नसतो. सट्टा अशण जुगार हे कायद्याच्या न्शयायालयात कायदेिीरशरत्या 
ऄंमलबजावणी योग्य नाहीत अशण त्यामुळे त्यासंदभातील कोणताही करार बेकायदेिीर ठरतो. 
जर कोणी त्याचे घर पत्त्याचं्या खेळात हरले, तर ऄन्शय बाजू ते ताब्यात घेण्यासाठी न्शयायालयात 
धाव घेउ िकत नाही.  

अता अपण एक घर अशण ते अगीत भ्मसात झाल्याची घटना शवचारात घेउ. जी व्यक्ती त्याच्या 
घराचा शवमा करते शतचा शवम्याच्या शवषयव्तूिी – म्हणजे घरािी कायदेिीर सबंंध अहे. तो त्य 
घराचा मालक अहे अशण अशण ते घर नष्ट झाले ककवा त्याची हानी झाली तर त्याचे अर्थथक 
नुकसान होण्याची िक्यता अहे. अग लागली ककवा नाही लागली तरीही हा मालकीचा नातेसबंधं 
कायम राहतो अशण हा नातेसंबंध नुकसानीला कारणीभतू होतो. त्यानंी शवमा घेतला ककवा घेतला 
नाही तरीही ही (अग ककवा चोरी) घटना नुकसानीस कारणीभतू होणारच अहे.  

पत्त्याचं्या खेळात कोणीतरी हरेल ककवा कोणीतरी कजकेल, अगीच्या बाबतीत मात्र पशरणाम एकच 
– घरमालकाचे नुकसान.  

घरमालक शवमा यासाठी घेतो की झालेले नुकसान कोणत्यातरी मागाने भरून शनघावे.  

शवमाधारकाचे त्याचे घर ककवा त्याच्या पैिामंध्ये ऄसणारे ्वार्य याला शवमा करण्या योग्य 
्वार्य ऄसे म्हणतात. 
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ईदाहरण  

श्री चदं्रिेखर याचें ्वतःचे घर अहे ज्यासाठी त्यानंी बँकेकडून १५ लाख रुपयाचें तारण कजथ 
घेतले अहे. खाली शदलेल्या प्र्नावंर शवचार करा: 

 त्याचें घरामध्ये शवमा करण्यायोग्य ्वार्य अहे का?  
 बँकेचे घरामध्ये शवमा करण्या योग्य ्वार्य अहे का?  
 त्याचं्या िेजाऱ्यासंबंधी काय म्हणता येइल? 

श्री श्रीशनवासन याचं्या कुटंुबात पत्नी, दोन मुले अशण वृद्ध मत-शपता याचंा समाविे अहे: 

 श्री श्रीशनवासन याचें कुटंुशबयाचं्या शनरोगी ऄसण्यात शवमा करण्यायोग्य ्वार्य अहे का?  
 त्याचं्यापैकी कोणी रुग्णालयात भरती झाला तर त्याचें अर्थथकदृष्ट्या नुकसान होणार अहे का?  
 त्याचं्या िेजाऱ्याचं्या मुलाबंाबत काय? श्रीशनवासन यानंा िेजाऱ्याचं्या मुलांमध्ये शवमा करण्या योग्य 

्वार्य ऄसेल का? 

या शठकाणी शवम्याची शवषय व्तू अशण शवमा कराराची शवषय व्तू याचं्यातील फरक लक्षात घेणे 
सुसंगत ठरेल.  

शवम्याची शवषयव्तूचा संबंध शवमा अ्वाशसत केली जाणार अहे व शजला ्वतःचे मूल्य अहे ऄिा 
मालमते्तिी ऄसतो. 

दुसऱ्या बाजूला शवमा कराराची शवषयव्तू म्हणजे शवमाधारकाचे त्या मालमते्तमध्ये ऄसलेले 
अर्थथक ्वार्य. शवमाधारकाचे ऄसे ्वार्य तेव्हाच ऄसू िकते जेव्हा त्याला ती मालमत्ता शवमा 
अ्वाशसत करण्याचा कायदेिीर ऄशधकार ऄसतो. काटेकोरपणाने सागंायचे झाले तर शवमा 
पॉशलसी त्या मालमते्तला शवमा सरंक्षण पुरवत नाही तर शवमाधारकाच्या मालमते्तमधील अर्थथक 
्वार्याचे सरंक्षण करते.  

अकृती 1: सामान्शय कायद्यानुसार शवमा करण्यायोग्य ्वार्य 
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ii. शवमा करण्या योग्य ्वार्य कधी ईपस््थत ऄसले पाशहजे 

जीवन शवम्यामध्ये पॉशलसी घेताना शवमा करण्यायोग्य ्वार्य ईपस््थत ऄसले पाशहजे. साधारण 
शवम्यामध्ये समुद्री पोलीकसचे काही ऄपवाद वगळता शवमा करण्यायोग्य ्वार्य पॉशलसी घेताना 
अशण शवमा हक्क सादर करताना दोन्शही वळेी ईपस््थत ऄसले पाशहजे. 

d) नजीकचे कारण 

कायद्याच्या तत्वापंैकी िेवटचे तत्व म्हणजे नजीकचे कारण.  

नजीकचे कारण हे शवम्याचे महत्वाचे तत्व अहे अशण त्याचा संबंध प्रत्यक्षात नुकसान ककवा हानी 
किाप्रकारे झाली अशण ते नक्की शवमा अ्वाशसत सकंटामुळेच घडले का याच्यािी संबंशधत ऄसते. 
जर नुकसान शवमा अ्वाशसत संकटामुळे घडले ऄसेल तर शवमाकता भारापसैाठी जबाबदार ऄसतो. 
शवमा अ्वाशसत सकंट हे नजीकचे कारण ऄसेल तर शवमाकता भरपाइसाठी जबादार ऄसतो, ऄन्शयथा 
नाही. 

या शनयमातंगथत शवमाकता नुकसान घडवणारी प्रसंगाचंी साखळी शनमाण करणारे सबळ कारण िोधून 
काढते. ज्यामुळे नुकसान घडते ती िेवटची घटना ऄसेल ऄसे अव्यक नाही, म्हणजे, ती घटना 
सवात नजीकची ऄसेल ऄसे नव्हे ककवा नुकसानीसाठी थेट जबाबदार ऄसेल ऄसेही नव्हे.  

ऄन्शय कारणानंा दूर्थ कारणे म्हणून वगीकृत करता येउ िकते, जी नजीकच्या कारणापंासून वगेळी 
ऄसतात. दूर्थ करणे ईपस््थत ऄसतात पण ती घटना घडवण्या आतकी प्रभावी नसतात. 

व्याख्या 

नजीकचे कारण म्हणजे कोणत्याही बलाशिवाय अशण नवीन अशण ्वतंत्र ्त्रोतापंासून सशक्रयपणे 
काम करीत शवशवध घटनाचंी साखळी गशतमान करीत एक पशरणाम शनमाण करते ऄसे सक्रीय अशण 
कायथक्षम कारण. 

शवमा करारानंा नजीकच्या कारणाचे तत्व कसे लागू होते. साधारण पणे, मृत्यू नंतरची भरपाइ म्हणून 
जीवन शवमा रक्कम देतो, मतृ्यूचे कारण कोणतेही ऄसो नजीकच्या कारणाचे तत्व तेथे लागू होत नाही. 
ऄसे ऄसले तरीही, ऄनेक शवमा करारामंध्ये ऄपघात वाढीव फायदा शदलेला ऄसतो ज्यात ऄपघाती 
मृत्युच्या बाबतीत वाढीव अ्वाशसत रक्कम शदली जाते. ऄिा पशरस््थतीत, करणाची शनस््चती करणे 
अव्यक ठरते – की ऄपघाताचा पशरणाम म्हणनू  मृत्यू अला का. ऄिा घटनामंध्ये नजीकच्या 
कारणाचे तत्व लागू होते.  

पालनाचे करार  

पालनाचे करार म्हणजे ऄसे करार जे एका बाजूद्वारे सौद्याच्या मोठा फायदा घेण्यासाठी मसुदा केलेले 
ऄसतात, ज्यात दुसऱ्या बाजूला केवळ त्याचे पालन करण्याची सधंी ऄसते म्हणजे, करार ्वीकारणे 
ककवा तो नाकारणे. येथे शवमा कंपनीला सौद्यातील सवथ ऄटी अशण िती लादण्याचे ऄशधकार ऄसतात. 
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हे शनष्प्रभ करण्यासाठी, मुक्त-ऄवलोकन कालावधी शदलेला ऄसतो ज्यात पॉशलसी धारक पॉशलसी 
घेतल्यानंतर, त्यातील काही ऄटींबाबत मतभेद ऄसल्यास पॉशलसी द्तावजे शमळाल्यानंतर १५ 
शदवसातं ती रद्द करण्याचा पयाय ऄसतो. कंपनीला यासंदभात लेखी ्वरुपात कळवाव ेलागते अशण 
खचथ अशण अकार वजा जाता भरलेला शवमा हप्ता परत केला जातो. 

्वयं चाचणी 1  

खालीलपैकी कोणते बळजबरीचे ईदारण अहे? 

I. बारीक ऄक्षरातील छापलेले न वाचता रमेि करारावर सही करतात 
II. महेि यानंी करारावर सही न केल्यास त्यानं ठार मारण्याची धमकी रमेि देतात 
III. रमेि अपले व्यावसाशयक वजन वापरून महेि यानंा करारावर सही करण्यास ईदु्यक्त करतात  
IV. महेि यानंी करारावर सही करावी म्हणून रमेि चुकीची माशहती देतात 
 

्वयं चाचणी 1 

खालीलपैकी कोणते पयाय रमेि याचं्या द्वारे शवमा अ्वाशसत केले जाउ िकत नाहीत? 
I. रमेि याचें घर  
II. रमेि याचंी पत्नी  
III. रमेि याचंा शमत्र  
IV. रमेि याचें पालक 
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सारािं 

 शवम्यामध्ये करारात्मक मान्शयतेचा समाविे ऄसतो ज्यात शवमाकता शवशनर्थदष्ट जोखमीं अ्वाशसत 
करण्यासाठी ज्याला शवमा हप्ता म्हणतात ऄिा मोबदल्याच्या बदल्यात अर्थथक सरंक्षण देण्याचे 
मान्शय करतो. 

 करार म्हणजे कायद्याने ऄंमलबजावणी योग्य ऄिी दोन बाजंूमधील मान्शयता ऄसते. 

 एका वैध कराराचे घटकामंध्ये खालील गोष्टींचा समाविे होतो: 

i. प्र्ताव अशण ्वीकार  
ii. मोबदला,  
iii. एकवाक्यता (Consensus ad-idem) 
iv. मुक्त होकार  
v. कराराच्या बाजंूची क्षमता  
vi. ईदे्दिाचा कायदेिीरपणा 

 शवमा कराराच्या खास वैशिष्ट्यामंध्ये हे येतात: 

i. सऱ्वीच चागुंलपणा (ईबरेीमा फाइडस),  
ii. शवमा करण्यायोग्य ्वार्य,  
iii. नजीकचे कारण 

 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. प्र्ताव अशण ्वीकार 
2. कायदेिीर मोबदला 
3. एकवाक्यता (Consensus ad idem) 
4. सवोच्च चागुंलपणा / ईबरेीमा फाइडस(Uberrima fides) 
5. भौशतक सत्यस््थती 
6. शवमा करण्यायोग्य ्वार्य 
7. नजीकचे कारण  
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्वयं चाचणीची ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

महेि यानंी करारावर ्वाक्षरी केली नाही तर रमेि यानंी त्यानंा ठार मारण्याची धमकी देणे हे 
बळजबरीचे ईदाहरण अहे. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे III. 

रमेि याचें त्याचं्या शमत्राच्या जीवना मध्ये शवमा करण्यायोग्य ्वार्य नाही त्यामुळे त्यासाठी ते शवमा 
करू िकत नाहीत. 

 

्वयं परीक्षण प्र्न 

प्र्न 1  

वैध कराराचा कोणता घटक शवमा हप्त्यािी संबशंधत ऄसतो? 

I. प्र्ताव अशण ्वीकार 
II. मोबदला 
III. मुक्त होकार 
IV. करारातील दोन्शही बाजंूची क्षमता 

प्र्न 2  

_________ चा सबंंध ऄचूक नसलेल्या शवधानािंी ऄसतो, जी ऄफरातफरी च्या ईदे्दिाने 
केलेली नसतात. 

I. शवपयास 
II. योगदान 
III. प्र्ताव 
IV. प्रशतशनशधत्व 

प्र्न 3  

_________ मध्ये गुन्शहेगारी मागाने वापरलेल्या दबावाचा समाविे होतो. 

I. ऄफरातफरी  
II. ऄनाव्यक प्रभाव  
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III. बळजबरी 
IV. चूक 

प्र्न 4  

जीवन शवमा कराराचं्या संदभात खालील पकैी काय सत्य अहे? 

I. ते मौशखक करार ऄसतात कायद्याने ऄंमलबजावणी योग्य नसतात 
II. ते मौशखक अशण कायद्याने ऄंमलबजावणी योग्य करार ऄसतात 
III. भारतीय करार कायदा 1872 च्या ऄव्यकतानुंसार ते दोन बाजंूमधील करार ऄसतात (शवमाकता 

अशण शवमाधारक) 
IV. ते जुगाराच्या करारापं्रमाणेच ऄसतात 

प्र्न 5  

खालीलपैकी कोणता करारासाठी वैध मोबदला नाही? 

I. पैसे 
II. मालमत्ता 
III. लाच  
IV. दाशगने  

प्र्न 6  

खालीलपैकी कोणती बाजू जीवन शवमा करार करण्यास ऄपात्र अहे? 

I. व्यवसायचा मालक  
II. ऄज्ञान व्यक्ती 
III. गृशहणी 
IV. सरकारी कमथचारी 

प्र्न 7  

खालीलपैकी कोणती कृती “सवोच्च चागुंलपणाच्या” तत्वाचे पालन दिथवते? 

I. शवमा प्र्ताव फॉमथ मध्ये ज्ञात वैद्यकीय स््थती बाबत खोटे सागंणे 
II. माशहत ऄसलेल्या भौशतक सत्यस््थती शवमा प्र्ताव फॉमथ मध्ये ईघड न करणे 
III. शवमा प्र्ताव फॉमथ मध्ये माशहत ऄसलेल्या भौशतक सत्यस््थती ईघड करणे 
IV. शवमा हप्ता वळेेत भरणे  

प्र्न 8  

शवमा करण्यायोग्य ्वार्य या संदभात खालीलपैकी कोणते योग्य नाही? 
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I. वशडलानंी मुलासाठी शवमा पॉशलसी घेणे 
II. पती-पत्नींनी एकमेकासंाठी शवमा घेणे  
III. शमत्रानंी एकमेकासंाठी शवमा घेणे  
IV. मालकानंी कमथचाऱ्यासंाठी शवमा पॉशलसी घेणे 

प्र्न 9  

जीवन शवम्यामध्ये शवमा करण्यायोग्य ्वार्य  ईपस््थत ऄसणे केव्हा अव्यक अहे?  

I. शवमा घेताना 
II. शवमा हक्क सादर करताना 
III. जीवन शवम्याच्या बाबतीत शवमा करण्या योग्य ्वार्याची अव्यकता नसते 
IV. एकतर शवमा पॉशलसी खरेदी करताना ककवा शवमा हक्क सादर करताना 

प्र्न 10  

खालील प्रसंगामध्ये मृत्यूचे नजीकचे कारण िोधून काढा? 

ऄजय घोड्यावरून पडतो अशण त्याच्या पाठीचे हाड मोडते. तो साठलेल्या पाण्यात पडतो अशण 
त्याला न्शयुमोशनया ची लागण होते. त्याला रुग्णालयात भरती केले जाते अशण तो न्शयूमोशनयाने मरण 
पावतो.  

I. न्शयुमोशनया  
II. पाठीचे मोडलेले हाड  
III. घोड्यावरून पडणे 
IV. ि्त्रशक्रया 

्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

एका वैध कराराचा शवमा हप्त्यािी संबशंधत घटक म्हणजे मोबदला. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे I. 

ऄफरातफरीचा ईदे्दि न ठेवता केलेली चकुीची शवधाने म्हणजे शवपयास. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे III. 
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गुन्शहेगारी मागांनी वापरलेला दबाव म्हणजे बळजबरी. 

ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहे III. 

जीवन शवमा म्हणजे भारतीय करार कायद 1872 च्या ऄव्यकतानुंसार  (शवमाकता अशण शवमाधारक) 
या दोन बाजंूमधील करार. 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहे III. 

लाच हा करारासाठी वैध मोबदला नाही. 

ईत्तर 6  

योग्य पयाय अहे II. 

ऄज्ञान व्यक्ती जीवन शवमा करार करण्यास ऄपात्र ऄसतात. 

ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे III. 

माशहत ऄसलेल्या भौशतक सत्यस््थती शवमा प्र्ताव फॉमथवर ईघड करणे हे “सवोच्च चागुंलपणा” च्या 
तत्वाचे पालन अहे. 

ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे III. 

शमत्र एकमेकासंाठी शवमा घेउ िकत नाहीत कारण त्याचं्यात शवमा करण्यायोग्य ्वार्य ईपस््थत 
नसते. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे I. 

जीवन शवम्याच्या बाबत शवमा घेताना शवमा करण्यायोग्य ्वार्य ईपस््थत ऄसले पाशहजे. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे III. 

घोड्यावरून खाली पडणे हे ऄजय च्या मृत्यूचे नजीकचे कारण अहे. 
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भाग 2 

 

जीलन वलभा 
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प्रकरण 6 
जीवन शवम्यामध्ये किाचा समावेि होतो 

 

प्रकरणाचा पशरचय 

शवम्यामध्ये चार पैलूंचा समाविे होतो 

 मालमत्ता 
 शवमा अ्वाशसत जोखीम  
 संचयनाचे तत्व 
 करार 

अता अपण जीवन शवम्याची वैशिष्ट्ये पाहूया.  हे प्रकरण जीवन शवम्याच्या वर ईल्लेख केलेल्या शवशवध 
घटकाकंडे थोडक्यात दृष्टीके्षप टाकेल. 

शिकण्याचे फशलत  

 

A. जीवन शवमा व्यवसाय – घटक, मानवी जीवनाचे मूल्य, पार्पारीकता (mutuality) 

1. मालमत्ता – मानवी जीवनाचे मूल्य (HLV) 

अपण अधीच हे पशहले अहे की मालमत्ता म्हणजे ऄिी व्तू शजला काही ककमत ककवा परतावा 
शमळतो. बहुतािं व्तंूमध्ये त्याचें मूल्य शनस््चत पैिाचं्या ्वरुपात मोजले जाते. त्याचप्रमाणे त्याच्या 
नुकसानीच्या मूल्याची रक्क सुद्धा मोजली जाते. 

ईदाहरण 

जेव्हा एखाद्या कारला ऄपघात  होतो, तेव्हा नुकसानीचा अकडा रुपये 50000 ऄसा ऄंदाजे साशंगतला 
जाउ िकतो. शवमाकता मालकाला या नुकसानीची भरपाइ देइल. 

जेव्हा एखादी व्यक्ती मरण पावते तेव्हा नुकसानीच्या रक्कमेचा ऄंदाज कसा करायचा? 

त्याचे मूल्य रुपये 50,000 अहे की रुपये 5,00,000? 

वरील प्र्नाचे ईत्तर शवमा प्रशतशनधीने जेव्हा तो ग्राहकाला भेटतो तेव्हा द्यायला हव.े यावर अधाशरत 
ग्राहकाला शकती शवम्याची शिफारस करायची हे प्रशतशनधी ठरवतो. खरं म्हणजे शवमा प्रशतशनधीने 
शिकण्याचा हा पशहला धडा अहे. 
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सुदैवाने अपल्याकडे सुमारे सत्तर वषांपूवी प्राध्यापक हयुबेनर यानंी शवकशसत केलेले एक मोजमाप 
अहे. या मोजमापाला मानवी जीवन मूल्य (HLV)ऄसे म्हणतात जे जगभरात वापरले जाते. 

एचएलव्ही (HLV)संकल्पने मध्ये मानवी जीवन एक मालमत्ता म्हणून समजले जाते जे काही ईत्पन्शन 
शमळवते. ऄिाप्रकारे ते व्यक्तीच्या भशवष्यातील ऄपेशक्षत नक्त ईत्पन्शना वर अधाशरत मानवी जीवनाचे 
मूल्य मोजते. एखादी व्यक्ती भशवष्यात दवाद्द्िी ऄपेशक्षत करत ऄसलेले ईत्पन्शन म्हणजे नक्त ईत्पन्शन 
वजा तो ्वतःवर खचथ करणार ऄसलेली रक्कम. याप्रकारे शमळवती व्यक्ती चे ऄकाली शनधन झाल्यास 
त्या कुटंुबाचा होउ िकणारे नुकसान ते दिथवते. या ईत्पन्शनाचे योग्य व्याज दर वापरून भाडंवलात 
रुपातंर करण्यात येते. 

एचएलव्ही (HLV) मोजण्याचा एक महत्वाचा पण साधा शनयम अहे. शमळवती व्यक्ती हयात नसतानाही 
कुटंुबाला हव ेऄसणारे वार्थषक ईत्पन्शन भाशगले शमळणारा व्याजाचा दर या प्रकारे तो ठरवता येतो. 

ईदाहरण 

श्री राजन वषाला 1,20,000 रुपये शमळवतात अशण ्वतःवर रुपये 24,000 खचथ करतात. 
त्याचें ऄकाली शनधन झाल्यास त्याचं्या कुटंुबाचे होणारे नुकसान प्रशतवषी रुपये 96,000 ऄसेल. 
समजा व्याज दर 8 % टक्के ऄसेल (म्हणजेच 0.08) तर. 
एचएलव्ही (HLV) = 96000 / 0.08 = रुपये 12,00,000 

एचएलव्ही (HLV)मुळे संपूणथ संरक्षणासाठी एखाद्याने शकती शवमा करावा हे ठरवण्यासाठी शवमा मदत 
होते. त्याचबरोबर ते शवम्याची ऄशधकतम मयादा सागंते. त्यापेक्षा ऄशधकचा शवमा म्हणजे केवळ बढाइ 
ऄसेल. 

साधारणपणे, अपण ऄसे म्हणू िकतो की शवम्याची रक्कम एखाद्याच्या वार्थषक ईत्पन्शनाच्या 10 ते 15 
पट ऄसावी. वरील ईदाहरणात, जर श्री राजन यानंी वषाला केवळ १.२ लाख शमळवत ऄसताना जर 2 
कोटी रुपयाचं्या शवम्याची मागणी केली तर अपण सािंक झाले पाशहजे. शवम्याची प्रत्यक्ष रक्कम, 
एखाद्याला शकती शवमा परवडतो अशण त्याची शकती शवमा खरेदी करण्याची आच्छा अहे ऄिा घटकावंर 
ऄवलंबून ऄसते. 

2. जोखीम  

अपण वर पाशहले त्यानुसार, जीवन शवमा ऄिा जोखमीच्या घटनापंासून सरंक्षण पुरवतो ज्या मानवी 
जीवनाचे मूल्य मालमत्ता म्हणून नष्ट करतात ककवा संपवतात. ऄिा तीन प्रकारच्या पशरस््थती अहेत 
ज्यात ऄसे नुकासान होउ िकते. सामान्शय माणसाला भेडसावणाऱ्या त्या ठराशवक कचता अहेत. 
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अकृती 1 : सामान्शय माणसाला भेडसावणाऱ्या ठराशवक कचता 

 
दुसऱ्या बाजूला साधारण शवमा ठराशवक पद्धतीने मालमते्तवर पशरणाम करणाऱ्या जोखमी हाताळतो – 
जसे अग, समुद्रातील माल नष्ट होणे, चोरी अशण दरोडा अशण मोटार ऄपघात. ते बाजारातील नाव 
ककवा पत गमावणे यासारख्या घटनानंाही सरंक्षण देतात. देयता शवमा सारख्या ईत्कृष्ट शवमा 
योजनामंाफथ त ते सरंशक्षत केले जातात. 

िेवटी, ऄिा काही जोखमी ऄसतात ज्या माणसावंर पशरणाम करतात. त्यानंा व्यशक्तगत जोखमी 
म्हणतात, या साधारण शवम्याद्वारे सुद्धा सरंशक्षत केल्या जाउ िकतात.  

ईदाहरण  

ऄपघात शवमा, ऄपघाताने झालेले नुकसान सरंशक्षत करतो. 

 

a) जीवन शवमा नक्की कोणत्या गोष्टींमुळे साधारण शवम्यापासून वगेळा ऄसतो? 

साधारण शवमा  जीवन शवमा  
भरपाइ:साधारण शवमा म्हणजे व्यशक्तगत 
ऄपघात शवम्याचा ऄपवाद वगळता 
नुकसान भरपाइचे करार ऄसतात.  

जीवन शवमा हे ऄ्युरन्शस चे करार ऄसतात.  
भरपाइ म्हणजे, अगीसारख्या घटना 
घडल्यानंतर शवमाकता नुकसानीच्या 
रक्कमेचे नेमके शनधारण करू िकतो अशण 
झालेल्या नुकसानीच्या रक्कमे आतकीच, 
कमी नाही- जा्ती सुद्धा नाही, भरपाइ 
देतो. 
जीवन शवम्या मध्ये हे िक्य नसते. मृत्युच्या 
घटनेत देय ऄसणारी रक्कम करार 
शलशहण्याच्या वळेी, सुरुवातीलाच नक्की 
करावी लागते. ऄिा प्रकारे जीवन शवमा 
पॉशलसी जीवन अ्वासन करार म्हणून 
ओळखल्या जातात. जेव्हा ती व्यक्ती मृत्य ू
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पावते तेव्हा नक्की केलेली रक्कम 
नामशनदॄशित व्यक्ती ककवा लाभधारकानंा 
शदली जाते. 

 
ऄशनस््चतता:साधारण शवम्याच्या करारा 
संरशक्षत करण्यात अलेली जोखीम 
ऄशनस््चत ऄसते. घर अगीत भ्म 
होइल ककवा नाही ककवा कार ला ऄपघता 
होइल का हे कोणीही सागंू िकत नाही.  

जीवन शवम्याच्या बाबत, मृत्यूची घटना 
घडेल ककवा नाही याच काहीही प्र्नच 
ईद्भवत नाही. एखादा जन्शमाला अलेला 
माणूस मरणारच. ऄशनस््चत ऄसते ती 
मृत्यची वळे. ऄिाप्रकारे जीवन शवमा 
ऄकाली मृत्युच्या जोखमीसाठी संरक्षण 
पुरवतो. 

 
िक्यतेमध्ये वाढ:साधारण शवम्यामध्ये 
अग ककवा भकंूप यासंारख्या संकटाचं्या 
बाबत ते घडण्याची िक्यता काळाबरोबर 
वादाहत नाही. 

जीवन शवम्यामध्ये वयानुसार मृत्यूची िक्यता 
वाढत जाते. 

b) जीवन शवम्याच्या जोखमीचे ्वरूप  

जीवन मनाचा संबधं वयािी ऄसल्याने तरुण लोकासंाठी कमी शवमा हप्ता अकारला जातो अशण 
वय ऄशधक ऄसणाऱ्या लोकासंाठी तो जा्त ऄसतो. याचा एक पशरणाम म्हणून ईत्तम प्रकृती 
ऄसणारे पण वय्कर लोक या योजनेतून ऄंग काढून घेतात तर नाजूक प्रकृती ऄसणारे लोक 
योजनेत सहभागी राहतात. शवमा कंपन्शयानंा यामुळे गंभीर ऄडचणींना तोंड द्याव े लागले. त्यानंी 
ऄिा प्रकारचे करार शवकशसत केले ज्यात शवमा हप्ते परवडण्यासारखे ऄसतील अशण व्यक्ती ते 
अयुष्यभर भरत राहतील. यातून समपातळी शवमा हप्ते शवकशसत झाले. 

3. समपातळी शवमा हप्ते 

महत्वाचे 

समपातळी शवमा हप्ता म्हणजे जो वयाबरोबर वाढत न जाता कराराच्या कालावधी दरम्यान स््थर 
ऄसतो. 

याचा ऄथथ ऄसा की सुरुवातीच्या काळात गोळा केलेला शवमा हप्ता त्या वयात मरण पावणाऱ्या 
व्यक्तीच्या मृत्यूचे शवमा हक्काच्या अव्यक रक्कमे पेक्षा जा्त ऄसेल, मात्र नंतरच्या वषांमध्ये गोळा 
केलेले शवमा हप्ते जा्ती वयात मरण पावणाऱ्या व्यक्तींच्या शवमा हक्काच्या रक्कमेच्या अव्यकते पेक्षा 
कमी ऄसेल. समपातळी शवमा हप्ता दोन्शहीची सरासरी ऄसते. याचा ऄथथ ऄसा की कमी वयातील 
जा्तीचे शवमाहप्ते जा्ती वयात भरलेल्या कमी शवमा हप्त्याचंी भरपाइ करतात.  
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समपातळी शवमा हप्ते वैशिष्ट्य खाली दिथवले अहे. 

अकृती  2 : समपातळी शवमाहप्ता 

 
समपातळी शवमा हप्त्याचंा ऄथा ऄसाही होतो की, ऄिा प्रकारचे जीवन शवमा करार दीघथकालीन शवमा 
करार ऄसतात जे 10, 20 ककवा त्याहूनही ऄशधक काळ चाल ूराहतात. तर दुसऱ्या बाजूला साधारण 
शवमा करार नेहेमी कमी कालावधीचे अशण दरवषी संपणारे ऄसतात. 

महत्वाचे 

सुरुवातीच्या वषांमध्ये गोळा केलेले शवमा हप्ते शवमा कंपनी द्वारे पॉशलसीधारकाचं्या फायद्या साठी 
शव्वासावर बाळगले जातात. ऄिा प्रकारे जमाकेलेली रक्कम “राखीव” म्हणनू ओळखली जाते. शवमा 
कंपनी ऄिा प्रकारचे “राखीव” रक्कमा शवमाकात्याच्या भशवष्यातील देयता पूणथ करण्यासाठी ठेवली 
जाते. यातून शनमाण झालेल्या “जादा रक्कमे”तून “जीवन शनधी” तयार केला जातो. शवमाकतॄ ऄसा 
शनधी गंुतवनू त्यातून व्याज शमळवतात.  

a) समपातळी शवमा हप्त्याचे घटक 

समपातळी शवमा हप्त्याचें दोन घटक ऄसतात. 

i. पशहल्या भागाला सत्र ककवा संरक्षण घटक म्हणतात, ज्यात जोखमीची प्रत्यक्ष ककमत 
चुकवण्यासाठी चा शवमा हप्त्यातील भाग ऄसतो. 

ii. दुसऱ्या भागाला रोख मूल्य घटक ऄसे म्हणतात. यात पॉशलसीधारकाकडून शमळालेली 
ऄशतरक्त संशचत रक्कम ऄसते. यात बचतीचा घटक सामावलेला ऄसतो. 

याचा ऄथथ सवथ जीवन शवमा पॉशलसी मध्ये संरक्षण अशण बचत याचें शमश्रण ऄसते. शवमा हप्त्यामधील 
रोख मूल्य घटक शजतका जा्त शततकी ती पॉशलसी बचतकारक शवमा पॉशलसी मानली जाते.  
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4. जोखीम संचयनाचे तत्व 

जीवन शवमा कंपन्शयाचे वगीकरण करारात्मक अर्थथक सं्था केले अहे. याचा ऄथथ ऄसा की पॉशलसी 
धारकानंा देय ऄसणारे फायदे करारात्मक हमीच्या ्वरुपात समोर येतात. पारंपाशरकशरत्या जीवन 
शवमा अशण शनवृत्तीवतेन योजना आतर कोणत्याही फायद्या पेक्षा त्या परुवत ऄसलेल्या अर्थथक 
सुरशक्षततेच्या भावनेसाठी खरेदी केल्या जातात. हे करार ज्या प्रकारे रचलेले ऄसतात अशण ऄसे काही 
सुरक्षा ईपाय योजलेले ऄसतात की ज्यामुळे शवमाकतॄ ती रक्कम ऄदा करू िकतात, यातून ही सुरक्षा 
शनमाण होते. ही रचना पार्पशरकता अशण संचयन या तत्वाचं्या ईपयोजनातून ईभी राहते. 

पार्पारीकता हे अर्थथक बाजारातील जोखीम करण्याची महत्वाचा मागथ अहे, ऄन्शय मागथ अहे 
शव्तारीकरण. हे दोन्शही मूलतः वगेळे अहेत.  

शव्तारीकरण  पार्पारीकता 
शव्तारीकरणाच्या ऄंतगथत शनधी शवशवध 
मालमत्तामंध्ये शवभागून ठेवले जातात. 
(वगेवगेळ्या टोपल्यामंध्ये ऄडंी ठेवणे). 

पार्पारीकतेमध्ये ककवा संचयनात शवशवध 
व्यक्तींच्या रक्कमा एकशत्रत करून ठेवल्या 
जातात (सवथ ऄंडी एकाच टोपलीत ठेवणे) 

शव्तारीकरणात शनधी एका ्त्रोताकडून 
ऄनेक शठकाणी जातो. 

पार्पारीकतेमध्ये शनधी ऄनेक ्त्रोताकंडून 
एका शठकाणी येतो  
 

अकृती  3 : पार्पारीकता 

पार्पारीकते मध्ये (शनधी ऄनेक ्त्रोताकंडून एके शठकाणी येतो) 

 
पार्पारीकताककवा सचंयन तत्व जीवन शवम्यामध्ये दोन शवशिष्ट प्रकारच्या भशूमका बजावतात. 

i. एखाद्याच्या ऄकाली शनधनाच्या पशरस््थतीत अर्थथक नुकसानीसाठी सरंक्षण पुरवणेही पशहली 
भशूमका अहे. हे नुकसान, ज्या ऄनेक लोकानंी जीवन शवमा करारामध्ये सहभाग घेतला अहे 
ऄिा ऄनेकाचं्या योगदानातून ्वीकारले जाते अशण पूणथ केले जाते. 



 

108 
 

ii. ऄसे ऄसले तरी जोखीम संचयनाचे तत्व जीवनाला ऄसली जोखीम याच्या पलीकडे जाते. 
त्यात संचयन अशण अर्थथक जोखमीतून बाहेर पडणे याचंाही समाविे होतो. शवमा हप्त्याचंा 
शनधी संचय, अशण पयायाने ऄनेक व्यक्तींनी केलेले वगेवगेळ्या वळेी केलेले शवशवध प्रकारच्या 
जोखमीचे करार यातून साध्य केले जाते. ऄिाप्रकारे ही पॉशलसी धारकाचं्या शवशवध शपढ्ामंधी 
संचयनाची बाब बनते. या सचंयनाचा पशरणाम्वरूप  जीवन शवमाकतॄ चांगल्या अशण वाइट 
काळातही, शवशवध वळेी परतावा सुरळीत करण्याच्या माध्यमातून समान दराने परतावा 
(समान बोनस) देउ िकतात. 

5. जीवन शवमा करार  

अकृती  4 : जीवन शवमा करार  

 
जीवन शवम्याचा िेवटचा पलै ू म्हणजे करार. मुदतीसाठी ऄसलेल्या अ्वाशसत रक्कमी मुळे त्याचे 
महत्व शनमाण होते. या रक्कमेची कराराने हमी घेतली जाते, ज्यामुळे जीवन शवमा हे अर्थथक 
सुरशक्षततेचे वाहन बनते. हमीच्या घटकामुळे हे सुद्धा ऄधोरेशखत केले जाते की जीवन शवमा हा कठोर 
शनयतं्रण अशण कडक देखरेखीचा शवषय अहे. 

जीवन शवमाकत्यांनी व्यवसाय करण्यासाठी काही शकमान राखीव रक्कम ठेवणे अव्यक ऄसते. 
त्याचं्या शनधीची गंुतवणकू करण्यासबंंधी त्याचं्यावर मयादा ऄसू िकतात, त्यानंा याची खात्री करावी 
लागते की त्याचें शवमा हप्ते पुरेसे अहेत अशण त्यानंी पॉशलसीधारकाचें पसेै किा प्रकारे खचथ करावते 
यासबंंधी शनयंत्रक शनयम लागू केले जाउ िकतात.  

एक नेहेमी शवचारला जाणारा महत्वाचा प्र्न ऄसतो की पॉशलसीधारकानंा शदले जाणारे फायदे ऄन्शय 
अर्थथक साधनाचं्या तुलनेत पुरेसे अहेत का.अपण हे लक्षात घेतले पाशहजे की, जीवन शवमा करारा 
मध्ये जोखीम संरक्षण अशण बचत हे दोन्शही घटक ऄंतभूथत ऄसतात. त्यामुळे अर्थथक बाजारातील ऄन्शय 
ईत्पादनापं्रमाणे शवमा हे सुद्धा एक अर्थथक ईत्पादन ऄसते. खऱ्या ऄथाने जीवन शवमा म्हणजे सरंक्षक 
ईत्पादन म्हणून कमी, पण सपंत्ती धारण करण्याचा मागथ म्हणून ऄशधक ओळखला जातो. 

येथे िुद्ध मुदत शवमा, जो केवळ मृत्युच्या घटनेत फायदा देतो अशण बचत योजना, ज्याचें मोठे रोख 
मूल्य ऄसते ककवा बचतीचा घटक ऄसतो, याचं्यात फरक करणे गरजेचे ऄसते. पशहल्याचा शवमा हप्ता 
कमी ऄसतो तर दुसऱ्यामध्ये तो बराच ऄसू िकतो अशण त्यातून व्यशक्तगत बचतीचा महत्वाचा भाग 
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बनतो. याचाच ऄथथ ऄसाही अहे की रोख मूल्याला खूप मोठे सधंी मूल्य अहे. ‘सधंी मूल्य’ म्हणजे 
एखाद्याने त्याचे पैसे ऄन्शय शठकाणी न गंुतवल्यामुळे तो ज्या संधी गमाव ूिकतो त्याचें मलू्य. 

खरंतर, पारंपाशरक जीवन शवम्याला ऄसणारे मोठे अव्हान म्हणजे केले जाणारे शवधान, की “मुदत 
शवमा खरेदी करा अशण फरकाची रक्कम ऄन्शय शठकाणी गंुतवा”. याचा खरा ऄथथ ऄसा अहे की 
एखाद्याने केवळ मुदतीचा शवमा खरेदी करून शवमाहप्त्याची ईवथशरत रक्कम ऄन्शय जा्त परतावा 
देणाऱ्या अर्थथक ईत्पादनामध्ये गंुतवावी. 

याशठकाणी पारम्पारीक रोख मूल्य शवमा कराराचं्या पुष्ट्यथथ अशण शवरोधात केलेल्या शवधानावंर शवचार 
करणे सुसंगत ठरेल. 

a) फायदे 

i. ते ऐशतहाशसकदृष्ट्या सुरशक्षत अशण कचतामुक्त गंुतवणकु ठरली अहे. त्याचे रोख मूल्य 
परताव्याच्या शकमान दराची हमी देते, जो कराराच्या काळात वाढू सुद्धा िकतो. 

ii. शवमा हप्ता भरण्यातील शनयशमतते मुळे, बचतकत्यांना बधंनकारक ऄसणारे बचतीचे शनयोजन 
अशण अव्यक शि्त शनमाण होते. 

iii. शवमाकतॄ गंुतवणुकीचे व्यव्थापन करण्याची जबाबदारी पार पाडतात अशण त्या 
जबाबदारीतून व्यक्तीची सुटका होते.  

iv. ते रोख तरलता परुवते. शवमाधारक पॉशलसी वर अधाशरत कजथ घेउ िकतो ककवा पॉशलसी  
परत करून शतचे रोखीमध्ये रुपातंर करू िकतो. 

v. रोख मूल्य जीवन शवमा अशण वार्थषक पॉशलसी या दोन्शहीवर काही अयकराचा फायदा शमळतो. 
vi. साधारणतः शवमाधारकाच्या कजथबाजारी ऄव्थेत ककवा मृत्युच्या घटनेत कजथदात्याचं्या 

तगाद्यापासून सुरशक्षत ऄसतो. 
 

b) तोटे 

i. तुलनेने स््थर परतावा ऄसणारी गंुतवणूक ऄसल्याने शनस््चत ईत्पन्शन गंुतवणूकीप्रमाणे 
त्याचं्यावर महागाइचा पशरणाम होउन त्याचें मूल्य खालावते. 

ii. जीवन शवमा पॉशलसीचे शवपणन अशण ऄन्शय सुरुवातीचे मोठे खचथ याचं्यामुळे, सुरुवातीच्या 
वषात रक्कम जमा होण्याचे प्रमाण कमी होते. 

iii. ईत्पन्शनाची हमी ऄसली तरीही, बाजारातील ऄन्शय अर्थथक ईत्पादनापेंक्षा ईत्पन्शन कमी ऄसू 
िकते. व्तू शवशनमयाचा पशरणाम म्हणून ईत्पन्शन कमी ऄसते ज्यामुळेसुद्धा जोखीम कमी होते. 

्वयं चाचणी 1  

अर्थथक बाजारातील जोखीम शवशवधीकरणामुळे जोखीम किी कमी होते? 

I. ऄनेक ्त्रोतामंधून शनधी गोळा करणे अशण ते एका शठकाणी गंुतवणे  
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II. शनधी शवशवध मालमत्ताचं्या प्रकारामंध्ये गंुतवले जातात. 
III. शवशवध गंुतवणुकींमध्ये वळेेचे ऄंतर ठेवनू 
IV. सुरशक्षत मालमत्तामंध्ये गंुतवणूक करून 

 

सारािं 

a) मालमत्ता म्हणजे ऄिी व्तू शजला मूल्य ऄसते ककवा जी परतावा देते. 

b) एचएलव्ही (HLV) संकल्पनेत मानवी अयुष्याची कल्पना एक व्तू  ककवा मालमत्ता म्हणून केली 
जाते जी काही ईत्पन्शन शमळवते. व्यक्तीचे भशवष्यातील ऄपेशक्षत नक्त ईत्पन्शनावर अधाशरत मानवी 
जीवनाचे मूल्य मोजले जाते. 

c) समपातळी शवमा हप्ता म्हणजे ऄसा शवमा हप्ता जो वाढत्या वयाबरोबर वाढत नाही पण कराराच्या 
संपूणथ कालावधीत कायम राहतो. 

d) पार्पारीकता हा अर्थथक बाजारातील जोखीम कमी करण्याचा महत्वाचा मागथ अहे, तर दुसरा 
मागथ अहे शवशवधीकरण. 

e) जीवन शवमा करारातील हमीचा घटक हे दिथवतो की शवमा हे कडक शनयम अशण कठोर देखरेख 
याचंा शवषय अहे. 

 

 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. मालमत्ता 
2. मानवी जीवन मूल्य  
3. समपातळी शवमाहप्ता  
4. पार्पारीकता 
5. शवशवधीकरण 
 

्वयं चाचणीची ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

शवशवधीकरणाचा ईदे्दि अर्थथक बाजारात शवशवध मालमत्ताचं्या वगांमध्ये गंुतवणुकी शवखरून जोखीम 
कमी करणे हा ऄसतो. 
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्वयं-परीक्षण प्र्न  

प्र्न 1  

खालील पैकी कोणता जीवन शवमा व्यवसायाचा घटक नाही? 

I. मालमत्ता 
II. जोखीम 
III. पार्पारीकतेचे तत्व 
IV. ऄथथसहाय्य 

प्र्न  2  

एचएलव्ही (HLV) ची संकल्पना कोणी तयार केली? 

I. डॉ. मार्थटन ल्युथर ककग  
II. वॉरेन बफेट  
III. प्राध्यापक हु्यबेनर  
IV. जॉजथ सोरॉस 

प्र्न 3  

खालीलपैकी कोणत्या शवमा योजनेत बचतीचा घटक कमीतकमी ककवा ऄशजबात नसतो.?  

I. मुदत शवमा योजना 
II. भेट योजना 
III. संपूणथ जीवन योजना 
IV. रक्कम परतावा योजना 

प्र्न 4  

खालीलपैकी कोणती गोष्ट मालमत्ता म्हणनू संबोधली जाउ िकत नाही? 

I. कार  
II. मानवी  
III. अयुष्य 
IV. हवा  
V. घर 

प्र्न  5  

खालील पैकी काय जोखमीच्या ऄंतगथत वगीकृत करता येउ िकत नाही? 

I. खूप तरुणपणी मतृ्यू  
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II. खूप लवकर मृत्य ू
III. नैसर्थगक जजथरता 
IV. ऄपंगत्वासह जगणे 

प्र्न  6  

खालीलपैकी कोणते शवधान सत्य अहे? 

I. जीवन शवमा पॉशलसी म्हणजे भरपाइचे करार ऄसतात तर साधारण शवमा म्हणजे अ्वासनाचे 
करार ऄसतात  

II. जीवन शवमा पॉशलसी म्हणजे अ्वासनाचे करार ऄसतात तर साधारण शवमा म्हणजे भरपाइचे 
करार ऄसतात 

III. साधारण शवम्याच्या बाबतीत संरशक्षत केलेली जोखमीची घटना शनस््चत पणे घडणार ऄसते 
IV. साधारण शवम्याच्या बाबतीत जोखीमीची घटना घडण्याची िक्यता कालावधी प्रमाणे वाढत जाते  

प्र्न 7  

खालीलपैकी कोणती पद्धत एका व्यक्तीला गरज ऄसलेला शवमा शनस््चत करण्यास मदत करणारी 
पारंपाशरक पद्धत अहे? 

I. मानवी अर्थथक मूल्य 
II. जीवन मुदत प्र्ताव  
III. मानवी जीवन मूल्य 
IV. भशवष्य जीवन मूल्य 

प्र्न  8  

तरुण माणसानंा वय्कर माणसाचं्या तुलनेने कमी शवमा हप्ता अकारला जातो या सत्यस््थतीचे योग्य 
शववरण खालीलपैकी कोणता पयाय देतो?  

I. तरुण माणसे बहुतािंी ऄवलंबून ऄसतात 
II. वय्कर माणसानंा ऄशधक रक्कम भरणे परवडू िकते 
III. मृत्यूदर वयािी संबशंधत ऄसते 
IV. मृत्युदर अशण वय याचंा व्य्त संबंध ऄसतो 

प्र्न  9  

खालील पैकी कोणता रोख मूल्य शवमा कराराचंा फायदा नाही? 

I. सुरशक्षत अशण कचतामुक्त गंुतवणूक 
II. बचतीची शि्त रुजवते  
III. कमी ईत्पन्शन 
IV. अयकराचे फायदे  
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प्र्न  10  

खालीलपैकी कोणता रोख मूल्य शवमा कराराचा फायदा नाही? 

I. महागाइच्या पशरणाम ्वरूप परतावा कमी होतो  
II. सुरुवातीच्या वषात शनधी सचंय कमी होते 
III. कमी ईत्पन्शन 
IV. कचतामुक्त गंुतवणूक 

 

्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे IV. 

जीवन शवमा व्यवसायाचे मालमत्ता, जोखीम, पार्पारीकतेचे तत्व अशण जीवन शवमा करार हे घटक 
ऄसतात.  

ऄथथसहाय्य हा जीवन शवमा व्यवसायाचा घटक नाही. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे III. 

प्राध्यपक हु्यबनेर यानंी मानवी जीवनाचे मूल्य (HLV) ही संकल्पना तयार केली. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे I. 

मुदत शवम्यािी बचतीचा घटक संबंशधत नाही. 

ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहे III. 

हवा ही मालमत्ता म्हणून सबंोधली / वगीकृत केली जाउ िकत नाही. 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहे III. 

नैसर्थगक जजथरता ही प्रशक्रया अहे जोखीम नव्हे. 

ईत्तर 6  

योग्य पयाय अहे II. 



 

114 
 

जीवन शवमा पॉशलसी हे अ्वासनाचें करार ऄसतात तर साधारण शवमा पॉशलसी भरपाइचे करार 
ऄसतात. 

ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे III. 

मानवी जीवन मूल्य ही व्यक्तीला गरज ऄसलेली शवम्याची रक्कम शनस््चत गणन करण्यासाठी ची पद्धत 
अहे. 

ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे III. 

मृत्यूदर वयािी संबंशधत ऄसतो अशण त्यामुळे तरुण माणसे ज्याचंी मारण्याची िक्यता कमी ऄसते 
त्यानंा वय्कर माणसापेंक्षा कमी शवमा हप्ता अकारला जातो. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे III. 

कमी ईत्पन्शन हा रोख मूल्य शवमा कराराचं्या तोट्यापंकैी एक तोटा अहे. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे IV. 

कचतामुक्त गंुतवणूक हा रोख मूल्य शवमा कराराचं्या फायद्यापंैकी एक फायदा अहे. 
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प्रकरण 7 
अर्थथक शनयोजन  

 

प्रकरणाची ओळख 

मागील प्रकरणामध्ये अपण हे पशहले की जीवन शवम्यामध्ये काय ऄंतभूथत होते अशण अर्थथक सरंक्षण 
पुरवण्यात त्याची काय भशूमका ऄसते. सध्याच्या अशण भशवष्यातील शवशवध गरजा भागवण्यासाठी 
व्यक्ती त्याचें ईत्पन्शन अशण मालमत्ता शवभागनू ठेव ू आस्च्छतात त्यामागे त्याचं्या काळज्या मधील एक 
महत्वाची काळजी म्हणजे सुरशक्षतता ऄसते. या ऄथाने जीवन शवम्याकडे अपण “व्यशक्तगत अर्थथक 
शनयोजन” या व्यापक संदभात पशहले पाशहजे. या प्रकरणाचा ईदे्दि अर्थथक शनयोजन या शवषयाची 
ओळख करून देणे हा अहे. 

शिकण्याची फशलते 

 

A. अर्थथक शनयोजन अशण व्यशक्तगत जीवनचक्र  
B. अर्थथक शनयोजनाची भशूमका 
C. अर्थथक शनयोजन प्रकार 
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A. अर्थथक शनयोजन अशण व्यशक्तगत जीवनचक्र 

1. अर्थथक शनयोजन म्हणजे काय? 

अपल्यापैकी बहुतािं लोक त्याचं्या अयुष्याचा मोठा भाग पैसे शमळवण्यात खचथ करतात. अपल्यासाठी 
पैिाला अपल्यासाठी काम करायला लावणे ऄसा शवचार करण्याची ही वळे अहे ऄसे अपल्याला 
वाटत नाही का? हा ईदे्दि सफल करण्याचा अर्थथक शनयोजन हा ऄचकू मागथ अहे. अपण काही 
व्याख्या पाहू:  

व्याख्या 

i. अर्थथक शनयोजन ही एखाद्याची ईशद्दष्टे ओळखण्याची प्रशक्रया अहे, ती ईशद्दष्टे अर्थथक 
ईशद्दष्टामंध्ये रुपातंरीत करून अशण ती ईशद्दष्टे साध्य करण्यास सहाय्य होइल ऄिा प्रकारे त्याचे 
अर्थथक ्त्रोत व्यव्थाशपत करणे. 

ii. अर्थथक शनयोजन ही एका प्रशक्रयेच्या माध्यमातून एखाद्याच्या अयुष्यातील ऄपेशक्षत अशण 
ऄनपेशक्षत ऄिा गरजा पूणथ करण्याचा मागथ अखणे. यामध्ये त्याची नक्त सद्यस््थती शनधारण करणे, 
भशवष्यातील अर्थथक गरजा ऄंदाशजत करणे अशण सुयोग्य अर्थथक ्त्रोताचं्या व्यव्थापनातून त्या 
गरजा पूणथ करण्याचा प्रयत्न करणे. 

iii. अर्थथक शनयोजन म्हणजे एखाद्याची ईशद्दष्टे अशण आच्छा प्रत्यक्षात अणण्यासाठी कृती करणे. 

iv. अर्थथक शनयोजन म्हणजे एखाद्याच्या सद्य अशण भशवष्यातील गरजा लक्षात घेणे, त्याचा व्यशक्तगत 
जोखीम ्वभाव अशण त्याचे ईत्पन्शन लक्षात घेउन या ऄपेशक्षत गरजा पूणथ करण्यासाठी मागथ 
अखणे. 

अर्थथक शनयोजनामुळे कमी कचतासंह अयुष्य ईभे करण्यात महत्वाची भशूमका बजावते. काळजीपूवथक 
शनयोजन केल्यास तुम्हाला तुमची प्राधान्शये शनस््चत करून तुमचे शवशवध लक्ष्ये पूणथ करता येतात. 

अकृती 1 : ईशद्दष्टाचें प्रकार  
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i. ही ईशद्दष्टे कमी कालावधीची ऄसतील: कुटंुबाच्या सुट्टीसाठी एलसीडी टीव्ही सचं खरेदी 
करणे 

ii. ती मध्यम कालावधीची ऄसतील: परदेिात घर घेणे ककवा तेथे सुट्टी घालवणे 

iii. दीघथ कालावधीची ईशद्दष्टे यामध्ये याचंा समाविे होइल: मुलाचे शिक्षण ककवा लग्नच तरतूद 
ककवा शनवृत्ती नंतरची तरतूद 

2. व्यक्तीचे जीवनचक्र 

शवल्यम िेक्सशपऄर यानंी ऄसे म्हटले अहे की जग हा एक रंगमंच अहे. एक व्यक्ती त्याच्या/शतच्या 
जन्शमापासून ते त्याच्या/शतच्या मृत्यू पयंत अयुष्याच्या शवशवध टप्प्यामंधून पार होत ऄसतो, या दरम्यान 
त्याला शिकणारा, कमावणारा, जोडीदार, पालक, प्रदाता, एकातंवासी, अशण िेवटची शनवृत्ती ऄिा 
ऄनेक भशूमका कराव्या लागतात. 

हे टप्पे खाली शदलेल्या अकृतीमध्ये शदलेले अहेत. 

अकृती 2 :  अर्थथक जीवनचक्र  

 

जीवनाचे टप्पे अशण प्राधान्शये 

a) शवद्याथी(वय वष ॄ 20-25पयंत):  जीवनाचा ऄसा टप्पा ज्यात व्यक्ती त्याचे ज्ञान अशण 
कौिल्ये शवकशसत करून ईत्पादक नागशरक बनण्याची तयारी करत ऄसतो. ्वतःचे 
मानवी भाडंवल वाढवण्यावर भर ऄसतो. ्वतःचे शिक्षण पूणथ करण्यासाठी अर्थथक 
अव्यकता ऄसते, ईदाहरणाथथ, नावाजलेल्या व्यव्थापन शिक्षण सं् थेतून MBA चे 
शिक्षण घेण्यासाठी अव्यक ऄसणारे प्रचंड िुल्क.   

b) कमावती व्यक्ती (वय वष2ॄ5 पासून पुढे):  ऄसा टप्पा ज्यात त्याने नोकरी िोधली अहे 
अशण त्याच्या ककवा शतच्या गरजा पूणथ करण्या पैसे कमावत अहे अशण काही ऄशधक 
शिल्लक राहत अहे. या टप्प्यावर व्यक्ती गृह्थ बनण्याचा (लग्न करण्याचा) करेल अशण 
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नजीकच्या भशवष्यात शनमाण होणाऱ्या गरजा पूणथ करण्याच्या दृष्टीने बचत अशण गंुतवणूक 
करून मालमत्ता शनमाण करेल. ईदाहरणाथथ, बहुदेिीय कंपनीत काम करणारा तरुण 
गृहकजथ घेतो अशण घरामध्ये गंुतवणूक करतो.  

c) जोडीदार (शववाहबद्ध होणे वय वष ॄ 28 - 30): या टप्प्यावर एखादा लग्न करतो अशण 
अता त्याचे कुटंुब ऄसते. या टप्प्यावर तातडीने कुटंुब ईभे करण्यासंबधंीच्या काळज्यावर 
लक्ष कृशद्रत होते अशण त्या पूणथ करताना शनमाण होणाऱ्या देयता – जसे ्वतःचे घर 
करणे, कदाशचत कार  घेणे, घरगुती साधने घेणे, मुलाचं्या भशवष्यासबंंधी शनयोजन करणे 
आत्यादी.  

d) पालक(28 ते 35): ही ऄिी वष ॄ अहेत ज्यात एक ककवा ऄनेक मुलानंा जन्शम देउन 
ऄशभमानाने तुम्ही पालक बनता. ही ऄिी वष ॄऄसतात ज्यात त्याला त्याचें अरोग्य अशण 
शिक्षण – त्यानंा चागंल्या िाळेत घालणे आत्यादी गोष्टींची काळजी करावी लागते.  

e) प्रदाता(वय वष ॄ 35 ते 55): हे ऄसे वय अहे ज्यात तुमची मुले पौगंडाव्थेत (13 ते 19 
वषांच्या दरम्यान) ऄसतात यात त्याचं्या िाळेतील महत्वाची कॉलेज ची वष ॄयाचंा समाविे 
होतो. मुलाला अयुष्यातील अव्हाने पेलण्यासाठी ताशंत्रक दृष्ट्या अशण व्यावसाशयक 
दृष्ट्या भरपूर शिकवायचे ऄसेल तर शिक्षणाचे प्रचंड िुल्क हा काळजीचा शवषय ऄसतो. 
ईदाहरणाथथ, वैद्यकीय शिक्षणासाठी मुलाला घालायचे ऄसेल तर त्यासाठी लागणारा पाच 
वष ॄ चाल ू राहणारा खचथ याचंा शवचार करा. ऄनेक भारतीय घरामंध्ये, मुलींचे सज्ञान 
होण्याच्या वयातच लग्न करून शदले जाते.  भारतीय कुटंुबामंध्ये मुलींचे लग्न अशण त्याचंा 
संसार यासाठीची तरतूद करणे हे सवात महत्वाचे अशण काळजीचे शवषय ऄसतात. 
खरोखर मुलाचें शिक्षण अशण लग्न हे अजच्याबहुतािं भारतीय कुटंुबांमध्ये बचती साठीची 
क्रमाकं एक ची प्ररणा ऄसते.   

f) एकातंवासी (वय वष ॄ 55 ते 65): याचा ऄथथ ऄसा की मुले मोठी झाल्याने घर शरकामे 
झालेले ऄसते. या काळात मुलाचंी लग्न झालेली ऄसतात अशण काही वळेा ते पालकानंा 
सोडून ऄन्शय शठकाणी राहायला गेलेले ऄसतात. अिा करता येते की त्या वळेेपयंत सवथ 
देयता (जसे गृहकजथ, अशण ऄन्शय तारण) पूणथ झालेले ऄसते अशण शनवृत्ती कशरता शनधी 
जमा झालेला ऄसतो. याच कालावधीत काही त्रासदायक घटक जसे ईच्च रक्तदाब, 
मधुमेह डोके वर काढू लागतात अशण अयुष्याला पोखरू लागतात. तब्येतीची काळजी 
घेणे ही सवोपरी महत्वाचे बनते ऄिाप्रकारे ईत्पन्शनाची सुरक्षा अशण ्वातंर्य य याचंी गरज 
ऄसते.  

g) शनवृत्ती– संशधप्रकािाची वष ॄ (वय वष ॄ60 अशण त्यानंतर) : या वयात सक्रीय कामातून 
शनवृत्ती झालेली ऄसते अशण जीवनाच्या गरजा भागवण्यासाठी बचतीवर शभ्त ठेवावी 
लागते. याशठकाणी लक्ष ्वत:च्या अशण जोडीदाराच्या जीवनाच्या िेवटपयंत जगण्याच्या 
गरजा भागवणे यावर लक्ष कृशद्रत होते. अरोग्यासंबधंी, ईत्पन्शनाची ऄशनस््चतता अशण 
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एकटेपणा या गंभीर काळज्या ऄसतात.  त्याचबरोबर एखाद्याला जीवनाचा दजा 
ईंचावण्याचा अशण अयुष्यात ज्या गोष्टीची ्वप्ने पाशहली पण जमल्या नाहीत ऄिा गोष्टी 
करण्याचा हा काल ऄसतो. जसे एखादा छंद जोपासणे, ककवा चागंल्या शठकाणी सुट्टीवर 
जाणे ककवा याते्रला जाणे. प्र्न हा अहे की – एखादा ऐटीत शनवृत्त होतो की हलाखीत 
जगतो हे त्याने या वषांसाठी काय तरतूद केली अहे यावर ऄवलंबून ऄसते. 

जसे अपण वर पाहू िकतो, अर्थथक जीवनचक्राच्या तीन ऄव्था ऄसतात.  

शवद्याथी ऄव्था जेव्हा एखादा पूणथतः शवद्याथी ऄसतो तेव्हाची कामाच्या पूवीची पशहली 
ऄव्था ऄसते. एक ईत्पादक नागशरक म्हणून जबाबदाऱ्या 
्वीकारण्यासाठीची तयारीचा टप्पा ऄसतो. यातील प्राधान्शयाचा शवषय त्याची 
कौिल्ये शवकशसत करणे अशण मानवी भाडंवल मूल्य वाढवणे हा ऄसतो. 

कायथकारी ऄव्था वय वष ॄ18 ते 25 या काळात ककवा थोडी अधी सुद्धा कामाची ऄव्था सुरु 
होते अशण पुढील 35 ते 40 वष ॄ शटकते. या कालावधीत, व्यक्ती तो खचथ 
करतो त्यापेक्षा ऄशधक कमावतो अशण ऄिाप्रकारे पैसे बचत करून गंुतवतो.   

शनवृत्ती ऄव्था या प्रशक्रयेत तो संपत्ती जमवतो अशण मालमत्ता ईभी करतो ज्यातून त्याला 
त्याच्या भशवष्यातील शवशवध गरजासंाठी पैसे शमळतात यात त्याच्या 
शनवृत्तीनंतर अशण काम करणे थाबंवल्यानंतर ईतारवयात लागणारे ईत्पन्शन 
याचंा समाविे होतो. 

3. एखाद्याला बचत करण्याची अशण शवशवध अर्थथक मालमत्तामंध्ये पैसे गंुतवण्याची अव्यकता 
काय? 

व्यक्तीच्या अयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर, जेव्हा तो ककवा ती एखादी भशूमका शनभावत ऄसते, त्यावळेी 
त्याबरोबर ऄनेक गरजा शनमाण होतात ज्यासाठी पैिाचंी तरतूद करणे अव्यक ऄसते. 

ईदाहरण 

जेव्हा एखादी व्यक्ती लग्न करते अशण ्वतःचे कुटंुब शनमाण करते त्यावळेी त्याला ्वतःच्या घराची 
गरज वाटू िकते. जिी मुले मोठी होतात, ऄसे ईच्च शिक्षणासाठी पैिाचंी जरूर ऄसते. व्यक्ती जिी 
मध्यमवयाच्या पुढे जाते तिी प्रकृतीसाठी पैिाचंी तरतूद अशण शनवृत्ती नंतरच्या गरजासंाठी बचत 
याचंी कचता ऄसते कारण त्याला मुलाचं्या पिैावंर ऄवलंबून राहाव ेलागू नये अशण ओझे बनू नये ऄसे 
वाटत ऄसते. ्वातंर्य य अशण अत्मसन्शमान याचं्यासह जगणे महत्वाचे ऄसते.  

बचत हा दोन शनणथयाचंा संयोग मानला जातो. 

i. ईपभोग पुढे ढकलणे:सद्य अशण भशवष्यातील ईपभोगासंाठी ्त्रोताचंी शवभागणी  
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ii. कमी तरलता ऄसणाऱ्या मालमत्ताचं्या बदल्यात तरलता कमी करणे(ककवा ईपलब्ध खरेदी 
क्षमता). ईदाहरणाथथ, जीवन शवमा पॉशलसी खरेदी करणे म्हणजे ऄिा कराराच्या बदल्यात पसेै 
गंुतवणे ज्याची तरलता कमी अहे. 

अर्थथक शनयोजनात दोन्शही प्रकारचे शनणथय समाशवष्ट  होतात. एखाद्याला भशवष्यासाठी बचत करणे 
अशण त्याचबरोबर भशवष्यात समोर ईभ्या राहणाऱ्या गरजा योग्य प्रकारे पूणथ करेल ऄिा मालमत्तामंध्ये 
चतुरपणे पैसे गंुतवणे या दोन्शहीसाठी शनयोजन करणे गरजेचे ऄसते. 

गरजा अशण सुयोग्य मालमत्ता समजून घेण्यासाठी खाली शदल्याप्रमाणे एखाद्याच्या जीवनचक्राकडे 
ऄशधक जवळून बघणे सयुशक्तक होइल  

महत्वाचे 

जीवनाचे टप्पे 

बाल्याव्था जेव्हा तो शवद्याथी ऄसतो ककवा शिकत ऄसतो  
तरुण ऄशववाशहत ऄब्था  जेव्हा एखाद्याने कमवायला सुरुवात केली अहे पण ऄशववाशहत अहे 
तरुण शववाशहत ऄव्था  जेव्हा एखादा जोडीदार ककवा पती-पत्नी  
शववाशहत अशण लहान 
मुले ऄसण्याची ऄव्था 

जेव्हा एखादा पालक बनतो  

शववाशहत व मुले मोठी 
ऄसण्याची ऄव्था 

जेव्हा एखादा प्रदाता बनतो त्याला मोठ्या होणाऱ्या मुलाचं्या शिक्षणाची 
अशण ऄन्शय गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. 

कुटंुबानंतरची / शनवृत्ती 
पूवीची ऄव्था 

पक्षी जसे अपले घरटे सोडून दूर जातात तसे जेव्हा मुले ्वतंत्र झालेली 
ऄसतात अशण घरापासून दूर जातात ती ऄव्था 

शनवृत्ती ऄव्था  जेव्हा अपल्या जीवनाच्या संशधकालाच्या टप्प्यात प्रविे करतो. त्याने या 
टप्प्यावर शनमाण होणाऱ्या गरजा पूणथ करण्यासाठी पुरेिी तरतूद केली 
ऄसल्यास तो अत्मसन्शमानाने जगू िकतो ककवा ऄिी तरतूद केली नसेल 
तर तो ऄन्शय कोणाच्या तरी ईपकारावंर ऄवलंबून अशण हलाखीचे ऄसे 
जीवन जगतो.  

4. व्यशक्तगत गरजा  

अपण वरील जीवनचक्राकडे पशहले तर अपल्या ऄसे लक्षात येइल की तीन प्रकारच्या गरजा शनमाण 
होतात. यातून तीन प्रकारच्या अर्थथक ईत्पादनानंा चालना शमळते. 

a) भशवष्यातील व्यवहार सक्षम करणे 

जीवनचक्राच्या शवशवध टप्प्यावंर ऄपेशक्षत ऄिा गरजाचंा पशहला संच ज्यातील शवशवध खचथ पूणथ 
करण्यासाठी ईत्पन्शन होउ िकतात. ऄिा गरजाचें दोन प्रकार अहेत: 
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i. शवशिष्ट व्यवहार गरजा: अयुष्यातील शवशिष्ट घटना ज्याचं्यासाठी ्त्रोताचंी प्रशतबद्धता 
लागते. ईदाहरणाथथ, मुलाचें ईच्च शिक्षण/ शववाह; ककवा घराची खरेदी ककवा घरगुती 
साधने 

ii. साधारण व्यवहार गरजा: सध्याच्या ईपभोगातून बाजूला काढलेल्या रक्कमा ज्या 
कोणत्याही एका ईदे्दिासाठी ठेवलेल्या नाहीत. – यानंा ‘भशवष्याची तरतूद’ ऄसे अवडते 
नाव शदले जाते. 

b) अकस््मक खचथ भागवणे  

अकस््मक खचथ हे जीवनातील ऄनपेशक्षत ऄसे प्रसंग ऄसतात ज्यात मोठ्या प्रमाणावर पिैाचंी 
गरज लागू िकते जे सध्याच्या ईत्पन्शनातून भागवले जाउ िकत नाहीत अशण त्यामुळे त्याचें पूवथ-
शनयोजन अव्यक ऄसते. ऄसे काही प्रसंग, म्हणजे मृत्यू, ऄपंगत्व ककवा नोकरी जाणे यातून 
संपत्तीचे नुकसान होत ऄसते. ऄिा गरजा, जर त्याचंी घडण्याची िक्यता कमी ऄसेल पण 
पशरणाम मूल्य मोठे ऄसेल तर शवम्याच्या माध्यमातून पूणथ केल्या जाउ िकतात. याला पयाय 
म्हणून एखाद्याला त्याची तरलता मोठ्या प्रमाणात बाजूला काढून राखून ठेवावी लागेल जी ऄिा 
प्रसंगात तरतूद म्हणनू ईपयोगी पडेल. 

c) संपत्ती जमा करणे 

सवथ बचती अशण गंुतवणुकी खरोखरच काही प्रमाणात संपत्तीचे शनमाण करतात. जेव्हा अपण 
जमा करण्याच्या ईदे्दिासंबधंी बोलतो तेव्हा त्याचा संदभथ प्राथशमकपणे बाजारातील सुसंधींचा 
फायदा घेण्याच्या ईदे्दिासबंंधी ऄसतो. ऄन्शय िब्दात सागंायचे तर बचत अशण गंुतवणुकी 
प्राथशमकपणे संपत्ती जमा करण्याच्या ईदे्दिाने केल्या जातात. 

हा ईदे्दि सुद्धा ऄंदाशजत ईदे्दि ऄसतो कारण गंुतवणकू करताना जा्ती परतावा शमळवण्याच्या 
दृष्टीने व्यक्ती काही जोखीम घेण्यास आच्छुक ऄसते. जा्तीचा परतावा अव्यक ऄसतो कारण 
त्यामुळे त्याची संपत्ती ककवा नक्त योग्यता ऄशधक वगेाने बहुगुणीत होत ऄसते. संपत्तीची 
अव्यकता ऄसते कारण त्याचा संबधं ्वातंर्य य, कतृथत्व, ऄशधकार अशण प्रभाव याचं्यािी ऄसतो.  

5. अर्थथक ईत्पादने 

वरील गरजाचं्या संचािंी संबशंधत अर्थथक बाजारात तीन प्रकारची ईत्पादने ऄसतात:  

व्यवहाराचंी ईत्पादने  बँक जमा ठेवी अशण ऄन्शय बचतीची साधने जी एखाद्याला योग्य वळेी 
अशण योग्य संख्येने परेुिी खरेदीची ताकद (तरलता) शनमाण करतात. 

अकस््मक खचासाठीची 
ईत्पादने जसे शवमा 

याचं्यामुळे अकस््मक ऄनपेशक्षत प्रसंगातून होणाऱ्या मोठ्या 
नुकसानीसाठी संरक्षण परुवतात. 

संपत्ती जमा करण्याची 
ईत्पादने 

समभाग अशण ऄशधक परतावा देणारे बॉन्शड्सस ककवा ्थावर मालमत्ता ही 
ऄिा ईत्पादनाचंी ईदाहरणे अहेत. येथे गंुतवणूक करताना ऄशधक पैसे 
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शमळवण्यासाठी पसेै गंुतवणे ऄसा दृष्टीकोन ऄसतो. 

एका व्यक्तीच्या शवशिष्ट प्रकारच्या वरील गरजाचें शमश्रण ऄसू िकते अशण ऄिा प्रकारे त्याला सवथ 
शतन्शही ईत्पादनाचंी अव्यकता ऄसू िकते. थोडक्यात ऄसे म्हणता येते की तेथे: 

i. बचतीची गरज अहे – रोख रक्कमे साठी  
ii. शवम्याची गरज अहे – ऄशनस््चततेच्या साठी  
iii. गंुतवणुकीची गरज अहे – संपत्ती शनमाण करण्यासाठी 

6. जोखीम ्वभाव अशण गंुतवणुकी  

अपण ऄसेही पाहू िकतो की एक व्यक्ती एक छोटा शवद्याथी ते मध्यम वय अशण नंतर कारशकदीची 
िेवटची वष ॄऄिा जीवनचक्राच्या शवशवध टप्प्यामंधून जात ऄसताना, त्याच्या जोखीम ्वभावात ककवा 
जोखीम घेण्याच्या ्वभावामध्ये फरक पडत जातो. 
जेव्हा एक व्यक्ती तरुण ऄसते, त्याच्या हातात पुढे जाण्यासाठी खूप वष ॄहातात ऄसतात अशण त्यामुळे 
तो ऄशधक अक्रमक ऄसतो अशण ऄशधकाशधक सपंत्ती जमवण्यासाठी तो जोखीम घेण्यास तयार 
ऄसतो. जसजिी वष ॄजातात, तो गंुतवणुकीबाबत ऄशधक शवचारी अशण सावध बनतो, अता त्याचा 
ईदे्दि सुरशक्षतता अशण त्याच्या गंुतवणुकी ऄशधक बळकट करणे हा ऄसतो. 
िेवटी, जेव्हा तो शनवृत्तीच्या जवळ येतो, ऄशधक जपून अशण काळजीपूवथक गंुतवणकू करतो. अता 
त्याचे लक्ष शनवृत्ती नंतरचे अयुष्य व्यतीत करण्यासाठी शनधी जमा करण्याकडे ऄसते. तो मुलासंाठी 
ककवा धमादाय कामासाठी शनधी देणे आत्यादी याचंाही शवचार करू िकतो.  

एखाद्याची गंुतवणकुीची िैली त्याच्या जोखीम ्वभावािी सुसंगत ऄसते.हे खाली दिथवले अहे  

 

अकृती 3 : जोखीम ्वभाव अशण गंुतवणकू िैली 

                       जोखीम ्वभाव                  गंुतवणूक िैली 

 
्वयं चाचणी 1  

ऄनपेशक्षत प्रसंगात सरंक्षण परुवण्यासाठी खालीलपकैी किाची शिफारस तुम्ही कराल? 

I. शवमा 
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II. व्यवहारात्मक ईत्पादने जसे बँक सुरक्षा ठेव  
III. समभाग 
IV. रोखे 

B. अर्थथक शनयोजनाची भशूमका  

1. अर्थथक शनयोजन 

अर्थथक शनयोजन ही एक प्रशक्रया अहे ज्यात ग्राहकाच्या सद्य अशण भशवष्यातील समोर येणाऱ्या 
गरजाचंा काळजीपूवथक शवचार करून अशण त्याचें मुल्याकंन करून अशण त्याचा जोखीम ्वभाव अशण 
ईत्पन्शन याचें शनधारण करून शवशवध ऄपेशक्षत अशण ऄनपेशक्षत गरजा भागवण्यासाठी सुयोग्य अर्थथक 
ईत्पादने सुचवली जातात अशण एक कृती योजना तयार केली जाते. 

अर्थथक शनयोजनाच्या घटकामंध्ये याचंा समाविे होतो: 
 गंुतवणूक करणे–एखाद्याच्या जोखीम ्वभावानुसार त्याच्या मालमत्ता शवभागून गंुतवणे,  
 जोखीम व्यव्थापन,  
 शनवृत्ती योजना, 
 कर अशण ्थावर मालमत्ता शनयोजन, अशण 
 एखाद्याच्या गरजासंाठी ऄथथपुरवठा करणे 

थोडक्यात अर्थथक शनयोजन म्हणजे 360 ऄंिातील शनयोजन होय. 

अकृती 4 : अर्थथक शनयोजनातील घटक 

 
2. अर्थथक शनयोजनाची भशूमका 

अर्थथक शनयोजन ही नवीन ज्ञानिाखा नाही. अपल्या पूवथजानंी ते साध्या ्वरुपात वापरले होते. 
त्यावळेी गंुतवणुकीचे मयाशदत पयाय ईपलब्ध होते. काही दिकापूंवी समभाग बाजारातील गंुतवणूक 
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बहुतािंी लोकाकंडून जुगार म्हणून समजली जात ऄसे. बचत बहुतािंी बँकेच्या ठेवींच्या ्वरुपात, 
पो्टाच्या बचत योजना अशण ऄन्शय सुरशक्षत ईत्पन्शन साधने याचं्यामाफथ त केली जात ऄसे. अज अपला 
समाज अशण अपले ग्राहक यानंा सतावणारी अव्हाने खूप वगेळी अहेत. त्यापैकी काही ऄिी अहेत: 

i. एकत्र कुटंुबाचें शवभक्त होणे  

एकत्र कुटंुबातून अता छोट्या कुटंुबाचंी शनर्थमती झाली अहे ज्यात अइ, बाबा अशण मुले ऄसतात. 
अता कुटंुबाचा प्रमुख अशण कमावत्या पुरुषाला ्वतःची अशण त्याची संलग्न कुटंुब याचंी काळजी 
घेण्याची जबाबदारी शनमाण झाली अहे. यामुळे सुयोग्य शनयोजन अव्यक ऄसते अशण अर्थथक 
शनयोजन सल्लागार याचं्या काही प्रमाणातील मदतीमुळे फायद होउ िकतो. 

ii. ऄनेक गंुतवणुकीचे पयाय  

अज अपल्याकडे सपंत्ती शनमाणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गंुतवणुकीची साधने ईपलब्ध अहेत, 
त्यातील प्रत्येकाचे जोखीम अशण परतावा याचें प्रमाण वगेवगेळे अहे. एखाद्याची अर्थथक ईशद्दष्टे 
साध्य होतील हे पाहण्यासाठी त्याच्या जोखीम ्वभावानुसार, सुज्ञपणे अशण सुयोग्य गंुतवणुकीचे 
शनणथय शनवडाव ेलागतात. अर्थथक शनयोजनामुळे त्याच्या मालमते्तची योग्य प्रकारे शवभागणी होउ 
िकते. 

iii. बदलती जीवन पद्धती  

ताबडतोब पशरणाम शदसणे जणू अजचा मंत्र बनला अहे. व्यक्तींना नवीनतम मोबाइल फोन, कार, 
मोठी घरे, क्लब्स च्या प्रशतस्ष्ठत सद्यता आत्यादी हव ेऄसते. ह्या आच्छा पूणथ करण्यासाठी त्यानंा 
िेवटी मोठ्या प्रमाणात कजथ घ्याव े लागते. याचा पशरणाम म्हणून त्याचं्या ईत्पन्शनाचा महत्वाचा 
वाटा कजथ फेडण्यात जातो अशण त्यातून बचतीची सधंी कमी ईरते. अर्थथक शनयोजन म्हणजे 
जागृती घडवणे अशण अर्थथक शि्त शनमाण करणे अशण त्याच बरोबर खचथ शनयोजन करण्याला 
मदत करून त्याचे ऄनाव्यक खचथ कमी करून अशण सध्याचे राहणीमान चाल ूठेवत अशण पुढील 
कालावधीत ते वाढवत नेणे या दोन्शहीमध्ये यि्वी होणे.  

iv. महागाइ  

एखाद्या अर्थथक रचनेत व्तंूचे अशण सेवाचें भाव काही कालावधीत वाढणे म्हणजे महागाइ. 
याच्यामुळे पैिाचें मूल्य कमी होते. त्याचा पशरणाम म्हणून एखाद्याच्या कष्टाने शमळवलेल्या पैिाचंी 
खरेदी क्षमता कमी होते. एखाद्याच्या शनवृत्तीच्या काळात महागाइमुळे, जेव्हा एखाद्याचे ईत्पन्शन 
घटलेले ऄसते अशण ईत्पन्शनाचा एकमात्र ्त्रोत म्हणजे पूवीची बचत ऄसल्याने हाहाःकार माजू 
िकतो. अर्थथक शनयोजनामुळे त्याला शविेषतः शनवृत्तीच्या वयात महागाइचा सामना करण्यासाठी 
तयार केले जाते.  
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v. ऄन्शय अकस््मक खचथ अशण गरजा  

अर्थथक शनयोजन म्हणजे व्यक्तींना त्यांच्या ऄन्शय गरजा अशण अव्हाने यानंा सामोरे जाण्यासाठी 
सहाय्य करणे हे सुद्धा अहे. ईदाहरणाथथ, वैद्यकीय अणीबाणीच्या ककवा ऄन्शय अकस््मक घटनेत 
काही ऄनपेशक्षत खचथ ईभे राहतात ज्याचं्यािी व्यक्तींना जुळवनू घ्याव ेलागते. त्याचप्रमाणे व्यक्तींना 
त्याचंी करदेयता तारतम्याने व्यव्थाशपत करणे गरजेचे ऄसते. 

व्यक्तींना याचीही खात्री करून घ्यावी लागते की त्याचंी संपत्ती अशण मालमत्ता म्हणजे एकूण  
मालमत्ता त्याचं्या मतृ्यूनंतर त्याचं्या शप्रयजनापंयंत पोहोचावी याचीही काळजी घ्यावी लागते. ऄन्शय 
गरजामंध्ये शजवतं ऄसताना अशण त्यानंतरही काही दानधमथ करणे ककवा काही सामाशजक अशण 
धार्थमक कतथव्ये पार पाडणे याचंा ऄन्शय गरजामंध्ये समाविे होतो. अर्थथक शनयोजन म्हणजे हे सवथ 
जमवनू अणणे. 

3. अर्थथक शनयोजन सुरु करण्याचा सवात चागंला काळ कोणता?  

हे केवळ श्रीमंत लोकानंी करण्याचे काम अहे का? खरंतर, हे शनयोजन तुम्ही तुमचा पशहला पगार 
शमळवता तेव्हा पासून सुरु झाले पाशहजे. अत्ता शनयोजन सुरु करा ऄसे सागंणारा कोणताही प्रवतथक 
(Trigger) नाही. 

ऄसे ऄसले तरीही एक महत्वाचे तत्व अहे जे अपल्याला मागथदिथन करते – गंुतवणुकीचा कालावधी 
शजतका जा्त शततक्या प्रमाणात ती बहुगुणीत होइल. 

त्यामुळे िुभारंभ कधीच खूप लवकर नसतो. त्याच्या गंुतवणुकींना वळेेचा ऄशधकतम फायदाशमळतो. 
पुन्शहा, हे शनयोजन केवळ श्रीमंतासंाठी ऄसते ऄसे नव्हे. ते प्रत्येकासाठी अहे. एखाद्याची अर्थथक 
ईशद्दष्टे साध्य करण्यासाठी, त्याने अर्थथक ईशद्दष्टे शनस््चत करून अशण त्याच्या जोखीम ्वभावाला 
ऄनुसरून योग्य ऄिी गंुतवणुकीची साधने वापरून समर्थपत बचत करण्याचा शि्तबद्ध मागथ धरला 
पाशहजे. ऄशनयोशजत अशण ऄशवचारी मागाने केलेले अर्थथक शनयोजन व्यक्तींच्या अर्थथक दुरव्थेचे 
प्रमुख कारण ऄसते. 

्वयं चाचणी 2  

अर्थथक शनयोजन करण्यासाठी सवात योग्य काळ कोणता? 

I. शनवृत्ती नंतर  
II. एखाद्याला त्याचा पशहला पगार शमळाल्या नंतर लगेच 
III. लग्नानंतर  
IV. एखादा श्रीमंत बनल्यानंतर 
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C. अर्थथक शनयोजन – प्रकार 

अता अपण व्यक्तीला कराव्या लागणाऱ्या अर्थथक शनयोजनाच्या शवशवध प्रकारच्या ऄभ्यासाकंडे 
पाहूयात. 

अकृती 5 : अर्थथक शनयोजन सल्लागार सेवा 

 
पुरवल्या जाउ िकणाऱ्या शवशवध सल्लागार सेवाचंा शवचार करा. अपण ऄिा सहा प्रकारच्या सेवा 
शनवडू 

 रोख शनयोजन 
 गंुतवणूक शनयोजन 
 शवमा शनयोजन  
 शनवृत्ती शनयोजन 
 मालमत्ता शनयोजन  
 कर शनयोजन 

1. रोख शनयोजन  

रोखीचा प्रवाह व्यव्थाशपत करण्याचे दोन ईदे्दि ऄसतात. 

i. पशहले म्हणजे एखाद्याला त्याचे ईत्पन्शन अशण ऄनपेशक्षत अशण अणीबाणीच्या गरजा पूणथ 
करण्यासाठी तरल मालमत्ताचंा राखीव साठा शनमाण करणे अशण साभंाळणे यासाठी त्याचे 
ईत्पन्शन अशण खचथ याचंा प्रवाह व्यव्थाशपत करावा लागतो. 

ii. दुसरे म्हणजे त्याला भाडंवली गंुतवणूक करण्यासाठी पद्धतिीर ऄशतशरक्त रोख जमा करावी 
लागते अशण साभंाळावी लागते. 

येथील पशहली पायरी म्हणजे एक ऄदंाजपत्रक तयार करणे अशण सध्याचे ईत्पन्शन अशण खचथ याचें 
शव्लेषण करणे. यासाठी व्यक्तींनी प्रथम भशवष्यासाठी त्याचंी रा्त ऄिी लक्ष्ये अशण ईशद्दष्टे ठरवावी 
लागतात. याच्यामुळे त्याचंी सध्याची खचाची िैली त्यानंा तेथपयंत पोहोचवले की नाही हे ठरवण्यास 
मदत होते. 
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पुढचा टप्पा ऄसतो, गेल्या सहा मशहन्शयातील खचथ अशण ईत्पन्शन याचें शव्लेषण करणे अशण हे पाहणे 
की कोणते खचथ शनयशमत अहेत अशण कोणते खचथ घाउक अहेत. खचाचे शवशवध प्रकारात वगीकरण 
केले जाते अशण त्याचें शनस््चत अशण पशरवतथनिील ऄिा दोन प्रकारातही शवभाजन केले जाते. 
एखाद्याचे शनस््चत खचांवर फारसे शनयतं्रण नसले तरीही पशरवतथनिील खचथ ्वछेेवर ऄवलंबून 
ऄसल्याने, कमी करता येतात ककवा पढेु ढकलता येतात. 

शतसरी पायरी म्हणजे भशवष्यातील माशसक ईत्पन्शनाचा अशण सपूंणथ वार्थषक खचाचा ऄदंाज 
बाधंणे.भतूकाळाचे शव्लेषण अशण भशवष्यातील ऄपेक्षा याचं्या अधारावर, एखादा त्याचे रोख तरलता 
व्यव्थापन शनयोशजत करू िकतो. 

रोख शनयोजन प्रशक्रयेचा पुढील भाग म्हणजे ्वचे्छाधीन ईत्पन्शन ऄशधकाशधक वाढवण्याच्या व्यूहरचना. 

ईदाहरण 

एखादा त्याचे येणेऄसलेल्या थकबाकीची पुनरथचना करू िकतो. 

एखादा त्याचे के्रडीट काडाची देणी एकत्र करून कमी व्याजाचे बकेँचे कजथ घेउन फेडू िकतो. 

एखादा त्याच्या गंुतवणुकींची पुनरथचना करून ऄशधक ईत्पन्शन शमळव ूिकतो.  

2. शवमा शनयोजन 

व्यक्ती काही शवशिष्ट जोखमींना समोरे जात ऄसतात ज्या त्यानंा त्याची अर्थथक लक्ष्ये प्राप्त 
करण्यापासून वशंचत करू िकतात. शवमा शनयोजना मध्ये ऄिा शवशिष्ट जोखमींपासून परेुसे संरक्षण 
पुरवण्यासाठी कृती अराखडा तयार कारथण्याचा समाविे ऄसतो. 

येथे मोठे काम म्हणजे शकती रक्कमेचा शवमा गरजेचा अहे अशण कोणत्या प्रकारची पॉशलसी सवात 
ऄनुरूप अहे. 

i. कमावत्या व्यक्तीच्या ऄकाली शनधनाने शनमाण झालेल्या पशरस््थतीत ऄवलंबनू ऄसणाऱ्याचंी 
ईत्पन्शन अशण खचाची गरज काय ऄसेल याचा ऄंदाज बाधूंन जीवन शवमा ठरवला जाइल. 

ii. कुटंुबाच्या कोणत्याही वैद्यकीय अणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णालय भरती साठी लागणारे खचथ 
लक्षात घेउन वैद्यकीय शवमा गरजा शनधाशरत केल्या जातील.  

iii. िेवटी एखाद्याचे घर/ वाहन /कारखाना आत्यादी साठी अव्यक सरंक्षणाची रक्कम अशण 
त्याचा प्रकार यानुसार त्याच्या मालमते्तचा शवम्याचा शवचार केला जाइल. 

3. गंुतवणूक शनयोजन 

गंुतवणुकीचा कोणताही एक सुयोग्य मागथ नसतो. व्यक्ती नुसार योग्य काय ते बदलत राहते. गंुतवणूक 
शनयोजन म्हणजे व्यक्तीच्या जोखीम ्वभावानुसार, त्याच्या अर्थथक ईशद्दष्टानुंसार अशण ही ईशद्दष्टे 
गाठण्यासाठी ईपलब्ध ऄसणारा कालावधी यानुसार सवात ऄनुरूप गंुतवणुकीची अशण मालमत्ता 
शवभाजनाची व्यूहरचना ठरवण्याची प्रशक्रया ऄसते. 
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a) गंुतवणूक मापदंड  

 

अकृती 6 : गंुतवणूक मापदंड  

  
येथील पशहला टप्पा अहे गंुतवणुकीचे शवशिष्ट मापदंडाची व्याख्या करणे. यात खालील गोष्टींचा 
समाविे होतो: 

i. जोखीम सहनक्षमता: एखादा गंुतवणूक करताना शकती जोखीम घेउ आस्च्छतो याचे मोजमाप. 

ii. ईपलब्ध कालावधी: अर्थथक ईशद्दष्ट गाठण्यासाठी ईपलब्ध ऄसणारा वळे. ईशद्दष्ट 
गाठण्यासाठी वापरण्यात येणारी गंुतवणुकीची साधनावंर ईपलब्ध कालावधी पशरणाम करतो. 
ईपलब्ध कालावधी शजतका ऄशधक,  शततकी कमी कालावधीच्या देयतेसंबधंी कचता कमी 
राहते. त्यामुळे एखादा दीघथ कालावधीसाठी, कमी रोख तरलता ऄसणाऱ्या वा जा्त परतावा 
देणाऱ्या गंुतवणूकी करू िकतो. 

iii. तरलता: एखाद्या व्यक्तीची गंुतवणुकीची क्षमता मयाशदत ऄसते ककवा ज्याचे ईत्पन्शन अशण खचथ 
प्रवाह ऄशनस््चत अहेत ककवा शवशिष्ट व्यशक्तगत ककवा व्यावसाशयक खचथ भागवण्यासाठी 
गंुतवणूक करत ऄसतील अशण रोख रकमेच्या काळजीत ऄसतील ककवा मूल्याचा ऱ्हास होउ 
न देता गंुतवणुकीचे रुपातंर रोखीत करण्याची क्षमता. 

iv. शवपणन क्षमता: एखादी मालमत्ता ज्या सहजतेने खरेदी केली ककवा शवकली जाते. 
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v. शवशवधीकरण: जोखमी कमी करण्यासाठी एखादा ज्या प्रमाणात गंुतवणुकींमध्ये शवशवधता 
अणतो ककवा शव्तार करतो त्याला शवशवधीकरण म्हणतात. 

vi. कर देयतेचा शवचार: ऄनेक गंुतवणुकी शवशिष्ट अयकर सवलती देउ करतात अशण 
एखाद्याला शवशवध गंुतावणकुींच्या करोत्तर परताव्याचा शवचार करावासा वाटू िकतो. 

b) सुयोग्य गंुतवणूक साधनाचंी शनवड  

पुढील पायरी अहे वरील मापदंडाचं्या अधारावर सुयोग्य गंुतवणुकीच्या साधनाचंी शनवड करणे. 
प्रत्यक्ष शनवड व्यक्तीच्या परताव्यासंबधंीच्या ऄपेक्षा अशण जोखीम यावर ऄवलंबनू ऄसते. 

भारतामध्ये गंुतवणुकीच्या ईदे्दिाने शवचार करण्यायोग्य शवशवधतापूणथ ईत्पादने ईपलब्ध अहेत. यात 
खालील गोष्टी येतात: 

 बँकाचं्या / कॉपोरेट कंपन्शयाचं्या सुरक्षा ठेवी,  
 पो्ट ऑशफसच्या ऄल्प बचत योजना,  
 समभागाचें सावथजशनक शवतरण,  
 रोखे अशण ऄन्शय गंुतवणकुी,  
 म्युच्युऄल फंड्सस 
 युशनट संबद्ध पॉशलसी ज्या जीवन शवमा कंपन्शयाचं्या द्वारे जारी केल्या जातात आत्यादी. 

4. शनवृत्ती शनयोजन  

एका व्यक्तीच्या शनवृत्ती नंतरच्या गरजा पूणथ करण्यासाठी अव्यक रक्कम शनस््चत करण्याची अशण 
या गरजा पूणथ करण्यासाठी शनवृत्तीचे शवशवध पयाय ठरवण्याची प्रशक्रया.  

 

अकृती 1 : शनवृत्तीच्या ऄव्था 

 
शनवृत्ती शनयोजनामध्ये तीन ऄव्था अहेत 

a) संचयन: या ईदे्दिाने गंुतवणुकीसाठी पसेै बाजूला काढण्याकशरता शवशवध प्रकारच्या 
व्यूहरचनेच्या माध्यमातून रक्कम जमा केली जाते. 
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b) जतन: एखाद्याच्या गंुतवणकुी ईत्तमप्रकारे कारणी लागल्या अहेत अशण एखाद्याच्या 
कारशकदीत त्याच्या मुद्दलाचा ऄशधकाशधक परतावा अला अहे याची खात्री करण्यासाठी 
केलेल्या प्रयत्नानंा जतन ऄसे म्हणतात. 

c) शवतरण: शवतरण म्हणजे शनवृत्ती नंतर ईतपान्शनाची गरज पूणथ करण्यासाठी मुद्दलाची रक्कम ( 
ज्याला शनधी ककवा घरट्यातील ऄंडे ऄसेही म्हणतात) काढण्याच्या रक्कमेत / वार्थषक 
रक्कमेत रुपातंरीत करणे. 

5. मालमत्ता शनयोजन 

एखाद्याच्या मतृ्यू नंतर त्याची मालमत्ता शवलीन करण्याची अशण ह्तातंशरत करण्याची योजना. यात 
नामशनदॄिन अशण नाव ेकरणे ककवा आच्छापत्र तयार करणे ऄिा शवशवध प्रशक्रया अहेत. यातील मूळ 
संकल्पना ऄिी अहे की एखाद्याची ्थावर अशण मालमत्ता सुरळीतपणे शवतरीत केली जावी अशण/ 
ककवा त्याच्या मृत्यू नंतर त्याच्या आच्छेप्रमाणे वापरली जावी. 

6. कर शनयोजन 

ऄंशतमतः कर देयतेचे शनयोजन ऄिा प्रकारे केले जाते की सध्याच्या कर कायद्याचंा फायदा घेउन 
ऄशधकाशधक कराचा फायदा कसा शमळवता येइल अशण ईत्पन्शनाचे, खचाचे अशण गंुतावणुनुकींचे 
शनयोजन करून कर सवलतींचा संपूणथ फायदा घेता येइल याचे शनयोजन, यात सध्याच्या ककवा 
भशवष्यातील अय कर देयता किा कमी करता येतील, लाबंवता येतील ककवा पुढे ढकलता येतील 
याच्या व्यूहरचना करण्याचा समाविे ऄसतो. अपण हे लक्षात घेतले पाशहजे की येथे कर कमी 
करण्याचा ईदे्दि अहे कर चकुवण्याचा नाही. 

एखाद्याच्या गंुतवणुकीची पुनरथचना करणे अशण संभाव्य कर वाचवण्याच्या संधींचा फायदा घेणे याद्वारे 
त्याचे ईत्पन्शन अशण बचत वाढवणे िक्य अहे, जे ऄन्शयथा कर प्राशधकरणाकडे गेले ऄसते.  

जीवन शवमा प्रशतशनधींकडून त्याचं्या ग्राहकाचंी बऱ्याच वळेा केवळ त्याचं्या शवम्याच्याच गरजा नव्हे तर 
ऄन्शय अर्थथक गरजा पूणथ करण्यासाठी सहाय्याची अव्यकता ऄसेल. अर्थथक शनयोजनाचे अशण 
त्याच्या शवशवध प्रकाराचें वर साशंगतल्या प्रमाणे ईत्तम ज्ञान ऄसणे हे कोणत्याही शवमा प्रशतशनधीसाठी 
खूप मौल्यवान ऄसेल. 

्वयं चाचणी 3 

खालीलपैकी कोणते करा देयता शनयोजनाचे ईशदष्ट नाही? 

I. ऄशधकाशधक कर देयता सवलत  
II. शवचारपूवथक केलेल्या गंुतवणकुीतून कराचें ओझे कमी करणे 
III. कर देयता चुकवणे  
IV. कर सवलतींचा संपूणथ फायदा घेणे 
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सारािं  

 अर्थथक शनयोजन खालील गोष्टींची प्रशक्रया अहे: 
 एखाद्याच्या जीवनाचे लक्ष्य ओळखणे,  
 ही शनस््चत केलेली लक्ष्ये अर्थथक लक्ष्यामंध्ये रुपातंरीत करणे अशण  
 एखाद्याची अर्थथक रचना ऄिा मागांनी व्यव्थाशपत करणे जेणे करून त्याचे लक्ष्य साध्य 

करण्यास मदत होइल. 
 व्यक्तीच्या जीवन चक्रावर अधाशरत तीन प्रकारची अर्थथक ईत्पादने अव्यक ऄसतात त्याचंा 

ईपयोग यासाठी होतो: 
 भशवष्यातील व्यवहार क्षमता शनमाण करणे,  
 अकस््मक खचथ भागवणे अशण  
 संपत्ती जमवणे 

 एकत्र कुटंुबाचें शवभक्त होणे, गंुतवणूकींचे बहुशवध पयाय अज ईपलब्ध अहेत अशण बदलणारी 
जीवनिैली आत्यादी यामुंळे अर्थथक शनयोजनाची गरज समाजातील घडणाऱ्या गशतमान बदलामुंळे 
वाढली अहे.  

 जेव्हा तुम्हाला तुमचा पशहला पगार शमळतो ती तुमचे अर्थथक शनयोजन सुरु करण्याची सवात योग्य 
वळे होय. 

 अर्थथक शनयोजनाच्या सल्लागार सेवामंध्ये खालील गोष्टींचा समाविे होतो: 
 रोख शनयोजन,  
 गंुतवणूक शनयोजन,  
 शवमा शनयोजन,  
 शनवृत्ती शनयोजन,  
 मालमत्ता शनयोजन अशण  
 कर देयता शनयोजन 

महत्वाच्या संज्ञा  

1. अर्थथक शनयोजन 
2. जीवनाचे टप्पे 
3. जोखीम ्वभाव  
4. रोख शनयोजन  
5. गंुतवणूक शनयोजन 
6. शवमा शनयोजन  
7. शनवृत्ती शनयोजन 
8. मालमत्ता शनयोजन 
9. कर देयता शनयोजन 
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्वयं चाचणीची ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे I. 

शवमा ऄनपेशक्षत घटनापंासून संरक्षण पुरवतो. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे II. 

एखाद्याला त्याचा पशहला पगार शमळताच त्याने अर्थथक शनयोजन सुरु केले पाशहजे. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे III. 

कर चुकवणे हे कर देयता शनयोजनाचे ईशद्दष्ट नव्हे. 

 

्वयं परीक्षणाचे प्र्न 

प्र्न 1  

अक्रमक जोखीम ्वभाव ऄसणारी व्यक्ती, संपत्ती _______ गंुतवणूक िैली शनवडेल. 

I. बळकटीकरण 
II. दान देणे  
III. संचयन करणे 
IV. खचथ करणे 

प्र्न 2  

खालीलपैकी कोणते संपत्ती संचयनाचे ईत्पादन अहे? 

I. बँकेचे कजथ  
II. समभाग  
III. सत्र शवमा पॉशलसी 
IV. बँकेचे बचत खाते 

प्र्न 3  

बचत ही दोन प्रकारच्या शनणथयाचंा संयोग मनाला जातो. त्याची खालील पयायातून शनवड करा. 

I. जोखीम धारण करणे अशण ईपभोग कमी करणे 
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II. दान देणे अशण जमा करणे 
III. खचथ करणे अशण जमा करणे 
IV. ईपभोग पुढे ढकलणे अशण तरलता कमी करणे 

प्र्न 4  

जीवनाच्या कोणत्या टप्प्यावर व्यक्ती पूवीच्या बचतीचे सवाशधक महत्व पटेल? 

I. शनवृत्तीनंतर  
II. कमावते ऄसताना 
III. शवद्याथी ऄसताना  
IV. नुकतेच लग्न झालेले ऄसताना 

प्र्न 5  

गंुतवणुकी साठी ईपलब्ध कालावधी अशण परतावा याचं्यातील संबधं काय? 

I. दोन्शहींचा काहीही संबंध नाही 
II. गंुतवणुकीचा कालावधी शजतका ऄशधक शततका परतावा ऄशधक  
III. गंुतवणुकीचा कालावधी शजतका मोठा शततका कमी परतावा 
IV. गंुतवणुकीचा कालावधी शजतका मोठा शततका परताव्यावरील कर ऄशधक 

प्र्न 6  

खालील पैकी कोणती व्यवहाराची ईत्पादने या ऄतंगथत वगीकृत करता येउ िकतील? 

I. बँक सुरक्षा ठेव  
II. जीवन शवमा 
III. समभाग  
IV. बॉन्शड्सस 

प्र्न 7  

खालीलपैकी कोणते अकस््मक ईत्पादनाचं्या ऄतंगथत वगीकृत करता येउ िकतात? 

I. बँक सुरक्षा ठेवी  
II. जीवन शवमा  
III. समभाग  
IV. बॉन्शड्सस  

प्र्न 8  

खालील पैकी कोणती सपंत्ती संचयनाची ईत्पादने या ऄंतगथत वगीकृत करता येतील? 
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I. बँक सुरक्षा ठेवी  
II. जीवन शवमा  
III. साधारण शवमा  
IV. समभाग  

प्र्न 9  

_________ म्हणजे एखाद्या ऄथथरचनेत काही कालावधीत व्तंूच्या अशण सेवाचं्या शकमतींच्या 
साधारण पातळीत होणारी वाढ. 

 

I. ्व्ताइ 
II. महागाइ  
III. स््थरता 
IV. ऄशतमहागाइ  

प्र्न 10  

खालील पैकी कोणती ्वचे्छाधीन ईत्पन्शन ऄशधकाशधक करण्यासाठीची व्यूहरचना नाही? 

I. येणे पुनरथचना  
II. कजथ ह्तातंरण  
III. गंुतवणूक पुनरथचना  
IV. शवमा खरेदी 

्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे  

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे III. 

अक्रमक जोखीम ्वभाव सपंत्ती साठवण गंुतवणूक िैली वापरण्याची िक्यता ऄशधक अहे. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे II. 

समभाग हे संपत्ती साठवणीचे ईत्पादन अहे. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे IV. 

बचत हे ईपभोग पुढे ढकलणे अशण तरलता कमी करणे याचंा संयोग अहे. 
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ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहे I. 

एखादी व्यक्ती शनवृत्ती नंतर पूवीच्या बचतीचे महत्व सवाशधक जाणते. 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहे II. 

गंुतवणूक कालावधी शजतका जा्त शततका परतावा ऄशधक. 

ईत्तर 6  

योग्य पयाय अहे I. 

व्यवहाराची ईत्पादने म्हणनू बँक सुरक्षा ठेवी वगीकृत केल्या जाउ िकतात. 

ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे II. 

अकस््मक ईत्पादने म्हणून शवमा ईत्पादने वगीकृत केली जाउ िकतात. 

ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे IV. 

संपत्ती साठवणुकीचे ईत्पादने म्हणून  समभाग वगीकृत केली जाउ िकतात. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे II. 

महागाइ म्हणजे एखाद्या ऄथथरचनेत काही कालावधी मध्ये व्तंूच्या अशण सेवाचं्या शकमतींच्या साधारण 
पातळी मध्ये होणारी वाढ. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे IV. 

शवमा खरेदीमुळे ्वचे्छाधीन ईत्पन्शन ऄशधकाशधक वाढू िकत 
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प्रकरण 8 

जीवन शवमा ईत्पादने– I 
 

प्रकाराचंी ओळख 

हे प्रकरण तुम्हाला शवमा ईत्पादनाचं्या शव्वाची ओळख पूणथ देइल. प्रकरणाची सुरुवात 
ईत्पादनासंंबधंी सवथसामान्शयपणे चचा, नंतर याचा रोख जीवन शवमा ईत्पादनाचंी गरज अशण 
जीवनातील शवशवध ईशद्दष्टे पूणथ करण्यासाठी त्याचंी भशूमका याचं्याकडे जाइल. िेवटी अपण काही 
पारंपाशरक शवमा ईत्पादने पाहू. 

शिकण्याची फशलते 

 

A. जीवन शवमा ईत्पादनाचंा अढावा  
B. पारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादने 
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A. जीवन शवमा ईत्पादनाचा अढावा  

1. ईत्पादन म्हणजे काय? 

सुरुवातीला अपण हे जाणनू घेउ की ईत्पादन म्हणजे काय. प्रचशलत मतानुसार ईत्पादन अशण 
शवके्रय व्तू सारख्याच समजल्या जातात – बाजारात अणून शवकण्यासाठी चागंली व्तू‘ईत्पादन’ ही 
संज्ञा ‘पुनरुत्पादन’ या िब्दापासून अली अहे. ज्याचा ऄथथ ‘पुढे अणणे’ ककवा ‘शनमाण करणे’ ऄसा 
अहे. ऄन्शय िब्दात सागंायचे झाले तर ईत्पादन हा काही श्रम अशण प्रयत्न याचंा पशरणाम ऄसतो. 

ऄसे ऄसले तरीही, व्तूची ईपयुक्तता त्या व्तूपासून शमळत नाही तर शतच्या वैशिष्ट्यापंासून शमळते. 
याच्यातुन अपल्याला एक शवपणनाची दृष्टी शमळते. शवपणनाच्या दृष्टीकोनातून ईत्पादन म्हणजे गुण 
वैशिष्ट्याचा गठ्ठा ऄसतो. बाजारातील कंपन्शया त्याचंी ईत्पादने सादर करताना शवशवध प्रकारची गुण 
वैशिष्ट्ये ककवा एकाच गुणवैशिष्ट्याचे वगेवगेळे गठ्ठे एकत्र करून देतात देते.  

ऄिाप्रकारे ईत्पादन अशण शवके्रय व्तू याचं्यातील फरक (शवपणनाच्या दृष्टीकोनातून) हा ऄसतो की 
ईत्पादनातील फरक सागंता येतो. शवके्रय व्तू मधील फरक सागंता येत नाही. याचा ऄथथ ऄसा की 
शवशवध कंपन्शयादं्वारे शवकलेली ईत्पादने जरी एकाच प्रकारातील ऄसली तरीही वैशिष्ट्याचं्या बाबतीत 
एकमेकापंासून खूप वगेळी ऄसू िकतात. 

ईदाहरण 

कोलगेट, क्लोज ऄप अशण प्रॉशमस हे सवथ एकाच प्रकारच्या टूथपे्टचे शवशवध ब्रनँ्शड्सस अहेत. पण 
प्रत्येक टूथपे्टची वैशिष्ट्ये दुसरी पासून वगेळी अहेत.  

ईत्पादन ्वतः ऄंशतम नसते मात्र दुसऱ्या बाजूला समाधानी करण्याचे साधन ऄसते. या ऄथाने, 
ईत्पादने सम्याचें शनराकरण करणारी साधने ऄसतात. ते गरज ककवा मागणीचे समाधान कारक 
ऄसतात. एखादे ईत्पादन ईदे्दिासाठी शकती योग्य अहे हे त्याच्या वैशिष्ट्यावंर ऄवलंबून ऄसते. 

ईत्पादने ऄिी ऄसु िकतात: 

i. मूतथ: याचा संदभथ भौशतक व्तंूिी अहे ज्या ्पिाद्वारे प्रत्यक्ष ऄनुभवता येतात (ईदा. कार ककवा 
टीव्ही संच) 

ii. ऄमूतथ: याचा सन्शदभथ केवळ ऄप्रत्यक्षपणे ऄनुभवता येतात. 
 

जीवन शवमा हे ऄमूतथ ईत्पादन अहे. जीवन शवमा प्रशतशनधी वर ऄिी जबाबदारी ऄसते की ग्राहकाला 
एखाद्या शवशिष्ट जीवन शवमा ईत्पादनाची वैशिष्ट्ये समजून घेण्यास मदत करणे, ते काय करू िकते 
अशण त्याच्यामुळे ग्राहकाच्या शविेष गरजा किा प्रकारे पूणथ केल्या जाउ िकतात. 

2. जीवन शवमा ईत्पादनाचा ईदे्दि अशण त्याने सरंशक्षत केलेल्या गरजा 
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जेथे कोठे जोखीम ऄसते  त्या शठकाणी काळजीचे कारण ऄसते. ऄसे ऄसले तरीही अपण मानवानंी 
जोखीमीवर मात करण्याचे ककवा शकमान समजून घेतो, ऄंदाशजत करतो अशण त्यासाठी सज्ज राहतो. 
शवम्याच्या शनर्थमती मागे जोखमी पासून सुरशक्षतता शमळवण्याची सहज पे्ररणा अशण अकाकं्षा राशहली 
अहे. 

अपण मानव, अपल्यासारखे ऄन्शय लोक – अपले शप्रयजन याचं्या समवते अपले अयुष्य वाटून घेणारे 
सामाशजक प्राणी अहोत. अपल्याकडे ऄत्यंत मौल्यवान ऄिी मालमत्ता अहे –अपले मानवी भाडंवल 
- ज्याच्यामध्ये ईत्पादक कमाइची क्षमता अहे. ऄसे ऄसले तरीही मानवी जीवन अशण के्षमकुिल 
याबाबत ऄशनस््चतता ऄसते. मृत्यू ककवा एखादा अजार अपली ईत्पादकक्षमता नष्ट करू िकतो 
अशण अपल्या मानवी भाडंवलाची ककमत सपंते ककवा कमी होते. 

जीवन शवमा ईत्पादने व्यक्तीला ्वतःला अशण त्याच्यावर ऄवलंबून ऄसणाऱ्यानंा ईपलब्ध ऄसलेल्या 
ईत्पादक क्षमताचं्या होणाऱ्या अर्थथक मूल्याच्या नुकसानीस सरंक्षण पुरवतात. ‘जीवन शवमा’ यामधील 
‘शवमा’ हा िब्द व्यक्तीला मतृ्यू ककवा कायमचे ऄपंगत्व अल्यानंतर त्याला ्वतःला अशण त्याच्या 
शप्रयजनानंा अव्यक ऄसणारे अर्थथक नुकसानी पासूनचे संरक्षण याचे शनदिथक अहे.  

याची ऄन्शयही कायॄ अहेत, जसे बचत अशण गंुतवणूक, पण मृत्यू ककवा भीतीदायक अजारापासून 
संरक्षण ही जीवन शवमा पॉशलसी घेण्याची सवात सामान्शय कारणे अहेत. ऄगदी शवशिष्ट िब्दात 
सागंायचे तर, शवमा पॉशलसीच्या कालावधीत शवमाधारक व्यक्तीची ईत्पादन शनमाण क्षमता नष्ट झाली 
ककवा त्याला हानी पोहोचली तर त्याची ईवथशरत कारशकदीतील कमाइतून शनमाण होणारे संभाव्य 
मालमते्तचे मूल्य ककवा त्याच्या ऄपेशक्षत सपंत्ती शनर्थमतीची भरपाइ त्याला ककवा त्याच्या शप्रयजनानंा 
शदली जाते. ज्या क्षणाला व्यक्तीचा पशहला शवमा हप्ता भरला जातो तेव्हा लगेचच शवमाधारक व्यक्तीच्या 
नावाने तातडीची मालमत्ता शनमाण करून हे केले जाते. 

त्यामुळे, जीवन शवमा पॉशलसी, त्याच्या ऄंतरंगात, काही ऄघशटत घडलेच तर व्यक्तीला मनाची िातंता 
अशण त्याच्या जवळच्या व्यक्तींना सरंक्षण परुवते.  शवम्याची ऄन्शय भशूमका म्हणजे बचतीचे अशण संपत्ती 
जमवण्याचे साधन म्हणनू अहे. या ऄथाने, त्यातून अर्थथक  गंुतवणुकीची सुरक्षा अशण कचतामुक्ती 
साध्य होते अशण काही शनस््चत परतावा सुद्धा शमळतो.  

जीवन शवमा हे मृत्यू अशण अजार याचं्यापासून सरंक्षण यापेक्षा काही ऄशधक अहे. ते एक अर्थथक 
ईत्पादन सुद्धा अहे अशण केवळ एक शविेष ईत्पादन यापेक्षा त्याकडे अर्थथक मालमते्तच्या संचाच्या 
घटकामंधील एक म्हणनू पशहले जाते. ईदयोन्शमुख बाजारपेठेत, ग्राहकानंा केवळ जीवन शवमा 
ईत्पादनाचे शवशवध प्रकार नव्हे तर जीवन शवम्याला ऄसलेले ऄसंख्य पयाय, जसे सुरक्षा ठेवी, बॉन्शड्सस, 
समभाग अशण म्युच्युऄल फंड यासारखे ऄनेक मागथ ईपलब्ध ऄसतात. 

या संदभात, जीवन शवम्याचे खरे मूल्य समजून घेणे अव्यक अहे. जीवन शवमा ग्राहकाच्या गरजा पूणथ 
करणारे ईत्पादन कसे अहे याच्या अकलनावर ग्राहक मूल्य ऄवलंबनू अहे.  

 तो सम्येला योग्य ते ईत्तर देतो का? ककवा “तो पशरणामकारक अहे का?” 
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 त्याची ककमत शकती अहे ककवा “तो कायथक्षम अहे का?” 

जीवन शवमा ईद्योगाने गेल्या दोन ितकात ईत्पादन रचनेत प्रचंड नवनवीन कल्पना पशहल्या अहेत. 
तो प्रवास मृत्यसूाठी भरपाइच्या ईत्पादना पासून सुरु झाला पण नंतरच्या कालावधीत जीशवत 
ऄसण्याचे फायदे, ऄपंगत्व फायदे, भीतीदायक अजार फायदे ऄिा ऄनेक गोष्टींची भर पडली.  

त्याच प्रमाणे ‘फायद्यातील भागीदार’ यासारख्या पारंपाशरक ईत्पादनापासून ते ‘बाजार मूल्यािी संबद्ध’ 
यासारख्या ऄशभनव पॉशलसी ज्यात शवमाधारकाला त्याच्या गंुतवणुकीची मालमत्ता शनवडणे अशण 
व्यव्थाशपत करणे यासाठी अमंशत्रत केले गेले. याचा अणखी एक अयाम वाढवला गेला तो म्हणजे 
जेथे शवमा ईत्पादने शनस््चत संचामधून (सुशनस््चत फायदे) ऄत्यंत लवशचक ऄिा मोकळ्या 
ईत्पादनामंध्ये पशरवतीत केली गेली, ज्यात पॉशलसीधारक बदलत्या गरजा, परवडण्याची िक्यता 
अशण अयुष्याचा टप्पा यानुसार शवशवध फायदे अशण त्याचंी ककमत याचं्यात बदल करू िकतो. 

3. जीवन शवमा ईत्पादनामंधील पुरवण्या  

जीवन शवमा करार ग्राहकाचं्या गरजाचें समाधान म्हणनू शवशवध फायदे देउ करतात. जीवन शवमा 
कंपन्शयानंी त्याचं्या ईत्पादनाचंी अकषथकता वाढावी म्हणनू शवशवध पुरवण्या सुद्धा सादर केल्या अहेत. 
 
पुरवणी म्हणजे पुष्टीच्या माध्यमातून वाढवलेली तरतूद, जी नंतर कराराचा भाग बनते. परुवणी काही 
प्रकारचे वाढीव फायदे परुवते ककवा पॉशलसीमध्ये शदलेली मृत्यूच्या फायद्याची रक्कम वाढवली जाते. 
पुरवण्याचंी तुलना शपझ्झावर वरून पेरलेल्या शवशवध घटका ंबरोबर केली जाउ िकते. मूळ पॉशलसी 
शपझ्झाबसे सारखी ऄसते अशण ईपलब्ध ऄसलेल्या शवशवध परुवण्याचंी शनवड व्यक्तीच्या अवडीप्रमाणे 
शपझ्झावरील शवशवध टॉकपग्ज वापरून शपझ्झा बनवल्या प्रमाणे ऄसते. पुरवण्यामुंळे एकाच योजनेत 
ग्राहकाच्या शवशवध गरजा ऄतंभूथत करण्यास मदत होते. 

अकृती 1 : पुरवण्याचंी शनवड 

 
ऄपंगत्व सरंक्षण, ऄपघात संरक्षण अशण गंभीर अजाराचे सरंक्षण ऄिा फायद्याचं्या माध्यमातून 
पुरवण्या प्रमाण जीवन शवमा पॉशलसी मध्ये वाढीव फायदे देउ करतात. या ईदे्दिासंाठी 
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पॉशलसीधारकाकडून परुवण्याचंी शनवड करणे अशण त्यासाठी वाढीव शवमा हप्ता भरणे याद्वारे त्या घेता 
येतात. 

्वयं चाचणी 1 

खालीलपैकी कोणते ऄमूतथ ईत्पादन अहे? 

I. कार  
II. घर  
III. जीवन शवमा 
IV. साबण  

 

B. पारम्पाशरक जीवन शवमा ईत्पादने  

अता अपण या प्रकरणात शवमा ईत्पादनाचें काही पारंपाशरक प्रकार पाहूया.  

अकृती 2 : पारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादने 

 
1. मुदतीची शवमा योजना 

मुदतीचा शवमा केवळ करारात ईल्लेशखत केलेल्या काळासाठीच वैध ऄसतो. मुदतीचा कालावधी 
एखाद्या शवमान प्रवासा आतका छोटा तर ऄगदी 40 वषा आतका मोठा ऄसू िकतो. 

शवमा सरंक्षणाचे वय 65 वष ॄ ककवा 70 वषांपयंत वाढवले जाउ िकते. एक वषाची मुदत पॉशलसी 
मालमत्ता ककवा ऄपघात शवमा करारासंारखीच ऄसते. ऄिा पॉशलसी ऄंतगथत शमळालेले शवमा हप्ते 
कंपनी द्वारे शमळवलेली मृत्यूच्या जोखमीची ककमत म्हणून समजली जाते. या पॉशलसीमध्ये 
शवमाधारकासाठी बचत ककवा रोख मूल्य घटक नसतो. 
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a) ईदे्दि 

मुदत जीवन शवमा, जीवन शवम्याची मुलभतू अशण मुख्य कल्पना पूणथ करतो, म्हणजे जीवन शवमा 
अ्वाशसत व्यक्तीचा ऄकाली मृत्य ूझाला तर त्याच्या शतच्या कुटंुबाची काळजी घेण्यासाठी मोठी 
रक्कम ईपलब्ध ऄसते. ही मोठी रक्कम म्हणजे त्याच्या शप्रयजनासंाठी शवमाधारकाचे ्वच्छेने 
ठरवलेले ककवा िा्त्रीय पद्धतीने गणन केलेले: मानवी जीवन मूल्य ऄसते. 

एक अटोपिीर ईत्पन्शन प्रशत्थापन योजना म्हणून सुद्धा मुदत शवमा पॉशलसी येते. येथे ऄवलंबून 
ऄसणाऱ्यानंा शवमाधारकाचा  योजनेच्या कालावधी दरम्यान दुदेवी ऄंत झाल्यास एक रक्कमी मोठी 
रक्कम देण्या ऐवजी, माशसक, तै्रमाशसक ककवा तत्सम कालातंराने पूवी शनस््चत केलेल्या 
कालावधीसाठी रक्कम शदली जाते.  

b) ऄपंगत्व 

साधारणपणे, मुदत शवमा केवळ मृत्यूची घटना अ्वाशसत करतो. ऄसे ऄसले तरी, जेव्हा मुख्य 
शवमा, ऄपंगत्व सरंक्षण परुवणीसह खरेदी केला जातो तेव्हा जर कोणाला मुदत शवम्याच्या 
कालावधी दरम्यान ऄनथथकारी प्रसंगाला सामोरे जाव े लागले तर शवमा कंपनी लाभधारकानंा / 
शवमाधारकाला रक्कम देउ करते. शवमाधारकाचा मुदत शवमा कालावधी सपंल्यानंतर ऄंत झाला 
तर तो व्यवहार संपल्याने कोणतेही फायदे शमळत नाहीत. 

अकृती  3 : ऄपंगत्व 

 
 

c) पुरवणी म्हणून मुदत शवमा 

नेहेमी मुदतीचा जीवन  शवमा ्वतंत्र पॉशलसी म्हणून शदली जाते पण ती एक परुवणी पॉशलसी 
म्हणून सुद्धा शदली जाउ िकते. 

ईदाहरण 

एखाद्या शनवृत्ती वतेन योजने मध्ये शवमाधारकाचा शनवतृ्ती वतेन सुरु होण्यापूवी ऄंत झाल्यास 
मृत्यूची भरपाइ देण्याची तरतूद ऄसू िकते. 
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d) नवीकरण क्षमता  

साधारणपणे मुदतीच्या शवम्यासाठी संपूणथ कालावधी दरम्यान शवमा हप्ते एका शनस््चत वार्थषक 
दराने घेतले जातात. काही योजनामंध्ये मुदतीचा कालावधी संपताना नवीकरण करण्याचा पयाय 
ऄसतो; ऄसे ऄसले तरीही, या ईत्पादनामंध्ये एखाद्याचे वय, त्यावळेी ऄसणारी अशण नव्या मुदती 
दरम्यान ज्यासाठी पॉशलसी नवीकरण करण्यात येत अहे, तेव्हाची प्रकृतीची स््थती  याचंा शवचार 
करून शवमा हप्ता पनुगथणन करण्यात येतो. 

e) पशरवतथशनयता 

पशरवतथनीय मुदत शवमा पॉशलसी, पॉशलसीधारकाला त्याची मुदत शवमा पॉशलसी कायम्वरूपी 
योजनेत ; जसे “सपूंणथ जीवन” यामध्ये शवमा योग्यतेचा परुावा न देता पशरवतीत करण्याची ऄनुमती 
देते. ही शविेष सवलत ऄिा लोकासंाठी सहाय्यक ऄसते ज्यांना कायम्वरूपी रोख मूल्य शवमा 
करायचा ऄसतो मात्र त्याचे मोठे शवमा हप्ते त्यानंा सध्या परवडणारे नसतात. जेव्हा मुदत शवमा 
पॉशलसी कायम्वरूपी शवम्यामध्ये पशरवतीत होते तेव्हा नवीन शवमा हप्ता दर ऄशधक ऄसतो. 

f) ऄशद्वतीय शवक्री शवधान (USP) 

मुदत शवम्याचे ऄशद्वतीय शवक्री शवधान म्हणजे त्याची कमी ककमत, ज्यामुळे एखाद्याला तुलनेने कमी 
खचात खूप जा्त रक्कमेचा शवमा खरेदी करता येतो. जो त्याच्या/ शतच्या शप्रयजनानंा ऄकाली 
मृत्युच्या घटनेत अर्थथक ऄसुरके्षपासून वाचव ूआस्च्छतो अशण ज्याच्याकडे शवमा हप्ता भरण्यासाठी 
मयाशदत रक्कम अहे ऄिा कमावत्या व्यक्तीसाठी ही चागंली योजना अहे. 

g) शवशवध पयाय (Variants) 

मुदत शवमा अ्वासनाचे शवशवध पयाय िक्य अहेत. 

अकृती  4 : मुदत शवमा अ्वासनाचे शवशवध पयाय 
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i. कमी होत जाणारे मुदत शवमा अ्वासन 

ह्या योजनामंध्ये वाढत्या कालावधीनुसार मृत्युचे फायद्याची रक्कम कमी होत जाते. दहा वषांच्या 
कमी होत जाणाऱ्या मुदत शवम्याच्या पॉशलसी मध्ये पशहल्या वषी 100000 रुपयाचंा फायदा शमळेल 
अशण पॉशलसीच्या प्रत्येक वधापन शदविी रुपये 10000 ने कमी होत जाउन दहाव्या वषाच्या िेवटी 
तो िून्शय ऄसेल. दरवषी देय शवमा हप्ता मात्र सारखाच राहील.  

कमी होत जाणाऱ्या मुदत अ्वासन योजना तारण मुक्ती अशण ऊण जीवन शवमा म्हणून शवपणन 
केलृ जातात.  

 तारण मुक्ती: म्हणजे कमी होत जाणारा शवमा ज्यात मृत्यूची भरपाइ रक्कम तारण 
कजाच्या रक्कमेनुसार कमी होत जाते. ऄिा प्रकारच्या कजांमध्ये, प्रत्येक समान माशसक 
हप्ता देय ऄसलेल्या मुद्दलाच्या रक्कामेनुसार कमी होत जाते . यामध्ये शवमा ऄिा प्रकारे 
ठेवला जातो की कोणत्याही क्षणी ऄसलेली मृत्युच्या भरपाइ ची रक्कम शिल्लक मुद्दला 
आतकी ऄसते. पॉशलसीचा कालावधी तारण कजाच्या कालावधी आतका ऄसतो. नवीकरण 
शवमा हप्ते साधारणपणे पूणथ मुदतीत सारखेच ऄसतात. बऱ्याच वळेा तारण मुक्ती शवमा 
खरेदी करण्याची तारण कजाची पुवाऄट ऄसते. 

 ऊण जीवन शवमा म्हणजे जीवन शवम्याचा प्रकार ज्यात कजथ पूणथपणे शफटण्या अधी 
कजथदाराचा मतृ्यू झाल्यास कजाची देय रक्कम फेडण्याची रचना केलेली ऄसते. तारण 
मुक्ती योजने प्रमाणे याचे हा कमी होणारा मुदत अ्वासन शवमा अहे. हा शवमा कजथ 
देणाऱ्या सं्थानंा त्याचं्या कजथदाराचें जीवन अ्वाशसत करण्यासाठी समूह शवमा म्हणून 
प्रचशलत अहे. हा शवमा वाहन शवमा अशण ऄन्शय व्यशक्तगत कजांसाठी सुद्धा ईपलब्ध ऄसू 
िकतो. ऄिा पॉशलसी चा फायदा कजथ दाराचे पॉशलसीच्या मुदतीत ऄकाली शनधन 
झाल्यास सामान्शयतः कजथ देणाऱ्या सं्थानंा ककवा ऊणकोंना पर्पर शदला जातो. 

ii. वाढत जाणारे शवमा अ्वासन  

याचे नाव ज्याप्रमाणे सुचवते, त्याप्रमाणे या योजनेत मतृ्यचूा फायदा पॉशलसीच्या कालावधी नुसार 
वाढत जातो. ही रक्कम पॉशलसीच्या मुदतीत ठराशवक कालावधीने शवशिष्ट रक्कमेने वाढेल ककवा 
टक्केवारीत वाढेल.  पयायाने जीवनमानाच्या शनदॄिाकंाप्रमाणे दिथनी मूल्य वाढत जाइल. 
साधारणपणे जिी शवमा अ्वासनाची रक्कम वाढते तिी शवमा हप्त्याची रक्कम वाढत जाइल.  

iii. शवमा हप्ते परत देणारा मुदत शवमा 

पॉशलसीचा ऄजून एक प्रकार म्हणजे (भारतात बराच लोकशप्रय ऄसणारा) शवमा हप्ते परत 
करणारा मुदत शवमा. या योजनेत शवमाधारकाला ऄसे समाधान ऄसते की शवम्याच्या मुदतीत तो 
ईत्तमप्रकारे जगला तर त्याचे काहीही नुकसान होत नाही. ्वाभाशवक पणे देय ऄसलेला शवमा 
हप्ता तिाच प्रकारच्या शवमा हप्ता परत न देणाऱ्या शवम्याला लागू ऄसणाऱ्या शवमा हप्त्यापेक्षा खूप 
जा्त ऄसतो. 
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h) सुसंगत पशरस््थती  

खालील पशरस््थतीत मुदत शवमा खूप औशचत्यपूणथ समजला जात अहे.: 

i. जेथे शवमा संरक्षणाची गरज िुद्ध तात्परुत्या ्वरूपाची, जिी ती तारण मुक्ती शवमा ककवा 
ऄंदाशजत गंुतवणकुीच्या सरंक्षणासाठी अव्यक ऄसते. 

ii. बचतीच्या योजनेला परुवणी म्हणून, ईदा, तरुण पालक कमी होत जाणारा मुदत ऄिावसन 
शवमा घेतात ज्यातून वाढीच्या वयात ऄवलंबून ऄसणाऱ्यानंा वाढीव संरक्षण पुरवले जाते. जेथे 
कायम ्वरूपी योजना परवडू िकत नाही ऄिा शठकाणी पशरवतथनिील मुदत अ्वासन 
पयाय म्हणून सुचवले जाउ िकते. 

iii. “मुदत शवमा घ्या अशण ईवथशरत रक्कम गंुतवा” या तत्वाचा भाग म्हणनू, जेथे ग्राहक केवळ 
्व्त शवमा संरक्षण शवमा कंपनीकडून घेतात अशण ईवथशरत शवमा हप्त्याचा फरक अधी 
अकषथक गंुतवणकुीच्या पयायात ऄन्शय शठकाणी गंुतवतो. ऄथात पॉशलसीधारकाने ऄिा 
प्रकारच्या गंुतवणुकीत ऄंतभूथत ऄसलेली जोखीम ्वीकारली पाशहजे. 

i) मोबदला (Considerations) 

मुदत शवमा योजनाचं्या ्पधात्मक फायद्याचा प्राथशमक अधार त्याची एकूण ककमत हा अहे.वार्थषक 
नवीनीकरणक्षम मुदत पॉशलसी ज्या ऄन्शय समान शवमाहप्ता पॉशलसीपेक्षा ्व्त ऄसतात त्याचं्या 
बाबतीत हे शविेष करून पाहायला शमळते. 

ऄिा एक वषीय मुदत शवमा योजनाचंी सम्या ऄिी ऄसते की मत्यथता मूल्य वयाबरोबर वाढत 
जाते. त्यामुळे ज्याचें शनयोजनाचे शक्षतीज कमी कालावधीच्या शवमा योजनापंरुते अहे त्याचं्यासाठी 
त्या खूप अकषथक अहेत.  

महत्वाचे 

मुदत शवमा योजनाच्या मयादा 

त्याच वळेी मुदत शवमा योजनाचं्या मयादाशंवषयी अपल्याला माशहती ऄसले पाशहजे. महत्वाची 
सम्या तेव्हा ईभी राहते जेव्हा शवमा संरक्षण घेण्याचा ईदे्दि ऄशधक कायम ्वरूपी ऄसतो अशण 
तो पॉशलसी कालावधीच्यापेक्षा ऄशधक ऄसतो. पॉशलसीधारक पॉशलसी कालावधी नंतर 
पॉशलसीधारक शवमा करण्यायोग्य राहत नाही अशण वयाच्या 65 ककवा 70 व्या वषी नवी पॉशलसी 
घेउ िकत नाही. त्यामुळे ऄशंतम अजारामुळे होणारा सपंत्तीचा ऱ्हास टाळण्यासाठी ककवा वारसा 
मागे सोडून जाण्यासाठी व्यक्तींना ऄशधक कायम्वरूपी योजनाचंी अव्यकता ऄसते. ऄिा 
पशर्थतीत मुदत शवमा गरज पुरी करू िकत नाही. 
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2. संपूणथ जीवन शवमा  

मुदत अ्वासन शवमा ही तात्पुरत्या सरंक्षणाची ईदाहरणे ऄसतात, ज्यात तात्पुरत्या कालावधीसाठी 
ईपलब्ध ऄसते, तर सपूंणथ जीवन शवमा पॉशलसी हे कायम्वरूपी जीवन शवमा पॉशलसी. ऄन्शय िब्दात 
सागंायचे तर यात एखादे शनस््चत मुदतीचे सरंक्षण नसते तर शवमाधारक जेव्हा शनधन पावतो तेव्हा 
शवमाकता त्याला मतृ्यूचे फायदे देतो, त्याचा मतृ्यू केव्हा झाला हे त्यावळेी महत्वाचे नसते. शवमा हप्ते 
व्यक्तीच्या पूणथ अयुष्यभर भरले जाउ िकतात ककवा मयाशदत ऄसलेल्या अशण व्यक्तीच्या अयुष्यापेक्षा 
कमी ऄसलेल्या काही ठराशवक कालावधी साठी ऄसतात. 

संपूणथ जीवन शवमा पॉशलसी शवमाकत्याच्या संपूणथ अयुष्यभर / मृत्यूपयंत  सक्रीय राहण्यासाठी तयार 
केलेली ऄसल्याने त्याचे हप्ते मुदत शवम्याच्या हप्त्यापेंक्षा खूप जा्त ऄसतात अशण त्यामुळे ती मृत्यचेू 
फायदे सवथकाळ शमळावते म्हणून तयार केलेली ऄसते. शवमा कंपनी जेव्हा मुदत शवम्याची लागणारी 
रक्कम शवमा हप्त्यामधून घेते, त्यातून शिल्लक ऄसणारी रक्कम पॉशलसीधारकाच्या वतीने गंुतवली 
जाते. याला रोख-मूल्य ऄसे म्हणतात. एखाद्याला काही तातडीची गरज ऄसेल तर तो पॉशलसी कजथ 
घेउन रक्कम काढू िकतो, ककवा रोख मुल्यासाठी पॉशलसी समर्थपत करून रक्कम मुक्त करू िकतो.  

मृत्यूनंतर शनयुक्त लाभधारकानंा फायद्याची रक्कम देताना काही कजथ शिल्लक ऄसल्यास कजाची 
रक्कम अशण व्याज वजा जाता ईवथशरत रक्कम शदली जाते.  

संपूणथ जीवन शवमा पॉशलसी मुख्य कमावत्या व्यक्तीसाठी चागंली ऄसते जो ऄकाली मृत्युच्या घटनेत 
अपल्या शप्रयजनाचें अर्थथक ऄसुरशक्षतते पासून संरक्षण करू आस्च्छतो.या व्यक्तीला संपूणथ जीवन 
शवम्याचे मोठे हप्ते सातत्याने अशण दीघथकाळ परवडणारे ऄसले पाशहजेत, अशण त्यला ऄिी पॉशलसी 
हवी ऄसली पाशहजे जी केव्हाही मृत्यू झाला तरीही फायदा देइल अशण त्याच वळेी संपूणथ जीवन शवमा 
पोलीशसच्या रोख मूल्याचा वापर करून अव्यक वाटल्यास शनवृत्तीच्या गरजा पूणथ करेल.  

संपूणथ जीवन शवमा पॉशलसी घरगुती बचत अशण संपत्ती शनमाणाच्या करून ती पुढील शपढीकडे 
पोहोचवण्याच्या कामात महत्वाची भशूमका बजावते.ही पॉशलसी खरेदी करताना ऄसणारी म्हन्शत्वाची 
पे्ररणा म्हणजे- पुढील शपढ्ासंाठी वारसा सोडून जाण्याची आच्छा. कुटंुबवत्सल व्यक्तींमध्ये जीवन शवमा 
पॉशलसी बाबत ऄसणारी अ्था अशण कुटंुबाशवषयी ऄसणारे पे्रम यातून ही पे्ररणा ऄशधक पक्की होते. 

3. सावधी अ्वासन करार  

सावधी अ्वासन करार प्रत्यक्षात दोन योजनाचंा संयोग ऄसतो: 

 मुदत शवमा योजना जी शवमाधारकाच्या मृत्यू नंतर संपूणथ शवमा अ्वाशसत रक्कम देते 
 एक िुद्ध सावधी योजना ज्यात ही रक्कम मुदतीच्या िेवटी शवमाधारक शजवतं ऄसेल तर 

शदली जाते 

या ईत्पादनात ऄिा प्रकारे मृत्यू अशण जीवन या दोन्शहींच्या फायद्याचा घटक ऄसतो. अर्थथक 
दृष्टीकोनातून, करार म्हणजे कमी होत जाणारा मुदत शवमा अशण वाढत जाणारा मुदत शवमा याचंा 
संयोग ऄसतो. मुदत शजतकी लहान शततका गंुतवणुकीचा घटक मोठा.  
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मुदत शवमा अशण गंुतवणूक हे घटकाचंा सयंोग सुद्धा संपूणथ जीवन शवमा अशण ऄन्शय रोख मूल्य 
करारामंध्ये ईपस््थत ऄसतात. सावधी अ्वासन कराराचं्या बाबत मात्र हे ऄशधक ्पष्टपणे शदसते. 
याच्यामुळे हे काही कालावधीत शवशिष्ट रक्कम जमा करण्याच्या गंुतवणुकीचे प्रभावी साधन बनते.  

सावधी योजना म्हणजे प्राथशमकपणे बचतीचा कायथक्रम अहे ज्याला ऄकाली मृत्युच्या अकस््मक 
घटनेत शवम्याच्या तरतुदीचे संरक्षण अहे. ग्राहकासंाठी त्याची अकषथकता यात अहे की एखाद्याच्या 
बचतीच्या ईपक्रमाला शवम्याची साथ देउन अर्थथक योजनानंा सुशनस््चततेचे अवरण शदले जाते.  भेट 
योजना एखाद्याच्या बचतीला सुरशक्षत अशण बंधनकारक बचतीची पद्धत प्रदान करतो. तारतम्याने 
केलेली गंुतवणूक अशण अशण मालमत्ता देयता व्यव्थापन यामुळे सुरशक्षतता शमळते अशण ऄंितः 
बंधनकारक ऄसणाऱ्या शवमा हप्त्यामुळे बचतीसाठी प्रोत्साहन शमळते. 

वाधथक्यात ककवा शवशिष्ट ईदे्दि पूणथ करण्यासाठी जसे 15 वषांच्या िेवटी शिक्षणासाठी शनधी जमा 
करणे ककवा मुलीच्या लग्नाच्या खचाची तरतूद ऄिा गोष्टींसाठी हमखास पद्धत म्हणून लोक सावधी  
योजना खरेदी करतात. या ईशद्दष्टाचं्या बाबत कोणतीही हयगय करून चाल ू िकत नाही. ते 
शनस््चतपणे पूणथ केले जाव ेलागतात. 

हा तारण (घराचे) कजथ परत करण्यासाठीचा एक अदिथ मागथ म्हणून पुढे अला अहे. कजथ परत 
करण्यातील ऄशनस््चततेला संरक्षण म्हणून नव्हे तर सावधी शवम्यातील रक्कम मुद्दल परत करण्यासही 
पुरेिी ठरू िकते. 

ही पॉशलसी ऄल्पबचतीचे साधन म्हणून सुद्धा प्रोत्साशहत केली जाते. जेव्हा एखादा त्याच्या 
माशसक/तै्रमाशसक/वार्थषक ईत्पन्शनातील ऄशतशरक्त भाग बाजूला काढून तो भशवष्याची तरतूद करू 
आस्च्छत ऄसतो तेव्हा सावधी शवमा एक चागंला प्र्ताव म्हणून समोर येतो. 

कराच्या दृष्टीकोनातून शवमा हप्त्याचं्या वजावटीची तरतूद ऄसल्याने सुद्धा ही योजना अकषथक बनली 
अहे. 

याशिवाय भारतीय संदभातील प्र्ताव म्हणजे MWPA (शववाशहत मशहलाचं्या मालमते्तचा कायदा) च्या 
ऄंतगथत तयार केलेल्या ट्र्ट मध्ये पॉशलसी ठेवण्याची सवलत – शवमाधारकाच्या मालमते्तवरील 
ऊणकोच्या शवमा हक्काचं्या पासून संरशक्षत केले ऄसून शवमा हक्क केवळ पॉशलसी लाभधारकानंाच 
ऄदा केले जातील. 

िेवटी जेव्हा शवमाधारक त्याची / शतची शनवृत्तीची योजना करत ऄसतात तेव्हा म्हणजे 55 ते 65 च्या 
दरम्यान ऄनेक सावधी योजना पूणथ होतात अशण ऄिा पॉशलसी ऄन्शय ्त्रोतामंधील शनवृत्ती बचतीला 
सहाय्यक ठरू िकतात. 

a) पयाय  

सावधी शवम्यामध्ये काही शवशिष्ट पयाय ऄसतात ज्याचंी चचा खाली केली अहे. 
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i. पैसे परतावा योजना 

पैसे परतावा योजना ही भारतातील सावधी योजनेचा लोकशप्रय पयाय बनला अहे. ही योजना 
प्राशतशनशधकपणे सावधी योजना अहे ज्यात अ्वाशसत रक्कमेचा काही भाग मुदतीच्या 
कालावधीत ठराशवक कालातंराने परत केला जातो अशण ईरलेली रक्कम मुदतीच्या िेवटी शदली 
जाते. 

ईदाहरण  

20 वषांच्या मुदतीच्या पैसे परतावा पॉशलसीमध्ये अ्वाशसत रक्कमेच्या 20% रक्कम 5, 10 अशण 
15 वषांच्या िेवटी शटकून राहण्याचा फायदा म्हणून शदली जाते अशण ईवथशरत 40% टक्के रक्कम 
20 वषांची मुदत पूणथ करताना शदली जाते.  

जर जीवन अ्वाशसत व्यक्ती 18 व्या वषाच्या िेवटी मृत्यू पावली तर दिथनी मूल्याच्या 60 % 
रक्कम अधीच शदली गेलेली ऄसली तरीही संपूणथ शवमा अ्वाशसत रक्कम अशण जमा ऄसलेले 
ऄशधलाभािं ऄदा केले जातात.  

या योजना त्याचं्या तरलते मुळे (रोख परतावा) अशण ज्यामुळे लघु कालीन अशण मध्यम कालीन 
गरजा पूणथ करणारी साधने म्हणून खूप लोकशप्रय अहेत. जेव्हा व्यक्ती पॉशलसीच्या कालावधी 
दरम्यान कधीही मृत्यू पावला तर संपूणथ मृत्यू पासून संरक्षण मधल्या काळात ईपलब्ध ऄसते. 

ii. पार अशण नॉन पार योजना 

“पार”ही संज्ञा ज्या पॉशलसी जीवन शवमाकत्याच्या नफ्यामध्ये सहभागी ऄसतात त्याचं्यासाठी 
वापरली जाते. तर दुसऱ्या बाजूला “नॉन-पार” पॉशलसी म्हणजे ज्या नफ्यामध्ये सहभागी नसतात. 
दोन्शही प्रकारच्या पॉशलसी पारंपाशरक जीवन शवम्या मध्ये ईपस््थत ऄसतात. 

सवथ पारंपाशरक योजनाच्या ऄंतगथत, पॉशलसीधारकाकंडून प्राप्त झालेल्या शवमा हप्त्याच्या 
ईत्पन्शनापासून बनलेले संचशयत जीवन शनधी, ठरवनू शदलेल्या संकेतापं्रमाणे ऄत्यंत कडक 
शनयामकाचं्या देखरेखीखाली गंुतवले जातात अशण पॉशलसीधारकानंा वाढीची हमी शदली जाते 
ककवा शवमाकत्याद्वारे शनमाण केलेल्या ऄशतशरक्त रकमेचे समभाग शदले जातात ज्याला “नफ्यासह 
योजना” म्हणून सबंोधले जाते.  

सहभाग नसलेली ईत्पादने संबद्ध प्लॅटफॉमथ ककवा संबद्ध नसलेल्या प्लॅटफॉमथ ऄंतगथत देउ केले 
जातात. या प्रकरणात अपण संबद्ध नसलेल्या पॉशलसीिी सबंंशधत अहोत. ठराशवक पद्धतीच्या 
नफ्यासह नसलेल्या योजना म्हणजे ज्या योजनामंध्ये करारात साशंगतलेले फायदे शनस््चत अशण 
हमी शदलेले ऄसतात अशण पॉशलसीधारक केवळ त्याच फायद्यासंाठी पात्र ऄसतो अशण त्यापेक्षा 
ऄशधक काही शमळत नाही.  
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ईदाहरण 

एखाद्याकडे सावधी पॉशलसी ऄसू िकते ज्यात प्रशतवषी अ्वाशसत रक्कमेच्या 2% वाढीची हमी 
शदलेली ऄसते, त्यामुळे पशरपक्वता रक्कम म्हणजे शवमा अ्वाशसत रक्कम ऄशधक वाढीव 40% 
रक्कम ऄसते. 

अयअरडीए (IRDA) च्या मागथदिथक सूत्रानुंसार पारंपाशरक नॉन-पार पॉशलसीसाठी शवशिष्ट 
घटना घडल्यानंतर देय ऄसणारे फायदे प्रारंभीच ्पष्टपणे ईधृत केले गेले पाशहजेत अशण ते 
कोणत्याही बृचमाकथ  शनदॄिाकंािी संबद्ध नसावते.  

त्याचप्रमाणे, पॉशलसीच्या काळात शनयशमत कालातंराने जमा ऄसलेले काही वाढीव फायदे 
ऄसल्यास तेसुद्धा प्रारंभीच ्पष्टपणे ईधृत केले गेले पाशहजेत अशण ते कोणत्यही बृचमाकथ  
शनदॄिाकंािी सबंद्ध नसावते.ऄन्शय िब्दात, याचा ऄथथ ऄसा की पॉशलसीवरील परतावा  
पॉशलसीच्या प्रारंभीच ईघड केलेला ऄसावा. यामुळे पॉशलसीधारक नक्त परतावा गणन करू िकतो 
अशण पॉशलसीचे मूल्य शनधाशरत करण्यासाठी ऄन्शय मागांिी तुलना करू िकतो. 

iii. सहभागी ऄसणाऱ्या (पार) ककवा नफ्यासह योजना  

नफ्यासह नसणाऱ्या ककवा हमी ऄसणाऱ्या योजनाचं्या शवरुद्ध या योजनामंध्ये नफ्यामध्ये सहभागी 
होण्याची तरतूद ऄसते. नफ्यासह ऄसणाऱ्या पॉशलसीमध्ये ऄन्शय योजनापेंक्षा जा्त शवमा हप्ता 
ऄसतो. नफा ऄशधलाभािं म्हणून ककवा लाभािं म्हणून शदला जातो. ऄदा केले जाणारे ऄशधलाभािं 
साधारणपणे प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािं म्हणून शदले जातात. ते शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या प्रमाणात 
जाहीर केले जातात (ईदा. रुपये 70 प्रती हजार शवमा अ्वाशसत रक्कम) अशण ते वाढीव फायदे 
म्हणून प्रत्यावतथनी अधारावर ऄदा केले जातात. (पॉशलसीच्या मुदती ऄखेरीला, मृत्यू ककवा 
पशरपक्वता ककवा समपथण केल्यावर).  

प्रत्यावतथनी ऄशधलाभान्शि, जे एकदा संलग्न झाले की हमी शदलेले ऄसतात, याचं्या शिवाय जीवन 
शवमाकता ऄंशतम ऄशधलाभािं सुद्धा घोशषत करू िकतो. शवमाकात्याला ऄचानकपणे काही प्रचंड 
फायदा झाल्यास हे शदले जातात अशण त्याचंी कोणतीही हमी नसते.  

युनायटेड ककग्डम मध्ये भाडंवली बाजारात केलेल्या गंुतवणुकीत शमळालेल्या प्रचंड फायद्यामुळे, 
तो पॉशलसीधारकामंध्ये वाटण्याच्या दृष्टीने शवकशसत झाले. ते अता भारतातही अशण ऄन्शय 
शवकशसत होणाऱ्या बाजारामंध्ये लागू केले जातात. 

माशहती 

फायदा सहभागाची लाभािं पद्धत 

यूएसए सारखी ऄन्शय बाजारामंध्ये फायदा लाभािंाच्या ्वरुपात वाटप केला जातो. लाभािं जमा 
करण्यासाठी दोन पद्धती वापरल्या जातात.  
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i. यातील “पारंपाशरक मागथ म्हणजे “पोटथफोशलयो पद्धत”. यात कंपनीकडे ऄसणाऱ्या 
पोटथफोशलयो मधील एकूण गंुतवणूक परतावा ठरवला जात ऄसे अशण सवथ पॉशलसी धारकानंा 
त्याचं्या वाट्याची ऄशतशरक्त रक्कम जमा केली जात ऄसे. यात कोणताही शमळवलेल्या 
पैिावरील मागील काही वषात कंपनीमध्ये गंुतवलेल्या रक्कमे पासून नुकत्याच जमा झालेल्या 
रक्कमेच्या परताव्याचा दर ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात नसे. ऄिाप्रकारे पोटथफोशलयो 
पद्धतीत परताव्याचे दर एकशजनसी केले जात अशण ते काही कालावधीसाठी स््थर ठेवले 
जात. त्यामध्ये काही कालावधीतील जोखीम संचयाचे तत्व योजले जाइ अशण ते समान 
प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािं यतं्रणेप्रमाणेच अहे.  

ii. यातील दुसरा मागथ अहे “चाल ूपैसे पद्धत”. यात गंुतवणकू केव्हा केली गेली अशण गंुतवणूक 
करताना शमळालेला दर  यावर परतावा ऄवलंबून ऄसतो. यालाच खंशडत ककवा गंुतवणकू भाग 
(ब्लॉक) पद्धत म्हणतात कारण यात शवशवध गंुतवणुकीच्या भागासाठी साठी वगेळा परतावा 
शमळतो. 

 

पारंपाशरक नफ्यासह (सहभागी) पॉशलसी ऄिा प्रकारे जीवन कायालयाच्या गंुतवणूक 
सादरीकरणाबरोबर काही साखळी शनमाण करतात. ऄथात ही साखळी थेट नसते. शनधीच्या 
मालमत्ताचें अशण देयताचें अवती मुल्याकंन (साधारणपणे वार्थषक) काय होते यावर ऄशधलाभािंाच्या 
्वरूपात पॉशलसीधारकाला काय शमळेल हे ऄवलंबून ऄसते. 

मुल्याकंन करणाऱ्या ऄक्चुऄशरद्वारे कोणती गृहीतके अशण कोणते घटक शवचारात घेतले गेले यावर 
मुल्याकंनातील घोशषत झालेली ऄशतशरक्त रक्कम ऄवलंबून ऄसते.ऄशतशरक्त रक्कम घोशषत झाल्या 
नंतरही, पॉशलसीधारकाचं्यात ते कसे वाटायचे याचा शनणथय कंपनीच्या व्यव्थापनाचा ऄसतो. या सवथ 
कारणामुंळे, केवळ पॉशलसीमध्ये वाढवलेले ऄशधलाभािं ऄत्यंत संरशक्षत अशण दूर्थ पद्धतीने 
गंुतवणूक कामशगरीचे केवळ ऄनुसरण करतात.  

काही काळातील गंुतवणूक परतावा सुरळीत करणे हे यामागील मुलभतू तकथ िा्त्र अहे. हे सत्य अहे 
की ऄशंतम ऄशधलाभािं अशण चक्रवाढ ऄशधलाभािं यामुळे पॉशलसीधारकाला समभाग बाजारातील 
गंुतवणुकीतुम शमळालेल्या फायद्याचंा मोठा शह्सा ईपभोगता येतो. ऄसे ऄसूनही ते ऄशधलाभािं 
घोशषत करणाऱ्या जीवन कायालयाच्या शनणथयावर ऄवलंबून ऄसतात.  

िेवटी, मूल्याकंनाच्या ऄतंगथत ऄसणारे ऄशधलाभािं वषातून एकदा जाहीर केले जातात. 
्वाभाशवकपणे ते मालमत्ताचं्या दैनंशदन मुल्यातील चढईतार दिथवत नाहीत.   

ऄिा प्रकारे नफ्यासह पारंपाशरक योजना ईत्पादनाचं्या ऄिा शपढीचे प्रशतशनशधत्व करतात ज्यात जीवन 
शवमा कंपनी फायदे (अ्वाशसत रक्कम अशण ऄशधलाभािं) अशण शवमा हप्ते याचं्यासह ईत्पादन ककवा 
योजनेची सरंचना ठरवते, शवमा कंपनीने गंुतवणूक बाजारात खूप चागंला परतावा शमळवला तरी ऄसे 
अव्यक नाही की त्याचे ऄशधलाभािं अशण लाभािं या परताव्यािी थेट पणे संबद्ध ऄसतील.  
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पॉशलसीधारकाला ककवा शवमाधारकाला शमळणारा मोठा फायदा म्हणजे या योजनातं गंुतवणुकीची 
शनस््चतता ज्यात शनस््चत अशण समर्थपत शनधी लागतो ऄिा गरजा पूणथ करण्यासाठी ऄत्यंत योग्य ऄसे 
साधन बनतात.याशिवाय त्या व्यक्तीच्या गंुतवणकू पोटथफोशलयो मधील एकूण पोटथफोशलयोची जोखीम 
कमी करण्यास सहाय्य करतात. 

महत्वाचे 

पारंपाशरक ईत्पादनासंाठी अयअरडीए (IRDA) ची मागथदिथक सूते्र 

या मागथदिथक सूत्रानुंसार, पारंपाशरक योजनाचंी ईत्पादन रचना जवळपास सारखीच राहते.  

a) नवीन पारंपाशरक ईत्पादनामंध्ये मोठे मृत्यू संरक्षण ऄसेल.  

i. एकल शवमा हप्ता पॉशलसीसाठी वय वष ॄ45 खालील व्यक्तींसाठी एकल शवमा हप्त्याच्या 125% 
कव हप्ता अशण वय वष ॄ45 च्या वर 110% शवमा हप्ता ऄसेल. 

ii. शनयशमत शवमा हप्ता पॉशलसीसाठी, 45 वषांखालील व्यक्तीसाठी वार्थषक देय शवमा हप्त्याच्या 10 
पट अशण ऄन्शय लोकासंाठी तो सातपट ऄसेल.  

b) पारंपाशरक योजनेच्या बाबतीत शकमान मतृ्यू फायदा शवमा शकमान अ्वाशसत रक्कमे आतका 
शकमान अशण काही ऄसल्यास वाढीव फायदे याचं्यासह ऄसतो. 

c) पॉशलसी मध्ये शवशनर्थदष्ट केल्या नुसार अशण जर अधी शदले गेले नसतील तर मतृ्युच्या तारखेपयंत 
जमा झालेले ऄशधलाभािं अशण वाढीव फायदे शवमा अ्वाशसत रक्कमेशिवाय मृत्युनंतर देय 
ऄसतील.  

d) या योजना दोन प्रकारच्या पयायामंध्ये येत राहतील, सहभागी अशण सहभागी नसलेल्या योजना.  

i. सहभागी पॉशलसीसाठी ऄशधलाभािं शनधीच्या कामशगरीिी संबद्ध ऄसतो अशण तो अधी 
घोशषत ककवा त्याची हमी शदली जात नाही. मात्र एकदा जाहीर झालेला ऄशधलाभािं हमी 
बनतो. तो साधारणपणे पोलीशसधारकाच्या मतृ्यू नंतर ककवा पॉशलसी पशरपक्व झाल्यानंतर 
ऄदा केला जातो. या ऄशधलाभािंाला प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािं ऄसेही म्हणतात..  

ii. सहभागी नसलेल्या पॉशलसी च्या बाबतीत पॉशलसी वरील,परतावा पोलीशसच्या प्रारंभीच ईघड 
केला जातो. 

 

्वयं चाचणी 1  

संपूणथ जीवन शवम्यासाठी ऄदा केलेला शवमा हप्ता मुदत शवम्यासाठी ऄदा केलेल्या शवमा हप्त्या पेकाि 
________ऄसतो.. 

I. जा्त  
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II. कमी  
III. सारखाच  
IV. खूप जा्त 

 
 

सारािं 

 व्यक्तीच्या ईत्पादक क्षमताचं्या अर्थथक मूल्याच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठी जीवन शवमा सरंक्षण देउ 
करतो, जे त्याच्यावर ऄवलंबून ऄसणाऱ्यानंा ककवा ्वतःला ईपलब्ध ऄसते. 

 जीवन शवमा पॉशलसी, शतच्या गाभ्यामध्ये, काही ऄघशटत घडल्यास त्या व्यक्तीला मनाची िातंी 
अशण त्याच्या शप्रयजनानंा सरंक्षण परुवते. 

 मुदत शवमा केवळ करारात साशंगतलेल्या काही ठराशवक कालावधीसाठी वैध संरक्षण पुरवते. 

 मुदत शवमा पॉशलसीचे एकमेवाशद्वतीय शवक्री शवधान (USP) म्हणजे त्याची ककमत ज्यामुळे कमी 
ककमतीत मोठ्या रक्कमेचा जीवन शवमा खरेदी करता येतो. 

 मुदत शवमा पॉशलसी तात्परुत्या सरंक्षणाचे अ्वासन देतात ज्यात हे सरंक्षण काही कालावधी 
साठीच ऄसते तर संपूणथ जीवन शवमा पॉशलसी कायम्वरूपी जीवन शवमा पॉशलसीचे ईदाहरण 
अहेत. 

 सावधी अ्वासन करार प्रत्यक्षात दोन योजनाचंा संयोग ऄसतो – मुदत शवमा योजना ज्यात 
पॉशलसीच्या कालावधीत शवमाधारकाच्या मतृ्युच्या घटनेत संपूणथ शवमा अ्वाशसत रक्कम शदली 
जाते अशण िुद्ध सावधी योजना ज्यात ही रक्कम शवमाधारक शवमा पॉशलसी कालावधीच्या 
िेवटपयंत शटकून राशहला तर ऄदा केली जाते. 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. मुदत शवमा 
2. संपूणथ जीवन शवमा  
3. सावधी अ्वासन 
4. पैसे परतावा पॉशलसी  
5. पार अशण नॉन-पार योजना 
6. प्रत्यावतानी ऄशधलाभािं 

्वयं चाचणीच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे III. 
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जीवन शवमा हे ऄमूतथ ईत्पादन अहे. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे I. 

संपूणथ जीवन शवम्यासाठी शदला जाणारा शवमा हप्ता मुदत शवम्यासाठी शदल्या जाणाऱ्या शवमा हप्त्यापेक्षा 
ऄशधक ऄसतो. 

 

्वयं परीक्षण प्र्न 

प्र्न 1  

___________ जीवन शवमा पॉशलसी व्यक्तीच्या मृत्युच्या घटनेत पॉशलसीधारकाची तारणाची 
रक्कम ऄदा करते. 

I. मुदत  
II. तारण  
III. संपूणथ  
IV. सावधी 

प्र्न 2  

तुमच्या जीवन शवम्यासाठी तुम्ही भरलेला शवमा हप्ता शजतका  ________ शततकी मृत्युच्या 
घटनेत लाभधारकाला शमळणारी भरपाइ __________.. 

I. जा्त, जा्त  
II. कमी, जा्त  
III. जा्त , कमी  
IV. लवकर, सावकाि 

प्र्न 3  

खालीलपैकी कोणता पयाय मुदत शवमा योजने संदभात योग्य अहे? 

I. मुदत शवमा योजना अयुष्यभरासाठी नवीकरणक्षम ऄसते  
II. सवथ मुदत शवमा योजना ऄंतर्थनशहत ऄपंगत्व परुवणी सह येतात. 

मुदत शवमा एकमात्र पॉशलसी म्हणून खरेदी करता येते त्याच बरोबर ऄन्शय पॉशलसी बरोबर परुवणी 
म्हणूनही खरेदी करता येते 

III. मुदत शवमा योजनामंध्ये ती सपूंणथ जीवन शवमा योजनेत पशरवतीत करण्याची तरतूद ऄसते. 
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प्र्न 4  

कमी होत जाणाऱ्या मुदत शवम्यामध्ये कालातंराने ऄदा करण्याचे शवमाहप्ते ________. 

I. वाढतात 
II. कमी होतात 
III. कायम राहतात 
IV. परत केले जातात 

प्र्न 5  

मुदत शवम्यामधील परीवतथशनयतेचा पयाय वापरून तुम्ही ती __________मध्ये पशरवतीत 
करू िकता. 

I. संपूणथ जीवन पॉशलसी 
II. तारण पॉशलसी 
III. बँक सुरक्षा ठेव 
IV. कमी होत जाणारी पॉशलसी  

प्र्न 6  

जीवन शवमा ईत्पादनाचा प्राथशमक ईदे्दि काय ऄसतो? 

I. करात सवलत 
II. गंुतवणुकीचा सुरशक्षत मागथ  
III. व्यक्तीच्या ईत्पादक क्षमताचं्या अर्थथक मूल्याच्या नुकसानी पासून संरक्षण देणे 
IV. संपत्ती जमा करणे 

प्र्न 7  

खालीलपैकी कोणाला मुदत शवमा खरेदी करायला सागंावे? 

I. एक व्यक्ती शजला मुदतीच्या िेवटी पैिाचंी अव्यकता अहे 
II. एक व्याकीत शजला शवम्याची गरज अहे अशण मोठे ऄंदाजपत्रक अहे 
III. एक व्यक्ती शजला शवम्याची गरज अहे पण त्याचे ऄंदाजपत्रक छोटे अहे 
IV. एक व्यक्ती शजला ऄिा शवमा ईत्पादनाची गरज अहे जे मोठा परतावा देते 

प्र्न 8  

कमी होत जाणाऱ्या मुदत शवमा अ्वासनाच्या संदभात खालील पैकी कोणते शवधान चुकीचे अहे? 

I. शवमा सरंक्षणाच्या कालावधीत मृत्यूच्या फायद्याची रक्कम कमी होत जातो.  
II. शवमा अ्वासनाच्या मुदतीनुसार शवमा हप्ता रक्कम कमी होत जाते 
III. शवमा हप्ता सपूंणथ कालावधीत समान ऄसतो. 
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IV. तारण मुक्ती योजना हे कमी होत जाणाऱ्या मुदत शवमा अ्वासनाच्या योहानाचे ईदाहरण अहे 

प्र्न 9  

सावधी शवमा अ्वासन योजनेच्या संदभात खालील पैकी कोणते शवधान योग्य अहे?  

I. त्याच्यामध्ये केवळ मृत्युच्या फायद्याचा घटक अहे  
II. त्याच्यामध्ये केवळ शटकून राहण्याच्या फायद्याचा घटक अहे 
III. त्यात मृत्यचूा फायदा अशण शटकाव धरून राहण्याचा फायदा हे दोन्शही घटक अहेत 
IV. तो मुदतीच्या शवमा योजनेप्रमाणेच अहे 

प्र्न 10  

खालीलपैकी कोणते ईदाहरण सावधी शवमा अ्वासन योजनेचे ईदाहरण अहे? 

I. तारण मुक्ती योजना  
II. ऊण जीवन शवमा योजना  
III. पैसे परतावा योजना  
IV. संपूणथ जीवन योजना 

 

्वयं परीक्षण प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

तारण जीवन शवमा व्यक्तीच्या मृत्युच्या घटनेत पॉशलसीधारकाच्या तारणाची रक्कम देउ करतो. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे I. 

तुम्ही तुमच्या जेवण शवम्यासाठी शजतका ऄशधक शवमा हप्ता भराल, शततकी तूमच्या मृत्युच्या घटनेत 
लाभधारकानंा शमळणारी भरपाइ ऄशधक. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे III. 

मुदत शवमा ्वतंत्र पॉशलसी म्हणून खरेदी केला जाउ िकतो त्याच बरोबर ऄन्शय पॉशलसी बरोबर 
पुरवणी म्हणूनही घेतला जाउ िकतो.  

ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहे III. 
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कमी होत जाणाऱ्या शवम्यामध्ये ऄदा केला जाणारा शवमा हप्ता पूणथ कालावधीत कायम राहतो. 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहे I. 

मुदत शवम्यामध्ये ईपस््थत ऄसणारा परीवतथशनयतेचा पयाय वापरून तुम्ही संपूणथ जीवन पॉशलसी मध्ये 
पशरवतीत करू िकता. 

ईत्तर 6  

योग्य पयाय अहे III. 

व्यक्तीच्या ईत्पादक क्षमताचं्या अर्थथक मूल्याचे होणारे नुकसान हा जीवन शवमा ईत्पादनाचा प्राथशमक 
ईदे्दि ऄसतो. 

ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे III. 

ज्या व्यक्तीला शवम्याची गरज अहे पण त्याचे ऄंदाजपत्रक लहान अहे त्याच्यासाठी मुदत शवमा योजना 
हा चागंला पयाय अहे. 

ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे II. 

कमी होत जाणाऱ्या मुदत अ्वासन योजनाचंा शवमा हप्ता संपूणथ कालावधीत समान राहतो. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे III. 

सावधी शवमा अ्वासन योजनेत मृत्यचूा फायदा अशण शटकून राहाण्याचा फायदा हे दोन्शही फायदे 
शमळतात. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे III. 

पैसे परतावा योजना हे सावधी शवमा अ्वासन योजनेचे ईदाहरण अहे. 
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प्रकरण 9 
जीवन शवमा ईत्पादने – II 

 

प्रकरणाचा पशरचय 

हे प्रकरण तुम्हाला ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादनाचं्या शव्वाचा पशरचय करून देते. अपण 
पारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादनाचं्या मयादा काय अहेत हे समजून घेण्यापासून सुरु करू अशण नंतर 
ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादनाची अकषथकता किात अहे हे जाणनू घेउ. िेवटी, अपण 
बाजारात ईपलब्ध ऄसलेले शवशवध प्रकारचे ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादनाचें काही प्रकार पाहू. 

शिकण्याची फशलते-+ 

 

A. ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादनाचंा अढावा 
B. ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादने 
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A. ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादनाचंा अढावा  

1. ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादने – ईदे्दि अशण गरज 

मागील प्रकरणामध्ये अपण काही पारंपाशरकजीवन शवमा ईत्पादनाचंा शवचार केला ज्यामध्ये शवम्याच्या 
बरोबरच बचतीचा घटक ऄसतो. ही ईत्पादने नेहेमीच अर्थथक बाजाराचा भाग समजली जातात अशण 
त्याचंी भाडंवल संचय करणाऱ्या ऄन्शय साधनाबंरोबर तुलना केली जाते. 

अपण या शठकाणी लक्षात घेतले पाशहजे की, बचत अशण गंुतवणूक याचं्या ऄनेक ईदे्दिापंैकी एक ईदे्दि 
संसाधनाचें कायथक्षम अशण प्रभावी अतंर-ऐशहक वाटप करणे हे ऄसते.  

i. अतंर-ऐशहक वाटप म्हणजे शवशवध काळात केलेले वाटप. येथे वापरलेली प्रभावी संज्ञा म्हणजे 
जीवन चक्राच्या शवशवध टप्प्यावंर शनमाण होणाऱ्या गरजा यि्वीपणे पूणथ करण्यासाठी परेुसे 
पैसे ईपलब्ध ऄसणे.  

ii. दुसऱ्या बाजूला कायथक्षम वाटप म्हणजे सचंयनाचा ऄशधक वगे अशण भशवष्यात ईपलब्ध होणारे 
ऄशधक पैसे. शदलेल्या जोखीम पातळीला शजतका जा्त परतावा शततकी गंुतवणकू ऄशधक 
प्रभावी. 

अर्थथक बाजारातील ऄन्शय मालमत्तािंी तुलना करता शवमा पॉशलसीवर शमळणाऱ्या परताव्याचा 
्पधात्मक दर हा गंभीर काळजीचा शवषय राशहला अहे. अपण मागील पाठात पाशहलेल्या शवम्याच्या 
काही पारंपाशरक रोख मूल्य योजनाचं्या काही वैशिष्ट्याचंा ऄभ्यास करणे ईपयुक्त ठरेल. ते ज्या 
पद्धतीने गठ्ठ्ठ्याप्रमाणे तयार केलेले ऄसतात त्यामुळे त्यानंा गठ्ठा योजना ऄसे म्हटले जाते अशण 
फायदे अशण शवमा हप्त्याचे एक पॅकेज म्हणून सदर केले जातात. 

2. पारंपाशरक ईत्पादनाचं्या मयादा 

एक गंभीर परीक्षणातून खालील काळजीचे शवषय समोर येतात: 

a) रोख मूल्य घटक: प्रथमतः, ऄिा प्रकारच्या पॉशलसी मध्ये रोख मूल्य घटक सुशनस््चत केलेला 
नसतो. तो शनमाण केलेल्या राखीव ऄक्चुशरऄल रक्कमेवर ऄवलंबून ऄसतो. जीवन 
शवमाकत्याने शनस््चत केलेल्या मत्यथता, व्याजदर, खचथ अशण ऄन्शय मापदण्ड ऄिा गहृीतकावंर 
हे ठरवले जाते. ही गृहीतके ऄगदी ्वैरपणे ठरवलेली ऄसू िकतात.  

b) परताव्याचा दर: दुसरे म्हणजे, या पॉशलसी चा परताव्याचा दर काय अहे हे ठरवणे सोपे 
नाही. याचे कारण “नफ्यासह पॉशलसी” चे फायद्याचे मलू्य केवळ करार सपंतो तेव्हा नक्की 
माशहती ऄसेल. पनु्शहा, शवमाकत्याचे नक्की खचथ ईघड केलेले नसतात. परताव्याच्या दराच्या 
संबंधात ऄसलेल्या ऄ्पष्टतेमुळे त्याचंी तुलना बचतीच्या ऄन्शय साधनाबंरोबर करता येत 
नाही. ्वाभाशवकपणे, जोपयंत ऄिी तुलना करता येत नाही तोपयंत जीवन शवमा व्बाचातीच्या 
ऄन्शय साधनापेंक्षा शकती कायथक्षम अहे हे समजू िकत नाही. 
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c) समपथण मूल्य: शतसरी सम्या अहे या करारातंगथत (कोणत्याही वळेी ऄसलेले) रोख अशण 
समपथण मूल्य, काही मुल्यावंर अधाशरत ऄसते (जसे ऑक्चुऄशरची राखीव रक्कम अशण 
मालमते्तच्या प्रमाणातील पॉशलसीचा समभाग). ही मुल्ये ऄगदी ्वैरपणे ठरवली जातात. 
समपथण मूल्य काढण्याची पद्धत ्पष्ट शदसत नाही. 

d) ईत्पन्शन: िेवटी या पॉशलसींच्या ईत्पन्शनाचा प्र्न ऄसतो. या पॉशलसीवरील ईत्पन्शन ऄशधक 
जोखमीच्या गंुतवणुकींच्या  आतके दोन कारणामुंळे जा्त नसते, एक म्हणजे शवचारपूवथक 
शनमाण केलेले संकेत, गंुतवणुकीवरील कडक देखरेख अशण ऄशधलाभािं. जीवन 
शवमाकत्याच्या गंुतवणुकीचे प्रशतकबब ऄशधलाभािंात तातडीने दिथवले जात नाही. 

3. स््थत्यतंरे 

पारंपाशरक जीवन शवमा योजनामंधील मयादा ्पष्ट झाल्यानंतर, जीवन शवमाकत्यांच्या ईत्पादनाचं्या 
्वरुपात स््थत्यंतरे अढळून अली. त्याचंा सारािं खाली शदला अहे: 

a) वगेळे करणे 
या कलामुळे संरक्षण अशण बचत घटक वगेळे करून अशण ऄिी ईत्पादने शवकशसत केली गेली जी 
दोन्शहीच्या ऄ्पष्टिा शमश्रणापेक्षा सरंक्षणावर ककवा बचतीवर भर देतात. 

या ईत्पादनामुंळे युनायटेड ्टेट्स सारख्या बाजारपेठेत शवमा या िब्दाची नवी ईकल अशण 
वैस््वक शवमा अ्वासन अशण बदलते शवमा अ्वासन यासारख्या योजना, तर युनायटेड ककग्डम 
अशण ऄन्शय शठकाणी युशनट कलक्ड शवमा या सारख्या कल्पनानंा ईठाव शमळाला. 

b) गंुतवणूक संबंधी 
दुसरा कल, गंुतवणुकीिी संबंशधत ईत्पादनाकंडे स््थत्यंतर ऄसा होता, ज्यात 
पॉशलसीधारकाबरोबर गंुतवणुकीच्या सादरीकरणाच्या शनदॄिाकंाचे फायदे जोडले गेले. त्याचा 
पशरणाम म्हणनू जीवन शवमा ज्या पद्धतीने माडंला गेला त्यातही स््थत्यंतर झाले. युशनट कलक्ड 
सारखी नवी ईत्पादनानंी हे दिथवले की शवमाकत्यांना एक नवी भशूमका ऄदा करायची अहे. अता 
ते केवळ अर्थथक सुरक्षा प्रदाता न राहता, ईत्पन्शनाचा ईच्च ्पधात्मक दर पुरवण्याच्या अदेिामुळे 
कायथक्षम शनधी व्यव्थापक बनले. 
c) पारदिथकता 
बंधनमुक्ती मुळे (Unbundling)सुद्धा परताव्याचा दर, अशण कंपन्शयानंी सेवासंाठी अकारलेले 
िुल्क (जसे खचथ आत्यादी) याचं्यात मोठी पारदिथकता शनमाण झाली. हे सवथ ्पष्टपणे नोंदले गेले 
अशण त्यामुळे त्याचंी तुलना करणे िक्य झाले.  
d) ऄप्रमाशणत ईत्पादने  
चौथा मोठा कल म्हणजे काटेकोरपणा पासून ते लवशचक ईत्पादन रचनाकंडे झालेले स््थत्यंतर, 
ऄिा स््थत्यंतराकडे ऄप्रमाशणत ईत्पादनाकंडे वाटचाल म्हणून सुद्धा बशघतले जाते. जेव्हा अपण 
ऄप्रमाशणत ऄसे म्हणतो, तेव्हा ते पॉशलसीच्या सरंचना अशण फायदे ठरवण्याच्या संदभात ग्राहक 
ज्या प्रमाणात शनवड करू िकेल ऄसे पयाय या संदभात ऄसते. 
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या संदभात ग्राहक सक्रीय पणे भाग घेउ िकेल ऄिी दोन के्षते्र अहेत. 

 शवमा हप्त्याचंी सरंचना अशण फायदे नक्की करताना  
 शवमा हप्त्याचे ईत्पन्शन कसे गंुतवायचे याची शनवड करताना  

4. अकषथण – गरजा पूणथ होणे  

ईत्पादनाचंा जगभरात ईदयाला अलेला नवीन वगाच्या अकषथणाचे महत्वाचे ्त्रोत खाली शदले 
अहेत: 

a) गंुतवणुकीतून शमळणाऱ्या फायद्यािी थेट जोडणी: प्रथमतः, ईत्साही अशण अ्वासक 
भाडंवली बाजारातून जीवन शवमा कंपन्शयानंा गंुतवणकुीतून शमळणारा परताव्यािी थेट 
जोडणीची िक्यता होती. ऄिा गंुतवणुकीच्या समथथनाथथ केले जाणारे महत्वाचे शवधान 
म्हणजे, छोट्या कालावधीत समभाग बाजारात काही चढ–ईतार ऄसले तरीही, दीघथ काळात 
या बाजारातून शमळणारा परतावा ऄन्शय सुरशक्षत शनस््चत ईत्पन्शन देणाऱ्या साधनापेंक्षा खूपच 
जा्त ऄसू िकतो. जे जीवन शवमाकतॄ त्याचं्या गंुतवणुकीचे पोटथफोशलयो चागंल्या प्रकारे 
व्यव्थाशपत करू िकले  ते त्याचं्या ग्राहकासंाठी ईत्कृष्ट परतावा देउ िकले अशण ऄिा 
प्रकारे ईच्च मुल्य ईत्पादने शवकशसत झाली.  

b) महागाइला िह देणारा परतावा: ईत्पन्शनाचे महत्व सुद्धा बचतीवर होणाऱ्या महागाइच्या 
पशरणामामुळे शनमाण होते. अपल्या सवांना हे माहीतच अहे की महागाइ मुळे व्यक्तीची खरेदी 
क्षमता ऄिा प्रकारे कमी होते की, अजचा एक रुपया 15 वषांनंतर केवळ 30 पिैाबंरोबर 
ऄसतो, म्हणजे 100 रुपयाचें मुद्दल पंधरा वषात 300 रुपये होणे अव्यक अहे तरच त्याचे 
मूल्य अज अहे त्याप्रमाणेच राहील. याचा ऄथथ ऄसा की जीवन शवमा पॉशलसीचे ईत्पन्शन 
महागाइच्या दरा पेक्षा खूपच जा्त हव.े याच शठकाणी खास करून, गंुतवणुकीिी संबद्ध शवमा 
पॉशलसी पारंपाशरक जीवन शवमा पॉशलसी वर मात करू िकतात. 

c) लवशचकता:त्याचं्या अकषथकतेचे शतसरे कारण म्हणजे त्याचंी लवशचकता. अता 
पॉशलसीधारक एका मयादेत हे शनस््चत करू िकत होते की ते शकती शवमा हप्ता भरू 
आस्च्छतात अशण मृत्युचे फायदे अशण रोख मूल्य यात बदल करू िकतात. गंुतवणूक संबद्ध 
ईत्पादनामंध्ये, त्यानंा गंुतवणुकींचे पयायही ईपलब्ध होते अशण ते ठरव ूिकत होते त्याचं्या 
शवमा हप्त्याची रक्कम कोणत्या प्रकारच्या शनधीच्या शमश्रणात गंुतावली जावी. याचा ऄथथ ऄसा 
होतो की पॉशलसीधारकानंा जीवन शवम्यातील त्याचं्या गंुतवणुकीवर ऄशधक शनयतं्रण ठेवता 
येते.  

d) समपथण मूल्य: िेवटी, पॉशलसी मध्ये पॉशलसी धारकानंा सुरुवातीच्या काही वषानंतर (तीन 
ककवा पाच वष)ॄ, माफक समपथण अकार वजा केल्यानंतर योजनातूंन ऄंग काढून घेण्याची 
मुभा देण्यात अली. ऄिा प्रकारच्या समपथण मूल्य ककवा मुदत संपण्यापूवी काढून घेतलेल्या 
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रोखीची रक्कम तिाच प्रकारच्या पारंपाशरक पॉशलसीच्या ऄंतगथत ईपलब्ध समपथण मलू्यापेक्षा 
बरीच जा्त ऄसे.  

या पॉशलसी खूप लोकशप्रय झाल्या अशण भारतासह ऄनेक देिात त्यांनी पारंपाशरक पॉशलसींना पयाय 
बनण्यास सुरुवात केली कारण त्यानंी ऄनेक गंुतवणूकदाराचें महत्वपूणथ ईदे्दि पूणथ करण्यास सुरुवात 
केली – कायथक्षम गंुतवणकू साधनाचं्या मागणीची शनर्थमती करणारे सपंत्ती सचंयनाचे ईदे्दि. 
ईदाहरणाथथ, युनायटेड ्टेट्स मध्ये जीवन शवमाकत्यांनी रोख अशण भाडंवली बाजारात कमावलेले  
सध्याच्या ईच्च व्याज दराचं्या परताव्याचे फायदे, “युशनव्हसथल लाइफ” सारख्या ईत्पादनानंी जलद 
गतीने पॉशलसीधारकापंयंत पढेु पोहोचवण्याचे साधन परुवले. 

शवमाहप्त्याचंी लवशचकता अशण दिथनी रक्कम यानंी मधल्या काळात पॉशलसी धारकानंा, त्याच्या/ 
शतच्या शवशिष्ट पशरस््थतीिी ऄनुरुप शवमाहप्ते समायोशजत करण्यास सक्षम केले. कोणतेही 
ऄनाव्यक नुकसान करून न घेता, मुदती पूवी रक्कम काढून घेण्याच्या सोयीमुळे पॉशलसीधारकाला 
त्याचे/ शतचे पैसे दीघथकाळासाठी ऄडकवनू ठेवण्याची अव्यकता राहत नसे. 

्वयं चाचणी 1  

खालील पैकी कोणते जीवन शवम्याचे ऄपारंपाशरक ईत्पादन अहे? 

I. मुदत शवमा अ्वासन  
II. युशनव्हसथल जीवन शवमा  
III. सावधी शवमा  
IV. संपूणथ जीवन शवमा 

B. ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादने 

1. काही ऄपारंपाशरक ईत्पादने 

या प्रकरणाच्या ईवथशरत ईताऱ्या मध्ये अपण काही ऄपारंपाशरक ईत्पादनाचंी चचा करू जी भारतीय 
बाजार अशण ऄन्शय शठकाणी समोर अली अहेत. 

a) युशनव्हसथल जीवन 

युशनव्हसथल जीवन शवमा ही पॉशलसी 1979 साली युनायटेड ्टेट्स मध्ये चाल ू करण्यात अली 
अशण नंतर ऐंिीच्या दिकाच्या पशहल्या भागात प्रचंड लोकशप्रय झाली. 

भारताचे शवमा शवशनयामक अशण शवकास प्राशधकरणच्या नोव्हृबर 2010 च्या पशरपत्रका नुसार, “ 

युशनव्हसथल जीवन शवम्याची सवथ ईत्पादने पशरवतथनीय शवमा ईत्पादने (VIP)म्हणून ओळखली 
जातील.”.  
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माशहती 

युशनव्हसथल जीवन शवमा संबधंी 

युशनव्हसथल जीवन शवमाम्हणजे लवशचक शवमा हप्ते, लवशचक दिथनी रक्कम अशण मतृ्यूचे फायदे अशण 
त्याच्या शकमतीच्या घटकाचंी बंधनमुक्ती ही वैशिष्ट्ये ऄसलेला कायम्वरूपी शवमा अहे. पारंपाशरक 
रोख मूल्याच्या शवमा पॉशलसीसाठी शनयशमतपणे भरला जाणारा शवशिष्ट एकूण शवमाहप्ता अव्यक 
ऄसे ज्यामुळे पॉशलसी करार सक्रीय राहील, तर युशनव्हसथल जीवन शवमा पॉशलसी मध्ये 
पॉशलसीधारकाला काही मयादेत, तो ककवा ती शवमा अ्वासनासाठी भरू आस्च्छत ऄसलेला शवमाहप्ता 
ठरवण्याची मुभा देतात. शवमाहप्ता शजतका मोठा शततके शवमा संरक्षण जा्त अशण पॉशलसीचे रोख 
मूल्यसुद्धा ऄशधक. 

युशनव्हसथल जीवन शवम्याची सवाशधक महत्वाची ऄशभनवता म्हणजे पशहल्या पॉशलसी वषानंतर पूणथपणे 
लवशचक शवमाहप्ते. एखाद्याला केवळ ऄिी काळजी घ्यावी लागत ऄसे की एकूण शवमा हप्ते पॉशलसी 
साभंाळण्यासाठी पुरेसे अहेत ना? यातून ऄसे दिथवले जात ऄसे की पॉशलसी सक्रीय अहे ऄसे तोपयंत 
समजले जाइल जोपयंत शतचे रोख मूल्य, मृत्यचेू अकार अशण खचथ ऄदा करण्या आतके पुरेसे अहे.  

शवमाहप्ता लवशचकते मुळे पॉशलसीधारकाला लशक्ष्यत रक्कमेपेक्षा ऄशधक शवमाहप्ता भरण्यास मुभा देतो. 
त्याचबरोबर तो ऄिीही मुभा देतो की लशक्ष्यत रक्कमेपेक्षा कमी ऄसलेले शवमाहप्ते टाळण्याची मुभा 
देतो. 

संरचनेतील लवशचकतेमुळे पॉशलसीधारकाला रक्कम परत करण्याच्या बधंनाशिवाय ककवा त्यावर 
व्याज भरल्या शिवाय ईपलब्ध रोख मुल्यातून ऄशंिक रक्कम काढून घेणे िक्य झाले. रोख मूल्य सरळ 
त्याप्रमाणात कमीं केले जाते. 

लवशचकता म्हणजे मतृ्यूचे फायदे सुद्धा समायोशजत केले जाउ िकतात अशण दिथनी मूल्य बदलले 
जाउ िकते.  

ऄसे ऄसले तरीही, ऄिा प्रकारची पॉशलसी चकुीच्या-पद्धतीने शवकली जाउ िकते. युएस सारख्या 
बाजारातही लोक खरोखर या तरतुदीने भारावले होते की ‘एखाद्याने सुरुवातीचे काही शवमा हप्ते भरले 
की त्यानंतर पॉशलसी अपोअप चाल ूराहील’. यात न साशंगतलेली गोष्ट ऄिी होती की गंुतवणकुीचा 
परतावा ऄिा ईदे्दिासंाठी परेुसा ऄसेल तरच पॉशलसी सक्रीय राहील.  

ऐंिीच्या दिकाच्या दुसऱ्या भागात गंुतवणुकीचा परतावा कमी झाला अशण त्यामुळे रोख मूल्याचे 
ऄवमूल्यन झाले. जे पॉशलसीधारक शवमा हप्ता शनयशमत भरू िकले नाहीत त्यांना हे पाहून धक्काच 
बसला की त्याचं्या पॉशलसी शनस्ष्क्रय झाल्या अहेत अशण त्यानंा कोणतेही जीवन शवमा संरक्षण ईपलब्ध 
नव्हते. 
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अकृती 1 ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादने 

 
भारताचे अयअरडीए  (IRDAI) च्या संकेतानुंसार, भारतात केवळ दोन प्रकारचे ऄपारंपाशरक बचत 

जीवन शवमा ईत्पादने ज्यात याचंी मुभा अहे: 

 बदलणाऱ्या शवमा योजना  
 युशनट कलक्ड शवमा योजना 

i. पशरवतथनीय जीवन शवमा:  

सुरुवातीला युनायटेड ्टेट्स अशण ऄन्शय बाजारात पशरवतथनीय शवमा किा प्रकारे सुरु करण्यात 
अला हे पाहणे ईपयुक्त ठरेल. 

ही पॉशलसी युनायटेड ्टेट्स मध्ये 1977 साली सुरु करण्यात अली. पशरवतथनीय शवमा पॉशलसी 
म्हणजे “संपूणथ जीवन शवमा” पॉशलसी ज्यात शवम्याची रक्कम जमा केली जाते ऄिा गंुतवणूक 
खात्यामंध्ये शवमाहप्ते जमा केले जातात त्याचंी मतृ्यूचा फायदा अशण रोख मूल्य गंुतवणुकीच्या 
कामशगरीप्रमाणे बदलत राहते. ऄिाप्रकारे पॉशलसी व्याजदर ककवा शकमान रोख मूल्य याचंी 
कोणतीही हमी देत नाही. तकथ दृष्ट्या रोख मूल्य िून्शय होउ िकते, अशण ऄिा बाबतीत पॉशलसी 
समाप्त होउ िकते. 

पारंपाशरक रोख मूल्य पॉशलसीमधील फरक ्वाभाशवक अहे. पारंपाशरक रोख मूल्य पॉशलसीला 
दिथनी मूल्य ऄसते जे संपूणथ पॉशलसी मुदतीत समान रहाते. रोख मूल्य शवमा हप्त्याचं्या रक्कमेवर 
अशण व्याजाच्या शवशिष्ट दरानुसार वाढत राहते. पॉशलसीच्या राखीव रक्कमानंा समथथन देणाऱ्या 
मालमत्ता साधारण गंुतवणकू खात्याचा भाग बनतात ज्यात शवमाकता त्याच्या हमी ऄसलेल्या 
ईत्पादनाचें शनधी साभंाळतो. या मालमत्ता सुरशक्षत गंुतवणुकींच्या पोटथफोशलयोमध्ये ठेवल्या 
जातात. ऄिा प्रकारे शवमाकता या खात्यातील मालमत्तावंरील परताव्याचा चागंला दर ऄपेशक्षत 
करू िकतो. 

याचा शवरोध भास म्हणजे, पशरवतथनीय जीवन शवमा पॉशलसी चे राखीव रक्कम एका वगेळ्या शनधी 
मध्ये ठेवले जातात जे साधारण गंुतवणूक खात्याचा भाग नसतात. युएसमध्ये वगेळे खाते ऄसे 



 

163 
 

म्हटले जात ऄसे तर कॅनडामध्ये याला बाजूला काढलेले खाते ऄसे म्हटले जाते. बहुतािंी 
पशरवतथनीय पॉशलसी, पॉशलसीधारकानंा वषातून शकमान एकदा ऄनेक वगेळ्या खात्यातून 
शनवडण्याची अशण त्याचंी शनवड बदलण्याची ऄनुमती देत ऄसत. 

थोडक्यात, येथे ऄिी पॉशलसी अहे शजच्या रोख मुल्यासाठी जीवन शवमा कंपनीच्या ्वतंत्र 
खात्यामाफथ त ऄथथ पुरवठा केला जातो, अशण गंुतवणकुीचा ऄनुभव प्रशतकबशबत करणारे मृत्यूचे  
फायदे अशण रोख मूल्य बदलतात. या शिवाय शवमा कम्पनी द्वारे शकमान मतृ्यू फायदा   हमी 
ज्यासाठी मत्यथता अशण खचथ जोखमी शवमा कंपनी द्वारे ्वीकारल्या जातात. पारंपाशरक सपूंणथ 
जीवन शवमा प्रमाणे शवमा हप्ते शनस््चत ऄसतात. ऄिाप्रकारे पारंपाशरक संपूणथ जीवन शवम्यासह 
महत्वाचा फरक त्यातील गंुतवणूक घटकात ऄसतो.. 

जे त्याचं्या मालमत्ता त्याचं्या पसंतीच्या शवशवध शनधींमध्ये ठेव ूआस्च्छतातअशण त्याचबरोबर त्याचं्या 
पोटथफोशलयोच्या लाभदायी गंुतवणूक कामशगरीपासून थेट फायदा शमळव ू आस्च्छतात ऄिा 
लोकासंाठी पशरवतथनीय जीवन शवमा पॉशलसी हा अवडता पयाय बनला अहे. त्याचं्या खरेदीची 
प्रथम ऄट म्हणजे खरेदीकता पॉशलसीवरील गंुतवणूक जोखीम सोसण्याची क्षमता ऄसलेला 
पाशहजे. याचा ऄथथ ऄसा की जे माशहतगार अहेत अशण समभाग/डेट गंुतवणुकी अशण बाजारातील 
चढ-ईतारािंी पशरशचत अहेतऄिाच लोकाकंडून पशरवतथनीय जीवन पॉशलसी खरेदी केल्या गेल्या 
पाशहजेत. ्वाभाशवकपणे त्याचंी लोकशप्रयता बाजार सुधारल्यानंतर ईसळी मारणारे अशण त्याचं्या 
ककमती पडतात तेव्हा खाली येणारे समभाग अशण बॉंड, गंुतवणूक बाजाराच्या स््थतीवर ऄवलंबून 
ऄसतात. पशरवतथनीय जीवन शवमा शवपणन  करताना हे चढईतार लक्षात ठेवले पाशहजेत.  

ii. युशनट संबदं्ध शवमा 

युशनट सबंद्ध योजना, ज्यानंा ULIP  ऄसेही म्हटले जाते. ही सवात लोकशप्रय अशण महत्वपूणथ 
ईत्पादने ऄनेक बाजारामंध्ये पारंपाशरक योजनानंा पयाय बनत अहेत. जेव्हा जीवन शवमा 
कंपन्शयानंी साधारण समभागामंध्ये गंुतवणूक केली अशण पशरणाम ्वरूप मोठे भाडंवली लाभ अशण 
नफा शमळवला ऄिा पशरस््थतीत या योजना युके (UK) मध्ये सुरु केल्या गेल्या. समभागामंध्ये 
ऄशधक गंुतवणूक व त्याच बरोबर पॉशलसीधारकापयंत ऄशधक कायथक्षम अशण न्शयायपूणथ पद्धतीने 
फायदे हे दोन्शही पोचवायला हवते ऄिी गरज लक्षात अली.  

नफ्यासह पारंपाशरक पॉशलसी, जीवन कायालयाच्या गंुतवणूक कायथक्षमते बरोबर काही सबंधं 
जोडतात, हा संबधं थेट नसतो. गृहीतके अशण मुल्याकंन करणाऱ्या ऄक्चुऄशर द्वारे शवचारात 
घेतलेल्या घटकावंर ऄवलंबून ऄसणारे, ठराशवक कालावधीने (सामान्शयतः वार्थषक) केलेले 
मालमत्ता अशण देयता याचें मुल्याकंन अशण पशरणाम ्वरूप जाहीर झालेली ऄशतशरक्त रक्कम 
म्हणजे पॉशलसी धारकाचा ऄशधलाभािं. 

कराराचं्या ऄंतगथत शदल्या गेलेल्या हमीसाठी ऄसलेली मुल्याकंन प्रशक्रया गंभीर ऄसते. त्याचा 
पशरणाम म्हणनू ऄशधलाभािं शवमाकत्याच्या ऄधोरेशखत मालमत्ताचं्या मूल्यावर थेट प्रशतकबशबत होत 
नाही. ऄशतशरक्त रक्कम घोशषत केल्यानंतरही, जीवन शवमाकता त्या रक्कमेचे ऄशधलाभािं म्हणून 
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वाटप न करता वाढ अशण शव्तार यासाठी वापरता येइल ऄिी मुक्त मालमत्ता शनमाण करण्याचे 
ठरव ूिकतो.  

या सवथ गोष्टींमुळे, पॉशलसीमध्ये येणारे वाढीव ऄशधलाभािं गंुतवणूक कामशगरीचा ऄत्यंत 
ऄशलप्तपणे पाठपुरावा करतात. 

पारंपाशरक पॉशलसीमध्ये काही कालावधीत गंुतवणुकीवर सुरळीत परतावा शमळावा ऄसा मुलभतू 
शवचार ऄसतो. पॉशलसीधारक जरी ऄंशतम ऄशधलाभािं अशण चक्रवाढ ऄशधलाभािं शमळाल्यामुळे 
समभाग अशण ऄन्शय ईच्च परतावा देणाऱ्या गंुतवणकूींचा लाभ घेत ऄसले तरीही, ते हा 
ऄशधलाभािं घोशषत करणाऱ्या जीवन कायालयाच्या शनणथयावर ऄवलंबून ऄसतात. पुन्शहा, 
मुल्याकंन वषातून एकदाच केले जात ऄसल्याने ऄशधलाभािं वषातून एकदाच जाहीर केले 
जातात. ऄिा प्रकारे मालमत्ताचं्या मुल्यातील दैनंशदन चढईतार परताव्यामध्ये प्रशतकबशबत होत 
नाहीत. 

युशनट संबद्ध पॉशलसी मुळे वरील दोन्शही मयादावंर मात करता येते. या कराराचं्या ऄतंगथत शमळणारे 
फायदे ज्या शदविी रक्कम देय ऄसते त्यावळेी पॉशलसीधारकाच्या खात्यात जमा ऄसलेल्या 
युशनट्सच्या मूल्यावर पूणथतः ककवा ऄिंतः ठरवली जाते. 

युशनट संबद्ध पॉशलसी ऄिाप्रकारे शवमाकत्याच्या गंुतवणूक कामशगरीचा थेट अशण ताबडतोब 
फायदा घेण्याचे साधन बनतात. सामान्शयतः कंपनीद्वारे व्यव्थाशपत शवशनर्थदष्ट ऄशधकृत युशनट 
ट्र्ट ककवा शवलगीत (ऄंतगथत) शनधीची ही युशनट्स ऄसतात. ही युशनट्स एक शवमाहप्ता ककवा 
शनयशमत शवमाहप्ता ऄदा करण्याद्वारे खरेदी केली जातात. 

युनायटेड ककग्डम अशण ऄन्शय बाजारामंध्ये या पॉशलसी शवमा घटक संलग्न ऄसलेल्या गंुतवणुकीचे 
साधन म्हणून शवकशसत अशण स््थत केल्या गेल्या. त्याचंी सरंचना पारंपाशरक रोख मूल्य 
करारापेंक्षा खूप वगेळी ऄसते. अम्ही अधी साशंगतल्याप्रमाणे, पारंपाशरक पॉशलसी गठ्ठायुक्त 
ऄसतात. त्याचंी मुदत, खचथ अशण बचतीचे घटक याबाबतीत त्या ऄपारदिथक ऄसतात. याशवरुद्ध 
युशनट संबद्ध करार, बंधन मुक्त ऄसतात. त्याचंी सरंचना, शवम्यासाठी ऄदा करण्याचे िुल्क अशण 
खचाचे घटक हे ्पष्टपणे शवशनर्थदष्ट केल्यामुळे पारदिथक ऄसते.  

अकृती  2 : शवमा हप्ता शवभागणी 
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एकदा हे िुल्क शवमाहप्त्यातून वजा केल्यानंतर ईवथशरत रक्कम युशनट्स मध्ये गंुतवली जाते. या 
युशनट्सचे मूल्य कामशगरीच्या पूवथ-शनस््चत शनदॄिाकंाच्या संदभात शनस््चत केलेले ऄसते.  

यातील महत्वाचा मुद्दा हा अहे की, हे मूल्य एका शनयमाद्वारे ककवा समीकरणाद्वारे सुशनस््चत केले 
जाते. ज्या मालमते्तमध्ये शनधी गंुतवलेला ऄसतो शतचे बाजारमूल्य प्रशतकबशबत करणाऱ्या मालमते्तचे 
शनव्वळ मूल्य (NAV) द्वारे या युशनट्सचे मूल्य शवशिष्ट प्रकारे साशंगतले जाते. दोन ्वतंत्र व्यक्ती ते 
समीकरण वापरून एकाच फायद्याच्या रक्कमेपयंत पोहोच ूिकतात. 

ऄिाप्रकारे पॉशलसीधारकाचे लाभ जीवन शवमा कंपनीच्या गृहीतकावंर अशण तारतम्यावर ऄवलंबून 
नसतात.  

युशनट संबद्ध पॉशलसीचे युशनटधारकाला ऄंमलात अणता येण्याजोगे अणखी शप्रय ऄसे वैशिष्ट्य 
म्हणजे शवशवध प्रकारच्या शनधींमधून शनवड करता येणे. प्रत्येक शनधीमध्ये शवशवध मालमत्ताचें शमश्रण 
ऄसते. ऄिाप्रकारे गंुतवणकूदाराला ऊण, सतुंशलत अशण समभाग शनधींच्या व्यापक पयायामंधून 
शनवड करता येते. ऊण शनधी म्हणजे त्याच्या शवमाहप्त्यातील ऄशधकतम भाग ऊण ठेवींमध्ये, जसे 
शगल्ट अशण बॉन्शड्सस मध्ये गंुतवतो. समभाग शनधीतील गंुतवणूक म्हणजे बहुतािं रक्कम समभाग 
्वरुपात गंुतवली जाइल. या व्यापक प्रकारामंध्ये सुद्धा ऄन्शय काही प्रकार अशण पयाय ऄसतात.  

समभाग शनधी  ऊण शनधी संतुशलत शनधी  पैसा बाजार शनधी  
हा शनधी पिैाचंा 
मोठा भाग 
समभाग अशण 
समभाग संबंशधत 
साधनामंध्ये 
गंुतवतो. 

हा शनधी पिैाचंा 
बहुतािं भाग 
सरकारी रोखे 
अशण, सुरक्षा 
ठेवीं आत्यादी 
मध्ये गंुतवतो. 

हा शनधी 
समभाग अशण 
ऊण 
साधनाचं्या 
संयोगातून 
गंुतवणूक 
करतो.  

हा शनधी मुख्यत्व,े 
कोषागार शबल्स, 
ठेव प्रमाणपते्र, 
व्यापाशरक पत्र 
आत्यादी 
साधनामंध्ये 
गंुतवतो. 

एखादा वृद्धी शनधीची शनवड करू िकतो जे मोठ्याप्रमाणात वृद्धी समभागामंध्ये गंुतवलेले ऄसतात, 
ककवा सतुंशलत शनधी, जे ईत्पन्शन अशण भाडंवली लाभ याचें संतुलन साधतात. एखादा शवभागिः 
शनधींची सुद्धा शनवड करू िकतो, जे केवळ काही शवभागामंध्ये अशण ईद्योगामंध्ये गंुतवणूक 
करतात. शनवडलेला प्रत्येक पयाय गंुतावणाऱ्याचा जोखीम ्वभाव अशण गंुतवणूक गरजा 
प्रशतकबशबत करणारा ऄसावा. यामध्ये एका ककवा ऄनेक शनधींची कामशगरी ऄपेके्ष आतकी चागंली 
नसेल तर एका शनधी मधुन दुसऱ्या शनधीमध्ये स््थत्यतंर करण्याची सुद्धा तरतूद ऄसते. 

या सवथ शनवडींमध्ये एक ऄट सुद्धा ऄसते. जीवन शवमाकत्याकडून त्याने पोटथफोशलयो कायथक्षम पणे 
व्यव्थाशपत करावा ऄिी ऄपेक्षा ऄसली तरीही तो युशनटच्या मूल्याशवषयी कोणतीही हमी देत 
नाही. ऄिा प्रकारे तो गंुतवणूक जोखमीच्या मोठ्या भागातून मुक्त केला जातो. ही जोखीम 
युशनटधारका कडून सोसली जाते. मात्र ऄसे ऄसले तरीही शवमाकता मत्यथता अशण खचथ याचंी  
जोखीम सोसतो. 
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पुन्शहा, युशनट संबद्ध पॉशलसी, पारंपाशरक योजनापं्रमाणे अ्वाशसत रक्कमेवर अधाशरत नव्हे तर 
शकमान शवमा हप्ता या अधारावर काम करतात. शवमाधारक शनयशमत कालातंराने शकती शवमा हप्ता 
रक्कम भरू िकतो हे ठरवतो. भरलेल्या शवमाहप्त्याचं्या पटीत शवमा सरंक्षण शदले जाते.  
शवमाधारकाला ईच्चतर ककवा शनम्नतर शवमा संरक्षणाचा पयाय ईपलब्ध ऄसतो. शवमाहप्त्याचें दोन 
घटक ऄसतात – मुदत घटक हमी ऄसलेल्या शनधीत गंुतवला जातो (याला युके मध्ये ्टशलंग 
शनधी ऄसे म्हणतात) जे मृत्युच्या घटनेत  शकमान रक्कमेचे संरक्षण पुरवतात. ईवथशरत शवमा रक्कम 
शवमाकत्या द्वारे भाडंवली बाजारात खास करून समभाग बाजारात गंुतवलेली युशनट्स खरेदी 
करण्यासाठी वापरली जाते.  

मृत्युच्या घटनेत, शवमा अ्वाशसत रक्कम ककवा त्या व्यक्तीच्या खात्यावर जमा ऄसलेल्या शनधीचे 
मूल्य यापैकी जे ऄशधक ऄसेल ते मतृ्यूचा फायदा म्हणून शदले जाते. शनधीची रक्कम म्हणजे 
व्यक्तीच्या खात्यावरील युशनट्सची संख्या अशण युशनटचे मूल्य याचंा साधा गुणाकार. 

्वयं चाचणी 1  

खालील पैकी कोणते शवधान चुकीचे अहे? 

I. बदलणारा जीवन शवमा ही तात्पुरती शवमा पॉशलसी ऄसते. 
II. बदलणारा जीवन शवमा म्हणजे कायम्वरूपी जीवन शवमा पॉशलसी ऄसते. 
III. पॉशलसीचे रोख मूल्य खाते ऄसते  
IV. पॉशलसी मतृ्यूच्या घटनेतील शकमान फायद्याची हमी पुरवते  

सारािं 

 जीवन शवमा पॉशलसी च्या बाबतीत गंभीर काळजीचा शवषय म्हणजे त्याचं्या परताव्याचा अर्थथक 
बाजारातील ऄन्शय मालमत्ताचं्या तुलनेत ऄसलेला त्याचं्या परताव्याचा ्पधात्मक दर. 

 ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादनानंा चागंले यि देणाऱ्या काही चागंल्या गोष्टी म्हणजे बधंन 
मुक्ती, गंुतवणूक सम्बद्द्द्द्ध्ता अशण पारदिथकता. 

 युशनव्हसथल जीवन शवमा म्हणजे कायम्वरूपी जीवन शवमा ज्याची लवशचक शवमाहप्ते, लवशचक 
दिथनी मूल्य अशण मृत्यूच्या फायद्याची रक्कम अशण त्याची ककमत ठरवणाऱ्या घटकाचंी बंधन 
मुक्ती ही वैशिष्ट्ये अहेत. 

 पशरवतथनिील जीवन शवमा म्हणजे एक प्रकारची “संपूणथ जीवन शवमा” पॉशलसी ऄसते ज्यात 
शवमाहप्ते जमा होतात ऄिा खास गंुतवणूक खात्याच्या गंुतवणूक कामशगरीनुसार मृत्यूचा फायदा 
अशण रोख मूल्य घटक कमीजा्त होतात. 

 युशनट सबंद्ध योजना ज्यानंा, युशलप ऄसेही म्हटले जाते, ऄनेक बाजारामंध्ये पारंपाशरक योजनाचंी 
जागा घेतली, ऄिा ऄत्यतं लोकशप्रय अशण महत्वाच्या योजनापकैी एक म्हणून पढेु अली. 
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 युशनट संबद्ध पॉशलसी जीवन शवमा कत्याच्या गंुतवणूक कामशगरीचे थेट अशण ताबडतोब फायदे 
घेण्याचे साधन परुवतात. 

 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. युशनव्हसथल जीवन शवमा 

2. पशरवतथनीय जीवन शवमा 

3. युशनट संबद्ध शवमा 

4. शनव्वळ मालमत्ता मूल्य 

 

्वयं चाचणीच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

युशनव्हसथल जीवन शवमा हा ऄपारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादन अहे. 

ईत्तर  2  

योग्य पयाय अहे I. 

“पशरवतथनीय जीवन शवमा म्हणजे तात्परुत्या ्वरूपाची जीवन शवमा पॉशलसी अहे” हे शवधान चुकीचे 
अहे. 

“पशरवतथनीय जीवन शवमा म्हणजे कायम ्वरूपी जीवन शवमा पॉशलसी अहे” हे योग्य शवधान अहे. 

्वयं पशरक्षणाचे प्र्न 

प्र्न 1  

संसाधनाचें अंतर-ऐशहक वाटप याचा संदभथ किािी अहे? 

I. योग्य वळे येइपयंत ससंाधनाचें वाटप पढेु ढकलणे 
II. काही कालावधीतील संसाधनाचें वाटप  
III. संसाधनाचें तात्पुरते वाटप 
IV. संसाधनाचं्या वाटपाचे शवशवधीकरण 
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प्र्न 2  

खालीलीपकैी कोणती पारंपाशरक जीवन शवमा ईत्पादनाचंी मयादा अहे? 

I. या पॉशलसी वरील ईत्पन्शन ईच्च अहे 
II. समपथण मूल्य काढण्याची ्पष्ट अशण दृ्य पद्धती 
III. सुशनस््चत रोख अशण बचत मूल्य घटक 
IV. परताव्याचा दर नक्की करणे सोपे नसते  

प्र्न 3  

युशनव्हसथल जीवन शवमा पॉशलसी प्रथम कोठे सुरु करण्यात अली? 

I. युएसए  
II. गे्रट शब्रटन 
III. जमथनी 
IV. फ्रान्शस  

प्र्न 4  

खालील पैकीं कोण पशरवतथनीय जीवन शवमा पॉशलसी घेण्याची सवाशधक िक्यता अहे? 

I. ज्यानंा शनस््चत ईत्पन्शन हव ेअहे ऄसे लोक 
II. ज्या लोकानंा जोखमीचे वावडे ऄसते अशण जे समभाग बाजारात लुडबुड करत नाहीत  
III. समभाग बाजाराची माशहती ऄसणारे अशण सहज ऄसणारे लोक 
IV. साधारणपणे तरुण लोक 

प्र्न 5  

युशलप संदभात खालील पैकी कोणते शवधान खरे अहे? 

I. युशनट्सचे मूल्य अधी ठरवलेल्या समीकरणानुसार नक्की केले जाते 
II. गंुतवणूक जोखीम शवमाकत्याद्वारे सोसली जाते 
III. युशलप योजना त्याचंी मुदत, खचथ अशण बचतीचे घटक यासंदभात ऄपारदिथक ऄसतात. 
IV. युशलप ही गठ्ठायुक्त ईत्पादने ऄसतात 

प्र्न 6  

या शिवाय, खालीलपैकी सवथ पशरवतथनीय जीवन शवम्याची वैशिष्ट्ये अहेत: 

I. लवशचक शवमा हप्ता ऄदा 

II. रोख मूल्याची हमी नसते  

III. बचतीची राखीव रक्कम कोठे गंुतवायची हे पॉशलसीधारक ठरवतो 
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IV. मृत्यूच्या शकमान फायद्याची हमी ऄसते  

प्र्न 7  

युशनव्हसथल जीवन शवम्या संदभात खालीलपैकी कोणते योग्य अहे? 

शवधान I: पॉशलसीधारकाला भरण्याच्या रक्कमेत पशरवतथन करण्यास ऄनुमती देते 

शवधान II: पॉशलसीधारक रोख मूल्यावर बाजारावर अधाशरत परताव्याचा दर शमळव ूिकतो  

I. I खरे अहे  
II. II खरे अहे  
III. I अशण II खरे अहेत  
IV. I अशण II चुकीचे अहेत 

प्र्न 8  

या शिवाय, युशलप संदभात खालीलपैकी सवथ सत्य अहेत: 

I. युशनट धारक शवशवध प्रकारच्या शनधींमधून शनवड करू िकतो 
II. जीवन शवमाकता युशनट मूल्याची हमी देतो 
III. एक शवमाहप्ता ककवा शनयशमत शवमाहप्ता याचं्या द्वारे युशनट्स खरेदी केली जाउ िकतात. 
IV. शवमा खचथ या संदभात युशलप पॉशलसी सरंचना पारदिथक ऄसते 

प्र्न 9  

 भारताचे अयअरडीए (IRDAI) संकेतानुंसार, खालीलपैकी कोणती ऄपारंपशरक बचत जीवन शवमा 
ईत्पादने भारतात ऄनुमत केलेली अहेत? 

शनवड I: युशनट संबद्ध शवमा योजना 
शनवड II: पशरवतथनीय शवमा योजना 
I. केवळ I 
II. केवळ II 
III. I अशण II दोन्शही 
IV. I अशण II दोन्शही नाही  

प्र्न 10  

जीवन शवमा ईत्पादनाचं्या बधंनमुक्ती चा संदभथ किािी अहे? 

I. जीवन शवमा ईत्पादनाचंा बॉन्शड्ससिी संबधं 
II. जीवन शवमा ईत्पादनाचंा सामाभागािंी संबधं  
III. संरक्षण अशण बचत घटकाचंी एकत्रीकरण 
IV. संरक्षण अशण बचत या घटकाचें शवभाजन  
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्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

संसाधानाचे अतंर-ऐशहक वाटप म्हणजे काही कालावधीतील संसाधनाचें वाटप. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे IV. 

पारंपाशरक शवमा ईत्पादनामंध्ये परताव्याचा दर शनस््चत करणे सोपे नाही. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे I. 

युशनव्हसथल जीवन शवमा प्रथम यूएसए (USA) मध्ये सुरु करण्यात अला. 

ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहे III. 

समभागाबंद्दल सहज ऄसणारे अशण माशहतगार लोक पशरवतथनीय जीवन शवमा खरेदी करण्याची 
सवाशधक िक्यता ऄसते. 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहे III. 

युशलप योजना त्याचंी मुदत, खचथ अशण बचतीचे घटक याबाबत पारदिथक ऄसतात. 

ईत्तर 6  

योग्य पयाय अहे I. 

पशरवतथनीय जीवन शवम्यामध्ये शवमाहप्ते लवशचक नसून शनस््चत ऄसतात. 

ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे III. 

दोन्शही शवधाने सत्य अहेत. युशनव्हसथल जीवन शवम्याचे शवमाहप्त्याबाबत लवशचकता हे वैशिष्ट्य अहे. 
या ्वरूपाचा जीवन शवमा पॉशलसीधारकाला काही बाजार अधाशरत शनदॄिाकंािी संबद्ध परताव्याचा 
दर शमळवण्यास ऄनुमती देतो. 
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ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे II. 

युशलपच्या बाबतीत जीवन शवमाकता युशनटच्या मूल्याची हमी देत नाही. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे III. 

 भारताचे अयअरडीए (IRDAI) चा संकेतानुंसार भारतात ऄनुमती ऄसलेल्या ऄपारंपशरक बचत 
जीवन शवमा ईत्पादनामंध्ये युशनट संबद्ध शवमा योजना अशण पशरवतथनीय शवमा योजना याचंा समाविे 
होतो. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे IV. 
जीवन शवमा ईत्पादनामधील बंधन मुक्तीचा संदभथ संरक्षण अशण बचतीच्या घटकाचें शवभाजन याचं्यािी 
अहे
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प्रकरण 10 
जीवन शवम्याची ईपयोजने 

 

प्रकरणाची ओळख 

जीवन शवमा व्यक्तींना केवळ ऄकाली मतृ्यूपासून सरंक्षण देत नाही. त्याची ऄन्शय ईपयोजनेसुद्धा अहेत. 
त्याचंा ईपयोग शवमा फायद्याच्या पशरणामासंह ट्र्टच्या शनमाणासाठी केला जाउ िकतो; त्याचे 
ईपायोजन ईद्योगाच्या महत्वाच्या कमथचाऱ्यासंाठी शवमा अ्वासन पॉशलसी करण्यासाठी अशण तारण 
कजॄ मुक्त करण्यासाठी होउ िकतो. अम्ही जीवन शवम्याच्या या शवशवध ईपयोजनाशंवषयी थोडक्यात 
वणथन करू. 

शिकण्याची फशलते 

 

A. जीवन शवम्याची ईपयोजने 
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A. जीवन शवम्याची ईपयोजने  

1. शववाशहत मशहलाचंा मालमत्ता कायदा  

वार्थषकीसह जीवन शवमा पॉशलसीच्या ऄतंगथत फायद्याचे ह्तातंरण अशण वारसा यावंरील मालमत्ता कर 
लागू ऄसल्याने जीवन पॉशलसी मधील ट्र्ट च्या सकंल्पनेचा ईदय झाला. भारतातील मालमत्ता कर 
रद्द केल्याने ट्र्टच्या संकल्पनेला प्राधान्शय शमळणार नाही, तरी हा शवषय तपिीलात समजावनू घेणे 
फायद्याचे अहे.  

शववाशहत मशहलाचंा मालमत्ता कायदा 1874 मधील कलम 6 मध्ये जीवन शवमा पॉशलसीच्या ऄंतगथत पत्नी 
अशण मुले यानंा शमळणाऱ्या फायद्याचं्या सुरशक्षततेसाठी तरतूद अहे.  शववाशहत मशहलाचंा मालमत्ता 
कायदा 1874 चे कलम 6 मध्ये ट्र्ट शनमाण करण्याची सुद्धा तरतूद अहे. 

अकृती 1 : एमडब्ल्यूपी कायद्याच्या ऄतंगथत लाभधारक 

 
कायदा ऄसे सागंतो की ज्यात एखाद्या शववाशहत पुरुषाने प्रथमदिथनी त्याची पत्नी, ककवा त्याची पत्नी 
अशण मुले, ककवा त्याचं्यापैकी कोणाहीसाठी घेतलेली ्वतःच्या अयुष्याची शवमा पॉशलसी, याची खात्री 
करेल अशण एक ट्र्ट म्हणून जसे ्वार्य दिथवले गेले ऄसेल त्यानुसार त्याची पत्नी, ककवा त्याची 
पत्नी अशण मुले, ककवा त्याचं्यापैकी कोणाहीसाठी, ट्र्टचा ईदे्दि पूणथ होत नाही तोपयंत पतीचे ककवा 
त्याचे घेणेकरी याचें शनयंत्रण राहणार नाही, ककवा कोणीही त्याच्या मालमते्तचा भाग बनण्यास संबद्ध 
ऄसणार नाही. 

a) एमडब्ल्यूपी कायद्याच्या ऄतंगथत पॉशलसीची वैशिष्ट्य े

i. प्रत्येक पॉशलसी एक ्वतंत्र न्शयास बनून राहील. पत्नी ककवा मुलगा (18 वषांवरील) त्याचे 
शव्व्त बनतील.  
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ii. पॉशलसी कोटाच्या ऄटॅचमृटच्या, घेणेकऱ्याचं्या अशण ऄगदी शवमाधारकाच्याही शनयंत्रण 
कके्षच्या बाहेर ऄसेल. 

iii. शवमा हक्काची रक्कम शव्व्तानंा ऄदा केली जाइल. 

iv. पॉशलसी समपथण करता येणार नाही अशण नामशनदॄिन ककवा नेमणूक करणे सुद्धा ऄनुमत 
नाही. 

v. पॉशलसीधारकाने पॉशलसी ऄतंगथत फायदे साभंाळण्यासाठी कोणीही खास शव्व्त नेमला नाही 
तर ज्या राज्यात शवमा केला गेला त्या राज्याच्या ऄशधकृत शव्व्ताकडे पॉशलसी च्या ऄंतगथत 
शमळालेली रक्कम ऄदा केली जाते. 

b) फायदे  

न्शयास ऄपशरवतथनीय अशण दुरु्त्या न करता येण्याजोग्या ट्र्ट डीडच्या ऄंतगथत ्थापन केला 
जातो अशण त्यात एक ककवा ऄनेक शवमा पॉशलसी ठेवल्या जातात. जीवन शवमा पॉशलसी च्या 
ऄंतगथत फायदे ऄसल्याने न्शयासाच्या मालमते्तचे व्यव्थापन करण्यासाठी शव्व्ताची शनयुक्ती 
करणे महत्वाचे ऄसते शवमा पॉशलसी न्शयासाला ठेवण्यासाठी शदल्यामुळे पॉशलसीधारक पॉशलसी 
ऄंतगथत अशण त्याच्या ्वतःच्या मतृ्यूनंतर त्याचे हक्क सोडून देतो. शव्व्त शवम्याची रक्कम 
गंुतवतो अशण एक ककवा ऄशधक लाभधारकासंाठी तो साभंाळतो.  

पत्नी अशण मुलाचं्या फायद्यासाठी न्शयास ्थापन करणे हे नेहेमीचे ऄसले तरीही लाभधारक 
कोणीही कायदेिीर व्यक्ती ऄसू िकते. न्शयास शनमाण केल्याने लाभधारक कायद्याने ऄज्ञान 
ऄसताना पॉशलसीचे ईत्पन्शन चागंल्या प्रकारे गंुतवले जाते अशण भशवष्यातील कजथदारासंाठी फायदे 
जमा करून ठेवले जातात.  

2. महत्वाच्या व्यक्तीचा शवमा 

महत्वाच्या व्यक्तीचा शवमा हा व्यावसाशयक शवम्याचा महत्वाचा भाग अहे. 

व्याख्या 

व्यवसायाने घेतेलेली शवमा पॉशलसी ज्यात व्यवसायाच्या महत्वाच्या व्यक्तीच्या मृत्यमुूळे ककवा त्याच्या 
दीघथकालीन ऄक्षमतेमुळे होणारे व्यवसायाचे अर्थथक नुकसान भरून काढले जाते. 

ऄशधक सोप्या िब्दात सागंायचे तर, महत्वाच्या व्यक्तीचा शवमा म्हणजे व्यवसायाच्या संरक्षणासाठी 
वापरली जाणारी जीवन शवमा पॉशलसी अहे. पॉशलसीची मुदत महत्वाच्या व्यक्तीच्या व्यवसायासाठी 
ऄसलेल्या ईपयुक्ततेच्या पुढे शव्तारली जात नाही. महत्वाच्या व्यक्तीच्या पॉशलसी नेहमी व्यवसायाच्या 
मालकीच्या ऄसतात अशण त्याचें लक्ष्य मुख्य ईत्पन्शन शनमाता मरण पावल्यास होणारे नुकसान भरून 
काढणे अशण व्यवसायाचे सातत्य कायम राखणे हे ऄसते. महत्वाच्या व्यक्तीचा शवमा प्रत्यक्ष 
नुकसानीची भरपाइ करत नाही तर शवमा पॉशलसी वर शवशनर्थदष्ट केलेली एक शनस््चत रक्कम भरपाइ 
म्हणून  देतो. 



 

175 
 

ऄनेक व्यवसायामंध्ये एक महत्वाची व्यक्ती ऄसते जी मोठ्या प्रमाणावर फायद्यासाठी जबाबदार ऄसते, 
ककवा त्याच्याकडे एकमेव अशण ऄन्शय कोणीही देउ िकणार नाही ऄसे सं्थेसाठी बौशद्धक संपदे 
सारखे ऄत्याव्यक कौिल्य ऄसते. एखादा मालक ऄिा एखाद्या कमथचाऱ्याचे ज्ञान, कायथ, ककवा 
कंपनीसाठी ऄतीव मौल्यवान ऄसे एकूण योगदान ऄसते; त्याच्या जीवनासाठी ककवा अरोग्यासाठी 
महत्वाच्या व्यक्तीची शवमा पॉशलसी घेइल.  

महत्वाच्या व्यक्ती गमावल्यानंतर सोसाव ेलागणारे नुकसानीचा काही खचथ वसूल करण्यासाठी (जसे 
तात्पुरती मदत शमळवण्यासाठी ककवा त्याजागी दुसरा माणूस नेमण्यासाठी) अशण नुकसान (जसे 
नवीन व्यक्ती प्रशिशक्षत होउन व्यवसाय पूवथवत करेपयंत कमी झालेली क्षमता) भरून काढण्यासाठी  
मालक ही पॉशलसी घेतात.  

महत्वाच्या व्यक्तीची शवमा पॉशलसी ही मुदत पॉशलसी ऄसते ज्यात शवमा अ्वाशसत रक्कम त्या 
व्यक्तीच्या ईत्पन्शनापेक्षा कंपनीच्या फायदा शमळवण्याच्या क्षमतेिी संबशंधत ऄसते. कराचं्या दृष्टीने ही 
पॉशलसी कायथक्षम ऄसते कारण याचा संपूणथ शवमा हप्ता व्यवसायाचा खचथ म्हणून धरला जातो. मात्र 
एखाद्या घटनेत महत्वाची व्यक्ती मृत्यू पावली तर त्या शवम्याचा मृत्यूचा फायदा ईत्पन्शनात धरला जाउन 
त्यावर कर अकारला जातो. 

व्यवसायाचे परीक्षण केलेले अर्थथक जमाखचथ अशण सादर केलेले अयकराचे शववरण याचें शनरीक्षण 
करून शवमाकता शवमा अ्वाशसत रक्कमेचे शनधारण करतो. सामान्शयतः महत्वाच्या व्यक्तीचा शवमा 
करण्यासाठी कंपनी फायदा शनमाण करणारी ऄसली पाशहजे. काही थोड्याबाबतीत शवमाकतॄ तोटा 
दिथवणाऱ्या पण चागंल्या अर्थथक अधार ऄसणाऱ्या नवीन कंपन्शयासंाठी ऄपवाद करतात. 

a) महत्वाची व्यक्ती कोण ऄसू िकते? 

महत्वाची व्यक्ती म्हणजे व्यवसायािी थेट संबंशधत ऄसलेली कोणतीही व्यक्ती शजला गमावल्यामुळे 
व्यवसायावर अर्थथक ताण येइल. ईदाहरणाथथ, ती व्यक्ती सचंालक, भागीदार, महत्वाची शवक्री 
प्रशतशनधी, प्रकल्प व्यव्थापक, ककवा कंपनीला शविेषतः मौल्यवान ऄसणारे शवशिष्ट ज्ञान ककवा 
कौिल्य ऄसणारी व्यक्ती ऄसू िकते. 

b) शवमा करण्या योग्य नुकसान 

खालील नुकसानी साठी महत्वाच्या व्यक्तीचा शवमा भरपाइ देउ िकतो: 

i. महत्वाची व्यक्ती जेव्हा दीघथकालीन ऄक्षमते मुळे काम करू िकत नसेल तर त्याच्यािी 
संबंशधत नुकसान, तात्परुत्या ्वरुपात कमथचारी परुवणे, अव्यक वाटल्यास त्याच्या बदली 
कमथचाऱ्याच्या भरती अशण प्रशिक्षणासाठी रक्कम पुरवणे  

ii. नफ्याचे संरक्षण करण्यासाठी शवमा. ईदाहरणाथथ, गमावलेल्या शवक्रीमधून शमळणाऱ्या 
ईत्पन्शनाची भरपाइ, ज्यात ती व्यक्ती समाशवष्ट होती ऄिा प्रकल्पाच्या शदरंगाइ ककवा रशहत 
होण्यामुळे होणारे नुकसान, शव्ताराची सधंी गमावणे, शविेष कौिल्ये अशण ज्ञान गमावणे 



 

176 
 

3. तारण मुक्ती शवमा (MRI) 

समजा एक मालमत्ता शवकत घेण्यासाठी तुम्ही कजथ घेत अहात. तुम्हाला तारण मुक्ती शवम्यासाठी 
कजाच्या व्यव्थेचा भाग म्हणून रक्कम ऄदा करावी लागेल. 

a) एमअरअय (MRI) म्हणजे काय? 

ही एक शवमा पॉशलसी अहे जी गृहकजथ घेणाऱ्या व्यक्तींना अर्थथक सरंक्षण देते. ज्यात संपूणथ कजथ 
परत करण्यापूवी त्याचा/शतचा मतृ्यू झाल्यास तारणकत्याद्वारे घेतली गेलेली ईवथशरत रक्कम परत 
करण्यासाठी ती मूलतः कमी होत जाणारी मुदत जीवन शवमा पॉशलसी अहे. या पॉशलसीला कजथ 
संरक्षक पॉशलसी म्हणतात. ही योजना प्रौढ लोकासंाठी अहे ज्याचं्यावर ऄवलंबून ऄसणाऱ्यानंा 
पॉशलसीधारकाच्या ऄनपेशक्षत मृत्युच्या प्रसंगात त्याचें देणे पूणथ करण्यासाठी सहाय्य लागते. 

b) वैशिष्ट्य े

पॉशलसी समपथण मूल्य ककवा पशरपक्वता फायदे धारण करते. या पॉशलसीच्या ऄंतगथत शवमा संरक्षण 
दर वषी कमी होत जाते मात्र मुदत शवमा पॉशलसीमध्ये पॉशलसी कालावधीत शवमा संरक्षण कायम 
राहते. 

्वयं चाचणी 1  

तारण मुक्ती शवम्याच्या पाठीमागील ईदे्दि काय? 

I. ्व्त तारणकजाचे दर शमळवणे 
II. गृहकजथ घेणाऱ्यासाठी अर्थथक संरक्षण परुवणे 
III. तारण केलेल्या मालमते्तचे मलू्य संरशक्षत करणे 
IV. कजथ बुडाल्यास शनष्कासन चकुवणे 

सारािं 

 शववाशहत मशहलाचंा मालमत्ता कायदा 1874कलम 6 जीवन पॉशलसी ऄंतगथत पत्नी अशण मुले 
याचं्यासाठी फायद्याचं्या सुरशक्षततेची तरतूद परुवते. 

 एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या ऄंतगथत घेतलेली पॉशलसी न्शयायालयाच्या ऄटॅचमृट, कजथदार अशण ऄगदी 
जीवन शवमाधारक याचं्या शनयंत्रण कके्षच्या बाहेर ऄसेल. 

 महत्वाच्या व्यक्तीचा शवमा हा व्यावसाशयक शवम्याचा महत्वाचे ्वरूप अहे. व्यवसायाने घेतलेली 
शवमा पॉशलसी जी त्याच्या महत्वाच्या व्यक्तीच्या मृत्युच्या ककवा दीघथकालीन ऄक्षमते मुळे शनमाण 
होणारे अर्थथक नुकसान भरपाइ करते, ऄसे याचे वणथन करता येइल. 

 तारण मुक्ती शवमा म्हणजे मलूतः कमी होत जाणाऱ्या मुदतीची जीवन शवमा पॉशलसी जी कजाची 
संपूणथ रक्कम देण्यापूवी तारणकत्याचा मृत्यू झाला तर तारणाची ईवथशरत रक्कम परत देण्यासाठी 
तारणकत्याद्वारे घेतलेली पॉशलसी. 



 

177 
 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. शववाशहत मशहलाचंा मालमत्ता कायदा 
2. महत्वाच्या व्यक्तीचा शवमा  
3. तारण मुक्ती शवमा 

्वयं चाचणीची ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

एमअरअय (MRI)गृह कजथ घेणाऱ्यानंा अर्थथक संरक्षण देतो. 
 

्वयं परीक्षण प्र्न 

प्र्न 1  

महत्वाच्या व्यक्तीच्या शवमा पॉशलसी ऄंतगथत शवमा अ्वाशसत रक्कम साधारणपणे खालीलपैकी किािी 
जोडलेली ऄसते? 

I. महत्वाच्या व्यक्तीचे ईत्पन्शन 
II. व्यवसायाची नफा क्षमता 
III. व्यवसायाचा आशतहास  
IV. महागाइ शनदॄिाकं 

प्र्न 2  

तारण मुक्ती शवमा (MRI) ________च्या ऄतंगथत वगीकृत केला जातो.. 

I. वाढत जाणारा मुदत जीवन शवमा  
II. कमी होत जाणारा मुदत जीवन शवमा 
III. पशरवतथनीय जीवन शवमा  
IV. युशनव्हसथल जीवन शवमा 

प्र्न 3  

खालील पैकी कोणते नुकसान महत्वाच्या व्यक्तीच्या शवम्याच्या ऄंतगथत सरंशक्षत केले जाते? 

I. मालमते्तची चोरी  
II. जेव्हा महत्वाची व्यक्ती दीघथकाळ काम करण्यास ऄक्षम ऄसते तेव्हा त्याच्यािी संबशंधत नुकसान 
III. साधारण देयता 
IV. चूकभलुी मुळे झालेले नुकसान 
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प्र्न 4  

पॉशलसी एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या ऄंतगथत प्रभावी अहे. पॉशलसी धारकाने पोशलसच्या ऄंतगथत शमळणारे 
फायदे शमळण्यासाठी अशण साभंाळण्यासाठी एक शविेष शव्व्त शनयुक्त केला नाही तर शवमा 
अ्वाशसत रक्कम _____________यानंा देय होते. 

I. पुढील वारसदार  
II. राज्याचा ऄशधकृत शव्व्त  
III. शवमाकता 
IV. शवमाधारक 

प्र्न 5  

महेि कजाउ घेतलेल्या भाडंवलावर एक व्यवसाय करत होते. त्याचं्या अकस््मक शनधनानंतर सवथ 
कजथदाते त्याच्या मालमत्ता शमळवण्याचा खूप प्रयत्न करत अहेत. खालीलपैकी कोणत्या मालमत्ता 
कजादात्याचं्या पोहोचेच्या बाहेर अहेत? 

I. महेिच्या नावाने ऄसलेली मालमत्ता  
II. महेिचे बँक खाते  
III. एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या कलम 6 ऄंतगथत खरेदी केलेली मुदत जीवन शवमा पॉशलसी  
IV. महेिच्या मालकीचे म्युच्युऄल फंड  

प्र्न 6  

एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या केसेसच्या संदभात खालीलपैकी कोणते पयाय सत्य अहेत? 

शवधान I: पशरपक्वता शवमा हक्क चेक्स पॉशलसीधारकानंा ऄदा केले जातात 
शवधान II: पशरपक्वता शवमा हक्क चेक्स शव्व्तानंा ऄदा केले जातात 
I. I सत्य अहे  
II. II सत्य अहे 
III. I अशण II दोन्शही सत्य अहेत 
IV. I ककवा II पैकी एकही नाही  

प्र्न 7  

एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या केसेसच्या संदभात खालीलपैकी कोणते पयाय सत्य अहेत? 

शवधान I: मृत्यूचे शवमा हक्क नामशनदॄशिताचं्या नाव ेप्रदान केले जातात 

शवधान II: मृत्यूचे शवमा हक्क शव्व्ताचं्या नाव ेप्रदान केले जातात 

I. I सत्य अहे  
II. II सत्य अहे  
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III. I अशण II सत्य अहेत 
IV. I ककवा II दोन्शहीही सत्य नाहीत 

प्र्न 8  

ऄजय त्याचं्या कमथचाऱ्यासंाठी शवमाहप्ता भरतो. खालीलपैकी कोणता शवमाहप्ता कमथचाऱ्याला शदलेली 
भरपाइ म्हणून वजावट करण्यायोग्य नाही ऄसे मानले जाइल? 

शनवड I: कमथचाऱ्याला देय वैद्यकीय शवमा  

शनवड II: महत्वाच्या व्यक्तीचा जीवन शवमा ज्याचे फायदे ऄजयला देय ऄसतील  

I. फक्त I 
II. फक्त II 
III. I अशण II 
IV. I ककवा II दोन्शहीही नाहीत  

प्र्न 9  

कजथदाराला व्याज अकारायचे पण त्यानंी त्याचंी मालमत्ता संलग्न म्हणून गहाण टाकायची मात्र 
मालमते्तचा ताबा कजथदाराकडे ठेवायचा या पद्धतीला __________म्हणतात. 

I. सुरक्षा  
II. तारण  
III. व्याजखोरी  
IV. नजर गहाण  

प्र्न 10  

खालीलपैकी कोणती पॉशलसी गृहकजथ घेणाऱ्याला सरंक्षण पुरवते? 

I. जीवन शवमा 
II. ऄपंगत्व शवमा 
III. तारण मुक्ती शवमा 
IV. साधारण शवमा 

 

्वयं परीक्षण प्र्नाची ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 
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महत्वाच्या व्यक्तीच्या शवमा पॉशलसी ऄंतगथत शवमा अ्वाशसत रक्कम साधारणपणे व्यवसायाच्या नफा 
शमळवण्याच्या क्षमतेिी जोडलेली अहे. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे II. 

तारण मुक्ती कजथ शवमा (MRI) कमी होत जाणारा मुदत शवमा या ऄतंगथत वगीकृत केले जाउ िकतो. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे II. 

जेव्हा महत्वाची व्यक्ती दीघथकाळ काम करू िकत नाही तेव्हा होणारे नुकसान महत्वाच्या व्यक्तीच्या 
शवम्याच्या ऄतंगथत सरंशक्षत केले जाते. 

ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहे II. 

पॉशलसीधारकाने पॉशलसीचे फायदे प्राप्त करण्यासाठी अशण ते व्यव्थाशपत करण्यासाठी एखाद्या 
शविेष शव्व्ताची शनयुक्ती केली नाही तर पॉशलसी ऄतंगथत शमळालेली रक्कम राज्याच्या ऄशधकृत 
शव्व्ताला देय ऄसते. 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहे III. 

एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या कलम 6 ऄंतगथत खरेदी केलेल्या मुदत जीवन पॉशलसी न्शयायालयाच्या ऄटॅचमृट 
अशण कजथदाराचं्या पोहोचेच्या बाहेर ऄसतात. 

ईत्तर 6  

योग्य पयाय अहे II. 

पशरपक्वता शवमा हक्क चेक्स शव्व्तानंा ऄदा केले जातात. 

ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे II. 

मृत्यूचे शवमा हक्क शव्व्ताचं्या नाव ेप्रदान केले जातात. 

ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे II. 
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ऄजयला देय ऄसणारे महत्वाच्या व्यक्तींच्या जीवनाच्या शवम्याचे फायदे कमथचाऱ्याला शदलेली भरपाइ 
म्हणून वजावटी योग्य मानल ेजाणार नाहीत. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे II. 

कजथदाराला व्याज अकारायचे पण त्यानंी त्याचंी मालमत्ता संलग्न म्हणून गहाण टाकायची पण 
मालमते्तचा ताबा कजथदाराकडे ठेवायचा या पद्धतीला तारण म्हणतात. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे III. 

तारण मुक्ती शवमा गृहकजथ घेणाऱ्याला शवमा संरक्षण देतो. 
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प्रकरण 11 
जीवन शवम्यामध्ये ककमत अशण मूल्य ठरवणे  

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणात शिकणाऱ्यानंा मूल्य शनधारण करताना ऄंतभूथत ऄसलेले मुलभतू घटक अशण जीवन शवमा 
कराराचें फायदे समजावनू सागंणे. अपण प्रथम शवमाहप्त्यामध्ये ऄसणाऱ्या घटकाचंी चचा करू अशण 
नंतर ऄशतरक्त रक्कम अशण ऄशधलाभािंाच्या संकल्पने वर चचा करू. 

शिकण्याची फशलते 

 

A. शवमा मूल्य शनधारण– मुलभतू घटक  
B. ऄशतशरक्त रक्कम अशण ऄशधलाभािं 

 

  



 

183 
 

A. शवमा मूल्य शनधारण – मुलभतू घटक 

1. शवमा हप्ता 

सोप्या भाषेत, शवमाहप्ता ही संज्ञा शवमा पॉशलसी खरेदी करण्यासाठी शवमाधारकाद्वारे ऄदा केली 
जाणारी रक्कम दिथवते. साधारणतः ते प्रती हजारी शवमा अ्वाशसत रक्कमेसाठी शवमाहप्त्याचा दर या 
्वरुपात साशंगतले जाते. शवमाहप्त्याचे दर, शवमा कंपन्शयाचं्या दराचं्या कोष्टकामंध्ये ईपलब्ध ऄसतात. 

अकृती  1 : शवमा हप्ता  

 
या कोष्टकामंध्ये छापलेल्या दरानंा “कायालयीन शवमाहप्ते”ऄसे म्हणतात. ते ठराशवक समान वार्थषक 
शवमाहप्ते ऄसतात जे दर वषी भरणे अव्यक ऄसते. बहुतािं बाबतीत ते सवथ मुदतीत सारखे ऄसतात 
अशण वार्थषक दर या ्वरुपात व्यक्त केले जातात.  

ईदाहरण 

वीस वषांच्या सावधी पॉशलसीचा शदलेल्या वयासाठी शवमाहप्ता रुपये 4800 ऄसेल तर, याचा ऄथथ रुपये 
4800 दरवषी याप्रमाणे वीस वष ॄभरले पाशहजेत.  

ऄसे ऄसले तरीही ऄिा काही पॉशलसी ऄसणे िक्य अहे की ज्यात शवमाहप्ता केवळ पशहली काही वष ॄ
भरावा लागतो. काही कंपन्शयाचें एकल शवमाहप्ता करार ऄसतात ज्यात केवळ एकच हप्ता कराराच्या 
सुरुवातीला भरावा लागतो. या पॉशलसी नेहेमी गंुतवणूक प्रधान ऄसतात. 

2. सवलती  

जीवन शवमा कंपन्शया देय शवमाहप्त्यावर शवशवध प्रकारच्या सवलती देउ करते. ऄिा प्रकारच्या दोन 
सवलती पुढील प्रमाणे: 

 शवमा अ्वाशसत रक्कमेसाठी 
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 शवमा हप्ता भरण्याच्या पद्धती 

a) शवमा अ्वाशसत रक्कमेसाठी सवलत 

शवमा अ्वाशसत रक्कमेसाठी सवलत ऄिा लोकानंा शदली जाते जे मोठ्या अ्वाशसत रक्कमेचा 
शवमा खरेदी करतात. मोठ्या रक्कमेची शवमा पॉशलसीची सेवा देताना शवमाकता जो फायदा 
शमळवतो तो ग्राहकाला देउ करण्याचा मागथ म्हणजे ही शवमा अ्वाशसत रक्कमेवरील सवलत 
ऄसते. याचे कारण सोपे अहे. शवमाकता रुपये 50000 ची पॉशलसी करो ककवा रुपये 500000 ची 
पॉशलसी करो त्याकशरता लागणारे प्रयत्न सारखेच ऄसतात, अशण पशरणाम्वरूप, पॉशलसी 
प्रशक्रया करण्याचे मूल्य तेव्हढेच राहते. पण जा्त शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या पॉशलसी जा्त 
शवमाहप्ता शमळवतात अशण त्यामुळे जा्त फायदासुद्धा. 

b) शवमाहप्ता भरण्याच्या पद्धती वर सवलत 

त्याचप्रमाणे शवमाहप्ता भरण्याच्या पद्धतीवर सुद्धा सवलत देता येते. जीवन शवमा कंपन्शया वार्थषक, 
ऄधथवार्थषक, तै्रमाशसक, माशसक अधारावर भरण्यास ऄनुमती देतात. ऄशधक वारंवारीतेने 
शवमाहप्ता भरल्यास सेवचेी ककमत ऄशधक पडते. वार्थषक ककवा ऄधथवार्थषक पद्धतीत वषातून एकदा 
ककवा दोनदाच जमा करणे त्याचा लेखा माडंणे ऄंतभूथत ऄसते तर तै्रमाशसक ककवा माशसक पद्धतीत 
ही प्रशक्रया ऄशधक वळेा करावी लागते. ऄिा प्रकारे वार्थषक ककवा ऄधथ वार्थषक शवमाहप्त्यामुंळे 
तै्रमाशसक ककवा माशसक हप्त्याचं्या तुलनेत प्रिासकीय खचांमध्ये बचत होते. त्याशिवाय, 
शवमाकता वार्थषक हप्त्याच्या बाबतीत शवमाकता ती रक्कम वापरू िकतो अशण त्यावर व्याज 
शमळव ू िकतो. त्यामुळे शवमाकतॄ वार्थषक ककवा ऄधथ वार्थषक रक्कम भरण्यास रक्कमेवर सवलत 
देउन प्रोत्साहन देतात. ते माशसक हप्त्यावंर थोडी जा्त रक्कम घेतात ज्यातून त्याचें वाढीव 
प्रिासकीय खचथ वसूल होतात. 

3. जादा अकार 

जादा जोखीम ऄसणारे कोणत्याही महत्वाच्या पैलंुिी सबंद्ध नसणाऱ्या शवमाधारक व्यक्तींच्या समूहाला 
कोष्टकातील शवमाहप्ता अकारला जातो. ऄिा व्यक्तींच्या जीवनाला प्रमाण जीवन म्हणतात. अशण 
त्यानंा अकारल्या जाणाऱ्या दरानंा सामान्शय दर ऄसे म्हणतात. 

शवम्यासाठी प्र्ताव देणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या जीवनाला धोका शनमाण होउ िकतो ऄसे हृदयशवकार 
ककवा मधुमेह यासारख्या अरोग्याच्या सम्या ऄसतील, ऄिा जीवनाला ऄन्शय प्रमाण जीवनाच्या 
तुलनेत कमी दजाचे मानले जाते. यासाठी शवमाकता जादा अरोग्य अकार या ऄंतगथत जादा 
शवमाहप्ता अकारायचे ठरव ूिकतात. त्याचप्रमाणे जे धोकादायक व्यवसायात काम करत ऄसतात, 
जसे सकथ िीचे खेळ, त्यासाठी व्यावसाशयक जादा अकार शवमाकता लाव ू िकतो. या जादा 
अकारामुळे शवमाहप्ता कोष्टकातील शवमाहप्त्यापेक्षा ऄशधक ऄसतो. 

पुन्शहा, शवमाकता जादा शवमाहप्ता भरल्यावर पॉशलसी ऄंतगथत ईपलब्ध ऄसणारे काही ठराशवक 
जा्तीचे फायदे देउ िकतो. 
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ईदाहरण 

शवमाकता दुहेरी ऄपघात फायदा ककवा DAB देउ करेल (ज्यात ऄपघाताचा पशरणाम म्हणून मृत्य ू
झाला ऄसल्यास शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या दुप्पट रक्कम शवमा हक्क म्हणून प्रदान केली जाउ 
िकते). यासाठी तो एक रुपया प्रती हजार शवमा अ्वाशसत रक्कमेसाठी प्रती हजार एक रुपया जादा 
शवमा हप्ता अकारेल.  

त्याच प्रमाणे कायम्वरूपी ऄपंगत्व फायदा (PDB) शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या प्रती हजारी जादा 
रक्कम अकारून ईपलब्ध केला जाइल. 

4. शवमाहप्ता शनस््चत करणे  

अता अपण हे पाहू की शवमाकतॄ शवमा हप्ता कोष्टकामंध्ये शदलेल्या ककमती किा प्रकारे ठरवतात. हे 
काम ऄक्चुऄशर द्वारे केले जाते. पारंपाशरक शवमा पॉशलसी जसे मुदत शवमा, संपूणथ जीवन शवमा, सावधी 
शवमा यासारख्या पारंपाशरक शवमा पॉशलसीसाठी शवमाहप्ता ठरवण्याच्या पद्धती मध्ये खालील घटकाचंा 
शवचार केला जातो.:  

 मत्यथता 
 व्याज दर 
 व्यव्थाशपत करण्याचे खचथ  
 राखीव रक्कम  
 ऄशधलाभािं भार  

 

अकृती  2 : शवमा हप्त्याचे घटक 
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यातील पशहले दोन घटक शनव्वळ शवमा हप्ता ठरवतात. अशण बाकीचे घटक त्यात भर घालनू एकूण 
ककवा कायालयीन शवमाहप्ता तयार होतो. 

a) मत्यथता अशण व्याजदर 

मत्यथता हा शवमाहप्त्यामंधील पशहला घटक अहे. शवशवध वयामध्ये मत्यथतेचा दर काय अहे याचा 
ऄंदाज सागंणाऱ्या मत्यथता कोष्टकाचा वापर करून तो ठरवला जातो. 

ईदाहरण 

वय वष ॄ35 ला जर मत्यथता दर 0.0035 ऄसेल तर त्याचा ऄथथ ऄसा शक प्रत्येक 1000 लोकामंागे वय 
वष ॄ 35 ला शजवतं ऄसणाऱ्या व्यक्तींपैकी 3.5 व्यक्ती (ककवा 10000 मध्ये 35) 35 ते 36 वयाच्या 
दरम्यान मरणे ऄपेशक्षत अहे. 

शवशवध वयासाठी मत्यथता मूल्य ठरवण्यासाठी कोष्टक वापरले जाउ िकते. ईदाहरणाथथ, वय 35 
साठी मत्यथता दर 0.0035X1000 (अ्वाशसत रक्कम)= रुपये 3.5 प्रती हजारी अ्वाशसत रक्कम.  

वरील मूल्याला “जोखीम शवमाहप्ता” ऄसेही म्हणतात. जा्त वयासाठी शवमाहप्ता जा्त ऄसेल.  

 

शवशवध वयासाठीचे, समजा वय 35 पासून 55 पयंत, व्यशक्तगत जोखीम शवमाहप्ते एकत्र करून 
अपण मुदती साठी ककवा सपूंणथ काळासाठी भराव ेलागणे ऄपेशक्षत अहे ऄसे शवमाहक्काचें देय मूल्य 
शमळव ूिकतो. या शवमाहक्काचें एकूण मूल्य अपल्याला त्या पॉशलसी 

ऄंतगथत भशवष्यातील देयता सागंते, ऄन्शय िब्दात सागंायचे तर भशवष्यात शवमाहक्क झालाच तर 
शकती शकती रक्कम द्यावी लागेल हे सागंते. 

“शनव्वळ शवमाहप्ता” काढण्यासाठी पशहली पायरी म्हणजे भशवष्यातील शवमाहक्काचे सध्याचे मूल्य 
काय याचा ऄंदाज काढणे. सध्याची ऄंदाशजत रक्कम काढण्याचे कारण म्हणजे भशवष्यात 
शवमाहक्क झालाच तर त्यासाठी अज अपल्या हातात शकती शकती रक्कम ऄसली पाशहजे हे पाहणे. 
अजचे मूल्य ठरवण्याच्या या पद्धतीतून अपण पुढच्या घटकाकडे येतो, तो म्हणजे “व्याजदर”. 

व्याजदर म्हणजे थोडक्यात अपण भशवष्यातील द्याव्या लागणाऱ्या शवमाहक्क रक्कमेसाठी अजच्या 
मूल्याकडे येण्यासाठी गशृहत धरलेला सवलतीचा दर. 

ईदाहरण 

अपल्याला जर पाच वषांनतर शवम्याची रक्कम देण्यासाठी दर हजारी रुपये 5 अव्यक ऄसतील 
अशण अपण जर 6% ऄसा व्याज दर गृहीत धरला तर अजचे रुपये 5, पाच वषांनतर  5 x 1/ 
(1.06)5 = 3.74 होतील. 

त्या ऐवजी अपण जर 10% गृहीत धरले तर अजचे मूल्य केवळ 3.10 ऄसेल. ऄन्शय िब्दात, 
गृहीत धरलेला व्याजदर शजतका जा्त शततके सध्याचे मूल्य कमी. 
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मत्यथता अशण व्याज दराच्या अपल्या ऄभ्यासातून दोन महत्वाचे शनष्कषथ अपण काढू िकतो 

 मत्यथता कोष्टकातील मत्यथतेचा दर शजतका जा्त शततका शवमाहप्ता ऄशधक 
 गृहीत व्याज दर शजतका जा्त शततका शवमाहप्ता कमी  

ऄक्चुऄशर नेहेमीच दूरदिीपणे अशण काहीसे पारंपाशरक शवचार करतात अशण प्रत्यक्ष ऄनुभवावर 
अधाशरत जो मत्यथता दर ऄपेशक्षत ऄसतो त्यापेक्षा ऄशधक दर गृहीत धरतात. ते व्याजदर सुद्धा 
गंुतवणुकीतून ऄपेशक्षत ऄसणारा व्याजदर ऄसेल त्यापेक्षा कमी व्याजदर गृहीत धरतात. 

शनव्वळ शवमाहप्ता  

भशवष्यातील सवथ शवमाहक्काचं्या देयतेचे सवलतप्राप्त सद्य मूल्य “शनव्वळ एकल शवमा हप्ता” देतो. 
शनव्वळ एकल शवमाहप्त्यापासून, अपण “शनव्वळ समान वार्थषक शवमाहप्ता” शमळव ू िकतो. 
“शनव्वळ समान वार्थषक शवमाहप्ता” म्हणजे शवमाहप्त्याच्या संपूणथ मुदतीत ऄदा करता येइल ऄसा 
समतल केलेला शनव्वळ एकल शवमा हप्ता. 

एकूण शवमाहप्ता 

अकृती  3 : ऄशधभार रक्कम ठरवण्याची मागथदिथक तत्व े

 
एकूण शवमाहप्ता म्हणजे शनव्वळ शवमाहप्ता ऄशधक ज्याला ऄशधभार म्हणतात ऄिी रक्कम. 
ऄशधभाराची रक्कम ठरवताना मनात बाळगण्याची तीन मागथदिथक सूते्र अहेत: 

i. पयाप्तता 

सवथ पॉशलसी मधून शमळणारा ऄशधभार कंपनीचे कायथकारी खचथ भागवण्यासाठी पुरेसा ऄसला 
पाशहजे. त्यातून काही सुरशक्षतता शमळाली पाशहजे अशण िेवटी त्यातून कंपनीचा नफा ककवा 
ऄशतशरक्त रक्कम यासाठी योगदान शमळाले पाशहजे. 

ii. समन्शयाय  

योजनाचें प्रकार, वय अशण मुदत आत्यादीवर ऄवलंबून शवशवध प्रकारच्या पॉशलसीमध्ये खचथ अशण 
सुरक्षा रक्कम हे समप्रमाणात शवभागले गेले पाशहजेत. यातील कल्पना ऄिी अहे की प्रत्येक 
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प्रकारच्या पॉशलसींनी िक्य शततक्या प्रमाणात ्वतःचे खचथ वसूल केले पाशहजेत, एका प्रकारच्या 
पॉशलसी दुसऱ्या प्रकारच्या पॉशलसीसाठी ऄथथसहाय्य करीत नाहीत. 

iii. ्पधात्मकता 

पशरणाम्वरूप एकूण शवमाहप्त्यामुंळे कंपनीची ्पधात्मक स््थती सुधारण्यास मदत झाली पाशहजे. 
ऄशधभार खूप जा्त ऄसेल तर पॉशलसी खूप महाग होतील अशण लोक त्या खरेदी करणार नाहीत. 

b) खचथ अशण राखीव रक्कम 

जीवन शवमाकत्यांना शवशवध प्रकारचे कायथकारी खचथ कराव े लागतात, त्यात खालील गोष्टींचा 
समाविे होतो: 

 प्रशतशनधींचे प्रशिक्षण अशण भरती,  
 प्रशतशनधींचे वतथन (Commissions),  
 कमथचाऱ्याचें पगार,  
 कायालयाची जागा,  
 कायालयीन साशहत्य,  
 वीज शबल,  
 ऄन्शय शकरकोळ खचथ आत्यादी 

वरील सवथ खचथ शवमाकत्यांनी जमा केलेल्या शवमाहप्त्यातून ऄदा केले जातात. हे खचथ शनव्वळ 
शवमाहप्त्यात वाढवले जातात.  

जीवन शवमाकत्याला दोन प्रकारचे खचथ कराव ेलागतात: 

i. पशहल्या प्रकाराला “नवीन व्यवसाय खचथ” म्हणतात, ते कराराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 
ऄसतात 

ii. दुसऱ्या प्रकाराला “नवीकरण खचथ” ऄसे म्हणतात, ते नंतरच्या वषांमध्ये होतात. 

सुरुवातीचे ककवा नवीन व्यवसायाचे खचथ खूप जा्त ऄसतात. कायद्याने जीवन शवमाकत्यांनी 
त्याचंी कतथव्ये पार पाडण्यासाठी, त्याचंा प्रत्यक्ष ऄनुभव गृहीत केल्यापेक्षा वाइट ऄसला तरीही 
काही शवशिष्ट नफा राखीव रक्कम म्हणनू ठेवणे अव्यक ऄसते. नफा अशण सुरुवातीचे खचथ 
राखीव रक्कम म्हणनू शवशिष्ट प्रकारे सुरुवातीच्या शमळालेल्या शवमाहप्त्यापेंक्षा जा्त राखाव े
लागतात. 

ऄिा प्रकारे कंपनीला काही ताण सहन करावा लागतो त्याला नवीन व्यवसाय ताण ऄसे म्हणतात. 
हा सुरुवातीचा पैिाचंा बाह्यप्रवाह नंतरच्या वार्थषक शवमाहप्त्यातून वसूल केला जातो. याचाच एक 
पशरणाम म्हणजे सुरुवातीच्या वषात खचथ वसूल होण्यापूवी नवीन पॉशलसी बंद होणे ककवा रद्द होणे 
शवमाकत्यांना परवडणारे नसते. दुसरा पशरणाम म्हणजे शवमा कंपन्शयानंा फायदा कमावण्यासाठी 
काही वषांचा प्रतीक्षा कालावधी गरजेचा ऄसतो. 
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खचांच्या प्रकारावर ऄवलंबून खचथ शवशवध मागांनी शनस््चत केले जातात. 

i. ईदाहरणाथथ, एजन्शसी व्यव्थापकांसाठी / शवकास ऄशधकाऱ्यासंाठी वतथन अशण ईते्तजन जे 
शमळवलेल्या शवमाहप्त्याचं्या शवशिष्ट टक्केवारीत ऄसते. 

ii. दुसऱ्या बाजूला वैद्यकीय तज्ञ िुल्क अशण पॉशलसी ्टँप्स यासारखे खचथ अशण शवमा 
अ्वाशसत रक्कम ककवा पॉशलसीचे दिथनी मूल्य यावर ऄवलंबून अ्वाशसत रक्कमेच्या लक्षात 
घेउन शवचारात घेतली जाते. 

iii. खचाचा शतसरा प्रकार म्हणजे पगार अशण भाडे याचं्यासारखे वरखचथ जे साधारणपणे 
त्याशठकाणी चालणाऱ्या हालचाली अशण सेवा पुरवल्या जाणाऱ्या पॉशलसींची संख्या यावर 
ऄवलंबून ऄसतात. पॉशलसींच्या संख्येच्या संदभात शजतका ऄशधक व्यवसाय शततके ऄशधक 
वरखचथ. 

वरील वगीकरणावर अधाशरत, शवमाहप्त्यातील ऄशधभारामध्ये तीन भाग ऄसतील 

i. शवमाहप्त्याचंी टक्केवारी  
ii. ‘प्रती हजार शवमा अ्वाशसत रक्कमे’ साठी एक कायम्वरूपी रक्कम जी शनव्वळ 

शवमाहप्त्यात वाढवली जाते 
iii. प्रती पॉशलसी कायम्वरूपी रक्कम 

पॉशलसी बंद होणे अशण अकस््मकता 

पॉशलसीच्या कालावधी दरम्यान शवमाकता पॉशलसीच्या फायद्याचे खचथ अशण ऄन्शय खचथ ऄंदाशजत 
करतो ते शनव्वळ शवमाहप्ता अशण खचांसाठीचा ऄशधभार यातून वसूल व्हावा ऄिी रचना केलेली 
ऄसते. त्याचबरोबर, करार तयार करताना गृहीत धरलेल्या गोष्टींपेक्षा प्रत्यक्ष ऄनुभव वगेळा ऄसू 
िकतो या जोखमीला शवमाकत्याला नेहेमीच सामोरे जाव ेलागते.  

जोखमीचा एक ्त्रोत म्हणजे पॉशलसी बंद होणे अशण रशहत होणे. पॉशलसी बंद होणे म्हणजे 
पॉशलसीधारक शवम्याचे हप्ते भरणे बंद करतो. पॉशलसी रद्द होणे म्हणजे पॉशलसीधारक पॉशलसी 
समपथण करतो अशण पॉशलसीची प्राप्त रोख मूल्याची रक्कम परत घेतो. 

पॉशलसी बंद होण्यामुळे गंभीर ऄडचणी येउ िकतात कारण त्या पशहल्या तीन वषात घडतात 
त्यातल्या त्यात कराराच्या पशहल्या वषात त्याचें प्रमाण सवात जा्त ऄसते. शवमाकतॄ या गळतीचा 
शवचार करून पशरणाम्वरूप ऄशधभार लागू करतात. 

जीवन शवमाकत्यांनी ज्या गृहीतकाचं्या अधारावर शवमाहप्ते ठरवलेले ऄसतात त्यापेक्षा प्रत्यक्ष 
ऄनुभव वगेळा ऄसल्यास त्यानंी त्याच्या पशरणामासंाठी तयार ऄसले पाशहजे. ऄिी अकस््मकता 
दोन कारणानंी शनमाण होउ िकते. 
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i. प्रथमतः मुळातून गृहीतके ऄयोग्य ऄसू िकतात. ईदाहरणाथथ, जीवन शवमाकत्याने ज्यात सद्य 
मत्यथता प्रमाणाचे प्रशतकबब शदसत नाही ऄसे मत्यथता कोष्टक वापरले ऄसेल ककवा महागाइचे 
घटक पुरेसे शवचारात घेतले नसतील 

ii. दुसरे म्हणजे काही ऄचानक बदल घडतात जे गशृहतकानंा कोलमडव ूिकतात. 

वरील जोखमीवर तीन मागांनी मात करता येते. 

i. त्या ग्राहकावर ढकलता येतात, ईदा, युशलप सारख्या गंुतवणूकप्रधान ईत्पादनात, कमी 
परताव्याची जोखीम ग्राहकाला ्वीकारावी लागते. 

ii. दुसरा मागथ म्हणजे, पॉशलसीचा पुनर्थवमाकत्याकडून पुनर्थवमा करून घेणे. या बाबतीत मत्यथता 
जोखीम पनुर्थवमाकत्याने ्वीकारायची ऄसते. 

iii. शतसरा अशण सामान्शयपणे सवथत्र वापरला जाणारा मागथ म्हणजे, शवमाहप्त्यामध्ये ऄशधभार 
वाढवणे, ज्यामुळे ऄपेशक्षत अशण प्रत्यक्ष याचं्यातील ऄतंर साभंाळले जाते. 

c) नफ्यासह पॉशलसी अशण ऄशधलाभािं भार 

अता अपण ऄक्चुऄशर ब्रायन कॉबी यानंा नफ्यासह पॉशलसी किा प्रकारे ईदयाला अल्या 
यासबंंधी काय म्हणायचे होते ते ऐकू.  

“साधारण दोनिे वषांपूवी, जीवन शवमा सुरु झाला त्यावळेी सगळ्यात मोठी ऄशनस््चतता होती ती 
म्हणजे मत्यथतेचा दर. त्यावळेी त्याचे िोधलेले ईत्तर म्हणजे खूप मोठा शवमाहप्ता अकारणे. ऄथात 
त्यावळेी त्यानंा हे माशहत नव्हते की ते खूप जा्त अहेत ज्यामुळे एक पतदारी गृहीत धरली गेली, 
अशण नंतर, जेव्हा पुरेसा ऄनुभव गाठीिी अला की शवमाहप्ता शकती ऄसावा तेव्हा ऄशतशरक्त 
रक्कम ककवा त्यातील काही भाग पॉशलसीधारकानंा ऄशधलाभािंाच्या ्वरुपात परत केला गेला. 
अज अपण जी नफ्यासह परम्पारीक पॉशलसी देतो त्याची ही सुरुवात होती…” 

नफ्यातील भागीदारीमुळे सुद्धा शवमाहप्त्यात एक घटक वाढला त्याला “ऄशधलाभािं भार” ऄसे 
म्हणतात. शवमाहप्त्यातच नफ्याचा काही भाग ऄिा प्रकारे ठेवायचा की तो ऄनपेशक्षत प्रसंगात 
तारक म्हणनू ईपयोगी पडेल अशण त्याचबरोबर पॉशलसीच्या ऄशतशरक्त रक्कमेचे शवतरण करताना 
(ऄशधलाभािं म्हणनू) कमी येइल ऄिी याची मूळ कल्पना होती. ऄशधलाभािं भारामुळेच शवमाकतॄ 
त्याचं्या दीघथकालीन पतदारी अशण भाडंवलाची पयाप्तता याबाबत अ्व्त ऄसतात. 

थोडक्यात अपण ऄसे म्हणू िकतो की: 

एकूण शवमा हप्ता = शनव्वळ शवमाहप्ता + खचथ साठीचा भार + ऄकस््मकता ं साठीचा भार + 
ऄशधलाभािं भार  

अपण हे गृहीत धरले की वरील भार एकूण एकशत्रत शवमाहप्त्याच्या K टक्के ऄसेल तर अपण 
शनव्वळ शवमा हप्ता शदला ऄसता (NP), एकूण शवमाहप्ता (GP) िोधू िकतो, खालीलप्रमाणे 
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GP = NP + K (GP) 

ईदाहरणाथथ, जर सावधी पॉशलसीसाठी शनव्वळ एकल शवमाहप्ता रुपये 380 ऄसेल अशण ऄशधभार 
घटक K, 50% ऄसेल तर एकूण शवमा हप्ता रुपये 760 ऄसेल. 

्वयं चाचणी प्र्न 1  

पॉशलसी बंद होणे म्हणजे काय? 

I. पॉशलसीधारक पॉशलसी साठीचे शवमाहप्ते पूणथ करतो  
II. पॉशलसीधारक पॉशलसीचे शवमाहप्ते भरणे बंद करतो 
III. पॉशलसी पशरपक्व होते  
IV. पॉशलसी बाजारातून काढून घेतली जाते 

 
 

B. ऄशतरक्त अशण ऄशधलाभािं 

1. ऄशतशरक्त रक्कम अशण ऄशधलाभािं शनस््चत करणे 

प्रत्येक शवमा कंपनीने त्याचं्या मालमत्ताचें अशण देयताचें ठराशवक कालातंराने मुल्याकंन करणे ऄपेशक्षत 
ऄसते. ऄिा मूल्याकंनाचे दोन ईदे्दि ऄसतात: 

i. जीवन शवमाकत्याची अर्थथक स््थती शनधाशरत करणे, ऄन्शय िब्दात सागंायचे तर, तो पतदार 
अहे की नादार अहे हे ठरवणे 

ii. पॉशलसीधारक अशण समभागधारक याचं्यात शवतरण करण्यासाठी ईपलब्ध ऄशतशरक्त रक्कम 
शनस््चत करणे 

व्याख्या 

ऄशतशरक्त रक्कम म्हणजे देयताचं्या मूल्यापेक्षा मालमत्ताचें ऄशतशरक्त मूल्य. जर ते ईणे (नकारात्मक) 
ऄसेल तर त्याला ताण ऄसे म्हणतात. 

2014 मध्ये कायास्न्शवत करण्यात अलेल्या वटहुकुमात ऄसे म्हटले अहे की ‘प्रत्येक शवमाकत्याने एका 
वषातून शकमान एकदा ऄक्चुऄशरच्या माध्यमातून तो करीत ऄसलेल्या जीवन शवमा व्यवसायाच्या 
अर्थथक स््थती संबधंी,  परीक्षण करून घेतले पाशहजे, ज्यात त्याच्या देयताचंा ऄंतभाव ऄसेल. 
शवशनयमाच्या नुसार ऄिा ऄक्चुऄशरचा सारािं तयार केला पाशहजे. शनयामक प्राशधकरण काही 
शवमाकत्याच्या शवशिष्ट स््थतीत ऄसे परीक्षण दोन वषातून एकदा करण्यास ऄनुमती देउ िकते. 

अता अपण हे पाहू की जीवन शवम्यातील ऄशतशरक्त रक्कम एखाद्या कंपनीच्या नफ्यापेक्षा किी वगेळी 
ऄसते.  
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कंपन्शयाचं्या साधारणतः नफ्याच्या दोन संकल्पना ऄसतात. जमाखचाच्या दृष्टीने, एखाद्या 
जमाखचाच्या कालावधीत बाह्यगामी रक्कमेपेक्षा ईत्पन्शन ऄशधक ऄसणे म्हणजे नफा, तो नफा अशण 
तोटा खात्याचा भाग बनतो. नफा कंपनीच्या ताळेबंदाचा भाग बनतो- त्याची व्याख्या देयातावंर 
ऄसणारे मालमत्ताचें ऄशधक्य ऄिी करता येउ िकते. ताळेबंदातील नफा जमाखचाच्या पत्रकातही 
प्रशतकबशबत होतो. दोन्शही प्रसगंात, नफा मान्शय करण्यासाठी ex-post मागथ चोखाळला जातो. 

ईदाहरण 

31 माचथ 2013 रोजी XYZ कंपनीचा नफा, म्हणजे त्याशदविी त्याचें ईत्पन्शन वजा खचथ ककवा त्याच्या 
मालमत्ता वजा देयता. 

दोन्शही प्रसंगात, नफा ्पष्टपणे सुशनस््चत केला अहे अशण माशहत अहे. 

जीवन शवम्याच्या मुल्याकंनाबाबत अपण तिाच प्रकारचे शवधान करू िकतो का अशण देयता अशण 
मालमत्ता शवशनर्थदष्ट करू िकतो का?  
ऄिा बाबतीत, ऄशतशरक्तची व्याख्या म्हणजे  

ऄशतशरक्त रक्कम = मालमत्ता – देयता  

जेथे एकगठ्ठा पॉशलसीसाठीच्या देयता वाढणे ऄपेशक्षत अहे त्या, भशवष्यातील शवमा हक्काचें सद्य मूल्य, 
खचथ अशण ऄन्शय ऄपेशक्षत बाह्यगामी रक्कमा वजा त्या पॉशलसींवर शमळणे ऄपेशक्षत ऄसलेल्या 
शवमाहप्त्याचे सद्य मूल्य ऄिा प्रकारे शनस््चत केले जाते. 

अकृती  4 : मालमत्ता मूल्याकंनाचे मागथ 

 
मालमत्ता तीन पकैी एका मागाने मुल्याकंन केल्या जातात 

i. पु्तकी मुल्यानुसार 

जीवन शवमाकत्याने ज्या मूल्याला त्याच्या मालमत्ता शवकत घेतल्या ते मूल्य 

ii. बाजार मूल्यानुसार 

जीवन शवमाकत्याच्या मालमत्ताचें बाजारात ऄसलेले मूल्य 
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iii. सवलतप्राप्त सद्य मूल्य 

शवशवध मालमत्तामंधून भशवष्यातील ईत्पन्शनाच्या प्रवाहाचा ऄंदाज बाधंणे अशण त्याचें 
वतथमानकाळातील सवलत मूल्य काढणे 

यातील सम्या ही अहे की कोणी देयताचें पक्के मुल्याकंन करू िकत नाही कारण भशवष्यात 
काय घडेल याचे शनस््चत भाकीत कोणीही करू िकत नाही. देयताचें मुल्याकंन, मत्यथता, 
व्याजदर, खचथ अशण सातत्य ऄिा घटकाचं्या गृहीतकावंर ऄवलंबून ऄसते, जी भशवष्यातील 
देयताचें सद्य मूल्य काढताना वापरलेली ऄसतात. या कारणामुळे अपण जीवन शवम्यामुळे नफा या 
िब्द ऐवजी ऄशतरक्त रक्कम ऄसा िब्द वापरतो. 

ऄिा प्रकारे मालमत्ता अशण देयता किा प्रकारे मुल्याकंन केल्या जातात यावर ऄशतशरक्त रक्कम ठरते.  

i. जेव्हा शवमाकता त्याच्या मुल्याकंनामध्ये खूप नेम्त ऄसतो, त्यावळेी देयता ऄशधमुल्याशंकत 
होतात अशण मालमत्ता ऄवमुल्याशंकत होतात. याचा पशरणाम म्हणून, घोशषत केलेली ऄशतशरक्त 
रक्कम कमी होते. याचा ऄथथ, सध्याच्या पॉशलसीधारकामंध्ये शवतरणासाठी ईपलब्ध 
ऄशधलाभािं कमी ऄसतो. पण त्याचबरोबर शवमाकत्याची अर्थथक स््थती चांगली होते. याचे 
कारण, प्रत्यक्षातील ऄशतशरक्त रक्कम घोशषत ऄशतशरक्त रक्कमेपेक्षा जा्त ऄसते अशण त्यामुळे 
भशवष्यासाठी ऄशधक चागंल्या तरतुदी करता येउ िकतात. याचा फायदा भशवष्यातील 
पॉशलसीधारकानंा होउ िकतो. 

ii. तर दुसऱ्या बाजूला, मालमत्ता अशण देयता मुक्त ह्ताने मुल्यांकन केल्या गेल्या तर त्याचे 
शवरुद्ध पशरणाम शदसतात. भशवष्यातील पॉशलसीधारकाचं्या बदल्यात सध्याच्या 
पॉशलसीधारकानंा फायदा होउ िकतो. 

जीवन शवमा कंपनीला सध्याच्या अशण भशवष्यातील पॉशलसीधारकाचें योग्य सतुंलन राखाव ेलागते. 

2. ऄशतशरक्त रक्कमेचा वाटप  

जीवन शवमाकत्याने जे गृहीत धरले होते त्यापेक्षा प्रत्यक्ष ऄनुभव चागंला ऄसेल तर ऄशतशरक्त रक्कम 
तयार होते. नफ्यासह कराराचं्या ऄंतगथत, ऄिा ऄनुकूल ऄंतराचा फायदा (प्रत्यक्ष अशण ऄपेशक्षत 
पशरणाम याचं्यातील) पॉशलसीधारकानंा करून देणे हे शवमा कत्यांचे कतथव्य ऄसते, ज्यानंी नफ्यामध्ये 
सहभाग देण्याचे मान्शय केले अहे अशण नफ्यासह पॉशलसी खरेदी केल्या अहेत. 

त्याच वळेी ऄशतशरक्त रक्कम हा ऄसा ्त्रोत अहे ज्यातून (त्याचे समभाग ककवा शनव्वळ मूल्य) कंपनीचे 
मुलभतू भाडंवल अतूनच वाढवता येउ िकते. या ऄथाने, शवमाकत्याची वाटप न केलेली व राखून  
ठेवलेली ऄशतशरक्त रक्कम म्हणजे ऄन्शय सामान्शय कंपनीच्या नफ्याप्रमाणेच ऄसते. यानंा ‘राखून ठेवलेले 
ईत्पन्शन’ ऄसे म्हणतात. ते शवमाकत्यांच्या अर्थथक सुदृढते मध्ये योगदान देतात. 

अता अपण हे पाहू की शनस््चत केलेली ऄशतशरक्त रक्कम किी वाटप केली जाइल 
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a) पतदारीच्या अव्यकता 

प्रथमतः, देयतावंर ऄसलेले मालमत्ताचें ऄशधक्य, पॉशलसीधारकाचं्या भशवष्यातील अकस््मक 
दुघथटनापंासून सरंक्षण देण्यासाठी ठेवणे गरजेचे अहे. पतदारी ऄतंर म्हणजे देयतावंर ऄसलेल्या 
मालमत्ताचं्या ऄशधक्याचा, ऄपेशक्षत अशण प्रत्यक्षातील ऄनुभवातील ऄनपेशक्षत ऄंतर कमी 
करण्यासाठी राखुन ठेवलेला भाग.  

b) मुक्त मालमत्ता 

ऄशतशरक्त रक्कम शवतरीत न करता ठेवनू देण्याचा दुसरा ईदे्दि म्हणजे मुक्त मालमत्ताचंी पातळी 
वाढवणे. ऄन्शय िब्दात सागंायचे तर, कोणत्याही देयता पूणथ करण्यासाठी त्याचंी अव्यकता 
नसते. ऄिाप्रकारे जीवन शवमाकता त्याचंा वापर करण्यास मुक्त ऄसतो. जीवन शवमाकत्यांनी ऄिी 
मुक्त मालमत्ता राखणे दोन कारणासंाठी गरजेचे ऄसते. 

i. प्रथमतः, कंपन्शयानंा नवीन व्यवसायासाठी भाडंवलाची अव्यकता ऄसते. अपण हे अधीच 
पशहले अहे की त्यानंा त्याचं्या नवीन व्यवसायाच्या ताणासाठी किा प्रकारे ऄथथ पुरवठा करणे 
गरजेचे ऄसते.  

ii. मुक्त मालमत्तामुंळे शवमाकत्यांना त्याचें गंुतवणुक धोरण ठरवण्यात ऄशधक मोकळीक अशण 
्वातंर्य य शमळते. हे ऄिा कंपन्शयासंाठी अव्यक ऄसते ज्यानंा जा्त अशण ऄशधक ्पधात्मक 
परतावा शनमाण करणे गरजेचे ऄसते. 

एकदा शवभाजनायोग्य ऄशतशरक्त रक्कम घोशषत झाली की पुढील प्र्न शवमाकत्याच्या पॉशलसीधारकानंा 
त्याचे शवतरण किाप्रकारे करायचे हा ऄसतो (समभागधारकामंध्ये शवतरीत करण्यासाठी काही भाग 
बाजूला काढून). भारतामध्ये, यासाठीची लोकशप्रय पद्धत म्हणजे “ऄशधलाभािं यंत्रणा” ज्यात 
ऄशतशरक्त रक्कम ऄशधलाभािंाच्या ्वरुपात शवतरीत केली जाते. ही पद्धत युनायटेड ककग्डम, भारत 
अशण ऄनेक देिामंध्ये लोकशप्रय अहे. 

3. ऄशधलाभािं  

कराराच्या ऄंतगथत ऄसणाऱ्या मुलभतू फायद्यापेंक्षा ऄशधक देय रक्कम ऄशधलाभािं म्हणून शदली जाते. 
साधारणपणे ही रक्कम मुलभूत अ्वाशसत रक्कमेत भर म्हणून ककवा वार्थषक मुलभतू शनवृत्तीवतेनात 
भर म्हणुन शदसते. ती रुपये 60 प्रती हजार अ्वाशसत रक्कम (ककवा एसए च्या 60%) ऄिा प्रकारे 
ऄशभव्यक्त केली जाते. 

ऄशधलाभािंाचे सवात सामान्शय ्वरूप म्हणजे प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािं. कंपनीने ऄिा प्रकारचे 
ऄशधलाभािं कराराच्या संपूणथ कालावधीत दरवषी घोशषत करणे ऄपेशक्षत ऄसते. ऄशधलाभािं एकदा 
घोशषत केला की तो पुन्शहा काढून घेता येत नाही. ते कंपनीच्या देयतेचा भाग बनतात. त्यानंा प्रत्यवतानी 
ऄशधलाभािं यासाठी म्हणतात कारण जेव्हा मृत्यू ककवा पशरपक्वतेमुळे करार शवमाहक्का मध्ये 
रुपातंरीत होतो तेव्हाच तो पॉशलसीधारकाला प्राप्त होतो. 
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पॉशलसी समपथण केल्यानंतरही ऄशधलाभािं देय ऄसतात. ऄिा बाबतीत ऄसे ठरवनू शदलेले ऄसते की 
पात्र होण्यासाठी करार शकमान काही मुदती पयंत (ईदा. 5 वष)ॄ चाल ूऄसला पाशहजे. 

प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािंाचें प्रकार 

अकृती ५ : प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािंाचें प्रकार 

 
i. साधा प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािं 

कराराच्या ऄंतगथत मुलभतू रोख फायद्याच्या टक्केवारीत हा ऄशधलाभािंऄशभव्यक्त केला जातो. 
ईदाहरणाथथ, भारतात, प्रती हजारी शवमा अ्वाशसतसाठी रक्कम याप्रमाणे घोशषत केली जाते. 

ii. संयुक्त ऄशधलाभािं 

येथे कंपनी मुलभतू फायद्याच्या अशण अधी जोडलेल्या ऄशधलाभािंाचं्या टक्केवारीत 
ऄशधलाभािंऄशभव्यक्त करते. ऄशभव्यक्त करण्याचा एक मागथ म्हणजे मुलभतू अ्वाशसत रक्कमेच्या 
ऄशधक जोडलेल्या ऄशधलाभािंाचं्या 8%. 

iii. ऄशंतम ऄशधलाभािं 

नाव जसे सुचवते त्याप्रमाणे, हा ऄशधलाभािंकराराला केवळ त्याच्या समाप्तीच्या वळेी (मृत्यू ककवा 
पशरपक्वता) जोडला जातो. घोशषत केलेला ऄशधलाभािंकेवळ अगामी वषथ साठी ऄसतो अशण 
त्यानंतरच्या वषांसाठी त्यात (प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािंा प्रमाणे)कोणतीही प्रशतबद्धता नसते. 
ऄिाप्रकारे 2013 साठी घोशषत झालेला ऄंशतम ऄशधलाभािंकेवळ 2013 -2014 यावषात शनमाण 
होणाऱ्या शवमा हक्कानंा लाग ूहोतो अशण त्यापढुील वषांना लागू होत नाही. 
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िेवटी, ऄंशतम ऄशधलाभािंकराराच्या कालावधीवर ऄवलंबून ऄसतो अशण कालावधी वाढेल तसा 
ऄशधलाभािं वाढतो. ऄिाप्रकारे एखाद्या कराराचा ऄशंतम ऄशधलाभािं ज्याचा कालावधी 15 वष ॄ
अहे त्याच्या ऄशधलाभािंापेक्षा 25 वष ॄकालावधीचा ऄशधलाभािं जा्त ऄसतो. 

समभाग अशण मालमत्तामंधील वाढलेल्या गंुतवणुकीचा पशरणाम म्हणून शमळालेले पण वसूल न 
केलेले मोठे लाभ किाप्रकारे शवतरीत करायचे या सम्येवर ईत्तर म्हणून ऄशंतम ऄशधलाभािं 
(युके मध्ये)ईदयाला अले. हे ऑफपेमृट म्हणनू देण्याने अशण त्यानंा कालावधीिी जोडल्याने 
जीवन शवमा कंपन्शयानंी हे ऄशधलाभािंकिाप्रकारे िा्वत ठेवायचे यावर ईत्तर िोधले. ते 
पॉशलसीधारकामंध्ये समानता साधण्याचा एक मागथ सुद्धा बनले. 

4. योगदान पद्धत  

ईत्तर ऄमेशरकेत वापरली गेलेली ऄशतशरक्त रक्कम शवतरीत करण्याची ऄन्शय पद्धत म्हणजे “योगदान”. 
या पद्धतीत, ऄशतशरक्त रक्कमेच्या तीन ्त्रोताचंा शवचार केला गेला, ऄशधक व्याज, मत्यथता बचत अशण 
खचथ अशण ऄन्शय ऄशधभार यातून झालेली बचत. 

ऄिाप्रकारे मत्यथता, व्याजदर अशण खचथ यांच्या संदभात वषात काय घडणे ऄपेशक्षत अहे अशण 
प्रत्यक्षात काय घडले यातील फरक याद्वारे ऄशतशरक्त रक्कम शदली जाते. 

घोशषत केलेले लाभािं खालीलपैकी एका मागाने वापरले जाउ िकतात 

i. ते रोख लाभािंाचं्या ्वरुपात ऄदा केले जाउ िकतात  

ii. भशवष्यातील शवमाहप्त्याचें समायोजन अशण क्षपण (कमी करणे) या ्वरुपात 

iii. शतसरी पद्धत म्हणजे पॉशलसीमध्ये गमावता येणार नाही ऄिा भरणा झालेल्या पुरवण्या खरेदी 
करण्यास ऄनुमत करणे 

iv. िेवटी लाभािं व्याजासह संचशयत करून पॉशलसीमध्ये भर घातली जाइल. ते 
पॉशलसीधारकाच्या शनवडीनुसार ककवा कराराच्या समाप्तीच्या वळेी काढले जातील 

5. युशनट कलक्ड पॉशलसी 

वर साशंगतल्याप्रमाणे पारंपाशरक “नफ्यासह पॉशलसी”मध्ये ते ऄदा करत ऄसलेले ऄशधलाभािंअशण 
जीवन शवमाकत्याची गंुतवणकू कामशगरी याचं्यात सबंंध ऄसतो.  मात्र हा संबधं थेट नसतो. पॉशलसी 
धारकाचा ऄशधलाभािंशवमाकात्याच्या मालमत्ता अशण देयता याचं्या कालबद्ध मुल्याकंना दरम्यान 
घोशषत केला जातो. त्याचा पशरणाम म्हणनू ऄशधलाभािंाच्या सरंचनेत शवमाकात्याच्या मालमत्ताचें मूल्य 
थेट प्रशतकबशबत होत नाही. 

पुन्शहा, मुल्याकंनाद्वारे घोशषत केलेले ऄशधलाभािंवषातून एकदाच शदले जातात. ्वाभाशवकपणे ते 
मालमत्ताचं्या मूल्याचें दैनंशदन चढ ईतार प्रशतकबशबत करत नाहीत. वर साशंगतलेल्या काही मयादावंर 
तंतोतंत मात करण्यासाठीच युशनट संबद्ध पॉशलसी तयार करण्यात अल्या. 
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त्याचं्या रचनेत वगेळा मागथ चोखाळला गेला अहे अशण त्या ऄगदी वगेळ्याच तत्वावंर अधारलेल्या 
अहेत. 

a) युशनटायकझग (एककीकरण) 

या पॉशलसींचे ऄगदी वगेळे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचें फायदे जेव्हा शवमाहक्क रक्कम देय ऄसते त्या 
तारखेच्या पॉशलसीधारकाच्या खात्यात जमा ऄसलेल्या एककाचं्या मूल्यावर पूणथपणे ककवा ऄंितः 
ठरवले जातात. गंुतवणूक शनधीचे समान भागात शवभागणी केल्यानंतर एकक शनमाण केले जाते. 

b) पारदिथक संरचना 

युशनट संबद्ध ईत्पादनाचे शवमा संरक्षणासाठीचे अशण खचाच्या घटकाचे िुल्क ्पष्टपणे शवशनर्थदष्ट 
केलेले ऄसते. हे िुल्क एकदा शवमाहप्त्यातून वजा केले शक ईवथशरत रक्कम अशण त्यापासून 
शमळणारे ईत्पन्शन एककामंध्य गंुतवले जाते. या एककाचें मूल्य कामशगरीच्या पूवथ शनस््चत 
शनदॄिाकंाच्या संदभात पक्के केले जाते. 

ते एखाद्या शनयमाने ककवा सूत्राने सुशनस््चत करून अधीच साशंगतले जाते. दोन ्वतंत्र व्यक्ती, हे 
सूत्र वापरून एकाच फायद्याच्या ऄंदाजापयंत येउन पोहोचतात. ऄन्शय िब्दात, पॉशलसीधारक  
जीवन शवमा कंपनीच्या गृहीतकावंर अशण तारतम्यावर ऄवलंबून नसतो. 

c) मूल्य शनधारण 

सावधी योजने सारख्या पारंपाशरक योजनामध्ये शवमाधारक खरेदी करण्याची शवमा अ्वाशसत 
रक्कम ठरवतो. शवमा अ्वाशसत रक्कम हमी शदलेली ऄसते अशण शवमाहप्ता ऄिा प्रकारे 
बसवलेला ऄसतो की, मत्यथता, व्याजदर अशण खचथ याचं्या शदलेल्या गृहीतकाचं्या ऄंतगथत ही 
रक्कम ऄदा करण्यासाठी पुरेसा ऄसतो. जर शवमाहप्ता ठरवताना घेतलेल्या गृहीतकापेंक्षा 
प्रत्यक्षातील ऄनुभव चागंला ऄसेल तर फायदा ऄशधलाभािंाच्या ्वरुपात शदला जातो. 

युशनट संबद्ध पॉशलसी ऄंतगथत, शवमाधारक हे ठरवतो की तो/ती शकती रक्कमेचा शवमाहप्ता 
शनयशमतपणे भरु िकतो. शकमान शकती रक्कम भरावी लागते यावर शवमाहप्ता बदल ूिकतो. शवमा 
संरक्षण ऄदा केलेल्या शवमाहप्त्याचं्या पटीत ऄसते – ईदा. वार्थषक शवमा हप्त्याच्या दहापट ऄसू 
िकते. 

शवमाहप्ता तीन भागात शवभागलेला ऄसतो  

i. प्रथमतः, पॉशलसी वाटप अकार (PAC) जो प्रशतशनधींचे वतथन, पॉशलसी ्थापना मूल्य, 
प्रिासकीय मूल्य अशण वैधाशनक भार याचंा शमळून बनतो. 

ii. मत्यथता अकार हा दुसरा घटक जो जोखीम सरंक्षण देण्यासाठीचे मूल्य ऄसतो. 

iii. वरील दोन भाग पूणथ झाल्यानंतर शवमा हप्त्याचा ईवथशरत भाग एकके खरेदी करण्यासठी ठेवला 
जातो. 
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पारंपाशरक अशण युशलप पॉशलसी मध्ये सुरुवातीच्या वषात शवमाहप्त्याचा भाग म्हणनू PAC बराच 
जा्त ऄसतो. पारंपाशरक पॉशलसीमध्ये हे अकार संपूणथ पॉशलसी मुदतीत शवखुरलेले ऄसतात. 
युशलपच्या बाबत मात्र ते पशहल्या शवमाहप्त्यातूनच वजा केले जातात. याचा ऄथथ ऄसा की 
सुरुवातीच्या काळात या अकारामुंळे गंुतवणकुीसाठीची रक्कम खूप कमी होइल. त्याचमुळे फायदे 
अशण ऄदा केले शवमाहप्ते याचें प्रमाण व्य्त ऄसेल. खरे म्हणजे सुरुवातीच्या काळात ऄदा 
केलेल्या शवमाहप्त्याचं्या रक्कमे पेक्षा फायदे कमी ऄसतील. 

d) गंुतवणूक जोखमीचा पशरणाम 

िेवटी, एककाचें मूल्य जीवन शवमा कत्याच्या गंुतवणुकींवर ऄवलंबून ऄसेल, ऄसे होउ िकते की 
या एककाचें मूल्य ऄपेके्षपेक्षा कमी ऄसेल अशण परतावा कमी ककवा नकारात्मक सुद्धा ऄसेल. 
जीवन शवमाकत्याकडून या गंुतवणुकी कायथक्षम अशण दूरदिीपणाने केल्या जाव्यात ऄिी ऄपेक्षा 
ऄसली तरीही एककाचं्या मुल्यासबंंधी कोणतीही हमी तो देत नाही. ऄन्शय िब्दात सागंायचे तर, 
गंुतवणूक जोखीम पॉशलसीधारकाने / युशनटहोल्डरने ्वीकारायची ऄसते. मात्र शवमाकता मत्यथता 
अशण खचथ सबंंधीची जोखीम ्वीकारतो. 

्वयं चाचणी 1  

युशलपच्या बाबतीत गंुतवणूक जोखीम कोण ्वीकारतो? 

I. शवमाकता  
II. शवमाधारक 
III. सरकार. 
IV. अयअरडीएअय  (IRDAI) 

 

सारािं  

 सोप्या भाषेत, शवमाधारकाद्वारे शवमा पॉशलसी खराडी करण्यासाठी शदलेली ककमत म्हणजे मुदतीचा 
शवमा हप्ता. 

 शवमा पॉशलसीसाठी शवमा हप्ता ठरवण्याच्या पद्धतीमध्ये मत्यथता, व्याजदर, खचथ व्यव्थापन अशण 
राखीव रक्कम याचंा शवचार ऄंतभूथत ऄसतो. 

 एकूण शवमाहप्ता म्हणजे शनव्वळ शवमाहप्ता ऄशधक ज्याला ऄशधभार म्हणतात ऄिी रक्कम. 

 पॉशलसी बंद होणे म्हणजे पॉशलसीधारक शवमाहप्ते भरणे बंद करतो. पैसे काढून घेणे म्हणजे 
पॉशलसीधारक पॉशलसी समपथण करतो अशण पॉशलसीच्या प्राप्त रोख मूल्याची रक्कम ्वीकारतो. 

 जीवन शवमाधारकाचा प्रत्यक्ष ऄनुभव गृहीत धरलेल्या ऄनुभवापेक्षा चागंला ऄसल्याचा पशरणाम 
यातून ऄशतशरक्त रक्कम शनमाण होते. 
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 ऄशतशरक्त रक्कमेचे वाटप पतदारी अव्यकता राखण्यासाठी अशण मुक्त मालमत्ता वाढवण्यासाठी 
ऄसू िकतो. 

 ऄशधलाभािंा सवात सामान्शय ्वरूप म्हणजे प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािं.   

 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. शवमाहप्ता  
2. सवलत 
3. ऄशधलाभािं 
4. ऄशतशरक्त रक्कम  
5. राखीव रक्कम 
6. ऄशधभार 
7. प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािं 

्वयं चाचणीची ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

पॉशलसीधारकाने पॉशलसीचे शवमाहप्ते भरणे बंद करणे म्हणजे पॉशलसी बंद होणे. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे II. 

युशलपमध्ये शवमाधारक गंुतवणुकीची जोखीम ्वीकारतो. 
 

्वयं पशरक्षणाचे प्र्न 

प्र्न 1  

शवमा पॉशलसीच्या संदभात “शवमाहप्ता” ही संज्ञा काय दिथवते? 

I. शवमाकत्याद्वारे शमळवलेला  नफा 
II. पॉशलसी खरेदी करण्यासाठी शवमाधारकाने ऄदा केलेली ककमत 
III. शवमाकत्याचे पॉशलसी वरील फायदे  
IV. शवमाकत्याद्वारे पोलीसीस वर झालेले खचथ 
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प्र्न 2  

खालीलपैकी कोणता जीवन शवम्याचा शवमाहप्ता ठरवण्याचा घटक नाही? 

I. मत्यथता 
II. सवलत  
III. राखीव रक्कम  
IV. व्यव्थापन खचथ 

प्र्न 3  

पॉशलसी काढून घेणे म्हणजे काय? 

I. पॉशलसीधारकाकडून शवमाहप्ते भरणे बंद करणे 
II. पॉशलसी समपथण करून प्राप्त समपथण मूल्याच्या बदल्यात पॉशलसी समपथण करणे 
III. पॉशलसी ऄद्ययावत करणे  
IV. पॉशलसी ऄवमूल्यन करणे 

प्र्न 4  

खालील पैकी कोणते ऄशतशरक्त रक्कम सुशनस््चत करण्याचे मागथ अहेत? 

I. ऄशतशरक्त देयता 
II. ऄशतशरक्त व्यवसाय  
III. मालमत्तावंर देयताचें ऄशतशरक्त मूल्य  
IV. देयतावंर मालमत्ताचें ऄशतशरक्त मूल्य 

प्र्न 5  

खालील पैकी कोणता युशलप शवमा हप्त्याचे घटक नाही? 

I. पॉशलसी वाटप अकार  
II. गंुतवणूक जोखीम शवमाहप्ता  
III. मत्यथता अकार  
IV. सामाशजक सुरक्षा अकार 

प्र्न 6  

जीवन शवमा कंपन्शया खरेदीदाराला देय शवमाहप्त्यावर ___________च्या अधारावर सवलत 
देउ करतील. . 

I. खरेदीदारा द्वारे शनवडलेली शवमा अ्वाशसत रक्कम 
II. खरेदीदारा द्वारे शनवडलेला पॉशलसीचा प्रकार  
III. खरेदीदारा द्वारे शनवडलेल्या पॉशलसीची मुदत 
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IV. खरेदीदारा द्वारे रक्कम देण्याची पद्धत (रोख, चेक, काडथ) 

प्र्न 7  

शवमाहप्ता ठरवण्यातील महत्वाच्या घटकामंधील एक घटक म्हणजे व्याजदर. खालीलपैकी कोणते 
शवधान व्याजदराच्या संदभात योग्य अहे? 

I. गृहीत व्याजदर कमी, शवमाहप्ता कमी  
II. गृहीत व्याजदर जा्त, शवमाहप्ता जा्त 
III. गृहीत व्याजदर जा्त, शवमाहप्ता कमी  
IV. व्याजदराचा कोणताही पशरणाम शवमाहप्त्यावर होत नाही 
      
                                 

                                                                   

II.                                                            
III.                                             
IV.                                                                  

प्र्न 9  

शवमा कंपन्शयादं्वारे मालमत्ताचं्या मूल्याकंनाच्या संदभात, शवमाकत्याने खरेदी केलेल्या प्राप्त मालमत्ताचें 
मूल्य म्हणजे __________. 

I. सवलतप्राप्त भशवष्यातील मूल्य  
II. सवलतप्राप्त सद्य मूल्य  
III. बाजार मूल्य 
IV. पु्तकी मूल्य 

प्र्न 10  

________च्या बाबतीत, कंपनी मुलभतू फायद्याचंी अशण जोडलेल्या ऄशधलाभािंाचं्या 
फायद्याची टक्केवारी या ्वरूपात ऄशधलाभािं ऄशभव्यक्त करते. 

I. प्रत्यावतथनी ऄशधलाभािं 
II. संयुक्त ऄशधलाभािं 
III. ऄंशतम ऄशधलाभािं  
IV. सातत्य ऄशधलाभािं 
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्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर  1  

योग्य पयाय अहे II. 

शवमाधारकाद्वारे पॉशलसी खरेदी करण्यासाठी ऄदा केलेले मूल्य याला शवमाहप्ता ऄसे म्हणतात. 

ईत्तर  2  

योग्य पयाय अहे II. 

जीवन शवमाहप्ता ठरवण्याचा सवलत हा घटक नाही. 

ईत्तर  3  

योग्य पयाय अहे II. 

प्राप्त समपथण मूल्याच्या बदल्यात पॉशलसी समपथण करणे याला पॉशलसी काढून घेणे ऄसे म्हणतात. 

ईत्तर  4  

योग्य पयाय अहे IV. 
देयतावंर मालमत्ताचं्या मूल्याचे ऄशधक्य हा ऄशतशरक्त रक्कम सुशनस््चत करण्याचा एक मागथ अहे. 

ईत्तर  5   

योग्य पयाय अहे IV. 
युशलप शवमा हप्त्यामध्ये पॉशलसी वाटप अकार, गंुतवणकू जोखीम शवमाहप्ता, अशण मत्यथता अकार 
याचंा समाविे ऄसतो. 

ईत्तर  6  

योग्य पयाय अहे I. 
जीवन शवमा कंपन्शया खरेदीदाराला देय शवमाहप्त्यावर शनवडलेल्या शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या 
अधारावर सवलत देउ करतात. 

ईत्तर  7  

योग्य पयाय अहे III. 
गृहीत व्याजदर शजतका जा्त शततका, शवमाहप्ता कमी  
      
              IV 
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ईत्तर  9  

योग्य पयाय अहे IV. 
शवमा कंपन्शयादं्वारे मालमत्ताचं्या मूल्याकंनाच्या संदभात, पु्तकी मूल्य म्हणजे ऄसे मूल्य ज्या मूल्यावर 
जीवन शवमाकत्याने त्याच्या मालमत्ता खरेदी केल्या ककवा प्राप्त केल्या. 

ईत्तर  10  

योग्य पयाय अहे II. 
संयुक्त ऄशधलाभािंाचं्या बाबतीत, मुलभतू फायद्याची अशण अधीच जोडलेल्या ऄशधलाभािंाचंी 
टक्केवारी या ्वरुपात कंपनी लाभािं ऄशभव्यक्त करते. 
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प्रकरण 12 
द्तावेजीकरण – प्र्ताव टप्पा 

प्रकरणाची ओळख 

जीवन शवमा ईद्योगात अपण ऄसंख्य फॉम्सथ अशण द्तावजे हाताळतो. शवमाधारक अशण शवमाकता 
याचं्यातील संबधंाबाबत ्पष्टता अणण्याच्या दृष्टीने ते अव्यक ऄसतात. या प्रकरणात, अपण 
प्र्तावाच्या टप्प्यावर ऄंतभूथत ऄसणारे शवशवध द्तावजे अशण त्याचें महत्व जाणून घेउ. ऄंतभूथत 
द्तावजेामंध्ये खालील गोष्टींचा समाविे ऄसेल 

i. माशहतीपत्रक  
ii. प्र्ताव फॉमथ 
iii. प्रशतशनधीचा ऄहवाल 
iv. वैद्यकीय परीक्षकाचा ऄहवाल 
v. नैशतक धोका  ऄहवाल 
vi. वयाचा दाखला  
vii. तुमच्या ग्राहकाला जाणनू घ्या (KYC) द्तावजे 

शिकण्याची फशलते 

 

A. जीवन शवमा – प्र्ताव टप्प्यावरील द्तावजेीकरण 
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A. जीवन शवमा – प्र्ताव टप्पा द्तावजेीकरण 

1. माशहतीपत्रक 

व्याख्या 

माशहतीपत्रक म्हणजे ईत्पादनासंबधंी तपिील सागंण्यासाठी शवमाकता कंपनीद्वारे वापरला जाणारा 
कायदेिीर द्तावजे. 

संभाव्य पॉशलसीधारकाद्वारे पॉशलसीच्या खरेदी सबंंधी माशहतीपूणथ (शवचारपूवथक) शनणथय घेण्यासाठी 
अव्यक ऄिा सवथ सत्यस््थती माशहतीपत्रकात ऄसल्या पाशहजेत. 

जीवन शवमा कंपनीद्वारे त्याचं्या वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक शवमा योजनेच्या माशहतीपत्रकात खालील 
माशहती देणे अव्यक अहे: 

i. ऄटी अशण िती  
ii. फायद्याचंी व्याप्ती – हमी प्राप्त अशण हमी नसलेले 
iii. ईपलब्धी – लाभ  
iv. ऄपवाद  
v. योजना सहभाग देणारी अहे की सहभाग न देणारी अहे  

माशहतीपत्रक म्हणजे संभाव्य पॉशलसीधारकाला कंपनीच्या ईत्पादनाचंी ओळख करून देण्यास 
सहाय्यक ऄिा प्रकारचा पशरचय देणारा द्तावजे ऄसतो.  

2. प्र्ताव फॉमथ 

शवमा पॉशलसी म्हणजे शवमाकता अशण शवमाधारक याचं्यातील कायदेिीर करार ऄसतो. कोणत्याही 
करारात जसे अव्यक ऄसते त्याप्रमाणे त्यात प्र्ताव अशण ्वीकार ऄसतात. प्र्ताव तयार 
करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऄजाला ‘प्र्ताव फॉमथ’ ऄसे म्हटले जाते. प्र्ताव फॉमथमध्ये ईधृत 
केलेल्या सत्यस््थती दोन्शही बाजंूवर बधंनकारक ऄसतात अशण त्याचं्या अियाचा अदर राखण्यास 
ऄपयि अल्यास शवमाहक्क प्रदानाच्या प्रसंगात त्याचे शवपरीत पशरणाम होतात. 

व्याख्या 

भारताचे अयअरडीए (IRDAI) चे शवशनयम, 2002 (पॉशलसीधारकाचं्या शहताचे रक्षण) च्या ऄंतगथत 
प्र्ताव फॉमथची व्याख्या खालील प्रमाणे केली गेली अहे: 

“हा जोखमीच्या संदभात ज्यातून शवमाकत्याने ही जोखीम घेणे ्वीकारायचे की नाकारायचे अशण, 
्वीकारायचे ठरले तर त्या प्रसंगात, दर शनस््चती, मान्शय करावयाच्या सरंक्षणाच्या ऄटी अशण िती 
काय ऄसाव्यात हे ठरवण्यासाठी सवथ भौशतक सत्यस््थती सागंणारा प्र्तावकाने भरून देण्याचा फॉमथ 
ऄसतो.” 
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या शवशनयमाचं्या संदभात “भौशतक” ही संज्ञा म्हणजे शवमाकत्याद्वारे अ्वाशसत करण्याची जोखीम 
ऄंतलॄखनाच्या संदभात महत्वाची, अव्यक अशण सुसंगत ऄिी मशहती. 

महत्वाचे 

भारताचे अयअरडीए (IRDAI) ने प्र्ताव फॉमथची व्याख्या केली ऄसली तरी त्याची रचना अशण 
अिय हे शवमा कंपनीच्या तारतम्यावर सोडून शदले अहेत. ऄसे ऄसले तरीही, पॉशलसीधारक, 
मध्य्थ,  ओम्बडसमन अशण शवमा कंपन्शयाकडून शमळालेल्या ऄशभप्रायाचंा शवचार करून भारताचे 
अयअरडीए (IRDAI) ला ऄसे वाटले की या फॉमथचे ्वरूप अशण त्यातील अिय प्रमाशणत करणे 
अव्यक अहे.  

भारताचे अयअरडीए (IRDAI) ने शवशनयम 2013 (जीवन शवम्यासाठी प्रमाण प्र्ताव फॉमथ) जारी केला 
अहे. भारताचे अयअरडीए (IRDAI) ने फॉमथचे ्वरूप अशण अिय शदला ऄसला तरीही त्यात 
ऄशधक माशहती घेण्यासाठी लवशचकता सुद्धा पुरवली अहे. प्र्ताव फॉमथ मध्ये केवळ प्र्तावक अशण 
प्र्ताशवत शवमाधारक याचं्यासाठीच नव्हे तर पॉशलसी शवकणारे अशण फॉमथ भरण्यास मदत करणाऱ्या 
मध्य्थासंाठी सुद्धा तपिीलवार सूचना ऄसतात.  

3. प्रशतशनधीचा ऄहवाल 

प्रशतशनधी हा प्राथशमक ऄंतलॄखक ऄसतो. जोखीम शनधारणािी संबशंधत सवथ सुसगंत तपिील अशण 
भौशतक सत्यस््थती प्रशतशनधीने त्याच्या/शतच्या ऄहवालात ईघड करणे अव्यक गरजेचा ऄसते. 
अरोग्य, सवयी, व्यवसाय, ईत्पन्शन अशण कुटंुबाचे तपिील ऄहवालात देणे अव्यक ऄसते. 

4. वैद्यकीय तज्ञाचा ऄहवाल 

ऄनेक बाबतीत, शवमा कंपनीच्या सूचीवर ऄसलेल्या डॉक्टर माफथ त शवमाधारकाची वैद्यकीय तपासणी 
करावी लागते. ईंची, वजन. रक्तदाब, हृदय स््थती आत्यादी गोष्टी िारीशरक स््थतींिी संबंशधत 
गोष्टींचे तपिील ज्यात डॉक्टरने ईल्लेख केलेले अशण नोंदलेले ऄसतात त्याला वैद्यकीय तज्ञाचा 
ऄहवाल ऄसे म्हणतात. 

अपण हे लक्षात ठेवले पाशहजे की ऄनेक प्र्ताव वैद्यकीय तपासणी शिवाय ऄतंलॄखन केले जातात 
अशण ्वीकारले जातात. त्यानंा ऄ-वैद्यकीय प्रकरणे ऄसे म्हणतात. प्र्ताशवत रक्कम जा्त ऄसेल 
ककवा प्र्तावकाचे वय जा्त ऄसेल ककवा ज्यात वैद्यकीय तज्ञाद्वारे तपासणी अशण ऄहवाल घेण्याची 
अव्यकता वाटावी ऄिा काही गोष्टी प्र्तावाच्या दरम्यान लक्षात अल्या तर प्र्ताव ऄ-वैद्यकीय 
ऄंतलॄखनाच्या ऄंतगथत मान्शय करता येत नाही व वैद्यकीय तज्ञाचा ऄहवाल मागवला जातो. 

ऄिाप्रकारे ऄंतलॄखक शवमाधारकाच्या अरोग्याच्या सद्यस््थतीचा कानोसा घेत ऄसतो. 

5. नैशतक धोका ऄहवाल 

शवमा पॉशलसी च्या कालावधी दरम्यान शवमा अ्वाशसत  व्यक्ती मरण पावली तर शवमा कंपनी शनस््चत 
केलेली रक्कम देउ करते ऄसा शवमा धारक अशण शवमा कंपनी याचं्यातील करार म्हणजे जीवन शवमा. 
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जेव्हा तुम्ही एखादी शवमा पॉशलसी खरेदी करता, तुम्हाला ऄजथ भरणे अशण वैद्यकीय परीक्षणाला सामोरे 
जाणे यासारख्या ऄनेक ऄंतलॄखन प्रशक्रयामंधून पार व्हाव े लागते. ऄंतलॄखकाचें लक्ष ऄसणारा 
पशरणामकारक घटक म्हणजे नैशतक धोका. 

व्याख्या 

शवमा पॉशलसी घेतल्याचा पशरणाम म्हणून नुकसान होण्याची िक्यता ऄसेल ऄिाप्रकारे ग्राहकाच्या 
वतथनात बदल होण्याची िक्यता म्हणजे नैशतक धोका. 

ईदाहरण 

जॉन डो यानंी नुकतीच एक जीवन शवमा पॉशलसी घेतली. त्या नंतर त्यानंी ऄिा एका ्कीइंग 
मोशहमेवर जाण्याचा शनणथय घेतला जेथे ्कीइंगसाठीचे पृथ्वीवरील सवात धोकादायक शठकाण मानल े
जाते ऄिा शठकाणी होणार अहे. यापूवी त्यानंी ऄिी मोहीम करण्यास नकार शदला होता. 

जीवन शवमा कंपन्शया ऄिा िक्यतापंासून सुरशक्षत राहण्याचा प्रयत्न करतात ज्यात काही व्यक्ती ्वतःचे 
जीवन ककवा ऄन्शय व्यक्तीचे जीवन संपवनू त्याद्वारे फायदा कमावण्याची आच्छा धरतात. जीवन शवमा 
ऄंतलॄखक ऄिा प्रकारचा धोका सुचवणाऱ्या घटकाचंा िोध घेतात. 

या ईदे्दिाने, शवमा कंपनीला त्याचं्या ऄशधकाऱ्याद्वारे सादर केलेला ऄहवाल लागू िकतो. ऄहवाल 
सादर करणाऱ्या ऄशधकाऱ्याने, तो पूणथ करण्यापूवी प्र्तावकाच्या ओळखीसबंंधी ्वतःचे संपूणथ 
समाधान करून घ्याव ेलागते. ऄहवाल पूणथ करण्यापूवी त्याने प्र्तावकाला िक्यतो त्याच्या घरी भेटल े
पाशहजे. ऄहवाल देणारा ऄशधकाऱ्याने, शवमा अ्वाशसताचे अरोग्य अशण सवयी, व्यवसाय, सामाशजक 
पा्वथभमूी अशण अर्थथक स््थती आत्यादी संबधंी ्वतंत्रपणे चौकिी केली पाशहजे. 

6. वयाचा दाखला 

अपण हे अधीच पशहले अहे की जीवन शवम्यामध्ये वाढत्या वयाबरोबर मत्यथतेचा धोका वाढतो. त्यामुळे 
वय हा ऄसा घटक अहे की ज्यावर शवमा कंपन्शया शवमाधारकाच्या जोखमीचे ्वरूप ठरवत ऄसतात. 
त्यानुसार प्रत्येक वयोगटासाठी शवमाहप्ता अकारला जातो. त्यामुळे जीवन शवम्यामध्ये वयाच्या 
दाखल्याच्या योग्य द्तावजेाचें परीक्षण करून योग्य वयाची पडताळणी करणे याचे महत्व ऄसते. 

प्रमाण ककवा ऄ-प्रमाण याप्रकारचे वयाचे वैध दाखले ऄसू िकतात. 

a) वयाचे प्रमाण दाखल े

काही द्तावजे वयाचे प्रमाण दाखले मानले जातात, ते खालीलप्रमाणे: 

i. िाळा ककवा महाशवद्यालयाचे प्रमाणपत्र 
ii. महानगरपाशलकेच्या नोंदीतून काढलेला जन्शम दाखला 
iii. पारपत्र (पासपोटथ) 
iv. पॅनकाडथ 
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v. सेवा पु्तक 
vi. बाप्ती्म्याचे प्रमाणपत्र 
vii. कुटंुबाच्या विंावळीच्या वहीतील (तारखेसह ऄसल्यास) प्रमाशणत ईतारा 
viii. संरक्षण दलात कायथरत ऄसल्यास, ओळखपत्र 
ix. रोमन कॅथोशलक चचथद्वारे शदले गेलेले शववाह प्रमाणपत्र 

b) ऄ-प्रमाण वयाचे दाखल े

जेव्हा वरीलपैकी वयाचे प्रमाण दाखले ईपलब्ध नसतील तेव्हा शवमाकता वयाचे ऄ-प्रमाण दाखल े
सादर करण्याची ऄनुमती देउ िकतो. वयाचे ऄ-प्रमाण दाखले खालीलप्रमाणे: 

i. जन्शमकंुडली 
ii. रेिन काडथ 
iii. ्वय-ंईद्घोषणे चे प्रशतज्ञापत्र 
iv. ग्राम पंचायतीचे प्रमाणपत्र 

 

अकृती 1: वयाचे प्रमाण परुाव े 
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7. ऄनँ्शटी-मनी लाडँकरग  

व्याख्या 

मनी-लाडँकरग म्हणजे बेकायदेिीर पैसा (काळा पसैा) कायदेिीर मागाने शमळवला अहे ऄसे भासेल 
ऄिा प्रकारे त्याचे बेकायदेिीर ्त्रोत लपवनू मुख्य अर्थथक प्रवाहात अणण्याची प्रशक्रया. मनी-
लाडँकरगकारवायावंर शनयंत्रण अणण्यासाठी भारत सरकारने पीएमएलए (PMLA) 2002 जारी केला 
अहे. 

मनी-लाडँकरगकारवायावंर शनयंत्रण अणण्यासाठी अशण त्याद्वारे शनमाण झालेल्या मालमत्ता ताब्यात 
घेण्याची तरतूद म्हणून 2005 पासून मनी-लाडँकरगप्रशतबंधक कायदा (PMLA), 2002 ऄंमलात अला. 
यात मनी-लाडँकरगहा दखलपात्र गुन्शहा ऄसून त्यासाठी तीन ते सात वष ॄसक्त मजुरी अशण पाच लाख 
रुपयापंयंत दण्ड ऄिा शिके्षस पात्र ऄसल्याचे साशंगतले अहे. 

प्रत्येक शवमाकत्याचे ऄनँ्शटी-मनी लाडँकरग (AML)धोरण ऄसणे अव्यक ऄसते अशण त्यानुसार त्याची 
एक प्रत अयअरडीएअय (IRDAI) कडे सादर करणे अव्यक ऄसते. ऄँन्शटी-मनी लाडँकरग 
(AML)कायथक्रमात खालील गोष्टी ऄतंभूथत ऄसणे अव्यक ऄसते: 

i. ऄंतगथत धोरणे, पद्धती अशण शनयतं्रणे 
ii. प्रमुख प्रशतपालन ऄशधकाऱ्याचंी शनयुक्ती (compliance officer) 
iii. ऄँन्शटी-मनी लाडँकरग (AML) ईपाययोजनावंर अधाशरत प्रशतशनधींची शनयुक्ती अशण प्रशिक्षण 
iv. ऄंतगथत लेखा प्रशिक्षण/ शनयतं्रण 

8. तुमच्या ग्राहकाला ओळखा (KYC) 

तुमच्या ग्राहकाला ओळखा ही व्यवसायाद्वारे ग्राहकाची ओळख शनस््चत करण्यासाठी वापरलेली 
पद्धत ऄसते. ग्राहकाच्या ओळखीचे चोरी, अर्थथक ऄफरातफर अशण मनी-लाडँकरग यानंा प्रशतबधं 
करण्यासाठी बँका अशण शवमाकतॄ मोठ्याप्रमाणात ग्राहकाकंडून त्याचंी तपिीलवार माशहती 
मागतात. 

गुन्शहेगारी घटकाकंडून अर्थथक सं्थाचंा वापर मनी-लाडँकरगसाठी होण्यास प्रशतबंध करावा हा 
KYC मागथदिथकसूत्राचंा ईदे्दि अहे. 

त्यामुळे शवमाकत्यांनी त्याचं्या ग्राहकाचंी खरी ओळख पटवणे गरजेचे अहे. प्रशतशनधींनी याची 
खात्री करून घेतली पाशहजे की प्र्तावक त्याचें प्र्ताव फॉमथ सादर करताना KYC प्रशक्रयेचा भाग 
म्हणून खालील द्तावजे सादर करतील: 

i. छायाशचत्र  

ii. वयाचा दाखला 
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iii. शनवासाचा परुावा – ड्रायन्व्हग परवाना, पारपत्र, टेशलफोन शबल, वीज शबल, बँकेचे पासबकु 
आत्यादी. 

iv. ओळखीचा पुरावा – ड्रायन्व्हग परवाना, पारपत्र, शनवडणकू ओळखपत्र, पनॅकाडथ, आत्यादी. 

v. मोठ्या रक्कमेचा व्यवहार ऄसल्यास ईत्पन्शनाचा पुरावा 

9. मुक्त – पुनर्थवचार कालावधी 

समजा, एखाद्या व्यक्तीने नवीन शवमा पॉशलसी खरेदी केली ऄसेल अशण त्याला पॉशलसी द्तावजे 
शमळाले ऄसतील, अशण ते नीट वाचल्यानंतर त्याला शतला ऄसे वाटल ेकी त्यातील ऄटी अशण िती 
त्याच्या ऄपेके्षनुसार नाहीत.  

तो/ती काय करू िकतो/िकते? 

अयअरडीएअय (IRDAI) शवशनयमामंध्ये या सम्ये सबंंधी ग्राहकशहताची एक तरतूद करून ठेवली 
अहे. त्यानंी ऄसा कालावधी शदला अहे ज्याला “मुक्त-पुनर्थवचारकालावधी” ककवा 
“थंडहोण्याचाकालावधी” म्हणतात. 

या कालावधीत, जर पॉशलसीधारकाला ऄसे वाटले की त्याने खरेदी केलेली पॉशलसी, त्याला नको अहे 
तर तो/ती ऄिी पॉशलसी परत करू िकतो अशण खालील ऄटींनुसार परतावा शमळव ूिकतो: 

i. पॉशलसी शमळाल्यानंतर 15 शदवसात तो/ती हा पयाय वापरू िकतो. 

ii. त्याने/शतने कंपनीला हे लेखी ्वरुपात कळवाव ेलागते 

iii. त्या कालावधीच्या शवमा सरंक्षणासाठीचा शवमाहप्ता, शवमाकत्याचे वैद्यकीय तपासणीसाठी 
अशण ्टँपड्युटी अकार यासाठी झालेला खचथ वजा करून ईवथशरत शवमा हप्ता परत केला 
जातो. 

जीवन शवमा पॉशलसीधारकानंा ईपलब्ध ऄसललेी मुक्त पुनर्थवचार कालावधी ही एक सुशवधा अहे. 
पॉशलसी द्तावजे पॉशलसीधारकाला शमळाल्याच्या तारखेनंतर पधंरा शदवसात या सुशवधेचा वापर करू 
िकतात. 

्वयं चाचणी 1  

_________ कालावधीत, पॉशलसीधारकाने जर पॉशलसी खरेदी केली ऄसेल अशण त्याला ती 
नको ऄसेल तर तो/ती परत करू िकतों अशण परतावा शमळव ूिकतो. 

I. मुक्त मुल्याकंन 
II. मुक्त पुनर्थवचार  
III. रद्द करण्याचा 
IV. मोफत वापर 
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सारािं  

 माशहतीपत्रक म्हणजे शवमा कंपन्शया वापरत ऄसलेले ईत्पादनाचा तपिील देणारा कायदेिीर 
द्तावजे ऄसतो. 

 प्र्ताव देण्यासाठी वापरला जाणाऱ्या ऄजाच्या द्तावजेाला ‘प्र्ताव फॉमथ’ ऄसे म्हणतात.. 

 प्रशतशनधीच्या ऄहवालात अरोग्य, सवयी अशण व्यवसाय, ईत्पन्शन अशण कौटंुशबक तपिील या 
गोष्टींचा ईल्लेख ऄसणे गरजेचे ऄसते. 

 ईंची, वजन, रक्तदाब, हृदय स््थती आत्यादी िारीशरक स््थतीिी सबंंशधत गोष्टी त्याच्या/शतच्या 
वैद्यकीय तज्ञाचा ऄहवालामध्ये डॉक्टर द्वारे नोंदलेल्या अशण ईल्लेख केलेल्या ऄसतात. 

 जीवन शवमा पॉशलसी खरेदी केल्यामुळे ग्राहकाच्या वतथनात होउ िकणारा बदल अशण ऄिा 
बदलामुळे वाढणारी नुकसानीची िक्यता म्हणजे नैशतक धोका. 

 काही द्तावजे वयाचा प्रमाण दाखला म्हणून मानले जातात त्यात िाळा ककवा महाशवद्यालयाचे 
प्रमाणपत्र, महानगर पाशलकेच्या नोंदींमधून काढलेला जन्शम दाखला आत्यादींचा समाविे होतो. 

 प्रत्येक शवमाकत्याला ्वतःची ऄनँ्शटी-मनी लाडँकरग (AML)पॉशलसी ऄसणे अशण त्यानुसार ती 
भारताचे अयअरडीए (IRDAI) ला सादर करणे अव्यक ऄसते. ऄँन्शटी-मनी लाडँकरग 
(AML)कायथक्रमाच्या ऄंतगथत धोरण, पद्धती अशण शनयतं्रण अशण प्रमुख प्रशतपालन ऄशधकाऱ्याची 
शनयुक्ती याचंा समाविे ऄसला पाशहजे. 

 शवमाकत्यांनी ग्राहकाची खरी ओळख शनस््चत करणे गरजेचे ऄसते. KYC प्रशक्रयेचा भाग म्हणून, 
शनवासाचा परुावा, पनॅकाडथ अशण छायाशचत्र यासारखे KYC द्तावजे गोळा करणे गरजेचे ऄसते. 

 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. माशहती पत्रक 
2. प्र्ताव फॉमथ  
3. नैशतक धोका 
4. प्रमाण अशण ऄ-प्रमाण वयाचे दाखल े
5. ऄँन्शटी-मनी लाडँकरग 
6. तुमच्या ग्राहकाला ओळखा (KYC) 
7. मुक्त-पुनर्थवचार कालावधी 

 
 



 

212 
 

्वयं चाचणीची ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

मुक्त-पुनर्थवचार कालावधीच्या दरम्यान, पॉशलसीधारकाने पॉशलसी शवकत घेतली ऄसेल अशण 
त्याला/शतला जर ती नको ऄसेल तर, तो/ती पॉशलसी परत करू िकतात अशण परतावा शमळव ू
िकतात. 
 

्वयं-पशरक्षण प्र्न 

प्र्न 1  

खालीलपैकी कोणते वयाच्या प्रमाण दाखल्याचे ईदाहरण अहे? 

I. रेिन काडथ 
II. जन्शमकंुडली 
III. पारपत्र 
IV. ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र 

प्र्न 2  

खालीलपैकी किाला नैशतक धोका मानले जाइल? 

I. शवमा खरेदी केल्यानंतर वाढलेले धोकादायक वतथन  
II. शवमा खरेदी करण्यापूवी वाढलेले धोकादायक वतथन  
III. शवमा खरेदी केल्यानंतर कमी झालेले धोकादायक वतथन  
IV. शवमाधारक बनल्यानंतर गुन्शहेगारी कारवायामंध्ये भाग घेणे 

प्र्न 3  

वैद्यकीय तज्ञाच्या ऄहवालात खालीलपैकी कोणत्या गोष्टी तपासल्या जातील? 

I. प्र्तावकाचे  भावशनक वतथन 
II. ईंची, वजन अशण रक्तदाब 
III. सामाशजक प्रशतष्ठा  
IV. सत्यशनष्ठा 

प्र्न 4  

ईत्पादनासंबधंी तपिीलवार माशहती देणारे औपचाशरक कायदेिीर द्तावजे म्हणजे शवमा कंपन्शयादं्वारे  

वापरला जाणारा __________. 
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I. प्र्ताव फॉमथ 
II. प्र्तावाचे मूल्य (quote) 
III. माशहतीचा द्त 
IV. माशहती पत्रक 

प्र्न 5  

प्र्ताव देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऄजाच्या द्तावजेाला सामान्शयपणे 
_________म्हणतात. 

I. ऄजाचा फॉमथ  
II. प्र्ताव फॉमथ 
III. नोंदणी फॉमथ 
IV. वगथणी फॉमथ 

प्र्न 6  

खाली शदलेल्या वयाच्या दाखल्याच्या द्तावजेामंधील कोणते शवमा कंपन्शयादं्वारे ऄ-प्रमाण द्तावजे 
म्हणून वगीकृत केले जातात. 

I. िाळेचे प्रमाणपत्र  
II. संरक्षण दलातील कमथचाऱ्याचें ओळख पत्र 
III. रेिन काडथ  
IV. बाप्ती्म्याचे प्रमाणपत्र 

प्र्न 7  

_______ पैसा, त्याचे _______ ्त्रोत लपवनू मुख्य अर्थथक प्रवाहात ऄिा प्रकारे अणणे 
की ज्यामुळे ते कायदेिीरशरत्या शमळवले अहेत ऄसे वाटाव ेया प्रशक्रयेला मनी-लाडँकरगऄसे म्हणतात. 

 

I. बेकायदेिीर , बकेायदेिीर  
II. कायदेिीर, कायदेिीर  
III. बेकायदेिीर, कायदेिीर 
IV. कायदेिीर, बेकायदेिीर 

प्र्न 8  

पॉशलसीधारक पॉशलसी सबंधंी समाधानी नसेल तर, तो/ती मुक्त-पुनर्थवचार कालावधीत, म्हणजेच 
पॉशलसी शमळाल्यापासून ________शदवसात ती पॉशलसी परत करू िकतात. 

I. 60 शदवस 
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II. 45 शदवस  
III. 30 शदवस  
IV. 15 शदवस 

प्र्न 9  

मुक्त-पुनर्थवचार कालावधीत पॉशलसीधारकाने पॉशलसी परत केली तर त्यासंदभात खालीलपैकी कोणते 
शवधान योग्य अहे? 

I. शवमा कंपनी 100% शवमा हप्ता परत करेल. 
II. शवमा कंपनी 50% शवमा हप्ता परत करेल 
III. ज्या कालावधीत सरंक्षण पुरवले ऄसेल त्या कालावधीच्या प्रमाणातील शवमाहप्ता, वैद्यकीय 

परीक्षणाचा खचथ अशण ्टँपड्युटी अकार वजा जाता समायोशजत रक्कम शवमा कंपनी परत करेल 
IV. शवमा कंपनी सपूंणथ शवमाहप्ता कापून घेइल 

प्र्न 10  

खालीलपैकी कोणता शनवासाचा वैध पुरावा अहे? 

I. पॅनकाडथ  
II. शनवडणूक ओळखपत्र  
III. बँकेचा पासबुक 
IV. ड्रायन्व्हग परवाना 
 

्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहेIII. 
पारपत्र हे वयाच्या प्रमाण दाखल्याचे ईदाहरण अहे. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे I. 
शवमा खरेदी केल्यानंतर वाढलेले धोकादायक वतथन याला नैशतक धोका म्हणता येउ िकते. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे II. 
ईंची, वजन अशण रक्तदाब हे काही घटक अहेत जे वैद्यकीय तज्ञाच्या ऄहवालात तपासले जातात. 

ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहे IV. 
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ईत्पादनाची माशहती देण्यासाठी शवमा कंपन्शयादं्वारे वापरला जाणारा माशहतीपत्रक हा औपचाशरक 
कायदेिीर द्तावजे अहे. 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहे II. 

प्र्ताव देण्यासाठी वापरला जाणारा ऄजाचा द्तावजे सामान्शयपणे प्र्ताव फॉमथ म्हणून ओळखला 
जातो. 

ईत्तर 6  

योग्य पयाय अहे III. 

रेिन काडथ हा वयाचा ऄ-प्रमाण परुावा मानला जातो. 

ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे I. 

मनी-लाडँकरगम्हणजे बेकायदेिीर पसैा, कायदेिीर मागाने शमळवला अहे वाटाव ेऄिा प्रकारे त्याचे 
बेकायदेिीर ्त्रोत लपवनू मुख्य अर्थथक प्रवाहात अणण्याच्या प्रशक्रयेला मनी-लाडँकरग ऄसे 
म्हणतात. 

ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे IV. 

पॉशलसीधारक पॉशलसी संबधंी समाधानी नसल्यास, तो/ती मुक्त- पुनर्थवचार कालावधीत, म्हणजेच 
पॉशलसी द्तावजे शमळाल्यापासून 15 शदवसात परत करू िकतो. 

ईतार 9  

योग्य पयाय अहे III. 

मुक्त–पुनर्थवचार कालावधीत पॉशलसीधारकाने पॉशलसी परत केल्यास त्यासंदभात, शवमा कंपनी शवमा 
संरक्षण परुावल्याच्या कालावधीच्या प्रमाणातील शवमाहप्ता, वैद्यकीय तपासणीचा खचथ अशण 
्टँपड्यटुी अकार वजा जाता ईवथशरत शवमाहप्ता शवमा कंपनी परत करते. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे II. 

पॅनकाडथ हा शनवासाचा वैध परुावा नाही 
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प्रकरण 13 
द्तावेजीकरण – पॉशलसी ऄटी-I  

 
प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणामध्ये अपण प्र्ताव जेव्हा शवमा पॉशलसी बनतो तेव्हा समाशवष्ट ऄसणाऱ्या शवशवध 
द्तावजेासंबंंधी चचा करणार अहोत. 

शिकण्याची फशलते  

 

A. पॉशलसी टप्प्यावरील द्तावजेीकरण  
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A. पॉशलसी टप्प्यावरील द्तावजेीकरण 

1. प्रथम शवमा हप्त्याची पावती 

शवमा कंपनी जेव्हा पशहली शवमा हप्त्याची पावती (FPR) जारी करते तेव्हा शवमा करार सुरु होतो. प्रथम 
शवमा पावती (FPR) हा पॉशलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा ऄसतो. 

प्रथम शवमा पावती मध्ये खालील माशहती ऄसते: 

i. शवमा अ्वाशसत व्यक्तीचे नाव अशण पत्ता 
ii. पॉशलसी क्रमाकं 
iii. ऄदा केलेली शवमाहप्ता रक्कम 
iv. शवमाहप्ता रक्कम भरण्याची पद्धत अशण वारंवाशरता 
v. शवमाहप्ता भरण्याचा पुढील देय शदनाकं 
vi. जोखीम सुरु होण्याचा शदनाकं 
vii. पॉशलसी ऄशंतम पशरपक्व होण्याचा शदनाकं 
viii. िेवटचा शवमाहप्ता भरण्याची तारीख 
ix. शवमा अ्वाशसत रक्कम 

प्रथम शवमाहप्ता पावती जारी केल्यानंतर (FPR), प्र्तावका कडून पुढील शवमा हप्ते शमळतील तेव्हा 
शवमा कंपनी शवमाहप्ता पावत्या जारी करते. या पावत्यानंा नवीकरण पावत्या ऄसे म्हणतात (RPR). 
या नवीकरण पावत्या (RPR), शवमाहप्ता ऄदा करण्यासबंंधातील काही शववाद ऄसल्यास रक्कम ऄदा 
केल्याचा परुावा म्हणून ईपयोगी पडतात. 

2. पॉशलसी द्तावजे 

पॉशलसी द्तावजे हा शवम्यािी सबंंशधत सवात महत्वाचा द्तावजे ऄसतो. शवमा कंपनी अशण शवमा 
अ्वाशसत व्यक्ती याचं्यातील कराराचा तो परुावा ऄसतो. ते म्हणजे करार नसतो. पॉशलसी द्तावजे 
काही कारणाने शवमाधारकाकडून हरवला तर शवमा करारावर कोणताही पशरणाम होत नाही. शवमा 
कंपनी मूळ करारात कोणताही बदल न करता पॉशलसीची नक्कल देउ करते. पॉशलसी द्तावजेावर 
सक्षम प्राशधकारयाकडून ्वाक्षरी केली जावी लागते अशण भारतीय ्टँप कायद्यानुसार त्यावर शिक्का 
मारावा लागतो. 

प्रमाण पॉशलसी द्तावजेाचे तीन भाग होतात: 

a) पॉशलसी ऄनुसूची  

पॉशलसी ऄनु्यची हा पशहला भाग ऄसतो. सामान्शयतः तो पॉशलसीच्या पशहल्या पानावर सापडतो. 
जीवन शवमा कराराची ऄनुसूची साधारणपणे सारखीच ऄसते. त्यात सामान्शयतः खालील माशहती 
ऄसते: 
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अकृती  1 : पॉशलसी द्तावजे घटक  

 
i. शवमा कंपनीचे नाव  

ii. काही शवशिष्ट पॉशलसीसाठी शविेष तपिील, जसे: 

 पॉशलसीधारकाचे नाव अशण पत्ता  
 जन्शम तारीख अशण मागील जन्शमशदविी ऄसलेले वय 
 योजना अशण पॉशलसी कराराचा कालावधी  
 शवमा अ्वाशसत रक्कम 
 शवमाहप्त्याची रक्कम 
 शवमाहप्ता भरण्याचा कालावधी 
 प्रारंभी तारीख, पशरपक्वतेची तारीख, अशण िेवटच्या शवमाहप्त्याची तारीख  
 पॉशलसी नफ्यासह अहे की नफ्याशिवाय  
 नामाशनदॄशिताचे नाव 
 शवमाहप्ता भरण्याची पद्धत – वार्थषक; ऄधथ वार्थषक; तै्रमाशसक; माशसक; पगारातून 

वजावटी द्वारे 
 पॉशलसी क्रमाकं – हा पॉशलसी कराराचा शविेष ओळख क्रमाकं ऄसतो  

iii. शवमाकत्याचे रक्कम ऄदा करण्याचे अ्वासन. हे शवमा कराराचे ममथ ऄसते. 

iv. ऄशधकृत प्रशधकाऱ्याची ्वाक्षरी अशण पॉशलसी ्टँप  

v. ्थाशनक शवमा ओम्बडसमन चा पत्ता. 

b) प्रमाण तरतुदी 

पॉशलसी द्तावजेाचा दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे सामान्शयतः प्रत्येक जीवन शवमा करारामध्ये 
ईपस््थत ऄसलेल्या अशण काही शवशिष्ट ऄपवाद म्हणनू वगळलेल्या, पॉशलसीच्या प्रमाण तरतुदी. 
यातील काही तरतुदी मुदत शवमा, एकल शवमाहप्ता शवमा ककवा (फायद्यामध्ये) सहभागी नसलेल्या 
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पॉशलसी यासारख्या ठराशवक प्रकारच्या करारानंा लागू होत नसतील. या प्रमाण तरतुदी कराराच्या 
ऄंतगथत लागू होणाऱ्या हक्क अशण शविेष सवलती व ऄन्शय ऄटी सुशनस््चत करतात.  

c) पॉशलसी मधील शवशिष्ट तरतुदी 

पॉशलसी द्तावजेाचा शतसरा भाग प्रत्येक पॉशलसी करारािी सबंंशधत शवशिष्ट तरतुदींचा ऄसतो. 
या द्तावजेाच्या दिथनी भागात छापलेल्या ऄसू िकतात ककवा संलग्नक म्हणून द्तावजेाला 
जोडलेल्या ऄसू िकतात.  

प्रमाण तरतुदी म्हणजे जसे, शवमाहप्ता न भरल्यामुळे पॉशलसी बंद झाल्यास सवलतीचा ककवा 
दण्डशवरशहत कालावधी नेहेमी कराराच्या ऄंतगथत वैधाशनक रीतीने शदलेल्या ऄसतात, सामान्शयतः 
शवशिष्ट तरतुदी शवमाधारक अशण शवमाकता याचं्यातील शवशिष्ट करारािी जोडलेल्या ऄसतात. 

ईदाहरण  

करार शलशहत ऄसताना एखादी ्त्री गरोदर ऄसेल तर शतच्या गरोदरपणामुळे मृत्यूच्या घटनेला 
संरक्षण देण्यापासून प्रशतबधं करणारे शवधान 

तपिीलवार तरतुदी प्रकरण 13 मध्ये शदल्या अहेत. 

वटहुकुम 2014 नुसार ऄसे बंधनकारक करण्यात येते की प्रत्येक शवमाकत्याने जारी केलेल्या प्रत्येक 
पॉशलसीची नोंद ठेवली पाशहजे. ऄिा प्रकारच्या नोंदींमध्ये खालील गोष्टी ऄसल्या पाशहजेत. 
  
पॉशलसीधारकाचे नाव अशण पत्ता, पॉशलसी ऄस््तत्वात अल्याचे तो शदनाकं अशण शवमाकत्याला सूचना 
ऄसलेले कोणत्याही प्रकारचे ह्तातंरण, ऄसाइनमृट, ककवा नामशनदॄिन शवमा हक्क नोंद, प्रत्येक 
शवमा हक्क नोंदी मध्ये शवमा हक्काची तारीख, नाव अशण पत्ता अशण हक्क दाखल करणाऱ्याचा पत्ता 
अशण हक्क प्रदान झाल्याची तारीख, ककवा; शवमा हक्क नाकारला गेल्यास तो नाकारल्याची तारीख 
अशण त्याची कारणे;  ही नोंद प्राशधकरणाने मान्शय केलेल्या ्वरुपात, आलेक्ट्रोशनक ्वरूपाच्या 
समाविेा सह केली जावी. 
  
वटहुकुमात केलेली ऄत्यंत महत्वाची तरतूद म्हणजे [डीमटेरीयलाआज्ड ककवा शडमटॅ] ्वरुपात 
पॉशलसी जारी करणे.   वटहुकुमात ऄसे म्हटल े अहे की “प्रत्येक शवमाकता, त्याच्याद्वारे केल्या 
जाणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराच्या बाबत अ्वाशसत रक्कम अशण शवमा हप्ता याचं्या एका शवशिष्ट 
मयादेच्या पढुील सवथ पॉशलसी आलेक्ट्रोशनक ्वरुपात, या कायद्याच्या ऄंतगथत शवशनर्थदष्ट पद्धतीने अशण 
तिा ्वरुपात जारी करण्याचा प्रयत्न करेल.”  
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्वयं चाचणी 1  

प्रथम शवमाहप्ता पावती (FPR) काय दिथवते? सवात योग्य पयाय शनवडा. 

I. मुक्त-पुनर्थवचार कालावधी सपंला अहे 
II. पॉशलसी करार सुरु झाला ऄसल्याचा परुावा 
III. अता पॉशलसी रद्द करता येणार नाही 
IV. पॉशलसीला काही शनस््चत रोख मूल्य प्राप्त झाले अहे 

सारािं 

 जेव्हा जीवन शवमा कंपनी प्रथम शवमाहप्ता पावती जारी करते तेव्हा शवमा करार सुरु होतो.  

 पॉशलसी द्तावजे म्हणजे शवम्यािी सबंंशधत सवात महत्वाचा द्तावजे ऄसतो. तो शवमा कंपनी 
अशण शवमाधारक याचं्यातील कराराचा पुरावा ऄसतो.  

 प्रमाण पॉशलसी द्तावजेाचे, पॉशलसी ऄनुसूची, प्रमाण तरतुदी अशण पॉशलसीच्या शवशिष्ट तरतुदी  
ऄसे तीन भाग ऄसतात. 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. प्रथम शवमाहप्ता पावती (FPR) 
2. पॉशलसी द्तावजे 
3. पॉशलसी ऄनुसूची 
4. प्रमाण तरतुदी 
5. शविेष तरतुदी 

 

्वयं चाचणीची ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

करार सुरु झाल्याचा FPR हा पुरावा अहे. 

्वयं पशरक्षणाचे प्र्न 

प्र्न 1  

खालील पैकी कोणते द्तावजे शवमाकता अशण शवमाधारक याचं्यातील कराराचा परुावा ऄसतात? 

I. प्र्ताव फॉमथ 
II. पॉशलसी द्तावजे  
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III. माशहतीपत्रक  
IV. शवमा हक्क फॉमथ 

प्र्न 2  

एखादा पॉशलसी द्तावजे शलशहताना गंुतागंुतीच्या भाषेचा वापर करण्यात अला अशण त्यामुळे 
संशदग्धता शनमाण होत ऄसेल तर त्याचा साधारणपणे ऄथथ काय घेतला जाइल? 

I. शवमाधारकाच्या शहताची अहे 
II. शवमाकत्याच्या शहताची अहे  
III. पॉशलसी रद्दबातल ठरवली जाइल अशण शवमाकत्याने शवमाधारकाला व्याजासह शवमाहप्ता परत 

करण्यास साशंगतले जाइल 
IV. पॉशलसी रद्दबातल ठरवली जाइल अशण शवमाकत्याने शवमाधारकाला व्याजाशिवाय शवमाहप्ता परत 

करण्यास सागंता येइल 

प्र्न 3  

पॉशलसी द्तावजेाचे सवात योग्य वणथन करणारा पयाय शनवडा. 

I. तो शवमा कराराचा परुावा ऄसतो 
II. शवमाधारकाने कंपनीकडून शवमा पॉशलसी खरेदी करण्यासंबधंी व्यक्त केलेले ्वार्याचा परुावा 

ऄसतो 
III. बँका, ब्रोकसथ अशण ऄन्शय घटकासंारख्या चॅनेल पाटथनसथ सोबत काम करतानंा शवमा कंपनीने पूणथ 

केलेल्या पॉशलसीचा (प्रशक्रयाचंा) परुावा ऄसतो 
IV. प्रथम शवमाहप्त्याचा भरणा केल्यानंतर शवमा कंपनीने जारी केलेली ्वीकृतीची शचट्ठी ऄसते 

प्र्न 4  

खालील पैकी कोणते शवधान योग्य अहे? 

I. प्र्ताव फॉमथ ्वीकारणे म्हणजे शवमा करार सुरु झाल्याचा पुरावा ऄसतो.  
II. शवमाहप्ता ्वीकारणे म्हणजे पॉशलसी सुरु झाल्याचा परुावा ऄसतो 
III. प्रथम शवमाहप्ता पावती म्हणजे पॉशलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा ऄसतो 
IV. शवमा हप्त्याचे कोटेिन म्हणजे पॉशलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा ऄसतो 

प्र्न 5  

प्रथम शवमाहप्ता प्राप्त झाल्यानंतर, पुढील शवमाहप्त्यासाठी शवमा कंपनी _______जारी करते. 

I. पुनरुज्जीवन शवमाहप्ता पावती 
II. पूवथवत करण्याच्या शवमाहप्त्याची पावती  
III. पुन्थापन शवमाहप्ता पावती  
IV. नवीकरण शवमाहप्ता पावती 
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प्र्न 6  

शवमाधारक व्यक्तीकडून मूळ शवमा पॉशलसी द्तावजे हरवला तर काय होइल? 

I. शवमा कंपनी मूळ करारात कोणताही बदल न करता पॉशलसी द्तावजेाची नक्कल जारी करेल 
II. शवमा करार समाप्त होइल 
III. शवमा कंपनी, शवमाधारकाच्या सद्य अरोग्य प्रकटनाच्या अधारे नव्या ऄटी अशण ितीसह 

पॉशलसीची नक्कल जारी करेल 
IV. शवमा कंपनी केवळ कोटाने अदेि शदला तरच कोणतेही बदल न करता पॉशलसीची नक्कल जारी 

करेल. 

प्र्न 7  

खालीलपैकी कोणते शवधान योग्य अहे? 

I. पॉशलसी द्तावजे सक्षम प्रशधकाऱ्याद्वारे ्वाक्षरी केलेला ऄसला पाशहजे मात्र भारतीय ्टँप 
कायद्यानुसार ऄशनवायथपणे शिक्का मारलेला ऄसणे गरजेचे नाही. 

II. पॉशलसी द्तावजे सक्षम प्रशधकाऱ्याद्वारे ्वाक्षरी केलेला ऄसला पाशहजे अशण भारतीय ्टँप 
कायद्यानुसार ऄशनवायथपणे शिक्का मारलेला ऄसला पाशहजे. 

III. पॉशलसी द्तावजे सक्षम प्रशधकाऱ्याद्वारे ्वाक्षरी केलेला ऄसणे गरजेचे नाही मात्र भारतीय ्टँप 
कायद्यानुसार ऄशनवायथपणे शिक्का मारलेला ऄसणे गरजेचे ऄसते. 

IV. पॉशलसी द्तावजे सक्षम प्रशधकाऱ्याद्वारे ्वाक्षरी केलेला ऄसणे गरजेचे नाही त्याशिवाय भारतीय 
्टँप कायद्यानुसार ऄशनवायथपणे शिक्का मारलेला ऄसणे सुद्धा गरजेचे नाही. 

प्र्न 8  

खालीलपैकी किापासून प्रमाण शवमा पॉशलसी द्तावजेाचा पशहला भाग बनतो.? 

I. पॉशलसी ऄनुसूची 
II. प्रमाण तरतुदी  
III. शवशिष्ट पॉशलसी तरतुदी  
IV. शवमाहक्क प्रशक्रया 

प्र्न 9  

प्रमाण शवमा पॉशलसी द्तावजेात, प्रमाण तरतुदींच्या भागात खालील पकैी कोणती माशहती ऄसेल? 

I. प्रारंभाची तारीख, पशरपक्वतेची तारीख अशण िेवटच्या शवमाहप्त्याची देय तारीख 
II. नामशनदॄशिताचे नाव 
III. कराराच्या ऄंतगथत लागू ऄसणारे हक्क अशण सवलती अशण ऄन्शय िती. 
IV. ऄशधकृत ्वाक्षरीकत्याची ्वाक्षरी अशण पॉशलसी ्टँप 
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प्र्न 10  

“शवमा करार शलशहत ऄसताना एखादी ्त्री गरोदर ऄसेल तर शतच्या गरोदरपणाच्या काळात मृत्यू 
अल्यास त्या प्रसंगात संरक्षण देण्यास प्रशतबधं करणारे शवधान”प्रमाण पॉशलसी द्तावजेाच्या कोणत्या 
भागात समाशवष्ट केले जाइल? 

I. पॉशलसी ऄनुसूची  
II. साधारण तरतुदी  
III. प्रमाण तरतुदी  
IV. शवशिष्ट पॉशलसी तरतुदी 

्वयं चाचणीच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहेII. 

पॉशलसी द्तावजे म्हणजे शवमाकता अशण शवमाधारक याचं्यातील कराराचा परुावा. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे I. 

एखादा पॉशलसी द्तावजे शलशहताना गंुतागंुतीच्या भाषेचा वापर केला गेला ऄसेल अशण त्यामुळे 
संशदग्धता वाढली ऄसेल तर साधारणपणे तो शवमाकत्यांच्या शहताचा अहे ऄसे मानले जाते. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे I. 

पॉशलसी द्तावजे हा शवमा कराराचा पुरावा ऄसतो. 

ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहे III. 

प्रथम शवमाहप्ता पावती म्हणजे पॉशलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा ऄसतो. 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहे IV. 

प्रथम शवमाहप्ता प्राप्त झाल्यानंतर, शमळणाऱ्या पुढील शवमाहप्त्यासंाठी शवमा कंपनी नवीकरण 
शवमाहप्ता पावती जारी करते. 
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ईत्तर 6  

योग्य पयाय अहे I. 

शवमाकत्याकडून मूळ शवमा पॉशलसी हरवली तर, शवमा कंपनी करारात कोणतेही बदल न करता 
पॉशलसीची नक्कल देउ करते. 

ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे II. 

पॉशलसी द्तावजेावर सक्षम प्रशधकाऱ्याची ्वाक्षरी ऄसली पाशहजे अशण भारतीय पॉशलसी 
्टँपकायद्यानुसार त्यावर शिक्का ऄसला पाशहजे. 

ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे I. 

पॉशलसी ऄनुसूची प्रमाण शवमा पॉशलसी द्तावजेाचा पशहला भाग म्हणजे पॉशलसी ऄनुसूची ऄसते. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे III. 

शवमा पॉशलसी द्तावजेाच्या प्रमाण तरतुदींच्या भागात कराराच्या ऄंतगथत लागू होणाऱ्या हक्क अशण 
सवलती अशण ऄन्शय िती यासारखी माशहती ऄसते. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे IV. 

“शवमा करार शलशहत ऄसताना एखादी ्त्री गरोदर ऄसेल तर शतच्या गरोदरपणाच्या काळात मृत्यू 
अल्यास त्या प्रसंगात सरंक्षण देण्यास प्रशतबंध करणारे शवधान”प्रमाण पॉशलसी द्तावजेाच्या पॉशलसी 
शवशिष्ट तरतुदींमध्ये समाशवष्ट केली जाइल. 
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प्रकरण 14 
द्तावेजीकरण – पॉशलसी िती – II 

 

प्रकरणाचा पशरचय 

या प्रकरणात पॉशलसी द्तावजेात ऄतंभूथत केल्या जाणाऱ्या तरतुदींच्या सबंंधी चचा करणार अहोत. 
या प्रकरणात चचा केलेल्या तरतुदींमध्ये सवलतीचा कालावधी, पॉशलसी बंद होणे अशण दण्डरशहत 
आत्यादीचा ऄिा महत्वाच्या तरतुदींचा समाविे अहे.  

शिकण्याची फशलते 

 

A. पॉशलसी िती अशण शविेषाशधकार 
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A. पॉशलसी िती अशण शविेषाशधकार 

1. सवलतीचा कालावधी 

प्रत्येक जीवन शवमा पॉशलसी ऄिा ऄटींवर मृत्यूचा फायदा देण्याचे मान्शय करते की त्या तारखेपयंतचे 
सवथ अशण पूणथ शवमा हप्ते भरलेले ऄसले पाशहजेत अशण पॉशलसी चाल ू स््थतीत ऄसली पाशहजे. 
शवमाहप्ता देय झाल्यानंतर पॉशलसीधारकाला काही जादा कालावधी शदला जातो त्याला 
“सवलतीचाकालावधी”म्हटलेजाते. 

महत्वाचे  

ऄिा सवलतीचा प्रमाण कालावधी एक मशहना ककवा ३० शदवस ऄसा ऄसतो.सवलतीचा कालावधी 
शवमाहप्त्याच्या देय तारखेच्या पुढच्या शदवसापासून मोजला जाइल. या तरतुदीमुळे शवमाहप्ता न 
भरल्यामुळे ऄन्शयथा जी पॉशलसी बंद झाली ऄसती, ती सवलतीच्या कालावधीत चाल ूराहते. 

ऄसे ऄसले तरीही, सवलतीच्या दरम्यान शवमाहप्ता देय राहतोच अशण त्या दरम्यान शवमाधारकाचा 
मृत्यू झाल्यास, देय शवमाहप्त्याची रक्कम कापून घेउन मृत्युच्या फायद्याची रक्कम शदली जाते. 
सवलतीच्या कालावधी नंतरही शवमाहप्ता भरला गेला नसेल तर मात्र पॉशलसी बंद समजली जाते अशण 
मृत्युच्या फायद्याच्या संदभात कंपनीवर कोणतीही देयतेची जबाबदारी राहत नाही. दण्ड शवरशहत 
तरतुदींनुसार देय ऄसू िकणारी केवळ रक्कम म्हणजे दण्डशवरशहत तरतुदींनुसार लागू होणारी 
रक्कम ऄसेल. एका ऄथाने शवमाधारकाला त्या सवलतीच्या कालावधीत मोफत शवमा संरक्षण शमळते. 

2. पॉशलसी बंद होणे अशण पुन्थापन / पुनरुज्जीवन 

सवलतीच्या कालावधीतही शवमाहप्ता भरला न गेल्यास पॉशलसी बंद होते हे अपण पाहीलेच अहे.  
यातील चागंली गोष्ट ऄिी अहे की सवथ कायम्वरूपी शवमा करार प्रत्यक्षात पॉशलसीचे पनु्थापन 
(पुनरुज्जीवन) करण्यास ऄनुमती देतात. 

व्याख्या 

पॉशलसीचे पुन्थापन म्हणजे शवमाहप्ता ऄदा न केल्यामुळे पॉशलसी बंद झाली ऄसेल ककवा दण्ड 
शवरशहत तरतुदींच्या ऄतंगथत पॉशलसी चाल ू ठेवली ऄसेल तर जीवन शवमा कंपनी ती पॉशलसी 
पुनरुज्जीवीत करून चाल ूकरते. 

मात्र पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन शवमाधारकाचा शनर्थववाद ऄशधकार ऄसू िकत नाही. त्याची पूतथता 
खालील ितींच्या ऄंतगथत करता येउ िकते.:  

i. शवमाधारकाच्या जोखमी मध्ये वाढ न करणे:पॉशलसी चे पुनरुज्जीवन केल्याचा पशरणाम म्हणून 
शवमा कंपनीच्या जोखमीत वाढ होउ िकता नाही. 
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ii. राखीव रक्कमेची शनर्थमती:पॉशलसीधारकाने ऄिी शवमाहप्त्याची रक्कम व्याजासशहत भरली 
पाहीजे, कारण पॉशलसी बंद झाली नसती तर शनमाण झाली ऄसती आतकीच राखीव रक्कम 
त्यातून शनमाण होइल. 

iii. शवशनर्थदष्ट कालावधी मध्ये पुनरुज्जीवनाचा ऄजथ करणे: ऄिा प्रकारचे पुन्थापनाच्या 
तरतुदींमध्ये शदलेल्या कालावधीत पॉशलसीधारकाने पनुरुज्जीवनाचा ऄजथ पूणथ केला पाशहजे. 
भारतात, पुनरुज्जीवनाचा ऄजथ शवशिष्ट कालावधीत, ईदा. पॉशलसी बंद झाल्यापासून 5 
वषांच्या अंत करणे अव्यक ऄसते. 

iv. शवमा करण्याची योग्यतेचा समाधानकारक परुावा: शवमाधारकाने शवमा कंपनीला त्याच्या शवमा 
करण्याची योग्यता कायम ऄसल्याचा समाधानकारक पुरावा सादर केला पाशहजे. त्या 
व्यक्तीची केवळ प्रकृती समाधानकारक ऄसावी ऄसे नव्हे तर अर्थथक ईत्पन्शन, अशण नैशतकता 
याचं्या कोणतीही घसरण झालेलीं नसावी. 

v. शवलंशबत देय शवमाहप्ते व्याजासह ऄदा करणे: पॉशलसीधारकाने सवथ शवलंशबत देय शवमाहप्ते 
प्रत्येक शवमाहप्त्याच्या देय ताराखेपासुनच्या व्याजासह भरले पाहीजेत. 

vi. ईवथशरत देय कजाची रक्कम ऄदा करणे: शवमाधारकाने काही पॉशलसी कजथ शिल्लक 
ऄसल्यास ककवा कोणतीही देयता शिल्लक ऄसल्यास ती सुद्धा पनु्थाशपत केली पाशहजे. 

वरील सवथ ऄटींमधील सवात महत्वाची ऄट म्हणजे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शवमा करण्यासाठीच्या 
योग्यतेचा पुरावा देणे. कोणत्या प्रकारचा परुावा द्यावा हे प्रत्येक पॉशलसीच्या पशरस््थतीवर ऄवलंबनू 
ऄसेल. पॉशलसी खूपच थोड्या काळासाठी बंद ऄसेल तर शवमाकता कंपनी शवमा करण्याच्या योग्यतेचा 
कोणताही पुरावा न मागताच पॉशलसीचे पनुरुज्जीवन करेल ककवा शवमाधारकाकडून एका साध्या 
कागदावर शलहून घेइल की त्याची प्रकृती चांगली अहे. 

ऄसे ऄसले तरीही काही पशरस््थतीत शवमा कंपनीला वैद्यकीय तपासणी ककवा ऄन्शय पुरावा अव्यक 
ऄसतो: 

i. एक म्हणजे, पॉशलसीच्या शवमाहप्त्याचा सवलतीचा कालावधी संपून बराच कालावधी, म्हणजे 
जवळपास एक वषथ झाले ऄसेल. 

ii. दुसरे, अरोग्याचा ककवा ऄन्शय सम्या ऄसू िकते ऄसा शवमाकत्याला संिय ऄसेल तर ऄिी 
पशरस््थती. पॉशलसीचे दिथनी मूल्य ककवा अ्वाशसत रक्कम  खूप मोठी ऄसेल तर पनु्शहा 
नव्याने वैद्यकीय तपासणी करणेसुद्धा अव्यक ऄसू िकते. 

पॉशलसी पुनरुज्जीवन करताना बरीच मोठी रक्कम भरावयाची ऄसल्याने (मागील देय शवमाहप्ते 
ऄशधक त्याचें व्याज) पॉशलसीधारकाने हा शवचार करायला हवा की जुन्शया पॉशलसीचे पनुरुज्जीवन 
करणे ऄशधक शहताचे अहे की नव्याने पॉशलसी घेणे ऄशधक शहताचे अहे. सामान्शयतः पुनरुज्जीवन 
ऄशधक शहताचे ठरते कारण, नवीन पॉशलसी सुरु केल्यास शवमाधारकाचे पुनरुज्जीवनाच्या तारखे पयंत 
वाढलेले ऄसल्याने ऄशधक दराने शवमा हप्ता अकारला जाइल. 
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a) पॉशलसी पुनरुज्जीवनाचे ईपाय 

अता अपण काही मागथ पाहू ज्याचं्या माध्यमातून पॉशलसी पनुरुज्जीवीत केली जाउ िकते. 
साधारणपणे चुकलेल्या पशहल्या शवमाहप्त्याच्या तारखेपासून (ऄंदाजे 5 वष)ॄ एखादा बंद पॉशलसी 
पुनरुज्जीशवत करू िकतो. 

i. सामान्शय पुनरुज्जीवन 

पुनरुज्जीवनाचा सामान्शय प्रकार म्हणजे, ज्यात व्याजासह शिल्लक शवमाहप्ते भरण्याचा समाविे 
होतो. याला सामान्शय पुनरुज्जीवन म्हणतात अशण ते पॉशलसी ला समपथण मूल्य प्राप्त झाल्यानंतर 
करता येते. शवमाकता यासाठी ईत्तम अरोग्याच्या प्रकटनाची मागणी करू िकतो ककवा वैद्यकीय 
परीक्षणासारखा शवमा करण्याच्या योग्यतेचा परुावा सुद्धा मागू िकतो.  

ii. शविेष पुनरुज्जीवन 

पॉशलसी ला तीन वषांपेक्षा कमी कालावधी झाला ऄसेल अशण शतला ऄद्याशप समपथण मूल्य प्राप्त 
झाले नसेल तर काय करायचे (म्हणजे, जमा राखीव रक्कम ककवा रोख मूल्य फार कमी ऄसेल 
तर) पण पॉशलसी बंद झाल्याचा कालावधी मोठा ऄसेल तर?, समजा पॉशलसीचा चुकलेल्या 
पशहल्या शवमाहप्त्याला एक वषथ ककवा ऄशधक कालावधी लोटला ऄसेल तर.  

ऄसे पुनरुज्जीवन करण्याचा मागथ म्हणजे शजला शविेष पुनरुज्जीवन ऄसे म्हटले जाते ऄिा एका 
योजनेच्या माध्यमातून पनुरुज्जीवन करणे (भारतीय जीवन शवमा मध्ये हे नाव वापरले जाते). यात 
जणूकाही नवीन पॉशलसी शलशहली जाते. पॉशलसी बंद झाल्याची तारीख पॉशलसीच्या प्रारंभाच्या 
तारखेपासून दोन वषांच्या अतील ऄसते. शतची पशरपक्वता तारीख पॉशलसी घेताना त्या शवशिष्ट 
जीवनानंा लागू होणाऱ्या मूळच्या ठरवनू शदलेल्या कालावधीच्या पेक्षा ऄशधक नसते. 

ईदाहरण 

जर मूळ पॉशलसी 40 व्या वषी घेतली गेली ऄसेल अशण नवीन प्रारंभाचे वय 42 ऄसेल तर अता 
ज्या पॉशलसी 60 व्या वषी संपणे ऄपेशक्षत ऄसेल त्या पॉशलसीची मुदत वीस वरून ऄठरा पयंत 
खाली अणली जाइल. शवम्याचा जुना हप्ता अशण नवा हप्ता व्याजासह ऄदा करावा लागेल.  

iii. कजथ वजा पनुरुज्जीवन 

भारतीय जीवन शवमा अशण ऄन्शय शवमा कंपन्शया याचं्याकडे ऄसलेला पनुरुज्जीवनाचा ऄजून एक 
मागथ म्हणजे कजथ वजा पुनरुज्जीवन. हे केवळ पुनरुज्जीवन नसते तर यात दोन घडामोडी ऄंतभूथत 
ऄसतात: 

 एकाच वळेी कजाची मंजुरी अशण 
 पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन 
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शवमाहप्ते अशण त्याचें व्याज सामान्शय पुनरुज्जीवनाच्या पद्धतीने गणन केले जातात. त्याचे वळेी 
पुनरुज्जीवनाच्या तारखेला त्या पॉशलसीवर शवमाधारकाला शकती कजथ घेण्याची पात्रता अहे हे 
सुद्धा शनस््चत केले जाते. हे कजथ पुनरुज्जीवनाच्या ईदे्दिासाठी रक्कम म्हणून वापरले जाते, 
शवमाहप्ते अशण त्याचें व्याज याचंी रक्कम वजा जाता काही रक्कम शिल्लक ऄसल्यास ती 
पॉशलसीधारकाला देउ करण्यात येते. ्वभाशवकपणे ज्या शवमा पॉशलसींना पनुरुज्जीवनाच्या 
तारखेला समपथण मूल्य प्राप्त झाले अहे ऄिा पॉशलसींनाच कजाची सुशवधा शदली जाते. 

iv. हप्त्याचे पुनरुज्जीवन 

िेवटचे म्हणजे, जेव्हा पॉशलसीधारक पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन करण्याची शवमाहप्त्याचंी रक्कम एक 
रक्कमी भरू िकत नसतो अशण पॉशलसी शविेष पुनरुज्जीवन योजनेतही पुनरुज्जीशवत करता 
येण्याची िक्यता नसते ऄिा वळेी हप्ताहप्त्याने पुनरुज्जीवन करण्यास ऄनुमती शदली जाते. ऄिा 
बाबतीत सामान्शय पुनरुज्जीवन योजनेत ज्या पद्धतीने ईवथशरत शवमाहप्ता काढला जातो त्याच 
पद्धतीने या बाबतीत शवमा हप्ता गणन जातो. 

रक्कम ऄदा करण्याच्या पद्धतीवर अधाशरत (तै्रमाशसक ककवा ऄधथ वार्थषक), शवमाधारकाने एक 
ऄधथवार्थषक  ककवा दोन तै्रमाशसक शवमाहप्ते भरणे अव्यक ऄसते. ईवथशरत देय शवमाहप्ते 
भशवष्यातील शवमा हप्त्याचं्या देय तारखानंा पुढील दोन वषॄ ककवा ऄशधक कालावधीमध्ये ज्यात 
सध्याचे पॉशलसी वधापन वषथ अशण पुढील दोन पूणथ पॉशलसी वधापन वष ॄ याचं्यामध्ये समान पणे 
वाटून शदले जातात. यात एक ऄिी ऄट घातली जाउ िकते की पॉशलसी पनुरुज्जीवन करताना 
कोणतेही कजथ परत करणे शिल्लक ऄसता कामा नये. 

महत्वाचे 

बंद झालेल्या पॉशलसी मुळे शवमाकतॄ ककवा शवमाधारक याचं्यापैकी कोणाचेच शहत साधले जात नाही 
त्यामुळे बंद पॉशलसींचे पुनरुज्जीवन करणे हे शवमाकत्यांचे महत्वाचे कायथ ऄसते, ज्याला ते 
अवजूथन प्रोत्साहन देतात. 

3. दण्ड-शवरशहत तरतुदी 

भारतीय शवमा कायदा (कलम 113) च्या ऄतंगथत महत्वाच्या तरतुदींपैकी एक तरतूद ऄिी अहे की 
ज्यात पॉशलसीधारक पढुील शवमा हप्ते भरून पॉशलसी चाल ू ठेव ू िकला नाही तरीही त्याला काही 
फायदे देउ केले जातात. या शठकाणी लागू होणारा तकथ  ऄसा अहे की, शवमाधारकाला पॉशलसी 
ऄंतगथत जमा झालेल्या रोख मूल्यावर हक्क सागंता येतो. 

ऄिा प्रकारे भारतातील कायदा ऄसे सागंतो की शकमान सलग तीन वषॄ शवमाहप्ता भरलेला ऄसल्यास 
पॉशलसी ला हमीपात्र समपथण मूल्य प्राप्त होते. पॉशलसी समपथण केली नाही तर ती कमी केलेल्या ऄदा 
केलेल्या मुल्याच्या ्वरुपात ऄस््तत्वात राहील. पॉशलसी तरतुदी नेहेमी कायद्याने अव्यक ऄसणाऱ्या 
समपथण मूल्यापेक्षा ऄशधक चागंले मूल्य पुरवतात.  
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a) समपथण मुल्ये  

जीवन शवमाकत्यांकडे समपथण कोष्टके ऄसतात ज्यात शवशवध काळानंतर पॉशलसीचे समपथण मूल्य 
काय ऄसेल अशण ती काढण्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाइल हे शदलेले ऄसते. याच्या 
सुत्रामध्ये, शवम्याचा प्रकार अशण योजना, पॉशलसीचे वय अशण पॉशलसीचे शवमाहप्ते भरण्याचा 
कालावधी या गोष्टी शवचारात घेतलेल्या ऄसतात. पॉशलसीमध्ये साशंगतलेल्या समपथण मूल्यापेक्षा 
प्रत्यक्ष हातात येणारी समपथण मुल्याचंी रक्कम वगेळी ऄसू िकते.  

ऄदा केलेली वाढीव रक्कम, जमा झालेले लाभािं ककवा ऄशधलाभािं, अगाउ शवमाहप्त्याच्या 
रक्कम, शवमा हप्त्यातील फरक, पॉशलसी कजथ आत्यादी गोष्टीमुळे जमा रोख समपथण मूल्यामध्ये 
वाढ ककवा वजावट होते. पॉशलसीधारकाच्या हातात िेवटी जे पडते त्याला शनव्वळ समपथण मूल्य 
ऄसे म्हणतात. समपथण मूल्य ऄदा केलेल्या रक्कमेच्या टक्केवारीत ऄसते. 

ऄदा केलेल्या शवमा हप्त्याचं्या टक्केवारीतून शमळालेले समपथण मूल्य म्हणजे हमीपात्र समपथण 
मूल्य. 

b) पॉशलसी कजथ 

ज्या शवमा पॉशलसींना रोख मूल्य शनमाण होते त्याचं्यासाठी ऄिी तरतूद ऄसते की 
पॉशलसीधारकाला त्या पॉशलसीवर शवमाकत्याकडून पॉलीसीचे रोख मूल्य तारण म्हणून वापरून 
कजथ घेण्याची ऄनुमती शमळते. पॉशलसी वरील कजथ सामान्शयतः पॉशलसीच्या समपथण मूल्याच्या 
टक्केवारीत (समजा 90%) मयाशदत ऄसते. हे लक्षात घ्या की पॉशलसीधारक त्याच्या ्वतःच्या 
खात्यातूनच कजथ घेत ऄसतो. त्याने ककवा शतने पॉशलसी समपथण केली ऄसती तर त्याला शततकी 
रक्कम शमळण्याची पात्रता ऄसती.  

ऄिा पशरस््थतीत शवमा पॉशलसी बंद झालेली ऄसली तरीही, पॉशलसीवर कजथ घेण्याच्या ऐवजी, 
पॉशलसीधारक त्याचा केक खाउ िकतो अशण त्याचवळेी तो केक हातातही ठेव ूिकतो. कजामुळे 
शवमा अहे तसाच ठेवनू त्यातील रक्कमेचा वापरही करता येतो. ग्राहकाला ऄडचणीच्या प्रसंगात 
तातडीची रक्कम म्हणून कजथ घेण्यास सुचवाल अशण त्याचवळेी त्याला/शतला तुमचा ग्राहक 
म्हणूनही राखाल. 

पॉशलसी कजथ सामान्शय व्यापाशरक कजापेक्षा दोन संदभात वगेळे ऄसते.: 

पॉशलसी कजथ  व्यापारी कजथ  
कजथ परत करण्याचे कोणतेही कायदेिीर बंधन नाही: 
पॉशलसी मालकावर कजथ परतफेड करण्याचे कसलेही  
कायद्याचे बंधन नाही. तो/ती कजाचा पूणथ ककवा काही भाग 
परत फेड करण्याचे ठरव ू िकतात.जर कजथ परत केले गेले 
नाही तर शवमाकता ईवथशरत (ऄदा न केलेले) कजाची रक्कम 
पॉशलसीच्या फायद्यातून वजा करतात. 

व्यापारी कजामुळे ऊणको 
ऄन- धनको ऄसा सबंंध 
शनमाण होतो ज्यात कजथ 
घेणारा कायद्याने कजथ परत 
करण्यासाठी कजथ देणाऱ्याच्या 
बंधनात ऄसतो. 
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कोणत्याही शव्वासाहथता तपासणीची अव्यकता नसते: 
शवमाकता त्याची ्वतःची रक्कम प्रत्यक्षात पॉलीशसधारकाला 
कजाउ देत नसल्याने, कजथदाराची शव्वासाहथता तपासण्याची 
अव्यकता नसते. शवमाकत्याला केवळ आतकीच खात्री 
करायची ऄसते की कजाची रक्कम पात्रतेच्या रक्कमेपेक्षा 
ऄशधक ऄसू नये. (वर साशंगतल्यानुसार समपथण मूल्याच्या 
90%). 

कजथ देणारा कजथ घेणाऱ्याची 
शव्वासाहथता काळजीपूवथक 
तपासतो. 

ऄथात यासंदभात शवमाकत्याला ऄिा प्रकारच्या कजांच्या ऄटी अशण िती एक धोरण म्हणनू 
ठरवण्याचा ऄशधकार ऄसतो. पॉशलसी एक सुरक्षा तारण म्हणून पॉशलसी ठेवनू त्यावर कजथ शदले 
जात ऄसल्याने पॉशलसी शवमाकत्याच्या नावाने शनदॄशित करावी लागते. शवमाधारकाने त्याच्या 
मृत्युच्या प्रसंगात शमळणाऱ्या फायद्याचे पैसे घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला नामशनदॄशित केले ऄसेल 
तर वरील पॉशलसी शनदॄिनामुळे नामशनदॄिन रशहत होणार नाही. 

नामशनदॄशिताचा ऄशधकार शवमाकत्याच्या पॉशलसी मधील ्वार्याच्या प्रमाणात मयाशदत होइल. 

ईदाहरण 

ऄजुथन यानंी एक शवमा पॉशलसी घेतली ज्यात मृत्युच्या प्रसंगी शदला जाणारा एकूण फायदा रुपये 
2.5 लाख अहे. ऄजुथनचे एकूण कजथ अशण त्यावरील व्याज याचंी रक्कम रुपये 1.5 लाख अहे. 

त्यामुळे ऄजुथनच्या मृत्युच्या प्रसंगात, त्याचा नामशनदॄशित ईवथशरत रुपये 1 लाख शमळण्यास पात्र 
ऄसेल. 

शवमाकतॄ सामान्शयतः पॉशलसी कजावर व्याज अकारतात, जे ऄधथवार्थषक ककवा वार्थषक कालावधीनंतर 
देय ऄसते. जर हे व्याज भरले गेले नाही तर ते पॉशलसी कजाचा भाग बनते अशण कजाच्या शिल्लक 
रक्कमेत दिथवले जाते.  

जोपयंत शवमाहप्ते भरले जात अहेत अशण पॉशलसी चाल ूअहे तोपयंत जमा ऄसलेले रोख मूल्य कजथ 
अशण त्यावरील व्याज भरण्या परेुसे ऄसते. मात्र जर पॉशलसी बंद पडली अशण कोणताही नवा 
शवमाहप्ता भरला गेला नाही तर ऄिी पशरस््थती येउ िकते की शिल्लक कजाची रक्कम अशण देय 
व्याज (एकूण कजथ) याचंी रक्कम पॉशलसीच्या रोख मूल्यापेक्षा जा्त होउ िकते. 

्वाभाशवकपणे शवमाकता ऄिी पशरस््थती ओढव ू देत नाही. ऄिी परीस््थती ओढवण्यापुवीचा, 
शवमाकता ज्याला (पॉशलसीची) पूवथ-समाप्ती म्हणतात ऄिी कारवाइ करतो. शवमा कंपनीने पूवथ 
समाप्तीची कारवाइ करण्यापूवी पॉशलसीधारकाला सूचना द्यावयाची ऄसते. पॉशलसी बंद केली जाते 
अशण ऄस््तत्वात ऄसलेले रोख मूल्य शिल्लक कजथ अशण व्याजाच्या रकमेसाठी समायोशजत केले 
जाते, यातूनही काही जा्तीची रक्कम शिल्लक राशहल्यास, पॉशलसीधारकाला शदली जाते.  
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4. शविेष पॉशलसी तरतुदी अशण पुष्टी 

a) नामशनदॄिन 

i. नामशनदॄिनामध्ये शवमाधारक ऄिा व्यक्तीचे (व्यक्तींचे) नाव प्र्ताशवत करतो ज्याला शवमा 
कंपनीने शवमाधारकाच्या मतृ्युच्या प्रसंगात शवमा अ्वाशसत रक्कम द्यायची ऄसते.  

ii. शवमा अ्वाशसत व्यक्ती एक ककवा एकापेक्षा ऄशधक व्यक्ती नामशनदॄशित म्हणनू प्र्ताशवत 
करू िकतो.  

iii. नामशनदॄशिताला पिैाचंा वैध शवशनयोग अशण ज्याचं्यासाठी ते पसेै अहेत ऄिासंाठी एक 
शव्व्त म्हणून त्या पैिाचंा साभंाळ करण्याची मुभा ऄसते.  

iv. नामशनदॄिन पॉशलसी खरेदी करताना ककवा नंतर करता येते.  

v. शवमाकायदा 1938चे कलम 39 नुसार, ्वतःच्या अयुष्याच्या शवम्याचा पॉशलसीधारक, 
त्याच्या मृत्युच्या प्रसंगात ज्यानंा पॉशलसीचे पैसे ऄदा केले जावते त्याचंी नावे नामशनदॄशित 
करू िकतो. 

पॉशलसीमध्ये एक पुष्टी वाढवनू नामशनदॄिन बदलले जाउ िकते. 

महत्वाचे 

नामशनदॄिनामुळे नामशनदॄशिताला शवमा अ्वाशसत व्यक्तीच्या मृत्युच्या प्रसंगात केवळ पॉशलसीचे 
पैसे ्वीकारण्याचा ऄशधकार ऄसतो. नामशनदॄशिताला शवमा हक्काच्या पूणथ (ककवा ऄिंतः) 
भागावर ऄशधकार नसतो. 

जेव्हा नामशनदॄशित व्यक्ती वयाने ऄज्ञान ऄसते त्यावळेी पॉशलसीधारकाने एखाद्या व्यक्तीची शनयुक्ती 
करणे गरजेचे ऄसते. शनयुक्त व्यक्तीने पॉशलसी द्तावजेावर ्वाक्षरी करून शनयुक्त व्यक्ती म्हणनू 
काम करण्यास त्याची /शतची मान्शयता ऄसल्याचे दिथवाव े लागते. ज्यावळेी नामशनदॄशित व्यक्ती 
वयाने सज्ञान होते त्यावळेी शनयुक्त व्यक्ती त्याचंी शनयुक्ती गमावतात. शवमाधारक व्यक्ती शनयुक्त 
व्यक्तीला केव्हाही बदल ू िकतात. जर नामशनदॄशित व्यक्ती ऄज्ञान ऄसेल अशण कोणीही व्यक्ती 
शनयुक्त केलेली नसेल तर शवमाधारकाच्या मतृ्यूनंतर शवमाहक्काची रक्कम शवमाधारकाच्या 
कायदेिीर वारसानंा शदली जाते. 

जेथे एकापेक्षा ऄशधक नामशनदॄशित व्यक्ती ऄसतात तेव्हा त्यानंा मृत्यूचा शवमाहक्क सयुंक्तपणे ककवा 
शजवतं ऄसलेली व्यक्ती ककवा ऄसलेल्या व्यक्तींना शदला जातो. प्रत्येक नामशनदॄशितासाठी त्याचा 
कोणताही शवशिष्ट वाटा शदला जात नाही. पॉशलसी सुरु झाल्यानंतर  केल्या गेलेल्या 
नामशनदॄिनाची सूचना ऄंमलात येण्यासाठी ती शवमाकत्यांना कळवली गेली पाशहजे. 
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अकृती 1: नामशनदॄिनासाठी ऄसलेल्या तरतुदी 

 
 

b) पॉशलसी शनदॄशित करणे (Assignment) 

सामान्शयतः, शनदॄिन ही सजं्ञा एखादी मालमत्ता प्रत्यक्षात देण्याद्वारे ह्तातंरण यापेक्षा शलहून 
देण्याद्वारे ह्तातंशरत करणे यासाठी वापरली  जाते. ऄिा मालमते्तच्या संदभात शतची मालकी 
शवशवध व्यक्तींच्या शवशवध ऄशधकारानंी ऄंतर्थनशहत ऄसते.  

पॉशलसी शनदॄशित केल्यानंतर, नामशनदॄिन रशहत केले जाते, पॉशलसी कजासाठी पॉशलसी 
कंपनीला शनदॄशित केल्यास याला ऄपवाद केला जातो. 

जीवन शवमा पॉशलसीचे शनदॄिन म्हणजे हक्काचें हक्क, िीषथक अशण पॉशलसी मधील ्वार्य 
(एक मालमत्ता म्हणून) याचें एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे ह्तातंरण. जी व्यक्ती ऄसे ऄशधकार 
ह्तातंशरत करते शतला पॉशलसीशनदॄिक (assignor) म्हणतात अशण ज्याला ही मालमत्ता 
ह्तातंशरत केली जाते त्याला पॉशलसी शनदॄशित (assignee) ऄसे म्हणतात. 
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अकृती  2 : पॉशलसी शनदॄिन (Assignment) 

 
भारतात शवमा कायद्याच्या कलम 38 नुसार पॉशलसी शनदॄिन (Assignment) शनयशंत्रत केले जाते. 
पॉशलसी शनदॄिन (Assignment) केल्यानंतर पॉशलसी शनदॄशिताला, पॉशलसी शनदॄिका पेक्षा 
ऄशधक चागंले िीषथक शमळू िकत नाही या तरतुदीला ऄनुसरून मालमते्तच्या संदभातील सवथ 
िीषथक, ्वार्याचे ऄशधकार शमळतात.  

िेवटची तरतूद खूप महत्वाची अहे. याचा सरळ ऄथथ ऄसा अहे की शवमाधारकाला काही 
कारणाने जो शवमाहक्क नाकारला गेला अहे तो शमळण्यासाठी पॉशलसी शनदॄशित पात्र ऄसू िकत 
नाही. पॉशलसी शनदॄिनाच्या दोन्शही बाजू करार करण्यायोग्य ऄसणे अशण कोणत्याही कायदेिीर 
ऄपात्रतेिी शनगडीत नसावते ऄसे पॉशलसी शनदॄिन करताना अव्यक ऄसते.  

पॉशलसी शनदॄिनाचे (Assignment) दोन प्रकार अहेत.  

अकृती 3 : पॉशलसी शनदॄिनाचे (Assignment) प्रकार 
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सितथपॉशलसी शनदॄिन  िुद्धपॉशलसी शनदॄिन 
सितथ पॉशलसी शनदॄिना मध्ये ऄिी 
तरतूद ऄसते की शवमाधारक पॉशलसी 
परीपक्वतेच्या वळेी शजवतं ऄसल्यास 
ककवा पॉशलसी शनदॄशिताच्या 
(assignee) मृत्युच्या वळेी 
शवमाधारकाकडे परत शदली जाते. 

िुद्ध पॉशलसी शनदॄिना मध्ये पॉशलसीशनदॄिकाला 
(assignor) पॉशलसी मध्ये ऄसणारे सवथ हक्क, 
िीषथक अशण ्वार्य पॉशलसी शनदॄशिता कडे 
(assignee) ह्तातंशरत झाल्यानंतर कोणत्याही 
पशरस््थतीत शनदॄिकाकडे परत केले जात नाहीत. 
ऄिाप्रकारे पॉशलसी पूणथतः पॉशलसी शनदॄशिताला 
शनशहत ऄसते. पॉशलसी शनदॄशित (assignee) या 
पॉशलसीच्या संदभात त्याला अवडेल त्या प्रकारे 
पॉशलसी शनदॄिकाची (assignor) संमती न घेता  
व्यवहार करू िकतो. 

सामान्शयतः बऱ्याच व्यापाशरक पशरस््थतीत जेथे पॉशलसी ठराशवक पद्धतीने पॉशलसीधारकाने 
घेतलेल्या कजासाठी, जसे गृहकजथ, तारण म्हणून ठेवलेली ऄसते तेथे सितथ पॉशलसी शनदॄिन 
पहायला शमळते.  

वैध पॉशलसी शनदॄिनाच्या िती 

अता अपण वैध पॉशलसी शनदॄिनासाठी अव्यक िती पाहू. 

i. सवथप्रथम म्हणजे, पॉशलसी शनदॄिन करणाऱ्याकडे शनदॄशित केल्या जाणाऱ्या पॉशलसी चे संपूणथ 
हक्क, िीषथक अशण शनदॄशित करण्यायोग्य ्वार्य ऄसले पाशहजे. 

ii. दुसरे, पॉशलसी शनदॄिनाला पे्रम, शव्वास यासारख्या मौल्यवान मान्शयताचंा पाठींबा ऄसणे 
अव्यक अहे. 

iii. शतसरे, हे ऄत्याव्यक अहे की पॉशलसी शनदॄिन कोणत्याही कायद्याच्या शवरोधात ऄसता 
कामा नये. ईदा. एखाद्या ऄन्शय देिात राहणाऱ्या परदेिी व्यक्तीला पॉशलसी शनदॄशित 
करण्यामुळे चलन शनयतं्रण शवशनयमाचे ईल्लंघन ठरू िकते. 

iv. पॉशलसी शनदॄशित दुसरे शनदॄिन करू िकतो मात्र नामशनदॄिन करू िकत नाही कारण तो 
शवमाधारक नसतो. 

पॉशलसी शनदॄिन नेहेमी शलशखत ्वरुपात ऄसले पाशहजे अशण त्यासाठी शकमान एक साक्षीदार 
ऄसला पाशहजे. िीषथकाच्या ह्तातंरणाची व्तुस््थती पॉशलसी पुष्टीच्या माध्यमातून शवशनर्थदष्ट 
केली गेली पाशहजे. त्याचबरोबर हे सुद्धा अव्यक अहे की पॉशलसीधारकाने शवमाकत्याला  
पॉशलसी शनदॄिनाची सूचना शदली पाशहजे. शवमाकत्याला ऄिी सूचना शलशखत ्वरुपात शमळाल्या 
शिवाय पॉशलसी शनदॄशिताला पॉशलसीवर कोणताही िीषथकाचा हक्क राहणार नाही. 
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पुष्टीसाठी पॉशलसी द्तावजे अशण सूचना शमळाल्यावर जीवन शवम्यावर शनदॄिनाची नोंद केली 
जाइल. याशठकाणी हे लक्षात घेतले पाहजे की ऄसे शनदॄिन नोंदणी करताना शवमा कंपनी त्याची 
कोणतीही जबाबदारी ककवा त्याच्या वैधते शवषयी ककवा कायदेिीरपणा शवषयी कोणतेही मत व्यक्त 
करत नाही. नोंदवहीमध्ये नोंद झालेली शनदॄिनाची तारीख ही ज्याशदविी शनदॄिन अशण त्याची 
सूचना संबंशधत कायालयाला शमळाल्याची तारीख ऄसते. जर सूचना अशण पॉशलसी दोन वगेळ्या 
तारखानंा शमळाल्या तर यातील जे नंतरच्या तारखेला शमळेल ती तारीख नोंदणीची तारीख मानली 
जाते. 

पॉशलसी शनदॄशित, पॉशलसी चाल ू ऄसण्याच्या काळात पॉशलसीधारकाला ्वार्य पुनर्थनदॄशित 
करू िकतो. ऄिा पनुर्थनदॄिनाच्या वळेी पॉशलसीधारकाला शवमाहक्काचे वगेाने प्रदान होण्यासाठी 
नव्याने नामशनदॄिन ककवा पॉशलसीशनदॄिन करायला साशंगतले जाउ िकते. पुन्शहा सितथ 
शनदॄिनाच्या बाबतीत शनदॄशिताच्या मृत्युच्या प्रसंगात पॉशलसी पनु्शहा पॉशलसीधारकाच्या नावाने 
शनदॄशित केली जाउ िकते.तर दुसऱ्या बाजूला जर िुद्ध शनदॄिन ऄसेल तर पॉशलसीचे िीषथक 
मरण पावलेल्या शनदॄशिताच्या मालमते्तकडे पाठवले जाते. 

अकृती  4 : शवमा पॉशलसी शनदॄिनािी संबशंधत तरतुदी 
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नामशनदॄिन शवरुद्ध पॉशलसी शनदॄिन 

फरकाचा अधार  नामशनदॄिन  पॉशलसी शनदॄिन 
नामशनदॄिन ककवा पॉशलसी 
शनदॄिन म्हणजे काय?  

नामशनदॄिन म्हणजे मृत्यूच्या 
शवमा हक्काची रक्कम 
्वीकारण्यासाठी एका 
व्यक्तीच्या शनयुक्तीची प्रशक्रया 

पॉशलसी शनदॄिन म्हणजे शवमा 
पॉशलसी चे िीषथक ऄन्शय 
व्यक्तीकडे ककवा सं्थेकडे 
ह्तातंशरत करणे. 

नामशनदॄिन ककवा पॉशलसी 
शनदॄिन केव्हा केले जाते? 

प्र्तावाच्या वळेी ककवा 
पॉशलसी सुरु झाल्यानंतरही 
नामशनदॄिन करता येते. 

पॉशलसी शनदॄिन केवळ 
पॉशलसी सुरु झाल्यानंतरच 
करता येते. 

नामशनदॄिन ककवा पॉशलसी 
शनदॄिन कोणाला करता 
येते? 

ज्याची ्वतःच्या अयुष्याची 
पॉशलसी अहे ऄसा 
पॉलीसीधारकच केवळ 
नामशनदॄिन करू िकतो. 

पॉशलसी शनदॄिन एकतर 
शवमाधारक जो पॉशलसीचा 
मालक अहे ककवा पॉशलसी 
शनदॄशित याचं्याद्वारे पॉशलसी 
शनदॄशित केली जाउ िकते. 

ते कोठे लागू होते?  जेथे शवमा कायदा 1938 लाग ू
होतो केवळ तेथेच  
नामशनदॄिन लागू होते.  

ज्यादेिात मालमते्तचे 
ह्तातंरण होणार अहे तेथील 
संबंशधत कायद्यानुसार हे 
जगभरात कोठेही लागू होते. 

पॉशलसीधारकाचे 
पॉलीसीवर शनयंत्रण राहते 
का? 

पॉशलसीधारकाकडे िीषथक 
अशण पॉशलसीचे शनयंत्रण 
राहते अशण नामशनदॄशिताला 
पॉशलसी ऄतंगथत कायद्याचा 
कोणताही कायदेिीर 
दाव्याचा ऄशधकार नसतो. 

यात पॉशलसीधारकाला पॉशलसी 
पुनर्थनदॄशित होइ पयंत त्याचे 
हक्क, िीषथक अशण ्वार्य 
गमवाव ेलागते अशण  
शनदॄशिताला पॉशलसी ऄतंगथत 
कायदेिीर दाव्याचा ऄशधकार 
ऄसतो.  

साक्षीदार अव्यक ऄसतो 
का? 

साक्षीदार अव्यक नसतो. साक्षीदार बधंनकारक ऄसतो. 
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त्यानंा काही ऄशधकार 
शमळतात का? 

नामशनदॄशिताला पॉशलसी वर 
कोणताही ऄशधकार नसतो. 

पॉशलसी शनदॄशिताला पॉशलसी 
वर संपूणथ ऄशधकार शमळतो 
अशण पॉशलसी ऄंतगथत दावा 
करू िकतो. 

त्याचे पुनबथदल करता येतो 
का? 

पॉशलसी कालावधी दरम्यान 
नामशनदॄिन बदलता येते 
ककवा रशहत करता येते. 

एकदा केलेले पॉशलसी शनदॄिन 
रशहत करता येत नाही, पण ती 
पुनर्थनदॄशित करता येते. 

ऄज्ञान ऄसल्यास: नामशनदॄशित ऄज्ञान 
ऄसल्यास एक शनयुक्त व्यक्ती 
नेमावी लागते.  

पॉशलसी शनदॄशित ऄज्ञान 
ऄसल्यास एक पालक शनयुक्त 
करावा लागतो. 

नामशनदॄशित ककवा 
पॉशलसी शनदॄशिताचा मृत्यू 
झाल्यास काय होते? 

नामशनदॄशिताचा मतृ्यू 
झाल्यास, पॉशलसीचे हक्क 
पॉशलसीधारकाकडे ककवा 
त्याच्या कायदेिीर 
वारसाकडे परत जातात.  

सितथ पोलीस शनदॄशिताच्या 
बाबतीत पॉशलसीचे हक्क 
पॉशलसी शनदॄिनाच्या िती 
नुसार शवमाधारकाकडे परत 
केले जातात. िुद्ध पॉशलसी 
शनदॄिनामध्ये शनदॄशिताच्या 
मृत्युनंतर त्याचे कायदेिीर 
वारसानंा पॉलीसीचे फायदे 
शमळतात. 

नाम शनदॄशित ककवा 
पॉशलसी शनदॄशिताचा 
शवमाधारकाच्या नंतर पण 
शवमाहक्क प्रदान 
होण्यापूवी मतृ्यू झाला तर 
काय होते 

मृत्यूचा शवमाहक्क प्रधान 
होण्यापूवी नामशनदॄशिताचा 
मृत्यू झाल्यास, शवमाहक्क 
प्रदानाची रक्कम 
शवमाधारकाच्या कायदेिीर 
वारसानंा देय ऄसेल. 

प्रदान होण्यापूवी पॉशलसी 
शनदॄशिताचा मतृ्यू झाल्यास 
शनदॄशिताच्या कायदेिीर 
वारसानंा शदली जाइल अशण 
पॉशलसी शनदॄिक ककवा 
शवमाधारक जो पॉशलसी 
शनदॄिक अहे त्याच्या 
कायदेिीर वारसानंा शमळणार 
नाही. 

धनको पॉशलसी ला 
संलग्नता लाव ूिकतात 
का? 

ज्या पॉशलसीचे नामशनदॄिन 
केले अहे ऄिा पॉशलसीला 
संलग्नता लाव ूिकतात. 

जोपयंत पॉशलसी शनदॄिनाने 
धनकोंच्या देयता पूणथ केलेल्या 
नाहीत हे शसद्ध होत नाही 
तोपयंत धनको पॉशलसी संलग्न 
करू िकत नाहीत.  
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c) पॉशलसीची नक्कल 

जीवन शवमा पॉशलसी म्हणजे केवळ वचनाचा पुरावा ऄसतो. पॉशलसी द्तावजे हरवणे ककवा नष्ट 
होणे म्हणजे करारातंगथत कोणत्याही प्रकारे कंपनीची देयता समाप्त होणे ऄसे नव्हे. जीवन शवमा 
कंपन्शयाचं्या सामान्शयतः पॉशलसी द्तावजे हरवल्यानंतर पालन करण्याच्या काही प्रमाण पद्धती 
ऄसतात. 

सामान्शयतः शवमा कायालय ऄिा प्रकारे पॉशलसी द्तावजे हरवणे ककवा नष्ट पावणे यात काही 
संिया्पद कारण अहे का याचा िोध घेते. पोलीस हरवले अहे अशण त्यात कोणताही व्यवहार 
नाही यासाठी काही समाधानकारक परुावा देणे अव्यक ऄसू िकते. साधारणपणे शवमाहक्क 
दाखल करणाऱ्याने जामीनदार ककवा त्याच्याशिवाय नुकसान भरपाइचा बॉं ड सादर केल्यानंतर 
शवमाहक्क प्रदान केला जातो. 

जर रक्कम लवकरच देय ऄसेल अशण देय रक्कम बरीच मोठी ऄसेल तर कायालय मोठ्या 
खपाच्या राष्ट्रीय वतथमानपत्रात पॉशलसी हरवल्याची जाशहरात देण्याचा अग्रह धरतात. या संदभात 
कोणीही कोणतीही हरकत घेतलेली नाही याची खात्री करून घेतल्यानंतर पॉशलसीची नक्कल 
जारी केली जाते. 

d) बदल 

पॉशलसीधारकानंा पॉशलसीच्या ऄटी अशण ितीमध्ये बदल करावासा वाटू िकतो. ऄिाप्रकारचे 
बदल शवमाकता अशण शवमाधारक या दोघाचं्या संमतीने करण्याची तरतूद ऄसते. साधारणपणे 
शवमा हप्ता भरण्याच्या पद्धत बदलण्याशिवाय ककवा खाली शदलेल्या बधंनकारक ्वरूपाच्या 
बदलाशंिवाय ऄन्शय कोणतेही बदल करण्यास पॉशलसीच्या पशहल्या पाच वषात परवानगी शदली 
जात नाही – जसे 

 नाव ककवा / पत्त्यामधील बदल;  
 वय कमी ककवा जा्त ऄसल्याचे शसद्ध झाल्यास वयाची माशहती पनु्शहा देणे;  
 दुहेरी ऄपघात फायदा ककवा कायम्वरूपी ऄपंगत्व फायदा आत्यादी. 

पुढील काळात बदल ऄनुमत केले जातात. यातील काही बदल पॉशलसीवरच योग्य प्रकारची पुष्टी 
करून ककवा ्वतंत्र कागद जोडून केले जातात. ऄन्शय बदलामंध्ये पॉलीसीच्या भौशतक ितींच्या 
्वरुपात बदल करायचे ऄसल्यास, सद्य पॉशलसी रशहत करून नव्या पॉशलसी जारी कराव्या 
लागतात. 

ऄनुमत केले जाणारे बदलाचें काही मुख्य प्रकार खालील प्रमाणे 

i. शवम्याच्या काही प्रकारामंध्ये ककवा मुदतीत बदल [ज्यात जोखीम वाढवली जात नाही] 
ii. शवमा अ्वाशसत रक्कम कमी करणे 
iii. शवमाहप्ता भरण्याच्या पद्धतीत बदल 
iv. पॉशलसीच्या प्रारंभाच्या तारखेत बदल करणे 



 

240 
 

v. एक पॉशलसी दोन ककवा ऄशधक पॉशलसी मध्ये शवभाशजत करणे 
vi. जादा शवमाहप्ता ककवा बधंनकारक ऄट काढून टाकणे 
vii. नफ्याशिवाय योजनेतून नफ्यासह शवमा योजनेत प्रविे करणे 
viii. नावातील चुकीची दुरु्ती  
ix. शवमाहक्काचा प्रदानाची रक्कम ऄदा करण्याचा पयाय अशण दुहेरी ऄपघात फायदा देउ 

करणे  

साधारणपणे या बदलामंध्ये जोखीम वाढवण्याचा समाविे नसतो. ज्याचा पशरणाम म्हणून शवमा 
हप्ता कमी होतो ऄसे पॉशलसीमधील ऄन्शय काही बदल ऄसतात जे ऄनुमत केले जात नाहीत. ऄिा 
बदलाचें ईदाहरण म्हणजे शवमाहप्ता भरण्याच्या मुदतीत वाढ करणे; नफ्याशिवाय शवमा योजनेतून 
नफ्यासह शवमा योजनेत जाणे; ज्यात जोखीम वाढते; अशण शवमा अ्वाशसत रक्कम वाढते ऄिा 
एका प्रकारच्या शवमा प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात जाणे. 

साधारणपणे सवा ठीकाणच्या शवमा कंपन्शयानंा पॉशलसी द्तावजेातील प्रत्यक्ष वाक्य रचना 
करण्याची मुभा शदलेली ऄसते, मात्र ती शनयतं्रकाकडे मान्शयतेसाठी पाठवावी लागते. 

्वयं चाचणी 1  

पॉशलसीधारकाला कोणत्या पशरस््थतीत शनयुक्त व्यक्तीची नेमणूक करण्याची गरज भासते? 

I. जेथे शवमा धारक ऄज्ञान ऄसतो 
II. नामशनदॄशित ऄज्ञान ऄसतो  
III. पॉशलसी धारक योग्य मनस््थतीत नसतो 
IV. पॉशलसी धारक शवशवहीत नसेल तर 

 

सारािं 

 सवलतीच्या कालावधीच्या ऄटीमुळे पॉशलसीधारकाला शवमाहप्ता भरण्यासाठी तो देय 
झाल्यानंतरही वाढीव कालावधी शमळतो. 

 पुन्थापना ही ऄिी प्रशक्रया अहे ज्यात शवमा कंपनी, शवमा न भरल्यामुळे बंद झालेली ककवा 
दण्डशवरशहत तरतुदींपैकी एकाच्या ऄंतगथत चाल ूठेवलेली ऄसेल तर पॉशलसी पनु्शहा चाल ूकरते. 

 सामान्शय व्यापारी कजाच्यापेक्षा पॉशलसी कजथ दोन संदभात वगेळे ऄसते, एक म्हणजे 
पॉशलसीधारकावर कायद्याने कजथ परत करण्याचे बंधन नसते अशण शवमाकत्याला शवमाधारकाच्या 
शव्वासाहथतेची तपासणी करणे अव्यक नसते. 

 नामशनदॄिन ही ऄिी प्रशक्रया अहे ज्यात शवमाधारक त्याच्या मृत्युनंतर शवमा अ्वाशसत रक्कम 
ज्याला शदली जावी ऄिा व्यक्तीचे (व्यक्तींचे) नाव प्र्ताशवत करतो. 
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 जीवन शवमा पॉशलसी शनदॄशित करणे म्हणजे पॉशलसी मधील (एक मालमत्ता म्हणून) हक्काचंा 
हक्क, िीषथक, अशण ्वार्य एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे ह्तातंशरत करणे. जी व्यक्ती हक्क 
ह्तातंशरत करते शतला पॉशलसी शनदॄिक म्हणतात अशण ज्याला मालमत्ता ह्तातंशरत केली जाते 
त्याला पॉशलसी शनदॄशित ऄसे म्हणतात. 

 शवमाकता अशण शवमाधारक याचं्यातील पर्पर समंतीने बदल करता येतात. साधारणपणे 
पॉशलसीच्या पशहल्या वषात काही साधे बदल वगळता कोणतेही बदल ऄनुमत केले जात नाहीत. 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. सवलतीचा कालावधी 
2. पॉशलसी बंद होणे  
3. पॉशलसी पनुरुज्जीवन 
4. समपथण मूल्य 
5. नामशनदॄिन  
6. पॉशलसी शनदॄिन 

 

्वयं चाचणीची ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

जेथे नामशनदॄशित व्यक्ती ऄज्ञान ऄसते तेथे पॉशलसीधारकाला शनयुक्त व्यक्तीची नेमणकू करावी लागते. 
 

्वयं पशरक्षणाचे प्र्न 

 

प्र्न 1  

नामशनदॄिनाच्या संदभात खालीलपैकी कोणते शवधान चकुीचे अहे? 

I. शवमाकत्याला पॉशलसी कजासाठी तारण म्हणनू पॉशलसी शनदॄशित केली तर नामशनदॄिन रद्द होत 
नाही 

II. पॉशलसी खरेदी करताना ककवा त्यानंतर नामशनदॄिन करता येउ िकते 
III. पॉशलसीला पुष्टी जोडून नामशनदॄिन बदलता येते 
IV. नामाशनदॄशिताला पूणथ शवमा हक्कावर संपूणथ हक्क ऄसतात. 

प्र्न 2  
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कायद्यानुसार पॉशलसीला हमीसह समपथण मूल्य प्राप्त होण्यासाठी शवमाहप्ते शकती काळ भराव े
लागतात? 

I. शकमान सलग 2 वष ॄशवमाहप्ते भराव ेलागतात 
II. शकमान सलग 3 वष ॄशवमाहप्ते भराव ेलागतात 
III. शकमान सलग 4 वष ॄशवमाहप्ते भराव ेलागतात  
IV. शकमान सलग 5 वष ॄशवमाहप्ते भराव ेलागतात 

प्र्न 3  

पॉशलसी बंद झाली ऄसे कधी समजण्यात येते? 

I. देय तारखेला शवमाहप्ते भरण्यात अले नाही तर 
II. शवमाहप्ते देय तारखेपूवी भरण्यात अले नाहीत तर 
III. सवलत काळातही शवमाहप्ता भरला गेला नाही तर  
IV. पॉशलसी समर्थपत करण्यात अली तर 

प्र्न 4  

खालील पैकी कोणते शवधान शवमा पॉशलसीच्या सवलतीच्या काळासंदभात योग्य अहे? 

I. प्रमाण सवलतीचा कालावधी एक मशहना ऄसतो. 
II. प्रमाण सवलतीचा कालावधी30 शदवस ऄसतो. 
III. प्रमाण सवलतीचा कालावधीएक मशहना ककवा 30 शदवस ऄसतो. 
IV. प्रमाण सवलतीचा कालावधीएक मशहना ककवा 31 शदवस ऄसतो. 

प्र्न 5  

पॉशलसीधारकाने देय तारखेला शवमा हप्ता भरला नाही अशण तो सवलतीच्या कालावधीत मरण पावला 
तर काय होइल? 

I. शवमाहप्ता देय तारखेला न भरल्याने शवमाकता पॉशलसी रद्द झाली ऄसे समजेल अशण शवमाहक्क 
प्रदान नाकारेल  

II. शवमाकता शवमाहक्क प्रदान करेल अशण िेवटचा शवमाहप्ता माफ करेल. 
III. शवमाकता शवमाहक्क प्रदान करताना न भरलेल्या िेवटच्या हप्त्याची रक्कम वजा करून ईवथशरत 

रक्कम देइल 
IV. शवमाकता शवमाहक्क प्रदान करताना शवमाहप्ता ऄशधक बँकेचा बचतीच्या व्याजदरापेक्षा 2% 

ऄशधक दराने व्याजाची वजावट करून रक्कम ऄदा करतो 

प्र्न 6  

बंद झालेली पॉशलसीचे पनुरुज्जीवन करताना शवमा कंपनीकडून खालीलपकैी कोणत्या घटकाचा 
सवाशधक शवचार केला जातो? सवात योग्य पयाय शनवड. 
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I. पुनरुज्जीवनाच्या वळेी ऄसणारी शवमा करण्याच्या योग्यतेचा परुावा  

II. पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन केल्याने शवमा कंपनीसाठी वाढणारी जोखीम 

III. न भरलेले शवमाहप्ते व्याजासह ऄदा करणे 

IV. शवमाधारकाने शवशनर्थदष्ट कालावधीत पुनरुज्जीवन ऄजथ करणे  

प्र्न 7  

शवमा पॉशलसीचे नामशनदॄिन शवमा कायदा, 1938 च्या _________ ऄंतगथत ऄनुमत केले जाते. 

I. कलम 10 
II. कलम 38 
III. कलम 39 
IV. कलम 45 

प्र्न 8  

शवमा कंपनीकडून पॉशलसी तारणावर कजथ घेतले ऄसल्यास त्यासंदभात खालीलपैकी कोणते शवधान 
ऄयोग्य अहे? 

I. शवमा कंपनीच्या पक्षात पॉशलसी शनदॄशित करावी लागेल 
II. शवमा कंपनीच्या पक्षात पॉशलसी शनदॄिन केल्याने ऄिा पॉशलसीचे नामशनदॄिन रशहत होते 
III. शवमाकत्याच्या पॉशलसीमधील ्वार्याच्या प्रमाणात नामाशनदॄशिताच्या हक्कावर पशरणाम होइल. 
IV. पॉशलसी कजथ नेहेमीच पॉशलसीच्या समपथण मूल्याच्या टक्केवारीिी मयाशदत ऄसते 

प्र्न 9  

शवमा पॉशलसी शनदॄिनाच्या संदभात खालीलपैकी कोणते शवधान ऄयोग्य अहे? 

I. िुद्ध पॉशलसी शनदॄिनामध्ये, शनदॄशिताच्या मृत्युच्या प्रसगंात, पॉशलसीचे िीषथक मरण पावलेल्या 
शनदॄशिताच्या मालमते्तमध्ये समाशवष्ट होते. 

II. जीवन शवमा पॉशलसीचे शनदॄिन म्हणजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे शवमा पॉशलसी मधील 
हक्काचंा हक्क, िीषथक अशण पॉशलसी मधील ्वार्य (मालमत्ता म्हणनू) ह्तातंशरत करणे. 

III. शवमाधारकाने शवमाकत्याला पॉशलसी शनदॄशित करत ऄसल्याची सूचना देणे अव्यक ऄसते. 
IV. िुद्ध पॉशलसी शनदॄिनामध्ये, पॉशलसीच्या दरम्यान  जेव्हा पॉशलसी शवमाधारकाच्या धारकाकंडे परत 

जाते ऄसा शवमाधारकाच्या मृत्यूचा प्रसंग वगळता, पॉशलसीच्या पशरपक्वते पयंत शनदॄशिताकडे 
शनशहत ऄसते. 

प्र्न 10  

खालीलपैकी कोणता बदल शवमा कंपनीकडून ऄनुमत केला जातो? 
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I. पॉशलसीचे दोन ककवा ऄशधक भागात शवभाजन करणे 
II. शवमाहप्ता भरण्याची मुदत वाढवणे  
III. नफ्यासह पॉशलसी मधून नफ्याशिवाय पॉशलसीमध्ये रुपातंरीत करणे 
IV. शवमा अ्वाशसत रक्कमेत वाढ करणे 
 

्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे IV. 

नामाशनदॄशिताला शवमाहक्कावर पूणथ (ककवा ऄिंतः) हक्क नसतो. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे II. 

पॉशलसीला हमीसह समपथण मूल्य प्राप्त होण्यासाठी सलग शकमान 3 वष ॄशवमाहप्ते भराव ेलागतात. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे III. 

सवलतीच्या काळातही शवमाहप्ता भरला गेला नाही तर शवमा पॉशलसी बंद झाली ऄसे समजण्यात येते. 

ईत्तर 4   

योग्य पयाय अहे IV. 

सवलतीचा प्रमाण कालावधी एक मशहना ककवा 31 शदवस ऄसते. 

ईत्तर 5   

योग्य पयाय अहे II. 

पॉशलसीधारकाने देय तारखेला शवमाहप्ता भरला नाही अशण सवलतीच्या काळात तो मरण पावला तर 
शवमाकता शवमाहक्क प्रदान करताना न भरलेल्या िेवटच्या हप्त्याची रक्कम वजा करून ईवथशरत 
रक्कम देइल. 

ईत्तर 6  

योग्य पयाय अहे  I. 

बंद झालेल्या पॉशलसीचे पनुरुज्जीवन करताना, शवमा कंपनीकडून शवमा करण्याच्या योग्यतेचा परुावा 
सवात महत्वाचा पैल ूमानला जातो. 
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ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे  III. 

शवमा कायदा 1938 चे कलम 39 च्या ऄंतगथत पॉशलसी नामशनदॄिन ऄनुमत केले जाते. 

ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे  II. 

पयाय II ऄयोग्य अहे. 

शवमा कंपनीकडून पॉशलसी तारण ठेवनू कजथ घेतले ऄसेल तर त्यासंदभात शवमा कंपनीच्या पक्षात 
पॉशलसी शनदॄिन केल्याने नामशनदॄिन रशहत होणार नाही. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे  IV. 

पयाय IV ऄयोग्य अहे. 

िुद्ध पॉशलसी शनदॄिनाच्या बाबतीत, परीपक्वतेपयंत पॉशलसी शनदॄशिताला शनशहत ऄसते. पॉशलसीच्या 
कालावधीत शवमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास पॉशलसी शवमाधारकाच्या लाभधारकाकंडे परत जात नाही. 
शनदॄशित पॉशलसीच्या फायद्यासाठी पात्र ऄसतो.. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे  I. 

ज्या बदलामध्ये पॉशलसीचे दोन ककवा ऄशधक पॉशलसीमध्ये शवभाजन समाशवष्ट ऄसते ऄिा बदलाला 
ऄनुमती शदली जाते. 
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प्रकरण 15 
ऄंतलॄखन 

 

प्रकरणाची ओळख 

संभाव्य ग्राहकाकडून प्र्ताव शमळवल्यावरच जीवन शवमा प्रशतशनधीचे काम संपत नाही. तो प्र्ताव 
शवमा कंपनी कडून ्वीकारला गेला पाशहजे अशण तो पॉशलसीमध्ये पशरणत झाला पाशहजे.  

प्रत्येक शवमा प्र्तावाला खरोखर एका प्रविेद्वारातून जाव ेलागते जेथे शवमाकता हे ठरवतो की प्र्ताव 
्वीकारायचा के नाही अशण ्वीकारल्यास, तो कोणत्या ऄटीवर. या प्रकरणात अपण ऄंतलॄखनाची 
प्रशक्रया अशण त्या प्रशक्रयेत ऄंतभूथत ऄसणाऱ्या घटकाशंवषयी जाणनू घेउ. 

शिकण्याची फशलते 

 

A. ऄंतलॄखन – मुलभतू संकल्पना 
B. ऄ–वैद्यकीय ऄंतलॄखन 
C. वैद्यकीय ऄतंलॄखन 
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A. ऄतंलॄखन – मुलभतू संकल्पना 

1. ऄतंलॄखनाचा ईदे्दि 

अपण ऄतंलॄखनाचा ईदे्दि परीक्षण करण्यापासून सुरुवात करू. याचे दोन ईदे्दि ऄसतात 

i. प्रशत-शनवड ककवा शवमाकत्याशवरुद्ध शनवड यानंा प्रशतबधं करणे 

ii. जोखमींचे वगीकरण करणे अशण जोखमीमध्ये समानता ऄसेल ऄिी खात्री करणे 

व्याख्या 

जीवन शवम्यासाठी अलेल्या प्रत्येक प्र्तावाचे, जोखमीचे प्रमाण या अधारावर वगीकरण करणे अशण 
शवमा ऄनुमत करायचा शक नाही अशण कोणत्या ऄटींवर करायचा हे ठरवण्याची प्रशक्रया या संदभात 
जोखमींची शनवड ही संज्ञा येते.  

नुकसानीचा ऄनुभव येण्याची िक्यता खूप जा्त अहे ऄिी ज्यानंा िंका ऄसते ककवा माशहत ऄसते 
अशण जे शवमा करण्यासाठी अतुर ऄसतात व त्या प्रशक्रयेतून काही शमळवण्याची ऄपेक्षा धरतात ऄिा 
लोकाचं्या प्रवृत्तीला प्रशत-शनवड ऄसे म्हणतात. 

ईदाहरण  

शवमाकतॄ जर कोणाला शवमा द्यावा याबाबत चोखंदळ नसतील तर ऄिी िक्यता अहे की ज्यानंा 
हृदयशवकार ककवा ककथ रोगासारखे काही गंभीर अजार अहेत व ज्याचंी जा्त काळ जगण्याची 
िक्यता नाही, ते शवमा घेण्यास ईत्सुक ऄसतील. 

ऄन्शय िब्दात सागंायचे तर, शवमाकत्यानी योग्य प्रकारे शनवड केली नाही तर ते प्रशक्रयेच्या शवरोधी 
अशण नुकसानकारक ठरेल. 

2. जोखमींमधील समानता 

अता अपण जोखमींमधील समानतेचा शवचार करू. “समानता” म्हणजे, सारख्याच तीव्रतेच्या 
जोखमींना सामोरे जाणाऱ्या ऄजथदारानंा एकाच शवमा हप्त्याच्या प्रकारात ठेवले पाशहजे. अपण अधीच 
हे पशहले अहे की शवमा कतॄमत्यथता कोष्टकाचा किा प्रकारे वापर करून शवमा हप्ता शकती अकारायचा 
ते ठरवतात. हे कोष्टक प्रमाण जीवने अशण सरासरी जोखमी याचं्या मत्यथता ऄनुभवाचें प्रशतशनशधत्व 
करतात. ती जीवन शवमा घेण्याचा प्र्ताव देणाऱ्या बहुसंख्य व्यक्तींना समाशवष्ट करतात. 

a) जोखमींचे वगीकरण 

समानता शनमाण व्हावी म्हणनू, ऄंतलॄखक एक प्रशक्रया करतो शतला जोखीम वगीकरण म्हणतात 
ईदा. शवशवध जीवने शवशवध जोखमीनुसार वगीकृत करून त्यानंा त्याचं्या जोखमीच्या तीव्रतेनुसार 
शवशवध प्रकारामंध्ये ठेवतात. जोखमींचे ऄसे चार प्रकार अहेत. 
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अकृती 1: जोखीम वगीकरण 

 
i. प्रमाण जीवने 

या प्रकारातील जीवनाचंी ऄपेशक्षत मत्यथता कोष्टकातील प्रमाण जीवनािंी जुळणारी ऄसते.  

ii. प्राधान्शयाच्या जोखमी 

या प्रकारातील ऄपेशक्षत मत्यथता प्रमाण जीवनापेंक्षा बरीच कमी ऄसते त्यामुळे त्यानंा कमी 
शवमाहप्ता अकाराला जाउ िकतो. 

iii. कमी दजाची जीवने 

या प्रकारातील जीवनाचंी मत्यथता सरासरी ककवा प्रमाण मत्यथतेपेक्षा जा्त ऄसते, पण तरीही ती 
शवमा करण्यायोग्य ऄसतात. ऄशधक शवमाहप्ता अकारून ककवा काही बधंने घालनू त्याचंा शवमा 
्वीकारता येउ िकतो.  

iv. नाकारलेली जीवने 

या प्रकारातील जीवनाचे ऄधूपण अशण ऄपेशक्षत जादा मत्यथता आतकी जा्त ऄसते की त्यानंा 
परवडण्याजोग्या शकमतीत शवमा संरक्षण पुरवले जाउ िकत नाही.  काही वळेा त्याला ककवा शतला 
ि्त्रशक्रयेसारख्या काही वैद्यकीय ईपचारातून जाव ेलागले ऄसेल तर, प्र्ताव काही काळासाठी 
(तात्परुता) नाकारला जातो.  

3. शनवड प्रशक्रया 

ऄंतलॄखन ककवा शनवड प्रशक्रया दोन पातळ्यावंरून चालते ऄसे म्हटले जाते: 

 प्रत्यक्ष प्रशतशनधीच्या पातळीवर (At field level) 
 ऄंतलॄखन शवभागाच्या पातळीवर (At underwriting department level) 
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अकृती 2: ऄतंलॄखन ककवा शनवड प्रशक्रया 

 
a) ग्राहक ककवा प्राथशमक पातळीवर  

प्रशतशनधीच्या पातळीवर करावयाच्या ऄतंलॄखनाला प्राथशमक ऄतंलॄखन ऄसेही म्हटले जाते. यात 
कंपनीच्या प्रशतशनधीने माशहती गोळा करून तो ग्राहक शवमा सरंक्षण देण्यास योग्य अहे ककवा नाही 
हे ठरवणे याचा समाविे होतो. प्राथशमक ऄंतलॄखक म्हणनू शवमा प्रशतशनधी ऄत्यंत महत्वाची भशूमका 
शनभावतो. ज्याच्या जीवनाचा शवमा करायचा त्याला समजून घेण्याच्या सवात योग्य शठकाणी 
प्रशतशनधी ऄसतो. 

ऄनेक शवमा कंपन्शया प्र्ताशवत जीवनाच्या संदभात प्रकटन ककवा गुप्त ऄहवाल, शवचारलेली 
शवशिष्ट माशहती, मत अशण शिफारसी या गोष्टी प्रशतशनधींनी पूणथ कराव्यात ऄिी ऄपेक्षा करतात. 

ज्याला नैशतक धोका ऄहवाल म्हणतात जो ऄिाच प्रकारचा एक ऄहवाल ऄसतो, तो सुद्धा जीवन 
शवमा कंपनीच्या ऄशधकृत व्यक्तीकडून मागवला जातो. या ऄहवालात नेहेमी, प्र्ताशवत व्यक्तीचा 
व्यवसाय, ईत्पन्शन अशण अर्थथक पत अशण कीती याचंी माशहती ऄसते. 

ऄफरातफर शनयमन अशण प्राथशमक ऄतंलॄखक म्हणून प्रशतशनधीची भशूमका 

प्र्ताव फॉमथ मध्ये प्र्तावकाने ईघड केलेल्या सत्यस््थतींवर जोखमींच्या शनवडीच्या संदभातील 
बहुतािं शनणथय ऄवलंबून ऄसतो. ऄतंलॄखन शवभागात बसलेल्या ऄंतलॄखकाला हे समजणे ऄवघड 
ऄसते की या सत्यस््थती ऄसत्य अहेत अशण फसवणकू करण्याच्या ईदे्दिाने चुकीच्या सादर केल्या 
अहेत.  

येथे प्रशतशनधीची भशूमका महत्वाची ऄसते. प्रशतशनधी प्र्ताशवत व्यक्तीच्या थेट व्यशक्तगत संपकात 
ऄसल्याने तो ककवा ती हे ठरवण्याच्या सवात योग्य पशरस््थतीत ऄसतात की सादर करण्यात अलेल्या 
सत्यस््थती सत्य अहेत की नाही अशण ऄिा प्रकारे शदिाभलू करण्याच्या ईदे्दिाने सहेतुकपणे माशहती 
दडवली गेली अहे का ककवा चुकीची माशहती सादर केली गेली अहे का याचे तो शनरीक्षण करू िकतो.  
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b) ऄतंलॄखन शवभाग पातळीवर 

ऄंतलॄखनाची दुसरी पातळी शवभागात ककवा कायालयाच्या पातळीवर ऄसते. यात तज्ञ अशण 
ऄिाप्रकाराच्या कामात वाकबगार ऄसणारे लोक ऄसतात अशण ते त्या प्रकरणातील सवथ माशहतीचा 
शवचार करून जीवन शवम्यासाठी हा प्र्ताव ्वीकारायचा की नाही अशण ्वीकारल्यास कोणत्या 
ऄटींवर ्वीकारायचा हे ठरवतात. 

4. ऄतंलॄखनाच्या पद्धती 

अकृती 3 : ऄतंलॄखनाच्या पद्धती 

 
या ईदे्दिाने ऄंतलॄखक दोन प्रकारच्या पद्धती वापरतात: 

शनवाडा पद्धत  ऄकंाधाशरत पद्धत 
या पद्धतीत, शविेषतः जेव्हा गंुतागंुतीच्या 
प्रकरणात शनणथय घ्यायचा ऄसतो तेव्हा 
व्यक्तीशनष्ठ शनवाडा केला जातो. 

या पद्धतीत ऄंतलॄखक सवथ नकारात्मक 
अशण शवपरीत घटकानंा सकारात्मक गुण 
देतात (कोणत्याही सकारात्मक ककवा 
अिादायक  गोष्टीसाठी नकारात्मक 
गुण). 

ईदाहरण: एखाद्या व्यक्तीला तीव्र 
्वरूपाचा मधुमेह ऄसल्यास त्याचा 
शवमा करायचा शक नाही अशण कोणत्या 
ऄटींवर करायचा हे ठरवणे 

 

ऄिा पशरस््थतीत, शवभाग वैद्यकीय 
तज्ञाचे मत घेइल ज्याला वैद्यकीय पंच 
ऄसेही म्हणतात. 

ऄिा प्रकारे शदले गेलेले गुण हे ठरवतील 
की शकती जादा मत्यथता मुल्याकंन शदले 
गेले अहे (याला EMR ऄसेही म्हणतात). 
EMR शजतका जा्त शततका शवमा ऄशधक 
नाकारला जाइल. 
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ऄतंलॄखन शनणथय 

अकृती 4 : ऄतंलॄखन शनणथय 

 
ऄंतलॄखनासाठी प्र्ताशवत जीवनासाठी ऄतंलॄखक घेत ऄसलेले शवशवध प्रकारचे शनणथय अता अपण 
हे पाहू 

a) सामान्शय दर अकारून ्वीकार (सामान्शय दर / OR)हा सवात सामान्शय शनणथय अहे. हे 
मुल्याकंन दिथवते की सामान्शय ककवा प्रमाण जीवनासाठी लागू ऄसणारे दर लाग ू करून 
जोखीम ्वीकारली गेली अहे.  

b) जादा अकार लागू करून ्वीकार:कमी दजाच्या मोठ्या प्रमाणावरील जोखमी हाताळण्याचा 
हा सवाशधक वापरला जाणारा मागथ अहे. यात कोष्टकातील शवमाहप्त्याच्या दर पेक्षा ऄशधक 
दर अकारला जातो. 

c) शवमा अ्वाशसत रक्कमेवर बोजा ठेवनू ्वीकार: शवमाहक्काच्या प्रसंगात फायद्याच्या द्याव्या 
लागणाऱ्या रक्कमेवर शवमा कंपनी एक प्रकारचे शनयतं्रण अणते (ऄंितः ककवा संपूणथ 
रक्कमेवर) याला बोजा ऄसे म्हणतात. 

ईदाहरण: शवम्यासाठी प्र्ताशवत व्यक्ती टीबी सारख्या अजारातून बरा झालेला ऄसेल तर त्या 
बाबतीत शवमा कंपनी बोजा ठेवते. बोजा याचा ऄथथ, शवमा अ्वाशसत व्यक्ती शवशनर्थदष्ट 
कारणामुळे ठराशवक कालावधीत मरण पावला (ईदा. टीबीचा अजार पुन्शहा ईद्भवल्यामुळे) 
तर मृत्युच्या फायद्याची कमी केलेली रक्कम देय ऄसेल. 
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d) बंधनकारक ऄटीसह ्वीकार:शवशिष्ट प्रकारच्या धोक्यासंाठी एक बंधनकारक ऄट लागू केली 
जाते ज्यामुळे त्या शवशिष्ट पशरस््थतीत मृत्यू अल्यास मृत्यूचा फायदा मयाशदत केला जातो.  

ईदाहरण म्हणनू, गरोदर ्त्रीचा शवमा करताना ऄिी ऄट घातली जाते की शतचा 
गभारपणामध्ये संबंशधत कारणामुळे, प्रसूत झाल्यापासून तीन मशहन्शयात मृत्यू झाल्यास देय 
शवमा रक्कम मयाशदत होते. 

e) नाकारणे ककवा पुढे ढकलणे:िेवटी, जीवन शवमा ऄंतलॄखक प्र्ताव नाकारण्याचे ठरव ू
िकतो. जेव्हा प्रकृतीची / ऄन्शय वैशिष्ट्ये आतकी शवपरीत ऄसतात की त्याचं्यामुळे जोखमीची 
िक्यता प्रचंड वाढते ऄिा प्रसंगात हे घडू िकते.  

ईदाहरण:ककथ रोगाचा एखादा रोगी ऄसल्यास व त्याची बरे होण्याची िक्यता कमी ऄसल्यास 
त्या ऄशवमा नाकारला जाउ िकतो. 

त्याच प्रमाणे काही प्रकरणामंध्ये जोपयंत पशरस््थती सुधारत नाही अशण अिादायक बनत नाही 
तोपयंत जोखीम ्वीकारणे पुढे ढकलणे तारतम्याचे मानले जाते. 

ईदाहरणे 

एका मशहलेचे गभाियाच्या शपिवीची ि्त्रशक्रया नुकतीच पार पडली अहे, ि्त्रशक्रयेनंतर 
एखादी गंुतागंुत शनमाण झाल्यास ती संपेपयंत जीवन शवमा करण्यासाठी काही मशहने थाबंायला 
साशंगतले जाते. 

्वयं चाचणी 1  

खालीलपैकी कोणती प्रकरणे शवमाकत्याद्वारे नाकारली जातील ककवा पुढे ढकलली जातील? 

I. 18 वषांचा सुदृढ तरुण 
II. एक जाड माणसू  
III. एड्ससग्र्त व्यक्ती  
IV. ्वतःचे कोणतेही ईत्पन्शन नसणारी गशृहणी 
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B. ऄ-वैद्यकीय ऄतंलॄखन 

1. ऄ-वैद्यकीयऄतंलॄखन 

मोठ्या प्रमाणातील शवमा प्र्ताव शवम्यासाठी जीवनाची शवमा योग्यता पाहण्यासाठी कोणतीही वैद्यकीय 
तपासणी न करता शनवडले जातात. ऄिा प्रकरणानंा ऄ-वैद्यकीय प्र्ताव ऄसे म्हणतात. 

ऄ-वैद्यकीयऄंतलॄखनाच्या बाबतीत बऱ्याच वळेा वैद्यकीय तपासणीतून शवपरीत गोष्टी खूप कमी 
प्रमाणात प्रकरणामंध्ये समजतात (एक दिािं). बाकीच्या गोष्टी प्र्तावातील ईत्तरावंरून अशण 
प्र्तावकाच्या सुट्टीच्या नोंदी अशण ऄन्शय कागदपत्रावंरून समजतात.  

ऄहथताप्राप्त वैद्यकीय तज्ञाकडून तपासणी करायची म्हणजे त्यानंा तेवढे िुल्क द्याव े लागते. ऄिा 
प्रकारची तपासणी न केल्यास वाचणाऱ्या िुल्काची रक्कम शवमाकत्याने वैद्यकीय तपासणी न केल्याने 
होणारे जादा मृत्यूच्या शवमा हक्काद्वारे होणाऱ्या नुकसानी पेक्षा खूपच जा्त ऄसेल. त्यामुळे जीवन 
शवमाकत्यांनी वैद्यकीय तपासणीचा अग्रह न धरता शवमा देण्याची पद्धत ऄमलात अणली अहे. 

2. ऄ-वैद्यकीयऄतंलॄखनाच्या ऄटी 

ऄसे ऄसले तरीही ऄ-वैद्यकीय ऄंतलॄखनासाठी काही ऄटींचे पालन कराव ेलागते. 

i. पशहले, केवळ काही प्रकारच्या मशहलाच यासाठी पात्र ऄसतात, जसे नोकरी करणाऱ्या मशहला 
पात्र ऄसू िकतात. 

ii. शवमा अ्वाशसत रक्कमेवर कमाल मयादा घातली जाते. ईदाहरणाथथ, कोणत्याही योजनेत 
पाच लाखापेंक्षा ऄशधक रक्कमेचा शवमा करायचा ऄसल्यास वैद्यकीय तपासणी करावी लागते. 

iii. प्रविेाची वयोमयादा घातली जाते– ईदाहरणाथथ, 40 ककवा 45 वषांवरील व्यक्तीला वैद्यकीय 
तपासणी करणे बधंनकारक अहे. 

iv. शवम्याच्या काही शवशिष्ट योजनाचं्या बाबत मयादा घातली जाते– ईदाहरणाथथ, मुदत शवमा 
ऄ-वैद्यकीय प्रकारात ऄनुमत केला जात नाही. 

v. शवम्याची ऄशधकतम मुदत वीस वष/ॄ वय वष ॄ60 पयंत मयाशदत केलेली ऄसते. 
vi. जीवनाचंा वगथ:ऄ-वैद्यकीय शवमा व्यक्तींच्या काही शवशिष्ट वगथ, ईदाहरणादाखल, ऄ-वैद्यकीय 

खास योजना ज्याचंी एक वषाची सेवा ऄसते ऄिा नामाशंकत कंपन्शयाचं्या कमथचाऱ्यासंाठी 
पुरवली जाते. या कंपन्शयामंध्ये योग्यप्रकारे सुट्ट्याचं्या नोंदी ठेवलेल्या ऄसतात अशण त्याचंी 
ठराशवक कालावधीने वैद्यकीय तपासणी केली जाते ज्यायोगे कमथचाऱ्याची वैद्यकीय स््थती 
सहजपणे पडताळता येते. 

3. ऄतंलॄखनातील मूल्याकंनाचे घटक 

संभाव्य शवमाधारकाच्या जीवनातील अर्थथक पशरस््थती, जीवनिैली, सवयी, कुटंुबाची पा्वथभमूी, 
व्यशक्तगत अरोग्याची पा्वथभमूी अशण ऄन्शय व्यशक्तगत घटना ज्याचं्यामुळे धोका अशण जोखीम वाढू 
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िकते याचं्यािी संबशंधत पलैूंना मूल्याकंनाचे घटक म्हणतात. ऄसे धोके अशण त्याचें पशरणाम काय 
होतील हे ओळखणे अशण त्यानुसार त्याचें वगीकरण करणे हे ऄंतलॄखनात समाशवष्ट ऄसते. 

अता पण हे समजावनू घेउ की व्यशक्तगत अयुष्याच्या वैशिष्ट्याचंा जोखमीवर कसा पशरणाम होतो. 
ढोबळमानाने याचे दोन भाग पडतात – ज्याचा नैशतक धोक्यामंध्ये योगदान ऄसते अशण ज्याचंा 
भौशतक [वैद्यकीय] धोक्यामंध्ये योगदान ऄसते. जीवन शवमा कंपन्शया नेहेमी त्याचें ऄंतलॄखन या 
वगथवारीनुसार शवभाजोत करतात. ईत्पन्शन, व्यवसाय, जीवनिैली अशण सवयी यासारखे घटक नैशतक 
धोक्यामंध्ये योगदान देतात जे अर्थथक ऄतंलॄखनाचा भाग म्हणून शनधाशरत केले जातात, तर 
अरोग्यासबंंधीचे वैद्यकीय घटक वैद्यकीय ऄतंलॄखनाचा भाग म्हणून शनधाशरत केले जातात. 

a) मशहला शवमा 

साधारणपणे मशहलाचें जीवनमान पुरुषापेंक्षा ऄशधक ऄसते. ऄसे ऄसले तरीही त्यानंा नैशतक 
धोक्याचं्या संदभात काही सम्या येउ िकतात. याचे कारण ऄसे की भारतीय समाजातील 
बऱ्याच मशहला अजही पुरुषाचं्या वचथ्व अशण सामाशजक िोषणाच्या शिकार बनतात. अजही 
हंुड्यासाठी बळी जाण्यासारख्या घटना घडतात. मशहलािंी सबंंशधत जीवनमानावर पशरणाम 
करणारा घटक म्हणजे प्रसूतीिी संबंशधत सम्या. 

मशहलाचंी शवमा करण्याची योग्यता त्याचंी शवम्याची गरज अशण शवमा हप्ते भरण्याची क्षमता 
याचं्यामुळे शनयंशत्रत होते. ऄिा प्रकारे शवमा कंपन्शया केवळ ्वतःचे ईत्पन्शन ऄसणाऱ्या मशहलानंा 
पूणथ शवमा देतात अशण मशहलाचं्या ऄन्शय वगांवर शवम्याच्या मयादा घालतात. त्याचप्रमाणे गरोदर 
मशहलावंर काही ऄटी घातल्या जातात. 

b) ऄज्ञान व्यक्ती (मुले) 

ऄज्ञान व्यक्तींना ्वतःहून कोणताही करार करण्याची ऄनुमती नाही. ऄज्ञान व्यक्तीच्या जीवन 
शवम्याचा प्र्ताव माता-शपता ककवा कायदेिीर पालक या नात्याने त्याच्यािी संबशंधत व्यक्तीने 
सादर करावा लागतो. त्याचबरोबर ऄज्ञान व्यक्तींचे ्वतःचे कोणतेही ईत्पन्शन नसल्याने त्याचं्या 
शवम्याची अव्यकता पटवनू देणे गरजेचे ऄसेल.  

ऄज्ञान व्यक्तीचा शवम्याचा शवचार करताना साधारणपणे तीन ऄटी घातल्या जातील:  

i. त्याचें िरीर पूणथपणे शवकशसत झाले अहे का 

कुपोषण अशण ऄन्शय प्रकृतीच्या सम्यामुंळे िरीराची खंुटलेली ऄसू िकते ज्याच्यामुळे गंभीर 
धोका शनमाण होउ िकतो.  

ii. सुयोग्य कौटंुशबक अशण व्यशक्तगत पा्वथभमूी 

यासंदभात काही शवपरीत गोष्टी दिथवल्या जात ऄसतील तर त्याचं्यामुळे जोखीम शनमाण होउ 
िकते. 
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iii. कुटंुब पुरेसे शवमा सरंशक्षत अहे का 
साधारणपणे ज्या कुटंुबामध्ये शवम्याची परंपरा ऄसते, ऄिा कुटंुबामध्ये ऄज्ञान व्यक्तींचा शवमा 
केला जातो. जेव्हा ऄज्ञान व्यक्तीच्या शवम्याचा प्र्ताव येतो अशण त्याचे पालक शवमा संरशक्षत 
नसतील तर प्रशतशनधीने सतकथ  ऄसणे गरजेचे ऄसते. ऄंतलॄखकाने याची खात्री करून घेणे 
अव्यक ऄसते की त्याचंा शवमा का केला गेलेला नाही. शवम्याची रक्कमसुद्धा पालकाचं्या 
शवम्याच्या रक्कमेिी जोडलेली ऄसते.  

c) मोठ्या रक्कमाचंा शवमा 

प्र्ताशवत शवमाधारकाच्या ईत्पन्शनाच्या प्रमाणात शवम्याची रक्कम खूप मोठी ऄसेल तर 
ऄंतलॄखकाने खूपच सावध ऄसणे गरजेचे अहे. साधारणपणे शवमा अ्वाशसत रक्कम व्यक्तीच्या 
वार्थषक ईत्पन्शनाच्या दहा ते बारा पट ऄसली पाशहजे. त्याचे गुणोत्तर यापेक्षा खूप जा्त ऄसेल तर 
ती शवमाकत्याच्या शहताशवरुद्ध शनवड ऄसण्याची िक्यता ऄसते.  

ईदाहरण  

एखाद्या व्यक्तीचे वार्थषक ईत्पन्शन रुपये 5 लाख अहे अशण त्याने रुपये 3 कोटींच्या शवमा 
संरक्षणासाठी प्र्ताव शदला तर तो काळजीचा शवषय ऄसतो. 

ऄिा प्रकारची काळजी शनमाण होण्याचे कारण म्हणजे आतक्या मोठ्या रक्कमेचा शवमा घेताना 
अत्महत्येचा शवचार ककवा प्रकृतीची ऄपेशक्षत ऄवनती हा शवचार ऄसू िकतो. ऄिा मोठ्या 
रक्कमेच्या शवम्याचे शतसरे सभंाव्य कारण म्हणजे शवक्री प्रशतशनधीकडून चुकीच्या पद्धतीने होणारी 
शवक्री हे ऄसू िकते. 

मोठ्या रक्कमेचा शवमा म्हणजे त्याचा प्रमाणातील मोठ्या रक्कमेचा शवमाहप्ता अशण ऄसा प्र्न 
शनमाण होतो की ऄसा शवमाहप्ता सातत्याने भरणे चाल ू राहील का. देय शवमाहप्ता व्यक्तीच्या 
वार्थषक ईत्पन्शनाच्या जा्तीतजा्त एक तृतीयािं ऄसला पाशहजे त्यामुळे शवमा सरंक्षणाची रक्कम 
मयाशदत करणे हे तारतम्याचे ठरेल. 

d) वय 

अपण या शिक्षणक्रमात ऄन्शय शठकाणी पाहीले अहे की मत्यथतेची जोखीम वयािी जवळून शनगडीत 
ऄसते. ज्याचें वय ऄशधक अहे ऄिा व्यक्तींचा शवमा करताना ऄंतलॄखकाने काळजीपूवथक शवचार 
करणे गरजेचे ऄसते. 
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ईदाहरण 

वय वष ॄ50 च्या नंतर प्रथमच शवम्याचा शवचार करताना नैशतक धोक्याचा संिय वाटणे गरजेचे अहे 
की ऄसा शवमा अधी का घेतला गेला नाही. 

अपण हे सुद्धा लक्षात घेतले पाशहजे की हृदय शवकार अशण मूत्रकपड शवकार याचं्या सारखे बळावत 
जाणारे अजार वयाबरोबर वाढतात अशण वाधथक्यात खूप जा्त होतात.  

जेव्हा मोठ्या रक्कमेचा / जा्तीच्या वयात ककवा दोन्शहीचे शमश्रण ऄसलेला शवम्याचा प्र्ताव सादर 
केला जातो तेव्हा जीवन शवमाकतॄ काही खास ऄहवाल मागवतात.  

ईदाहरण 

ऄिा ऄहवालाचें ईदाहरण म्हणजे, ECG; EEG; छातीचा X-Ray अशण रक्तिकथ रा चाचणी. 
प्र्ताशवत जीवनाच्या अरोग्यासबंंधी प्र्ताव फॉमथमधील ईत्तरे ककवा सामान्शय वैद्यकीय परीक्षणातून 
ज्या गोष्टी समोर येत नाहीत त्या ऄिा चाचण्यातून याबाबत सखोल माशहती देतात. 

ऄंतलॄखन प्रशक्रयेचा महत्वाचा भाग म्हणजे वयाच्या दाखल्याची पडताळणी करून वयाची नोंद 
करणे. वयाच्या दाखल्याचे दोन प्रकार अहेत. 

 प्रमाण 
 ऄ-प्रमाण 

वयाचे प्रमाण दाखले म्हणजे साधारणपणे सावथजशनक प्राशधकाऱ्यानंी जारी केलेले दाखले. याची 
ईदाहरणे म्हणजे 

 महानगरपाशलकेने ककवा सरकारी कायालयाने जारी केलेले जन्शम प्रमाणपत्र;  
 िाळा सोडल्याचा दाखला;  
 पारपत्र; अशण  
 नोकरी देणाऱ्याचे प्रमाणपत्र 

जेथे ऄिी प्रमाणपते्र ईपलब्ध नसतील तेथे, प्र्तावकाला वयाचा ऄ-प्रमाण दाखला सादर 
करण्यास साशंगतले जाते. याचे ईदाहरण म्हणजे जन्शमकंुडली ककवा ्वयं-प्रकटन 

जेव्हा वयाचा प्रमाण दाखला ईपलब्ध नसतो तेव्हा वयाचा ऄ-प्रमाण दाखला सहजपणे ्वीकारत 
कामा नये. जीवन शवमाकतॄ बऱ्याच वळेा, शवम्याची योजना, शवमा संरक्षणाची मुदत; कमाल 
पशरपक्वता वय अशण कमाल शवमा अ्वाशसत रक्कम यावर काही बंधने घालतात.  

e) नैशतक धोका 

जेव्हा काही घटना ककवा व्यक्तीच्या अर्थथक स््थती, जीवनिैली अशण सवयी, कीती अशण 
मानशसक अरोग्य ही वैशिष्ट्ये ऄसे दिथवतात की तो ककवा ती जाणीवपूवथक जोखीम वाढेल ऄिा 
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कृत्यामंध्ये सहभागी होतो ज्यामुळे तेव्हा नैशतक धोका ऄस््तत्वात अहे ऄसे म्हटले जाते. ऄसा 
नैशतक धोका सुचवणारे ऄनेक घटक ऄसू िकतात.  

ईदाहरण 

जेव्हा प्र्ताशवत शवमाधारकाच्या राहत्या घरापासून दूर ऄसलेल्या िाखेमध्ये प्र्ताव सादर केला 
जातो.  

एखाद्याच्या घराजवळ ऄहथताप्राप्त वैद्यकीय तज्ञ ईपलब्ध ऄसताना राहत्या घरापासून दूर 
ऄसलेल्या शठकाणी वैद्यकीय तपासणी केली जाते. 

शतसरी बाब म्हणजे जेव्हा ्पष्ट शवमा करण्या योग्य ्वार्य नसताना ऄन्शय व्यक्तीच्या जीवनाचा 
शवमा करणे ककवा नामशनदॄशित व्यक्ती शवमा प्र्तावकाची जवळची ऄवलंबून ऄसणारा व्यक्ती 
नसते. 

ऄिा प्रत्येक प्रकरणामध्ये चौकिी केली जाउ िकते. िेवटी, शवमा प्रशतशनधी शवमाधारकाचा 
जवळचा नातलग ऄसेल तर एजन्शसी व्यव्थापक /शवकास ऄशधकारी याचं्याकडून नैशतक धोका 
ऄहवाल मागवला जाउ िकतो. 

f) व्यवसाय 

खालीलपैकी कोणत्याही ्त्रोतातून व्यावसाशयक धोका ईद्भव ूिकतो: 

 ऄपघात 
 अरोग्याचा धोका 
 नैशतक धोका 

अकृती  5 : व्यावसाशयक धोक्याचे ्त्रोत 

 
i. व्यवसायाचे शवशिष्ट प्रकारचे ्वरूप एखाद्याला ऄपघाताच्या धोक्यानंा सामोरे जायला 

लावते. या प्रकारात ऄसणाऱ्या व्यवसायाचंी संख्या मोठी अहे, जसे सकथ िीतील 
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कलाकार, ईंच मनोऱ्यावर काम करणारे मजूर, आमारती पाडणारे तज्ञ अशण शसनेमात 
साहसी दृ्ये करणारे कलाकार. 

ii. जेव्हा व्यवसायाचे ्वरूप ऄसे ऄसते की वैद्यकीय ऄधूपण शनमाण होण्याची िक्यता ऄसते 
तेव्हा अरोग्याचे धोके शनमाण होतात. ऄसे शवशवध प्रकारचे अरोग्याचे धोके ऄसतात.  

 शरक्षा ओढण्यासारख्या व्यवसायात प्रचंड िारीशरक ताण अशण ्वसन यतं्रणेवर 
पशरणाम होतो. 

 दुसऱ्या पशरस््थतीत एखाद्याला खाणीतील धूळ ककवा ककथ रोगकारक रसायने अशण 
अस्ण्वक शकरणोत्सार ऄिा शवषारी पदाथांना सामोरे जाव ेलागते.  

 शतसऱ्या प्रकारचा धोका जशमनीखालील ककवा खोल समुद्रातील बोगदे ज्यात तीव्र 
दबावामुळे होणारा अजार जो ऄिा तीव्र दाबाच्या वातावरणात काम केल्यामुळे  
होतो.  

 िेवटी, शवशिष्ट प्रकारच्या व्यवसायात खूप जा्त काळ काम केल्याने (KPO मध्ये 
कॉम्प्युटर समोर सतत बसण्यामुळे ककवा खूप अवाजाच्या शठकाणी सतत काम 
केल्याने) िरीराच्या काही भागाचें कायथ दीघथकाळासाठी मंदावते. 

iii. जेव्हा व्यवसायाचा भाग म्हणून गुन्शहेगारी घटक ककवा ड्रग्स अशण दारू याचं्यािी संबशंधत 
काम कराव ेलागते तेव्हा नैशतक धोका संभवतो. याचे ईदाहरण म्हणजे, नाइटक्लबमध्ये 
काम करणारी नर्थतका ककवा दारूच्या बार मधील एन्शफोसथर ककवा संिायील गुन्शहेगारी 
जगतािी सबंंशधत व्यावसाशयकाचा ‘िरीर रक्षक’. पुन्शहा काही व्यवसायाचें ्वरूप ऄसे 
ऄसते की सुपर्टार ऄशभनेते ज्याचंी जीवनिैली ऄत्यंत झगमगती ऄसते व त्याची काही 
वळेा दुःखद ऄखेर होते. 

जेव्हाकेव्हा व्यवसायाचा प्रकार धोकादायक व्यवसायाचं्या यादीतील ऄसतो, त्यावळेी प्र्तावकाला 
सामान्शयतः व्यवसायासंबधंी प्र्नावली भरून कामाचे ्वरूप, ऄंतभूथत ऄसणारी कतथव्ये अशण 
कोणत्या जोखमींना सामोरे जाव े लागते ऄिा गोष्टी तपिीलवार पूणथ कराव्या लागतात. 
व्यवसायासाठी काही शवशिष्ट जादा दराच्या ्वरुपात लागू कला जातो (ईदाहरणाथथ शवमा 
अ्वाशसत रक्कमेच्या प्रती हजारी दोन रुपये). ऄसा जादा दर जेव्हा शवमाधारकाचा व्यवसाय 
बदलतो तेव्हा कमी केला जातो ककवा काढून टाकला जातो. 

g) जीवनिैली अशण सवयी 

जीवनिैली अशण सवयी या ऄिा ऄटी अहेत ज्यात शव्तृत प्रमाणात व्यशक्तगत वैशिष्ट्ये येतात. 
साधारणपणे शवमाधारक व्यक्तीच्या जीवनिैलीत, ज्यातून जोखमींना सामोरे जाणे संभवते ऄिी 
काही वैशिष्ट्ये ऄसतील तर शवमा प्रशतशनधीचा गुप्त ऄहवाल अशण नैशतक धोका ऄहवाल यात 
त्याचंा ईल्लेख ऄसणे ऄपेशक्षत ऄसते. शविेषतः तीन वैशिष्ट्ये महत्वाची ऄसतात: 
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i. धुम्रपान अशण तंबाखू सेवन: अता हे चागंल्याप्रकारे शसद्ध झाले अहे की केवळ तंबाखूचे सेवन 
केल्याने धोका होतो ऄसे नव्हे तर त्याच्यामुळे अरोग्याच्या ऄन्शय जोखमी वाढण्यात मदत होते. 
अजकाल शवमा कंपन्शया धुम्रपान करणाऱ्यानंा अशण न करणाऱ्यानंा शवमाहप्त्याचे वगेवगेळे दर 
लावतात, ज्यात धुम्रपान करणाऱ्यानंा खूप जा्त शवमाहप्ता भरावा लागतो. तंबाखू सेवनाचे 
ऄन्शय प्रकार म्हणजे गुटखा अशण पानमसाला याचें सेवन जे शवपरीत मत्यथता दर लावले 
जातात.  

ii. मद्य:माफक प्रमाणात मद्यपान करण्याने धोका होत नाही. ऄनेक देिात तर तो सामाशजक 
जीवनात ्वीकारला गेलेला भाग अहे. ऄसे ऄसले तरी जेव्हा ते शनयशमत ्वरुपात ऄशतशरक्त 
प्रमाणात दीघथकाळ सेवन केले जाते तेव्हा त्याचा मत्यथतेच्या जोखमीवर मोठा पशरणाम होतो. 
दीघथकाळ ऄशतरेकी मद्यपान केल्याने यकृताचे कायथ मदंावते अशण त्याचा पचन सं्थेवर 
पशरणाम होतो. यापासून मानशसक शवकृती सुद्धा शनमाण होतात.  

ऄपघात, कहसा अशण कौटंुशबक दुव्यथवहार, हतािपणा अशण अत्महत्या याचं्यािी मद्यपान 
जोडले गेले अहे. जेथे प्र्ताव फॉमथ मध्य मद्यपानाचा ईल्लेख येतो तेव्हा ऄतंलॄखक ऄशधक 
तपशिलाची मागणी करू िकतो अशण त्याच्या प्रमाणावर अशण त्यातून ईद्भवणाऱ्या 
कोणत्याही गंुतागंुतीचा शवचार करून शनणथय घेउ िकतो. 

iii. पदाथथ गैरवापर: ड्रग्स, ऄमाम्ली पदाथथ, झोपेच्या गोळ्या अशण तत्सम ऄन्शय ईते्तजके याचं्या 
गैरवापर याबाबत पदाथथ गरैवापराचा संदभथ अहे. यातील काही बेकायदेिीर अहेत अशण 
त्याचंा वापर गुन्शहेगारी वृत्ती अशण नैशतक धोका दिथवतो. जेथे ऄिा प्रकारचा पदाथथ गैर 
वापराचा संिय येतो तेथे ऄतंलॄखक गरैवापर तपासण्यासाठी ऄनेक चाचण्या करण्यास सागं ू
िकतो. ऄिा प्रकरणामंध्ये सहसा शवमा नाकारला जातो. 

्वयं चाचणीचे प्र्न २ 

खालीलपैकी कोणते नैशतक धोक्याचे ईदाहरण अहे? 

I. साहसी दृ्य करताना कलाकाराचा मृत्यू होतो  
II. व्यक्तीचा शवमा केलेला ऄसल्याने तो प्रचंड प्रमाणात मद्यपान करतो 
III. शवमाधारकाने शवमाहप्ता भरणे चुकवले 
IV. प्र्तावकाने पॉशलसी द्तावजेात खोटी माशहती शदली  
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C. वैद्यकीय ऄतंलॄखन 

 

1. वैद्यकीय ऄतंलॄखन 

अता अपण काही ऄसे वैद्यकीय घटक पाहू जे ऄंतलॄखकाच्या शनणथयावर पशरणाम करतात. हे घटक 
साधारणपणे वैद्यकीय ऄंतलॄखनाच्या माध्यमातून शनधाशरत केले जातात. त्यात बऱ्याच वळेा वैद्यकीय 
तज्ञाचा ऄहवाल मागवला जातो. अता अपण तपासले जाणारे काही घटक पाहू. 

अकृती  6 : ऄतंलॄखकाच्या शनणथयावर पशरणामकरणारे वैद्यकीय घटक 

 
 

a) कौटंुशबक पा्वथभमूी 

कौटंुशबक पा्वथभमूीचा मत्यथतेच्या जोखमीवर होणारा पशरणाम तीन दृष्टींनी ऄभ्यासला जातो. 

i. ऄनुवशंिकता: काही अजार पालकाकंडून मुलाकंडे याप्रकारे पढुील शपढीकडे संक्रशमत केले 
जातात. 

ii. कुटंुबाचे सरासरी जीवनमान:जेव्हा पालक हृदयशवकार ककवा ककथ रोग यासारख्या रोगामुंळे 
लवकर मरण पावलेले ऄसतात तेव्हा पुढील शपढी सुद्धा दीघथकाळ न जगण्याच्या िक्यतेचे ते 
शनदिथक ऄसते. 

iii. कुटंुबाचे वातावरण: शतसरे, कुटंुब ज्या वातावारणात राहत ऄसते त्याच्यामुळे सुद्धा संसगथ 
अशण ऄन्शय जोखमींना सामोरे जाण्याची िक्यता ऄसते. 

ऄिा प्रकारे शवपरीत कौटंुशबक पा्वथभमूी ऄसणाऱ्या व्यक्तीच्या शवम्याचे प्रकरण हाताळताना जीवन 
शवमाकत्यांना काळजी घ्यावी लागते. ऄिा प्रकरणात ते ऄन्शय ऄहवाल मागव ूिकतात अशण काही 
जादा मत्यथता दर अकारू िकतात. 
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b) व्यशक्तगत पा्वथभमूी 

ज्याच्यापासून संभाव्य शवमाधारकाच्या मानवी िरीराला शवशवध यंत्रणाचं्या पूवीच्या ऄधूपणामुळे 
त्रास झाला अहे त्याच्यािी जीवन शवम्याच्या प्र्ताव फॉमथ मध्ये नेहेमी एक प्र्नानाचा संच ऄसतो 
ज्यात संभाव्य शवमाधारक एखादा त्यापैकी एखादा ईपचार घेत होता का याची चौकिी केली 
जाते. 

ऄिा सम्या वैद्यकीय तज्ञाच्या ऄहवाला द्वारे सुद्धा ककवा मागवलेल्या शविेष ऄहवालाद्वारे 
दिथवल्या जातात. ऄिा रोगाचं्या मुख्य प्रकारामंध्ये खालील मारक अजाराचंा समाविे होतो 

i. कार्थडयोव्हा्क्युलर रोग जे हृदय अशण रक्ताशभसारणावर पशरणाम करतात – हृदयशवकार, 
ऄधांगवायू अशण मृदूतील रक्तस्राव 

ii. ट्युबरक्युलोसीस सारखे ्वसन यंत्रणेचे रोग 

iii. पेिींचे ऄशतशरक्त ईत्पादन अशण पुनरुत्पादन ज्यामुळे पसरणारा ट्युमर ज्याला ककथ रोग 
ऄसेही म्हणतात 

iv. मुत्रोत्सजथन यंत्रणेचे रोग ज्यात मूत्रकपड अशण ऄन्शय मूत्रमागाचे भाग शनकामी होतात  

v. आंडोक्रीन यतं्रणेचे कायथ मंदावणे, सवाशधक ज्ञात ऄसलेल्यामध्ये मधुमेह अहे. रक्ताच्या प्रवाहात 
िकथ रा (ग्लुकोज) सामावनू घेणारे आन्शसुशलन तयार करण्याची क्षमता कमी झाल्यामुळे हा रोग 
होतो.  

vi. अतड्याचे ऄल्सर अशण यकृताचे सायऱ्होसीस यासारखे पचन सं् थेचे रोग 

vii. मज्जासं्थेचे रोग 

c) व्यशक्तगत वैशिष्ट्य े

ही वैशिष्ट्ये सुद्धा रोग होण्याच्या िक्यतेचे शनदिथक ऄसतात.  

i. िरीरयष्टी 

व्यक्तीच्या िरीरयष्टीच्या वैशिष्ट्यामंध्ये ईंची, वजन, छाती अशण ओटीपोटाचा घेर याचंा समाविे 
ऄसतो. शदलेल्या वय अशण ईंचीला एक सुशनस््चत केलेले वजन ऄसते अशण वजन जर खूप 
जा्त ऄसेल तर ककवा खूप कमी ऄसेल तर अपण ऄसे म्हणू िकतो की ती व्यक्ती खूप वजनदार 
अहे ककवा खूप कमी वजनाची अहे. 

त्याचप्रमाणे, शनरोगी माणसाची छाती चार सृटीमीटरपयंत फुगली पाशहजे अशण ओटीपोटाचा घेर 
फुगलेल्या छातीपेक्षा ऄशधक नसावा.  

ii. रक्तदाब 

व्यक्तीचा रक्तदाब हा दुसरा दिथक अहे. याची दोन मोजमापे अहेत 
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 शस्टोशलक 
 डाय्टोशलक 

शदलेल्या वयाला सामान्शय रक्तदाब काढायचा ऄसल्यास त्याचे सूत्र म्हणजे  

शस्टोशलकसाठी : 115 + वयाच्या 2/5. 
डाय्टोशलकसाठी : 75 + वयाच्या 1/5 

ऄिाप्रकारे जर वय चाळीस ऄसेल तर, सामान्शय रक्तदाबाचे शस्टोशलक 131: अशण डाय्टोशलक 
83 ऄसले पाशहजेत. 

जेव्हा प्रत्यक्षातील मोजमाप वरील सखं्यापेंक्षा जा्त ऄसेल तेव्हा अपण ऄसे म्हणतो की व्यक्तीला 
ईच्च रक्तदाब ककवा हायपरटेन्शिन अहे. जेव्हा ते खूप कमी ऄसते तेव्हा त्याला हायपो टेन्शिन ऄसे 
म्हणतात. हायपरटेन्शिन चे पशरणाम गंभीर होउ िकतात. 

िरीरात वाहणाऱ्या रक्ताचा दाब नाडीच्या ठोक्यावंरूनही मोजता येतो. नाडीचे ठोके सरासरी 72 
ठोक्यासंह 50 ते 90 च्या दरम्यान ऄसतात.  

iii. लघवी –्पेशसशफक गॅ्रव्हीटी (शवशिष्ट गुरुत्व) 

िेवटी, एखाद्याच्या लघवीच्या शवशिष्ट गुरुत्वामुळे (्पेशसशफक गॅ्रव्हीटी) मुत्रयंत्रणेतील शवशवध 
क्षाराचें संतुलन समजते. त्याच्यामुळे यंत्रणेतील शबघाड दिथवला जातो. 

्वयं चाचणीचा प्र्न ३ 

वैद्यकीय ऄतंलॄखनात ऄनुवाशंिक पा्वथभमूी महत्वाची का ऄसते?  

I. श्रीमंत पालकाचंी मुले सुदृढ ऄसतात 
II. काही रोग पालकाकंडून मुलाकंडे येतात 
III. गरीब पालकाचंी मुले कुपोशषत ऄसतात 
IV. कुटंुबाचे वातावरण हा महत्वाचा घटक अहे 

सारािं 

 समानता येण्यासाठी, ऄंतलॄखक जोखमींचे वगीकरण करतात जेथे व्यशक्तगत जीवने वगीकृत 
करून त्यानंा ऄसलेल्या जोखमीच्या तीव्रतेवर ऄवलंबून शवशवध जोखीम प्रकारामंध्ये ठेवले जाते. 

 ऄंतलॄखन ककवा शनवड प्रशक्रया दोन पातळ्यावंरून चालते ऄसे म्हणतात: 

 प्रशतशनधीच्या पातळीवर अशण  
 ऄंतलॄखन शवभागाच्या पातळीवर 

 शनवाडा पद्धत ककवा ऄंकाधाशरत पद्धती या शवमा प्र्तावाचें ऄंतलॄखन करण्यासाठी मोठ्या 
प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती अहेत. 
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 ऄंतलॄखकादं्वारे केल्या गेलेल्या ऄंतलॄखनाच्या शनणथयामंध्ये प्रमाण जोखीम प्रमाण दरात ्वीकारणे 
अशण कमी दजाच्या जोखमीसाठी जादा दर अकारणी करणे. काही वळेा शवमा अ्वाशसत 
रक्कमेवर बोजा ठेवनू बधंनकारक ऄटींवर जोखीम ्वीकारली जाते. जेथे जोखीम मोठी ऄसते 
तेथे प्र्ताव नाकारला जातो ककवा पढेु ढकलला जातो. 

 शवमा करणाऱ्याची शवमा करण्याची योग्यता तपासण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी न करता शवमा 
प्र्ताव मोठ्या प्रमाणात शनवडले जातात. ऄिा प्र्तावानंा ऄ-वैद्यकीय प्र्ताव ऄसे म्हणतात. 

 ऄ-वैद्यकीय ऄंतलॄखनासाठी मूल्याकंनाचे काही घटकामंध्ये खाली समाशवष्ट ऄसतात 

 वय  
 मोठी शवमा अ्वाशसत रक्कम 
 नैशतक धोका आत्यादी 

 वैद्यकीय ऄतंलॄखनासाठी शवचारात घेण्यात येणारे घटकामंध्ये खालील समाशवष्ट होतात 

 कुटंुबाची पा्वथभमूी,  
 ऄनुवशंिकता अशण व्यशक्तगत पा्वथभमूी आत्यादी. 

 

महत्वाच्या संज्ञा 

1. ऄंतलॄखन 
2. प्रमाण जीवन  
3. ऄ-वैद्यकीय ऄंतलॄखन 
4. मूल्याकंनाचे घटक  
5. वैद्यकीय ऄतंलॄखन 
6. प्रशत-शनवड 

 

्वयं चाचणीची ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे III. 

एड्ससग्र्त रुग्णाला शवमा सरंक्षण देणे बहुतािंी नाकारले जाइल. 

ईतार 2  

योग्य पयाय अहे II. 

एखाद्या व्यक्तीचा शवमा ऄसल्याने तो प्रचंड प्रमाणात मद्यपान करत ऄसेल तर तो नैशतक धोका अहे. 



 

264 
 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे II. 

काही रोग पालकाकंडून मुलाकंडे संक्रशमत होतात त्यामुळे वैद्यकीय ऄंतलॄखनात ऄनुवाशंिक पा्वथभमूी 
शवचारात घेतली जाते. 

 

्वयं पशरक्षणाचे प्र्न 

प्र्न  1  

खालीलपैकी कोणता पयाय शवमा कंपनीतील ऄंतलॄखकाची भशूमका नोंदवतो? 

I. शवमाहक्कावंर प्रशक्रया करणे 
II. जोखमींची ्वीकाराहथता ठरवणे  
III. ईत्पादन रचनेचे शनमाते  
IV. ग्राहक संबधं व्यव्थापक  

प्र्न  2  

खालीलपैकी कोणता ऄतंलॄखनाचा शनणथय नाही? 

I. प्रमाण दरात जोखीम ्वीकारणे 
II. जोखीम नाकारणे 
III. जोखीम पढेु ढकलणे 
IV. शवमाहक्क नाकारणे  

प्र्न  3  

खालीलपैकी कोणता वयाचा प्रमाण दाखला नाही? 

I. पारपत्र 
II. िाळा सोडल्याचा दाखला 
III. जन्शम कंुडली  
IV. जन्शम नोंदणी प्रमाणपत्र 

प्र्न  4  

खालीलपैकी कोणती पशरस््थती व्यक्तीच्या शवमा योग्यतेवर नकारात्मक पशरणाम करेल? 

I. दैनंशदन व्यायाम 
II. प्रशतबशंधत पदाथांचा गैरवापर  
III. अळिी ्वभाव  
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IV. चालढकल 

प्र्न  5  

ऄंतलॄखनाच्या कोणत्या पद्धतीमध्ये ऄंतलॄखक सवथ शवपरीत ककवा नकारात्मक गोष्टींसाठी 
सकारात्मक मुल्याकंन गुण (कोणत्याही सकारात्मक गोष्टींसाठी नकारात्मक गुण)शदले जातात? 

I. शनवाडा  
II. मध्य्थ 
III. ऄंकाधाशरत मुल्याकंन  
IV. एकल पायरी  

प्र्न  6  

जोखीम वगीकरणाच्या ऄंतगथत, ___________ याचंी ऄपेशक्षत मत्यथता, मत्यथता 
कोष्टकातील प्रमाण जीवनाच्या मत्यथतेिी जुळणारी ऄसते. 

I. प्रमाण जीवने  
II. प्राधान्शयाच्या जोखमी  
III. कमी दजाची जीवने  
IV. नाकारलेली जीवने 

प्र्न  7  

ऄमृता गरोदर अहे. शतने मुदतीच्या शवमा सरंक्षणासाठी प्र्ताव शदला अहे. ऄमृताला शवमा देउ 
करण्यासाठी खालीलपैकी कोणता पयाय ऄतंलॄखकासाठी सवोत्तम पयाय ऄसेल. 

I. सामान्शय दरात ्वीकृती देणे 
II. जादा शवमा हप्त्यासह ्वीकृती देणे 
III. प्र्ताव नाकारणे 
IV. बंधनकारक ऄटींवर ्वीकृती देणे  

प्र्न  8   

खालील पैकी कोणता प्र्ताव ऄ-वैद्यकीय ऄंतलॄखनाच्या ऄंतगथत पात्र होणार नाही? 

I. सशवता, वय 26 वष,ॄ IT कंपनीत सॉफ्ट्वऄेर आंशजशनयर म्हणून काम करत अहे  
II. महेि, वय 50, कोळिाच्या खाणीत काम करतो 
III. सतीि, वय 28 वष,ॄ बँकेत काम करतो अशण एक कोटी रुपयाचं्या शवमा सरंक्षणासाठी ऄजथ केला 

अहे 
IV. प्रवीण, वय 30 वष,ॄ एका शडपाटथमृटल ्टोऄर मध्ये काम करतो अशण सावधी शवमा योजनेत दहा 

वषांच्या मुदतीसाठी प्र्ताव शदला अहे. 
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प्र्न  9  

िीनाला तीव्र मधुमेह अहे. शतने शवमा योजनेसाठी प्र्ताव शदला अहे. या प्रकरणात ऄंतलॄखनासाठी 
ऄंतलॄखक  ____________वापरण्याची सवाशधक िक्यता अहे. सवात योग्य पयाय 
शनवडा. 

I. शनवाडा पद्धत 
II. ऄंकाधाशरत पद्धत 
III. ऄंतलॄखन प्रशक्रयेत मधुमेहा सारखा रोग महत्वाची भशूमका बजावत नसल्याने कोणतीही पद्धत 
IV. वरीलपैकी कोणतीही पद्धत नाही कारण मधुमेहाची प्रकरणे पूणथतः नाकारली जातात  

प्र्न  10  

संतोषने मुदतीच्या शवमा पॉशलसीसाठी प्र्ताव शदला अहे. त्याची ऄपेशक्षत मत्यथता प्रमाण जीवनाच्या 
तुलनेत कमी अहे अशण त्यामुळे त्याला कमी शवमा हप्ता अकारला जाइल. जोखीम वगीकरणाच्या 
ऄंतगथत, संतोष ___________च्या ऄंतगथत वगीकृत केला जाइल. 

I. प्रमाण जीवने 
II. प्राधान्शयाच्या जोखमी 
III. कमी दजाची जीवने 
IV. नाकारलेली जीवने 

 

्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

ऄंतलॄखक जोखमींची ्वीकाराहथता ठरवतो. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे IV. 

शवमा हक्क नाकारणे हा ऄंतलॄखकाचा शनणथय नाही. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे III. 

जन्शम कंुडली हा वयाचा प्रमाण दाखला नाही. 
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ईत्तर  4  

योग्य पयाय अहे II. 

प्रशतबशंधत पदाथांचा गैरवापर व्यक्तीच्या शवमा करण्याच्या योग्यतेवर नकारात्मक पशरणाम करेल. 

ईत्तर  5  

योग्य पयाय अहे III. 

ऄंकाधाशरत मुल्याकंन पद्धतीत सवथ नकारात्मक ककवा शवपरीत गोष्टींसाठी सकारात्मक गुण मुल्याकंन 
शदले जाते (कोणत्याही सकारात्मक ककवा ऄनुकूल घटकासंाठी नकारात्मक गुण). 

ईत्तर  6  

योग्य पयाय अहे I. 

जोखीम वगीकरणाच्या ऄंतगथत, प्रमाण जीवनाची ऄपेशक्षत मत्यथता, मत्यथता कोष्टकात सादर केलेल्या 
प्रमाण जीवनाच्या मत्यथतेिी जुळते. 

ईत्तर  7  

योग्य पयाय अहे IV. 

ऄमृताच्या प्रकरणात, शतच्या गरोदरपणाची पशरस््थती लक्षात घेता, ऄंतलॄखक ज्याची शनवड करेल 
ऄसा सवोत्तम पयाय म्हणजे ऄमृताला बंधनकारक ऄटींवर शवमा देउ करणे. हे बंधनकारक ऄट 
म्हणजे प्रसूती नंतर तीन मशहन्शयापंयंत प्रसुतीिी संबंशधत कारणामुळे मृत्यू झाल्यास शवमाहक्काची 
रक्कम मयाशदत करणे ऄिी ऄसू िकते. 

ईत्तर 8 

योग्य पयाय अहे II. 

महेिचे शवमा प्र्ताव ऄ-वैद्यकीय ऄंतलॄखनाच्या ऄतंगथत पात्र होणार नाही कारण त्याचे वय जा्त 
अहे (50 वष)ॄ अशण त्याचा व्यवसाय बँककग ईद्योग ककवा सॉफ्ट्वऄेर आत्यादी व्यवसायाचं्या तुलनेत 
ऄशधक जोखमीचा अहे. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे I. 

तीव्र मधुमेहाचा त्रास ऄसणाऱ्या िीना सारख्या गंुतागंुतीच्या प्रकरणात शनणथय घेताना ऄंतलॄखक 
ऄंतलॄखनाची शनवाडा पद्धत वापरेल. 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे II. 
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जोखीम वगीकरणाच्या ऄतंगथत, संतोषची जोखीम प्राधान्शयाच्या जोखमी ऄंतगथत वगीकृत केली जाइल. 
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प्रकरण 16 
जीवन शवम्याच्या ऄंतगथत रक्कम ऄदा करणे  

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणात शवमाहक्काची संकल्पना अशण शवमाहक्क किा प्रकारे शनस््चत केले जातात याचे शववरण 
शदले अहे. नंतर या प्रकरणात शवमाहक्काचें प्रकार साशंगतले अहेत. िेवटी तुम्ही मृत्युच्या 
शवमाहक्काचा सादर करण्याचा फॉमथ अशण शवमाधारकाद्वारे कोणतीही भौशतक माशहती लपवलेली 
नसेल तर (ऄशववादा्पद ऄट अशण पॉशलसीधारकाचं्या ्वारा्याच्या सरंक्षणाचे शवशनयम) 
शवमाकत्याद्वारे लाभधारकाचा शवमाहक्क नाकारला जाउ नये म्हणून सरंक्षक ईपाय, यासंबधंी 
शिकाल. 

शिकण्याची फशलते 

 

A. शवमाहक्काचें प्रकार अशण शवमाहक्क प्रशक्रया 
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A. शवमाहक्काचें प्रकार अशण शवमाहक्क प्रशक्रया 

1. शवमाहक्काचंी संकल्पना 

जेव्हा पॉशलसी शवमाहक्कात पशरणत होते तेव्हा एखाद्या शवमा कंपनीची अशण शवमा पॉशलसीची खरी 
परीक्षा होते. जीवन शवम्याचे खरे मूल्य त्याचा शवमाहक्क किा प्रकारे प्रदान केला जातो अशण 
फायद्याची रक्कम ऄदा केली जाते याच्यावरून ओळखले जाते. 

व्याख्या 

करारामध्ये शवशनर्थदष्ट केलेले वच 

न शवमाकत्याने पूणथ कराव ेम्हणून  शवमाधारकाने केलेली मागणी म्हणजे शवमाहक्क.   

शवमा कराराच्या ऄंतगथत संरशक्षत केलेल्या एक ककवा ऄनेक घटना घडल्यामुळे जीवन शवमा कराराच्या 
ऄंतगथत शवमाहक्क शनमाण होतो. तर काही शवमाहक्कामंध्ये शवमा करार चाल ूराहतो तर काही बाबतीत 
तो शवमाहक्काबरोबरच संपतो.  

अकृती 1 : जोखमीची घटना अशण शवमाहक्क  

 
 

शवमाहक्क दोन प्रकारचे ऄसू िकतात:  

i. शवमाधारक शजवतं ऄसला तरीही शजवतं राहण्याचे शवमाहक्क देय ऄसतात अशण  

ii. मृत्यूचा शवमाहक्क 

अकृती 2 : शवमाहक्काचे प्रकार  
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मृत्यूचे शवमाहक्क केवळ जेव्हा शवमाधारकाचा मतृ्यू होतो तेव्हाच शनमाण होतात, तर शजवतं राहण्याचे 
शवमाहक्क एक ककवा ऄनेक घटनामुंळे शनमाण होतात.  

ईदाहरण 

शजवतं राहण्याचे शवमाहक्क शनमाण होण्याच्या घटनाचंी ईदाहरणे म्हणजे: 

i. पॉशलसी पशरपक्व होणे; 
ii. रक्कम परतावा पॉशलसीमध्ये एका शवशिष्ट टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर देय ऄसलेला रक्कमेचा 

हप्ता; 
iii. गंभीर अजारासाठी पॉशलसी ऄंतगथत ऄशतशरक्त फायदा म्हणून पुरवलेले सरंक्षण; 
iv. पॉशलसीधारक ककवा पॉशलसी शनदॄशित याचं्याद्वारे केलेले पॉशलसीचे समपथण; 

 

2. शवमाहक्क दाखल करण्यासाठी घटना घडली अहे का याची खात्री करून घेणे  

i. शजवतं राहण्याचा शवमाहक्क ऄदा करण्यासाठी, शवमाकत्याला पॉशलसी मध्ये ठरवनू शदलेल्या 
ितींनुसार ऄिी घटना घडली अहे ककवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावी लागते.  

ii. पशरपक्वता शवमाहक्क अशण रक्कम परतावा हप्ता शवमाहक्कसहजपणे शसद्ध करता येतात 
कारण ते कराराच्या सुरुवातीलाच शनस््चत केलेल्या तारखावंर अधाशरत ऄसतात.   

ईदाहरणाथथ, पॉशलसीच्या पशरपक्वतेची तारीख अशण शजवतं राहण्याचा फायदा म्हणून 
रक्कम-परतावा पॉशलसीच्या ऄंतगथत देण्यात येणाऱ्या रक्कमेच्या हप्त्यांच्या तारखा करार 
तयार करतानाच ्पष्टपणे शलशहलेल्या ऄसतात. 

iii. ऄन्शय शवमाहक्क रक्कमेपेक्षा समपथण मूल्य रक्कम ऄदा करणे वगेळे ऄसते. ऄन्शय 
शवमाहक्कापेंक्षा, येथे पॉशलसीधारक ककवा पॉशलसी शनदॄशित याचं्या करार रशहत करण्याच्या 
अशण जी कराराच्या ऄंतगथत जी रक्कम देय रक्कम ऄसेल ती काढून घेण्याच्या शनणथयामुळे 
घटना घडते. समपथण मूल्य ऄदा करताना नेहेमी परीपक्वतेेपूवी रक्कम काढण्यासाठी काही 
दण्ड ऄंतभूथत ऄसतो अशण त्यामुळे संपूणथ शवमाहक्काची रक्कम शदली गेली ऄसती तर ती 
शजतकी ऄसेल त्यापेक्षा समपथण मूल्याची रक्कम कमी ऄसते. 

iv. गंभीर अजाराच्या संदभातील शवमाहक्क वैद्यकीय अशण शवमाहक्काच्या समथथनाथथ 
पॉशलसीधारकाने परुवलेल्या ऄन्शय नोंदीवर अधाशरत खातरजमा केलेले ऄसतात.  

जेव्हा एखाद्या पॉशलसीला गंभीर अजाराची परुवणी जोडलेली ऄसते अशण ऄिी पॉशलसी 
शनदॄशित केलेलं ऄसते तेव्हा काही गंुतागंुत शनमाण होते. गंभीर अजाराचा फायद्याचा ईदे्दि 
पॉशलसीधारकाला ऄिा प्रकारच्या अजाराच्या प्रसंगात त्याचे खचथ हलके करण्याचा ऄसतो. 
ऄिी पॉशलसी शनदॄशित केली गेली तर सवथ फायदे शनदॄशिताला शदले जातील हे कायद्याच्या 
दृष्टीने जरी योग्य ऄसे तरी त्याचा ठरवलेला ईदे्दि पूणथ केला जाणार नाही.  ऄिा प्रकारची 
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स््थती टाळण्यासाठी, पॉशलसी धारकाचें सितथ पॉशलसी शनदॄिनाच्या मागाने त्यानंी शकती 
प्रमाणात फायदे शनदॄशित करावते याबाबत पॉशलसीधारकाचें प्रशिक्षण करणे महत्वाचे अहे. 

परीपक्वता ककवा मृत्यचूा शवमाहक्क ककवा समपथण याचं्यामुळे कराराच्या ऄंतगथत शवमा संरक्षण संपुष्टात 
येते अशण त्यापुढे कोणतेही शवमा सरंक्षण ईपलब्ध नसते. शवमाहक्क शदला गेला ककवा नाही याच्यािी 
त्याचा सबंंध नसतो. शवमाहक्क रक्कम शदली गेली नाही म्हणजे शवमा सरंक्षण चाल ूराहील ऄिी हमी 
देता येत नाही. 

3. शवमाहक्काचें प्रकार 

पॉशलसीच्या मुदतीत खालील प्रकारच्या रक्कमा शदल्या जाउ िकतात: 

a) शजवतं राहण्याच्या फायद्याची रक्कम ऄदा  

पॉशलसीच्या मुदतीत शवमाकत्याद्वारे ठराशवक कालावधी नंतर रक्कमा शदल्या जातात. प्रत्येक 
शजवतं राहण्याच्या फायद्याचा हप्ता शदल्यानंतर पॉशलसीधारकाला पुष्टी ऄसलेला पॉशलसी बॉं ड 
परत केला जातो. 

b) पॉशलसी समपथण 

पॉशलसीधारक पशरपक्वतेपूवी पॉशलसी बंद करण्याचे ठरवतो. ही पॉशलसी कराराची ्वतःहून 
केलेली समाप्ती ऄसते. पॉशलसीला काही देय मूल्य (paid-up  value) शनमाण झाले ऄसेल तरच 
पॉशलसी समपथण केली जाउ िकते. शवमाधारकाला देय ऄसणारी रक्कम म्हणजे समपथण मूल्य 
म्हणजे ऄदा केलेल्या शवमाहप्त्याची टक्केवारी ऄसते. पॉशलसीचे शकमान हमीप्राप्त समपथण मूल्य 
ऄसेही (GSV) ऄसते मात्र ऄदा केली जाणारी समपथण मूल्य रक्कम GSV पेक्षा जा्त ऄसते. 

c) पुरवणी फायदे 

शवमा पॉशलसीच्या ऄटी अशण ितींनुसार शवशनर्थदष्ट घटना घडल्यास परुवणीच्या ऄंतगथत रक्कम 
ऄदा केली जाते. 

गंभीर अजाराच्या पुरवणीच्या ऄंतगथत, गंभीर अजाराचे शनदान झाल्यास ऄटींनुसार शवशनर्थदष्ट 
रक्कम ऄदा केली जाते. शवमा अ्वाशसत अजार शवमा कंपनीने शवशनर्थदष्ट केलेल्या गंभीर 
अजाराचं्या यादीत ऄसला पाशहजे. 

रुग्णालय िुिषुा परुवणी ऄतंगथत, शवमाधारकाला रुग्णालयात भरती कराव ेलागले तर ऄटी अशण 
ितींनुसार शवमाकता ईपचाराचंा खचथ देउ करतो. 

पुरवणीची रक्कम शदली गेल्यानंतरही पॉशलसी करार चाल ूराहतो. 

खालील शवमाहक्क रक्कम शवमा करारात शवशनर्थदष्ट केलेल्या पॉशलसी मुदतीच्या िेवटी ऄदा केली 
जाते.  
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d) पशरपक्वता शवमाहक्क 

ऄिा शवमाहक्कामंध्ये, जर शवमाधारक संपूणथ शवमा मुदतीत शजवतं राशहला तर शवमाकता 
शवमाधारकाला मुदतीच्या िेवटी शवशनर्थदष्ट रक्कम देण्याचे वचन देतो. याला पशरपक्वता 
शवमाहक्क म्हणतात.  

i. (फायद्यात) सहभाग देणारी योजना : पशरपक्वता शवमाहक्कात सहभाग देणारी योजना ऄसेल 
तर ऄदा करण्यायोग्य रक्कम म्हणजे शवमा अ्वाशसत रक्कम ऄशधक जमा झालेले 
ऄशधलाभािं वजा शिल्लक शवमाहप्ता अशण पॉशलसी कजाची शिल्लक व व्याजाची रक्कम.  

ii. शवमाहप्ता परतावा (ROP) योजना : काही बाबतीत मुदतीच्या कालावधीत ऄदा केलेले 
शवमाहप्ते पॉशलसी पशरपक्व झाल्यावर परत केले जातात.  

iii. युशनट कलक्ड शवमा योजना (ULIP) : ULIP च्या बाबतीत, शवमाकता पशरपक्वता शवमाहक्का 
शनधीचे मूल्य ऄदा करतो.  

iv. रक्कम-परतावा योजना : रक्कम परतावा पॉशलसी मध्ये, शवमाकता पशरपक्वता शवमा हक्क 
रक्कम वजा पॉशलसीच्या कालावधीत शमळालेली शजवतं राहण्याच्या फायद्याची रक्कम देउ 
करतो. 

शवमाहक्क ऄदा केल्यानंतर शवमा करार सपंुष्टात येतो.  

e) मृत्यूचा शवमाहक्क 

शवमाधारक शतच्या/त्याच्या पॉशलसीच्या कालावधी दरम्यान ऄपघाताने ककवा ऄन्शय कारणाने मरण 
पावला तर ऄनुक्रमे, शवमा अ्वाशसत रक्कम ऄशधक जमा ऄसलेले ऄशधलाभािं, वजा शिल्लक 
अलेले पॉशलसी कजथ अशण शवमा हप्ते अशण त्यावरील व्याज यासह शवमाकता रक्कम ऄदा करतो. 
पशरस््थतीनुसार नामशनदॄशित व्यक्ती ककवा पॉशलसी शनदॄशित व्यक्ती ककवा कायदेिीर वारस यानंा 
ऄदा केल्या जाणाऱ्या रकमेला मृत्यूचा शवमाहक्क म्हणतात. 

मृत्यूचा शवमाहक्क खालील प्रकारचे ऄसू िकतात: 

 लवकर (पॉशलसी कालावधीच्या पशहल्या तीन वषातच)  ककवा  
 लवकर नसलेली (तीन वषांपेक्षा जा्त कालावधी) 

नामाशनदॄशिताला ककवा पॉशलसी शनदॄशिताला ककवा कायदेिीर वारसाने शवमाकत्याला मृत्यचेू 
कारण वळे अशण शठकाण कळवाव ेलागते. 
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i. शवमाहक्कासाठी सदर करावयाचे फॉम्सथ 

 
शवमाहक्काची प्रशक्रया सुरु करण्यासाठी लाभधारकाने खालील फॉम्सथ सादर करावयाचे ऄसतात: 

 नामाशनदॄशिता द्वारे शवमाहक्क फॉमथ 
 ऄंत्यसं् काराचें प्रमाणपत्र 
 डॉक्टरचे प्रमाणपत्र 
 रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र  
 कामावर ठेवणाऱ्याचे प्रमाणपत्र 
 ऄपघाताने मृत्यू झाला ऄसल्यास पोशलसाचंा प्राथशमक माशहती ऄहवाल (FIR),मृत्युच्या 

ऄशधकृत कारणाचंा िोध ऄहवाल, िरीर शवच्छेदन ऄहवाल, ऄंशतम ऄहवाल ऄिा 
ऄहवालाचं्या न्शयायालयाकडून प्रामाशणत केलेल्या प्रती अव्यक ऄसतात. 

 महानगरपाशलका ककवा तत्सम प्राशधकरणाचे मृत्यचेू प्रमाणपत्र 

अकृती 3: शवमा हक्कासाठी सादर करण्याचे फॉमथ 
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ii. शवमाहक्क नाकारणे (Repudiation)  

मृत्यूचा शवमा हक्क ऄदा केला जातो ककवा नाकारला जातो. शवमाहक्कावर प्रशक्रया करताना 
शवमाकत्याला िंका अली की प्र्तावकाने काही चुकीची शवधाने केली होती ककवा पॉशलसी िी 
सुसंगत ऄिा काही भौशतक सत्यस््थती लपवल्या होत्या, तर करार रद्दबातल ठरवला जातो. 
पॉशलसी ऄतंगथत सवथ फायदे शहरावनू घेतले जातात. 

iii. कलम 45: शनर्थववादक्षमता शवधान (Indisputability Clause) 

हा दण्ड, शवमा कायदा, 1938  चे कलम 45 बरोबर संबद्ध अहे.  

महत्वाचे 

कोणत्याही जीवन शवमा पॉशलसीवर, ती जारी केल्याच्या तारखेपासून, ककवा जोखीम सुरु 
झाल्याच्या तारखेपासून ककवा पॉशलसी पनुरुज्जीशवत केल्याच्या तारखेपासून ककवा पॉशलसीला 
पुरवणी जोडल्याच्या तारखेपासून, यापकैी जी ईशिराची तारीख ऄसेल शतच्या पासून तीन 
वषांनतर प्र्नशचन्शह शनमाण करता येणार नाही. 

iv. मृत्युचे पूवथ-ऄनुमान (Presumption) 

काहीवळेा एखादी व्यक्ती त्याचा ठावशठकाणा लागत नसल्याने हरवला ऄसल्याचे कळवले 
जाते. ऄिी सात वषांपयंत पाहण्यात अली नाही तर ऄिा प्रकरणामंध्ये भारतीय पुरावा 
कायदा, मृत्यूचे पूवानुमान करण्याची तरतूद देतो. शवमाधारकाचे नामाशनदॄशित ककवा वारस 
यानंी ऄसा दावा केला की शवमाधारक हरवलेला अहे अशण त्याला मृत घोशषत कराव े तर 
सक्षम न्शयायालयाकडून तसा अदेि अणण्याचा अग्रह शवमाकता धरतो. न्शयायालयाचा 
मृत्युच्या पुवानुमानाचा अदेि शमळेपयंतचे शवमाहप्ते भरलेले ऄसणे अव्यक ऄसते.  
सवलतीचा भाग म्हणनू काही शवमाकतॄ त्या सात वषातील शवमाहप्ते माफ करू िकतात. 

 

4. जीवन शवमा पॉशलसीसाठी शवमाहक्क प्रशक्रया 

(पॉशलसीधारकाचं्या ्वार्याचें सरंक्षण) शवशनयम, 2002 या प्रमाणे तरतूद करतो: 

शवशनयम 8: जीवन शवमा पॉशलसी संदभातील शवमाहक्क प्रशक्रया  

i. शवमा हक्काच्या पुष्ट्यथथ शवमाहक्क दाखल करणाऱ्याने साधारणपणे कोणते प्राथशमक 
द्तावजे सादर करावते हे जीवन शवमा पॉशलसी मध्ये शदलेले ऄसते. 

ii. जीवन शवमा कंपनी शवमाहक्क द्तावजे शमळाल्यानंतर त्यावर तातडीनेप्रशक्रया सुरु करते.  
शवमाहक्क दाखल झाल्यानंतर 15 शदवसाचं्या अत कोणत्याही िंका, प्र्न ऄसतील अशण 
जा्तीच्या द्तावजेाचंी गरज ऄसेल तर, एकेक करून सागंण्या ऐवजी, िक्यतोवर एकाच 
वळेी सवथ अव्यकता कळवल्या जातात. 
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iii. सवथ अव्यक द्तावजे अशण ्पष्टीकरणे शमळाल्याच्या तारखेनंतर 30 शदवसाचं्या अत 
जीवन शवमा पॉशलसीचा शवमाहक्क प्रदान केला जातो ककवा शववादा्पद ठरवला जातो. मात्र, 
जेथे शवमहक्काच्या स््थतीमुळे काही ऄन्शवषेण करणे अव्यक अहे ऄसे शवमा कंपनीला 
वाटते, तेथे ऄिी प्रशक्रया सुरु केली जाते अशण लवकरात लवकर पूणथ केली जाते, मात्र ही 
प्रशक्रया कोणत्याही प्रकरणात शवमाहक्क दाखल केल्यापासून सहा मशहन्शयापेंक्षा जा्त नसते. 

iv. कायद्याच्या कलम 47 िी सबंद्ध तरतुदींनुसार, जेथे शवमाहक्क प्रदाना साठी तयार अहे मात्र 
तो घेणाऱ्याच्या योग्य ओळख पटवण्याच्या कारणामुळे ऄदा केले गेला नसेल तर 
प्राप्तकत्याच्या शहतासाठी शवमाकता ती रक्कम राखून ठेवतो अशण त्या रक्कमेवर िेड्युल्ड 
बँकेच्या बचत खात्याला शजतके व्याज शमळेल शततके व्याज (सवथ द्तावजे अशण माशहत 
सादर केल्यापासून 30 शदवस झाल्याच्या तारखेपासून) शदले जाते. 

v. जर शवमाकत्याकडून ईप-शनयम (iv) मध्ये शदलेल्या कारणाचं्या शिवाय ऄन्शय कारणाने 
शवमाहक्क प्रदान करण्यास ईिीर झाल्यास, जीवन शवमा कंपनीला शवमा हक्काच्या रक्कमेवर 
ज्या अर्थथक वषात तो शवमाहक्क पुनरावलोकन केला जातो त्या वषी चाल ूऄसलेल्या बँकेच्या 
व्याज दरापेक्षा ऄशधक 2% व्याज दराने रक्कम द्यावी लागते.  

1. प्रशतशनधीची भशूमका 

शवमा प्रशतशनधी नामशनदॄशित/ कायदेिीर वारस ककवा लाभधारक यानंा शवमाहक्क फॉमथ ऄचूकपणे 
भरण्यासाठी अशण शवमाकत्याच्या कायालयात सादर करण्यासाठी शवमा प्रशतशनधी िक्य ती सवथ मदत 
करेल. 

ऄिा पशरस््थतीतून कतथव्यपूतीच्या शिवाय एक प्रकारची शव्वासाहथता सुद्धा शनमाण होत ऄसते ज्यातून 
शवमा प्रशतशनधीसाठी ऄशधक व्यवसाय ककवा मतृ व्यक्तीच्या कुटंुबातून संदभथ सपंकथ  शमळाल्याने भशवष्यात 
भरपूर संधी ईपलब्ध होतात. 

्वयं चाचणी 1  

खालीलपैकी कोणते शवधान शवमा हक्काची संकल्पना सवात चागंल्याप्रकारे वणथन करते. 

I. शवमाहक्क म्हणजे शवमाकत्याने करारात शवशनर्थदष्ट केलेले वचन पूणथ करण्यासाठी केलेली शवनंती.  
II. शवमा क्क म्हणजे शवमाकत्याने करारात शवशनर्थदष्ट केलेले वचन पूणथ करण्यासाठी केलेली मागणी 
III. शवमाहक्क म्हणजे शवमाधारकाने करारात शवशनर्थदष्ट केलेले वचन पूणथ करण्यासाठी केलेली मागणी 
IV. शवमाहक्क म्हणजे शवमाधारकाने करारात शवशनर्थदष्ट केलेले वचन पूणथ करण्यासाठी केलेली शवनंती 

सारािं 

 शवमाहक्क म्हणजे शवमाकत्याने करारात शवशनर्थदष्ट केलेले वचन पूणथ करण्यासाठी केलेली मागणी. 
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 शवमाहक्क, शजवतं राहण्याचा शवमाहक्क ककवा मृत्यूचा शवमाहक्क ऄसू िकतो. मृत्यूचा शवमाहक्क 
केवळ शवमाधारकाच्या मृत्यनंूतरच शनमाण होतो, तर शजवतं राहाण्याचा शवमाहक्क एक ककवा 
ऄनेक घटनामुंळे शनमाण होतो. 

 शजवतं राहण्याचा शवमाहक्क ऄदा करण्यासाठी शवमाकत्याला पॉशलसी मध्ये घालनू शदलेल्या 
ितींनुसार घटना घडली अहे याची खातरजमा करून घ्यावी लागते. 

 पॉशलसी कालावधीत खालील रक्कमा ऄदा केल्या जातात.: 

 शजवतं राहण्याच्या फायद्याच्या रक्कमा 
 पॉशलसी समपथण रक्कम  
 पुरवणीफायदा रक्कम 
 पशरपक्वता शवमाहक्क रक्कम 
 मृत्यूचा शवमाहक्क रक्कम 

 शवमा कायद्याचे कलम 45 (शनर्थववादा्पद क्षमता शवधान) शवमाधारकाला शवमाहक्क नाकारला 
जाण्यापासून संरक्षण पुरवते, मात्र पॉशलसी सुरु होउन  3 वष ॄपूणथ झालेलीं ऄसली पाशहजेत अशण 
शवमा धारकाने कोणत्याही भौशतक सत्यस््थती लपवलेल्या ऄसता कामा नयेत. 

 अयअरडीएअय (IRDAI)ने शवमाधारक अशण लाभाथी यानंा कवच परुवण्यासाठी / सरंक्षण 
देण्यासाठी   अयअरडीएअय (IRDAI) (पॉशलसी धारकाचें ्वार्याचे सरंक्षण) शवशनयम, 2002, 
ऄंतगथत शवशनयम घालनू शदले अहेत. 

 

्वयं चाचणीच्या प्र्नाचंी ईत्तरे  

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

शवमाहक्क म्हणजे शवमाकत्याने करारात शवशनर्थदष्ट केलेले वचन पूणथ केले पाशहजे म्हणून शवमाधारकाने 
केलेली मागणी. 

 

्वयं-पशरक्षणाचे प्र्न 

प्र्न 1  

खाली काही पॉशलसींची यादी शदली अहे. कोणत्या प्रकारच्या पॉशलसीमध्ये ठराशवक कालावधीनंतर 
शवमाहक्क रक्कम ऄदा करण्यात येते हे ओळखा ? 

I. रक्कम-परतावा पॉशलसी  
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II. युशनट कलक्ड शवमा पॉशलसी  
III. शवमाहप्ता परतावा पॉशलसी  
IV. मुदत शवमा पॉशलसी 
 

प्र्न 2  

महेिने गंभीर अजार पुरवणीसह पॉशलसी खरेदी केली अहे. त्याने करणच्या नावाने िुद्ध पॉशलसी 
शनदॄिन केले अहे. महेिला हृदयशवकाराचा झटका अला अशण रुपये 50000 चा शवमा हक्क गंभीर 
अजार पुरवणी दाखल केला गेला. या प्रकरणात कोणाला रक्कम ऄदा केली जाइल? 

I. महेि  
II. करण 
III. रक्कम महेि अशण करण याचं्यात समान शवभागनू शदली जाइल 
IV. महेिला हृदयशवकाराचा झटका अला अहे अणी करणला पॉशलसी शनदॄशित केली गेलेली अहे 

त्यामुळे दोघापंैकी कोणालाही रक्कम शमळणार नाही. 

प्र्न 3  

प्रवीणचा कार ऄपघातात मृत्यू झाला. लाभधारकाने मृत्युच्या शवमाहक्कासाठी द्तावजे दाखल केले. 
खालील पैकी कोणता द्तावजे नैसर्थगक मतृ्युच्या तुलनेत ऄपघाती मतृ्युच्या प्रसंगात जा्तीचा 
द्तावजे म्हणनू सादर करावा लागेल. 

I. ऄंत्यसं् काराचे प्रमाणपत्र 
II. ईपचार करणाऱ्या डॉक्टराचें प्रमाणपत्र 
III. कामावर ठेवणाऱ्याचे प्रमाणपत्र 
IV. मृत्यूच्या कारणाचंा ऄशधकृत चौकिी ऄहवाल 

प्र्न 4  

खालीलपैकी कोणता मतृ्युचा शवमाहक्क अरंभीचा शवमाहक्क समजला जाइल? 

I. जर पॉशलसीधारक पॉशलसी कालावधीच्या पशहल्या तीन वषात मरण पावला  
II. जर पॉशलसीधारक पॉशलसी कालावधीच्या पशहल्या पाच वषात मरण पावला 
III. जर पॉशलसीधारक पॉशलसी कालावधीच्या पशहल्या सात वषात मरण पावला 
IV. जर पॉशलसीधारक पॉशलसी कालावधीच्या पशहल्या दहा वषात मरण पावला 

प्र्न 5  

खालीलपैकी काही घटना शजवतं राहण्याचा शवमाहक्क शनमाण करतील. खालीलपकैी कोणते शवधान 
चुकीचे अहे हे ओळखा? 

I. मुदत शवमा पॉशलसी पशरपक्व झाल्यानंतर शवमाहक्क ऄदा केला गेला 
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II. रक्कम-परतावा पॉशलसी ऄतंगथत शवशिष्ट टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर शवमाहक्काचा देय हप्ता  
III. पॉशलसीच्या ऄतंगथत गंभीर अजारासाठी परुवणीचा फायदा म्हणून प्रदान केलेला शवमाहक्क  
IV. पॉशलसीधारकाने सावधी पॉशलसी समपथण केल्यानंतर ऄदा केलेली समपथण मूल्याची रक्कम  

प्र्न 6  

रक्कम-परतावा पॉशलसी ऄतंगथत, शवशिष्ट टप्प्यावर पोहोचल्यामुळे ऄदा केलेली रक्कम कोणत्या 
शवमाहक्क प्रकारात वगीकृत केली जाइल? 

I. मृत्यूचा शवमाहक्क 
II. पशरपक्वता शवमाहक्क 
III. शजवतं राहण्याच्या शवमाहक्कासाठी ठराशवक कालावधी नंतर शदलेली रक्कम  
IV. पॉशलसी समपथण शवमाहक्क 

प्र्न 7  

िंकर यानंी 10 वषांचा युशनट कलक्ड शवमा खरेदी केला. पॉशलसीच्या पशरपक्वतेच्या पूवी त्याचंा मृत्य ू
झाला तर खालील पैकी कोणते ऄदा केले जाइल? 

I. शनधीची रक्कम अशण शवमा अ्वाशसत रक्कम याचं्यापकैी कमी ऄसलेली रक्कम  
II. शनधीची रक्कम ककवा शवमा अ्वाशसत रक्कम याचं्यापैकी जा्त ऄसणारी रक्कम  
III. भरलेले शवमा हप्त्याचंी रक्कम बँकेच्या बचत ठेवीच्या व्याजाच्या 2% ऄशधक व्याजाने परत केली 

जाइल 
IV. समपथण मूल्य  

प्र्न 8  

शवमाहक्काचं्या वगीकरणावर अधाशरत (प्रारंभीचा ककवा प्रारंभी नसलेला), शवजोड पयाय शनवडा? 

I. मुदत शवमा पॉशलसी खरेदी केल्या नंतर 6 मशहन्शयात मरण पावला  
II. मनोज मुदत शवमा खरेदी केल्यानंतर दीड वषाने मरण पावला  
III. डेस्व्हड मुदत शवमा खडी केल्यानंतर ऄडीच वषांनी मरण पावला  
IV. प्रवीण मुदत शवमा खरेदी केल्यानंतर साडे पाच वषांनी मरण पावला 

प्र्न 9  

शवमाधारकाच्या मृत्यूच्या प्रसंगात सामान्शय शवमाहक्कासाठी सवथ लाभधारकानंी सादर करावयाच्या 
द्तावजेाचंी यादी खाली शदली अहे. यातील शवजोड ऄसलेला केवळ ऄपघाती मतृ्युच्या प्रसंगातच 
सादर करावयाचा द्तावजे शनवडा. 

I. मृत्युच्या कारणाचंी चौकिी करणारा ऄहवाल  
II. शवमाहक्क फॉमथ  
III. ऄंत्यसं् काराचे प्रमाणपत्र  
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IV. रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र  

प्र्न 10  

  अयअरडीएअय (पॉशलसीधारकाचं्या ्वारा्याचे संरक्षण) शवशनयम, 2002, नुसार जीवन पॉशलसी 
चा शवमा हक्क सवथ संबद्ध द्तावजे अशण अव्यक ्पष्टीकरणे शमळाल्यानंतर 30 शदवसाचं्या अत 
एकतर ऄदा केला जाइल ककवा त्यावर िंका ईपस््थत केल्या जातील. 

I. 7 शदवस 
II. 15 शदवस 
III. 30 शदवस 
IV. 45 शदवस 
 

्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे  

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहेI 

रक्कम-परतावा पॉशलसी च्या बाबतीत शवमाहक्क रक्कम ठराशवक कालातंराने रक्कम ऄदा 
करण्याच्या ्वरुपात शदली जाते. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे II 

या प्रकरणात रुपये 50000 ची संपूणथ रक्कम करण याला शदली जाइल कारण पॉशलसी करणला िुद्ध 
शनदॄिानच्या अधारावर शनदॄशित केली गेली अहे. 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहे IV 

ऄपघाती मृत्यू अशण नैसर्थगक मृत्यू या दोन्शही बाबतीत नामाशनदॄशिताद्वारे शवमाहक्क फॉमथ, 
ऄन्शत्यसं्काराचें प्रमाणपत्र, ईपचार करणाऱ्या डॉक्टराचें प्रमाणपत्र, रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र कामावर 
ठेवानायथचे प्रमाणपत्र आत्यादी सादर कराव ेलागतात. 
नैसर्थगक मृत्युच्या तुलनेत ऄपघाती मृत्युच्या प्रसंगात पोशलसाचंा प्राथशमक माशहत ऄहवाल, मतृ्युच्या 
कारणाचंा ऄशधकृत चौकिी ऄहवाल, िवशवच्छेदन ऄहवाल, ऄशंतम ऄहवाल आत्यादी जा्तीचे 
द्तावजे सादर कराव ेलागतात.  
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ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहे I 

शवमाधारक पॉशलसी सुरु झाल्यानंतर तीन वषांत मरण पावला तर त्याला अरंभीचा मतृ्यूचा शवमाहक्क 
समजला जातो. 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहे I 

पयाय I ऄयोग्य अहे. मुदत शवमा पॉशलसी पशरपक्व झाल्यानंतर कोणताही शवमाहक्क ऄदा केला जात 
नाही. 

ईत्तर 6 

योग्य पयाय अहे III 

रक्कम परतावा पॉशलसी ऄतंगथत ठराशवक टप्प्यावर पोहोचल्या नंतर प्रदान केलेली रक्कम शजवतं 
राहण्याचा अवती शवमा हक्क म्हणून वगीकृत केला जाइल. 

ईत्तर 7  

योग्य पयाय अहे II 

ULIP पॉशलसी पशरपक्व होण्यापूवी िंकर याचंा मृत्यू झाल्यास शवमा अ्वाशसत रक्कम अशण शनधीची 
रक्कम याचं्यापैकी ऄशधक ऄसणारी रक्कम ऄदा केली जाइल. 

ईत्तर 8  

योग्य पयाय अहे IV 

पयाय IV शवजोड अहे कारण तो प्रारंशभक नसलेला शवमाहक्क समजला जाइल. पयाय I, II अशण III 
प्रारंशभक शवमाहक्क समजले जातील. 

ईत्तर 9  

योग्य पयाय अहे I 

ऄपघाती मृत्युच्या प्रसंगात मृत्यूच्या कारणाचंा ऄशधकृत चौकिी ऄहवाल जा्तीचा म्हणून सादर केला 
जाइल. शवमाहक्क फॉमथ, ऄन्शत्यसं्काराचें प्रमाणपत्र, रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र हे ऄन्शय द्तावजे 
शवमाधारकाच्या मृत्युच्या प्रसगंात सवथ लाभधारकानंा सादर कराव ेलागतात 

ईत्तर 10  

योग्य पयाय अहे III 
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 अयअरडीएअय (IRDAI) (पॉशलसी धारकाचं्या ्वार्याचे सरंक्षण) शवशनयम, 2002, नुसार जीवन 
पॉशलसीचा शवमाहक्क सवथ सबंद्ध द्तावजे अशण अव्यक ्पष्टीकरणे शमळाल्यानंतर 30 शदवसाचं्या 
अत एकतर ऄदा केला जाइल ककवा शववादा्पद ठरवला जाइल. 
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भाग 3 

आयोग्म वलभा 
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प्रकरण 17  
वैद्यकीय शवम्याचा पशरचय 

 

प्रकरणाचा पशरचय 

काळाच्या ओघात शवम्याचा ईदय कसा झाला या संबंधी हे प्रकरण तुम्हाला सागेंल. 
त्याचबरोबर वैद्यकीय सेवा म्हणजे काय, वैद्यकीय सेवचे्या शवशवध पातळ्या अशण त्याचे शवशवध 
प्रकार यासंबधंी सुद्धा सागेंल. त्याचबरोबर तुम्ही भारतातील अरोग्य यंत्रणे संबधंी त्यावर 
पशरणाम करणाऱ्या घटकासंबंंधी शिकाल. िेवटी हे प्रकरण तुम्हाला भारतात वैद्यकीय शवमा 
कसा ईदय पावला अशण भारतातील वैद्यकीय शवमा बाजारातील शवशवध कंपन्शयाचंी माशहती 
देइल. 

शिकण्याची फशलते 

 

A. शवम्याचा आशतहास अशण भारतातील शवम्याचा ईदय 
B. वैद्यकीयसेवा म्हणजे काय 
C. वैद्यकीयसेवचे्या पातळ्या 
D. वैद्यकीयसेवचेे प्रकार 
E. भारतातील वैद्यकीय यंत्रणेवर पशरणाम करणारे घटक 
F. वैद्यकीय व्यव्था  –्वातंर्य य पासूनची प्रगती 
G. वैद्यकीय शवमा बाजार 

हे प्रकरण शिकल्यानंतर, तुम्ही हे करू िकाल: 

1. शवम्याचा ईदय कसा झाला हे समजू िकाल. 
2. वैद्यकीय सेवचेी संकल्पना अशण वैद्यकीय सेवचे्या पातळ्या अशण त्याचें प्रकार यासंबंधी 

्पष्टीकरण देउ िकाल. 
3. भारतातील वैद्यकीय व्यव्थेवर पशरणाम करणारे घटक अशण ्वातंर्य यापासून वैद्यकीय 

व्यव्थेत झालेली प्रगती याचें अकलन. 
4. भारतातील वैद्यकीय शवम्याचा ईदय यासंबधंी चचा करू िकाल. 
5. भारतातील वैद्यकीय शवम्याच्या बाजारपेठे सबंंधी जाणून घेणे. 
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A. शवम्याचा आशतहास अशण शवम्याचा भारतातील ईदय 

हजारो वषांपासून कोणत्यातरी एका ककवा दुसऱ्या ्वरुपात शवमा ऄस््तत्वात ऄसल्याचे माशहत 
अहे. शवशवध सं्कृतींना ऄनेक वषांपासून, समाजातील काही सद्यानंा सहन कराव ेलागलेले 
सवथ नुकसान वगथणीच्या द्वारे अपापसात वाटून घेण्याची पद्धत ऄवलंबली अहे. तरीही शवमा 
एक व्यवसाय म्हणनू, जसा अज अपण पहातो तो दोन ककवा तीन ितकापूवी सुरु झाला. 

1. अधुशनक व्यापारी शवमा 

शवम्याच्या संकल्पनेतून हाताळली गेलेली सवात पशहली जोखीम म्हणजे समुद्रात घडणाऱ्या 
दुघथटनामुंळे नुकसान- ज्याला अपण समुद्री जोखीम ऄसे म्हणतो. ऄिाप्रकारे समुद्री शवमा हा 
शवशवध प्रकारच्या शवम्यामंधील पशहला शवमा होता. 

मात्र, 14 व्या ितकात युरोप मधील शविािातः आटली मधील व्यावसाशयक गट ककवा 
सोसायट्यादं्वारे  संरक्षणाच्या ्वरुपात केलेला शवम्याचा प्रकार हा अधुशनक शवम्याचा ऄगदी 
पशहला ऄवतार होता. हे गट वगथणीच्या अधारे शनधी ईभारून सभासदाचें जहाजाच्या 
दुघथटनेमुळे होणारे, अगीमुळे, सद्याचंा मृत्य,ू ककवा पिुधनाचे नुकसान, आत्यादी होणारे 
सभासदाचें नुकसान भरून काढत ऄसत. अपल्याला ज्या प्रकारचा अगीचा शवमा माशहत अहे 
तसा शवमा 1591 पासून हाम्बगुथ येथे ऄस््तत्वात ऄसल्याचे शदसते. 

आंग्लंड मध्ये, लंडन येथील 1666 च्या प्रचंड अगीत बहुतािं िहर जळून गेले अशण 13000 घरे 
जाळून खाक झाली, त्यामुळे 1680 मध्ये शवमा अशण फायर ऑशफस नावाच्या पशहल्या अग शवमा 
कंपनीला चालना शमळाली. 

लॉइडस: अज चाल ूऄसलेल्या शवमा व्यवसायाची बीजे, लंडन येथील लॉइड’स कॉफी हाईस 
येथे सापडतात. तेथे एकत्र येणारे व्यापारी, त्याचंा जहाजातून वाहून नेल्या जाणाऱ्या मालाला 
समुद्री संकटामुंळे होणारे नुकसान वाटून घेण्याचे मान्शय करीत ऄसत. जहाजे लुटणारे चाचे 
ककवा खराब हवामानामुळे माल खराब होणे ककवा कोणत्याही कारणाने जहाज बडुणे ऄिा 
समुद्रात येणाऱ्या संकटाचं्या मुळे ऄसे नुकसान होत ऄसे.    

2. भारतातील अधुशनक व्यापारी शवम्याचा आशतहास 

भारतातील अधुशनक शवमा, परदेिी शवमाकत्या कंपन्शयाचं्या एजन्शसींनी समुद्री शवमा व्यवसाय 18 
व्या ितकाच्या सुरुवातीला ककवा त्या असपास सुरु केला. येथे 1818 साली सुरु झालेली 
पशहली जीवन शवमा कंपनी, ओशरएन्शटल लाइफ आन्श्युरन्शस कंपनी शल. ही आंस्ग्लि कंपनी होती. 
अशण भारतात ्थाशपत झालेली पशहली साधारण शवमा कंपनी म्हणजे काल्कात्याम मध्ये 1850 
साली ्थापन झालेली ट्रायटन आन्श्युरन्शस कंपनी शलशमटेड होती. 

संपूणथ भारतीय मालकी ऄसलेली बॉम्बे म्युच्युऄल ऄ्युरन्शस सोसायटी शलशमटेड, 1870 साली 
मंुबइ येथे ्थापन झाली. यानंतरच्या काळात नव्या ितकाच्या ईंबरठ्यावर ्वदेिी चळवळीचा 
पशरणाम म्हणनू ऄन्शय ऄनेक भारतीय कंपन्शया सुरु झाल्या. 
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1912 मध्ये, शवमा व्यवसाय शनयशंत्रत करण्यासाठी लाइफ आन्श्युरन्शस कंपनीज ऄकॅ्ट अशण 
प्रोव्हीडंड फंड ऄॅक्ट पाशरत करण्यात अले. लाइफ आन्श्युरन्शस कंपनीज ऄॅक्ट, 1912 मध्ये शवमा 
हप्ता कोष्टके अशण कंपन्शयाचें प्रमाशणत ऄक्चुऄशर द्वारे मुल्याकंन करून घेणे या गोष्टी 
बंधनकारक करण्यात अल्या. मात्र, भारतीय अशण परदेिी कंपन्शयांमधील भेदभाव चालचू 
राशहला.  

भारतातील ऄजूनही ऄस््तत्वात ऄसलेली सवात जुनी शवमा कंपनी म्हणजे 1906 साली ्थापन 
झालेली नॅिनल आन्श्युरन्शस कंपनी. 

पशरस््थतीच्या गरजेनुसार शवमा ईद्योग सरकारद्वारे शनयंशत्रत केला जातो, राष्ट्रीयीकृत अशण 
ऄराष्ट्रीयीकृत केला जातो अशण ऄिा प्रकारे प्रवास चाल ूअहे: 

a) जीवन शवम्याचे राष्ट्रीयीकरण  

1सप्टृबर 1956 रोजी जीवन शवमा ईद्योग राष्ट्रीयीकृत करण्यात अला अशण भारतीय शवमा 
महामंडळ (एलअयसी) ची ्थापना केली गेली. त्यावळेी भारतात 170 कंपन्शया अशण 75 
भशवष्यशनवाह शनधी सोसायट्या जीवन शवम्याचा व्यवसाय करीत होत्या. 1956 पासून ते 1999 
पयंत, एलअयसी कडे भारतात शवमा व्यवसाय करण्याचे संपूणथ ऄशधकार होते. 

b) साधारण शवमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण 

1972 मध्ये, साधारण शवमा व्यवसाय राष्ट्रीयीकरण कायदा (शगबना) पाशरत करण्यामुळे 
साधारण शवमा के्षत्र सुद्धा राष्ट्रीयीकृत करण्यात अले अशण जनरल आन्श्युरन्शस कॉपोरेिन ऑफ 
आंशडया अशण त्याच्या चार सहाय्यक कंपन्शया ्थाशपत करण्यात अल्या. त्यावळेी भारतातील 
साधारण शवमा व्यवसाय करणाऱ्या 106 शवमा कंपन्शया शवलीन करण्यात अल्या व जीअयसी 
ऑफ आशंडया च्या चार सहाय्यक कंपन्शया ्थापन करण्यात अल्या करण्यात अला. 

c) मल्होत्रा सशमती अशण अयअरडीए 

1993 मध्ये शवमा ईद्योगाच्या शवकासासाठी बदल सुचवण्यासाठी व त्याचबरोबर खासगी 
कंपन्शयाचं्या प्रविेासह ्पधात्मकता शनमाण करण्यासाठी मल्होत्रा सशमती ्थापन करण्यात 
अली. या संमतीने 1994 मध्ये अपला ऄहवाल सादर केला 1997 मध्ये शवमा शनयतं्रक 
प्राशधकरण (अयअरए) ची ्थापना करण्यात अली. 

d) शवमा शनयंत्रक अशण शवकास कायदा 1999 पाशरत झाल्यामुळे “ पॉशलसी धारकाचें शहत 
जपण्यासाठी अशण शवमा ईद्योगाचे शनयंत्रण, प्रसार अशण पद्धतिीर वाढ ” करण्यासाठी 
शवमाशनयंत्रक अशण शवका सप्राशधकरणाची ्थापना एशप्रल  2000 मध्ये करण्यात अली. 

e) जीअयसी ची पनुरथचना 

जीअयसी चे रुपातंरराष्ट्रीय पुनर-शवमाकता म्हणून अशण त्याच्या चार सहाय्यक कंपन्शया 
्वतंत्र कंपन्शया म्हणून पनुरथचना करण्यात अल्या. शडसृबर 2000 मध्ये संसदेने जीअयसी 
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पासून चार सहाय्यक कंपन्शया जुलै 2002 पासून ्वतंत्र करण्यासाठी शवधेयक पाशरत केले. त्या 
कंपन्शया याप्रमाणे 

 नॅिनल आन्श्युरन्शस कंपनी शलशमटेड  
 द ओशरएन्शटलआन्श्युरन्शस कंपनी शलशमटेड 
 द न्शयू आंशडया ऄ्युरन्शस कंपनी शलशमटेड  
 युनायटेड आशंडया आन्श्युरन्शस कंपनी शलशमटेड 

f) अजचा जीवन शवमा ईद्योग 

“जीवनशवमा”कंपन्शयाम्हणूननोंदणीझालेल्या28 आन्श्युरन्शस कंपन्शया अहेत त्याचंी यादी खाली 
शदली अहे. 

g) अजचा साधारण शवमा ईद्योग 

“साधारणशवमा”कंपन्शयाम्हणनू28 शवमा कंपन्शया नोंदणी झाल्या अहेत. 

i. ऄॅग्रीकल्चर आन्श्युरन्शस कंपनी ऑफ आंशडया शलशमटेड ही कंपनी शपक शवमा / ग्रामीण शवमा 
याके्षत्रातील जोखमींसाठी शविेषज्ञ शवमाकता कंपनी अहे. 

ii. एक््पोटथ के्रडीट गरेॅन्शटी कॉपोरेिन ऑफ आंशडया ही शनयात ऊण सबंंधी च्या जोखमी 
संबंशधत शविेषज्ञ शवमाकता कंपनी अहे. 

iii. काही 5 ्वतंत्र वैद्यकीय शवमा कंपन्शया अहेत. 

iv. ऄन्शय कंपन्शया साधारण शवमा व्यवसायातील सवथ प्रकार हाताळतात. 

v. त्याचंी यादी खाली शदली अहे. 

शवमा कंपन्शयाचंी यादी: 

1. ए गोन रेशलगेऄर लाइफ आन्श्युरन्शस  
2. ऄशववा लाइफ आन्श्युरन्शस 
3. बजाज ऄशलयान्शझ लाइफ आन्श्युरन्शस  
4. भरती ऄक्सा लाइफ आन्श्युरन्शस 
5. शबला सन लाइफ आन्श्युरन्शस 
6. कॅनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ 

आन्श्युरन्शस 
7. डीएचएफएल प्रमेरीका लाइफ आन्श्युरन्शस 
8. एडेल्वसे लाइफ आन्श्युरन्शस 
9. एक्साइड लाइफ आन्श्युरन्शस 
10. फ्युचरे जनराली लाइफ आन्श्युरन्शस 
11. एचडीएफसी ्टँडडथ लाइफ आन्श्युरन्शस 

13. अय डी बी अय फेडरल लाइफ 
आन्श्युरन्शस 

14. आंशडया फ्टथ लाइफ आन्श्युरन्शस 
15. कोटक मकहद्र म्युच्युऄल लाइफ 

आन्श्युरन्शस 
16. लाइफ आन्श्युरन्शसकॉपोरेिन  
17. मक्स लाइफ आन्श्युरन्शस 
18. पीएनबी मेट लाइफ 
19. शरलायन्शस लाइफ आन्श्युरन्शस 
20. सहारा आशंडया लाइफ आन्श्युरन्शस 
21. एसबीअय लाइफ आन्श्युरन्शस 
22. श्रीराम लाइफ आन्श्युरन्शस  
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12. अयसीअयसीअय पुडेस्न्शियल लाइफ 
आन्श्युरन्शस 

23. ् टार युशनयन दाइ-आची लाइफ 
आन्श्युरन्शस 

24. टाटा एअयए लाइफ आन्श्युरन्शस 

केवळ वैद्यकीय शवमा करणाऱ्या कंपन्शयाचंी यादी. 

1. बजाज ऄशलयान्शझ जनरल आन्श्युरन्शस 
2. फ्युचरे जनराली जनरल आन्श्युरन्शस 
3. ओशरएन्शटल आन्श्युरन्शस 
4. टाटा एअयजी जनरल आन्श्युरन्शस 
5. ्टार हेल्थ आन्श्युरन्शस. 

साधारण शवमा अशण केवळ वैद्यकीय शवमा करणाऱ्या कंपन्शयाचंी यादी: 

1. ऄॅग्रीकल्चर आन्श्युरन्शस कंपनी  
2. बजाज ऄशलयान्शझ जनरल आन्श्युरन्शस 
3. भरती ऄक्सा जनरल आन्श्युरन्शस 
4. चोलमन्शडलम एमएस जनरल 

आन्श्युरन्शस 
5. एक््पोटथ के्रडीट गरेॅन्शटी कॉपोरेिन  
6. फ्युचरे जनराली जनरल आन्श्युरन्शस 
7. एचडीएफसी एगो जनरल आन्श्युरन्शस 
8. अयसीअयसीअय लोम्बाडथ जनरल 

आन्श्युरन्शस 
9. आफ्फ्को टोशकयो जनरल आन्श्युरन्शस 
10. एल ऄँड टी जनरल आन्श्युरन्शस 
11. शलबटी स्व्हडीयोकॉन जनरल 

आन्श्युरन्शस 

12. मगॅ्मा एचडीअय जनरल आन्श्युरन्शस 
13. नॅिनल आन्श्युरन्शस 
14. न्शयू आशंडया ऄ्युरन्शस  
15. ओशरएन्शटल आन्श्युरन्शस 
16. रहेजा क्यूबीइ जनरल आन्श्युरन्शस 
17. शरलायन्शस जनरल आन्श्युरन्शस  
18. रॉयल सुंदरम जनरल आन्श्युरन्शस 
19. एस बी अय जनरल आन्श्युरन्शस 
20. श्रीराम जनरल आन्श्युरन्शस 
21. टाटा एअयजी जनरल आन्श्युरन्शस 
22. युनायटेड आशंडया आन्श्युरन्शस 
23. युशनव्हसथल सोम्पो जनरल आन्श्युरन्शस 
 

 

B. वैद्यकीय सेवा म्हणजे काय 

“अरोग्यं धन संपदा” हेवाक्य तुम्ही ऐकले ऄसेलच. तुम्ही कधी अरोग्य म्हणजे नक्की काय हे 
जाणनू घेण्याचा प्रयत्न केला अहे का? Health हा िब्द, मुळात ‘hoelth’ या िब्द पासून झाला 
अहे, याचा ऄथथ अहे ‘िरीराचे सुदृढ ऄसणे’. 

पूवीच्या काळात अरोग्य ही दैवी देणगी समजली जात ऄसे अशण रोग हे संबंशधत व्यक्तीने 
केलेल्या पापाचें फळ अहे ऄसे मानले जात ऄसे. शहप्पोके्रट्सने (शि्त पूवथ 460 ते 370) 
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रोगाचंी करणे िोधून काढली. त्याच्या म्हणण्यानुसार पयावरण, ्वच्छता अशण व्यशक्तगत 
अरोग्य अशण अहार याचं्यािी संबशंधत शवशवध घटकामुंळे रोग होतात.  

शहप्पोके्रट्सच्या पूवी ऄनेक ितके ऄस््तत्वात ऄसलेल्या भारतीय अयुवॄदाच्या प्रणालीमध्ये 
रक्त, कफ, वात, शपत्त या चार प्रकारच्या ्त्रावाचंा संतुशलत समन्शवय म्हणजे अरोग्य: तर या 
्त्रावाचें ऄसंतुलन म्हणजे ऄनारोग्य ऄसे मानले जात ऄसे. भारतीय औषध शवज्ञानाचा प्रणेता 
ऄसलेल्या सुितुच्या नावावर तर त्यावळेच्या पा्चात्यानंा माशहत नसलेल्या गंुतागंुतीच्या 
िा्त्राक्रीयाचें श्रेय शदले जाते. 

गेल्या काही काळात, अधुशनक वैद्यक एक गंुतागंुतीचे िा्त्र म्हणून पुढे अले अहे अशण 
अधुशनक वैद्यकाचा ईदे्दि केवळ रोगावंर ईपाय योजना करणे ऄसा नाही तर रोगानंा प्रशतबधं 
करणे अशण मानवाचे जीवनमान सुधारणे हा अहे. अरोग्याच्या सवथत्र ्वीकारली जाणारी, 
जागशतक अरोग्य संघटनेने 1948 मध्ये केलेली अरोग्याची व्याख्या ऄसे सागंते की, 
“अरोग्यम्हणजेहेसंपूणथिारीशरक, मानशसक अशण सामाशजक ्वा्थ्य होय, केवळ रोगाचंी 
ऄनुपस््थती नव्हे.” अपण हे लक्षात घेतल ेपाशहजे की भारती या अयुवॄदाच्या प्रणालीने 
अरोग्या सबंंधीचा हा संपूणथ शवचार प्राचीन काळा पासूनच ्वीकारलेला अहे. 

व्याख्या 

जागशतक अरोग्य संघटना (WHO): अरोग्य म्हणजे संपूणथ िारीशरक, मानशसक अशण 
सामाशजक ्वा्थ्य , केवळ रोगाचंी ऄनुपस््थत नव्हे. 

अरोग्य शनस््चतीचे घटक 

सामान्शयतः ऄसे समजले जाते की खालील घटक कोणत्याही व्यक्तीचे अरोग्य शनस््चत 
करतात.: 

a) जीवनिैली घटक 

संबंशधत माणसाच्या शनयतं्रणात जीवनिैलीचे घटक ऄसतात, ईदा. व्यायाम करणे अशण 
मयादेत खाणे, कचता न करणे अशण ऄिाप्रकारच्या सवयी चागंले अरोग्य देतात अशण 
धुम्रपान, ऄंमली पदाथथ सेवन, ऄसुरशक्षत संभोग अशण बठेै काम (कोणताही व्यायाम नाही) 
आत्यादी वाइट सवयी ककथ रोग, एड्सस, ईच्च रक््तादाब  अशण मधुमेह ऄिा काही रोगानंा 
अमंत्रण देतात. 

ऄिाप्रकारच्या वतथन शनयंत्रण करण्यात/ प्रभाव टाकण्यात िासनाची महत्वाची भशूमका 
ऄसली तरी, (ईदा. ऄंमली पदाथथ सेवन करणाऱ्यानंा ऄजमीन पात्र गुन्शह्याखाली शिक्षा 
देणे, तंबाखू जन्शय जाण्य पदाथांवर खूप कर लावणे आत्यादी) व्यक्तीची ्वतःच्या संबधंीची 
जबाबदारी, ऄिाप्रकारच्या जीवनिैली मुळे होणाऱ्या रोगावंर शनयतं्रण करण्यामध्ये 
शनणायक भशूमका बजावते. 



 

290 
 

b) पयावरणीय घटक 

सुरशक्षत शपण्याचे पाणी, ्वच्छता अशण अहार हे अरोग्यासाठीचे महत्वाचे घटका अहेत, 
ज्याचं्या ऄभावामुळे संपूणथ जगभरात, शविेषतः शवकसनिील देिात गंभीर ्वरूपाचे 
अरोग्याचे प्र्न शनमाण होउ िकतात. आन्श्लुएन्शज़ा अशण काशंजण्या यासारखे संसगथजन्शय 
रोग ऄनारोग्यकारक स््थतीमुळे पसरतात, मलेशरया अशण डृगी सारखे रोग खराब 
पयावरणीय ्वच्छतेमुळे पसरतात, तर काही रोग पशरस््थतीजन्शय ऄसतात जसे, काही 
ईत्पादन कृद्रामंध्ये कानम करणारे लोक व्यवसायजन्शय धोक्यािंी संबशंधत रोगानंा बळी पडू 
िकतातुदा. ऄ्बेसटोस ईत्पादन कृद्रातील कामगारानंा ऄ्बेटोसचा त्रास होतो तर 
कोळसा खाणीतील लोकानंा फुप्फुसाचें रोग होउ िकतात. 

c) ऄनुवाशंिक घटक  

पालकाकंडून मुलाकंडे जनुकाचं्या माध्यमातून रोग पुढे जातात. ऄिा ऄनुवाशंिक 
घटकामुंळे जगाभरातील लोकामंध्ये वाशंिक, भौगोशलक अशण ऄगदी सामाशजक 
अधारावर शवशवध प्रकारचे अरोग्याचे प्रवाह शनमाण होतात. 

एखाद्या देिाची सामाशजक अशण अर्थथक प्रगती तेथील लोकाचं्या अरोग्यावर ्वाभाशवकपणे 
ऄवलंबून ऄसते. अरोग्यपूणथ लोकसखं्येमुळे केवळ चागंला ईत्पादक कामगारवगथच शमळतो 
ऄसे नव्हे तर भारतासारख्या शवकसनिील देिाला ऄत्यंत महत्वाची ऄसणारी संसाधने 
ईपलब्ध होतात. व्यशक्तगत पातळीवर खराब अरोग्यामुळे चैतन्शयाचा नाि होतो, शनत्य व्यवहार 
करण्याची क्षमता कमी होते अशण त्यामुळे लोक दाशरद्र्यात ढकलले जातात, ऄगदी 
अत्महत्येसाठी सुद्धा प्रवृत्त होतात. 

ऄिाप्रकारे, जगभरातील सरकारे त्याचं्या लोकाचं्या अरोग्याची अशण खुिालीची काळजी 
घेण्यासाठी शवशवध ईपाय योजतात अशण सवथ नागशरकानंा वैद्यकीय सेवचेी ईपलब्धता अशण 
परवडणारी सेवा याकडे लक्ष देतात. ऄिाप्रकारे वैद्यकीय व्यव्थेसाठीचा ‘खचथ’ हा प्रत्येक 
देिाच्या सकल ऄंतगथत ईत्पन्शनाचा एक महत्वाचा भाग बनते. 

यातून ऄसा प्र्न ईभा राहतो की शवशवध प्रकारच्या पशरस््थतींमध्ये शवशवध प्रकारची वैद्यकीय 
सेवा अव्यक ऄसते का.  

C. वैद्यकीय सेवचे्या पातळ्या 

वैद्यकीय सेवा म्हणजे सरकार सह शवशवध प्रकारच्या सं्था अशण सेवा प्रदाते यानंी पुरवलेल्या 
सेवाचंा संच ऄसतो, जो लोकाचं्या अरोग्याचा प्रसार करणे, देखभाल करणे, शनयंत्रण करणे 
अशण पनु्थाशपत करणे या गोष्टी करतो. वैद्यकीय सेवा पशरणामकारक होण्यासाठी खालील 
गोष्टी ऄसल्या पाशहजेत: 

 लोकाचं्या गरजाचं्या ऄनुरूप  
 समाविेक  
 पुरेिा  
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 सहज ईपलब्ध  
 परवडणाऱ्या 

एखाद्या व्यक्तीची वैद्यकीय स््थती व्यक्तीिः बदलत ऄसते. सवथ प्रकारच्या वैद्यकीय 
सम्यासंाठी एकाच पातळी च्या सुशवधा ईपलब्ध करून देणे िक्य नाही अशण अव्यकसुद्धा 
नाही. एखाद्या रोगाच्या प्रादुभावाच्या स््थतीची िक्यता लक्षात घेउन वैद्यकीय व्यव्थेची 
सुशवधा परुवली गेली पाशहजे. ईदा. एखाद्या व्यक्तीला ताप, सदी, खोकला, त्वचाशवकार, 
वषातून ऄनेक वळेा होण्याची िक्यता ऄसते, मात्र हेपाटीटीस बी चा त्रास होण्याची िक्यता 
सदी अशण खोकल्याच्या मानाने खूप कमी ऄसते. 

त्याचप्रमाणे, त्या व्यक्तीला हृदय रोग ककवा ककथ रोग यासारखे गंभीर अजार होण्याची िक्यता 
हेपाटीटीस बीच्या तुलनेत खूप कमी ऄसते. त्यामुळे, कोणत्याही के्षत्रात, वैद्यकीय सुशवधा ईभी 
करताना त्या गावात ककवा शजल्ह्यात ककवा शजल्ह्यात वैद्यकीय सेवचेा घटकाचं्यावर अधाशरत 
करणे गरजेचे ऄसते, ज्यानंा शनदिथक ऄसे म्हणतात, जसे: 

 लोकसंख्येचा अकार 
 मृत्यू दर  
 अजारी पडण्याचे प्रमाण  
 ऄपंगतेचे प्रमाण  
 लोकाचें सामाशजक अशण मानशसक अरोग्य  
 लोकाचं्या अहाराची साधारण स््थती 
 पयावरणीय घटक जसे, खाणींचे के्षत्र ककवा औद्योशगक के्षत्र  
 िक्य ऄसलेली वैद्यकीय सेवा प्रदाता व्यव्था, ईदा. हृदयरोग तज्ञ गावाच्या 

पातळीवर ईपलब्ध नसतील मात्र शजल्ह्याच्या िहरात ईपलब्ध ऄसू िकतात.  
 वैद्यकीय व्यव्था वापरली जाण्याची शकती िक्यता अहे 
 परवडण्याची क्षमता यासारखे सामाशजक-अर्थथक घटक 

वरील घटकावंर अधार घेउन, प्राथशमक, दुय्यम ककवा शतय्यम प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा कृदे्र 
ईभी करण्याचा शनणथय सरकार करते अशण लोकसंख्येला परवडेल अशण सहज वापरता येइल 
ऄिी योग्य वैद्यकीय सुशवधा ईपलब्ध करून देण्यासाठी ऄन्शय ईपाय योजते. 

D. वैद्यकीय सेवचेे प्रकार 

वैद्यकीय सेवा खालील प्रमाणे वगीकृत केली अहे: 

1. प्राथशमक वैद्यकीय सेवा 

जेथे रुग्ण कोणत्याही रोगासाठी पशहल्यादंा संपकथ  करतो तेथे डॉक्टर, पशरचाशरका अशण ऄन्शय 
छोट्या दवाखान्शयाचं्या द्वारे शदल्या जाणाऱ्या सेवा म्हणजे प्राथशमक वैद्यकीय सेवा, म्हणजेच 
ऄसे म्हणता येइल की वैद्यकीय व्यव्थेत संपकाचा पशहला कबदू म्हणजे प्राथशमक वैद्यकीय सेवा 
प्रदाता. 
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शवकशसत देिामंध्ये, वैद्यकीय सम्या मोठ्या प्रमाणात पसरण्यापुवी, गंुतागंुतीची, जुनाट अशण 
गंभीर बनण्यापुवीच योग्य प्रकारे हाताळण्याकडे लक्ष शदले जाते. प्राथशमक वैद्यकीय सेवा 
्थानामंध्ये प्रशतबंधक काळजी, लसीकरण, जागृती, वैद्यकीय परामिथ आत्यादींकडे लक्ष देतात 
अशण रुग्णाला अव्यक तेव्हा पुढील पातळीवरील तज्ञाकंडे पाठवले जाते. 

ईदाहरणाथथ, एखादी व्यक्ती डॉक्टरकडे तापाच्या लक्षणासंाठी गेली तर अशण त्याचे प्राथशमक 
शनदान देणगीच्या तापाचे झाले तर, प्राथशमक सेवा प्रदाता त्याला काही औषधे देइल पण त्याला 
रुग्णालयात भरती होउन शविेष ईपचार घेण्यासाठी पाठवले. बहुतािं प्राथशमक सेवा प्रकारात 
जेथे कुटंुबातील सवथ सद्य शकरकोळ अजारासाठी सुद्धा जातात ऄिा, एखाद्या ‘फशमली 
डॉक्टर’ सारखे काम डॉक्टर करतात. 

या पद्धतीमुळे वैद्यकीय व्यावसाशयकाला ऄनुवाशंिक लक्षणावंर अधाशरत औषधे देणे अशण 
वैद्यकीय सल्ला देणे सोपे होते. ईदाहरणाथथ, पालकाचं्या मधुमेहाची पा्वथभमूी ऄसणाऱ्या 
रुग्णाला त्याच्या तरुणपणा पासूनच जीवनिैली शनयशंत्रत करून िक्य शततका मधुमेह दूर 
ठेवण्यासाठी डॉक्टर सल्ला देउ िकतात. 

देिाच्या पातळीवर, प्राथशमक वैद्यकीय सुशवधा कृदे्र सरकार द्वारे अशण खासगी व्यक्तींद्वारे 
ईभारली जातात. सरकारी प्राथशमक वैद्यकीय सुशवधा कृदे्र, लोकसंख्येचा शवचार करून 
ईभारली जातात अशण ऄगदी गावाच्या पातळीपयंत कोणत्या न कोणत्या ्वरुपात ईपलब्ध 
ऄसतात. 

2. दुय्यम वैद्यकीय सुशवधा 

दुय्यम वैद्यकीय सेवा म्हणजे वैद्यकीय तज्ञ अशण ऄन्शय वैद्यकीय व्यावसाशयक ज्याचंा अशण 
रुग्णाचा सहसा पशहला संपकथ  होत नाही. यामध्ये गंभीर अजारासाठी शदली जाणारी थोड्या 
कालावधी साठीची तातडीची सेवा, बऱ्याचवळेा (नेहमीच नव्हे) ऄंतगथत रुग्ण म्हणून, 
ऄशतदक्षता शवभाग, रुग्णवाशहका सेवा, िरीरशक्रया, रोगशनदान अशण ऄन्शय सुसंगत सेवा याचंा 
समाविे होतो. 

बऱ्याच वळेी रुग्ण प्राथशमक वैद्यकीय सेवा प्रदात्याकंडून/प्राथशमक वैद्यकीय 
व्यावसाशयकाकडून दुय्यम वैद्यकीय सेवाकंडे पाठवले जातात. काही प्रसंगी, एकास्त्मक सेवा 
पुरवण्यासाठी दुय्यम सेवा प्रदाते, ‘ऄतंगथत’ प्राथशमक वैद्यकीय सेवा सुशवधा सुद्धा परुवतात. 

बहुतािंी दुय्यम वैद्यकीय सेवा लोकसंख्येच्या अकारमानानुसार तालुका / मंडल पातळीवर 
ईपलब्ध ऄसतात.  

3. शतय्यम वैद्यकीय सेवा  

शतय्यम वैद्यकीय सेवा म्हणजे शविेष मागथदिथनात्मक वैद्यकीय सुशवधा, साधारणतः ऄंतगथत 
रुग्णासंाठी अशण प्राथशमक /दुय्यम सेवा प्रदात्याकंडून पाठवलेल्यासंाठी ऄसते. शतय्यम सेवा 
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प्रदाते बहुतािंी राज्याचं्या राजधानीमध्ये अशण काही शनवडक शजल्हयाचं्या मुख्य शठकाणी 
ऄसतात.  

शतय्यम वैद्यकीय सेवा प्रदात्याचंी ईदाहरणे म्हणजे ज्याचं्याकडे प्रगत वैद्यकीय सुशवधा अशण 
वैद्यकीय व्यावसाशयक ज्याचं्या वैद्यकीय ज्ञानाची व्याप्ती दुय्यम वैद्यकीय सेवा प्रदात्याचं्या 
कके्षच्या बाहेर ऄसते, ईदा. ऑन्शकोलोजी (ककथ रोग ईपचार), ऄवयव रोपण सुशवधा, ईच्च 
जोखीम गभारपण शविेषज्ञ आत्यादी. 

अपण हे लक्षात घेतले पाशहजे की वैद्यकीय सेवचेी पातळी जिी वाढेल तिी त्याच्यािी संबशंधत 
खचथ सुद्धा वाढतात. लोकानंा त्यामानाने प्राथशमक सुशवधेचा खचथ परवडणारा ऄसला तरी, 
दुय्यम सेवसेाठी अधी ऄवघड अशण शतय्यम सेवसेाठी खचथ करणे त्याहूनच ऄवघड जाते. 
शवशवध पातळीवरील सेवासंाठीच्या पायाभतू सुशवधा सुद्धा देि देिानुसार बदलतात, ग्रामीण –
िहरी भाग, सामाशजक-अर्थथक घटक याचंा सुद्धा त्यावर पशरणाम होतो. 

E. भारतातील वैद्यकीय व्यव्थेवर पशरणाम करणारे घटक 

भारतीय व्यव्थे मध्ये ऄनेक सम्या होत्या अशण शतला सातत्याने ऄनेक सम्या अशण 
अव्हाने यानंा सामोरे जाव े लागते. पशरणाम्वरूप, त्याचंा वैद्यकीय व्यव्थेच्या ्वरूपावर, 
वैद्यकीय व्यव्थेच्या प्रमाणावर अशण व्यशक्तगत पातळीवरील अव्यकता अशण सरंचनात्मक 
पातळीवर वैद्यकीय व्यव्थेच्या संयोजनावर प्रभाव टाकतात. त्याचं्याबाद्द्द्दल खाली चचा केली 
अहे: 

1. लोकसंख्येच्या संबशंधत कल 

a) भारत जगातील सवाशधक लोकसंख्येतील दोन क्रमाकंाचा देि अहे. 

b) याचा पशरणाम म्हणून अपल्याला लोकसंख्या वाढीिी संबंशधत सम्यानंा सामोरे जाव े
लागते. 

c) गशरबीचा पशरणाम म्हणून लोकाचं्या वैद्यकीय सेवसेाठी खचथ करण्याच्या क्षमतेवर 
पशरणाम होतो. 

2. सामाशजक कल 

a) वाढलेले िहरीकरण ककवा लोकाचें ग्रामीण भागातून िहरी भागात ्थलातंर 
याचं्यामुळे वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात ऄनेक अव्हाने ईभी राशहली अहेत. 

b) ग्रामीण भागातील लोकानंा ऄसणारी मुख्यतः वैद्यकीय सेवचेी ऄनुपलब्धता अशण 
त्याचंा वापर करण्यातली सहजता त्याचबरोबर परवडण्याची क्षमता यामुळे वैद्यकीय 
सम्या तिाच राहतात. 

c) ऄशधक बठै्या जीवनिैलीकडे वाटचाल, कमी व्यायामाची गरज याचं्यामुळे व्यक्ती 
मधुमेह अशण ईच्च रक्तदाब याचं्या सारख्या नवीन प्रकारच्या रोगानंा समोर जातो. 



 

294 
 

3. जीवन कालावधी 

a) जीवन कालावधी म्हणजे अज जन्शमलेले बालक शकती वष ॄजगेल याचा ऄंदाज. 

b) जीवनाचा कालावधी ्वातंर्य याच्या वळेो 30 वष ॄहोता तेथपासून तो अज 60 वषांपयंत 
पोहोचला अहे, मात्र दीघथ जीवनाच्या गुणवते्तिी संबशंधत प्र्न मात्र ऄनुत्तरीतच 
अहेत. 

c) याच्यातूनच ‘अरोग्यपूणथ जीवन कालावधी’ या नव्या सकंल्पनेचा ईदय झाला अहे. 

d) याच्यामुळेच ‘गरॅीऄटॅ्रीक’ (वृद्धपणािी संबशंधत) रोगासंाठी अव्यक सुशवधा शनमाण 
करण्याच अव्यकता शनमाण झाली अहे. 

F. भारतातील वैद्यकीय शवम्याचा ईदय 

वैद्यकीय सेवसेंबधंी धोरणात्मक शनणथय करण्यात व्य्त ऄसताना, सरकारने वैद्यकीय शवमा 
योजनासुद्धा राबवल्या अहेत. शवमा कंपन्शया त्याचं्या शवमा पॉशलसी घेउन यानंतर बाजारात 
ईतरल्या अहेत. भारतातील वैद्यकीय शवमा कसा शवकशसत झाला यासंबधंी काही माशहती: 

a) कामगारासंाठी राज्य शवमा योजना 

भारताच्या ्वातंर्य या नंतर लगेचच 1947 साली इएसअय कायदा 1948, च्या ऄंतगथत 
कामगाराचंी राज्य शवमा योजना सुरु करून वैद्यकीय शवम्याची औपचाशरकशरत्या सुरुवात 
करण्यात अली. शह योजना खासगी के्षत्रातील श्रमजीवी कामगारासंाठी सुरु करण्यात 
अली अशण ती ्वत:च्या दवाखाने अशण रुग्णालयाचं्या जाळ्याच्या माध्यमातून समग्र 
वैद्यकीय सेवा परुवत ऄसते. 

एशसक (कमथचारी राज्य शवमा महामंडळ) हे ऄंमलबजावणी करणारी सं्था ऄसू अपल्या 
रुग्णालयाचं्या अशण दवाखान्शयाचं्या अशण त्याच बरोबर जेथे त्याचं्या सुशवधा पुरेिा नाहीत 
तेथे कंत्राटी सावथजशनक/खासगी सेवा प्रदाते याचं्या माध्यमातून कायथ करते. 

रुपये 15000 पयंत पगार शमळवणारे सवथ कामगार या योगदानात्मक योजनेत ज्यात 
कामगार अशण मालक ऄनुक्रमे 1.75% अशण 4.75% चे योगदान देतात, राज्य सरकारे 
वैद्यकीय खचाच्या 12.5% योगदान देतात.   

यात सरंक्षण शमळालेल्यानंा खालील फायदे शमळतात: 

a) इएसअयएस सेवा कृद्रात मोफत समग्र वैद्यकीय सेवा  

b) बाळंतपणातील लाभ  

c) ऄपंगत्वातील लाभ  

d) अजारपण अशण त्यातून बरे झाल्यानंतर पगाराचे नुकसानासाठी रोख भरपाइ 
अशण 
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e) कामगाराच्या मृत्युच्या घटनेत ऄंत्यसं्काराचा खचथ.  

त्याचबरोबर याला ऄशधकृत वैद्यकीय सेवा दाते अशण खासगी रुग्णालये याचं्याकडून 
घेतलेल्या सेवाचं्या लाभाचंी जोड देण्यात अली अहे. इएसअयएस च्या माध्यमातून माचथ 
2012 पयंत 65.5 दिलक्ष लाभधारकानंा सरंक्षण शदले जाते. 

b) कृद्र सरकार वैद्यकीय योजना 

इएसअयएस नंतर लगेचच कृद्र सरकारी वैद्यकीय योजना (सीजीएचएस) सुरुवात 1954 
मध्ये करण्यात अली ज्यात नागरी सेवते ऄसणाऱ्या शनवृत्तासंह कृद्र सरकारी कमथचारी 
अशण त्याचें कुटंुबातील सद्य याचंा समाविे होता. शतचा ईदे्दि कमथचाऱ्यानंा समग्र 
वैद्यकीय सेवा परुवणे हा होता अशण ती ऄिंतः कमथचाऱ्याचं्या अशण बऱ्याच प्रमाणात काम 
देणारा (कृद्र सरकार) याचं्या योगदानातून चालवली जाते. 

ही सेवा सीजीएचएसच्या ्वतःच्या दवाखाने, पॉशलस्क्लशनकस् अशण सूचीतील खासगी 
रुग्णालयाचं्या माध्यमातून परुवली जाते. 

ही योजना ऄॅलोपशथक प्रणालीतील औषधे, तातडीच्या सेवा, मोफत औषधे, िरीरशक्रया 
शनदान अशण रेडीयोलोजी, गंभीरशरत्या अजारी रुग्णाला गृहसेवा भेटी, शविेषज्ञ सल्ला 
आत्यादी परुवते. 

कमथचाऱ्याकंडून घेतले जाणारे योगदान ऄगदी शकरकोळ ्वरुपाचे ऄसते अशण पगाराच्या 
प्रमाणािी  संबशंधत- दरमहा रुपये 15 – रुपये 150 दरमहा आतके ऄसते. 

2010 मध्ये, सीजीएचएसची सद्य संख्या जवळपास 800,000 कुटंुबातून 3 दिलक्ष 
लाभधारक1 आतकी होती. 

c) व्यापारी वैद्यकीय शवमा  

शवमा ईद्योगाच्या राष्ट्रीयीकरणा पूवी अशण नंतर सुद्धा काही साधारण शवमाकत्यां द्वारे 
व्यापारी वैद्यकीय शवमा शदला जात ऄसे. मात्र, सुरुवातीला तो बहुतािंी नुकसानदायक 
ऄसल्याने तो केवळ कॉपोरेट ग्राहकानंाच शदला जात ऄसे अशण तोही केवळ काही 
मयादेपयंतच. 

In 1986 मध्ये, सवथ चार राष्ट्रीयीकृत साधारण शवमा कंपन्शयादं्वारे व्यक्ती अशण त्याचं्या 
कुटंुशबयासंाठी भारतीय बाजारात पशहले प्रमाशणत वैद्यकीय शवमा ईत्पादन सादर करण्यात 
अले. (त्या वळेी त्या कंपन्शया जनरल आन्श्युरन्शस कॉपोरेिन ऑफ आंशडया या कंपनीच्या 
ईपकम्पन्शया होत्या). मेशडक्लेम नावाचे हे ईत्पादन, मातृत्व, अधी ऄसलेले अजार 
आत्यादींचे काही ऄपवाद वगळता काही शवशिष्ट मयादे पयंतच्या रुग्णालयाच्या खचाच्या 
मयादेत भरपाइ म्हणून शदले जात ऄसत. त्याच्यामध्ये बाजारातील बदलते प्रवाह लक्षात 

                                            

1इन्टयनेट लरून .http://mohfw.nic.in/cghsnew/index.asp4 एवप्रर 2010 योजी घेतरेरी भाहशती  

http://mohfw.nic.in/cghsnew/index.asp
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घेउन सुधारणेच्या ऄनेक फेया करण्यात अल्या, त्यातील िेवटची सुधारणा 2012 मध्ये 
करण्यात अली. 

मात्र, ऄिा सुधारणाचें ऄनेक फेरे होउनही, रुग्णालय भरतीसाठी भरपाइ-अधाशरत 
वार्थषक करार हा अज मेडीक्लेमच्या शवशवध अवृत्त्या म्हणजे भारतातील खासगी वैद्यकीय 
शवम्याचे सवात लोकशप्रय ्वरूप अहे. ते आतके लोकशप्रय अहे की खासग के्षत्रातील 
वैद्यकीय शवमा ईत्पादने, शवमाकत्यांकडून शदली जाणारी शवशिष्ट ईत्पादने म्हणून 
ओळखली जाण्या ऐवजी ईत्पादनाचा प्रकार या ्वरुपात लोकाकंडून ‘मेशडक्लेम सरंक्षणे’ 
म्हणून ओळखली जातात. 

2001 साली शवमा के्षत्रात खासगी कंपन्शया अल्यामुळे वैद्यकीय शवमा के्षत्र प्रचंड शव्तारले 
अहे, पण तरी सुद्धा अजही ऄ्पर्थित भागसुद्धा मोठ्याप्रमाणात शिल्लक अहे. सरंक्षण, 
ऄपवाद, अशण नवनवीन वाढीव सरंक्षणे यातील भरपूर शवशवधता अली अहे ज्याचंी चचा 
अपण पढुील प्रकरणामंध्ये करणार अहोत. 

अज, भारतीय बाजारात 300 पेक्षा ऄशधक वैद्यकीय शवमा ईत्पादने ईपलब्ध अहेत. 

G. वैद्यकीय शवमा बाजारपेठ  

वैद्यकीय शवमा बाजारपेठेत ऄनेक कंपन्शया अल्या अहेत, यातील काही वैद्यकीय सेवा सुशवधा 
पुरवतात ज्यानंा प्रदाते ऄसे म्हणतात, ऄन्शय काही वैद्यकीय शवमा सेवा पुरवतात अशण काही 
मध्य्थ सुद्धा ऄसतात. काही मुलभतू सुशवधा शनमाण करतात तर काही सहाय्यक सेवा 
देण्याचा प्रयत्न करतात. काही सरकारी के्षत्रातील शवमाकतॄ अहेत तर काही खासगी के्षत्रातील 
अहेत. त्याचें वणथन खाली थोडक्यात केले अहे.: 

A. पायाभतू सुशवधा: 

1. सावथजशनक वैद्यकीय सेवा के्षत्र 

सावथजशनक वैद्यकीय सेवा व्यव्था राष्ट्रीय ्तरावर, राज्य ्तरावर, शजल्हा ्तरावर अशण 
काही मयादेत गाव पातळीवर काम करते जेथे, राष्ट्रीय वैद्यकीय धोरणाची ऄंमलबजावणी 
गाव्तरावर करण्यासाठी सामाशजक ्वयसेंवक गावातील समाज अशण सरकारी सुशवधा 
याचं्यातील दुवा म्हणून काम करीत ऄसतात. यात खालील लोकाचंा समाविे होतो:  

a) ऄगंणवाडी सेवक (1000 लोकसंख्येसाठी प्रत्येकी)ज्याचंी परुवणी अहार योजने 
ऄंतगथत अशण मानवबळ ससंाधन शवकास मंत्रालयाच्या एकास्त्मक बालक शवकास सेवा 
योजना (अयसीडीएस) ऄंतगथत नोंदणी झाली अहे. 

b) प्रशिशक्षत सुइणी (टीबीए) अशण गाव अरोग्य रक्षक (पूवीची राज्यातील अरोग्य 
शवभागंाचंी योजना). 
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c) समाजाने एनअरएचएम (राष्ट्रीय ग्रामीण अरोग्य कायथक्रम) ऄतंगथत शनवडलेले 
अिा(शव्वासाहथ सामाशजक अरोग्य कायथकता) ्वयंसेवक जे नव ेअहेत, त्याचें गाव 
पातळीवरील वैद्यकीय के्षत्राचे ग्रामीण भागातील दुव ेम्हणून प्रशिक्षण केले जाते. 

प्रत्येक 5000 लोकसंख्येसाठी (डोंगराळ, अशदवासी अशण मागास भागात 3000 सखं्येसाठी) 
ईपकृदे्र ्थापन करण्यात अली अहेत अशण एक ्त्री वैद्यकीय कायथकती, त्यानंा सहाय्यक 
पशरचाशरका (एएनएम) अशण एक पुरुष वैद्यकीय कायथकता याचं्याद्वारे चालवली जातात. 

प्राथशमक वैद्यकीय कृदे्र ही साधारण सहा ईपकृद्रासंाठी प्रत्येक 30000 लोकसखं्येसाठी 
(डोंगराळ, अशदवासी अशण मागास भागात 20000 संख्येसाठी) ्थापन केली जातात. सवथ 
पीएचसी बाह्य रुग्ण सेवा पुरवतात अशण बहुतेक शठकाणी चार ते सहा ऄतंगथत रुग्णाचंी 
व्यव्था ऄसते. तेथे एक वैद्यकीय ऄशधकारी, अशण 14 समातंर-वैद्यकीय कामगार (ज्यात एक 
पुरुष एक मशहला एक सहाय्यक, एक पशरचाशरका, एक प्रयोगिाळा सहाय्यक, एक 
फामाशस्ट अशण ऄन्शय सहाय्यक कमथचारी ) ऄसतात. 

सामाशजक अरोग्य कृद्र म्हणजे चार पीएचसी साठी पशहले शनदॄि कृद्र ऄसते अशण तेथे 
शविेषज्ञ सेवा सुद्धा पुरवली जाते. सकेंतानुंसार प्रत्येक सीएचसी (एक लाख लोकसखं्येसाठी) 
मध्ये शकमान 30 खाटा, एक ि्त्रशक्रया कक्ष, एक्स-रे मिीन, प्रसूती कक्ष, अशण प्रयोग िाळा 
सुशवधा ऄसल्या पाहीजेत अशण शकमान चार शविेषज्ञ म्हणजे, एक िल्यशक्रया तज्ञ, एक 
िरीरशक्रया तज्ञ, एक ्त्रीरोग तज्ञ अशण एक बाल रोग तज्ञ त्याचं्या सहाय्याला 21 समातंर 
वैद्यकीय कमथचारी अशण ऄन्शय कमथचारी ऄसणे ऄपेशक्षत ऄसते. 

ग्रामीण रुग्णालये सुद्धा ्थापन केली गेली अहेत अशण यात ईप-शजल्हा रुग्णालये, ज्यानंा 
ईप-शवभागीय/तालुका /शविेष रुग्णालये याचंा ऄंतभाव होतो. (याचंी संख्या देिभरात सुमारे 
2000 आतकी अहे); 

शविेष अशण प्रशिक्षण रुग्णालये ही कमी ऄसतात अशण त्यामध्ये वैद्यकीय कॉलेजेसचा समाविे 
ऄसतो (सध्या सुमारे 300 अहेत) अशण ऄन्शय शतय्यम शनदॄि कृदे्र ऄसतात. यात बहुधा शजल्हा 
िहरे अशण िहरी के्षते्र याचंा समाविे सातो पण त्यातील काही ऄत्यंत शविेष अशण प्रगत 
वैद्यकीय सेवा देतात. 

रुग्णालये अशण रेल्वचेे, सरंक्षण शवभागाचे अशण तत्सम मोठ्या खात्याचें (पोटथस/माआन्शस 
आत्यादी) दवाखाने या ऄन्शय सं्था सरकारी ऄसतात, व त्याचें सुद्धा वैद्यकीय सेवा परुवण्यात 
मोठे योगदान ऄसते. 

2. खासगी के्षत्र प्रदाते  

भारतामध्ये –प्राथशमक, दुय्यम अशण शतय्यम या सवथ प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा परुवणाऱ्या 
खासगी वैद्यकीय के्षत्र मोठ्या प्रमाणात अहे. यामध्ये, ्वयंसेवी, न-नफा सं्थापंासून ते नफा 
कमावणाऱ्या कॉपोरेट सं्था, ट्र्टच्या एकल सेवा प्रदाते, एकल शविेषज्ञ सेवा, रोग शनदान 
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प्रयोगिाळा, फामथसी दुकाने अशण कोणतीही ऄहथता प्राप्त नसलेले प्रदाते (क्वके्स) याचंा 
समाविे होतो. भारतात 77% पेक्षा ऄशधक (एमबीबीएस अशण वरील पदवीधारक) ऄॅलोपॅशथक 
डॉक्टसथ  खासगी के्षत्रात व्यवसाय करतात. खासगी वैद्यकीय खचथ भारतातील सवथ वैद्यकीय 
खचाच्या 75% आतका अहे. ऄशखल भारतीय पातळीवर2 खासगी के्षत्रा तील बाह्य रुग्ण भेटी 
एकूण बाह्य रुग्णाचं्या 82% अशण एकूण रुग्णालय भरतीच्या 52% अहे..  

ऄन्शय वैद्यकीय प्रणालीतील (अयुवदे/शसद्ध/युनानी/होशमओपॅथी) सवाशधक ऄहथताप्राप्त 
व्यावसाशयकाचंी सवाशधक संख्या सुधा भारतात अहे. हे सवथ सावथजशनक सेवा अशण त्याच 
बरोबर खासगी के्षत्रात अहेत. 

नफा कमावणाऱ्या खासगी वैद्यकीय के्षत्राशिवाय ऄिासकीय सं् था अशण ्वयसेंवी के्षत्र सुद्धा 
वैद्यकीय सेवा समाजाला देण्याच्या कामात गंुतलेले अहेत. 

ऄसा एक ऄंदाज अहे की 7000 पेक्षा ऄशधक ्वयंसेवी सं्था वैद्यकीय सबंंशधत ईपक्रमामंध्ये 
सहभागी अहेत. मोठ्या प्रमाणावरील दुय्यम अशण शतय्यम रुग्णालये सुद्धा ना-नफा सोसायटी 
ककवा ट्र्ट म्हणून नोंदल्या गेल्या अहेत, अशण शवमाधारक व्यक्तींना अंतररुग्ण सेवा देण्याच्या 
कामात चागंला सहभाग देता अहेत.  

3. फामा्युटीकल ईद्योग 

औषधे अशण अरोग्य संबधंी ईत्पादनाचं्या संबधंी सागंायचे तर, भारतात प्रचंड मोठा 
फामा्युशटकल ईद्योग अहे, अशण त्याची वाढ 1950 मधी 10 कोटी रुपयापंासून अज 55000 
कोटी रुपयापंयंत (शनयात वगळता) पोहोचली अहे. येथे 6000 कृद्रातूंन ईत्पादन चाल ूऄसून 
जवळपास 5 दिलक्ष लोक काम करीत अहेत. 

या ईद्योगासाठी नॅिनल फामा्युशटकलस् प्रायकसग ऑथोरीटी ही कृद्रीय पातळीवरील ककमत 
शनयतं्रक सं्था ऄसून, फामा के्षत्र रसायन मंत्रालयाच्या ऄतंगथत येते.  केवळ काही थोडी औषधे 
(500 पैकी 76 बल्क ड्रग्ज) ककमत शनयंत्रणाखाली अहेत, तर ईवथशरत औषधे अशण ईत्पादने 
ककमत शनयंत्रकाच्या बारीक नजरे खालनू जातात व मुक्त-ककमत शनस््चतीच्या खाली येतात. 
राज्याचे औषध शनयतं्रक एक के्षत्रीय कमथचाऱ्याचं्या दलाच्या माध्यमातून औषधाचंी गुणवत्ता 
अशण ककमत, त्याचंी त्याचं्या संबंशधत के्षत्रातील बनावट याचं्यावर लक्ष ठेवतात. 

B. शवमा प्रदाते : 

शविेषतः साधारण शवमा के्षत्रातील शवमा कंपन्शया मोठ्या प्रमाणावरील वैद्यकीय शवमा पुरवतात. 
त्याची यादी पूवी शदली अहे. सवात ईत्साह देणारी गोष्ट अहे ती म्हणजे केवळ वैद्यकीय शवमा 
देणाऱ्या शवमा कंपन्शया –अज त्याची संख्या 5 अहे. अशण येत्या काळात वैद्यकीय शवमा 
प्रदात्याचें जाळे वाढवण्यासाठी काही ऄशधक कंपन्शया येण्याची िक्यता अहे. 
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C. मध्य्थ : 

शवमा ईद्योगाचा भाग म्हणून ऄनेक लोक अशण सं्था सेवा प्रदान करीत ऄसतात, ते सुद्धा 
वैद्यकीय शवमा बाजारपेठेचे भाग बनतात. ऄिा सवथ मध्य्थ सं्था अयअरडीए च्या 
शनयतं्रणाखाली ऄसतात  यामध्ये खालील लोक येतात: 

1. शवमा ब्रोकसथ हे व्यक्ती ऄसू िकतात ककवा कॉपोरेट कंपन्शया ऄसू िकतात अशण शवमा 
कंपन्शयापंासून ्वतंत्र राहून काम करू िकतात. ते ज्यानंा शवमा घ्यायचा हे ऄिा व्यक्तींचे 
प्रशतशनशधत्व करून ईपलब्ध सवोत्तम  शवमा सरंक्षण िक्य शततक्या सवोत्तम शवमाहप्ता 
दरात देणाऱ्या शवमा कंपन्शयािंी जोडतात. त्याच बरोबर ते नुकसानीच्या प्रसंगात शवमा 
करण्यास अशण शवमा हक्क दाखल करण्यास मदत करतात. ब्रोकसथ ऄसा व्यवसाय 
करणाऱ्या कोणत्याही शवमा कंपनीला शवमा व्यवसाय देउ िकतात. त्यानंा शवमा कंपनी 
द्वारे शवमा वतथनाच्या (कशमिन) माध्यमातून मोबदला जातो. 

2. सामान्शयतः शवमा प्रशतशनधी म्हणजे व्यक्ती ऄसतात मात्र काही कॉपोरेट प्रशतशनधी सुद्धा ऄसू 
िकतात. ब्रोकसथ जसे कोणत्याही कंपनीला शवमा व्यवसाय देउ िकतात तसे प्रशतशनधी 
करू िकत नाहीत, तर ते ज्या कंपनीचे प्रशतशनशधत्व करतात त्याच कंपनीला व्यवसाय 
देउ िकतात. सध्याच्या शनयमानुंसार एक शवमा प्रशतशनधी एका साधारण शवमा कंपनीचे 
अशण एका जीवनशवमा कंपनीचे, एका वैद्यकीय शवमा कंपनीचे अशण प्रत्येकातील एकल 
व्यवसाय करणाऱ्या एक कंपनीचे प्रशतशनशधत्व करू िकतो. त्यानंा सुद्धा शवमा कंपन्शयादं्वारे 
शवमा वतथनाद्वारे मोबदला शदला जातो. 

3. शतसऱ्या बाजूचे प्रिासक हे नवीन प्रकारचे सेवा प्रदाते अहेत जे 2001 सालापासून 
व्यवसायात अले. त्यानंा शवमा शवकण्याची परवानगी नसते, पण ते शवमा कंपन्शयानंा शवशवध 
प्रिासकीय सेवा देतात. एकदा वैद्यकीय शवमा पॉशलसी शवकल्यानंतर की शवमाधारक 
व्यक्तीचे तपिील नेमलेल्या टीपीए कडे पुरवले जातात, जो नंतर डाटाबेस तयार करतो 
अशण शवमाधारक व्यक्तींना वैद्यकीय काडॄ पुरवतो. ऄिा वैद्यकीय काडामुळे शवमाधारक 
व्यक्तीला रुग्णालये अशण दवाखाने येथे रोख रक्कमे शिवाय वैद्यकीय सेवा ईपलब्ध होउ 
िकते. (तातडीने रोख रक्कम न भारता ईपचार घेता येतात). शवमाधारक व्यक्तीने 
केिलेस सुशवधा वापरली नाही तरी, तो सवथ शबले भरू नंतर नेमलेल्या टीपीए कडून 
भरपाइ मागू िकतो.  संबशंधत शवमा हक्क देण्यासाठी शवमा कंपन्शयाकंडून टीपीएला शनधी 
पुरवला जातो अशण त्यानंा शवमा हप्त्याच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात फी च्या ्वरुपात 
मोबदला शदला जातो. 

4. अयअरडीएअय शवशनयमानुंसार शनयशंत्रत नवीनतम प्रकारचे सेवा प्रदाते म्हणजे वबे 
एकत्रीकरणकतॄ. त्याचंी वबेसाइट अशण/ककवा टेली शवपणन याचं्या माध्यमातून सभंाव्य 
ग्राहकाचं्या समोरसमोर सपंकात न येता अशण ्वार्य ऄसणाऱ्या ग्राहकाचें सपंकथ  
ज्याचं्यािी त्याचंा करार झाला अहे शवमा कंपन्शयानंा देउ करतात व त्याद्वारे शवमा 
व्यवसायाचे दूर्थ शवपणन करतात. त्याचबरोबर ते ऄिा कंपन्शयाचं्या ईत्पादनाचंी तुलना 
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सादर करतात. टेलीशवपणन अशण अईटसोशसंगची कामे करण्यासाठी त्यानंा 
अयअरडीएअयच्या ऄशधकृतीची अव्यकता ऄसते. त्याचबरोबर ऑनलाइन पोटथल च्या 
माध्यमातून शवमा हप्ता जमा करणे अशण शवमा हप्ता ्मरण सूचना पाठवणे अशण तसेच 
शवशवध प्रकारच्या पॉशलसी संबशंधत सेवा परुवणे ऄिी कामे करण्यासाठी 
अयअरडीएअयच्या ऄशधकृतीची अव्यकता ऄसते. त्यानंी परुवलेल्या संपकांच्या 
माध्यमातून प्रत्यक्ष व्यवसायात रुपांतरीत झालेल्या प्रमाणात अशण शवमा कंपनीची 
ईत्पादने प्रदर्थित केल्याबद्दल व त्याचबरोबर अईटसोसथ केलेल्या सेवा प्रदान केल्याबद्दल 
मोबदला शदला जातो. 

5. शवमा शवपणन सं् था अयअरडीएअय द्वारे शनयशंत्रत केल्या जाणाऱ्या नवीन प्रकारच्या 
मध्य्थ सं्था अहेत. परवानाधारक व्यक्तींची नेमणकू करून ऄिी ईत्पादने शवपणन 
करणे, शवतरीत करणे अशण सेवा देणे ऄिा प्रकारची कामे करू िकतात: 

शवमा शवक्री कायथ: दोन जीवन शवमा कंपन्शया, दोन साधारण शवमा कंपन्शया अशण दोन 
वैद्यकीय शवमा कंपन्शया याचंी एकाच वळेी प्राशधकरणाला सूचना देउन शवमा शवक्री 
प्रशतशनधींची (अयएसपी) नेमणूक करून शवमा शवक्री करणे. साधारण शवम्याच्या बाबतीत 
अयएमएफला केवळ शकरकोळ शवमा शवक्री शवभागात शवमा व्यवसायाचा प्रसार करणे 
अशण व्यवसाय अणणे यासाठी फाइल करा अशण वापरा ऄंतगथत शदलेली शवमा ईत्पादने 
शविेषतः मोटार शवमा, व्यशक्तगत ऄपघात शवमा, घर मालकाचंा, दुकानदाराचंा शवमा अशण 
शवमा प्राशधकरणा द्वारे वळेोवळेी मान्शयताप्राप्त झालेली ऄन्शय शवमा ईत्पादने शवकण्याची 
ऄनुमती शदलेली ऄसते. शवमा कंपन्शयाचं्या संबधंातील करारातील कोणताही बदल केवळ 
प्राशधकरणाच्या पूवथ मान्शयतेनेच अशण सद्य ग्राहकानंा सेवा पुरवण्याबाबत योग्य ती व्यव्था 
केल्या नंतरच करता येतो. 

शवमा सेवा प्रदान ईपक्रम: हे सेवा प्रदान ईपक्रम केवळ ऄि शवमा कंपन्शयासंाठीच ऄसतील 
ज्याचं्याबरोबर त्याचंा शवमा व्यवसाय प्रसार ककवा शवमा ईत्पादने शवकण्याचा करार झाला 
अहे अशण ऄसे ईपक्रम खाली शदले अहेत:  

a. प्राशधकरणाने जारी केलेल्या अईटसोशसंग संबधंी मागथदिथक तत्त्वानुंसार ऄंतगथत 
कायालयीन कामे करणे; 

b. शवमा भाडंाराचा (Repository) मान्शयताप्राप्त व्यक्ती बनणे; 

c. परवानाधारक सवॄक्षक अशण नुकसान शनधारक व्यक्तींची नेमणूक करून सवॄक्षण अशण 
नुकसान शनधारणाचे काम करणे; 

d. प्राशधकरणाद्वारे वळेोवळेी ऄनुमत केलेले शवमा सबंंशधत ऄन्शय कोणतेही काम. 
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अर्थथक ईत्पादनाचें शवतरण: अर्थथक ईत्पादने शवपणन, शवतरण अशण सेवा देण्यासाठी 
परवानाधारक ऄसणाऱ्या अर्थथक सेवा ऄशधकाऱ्याचंी नेमणूक करून (एफएसइ) अर्थथक 
ईत्पादने शवतरीत करणे, शविेषतः:  

a. सेबी द्वारे शनयशंत्रत म्युच्युऄल फंड कंपन्शयाचें म्युच्युऄल फंड; 

b. पीएफअरडीए द्वारे शनयशंत्रत शनवृत्ती वतेन ईत्पादने; 

c. सेबी द्वारे परवानाधारक गंुतवणूक सल्लागारादं्वारे शवतरीत केली जाणारी ऄन्शय अर्थथक 
ईत्पादने; 

d. अरबीअय द्वारे शनयशंत्रत केलेली बँका/एनबीएफसी ची बँककग/अर्थथक ईत्पादने; 

e. पो्ट खाते, भारत सरकार द्वारे देउ करण्यात येणारी शवमा-शवरशहत ईत्पादने; 

f. वळेोवळेी प्राशधकरणा द्वारे ऄनुमत केलेली ऄन्शय अर्थथक ईत्पादने ककवा ईपक्रम. 

D. ऄन्शय महत्वाच्या सं् था 

वैद्यकीय शवमा बाजाराचा भाग ऄसलेले ऄजून काही घटक अहेत त्यामध्ये खालील गोष्टींचा 
समाविे होतो: 

1. भारतीय शवमा शनयामक अशण शवकास प्राशधकरण (अयअरडीएअय) ही ससंदेच्या 
कायद्याद्वारे तयार झालेली शवमा शनयामक सं्था अहे जीशवमा बाजारातील सवथ व्यवसाय 
अशण कंपन्शयाचें शनयमन करते. ती केवळ व्यवसाय शनयंशत्रत करण्यासाठी नव्हे तर शवमा 
व्यवसाय शवकशसत करण्यासाठी 2000 साली ऄस््तत्वात अली. 

2. साधारण शवमा अशण जीवन शवमा काईस्न्शसल्स, जीअयअरडीएअय ला त्याचें जीवन अशण 
जनरल शवमा व्यवसाय शनयंशत्रत करण्यासाठी शिफारसी सुद्धा करतात. 

3. भारतीय शवमा माशहती सं्थेची सुरुवात अयअरडीए द्वारे 2009 साली करण्यात अली 
अशण ती शवमा के्षत्रातील बहुतािं सद्य ऄसलेली 20 सद्यीय नोंदणीकृत सं्था अहे. ही 
सं्था शवमा के्षत्रासाठी शवशवध भाग पातळीवरील ऄहवाल जमा करणे, शव्लेषण करणे 
अशण ऄहवाल तयार करणे ही कामे करून अशण दर शनस््चत अशण व्यवसायाची नीती 
शनस््चत करण्यासह माशहती अधाशरत अशण िा्त्रिुद्ध शनणथय करण्यास सहाय्य करते. 
त्याचबरोबर ही सं्था शवमा शनयतं्रक अशण सरकार यानंा महत्वाची माशहती परुवनू धोरण 
शनर्थमतीसाठी मदत करते. या कायालयाने ईद्योगाच्या फायद्यासाठी ऄनेक ऄहवाल 
वळेोवळेी ककवा एकदाच तयार केलेले अहेत. 

शवशवध शवमा भाडंारामंधील महत्वाचा दुवा म्हणून काम करणाऱ्या कृद्रीय शनदॄिाकं सव्हथरची 
अयअयबीद्वारे हाताळणी केली जाते. अशण तो नवीन खाती ईघडताना डीमटॅ खात्याचंी 
पुनरावृत्ती टाळण्यात मदत करतो. शवमाकता ऄन शवमा भाडंार याचं्यातील व्यवहाराचंी 
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माशहती प्रसाशरत करणे/मागथ् थ करणे यासाठीचे शवशनमय कृद्र म्हणून कृद्रीय शनदॄिाकं 
सव्हथर काम करतो. 

अयअयबीने ‘प्राधास्न्शयत प्रदाता नेटवकथ ’ मध्ये वैद्यकीय शवमा के्षत्राला सेवा देणाऱ्या 
रुग्णालयाचंी सूची करण्याद्वारे रुग्णालय खास अयडी मा्टर कायथक्रम अधीच सुरु केला 
अहे. 

अयअयबीच्या ताज्या ईपक्रमात टीपीए, शवमाकतॄ अशण रुग्णालये यानंा जोडणारे 
वैद्यकीय शवम्याचे जाळे तयार करणे हा अयअयबीचा ताजा ईपक्रम ऄसेल. या ईपक्रमातून 
शवमा हक्क प्रदान व्यव्थापन, ईपचाराचं्या खचामधील पारदिथकता अशण वैद्यकीय शवमा 
ईत्पादनाचें कायथक्षम ककमत शनधारण यासाठी यंत्रणा शनमाण करून वैद्यकीय शवमा के्षत्राला 
सहाय्य करणे हा ईदे्दि अहे. 

4. भारतीय शवमा सं् था अशण राष्ट्रीय शवमा ऄकॅडेमी या सारख्या िैक्षशणक सं्था ज्या शवमा 
अशण व्यव्थापन संबंशधत शवशवधता पूणथ प्रशिक्षण देतात अशण ऄनेक खासगी सं्था अहेत 
ज्या होतकरू शवमा प्रशतशनधींना प्रशिक्षण देतात. 

5. वैद्यकीय व्यावसाशयक शवमा कंपन्शयानंा अशण टीपीए ना जोखीम ्वीकारताना वैद्यकीय 
शवम्याच्या जोखमींचे शनधारण करणे अशण शवमा कंपन्शयानंा ऄवघड शवमा हक्काचं्या 
प्रकरणात सल्ला देणे यासाठी सुद्धा मदत करतात. 

6. जेव्हा ग्राहक तक्रारी शनवारण करण्याची अव्यकता पडते ऄिा वळेी शवमा ओम्बड्स्मन, 
ग्राहक न्शयायालय तसेच शदवाणी न्शयायालये हे कायदेिीर घटक सुद्धा वैद्यकीय शवमा 
बाजारपेठेत महत्वाची भशूमका बजावतात. 

सारािं 

a) एका ककवा दुसऱ्या ्वरूपातील शवमा ऄनेक ितके पूवीपासून ऄस््तत्वात होता मात्र 
अधुशनक ्वरूपातील शवमा काही ितकेच जुना अहे. भारतातील शवमा सरकारच्या 
शनयतं्रणा सह ऄनेक ऄव्थामंधून पार पडला अहे. 

b) अपल्या नागशरकाचें अरोग्य ऄत्यंत महत्वाचे ऄसल्याने सरकार ऄनुरूप ऄसे वैद्यकीय 
सेवा व्यव्था शनमाण करण्यात महत्वाची भशूमका पार पाडतात. 

c) देिाच्या लोकसंख्येच्या संबशंधत ऄनेक घटकावंर पुरवल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवचे्या 
पातळ्या ऄवलंबून ऄसतात. 

d) अव्यक वैद्यकीय मदतीच्या पातळीनुसार वैद्यकीय सेवाचें प्राथशमक, दुय्यम अशण शतय्यम 
ऄसे प्रकार अहेत. प्रत्येक पातळी नुसार वैद्यकीय सेवचेा खचथ वाढतो व शतय्यम सेवाचंा 
खचथ सवात जा्त ऄसतो. 
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e) भारतासमोर लोकसंख्येची वाढ अशण िहरीकरण यासारखी ्वतःचीच अव्हाने अहेत 
ज्यामुळे सुयोग्य वैद्यकीय सेवचेी गरज भासते. 

f) वैद्यकीय शवम्यासाठी सरकारने प्रथम योजना अणल्या त्यानंतर खासगी शवमा कंपन्शयानंी 
व्यापारीक  शवमा सुरु केला. 

g) वैद्यकीय शवमा बाजारपेठ शवशवध घटकाचंी बनली अहे ज्यात काही पायाभतू सुशवधा 
पुरवतात, तर काही शवमा सेवा पुरवतात, ब्रोकसथ, प्रशतशनधी अशण शतसऱ्या बाजूचे प्रिासक 
वैद्यकीय शवमा व्यवसायाला सेवा परुवता त्याशिवाय  ऄन्शय शनयामक, िैक्षशणक अशण 
त्याचा बरोबर कायदेिीर घटक त्याचं्या भशूमका बजावतात. 

महत्वाच्या संज्ञा 

i. वैद्यकीय सेवा  
ii. व्यापाशरक शवमा  

iii. राष्ट्रीयीकरण  
iv. प्राथशमक, दुय्यम अशण शतय्यम वैद्यकीय सेवा 
v. मेशडक्लेम 

vi. ब्रोकर 
vii. प्रशतशनधी  

viii. शतसऱ्या बाजूचे प्रिासक 
ix. अयअरडीए  
x.  ओम्बड्स्मन 

ईत्तर  1 
योग्य पयाय अहेI. 

शवमा दाव्याच्या प्रशक्रयेमध्ये ग्राहक प्राथशमक भागधारक ऄसतात 

ईत्तर  2 

योग्य ईत्तर अहेII. 

शवम्याचा दावा फेटाळल्यास, व्यक्ती न्शयाशयक प्राशधकरणाकंडे दाद मागू िकतो. 

ईत्तर  3 

योग्य पयाय अहेI. 

हे तोतयेशगरीचे ईदाहरण अहे, कारण शवमाधारक व्यक्ती ईपचार करण्यात अलेल्या 
व्यशक्तपेक्षा वगेळी अहे. 
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ईत्तर  4 

योग्य ईत्तर अहेII. 
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प्रकरण 18 
शवमा द्तावेजीकरण 

 

प्रकरणाची ओळख 

शवमा ईद्योगात अपण ऄसंख्य प्रकारचे फॉम्सथ, द्तावजे आत्यादी हाताळतो. या प्रकरणात अपण 
शवशवध द्तावजे अशण त्याचें शवमा करारातील महत्व यासबंंधी सागंतो. त्याचबरोबर हे प्रकरण 
अपल्याला प्रत्येक फॉमथचे ्वरूप, तो कसा भरायचा अशण ऄिी शवशिष्ट महती घेण्याचे कारण 
यासबंंधी दृष्टी देते. 

शिकण्याची फशलते 

 

A. प्र्ताव फॉम्सथ  
B. प्र्तावाचा ्वीकार (ऄंतलॄखन) 
C. माशहती पत्रक 
D. शवमाहप्ता पावती 
E. पॉशलसी द्तावजे  
F. ऄटी अशण हमी  
G. पुष्टी  
H. पॉशलसी चा ऄन्शवयाथथ  
I. नवीकरण सूचना  
J. ऄँटी-मनी लानँ्शडकरग अशण ‘तुमच्या ग्राहकाला जाणनू घ्या’ मागथदिथक तत्व े

या प्रकरणाचा ऄभ्यास केल्यानंतर, तुम्ही हे करू िकला पाशहजेत: 

a) प्र्ताव फॉमथचा अिय समजावनू सागंू िकला पाशहजे. 

b) माशहतीपत्रकाचे महत्व वणथन करणे  

c) शवमाहप्ता पावती अशण शवमा करार 1938 च्या कलम 64व्हीबी  

d) ऄटी अशण शवमा पॉशलसी मधील िब्द याचें ्पष्टीकरण देणे.   

e) पॉशलसी िती, हमी अशण पुष्टी. 

f) पुष्टी का जारी केल्या जातात हे समजावनू घेणे. 
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g) कायद्याच्या न्शयायालयात पॉशलसी मधील िब्दरचनेचा किाप्रकारे ऄथथ लावला जातो याचे 
अकलन करणे. 

h) नवीकरण सूचना का जरी केल्या जातात याचे अकलन करणे. 

i)              म्हणजे काय अशण तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या या मागथदिथक तत्वासंबंधी 
प्रशतशनधीने काय करणे अव्यक अहे हे समजून घेणे. 

 

A. ्ताव फॉम्सथ 

पूवी म्हटल्यानुसार शवमा हा एक करार ऄसतो जो पॉशलसी म्हणून शलशखत ्वरुपात समोर येतो. 
शवमा द्तावजेीकरण केवळ पॉशलसी जरी कारापरुते मयाशदत नसते. हे िक्य अहे की शवमाधारक 
अशण शवमाकतॄ याचंी कधीही भेट होत नाही कारण त्याचं्यामध्ये ब्रोकसथ अशण प्रशतशनधी यासंारखे 
लोक काम करीत ऄसतात.  

शवमा कंपनीला त्याचं्या ग्राहक अशण त्याचा/शतच्या शवमा गरजासंंबधंी केवळ त्याने सादर केलेल्या 
द्तावजेाचं्या माध्यमातून समजते. ऄिा द्तावजेामुंळे शवमाकत्याला जोखमी संबंधी ऄशधक 
चागंल्याप्रकारे समजून घेण्यास मदत होते. ऄिाप्रकारे सामंज्य शनमाण करण्यासाठी अशण 
्पष्टता येण्यासाठी द्तावजेीकरण अव्यक ऄसते. शवमा व्यवसायात परंपरागत शरत्या वापरले 
जाणारे काही द्तावजे अहेत. 

शवमा प्रशतशनधी ग्राहकाच्या सवात जवळचा व्यक्ती ऄसल्याने त्याला ग्राहकाला सामोरे जाव ेलागते 
अशण द्तावजेा ं संबधंी  ऄसलेल्या िंकाचें शनरसन करून अशण त्याला/शतला फॉमथ भरण्यास 
मदत करावी लागते. प्रशतशनधींनी समाशवष्ट ऄसलेल्या प्रत्येक द्तावजेाचा ईदे्दि समजून घेतला 
पाशहजे अशण शवम्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या द्तावजेातील माशहतीचे महत्व अशण सुसंगतता 
लक्षात घेतली पाशहजे. 

1. प्र्ताव फॉम्सथ 

द्तावजेीकरणाचा पशहला टप्पा म्हणजे प्र्ताव फॉमथ ज्याच्या माध्यमातून शवमाधारक खालील 
गोष्टी कळवत ऄसतो: 

 तो/ती कोण अहे  
 त्याला/शतला कोणत्या प्रकारचा शवम्याची गरज अहे  
 त्याला/शतला जे शवमा अ्वाशसत करायचे अहे त्याचे तपिील अशण  
 शकती कालावधीसाठी शवमा करायचा अहे 

तपिील म्हणजे शवम्याच्या शवषय व्तूचे अर्थथक मूल्य अशण प्र्ताशवत शवम्याबाबत ऄसलेल्या 
सवथ भौशतक सत्यस््थती. 
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a) शवमाकत्याद्वारे जोखीम शनधारण  

i. शवमाकत्याला हवी ऄसलेली जोखमीच्या बाबतीतील सवथ अव्यक भौशतक माशहती 
देण्यासाठी प्र्तावकाद्वारे प्र्ताव फॉमथ भरला जातो, ज्यामुळे शवमाकत्याला खालील 
गोष्टी ठरवता येतात: 

 शवमा देणे ्वीकारायचे की नाकारायचे अशण  
 जोखीम ्वीकारण्याच्या प्रसगंात, शवमा संरक्षण देण्यासाठीचे दर, ऄटी अशण 

िती शनस््चत करणे  

प्र्ताव फॉमथ मध्ये ऄसणारी माशहती शवमा कंपनीला शवम्यासाठी देउ करण्यात अलेली 
जोखीम ्वीकारण्यासाठी सहाय्यक ठरते. शवम्याच्या प्र्ताव फॉमथ बरोबरच सवोच्च 
चागुंलपणाचे अशण माशहती ईघड करण्याचे कतथव्य सुरु होते. 

भौशतक माशहती ईघड करण्याचे कतथव्य पॉशलसी सुरु होण्यापूवी शनमाण होते, अशण 
शवम्याचा संपूणथ कालावधीत अशण ऄगदी करार संपल्यानंतर सुद्धा चालचू राहते.  

ईदाहरण 

व्यशक्तगत ऄपघात शवमा पॉशलसी मध्ये, जर शवमाधारकाने अपण मोटार ्पोट्सथ ककवा 
ऄ्वारोहणामध्ये भाग घेत नाही ऄसे जाहीर केले ऄसेल तर पॉशलसीच्या संपूणथ कालावधीत 
त्याने ऄिाप्रकारच्या कोणत्याही खेळात भाग घेता कामा नये. ही ऄिाप्रकारची भौशतक 
सत्यस््थती अहे ज्यावर अधाशरत शवमाकता प्र्ताव ्वीकारेल अशण जोखमीचे त्यानुसार दर 
शनधाशरत करेल. 

सामान्शयतः प्र्ताव फॉम्सथ शवमाकता कंपनीचे नाव, बोधशचन्शह, पत्ता अशण ज्यासाठी हा फॉमथ 
वापरला जाणार अहे त्या शवम्याचा/ईत्पादनाचा वगथ/प्रकार यासह प्र्ताव फॉम्सथ छापल े
जातात. शवमा कंपन्शयाचं्या बाबतीत प्र्ताव फॉम्सथ मध्ये काही सूचना छापण्याची पद्धत अहे 
मात्र याबाबत कोणताही प्रमाण फॉरमटॅ ककवा पद्धत नाही.  

ईदाहरणे 

ऄिा प्रकारच्या सूचनाचंी काही ईदाहरणे याप्रमाणे : 

‘शवमाधारका द्वारे जोखीम शनधारणातील भौशतक सत्यस््थती प्रकट न करणे, शदिाभलू 
करणारी माशहती देणे, फसवणूक ककवा ऄसहकार या कारणासाठी जारी केलेल्या पॉशलसी च्या 
ऄंतगथत ऄसलेले सरंक्षण शनस्ष्क्रय केले जाइल’   

‘कंपनीद्वारे प्र्ताव ्वीकारला जात नाही अशण संपूणथ शवमा हप्ता ऄदा केला जात नाही 
तोपयंत शवमाकता जोखीम धारण करणार नाही’ 

प्र्ताव फॉमथ मधील प्रकटन : शवमा कंपन्शया सामान्शयतः प्र्ताव फॉमथच्या िेवटी एक प्रकटन 
घालतात ज्यावर प्र्तावकाने ्वाक्षरी करायची ऄसते. याच्यामुळे शवमाधारक प्र्ताव फॉमथ 
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ऄचूकपणे भरण्याचे कष्ट घेतो अशण त्यामध्ये शदलेल्या सत्यस््थती समजून भरतो जेणेकरून 
शवमा हक्काच्या वळेी सत्यस््थतींचे चुकीचे प्रशतशनशधत्व केल्यावरून ऄमान्शयतेला कोणतीही 
जागा राहणार नाही याची खात्री केली जाते.  

याच्यामुळे शवमाकत्याद्वारे सवोच्च चागुंलपणाचे अशण सवथ भौशतक सत्यस््थती ईघड करण्याचे 
मुख्य तत्व सुद्धा ऄधोरेशखत केले जाते. 

प्रकटनामुळे सवोच्च चागुंलपणाचे कायद्याचे सामान्शय तत्व सवोच्च चागुंलपणाच्या कतथव्यामध्ये 
रुपातंरीत होते. 

प्रकटनाचा प्रमाण फॉमथ  

अयअरडीएअयने वैद्यकीय शवमा प्र्तावासाठी एक प्रमाण प्रकटन फॉरमटॅ खालील प्रमाणे 
शवशनर्थदष्ट केला अहे: 

1. मी/अम्ही, माझ्या वतीने अशण शवमा अ्वाशसत करण्याच्या सवथ व्यक्तींच्या वतीने ऄसे 
जाहीर करतो की, वरील शवधाने, ईत्तरे अशण/ककवा माझ्याद्वारे शदले गेलेले तपिील 
माझ्या माशहतीनुसार खरे अशण पशरपूणथ अहेत अशण या ऄन्शय व्यक्तींच्या वतीने प्र्ताव 
करण्यासाठी मी/अम्ही ऄशधकृत केला/केले गेला/गेले अहे/अहोत. 

2. मला हे मान्शय हे की माझ्याद्वारे शदली गेलेली माशहती शवमा पॉशलसीचा अधार ऄसेल 
अशण ती शवमा कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या मान्शय ऄंतलॄखन धोरणाला ऄनुसरून 
ऄसेल अशण अकारला जाणारा शवमा हप्ता सपूंणथपणे भरला गेल्या नंतरच पॉशलसी 
सक्रीय होइल. 

3. मी/अम्ही पुढे ऄसे जाहीर करतो की प्र्ताव सादर झाल्यानंतर पण कंपनीद्वारे 
जोखीम ्वीकारल्याची सूचना शमळण्यापूवी व्यवसाय ककवा शवमा अ्वाशसत 
करण्याच्या जीवनाच्या/प्र्तावकाच्या प्रकृतीमधील बदल मी/अम्ही शलशखत ्वरुपात 
सूशचत करू. 

4. मी/अम्ही जाहीर करतो अशण मान्शयता देतो की शवमा कंपनी, शवमा अ्वाशसत 
जीवन/प्र्तावक याचं्यावर ईपचार करणारे डॉक्टर ककवा रुग्णालय याचं्या कडून 
वैद्यकीय माशहती मागव ू िकते ककवा पूवीचा ककवा सध्याचा नोकरी देणारा मालक 
याचं्याकडून ऄिी माशहती मागव ूिकतो जी शवमा ऄिावाशसत जीवन/प्र्तावक याच्या 
िारीशरक ककवा मानशसक अरोग्यावर पशरणाम करीत ऄसेल अशण ज्याचं्याकडून शवमा 
घेण्यासाठी ऄतंलॄखनाच्या ईदे्दिाने प्र्तावाचा ऄजथ केला होता ककवा शवमा हक्क 
प्रदानासाठी ऄजथ केला होता ऄिा कोणत्याही शवमा कंपनी कडून माशहती मागव ू
िकते. 

5. मी/अम्ही कंपनीला, माझ्या प्र्तावासंबधंीची माशहती ज्यामध्ये प्र्तावाचे ऄंतलॄखन 
करण्याच्या ईदे्दिाने अशण/ककवा शवमा हक्क प्रदानाच्या दृष्टीने कोणत्याही सरकारी 
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अशण/ककवा शनयामक सं्थे कडून वैद्यकीय नोंदी सामाशयक करण्यासाठी ऄशधकृत 
करतो. 

b) प्र्ताव फॉमथ मधील प्र्नाचे ्वरूप 

संबंशधत शवम्याच्या वगानुसार प्र्नाचंी संख्या अशण त्याचें ्वरूप बदलते. 

वैद्यकीय शवमा, व्यशक्तगत ऄपघात शवमा अशण प्रवास शवमा यासारख्या व्यशक्तगत शवमा 
व्यवसायात, प्र्तावकाच्या अरोग्यासबंंधी, त्याची जीवनिैली अशण सवयी, पूवी ऄसलेले 
अजार, वैद्यकीय आशतहास, ऄनुवाशंिक लक्षणे, पूवीचा शवमा ऄनुभव ऄिाप्रकारची माशहती 
शमळवण्यासाठी तयार केलेले ऄसतात. 

प्र्तावाचे घटक 

i. प्र्तावकाचे पूणथ नाव 

प्र्तावक ्वतःची ओळख शन:संशदग्ध पणे देउ िकला पाशहजे. शवमाकत्यासाठी हे 
महत्वाचे ऄसते की तो कोणाबरोबर करार करीत अहे, जेणेकरून पॉशलसीचे फायदे केवळ 
शवमाधारकालाच शमळू िकतील. जेथे शवमा अ्वाशसत जोखमीमध्ये ऄन्शय कोणाचे ्वार्य 
शनमाण अले ऄसेल (जसे मतृ्युच्या बाबत कायदेिीर वारसदार) अशण शवमा हक्क दाखल 
करायचा ऄसतो ऄिा बाबतीत ओळख प्र्थाशपत करणे महत्वाचे ऄसते.  

ii. प्र्तावकाचा पत्ता अशण संपकाचे तपिील 

वर ईधृत केलेली कारणे प्र्तावकाचा पत्ता अशण संपकाचे तपिील गोळा करण्यासाठी 
सुद्धा लागू अहेत.  

iii. प्र्तावकाचा व्यवसाय, नोकरी ककवा व्यवसाय 

वैद्यकीय शवमा अशण व्यशक्तगत ऄपघात शवमा ऄिा काही बाबतीत प्र्तावकाचा व्यवसाय, 
नोकरी ककवा धंदा याचें महत्व ऄसते कारण त्याचंा जोखमीवर काही प्रभाव पडू िकतो.  

ईदाहरण 

फा्ट-फुड रे्टॉरन्शटच्या शडशलव्हरी करणाऱ्या माणसाला त्याच्या ग्राहकानंा ऄन्शन 
पोहोचवण्यासाठी खूप गतीने वारंवार प्रवास करावा लागतो, त्याच रे्टॉरन्शटमधील 
लेखाशनकापेक्षा त्याला ऄपघातानंा जा्त प्रमाणात सामोरे जाव ेलागेल.  

iv. शवम्याच्या शवषयव्तूची ओळख अशण त्याचे तपिील 

प्र्तावकाने शवम्यासाठी प्र्ताशवत शवषयव्तूचा ्पष्टपणे ईल्लेख केला पाशहजे.  

ईदाहरण 

प्र्तावकाने हे ईधृत करणे अव्यक ऄसते, जर तो: 
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i. शवदेिातील प्रवास ऄसेल (कोण करणार, केव्हा करणार, कोणत्या देिात करणार, 
कोणत्या ईदे्दिाने करणार) ककवा 

ii. प्रत्येक प्रकरणानुसार व्यक्तीचे अरोग्य (व्यक्तीचे नाव, पत्ता अशण ओळख) आत्यादी   

v. शवमा अ्वाशसत रक्कम शवमाकत्याची त्या पॉशलसी ऄतंगथत देयता दिथवते अशण ती 
सवथ प्र्ताव फॉम्सथ मध्ये दिथवली गेली पाशहजे.   

ईदाहरण  

वैद्यकीय शवम्याच्या बाबतीत, रुग्णालयातील ईपचाराचंा खचथ, तर व्यशक्तगत ऄपघात शवम्याच्या 
बाबतीत ऄपघातामुळे ती मतृ्युच्या, ऄवयव ककवा दृष्टी गमावण्याच्या घटनेत एक शनस््चत 
रक्कम ऄसेल. 

vi. पूवीचा अशण सध्याचा शवमा  

प्र्तावकाने त्याच्या मागील शवम्यासंबंधी शवमाकत्याला तपिीलात माशहती देणे अव्यक 
ऄसते. त्याची शवमा आशतहास समजण्याच्या दृष्टीने अव्यक ऄसते. काही बाजारपेठामंध्ये 
ऄिा प्रकारची यंत्रणा ऄसते ज्याद्वारे शवमाकतॄ शवमाधारकाची माशहती गुप्तपणे एकमेकानंा 
देतात.  

प्र्तावकाने हे सुद्धा सागंणे गरजेचे ऄसते की यापूवी कोणत्याही शवमाकत्याने त्याचा 
प्र्ताव नाकारला होता का, काही शविेष ऄटी घातल्या होत्या का, नवीकरणाच्या वळेी 
काही वाढीव शवमा हत्याची मागणी केली होती का ककवा पॉशलसी नवीकरण करायला नकार 
शदला होता ककवा पॉशलसी रद्द केली होती का. 

ऄन्शय एखाद्या शवमाकत्या सोबत केलेल्या शवम्याचे सध्याचे तपिील शवमाकत्याच्या नावासह 
देणे अव्यक ऄसते. शविेषतः मालमते्तचा शवमा करताना, शवमा धारक शवशवध 
शवमाकत्यांकडून पॉशलसी घेण्याची िक्यता ऄसते अशण जेव्हा नुकसान होते तेव्हा एकापेक्षा 
ऄशधक शवमाकत्याकडून शवमा हक्क शमळवतात. योगदानाचे तत्व लागू केले जाइल याची 
खात्री करण्यासाठी ही माशहती अव्यक ऄसते जेणेकरून शवमाकत्याला भरपाइ शमळेल 
पण ऄनेक कंपन्शयाकंडून एकाचा जोखमीसाठी शवमा केल्यामुळे फायदा कमावता येणार 
नाही.   

त्यापुढे, व्यशक्तगत ऄपघात शवम्यामध्ये, शवमाकता सरंक्षणाची रक्कम त्याच शवमाधाराकाद्वारे 
ऄन्शय पीए पॉशलसी ऄंतगथत अ्वाशसत केलेल्या रक्कमेवर अधाशरत (शवमा अ्वाशसत 
रक्कम) मयाशदत करेल.  

vii. नुकसानीचा ऄनुभव 

प्र्तावकाला त्याने/शतने सोसलेल्या नुकसानीचे, मग ते शवमा अ्वाशसत केलेले ऄसोत 
ककवा नसोत, तपिील प्रकट करण्यास साशंगतले जाते. याच्यामुळे शवमाकत्याला शवम्याच्या 
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शवषयव्तू संबंधी अशण शवमाधारकाने ती जोखीम यापूवी किा प्रकारे हाताळली याची 
माशहती शमळते. ऄिाप्रकारच्या ईत्तरामंधून ऄंतलॄखकानंा ती जोखीम ऄशधक चागंल्याप्रकारे 
समजण्यास मदत होते अशण वैद्यकीय तपासणी करायची का अशण ऄशधक माशहती गोळा 
करायची का याचा शनणथय करता येतो.  

viii.  शवमाधारकाद्वारे प्रकटन  

प्र्ताव फॉमथचा ईदे्दि शवमाकत्यांना सवथ भौशतक माशहती पुरवणे हा ऄसल्याने या फॉमथ मध्ये 
शवमाधारकाद्वारे, या फॉमथ मध्ये शदलेली ईत्तरे बरोबर अशण ऄचूक अहेत अशण तो हे मान्शय 
करतो की हा फॉमथ शवमा कराराचा अधार ऄसेल. कोणतेही चुकीचे ईत्तर शवमाकत्याला 
करार टाळण्याची सधंी देते. या फॉमथचे आतर भाग सवथ प्र्ताव फॉम्सथ प्रमाणेच ऄसतात 
ज्यात ्वाक्षरी, शदनाकं, अशण काही बाबतीत प्रशतशनधीची शिफारस याचंा समाविे ऄसतो. 

ix. जेथे प्र्ताव फॉमथ वापरला जात नाही ऄिा शठकाणी शवमा प्रशतशनधी तोंडी ककवा शलशखत 
्वरुपात माशहती गोळा करतो अशण ती प्र्तावकाद्वारे त्या शदवसापासून 15 शदवसाचं्या 
अत ्वीकृत करून घेतो व त्याच्या पॉशलसीमध्ये ईधृत करतो. जेव्हा एखाद्या बाबतीत 
शवमाकत्याने ऄसा दावा केला की सरंक्षण देण्यासाठीची महत्वाची भौशतक माशहती 
शदिाभलू करणारी अहे अशण चुकीची अहे, तर ऄिी माशहती परुवण्याचा दोष 
शवमाकत्यावर येउन पडतो. 

याचा ऄथथ ऄसा की, शवमा प्रशतशनधीने वारंवार शवचारून मनात साठवावी लागते ऄिी शवमा 
कंपनी द्वारे ऄगदी तोंडी गोळा केलेली माशहती सुद्धा, योग्य प्रकारे नोंदण्याचे कतथव्य शवमा 
कंपनीचे ऄसते. 

महत्वाचे 

खाली वैद्यकीय शवमा पॉशलसीच्या प्र्ताव फॉमथचे तपिील शदले अहेत: 

1. प्र्ताव फॉमथ मध्ये माशहती पत्रक जोडलेले ऄसते ज्यात शवमा संरक्षणाबाबत, संरक्षण, 
ऄपवाद, तरतुदी आत्यादी माशहती शदलेली ऄसते. माशहतीपत्रक हा प्र्ताव फॉमथ चा एक 
भाग बनतो अशण प्र्तावकाने त्यातील अिय समजून घेउन त्यावर ्वाक्षरी करावी 
लागते. 

2. प्र्ताव फॉमथ मध्ये नाव पत्ता, ईपजीशवका, जन्शम शदनाकं, कलग, अशण प्रत्येक शवमा 
धारका बरोबर ऄसलेले प्र्तावकाचे नाते, सरासरी माशसक ईत्पन्शन अशण अयकर पॅन 
क्रमाकं, वैद्यकीय सल्लागाराचे नाव अशण पत्ता अशण नोंदणी क्रमाकं. अजकाल 
शवमाधारकाचे बँकेचे तपिील सुद्धा गोळा केले जातात ज्यामध्ये शवमा हक्काची रक्कम 
थेट बँकेच्या खात्यात जमा केली जाते. 
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3. याशिवाय, शवमाधारक व्यक्तीच्या अरोग्य शवषयक स््थती संबंधीचे प्र्न ऄसतात. फॉमथ 
मधील हे तपिीलवार प्र्न मागील शवमा हक्काच्या दाव्याचंा ऄनुभवावंर अधाशरत अशण 
जोखमीचे योग्य प्रकारे ऄंतलॄखन केले जाव ेम्हणून शवचारलेले ऄसतात. 

4. शवमाधारक व्यक्तीला एखाद्या शवशिष्ट अजारचा त्रास अला ऄसेल तर त्याचे संपूणथ 
तपिील ईधृत करणे अव्यक ऄसते. 

5. पुढे जाउन, ऄन्शय काही अजार ककवा रोग अला ऄसेल ककवा ऄपघात अला ऄसेल तर 
त्याचेही संपूणथ तपिील खालीलप्रमाणे मागवले जातात: 

a. अजारपणाचे ्वरूप / दुखापत अशण ईपचार 

b. प्रथम ईपचार घेतल्याचा शदनाकं 

c. ईपचार करणाऱ्या डॉक्टराचें नाव अशण पत्ता  

d. संपूणथपणे बरा झाला का  

6. शवमाधारक व्यक्तीने याशिवाय ऄशधक काही सत्यस््थती ऄसल्यास शवमाकत्यांकडे ईघड 
केल्या पाशहजेत अशण ज्याला वैद्यकीय शचशकत्सेची अव्यकता अहे ऄिा ऄन्शय 
कोणत्याही अजार ककवा दुखापतीचे ऄस््तत्व ककवा ईपस््थती माशहत ऄसल्यास ती 
सुद्धा साशंगतली पाशहजे. 

7. याशिवाय या फॉमथ मध्ये पूवीचा शवमा अशण शवमा हक्काचंी पा्वथभमूी अशण सद्यस््थतीत 
ऄन्शय शवमाकत्या बरोबर केलेला जादा शवमा यासंबधंीचे प्र्न सुद्धा ऄसतात. 

8. प्र्तावकाद्वारे ्वाक्षरी करण्याच्या प्रकटनाची खास वैशिष्ट्याचें नोंद घेतली पाशहजे. 

9. शवमाधारक व्यक्तीने यापूवी एखाद्या अजारासाठी ज्याचा पशरणाम त्याच्या िारीशरक 
अशण मानशसक अरोग्यावर होउ िकतो ऄिा रुग्णालयातून/डॉक्टराकंडून यापूवी 
ईपचार घेतले ऄसतील ककवा घेणार ऄसेल त्याबाबत शवमाधारक शवमाकत्या कंपनीला 
वैद्यकीय माशहती मागवण्यासाठी मान्शयता देतो अशण ऄशधकृत करतो. 

10. शवमाधारक व्यक्तीने फॉमथचा एक भाग ऄसलेले माशहतीपत्रक वाचले अहे अशण तो ऄटी 
अशण िती मान्शय करण्यास तयार अहे याची ्वीकृती देतो. 

11. प्रकटना मध्ये शवधानाचंी सत्यता अशण कराराचा अधार म्हणून प्र्ताव फॉमथ याबाबत 
नेहेमीची हमी ऄंतभूथत ऄसते. 

वैद्यकीय प्र्नावली 

प्र्ताव फॉमथ मध्ये शवपरीत वैद्यकीय पा्वथभमूी ऄसेल तर, शवमाधारक व्यक्तीला मधुमेह, ईच्च 
रक्तदाब, छातीतील वदेना ककवा कोरोनरी आनसशफिन्शसी ककवा म्योकाडीयल आनफाक्िथन या 
प्रकारच्या अजारासंाठी एक तपिीलवार प्र्नावली पूणथ करावी लागते.  



 

313 
 

त्याच्यासोबत सल्लागार डॉक्टरानंी भरलेला फॉमथ जोडणे अव्यक ऄसते. हा फॉमथ कंपनीच्या 
पॅनेलवरील डॉक्टरद्वारे पडताळला जातो, त्याच्या मताच्या अधारावर ्वीकार, ऄपवाद आत्यादी 
गोष्टी ठरवल्या जातात. 

अयअरडीएअयने ऄसे साशंगतले अहे की प्र्ताव फॉमथची व त्याला जोडलेल्या परीशिष्टाचंी 
एक प्रत पॉशलसीला जोडलेली ऄसावी अशण ती शवमाधारकाकडे त्याच्या नोंदींसाठी पाठवली 
जावी. 

2. मध्य्थाची भशूमका 

मध्य्थाची दोन्शही बाजंूबाबत जबाबदारी ऄसते म्हणजे शवमाधारक अशण शवमाकता 

एकदा प्रशतशनधी ककवा ब्रोकर, जो शवमा कंपनी अशण शवमाधारक याचं्यामधील मध्य्थ म्हणून 
काम करतो, त्याच्यावर जोखमी संबधंी शवमाधारकाने शवमाकत्याला शदलेल्या सवथ भौशतक 
माशहतीची खात्री करून घेण्याची जबादारी ऄसते. 

अयअरडीएअय शवण्य्म ऄसे सागंतो की ग्राहकासंबधंीची जबाबदारी मध्य्थाची ऄसते. 

महत्वाचे 

प्र्तावका शवषयी मध्य्थाचे कतथव्य (ग्राहक) 

अयअरडीएअयचा शवशनयम ऄसे सागंतो की “प्र्ताशवत संरक्षणाच्या संबधंात शवमाकता ककवा 
त्याचा प्रशतशनधी ककवा ऄन्शय मध्य्थ सवथ भौशतक माशहती देउ करतील ज्यामुळे प्र्तावकाला 
त्याच्या ककवा शतच्या शहताचे सवोत्तम संरक्षण ठरवणे िक्य होइल.  

जेथे प्र्तावक शवमाकता ककवा त्याचा प्रशतशनधी ककवा शवमा मध्य्थ याचं्या सल्ल्यावर ऄवलंबून 
ऄसतो, ऄिा व्यक्तीने संभाव्य ग्राहकाला चागंल्याप्रकारे सल्ला शदला पाशहजे. 

जेव्हा, कोणत्याही कारणासाठी प्र्ताव अशण ऄन्शय संबशंधत कागद ग्राहकाद्वारे भरले जात 
नाहीत ऄिावळेी ज्यात फॉमथचा अिय त्याला पूणथपणे समजून सागंण्यात अला अहे अशण 
त्याला प्र्ताशवत कराराचे महत्व पूणथपणे समजले अहे” ऄिा अियाचे प्रमाणपत्र प्र्तावाच्या 
िेवटी जोडले जाते. 
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B. प्र्तावाचा ्वीकार (ऄतंलॄखन) 

अपण हे बशघतले अहे की पूणथपणे भरलेल्या प्र्ताव फॉमथ मधून ढोबळमानाने खालील माशहती 
शमळते: 

 शवमाधारकाचे तपिील 
 शवषय व्तूचे तपिील 
 अव्यक सरंक्षणाचे तपिील 
 सकारात्मक अशण नकारात्मक दोन्शही प्रकारची भौशतक वैशिष्ट्ये 
 शवमा अशण नुकसान याचंी पूवीची पा्वथभमूी 

वैद्यकीय शवम्याच्या बाबतीत शवमाकता सुद्धा संभाव्य ग्राहकाला, म्हणजे वय वष ॄ45 च्या वरील 
ग्राहकाला डॉक्टर अशण/ककवा वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठव ूिकतो. जेथे वैद्यकीय तपासणी 
करण्यास सुचवले अहे ऄिा प्र्तावामध्ये ईपलब्ध ऄसलेली माशहती अशण वैद्यकीय 
ऄहवालाच्या अधारावर अशण डॉक्टराचं्या शिफारिींवर अधाशरत शनणथय घेतला जातो. जेथे 
वैद्यकीय पा्वथभमूी समाधानकारक नसते ऄिावेळी प्र्तावकाकडून ऄशधक माशहती 
घेण्यासाठी एक जादा प्र्नावली भरून घेतली जाते. त्यानंतर शवमाकता जोखमीिी संबशंधत 
दर लागू करण्याबाबत शनणथय घेतो अशण शवशवध घटकावंर अधाशरत शवमा हप्ता  शनस््चत 
करून शवमाधारकाला कळवला जातो. 

शवमाकत्याद्वारे प्र्ताव गतीने व कायथक्षमतेने प्रशक्रया केले जातात अशण त्यासबंधंातील सवथ 
शनणथय माफक कालावधीमध्ये शलशखत ्वरुपात कळवले जातात. 

प्र्तावाचें ऄतंलॄखन अशण प्रशक्रयेसंबधंी टीप  

अयअरडीएअय तत्त्वानुंसार, शवमाकत्याने प्र्तावावर 15 शदवसामंध्ये प्रशक्रया केली पाशहजे. 
शवमा प्रशतशनधीने यासबंंधातील काळ मयादाचें भान ठेवनू, ऄंतगथत पाठपरुावा करून 
ग्राहकसेवचेा भाग म्हणनू प्र्ताशवत ग्राहक /शवमाधारक यानंा कळवले पाशहजे. ऄिाप्रकारची 
प्र्तावाची पडताळणी अशण ्वीकाराचा शनणथय या संपूणथ प्रशक्रयेला ऄतंलॄखन ऄसे म्हणतात.  

्वयं चाचणी  1 

मागथदिथक तत्त्वानुंसार, शवमा कंपनीने शवमा प्र्तावरील प्रशक्रया ______शदवसामंध्ये 
केली पाशहजे. 

I. 7 शदवस  
II. 15 शदवस  
III. 30 शदवस  
IV. 45 शदवस  
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C. माशहतीपत्रक 

माशहतीपत्रक म्हणजे शवमाकत्याद्वारे ककवा त्याच्या वतीने शवम्याच्या संभाव्य ग्राहकासाठी जारी 
केला गेलेला द्तावजे ऄसतो. हा द्तावजे सामान्शयतः प्र्ताशवत ग्राहकानंा ईत्पादनाची 
माशहती देण्यासाठी माशहती पशत्रका ककवा पत्र या्वरुपात ऄसतो. माशहतीपत्रक जारी करणे 
शवमा कायदा 1938 व त्याचबरोबर अयअरडीएअयच्या पॉशलसीधारकाच्या शहताचें संरक्षण 
शवशनयम 2002 अशण वैद्यकीय शवमा शवशनयम 2013 द्वारे शनयंशत्रत केले जाते. 

कोणत्याही शवमा ईत्पादनाच्या माशहती पत्रकामध्ये फायद्याचंी व्याप्ती ्पष्टपणे ईधृत केलेली 
ऄसते अशण शवमा सरंक्षणाबाबत ्पष्टपणे हमी, ऄपवाद अशण ऄटी याचें शववरण शदलेले 
ऄसते.  

फायद्याचं्या व्याप्तीमध्ये ऄनुमत करण्यायोग्य परुवणी सरंक्षणेसुद्धा (ज्याला ऄॅड-ऑन संरक्षणे 
ऄसे सुद्धा म्हणतात) ्पष्टपणे शदलेली ऄसतात. त्याच बरोबर, परुवणी संरक्षणा संबशधत 
एकशत्रत शवमाहप्ता मुख्य ईत्पादनाच्या शवमा हप्त्याच्या 30% पेक्षा ऄशधक नसावा. 

माशहतीपत्रकात ईघड करण्याची ऄन्शय महत्वाची माशहतीमध्ये या गोष्टींचा समाविे होतो: 

1. शवशवध वयोगटासंाठी ककवा शवशवध प्रविेाच्या वयासाठी सरंक्षणे अशण शवमा हप्ते याचं्या 
मध्ये काही फरक ऄसल्यास 

2. पॉशलसी नवीकरणाच्या काही ऄटी ऄसल्यास  

3. काही शवशिष्ट पशरस््थतीमध्ये पॉशलसी रद्द करण्याच्या ऄटी 

4. शवशवध पशरस््थतींमध्ये लागू होणाऱ्या सवलती ककवा ऄशधभार याचें तपिील 

5. शवमा हप्त्यासह कोणत्याही ऄटी मध्ये सुधारणा बदल होण्याची िक्यता ऄसल्यास 

6. पॉशलसी धारकानंा लवकर प्रविे घेतल्यास, एकाच शवमाकत्याकडे सातत्याने 
नवीकरण केल्यास, शवमा हक्कासंबधंी चागंला ऄनुभव ऄसल्यास आत्यादीसाठी 
पॉशलसी धारकानंा सवलती  

7. सवथ वैद्यकीय शवमा पॉशलसी साठी वाहन क्षमता म्हणजेच या पॉशलसी, जर त्याने 
पूवीच्याच शवमाकत्याकडे शवमा चाल ू ठेवला ऄसता तर शमळाले ऄसते त्याचप्रकारचे 
संरक्षण देउ करणाऱ्या व त्याच प्रकारचे फायदे देउ करणाऱ्या ऄन्शय कोणत्याही 
शवमाकत्याकडे नवीकरण केल्या जाउ िकतात ऄसे प्रकटन. 

वैद्यकीय शवमा पॉशलसीचे शवमाकतॄ सामान्शयतः त्याचं्या वैद्यकीय शवमा ईत्पादनाशंवषयी त्यांची 
माशहतीपत्रके प्रकाशित करतात. ऄिा बाबातीतल्या प्र्ताव फॉमथ मध्ये ग्राहकाने माशहती पत्रक 
वाचले अहे अशण त्याला ते मान्शय अहे ऄिा प्रकारचे प्रकटन ऄसेल.  
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D. शवमा हप्ता पावती 

जेव्हा ग्राहकाद्वारे शवमाकत्याला शवमा हप्ता भरला जातो तेव्हा शवमाकत्याने त्याची पावती देणे 
बंधनकारक ऄसते. जेव्हा काही शवमा हप्ता अगाउ भरला जातो तेव्हा सुद्धा पावती शदली गेली 
पाशहजे. 

व्याख्या 

शवमाधारकाद्वारे शवम्याच्या शवषयव्तूचा शवमा केल्याबद्दल शवम्याच्या करारातंगथत देउ केलेला 
मोबदला ककवा ऄदा केलेली रक्कम म्हणजे शवमा हप्ता.  

1. शवमा हप्त्याची रक्कम अगाउ भरणे (शवमा कायदा 1938 चे कलम 64 व्हीबी)  

शवमा कायद्यानुसार शवमा हप्त्याची रक्कम शवमा संरक्षण सुरु होण्यापूवी अगाउ भरली पाशहजे. 
जेव्हा शवमा कंपनी द्वारे शवमा हप्ता अगाउ प्राप्त केला जातो तेव्हाच वैध शवमा करार पूणथ केला 
जातो अशण शवमा कंपनी द्वारे जोखीम धारण केली जाते, याची खात्री करणारी ही एक 
महत्वाची तरतूद अहे. भारतातील साधारण शवमा ईद्योगाचे हे कलम म्हणजे खास वैशिष्ट्य 
अहे.  

महत्वाचे 

a) शवमा कायदा 1938 चे कलम 64 व्हीबी ऄिी तरतूद करते की अगाउ शवमा हप्ता प्राप्त 
झाल्याशिवाय ककवा ऄदा केल्याची हमी शदल्या शिवाय ककवा ठरवनू शदलेल्या पद्धतीनुसार 
रक्कमेचा अगाउ भरणा केल्याशिवाय कोणताही शवमाकता जोखीम ्वीकारणार नाही 

b) जेथे शवमा प्रशतशनधी शवमाकत्याच्या वतीने शवमाहप्ता जमा करतो, त्याने ऄिा प्रकारे जमा 
केलेला शवमा हप्ता संपूणथपणे व त्याच्या वतथनाची कोणतीही रक्कम वजा न करता, बकँ व 
पो्टाच्या सुट्ट्या वगळता 24 तासाचं्या अत जमा केला पाशहजे ककवा शवमाकत्याला 
पो्टाने पाठवला पशहजे. 

c) त्याचबरोबर ऄिीही तरतूद केली गेली अहे की ज्या तारखेला शवमा हप्ता रोख ककवा 
धनादेिाच्या ्वरुपात ऄदा केला गेला ऄसेल त्या शदवसापासून जोखीम धारण केली 
जाइल. 

d) जेथे शवमा हप्ता पो्टाने ककवा मनीऑडथरने ककवा धनादेिाने पो्टाद्वारे पाठवला जातो 
तेव्हा, ज्याशदविी मनीऑडथर पाठवली ककवा धनादेि पो्टात टाकला गेला त्या 
शदवसापासून जोखीम धारण केली जाइल. 

e) जेव्हा पॉशलसी रद्द केल्यामुळे ककवा पॉशलसीच्या ऄटी अशण िती बदलल्या मुळे ककवा ऄन्शय 
काही कारणाने शवमा हप्त्याचा परतावा देय ऄसेल तर तो शवमाकत्याद्वारे थेट 
शवमाधारकाला, क्रॉ्ड ककवा ऑडथर धनादेि, ककवा पो्टल / मनीऑडथर ने पाठवला जातो 
अशण त्याची शवमाकत्याद्वारे शवमाधारकाकडून योग्य प्रकारे पावती घेतली जाते. अजकाल 
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ऄिीही पद्धत अहे की ऄशह रक्कम थेट शवमाधारकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. 
ऄसा परतावा कोणत्याही परीस््थतीत शवमा प्रशतशनधीच्या खात्यात जमा केला जात नाही. 

शवमा हप्ता भरण्याच्या पूवथ ऄटी साठी शवमा शनयम 58 अशण 59 मध्ये शदल्यानुसार काही ऄपवाद 
ऄसतात. ज्या पॉशलसी 12 मशहन्शयापेंक्षा ऄशधक कालावधीच्या ऄसतात त्याचं्यासाठी शवमा 
हप्त्याची रक्कम छोट्या हप्त्यामंध्ये भरता येते. ऄन्शय पयायामंध्ये, जेथे शनस््चत शवमा हप्ता 
अधीच ठरवणे ऄवघड ऄसते ऄिा वळेी बँक हमीच्या माध्यमातून ककवा शवमाकत्याकडे 
शवमाधारकाद्वारे रोख जमा खाते तयार करून त्यातून रक्कम वजा करून शवमा हप्ता भरला 
जातो. 

2. शवमा हप्ता भरण्याच्या पद्धती 

महत्वाचे 

शवमा पॉशलसी घेउ आस्च्छणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती द्वारे ककवा पॉशलसीधारकाद्वारे शवमाकत्याला 
शवमा हप्ता खालील पैकी एका ककवा ऄशधक पद्धतींनी भरला जाइल: 

a) रोख 

b) कोणत्याही मान्शयताप्राप्त बकेँचे वटवण्यायोग्य साधन, जसे भारतातील कोणत्याही 
सूचीबद्ध बँकेचे धनादेि, मागणी ड्राफ्ट्स, पे ऑडथर, बँकसथ चेक; 

c) पो्टाची मनी ऑडथर; 

d) के्रडीट ककवा डेशबट काड्ससथ; 

e) बँक हमी ककवा रोख जमा; 

f) आंटरनेट; 

g) इ-ह्तातंरण 

h) प्र्तावक ककवा पॉशलसीधारकाच्या ककवा जीवन शवमाधारकाच्या कायम्वरूपी 
सुचनेद्वारे बँक ह्तातंरणा द्वारे थेट जमा; 

i) वळेोवळेी प्रशधकाऱ्याद्वारे मान्शय केलेली ऄन्शय कोणतीही पद्धत ककवा रक्कम भरणा; 

अयअरडीएअय शवशनयमानुसार, प्र्तावक / पॉशलसी धारक यजंी नेट बकँकग च्या माध्यमातून 
रक्कम ऄदा करण्यचा पयाय शनवडला तर ककवा के्रडीट ककवा डेशबट काडाद्वारे रक्कम ऄदा 
करण्याचा पयाय शनवडला तर ती रक्कम प्र्तावक / पॉशलसीधारकाच्याच नावाच्या खात्यातून 
ककवा काडातून ऄदा केली गेली पाशहजे. 
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्वयं चाचणी  2 

एखाद्या बाबतीत शवमा हप्त्याची रक्कम धनादेिाद्वारे शदली गेली तर खालीलपैकी कोणते 
शवधान बरोबर ठरेल? 

I. ज्याशदविी धनादेि पो्ट केला गेला त्या तारखेपासून जोखीम धारण केली जाइल  

II. ज्या शदविी  शवमा कंपनीने धनादेि बँकेत जमा केला त्या तारखेपासून शदविीपासून 
जोखीम धारण केली जाइल 

III. ज्या शदविी शवमा कंपनीला धनादेि शमळाला त्या तारखेपासून जोखीम धारण केली जाइल 

IV. ज्या शदविी प्र्तावका द्वारे धनादेि जारी केला गेला त्या तारखेपासून जोखीम धारण 
केली जाइल  

E. पॉशलसी द्तावजे 

पॉशलसी द्तावजे 

पॉशलसी म्हणजे शवम्याचा कराराचा परुावा देणारा एक औपचाशरक द्तावजे ऄसतो. भारतीय ्टँप 
कायदा, 1899 नुसार हा द्तावजे ् टँप केलेला ऄसला पाशहजे. 

पॉशलसीधारकाचे शहतरक्षण करण्यासाठी अयअरडीएअयच्या शवशनयमात वैद्यकीय शवमा पॉशलसी 
मध्ये काय ऄसले पाशहजे हे शवशनर्थदष्ट केले अहे: 

a) शवमाधारक अशण ऄन्शय कोणीही व्यक्ती ज्याचें शवम्याच्या शवषयव्तूमध्ये शवमा 
करण्यायोग्य ्वार्य अहे ऄिाचंी नाव/व ेअशण पत्ता/पते्त  

b) शवमाधारक व्यक्तींचे ककवा ्वार्याचे संपूणथ वणथन 
c) व्यक्ती अशण/ककवा संकट नुसार पॉशलसी ऄंतगथत शवमा अ्वाशसत रक्कम 
d) शवम्याचा कालावधी 
e) शवमा अ्वाशसत सकंटे अशण ऄपवाद 
f) लागू ऄसणारी कोणतेही जादा रक्कम / वजावट 
g) देय शवमाहप्ता अशण जेथे शवमा हप्ता बदलण्याची िक्यता अहे तेथे शवमा हप्ता 

बदलाचा अधार   
h) पॉशलसीच्या ऄटी, िती अशण हमी 
i) पॉशलसी ऄंतगथत शवमा हक्काला चालना देणारी अकस््मक घटना घडल्या नंतर 

शवमाधारक व्यक्तीद्वारे केलेली कारवाइ 
j) शवम्याच्या शवषय शवषय व्तू संदभात शवमा हक्काला चालना देणारी घटना 

घडल्यानंतर शवमाधारकाची कतथव्ये अशण त्या ंपशरस््थतीत शवमाकत्याचे हक्क 
k) काही शविेष ऄटी ऄसल्यास 
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l) चुकीचे प्रशतशनशधत्व, फसवणूक, भौशतक सत्यस््थती लपवणे ककवा शवमाधारकाचा 
ऄसहकार 

m) शवमाकत्याचा पत्ता ज्यावर पॉशलसी संबंशधत सवथ पत्रव्यवहार पाठवला जावा  
n) पुरवणी संरक्षणाचे तपिील, काही ऄसल्यास 
o) तक्रार शनवारण यंत्रणेचे तपिील अशण ओम्बड्स्मनचा पत्ता 

प्रत्येक शवमाकत्याने शवमाधारकाला पॉशलसीच्या ऄटीनुसार शवमा हक्क दाखल करताना त्याने 
पूतथता करण्याच्या अशण त्याने पूणथ करण्याची प्रशक्रया ज्यामुळे शवमाकत्याला शवमा हक्क लवकर 
प्रदान करता येइल म्हणून वळेोवळेी अव्यक गोष्टीबाबत कळवत रहाव.े 

F. ऄटी अशण हमी 

येथे, पॉशलसीच्या िब्द रचनेत वापरल्या जाणाऱ्या संज्ञा ्पष्ट करणे महत्वाचे अहे. याला ऄटी 
अशण हमी ऄसे म्हणतात. 

1. ऄटी 

ऄटी म्हणजे शवमा करारातील तरतूद ऄसते जो मान्शयतेचा अधार बनतो. 

ईदाहरणे : 

a. बहुतािं शवमा पॉशलसींमध्ये ऄसणारी प्रमाण ऄट म्हणते: 

शवमा हक्क जर कोणत्याही संदभात फसवणूक करणारा ऄसेल, ककवा कोणतेही 
चुकीचे प्रकटन शदले गेले ऄसेल ककवा त्याचा अधार म्हणून वापरले ऄसेल ककवा काही 
फसवणूक करण्याची मागथ ककवा साधने शवमाधारकाद्वारे ककवा त्याच्या वतीने काम 
करणाऱ्या कोणी वापरली ऄसतील ककवा पॉशलसीच्या ऄतंगथत फायदा शमळवण्यासाठी 
ककवा शवमाकत्याच्या शनष्काळजीपणा मुळे जर नुकसान ककवा हानी हेतुपूवथक घडवनू 
अणली ऄसेल तर पॉशलसी च्या ऄंतगथत ऄसलेले सवथ सवथ फायदे रद्द केले जातात. 

b. वैद्यकीय शवमा पॉशलसी मधील शवमा हक्क सूचने सबंंधी ऄसे ईधृत केलेले ऄसेल:  

रुग्णालयातून मुक्ती शमळाल्याच्या तारखे नंतर शवशिष्ट शदवसात शवमा हक्क दाखल 
केला पाशहजे. मात्र, जेथे शवमाधारकाची ऄिी परीस््थती होती की त्याला ककवा 
त्याच्या वतीने ऄन्शय कोणालाही ऄिा प्रकारची सूचना देणे ककवा ठराशवक वळेेत शवमा 
हक्क दाखल करणे िक्य नव्हते ऄसे शवमाकत्या कंपनीच्या समोर समाधानकारक 
रीतीने शसद्ध करता अले तर काही ऄवघड परीस््थतीमधील प्रकरणात या ऄटीला सूट 
शदली जाते. 

ऄटीचे ईल्लंघन अल्यास पॉशलसी रशहत करण्याचा पयाय शवमाकत्याच्या ऄशधकारात 
येतो. 
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2. हमीपते्र  

शवशिष्ट पशरस््थतीत शवमाकत्याची देयता मयाशदत करण्यासाठी शवमाकारारात हमीपते्र 
वापरण्यात येतात. शवमाकतॄ पॉशलसी मधील धोके कमी करण्यासाठी सुद्धा हमीपत्राचा वापर 
करतात. हशमपात्रामुळे शवमाधारक काही कतथव्ये ्वतः कडे घेत ऄसतो ज्याचंी ठराशवक 
कालावधीत अशण त्याच बरोबर पॉशलसीच्या कालावधीत पूतथता करावी लागते अशण 
शवमाकत्याची देयता शवमा धारकाने पूतथता केलेल्या या कतथव्यावंर ऄवलंबून ऄसते. हमीपते्र 
जोखीम व्यव्थाशपत करणे अशण त्यात सुधारणा करणे यामध्ये महत्वाची भशूमका बजावतात. 

हमीपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये ्पष्टपणे ईधृत केलेली अत ऄसते शजचे कराराच्या वैधतेसाठी 
िब्दिः पालन कराव े लागते. है पत्र हे काही ्वतंत्र द्तावजे नसतो. तो पॉशलसी 
द्तावजेाचाच एक भाग ऄसतो. ती कराराची पूवथ ऄट (जी ऄन्शय ऄटींच्या पूवी लागू केली 
जाते) ऄसते. ऄिी ऄट, मग ती जोखमीिी सबंंशधत ऄसो ककवा नसो, शतचे पालन 
काटेकोरपणे अशण िब्दिः कराव ेलागते.  

जर एखाद्या हमीचे पूतथता केली गेली नाही, अशण जरी ऄसे शसद्ध अले की त्याचा एखाद्या 
शवशिष्ट नुकासानीिी काहीही सबंंध नाही तरी शवमाकत्याला त्याच्या ऄशधकारात पॉशलसी रद्द 
करण्याचा पयाय ऄसतो. मात्र व्यवहारात, हशमपत्राचे ऄगदी ताशंत्रक ्वरूपाचे ईल्लंघन 
झाल्यास अशण त्याचे कोणत्याही प्रकारे नुकासानीिी ककवा नुकसान वाढण्यामध्ये योगदान 
नसेल तर शवमाकतॄ त्याचं्या मजीनुसार व कंपनी पॉशलसी संबंशधत मागथदिथक तत्त्वानुंसार शवमा 
हक्कावंर प्रशक्रया करू िकतात. ऄिा बाबतीत झालेले नुकसान तडजोड शवमा हक्क म्हणून 
प्रशक्रया केले जाते अशण 100 टक्के नव्हे पण जा्तीत जा्त प्रमाणात प्रदान केले जाते. 

व्यशक्तगत ऄपघात शवमा पॉशलसी मध्ये खालील प्रकारचे हमीपत्र ऄसेल: 

यामध्ये ऄिा प्रकारची हमी घेतलेली ऄसते की पाच पेक्षा ऄशधक शवमा अ्वाशसत व्यक्ती 
व्यक्ती एका वळेी एका शवमान प्रवासात एकत्र प्रवास करू िकत नाहीत. हमीपत्रात हे सुद्धा 
साशंगतलेले ऄसू िकते की जर हशमपत्राचे ईल्लंघन केले गेले तर शवमा हक्क किा प्रकारे 
हाताळले जातील. 

्वयं चाचणी  3 

हशमपात्राच्या संदभात खालीलपैकी कोणते शवधान बरोबर अहे? 

I. हमीपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये ईधृत न करता लागू केली जाणारी ऄट ऄसते 

II. हमीपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये ्पष्टपणे ईधृत केलेली ऄट ऄसते  

III. हशमपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये ्पष्टपणे ईधृत केलेली ऄट ऄसते अशण शवमाधारकाला 
्वतंत्रपणे कळवली जाते अशण ते शवमा पॉशलसी द्तावजेाचा भाग नसते 
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IV. हशमपत्राचा जोखमीिी थेट संबंध नसेल अशण त्याचे ईल्लंघन केले गेले तर त्या बाबतीत 
सुद्धा शवमा हक्क प्रदान केला जातो.  

G. पुष्टी 

काही ठराशवक संकटे शवमा अ्वाशसत करून अशण ऄन्शय काही संकटे वगळून पॉशलसी जारी 
करण्याची शवमाकत्यांची पद्धत ऄसते.  

व्याख्या 

पॉशलसी मधील काही ऄटी अशण िती पॉशलसी जारी करण्याच्या वळेी बदलायच्या ऄसतील, तर 
ज्याला पुष्टी म्हणतात ऄिा प्रकारच्या द्तावजेातून काही सुधारणा/बदल केले जातात. 

पुष्टी पॉशलसीला जोडलेली ऄसते अशण त्याचा एक भाग बनते. पॉशलसी अशण त्याची पुष्टी 
शमळून करार बनतो. पॉशलसी चाल ू ऄसताना सुद्धा बदल/सुधारणा नोंदण्यासाठी पुष्टी जारी 
करता येते. 

जेव्हा केव्हा भौशतक माशहती मध्ये बदल होतो, तेव्हा शवमाधारकाने शवमा कंपनीला त्याबाबत 
कळवले पाशहजे, जी यासंबधंी नोंद घेउन ती पुष्टीच्या माध्यमातून शवमा कराराचा भाग म्हणून 
पॉशलसी मध्ये घालेल. 

सामान्शयतः पॉशलसी च्या ऄतंगथत पुष्टी खालील गोष्टींिी संबशंधत ऄसतात: 

a) शवमा अ्वाशसत रक्कमेमधील फरक/बदल  

b) बँकेकडून कजथ घेउन पॉशलसी बँकेला गहाण केल्यामुळे शवमा करण्या योग्य 
्वार्यामधील बदल.  

c) वाढीव संकटे/पॉशलसी कालावधी वाढवणे यासाठी शवमा सरंक्षण शव्तार करण्यासाठी 

d) जोखमी मध्ये बदल होणे, ईदा. शवदेि शवमा पॉशलसीच्या बाबत गंतव्य शठकाणात बदल 

e) ऄन्शय ्थानावर मालमते्तचे ्थलातंरण 

f) शवमा रद्द करणे  

g) नावातील ककवा पत्त्यामधील बदल आत्यादी  

पुष्टीचे नमुने 

ईदाहरण दाखल, काही पुष्टींच्या नमुना िब्दरचना खाली शदल्या अहेत: 

पॉशलसी रद्द करणे 
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शवमाधारकाच्या सूचनेवरून, या पॉशलसी द्वारे शदला गेलेला शवमा <तारीख> पासून बंद 
करण्यात येत अहे. हा शवमा नउ मशहन्शयापेंक्षा ऄशधक कालावधीसाठी सक्रीय होता, 
शवमाधारकाला कोणताही परतावा देय नाही. 

 

पॉशलसी मध्ये वाढीव सद्यासाठी सरंक्षणाचा शव्तार करणे 

शवमाकत्याच्या शवनंती वरून, येथे मान्शय केले जाते की कु. रत्न शम्त्री, शवमाधारक याचंी मुलगी, 
वाय 5, शवमा अ्वाशसत रक्कम रुपये 3 लाख साठी <तारीख> पासून समाशवष्ट करण्यात अले 
अहे. 

याचा मोबदला म्हणून, शवमाधारकाला वाढीव शवमा हप्ता 
रुपये.................................अकारण्यात अला अहे. 

 

्वयं चाचणी 9  

पॉशलसीच्या काही ऄटी अशण िती जारी करण्याच्या वळेी सुधाशरत करण्याची अव्यकता ऄसते, 
हे काम ____________च्या माध्यमातून सुधारणा करून केले जाते. 

I. हमीपत्र  

II. पुष्टी 

III. बदल  

IV. बदल करणे िक्य नसते 
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H. पॉशलसी चा ऄन्शवयाथथ 

शवम्याचे करार शलशखत ्वरुपात व्यक्त केले जातात अशण शवमा पॉशलसी मधील िब्दरचना 
शवमाकत्याद्वारे शनस््चत केली जाते. या पॉशलसींचा शवशवध न्शयायालयानंी ्थाशपत केलेल्या 
वाक्यरचनेच्या सुशनस््चत शनयमानुंसार ऄन्शवयाथथ लावला जातो. या रचनेचा सवात महत्वाचा 
शनयम म्हणजे दोन्शही बाजंूचा हेतू ध्यानात घेतला पाशहजे अशण हा हेतू पॉशलसी मध्येच िोधला 
पाशहजे. जर पॉशलसी सशंदग्ध िब्दामंध्ये जारी केली गेली तर, सामान्शय तत्वानुसार पॉशलसीची 
िब्दरचना शवमाकत्याने केलेली ऄसते त्यामुळे न्शयायालयाद्वारे शतचा शवमाधारकाच्या शहतासाठी 
अशण शवमाकत्याच्या शवरोधात ऄन्शवयाथथ लावला जातो. 

पॉशलसी मधील िब्दरचना खालील शनयमानुंसार अकलन केली जाते अशण ऄथथ लावली जाते:  

a) व्यक्त ्वरूपातील ककवा शलशखत ्वरूपातील ऄट साकेंशतक ऄटीवर ओव्हरराइड 
करते, ऄसे करण्यात सातत्य नसेल तर याला ऄपवाद केला जातो.  

b) जेव्हा शवशिष्ट करारातील प्रमाण छापील पॉशलसी अशण फॉमथ अशण टाइप ककवा 
हाताने शलशहलेल्या भागामध्ये शवरोधाभास ऄसेल तेव्हा टाइप ककवा हाताने शलशहलेला 
मजकूर दोन्शही बाजंूचे ईदे्दि व्यक्त करतो, अशण त्याचंा ऄथथ मूळ छापील मजकुराच्या 
पेक्षा प्रभावी मानला जातो.  

c) जेव्हा पुष्टी मधील मजकूर करारातील ऄन्शय मजकुरािी शवरोधाभास दिथवता ऄसेल 
तर पुष्टीच ऄथथ मान्शय केला जाइल कारण तो नंतर बनवलेला द्तावजे अहे.  

d) सामान्शय छापील ऄक्षरे व शतरक्या ऄक्षरातील शवधाने, जेव्हा दोन्शहीमध्ये संगती नसेल 
तेव्हा शतरक्या ऄक्षरातील शवधाने ग्राह्य मानली जातात.  

e) पॉशलसीच्या समासात छापील ककवा टाइप केलेली शवधानानंा पॉशलसीच्या मूळ 
भागातील शवधानापेंक्षा ऄशधक महत्व शदले जाते.  

f) पॉशलसी वर शचकटवलेली शवधाने समासातील शवधाने अशण मूळ मजकुरातील 
शवधानावंर ओव्हरराइड करतात.  

g) छापील िब्दरचने वर टाइप केलेली िब्द रचना ओव्हरराइड करते ककवा टाइप 
केलेल्या िब्दारचनेवर िाइच्या रबरी शिक्क्याने शलशहलेली िब्दरचना ओव्हरराइड 
करते.  

h) टाइप केलेल्या ककवा ्टंप केलेल्या िब्दरचनेवर हाताने शलशहलेली िब्दरचना प्रभावी 
ठरते मात करते. 

i) िेवटी, कोठेही सशंदग्धता ऄसेल ककवा ्पष्टता नसेल तर व्याकारानानी शवराम 
शचन्शहाचें सामान्शय शनयम लाग ूकेले जातात.  
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महत्वाचे 

1. पॉशलसीची वाक्यरचना 

शवमा पॉशलसी म्हणजे व्यापारी कराराचा पुरावा ऄसते अशण न्शयायालयानंी ग्राह्य धरलेले 
वाक्यरचनेचे अशण ऄन्शवयाथाचे सामान्शय शनयम आतर करारापं्रमाणेच शवमा करारानंा लागू केले 
जातात. 

वाक्यरचनेचा मुख्य शनयम म्हणजे कराराच्या दोन्शही बाजंूचा ईदे्दि सवात महत्वाचा ऄसतो. हा 
ईदे्दि पॉशलसी द्तावजेातून, त्याला जोडलेल्या अशण कराराचा भाग बनलेल्या प्र्ताव फॉमथ, 
शवधाने, पुष्टी, हमीपते्र आत्यादी मधूनच शमळवला जाउ िकतो. 

2. िब्दरचनेचा ऄथथ 

वापरले जाणारे िब्द त्यांच्या सामान्शय अशण पशरशचत ऄथाने घेतले पाशहजेत. वापरल्या 
जाणाऱ्या िब्दाचंा ऄथथ म्हणजे र्त्यावरील सामान्शय माणसाला त्याचा जो ऄथथ समजेल तो ऄथथ 
ग्राह्य धरला पाशहजे. 

दुसऱ्या बाजूला, ज्या िब्दानंा सामान्शय व्यावसाशयक ककवा व्यापाशरक ऄथथ अहे ते जो पयंत 
वाक्याचा संदभथ ऄन्शय काही सुचवत नसेल तोपयंत त्याच ऄथाने ग्राह्य धरले जातील. जेथे 
िब्दाचंी व्याख्या कायद्याने केली जाते तेथे कायद्या नुसार ती व्याख्या वापरली जाइल. 

शवमा पॉशलसीं मध्ये वापरले जाणारे ऄनेक िब्द सामन्शयतः लागू केल्या जाणाऱ्या अधीच्या 
कायदेिीर शनणथयाचंा शवषय होते. त्यातही वशरष्ठ न्शयायालयाचे शनणथय कशनष्ठ न्शयायालयानंा 
बंधनकारक ऄसतात ताशंत्रक संज्ञानंा जोपयंत त्याचं्या शवपरीत संकेत दिथवला जात नाही 
तोपयंत नेहेमीच त्याचें ताशंत्रक ऄथथ शदले गेले पाशहजेत. 

I. नवीकरण सूचना 

बहुतािं साधारण शवमा पॉशलसी वार्थषक तत्वावर जारी केल्या जातात.  

शवमाकत्यांवर कोणतेही कायद्याचे बंधन नाही की त्यानंी शवमाधारकाला त्याची पॉशलसी समाप्त 
होत अहे अशण ती शवशिष्ट तारखेला संपत अहे. मात्र सौजन्शयाचा भाग म्हणून अशण शनरोगी 
व्यावसाशयक पद्धती म्हणनू शवमाकतॄ समाप्तीच्या तारखेपूवी नवीकरण सूचना पाठवतात अशण 
पोलीसीचे नवीकरण करण्याचे अवाहन करतात. या सूचनेमध्ये पॉशलसी चे सवथ सुसंगत 
तपिील जसे, शवमा अ्वाशसत रक्कम, वार्थषक शवमा हप्ता आत्यादी सवथ सुसंगत तपिील 
शदलेले ऄसतात. त्याच बरोबर शवमाधारकाला जोखमी मध्ये काही भौशतक बदल अले 
ऄसल्यास ते कळवण्या संबधंी सूचना देण्याचीही पद्धत अहे. 

त्याचबरोबर शवमाधारकाचे या गोष्टीकडेही लक्ष वधेले जाते की शवमा हप्ता अगाउ भरला 
गेल्याशिवाय जोखीम धारण केली जाणार नाही. 
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्वयं चाचणी 10  

नवीकरण सुचने संदभात खालीलपैकी कोणते शवधान बरोबर अहे? 

I. शवशनयमानुंसार पॉशलसी समाप्त होण्यापूवी 30 शदवस शवमाधारकाला नवीकरण सूचना 
पाठवण्याचे शवमाकत्यांवर कायदेिीर बधंन ऄसते 

II. शवशनयमानुंसार पॉशलसी समाप्त होण्यापूवी 15 शदवस शवमाधारकाला नवीकरण सूचना 
पाठवण्याचे शवमाकत्यांवर कायदेिीर बधंन ऄसते 

III. शवशनयमानुंसार पॉशलसी समाप्त होण्यापूवी 7 शदवस शवमाधारकाला नवीकरण सूचना 
पाठवण्याचे शवमाकत्यांवर कायदेिीर बधंन ऄसते 

IV. शवशनयमानुंसार पॉशलसी समाप्त होण्यापूवी शवमाधारकाला नवीकरण सूचना पाठवण्याचे 
शवमाकत्यांवर कोणतेही कायदेिीर बधंन नसते 

J. ऄटँी-मनी लाडँकरग अशण तुमच्या ग्राहकाला ओळखा मागथदिथक तत्व े 

गुन्शहेगार लोक त्याचं्या बेकायदेिीर ईद्योगातूंन पैसे शमळवतात अशण तो कायदेिीर पैसा अहे 
ऄसे भासवण्यासाठी एका प्रशक्रयेतून पाठवतात त्याला             ऄसे म्हटले जाते.  

            म्हणजे ऄिी एक प्रशक्रया अहे ज्यातून गुन्शहेगार मंडळी पैसे ह्तातंशरत करतात 
जेणे करून गुन्शहेगारी कारवायामंधून अलेल्या पिैाचंा ्त्रोत अशण मालकी लपवली जाइल. या 
प्रशक्रयेद्वारे पैिावंरील गुन्शहेगारीचा शिक्का पसुला जातो अशण तो वैध बनतो. 

बँका अशण आन्श्युरन्शस याचं्यासह शवशवध अर्थथक सेवाचंा वापर करून गुन्शहेगार त्याचें पसेै 
कायदेिीर बनवण्याचा प्रयत्न करतात. ते चुकीच्या नावानंी व्यवहार करतात, ईदाहरणाथथ, 
एखाद्या प्रकारचा शवमा खरेदी करतात अशण अणीन नंतर ते पसेै काढून घेतात अशण एकदा 
त्याचंा हेतू पूणथ अला की पसार होतात.  

ऄिाप्रकारचे            चे प्रयत्न थाबंवण्यासाठी सरकारी पातळीवर भारतासह जागशतक 
्तरावर प्रयत्न चाल ूअहेत. 

सरकार द्वारे 2002 साली             प्रशतबधंक कायद्याचे शवधेयक सक्रीय करण्यात अले. 
अयअरडीएअयद्वारे शवमा सेवा मागणाऱ्या ग्राहकाचंी खरी ओळख शनस््चत करणे, संिया्पद 
व्यवहारावंर लक्ष ठेवणे अशण ज्यात             होते अहे ककवा             होत ऄसल्याचा 
संिय अहे ऄिा प्रकरणाचंी योग्य ती नोंद ठेवणे ऄिा ऄनुरूप ईपाययोजना केल्यानंतर 
लगेचच     -            मागथदिथक तत्व ेजारी करण्यात अली. 

                    या          तत्वानुंसार खाली द्तावजे जमा करून प्रत्येक 
ग्राहकाची योग्य प्रकारची ओळख प्र्थाशपत केली गेली पाहीजे:  

1. पत्त्याची पडताळणी 
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2. नुकताच काढलेला फोटो 

3. अर्थथक स््थती 

4. शवमा कराराचा ईदे्दि 

त्यासाठी शवमा प्रशतशनधीने व्यवसाय अणताना ग्राहकाची ओळख ्थाशपत करण्यासाठी 
द्तावजे जमा करणे अव्यक ऄसते: 

1. व्यक्तींच्या बाबत – संपूणथ नाव, पत्ता, शवमाधारकाचे संपकाचे क्रमाकं ओळखपत्र अशण 
पत्त्याचा परुावा, पनॅ क्रमाकं अशण एनइएफटीच्या ईदे्दिाने बँकेचे संपूणथ तपिील 

2. कॉपोरेट कंपन्शयाचं्या बाबत – ्थापनेचे प्रमाणपत्र, टीपण अशण कंपनीची घटना, 
व्यवसायाचे व्यवहार करण्यासाठी शदलेली ऄशधकृती, पॅन काडाची प्रत 

3. भागीदारीतील कंपन्शयासंाठी – नोंदणी प्रमाणपत्र (नोंदणीकृत ऄसल्यास), 
भागीदारीचा करार, भागीदाराला ककवा कमथचाऱ्याला व्यवसायाचे व्यवहार 
करण्यासाठी शदलेली ऄशधकृती, ऄिा व्यक्तीच्या ओळखीचा पुरावा 

4. ट्र्ट अशण प्रशतष्ठानाचं्या बाबतीत – भागीदारी कंपनी प्रमाणेच 

येथे हे लक्षात घेणे महत्वाचे अहे की ऄिी माशहती ईत्पादनाचं्या पार्पाशरक शवक्रीसाठी 
ईपयोगी पडते अशण ते एक चागंले शवपणनाचे साधन अहे. 

सारािं 

a) द्तावजेीकरणाची पशहली पायरी म्हणजे प्र्ताव फॉमथ ज्याच्या माध्यमातून शवमाकता 
्वतःशवषयी अशण त्याला कोणत्या प्रकारचा शवमा हवा अहे याची माशहती देतो 

b) भौशतक माशहती ईघड करण्याचे कतथव्य पॉशलसी सुरु होण्यापूवी सुरु होते, अशण 
पॉशलसीच्या सपूंणथ कालावधीत चालचू राहते  

c) प्र्ताव फॉमथच्या िेवटी शवमा कंपन्शया सामान्शयतः एक प्रकटन घालतात ज्यावर प्र्तावकाने 
्वाक्षरी करायची ऄसते. 

d) प्र्ताव फॉमथच्या घटकामंध्ये खालील गोष्टींचा समाविे होतो: 

i. प्र्तावकाचे सपूंणथ नाव  
ii. प्र्तावकाचा पत्ता अशण संपकाचे तपिील  
iii. वैद्यकीय पॉशलसीच्या बाबतीत बँकेचे तपिील 
iv. प्र्तावकाचा व्यवसाय, नोकरी ककवा धंदा 
v. शवम्याच्या शवषय व्तूचे तपिील अशण ओळख  
vi. शवमा अ्वाशसत रक्कम 
vii. मागील अशण सद्य शवमा 
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viii. नुकसानीचा ऄनुभव 
ix. शवमाधारकाचे प्रकटन 

e) मध्य्थ म्हणून वावरणाऱ्या शवमा प्रशतशनधीने याची खात्री केली पाशहजे की शवमाधाराकाद्वारे 
जोखमीची सवथ भौशतक माशहती शवमाकत्याला पुरवली गेली अहे. 

f) प्र्तावाची पडताळणी करणे अशण त्याचा ्वीकारासंबधंी शनणथय घेणे याला ऄंतलॄखन ऄसे 
म्हणतात. 

g) वैद्यकीय पॉशलसींमध्ये, शवमाधारकाला माशहती पत्रक सुद्धा पुरवले जाते अशण त्याने 
प्र्तावामध्ये प्रकटन देणे अव्यक ऄसते की त्याने माशहती पत्रक वाचले अहे अशण 
त्याला ते समजले अहे 

h) शवमाहप्ता म्हणजे शवमा करारातंगथत शवमाधाराकाद्वारे शवम्याची शवषयव्तू शवमा अ्वाशसत 
करण्यासाठी शदलेला मोबदला ककवा रक्कम ऄसते 

i) शवमा हप्त्याची रक्कम, रोख, कोणतेही मान्शयताप्राप्त शवशनमायायोग्य साधन, पो्टल मनी 
ऑडथर, के्रडीट ककवा डेशबट काडथ, आंटरनेट, इ-ह्तान्शतरण, थेट जमा ककवा 
प्रशधकाऱ्याद्वारे वळेोवळेी मान्शय केलेली ऄन्शय पद्धत. 

j) जेथे अव्यक ऄसेल तेथे शवम्याचे प्रमाणपत्र शवम्याचा परुावा देउ करते 

k) शवम्याचा कराराचा पुरावा देणारा पॉशलसी हा एक औपचाशरक द्तावजे ऄसतो. 

l) हमीपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये ्पष्टपणे व्यक्त केलेली ऄट ऄसते शजचे कराराच्या 
वैधतेसाठी िब्दिः पालन कराव ेलागते. 

m) पॉशलसी जारी करताना काही ऄटी ककवा िती सुधारण्याची अव्यकता ऄसेल तर ते एका 
द्तावजेाच्या माध्यमातून सुधारणा / बदल करून केले जाते त्याला पुष्टी ऄसे म्हणतात. 

n) वाक्यरचनेचा सवात महत्वाचा शनयम म्हणजे कराराच्या दोन्शही बाजंूचा ईदे्दि साध्य झाला 
पाशहजे अशण हा ईदे्दि पोल्सी मध्येच िोधला गेला पशहजे. 

o)             म्हणजे गुन्शहेगारी मागांनी शमळवलेला पैसा कायदेिीर ्वरुपात रुपातंरीत 
करणे अशण याला प्रशतबधं करण्यासाठी भारतासह जगभरात कायदे केले गेले अहेत 

p)                                   पालन करण्याची अशण या मागथदिथक 
तत्त्वानुंसार अव्यक द्तावजे शमळवण्याची जबाबदारी शवमा प्रशतशनधीची ऄसते. 

महत्वाच्या संज्ञा 

a) पॉशलसी फॉमथ 
b) शवमा हप्त्याचा अगाउ भरणा  
c) शवम्याचे प्रमाणपत्र 
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d) नवीकरण सूचना  
e) हमीपत्र 
f) ऄट 
g) पुष्टी 
h)             
i)                     
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प्रकरण 19 
वैद्यकीय शवमा ईत्पादने 

 

प्रकरणाची ओळख 

हे प्रकरण तुम्हाला भारतातील शवमा कंपन्शयादं्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या शवशवध वैद्यकीय शवमा 
ईत्पादनाचं्या बाबत एकूण शचत्र ्पष्ट करेल. मेशडक्लेम सारख्या फक्त एका ईत्पादनापासून 
शवशवध प्रकारची ईत्पादने ऄसल्याने ग्राहकाला सुयोग्य संरक्षण शनवडण्यासाठी भरपूर वैशवध्य 
ईपलब्ध अहे. हे प्रकरण शवशवध व्यक्ती, कुटंुब अशण समूह यानंा संरक्षण देणाऱ्या शवशवध 
वैद्यकीय ईत्पादनाचं्या वैशिष्ट्यासंंबधंी सागेंल. 

शिकण्याची फशलते 

 

A. वैद्यकीय शवमा ईत्पादनाचें वगीकरण  
B. वैद्यकीय शवम्याच्या प्रमाणीकरणासाठी अयअरडीएची मागथदिथक सूते्र 
C. रुग्णालय भरती खचथ भरपाइ ईत्पादन 
D. वाढीव सरंक्षणे अशण ईच्च वजावट शवमा योजना 
E. ज्येष्ठ नागशरक धोरण 
F. शनस््चत फायदा सरंक्षण – रुग्णालय रोख, गंभीर अजार  
G. दीघथकालीन सेवा ईत्पादन 
H. संयुक्त-ईत्पादने 
I. पॅकेज पॉशलसी 
J. सूक्ष्म शवमा अशण गरीब वगासाठी वैद्यकीय शवमा  
K. राष्ट्रीय ्वा्थ्य शवमा योजना 
L. प्रधानमंत्री सुरक्षा शबमा योजना 
M. प्रधानमंत्री जन धन योजना  
N. व्यशक्तगत ऄपघात अशण ऄपगंत्व संरक्षण 
O. परदेि प्रवास शवमा 
P. समूह वैद्यकीय शवमा 
Q. वैद्यकीय बचत खाते  
R. वैद्यकीय शवमा पॉशलसी मधील महत्वाची शवधाने 
 
हे प्रकरण ऄभ्यास केल्यानंतर, तुम्ही खालील गोष्टी करू िकाल: 
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a) वैद्यकीय शवम्याचे शवशवध वगांबाबत सागंता येणे  

b) वैद्यकीय शवम्यातील प्रमाणीकरणा संबधंातील अयअरडीएअय च्या मागथदिथक सूत्राचें 
वणथन करणे   

c) भारतीय वैद्यकीय शवमा बाजारपेठेतील वैद्यकीय शवमा ईत्पादनाचं्या प्रकारासंंबधंी चचा 
करणे 

d) व्यशक्तगत ऄपघात शवमा संबधंी ्पष्टीकरण देणे  

e) परदेि प्रवास शवम्यासंबधंी चचा करणे  

f) वैद्यकीय शवमा पॉशलसी मधील महत्वाच्या संज्ञा अशण वाक्ये समजावनू घेणे 
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A. वैद्यकीय शवमा ईत्पादनाचें वगीकरण 

1. वैद्यकीय शवमा ईत्पादनाचंा पशरचय  

अयअरडीए चे वैद्यकीय शवम्याचे शवशनयम वैद्यकीय सरंक्षणाची व्याख्या खालीलप्रमाणे करतात 

व्याख्या 

“वैद्यकीय शवमा व्यवसाय”ककवा “वैद्यकीय संरक्षण”म्हणजे अजारपणाचे फायदे ककवा 
वैद्यकीय, िल्यक्रीयात्मक, ककवा रुग्णालय खचथ फायदे ज्यात सुशनस््चत फायदे अशण 
दीघथकालीन सेवा, प्रवास शवमा अशण व्यशक्तगत ऄपघात संरक्षण यासारखे संरक्षण पुरवणारे 
शवमा करार प्रत्यक्षात अणणे. 

भारतीय बाजारपेठेत ईपलब्ध ऄसणारे वैद्यकीय शवमा ईत्पादने बहुतािंी रुग्णालय भरतीच्या 
्वरूपाची ईत्पादने अहेत. व्यक्तीद्वारे रुग्णालय भरतीच्या दरम्यान होणारा खचाबाबत ही 
ईत्पादने सरंक्षण देतात. पनु्शहा, वैद्यकीय सेवचेी वाढणारे खचथ, िल्यक्रीयात्मक ईपचार, 
बाजारात येणारे नवीन अशण ऄशधक खर्थचक तंत्रज्ञान अशण नव्या प्रकारच्या औषधामुंळे ऄिा 
प्रकारचे खचथ खूप महाग अशण सामान्शय माणसाला परवडण्याच्या पलीकडचे ऄसतात. खरे 
म्हणजे, ऄगदी चागंली अर्थथक स््थती ऄसणाऱ्या माणसालाही ऄसे महागडे खचथ, वैद्यकीय 
शवम्याशिवाय परवडणे िक्य नाही.  

त्यामुळे, वैद्यकीय शवमा मुख्यतः दोन कारणासंाठी महत्वाचा अहे: 

 कोणत्याही अजाराच्या घटनेत वैद्यकीय ईपचारासंाठी अर्थथक मदत परुवण्यासाठी. 

 व्यक्तीने साठवलेले पैसे जतन करणे, ऄन्शयथा एखाद्या अजाराच्या खचामुळे ते सपूंन 
जाउ िकतात. 

रुग्णालय भरतीच्या खचासाठी सरंक्षण देणारे शकरकोळ वैद्यकीय शवमा ईत्पादन – मेशडक्लेम- 
1986 मध्ये चार सावथजशनक के्षत्रातील शवमाकत्यांद्वारे बाजारात अणण्यात अले. या कंपन्शयानंी 
भशवष्य अरोग्य सारखी योजना ज्यात प्र्तावकानंा तरुण वयातच त्याचं्या शनवृत्ती नंतरच्या 
वैद्यकीय खचांसाठी सरंक्षण देणारी पॉशलसी, शवदेि्थ मेशडक्लेम पॉशलसी, जी प्रवास शवमा देते 
अशण गशरबासंाठी जन अरोग्य शवमा पॉशलसी ऄिी ऄन्शय एक दोन ईत्पादने सुद्धा बाजारात 
अणली. 

नंतरच्या काळात शवमा के्षत्र खासगी के्षत्रातील कंपन्शयासंाठी मुक्त करण्यात अले, ज्यामुळे 
ऄनेक कंपन्शया वैद्यकीय शवम्यासह या के्षत्रात अल्या. त्याचं्या सोबत या व्यवसायाचा व्याप 
वाढला, ऄिा संरक्षणामधील शवशवधता वाढली अशण काही नवी सरंक्षणे सुद्धा शमळू लागली. 

अज, बहुतके सवथ साधारण शवमा कंपन्शया, केवळ वैद्यकीय शवमा करणाऱ्या कंपन्शया अशण 
जीवन शवमा कंपन्शया यानंी देउ केलेल्या िेकडो ईत्पादनामुंळे वैद्यकीय शवमा के्षत्र मोठ्या 
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प्रमाणात शवकशसत झाले अहे. मात्र, मेशडक्लेम पॉशलसीचे मूळ ्वरूप, म्हणजेच रुग्णालय 
खचांपासून सरंक्षण हे ऄद्यापही वैद्यकीय शवम्याचे सवात लोकशप्रय ्वरूप अहे. 

शवमा शनयामक अशण शवकास प्राशधकरण (वैद्यकीय शवमा) शवशनयम, 2013 नुसार  

1. जीवन शवमा कंपन्शया दीघथकालीन वैद्यकीय शवमा ईत्पादने देतात मात्र त्याचंा शवमा 
हप्ता शकमान तीन वषांच्या प्रत्येक ब्लॉकसाठी शनस््चत ऄसतो अशण अव्यकतेनुसार 
सुधाशरत केला जातो. 

2. साधारण–शवमा अशण केवळ वैद्यकीय शवमा कंपन्शया शकमान एक वषांचा अशण 
ऄशधकतम तीन वषांचा कालावधी ऄसणारी ्वतंत्र वैद्यकीय ईत्पादने देउ करतात, 
मात्र या कालावधीसाठी ऄसणारे शवमा हप्ता एक सारखाच राहतो. 

2. वैद्यकीय शवमा पॉशलसींची वैशिष्ट्य े

वैद्यकीय शवमा मूलतः अजारपण अशण अजारपणामुळे होणारे खचथ यासंबधंात काम करतो. 
काहीवळेा, व्यक्तीला झालेला रोग जुनाट ककवा दीघथकालीन ऄसू िकतो ककवा रोजच्या 
जगण्यािी संबशंधत गोष्टींवर पशरणाम करणारा गंभीर ्वरूपाचा ऄसू िकतो. ऄपघाताने 
होणाऱ्या दुखापती ककवा ऄपघातामुळे येणारी ऄपंगता यामुळे सुद्धा खचथ होउ िकतात.  

शवशवध प्रकारची जीवनिैली ऄसणारे, खचथ करण्याची क्षमता अशण वैद्यकीय स््थती यामुळे 
शवशवध ग्राहकाचं्या वगेवगेळ्या प्रकारच्या गरजा ऄसू िकतात ज्या प्रत्येक ग्राहक वगाला देउ 
करताना, त्याचं्यासाठी सुयोग्य ईत्पादने तयार करताना शवचारात घ्याव्या लागतात. 
त्याचवळेी, ऄशधक ्वीकाराहथता अशण व्यापक व्यवसाय शमळवण्यासाठी वैद्यकीय शवमा 
ईत्पादने परवडण्याजोगी ऄसावी लागतात, ग्राहकाला समजण्यासाठी अशण शवक्री करणाऱ्या 
संचाला शवक्री करण्यासाठी सोपी ऄसावी लागतात. 

शवमा कंपन्शया त्याचं्या ग्राहकासंाठी शवशवध ्वरुपात वैद्यकीय शवम्याची ही काही अव्यक ऄिी 
वैशिष्ट्ये राखण्याचा प्रयत्न करतात. 

3. वैद्यकीय शवमा ईत्पादनाचें शव्तृत वगीकरण  

ईत्पादनाची रचना किीही ऄसली तरी, वैद्यकीय शवमा ईत्पादनाचें 3 प्रकारामंध्ये वगीकरण 
करता येते: 

a) भरपाइ संरक्षण 

वैद्यकीय शवमा बाजारपेठेचा मोठा शह्सा या प्रकारच्या ईत्पादनानंी व्यापला अहे अशण 
त्यात रुग्णालय भरती दरम्यान झालेल्या प्रत्यक्ष वैद्यकीय खचाची भरपाइ केली जाते. 
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b) शनस््चत फायदा संरक्षण 

याला ‘रुग्णालय रोख’ ऄसेही म्हटले जाते, ही ईत्पादने रुग्णालय भरतीच्या काळात 
प्रशतशदवसा साठी  ठराशवक रक्कम ऄदा करतात. काही ईत्पादनामंध्ये श्रणेीकृत शनस््चत 
िल्यशक्रया फायदे शदलेले ऄसतात. 

c) गंभीर अजार सरंक्षण 

हृदय रोग, मृदू शवकार, ककथ रोग यासारखे पूवी-शनस््चत केलेल्या गंभीर अजार झाल्यास 
ही शनस््चत फायद्याची रक्कम देणारी योजना अहे. 

जगभरात वैद्यकीय अशण ऄपंगता शवमा एकशत्रत पणे शदले जातात पण भारतात मात्र व्यशक्तगत 
ऄपघात सरंक्षण शवमा पारंपाशरक शरत्या वैद्यकीय शवम्याच्या पेक्षा ्वतंत्रपणे शवकल्या जातात. 

त्याचबरोबर वैद्यकीय शवम्यामध्ये सामान्शयतः भारताबाहेरील खचथ समाशवष्ट नसतात. या 
ईदे्दिाने – शवदेि्थ वैद्यकीय शवमा ककवा प्रवास शवमा हे दुसरे ईत्पादन खरेदी कराव ेलागते. 
ऄगदी नजीकच्या काळात, काही खासगी शवमाकत्यांच्या ईच्चवगीय ईत्पादनामंध्ये नेहेमीच्या 
वैद्यकीय शवमा सरंक्षणात काही ऄटी अशण ितींसह शवदेि्थ शवमा सरंक्षण समाशवष्ट ऄसते. 

4. ग्राहक शवभागणी नुसार वगीकरण 

लक्ष्य ग्राहक वगथ डोळ्यासमोर ठेवनू सुद्धा ईत्पादने तयार केली जातात. प्रत्येक ग्राहक 
शवभागासाठी फायद्याचे ्वरूप, ककमत, ऄतंलॄखन अशण शवपणन बऱ्यापैकी वगेळे ऄसते.: 

a) शकरकोळ ग्राहकानंा अशण त्याचं्या कुटंुशबयानंा वैयशक्तक संरक्षणशदले जाते 

b) कॉपोरेट ग्राहकानंा त्याचं्या कमथचाऱ्यानंा अशण समूहानंा संरक्षण देण्यासाठी समूह संरक्षण 
शदले जाते  

c) अरएसबीवाय सारख्या सरकारी योजना साठी लोकसखं्येतील ऄशतिय गरीब वगांच्या 
संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावरील पॉशलसी. 

B. अयअरडीएचीवैद्यकीय शवम्याच्या प्रमाणीकरणासाठी मागथदिथक सूते्र 

ऄनेक शवमाकतॄ ऄसंख्य ईत्पादने पुरवतात अशण शवशवध संज्ञाचं्या शवशवध व्याख्या अशण 
ऄपवाद यामुंळे बाजारात गोंधळाचे वातावरण शनमाण झाले. त्यामुळे ग्राहकासाठी ईत्पादनाचंी 
तुलना करणे ऄवघड अशण शतसऱ्या बाजूच्या प्रिासकासंाठी ्वतंत्र कंपन्शयाचं्या ईत्पादनाचे 
शवमा हक्क ऄदा करणे कठीण झाले. त्यात भर म्हणून, गभंीर अजाराच्या पॉशलसीबाबत, गंभीर 
अजार कोणत्या अजारानंा म्हणायचे याबाबत ्पष्टता नव्हती. वैद्यकीय शवमा ईद्योगासाठी 
आलेक्ट्रोशनक डाटा साभंाळणे सुद्धा ऄवघड बनले होते. 

शवमाकतॄ, सेवा प्रदाते, टीपीए अशण रुग्णालये अशण शवमा करणाऱ्या लोकाचं्या तक्रारी, 
याचं्यातील गोंधळ दूर करण्यासाठी अयअरडीए सारख्या शवशवध सं्था, सेवा प्रदाते, 
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रुग्णालये, चृबर ऑफ कॉमसथ ऄँड आंड्ट्रीची वैद्यकीय सल्लागार सशमती या साऱ्यानंी एकत्र 
येउन वैद्यकीय शवम्यासाठी काही प्रमाणात प्रमाणीकरण करण्यासाठी एकत्र अले. सवांच्या 
सामंज्यावर अधाशरत अयअरडीएने 2013 साली वैद्यकीय शवम्याबाबत मागथदिथक सूते्र जारी 
केली. 

अता ही मागथदिथक सूते्र खालील गोष्टींच्या प्रमाणीकरणासाठी मागथदिथन देतात:  

1. सवथत्र वापरल्या जाणाऱ्या शवमा संज्ञाचं्या व्याख्या 
2. गंभीर अजाराचं्या व्याख्या  
3. रुग्णालय खचथ भरपाइ पॉशलसींच्या बाबतीत खचातून वगळण्याच्या गोष्टींची यादी  
4. शवमा हक्क फॉम्सथ अशण पूवथ-ऄशधकृतन फॉमथ 
5. शबलाचें ्वरूप 
6. रुग्णालयाचंा रुग्ण मुक्तीचा ऄहवाल 
7. टी पी ए, शवमाकतॄ अशण रुग्णालये याचं्यातील प्रमाण करार  
8. नवीन पॉशलसीजसाठी अयअरडीएअय शमळवण्यासाठी प्रमाण फाइल ऄँड युज 

फोमॄट 

वैद्यकीय सेवा प्रदाते अशण शवमा ईद्योग याचं्या सेवाचंी गुणवत्ता सुधारण्यातील ही एक मोठी 
पायरी ठरली अहे अशण अरोग्य अशण वैद्यकीय शवमा संबंधी ऄथथपूणथ माशहती शमळवण्यासाठी 
सुद्धा याची मदत होइल. 

C. रुग्णालय भरती भरपाइ ईत्पादन 

भारतात, भरपाइ अधाशरत वैद्यकीय शवमा पॉशलसी ऄगदी सामान्शय अशण सवात जा्त शवकली 
जाणारी वैद्यकीय शवमा पॉशलसी अहे. ऐिीच्या दिकात पीएसयुज कडून शदली गेलेली 
मेशडक्लेम पॉशलसी म्हणजे सवात पशहले प्रमाण वैद्यकीय ईत्पादन होते अशण बऱ्याच 
काळासाठी बाजारात ईपलब्ध ऄसलेले ते एकमेव ईत्पादन  होते. हे ईत्पादन, काही शकरकोळ 
बदल करून वगेवगेळ्या शवमाकत्यांद्वारे शवशवध ब्रडँ नावानंी शवपणन केले जात ऄसले तरी, 
मेशडक्लेम अजही देिातील सवाशधक शवकली जाणारी वैद्यकीय शवमा पॉशलसी अहे. 

रुग्णालय खचथ भरपाइ ईत्पादनामुंळे व्यक्तींचे रुग्णालय भरतीच्या प्रसंगात होणाऱ्या खचापासून 
संरक्षण शमळते. बऱ्याच बाबतीत, या पॉशलसी रुग्णालय भरतीच्या पूवीचे अशण काही नंतरचे 
शदवस सुद्धा सरंक्षण शदले जाते, मात्र रुग्णालय भरतीिी सबंंशधत नसणारे खचथ वगळले 
जातात. 

ऄसे संरक्षण ‘भरपाइ अधारावर’ म्हणजे रुग्णालय भरतीच्या दरम्यान झालेल्या खचाचा बराच 
भाग ककवा सवथ भागाला सरंक्षण पुरवले जाते. याची तुलना ‘फायदा अधाशरत’ संरक्षणाच्या 
तुलनेत करायची झाली तर, यात शवमा पॉशलसीमध्ये ईधृत केल्यानुसार एखादी घटना 
घडल्यासच फायद्याची रक्कम ऄदा केली जाते. (जसे, रुग्णालय भरती, गंभीर अजाराचे 
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शनदान, ककवा भरतीचा प्रत्येक शदवस) अशण त्याचा झालेल्या प्रत्यक्ष खचािी काहीही संबधं 
नसतो. 

ईदाहरण 

रघूच्या छोट्या कुटंुबात त्याची पत्नी अशण 14 वषांचा मुलगा अहे. त्याने कुटंुबातील प्रत्येक 
सद्यासाठी शवमा कंपनीकडून प्रत्येकी रुपये 1 लाखाचे व्यशक्तगत सरंक्षण देणारी मेशडक्लेम 
पॉशलसी घेतली अहे,  त्याचं्यापकैी प्रत्येकाला रुग्णालय भरती झाल्यास एक लाख 
रुपयापंयंतच्या वैद्यकीय खचाचा परतावा शमळतो. 

हृदय शवकाराचा झटका अल्याने रघुला रुग्णालयात भरती कराव ेलागले. वैद्यकीय शबल 1.25 
लाख आतके अले. प्लॅन संरक्षणानुसार शवमा कंपनीने 1 लाख ऄदा केले अशण रघु यानंा ईवथशरत 
रुपये 25000 ्वतःच्या शखिातून भराव ेलागले. 

भरपाइ अधाशरत मेशडक्लेम पॉशलसीची मुख्य वैशिष्ट्ये खाली तपिीलात शदली अहेत, 
संरक्षणाच्या मयादामंधील वैशिष्ट्य,े वगळण्याच्या जा्तीच्या गोष्टी ककवा फायदे ककवा काही 
वाढीव गोष्टी प्रत्येक शवमाकत्याद्वारे शवपणन केल्या जाणाऱ्या ईत्पादनानंा लागू होउ िकतात. 
शवद्याथ्यांना ऄसे सुचवले जाते की खाली शदलेल्या गोष्टी ईत्पादनासंबंंधी ढोबळ कल्पना यावी 
म्हणून शदल्या अहेत अशण त्याने एखाद्या शवशिष्ट शवमाकत्याच्या ईत्पादनाबाबत ऄशधक 
माशहती हवी ऄसल्यास ती करून घ्यावी. त्याचबरोबर त्याने वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय 
संज्ञाचं्या बाबत ्वतःला जागृत ठेवाव.े 

1. अतंररुग्ण रुग्णालय भरती खचथ 

भरपाइ पॉशलसीसाठी, अजार /ऄपघात याचं्यामुळे झालेल्या रुग्णालय भरतीच्या खचाची 
रक्कम शदली जाते.  

सवथ खचथ शदले जात नाहीत अशण बहुतािं ईत्पादने सरंशक्षत केलेले खचथ सुशनस््चत करतात 
यात सामान्शयतः खालील गोष्टींचा समाविे होतो.: 

i. रूग्णालया द्वारे शदली गेलेली खोली, शनवास अशण िुिषुा कक्ष. यामध्ये िुिुषा सेवा, 
अरएमओ अकार, अयव्ही फ्लुआडस, रक्त संक्रमण / आंजेक्िन समायोजन अकार 
अशण तत्सम खचथ  

ii. ऄशतदक्षता शवभाग (अयसीयु)  खचथ 

iii. िल्यशक्रया तज्ञ, भलू तज्ञ, डॉक्टर, सल्लागार, शविेषज्ञ िुल्क  

iv. भलू, रक्त, ऑस्क्सजन, िल्यशक्रया कक्ष अकार, िल्यक्रीया ईपकरणे,  

v. औषधे,  

vi. डायशलसीस, केमोथेरपी, रेशडयोथेरपी 
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vii. िल्यशक्रयेच्या दरम्यान बसवलेल्या प्रो्थेशटक ईपकरणाचंी ककमत, जसे पेसमेकर, 
ओथोपेशडक रोपण, आन्शफ्रा कार्थडयाक व्हॉल्व्ह, व्हॅ्क्युलर ्टेण्टस्  

viii. संबंधी प्रयोगिाळा / रोगशनदान तपासण्या अशण ईपचारािंी संबशंधत ऄन्शय वैद्यकीय 
खचथ 

ix. शवमाधारकाच्या ऄवयव रोपणाच्या संदभात रुग्णालय भरती खचथ (ऄवयवाची ककमत)  

नेहेमीच्या रुग्णालय भरती खचथ भरपाइ पॉशलसी मध्ये रुग्णालयात 24 तासापेंक्षा ऄशधक राहाव े
लागले तर सरंक्षण देतात. मात्र, ऄनेक िल्यक्रीयांच्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानात अशण ईपचार 
पद्धती मध्ये झालेल्या बदलामुंळे रुग्णालय भरती अव्यक नसते. अजकाल डेकेऄर 
पद्धतींमुळे त्या शविेष डेकेऄर कृद्रामंध्ये ककवा रुग्णालयामंध्ये पार पडल्या जातात. डोळ्याचंी 
ि्त्रशक्रया, केमोथेरपी; डायशलसीस आत्यादी डेकेऄर ि्त्रशक्रया या प्रकारात मोडतात अशण 
ही यादी वाढत अहे. त्यासुद्धा पॉशलसीच्या ऄतंगथत सरंशक्षत केल्या जातात. 

भारतात बाह्य रुग्णानंा शदले जाणारे संरक्षण खूप मयाशदत अहे, ऄिी खूप कमी ईत्पादने 
अहेत ज्यात ओ पी डी साठी सरंक्षण शदले जाते. ऄसे ऄसले तरी काही ऄिा शवमा पॉशलसी 
अहेत ज्या बाह्य रुग्ण ईपचार, अशण डॉक्टराचं्या भेटी, नेहेमीच्या वैद्यकीय तपासण्या डृटल 
अशण औषधाचें खचथ ऄिा सबंंशधत वैद्यकीय खचथ याचं्या साठी सरंक्षण देतात. 

2. रुग्णालय भरतीच्या पूवीचे अशण नंतरचे खचथ  

i. रुग्णालय भरती पूवीचे खचथ 

रुग्णालय भरती एक तर तातडीची ऄसू िकते ककवा योजनापूवथक केलेली ऄसू िकते. 
रुग्णाने जर योजनापूवथक ि्त्रशक्रया करून घेण्याचे ठरवले तर रुग्णालय भरती पुवी 
काही खचथ होउ िकतात. 

व्याख्या 

अयअरडीए वैद्यकीय शवमा प्रमाणीकरण मागथदिथक सूते्र, रुग्णालय भरती-पूवथ खचाची 
व्याख्या खालील प्रमाणे करतात.:   

शवमाधारक व्यक्तीला रुग्णालयात भरती करण्यापूवी लगेचच झालेले वैद्यकीय खचथ, मात्र,: 

a) ऄसे वैद्यकीय खचथ ज्या लक्षणासंाठी रुग्णाला रुग्णालयात भरती करणे भाग पडले, अशण  

b) अंतररुग्ण रुग्णालय भरती शवमा हक्क, ऄिा रुग्णालय भरतीसाठी शवमा कंपनीची समंती 
ऄसते. 

रुग्णालय भरती पूवीचे खचथ, तपासण्या, औषधे, डॉक्टराचें िुल्क आत्यादी ऄसू िकतात. 
ऄसे खचथ रुग्णालय भरतीिी संबंशधत ऄसतील तर वैद्यकीय पॉशलसी ऄंतगथत सरंशक्षत केले 
जातात. 
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ii. रुग्णालय भरती प्चात खचथ 

रुग्णालयात काही काळ काढल्यानंतर, बहुतािं बाबींमध्ये प्रकृती सुधारणा अशण ऄनुवतथन 
याचं्यािी संबशंधत खचथ ऄसतात. 

व्याख्या 

शवमाधारक व्यक्तीच्या रुग्णालय मुक्तीच्या ताबडतोब नंतर झालेले खचथ, मात्र: 

a) ऄसे वैद्यकीय खचथ त्याच स््थतीसाठी झाले ऄसले पाशहजेत ज्यासाठी शवमाधारक व्यक्तीला 
रुग्णालयात भरती केले होते, अशण  

b) अंतररुग्ण भरती शवमा हक्क, ऄिा रुग्णालय भरतीसाठी शवमा कंपनीची संमती ऄसते. 

रुग्णालय भरती प्चात खचथ मुक्ती नंतरच्या ठराशवक शदवसाचं्या कालावधीत झालेले सुसंगत 
खचथ ऄसले पाशहजेत अशण ते शवमा हक्काचा भाग समजले जातील. 

रुग्णालय भरतीनंतर मुक्तीप्चात खचथ औषधे, डॉक्टराकंडून पुनरावलोकन, आत्यादी ्वरुपात 
ऄसले पाशहजेत. ऄसे खचथ रुग्णालयात ज्या कारणासाठी ईपचार घेतले त्याच्यािी संबंशधत 
ऄसले पाशहजेत अशण वैद्यकीय पॉशलसी ऄंतगथत सरंशक्षत ऄसले पाशहजेत. 

प्रत्येक शवमाकत्यानुसार रुग्णालय भरती पूवथ अशण मुक्ती प्चात खचाचा कालावधी बदलत 
ऄसला अशण तो पॉशलसी मध्ये सुशनस््चत केला ऄसला तरी, सामान्शयतः कालावधी भरती पूवी 
तीस शदवस अशण मुक्ती नंतर साठ शदवस ऄसतो. 

भरती पूवथ अशण मुक्ती प्चात खचथ, पॉशलसी च्या ऄंतगथत ऄनुमत केलेल्या एकूण रक्कमेचा 
भाग ऄसतो. 

a) शनवासी रुग्णालय भरती  

हा फायदा जरी सवथसामान्शय पॉशलसीधारकादं्वारे घेतला जात नसला तरी, व्यशक्तगत 
वैद्यकीय पॉशलसीच्या तरतुदींमध्ये रुग्णालयात भरती न होता घरीच घेतलेल्या वैद्यकीय 
ईपचाराचा खचथ देण्याची तरतुद ऄसते. मात्र, यासाठी ऄट ऄिी ऄसते की रुग्णाचा 
अजाराचे ्वरूप रुग्णालयात भरती करण्या जोगे ऄसले तरी त्याची िारीशरक स््थती 
रुग्णालयात भरती करण्याजोगी नसते ककवा रुग्णालयात भरती करण्यासाठी जागा 
ईपलब्ध नसते. 

या सरंक्षणा बाबत नेहेमी तीन ते पाच शदवसाचें जादा शवधान ऄसते, याचा ऄथथ ऄसा की 
पशहल्या तीन ककवा पाच शदवसाचंा खचथ शवमाधारका द्वारे केलागेला पाशहजे. त्याचबरोबर हे 
संरक्षण,काही जुनाट अशण दम, खोकला, जुनाट मूत्ररोग, नेफ्रायटीक कसड्रोम, डायशरया 
अशण गॅ् ट्रोटायटीस, मधुमेह मेटीलास आशपलेप्सी, ईच्च रक्तदाब, आन्श्लुएन्शज़ा, खोकला 
अशण सदी , ताप सवथप्रकारची हगवण, आत्यादीसाठी शनवासी रुग्णालय भरती सरंक्षण 
वगळण्यात अले अहे. 
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b) सामान्शय ऄपवाद  

सामान्शय ऄपवादरुग्णालय भरती भरपाइ पॉशलसीच्या ऄंतगथत काही नेहेमीचे ऄपवाद 
साशंगतले जातात: अयअरडीएअयने जारी केलेल्या शविेषतः पशरशिष्ट IV मध्ये वैद्यकीय 
शवम्याचे प्रामाशणकरण करण्याच्या मागथदिथक तत्वामंध्ये सुचवलेल्या तपिीलातील 
ऄपवादावंर अधाशरत अहेत. शवद्याथ्यांनी अयअरडीएअयच्या वबे साइटवर ईपलब्ध 
ऄसणाऱ्या मागथदिथक तत्वाचंी माशहती करून घ्यावी. 

अपण याची नोंद घेतली पाशहजे की यापैकी कोणतेही ऄपवाद माफ केले गेले ककवा काही 
वाढीव ऄपवाद घातले गेले तर फाइल करा अशण वापरा मधील मान्शय ऄटीनुसार घातल े
जाउ िकतात व ते ग्राहक माशहतीपत्र अशण पॉशलसी मध्ये ्वतंत्रपणे नमूद केलेले ऄसले 
पाहीजेत. 

i. अधीपासून ऄसलेले अजार 

सवथ व्यशक्तगत प्लॅनमधून हे नेहेमीच वगळलेले ऄसतात कारण ऄन्शयथा शनस््चत अजाराला 
संरक्षण देण्यासारखे होइल अशण यातून मोठी जोखीम शवमाकत्याला घ्यावी लागेल. 
वैद्यकीय पॉशलसी घेताना पूवी ऄसलेल्या रोगाचंा आशतहास/दुखापती याबाबत महत्वाचे 
प्रकटन प्रत्येक शवमाधारक व्यक्तीने माशहती देणे अव्यक ऄसते. यामुळे शवमाकत्याला 
शवम्याचा प्र्ताव ्वीकारण्याचा शनणथय घेता येतो. 

व्याख्या 

अयअरडीएच्या प्रमाणीकरण मागथदिथक सूत्रानुंसार, पूवी ऄसलेले अजार म्हणजे 

“ऄिी कोणतीही स््थती अजार ककवा दुखापत ककवा संबंशधत स््थतीची तुम्हाला ऄसलेली 
लक्षणे अशण/ककवा तुमचे झालेले रोगशनदान अशण/ककवा शवमाकत्या द्वारे पशहली पॉशलसी 
देण्यापूवी 48 मशहने ज्यासाठी तुम्हाला वैद्यकीय सल्ला/ईपचार घ्यावा लागला ऄसेल.” 

यासाठी ऄपवाद ऄसतो: कोणतीही पूवी ऄसलेली स््थती जी पॉशलसी मध्ये शनस््चत केली 
ऄसेल व त्याच्या/शतच्या शवमाकत्या कंपनी सोबतच्या सततच्या 48 मशहन्शयाचं्या सरंक्षणा नंतर 
पुन्शहा शदसून अल्यास. 

1. वजन शनयंत्रण ईपचार /ईत्पादने/सेवा   
2. चष्मा/कॉन्शटॅक्ट लेन्शसेस/श्रवण यंते्र आत्यादी 
3. दाताचं्या ईपचाराचें खचथ ज्यात रुग्णालय भरती ऄपेशक्षत नसते 
4. हामोन पुनबथदल 
5. गृह-भेट िुल्क  
6. वधं्यत्व/ऄंशिक वधं्यत्व/कृशत्रम गभथधारणा  
7. लठ्ठपणा (लठ्ठपणा शवकृती सह) ईपचार 
8. मानशसक अशण सायकोसोमेशटक अजार 
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9. ऄपवतथन तटुीसाठी सुधारणात्मक ि्त्रशक्रया 
10. लॆशगक संबधंाद्वारे पसरणाऱ्या अजारावंरील ईपचार 
11. दाता पडताळणी खचथ  
12. भरती / नोंदणी िुल्क  
13. मुल्याकंन / रोग शनदानासाठी रुग्णालय भरती 
14. ज्यासाठी रुग्णालयात भरती कराव ेलागले ककवा ज्या रोगाचे शनदान अले त्याच्यािी 

संबंशधत नसलेल्या ऄन्शवषेण/ईपचाराचा खचथ 
15. जेव्हा एखाद्या रुग्णाचे रेट्रो व्हायरस अशण/ककवा एचअयव्ही/एड्सस आत्यादीसाठी 

शनदान केले जाते अशण/ककवा प्रत्यक्ष पणे ककवा ऄप्रत्यक्षपणे तसे लक्षात अले तर 
त्यासाठीचे खचथ 

16. ्टेम सेल आम्प्लनँ्शटेिन/ि्त्रशक्रया अशण साठवणूक 
17. युद्ध अशण अस्ण्वक संबशंधत कारणे  
18. नोंदणी िुल्क, प्रविे िुल्क, फोन, टेशलस्व्हजन िुल्क, साबण आत्यादी ऄ-वैद्यकीय 

खचथ 
19. कोणताही शवमा हक्क दाखल करण्यापूवी पॉशलसी सुरु झाल्यापासून सामान्शयतः 30 

शदवसाचंा प्रतीक्षा कालावधी लागू होतो. ऄसे ऄसले तरी हा शनयम ऄपघातसाठी 
रुग्णालय भरती झाल्यास हे लागू होत नाही. 

ईदाहरण 

मीरा यानंी रुग्णालय भरतीच्या घटनेत खचापासून सरंक्षण शमळवण्यासाठी वैद्यकीय शवमा 
पॉशलसी घेतली होती. पॉशलसीच्या शवधानात सुरुवातीचा प्रतीक्षा कालावधी 30 शदवसाचंा शदला 
होता. 

दुदेवाने, पॉशलसी घेतल्यानंतर 20 शदवसानंी, शमरा यानंा मलेशरया झाला अशण त्यानंा 5 
शदवसासंाठी रुग्णालयात भरती कराव ेलागले. त्यानंा रुग्णालयाचे, मोठे शबल भरावे लागले. 

जेव्हा त्यानंी शवमा कंपनीकडून शवमा हक्काची मागणी केली , तेव्हा रुग्णालय भरती 30 
शदवसाचं्या प्रतीक्षा कालावधीच्या अधी झाल्याने कंपनीने शवमा हक्क नाकारला. 

i. प्रतीक्षा कालावधी: ज्या रोगाचें ईपचार शवशिष्ट पद्धतीने पुढे ढकलता येतात अशण 
शनयोशजत करता येतात, त्याचं्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी लागू होतात. ईत्पादनाच्या 
प्रकारानुसार, मोतीकबदू, कमी गंभीर ्वरूपाची प्रो्टेटची ऄशतवृद्धी, माशसक 
ऄशत्त्रावासाठी ककवा फायब्रोइडसाठी गभाियाची शपिवी काढणे, हर्थनया, 
ऄन्शडवृद्धी, जन्शमतः ऄंतगथत रोग, भगंदर, मुळव्याध, सायनोसायटीस, मुत्रािायातील 
खडा काढणे, गाउट अशण संशधवात, वृद्धपणािी संबंशधत ओ्टीओऄर्थ्रायशटस, 
ओ्टीओपोरोसीस याचं्यासाठी एक/दोन/चार वषांचा कालावधी शदलेला ऄसतो. 

 



 

340 
 

c) संरक्षणाचे ईपलब्ध पयाय 

i. व्यशक्तगत संरक्षण 

एखादी व्यक्ती त्याच्या सोबत त्याच्या कुटंुबाला सुद्धा म्हणजे, पत्नी, ऄवलंबून 
ऄसणारी मुले ऄवलंबून ऄसणारे अइ-वडील, ऄवलंबून ऄसणारे सासू सासरे, 
ऄवलंबून ऄसणारी भावडें शवमा संरक्षण देउ िकते. काही शवमाकतॄ, ज्यानंा संरक्षण 
पुरवायचे ऄिा शकती ऄवलंबून व्यक्ती ऄसाव्यात यावर मयादा घालत नाहीत. ऄसा 
प्रत्येक ऄवलंबून ऄसणारा व्यक्ती एकाच शवमा पॉशलसीच्या ऄंतगथत त्या व्यक्तीसाठी 
शनवडलेल्या ्वतंत्र शवमा रक्कमेसाठी सरंशक्षत करता येतो. ऄिा सरंक्षणाच्या 
बाबतीत, पॉशलसी च्या ऄंतगथत संरशक्षत केलेली व्यक्ती पॉशलसी चाल ू ऄसण्याच्या 
काळात त्याच्यासाठी शवमा अ्वाशसत केलेल्या रक्कमेच्या आतकीच जा्तीतजा्त 
रक्कमेवर शवमा हक्क सागं ू िकतो. प्रत्येक शवमाधारक व्यक्तीच्या वय अशण शवमा 
अ्वाशसत रक्कम अशण ऄन्शय काही दर्थन्चीतीचा घटक ऄसल्यास त्यावर अधाशरत 
शवमा हप्ता अकारला जातो. 

ii. कौटंुशबक फ्लोटर 

कुटंुब फ्लोटर पॉशलसी मध्ये ऄसणारे, जोडीदार, ऄवलंबनू ऄसणारी मुले, अइ-वडील 
यानंा एकच शवमा अ्वाशसत रक्कम देउ केली जाते जी संपूणथ कुटंुबासाठी वापरता येउ 
िकते. 

 

ईदाहरण 

एखाद्या चार जणाचं्या कुटंुबासाठी 5 लाख रुपयाचंी फ्लोटर पॉशलसी घेतली ऄसेल तर, 
पॉशलसी च्या कालावधीत कुटंुबाच्या एकापेक्षा ऄशधक सद्यासंाठी ककवा एकाच सद्याच्या 
एका पेक्षा ऄशधक शवमा हक्क रक्कम देउ िकते. मात्र या सवांची रक्कम एकशत्रत रुपये 5 
लाखापेंक्षा ऄशधक ऄसू िकत नाही. साधारणतः शवम्यासाठी प्र्ताशवत कुटंुबाच्या सवात मोठ्या 
सद्याच्या वयावर अधाशरत शवमा हप्ता अकारला जातो. 

या दोन्शही पॉशलसींच्या ऄंतगथत ऄसणारी सरंक्षणे अशण ऄपवाद सारखेच ऄसतील. माफक 
शवमा हप्त्यामध्ये ऄशधक रक्कमेचा वैद्यकीय शवमा घेउन संपूणथ कुटंुबाला एकूण 
रक्कमेसाठी सरंक्षण शमळू िकत ऄसल्याने कुटंुब फ्लोटर पॉशलसी पॉशलसी बाजारपेठेत 
ऄशधक लोकशप्रय होत अहेत. 

d) खास वैशिष्ट्य े 

जुन्शया मेशडक्लेम ईत्पादना मध्ये ऄसलेल्या सद्य भरपाइ संरक्षणामंध्ये बदल अशण नवीन 
मूल्य वर्थधत वैशिष्ट्ये वाढवण्यात अली अहेत. खाली शदलेली सवथ वैशिष्ट्य े सवथ 



 

341 
 

ईत्पादनामंध्ये शदली जात नाहीत अशण शवमा कत्या नुसार अशण ईत्पादनानुसार त्याचं्यात 
बदल होतो याची नोंद घेतली पाशहजे. 

i. ईप-मयादा अशण रोग सबंद्ध मयादा  

काही रोगामंध्ये रोगािंी सबंद्ध मयादा ऄसतात, ईदा. मोतीकबदू. त्यातील काहींना शवमा 
अ्वाशसत रक्क्मेिी शनगडीत खोलीचे भाडे ऄिा ईप-मयादा ऄसतात, ईदा. खोलीचे 
भाडे प्रशतशदविी शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या 1% अशण ऄशतदक्षता शवभागाचे भाडे शवमा 
अ्वाशसत रक्कमेच्या 2%. शनवडलेल्या खोलीच्या भाड्यानुसार ऄशतदक्षता शवभाग 
अकार, िल्यशक्रया कक्षा अकार अशण ऄगदी िल्यशक्रया तज्ञाचे िुल्क हे सारे खोलीच्या 
भाड्यािी जोडले जाते यामुळे ऄन्शय खचांवर सुद्धा मयादा घातली जाते अशण त्यामुळे 
एकूणच रुग्णालय भरतीचा खचथ कमी होतो. 

ii. सहयोगी-रक्कम भरणे (को-पे म्हणून प्रशसद्ध अहे) 

सहयोगी रक्कम म्हणजे वैद्यकीय शवमा पॉशलसीच्या ऄंतगथत ऄिी तरतूद ऄसते की शवमा 
हक्क रक्कमेच्या काही शवशनर्थदष्ट टक्केवारीमध्ये पॉशलसीधारक/शवमाधारकाद्वारे ईचलला 
जाणारा खचाचा वाटा ऄसतो. सहयोगी रक्कमे मुळे शवमा अ्वाशसत रक्कम कमी केली 
जात नाही. 

याच्यामुळे ऄिी खात्री केली जाते की शवमाधारक त्याचे पयाय शनवडताना सावधपणे 
शनवडेल अशण एकूणच रुग्णालय भरतीचे खचथ ्वतःहून कमी करेल. 

iii. वजावटी योग्य 

वैद्यकीय शवमा पॉशलसी ऄंतगथत ऄिी तरतूद ऄसते की भरपाइच्या पॉशलसींच्या बाबतीत 
शवशिष्ट रक्कमेसाठी शवमाकता जबाबदार नसेल अशण रुग्णालय रोख पॉशलसींच्या 
बाबतीत शवमाकत्याने फायद्याची रक्कम देण्यापूवी शवशिष्ट शदवस/तास पूणथ अलेले ऄसले 
पाशहजेत. वजावटी योग्य शवम्यामुळे शवमा अ्वाशसत रक्कम कमी होत नाही. 

ही वजावटीची रक्कम प्रशतवषी, प्रशतजीवन ककवा प्रशतघटना लागू होते का अशण शकती 
वजावट लागू होइल हे शवमाकत्यांनी शनस््चत कराव ेलागते. 

iv. काही नवीन ऄपवाद घालण्यात अले अहेत अशण नंतर ते अयअरडीएअय द्वारे 
प्रमाशणत करण्यात अले अहेत: 

 ऄनुवाशंिक अजार अशण ्टेम सेल रोपण /ि्त्रशक्रया. 

 रोगशनदानासाठी अशण ककवा सीपीएपी, सीएपीडी, आंफ्युजन पम्प आत्यादी 
कोणत्याही प्रकारचे बाह्य अशण ऄशधक शटकणारे वैद्यकीय / ऄ-वैद्यकीय साधन, 
िुिुषा साशहत्य जसे वॉकर, कुबड्या, पटे्ट, कॉलसथ, कॅप्स, ्प्लींटस, ्लीन्शग्स, 
बे्रसेस, ्टॉककग्ज आत्यादी, मधुमेहींसाठी पादत्राणे, ग्लुकोशमटर / थमामीटर अशण 
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संबंशधत तत्सम व्तू अशण त्याचबरोबर कोणतेही वैद्यकीय साशहत्य जे नंतर घरी 
वापरले जाते आत्यादी. 

 रूग्णालया द्वारे अकारले जाणारे कोणत्याही प्रकारचे सेवा िुल्क, ऄशधभार, प्रविे 
िुल्क 

 डॉक्टराचं्या गृह भेटी िुल्क, रुग्णालय भरतीच्या पूवी अशण प्चात पशरचाशरका 
ठेवल्यास त्याचें िुल्क 

v. शवभागवार शवमा हप्ता 

साधारणतः, शवमा अ्वाशसत व्यक्तीचे वय अशण अ्वाशसत रक्कम यावर अधाशरत शवमा 
हप्ता ऄवलंबून ऄसतो. काही शवशिष्ट शवभागामंध्ये जादा शवमा हप्ता शनस््चत करण्यात 
अला अहे, ईदा. काही शवमाकत्यांनी काही ईत्पादनासंाठी शदल्ली अशण मंुबइ हे सवाशधक 
शवमा हप्ता शवभाग बनवले अहेत. 

vi. पूवी ऄस््तत्वात ऄसेलेल्या रोगासंाठी सरंक्षण  

शनयतं्रण गरजानुंसार, पूवी ऄस््तत्वात ऄसणारे अजार चार वषांचा प्रतीक्षा कालावधी सह 
अधी वगळले गेले होते. काही ईच्च वगथ ईत्पादनामंध्ये हा कालावधी 2 ककवा 3 वषांपयंत 
कमी करण्यात अला अहे. 

vii. नवीकरण क्षमता 

काही शवमाकत्यांद्वारे दीघथकालीन नवीकरण क्षमता देण्यात अली होती. अता, सवथ 
पॉशलसींसाठी अयअरडीएअयद्वारे ती बंधनकारक करण्यात अली अहे. 

viii. डेकेऄर िल्यशक्रयासंाठी सरंक्षण   

वैद्यकीय शवज्ञानातीलप्रगतीमुळे मोठ्या प्रमाणात ि्त्रशक्रया डेकेऄर या प्रकारात अल्या 
अहेत. पूवी केवर सात िल्यशक्रया डेकेऄर च्या ऄतंगथत येत ऄसत – मोतीकबदू, डी अशण 
सी, डायशलसीस, केमोथेरपी, रेडीयोथेरपी, लीथोट्रीप्सी अशण टॉन्शसीलेक्टोमी. अता 
यामध्ये 150 पेक्षा ऄशधक िल्यक्रीयाचंी भर पडली अहे अशण त्याचंी संख्या वाढत अहे. 

ix. पॉशलसी पूवथ तपासणीची रक्कम  

पूवी संभाव्य ग्राहकादं्वारे वैद्यकीय तपासणीची रक्कम भरली जात ऄसे. अता प्र्ताव 
ऄंतलॄखनासाठी ्वीकारला गेल्यास शवमाकता ही रक्कम परत देतात, ही रक्कम 50% 
पासून 100% टक्क्यापंयंत बदलती ऄसती. अता अयअरडीएअय द्वारे हे सुद्धा बंधन 
कारक करण्यात अले अहे की वैद्यकीय तपासणीच्या शकमान 50% रक्कम शवमाकत्याने 
शदली पाशहजे. 
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x. रुग्णालय भरती पूवथ अशण प्चात सरंक्षणाचा कालावधी 

बहुतािं शवमाकत्यांद्वारे त्याचं्या ईच्च वगथ ईत्पादनासंाठी रुग्णालय भरतीच्या पूवी अशण 
मुक्ती प्चात सरंक्षण 60 अशण 90 शदवसापंयंत सरंक्षण पुरवले जाते. काही शवमाकतॄ या 
खचानासुद्धा, ऄशधकतम मयादा ठेवनू शवमा हक्क रक्कमेच्या टक्केवारीिी जोडतात. 

xi. वाढीव सरंक्षणे 

शवशवध नवी वाढीव संरक्षणे ज्यानंा, ऄडॅ–ऑनसरंक्षणे ऄसे म्हणतात. त्यापकैी खालील 
प्रमाणे अहेत: 

 मातृत्व खचथ संरक्षण :  शकरकोळपॉशलसींमध्ये पूवी मातृत्व खचथ संरक्षण शदले जात नसे 
मात्र अता बहुतािं शवमाकतॄ, शवशवध प्रतीक्षा कालावधींसह ऄसे संरक्षण देउ करतात. 

 गंभीर अजार सरंक्षण: ज्या अजाराचंा जीवाला धोका होउ िकतो अशण ज्याचें 
ईपचार महागडे ऄसतात त्याचं्यासाठी ईच्च वगथ पॉशलसींमध्ये पयाय म्हणून हे संरक्षण 
ईपलब्ध ऄसते. 

 शवमा अ्वाशसत रक्कम पनुभथरण : शवमा हक्क ऄदा केल्यानंतर शवमा अ्वाशसत 
रक्कम (जी शवमा हक्क शदल्यानंतर कमी होते) शतचे जादा शवमा हप्ता भरून मूळ 
अ्वाशसत रक्कमे आतके पुनभथरण होउ िकते. 

 ‘अयुष’ साठी संरक्षणअयुवॄद-योग-युनानी-शसद्ध-होशमओपॅथी : काही पॉशलसी मध्ये 
एकूण रुग्णालय खचाच्या काही टक्केवारीत अयुष ईपचारासंाठीच्या खचाला सरंक्षण 
देण्यात येते. 

xii. मूल्य वर्थधत सरंक्षणे  

काही भरपाइच्या ईत्पादनामंध्ये मूल्य वर्थधत सरंक्षणाचंा समाविे होतो त्याचंी यादी खाली 
शदली अहे.याचे फायदे प्रत्येक सरंक्षणाच्या बाबत पॉशलसीला जोडलेल्या सूचीमध्ये 
शनस््चत केलेल्या मयादेत शदले जातात जे एकूण अ्वाशसत रक्कमेच्या पेक्षा ऄशधक ऄसत 
नाहीत. 

 बाह्य रुग्ण सरंक्षण:अपल्याल हे माशहत अहे की भारतातील वैद्यकीय शवमा ईत्पादने 
बहुतािंी अंतर-रुग्ण रुग्णालय खचासाठी सरंक्षण देतात. अता काही कंपन्शया ईच्च-
वगथ योजनासंाठी बाह्य-रुग्ण खचासाठी सुद्धा मयाशदत सरंक्षण देउ करतात. 

 रुग्णालय रोख:या योजनेत रुग्णालय भरतीच्या काळासाठी प्रशतशदविी काही 
ठराशवक रक्कम ठराशवक कालावधी साठी शदली जाते. साधारणपणे याचा कालावधी 7 
शदवसाचंा ऄसतो, याला ऄपवाद म्हणजे 2/3 शदवसाचंी वजावट ऄसलेल्या पॉशलसी. 
ऄिा प्रकारे हा फायदा तेव्हाच होतो जेव्हा रुग्णालय भरतीचा कालावधी वजावटीच्या 
कालावधी पेक्षा ऄशधक ऄसतो. हा फायदा रुग्णालय खचाच्या शवमा हक्कापेक्षा वगेळा 



 

344 
 

ऄसतो पण एकूण शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या ऄंतगथत ककवा ्वतंत्र ईप-मयादेत 
ऄसतो. 

 बरे होण्याच्या कालावधीचा फायदा:अजारपणामुळे अशण ककवा ऄपघातामुळे 
रुग्णालय भरतीचा एकूण कालावधी 10 शदवसापेंक्षा नसेल तर एक शनस््चत रक्कम 
ऄदा केली जाते. 

 एखाद्या ऄवयव प्रत्यारोपणाच्या घटनेत पॉशलसी मधील ऄटी अशण ितींनुसार ऄवयव 
दात्याच्या खचाची रक्कम पॉशलसी च्या ऄतंगथत शदली जाते. 

 रुग्णवाशहका खचाची भरपाइ:शवमाधारक/शवमाधारक व्यक्तीद्वारे रुग्णवाहीकेसाठी 
केला गेलेला खचथ, पॉशलसीच्या पशरशिष्टामध्ये शनस््चत केल्यानुसार शवशिष्ट मयादेत 
परत केला जातो. 

 सहाय्यक व्यक्तीचे खचथ:रुग्णाच्या सहाय्यासाठी ऄसणाऱ्या व्यक्तीचा रुग्णालय भरती 
दरम्यान होणारा ऄन्शन, प्रवास यासाठीचा खचथ यापंासून संरक्षण शदले जाते. पॉशलसी 
च्या पशरशिष्टात शनस््चत केलेल्या मयादेत काही ठराशवक रक्कम ककवा खचाची 
रक्कम ऄदा केली जाते. 

 कुटंुबाची व्याख्या:काही वैद्यकीय शवमा ईत्पादनामंध्ये कुटंुबाची व्याख्येत बदल झाले 
अहेत. पूवी शवमा अ्वाशसत प्रथम व्यक्ती, त्याचा/ची जोडीदार, ऄवलंबून ऄसणारी 
मुले यानंा शवमा संरक्षण शदले जात ऄसे. अता ऄिा पॉशलसी अल्या अहेत ज्यात 
अइ-वडील अशण सासू सासरे यानंा त्याच पॉशलसी ऄतंगथत संरक्षण देता येते. 

D. टॉप-ऄप संरक्षणे अशण ईच्च वजावटीच्या शवमा योजना  

टॉप-ऄप सरंक्षण याला ईच्च वजावटी चा शवमा ऄसेही म्हटले जाते. अतंरराष्ट्रीय बाजारातील 
ऄनेक लोक ईच्च सह-योगदानाच्या ककवा संरक्षण नसलेल्या रोगाचं्या रोगासंाठी ककवा 
ईपचारासंाठी च्या शवम्याशिवाय टॉप-ऄप संरक्षण शवकत घेतात. मात्र भारतात, टॉप-ऄप 
संरक्षणे सुरु करण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे पूवी ऄसलेला मोठी रक्कम अ्वाशसत 
करणाऱ्या योजनाचंा ऄभाव, जे कारण अता राशहलेले नाही. बराच दीघथकाळ वैद्यकीय शवमा 
पॉशलसी ऄंतगथत अ्वाशसत रक्कम रुपये 500000 पयंतच होती. ज्याला कोणाला ऄशधक 
संरक्षण हव े ऄसे त्याला दोन पॉशलसी घ्याव्या लागत अशण दुप्पट शवमा हप्ता भरावा लागे. 
याच्यामधून शवमाकत्यांद्वारे टॉप-ऄप पॉशलसींचा शवकास केला गेला, ज्या शवमाधारकाला 
मोठ्या रक्कमेसाठी अ्वाशसत करतात अशण शनस््चत रक्कमेपेक्षा ऄशधक फायदा देतात 
(याला रक्कमेची मयादा ऄसे म्हणतात). 

कमी शवमा हप्ता ऄसलेल्या मुलभतू वैद्यकीय सरंक्षण सोबत ही पॉशलसी काम करते अशण ती 
तुलनेने माफक शवमा हप्त्यावर शमळते. ईदाहरणाथथ, कंपनीने शवमा सरंशक्षत केलेल्या व्यक्ती, 
सुद्धा वाढीव संरक्षणासाठी टॉप-ऄप सरंक्षण घेउ िकतात (पशहल्या पॉशलसीची अ्वाशसत 
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रक्कम मयादा म्हणून ठेवत)हे संरक्षण ्वतः अशण कुटंुबासाठी ऄसू िकते, जे महागड्या 
ईपचाराची वळे दुदेवाने अलीच तर ईपयोगी पडते. 

टॉप-ऄप पॉशलसी च्या ऄंतगथत शवमा हक्क शमळण्यासाठी, वैद्यकीय खचथ वजावटीच्या (ककवा 
मयादेच्या) पेक्षा ऄशधक ऄसला पाशहजे. अशण ईच्च वजावटीच्या योजने ऄंतगथत शमळणारी 
भरपाइ, वजावटी पेक्षा ऄशधक ऄसलेल्या प्रत्यक्ष झालेल्या खचथ आतकी शमळते. 

ईदाहरण  

एक व्यक्ती त्याच्या कंपनी द्वारे रुपये 3 लाखासंाठी सरंशक्षत केली गेली अहे. ते तीन लाखाचं्या 
वर 10 लाख रुपयाचंी टॉप-ऄपपॉशलसी घेउ िकले अहेत. 

त्याचं्या एक रुग्णालय भरतीचा खचथ रुपये 5 लाख रुपये ऄसेल तर, मूळ पॉशलसी तीन 
लाखापंयंत सरंक्षण देइल. टॉप-ऄप पॉशलसीच्या सहाय्याने, ईवथशरत रक्कम रुपये दोन लाख 
शदली जाइल. 

टॉप-ऄप पॉशलसी ्व्तात शमळते अशण 10 लाख रुपयाचं्या एका पॉशलसीची ककमत तीन लाख 
रुपयाचं्या वर घेतलेल्या 10 लाख रुपयाचं्या टॉप-ऄप पॉशलसीच्या ककमती पेक्षा खूप जा्त 
ऄसेल. 

ही सरंक्षणे व्यशक्तगत अशण कुटंुब अधारावर ईपलब्ध अहेत. अजच्या बाजारपेठेत प्रत्येक 
कुटंुब सद्यासाठी ्वतंत्र शवमा अ्वाशसत रक्कम ककवा संपूणथ कुटंुबासाठी वापरली जाणारी 
एकच शवमा अ्वाशसत रक्कम देउ केली जाते. 

टॉप-ऄप योजनेत जर प्रत्येक रुग्णालय भरतीच्या प्रसगंात वजावटीची रक्कम पार करणे 
अव्यक ऄसेल तर त्याला अपत्ती अधाशरतईच्च वजावटी चा वैद्यकीय शवमा ऄसे म्हणतात. 
याचा ऄथथ ऄसा की वरील शदलेल्या ईदाहरणात, प्रत्येक शवमा हक्काची रक्कम रुपये 3 
लाखापेंक्षा ऄशधक ऄसायला पाशहजे. 

मात्र ज्या टॉप-ऄप योजनामंध्ये वजावटीची रक्कम पॉशलसी च्या कालावधीत एकापेक्षा ऄशधक 
रुग्णालय भरतीच्या प्रसंगातून पार केलेली चालते त्याला भारतीय बाजारात गोळाबरेीज 
अधाशरत वजावटीचा वैद्याकीय शवमा ककवा सुपर टॉप-ऄप सरंक्षण ऄसे म्हणतात. याचा ऄथथ 
ऄसा की वरील ईदाहरणात, प्रत्येक शवमा हक्काची रक्कम एकत्र करण्यात येते अशण जेव्हा 
ती 3 लाखापेंक्षा ऄशधक जाते तेव्हा टॉप-ऄप संरक्षणातून शवमा हक्क रक्कम शमळणे सुरु होते. 

रुग्णालय भरती खचथ भरपाइ च्या बहुतेक साऱ्या ऄटी अशण िती अशण ऄपवाद या 
ईत्पादनानंा लागू होतात. काही बाजारामंध्ये जेथे अधारभतू वैद्यकीय सरंक्षण सरकारद्वारे 
देण्यात येते, तेथे शवमाकतॄ सामान्शयतः टॉप-ऄप सरंक्षणेच देतात. 
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E. ष्ठ नागशरक पॉशलसी 

या योजनेतून ज्या लोकानंा शवशिष्ट वयानंतर शवमा सरंक्षण नाकारले गेले होते (म्हणजे, वय 
वष ॄ60 नंतर) त्याचं्यासाठी तयार करण्यात अल्या अहेत. याचे संरक्षण अशण ऄपवाद याचंी 
रचना बहुतािंी रुग्णालय भरती खचथ शवम्या सारखीच केली गेली अहे. 

ज्येष्ठ व्यक्तींच्या अजारावंर शविेष लक्ष देउन संरक्षण अशण प्रतीक्षा कालावधी याचंी योजना 
केली अहे. यासाठी प्रविेाचे बहुतािंी वय 60 च्या नंतरचे ऄसते अशण त्या अयुष्यभर 
नवीकरण करता येतात. शवमा ऄ्वाशसत रक्कम रुपये 50000 ते रुपये 500000 पयंत ऄसते. 
काही अजारासंाठी प्रतीक्षा कालावधी वगेवगेळा ऄसतो. ईदा.: एखाद्या शवमाकत्याचा मोतीकबदू 
साठी 1 वषाचा प्रतीक्षा कालावधी ऄसेल तर दुसऱ्या शवमाकत्यासाठी तो दोन वषांचा ऄसू 
िकतो. 

त्याचबरोबर काही अजारासंाठी एखाद्या शवमाकत्याचा प्रतीक्षा कालावधी काहीही नसेल तर 
दुसऱ्या शवमाकत्याचा प्रतीक्षा कालावधी ऄसू िकतो. ईदाहरणाथथ: काही शवमाकत्यांच्या प्रतीक्षा 
कालावधीच्या यादीत सायनोसायटीस नसते तर काही ऄन्शय शवमाकत्यांच्या यादीत प्रतीक्षा 
कालावधीच्या शवधानात ते समाशवष्ट ऄसते. 

काही पॉशलसीं मध्ये पूवी ऄस््तत्वात ऄसलेल्या रोगासंाठी प्रतीक्षा कालावधी ककवा मयादा 
घातलेली ऄसते. रुग्णालय भरतीच्या पूवथ ककवा प्चात खचथ रुग्णालय शवमा हक्काच्या 
रक्कमेच्या टक्केवारीत ककवा ईप-मयादेत, यापैकी जा्त ऄसलेली रक्कम ऄदा केली जाते. 
काही पॉशलसींमध्ये ठराशवक भरपाइ च्या योजनापं्रमाणे शवशनर्थदष्ट कालावधीत बसणारा 30/60 
शदवसाचं्या ककवा 60/90 शदवसाचं्या कालावधीत झालेले खचथ ग्राह्य धरले जातात. 

अयअरडीएअयने ज्येष्ठ नागशरक ऄसलेल्या शवमाधारकासंाठी खास तरतुदी केल्या अहेत:  

1. ज्येष्ठ नागशरकानंा देउ करण्यात अलेल्या शवमा ईत्पादनाचंा शवमा हप्ता माफक, 
न्शयाय्य, पारदिथक अशण अधीच जाहीर केलेला ऄसेल.  

2. शवमा हप्त्यापेक्षा ऄशधक ऄंतलॄखन ऄशधभार लावला जाणार ऄसेल तर शवमाधारकाला 
लेखी ्वरुपात कळवले जाइल अशण ऄिा प्रकारच्या ऄशधभारासाठी 
पॉशलसीधारकाची पॉशलसी जारी करण्यापूवी शवशिष्ट मान्शयता घेतली जाइल.  

3. सवथ शवमाकतॄ अशण टीपीए याचं्याद्वारे ज्येष्ठ नागशरकाचं्या वैद्यकीय शवम्यासंबधंी, शवमा 
हक्क अशण तक्रारींचे शनवारण करण्यासाठी ्वतंत्र व्यव्था शनमाण केली जाइल. 

F. सुशनस््चत फायदा सरंक्षणे –रुग्णालय रोख, गंभीर अजार 

वैद्यकीय शवमा पॉशलसी च्या बाबत शवमाकात्याला ऄसणारी सवात मोठी जोखीम म्हणजे 
पॉशलसी च्या फायद्याचंा ऄनाव्यक अशण ऄवाजवी फायदा घेणे. रुग्ण वैद्यकीय शवम्याच्या 
संरक्षणा खाली अहे ऄसे समजल्यानंतर डॉक्टर, िल्यशक्रया तज्ञ, अशण रुग्णालये त्याला 
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नको आतके ईपचार देण्याचा प्रयत्न करतात. ते रुग्णालयातील शनवास वाढवतात, ऄनाव्यक 
रोगशनदान अशण प्रयोगिाळा तपासण्या करायला लावतात अशण ऄिाप्रकारे ईपचाराचंा खचथ 
ऄनाव्यक रकमेपयंत वाढवतात. शवमाकत्याच्या खचावर होणारा अणखी महत्वाचा पशरणाम 
म्हणजे वैद्यकीय खचात सतत होणारी वाढ, जी नेहेमी शमळणाऱ्या शवमा हप्त्याच्या रक्कमेपेक्षा 
ऄशधक ऄसते. 

यावर िोधलेले ईत्तर म्हणजे शनस््चत फायदा सरंक्षण. शवमाधारकाला पुरेसे सरंक्षण देत 
ऄसतानाच, सुशनस््चत फायदे सरंक्षण शवमाकत्याला माफक कालावधीसाठी पडणारी 
पॉशलसीची ककमत ठरवण्यास मदत होते. या ईत्पादनातं, साधारणतः प्रत्येक प्रणालीतील 
नेहेमी कराव्या लागणाऱ्या ईपचाराचंी यादी केलेली ऄसते, जसे इएनटी, ऑप्थाल्मोलॉजी, 
ऑब््टेशरक्स अशण गायनॅकॉलॉजी, आत्यादी अशण या प्रत्येकासाठी ऄशधकतम ऄदा करण्याची 
रक्कम पॉशलसी मध्ये शदलेली ऄसते. 

यामध्ये शवमाधारकाला त्या शवशिष्ट ईपचारासंाठी शकती खचथ करावा लागला याचा शवचार न 
करता शनस््चत रक्कम शवमा हक्काची रक्कम म्हणून शमळते. या प्रत्येक ईपचारासाठी देय 
पॅकेज चा अकार सामान्शयतः ती पशरस््थती हाताळण्यासाठी अव्यक अशण माफक खचाचा 
ऄभ्यास करून ठरवलेली रक्कम ऄसते. 

या पॅकेज अकारात खालील प्रमाणे सवथ गोष्टींचा समाविे केलेला ऄसतो.: 

a) खोलीचे भाडे,  
b) तज्ञाचें िुल्क,  
c) रोग शनदान,  
d) औषधे,  
e) रुग्णालय भरतीच्या पूवथ अशण प्चात खचथ आत्यादी. 

ईत्पादनानुसार या पॅकेजअकारात अहार, वाहन खचथ, रुग्णवाशहका खचथ आत्यादींचा सुद्धा 
समाविे ऄसू िकतो. 

या पॉशलसी हाताळण्यासाठी ऄत्यंत सोप्या ऄसतात कारण केवळ रुग्णालय भरतीचा परुावा 
अशण पॉशलसी ऄंतगथत त्या अजाराचा ऄंतभाव या गोष्टी शवमा हक्क प्रशक्रया करण्यासाठी 
पुरेिा ऄसतात. 

काही ईत्पादने सुशनस््चत फायदे सरंक्षणा सोबत दैनंशदन रोख फायदा यानंाही जोडतात. 
यामध्ये ऄंतभूथत होणाऱ्या ईपचाराचंी यादी ईत्पादनातील ईपचाराचं्या व्याख्येनुसार 75 पासून 
200 पयंत ऄसू िकते.  

पॉशलसीमध्ये नव े नसलेल्या िल्यशक्रया /ईपचारासंाठी सुशनस््चत रक्कम ऄदा करण्याची 
तरतूद केलेली ऄसते. मात्र िेवटी पॉशलसी ऄंतगथत शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या मयादेत शवमा 
हक्क ऄदा केले जातात. 
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काही सुशनस््चत फायदे शवमा योजना खालीलप्रमाणे अहेत: 

 रुग्णालय दैनंशदन रोख शवमा योजना  
 गंभीर अजार शवमा योजना 

1. रुग्णालय दैनंशदन रोख पॉशलसी 

a) प्रशतशदवस रक्कमेची मयादा 

रुग्णालय रोख सरंक्षणामध्ये शवमाधारक व्यक्तीला रुग्णालय भरतीच्या प्रत्येक शदवसासाठी 
शनस््चत रक्कम ऄदा केली जाते. प्रशतशदविी सरंक्षणाची रक्कम (ईदाहरण म्हणनू) रुपये 
1500 ते रुपये 5000 ककवा त्यापेक्षाही ऄशधक आतकी ऄसू िकते. प्रशतशदवस पॉशलसीसाठी 
देण्याच्या दैनंशदन रक्कमेवर ऄशधकतम मयादा अजारानुसार अशण पॉशलसीच्या 
कालावधीनुसार ठरते, ती सामान्शयतः वार्थषक पॉशलसी ऄसते. 

b) रक्कम ऄदा करण्याचे शदवस. 

या पॉशलसी च्या काही प्रकारामंध्ये, ज्या अजारासाठी ईपचार घ्यायचे त्याची व शकती 
शदवसाचंी रोख रक्कम द्यायची याचंी जोडणी केलेली ऄसते. ईपचाराचंी यादी अशण 
त्याचं्यासाठी शकती काळ रुग्णालय शनवास करावा लागेल याचंी तपिीलवार माशहती 
शदलेली ऄसते ज्यामुळे प्रत्येक प्रकारच्या िल्यशक्रया/अजारासाठी दैनंशदन रोख 
फायद्यावर मयादा घातली जाते. 

c) ्वतंत्र संराक्षण ककवा वाढीव संरक्षण 

काही शवमाकतॄ रुग्णालय दैनंशदन रोख पॉशलसी ्वतंत्र पॉशलसी म्हणनू देउ करतात तर 
काही शवमाकतॄ शनयामीय भरपाइ पॉशलसी साठी वाढीव संरक्षण म्हणून देतात. या पॉशलसी 
मुळे शवमाधारकाला ऄदा केली जाणारी रक्कम शनस््चत ऄसल्यामुळे प्रासशंगक खचथ भरून 
काढण्यासाठी मदत करतात कारण ती रक्कम शनस््चत ऄसते अशण ती ईपचाराचं्या 
खचािी शनगडीत नसते. याच्यामुळे भरपाइ अधाशरत वैद्यकीय शवम्यावर अधाशरत 
शमळालेल्या सरंक्षणाशिवाय ऄशधक रक्कम शमळू िकते. 

d) पुरवणी सरंक्षण 

या पॉशलसी नेहेमीच्या रुग्णालय खचाच्या पॉशलसीं साठी सहाय्यक होउ िकतात कारण 
त्या ्व्त ऄसतात अशण प्रासशंगक खचांसाठी अशण त्याच बरोबर भरपाइ पॉशलसी च्या 
ऄंतगथत ऄपवाद, सहयोगी रक्कम आत्यादी साठी जे खचथ देता येत नाहीत त्यासाठी सुद्धा 
भरपाइ देतात. 

e) या सरंक्षणाचे ऄन्शय फायदे 

शवमाकत्याच्या दृष्टीकोनातून, या योजनेचे ऄनेक फायदे अहेत, कारण, ती ग्राहकाला 
समजावनू सागंण्यास सोपी ऄसते अशण त्यामुळे ऄशधक शवकली जाते. रुग्णालय भरतीच्या 



 

349 
 

काळासाठी जे प्रशतशदविी जे प्रत्यक्ष खचथ होतात त्यासाठी ऄदा केली जात ऄसल्याने ती 
वैद्यकीय महागाइला मागे टाकते. त्याच बरोबर ऄिी शवमा संरक्षणे अशण त्यांचे शवमा हक्क 
याचंा ्वीकार करणे खूप सोपे ऄसते. 

2. गंभीर अजार पॉशलसी  

या ईत्पादनाला भयंकर अजार सरंक्षण ककवा अघात िुिषुा संरक्षण ऄसे म्हटले जाते.  

शवज्ञानातील प्रगतीमुळे, लोक अता ककथ रोग, मृदूशवकार अशण हृदय रोग आत्यादी काही 
मोठ्या अजारातून बरे होत अहेत.पूवीच्या काळात या रोगामुंळे मृत्यूच ओढवला ऄसता. 
त्यातही, ऄिा मोठ्या रोगातून वाचल्यानंतर अयुमथयादा सुद्धा वाढली अहे. मात्र, ऄिा 
मोठ्या अजारातून वाचण्यासाठी खूप खर्थचक ईपचार कराव ेलागतात अशण 
ईपचारानंंतरही जगण्याचे खूप खचथ ऄसतात. त्यामुइल गभंीर अजारामुळे व्यक्तीची 
अर्थथक सुरक्षा धोक्यात येते  

a) गंभीर अजार पॉशलसी म्हणजे यादीतील गंभीर अजाराचे शनदान झाल्यास एकरकमी 
मोठी रक्कम देण्याची तरतूद ऄसते. 

b) ती खालील प्रमाणे शवकली जाते: 

 एक ्वतंत्र पॉशलसी म्हणनू ककवा  
 काही वैद्यकीय शवमा पॉशलसींवर वाढीव संरक्षण म्हणून ककवा  
 काही जीवन शवमा पॉशलसींवर वाढीव संरक्षण म्हणून 

भारतात, गंभीर अजार फायदे जीवना शवमा कत्यांकडून जीवन शवमा पॉशलसींवर पुरवणी 
म्हणून दोन प्रकारातील सरंक्षणे म्हणून देउ केली जातात – गशतमान सीअय फायदा योजना 
अशण ्वतंत्र सीअय फायदा योजना. जेव्हा हे फायदे शवकले जातात तेव्हा अ्वाशसत 
अजाराचंी सुशनस््चत व्याख्या अशण चागंल्या प्रकारचे ऄंतलॄखन हे ऄत्यंत महत्वाचे ऄसतात. 
गोंधळ कमी करण्यासाठी, अयअरडीए वैद्यकीय शवमा प्रमाणीकरण मागथदिथक सुत्रादं्वारे 20 
सवात गंभीर अजाराचं्या व्याख्या प्रमाशणत करण्यात अल्या अहेत. (कृपया िेवटी ऄसलेले 
पशरशिष्ट पहा). 

मात्र, पॉशलसी देताना शवपरीत शनवडीच्या िक्यता (बहुतािं वळेा ज्या लोकानंा काही त्रास 
होण्याची िक्यता ऄसते तेच हा शवमा घेतात) खूप जा्त ऄसतात अशण प्र्तावकाचं्या 
प्रकृतीची स््थती नीट तपासणे महत्वाचे ऄसते. सध्या परेुिी माशहती नसल्याने, गंभीर अजार 
योजना पुनर्थवमा करणाऱ्याचं्या माशहतीवर अधाशरत ऄसतात. 

c) गंभीर अजार म्हणजे ऄसे मोठे अजार ज्याचं्यामुळे केवळ रूग्णालयासाठी खूप जा्त 
खचथ कराव ेलागत नाहीत तर, त्याचं्यामुळे ऄपंगत्व येउ िकते, ऄवयव गमवाव ेलाग ू
िकतात, ईत्पन्शनावर पाणी सोडाव े लागू िकते अशण रुग्णालय मुक्ती नंतरही 
दीघथकाळ िुिुषा करावी लागते. 
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d) गंभीर अजार पॉशलसी नेहेमी रुग्णालय खचथ भरपाइ पॉशलसीवर वाढीव संरक्षण म्हणनू 
घेण्याची शिफारस केली जाते., ज्यामुळे पॉशलसीच्या ऄतंगथत शमळणारी भरपाइ मुले 
ज्या कुटंुबातील सद्याला ऄसा अजार झाला अहे त्याचं्यावरील अर्थथक ओझे कमी 
होण्यास मदत होते. 

e) शवमाकत्यांनुसार अशण ईत्पादनानुसार संरक्षण शदल्या जाणाऱ्या गंभीर अजार 
बदलतात: 

 शवशिष्ट तीव्रतेचे ककथ रोग  
 ऄक्यूट म्योकाडीयाल आंफाकथ िन 
 करोनरी अटथरी सजथरी  
 हृदयाच्या झाडापा बाळाने (हाटथ व्हॉल्व्ह शरप्लेसमृट) 
 शवशिष्ट तीव्रतेचा कोमा  
 रेनल फेल्युऄर  
 कायम्वरूपी लक्षणे देणारा मृदूचा झटका 
 महत्वाचे ऄवयव/बोन मरॅो प्रत्यारोपण 
 मल्टीपल ्क्लेरोशसस  
 मोटर न्शयुरोन रोग  
 ्नायूंचा कायम्वरूपी ऄधांगवायू  
 मोठ्या ऄपघातामुळे कायम्वरूपी ऄपंगत्व  

गंभीर अजाराचंी यादी तिीच राहत नाही ती वाढत ऄसते. काही अंतरराष्ट्रीय 
बाजारपेठेत शवमाकतॄ पशरस््थतींचे वगीकरण ‘मूळ’ अशण ‘वाढीव’या प्रकारे करते, ऄगदी 
ऄल्झायमसथ सारख्या स््थती सुद्धा सरंशक्षत केल्या जातात. काहीवळेा, ‘प्राणघातक रोग’ 
सुद्धा संरक्षणासाठी ऄंतभूथत केले जातात ऄथातच त्याचंा शवमा हप्ता खूप जा्त ऄसतो. 

f) बहुतािं गंभीर अजाराच्या पॉशलसी अजाराचे शनदान झाल्यास एक मोठी रक्कम ऄदा 
करतात, काही पॉशलसी मात्र ऄिा ऄसतात की त्या रुग्णालय खचाच्या भरपाइच्या 
्वरुपात सरंक्षण परुवतात. काही ईत्पादने, रुग्णालय भरती खचासाठी भरपाइ अशण 
पॉशलसी मध्ये शदलेल्या गंभीर रोगाचे शनदान झाल्यास मोठी रक्कम एकरक्कमी ऄदा 
केशलया जाते.  

g) गंभीर अजार पॉशलसी नेहेमी 21 ते 65 या वयोगटातील व्यक्तींना ईपलब्ध ऄसते. 

h) या पॉशलसींच्या ऄंतगथत देउ केलेली रक्कम खूप मोठी ऄसते याचे प्राथशमक कारण 
म्हणजे या पॉशलसीमुळे ऄिा प्रकारच्या रोगािंी जोडलेल्या दीघथकालीन ईपचारामुंळे 
येणारा अर्थथक भार सोसता येण्याची क्षमता शमळायला हवी. 

i) या पॉशलसींच्या ऄंतगथत साधारणपणे शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या 100% रक्कम गंभीर 
रोगाचे शनदान झाल्यानंतर शदली जाते. काही बाबतीत भरपाइची रक्कम पॉशलसीच्या 
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ऄटी अशण िती अशण रोगाची तीव्रता याचं्यावर ऄवलंबनू शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या 
25% ते 100% पयंत बदलती ऄसते. 

j) सवथ गंभीर अजार पॉशलसींमध्ये एक प्रमाण ऄट शदसून येते ती म्हणजे, पॉशलसी सुरु 
झाल्यानंतर 90 शदवसाचंा प्रतीक्षा कालावधी अशण अजाराचे शनदान झाल्यानंतर 
शजवतं राहण्याचा कालावधी 30 शदवस ऄसतो. शजवतं राहण्याचे शवधान यासाठी 
घातलेले ऄसते की या फायद्याकडे मृत्यूचा फायदा या ऄथाने न बघता “शजवतं 
राहण्याचा फायदा ” या प्रकारे बशघतल ेजाव ेम्हणजेच, गभंीर अजारानंतरच्या कठीण 
ऄडचणीं वर मात करून शजवतं राहण्यासाठी हा फायदा शदला जातो. 

k) ज्यानंा गंभीर अजार पॉशलसी घ्यायची अहे ऄिा 45 वषांवरील व्यक्तींना ऄशतिय 
कडक वैद्यकीय चाचण्यानंा सामोरे जाव े लागते. या पॉशलसीमध्ये ऄसलेले प्रमाण 
ऄपवाद वैद्यकीय शवमा ईत्पादनामंध्ये ऄसलेल्या ऄपवादासंारखेच ऄसतात, वैद्यकीय 
सल्ला घेण्यात ककवा त्याचे पालन करण्यात ककवा प्रतीक्षा कालावधी टाळण्यासाठी 
वैद्यकीय ईपचार घेण्यात ईिीर करणे हे सुद्धा शवशिष्ट प्रकारे वगळले अहे. 

l) शवमाकता शवमाधारकाला कोणत्याही एका सरंशक्षत अजारासाठी केवळ एकदाच 
भरपाइ देइल ककवा काही ठराशवक वळेा रक्कम  देउ करेल. कोणत्याही शवमाधारक 
व्यक्तीसाठी एकदा पॉशलसी ऄंतगथत भरपाइची रक्कम शदल्यानंतर पॉशलसी बंद होइल. 

m) गंभीर अजार पॉशलसी समूहानंा शविेषतः कॉपोरेट के्षत्रातील कंपन्शयानंाशदली जाते ज्या 
त्याचं्या कमथचाऱ्यासंाठी पॉशलसी घेतात. 

G. दीघथकालीन िुिषुा शवमा 

अज, अयुमथयादा वाढल्यामुळे वृद्ध लोकाचंी जगातील संख्या वाढत अहे. वृद्ध होत जाणाऱ्या 
लोकसंख्येमुळे जगभरात, दीघथकालीन शवम्याचे महत्व वाढत अहे. वृद्ध लोकानंा दीघथकालीन 
िुिुषेची गरज ऄसते अशण ज्यानंा कोणत्याही प्रकारचे ऄपंगत्व अले अहे ऄिा व्यक्तींना सुद्धा 
दीघथकालीन िुिुषेची अव्यकता ऄसते. दीघथकालीन म्हणजे जे ्वतःची कोणाच्या तरी 
सहाय्याशिवाय योग्य प्रकारे काळजी घेउ िकत नाहीत अशण ज्याचंी प्रकृती भशवष्यात खूप 
सुधारणार नाही ऄिाचं्यासाठी शवशवध प्रकारचे व्यशक्तगत ककवा िुिुषेची सेवा. 

दीघथकालीन िुिूषेसाठी दोन प्रकारच्या योजना अहेत.: 

a) पूवी रक्कम भरलेल्या योजना ज्या अरोग्यपूणथ शवमाधारकाकडून त्याचं्या भशवष्यातील 
वैद्यकीय खचांसाठी खरेदी केलेली पॉशलसी अशण  

b) जेव्हा शवमाधारकाला दीघथकालीन सेवचेी गरज ऄसते ऄिा तातडीच्या गरजेच्या 
योजना ज्या एक मोठी रक्कम भरून खरेदी केल्या जातात. 
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ऄपंगत्वाची तीव्रता (अशण ऄपेशक्षत शजवतं राहाण्याचा कालावधी) यावर फायद्याची रक्कम 
ठरते. भारतीय बाजारपेठेसाठी दीघथकालीन ईत्पादने ऄद्याप शवकशसत व्हायची अहेत. 

भशवष्य अरोग्य पॉशलसी 

पूवी रक्कम भरलेल्या योजनामंधील पशहली योजना म्हणजे सावथजशनक के्षत्रातील चार साधारण 
शवमा कंपन्शयानंी भशवष्य अरोग्य पॉशलसी 1990 मध्ये शवपणन केली, या पॉशलसीद्वारे मुळात 
शवमाधारक व्यक्तीच्या शनवृत्ती नंतर अरोग्याची काळजी घेता येते, या पॉशलसीसाठी तो त्याच्या 
ईत्पादक काळात शवमा हप्ते भरतो. हे जीवन शवमा पॉशलसी घेण्यासारखे अहे फक्त ती मृत्यूच्या 
ऐवजी भशवष्यातील वैद्यकीय खचांना संरक्षण देते. 

a) शडफडथ मेशडक्लेम  

ही पॉशलसी शभन्शन प्रकारची ककवा भशवष्यातील मेशडक्लेम पॉशलसी अहे जी मेशडक्लेम 
पॉशलसी प्रमाणेच सरंक्षण देते. प्र्तावक या पॉशलसीसाठी त्याच्या वयाच्या 25 ते 55 या 
काळात केव्हाही जोडला जाउ िकतो. 

b) शनवृत्तीचे वय 

तो शनवृत्तीचे वय 55 ते 60 च्या दरम्यान शनवडू िकतो मात्र त्याचं्यामध्ये चार वषांचे ्पष्ट 
ऄंतर ऄसले पाशहजे. पोल्सी शनवृत्तीचे वय म्हणजे शवमाधारकाने प्र्ताव ्वीकारताना 
शनवडलेले अशण पशरशिष्टात शवशनर्थदष्ट केल्यानुसार पोलीस मध्ये शदलेला फायदा सुरु 
करण्यासाठी शदलेले वय. हे वय पुढे ढकलता येत नाही. 

c) शनवृत्ती पूवथ कालावधी 

शनवृत्ती पूवथ वय म्हणजे प्र्ताव ्वीकारल्यापासून पशरशिष्टात शदलेल्या पॉशलसीच्या 
शनवृत्तीचे वयापयंतचा कालावधी. या कालावधीत शवमाधारक लाग ूऄसेल त्यानुसार ऄनेक 
शवमा हप्ते ककवा एकच हप्ता भरेल. शवमाधारकाला एकच हप्ता भरणे ककवा ऄनेक हप्ते 
भरणे हे दोन्शही पयाय ऄसतात. 

d) पॉशलसी थाबंशवणे 

एखाद्यावळेी शवमाधारक मरण पावला ककवा शनवृत्तीच्या वयापुवी योजनेतून ऄंग काढून घेउ 
आस्च्छत ऄसेल व कोणताही शवमा हक्क यापूवी दाखल केला गेला नसेल तर पॉशलसी 
ऄंतगथत योग्य प्रकारचा शवमा हप्त्याचंा परतावा शदला जातो. पॉशलसीच्या नवीकरणासाठी 
ईिीर झाल्यास त्याचे सयुशक्तक कारण ऄसल्यास शवमा हप्ता भरण्यासाठी 7 शदवसाचंा 
सवलत कालावधी शदला जातो. 

e) ऄसाइनमृट 

ही योजना पॉशलसी ऄसाइनमृट करण्यास परवानगी देते. 
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f) ऄपवाद 

भशवष्यातील वैद्यकीय शवमा पॉशलसी ऄसल्याने पॉशलसीमध्ये पूवी ऄसलेल्या रोगासंाठी, 30 
शदवसाचंा प्रतीक्षा कालावधी अशण मेशडक्लेम मध्ये ऄसल्याप्रमाणे शवशनर्थदष्ट रोगासंाठी 
पाशहल्या वषाचा ऄपवाद केलेला नाही. तकानुसार हे योग्यच अहे. 

g) समूह शवमा वैशवध्य  

ही पॉशलसी समूहाच्या अधारावर घेता येते अशण त्या बाबतीत समूह सवलत सुद्धा ईपलब्ध 
होउ िकते. 

H. शमश्र-ईत्पादने 

काही वळेा, जीवन शवम्यािी संबंशधत ईत्पादने वैद्यकीय शवम्याच्या ईत्पादनाबंरोबर एकत्र केली 
जातात. दोन शवमाकतॄ एकत्र येउन अशण सामंज्य करार करून ऄशधक ईत्पादनाचंा प्रसार 
करण्याचा हा एक चागंला मागथ अहे. 

वैद्यकीय ऄशधक जीवन सयुंक्त ईत्पादने म्हणजे जीवन शवमा कंपनी द्वारे शदले जाणारे जीवन 
शवमा संरक्षण अशण साधारण शवमा कंपनी अशण/ककवा ्वतंत्र वैद्यकीय शवमा कंपनी याचें 
वैद्यकीय शवमा सरंक्षण याचें शमश्रण करून बनलेली ईत्पादने. 

ईत्पादने दोन शवमाकत्यांद्वारे संयुक्तपणे तयार केली जातात अशण दोन्शही शवमाकत्यांच्या 
शवपणन व्यव्थाचं्या माध्यमातून शवपणन  केली जातात. ्वाभाशवकपणे, यासाठी दोन 
शवमाकत्या कंपन्शयामंधील सामंज्याची गरज ऄसेल अशण सध्याच्या मागथदिथक तत्त्वानुंसार 
ऄसे सामजं्य केवळ एक जीवन शवमाकता अशण एक साधारण शवमाकता याचं्यात केले जाउ 
िकते. ऄिा कंपन्शयामंधील सामंज्याचा करार शवपणन, पॉशलसी सेवा प्रदान, अशण खचाचे 
समान वाटप अशण त्याचबरोबर पॉशलसी सेवा प्रदान प्रमापके अशण शवमा हप्ता शवतरण 
यासबंंधी ऄिा कंपन्शयामंधील सामंज्याचा करार केला पाशहजे. ऄिा सामंज्यासाठी 
अयअरडीएअयची मान्शयता घेण्यासाठी कोणत्याही एका शवमाकत्याने ऄजथ करावा लागतो. 
ऄसा करार दीघथकालीन ऄसावा अशण काही ऄपवादात्मक पशरस््थतीत अशण 
अयअरडीएअयचे समाधान झाल्याशिवाय ऄिा प्रकारच्या करारातून मुक्तता ऄनुमत केली 
जाणार नाही. 

पर्पर सामंज्याने दोन पैकी एक कंपनी प्रमुख शवमाकता म्हणून पॉशलसी सेवा गशतमान 
करण्यातील महत्वाची भशूमका ऄदा करून सयुंक्त ईत्पादनानंा अव्यक सेवा परुवण्यासाठी 
नक्की केली जाउ िकते. प्रमुख शवमाकता ऄंतलॄखन अशण पॉशलसी सेवा गशतमान 
करण्यासाठी महत्वाची भशूमका बजाव ू िकते. मात्र, पॉशलसीच्या कोणत्या भागावर पशरणाम 
झाला अहे हे लक्षात घेउन शवमा हक्क प्रदान अशण वतथन रक्कम ऄदा करणे या गोष्टी संबंशधत 
शवमाकत्याद्वारे हाताळल्या जातात. 
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'संयुक्त ईत्पादन' फाइल करा अशण वापरा मागथदिथक तत्त्वानुंसार सादर केले जातात 
्वतंत्रपणे ऄमन्शय केले जातात. दोन्शही प्रकारच्या जोखमीसाठीचा शवमाहप्ता घटक ्वतंत्रपणे 
ओळखता अला पाशहजे अशण पॉशलसी धारकाला शवक्रीपूवथ टप्प्यात अशण शवक्री प्चात 
टप्प्यात अशण पॉशलसी द्तावजे, शवक्री माशहती पत्रक यामध्ये जाहीर केले पाशहजे. 

हे ईत्पादन ्वतंत्र शवमा पॉशलसी अशण समूह शवमा या दोन्शहीसाठी देउ केले जाउ िकते. 
मात्र, वैद्यकीय शवम्याच्या फ्लोटर पॉशलसीच्या बाबतीत शवमा करण्यायोग्य ्वार्य अशण लाग ू
ऄसणारे ऄतंलॄखन संकेत याचं्यािी सबंद्ध वैद्यकीय शवमा केलेल्या कुटंुबातील कमावता सद्य 
ऄसणाऱ्या प्र्तावकाला िुद्ध मुदत जीवन शवमा मान्शय केला जातो. 

शवमाधारकाला मुक्त पुनरावलोकन कालावधी ईपलब्ध ऄसतो अशण तो संयुक्त ईत्पादनानंा एक 
‘पूणथ’ ईत्पादन म्हणून लागू केला जातो. मात्र, ‘सयुंक्त ईत्पादनातील’ वैद्यकीय भाग 
शवमाधारकाच्या शनवडीनुसार संबशंधत साधारण/केवळ वैद्यकीय शवमा कंपनीकडून नवीकरण 
योग्य ऄसतो. 

संयुक्त ईत्पादनाचें शवपणन थेट शवपणन व्यव्था, मध्य्थ अशण दोन्शही शवमाकत्यांचे संयुक्त 
्वतंत्र अशण सयुंक्त कॉपोरेट प्रशतशनधी याचं्या माध्यमातून केले जाउ िकते मात्र बकँ रेफरल 
यंत्रणेच्या माध्यमातून केले जात नाही. ऄसे ऄसले तरी, कोणत्याही एका शवमाकत्याचे ककवा 
कोणत्याही एका बाजारपेठेचे ऄशधकृत नसलेले या ईत्पादनाचें मध्य्थ ऄसू िकत नाहीत. 

या ईत्पादनामंध्ये दोन शवमाकतॄ ऄंतभूथत अहेत, प्रत्येक जोखीम दुसऱ्यापासून ऄलग अहे, 
शवमा हक्क कोण प्रदान करेल, शवमाधारकाला ईपलब्ध पयायानुसार दोन्शही ईत्पादनाचंी 
नवीकरण क्षमता ककवा केवळ एका संरक्षणाची नवीकरण क्षमता, सेवा सुशवधा आत्यादी शवशिष्ट 
प्रकटने प्र्तावात अशण शवक्री साशहत्यात नमूद केलेली ऄसली पाशहजेत.  

या व्यवसायाला सेवा देणारी माशहती तंत्रज्ञानाची सेवा खूपच भक्कम अशण ऄखंड ऄसणे 
अव्यक ऄसते कारण यामध्ये दोन शवमाकत्यांमध्ये खूप मोठ्याप्रमाणात माशहतीचे 
एकत्रीकरण अशण अयअरडीएअयसाठी अव्यकतेनुसार मोठ्या प्रमाणात माशहतीचे शनमाण 
होत ऄसते. 

I. पॅकेज पॉशलसी 

पॅकेज ककवा सरंक्षणाची छत्री, एका द्तावजेाच्या माध्यमातून सरंक्षणाचे शमश्रण देतात. 

ईदाहरणाथथ, शवम्याच्या ऄन्शय व्यावसाशयक वगांमध्ये, घरमालकाची पॉशलसी, दुकानदाराची 
पॉशलसी, पॅकेज पॉशलसी आत्यादी ऄसतात, ज्या एकाच पॉशलसी ऄंतगथत आमारती, त्यातील 
साशहत्य आत्यादी एकाच पॉशलसी च्या ऄंतगथत सरंशक्षत करू आस्च्छतात. ऄिा पॉशलसी मध्ये 
काही व्यशक्तगत शवमा ककवा देयता सरंक्षण सुद्धा समाशवष्ट ऄसू िकतात. 

पॅकेज पॉशलसी मध्ये भरपाइ पॉशलसी सोबत गंभीर अजार संरक्षण अशण ऄगदी जीवन शवमा 
पॉशलसीअशण भरपाइ पॉशलसी सोबत दैनंशदन रोख फायदे याचंा सुद्धा समाविे ऄसतो. 
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प्रवास शवमा पॉशलसी मध्ये, शदली जाणारी पॉशलसी सुद्धा पॅकेज पॉशलसी ऄसते ज्यात केवळ 
वैद्यकीय शवमा नव्हे तर ऄपघाती मृत्यू/ऄपंगत्व त्याचा बरोबर अजारपण/ऄपघातामुळे होंरे 
वैद्यकीय खचथ, शवमानात पाठवलेल्या समान हरवणे ककवा ईशिरा शमळणे, पारपत्र अशण 
द्तावजे हरवणे, मालमते्त साठी शतसऱ्या बाजूची देयता / व्यशक्तगत नुकसान, सहल रशहत 
होणे अशण ऄगदी शवमान पळवले गेल्यास संरक्षण आत्यादी गोष्टी ऄसतात. 

J. सूक्ष्म शवमा अशण गरीब लोकासंाठी वैद्यकीय शवमा  

सूक्ष्म-शवमा खास करून ग्रामीण अशण ऄसंघटीत के्षत्रातील कमी ईत्पन्शन गटातील लोकाचं्या 
संरक्षणासाठी तयार केलेल्या ऄसतात. कमी ईत्पन्शन गटातील लोक लोकसंख्येचा मोठा शह्सा 
ऄसतात, अशण त्यानंा सामान्शयतः वैद्यकीय सुरक्षा संरक्षण प्राप्त नसते. त्यामुळे, हे कमी मूल्य 
ऄसणारे ईत्पादन, परवडणारा शवमा हप्ता अशण फायदा देणारे पॅकेजया लोकानंा त्याचं्या 
नेहेमीच्या जोखमींना सामोरे जाउन त्याचं्यापासून संरक्षण शमळवण्यात सहाय्य करते. सूक्ष्म 
शवमा अयअरडीए सूक्ष्म शवमा शवशनयम 2005 द्वारे शनयशंत्रत केले जाते. 

ही ईत्पादने कमी शवमा हप्त्यावर ईपलब्ध ऄसतात अशण शवमा अ्वाशसत रक्कम अयअरडीए 
सूक्ष्म-शवमा शवशनयम, 2005 मध्ये म्हटल्यानुसार रुपये 30000 च्या खाली ऄसते. ऄिी सरंक्षणे 
बऱ्याच वळेा शवशवध सामाशजक सं्थादं्वारे ककवा ऄ-िासकीय सं्थाचं्या द्वारे (एनजीओ) 
त्याचं्या सद्यासंाठी समूहाच्या अधारावर घेतली जातात. अयअरडीए ची ग्रामीण अशण 
सामाशजक के्षत्रासाठीची कतथव्ये सुद्धा ऄसे सागंतात की शवमाकत्यांनी त्याचं्या पॉशलसींपैकी 
सुशनस््चत प्रमाणातील पॉशलसी सूक्ष्म-शवमा म्हणनू शवकल्या पाहीजेत ज्यायोगे शवम्याचा शव्तार 
व्यापक होइल.  

सावथजशनक के्षत्रातील कंपन्शयानंी समाजातील गरीब वगासाठी शनमाण केलेल्या दोन पॉशलसी 
खाली शदल्या अहेत: 

1. जन अरोग्य शवमा योजना 

जन अरोग्य शवमा योजनेची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे अहेत: 

a. समाजातील गरीब वगासाठी ्व्त वैद्यकीय शवमा पुरवण्यासाठी ही पॉशलसी तयार 
करण्यात अली अहे. 

b. याचे संरक्षण व्यशक्तगत मेशडक्लेम पॉशलसी प्रमाणेच ऄसते. यामध्ये वाढत जाणारा बोनस 
अशण वैद्यकीय तपासणीचे फायदे ऄंतभूथत नसतात. 

c. ही पॉशलसी व्यक्ती अशण कुटंुबाच्या सद्यानंा ईपलब्ध नसतात. 

d. वयोमयादा पाच ते 70 वषांपयंत ऄसते. 

e. तीन मशहन्शयापंासून ते पाच वषापयंतची मुले सुद्धा यात सरंशक्षत करता येतात मात्र, त्याचें 
एक ककवा दोन्शही पालक त्याचवळेी संरशक्षत ऄसले पाशहजेत. 
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f. प्रशतव्यक्ती शवमा अ्वाशसत रक्कम रुपये 5000 पयंत मयाशदत ऄसते अशण देय शवमा हप्ता 
खालील कोष्टकात शदल्यानुसार ऄसतो. 

कोष्टक 2.1 

शवमा अ्वाशसत व्यक्तीचे वय  46 वषांपयंत  46-55 56-65 66-70 
कुटंुब प्रमुख  70 100 120 140 
जोडीदार  70 100 120 140 
25 वषांपयंतचे मूल 50 50 50 50 
2+1 ऄवलंशबत मूल प्रकारच्या 
कुटंुबासाठी  

190 250 290 330 

2+2 ऄवलंशबत मूल प्रकारच्या 
कुटंुबासाठी 

240 300 340 380 

 अयकर कायदा कलम 80 डी च्या ऄतंगथत शवमा हप्ता कर सवलतीस पात्र ऄसतो. 

 पॉशलसीसाठी सेवा कर लागू नसतो. 

2. सावथशत्रक वैद्यकीय शवमा योजना (युएचअयएस) 

ही पॉशलसी 100 ककवा त्यापेक्षा ऄशधक कुटंुबासंाठी ईपलब्ध अहे. गेल्या काही काळात ऄगदी 
व्यशक्तगत युएचअयएस पॉशलसी जनतेला ईपलब्ध करून शदल्या गेल्या होत्या. 

फायदे  

सावथशत्रक वैद्यकीय शवमा योजनेचे फायदे खालील यादी प्रमाणे अहेत: 

 वैद्यकीय खचाचा परतावा 

रुग्णालय भरतीमुळे होणारे रुपये 30,000 पयंत चे खचथ पॉशलसीच्या माध्यमातून व्यक्तीला 
ककवा कुटंुबाला खालील ईप-मयादानुंसार शदले जातात. 

कोष्टक 2.2 

तपिील  मयादा 
खोली, शनवासाचा खचथ रुपये 150/- प्रती शदवस 
ऄशतदक्षता शवभागात भरती केल्यास रुपये 300/- प्रती शदवस 
िल्यशक्रयातज्ञ, भलूतज्ञ, परामिथदाता, शविेषज्ञ िुल्क, 
िुिुषा िुल्क  

रुपये 4,500/- प्रती अजार/ 
दुखापत 

भलू, रक्त, ऑस्क्सजन, िल्यशक्रया कक्ष िुल्क, औषधे, 
रोग शनदान साशहत्य, अशण एक्स-रे, डायशलसीस, 
रेशडयोथेरपी, केमोथेरपी, पेसमेकर ची ककमत, कृशत्रम 
्नायू आत्यादी. 

रुपये 4,500/- प्रती अजार / 
दुखापत 
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कोणत्याही एका अजारासाठी झालेला एकूण खचथ रुपये 15,000/- 
 

 व्यशक्तगत ऄपघात संरक्षण 

कुटंुबातील कमावत्या पुरुषाचा ऄपघातामुळे मृत्यू झाल्यास संरक्षण(पशरशिष्टात नाव शदल्या 
नुसार) रुपये 25000. 

 ऄपंगत्व संरक्षण 

जर घराचा कमावता पुरुष ऄपघातामुळे /अजारामुळे रुग्णालयात भरती केला गेला तर 
रुग्णालय भरतीच्या कालावधीसाठी रुपये 50/- प्रती शदवस 3 शदवसाचं्या प्रतीक्षा कालावधी 
नंतर ऄशधकतम 15 शदवस पयंत शदले जाइल. 

 शवमा हप्ता  
कोष्टक 2.3 

घटक  शवमा हप्ता  
व्यक्तीसाठी रुपये 365/- प्रशतवषी 
पाच जणाचं्या कुटंुबासाठी (पशहली तीन मुले 
धरून) 

रुपये 548/- प्रशतवषी 

सात जणाचं्या कुटंुबासाठी  
(पशहली तीन मुले वा ऄवलंबून ऄसणारे अइ-
वडील धरून) 

रुपये 730/- प्रशतवषी 

दाशरद्रय रेषेखालील कुटंुबासंाठी शवमा हप्त्यातील 
सवलत 

दाशरद्र्य रेषेखालील कुटंुबासंाठी सरकार 
शवमा हप्त्यात सवलत देउ करेल. 

K. राष्ट्रीय ्वा्थ्य शवमा योजना 

सरकारने सुद्धा शवशवध वैद्यकीय योजना राबवल्या अहेत, त्यातील काही शवशिष्ट राज्यानंा 
लागू होतात. वैद्यकीय फायदे मोठ्या लोकसंख्ये पयंत पोहोचावते म्हणून सरकारने शवमा 
कंपन्शयाचं्या सोबत राष्ट्रीय ्वा्थ्य शवमा योजना कायास्न्शवत केली अहे. भारत सरकारच्या 
कामगार अशण रोजगार मंत्रालयाद्वारे दाशरद्र्य रेषे खालील (बीपीएल) कुटंुबानंा वैद्यकीय शवमा 
संरक्षण देण्यासाठी अरएसबीवाय सुरु करण्यात अली अहे. 

राष्ट्रीय ्वा्थ्य शवमा योजनेची वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे अहेत: 

a. दाशरद्र्य रेषेखालील कुटंुबासाठी कुटंुब फ्लोटर अधारावर एकूण रुपये 30000 शवमा 
संरक्षण. 

b. पूवी ऄस््तत्वात ऄसलेल्या रोगानंा सरंक्षण. 
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c. रुग्णालय भरती अशण िल्यक्रीयात्मक ्वरूपाच्या सेवा ज्या डेकेऄर अधारावर परुवल्या 
जाउ िकतात ऄिा वैद्यकीय सेवासंाठी सरंक्षण. 

d. ऄनुमत ऄसलेल्या सवथ वैद्यकीय सेवासंाठी रोख शवरशहत संरक्षण. 

e. ्माटथ काडथची तरतूद. 

f. रुग्णालय भरती पूवथ अशण प्चात खचाची तरतूद. 

g. प्रत्येक भेटीसाठी प्रवास भाडे रुपये 100. 

h. कृद्र अशण राज्य सरकार शवमाकत्याकडे शवमा हप्ता भरते. 

i. ्पधात्मक दराचं्या अधारावर राज्य सरकार शवमाकता कंपनी शनवडते. 

j. लाभाधारकाला सावथजशनक अशण खासगी रुग्णालयातून शनवड करण्याचे ्वतंत्र. 

k. कृद्र अशण राज्य सरकार द्वारे 3:1 या प्रमाणात शवमा हप्ता भरला जातो ज्याची प्रशत कुटंुब 
ऄशधकतम रक्कम रुपये 565/- अहे. 

l. राज्य सरकारादं्वारे योगदान:वार्थषक शवमा हप्त्याच्या 25 टक्के अशण काही ऄसल्यास 
रुपये 750 च्या वरील काही जादा शवमा हप्ता. 

m. लाभधारकाने प्रशतवषी नोंदणी िुल्क/नवीकरण िुल्क म्हणून रुपये 30/- भरायचे 
ऄसतात. 

n. राज्य सरकार द्वारे प्रिासकीय मूल्य भरले जाते. 

o. ्माटथ काडथसाठी प्रशत सद्य जादा रक्कम रुपये 60/- ईपलब्ध ऄसेल. 

p. ्माटथ काडथ जारी केल्यानंतर पुढील मशहन्शया नंतरच्या एक तारखेला योजना सुरु होइल. 
ऄिाप्रकारे, जर एखाद्या शजल्ह्यात ्माटथ काडथ फेबुवारी मशहन्शयाच्या कोणत्याही तारखेला 
जारी केले गेले तर योजनेची सुरुवात 1 एशप्रल पासून होइल. 

q. योजना पढुील 31 माचथ पयंत चाल ूराहील. त्या शजल्ह्यासाठी ती योजनेची िेवटची तारीख 
राहील. ऄिा प्रकारे मध्यंतरीच्या काळात जारी केल्या गेलेल्या काडांसाठी सुद्धा पुढील 
वषीची 31 माचथ हीच िेवटची तारीख राहील. 

शवमा हक्काचे प्रदान पशरशिष्टात शदलेल्या टीपीए च्या ककवा शवमा कंपनी च्या माध्यमातून 
केली जाइल. हक्क प्रदान िक्यतोवर यादी मधील रुग्णालयाचं्या माध्यमातून रोख 
शवरशहत ्वरुपात केले जाइल. 

कोणताही एक अजार म्हणजे त्या अजाराचा सलग कालावधी मानला जाइल अशण 
रुग्णालयािी मसलत केल्याच्या िेवटच्या तारखेपासून 60 शदवसात त्याचा पनुरुद्भव 
झाल्यास तो ऄंतभूथत केला जाइल. 
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L. प्रधानमंत्री सुरक्षा शबमा योजना  

नुकत्याच जाहीर करण्यात अलेल्या व्यशक्तगत ऄपघाती मूत्यू अशण ऄपंगत्व याला शवमा 
संरक्षण देणारी पीएमएसबीवाय योजनेने चागंला प्रशतसाद शमळवला अहे अशण या योजनेची 
वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे अहेत: 

संरक्षणाची व्याप्ती : वय वष ॄ 18 ते 70 मधील सहभागी बँकातील बचत खातेधारक यामध्ये 
सहभागी होउ िकतात. भाग घेउ आस्च्छणाऱ्या बकँानंी त्यानंा संरक्षण पुरव ू आस्च्छणाऱ्या 
कोणत्याही मान्शयताप्राप्त साधारण शवमाकत्यािी करार केला पाशहजे. कोणतीही व्यक्ती केवळ 
एका बचत खात्याच्या अधारावर या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्र ऄसते. अशण जर 
त्याने एका पेक्षा ऄशधक बँकामंध्ये नाव घातले तर  त्याला जादा फायदा शमळत नाही अशण 
जादा भरलेला शवमा हप्ता मात्र जप्त केला जाइल. बकँ खात्यासाठी अधार क्रमाकं प्रथामील 
केवायसी ऄसेल. 

सहभागी होण्याचे पशरणाम / कालावधी : शवमा संरक्षण कालावधी 1 जुन ते 31 मे या कालावधी 
साठी ऄसेल ज्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक वषी 31 मे पयंत, व सुरुवातीच्या वषी 31 
ऑग्ट 2015 पयंत शनवडलेल्या बचत खात्यामधून ्वयं-डेशबट साठी ठराशवक फॉमथ मध्ये 
पयाय देणे अव्यक ऄसेल. या योजनेच्या सुरुवातीला सहभागी होण्याचा कालावधी सरकार 
द्वारे तीन मशहन्शयानंी म्हणजेच 30 नोव्हृबर, 2015 पयंत वाढवला जाइल.  

यानंतर पूणथ वार्थषक शवमा हप्ता भरून सहभागी होणे शवशिष्ट ऄटींवर िक्य होइल. 
पूवानुभवावर अधाशरत सुधाशरत ऄटींवर योजना चाल ूराशहल्यास ऄजथदार दीघथकाळासाठी नाव 
घालण्यासाठी /्वयं-डेशबट साठी पयाय देइल. ज्या व्यक्ती योजनेच्या बाहेर पडतील त्या 
कोणत्याही क्षणी वरील ऄटी लक्षात घेउन भशवष्यात पनु्शहा सहभागी होउ िकतात. दरवषी 
पात्र ठरणाऱ्या नवीन सहभागी ककवा सध्या पात्र ऄसलेल्या पण सहभागी न झालेल्या व्यक्ती 
योजना चाल ूऄसेपयंत भशवष्यातील वषांत सहभागी होउ िकतात. 

या शवम्याच्या ऄंतगथत ऄसणारे फायदे खालीलप्रमाणे: 
फायद्याचे कोष्टक शवमा अ्वाशसत रक्कम 

मृत्य ू 2 लाख रुपये 
दोन्शही डोळे ककवा दोन्शही हाताचंा ककवा पाय 
ककवा एक डोळ्याची दृष्टी जाणे अशण एका 
हात ककवा पाय गमावल्याने संपूणथ अशण भरून 
न येणारी हानी झाल्यास 

2 लाख रुपये 

एका डोळ्याची दृष्टी ककवा एका हाताचा ककवा 
पायाचा वापर याचंी संपूणथ अशण भरून न 
येणारी हानी झाल्यास 

1 लाख रुपये 

सहभागी होण्याची सुशवधा एसएमएस, इमेल ककवा व्यशक्तगत भेटी द्वारे ईपलब्ध अहे. 
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शवमा हप्ता: प्रशतवषी प्रशत सद्य रुपये 12/-. प्रत्येक वार्थषक संरक्षण कालावधीमध्ये 1 जून ला 
ककवा त्यापूवी एक रक्कमी ‘्वयं डेशबट’च्या सुशवधेद्वारे खातेधारकाच्या बचत खात्यातून शवमा 
हप्ता वजा केला जाइल. सहभागी बँका ज्या मशहन्शयात ्वयं-डेशबटचा पयाय शदला ऄसेल त्या 
मशहन्शयात, िक्यतो प्रत्येक वषी मे मशहन्शयात शवमा हप्ता वजा करतील अशण शवमा कंपनीला देय 
ऄसणारी रक्कम त्याच मशहन्शयात शवमा कंपनीला पाठवतील. 

वार्थषक शवमा हक्काचं्या ऄनुभवावर अधाशरत शवमा हप्त्याचे पनुरावलोकन केले जाइल अशण 
पाहोल्या तीन वषात शवमा हप्ता न वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाइल. 

संरक्षण समाप्ती : ऄपघातापासून चे संरक्षण खालील प्रमाणे बंद होइल: 

1. सद्याने वयाची 70 वष ॄपूणथ केल्यास (जवळच्या वाढशदविी ऄसणारे वय) ककवा  

2. बँकेतील खाते बंद अल्यास ककवा शवमा चाल ू ठेवण्यासाठी खात्यात पुरेिी शिल्लक 
नसल्यास ककवा  

3. सद्य एकापेक्षा ऄशधक खात्यामंधून संरशक्षत केला गेला ऄसेल तर केवळ एका 
खात्यालाच संरक्षण शदले जाइल अशण दुसरे सरंक्षण बदं केले जाइल अशण शवमा हप्ता 
जप्त केला जाइल. 

देय शदनाकंाला परेुिी शिल्लक खात्यात नसणे ककवा काही प्रिासकीय कारण ऄिा 
कोणत्याही ताशंत्रक कारणामुळे शवमा सरंक्षण बंद झाले तर ते संपूणथ वार्थषक शवमा हप्ता प्राप्त 
झाल्यानंतर, घालनू शदलेल्या ऄटींनुसार पुन्थाशपत करण्यात येइल. या कालावधीत शवमा 
संरक्षण प्रलंशबत ऄसेल अशण ते पुन्थाशपत करण्याचे सवथ हक्क शवमा कंपनीच्या ऄखत्यारीत 
ऄसतील. 

M. प्रधानमंत्री जन धन योजना 

बँकेतील बचत अशण जमा खाती, पैसे पाठवणे, कजथ, शवमा अशण शनवृत्तीवतेन या गोष्टीमध्ये  
परवडेल ऄिा पद्धतीने भारतीय नागशरकानंा समाशवष्ट करून घेण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान 
नरृद्र मोदी याचं्याद्वारे त्यानंी 15 ऑग्ट 2014 या शदविी केलेल्या ्वतंत्रता शदवसाच्या 
भाषणात जाहीर केलेल्या घोषणेनुसार 28 ऑग्ट 2014 रोजी अर्थथक समाविे ऄशभयान सुरु 
करण्यात अले. या योजनेने एका अठवड्यात ऄशधकतम बँकेची खाती ईघडण्याचा जागशतक 
शवक्रम नोंदला अहे. ऄशधकतम लोकानंा बँक व्यव्थेमध्ये समाशवष्ट करणे हा याचा ईदे्दि 
अहे. 

बँकेच्या कोणत्याही िाखेत ककवा व्यावसाशयक प्रशतशनधी (बँक शमत्र) कृद्राद्वारे खाते ईघडले 
जाउ िकते. पीएमजेडीवाय खाती िून्शय रक्कम भरून सुरु करता येतात. मात्र खाते धारकाला 
चेक बुक हव ेऄसल्यास, त्याला/शतला शकमान शिल्लकीचा शनकष पूणथ करावा लागेल. 
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पीएमजेडीवाय योजनेचे शविेष फायदे 

1. जमा रक्कमेवर व्याज.  

2. रुपये 1 लाख रक्कमेचा ऄपघात शवमा संरक्षण 

3. कोणतीही शकमान शिल्लक ठेवण्याची अव्यकता नाही. 

4. रुपये 30000/- चा जीवन शवमा संरक्षण  

5. संपूणथ भारतात पसेै सहजपणे ह्तातंशरत करणे  

6. सरकारी योजनाचं्या लाभधारकानंा या खात्यामंध्ये थेट फायदा जमा केला जाइल.  

7. खात्याचे कायथ सहा मशहने समाधानकारक शरत्या चाल ू ऄसेल तर ओव्हरड्राफ्ट सुशवधा 
ऄनुमत केली जाइल. 

8. शनवृत्ती वतेन अशण शवमा सरंक्षण ईत्पादनाचंी ईपलब्धता.  

9. ऄपघाती शवमा संरक्षण  

10. 45 शदवसातूंन शकमान एकदा वापरले गेले पाशहजे ऄसे रूपे डेशबट काडथ.  

11. प्रत्येक कुटंुबासाठी केवळ एका खात्यावर रुपये 5000 ची ओव्हर ड्राफ्ट सुशवधा, िक्यतो 
कुटंुबातील मशहलेच्या खात्यावर. 

13 मे 2015 याशदविी, 16,918.91 कोटी रुपयाचं्या शिल्लकीसह 15.59 कोटी आतकी शवक्रमी, 
खाती ईघडली गेली अहेत. यातील 8.50 कोटी खाती िून्शय रक्कमेसह ईघडली गेली अहेत. 

N. व्यशक्तगत ऄपघात अशण ऄपगंत्व संरक्षण 

अकस््मक ऄपघाताच्या घटनेत मृत्यू ककवा ऄपंगत्व अल्यास व्यशक्तगत ऄपघात (पीए) 
संरक्षण भरपाइ देते. या पॉशलसीमध्ये नेहेमी ऄपघात फायद्या बरोबर काही ्वरूपाचे वैद्यकीय 
संरक्षण पुरवले जाते. 

पीए पॉशलसी मध्ये, शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या 100% रक्कम ऄदा केली जाते, तर 
ऄपंगत्वाच्या घटनेत, कायम्वरूपी ऄपंगत्व ऄसल्यास अ्वाशसत रक्कमेच्या शनस््चत 
टक्केवारीत आथपासून ते तात्पुरत्या ऄपंगत्वासाठी साप्ताशहक भरपाइ आथपयंत बदलते ऄसते. 

साप्ताशहक भरपाइ म्हणजे शजतक्या सप्ताहासंाठी भरपाइ देय ऄसेल ऄिा ऄशधकतम 
सप्ताहाचं्या मयादेत ऄपंगत्वासाठी एक शनस््चत रक्कम प्रशतसप्ताह शदली जाते. 

1. संरशक्षत केलेल्या ऄपंगत्वाचे प्रकार 

या पॉशलसीच्या ऄंतगथत सरंशक्षत करण्यात अलेल्या ऄपंगत्वाचे प्रकार खालील प्रमाणे: 
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i. कायम ्वरूपी संपूणथ ऄपंगत्व (पीटीडी):म्हणजे संपूणथ अयुष्यभरासाठी संपूणथपणे 
ऄपंग होणे ईदा. सवथ चार ्नायूचंा ऄधांगवायू, कोमाची स््थती, दोन्शही डोळे/ दोन्शही 
हात /दोन्शही ्नायू ककवा एक हात अशण एक डोळा अशण एक पाय 

ii. कायम्वरूपी ऄिंतः ऄपंगत्व (पी पी डी):म्हणजे अयुष्यभरासाठी ऄंितः ऄपंगत्व 
येणे ईदा. बोटे तुटणे, पायाचे तळव ेतुटणे, पायाच्या बोटानंा जोडणारी हाडे आत्यादी. 

iii. तात्परुते संपूणथ ऄपंगत्व (टीटीडी): म्हणजे काही थोड्या काळासाठी संपूणथपणे ऄपगं 
होणे. या ऄतंगथत ऄपंगत्वाच्या काळासाठी होणारे ईत्पन्शनाचे नुकसान संरशक्षत केले 
जाते. 

यात ग्राहकाला केवळ मृत्यसूाठी सरंक्षण ककवा मृत्यू व ऄपंगत्व ककवा मृत्यू ऄशधक 
कायम्वरूपी ऄपंगत्व अशण त्याशिवाय तात्पुरते सपूंणथ ऄपंगत्व यातून शनवड 
करायची ऄसते. 

2. शवमा अ्वाशसत रक्कम  

पीए पॉशलसीसाठी सामान्शयतः एकूण माशसक ईत्पन्शनाच्या अधारावर शवमा अ्वाशसत रक्कम 
ठरवली जाते. साधारणपणे ती, एकूण माशसक ईत्पन्शनाच्या 60 पट ऄसते. मात्र, काही 
शवमाकतॄ, ईत्पन्शनाची पातळी लक्षात न घेता शनस््चत फायदा देउ करतात. ऄिा पॉशलसी मध्ये 
शनवडलेल्या योजनेनुसार प्रत्येक भागासाठी शवमा अ्वाशसत रक्कम बदलते. 

3. फायद्याची योजना  

फायद्याची योजना ऄसल्याने,पीए पॉशलसी कोणतेही योगदान घेत नाहीत. त्यामुळे जर एखाद्या 
व्यक्तीच्या शवशवध शवमाकत्यांकडे एका पेक्षा ऄशधक पॉशलसी ऄसतील तर, ऄपघात मृत्युच्या 
घटनेत, पीटीडी ककवा पीपीडी मध्ये, सवथ पॉशलसींच्या ऄतंगथत शवमा हक्क ऄदा केला जाइल. 

4. संरक्षणाचा शव्तार 

या पॉशलसी साधारण पणे वैद्यकीय खचथ सरंशक्षत करण्यासाठी शव्ताशरत केल्या जातात ज्या 
ऄपघातानंतर रुग्णालय भरतीचा अशण वैद्यकीय खचथ परत करतात. अज अपल्याकडे 
वैद्यकीय पॉशलसी अहेत ज्या ऄपघातानंतर वैद्यकीय/रुग्णालय भरती खचथ संरशक्षत 
करण्यासाठी जारी केल्या जातात. ऄिा पॉशलसी रोग अशण त्याचें ईपचार यानंा संरक्षण देत 
नाहीत अशण त्या ऐवजी केवळ ऄपघात संबशंधत वैद्यकीय खचांना सरंक्षण देतात. 

5. मूल्य वर्थधत फायदे 

व्यशक्तगत ऄपघातासह, ऄनेक शवमाकतॄ, ऄपघातामुळे होणाऱ्या रुग्णालय भरतीसाठी 
रुग्णालय रोख, पार्थथवाच्या पशरवहनासाठीचा खचथ, शनस््चत रकमेसाठी िैक्षशणक फायदा 
अशण प्रत्यक्ष खचावर अधाशरत रुग्णवाशहका अकार ककवा शनस््चत मयादा यापकैी जी रक्कम 
कमी ऄसेल यासारखे मूल्य वर्थधत फायदे सुद्धा देउ करतात. 
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6. ऄपवाद 

व्यशक्तगत ऄपघात सरंक्षणाच्या ऄंतगथत काही सामान्शय ऄपवाद: 

i. पॉशलसी सुरु होण्या पूवी सध्या ऄसलेले ऄपंगत्व  

ii. मानशसक अजार ककवा कोणत्याही अजारामुळे झालेला मतृ्यू ककवा ऄपंगत्व 

iii. प्रत्यक्ष ककवा ऄप्रत्यक्ष लॆशगक अजार, लॆशगक संसगामुळे होणारे अजार एड्सस ककवा 
वधं्यत्व लॆशगक अजार, बुशद्धभ्रम. 

iv. रेडीएिन, ससंगथ, शवष प्रयोग याचं्या मुळे झालेले मृत्यू ककवा ऄपंगत्व, याला ऄपवाद 
म्हणजे ते ऄपघातातून शनमाण झालेले नसावते. 

v. शवमाधारक ककवा त्याच्या कुटंुशबयाकंडून कायद्याचे ईल्लंघन करताना ककवा गुन्शहेगारी 
ईदे्दिाने केलेली दुखापत. 

vi. ऄपघाताच्या दुखापतीमुळे झालेला मतृ्यू ककवा ऄपंगत्व, जी प्रत्यक्ष ककवा ऄप्रत्यक्ष पणे 
ककवा मागोवा घेतल्यास युद्धाला, अक्रमणाला,  ितूच्या कृतीमुळे झालेली, ओलीस 
ठेवणे (युद्ध जाहीर झालेले ऄसो ऄथवा नसो), यादवी युद्ध, बंडखोरी, क्रातंी, दंगल, 
ईठाव, सैशनकी ककवा सत्तापालट, शहसकावनू घेणे, बळकावणे, ऄटक, बधंने अशण 
नजरकैद याचं्यािी जोडलेली ऄसते.  

vii. शवमाधारक व्यक्ती सदोष मनुष्य वधाची बळी ठरली ऄसेल,ईदा. खून.ऄसे ऄसले तरी 
बहुतािं पॉशलसी मध्ये शवमाधारक व्यक्ती ्वतः गुन्श्गारी गोष्टींमध्ये समाशवष्ट नसेल 
तर, तो ऄपघात म्हणनू समजले जाते अशण पॉशलसीच्या ऄंतगथत सरंशक्षत केली जाते. 

viii. बाळाचा जन्शम ककवा गभारपणामुळे ककवा त्याचा पशरणाम म्हणून  झालेला मृत्य/ू 
ऄपंगत्व/ रुग्णालय भरती यासाठी प्रत्यक्ष ककवा ऄप्रत्यक्षशरत्या कारणीभतू झाले ककवा 
योगदान झाले ककवा वाढले ककवा दीघथकाळ चालले. 

ix. शवमाधारक/शवमाधारक व्यक्ती कोणत्याही खेळात भाग घेत ऄसताना ककवा प्रशिक्षणात 
व्यवसायीक खेळाडू म्हणून भाग घेत ऄसताना, िातंीचा काळ ऄसो शक युद्धाचा काळ, 
सैन्शयाच्या ककवा सि्त्र दलाचं्या कोणत्याही िाखेत कोणत्याही देिात सेवा देत 
ऄसताना. 

x. जाणीवपूवथक ्वतःला दुखापत करून घेणे, अत्महत्या ककवा अत्महत्येचा प्रयत्न 
करणे (व्यक्ती िहाणा ऄसो की भ्रशमष्ट) 

xi. मादक पदाथथ ककवा ऄंमली पदाथथ अशण मद्य याचें ऄशतरेकी सेवन 

xii. योग्य प्रकारे प्रमाण परवाना धारण करणाऱ्या कोणत्याही शवमानातून जगभरात कोठेही 
हवाइ प्रवास ककवा मोठ्या फुग्यातुन प्रवास करताना, त्यात चढताना, 
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त्यातून ईतरताना ककवा कोणतेही शवमान ककवा फुग्यातुन (प्रवास भाडे भरून ककवा 
ऄन्शयथा) प्रवासी म्हणनू प्रवास करीत नसताना    

काही पॉशलसी मध्ये वाहन परवान्शया शिवाय वाहन चालवताना झालेले नुकसान सुद्धा 
वगळतात. 

पीए पॉशलसी व्यक्तींना, कुटंुबानंा अशण त्याच बरोबर समूहानंा शदल्या जातात. 

कुटंुब सरंक्षण पॅकेज 

कुटंुब पॅकेज संरक्षण खालील प्रकारातं शदले जाउ िकते: 

 कमावती व्यक्ती (शवमा अ्वाशसत व्यक्ती) अशण त्याचा जोडीदार, जर कमावता 
ऄसेल: अव्यकते नुसार व्यक्तीसाठी ऄसलेल्या साधारण मयादासंह, प्रत्येकासाठी 
्वतंत्र शवमा अ्वाशसत रक्कम. 

 जोडीदार (जर कमावता सद्य नसेल तर): सामान्शयतः कमावत्या सद्याच्या शवमा 
अ्वाशसत रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम. ही रक्कम शवशनर्थदष्ट केलेल्या सवोच्च 
मयादेमध्ये ऄसेल ईदा. रुपये 1,00,000 ककवा रुपये 3,00,000.  

 मुले (वयवष ॄ 5 ते 25 या वयोगटातील) : साधारणपणे कमावत्या सद्याच्या शवमा 
अ्वाशसत रक्कमेच्या 25 टक्के व शवशनर्थदष्ट सवोच्च रक्कमेच्या मयादेत, ईदा. 
प्रत्येक मुलासाठी रुपये 50,000. 

समूह व्यशक्तगत ऄपघात शवमा पॉशलसी 

समूह व्यशक्तगत शवमा पॉशलसी या सामान्शयतः वार्थषक पॉशलसी ऄसतात व त्याचें नवीकरण वषथ 
समाप्तीच्या शदविी ऄनुमत केले जाते. ऄसे ऄसेल तरी, साधारण शवमा अशण केवळ वैद्यकीय 
शवमा कंपन्शया एक वषापेक्षा कमी कालावधीची, एखादा शवशिष्ट प्रसंग सरंशक्षत करण्यासाठी 
समूह व्यशक्तगत ऄपघात शवमा ईत्पादने सुद्धा देउ करतात. 

समूह पॉशलसीचे खालील प्रकार अहेत: 

 मालक अशण कमथचारी संबंध 

या पॉशलसी कंपन्शया, ऄसोशसऄिन आत्यादी यानंा शदल्या जातात : 

o नाव शदलेले कमथचारी 
o नाव न शदलेले कमथचारी  

 मालक-कमथचारी सबंंध नसलेले 

या पॉशलसी ऄसोशसऄिन, सोसायट्या, क्लब्ज आत्यादींना संरक्षण शदले जाते: 

o नाव शदलेले सद्य 
o नावाने न ओळखले जाणारे सद्य 
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(टीप : कमथचारी ्वतंत्रपणे संरशक्षत केले जाउ िकतात) 

मोडलेल्या हाडासाठीची पॉशलसी अशण दैनंशदन हालचालींवर अलेल्या बधंनामुळे होणाऱ्या 
नुकसानासाठी भरपाइ 

ही एक शविेष पी ए पॉशलसी अहे. या पॉशलसीमध्ये यादी मध्ये शदलेल्या हाडानंा आजा 
पोहोचल्यास सरंक्षण पुरवले जाते. 

i. प्रत्येक ऄस््थभगंासाठी ईल्लेख केलेला शनस््चत फायदा ककवा शवमा अ्वाशसत 
रक्कमेच्या टक्केवारीतील रक्कम शवमा हक्काच्या प्रसंगात शदली जाते. 

ii. कोणत्या प्रकारचे हाड सरंशक्षत केले गेले अहे अशण ऄस््थभगंा चे ्वरूप यावर 
फायद्याची रक्कम ऄवलंबून ऄसते. 

iii. ऄशधक ्पष्ट करण्यासाठी, सध्या ऄस््थभगंापेक्षा संयुक्त ऄस््थभगंासाठी प्रमाणात 
फायदा शदला जाइल. त्यातही बोटाच्या हाडापेक्षा फेमर बोन साठी (माडंीचे हाड) 
जा्त प्रमाणात फायदा ऄसेल. 

iv. या पॉशलसी मध्ये दैनंशदन हालचाली, खाणे, ्वच्छतागृहात जाणे,कपडे घालणे, मुत्र 
ककवा पोटातील मल धरून ठेवण्याची क्षमता नसणे ककवा हलता न येणे ऄिाप्रकारचे 
नुकसान झाल्यास संरक्षण शदले जाते ज्यामुळे शवमाधारक त्याच्या/शतच्या अयुष्याची 
काळजी घेण्यासाठी होणाऱ्या खचांची व्यव्था करू िकतो. 

v. यामध्ये रुग्णालय रोख फायदा अशण, ऄपघाती मतृ्यू साठी संरक्षण सुद्धा शदले जाते. 
बदलणाऱ्या शवमा अ्वाशसत रक्कम अशण फायद्याची रक्कम यासह शवशवध योजना 
ईपलब्ध ऄसतात. 

O. शवदेि प्रवास शवमा 

1. पॉशलसीची गरज 

एखादा भारतीय, व्यवसाय, सुट्ट्या, ककवा शिक्षण यासाठी भारताच्या बाहेर प्रवास करीत 
ऄसेल अशण भारताबाहेरील रशहवासात तो ऄपघात, दुखापत अशण अजारपण याचं्या 
जोखामीला सामोरे जातो. शविेषतः युएसए अशण कॅनडा यासारख्या देिातील वैद्यकीय सेवाचें 
खचथ खूप जा्त ऄसतात अशण व्यक्ती त्या देिात प्रवास करीत ऄसेल तर अशण त्याला ऄिा 
दुदेवी घटनेला सामोरे जाव ेलागले तर त्यामुळे प्रचंड अर्थथक ताण येउ िकतो. ऄिा दुदेवी 
घटनेपासून सरंक्षण शमळवण्यासाठी प्रवास पॉशलसी ककवा शवदेिातील वैद्यकीय अशण ऄपघात 
पॉशलसी ईपलब्ध ऄसतात. 
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2. संरक्षणाचा शव्तार 

ऄिा पॉशलसी प्राथशमकशरत्या ऄपघात अशण अजारपण फायद्यासाठी ऄसतात, पण बाजारात 
ईपलब्ध ऄसणारी बहुतेक ईत्पादने शवशवध संरक्षणे एका ईत्पादनातं एकत्र करतात. ही संरक्षणे 
ऄिी अहेत:  

i. ऄपघाती मृत्यू /ऄपंगत्व  
ii. अजारपणामुळे / ऄपघातामुळे होणारे वैद्यकीय खचथ  
iii. शवमानात पाठवलेले सामान हरवणे 
iv. शवमानात पाठवलेले समान ईशिराने येणे 
v. पारपत्र अशण द्तावजे हरवणे  
vi. मालमत्ता / व्यशक्तगत नुकसान यासाठी शतसऱ्या बाजूची देयता  
vii. सहल रशहत होणे  
viii. शवमान पळवले गेल्यास सरंक्षण 

3. योजनाचें प्रकार 

व्यवसाय अशण सुट्ट्या योजना, शिक्षण योजना अशण नोकरी योजना या लोकशप्रय योजना 
अहेत. 

4. हा शवमा कोण देउ िकते 

शवदेिातील ककवा ऄंतदॄिीय प्रवास शवमा केवळ साधारण शवमा कंपन्शयादं्वारे केवळ वैद्यकीय 
शवमा करणाऱ्या कंपन्शया द्वारे एकतर ्वतंत्र ईत्पादन ककवा सद्य वैद्यकीय पॉशलसी वर ऄॅड-
ऑन सरंक्षण म्हणून शदले जाते मात्र फाइल करा अशण वापरा प्रक्रीये ऄंतगथत प्राशधकरणाने या 
ऄॅड-ऑन संरक्षणाचा शवमा हप्ता मान्शय केलेला ऄसला पाशहजे. 

5. पॉशलसी कोण घेउ िकतात  

भारतीय माणूस व्यवसायासाठी, सुट्ट्यासंाठी ककवा शिक्षणासाठी परदेिात प्रवास करीत 
ऄसेल तर तो ही पॉशलसी घेउ िकतो. भारतीय कंपन्शयाचें करारावर पाठवले जाणारे कमथचारी 
सुद्धा यात सरंशक्षत केले जाउ िकतात. 

6. शवमा अ्वाशसत रक्कम अशण शवमा हप्ते 

शवमा सरंक्षण युएस डॉलसथ मध्ये शदले जाते अशण साधारणतः ते युएसडी 100000 ते युएसडी 
500000 पयंत ऄसते. वैद्यकीय खचथ, संकट प्रसंगातून सोडवणे अशण भारतात परत पाठवणे 
यासाठी मुख्य संरक्षण ऄसते अशण तो मुख्य भाग ऄसतो. ऄन्शय भागासंाठी एस. अय. कमी 
ऄसतो, देयता संरक्षण ऄपेशक्षत ऄसते. याचे शवमा हप्ते भारतीय रुपयातं भरता येतात मात्र 
नोकरीच्या योजनेत शवमा हप्ता डॉलसथ मध्ये भरावा लागतो. योजना सामान्शयतः दोन प्रकारच्या 
ऄसतात.:  
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 युएसए /कॅनडा सोडून जगभर 
 युएसए /कॅनडा सह जगभर 

काही ईत्पादने केवळ अशियातच सरंक्षण परुवतात तर काही केवळ िृघेन देिातंच संरक्षण 
देतात. आत्यादी. 

1. कॉपोरेट शनयशमत प्रवासी योजना  

ही एक वार्थषक पॉशलसी ऄसते जी भारताच्या बाहेर वरचेवर प्रवास करणाऱ्या ऄशधकाऱ्यासंाठी 
कॉपोरेट /कंपन्शया व्यशक्तगत पॉशलसी घेतात.जे लोक वषथभरात भारताच्या बाहेर वरचेवर प्रवास 
करतात ऄिा व्यक्ती हे सरंक्षण घेतात. यामध्ये प्रत्येक शट्रपचा जा्तीतजा्त कालावधी अशण 
त्याच बरोबर वषथभरात करता येणाऱ्या ऄशधकतम सहलींची संख्या यावंर मयादा ऄसतात. 

अज वाढती लोकशप्रयता ऄसणारे सरंक्षण म्हणजे वार्थषक प्रकटन पॉशलसी ज्यात प्रवासाचे 
ऄंदाशजत शदवसाचं्या संख्येवर कंपनीच्या कमथचायांद्वारे अगाउ शवमा हप्ता भरला जातो.  

प्रकटने साप्ताशहक /पधंरवड्याच्या काळात कमथचारीिः शकती प्रवास केला जातो प्रकटने केली 
जातात अशण अगाउ रक्कमेच्या प्रमाणे शवमा हप्ता कमीजा्त केला जातो. त्याचबरोबर 
पॉशलसी चाल ूऄसताना अधी साशंगतलेले शदवसाचंी मयादा संपल्यास वाढीव शवमा हप्ता भरून 
प्रवासाचे शदवस वाढवण्याची तरतूद ऄसते. 

वरील पॉशलसी केवळ व्यवसाय अशण सुट्ट्याचं्या प्रवासासाठी शदल्या जातात. 

ओएमपी च्या ऄंतगथत सामान्शय ऄपवादामंध्ये पूवी-ऄसलेल्या रोगाचंा समाविे होतो. सध्या 
ऄसलेल्या त्रासासंाठी शवदेिात ईपचार घेण्यासाठी व्यक्तींना सरंक्षण शमळू िकत नाही. 

या पॉशलसीच्या ऄंतगथत वैद्यकीय सबंंशधत ऄसणारे शवमा हक्क संपूणथपणे रोख शवरशहत ऄसतात 
ज्यात प्रत्येक शवमाकता, ज्याचे महत्वाच्या देिामंध्ये पॉशलसीसंबशंधत सेवा देउ िकतात ऄिा 
नेटवकथ  ऄसणाऱ्या   अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदात्याबंरोबर करार केलेले ऄसतात. 

P. समूह अरोग्य सरंक्षण 

1. समूह पॉशलसी 

अधी ्पष्ट केल्यानुसार, जे कमथचाऱ्यानंा कामावर ठेवतात, मंडळे, बँकेची के्रडीट काडथ शवभाग 
जेथे एक पॉशलसी संपूणथ व्यक्ती समूहाला सरंक्षण देतात ऄिाचं्याकडून पॉशलसी खरेदी केली 
जाते. 

समूह वैद्यकीय शवमा कोणत्याही शवमा कंपनीद्वारे देउ केला जाउ िकतो, मात्र ऄिी सवथ 
ईत्पादने केवळ एक वषासाठी नवीकरण योग्य ऄसली पाशहजेत. 
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समूह पॉशलसींची वैशिष्ट्य े– रुग्णालय फायदा सरंक्षणे. 

1. संरक्षणाचंी व्याप्ती  

समूह वैद्यकीय शवम्याचा सवात सामान्शय प्रकार म्हणजे कंपन्शयानंी त्याच्या कमथचाऱ्यानंा व 
त्याचं्या ऄवलंबून ऄसणाऱ्या जोडीदार, मुले, अइ-वडील, सासू सासरे यानंा संरक्षण 
देण्यासाठी घेतलेली पॉशलसी. 

2. गरजे-नुसार संरक्षणे 

समूहाच्या गरजानुंसार समहू पॉशलसी नेहेमी समूहाच्या गरजानुंसार बनवल्या जातात. ऄिा 
प्रकारे समूह पॉशलसी मध्ये एखाद्याला शकत्येक प्रमाण ऄपवादासंाठी सरंक्षण शदलेले अढळेल. 

3. मातृत्व खचथ सरंक्षण 

समूह पॉशलसी मध्ये ऄसणारा एक प्रमाण शव्तार म्हणजे मातृत्व खचासाठी संरक्षण. अता हे 
काही शवमाकत्यांद्वारे व्यशक्तगत पॉशलसींसाठी शदले जाते, पण त्यासाठीचा प्रतीक्षा कालावधी 
दोन ते तीन वषांचा ऄसतो. समूह पॉशलसीमध्ये, प्रतीक्षा कालावधी केवळ नउ मशहन्शयाचंाच 
ऄसतो अशण  काही बाबतीत तोतेव्हढा सुद्धा नसतो. मातृत्व संरक्षणामध्ये बाळाच्या 
शडशलव्हरीसाठी सी सेक्िन शडशलव्हरीसह होणारा रुग्णालय भरतीचा खचथ शदला जातो. हे 
संरक्षण कुटंुबाच्या एकूण शवमा अ्वाशसत रक्कमेतील साधारणपणे रुपये 25000 ते रुपये 
50000 पयंत मयाशदत ऄसतो. 

4. मुलासंाठी सरंक्षण 

वैद्यकीय शवमा पॉशलसी मध्ये लहान मुले सामान्शयतः तीन मशहन्शयापंासून सरंशक्षत केली जातात. 
समूह पॉशलसी मध्ये ऄगदी एक शदवसाच्या बाळापासून सरंक्षण शदले जाते, ते काही वळेा मातृत्व 
खचा आतके मयाशदत ऄसते तर काही वळेा कुटंुबाच्या संपूणथ शवमा अ्वाशसत रक्कमे आतके 
ऄसते.  

5. पूवी ऄसलेल्या रोगानंा संरक्षण शदले जाते, प्रतीक्षा कालावधी काढून टाकला जातो. 

पूवी ऄसलेल्या रोगानंा वगळणे, तीस शदवसाचंा प्रतीक्षा कालावधी, दोन वषांचा प्रतीक्षा 
कालावधी,जन्शमजात अजार यानंा गरजे-नुसार बनवलेल्या समूह पॉशलसी मध्ये संरक्षण शदले 
जाउ िकते. 

6. शवमा हप्ता गणन 

समूह पॉशलसीसाठी अकारला जाणारा शवमा हप्ता समूहाच्या सद्याचं्या वयोगटावर अधाशरत 
ऄसतो. ऄनुभवावर अधाशरत दर वषासाठी शवमा हप्ता बदलत ऄसतो, वर ईल्लेशखत केलेली 
वाढीव संरक्षणे समूहानंा मुक्त पणे शदली जातात, कारण त्याचे शवमा हक्क साशंगतलेल्या शवमा 
हप्त्यामध्ये व्यव्थाशपत करणे समूह पॉशलसीधारकाच्या शहताचे ऄसते. 
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7. नोकरीला लावणारा व कमथचारी नसलेले समूह 

भारतात, समूह शवमा घेण्यासाठी समूह तयार करणे याला शनयंत्रणात्मक तरतुदी कडक पणे 
मनाइ करतात. जेव्हा समूह पॉशलसी कंपन्शयाचं्या शिवाय समूहानंा देतात तेव्हा समहू चालक 
अशण समूहाचे सद्य याचं्या संबंधाचंी िहाशनिा करावी लागते. 

ईदाहरण 

एखादी बँक त्याचं्या बचत खातेधारकासंाठी ककवा के्रडीट काडथ धारकासंाठी पॉशलसी घेते तेव्हा 
एक एकशजनसी समूह तयार होतो, ज्यामुळे एका मोठ्या समूहाला त्याचं्या गरजा लक्षात घेउन 
तयार केलेल्या पॉशलसी द्वारे फायदा घेता येतो. 

येथे प्रत्येक खातेधारकाकडून जमा केला जाणारा शवमा हप्ता खूप कमी ऄसतो, मात्र समूह 
म्हणून शवमाकत्याने जमाकेलेला शवमाहप्ता मोठा ऄसतो अशण बँक त्याचं्या ग्राहकानंा ऄप्रशतम 
पॉशलसी च्या ्वरुपात अशण कमी शवमा हप्त्याच्या ्वरुपात एक मूल्यवधथन देउ करते. 

8. ककमत शनस््चती  

समूह पॉशलसींमध्ये, समूहाच्या अकारावर अशण त्याचबरोबर शवमा हक्काचा ऄनुभव लक्षात 
घेउन शवमा हप्त्यावर सवलत देण्याची तरतूद ऄसते. समूह शवम्यामुळे शवपरीत शनवडीची 
जोखीम कमी होते कारण पॉशलसीच्या ऄंतगथत समूह सरंशक्षत केलेला ऄसतो, त्यामुळे समूह 
चालक चागंली ककमत घेण्याच्या स््थतीत ऄसतो. मात्र, गेल्या काही वषांमध्ये या के्षत्रात 
प्रथमतः, ्पधॄमुळे शवमा हप्ता कमी अकारला गेल्यामुळे मोठ्या नुकसानीचे प्रमाण शदसून अले 
अहे. यामुळे शवमा हप्त्याच्या दरात अशण शदल्या जाणाऱ्या सरंक्षणाचं्या बाबत पुनरावलोकन 
करण्याची वळे अले अहे, तरीही पशरस््थती पूणथपणे सुधारली अहे ऄसे जाहीर करणे ऄवघड 
अहे. 

9. शवमा हप्ता रक्कम भरणे 

शवमाहप्ते एकतर संपूणथपणे कंपनी चालक ककवा समूह चालक याचं्याद्वारे भरले जाउ िकतात, 
पण ते नेहेमी कमथचारी ककवा समूह सद्यांच्या वगथणीतून भरले जातात. मात्र तो शवमाकत्या 
बरोबर व कंपनी बरोबर /समूह चालकाबरोबर केलेला एकल करार ऄसतो अशण समूहाचे सवथ 
सद्य सरंशक्षत करण्यासाठी शवमा हप्ता भरला जातो. 

10. वाढीव फायदे 

गरजेनुसार समूह पॉशलसी, दाताचंी काळजी, डोळ्याचंी काळजी, अशण अरोग्य तपासणीचे 
खचथ अशण काही वळेा, गंभीर अजार सरंक्षण सुद्धा वाढीव शवमा हप्त्यावर ककवा सद्भावना 
फायदे म्हणनू शदले जाते. 
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टीपा : 

अयअरडीएअय ने समूह ऄपघात अशण वैद्यकीय सरंक्षण देण्यासाठी ऄटी घालनू शदल्या 
अहेत. याच्यामुळे ऄफरातफर करणाऱ्याकंडून ऄवैध अशण पैसे कमाउ समूह पॉशलसी 
योजनापंासून व्यक्तींचे सरंक्षण होते. 

नुकतीच सरकारने वैद्यकीय शवमा योजना अशण मोठ्या प्रमाणावरील ईत्पादने देउ केली 
अहेत जी समूह वैद्यकीय संरक्षणे म्हणनू वगीकृत केली जाउ िकतात कारण ती 
लोकसंख्येच्या एक सपूंणथ भागासाठी सरकारद्वारे खरेदी केली जातात. 

व्याख्या  

समूह व्याख्या खालीलप्रमाणे साशंगतली जाउ िकते: 

a) एक समूह म्हणजे समान ईदे्दि अशण समूहचालकाला बहुतािं सद्याकंडून त्याचं्या 
वतीने शवमा करण्यासाठी मान्शयता ऄसली पाशहजे. 

b) केवळ शवमा करण्याच्या ईद्दिाने समूह ्थापन करण्यात येउ नये. 

c) प्रत्येक व्यशक्तगत सद्याला शदल्या जाणाऱ्या समूह पॉशलसी मध्ये अकारला जाणारा शवमा 
हप्ता अशण त्याचे फायदे ्पष्टपणे दिथवले गेले पाशहजेत. 

d) शवमा हप्त्यातील समूह सवलत प्रत्येक सद्यापयंत पोहोचली पाशहजे अशण अकारलेला 
शवमा हप्ता शवमा कंपनीने अकारलेल्या शवमा हप्त्यापेक्षा ऄशधक ऄसू नये. 

2. कॉपोरेट बफर ककवा फ्लोटर संरक्षण 

बहुतािं समूह पॉशलसींमध्ये, प्रत्येक कुटंुब रुपये एक लाखापासून ते पाच लाखापंयंत अशण 
काही वळेा त्यापेक्षा ऄशधक शवशिष्ट शवमा अ्वाशसत रक्कमेसाठी सरंशक्षत ऄसते. काही वळेा 
ऄसे घडते की एखाद्या कुटंुबासाठी कुटंुबाच्या सद्याच्या महत्वाच्या अजारपणात शवमा 
अ्वाशसत रक्कम पूणथपणे वापरली जाते. ऄिा पशरस््थतीत, बफर सरंक्षण शदलासा देते, 
ज्यात कुटंुबाच्या शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या वरील रक्कम बफर रक्कमेतून शदली जाते. 

थोडक्यात, बफर संरक्षण, शवमा अ्वाशसत रक्कम दहा लाखापंासून ते एक कोटी ककवा 
त्यापेक्षाही जा्त ऄसू िकते. एखाद्या कुटंुबाची शवमा अ्वाशसत रक्कम वापरली गेली तर 
पुढील रक्कम बफर रक्कमेतून वापरली जाते. मात्र, याचा वापर, ज्यात एकाच रुग्णालय 
भरती मध्ये शवमा अ्वाशसत रक्कम संपू िकते ऄसे मोठे अजार / गंभीर अजार याचं्यासाठी 
वापरली जाते. 

प्रत्येक सद्यासाठी या बफर रक्कमेतून वापरल्या जाणाऱ्या रक्कमेवरही मयादा ऄसते, 
बऱ्याचदा ती मूळ शवमा अ्वाशसत रक्कमे आतकी ऄसते. ऄसे बफर सरंक्षण मध्यम अकाराच्या 
पॉशलसीसाठी शदले जाते अशण एक चागंला ऄंतलॄखक कमी शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या 
पॉशलसींसाठी देउ करणार नाही. 
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Q. खास ईत्पादने 

1. रोगापंासून सरंक्षण 

नजीकच्या काळात, भारतात ककथ रोग, मधुमेह ऄिी रोग शवशिष्ट सरंक्षणे शविेषतः जीवन शवमा 
कंपन्शयादं्वारे बाजारात शवपणन केली जात अहेत. हे संरक्षण 5 ते 20 वषांचे दीघथकालीन अशण 
ऄसते अशण त्याला सुदृधातेचा फायदा सुद्धा जोडलेला ऄसतो – शनयशमत वैद्यकीय 
तपासणीचा खचथ शवमाकत्याद्वारे केला जातो. रक्तिकथ रा, एल डी एल, रक्त दाब आत्यादींचे 
ईत्तम शनयंत्रण ऄसल्यास शवमा हप्ता कमी करून पॉशलसी च्या दुसऱ्या वषापासून शविेष 
सवलत शदली जाते. तर दुसऱ्या बाजूला, खराब शनयंत्रण ऄसलयास जादा शवमा हप्ता 
अकारला जातो. 

2. मधुमेही व्यक्तींना सरंक्षण देण्यासाठी तयार केलेले ईत्पादन 

ही पॉशलसी 26 ते 65 वयाच्या दरम्यानच्या व्यक्ती घेउ िकतात अशण ते 70 व्या वषापयंत 
नवीकरण क्षम अहे. शवमा अ्वाशसत रक्कम रुपये 50000 पासून ते 500000 पयंत ऄसते. 
खोलीच्या भाड्यावर मयादा घातलेली ऄसते. या ईत्पादनातून मधुमेहामुळे होणारी गंुतागंुत 
जसे डायबेशटक रेटीनोग्राफी (डोळे), शकडनी, डायबशेटक फुट, कपड दात्याच्या खचासह 
मूत्रकपड प्रत्यारोपण यानंा सरंक्षण देण्याचा ईदे्दि ऄसतो. 

्वयं चाचणी   1 

रुग्णालय भरतीच्या पूवथ खचाचा कालावधी शवमाकत्यानुसार बदलत ऄसला अशण पॉशलसी 
मध्ये साशंगतलेला ऄसला तरी सामान्शयतः रुग्णालय भरती पूवथ संरक्षण ________ साठी 
ऄसते. 

I. पंधरा शदवस  

II. तीस शदवस  

III. पंचेचाळीस शदवस 

IV. साठ शदवस 

R. वैद्यकीय शवम्यामधील महत्वाच्या ऄटी 

1. नेटवकथ  प्रदाता 

रुग्णालय/िुिुषा कृद्र/ डेकेऄर कृद्र म्हणजेच नेटवकथ  प्रदाता याचं्यािी शवमाकता/टीपीए 
याचं्या बरोबर करार करून साधारण पणे िुल्क अशण अकारावंर चागंल्या सवलती घेतात 
त्याच बरोबर चागंल्या प्रतीच्या सेवचेी हमी घेतात. रुग्ण नेटवकथ  प्रदात्याचं्यापेक्षा ऄन्शय शठकाणी 
जाण्यासाठी मुक्त ऄसतात पण तेथे सामान्शयतः खूप जा्त िुल्क अकारले जाते. 

2. प्राधास्न्शयत प्रदाता नेटवकथ  (पीपीएन) 
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शवमाकत्याकडे त्याचे प्राधास्न्शयत नेटवकथ  तयार करण्याचा पयाय ऄसतो जेणे करून ईत्तम 
प्रतीचे ईपचार अशण सवोत्तम दर याचंी खात्री करता येइल. जेव्हा हा समूह ऄनुभवावर 
अधाशरत, ईपयुक्तता अशण सेवा देण्याचा खचथ याचं्याद्वारे काही शनवडकापंयंतच मयाशदत 
ऄसतो तेव्हा अपल्याकडे ज्याला प्राधास्न्शयत प्रदाता नेटवकथ  अहे ऄसे म्हणता येते. 

3. रोख शवरशहत सेवा 

ऄनुभव ऄसे सागंतो की कजथबाजारी ऄसण्याच्या कारणामंध्ये अजारासाठीच्या ईपचाराचं्या 
खचासाठी कजथ घेणे हे एक कारण ऄसते. रोख शवरशहत सेवमुेळे शवमाधारकाला सरंक्षणाच्या 
मयादेपयंत रुग्णालयात कोणतीही रक्कम न भरता ईपचार घेता येतात. शवमाधारकाला काही 
करायचे ऄसेल तर केवळ नेटवकथ  रुग्णालयात भेटणे अशण शवम्याचा परुावा म्हणनू अपल े
्माटथकाडथ सादर करणे आतकेच शवमाधारकाला कराव े लागते. शवमाकता वैद्यकीय सेवसेाठी 
रोख शवरशहत मागथ करतो अशण नेटवकथ  प्रदात्याला अव्यक रक्कम थेट प्रदान करतो. मात्र, 
शवमाधारकाला पॉशलसी मयादे पलीकडील रक्कम अशण पॉशलसी ऄटींनुसार देय नसलेली 
रक्कम ऄदा करावी लागते. 

4. शतसऱ्या बाजूचा प्रिासक (टीपीए) 

वैद्यकीय शवम्याच्या के्षत्रातील एक महत्वाची घटना म्हणजे शतसऱ्या बाजूच्या प्रिासक ककवा टी 
पी ए चा अरंभ. वैद्यकीय शवमा हक्क व्यव्थाशपत करण्यासाठी जगभरातील शकत्येक शवमाकतॄ 
्वतंत्र सं्थाचें सहाय्य घेतात. या सं्थानंा टी पी ए ऄसे म्हणतात.  

भारतात शवमाकत्याद्वारे वैद्यकीय सेवा वा ऄन्शय गोष्टी परुवण्यासाठी टीपीए ऄशंकत केले 
जातात: 

i. पॉशलसीधारकाला त्याच्या शवम्याचा परुावा ऄसलेले अशण रुग्णालयात प्रविे 
शमळवण्यासाठी वापरले जाणारे ओळख पत्र देण्यासाठी 

ii. नेटवकथ  रुग्णालयामंध्ये रोख शवरशहत सेवा देण्यासाठी  
iii. शवमा हक्क प्रशक्रया करण्यासाठी 

शवमा हक्क प्रशक्रया करण्यासाठी अशण िेवटी प्रदान करण्यासाठी शवमाकत्यांद्वारे नेमल्या 
जाणाऱ्या ्वतंत्र सं्था म्हणजे टीपीए. वैद्यकीय पॉशलसीधारकानंा सेवा देण्यासाठी टीपीए, 
रुग्णालय प्रविेासाठी खास ओळख पते्र देण्यापासून ते एकतर रोख शवरशहत अधारावर ककवा 
परतावा अधारावर शवमा हक्क प्रदानापयंत,सेवा परुवतात. 

शतसऱ्या बाजूच्या प्रिासकाचंा 2001 मध्ये प्रारंभ अला. त्यांना अयअरडीएअय  द्वारे परवाना 
शदला जातो अशण शनयंत्रण केले जाते अशण वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी मान्शयता शदली जाते. 
टीपीए म्हणून काम करण्यासाठी शकमान भाडंवल अशण ऄन्शय अव्यकता या गोष्टी 
अयअरडीएअय द्वारे शनस््चत केल्या जातात. 
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ऄिा प्रकारे शवमाकतॄ टीपीएकडे वैद्यकीय शवमा हक्क सबंंधी सेवा देण्याचे काम जमा होणाऱ्या 
शवमा हप्त्याच्या रक्कमेच्या पाच ते सहा टक्के रक्कमेच्या मोबदल्यात सोपवतात. 

शतसऱ्या बाजूचे प्रिासक रुग्णालये ककवा वैद्यकीय सेवा प्रदाते याचं्या बरोबर सामजं्याचा 
करार करतात अशण याची खात्री करतात की नेटवकथ  रुग्णालयात ईपचार घेणाऱ्या कोणत्याही 
व्यक्तीला रोख शवरशहत सेवा शदली जाइल. ते शवमाकता अशण शवमाधारक याचं्यातील मध्य्थ 
ऄसतात जे रुग्णालयाबंरोबर समन्शवय साधून वैद्यकीय शवमा हक्क प्रदान करतात. 

5. रुग्णालय 

रुग्णालय म्हणजे ऄिी सं् था जी अजारपण अशण/ककवा दुखापती याचं्यावर ईपचार 
करण्यासाठी ्थापन झालेली अतंररुग्ण सेवा अशण डेकेऄर सेवा अहे, जी ्थाशनक 
प्राशधकरणामध्ये  अशण शजथे लागू ऄसेल तेथे रुग्णालय म्हणून नोंदलेली अहे अशण ऄहथतापात्र 
वैद्यकीय व्यावसाशयकाच्या पयथवके्षणा खाली अहे अशण खालील प्रमाणे शकमान शनकष पूणथ 
करणारी सं् था अहे: 

a) दहा लाखापेंक्षा कमी लोकसंख्या ऄसणाऱ्या िहरातील ज्यात शकमान 10 अंतररुग्ण 
खाटा अशण ऄन्शय ्थानासंाठी 15 अंतररुग्ण खाटा अहेत; 

b) पूणथ चोवीस तासासंाठी िुिुषा सेवा देणारे कमथचारी कामावर ठेवलेले अहेत; 

c) जेथे चोवीस तासासंाठी ऄहथताप्राप्त वैद्यकीय व्यावसाशयक प्रमुख म्हणून नेमलेले 
अहेत; 

d) जेथे ्वतःचे सुसज्ज िल्यशक्रया कक्ष अहे जेथे ि्त्रशक्रया पार पडल्या जातात 

e) रुग्णाचें दैनंशदन नोंदी ठेवले अशण ती शवमा कंपनीच्या ऄशधकृत कमथचाऱ्यानंा वापर 
करू देइल. 

6. वैद्यकीय व्यावसाशयक 

वैद्यकीय व्यावसाशयक म्हणजे ऄिी व्यक्ती शजच्याकडे भारतातील कोणत्याही राज्यातील 
मेशडकल काईस्न्शसलची वैध नोंदणी अहे अशण त्याचं्या पशरके्षत्रात वैद्यकीय सेवा देण्याची 
ऄनुमती देण्यात अली अहे; तो अपल्या परवान्शयाच्या व्याप्तीच्या पशरके्षत्रात काम करीत अहे. 
ऄसे ऄसले तरी, शवमा कंपन्शया ऄिा प्रकारचे बंधन घाल ूिकतात की नोंदणीकृत व्यावसाशयक 
ककवा त्याचे जवळचे नातेवाइक शवमाधारक ऄसू नयेत. 

7. ऄहथताप्राप्त पशरचाशरका 

ऄहथताप्राप्तपशरचाशरका म्हणजे ऄिी व्यक्ती शजच्याकडे भारताच्या नशसंग काईस्न्शसलची ककवा 
भारतातील कोणत्याही राज्याच्या नशसंग काईस्न्शसलची वैध नोंदणी अहे. 
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8. माफक अशण अव्यक खचथ  

वैद्यकीय शवमा पॉशलसीमध्ये हे शवधान नेहेमीच ऄसते कारण पॉशलसी ईपचारासंाठीचा शवशिष्ट 
त्रासासाठी त्या शवशिष्ट भौगोशलक के्षत्रात ऄसणारा माफक समजल्या जाणाऱ्या खचाची 
भरपाइ देत ऄसते. 

ती स््थती हाताळण्यासाठी वैद्यकीय दृष्ट्या अव्यक खचथ, जो त्याच प्रकारच्या ईपचारासंाठी 
ज्या लोकव्तीत हा त्रास झाला तेथील नेहेमीच्या खचापेक्षा ऄशधक ऄसणार नाही अशण त्यात 
जर शवमा केलेला नसता तर जे खचथ लागले नसते त्याचंा समाविे नसतो, ऄिा प्रकारे त्याचंी 
सामान्शय व्याख्या करता येउ िकते. 

अयअरडीएअय द्वारे शवशिष्ट प्रदात्यासाठी प्रमाशणत ऄसलेले माफक िुल्क अशण 
सेवासंाठीचे ककवा मालाचे अशण त्या त्या भौगोशलक के्षत्रात ऄंतभूथत अजार /दुखापत याचें 
्वरूप लक्षात घेता तत्सम ककवा तिाच प्रकारच्या सेवासाठी सातत्यपूणथ अकार िुल्क 
शनस््चत केले जातात. 

या शवधानामुळे शवमाकत्याला प्रदात्याद्वारे शबले फुगवण्यापासून संरक्षण शमळते अशण 
त्याचबरोबर शवमाधारकाला साधारण लक्षणासाठी, ऄन्शयथा तुलनेने खूप कमी खचात केल 
जाउ िकले ऄसते त्यासाठी खूप मोठ्या रुग्णालयात जाण्यापासून रोखते. 

9. शवमा हक्काची सूचना  

प्रत्येक शवमा पॉशलसी शवमा हक्कासंबधंी तातडीची सूचना देण्यासाठी अशण द्तावजे 
सादरीकरणासाठी शवशनर्थदष्ट वळेेची मयादा सागंते. वैद्यकीय शवमा पॉशलसी मध्ये जेथे 
ग्राहकाद्वारे रोख शवरशहत  सुशवधा अव्यक ऄसते, तेथे रुग्णालय भरतीच्या परेुसे अधी सूचना 
शदली जाते. मात्र, परतावा शवमा हक्क्काचं्या बाबतीत शवमाधारक शवमा हक्काबाबत 
शवमाकत्याला कळवण्याची तसदी घेत नाही अशण काही शदवस ककवा मशहन्शयानंंतर द्तावजे 
सादर करतो. द्तावजे सादर करण्यातील शदरंगाइमुळे शबले फुगवली जाउ िकतात, 
शवमाधारकाद्वारे ऄफरातफर केली जाउ िकते. याचा पशरणाम म्हणून शवमा कंपनी द्वारे सुयोग्य 
तरतुदी करण्यात ऄडचणी येउ िकतात. म्हणनू, शवमा कंपन्शया नेहेमी शवमा हक्काची 
तातडीची सूचना देण्यावर भर देतात. शवमा हक्काचे द्तावजे सादर करण्याची मुदत 
साधारणपणे रुग्णालय मुक्तीपासून 15 शदवसापंयंत ऄसते. याच्यामुळे शवमा हक्काचे लवकर, 
अशण ऄचूक शनवदेन शदले जाते अशण त्याचबरोबर शवमाकत्याला अव्यक तेथे अव्यक ती 
ऄन्शवषेणे करणे सोपे होते. 

अयअरडीएच्या मागथदिथक सूत्रानुंसार शवमा हक्क सूचना /द्तावजे सादर करण्यात 
ठराशवक कालावधी पेक्षा ईिीरझाल्यास त्याचे सयुशक्तक कारण ऄसेल तर त्याचा शवचार केला 
जावा ऄसे साशंगतले अहे. 
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10. मोफत वैद्यकीय तपासणी 

व्यशक्तगत वैद्यकीय पॉशलसीं मध्ये शवमा हक्क शवरशहत पॉशलसीधारकाला एक प्रकारची सवलत 
ईपलब्ध ऄसते. बऱ्याच पॉशलसी सततच्या चार शवमा हक्क शवरशहत कालावधींसाठी वैद्यकीय 
तपासण्याचं्या खचाचा परतावा देतात. ही सवलत सामान्शयतः सरासरी शवमा अ्वाशसत 
रक्कमेच्या 1% आतकी मयाशदत ऄसते. 

11. वाढत जाणारा लाभािं 

शवमा हक्क शवरशहत पॉशलसीधारकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दुसरा प्रकार म्हणजे प्रत्येक शवमा 
हक्क वरशहत वषासाठी वाढत जाणारा लाभािं देणे. याचा ऄथथ ऄसा की शवमा अ्वाशसत 
रक्कम दरवषी 5 % या शनस््चत दराने वाढत जाते अशण दहा शवमा हक्क शवरशहत वषांसाठी 
ऄशधकतम 50% पयंत वाढत जाते. शवमाधारक त्याच्या नेहेमीच्या शवमा अ्वाशसत 
रक्कमेसाठीचा हप्ता भरतो अशण जादा सरंक्षणाचा लाभ घेतो. 

अयअरडीएअयच्या मागथदिथक तत्त्वानुंसार, भरपाइ अधाशरत वैद्यकीय शवमा पॉशलसीवर 
(व्यशक्तगत ऄपघात पॉशलसी वगळता) वाढत जाणारा लाभािं शदला जाउ िकतो. 
माशहतीपत्रकात अशण पॉशलसी द्तावजेामध्ये वाढत जाणाऱ्या लाभािंाचे कायथ ्पष्टपणे ईधृत 
केलेले ऄसले पाशहजे. त्याशिवाय, एखाद्या वषात शवमा हक्क दाखल करण्यात अला तर, 
वाढत जाणारा लाभािं ज्या दराने शनस््चत केला जातो त्याच दराने कमी केला जाइल. 

ईदाहरण 

एखाद्या व्यक्तीने रुपये 5000 च्या शवमा हप्त्यावर रुपये 3 लाख ची पॉशलसी घेतली अहे. त्याचा 
पशहल्या वषात कोणताही शवमा हक्क झाला नाही तर त्याला त्याच्या रुपये 5000 च्या शवमा 
हप्त्यावर शवमा अ्वाशसत रक्कम 3.15 लाख रुपये (मागील वषापेक्षा 5% ऄशधक) शमळते. हे 
दहा वषाच्या शवमा हक्क शवरशहत नवीकरणामुळे 4.5 लाखापंयंत चाल ूराहू िकते. 

12. मालुज/ लाभािं 

जसे शवमा हक्क शवरशहत वैद्यकीय पॉशलसीसाठी सवलती अहेत तसेच त्या शवरुद्ध गोष्टींना 
मालुज ऄसे म्हणतात. येथे, पॉशलसीच्या ऄंतगथत शवमा हक्क खूप जा्त ऄसतील तर मालुज 
ककवा शवमा हप्त्यावरील भार नवीकरणाच्या वळेी वसूल केला जातो. 

वैद्यकीय शवमा पॉशलसी म्हणजे सामाशजक फायद्याची पॉशलसी ऄसल्याने, ऄजून तरी वैयशक्तक 
वैद्यकीय पॉशलसी वर मालुज अकारले जात नाहीत. 

मात्र, समूह पॉशलसीच्या बाबत , एकूण शवमा हप्त्यावर काही भार वाढवनू  मालुज अकारले 
जातात जेणे करून शवमा हक्क प्रमाण योग्य प्रमाणात राहील. तर दुसऱ्या बाजूला जर ऄनुभव 
चागंला ऄसेल तर शवमा हप्त्यात सवलत शदली जाते जी लाभािंात रुपातंरीत होते. 
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13. शवमा हक्क शवरशहत सवलत 

काही ईत्पादने शवमा अ्वाशसत रक्कमेवर लाभािं देण्या ऐवजी प्रत्येक शवमा हक्क शवरशहत 
वषासाठी शवमा हप्त्यावर सवलत देतात. 

14. सहयोगी रक्कम/सहयोगी वाटा  

सहयोगी रक्कम म्हणजे ऄिी संकल्पना अहे ज्यात शवमा धारक शवमा पॉशलसी च्या ऄतंगथत 
प्रत्येक शवमा हक्काच्या रक्कमेचा काही वाटा ईचलतो. ही रक्कम ईत्पादनानुसार बधंनकारक 
ऄसू िकते ककवा ्वतःहून ठरवलेली ऄसू िकते. सहयोगी रक्कमेमुळे शवमा धारक व्यक्तींमध्ये 
ऄनाव्यक रुग्णालय भरती टाळण्यासाठी एक प्रकारची शि्त अणते. 

सहयोगी वाटा म्हणजे एक शनस््चत रक्कम शजला जादा रक्कम ऄसे म्हणतात, ककवा ती संमत 
केलेल्या शवमा हक्क रक्कमेच्या टक्केवारीतील रक्कम ऄसते. बाजारातील काही 
ईत्पादनामंध्ये ठराशवक रोग, महत्वाच्या ि्त्रशक्रया ककवा शवशिष्ट वयाच्या वरील व्यक्तींसाठी 
सहयोगी रक्कमेची शवधाने ऄसतात. 

15. वजावटी योग्य / जादा रक्कम  

वैद्यकीय पॉशलसी मध्ये ज्याला ऄशतशरक्त म्हणतात ऄिी रक्कम म्हणजे शवमाकत्याने शवमा 
हक्काची रक्कम ऄदा करण्यापूवी शवमाधारकाने सुरुवातीला एक शनस््चत रक्कम भरावयाची 
ऄसते, ईदा. एखाद्या पॉशलसी मध्ये वजावटी ची रक्कम रुपये 10000 ऄसेल तर प्रत्येक शवमा 
हक्क दाखल करताना प्रथम शवमाधारक रुपये 10000 भरतो. म्हणजे जर शवमा हक्क रुपये 
80000 चा ऄसेल तर शवमाधारक रुपये 10000 भरतो अशण शवमाकता रुपये 70000 ऄदा 
करतो. 

रुग्णालय रोख पॉशलसींच्या बाबत शवमाकत्याद्वारे कोणतेही फायदे देय होण्यापूवी वजावट 
शदवस/तास या्वरुपात वजावट लागू केली जाते. 
16. खोली भाडे मयादा  

बहुतेक ईत्पादने खुली ईत्पादने ऄसतात ज्यात शवमा अ्वाशसत रक्कम हीच शवमा हक्क 
दाखल झाल्यास देण्याची ऄशधकतम रक्कम ऄसते, अजचे ऄनेक ईत्पादने शवमाधारक 
कोणत्या प्रकारची खोली शनवडतो याच्यावर शवमा अ्वाशसत रक्कमेिी जोडून बंधन 
घालतात. ऄनुभव ऄसे सागंतो की रुग्णालय भारतीिी संबंशधत सवथ दर खोलीच्या भाड्यािी 
संबंशधत ऄसतात., खोलीचे भाडे ऄशधक ऄसल्यास त्याप्रमाणात सवथ शिषथकाखंालचे खचथ 
ऄशधक ऄसतात. त्यामुळे एक लाख रुपये शवमा अ्वाशसत रक्कम ऄसलेल्या व्यक्तीला जर 
खोली भाड्याची मयादा शवमा अ्वाशसत रक्कमेच्या 1% ऄसेल तर रुपये 1000 प्रशतशदवस 
भाडे ऄसणारी खोली घेता येइल.याचा ्पष्ट ऄथथ ऄसा अहे की जर एखाद्याला महागड्या 
रुग्णालयात अरामदायी ईपचार घ्यायचे ऄसतील तर, त्याने शवमा सुद्धा मोठ्या शवमा 
हप्त्यासह मोठ्या अ्वाशसत रक्कमेसाठी घ्यायला हवा. 
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17. नवीकरणक्षमता शवधान 

अयअरडीएच्या नवीकरण क्षमते संबधंी मागथदिथक सूत्रानुंसार वैद्यकीय शवम्याच्या पॉशलसीची 
जीवनभरासाठी नवीकरण क्षमता हमी बधंनकारक करण्यात अली अहे. शवमा शमळवताना 
ककवा त्या संबधंात केवळ ऄफरातफर, चुकीचे प्रशतशनशधत्व,ककवा (शवमाधारकाद्वारे ककवा 
त्याच्या वतीने) सत्यस््थती दाबून टाकणे ऄिा कारणासंाठी शवमा कंपनी नवीकरण नाकारु 
िकते. 

18. रशहतकरणाचे शवधान 

राशहतकरण शवधान सुद्धा शनयामक तरतुदींद्वारे प्रमाशणत करण्यात अले अहे अशण केवळ 
चुकीचे प्रशतशनशधत्व, ऄफरातफर, सत्यस््थती लपवणे ककवा शवमाधारकाद्वारे ऄसहकार या 
शनकषावंर शवमा कंपनी कोणत्याही क्षणी, पॉशलसी रशहत करू िकते.  

यासाठी शकमान 15 शदवसाचंी शलशखत ्वरूपातील शवमाधारकाच्या अधी माशहत ऄसलेल्या 
पत्त्यावर नोंदणीकृत पो्टाने पाठवलेली सूचना देणे अव्यक ऄसते. जेथे शवमा पॉशलसी 
रशहत जेकली जैत तेथे शवमाकरता कंपनी शवमा धारकाला िेवटी भरलेल्या शवमा हप्त्याचा पण 
न संपलेल्या कालावधीच्या प्रमाणातील काही भाग परत पाठवते, ऄथात ऄिा पॉशलसी मध्ये 
कोणताही शवमा हक्क प्रदान केलेला नसला पाशहजे. 

शवमाधारकाने पॉशलसी रशहत केल्यास शवमा हप्ता परतावा कमी कालावधीच्या दरानुंसार शदला 
जातो, म्हणजे, शवमाकात्याला शवमा हप्त्याचा परतावा शमळताना प्रो राटा पेक्षा कमी टक्केवारीने 
शमळतो. या पोली्वर काही शवमा हक्क शमळाला ऄसेल तर कोणताही परतावा शमळत नाही. 

19. मुक्त पुनरावलोकन कालावधी 

जर एखाद्या ग्राहकाने नवी शवमा पॉशलसी खरेदी केली ऄसेल अशण त्याला पॉशलसी द्तावजे 
शमळाला अशण त्यला ऄसे वाटले की त्याला हव्या ऄसलेल्या ऄटी अशण िती यात नाहीत, तर 
त्याला कोणते पयाय ईपलब्ध अहेत? 

अयअरडीएअय ने त्याचं ं शवशनयमामंध्ये एक ग्राहक ्नेही तरतूद घातली अहे जे या 
सम्येवर ईत्तर देते. ग्राहक ती पॉशलसी परत करू िकतो अशण खाली शदलेल्या ऄटींनुसार 
परतावा शमळव ूिकतो: 

1. हे केवळ जीवन शवमा पॉशलसींना अशण ज्याचंा कालावधी शकमान एक वषांचा अहे 
ऄिा वैद्यकीय शवमा पॉशलसींना लागू केले जातात. 

2. ग्राहकाने हा ऄशधकार पॉशलसी द्तावजे शमळाल्यापासून 15 शदवसातं प्रत्यक्षात 
अणला पाशहजे. 

3. त्याने हे शवमाकात्याला शलशखत ्वरुपात कळवले पाशहजे  
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4. शवमा हप्ता परताव्याची ईपलब्धता तेव्हाच ऄसेल जेव्हा पॉशलसी वर कोणताही शवमा 
हक्क दाखल केलेला नसेल अशण शवमा हक्क दाखल केला ऄसल्यास शवमा हप्त्याची 
रक्कम त्यासाठी समायोशजत केली जाइल. 

a) संरशक्षत केलेल्या कालावधीसाठी त्या प्रमाणातील जोखीम शवमा हप्ता  

b) शवमाकत्याद्वारे वैद्यकीय तपासणी साठी झालेला खचथ अशण  

c) ्टँप डु्यटी अकार 

20. नवीकरणासाठी सवलत कालावधी 

वैद्यकीय शवम्याचे महत्वाचे वैशिष्ट्य हे अहे की शवम्याचे सातत्य राखणे. कारण पॉशलसी 
ऄंतगथत फायदे केवळ पॉशलसी कोणताही खंड न पडता चाल ूराशहले तरच शमळतात, त्याचें 
वळेेवर नवीकरण करणे सवात महत्वाचे ऄसते. 

अयअरडीएअय च्या शवशनयमानुसार, 30 शदवसाचंा सवलत कालावधी व्यशक्तगत वैद्यकीय 
पॉशलसी नवीकरणासाठी ऄनुमत केलेला अहे. 

पॉशलसी जर शतच्या संपण्याच्या तारखेपासून 30 शदवसाचं्या अत नवीकरण केली गेली तर 
पॉशलसी चाल ूठेवण्याचे सवथ फायदे शमळतात. खंड पडलेल्या कालावधीत एखादा शवमा हक्क 
झाल्युऄस त्यावर शवचार केला जात नाही. 

शवमाकतॄ प्रत्येक ईत्पादनानुसार ऄशधक सवलत कालावधी देण्याचा शवचार करू िकतात. 

वरील पकैी बहुतािं शवधाने, व्याख्या, ऄपवाद अयअरडीए द्वारे शदल्या गेलेल्या वैद्यकीय 
शवशनयम अशण वैद्यकीय शवमा प्रमाणीकरण मागथदिथक सूत्रानुंसार प्रमाशणत केली गेली अहेत. 
शवद्याथ्यानंी त्याचें वाचन कराव ेअशण त्याचबरोबर मागथदिथक सुत्राबंाबत अशण अयअरडीए 
द्वारे वळेोवळेी जारी केल्या गेलेल्या परीपत्रकाबंाबत ऄद्ययावत राहाव े ऄसा सल्ला देण्यात 
येतो. 

्वयं चाचणी   2 

अयअरडीए च्या मागथदिथक सूत्रानुंसार, व्यशक्तगत वैद्यकीय पॉशलसीच्या नवीकरणासाठी 
________  शदवसाचंा सवलत कालावधी ऄनुमत केलेला ऄसतो. 

I. पंधरा शदवस 
II. तीस शदवस  
III. पंचेचाळीस शदवस 
IV. साठ शदवस 
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सारािं 

a) वैद्यकीय शवमा पॉशलसी शवमाधारक व्यक्तीला ऄनपेशक्षत अशण अकस््मक 
ऄपघात/अजारपण याचं्यामुळे होणाऱ्या रुग्णालय भरती पासून अर्थथक सरंक्षण परुवते. 

b) वैद्यकीय शवमा ईत्पादने पॉशलसीच्या ऄंतगथत सरंशक्षत केलेल्या लोकाचं्या संख्येवर वगीकृत 
केली जातात: व्यशक्तगत पॉशलसी, कुटंुब फ्लोटर पॉशलसी, समूह पॉशलसी. 

c) रुग्णालय खचथ पॉशलसी ककवा मेशडक्लेम पॉशलसी अजारपण /ऄपघात याचं्यामुळे होणाऱ्या 
रुग्णालय खचाचा परतावा देते. 

d) रुग्णालय भरती पूवथ खचथ हे रुग्णालय भरती पूवी ठराशवक शदवसाचं्या कालावधी दरम्यान 
झालेले सुसंगत वैद्यकीय खचथ (साधारणतः 30 शदवस) ऄसतील अशण अशण शवमा 
हक्काचा भाग समजले जातील. 

e) रुग्णालय भरती प्चात खचथ हे रुग्णालय मुक्ती प्चात ठराशवक शदवसाचं्या कालावधी 
दरम्यान अलेले सुसंगत वैद्यकीय खचथ (साधारणतः 60 शदवस) ऄसतील अशण ते शवमा 
हक्काचा भाग समजले जातील. 

f) कुटंुब फ्लोटर पॉशलसी मध्ये, शवमाधारकाचा जोडीदार, ऄवलंबून मुले, ऄवलंबून पालक 
यानंा एकाच शवमा अ्वाशसत रक्कमे ऄंतगथत संरक्षण शदले जाते अशण ती रक्कम 
कुटंुबातील सवांसाठी वापरता येते. 

g) रुग्णालय दैनंशदन रोख पॉशलसी शवमा धारकाला रुग्णालय भरतीच्या प्रत्येक शदवसासाठी 
एक शनस््चत रक्कम पुरवते. 

h) गंभीर अजार पॉशलसी ही फायद्याची पॉशलसी ऄसून यादीतील गभंीर अजाराचे शनदान 
झाल्यास एक मोठी रक्कम देण्याची तरतूद ऄसते. 

i) ईच्च वजावटी चा ककवा टॉप-ऄप संरक्षण, शनवडलेल्या शवशनर्थदष्ट रक्कमेपेक्षा ऄशधक 
मोठ्या रक्कमेसाठी संरक्षण देते (याला मयादा ककवा वजावट ऄसेही म्हणतात). 

j) शनस््चत फायदे सरंक्षणा मुळे शवमाधारकाला परेुसे संरक्षण शदले जाते अशण त्याच बरोबर 
शवमाकत्याला त्याच्या पॉशलसीचे योग्य मुल्याकंन करण्यास मदत होते.  

k) व्यशक्तगत ऄपघात (पीए) संरक्षण ऄनपेशक्षत ऄपघातामुंळे होणाऱ्या मृत्युच्या ककवा 
ऄपंगत्वाचे फायद्याचं्या ्वरुपात भरपाइ देउ करते. 

l) ज्याचं्यासाठी रुग्णालयात भरती होणे अव्यक नसते ऄिा दंतोपचार, नेत्रसेवा खचथ, 
नेहेमीची वैद्यकीय तपासणी आत्यादी साठी बाह्य रुग्ण सरंक्षणे खचथ देउ करतात. 

m) एखादी कंपनी, मंडळ, बकेँचा के्रडीट काडथ शवभाग यासारख्या समूहचालकाकंडून समूह 
पॉशलसी खरेदी केली जाते अशण ती एक पॉशलसी सपूंणथ समूहातील व्यक्तींना सरंशक्षत 
करते. 
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n) कॉपोरेट फ्लोटर ककवा बफर सरंक्षण पॉशलसी रक्कम कुटंुबाच्या शवमा अ्वाशसत 
रक्कमेच्यावरील जादा खचथ पुरे करण्यासाठी सहाय्य करते. 

o) शवदेि मेशडक्लेम /प्रवास पॉशलसी, व्यक्तीला त्याच्या परदेिातील शनवासाच्या काळात 
ऄपघात, दुखापत अशण अजारपण ऄिा जोखामींसाठी संरक्षण पुरवते. 

p) कॉपोरेट शनयशमत प्रवासी योजना ही वार्थषक योजना ऄसते कॉपोरेट त्याचं्या भारताबाहेर 
शनयशमत प्रवास करणाऱ्या ऄशधकाऱ्यासंाठी व्यशक्तगत पॉशलसी घेते. 

q) वैद्यकीय शवम्यामध्ये वापरल्या बहुतािं संज्ञा अयअरडीएद्वारे शवशनयमादं्वारे प्रमाशणत 
केल्या गेल्या अहेत, ज्यामुळे शविेषतः शवमाधारकामंधील गोंधळ टाळला जातो. 

्वयं पशरक्षणाचंी ईत्तरे 

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

रुग्णालय भरती पूवी सरंक्षणाचा कालावधी शवमाकात्यानुसार बदलत ऄसला अशण 
पॉशलसीमध्ये शनस््चत केलेला ऄसला तरी सामान्शयतः हे संरक्षण रुग्णालय भरती पूवी 30 
शदवसासंाठी शदले जाते. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहे I. 

अयअरडीएच्या मागथदिथक सूत्रानुंसार, व्यशक्तगत वैद्यकीय शवमा पॉशलसी नवीकरणासाठी 30 
शदवसाचंा सवलत कालावधी शदला जातो. 

 

्वयं पशरक्षणाचे प्र्न  

प्र्न 1  

खालीलपैकी कोणते शवधान, रुग्णालय खचथ पॉशलसीच्या संदभात योग्य अहे? 

I. केवळ रुग्णालय भरतीचे खचथ संरशक्षत केले जातात 

II. रुग्णालय भरतीचे खचथ त्याशिवाय रुग्णालय भरती पूवथ अशण मुक्ती प्चात चे खचथ संरशक्षत 
केले जातात 

III. रुग्णालय भरतीचे खचथ त्याशिवाय रुग्णालय भरती पूवथ अशण मुक्ती प्चातचे खचथ अशण 
शवमा धारकाच्या मृत्युच्या घटनेत एक मोठी रक्कम कुटंुबाच्या सद्यानंा शदली जाते 
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IV. रुग्णालय भरतीचे खचथ पशहल्या वषापासून शदले जातात अशण पशहले वषथ शवमाहक्क 
शवरशहत गेल्यास दुसऱ्या वषथ पासून रुग्णालय भरती पूवथ अशण मुक्ती प्चात खचथ संरशक्षत 
केले जातात. 

प्र्न 2  

खालीलपैकी कोणते शवधान योग्य अहे ते ओळखा? 

I. वैद्यकीय शवमा शवकृती हाताळतो  

II. वैद्यकीय शवमा मत्यथता हाताळतो 

III. वैद्यकीय शवमा शवकृती अशण त्याचबरोबर मत्यथता हाताळतो 

IV. वैद्यकीय शवमा शवकृती अशण मत्यथता दोन्शही हाताळत नाही  

प्र्न 3  

खालीलपैकी कोणते शवधान वैद्यकीय शवम्यात शदल्या जाणाऱ्या रोख शवरशहत सेवबेाबत योग्य 
अहे? 

I. शवमा कंपन्शयादं्वारे सुरु करण्यात अलेला हा पयावरण ्नेही ईपक्रम अहे ज्यात 
आलेक्ट्रोशनक रक्कम भरण्यास प्रोत्साहन शदले जाते ज्यामुळे प्रत्यक्ष रोख रक्कमेचे पशरवलन 
कमी केले जाइल अशण झाडे वाचवता येतील. 

II. ही सेवा शवमाधारकाला मोफत शदली जाते अशण कोणतीही रोख रक्कम शदलीजते नाही 
कारण सरकार द्वारे शवमा कंपनीला शविेष योजने ऄंतगथत रक्कम ऄदा केली जाते. 

III. शवमा धारका द्वारे शदल्या जाणाऱ्या सवथ रक्कमा आटंरनेट बँककग द्वारे ककवा काडथ द्वारे शदल्या 
जातात कारण शवमा कंपनी द्वारे रोख ्वीकारली जात नाही.  

IV. शवमा धारक रक्कम भारत नाही अशण शवमा कंपनी रुग्णालयाला शबलाची रक्कम थेट देउ 
करते 

प्र्न 4  

पीपीएन चे रुग्णालये अशण वैद्यकीय शवम्यातील रुग्णालये या संदभातील ऄचूक दीघथनाव 
ओळखा. 

I. सावथजशनक प्राधास्न्शयत नेटवकथ   

II. प्राधास्न्शयत प्रदाता नेटवकथ  

III. सावथजशनक खासगी नेटवकथ  

IV. प्रदाता प्राधास्न्शयत नेटवकथ  
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प्र्न 5  

खालीलपैकी कोणते शवधान चुकीचे अहे हे ओळखा? 

I. एखादी कम्पनी त्याच्या कमथचाऱ्यासंाठी समूह पॉशलसी घेउ िकते.  

II. बँक त्याचं्या ग्राहकासंाठी समूह पॉशलसी घेउ िकते  

III. दुकानदार त्यच्या ग्राहकासंाठी समूह पॉशलसी घेउ िकतो.  

IV. कंपनी द्वारे घेतलेली त्याचं्या कमथचाऱ्यासंाठी घेतलेली समूह पॉशलसी कमथचाऱ्याचं्या 
कुटंुशबयानंा समाशवष्ट करण्यासाठी शव्ताशरत केली जाउ िकते. 

्वयं चाचणीच्या प्र्नाचंी ईत्तरे  

ईत्तर 1  

योग्य पयाय अहे II. 

रुग्णालय भरतीचे खचथ त्याशिवाय रुग्णालय भरती पूवथ अशण मुक्ती प्चात चे खचथ संरशक्षत 
केले जातात. 

ईत्तर 2  

योग्य पयाय अहेI. 

वैद्यकीय शवमा शवकृती हाताळते (रोग होण्याचा दर). 

ईत्तर 3  

योग्य पयाय अहेIV. 

रोख शवरशहत सेवमेध्ये, शवमाधारक रक्कम भारत नाही अशण शवमा कंपनी शबलाचे रक्कम थेट 
रुग्णालयाला देउ करते. 

ईत्तर 4  

योग्य पयाय अहेII. 

पीपीएन म्हणजे प्राधास्न्शयत प्रदाता नेटवकथ . 

ईत्तर 5  

योग्य पयाय अहेIII. 

शवधाने I, II अशण IV योग्य अहेत. शवधान III चुकीचे अहे कारण दुकानदार समूह शवमा पॉशलसी 
त्याचा ग्राहकासंाठी घेउ िकत नाही. 
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प्रकरण 20 
अरोग्य शवमालेखन 

 

प्रकरण प्र्तावना 

तुम्हाला अरोग्य शवमालेखनाशवषयी तपिीलवार माशहती देणे हा या प्रकरणाचा ईदे्दि अहे 
अहे.कोणत्याही प्रकारच्या शवम्यामध्ये शवमालेखन हा ऄशतिय महत्वाचा घटक ऄसतो व शवमा 
पॉशलसी देण्यात त्याची भशूमका महत्वाची ऄसते.या प्रकरणामध्ये तुम्हाला शवमालेखनाची 
मूलतत्व,े साधने, पद्धती व प्रशक्रया किा ऄसतात हे समजेल.यातून तुम्हाला समूह अरोग्य 
शवमालेखनाशवषयीही माशहती शमळेल.  

शिकण्याची शनष्पत्ती 

 

A. शवमालेखन म्हणजे काय? 
B. शवमालेखन – मूलभतू संकल्पना 
C. फाइल करा अशण वापरा मागथदिथक तत्व े
D. अयअरडीएअयचे ऄन्शय वैद्यकीय शवमा शवशनयम 
E. शवमालेखनाची मूलतत्व ेव साधने, 
F. शवमालेखन प्रशक्रया 
G. समूह अरोग्य शवमा 
H. शवदेि प्रवास शवम्याचे ऄतंलॄखन 
I. व्यशक्तगत ऄपघात शवम्याचे ऄंतलॄखन 

हे प्रकरण ऄभ्यासल्यानंतर, तुम्हाला पढुील गोष्टी करता येतील: 

a) शवमालेखन म्हणजे काय हे समजावनू सागंणे 

b) शवमालेखनाच्या मूलभतू संकल्पना ्पष्ट करुन सागंणे 

c) शवमालेखक ज्या मूलतत्वाचें पालन करतात ती मूलतत्व ेव शवशवध साधने समजावनू सागंणे 

d) वैयशक्तक अरोग्य पॉशलसींच्या शवमालखेनाची संपूणथ प्रशक्रया समजून घेणे 

e) समूह अरोग्य पॉशलसींचे अरोग्यलेखन कसे केले जाते याशवषयी चचा करणे 
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हे ईदाहरण पाहा 

सॉफ्टवऄेर ऄशभयंता म्हणनू काम करणाऱ्या ४८ वषीय मशनषने, ्वतःसाठी अरोग्यशवमा 
घेण्याचा शनणथय घेतला. तो शवमा कंपनीकडे गेला, त्यानंी तेथे त्याला एक प्र्ताव ऄजथ शदला 
ज्यामध्ये त्याला िारीशरक स््थती व अरोग्य, मानशसक अरोग्य, अधीपासून ऄसललेे अजार, 
कुटंुबाचा अरोग्य आशतहास, सवयी आत्यादींची माशहती द्यायची होती.   

हा प्र्ताव ऄजथ शमळाल्यानंतर, त्याला आतरही बरेच द्तऐवज सादर करायचे होते ईदारणाथथ 
ओळख पुरावा व वयाचा परुावा, पत्त्याचा परुावा व अधीच्या वैद्यकीय नोंदी. त्यानंतर त्यानंी 
त्याला अरोग्य तपासणी व काही वैद्यकीय तपासण्या करुन घ्यायला साशंगतल्या ज्यामुळे तो 
वैतागला.  

मशनषला वाटत होते की तो सुदृढ अहे व त्याचे ईत्पन्शन चागंले अहे, ऄिा पशरस््थतीत शवमा 
कंपनी एवढी लाबंलचक प्रशक्रया का ऄवलंबते अहे. हे सगळे करुन घेतल्यानंतरही शवमा 
कंपनीने त्याला वैद्यकीय चाचण्यामंध्ये ईच्च कॉले्ट्रॉल व ईच्च रक्तदाब ऄसल्याचे शनदान 
झाल्याचे साशंगतले,ज्यामुळे त्याला नंतर हृदय शवकार होण्याची िक्यता वाढते. शवमा कंपनीने 
त्याला पॉशलसी देउ केली, मात्र शतचा हप्ता त्याच्या शमत्रापेक्षा बराच जा्त होता व म्हणून 
त्याने पॉशलसी घ्यायला नकार शदला. 

आथे शवमा कंपनीने शवमालेखनाचा भाग ऄसलेल्या सवथ पायऱ्याचें पालन केले होते. शवमाकत्याला 
शवमा सरंक्षण देताना जोखीमेचे योग्य मूल्याकंन कराव े लागते व रा्त नफाही शमळवावा 
लागतो. मात्र जोखीमेचे योग्यप्रकारे मूल्याकंन झाले नाही व काही दावा झाल्यास, त्यामुळे 
तोटा होइल. तसेच, शवमाकता शवमाधारकाच्यावतीने हप्ता गोळा करत ऄसतो व त्याला हा 
पैसा शव्व्ताप्रमाणे हाताळावा लागतो. 
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A. शवमालेखन म्हणजे काय? 

1. शवमालेखन 

शवमा कंपन्शया एखाद्या व्यशक्तमुळे शवमा गटास जेवढी जोखीम ऄसते त्या प्रमाणात परेुसा हप्ता 
देणाऱ्या व्यशक्तला शवमा देण्याचा प्रयत्न करतात. जोखीम शनवडण्यासाठी प्र्तावकत्याकडून 
माशहती संकशलत करणे व शतचे शव्लेषण करण्याच्या प्रशक्रयेला शवमालेखन ऄसे म्हणतात. या 
प्रशक्रयेद्वारे संकशलत केलेल्या माशहतीच्या अधारे, त्या प्र्तावकत्याला शवमा द्यायचा अहे का 
नाही याचा शनणथय घेतात. त्यानंी शवमा द्यायचा शनणथय घेतल्यास, त्यासाठी शकती हप्ता 
अकारला जाइल, कोणत्या ऄटी व िती ऄसतील हे ठरवले जाते म्हणजे ऄिी जोखीम 
घेण्यावर रा्त नफा शमळवता येइल.  

अरोग्य शवमा शवकृतीच्या सकंल्पनेवर अधाशरत ऄसतो. आथे शवकृती म्हणजे एखादी व्यक्ती 
अजारी ककवा रोगग्र्त होण्याची िक्यता व जोखीम, ज्यासाठी ईपचार ककवा रुग्णालयात 
दाखल कराव ेलागू िकते. बऱ्याच प्रमाणात, शवकृतीवर वयाचा पशरणाम होतो (जी सामान्शयपणे 
तरुण प्रौढापेंक्षा ज्येष्ठ नागशरकामंध्ये ऄशधक प्रमाणात ऄसते) व वजन जा्त ऄसणे ककवा 
वजन ऄशतिय कमी ऄसणे, ठराशवक पूवीचे व सध्याचे अजार ककवा शवकार, धूम्रपानासारख्या 
वैयशक्तक सवयी, सध्याची अरोग्य स््थती तसेच प्र्तवकाचा व्यवसाय जर जो धोकादायक 
मानला जात ऄसेल तर यासारख्या घटकामुंळे त्यात वाढ होते. याईलट, कमी वय, 
अरोग्यदायी जीवनिैली आत्यादींसारख्या काही ऄनुकूल घटकामुंळे शवकृती कमीही होते. 

व्याख्या 

शवमालेखन म्हणजे जोखीमेचे योग्यप्रकारे मूल्यमापन करण्याची व शवमा सरंक्षण कोणत्या 
ऄटींच्या अधारे शदले जाइल हे ठरशवण्याची प्रशक्रया. ऄिाप्रकारे, ही जोखीम शनवडण्याची व 
जोखीमेचे मूलाकंन करण्याची प्रशक्रया अहे. 

2. शवमालेखनाची गरज 

शवमालेखन हा शवमाकंपनीचा कणा ऄसतो कारण शनष्काळजीपणे ककवा ऄपुऱ्या हप्त्यासंाठी 
्वीकारलेल्या जोखीमेमुळे शवमाककता शदवाळखोर होउ िकतो. दुसरीकडे, फार 
चोखंदळपणा केला ककवा ऄशतिय जा्त काळजी घेतली तर शवमाकंपनीला मोठा शवमागट 
तयार करता येणार नाही व जोखीमेचे एकसमान शवतरण करता येणार नाही. म्हणूनच जोखीम 
व व्यवसाय यादरम्यान योग्य संतुलन राखणे ऄशतिय महत्वाचे अहे, ज्याद्वारे सं्था 
्पधात्मक तसेच नफ्यात राहील.  

शवमालेखक संबशंधत शवमा कंपनीचे तत्वज्ञान, धोरणे व जोखीम धारण करण्याची क्षमता 
यानुसार ही संतुलनाची प्रशक्रया करतो. शवमालेखकाचे काम जोखीमेचे वगीकरण करणे व 
्वीकारण्याच्या ऄटी योग्य दरावर शनस््चत करणे हे ऄसते. जोखीम ्वीकारणे म्हणजे 
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शवमाधारकाच्या भशवष्यातील दाव्याची भरपाइ करण्याचे अ्वासन देण्यासारखे ऄसल्याची 
नोंद घेणे महत्वाचे अहे.   

3. शवमालेखन-जोखीम मूल्यमापन 

शवमालेखन ही जोखीम शनवडण्याची प्रशक्रया अहे जी गट ककवा व्यशक्तच्या वैशिष्ट्यावंर 
ऄवलंबून ऄसते. येथे जोखीमेच्या प्रमाणाच्या अधारे, शवमालेखक जोखीम ्वीकारायची का व 
कोणत्या दराने ्वीकारायची याचा शनणथय घेतो. कोणत्याही पशरस््थतीत, ्वीकारण्याची 
प्रशक्रया न्शयाय्य व समानतेने व्हायला हवी म्हणजेच कोणताही पूवथग्रह न बाळगता प्रत्येक समान 
जोखीमेचे वगीकरण सारख्याचप्रकारे केले पाशहजे. हे वगीकरण सामान्शयपणे प्रमाणभतू 
्वीकार तक्त्याद्वारे केले जाते, ज्याद्वारे प्रत्येक प्राशतशनशधक जोखीमेचे प्रमाण शनस््चत केले 
जाते व त्यानुसार हप्ते मोजले जातात. 

वयामुळे अजारपणाच्या तसेच मृत्यूच्या िक्यतेवर पशरणाम होत ऄसला तरीही, अजारपण 
सामान्शयपणे मृत्युच्या बरेच अधी व वारंवार येउ िकते हे लक्षात ठेवले पाशहजे. म्हणूनच, मृत्य ू
शवम्यापेक्षा अरोग्य शवम्याच्या शवमालेखनाच्या ऄटी व मागथदिथक तत्व े ऄशधक कडक ऄसणे 
्वाभाशवक अहे.  

ईदाहरण 

मधुमेह ऄसलेल्या एखाद्या व्यशक्तला हृदयाच्या ककवा मूत्रकपडाच्या सम्या शनमाण होण्याची 
बरीच ऄशधक िक्यता ऄसते ज्यामुळे मतृ्यूपेक्षाही रुग्णालयात दाखल कराव े लागू िकते, 
तसेत शवमा सरंक्षणाच्या कालावधीत ऄनेक वळेा अरोग्य सम्या शनमाण होउ िकतात. 
जीवन शवमा शवमालखेन मागथदिथक तत्वामध्ये या व्यशक्तचे गुणाकंन सरासरी जोखीम ऄसलेली 
व्यक्ती ऄसे केले जाउ िकते. मात्र, वैद्यकीय शवमालखेनासाठी, ऄिी व्यक्ती ईच्च जोखीम 
ऄसलेली ऄसते.  

अरोग्य शवम्यामध्ये, अर्थथक ककवा ईत्पन्शनावर अधाशरत शवमालेखनापेक्षा वैद्यकीय ककवा 
अरोग्यशवषयक शनष्कषांवर ऄशधक भर शदला जातो. ऄथात अर्थथक व ईत्पन्शनशवषयक 
घटकाकंडे दुलथक्ष करता येत नाही कारण शवमाशहत ऄसणे अव्यक अहे व चुकीची शनवड 
टाळण्यासाठी व अरोग्य शवमा सुरु राहील याची खात्री करण्यासाठी अर्थथक शवमालेखन 
महत्वाचे अहे. 

4. अजारपणाच्या िक्यतेवर पशरणाम करणारे घटक 

जोखीमेचे मूल्यमापन करताना शवकृतीवर (अजारी पडण्याची जोखीम) पशरणाम करणाऱ्या 
पुढील घटकाचंा काळजीपूवथक शवचार केला पाशहजे: 

a) वय : हप्ते वय व जोखीमेच्या प्रमाणानुसार अकारले जातात. ईदाहरणाथथ बाळे व 
लहान मुलासंाठी तरुण प्रौढांपेक्षा शवकृती हप्ता ऄशधक ऄसतो कारण त्यानंा ससंगथ व 
ऄपघात होण्याचा धोका ऄशधक ऄसतो. तसेच, ४५ हून ऄशधक वय ऄसलेल्या 
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प्रौढासंाठी, हप्ता जा्त ऄसतो, कारण त्यानंा मधुमेहासारखे दीघथकालीन अजार, 
ऄचानक हृदय शवकार ककवा आतर काही शवकृती होण्याची िक्यता बरीच ऄशधक 
ऄसते. 

b) कलग : मशहलानंा गभथधारणेच्या कालावधीत शवकृती होण्याची ऄशतशरक्त जोखीम ऄसते. 
मात्र पुरुषानंा मशहलापेंक्षा हृदयशवकाराचा झटका येण्याची ककवा कामािी संबशंधत 
ऄपघात होण्याची िक्यता मशहलापेंक्षा ऄशधक ऄसते कारण ते धोकादायक 
रोजगारामंध्ये ऄशधक सहभागी ऄसण्याची िक्यता ऄसते. 

c) सवयी : तंबाखू, मद्य ककवा कोणत्याही ्वरुपातील ऄमंली पदाथथ सेवनाचा शवकृती 
जोखीमेवर थेट पशरणाम होतो. 

d) व्यवसाय : ठराशवक व्यवसायामंध्ये ऄपघाताचंी ऄशतशरक्त जोखीम ऄसण्याची िक्यता 
ऄसते, ईदाहरणाथथ चालक, ्फोटक, वैमाशनक आत्यादी. तसेच ठराशवक पेिामंध्ये 
ईच्च अरोग्य जोखीमा ऄसू िकतात, ईदाहरणाथथ क्ष-शकरण यंत्र संचालक, 
ऍसबसेटॉस ईद्योगातील कामगार, खाणकामगार आत्यादी. 

e) कौटंुशबक आशतहास : हा घटक ऄशतिय महत्वाचा ऄसतो, कारण दमा, मधुमेह व 
ठराशवक ककथ रोगामंध्ये जनुकीय घटकाचंा पशरणाम होतो. याचा शवकृतीवर पशरणाम 
होतो व जोखीम ्वीकारताना याचा शवचार केला पाशहजे. 

f) िरीराची ठेवण : ठराशवक गटामंध्ये िरीराची दणकट, सडपातळ ककवा सामान्शय 
ठेवण शवकृतीिी संबशंधत ऄसू िकते. 

g) पूवीचे अजारपण ककवा ि्त्रशक्रया : पूवीच्या अजारपणामुंळे िारीशरक कमजोरी 
शनमाण होण्याची ककवा तो अजार पुन्शहा होण्याची िक्यता अहे का याची खात्री करणे 
अव्यक ऄसते व त्यानुसार पॉशलसीच्या ऄटी शनस््चत केल्या पाशहजेत. ईदाहरणाथथ 
मुतखडा पनु्शहा होण्याची िक्यता ऄसते, त्याचप्रमाणे एका डोळ्यात मोतीकबदू 
झाल्यामुळे दुसऱ्या डोळ्यात मोतीकबदू होण्याची िक्यता वाढते. 

h) सध्याची अरोग्य स््थती व आतर घटक व ककवा तक्रारी : जोखीमेचे प्रमाण व 
शवमायोग्यता शनस््चत करण्यासाठी हे महत्वाचे ऄसते व योग्यप्रकारे जाहीर करुन व 
वैद्यकीय तपासण्यादं्वारे शसद्ध करता येते. 

i) पयावरण व शनवास : याचंाही शवकृती दरावर पशरणाम होतो.  

्वतःची चाचणी घ्या 1 

शवमालेखन ही ___________ची प्रशक्रया अहे. 

I. शवमा ईत्पादनाचें शवपणन 
II. ग्राहकासंाठी हप्ते संकशलत करणे 
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III. जोखीम शनवड व जोखीम मूल्याकंन 
IV. शवशवध शवमा ईत्पादने शवकणे 

B. शवमालेखन- मूलभतू संकल्पना 

1. शवमालेखनाचा हेतू 

अपण अधी शवमालेखनाचा हेतू पाहू. त्याचे दोन हेतू अहेत 

iii. शवरोधी-शनवड टाळणे म्हणजेच शवमाकत्याशवरुद्ध शनवड टाळणे 
iv. जोखीमेचे वगीकरण करणे व जोखीमामंध्ये समानता ऄसेल याची खात्री करणे 

व्याख्या 

जोखीमेची शनवड म्हणजे अरोग्य शवम्याच्या प्रत्येक प्र्तावाचे त्याच्या जोखीमेच्या संदभात 
मूल्याकंन करणे व त्यानंतर शवमा द्यायचा ककवा नाही व कोणत्या ऄटींवर द्यायचा हे ठरवणे.  

शवरोधी-शनवड (ककवा शवपशरत शनवड) म्हणजे लोकाचंी मानशसकता, ज्यानंा नुकसान होण्याची 
िक्यता ऄशधक  ऄसल्याची िंका ऄसते ककवा माशहती ऄसते, ते शवमा घेण्यासाठी व या 
प्रशक्रयेमध्ये लाभ शमळशवण्यासाठी ऄशतिय ईत्सुक ऄसतात. 

ईदाहरण 

शवमाकतॄ कुणाला व कसा शवमा द्यायचा याबाबत चोखंदळ नसतील, तर मधुमेह, ईच्च 
रक्तदाब, हृदयाच्या सम्या ककवा ककथ रोग यासारखे गंभीर अजार ऄसलेल्या व्यक्ती, त्यानंा 
लवकरच रुग्णालयामध्ये दाखल करण्याची गरज ऄसल्याचे माशहती ऄसल्याने, अरोग्य शवमा 
घेतील, ज्यामुळे शवमाकत्याला नुकसान होइल. 

दुसऱ्या िब्दात, शवमाकत्याने शनवडीची प्रशक्रया केली नाही तर तो चकुीची शनवड करेल व या 
प्रशक्रयेमध्ये त्याला तोटा होइल. 

2. जोखीमामंध्ये समानता 

अता अपण जोखीमेतील समानतेचा शवचार करु. “समानता” म्हणजे ज्या ऄजथदारानंा 
सारख्या प्रमाणात जोखीम ऄसते त्यानंा एकाच हप्ता वगात घातले पाशहजे. शवमाकत्यांना 
अकारले जाणारे हप्ते शनस््चत करण्यात थोडे प्रमाणीकरण हव े ऄसते. ऄिाप्रकारे ज्या 
लोकानंा समान जोखीम ऄसते त्यानंी समान हप्ता शदला पाशहजे व ज्यानंा ऄशधक जोखीम अहे 
त्यानंी जा्त हप्ता शदला पाशहजे. ते प्रमाणीकरणाद्वारे सरासरी जोखीम ऄसलेल्या बहुसंख्य 
व्यक्ती शनस््चत करतात व कोणत्या जोखीमा ऄशधक धोकादायक अहे हे ठरवतात व त्याचें 
गुणाकंन करतात. 
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a) जोखीमेचे वगीकरण 

समानता अणण्यासाठी, शवमालेखक जोखीम वगीकरण या प्रशक्रयेचा वापर करतात 
म्हणजेच व्यकक्तना शकती जोखीम अहे त्यानुसार त्याचें वगीकरण केले जाते व वगेवगेळ्या 
जोखीम वगांमध्ये वगीकरण केले जाते. जोखीमेचे चार वगथ अहेत. 

v. प्रमाणभतू जोखीमा 

ज्या व्यकक्तची ऄपेशक्षत शवकृती (अजारी पडण्याची िक्यता) सरासरी ऄसते त्या लोकाचंा 
यामध्ये समाविे होतो.  

vi. प्राधान्शय ऄसलेल्या जोखीमा 

या लोकाचंी ऄपेशक्षत शवकृती सरासरीपेक्षा ऄशतिय कमी ऄसते म्हणनू यानंा कमी हप्ता 
अकारला जातो. 

vii. शनकृष्ट जोखीमा 

ऄिा व्यकक्तची ऄपेशक्षत शवकृती सरासरीपेक्षा ऄशतिय जा्त ऄसते, मात्र तरीही त्यानंा 
शवमायोग्य मानले जाते. त्यानंा जा्त (ककवा ऄशतशरक्त) हप्ते अकारुन ककवा काही शनबंध 
घालनू शवम्यासाठी ्वीकारले जाउ िकते.  

viii. नाकारलेल्या जोखीमा 

ज्या व्यकक्तचे ऄपंगत्व व ऄपेशक्षत ऄशतशरक्त शवकृती आतकी जा्त ऄसते की त्यानंा 
परवडणाऱ्या दरात शवमा संरक्षण देणे िक्य नसते. काहीवळेा त्याला ककवा शतला 
ि्त्रशक्रयेसारख्या वैद्यकीय घटनानंा तोंड द्याव े लागले ऄसेल तर वैयशक्तक प्र्तावही 
तात्पुरते फेटाळले जाउ िकतात.  

3. शनवड प्रशक्रया 

शवमालेखन ककवा शनवड प्रशक्रया दोन पातळ्यावंर होते ऄसे म्हणता येइल: 

 के्षत्र पातळीवर 
 शवमालेखन शवभागीय पातळीवर 
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अकृती १: शवमालेखन ककवा शनवड प्रशक्रया 

 
a) के्षत्र ककवा प्राथशमक पातळी 

के्षत्र पातळी शवमालेखनाला प्राथशमक शवमालेखन म्हणूनही ओळखले जाते. त्यामध्ये एंजट 
ककवा कंपनीच्या प्रशतशनधीद्वारे ऄजथदार शवमा सरंक्षणाला परवानगी देण्यासाठी योग्य अहे 
का यासंदभात माशहती गोळा करतो. एजंट प्राथशमक शवमालेखक म्हणनू महत्वाची भशूमका 
पार पाडतो. तो शवमा देण्यायोग्य संभाव्य ग्राहक कोण अहे हे सवोत्तम प्रकारे जाणनू घेउ 
िकतो. 

काही शवमा कंपन्शया एजंटना एखादे शनवदेन ककवा गोपनीय ऄहवाल भरायला सागं ू
िकतात, ज्यामध्ये एजंटने प्र्तावकाशवषयी शवशिष्ट माशहती, मत व शिफारसी शदलेल्या 
ऄसतात. 

शवमा कंपनीच्या ऄशधकाऱ्याकडून ऄसाच एक ऄहवाल माशगतला जाउ िकतो ज्याला 
नैशतक ऄहवाल ऄसे म्हणतात. या ऄहवालामंध्ये सामान्शयपणे व्यवसाय, ईत्पन्शन व अर्थथक 
स््थती व प्र्ताशवत जीवनाचा लौशकक याचंा समाविे होतो. 

नैशतक धोका म्हणजे काय? 

वय, कलग, सवयी आत्यादी घटक म्हणजे अरोग्य जोखीमेचे िारीशरक धोके अहेत, मात्र 
त्याशिवायही अणखी एका घटकाकडे काळजीपूवथक पाहणे अव्यक ऄसते. याला 
ग्राहकाचा नैशतक धोका म्हणतात जो शवमा कंपनीसाठी ऄशतिय महाग ठरु िकतो. 

वाइट नैशतक धोक्याचे टोकाचे ईदाहरण म्हणजे अरोग्य शवमाधारक व्यक्तीला त्याची काही 
शदवसातच ि्त्रशक्रया होणार अहे हे माशहती ऄसते मात्र तरीही शवमाकत्याला याची 
माशहती देत नाही. आथे ऄिाप्रकारे दाव्याचे पैसे घेण्यासाठी जाणीवपूवथक शवमा घेण्याचा हेतू 
अहे.  

नुकसानाकडे दुलथक्ष करणे हे अणखी एक ईदाहरण अहे. शवमा ऄसल्यामुळे 
शवमाधारकाला त्याच्या अरोग्याबाबत शनष्काळजीपणा करण्याची आच्छा होउ िकते कारण 
रुग्णालयाचा खचथ त्याचा शवमाकता करेल हे त्याला माशहती ऄसते. 

वलभारेिन ककंला ननलड प्रकक्रमा  

ऺेत्र ककंला प्राथलभक ऩातऱी 

वलभारेिन वलबाग ऩातऱी 
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आथे ‘नैशतक धोका’या अणखी एकप्रकारच्या धोक्याचा ईल्लेख केला पाशहजे. आथे 
शवमाधारक कोणतीही फसवणूक करणार नाही, मात्र त्याची शवमा रक्कम मोठी अहे हे 
माशहती ऄसल्याने, सवात खार्थचक ईपचार घेइल, रुग्णालयातील सवात महाग खोलीत 
राहील आत्यादी, जे तो शवमाधारक नसता तर त्याने केले नसते.  

फसवणूक शनरीक्षण व प्राथशमक शवमालेखक म्हणून एजंटची भशूमका 

जोखीमेच्या शनवडीसंदभात बहुतेक शनणथय प्र्तावकाने प्र्ताव ऄजामध्ये जाहीर केलेल्या 
तथ्यावंर ऄवलंबून ऄसतात. जो शवमालेखक शवमालेखन शवभागात बसलेला अहे त्याला ही 
तथ्ये खोटी अहेत का व जाणीवपूवथक लपशवण्याच्या ईदे्दिाने फसवी तथ्ये देण्यात अली 
अहेत का हे माशहती ऄसणे ऄवघड ऄसते.  

आथे एजंटची भशूमका महत्वाची ऄसते. तो ककवा ती शदलेली तथ्ये खरी अहेत का हे 
ठरशवण्याच्या सवोत्तम स््थतीत ऄसतो, म्हणनूच एजंटचा प्र्तावकािी थेट व वैयशक्तक 
संपकथ  ऄसतो व ऄिाप्रकारे शदिाभलू करण्याच्या ईदे्दिाने जाणीवपूवथक माशहती 
लपशवण्यात अली अहे का ककवा चुकीची माशहती देण्यात अली अहे का याचे तो शनरीक्षण 
करु िकतो.  

b) शवमालेखन शवभागीय पातळी 

दुसऱ्या पातळीवरील शवमालखेन शवभागीय ककवा कायालयीन पातळीवरील ऄसते. त्यामध्ये 
शविेषज्ञ व व्यकक्तचा समाविे ऄसतो जे ऄिा कामामध्ये कुिल ऄसतात व शवम्याचा प्र्ताव 
्वीकारायचा का, कोणत्या ऄटींवर ्वीकारायचा हे ठरशवण्यासाठी या प्रकरणािी सबंंशधत 
सवथ डाटा शवचारात घेतात. 

C. फाइल करा अशण वापरा मागथदिथक तत्वे 

अपण हे लक्षात घेतले पाहजे की प्रत्येक शवमाकत्याला शवपणन करण्यापूवी त्याची ईत्पादने 
तयार करावी लागतात अशण ऄंतलॄखन शवभागाच्या ऄनेक कामापंैकी हे एक कामच अहे. 
अयअरडीएअयने यासाठी काही मागथदिथक तत्व े जारी केली अहेत व ती खालील प्रमाणे 
अहेत: 

 प्रत्येक कंपनी त्याचंी ईत्पादने तयार करताना ऄंशतम ग्राहक, त्याच्या गरजा, मागण्या अशण 
परवडण्याची क्षमता, ऄतंलॄखानाचे पैल,ू ऄक्च्युऄशरयल ककमत शनधारण, बाजारपेठेतील 
्पधात्मक वातावरण  आत्यादी गोष्टी ध्यानात घेते. ऄिाप्रकारे जरी मुळात रुग्णालय खचाची 
भरपाइ करणारी ईत्पादने भारतीय बाजारपेठेत प्रभावी ऄसली तरी ग्राहकानंा शवशवध 
प्रकारातील ऄनेक पयाय ईपलब्ध ऄसल्याचे अपण पाहतो. 

प्रत्येक नवीन ईत्पादन बाजारात ईतरवले जाण्यापूवी त्याला मान्शयता घ्यावी लागते. ईत्पादन 
‘फाइल करा अशण वापरा’ खाली शदलेल्या तरतुदींच्या ऄंतगथत शनयामकाकंडे सादर कराव े
लागते.   एकदा बाजारात अणलेले ईत्पादन काढून घ्यायचे ऄसेल तरीही मागथदिथक तत्वाचें 
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पालन कराव ेलागते. शवद्याथ्यांनी फाइल करा अशण वापरा संबंशधत ऄिा सवथ तरतुदी, फॉम्सथ, 
परताव ेआत्यादी गोष्टींिी ्वतःला पशरशचत करून घ्याव.े 

अयअरडीएच्या मागथदिथक तत्त्वानुंसार वैद्यकीय शवमा ईत्पादनासंाठी फाइल करा अशण 
वापरा प्रशक्रया: 

a) फाइल करा अशण वापरा प्रक्रीयेनुसार प्राशधकरणाची पूवथ मान्शयता घेतल्याशिवाय 
कोणताही वैद्यकीय शवमा ईत्पादन बाजारात शवपणन करता येत नाही. 

b) कोणत्याही वैद्यकीय शवमा ईत्पादनातील यानंतरचे कोणतेही बदल ककवा सुधारणा 
यासाठी सुद्धा वळेोवळेी जारी केलेल्या मागथदिथक तत्त्वानुंसार प्राशधकरणाची मान्शयता 
अव्यक ऄसेल.. 

1. प्रत्येक पॉशलसीधारकाला प्राशधकरणाने मान्शय केलेला कोणताही बदल ककवा 
सुधारणा लागू होण्यापूवी शकमान तीन मशहने अधी कळवले पाशहजेत. या 
सूचनेमध्ये ऄसा बदल ककवा सुधारणा करण्याची कारणे शविेषतः, शवमा 
हप्त्यातील वाढ अशण ऄिा वाढीचे नेमकी अकडेवारी नमूद केलेली ऄसली 
पाशहजे. 

2. ऄिा प्रकारचा शवमा हप्त्यासह ऄसणाऱ्या बदलाची ककवा सुधारणेची िक्यता 
माशहतीपत्रकात नमूद केलेली ऄसली पाशहजे. 

c) फाइल करा अशण वापरा ऄजथ अयअरडीएअय द्वारे प्रमाशणत करण्यात अला अहे 
अशण तो शवशवध पशरशिष्टे अशण डाटाबसे िीट अशण ग्राहक माशहती िीट यासह 
ग्राहकाला पाठवला जातो.  

माशहतीपत्रकासह प्रत्येक शवमाधारकाला ग्राहक माशहती पत्र शदले जाते अशण 
पॉशलसीमध्ये सरंक्षणाचे तपिील, ऄपवाद, शवमा हक्क देय होण्यापूवी लागू ऄसल्यास 
प्रतीक्षा कालावधी, भरपाइची रक्कम परतावा अधारावर ऄसेल ककवा एक शनस््चत 
रक्कम ऄसेल, नवीकरणाच्या ऄटी अशण फायदे, सहयोगी रक्कमेचे ककवा वजावटीचे 
तपिील अशण रद्द करण्याच्या ऄटी आत्यादी गोष्टी शदलेल्या ऄसतात.  

प्राशधकरणा द्वारे फाइल करा अशण वापरा ऄजथ नेमलेल्या ऄक्च्युऄशर अशण शवमा 
कंपनीच्या सीइओ द्वारे प्रमाशणत केला जाइल अशण प्राशधकरणाने वळेोवळेी 
साशंगतलेल्या फॉरमटॅ मध्ये व त्याप्रकारच्या द्तावजेासंह ऄसेल. 

d) वैद्यकीय शवमा ईत्पादन बाजारातून परत घेणे  

1. एखादा वैद्यकीय शवमा ईत्पादन बाजारातून परत घेण्यासाठी शवमाकता, ईत्पादन 
काढून घेण्याची करणे अशण सद्य ग्राहकानंा हाताळण्याचे संपूणथ तपिील देउन 
प्राशधकरणाची पूवथ मान्शयता घेइल. 
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2. पॉशलसी द्तावजेामध्ये ईत्पादने बाजारातून काढून घेण्याच्या िक्यतेचा अशण 
ऄसे ईत्पादन बाजारातून काढून घेतल्यास त्यासाठी पॉशलसीधारकाला ईपलब्ध 
ऄसणारे पयाय ्पष्टपणे दिथवलेेले ऄसावते. 

3. जर सद्य ग्राहकाने शवमाकत्याच्या सूचनेला प्रशतसाद शदला नाही तर नवीकरण 
तारखेला पॉशलसी काढून घेतली जाइल अशण शवमाधारकाला शवमाकत्याकडे 
ईपलब्ध ऄसलेली िक्यतेच्या ऄटीिी शनगडीत, नवी पॉशलसी घ्यावी लागेल. 

4. काढून घेतेलेले ईत्पादन संभाव्य ग्राहकानंा देउ केले जाणार नाही. 

e) कोणतेही ईत्पादन बाजारात अणल्यानंतर वषातून शकमान एकदा नेमलेल्या 
ऄक्च्युऄशर द्वारे पुनरावलोकन केले जाइल. जर ईत्पादन अर्थथकदृष्ट्या व्यवहायथ 
नाही ऄसे लक्षात अले ककवा कोणत्याही बाबतीत कमकुवत वाटले तर नेमलेला 
ऄक्च्युऄशर ईत्पादनातं योग्य प्रकारचे बदल करू िकतो अशण फाइल करा अशण 
वापरा प्रक्रीये ऄंतगथत बदलासाठी ऄजथ करू िकतो. 

f) ईत्पादनाला फाइल करा अशण वापरा मान्शयता घेतल्यानंतर पाच वष ॄपूणथ झाल्यानंतर 
नेमलेला ऄक्च्युऄशर ईत्पादनाच्या कामशगरीचा, शवकृती, चुका, व्याजदर, महागाइ, 
खचथ अशण ऄन्शय सुसंगत बाबी या अधारे ईत्पादन तयार करताना ऄसलेल्या मूळ 
गृहीतकािंी पडताळून पुनरावलोकन करेल अशण योग्य कारणे अशण अधीच्या 
गृहीतकामंध्ये सुधारणा यासह नव्याने मान्शयता शमळवण्यासाठी ऄजथ करेल. 

D. अयअरडीएअयचे ऄन्शय वैद्यकीय शवमा शवशनयम 

फाइल करा अशण वापरा मागथदिथक तत्वाचं्या शिवाय, वैद्यकीय शवमा शवशनयम खालील 
गोष्टींची मागणी करतात: 

a. प्रत्येक शवमा कंपनीने एक वैद्यकीय शवमा ऄंतलॄखन धोरण तयार केले पाशहजे अशण 
त्याला कंपनीच्या सचंालक मंडळाची मान्शयता घेतली पाशहजे. ऄन्शय शवषयासंोबतच 
पॉशलसीमध्ये वैद्यकीय शवमा पॉशलसी खरेदी करण्यासाठी प्र्ताव फॉमथ शदलेला ऄसला 
पाशहजे. ऄिा फॉमथ मध्ये प्र्तावाचे कंपनीच्या ईधृत केलेल्या धोरणानुसार ऄंतलॄखन 
करण्यासठी अव्यक ऄसलेली सवथ माशहती शमळवता अली पाशहजे. 

b. ऄिी ऄंतलॄखन पॉशलसी प्राशधकरणाकडे फाइल केली जावी. कंपनीकडे ऄसे कोणतेही 
अव्यक बदल करण्याचा हक्क अहे मात्र प्रत्येक बदलसुद्धा प्राशधकरणाकडे फाइल 
केला गेला पाशहजे. 

c. वैद्यकीय शवम्याचा कोणताही प्र्ताव संचालक मंडळाने मान्शय केलेल्या ऄंतलॄखन 
धोरणावर अधाशरत ्वीकारला जाइल. संभाव्य ग्राहकाचा प्र्ताव नाकारला गेल्यास 
त्याला नाकारण्याच्या कारणासंशहत शलशखत ्वरुपात कळवले गेले पाशहजे. 
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d. शवमाधारकाला शवमा हप्त्यापेक्षा ऄशधक कोणताही ऄतंलॄखन ऄशधभार अकारला 
जाणार ऄसेल तर शवमाधारकाला कळवले पाशहजे अशण पॉशलसी जारी करण्यापूवी 
ऄिा प्रकारच्या ऄशधभारासाठी पॉशलसीधारकाची शवशिष्ट मान्शयता घेतली गेली 
पाशहजे. 

e. पॉशलसी घेतल्या नंतर ककवा पॉशलसी नशवकरणाच्या वळेी व्यवसायामध्ये बदल 
यासारखी ऄशधक माशहती ऄसल्यास शवमाधारकाद्वारे त्यासाठी प्रमाशणत फॉम्सथ भरले 
पाशहजेत, ज्यात ऄिी माशहती सादर करणे अव्यक ऄसेल ऄसे प्रसंग ्पष्टपणे 
शदलेले ऄसतील अशण ऄसे फॉम्सथ पॉशलसी द्तावजेाचा भाग बनतील. 

f. एकाच शवमाकत्याकडे लवकर प्रविे करणाऱ्या, सतत नवीकरण करणाऱ्या, 
सकारात्मक शवमा हक्क ऄनुभव आत्यादी ऄसणाऱ्या पॉशलसीधारकासंाठी शवमाकतॄ 
काही पद्धती ककवा सवलती देउ िकतात अशण फाइल करा अशण वापरा मागथदिथक 
तत्त्वाचं्या ऄंतगथत मान्शय करून ऄिा पद्धती ककवा सवलती ते पॉशलसी द्तावजेामध्ये 
अधीच जाहीर करतील. 

 वैद्यकीय शवमा पॉशलसींबाबत वहनक्षमता संबशंधत मागथदिथक तत्वे 

अयअरडीएअयने जीवन शवमा अशण वैद्यकीय शवमा वहनक्षमता यासंबधंी ऄगदी ्पष्ट 
्वरूपाची मागथदिथक तत्व ेशदले अहेत ती खालीलप्रमाणे: 

1. खालील बाबतीत वहनक्षमता ऄनुमत केली जाइल: 

a. कुटंुब फ्लोटर पॉशलसीसह साधारण शवमा कंपन्शयानंी जारी केलेल्या सवथ ्वतंत्र 
वैद्यकीय शवमा पॉशलसी 

b. साधारण शवमा कंपनी द्वारे जारी केलेल्या समूह वैद्यकीय शवमा पॉशलसी ऄंतगथत 
संरशक्षत कुटंुबाच्या सद्यासंह ्वतंत्र सद्य यानंा समूह पॉशलसी मधून त्याच 
शवमाकत्याच्या व्यशक्तगत वैद्यकीय शवमा पॉशलसीकडे जाण्याचा ककवा कुटंुब फ्लोटर 
पॉशलसीकडे जाण्याचा हक्क ऄसेल. त्यानंतर, त्याला/शतला पुढील नवीकरणाच्या 
वळेी वहनक्षमतेचा हक्क ऄसेल. 

2. पॉशलसीधारकाद्वारे वहनक्षमतेचा ईपयोग पॉशलसी चाल ू ऄसण्याच्या काळात नव्हे तर 
केवळ नवीकरणाच्या वळेीच केला जाउ िकतो. 

3. ज्या पॉशलसीधारकाला त्याची पॉशलसी दुसऱ्या शवमा कंपनीकडे वहन करायची ऄसेल त्याने 
चाल ू ऄसलेल्या पॉशलसी नवीकरण शदनाकंाच्या पूवी शकमान 45 शदवस त्या कंपनीकडे 
त्याची सपूंणथ पॉशलसी कुटंुबातील सवथ सद्यासंह वहन करण्यासबंंधात ऄजथ केला पाशहजे. 

4. नवीन शवमाकत्याने शवमा हप्ता नवीकरण शदनाकंाच्या पूवी 45 शदवस अयअरडीएअय ने 
शदलेल्या ्वरुपात ऄजथ केला नाही तर नवीन शवमाकता कंपनी वहनक्षमता सुशवधा देउ 
करेल ककवा करणार सुद्धा नाही. 
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5. ऄिा प्रकारची सुचना शमळाल्यानंतर, शवमा कंपनी ऄजथदाराला, अयअरडीएअयच्या 
मागथदिथक तत्वानंा जोडलेल्या पशरशिष्ट ‘अय’ मध्ये शदलेला वहनक्षमता फॉमथ व त्यासोबत 
प्र्ताव फॉमथ अशण देउ केली जातील ऄिा शवशवध वैद्यकीय शवमा ईत्पादनाचें माशहती 
साशहत्य देउ करेल. 

6. पॉशलसीधारक वहनक्षमता फॉमथ सोबत प्र्ताव फॉमथ भरेल अशण तो शवमा कंपनीकडे सादर 
करेल. 

7. वहनक्षमता फॉमथ शमळाल्यानंतर, शवमा कंपनी सद्य शवमा कंपनीला त्या पॉशलसीधारकाच्या 
अव्यक वैद्यकीय अशण शवमा हक्क संबंधी तपिीलवार पा्वथभमूीसाठी पत्र शलहील. हे 
अयअरडीएच्या वबे पोटथलच्या माध्यमातून केले जाइल. 

8. वहनक्षमतेसंबधंी ऄिा प्रकारची शवनंती शमळाल्यानंतर शवमा कंपनी अव्यक ती माशहती 
शवनंती शमळाल्या नंतर 7 शदवसाचं्या अत अयअरडीएच्या वबे पोटथलवर शदलेल्या शवमा 
पॉशलसी वहन करण्या सबंंधातील डाटा फॉरमटॅ मध्ये सादर करेल. 

9. सद्य शवमा कंपनी जर अव्यक माशहती शवशिष्ट काळात नवीन शवमा कंपनीला डाटा 
फॉरमटॅ मध्ये सादर करण्यास ऄसमथथ ठरली, तर ते अयअरडीएने जारी केलेल्या 
शनदॄिाचें ईल्लंघन मानले जाइल अशण ऄिा शवमाकत्याला शवमा कायदा, 1938 च्या 
दंडात्मक तरतुदींनुसार    कारवाइला सामोरे जाव ेलागेल. 

10. सद्य शवमाकत्या कंपनीकडून डाटा शमळाल्यानंतर नवी कंपनी प्र्तावाचे ऄतंलॄखन करेल 
अशण पॉशलसीधारकाला अयअरडीएचे शवशनयम 2002 मधील शवशनयम 4 (6) नुसार 
(पॉशलसी धारकाच्या शहताचे संरक्षण) पॉशलसीधारकाला अपला शनणथय कळवले. 

11. वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जर शवमा कंपनीने प्राशधकरणाकडे सादर केलेल्या 
ऄंतलॄखन धोरणानुसार शवनंती करणाऱ्या शवमाधारकाला त्याचंा शनणथय कळवला नाही तर 
त्या कंपनीला ऄसा प्र्ताव नाकारण्याचा ऄशधकार राहणार नाही अशण ऄसा प्र्ताव 
्वीकारावा लागेल. 

12. जेव्हा वहनक्षमतेबाबत नवीन शवमाकत्याचा शनणथय नवीकरणाच्या तारखेला प्रलंशबत ऄसेल 

a. पॉशलसीधारकाच्या शवनंतीवरून थोड्या काळासाठी, जो शकमान एक मशहन्शयाचा 
कालावधी ऄसेल, त्या कालावधीपुरता सुयोग्य दराने शवमाहप्ता ्वीकारून सद्य 
पॉशलसी शव्ताशरत करता येउ िकते अशण 

b. नव्या शवमाकत्याकडून ्वीकृत पॉशलसी शमळेपयंत ककवा शवमाधारकाची तिा प्रकारची 
शवशिष्ट शवनंती शमळेपयंत सद्य पॉशलसी रद्द केली जाणार नाही. 

c. ऄिा सवथ बाबतीत जेथे योग्य ऄसेल तेथे नवा शवमाकता जोखीम धारणाची तारीख 
थोड्या कालावधीच्या समाप्तीच्या तारखेिी जुळवले. 
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d. कोणत्याही कारणाने शवमाधारकाला सद्य शवमाकत्याकडेच पॉशलसी चाल ू ठेवण्याची 
आच्छा ऄसेल तर त्याला शनयशमत शवमा हप्ता अकारून व कोणतीही नवी ऄट न 
घालता तसे करण्याची ऄनुमती देण्यात येइल. 

13. जर शवमाधारकाने काही कालावधीसाठी पॉशलसी शव्तार ्वीकारला ऄसेल अशण त्याच 
काळात शवमा हक्क शनमाण झाला तर, व सद्य शवमाकत्याने शवमा हक्क ्वीकारला तर सद्य 
शवमाकता पॉशलसी वषाच्या ईवथशरत भागासाठी ईवथशरत शवमा हप्ता अकारेल. ऄिा 
बाबतीत, पॉशलसीधारकाची ईवथशरत कालावधीसाठी शवमाहप्ता भरण्याची देयता शनमाण 
होते अशण त्या वषासाठी सद्य शवमाकत्याकडे पॉशलसी चाल ूठेवणे क्रमप्राप्त होते. 

14. वहन होणारी नवी पॉशलसी ्वीकारण्यासाठी शवमाकता कोणताही जादा अकार लावणार 
नाही ककवा केवळ पॉशलसी वहन करण्याचे कोणतेही िुल्क घेणार नाही. 

15. वहन केलेली पॉशलसी ्वीकारली गेल्यावर कोणत्याही मध्य्थाला काहीही वतथन देय 
नसेल. 

16. कोणत्याही वैद्यकीय शवमा पॉशलसीसाठी, सद्य पॉशलसी ऄंतगथत सद्य अजाराचं्या बाबतीती 
प्रतीक्षा कालावधी अधीच पूणथ अले ऄसतील तर कालबद्ध ऄपवाद शवचारात घेतले जातील 
अशण नवीन वहन झालेल्या पॉशलसी ऄतंगथत त्याप्रमाणात कमी करून घेतले जातील. 

टीप 1 : जर नवीन पॉशलसी मध्ये शवशिष्ट अजाराच्या ककवा ईपचाराच्या बाबत प्रतीक्षा 
कालावधी पूवीच्या पॉशलसी पेक्षा ऄशधक ऄसेल तर वहन करणाऱ्या पॉशलसीधारकाने 
सादर केलेल्या वहनक्षमता फॉमथ मध्ये वाढीव कालावधी ्पष्टपणे ईधृत केलेला 
ऄसायला हवा. 

टीप 2 : समूह शवमा पॉशलसी मध्ये, व्यशक्तगत सद्यानंा वर साशंगतलेल्या सतत शवमा संरक्षण 
घेतलेल्या वषांच्या अधारावर, मग अधीच्या पॉशलसी मध्ये कोणतेही पूवी ऄस््तत्वात 
ऄसलेले ऄपवाद/कालबद्ध ऄपवाद ऄसले तरीही त्याचें श्रेय शदले जाते. 

17. मागील शवमाकत्याकडून मागील पॉशलसींवर शमळालेल्या वर्थधष्णू लाभािंाच्या प्रमाणात 
शवमाधारकाने शवनंती केल्यास वर्थधत शवमा अ्वाशसत रक्कमेसाठी, शवमा अ्वाशसत 
रक्कमेला वहनक्षमता लागू होते.  

ईदाहरणाथथ – एखाद्या व्यक्तीची शवमा अ्वाशसत रक्कम रुपये 2 लाख ऄसेल अशण 
त्यावर शवमाकता ए कडून ऄपेशक्षत लाभािं रुपये 50000 ऄसेल; तर जेव्हा तो शवमाकता बी 
कडे ्थलातंशरत होइल अशण त्याचा प्र्ताव मान्शय होइल तेव्हा, शवमाकता बी त्याला रुपये 
2.50 लाख साठी लाग ूऄसणारा शवमा हप्ता अकारून रुपये 2.50 लाख शवमा अ्वाशसत 
रक्कम देउ करेल. जर शवमाकता बी याच्या कडे रुओऄये 2.50 लाखासंाठी योग्य ऄसे 
ईत्पादन नसेल तेव्हा, शवमाकता बी त्याला जवळची वरील शवमा अ्वाशसत रक्कम, ईदा. 
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रुपये 3 लाख साठीचा शवमा हप्ता अकारून रुपये 3 लाखाचंा शवमा देउ करेल. मात्र 
वहनक्षमता केवळ रुपये 2.50 लाख रुपयासंाठीच ईपलब्ध ऄसेल. 

18. शवमाकतॄ पॉशलसीधारकाचे लक्ष पॉशलसी करार अशण माशहतीपत्रक, शवक्री साशहत्य ककवा 
ऄन्शय कोणत्याही ्वरूपातील द्तावजे याद्वारे लक्ष वधेतील की: 

a. सवथ शवमा पॉशलसी वहनक्षम अहेत; 

b. वहनक्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी, ऄन्शय शवमाकत्याकडून प्र्ताव ्वीकारण्यासाठी 
होणारा शवलंब लक्षात घेउन पॉशलसीमध्ये खंड येउ नये म्हणून नवीकरणाच्या 
तारखेच्या पुरेसे अधी पॉशलसीधारकाने ऄन्शय शवमाकत्याला संपकथ  करण्याचे पाईल 
ईचलले पाशहजे. 

 

E. शवम्याची मूलतत्व ेव शवमालखेनाची साधने 

1. शवमालेखनािी संबशंधत मूलतत्व े

कोणत्याही प्रकारच्या शवम्यामध्ये, मग तो जीवन शवमा ऄसो ककवा सवथसाधारण शवमा, जोखीम 
्वीकारण्यािी संबशंधत काही कायदेिीर मूलतत्व े लागू होतात. अरोग्य शवम्यालाही हीच 
मूलतत्व े लागू होतात व या मूलतत्वाचें ईल्लंघन केल्यास शवमाकता जबाबदारी टाळण्याचा 
शनणथय घेउ िकतो, ज्यामुळे पॉशलसीधारक ऄसामाधानी होतात व वैतागतात. ही कृद्रीय 
मूलतत्व ेपुढीलप्रमाणे अहेत:   

1. परमसद्भाव (ईबशेरमा फायडेस) व शवमा शहत 
2. शवमालेखनासाठी साधने 

शवमालेखकासाठी ही माशहतीचा स्रोत ऄसतात व या अधारे जोखीमेचे वगीकरण केले जाते व 
हप्ते शनस््चत केले जातात. शवमालेखानासाठी पढुील महत्वाची साधने वापरली जातात: 

a) प्र्ताव ऄजथ 

हा कराराचा अधार ऄसतो ज्यामध्ये प्र्तावकाचे अरोग्याशवषयक व वैयशक्तक तपिील 
(ईदाहरणाथथ वय, पेिा, िरीराची ठेवण, अरोग्य स््थती, ईत्पन्शन, हप्ता शदल्याचे तपिील 
आत्यादी) गोळा केले जातात. ईत्पादन व कंपनीच्या गरजा/धोरणानुंसार हे साध्या 
प्र्नापंासून ते तपिीलवार प्र्नावलीपयंत ऄसू िकतात ज्याद्वारे सवथ महत्वाची तथ्ये 
जाहीर करण्यात अली अहेत याची खात्री केली जाइल व त्यानुसार शवमा सरंक्षण शदले 
जाइल. शवमाधारकाने कोणतेही ईल्लंघन केले ककवा माशहती लपशवली तर पॉशलसी रद्द 
मानली जाइल. 
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b) वयाचा परुावा 

हप्ते शवमाधारकाच्या वयाच्या अधारे ठरवले जातात. म्हणूनच नावनोंदणीच्या वळेी जाहीर 
केलेले वय सादर केलेल्या वयाच्या परुाव्या अधारे पडताळून पाहणे महत्वाचे ऄसते.  

ईदाहरण 

भारतामध्ये ऄनेक द्तऐवज वयाचा परुावा म्हणून ग्राह्य धरले जाउ िकतात मात्र त्यापैकी सवथ 
कायद्याने ्वीकायथ मानले जात नाहीत. बहुतेक वैध द्तऐवजाचें ढोबळपणे दोन वगांमध्ये 
वगीकरण केले जाते. ते पुढीलप्रमाणे अहेत: 

a. वयाचा प्रमाणभतू परुावा: िाळेचे प्रमाणपत्र, पारपत्र, ऄशधवास प्रमाणपत्र, पॅनकाडथ 
आत्यादी यापैकी काही अहेत. 

b. वयाचा ऄ-प्रमाणभतू पुरावा: शिधापशत्रका, मतदान ओळखपत्र, मोठ्याचें प्रशतज्ञापत्र, 
ग्राम पंचायतीचे प्रमाणपत्र आत्यादी यापैकी काही अहेत. 

c. अर्थथक द्तऐवज 

ईत्पादनाला लाभ व्हावा व नैशतक धोका कमी व्हावा यासाठी प्र्तावकत्याची अर्थथक 
स््थती जाणनू घेणे महत्वाचे ऄसते. मात्र, केवळ पुढील बाबतीत अर्थथक द्तऐवज 
माशगतले जातात 

a) वैयशक्तक ऄपघात सरंक्षण ककवा 
b)  ईच्च शवमा रकमेचे सरंक्षण ककवा 
c)  ककवा माशगतलेले संरक्षण व नमूद केलेले ईत्पन्शन व पेिा याचंी तुलना केल्यास 

त्यात तफावत अढळते.  

d. वैद्यकीय ऄहवाल 

वैद्यकीय ऄहवालाचंी अव्यकता शवमाकत्याच्या शनकषावंर अधाशरत ऄसते व 
सवथसामान्शयपणे शवमाधारकाच्या वयावर व काही वळेा सरंक्षणाच्या रकमेवर ऄवलंबनू 
ऄसते. प्र्ताव ऄजातील काही ईत्तरामंध्ये ऄिी काही माशहती ऄसू िकते ज्यामुळे 
वैद्यकीय ऄहवाल मागवले जाउ िकतात.   

e. शवक्री कमथचाऱ्याचे ऄहवाल 

शवक्री कमथचाऱ्यानंा कंपनीचे तळागाळातील पातळीवरील शवमालेखकही म्हणता येइल व 
त्याचं्या ऄहवालामध्ये त्यानंी शदलेल्या माशहतीचा शवचार करणे महत्वाचे ऄसू िकते. मात्र 
शवक्री कमथचाऱ्यानंा जा्त व्यवसाय शमळशवण्यासाठी लाभािं शदला जात ऄसल्याने, आथे 
पर्पर शवरोधी शहतही ऄसते ज्याकडे जाणीवपूवथक लक्ष शदले पाशहजे. 
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्वतःची चाचणी घ्या  2 

शवमालेखनामध्ये परमसद्भावाच्या तत्वाचे पालन ___________ ने करणे अव्यक 
ऄसते. 

I. शवमाकता 
II. शवमाधारक 
III. शवमाकता व शवमाधारक दोघेही 
IV. वैद्यकीय परीक्षक 
 

्वतःची चाचणी घ्या 3 

शवमा शहत म्हणजे ____________. 

I. ज्या सपंत्तीचा शवमा काढायचा अहे त्यामध्ये व्यशक्तचे अर्थथक शहत 
II. ज्या सपंत्तीचा अधीपासून शवमा काढलेला अहे 
III. प्रत्येक शवमा कंपनीचा नुकसानाचा शह्सा जेव्हा एकाहून ऄशधक कंपन्शया एकच नुकसान 

वाटून घेतात 
IV. शवमाकत्याकडून वसूल करता येइल ऄिी नुकसानाची रक्कम 
 

F. शवमालेखन प्रशक्रया 

एकदा हवी ती माशहती शमळाल्यानंतर, शवमालेखक पॉशलसीच्या ऄटी ठरवतो. अरोग्य शवमा 
व्यवसायासाठी वापरले जाणारे सामाइक ऄजथ खालील प्रमाणे अहेत: 

1. वैद्यकीय शवमालेखन 

वैद्यकीय शवमालेखनाच्या प्रशक्रयेमध्ये प्र्तावकत्याकडून अरोग्य शवमा पॉशलसीसाठी ऄजथ 
करणाऱ्या व्यशक्तची अरोग्य स््थती शनस््चत करता येते. त्यानंतर संकशलत केलेल्या माशहतीचे 
शवमाकता शवमा सरंक्षण द्यायचे ककवा नाही, शकती मयादेपयंत द्यायचे व कोणत्या ऄटींवर व 
ऄपवजथनावंर द्यायचे हे ठरशवण्यासाठी मूल्यमापन करतो. ऄिाप्रकारे वैद्यकीय शवमालखेनाद्वारे 
जोखीम ्वीकारायची ककवा नाकारायची तसेचत संरक्षणाच्या ऄटी ठरवता येतात.  

मात्र, वैद्यकीय शवमालखेनामध्ये वैद्यकीय ऄहवाल घेणे व तपासणे यामुळे जा्त खचथ येतो. 
तसेच, शवमाकता जेव्हा जा्त प्रमाणावर वैद्यकीय शवमालेखनाचा वापर करतात, तेव्हा ते 
‘चोखंदळपणा’ करत ऄसल्याचा (केवळ सवोत्तम जोखीम ्वीकारतात व आतरानंा नकार 
देतात) अरोप केला जातो. यामुळे सभंाव्य ग्राहक वैतागतात व शवमा घेण्यास आच्छुक 
ऄसलेल्या लोकाचंी संख्या कमी होते कारण त्यानंा अव्यक ऄसलेली माशहती व तपिील 
द्यायचे नसतात व अव्यक त्या चाचण्या करुन घ्यायच्या नसतात.  
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वैयशक्तक अरोग्य शवम्यासाठी अरोग्य स््थती व वय हे शवमालेखन करताना शवचारात घेतले 
जाणारे महत्वाचे घटक अहेत. तसेच सध्याची अरोग्य स््थती, वैयशक्तक व कौटंुशबक वैद्यकीय 
आशतहासामुळे शवमालखेक कोणत्याही अधीपासून ऄस््तत्वात ऄसेला अजार ककवा स््थती व 
कालातंराने भशवष्यात अरोग्य सम्या शनमाण होण्याची िक्यता ठरव ू िकतो ज्यासाठी 
रुग्णालयात दाखल कराव ेलागेल ककवा िस्रशक्रया करावी लागेल. 

त्याशिवाय प्र्ताव ऄजथ ऄिाप्रकारे बनशवले ऄसतात, ज्यामध्ये भतूकाळात घेतलेले ईपचार, 
रुग्णालयातील वा्तव्य व झालेल्या ि्त्रशक्रयाचंी माशहती घेता येते. यामुळे शवमा लेखकाला 
अधीचा अजार पुन्शहा होण्याच्या िक्यतेचे, सध्याच्या ककवा भशवष्यातील अरोग्य स््थतीवर 
ककवा भशवष्यातील गंुतागंुतींवर त्याचा पशरणाम याचं्या िक्यतेचे मूल्यमापन करता येते. 
प्र्तावकता ज्या अजारासंाठी औषधे घेत अहे त्यासाठी लवकरच कधीही रुग्णालयात दाखल 
केले जाण्याची ककवा तो अजार पुन्शहा होण्याची िक्यता अहे.  

ईदाहरण 

ईच्च रक्तदाब, जा्त वजन/लठ्ठपणा व साखरेची वाढलेली पातळी यासारख्या वैद्यकीय 
स््थतींमुळे हृदय, मूत्रकपड व चेता यंत्रणेच्या शवकारासंाठी भशवष्यात रुग्णालयात दाखल कराव े
लागू िकते. म्हणूनच, वैद्यकीय शवमा लेखनासाठी जोखीमेचे मूल्यमापन करताना या ऄटींचा 
काळजीपूवथक शवचार केला पाशहजे. 

सामान्शयपणे अरोग्य स््थतीतील शवपशरत बदल ४० वषांनंतर, प्रामुख्याने सामान्शयपणे वृद्ध 
होण्याच्या प्रशक्रयेमुळे होतात,४५ वषांपूवीच्या प्र्तावकत्याच्या कोणत्याही वैद्यकीय तपासण्या 
ककवा चाचण्या करायची गरज नसते (काही शवमाकतॄ हे अव्यकता ५० ककवा ५५ वषांपयंतही 
वाढव ू िकतात).वैद्यकीय शवमालेखन मागथदिथक तत्वानुंसार प्र्तावकत्याच्या अरोग्य 
स््थतीशवषयी त्याच्या/शतच्या कौटंुशबक डॉक्टरानंी ्वाक्षरी केलेले प्रशतज्ञापत्रही लागू िकते. 

भारतीय अरोग्य शवमा बाजारात,अरोग्य शवम्यासाठी महत्वाचा वैद्यकीय शवमालेखन घटक 
म्हणजे व्यशक्तचे वय.४५-५० वषांहून मोठ्या, पशहल्यादंाच नावनोंदणी करणाऱ्या व्यकक्तना 
सामान्शयपणे अरोग्य जोखीम ्वरुपाचे मूल्यमापन करण्यासाठी व त्याचं्या सध्याच्या अरोग्य 
स््थतीशवषयी माशहती शमळशवण्यासाठी शवशिष्ट रोगशनदान तपासण्या करुन घ्याव्या 
लागतील.ऄिा तपासण्यामुंळे अधीपासून काही वैद्यकीय स््थती ककवा अजार अहे का हे कळू 
िकते. 

ईदाहरण 

औषधे, मद्य व तंबाखुचे सेवन हे िोधणे ऄवघड ऄसू िकते व प्र्तावकतॄ क्वशचतच प्र्ताव 
ऄजामध्ये ते जाहीर करतात. ही तथ्ये जाहीर न केल्याने अरोग्य शवम्याच्या शवमालखेनामध्ये 
मोठे अव्हान शनमाण होते. लठ्ठपणा अणखी एक सम्या अहे जी एक मोठी सावथजशनक 
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अरोग्य सम्या होण्याचा धोका अहे व यामुळे शनमाण होणाऱ्या गंुतागंुतीचे पुरेसे मूल्याकंन 
करता येइल ऄिी शवमालेखन साधने शवमालेखकानंी शवकशसत करणे अव्यक अहे.  

2. वैद्यकेतर शवमालेखन 

अरोग्य शवम्याच्या बहुतेक प्र्तावकत्यांना वैद्यकीय तपासणीची गरज नसते. वैद्यकीय 
तपासण्यादंरम्यान केवळ एक दिािं ककवा त्यापेक्षा कमी प्रकरणाचें शवपशरत शनकाल ऄसतील 
हे पुरेिा ऄचूकपणे सागंता येते, त्यामुळे शवमाकतॄ बहुतेक प्रकरणामंध्ये वैद्यकीय तपासणीत 
सवलत देउ िकतात.  

प्र्तावकत्यांनी सवथ महत्वाची तथ्ये पूणथपणे व खरेपणाने जाहीर केली ऄसती व ती एजंटने 
काळजीपूवथक तपासली ऄसती, तर वैद्यकीय तपासणीची गरज ऄशतिय कमी राशहली ऄसती. 
ककबहुना, वैद्यकीय तपासणीच्या खचात व आतर खचात बचत झाल्यास दाव्याचं्या प्रमाणात 
थोडी वाढही ्वीकारता येइल व त्यामुळे प्र्तावकत्याची गैरसोयही कमी होइल.  

म्हणूनच, शवमा कंपन्शया काही शवमा पॉशलसी घेउन येत अहेत ज्यामध्ये प्र्तावकत्याला 
कोणतीही वैद्यकीय तपासणी करुन घ्यायची गरज नसते. ऄिा पशरस््थतीत, कंपन्शया 
सामान्शयपणे ‘वैद्यकीय जाळे’ तयार तयार करतात जे कोणत्या वयाला व टप्प्याला वैद्यकीय 
शवमालेखन केले जाव ेहे दिथशवतात, व म्हणूनच वैद्यकेतर मयादाचंी काळजीपूवथक रचना केली 
जाते ज्यामुळे व्यवसाय व जोखीम यातील योग्य सतुंलन राखले जाते. 

ईदाहरण 

एखाद्या व्यशक्तला वैद्यकीय तपासणी, प्रतीक्षा कालावधी व प्रशक्रयेमध्ये होणारा ईिीर ऄिा दीघथ 
प्रशक्रयेतून न जाता अरोग्य शवमा घ्यायचा ऄसेल, तर ती वैद्यकेतर शवमालखेन पॉशलसीचा 
पयाय शनवडू िकते.वैद्यकेतर शवमालेखन धोरणात, हप्त्याचे दर व शवमा रक्कम सामान्शयपणे 
काही अरोग्य प्र्नाचं्या अधारे शनस््चत केली जाते जे बहुतेक वय, कलग, धूम्रपान वगथ, 
िरीराची ठेवण आत्यादींवर ऄवलंबून ऄसतात. याची प्रशक्रया जलद ऄसते मात्र तुलनेने हप्ते 
जा्त ऄसू िकतात.  

3. सासं्ख्यकीय गुणाकंन पद्धत 

ही शवमालेखनामध्ये वापरली जाणारी पद्धत अहे, ज्यामध्ये सासं्ख्यकीय ककवा टक्केवारीचे 
मूल्यमापन जोखीमेच्या प्रत्येक घटकावर केले जाते.  

वय, कलग, विं, व्यवसाय, शनवास, पयावरण, िरीराची ठेवण, सवयी, कुटंुब व वैयशक्तक 
आशतहास तपासला जातो व पूवथशनधाशरत शनकषाचं्या अधारे सासं्ख्यकीय गुणाकंन केले जाते.  
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4. शवमालेखनाचा शनणथय 

शमळालेल्या माशहतीचे काळजीपूवथक मूल्यमापन करुन शतचे योग्य त्या जोखीम वगथवाऱ्यामंध्ये 
वगीकरण केल्यानंतर शवमालेखन प्रशक्रया पूणथ होते. वरील साधनाचं्या अधारे व अपल्या 
शववकेबुद्धीनुसार शवमालेखक जोखीमेचे पढुील वगथवाऱ्यामंध्ये वगीकरण करतो: 

a) प्रमाणभतू दरानंी जोखीम ्वीकारा 
b) ऄशतशरक्त हप्ता (लोकडग) अकारुन जोखीम ्वीकारा, ऄथात सवथच कंपन्शयामंध्ये ऄसे 

केले जात नाही 
c) शवशहत कालावधी/ऄवधीसाठी शवमा सरंक्षण लाबंणीवर टाकणे 
d) शवमा सरंक्षण नाकारणे 
e) प्रशत प्र्ताव (संरक्षण मयाशदत ठेवणे ककवा काही भाग नाकारणे)  
f) जादा वजावट ककवा सहयोगी रक्कम लादणे 
g) पॉशलसी ऄतंगथत कायमचे ऄपवजथन (ऄपवजथने) लागू करणे 

कोणताही अजार कायमचा वगळल्यास, पॉशलसी प्रमाणपत्रावर त्याचे साक्ष्याकंन केले 
जाते.प्रमाणभतू पॉशलसी ऄपवजथनाव्यशतशरक्त हे ऄशतशरक्त ऄपवजथन ऄसते व तो कराराचा एक 
भाग ऄसतो. 

शवमालेखकादं्वारे तज्ञ वैयशक्तक जोखीम मूल्यमापन शवमा कंपन्शयासाठी ऄशतिय महत्वाचे ऄसते 
कारण त्यामुळे शवमा यंत्रणा संतुशलत राहते.शवमालखेनामुळे शवमाकता जोखीमेची समान 
पातळी ऄपेशक्षत ऄसलेल्याचंा एकाच गटात समाविे करतो व त्यानंी शनवडलेल्या संरक्षणासाठी 
त्यानंा समान हप्ता अकारतो.यातूनपॉशलसीधारकाला शमळणारा लाभ म्हणजे त्याला रा्त व 
्पधात्मक दरात शवमा ईपलब्ध होतो तर शवमाकत्याला होणारा लाभ म्हणजे शवकृतीच्या 
गृशहतकानुसार त्याला त्याचा पोटथफोशलओचा ऄनुभव राखता येतो.  

5. सामान्शय ककवा प्रमाणभतू ऄपवजथनाचंा वापर करणे 

बहुतेक पॉशलसींमध्ये काही ऄपवजथने लागू केलेली ऄसतात जी त्याचं्या सवथ सद्यानंा लाग ू
होतात. यानंा प्रमाणभतू ऄपवजथने ककवा काही वळेा सामान्शय ऄपवजथने ऄसे म्हणतात. शवमाकतॄ 
प्रमाणभतू ऄपवजथने लागू करुन त्याचंी ऄसुरशक्षतता मयाशदत करतात.  

या मुद्यावर अधीच्या प्रकरणात चचा करण्यात अली. 

्वतःची चाचणी घ्या  4 

वैद्यकीय शवमालखेनाशवषयी पुढीलपकैी कोणते शनवदेन चकुीचे अहे? 

I. वैद्यकीय ऄहवाल गोळ करण्यात व त्याचे मूल्यमापन करण्यात बराच खचथ येतो. 

II. अरोग्य शवम्यासाठी वैद्यकीय शवमालेखन करताना सध्याची अरोग्य स््थती व वय हे 
महत्वाचे घटक ऄसतात. 
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III. प्र्तावकत्यांना त्याचं्या अरोग्य जोखीम ्वरुपाचे मूल्यमापन करण्यासाठी वैद्यकीय व 
रोगशनदान तपासण्या करुन घ्याव्या लागतात. 

IV. जोखीमेच्या प्रत्येक घटकावर टक्क्याचें मूल्यमापन केले जाते. 

 

अकृती  1 : शवमालेखन प्रशक्रया 
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G. समूह अरोग्य शवमा 

1. समूह अरोग्य शवमा 

समूह शवम्याचे शवमालेखन प्रामुख्याने सरासरीच्या शनयमावर केले जाते, म्हणजेच प्रमाणभतू 
समूहाच्या सवथ सद्यानंा समूह अरोग्य शवमा पॉशलसी ऄंतगथत संरक्षण शदले ऄसते, समूहातील 
व्यक्ती वैयशक्तकपणे शवमाकत्याच्या शवरुद्ध-शनवड करु िकत नाहीत. ऄिाप्रकारे, अरोग्य 
शवम्यासाठी एका समूहाला ्वीकारुन, शवमाकता समूहामधील काही सद्यानंा तीव्र व वारंवार 
अरोग्य सम्या ऄसू िकतात ही िक्यता शवचारात घेतो.  

समूह अरोग्य शवम्याच्या शवमालेखनासाठी समूहाच्या वैशिष्ट्याचें शव्लेषण करणे अव्यक 
ऄसते ज्याद्वारे हा समूह शवमा कंपनीच्या शवमालेखन मागथदिथक तत्वामंध्ये तसेच शवमा शनयमानंी 
समूह शवम्यासाठी घालनू शदलेल्या मागथदिथक तत्वामंध्ये बसतो का याचे मूल्यमापन करता येते.  

समूह अरोग्य शवम्यासाठी प्रमाणभतू शवमालखेन प्रशक्रयेमध्ये प्र्ताशवत समूहाचे पुढील 
घटकानुंसार मूल्याकंन कराव ेलागते: 

a) समूहाचा प्रकार 

b) समूहाचा अकार 

c)  ईद्योगाचा प्रकार 

d) संरक्षणासाठी पात्र व्यक्ती 

e) संपूणथ समूहाला सरंक्षण शदले जात अहे ककवा सद्यानंा बाहेर राहण्याचा पयाय अहे 

f) संरक्षणाची पातळी – सवांसाठी समान ककवा वगेवगेळी 

g) कलग, वय, एका ककवा ऄनेक शठकाणी, समूह सद्याचं्या ईत्पन्शन पातळ्या, 
कमथचाऱ्याचं्या ईलाढालीचा दर, समूह धारकाद्वारे संपूणथ हप्ता शदला जाइल ककवा 
सद्यानंा हप्त्याच्या रकमेत योगदान द्याव ेलागेल यासंदभात गटाची रचना 

h) शवशवध भौगोशलक शठकाणामंध्ये शवशवध शठकाणी पसरलेले ऄसल्यास शवशवध प्रदेिातील 
अरोग्यदेखभाल खचातील फरक 

i) समूहधारकाचे तृतीय पक्ष प्रिासकाद्वारे (त्याला हवा ऄसलेला ककवा शवमाकत्याने 
शनवडलेला) ककवा शवमाकत्याद्वारेच समूह शवम्याच्या प्रिासनास प्राधान्शय 

j) प्र्ताशवत समूहाचा पूवीचा दाव्याचंा ऄनुभव 

ईदाहरण 

खाणींमध्ये ककवा कारखान्शयामंध्ये काम करणाऱ्या समूहाच्या सद्यानंा वातानुकूशलत 
कायालयामंध्ये काम करणाऱ्या सद्याचं्या गटापेक्षा अरोग्याची जोखीम ऄशधक ऄसते. दोन्शही 
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गटासंाठी अजाराचें ्वरुप (त्यामुळेच दावहेी) बरेच वगेळे ऄसण्याची िक्यता अहे. म्हणूनच 
शवमाकता दोन्शही प्रकरणानुंसार अरोग्य शवमा पॉशलसीचे दर ठरवले.  

त्याचप्रमाणे ईच्च ईलाढाल ऄसलेल्या अयटी कंपन्शयासंारख्या समूहाचं्या बाबतीत शवपशरत 
शनवड टाळण्यासाठी, शवमाकतॄ खबरदारीचे शनकष लाव ू िकतात ईदाहरणाथथ कमथचाऱ्यानंी 
शवम्यासाठी पात्र होण्यासाठी पशरवीक्षा कालावधी पूणथ केला पाशहजे. 

अरोग्य शवमा व्यवसायाच्या ऄशतिय ्पधात्मक ्वरुपामुळे, शवमाकतॄ समूह शवमा योजनामंध्ये 
बरीच लवशचकता व लाभामंध्ये गरजेनुसार बदल करतात. मालक-कमथचारी समूह शवमा 
योजनामंध्ये, कालातंराने लाभाचंी रचना शवकशसत होत जाते व मालकाच्या मनुष्यबळ 
शवभागाद्वारे कमथचाऱ्यानंा रोखून ठेवण्याचे साधन म्हणून वापरले जाते. बहुतेकवळेा, 
शवमाकत्यांमधील ्पधॄमुळे दुसऱ्या शवमाकत्याने शदलेल्या समूह शवमा योजनेची बरोबरी 
करण्यासाठी ककवा सुधाशरत लाभ देण्यासाठी लवशचकता शदली जाते ज्यामुळे दुसऱ्या 
शवमाकत्याचा व्यवसाय ताब्यात घेता येतो व अपल्याकडे वळवता येतो. 

2. मालक-कमथचारी समूहाशिवाय आतर शवमालेखन 

मालक-कमथचारी समूह हे पारंपशरकपणे समूह अरोग्य शवमा शदले जाणारे ऄगदी नेहमीचे गट 
अहेत. मात्र, अरोग्य शवम्याला अरोग्य सेवा खचासाठी शनधी देण्याचे प्रभावी माध्य म्हणून 
मान्शयता शमळू लागल्याने, शवशवध प्रकारचे गट अता तयार झाले अहेत. ऄिा पशरस््थतीत 
समूहाचे शवमालेखन करताना समूहाच्या रचनेचे वैशिष्ट्य शवचारात घेणे समूह अरोग्य शवमा 
शवमालेखकासंाठी महत्वाचे ऄसते. 

कमथचारी-मालक समूहावं्यशतशरक्त, शवमाकत्यांनी पुढीलप्रमाणे शवशवध प्रकारच्या समूहानंा शवमा 
संरक्षण शदले अहे: कामगार संघटना, शव्व्त सं् था व सोसायटी, बहु-मालक गट, शविेष 
शवक्री हक्क ऄसलेले शवके्रते, व्यावसाशयक संघटना, क्लब व आतर बंधुत्व संघटना. 

शवशवध देिामंध्ये सरकारे समाजाच्या गरीब घटकासंाठी समूह अरोग्य शवमा संरक्षण खरेदी 
करतात. भारतामध्ये कृद्रीय व राज्य पातळीवरील सरकारे जोरकसपणे गरीबासंाठीच्या समूह 
अरोग्य शवमा योजना प्रायोशजत करतात ईदाहरणाथथ अरएसबीवाय, यिस््वनी आत्यादी. 

ऄिा वैशवध्यपूणथ समूहासंाठी शवमालेखनामध्ये शवचार केले जाणारे घटक सवथसामान्शयपणे 
्वीकायथ समूह शवमालेखन घटकासंारखेच ऄसले तरीही, पढुील ऄशतशरक्त घटकाचंाही शवचार 
केला जातो: 

a) गटाचा अकार (समूहाचा अकार लहान ऄसेल तर वारंवार बदल होउ िकतात) 

b) शवशवध भौगोशलक प्रदेिामंध्ये अरोग्यसेवा खचाची पातळी वगेवगेळी ऄसते 

c) समूह अरोग्य शवमा योजनेमध्ये समूहातील सवथ सद्य सहभागी न झाल्यास शवपशरत 
शनवडीची जोखीम ऄसते 
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d) पॉशलसी घेतलेल्या गटातील सद्याचें सातत्य 

केवळ कमी दरामध्ये ऄिा समूह अरोग्य शवमा योजनाचंा लाभ घेण्यासाठी, ऄशनयशमत 
प्रकारच्या गटामंध्ये वाढ झाली अहे, यानंा ‘सोयीचे गट’ ऄसे म्हणतात. म्हणूनच शवमा 
शनयामक अयअरडीएने शवमाकत्यांनी शवशवध गट हाताळण्यासाठी ्वीकारलेला दृस्ष्टकोन 
शनयशमत करण्यासाठी समूह शवमा मागथदिथक तत्व ेप्रशसद्ध केली अहेत. ऄिा शबगर-कमथचारी 
गटामंध्ये पढुील गटाचंा समाविे होतो: 

a) मालक कल्याण संघटना 

b) शवशिष्ट कंपनीद्वारे देण्यात अलेले के्रशडट काडथ धारक 

c) शवशिष्ट व्यवसायाचे ग्राहक जेथे शवमा ऄशतशरक्त लभ म्हणून शदला जातो 

d) बँक व व्यावसाशयक संघटना ककवा सं् थाचें कजथदार 

समूह शवमा मागथदिथकतत्वामंागचे ईशद्दष्ट केवळ लवशचक रचना, वैयशक्तक पॉशलसींवर ईपलब्ध 
नसलेले लाभ शमळवणे व खचात बचत हे लाभ शमळशवण्याच्या ईशद्दष्टाने समूह तयार करण्यास 
शनबधं घालणे हे अहे. ऄिा ‘सोयीच्या गटामुंळे’ बहुतेकवळेा शवमाकत्यांशवरुद्ध शवपशरत शनवड 
केली जाते व पशरणामी दाव्याचें प्रमाण ऄशधक ऄसते. ऄिाप्रकारे शनयामक प्राशधकरणाद्वारे 
घालनू शदलेल्या समूह शवमा मागथदिथक तत्वामुंळे शवमाकत्यांद्वारे बाजारातील वतथन 
जबाबदारीचे राहण्यास मदत होते. त्यामुळे शवमाकंपन्शयादं्वारे शवमालखेनामध्ये तसेच समूह 
योजनासंाठी प्रिासकीय मानके तयार करुन समूह शवमा योजनाचंा प्रसार करताना शि्त 
अणली जाते. 

H. शवदेि प्रवास शवम्याचे ऄतंलॄखन 

शवदेि प्रवास शवम्याच्या ऄंतगथत मुख्य संरक्षण हे वैद्यकीय संरक्षण ऄसते त्यामुळे सवथसाधारण 
पणे ऄंतलॄखनात सुद्धा वैद्यकीय शवम्याची पद्धत वापरली जाइल.  

शवमा हप्त्याचे दर शनधारण अशण पॉशलसी ्वीकृती प्रत्येक कंपनीच्या मागथदिथक तत्त्वानुंसार 
केले जाइल मात्र ऄन्शय काही महत्वाचे पैल ूखालीलप्रमाणे ऄसतील: 

1. शवमा हप्त्याचा दर प्र्तावकाचे वय अशण शवदेि प्रवासाचा कालावधी यावर ऄवलंबनू 
ऄसेल. 

2. शवदेिातील वैद्यकीय ईपचाराचंा खचथ महागडा ऄसल्याने सामान्शयतः अपल्या 
देिातील वैद्यकीय शवमा पॉशलसी पेक्षा शवमा हप्ता दर खूप ऄसत ऄसतो. 

3. त्यातून ऄन्शय देिापेंक्षा, युएसए अशण कॅनडा येथील शवमा हप्ता सवाशधक ऄसतो. 
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4. पॉशलसीचा वापर करून पॉशलसीधारक परदेिात वैद्यकीय ईपचार घेणार नाही याची 
दक्षता घेतली पाशहजे अशण त्यामुळे सध्या ऄस््तत्वात ऄसलेल्या अजाराचंा 
प्र्तावाच्या टप्प्यावरच काळजीपूवथक शवचार केला गेला पाशहजे. 

I. व्यशक्तगत ऄपघात शवम्याचे ऄतंलॄखन 

व्यशक्तगत ऄपघात पॉशलसी साठी ऄंतलॄखनाच्या मुद्द्द्याबंाबत खाली चचा केली अहे: 

दर शनधारण 

व्यशक्तगत ऄपघात शवम्यामध्ये शवमाधारकाचा व्यवसाय हा सवात महत्वाचा पैल ूशवचारात घेतला 
जातो. साधारणपणे घरात अशण र्त्यावंर ऄपघाताला सामोरे जाणे सवथ लोकासंाठी सारखेच 
ऄसते. मात्र व्यवसायािी संबंशधत जोखमी कामाच्या ्वरूपावर ऄवलंबून ऄसतात. 
ईदाहरणाथथ, आमारतीच्या बाधंकामाच्या साइटवर काम करणाऱ्या आशंजशनयरपेक्षा ऑशफस मध्ये 
काम करणाऱ्या व्यव्थापकाला कमी जोखमीला सामोरे जाव ेलागते. 

प्रत्येक व्यवसायासाठी एक शनस््चत दर ठरवणे व्यवहायथ नाही. त्यामुळे, कमी ऄशधक सारख्या 
जोखमीचे व्यवसाय काही समूहामंध्ये वगीकृत केले जातात. वगीकरणाची खाली शदलेली पद्धत 
सोपी अशण व्यवहायथ अहे. प्रत्येक कंपनीचे ्वत:चे वगीकरणाचे वगेळे अधार ऄसू िकतात. 

जोखमीचे वगीकरण 

व्यवसायाच्या अधारावर, शवमाधारकािी सबंद्ध जोखमी तीन समूहात वगीकृत केल्या जातात: 

 जोखीम समूह  I 

लेखाकमी, डॉक्टसथ, वकील, वा्तुयोजक, सल्लागार ऄशभयंते, शिक्षक, प्रिासकीय 
कामात ऄसणाऱ्या व्यक्ती, प्राथशमक शरत्या तत्सम जोखीम ऄसणाऱ्या व्यवसायातील 
व्यक्त. 

 जोखीम समूह II 

बाधंकाम व्यावसाशयक, कंत्राटदार अशण ऄशभयतें जे केवळ पयावके्षणाची कामे 
करतात, प्राण्याचें डॉक्टसथ, माल मोटारींचे अशण कासथचे पगारी चालक अशण तत्सम 
धोक्यामंध्ये काम करणाऱ्या व्यक्ती.  

हाताने काम करणारे कामगार (समूह III च्या ऄंतगथत येणारे लोक सोडून), रोख 
हाताळणारे कमथचारी, गरेज अशण मोटार मेकेशनक, मिीनवर काम करणारे कमथचारी, 
व्यावसाशयक ऄॅथलेटस्  अशण खेळाडू, लाकूडकाम करणारे यतं्र कमथचारी अशण 
तत्सम धोक्यामंध्ये काम करणारे कमथचारी. 

 

 



 

408 
 

 जोखीम समूह  III 

भशूमगत खाणींमध्ये, ्फोटके काडतुसे बनवण्याचे काम करणारे कमथचारी, ईच्च 
शवदु्यतभार परुवणाऱ्या आलेस्क्ट्रकल ईभारणी करणारे, जॉकी, सकथ िीतील कलाकार, 
वाहन ककवा घोड्याचं्या ियथतीत भाग घेणारे, शिकारीच्या खेळत भाग घेणारे, 
शगयारोहण, शिशिर क्रीडा, ्कीइंग, अइस हॉकी, बलनू ईड्डाण, हँगग्लाइकडग, शरव्हर 
राफ्टींग, पोलो अशण तत्सम धोक्यामंध्ये काम करणारे कमथचारी. 

हे जोखीम समूह ऄनुक्रमे ‘साधारण’ ‘मध्यम’ अशण ‘ईच्च’ या ्वरुपात ओळखले 
जातात. 

वयोमयादा 

शवमा सरंक्षणासाठीचे अशण नवीकरणाचे शकमान वय अशण कमाल वय प्रत्येक कंपनीनुसार 
बदलते. साधारणपणे वयवष ॄ 5 ते 70 ऄसा साधारण संकेत अहे. मात्र, ज्या व्यक्तींचे शवमा 
संरक्षण अधी पासूनच अहे त्याच्या पॉशलसी वय 70 पूणथ झाल्यानंतर 80 पयंत, नवीकरणाचा 
ऄशधभार लागू करून नवीकरण करता येउ िकते. 

नवीन सरंक्षण ककवा नवीकरणासाठी कोणतीही वैद्यकीय तपासणीची अव्यकता नसते. 

वैद्यकीय खचथ 

वैद्यकीय खचासाठी सरंक्षण खालीलप्रमाणे ऄसते: 

• व्यशक्तगत ऄपघात पॉशलसी ऄपघातातील िारीशरक दुखापतीमुळे अलेल्या वैद्यकीय 
खचाला सरंक्षण देण्यासाठी जादा शवमा हप्ता भरून व पुष्टी जोडून शव्ताशरत करता 
येते. 

• पॉशलसी ऄतंगथत ऄन्शय फायद्याचं्या सोबत हे फायदे ऄसतात. 

• त्या व्यक्तीला रुग्णालयात भरती करणे अव्यक नाही. 

युध्द अशण तत्सम जोखमी 

युद्ध जोखीम सरंक्षणाच्या ऄतंगथत शवदेिात नागरी सेवसेाठी जाणारे भारतीय कमथचारी जादा 
शवमा हप्ता भरून सरंशक्षत केले जातात.  

 िातंतेच्या काळात जारी केल्या जाणाऱ्या व्यशक्तगत ऄपघात पॉशलसीचे दर साधारण 
दरापेक्षा 50 टक्के जादा ऄसू िकतात. (म्हणजे साधारण दरापेक्षा 150 टक्के जादा.) 

 ऄसाधारण काळात/ऄडचणीच्या काळात (म्हणजे, जेव्हा शवदेिात भारतीय कमथचारी 
नागरी सेवामंध्ये कायथरत ऄसतात व युद्ध सदृि पशरस््थती शनमाण होते) तेव्हा 
साधारण दरापेक्षा 150 टक्के जादा दराने शदल्या जातात. (म्हणजे, स्दारण दरापेक्षा 
250 टक्के जादा दराने) 
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प्र्ताव फॉमथ 

फॉमथ मधून खालील प्रकारची माशहती शमळते: 

 व्यशक्तगत तपिील  
 िारीशरक स््थती  
 सवयी अशण आशतहास 
 ऄन्शय ककवा पूवीचे केलेले शवमा  
 मागील ऄपघात ककवा अजार 
 फायदे अशण शवमा अ्वाशसत रक्कमेची शनवड  
 प्रकटन 

वर ईल्लेशखत अव्यक तपिील खालीलप्रमाणे ्पष्ट केले जाउ िकतात: 
 व्यशक्तगत तपशिलामंध्ये, वय, ईंची अशण वजन, व्यवसायाचे संपूणथ वणथन अशण 

सरासरी माशसक ईत्पन्शन. 
 वयामुळे हे समजते की पॉशलसी साठी अव्यक ऄसलेले प्रविेाच्या वयोमयादेत शवमा 

धरकाचे अहे का. वजन अशण ईंची याचंी तुलना कलग, ईंची अशण वय याच्या 
कोष्टकािी केली पाशहजे अशण प्र्तावक जर सरासरीच्या पेक्षा 15 टक्के कमी ककवा 
जा्त ऄसेल तर पुढील तपासण्या करून घ्यायला हव्यात. 

 िारीशरक स््थतीचे तपिीलामुंळे काही िारीशरक ऄपंगत्व ककवा न्शयून,जुनाट रोग 
ऄसल्यास समजते. 

 ज्या प्र्तावकाचा एखादा ऄवयव ककवा एका डोळ्याची दृष्टी गेली ऄसेल त्याचंा शवमा 
मान्शय प्रकारणात काही शविेष ऄटींवर ्वीकारला जातो. ऄसे प्र्तावक ऄसाधारण 
जोखीम ऄसतात कारण ते “काही शवशिष्ट प्रकारचे ऄपघात टाळण्यास ऄक्षम ऄसतात 
अशण एक व्तुस््थती म्हणनू ईवथशरत पायाला दुखापत झाली ककवा दृष्टी ऄधू झाली 
तर, ऄपंगत्वाची तीव्रता अशण शदघथता नेहेमी पेक्षा खूप जा्त ऄसते.  

 मधुमेहामुळे जखम भरून यायला वळे लागतो अशण ती लवकर बरी होणार नाही अशण 
ऄपंगत्व ऄनाव्यकपणे लाबंले. भशवष्यातील ऄपघातातील जोखमींवर दुखापती अशण 
अजार याचंा पशरणाम होइल का अशण शकती प्रमाणात होइल याबाबत वैद्यकीय 
पा्वथभमूी वरून प्र्तावाकाची परीक्षा करता येइल. ऄिा ऄनेक प्रकारच्या तक्रारी 
ऄसतात ज्या आतक्या गंभीर ऄसतात की त्यामुळे ती जूखीम शवमा करण्यायोग्य राहत 
नाही, ईदा, हृदयाच्या झडपाचंी सम्या. 

 शगयारोहण, पोलो, मोटार रेकसग, ऄॅक्रोबटॅीक्स आत्यादी धोकादायक पा्वथभमूी ऄसेल 
तर जादा शवमा हप्ता अकारावा लागतो. 

शवमा अ्वाशसत रक्कम 

व्यशक्तगत ऄपघात पॉशलसी मध्ये शवमा अ्वाशसत रक्कम काळजीपूवथक शनस््चत केली पाशहजे, 
करंट्या फायद्याच्या पॉशलसी अहेत, भरपाइच्या पॉशलसी नव्हेत. ‘लाभदायी रोजगारातून’ 
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शमळणाऱ्या ईत्पन्शनाचा काळजीपूवथक शवचार केला पाशहजे. ऄन्शय िब्दात सागंायचे तर, 
प्र्तावकाला ऄपघात झाल्यास ज्या ईत्पन्शनावर पशरणाम होणार नाही त्याचा शवमा अ्वाशसत 
रक्कम नक्की करताना शवचार करता कामा नये. 

प्रत्येक शवमाकता/ऄंतलॄखक याचं्यानुसार शवमा अ्वाशसत रक्कम नक्की करण्याची पद्धत 
बदलत ऄसते, त्यामुळे नक्की शकती रक्कमेसाठी शवमा केला जाइल हे ऄंतलॄखकावंर ऄवलंबून 
ऄसते. ऄसे ऄसले तरीही सामान्शय पद्धती म्हणून शवमा अ्वाशसत रक्कम शवमाधारकाच्या 72 
मशहन्शयाचं्या ककवा / 6 वषांच्या ईत्पन्शनापेक्षा ऄशधक ऄसता कामा नये. 

पॉशलसी केवळ भाडंवली फायद्यासंाठी ऄसेल तर हे बधंन काटेकोर पणे पळे जात नाही. 
तात्पुरत्या ्वरूपाच्या संपूणथ ऄपन्शगत्वासाठी देय भरपाइ त्या कालावधीतील शवमाधारकाच्या 
ईत्पन्शनाच्या प्रमाणापेक्षा ऄशधक अहे ऄसे होउ नये. संरक्षण जर संपूणथ तात्परुते ऄपंगत्व 
(टीटीडी) यासाठी ऄसेल तर सामान्शयतः शवमा अ्वाशसत रक्कम त्याच्या/शतच्या वार्थषक 
ईत्पन्शनाच्या दुप्पटी पेक्षा ऄशधक ऄसणार नाही. 

जे लोक लाभदायक रोजगार शमळवत नाहीत, ईदा, गशृहणी, शवद्याथी आत्यादी ऄिा लोकानंा 
संरक्षण देताना केवळ भाडंवली फायदे शदले जातात अशण कोणतीही साप्ताशहक भरपाइ शदली 
जात नाही. 

कुटंुब पॅकेज संरक्षण 

मुले अशण ईत्पन्शन न शमळवणारा जोडीदार यानंा मृत्यू अशण कायम्वरूपी ऄपन्शगत्वासाठी 
(संपूणथ ककवा ऄिंतः) संरक्षण पुरवले जाते. मात्र, प्रत्येक कंपनीच्या संकेतानुंसार फायद्याच्या 
कोष्टकाचा शवचार केला जातो. काही कंपन्शया ईत्पन्शन न शमळवणाऱ्या जोडीदाराला सुद्धा 
शवशिष्ट मयादेपयंत संपूणथ तात्पुरते ऄपंगत्व (टीटीडी) साठी सरंक्षण पुरवतात. 

साधारणपणे एकूण शवमा हप्त्यावर 5 टक्के सवलत देउ केली जाते. 

समूह पॉशलसी  

जर शवमाधारकाचंी संख्या शवशिष्ट संख्येपेक्षा ऄशधक ऄसेल तर शवमा हप्त्यामध्ये समूह सवलत 
शदली जाते, मात्र जर समहूाची संख्या लहान ऄसेल ईदा. 25 तर समूह पॉशलसी सवलती 
शिवाय जारी केली जाते. 

साधारणपणे, नाव े न घातलले्या पॉशलसी जेथे सद्याची ओळख शनस््चत करणे सिंयातीत 
अहे ऄिा ऄशतिय महत्वाच्या ग्राहकानंाच शदल्या जातात. 

समूह सवलत शनकष 

समूह पॉशलसी केवळ नाव ेऄसलेल्या समूहान्शनाचा शदल्या जातात. समूह सवलत अशण ऄन्शय 
फायदे शमळवण्यासाठी प्र्ताशवत “समूह” खालीलपैकी कोणत्याही एक प्रकारातील ऄसला 
पाशहजे: 
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 मालक - कामगार सबंंध, कामगारावर ऄवलंबनू ऄसणाऱ्या व्यकक्तसह  

 पूवथ शनस््चत के्षते्र / ऄसे समहू जेतेह राज्य /कृद्र सरकारद्वारे शवमा हप्ता भरला जातो  

 नोंदणीकृत सहकारी सोसायटीचे सद्य 

 नोंदणीकृत सेवा क्लब्सचे सद्य  

 बँकाचं्या के्रडीट काडथ /डायनसथ /मा्टर/ व्हीसा काडथ धारक 

 बँकाचें जमा ठेव प्रमाणपत्रधारक /एनबीएफसी 

 बँकाचें समभाग धारक / सावथजशनक कंपन्शया 

वरील प्रकारापेंक्षा ऄन्शय काही वगेळ्या प्रकाराचं्या संदभातील प्र्तावावंर चचा होउ िकते 
अशण संबशंधत शवमाकत्याच्या ताशंत्रक शवभागाद्वारे शनणथय घेतला जाउ िकतो. 

‘ऄपेशक्षत’ समूह संख्येवर समूह सवलत देउ केली जाउ िकत नाही. पॉशलसी घेताना नोंदणी 
केलेल्या प्रत्यक्ष सद्य संख्येच्या अधारावरचा समूह सवलत शवचारात घेतली जाउ िकते 
अशण नक्की केली जाउ िकते. 

शवमा अ्वाशसत रक्कम  

प्रत्येक शवमा धारक व्यक्तीसाठी ्वतंत्रपणे शवशिष्ट रक्कमेसाठी शवमा अ्वाशसत रक्कम 
शनस््चत केली जाउ िकते ककवा शवमाधारक व्यक्तींना देण्याच्या मोबदल्यािी जोडता येउ 
िकते.  

समूह शवमा मध्ये ‘सवांन ककवा कोणालाही नाही’ हे तत्व लागू होते. वाढीव शवमा हप्ता ककवा 
परतावा याचं्यानुसार वाढ ककवा वजावट केली जाते. 

शवमा हप्ता 

जोखमींचे वगीकरण अशण शनवडलेले फायदे याचं्यानुसार नाव घातलेल्या कामगारानंा 
शवम्हाप्त्याचे शवशवध दर लागू होतात. तसेच शवमा अ्वाशसत व्यक्तींच्या व्यवसायानुसार 
दरामंध्ये फरक पडेल. 

ईदाहरण  

ढोबळमानाने शवचार करता एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या सुशनस््चत केलेल्या समूहातील सवथ 
कमथचाऱ्यानंा एकाच दर लाग ूकेला जाइल. 

नाव ेन घातलेल्या कमथचाऱ्याचं्या संबंधात मालकाने त्याच्याकडे ऄसलेल्या ऄशधकृत नोंदींनुसार 
प्रत्येक प्रकारातील कमथचाऱ्याचंी संख्या घोशषत करावी लागेल. 

एखाद्या ऄसोशसऄिन, क्लब्स आत्यादींमधील नव े घातलेल्या सद्यासंाठी जोखमीच्या 
वगीकरणानुसार शवमा हप्त्याचे दर लागू होतील. 
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जेव्हा सद्यता साधारण ्वरूपाचे ऄसेल अशण कोणत्याही एका व्यवसायािी मयाशदत नसेल 
तेव्हा दर लागू करताना ऄतंलॄखक ्वतःच शनणथय घेतात. 

सेवा बजावतानाचे सरंक्षण 

सेवारत ऄसतानाच्या कालावधीत परुवले जाणारे सरंक्षण खालील प्रमाणे ऄसते: 

 जर व्यक्तीगट ऄपघात सरंक्षण केवळ कामाच्या तासपंुरातेच हव े ऄसेल तर 24 
तासासंाठी नको ऄसेल तर) एकूण शवमा हप्त्याच्या 75 टक्के शवमा हप्ता अकाराला 
जातो. 

 कमथचाऱ्याला केवळ कामाच्या शठकाणी अशण काम करताना ऄपघात अल्यास सरंक्षण 
लागू होते. 

सेवा कालावधी नंतरचे संरक्षण 

शवमा संरक्षण केवळ काही तासासंाठीच हव े ऄसेल, म्हणजे जेव्हा तो कामावर नसेल 
अशण/ककवा ऄशधकृत कतथव्य बजावत नसेल तर कमी शवमा हप्ता ककवा एकूण शवमा हप्त्याच्या 
50 टक्के शवमा हप्ता अकारला जाइल. 

मृत्यू बाबत संरक्षणाचा ऄपवाद 

प्रत्येक कंपनीच्या मागथदिथक तत्त्वानुंसार मृत्यूचा फायदा वगळून व्यशक्तगत ऄपघात समहू 
शवमा पॉशलसी जारी करणे िक्य अहे. 

समूह सवलत अशण लाभािं /मालुज 

एका पॉशलसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक संरशक्षत केले ऄसल्याने, प्रिसकीय काम 
ऄशनम्खारच कमी होतो. त्याच बरोबर, सामान्शयतः समूहातील सवथ लोक शवमाधारक बनल्याने 
शवमाकत्या शवरुद्ध शवपरीत शनवडीचा धोका कमी होतो. त्यामुळे, शवमा हप्त्यात प्रमाणानुसार 
सवलत ऄनुमत केली जाते. 

शवमा हक्काचंा पूवानुभव लक्षात घेउन समूह पॉशलसीचे नवीकरण करताना दर शनधारण केले 
जाते. 

 चागंला पूवानुभव ऄसल्यास नाशवकरण शवमा हप्त्यात सवलत (लाभािं) शदली जाते. 

 शवपरीत ऄनुभव अल्यास नाशवकरण शवमा हप्त्यावर प्रमाणानुसार ऄशधभार (मालुज) 
लावला जातो. 

 शवमा हक्काचा ऄनुभव, ईदा. 70 टक्के ऄसेल तर साधारण दर लागू केल जातात 

प्र्ताव फॉमथ  

 शवमाधारकाद्वारे पूणथ करण्यासाठी, सद्याकंरवी भरण्यासाठी अशण केवळ एकच 
द्तावजे ठेवण्यासाठी फोरमचे वाटप करण्याची पद्धत अहे. 
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 त्याने ऄिाप्रकारचे प्रकटन देणे गरजेचे ऄसते की कोणताही सद्यामध्ये िारीशरक 
ऄपंगत्व ककवा दोष नाही ज्यामुळे त्याचा सहभाग ऄ्वीकायथ बनेल.  

 काहीवळेा ही सावधशगरी सुद्धा माफ केली जाते व पुष्टीद्वारे ऄसे समजले जाते अशण 
/ककवा ्पष्ट केले जाते की शवमा संरक्षण सुरु होण्यापूवी ऄसलेले ऄपंगत्व अशण ऄिा 
ऄपंगत्वाचा पशरणाम या सरंक्षणातून वगळण्यात अले अहेत. 

ऄसे ऄसले तरी प्रत्यकथ  कंपनी नुसार पद्धत बदलत ऄसते. 

्वतःची चाचणी घ्या ५ 

1) समूह अरोग्य शवम्यामध्ये, समूहाचा सद्य ऄसलेली कुणीही व्यक्ती, शवमाकत्याशवरुद्ध 
शवपशरत-शनवड होउ िकते. 

2) समूह अरोग्य शवमा केवळ मालक-कमथचारी समूहानंाच सरंक्षण देतात. 

I. शवधान १ बरोबर अहे व शवधान २ चुकीचे अहे 

II. शवधान २ बरोबर अहे व शवधान १ चुकीचे अहे 

III. शवधान १ व शवधान २ बरोबर अहेत 

IV. शवधान १ व शवधान २ चुकीचे अहे 

माशहती 

शवमालेखक जोखीम व्यव्थापनाचा भाग म्हणून, शविेषतः मोठ्या समूह पॉशलसींमध्ये त्याची 
जोखीम ह्तातंशरत करण्यासाठी दोन पद्धतींचा वापर करतो: 

सहशवमा : सहशवमा म्हणजे एकापेक्षा ऄशधक शवमाकत्यांनी जोखीम ्वीकारणे. हे सामान्शयपणे 
प्रत्येक शवमाकत्याला ठराशवक टक्के जोखीम देउन केले जाते. ऄिाप्रकारे पॉशलसी कदाशचत 
दोन शवमाकत्यांद्वारे ्वीकारली जाउ िकते ईदाहरणाथथ, शवमाकता ए ६०% वाटा ्वीकारेल 
व शवमाकता बी ४०% वाटा ्वीकारेल. सामान्शयपणे, शवमाकता ए मुख्य शवमाकता ऄसेल जो 
पॉशलसीिी संबशंधत सवथ प्रकरणे हाताळेल, ज्यामध्ये पॉशलसी देणे व दाव्याची रक्कम देणे याचंा 
समाविे होतो. शवमाकता बी शवमाकता एला शदलेल्या दाव्याच्या रकमेपकैी४०% रकमेची 
भरपाइ करेल. 

पुनर्थवमा : शवमाकता शवशवध प्रकार व अकाराचं्या जोखीमा ्वीकारतो. तो त्याच्या शवशवध 
जोखीमाचें संरक्षण किाप्रकारे करु िकेल? तो दुसऱ्या शवमा कंपनीकडून त्याच्या जोखीमाचंा 
पुन्शहा-शवमा काढून संरक्षण करतो व याला पुनर्थवमा म्हणतात. म्हणूनच पुनर्थवमाकता कराराच्या 
्वरुपात केल्या जाणाऱ्या ्थायी तरतुदीद्वारे ककवा प्रत्येक प्रकरणानुसार शवमाकत्याची 
जोखीम ्वीकारतात ज्याला ऐस्च्छक पुनर्थवमा म्हणतात. जगभरात पुनर्थवमा काढला जातो व 
म्हणूनच जोखीमेचे व्यापक शवतरण केले जाते. 
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सारािं 

a) अरोग्य शवमा शवकृतीच्या सकंल्पनेवर अधाशरत अहे म्हणजेच व्यक्ती अजारी पडण्याची 
जोखीम. 

b) शवमालेखन ही जोखीम शनवडीची व जोखीम मूल्याकंनाची प्रशक्रया अहे.  

c) जोखीम व व्यवसायामध्ये योग्य संतुलन राखण्यासाठी शवमालेखन अव्यक ऄसते 
ज्याद्वारे ्पधात्मकता राखली जाते व त्यासोबत संघटनेची नफायोग्यता राखली जाते.  

d) व्यशक्तच्या शवकृतीवर पशरणाम करणारे काही घटक अहेत वय, कलग, व्यवसाय, िरीराची 
ठेवण, कुटंुबाचा आशतहास, पूवीचे अजारपण ककवा ि्त्रशक्रया, सध्याची अरोग्य स््थती व 
राहण्याचे शठकाण. 

e) शवमालेखनाचा हेतू शवमाकत्याचे शवपशरत शनवडीपासून संरक्षण करणे व जोखीमाचें योग्य 
वगीकरण व समानता याचंी खात्री करणे हा अहे. 

f) एजंट हा प्राथशमक पातळीवरील शवमालखेक ऄसतो कारण तो शवम्याच्या संभाव्य ग्राहकाला 
सवोत्तम जाणून घेउ िकतो. 

g) शवम्याची प्रमुख मूलतत्व ेअहेत: परमसद्भाव, शवमाशहत, क्षशतपूर्थत, योगदान, प्रत्यासन व 
सवात जवळचे कारण. 

h) शवमालेखनासाठी महत्वाची साधने अहेत: प्र्ताव ऄजथ, वयाचा दाखला, अर्थथक 
द्तऐवज, वैद्यकीय ऄहवाल व शवक्री ऄहवाल. 

i) अरोग्य शवमा पॉशलसीसाठी ऄजथ करणाऱ्या व्यशक्तची अरोग्य स््थती शनस््चत करण्यासाठी 
शवमा कंपन्शया वापरतात त्या प्रशक्रयेला वैद्यकीय शवमालखेन ऄसे म्हणतात.  

j) वैद्यकेतर शवमालखेन म्हणजे ज्या प्रशक्रयेमध्ये प्र्तावकत्याला कोणतीही वैद्यकीय तपासणी 
करुन घ्यावी लागत नाही. 

k) सासं्ख्यकीय गुणाकंन पद्धत ही शवमालखेनामध्ये ्वीकारलेली एक प्रशक्रया अहे, ज्यामध्ये 
जोखीमेच्या प्रत्येक घटकाचे सासं्ख्यकीय ककवा टक्केवारी मूल्यमापन केले जाते.  

l) शमळालेल्या माशहतीचे काळजीपूवथक मूल्यमापन केल्यानंतर व त्याचें योग्य जोखीम 
वगथवाऱ्यामंध्ये वगीकरण झाल्यानंतर शवमालखेनाची प्रशक्रया पूणथ होते. 

m) समूह शवम्याचे शवमालखेन प्रामुख्याने सरासरीच्या शनयमाच्या अधारे केले जाते, म्हणजे 
जेव्हा प्रमाणभतू गटातील सवथ सद्यानंा समूह अरोग्य शवमा पॉशलसी ऄतंगथत सरंक्षण 
ऄसल्यास, समूहाच्या सद्य व्यक्ती शवमाकत्याच्या शवपशरत-शनवड करु िकत नाहीत.  
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्वतःची चाचणी घ्याची ईत्तरे 

ईत्तर  1 

योग्य पयाय अहे III. 

शवमालेखन ही जोखीम शनवड व जोखीम मूल्याकंनाची प्रशक्रया अहे. 

ईत्तर 2 

योग्य पयाय अहे III. 

शवमाकता व शवमाधारक दोघानंीही शवमालखेनातील परमसद्भावाच्या मूलतत्वाचे पालन केले 
पाशहजे. 

ईत्तर 3 

योग्य पयाय अहे  I . 

शवमाशहत म्हणजे एखादी व्यक्ती ज्या सपंत्तीचा शवमा काढणार अहे त्यातील त्याचे पैिासंबधंीचे 
ककवा अर्थथक शहत व ऄिा संपत्तीचे काही नुकसान झाल्यास त्याचे होउ िकणारे अर्थथक 
नुकसान. 

ईत्तर 4 

योग्य पयाय अहे  IV. 

वैद्यकीय शवमालखेन पद्धतीमध्ये नाही तर, सासं्ख्यकीय गुणाकंन पद्धतीमध्ये जोखीमेच्या प्रत्येक 
घटकाच्या टक्केवारीचे व सासं्ख्यकीय मूल्यमापन केले जाते. 

ईत्तर  5 

योग्य पयाय अहे IV. 

समूह अरोग्य शवम्यामध्ये,जेव्हा समूहातील सवथ सद्यानंा समूह अरोग्य शवमा पॉशलसीमध्ये 
संरक्षण शदले जाते, तेव्हा समूहात सहभागी ऄसलेल्या व्यक्ती शवमाकत्याशवरुद्ध शवपशरत-शनवड 
करु िकत नाहीत. 

मालक-कमथचारी समूहाशिवाय, शवमाकतॄ पुढील शवशवध प्रकारच्या गटानंा समूह अरोग्य शवमा 
संरक्षण देतात: कामगार सघंटना, शव्व्त मंडळे व सं् था, व्यावसाशयक संघटना, क्लब व 
आतर मतै्रीपूणथ संघटना. 
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्व-चाचणी प्र्न 

प्र्न 1 

व्यशक्तच्या शवकृतीवर पुढीलपकैी कोणत्याही घटकाचा पशरणाम होत नाही? 

I. कलग 

II. पती-पत्नीची नोकरी 

III. सवयी 

IV. शनवासाचे शठकाण 

प्र्न  2 

क्षशतपूर्थतच्या मूलतत्वानुसार, शवमाधारकाला __________ साठी भरपाइ शदली जाते. 

I. शवमा रकमेऐवढे प्रत्यक्ष नुकसान 

II. प्रत्यक्ष शकती रक्कम खचथ झाली याचा शवचार न करता शवमा रक्कम 

III. दोन्शही पक्षादंरम्यान ठरशवण्यात अलेली शनस््चत रक्कम 

IV. शवमा रक्कम शकतीही ऄसली तरीही प्रत्यक्ष नुकसान 

प्र्न  3 

शवमालेखकासाठी ऄजथदाराशवषयी माशहती देणारा पशहला व प्राथशमक स्रोत म्हणजे त्याचे 
__________. 

I. वयाच्या दाखल्याचे द्तऐवज 

II. अर्थथक द्तऐवज 

III. अधीच्या वैद्यकीय नोंदी 

IV. प्र्ताव ऄजथ 

प्र्न 4 

शवमालेखनाची प्रशक्रया पूणथ होते जेव्हा ___________________. 

I. प्र्ताव ऄजाद्वारे प्र्तावकत्याच्या अरोग्य व वैयशक्तक तपिीलाशंवषयी सवथ महत्वाची 
माशहती गोळा केली जाते 

II. प्र्तावकत्याच्या सवथ वैद्यकीय तपासण्या व चाचण्या पूणथ होतात 

III. शमळालेल्या माशहतीचे काळजीपूवथक मूल्यमापन केले जाते व योग्य जोखीम गटामंध्ये 
वगीकरण केले जाते 
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IV. जोखीम शनवडीनंतर व मूल्य शनधारणानंतर पॉशलसी शदली जाते. 

प्र्न  5 

सासं्ख्यकीय गुणाकंन पद्धतीशवषयी पुढीलपैकी कोणते शनवदेन चुकीचे अहे? 

I. सासं्ख्यकीय गुणाकंन पद्धतीमुळे प्रशिशक्षत कमथचाऱ्याचं्या मदतीने मोठा व्यवसाय वगेाने 
हाताळता येतो. 

II. ऄवघड ककवा िंका्पद प्रकरणाचें शव्लेषण वैद्यकीय पंच ककवा तज्ञाशंिवाय सासं्ख्यकीय 
गुणाचं्या अधारे करणे िक्य नाही. 

III. ही पद्धत वैद्यकीय शवज्ञानाच्या कोणत्याही शवशिष्ट ज्ञानाशिवाय वापरता येते. 

IV. यामुळे शवशवध शवमालेखकादंरम्यान शनणथयात सातत्य राखले जाइल याची खात्री केली 
जाते. 

्व-चाचणी प्र्नाचंी ईत्तरे 

ईत्तर  1 

बरोबर पयाय अहेII. 

व्यशक्तच्या शवकृतीवर शतच्या पती-पत्नीच्या नोकरीचा काही पशरणाम होत नाही, मात्र शतचा 
्वतःचा पेिा एक महत्वाचा घटक ऄसून शतच्या शवकृतीवर पशरणाम होउ िकतो. 

ईत्तर  2 

योग्य पयाय अहेI. 

क्षशतपूर्थतच्या मूलतत्वानुसार, शवमाधारकाला शवमा रकमेपयंतच्या प्रत्यक्ष खचथ ककवा 
नुकसानासाठीच नुकसानभरपाइ शदली जाते. 

ईत्तर  3 

योग्य पयाय अहेIV. 

शवमालेखकासाठी ऄजथदाराशवषयी माशहतीचा प्राथशमक स्रोत ऄसतो त्याचा प्र्ताव ऄजथ ककवा 
अवदेन ऄजथ,ज्यामध्ये प्र्तावकत्याचे अरोग्य व वैयशक्तक तपिीलाशंवषयी महत्वाची माशहती 
गोळा केली जाते. 

ईत्तर  4 

योग्य पयाय अहेIII. 

शमळालेल्या माशहतीचे काळजीपूवथक मूल्यमापन करुन योग्य त्या जोखीम वगथवाऱ्यामंध्ये 
वगीकरण केल्यानंतर शवमालेखनाची प्रशक्रया पूणथ होते.  
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ईत्तर  5 

योग्य पयाय अहेII. 

सासं्ख्यकीय गुणाकंन पद्धतीमुळे ऄवघड ककवा िंका्पद प्रकरणाचें ऄशधक काळजीपूवथक 
शव्लेषण करता येते कारण िंका्पद मुद्याशंवषयीचे अधीचे ऄनुभव, ज्ञात मानके व शभन्शनतेच्या 
्वरुपात सासं्ख्यकीय पद्धतीने शविद करण्यात अले अहेत. 
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प्रकरण  21 
अरोग्य शवमा दावे 

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणामध्ये अपण अरोग्य शवम्यामध्ये दाव्याचें व्यव्थापन करण्याची प्रशक्रया, अव्यक 
ते द्तऐवज व दाव्याचें अरक्षण करण्याची प्रशक्रया याशवषयी चचा करणार अहोत. याशिवाय 
अपण वैयशक्तक ऄपघात शवम्यातंगथत दाव्याचें व्यव्थापन पाहणार अहोत व टीपाएची 
भशूमकाही समजावनू घेणार अहोत.  

शिकण्याची शनष्पत्ती 

 

A. शवम्याच्या दाव्याचें व्यव्थापन 
B. अरोग्य शवम्याच्या दाव्याचें व्यव्थापन 
C. अरोग्य शवम्याच्या दाव्यातील द्तऐवज 
D. दाव्यासंाठी राखीव शनधी 
E. दाव्याचें व्यव्थापन:वैयशक्तक ऄपघात 
F. तृतीय पक्ष प्रिासकाचंी (टीपीए) भशूमका 
G. शवमा हक्क व्यव्थापन – शवदेि प्रवास शवमा 
 

हे प्रकरण ऄभ्यासल्यानंतर, तुम्हाला पढुील बाबी करता येतील: 

a) शवम्याच्या दाव्यातील शवशवध भागधारकाचंी भशूमका समजावनू सागंणे 
b) अरोग्य शवम्याच्या दाव्याचें व्यव्थापन कसे केले जाते याचे वणथन करणे 
c) अरोग्य शवम्याचे दाव े शनकाली काढण्यासाठी अव्यक ऄसलेल्या शवशवध द्तऐवजाचंी 

चचा करणे 
d) शवमाकतॄ दाव्यासंाठीच्या राखीव शनधीची तरतूद किी करतात हे समजावनू सागंणे 
e) वैयशक्तक ऄपघात दाव्याशंवषयी चचा करणे 
f) टीपीएची संकल्पना व भशूमका समजावनू घेणे 

 

A. शवम्यातील दाव्याचें व्यव्थापन 

शवमा हे ‘अ्वासन’ अहे व पॉशलसी ही त्या अ्वासनाची ‘साक्षीदार’ ऄसते हे सवथज्ञात अहे. 
ज्या घटनेसाठी शवमा काढण्यात अला अहे ती घडल्यानंतर पॉशलसी ऄतंगथत दावा केला जातो 
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तेव्हा त्या अ्वासनाची खरी कसोटी ऄसते. शवमाकता शकती चागंल्याप्रकारे दाव्याचे 
अ्वासन पाळतो त्याद्वारे त्याची कामशगरी ठरते. शवम्यामधील महत्वाच्या गुणांकन घटकामंध्ये 
शवमा कंपनीच्या दाव ेदेण्याच्या क्षमतेचा समाविे होतो. 

1. दाव्याच्या प्रशक्रयेतील भागधारक 

दाव्याचें व्यव्थापन कसे केले जाते हे अपण तपिीलाने पाहण्यापूवी,दाव्याचं्या प्रशक्रयेमध्ये 
कोणत्या पक्षानंा रस ऄसतो हे समजून घेउ. 

अकृती  1 : दाव्याच्या प्रशक्रयेतील भागधारक 

 

 
 

 

 

 

 

 

दाव्माच्मा 
प्रकक्रमेतीर 

बागधायक 

वलभाकॊ ऩनीचे 
वभबागधायक 

वलभारेखक 

ततृीम ऩष 

प्रळावक 

ननमाभक 
ऩुयलठादाय/रु
ग्णारमे 

वलभा 
एजॊट/दरार 

ग्राशक 
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ग्राहक जी व्यक्ती शवमा खरेदी करते ती पशहली भागधारक ऄसते व ‘दाव्याची 
ग्राहक’ ऄसते. 

मालक 

‘दाव्याचें प्रदाता’ म्हणून शवमा कंपनीच्या मालकाचंा मोठा वाटा ऄसतो. 
दाव ेपॉशलसीधारकाचं्या शनधीमधून शदले जात ऄसले तरीही, बहुतेक 
प्रकरणामंध्ये, अ्वासनाचंी पूतथता करण्यासाठी ते जबाबदार 
ऄसतात. 

शवमालेखक 
शवमा कंपनीतील व सवथ शवमाकत्यांकडील शवमालेखकावंर दाव े
समजावनू घेणे व ईत्पादनाचंी रचना करणे, पॉशलसीच्या ऄटी, िती व 
दर आत्यादी ठरशवण्याची जबाबदारी ऄसते. 

शनयामक 

शनयामक महत्वाचा भागधारक ऄसतो व त्याची (भारतीय शवमा 
शनयामक व शवकास प्राशधकरण) पुढील ईशद्दष्टे ऄसतात: 
 शवमा के्षत्रात सुव्यव्था राखणे 
 पॉशलसीधारकाचं्या शहताचे सरंक्षण करणे 
 शवमाकत्यांच्या दीघथकालीन अर्थथक अरोग्याची खात्री करणे. 

तृतीय पक्ष प्रिासक तृतीय पक्ष प्रिासक म्हणनू ओळखले जाणारे सेवा मध्य्थ, जे अरोग्य 
शवम्याच्या दाव्यावंर प्रशक्रया करतात.  

शवमा एजंट /दलाल शवमा एजंट/दलाल केवळ पॉशलसीच शवकत नाहीत तर त्यानंी दावा 
अल्यास ग्राहकानंा सेवा देणेही ऄपेशक्षत ऄसते. 

पुरवठादार/रुग्णालये 

ते शविेषतः एखादे रुग्णालय शवमाकत्याने रुग्णालयातील 
ईपचारासंाठी रोखरशहत सेवा देण्यासाठी टीपीएच्या यादीतील 
ऄसल्यास ग्राहकानंा दाव्याचा सुलभ ऄनुभव शमळावा याची खात्री 
करतात. 

ऄिाप्रकारे दाव्याचें चागंल्याप्रकारे व्यव्थापन करणे म्हणजे दाव्यािी संबशंधत या 
भागधारकाचं्या ईशद्दष्टाचें व्यव्थापन करणे. ऄथात काही ईशद्दष्टाचंा एकमेकािंी सघंषथ होउ 
िकतो. 

2. शवमा कंपनीमध्ये दाव्याचं्या व्यव्थापनाची भशूमका 

ईद्योगाकडून शमळालेल्या माशहतीनुसार - “शवशवध शवमाकत्यांचे अरोग्य शवम्यातील तोट्याचे 
प्रमाण ६५% पासून १२०% पयंत अहे, बाजाराच्या मोठ्या भागाचे तोट्याचे प्रमाण १००% 
पेक्षा ऄशधकच अहे”. बहुतेक कंपन्शया अरोग्य शवमा व्यवसायात तोटा सहन करत अहेत. 

याचाच ऄथथ ऄसा होतो की कंपनी व पॉशलसीधारकानंा चागंले पशरणाम शमळावते यासाठी 
चागंल्या शवमालेखन पद्धती व दाव्याचें प्रभावी व्यव्थापन करणे गरजेचे अहे. 
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्वतःची चाचणी घ्या  1 

शवम्याच्या दाव्याच्या प्रशक्रयेमध्ये पुढीलपकैी कोण भागधारक नाही? 

I. शवमा कंपनीचे भागधारक 

II. मनुष्यबळ शवभाग 

III. शनयामक 

IV. टीपीए 

 

B. अरोग्य शवमा दाव्याचें व्यव्थापन 

1. अरोग्य शवम्यातील अव्हाने 

अरोग्य शवमा पोटथफोशलओची वगेळी वैशिष्ट्ये तपिीलाने जाणून घेणे महत्वाचे अहे म्हणजे 
अरोग्य दाव्याचें प्रभावीपणे व्यव्थापन करता येइल. ही वैशिष्ट्ये पढुील प्रमाणे अहेत: 

a) बहुतेक पॉशलसी रुग्णालयात दाखल करण्याच्या क्षशतपूतीसाठी ज्यामध्ये सरंक्षण 
शवषयव्तू माणसू ऄसतो. यामुळे त्याच्यािी भावशनक सम्याही शनगशडत ऄसतात, 
ज्यानंा अपल्याला शवम्याच्या आतर वगात सामान्शयपणे तोंड द्याव ेलागत नाही.  

b) भारतामध्ये अजारपण, ईपचाराशवषयी दृस्ष्टकोन व पाठपरुावा याच्या ऄशतिय 
वैशिष्ट्यपूणथ पद्धती शदसून येतात. यामुळे काही लोक ऄशतिय काळजी घेतात तर 
काही लोकानंा त्याचें अजारपण व ईपचाराशंवषयी ऄशजबात काळजी नसते. 

c) अरोग्य शवमा एखादी व्यक्ती, कॉपोरेट संघटनेसारखा एखादा समूह ककवा 
बँकेसारख्या शकरकोळ शवक्री माध्यमाद्वारे खरेदी करता येतो. यामुळे एकीकडे 
ईत्पादन प्रमाणभतू ईत्पादन म्हणून शवकले जाते तर दुसरीकडे ग्राहकाच्या गरजानंा 
ऄनुकूल केले जाते. 

d) अरोग्य शवमा रुग्णालयात दाखल करण्याच्या कृतीवर ऄवलंबून ऄसतो, ज्याद्वारे 
पॉशलसी ऄंतगथत दावा करता येतो. मात्र सवथ सेवा पुरवठादाराकंडे ईपलब्धता, शविेष 
ईपचाराच्या सोयी, ईपचाराच्या पद्धती, देयकाचंी पद्धत व िुल्के यामध्ये बराच फरक 
ऄसतो मग ते डॉक्टर ऄसतील, िल्यशचशकत्सक ककवा रुग्णालये यामुळे दाव्याचें 
मूल्याकंन करणे ऄशतिय ऄवघड होते. 

e) अरोग्यसेवा िाखा वगेाने शवकशसत होत अहे. नवीन अजार व स््थती शनमाण होत 
ऄसतात त्यामुळे नव्या ईपचाराच्या पद्धती शवकशसत होतात. ईदाहरणाथथ लहानसे 
शछद्र पाडून केल्या जाणाऱ्या ि्त्रशक्रया, लेझर ईपचार आत्यादी.  
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यामुळे अरोग्य शवमा ऄशधक ताशंत्रक होतो व शवम्याचे दाव ेहाताळण्यासाठी अव्यक 
ऄसलेल्या कौिल्यात सातत्याने सुधारणा करणे अव्यक ऄसते. 

f) यासवथ घटकाशंिवाय मानवी िरीर प्रमाणभतू मानता येउ िकत नाही या तथ्यामुळे 
एक पूणथपणे वगेळाच पैल ू समाशवष्ट होतो. दोन व्यक्ती एकाच अजारासाठी एकाच 
प्रकारच्या ईपचाराला वगेवगेळी प्रशतशक्रया देउ िकतात ककवा त्यानंा वगेवगेळे 
ईपचार लागू िकतात ककवा वगेवगेळ्या कालावधीसाठी रुग्णालयात ठेवाव े लागू 
िकते. 

अरोग्य शवम्याचा पोटथफोशलओ वगेाने वाढतोय. ऄिा वगेाने होणाऱ्या वाढीसमोर तेवढ्ाच 
मोठ्या संख्येने ईपलब्ध ऄसलेल्या ईत्पादनाचें अव्हान अहे. बाजारामध्ये िेकडो अरोग्य शवमा 
ईत्पादने अहेत व एखाद्या कंपनीऄंतगथतही तुम्हाला शवशवध प्रकारची ईत्पादने पाहायला 
शमळतील. प्रत्येक ईत्पादनाचे व त्याच्या प्रकाराचे एक वैशिष्ट्य ऄसते व म्हणूनच दावा 
हाताळण्यापूवी त्याचंा ऄभ्यास करणे अव्यक ऄसते. 

अरोग्य पोटथफोशलओची वाढ झाल्यामुळे वाढत्या संख्येचेही अव्हान ऄसते- एखादी कंपनी 
१००,००० अरोग्य पॉशलसी शकरकोळ ग्राहकानंा शवकत ऄसले ज्याऄंतगथत साधारण ३००,००० 
सद्यानंा संरक्षण ऄसेल, तर शतला साधारण २०,००० दाव े हाताळण्यासाठी तयार राहाव े
लागते! रोखरशहत सेवा व दाव्याचें पैसे लवकर शमळावते या ऄपेके्षमुळे, अरोग्य शवमा दाव े
शवभाग चालशवणे हे एक मोठे अव्हान ऄसते.  

सामान्शयपणे भारतामध्ये शवमालेखन झालेल्या अरोग्य शवमा पॉशलसींमध्ये देिात कुठेही 
रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी शवमा सरंक्षण ऄसते. दावा हाताळणाऱ्या चमूने देिभरातील 
पद्धती समजून घेतल्या पाशहजेत म्हणजे त्याचं्यासमोर सादर करण्यात अलेला दावा त्यानंा 
योग्यप्रकारे हाताळला येइल. 

अरोग्य दाव े व्यव्थापक त्याचे कौिल्य, ऄनुभव व त्याच्याकडे ईपलब्ध ऄसलेली शवशवध 
साधने वापरुन या अव्हानानंा तोंड देतो. 

मात्र िेवटी, अरोग्य शवम्यामुळे ज्या व्यशक्तला गरज अहे व ्वतःच्या ककवा त्याच्या कुटंुबाच्या 
अजारपणामुळे िारीशरक व भावशनक तणावातून जात अहे शतला मदत करण्याचे समाधान 
शमळते.   

दाव्याचें कायथक्षमपणे व्यव्थापन केल्यामुळे योग्य व्यशक्तला योग्य वळेी दाव्याचे पैसे शदले 
जातील याची खात्री केली जाते. 

2. अरोग्य शवम्यातील दाव्याची प्रशक्रया 

शवमा कंपनी ्वतः ककवा शवमा कंपनीद्वारे ऄशधकृतकरण्यात अलेल्या तृतीय पक्ष प्रिासकाच्या 
(टीपीए) सेवादं्वारे दावा हाताळू िकते. 
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शवमाकत्याला/टीपीएला दावा कळशवण्यात अल्याच्या वळेेपासून ते पॉशलसीच्या ऄटींनुसार पसेै 
शदले जाइपयंत, अरोग्य दावा सु-शनस््चत पायाऱ्यामंधून जातो, त्याचें ्वतःचे महत्व ऄसते. 

खाली तपिीलाने शदलेल्या प्रशक्रया शविेषतः अरोग्य शवमा (रुग्णालयात दाखल करणे) 
क्षशतपूर्थत ईत्पादनासंंदभातील अहेत ज्या अरोग्य शवमा व्यवसायाचा महत्वाचा भाग अहेत.  

शनस््चत लाभ ईत्पादन ककवा गंभीर अजारपण ककवा दैनंशदन रोख ईत्पादन आत्यादींऄतंगथत 
दाव्यासाठी सवथसाधारण प्रशक्रया व सहाय्यक द्तऐवज जवळपास सारखेच ऄसतील, केवळ 
ऄिा ईत्पादनामंध्ये रोखरशहत सुशवधा शमळणार नाही. 

क्षशतपूर्थत पॉशलसी ऄंतगथत पढुील दाव ेऄसू िकतात: 

a) रोखरशहत दावा 

ग्राहकाला रुग्णालयात दाखल करताना ककवा ईपचाराच्यावळेी खचथ द्यावा लागत 
नाही. शवमाकता/टीपीएच्या पूवथ-परवानगीच्या अधारे जाळ्यातील रुग्णालये सेवा 
देतात व नंतर दाव्याचे पैसे देण्यासाठी शवमाकता/टीपीएकडे द्तऐवज सादर केले 
जातात.   

b) भरपाइ दावा 

ग्राहक रुग्णालयाला ्वतःच्या शखिातून पैसे देतो व नंतर ग्राह्य दाव्याचे पसेै 
शमळवण्यासाठी शवमाकता/टीपीएकडे दावा करतो.    

दोन्शही प्रकरणामंध्ये, मूलभतू पायरी तिीच राहते. 
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अकृती 2 : दाव्याच्या प्रशक्रयेमध्ये ढोबळपणे पुढील पायऱ्याचंा समाविे होतो (ऄगदी याच 
क्रमाने नाही) 

 
 

दाव्माची प्रकक्रमा  

कऱवलणे 

नोंदणी 

दस्तऐलजाॊची ऩडताऱणी 

देमकाॊची भाहशती घेणे 

दाव्माॊच ेवॊकेतन 

दाव्माॊलय प्रकक्रमा/ननलाडा 

दाव्माची अॊनतभ देम यक्कभ काढणे 

दाव्माच ेऩवेै देणे 

दस्तऐलजाॊची कभतयता/अनतरयक्त आलश्मक भाहशतीचे व्मलस्थाऩन 

दाला नाकायणे 

ळॊकास्ऩद दाव्माॊची अधधक वखोर तऩावणी 

दाव्माच्मा दस्तऐलजाॊच ेव्मलस्थाऩन 

दाव्माॊच ेरेखाऩयीषण 
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a) कळशवणे 

दावा कळशवताना ग्राहक व दाव ेहाताळणाऱ्या चमूदरम्यान पशहल्यादंा संपकथ  येतो. ग्राहक 
कंपनीला तो रुग्णालयात दाखल होणार अहे हे अधी ककवा रुग्णालयात दाखल 
झाल्यानंतर कळव ूिकतो, शविेषतः तातडीने रुग्णालयात दाखल कराव ेलागले तर ऄसे 
करता येते. 

ऄगदी ऄशलकडेपयंत, कळशवणे ही केवळ एक औपचाशरकता होती. मात्र अता 
शवमाकत्यानीं िक्य शततक्या लवकर दाव े कळशवण्याचा अग्रह धरायला सुरुवात केली 
अहे. सामान्शयपणे रुग्णालयात शनयोशजतपणे दाखल करायचे ऄसल्यास अधी कळशवणे 
अव्यक ऄसते व अणीबाणीच्या पशरस््थतीत रुग्णालयात दाखल करण्यात अल्यास २४ 
तासात कळशवले पाशहजे.   

रुग्णालयात दाखल केल्याशवषयी वळेीच माशहती शदल्यामुळे शवमाकता/टीपीएला 
ग्राहकाला खरोखर रुग्णालयात दाखल करण्यात अल्याची व त्यामध्ये कोणतीही 
तोतयेशगरी ककवा फसवणकू नसल्याची खात्री करुन घेता येते तसेच काहीवळेा 
िुल्काशवषयी वाटाघाटी करता येतात. 

अधी ‘शलशखत पत्र सादर करुन व त्याची पोचपावती घेउन’ ककवा फॅक्सद्वारे कळशवता येत 
ऄसे. मात्र अता दळणवळण व तंत्रज्ञान प्रगत झाल्यामुळे, शवमाकतॄ/टीपीएने चालशवलेल्या 
२४ तास कॉलसृटरद्वारे तसेच आंटरनेट व इमेलद्वारे कळशवणे िक्य झाले अहे. 

b) नोंदणी 

दाव्याचंी नोंदणी म्हणजे दावा यंत्रणेमध्ये नोंदशवण्याची व संदभथ क्रमाकं तयार करण्याची 
प्रशक्रया जो कधीही पाहता येइल. या क्रमाकंाला दावा क्रमाकं ककवा दावा शनयंत्रण क्रमाकं 
म्हणतात. दावा क्रमाकं सासं्ख्यक ककवा ऄक्षर-सासं्ख्यक ऄसू िकतो प्रशक्रया करणाऱ्या 
संघटनेची यंत्रणा व प्रशक्रयावंर तो अधाशरत ऄसतो. 

सामान्शयपणे दाव्याची सूचना शमळाल्यानंतर व योग्य पॉशलसी क्रमाकं व शवमाधारक 
व्यशक्तचेतपिील जुळवनू पाशहल्यानंतर नोंदणी व संदभथ क्रमाकं तयार केला जातो. 

एकदा यंत्रणेमध्ये दावा नोंदशवल्यानंतर, त्याचवळेी शवमाकत्याच्या खात्यामंध्ये त्यासाठीचा 
राखीव शनधी तयार केला जातो. कळशवण्याच्या/नोंदणीच्या वळेी, दाव्याची नेमकी रक्कम 
ककवा ऄंदाज कदाशचत माशहती नसेल. म्हणूनच प्राथशमक राखीव शनधीची रक्कम 
प्रमाणभतू राखीव शनधी ऄसतो (बहुतेकवळेा ऐशतहाशसक सरासरी दावा अकारावर 
अधाशरत). एकदा ऄंदाज ककवा दाव्याची ऄपेशक्षत देय रक्कम समजल्यानंतर, हा राखीव 
शनधी त्या रकमेनुसार वाढशवला जातो/कमी केला जातो. 
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c) द्तऐवजाचंी पडताळणी 

एकदा दाव्याची नोंदणी झाल्यानंतर, पढुील पायरी ऄसते सवथ अव्यक द्तऐवजावंर 
प्रशक्रया करण्यासाठी ते अले अहेत का हे तपासणे. 

दाव्यावर प्रशक्रया करण्यासाठी पढुील बाबी सवात महत्वाच्या अहेत हे लक्षात घेतेल 
पाशहजे: 

1. अजारपणाच्या पुराव्यादाखल द्तऐवज 
2. शदलेले ईपचार 
3. रुग्णालयातील कालावधी 
4. तपासणी ऄहवाल 
5. रुग्णालयाला शदलेले पैसे 
6. ईपचारासाठी पुढील सल्ला 
7. काही साधने आत्यादी बसशवली ऄसल्यास त्याचें पैसे शदल्याचा परुावा 

एका तपासयादीनुसार द्तऐवज पडताळले जातात जी दाव्यावंर प्रशक्रया करणाऱ्याने 
तपासली ऄसते. बहुतेक कंपन्शया ऄिा तपास याद्या द्तऐवजावंर प्रशक्रया करण्याचा एक 
भाग ऄसतील याची खात्री करतात. 

एखादा द्तऐवज सादर करण्यात अला नसेल तर या टप्प्यावर त्याची नोंद केली जाते – 
काही प्रशक्रयामंध्ये या टप्प्यावर ग्राहक/रुग्णालयाद्वारे सादर करण्यात न अलेले 
द्तऐवज सादर करण्याची शवनंती केली जाते, मात्र तरीही बहुतेक कंपन्शया ऄशधक 
माशहती देण्याची शवनंती करण्यापूवी अधी सादर करण्यात अलेल्या सवथ द्तऐवजाचंी 
पडताळणी करतात म्हणजे ग्राहकाची गरैसोय होत नाही. 

d) देयकाचंी माशहती घेणे 

देयके हा दाव्यावर प्रशक्रया करण्याच्या चक्राचा महत्वाचा भाग अहे. सवथसामान्शय अरोग्य 
शवमा पॉशलसींमध्ये शवशवध िीषथकातंगथत ईपचारासाठी झालेल्या खचाची शवशिष्ट 
मयादेपयंत क्षशतपूर्थत देण्याची तरतूद ऄसते. प्रमाणभतू पद्धतीनुसार ईपचाराची 
पुढीलप्रमाणे वगथवारी केली जाते: 

 खोली, शनवास व रुग्णसेवा खचथ नोंदणी व सेवा िुल्कासंशहत. 
 अयसीयू व आतर कोणत्याही ऄशत दक्षता ि्त्रशक्रयासंाठीचे िुल्क. 
 ि्त्रशक्रयागाराचे िुल्क, भलू, रक्त, ऑस्क्सजन, ि्त्रशक्रयेची साधने, औषधे व 

औषधी द्रव्ये, रोगशनदान साशहत्य व क्ष-शकरण, डायशलशसस, रसायनईपचारपद्धती, 
शकरणईपचारपद्धती, पेसमेकर, कृशत्रम ऄवयव व आतर कोणतेही वैद्यकीय खचथ जे 
ि्त्रशक्रयेत समाशवष्ट अहेत. 

 िल्यशचशकत्सक, भलूतज्ञ, वैद्यकीय व्यावसाशयक, सल्लागार, शविेषज्ञाचें िुल्क. 
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 रुग्णवाशहकेचे िुल्क. 
 तपासण्याचें िुल्क ज्यामध्ये रक्त चाचणी, क्ष-शकरण, ्कॅन आत्यादींचा समाविे होतो. 
 औषधे व औषधी द्रव्ये. 

ग्राहकाने सादर केलेले द्तऐवज या िीषथकातंगथत माशहती संकशलत करण्यासाठी तपासले 
जातात म्हणजे दाव्याचंी रक्कम ऄचूकपणे शदली जाइल.  

रुग्णालयाचं्या देयके तयार करण्याच्या पद्धतींचे माननीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात 
ऄसला तरीही, प्रत्येक रुग्णालय सामान्शयपणे देयके तयार करण्यासाठी वगेळी पद्धत 
वापरतात व यामुळे पुढील अव्हानानंा तोंड द्याव ेलागते: 

 खोलीच्या िुल्कामध्ये काही देय नसलेल्या िुल्काचंा समाविे ऄसू िकतो 
ईदाहरणाथथ सेवा िुल्क ककवा अहार. 

 एकाच देयकात शवशवध िीषथके ऄसतात ककवा सवथ तपासण्यासंाठी ककवा सवथ 
औषधासंाठी एकच देयक शदले जाते. 

 ऄप्रमाणभतू नाव ेवापरली जातात – ईदा. रुग्णसेवा िुल्काला सेवा िुल्क म्हटल े
जाते. 

 “त्यासारखे खचथ”“आत्यादी”, “संलग्न खचथ” यासारख्या िब्दाचंा देयकात वापर. 

जेथे देयक ्पष्ट नाही, तेथे प्रशक्रयाकता त्याचे वगीकरण ककवा ऄशतशरक्त माशहती 
मागवतो, म्हणजे वगीकरणाशवषयी व मंजूरी देण्याशवषयी काही िंका ऄसल्यास त्याचें 
शनराकरण करता येइल. 

ही सम्या सोडशवण्यासाठी, अयअरडीएअयने अरोग्य शवमा मानकीकरण 
मागथदिथकतत्व ेप्रसाशरत केली अहेत ज्याद्वारे ऄिी देयकाचें व देय-नसलेल्या घटकाचं्या 
यादीचे मानकीकरण करण्यात अले अहे. 

पॅकेज दर 

बऱ्याच रुग्णालयानंी ठराशवक अजारासंाठी पॅकेज दर मान्शय केले अहेत. रुग्णालयाच्या 
ईपचार प्रशक्रयाचें मानकीकरण करण्याच्या व संसाधनाचंा वापर करण्याच्या क्षमतेवर 
ऄवलंबून ऄसते. अजकाल, प्राधान्शय परुवठादार जाळ्यात ईपचार घेताना तसेच 
अरएसबीवायच्या बाबतीत, ऄनेक पद्धतींच्या पॅकेजचा खचथ अधीपासून शनस््चत करण्यात 
अला अहे. 

ईदाहरण 

a) हृदयरोग पॅकेज: ऄँशजओग्राम, ऄँशजओप्ला्टी, सीएबीजी ककवा ओपन हाटथ ि्त्रशक्रया 
आत्यादी. 

b) ्त्रीरोगशवषयक पॅकेज:सामान्शय प्रसूती, ि्त्रशक्रयेद्वारे प्रसूती, गभािय काढून टाकण्याची 
ि्त्रशक्रया आत्यादी. 
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c) ऄस््थरोगशवषयक पॅकेज 

d) नेत्ररोगशवषयक पॅकेज 

याव्यशतशरक्त ि्त्रशकयेनंतरच्या गंुतागंुतीमुळे काही खचथ झाल्यास तो प्रत्यक्ष जेवढा झाला 
अहे त्या अधारे वगेळा अकारला जातो. 

पॅकेजमुळे शकती खचथ येइल याबाबत शनस््चतता ऄसते व प्रशक्रयाचें माननीकरण झालेले 
ऄसते व म्हणूनच ऄसे दाव ेहाताळायला बरेच सोपे ऄसतात.  

e) दाव्याचें संकेतन 

सवात महत्वाचा वापरला जाणारा संकेत संच म्हणजे जागशतक अरोग्य संघटनेने 
(डब्ल्यएूचओ) शवकशसत केलेले अंतरराष्ट्रीय अजार वगीकरण (अयसीडी) संकेत.  

रोगाची मानकीकृत प्रारुपात नोंद करण्यासाठी अयसीडी वापरला जातो,  तर शवद्यमान 
प्रशक्रया पशरभाषा (सीपीटी) संकेतासारखे प्रशक्रया संकेत त्या अजारावर ईपचार 
करण्यासाठीची प्रशक्रया नोंदवतात.  

शवमाकतॄ ऄशधकाशधक संकेतनाचा वापर करत अहेत व शवमा शनयामक व शवकास 
प्राशधकरणाचा (अयअरडीएअय) भाग ऄसलेल्या शवमा माशहती शवभागाने (अयअयबी) 
एक माशहती बँक सुरु केली अहे ज्यामध्ये या माशहतीचे शव्लेषण करता येइल. 

f) दाव्यावंर प्रशक्रया 

अरोग्य शवमा पॉशलसी वाचल्यानंतर लक्षात येइल की तो एक व्यावसाशयक करार ऄसून, 
त्यामध्ये वैद्यकीय संज्ञा ऄसतात ज्या दाव्याची रक्कम कधी देय ऄसते व शकती मयादेपयंत 
देय ऄसते हे शनस््चत करतात. कोणत्याही शवमा पॉशलसीच्या दाव्याच्या प्रशक्रयेचे सार, 
पुढील दोन प्र्नाचं्या ईत्तरात अहे: 

 पॉशलसीऄतंगथत दाव्याची रक्कम देय अहे का? 

 देय ऄसल्यास, शनव्वळ देय रक्कम शकती अहे? 

या प्रत्येक प्र्नासाठी पॉशलसीतल्या बऱ्याच संज्ञा व ऄटी तसेच नेटवकथ मधील रुग्णालयात 
ईपचार झाला ऄसल्यास रुग्णालयासोबत शकती दर मान्शय करण्यात अला अहे हे समजून 
घेणे अव्यक अहे. 

दाव्याची ्वीकायथता 

अरोग्य दावा ्वीकारला जाण्यासाठी पढुील ऄटींची पूतथता केली पाशहजे. 

i. रुग्णालयात दाखल करण्यात अलेल्या सद्याला शवमा पॉशलसीऄतंगथत सरंक्षण 
ऄसले पाशहजे 
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हे ऄगदी साधे वाटत ऄसले तरीही, अम्ही ऄिी प्रकरणे पाशहली अहेत ज्यामध्ये सरंक्षण 
ऄसलेल्या व्यशक्तचे नाव (व ऄनेक प्रकरणामंध्ये वय) व रुग्णालयात दाखल केलेल्या 
व्यशक्तचे नाव जुळत नाही. याचे पुढील कारण ऄसू िकते: 

पॉशलसीऄतंगथत सरंक्षण ऄसलेली व्यक्ती व रुग्णालयामध्ये दाखल केलेली व्यक्ती एकच 
ऄसणे महत्वाचे अहे. अरोग्य शवम्यामध्ये ऄिा प्रकारची फसवणूक ऄगदी सामान्शय अहे. 

ii. शवम्याच्या कालावधीत रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करणे 

iii. रुग्णालयाची व्याख्या 

व्यशक्तला ज्या रुग्णालयात दाखल करण्यात अले अहे ते पॉशलसीऄतंगथत “रुग्णालय ककवा 
रुग्णसेवालयाच्या” व्याख्येनुसार ऄसले पाशहजे नाहीतर दाव्याचे पैसे शदले जाणार नाहीत. 

iv. घरातच ईपचार करणे 

काही पॉशलसींमध्ये घरातच ईपचार करण्याचा म्हणजेच ज्या अजारासाठी सामान्शयपणे 
रुग्णालयात/शचशकत्सालयात ईपचार अव्यक ऄसतात त्यासाठी भारतात घरामध्ये ३ 
शदवसापेंक्षा काळासाठी घेतलेल्या ईपचाराचा समाविे ऄसतो. 

पॉशलसीमध्ये घरात घेतलेल्या ईपचाराचंा समाविे ऄसल्यास, त्यासाठीचे दाव े पुढील 
पशरस््थतीत देय ऄसतात: 

 रुग्णाची पशरस््थती ऄिी अहे की त्याला रुग्णालयात/शचशकत्सालयात हलशवणे 
िक्य नाही ककवा 

 रुग्णालयात/शचशकत्सालयात जागा नसल्यामुळे रुग्णाला शतथे हलशवणे िक्य 
नाही 

v. रुग्णालयात दाखल करण्याचा कालावधी 

अरोग्य शवमा पॉशलसींमध्ये सामान्शयपणे रुग्णालयामध्ये २४ तासाहूंन ऄशधक काळ दाखल 
करण्यात अलेल्या रुग्णाचा समाविे होतो. म्हणूनच या ऄटीची पूतथता झाल्यास दाखल 
करतानाची तसेच सोडतानाची तारीख तसंच वळे नोंदवणे महत्वाचे ऄसते. 

रुग्णालयात राहाव ेन लागता केले जाणारे ईपचार 

अरोग्यसेवा ईद्योगातील तंत्रज्ञानात शवकास झाल्यामुळे ऄनेक प्रशक्रया सोप्या झाल्या 
अहेत ज्या अधी गंुतागंुतीच्या होत्या व बराच काळ रुग्णालयात राहाव े लागे. 
रुग्णालयामध्ये २४ तासापेंक्षा ऄशधक काळ न राहाव ेलागते केल्या जाणाऱ्या बऱ्याच प्रशक्रया 
अहेत. 



 

431 
 

रुग्णालयात राहाव ेन लागता केल्या जाणाऱ्या बहुतेक प्रशक्रया पूवथ-संमत पॅकेज दराच्या 
अधारे केल्या जातात, त्यामुळे खचाबाबत शनस््चतता ऄसते. 

vi. ओपीडी  

काही पॉशलसींमध्ये बाह्य-रुग्ण म्हणून घेतलेला ईपचार/सल्ल्याचाही समाविे होतो, मात्र 
त्यासाठी ठराशवक शवमा रक्कम ऄसते जी सामान्शयपणे रुग्णालयात दाखल 
करण्यासाठीच्या शवमा रकमेपेक्षा कमी ऄसते. 

ओपीडींतगथत शदले जाणारे संरक्षण प्रत्येक पॉशलसीनुसार वगेळे ऄसते. ऄिा भरपाइसाठी, 
२४ तास रुग्णालयात जदाखल करण्याची ऄट लागू होत नाही. 

vii. ईपचार प्रशक्रया/ईपचार पद्धत 

सामान्शयपणे रुग्णालयात दाखल करणे ऍलोपशथच्या ईपचारपद्धतीिी सबंंशधत ऄसते. 
मात्र, रुग्ण आतर ईपचार पद्धतीही करुन घेउ िकतो: 

 युनानी 
 शसद्ध 
 होशमओपथी 
 अयुवॄद 
 शनसगोपचार आत्यादी.  

बहुतेक पॉशलसींमध्ये हे ईपचार वगळले जातात तर काही पॉशलसींमध्ये यापैकी एक ककवा 
ऄशधक ईपचाराचंा ईप-मयादासंह समाविे ऄसतो. 

viii. अधीपासून-ऄस््तत्वात ऄसलेला अजार 

व्याख्या 

अधीपासून-ऄस््तत्वात ऄसलेला अजार म्हणजे “कोणतीही स््थती, अजार ककवा आजा ककवा 
संबंशधत स््थती (ऄनेक स््थती) शजच्या खुणा ककवा लक्षणे शवमाधारक व्यशक्तमध्ये अहेत 
अशण/ककवा त्याचें शनदान करण्यात अले अहे अशण/ककवा कंपनीकडून त्याची/शतची अरोग्य 
शवमा पॉशलसी घेण्यापूवी ४८ मशहन्शयात शजच्यासाठी वैद्यकीय सल्ला/ईपचार शमळाला अहे, जी 
त्याला ्पष्टपणे माशहती ऄसेल ककवा नसेल.” 

शवम्यातंगथत िा्वत गोष्टींना संरक्षण देता येत नाही या शवम्याच्या मूलतत्वामुळे 
अधीपासून-ऄस््तत्वात ऄसलेल्या अजाराला वगळले जाते.  

मात्र, या तत्वाची ऄंमलबजावणी करणे बरेच ऄवघड अहे व एखाद्या व्यशक्तला शवमा 
काढताना काही वैद्यकीय पशरस््थती अहे का हे िोधून काढण्यासाठी लक्षणे व ईपचाराचंी 
व्यवस््थत तपासणी केली जाते. वैद्यकीय व्यावसाशयकामंध्ये अजाराच्या कालावधीशवषयी 
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मतभेद ऄसू िकतात, मात्र कोणताही दावा नाकारण्यासाठी ही ऄट वापरताना अजार 
पशहल्यादंा कधी अढळला याशवषयीचे मत काळजीपूवथक घेतले जाते. 

अरोग्य शवम्याच्या शवकासामध्ये, या ऄपवजथनामध्ये दोन बदल अपल्याला पाहायला 
शमळतात.  

 पशहला म्हणजे समूह शवम्याच्या बाबतीत जेथे लोकाचंा सपूंणथ समूह शवमाधारक ऄसतो, 
ज्यामध्ये शवमाकत्यांशवरुद्ध कोणतीही शनवड नसते. सवथ सरकारी कमथचारी, दाशरद्र्य 
रेषेखालील कुटंुब, मोठ्या कॉपोरेट समूहाच्या सवथ कमथचाऱ्याचें कुटंुब आत्यादींचा 
समाविे ऄसलेल्या समूह पॉशलसींना पशहल्यादंा शवमा संरक्षण घेणाऱ्या एका कुटंुबापेक्षा 
ऄशधक प्राधान्शय शदले जाते. या पॉशलसींमध्ये बहुतेकवळेा ऄपवाद वगळलेला ऄसतो, 
ऄपवादासाठी परेुसे मूल्य अकारले ऄसते. 

 दुसरा करण्यात अलेला बदल म्हणजे सलग शवमा सरंक्षणाच्या ठराशवक काळानंतर 
अधीपासून-ऄस््तत्वात ऄसलेल्या अजारानंा सरंक्षण शदले जाते. यासाठी एखाद्या 
व्यशक्तमध्ये एखादी पशरस््थती ऄसेल, व ती ठराशवक काळासाठी शदसून अली नाही, 
तर ती िा्वत पशरस््थती म्हणून मानली जाणार नाही या तत्वाचे आथे पालन केले 
जाते. 

ix. प्रारंशभक प्रतीक्षा कालावधी 

एक सवथसाधारण अरोग्य शवमा पॉशलसी प्रारंशभक ३० शदवसानंंतरच अजाराला सरंक्षण देते 
(ऄपघातािी सबंंशधत रुग्णालयात दाखल करणे वगळून). 

त्याचप्रमाणे, काही अजाराचंी यादी अहे:  

 मोतीकबदू, 
 ऄष्ठीला गं्रथींची ऄघातक ऄशतवृद्धी, 
 गभािय काढून टाकणे,  
 भगृद्र,  
 मूळव्याध,  

 ऄंतगथळ,  
 ऄंडवृद्धी,  
 सायनसचा दाह,  
 गुडघा/शनतंब साधंा बदलणे आत्यादी.  

ज्यानंा प्राथशमक कालावधीसाठी सरंक्षण शदले जात नाही जो शवशिष्ट शवमा कंपनीच्या 
ईत्पादनानुसार एका वषाचा ककवा दोन वषांचा ककवा त्यापेक्षा ऄशधक ऄसू िकतो. 

दावा प्रशक्रयाकता अजार यापैकी अहे का व व्यशक्तला शकती काळापासून संरक्षण देण्यात 
अले अहे हे ठरवतो ज्याद्वारे तो ्वीकायथता ऄटीत बसतो का हे तपासता येते. 

x. ऄपवजथने 

पॉशलसीमध्ये ऄपवजथनाचंी यादी शदलेली ऄसते ज्याचें सवथसामान्शयपणे पुढीलप्रमाणे 
वगीकरण करता येते: 
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 मातृत्वासारखे लाभ (मात्र काही पॉशलसींमध्ये यानंा सरंक्षण शदले जाते). 
 बाह्यरुग्ण व दाताचें ईपचार. 
 ज्यानंा सरंक्षण शदले जात नाही ऄसे अजार ईदाहरणाथथ एचअयव्ही, संपे्ररक ईपचार, 

लठ्ठपणावरील ईपचार, वधं्यत्व ईपचार, सौंदयथवधथक ि्त्रशक्रया आत्यादी. 
 मद्य/औषधाचं्या गैरवापरामुळे झालेले अजार. 
 भारताबाहेरील वैद्यकीय ईपचार. 
 ऄशतिय धोकादायक कामे, अत्महत्येचा प्रयत्न, शकरणोत्सारामुळे झालेले प्रदूषण. 
 केवळ चाचण्या/तपासण्यासंाठी रुग्णालयात दाखल करणे. 

ऄिा प्रकरणामंध्ये दाव ेहाताळणाऱ्याने पशरस््थती व्यवस््थत समजावनू सागंणे अव्यक 
ऄसते म्हणजे तज्ञाचे मत नेमके ऄसेल व त्याला न्शयायालयात अव्हान देण्यात अले तरीही 
ते शटकेल. 

xi. दाव्यािंी संबशंधत ऄटींचे पालन करणे.  

शवमाधारकाने काही दावा ऄसल्यास काय केले पाशहजे हे शवमा पॉशलसीमध्ये ्पष्ट केलेले 
ऄसते, यापकैी काही दावा ्वीकारण्यासाठी ऄशतिय महत्वाचे ऄसते.  

सवथसाधारणपणे, हे पढुील बाबींिी संबशंधत ऄसते: 

 ठराशवक कालावधीमध्ये दावा कळशवणे – अपण अधी कळशवण्याचे महत्व पाशहले 
अहे. पॉशलसीमध्ये एक वळे शदली जाउ िकते ज्याऄंतगथत ऄिी सूचना 
कंपनीपयंत पोहोचली पाशहजे. 

 दाव्याचे द्तऐवज ठराशवक कालावधीत सादर करणे. 
 महत्वाची तथ्ये चुकीची देउ नयेत, चकुीचे तपिील देउ नयेत ककवा लपवनू ठेव ू

नयेत. 

g) दाव्याची ऄशंतम देय रक्कम काढणे 

एकदा दावा मान्शय केल्यानंतर, पुढील पायरी ऄसते देय दाव्याची रक्कम शनस््चत करणे. 
याचे संगणन करण्यासाठी कोणते घटक दाव्याची देय रक्कम ठरशवतात हे अपण समजून 
घेतले पाशहजे. हे घटक अहेत: 

i. पॉशलसीऄतंगथत सद्यासाठी ईपलब्ध शवमा रक्कम 

काही पॉशलसी वैयशक्तक शवमा रकमेवर शदलेल्या ऄसतात, काही फ्लोटर अधारे शदलेल्या 
ऄसतात ज्यामध्ये शवमारक्कम संपूणथ कुटंुबासाठी ईपलब्ध ऄसते ककवा काही पॉशलसी 
फ्लोटर अधारावर मात्र प्रत्येक व्यशक्तमागे मयादा ऄसते. 
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ii. अधी काही दावा करण्यात अला ऄसेल तर तो शवचारात घेउन पॉशलसीऄतंगथत 
सद्यासंाठी ईपलब्ध शिल्लक शवमा रक्कम:  

अधीच शदलेल्या दाव्याचंी रक्कम वजा करुन ईपलब्ध शिल्लक शवमा रक्कम मोजताना, 
रुग्णालयानंा नंतर कोणतेही रोखरशहत ऄशधकार देण्यात अले अहेत का याचीही नोंद 
करावी लागेल. 

iii. ईप-मयादा 

बहुतेक पॉशलसींमध्ये खोलीच्या भाड्याची मयादा, रुग्णसेवा िुल्क आत्यादी शवमा रकमेच्या 
टक्केवारीत ककवा प्रशत शदवस मयादेच्या ्वरुपात ्पष्टपणे नमूद केलेले ऄसते. ऄिाच 
प्रकारची मयादा डॉक्टराचं्या सल्ल्याचे िुल्क, ककवा रुग्णवाशहका िुल्क आत्यादींसाठी 
लावली जाउ िकते. 

iv. अजारािी संबंशधत कोणत्याही शवशिष्ट मयादा तपासणे 

पॉशलसीमध्ये मातृत्वासाठी संरक्षण ककवा हृदयशवकारासारख्या आतर कोणत्याही 
अजारासाठी ठराशवक रक्कम ककवा मयादा नमूद केली ऄसू िकते. 

v. संशचत लाभािं शमळण्याचा हक्क अहे ककवा नाही हे तपासणे 

शवमाधारकाला कोणताही दावा-न करण्यासाठीचा लाभािं शमळण्याचा हक्क अहे का हे 
पडताळणे (शवमा धारकाने अधीच्या वषात/वषांमध्ये त्याच्या पॉशलसींतगथत दावा केला 
नसल्यास). दान-न करण्यासाठीचा लाभािं सामान्शयपणे ऄशतशरक्त शवमा रकमेच्या 
्वरुपात शमळतो, ज्यामुळे रुग्ण/शवमाधारकाची शवमा रक्कम वाढते. मागील वषाच्या 
ऄखेरीस कळशवण्यात अलेले दाव े शवचारात न घेतल्यामुळे काही वळेा चुकीने सशंचत 
लाभािं नमूद केला जाउ िकतो. 

vi. मयादेसह सरंक्षण देण्यात अलेले आतर खचथ:  

आतरही काही मयादा ऄसू िकतात ईदाहरणाथथ ईपचार अयुवॄद औषधोपराचर 
पद्धतींतगथत घेतला जात ऄसेल, तर त्यासाठीची मयादा बरीच कमी ऄसते. पॉशलसीच्या 
चार वषांनंतर अरोग्य तपासणी खचथ केवळ काही मयादेपयंत ऄसतो. रुग्णालयास रोख 
रक्कम देण्यासाठीही प्रशत शदवसाची मयादा ऄसते. 

vii. सह-प्रदान (को-पेमृट) 

हे सामान्शयपणे मूल्याकंन केलेल्या दाव्याचे पसेै देण्यापूवीच्या रकमेच्या एकसमान टक्के 
ऄसते. सहप्रदान केवळ शनवडक पशरस््थतींमध्येच लाग ूकरता येते – केवळ पालकाचं्या 
दाव्यासंाठी, केवळ मातृत्वाच्या दाव्यासंाठी, केवळ दुसऱ्या दाव्यापासून पुढे ककवा ठराशवक 
रकमेपेक्षा ऄशधक रकमेच्या दाव्यामंध्ये. 
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देय रक्कम या मयादेत समायोशजत करण्यापूवी, दाव्याची देय रक्कम ऄ-प्रदेय घटकाचंी 
शनव्वळ वजा करुन काढली जाते.  

अरोग्य दाव्यामंधील ऄ-प्रदेय घटक 

अजारावर ईपचार करण्यासाठी होणाऱ्या खचाचे पढुीलप्रमाणे वगीकरण करता येते: 

 ईपचारासाठीचा खचथ व 

 देखभालीसाठीचा खचथ.  

अजारावर ईपचार करण्यासाठीच्या खचात सवथ वैद्यकीय खचथ व सामान्शय संबशंधत 
सुशवधाचंा समाविे होतो. त्याशिवाय रुग्णालयातील वा्तव्य ऄशधक अरामदायक ककवा 
ऄगदी अशलिान होण्यासाठी काही खचथ ऄसू िकतात.  

सवथसामान्शयपणे अरोग्य शवमा पॉशलसी अजारावर ईपचारासाठीचा खचथ देते व शविेषत्वाने 
नमूद ऄसल्याखेरीज, अरामदायकपणासाठीचे ऄशतशरक्त खचथ देय नसतात. 

या खचांचे शबगर-ईपचार िुल्क म्हणून ईदाहरणाथथ नोंदणी िुल्क, द्तऐवज िुल्क 
आत्यादींच्या ्वरुपात वगीकरण करता येते व थेट ईपचारािी संबशंधत ऄसलेल्या काही 
घटकाचंाही शवचार करता येतो (ईदा. रुग्णालयात दाखल ऄसतानाच्या काळात 
शविेषपणे शलहून शदलेले प्रशथन पूरक). 

अधी प्रत्येक टीपीए/शवमाकत्याची ्वतःची ऄप्रदेय घटकाचंी यादी ऄसायची, ती अता 
अयअरडीएअय अरोग्य शवमा प्रमाणीकरण मागथदिथक तत्वातंगथत प्रमाणभतू करण्यात 
अली अहे.      

दाव्याची ऄशंतम देय रक्कम पुढील क्रमाने काढली जाते: 

कोष्टक 2.1 

पायरी I 
सवथ पावत्या व देयकाचें खोलीचे भाडे, डॉक्टराचें िुल्क आत्यादी शवशवध 
िीषथकातंगथत वगीकरण करणे. 

पायरी II 
प्रत्येक िीषथकातंगथत दावा करण्यात अलेल्या रकमेतून ऄ-प्रदेि घटक वजा 
करणे 

पायरी III प्रत्येक िीषथकातंगथत खचासाठी कोणतीही मयादा ऄसल्यास ती लागू करणे 

पायरी IV एकूण देय रक्कम काढणे व ती एकूण शवमा रकमेच्या अत अहे का हे तपासणे 

पायरी V 
दाव्याची शनव्वळ देय रक्कम काढण्यासाठी कोणतेही सह-प्रदान लागू होत 
ऄसल्यासते वजा करणे 
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h) दाव्याची रक्कम देणे 

दाव्याची देय रक्कम काढल्यानंतर, ग्राहकाला ककवा रुग्णालयाला पशरस््थती ऄसेल 
त्याप्रमाणे पैसे शदले जातात. दाव्याची मंजूर करण्यात अलेली रक्कम शवत्त/लेखा 
शवभागाला कळशवली जाते व धनादेिाद्वारे शदली जाते ककवा ग्राहकाच्या बकँ खात्यामध्ये 
दाव्याची रक्कम जमा केली जाते.  

रुग्णालयाला पसेै देताना, काही कर कपात अव्यक ऄसल्यास, शदलेल्या रकमेतून ती 
केली जाते. 

जेव्हा हे पैसे देणे तृतीय पक्ष प्रिासकाद्वारे हाताळले जाते, तेव्हा प्रत्येक शवमाकत्याची पैसे 
देण्याची प्रशक्रया वगेळी ऄसते. टीपीएच्या कामकाजाचे तपिीलवार वणथन पुढे देण्यात 
अले अहे. 

ग्राहकाचं्या चौकिीला ईत्तरे देण्यासाठी यंत्रणेमध्ये शदलेल्या पिैाचंी ताजी नोंद करणे 
ऄशतिय महत्वाचे ऄसते. सवथसाधारणपणे हे तपिील कॉल सृटर/ग्राहक सेवा चमूकडे 
ऄसलेल्या यंत्रणेद्वारे शदले जातील. 

एकदा पैसे शदल्यानंतर दावा शनकाली काढल्याचे मानल ेजाते. शकती व शकती रकमेचे दाव े
शनकाली काढले याशवषयीचे ऄहवाल ठराशवक कालावधीने कंपनी व्यव्थापन, मध्य्थ, 
ग्राहक व अयअरडीएअयकडे पाठशवणे अव्यक ऄसते. शनकाली काढलेल्या दाव्याचं्या 
सवथसाधारण शव्लेषणात शनकाली काढलेल्या दाव्याचंी टक्केवारी (%), त्या प्रमाणात ऄ-
प्रदेय घटकाचंी रक्कम, दाव ेशनकाली काढण्यासाठीचा सरासरी वळे आत्यादी.  

i) कमी ऄसलेले द्तऐवज/ऄशतशरक्त अव्यक माशहतीचे व्यव्थापन 

दाव्यावर प्रशक्रया करण्यासाठी काही महत्वाच्या द्तऐवजाचंी पडताळणी करावी लागते. 
ते पुढीलप्रमाणे अहेत: 

 रुग्णालयात दाखल केल्याच्या नोंदींसह घरी सोडतानाचा सारािं,  
 सहाय्यक तपासणी ऄहवाल,  
 ऄंशतम एकत्र देयक शवशवध भागात वगीकरणासह,  
 डॉक्टरानंी शलहून शदलेले ईपचार व औषध शवके्रत्याची देयके,  
 पैसे शदल्याच्या पावत्या,  
 दाव्याचे ऄजथ व 
 ग्राहकाची ओळख. 

ऄनुभवातून ऄसे शदसून अले अहे की सादर करण्यात अलेल्या फ्रत्येक चारपकैी एका 
दाव्यात मूलभतू द्तऐवज ऄपूणथ ऄसतात.म्हणूनच कोणते द्तऐवज सादर केले नाहीत 
हे ग्राहकाला सागंणे व हे द्तऐवज दाव्यासोबत जोडण्यासाठी त्याला काही वळेमयादा 
देणे अव्यक ऄसते. 
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त्याप्रमाणे ऄसेही होउ िकते की, दाव्यावर प्रशक्रया केली जात ऄसताना, पुढील 
कारणामुंळे ऄशतशरक्त माशहतीही लागू िकते: 

i. रुग्णालयातून सोडतानाचा सारािं योग्य प्रारुपात नाही ककवा शनदानाचे ककवा 
अजाराच्या आशतहासाचे काही तपिील त्यामध्ये नाहीत. 

ii. शदलेल्या ईपचाराचे पुरेिा तपिीलाने वणथन करण्यात अले नसते ककवा त्यासाठी 
्पष्टीकरण अव्यक ऄसते. 

iii. रुग्णालयातून सोडतानाच्या सारािंानुसार शदलेला ईपचार शनदानाप्रमाणे नाही ककवा 
शलहून शदलेली औषधे ज्या अजारासाठी ईपचार देण्यात अला त्याच्यािी सबंंशधत 
नाहीत. 

iv. शदलेल्या देयकामध्ये अव्यक ते वगीकरण नाही. 

v. दोन द्तऐवजामंध्ये व्यशक्तच्या वयात तफावत. 

vi. रुग्णालयातून सोडतानाचा सारािं व देयकामध्ये रुग्णालायत दाखल करण्याची 
तारीख/सोडण्याची तारीख यात तफावत अहे. 

vii. दाव्यासाठी रुग्णालयातील वा्तव्याची ऄशतिय सखोलपणे पडताळणी अव्यक 
अहे, त्यासाठी रुग्णालयातील ऄंतगथत प्रकरण द्तऐवज अव्यक अहेत. 

बहुतेक प्रकरणामंध्ये, ग्राहकाला शलशखत ्वरुपात ककवा इमेलद्वारे कोणती ऄशतशरक्त 
माशहती अव्यक अहे ते कळशवले जाते. बहुतेक प्रकरणामंध्ये, अव्यक ऄसलेली 
माशहती ग्राहक देउ िकेल. मात्र, ऄिीही पशरस््थती शनमाण होते जेथे माशगतलेली माशहती 
ऄशतिय महत्वाची ऄसते, त्याकडे दुलथक्ष करणे िक्य नसते मात्र ग्राहक ईत्तर देत नाही. 
ऄिा प्रकरणी, ग्राहकाला ्मरणपत्र पाठवले जाते की दाव्यावर प्रशक्रया करण्यासाठी 
संबंशधत माशहती अव्यक अहे व ऄिाप्रकारे तीन ्मरण पत्र पाठशवल्यानंतर, दाव्याचा 
िेवट करत ऄसल्याची सूचना पाठवली जाते. 

दाव्यावर प्रशक्रया सुरु ऄसताना त्या संदभातील सवथ पत्रव्यवहारामंध्ये तुम्हाला पत्रात 
सवात वर “कोणत्याही पूवथग्रहाशिवाय” ऄसे िब्द नमूद केलेले वारंवार शदसेल. या 
पत्रव्यवहारानंंतर शवमाकत्याचा दावा फेटाळण्याचा हक्क कायम राहील याची खात्री 
करण्यासाठी ही कायदेिीर अव्यकता अहे.  
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ईदाहरण 

शवमाकता प्रकरणाचा तपिीलाने ऄभ्यास करण्यासाठी रुग्णालयातील प्रकरण द्तऐवज माग ू
िकतो व शवशिष्ट प्रशक्रया/ईपचार पॉशलसीच्या ऄटींतगथत येत नसल्याचा शनष्कषथ काढू िकतो. 
शवमाकत्याने ऄशधक माशहती माशगतली याचा ऄथथ त्याने दावा ्वीकारला ऄसा होत नाही. 

दाव्याच्या व्यव्थापनामध्ये द्तऐवज व ्पष्टीकरणाची कमतरताव अव्यक ऄसलेल्या 
ऄशतशरक्त माशहतीचे व्यव्थापन ही महत्वाची अव्हाने अहेत. दाव्यावर सवथ अव्यक 
माशहतीशिवाय प्रशक्रया करता येत नाही, त्याचसोबत ग्राहकालाही ऄशधकाशधक 
माशहतीसाठी वारंवार शवनंती करुन त्रास देता येत नाही.  

चागंल्या पद्धतींनुसार ऄिी शवनंती एकदाच केली ज्यावी ज्यामध्ये अव्यक ऄसलेल्या सवथ 
माशहतीची एकशत्रत यादी शदली जावी व त्यानंतर कोणतीही नवीन मागणी केली जाउ नये. 

j) दाव ेफेटाळणे 

अरोग्य दाव्यामंधील ऄनुभवातून शदसून अले अहे की सादर करण्यात अलेल्यापैकी 
१०% ते १५% दाव ेपॉशलसीच्या ऄटींतगथत येत नाहीत. हे शवशवध कारणामुंळे होउ िकते 
ज्यापकैी काही कारणे पढुीलप्रमाणे अहेत: 

i. रुग्णालयात दाखल करण्याची तारीख शवम्याच्या कालावधीत नाही. 

ii. ज्या सद्यासाठी दावा करण्यात अला अहे त्याला शवमा संरक्षण नाही. 

iii. अधीपासून ऄस््तत्वात ऄसलेल्या अजारपणामुळे (जेथे पॉशलसीतून ऄिी ऄट 
वगळली जाते). 

iv. वैध कारणाशिवाय दावा सादर करण्यास ऄनाव्यक ईिीर. 

v. कोणताही सशक्रय ईपचार नाही; प्रविे केवळ संिोधनासाठी अहे. 

vi. ईपचार करण्यात अलेला अजार पॉशलसीऄंतगथत वगळण्यात अला अहे. 

vii. अजाराचे कारण ऄशतमद्यपान व औषधाचंा गैरवापर अहे 

viii. रुग्णालयामध्ये २४ तासापेंक्षा कमी काळ ठेवण्यात अल.े 

दावा नाकारल्यास ककवा ऄ्वीकार केल्यास (कोणत्याही कारणामुळे) ग्राहकाला शलशखत 
्वरुपात कळशवले पाशहजे. सामान्शयपणे, ऄिाप्रकारे नकार कळशवणाऱ्या पत्रामध्ये 
नाकारण्याची कारणे ्पष्टपणे नमूद करावी लागतात, तसेच पॉशलसीच्या कोणत्या 
ऄटी/ितींवर दावा नाकारण्यात अला हे देखील सागंाव ेलागते.  

बहुतेक शवमाकत्यांची एक प्रशक्रया ऄसते ज्याद्वारे दावा मंजूर करण्यास ऄशधकृत ऄसलेल्या 
व्यव्थापकापेक्षा वशरष्ठ व्यक्ती नकाराला मान्शयता देते. कोणताही नकार पूणथपणे न्शयाय्य 
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ऄसून, शवमाधारक न्शयायालयात गेला तर त्याचे ्पष्टीकरण देता येइल याची खात्री 
करण्यासाठी हे ऄसते. 

शवमाधारकाला दावा नाकारण्यात अल्यास शवमाकत्याकडे दाद मागण्याशिवाय, पुढील 
व्यक्ती तसेच सं्थाकंडे जाण्याचा पयाय ऄसतो: 

 शवमा लोकपाल ककवा 
 ग्राहक मंच ककवा 
 अयअरडीएअय ककवा 
 न्शयायालये.  

कोणताही दावा नाकारताना त्याची फाइल तपासून सामान्शयपणे कायदेिीर पडताळणीपढेु 
हा नकार शटकेल का याचे मूल्यमापन केले जाते व भशवष्यात शनणथयाचे समथथन करायची 
गरज पडली तर द्तऐवज सुरशक्षत शठकाणी जपून ठेवले जातात. 

k) संिाया्पद दाव्याचंी ऄशधक तपिीलाने तपासणी करणे 

शवमाकतॄ या व्यव्याच्या शवशवध के्षत्रात फसवणुकीची सम्या हाताळण्याचा प्रयत्न करत 
अहेत. फसव े दाव े हाताळण्याच्या संख्येच्या बाबतीत, शवमाकत्यांसाठी अरोग्य शवम्याचे 
ऄशतिय मोठे अव्हान अहे. 

अरोग्य शवम्यात केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीची काही ईदाहरणे पुढीलप्रमाणे अहेत: 

i. तोतयेशगरी, शवमाधारक व्यक्ती व ईपचार करण्यात अलेली व्यक्ती वगेळी ऄसते. 

ii. रुग्णालयात दाखल केले नसतानाही दावा करण्यासाठी फसव े द्तऐवज सादर 
करणे. 

iii. रुग्णालयाच्या मदतीने ककवा फसवणुकीने तयार करण्यात अलेली बाहेरील देयके 
जोडून खचथ वाढवनू दाखशवणे. 

iv. काही प्रकरणात ऄशतिय जा्त ऄसलेला शनदानाचा खचथ भरुन काढण्यासाठी बाह्य 
रुग्ण ईपचार ऄंतरुथग्ण/रुग्णालयात दाखल करण्यात रुपातंशरत करणे. 

दररोज फसवणुकीच्या वगेवगेळ्या पद्धती समोर येत ऄसल्यास, शवमाकतॄ व टीपीएला 
सातत्याने वा्तशवक स््थतीचे शनरीक्षण कराव े लागते व ऄिी फसवणूक िोधण्याच्या व 
शनयतं्रणात अणण्याच्या ईपाययोजनाचंा शवचार करावा लागतो.  

दाव्याचंी दोन पद्धतींच्या अधारे तपासणी केली जाते: 

 नेहमीचे दाव ेव 

 ऄचानक करण्यात अलेले दाव े



 

440 
 

टीपीए ककवा शवमाकता शवशिष्ट टक्के दाव्याचंी प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी ऄंतगथत 
मानक शनस््चत करु िकतो; ही टक्केवारी रोखरशहत व भरपाइ दाव्यासंाठी वगेळी ऄसू 
िकते.  

या पद्धतींतगथत, ्वैर नमुना पद्धतीचा वापर करुन दाव े शनवडले जातात. काही शवमाकतॄ 
ठराशवक मूल्यापेक्षा ऄशधक सवथ दाव्याचंी तपासणी व त्या मयादेपेक्षा कमी ऄसलेल्या 
नमुन्शयादाखल दाव्याचं्या सचंाची पडताळणी बधंनकारक करतात. 

दुसऱ्या पद्धतीमध्ये, प्रत्येक दाव्याच्या ठराशवक बाबींची तपासणी केली जाते, त्या व्यवस््थत 
नसल्यास तपासणी केली जाते ईदाहरणाथथ 

i. दाव्याचा मोठा भाग वैद्यकीय चाचण्या ककवा औषधािंी संबशंधत 

ii. दाव्याचे पैसे लवकर शमळावते यासाठी ग्राहक ऄशतिय ईत्सुक 

iii. देयकावंर खाडाखोड आत्यादी करण्यात अली अहे.  

दावा शव्वसनीय नसल्याची िंका ऄसल्यास, दावा शकतीही लहान ऄसला तरीही त्याची 
तपासणी केली जाते. 

m. टीपीएद्वारे रोखरशहत भरपाइ प्रशक्रया 

रोखरशहत सुशवधा किाप्रकारे काम करते? यासाठी टीपीए शवमाकता रुग्णालयािी एक 
करार करतात. त्याप्रमाणे आतरही वैद्यकीय सेवा परुवठादारािंी करार ऄसू िकतात. 
अम्ही या शवभागामध्ये देण्यात अलेली रोखरशहत सुशवधा देण्यासाठी वापरली जाणारी 
प्रशक्रया पाहणार अहोत: 

कोष्टक  3.1 

पायरी 1 

अरोग्य शवम्यातंगथत सरंक्षण ऄसलेल्या ग्राहकाला काही अजार झाली ककवा आजा 
झाली व म्हणून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला देण्यात अला. तो/ती 
(ककवा त्याच्या/शतच्यावतीने कुणीतरी) रुग्णालयाच्या शवमाकक्षाकडे शवम्याचे 
पुढील तपिील घेउन भेटतात: 
i. टीपीएचे नाव,  
ii. त्याच्या सद्य क्रमाकं,  
iii. शवमाकत्याचे नाव, आत्यादी. 
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पायरी 2 

रुग्णालय पढुीलप्रमाणे अव्यक माशहती संकशलत करते: 
i. अजाराचे शनदान 
ii. ईपचार,  
iii. ईपचार करणाऱ्या डॉक्टराचें नाव,  
iv. रुग्णालयात ऄंदाजे शकती शदवस ठेवले जाणार अहेव 
v. ऄंदाजे खचथ 
ही माशहती रोखरशहत परवानगी ऄजथ नावाच्या प्रारुपात सादर केली जाते. 

पायरी 3 

टीपीए रोखरशहत परवानगी ऄजात देण्यात अलेल्या माशहतीचा ऄभ्यास करतो. तो 
शदलेली माशहती व रुग्णालयाचे काही िुल्क मान्शय करण्यात अले ऄसल्यास ते 
पॉशलसीच्या ऄटींिी तपासून पाहतो व रोखरशहत परवानगी देता येइल का याचा 
शनणथय घेतो व देता येणार ऄसेल, तर ती शकती रकमेसाठी ऄसावी हे ठरवतो.  
शनणथय घेण्यासाठी टीपीए ऄशधक माशहती मागू िकतो. एकदा शनणथय घेतल्यानंतर, 
तो लगेच रुग्णालयाला कळशवला जातो.  
दोन्शही ऄजथ अता अयअरडीएअयच्या अरोग्य शवमा प्रमाणीकरण 
मागथदिथकतत्वातंगथत प्रमाणभतू करण्यात अले अहेत; सवात िेवटी जोडलेले 
जोडपत्र पाहा). 

पायरी 4 

टीपीएने परवानगी शदलेली रक्कम रुग्णाच्या खात्यामध्ये जमा करुन, 
रुग्णालयाद्वारे रुग्णावर ईपचार केले जातात. सद्याला ईपचाराव्यशतशरक्त आतर 
खचासाठी पैसे जमा करण्यास ककवा पॉशलसी ऄतंगथत सह-प्रदान अव्यक 
ऄसल्यास ते करायला साशंगतले जाउ िकते. 

पायरी 5 

जेव्हा रुग्णाला रुग्णालयातून सोडण्याची वळे येते, तेव्हा रुग्णालय शवम्यातंगथत 
समाशवष्ट प्रत्यक्ष ईपचाराचा खचथ टीपीएच्या परवानगीने रुग्णाच्या खात्यात जमा 
करण्यात अलेल्या रकमेिी जुळवनू पाहते.  
 
जमा करण्यात अलेली रक्कम कमी ऄसल्यास, रुग्णालय रोखरशहत 
ईपचारासाठी ऄशतशरक्त रक्कम जमा करण्याची परवानगी देण्यासाठी शवनंती करु 
िकते.  
 
टीपीए त्याचे शव्वषेण करतो व ऄशतशरक्त रकमेला परवानगी देतो. 

पायरी 6 रुग्ण ऄ-्वीकायथ िुल्क भरतो व त्याला घरी सोडले जाते. त्याला दाव्याच्या 
ऄजावर व देयकावर ्वाक्षरी करायला व द्तऐवज पूणथ करण्यास साशंगतले जाते. 
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पायरी 7 

रुग्णालय सवथ द्तऐवज एकत्र करते व टीपीएला सादर करते, देयकावर प्रशक्रया 
करण्यासाठी पढुील द्तऐवज वापरले जातात: 
i. दावा ऄजथ 
ii. रुग्णालयातून सोडल्याचा सारािं / रुग्णालयात दाखल केल्याच्या नोंदी 
iii. टीपीएने शदलेले रुग्ण/प्र्तावकता ओळखपत्र व छायाशचत्र ओळख परुावा. 
iv. ऄंशतम एकशत्रत देयक 
v. तपिीलवार देयक 
vi. तपासणी ऄहवाल 
vii. डॉक्टरानंी शलहून शदलेली औषधे व ईपचार व औषधाचंी देयके 
viii. टीपीएद्वारे पाठशवण्यात अलेली परवानगी पते्र 

पायरी 8 

टीपीए दाव्यावर प्रशक्रया करेल व पुढील तपिीलाचंी पडताळणी करुन 
रुग्णालयाला पसेै देण्याची शिफारस करेल: 
i. रुग्ण व ज्या व्यशक्तसाठी परवानगी देण्यात अली अहे ती एकच व्यक्ती अहे. 
ii. ज्यासाठी परवानगी देण्याची शवनंती करण्यात अली अहे त्याच स््थतीसाठी 

रुग्णावर ईपचार करण्यात अले अहेत. 
iii. काही अजार वगळण्यात अले ऄसतील तर त्याच्या ईपचाराच्या खचाचा 

देयकात समाविे करण्यात अलेला नाही. 
iv. रुग्णालयाला कळशवण्यात अलेल्या सवथ मयादाचें पालन करण्यात अले अहे. 
v. रुग्णालयासोबत मान्शय करण्यात अलेल्या िुल्क दराचें शनव्वळ देय रक्कम 

काढताना पालन करण्यात अले अहे. 

रोखरशहत सुशवधेच्या मूल्याशवषयी कोणतीही िंका नाही. ग्राहकानंीही या सुशवधेचा सवोत्तम 
वापर कसा करुन घ्यायचा हे माशहती करुन घेणे महत्वाचे अहे. पुढील मुदे्द लक्षात घेतल े
पाशहजेत: 

i. ग्राहकाने त्याचे/शतचे शवमा तपिील त्याच्या/शतच्यासोबत ऄसल्याची खात्री करुन 
घेतली पाशहजे. यामध्ये पुढील गोष्टींचा समाविे होतो: 

 टीपीए काडथ,  

 पॉशलसीची प्रत,  

 शवमा सरंक्षणाच्या ऄटी व िती आत्यादी.  

जेव्हा हे ईपलब्ध नसेल, तेव्हा तो टीपीएला संपकथ  करु िकतो (२४ तासाचं्या मदत 
क्रमाकंाद्वारे) व तपिील घेउ िकतो. 

ii. ग्राहकाने त्याच्या/शतच्या डॉक्टरानंी सुचशवलेले रुग्णालय टीपीएच्या जाळ्यात अहे का 
हे तपासले पाशहजे. ते नसल्यास, त्याने ऄिा ईपचारासंाठी रोखरशहत सुशवधा जेथे 
ईपलब्ध अहे ऄसे पयाय िोधले पाशहजेत. 



 

443 
 

iii. त्याने/शतने पूवथ-िपथ ऄजात ऄचूक तपिील भरले जातील याची खात्री केली पाशहजे. 
प्रकरण ्पष्ट नसल्यास, टीपीए रोखरशहत सुशवधा नाकारु िकतो ककवा प्र्न शवचारु 
िकतो. 

iv. त्याने/शतने रुग्णालयाचे िुल्क शवशहत मयादेतच ऄसले पाशहजे याची खात्री केली 
पाशहजे ईदाहरणाथथ खोलीचे भाडे ककवा मोतीकबदूसारख्या शवशिष्ट ईपचारावंरील 
मयादा.  

जर त्याला/शतला पॉशलसीऄतंगथत परवानगी ऄसलेल्या रकमेपेक्षा जा्त खचथ करायचा 
ऄसेल, तर अधीच त्याचा/शतचा खचाचा वाटा शकती ऄसेल हे जाणनू घेणे योग्य होइल. 

v. ग्राहकाने रुग्णालयातून सोडले जाण्यापूवी टीपीएला कळशवले पाशहजे व रुग्णालयातून 
सोडण्यापूवी कोणतीही ऄशतशरक्त परवानगी लागत ऄसेल तर ती टीपीएला 
पाठशवण्याची शवनंती रुग्णालयाला केली पाशहजे. यामुळे रुग्णाला ऄनाव्यकपणे 
रुग्णालयात वाट पाहावी लागणार नाही याची खात्री केली जाइल. 

ऄसेही होउ िकते की ग्राहकाने एखाद्या रुग्णालयामध्ये रोखरशहत ईपचाराची शवनंती 
केली अहे व त्यासाठी परवानगी घेतली अहे मात्र त्यानंतर रुग्णाला दुसरीकडे दाखल 
करण्याचा शनणथयघेतला. ऄिा प्रकरणामंध्ये, ग्राहकाने रुग्णालयाला कळशवले पाशहजे व 
रोखरशहत सुशवधा वापरली नाही हे टीपीएला कळशवण्यास साशंगतले पाशहजे. 

ऄसे केले नाही, तर मजूंरी देण्यात अलेली रक्कम ग्राहकाच्या पॉशलसीमध्ये ऄडकू िकते 
व पुढील शवनंतीच्या वळेी मजूंरी देताना ऄडचण येउ िकते. 

C. अरोग्य शवमा दाव्यातील द्तऐवज 

अरोग्य शवम्याच्या दाव्यावर प्रशक्रया करण्यासाठी, अधी वणथन केल्याप्रमाणे बरेच द्तऐवज 
लागतात. प्रत्येक द्तऐवजामुळे दोन महत्वाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे देण्यास मदत होइल ऄिी 
ऄपेक्षा ऄसते – ्वीकायथता (तो देण्यायोग्य अहे का?) व दाव्याचे प्रमाण (शकती?).  

या शवभागात ग्राहकाने कोणते द्तऐवज सादर केले पाशहजेत व त्या द्तऐवजाचें घटक 
समजावनू सागंण्यात अले अहेत: 

1. रुग्णालयातून सोडतानाचा सारािं 

अरोग्य शवम्याच्या दाव्यावर प्रशक्रया करण्यासाठी रुग्णालयातून सोडतानाचा सारािं हे सवात 
महत्वाचे द्तऐवज मानता येइल. त्यामध्ये रुग्णाच्या पशरस््थतीशवषयी व ईपचारपद्धतीची 
संपूणथ माशहती तपिीलाने शदलेली ऄसते. 

रुग्णालयातून सोडतानाच्या सारािंात पढुील बाबी ऄसणे अव्यक अहे: 

1. रुग्णाचे नाव 
2. दूरध्वनी क्रमाकं / भ्रमणध्वनी क्रमाकं  
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3. अय पी डी क्रमाकं  
4. भरती क्रमाकं  
5. ईपचार करणाऱ्याचे नाव, सपंकथ  क्र. अशण शवभाग/तज्ञता 
6. भरतीचा शदनाकं अशण वळे 
7. रुग्णालय मुक्तीचा शदनाकंा व वळे 
8. एमएलसी क्र. / एफअयअर क्र. 
9. भरतीच्या वळेी केलेले प्राथशमक शनदान  
10. रुग्णालय मुक्तीच्या वळेी झालेले ऄंशतम शनदान  
11. ऄंशतम शनदानासाठी प्राशधकरणाद्वारे शिफारस केलेले अयसीडी-10 कोड(कोड्सस) 

ककवा ऄन्शय कोणतेही कोड्सस, 
12. तक्रारी अशण कालावधी अशण भरतीची करणे सादर करणे 
13. सद्य अजाराचा ऄहवाल देणे  
14. भरतीच्या वळेी केलेल्या िारीशरक तपासणी मधील महत्वाची शनरीक्षणे  
15. मद्यपान, तंबाखूककवा ककवा ऄन्शय पदाथथ सेवन, करीत ऄसल्यास 
16. मागील महत्वाचे वैद्यकीय अशण ि्त्रक्रीयात्मक पा्वथभमूी, काही ऄसल्यास 
17. रोग शनदान ककवा ईपचारासंाठी कौटंुशबक पा्वथभमूी महत्वाची/सुसंगत ऄसल्यास 
18. रुग्णालय भरती दरम्यान महत्वाच्या ऄन्शवषेणाचंा ऄहवाल  
19. रुग्णालयातील ईपचार व काही गंुतागंुत ऄसल्यास 
20. रुग्णालयातून मुक्तीच्या वळेेचा सल्ला  
21. ईपचार करणाऱ्या डॉक्टर /ऄशधकृत डॉक्टर चमूचे नाव अशण ्वाक्षरी 
22. रुग्ण /नातेवाइक याचें नाव अशण ्वाक्षयी 

रुग्णालयातून सोडतानाचा सारािं चागंल्या प्रकारे शलहीला ऄसेल तर दाव्यावर प्रशक्रया 
करणाऱ्या व्यशक्तला अजार/आजा व ईपचारपद्धती समजायला ऄशतिय मदत होते, व त्यामुळे 
दाव्याचे पैसे देण्याची प्रशक्रया जलद होते. अयअरडीएअय प्रमाणीकरण मागथदिथक तत्वामंध्ये 
दाव्यावंर कायथक्षमपणे प्रशक्रया करण्यासाठी रुग्णालयातून सोडतानाच्या सारािंासाठी 
सुचशवण्यात अलेल्या घटकाचंा समाविे होतो. दुदेवाने रुग्ण वाचला नाही तर ऄनेक 
रुग्णालयामंध्ये रुग्णालयातून सोडतानाच्या सारािंाला मृत्यू सारािं ऄसे म्हणतात. 

नेहमी रुग्णालयातून सोडतानाच्या सारािंाची मूळ प्रतच माशगतली जाते. 

2. तपासणी ऄहवाल 

तपासणी ऄहवालामुळे शनदान व ईपचाराची तुलना करता येते,त्यामुळे नेमक्या कोणत्या 
पशरस््थतीमुळे ईपचार कराव े लागले हे समजून घेण्यासाठी अव्यक ती माशहती शमळते व 
रुग्णालयात दाखल ऄसताना केलेली प्रगती समजते. 

तपासणी ऄहवालामध्ये सामान्शयपणे पुढील गोष्टींचा समाविे ऄसतो: 
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a) रक्त चाचणी ऄहवाल; 

b) क्ष-शकरण ऄहवाल;  

c) ्कॅन ऄहवाल व  

d) जीवोतक परीक्षा (बायोप्सी) ऄहवाल 

सवथ तपासणी ऄहवालामंध्ये नाव, वय, कलग, चाचणीची तारीख आत्यादींचा समाविे ऄसतो व 
सामान्शयपणे त्याचंी मूळ प्रत सादर केली जाते. शवमाकता शविेषत्वाने शवनंती केल्यास ग्राहकाला 
क्ष-शकरण व आतर शफल्म परत करु िकतात. 

3. एकशत्रत व तपिीलवार देयके: 

शवमा पॉशलसीच्या ऄंतगथत शकती रक्कम द्यायची याचा शनणथय या द्तावजेानुसार होतो. पूवी 
शबलासाठी कोणताही प्रमाण फॉरमटॅ  नव्हता, पण अयअरडीएअय प्रमाणीकरण मागथदिथक 
तत्त्वानुंसार एकशत्रत अशण तपिीलातील शबलासंाठी फॉरमटॅ  शदला गेला अहे. शवद्याथ्यांना 
ऄसे सूशचत केले जाते की अयअरडीएअयच्या वबे साइटवर ईपलब्ध तपिील समजून 
घ्यावते. 

एकशत्रत शबलामुळे संपूणथ शचत्र ईभे राहते तर तपिीलातील शबलामुळे संदभथ कोड सशहत 
बारकाव ेकळतात. 

तपिीलातील शबलाचा वापर करून ऄदा करण्यास ऄयोग्य खचाची छाननी केली जाते, अशण 
ऄदा करण्यास ऄयोग्य खचथ नक्की करून त्या खचाच्या िीषथकाच्या ऄंतगथत वजावट 
करण्यासाठी वापरले जातात.   

शबले मूळ ्वरुपात प्राप्त व्हावी लागतात. 

4. पैसे शदल्याची पावती 

क्षशतपूर्थतचा करार ऄसल्याने, अरोग्य शवमा दाव्याची भरपाइ करण्यासाठी शदलेल्या रकमेची 
पावती रुग्णालयाकडून शमळाली पाशहजे. 

शदलेली रक्कम एकूण देयकाऐवढी ऄसली पाशहजे, बरीच रुग्णालये देय रकमेत काही सवलत 
ककवा सूट देतात. ऄिा पशरस््थतीत, शवमाकत्याला केवळ रुग्णाच्या वतीने प्रत्यक्ष भरलेली 
रक्कम देण्यास साशंगतले जाते. 

देयकावर क्रमाकं अशण/ककवा शिक्का ऄसला पाशहजे व त्याची मूळ प्रत सादर केली पाशहजे. 

5. दावा ऄजथ 

शवमा हक्क फॉमथ म्हणजे शवमा हक्क प्रशक्रया करण्यासाठी केलेली औपचाशरक अशण कायदेिीर 
शवनंती ऄसते अशण त्यावर ग्राहकाने ्वतःची ्वाक्षरी करून तो सादर करायचा ऄसतो. शवमा 
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हक्क फॉमथ अयअरडीएअय द्वारे प्रमाशणत करण्यात अला अहे अशण त्यात ढोबळमानाने 
खाली गोष्टी ऄसतात: 

a) प्रथम शवमाधारकाचे नाव अशण ज्या पॉशलसी च्या ऄंतगथत शवमा हक्क दाखल केला तो 
पॉशलसी क्रमाकं. 

b) शवम्याच्या पा्वथभमूीचे तपिील 

c) रुग्णालयात भरती केल्या गेलेल्या शवमाधारक व्यक्तीचे तपिील. 

d) रुग्णालयाचे नाव, खोलीचा प्रकार, भरतीचा शदनाकं अशण वळे, रुग्णालय मुक्तीचा 
शदनाकं अशण वळे, ऄपघाताच्या बाबत पोलीसानंा कळवले का, ईपचाराची प्रणाली 
आत्यादी रुग्णालय भरतीचे तपिील. 

e) ज्यासाठी रुग्णालय भरती केली गेली त्या शवमा हक्काचे तपिील ज्यात खचाचे 
बारकाव,े रुग्णालय भरती पूवथ अशण प्चात कालावधी, एक रक्कमी/रोख फायदा 
घेतला ऄसल्यास त्याचे तपिील आत्यादी.  

f) जोडलेल्या शबलाचें तपिील 

g) मान्शय झालेल्या शवमा हक्काची रक्कम पाठवण्य्साठी प्रथम शवमाधारक व्यक्तीच्या बकँ 
खात्याचे तपिील 

h) शवमाधारक व्यशक्तच्या पासून घोषणापत्र. 

अजार, ईपचार आत्यादींशवषयी माशहतीशिवाय, शवमाधारक व्यशक्तच्या प्रशतज्ञापत्रामुळे 
कायदेिीरदृष्ट्या दावा ऄजथ हा सवात महत्वाचा द्तऐवज ऄसतो.  

या प्रशतज्ञापत्रामुळे दाव्याला “परमसद्भावाचा शसद्धातं” लागू होतो, ज्याचे ईल्लंघन केल्यास 
पॉशलसीऄतंगथत चुकीची माशहती देण्याचे कलम लागू होते. 

6. ओळखीचा परुावा 

अपल्या जीवनातील शवशवध कामामंध्ये ओखळीच्या पुराव्याचंा वापर वाढला अहे, ओळखीच्या 
सवथसाधारण परुाव्याने एक महत्वाचा हेतू साध्य होतो- तो म्हणजे शवमा सरंक्षण ऄसलेली व्यक्ती 
व ईपचार करण्यात अलेली व्यक्ती एकच अहेत का याची खात्री करणे.  

सवथसामान्शयपणे पुढील ओळख पते्र माशगतली जाउ िकतात: 

a) मतदार ओळख पत्र, 

b) वाहन चालक परवाना,  

c) पॅन काडथ,  

d) अधार काडथ आत्यादी.  
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ओळख पत्राचा अग्रह केल्यामुळे रोखरशहत दाव्यामंध्ये तोतयेशगरीची प्रकरणे लक्षणीयपणे कमी 
झाली अहेत, कारण रुग्णालयात दाखल करण्यापूवी ओळखपत्र माशगतले जाते, जे पडताळून 
पाहणे व शवमाकता ककवा टीपीएला सादर करणे हे रुग्णालयाचे कतथव्य ऄसते. 

भरपाइच्या दाव्यामध्ये, ओळख पत्राचा शविेष ईपयोग होत नाही.  

7. शवशिष्ट दाव्यािंी संबशंधत द्तऐवज 

काही ठराशवक प्रकारच्या दाव्यामंध्ये वर नमूद केलेल्या द्तऐवजाशंिवाय ऄशतशरक्त द्तऐवज 
अव्यक ऄसतात. ते पुढीलप्रमाणे अहेत: 

a) ऄपघाताचे दाव,े ज्यामध्ये एफअयअर ककवा रुग्णालाने नोंदणीकृत पोलीस 
्थानकाला शदलेले वैद्यक-न्शयाशयक प्रमाणपत्र, लागू िकतात.त्यामध्ये ऄपघाताचे 
कारण व वाहतूक ऄपघात ऄसल्यास व्यक्ती मद्याच्या निेत होता का हे नमूद केलेले 
ऄसते. 

b) गंुतागंुतीच्या ककवा ईच्च मलू्य दाव्यामंध्ये प्रकरणाचे ऄंतरुथग्ण द्तऐवज.ऄंतरुथग्ण 
प्रकरण द्तऐवज ककवा प्रकरण पत्रक हा द्तऐवज रुग्णालयाद्वारे तयार केला 
जातो, ज्यामध्ये रुग्ण रुग्णालयात भरती ऄसतानाच्या कालावधीत त्याला शदल्या 
जाणाऱ्या ईपचाराचें दैनंशदन तपिील शदलेले ऄसतात.  

c) जेथे लागू ऄसेल शतथे डायशलशसस /रासायशनक ईपचारपद्धती / भौशतक शचशकत्सा 
तके्त. 

d) रुग्णालय नोंदणी प्रमाणपत्र,जेथे रुग्णालयाच्या व्याख्याचे पालन करण्यात अले अहे 
का हे तपासले पाशहजे. 

दाव ेहाताळणारा चमू दाव्यावंर प्रशक्रया कऱण्यासाठी काही ऄंतगथत द्तऐवज प्रारुपाचंा वापर 
करतो. ते पुढीलप्रमाणे अहेत: 

i. द्तऐवज पडताळण्यासाठी तपासयादी,  

ii. पडताळणी/पैसे देणे पत्रक,  

iii. दजा तपासणी/शनयंत्रण प्रारुप.  

सवथ शवमाकत्यांकडे ही प्रारुपे समान नसली तरीही, या द्तऐवजाचंा काय हेतू अहे हे 
नेहमीच्या मजकुराच्या नमुन्शयासह पाहू. 
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कोष्टक  2.2 

1. द्तऐवज पडताळणी पत्रक 

हे सवात सोपे ऄसते, ग्राहकाकडून द्तऐवज अल्याची 
नोंद करण्यासाठी द्तऐवजाचं्या यादीवर बरोबरची खूण 
केली जाते. काही शवमाकतॄ पोचपावती म्हणून याची एक 
प्रत ग्राहकाला देउ िकतात. 

2. पडताळणी/प्रशक्रया पत्रक 

हे सामान्शयपणे एकच पत्रक ऄसते ज्यामध्ये प्रशक्रयेच्या सवथ 
नोंदी केलेल्या ऄसतात.  

a) ग्राहकाचे नाव व ओळख क्रमाकं 
b) दावा क्रमाकं, दाव्याचे द्तऐवज शमळाल्याची तारीख 
c) पॉशलसीचा अढावा, कलम ६४व्हीबीचे पालन 
d) शवमा रक्कम व शवमा रकमेचा वापर 
e) रुग्णालयात दाखल केल्याची व सोडल्याची तारीख 
f) शनदान व ईपचार 
g) दाव्याची ्वीकायथता/प्रशक्रयेच्या शटप्पण्या त्याचं्या 

कारणासंशहत 
h) दाव्याची रक्कम काढणे 
i) दाव्याचे मागथक्रमण तारखा व प्रशक्रया करणाऱ्या 

व्यकक्तच्या नावासह 

3. दजा तपासणी /शनयंत्रण प्रारुप 

ऄंशतम तपासणी ककवा दजा शनयंत्रण प्रारुप दावा 
हाताळणाऱ्या व्यशक्तशिवाय आतर व्यशक्तने दावा 
तपासण्यासाठी 

तपास यादी व दावा पडताळणी प्र्नावलीशिवाय, दजा 
शनयतं्रण/लेखा प्रारुपात पुढील घटकािंी संबशंधत 
माशहतीचा समाविे होइल: 

a) दाव्याचे पैसे देणे, 

b) दावा फेटाळणे ककवा 

c) ऄशतशरक्त माशहती मागणे.  
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्वतःची चाचणी घ्या  2 

पुढीलपकैी कोणता द्तऐवज रुग्णालयाद्वारे तयार केला जातो ज्यामध्ये ऄंतरुथग्णाला शदलेल्या 
सवथ ईपचाराचें तपिील ऄसतात? 

I. तपासणी ऄहवाल 

II. पैसे देण्याचे पत्रक 

III. प्रकरण द्तऐवज 

IV. रुग्णालय नोंदणी प्रमाणपत्र 

D. दाव्यासंाठी राखीव शनधी  

1. राखीव शनधी तयार करणे 

याचा ऄथथ ऄसा होतो की शवमाकत्याच्या जमाखचथ पु्तकात दाव्याचं्या स््थतीच्या अधारे सवथ 
दाव्यासंाठी रकमेची तरतूद करणे. हे ऄशतिय सोपे वाटत ऄसले तरीही, राखीव शनधी तयार 
करण्याची प्रशक्रया ऄशतिय काळजीपूवथक करावी लागते – राखीव शनधी तयार करण्यात 
कोणतीही चूक झाल्यास त्याचा शवमाकत्याचा नफा व पतदारी फरकच्या शहिेबावर पशरणाम 
होतो. 
अजकालच्या प्रशक्रया यंत्रणामंध्ये कोणत्याही वळेी हा राखीव शनधी शकती ऄसला पाशहजे हे 
काढण्याची क्षमता ऄतंभूथत ऄसते. 

्वतःची चाचणी घ्या  3 

शवमाकत्याच्या जमाखचथ पु्तकात दाव्याचं्या स््थतीच्या अधारे सवथ दाव्यासंाठी करण्यात 
अलेल्या रकमेच्या तरतुदीला ________ म्हणतात. 

I. गट तयार करणे 

II. तरतूद करणे 

III. राखीव शनधी तयार करणे 

IV. गंुतवणूक करणे 

E. तृतीय पक्ष प्रिासकाची (टीपीए) भशूमका 

1. भारतातील टीपीएची ओळख  

भारतामध्ये २००० साली शवमाके्षत्र खाजगी कंपन्शयासंाठी खुले करण्यात अले. दरम्यानच्या 
काळात, अरोग्यसेवा ईत्पादनाचंी मागणी वाढल्याने नव-नवीन ईत्पादने बाजारात अणली 
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जात होती. म्हणून अरोग्य शवम्यामध्ये शवक्री-प्चात सेवाचें माध्यम सुरु करण्याची गरज वाटू 
लागली. म्हणूनच तृतीय पक्ष प्रिासकाचंी सुरुवात करण्यास संधी शमळाली.  

हे पाहून, शवमा शनयामक व शवका प्राशधकरणाने टीपीएनंा अयअरडीएच्या परवान्शयासह 
बाजारात येण्यची परवानगी शदली, मात्र त्यानंी १७ सप्टृ २००१ रोजी ऄशधसूशचत करण्यात 
अलेल्या अयअरडीए (तृतीय पक्ष प्रिासक-अरोग्य शवमा) शनयम, २००१ चे पालन केले 
पाशहजे.  

व्याख्या 

शनयमानुंसार , 

"तृतीय पक्ष प्रिासक ककवा टीपीए म्हणजे अयअरडीएअय (तृतीय पक्ष प्रिासक- अरोग्य 
सेवा) शनयम, २००१ ऄंतगथत परवाना देण्यात अलेली कुणीही व्यक्ती, व शजला शवमा कंपनी 
िुल्क ककवा भरपाइच्या मोबदल्यात, अरोग्य सेवा देण्यासाठी शनयुक्त करते. 

"टीपीएद्वारे अरोग्य सेवा" टीपीएद्वारे शवमाकत्याला अरोग्य शवमा व्यवसायाच्या सदंभातील 
करारातंगथत शदलेल्या सेवा मात्र ज्यामध्ये शवमा कंपनीच्या व्यवसायाचा ककवा प्रत्यक्ष ककवा 
ऄप्रत्यक्ष अरोग्य शवमा व्यवसाय शमळशवण्याचा ककवा दावा ्वीकारावा ककवा फेटाळावा हे 
ठरशवण्याचा समाविे होत नाही. 

ऄिाप्रकारे टीपीए सेवाचंा वाव शवमा पॉशलसी शवकल्यानंतर व शदल्यानंतर सुरु होतो. शवमाकता 
टीपीएचा वापर करत नसेल तर या सेवा ऄतंगथत चमूद्वारे शदल्या जातात.   

2. अरोग्य शवम्याची शवक्री प्चात सेवा 

a) एकदा प्र्ताव (व हप्ता) ्वीकारल्यानंतर, शवमा सरंक्षण सुरु होते. 

b) पॉशलसीच्या सेवा देण्यासाठी टीपीएचा वापर केला जात ऄसेल, तर शवमाकता 
ग्राहकाशवषयीची व पॉशलसीशवषयीची माशहती टीपीएला देतो. 

c) टीपीए सद्याचंी नावनोंदणी करतो (प्र्तावकता म्हणजे पॉशलसी घेणारी व्यक्ती, 
सद्य म्हणजे पॉशलसी ऄंतगथत सरंक्षण ऄसलेल्या व्यक्ती) व िारीशरक ककवा 
आलेक्ट्रॉशनक काडाच्या ्वरुपात सद्यच ओळखपत्र देउ िकतो. 

d) टीपीएचे सद्यत्व रोखरशहत सुशवधा घेण्यासाठी तसेच सद्याला रुग्णालयात 
दाखल होण्यासाठी ककवा शवमा संरक्षण ऄसलेल्या ईपचारासाठी पॉशलसीची मदत हवी 
ऄसते तेव्हा वापरले जाते. 

e) टीपीए दावा ककवा रोखरशहत शवनंतीवर प्रशक्रया करतो व शवमाकत्यासोबत मान्शय 
केलेल्या वळेेत सेवा देतो. 
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ज्यावळेी पॉशलसी शदली जाते व त्यामध्ये टीपीएचे सेवा देणारी सं्था म्हणून नाव ऄसते त्या 
क्षणापासून टीपीएची भशूमका सुरु होते. पॉशलसीच्या संपूणथ कालावधीत व पॉशलसी ऄतंगथत दावा 
कळशवण्यासाठी देण्यात अलेल्या कोणत्याही कालावधीत सेवचेी अव्यकता कायम राहते. 

हजारो पॉशलसींना सेवा शदली जात ऄसताना, हे काम सातत्याने सुरु राहते, जेव्हा त्याच 
पॉशलसीचे नूतनीकरण केले ते व तोच टीपीए पॉशलसीला सेवा देत ऄसतो. 

3. तृतीय पक्ष प्रिासकाची (टीपीए) ईशद्दष्टे 

अरोग्य शवम्यामध्ये तृतीय पक्ष प्रिासकाची सकंल्पना पुढील ईशद्दष्टानंी करण्यात अली: 

a) अरोग्य शवम्याच्या ग्राहकाला गरजेच्या वळेी सवथतोपरी सेवा देणे. 

b) शवमाधारक रुग्णासंाठी जाळ्यातील रुग्णालयामंध्ये रोखरशहत ईपचाराची सोय करणे. 

c) ग्राहकासंाठी सादर केलेल्या द्तऐवजाचं्या अधारे व शवमा कंपनीच्या मागथदिथक 
तत्वानुंसार दाव ेन्शयाय्य व वगेाने शनकाली करण्यासाठी मदत करणे. 

d) अरोग्य शवमा दाव ेव संबंशधत सेवा हाताळण्यासाठी कायथकारी कौिल्य तयार करणे. 

e) ग्राहकानंा वळेेत व योग्य प्रकारे ईत्तर देणे. 

f) शवमाधारक व्यशक्तचे रा्त दरात दजॄदार अरोग्य सेवा ईपलब्ध होण्याचे बाजारातील 
ईशद्दष्ट पूणथ होइल ऄसे वातावरण शनमाण करणे व 

g) शवकृती, खचथ, प्रशक्रया, वा्तव्याचा कालावधी आत्यादींसबंधंी योग्य ती माशहती तयार 
करणे/एकशत्रत करणे,  

4. शवमाकता व टीपीएदरम्यान नाते 

बरेच शवमाकतॄ अरोग्य शवमा पॉशलसींच्या शवक्री-प्चात सेवसेाठी टीपीएची सेवा घेतात, मात्र 
शविेषतः जीवन शवमा के्षत्रातील काही शवमाकतॄ पॉशलसी-पूवथ वैद्यकीय तपासणी सेवसेाठी 
टीपीएची मदत घेतात.  

शवमाकता व टीपीएदरम्यानचे नाते कराराचे ऄसते व या करारामध्ये बऱ्याच अव्यकता व 
पायऱ्याचंा समाविे ऄसतो. अयअरडीएअय अरोग्य शवमा प्रमाणीकरण मागथदिथक तत्वामंध्ये 
टीपीए व शवमा कंपनीदरम्यानच्या करारासाठी मागथदिथक तत्व ेघालनू देण्यात अली अहेत व 
प्रमाणभतू कलमे सुचशवण्यात अली अहेत,  

शवमाकता टीपीएकडून पुढील सेवाचंी ऄपेक्षा करतो: 

A. पुरवठादार सेवा जाळे 

टीपीएने शवमाधारक व्यकक्तना अरोग्य दाव्यासंाठी रोखरशहत सुशवधा देण्याच्या ईदे्दिाने, 
देिभरातील रुग्णालयाचं्या जाळ्यािी संबंध ्थाशपत करणे ऄपेशक्षत ऄसते. अयअरडीएने 
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ऄशलकडेच प्रशसद्ध केलेल्या मागथदिथक तत्वानुंसार हे नाते केवळ टीपीए व पुरठादार याचं्यातील 
नाही तर शवमाकत्यांसह तीन घटकामंधील ऄसाव.े  

ते जाळ्यातील ऄिा रुग्णालयामंध्ये दाखल करुन केल्या जाणाऱ्या शवशवध प्रशक्रयासंाठी व 
पॅकेजसाठी चागंल्या ऄनुसूशचत दरासंाठी वाटाघाटी करतात ज्यामुळे शवमाधारकाचंा तसेच 
शवमाकत्यांचा खचथ कमी होतो. 

B. कॉल सृटर सेवा 

टीपीएने सवथसामान्शयपणे कॉल सृटर चालशवणे ऄपेशक्षत ऄसते ज्याचे शनःिुल्क क्रमाकं ऄसतात 
ज्यावर कधीही म्हणजे रात्री, कामकाजाच्या व सुटीच्या शदविी म्हणजे २४*७*३६५संपकथ  
करता अला पाशहजे. टीपीएचे कॉल कृद्र पुढील बाबींिी संबंशधत माशहती देइल: 

a) पॉशलसी ऄतंगथत ईपलब्ध सरंक्षण व लाभ. 

b) अरोग्य दाव्यािंी संबशंधत प्रशक्रया व पद्धती. 

c) सेवा व रोख रक्कम न भरता रुग्णालयात दाखल करण्यासंदभात मागथदिथन. 

d) जाळ्यातील रुग्णालयाशवषयी माशहती. 

e) पॉशलसी ऄतंगथत ईपलब्ध ऄसलेल्या शिल्लक शवमा रकमेशवषयी माशहती. 

f) दाव्याच्या स््थतीशवषयी माशहती. 

g) दाव्याचं्या संदभात सादर न करण्यात अलेल्या द्तऐवजाशंवषयी सल्ला. 

कॉल सृटरला राष्ट्रीय शनःिुल्क क्रमाकंाद्वारे संपकथ  करता अला पाशहजे व ग्राहक सेवा 
कमथचाऱ्याला ग्राहकादं्वारे सामान्शयपणे बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत संवाद साधता अला पाशहजे. 
ऄथातच या तपिीलावंर शवमाकता व त्याचं्या टीपीएदरम्यान झालेल्या कराराचे शनयंत्रण 
ऄसते. 

C. रोखरशहत ईपलब्ध सेवा 

व्याख्या 

"रोखरशहत सुशवधा" म्हणजे शवमाकत्याने शवमाधारकाला शदलेली सुशवधा ज्यामध्ये, 
शवमाकत्याने घेतलेल्या ईपचाराचंा खचथ पॉशलसीच्या ऄटी व ितींनुसार शवमाकत्याद्वारे मंजूर 
करण्यात अलेल्या पूवथ-ऄशधकाराचं्या मयादेत जाळ्यातील पुरवठेदाराला शदला जातो. 

ही सेवा देण्यासाठी, शवमाकत्याने करारातंगथत पुढील गोष्टी करणे अव्यक अहे: 

a) पॉशलसीिी सबंंशधत सवथ माशहती टीपीएला ईपलब्ध झाली पाशहजे. टीपीएला ती देणे ही 
शवमाकत्याची जबाबदारी अहे. 
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b) पॉशलसीमध्ये समाशवष्ट करण्यात अलेल्या सद्याचंी माशहती कोणत्याही चुकीशिवाय 
ककवा तटुीशिवाय ईपलब्ध झाली पाशहजे व वापरता अली पाशहजे. 

c) शवमाधारक व्यशक्तकडे ओळखपत्र ऄसले पाशहजे ज्यामुळे पॉशलसी व टीपीएिी संबंशधत 
ऄसल्याचे समजेल. हे ओळख पत्र टीपीएने मंजूर प्रारुपात शदले पाशहजे, ते 
सद्यापयंत योग्य कालावधीत पोहोचले पाशहजे व पॉशलसीच्या सपूंणथ कालावधीसाठी 
वैध ऄसले पाशहजे. 

d) टीपीएने रुग्णालयाला पूवथ-ऄशधकार ककवा अ्वासन पत्र शदले पाशहजे जे रोखरशहत 
सुशवधेची शवनंती करण्यासाठी शदलेल्या माशहतीच्या अधारे ऄसेल. त्यामध्ये अजाराचे 
्वरुप, प्र्ताशवत ईपचार व त्यामध्ये समाशवष्ट खचथ जाणून घेण्यासाठी ऄशधक 
माशहती माशगतली जाउ िकते. 

e)  जेथे माशहती ्पष्ट नसेल ककवा ईपलब्ध नसेल, टीपीए रोखरशहत शवनंती फेटाळू 
िकतो, तसेच रोखरशहत सुशवधा नाकारणे म्हणजे ईपचार करण्यास नकार नाही हे 
्पष्ट केले जाइल. सद्य पैसे भरुन नंतरही दावा करु िकतो ज्याचा त्या 
प्रकरणाच्या वैशिष्ट्यानुंसार शवचार केला जाइल. 

f) अणीबाणीच्या स््थतीत, रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर २४ तासात सूचना शदली 
पाशहजे व रोखरशहत सुशवधेशवषयीचा शनणथय कळशवला पाशहजे. 

D. ग्राहक संबधं व संपकथ  व्यव्थापन 

टीपीएने ग्राहकानंा त्याचं्या तक्रारी नोंदशवण्यासाठी एक यंत्रणा ईपलब्ध करुन शदली पाशहजे. 
अरोग्य शवमा दाव्याचंी सवथसामान्शयपणे छाननी व पडताळणी केली जाते. पॉशलसीच्या ऄटी व 
ितींच्या कके्षबाहेरील थोड्या प्रमाणातील अरोग्य शवमा दाव े फेटाळले जातात याचीही नोंद 
घेतली पाशहजे.  

त्याचसोबत, बहुतेक सवथ अरोग्य शवम्याच्या दाव्यातून काही रक्कम वजा केली जाते. शविेषतः 
रक्कम वजा करण्याचे ककवा दावा फेटाळण्याचे कारण ग्राहकाला व्यवस््थतपणे समजावनू 
साशंगतले नसेल तर ग्राहक ऄसमाधानी होतो. 

ऄिा तक्रारींचे िक्य शततक्या लवकर शनराकरण होइल याची खात्री करण्यास, 
शवमाकत्यासाठी टीपीएची तक्रार शनवारण ईपाययोजना व्यव्थापन प्रभावी ऄसणे अव्यक 
ऄसते. 
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E. देयक सेवा 

शवमाकत्यालादेयक सेवऄेंतगथत, टीपीएने पुढील तीन कायॄ करणे ऄपेशक्षत ऄसते: 

a) देयक तयार करण्याची पद्धत प्रमाणभतू करणे ज्यामुळे शवमाकत्याला शवशवध 
िीषथकातंगथत शवमा संरक्षणाचें शव्लेषण करायला तसेच दर शनस््चत करायला मदत 
होइल. 

b) अकारलेली रक्कम अजारासाठी खरोखर अव्यक ऄसलेल्या ईपचारासाठी योग्य 
ऄसल्याची खात्री  करणे. 

c) शनदान व प्रशक्रया संकेत नोंदवले जातात म्हणजे सवथ टीपीएंमध्ये राष्ट्रीय व 
अंतरराष्ट्रीय मानकानुंसार डाटाचे प्रमाणीकरण करता येते. 

यासाठी टीपीएकडे प्रशिशक्षत व कुिल मनुष्यबळ ऄसले पाशहजे ज्यानंा प्रिुल्काचे संकेतन, 
पडताळणी करतायेइल व नोंदशवलेल्या देयक डाटाचे प्रमाणीकरण करता येइल. 

F. दाव्यावर प्रशक्रया व प्रदान सेवा 

ही टीपीएद्वारे शदली जाणारी सवात महत्वाची सेवा अहे. टीपीएद्वारे शवमाकत्याला शदली 
जाणारी दावा प्रशक्रया सेवा सामान्शयपणे सुरुवातीपासून िेवटपयंत म्हणजे दावा कळशवल्यानंतर 
त्याची नोंद करण्यापासून ते त्यावर प्रशकया करण्यापयंत ते त्यास मंजूरी व पैसे देण्याची 
शिफारस करण्यापयंत ऄसते.   

शवमाकत्याद्वारे शमळालेल्या शनधीतून दाव्याचे पैसे शदले जातात. टीपीएला अगाउ पैिाचं्या 
्वरुपात शनधी शदला जाउ िकतो ककवा शवमाकता थेट ग्राहकाच्या ककवा रुग्णालयाच्या 
खात्यात पैसे जमा करु िकतो.  

टीपीएने पैिाचा शहिेब ठेवणे व शवमा कंपनीकडून शमळालेल्या रकमेचा ताळेबंद ठराशवक 
कालावधीने देणे ऄपेशक्षत ऄसते. हा पैसा मंजूर दाव्याचें पैसे देण्याव्यशतशरक्त आतर कोणत्याही 
हेतूने वापरता येणार नाही. 

G. व्यव्थापन माशहती सेवा 

टीपीए दाव्यावंर प्रशक्रया करत ऄसल्यामुळे, दाव्यािंी संबंशधत माशहती ्वतंत्रपणे ककवा 
एकशत्रतपणे टीपीएकडे ईपलब्ध ऄसते. शवमाकत्याला शवशवध हेतूने डाटा अव्यक ऄसते व 
टीपीएला ऄसा डाटा ऄचूकपणे व वळेीच शदला पाशहजे. 

ऄिाप्रकारे शवमाकत्याने शदलेल्या अरोग्य शवमा पॉशलसींमध्ये टीपीएच्या सेवा सुरुवातीपासून 
िेवटपयंत ऄसल्याचे म्हणता येइल, तसेच गरजानुंसार व शवशिष्ट शवमाकत्यािी झालेल्या 
सामंज्य करारानुसारकाही त्या काही सेवापंुरत्याच मयाशदतही ठेवल्या जाउ िकतात.  
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H. टीपीएला भरपाइ 

या सेवासंाठी, टीपीएला पुढीलपैकी एका घटकाच्या अधारे िुल्क शदले जाते: 

a) ग्राहकाला अकारण्यात अलेला हप्ता (सेवा कर वगळून), 

b) टीपीएने एका ठराशवक कालावधीसाठी सेवा शदलेल्या प्रत्येक सद्यासाठी, एक 
शनस््चत रक्कम, ककवा 

c) टीपीएने शदलेल्या सेवचे्या प्रत्येक व्यवहारासाठी एक शनस््चत रक्कम- ईदा. प्रत्येक 
सद्य काडासाठी शदलेला खचथ, प्रत्येक दाव्यासाठी आत्यादी. 

ऄिाप्रकारे टीपाएच्या सेवादं्वारे, शवमाकत्याला पुढील बाबी ईपलब्ध होतात: 

i. रोखरशहत सेवा 

ii. डाटा एकशत्रकरण व शव्लेषण 

iii. २४ तासाचें कॉल सृटर व ग्राहकासंाठी मदत 

iv. रुग्णालयाचें व आतर वैद्यकीय सुशवधाचें जाळे 

v. मोठ्या समूह ग्राहकानंा मदत 

vi. ग्राहकािंी दाव्याचं्या संदभात संवाद साधण्यास मदत 

vii. रुग्णालयािंी िुल्क व प्रशक्रयाचं्या दराशंवषयी वाटाघाटी करणे 

viii. ग्राहकाचं्या सेवा सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञान समथथ सेवा 

ix. संिया्पद प्रकरणाचंी पडताळणी व तपासणी 

x. सवथ कंपन्शयामंध्ये दाव्याचं्या प्रकाराचें शव्लेषण व खचथ, ईपचाराचं्या नव्या पद्धती, नव े
कल व फसवणूक शनयंत्रणात अणणे याशवषयी महत्वाची माशहती देणे 

xi. सेवाचंी व्याप्ती वगेाने वाढशवणे 

F. दाव्याचे व्यव्थापन-वैयशक्तक ऄपघात 

1. वैयशक्तक ऄपघात 

व्याख्या 

वैयशक्तक ऄपघात ही लाभ पॉशलसी अहे व त्यामध्ये ऄपघाती मृत्य,ू ऄपघाती ऄपंगत्व 
(कायम/तात्पुरते), तात्परुते पूणथ ऄपंगत्व याचंा समाविे होतो व तसेच त्यामध्ये प्रत्येक 
ईत्पादनानुसार ऄपघाती वैद्यकीय खचथ, ऄंत्यसं्काराचे खचथ, िैक्षशणक खचथ आत्यादींचा 
समाविे होतो. 

पीए पॉशलसी ऄंतगथत “ऄपघात” या संकटला संरक्षण शदले जाते.   
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व्याख्या 

ऄपघाताची व्याख्या ऄचानक, ऄनपेशक्षत, ऄहेतुक, बाह्य, कहसक व दृ्य माध्यमाने झालेली 
कोणतीही घटना ऄिी केली जाते.  

दावा व्यव्थापकाने दाव्याची सूचना शमळाल्यानंतर काळजीपूवथक पढुील भाग तपासले 
पाशहजेत: 

a) ज्या व्यशक्तसंदभात दावा करण्यात अले अहेत शतला पॉशलसी ऄंतगथत सरंक्षण देण्यात 
अले अहे 

b) नुकसान झाल्याच्या तारखेला पॉशलसी वैध अहे व हप्ता शमळालेला अहे 

c) नुकसान पॉशलसीच्या कालावधीत झाले अहे 

d) नुकसान “ऄपघातामुळे” झाले अहे व अजारपणामुळे झालेले नाही 

e) फसवणूक झाल्याचे वाटत ऄसल्यास तपासणे व अव्यक ऄसल्यास तपासणी करणे 

f) दावा नोंदवणे व त्यासाठी राखीव शनधी तयार करणे 

g) सेवा देण्यासाठीचा कालावधी पाळणे (दाव्यासाठीची सेवा देण्याचा वळे) व ग्राहकाला 
दाव्याच्या घडामोडींशवषयी माशहती देणे. 

2. दाव्याचंी तपासणी 

दावा कळशवताना ककवा दाव्याचे द्तऐवज शमळाल्यानंतर काही धोक्याचा आिारा अढळून 
अल्यास, दावा व्यावसाशयक तपासकत्याकडे तसेच पडताळणीसाठी पाठशवला जाउ िकतो. 

ईदाहरण 

वैयशक्तक ऄपघाताच्या दाव्यासंाठी धोक्याच्या आिाऱ्याचंी ईदाहरणे (ऄशधक तपासणीसाठी, 
मात्र त्यातून फसवणकू झाली ऄसल्याचे ककवा दावा फसवा ऄसल्याचे सूशचत होत नाही):  

 ऄशतिय लवकर केलेले दाव े (शवमा सुरु झाल्यानंतर ऄल्पवधीत करण्यात अलेला 
दावा) 

 ऄपंगत्वाच्या दीघथ कालावधीसह ईच्च साप्ताशहक लाभ 
 दाव्याच्या द्तऐवजामंध्ये तफावत 
 एकाच शवमाधारकाद्वारे ऄनेक दाव े
 मद्यपानाची िक्यता 
 अत्महत्येचा संिय 
 शवमाधारक वाहन चालवत ऄसताना रात्री ईिीरा र्त्यावर वाहतूक ऄपघात 
 सपथ दंि 
 बुडणे 
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 ईंचावरुन पडणे 
 संिशयत अजारपणािी सबंंशधत प्रकरणे 
 शवषबाधा 
 हत्या 
 बंदुकीच्या गोळीमुळे झालेली आजा 
 िीत दंि नाशहसा होणे 
 मानवहत्या आत्यादी. 

तपासणीचे मुख्य ईदे्दि पुढीलप्रमाणे अहेत: 

a) नुकसानाचे कारण तपासणे. 

b) नुकसानाच्या प्रमाणाची व ्वरुपाची खात्री करणे. 

c) पुरावा व माशहती गोळा करणे. 

d) फसवणूक ककवा दाव्याची रक्कम वाढवनू साशंगतली जात अहे का याची खात्री करणे. 

कृपया नोंद घ्या: तपासणीचा ईदे्दि प्रकरणाची तथ्ये पडताळून पाहणे व अव्यक पुराव ेगोळा 
करणे हा अहे. 

दावा पयथवके्षकाने तपासकत्याला तपासणीमध्ये कोणत्या मुद्यावर लक्ष कृशद्रत कराव ेयाशवषयी 
मागथदिथन करणे महत्वाचे ऄसते. 

ईदाहरण 

प्रकरणाच्या मागथदिथकतत्वाचें ईदाहरण:   

र्ते वाहतूक ऄपघात 

i. घटना कधी झाली – ऄचूक वळे व तारीख शठकाण? तारीख व वळे 

ii. शवमाधारक पादचारी होता, प्रवासी म्हणून प्रवास करत होता /ऄपघातातील सहभागी 
वाहनाच्या मागील असनावर बसला होता ककवा चालवत होता? 

iii. ऄपघाताशवषयीचे वणथन, तो कसा झाला? 

iv. शवमाधारक व्यक्ती ऄपघाताच्या वळेी मद्याच्या निेत होती का? 

v. मृत्यू झाला ऄसेल, तर मतृ्यचूी नेमकी वळे व तारीख कोणती होती, मृत्यूपूवी कोणते 
ईपचार देण्यात अले होते, कोणत्या रुग्णालयात आत्यादी? 
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ऄपघाताचे संभाव्य कारण : 

शवमाधारक ककवा शवरुद्ध पक्षाच्या वाहनात याशंत्रक शबघाड (स््टऄकरग, बे्रक आत्यादी शनकामी 
होणे), वाहन चालकाचा अजार (हृदयशवकाराचा झटका, फेफरे आत्यादी), मद्याचा प्रभाव, 
र्ताची खराब स््थती, वातावरणाची स््थती, वाहनाचा वगे आत्यादी. 

व्यशक्तगत ऄपघात शवमा हक्कामंधील फसवणूक अशण तटुी: 

i. टीटीडी कालावधी वाढवनू सागंणे.  

ii. अजारपण ऄपघात म्हणनू दाखवणे ईदा. िरीरिा्त्रीय कारणामुळे झालेली 
पाठदुखी व्यशक्तगत ऄपघाताच्या ऄतंगथत घरात ‘पडणे/घसरणे’ या कारणामुळे झाली 
ऄसे रुपातंरीत करून सागंणे. 

iii. पूवी झालेले ऄपघात द्तावजे तयार करून नवीन ऄपघात म्हणून शवमा हक्क दाखल 
करणे ककवा पूवी ऄसलेली शवकृती ऄपघातामुळे झालेल्या मृत्यूचे कारण म्हणनू 
दाखवणे.   

iv. अत्महत्येमुळे झालेला मृत्यू ऄपघातामुळे झाला ऄसे दिथवणे 

व्यशक्तगत ऄपघात शवमा हक्क प्रदान करताना रुग्णालयातून मुक्तीच्या वळेी, शविेषतः मृत्युच्या 
शवमा हक्काचं्या बाबत शदला जाणारा द्तावजे ऄत्यंत महत्वाचा द्तावजे ऄसतो. 
त्याचबरोबर प्र्तावाच्या वळेी नामशनदॄशिताचे तपिील शमळवणे महत्वाचे ऄसते अशण अशण 
तो पॉशलसीचा भाग बनला पाशहजे. 

3. शवमा हक्क द्तावजेीकरण 

कोष्टक  2.3 

मृत्यूचा शवमा हक्क 
 

a) शवमाधारकाच्या नामशनदॄशिताच्या/कुटंुब सद्याच्या ्वाक्षरीसह 
पूणथपणे भरलेला व्यशक्तगत ऄपघात शवमा हक्क फॉमथ 

b) प्राथशमक माशहती ऄहवालाची मूळ ककवा साक्षाशंकत प्रत 
(एफअयअरची साक्षाशंकत प्रत/पंचनामा / मृत्यूच्या कारणाचंी 
ऄशधकृत चौकिी पंचनामा) 

c) मृत्युच्या प्रमाणपत्राची मूळ ककवा साक्षाशंकत प्रत. 
d) पो्टमोटॄम झाली ऄसल्यास त्याची साक्षाशंकत प्रत. 
e) एएमएल द्तावजेाचंी साक्षाशंकत प्रत (ऄँन्शटी मनी-लॉन्शडकरग) – 

नावाच्या पडताळणीसाठी (पारपत्र/पनॅकाडथ / मतदाता काडथ 
/वाहन चालवण्याचा परवाना) पत्त्याच्या पडताळणीसाठी, 
टेशलफोन शबल / बँक खात्याचे शववरण/ आलेस्क्ट्रशसटी शबल /रेिन 
काडथ). 

f) प्रशतज्ञापत्र ऄसलेले कायदेिीर वारसदाराचे प्रमाणपत्र अशण सवथ 
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कायदेिीर वारसदारानंी ्वाक्षरी केलेला अशण नोटराइज केलेला 
भरपाइ बॉंड 

कायम्वरूपी संपूणथ 
ऄपंगत्व (पीटीडी) 
अशण कायम्वरूपी 
ऄंशिक ऄपंगत्व 
(पीपीडी) शवमा 
हक्क 

a) शवमा हक्क दाखल करणाऱ्याने ्वाक्षरी केलेला योग्य प्रकारे पूणथ 
भरलेला व्यशक्तगत ऄपघात शवमा हक्क फॉमथ. 

b) लागू ऄसल्यास प्राथशमक माशहती ऄहवालाची साक्षाशंकत प्रत. 
c) शसव्हील सजथन ककवा समकक्ष सक्षम डॉक्टराचें शवमाधारकाच्या 

कायम्वरूपी ऄपंगत्वाचे प्रमाणपत्र. 

तात्पुरते संपूणथ 
ऄपंगत्व (टीटीडी) 
शवमा हक्क  

a) ऄपंगत्वाचा प्रकार अशण ऄपगंत्वाचा कालावधी याचंा ईल्लेख 
ऄसलेले ईपचार करणाऱ्या डॉक्टराचें वैद्यकीय प्रमाणपत्र. 
मालकाच्या सही शिक्क्याशनिी सुट्टीच्या शनस््चत कालावधीचे 
तपिील देणारे सुट्टीचे प्रमाणपत्र.   

b) ईपचार करणाऱ्या डॉक्टराकंडून शवमाधारक अता त्याचे नेहेमीची 
कतथव्ये बजावण्यासाठी तंदुरु्त ऄसल्याचे तंदुरु्ती प्रमाणपत्र. 

वरील यादी केवळ वानगीदाखल अहे, प्रत्येक प्रकरणा नुसार, शविेषतः फसवणुकीचा संिय 
ऄसलेली व ऄन्शवषेण करण्याच्या प्रकरणात शवशिष्ट सत्या्ठीतींवर ऄवलंबून ऄन्शय द्तावजे 
(जन्शमाखुणाचें फोटो, ऄपघाताच्या घटना्थळाचे फोटो आत्यादी) मागवले जाउ िकतात. 

 

्वतःची चाचणी घ्या  4 

कायम्वरूपी संपूणथ ऄपंगत्वा साठीच्या शवमा हक्कासाठी खालीलपैकी कोणते द्तावजे सादर 
करणे अव्यक नसते? 

I. शवमा हक्क दाखल करणाऱ्याने पूणथपणे भरून ्वाक्षरी केलेला व्यशक्तगत ऄपघात शवमा 
हक्क फॉमथ. 

II. लागू ऄसल्यास प्राथशमक माशहती ऄहवालाची साक्षाशंकत प्रत. 

III. शसव्हील सजथन ककवा समकक्ष सक्षम डॉक्टरानंी शदलेले शवमाधारकाच्या कायम्वरूपी 
ऄपंगत्वाचे प्रमाणपत्र. 

IV. ईपचार करणाऱ्या डॉक्टराकंडून शवमाधारक अता त्याची कतथव्ये बजावण्यासाठी तंदुरु्त 
ऄसल्याचे तंदुरु्ती प्रमाणपत्र. 
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G. शवमा हक्क व्यव्थापन – शवदेि प्रवास शवमा 

1. शवदेि प्रवास शवमा पॉशलसी 

शवदेि प्रवास शवमा पॉशलसी मध्ये ऄवैद्यकीय फायदे देणारे ऄनेक भाग ऄसले तरी त्याचें 
ऄंतलॄखन अशण शवमा हक्क व्यव्थापन पारंपाशरक शरत्या वैद्यकीय शवम्याच्या ऄतंगथत येते 
कारण या पॉशलसीच्या ऄंतगथत वैद्यकीय अशण अजारपणाचे फायदे ही मुख्य सरंक्षणे ऄसतात.  

या पॉशलसी च्या ऄतंगथत ऄसणारी सरंक्षणे ढोबळमानाने खाली शवभागामंध्ये शवभागली जातात. 
एखादे ईत्पादन सराव शवभागानंा संरक्षण देइल ककवा खालीलपैकी काही फायदे देइल: 

a) वैद्यकीय अशण अजारपणाचा शवभाग  

b) अपल्या देिात परत अणणे ककवा सोडवनू अणणे  

c) व्यशक्तगत ऄपघात शवमा सरंक्षण 

d) व्यशक्तगत देयता  

e) ऄन्शय ऄ-वैद्यकीय संरक्षणे: 
i. प्रवास रशहत होणे  
ii. प्रवासात शवलंब होणे 
iii. प्रवासात व्यत्यय येणे  
iv. पुढील जोडणारा प्रवास चुकणे 
v. शवमानात पाठवलेल्या सामानाला शवलंब होणे 
vi. शवमानात पाठवलेले समान हरवणे 
vii. पारपत्र हरवणे  
viii. तातडीची रोख अगाउ देणे  
ix. शवमान पळवले गेल्यास भत्ता  
x. बेल बॉंड शवमा 
xi. शवमान पळवले गेल्यास सरंक्षण 
xii. प्रायोजक संरक्षण 
xiii. सशदच्छा भेट 
xiv. ऄभ्यासात व्यत्यय 
xv. घरफोडी 

नावात सूशचत होत ऄसल्याप्रमाणे ही पॉशलसी शवदेिात प्रवास करणाऱ्या लोकासंाठी बनवलेली 
अहे, त्यामुळे हे ्वाभाशवक अहे की होणारे नुकसान भारताच्या बाहेर होइल अशण जेव्हा केव्हा 
कळवले जाइल तेव्हा शवमा हक्क योग्य प्रकारे हाताळले जातील. सामान्शयतः शवदेि प्रवास 
शवम्याचे शवमा हक्क हाताळणीमध्ये शतसऱ्या बाजूच्या सेवा प्रदात्याचंा (सहयोगी कंपनी) 
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सहभाग ऄसतो, ज्याचं्याकडे जगभरात अव्यक ते सहाय्य अशण अधार देणारी यंत्रणा 
ऄसते. 

शवमा हक्क सेवामंध्ये खालील गोष्टी शविेषकरून समाशवष्ट होतात: 
a) 24*7 अधारावर शवमा हक्क सूचना ्वीकारणे; 
b) शवमा हक्क फॉमथ अशण प्रशक्रया पाठवणे;  
c) नुकसान झाल्यानंतर तातडीने काय करायचे याबाबत ग्राहकाला मागथदिथन करणे;  
d) वैद्यकीय अशण अजारपणाच्या शवमा हक्कासंाठी रोख शवरशहत सेवा परुवणे;  
e) ्वतःच्या देिात परत पाठवणे अशण सोडवनू अणणे, तातडीची अगाउ रोख परुवणे. 

2. सहाय्यक कंपन्शया – शवदेि शवमा हक्कामंधील भशूमका 

सहाय्यक कंपन्शयाचंी ्वतःची कायालये ऄसतात अशण त्याचं्या सारख्याच जगभरातील ऄन्शय 
सेवा प्रदात्याचं्या बरोबर सामंज्य करार ऄसतो. या कंपन्शया पॉशलसी ऄतंगथत संरशक्षत 
घटनाचं्या बाबतीत ग्राहकानंा सहाय्य देउ करतात.   

या कंपन्शया शवमा हक्क नोंदवण्यासाठी अशण माशहती देण्यासाठी 24*7 कॉल सृटर चालवतात 
ज्यात अतंरराष्ट्रीय टोल फ्री क्रमाकंाचंा समाविे ऄसतो. त्याचा बरोबर ते खालील सेवा 
पुरवतात अशण प्रत्येक शवमा कंपनी सोबत ऄसलेल्या करारानुसार अशण संरशक्षत फायद्यानुंसार 
ऄिा सेवासंाठीचे िुल्क बदलते.   

a) वैद्यकीय सहाय्य सेवा: 
i. वैद्यकीय सेवा प्रदाते रेफरल्स 
ii. रुग्णालय भरतीची व्यव्था  
iii. तातडीच्या वैद्यकीय रुग्णालय भरतीसाठी व्यव्था  
iv. तातडीने वैद्यकीय कारणासाठी ्वतःच्या देिात अणण्याची व्यव्था  
v. मृत्यू प्चात ऄविेष ्वतःच्या देिात अणणे 
vi. सशदच्छा भेटीची व्यव्था 
vii. कायद्याने ऄज्ञान मुलानंा सहाय्य/सोबत  

b) रुग्णालय भरती दरम्यान अशण नंतर वैद्यकीय स््थतीचे शनरीक्षण  

c) ऄत्याव्यक औषधे पोहोचवणे 

d) पॉशलसी मधील ऄटी अशण िती नुसार अशण शवमा कंपनीच्या मान्शयतेनुसार रुग्णालय 
भरती दरम्यान झालेले वैद्यकीय खचाच्या भरपाइची हमी. 

e) प्रवास पूवथ माशहती अशण ऄन्शय सेवा: 
i. स्व्हसा अशण लसीकरण अव्यकता  
ii. दूतावास रेफरल सेवा  
iii. हरवलेले पारपत्र अशण हरवलेले समान यासंबधंी सहाय्य सेवा  
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iv. तातडीच्या संदेि वहन सेवा  
v. बेल बॉंड व्यव्था 
vi. तातडीचे अर्थथक सहाय्य 

f) दुभाषी रेफरल  

g) कायदेिीर रेफरल 

h) वकीलासोबत भेट घडवणे  

3. रोख शवरशहत वैद्यकीय सेवासाठी शवमा हक्क व्यव्थापन 

रोख शवरशहत वैद्यकीय प्रकरणे, वैद्यकीय खचथ परतावा प्रकरणे अशण ऄवैद्यकीय प्रकरणे 
याबंाबत शवमा हक्क व्यव्थापन पद्धत बदलते. त्यातही, युएस मधील रोख शवरशहत 
व्यव्थापन ऄन्शय देिातील रोख शवरशहत व्यव्थापनापेक्षा वगेळे ऄसते. अपण अता प्रत्येक 
ताप्प्प्यानुसार प्रशक्रयेचा ऄभ्यास करू 

a) शवमा हक्क सूचना 

जेव्हा केव्हा नुकसान होते, त्यावळेी रुग्ण रुग्णालयात भरती होतो अशण त्याचे शवम्याचे 
तपिील भरती काईंटरवर दाखवतो. सहाय्यक कंपनीला नवीन प्रकरणाची 
रुग्णालयाकडून माशहती शमळते अशण/ककवा रुग्णाकडून ककवा त्याच्या 
नातेवाइक/शमत्राकंडून माशहती शमळते. शवमा हक्क दाखल करणाऱ्याला शवमा हक्काची 
प्रशक्रया समजावनू साशंगतली जाते. 

b) प्रकरण व्यव्थापन टप्पे: 

हे टप्पे कंपनी नुसार बदलतात, काही साधारण टप्पे खाली शदले अहेत: 

i. सहाय्य्य्क कंपनीचा प्रकरण व्यव्थापक पोशलसच्या ऄंतगथ ऄसलेले फायदे, शवमा 
अ्वाशसत रक्कम, पॉशलसी कालावधी, पॉशलसीधारकाचे नाव याचंी पडताळणी 
करतो.  

ii. प्रकरण व्यव्थापक रुग्णालयािी सपंकथ  करून रुग्णाच्या वैद्यकीय/शचशकत्सालयीन 
स््थत संबंधी माशहती घेतो, शबलासंबधंी अशण एकूण ऄदंाशजत खचाचा ऄंदाज घेतो. 
सहाय्यक कंपनीला शचशकत्सालयीन टीपा अशण वैद्यकीय खचाचा ऄंदाज प्राप्त होतो 
अशण तो शवमाकत्याकडे पाठवला जातो. 

iii. शवमा हक्काची शकती रक्कम शदली जाउ िकते हे शनस््चत केले जाते अशण शवमाकत्या 
कंपनीकडून शमळालेल्या मान्शयतेनुसार रुग्णालयाला रक्कम ऄदा करण्याची हमी शदली 
जाते.  

iv. ऄिी एखादी पशरस््थती ईद्भव ूिकते की भारतात (शवमाकत्याच्या ्थाशनक शठकाणी) 
अशण घटना्थळी ऄन्शवषेण अव्यक ऄसते. व्यशक्तगत ऄपघात शवमा हक्क शवभागात 
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्पष्ट केल्याप्रमानेचा ऄन्शवषेणाची पद्धत ऄसते. शवदेिातील ऄन्शवषेणकता सहाय्यक 
कंपनीद्वारे ककवा शवमा कत्या कंपनीच्या थेट संपकातून शनवडला जातो. 

v. सहाय्यक कंपनीचा प्रकरण व्यव्थापक प्रकरणावर शचशकत्सालयीन अशण खचाच्या 
दृष्टीने दैनंशदन लक्ष ठेवनू ऄसतो, जेणेकरून ईपचार चाल ू ठेवण्याच्या दृष्टीने 
ऄशधकृती शमळू िकेल.  

vi. रुग्णाला रुग्णालयातून मुक्ती शमळाली की प्रकरण व्यव्थापक रुग्णालयासोबत 
प्रामाशणकपणे काम करून ऄशंतम अकार शनस््चत करतो. 

vii. सहाय्यक कंपनी याची खात्री करून घेते की शबलाचे योग्य प्रकारे छाननी करण्यात 
अली अहे अशण तपासले गेले अहे. एखादी चूक सापडल्यास ती दुरु्त करण्याच्या 
दृष्टीने लेखा शवभागाला लक्षात अणून शदली जाते. 

viii. यानंतर सेवा प्रदाता अशण सहाय्यक कंपनी ककवा त्याचंा शकमतीची पनुमांडणी 
करणारा प्रशतशनधी याचं्यातील मान्शय केलेल्या दरानुसार ऄंशतम शबलाची पुनमांडणी 
केली जाते. रुग्णालयाला शजतक्या लवकर रक्कम ऄदा करण्याची हमी शदली जाइल 
शततकी पनुमांडणीच्या माध्यमातून ऄशधक चागंली सवलत देउ करणे िक्य होते. 

ककमतीची पुनमांडणी ही खास युएसच्या वैद्यकीय सेवचेे वैशिष्ट्य ऄसते अशण युएस 
बाहेरील प्रकरणानंा ते लागू होत नाही. युएस मधील वैद्यकीय प्रकरण अशण युएस बाहेरील 
वैद्यकीय प्रकरण यातील महत्वाचा फरक ऄसतो. 

c) शवमा हक्क प्रशक्रयेचे टप्पे:  

i. शवमा हक्क शनधारकाला पनुमांडणी केलेले/मूळ शबल प्राप्त करतो, ते तपासतो अशण 
तो याची खात्री करून घेतो की ज्या तारखेला सेवा अशण ईपचार शदले गेले त्याशदविी 
संरक्षण चाल ू होते. सहाय्यक कंपनी शमळालेल्या शबलाची शवमा हक्क शवभागाद्वारे 
तपासणी करून लागू केलेले अकार ईपचाराचं्या पद्धतीनुसार योग्य ए्त याची खात्री 
करून घेतली जाते. सवलतीवर पुन्शहेकदा शिक्कामोतथब केले जाते अशण नंतर 
शबलावर प्रशक्रया केली जाते.  

ii. पुनमांडणी सूचना कागद अशण फायद्याचे ्पष्टीकरण (इओबी) यासह शबल 
शवमाकत्याकडे पाठवले जाते.  

iii.  शवमा कंपनी शबल प्राप्त करते अशण सहाय्यक कंपनीला तातडीने पैसे देण्याची 
व्यव्था करते.  

d) रक्कम ऄदा करण्याच्या प्रशक्रयेचे टप्पे:  

i. शवमाकत्याकडून सहाय्यक कंपनीला ्थाशनक कायालयाच्या माध्यमातून 
रुग्णालयासाठी रक्कम देण्याची ऄशधकृती प्राप्त होते.  
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ii. अर्थथक शवभागाकडून रक्कम ऄदा केली जाते  

e) रुग्णालय भरती प्रशक्रया 

i. शवदेिात, शविेषतः युएस अशण युरोप मधील रुग्णालयापेंक्षा भारतातील रुग्णालयाचंी 
यंत्रणा वगेळी ऄसते, कारण बहुतािं लोकसंख्येला खासगी ककवा सरकारी योजनाचं्या 
माध्यमातून सावथशत्रक वैद्यकीय संरक्षण शदलेले ऄसते. एकदा शवमाधारकाने वैध 
वैद्यकीय अशण शवदेि प्रवास शवम्याची पॉशलसी शदली की बहुतािं रुग्णालये 
अंतरराष्ट्रीय शवमा कंपन्शयाकंडून रक्कम शमळण्याची हमी ्वीकारतात.  

बहुतािं देिामंध्ये शवमा सरंक्षणाची ्वीकृती ककवा रोख रक्कम जमा करेपयंत ईपचार 
प्रलंशबत केले जात नाहीत. 

रुग्णालये तातडीने ईपचार सुरु करतात जर शवमा संरक्षण ऄसेल तर शवमा पॉशलसी 
रक्कम देइल ऄन्शयथा रुग्णाला रक्कम ऄदा करावी लागेल. रक्कम शमळायला शवलंब होत 
ऄसल्याने शबलाची रक्कम फुगवतात. 

रक्कम लगेच ऄदा केली जात ऄसेल तर रुग्णालये खूप मोठ्या प्रमाणावर सवलत देतात 
पुनमांडणी एजन्शसीज साधारणपणे शबलाचंी रक्कम लवकर ऄदा करण्याच्या बदल्यात 
ऄशधक सवलत मागतात.  

ii. सहाय्यक कंपनी द्वारे पुरवलेल्या टोल फ्री क्रमाकंावर शवमाधारकाला नेटवकथ  
रुग्णालयाचंी माशहती ईपलब्ध ऄसते. 

iii. रुग्णालयात भरती होण्याचे गरज शनमाण झाली तर शवमाधारकाने कॉलसृटरला 
कळवणे अशण वैध प्रवास शवमा पॉशलसीसह शवशनर्थदष्ट रुग्णालयात जाणे गरजेचे 
ऄसते. 

iv. सामान्शयतः रुग्णालये सहाय्यक कंपनी/शवमाकतॄ यानंा कॉल सृटर च्या क्रमाकंावर 
फोन करून पॉशलसीची वैधता अशण सरंक्षणाची पडताळणी करतात. 

v. रुग्णालायाद्वारे पॉशलसी ्वीकारली गेली की रुग्णालयात शवमाधारकावर रोख शवरशहत 
अधारावर ईपचार करण्यात येतात. 

vi. शवमाकतॄ/सहाय्यक कंपनी यानंा शवमा हक्काची ्वीकाराहथता शनस््चत करण्यासाठी 
काही अव्यक अधारभतू माशहती याप्रमाणे. 

1. अजाराचे तपिील 

2. काही अधीच्या अजाराची पा्वथभमूी ऄसल्यास भारतातील रुग्णालयाचे, 
्थाशनक वैद्यकीय ऄशधकाऱ्याचे तपिील: 

 मागील आशतहास, साध्याचे ईपचार अशण रुग्णालयातील पुढील 
ईपचाराचंी योजना अशण खाली ग्प्ष्टी पाठवण्याची शवनंती 
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 ईपचार करणाऱ्या डॉक्टराचं्या शनवदेनासह शवमा हक्क फॉमथ 
 पारपत्राची प्रत  
 वैद्यकीय माशहती देण्यासाठीचा फॉमथ 

f) वैद्यकीय खचथ अशण ऄन्शय ऄवैद्यकीय शवमा हक्क याचंा परतावा: 
शवमा हक्क परताव्याचे शवमा हक्क साधारणपणे शवमाधारक भारतात परतल्यानंतर दाखल 
केले जातात. शवमा हक्काचे कागद शमळाल्यानंतर नेहेमीच्या पद्धतीने शवमा हक्क प्रशक्रया 
केला जातो. ऄदा करण्यायोग्य शवमा हक्काची रक्कम रुपयामंध्ये शदली जाते, मात्र रोख 
शवरशहत शवमा हक्कामंध्ये रक्कम शवदेिी चलनात ऄदा केली जाते. 
परतावा शवमा हक्क प्रशक्रया करताना नूकसानीच्या शदविी लागू ऄसणारा चलनाचा 
शवशनमय दर लागू केला जातो, जेणे करून रुपयातील देयातेचे प्रमाण शनस््चत केले 
जाइल. नंतर रक्कम चेक ककवा आलेक्ट्रोशनक ट्रान्श्फरने शदली जाते.  

i. व्यशक्तगत ऄपघात शवमा हक्क व्यशक्तगत ऄपघात शवमा हक्क शवभागात 
साशंगतल्याप्रमाणेच प्रशक्रया केले जातात. 

ii. बेल बॉं ड प्रकरणे अशण अर्थथक तातडीची प्रकरणामंध्ये सहाय्यक कंपनी द्वारे लगेचच 
रक्कम शदली जाते अशण नात्र शवमा कंपनीकडून परत घेतली जाते. 

iii. ऄन्शय सवथ शवमा हक्का ंप्रमाणेच ऄ्वीकाराहथ शवमा हक्क नाकारण्याची प्रशक्रया सारखी 
ऄसते. 

g) वैद्यकीय ऄपघात अशण अजारपण खचांसाठी शवमा हक्क द्तावजेीकरण  

i. शवमा हक्क फॉमथ  

ii. डॉक्टराचंा ऄहवाल 

iii. रुग्णालय भरती/मुक्तीचे मूळ काडथ  

iv. मूळ शबले/पावत्या/शप्र्क्रीप्िन 

v. मूळ एकस-रे ऄहवाल/िरीरिा्त्रीय/ऄन्शवषेण ऄहवाल 

vi. पारपत्राची प्रत/प्रविे अशण शनगथम शिक्क्यासह स्व्हसा 

वरील यादी केवळ वानगी दाखल शदली अहे. शवशिष्ट प्रकारानेचे तपिील ककवा प्रत्येक 
शवमाकत्यानुसार शवमा हक्क प्रदान पॉशलसी/ प्रशक्रया यावर ऄवलंबून ऄशधक 
माशहती/द्तावजे याचंी ऄव्यकता भासू िकते. 
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्वयं चाचणी  5 

____________ सहाय्यक कंपनीद्वारे थेट ऄदा केले जातात अशण नंतर शवमा 
कंपनीकडून परत घेतले जातात. 
I. बेल बॉंड प्रकरणे  
II. व्यशक्तगत ऄपघात शवमा हक्क 
III. शवदेि प्रवास शवमा हक्क 
IV. ऄ्वीकाराहथ शवमा हक्क 

सारािं 

a) शवमा हे ‘अ्वासन’ अहे व पॉशलसी त्या अ्वासनाची ‘साक्षीदार’ अहे. शवमाधारक घटना 
घडल्यास पॉशलसी ऄंतगथत दावा करण्यात अल्यानंतर या अ्वासनाची खरी चाचणी घेता 
येते. 

b) शवम्यातील महत्वाचा गुणाकंन शनकष म्हणजे शवमा कंपनीची दाव्याचे पसेै देण्याची क्षमता. 

c) शवमा खरेदी करणारा ग्राहक हा प्राथशमक भागधारक तसेच दाव्याचा ग्राहक ऄसतो. 

d) रोखरशहत दाव्यात जाळ्यातील रुग्णालय शवमाकता/टीपीएकडून पूवथ-मंजूरीच्या अधारे 
वैद्यकीय सेवा देतात व नंतर दाव्याचे पैसे देण्यासाठी द्तऐवज सादर करतात.   

e) भरपाइदाव्यात, ग्राहक रुग्णालायाला ्वतःच्या शखिातून पैसे देतो व त्यानंतर 
शवमाकत्याकडे/टीपीएकडे पसेै देण्यासाठी दावा करतो. 

f) दाव्याची सूचना देताना ही ग्राहक व दाव ेहाताळणाऱ्या चमूदरम्यान पशहल्यादंा संपकथ  येतो. 

g) शवमा कंपनीला शवमा दाव्यासंदभात फसवणकू झाल्याची िंका वाटत ऄसेल, तर तो 
तपासणीसाठी पाठवला जातो. शवमाकत्याद्वारे/टीपीएद्वारे दाव्याची ऄंतगथत तपासणी केली 
जाउ िकते ककवा तो व्यावसाशयक तपासणी सं्थेकडे पाठवला जाउ िकतो.  

h) राखीव शनधी तयार करणे म्हणजे सवथ दाव्यासंाठी शवमाकत्याच्या जमाखचथ पुस््तकेत 
दाव्याचं्या स््थतीच्या अधारे राखीव शनधी तयार करणे. 

i) दावा फेटाळण्यात अल्यास, शवमाकत्याकडे दाद मागण्याशिवाय ग्राहकाला शवमा 
लोकपाल ककवा ग्राहक मंच ककवा ऄगदी न्शयाशयक प्राशधकरणाकंडे जाण्याचा पयाय ऄसतो. 

j) फसवणूक प्रामुख्याने रुग्णालयात दाखल करण्याच्या क्षशतपूर्थत पॉशलसीसंदभात होते मात्र 
फसव ेदाव ेदाखल करण्यासाठी ऄपघात पॉशलसींचाही वापर केला जातो. 

k) टीपीए शवमाकत्याला ऄनेक महत्वाच्या सेवा देतो व िुल्काच्या ्वरुपात भरपाइ शमळवतो.  
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्व-चाचणी प्र्न 

प्र्न  1 

शवमा दाव्यावर प्रशक्रया करताना पुढीलपैकी कोण प्राथशमक भागधारक मानला जातो? 

I. ग्राहक 

II. मालक 

III. शवमालेखक 

IV. शवमा एजंट/दलाल 

प्र्न  2 

शवमा कंपनीने शगरीि सक्सेना याचंा दावा फेटाळला. दावा फेटाळल्यास, शगरीि सक्सेना 
याचं्याकडे शवमाकत्याकडे दाद मागण्याशिवाय कोणता पयाय ईपलब्ध अहे?  

I. सरकारकडे दाद मागणे 

II. न्शयाशयक प्राशधकरणाकंडे दाद मागणे 

III. शवमा एजंटकडे दाद मागणे 

IV. प्रकरण नाकारण्यात अल्यास यापकैी काहीही करता येणार नाही 

प्र्न  3 

राजीव मेहतो यानंी सादर केलेल्या अरोग्य शवम्याच्या दाव्याच्या तपासणीदरम्यान शवमा 
कंपनीला अढळले की राजीव मेहतो याचं्याऐवजी, त्याचंा भाउ राजेि मेहतो यानंा 
ईपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात अले अहे. राजीव मेहतो याचंी पॉशलसी कुटंुब 
फ्लोटर योजना नाही. हे ___________ च्या फसवणुकीचे ईदाहरण अहे. 

I. तोतयेशगरी 

II. खोटे द्तऐवज सादर करणे 

III. खचथ वाढवनू सादर करणे 

IV. बाह्यरुग्ण ईपचाराचे ऄंतरुथग्ण/रुग्णालयातील ईपचारामंध्ये रुपांतर 

प्र्न  4 

पुढीलपकैी कोणत्या पशरस््थतीत,अरोग्य शवमा पॉशलसीमध्ये रुग्णालयाऐवजी घरात ईपचार 
देण्यास संरक्षण देण्यात अले? 

I. रुग्णाची पशरस््थती त्याला/शतला रुग्णालयात/शचशकत्सालयात हलशवण्यासारखी अहे, 
मात्र त्याने न जाण्याचा शनणथय घेतला 
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II. रुग्णालयात/शचशकत्सालयात जागा नसल्यामुळे रुग्णाला हलशवणे िक्य नाही 

III. ईपचार केवळ रुग्णालयात/शचशकत्सालयात केला जाउ िकतो 

IV. रुग्णालयात दाखल करण्याचा कालावधी २४ तासापेंक्षा ऄशधक अहे 

प्र्न  5 

पुढीलपकैी कोणते संकेत अजारावर ईपचार करण्यासाठी केलेल्या प्रशक्रयाचंी नोंद करतात? 

I. अयसीडी 

II. डीसीअय 

III. सीपीटी 

IV. पीसीटी 

्व-चाचणी प्र्नाची ईत्तरे 

ईत्तर  1 

योग्य पयाय अहेI. 

शवमा दाव्याच्या प्रशक्रयेमध्ये ग्राहक प्राथशमक भागधारक ऄसतात 

ईत्तर  2 

योग्य ईत्तर अहेII. 

शवम्याचा दावा फेटाळल्यास, व्यक्ती न्शयाशयक प्राशधकरणाकंडे दाद मागू िकतो. 

ईत्तर  3 

योग्य पयाय अहेI. 

हे तोतयेशगरीचे ईदाहरण अहे, कारण शवमाधारक व्यक्ती ईपचार करण्यात अलेल्या 
व्यशक्तपेक्षा वगेळी अहे. 

ईत्तर  4 

योग्य ईत्तर अहेII. 

रुग्णालयात/शचशकत्सालयात जागा नसल्यामुळे रुग्णाला शतथे हलशवता येत नसल्यास अरोग्य 
शवमा पॉशलसीमध्ये घरी ईपचार देण्याची तरतूद ऄसते. 

ईत्तर  5 

योग्य पयाय अहेIII. 
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प्र्थाशपत प्रशक्रया पशरभाषा (सीपीटी) संकेत अजारावर ईपचार करण्यासाठी केलेल्या 
प्रशक्रयेची नोंद करत. 
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भाग 4 
सलवसाधायण वलभा 
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प्रकरण 22 

वलम्माची तत्ले 

 

प्रकरणाची ओळख  
 
या प्रकरणामध्ये, शवम्याचे कायथ शनयशंत्रत करणारी मुलभतू तत्व े शिकणार अहोत. हे प्रकरण 
दोन भागात शवभागले अहे. पशहला भाग अहे शवम्याचे घटक अशण दुसरा भाग शवमा कराराची 
खास वैशिष्ट्ये हाताळतो. 
 
शिकण्याची फशलते  
 
A. शवम्याचे घटक   
B. शवमा करार – कायदेिीर पलै ू
C. शवमा करार – खास वैशिष्ट्य े
 
हे प्रकरण शिकल्यानंतर, तुम्ही हे करू िकला पाशहजे: 
  
1. शवम्याचे शवशवध घटक सुशनस््चत करणे 
2. शवमा कराराची वैशिष्ट्ये सुशनस््चत करणे  
3. शवमा कराराची खास वैशिष्ट्ये ओळखणे   



 

472 
 

A. शवम्याचे घटक  
 
अपण हे पशहले अहे की शवम्याच्या प्रक्रीयेमध्ये चार घटक अहेत 

 
 मालमत्ता  
 जोखीम 
 जोखीम सचंयन 
 शवमा करार 

 
अता अपण शवमा प्रशक्रयेचे शवशवध घटकाकंडे तपशिलात पाहू.  
 
1. मालमत्ता  
 
व्याख्या  
 
मालमत्ता ऄिा प्रकारे व्याख्या केली जाउ िकते ‘ऄिी कोणतीही गोष्ट ज्याचा काहीतरी 
फायदा अहे अशण मालकासाठी त्याचे काहीतरी अर्थथक मूल्य अहे’.   
 
मालमते्तला खालील वैशिष्ट्ये ऄसली पाशहजेत: 

 
a) अर्थथक मूल्य  

 
मालमते्तला अर्थथक मूल्य ऄसले पाशहजे. मूल्य दोन प्रकारानंी वाढू िकते.  
 
a) ईत्पन्शन शनर्थमती: मालमत्ता ईत्पादक ऄसू िकते अशण ईत्पन्शन शनमाण करू िकते.  
 
ईदाहरण  
 
शबस््कटे बनवण्यासाठी वापरले जाणारे एखादे यंत्र, ककवा दुध देणारी गाय, दोन्शहीही 
मालकासाठी ईत्पन्शन शनमाण करतात. एखाद्या सं् थेकशरता शनरोगी कमथचारी ही मालमत्ता 
ऄसते. 
 
b) गरजा पूणथ करणे: एखादी मालमत्ता एखादी ककवा ऄनेक गरजाचंी पूतथता करून मूल्यवधथन 

करू िकते. 
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ईदाहरण  
 
िीतकरण यंत्र ऄन्शन थंड ठेवते अशण चागंले ठेवते तर एखादी कार पशरवहनामधील अराम 
अशण सुशवधा पुरवते, त्याच प्रमाणे एखादे शनरोगी िरीर त्याचे ्वतःचे अशण कुटंुबासाठी सुद्धा 
मूल्य वाढवते. 

 
b) तुटवडा अशण मालकी  

 
हवा अशण सूयथप्रकािाचे काय? ते मालमत्ता नाहीत का?  
याचे ईत्तर अहे ‘नाही’. 
 
खरोखर, हवा अशण सूयथप्रकाि याचं्या सारखे मौल्यवान काहीच नसेल. अपण त्याचं्याशिवाय 
जगू िकत नाही. तरीही अर्थथक दृष्टीकोनातून अपण त्यानंा मालमत्ता मानू िकत नाही.  
 
याची दोन करणे अहेत: 

 
 त्याचंी ईपलब्धता मुबलक अहे अशण त्याचंा तुटवडा नाही. 
 त्याचंी मालकी कोणा एकाकडे नसून ते सवांना मुक्तपणे ईपलब्ध अहेत. 

 
याचा ऄथथ ऄसा होतो की मालमते्तने अणखी दोन ऄटी पूणथ केल्या पाशहजेत- एक त्याचा 
तुटवडा अशण कोणाची तरी मालकी ककवा ताबा. 

 
c) मालमत्ताचंा शवमा 
 
शवम्यामध्ये अपल्याला नैसर्थगकशरत्या झालेल्या झीजेमुळे होणाऱ्या नुकासानामध्ये नव्हे तर 
ऄनपेशक्षत अशण योगायोगाने घडणाऱ्या घटनामुंळे होणाऱ्या अर्थथक नुकसानामध्ये ्वार्य 
ऄसते. शवमा केवळ ऄिाच मालमत्तानंा संरक्षण देतो ज्याचें काळाच्या ओघात वापरामुळे, 
नैसर्थगक झीजेमुळे नव्हे तर ऄनपेशक्षत घटनामुंळे नुकसान होते. 
  
अपण हे ध्यानात घेतले पाशहजे की मालमते्तचे नुकसान ककवा हानी पासून शवमा सरंक्षण करत 
नाही. एखादी भकंूपात एखादे घर पूणथतः नष्ट होइल मग त्याचा शवमा केलेला ऄसो ककवा नसो. 
शवमाकता केवळ ऄिीच रक्कम ऄदा करू िकतो, ज्यामुळे नुकसानाची अर्थथक तीव्रता कमी 
होइल.  
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कराराचा भगं केल्याच्या घटनेने नुकसान शनमाण होउ िकते.  
ईदाहरण  
 
जर अयातदाराने माल ्वीकारण्यास नकार शदला ककवा रक्कम ऄदा करण्यात गडबड केली 
तर शनयातदाराचे मोठे नुकसान होउ िकते. 

 
d) अयुर्थवमा 

 
अपल्या अयुष्यासंबधंी काय?  

 
अपल्या अयुष्या आतके अपल्याला अशण अपल्या जवळच्या व्यक्तींना खरोखर काहीच 
मौल्यवान नाही. जेव्हा एखादा ऄपघात होतो ककवा अजारपणामुळे अपल्या अयुष्यावर गंभीर 
पशरणाम होउ िकतो.  

 
याचा दोन प्रकारे पशरणाम होउ िकतो: 

 
 प्रथमतः एखाद्या शवशिष्ट अजाराच्या ईपचाराचे काही ककमत ऄसते.  
 दुसरे म्हणजे, मृत्यू ककवा ऄपंगत्व यामुळे अपल्या अर्थथक ईत्पन्शनाचे नुकसान होउ 

िकते.  
 

ऄिा प्रकारचे नुकसान व्यशक्तगत शवम्याद्वारे ककवा व्यशक्तगत शवम्याच्या सुत्रादं्वारे अ्वाशसत 
केले जाते. 
 
ज्याच्याकडे मूल्य ऄसणारी मालमत्ता अहे [ईदा. ज्यातून ईत्पन्शन शमळते ककवा काही गरज 
भागते]; अशण ज्याचे नुकसान [योगायोगाच्या ककवा ऄपघाताच्या प्रसंगाने] अर्थथक हानीस  
कारणीभतू होते [अशण जे पिैाचं्या ्वरुपात मोजता येते] ऄिा कोणालाही शवमा करणे िक्य 
अहे.  

 
ऄिाप्रकारे ह्या मालमत्ता शवमा जगतामध्ये सामान्शयतः शवम्यािी सबंद्ध व्तू म्हणनू संबोधल्या 
जातात. 
 
2. जोखीम  
 
शवमा प्रशक्रयेमध्ये ऄसणारा दुसरा घटक म्हणजे जोखमीची संकल्पना. अपण जोखमीची 
व्याख्या नुकसानीची िक्यता ऄिी करूया. ऄिाप्रकारे जोखीम म्हणजे एखाद्या घटनेमुळे होउ 
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िकते ऄसे संभाव्य नुकसान ककवा हानी. अपण कधीच अपले घर जाळून जाइल ककवा कारला 
ऄपघात होइल ऄिी आच्छा करत नाही. पण तरीही हे घडू िकते.  
 
जोखमीची ईदाहरणे म्हणजे, घराला अग लागल्यामुळे, ककवा चोरी ककवा ऄपघातामुळे 
शनकामी झालेला ऄवयव ऄिा प्रकारच्या घटनामंधून शनमाण होणारी अर्थथक नुकसानीची 
िक्यता. 
  
याचे दोन पशरणाम ऄसू िकतात.  

 
i. प्रथमतः, म्हणजे नुकसान होइल ककवा होणारही नाही. नुकसान होण्याची िक्यता 

गशणती अकडेमोडीमधून व्यक्त करता येउ िकते.  
ईदाहरण  
 
हजारातून एक िक्यता ऄिी अहे शक घराला अग लागेल. = 1/1000 = 0.001.  
हजारातून तीन िक्यता ऄिा अहेत की रामला हृदयशवकाराचा झटका येइल = 3/1000 = 
0.003 
 

जोखीम नेहेमीच िक्यता दिथवते. त्याचे मूल्य नेहेमी 0 अशण 1 याचं्या दरम्यान ऄसते, 
ज्यात 0 म्हणजे नुकसान न होण्याची पूणथ खात्री तर 1 म्हणजे ते होइल याची खात्री. 

 
ii. दुसरे, म्हणजे जे घडल्याने प्रत्यक्ष नुकसान होणार ऄसते त्याला संकट (peril) ऄसे 

म्हणतात. ते नुकसानीचे कारण ऄसते. 
 

ईदाहरण 
 

संकटाची ईदाहरणे म्हणजे अग, भकंूप, पूर, वीज कोसळणे, चोरी, हृदय शवकाराचा झटका 
आत्यादी. 

 
नैसर्थगक झीजेमुळे होणाऱ्या नुकसानाचे काय?  

 
हे खरे अहे की िा्वत काहीच नसते. प्रत्येक मालमते्तला एक शनस््चत अयुष्य अहे ज्यामध्ये 
ती काम करते अशण फायदा देते. 
भशवष्यात एके शदविी त्याचे मूल्य िून्शय होते. ही नैसर्थगक प्रशक्रया अहे अशण अपण अपले 
मोबाइल, कपडे धुण्याचे यतं्र, कपडे जेव्हा जुने होतात तेव्हा बदलतो ककवा टाकून देतो. 
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त्यामुळे सामान्शय वापरामुळे होणाऱ्या झीजेमुळे होणारे नुकसान शवम्याखाली अ्वाशसत केले 
जात नाही. 
 

i. जोखमीला तोंड देणे: संकटाची घटना घडली म्हणजे त्यातून नुकसान होइलच ऄसे 
नाही. अंध्र प्रदेिाच्या शकनाऱ्यावंर अलेल्या परुाने मंुबइत राहणाऱ्या माणसाचे काही 
नुकसान होइल ऄसे नाही. नुकसान होण्यासाठी मालमते्तला संकटाला सामोरे जाव े
लागते.  

 
ईदाहरण  
 
कार ऄपघातासाठी सरंक्षण देताना, शवमाकत्याला यात ्वार्य ऄसेल की एका शवशिष्ट वषात 
‘ज्या ऄपघाताच्या संकटाला सामोऱ्या जातात’ ऄिा कारची संख्या शकती? जी कार रेकसग 
साठी वापरली जाते ती या संख्येचा भाग नसणार. ती ‘रेकसग कार’ या ्वतंत्र गटात मोजली 
पाशहजे शजचा ऄपघात होण्याची िक्यता सामान्शय कारपेक्षा ऄशधक अहे. 

 
जोखमीला सामोरे जाणे हाच केवळ शवमा भरपाइचा अधार ऄसू िकत नाही. 

  
ईदाहरण  
 
एखाद्या कारखान्शयात कोणतेही प्रत्यक्ष नुकसान न होता अग लागू िकते. 
 

जेव्हा तेथे संकटाचा पशरणाम म्हणून प्रत्यक्ष अर्थथक नुकसान झालेले ऄसते त्याचवळेी 
शवमा ऄस््तत्वात येतो.  

 
ii. जोखीम ईद्भवण्याची तीव्रता: दोन मालमत्ता एकाच संकटाला सामोरे (संकटाचा 

ईद्भव) जाउ िकतात पण त्याचे होउ िकणारे नुकसान ककवा नुकसानीची रक्कम 
याचं्यात खूप ऄंतर ऄसू िकते.  

 
ईदाहरण  
 
्फोटके वाहून नेणाऱ्या वाहनाला अगीपासून होणारे नुकसान पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहना पेक्षा 
खूप जा्त ऄसू िकते.  
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त्याच प्रमाणे, एखाद्या प्रदूशषत िहरात एखाद्या माणसाला होणाऱ्या ्वसनाच्या त्रासाची 
िक्यता खूप जा्त अहे, ककवा जी व्यक्ती ऄ्वरोहणािी संबशंधत अहे शतला ऄपघाताची 
िक्यता दुकानात बसणाऱ्या माणसापेक्षा ऄशधक अहे. 
 
शवमाकतॄ मुख्यत्व ेजोखीम ईद्भवाच्या तीव्रते संबधंी ऄशधक कचता करतात. जेव्हा ती खूप जा्त 
ऄसते तेव्हा शतला वाइट जोखीम म्हणतात.  
 
जोखीम वगीकरणाचा अधार  

 

 
 

a) होउ िकणाऱ्या हानीचे प्रमाण  
 

हे नुकसानीची तीव्रता अशण त्याचा व्यक्ती अशण व्यवसाय याचं्यावर होणारा पशरणाम 
याचं्याद्वारे सागंता येउ िकते. या अधारावर अपण तीन प्रकारच्या जोखीम घटना ककवा  
पशरस््थती ओळखू िकतो: 
 
i. अणीबाणीची ककवा ऄनथथकारी  

 
जेथे नुकसान आतक्या प्रचंड प्रमाणात होते; ज्याचा पशरणाम पूणथ शवनाि ककवा शदवाळखोरी 
मध्ये होउ िकतो. 

जोखीभ लगीकयणाचा 
आधाय  

होऊ ळकणाऱ्मा हानीचे 
प्रभाण  

अत्मलस्थ ककॊ ला 
अनथसकायी  

प्रचॊड  

थोड े/ कभी  
भशत्लाचे  

जोिभीच्मा 
ऩमावलयणाचे स्लरूऩ  

अचर जोखभी  

गनतभान जोखभी  

फाधधत कोण आहे  

भुरबूत जोखभी  

वलसळटट जोखभी  

ऩरयणाभ/ नंतयच्मा 
घटना / पलरत  

अॊदाष्जत जोखीभ  

ळुद्ध जोखीभ  
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ईदाहरण  
 
 खेड्याचा सपूंणथ शवनाि करणारा भकंूप  
 कोट्यावधी रुपयाचंा डोलारा पूणथ नष्ट करणारी अग   
 एखादी 9/11 सारखी वल्सथ ट्रेड सृटर वरील ऄशतरेक्याचं्या हल्ल्याची घटना ज्याच्यामुळे 

हजारो लोकानंा दुखापती झाल्या 
 

 
ii. महत्वाचे  

 
याच्यामध्ये होउ िकणारे नुकसान गंभीर अर्थथक अघात करते, अशण त्या सं्थेला कायथ 
चाल ूठेवण्यासाठी पैसे ईसने घेण्याची वळे येते.  

 
ईदाहरण  
 
गुरगाव मधील एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कारखान्शयात अग लागनू रुपये 1 कोटी पेक्षा 
अधी माल नष्ट होतो. नुकसान मोठे अहे पण आतके मोठे नाही की त्यामुळे शदवाळखोरी यावी.  
 
एखादे मोठे मूत्रकपडरोपणाची ि्त्रशक्रया ज्याचे मूल्य प्रशतबंधक (घाबरवनू टाकणारे) अहे. 

 
iii. थोडेसे/कमी महत्वाचे  
 
यात होउ िकणारे नुकसान त्यामानाने फार नसते अशण ते एखाद्या व्यक्तीकडून ककवा 
कंपनीच्या ऄस््तत्वात ऄसलेल्या मालमत्ताचं्या मधून ककवा सद्य ईत्पन्शनातून कोणताही 
ऄनाव्यक अर्थथक ताण न टाकता सहजपणे भरपाइ केले जाउ िकते.  

 
ईदाहरण  
 
एखाद्या छोट्यािा कार ऄपघातात एका बाजूला चरा गेल्यामुळे रंग खराब झाला अशण फेन्शडर 
थोडेसे वाकले अहे.  
 
सदी अशण पड्या मुळे त्र्त ऄसलेली एखादी व्यक्ती 
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b) जोखीम पयावरणाचे ्वरूप  
 

पयावरणाच्या ्वरूपाच्या अधारे जोखमीच्या वगीकरणाचा दुसरा प्रकार अहे.  
 

i. ऄचल जोखमी  
 

ऄचल जोखमी म्हणजे स््थर पयावरणात घडणाऱ्या घटना. त्याचंा अढळ शनयशमतपणे 
होत राहतो अशण त्या बऱ्यापैकी ऄंदाज करण्याजोग्या ऄसतात. सामान्शयतः ऄिा जोखमी 
नैसर्थगक घटनामुंळे शनमाण होतात.  

 
ईदाहरणाथथ, अग, भकंूप, मृत्यू, ऄपघात अशण अजारपण.  

 
ii. गशतमान जोखमी  

 
सामान्शयतः जी संकटे सामाशजक वातावरणावर पशरणाम करतात अशण अर्थथक अशण 
सामाशजक घटकाचंा पशरणाम म्हणून घडतात. त्यानंा गशतिील जोखमी म्हणतात कारण 
त्याचं्या घडण्याचा कोणताही शनस््चत अकृशतबधं नसतो अशण ऄचल जोखमींप्रमाणे त्याचंा 
कोणताही ऄंदाज बाधंता येत नाही. त्यातच या जोखमींचा पशरणाम नेहेमीच राष्ट्रीय अशण 
सामाशजक दृष्ट्या व्यापक ऄसतो अशण त्या खूप मोठ्या प्रमाणात लोकावंर पशरणाम 
करतात.   

 
ईदाहरणाथथ, बेरोजगारी, महागाइ, युद्ध अशण राजकीय चढईतार. 

 
शवमा कंपन्शया सामान्शयतः गशतिील जोखमींचा शवमा करत नाहीत.   
c) कोण पीशडत अहे? 

 
एखादे संकट ककवा नुकसानीच्या घटनेत कोण पीशडत अहे याचा शवचार करून जोखमींचे 
वगीकरण करण्याचा शतसरा मागथ अहे. 

 
i. मुलभतू जोखमी: मोठ्या लोकसंख्येवर पशरणाम करतात. त्याचंा अघात व्यापक अशण 

ऄनथथकारी ऄसतो. 
 

मुलभतू ककवा यंत्रणेच्या जोखमी म्हणजे युदे्ध, दुष्काळ, पूर अशण भकंूप अशण ऄशतरेकी 
हल्ले.  
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ii. शवशिष्ट जोखमी: ज्या संपूणथ समाज ककवा समूहावर नव्हे तर केवळ काही व्यक्तींवरच 
पशरणाम करतात. या बाबतीत केवळ काही व्यक्तींचेच नुकसान होते अशण सपूंणथ 
समाज ककवा समूहाचे नाही. 

  
शवशिष्ट जोखमींचे ईदाहरण म्हणजे एखाद्या घराला लागलेली अग ककवा एखाद्या 
्वयंचशलत वाहनाचा ऄपघात ककवा ऄपघातानंतर रुग्णालयातील भरती. 

 
मुलभतू अशण शवशिष्ट जोखमी अ्वाशसत करण्यासाठी व्यापाशरक शवमा ईपलब्ध 
ऄसतो. 

 
d) पशरणाम / नंतरच्या घटना / फशलत 

 
i. ऄदंाशजत जोखीम म्हणजे ऄिी पशरस््थती ज्यात पशरणाम्वरूप नफा ककवा नुकसान 

होउ िकते. ऄिा जोखाकमची नेहेमीची ईदाहरणे म्हणजे रेसच्या घोड्यावंरील जुगार 
ककवा िेऄर माकॄट चे ऄंदाज. ऄिी जोखीम काही शमळवण्याच्या अिेने घेताली जाते.  

 
ii. दुसऱ्या बाजूला िुध्द जोखीम म्हणजे ऄिा पशरस््थती ऄसतात ज्यात केवळ नुकसान 

ककवा नुकसान नाही ऄिी स््थती ऄसते, पण त्यात कधीच काही शमळकत नसते. 
 

ईदाहरणाथथ, पूर ककवा अग या गोष्टी होतील ककवा होणारही नाहीत. जर त्या घडल्या तर 
त्यात नुकसान होते. अशण घडल्या नाहीत तर त्यात कोणतेही नुकसान नसते पण फायदा 
ही नसतो. तसेच एखादा माणूस गंभीरशरत्या अजारी पडेल ककवा पडणार सुद्धा नाही. 

 
शवमा िुद्ध जोखमींनाच अ्वाशसत करतो, ज्यात तो होउ िकणाऱ्या नुकसानीपासून 
संरक्षण देतो. ऄंदाशजत जोखमीचा शवमा केला जाउ िकत नाही.  

 
िुद्ध जोखमीची ईदाहरणे: 
 

 रसायन – अग, ्फोट  
 नैसर्थगक – भकंूप, पूर, वादळ  
 सामाशजक – दंगली, घोटाळा, चोऱ्या 
 ताशंत्रक – यंते्र बंद पडणे  
 व्यशक्तगत – मृत्य,ू ऄपंगत्व, अजारपण 
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धोका  
अपण वर पशहलेच अहे की केवळ संकटाला सामोरे जाण्याने नुकसान होतेच ऄसे नाही. 
त्याशिवाय, नुकसान गंभीर ऄसतेच ऄसे नाही. ज्या पशरस््थतीमध्ये नुकसान होण्याची िक्यता 
ककवा त्याचे गाभंीयथ वाढते, अशण त्यामुळे त्याचे पशरणाम ही वाढवते ऄिा जोखमींना धोका ऄसे 
म्हणतात. जेव्हा शवमाकतॄ जोखमीचे परीक्षण करतात तेव्हा ते सामान्शयतः, ती मालमत्ता 
कोणत्या प्रकारच्या धोक्यािी शनगडीत अहे हे पाहतात.  
 
अता अपण मालमत्ता, सकंट अशण धोके याचं्यातील सबंंध याचंी ईदाहरणे पाहू  
 
मालमत्ता  संकट  धोका  

अयुष्य   ककथ रोग  ऄशतरेकी धुम्रपान  

कारखाना  अग  शनष्काळजी पणे ठेवलेले ्फोटक साशहत्य  

कार   कार ऄपघात  चालका द्वारे बेदरकार गाडी चालवणे 

सामान    वादळ  
सामनामध्ये पाणी गाळणे अशण खराब होणे; सामान जलरोधक 
डब्यामंध्ये नीट भरले गेले नाही 

 
महत्वाचे  
 
धोक्याचे प्रकार  

 
a) भौशतक धोका म्हणजे शजच्यामुळे नुकसानीची िक्यता वाढते ऄिी भौशतक पशरस््थती.  
 
ईदाहरण 
 

i. आमारतीमधील चकुीचे वायकरग 
 

ii. जल-क्रीडामंध्ये भाग घेणे 
 

iii. बैठ्या कामाची जीवन-पद्धती ऄंगीकारणे  
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b) मानशसक धोका हा व्यक्तीचा ऄप्रामाशणकपणा ककवा चाशरर्य यातील तटुी याकडे शनदॄि 
करतो जो नुकसानीची वारंवाशरता अशण गाभंीयथ वाढवतो. एखादी ऄप्रामाशणक व्यक्ती 
ऄफरातफर करून अशण शवम्याच्या सुशवधेचा गैरवापर करून पैसे हडपण्याचा प्रयत्न करू 
िकते. 

 
ईदाहरण  
 
याचे खास ईदाहरण म्हणजे कारखान्शयासाठी शवमा खरेदी करणे अशण नंतर शतला अग लावनू 
शवम्याची रक्कम वसूल करणे ककवा मोठा अजार झाल्यानंतर वैद्यकीय शवमा खरेदी करणे. 
 
c) कायदेिीर धोका हा ऄिा बाबतीमध्ये शदसतो ज्यात हानी कशरता काही देयता शनमाण 

होते. ज्यावळेी कायद्याच्या यंत्रणेत ककवा शनयंत्रक पशरसं्थेत ऄिी काही वैशिष्ट्य े
ऄसतात की त्यामुळे नुकसानीच्या घटना अशण गांभीयथ वाढते. 

 
ईदाहरण  
 
ऄपघाताचं्या वळेी कामगाराचं्या भरपाइसाठी कायद्याचे पालन केल्यास देयतेची रक्कम 
बऱ्यापैकी वाढते. 
 
शवमा के्षत्रातील सवात काळजीचा मुद्दा म्हणजे जोखीम अशण त्याचं्यािी संबंशधत धोके. 
मालमत्ता शवशवध जोखमींच्या प्रकारानुसार वगीकरण केल्या जातात अशण त्यानुसार शवमा 
अ्वासनासाठी त्याचंी ककमत [यालाच शप्रशमयम म्हणतात] संबशंधत धोके जा्त ऄसल्याचा 
पशरणाम ्वरूप जर नुकसानीची िक्यता जा्त ऄसेल, तर (ककमत-शप्रशमयम) जा्त घेतली 
जाते. 
 
3. शवम्याचे गशणती तत्व (जोखीम संचयन)  
 
शवम्याचा शतसरा घटक म्हणजे त्याचे गशणती तत्व ज्यामुळे शवमा करणे िक्य होते. याला 
जोखीम सचंयनाचे तत्व म्हणतात. 
 
ईदाहरण  
 
समजा 100000 घरानंा अगीच्या जोखमीला सामोरे जाव ेलागू िकते ज्याचे सरासरी नुकसान 
रुपये 50000 ऄसू िकते. जर घराला अग लागण्याची िक्यता अहे 1000 मधील 2 घरानंा 
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ऄसेल [ककवा 0.002] तर याचा ऄथथ एकूण सोसलेले नुकसान रुपये 10000000 [=50000 x 
0.002 x 100000] ऄसेल. 
जर शवमाकत्याने एक लाख घर मालकाकंडून प्रत्येकी रुपये 100 ची वगथणी घेतली अशण या 
वगथणीदाराचंा एक मोठी रक्कम शनमाण केली, तर ती अगीमुळे नुकसान झालेल्या काही दुदेवी 
लोकानंा भरपाइ देण्यासाठी पुरेिी होइल. 
 
 
खालील अकडेमोडीमधून व्यशक्तगत वगथणीची शकती रक्कम लागेल हे शदसते. 
 
100000 x 100 = Rs 10000000 
 
सवथ शवमाधारक समान पद्धतीने अ्वाशसत अहेत याची खात्री करण्यासाठी सवथ घरे एकाच 
प्रकारच्या जोखमीला सामोरे जाणारी ऄसणे अव्यक अहे. 
 

a) शवम्यामध्ये हे तत्व किा पद्धतीने काम करते?  
 
ईदाहरण  
 
श्री ्याम, त्याचंा कारखाना एका शवमाकत्याकडे शवमा अ्वाशसत करू आस्च्छतात ज्यात 
कारखाना, यंते्र, अशण कच्चा माल रुपये 70 लाखाचंा अहे. अग ककवा ऄन्शय संकटे ज्यापासून 
कारखाना अशण त्यातील सामग्री याचं्या नुकसानीची ककवा हानीची िक्यता 1000 मध्ये 7 
आतकी [0.007] अहे. श्री ्याम अशण शवमाकता यानंा याची जाणीव अहे. 
 
त्याचंी स््थती वगेवगेळी किी अहे अशण ्याम शवमा का करू आस्च्छतात? 
  
श्री ्याम याचंी स््थती   
 
श्री ्याम याचं्या कशरता नुकसानीची िक्यता (0.007) ही ऄशतिय ईपयुक्त अहे कारण ्याम 
हे जाणतात की केवळ 1000 मधील 7 कारखाने त्याचं्या कारखान्शयासारखे अहेत, ज्याचं्यावर 
नुकसानीचा अघात होइल. त्यानंा हे माशहत  अहे की त्याचंा कारखाना त्या दुदेवी 7 मध्ये 
ऄसेल ककवा नाही? एखाद्या कारखान्शयाचे नुकसान होइल का हे खरेतर कोणीच हे सागंू िकत 
नाही.  
 
्याम याचें मन दुशवधेमध्ये अहे. ते केवळ भशवष्य जाणत नाहीत आतकेच नव्हे तर ते त्याचा 
ऄंदाज ही बाधूं िकत नाहीत. ्वाभाशवकपणे तो त्याचं्या काळजीचा शवषय अहे. 
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शवमाकत्याची स््थती 
 
अता अपण शवमाकत्याच्या स््थतीकडे पाहूयात. जेव्हा ्याम याचंी नुकसानीची जोखीम, जे 
तिाच प्रकारच्या पशरस््थतीला सामोरे जातात ऄिा ऄन्शय हजारो लोकासंोबत एकशत्रत केली 
गेली अहे, त्यामुळे ती शनस््चत अशण ऄंदाज करण्याजोगी अहे. 
 
्याम त्याचं्या कारखान्शयाची शजतकी काळजी करतात शततकी काळजी शवमाकत्याला करण्याचे 
कारण नाही. केवळ हजार पैकी सात कारखान्शयाचें नुकसान झाले तर शततके परेुसे अहे. 
जोपयंत प्रत्यक्षातील नुकसान ऄपेके्ष आतके ककवा त्याच्या असपास अहे, तोपयंत शवमाकता 
शनधी सचंयातून रक्कम काढून देउ िकतो.  
 
सवथ शवमाधारकाचं्या समान स््थती अशण संकटांमुळे नुकसानीला सामोरे जाणाऱ्या ऄनेक जोखमी एकत्र 
करून शवमाकता ती जोखीम अशण शतचा अर्थथक अघात साभंाळण्यास सक्षम ऄसतो.  

 
b) जोखीम संचयन अशण शविाल संख्येचा शनयम  

 
हानीची िक्यता [वरील ईदाहरणातील 1000 मधून 7 ककवा 0.007] याच्या अधारे शवमा 
हप्ता (शप्रशमयम) ठरवला जातो. प्रत्यक्षातील ऄनुभव ऄपेके्षप्रमाणे ऄसेल तर शवमाकत्याला 
नुकसानीची जोखीम राहत नाही. ऄिा पशरस््थतीत ऄसंख्य शवमाधारकाचं्या हप्त्याची 
रक्कम ज्याचें संकटामुळे नुकसान झाले अहे ऄिानंा पूणथपणे भरपाइ देण्यासाठी पुरेिी 
ऄसते. ऄसे ऄसले तरीही जर प्रत्यक्ष ऄनुभव ऄपेके्षपेक्षा जा्त शवपरीत ऄसेल अशण जमा 
झालेली शवमा हप्त्याची रक्कम शवमा हक्क ऄदा करण्यासाठी परेुिी नसेल तर शवमाकता 
जोखमीला सामोरा जाउ िकतो.  
 
शवमाकता त्याच्या ऄंदाजाबंाबत खात्री किी करून घेउ िकतो?  
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हे “शविाल संख्येचा शनयमा’मुळे िक्य होते. हा शनयम ऄसे सागंतो की जोखमींचा सचंय  
शजतका मोठा, शततके सरासरी ऄंदाज केलेले ऄपेशक्षत सरासरी नुकसान, प्रत्यक्ष 
नुकसानीच्या जवळपास ऄसू िकते.  

 
ईदाहरणाथथ 
 
एक साधे ईदाहरण द्यायचे तर, एखाद्या नाण्याची नाणेफेक करताना छापा पडण्याची िक्यता 
½ ऄसते. पण तुम्ही नाणे चार वळेा ईडवल्यानंतर त्यातील 2 वळेा छापा पडण्याची खात्री तुम्ही 
किी देउ िकाल?  
 
जेव्हा नाणेफेकीची सखं्या खूप मोठी ऄसेल अशण ती ऄनंत ऄसेल, तर केवळ त्याचवळेी प्रत्येक 
दोन नाणेफेकीसाठी छापा पडण्याची िक्यता एकच्या जवळ ऄसेल. 
  
याचाच ऄथथ ऄसा की शवमाकतॄ त्याचं्या अधाराच्या बाबतीत तेव्हाच अ्व्त ऄसू िकतात 
जेव्हा ते शविाल संख्येने लोकानंा शवमाधारक बनवतील. एखादा शवमाकता ज्याने काही िे 
घरेच शवमा अ्वाशसत केली अहेत, तो ज्यानंी काही हजार घरे शवमा अ्वाशसत केली अहेत 
ऄिा शवमाकत्यापेक्षा ऄशधक वाइटशरत्या ऄडचणीत येइल.  
 
महत्वाचे 
 
जोखीम शवमा अ्वाशसत करण्याच्या ऄटी  
 
शवमाकत्याच्या दृष्टीकोनातून एखादी जोखीम शवमा अ्वाशसत करणे केव्हा योग्य ऄसते?  
 
एखादी जोखीम शवमा अ्वाशसत करण्यासारखी अहे ऄसे खाली शदलेल्या सहा 
अव्यकतानुंसार ठरवता येते. 

 
i. नुकसान ऄंदाशजत करण्यासाठी एकसंध (समान) ईद्भव ऄसणारी एकके शविाल संख्येत 

ऄसणे. शविाल संख्येच्या शनयमानुसार हे ठरते. याच्या शिवाय कोणतेही ऄंदाज बाधंणे 
ऄवघड अहे. 
 

ii. जोखमी मुळे होणारे नुकसान शनस््चत अशण मोजमाप करण्या योग्य ऄसले पाशहजे. जर 
कोणी नुकसान झालेले अहे अशण ते शकती अहे हे सागं ूिकत नसेल तर त्याची भरपाइ 
शकती ऄसावी हे ठरवणे ऄवघड अहे.  
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iii. नुकसान योगायोगाने होणारे ककवा ऄपघाताने होणारे ऄसावे. तो ऄिा घटनेचा पशरणाम 
ऄसावा की ती घटना घडू िकते ककवा घडणारही नाही. घटना शवमाधारकाच्या अवाक्या 
बाहेरील ऄसावी. कोणताही शवमाकता हेतुपूवथक केलेले नुकसान अ्वाशसत करणार नाही.  
 

iv. ऄनेक लोकादं्वारे काही थोड्या लोकाचें नुकसान वाटून घेणे, तेव्हाच काम करते जेव्हा 
कोणत्याही क्षणी शवमाधारकाचं्या छोट्या गटाला नुकसान सोसाव ेलागते.  
 

v. अर्थथक व्यवहायथता: शवम्याची ककमत होउ िकणाऱ्या नुकसानाच्या तुलनेत जा्त नसली 
पाशहजे. ऄन्शयथा शवमा अर्थथक दृष्टीने यि्वी होउ िकत नाही. 
 

vi. सावथजशनक धोरण: सवात िेवटी म्हणजे करार सावथजशनक धोरण अशण नैशतकता याचं्या 
शवपरीत ऄसता कामा नये. 

 
4. शवमा करार  

 
शवम्याचा चौथा घटक म्हणजे त्यात ऄसणारे करारनामा ज्यामध्ये शवमाकता एक ककमत ककवा 
मोबदला ज्याला हप्ता (शप्रशमयम) म्हणतात, त्या बदल्यात शवमाकता शवशनर्थदष्ट जोखमींसाठी 
अर्थथक संरक्षण देण्याचे मान्शय करतो. ही कराराद्वारे मान्शयता शवमा पॉशलसीचे रूप घेते. 
 
्वयं चाचणी 1 
 
खालील पैकी कोणती जोखीम शवमा करण्यायोग्य नाही? 
 
I. अग 
II. चोरलेला माल 
III. चोरी 
IV. जहाज capsizing मुळे होणारे मालाचे नुकसान    
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B. शवमा करार कायदेिीर बाजू  
 
1. शवमा कराराची कायदेिीर बाजू 
 
अपण अता शवमा करारामधील काही वैशिष्ट्ये पाहू अशण नंतर सवथसाधारणपणे शवमा करार 
शनयशंत्रत करणाऱ्या कायद्याच्या तत्वाचंा शवचार करू. 
 
अपण हे पाशहले अहे की शवम्याचा एक घटक म्हणजे त्यात शवमाकता अशण शवमाधारक 
याचं्यात होणारा करार.  
 
करार म्हणजे दोन बाजंूमधील मान्शयता ऄसते, जी कायद्याच्या अधारे ऄंमलात येते. भारतीय 
करारनामा कायदा 1872 च्या तरतुदींनुसार, हा भारतातील सवथ करार शनयशंत्रत करतो, यात 
शवमा करारही येतात.  
 
2. वैध कराराचे घटक  
 
वैध कराराचे घटक अहेत: 

 
a) प्र्ताव अशण ्वीकार:  

 
साधारणतः, प्र्तावकाकडून प्र्ताव माडंला जातो, अशण ्वीकार शवमाकत्याकडून केला 
जातो. 

 
b) मोबदला  

 
याचा ऄथथ करारामध्ये दोन्शही बाजंूचा फायदा झाला पाशहजे. शप्रशमयम म्हणजे शवमाधारका 
कडून शमळणारा मोबदला, अशण नुकसान भरपाइचे वचन हा शवमाकत्यांकडून शमळणारा 
मोबदला होय. 

 
c) दोन बाजंूमधील मान्शयता  

 
दोन्शही बाजंूनी एकच गोष्ट सारख्याच जाणीवतूेन मान्शय केली पाशहजे. 
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d) बाजंूची क्षमता  
 

करार करणाऱ्या दोन्शही बाजू करार करण्यासाठी कायदेिीर दृष्ट्या सक्षम ऄसल्या 
पाशहजेत. ईदाहरणाथथ, ऄज्ञान मुले शवमा करार करू िकत नाहीत. 

 
e) कायदेिीरपणा  

 
कराराचे ईशद्दष्ट कायदेिीर ऄसले पाशहजे, ईदाहरणाथथ, त्करी केलेल्या मालाचा शवमा 
केला जाउ िकत नाही. 

 
 

महत्वाचे  
 
                   घ                
 

i. दबाव  
 

गुन्शहेगारी माध्यमातून दबाव अणणे.  
 
ii. ऄनाव्यक प्रभाव  

 
जेव्हा एखादी व्यक्ती ऄन्शय व्यक्तीला दबावाखाली अणू िकते, ्वतःची प्रशतष्ठा, प्रभाव ककवा 
सते्तचा वापर करून गैरफायदा घेते.   
 
iii. ऄफरातफर  

 
जेव्हा एखादी व्यक्ती, दुसऱ्या व्यक्तीला चकुीच्या गोष्टीवर शव्वासून एखादी गोष्ट करण्यास 
प्रवृत्त करते जी तो ककवा ती खरे ऄसल्याचे मानत नाही. हे हेतुपूवथक सत्य दडवणे ककवा त्याचंा 
चुकीचा ऄन्शवयाथथ लावणे याद्वारे घडते.  
 
iv. चूक  

 
एखाद्या घटनेचा ऄंदाज ककवा ऄन्शवयाथथ लावण्यात चूक होणे. याच्यामुळे कराराचा शवषय 
समजणे अशण त्यात एकवाक्यता शनमाण होणे यात तुटी राहू िकते. 
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्वयं चाचणी 2 
 
खालील पैकी कोणता एखाद्या वैध शवमा करारातील घटक ऄसू िकत नाही? 
 
II. प्र्ताव अशण ्वीकार 
III. दबाव 
IV. मोबदला 
V. कायदेिीरपणा   
 

 
 
 

C. शवमा करार–खास वैशिष्ट्य े
 
अता अपण शवमा कराराच्या खास वैशिष्ट्याकंडे पाहू. 
1. नुकसान भरपाइ 
 
नुकसान भरपाइचे तत्व साधारण शवमा पॉशलसीना लागू होते. याचा ऄथथ ऄसा की ज्याचे 
नुकसान होते त्याला नुकसान भरपाइ शदली जाते जेणे करून तो नुकसानकारक घटना 
घडण्याच्या अर्थथक दृष्ट्या पूवथस््थतीत येउ िकतो. शवमा करार (शवमा पॉशलसी द्वारे दृ्य 
होणारा) ऄिी हमी देतो की शवमाधारकाला त्याच्या झालेल्या नुकसानी आतकी, पण त्यापेक्षा 
जा्त नाही ऄिी भरपाइ शदली जाइल ककवा मोबदला शदला जाइल. 
 
यामागची भशूमका ऄिी अहे की एखाद्याची मालमत्ता शवमा अ्वाशसत केल्यानंतर झालेल्या 
नुकसानी नंतर त्यातून फायदा शमळव ू नये अशण नुकसानी पेक्षा ऄशधक वसुली करू नये. 
शवमाकता नुकसानीचे अर्थथक मुल्याकंन करून त्यानुसार भरपाइ देइल. 
 
ईदाहरण 
 
रामने त्याचे 10 लाख रुपये शकमतीचे घर पूणथ रक्कमेसाठी शवमा अ्वाशसत केले अहे. त्याचे 
अग लागल्यामुळे रुपये 70000 चे नुकसान होते. शवमा कंपनी त्याला रुपये 70000 देइल अशण 
शवमाधारक यापेक्षा रक्कमेवर हक्क सागंू िकणार नाही. 
 
अता ऄिी पशरस््थती शवचारात घ्या की ती मालमत्ता पूणथ रकमेसाठी शवमा अ्वाशसत केलेली 
नसेल. त्याला झालेल्या नुकसानाच्या केवळ शवमा केलेल्या रकमेच्या प्रमाणात भरपाइ शमळेल. 
 
समजा, 10 लाख रुपये शकमतीचे घर केवळ रुपये 5 लाख रुपयासंाठी शवमा अ्वाशसत केले 
ऄसेल. जर अगीमुळे नुकसान झालेली रक्कम रुपये 60000 ऄसेल, तर सपूंणथ रकमेसाठी 
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हक्क सागंता येत नाही. ऄसे गृहीत धरले जाते की शवमाधारकाने केवळ शनम्म्याच रकमेसाठी 
शवमा केलेला अहे  अशण त्यामुळे त्याला केवळ 50% [रुपये 30000] रकमेचा हक्क सागंता 
येइल. यालाच ऄवनत शवमा म्हणतात. 
 
एखाद्याने कोणत्या प्रकारचा शवमा केला अहे यावर नुकसान भरपाइची शकती रक्कम द्यायची 
याचे मोजमाप ठरते. 
 
मालमत्ता अशण देयता यामंध्ये व्यवहार करणाऱ्या बहुतािं साधारण शवमा पॉशलसीज मध्ये, 
शवमाधारकाला त्याच्या प्रत्यक्ष नुकसानीची रक्कम म्हणजेच गमावलेली मालमत्ता पुन्शहा 
घेण्यासाठी  ककवा हानी झालेल्या मालमते्तचा मोबदला सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे ककमत वजा 
घसाऱ्याची रक्कम याप्रमाणे भरपाइ शमळते. 
 
नुकसान भरपाइ खालीलपैकी एका ककवा ऄनेक प्रकारे शदली जाते:  
 

 रोख रक्कम  
 हानी झालेल्या व्तूची दुरु्ती  
 हरवलेल्या ककवा हानी झालेली व्तू बदलनू देणे 
 पुनवथसन, (पनु्थापन) ईदाहरणाथथ, अगीमध्ये भ्मसात झालेले घर पुन्शहा बाधूंन 

देणे. 
  

अकृती 1 नुकसान भरपाइ 
 

 

बयऩाई 

योख यक्कभ अदा 

दरुुस्ती 

ऩुनफसदर 

ऩुनस्थासऩन 
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पण काही शवमा व्तू ऄिा ऄसू िकतात की त्याचंी ककमत नुकसानीच्या वळेी सहजपणे 
ऄंदाशजत ककवा शनस््चत करता येत नाही. ईदाहरणाथथ, कौटंुशबक वारिाच्या ककवा दुर्थमळ 
कलाव्तू याचंी ककमत करणे ऄवघड ऄसते. तसेच समुद्री शवमा पॉशलसी च्या बाबतीत जग 
प्रवासाच्या मध्यात जहाजाला झालेल्या ऄपघातामुळे होणारे नुकसान ऄंदाशजत करणे ऄवघड 
ऄसेल.  
 
ऄिा प्रसंगामंध्ये, मान्शयता ऄसलेली ककमत हे तत्व वापरले जाते. शवमाकता अशण शवमाधारक 
शवमा करण्याच्या मालमते्तची ककमत कराराच्या सुरुवातीलाच मान्शय करतात. संपूणथ 
नुकसानीच्या प्रसंगात, शवमाकता मान्शय केलेली पॉशलसीची रक्कम देण्याचे मान्शय करतो. ऄिा 
प्रकारच्या पॉशलसीला ““मान्शय ककमत पॉशलसी”” ऄसे म्हणतात. 

 
a) (वसुली) प्रशत्थापन 
 
प्रशत्थापन नुकसान भरपाइच्या तत्त्वातून शनमाण होते. 
 
प्रशत्थापन म्हणजे शवम्याची शवषयव्तू म्हणनू सवथ हक्क अशण ईपाय यांचे 
शवमाधारकाकडून शवमाकत्याकडे ह्तातंरण. 
 
याचा ऄथथ ऄसा की जर शवमाधारकाला शतसऱ्या बाजूच्या शनष्काळजीपणामुळे मालमते्तचे 
नुकसान सोसाव े लागले अशण शवमाकत्याकडून त्याला त्या नुकसानीसाठी 
शवमाकत्याकडून भरपाइ शमळाली ऄसेल तर शतसऱ्या शनष्काळजी बाजूकडून हानीची 
वसुली करण्याचे हक्क शवमाकत्याकडे ऄसतात. हे लक्षात घ्या की हानीची होउ िकणारी 
वसुली केवळ शवमा कंपनीने शदलेल्या रकमेच्या प्रमाणातच ऄसते. 

 
महत्वाचे  
 
(वसुली) प्रशत्थापन: शवमा कंपनी वापरत ऄसलेली ही एक प्रशक्रया अहे ज्यात ते शवमा 
पॉशलसी धारकाला शदलेली रक्कम शनष्काळजी शतसऱ्या बाजूकडून वसूल करण्यासाठी वापरते. 
 
हक्क प्रदान ची ऄिीही व्याख्या करता येउ िकते की शवमाधारकाद्वारे शवमाकत्या शवमा 
कंपनीला त्यानंी शतसऱ्या बाजूकडून झालेल्या नुकसानासाठी शदलेल्या रकमेची वसुली त्या 
बाजूकडून करण्याचे ऄशधकार देणे.  
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ईदाहरण  
 
श्री शकिोर याचं्या घराचे काही साशहत्य शसल्वने ट्रान्शसपोटथ सव्हिव्हस च्या गाडीतून नेले जात 
ऄसताना, चालकाच्या शनष्काळजीपणा मुळे रुपये 45000 चे नुकसान झाले अशण शवमाकत्याने 
श्री शकिोर यानंा रुपये 30000 ची रक्कम शदली. शवमाकत्याला शसल्वने ट्रान्शसपोटथ कडून केवळ 
रुपये 30000 च्या रक्कमेसाठी हक्क प्रदान झालेले ऄसतात अशण तो ती रक्कम शसल्वने 
ट्रान्शसपोटथ कडून वसूल करू िकतो. 
समजा, शवमाहक्क रक्कम रुपये 45,000 ऄसेल, शवमाधारकाला रुपये 40000 साठी 
शवमाकत्याकडून नुकसान भरपाइ शमळाली अहे, अशण शवमाकता (under subrogati) शसल्वने 
ट्रान्शसपोटथ कडून रुपये 45000 वसूल करू िकतो, ऄिावळेी रुपये 5000ची रक्कम 
शवमाधारकाला शदली गेली पाशहजे. 
 

याच्यामुळे शवमाधारकाला दोनदा शवमा रक्कम वसूल करण्यापासून प्रशतबंध केला जातो – 
एकदा शवमाकत्या कंपनीकडून तर नंतर पनु्शहा शतसऱ्या बाजूकडून. प्रशत्थापन  केवळ 
नुकसान भरपाइच्या कराराचं्या बाबतीतच होते.  

 
ईदाहरण  
 
श्री सुरेि याचंा शवमान ऄपघातात मृत्यू होतो. त्याचें कुटंुब शवमाकत्याकडून ज्या        
  घ               पूणथ अ्वाशसत रक्कम रुपये 50 लाख व ऄशधक शवमान कंपनी कडून 
भरपाइ म्हणून रुपये १५ लाख शमळण्यास पात्र अहे. 
  

b) योगदान 
 

हे तत्व केवळ साधारण शवम्यासाठी लागू अहे. नुकसान भरपाइच्या तत्वामधून योगदान 
येते, हे ऄसे सागंते की कोणी सकंटात जेवढे गमावले अहे त्यापेक्षा ऄशधक शवम्यामधून 
शमळव ूिकत नाही. 

 
व्याख्या  
 
“योगदानाचे” तत्व हे सागंते की जर एकच मालमत्ता एकापेक्षा ऄशधक शवमाकत्या कंपन्शयाकंडे 
अ्वाशसत केलेली ऄसेल तर, सवथ शवमाकत्या कंपन्शयाकंडून शमळणारी एकशत्रत भरपाइ प्रत्यक्ष 
झालेल्या नुकसानीपेक्षा ऄशधक नसेल.  
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जर शवमाधारकाने शवम्याची पूणथ रक्कम सवथ शवमाकत्यांकडून घेतली तर त्याला 
नुकसानीतून खूपच फायदा होइल. याच्यामुळे नुकसान भरपाइच्या तत्वाचा भगं होइल. 
 

 

ईदाहरण  
 
प्रसंग 1 
 
श्री श्रीशनवास यानंी त्याचं्या 24 लाख रुपये शकमतीच्या घराची अग सरंक्षण पॉशलसी दोन शवमा  
कंपन्शयाकंडून घेतली. त्यानंी त्या घराचा प्रत्येक कंपनीकडून 12 लाखाचा शवमा केला. जेव्हा ते 
घर अगीमुळे काही प्रमाणात हानीग्र्त झाले, तेव्हा नुकसानीचा ऄंदाज रुपये 6 लाख झाला. 
त्याने प्रत्येक शवमाकत्या कंपनीकडून रुपये 6 लाख शवमा हक्क माशगतला. या दोन 
शवमाकत्यांनी त्याला प्रत्येकी रुपये सहा लाख देण्यास नकार शदला.  
 
त्याचंी भशूमका ऄिी होती की त्याचं्यापैकी प्रत्येकाने 50% शवमा वाटून घेतला अहे त्यामुळे ते 
प्रत्येकी नुकसानीच्या 50% म्हणजेच रुपये 3 लाख देतील, ऄिा प्रकारे शवमाधारकाला प्रत्यक्ष 
नुकसानीच्या पेक्षा ऄशधक शवमा शदला जाणार नाही याची त्यानंी खात्री केली. 
 
प्रसंग 2 
 
ऊषीने ्वतःसाठी क्ष कंपनीकडून रुपये 250000 चा वैद्यकीय शवमा केला अहे अशण य 
कंपनीकडून रुपये 150000 चा शवमा केला अहे. काही अजारामुळे ऊषीला रुग्णालयात भरती 
व्हाव ेलागून रुपये 160000 आतक खचथ अला. हे रुपये 160000 ची भरपाइ दोन्शही कंपन्शयादं्वारे 
प्रमाणातील मूल्याकंनाच्या अधारे शदले जाइ. प्रत्येक कंपनीचा वाटा ऄसा ऄसेल  
 
X कंपनी: 1, 60,000 x2, 50000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = RS 1, 00.000 
Y कंपनी: 1, 60,000 x 150,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = Rs 60, 000 
 
2. ईबेरीमा फाइडस ककवा सवोच्च चागुंलपणा  
  
चागुंलपणा अशण सवोच्च चागुंलपणा यामध्ये फरक अहे.. 

 
a) चागुंलपणा  

 
साधारणतः सवथ व्यापाशरक करारामंध्ये त्याचं्या व्यवहारात चागुंलपणाने वागणे अव्यक 
ऄसते अशण यात कोणताही ऄफरातफर ककवा फसवणूक (deceit) ऄसू नये. 
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चागुंलपणाने वागण्याच्या कायदेिीर कतथव्या बरोबरच शवके्रत्यावर हे बंधन ऄसते की त्याने 
करारातील शवषयाची कोणतीही माशहती खरेदीदाराला देउ नये.   

 
येथे वापरलेला शनयम “Caveat Emptor” अहे, याचा ऄथथ अहे खरेदीदारा सतकथ  राहा.  

 
कराराच्या दोन्शही बाजंूनी कराराचा अिय तपासणे ऄपेशक्षत अहे अशण जोपयंत कोणतीही 
एक बाजू दुसऱ्याची शदिाभलू करत नाही अशण ईत्तरे खरेपणाने शदली जातात तो पयंत 
ऄन्शय बाजूने करार टाळण्याचा प्र्नच ईद्भवत नाही. 

   

ईदाहरण  
 
श्री चदं्रिेखर एका टीव्ही िोरूम मध्ये जातात अशण एक खूप वैशिष्ट्ये ऄसणारा ऄशभनव 
ब्रडँचा टीव्ही त्यानंा फार अवडतो. शवक्री प्रशतशनधीला त्याच्या ऄनुभवावरून माशहती ऄसते की 
तो शवशिष्ट ब्रडँ फार शव्वासाहथ नाही अशण यापूवी ऄन्शय ग्राहकानंा बराच त्रास झालेला अहे. 
पण तो हे ग्राहकाला सागंत नाही कारण त्याचा शवक्रीवर पशरणाम होउ नये ऄसे त्याला वाटत 
ऄसते.  
त्याच्यावर फसवणुकीचा अरोप करता येइल का?  
जर शवके्रत्याला ब्रडँच्या शव्वासाहते बद्दल शवचारले ऄसते अशण त्याने तो खूप शव्वासाहथ अहे 
साशंगतले ऄसते तर ? 

 
b) सवोच्च चागुंलपणा  

 
शवम्याचे करार वगेळ्या पायावर अधारलेले ऄसतात. शवमाकत्याला, ज्याच्याकडे ही 
माशहती नसते, त्याला शवम्याच्या शवषयव्तूची सवथ भौशतक माशहती देणे हे प्र्तावकाचे 
कायदेिीर कतथव्य ऄसते.  

 
भौशतक माशहती म्हणजे ऄिी माशहती जी शवमाकत्याला हे ठरवायला मदत करते: 

 
 ते ही जोखीम घेउ िकतात की नाही 

 
 तसे ऄसेल तर, हप्त्याचा दर काय ऄसावा अशण त्याच्या ऄटी अशण स््थती काय 

ऄसाव्यात. 
 

हे सवोच्च चागुंलपणाचे कायदेिीर कतथव्य सामान्शय कायद्याखाली येते. हे कायदेिीर 
कतथव्य प्र्तावकाला माशहत ऄसलेल्या केवळ भौशतक सत्यस््थतीलाच लागू होते ऄसे नव्हे 
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तर त्याची व्याप्ती ऄिा भौशतक सत्यस््थतीपयंत पोहोचते ज्या त्याला माशहत ऄसायलाच 
पाशहजेत. 

 
शवमा करार हे ऄशधक बाशंधलकीिी शनगडीत ऄसतात. जेव्हा शवम्याचा शवषय येतो, तेव्हा 
चागुंलपणाचे करार, सवोच्च चागुंलपणाचे करार बनतात. "Uberrima fides" ची 
संकल्पना ज्यात “अपणहून ईघड करण्याचे सकारात्मक कतथव्य, माशगतलेली ऄसो ककवा 
नसो, प्र्ताशवत जोखमीसाठी ऄचूकपणे अशण पूणथपणे सवथ सत्यस््थती सागंणे” ऄतंभूथत 
ऄसते. 

 
संपूणथ ऄनावरण म्हणजे काय?  
 
कायदा ऄिाप्रकारचे बधंन घालतो की सवथ भौशतक सत्यस््थती (ऄनावृत्त/ऄनावरण) ईघड 
केली पाशहजे. 
 
 

ईदाहरण  
 

i. शवमाधारका कडून सत्यस््थतीचा शवपयास  
 

एका ऄशधकाऱ्याला ईच्च रक्तदाबाचा त्रास अहे अशण त्याला नुकताच हृदयशवकाराचा सौम्य 
झटका येउन गेला, या नंतर त्याने वैद्यकीय शवमा करण्याचे ठरवले पण सत्यस््थती त्याने 
साशंगतली नाही. ऄिाप्रकारे शवमाधारकाच्या चुकीच्या सादरीकरणामुळे शवमाकत्याची 
फसवणूक झाली. 
 
ii. शवमाकत्याकडून सत्यस््थतीचा शवपयास  

 
एका व्यक्तीच्या हृदयाला भोक अहे अशण त्याने ते प्र्तावाच्या ऄजात नमूद केले अहे. 
शवमाकत्याकडून ते ्वीकारले गेले अहे अशण प्र्तावकाला हे साशंगतले गेले नाही की सध्या 
ऄसणाऱ्या रोगासंाठी शकमान 4 वषांसाठी शवमा अ्वाशसत करता येत नाही. 

 
c) भौशतक सत्यस््थती  

 
भौशतक सत्यस््थती म्हणजे जोखीम ्वीकारावी की नाही अशण तसे करायचे ऄसेल तर, 
हप्त्याचा दर अशण ऄटी व स््थती काय ऄसाव्यात या संबंधीच्या शवमा ऄंतलॄखकाच्या 
ऄंदाजावर पशरणाम करू िकेल ऄिी सत्यस््थती.   
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दडवलेली सत्यस््थती भौशतक सत्यस््थती होती की नाही हे प्रत्येक व्यक्तीच्या 
पशरस््थतीवर ठरते अशण िेवटी कायद्याच्या न्शयायालयात त्याचा शनणथय केला जातो. 
शवमाधारकाने जोखमीवर पशरणाम करते ऄिी सत्यस््थती ईघड केलीच पाशहजे.  

 
अता अपण एखाद्याने शवमा करताना कोणत्या प्रकारच्या सत्यस््थती ईघड केल्याच 
पाशहजेत ते पाहू: 

 
i. ऄिा सत्यस््थती ज्यानंा शवशिष्ट जोखमींना नेहेमीपेक्षा ऄशधकवळेा सामोरे जाव े लागते. 

ईदाहरणाथथ, समुद्रातून वाहून नेण्याच्या मालाचे धोकादायक ्वरूप; रोगाचा जुना 
आशतहास.  

ii. भतूकाळात शवशवध शवमाकत्यांकडून घेतलेल्या पॉशलसींचे ऄस््तत्व अशण त्याचंी सद्यस््थती 
 

iii. शवम्यासाठीच्या ऄजात ककवा प्र्ताव ऄजात ऄसलेले सवथ प्र्न हे भौशतक ऄसतात, कारण 
ते शवम्याच्या शवषयव्तू अशण त्याचे जोखमीला सामोरे जाणे या शवशवध पैलंुिी सबंंशधत 
ऄसतात. त्याचंी ईत्तरे पूणथपणे सत्य अशण सवथ बाजंूनी पशरपूणथ ऄसली पाशहजेत. 

 
भौशतक सत्यस््थतीची ईदाहरणे खालीलप्रमाणे अहेत: 

 
ईदाहरण  
 
i. अगीचा शवमा  
 

 आमारतीची सरंचना 
 जागेचा वापर (ईदा. ऑशफस, घर, दुकान, गोदाम, ईत्पादन सुशवधा, आत्यादी) 
 साठवलेल्या/ईत्पाशदत केलेल्या मालाचे ्वरूप, ईदा. शबनधोक, धोकादायक, ऄशत 

धोकादायक आत्यादी. 
 
ii. समुद्री शवमा  

 पॅककग ची पद्धत ईदा., एका गनी शपिवीत अहे की दुहेरी गनी शपिवीत भरले अहे, 
नवीन शपम्पामंध्ये अहे की जुन्शया शपम्पामंध्ये भरलेले अहे, आत्यादी. 

 मालाचे ्वरूप (ईदा. यंते्र नवीन अहेत की जुनी अहेत) 
 

iii. मोटारचा शवमा  
 
 आंशजनची क्युशबक क्षमता (खासगी कार) 
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 ईत्पादन वषथ 
 ट्रकची वहन क्षमता (टनेज) 
 वाहन कोणत्या ईदे्दिासाठी वापरले जात अहे 
 वाहन कोणत्या भौगोशलक के्षत्रात वापरले जात अहे  

 
iv. व्यशक्तगत ऄपघात शवमा  

 
 व्यवसायाचे नक्की ्वरूप 
 वय  
 ईंची अशण वजन 
 िारीशरक ऄपंगत्व आत्यादी 

 
v. वैद्यकीय शवमा  

 
 काही ि्त्रशक्रया झाल्या अहेत का   
 मधुमेह ककवा ईच्च रक्तदाब याचंा त्रास अहे का 

 
vi.  साधारण शवमा  

 
 पूवीच्या शवमाकत्यांनी शवमा प्र्ताव नाकारला होता ककवा ऄशधक हप्ता अकारला होता  

ककवा पॉशलसी रद्द केली ककवा पुननाशवकरण करण्यास नकार शदला या संबंधीची 
व्तुस््थती.  

 प्र्तावका द्वारे सोसलेले अधीचे नुकसान. 
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\ 

महत्वाचे  
 
ऄिा सत्यस््थती ज्या ईघड केल्या नाही तरी चालते [शवमाकत्याने शवचारल्याशिवाय] 
 
त्याच बरोबर ऄसे गृहीत धरले अहे की ऄंतलॄखकाकडून मुद्दामहून शवचारणा झाल्याशिवाय, 
प्र्तावकाने खालील सत्यस््थती ईघड करण्याचे बंधन नाही: 

 
i. एखादी जोखीम कमीं करण्यासाठी केलेल्या ईपाययोजना  

ईदाहरण: ऄस्ग्निामकाची व्यव्था.  
 

ii. शवमाधारकाला माशहत नसलले्या गोष्टी  
ईदाहरण: एखाद्या व्यक्तीला ईच्च रक्तदाबाचा त्रास अहे पण हे त्याला पॉशलसी घेताना 
माशहत नसेल तर या सत्यस््थती लपवनू ठेवनू ठेवण्याचा त्याच्यावर अरोप करता 
येणार नाही. 
    

iii. प्रत्येक बारीक सत्यस््थती ईघड करण्याची अव्यकता नसते, ज्या सत्यस््थती योग्य 
काळजी घेतली तर िोधता येउ िकतात. या संबधंात ऄशधक माशहती हवी ऄसेल तर 
ऄंतलॄखकानी सजगपणे प्र्न शवचारले पाशहजेत.  
 

iv. कायद्याच्या बाबी: प्रत्येकाला देिाच्या कायद्याची माशहती ऄसायला हवी.  
 
ईदाहरण: ्फोटके साठवण्यासबंंधी नगरपाशलकेचे शनयम 
 

v. ज्या माशहती सबंंधी शवमाकत्याला शविेष ्वार्य नाही [ककवा ऄशधक माशहती ची 
गरज सोडून शदली अहे]. शवमाकता नंतर ऄसे म्हणनू शवमा हक्काची जबाबदारी 
नाकारू िकत नाही की ईत्तरे ऄपूणथ होती.  

vi. िोध घेता येइल ऄिा सत्यस््थती: जसे पॉशलसी घेण्यापूवी शवमाकत्याच्या वतीने 
वैद्यकीय तपासणी करताना वैद्यकीय तपासकता रक्तदाबाची मोजणी करतो. 

 
 

d) साधारण शवम्यामधील (माशहती) प्रकटनाचे कतथव्य  
 

साधारण शवम्यामध्ये, बदल सुशचत केले जावते ककवा नाही या सबंंधी करारात ऄटी 
घातलेल्या ऄसतात. मूळ करारात जेव्हा जोखमीवर पशरणाम करणारे काही बदल केले 
जातात, तेव्हा (माशहती) प्रकटनाचे कतथव्य कराव े लागते. भौशतक सत्यस््थती ईघड 
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करण्याचे कतथव्य कराराला पॉशलसी ककवा कव्हर नोट देण्याद्वारे समाप्त होते. हे कतथव्य, 
पॉशलसीच्या दरम्यान जर काही बदल झाले तर नवीकरण करण्याच्या वळेी पनु्शहा ईद्भवते.  

 
ईदाहरण  
 
एका घरमालकाने त्याचे घर अशण घरातील चीज व्तू याचंा शवमा केला अहे.  
 
तो एका अठवड्यासाठी सुट्टीवर गेला अहे – सत्यस््थती मध्ये कोणताही भौशतक फरक 
झालेला नाही.  
ऄसे ऄसले तरीही – त्याने त्याच्यावर ऄजून एक मजला चढवला अशण तेथे ब्युटी पालथर सुरु 
केले, यामुळे जोखमी मध्ये बरेच बदल होतील. 
 

e) सवोच्च चागुंलपणाचा भगं  
 
अता अपण ऄिा पशरस््थती पाहू ज्यात सवोच्च चागुंलपणाचा भगं होतो. हा भगं एकतर 
एखादी गोष्ट ईघड न करणे ककवा चुकीच्या ऄन्शवयाथामुळे होउ िकतो.   
 
i. ऄ-प्रकटन  

 
 शवमाधारक साधारणतः शवमाकत्याने कोणतीही शवशिष्ट चौकिी केली नसल्याने 

सत्यस््थती बाबत गप्प ऄसतो. 
 शवमाकत्याने शवचारलेल्या प्र्नानंा टाळाटाळीची ईत्तरे देणे 
 ऄनावधानाने ऄ-प्रकटन [एखाद्याला माशहती ककवा हेतू  नसताना] ककवा 

प्र्तावकाला ऄसे वाटते शक ते शततके महत्वाचे नाही. ऄिा बाबतीत ते शनष्पाप 
पणे घडते. जेव्हा एखादी सत्यस््थती हेतू पूवथक ईघड केली जात नाही तेव्हा 
त्याला दडशवणे ऄसे म्हणतात. ऄिा बाबतीत त्यात फसशवण्याचा हेतू ऄसतो. 

 
ii. चुकीचे सादरीकरण  

 
शवम्याचा करार करीत ऄसताना केलेल्या शवधानाला सादरीकरण म्हणतात. हे एक 
सत्यस््थतीचे शनस््चत शवधान ककवा शव्वासाचे, हेतूचे ककवा ऄपेके्षचा शवधान ऄसते.  

 
जेव्हा सत्यस््थती ऄसते तेव्हा ती बहुतािं ऄचूक ऄसणे ऄपेशक्षत ऄसते. 

 
जेव्हा ती शव्वास ककवा ऄपेक्षा याचेंिी संबशंधत ऄसते, ती चागुंलपणाने केली गेली पाशहजे. 
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चुकीचे सादरीकरण दोन प्रकारचे ऄसते: 

 
 शनष्पाप चुकीच्या सादरीकरणाचा संबंध चकुीची कोणताही फसवणकू करण्याचा 

हेतू नसताना केलेली शवधाने ईदा. जी व्यक्ती कधीतरी धुम्रपान करते ती व्यसनी 
नसते अशण ती यासंबधंी प्र्ताव ऄजात याचा ईल्लेख करत नाही कारण शतला 
ऄसे वाटत नाही की याचा जोखीम ्वीकारण्या वर काही पशरणाम होतो.  

 फसवण्यासाठी केलेले चुकीचे सादरीकरण ही चुकीची शवधाने ऄसतात जी 
शवमाकत्याला जाणीवपूवथक फसवण्याच्या ईदे्दिाने ककवा सत्याचा कोणताही मान 
न राखता बेदरकारपणे केलेली ऄसतात ईदा. सतत धुम्रपान करणारा  
जाणीवपूवथक ही सत्यस््थती लपवतो की तो धुम्रपान करतो.  

 
एक शवमा करार जेव्हा त्यात फसवणकुीच्या हेतूने काही लपशवलेले ऄसते ककवा जेव्हा 
त्यात फसवण्यासाठी ईघड न केलेल्या गोष्टी ककवा चुकीचे सादरीकरण ऄसते तेव्हा 
साधारणतः शनरथथक होतो. सवोच्च चागुंलपणाच्या भगंाच्या ऄन्शय बाबींमध्ये, करार 
शनरुपयोगी करण्याजोगा होउ िकतो. 
ईदा. कौटंुशबक वैद्यकीय शवमा पॉशलसी करताना मुलाला काही जन्शमजात सम्या अहे 
याची पालकाला जाणीव नाही. त्यात फसवण्याचा हेतू नाही. 

3. शवमा करण्यायोग्य ्वार्य  
 
प्रत्येक शवमा कराराचा अव्यक घटक म्हणजे ‘शवमा करण्यायोग्य ्वार्य’ अशण ती शवमा 
करण्यासाठीची पूवथ अव्यकता मानली जाते. अता अपण हे पाहू की जुगार ककवा ऄप्रचशलत 
करारापेक्षा (wager agreement) शवमा वगेळा कसा अहे. 

 
a) जुगार अशण शवमा  
पत्त्याचंा खेळ डोळ्यासमोर अणा, जेथे एखादा एकतर कजकतो ककवा हरतो. माणूस 
एखाद्या ऄशनस््चत गोष्टीवर पैज लावतो त्यामुळे ते कजकणे ककवा हरणे घडते. जी व्यक्ती 
हा खेळ खेळते शतला ऄन्शय कोणतेही ्वार्य नसते ककवा ती खेळ कजकेल या व्यशतशरक्त 
शतचा खेळािी ऄन्शय काहीही संबंध नसतो.  

 
पैज मारणे, ककवा वगेकरग (wagering) कायद्याच्या कोटात ऄंमलात अणता येत नाहीत 
अशण ऄिाप्रकारे ते वा्तवात अणण्यासाठीचा कोणताही करार बेकायदेिीर मानला 
जातो. जर कोणी पत्त्याचं्या खेळात पणाला लावलेले घर हरला तर, ऄन्शय बाजू त्याच्या 
पूतथते कशरता कोटात जाउ िकत नाही. 
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अता एक घर अशण त्याला अग लागण्याचा प्रसंग डोळ्यासमोर अणा. ज्या व्यक्तीने त्या 
घराचा शवमा केला ऄसेल त्याची शवम्याच्या शवषयव्तूिी- घरािी कायदेिीर नाते ऄसते. 
तो त्याचा मालक ऄसतो अशण घराचे नुकसान ककवा हानी झाली तर तो अर्थथक दृष्ट्या 
नुकसान सोसणार ऄसतो. हा मालकी हक्काचा सबंंध अग लागली ककवा नाही लागली 
तरी हा सबंंध चालचू राहणार ऄसतो, अशण हा संबधंच त्यानंा नुकसान पोहोचवणार 
ऄसतो. तो प्रसंग, त्याने शवमा केला ककवा नाही केला तरीही ती घटना [अग ककवा चोरी] 
त्याला नुकसान पोहोचवणार ऄसतेच.  

 
पत्याच्या खेळात एखादा कजकेल ककवा हरेल, पण अग लागण्याचा एकच पशरणाम होउ 
िकतो ते म्हणजे घरमालकाचे नुकसान.  

 
घरमालक शवमा याच्याचसाठी करतो की सोसाव े लागणारे नुकसान कुठल्यातरी मागाने 
भरून शनघाव.े  

 
शवमाधारकाला त्याच्या घरामध्ये ककवा त्याच्या पैिामध्ये जे ्वार्य ऄसते त्याला शवमा 
करण्यायोग्य ्वार्य म्हणतात. शवमा करारातील शवमा ्वार्याचे ऄस््तत्व कराराला वैध 
अशण कायद्याने ऄंमलबजावणी योग्य बनवते.   
 

 

महत्वाचे  
 
शवमा करण्यायोग्य ्वार्याचे तीन अव्यक घटक  
 
1. शजचा शवमा करता येउ िकतो ऄिी मालमत्ता, हक्क, ्वार्य, अयुष्य ककवा संभाव्य 

देयता ऄसली पाशहजे. 
2. ऄिी मालमत्ता, हक्क, ्वार्य, अयुष्य ककवा संभाव्य देयता या शवम्याच्या शवषय व्तू 

ऄसल्या पाहीजेत. 
3. शवमाधारकाची शवम्याच्या शवषय वा्तूिी ऄसा कायदेिीर संबंध ऄसला पाशहजे की तो 

मालमत्ता,हक्क, ्वार्य ककवा देयते पासून मुक्तता याद्वारे त्याला फायदा झाला पाशहजे. 
त्याच न्शयायाने, त्याचे नुकसान, हानी, दुखापत ककवा देयता शनमाण झाल्यामुळे त्याचे 
नुकसानही झाले ऄसले पाशहजे.  

\ 

 
 
 
 



 

502 
 

ईदाहरण  
 
प्रसंग 1 
 
श्री चदं्रिेखर हे ऄिा घराचे मालक अहेत ज्याकशरता त्यानंी बँकेकडून 15 लाख रुपयाचें 
तारण कजथ घेतले अहे.  
त्यानंा त्या घरामध्ये शवमा करण्यायोग्य ्वार्य ऄसेल का?  
बँकेला त्या घरामध्ये शवमा करण्यायोग्य ्वार्य ऄसेल का? 
त्याच्या िेजाऱ्या बाबत काय? 
 
प्रसंग 2 
 
श्री श्रीशनवासन याचं्या कुटंुबात त्याचंी पत्नी, दोन मुले अशण वृद्ध माता-शपता अहेत.  
 
त्याचं्या प्रकृती ठीक ऄसण्यात त्यानंा शवमा करण्यायोग्य ्वार्य ऄसेल का?  
त्याचं्यापैकी कोणाला रुग्णालयात भरती कराव े लागले तर त्यानंा अर्थथक नुकसान सोसाव े
लागेल का?  
त्याचं्या िेजारयाचं्या मुलाबंाबत काय? त्यानंा त्या मुलामंध्ये शवमा करण्यायोग्य ्वार्य ऄसेल 
का? 
 

 
येथे शवम्याची शवषयव्तू अशण शवमा कराराची शवषयव्तू याचं्यात फरक करणे सुसंगत 
होइल.  
 
शवम्याची शवषय व्तू म्हणजे अपले ्वतःचे एक मूल्य ऄसलेली मालमत्ता शजचा शवमा 
केलेला अहे. 
 
शवमा कराराची शवषयव्तू म्हणजे त्या मालमते्तमध्ये ऄसलेले शवमाधारकाचे अर्थथक 
्वार्य. जेव्हा त्याला शवमा करण्याचा कायदेिीर ऄशधकार ऄसतो तेव्हाच त्या 
मालमते्तमध्ये शवमाधारकाला ्वार्य शनमाण होते. ऄगदी काटेकोर जाणीवतूेन सागंायचे 
झाले तर शवमा पॉशलसी खऱ्या ऄथाने ती मालमत्ता अ्वाशसत करत नाही तर 
शवमाधारकाचे त्या मालमते्तमधील अर्थथक ्वार्य अ्वाशसत करते.  
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ईदाहरण  
 
श्री चंद्रिेखर याचं्या घराचा शवचार करा, त्यानें हे घर शवकत घेताना बँकेकडून तारण कजाद्वारे 
रुपये 15 लाख घेतले अहेत. त्यानंी जर त्यातील रुपये 12 लाख बँकेला परत केले ऄसतील 
तर, त्या घरातील बँकेचे ्वार्य येणे शिल्लक ऄसलेल्या तीन लाख रुपयासंाठीच ऄसेल. 
 
ऄिाप्रकारे बँकेला सुद्धा त्या घरामध्ये कजाच्या शिल्लक ऄसलेल्या रक्कमे साठी शवमा करण्या 
योग्य अर्थथक ्वार्य ऄसेल अशण बकँ याची खात्री करून घेइल की ती या पॉशलसी मध्ये 
सहशवमाधारक केली गेली अहे. 
 

जर कोणी ्वतःच्या घराला मुद्दाम अग लावली अशण पॉशलसीनुसार नुकसानी पोटी शवमा 
हक्क वसूल केला तर ऄसा शवमा हक्क ही िुध्द फसवणूक अहे अशण ती सकारण 
नाकारता येउ िकते. 
 
b) शवमा करण्यायोग्य ्वार्य केव्हा ईपस््थत ऄसावे  

 
अग अशण ऄपघात अशण वैद्यकीय अशण प्रवास शवमा याचं्या बाबत पॉशलसी घेताना अशण 
नुकसानीच्या वळेी ऄिा दोन्शही वळेेस शवमा करण्यायोग्य ्वार्य (ईपस््थत) ऄसले 
पाशहजे.  

 
वैद्यकीय अशण व्यशक्तगत ऄपघात शवमा या बाबतीत ्वतः त्या व्यक्तीशिवाय, त्याचे कुटंुब 
सुद्धा अ्वाशसत केले जाउ िकते कारण कुटंुबाला ऄपघात झाला ककवा रुग्णालयात 
भरती कराव ेलागले तर त्या व्यक्तीला अर्थथक नुकसान सोसाव ेलागते. मात्र, समुद्रातील 
मालाच्या शवम्याच्या बाबतीत शवमा करण्यायोग्य ्वार्य केवळ नुकसानीच्या वळेेसच 
अव्यक ऄसते. 

 
4. जवळचे कारण  

 
साधारण शवम्याला लागू होणारे िेवटचे कायद्याचे तत्व म्हणजे समीपतेचे कारण.  

 
साधारण शवम्याचे करार केवळ त्यात               अ्वाशसत संकटामुळे झालेल्या 
नुकसानी साठी भरपाइ देतात. कोणत्याही शवमा हक्काचा शवचार करताना नुकसान ककवा 
हानीचे खरे कारण शनस््चत करणे ही मुलभतू पायरी ऄसते. 
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जवळचे कारण हे शवम्याचे ऄशतिय महत्वाचे तत्व अहे अशण नुकसान ककवा हानी प्रत्यक्षात 
किी घडली अशण ती खरोखरच शवमा अ्वाशसत संकटाचा पशरणाम म्हणून घडली का 
याच्यािी संबशंधत ऄसते. 

 
या शनयमानुसार, ज्यातून नुकसानीची घटना घडली ऄिा घटनाचं्या साखळीचे महत्वाचे 
कारण शवमाकता िोधून काढतो, शजच्यामुळे नुकसान झाले ऄिी ती कदाशचत िेवटची घटना 
नसेल, म्हणजे ती सवात जवळची ककवा नुकसान होण्यासाठी कारणीभतू ठरलेली लगेचची 
घटना होती.   

 
दुदेवाने जेव्हा काही नुकसान होते तेव्हा नेहेमीच या प्रसंगापयंत येउन पोहोचणाऱ्या ऄिी 
घटनाचंी साखळी ऄसते अशण त्यामुळे काही वळेा जवळचे कारण ठरवणे ऄवघड होउन 
बसते.  
 
ईदाहरणाथथ, अगीमुळे पाण्याचा पाइप फुटू िकतो, ऄंशतम नुकसान पाण्याची हानी ऄसे ऄसले 
तरीही, अग हे त्या घटनेचं जवळचे कारण समजले जाइल.  

 
व्याख्या  
 
जवळचे कारण (समीपता) म्हणजे ऄसे सक्रीय अशण सक्षम कारण ज्याच्यामुळे कोणत्याही 
बळाच्या वापराशिवाय अशण नवीन व ्वतंत्र ्त्रोतापासून सशक्रयपणे सुरु होउन ऄनेक 
घटनाचं्या साखळीला गती देते अशण ऄंशतम पशरणाम घडवते.   

 
जवळच्या कारणाचे तत्व समजून घेण्यासाठी, खालील पशरस््थतीचा शवचार करा: 

 
ईदाहरण  

 
प्रसंग 1 

 
ऄजयची कार चोरीला गेली. दोन शदवसानंतर पोशलसानंा ती कार क्षशत झालेल्या ऄव्थेत 
सापडली. ऄन्शवषेणाच्या नंतर ऄसे समजले की चोरट्याने ती कार एका झाडावर धडकवली 
होती. ऄजय ने शवमा कंपनीकडे कारच्या नुकसानीसाठी शवमा हक्क दाखल केला. शवमा 
कंपनीने हा शवमा हक्क नाकारून ऄजय ला धक्का शदला. शवमा कंपनीने शदलेल्या कारण नुसार 
‘चोरी’ हे नुकसानीचे कारण होते, अशण ‘चोरी’ हे संकट ऄजयने त्याच्या कार साठी घेतलेल्या 
शवमा पॉशलसी मधून वगळलेले होते अशण त्यामुळे शवमा कंपनी तो शवमा हक्क ऄदा करण्यासाठी 
जबाबदार नाही. 
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प्रसंग 2 
 
श्री कपटो, ऄ्वारोहण करताना खाली जशमनीवर पडले अशण त्याचंा पाय मोडला, त्यानंा 
रुग्णालयात नेण्यापूवी ते जशमनीवर बराच काळ ओलसर जशमनीवर पडलेले होते. ओल्या 
जशमनीवर पडल्याने त्यानंा ताप अला अशण तो न्शयुमोशनया मध्ये रुपातंरीत झाला, अशण तेच 
त्याचं्या मृत्यचे कारण झाले. जरी न्शयुमोशनया त्याचं्या मृत्यूचे लगेचचे कारण ऄसले तरी खरे 
म्हणजे त्याचें ऄपघाताने खाली पडणे हे जवळचे कारण शदसून अल्यामुळे त्याचंा शवमा हक्क 
व्यशक्तगत ऄपघात शवम्याच्या ऄंतगथत ्वीकारला गेला.  
 

 
काही नुकसान ऄसे ऄसू िकते जे शवमाकत्याला अगीचा पशरणाम सोसाव ेलागते पण ते अग 
या जवळच्या कारणामुळे घडले ऄसे म्हणते येत नाही. प्रत्यक्षात, याच्या पैकी काही नुकसान 
परंपरागत रीतीने अग शवमा पॉशलसी ऄतंगथत ऄदा केले जाते.  

 
ऄिा प्रकारच्या नुकसानीची ईदाहरणे ही ऄसू िकतात– 

 
 अग शवझशवण्यासाठी वापरलेल्या पाण्यामुळे झालेली मालमते्तची हानी 
 ऄस्ग्निामक दला कडून त्याचें कतथव्य बजावताना मालमते्तची झालेली हानी 
 जळत्या आमारतीमधून मालमत्ता सुरशक्षत शठकाणी हलवताना मालमते्तची झालेली हानी  

्वयं चाचणी 3 
 
श्री कपटो घोड्यावरून पडून झालेल्या ऄपघातानंतर ओलसर जागेत पडून राशहल्याचा पशरणाम 
म्हणून त्यानंा न्शयुमोशनया झाला. न्शयुमोशनयाचा पशरणाम म्हणून श्री कपटो याचंा मृत्यू झाला. 
मृत्यूचे जवळचे कारण काय अहे? 
 
I. न्शयुमोशनया 
II. घोडा 
III. ऄ्वारोहण ऄपघात 
IV. दुदेव   
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सारािं  
 
a) शवम्याच्या प्रशक्रयेचे चार घटक अहेत (मालमत्ता, जोखीम, जोखीम संचयन, अशण शवमा 

कंत्राट). 
 

b) मालमत्ता म्हणजे जी काही फायदा देउ करते अशण मालकासाठी अर्थथक मूल्य ऄसणारी 
गोष्ट ऄसते. 
 

c) नुकसानीची िक्यता म्हणजे जोखीम. 
 

d) पशरस््थती ककवा ऄिी पशरस््थती जी नुकसानीची िक्यता अशण गाभंीयथ वाढवते त्याला 
धोका ऄसे म्हणतात. 
 

e) एक गशणती तत्व जे शवमा िक्य करते त्याला जोखीम सचंयन ऄसे म्हणतात. 
 

f) वैध करारामध्ये, प्र्ताव अशण ्वीकार, मोबदला, कायदेिीर पण, दोन्शही बाजंूची क्षमता 
अशण दोन्शही बाजंूमधील करार हे घटक ऄंतभूथत ऄसतात. 
 

g) नुकसान भरपाइ याची खात्री करते की संभाव्य प्रसंग घडल्यास शवमाधारकाला त्याच्या 
नुकसानीच्या प्रमाणात मोबदल शमळतो.  
 

h) प्रशत्थापन म्हणजे शवम्याच्या शवषय व्तूच्या संदभात शवमाधारकाकडून शवमाकत्याकडे 
सवथ हक्क अशण ईपाय ह्तातंशरत करणे. 
 

i) योगदानाचे तत्व हे सागंते की जर एकच मालमत्ता दोन ककवा ऄशधक शवमा कंपन्शयाकंडून 
अ्वाशसत केली गेली ऄसेल तर सवथ शवमाकत्यांकडून ऄदा केला जाणारा मोबदला प्रत्यक्ष 
सहन केला गेलेल्या नुकसानी पेक्षा जा्त ऄसू िकत नाही. 
 

j) सवथ शवमा करार सवोच्च चागुंलपणा (Uberrima Fides) च्या तत्वावर अधाशरत ऄसतात.  
 

k) प्रत्येक शवमा कराराचा महत्वाचा भाग म्हणजे ‘शवमा करण्यायोग्य ्वार्य’चे ऄस््तत्व 
अशण ती शवम्यासाठी कायदेिीर पूवथ अव्यकता समजली जाते. 

l) शवम्याचे महत्वाचे तत्व म्हणजे जवळचे कारण अशण हे तत्व प्रत्यक्षात नुकसान ककवा हानी 
किा प्रकारे झाली अशण ते खरोखरच शवमा अ्वाशसत संकटाचा पशरणाम होता का 
याच्यािी संबशंधत ऄसते. 

 

 



 

507 
 

 

महत्वाच्या संज्ञा  
 
a) मालमत्ता  
b) जोखीम  
c) धोका  
d) जोखीम सचंयन  
e) प्र्ताव अशण ्वीकार  
f) कायदेिीर मोबदला  
g) सावथमत (Consensus ad idem) 
h) सवोच्च चागुंलपणा  
i) भौशतक सत्यस््थती  
j) शवमा करण्यायोग्य ्वार्य  
k) प्रशत्थापन  
l) योगदान  
m) जवळचे कारण  
 

 
्वयं चाचणी 1 ची ईत्तरे  
 
ईत्तर 1  
योग्य पयाय अहे II. 
चोरीच माल कायदेिीरपणाच्या तत्वाचे ईल्लंघन करतो अशण त्यामुळे शवमा करण्यायोग्य 
जोखीम बनू िकत नाही. 
 
ईत्तर 2  
योग्य पयाय अहे II. 
जबरद्ती हा वैध कराराचा घटक नाही. 
 
ईत्तर 3 
योग्य पयाय अहे III. 
ऄ्वारोहण ऄपघाता मुळे घटनानंा गती शमळाली अशण त्याचा पशरणाम म्हणून श्री कपटो याचें 
शनधन झाले अशण ऄपघात हे त्याचे जवळचे कारण अहे. 
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्वयं-परीक्षण प्र्न  
 
प्र्न 1 
 
नैशतक धोका म्हणजे: 
I. ऄप्रामाशणक पणा ककवा व्यक्तीच्या चाशरर्य यातील तुटी 
II. प्रामाशणकपणा अशण व्यक्तीमधील मुल्ये 
III. धार्थमक श्रद्धाचंी जोखीम 
IV. शवमा करायच्या मालमते्तचा धोका 
 
प्र्न 2 
 
जोखीम हे दिथवते: 
I. ऄज्ञाताचे भय 
II. नुकसानीची िक्यता 
III. सावथजशनक शठकाणी होणारी गडबड  
IV. धोका 

 
प्र्न 3 
 
______________ म्हणजे एखाद्याची गंुतवणूक शवशवध प्रकारच्या मालमत्तामंध्ये 
शवभागून ठेवणे. 
I. संचयन  
II. बहुशवधाकंन 
III. जुगार 
IV. गशतिील जोखीम 
 
प्र्न 4 
 
_____________ हे एखाद्या मालमते्तचे ईदाहरण नाही. 
I. घर 
II. सूयथप्रकाि 
III. कारखाना अशण यंते्र 
IV. मोटार कार 
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प्र्न 5 
 
______________ हे एखाद्या जोखमीचे ईदाहरण नाही. 
I. ऄपघातामुळे कारची झालेली हानी 
II. पावसाच्या पाण्यामुळे झालेली मालाची हानी 
III. झीजेमुळे झालेली कारच्या टायरची हानी 
IV. अगीमुळे मालमते्तची झालेली हानी  
 
प्र्न 6 
 
भकंूप हे याचे ईदाहरण अहे: 
I. ऄनथथकारी जोखीम  
II. गशतिील जोखीम 
III. ऄत्यल्प जोखीम 
IV. ऄंदाशजत जोखीम 
 
प्र्न 7 
 
खालील शवधानासाठी सवात योग्य तार्थकक जोडी शनवडा. 
 
शवधान: शवमा नुकसान ककवा हानी पासून मालमते्तचे संरक्षण करू िकत नाही.  
I. सत्य 
II. ऄसत्य 
III. ऄधथसत्य 
IV. सत्य ऄसेलच नाही 

 
प्र्न 8 
 
__________________म्हणजे सवथ हक्क अशण ईपाय, याचें शवमा व्तूच्या 
संदभात, शवमाधारकाकडून शवमाकत्याकडे ह्तातंरण. 
I. योगदान 
II. प्रशत्थापन 
III. कायदेिीर धोका 
IV. जोखीम सचंयन 
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प्र्न 9 
 
शवमाकत्याने शवचारल्याशिवाय ईघड करण्याची अव्यकता नाही ऄिा गोष्टीचे ईदाहरण 
म्हणजे ______________. 
I. शवमाधारकाचे वय  
II. ऄस्ग्निामकाची ईपस््थती 
III. हृदयशवकार  
IV. ऄन्शय शवमा तपिील 
 
प्र्न 10 
 
________________ हे कराराचा शवशनमय करत ऄसताना केलेले चुकीचे 
शवधान अहे. 
I. चुकीचे सादरीकरण 
II. योगदान 
III. प्र्ताव 
IV. प्रशतशनशधत्व 
 

 
्वयं-परीक्षण प्र्नाचें ईत्तर  
 
ईत्तर 1 
 
योग्य पयाय अहे I. 
नैशतक धोका म्हणजे ऄप्रामाशणकपणा ककवा व्यक्तीच्या चाशरर्य यातील तटुी. 
 
ईत्तर 2 
 
योग्य पयाय अहे II. 
 
‘जोखीम’ म्हणजे नुकसानीची िक्यता. 
 
ईत्तर 3 
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योग्य पयाय अहे II. 
 
बहुशवधाकंन म्हणजे एखाद्याची गंुतवणूक शवशवध प्रकारच्या मालमत्तामंध्ये शवभागून ठेवणे. 
 
ईत्तर 4 
 
योग्य पयाय अहे II. 
सुयाप्रकािाचे वगीकरण मालमत्ता म्हणून केले जाउ िकत नाही कारण ऄनुपलब्धता अशण 
मालकी हक्क या कसोटीवर ते ईतरत नाही. 
 
ईत्तर 5 
 
योग्य पयाय अहे III. 
 
झीजेमुळे होणारी हानी जोखीम मानली जाउ िकत नाही. 
 
ईत्तर 6 
 
योग्य पयाय अहे I. 
 
भकंूप हे ऄनथथकारी जोखमीचे ईदाहरण अहे. 
 
ईत्तर 7 
 
योग्य पयाय अहे I. 
 
शवमा नुकसान ककवा हानी पासून मालमते्तचे सरंक्षण करू िकत नाही. 
 
ईत्तर 8 
 
योग्य पयाय अहे II. 
 
प्रशत्थापन म्हणजे सवथ हक्क अशण ईपाय याचें, शवमा व्तूच्या संदभात, शवमाधारकाकडून 
शवमाकत्याकडे ह्तातंरण. 
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ईत्तर 9 
 
योग्य पयाय अहे II. 
 
शवमा शवकत घेताना शवचारल्याशिवाय ऄस्ग्निामकाची ईपस््थती ईघड करण्याची अव्यकता 
नाही. 
 
ईत्तर 10 
 
योग्य पयाय अहे I. 
 
चुकीचे सादरीकरण म्हणजे कराराचा शवशनमय करताना केलेले चुकीचे शवधान. 
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प्रकरण  23 
द्तावेज तयार करणे  

प्रकरणाची ओळख  
 
शवमा ईद्योगात, अपण मोठ्या संख्येने फॉम्सथ, द्तावजे याचंी हाताळणी करतो. हे प्रकरण 
अपल्याला शवशवध द्तावजे अशण त्याचें शवमा करारामधील महत्व यासबंंधी सागंते. त्याशिवाय 
प्रत्येक फॉमथ चे नक्की ्वरूप, तो कसा भरायचा अशण शवशिष्ट माशहती शवचारण्याची कारणे 
यासबंंधी ऄंतदृथष्टी देते. 
 
शिकण्याची फशलते  
 
K. प्र्ताव फॉम्सथ 
L. प्र्तावाचा ्वीकार (ऄंतलॄखन) 
M. शवमा हप्ता पावती  
N. कव्हर नोट्स / शवम्याचे प्रमाणपत्र / पॉशलसी द्त 
O. हमी 
P. पुष्टी 
Q. पॉशलसीज चा ऄन्शवयाथथ 
R. नवीकरण सूचना 
 
हे प्रकरण शिकल्यानंतर, तुम्ही हे करू िकला पाशहजेत: 
  
j) प्र्ताव फॉमथ मधील घटकाचें शववरण देणे.  
k) शवमा हप्त्याच्या पावतीचे शववरण देणे. 
l) कव्हर नोट्स अशण शवमा प्रमाणपत्र याचें अकलन अशण शववरण. 
m) शवमा पॉशलसी द्तामधील सजं्ञा अशण िब्दाचें शववरण.   
n) पॉशलसी हमीपत्र अशण पुष्टीपत्र याचंा ऄन्शवयाथथ सागंणे. 
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A. प्र्ताव फॉमथ  
शवमाकता अशण शवमा धारक याचं्यामधील सामजं्य अशण ्पष्टता यावी या ईदे्दिाने शवम्याचे 
द्तावजे तयार केले जातात. काही द्तावजे ऄसे ऄसतात के ते पारंपाशरकशरत्या शवमा 
व्यवसायात वापरले जातात. शवमा प्रशतशनधी, जो ग्राहकाच्या सवात जवळचा ऄसतो, त्याला 
ग्राहकाला सामोरे जाव ेलागते अशण द्तासंंबधंीच्या सवथ िंका दूर कराव्या लागतात अशण अशण 
ते भरण्यासाठी त्याला मदत करावी लागते. शवमा कंपनीला शतच्या ग्राहकासबंंधी अशण त्याच्या 
शवमा गरजासंबंंधी त्याने सादर केलेल्या  द्तावजेावंरून समजते. ते शवमाकत्याला जोखमीचे 
योग्य प्रकारे अकलन करण्यास मदत करतात. 
 
शवमा प्रशतशनधीने शवम्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक द्तावजेाचा ईदे्दि अशण त्यातील 
माशहतीचे औशचत्य समजून घेतला पाशहजे. 
 
3. प्र्ताव फॉम्सथ  
 
द्तावजे तयार करण्याची पशहली पायरी म्हणजे प्र्ताव फॉम्सथ, ज्याचं्या माध्यमातून 
शवमाधारक माशहती देतो: 

 
 तो कोण अहे,  
 त्याला कोणत्या प्रकारचा शवमा हवा अहे,  
 त्याला काय शवमा अ्वाशसत करायचे अहे याचा तपिील, अशण   
 कोणत्या कालावधीसाठी करायचे अहे  

 
तपिील म्हणजे शवम्याच्या शवषयव्तूचे मूल्य अशण त्याच्यािी संबद्ध सवथ भौशतक सत्यस््थती. 

 
c) शवमाकत्याद्वारे जोखमीचे मोजमाप  

 
ii. शवमा करण्यासाठी प्र्ताव देणाऱ्याने, शवमाकत्या द्वारे माशगतलेली जोखमीच्या 

संदभातील सवथ भौशतक माशहती “प्र्ताव फॉमथ” मध्ये भरायची ऄसते, ज्यामुळे 
शवमाकता हे ठरव ूिकतो: 

  
 ्वीकारायची ककवा नाकारायची 
 जोखीम ्वीकारायची ऄसेल तर, अकारण्याचे दर ठरवणे अशण शदल्या 

जाणाऱ्या शवमा कवचाच्या ऄटी अशण स््थती 
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प्र्ताव फॉमथ मध्ये शवम्यासाठी ऄिी माशहती ऄसते जी प्र्ताशवत जोखीम 
्वीकारण्यासाठी शवमा कंपनीला ईपयुक्त ऄसते. सवोच्च चागुंलपणाचे तत्व अशण 
भौशतक माशहती ईघड करण्याचे कतथव्य शवम्यासाठीच्या प्र्ताव फॉमथ पासून सुरु होते. 

 
भौशतक माशहती ईघड करण्याचे कतथव्य पॉशलसी सुरु होण्याच्या पूवीच ईद्भवते, अशण 
कराराच्या समाप्ती नंतरही ते चाल ूराहते. (या तत्वाची चचा प्रकरण 2 मध्ये तपिीलात 
केली अहे.) 
 

 

ईदाहरण  
 
जर शवमाधारकाने गजर बसवणे अव्यक ऄसेल ककवा त्याने ऄसे शवधान केले ऄसेल की 
त्याच्या सोन्शयाच्या दाशगन्शयाचं्या िोरूम मध्ये ्वयंचशलत गजर अहे तर ते केवळ ईघड करून 
चालणार नाही तर पूणथ पॉशलसी च्या कालावधीत चाल ूस््थतीत ठेवला पाशहजे. शवमाकत्यासाठी 
गजराचे ऄस््तत्व हे ऄिी भौशतक स््थती अहे ज्याच्या अधारावर तो प्र्ताव ्वीकारेल अशण 
त्यानुसार जोखमीचे मूल्य नक्की करेल. 
 

प्र्ताव फॉम्सथ नेहेमी शवमा कंपनीचे नाव, लोगो, पत्ता अशण शवम्याचा वगथ/ प्रकार/ ज्या 
ईत्पादनासाठी फॉमथ वापरला जाणार त्याचे नाव यासह शवमाकत्याकडून छापला जातो. 
प्र्ताव फॉमथ मध्ये शवमा कंपनीसाठी एक छापलेली टीप देण्याची पद्धत ऄसली तरी 
त्याबाबत कोणताही प्रमाशणत ्वरूप ककवा कृती या संदभात नाही.  

 
ईदाहरण  
 
ऄिा शटपाचंी ईदाहरणे अहेत: 
 
‘जोखमीचे मुल्याकंन करताना भौशतक सत्यस््थती लपवणे, शदिाभलू करणारी माशहती देणे, 
ऄफरातफर ककवा शवमाधाराकाद्वारे ऄसहकार यामुळे जारी केलेल्या पॉशलसीच्या ऄंतगथत 
शदलेले कवच प्रभावहीन होउ िकते’,  
‘शवमा कंपनी द्वारे प्र्ताव ्वीकारला जाउन अशण शवम्याचा हप्ता पूणथपणे भरला जाइपयंत 
कंपनी जोखीम घेणार करणार नाही’  
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महत्वाचे  
 
भौशतक सत्यस््थती: शवमाकत्याद्वारे अ्वाशसत केल्या जाव्या ऄिा जोखमींच्या 
ऄंतलॄखनासाठी या महत्वाच्या, अव्यक अशण औशचत्यपूणथ ऄसतात. ऄन्शय िब्दात या 
सत्यस््थती शवम्याच्या शवषय वा्तूिी शनगडीत ऄसतात ज्या शवमाकात्याच्या शनणथयावर खाली 
शदल्यानुसार पशरणाम करू िकतात: 
 

i. शवम्यासाठी जोखीम ्वीकारणे ककवा नाकारणे,  
ii. अकारण्यात येणारा शवमा हप्ता नक्की करण्यात, अशण  
iii. ज्याच्या ऄंतगथत जोखीम अ्वाशसत केली जाइल अशण नुकसान कसे भरून शदले 

जाइल हे ठरवणे यासाठी करारात खास तरतुदींचा ऄंतभाव करणे. 
 

 

प्र्ताव फॉमथ मधील प्रकटन: शवमा कंपन्शया नेहेमी प्र्ताव फॉमथ च्या िेवटी एक प्रकटन 
घालतात ज्यावर शवमाकत्याने ्वाक्षरी करायची ऄसते. याच्यामुळे शवमाधारकाने  फॉमथ 
ऄचूकपणे भरला अहे, अशण त्यात शदलेल्या सत्यस््थती त्याला समजल्या अहेत, यामुळे शवमा 
हक्क देण्याच्या वळेी सत्यस््थतीचा चुकीचा ऄन्शवयाथथ लावण्याच्या नावावर, मतभेदाला जागा 
ईरत नाही. शवमाधारकाच्या द्वारे सवोच्च चागुंलपणाचे तत्व ऄिा प्रकारे ऄंमलात अणले जाते. 
 
 

ईदाहरण  
 
ऄिा प्रकटनाचंी ईदाहरणे अहेत: 
 
‘मी/अम्ही जाहीर करतो अशण हमीपत्र देतो की वरील शवधाने सत्य अशण सवथ प्रकारे पूणथ 
अहेत अशण ऄन्शय कोणतीही ऄिी माशहती नाही जी शवम्याच्या ऄजासाठी औशचत्यपूणथ अहे 
अशण अपल्याला ईघड केली गेलेली नाही ’  
 
‘मी/ अम्ही हे मान्शय करतो की हा प्र्ताव अशण प्रकटने हा माझ्या /अमच्या व (शवमाकत्याचे 
नाव) याचं्यामधील कराराचा अधार ऄसेल ’ 
 

d) प्र्ताव फॉमथ मधील प्र्नाचें  ्वरूप  
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ज्या वगाचा शवमा ऄसेल त्यानुसार प्र्ताव फॉमथ मधील प्र्नाचंी संख्या अशण त्याचें ्वरूप 
बदलते. 

i. अग शवमा प्र्ताव फॉम्सथ मध्ये घरे, दुकाने आत्यादी सारख्या नेहेमी तुलनेने साध्या / 
प्रमाण जोखमी ऄसतात. मोठ्या औद्योशगक जोखमींसाठी त्या ्वीकारण्यापूवी 
शवमाकता जोखमीचे शनरीक्षण करून घेतो. शवशिष्ट माशहती शमळवण्यासाठी प्र्ताव 
फॉमथ शिवाय खास प्र्नावली वापरली जाते.   

 
ऄन्शय गोष्टींबरोबरच अग शवमा प्र्ताव फॉमथमध्ये खालील माशहती ऄसलेला मालमते्तचा 
तपिील ऄतंभूथत ऄसतो: 
 
 बाह्य कभती अशण छपराचंी बाधंणी, मजल्याचंी संख्या 
 आमारतीच्या प्रत्येक भागाचा ईपयोग  
 धोकादायक मालाची ईपस््थती  
 ईत्पादनाची प्रशक्रया  
 शवम्यासाठी प्र्ताशवत रक्कम  
 शवम्याचा कालावधी, आत्यादी 

 
ii. मोटार शवम्यासाठी, वाहनासंबंधी प्र्न शवचारले जातात, त्याचे कायथ, बनावट अशण 

वहन क्षमता, मालकाद्वारे ते कसे हाताळले जाते अशण सबंंशधत शवमा आशतहास. 
 
iii. व्यशक्तगत शवम्यामध्ये जसे, व्यशक्तगत अशण प्रवास शवमा, प्र्ताव फॉमथ मध्ये 

प्र्तावकाच्या प्रकृती सबंंधी, त्याची जीवनिैली, सवयी, प्रकृतीची सद्य स््थती, 
वैद्यकीय आशतहास, विंपरंपरागत वैशिष्ट्य,े शवम्याचा पूवानुभव आत्यादी.  

 
iv. ऄन्शय संकीणथ शवमा, यात प्र्ताव फॉम्सथ बंधनकारक ऄसतात अशण त्यात ऄसे प्रकटन 

ऄसते जे चागुंलपणाचे सामान्शय कतथव्य पार पाडते. 
 

 
c) प्र्तावाचे घटक  

 
x. प्र्तावकाचे पूणथ नाव  

 
प्र्तावक शन:सशंदग्धपणे ्वतःची ओळख देउ िकला पाशहजे. शवमाकत्याला हे समजणे 
महत्वाचे अहे की त्याचा कोणाबरोबर करार होत अहे, ज्यायोगे पॉशलसी चे फायदे केवळ 
शवमाधाराकालाच शमळतील. ऄगदी ऄिा काही बाबतीतही ही ओळख प्र्थाशपत करणे 
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महत्वाचे ऄसते ज्यात जोखीम अ्वाशसत ऄन्शय काही जणाचें ्वार्य ऄसते. (जसे 
गहाणखत करणारा, बँक ककवा मृत्युच्या बाबतीत कायदेिीर वारसदार)  अशण त्यंना शवमा 
हक्क सागंायचा ऄसतो.  

 
xi. प्र्तावकाचा पत्ता अशण संपकथ  तपिील  
 
प्र्तावकाचा पत्ता अशण सपंकथ  तपिील गोळा करण्याची कारणे वर साशंगतल्याप्रमाणेच 
लागू अहेत.  

 
xii. प्र्तावकाचा पेिा, नोकरी ककवा व्यवसाय  
 
काहीबाबातीत वैद्यकीय अशण व्यशक्तगत ऄपघात शवमा यामंध्ये प्र्तावाकाचा पेिा, नोकरी 
ककवा व्यवसाय याचें बोजा जोखमीवर ऄसतो.  

 
ईदाहरण  
 
फा्ट-फुड ईपाहारगृहाचा शडशलव्हरी बॉय, ज्याला मोटारबाइक वर खूप वगेाने ग्राहकाकंडे 
ऄन्शन पोहोचवण्यासाठी वारंवार प्रवास करावा लागतो, ईपाहारगृहातील कारकुनापेक्षा त्याची 
ऄपघाताचंी िक्यता ऄशधक ऄसू िकते.   
 

xiii. शवम्याच्या शवषयव्तूचा तपिील अशण ओळख  
 
प्र्तावकत्याने शवम्याच्या प्र्ताशवत शवषयव्तूचा ्पष्टपणे ईल्लेख करणे गरजेचे ऄसते.  

 
ईदाहरण  
 
ऄसे ऄसेल तर प्र्तावकाने सागंणे गरजेचे अहे: 
 

iii. एक खासगी कार [त्याच्या आशंजन क्र., चाशसस क्र, नोंदणी क्र. या ओळखीसह] ककवा   
iv. एक शनवासी घर [त्याचा पूणथ पत्ता अशण ओळखीच्या क्रमाकंासह] ककवा   
v. परदेि प्रवास [कोणाद्वारे, केव्हा, कोणत्या देिात, कोणत्या ईदे्दिासाठी] ककवा   
vi. एका व्यक्तीची प्रकृती [व्यक्तीचे नाव, पत्ता अशण ओळख यासह] आत्यादी व्यक्तीवर 

अधाशरत  
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xiv. अ्वाशसत रक्कम पॉशलसी ऄंतगथत शवमाकत्याच्या देयतेची मयादा सागंते अशण 
प्र्ताव फॉमथ वर सूशचत केली गेली पाशहजे.   

 
ईदाहरण  
 
मालमत्ता शवम्यामध्ये, शवम्याच्या शवषय व्तूची पैिातील रक्कम प्र्ताशवत ऄसते. वैद्यकीय 
शवम्यामध्ये, रुग्णालयातील ईपचाराचंा खचथ, तर व्यशक्तगत ऄपघात शवम्यामध्ये, ऄपघातात 
अयुष्य गमावल्यास, ऄवयव गमावल्यास, ककवा दृष्टी गमावल्यास ठराशवक रक्कम ऄसू 
िकते. 

 
xv. मागील अशण सध्याचा शवमा 
प्र्तावकाने शवमाकत्याला मागील शवम्याचे तपिील देणे अव्यक ऄसते. शवम्याचा 
आशतहास जाणून घेण्यासाठी हे ऄसते. काही बाजारामंध्ये शवमाकतॄ शवमाधारका 
शवषयीची माशहती गुप्तपणे एकमेकानंा देतात.  

 
कोणा शवमाकत्याने प्र्तावकाचा प्र्ताव नाकारला अहे का, काही खास ऄटी घातल्या 
अहेत का, नवीकरणाच्या वळेी वाढीव हप्ता माशगतला अहे का ककवा नवीकरण 
करण्यास नकार शदला अहे ककवा पॉशलसी रद्द केली अहे का हे सुद्धा प्र्तावकाने 
सागंायचे ऄसते. 
 
सध्याच्या शवम्याचे तपिील यासह ऄन्शय कोणाही शवमाकत्यांची नाव ेईघड करणे गरजेचे 
ऄसते. शविेषतः मालमत्ता शवम्यामध्ये, ऄिी िक्यता ऄसते की शवमाधारक वगेवगेळ्या 
शवमाकत्यांकडून पॉशलसी घेउ िकतो अशण जेव्हा नुकसान होते त्यावळेी एकापेक्षा 
ऄशधक शवमा कत्याकडून शवमा हक्क माग ूिकतो. ही माशहती अव्यक ऄसते कारण 
सहभागाचे तत्व लागू करून शवमाधारकाला नुकसान भरपाइ शदली जाइल अशण एकाच 
जोखमीसाठी ऄनेक शवमा पॉशलसी घेतल्याने त्याचा तो गरैफायदा करून घेणार नाही.   
 
त्यापुढे, व्यशक्तगत ऄपघात शवम्यामध्ये एकाच शवमाधारकाद्वारे घेतलेल्या ऄन्शय पीए 
पॉशलसीज च्या अधारे शवमाकता शवमाकवचाची रक्कम (शवमा अ्वाशसत रक्कम) 
मयाशदत करू आस्च्छतो  

 
सराव  
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मागील प्रकरणामंधील शवम्याच्या तत्वाचें संदभथ िोधून अशण भरपाइ, योगदान, सवोच्च 
चागुंलपणा, प्रकटन हे प्रत्यक्षपणे प्र्ताव फॉमथच्या रचनेत लागू केले गेले अहेत ते पहा. 
 
मोटारशवमा अशण अग शवमा या प्रत्येकाचे प्र्ताव फॉमथचे नमुने पशरशिष्ट ए अशण बी मध्ये शदले 
अहेत. 
 
कृपया प्र्ताव फॉम्सथ काळजीपूवथक वाचा अशण त्यातील घटकाचें पशरणाम अशण त्याचें शवमा 
करारातील औशचत्य समजून घ्या . 

xvi. नुकसानीचा ऄनुभव  
 
त्याने /शतने सोसलेल्या सवथ नुकसानीचे, मग त्याचा शवमा केलेला ऄसो ककवा नसो, 
प्र्तावकाला त्याचंा तपिील देण्यास सागंण्यात येते. याच्यामुळे शवमाकत्याला शवम्याच्या 
शवषय व्तूची माशहती शमळते अशण शवमाधारकाने पूवी हे जोखीम किाप्रकारे हाताळली हे 
समजते. ऄंतलॄखक ऄिा प्रकारच्या ईत्तरामंधून जोखीम योग्य प्रकारे समजून घेउ 
िकतात अशण जोखीम शनरीक्षण करण्याचे ककवा ऄशधक माशहती जमा करण्याचे ठरव ू
िकतात.  

 
xvii. शवमाधाराका द्वारे प्रकटन  
 
प्र्ताव फॉमथ चा ईदे्दि शवमाकत्यांना भौशतक माशहती देणे हा ऄसल्याने, या फॉमथ मध्ये 
शवमाधारकाचे प्रकटन ऄसते ज्यात तो ईत्तरे सत्य अशण ऄचूक ऄसल्याचे सागंतो अशण हे 
मान्शय करतो की हा फॉमथ शवमा कराराचा अधार ऄसेल. कोणतेही चुकीचे ईत्तर, 
शवमाकत्याला करार टाळण्याचा हक्क देते. सवथ प्र्ताव फॉमथ मध्ये समान ऄसणारे भाग 
म्हणजे ्वाक्षरी, शदनाकं अशण काही बाबतीत प्रशतशनधीची शिफारस हे ऄसतात. 

 
xviii. जेथे प्र्ताव फॉमथ वापरला जात नाही, ऄिावळेी शवमाकता तोंडी ककवा लेखी माशहती 

नोंदवनू घेतो अशण ती पढुील 15 शदवसात पडताळतो, अशण ती माशहती कव्हर नोट 
ककवा पॉशलसी मध्ये ऄतंभूथत करतो. काही माशहती नोंदलेली नसेल, अशण ज्यात 
शवमाकता सागंतो की प्र्तावकाने भौशतक सत्यस््थती दडवली ककवा शदिाभलू करणारी 
माशहती शदली ककवा कवच मान्शय होण्यासाठी चकुीची माशहती शदली तर त्या संदभात 
पुराव्याची जबाबदारी शवमाकत्यावर राहते. 

 
याचा ऄथथ ऄगदी तोंडी शमळालेली माशहती सुद्धा, जी प्रशतशनधीला पाठ्ठ्परुाव्याद्वारे लक्षात 
ठेवावी लागते ते नोंदण्याचे कतथव्य शवमा कंपनीचे ऄसते. 
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4. मध्य्थाची भशूमका  

  
मध्य्थाची जबादारी दोन्शही बाजूने ऄसते  ईदा, शवमाधारक अशण शवमाकता 
एजंट ककवा ब्रोकर, जो शवमा कंपनी अशण शवमाधारक याचं्यामध्ये मध्य्थ म्हणून काम करतो, 
त्याच्यावर शवमाधारकाकडून शवमाकत्याला शदलेल्या जोखमी संबधंीच्या सवथ भौशतक माशहतीची 
खात्री करण्याची जबाबदारी ऄसते. 
अयअरडीएअय शवशनयम हे सागंतो की मध्य्थाकडे सभंाव्य ग्राहकाची जबाबदारी ऄसते. 
 
 

महत्वाचे  
 

संभाव्य ग्राहकाबाबत मध्य्थाचे कतथव्य  
 
अयअरडीएअय शवशनयम सागंतो की “शवमाकता ककवा त्याचा प्राशतशनशध ककवा ऄन्शय मध्य्थ 
संभाव्य ग्राहकाला त्याचे प्र्ताशवत कवचाच्या संदभात सवथ भौशतक माशहती देइल ज्यामुळे 
संभाव्य ग्राहक त्याच्या ककवा शतच्या शहताचे सवोत्तम कवच ठरवण्यास सक्षम होइल. 
 
जेथे संभाव्य ग्राहक शवमाकता, त्याची प्रशतशनधी ककवा शवमा मध्य्थ याचं्यावर सल्ल्यासाठी 
ऄवलंबून ऄसतो तेथे ऄिा व्यक्तीने संभाव्य ग्राहकाला कोणताही मोह न धरता सल्ला शदला 
पाशहजे. 
जेथे कोणत्याही कारणाने, प्र्ताव अशण ऄन्शय संबशंधत कागद संभाव्य ग्राहकाने भरलेले 
नसतील तेथे, संभाव्य ग्राहकाने प्र्ताव फॉमथ च्या िेवटी एक प्रमाणपत्र द्याव ेकी “फॉमथ अशण 
द्तामधील अिय त्याला पूणथपणे समजावनू सागंण्यात अला अहे अशण त्याला प्र्ताशवत 
कराराचे महत्व पूणथपणे समजले अहे.” 
 
्वयं चाचणी 1 
 
योगदानाच्या तत्वाचे महत्व काय? 
 
I. ते याची खात्री करते की शवमाकत्या बरोबरच शवमाधारक सुद्धा शवमा हक्कामध्ये काही 

योगदान देतो. 
II. ते याची खात्री करते की, सवथ शवमाधारक जे सचंयनाचे भागीदार अहेत, ते सचंयनातील 

सहभागीने केलेल्या शवमा हक्कामध्ये त्यानंी शदलेल्या हप्त्याच्या प्रमाणात, योगदान देतात. 
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III. ते याची खात्री करते की, एकच शवषय व्तू अ्वाशसत करणारे ऄनेक शवमाकतॄ, एकत्र 
येउन अशण शवमा हक्काच्या रकमेत त्याचं्या शवषय व्तूच्या ईद्भवाच्या प्रमाणात योगदान 
देतात. 

IV. ते याची खात्री करते की शवमाधारकाकडून वषथभरात समान हप्त्यामंध्ये शवमा हप्ता भरला 
जातो.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. प्र्तावाचा ्वीकार (ऄंतलॄखन)  
 
अपण हे पशहले अहे की पूणथ भरलेला प्र्ताव फॉमथ ढोबळमानाने खालील माशहती देतो: 

 
 शवमाधारकाचे तपिील 
 शवषय व्तूचे तपिील  
 जे कवच हव ेत्याचा प्रकार 
 भौशतक वैशिष्ट्याचें सकारात्मक व नकारात्मक तपिील – यात प्रकार अशण 

बाधंकामाचा दजा, वय, ऄस्ग्निामक साधनाचंा वापर, सुरशक्षततेचा प्रकार आत्यादी.,  
 शवम्याचा मागील आशतहास अशण नुकसान 

 
याशिवाय शवमाकता जोखमीचे ्वरूप अशण मूल्य लक्षात घेउन जोखीम ्वीकारण्या पूवी शतचे 
शनरीक्षण-पूवथ सवॄक्षण करू िकतो. प्र्तावातील ईपलब्ध माशहती, जोखीम शनरीक्षण ऄहवाल, 
जा्तीची प्र्नावली अशण ऄन्शय द्तावजेाचं्या अधारे शवमा करता शनणथय घेतो. यानंतर 
शवमाकता त्या जोखमीसाठी अकारण्याचे िुल्क ठरवतो अशण शवशवध लक्षणाचं्या अधारे शवमा 
हप्ता शनस््चत करून शवमाधारकाला कळवला जातो. 
 
शवमाकत्याकडून प्र्ताव गतीने अशण कायथक्षमतेने प्रशक्रया केले जातात अशण योग्य कालावधीत 
लेखी ्वरुपात कळवले जातात. 
व्याख्या 
 
ऄतंलॄखन: मागथदिथक सूत्रानुंसार, कंपनीने 15 शदवसाचं्या कालावधीत प्र्तावावर प्रशक्रया 
करणे अव्यक ऄसते. प्रशतशनधीने या काळवळेेचा पाठपुरावा करणे ऄपेशक्षत ऄसते, ऄंतगथत 
पाठपुरावा करून अशण संभाव्य ग्राहक ककवा शवमाधारकाला अव्यक तेव्हा ग्राहक सेवचेा भाग 
म्हणून कळवणे अव्यक ऄसते. प्र्तावाची तपासणी करून त्याच्या ्वीकाराच्या सबंंधी 
शनणथय घेण्याच्या प्रशक्रयेला ऄतंलॄखन ऄसे म्हणतात.  
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्वयं चाचणी 2 
 
मागथदिथक सूत्रानुंसार, शवमा कंपनीने शवमा प्र्ताव __________प्रशक्रया करणे 
ऄपेशक्षत ऄसते. 
 
V. 7 शदवस 
VI. 15 शदवस 
VII. 30 शदवस 
VIII. 45 शदवस   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. शवमा हप्ता पावती  
 
व्याख्या  
 
शवमा हप्ता म्हणजे एक मोबदला ककवा रक्कम जी शवमा करारातंगथत शवमाधारकाकडून शवमा 
कत्याला शवम्याची शवषयव्तू शवमा अ्वाशसत करण्यासाठी शदली जाते.  
 
3. शवमा हप्त्याची रक्कम अगाउ भरणे (शवमा कायदा कलम 64 VB, 1938)  
शवमा कायद्यानुसार, शवमा हप्ता, करार सुरु होण्याच्या तारखेपूवी अगाउ भरायचा ऄसतो. ही 
एक ऄशतिय महत्वाची तरतूद अहे, ज्यावळेी शवमा हप्ता शवमा कंपनीला शमळतो, एक वैध शवमा 
करार पूणथ होतो अशण शवमा कंपनी द्वारे जोखीम धारण केली जाते. हा भाग भारतातील 
साधारण शवम्याचे खास वैशिष्ट्य अहे.  
 
महत्वाचे  
 
f) शवमा कायदा कलम 64 VB ऄसे सागंते की जोपयंत शवमा कंपनीला शवमा हप्ता अधी प्राप्त 

होत नाही ककवा ऄदा करण्याची हमी शदलेली नसते ककवा साशंगतलेल्या पद्धतीने रक्कम 
भरणा केलृला नसतो ऄसतो तोपयंत कोणताही शवमाकता कोणतीही जोखीम ्वीकारत 
नाही. 
 

g) ज्यात शवमा प्रशतशनधी शवमा पॉशलसी साठी शवमाकत्याच्या वतीने शवमा हप्ता गोळा करतो 
अशण ऄिाप्रकारे गोळा केलेला शवमा हप्ता त्याचे वतथन वजा न करता बँक व पो्टाच्या 
सुट्ट्या वगळता 24 तासाचं्या अत शवमाकत्याकडे पोचवतो ककवा पो्टाने पाठवतो. 
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h) त्याच बरोबर हे साशंगतले जाते की ज्या शदविी शवमा हप्ता रोख ककवा चेकच्या ्वरुपात 

जमा केला जातो त्या शदविीपासून जोखीम ्वीकारली जाते. 
 

i) ज्यावळेी शवमा हप्ता पो्टाच्या मनीऑडथरने ककवा चेक ने पाठवला जातो, त्यावळेी ज्या 
तारखेला मनीऑडथर बकु केली गेली ककवा चेक पाठवला गेला त्या तारखेपासून, जोखीम 
्वीकारली जाते.  
 

j) पॉशलसी रद्द झाल्यास ककवा ऄटी अशण स््थती यामंध्ये बदल झाल्यास ककवा ऄन्शयथा,  
पॉशलसीधारकाला शवमा हप्त्याचा परतावा देय ऄसतो, अशण तो शवमाकत्याकडून 
शवमाधारकाला थेट क्रॉ्ड ऑडथर ककवा चेक ककवा पो्टाच्या मनीऑडथर ने पाठवला जातो 
अशण शवमाकता त्याची रीतसर पावती शवमाधारकाकडून घेतो अशण ऄसा परतावा 
कोणत्याही पशरस््थतीत प्रशतशनधीच्या खात्यात जमा केला जात नाही.  

 

 
शवमा हप्ता रक्कम देण्याच्या पूवथ ऄटीबाबत काही ऄपवाद ऄसतात, जे शवमा शनयम 58 अशण 
59 मध्ये शदलेले अहेत. 
 
4. शवमा हप्ता भरण्याची पद्धत  
 
महत्वाचे  
 
शवमा पॉशलसी घेउ आस्च्छणाऱ्या व्यक्तीकडून ककवा पॉशलसी धारकाकडून शवमाकत्याला भरायचा 
शवमा हप्ता खालील पैकी कोणत्याही एका ककवा ऄनेक पद्धतीने भारत येउ िकतो: 
 

a) रोख  
b) कोणतेही शवशनमय करण्याजोगे बँकेचे साधन जसे चेक्स, मागणी ड्राफ्ट, पे ऑडथर, 

भारतातील कोणत्याही िेड्यलु्ड बँकेवर काढलेला बँकसथ चेक; 
c) पो्टाची मनीऑडथर; 
d) के्रशडटकाडथस ककवा डेशबटकाडथस ; 
e) बँक हमी ककवा रोख जमा; 
f) आंटरनेट; 
g) इ-ट्रान्श्फर 
h) प्र्तावक ककवा पॉशलसी धारक ककवा शवमाधारक याचं्या कायम्वरूपी सुचने द्वारे बकँ 

ट्रान्श्फरच्या माध्यमातून थेट जमा; 
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i) वळेोवळेी प्राशधकरणाने मान्शय केलेली ऄन्शय कोणतीही पद्धत ककवा रक्कम ऄदा; 
 
अयअरडीएअय च्या शवशनयमानुंसार, जर प्र्तावकाने / पॉशलसी धारकाने नेट बकँकग ककवा 
के्रशडटकाडथ .डेशबटकाडथ द्वारे रक्कम ऄदा करण्याचे ्वीकारले तर ते केवळ प्र्तावक 
/पॉशलसी धारक याचं्या नावाने ऄसलेल्या नेट बकँकग खाते ककवा के्रशडटकाडथ / डेशबटकाडथ च्या 
माध्यमातूनच रक्कम ऄदा व्हायला हवी. 
 
्वयं चाचणी 3 
 
शवमा हप्त्याची रक्कम चेक ने शदली गेली तर, खालील पकैी कोणते शवधान सत्य ऄसेल? 
 
I. ज्या तारखेला चेक पो्ट केला गेला त्या तारखेला जोखीम ्वीकारली जाइल  
II. ज्या तारखेला शवमा कंपनी चेक जमा करेल त्या तारखेला जोखीम ्वीकारली जाइल 
III. ज्या तारखेला शवमा कंपनीला चेक शमळाला त्या तारखेला जोखीम ्वीकारली जाइल. 
IV. ज्या तारखेला प्र्तावकाने चेक जारी केला त्या तारखेला जोखीम ्वीकारली जाइल    
 

 
D. कव्हर नोट्स / शवमा प्रमाणपत्र / पॉशलसी द्तावजे  
 
ऄंतलॄखन पूणथ झाल्यानंतर पॉशलसी जारी करण्यासाठी काही वळे जातो. पॉशलसी तयार होत 
ऄसताना ककवा जेव्हा शवम्यासाठीची बोलणी चाल ूऄसतात अशण तात्पुरत्या ्वरूपाचे कवच पुरवणे 
अव्यक ऄसते ककवा जेव्हा प्रत्यक्ष लागू होणारा दर ठरवण्यासाठी आमारतीचे शनरीक्षण सुरु ऄसते 
तेव्हा, पॉशलसी च्या ऄतंगथत सरंक्षण ्वीकृत करण्यासाठी कव्हर नोट जारी केली जाते. काही वळेा , 
शवमाकतॄ कव्हर नोट ऐवजी एक पत्र जारी करतात जे तात्परुत्या ्वरूपाचे शवमा कवच ्वीकृत 
करते.  
 
कव्हर नोट शिक्का मारलेली नसली तरी त्यातील िब्द हे ्पष्ट करतात की संबशंधत शवम्याच्या 
वगानुसार शवमाकत्याच्या पॉशलसी मधील नेहेमीच्या ऄटी अशण स््थती याचं्यािी सबंद्ध अहे. 
जोखीम जर हमी पत्राने प्रिाशसत ऄसेल, ता कव्हर नोट ऄसे सागंते की शवमा ऄिा 
हशमपात्रािी संबद्ध अहे. कव्हर नोट खास शवधानािंी सुद्धा, लागू ऄसल्यास सबंद्ध ऄसते ईदा. 
मान्शय बकँ शवधान, प्रकटन शवधान आत्यादी 
 
कव्हर नोट मध्ये खालील गोष्टी ऄतंभूथत ऄसतील:  
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a) शवमाधारकाचे नाव अशण पत्ता  
b) शवमा अ्वाशसत रक्कम 
c) शवम्याचा कालावधी  
d) अ्वाशसत जोखीम 
e) शवमा हप्त्याचा दर: दर माशहत नसल्यास, तात्परुता शवमा हप्ता  
f) अ्वाशसत जोखमीचे वणथन: ईदाहरणाथथ अग शवमा कव्हर नोट मध्ये आमारतीच्या 

ओळखीच्या खुणा . त्याचे बाधंकाम अशण वापर. 
g) कव्हर नोट चा ऄनुक्रमाकं  
h) जारी केल्याची तारीख 
i) कव्हर नोट ची वैधता साधारणपणे पधंरा शदवसासंाठी ऄसते अशण क्वशचत 60 

शदवसापंयंत ऄसते 
 
कव्हर नोट्स बहुतािंी समुद्री अशण मोटार शवमा या व्यवसाय वगात मोडतात.  
 
1. समुद्री शवम्याच्या कव्हर नोट्स  

 
या सामान्शयतः जेव्हा जहाजाचे नाव, पॅकेजेसची संख्या (वजन), ककवा नक्की मूल्य आत्यादी 
माशहती नसतात, तेव्हा जारी केल्या जातात, ऄगदी शनयात करताना कव्हर नोट जारी केली 
जाते ईदा. जहाजाने पाठवण्याच्या मालातील काही भाग शनयातदाराने डॉक वर पाठवलेला 
ऄसतो. ऄसे होउ िकते की जहाजात पुरेिी जागा नसल्याने, ठरलेल्या जहाजाने माल जाउ 
िकत नाही. त्यामुळे, एखाद्या जहाजाने पाठवण्याच्या मालाची संख्या (वजन) माशहती होउ 
िकत नाही. ऄिा पशरस््थतीत, कव्हर नोट जारी करण्याची अव्यकता लागू िकते, 
शजच्यानंतर सवथ तपिील ईपलब्ध झाल्यानंतर अशण शवमा कंपनीला तो शदल्यानंतर शनयशमत 
पॉशलसी जारी केली जाते.   
 
समुद्री शवमा कव्हर नोट खालील िब्दात साशंगतली जाउ िकते: 
 

i. समुद्री शवमा कव्हर नोट क्रमाकं  
ii. जारी केल्याची तारीख  
iii. शवमा धरकाचे नाव 
iv. या तारखेपयंत वैध 

 
शवनंती केल्याप्रमाणे तुम्हाला कंपनीच्या धोरणानुसार रुपये ____________पयंत 
नेहेमीच्या ऄटींच्या ऄंतगथत शवमा अ्वाशसत केले जात अहे. 
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a) शवधाने: आन्श्टीट्युट कागो शवधाने A, B ककवा C , आन्श्टीट्युट शवधानानुंसार वॉर SRCC 
जोखमी ऄंतभूथत, पण 7 शदवसाचं्या रद्द करण्याच्या सूचनेला संबद्ध. 

 
b) ऄटी: पॉशलसी जारी करण्यासाठी शिपमृट चे तपिील शिकपग द्तावजेावंर शदले जावते. 

जर प्रकटन अशण जहाजावर माल चढण्यापूवी नुकसान कोंव हानी झाली तर येथे हे मान्शय 
केले जाते की मूल्याकंनाचा अधार प्राथशमक ककमत ऄशधक ऄन्शय िुल्क जे प्रत्यक्ष लागू 
झाले अशण ज्यासाठी शवमा अ्वाशसत देय ऄसेल. 

 
ऄंतदॄिीय पशरवहनाच्या सदंभात पॉशलसी देण्यासाठी साधारणतः सवथ सुसगंत अव्यक 
माशहती ईपलब्ध ऄसते अशण त्य्यामुळे त्यासाठी कव्हर नोट क्वशचत लागते. तरीही काही प्रसंग 
ऄसे ऄसू िकतात की ज्यात कव्हर नोट लागू िकते अशण नंतर ती मालाचे, प्रवासाचे संपूणथ 
वणथन ऄसलेल्या पॉशलसी द्वारे बदलली जाते. 
2. मोटार शवमा कव्हर नोट्स  

 
या एका ठराशवक ्वरुपात कंपन्शयाकंडून जारी केल्या जातात, मोटार शवमा कव्हर नोट मधील 
शक्रयािील शवधान याप्रमाणे ऄसू िकते: 
 
“फॉमथ मध्ये ईल्लेख केलेल्या शवमाधारकाने, खाली शदल्यानुसार, वणथन केल्याप्रमाणे मोटार 
वाहन/ने याचंा शवमा प्र्ताशवत केला ऄसून अशण शवमा हप्ता म्हणून रुपये...भरले अहेत, 
कंपनीच्या नेहेमीच्या ....पॉशलसी च्या फॉमथमधील ऄटींनुसार शदल्याप्रमाणे जोखीम अ्वाशसत 
केलेली अहे (खाली शदलेल्या खास ऄटी लागू करून), कंपनीने लेखी सूचना देउन कवच रद्द 
केले नाही ज्यामध्ये शवमा रद्द होइल अशण शवमा हप्त्याचा प्रमाणातील काही भाग ऄिा 
शवम्यासाठी शजतका काळ कंपनी जोखीम घेइल शततक्या काळासाठी देय ऄसेल.” 
मोटार शवमा कव्हर नोटमध्ये साधारणतः खालील तपिील ऄसतात: 
 

a) नोंदणी खुण अशण क्रमाकं, ककवा शवमा अ्वाशसत वाहनाचे वणथन / क्युशबक क्षमता / 
वहन क्षमता / बनावट / ईत्पादनाचे वषथ , आंशजन क्रमाकं, चासी क्रमाकं  

b) नाव अशण शवमाधारकाचे नाव  
c) कृतीसाठी शवमा कवच सुरु होण्याची तारीख अशण वळे. वळे ……  तारीख …… 
d) शवमा समाप्त होण्याची तारीख 
e) व्यक्ती ककवा व्यक्तींचे प्रकार जे हे वाहन चालव ूिकतात  
f) वापराची मयादा 
g) काही ऄसल्यास, वाढीव जोखमी  
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वाहन शवमा कव्हर नोट मध्ये एक प्रमाणपत्र ऄसते जे मोटार वाहने कायदा 1988 च्या प्रकरणे X 
अशण XI च्या तरतुदींनुसार जारी केलेले ऄसते.  
 
महत्वाचे  
 
कव्हर नोट ची वैधता एका वळेी पुढील 15 शदवसासंाठी वाढवता येउ िकते, कोणत्याही 
पशरस््थतीत कव्हर नोट चा एकूण वैधता कालावधी दोन मशहन्शयापेंक्षा ऄशधक ऄसू िकत नाही. 
 
टीप: कव्हर नोट मधील िब्द रचना प्रत्येक शवमाकत्यानुसार बदल ूिकते.  
 
बहुतािंी कंपन्शयादं्वारे कव्हर नोट्स चा वापर टाळण्यात येतो. सध्याचे तंत्रज्ञान पॉशलसी द्त 
तातडीने जारी करण्यासाठी चालना देते.  
 
3. शवम्याचे प्रमाणपत्र – मोटार शवमा  

 
जेथे कोठे अव्यकता ऄसेल तेथे शवमा ऄस््तत्वात ऄसल्याचा परुावा शवमा प्रमाणपत्र देते. 
ईदाहरणाथथ, पॉशलसी शिवाय, मोटार वाहन कायद्याच्या अव्यकते प्रमाणे शवम्याचे प्रमाणपत्र 
जारी केले जाते. हे प्रमाणपत्र पोलीस अशण नोंदणी प्राशधकरणा साठी शवम्याचा परुावा देते. 
खासगी कारसाठी नमुना प्रमाणपत्र म्हणनू अव्यक वैशिष्ट्याच्या सह खाली शदले अहे. 
 
 

 
मोटार वाहन कायदा, 1988 

               
प्रमाणपत्र क्रमाकं                                  पॉशलसी क्रमाकं 
 
1. नोंदणी खुण अशण क्रमाकं, नोंदणीचे शठकाण, आंशजन क्र / चाशसस क्र / बनावट / 

ईत्पादनाचे वषथ. 
2. बॉडी चा प्रकार / सी,सी. / प्रवासी क्षमता / शवमा हप्ता / नोंदणी प्राशधकारयाचे नाव, 
3. भौगोशलक के्षत्र – भारत. ` 
4. शवमा केलेले प्रकट मूल्य (IDV) 
5. शवमाधारकाचे नाव अशण पत्ता, व्यवसाय ककवा पेिा. 
6. कायद्याच्या साठी शवमा कवच सुरु होण्याची तारीख  ……… तारखे पासून……… वाजता 
7. शवमा कवच संपण्याची तारीख: .........च्या मध्यरात्री 
8. वाहन चालवण्यासाठी ऄनुमत व्यक्ती ककवा व्यक्तींचा प्रकार. 
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खालीलपैकी कोणीही: 
(a) शवमाधारक: 
(b) कोणीही व्यक्ती जो शवमाधारकाच्या हुकुमावरून ककवा त्याच्या परवानगीने चालवत ऄसेल.  
ऄथात, चालवणाऱ्या व्यक्तीकडे ऄपघाताच्या वळेी चाल ू वाहन परवाना ऄसेल अशण ऄसा 
परवाना ठेवण्यासाठी ककवा घेण्यासाठी तो ऄपात्र केलेला नसेल. त्याशिवाय, ज्याच्याकडे चाल ू
शिकाउ परवाना ऄसेल तर तो शह ऄसे वाहन चालव ूिकतो अशण ऄिी व्यक्ती कृद्रीय मोटार 
वाहन शनयम 1989 मधील शनयम 3 ची गरज पूणथ करतो.  
 
वापरासाठीच्या मयादा  
शह पॉशलसी खालील ईदे्दिाशंिवायच्या वापरासाठी कवच देते: 
(a) भाड्याने देणे ककवा बक्षीस; 
(b) मालाची वाहतूक (व्यशक्तगत सामानाशिवाय) 
(c) संघशटत ियथती, 
(d) ियथत, 
(e) गती परीक्षण  
(f) शव्वासाहथता तपासणी Trials 
(g) मोटार व्यवसायािी संबशंधत कोणत्याही ईदे्दिासाठी. 
 
मी/अम्ही येथे प्रमाशणत करतो की हे प्रमाणपत्र ज्या पॉशलसीिी शनगडीत अहे तसेच हे शवमा 
प्रमाणपत्र मोटार वाहन कायदा, 1988 मधील प्रकरण X अशण प्रकरण XI च्या तरतुदींनुसार जारी 
केले. 
परीक्षण केले .....  
 
(ऄशधकृत शवमाकता) 
 
 
 
 
 

मोटार वाहन शवमा प्रमाणपत्र योग्य त्या ऄशधकाऱ्याचं्या तपासणीसाठी वाहनामध्ये नेहेमी 
बाळगणे अव्यक अहे.  
 
4. पॉशलसी द्त  
 
पॉशलसी हा एक औपचाशरक द्त ऄसतो जो शवमा कराराचा परुावा सदर करतो. हा द्त 
भारतीय शिक्के कायदा 1899 च्या तरतुदींनुसार शिक्का मारलेले ऄसले पाशहजे. 
 
साधारण शवमा पॉशलसी मध्ये खालील गोष्टी ऄसतात: 
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a) शवमा धारकाचें(ची) अशण शवषयव्तू मध्ये शवमा करण्यायोग्य ्वार्य ऄसणाऱ्या 
व्यक्तीचे(ची) नाव(व)े अशण पत्ता(ते्त); 

b) शवमा अ्वाशसत मालमत्ता ककवा ्वार्याचे पूणथ वणथन; 
c) पॉलीसीमधील मालमते्तचे ककवा शवमा अ्वाशसत ्वार्याचे ्थान/ने अशण जेथे योग्य 

ऄसेल तेथे त्याचें शवमा अ्वाशसत मूल्य; 
d) शवम्याचा कालावधी; 
e) शवमा अ्वाशसत रक्कम; 
f) अ्वाशसत संकटे अशण ऄपवाद; 
g) लागू होणारे कोणतेही जा्तीचे / वजा होणारे; 
h) देय शवमा हप्ता अशण जेथे शवमा हप्ता तात्परुता ऄसतो अशण समायोशजत केला जातो, 

शवमा हप्ता समायोजनाचा अधार 
i) हमीपते्र; 
j) पॉशलसी ऄंतगथत शवमा हक्क करावा लागेल ऄसा प्रसंग घडल्यास, शवमाधारकाने 

करावयाची कृती; 
k) पॉशलसी ऄतंगथत शवमा हक्क करावा लागेल ऄसा प्रसंग घडल्यास, शवमाधारकाचे 

शवम्याच्या शवषय व्तू संबधंात ऄसणारी कतथव्ये अशण ऄिा पशरस््थतीत शवमाकत्याचे 
हक्क; 

l) कोणत्याही खास ऄटी; 
m) चुकीचे प्रशतशनशधत्व, ऄफरातफर, भौशतक सत्यस््थती लपवणे ककवा शवमाधारकाचा 

ऄसहकार या अधारावर पॉशलसी रद्द करण्याची तरतूद; 
n) शवमाकत्याच्या ज्या पत्त्यावर पॉशलसी संदभातील सवथ संपकथ  केला जावा तो पत्ता; 
o) ईपलब्ध ऄसल्यास रायडसथ चे तपिील; 
p) तक्रार शनवारण यंत्रणेचे तपिील अशण ओम्बड्ससमन चा पत्ता 

 
प्रत्येक शवमाकत्याने शवमाधारकाला, त्याने पॉशलसीच्या ऄटीनुसार शवमा हक्क दाखल करण्याबाबत 
पूणथ करण्याच्या गोष्टीची माशहती शदली पाशहजे अशण त्याने पूणथ केल्या पाशहजेत ऄिा प्रशक्रयासंबधंी 
ठराशवक कालावधीत माशहती देत राशहले पाशहजे, ज्यामुळे शवमाकत्याला शवमा हक्क लवकर देणे 
िक्य होइल. 
 
 

्वयं चाचणी 4 
 
खालीलपैकी कव्हर नोट्स च्या संदभात कोणते शवधान सत्य अहे? 
 
I. कव्हर नोट्स बहुतािंी अयुर्थवम्यामध्ये वापरल्या जातात 
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II. कव्हर नोट्स साधारण शवम्याच्या सवथ वगांमध्ये वापरल्या जातात 
III. कव्हर नोट्स बहुतािंी वैद्यकीय  शवम्यामध्ये वापरल्या जातात 
IV. कव्हर नोट्स बहुतािंी साधारण शवम्यातील समुद्री अशण मोटार शवमा वगासाठी वापरल्या 

जातात   
 

 
E. हमीपते्र  
 
शवमा करारातील हमीपते्र करारातंगथत शवमाकत्याची देयता मयाशदत करण्यासाठी वापरली 
जातात.  शवमाकतॄ सुयोग्य ऄिी हमीपते्र वापरून धोका कमी करतात. हमीपत्रात शवमाधारक 
ऄिा प्रकारची कतथव्ये मान्शय करतो जी एका शवशिष्ट कालावधीत पूणथ करायची ऄसतात, अशण 
शवमाकत्याची देयता शवमाधारकाने केलेल्या कतथव्याचं्या पूतथतेवर ऄवलंबून ऄसते. हमीपते्र 
जोखमी व्यव्थाशपत करणे अशण सुधारणे यासाठी महत्वाची भशूमका बजावतात. 
हमीपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये ्पष्ट रुपात व्यक्त केलेली ऄट ऄसते जी कराराच्या वैधतेसाठी 
िब्दिः ऄमंलात अणावी लागते. हमीपत्र हे ्वतंत्र द्त नसते. ते कव्हर नोट्स अशण 
पॉशलसी द्त या दोन्शहीचा भाग ऄसते. ती कराराची पूवथ ऄट ऄसते. शतचे पालन अशण 
ऄंमलबजावणी, मग त्याचा संबंध जोखमीिी ऄसो ककवा नसो, काटेकोरपणे अशण िब्दिः 
करावी लागते. हमीपत्राचा भगं झाल्यास, अशण हे जरी शसद्ध झाले की तो एखाद्या 
नुकासानीसाठी कारणीभतू नाही तरी, शवमाकत्याच्या शनणथयानुसार पॉशलसी प्रभावहीन होउ 
िकते. ऄसे ऄसले तरी, प्रत्यक्षात, हमीपत्राचा भगं केवळ ताशंत्रक ्वरूपाचा अहे अशण 
कोणत्याही प्रकारे नुकसानासाठी योगदान देत नाही ककवा ते वाढवत नाही, (नुकसान 
ऄप्रमाशणत हक्क म्हणून हाताळले जाउ िकते अशण भरपाइ केली जाउ िकते) शवमाकतॄ 
त्याचं्या शरवाजानुसार अशण कंपनी च्या धोरणानुसार शववकेाने शवमा हक्कावंर प्रशक्रया करू 
िकतात. 
 
1. अग शवम्यातील हमीपत्र खाली शदली अहेत 
 
हमी घेतली जाते की, कोणताही धोकादायक माल पॉशलसी चाल ूऄसताना शवमा अ्वाशसत 
आमारतीत साठवला जाणार नाही.  
 
सुप्त जोखीम: हमी घेतली जाते की कोणतेही ईत्पादन शवमा अ्वाशसत आमारतीत ओळीने 30 
शदवसाचं्या कालावधीत चालणार नाही.  
 
शसगारेट शफल्टर ईत्पादन: हमी घेतली जाते की 300C पेक्षा कमी ज्वलनकबदू ऄसणारे द्रावक 
आमारतीमध्ये वापरले/ साठवले जाणार नाही 
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2. समुद्री शवम्यामध्ये, हमीपत्राची ऄिाप्रकारे व्याख्या केली जाते: “ऄशभवचनासह हमी, ऄसे 
त्याला म्हणतात, ज्याद्वारे शवमाधारक काही शवशिष्ट गोष्ट करेल ककवा करणार नाही, 
ककवा काही ऄट पूणथ करेल, ककवा ज्यात तो शवशिष्ट सत्यस््थतीच्या ऄस््तत्वाला होकार 
देइल ककवा नाकारेल ऄिी हमी.” 

 
समुद्री मालाच्या शवम्यामध्ये, ऄिी हमी घेतली जाते की, माल (ईदा.चहा) टीनचे अवरण 
ऄसलेल्या डब्यामंध्ये भरला जाइल. समुद्री जहाजाचा शवमा यामध्ये हमी घेतली जाते की 
जहाज शवशिष्ट शवभागात प्रवास करणार नाही, ज्यामुळे शवमाकत्याला ऄंदाज येतो की त्याने 
अ्वाशसत केलेल्या कवचाची जोखीम शकती प्रमाणात अहे. जर हमीचा भगं झाला तर 
शवमाकत्याला पुढील देयते मधून भगं झाल्याच्या तारखे पासून ्वतःची मुक्तता करण्याची 
परवानगी ऄसते. 
 
3. चोरीच्या शवम्यामध्ये, हमी घेतली जाते की मालमाते्तवर रखवालदारा माफथ त चोवीस तास 

लक्ष ठेवले जाव.े केवळ पॉशलसी मधील जोडलेल्या हमी योग्य प्रकारे पाळल्या गेल्या तर 
पॉशलसी चे दर, ऄटी अशण स््थती तिाच राहतात. 

 
्वयं चाचणी 5 
 
हमीपत्राच्या संदभातील खालीलपैकी कोणते शवधान योग्य अहे? 
 
V. हमीपत्र ऄिी ऄट अहे जी पॉशलसी मध्ये न शलशहता सूशचत केली जाते 
VI. हमीपत्र ऄिी ऄट ऄसते जी पॉशलसी मध्ये ्पष्ट पणे ईधृत केलेली ऄसते  
VII. हमीपत्र ऄिी ऄट ऄसते जी पॉशलसी मध्ये ्पष्टपणे ईधृत केलेली ऄसते अशण 

शवमाधारकाला पॉशलसी द्ताचा भाग म्हणून नव्हे तर ्वतंत्रपणे कळवली जाते. 
VIII. हमीचा भगं केला गेला तरीही जर त्याचा संबधं जोखमीिी नसेल तर शवमा हक्क ऄदा 

केला जातो   
 

 
 

F. पुष्टी  
 
शवमाकात्यांची ऄिी पद्धत ऄसते की एका प्रमाशणत फॉमथ मध्ये पॉशलसी जारी करणे; ज्यात काही 
संकटे अ्वाशसत करणे अशण काही वगळणे.  
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व्याख्या  
पॉशलसी मधील काही ऄटी अशण स््थती पॉशलसी देताना दुरु्त करण्याची अव्यकता ऄसेल तर, 
द्तामध्ये दुरु्त्या / बदल करून केल्या जातात त्यानंा पुष्टी  ऄसे म्हटले जाते. 
 
पुष्टी पॉशलसी ला जोडली जाते अशण शतचा एक भाग बनते. पॉशलसी अशण पुष्टी एकत्र शमळून 
कराराचा परुावा बनतो. पॉशलसी चाल ू ऄसण्याच्या काळातही काही बदल / दुरु्त्या 
नोंदण्यासाठी पुष्टी जारी केल्या जाउ िकतात. 
 
जेव्हा कृव्हा भौशतक माशहती बदलते, त्यावळेी शवमाधारकाने शवमा कंपनीला त्याची नोंद 
घ्यायाला सागंाव ेलागते अशण ती नोंद पुष्टीच्या माध्यमातून शवमा कराराचा भाग बनते. 
 
साधारणतः खालील  गोष्टींिी संबंशधत पॉशलसीसाठी पुष्टी अव्यक ऄसते: 
 

h) शवमा अ्वाशसत रक्कमे मधील ऄस््थरता / बदल 
  

i) शवक्री, गहाणखत आत्यादी द्वारे शवमा करण्यायोग्य ्वार्यामध्ये बदल  
 

j) वाढीव संकटे अ्वाशसत करण्यासाठी शवम्याचा शव्तार / पॉशलसी कालवधी मध्ये वाढ 
 

k) जोखमी मध्ये बदल, ईदा. अग शवम्यामध्ये बाधंकामात बदल, ककवा वापरत बदल  
 

l) ऄन्शय ्थानाकडे मालमते्तचे ्थानातंरण 
 

m) शवमा रद्द करणे  
 

n) नाव ककवा पत्ता आत्यादी मध्ये बदल  
 

नमुना  
 
ईदाहरणादाखल, काही पुष्टींच्या मजकुराचे नमुने खाली शदले अहेत: 
 
रद्द करणे  
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शवमाधारकाच्या शवनंतीनुसार या पॉशलसी ऄंतगथत केलेला शवमा .........या तारखेपासून रद्द 
केल्याचे घोशषत करण्यात येत अहे. हा शवमा ..........मशहन्शयासंाठी ऄस््तत्वात होता, 
शवमाधारकाला कोणताही परतावा देय नाही. 
 
साठा मूल्य कवच वाढवणे: 
 
"शवमाधारकाने सुचवल्यानुसार या पॉशलसी ऄंतगथत अ्वाशसत साठा वाढवला अहे अशण येथे 
मान्शय करण्यात येते की अ्वाशसत रक्कम बदल करून खाली शदल्यानुसार रुपये..... 
करण्यात अली अहे: 
 
 (वणथन) रुपये  
 (वणथन) रुपये   
 
ज्याचा मोबदला म्हणून वाढीव हप्ता रुपये अकारण्यात अला अहे. 
पुढील वार्थषक हप्ता रुपये ………   
 
अता एकूण शवमा रुपये…… आतका अहे 
 
ऄन्शय बाबतीत या पॉशलसी च्या ऄटी, तरतुदी अशण स््थती याचं्यािी संबद्ध. 
 
समुद्री पॉशलसी मध्ये ऄसंगत संकट ऄतंभूथत करण्यासाठी कवचाचा शव्तार 

शवमाधारकाच्या शवनंती नुसार, वरील पॉशलसी ऄतंगथत जहाज फुटण्याची जोखीम ऄंतभूथत 
करण्यास मान्शयता शदली अहे. 

याचा मोबदला म्हणून, शवमाधारकाला वाढीव शवमाहप्ता रुपये ......... अकारण्यात अला अहे.  
 
वहनाच्या पद्धतीमधील बदल  

शवमाधारकाने घोशषत केल्यानुसार वरील पॉशलसी ऄंतगथत मालापैकी 2 कपपे ऄत्तर ज्याचंी ककमत 
रुपये ...............ऄसून जहाजावर चढवलेले अहेत, येथे ती जेटीसन अशण ओव्हरबोडथ या 
जोखमीसाठी अ्वाशसत करण्याचे मान्शय करण्यात येते. 

याचा मोबदला म्हणून, शवमाधारकाला वाढीव शवमाहप्ता खालीलप्रमाणे अकारण्यात येतो. 
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वाढीव शवमाहप्ता …………… रुपये …………  
 
्वयं चाचणी 6 
 
जर पॉशलसी मधील काही ऄटी अशण स््थती पॉशलसी देताना दुरु्त करण्याची अव्यकता ऄसेल 
तर, त्या ______________च्या माध्यमातून दुरु्त्या करून करण्यात येते. 
 
V. हमीपत्र 
VI. पुष्टी 
VII. बदल 
VIII. दुरु्त्या करणे िक्य नाही   
 

 
G. पॉलीसीचा ऄन्शवयाथथ  
 
शवम्याचे करार शलशखत ्वरुपात व्यक्त केले जातात अशण शवमा पॉशलसी चा मजकूर शवमाकत्या 
द्वारे तयार केलेला ऄसतो. या पॉशलसी काही रचनेच्या ककवा ऄथथ लावण्याच्या काही सुशनस््चत 
शनयमाचं्या माध्यमातून केला जातो, जे शवशवध न्शयायालयानंी प्र्थाशपत केले अहेत. रचनेचा 
सवात महत्वाचा शनयम ऄसा अहे की बाजंूचे हेतू समजून घेतले पाशहजेत अशण हा हेतू पॉशलसी 
मध्येच िोधला पाशहजे. पॉशलसी संशदग्धपणे शदली गेली ऄसेल तर न्शयायालय शतचा ऄथथ 
शवमाधारकाच्या बाजूने अशण शवमाकत्याच्या शवरुद्ध लावले कारण साधारण तत्वानुसार 
पॉशलसीच्या मजकुराची रचना शवमाकत्याने केलेली ऄसते. 
 
पॉशलसीचे िब्द खालील शनयमानुंसार समजून घेतले जातात अशण त्यांचा ऄथथ लावला जातो: 
  

a) ्पष्ट ऄट सूशचत ऄटीला ऄमान्शय करते ऄपवाद ज्यात ऄसे करण्यात सातत्य नसते.  
b) प्रमाशणत छापलेली पॉशलसी ककवा त्यातील हाताने शलशहलेले भाग याचं्यातील संज्ञाचं्या 

शवरोधाभासाच्या प्रसंगी टाइप केलेला ककवा हाताने शलशहलेला भाग करारातील बाजंूच्या 
हेतू व्यक्त करतात ऄसे मानले जाते, अशण त्याचंा ऄथथ मूळ छापलेल्या िब्दाचं्या ऄथाला 
ऄमान्शय करेल.  

c) जर एखादी पुष्टी कराराच्या बाकीच्या भागािी शवसंगत ऄसेल पुष्टीचा ऄथथ ्वीकारला 
जाइल कारण तो नंतर तयार झालेला द्त अहे.  
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d) शतरक्या ऄक्षरातील शवधाने नेहेमीच्या छपाइ मधील िब्द जेथे ते सातत्यपूणथ नाहीत, तेथे 
दुलथशक्षली जातील.  

e) पॉशलसी च्या समासात छापलेली ककवा टाइप केलेली शवधाने पॉलीसीच्या मूळ 
मजकुरापेक्षा  ऄशधक महत्वाची समजली जातात  

f) पॉशलसीला जोडलेली ककवा शचकटवलेली शवधाने, याचं्या समोर पॉशलसीच्या समासातील 
शवधाने अशण मूळ मजकुरातील शवधाने दुलथशक्षली जातात 

g) टाइप केलेला मजकूर ककवा शनगडीत रबरी शिक्का मारला ऄसल्यास छापील मजकुर 
दुलथशक्षला जातो.  

h) हाताने शलशहलेला मजकूर टाइप केलेल्या ककवा शिक्का मारलेल्या मजकुरा पेक्षा 
ऄग्रक्रमावर मानला जातो. 

i) िेवटी, जेथे संशदग्धता ऄसते ककवा ्पष्टता कमी ऄसते तेथे व्याकरण अशण 
िुद्धलेखनाचे शनयम लावले जातात.  

 
 
 
 
 
महत्वाचे  
 
1. पॉशलसीची रचना  

 
शवमा पॉशलसी हा व्यापाशरक कराराचा परुावा ऄसतो अशण न्शयायालयाने ्वीकारलेले रचनेचे 
अशण ऄथथ लावण्याचे साधारण शनयम ऄन्शय कराराप्रमाणेच शवमा कराराला लागू होतात. 
 
रचनेचा महत्वाचा शनयम ऄसा अहे की कराराच्या बाजंूचा हेतू समजून घेतला पाशहजे, हा हेतू 
पॉशलसी द्तामधुन व त्याला जोडलेल्या अशण कराराचा भाग बनलेल्या प्र्ताव फॉमथ, शवधाने, 
पुष्टी, हमीपत्र आत्यादी मधूनच िोधला पाशहजे. 
 
2. मजकुराचा ऄथथ  
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वापरलेले िब्द त्याचं्या नेहेमीच्या अशण प्रचशलत ऄथाने समजले जातात. िब्दाचंा ऄथथ 
लावताना र्त्यावरचा सामान्शय माणसू जसा ऄथथ लावले तो घेतला पाहीजे. ऄिाप्रकारे “अग” 
म्हणजे ज्वाला ककवा प्रत्यक्ष जळणे . 
 
दुसऱ्या बाजूला, ज्या िब्दानंा सामान्शय व्यावसाशयक ककवा व्यापाशरक ऄथथ ऄसतो त्यांचा ऄथथ 
त्याच ऄथाने घेतला जाइल जोपयंत वाक्याचा संदभथ ऄन्शय काही सुचवत नाही. जेथे िब्द 
त्याचं्या वैधाशनक, त्याचं्या व्याख्येनुसार वापरले ऄसतील, जसे भारतीय दण्ड शवधाना नुसार 
“चोरी”. 
 
शवमा पॉशलसी मध्ये वापरलेले ऄनेक िब्द मागील कायदेिीर शनणथयाचंा शवषय ऄसतो अशण 
ऄसे वरच्या न्शयायालयाचे शनणथय खालच्या न्शयायालयाला बंधनकारक ऄसतात. ताशंत्रक संज्ञा 
जोपयंत तसे न करण्याबाबत काही सूशचत केले गेले नसेल तोपयंत नेहेमी त्याचं्या ताशंत्रक 
ऄथासह शदल्या जाव्यात. 
 
 

H. नवीकरण सूचना  
 
बहुतािं साधारण शवमा पॉशलसी वार्थषक तत्वावर केल्या जातात.  
 
जरी शवमाकत्यांवर पॉशलसी शवशिष्ट तारखेला समाप्त होत अहे हे कळवण्याचे कोणतेही 
कायद्याचे बधंन नसले तरीही, एक सौजन्शय म्हणून अशण शनकोप व्यावसाशयक पद्धत म्हणनू 
शवमाकतॄ नवीकरण सूचना समाप्ती तारखेच्या अधीच जारी करतात, अशण पॉशलसी नवीकरण 
करण्यासाठी अमशंत्रत करतात. या सूचनेत पॉशलसी चे सवथ महत्वाचे तपिील जसे अ्वाशसत 
रक्कम, वार्थषक हप्ता , आत्यादी ऄसतात. त्याच बरोबर शवमाधारकाला ऄिी सूचना देण्याची 
पद्धत अहे की त्याने जोखमी मध्ये काही भौशतक बदल झाले ऄसतील तर कळवावते. 
 
मोटार शवमा नवीकरण सूचनेत, ईदाहरणाथथ, शवमाधारकाचे लक्ष वधेले पाशहजे की सद्य 
ऄव्यकताचं्या संदभात शवमा अ्वाशसत रक्कमेत फेरबदल करणे (ईदा, शवमाकत्याच्या 
वाहनाचे घोशषत मूल्य)  
 
शवमाकत्याचे लक्ष या वैधाशनक तरतुदीकडे ही वधेले पाशहजे की शवमा हप्ता अगाउ 
भरल्याशिवाय कोणतीही जोखीम ्वीकारली जात नाही. 
 
्वयं चाचणी 7 
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नवीकरण सूचनेच्या संदभात खालील पकैी कोणते शवधान योग्य अहे? 
 
I. शवशनयमाचं्या नुसार शवमाकत्यांवर कायदेिीर बंधन अहे की त्यानंी पॉशलसी समाप्त 

होण्यापूवी 30 शदवस शवमाकत्याला नवीकरण सूचना पाठवली पाशहजे  
II. शवशनयमाचं्या नुसार शवमाकत्यांवर कायदेिीर बंधन अहे की त्यानंी पॉशलसी समाप्त 

होण्यापूवी 15 शदवस शवमाकत्याला नवीकरण सूचना पाठवली पाशहजे  
III. शवशनयमाचं्या नुसार शवमाकत्यांवर कायदेिीर बंधन अहे की त्यानंी पॉशलसी समाप्त 

होण्यापूवी 7 शदवस शवमाकत्याला नवीकरण सूचना पाठवली पाशहजे  
IV. शवशनयमाचं्या नुसार शवमाकत्यांवर कोणतेही कायदेिीर बंधन नाही की त्यानंी पॉशलसी 

समाप्त होण्यापूवी शवमाकत्याला नवीकरण सूचना पाठवली पाशहजे  
 

 



  

 

540 
 

सारािं  
 

a) द्तावजे करण्याची पशहली पायरी म्हणजे प्र्ताव फॉम्सथ ज्याचं्या माध्यमातून शवमा धारक 
्वतः संबधी माशहती देतो  
 

b) भौशतक माशहती ईघड करण्याचे कतथव्य पॉशलसी चाल ूहोण्यापूवी सुरु होते अशण ते करार 
संपल्यानंतरही सुरु राहते. 
 

c) शवमा कंपन्शया साधारण पणे प्र्ताव फॉमथ च्या िेवटी प्रकटन घालतात ज्यावर शवमाकत्याने 
्वाक्षरी करायची ऄसते. 
 

d) प्र्ताव फॉमथ च्या घटकामंध्ये ऄंतभूथत होतात: 
 
x. प्र्तावकाचे पूणथ नाव  
xi. प्र्तावकाचा पत्ता अशण संपकथ  तपिील  
xii. प्र्तावकाचा पेिा, नोकरी ककवा व्यवसाय  
xiii. शवम्याच्या शवषय व्तूची ओळख अशण तपिील  
xiv. शवमा अ्वाशसत रक्कम 
xv. मागील अशण सध्याचा शवमा 
xvi. नुकसानीचा ऄनुभव 
xvii. शवमाधारका द्वारे प्रकटन 

 
e) शवमा प्रशतशनधी, जो मध्य्थ म्हणून काम करतो, त्याची ही जबाबदारी ऄसते की 

शवमाधारका द्वारे जोखमी सबंंधीची सवथ भौशतक माशहती शवमाकत्याला शदली जाइल याची 
खात्री करणे. 
 

f) प्र्ताव तपासणे अशण त्याचा ्वीकार करण्यासंबधंी शनणथय घेणे याला ऄंतलॄखन ऄसे 
म्हणतात. 
 

g) शवमा हप्ता म्हणजे मोबदल ककवा शवमाधारका द्वारे शवमा करारातंगथत शवम्याच्या शवषय 
व्तूचा शवमा करण्यासाठी शवमाकत्याला ऄदा केलेली रक्कम. 
 

h) शवमा हप्त्याची रक्कम रोखीने, बँकेचे कोणतेही मान्शयता प्राप्त शवशनमयायोग्य साधन, 
पो्टल मनीऑडथर, के्रशडटकाडथ ककवा डेशबटकाडथ, आटंरनेट, इ-ट्रान्श्फर, थेट जमा ककवा 
प्राशधकरणाने वळेोवळेी मान्शय केलेली कोणतीही पद्धत. 
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i) कव्हर नोट म्हणजे जेव्हा पॉशलसी प्रलंशबत ऄसते ककवा जेव्हा शवम्यासाठीच्या वाटाघाटी चाल ू

ऄसतात अशण तात्परुत्या काळासाठी शवमा कवच देणे अव्यक ऄसते तेव्हा कव्हर नोट 
शदली जाते. 

 
j) कव्हर नोट्स बहुतािंी समुद्री अशण मोटार वाहन शवमा प्रकारच्या व्यवसायात वापरल्या 

जातात. 
 

k) शवमा प्रमाणपत्र जेथे शवमा ऄस््तत्वात ऄसल्याचा परुावा देणे अव्यक ऄसते तेथे शदले जाते. 
 
 

l) पॉशलसी म्हणजे शवम्याच्या कराराचा परुावा देणारा औपचाशरक द्त. 
 

m) हमी म्हणजे ऄिी ऄट जे ्पष्टपणे पॉशलसी मध्ये साशंगतलेली ऄसते जी कराराच्या वैधतेसाठी 
िब्दिः पाळावी लागते. 
 

n) पॉशलसी देताना काही ऄटी अशण स््थती बदलण्याची अव्यकता ऄसेल तर दुरु्त्या अशण 
बदल ऄसलेल्या द्ताच्या माध्यमातून केले जाते त्याला पुष्टी ऄसे म्हणतात. 
 

o) रचनेचा सवात महत्वाचा शनयम अहे की कराराच्या बाजंूचा हेतू समजून घेतला पाशहजे अशण 
हा हेतू पॉशलसी मध्येच िोधले पाशहजे. 

 

 
महत्वाच्या संज्ञा  
 
a) पॉशलसी फॉमथ   
b) शवमा हप्त्याचा अगाउ भरणा 
c) कव्हर नोट  
d) शवम्याचे प्रमाणपत्र  
e) नवीकरण सूचना 
f) हमीपत्र 
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्वयं चाचणीची ईत्तरे  
 
ईत्तर 1   

 
योग्य पयाय अहे III. 
 
योगदानाचे तत्व याची खात्री करते की एकाच शवषयव्तू ऄनेक शवमाकत्यांनी अ्वाशसत 
केल्यास ; त्यानंी एकत्र येउन शवमा हक्का मध्ये त्याचं्या ईद्भवाच्या प्रमाणात योगदान द्याव.े 
 
ईत्तर 2   

 
योग्य पयाय अहे II. 
 
मागथदिथक सूत्रानुंसार, शवमा कंपनीने शवमा प्र्ताव 15 शदवसात प्रशक्रया करावा लागतो. 
 
ईत्तर 3   

 
योग्य पयाय अहे I. 
 
शवमा हप्ता चेकने भरल्यास, चेक ज्या तारखेला पो्ट केला गेला त्या तारखेला जोखीम 
्वीकारली जाते. 
 
ईत्तर 4   

 
योग्य ईत्तराचा पयाय अहे IV. 
 
कव्हर नोट्स बहुतािंी समुद्री अशण मोटार वाहन शवमा या साधारण शवमा वगात वापरल्या 
जातात. 
 
ईत्तर 5   

 
योग्य पयाय अहे II. 
 
हमीपत्र म्हणजे एक ऄट ऄसते जी पॉशलसी मध्ये ्पष्टपणे साशंगतलेली ऄसते. 
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ईत्तर 6   

 
योग्य पयाय अहे II. 
 
पॉशलसी देताना काही ऄटी अशण स््थती मध्ये दुरु्ती करणे अव्यक ऄसल्यास, पुष्टीच्या 
माध्यमातून दुरु्त्या करून केले जाते. 
 
ईत्तर 7   

 
योग्य पयाय अहे IV. 
 
शवशनयमानुंसार पॉशलसी च्या समाप्ती पूवी त्यानंी नवीकरण सूचना पाठवायला हवी ऄसे 
शवमाकत्यांवर कोणतेही कायदेिीर बधंन नसते. 
 
 

्वयं परीक्षण प्र्न  
 
प्र्न 1  
 
पॉशलसी ऄतंगथत शवमाकात्याची ऄशधकतम देयता म्हणजे_______ऄसते  
 
I. शवमा अ्वाशसत रक्कम 
II. शवमा हप्ता  
III. िरणता मूल्य 
IV. नुकसानीची रक्कम 
 
प्र्न 2  

 
कराराच्या ऄंतगथत शवमाकात्याने शदलेला मोबदला ककवा ऄदा केलेले मूल्य म्हणजे 
_______________ 
 
I. शवमा हक्क रक्कम  
II. िरणता मूल्य 
III. पशरपक्वता मूल्य 
IV. शवमा हप्ता  
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प्र्न 3  
 
शवमा कराराचा परुावा म्हणून जो द्त देण्यात येतो त्याला ________ म्हणतात. 
 
I. पॉशलसी  
II. कव्हर नोट  
III. पुष्टी  
IV. शवमा प्रमाणपत्र  
 
प्र्न 4  
 
माशहती ईघड करण्याचे कतथव्य सुरु होते   
 
I. पॉशलसी चाल ूहोण्यापूवी  
II. पॉशलसी चाल ूझाल्यानंतर  
III. पॉशलसी चाल ूहोण्या पूवी अशण पॉशलसी चाल ूऄसण्याच्या दरम्यान  
IV. ऄसे कोणतेही कतथव्य नाही   
 
प्र्न 5  
 
भौशतक सत्यस््थती   
 
I. म्हणजे पॉशलसी ऄंतगथत अ्वाशसत सवथ साशहत्याची ककमत   
II. जोखीम मुल्याकंन करण्यासाठी महत्वाची नाही  
III. ऄंतलॄखकाच्या शनणथयावर प्रभाव टाकते म्हणून महत्वाची 
IV. महत्वाचे नाही कारण त्याचा ऄंतलॄखकाच्या शनणथयावर काही पशरणाम होत नाही  
 
प्र्न 6  
 
अग शवम्याच्या प्र्तावात हे जाणनू घेतात 
 
I. ईत्पादनाची प्रशक्रया  
II. साठवलेल्या मालाचा तपिील   
III. आमारतीचे बाधंकाम  
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IV. वरीलपैकी सवथ 
 
प्र्न 7  
 
शवमा हप्ता ्वीकारला जाउ िकत नाही  
 
I. रोखीत   
II. चेक द्वारे   
III. प्रॉशमसरी नोट द्वारे   
IV. के्रशडटकाडथ द्वारे   
 
प्र्न 8  
 
मोटार शवमा प्रमाणपत्र   
 
I. बंधनकारक नाही 
II. ्वतः बरोबर कायम बाळगले पाशहजे 
III. कार मध्ये नेहेमी ठेवले पाशहजे 
IV. बँक लॉकर मध्ये ठेवले पाशहजे 
 
प्र्न 9  
 
हमीपत्र म्हणजे  
 
I. पॉशलसी मध्ये ्पष्ट पणे साशंगतलेली ऄट   
II. ज्याचे पालन कराव ेऄसे   
III. a अशण b दोन्शही  
IV. वरील पैकी काहीही नाही  
 
प्र्न 10  
 
मोटार वाहन शवम्याची नवीकरण सूचना जारी केली जाते 
 
I. पॉशलसी समाप्त होण्या पूवी शवमाधारका द्वारे  
II. पॉशलसी समाप्त होण्या पूवी शवमाकत्या द्वारे  
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III. पॉशलसी समाप्त झाल्यानंतर शवमाधारका होण्या पूवी  
IV. पॉशलसी समाप्त झाल्यानंतर शवमाकत्याद्वारे 
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्वयं-परीक्षण प्र्नाचंी ईत्तरे  
 
ईत्तर 1  
योग्य पयाय अहे I. 
पॉशलसी ऄतंगथत शवमाकत्याची ऄशधकतम देयतेची मयादा म्हणजे शवमा अ्वाशसत रक्कम. 
 
ईत्तर 2  
योग्य पयाय अहे IV. 
करारातंगथत शवमाधारकाने द्यायचा मोबदला ककवा ऄदा केलेली रक्कम म्हणजे शवमा हप्ता. 
 
ईत्तर 3  
योग्य पयाय अहे I. 
शवमा कराराचा परुावा देणारा द्त म्हणजे पॉशलसी. 
 
ईत्तर 4  
योग्य पयाय अहे III. 

माशहती ईघड करण्याचे कतथव्य पॉशलसी चाल ूहोण्या पूवीपासून अशण पॉशलसी चाल ू
ऄसण्याच्या दरम्यान ऄसते 
 
ईत्तर 5  
योग्य पयाय अहे III. 
भौशतक सत्यस््थती महत्वाची ऄसते कारण ती ऄंतलॄखकाच्या शनणथयावर प्रभाव टाकते. 
 
ईत्तर 6  
योग्य पयाय अहे IV. 
अग शवमा प्र्तावात ईत्पादनाची प्रशक्रया, साठवल्या जाणाऱ्या पदाथाचे तपिील अशण 
आमारतीचे बाधंकाम. 
 
ईत्तर 7  
योग्य पयाय अहे III 
शवमा हप्ता प्रॉशमसरी नोट द्वारे ्वीकारला जाउ िकत नाही. 
 
ईत्तर 8  
योग्य पयाय अहे III. 
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मोटार शवम्याचे प्रमाणपत्र नेहेमी कार मध्ये ठेवले पाशहजे. 
 
ईत्तर 9  
योग्य पयाय अहे III 
हमीपत्र म्हणजे पॉशलसी मधील ्पष्टपणे साशंगतलेली ऄट शजचे पालन केले गेले पाशहजे. 
 
ईत्तर 10  
योग्य पयाय अहे II. 
मोटार वाहन शवम्याच्या नवीकरणाची सूचना पॉशलसी सपंण्यापूवी शवमाकत्याद्वारे शदली जाते. 
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C. पशरशिष्ट  
पशरशिष्ट - A  

मोटार वाहन शवमा प्र्ताव फॉमथ  
खासगी कार / दुचाकी – पॅकेज पॉशलसी 

 
प्र्तावकाचे नाव   
 
संपकासाठी पत्ता 
 

 
 
 

दूरध्वनी क्रमाकं: फॅक्स 
क्रमाकं   मोबाइल नं: 

इ-मेल पत्ता   
बँक खात्याचा क्रमाकं 
(बचत/चाल)ू  पॅन नं: 

HPAl गहाणवट    
अव्यक पोलीसीचा 
प्रकार  

पॅकेज पॉशलसी  

शवमा पॉशलसी चा 
कालावधी 

वेळ ...... शदनाकं :...................पासून  पयंत  

वाहनाचे तपिील 

नोंदणी 
क्रमाकं 

आशंजन क्र. अशण चाशसस 
क्र. 

बनावटीचे 
वषथ 

बनावट 
अशण 

मॉडेल / 
बॉडीचा 
प्रकार 

क्युशबक 
क्षमता 

असन 
क्षमता रंग 

वापरण्यात 
येणारे आधंन 

 
 
 
 
 
 

 

      

नोंदणी प्राशधकर – नाव अशण ्थान: 
वाहनाचे मूल्य: 

आन्शव्हॉआस 
मूल्य  

आलेस्क्ट्रक/ 
आलेक्ट्रोशन
क 
ऄक्सेसरी
ज  

आलेस्क्ट्रकल 
नसलेल्या 
ऄक्सेसरीज  

बाजूचे 
कालथट्रलेर  

एलपीजी 
/सीएनजी 
कीट  

एकूण 
मूल्य 

अयडीव्ही (IDV) 

 
 
 
 

 
 

    

ववववववववववव 

वववववव ववव 

वलभा आश्लालसत लाहनाची 
ओऱि   

 

वलभा हक्क प्रदान आणण वलभा हप्ता मांचा हा आधाय असतो 
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वाहनाचा आशतहास   

मागील 
पॉशलसी 
क्रमाकं 

कवचाचा 
प्रकार 

शवमाकत्याचे 
नाव अशण पत्ता 

शवमा हक्क 
दावा ने 

केल्याबद्दलचा 
बोनस 

पॉशलसी 
समाप्तीची 

तारीख 

गेल्या 3 वषांचा 
शवमा हक्क सबंंधी 

ऄनुभव 

प्रथम खरेदी ची 
तारीख अशण 
कनदनी क्र. 

 
 
 

      

वाहनाचा वापर : 

वापराचा ईदे्दि  वाहन पाशकंग 
चा तपिील  

चालकाचे तपिील  वषथभरात होणारा सरासरी प्रवास 

अनंद बंशद्त गॅरेज  ्वतः   
व्यावसाशयक खुले गरेॅज पगारी चालक  
व्यवसाय/व्यापार कंुपणाच्या अत  नातेवाइक 

कॉपोरेट र्त्याच्या 
कडेला  

शमत्र  

 
 
 

सवलती अशण ऄशधभार: 
्वयं ऄशधक भरणा: तुम्ही बंधनकारक पॉशलसी पेक्षा ऄशधक 
भरणा करू आस्च्छता का 

होय/नाही – होय ऄसेल तर शनस््चत रक्कम शलहा  
दुचाकी–रुपये500/700/1000/1500/3000 खासगी  

तुम्ही ऑटोमोबाइल ऄसोशसऄिन ऑफ आशंडया चे सद्य 
अहात का  

होय/नाही                      होय ऄसल्यास, कृपया भरा:                                                      
1. ऄसोशसएिन चे नाव  
2. सद्यत्व क्र.:       समाप्तीची तारीख:                 

वाहनाला एअरएअयचे कोणतेही मान्शयताप्राप्त चोरी 
रोधक ईपकरण बसवले अहे का  

होय/नाही होय ऄसल्यास, AASI डवरे जारी केलेले प्र्थापनेचे 
प्रमाणपत्र जोडा  

वाहन ऄपारंपशरक ्त्रोतापासून चालवले जाते का  होय/नाही होय ऄसल्यास, तपिील द्या 
वाहन दुहेरी आधंन कीटवर चालते का / त्याला फायबर 
ग्लास टाकी बसवली अहे का 

होय/नाही होय ऄसल्यास, तपिील द्या  

तुम्ही TPPD कवचाची वैधाशनक मयादा केवळ रुपये 
6000/- पयंतच ठेव ूआस्च्छता का 

होय/नाही 

अव्यक वाढीव कवच  
ऄक्सेसरीज ची चोरी (केवळ दुचाकींसाठी)  
चालकाच्या बाबती तील कायदेिीर देयता  
पगारी चालकाची व्यशक्तगत ऄपघात शवमा (PA)   

बंधनकारक : मालक चालकासाठी व्यशक्तगत ऄपघात शवमा 
मालक चालकासाठी व्यशक्तगत ऄपघात शवमा बंधनकारक अहे. कृपया नामशनदॄिनाचे तपिील द्या: 

(a) नामशनदॄशिताचे नाव अशण वय: 
(b) नाते                           : 
(c) शनयुक्ताचे नाव  

(नामशनदॄशित ऄज्ञान ऄसल्यास) 
(d) नास्म्नदॄशिता बरोबरचे नाते:  

(टीप : 1. मालक चालकासाठी बंधनकारक व्यशक्तगत ऄपघात कवच, शवमा अ्वाशसत रक्कम दुचाकीसाठी रुपये 1,00,000/- अशण खासगी मोटार 
साठी रुपये 2,00,000/-. 
2.जेथे मालक चालकच्या नावाने वाहन चालवण्याचा परवाना ऄसत नाही, म्हणजे वाहनावर कंपनीची, भागीदारी फमथची ककवा कॉपोरेट सं्थेची 
मालकी ऄसेल तर बंधनकारक व्यशक्तगत ऄपघात शवमा कवच मालक चालकाला शदले जाउ िकत नाही.  
 
नाव ऄसलेल्या व्यक्तींसाठी व्यशक्तगत ऄपघात शवमा 

अंतरेिन घटक–भुलमाकंनालयीर फोजा  

स्लीकायरेरी जोखीभ 

वभजनू घेण्माव 

वलभाकत्मासरा भदत कयते 

जोिीभ ऺऩण/ वलऩयीत जोिीभ जाणून 

घेण्मावाठी  

Underwriting 
factors 

considered 
for loading 

and discount 
as per 

company 

policy 
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तुम्हाला नाव शदलेल्या व्यक्तींसाठी व्यशक्तगत शवमा कवच ऄंतभूथत करायचे अहे का? 
नाव शनवडलेले CSI (Rs.) नामशनदॄशित नाते 

1)    
2)    
3)    
होय/नाही, होय ऄसल्यास, नाव अशण शनवडलेली शवमा अ्वाशसत भाडंवली रक्कम शलहा: 
(टीप: प्रशतव्यक्ती ऄशधकतम ईपलब्ध CSI, खासगी कार साठी  रुपये 2 लाख अहे अशण ्वयंचशलत 
दुचाकींसाठी रुपये 1 लाख अहे) 

 
मागे बसलेल्या ककवा ऄनाशमक व्यक्तींकरता व्यशक्तगत ऄपघात शवमा 
कवच 

 

वाढीव कवच 
िून्शय घसारा   
सौजन्शय कार   
वैद्यकीय खचथ   
व्यशक्तगत व्तू   

ऄन्शय तपिील  
 
 
 

वाहनाचा वापर मालकीचा जागेतच मयाशदत अहे का  होय/नाही 
वाहन शवदेिी वशकलातीच्या मालकीचे अहे का  होय/नाही 
कर न्व्हटेज कार म्हणून प्रमाशणत अहे का  होय/नाही 
ऄंध ककवा ऄपगं व्यक्तीसाठी वाहन तयार केले गेले अहे का  होय/नाही, होय ऄसल्यास, RTA च्या पुष्टीचे 

तपिील द्या  
वाहन वाहकाचं्या प्रशिक्षणासाठी वापरले जाते का  होय/नाही 

भौगोशलक भागाचा शव्तार अव्यक अहे का  नेपाल, बागंलादेि, भतूान, मालदीव, 
पाशक्तान, अशण श्रीलंका. 

   
तुम्हाला एका पानाची पॉशलसी हवी अहे का?  होय/नाही 

शवमाधारकाचे प्रकटन 
 
मी/अम्ही याशठकाणी जाहीर करतो की माझ्या/अमच्याद्वारे केली गेलेली शवधाने माझ्या/अमच्या  माशहतीनुसार अशण 
शव्वासानुसार सत्य ऄसून मी/अम्ही याशठकाणी हे मान्शय करतो की हे प्रकटन मी/अम्ही अशण 
___________________________याचं्यामधील कराराचा अधार ऄसेल. 
 

याशिवाय मी/अम्ही याशठकाणी जाहीर करतो की हा प्र्ताव सदर केल्यानंतर केलेली कोणतीही वाढ ककवा बदल तातडीने 
शवमाकत्यांना कळवली जाइल.  
 

मी/अम्ही हे ्वीकृत करू आस्च्छतो की माझ्या वाहनाला मागील पॉशलसी च्या समाप्ती च्या तारखेनंतर अतापयंत कोणताही 
ऄपघात झालेला नाही. मी/अम्ही हे ्वीकृत करतो की मी/अम्ही शवमा हप्ता येथे ___________याशदविी 
___________पाठवला अहे.   
 

वरील वाहनाच्या सदंभात तुमच्या द्वारे केलेल्या शवम्या साठी, मला हे माशहत अहे अशण मान्शय अहे की ______या (वळेे) पूवी 
या वाहनाचे कोणतेही नुकसान/हानी/ देयता याची कोणत्याही ्वरूपातील देयता तुमच्यावर राहणार नाही. 
.  

मी/अम्ही हे जाहीर करतो की वाहन ईत्तम स््थतीत ऄसून र्त्यावर चालवण्यास चागंले अहे.  
शठकाण:  

भुलमान्कनालय ज्मा गोष्टटींचा ऩरयणाभ होऊ 

ळकतो अळी भाहहती त्मालळलाम सांब्यमकीच्मा 
दृष्टटीने भहत्लाची भाहहती 

लाढील कलच ऩढेु चार ू

वलोच्च चाॊगुरऩणा च्मा 
तत्लालय आधारयत 
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शदनाकं:          प्र्तावकाची ्वाक्षरी  

पशरशिष्ट – B 
प्र्ताव फॉमथ  

 
(हा फॉमथ शदला गेला याचा ऄथथ देयता ्वीकारली गेली ऄसा नव्हे) 

प्रमाण अग अशण शविेष सकंटे पॉशलसी 
 
या प्र्ताव फॉमथ चा ्वीकार कंपनीच्या शनयम अशण शवशनयम याचं्यािी सबंद्ध अहे. प्र्ताव ्वीकारल्याशिवाय अशण शवमा हप्ता 
रक्कम भरल्याशिवाय मालमत्ता अ्वाशसत केली जात नाही.  
 
प्रशतशनधी -
________________________________________
___                   ग्राहक कोड:  
 
प्र्तावकाचे तपिील             प्र्तावकाला ओळखण्यास मदत करतो. 

1. प्र्तावकाचे नाव  
                                

                                

2. प्र्तावकाचा पत्ता             सपंकासाठी अशण शवमा हक्काच्या बाबतीत चेक पाठवण्यासाठी पत्ता  
                                 
                                 
                                 
 

फोन क्र :-  फॅक्स क्र :-

______________________ 
 
(मोबाइल):-   (इ-मेल):-

_____________________ 
 
        अव्यक तेथे खुण करा 
सवथ प्र्नानंा पूणथपणे ईत्तरे द्या. काही शठकाणी जागा कमी पडल्यास पशरशिष्ट म्हणून माशहती जोडा: 
 

जोखीम समजावनू घेणे  
 

3. अ्वाशसत केली जाणारी  
 

 

4. ज्याचं्या नाव े पॉशलसी जारी केली 
जावी (ज्याचें शवमा करण्यायोग्य ्वार्य 
अहे ऄिा सवथ बाजंूचे यादी, अर्थथक 
सं् थासंह)  

 

5. ऄतंर्थनशहत जोखीम   
(शपन कोड सह पूणथ पो्टाचा पत्ता)  

 

6. शवम्याचा कालावधी  
 

पासून          पयंत          

        

               

               

वलभाधायकाची ओऱख 

  

आश्लासवत कयण्माच े

स्थान  जोखीभ ओऱखणे 

प्रस्तालकाचा व्मलवाम 

भूल्माॊकनावाठी व्मलवामाचे तऩळीर 
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7. तुम्हाला ही सकंटे मूळ कवचामधून 
हटवायचे अहत का  

 

a. वादळ, पूर, झंझावात, प्रलय 
चक्रीवात सकंटाचंा समूह  

                  

होय  नाही  

b. दंगल, सपं, वैरभावनेने केलेली 
हानी 

 
 

 होय  नाही  

c. अतंकवाद कवच शव्तार   
(RSMD ची शनवड केली ऄसता 
याची शनवड करता येते) 

 

होय  नाही  

पशरशिष्ट – B  
 
8. तुम्ही आमारती बरोबर पाया अशण चौथरा 

अ्वाशसत करू आस्च्छता का? 
  होय  नाही  

काही वाढीव कवचे  
a. अर्थकटेक्ट्स, सवॄक्षक अशण 

सल्लागार आशंजशनयर िुल्क (शवमा 
हक्काच्या 3% पेक्षा ऄशधक रक्कम) 

  
 

होय  नाही   
Sl =  

b. राडारोडा हटवणे (शवमा हक्काच्या 
1% पेकाि ऄशधक रक्कम) 

    
 

होय  नाही   
Sl = 

c. कॉल्ड ्टोरेज मध्ये मालाची खराबी  
 

होय  नाही   
Sl = 

i.  वीज शवतरणामध्ये मूळ 
्त्रोतामंध्ये शवमा अ्वाशसत 
सकंटामुळे ऄडचणी 

 

होय  नाही   
Sl = 

 
ii. शवमा धारकाच्या जागेमध्ये शवमा 

अ्वाशसत सकंटाच्या कृतीमुळे 
कॉल्ड ्टोरेज मशिनरी च्या हानीमुळे 
तापमानात वाढ 

    
 

होय  नाही   
Sl = 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वलभाधायकाचा आलश्मक कलचावॊफॊधी वालध ननणसम  

शी यक्कभ EQ वॊकटाॊवाठी आश्लासवत 
आशे  

वलभाधायकाचा लाढीलकलचाॊ वॊफॊधी वालध ननणसम 
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d. जंगलाची अग  
  

होय  नाही  Sl = 

e. शवमाधारकाचे वाहन, फोकथ  शलफ्ट्स 
अशण तत्सम अशण त्यातून पडलेल्या 
व्तू याचं्या अघातामुळे झालेली हानी,  

 

होय  नाही  Sl = 

 
f. ऄचानक अग   

होय  नाही   
Sl = 

 
g.  वाद, बदल ककवा शव्तार याचा शवमा 

करण्यास वगळणे     
 

होय  नाही   
Sl = 

h. भकंूप (अग अशण धक्का) 
  

   होय  नाही   
Sl = 

i. वाया गेलेल्या साशहत्याची कवच  
  

होय  नाही   
Sl = 

j. गळती अशण दूशषती करण कवच 
  

होय  नाही   
Sl = 

 
k. तात्पुरते ्टॉक हलवणे  
 

 

होय  नाही   
Sl = 

l. भाड्याचे नुकसान. 
  

होय  नाही   
Sl = 

m. भाडे अशण पयायी शनवासासाठी वाढीव 
खचथ 

 
 

होय  नाही   
Sl = 

 
n. सुरुवातीचे खचथ   

होय  नाही   
Sl = 
 

 
o. शवतळलेले साशहत्य हानी  

  

होय  नाही   
Sl = 

9. तुम्ही तीच मालमत्ता ऄन्शय कोणत्याही शवमा 
कंपनीकडे तिाच कवचासाठी अ्वाशसत केली 
अहे का (तसे ऄसल्यास तपिील द्या ) 

 

10. ऄन्शय कोणत्या कंपनीद्वारे शवमा कवच 
नाकारण्यात अले होते का ककवा काही शविेष 
ऄशत घालण्यात अले होते का (तसे ऄसल्यास 
तपिील द्या) 

 

(नुकसान ऄनुभवाचा तपिील) 
11. मागील मशहन्शयासाठी शवमा हप्ता / शवमा हक्क 

शमळाल्याचा मागील मशहन्शयाचा तपिील, पॉशलसी 
कालावधी सपंण्याचा मशहना वगळता  

शवमा हप्ता  शवमा हक्क 

   
   
   

   ्थानावर अ्वाशसत करण्याच्या जोखमींचा प्रकार कोणता? 
 

 
 

12. शवमाधारकाची मालमत्ता अहे:  

केलऱ 
वलभाधा
यकाच्मा 
व्मलवा
माच्मा 
स्लरूऩा
ळी 

वॊफॊधध
त  

मोगदानाचे तत्ल रागू कयण्मावाठी आलश्मक 

तऩळीर  

अॊतरेखकारा जोखभीच्मा गुणलत्त ेवॊफॊधी अॊतदृसटटी 
देणे 

जोिीभ भुलमांकन कयताना वलभा हक्क अनबुल हा भहत्लाचा घटक असतो 

प्रस्तालकाच्मा व्मलसामासंफधंी तऩळीर 
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a. शनवास, कायालये, दुकाने, हॉटेले  

b. औद्योशगक/ईत्पादनातील जोखमी   

c. औद्योशगक/ ईत्पादनाच्या बाहेरील साठवणुकीच्या जोखमी   

d. औद्योशगक / ईत्पादनाच्या बाहेरील जोखमी  टाक्या/ गॅस 
धारक/ 

 

e. औद्योशगक / ईत्पादनाच्या बाहेर ऄसलेल्या सुशवधा   

f. शनवास, कायालये, दुकाने, हॉटेले आत्यादी.  

13. जर दुकान म्हणून वापरले जात ऄसेल तर, कृपया खाली शदलेल्या यादी 
पैकी कोणता माल त्यात हाताळला जातो हे जाहीर करा. 
होय ऄसल्यास, ऄिा मालाचे मूल्य एकूण साठ्याच्या 5% पेक्षा ऄशधक 
होते का:  
1. सेल्युलोइड माल, 2. नारळाच्या िृड्या, 3.फटके अशण िोभेची दारू, 
4. कोणत्याही प्रकारचे ्फोटक, 5. गवताचे भारे, 6. वन्पतीजन्शय धागे, 
7. ज्यूट, 8. काडेपेट्या, 9. शमशथलेटेड स््परीट, 10. नायट्रो-सेल्युलोज, 
11. तेले/  आथर /औद्योशगक द्रावक अशण ऄन्शय ज्वलनिील द्रव्ये ज्यांचा 
ज्वलनकबदू 32 शडग्री सेल्सी. पेक्षा कमीं अहे (बंशद्त कप चाचणी), 12. 
ज्वलनिील पदाथथ ऄसलेला पृट ज्यांचा ज्वलनकबदू 32 शडग्री सेल्सी. पेक्षा 
कमीं अहे (बंशद्त कप चाचणी), सील केलेले डबे व ड्रम वगळता. 13. 
वार्थनिेस ज्यांचा ज्वलनकबदू 32 शडग्री सेल्सी. पेक्षा कमीं अहे (बंशद्त 
कप चाचणी), सील केलेले डबे व ड्रम वगळता. 14. जंतुनािक द्रव अशण 
द्रव कीटक नािक, सील केलेले डबे व ड्रम वगळता. 15. कोणत्याही 
प्रकारचे वन्पतीजन्शय धागे  

 

14.गोदाम / गोडाउन म्हणून वापरले ऄसल्यास (कारखान्शयाच्या बाहेर 
ऄसलेले) कृपया साठवलेल्या मालाची यादी द्या 

 

15.प्र्ताशवत जागा जर औद्योशगक ईत्पादन एकक म्हणून वापरले जात 
ऄसल्यास, ईत्पाशदत केल्या जाणाऱ्या ईत्पादनांचे तपिील सांगा (ज्यात 
शवशवध सुशवधा अहेत ऄिा ब्लॉक योजनेचे तपिील जोडावेत) 

 

16. औद्योशगक ईत्पादन एकक म्हणून वापरले जात ऄसल्यास, ते चालू 
स््थतीत अहे की बंद ते कृपया शलहा? 

 

 
17. ्थाशपत केलेली ऄस्ग्निमन साधने  

कृपया खालील जागेत खुण करा: 
a. शवशवध ब्लॉक्स यादी करा अशण पोटॄबल 

ऄस्ग्निामाकाचें प्रकार दिथवा  
 
 
 

जोखीम वैशिष्ट्य ेऄशधक चांगल्याप्रकारे जाणून 
घेण्यासाठी 

पोटॄबल ऄस्ग्निामक 
ट्रलेर पंप्स  
फायर आशंजन 
हायड्रटं  यंत्रणा 
न््प्रकलर यंत्रणा  
पक्की पाणी फवारण्याची यंत्रणा 

 
 
 
 
 
 

 
b. साधनान्शसाठीचे वार्थषक देखभाल करार 

ऄस््तत्वात अहे ककवा नाही ते दिथवा 

 

होय  नाही  

18. (आमारत/मशिनरी/ फर्थनचर शफक््चर अशण 
शफकटग) 
 
 

 

 
a. बाजारमूल्य अधार  

                
होय  नाही  

 
 

होय  नाही  

जोखभीचे हठकाण शे त्माचा दय 
ठयलण्माचा आधाय अवतो  

Nature of risks to decide 
the basic rate and 

coverage’s 

प्रत्मेक ब्रॉक रा ऩयुलरेरे वॊयषण 

नकुवान कभी 
कयण्माच ेउऩाम. 

त्माभुऱे, वलरत 

हदरी जाऊ 

ळकते  

वलम्पमावाठी प्रस्तावलत आधाय 

ज्माच्मा आधायालय 
आश्लालसत यक्कभ 
नक्की केरी जाईर 
आणण वलभा हक्क 

हाताऱरे जातीर अळा 
प्रकायचा आधाय फनेर 
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b. पुन्थापन मूल्य अधार  
 
c. ऄशधक तीव्रता हवी अहे का 

 

होय  नाही  

19. बाधकाम तपिील  
a. कृपया वापरलेले साशहत्य शलहा   
i. कभती  
ii. जमीन  
iii. छत   
b. आमारतीची ईंची  मीटर______________                मजले 

____________ 

c. Age of Building 

 

5 वषांपेक्षा कमी    5 ते 15 वषॄ  
 

15 ते 25 वषॄ  25 वषांपेक्षा ऄशधक  

टीप: ज्या आमारतीच्या कभती अशण/ककवा छत लाकडी फळ्याचें / वाळलेल्या पानाचें / ककवा गवताचे / कोणत्याही प्रकारच्या 
वाळलेल्या गवताचे/ बाबंचेू / प्लास््टक कापड / डाबंर / कॅनव्हास / टाप्युथलीनचे ऄसते त्यानंा ‘कच्चे’ बाधंकाम ऄसे 
म्हणतात. 

20. आमारतीनुसार मुल्ये (कृपया कच्चे बाधंकाम सुद्धा या यादीत टाका. ऄिा आमारतीच्या समोर त्याची रुपयामंधील ककमत 
्वतंत्रपणे टाका) 

ब्लॉक चे 
वणथन  

आमार
तीचे 
वय 

(वषॄ) 

ईंची 
(मीटर

) 

बाधंकाम 
कच्चे / पक्के  

शवमा अ्वाशसत रक्कम रुपये  
चौथायास
ह आमारत 
रुपये Rs. 

मशिनरी 
ऄक्सेसरीज   

Rs. 

एफ ऄडँ 
एफ , 

ऑशफस 
अशण ऄन्शय 
साधने Rs. 

साठा 
अशण 

प्रशक्रयेती
ल 

साठा**  
Rs. 

शवमा 
अ्वाशसत 
करण्याची 

रक्कम Rs. 

         
         

एकूण          

 
टीप : **  ऄसे साठे दिथवतात जे साधारण अधारावर अ्वाशसत केले जातात अशण खालील माशलका क्र. A, B,C अशण D 
यामध्ये येत नाहीत.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अॊतरेखन  

प्रत्मेक ब्रॉक च्मा तऩसळराभुऱे राग ूअवल्माव फदरणाये भुल्माॊकन देऊ ळकेर 
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21. केवळ साठ्यासंाठी शविेष कवच 
कृपया खालील चौकोनात खुण करा अशण प्रत्याकासाठी शकती रक्कम शवमा अ्वाशसत करायची ते शलहा  
A. फ्लोटर अधार: 
शवशवध शठकाणी ऄसणारे साठे (प्रशक्रया ब्लॉक्स/ गोदामे / गोडाउन अशण/ककवा ईगद्यावर ऄसलेले आत्यादी) फ्लोटर अधारावर 
एका शवमा रक्कमे ऄंतगथत अ्वाशसत केले जाउ िकतात. 

शठकाणे (पो्टाचा पत्ता शपन कोड सह ) 
रक्कम रुपये  

 
 

 

B. प्रकटन अधारावर   
ज्या साठ्याचंी ककम्मत खी-वर होत ऄसते ते (माशसक) प्रकटनाच्या अधारावर अ्वाशसत केले जाउ िकतात. 

्थाने (पो्टाचा पत्ता शपन कोड सह) रक्कम रुपये 
  

 
टीप: 
शकमान अ्वाशसत रक्कम रुपये 1 कोटी, अशण पॉशलसी छोट्या कालावधीसाठी जारी केली जात नाही. प्रशक्रयेमधील अशण रेल्व े
सायकडग मधील साठे शवमा अ्वाशसत केले जात नाहीत. 
C. फ्लोटर प्रकटन अधारावर:  
ज्या साठ्याचंी ककमत खाली-वर होत ऄसते अशण ते शवशवध शठकाणी साठवलेले ऄसतील तर एक रक्कमे ऄंतगथत (माशसक) 
फ्लोटर प्रकटन अधारावर अ्वाशसत केले जाउ िकतात. 

शठकाणे (पो्टाचा पत्ता शपन कोड सह)   रक्कम रुपये 
 
 

 
 

टीप: 
1. शकमान अ्वाशसत रक्कम रुपये 2 कोटी 
2. प्रक्रीयेमधील साठे अशण रेल्व ेसायकडग मधील साठे 

अ्वाशसत केले जाउ िकत नाहीत. 

 

D. ईगद्यावर साठवलेले साठे (फक्टरी कंुपणाच्या बाहेर ऄसलेले) 
ईघड्यावर साठवलेल्या साठ्याचें तपिील:  

शठकाणे (पो्टाचा पत्ता शपनकोड सह) रक्कम रुपये 
 
 
 

 
 

E. टँक फामथ अशण गॅस धारक (फॅक्टरी कंुपणाच्या बाहेर 
ऄसलेले) 

 

ईघड्यावर साठवलेल्या साठ्याचंी यादी  
शठकाणे (पो्टाचा पत्ता शपनकोड सह) रक्कम रुपये 

 
 
 
 

 
 

 
 
्वयं वजावटी साठी तुम्ही सवलत घेउ आस्च्छता का  
 

 

होय  नाही  

जर ईत्तर होय ऄसेल तर, वजावट रकमेची शनवड करा  रुपये 

 

ननलडरेल्मा कलचानवुाय प्रस्तालाकालय काशी कतसव्मे 

मेऊन ऩडतात. वलभा शक्क प्रदानाचा आधाय 

वलळेऴ शभी ऩरे राग ूशोतीर 

जोखीभ आश्लासवत कयणे आणण मोग्म प्रकाये भुल्माॊकन कयणे 
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द्वारे प्रकटन  
 
 
 

 
 
 
मी/अम्ही याशठकाणी जाहीर करतो की या प्र्ताव फॉमथ मध्ये केलेली शवधाने माझ्या माशहती नुसार अशण 
शव्वासानुसार सत्य अहेत अशण मी/अम्ही याशठकाणी मान्शय करतो की हे प्रकटन मी/अम्ही अशण 
_____________याचं्यातील कराराचा अधार ऄसेल. 
 
हा फॉमथ सादर केल्यानंतर प्र्ताशवत जोखमीमध्ये काही वाढ ककवा बदल ऄसल्यास ते शवमाकत्यांना 
तातडीने कळवले जातील.   
 
शदनाकं :  
शठकाण :  
 

प्र्तावाकाची ्वाक्षरी अशण कंपनीचे सील  
 

प्रशतशनधीच्या शिफारसी:  
 

शवमा कायदा 1938 चे कलम 41 ची नक्कल खाली शदली अहे  
सवलतींना मनाइ 

1. कोणीही व्यक्ती कोणाही व्यक्तीला भारतातील मालमत्ता संबंधी जोखीम, ककवा जीवनासंबंधी 
कोणत्याही प्रकारच्या जोखमी संदभात शवमा घेण्यासाठी ककवा नवीकरण करण्यासाठी ककवा 
चाल ूठेवण्यासाठी थेट प्रलोभन म्हणून सवलत देणार नाही तसेच कोणताही व्यक्ती शवमा 
पॉशलसी घेताना ककवा नवीकरण करताना ककवा चाल ूठेवताना वतथनाचा सवथ भाग ककवा काही 
भाग ककवा पॉशलसी मध्ये शदलेल्या हप्त्याच्या रकमेवर सवलत म्हणून परवानगी देणार नाही 
ककवा देण्यास परवानगी देणार नाही, जर शवमाकत्याच्या माशहतीपत्रकात ककवा कोष्टकात 
ऄिी सवलत शदली गेली ऄसेल तर त्यानुसार सवलत देणे याला ऄपवाद ऄसू िकतो.  
 

2. या कलमाचे पालन करण्यात कोणाही व्यक्तीने कसूर केल्यास तो दंडात्मक कारवाइस पात्र 
ऄसेल, जी रुपये पाचिे पयंत ऄसू िकते.    

वलोच्च चाॊगुरऩणाचे तत्ल 
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प्रकरण 24 
 

शप्रशमयम रेटींगची शथऄरी अशण प्रॅस्क्टस 

प्रकरणाची ओळख 
 
या प्रकरणात अपण ऄंडरराइटींग अशण रेट मेकींगबद्दल शिकणार अहोत. रेटींग शर्कमधील 
नानाप्रकारचे धोके हाताळण्याच्या नानाशवध पद्धतींबद्दलही अपण या प्रकरणात शिकणार 
अहोत. त्याचबरोबर शनरशनराळ्या प्रकारच्या आन्श्युरन्शस पॉशलसीजमधील 'आन्श्युऄडथ सम'किी 
शनस््चत करायची हेदेखील अपण या प्रकरणात शिकणार अहोत.  
शिकण्याचे ईदे्दि 
 
A. ऄंडरराइटींगची प्राथशमक माशहती 
B. रेट मेकींगची प्राथशमक माशहती 
C. रेटींगचे घटक 
D. 'आन्श्युऄडथ सम 
 
या प्रकरणाचा ऄभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला खालील बाबींची माशहती होइल: 
  
1. ऄंडरराइटींगची प्राथशमक माशहती सागंणे 
2. रेट मेकींगची प्राथशमक माशहती सागंणे 
3. शनरशनराळ्या प्रकारच्या आन्श्युरन्शस पॉशलसीजमधील 'आन्श्युऄडथ सम'किी शनस््चत 

करायची   
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 ऄंडरराइटींगची प्राथशमक माशहती  A.
 
मागील प्रकरणात अपण हो शिकलो अहोत की आन्श्युरन्शसमधे मनी-पुकलगद्वारे जोशखमेच ं
व्यव्थापन करतात. आन्श्युरन्शसद्वारे मनी-पुल शनमाण केलं जातं ज्यामधे ऄनेक 
व्यक्ती/व्यावसाशयक सं्था/कारखाने/सं्था याचं्याकडून गोळा केलेले शप्रशमयम्स ऄसतात.  
    
कोणासाठी शकती शप्रशमयम ऄसेल याचा दर खालील दोन घटकादं्वारे शनस््चत केला जातो; 
 

 हानीकारक घटनेमुळे हानीची िक्यता (आन्श्युऄडथ संकटामुळे) अशण 
 हानीकारक घटनेमुळे झालेल्या हानीच्या रक्कमेची शनस््चती 

 
ईदाहरण 
  
अगीमुळे झालेल्या हानीची सरासरी रक्कम रुपये १००००० ऄसं गृहीत धरुयात. [ही अपण L 
या ऄक्षरानं दाखवयूात.]  
 
हानीची सरासरी प्रॉबशॅबशलटी [P या ऄक्षरानं दाखवयूात] ही १०० मधे १ अहे ऄसं गृहीत 
धरुयात. [ककवा ०.०१]. 
 
सरासरी ऄपेशक्षत हानी: L x P = ०.०१ x १००००० = १००० 
 

 
अता आन्श्युरर, प्रत्यक्षात झालेल्या हानीची नुकसान भरपाइ करण्यासाठी जमा केलेला मनी-
पुल पुरेसा अहे हे कसं ठरवले?    
 
याअधी शिकल्याप्रमाणे, आन्श्युरन्शसचं तत्वच मुळी ऄपेशक्षत जोशखमासंाठी मोठया प्रमाणातील 
मनी-पुकलगवर अधारीत ऄसतं, जेणेकरुन 'मोठ्या प्रमाणाचा' शनयम लागू पडून, हानीच्या 
िक्यता (वारंवारता) अशण हानीची तीव्रता याचंा ऄंदाज करता येइल.  
 
परंतु प्र्न ऄसा अहे की हानीचे सवथच प्रसंग एकसारखे नसतात. अशण त्यामुळे समान 
हानीसाठी गोळा केलेला मनी-पुल लहान ऄसू िकतो.   
   
क्षणभरासाठी ऄसं गृहीत धरुयात की ऄगदी एकसारखी ऄसलेली अशण एकाच प्रकारच्या 
वातावरणात ऄसलेली शकती घरं तुम्हाला माशहती अहेत? ऄ्या घराचंी संख्या नगण्यच 
ऄसेल. 



 

561 
 

 
मनी-पुल जसा वाढत जातो, तसंतसं त्यामधे समान नसलेल्या जोशखमाचंाही ऄंतभाव होउ 
लागतो, ज्या समान प्रकारच्या हानीमुळे संभव ूिकतात. ऄ्याप्रसंगी आन्श्युरर ऄडचणीत येतो.   
 
मग मनी-पुल मोठया प्रमाणात कसा शनमाण करायचा, जेणेकरुन जोशखमाचंा ऄदंाज घेता 
येइल अशण त्याचवळेी मनी-पुलही पुरेसा एकसधं ऄसेल अशण त्यात समान जोशखमाचंाही 
ऄंतभाव होइल?   
 
आन्शिुरसथनं यावर एक ईपाय िोधला अहे. 
ते ऄसा एक पुरेसा मोठा मनी-पुल शनमाण करतात की ज्यामधे ईप-पुल्सचाही समाविे होतो 
अशण ऄपेशक्षत जोशखम त्या ईप-पुल्सपैकी ज्या प्रकारािी शमळतीजुळती अहे त्यात शतचा 
समाविे करतात. जोशखमामंधील तीव्रतेच्या प्रमाणात त्याचंं शनरशनराळ्या गटात शवभागीकरण 
करुन हो ईप-पुल्स शनमाण केले जातात. 
 
ईदाहरण 
 
प्रॉपटी आन्श्युरन्शसमधे, दगडी फर्थनचरहून लाकडी फर्थनचरला अग लागण्याचा संभव ऄशधक 
ऄसतो अशण म्हणून लाकडी फर्थनचरच्या आन्श्युरन्शससाठी शप्रशमयमही ऄशधक ऄसतो.  
 
वैद्यकीय आन्श्युरन्शससाठीही हीच संकल्पना ऄसते. ज्या व्यक्तीला ईच्च रक्तदाब ककवा 
मधुमेहाचा त्रास अहे ती व्यक्ती हृदयशवकारानंा बळी पडू िकते.   
 
एखाद्या शवशिष्ट अजारावरील महागड्या ईपायाचंा शवचार करता सवथसामान्शयपणे ईत्तम 
अरोग्य ऄसलेल्या व्यक्तीपेक्षा ईच्च रक्तदाब ऄसलेल्या व्यक्तीची जोशखम शनराळी ऄसते.   
 
ऄ्याप्रकारे रेट मेकींगसाठी जोशखमाचंं वगीकरण करणं अशण त्या कोणत्या गटात मोडतात हे 
महत्वाचं ऄसतं. 
1. ऄंडरराइटींगची प्राथशमक माशहती 
 
व्याख्या 
 
ऄंडरराइटींग म्हणजे आन्श्युरन्शस करण्यासाठी अलेली जोशखम स््वकाराहथ अहे ककवा नाही, 
ऄसल्यास शतची रक्कम, ऄटी अशण कोणत्या पशरस््थतीत ती स््वकाराहथ ऄसेल याच्या 
शनस््चतीची प्रक्रीया.   
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ऄंडरराइटींगमधे खालील ताशंत्रक घटक ऄसतात:  

i. हानीकारक प्रसंग अशण जोशखम याचंी वारंवारता अशण तीव्रता यावर त्याचं ं
शनस््चतीकरण करुन त्याची रक्कम ठरवणं.  

ii. पॉशलसी कव्हरेज अशण शतचे शनयम-ऄटी शनस््चत करणं. 
iii. शप्रशमयमची रक्कम ठरवणं. 

जोशखम स््वकारायची ककवा नाही हे ऄंडरराइटर प्रथम हे शनस््चत करतो.  
 
त्यानंतर कोणता दर अशण शनयम-ऄटींद्वारे जोशखम स््वकाराहथ अहे याची शनस््चती करण.ं  
 
ऄंडरराइटींगच्या कौिल्यासाठी सातत्याचं शिकणं, ज्यामधे परेुसं प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष आन्श्युरन्शस 
के्षत्रात काम करणं अशण सखोल अकलन याचंा समाविे होतो. अग या के्षत्रातील ऄंडरराइटर 
होण्यासाठी अगीची संभाव्य कारणं, व्तू अशण मालमत्ता यावर होणारे अगीचे पशरणाम, 
कारखान्शयात चालणारं काम, भौगोशलक पशरस््थती, हवामान आ.चं ज्ञान ऄसाव ंलागतं.  
 
ऄ्याचप्रकारे, मरीन आन्श्युरन्शस ऄंडरराइटरला पोटथ/रोड याचं्या ऄव्थाबंद्दलचं ज्ञान, वाहतुक 
ककवा साठवणूक यादरम्यान कागो/माल यानंा तोंड द्याव ेलागणारे प्र्न, जहाजं अशण त्याचंा 
सागरी ईपयोग आ. बद्दलचं ज्ञान ऄसणं अव्यक ऄसतं.   
 
अरोग्य के्षत्रातील ऄंडरराइटरला आन्श्युऄडथला ऄसणारे संभाव्य धोके, वय, वैद्यकीय 
दृष्टीकोन, त्याच्या तंदुरु्तीची पातळी, कौटंुशबक पा्वथभमूी अशण जोशखमेवर पशरणाम 
करणारा प्रत्येक घटक याचंं अकलन ऄसणं अव्यक ऄसतं. 
a) ऄडंरराइटींग, आस्क्वटी अशण व्यावसाशयक ऄस््तत्व   
 
आन्श्युरन्शस के्षत्रामधे सगळ्याच जोशखमा या एकसमान प्रकारच्या नसल्यामुळे काळजीपूवथक 
केलेलं ऄंडरराइटींग, जोशखमाचंं वगीकरण ऄशतिय महत्वाचं ऄसतं. अशण म्हणूनच प्रत्येकच 
जोशखमेचा सवांगीण ऄभ्यास करुन अशण हानीची िक्यता व त्याची तीव्रता याचंा ऄंदाज घेउन 
त्याची रक्कम ठरवावी लागते.    
 
सगळ्याच जोशखमा या एकसमान प्रकारच्या नसल्यामुळे, आन्श्युऄडथ होत ऄसलेल्या प्रत्येकाला 
एकसमान शप्रशमयम शनस््चत करणं ऄयोग्य ऄसतं. ऄंडरराइटींगचा हेतूच हा ऄसतो की 
जोशखमाचंं वगीकरण ऄ्याप्रकारे व्हाव ं की जेणेकरुन त्याचंी वैशिष्टयं अशण ऄपेशक्षत हानी 
यानुसार योग्य शप्रशमयम ठरवला जावा.  
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ऄस््तत्वात ऄसलेल्या प्रत्येक पॉशलसीमधील करारानुसार अपण बद्ध अहोत हे प्रत्येक 
पॉशलसीधारकापयंत पोहोचाव ं ही आन्श्युररची जबाबदारी ऄसते. जर आन्श्युरन्शस कंपनीनं 
आन्श्युरन्शस होउ िकणार नाही ऄ्या जोशखमासंाठी पॉशलसी शदली ककवा अव्यक जोशखमेच्या 
तीव्रतेहून कमी शप्रशमयम अकारला तर करारातील ऄटींची पूतथता करण्यास आन्श्युरर ऄसमथथ 
ठरेल.    
 
ईलटपक्षी, जोशखमासंाठी जर आन्शिुररनं अव्यकतेहून खूपच ऄशधक दर अकारले तर ते 
ऄव्यवहायथ तर ठरेलच परंतु आन्श्युरन्शस कंपनीच्या ऄस््तत्वालाच धोका शनमाण करणारंही 
ऄसेल. म्हणून आस्क्वटी अशण व्यावसाशयक ऄस््तत्व शटकवण्यासाठी, ऄंडरराइटींगची प्रक्रीया 
खूप काळजीपूवथक करावी लागते.  
 
ऄंडरराइटींगची प्रमुख वैशिष्टयं खालीलप्रमाणे अहेतः 
 

i. वैशिष्ट्यावंरुन जोशखमेचा ऄंदाज करण.ं  
ii. जोशखमेची तीव्रता शनस््चत करण.ं  
iii. आन्श्युरन्शसचा व्यवसाय योग्यप्रकारे चाल ूराहील याची काळजी घेणं.  

 
थोडक्यात, स््वकाराहथता, पुरेसा शप्रशमयम अशण आतर ऄटींची पूतथता यानंा शनस््चत केल्यानं 
ऄंडरराइटींगची ध्येयं साध्य होतात. 
 
्वयं चाचणी 1 
 
आन्श्युरन्शस रेटमेकींगवर पशरणाम करणारे दोन घटक ओळखा. 
 
I. जोशखमेची िक्यता अशण तीव्रता 
II. जोशखमेचा ईगम अशण त्यातील हानीचं ्वरुप  
III. जोशखमेचा ईगम अशण कालावधी  
IV. जोशखमेचं ्वरुप अशण पशरणाम  
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B. रेट मेकींगची प्राथशमक माशहती 
   
आन्श्युररवर जोशखम सोपवणं यावर आन्श्युरन्शस ऄवलंबून ऄसतो. आन्श्युरन्शस पॉशलसी शवकत 
घेतल्यानं, मालमत्ता ज्या जोशखमासंाठी आन्श्युऄडथ केलेली अहे त्या हानीप्रसंगी शनमाण 
झालेल्या अर्थथक नुकसानाची तीव्रता आन्श्युरर कमी करतो. 
 
ईदाहरण 
 
कार चालवताना, ऄपघातामधे शतला नुकसान होण्याचा संभव ऄसतो. मात्र जर मालकाकडे 
मोटर आन्श्युरन्शस ऄसेल तर कारला नुकसान झाल्यास शतच्या दुरु्तीचा खचथ आन्श्युरन्शस कंपनी 
देते.   
 
भशवष्यातीशल आन्श्युरन्शस क्लेम्स अशण खचथ याचंा शहिोब करुन, त्यात ्वतःचाही नफा ठेउन, 
त्याची रक्कम सागंणारी प्रणाली स््वकारणं आन्श्युररला अव्यक ऄसतं. यालाच रेटमेकींग 
म्हणतात.   
रेट म्हणजे शदलेल्या आन्श्युरन्शस युशनटची ककमत.  
 
ईदाहरणाथथ, भकंूपासाठी हा रेट रु. १.०० प्रशत मलै ऄसाही व्यक्त केला जाउ िकतो. 
 
हानीची िक्यता अशण त्याची तीव्रता यानुसार हा रेट बदलत जातो. प्रत्येक रेट शनस््चत 
करताना भतूकाळातील प्रसगंाचंं ऄवलोकन, सद्यस््थतील बदल याचंा भशवष्यातील संभाव्य 
धोक्यावंरील पशरणाम याचंा शवचार करावा लागतो. 
ईदाहरण 
 
वरील भकंूप आन्श्युरन्शसचं ईदाहरण गृहीत धरुयात. कॉन्शक्रीट घरापेक्षा मातीच्या घराची 
भकंूपातील संभाव्य ऄशधक हानी लक्षात घेउन मातीच्या घराचा आन्श्युरन्शस शप्रशमयम ऄशधक 
ऄसतो.  
 
वैद्यकीय आन्श्युरन्शसमधे, न्शयुमशरकल ककवा पसॅटेज ऍसेसमृट याचंी शनस््चती जोशखमेच्या प्रत्येक 
घटकाचा शवचार करुन केली जाते. वय, विं, व्यवसाय, सवयी आ. चा ऄभ्यास न्शयुमरीकली 
पूवथशनस््चत तपशिलानुसार केला जातो. 
 
लक्षात ठेवा की रेट म्हणजे शप्रशमयम नाही.   
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शप्रशमयम = (आन्श्युऄडथ सम) x (रेट)   
1. रेटींगचे ईदे्दि 
 
रेटींगचा प्रमुख ईदे्दि म्हणजे आन्श्युरर अशण आन्श्युऄडथ या दोघाचं्याही दृष्टीकोनातून 
आन्श्युरन्शसची पुरेिी अशण योग्य ककमत अकारणं.   
 
आन्श्युररच्या दृष्टीकोनातून याचा ऄथथ ऄसा की क्लेम्स, खचथ अशण कर याचं्या पेमृट्सचा शवचार 
करता सरासरी रेट्स पुरेसे ऄसावते अशण त्यात हानीची रक्कम व नफा यानंा परेुसा वाव 
ऄसावा.   
 
आन्श्युऄडथच्या दृष्टीकोनातून याचा ऄथथ ऄसा की ऄतंभाव ऄसलेल्या हानीसाठी ऄवा्तव 
रक्कम द्यावी न लागता योग्य रक्कम अकारली जावीऄ, ज्यामधे खचथ, हानी व नफा याचंा 
समाविे ऄसेल.  
 
जोशखमेवर पशरणाम करतील ऄ्या सवथ महत्वाच्या बाबींचा शवचार करताना दुय्यम बाबींकडे 
दुलथक्ष्य करीत ऄसतील अशण त्यामुळे सरासरीचा शवचार करताशनयोशजत रेट्समधे लहानसा 
बदल होत ऄसेल तर अगीचे शप्रशमयम रेट्स योग्य अहेत ऄसं गृहीत धरता येइल.   
 
2. शप्रशमयमचे दर शनस््चत करणं 
 
शप्रशमयमचा प्युऄर रेट भतूकाळातील हानीच्या ऄनुभवावरुन काढता येतो. म्हणून, रेट्स 
शनस््चत करताना भतूकाळातील हानींिी शनगडीत संख्यात्मक माशहती फार महत्वाची ऄसते.  
 
रेट्स शनस््चत करताना, जोशखमानंा ‘गशणती संख़्या’ देणं गरजेचं ऄसतं.  
 
ईदाहरण 
 
ईदाहरणादाखल मोटरसायकल्सच्या हानीचा दहा वषातील मोठा ऄनुभव गृहीत धरता 
अपल्याला वहानाचं्या झालेल्या हानीचा एकूण अकडा कळेल. 
  
हानीची ही संख्या मोटरसायकल्सची टक्केवारी अहे ऄसं गृहीत धरल्यास, अपण हानीची 
‘गशणती संख़्या’ शनस््चत करु िकतो. हेच शवधान खालीलप्रकारेही माडंता येइल: 
 
  M =      L    X 100 
    V 
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येथे L म्हणजे हानींची एकूण संख़्या अशण V म्हणजे एकूण मोटरसायकल्स 
असं गृहीत धरा की:  

 मोटरसायकलची रक्कम Rs. ५०,०००/- अहे. 
 हानीचा ऄनुभव: १००० पैकी ५० मोटरसायकल्स १० वषात चोरीस गेल्या.  
 सरासरी, दरवषी पाच मोटरसायकल्सची संपूणथ हानी झाली. 

 
सूत्र वापरुन ईत्तर खालीलप्रमाणे ऄसेल: 
 
हानी (रु. ५०,००० X ५) = रु. २,५०,०००  
 
रक्कम (रु. ५०,००० X १०००) = रु. ५,००,००,००० 
 
याचा ऄथथ ऄसा की (L / V) x १०० = [२,५०,००० / ५,००,००,०००] x १०० = ०.५%  
  
म्हणून मोटरसायकल मालक दर वषी देत ऄसलेल्या शप्रशमयमचा रेट रु. ५०,०००/- च्या 
टक्केवारीच्या ऄधा म्हणजेच रु. २५०/- ऄसतो . याला 'प्युऄर शप्रशमयम' म्हणतात.  
 
प्रती सायकल रु. २५० या दरानं, जमा होणारे रु. २.६ लाख ५ वहानाचं्या सपूंणथ हानी 
क्लेम्समधे वाटून टाकले जातात.   
 
जर वर ईल्लेख केलेला प्युऄर शप्रशमयम गोळा केला, तर त्यातून केवळ हानीच्या भरपाइसाठी 
देता येइल ऄसा शनधी जमा होइल. 
  
 
अपण ऄसं म्हण ू िकतो की वरील ईदाहरणात वाढीव रक्कम (surplus) नाही. परंतु 
आन्श्युरन्शस प्रक्रीयेमधे व्यव्थापनावर होत ऄसलेल्या खचाचा अशण व्यवसाय अणण्याचाही 
(एजन्शसी कशमिन) समाविे ऄसतो. त्याचसोबत ऄनपेशक्षत ऄ्या मोठ्या हानीदरम्यान 
ईपयोगात येइल ऄिी रक्कमही शिल्लक ठेवावी लागते.  
 
ऄंततः, आतर व्यवसायापं्रमाणेच आन्श्युरन्शस के्षत्र हे व्यावसाशयक तत्वावर चालत ऄसल्यानं, 
त्यात गंुतवलेल्या रकमेवरील नफ्याचाही शवचार करावा लागतो.  
 
म्हणून, खचथ, शिल्लक अशण नफ्यासाठी प्युऄर शप्रशमयममधे टक्केवारी शमळवलेली ऄसते.   
 
शप्रशमयमच्या ऄशंतम रेट्समधे खालील घटकाचंा समाविे ऄसतो: 
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 हानीचे पेमृट्स 
 हानीवरील खचथ (ईदा. सव्हॄ फी)  
 एजन्शसी कशमिन 
 व्यव्थापन खचथ  
 ऄनपेशक्षत मोठ्या हानीसाठी शिल्लक, ईदा. गृहीत धरलेल्या ५ ऐवजी ७ संपूणथ हानी  
 नफा  

 
भतूकाळातील ऄनुभव गृहीत धरण्यासाठी कालावधीची शनवडही काळजीपूवथक करावी लागते. 
त्यासाठी ऄगदी नशजकच्या भतूकाळातील हानीचा ऄनुभव गृहीत धरावा लागतो. शनवड 
केलेल्या या कालावधीत हानीची परेुिी माशहती ऄसावी लागते, जेणेकरुन शनकालामधे 
ऄवलंबून रहाता येइल ऄिी अव्यक ती महत्वाची सासं्ख्यकीय माशहती येइल. ऄंततः 
व्यवसायामधे शजथे हानीची िक्यता अहे, त्याचा शवचार करता ऄनुभवाचा कालावधीही 
सरासरी हानी प्रसंगाचं प्रशतशनशधत्व करणारा ऄसावा.  
 
सवथ संबंशधत घटक शवचारात घेता, समान प्रकारच्या जोशखमाचें प्रकार अशण संख्यासंाठी रेट्स 
ऄपुरे, ऄवा्तव ऄशधक ककवा ऄवाजवी भेदभाव करणारे नसावते.  
 
 

्वयं चाचणी 2 
 
प्युऄर शप्रशमयम म्हणजे काय? 
 
I. केवळ हानींची भरपाइ करता येइल ऄसा परेुसा शम्रशमयम  
II. समाजातील ठराशवक गटासाठी ऄसलेला शप्रशमयम  
III. व्यव्थापन खचाचा शवचार करता अकारलेला शप्रशमयम 
IV. नशजकच्या भतूकाळातील ऄनुभवावरुन शनस््चत केला गेलेला शप्रशमयम   
 

 
C. रेटींग घटक 
 
रेट्समधे शमळवता येतील ऄसे संबंशधत घटक अशण ज्यामुळे रेटींग प्लॅन तयार करता येतो 
ऄ्या घटकानंा रेटींग घटक म्हणतात. आन्श्युरसथ या रेटींग घटकाचं्या साह्यानं जोशखम अशण 
अकारली जाणारी रक्कम शनस््चत करतात.  
 
 प्रथमतः आन्श्युरर बसे रेट शनस््चत करतो.   
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 मागाहून तो प्रॉपटी आन्श्युरन्शसमधील अग सुरक्षा यासारख्या सकारात्मक तर मोटार 
आन्श्युरन्शसमधील ड्रायव्हसथना ऄपघातात कायद्यानं दोषी ठरवलं जाणं यासारख्या 
धोकादायक घटकावंर शदली जाणारी सूट शवचारात घेउन त्याप्रमाणे रेट जुळवतो. 

 
महत्वाचं 
 
ऄडंरराइटींगमधील माशहतीसाठी ्त्रोत  
 
माशहतीच ं संकलन ही कोणत्याही न्शयुमशरकल ककवा सासं्ख्यकीय शव्लेषणाची पशहली पायरी 
होय. जोशखमेची रक्कम ठरवताना, ईपयोगी पडेल ऄिी सवथ माशहती ऄंडरराइटरनं गोळा 
करायला हवी.  
 
माशहतीचे ्त्रोत पुढीलप्रमाणे अहेत: 
 

i. प्रपोजल अवदेन ककवा ऄडंरराइटींग पे्रसृटेिन  
 

ii. जोशखम सव्हॄज 
 
     iii. भतूकाळातील क्लेम्सचा ऄनुभव: व्यक्तीगत अशण मोटर वाहतूक यासारख्या काही   

व्यवसायामंधे, भशवष्यातील ऄपेशक्षत क्लेम्स शनस््चत करताना ऄंडरराइटसथ 
बहुतेकवळेा भतूकाळातील ऄनुभवाचंा ईपयोग करतात अशण त्यानुसार शप्रशमयम 
ठरवतात. 

 
रक्कम शनस््चत करण्याच्या या क्रीयेत योग्य अकलन अशण क्लेम्स ऄनुभवाचंा पशरणामकारक 
वापर याला फार महत्व अहे. नैसर्थगक हानीचे प्रसंग ऄनपेशक्षत तर ऄसतातच पण ते वारंवार 
घडतानाही ऄनुभवास येत नाही. म्हणून, ऄ्या काही प्रसंगी सासं्ख्यकीय माशहत ईपलब्ध 
नसते ककवा ऄथथपूणथही नसते. (ऄद्ययावत् संगणकाचं्या साह्यानं नानाशवध शसम्युलेिन नमुने 
वापरुन नैसर्थगक हानीच्या प्रसंगाचंा पशरणाम मोजता येतो.) 
 
1. संकटं 
 
आन्श्युरन्शसच्या भाषेत सकंट म्हणजे ऄिी पशरस््थती ककवा घटक ककवा वैशिष्ट्यं जी 
नमुनादाखल शदलेल्या जोशखमेतून हानीच्या िक्यता शनमाण करतात ककवा वाढवतात. 
ऄंडरराइटींगसाठी व्यक्ती कींवा मालमते्तला कोणत्या शनरशनराळ्या संकटानंा सामोरं जाव ं
लागतं याचं सखोल ज्ञान ऄसणं अव्यक अहे.  
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संकटाचंी शवभागणी भौशतक अशण नैशतक ऄिी करता येइल. पैकी भौशतक व्तूद्वारे शनमाण 
होणारं ते भौशतक संकट अशण मानवी दुबळेपणामुळे (ईदा. ऄप्रामाशणकपणा, शनष्काळजीपणा 
आ.) ककवा सवथसामान्शय अर्थथक ककवा सामाशजक पशरस््थतीमुळे शनमाण होणारं ते नैशतक संकट 
ऄसं म्हणता येइल. रेटमेकींग प्रक्रीयेमधे, भौशतक अशण नैशतक संकटाचंा शवचार केला जातो.  
 
२. भौशतक संकटं 
 
याचंी खातरजमा प्रपोजल फॉमथमधे शदलेल्या माशहतीवरुन करता येइल. जोशखमेचा सव्हॄ ककवा 
तपासणी करुन याचंा ऄशधक योग्य ऄंदाज येउ िकेल. भौशतक संकटाचंी खाली शदलेली काही 
ईदाहरणं शनरशनराळ्या आन्श्युरन्शस प्रकारामंधे शवचारात घेतली जातात. 
 

a) अग 
 
i. बाधंकाम 
 
कभती अशण छप्पर यामधे वापरलेल्या व्तू म्हणजे बाधंकाम. लाकडी आमारतीहून 
कॉन्शक्रीटची आमारत ऄशधक सुरशक्षत ऄसते.   
 
ii. ईंची 
 
जेवढे जा्त मजले तेवढी जोशखमही ऄशधक कारण त्यामुळे अग शवझवण्यात बाधा 
शनमाण होते. त्याच सोबत, मजले जा्त ऄसताना, वरील मजले कोसळल्यानं होत 
ऄसलेल्या ऄपघाताची तीव्रताही ऄशधक ऄसते.   
 
iii. जशमनीचं ्वरुप 

 
जशमन लाकडी ऄसल्यास अगीत भरच पडते. त्याचसोबत, अग लागल्यास लाकडी 
जशमन सहजपणे कोसळते अशण त्यामुळे खालील मजल्यावरील मालमते्तला वरील 
मजल्यावरुन पडतील ऄ्या यंत्र ककवा आतर वजनदार व्तंूमुळे ऄशधक धोका संभवतो.   

 
iv. व्यापकता 
 
आमारतीची व्यापकता अशण कोणत्या कारणासाठी शतचा वापर होतो अहे. आमारतीच्या 
व्यापकतेमुळे शनरशनराळ्या प्रकारची संकटं शनमाण होत ऄसतात.   
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v. शठणगीद्वारे ज्वलनाचं संकट 

 
ज्या आमारतींमधे मोठ्या प्रमाणात रसायनं ईत्पादीत ककवा वापरली जातात, ऄ्या  
शठकाणी शठणगीद्वारे अगीचा संभवही ऄशधक ऄसतो. लाकूड ठेवलेली आमारत ऄशधक 
जोखमीची ऄसते कारण अग सुरु झाल्यानंतर लाकूड लवकर पेट घेत. ऄ्यावळेी 
अतील व्तूही जळून जाण्याची मोठी जोशखम ऄसते.   

 
ईदाहरणाथथ, कागद, कापड आ. या व्तू केवळ अगच नाही तर पाणी, ईष्णता आ. घटकानंीही 
नाि पावतात.  
 
vi. ईत्पादन पद्धती 
 
जर रात्रपाळीमधे काम चाल ूऄसेल तर जोशखम ऄशधक ऄसते कारण कृशत्रम प्रकाि योजना, 
यंत्राचंा सातत्यानं वापर यामुळे होणारं घषथण अशण रात्रपाळीतील कामगाराचंा ऄपेशक्षत थकवा 
यासारखे घटक कायथ करतात.   
 
vii. पशरस््थती 
 
दाटीवाटीचं शठकाण, िेजारील पशरसरात ऄसलेली आतर जोशखम अशण 
ऄस्ग्निामकदलापासून दूर ऄसणं ही भौशतक संकटाचंी ईदाहरणं अहेत.  
  
b) मरीन 
 
i. जहाजाचं वय अशण ऄव्था  
 
जुनी जहाजं ऄशधक जोशखम.  
 
ii. करायचा ऄसलेला जलप्रवास 
 
प्रवासाचा मागथ, बंदरातील माल भरण्याच्या अशण ईतरवण्याच्या ऄटी व गोदाम सुशवधा हे 
घटक ऄसतात.  
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iii. साठवणकूीच्या व्तंूचं ्वरुप 
 
ऄशधक ककमतीच्या व्तंूची चोरी होउ िकते; प्रवासादरम्यान यंत्रामंधे शबघाड ईत्त्पन्शन होउ 
िकतो.  
 
iv. पॅकींगची पद्धत 
 
गठ्ठयाऐंवजी शपिव्यामंधे पकॅ केलेला माल ऄशधक सुरशक्षत ऄसतो. त्यातही मालावर एकाऐवजी 
दोन शपिव्याचंी अवरणं ऄशधक सुरशक्षत ऄसतं.   
 
पूवी वापरलेल्या कपपामधून द्रवपदाथथ नेणं ही जोशखम ऄसते. 
 
c) मोटर 
 
i. वहानाचं वय अशण ऄव्था 
 
जुनी वहानं ऄपघाताला बळी पडतात.  
 
ii. वहानाचा प्रकार 
 
्पोटथस् कासथमधे भौशतक सकंटं ऄशधक प्रमाणात ऄसतात. आ.    
  
d) घरफोडी 
 
i. साठवलेल्या पदाथांचं ्वरुप 
 
वजन अशण संख्येनं कमी परंतु ककमतीनं ऄशधक ऄसलेल्या व्तू (ईदा. ज्वलेरी) अशण 
अर्थथकदृष्ट्या शड्पोजेबल व्तू जोशखमेच्या ऄसतात.   
 
ii. पशरस््थती 
 
तळमजल्यावरील जोशखम या वरच्या मजल्यावंरील जोशखमाहूंन तुलनेनं कमी प्रतीच्या 
ऄसतात: एकातंातील खाजगी वसती्थानं जोशखमची ऄसतात.  
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iii. बाधंकामजन्शय संकट 
 
ऄशत दारं अशण शखडक्या जोशखमेच्या ऄसतात. 
  
e) वैयक्तीक ऄपघात 
 

i. व्यक्तीचं वय 
वय्कर व्यक्ती ऄपघाताला बळी पडतात; तसंच ऄपघात झाल्यानंतर बरं होण्यासही त्यानंा 
ऄशधक कालावधी लागतो.  
ii. व्यवसायाचा प्रकार 

 
जॉकीज्, खाण आशंजशनयसथ, िारीरीक कष्ट करणारे कामगार हे ऄनारोग्य अशण भौशतक 
संकटाचंी ईदाहरणं अहेत.  
 
iii. अरोग्य अशण िारीरीक पशरस््थती 
 
ऄपघातात िरीरावर झालेल्या जखमावंरील ि्त्रक्रीयेसारख्या ईपचाराला मधुमेही व्यक्तीच ं
िरीर दाद देणार नाही. 
 
f) वैद्यकीय आन्श्युरन्शस 
    
i. व्यक्तीचं वय 
 
तरुण व्यक्ती सहसा अजारी पडत नाहीत.  
 
ii. व्यक्तीची वैद्यकीय पशरस््थती ईदा. सध्या कोणता अजार अहे का 
 
iii. मद्य ककवा तंबाखूसेवन 
 
iv. व्यवसायाचा प्रकार 
 
शजथे धूर अशण धूळ ऄशधक प्रमाणात अहे ऄ्या कारखान्शयात काम करणे.  
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3. रेटींगमधील भौशतक संकटाचंा शवचार करताना 
 
खालील पद्धतींद्वारे ऄंडरराइटसथ भौशतक संकटािंी सामना करतात : 
 

 शप्रशमयम अकारणी 
 पॉशलसीवर वॉरंटी देणे  
 शवशिष्ट क्लॉज ठेवणे  
 एक्सेस / डीडक्टीबल्स 
 देउ केलेल्या कव्हरवर अळा घालणे 
  कव्हर नाकारणे  

 
a)   शप्रशमयम लागू करण ं

 
जोशखम स््वकारण्यापूवी, जोशखमेमधे ऄसे काही नकारात्मक घटक ऄसतात, ज्यावर 
ऄंडरराइटसथ ऄशतशरक्त शप्रशमयम लागू करण्याचं ठरवतात.    
 
शप्रशमयम लागू करताना, मोठे क्लेम्स ककवा मोठया क्लेम्सच्या घटनानंा गृहीत धरलेलं ऄसतं. 
 
ईदाहरण 
  
i. पूवथशनस््चत ऄटींनुसार लाइनसथ ककवा आतर जहाजातून पाठवलेल्या मालावर शप्रशमयमचा 

सवथसाधारण रेट अकारला जातो. मात्र, जर ऄशधक वयाचं ककवा ठराशवक वजनाहून कमी 
वजन ऄसलेलं जहाज मालाच्या वहातूकीसाठी वापरलेलं ऄसेल तर ऄशतरीक्त शप्रशमयम 
अकारला जातो.  

ii. वैयक्तीक ऄपघातामधे जर आन्श्युऄडथ व्यक्ती शगयारोहण, चाकाचंी ियथत, मोठ्या प्राण्याची 
शिकार आ. सारख्या जोशखम ऄसलेल्या प्रकारामंधे गंुतललेा ऄसेल तर ऄशतशरक्त शप्रशमयम 
अकारला जातो.  

iii. ऄंडरराइटींगच्यावळेी जर काही धोकादायक पशरस््थती ऄसेल तर वैद्यकीय 
आन्श्युरन्शसमधेही ऄशतशरक्त शप्रशमयम अकारला जातो.   

 

 
कधीकधी मोटर ककवा वैद्यकीय यासारख्या धोकादायक आन्श्युरन्शस पॉशलसीजमधेही ऄशतशरक्त 
शप्रशमयम अकारला जातो.  
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IRDA नव्यानंच लागू केलेल्या शनयमानुसार वैयशक्तक क्लेमवर अधारीत ऄशतशरक्त शप्रशमयम 
अकारता येणार नाही तर तो केवळ ऑबजेक्टीव्ह तपशिलावर अधारीत संपूणथ 
पोटथफोशलओवरच अकारता येइल.  
 

b) वॉरंटीज् लागू करण ं
 

भौशतक संकट कमी व्हावीत यासाठी आन्श्युरसथ योग्य त्या वॉरंटीज् देत अहेत. त्यातील 
काही ईदाहरणं खालीलप्रमाणे अहेत.   
 

ईदाहरण 
 

i. मरीन कागो 
 

शटनच्या लाइन्शड खोक्यात जर माल (ईदा. चहा) पकॅ केलेला ऄसेल तर वॉरंटी शदली जाते. 
 

ii. घरफोडी 
 

 मालमते्तचं रक्षण करण्यासाठी जर २४ तास राखणदार ऄसेल तर वॉरंटी शदली जाते.  
 

iii. अग 
 
फायर आन्श्युरन्शसमधे, जर सवथसाधारण वळेेहून ऄशधक काळ काम होत नसेल तर आमारतीची 
वॉरंटी शदली जाते. 
 
iv. मोटर 
 
्पीड टे्टींग ककवा ियथतीसाठी वापर होत नसेल तर मोटरची वॉरंटी शदली जाते. 
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c) क्लेम/हानी रक्कम कमी करीत ऄसलेले काही घटक 
ईदाहरण 
मरीन कागो: महागड्या यंत्राचा छोटंसा भाग जरी मोडला तरी त्यामुळे ते यंत्रच पूणथ नादुरु्त 
होउ िकतं. ऄ्या यंत्रानंा शरप्लेसमृट क्लॉज लागू पडतो, ज्याद्वारे ऄंडरराइटरची 
जबाबदारी केवळ शरप्लेसमृटची रक्कम, फॉरवडीन्शग अशण मोडलेल्या भागाचं शरशफटींग 
यापरुतीच मयादीत होते.   
 
का्ट पाइप्स, हाडथ बोडथ आ.चे कधीकधी केवळ कडा मोडतात. या व्तंूच्या मरीन 
पॉशलसीजमधे, मोडलेल्या कडा कापून टाकून ईरलेला भाग वापरला जावा ऄसं नमूद केलेलं 
ऄसतं.  
 
ऄनेकदा अयात मालाचं देिातंगथत वहन करण्यासाठी मरीन आन्श्युरन्शस घेतला जातो. त्यात 
ऄसंही होउ िकतं की समुद्रप्रवासादरम्यानच त्याचंी मोडतोड झालेली ऄसते परंतु बाह्य 
पहाणीमधे ती कदाशचत अढळलेली नसते.  
 
ऄ्या व्तू पोटथमधे पोहोचल्यावर त्याचंी तपासणी केली जाते अशण मगच त्यांचा आन्श्युरन्शस 
शदला जातो. ऄ्याप्रकारे काही प्रकारामंधे सव्हॄ केल्यानंतरच पॉशलसी शदली जाते. 

 
d) एक्सेस / डीडक्टीबल्स  

 
जृव्हा हानीची रक्कम, ईल्लेख केलेल्या एक्सेस / डीडक्टीबल्स हून ऄशधक ऄसते, तृव्हा 
ईवथशरत रक्कम 'एक्सेस' या क्लॉज ऄतंगथत शदली जाते. मयादेहून कमी हानी झाली 
ऄसल्यास त्याची भरपाइ शमळत नाही.  
 
छोटे क्लेम्स संपुष्टात अणण्यासाठी या क्लॉजेसची शनर्थमती केलेली ऄसते. आन्श्युऄडथला 
हानीची काही रक्कम भरावी लागत ऄसल्यानं, भशवष्यात काळजी अशण हानी टाळण्याच्या 
पद्धतींचा ऄवलंब करण्यास त्याला प्रोत्साहन शमळतं . 
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e) कव्हरवरील अळा 
 

ईदाहरण 
i. मोटर: जुन्शया मोटरचा प्र्ताव जरी स््वकारला जात नसला तरीही आन्श्युरर अळा घातलेलं 

कव्हर (ईदा. केवळ थडथ पाटी शर्कस्) देउ िकतो.  
ii. वैयशक्तक ऄपघात: वैयशक्तक ऄपघात प्र्ताव घेउन अलेल्या व्यक्तीनं जरी वयाची मयादा 

ओलाडंली ऄसली तरीही एकशत्रत ऄटींऐवजी (ईदा. ऄपंगत्वाचे लाभ) केवळ मृत्यु या 
शर्कसाठी त्याचा शवचार होउ िकतो.  

iii. अरोग्य: काही वळेा आन्श्युरर काही शवशिष्ट ि्त्रक्रीया ककवा पशरस््थती याचं्या कव्हरवर 
अळा घाल ू िकतो अशण मग ऄ्याप्रकारे कव्हर हे काही शवशिष्ट मयादेपयंतच ऄसतं. 
ईदा. मोशतकबदू ककवा डोळ्याच्या लेन्शसच्या ि्त्रक्रीया.  

 
f) सवलती 

 
जर जोशखम ऄनुकूल ऄसेल तर कमी रेट्सची अकारणी केली जाते ककवा सवथसाधारण 
शप्रशमयमवर सवलत शदली जाते.   
  
फायर आन्श्युरन्शसमधे सुधारणा करण्यासाठी खालील घटकाचंा शवचार केला जातो. 

 
i. पशरसरामधे फवारणी प्रणालीची ्थापना   
ii. हायड्रंट प्रणालीची ्थापना 
iii.बादल्या, हलवता येतील ऄसे एक््टींस्ग्विसथ अशण मनॅ्शयुऄल फायर पंप्स ऄसलेल्या हॅन्शड 

पाइपलाइन्शसची ्थापना  
iv. ् वयंचशलत फायर अलामथची ्थापना 
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ईदाहरण 
मोटर आन्श्युरन्शस ऄतंगथत जर मोटरसायकल कायमच साइडकारसह चालशवल्यास तर 
शप्रशमयमवर सवलत शदली जाते. कारण ऄ्याप्रकारे वहानाला ईत्तम ्थैयथ प्राप्त होत ऄसल्यानं 
जोशखममधे सुधारणा शनमाण होते.  
 
मरीन आन्श्युरन्शसमधे, कंटेनरमधे 'फुल लोड' ऄसल्यास आन्श्युरर शप्रशमयमवर सवलत देण्याचा 
शवचार करु िकतो, कारण त्यामुळे चोरी ककवा िॉटॄजच्या घटनाचंी िक्यता कमी होते.   
 
गुप पसथनल ऍस्क्सडँट कव्हरमधे, मोठया समूहास सवलत शदली जाउ िकते कारण त्यामुळे 
आन्श्युररचं काम अशण व्यव्थापन खचथ यामधे कपात होते. 
 

g) नो क्लेम बोनस (NCB) 
 
जो कमाल बोनस घेतला जाउ िकतो तो गृहीत धरुन, क्लेम-फ्री नूतनीकृत वषासाठी 
शवशिष्ट टक्केवारी बोनसच्या रुपात शदली जाते. सपूंणथ गटाच्या आन्शकडथ क्लेम रेिोवर 
ऄवलंबून ऄसलेला एनसीबी, केवळ नूतनीकरणाच्या वळेीच एकूण शप्रशमयमवर 
शडडक्िनच्या रुपात हा शदला जातो.  
 
ऄंडरराइटींग ऄनुभवासाठी NCB फार ईपयुक्त तर अहेच पण त्यामुळे रेटींग प्रणालीमधे 
एक महत्वाच्या भागाची शनर्थमतीही होते. आन्श्युऄडथमधील नैशतक संकटाची ओळ्ख या 
बोनसमुळे होते. क्लेम सादर न केल्यामुळे हा बोनस शमळत ऄसल्यानं, मोटर 
आन्श्युरन्शसमधील वहान चालवण्याचं सुधारीत कौिल्य ककवा वैद्यकीय आन्श्युरन्शसमधे 
अरोग्याची जपणूक करण्याची सवय आन्श्युऄडथला या बोनसद्वारे लागते.  

 
h) नाकारण ं

 
जर ऄंतभूथत भौशतक संकट वाइट ऄसेल तर जोशखम आन्श्युरेबल होत नाही अशण नाकारली 
जाते. भतूकाळातील हानी ऄनुभवावंरुन, तसंच संकटं अशण एकंदरीतच ऄंडरराइटींगच ं
ज्ञान यावरुन, आन्श्युरन्शसच्या प्रत्येक प्रकारात आन्श्युरसथनं नाकारण्याच्या काही ठराशवक 
प्रकाराचंा समाविे केलेला अहे. 
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4. नैशतक सकंट 
 
खालील घटकामुंळे नैशतक संकट ईद्भवू िकतं: 
a) ऄप्रामाशणकपणा 
 
ऄत्यंत वाइट नैशतक संकटाचं ईदाहरण म्हणजे क्लेम घेण्यासाठी जाणूनबजूुन हानी करुन 
घेउन आन्श्युरन्शस शवकत घेण.ं तसंच, अर्थथक ऄडचणीत ऄसलेल्या प्रामाशणक आन्श्युऄडथलाही 
नसलेली हानी क्लेम करण्याचा मोह होउ िकतो.  
 
b) शनष्काळजीपणा 
हानीबाबत काहीही न वाटणं हे शनष्काळजीपणाचं ईदाहरण अहे. आन्श्युरन्शस ऄस््तत्वात 
ऄसल्यामुळे, आन्श्युऄडथ मालमते्तचा वापर करताना शतचा मालक शनष्काळजीपणा दाखव ू
िकतो.  
 
जर त्यानं जबाबदारीनं अशण योग्य प्रकारे आन्श्युऄडथ मालमते्तची काळजी घेतली नाही तर तो 
ऄनआन्श्युऄडथ ऄसल्याप्रमाणे नैशतक संकट हे ऄसमाधानकारक ऄसतं.  
 
c) औद्योशगक संबधं  
मालक-कामगार संबधं हेही वाइट नैशतक संकटाचं कारण ऄसू िकतं. 
 
f) चुकीचे क्लेम्स 
या प्रकारचं नैशतक संकट क्लेम्स ईत्त्पन्शन झाल्यानंतर ईद्भवतं. आन्श्युऄडथ कदाशचत 
जाणनूबजूुन हानी शनमाण करत नसतो, मात्र हानी झाल्यावर, आन्शडेस्म्नटीच्या पूणथतः शवरुद्ध 
जाउन, तो ऄवा्तव रकमेची मागणीही करु िकतो. 
 

ईदाहरण 
 
वैयशक्तक ऄपघात आन्श्युरन्शसमधे ऄ्या नैशतक संकटाचंी ईदाहरणं अढळतात. आन्श्युरन्शसचा 
ऄशधक लाभ घेण्यासाठी क्लेमंट त्याला झालेल्या जखमेच्या ऄवा्तव प्रमाणात त्याची 
ऄसमथथता ऄशधक काळापयंत लाबंव ूिकतो. 
 
मोटर क्लेम्समधेही आन्श्युऄडथ नैशतक सकंटाचं कारण होउ िकतो. वहानाला झालेलं नुकसान 
समाधानकारकशरत्या दुरु्त होउ िकत ऄसतानाही तो ऄनाव्यकपणे वहानाचे भाग 
बदलण्याचा अग्रह करु िकतो. 
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नैशतक संकटानंा अळा घालण्यासाठी को-पेमृट, शडडक्टीबल, सब-शलशमट्स अशण वैद्यकीय 
आन्श्युरन्शसमधे नो क्लेम बोनससारखे आन्शसृटीव्हज देण ं यासारख्या पयायाचंी ईपाययोजना 
करता येते. 
 
माशहती 
i. को-पेमृट 
 
जृव्हा आन्शिुरन्शस ऄखत्यारीतील घटना घडते, झालेली हानी भरुन काढण्यासाठी आन्श्युऄडथला 
ऄनेक वैद्यकीय पॉशलसीजची अव्यकता भासते. ईदा. जर झालेली आन्श्युऄडथ हानी रु. 
२०००० अशण आन्श्युरन्शसमधील को-पे रक्कम १०% ऄसल्यास, आन्श्युऄडथ रु. २००० भरतो.  
 
ii. सब शलशमट्स 
 
आन्श्युऄडथनं वाढवलेलं शबल तपासण्यासाठी आन्श्युरर सपूंणथ पेअउटवर रुम भाडे, ि्त्रक्रीया, 
डॉक्टराचंी फी यावर मयादा लागू करु िकतो.  
 
iii. शडडक्टीबल  
 
यालाच एक्सेस ऄसंही म्हणतात. आन्श्युररनं क्लेमचं पेमृट करण्याअधी आन्श्युऄडथनं सुरुवातीस 
द्यायची ही एक शवशिष्ट रक्कम ऄसते. ईदा. जर पॉशलसीमधे शडडक्टीबल रु. १०००० ऄसेल 
तर, दाखल केलेल्या प्रत्येक आन्श्युऄडथ हानीबद्दल आन्श्युऄडथ रु. १००० भरतो. 

 
जृव्हा आन्श्युऄडथच्या नैशतकतेबद्दल िंका ऄसते, एजंटनं ऄ्या प्र्तावामंधे रसही दाखव ू नये 
ककवा आन्श्युरन्शस कंपनीकडे अणूही नयेत. मात्र ऄ्या प्र्तावाचंी माशहती त्यानं कंपनीस 
ऄव्य द्यावी. 
 
5. िॉटथ शपशरयड ्केल्स 

 
साधारणपने, शप्रशमयम रेट्स हे १२ मशहन्शयासंाठी ऄसतात. मात्र जर पॉशलसी कमी ऄवधीसाठी 
घेतली ऄसल्यास, शप्रशमयमही खास ्केलप्रमाणे अकारला जातो. यालाच िॉटथ शपशरयड ्केल 
ऄसं म्हणतात.  
  
ऄसं लक्षात येतं की या ्केलनुसार, कमी ऄवधीच्या आन्श्युरन्शससाठी ऄसलेला शप्रशमयम हा 
प्रपोिथनेट बशेससप्रमाणे नसतो.   
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िॉटथ शपशरयड ्केल्ससाठीच्या अव्यकता   
 

a) हे रेट्स लागू केले जातात कारण जरी पॉशलसी १२ मशहने ककवा कमी ऄवधीसाठी 
घेतली तरीही पॉशलसी देण्यामधे ऄंतभाव ऄसलेल खचथ हे समानच ऄसतात.  

 
b) तसंच, वार्थषक पॉशलसीला वषातून केवळ एकदाच नूतनीकरण प्रक्रीया ऄसते. मात्र 

कमी ऄवधीच्या पॉशलसीला वारंवार नूतनीकृत कराव ंलागतं. जर शतच्यावर प्रपोिथनेट 
शप्रशमयम अकारला तर आन्श्युऄडथ कमी ऄवधीच्या पॉशलसीज घेउन पशरणामतः त्याचे 
शप्रशमयम्सही हप्त्यानं भरु लागेल.  

         
c) त्याचबरोबर, काही आन्श्युरन्शसेस हे शसझनल ऄसतात अशण त्यादरम्यान जोशखमही 

मोठी ऄसते. कधीकधी ऄ्या ऄशधक जोखमीच्या वळेी आन्श्युरन्शसेस घेतले जातात 
अशण आन्श्युरसथच्या शहताच्या शवरुद्ध जाउन ही शनवड केली जाते. िॉटथ शपशरयड 
्केल्सची शनर्थमती ऄ्याप्रकारची शनवड करता येउ नये यासाठीच केलेली ऄसते. 
आन्श्युऄडथनं वार्थषक आन्श्युरन्शस रद्द केल्यासही िॉटथ शपशरयड ्केल्स लागू केल्या 
जातात.  

 
6. शकमान शप्रशमयम 
 
पॉशलसी देताना अलेले व्यव्थापन खचथ शनघावते यासाठी प्रत्येक पॉशलसीमधे शकमान शप्रशमयम 
अकारण्याची ही पद्धत अहे. 
 
्वयं चाचणी 3 
 
नैशतक संकट दृष्टीस पडल्यानंतर एजंटनं काय करायला हव ंऄसं ऄपेशक्षत ऄसतं? 
 
I. आन्श्युरन्शस पूवीसारखाच चाल ूठेवणे  
II. आन्श्युररला त्याची माशहती देणे 
III. क्लेममधे शह्सा मागणे 
IV. दुलथक्ष्य करणे   
 

 
 

D. सम आन्शिुऄडथ  
 

ही ऄिी कमाल रक्कम ऄसते जी आन्श्युरन्शस कंपनी, पॉशलसी शनयमापं्रमाणे, आंडेस्म्नफाय करीत 
ऄसते. आन्श्युऄडथने आंडेस्म्नटीिी मयादा ठरवताना ऄशतिय काळजी घ्यावी लागते, कारण  
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क्लेमच्यावळेी शतच कमाल रक्कम ऄसते जी त्याला भरपाइच्या रुपात शदली जाते.   
 
ही रक्कम आन्श्युऄडथने शनस््चत केलेली ऄसते अशण पॉशलसी ऄंतगथत ऄसलेल्या जबाबदारीची 
मयादाही ऄसते. ही शतच रक्कम ऄसते ज्यावर रेट लागू करुन पॉशलसी ऄंतगथत ऄसलेला 
शप्रशमयम शनस््चत केला जातो.  
  
मालमते्तच्या सत्य ककमतीच ं प्रशतशनशधत्व या रकमेनं करायला हव.ं जर ओव्हर आन्श्युरन्शस 
ऄसल्यास, आन्श्युऄडथला कोणताही लाभ शमळत नाही अशण ऄंडर आन्श्युरन्शसच्या प्रसंगी 
क्लेममधेही प्रपोिथनेटली कपात केली जाते.   
 
1. सम आन्श्युऄडथ शनस््चत करण ं
  
व्यवसायाच्या प्रत्येक गटामधे, सम आन्श्युऄडथ शनस््चत करताना, आन्श्युऄडथला खालील मुद्दयाचंी 
माशहती शदली जावी: 
 

a) वैयशक्तक ऄपघात शवमा: कंपनीनं देउ केलेली सम आन्श्युऄडथ ही एक ठराशवक रक्कम 
ऄसू िकते ककवा ती आन्श्युऄडथच्या अर्थथक ईत्त्पन्शनावरही अधारीत ऄसू िकते. काही 
आन्श्युरन्शस कंपन्शया काही शवशिष्ट ऄपंगत्वासाठी कदाशचत आन्श्युऄडथच्या ईत्त्पनाच्या 
६० ककवा १०० पट समानही लाभ देउ िकतात. यासाठी कमाल रकमेवर कमाल 
मयादा ककवा 'कॅप' ऄसू िकते. कंपनी-कंपनींच्या धोरणानुसार नुकसान भरपाइत 
बदल होत ऄसतात. गुप पसथनल ऍस्क्सडंट पॉशलसीजमधे प्रत्येक व्यक्तीसाठी सम 
आन्श्युऄडथ शनरशनराळी शनस््चत केलेली ऄसते ककवा त्याला द्यायच्या एमोल्युमृट 
रकमेतही जमा केलं जातं.   

 
b) अरोग्य आन्श्युरन्शस: एका शवशिष्ट मयादेच्या अत सम आन्श्युऄडथ ईपलब्ध ऄसते. ती 

वयाच्या रकान्शयावरही ऄवलंबून ऄसते. ऄसं गृहीत धरा की २५-४० या वयोगटासाठी 
आन्श्युररनं देउ केलेली सम आन्श्युऄडथ १० लाख रुपये ककवा त्याहूनही 
ऄशधक ऄसू िकते अशण ती रक्कम ३ मशहने ते ५ वषं या वयोगटासाठी ती २ लाख 
रुपये ऄसू िकते.  
 

c) मोटर आन्श्युरन्शस: मोटर आन्श्युरन्शसमधे सम आन्श्युऄडथ ही आन्श्युऄडथनं जाहीर केलेली 
ककमत ऄसते. शतला आन्श्युऄडथस् शडक्लेऄडथ व्हल्यू [IDV] म्हणतात. वहानाची ही ऄिी 
ककमत ऄसते, जी IRDA च्या शनयमानुंसार डेशप्रशसएिनची टक्केवारीिी सध्याच्या 
ईत्पादकाच्या यादीतील वहानाच्या शवक्री ककमतीची तुलना केल्यानं शमळते. 
ईत्पादकाच्या यादीतील शवक्री ककमतीमधे सवथ ्थाशनक िुल्क/कर याचंा समाविे 
ऄसतो, मात्र त्यामधे रशज्ट्रिेन अशण आन्श्युरन्शसचा ऄंतभाव नसतो.  
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IDV = (ईत्पादकाच्या यादीतील शवक्री ककमत - डेशप्रशसएिन) + (यादीतील शवक्री ककमतीत 
ईल्लेख न केलेल्या ऍक्सेसरीज - डेशप्रशसएिन), मात्र त्यामधे रशज्ट्रेिन अशण आन्श्युरन्शसचा 
ऄंतभाव नसतो. 
 
वापरात नसलेल्या (ऑबसोलेट)ककवा ५ वषाहून जुन्शया वहानाची IDV आन्श्युऄडथ अशण आन्श्युरर 
याचं्या पर्पर संमतीनं शनस््चत केली जाते. डेशप्रशसएिनऐवजी, जुन्शया कासथची IDV सव्हॄऄसथ, 
कारचे व्यापारी आ. शनस््चत करतात अशण त्यावळेी त्या कासथची ऄव्था शवचारात घेतली जाते. 
जर वहान चोरीला गेलं ककवा त्यात संपूणथ शबघाड झाल्यास शदली जाणारी भरपाइ रक्कम 
म्हणजेच IDV. वहानाच्या माकॄट दरािी जवळपास ऄसलेली IDV शनस््चत करणं सुचवलं 
जातं. आन्श्युरसथकडून आन्श्युऄडथसना IDV मधे कपात करण्यासाठी ५% ते १०% टक्क्याचंी 
मयादा शदली जाते. IDV जेवढी कमी तेवढा शप्रशमयमही कमी ऄसतो. 
 
d) फायर आन्श्युरन्शस 
 
फायर आन्श्युरन्शसमधे आमारत/कारखाना अशण यंत्र व शफक््चसथ याचंी सम आन्श्युऄडथ ही माकॄट 
दर ककवा शरआन्श्टेटमृट दर यावर ऄवलंबनू ऄसते. व्तूची ककमत वजा डेशप्रशसएिन म्हणजेच 
व्तूच्या माकॄट दरानुसार पॉशलसीमधील घटक ऄवलंबून ऄसतात. 
 
e) ्टॉक्स् आन्श्युरन्शस 
 

्टॉक्स् आन्श्युरन्शसमधे, सम आन्श्युऄडथ ही त्याची माकॄट ककमत ऄसते. बाजारात ्टॉक 
कोणत्या ककमतीला शवकत घेतला जाइल याचा शवचार करुन, कच्च्या मालाच्या 
नुकसानप्रसंगी आन्श्युऄडथला त्यानुसार नुकसान भरपाइ शमळते. 

 
f) मरीन कागो आन्श्युरन्शस 
 

आन्श्युरर अशण आन्श्युऄडथ यानंी पॉशलसी घेताना शनस््चत केलेली पॉशलसी ककमत अशण सम 
आन्श्युऄडथ म्हणजे मरीन कागो आन्श्युरन्शस. साधारणपणे या रकमेमधे व्तूची 
ककमत+आन्श्युरन्शस+फ्राइट म्हणजेच CIF ककमत. 

 
g) मरीन हल आन्श्युरन्शस 

यामधे, सम आन्श्युऄडथ म्हणजे, कराराच्या अरंभी आन्युऄडथ अशण आन्श्युररनं शनस््चत 
केलेली ककमत. हल/जहाजाची तपासणी ऄशधकृत व्हॅल्युऄरनं केल्यावर ही रक्कम शनस््चत 
केली जाते.    
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h) लायशबलीटी आन्श्युऄरन्शस 
 

लायशबशलटी पॉशलसीजमधे, सम आन्श्युऄडथ ही औद्योशगक ऄ्थापनेची लायशबशलटी 
एक््पोजर ऄसते. ही एक्सपोजरचं प्रमाण अशण शतचा भौगोशलक शव्तार यावर ऄवलंबून 
ऄसते. ऄशतशरक्त कायदेिीर खचथदेखील क्लेम भरपाइमधे कदाशचत गृहीत धरले जाउ 
िकतात. आन्श्युऄडथकडून ही सम आन्श्युऄडथ वरील घटकाचंा शवचार करुन शनस््चत केली 
जाते.    
         

्वयं चाचणी 4 
 
डॉक्टरच्या दुलथक्ष्याबद्दल त्याच्याशवरुद्ध केलेल्या क्लेमशवरोधात एखादी आन्श्युरन्शस त्याला स््कम 
सुचवा.  
 
I. पसथनल ऍस्क्सडंट आन्श्युरन्शस 
II. लायशबशलटी आन्श्युरन्शस 
III. मरीन हल् आन्श्युरन्शस 
IV. लदै्मकीम इन्श्मयुन्व  
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सारािं  
 
a) रेटमेकींगसाठी जोशखमाचंं वगीकरण अशण त्या कोणत्या प्रकारात मोडतात हे ठरवण ं

अव्यक ऄसतं.  
 
b) ऄंडरराइटींग म्हणजे आन्श्युरन्शससाठी प्र्ताशवत जोशखम स््वकाराहथ अहे का हे ठरवण ं

अशण ऄसल्यास कोणता दर, ऄटी अशण शनयमादं्वारे आन्श्युरन्शस कव्हर स््वकाराहथ ऄसेल हे 
शनस््चत करण.ं 

 
c) रेट म्हणजे शदलेल्या आन्श्युरन्शस युशनटची ककमत.  
 
d) रेटमेकींगचा प्रमुख ईदे्दि ऄसतो आन्श्युरन्शसची ककमत पुरेिी अशण योग्य ऄसावी याची 

खात्री करण.ं  
 
e) खचथ, शिल्लक अशण नफ्याची टक्केवारी शमळवनू ‘प्युऄर शप्रशमयम’ योग्यप्रकारे अकारला 

ककवा वाढवला जातो.  
 
f) आन्श्युरन्शसच्या भाषेत संकट म्हणजे ऄिी पशरस््थती ककवा घटक ककवा वैशिट्यं जी शनदॄि 

केलेल्या प्रसंगातून हानीची संधी शनमाण करतात ककवा वाढवतात. 
 
g) डीडक्टीबल / एक्सेस क्लॉजेस अकारण्याचा प्रमुख ईदे्दि ऄसतो लहान क्लेम्स संपुष्टात 

अणण.ं 
 
h) नो क्लेम बोनस म्हणजे ऄंडरराइटींग ऄनुभव सुधारणं अशण रेटींग प्रणालीचा ऄशवभाज्य 

घटक बनणं यासाठी ऄसलेली महत्वाची रचना.  
 
i) सम आन्श्युऄडथ म्हणजे पॉशलसी ऄटींनुसार आन्श्युरन्शस कंपनी आंडेस्म्नफाय करीत ऄसलेली 

कमाल रक्कम. 
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महत्वाच्या संज्ञा  
a) ऄंडरराइटींग 
b) रेट मेकींग 
c) भौशतक संकटं 
d) नैशतक सकंटं 
e) आन्शडेस्म्नटी 
f) लाभ 
g) शप्रशमयम अकारण ं
h) वॉरंटीज् 
i) शडडक्टीबल्स् 
j) एक्सेस 

्वपरीके्षची ईत्तरं  
 
ईत्तर १   
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
प्रॉबॉशबशलटी अशण जोशखमेची तीव्रता रेट मेकींवर पशरणाम करतात. a 
 
ईत्तर २  
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
हानीची भरपाइ करण्यासाठी प्युऄर शप्रशमयम पुरेसा ऄसतो,मात्र त्यात व्यव्थापन खचथ ककवा 
लाभ याचा त्यात समाविे नसतो. 
 
ईत्तर ३  
 
II हा योग्य पयाय अहे.  
नैशतक संकट लक्षात अल्यास एजंटनं त्याची माशहती आन्श्युररला द्यायला हवी. 
 
ईत्तर ४  
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
लायशबशलटी आन्श्युरन्शसद्वारे दुलथक्ष्य केल्यामुळे डॉक्टरवर केलेल्या क्लेमशवरुद्ध सुरक्षा शमळते. 
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्वपरीके्षचे प्र्न  
 
प्र्न १  
 
जोशखम स््वकारायची ककवा नाही याचा शनणथय _____________ कडून घेतला 
जातो. 
 
I. ऍ्युऄडथ 
II. ऄंडरराइटर 
III. एजंट 
IV. सव्हॄऄर 
 
प्र्न २  
 
_______________ म्हणजे शदलेल्या आन्श्युरन्शसच्या युशनटची ककमत. 
 
I. रेट 
II. शप्रशमयम 
III. सम ऍ्युऄडथ 
IV. बोनस 
 
प्र्न ३   
 
क्लेम प्र्ताव शदलेल्याला आन्श्युरन्शस कंपनीकडून आंडेस्म्नफाय केलेली कमाल रक्कम म्हणजेच 
___________ . 
 
I. सम आन्श्युऄडथ 
II. शप्रशमयम 
III. राइडर 
IV. लाभ 
 
प्र्न ४  
 
______________ हा ऄंडरराइटरच्या माशहतीचा ्त्रोत नाही.  
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I. प्रपोजरचे वार्थषक ऄकाउंट्स  
II. मालमते्त जोशखम स््वकारण्या पूवी केलेला सव्हॄ   
III. प्र्ताव फॉमथ 
IV. आन्श्युररचं रशज्ट्रेिन सशट्रशफकेट 
 
प्र्न ५  
 
संकटं म्हणजे: 
 
I. हानीचा पशरणाम वाढवणारे घटक 
II. हानीची वारंवारता वाढवणारे घटक  
III. हानीचा पशरणाम अशण तीव्रता वाढवणारे घटक  
IV. हानीचा पशरणाम अशण तीव्रता वाढवणारे घटक  
प्र्न ६  
 
खालील कोणतं शवधान बरोबर अहे? 
 
भौशतक संकटं: 
 
I. रेटमेकींगसाठी महत्वाची नाहीत  
II. शनस््चत केली जाउ िकत नाहीत  
III. बॅलन्शसिीटद्वारे मोजली जाउ िकतात  
IV. प्र्ताव फॉमथमधील माशहतीवरुन शनस््चत केली जाउ िकतात  
 
प्र्न ७  
 
मोटर आन्श्युरन्शसमधे वॉरंटीजपैकी एक म्हणजे: 
 
I. वहान रोज धुतलं गेलं पाशहजे. 
II. ्पीड टे्टींगसाठी वहानाचा वापर केला जायला नको.  
III. व्यशक्तगत वापराच्या सामानाची ने-अण वहानावरुन केली जाउ नये.  
IV. वहान २०० शकमी प्रशत शदविी धावलं जाउ नये.  
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प्र्न ८  
 
शडडक्टेबल क्लॉजचा ईदे्दि हा: 
 
I. क्लेम पेमृट टाळण्यासाठी 
II. लहान क्लेम्सचं पेमृट सपंषु्टात अणण्यासाठी  
III. पॉशलसीधारकाला त्रास देण्यासाठी  
IV. शप्रशमयम वाढवण्यासाठी 
 
प्र्न ९  
 
पशरसरात फवारणी प्रणालीची (न््प्रक्लर शस्टीम)्थापना केल्यानं: 
 
I. जोशखम वाढते 
II. जोशखम कमी होते 
III. जोशखम वाढतही नाही ककवा कमीही होत नाही   
IV. हुडींग जोशखम वाढते  
प्र्न १०  
 
मोटर आन्श्युरन्शसमधील आन्श्युऄडथनं जाहीर केलेल्या ककमतीमधे खालील कोणाचा समाविे 
ऄसतो: 
 
I. रशज्ट्रेिन 
II. ईत्पादकाची ईत्पादन ककमत  
III.ईत्पादकाची शवक्री ककमत  
IV. अर्थबट्ररी प्राइस घटक 
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्वपरीके्षची ईत्तरं   
ईत्तर १  
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
जोशखम स््वकारायची ककवा नाही हे ऄंडरराइटर ठरवतो. 
 
ईत्तर २  
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
 
रेट म्हणजे शदलेल्या आन्श्युरन्शस युशनटची ककमत.  
 
ईत्तर ३  
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
 
सम आन्श्युऄडथ म्हणजे क्लेम प्र्ताव घेउन अलेल्या व्यक्तीला आन्श्युरन्शस कंपनीनं आडेंस्म्नफाय 
केलेली कमाल रक्कम.  
 
ईत्तर ४  
 
IV हा योग्य पयाय अहे.. 
 
आन्श्युररचं रशज्ट्रिेन सटीशफक़ेट म्हणजे ऄंडरराइटरसाठी माशहतीचा ्त्रोत नव्हे.  
 
ईत्तर ५  
 
III हा योग्य पयाय अहे. 
 
संकट म्हणजे हानीचा पशरणाम अशण तीव्रता वाढवणारे घटक.  
 
ईत्तर ६  
 
IV हा योग्य पयाय अहे. 
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भौशतक संकटाचंी शनस््चती प्र्ताव फॉमथमधे शदलेल्या माशहतीवरुन करता येते.  
 
ईत्तर ७  
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
 
मोटर आन्श्युरन्शसमधे वॉरंटीजपैकी एक म्हणजे वहानाचा वापर ्पीड टे्टींगसाठी होउ नये. 
 
ईत्तर ८  
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
 
शडडक्टीबल क्लॉजचा ईदे्दि हा लहान क्लेम्स संपुष्टात अणण्यासाठी ऄसतो. 
 
ईत्तर ९  
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
 
पशरसरातील फवारणी प्रणालीची (न््प्रक्लर शस्टीम ्थापना अगीच्या धोक्याला अळा 
घालते.   
 
ईत्तर १०  
 
III हा योग्य पयाय अहे. 
 
मोटर आन्श्युरन्शसमधे आन्श्युऄडथनं जाहीर केलेल्या ककमतमधे ईत्पादकाच्या शवक्री ककमतीचा 
समाविे नसतो. 
 



 

  

591 

प्रकरण 25 
पसथनल अशण शरटेल आन्श्युरन्शस 

प्रकरणाची ओळख 
 
मागील प्रकरणामंधे अपण जनरल आन्श्युरन्शसिी शनगडीत शनरशनराळया संकल्पना अशण तत्व ं
शिकलो. जनरल आन्श्युरन्शस ईत्पादनाचंी शवभागणी शनरशनराळ्या शठकाणी शनरशनराळ्याप्रकारे 
होते. काहीजण त्याचंी गणना मालमत्त, कॅसॉल्टी अशण लायशबलीटी ऄिी करतात तर काही 
शठकाणी त्यानंा अग, मरीन, मोटर अशण आतर शवभागात गृहीत धरतात. या प्रकरणात ऄ्या 
समान ईत्पादनाचंी चचा केलेली अहे जी वैयक्तीक ऄपघात, अरोग्य, प्रवास, गृह अशण 
दुकानदार यासारख्या शकरकोळ ग्राहकाकडून शवकत घेतली जातात. 
 
शिकण्याची ध्येयं 
 
A. गृह आन्श्युरन्शस 
B. दुकान आन्श्युरन्शस 
C. मोटर आन्श्युरन्शस 
 
या प्रकरणाच्या ऄभ्यासानंतर, खालील बाबी अपल्या लक्षात येतील: 
  
1. गृह शवम्याची माशहती 
2. दुकान शवमा कव्हर 
3. मोटर शवम्याची माशहती 
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A. हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस 
 
a. शरटेल आन्श्युरन्शस प्रॉडक्ट्स (शकरकोळ आन्श्युरन्शस ईत्पादनं)  
 
काही आन्श्युरन्शस ईत्पादनं ही काही शवशिष्ट कारणासंाठी वैयक्तीक पातळीवर शवकत घेतली 
जातात. ऄ्या आन्श्युरन्शसेसमधे जरी लहानसा व्यावसाशयक हेतू ऄसला तरीही, हे सहसा 
वैयक्तीक पातळीवर शवकले जातात. काही शठकाणी यानंा ‘्मॉल शतशकट्’ पॉशलसीज ककवा 
‘शरटेल पॉशलसीज’ ककवा ‘शरटेल प्रॉड्सक्ट्स’ ऄसं म्हटलं जातं. गृह, मोटर कासथ, दुचाकी 
वहानं, दुकानदारीसारखे छोटे व्यवसाय आ. या प्रकारात मोडतात. ही ईत्पादनं सहसा, जे 
आन्श्युरन्शसच्या पसथनल लाइनमधे काम करतात, त्याच एजंट्स / शड्ट्रीब्युिन साखळीकडून 
शवकली जातात. कारण ग्राहकही सहसा त्याचं्यािी सबंंशधत गटातीलच ऄसतात.   
 
b. हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस   
 
a) हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शसची अव्यकता का ऄसते? 
 
महत्वाचं 
 
‘नेम्ड पेशरल्स आन्श्युरन्शस पॉशलसी’ 
 
i.  हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस पॉशलसी ही केवळ पॉशलसीमधे ईल्लेख केलेल्या प्रसंगामंधे ककवा 

संकटामंधे झालेल्या हानीचं कव्हरेज देउ करते. ही संकटं पॉशलसीमधे ्पष्टपणे 
ईल्लेखलेली ऄसतात.  

 
ii. नेम्ड पेशरल पॉशलसीज या सहसा सवथ प्रकारच्या हानीवर कव्हरेज ऄसलेल्या पॉशलसीऐवजी 

्व्त पयाय म्हणनू शवकत घेतल्या जाउ िकतात.  
 
'ऑल शर्क्स्' 
 
i. "ऑल शर्क्स्" म्हणजे ऄिी कोणतीही जोशखम जी करारातून शविेषतः वगळलेली नसते 

अशण म्हणून शतला अपोअपच कव्हरेज शमळतं. ईदाहरणाथथ, जर ऑल शर्क्स हाउस 
होल्डसथ पॉशलसीमधे पूराचा धोका वगळलेला नसेल तर पूराच्या प्रसंगी त्या शवमाकृत घराला 
पूरात झालेल्या हानीचं कव्हरेज शमळू िकेल. 

ii. आन्श्युरन्शस कव्हरेजचा ऄसा प्रकार जो करारात नमदू केलेल्या जोशखमा वगळतो. काय 
वगळलेलं अहे याचा ्पष्ट ईल्लेख केलेला ऄसतो. 
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iii. ऑल शर्क्स आन्श्युरन्शस हा ईपलब्ध कव्हरेजमधील सवकंष कव्हरेज अहे ऄसं म्हणता 
येइल. अशण म्हणून आतर प्रकारच्या पॉशलसींहून त्याची ककमत तुलनेनं ऄशधक ऄसते, 
अशण या प्रकारच्या आन्श्युरन्शसची ककमत ही क्लेमच्या िक्यतानंा गृहीत धरुन शनस््चत 
करावी लागते. 

 

 
घर म्हणजे ्वप्नं पहाण्याचं अशण अठवणी जतन करण्याचं शठकाण. अपल्यातील 
बहुतेकासंाठी घर हे एक फार मोठं ्वप्न ऄसतं अशण त्याचबरोबर घराचं बाधंकाम म्हणजे 
घेतलेला सवात मोठा अर्थथक शनणथयही ऄसतो. अपल्यातील बहुतेकजण घर बाधंण्यासाठी गृह 
कजथ घेतात. गृह कजथ हे अपल्या अयुष्यात सवाशधक काळ चालणारं लोन ऄसतं, अशण 
त्याच्या पूतथतेसाठी दीघथ मुदतीचा शनधारही लागतो. लोन घेण्यासाठी बॅन्शकेला देण्यासाठी 
अपल्याला आन्श्युरन्शसही घ्यावा लागतो.  
 
घर जसं अपल्यासाठी महत्वाचं ऄसतं तसंच त्या घरातील व्तूही अपल्यासाठी शततक्याच 
महत्वाच्या ऄसतात. घरात फर्थनचर ऄसतं, शटव्ही-रेफ्रीजरेटर-वॉकिग मिीन आ. सारख्या 
महागड्या व्तू ऄसतात. त्याचबरोबर, घरात ठेवलेले सोन्शया-चादंीचे दागदाशगने, पृटींग्ज-
दुर्थमळ व्तू यासारख्या कलाकृतीही ऄसतात. या सवथ व्तंूना अग, भकंूप, पूर आ. मुळे हानी 
पोहोचू िकते ककवा त्याचंी चोरीदेखील होउ िकते. कौटंुशबक बचतीचा वापर करुन या व्तू 
खरेदी केलेल्या ऄसल्यामुळे, त्यानंा झालेल्या हानीमुळे अर्थथक संकटही ओढाव ू िकतं. 
हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस ही एक सवकंष पॉशलसी अहे, जी वरील सवथ पशरस््थतीत मदत करु 
िकते.  
 
b) हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस पॉशलसीमधे क्याक्याला कव्हर शमळतं? 
 
माशहती 
 
पॅकेज ककवा ऄबें्रला पॉशलसीज्  
 
i. पॅकेज ककवा ऄंबे्रला कव्हरद्वारे, एकाच कागदपत्रातून कव्हसथचं शमश्रण शमळत ऄसतं.  
 
ii. ईदाहरणाथथ, हाउसहोल्डसथ पॉशलसी,िॉपकीपसथ पॉशलसी, ऑफीस पॅकेज पॉशलसी आ. 
सारखी काही कव्हसथ ऄसतात, जी एकाच पॉशलसी ऄंतगथत, घर, त्यातील व्तू आ. सारख्या 
ऄनेक भौशतक घटकानंा सुरक्षा देउ करतात.  
 
iii. या पॉशलसींमधे काही शवशिष्ट पसथनल लाइन्शस ककवा लायशबशलटी कव्हसथचाही समाविे ऄसू 
िकतो.   
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iv. पॉशलसीतील सवथ शवभागासंाठी पॅकेज कव्हसथच्या ऄटी अशण शनयमही समान ऄसू िकतात. 
 

 
हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शसद्वारे घराचं ्ट्रक्चर अशण त्यातील व्तू यावर अग, दंगल, पाइपचा 
्फोट, भकंूप आ. पासून सुरक्षा शमळते. ्ट्रक्चरव्यशतरीक्त, त्यातील व्तंूनाही घरफोडी, चोरी 
आ. पासून सरंक्षण प्राप्त होतं. 
 
पशरधान केलेले ककवा कुलुपात बंदी्त केलेले दागदाशगने यानंाही हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शसद्वारे 
सुरक्षा प्राप्त होउ िकते. त्याचबरोबर घरातील दुर्थमळ व्तू अशण कलाकृती यानंाही कव्हर 
शदलं जाउ िकतं.  
 
हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शसद्वारे वैयक्तीक सामान, तसंच घरातील आलेक्ट्रॉशनक - शवदु्यत अशण 
याशंत्रक व्तंूमधील शबघाड यानंाही कव्हरेज प्राप्त होतं. काही आन्श्युरसथ सायकल, वैयक्तीक 
ऄपघात अशण वकथ मेन्शस कॉम्पेनसेिन यानंाही कव्हरेज देतात. 
 
ज्या हानींवर कव्हरेज शदलं जात, त्यामधे सवथसाधारणपणे अग, वीज पडणे, ्फोट अशण 
शवमान कोसळणे / अघातजन्शय हानी (याला FLEXA ऄसं म्हटलं जातं); वादळ, पूर (याला 
STFI ऄसं म्हणतात); घरफोडी याचा समाविे होतो. कंपनी-कंपनी अशण पॉशलसी-
पॉशलसीनुसार कव्हरेजही बदलत जातं. महागडी घरं ऄसलेल्या हाय नेटवथथ आंशडव्हीज्युऄल्स 
(HNIs) मधे झालेल्या वाढीमुळे, या प्रकारच्या आन्श्युरन्शसची अव्यकताही शदवसृशदवस वाढत 
चाललेली अहे. 
 

सुचना 
 
प्लेट ग्लास अशण टेशलव्हीजन आन्श्युरन्शस, हा जरी वरील आन्श्युरन्शसमधे समाशवष्ट ऄसला 
तरीही, आन्श्युऄडथच्या आच्छेनुसार शनराळाही घेतला जाउ िकतो. ऄशतरेकी कृत्यं सहसा यातून 
वगळलेली ऄसतात, पण त्यानंाही एक््टेन्शिनच्या रुपात समाशवष्ट करुन घेता येतं. युद्ध अशण 
तत्संबशंधत सकंटं; डेशप्रशसएिन, शवऄर ऍन्शड शटऄर; कॉन्शसेस्क्वस्न्शिऄल लॉस अशण न्शयुस्क्लऄर 
संकटं मात्र यातून वगळलेली ऄसतात. 
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c) सम आन्श्युऄडथ अशण शप्रशमयम 
 
महत्वाचं 
 
सम आन्श्युऄडथ किी ठरवायची? 
 
i. सवथसाधारणपणे, सम आन्श्युऄडथ ठरवायच्या दोन पद्धती अहेत. त्यातील एक म्हणजे माकॄट 

व्हॅल्यू (MV) अशण दुसरी म्हणजे शरआन्टेटमृट व्हॅल्यू (RIV). पैकी M.V. मधे, हानीच्या 
प्रसंगी, मालमते्तच्या वयानुसार डेशप्रशसएिन अकारलं जातं. या पद्धतीत, आन्यऄूडथला 
मालमत्ता बदलण्यासाठी परेुिी रक्कम शदली जात नाही. 

 
ii. RIV पद्धतीत, सम आन्श्युऄडथच्या कमाल मयादेच्या प्रमाणात मालमत्ता बदलण्यासाठी पुरेिी 

रक्कम आन्श्युरन्शस कंपनी भरते. या पद्धतीत, डेशप्रशसएिन अकारलं जात नाही. एक ऄिी 
ऄट ऄसते की क्लेम शमळण्यासाठी हानी झालेली मालमत्ता दुरु्त केली जावी / बदलावी. 
या शठकाणी याचीही नोंद घ्यावी की RIV पद्धतीची ऄनुमती केवळ शफक््ड मालमते्तसाठीच 
शदली जाते, मात्र ्टॉक्स् अशण ्टॉक्स् आन प्रोसेस यासारख्या आतर मालमत्तासंाठी शदली 
जात नाही. 

 

 
बहुतेक पॉशलसीज् पुनबांधणी व्हॅल्यूसाठी (माकॄट व्हॅल्यसूाठी नव्हे) घराच्या ्ट्रक्चरला कव्हर 
देतात. घराला हानी झाल्यास त्याच्या पुनबांधणीसाठी अव्यक ऄसलेली रक्कम म्हणजेच 
पुनबांधणी व्हॅल्य.ू ईलटपक्षी, माकॄट व्हॅल्यू ही  मागणी, पुरवठा आ. सारख्या घटकावंर 
ऄवलंबून ऄसते. 
 
सम आन्श्युऄडथची मोजणी सहसा शवशमत व्यक्तीच्या घराचा शबल्ट आन एरीया गुशणले बाधंकामाचा 
दर प्रशत ्क्वऄेर फूट ऄ्याप्रकारे केली जाते. घरातील घटक - फर्थनचर, डयुरेबल्स, कपडे, 
भाडंी आ. - ची ककमत माकॄट व्हॅल्यनुूसार ठरवली जाते, म्हणजेच डेशप्रशसएिननंतर 
त्याचप्रकारच्या व्तंूची ऄसलेली ककमत. 
 
शप्रशमयम आन्श्युऄडथ व्हॅल्य़ू अशण घेतलेलं कव्हरेज यावर ऄवलंबून ऄसतो. 
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्वयं चाचणी 4 
 
हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस पॉशलसीसंदभात खालीलपैकी कोणतं शवधान बरोबर अहे? 
 
I. बहुतेक सवथप्रकारच्या संकटावंर कव्हरेज देत ऄसलेल्या सवकंष पॉशलसीऐवजी ककमतीच्या 

दृष्टीकोनातून ्व्त ऄसल्यानं एखादं नाव शदलेला संकट शवमा शवकत घेतला जाउ िकतो. 
II. एखादं नाव शदलेला संकट शवमा शवकत घेण्याऐवजी बहुतेक सवथप्रकारच्या संकटावंर कव्हरेज 

देत ऄसलेली सवकंष पॉशलसी ककमतीच्या दृष्टीकोनातून ्व्त ऄसल्यानं घेतली जाउ 
िकते.  

III. एखादं नाव शदलेला संकट शवमा अशण सवथप्रकारच्या सकंटावंर कव्हरेज देत ऄसलेल्या 
सवकंष पॉशलसी याचंी ककमत समानच ऄसते.  

IV. हाउसहोल्डसथ पॉशलसीसंदभात, केवळ एखादं नाव शदलेला संकट शवमा शवकत घेतला जाउ 
िकतो अशण बहुतेक सवथप्रकारच्या संकटावंर कव्हरेज देत ऄसलेल्या सवकंष पॉशलसी 
ईपलब्ध नसतात.   

 

 
B. िॉपशकपसथ आन्श्युरन्शस  
 
ट्रेडींग ही एक अर्थथक कृती अहे अशण प्रत्येक व्यावसाशयकाला त्याचा / शतचा व्यवसाय 
नफ्यात व्हावा ऄसं वाटत ऄसतं. अपल्या देिात ऄनेकाचं्या ईत्त्पनाचं साधन म्हणजे दुकानं 
अहेत. ही केवळ ईत्त्पन्शनच देणारीच जागा नसते तर ती एक मालमत्तादेखील ऄसते. ट्रेडींगिी 
संबंध नसलेल्या परंतु त्यावर पशरणाम करीत ऄसलेल्या सवथ कचतामंधून मुक्त व्हाव ं ऄस ं
दुकानदाराला वाटत ऄसतं. एखाद्या दुदेवी घटनेमुळे व्यवसायातील ऄथथकारण ककवा 
ऑपरेिन्शस यावर फार मोठा दुष्पशरणाम होउन शदवाळखोरी ककवा व्यवसाय बंदही करावा लाग ू
िकतो. दुकानदार म्हणजे काही कॉपोरेट ऄस््तत्व नव्हे ज्याच्याकडे व्यवसाय नव्यानं सुरु 
करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात पसेै ऄसतात. एखादी दुघथटनाही दुकान बदं करायला 
पुरेिी ऄसते अशण त्यामुळे दुकानदाराच्या संपूणथ कुटंुबाचाच नाि होउ िकतो. त्याचबरोबर 
बॅन्शकेची कजथही दुकानदाराच्या डोक्यावर ऄसू िकतात.  
 
दुकानदाराच्या कृतीमुळे समाजातील एखाद्या व्यक्तीला वैयक्तीक आजा ककवा त्याच्या / शतच्या 
मालमते्तला हानी पोहोचण्याची िक्यता ऄसते, अशण त्यामुळे कायदा दुकानदाराला दोषी 
मानून नुकसान भरपाइ करण्याचे अदेि देतो. या पशरस््थतीतही दुकानदार सपूंन जाउ 
िकतो. अशण म्हणून, त्याच्या ईत्त्पन्शनाचं साधन ऄसलेलं दुकान सुरशक्षत ठेवण्याची गरज 
ऄसते. 
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िॉपकीपसथ आन्श्युरन्शस पॉशलसीज् कमर्थियल िॉप / शकरकोळ व्यवसायामंधील वर ईल्लेख 
केलेल्या ऄनेक प्रकारच्या दुघथटनानंा कव्हर देतात. काही पॉशलसीज ऄ्याप्रकारे शनमाण 
केलेल्या ऄसतात की ज्या शवशिष्ट प्रकारच्या कारणासंाठी शवशवध प्रकारच्या दुकानानंा सुरक्षा 
देतात. ईदा. दुर्थमळ व्तंूचं दुकान, केिकतथनालय. ब्युटीपालथर, पु्तकाचंं दुकान, शडपाटथमृट 
्टोऄर, ड्रायस्क्लनसथ, भेटव्तंूचं दुकान, औषधाचंं दुकान, ्टेिनरी दुकान, खेळण्याचं ं
दुकान, कपडयाचंं दुकान आ. 
 
1. िॉपकीपसथ आन्श्युरन्शसमधे क्याक्याला सुरक्षा शमळते? 
 

शकरकोळ व्यवसायाच्या शवशिष्ट भागाला सुरक्षा देण्यासाठी या पॉशलसीमधे बदल केले जाउ  
िकतात. यामधे सहसा दुकानाच्या ्ट्रक्चरला अशण अतील व्तंूना अग, भकंूप, पूर अशण 
जाशणवपूवथक केलेलं नुकसान अशण दरोडा यामुळे झालेली हानी कव्हर केलेली ऄसते. शबझनेस 
आंटरप्िन प्रोटेक्िनही िॉप आन्श्युरन्शसद्वारे शमळू िकतं. यामधे ऄनपेशक्षत क्लेममुळे हानी झालेलं 
कोणतंही ईत्त्पन्शन ककवा ऄशतशरक्त खचथ यावर कव्हर शमळतं. आन्श्युऄडथकडून त्याच्या / शतच्या 
व्यवसायाचा अवाका पाहून त्यानुसार हे कव्हरेज शनवडलं जाउ िकतं.  
 
आन्श्युऄडथकडून जी ऄशतशरक्त कव्हसथ शनवडली जाउ िकतात ती आन्श्युरर-आन्श्युररप्रमाणे 
बदलत जातात अशण त्याचंी खातरजमा नॉन-लाइफ आन्श्युरन्शस कंपन्शयाचं्या संबंशधत 
संकेत्थळावरुन करता येते.  
 
यामधे खालील घटकाचंा समाविे ऄसू िकतो: 
 

i. घरफोडी अशण दरोडा : घरफोडी, चोरी अशण दरोडा या घटनामंधे ऑफीसमधील 
व्तंूना संरक्षण  

 
ii. यंत्रामंधील शबघाड: शवदु्यत / याशंत्रक व्तंूमधील शबघाडावरील कव्हर  
 
iii. आलेक्ट्रॉशनक व्तू: 

 आलेक्ट्रॉशनक व्तंूच्या हानीसाठी ऑल-शर्क कव्हर पुरवलं जातं  
 आलेक्ट्रॉशनक आन्श्टॉलेिन्शसच्या हानीसाठी कव्हर परुवलं जातं  

 
iv. मनी आन्श्युरन्शस: याद्वारे पै्याचं्या खालीलवळेी झालेल्या नुकसानादरम्यान सुरक्षा 

शमळते:  
 

 व्यावसाशयक ्थान ते बनॅ्शक अशण ईलट यामधील प्रवासादरम्यान   
 व्यवसायाच्या शठकाणातील शतजोरीमधून 
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 व्यवसायाच्या शठकाणी ऄसलेला डबा / ड्रॉवर / काउंटरमधून   
 
v. बॅगेज: व्यावसाशयक कामासंाठी प्रवासादरम्यान झालेल्या सामानाच्या हानीवर कव्हरेज 

शमळतं.  
 
vi. शफक््ड प्लेट ग्लास अशण सशॅनटरी शफटींग्ज याचं ंऄपघातामुळे झालेलं नुकसान खालील 

प्रसंगी कव्हर होतं: 
 

  शफक््ड प्लेट ग्लास 
  सशॅनटरी शफटींग्ज 
  शनऑन साइन् / ग्लो साइन् / होडींग 

 
vii. वैयक्तीक ऄपघात 

 
viii. कामगाराचंं शव्वासघातकी वतथन / ऄप्रामाशणकपणा : कामगाराचंं शव्वासघातकी वतथन 

/ ऄप्रामाशणकपणा यामुळे झालेल्या हानीवर भरपाइ शमळते. 
 

ix. शलगल् लायशबशलटी:  
 

 नोकरीच्या दरम्यान अशण नोकरीच्या कारणामुळे झालेल्या ऄपघातामधील नुकसान 
भरपाइ   

  थडथ पाटीजच्या शलगल लायशबशलटीवरही कव्हर देउ केलं जातं  
 
अग / घरफोडी / प्रवासातील सामान / प्लेट ग्लास / शफशडशलटी गरंॅटी / वकथ मेन 
कॉम्पेनसेिन अशण पस्ब्लक लायशबशलटी पॉशलसीज (पुढील प्रकरणात याचंी चचा केलेली 
अहे) या शनरशनराळया शवकत घेतल्या जाउ िकतात.  
 
ऄशतरेकी कृत्यानंाही ऄशतरीक्त कव्हर शदलं जाउ िकतं. हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शसमधे ज्यानंा 
वगळलेलं ऄसतं तेच घटक सहसा आथेही ऄसतात. 
 
2. सम आन्श्युऄडथ अशण शप्रशमयम 
 
औशद्यशगक सं्था ककवा कायालयं खातेवही ठेवतात, ज्यात त्याचं्या मालमते्तची ककमत 
दाखवलेली ऄसते. अशण म्हणून, सम आन्श्युऄडथ काढणं ऄवघड नसतं. दुकानं अशण घराचं्या 
बाबतीत हे प्रत्येकच वळेी िक्य होइल ऄसं नसतं.     
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हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शसच्यावळेीच साशंगतल्याप्रमाणे, सहसा, सम आन्श्युऄडथ शनस््चत 
करण्याच्या दोन पद्धती ऄसतात, माकॄट व्हॅल्यू अशण शरआन्टेटमृट / शरप्लेसमृट व्हॅल्यू.  
 
पैसे, प्रवासातील सामान, वैयक्तीक ऄपघात याचं्या ऄशतशरक्त कव्हरेजसाठी शप्रशमयम हा सम 
आन्श्युऄडथ अशण शनवडलेली कव्हसथ यावर ऄवलंबून ऄसतो. 
व्याख्या 
 
काही महत्वाच्या व्याख्या 
 
a) दरोडा म्हणजे अक्रमक अशण लक्षात न येण्यासारखा शवशमत पशरसरातील, ऄनपेशक्षत अशण 

ऄनशधकृत प्रविे ककवा बाहेर पडणं, ज्याचा ईदे्दि शतथून व्तंूची चोरी करणं हा ऄसतो. 
 
b) घरफोडी झाली ऄसं तृव्हा म्हणता येइल जृव्हा एखादी व्यक्ती गुन्शहा करण्याच्या ईदे्दिानं 

घरात घुसेल.  
 
c) जबरी चोरी म्हणजे शवशमत पशरसरातून शवशमत अशण / ककवा शवशमत व्यक्तीच्या कामगाराचं्या 

शवरुद्ध जाउन अक्रमकपणे व्तंूची केलेली चोरी. 
 
d) शतजोरी म्हणजे ककमती व्तू ठेवण्यासाठी ऄसलेलं शवशमत पशरसरातील एक मजबूत 

कपाट, ज्यामधे प्रविे करणं प्रशतबशंधत ऄसतं.  
 
e) चोरी या व्यापक िब्दाचा ऄथथ ऄसा अहे की सवथ प्रकारचे गुन्शहे ज्यामधे एखादी व्यक्ती 

जाणनूबजूुन अशण बकेायदेिीरपणे आतर कोणाचीतरी मालमत्ता परवानगी ककवा 
संमतीशिवाय घेउन जाते, ज्याचा ईपयोग घेउन जाणारी व्यक्ती ्वतःच्या वापरासाठी 
ककवा संभाव्य शवक्रीसाठी करते. 
 

 

 
्वयं चाचणी 5 
 
िॉपकीपसथ पॉशलसीमधे, आन्श्युऄडथ व्यक्ती 'शफ्क्ड प्लेट ग्लास अशण सशॅनटरी शफटींग्ज' चं 
कव्हर शनवडू िकते. यामधे ऄपघाती नुकसानामुळे होत ऄसलेल्या खालीलपैकी क्याला 
संरक्षण शमळतं? 
 
I. 'शफ्क्ड प्लेट ग्लास  
II. सशॅनटरी शफटींग्ज 
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III. शनऑन साइन्शस 
IV. वरील सवथ   
 

 
C. मोटर आन्श्युरन्शस  
 
ऄसा शवचार करा की तुम्ही तुमची सवथ बचत खचथ करुन एक नवीन कार शवकत घेतली अहे 
अशण शतच्यातून चक्कर मारायला गेला अहात. अशण ऄचानकपणे, एक कुतं्र पळत तुमच्या 
गाडीच्या वाटेत येतं अशण त्याला होणारी धडक वाचवण्यासाठी, तुम्ही एकदमच गाडीची शदिा 
बदलता अशण रोड-डीव्हायडरला धडक देता, आतर एका कारलाही धडक देता अशण एका 
व्यक्तीला जखमी करता. ऄ्याप्रकारे एका घटनेची पशरशणती म्हणजे तुमच्या कारची, 
सावथजशनक मालमते्तची अशण आतर एका कारची हानी, तसंच एका व्यक्तीला जखमी करण्यात 
होते.  
ऄ्या प्रसंगी, जर तुमच्याकडे कार आन्श्युरन्शस नसेल तर, सगळा प्रकार शन्तरायला, कार 
शवकत घेण्यासाठी जेवढे पैसे तुम्ही खचथ केलेले ऄसतात त्याहून शकतीतरी ऄशधक पैसे तुम्हाला 
कराव ेलागतात.  
 
 खचथ करण्यासाठी तुमच्याकडे तेवढे पैसे अहेत का? 
 तुमच्या कृतीमुळे आतर कोणालातरी आन्श्युरन्शस भरावा लागावा का?  
 अशण जर त्याचं्याकडेही आन्श्युरन्शस नसेल तर? 
 
अशण म्हणूनच कायद्यानं कार आन्श्युरन्शस ऄसणं बधंनकारक केलेलं अहे. मोटर आन्श्युरन्शस 
ऄसल्यानं ऄ्या घटना घडण्याचं जरी टळत नसलं तरीही, त्यामुळे ऄ्याप्रसंगी तुम्हाला 
शनस््चतपणे एक अर्थथक मदत शमळते.   
 
ऄपघाताव्यशतरीक्त, कार चोरीला जाउ िकते, ऄपघातात शतला हानी होउ िकते ककवा 
अगीनं शतचं नुकसान होउ िकतं अशण मग ऄ्याप्रसंगी तुम्हाला अर्थथक नुकसानाला सामोरं 
जाव ंलागतं.  
 
ज्याच्या / शजच्या नावानं वहानाचं रशज्ट्रेिन अरटीओमधे झालेलं ऄसतं त्यानं मोटर 
आन्श्युरन्शस घ्यायलाच हवा. 
 
 
 



 

  

601 

महत्वाचं 
 
बंधनकारक ऄसलेला थडथ पाटी आन्श्युरन्शस 
 
मोटर वहान कायदा १९८८ नुसार, प्रत्येक वहान मालक ज्याचं / शजचं वहान सावथजशनक 
र्त्यावंर धावणार अहे, त्यानं / शतनं आन्श्युरन्शस पॉशलसी घेणं बंधनकारक अहे, ज्यामुळे त्या 
वहानाच्या सहभागामुळे त्याचा मालक ऄपघाती मतृ्यु, िारीरीक दुखापत ककवा मालमते्तची 
हानी यासाठी थडथ पाटीला नुकसान भरपाइ देण्यास कायद्यानं बाशंधल होत ऄसतो. ऄ्या 
प्रकारच्या शवम्याचा परुावा म्हणून आन्श्युरन्शसचं सटीशफकेट शवशमत वहानासोबत सतत ठेवणंही 
त्यामुळे सुचवलं जातं. 
 

 
1. मोटर आन्श्युरन्शस कव्हरेज 
 
अपल्या देिात फार मोठ्या प्रमाणात र्त्यावर वहानं धावतात. नवनवीन येत ऄसलेल्या 
वहानाचंी यात दर शदविी भरच पडते अहे. त्यातील बरीचिी ऄशतिय महागडीही ऄसतात. 
ऄसं म्हटलं जातं की भारतात वहानं मोडीत शनघत नाहीत तर केवळ त्याचंी मालक बदलत 
जातात. याचाच ऄथथ ऄसा की जुनी वहानं तर र्त्यावंरुन धावतातच पण त्याचं्यामधे नव्या 
वहानाचंीही भर पडत जाते. वाढत चाललेल्या वहानाचं्या संख्येच्या तुलनेत र्त्याचंा अकार 
(वहान चालवण्यासाठी) वाढत नाहीये. र्त्यावंरील पादचारी संख्याही वाढतेच अहे. पोशलस 
अशण रुग्णालयातील सासं्ख्यकी ऄसं सागंते की र्ता ऄपघाताचंी संख्याही वाढतच चाललेली 
अहे. ऄपघातात बळी पडलेल्यानंा कायद्यानं शदली जाणारी नुकसान भरपाइही वाढते अहे. 
त्याचबरोबर वहान दुरु्तीचा खचथही वाढत चालला अहे. या सगळ्याचा ऄथथ ऄसा की 
अपल्या देिात वहान शवम्याची शनतातं अव्यकता अहे. 
 
मोटर आन्श्युरन्शसद्वारे ऄपघात अशण आतर काही कारणामुंळे वहानाचं्या झालेल्या नुकसानाची 
भरपाइ शदली जाते. तसंच ऄपघातात बळी पडलेल्या व्यक्तींना भरपाइ देण्याची वहान 
मालकाची कायदेिीर जबाबदारीही मोटर आन्श्युरन्शसद्वारे कव्हर होत ऄसते.  
 
तुम्हाला ऄसं वाटतं का की अपल्या देिातील सवथच वहानं शवशमत अहेत? 
 
सावथजशनक र्त्यावंर धावत ऄसलेल्या खालीलप्रकारच्या सवथ वहानानंा मोटर आन्श्युरन्शसद्वारे 
सुरक्षा शमळत ऄसते : 
 

 ्कूटसथ अशण मोटरसायकल्स् 
 खाजगी कासथ 
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 सवथ प्रकारची व्यावसाशयक वहानं : सामानवाहू अशण पसृॅजर कॅरीऄसथ  
 आतर शविेष प्रकारची वहानं ईदा. के्रन्शस, 
 मोटर ट्रेड (िोरुम अशण गरेॅजमधील वहानं)  

 
माशहती 

 
‘थडथ पाटी आन्श्युरन्शस’ 
 
ही पॉशलसी म्हणजे समोरच्या व्यक्तीनं केलेल्या कायदेिीर तक्रारीशवरुद्ध ऄसलेलं संरक्षण. 
आन्श्युऄडथच्या कृतीमुळे शनमाण झालेल्या प्रसंगी, समोरच्या व्यक्तीकडून (थडथ पाटी) केल्या 
गेलेल्या क्लेम्सच्या शवरुद्ध संरक्षण म्हणून आन्श्युऄडथ व्यक्ती (फ्टथ पाटी) आन्श्युरन्शस 
कंपनीकडून (सेकंड पाटी) थडथ पाटी आन्श्युरन्शस खरेदी करते.  
 
थडथ पाटी आन्श्युरन्शसला ‘लायशबशलटी आन्श्युरन्शस’ ऄसंही म्हणतात. 
 

 
लोकशप्रय ऄसलेल्या दोन महत्वाच्या कव्हसथची चचा खाली केलेली अहे: 
 

a) ऍक्ट [लायशबशलटी] ओन्शली पॉशलसी: मोटर वहान कायद्यानुसार, सावथजशनक र्त्यावर 
धावत ऄसलेल्या प्रत्येक वहानानं थडथ पाटीसंबंशधत ऄसलेल्या लायशबशलटीज शवशमत 
करणं बधंनकारक अहे. 

 
पॉशलसीद्वारे वहान मालकाची ऄसलेली कायदेिीर जबाबदारी केवळ खालील प्रसंगामंधेच 
ऄसते :  

 थडथ पाटीला झालेली िारीरीक दुखापत ककवा मृत्यु 
 थडथ पाटीच्या मालमते्तचं नुकसान  

 
मृत्यु ककवा दुखापत अशण नुकसान यासंदभात ऄसलेल्या वहान मालकाच्या ऄसलेल्या 
कायदेिीर जबाबदारीच्या शकतीही रकमेला आन्श्युरन्शस कव्हर शमळतं. 
 
वहान ऄपघातातील थडथ पाटीच्या मृत्यु ककवा दुखापत भरपाइसाठी ऄसलेले क्लेम्स हे मोटर 
ऍस्क्सडंट क्लेम शट्रब्युनल (MACT) कडे सादर कराव ेलागतात.  
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b) पॅकेज पॉशलसी / कॉस्म्प्रहेस्न्शसव्ह पॉशलसी: (ओन डॅमेज + थडथ पाटी लायशबशलटी) 
 
वरील कव्हरेजसोबतच, शवशमत वहानाला झालेल्या हानी ककवा नुकसान याच्या शवशिष्ट 
प्रसंगीही (ज्यानंा ओन डॅमेज ऄसं म्हणतात) कव्हर शमळतं. हे कव्हर जाहीर केलेली व्हॅल्य ू
(यालाच IDV म्हणतात - ५ व्या प्रकरणात अपण याशवषयी शिकलेलो अहोतच) अशण 
पॉशलसीमधील आतर ऄटी अशण शनयम यानंा ऄनुसरुन ऄसतं. हे    शवशिष्ट संकट प्रसगं 
म्हणजे अग, चोरी, दंगल अशण अंदोलन, भकंूप, पूर, ऄपघात आ. 
 
काही आन्श्युरसथ ऄपघात ्थळाहून गरेॅजपयंतचेटोइंग चाजॄसही देउ करतात.  ऍक्ट 
(लायशबशलटी) ओन्शली पॉशलसीच्या ऄंतगथत बधंनकारक ऄसलेल्या कव्हरसोबतच केवळ 
अग अशण / ककवा चोरी याचं्यासाठी शरस््ट्रक्टेड कव्हरही ईपलब्ध ऄसतं. 

 
पॉशलसीऄतंगथत वहानाला बसवलेल्या ऍक्सेसरीजची हानी, प्रायव्हेट कार पॉशलसींच्या 
ऄंतगथत पॅसृजसथसाठी पसथनल ऍस्क्सडंट कव्हर, पेड ड्रायव्हर; कामगाराचंी ऄसलेली 
कायदेिीर जबाबदारी अशण व्यावसाशयक वहानातील भाडं न देता प्रवास करणारे प्रवासी 
ऄ्या प्रकारच्या आतर कव्हसथचाही समाविे केलेला ऄसतो. आन्श्युरसथ मोफत तातडीची सेवा 
ककवा शबघाड ईत्पन्शन झाल्यास आतर कारचा वापर ऄ्या सेवाही देउ करतात. 

 
2. वगळण्यात अलेले घटक 
 
पॉशलसीमधे वगळण्यात अलेले महत्वाचे घटक म्हणजे शवऄर ऍन्शड शटऄर, बे्रकडाउन्शस, 
कॉन्शसेक्वसे्न्शिऄल लॉस अशण ऄवैध ड्रायव्हींग लायसन्शसनं ककवा मद्याच्या ऄंमलाखाली ऄसतान 
गाडी चालवताना झालेलं नुकसान. वहानाचा ईपयोग जर `वापरण्याच्या मयादा' पाळून होत 
नसेल तर (ईदा. प्रायव्हेट कारचा वापर टॅक्सीसारखा करणं) कव्हर शमळत नाही. 
 
3. सम आन्श्युऄडथ अशण शप्रशमयम 
 
मोटर पॉशलसीमधील वहानाची सम आन्श्युऄडथलाच आन्श्युऄडथस् शडक्लेऄडथ व्हॅल्य ू (I.D.V. 
ऄसंही म्हणतात. . 
 
वहानाची चोरी ककवा ऄपघातात झालेलं वहानाचं दुरु्तीपशलकडचं नुकसान झाल्यास, 
क्लेमची रक्कम या IDV नुसार शनस््चत केली जाते. ईत्पादक / शवके्रता याचं्या ब्रनॅ्शडच्या 
शल्टेड शवक्री ककमतीवर वहानाची IDV ही शनस््चत केलेली ऄसते अशण आन्श्युरन्शस / 
नूतनीकरणाच्या अरंभी ऄसलेला आन्श्युरन्शससाठी ऄसलेल्या वहानाचा नमुना अशण 
िेडयुलप्रमाणे ऄसलेलं डेशप्रशसएिन यावर ऄवलंबून ऄसते. 
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५ वषाहून जुन्शया अशण ऍबसोलेट वहानाचंी (ऄिी वहानं ज्याचंं ईत्पादन ईत्पादकानं बंद 
केलेलं अहे) अयशडव्ही ही आन्श्युऄडथ अशण आन्श्युरसथ याचं्या पर्पर सहमतीनं शनस््चत केली 
जाते.  
 
रेटींग / शप्रशमयम शनस््चत करताना आन्श्युऄडथस् शडक्लेऄडथ व्हॅल्यू, क्युशबक कपॅशसटी, 
भौगोशलक प्रदेि, वहानाचं वय आ. सारखे घटक शवचारात घेतले जातात. 
 
्वयं चाचणी 6 
 
कोणाच्या नावानं मोटर आन्श्युरन्शस घ्यायला हवा? 
 
I. अरटीओ मधे ज्याच्या नावानं वहानाची नोंदणी झालेली अहे त्या वहानाच्या मालकाच्या 

नावानं. 
II. वहान चालवणारी व्यक्ती जर वहान मालकाहून शभन्शन ऄसेल तर, अरटीओच्या समंतीनं जी 

व्यक्ती वहान चालवते अहे त्याच्या / शतच्या नावानं. 
III. अरटीओच्या संमतीनं वहान मालकाच्या कुटंुबातील कोणा सद्याच्या नावानं, यामधे 

वहान मालकाचाही समाविे ऄसतो.  
IV. वहान चालवणारी व्यक्ती जर वहान मालकाहून शभन्शन ऄसेल तर, प्राथशमक पॉशलसी ही 

वहान मालकाच्या नावानं अशण ऍड-ऑन कव्हर हे जी व्यक्ती वहान चालवते अहे त्याच्या / 
शतच्या नावानं.   

 

 
सारािं 
 
a) हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस पॉशलसीद्वारे ज्या संकटाचंा ईल्लेख पॉशलसीमधे केलेला अहे 

केवळ ऄ्याच प्रकारच्या सवथहानींवरऐ आन्श्युऄडथ पशरसराला संरक्षण शमळतं. पॉशलसीमधे 
या संकटाचंा ्पष्टपणे ईल्लेख केलेला ऄसतो. 

 
b) हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस पॉशलसीद्वारे घराचं ्ट्रक्चर अशण त्यातील घटक यानंा अग, 

दंगल, पाइपचा ्फोट, भकंूप आ. पासून सरंक्षण शमळतं. घराच्या ्ट्रक्चरव्यशतशरक्त 
अतील व्तंूनाही यामधे घरफोडी, चोरी यालाही कव्हर शदलेलं ऄसतं.  

 
c) पॅकेज ककवा ऄंबे्रला कव्हसथद्वारे, एकाच कागदपत्रातून, शनरशनराळ्या शमश्रणाचंी कव्हसथ 

शदली जातात. 
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d) हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस पॉशलसीमधील सम आन्श्युऄडथ शनस््चत करण्यासाठी 

सवथसाधारणपणे दोन पद्धतींचा ऄवलंब केलेला ऄसतो: माकॄट व्हॅल्यू (MV) अशण 
शरआन्श्टेट व्हॅल्यू (RIV). 

 
e) िॉपशकपसथ आन्श्युरन्शस पॉशलसीद्वारे दुकानाचं ्ट्रक्चर अशण अतील घटकानंा अग, 

भकंूप, पूर ककवा जाणूनबजूुन केलेलं नुकसान अशण दरोडा यामुळे झालेल्या हानीपासून 
संरक्षण शमळतं.  िॉप आन्श्युरन्शसमधेच शबझनेस आटंरप्िन प्रोटेक्िनचाही समाविे ऄसू 
िकतो. 

 
f) मोटर आन्श्युरन्शसमधे ऄपघात ककवा आतर काही कारणामुंळे झालेली वहानाचंी हानी 

संरशक्षत केलेली ऄसते. त्याचसोबत ऄपघातामधे बळी पडलेल्यानंा नुकसान भरपाइ 
देण्याची वहान मालकाच्या ऄसलेल्या कायदेिीर जबाबदारीलाही मोटर आन्श्युरन्शसमधे 
संरक्षण शदलेलं ऄसतं. 

 

 

महत्वाच्या संज्ञा 
h) हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस 
i)  िॉपशकपसथ आन्श्युरन्शस 
j) मोटर आन्श्युरन्शस   
 

 
्वपरीके्षची ईत्तरं 
 
ईत्तर 1   
 
IV हा योग्य पयाय अहे. 
 
िॉप शकपसथ पॉशलसीमधे, आन्श्युऄडथ 'शफक्सड प्लेट ग्लास ऍन्शड सशॅनटरी शफटींग्ज' हे ऄशतशरक्त 
कव्हरही शनवडू िकतो. हे कव्हर शफक्सड प्लेट ग्लास, सशॅनटरी शफटींग्ज अशण शनऑन 
साइन्शसच्याही ऄपघाती नुकसानावर संरक्षण देउ करतं.  
 
ईत्तर 2  
 
I हा योग्य पयाय अहे.  
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ज्याच्या / शजच्या नावानं अरटीओमधे वहानाची नोंदणी झालेली अहे त्या वहान मालकाच्या 
नावानं मोटर आन्श्युरन्शस घेतला पाशहजे. 
 
 

्वपरीके्षचे प्र्न 
 
प्र्न 1 
 
हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शसमधे खालील घटकानंा संरक्षण शमळतं 
 
I. सोन्शयाचादंीचे दाशगने  
II. दुकानातील व्तू  
III. कुटंुबाच्या मालकीच्या कासथ   
IV. पो्टानं पाठवलेली पासथल्स त्याचं्या प्रवासादरम्यान   
 
प्र्न 2  
 
हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शसमधे खालील घटकानंा संरक्षण शमळतं 
 
I. केवळ घराचं ्ट्रक्चर  
II. केवळ घरातील व्तू  
III. ्ट्रक्चर अशण घरातील व्तू दोन्शहीही  
IV. शवशमत व्यक्ती घरात नसताना ्ट्रक्चर अशण घरातील व्तू दोन्शहीही 
 
प्र्न 3  
 
िॉप शकपसथ आन्श्युरन्शसमधे, खालील क्याला सरंक्षण शमळत नाही? 
 
I. यंत्रातील शबघाड  
II. जाणनूबुजून केलेला शबघाड  
III. शबझनेस आटंरप्िन  
IV. आन्श्युऄडथनं ्वतःच जाशणवपूवथक केलेलं नुकसान   
 
प्र्न 4 
 
िॉप शकपसथ आन्श्युरन्शसमधे खालीलपैकी सहसा क्याला संरक्षण शमळत नाही? 
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I. व्यवसायाच्या पशरसरातील काउंटरमधील पैसे   
II. बॅन्शकेतून व्यवसायाच्या शठकाणी पै्याचंं वहन होत ऄसताना  
III. व्यवसायाच्या शठकाणी ऄसलेल्या शतजोरीतील पसेै   
IV. ग्राहकाकंडून व्यवसाय ्थानी अणलेले पैसे 
 
प्र्न 5 
 
िॉप आन्श्युरन्शसमधे खालील घटकानंा सरंक्षण शमळतं  
 
I. कामगाराचं्या ऄप्रामाशणक कृती   
II. आन्श्युऄडथच्या ऄप्रामाशणक कृती  
III. ग्राहकाचं्या ऄप्रामाशणक कृती 
IV. पैसे ईसनवारीनं देत ऄसलेल्याचं्या ऄप्रामाशणक कृती 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

्वपरीके्षची ईत्तरं  
 
ईत्तर 1 
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस पॉशलसीमधे सोन्शयाचादंीच्या दाशगन्शयानंा संरक्षण शमळतं. 
 
ईत्तर 2  
 
III हा योग्य पयाय अहे. 
हाउसहोल्डसथ आन्श्युरन्शस पॉशलसीद्वारे ्ट्रक्चर अशण अतील व्तू या दोन्शहींनाही संरक्षण 
शमळतं. 
 
ईत्तर 3 
 
IV हा योग्य पयाय अहे. 
िॉपशकपसथ आन्श्युरन्शसमधे, आन्श्युऄडथनं ्वतःच जाशणवपूवथक केलेल्या नुकसानाला संरक्षण शदलं 
जात नाही. 
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ईत्तर 4  
 
IV हा योग्य पयाय अहे. 
िॉप शकपसथ आन्श्युरन्शसमधे ग्राहकाकंडून व्यवसाय ्थानी अणलेल्या पै् यानंा सहसा सरंक्षण 
शमळत नाही. 
 
ईत्तर 5  
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
िॉप आन्श्युरन्शसमधे कामगाराचं्या ऄप्रामाशणक कृतींपासून संरक्षण शमळतं. 
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प्रकरण 26 
कमर्थिऄल आन्श्युरन्शस 

 
प्रकरण ओळख 
 
मागील प्रकरणात अपण व्यक्ती अशण घराला ऄसलेल्या नानाशवध जोशखमासंाठी आन्श्युरन्शस 
ईत्पादनाचें शनरशनराळे प्रकार शिकलो. मात्र याचबरोबर ग्राहकाचंा एक ऄसाही प्रकार अहे 
ज्याचं्या सुरक्षा अव्यकता शनराळ्या अहेत. हे ग्राहक म्हणजे व्यावसाशयक सं् था, ज्या ऄनेक 
प्रकारचा माल अशण सेवा याचं्यािी शनगडीत के्षत्रामधे कायथ करतात. या प्रकरणात अपण 
ग्राहकाचं्या या प्रकाराला सामना कराव्या लागत ऄसलेल्या जोशखमासंाठी ऄसलेल्या आन्श्युरन्शस 
ईत्पादनाशंवषयी शिकणार अहोत. 
 
शिकण्याचं ध्येय 
 
A. मालमत्ता / अग शवमा  
B. शबझनेस आंटरप्िन आन्श्युरन्शस 
C. घरफोडी शवमा 
D. मनी आन्श्युरन्शस 
E. शफडीशलटी गरंॅटी आन्श्युरन्शस 
F. बॅन्शकसथ आंडेस्म्नटी आन्श्युरन्शस  
G. ज्लेलसथ ब्लॉक पॉशलसी 
H. आंशजशनयरींग आन्श्युरन्शस 
I. आंड्ट्रीयल ऑल शर्क्स आन्श्युरन्शस 
J. मरीन आन्श्युरन्शस 
K. लायशबशलटी पॉशलसी 
 
हे प्रकरण ऄभ्यासल्यानंतर अपल्याला खालील घटकाचंी माशहती झालेली ऄसेल : 
  
1. मालमत्ता / फायर शवमा सुचशवणे 
2. फायर आन्श्युरन्शसमधील कॉन्शसेक्वसे्न्शियल लॉस आन्श्युरन्शसची माशहती 
3. बग्लथरी आन्श्युरन्शस कव्हर ्पष्ट करणे 
4. मनी आन्श्युरन्शस समजावनू सागंणे 
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5. शफशडशलटी गरंॅटी आन्श्युरन्शसची माशहती  
6. बॅन्शकसथ आंडेस्म्नटी आन्श्युरन्शसबद्दल माशहती  
7. ज्वलेसथ ब्लॉक पॉशलसी ्पष्ट करणे 
8. आंशजशनयरींग आन्श्युरन्शसची माशहती 
9. आंड्ट्रीयल ऑल शर्क्स आन्श्युरन्शस ्पष्ट करणे  
10. मरीन आन्श्युरन्शसची माशहती सागंणे  
11. लायशबशलटी आन्श्युरन्शसबद्दल माशहती   



 

  

611 

 

A. प्रॉपटी / फायर आन्श्युरन्शस (मालमत्ता / अग शवमा) 
 
व्यावसाशयक सं्थाचंी दोन प्रकारे शवभागणी खालील करता येइल : 
 

 ्मॉल ऍन्शड शमशडयम एटंरप्राइजेस [SMEs] अशण 
 लाजथ शबझनेस एटंरप्राइजेस  

 
अजतागायत, जनरल आन्श्युरन्शस के्षत्र या ग्राहकानंा सेवा परुशवत ऄसतानाच ्वतःचाही 
शवकास साधला अहे.  
 
व्यावसाशयक सं्थानंा जनरल आन्श्युरन्शस ईत्पादनं शवकताना फार काळजीपूकथ पणे त्याचं्या 
अव्यकताचंी सागंडऐ आन्श्युरन्शस ईत्पादनािंी लावावी लागते. त्यामुळे ईपलब्ध ईत्पादनाचंी 
सखोल माशहती एजंट्सना ऄसावी लागते. जनरल आन्श्युरन्शस के्षत्रातील काही ईत्पादनाबंद्दल 
थोडक्यात माशहती करुन घेउयात. 
 

मालमत्ता / अग आन्श्युरन्शस 
 
व्यावसाशयक सं्था ं तसेच मालमत्ता-मालक, मालमते्तचा शव्व्त, मालमते्तचीदेखभाल 
कशमिनने करणारी व्यक्ती अशण मालमते्तत रस ऄसलेल्या व्यक्ती / अर्थथक सं् था याचं्यासाठी 
अग शवमा सुचवला जातो.  
 
एखाद्या शवशिष्ट पशरसरातील ्थावर अशण जंगम मालमत्ता, ईदा. आमारती, कारखाना अशण 
यंतं्र, फर्थनचर, शफक््चसथ, शफकटग्ज अशण आतर व्तू, ्टॉक्स अशण ्टॉक आन प्रोसेस, ज्यामधे 
सप्लायसथकडील / ग्राहकाकडील ्टॉक़्स, पशरसरातून दुरु्तीसाठी तात्पुरती हलवलेली यंतं्र 
याचंा शवमा ईतरवला जाउ िकतो. नुकसानानंतर व्यवसाय पूवथवत करण्यासाठी, नूतनीकरण 
करण्यासाठी शवम्याद्वारे शमळालेली अर्थथक मदत फार मोठी कामशगरी बजावते. ऄ्याप्रकारे 
फायर आन्श्युरन्शस अपली भशुमका पार पाडत ऄसतो. 
 
1. अग शवम्यामधे क्याक्याचा समाविे होतो? 
 
अग शवम्यानं सुरक्षा शमळतील ऄसे संकटाचें काही प्रसंगाचंी चचा खाली केलेली अहे. 
 

व्यावसाशयक सं्थाचंी फायर पॉशलसी खालील संकटानंा सुरक्षा देउ करते : 
 

 अग 
 वीज पडणे 
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 ऄंतगथत / बाह्य ्फोट (एक््प्लोजन / आंप्लोजन) 
 दंगल, अंदोलन अशण जाशणवपूवथक केलेलं नुकसान   
 आंपॅक्ट डॅमेज  
 एऄरक्राफ्ट डॅमेज  
 वादळाचें प्रकार ईदा. ्टॉमथ, टृपे्ट, सायक्लॉन, टायफून, हशरकेन, टॉनॄडॉ, पूर 

अशण मोठ्या शवभागावर पसरलेला पूर  
 भकंूप 
 प्रदेि ककवा आमारतीचं खचणं (सबशसडन्शस) अशण लॅन्शड्स्लाइड. यामधे दरड 

कोसळण्याचा समाविे होतो. 
 पाण्याचे टॅन्शक्स-ईपकरण-ंपाइप्स फुटणं अशण ओसाडूंन वहाण ं
 के्षपणा्त्र चाचणी  
 ्वयंचशलत फवारणी ्थापनेतील गळती 
 जंगलातील वणवा 

 
व्यावसाशयक शवम्याला वैयक्तीक अशण शरटेल लाइन्शसपासून शनराळं करील ऄसे दोन महत्वाचे 
घटक खालीलप्रमाणे अहेत. 

 
a) व्यावसाशयक सं्थाचं्या शवमा अव्यकता या एखाद्या व्यक्तीच्या शवमा अव्यकताहूंन 

शकतीतरी मोठया प्रमाणात ऄसतात. त्याचं कारण ऄसं की व्यावसाशयक सं्थाचंी 
मालमत्ता ही एखाद्या व्यक्तीच्या मालमते्तहून शकतीतरी पटीनं ऄशधक ऄसते. त्याचंी हानी 
ककवा नुकसान यामुळे सं्थेच्या ऄस््तत्वाला          ला धोका शनमाण होउ िकतो. 

 
b) ऄनेकदा कायदेिीर अशण आतर तरतुदी-अव्यकतामुंळे व्यावसाशयक सं्थानंा शवशमत 

ऄसणं बंधनकारक केलेलं ऄसतं. ईदाहरणाथथ, जृव्हा बॅन्शकेच्या कजाद्वारे कारखाना ककवा 
व्यावसाशयक मालमत्ता ्थापन केली जाते, तृव्हा शवशमत ऄसणं ही कजथपुरवठयातील 
बंधनकारक ऄट ऄसू िकते. भारतातील ऄनेक कॉपोरेट सं्था या व्यावसाशयक तत्त्वावंर 
त्याचंं काम करीत ऄसतात अशण त्यातील ऄनेक तर बहुराष्ट्रीय अहेत.  

 
दजासबंंधी ऄसलेले जागशतक शनयम त्यानंा पाळाव ेलागतात, ज्यामधे योग्य ऄ्या शर्क 
मनेॅजमृट डावपेचाचंा अशण त्याचंी मालमत्ता शवशमत करण ंयाचंा समाविे ऄसतो. 

 
व ईल्लेख केलेल्या कोणत्याही संकटातून ईद्भवत ऄसलेल्या हानीला, काही ऄपवाद वगळता, 
पॉशलसी ऄटींनुसार सुरक्षा परुवली जाते. 
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2. हे ऄपवाद कोणते अहेत? 
 
वगळण्यात अलेले घटक खालीलप्रमाणे अहेत: 
 

a) ऄपेशक्षत संकटजन्शय हानी, ईदा.  
 
i. युद्ध अशण तत्सबंंधी कृती 
ii. न्शयुक्लीऄर संकटं 
iii. अयोनायझेिन अशण रेशडएिन  
iv. प्रदूषण अशण दुशषतीकरणजन्शय हानी  
 
b) जनरल आन्श्युरन्शसद्वारे सुरक्षा शमळणारी सकंटं खालीलप्रमाणे अहेत  
 
i. यंत्रामंधील शबघाड 
ii. शबझनेस आंटरप्िन 

 
ऍ -ऑ       
तरीही, ऄशतशरक्त शप्रशमयम भरुन काही संकटंवर सुरक्षा शमळवली जाउ िकते, ईदा. भकंूप, 
अग अशण शवजेचा झटका; शवजपुरवठा खंडीत झाल्यामुळे कोल्ड ्टोरेजमधील ्टॉकचा दजा 
खालावत जाण,ं आमारत आ. ची पडझड झाल्यानंतर शतची शवल्हेवाट लावण्यासाठी / आतरत्र 
हलवण्यासाठी लागलेली ऄशतशरक्त रक्कम, पॉशलसीमधे समाविे ऄसलेली अर्थकटेक्ट-
आंशजशनयसथ याचंी कन्श्लटींग फी, जंगलातील वणवा, सातत्याचं कंबिन अशण ्वतःच्याच 
वहानामुंळे झालेलं आंपॅक्ट डॅमेज. 
 
3. अग शवम्यातील बदलणारे घटक  

 
अग शवमा सहसा एका वषासाठी शदला जातो. केवळ घरासंाठी, आन्श्युरन्शस कंपन्शया दीघथ 
मुदतीचा शवमा देतात, म्हणजेच १२ मशहन्शयाहूंन ऄशधक काळ. काही प्रसंगी कमी कालावधीच्या 
पॉशलसीजही शदल्या जातात, अशण त्याचं्यासाठी िॉटथ्केल्स लागू पडतात. 
 
4. माकॄट व्हॅल्यू ककवा शरआन्टेटमृट व्हॅल्यू पॉशलसीज्   
 
हानीच्या प्रसंगी, आन्श्युरर सहसा माकॄट व्हॅल्यू देउ करतो [जी डेशप्रशसएटेड व्हॅल्यू ऄसते]. 
शरआन्श्टेटमृट पॉशलसीमधे मात्र, हानी झालेल्या मालमते्तसारखीच नवीन मालमत्ता शनमाण 
करण्यासाठी आन्श्युरर ऄथथसहाय्य करु िकतो. सवथसाधारण फायर पॉशलसीमधे सम आन्श्युऄडथ 
ही माकॄट व्हॅल्यू नसावी तर ती नव्या शरप्लेसमृट व्हॅल्यूएवढीच ऄसावी. 
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शरआन्टेटमृट व्हॅल्यू पॉशलसी आमारती, कारखाने, यंतं्र अशण फर्थनचर, शफक््चसथ अशण 
शफटींग्ज आ. ना सुरक्षा पुरवण्यासाठी शदल्या जातात. शरआन्श्टेटमृट व्हॅल्यू पॉशलसी ्टॉकच्या 
(जो माकॄट व्हॅल्यू बशेससवर शवशमत केलेला ऄसतो) सुरके्षसाठी शदली जात नाही. 
 
5. शडक्लरेिन पॉशलसी 
 
गोदामात साठवलेला ्टॉकच्या सुरके्षसाठी शडक्लरेिन पॉशलसी ऄसते, कारण हे ्टॉक्स 
सतत कमी-जा्त होत ऄसतात. पॉशलसी कालावधीत गोदामात साठवलेल्या मालाची ऄपेशक्षत 
कमाल रक्कम ही त्याची सम आन्श्युऄडथ ऄसावी. अशण हीच रक्कम शवचारात घेउन 
प्रोस्व्हजनल शप्रशमयम अकारला जातो. अधीच ठरलेल्या प्रत्येक ठराशवक कालावधीनंतर 
आन्श्युऄडथनं त्याच्या ्टॉक्सची ककमत जाहीर करावी लागते. पॉशलसी कालावधी संपताना, 
शप्रशमयम अशण हा कालावधी ऍडज्ट करता येतो.   
 
6. फ्लोटर पॉशलसी   
 
एका वगेळ्या प्रकारच्या पॉशलसी प्रकाराला फ्लोटर पॉशलसी म्हणतात. एकाच सम 
आन्श्युऄडथसाठी, या पॉशलसीज शनरशनराळ्या जाहीर केलेया शठकाणी साठवलेल्या मालाच्या 
्टॉक्ससाठी शदल्या जाउ िकतात. जाहीर न केलेल्या शठकाणामंधील मालाला मात्र सुरक्षा 
शदली जात नाही. याचा शप्रशमयम हा जाहीर केलेल्या कोणत्याही गोदामातील ्टॉक्सच्या 
कमाल रेटएवढी ऄसते अशण त्यात १०% लोडींगचाही समाविे ऄसतो. यानंा फायर फ्लोटर 
पॉशलसी ऄसहंी म्हणतात, कारण यातील सम आन्श्युऄडथ शनरशनराळ्या शठकाणावंर तरंगत 
ऄसते.  
 
शप्रशमयम रेट खालील घटकावंर ऄवलंबून ऄसतो: 
 

a) सं्थेचा पशरसर - औद्योशगक ककवा आतरत्र. 
b) औद्योशगक के्षत्रामधे जर सवथ शवशमत मालमत्ता ऄसेल तर शतच्यावर, ईत्पाशदत 

ईत्पादनाच्या (ककवा ईत्पादनाचं्या) प्रकारानुसार, एकच रेट अकारला जातो.  
c) औद्योशगक के्षत्राबाहेरील सुशवधाचंा रेट पशरसराच्या प्रकारावर ऄवलंबून ऄसतात. 
d) ्टोरेज एशरयाजचा रेट त्यात साठवलेल्या मालाच्या धोका ईत्त्पन्शन करण्याच्या 

पातळीवर ऄवलंबून ऄसतो. 
e)  ऍडऑन कव्हसथसाठी ऄशतशरक्त शप्रशमयम अकारला जातो. 
f)  भतूकाळातील क्लेम्सचा आशतहास अशण पशरसरात ्थापन केलेल्या अग-प्रशतबंधक 

सुशवधा यावर शप्रशमयममधील सवलत ऄवलंबून ऄसते. 
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g)  दंगल, संप, जाशणवपूवथक झालेल्या हान0940, सुरक्षा अशण फ्लडगुपची देशखल शनवड 
करता येउ िकते. यामुळे शप्रशमयममधे कपात होउ िकते.  

 
आन्श्युरर-आन्श्युररमधे रेटींगची पद्धत बदलत जाते. 
 
्वयं चाचणी 1 
 
व्यावसाशयक सं् थासंाठी ऄसलेला अगा शवम्याऄंतगथत ________ या संकटानंा सुरक्षा 
शमळते. 
 
I. एक््प्लोजन 
II. आंप्लोजन 
III. वरील दोन्शहीही 
IV. वरील एकही नाही   
 

 
 
B. शबझनेस आटंरप्िन आन्श्युरन्शस 
 
या प्रकारच्या शवम्याला कॉन्शसेक्वसे्न्शिऄल लॉस आन्श्युरन्शस ककवा लॉस ऑफ प्रॉफीट आन्श्युरन्शस 
ऄसंही म्हणतात. 
 
फायर आन्श्युरन्शसनं व्तू ककवा मालमते्तची झालेली हानी ककवा आमारत, कारखाना, यंतं्र. 
शफक््चसथ, शफटींग्ज, व्यापारी माल आ. च ंनुकसान यावर सुरक्षा शमळते. या संकटाचंी पशरशणती 
म्हणजे शवशमताच्या व्यवसायाच्या संपूणथ ककवा ऄंितः ऄडथळ्यामधे होउ िकते. ऄ्या 
ऄडथळ्यामुंळे, शवशमताचं अर्थथक नुकसानही होउ िकतं.   
 
1. शबझनेस आटंरप्िन पॉशलसीमधील सुरक्षा 
 
कॉस्न्शसक्वसे्न्शिऄल लॉस (CL) पॉशलसी [शबझनेस आंटरप्िन (BI)] द्वारे ग्रॉस प्रॉफीट्च्या 
(ज्यामधे नेट प्रॉफीट+्टॅन्शडींग चाजॄस+ऄंशतम नुकसान टाळण्यासाठी व्यवसाय लवकरात 
लवकर पूवथवत अणण्यासाठी व्यावसाशयकावर ओढावलेली आस्न्शक्रझ्ड वशकंग कॉ्ट) होत 
ऄसलेल्या हानीला सुरक्षा शमळते. फायर पॉशलसीऄंतगथत सुरशक्षत केलेली संकटं अशण ऄटी 
याशठकाणीही लागू पडतात.  
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ईदाहरण 
 
भकंूपामुळे जर कार ईत्पादकाच्या कारखान्शयाच ं नुकसान झालं तर, ईत्पादकाच्या होत 
ऄसलेल्या ईत्पादन हानीमुळे त्याच्या ईत्पन्शनाचीही हानी होउ िकते. जर ईल्लेख केलेलं हे 
संकट शवशमत केलेलं ऄसेल तर ईत्पन्शनातील ही हानी अशण त्याचसोबत आतर ऄशतशरक्त खचथ 
यावर सुरक्षा शमळू िकते. 
 

 
ही पॉशलसी केवळ ्टॅन्शडडथ फायर अशण ्पेिल पेशरल्स पॉशलसीच्यासोबतच घेतली जाउ 
िकते, कारण ्टॅन्शडडथ फायर अशण ्पेिल पेशरल्स पॉशलसीऄतंगथत क्लेम केला ऄसेल तरच 
या पॉशलसीऄतंगथत दाखल केलेले क्लेम्स स््वकारले जातात. 
 
्वयं चाचणी 2 
 
शबझनेस आंटरप्िन आन्श्युरन्शस पॉशलसी केवळ  ____________ याचं्यासोबतच 
घेतली जाउ िकते. 
 
I. ्टॅन्शडडथ फायर अशण ्पेिल पेशरल्स पॉशलसी  
II. ्टॅन्शडडथ फायर अशण मरीन पॉशलसी 
III. ्टॅन्शडडथ अशण ्पेिल पेशरल्स पॉशलसी  
IV. ्टॅन्शडडथ आंशजशनयरींग अशण मरीन पॉशलसी   
 

 
C. बग्लथरी आन्श्युरन्शस 
 
ज्या शठकाणी ्टॉक्स, माल, फर्थनचर शफक््चसथ अशण कुलपूबंद शतजोरीत ठेवलेली रोख ऄसते 
ऄ्या कारखाने, दुकानं, कायालय,ं गोदामं यासारख्या व्यावसाशयक पशरसरासंाठी ही पॉशलसी 
ऄसते. यातील                               त        . ज्यानंा या पॉशलसीद्वारे 
सुरक्षा देउ केली जात नाही ऄ्या चोरी, दरोडा यासारख्या आतर सकंटाचंाही शवचार ही 
पॉशलसी घेताना केला जावा.  
  
1. बग्लथरी आन्श्युरन्शसद्वारे शवशमत केली गेलेली संकटं  
 

a) अक्रमकपणे पशरसरामधे प्रविे केल्यानं ककवा बाहेर पडल्यानं ककवा अत थाबंल्यानं शतच ं
झालेलं नुकसान. 
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b) दरोडेखोरामुंळे शवशमत मालमते्तला ककवा पशरसराला झालेलं नुकसान. मालमत्ता केवळ 
ऄ्या पशरस््थतीतच शवशमत होत ऄसते जृव्हा शवशमत पशरसरात शतला नुकसान होतं 
(ऄन्शय शठकाणी नुकसान झाल्यास शवमासुरक्षा शमळत नाही).  

2.  
क. कॅि कव्हर  
 
बग्लथरी कव्हरचा महत्वाचा भाग म्हणजे कॅि कव्हर. ऍपुव््ड ईत्पादनाच्या अशण रचनेच्या 
बग्लथर-पुफ ऄ्या शतजोरीत जृव्हा रोख ठेवलेली ऄसते तृव्हाच शतला शवमा सुरक्षा शमळते. कॅि 
कव्हर शमळण्यासाठी पात्रता खालील प्रसंगीच ग्राह्य धरली जाते : 
 

a)            जृव्हा शतजोरीची     शकल्ली धमकी देउन ककवा बळजबरीनं शहसकावनू 
घेउन जर शतजोरीतून रोख चोरुन नेल्यास याला सहसा “की क्लॉज ऄसं म्हणतात”. 

 
b) शतजोरीतील संपूणथ रकमेची यादी शतजोरीव्यशतशरक्त आतर सुरशक्षत शठकाणी ठेवलेली 

ऄसल्यास. ऄ्या नोंदीद्वारे दाखवल्या गेलेल्या रकमेपुरतीच आन्शिुररची जबाबदारी 
ऄसते. 

 
B)               
 

कमी ककमतीच्या पण संख्येनं जा्त ऄसलेल्या व्तंूच्या (ईदा. कापसाचे गठ्ठे , धान्शय, 
साखर आ.) बाबतीत सपूंणथ ्टॉक एकाच वळेेस चोरीला जाण्याची िक्यता फार कमी 
ऄसते. संपूणथ ्टॉक शवशमत करताना, चोरीला जाउ िकेल ऄ्या कमाल मालाची 
ककमत शनस््चत करताना कमाल हानीचा शवचार करतात अशण ऄ्या कमाल िक्यता 
ऄसलेल्या हानीवर शप्रशमयम अकारला जातो. ऄसं गृहीत धरलं जातं की लगेचच पढ़ुची 
चोरी होणार नाही ककवा ती टाळण्यासाठी शवशमत अव्यक ती काळजी घेइल.  

 
C)                                             ,                     

       . 
  
3. वगळण्यात अलेले ऄपवाद 
 
कामगार, कुटंुब सद्य ककवा आतर ऄ्या व्यक्ती ज्या कायदेिीर व्यक्तीनं शवशमत पशरसरामधून 
केलेली चोरी, सुरशक्षत होत नाही. तसंच फायर ककवा प्लेट ग्लास पॉशलसीद्वारे सुरशक्षत केलेली 
हानीदेखील यातून वगळण्यात अलेली अहे. 
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4. एक्सटेन्शिन 
ऄशतशरक्त शप्रशमयम भरुन, पॉशलसीमधे दंगल, संप अशण ऄशतरेकी कारवायाशंवरुद्ध ऄशतशरक्त 
सुरक्षाही शमळू िकते.   
  
5. शप्रशमयम 
 
बग्लथरी पॉशलसीचे शप्रशमयम रेट्स शवशमत मालमते्तचा प्रकार, आन्श्युऄडथची नैशतकता, बाधंकाम 
अशण पशरसराचं लोकेिन, सुरक्षा व्यव्था (ईदा. सुरक्षा रखवालदार, बग्लथर ऄलामथ आ.) 
अशण भतूकाळातील क्लेम्सचा ऄनुभव यावर ऄवलंबनू ऄसतात. 
 
प्र्ताव फॉमथमधे ईल्लेखलेल्या तपशिलाव्यशतशरक्त, शजथे ऄशधक रकमेच्या मालमते्तचा संबधं 
ऄसतो, शतथे आन्श्युरसथकडून प्र्ताव स््वकारण्यापूवी तपासणी केली जाते. 
 
्वयं चाचणी 3 
 
बग्लथरी पॉशलसीचा शप्रशमयम  ______________ वर ऄवलंबून ऄसतो. 
 
I. आन्श्युऄडथ पॉशलसीचं ्वरुप  
II. आन्श्युऄडथची ्वतःची नैशतकता  
III.बाधंकाम अशण पशरसराचं लोकेिन 
IV.वरील सवथ   
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D. मनी आन्श्युरन्शस  
 
पै्याचंी हाताळणी हा व्यवसायाचा ऄशवभाज्य घटक अहे. त्यामुळे बनॅ्शका अशण औद्योशगक 
सं्थानंा अर्थथक नुकसानापासून सुरशक्षत ठेवणं ऄशतिय अव्यक ऄसतं. सं्थेच्या पशरसरात 
अशण बाहेर ऄ्या दोन्शही शठकाणी पै्यानंा धोका ऄसतो. पैसे भरताना, काढून घेताना, पेमृट्स 
करताना ककवा गोळा करताना ते बेकायदेिीरपणे चोरुन नेले जाउ िकतात.  
 
1. मनी आन्श्युरन्शसची व्याप्ती  
 
रोख, चेक्स / पो्टल ऑडथसथ / पो्टल ्टँप्स याचंी हाताळणी होत ऄसताना त्याला शनमाण 
होत ऄसलेल्या धोक्यापासून सुरक्षा शमळावी यासाठी मनी आन्श्युरन्शस पॉशलसीची योजना ऄसते. 
ही पॉशलसी सवथसाधारणपणे दोन शवभागात सुरक्षा पुरवतेः  
 

a) ट्रसॅ्न्शसट सेक्िन  
 
शवशमत ककवा त्याच्या / शतच्या ऄशधकृत कामगारांकडून रोख जृव्हा बाहेर नेलेली ऄसते, 
तृव्हा झालेल्या हानीशवरुद्ध सुरक्षा परुवली जाते.  

 
या शवभागात पुन्शहा दोन प्रकार अहेत : 
 

i.                             : प्रत्येक नुकसानाच्यावळेी आन्श्युररनं द्यावी लागणारी 
ही ऄिी कमाल रक्कम ऄसते. 

 
ii. पॉशलसी कालावधीदरम्यान प्रवासात ऄसलेली एस््टमेटेड रक्कम : याचा ऄथथ ऄसा की 

शप्रशमयमची रक्कम काढण्यासाठी शजच्यावर शप्रशमयमचा रेट अकारला जातो ती 
रक्कम. 

 
फायर आन्श्युरन्शसप्रमाणेच, आथेही “शडक्लरेिन बशेसस” वर पॉशलसी देउ केल्या जातात. 
ऄ्याप्रकारे, प्रवासात ऄसलेल्या एस््टमेटेड रकमेवर आन्श्युरसथ प्रोस्व्हजनल शप्रशमयम 
अकारतात अशण पॉशलस संपताना हा शप्रशमयम ऍडज्ट करतात. यावळेी, आन्श्युऄडथनं 
जाहीर केलेली, पॉशलसी कालावधीदरम्यान, प्रवासात ऄसलेली नेमकी रक्कम शवचारात 
घेतली जाते.   
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b) शप्रमायसेस सेक्िन्शस्  
या शवभागात, चोरी आ. मागाने एखाद्याच्या पशरसरातून / कुलुपबंद शतजोरीतून झालेली 
हानी यावर शवमासुरक्षा शमळते. या पॉशलसीची आतर वैशिष्ट्यं सहसा, अपण अधीच वर 
शिकलेल्या बग्लथरी आन्श्युरन्शस (व्यावसाशयक पशरसर) शवभागासारखीच ऄसतात. 

 
2. वगळलेले महत्वाचे घटक  
यामधे खालील घटकाचंा समाविे होतो: 

a) चुक ककवा वगळ्यामुळे शनमाण झालेलं िॉटॄज, 
b) ऄशधकृत व्यक्तीखेरीज आतर कोणातरी व्यक्तीच्या हाती अर्थथक व्यवहार सोपावल्यामुळे 

पै्यानंा झालेली हानी   
c) दंगल, अंदोलनं अशण ऄशतरेकी कारवाया : या घटकाचा समाविे ऄशतशरक्त शप्रशमयम 

भरल्यानं केला जाउ िकतो. 
 
3.  एक््टेन्शिन्शस् 
ऄशतशरक्त शप्रशमयम भरल्यास पॉशलसीमधे खालील सुशवधाही शमळू िकतात : 

a) कॅि घेउन चाललेल्या व्यक्तींच्या ऄप्रामाशणकपणाशवरुद्ध कव्हर, 
b)     , संप अशण ऄशतरेकी कारवाया, 
c)शड्बसथमृट जोशखम, कामगारानंा पगार वाटपाच्यावळेी झालेल्या अर्थथक 

हानीसंबधंातील सुरक्षा  
 
4. शप्रशमयम 
 
शवशमत व्यक्ती, कोणत्याही एकावळेेस सं्थेची कॅि घेउन जाण्याची जबाबदारी, पै्याचंं वहन 
करण्याची पद्धत, ऄंतर, त्यादरम्यान घेतलेली सुरक्षा आ. वर शप्रशमयम  
   ऄवलंबून ऄसतो. पॉशलसी सपंण्यापूवी ३० शदवस अधी जाहीर केलेली वषथभरात नेण्यात 
अलेली नेमकी कॅि यानुसार शप्रशमयम ऍडज्ट केला जातो. 
 
्वयं चाचणी 4 
 
मनी आन्श्युरन्शस पॉशलसीऄंतगथत खालीलपैकी कोणत्या घटकाचा ऄंतभाव केला जातो? 
I. चुक ककवा वगळल्यामुळे शनमाण झालेलं िॉटॄज  
II. दरोड्यामुळे एखाद्याच्या पशरसरातून रोख पै् यानंा झालेली हानी  
III. ऄशधकृत व्यक्तीखेरीज आतर कोणाही हाती पैसे सोपावल्यामुळे पै्यानंा झालेलं नुकसान  
IV. दंगल, संप अशण ऄशतरेकी कारवाया   
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E. शफशडशलटी गॅरंटी आन्श्युरन्शस 
व्हाइट कॉलर क्राइम्स ऄस ंज्याला संबोधलं जातं, ऄ्या प्रकारच्या कारवायामुंळेही सं्थेला 
अर्थथक नुकसान होउ िकतं. ईदा. ऄफरातफर ककवा कामगाराचंा ऄप्रामाशणकपणा. 
शफशडशलटी गरंॅटी आन्श्युरन्शस मालकाला ऄफरातफर ककवा कामगाराचंा ऄप्रामाशणकपणा 
(फोजथरी, एंबेझलमृट, चोरी, गैरकृत्य अशण शडफॉल्ट) यावर सुरक्षा देतो. 
 
1. शफशडशलटी गरंॅटी आन्श्युरन्शस ऄतंगथत लाभणारं कव्हरेज  
 
झालेल्या थेट अर्थथक हानीवर शवमा सुरक्षा लाभते, मात्र कॉन्शसेक्वसे्न्शिऄल लॉसवर सुरक्षा 
शमळत नाही.  
 

a) झालेली हानी पसेै, शसक्युरीटीज् ककवा माल यासंदभात ऄसावी लागते.   
b) शनस््चत केल्या गेलेल्या कामाच्या ्वरुपािी संबंशधत ऄसलेल्या गैरकृत्याशवरुद्ध सुरक्षा 

लाभते. 
c) झालेली हानी पॉशलसी संपण्यापूवी १२ मशहने ककवा कामगाराचा मृत्यु,       , 

राजीनामा ककवा बडातफी, यापैकी जे अधी ऄसेल, त्या कालावधीत िोधून काढावी 
लागते. 

d) ज्याला पुन्शहा कामावर रुजू करुन घेतलेलं अहे ऄ्या ऄप्रामाशणक कामगाराबद्दल 
सुरक्षा शदली जात नाही.  

 
2. शफशडशलटी गरंॅटी पॉशलसीचे प्रकार  
 
खाली चचा केल्यानुसार शफशडशलटी गरंॅटी पॉशलसीचे ऄनेक प्रकार अहेत : 
 

a) वैयक्तीक पॉशलसी  
 
या प्रकारची पॉशलसी ऄ्याप्रसंगी वापरली जाते जृव्हा एकच व्यक्ती गरंॅटेड करायची 
ऄसते. नाव, कामगाराचा हुद्दा अशण गरंॅटेड करावयाच्या ऄसलेल्या रकमेचा तपशिल देणं 
अव्यक ऄसतं. 
 
b) कलेक्टीव्ह पॉशलसी  
ज्या व्यक्तींवर गरंॅटी लागू केलेली ऄसते ऄ्याचंी नावं, प्रत्येक कामगारावर सोपावलेल्या 
कामाचं ्वरुप अशण वैयक्तीक़शरत्या शनरशनराळी आन्श्युऄडथ केलेली रक्कम याचंा ईल्लेख 
ऄसलेली यादी या पॉशलसीमधे ऄसते.  
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c) फ्लोटींग पॉशलसी ककवा फ्लोटर  
या पॉशलसीमधे, नाव ं अशण कामगारानंा शनस््चत करुन शदलेल्या ज्या कामानंा शवशमत 
करायचं अहे त्याचा तपशिल पुरवावा लागतो. परंतु शनरशनराळ्या गरंॅटी रकमाऐंवजी, 
संपूणथ गटासाठी एकच रक्कम शनस््चत केलेली ऄसते, शजला “फ्लोटेड गरंॅटी” म्हणतात. 
अशण म्हणूनच ऄशतशरक्त शप्रशमयम देउन जर मूळ रक्कम शरआन्श्टेटेड केलेली नसेल तर 
कोणा एकाही कामगाराबंधंीच्या क्लेममुळे, फ्लोटेड गरंॅटीमधे कपात होते. 
 
d) पोशझिन्शस पॉशलसी  
कलेक्टीव् पॉशलसीसारखीच ही पॉशलसी ऄसते. केवळ एकच फरक ऄसतो तो ऄसा की 
नाव वापरण्याऐवजी, यामधे शनस््चत केल्या गेलेल्या रकमेसंबंधीचा कामगाराचा 'हुद्दा' 
शवचारात घेतला जातो         चा           . 
 
e) ब्लकेँट पॉशलसी  
या पॉशलसीद्वारए नाव ं ककवा हुदे्द न दिथशवता संपूणथ ्टाफच शवशमत केलेला ऄसतो. 
आन्श्युरसथ कामगाराशंवषयी कोणतीही चौकिी करत नाही. मोठा ्टाफ ऄसलेल्या 
मालकासाठीच ही पॉशलसी योग्य अहे. मात्र कामगाराच्या आशतहासाबद्दल सं्था चौकिी 
करते. यादरम्यान मालकाला प्राप्त झालेले संदभथ, क्लेम करायचा ऄसल्यास, आन्श्युररला 
पुरवाव ेलागतात. पत ऄसलेल्या मोठया कामगार संख्या ऄसलेल्या सं्थानंाच ही पॉशलसी 
शदली जाते. 
 
3. शप्रशमयम 
 
शप्रशमयमचा रेट व्यवसायाचा प्रकार, कामगाराचंा दजा, चेकींग अशण सुपरस्व्हजन पद्धती 
यावर ऄवलंबनू ऄसतो. 
 

्वयं चाचणी 5 
 
शफशडशलटी गरंॅटी आन्श्युरन्शसद्वारे ________________ यावर शवमासुरक्षा 
शमळते. 
 
I. ऄफरातफर ककवा कामगाराचंा ऄप्रामाशणकपणा यामुळे मालकाच्या झालेल्या अर्थथक 

नुकसानाशवरुद्ध.  
II. ऄफरातफर ककवा मालकाचा ऄप्रामाशणकपणा यामुळे कामगाराचं्या झालेल्या अर्थथक 

नुकसानाशवरुद्ध. 
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III. ऄफरातफर ककवा थडथ पाटीचा ऄप्रामाशणकपणा यामुळे मालक अशण कामगाराचं्या 
झालेल्या अर्थथक नुकसानाशवरुद्ध. 

iV. ऄफरातफर ककवा सं्था व्यव्थापनाचा ऄप्रामाशणकपणा  यामुळे     भागधारकाचं्या 
झालेल्या अर्थथक नुकसानाशवरुद्ध.   

 

 

F. बॅन्शकसथ आडेंस्म्नटी आन्श्युरन्शस 
 
पैसे अशण शसक्युरीटीज यानंा ऄसलेले शविेष धोके गृहीत धरुन त्यासंदभात काम करीत 
ऄसलेल्या बॅन्शक्स्, एनबीएफसी अशण आतर सं् था याचं्यासाठी ही सवकंष शवमासुरक्षा शनमाण 
केली गेली होती.   
 
1. बॅन्शकसथ आडेंस्म्नटी आन्श्युरन्शसऄतंगथत ऄसलेली शवमा सुरक्षा  
 
बॅन्शकसथच्या अव्यकतानुंसार या पॉशलसीऄंतगथत ऄनेकप्रकारचे बदल अढळतात. 
 

a) अग, चोरी, दंगल अशण संप यामुळे पशरसरातील मनी शसक्युरीटीजना झालेलं नुकसान 
ककवा हरवणं  

 
b) पशरसराबाहेर नेण्यात अलेली अशण ऄशधकृत व्यक्तीच्या ताब्यात ऄसलेली मालमत्ता 

याला जर कामगाराचंं दुलथक्ष्य म्हणता येइल ऄ्या कोणत्याही कृतीमुळे झालेलं 
नुकसान  

 
c) चेक्स, ड्राफ्ट्स, शफक््ड शडपॉशझट शरशसट्स आ.मधील ऄफरातफर ककवा घोटाळे  
 
d) पैसे / शसक्युरीटीज ककवा देउ करण्याच्या कबूल केलेला माल याबाबतीतील 

कामगाराचंा ऄप्रामाशणकपणा 
 
e) रशज्टडथ पो्ट पासथलनं पाठवलेलं ऄसताना  
 
f) ऍपे्रजसथचा ऄप्रामाशणकपणा   
 
g) बॅन्शक एजंट्सच्या (ईदा. जनता एजंट्स, छोटी बचत योजना एजंट्स) ताब्यातील पैसे 

हरवल्यास.  
 
शड्कव्हरी बशेससवर ही शवमासुरक्षा कायथ करते, याचा ऄथथ ऄसा की ज्या कालावधीत झालेलं 
नुकसान सापडलेलं अहे (ते नुकसान कृव्हा झालं तो कालावधी महत्वाचा ऄसेलच ऄसं नाही) 
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केवळ त्या कालावधीसाठीच ही पॉशलसी ग्राह्य समजली जाते. परंतु ज्या कालावधीमधे हे 
नुकसान झालं त्या कालावधीमधे मात्र ही शवमासुरक्षा कायथरत ऄसणं अव्यक अहे.  
सवथसाधारणपणे झालेलं नुकसान सापडल्याच्या तारखेच्या २ वषापूवीच्या नुकसानासाठी 
शवमासुरक्षा शदली जाते, मात्र नुकसान झालेल्या तारखेच्या अधीपासूनच हे शवमाकव्हर त्या 
कालावधीमधे शनयशमत ऄसाव.ं  
2. काही महत्वाचे वगळलेले ऄपवाद खालीलप्रमाणे अहेत. 
 
यामधे खालील घटकाचंा समाविे होतो: 
 

a) ट्रेडींग नुकसान 
b) दुलथक्ष्य  
c) सॉफ्टवऄेर गुन्शहे अशण भाशगदाराचंा  
d)  संचालकाचंा ऄप्रामाशणकपणा 

  
3. सम आन्श्युऄडथ 
 
पशहल्या ५ शवभागामंधे तरंगेल ऄिी सम आन्श्युऄडथ बॅन्शकेला शनस््चत करावी लागते. याला 
'बेशसक सम आन्श्युऄडथ' ऄसं म्हणतात. जर ही बेशसक सम आन्श्युऄडथ परेुिी नसेल तर शवभाग 
(१) अशण (२) साठी ऄशतशरक्त सम आन्श्युऄडथ शवकत घेता येउ िकते.  ााशतशरक्त 
शप्रशमयमद्वारे सम आन्श्युऄडथच्या एका बधंनकारक ऍटोमटॅीक शरआन्श्टेटमृट्लाही ही पॉशलसी 
ऄनुमती देते. 
 
4. रेटींग  
 
शप्रशमयम शनस््चती खालील घटकावंर ऄवलंबून ऄसते : 
 

a) बेशसक सम आन्श्युऄडथ 
b) ऄशतशरक्त सम आन्श्युऄडथ 
c) ्टाफची सखं्या 
d) िाखाचंी संख्या 

 
्वयं चाचणी 6 
 
खालीलपैकी कोणत्या घटकाला बॅन्शकसथ आंडेस्म्नटी आन्श्युरन्शस पॉशलसीऄंतगथत शवमासुरक्षा 
शमळते? 
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I. अगीमुळे पशरसरात ऄसलले्या मनी शसक्युरीटीज हरवल्या ककवा त्यानंा नुकसान झाल्यास  
II. चेक्समधील बदल ककवा घोटाळे  
III. कामगाराचंा अर्थथकबाबतीतील ऄप्रामाशणकपणा  
IV. वरील सवथ पयाय   
 

 
 

G. ज्वलेसथ ब्लॉक पॉशलसी 
 
दागदाशगने, जडजवाशहरे (शविेषतः शहरे) याचं्या व्यवसायात गेल्या काही वषात अपल्या 
देिानं महत्वाचं ्थान शनमाण केलेलं अहे. अपल्या देिात अयात केलेले कच्चे शहरे पैल ू
पाडून, पॉशलि करुन पुन्शहा शनयात केले जातात. सोन्शयाचाशंदचे दागदाशगने, शहरे अशण आतर 
मौल्यवान खडे, मनगटी घड्याळं यासारख्या संख्येनं कमी मात्र ककमतीनं ऄशधक ऄसलेल्या 
व्तंूच्या व्यवसायातील व्यक्तींना ऄसलेल्या जोशखमासंाठी शविेष शवमासुरक्षा ऄसण ंअव्यक 
ऄसतं. वरील महागड्या व्तंूचा मोठा साठा अशण त्यानंा एका शठकाणाहून आतरत्र हलवणं 
ऄ्या प्रकारचे घटक या व्यवसायामधे ऄतंभूथत ऄसतात.  
 
1. ज्वलेसथ ब्लॉक पॉशलसीमधील शवमासुरक्षा  
 
वरील प्रकारच्या जोशखमावंर ज्वलेसथ ब्लॉक पॉशलसीमधे शवमासुरक्षा शमळते. याची शवभागणी 
चार प्रकारे होते.  शवभाग १ मधील सुरक्षा बंधनकारक ऄसते. मात्र आतर शवभागातील सुशवधा 
घ्यायच्या ककवा नाही हे शवशमत व्यक्ती ठरव ूिकते. ऄ्याप्रकारे ही पॅकेज पॉशलसी अहे.  
 

a) शवभाग I: यामधे अग, ्फोट, वीज पडण,ं दरोडा, चोरी, दंगल, अंदोलनं, 
जाशणवपूवथक केलेलं नुकसान अशण ऄशतरेकी कारवाया यामुळे शवशमत पशरसरात 
ऄसलेल्या मालमते्तला झालेली हानी ककवा नुकसान याचा ऄंतभाव होतो. 

 
b) शवभाग II: शवशमत व्यक्ती अशण आतर ऄशधकृत व्यक्तीच्या ताब्यात मालमत्ता ऄसताना 

शतला झालेलं नुकसान ककवा हानी यावर शवमासुरकक्षा लाभते. 
 
c) शवभाग III:          ला रशज्टडथ पो्ट पासथल, एऄर फे्रट आ. मागाने मालमत्ता 

प्रवासात ऄसताना शतला झालेलं नुकसान ककवा हानी यावर शवमासुरक्षा शमळते. 
 
d) शवभाग IV: ट्रेड अशण पशरसरातील कायालशयन फर्थनचर व शफटींग्ज् याला, शवभाग १ 

मधे ईल्लेख केलेल्या घटनामुंळे,       मुळे झाल्यास याद्वारे शवमासुरक्षा पुरवली जाते. 
 
शप्रशमयम शनस््चत करण्यासाठी वरील प्रत्येक शवभागाचा शनरशनराळा शवचार केला जातो.  



 

  

626 

 
2. यातून वगळण्यात अलेले महत्वाचे घटक :  
 

a)  एजंट्स, पैल ूपाडणारे, सोनार याचंा ऄप्रामाशणकपणा  
b) सावथजशनक प्रदिथनासाठी मालमत्ता ठेवलेली ऄसताना 
c) वैयक्तीक वापरासाठी पशरधान केलेली ऄसताना / वहन करीत ऄसताना 
d) व्यवसाय कालावधीव्यशतशरक्त आतर वळेी मालमत्ता शतजोरीमधे ठेवलेली नसताना  
e) रात्रीच्या वळेी मालमत्ता शड्प्ले कवडोमधे माडूंन ठेवलेली ऄसताना 
f) कामगार ककवा शवशमत व्यक्तीच्या कुटंुबातील व्यक्तीचा ऄप्रामाशणकपणा यामुळे झालेलं 

नुकसान शवशमत होत नाही.  
 
त्यामुळे संपूणथ शवमासुरके्षसाठी सोबतच शफशडशलटी गरंॅटी कव्हरही घ्याव ं ऄसं सुचवलं 
जातं. 

 
3. शप्रशमयम 
 
प्रत्येक बाबतीतील ऄनुकूलतेवर जोशखमेचा रेट शनस््चत केला जातो. शविेष     -    सुरक्षा 
कमथचारी, सीसीटीव्ही / ऄलामथ शस्टीम, शविेष ्ट्रॉंन्शग रुम अशण आतर कोणत्याही सुरक्षा 
प्रणाली आ. चा शवचार शड्काउंट देण्यासाठी करुन प्रत्येक शवभागासाठी शनरशनराळे शप्रशमयम 
रेट्स अकारले जातात. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

्वयं चाचणी 7 
 
ज्वलेसथ ब्लॉक पॉशलसीमधे, रशज्टडथ पो्ट पासथलनं मालमते्तचं वहन होत ऄसताना झालेलं 
नुकसान, हानी यावर खालील कोणत्या शवभागाद्वारे ____________शवमासुरक्षा 
शमळते. 
 
I. शवभाग I  
II. शवभाग II  
III. शवभाग III  
IV. शवभाग IV    
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H. आशंजशनयरींग आन्श्युरन्शस 
 
अग शवम्यासोबतच शवकसीत पावलेली आशंजशनयरींग आन्श्युरन्शस ही जनरल आन्श्युरन्शसचीच 
िाखा अहे. औद्योशगक के्षत्राच्या शवकासात याचा ईगम िोधता येइल, ज्यामधे कारखाने अशण 
यंतं्र यानंा अव्यक ऄसलेली शविेष शवमासुरक्षा महत्वाची ऄसते. आशंजशनयरींग प्रकल्पाचं्या 
ऄनुषंगानंच ऑल शर्क्स शवमाही शवकसीत झाला, ज्याद्वारे शविेषत्वानं वगळण्यात अलेल्या 
ऄपवादाखेंरीज आतर सवथ घटकानंा शवमासुरक्षा परुवण्यात अली. या ऄतंगथत शनरशनराळे घटक 
समाशवष्ट करण्यात अले, ज्यामधे बाधंकामापासून ते चाचणी ते कारखाना कायथरत होइपयंत 
शवमासुरक्षा परुवण्यात अली. या शवम्याचे ग्राहक दोन्शहीही, ्मॉल ्केल अशण लाजथ ्केल 
आंड्ट्रीज, अहेत. यामधे आलेक्ट्रॉशनक ईपकरणं ऄसलेलेल कारखाने अशण मोठे प्रकल्प 
हाताळणारे कंत्राटदार याचंाही समाविे अहे.  
 
आशंजशनयरींग आन्श्युरन्शस पॉशलसीजचे प्रकार  
 
या प्रकारातील महत्वाच्या पॉशलसीज थोडक्यात शवचारात घेउयात. 
 
1. कॉन्शट्रकॅ्टसथ ऑल शर्क्स् (C.A.R.) पॉशलसी 
लहान आमारतीपासून ते प्रचडं मोठी धरण,ं पूल, बोगदे आ. च्या बाधंकाम के्षत्रात ऄसलेल्या 
कंत्राटदाराचं्या शहतासाठी ही पॉशलसी तयार केली गेली. याद्वारे 'ऑल शर्क्स्' शवमा सुरक्षा 
प्राप्त होतो, ज्यामुळे बाधंकाम साइटवरील कोणत्याही ऄचानक अशण ऄनपेशक्षत दुघथटनेमुळे 
होत ऄसलेल्या हानी अशण नुकसानाशवरुद्ध शवमासुरक्षा शमळते. यामधे थडथ पाटी लायशबशलटी 
अशण आतर घटकाचंी ऄशतशरक्त सुरक्षाही घेता येते. प्रकल्पाचा प्रकार, त्याची ककमत, 
कालावधी, भौगोशलक पशरस््थती अशण चाचणीचा कालावधी यावर शप्रशमयम शनस््चत केला 
जातो. 
 
2. कॉन्शट्रकॅ्टसथ प्लटँ अशण मशिनरी (CPM) पॉशलसी 
के्रन्शस, एक्सकॅव्हेटसथ यासारख्या यंत्राचंा समाविे ज्याचं्या कामात अहे अशण म्हणून ऄचानक 
व ऄनपेशक्षत दुघथटनामुंळे िारीरीक नुकसान ककवा हानी होउ िकेल ऄ्या कंत्राटदारासंाठी 
ही पॉशलसी योग्य अहे. यामधे खालील कारणाचंा समाविे होतो : 
 

a) दरोडा, चोरी, अर.एस.एम.शड.शट. 
b) अग अशण वीज पडणे, बाह्य ्फोट (एक््प्लोजन), भकंूप अशण आतर नैसर्थगक सकंटं. 
c) चुकीच्या पद्धतीनं हाताळणी केल्यामुळे, ख़ाली टाकल्यामुळे ककवा पडल्यामुळे, 

कोसळल्यामुळे, धडक अशण अघात यामुळे कामावर झालेलं थडथ पाटीचं ऄपघाती 
नुकसान. 
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ईपकरणाचा प्रकार अशण कोणत्या लोकेिनवर ते वापरलं जातंय यावर शप्रशमयम ऄवलंबून 
ऄसतो. 

 
ईपकरण वापरलं जात ऄसताना ककवा बंद ऄसताना ककवा ्वच्छतेसाठी त्याचे भाग वगेळे 
करीत ऄसताना ककवा त्याचं ओव्हरहॉकलग चाल ू ऄसताना ककवा त्यानंतर त्याची पुनजुथळणी 
करीत ऄसताना शवमासुरक्षा लागू होते. कंत्राटदाराच्या ्वतःच्या पशरसरात जृव्हा ईपकरण 
ठेवलेलं ऄसतं तृव्हाही शवमासुरक्षा लागू होते.   
 
3. आरेक्िन ऑल शर्क्स (EAR) पॉशलसी 
 
यालाच ्टोरेज-कम-आरेक्िन (SCE) पॉशलसी म्हणतात.               प्रकल्प ईभा 
करीत ऄसताना त्यामधे ऄनेक प्रकारच्या बाह्य जोशखमाचंा समाविे होत ऄसल्यानं   प्रमुख 
ककवा कंत्राटदारासंाठी ही पॉशलसी योग्य अहे. प्रकल्पाच्या साइटवर सामान ईतरवण्यापासून 
ते संपूणथ प्रकल्प पूणथ होउन त्याची चाचणी, कशमिकनग अशण ह्तातंरण होइपयंत शवमासुरक्षा 
देणारी ही एक सवकंष आन्श्युरन्शस पॉशलसी अहे.     
 

प्रकल्पाचा प्रकार, त्याची ककमत, कालावधी, भौगोशलक ्थान अशण चाचणीचा कालावधी 
यावर याचा शप्रशमयम ऄवलंबनू ऄसतो. 
 
अव्यकता ऄसल्यास आरेक्िन पॉशलसीच्यासोबत मरीन कव्हरचाही समाविे यात करता 
येतो, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या साइटवर ईपकरणं अशण आतर मटेरीऄल नेत ऄसताना ऄसलेल्या 
जोशखमानंाही शवमासुरक्षा शमळते. 
  
4. मशिनरी बे्रकडाउन पॉशलसी (MB) 
 
यंत्रावंर कायथ करीत ऄसलेल्या अशण त्यात झालेला शबघाड ज्याचं्यासाठी गंभीर सम्या ऄ्या 
प्रत्येक कारखान्शयासाठी ही पॉशलसी योग्य अहे. या पॉशलसीऄंतगथत जनरेटसथ, ट्रान्श्फॉमथसथ 
अशण आतर शवदु्यत, याशंत्रक अशण शलफ्टींग ईपकरणं यासारख्या यंत्रानंा शवमासुरके्षचा लाभ 
होतो.  
 
कोणत्याही कारणामुळे झालेल्या याशंत्रक ककवा शवदु्यत शबघाडामुळे शवशमत मालमते्तला शनमाण 
झालेल्या ऄचानक अशण ऄनपेशक्षत नुकसानाला यामुळे शवमासुरक्षा शमळते :  
 

a) काम चाल ूऄसताना ककवा बंद स््थतीत ऄसताना 
b) ्वच्छतेसाठी ककवा ओव्हरहॉकलगसाठी ईपकरणाचे भाग सुटे करीत ऄसताना  
c) ्वच्छता ककवा ओव्हरहॉकलग चाल ू ऄसताना अशण त्यानंतची पुनजुथळणी करीत 

ऄसताना 
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d) पशरसरात एका शठकाणाहून आतरत्र हलवत ऄसताना   
 
शप्रशमयम प्रत्येक यतं्राच्या शरआन्श्टेटमृट /      व्हॅल्यनुूसार अकारला जातो. सपूंणथ यंत्रच 
शवशमत करणं अव्यक ऄसतं. रेट्स यंत्राचा प्रकार, ज्या कारखान्शयार वापरलं जातंय त्याचा 
प्रकार अशण त्याची ककमत यावर ऄवलंबून ऄसतात. पूरक सुशवधा, सुट्ट्या भागाचंी 
ईपलब्धता अशण क्लेम्सचा ऄनुभव या घटकाचंा शवचार करुन सवलत देउ केली जाते. 
 
 5. बॉइलर अशण पे्रिर प्लॅन्शट पॉशलसी  
 
खालील घटकाशंवरुद्ध बॉइलसथ अशण पे्रिर व्हॉल्व्हज याचंी शवमासुरक्षा या प्रकारात केली जाते 
: 
 

a) बॉइलसथ अशण / ककवा आतर पे्रिर प्लॅन्शट अशण शवशमताचा सभोवतालचा पशरसर याला 
अगीशिवाय आतर कारणानं झालेलं नुकसान 

 
b) बॉइलसथ अशण / ककवा पे्रिर प्लॅन्शट याचं्या ऄतंगथत ्फोटामुळे ककवा कोसळण्यामुळे 

व्यक्तीला झालेली दुखापत ककवा थडथ पाटीच्या मालमते्तची झालेली हानी यावरील 
शवशमताची कायदेिीर जबाबदारी.  

 
फायर पॉशलसी अशण बॉइलर आन्श्युरन्शस पॉशलसी या शविेष प्रकारच्या ऄसल्यानं, पुरेिी 
शवमासुरक्षा शमळावी यासाठी, या दोन्शहीही घेतल्या जाव्यात. आशंजशनयरींग पॉशलसीजमधील सम 
आन्श्युऄडथ ही सद्य पशरस््थतील शरप्लेसमृट व्हॅल्यू ऄसावी. 
 
6. मशिनरी लॉस ऑफ प्रॉफीट्स (MLOP) पॉशलसी 
ज्या शठकाणी यतं्रामंधील शबघाड ककवा बॉइलरचा ्फोट या कारणामुंळे कामात ईत्पन्शन झालेला 
व्यत्यय ककवा शदरंगाइ याच्या पशरणाम्वरूप फार मोठी हानी घडत ऄसरे ऄ्या 
कारखान्शयासंाठी ही पॉशलसी योग्य अहे.  
 
बे्रकडाउन ककवा नुकसान अशण दुरु्तीनंतर पुन्शहा काम सुरु होणं यातील कालावधी मोठा 
ऄसतो, ऄ्या शठकाणी व्यत्यय कालावधीमुळे झालेली ईत्पादन घट अशण वाढललेी वकींग 
कॉ्ट यामुळे झालेलं नफ्यातील नुकसानाशवरुद्ध ही पॉशलसी शवमासुरक्षा देते. या पॉशलसीतील 
ऄटी अशण शनयम याच प्रकरणात यापूवी चचा केलेल्या शबझनेस आटंरप्िन पॉशलसी अशण 
फायर पॉशलसी लॉससारखेच ऄसतात. 
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7. शडटेशरओरेिन ऑफ ्टॉक पॉशलसी 
नािवतं पदाथांची साठवणक़ू करीत ऄसलेल्या कोल्ड ्टोरेज मालकासंाठी (वैयशक्तक ककवा 
सहकारी सं् था) ककवा कोल्् ्टोरेज भाड्यानं घेत ऄसलेल्यासंाठी ही पॉशलसी योग्य अहे. या 
पॉशलसीऄतंगथत, िीतकरण प्रणाली - तत्संबशंधत यंत्रामंधील झालेल्या शबघाडामुळे, ऄचानक 
तापमानात झालेल्या वाढीमुळे अशण ऄचानक - ऄनपेशक्षतपणे कोल्ड ्टोरेज रुम्समधील 
रेफ्रीजरंट्स मुक्त होण्यामुळे मालाचा झालेला नाि अशण दूशषतीकरण या धोक्याशंवरुद्ध 
शवमासुरक्षा शमळते.  
 
8. आलेक्ट्रॉशनक आस्क्वपमृट पॉशलसी  
या ऄतंगथत सीपीयु, शकबोडथस्, मॉशनटसथ, कप्रटसथ, युपीएस, शस्टीम सॉफ्टवऄेसथ आ. सह संपूणथ 
संगणक प्रणाली यासारख्या ऄनेक प्रकारच्या आलेक्ट्रॉशनक ईपकरणाचंा समाविे होतो. 
वातानुकूलीत यतं्र, शहटींग अशण पॉवर कन्शव्हजथन आ. सारख्या सहाय्यक ईपकरणाचंाही यात 
समाविे होतो.  
 
या पॉशलसीमधे फायर पॉशलसी, मशिनरी आन्श्युरन्शस पॉशलसी अशण बग्लथर पॉशलसीचा समाविे 
होतो. या ऄतंगथत शडफेक्टीव्ह शडझाइन्शस (वॉरंटीमधे समाविे नसलेलं), नैसर्थगक पशरस््थती, 
व्होल्टेजमधील चढ-ईतार, आंपॅक्ट िॉक आ. मुळे झालेलं शडफेक्टीव्ह फंक्िकनग, दरोडा, चोरी 
आ. सारख्या धोक्यापंासून शवमा सुरक्षा शमळते. 
  
मालक, शलजनं जागा घेतलेली व्यक्ती ककवा भाडेकरु याचं्यासाठी प्रत्येक बाबतीतील 
जबाबदारी या ऄटीवर ऄवलंबून ऄसलेली ही पॉशलसी ईपलब्ध ऄसते. शनरशनराळ्या प्रकारच्या 
हानींना शवमासुरक्षा देण्यासाठी यामधे सहसा तीन शवभाग ऄसतात :  
 

a) शवभाग १: ईपकरणाचंी हानी ककवा नुकसान   
 
b) शवभाग २: बाह्य माशहती माध्यमाची (संगणकाच्या एक््टनथल हाडथ शड्क्स्) हानी ककवा 

नुकसान  
 

b) शवभाग ३: वाढलेली कॉ्ट ऑफ वशकंग - राखीव ईपकरणात १२, २६. ४० ककवा ५२ 
अठवडे कंटीन्शयुड डेटा प्रोसेकसग होण्याची खात्री देण्यासाठी 
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9. ऍडव्हान्शस लॉस ऑफ प्रॉशफट कव्हर (ALOP) ककवा शडले आन ्टाटथ-ऄप 
पॉशलसी(D.S.U.) 
 
याद्वारे प्रकल्पादरम्यान ऄपघाती नुकसानामुळे झालेल्या शदरंगाइमुळे शनमाण झालेल्या अर्थथक 
नुकसानावर शवमासुरक्षा शमळते. ज्याला ऄपेशक्षत ईत्पन्शन शमळालेलं नाहीये ऄ्या शवशमतासाठी 
अशण प्रकल्पासाठी ऄथथसहाय्य केलेल्या सं्थासंाठी ही पॉशलसी  योग्य अहे. प्रकल्प सुरु 
होण्यापूवी ही पॉशलसी MCE/EAR/CAR या पॉशलसींसोबत एक््टेन्शिनच्या ्वरुपात शदली 
जाते.   
 
सतत सुरु ऄसलेलं टमथ लोन, शडबृचसथ, वतेन अशण पगार आ. ्वरुपातील अर्थथक नुकसान 
अशण जर ठरलेल्या वळेी व्यवसाय सुरु झाला ऄसता तर सुरु झालं ऄसलेलं ऄपेशक्षत नेट 
नफाही या पॉशलसीमुळे शवशमत केलं जातं.   
 
याचे शप्रशमयम रेट्स ऄनेक घटकावंर अशण ईपलब्ध ऄसलेल्या पनुर्थवशमत होण्याच्या मदतीवर 
ऄवलंबून ऄसतात. पेएबल शप्रशमयम काढण्यासाठी ऄपेशक्षत ग्रॉस नफा ककवा टनथओव्हर अशण 
आंडेस्म्नटी कालावधी हे देखील महत्वाचे घटक अहेत. 
 
्वयं चाचणी 8 
 
्टाटथ-ऄप पॉशलसीतील शदरंगाइला ______________ ऄसंही म्हणतात. 
 
I. मशिनरी लॉस ऑफ प्रॉफीट्स कव्हर  
II. ऍड्सव्हान्शस लॉस ऑफ प्रॉफीट्स कव्हर  
III. कॉन्शट्रॅक्ट्स ऑल शर्क कव्हर  
IV. कॉन्शट्रॅक्टसथ प्लटँ अशण मशिनरी कव्हर   
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I. आडं्ट्रीयल ऑल शर्कस् आन्श्युरन्शस 
 
देिात कोठेही ऄसलेल्या औद्योशगक मालमते्तचं (ईत्पादन अशण ्टोरेज सुशवधा दोन्शहीही) 
एकाच पॉशलसीऄंतगथत सरंक्षण व्हाव ं यासाठी आंड्ट्रीयल ऑल शर्कस् आन्श्युरन्शस पॉशलसी 
शनर्थमत केली गेली होती. मटेरीऄलची हानी अशण व्यवसायातील व्यत्यय यावर या पॉशलसीद्वारे 
शवमासुरक्षा देउ केली जाते.   
सहसा, या पॉशलसीऄंतगथत खालील घटक शवशमत केले जातात : 
 
i. फायय आन्श्युरन्शसऄंतगथत ऄसलेली अग अशण ्पष्ट केलेली आतर संकटं, 
 
ii. दरोडा (चोरी वगळून) 
 
iii. यंत्रामंधील शबघाड / बॉइलरचा ्फोट / आलेक्ट्रॉशनक ईपकरण 
 
iv. वर ईल्लेखलेल्या संकटाचं्या कारणामुंळे व्यवसायातील व्यत्यय  
 
{सुचना: वर (c) मधे ईल्लेख केलेल्या संकटामुंळे व्यवसायात अलेला व्यत्यय सहसा या 
पॉशलसीमधे ऄंतभूथत होत नाही, तो पयायी कव्हरच्या रुपात ईपलब्ध ऄसतो} 
 

 आंशडस्व्हज्युऄल ऑपरेिनल पॉशलसीजच्या तुलनेत या पॉशलसीऄंतगथत व्यापक प्रमाणात 
शवमासुरक्षा देउ केली जाते.  

 
 याचे शप्रशमयम रेट्स शनवडलेलं कव्हर, क्लेम्सचा पूवानुभव अशण शनवडलेले 

शडडक्टीबल्स, एमएलओपीसाठी शर्क ऍसेसमृट शरपोटथ आ. वर ऄवलंबून ऄसतात. 
 
्वयं चाचणी 9 
 
खालील कोणता घटक आंड्ट्रीयल ऑल शर्क्स आन्श्युरन्शसमधे ऄंतभूथत होत नाही? 
 
I. अग शवम्यानुसार फायर ऍन्शड ्पेिल पेशरल्स  
II. चोरी 
III. याशंत्रक शबघाड 
IV. आलेक्ट्रॉशनक ईपकरण   
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J. मरीन आन्श्युरन्शस 
 
मरीन आन्श्युरन्शस दोन प्रकारात शवभागला जातो : मरीन कागो अशण मरीन हल् 
 
1. मरीन कागो आन्श्युरन्शस 
 
जरी ‘मरीन’ या िब्दामुळे केवळ समुद्री (मरीन) ऄवा्तव धाडसामुंळे शनमाण झालेले धोके 
ऄसा समज होत ऄसला तरीही, मरीन कागो आन्श्युरन्शसमधे त्याहून शकतीतरी ऄशधक घटकानंा 
शवमासुरक्षा शमळत ऄसते. यामधे रेल्व,े मागथ, समुद्र, हवाइ ककवा रशज्टडथ पो्ट याद्वारे 
देिातंगथत अशण परदेिात पाठवलेल्या सामानाची हानी ककवा नुकसान यापासून शवमासुरक्षा 
शमळते. पाठवलेल्या सामानामधे शहरे, घरगुती व्तू, शसमृट-धान्शय-प्रकल्पासंाठी 
ओव्हरडायमेन्शिनल कागोज आ. सारखा वजनदार माल ऄसू िकतो. 
 
देिातंगथत अशण अतंरराष्ट्रीय व्यवसायामधे कागो आन्श्युरन्शस फार महत्वाची कामशगरी 
बजावतो. शवक्रीच्या बहुतेक कंत्राटामंधे, हानी ककवा नुकसान होउ नये यासाठी, शवके्रता ककवा 
ग्राहक यानंी मालावर अवरण घातलेलं ऄसाव ंऄिी ऄट ऄसते.   
 
आन्श्युरन्शसचा      कोणावर होतो: मालाचा [कन्शसाइनमृट्] शवके्रता ककवा ग्राहक, शवक्री 
करारानुसार कागो शवशमत करतो. 
 
मरीन आन्श्युरन्शस करारामधे अंतरराष्ट्रीय पातळीवर ऄपेशक्षत ऄसलेल्या सुशवधा ऄसायला 
हव्यात. याचं कारण ऄसं की पाठवलेला माल परदेिातदेखील जात ऄसतो. अतंरराष्ट्रीय 
शनयम शवम्याला लागू पडतात अशण काही शवशिष्ट ऄटी पॉशलसीमधे ऄंतभूथत केल्या जातात.  
 
बेशसक पॉशलसी डॉक्युमृटमधे सवथसाधारण ऄटी, शवम्याची व्याप्ती अशण आन्श्टीट्युट कागो 
क्लॉजेस (अयसीसी) नुसार वगळण्यात अलेले घटक व शविेष ऄंतभाव ऄसतात. हे 
आन्श्टीट्यटु ऑफ लंडन ऄंडरराइटसथकडून ड्राफ्ट केले जातात.           
 

a) मरीन कागो आन्श्युरन्शसमधील शवमासुरक्षा 
 
कागो पॉशलसीज या प्रवासादरम्यानच्या पॉशलसीज ऄसतात, म्हणजेच एका शठकाणाहून 
आतरत्र जात ऄसलेल्या मालाला त्या शवमासुरक्षा पुरवतात. तरीदेखील, सवथ प्रसंगी 
आन्श्युऄडथनं त्याच्या बाजूनं अशण त्याच्या शनयंत्रणात ऄसलेली घेता येइल तेवढी अव्यक 
ती काळजी घ्यायलाच हवी. या पॉशलसीचं महत्वाचं वैशिष्ट्य ऄसं की ही ऍग्रीड व्हॅल्यू 
पॉशलसी अहे. मालाची ककमत आन्श्युरर अशण आन्श्युऄडथदरम्यान संमत झालेली ऄसते 
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अशण ऄफरातफरीव्यशतरीक्त आतर प्रसंगी त्याचं पुनमुथल्याकंन होत नाही. याच ं दुसरं 
महत्वाचं वैशिष्ट्य ऄसं की ही पॉशलसी फ्रीली ऄसाइनेबल अहे. 

 
यातील शवमा सुरक्षा, शवक्रीकरारानुसार, पॉशलसीमधे ईल्लेख केलेल्या गोदामातून माल 
बाहेर पडल्यापासून सहसा सुरु होते अशण पॉशलसीमधे ईल्लेख केलेल्या शठकाणी माल 
पोहोचल्यावर सपंते.  

 
 लागू पडत ऄसलेल्या ऄटी अशण शनयम खालील घटकावंर ऄवलंबून ऄसतातः 
 
i. देिातंगथत वहनासाठी आनलॅन्शड ट्रॅस्न्शसट क्लॉज (अयटीसी) ए, बी ककवा सी 
ii. समुद्री वहनासाठी आस्न्श्टट्युट कागो क्लॉज (अयसीसी) ए, बी ककवा सी 
iii. आस्न्श्टट्यटु कागो (एऄर) क्लॉज - हवाइ वहनासाठी 
 
आस्न्श्टट्यटु कागो क्लॉज सी द्वारे माल घेउन जात ऄसलेल्या वहान ककवा जहाजाला खालील 
कारणामुंळे झालेल्या ऄपघातामुळे झालेली हानी ककवा नुकसान यावर शकमान शवमासुरक्षा 
शमळते : 
 
i. अग ककवा ्फोट 
ii. रुळावरुन ट्रेन घसरणे ककवा वहान ईलटे होणे  
iii. जहाजाचं ्ट्रँडींग, ग्राउंडींग ककवा बुडण ं
iv. बाह्य घटकािी धडक  
 
वरील सी हून आस्न्श्टट्युट कागो क्लॉज बी ऄशधक व्यापक अहे. सी मधे समाशवष्ट 
संकटाखेंरीज खालील कारणामुंळे झालेली हानी ककवा नुकसानही यामधे शवशमत केलेलं ऄसतं 
: 
 
i. ऍक्ट ऑफ गॉ् (एओजी) सकटं, ईदा. भकंूप, ज्वालामुखीचा ्फोट अशण वीज पडणे 
ii. देिातंगथत वहनामधे पूल कोसळणं  
iii. समुद्री वहनात माल पाण्यात पडणं अशण न््लग लॉस  
iv. जहाजात पाणी घुसण ं
 
आस्न्श्टट्यटु ए सवात व्यापक अहे, कारण त्यामधे बी अशण सी मधील सवथ संकटाचंा समाविे 
करण्यात अलेला अहे. यात केवळ खालील काही ठराशवक घटकानंा वगळण्यात अलेलं अहे: 
 
i. शवशमतानं जाशणवपूवथक केलेलं नुकसान ककवा हानी 
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ii. सवथसाधारण गळती, मोडणं-फुटण-ंतुटण,ं शवऄर ऍन्शड शटऄर ककवा वजन / अकारमान 
यातील सवथसाधारण घट  

iii. पॅकींगमधील ऄपूतथता   
iv. जन्शमजात दोष 
v. शदरंगाइ 
vi. मालकाच्या शदवाळखोरीमुळे झालेलं नुकसान  
vii. न्शयुस्क्लऄर सकंटं 
 
सवथप्रकारच्या देिातंगथत, हवाइ अशण सागरी वहनाच्या क्लॉजेसना वगळलेले हे घटक लाग ू
पडतात. कोळसा, मोठया प्रमाणातील तेल अशण चहा आ. सारख्या व्तंूच्या ट्रेडींगसाठी काही 
वगेळे शवशिष्ट शनयम अहेत. ऄशतशरक्त शप्रशमयम भरल्यास मरीन शवम्याची व्याप्ती युद्ध, संप, 
दंगल, सावथजशनक ऄसंतोष अशण ऄशतरेकी कारवाया यासारख्या प्रसंगासंाठीही वाढवता येते. 
केवळ मरीन अशण ऍस्व्हएिन पॉशलसीज या शवमा के्षत्राच्या ऄ्या िाखा अहेत ज्या युद्ध 
संकटालाही शवमा देउ करतात. 
 
महत्वाचं 
 
मरीन पॉशलसी, ्टँडडथ पॉशलसी फॉमथ अशण पॉशलसीला जोडलेल्या शनरशनराळ्या क्लॉजेस 
ऄंतगथत ऄसलेली शवशमत सकंटं तीन प्रमुख प्रकारामंधे मोडतात: 
 
i. मरीन संकटं, 
ii. पशरस््थतीजन्शय सकंटं 
iii. युद्ध, संप, दंगल, सावथजशनक ऄसंतोष अशण ऄशतरेकी कारवाया 
 

 
b) मरीन पॉशलसीजचे शनरशनराळे प्रकार 
 
i. ्पेशसफीक पॉशलसी 
 
एकाचवळेी पाठवलेल्या मालाला ही पॉशलसी शवमा सुरक्षा देते. एकाच शवशिष्ट प्रवासासाठी 
ककवा वहनासाठी ही पॉशलसी लागू ऄसते. जे व्यापारी शनयशमतपणे अयात - शनयात यात 
गंुतलेले ऄसतात ककवा जे व्यापारी शनयशमतपणे माल देिातंगथत पाठवत ऄसतात, त्यानंा ओपन 
पॉशलसीसारख्या शविेष पयायाद्वारे आन्श्युरन्शस करणं ऄशधक सोपं वाटतं. 
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ii. ओपन पॉशलसी 
 
देिातंगथत पाठवायचा माल ओपन पॉशलसीद्वारे शवमासुरशक्षत करता येतो. ही पॉशलसी एका 
वषासाठी वैध ऄसते, अशण पाशक्षक-माशसक-तै्रमाशसक ऄ्या ज्या पद्धतीनं आन्श्युरर-
आन्श्युऄडथमधे शनस््चत झालेलं ऄसेल, त्यानुसार आन्श्युऄडथनं त्यादरम्यान पाठवायच्या सवथ 
कन्शसाइनमृट्स आन्श्युररला जाहीर कराव्या लागतात.  
 
iii. ओपन कव्हर 
 
शनयशमत ऄसलेल्या मोठ्या अयात-शनयातदारासंाठी, ओपन कव्हर शदलं जातं. मरीन 
शड्पॅचेसच्या सवथ कन्शसाइनमृट्सच्या ऄटी अशण शप्रशमयम शनस््चत केले जातात. ओपन कव्हर 
ही पॉशलसी नसून ती ्टँप्ड केलेली नसते. प्रत्येक शडक्लरेिनला, योग्य त्या ककमतीसाठी 
आन्श्युरन्शस सटीशफकेट शदलं जातं. 
 
iv. ड्यटुी अशण आन्शक्रीझ्ड व्हॅल्यू आन्श्युरन्शस  
 
जर क्टम्स ड्यटुीचा भरणा ककवा पोहोचायच्या शठकाणी-पोहोचायच्या शदविी मालाची 
माकॄट व्हॅल्यू वाढली तर ही पॉशलसी ऄशतशरक्त शवमा देउ करते. 
   
v. शडले आन ्टाटथ ऄप् 
 
ऄनेक आन्श्युऄडथ हा शवमा शनवडतात. नव्या प्रकल्पामुळे ईपकरणाला प्रवासादरम्यान हानी 
ककवा नुकसान झालं अशण त्यामुळे नव्या ईपकरणाची मागणी केल्यानं प्रकल्पपूतीस ईिीर 
झाल्यास, अशण त्यामुळे नफ्यातही घट झाल्यास हा शवमा मदत करतो. घेतलेल्या ऄथथ 
पुरवठ्यावर चाल ू ऄसलेल्या व्याजामुळे प्रकल्पाची वळेेवर पूती करण्यामधे ज्या अर्थथक 
सं्थानंा रस ऄसतो, त्यानंा हे संकट शवमायुक्त करणं अव्यक ऄसतं अशण मरीन शडले ककवा 
कसप्ली शडले ्टाटथ ऄपमुळे ईद्भवत ऄसलेल्या कॉन्शसेक्वने्शिील लॉससाठी ऄशतशरक्त मरीन 
(कागो) आन्श्युरन्शस पॉशलसी  घेता येते.  
 
शप्रशमयम: मालाचं ्वरुप, ते पाठवण्याचा प्रकार पकेॅजचा प्रकार, प्रवासाचा मागथ अशण 
भतूकाळातील क्लेम ऄनुभव यावर शप्रशमयम रेट ऄवलंबनू ऄसतो. तरीदेखील एसअरसीसी 
अशण युद्ध यासारखी ऄशतशरक्त कव्हसथ (परदेिात पाठवायच्या मालासाठी) शविेष ऄटींद्वारे 
शनस््चत केली जातात अशण गोळा केलेला शप्रशमयम कृद्रसरकारच्या खात्यात जमा केला जातो. 
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2. मरीन हल् आन्श्युरन्शस 
 
‘हल्’ म्हणजे जहाजाची ककवा पाण्यातील आतर मालवाहू वहानाची बॉडी.  
 
शनरशनराळ्या देिात लागू ऄसलेल्या अतंरराष्ट्रीय क्लॉजेसनुसार मरीन हल् आन्श्युरन्शस केला 
जातो. मरीन हलद्वारे दोन घटक शवशमत केले जातात : 
 

a) एका शवशिष्ट प्रवासासाठी शवमा : येथे लागू ऄसलेल्या क्लॉजेसना 'आस्न्श्टट्यटु व्हॉएज 
क्लॉजेस' ऄसं म्हणतात.     

 
b) शवशिष्ट कालावधीसाठी शवमा : हा सहसा एका वषासाठी ऄसतो. येथे लाग ूऄसलेल्या 

क्लॉजेसना 'आस्न्श्टट्युट (टाइम्) क्लॉजेस' म्हणतात. 
माशहती 
 
हल् आन्श्युरन्शसमधे खालील आन्श्युरन्शसेसचाही ऄतंभाव होतो : 
 
i. देिातंगथत मालवाहू जहाजं ईदा. बाजॄस, लॉं न्शचेस, पॅसृजर व्हेसल्स आ.  
ii. डे्रजसथ (याशंत्रकी ककवा ऄयाशंत्रक) 
iii. मासेमारीच्या बोटी (याशंत्रकी ककवा ऄयाशंत्रक) 
iv. सेकलग व्हेसल्स् (याशंत्रकी ककवा ऄयाशंत्रक) 
v. धक्के 
vi. बाधंकाम चाल ूऄसलेल्या बोटी-जहाजं 
 

 
जहाजाच्या मालकाला केवळ जहाजातच आन्श्युरेबल आटंरे्ट ऄसतो ऄसं नव्हे तर शवमा 
कालावधीमधे शमळत ऄसलेल्या फे्रटमधेही रस ऄसतो. फे्रटसोबतच जहाजाच्या मालकाला 
जहाजाच्या फीटींग अउटमधेही आन्श्युरेबल आटंरे्ट ऄसतो, ज्यामधे सोयी अशण ्टोऄसथचा 
समाविे ऄसतो. या खचांना शड्बसथमृटस म्हणतात अशण हल पॉशलसीसोबतच ठराशवक 
कालावधीसाठी शवशमत केले जातात. 
 
महत्वाचं 
ऍस्व्हएिन आन्श्युरन्शस: शवमानासंाठीही एक सवकंष पॉशलसी ईपलब्ध ऄसते, ज्याद्वारे शवमानाला 
झालेली हानी ककवा नुकसान शवशमत केलं जातं. त्याचसोबत शवमानाच्या कायथपद्धतीमुळे थडथ 
पाटी अशण पसृॅजसथना झालेलं नुकसानही शवशमत केलं जातं. 
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्वयं चाचणी 10 
 
शवमा के्षत्रातील कोणती िाखा युद्धजन्शय संकटावंर शवमासुरक्षा देउ करते? 
 
I. मरीन पॉशलसीज 
II. ऍव्हीएिन पॉशलसीज 
III. वरील दोन्शही 
IV. वरील एकही नाही   
 

 
K. लायशबशलटी पॉशलसीज 
 
अपण शकतीही काळजी घेतली तरीही ऄपघात कधीही टाळता येत नसतात. याचा पशरणाम 
म्हणजे दुखापत ककवा मालमते्तची हानी अशण त्याचसोबत थडथ पाटीलाही दुखापत ककवा 
त्याचं्या मालमते्तला नुकसान यात होउ िकतो. ऄ्याप्रकारे दुघथटनाग्र्त व्यक्ती नुकसान 
भरपाइसाठी दावा दाखल करु िकतात.  
 
ईत्पादीत अशण शवक्री केलेल्या व्तूमधील दोषामुळेही जबाबदारी शनमाण होउ िकते, ईदा. 
चॉकलेट्स ककवा औषधं सेवन केल्यास त्रास होउ िकतो. तसचं, रोग्याचं चकुीचं शनदान / 
ईपचार ककवा वकीलानं ऄशिलाची ऄयोग्य पद्धतीनं हाताळलेली केस यामुळे देखील दावा 
दाखल केला जाउ िकतो. 
 
या सवथ प्रकारामंधे, थडथ पाटी, ग्राहक ककवा पेिंट जृव्हा चुकीच्या ईपचाराशवरुद्ध भरपाइ 
मागतो, तृव्हा एकतर त्याला भरपाइ तरी द्यावी लागते ककवा त्यानं दाखल केलेला दावा 
लढण्यासाठी कोटाचा खचथ तरी करावा लागतो. हेच वगेळ्या िब्दात सागंायचं झालं तर जृव्हा 
जबाबदारीपोटी भरपाइ द्यावी लागते त्यावळेी अर्थथक नुकसान संभवतं. ऄ्या जबाबदारीच ं
ऄस््तत्व अशण भरपाइची रक्कम, कशथत दुलथक्ष्य / ऄफरातफर तपासून न्शयायालशयन यंत्रणा 
शनस््चत करत ऄसते. लायशबशलटी आन्श्युरन्शस ऄ्याप्रकारच्या जबाबदारीपोटी ईद्भवलेल्या 
दाव्याशंवरुद्ध शवमासुरक्षा देतो. 
 
अता काही लायशबशलटी पॉशलसीज पाहूयात.   
 
्टॅट्यटुरी लायशबशलटी  
 
काही कायदे ऄसे ऄसतात की ज्यामुळे नुकसान भरपाइ करावी लागते. हे कायदे पढुीलप्रमाणे 
अहेत: 
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 पस्ब्लक लायशबशलटी आन्श्युरन्शस ऍक्ट १९९१  
 एंप्लॉइज कॉमेनसेिन ऍक्ट १९२३ अशण २०१० (सुधारीत) 

 
ऄ्या जबाबदारींपोटी ईद्भवत ऄसलेल्या दाव्यासंाठी आन्श्युरन्शस पॉशलसीज ईपलब्ध ऄसतात.  
त्यातील काही खालीलप्रमाणे अहेत.  
 
1. कंपल्सरी पस्ब्लक लायशबशलटी पॉशलसी  
पस्ब्लक लायशबशलटी आन्श्युरन्शस ऍक्ट १९९१ द्वारे, जे धोकादायक पदाथांना हाताळतात 
त्याचं्यअ हाताळणीदरम्यान जर थडथ पाटीला दुखापत ककवा त्याच्या मालमते्तला हानी झाली 
तर, 'नो फॉल्ट बशेसस' वर जबाबदारी लागू केली जाते. या धोकादायक पदाथांची नाव ंअशण 
प्रत्येकाचं प्रमाण 'ऍक्ट' मधे साशंगतलेलं अहे. 
 
प्रशत माणसी देउ करायची नुकसान भरपाइ ही खालील टेबलमधे दाखवल्याप्रमाणे ऄसते. 
 
देउ करायचं ऄसलेली नुकसान भरपाइ 
 
ज्यात मृत्यु होतो ऄसा ऄपघात रु. २५,००० 
कायमचं संपूणथ ऄपंगत्व रु. २५,००० 
कायमचं ऄिंतः ऄपंगत्व   ऄपंगत्वाच्या प्रमाणात रु. २५,००० ची % 

 
तात्पुरतं ऄंितः ऄपंगत्व  रु. १,००० प्रशत मशहना, कमाल ३ मशहने 

 
वैद्यकीय खचथ कमाल रु. १२,५०० पयंत 
मालमते्तचं नुकसान रु. ६,००० पयंत 
 
शप्रशमयम एओए (एनी वन ऍक्सीडंट्) मयादा अशण क्लायंटचा टनथ ओव्हर यावर ऄवलंबून 
ऄसतो. या पॉशलसीचं प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे आन्श्युऄडथला शप्रशमयमएवढी रक्कम एन्शव्हायनथमृट 
शरशलफ फंड देणगी म्हणनू देणं बधंनकारक ऄसतं. जर मोठ्या संख्येनं थडथ पाटीजना 
दुष्पशरणाम भोगाव े लागले ऄसतील तर अशण जर भरपाइची एकूण रक्कम एओए मयादेहून 
ऄशधक ऄसल्यास, ईवथशरत रक्कम फंडाकडून शदली जाते. 
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2. पस्ब्लक लायशबशलटी पॉशलसी (औद्योशगक / सवथसामान्शय जोशखमा) 
 
या प्रकारच्या पॉशलसीद्वारे आन्श्युऄडथची चुक / दुलथक्ष्य यातून शनमाण झालेल्या थडथ पाटीच्या 
पसथनल आन्शज्युरी ककवा प्रॉपटी शड््किन जबाबदारीस सुरक्षा शमळते [शटपीपीअय ककवा 
शटपीपीडी].   
 
औद्योशगक अशण ज्याची बाधा ईपहारगृहं, शसनेमा हॉल्स, ऑशडटोरीयम्स्, रहाण्याचे पशरसर, 
कायालय,ं ्टेडीयम्स, गोदामं अशण दुकानं यानंा होइल ऄ्या सवथसामान्शय जोशखमानंा सुरक्षा 
देतील ऄ्या शनराळ्या पॉशलसीज अहेत. याद्वारे शटपीपीअय / शटपीपीडी ची नुकसान भरपाइ 
(ज्यात भारतीय शवधानानुसार क्लेमंट्स कॉ्ट्स् फीज् अशण खचथ याचंा समाविे होतो) 
देण्याची कायदेिीर जबाबदारी शवशमत होते.   
 
पॉशलसीतून वगळलेले घटक: 
 

a) ईत्पादनाचंी जबाबदारी 
b) प्रदूषणाची जबाबदारी 
c) ट्रान्श्पोटॄिन 
d) कामगारानंा झालेल्या दुखापती 

 
3. प्रॉडक्ट्स लायशबशलटी पॉशलसी 
 
ईत्पादीत होत ऄसलेल्या अशण जनतेमधे शवक्री होत ऄसलेल्या ईत्पादनाचं्या शव्तारीत 
श्रेणीमुळे (ईदा. हवाबंद डब्यातील ऄन्शन, एरीएटेड पाणी, औषधं अशण आंजेक्िन्शस्, शवदु्यत 
अशण याशंत्रक ईपकरण,ं रसायनं आ.) या शवम्याची अव्यकता वाढली अहे. या ईत्पादनातील 
दोषामुळे जर थडथ पाटीचा मृत्यु ओढावला, िारीरीक दुखापत झाली, अजारपण अलं ककवा 
मालमते्तला नुकसान झालं, तर दावा दाखल केला जाउ िकतो. आन्श्युऄडथची ही जबाबदारी 
या प्रकारची पॉशलसी शवशमत करते. 
 
ही शवमासुरक्षा अयात केलेल्या तसचं देिी ईत्पादनानंा लागू अहे.  
 
4. शलफ्ट (थडथ पाटी) लायशबशलटी आन्श्युरन्शस् 
 
या पॉशलसीद्वारे शलफ्टचा वापर अशण कायथपद्धती यासोबत शनमाण होत ऄसलेल्या 
जबाबदारींसाठी आमारत मालकानंा सुरक्षा देउ करते. याद्वारे खालील प्रसंगी कायदेिीर 
जबाबदारी शवशमत होते : 
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a) कोणाही व्यक्तीचा मृत्यु / िारीरीक दुखापत (आन्श्युऄडथचे कामगार वगळता) 
b) मालमते्तचं नुकसान (आन्श्युऄडथची ककवा त्याच्या कामगाराचंी मालमत्ता वगळता) 

 
याचे शप्रशमयम रेट्स आंडेस्म्नटीची मयादा, कोणीही एक व्यक्ती, कोणताही एक ऄपघात अशण 
कोणतंही एक वषथ यावर ऄवलंबून ऄसतात. 
 
5. प्रोफेिनल लायशबशलटी 
 
प्रोफेिनल व्यक्तींकडून त्याचंी ड्युटी करीत ऄसताना झालेल्या दुलथक्ष्यामुळे शनमाण होत 
ऄसलेल्या जबाबदारीसाठी (नुकसान भरपाइ देण्याच्यअ) आन्श्युरन्शस सुरक्षा देण्यासाठी 
प्रोफेिनल आंडेस्म्नटीजची शनर्थमती केली गेली अहे. ही कव्हसथ डॉक्टसथ, हॉस््पटल्स, 
आंशजशनयसथ, अर्थकटेक्ट्स, चाटथडथ ऄकाउंटंट्स, अर्थथक सल्लागार, वकील, आन्श्युरन्शस ब्रोकसथ 
याचं्यासाठी ईपलब्ध ऄसतात. 
 
6. शडरेक्टसथ ऍन्शड ऑफीससथ लायशबशलटी पॉशलसी  
 
कंपनीचे संचालक अशण ऄशधकारी याचें हुदे्द शव्वास अशण जबाबदारी या घटकावंर ऄसतात. 
जर त्याचं्याकडून कंपनीच ंसुपरस्व्हजन अशण व्यव्थापन या बाबतीत चुका घडल्या तर िेऄर 
होल्डसथ, कमथचारी, के्रडीटसथ अशण आतर ्टेकहोल्डसथ यानंा नुकसान भरपाइ देण्याची वळे येउ 
िकते. ऄिी जबाबदारी कव्हर करण्यासाठी ही पॉशलसी शनमाण केलेली अहे अशण कंपनीच्या 
सवथ संचालकानंा त्यात समाशवष्ट करुन ती कंपनीला देउ केली जाते.   
 
7. एपं्लॉइज कॉं म्पेनसेिन आन्श्युरन्शस 
 
या पॉशलसीद्वारे आन्श्युऄडथला, त्याच्या कामगाराला जर कामकाजासंबधंातून ऄपघात होउन 
िारीरीक दुखापत, अजारपण अल्यास द्याव्या लागत ऄसलेल्या नुकसान भरपाइच्या त्याच्या 
ऄसलेल्या कायदेिीर जबाबदारीसाठी शवमासुरक्षा शमळते. यालाच वकथ मन्शस कॉम्पेनसेिन 
आन्श्युरन्शस ऄसंही म्हणतात. 
 
याचे दोन प्रकार शविेष लोकशप्रय अहेत : 
 

a) टेबल ए: एंप्लॉइज कॉं म्पेनसेिन ऍक्ट १९२३ (वकथ मन्शस कॉं म्पेनसेिन ऍक्ट 
१९२३),फॅट्ल ऍस्क्सडंट ऍक्ट् १८५५ अशण कॉमन लॉ नुसार ऄपघातजन्शय कायदेिीर 
जबाबदारीशवरुद्ध मालकानंा शवमासुरक्षा. 



 

  

642 

b) टेबल बी: फॅट्ल ऍस्क्सडंट ऍक्ट् १८५५ अशण कॉमन लॉ नुसार कायदेिीर 
जबाबदारीशवरुद्ध शवमासुरक्षा. 

 
प्र्ताव फॉमथमधे जाहीर केलेलं कामगाराचंं ए्टीमेटेड वतेन वर यातील शप्रशमयम रेट्स लाग ू
ऄसतात अशण पॉशलसी संपताना आन्श्युऄडथनं जाशहर केलेल्या ऍकच्युऄल वतेनावर शप्रशमयम 
ऍडज्ट केला जातो. 
 
ही पॉशलसी खालील ऄशतरीक्त घटकासंाठीही घेतली जाउ िकते: 
 

i. कामगाराच्या ईपचारासाठी आन्श्युऄडथवर ओढावलेला वैद्यकीय अशण रुग्णालय खचथ 
(एका शवशिष्ट मयादेपयंत) 

ii. ऍक्टमधे ईल्लेख केलेल्या व्यवसायजन्शय अजाराचंी जबाबदारी  
iii.कंत्राटदाराच्या कामगाराचंी जबाबदारी 

 

्वयं चाचणी 11 
 

पस्ब्लक लायशबशलटी आन्श्युरन्शस ऍक्ट १९९१, नेमक्या वैद्यकीय खचाची भरपाइ शकती ऄसते? 
 
I. रु. ६,२५० 
II. रु. १२,५०० 
III. रु. २५,००० 
IV. रु. ५०,०००   
 

 
 

सारािं  
 
a) अग शवमा पॉशलसी व्यावसाशयक सं्था अशण मालमते्तचा मालक, मालमते्तत रस ऄसलेल्या 

वैयशक्तक / अर्थथक सं् था याचंासाठी योग्य अहे. 
 
b) अग शवम्यातील बदलणारे घटक ख़ालीलप्रमाणे अहेत: 
 

                           
 शरआन्श्टेटमृट व्हॅल्य ू
 शडक्लरेिन पॉशलसी  
 फ्लोटर पॉशलसी  
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c) कॉन्शसेक्वसे्न्शिऄल लॉस(सीएल) पॉशलसी ककवा ककवा शबझनेस आंटरप्िन (बीअय) 
पॉशलसीद्वारे अर्थथक नुकसानामधे कपात होण्यासाठी ग्रॉस प्रॉशफट लॉसशवरुद्ध लवकरात 
लवकर शवमासुरक्षा शमळते, ज्यामधे नेट नफा+्टँडींग चाजॄस+व्यवसाय पूवथवत 
करण्यासाठी शवशमत व्यक्तीवर ओढावलेली वाढलेली कॉ्ट ऑफ वकींग याचा समाविे 
ऄसतो. 

 
d) ज्या शठकाणी ्टॉक्स, माल, फर्थनचर शफक््चसथ अशण चोरी होउ िकेल ऄिी रोख 

कुलुपबंद शतजोरीत ठेवलेली ऄसते ऄ्या कारखाने, दुकानं, कायालय,ं गोदाम ं
यासारख्या व्यावसाशयक ्थानासंाठी बग्लथरी पॉशलसी ईपयुक्त अहे. 

 
e) कॅि/चेक्स/पो्टल ऑडथसथ/पो्टल ्टँप्स् याचंी शजथे हाताळणी होत ऄसते ऄ्या शठकाणी 

झालेल्या हानीसाठी मनी आन्श्युरन्शस पॉशलसी तयार केली गेली अहे.  
 
f) मनी आन्श्युरन्शस पॉशलसीद्वारे पुढ़ील दोन शवभागासंाठी शवमासुरक्षा लाभते : ट्रशँझट शवभाग 

अशण शप्रमायसेस शवभाग. 
 
g) शफशडशलटी गरंॅटी आन्श्युरद्वारे, मालकाला सामोरं जाव ं लागेल ऄ्या ऄफरातफर, 

कामगाराचंा ऄप्रामाशणकपणा (फोजथरी, एंबेझलमृट), चोरी, गैरकृत्य अशण शडफॉल्ट् या 
कारणामुंळे होत ऄसलेल्या अर्थथक नुकसानाशवरुद्ध शवमासुरक्षा शमळते.  

 
h) शफडीशलटी गरंॅटी पॉशलसीचे खालील प्रकार अहेत : वैयशक्तक पॉशलसी,       फ्लोटींग 

पॉशलसी, पोशझिन्शस पॉशलसी अशण ब्लकेँट पॉशलसी. 
 
i) बॅन्शकसथ आंडेस्म्नटी पॉशलसी हे एक सवकंष कव्हर अहे. अर्थथक व्यवहार करीत ऄसल्यामुळे 

पैसे अशण शसक्युरीशटजच्या धोक्यानंा ज्यानंा सामोरं जाव ं लागतं ऄ्या बॅन्शकसथ, 
एनबीएफसी अशण आतर अर्थथक सं्थासंाठी ते शनमाण केलं गेलं अहे.  

 

j) आंशजशनयरींग आन्श्युरन्शस ऄंतगथत ऄसलेल्या पॉशलसीज खालीलप्रमाणे अहेत : 
 

 कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑल शर्क्स पॉशलसी 
 कॉन्शट्रॅक्टसथ प्लटँ ऍन्शड मशिनरी पॉशलसी  
 आरेक्िन ऑल शर्क्स पॉशलसी  
 मशिनरी बे्रकडाउन पॉशलसी  
 बॉइलर ऍनं्शड पे्रिर प्लटँ पॉशलसी  
 मशिनरी लॉस ऑफ प्रॉफीट पॉशलसी  
 शडटेरीओरेिन ऑफ ्टॉक्स पॉशलसी  
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 आलेक्ट्रॉशनक आस्क्वपमृट पॉशलसी 
 ऍडव्हान्शस लॉस ऑफ प्रॉफीट कव्हर  

  
k) आंड्ट्रीयल ऑल शर्क्स पॉशलसीची शनर्थमती, संपूणथ देिभरात एकाच पॉशलसीऄंतगथत 

ईत्पादन अशण ्टॉक्स या दोन्शही घटकावंर सुरक्षा देण्यासाठी झाली होती.  
 
l) मरीन आन्श्युरन्शसचे दोन प्रकार अहेत : मरीन कागो अशण मरीन हल्. 
 
m) कागो पॉशलसीज या प्रवासासाठी ऄसलेल्या पॉशलसीज ऄसतात, म्हणजेच मालाचं एका   

शठकाणाहून आतरत्र होत ऄसलेल्या वहनादरम्यान त्या शवमासुरक्षा देतात. 
 
n) मरीन पॉशलसीजचे शनरशनराळे प्रकार खालीलप्रमाणे अहेत : 
 

 ्पेशसफीक पॉशलसी 
 ओपन पॉशलसी 
 ओपन कव्हर 
 ड्युटी अशण आस्न्शक्र्ड व्हॅल्यू आन्श्युरन्शस  
 शडले आन ्टाटथ ऄप् 

 
o) मरीन हल् पॉशलसी दोन प्रकारची ऄसते : एका शवशिष्ट प्रवासातील शवमा सुरक्षा अशण 

शवशिष्ट कालावधीतील सुरक्षा. 
 
p) पस्ब्लक लायशबशलटी पॉशलसीद्वारे आन्श्युऄडथची चुक / दुलथक्ष्य यामुळे थडथ पाटीला होणारी 

वैयक्तीक दुखापत ककवा मालमते्तचं नुकसान यावर शवमासुरक्षा शमळते. 
 
q) प्रॉडक्ट लायशबशलटी पॉशलसीजद्वारे, ईत्पादनातील चुकीमुळे थडथ पाटीचा झालेला मृत्यु, 

िारीरीक दुखापत ककवा अजारपण ककवा मालमते्तची हानी याबाबत ऄसलेली आन्श्युऄडथची 
जबाबदारी यावर शवमासुरक्षा लाभते. 

 
r) प्रोफेिनल आंडेस्म्नटीजद्वारे, प्रोफेिनल व्यक्तींकडून त्याचं्या कायथके्षत्रात घडलेल्या 

दुलथक्ष्यामुळे झालेल्या नुकसानाबाबत ऄसलेल्या त्याचं्या जबाबदारीवर शवमासुरक्षा 
देण्यासाठी तयार करण्यात अलेल्या अहेत. 

 

 
महत्वाच्या संज्ञा 
a) मालमते्तचा अग शवमा 
b) बग्लथरी आन्श्युरन्शस 
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c) मनी आन्श्युरन्शस 
d) शफशडशलटी गरंॅटी आन्श्युरन्शस 
e) बॅन्शकसथ आंडेस्म्नटी आन्श्युरन्शस 
f) ज्वलेसथ ब्लॉक पॉशलसी 
g) आंशजशनयरींग आन्श्युरन्शस 
h) आंड्ट्रीयल ऑल शर्क आन्श्युरन्शस  
i) मरीन आन्श्युरन्शस 
j) हल् आन्श्युरन्शस 
k) लायशबशलटी पॉशलसी 
 

 
 

्वपरीके्षची ईत्तरं   
 
ईत्तर १   
 
III हा योग्य पयाय अहे. 
 
कमर्थियल जोशखमासंाठी ऄसलेल्या फायर पॉशलसीमधे एक्सप्लोजन अशण आंप्लोजनमुळे 
झालेल्या हानीला कव्हर शमळतं.  
 
ईत्तर २   
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
 
शबझनेस आटंरप्िन आन्श्युरन्शस पॉशलसी ही केवळ ्टॅन्शडडथ फायर अशण ्पेिल पेरील 
पॉशलसीच्या समवतेच घेतली जाउ िकते.  
 
ईत्तर ३   
 
IV हा योग्य पयाय अहे. 
 
घरफोडी पॉशलसीचा शप्रशमयम हा शवशमत व्तूचं ्वरुप अशण संख्या, आन्श्युऄडथ व्यक्तीची 
नैशतकता, बाधंकाम अशण पशरसराचं लोकेिन, वापरात ऄसलेले सुरक्षा घटक (ईदा. 
रखवालदार, बगथलर ऄलामथ), मागील क्लेमचा ऄनुभव यावर ऄवलंबून ऄसतो.   
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ईत्तर ४   
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
 
घरफोडीमुळे झालेली एखाद्याची अर्थथक हानी मनी आन्श्युरन्शसद्वारे कव्हर केली जाते. दंगल, 
अंदोलन अशण ऄशतरेकी कृत्यं आ. वरील सुरक्षा ऄशतशरक्त शप्रशमयमद्वारे शमळू िकते.  
 
ईत्तर ५    
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
 
शफशडशलटी गरंॅटी आन्श्युरन्शस पॉशलसीद्वारे मालकाने केलेली ऄफरातफर ककवा कामगाराचंा 
ऄप्रामाशणकपणा यामुळे झालेल्या हानीची भरपाइ करण्यास मदत होते.  
ईत्तर ६   
 
IV हा योग्य पयाय अहे. 
 
बॅन्शकसथ आन्शडेस्म्नटी आन्श्युरन्शस पॉशलसीद्वारे खालील बाबतीत कव्हर शमळू िकतं: अग, अर्थथक 
ऄफरातफर ककवा चेक्समधील घोटाळे,  ऄथथ सुरक्षा हानी ककवा मोडतोड, कामगाराचंा अर्थथक 
ऄप्रामाशणकपणा. 
  
ईत्तर ७   
 
III हा योग्य पयाय अहे. 
 
ज्वलेसथ ब्लॉक पॉशलसीमधे, रशज्टडथ पासथलद्वारे होत ऄसलेल्या मालमते्तची प्रवासादरम्यान 
झालेल्या हानीची सेक्िन III द्वारे भरपाइ शमळते. 
 
ईत्तर ८   
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
 
्टाटथ-ऄप् पॉशलसीमधील शदरंगाइलाच ऍडव्हान्शस लॉस ऑफ प्रॉफीट कव्हर ऄसंही म्हणतात. 
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ईत्तर ९   
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
 
ईत्तर १०   
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
 
आंड्ट्रीयल ऑल शर्कद्वारे चोरीला कव्हर शमळत नाही.  
 
ईत्तर ११   
 
III हा योग्य पयाय अहे. 
 
केवळ मरीन अशण ऍस्व्हएिन याच आन्श्युरन्शस के्षत्राच्या ऄ्या िाखा अहेत ज्या युद्धामुळे होत 
ऄसलेल्या हानीची भरपाइ देउ करतात.  
 
ईत्तर १२   
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
 
पस्ब्लक लायशबलीटी आन्श्युरन्शस ऍक्ट १९९१ ऄंतगथत, वैद्यकीय खचासाठी शदलं जाणारी नेमकी 
भरपाइ अहे रु.१२,५००. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

्वपरीके्षचे प्र्न 
प्र्न १  
 
आंशजशनयरींग आन्श्युरन्शसमधील CAR म्हणजे 
 
I. मोटर कार 
II. कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑल शर्क्स् 
III. कंपनीज् ऑल शर्क्स् 
IV. कंपनीज् ऑल शरक्वायरमृट्स 
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प्र्न २  
 
कामगाराचं्या ऄप्रामाशणक कृत्यापासून मालक ्वतःला_________या पॉशलसीद्वारे 
सुरशक्षत करतो   
 
I. एंप्लॉइज कॉम्पेनसेिन पॉशलसी 
II. पस्ब्लक लायशबशलटी आन्श्युरन्शस पॉशलसी  
III. शफडीलीटी गरंॅटी आन्श्युरन्शस पॉशलसी  
IV. शडक्लरेिन पॉशलसी 
 
प्र्न ३  
 
_________ म्हणजे जहाजाची बॉडी. 
 
I. हल् 
II. कागो 
III. पायरसी 
IV. जेटीसन् 
 
प्र्न ४  
 
जी पॉशलसी शवमानाची हानी ककवा मोडतोड यावर कव्हर देते शतला _________ 
___ म्हणतात. 
 
I. ्टॅट्यटुरी लायशबशलटी 
II. प्रॉपटी आन्श्युरन्शस 
III. ऍस्व्हएिन आन्श्युरन्शस 
IV. मनी आन्श्युरन्शस 
 
प्र्न ५  
 
फायर आन्श्युरन्शस पॉशलसीमधे ऍड-ऑन कव्हरच्या रुपातही ___________ ने 
झालेल्या हानीला कव्हर शमळत नाही. 
 
I. पूर 
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II. भकंूप 
III. अग 
IV. युद्धातील बॉन्म्बग 
 
प्र्न ६  
 
फायर पॉशलसीमधील कॉस्न्शसक्वसे्न्शिऄल लॉसद्वारे खालील कव्हर शमळतं: 
 
I. कारखान्शयाच्या झालेल्या हानीमुळे नफ्याची झालेली हानी  
II. 'पत' हानी 
III. यंत्रातील घटकाचंं शवऄर ऍन्शड शटऄर  
IV. फॉरेन एक्सचृजमधील चढ-ईतारामुंळे झालेली हानी 
 
प्र्न ७  
 
घरफोडीतील शप्रशमयम हा खालील घटकावंर ऄवलंबनू ऄसतो: 
 
I. सुरक्षा घटक 
II. पशरसराचं लोकेिन 
III. मालमते्तचं ्वरुप 
IV. वरील सवथ 
 
प्र्न ८  
 
कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑल शर्क पॉशलसी म्हणजेच खालीलपकैी क्यातील बदल ऄसतो : 
 
I. फायर आन्श्युरन्शस 
II. लाइफ आन्श्युरन्शस 
III. आंशजशनयरींग आन्श्युरन्शस 
IV. मरीन आन्श्युरन्शस 
 
प्र्न ९   
 
एंप्लॉइज कॉम्पेनसेिन पॉशलसी हा खालील क्याचा प्रकार ऄसतोः 
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I. लायशबशलटी आन्श्युरन्शस 
II. फायर आन्श्युरन्शस 
III. मरीन कागो आन्श्युरन्शस  
IV. आंशजशनयरींग आन्श्युरन्शस 
 
प्र्न १०  
 
मनी आन्श्युरन्शस पॉशलसी ऄंतगथत खालील सुरक्षा शमळते: 
 
I. कॅि आन हॅन्शड 
II. म्युच्युऄल फंडातील पसै  
III. सेव्हींग बनॅ्शकेतील पैसे 
IV. पो्ट ऑफीसात ठेवलेले पैसे 
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्वपरीके्षची ईत्तरं   
ईत्तर १  
 
II हा योग्य पयाय अहे. 
 
आंशजशनयरींग आन्श्युरन्शसमधे CAR म्हणजे कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑल शर्क्स. 
 
ईत्तर २  
 
III हा योग्य पयाय अहे. 
 
अपल्या कामगाराच्या ऄप्रामाशणक कृतीपासून ्वतःला शवशमत करुन घेण्यासाठी मालक 
शफशडलीटी गरंॅटी आन्श्युरन्शस पॉशलसीचा वापर करतो. 
 
ईत्तर ३  
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
 
हल् म्हणजे जहाजाची बॉडी. 
 
ईत्तर ४  
 
III हा योग्य पयाय अहे. 
 
जी पॉशलसी शवमानाची हानी ककवा मोडतोड कव्हर करते शतला ऍस्व्हएिन आन्श्युरन्शस म्हणतात. 
 
ईत्तर ५  
 
IV हा योग्य पयाय अहे. 
 
बॉम्ब टाकल्यामुळे ककवा युद्धामुळे झालेली हानी फायर आन्श्युरन्शस पॉशलसी ऍड ऑन कव्हरच्या 
रुपातही कव्हर करत नाही.  
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ईत्तर ६  
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
 
फायर पॉशलसीमधील कॉस्न्शसक्वसे्न्शिऄल लॉस कारखान्शयाला झालेल्या हानीमुळे झालेली 
नफ्यामधील हानी कव्हर करते.  
 
ईत्तर ७  
 
IV हा योग्य पयाय अहे. 
 
घरफोडीमधील शप्रशमयम हा सुरक्षा घटक, पशरसराचं लोकेिन, मालमते्तचं ्वरुप आ. वर 
ऄवलंबून ऄसतो.  
  
ईत्तर ८  
 
III हा योग्य पयाय अहे. 
 
कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑल शर्क पॉशलसी म्हणजेच आंशजशनयरींग आन्श्युरन्शसमधील बदल.  
 
ईत्तर ९  
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
 
एम्प्लॉइज कॉम्पेनसेिन पॉशलसी हा लायशबशलटी आन्श्युरन्शसचाच प्रकार अहे.  
 
ईत्तर १०  
 
I हा योग्य पयाय अहे. 
 
मनी आन्श्युरन्शसद्वारे कॅि आन हॅन्शड कव्हर होते. 
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प्रकरण 27 
शवमा हक्क कायथपद्धती  

प्रकरणाची ओळख  
 
कोणत्याही शवमा कराराचा गाभा म्हणजे त्याच्या सुरुवातीलाच नुकसानीच्या प्रसंगात 
शवमाधारकाला नुकसान भरपाइ देण्याचे एक वचन शदलेले ऄसते. हे प्रकरण शवमा हक्क 
प्रदानाच्या प्रशक्रयेसंबधंी अशण नुकसान झालेल्या वळेेपासून त्यात ऄंतभूथत ऄसलेल्या 
द्तावजेाबंाबत सागंते, ज्यामुळे शवमा हक्क ्थाशपत करण्याची संपूणथ प्रशक्रया समजणे ऄशधक 
सोपे होते. त्याचबरोबर हे प्रकरण या प्रशक्रयेतील शवमाधारक ककवा शवमाकता याचं्याकडून केले 
जाणारे शववादा्पद शवमा हक्क किाप्रकारे हाताळायचे याबाबत शववरण करते. 
  
शिकण्याची फशलते  
 
A. शवमा हक्क प्रदान प्रशक्रया  
हे प्रकरण शिकल्यानंतर, तुम्ही करू िकला पाशहजेत: 
 
1. शवमा हक्क प्रदान कायाचे महत्व पटवनू देणे 
2. नुकसानीची सूचना देण्याच्या पद्धतीचे वणथन करणे  
3. शवमा हक्क ऄन्शवषेण अशण तपासणी याचें मूल्यमापन 
4. सवॄक्षक अशण नुकसान शनरीक्षक याचें महत्व शवषद करून सागंणे  
5. शवमा हक्क फॉमथ मधील अिय समजावनू सागंणे  
6. शवमा हक्क समायोजन अशण प्रदान याचंी व्याख्या करणे   
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A. शवमा हक्क प्रदान प्रशक्रया  
1. शवमा हक्क प्रदान करण्याचे महत्व  
नुकसानीचा प्रसंग घडला ऄसता, पॉशलसीधारकाचें शवमा हक्क प्रदान करणे हे शवमा कंपनीचे 
सवात महत्वाचे कायथ अहे. शवमाकता हे वचन, पॉशलसीधारकाला तत्परतेने, योग्यपणे अशण 
न्शयायबदु्धीने हक्क प्रदान करून ककवा शतसऱ्या बाजूने शवमाधारकाच्या शवरुद्ध केलेले शवमा हक्क 
ऄदा करून पूणथ करतो. 
 
शवमा अ्वाशसत संकटामुंळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाइ देण्याची अर्थथक यंत्रणा म्हणनू 
शवम्याचे शवपणन केले जाते. शवमा अशण शवमा हक्क प्रदान प्रशक्रया नसती तर दुदेवी ऄपघात 
/प्रसंगानंतर सामान्शय स््थतीला पुन्शहा येणे, संथ, ऄकायथक्षम अशण ऄवघड झाले ऄसते. 
साधारण शवमा कंपन्शयापंैकी एका कंपनीच्या बोडथरूम मध्ये ऄसे वाक्य शलहून ठेवलेले होते की 
”तुम्हाला िक्य ऄसेल तर पैसे द्या; नकार देणे अव्यक ऄसेल तरच तसे करा”. शवम्याच्या 
नीशतमान व्यवसायाचा हा अत्मा अहे.  
 
ईच्च व्यावसाशयक मुल्ये साभंाळून केलेले शवमा हक्क प्रदान ही शवमा कंपनीची सवात मोठ्ठी 
जाशहरात मानली जाते. 
 

a) तत्परता 
  

नुकसानीचा अकार मोठा ऄसो की लहान, शवमाधारक व्यक्ती ऄसो की कॉपोरेट ग्राहक, 
तत्पर शवमा हक्क प्रदान ऄत्यंत महत्वाचे ऄसते. हे समजून घेतले पाशहजे की 
शवमाधारकाला शवमा हक्क नुकसान झाल्यानंतर िक्य शततक्या लवकर हवा ऄसतो.  

 
त्याला ते पैसे तत्परतेने शमळाले तर, त्याचा फार ईपयोग होतो. शवमा कंपनीचे हे कतथव्य 
अहे की शवमाधारकाला शवमा हक्काची रक्कम त्याला सवाशधक गरज ऄसताना शदली गेली 
पाशहजे- नुकसानी नंतर िक्य शततक्या लवकर. 

  
b) ईच्च दजाची व्यावसाशयकता  

 
शवमा ऄशधकारी प्रत्येक शवमा हक्क त्याच्या गुणवते्तवर तपासून पाहतात अशण कोणताही 
पूवथग्रह न ठेवता ककवा पूवथ धारण केलेल्या कल्पनाचं्या अधारावर, खालील प्र्नाचंी ईत्तरे 
देणाऱ्या सवथ द्तावजेाचंी तपासणी न करता, शवमा हक्क नाकारत नाहीत: 

 
i. खरोखर नुकसान झाले का?  
ii. झाले ऄसल्यास, नुकसान पोहोचवणाऱ्या प्रसंगामुळे हानी झाली का?  
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iii. या प्रसंगातून घडलेल्या हानीचे प्रमाण.  
iv. नुकसानीचे कारण काय होते?  
v. ते नुकसान पॉशलसी ऄंतगथत अ्वाशसत करण्यात अले होते काय?  
vi. करार / पॉशलसी ऄतंगथत शवमा हक्क ऄदा करण्यायोग्य अहे का?  
vii. तसे ऄसल्यास, शकती रक्कम?  

 
शवमा कंपनीने या सवथ प्र्नाचंी ईत्तरे िोधुन काढली पाशहजेत.  
 
शवमा हक्कावंर प्रशक्रया करणे हा एक महत्वाचा ईपक्रम अहे. कंपनी द्वारे याची खात्री केली 
जाते की सवथ हक्क फॉम्सथ, पद्धती अशण प्रशक्रया याचंी ऄिाप्रकारे रचना केलेली ऄसते की 
ऄदा करण्यासारखे शवमा हक्क तत्परतेने ऄदा केलेलं जावते अशण ऄदा करण्यास ऄयोग्य 
ऄसलेले शवमा हक्क ऄदा केले जाउ नयेत.  

  
शवमाधारकाला माशहत ऄसलेला कंपनीचा प्रशतशनधी म्हणजे शवमा प्रशतशनधी, याने ऄिी 
खात्री करणे करणे अव्यक ऄसते की योग्य ते सवथ फॉम्सथ चागंल्या प्रकारे अशण बरोबर 
माशहतीसह भरले गेले अहेत, नुकसान दिथवणारे सवथ द्त जोडलेले ऄसतील अशण 
साशंगतलेली सवथ पद्धत वळेेवर कंपनीला सदर केली गेली पाशहजेत. नुकसानीच्या प्रसगंात 
प्रशतशनधीची भशूमका याबाबत अधीच चचा केली गेली अहे. 

 
2. नुकसानीची माशहती ककवा सूचना देणे  
 
पॉशलसीच्या ऄटींमध्ये हे साशंगतलेले ऄसते की नुकसानीची माशहती शवमाकत्याला ताबडतोब 
शदली गेली पाशहजे. तातडीची सूचना देण्यामागचे कारण हे ऄसते की शवमाकत्याला नुकसानीचे 
त्याच्या सुरुवातीच्या काळात ऄन्शवषेण करता याव.े ईिीर झाल्यास नुकासानी संबधंी महत्वाची 
माशहती गमावली जाउ िकते. त्याच बरोबर शवमाकता ते नुकसान कमी करण्यासाठी ईपाय 
सुचव ू िकतो अशण नुकसानी पासून वाचलेले ऄविेष संरशक्षत करण्यासाठी पावले ईचल ू
िकतो. नुकसानीची सूचना िक्य शततक्या लवकर शदली गेली पाशहजे. 
 
या प्राथशमक तपासणी / परीशनरीक्षणानंतर, शवमा हक्कासाठी एक क्रमाकं शदला जातो अशण 
शवमा हक्क नोंदणी वही मध्ये पॉशलसी क्रमाकं, शवमाधारकाचे नाव, नुकसानीची ऄंदाशजत 
रक्कम, नुकसानीचा शदनाकं याचंी नोंद केली जाते अशण मग शवमा हक्क प्रशक्रये साठी तयार 
होतो. 
 
काही प्रकारच्या पॉशलसी मध्ये (ईदा. चोरीचा शवमा) पोशलसानंा सूचना देणे अव्यक ऄसते. 
कागो रेल ट्रास्न्शझट पॉशलसी मध्ये ऄिी सूचना रेल्व ेखात्याला द्यावी लागते. 



 

  

656 

3. ऄन्शवषेण अशण परीक्षण  
 
a) अढावा  

 
शवमाधारकाकडून शवमा हक्क फॉमथ शमळाल्या नंतर शवमाकतॄ नुकसानीचे ऄन्शवषेण अशण 
परीक्षण करण्याचा शनणथय करतात. जर शवमा हक्क रक्कम लहान ऄसेल तर नुकसानीचे 
कारण अशण प्रमाण शनस््चत करण्याचे काम शवमाकत्याच्या ऄशधकाऱ्या द्वारे केले जाते.  

 
ऄन्शय शवमा हक्काचें ऄन्शवषेणाचे काम ्वतंत्र परवानाधारक तज्ञ सवॄक्षकावर सोपवले जाते, 
जो नुकसानीचे परीक्षण करण्यात वाकबगार ऄसतो. ्वतंत्र सवॄक्षका द्वारे परीक्षण 
करण्यामागचे तत्व हे ऄसते की शवमाधारक अशण शवमाकतॄ या ्वार्य ऄसलेल्या बाजू 
ऄसल्याने, कोणतेही पूवथग्रह न ठेवता शतसऱ्या बाजूने व्यक्त केलेले मत दोन्शही बाजंूना अशण 
कोणत्याही वादाच्या प्रसंगी कोटाला सुद्धा मान्शय होउ िकते.  
 

 

b) शवमा हक्क परीक्षण  
 

अग शवम्याच्या बाबतीत, शवमा हक्क, पोशलसाचंा ऄहवाल, जर कारण माशहती नसेल तर 
ऄन्शवषेाकाचा ऄहवाल अशण सवॄक्षण ऄहवाल यावरून शवमा हक्काचे परीक्षण केले जाते. 
व्यशक्तगत ऄपघात शवम्याच्या बाबतीत जिी घटना ऄसेल त्यानुसार, ऄपघाताचे कारण 
ककवा अजाराचे ्वरूप अशण ऄधुपणाचा कालावधी यासंबंधी शवमाधारकाला तपासणाऱ्या 
डॉक्टरचा ऄहवाल त्याने सादर करणे अव्यक ऄसते.  

 
पॉशलसी ऄटींनुसार, ्वतंत्र वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याचा हक्क शवमाकत्यांनी राखून 
ठेवलेला ऄसतो. “कमथचाऱ्याचंी भरपाइ” शवमा हक्कासंाठी समथथनाथथ वैद्यकीय परुावा सुद्धा 
अव्यक ऄसतो. गाइ-गुरे अशण ऄन्शय प्राणी शवषयक शवमा हक्क पिुवैद्याच्या ऄहवालावर 
अधाशरत परीक्षण केले जातात. 

 
माशहती  
 
नुकसानी ककवा हानीची माशहती शमळताच शवमाकतॄ हे तपासतात की:  
 
1. नुकसान ककवा हानी घडल्याच्या शदविी पॉशलसी चाल ूहोती का  
2. नुकसान ककवा हानी शवमा अ्वाशसत संकटामुळेच झाली अहे का 
3. हानी झालेली मालमत्ता (शवम्याची शवषयव्तू) अशण पॉशलसी ऄंतगथत शवमा अ्वाशसत 

केलेली मालमत्ता एकाच अहेत का  
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4. नुकसानीची सूचना कोणताही ईिीर न करता शमळालेली अहे. 
 
 
ज्यात मृत्यू अशण व्यशक्तगत दुखापती ऄंतभूथत ऄसलेल्या मोटार शवमा शतसऱ्या बाजूचे शवमा 
हक्क डॉक्टरच्या ऄहवालावर अधाशरत परीक्षण केले जातात. हे शवमा हक्क मोटार ऄपघात 
शवमा हक्क शट्रब्युनल द्वारे हाताळले जातात अशण हक्क सागंणाऱ्याचे वय अशण ईतपन्शन या 
घटकावंर अधाशरत देय रक्कम शनस््चत केली जाते.   
 
शतसऱ्या बाजूची मालमत्ता हानी ऄंतभूथत ऄसणारे शवमा हक्क सवॄक्षण ऄहवालावर अधाशरत 
परीक्षण केले जातात.  
 

 मोटारचा ्वतःच्या हानीचा शवमा हक्क सवॄक्षकाच्या ऄहवालावर अधाशरत परीक्षण 
केला जातो.  

 शतसऱ्या बाजूचे नुकसान ऄतंभूथत ऄसेल तर पोलीस ऄहवालाची अव्यकता ऄसू 
िकते. 

 
माशहती  
 
हानी परीक्षण अशण ऄन्शवषेण या वगेळ्या बाबी अहेत. वैध शवमा हक्क दाखल केला गेला अहे 
का याची खात्री करणे अशण शवमा करण्यायोग्य ्वार्याचा ऄभाव, जाणीवपूवथक हानी घडवनू 
अणून भौशतक सत्यस््थती लपवणे ककवा चुकीच्या पद्धतीने सादर करणे, आत्यादी महत्वाचे 
तपिील तपासून अशण िंका दूर करण्यासाठी ऄन्शवषेण केले जाते.  
 
 
वैद्यकीय शवमा हक्क एक तर ्वतःच परीक्षण केले जातात ककवा साधारण शवमा कंपनीच्या 
वतीने शतसऱ्या बाजूचे प्रिासका  TPA’s  द्वारे परीक्षण करून घेतले जातात. हे परीक्षा 
वैद्यकीय ऄहवाल अशण तज्ञाचं्या मतावर अधाशरत ऄसते. 
 
शवमा सवॄक्षक ऄन्शवषेणाचे काम सुद्धा करू िकतात. सवॄक्षक जर लवकरात लवकर 
सवॄक्षणाच्या कामाला लागला तर ते फायद्याचे ठरते. त्यामुळे, शवमा हक्काची सूचना 
शमळाल्यानंतर, लवकरात लवकर सवॄक्षक शनयुक्त करण्याची पद्धत अहे. 
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4. सवॄक्षक अशण नुकसान परीक्षक  
 

a) सवॄक्षक  
 

सवॄक्षक हे अयअरडीएअय (IRDA) द्वारे परवाना शदलेले तज्ञ व्यावसाशयक ऄसतात. 
शवशिष्ट के्षत्रातील नुकसान शनरीक्षण अशण मुल्याकंन करण्यातील ते तज्ञ ऄसतात. 
साधारणपणे हे काम करण्यासाठी सवॄक्षकानंा शवमा कंपनी िुल्क ऄदा करते. साधारण पणे 
शवमा हक्काचं्या वळेी, साधारण शवमा कंपन्शया सवॄक्षक अशण नुकसान परीक्षकानंा बोलावले 
जाते. ते प्र्नाशंकत मालमते्तचे शनरीक्षण करतात, शतचे परीक्षण करतात अशण नुकसानीच्या 
प्रसंगाचे परीक्षण करून त्याच्या करणाची िहाशनिा करतात. त्याशिवाय ते नुकसानीचे 
प्रमाण ठरवतात अशण त्याचा ऄहवाल शवमा कंपनीला सादर करतात.  
 
याशिवाय पुढील नुकसान टाळण्यासाठी ते शवमा कंपनीला सुयोग्य ईपाय सुचवतात. 
सवॄक्षक, शवमा कायदा  1938, शवमा शनयम 1939, अशण अयअरडीएअय (IRDA) द्वारे 
जारी केले गेलेले शवशनर्थदष्ट शवशनयम याचं्याद्वारे शनयंशत्रत ऄसतात. ‘प्रवासी पॉशलसी’ ककवा 
शनयातीसाठीचे ‘समुद्री खुले कवच’ याचं्या ऄंतगथत देिाबाहेर केलेले शवमा हक्क, शवमा 
पॉशलसी मध्ये नमूद केल्यानुसार शवमा हक्क ऄदा करणाऱ्या परदेिातील प्रशतशनधींच्या द्वारे 
परीक्षण केले जातात.     
 
हे प्रशतशनधी नुकसानीचे परीक्षण करून रक्कम ऄदा करतात, जी शवमाकत्यांद्वारे त्याचं्या 
सेटकलग फी सह परत केली जाते. दुसऱ्या प्रकारात, सवथ शवमा हक्क द्त शवमा हक्क ऄदा 
करणाऱ्या प्रशतशनधी द्वारे गोळा केले जातात अशण शवमाकत्यांना त्याचं्या परीक्षणासह सादर 
केले जातात. 

 
महत्वाचे  
 
शवमा कायद्याचे कलम 64 UM 
 
जेथे, कोणत्याही शवमा पॉशलसीची शवमा हक्क रक्कम वीस हजार रुपयापेंक्षा कमी ऄसते तेव्हा 
एखादा मान्शयताप्राप्त सवॄक्षक ककवा ज्याचंा खचथ शवमा हक्काचं्या रकमेच्या प्रमाणात खूप जा्त 
ऄसतो ऄसे नुकसान परीक्षक नेमणे व्यवहायथ नसते, ऄिावळेी शवमाकतॄ ऄन्शय कोणाही व्यक्तीला 
(जो सवॄक्षक ककवा नुकसान परीक्षक म्हणून काही काळासाठी ऄपात्र ठरवलेला नसतो) ऄसे 
नुकसान सवॄक्षण करण्यासाठी नेमले जाते अशण त्याला समाधानकारक ऄसे िुल्क ककवा काम 
केल्या बद्दल योग्य समजला जाइल ऄसा मोबदला शदला जातो. 
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5. शवमा हक्क फॉम्सथ  
 
प्रत्येक शवमा प्रकारानुसार शवमा हक्क फॉमथ चे घटक बदलतात. साधारणपणे, शवमा हक्क फॉमथ 
ऄिाप्रकारे बेतलेला ऄसतो की त्यातून नुकसानीच्या प्रसंगा संबधंीची, नुकसानीची तारीख, 
वळे, नुकसानीचे कारण, नुकसानीचे प्रमाण आत्यादी सबंंधीची संपूणथ माशहती शमळेल. ऄन्शय 
प्र्नाचें ्वरूप शवम्याच्या प्रकारानुसार बदलते.  
 
 

ईदाहरण  
 
अग शवम्याच्या शवमा हक्क फॉमथ मध्ये शवचारलेल्या माशहतीचे ईदाहरण खाली शदल्यानुसार 
अहे: 
 

i. शवमाधारकाचे नाव, पॉशलसी क्रमाकं अशण पत्ता 
ii. अगीची तारीख, वळे अशण पशरस््थती 
iii. हानी झालेली मालमते्तचे तपिील 
iv. अगीच्या वळेी ऄसलेले मालमते्तचे पशरपूणथ मूल्य. ज्याचं्या ऄंतगथत शवमा हक्क दाखल 

केलेला ऄसतो ऄिा ऄनेक व्तंूचा शमळून केलेला शवमा. [प्रसंग घडण्याच्या शठकाणी 
अशण वळेी मालमते्तचे, घसारा, झीज वजा जाता ऄसलेले मूल्य. (आमारत, कारखाना 
अशण यंते्र यासंबधंीची पॉशलसी ‘पुन्थापना तत्वावर’ नसल्यास). यात नफा ऄंतभूथत 
नसेल]  

v. पुन्शहा वापरता येण्याजोग्या व्तंूचे मूल्य वजा केल्यानंतर शवमा हक्क माशगतलेली 
रक्कम (salvage value) 

vi. ज्या आमारतीत अग लागली शतची पशरस््थती अशण वापर 
vii. कोणत्या नात्याने शवमाधारकाने शवमा हक्क दाखल केला, मालक म्हणनू, गहाण 

म्हणून ककवा तत्सम 
viii. हानी झालेल्या मालमते्तमध्ये ऄन्शय कोणा व्यक्तीचे ्वार्य अहे का  
ix. या मालमते्तवर ऄन्शय कोणताही शवमा ऄस््तत्वात अहेका, ऄसल्यास त्याचे तपिील 

 
 
याच्यानंतर फॉमथ मधील शवधानाचंी सत्यता अशण ऄचूकता अशण शवमाधारकाची ्वाक्षरी अशण 
शदनाकं यासंबधंी सत्याशपत करण्यासाठी प्रकटन ऄसते. 
 
अग शवम्याचा एका शवमा कंपनीचा शवमा हक्क फॉमथ या प्रकरणातील “प्रदिथक 1” मध्ये शदला 
अहे. 
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शवमा कंपनीने शवमा हक्क फॉमथ शदला याचा ऄथथ ऄसा नव्हे की शवमा हक्काची देयता कंपनीनी 
मान्शय केली अहे. शवमा हक्क देताना त्यावर ‘पूवथग्रह शवरशहत’ ऄसा िेरा मारलेला ऄसतो.  
 

a) समथथनाथथ द्तावजे  
 

शवमा हक्क फॉमथ शिवाय, शवमा हक्क मजबूत करण्यासाठी हक्क दाखल करणाऱ्या द्वारे 
काही शवशिष्ट द्त सादर कराव ेलागतात ककवा शवमाकतॄ ते शमळवतात.  

 
i. अग शवम्यासाठी, ऄस्ग्निमन दलाचा ऄहवाल अव्यक ऄसू िकतो.  
ii. चक्रीवादळामुळे झालेल्या हानी नंतर हवामान खात्याचा ऄहवाल मागवला जाउ 

िकतो. 
iii. चोरीच्या शवम्याच्या बाबतीत, पोशलसाचंा ऄहवाल अव्यक ऄसू िकतो.  
iv. मरणाशंतक ऄपघात शवमा हक्काचं्या बाबतीत, करोनर अशण पोलीस याचं्या 

ऄहवालाची अव्यकता ऄसेल.  
v. मोटार वाहन शवमा हक्कासंाठी, वाहन चालवण्याचा परवाना, नोंदणी पु्तक, पोलीस 

ऄहवाल आत्यादींची तपासणी शवमाकता करू िकतो.   
vi. समुद्री मालाच्या शवमा हक्कामंध्ये, नुकसानाच्या प्रकारानुसार द्तावजेाचें ्वरूप 

बदलते ईदा. सपूंणथ नुकसान, शवशिष्ट सरासरी, ऄंतदॄिीय ककवा परदेिीय ्थानातंर 
शवमा हक्क आत्यादी. 

6. नुकसान तपासणी अशण शवमा हक्क प्रदान  
 

शवमा हक्क तपासणी ही प्रशक्रया म्हणजे शवमाधारकाचें झालेले नुकसान शवमा अ्वाशसत 
संकटामुळे झाले अहे का अशण त्यात कोणत्याही हमीपत्राचा भगं होत नाही ना हे शनस््चत 
करणे.  
 
प्रामाशणकपणा अशण समानता या गोष्टींच्या अधारावर शवमा हक्क प्रदान केले पाशहजेत. 
एखाद्या साधारण शवमा कंपनीसाठी शवमा हक्क गतीने प्रदान केले जाणे हा त्याचं्या कायथक्षमतेचा 
मापदंड मानला जातो. प्रत्येक कंपनीच्या शवमा हक्क प्रशक्रयेसाठी शकती वळे लागावा यासंबधंी 
मागथदिथक सूचना ऄसतात, ज्या त्याचं्या कमथचाऱ्यानंा पाळाव्या लागतात.  
 
याला साधारणपणे “टनथऄराईंड टाइम“ (TAT) ऄसे म्हणतात. काही शवमाकतॄ शवमा हक्काची 
स््थती ऑनलाइन पाहण्याची सुशवधासुद्धा ईपलब्ध करून देतात. काही साधारण शवमा कंपन्शया 
शवमा हक्कावंर गतीने प्रशक्रया करता यावी म्हणनू शवमा हक्क कृद्र ईभे करतात. 
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महत्वाचे  
 
शवमा हक्काबंाबत महत्वाचे पलैू  
 
i. यातील पशहला पैल ूअहे की नुकसान पॉशलसीच्या कके्षतील अहे का? जवळच्या कारणाचा 

कायद्याचा शसद्धातं, नुकसान शवमा अ्वाशसत संकटामुळे घडले अहे की बशहष्कृत 
संकटामुळे घडले अहे हे ठरवण्यासाठी मागथदिथन देतो. नुकसान हे पॉशलसीच्या कके्षतील 
अहे याच्या परुाव्याचे ओझे शवमाधारकावर ऄसते. ऄसे ऄसले तरी, जर नुकसान बशहष्कृत 
संकटामुळे घडले ऄसेल तर त्याच्या शसद्ध करण्याची जबाबदारी शवमाकात्यावर ऄसते. 

 
ii. दुसरा पैल ूअहे की शवमाधारकाकडून पॉशलसीच्या ऄटी, शविेषतः ज्या ‘देयता’ पूवथ ऄटी 

ऄसतात त्याचें पालन केले गेले अहे. 
 
iii. शतसरा पैल ू ऄसतो हमीपत्राच्या पालनाशवषयी. सवॄक्षणाचा ऄहवाल हे सागंतो की 

हमीपत्रातील ऄटी पालन केल्या गेल्या अहेत की नाही. 
 
iv. चौथा पैल,ू पॉशलसी चाल ू ऄसताना, प्र्तावकाने दिथवलेल्या सवोच्च चागुंलपणािी 

संबंशधत अहे. 
 

v. नुकसान घडले ऄसता, शवमाधारकाने ऄिा प्रकारे वागले पाशहजे की जणू त्याने शवमा 
केलेला नाही. दुसऱ्या िब्दात सागंायचे झाले तर, कमीतकमी नुकसान व्हाव ेम्हणून त्याने 
पावले ईचलायला पाशहजेत. 

 
vi. सहावा पैल ू अहे देय रक्कम शनस््चत करण्यासंबधंी. नुकसानीची देय रक्कम शवमा 

अ्वाशसत रकमेिी संबंशधत ऄसते. ऄसे ऄसले तरी, देय रक्कम खालील गोष्टींवर 
ऄवलंबून ऄसेल: 
 
 हानी झालेल्या मालमते्तमधील शवमाधारकाचा शवमा करण्या योग्य ्वार्याचे प्रमाण 
 पुनवापर करण्यायोग्य/ वाचवता अलेल्या/वाचलेल्या मालाचे मूल्य  
 ऄवनत शवम्याचे तत्व लागू करणे  
 योगदान अशण प्रशत्थापनाच्या ऄटी लागू करणे 
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a) शवमा हक्काचें प्रकार  
 
शवमा पॉशलसी मध्ये ज्याप्रकारचे शवमा हक्क हाताळले जातात त्याचें प्रकार खालील प्रमाणे 
अहेत: 
 

i. प्रमाण शवमा हक्क  
 
याप्रकारचे शवमा हक्क पॉशलसीच्या ऄटी अशण स््थती मध्ये ्पष्टपणे बसतात. शवमा 
अ्वाशसत रक्कम अशण व्याप्ती अशण शवम्याच्या शवशवध वगांसाठी घालनू शदलेल्या 
भरपाइच्या पद्धती लक्षात घेउन शवमा हक्काचे शनधारण केले जाते. 
 
शवमा हक्काची देय रक्कम ठरवताना, नुकसानीच्या वळेी ऄसणारे मूल्य, शवमा करण्या 
योग्य ्वार्य, नुकसान वाचण्याची िक्यता, शमळकतीमधील नुकसान, वापराचे 
नुकसान, घसारा, पुनबथदलाचे मूल्य ऄिा पॉशलसीच्या शवशवध घटकानंा शवचारात घेतले 
जाते. 
 

ii. ऄप्रमाशणत शवमा हक्क  
 
या प्रकारच्या शवमा हक्कामंध्ये ऄटींचा ककवा हमीपत्राचा भगं शवमाधारकाद्वारे झालेला ऄसू 
िकतो. या शवमा हक्काचें प्रदान साधारण शवमा कंपन्शयानंी तयार केलेले शनयम अशण 
शवशनयम लक्षात घेउन केले जाते. 
 

iii. सरासरीची ऄट ककवा सरासरीचे शवधान  
 

काही पॉशलसींमध्ये ऄिी ऄट ऄसते की, ज्याला ऄवनत शवमा म्हणतात ऄिा प्रकारे 
शवमाधारकाने त्याची मालमत्ता शतच्या प्रत्यक्ष मुल्यापेक्षा कमी मुल्यासाठी अ्वाशसत केली 
ऄसेल, तर शवमा कंपनी त्याला दण्ड करते. शवमा हक्काच्या प्रसंगात शवमाधारकाला त्याने 
ज्याप्रमाणात प्रत्यक्ष मूल्यापेक्षा कमी रक्कमेचा ऄवनत शवमा केला ऄसेल त्याप्रमाणात 
प्रत्यक्ष नुकसानाच्यापेक्षा कमी रक्कम शदली जाते. 

 
iv. ऄ्मानी संकट – ऄनथथकारी नुकसान  

 
वादळ, चक्रीवादळ, पूर,            अशण भकंूप यासारखी नैसर्थगक सकंटे यानंा ऄ्मानी 
संकटे ऄसे म्हणतात. हे संकटे ज्या प्रदेिात येतात तेथे शवमाकात्याच्या ऄसंख्य 
पॉशलसीच्याबाबातीत न्शय्कासन होते.  
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ऄिा प्रचंड अशण ऄनथथकारी नुकसानी मध्ये, सवॄक्षकाला नुकसानीच्या शठकाणी तातडीने 
जाउन, लवकर शनधारण करायला सागंण्यात येते अशण नुकसान कमी करण्यासाठी 
प्रयत्न करण्यासाठी जायला सागंण्यात येते. त्याचवळेी, शविेषतः जेव्हा नुकसानीची 
रक्कम खूप मोठी ऄसते, शवमाकत्याचे ऄशधकारी नुकसानीच्या शठकाणाला भेट देतात. या 
भेटीचा ईदे्दि झालेल्या नुकसानीचे ्वरूप अशण प्रमाण याचंी त्याच शठकाणी ताबडतोब 
कल्पना यावी हा या भेटीचा ईदे्दि ऄसतो.  

 
सवॄक्षकानंा शनधारणेसंदभात जर काही ऄडचणींना सामोरे जाव े लागले तर ते एक 
प्राथशमक ऄहवाल सदर करतात अशण शवमाकत्यांकडून मागथदिथन अशण सूचना मागवतात 
ज्यानंा ऄिाप्रकारे अव्यक वाटल्यास शवमाधारकाबंरोबर प्र्नासंंबधंी चचा करण्याची 
संधी शदली जाते. 

 

v. ऄिंतः काही रक्कम देणे  
 

जेव्हा दुरु्ती अशण/ककवा पुनबथदल दीघथकाळ चाल ू ऄसतात, ऄिा वळेी प्राथशमक 
ऄहवाला शिवाय ऄतंशरम ऄहवाल सादर केले जातात. ऄंतशरम ऄहवालामुळे शवमाकत्यांना 
नुकसान शनधारणातील प्रगतीची कल्पना येते. याच्यामुळे शवमाधारकाकडून मागणी 
झाल्यास “ऄिंतः काही रक्कम” देण्याच्या शिफारिीचा शवचार करण्यास मदत होते. 
नुकसान खूप प्रचंड ऄसेल अशण शनधारणाला वळे लागणार ऄसेल तर साधारणतः ऄसे 
घडते. 
 
जर शवमा हक्क योग्य अहे ऄसे लक्षात अले तर हक्क दाखल करणाऱ्याला रक्कम देण्यात 
येते अशण कंपनीच्या नोंदींमध्ये नोंद करण्यात येते. सह-शवमाकतॄ अशण पुनर्थवमाकतॄ 
याचं्याकडून, ऄसल्यास, योग्य प्रकारची वसुली करण्यात येते. काही बाबतीत, ज्याला 
रक्कम शदली जावी ऄिी व्यक्ती शवमाधारक ऄसते ऄसे नाही. 

 
ईदाहरण  
 
अग शवम्यासाठी शवमा अ्वाशसत मालमत्ता बँकेकडे गहाण ऄसेल तर, “मान्शय बँक शवधान 
नुसार” शवमा हक्काची रक्कम बँकेला शदली जाते. त्याचप्रमाणे कजावर घेतलेल्या वाहनाच्या 
“संपूणथ नुकसानीचे” शवमा हक्क ऄथथपुरवठा करणाऱ्या सं् थेला शदले जातात.  
 
नुकसानीच्या वळेी शवमा हक्क दाखल करणाऱ्याने त्याच्या नावाने पुष्टी केलेली समुद्री शवमा 
पॉशलसी दाखवली तर शवमा हक्क त्याला शदले जातात. 
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b) शड्चाजथ व्हाउचसथ  
 

पॉशलसी ऄंतगथत सोडवणूक (शड्चाजथ) शदल्या नंतरच शवमा हक्काचे प्रदान केले जाते. 
दुखापतीसाठीच्या शवमा हक्कासाठी शड्चाजथ पावतीचा एक नमुना (व्यशक्तगत ऄपघात 
शवमा ऄंतगथत) खालील पद्धतीने िब्दाशंकत केलेला अहे: (कंपनी नुसार बदल होउ 
िकतो)   
 

 
शवमा धरकाचे नाव 
 
शवमा हक्क क्रमाकं    पॉशलसी क्रमाकं 
 
मला/अम्हाला शदनाकं___________ रोजी/त्या असपास झालेल्या ऄपघातामध्ये, 
मला झालेल्या दुखापतीची भरपाइ म्हणून   ____________रुपयाचंी पूणथ अशण 
ऄंशतम रक्कम ____________ या कंपनी कडून शमळाली. मी/अम्ही ही सोडवणूक 
पावती माझ्या/अमच्या सध्याच्या ककवा भशवष्यातील होणाऱ्या प्रत्यक्ष ककवा ऄप्रत्यक्ष शनमाण 
होणाऱ्या शवमा हक्काचे पूणथ अशण ऄंशतम प्रदाना संदभात देत अहे. 
 
 
शदनाकं         (्वाक्षरी) 
 
 

शतसऱ्या बाजूच्या देयता शवमा हक्काच्या बाबतीमधील सोडवणूक पावतीचे िब्द खालील प्रमाणे 
ऄसतील: 
 
 
मी (शवमा हक्क दाखल करणाऱ्याचे नाव), 
__________________________________चा  याशठकाणी 
रक्कम रुपये___________________शमळाल्याचे मान्शय करतो. जी रक्कम 
________________________________________
___याचें द्वारा (शवमाधारकाचे नाव) मला झालेल्या शदनाकं __________रोजीच्या 
_________येथील ऄपघातामध्ये झालेल्या दुखापती अशण ऄन्शय नुकसानीबद्दल मी 
त्याचं्यावर दाखल केलेल्या शवमा हक्क संदभात शमळाली अशण मी हे मान्शय करतो की ऄदा 
केलेली रक्कम, ______________(ककवा ऄन्शय कोणी व्यक्ती), अता ककवा नंतर 
घडणारे नुकसान ककवा हानी अशण शनदॄशित नुकसान ईद्भवण्याच्या प्रसंगात ऄन्शय कोणत्याही 
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प्रकारचे अशण तत्सम शवमा हक्काचं्या संदभात, माझ्याद्वारे ककवा माझ्यावतीने शनदॄशित अशण 
ऄन्शय सवथ व्यक्तींची पूणथपणे अशण ऄंशतमतः सोडवणूक केली गेली अहे 
 
 
शदनाकं      ्वाक्षरी      साक्षीदार 
 
(टीप: ही िब्दरचना प्रमाण अहे ऄसे नाही मात्र केवळ ईदाहरण म्हणू शदली अहे अशण ती 
बदल ूिकते). 
 

c) हक्क प्रदाना नंतरची कृती  
 

शवमा हक्क प्रदान केल्यानंतर ऄंतलॄखनाच्या संबधंातील केलेली कृती शवमा व्यवसायाच्या 
वगीकरणानुसार बदलते.  

 
ईदाहरण  
 
अग शवमा पॉशलसी ऄंतगथत शवमा हक्काची ऄदा केलेली रक्कम ज्याप्रमाणात शदली जाते त्यातून  
ईरलेल्या रकमेच्या प्रमाणात ऄसलेली रक्कम शवमा अ्वाशसत ऄसते. ऄसे ऄसले तरी, 
त्याप्रमाणातील शवमा हप्ता भरल्यास ती पुन्थाशपत केली जाउ िकते, जी शवमा हक्काच्या देय 
रकमेतून वजा केली जाउ िकते.  
 
व्यशक्तगत ऄपघात शवम्याच्या ऄंतगथत अ्वाशसत शवमा रक्कम ऄदा केली गेल्यानंतर, पॉशलसी 
रद्द केली जाते.  
 
त्याचप्रमाणे, व्यशक्तगत (individual fidelity) हमी पॉशलसी ऄंतगथत शवमा हक्क रक्कम 
शदल्यानंतर पॉशलसी अपोअप समाप्त केली जाते. 
 

 
d) नुकसान वाचवणे/पनुवापर करणे 

 
साधारणपणे हानी झालेल्या मालमते्तसंबधंी (Salvage) पुनवापराचा सबंंध ऄसतो. 
नुकसानीची रक्कम शदल्यानंतर वाचलेल्या साशहत्यावर शवमाकत्याची मालकी राहते.  
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ईदाहरण  
 
जेव्हा मोटार शवमा हक्क संपूणथ नुकसान या तत्वावर प्रदान केले जातात, तेव्हा नुकसान वाहन 
शवमाकता अपल्या ताब्यात घेतो. पनुावापराची बाब अग शवमा अशण समुद्री शवमा आत्यादी 
याचं्या बाबतीतही शनमाण होउ िकते.  
 
 

वाचलेल्या साशहत्याची कंपनी द्वारे त्यासाठी ठरवनू शदलेल्या पद्धतीने शवल्हेवाट लावली  
जाते. ज्यानंी नुकसानीचे शनधारण केले अहे ते सुद्धा शवल्हेवाट करण्याच्या पद्धती 
सागंतात. 

 
e) वसुली  

 
शवमा हक्क प्रदान केल्यानंतर, प्रशत्थापनाच्या हक्कानुसार, शवमाकत्याच्या ईपलब्ध 
हक्कानुसार, अशण लागू ऄसणाऱ्या कायद्यानुसार, जी नुकसानीसाठी जबाबदार होती 
ऄिा शतसऱ्या बाजूकडून, नुकसान शदलेली रक्कम वसूल करू िकते. ऄिाप्रकारे 
शवमाकता, शिकपग कंपनी, रेल्व,े रोड कॅरीऄसथ, पोटथ ट्र्ट प्राशधकरण याचं्याकडून 
नुकसान वसूल करू िकतो.  

 
ईदाहरण  
 
एखादा माल पोहचवला गेला नाही तर, कॅरीऄसथ नुकसानीसाठी जबाबदार ऄसतात. त्याच 
प्रमाणे, काही माल सुरशक्षत पणे ईतरला ऄसेल पण सापडत नसेल तर पोटथ ट्र्ट जबाबदार 
ऄसते. या ईदे्दिासाठी, शवमा हक्क प्रदान करण्यापूवी, योग्यप्रकारे शिक्का मारलेले 
प्रशत्थापनेचे पत्र शवमा धारकाकडून घेतले जाते. 
 

 
7. शवमा हक्कासंंबधंी वाद  
 
सवथप्रकारचे प्रयत्न करूनही, नुकसानीची सूचना ईशिरा अल्यामुळे ककवा ग्राहकाकडून 
द्तावजे सादर न झाल्यामुळे शवमा हक्क प्रदानास ईिीर होणे ककवा हक्क प्रदान न होणे 
(नाकारला जाणे) होउ िकते.  
याशिवाय काही ऄगदी नेहेमीची कारणे, खालीलप्रमाणे ऄसू िकतात:  

 
 भौशतक सत्यस््थती ईघड न करणे  
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 व्याप्तीचा ऄभाव  
 बशहष्कृत सकंटामुंळे झालेले नुकसान  
 पुरेिी शवमा अ्वाशसत रक्कम नसणे   
 हशमपत्राच्या ऄटींचा भगं   
 ऄवनत शवमा, घसारा याचं्यामुळे संख्येसबधंीचे प्र्न 

 
ज्यावळेी शवमाधारक नुकसानीमुळे अधीच ऄडचणीत अलेला ऄसतो त्यावळेी हे सारे त्याच्या 
दुःखात ऄशधकच भर घाल ूिकते. 
 
या ऄडचणी कमी करण्यासाठी, पॉशलसीमध्येच तक्रार शनवारण अशण वादशववाद 
हाताळण्यासंबधंी पद्धती ठरवनू शदलेल्या ऄसतात. अग अशण मालमत्ता संबधंीच्या पॉशलसी 
मध्ये “मध्य्थीची” ऄट घातलेली ऄसते.  
 

a) मध्य्थी  
 

करारातून शनमाण होणारे वाद सोडवण्याची पद्धत म्हणजे मध्य्थी (Arbitration).    
मध्य्थी अशण सामोपचार कायदा 1996च्या तरतुदींनुसार मध्य्थी करण्यात येते. त्या 
ऄंतगथत एखादा करार ऄंमलात अणणे ककवा वाद सोडवणे याची पद्धत म्हणजे कायद्याच्या 
न्शयायालयात जाणे. ऄिा कोटथ कचेऱ्यामुंळे, बराच वळे अशण पैसा खचथ होतो. मध्य्थी 
कायदा दोन्शही बाजंूना त्याचें कराराच्या ऄंतगथत ऄसणारे वाद ऄशधक ऄनौपचाशरक अशण 
कमी खर्थचक अशण मध्य्थीची खासगी प्रशक्रया करण्यास वाव देतो.  
 
वादाच्या दोन्शही बाजंूनी ्वतःच शनवडलेल्या एका ककवा ऄनेक मध्य्थाकंडून मध्य्थी 
केली जाउ िकते. ज्यावळेी एकच मध्य्थ ऄसतो त्यावळेी दोन्शही बाजंूनी त्यला मान्शयता 
द्यावी लागते. ऄनेक व्यापाशरक शवमा पॉशलसी ज मध्ये मध्य्थी शवधान ऄसते, ज्यात ऄसे 
म्हटलेले ऄसते की वादशववाद मध्य्थीचा ्वीकार केला जाइल. अग अशण ऄन्शय सकंीणथ 
पॉशलसींमध्ये सुद्धा मध्य्थी शवधान ऄसते ज्यात ऄसे साशंगतले जाते की जर पॉशलसी 
ऄंतगथत देयता कंपनीने ्वीकारली अशण शकती रक्कम ऄदा करायची यामध्ये फरक ऄसेल 
तर ऄसा फरक मध्य्थीसाठी पाठवला जातो. साधारणपणे मध्य्थाचा शनणथय ऄशंतम 
अशण दोन्शही बाजंूना बधंनकारक ऄसतो.  
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प्रत्येक पॉशलसी नुसार ऄटीचे िब्द बदलतात. ते साधारणतः खालील प्रमाणे ऄसतात: 
 

i. दोन्शही बाजंूनी शनयुक्त करायच्या एका मध्य्थाच्या शनणथयासाठी, ककवा  त्याचं्यामध्ये 
कोणताही एक मध्य्थ नेमण्याच्या बाबतीत काही वाद शनमाण झाल्यास, दोन्शही 
बाजंूनी शनयुक्त केलेल्या दोन मध्य्थाचं्या शनणथयासाठी वाद सोपवला जातो. 
 

ii. हे दोन मध्य्थ एक पंच शनयुक्त करतील, जो बैठकाचंी ऄध्यक्षता करेल. या बठैकाचंी 
पद्धत कायद्याच्या कोटाच्या कामकाजा सारखी ऄसेल. प्रत्येक बाजू त्याचे म्हणणे 
माडेंल, अव्यक वाटल्यास, सल्लागाराच्या मदतीने बाजू माडेंल अशण साक्षीदार 
तपासले जातील. 

 
iii. जर दोन मध्य्थ शनणथयावर एकमत नसतील तर बाब पंचाच्या समोर सादर करण्यात 

येते, जो त्याचा शनवाडा देतो. 
 

iv. मध्य्थ/ मध्य्थाचं्या ककवा शनवाडा देणाऱ्या पंचाचं्या तारतम्यानुसार खचथ शवभागाला 
जातो. 

 
देयातेच्या प्र्ना सबंंधीचे वाद कायदेिीर दावा लावनू सोडवले जातात.  
 
ईदाहरण  
 
शवमाकत्याचे ऄसे म्हणणे ऄसेल की नुकसान पॉशलसी च्या ऄंतगथत अ्वाशसत नसल्याने ते देय 
नाही तर ती बाब कायद्याच्या कोटात ठरवावी लागते. शिवाय, शवमाकत्यांनी जर पॉशलसी 
शनकामी झाली अहे कारण ती भौशतक सत्यस््थती ईघड न करता गैरमागाने शमळवली होती 
(‘सवोच्च चागुंलपणा’ च्या कतथव्याचा भगं) या कारणासाठी शवमा हक्क ऄदा करण्याचे 
नाकारले तर तो प्र्न कायदेिीर दाव्याच्या माध्यमातून शनकालात काढावा लागतो. 
 
टीप: समुद्री मालाच्या पॉशलसी ज मध्ये मध्य्थ ऄट नसते. 
8. वाद शमटवण्याच्या ऄन्शय यंत्रणा  
 
अयअरडीएअय (IRDA) च्या शवशनयमानुंसार, शवमाधारकाला, जर कोणत्याही कारणासाठी 
शवमाकत्याच्या सेवबेाबत ऄसमाधानी ऄसेल तर ईपलब्ध तक्रार शनवारण यंत्रणे बाबत सवथ 
पॉशलसींमध्ये ईल्लेख ऄसला पाशहजे.  
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व्यशक्तगत शवमा व्यवसायाच्या संबशंधत शवमा हक्काचं्या बाबतीत, ऄसमाधानी शवमाधारक 
लोकापालाकडे जाउ िकतो, ज्याच्या कायालयाचे तपिील पॉशलसी मध्ये परुवलेले ऄसतात.  
 
्वयं चाचणी 1 
 
खालील पैकी कोणता ईपक्रम शवमा हक्काचे व्यावसाशयक रीतीने प्रदान या प्रकारात मोडत 
नाही.? 
 
I. नुकसानीचे करणासंबधंी माशहती शवचारणे  
II. पूवथग्रह ठेवनू शवमा हक्का कडे पाहणे  
III. शवमा अ्वाशसत सकंटामुळे च नुकसान झाले अहे याची खात्री करून घेणे 
IV. शवमा हक्काच्या ऄतंगथत रक्कम शनस््चत करणे    
 

 
्वयं चाचणी 2 
 
राजला कारचा ऄपघात झाला अहे. त्याची कार, मोटार शवमा पॉशलसी ऄतंगथत अ्वाशसत 
अहे. राजसाठी खालीलपैकी कोणती गोष्ट करणे सवात योग्य होइल? 
 
I. िक्य शततक्या लवकर शवमाकत्याला नुकसानी संबधंी सुचना देणे 
II. शवमा नवीकरण करताना शवमाकत्याला कळवणे 
III. कारचे ऄशधक नुकसान कराव ेज्यामुळे जा्त भरपाइ शमळेल  
IV. नुकसानीकडे दुलथक्ष करणे   
 

 
्वयं चाचणी 3 
 
शवमा हक्क ऄन्शवषेण अशण शवमा हक्क शनधारण याचंी तुलना करा. 
 
I. शवमा हक्क ऄन्शवषेण अशण शवमा हक्क शनधारण दोन्शही सारखेच अहेत  
II. ऄन्शवषेण शवमा हक्काचा वैधपणा तपासते तर नुकसानीचे कारण अशण प्रमाण याचं्यािी 

शनधारण ऄशधक संबशंधत ऄसते. 
III. शनधारण शवमा हक्काचा वैधपणा शनस््चत करते तर नुकसानीचे कारण अशण प्रमाण 

याचं्यािी ऄन्शवषेण ऄशधक सबंंशधत ऄसते. 
IV. शवमा हक्क ऄदा करण्यापूवी ऄन्शवषेण केले जाते तर  शवमा हक्क ऄदा केल्यानंतर शनधारण 

केले जाते  
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्वयं चाचणी 4 
 
सवॄक्षकासंाठी परवाना देणारे प्राशधकरण कोणते? 
 
I. सव्हॄऄर ऄसोशसएिन ऑफ आंशडया 
II. सव्हॄऄर रेग्युलेटरी ऄँड डेव्हलपमृट ऄॅथोरीटी   
III.                                    
IV. गव्हनथमृट ऑफ आंशडया    
 

 
्वयं चाचणी 5 
चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा शवमा हक्क तपासताना खालील पैकी कोणते द्तावजे 
माशगतले जाण्याची िक्यता ऄशधक अहे? 
 
I. ऄपमृत्युशनणॄत्याचा ऄहवाल 
II. ऄग्नीिमन दलाचा ऄहवाल 
III. पोलीस ऄहवाल 
IV. हवामान खात्याचा ऄहवाल    
 

 
्वयं चाचणी 6 
एखाद्या पॉशलसीच्या ऄतंगथत नुकसान ऄदा केल्यानंतर शवमाकता कोणत्या तत्वानुसार 
शवमाधारकाचे शतसऱ्या बाजूकडून वसुली करण्याचे हक्क हातात घेउ िकतो? 
 
I. योगदान 
II. सोडवणूक 
III. प्रशत्थापन  
IV. भरपाइ    
 

 
्वयं चाचणी 7  
 
एखादे नुकसान पॉशलसी ऄतंगथत अ्वाशसत नसल्याने देय नाही ऄसे जर शवमाकत्याने ठरवले 
तर ऄिा बाबीसंबधंी कोण शनणथय घेते? 
 
I. शवमाकत्याचा शनणथय ऄंशतम ऄसतो 
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II. पंच  
III. मध्य्थ 
IV. कायद्याचे न्शयायालय   
 

 
 

सारािं   
 
a) एखाद्या शवमा कंपनीसाठी ईच्च व्यावसाशयक मूल्याचें पालन करून शवमा हक्काचें प्रदान 

करणे हे सवोत्तम जाशहरात समजली जाते. 
 

b) पॉशलसीमधील ऄटी हे सागंतात की शवमाकत्याला नुकसानीसबंंधी ताबडतोब कळवले 
जाव.े 

 
c) शवमा हक्क रक्कम लहान ऄसेल तर, शवमाकत्याच्या ऄशधकाऱ्या द्वारे नुकसानीचे कारण 

अशण प्रमाण ठरवण्यासाठी ऄन्शवषेण केले जाते. मात्र ऄन्शय शवमा हक्कासंाठी ऄन्शवषेणाचे 
काम नुकसान शनधारणामधील तज्ञ ऄसलेल्या ्वतंत्र परवानाधारक व्यावसाशयक 
सवॄक्षकाकंडून केले जाते. 

 
d) साधारणपणे शवमा हक्क फॉम्सथ नुकसानीच्या प्रसंगाची सवथ प्रकारची माशहती 

शमळवण्यासाठी, जसे, नुकसानीची तारीख, वळे, नुकसानीचे कारण, नुकसानीचे प्रमाण 
आत्यादी शमळवण्यासाठी तयार केलेले ऄसतात. 

 

e) शवमा हक्क शनधारण ही या प्रशक्रये मध्ये शवमाधारकाचे झालेले नुकसान शवमा अ्वाशसत 
संकटामुळेच झालेले अहे         तेथे हमीचा कोणताही भगं झालेला नाही हे ठरवले 
जाते.                                                              ऄसते. 

 
f) शवमा हक्काचे प्रदान पॉशलसी ऄंतगथत सोडवणकू शमळाल्या नंतरच केले जाते. 
 
g) मध्य्थी म्हणजे करारामधून शनमाण होणारे वाद शमटवण्याची एक पद्धत अहे. 
 

 
महत्वाच्या संज्ञा  
 
a) नुकसानीची सूचना 
b) ऄन्शवषेण अशण शनधारण 
c) सवॄक्षक अशण नुकसान शनधारक 
d) शवमा हक्क फॉम्सथ 
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e) समायोजन अशण प्रदान 
f) शवमा हक्क प्रदानातील वाद  
g) मध्य्थी 
 

 
 

्वयं चाचणीची ईत्तरे  
 
ईत्तर 1   

 
योग्य पयाय अहे  II. 
 
व्यावसाशयक रीतीने शवमा हक्क प्रदाना मध्ये पुवाग्रहासंह शवमा हक्काकडे पाहणे ऄंतभूथत नाही. 
 
ईत्तर 2  

 
योग्य पयाय अहे I. 
 
शवमा हक्काची सूचना िक्य शततक्या लवकर देणे अव्यक ऄसते. 
 
ईत्तर 3  

 
योग्य पयाय अहे II. 
 
ऄन्शवषेण शवमा हक्काची वैधता ठरवण्याचा प्रयत्न करते तर शनधारण नुकसानीचे कारण अशण 
प्रमाण याचं्यािी संबशंधत ऄसते. 
 
ईत्तर 4  

 
योग्य पयाय अहे III. 
 
अयअरडीएअय (IRDA) हे सवॄक्षकासंाठी परवाना देणारे प्राशधकरण अहे. 
 
ईत्तर 5  

 
योग्य पयाय अहे IV. 
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चक्रीवादळाच्या नुकसानीचा शवमा हक्क तपासताना हवामान खात्याचा ऄहवाल मागवला 
जाण्याची िक्यता ऄशधक ऄसते. 
 
ईत्तर 6  

 
योग्य पयाय अहे III. 
 
प्रशत्थापनेच्या तत्वानुसार पॉशलसी ऄतंगथत ऄदा केलेली नुकसान भरपाइ शतसऱ्या बाजूकडून 
वसूल करण्याचा शवमाधारकाचा ऄशधकार शवमाकता अपल्या हातात घेउ िकतो. 
 
ईत्तर 7  

 
योग्य पयाय अहे IV. 
 
शवमाकत्याने जर ठरवले की शवशिष्ट नुकसान देय नाही कारण ते पॉशलसी ऄंतगथत अ्वाशसत 
नाही तर ऄिा बाबी कायद्याच्या न्शयायालयात सोडवल्या जातात. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

्वयं-परीक्षण प्र्न  
 
प्र्न 1  
 
नुकसानीची सूचना केली पाशहजे: 
 
I. बरोबर नुकसानीच्या वळेी  
II. 15 शदवसानंंतर 
III. िक्य शततक्या लवकर 
IV. नुकसानी नंतर केव्हाही  
 
प्र्न २  
 
नुकसानीचे ऄन्शवषेण द्वारे केले जाते: 
 
I. परवाना नसलेल्या सवॄक्षकाकडून 
II. परवानाधारक अशण पात्र सवॄक्षकाकडून  
III. शवमाधारकाच्या प्रशतशनधीकडून 
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IV. ऄशभयाशंत्रकी मधील पदवी ऄसणाऱ्या कोणाही व्यक्ती कडून  
 

प्र्न 3  
 
व्यशक्तगत ऄपघात शवमा हक्कासाठी, ________ चा ऄहवाल अव्यक ऄसतो. 
 
I. सवॄक्षक 
II. डॉक्टर  
III. पोलीस  
IV. ऄपमृत्यशूनणॄता  
 
प्र्न 4  
 
     ककवा च्या वरील शवमा हक्कासाठी शवमा कायद्यानुसार, ्वतंत्र सवॄक्षक अव्यक 
ऄसतात. 
 
I. Rs. 40,000 
II. Rs. 15,000 
III. Rs. 20,000 
IV. Rs. 25,000 
 
प्र्न 5  
 
प्रवास शवमा पॉशलसी ऄंतगथत देिाबाहेर शनधाशरत केले जाणारे शवमा हक्क द्वारे शनधाशरत केले 
जातात: 
 
I. भारतीय सवॄक्षक 
II. नुकसान झालेल्या देिातील ्थाशनक सवॄक्षक 
III. शवमाकत्याचे कमथचारी  
IV. पॉशलसी मध्ये नाव ेऄसलेले शवमा हक्क प्रदान करणारे प्रशतशनधी 

 
प्र्न 6  
 
अगीच्या शवमा हक्काच्या बाबतीत, ऄस्ग्निामक दलाचा ऄहवाल: 
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I. अव्यक नसतो  
II. शवमाधारकासाठी पयायी ऄसतो  
III. अव्यक ऄसतो 
IV. पोलीस ऄहवालाचा भाग ऄसतो  
 
प्र्न 7  
 
TAT म्हणजे काय? 
 
I. टाइम ऄँड टनथ  
II. शटल ए टाइम 
III. टाइम ऄँड  टाइड  
IV. टनथ ऄराईंड टाइम 
 
प्र्न 8  
 
नुकसानीची रक्कम ऄदा केल्यानंतर, वाचलेले साशहत्य याचं्या मालकीचे ऄसते: 
 
I. सवॄक्षक  
II. शवमाधारक  
III. शवमाकता  
IV. ्थाशनक ऄशधकारी  
 
प्र्न 9  
 
मध्य्थी म्हणजे _______________केलेली शवमा हक्क प्रशक्रया. 
 
I. कायद्याच्या कोटामध्ये  
II. सवॄक्षकाचं्या गटाने  
III. ऄंतभाव ऄसणाऱ्या बाजंूनी शनवडलेल्या मध्य्थामाफथ त/मध्य्थामंाफथ त  
IV. शवमा कंपनीच्या कमथचाऱ्याचं्याद्वारे मध्य्थी करून  
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प्र्न 10  
 
प्रशत्थापनेच्या हक्कानुसार शवमाकतॄ ऄदा केलेल्या नुकसानीची वसुली__________ 
कडून करू िकतात: 
 
I. फक्त शिकपग कंपनीकडून  
II. फक्त रेल्व ेअशण र्तावंरील वाहकाकंडून 
III. फक्त शवमान कंपन्शया अशण पोटथ ट्र्ट कडून  
IV. शिकपग कंपन्शया अशण रेल्व ेअशण रोड कॅरीऄसथ अशण शवमान कंपन्शया अशण पोटथ ट्र्ट  
 

 

्वयं-परीक्षणाच्या प्र्नाचंी ईत्तरे  
 
ईत्तर 1  
 
योग्य पयाय अहे III. 
 
नुकसानीची सूचना िक्य शततक्या लवकरात लवकर शदली जावी. 
 
ईत्तर 2  
 
योग्य पयाय अहे II. 
 
नुकसानीचे ऄन्शवषेण परवानाधारक अशण पात्र सवॄक्षकाकडून केले जाते. 
 
ईत्तर 3  
 
योग्य पयाय अहे II. 
 
व्यशक्तगत ऄपघात शवमा हक्कासाठी डॉक्टरचा ऄहवाल अव्यक ऄसतो. 
 
ईत्तर 4  
 
योग्य पयाय अहे III. 
 
शवमा कायद्यानुसार रुपये 20000 च्या      ककवा च्या वरील शवमा हक्कासंाठी ्वतंत्र सवॄक्षक 
अव्यक ऄसतात. 
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ईत्तर 5  
 
योग्य पयाय अहे IV. 
 
प्रवास शवमा पॉशलसीचे देिाबाहेर शनधाशरत केले जाणारे हक्क, शवमा हक्क पॉशलसी मध्ये नाव 
ऄसलेल्या हक्क प्रदान करणाऱ्या प्रशतशनधी माफथ त प्रदान केले जातात. 
 
ईतार 6  
 
योग्य पयाय अहे III. 
 
अग शवम्याच्या शवमा हक्काच्या बाबतीत ऄस्ग्निामक दलाचा ऄहवाल अव्यक ऄसतो. 
 
ईत्तर 7  
 
योग्य पयाय अहे IV. 
 
TAT म्हणजे टनथ ऄराईंड टाइम. 
ईत्तर 8  
 
योग्य पयाय अहे III. 
 
नुकसानीची रक्कम ऄदा केल्यानंतर, वाचलेले साशहत्य शवमाकत्याच्या मालकीचे ऄसते. 
 
ईत्तर 9  
 
योग्य पयाय अहे III. 
 
मध्य्थी म्हणजे ऄंतभाव ऄसणाऱ्या बाजंूनी शनवड केलेल्या मध्य्थामंाफथ त शवमा हक्क प्रदान 
करण्याची पद्धती. 
 
ईत्तर 10  
 
योग्य पयाय अहे IV. 
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प्रशत्थापनेच्या हक्कानुसार शवमाकतॄ ऄदा केलेली नुकसानीची रक्कम, शिकपग कंपन्शया अशण 
रेल्व े अशण रोड कॅरीऄसथ अशण शवमान कंपन्शया अशण पोटथ ट्र्ट याचं्याकडून वसूल करू 
िकतात. 
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