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प्रास्तानवक 
जीवनात वनमाण होणाऱ्या आकस््मक मृत्यू, ववकृती आवण आयुमान याांच्यासारख्या घटनाांमध्ये आर्थिक 
सांरक्षण परुवण्याचे अवघि काम जीवन ववमा उद्योगावर असते.ववमा उत्पािन हे अमूतत ्वरुपात असते 
त्यामुळे त्याांची वैविष्ट्ट्ये काय आहेत, त्या उत्पािनाांमुळे काय होऊ िकते आवण ती ग्राहकाच्या ववविष्ट्ट 
गरजा किाप्रकारे पूणत करू िकते यासांबांधी समजावनू घेण्यास ग्राहकाांना उदु्यक्त केले पावहजे. हे काम 
प्रभावीपणे करण्यासाठी, जयाांना व्यवसायाच्या मुलभतू तत्वाांचे ज्ञान आहे, जे सांभाव्य ग्राहकाांिी सांपकत  
करून वव्वासपूणत सांबांध वनमाण करू िकतात आवण सवात महत्वाचे म्पहणजे आचारसांवहता आवण 
नीती-मूलयाांचे व्यवहारात कठोरपणे पालन करतात, अिा सक्षम ववक्री प्रवतवनधींची ववमा उद्योगाला 
मोठ्या प्रमाणावर आव्यकता असते. 

या आव्यकतेनुसार इन्श्युरन्शस इन्श्टीट्यटू ऑफ इांविया याांनी ववमा उद्योगािी चचा करून जीवन 
ववमा प्रवतवनधींच्या भरतीपूवत चाचणीसाठी हे विक्षणक्रम सावहत्य तयार केले आहे. आयआरिीए 
(IRDA) ने विलेलया अभ्यासक्रमावर आधावरत विक्षणक्रम सावहत्य तयार करण्यात आले आहे. जीवन 
ववमाकत्यांची उत्पािने आवण प्रिा याांच्या बहुववधतेच्या सांिभात, या अभ्यासक्रमात उत्पािनाांच्या 
प्रजातीनुसार दृष्ट्टीकोन बाळगण्यात आला आहे. 

हा विक्षणक्रम समान महत्व असणाऱ्या वीस प्रकरणाांमध्ये ववभागण्यात आला आहे. यामध्ये जीवन 
ववम्पयाची तत्व,े व्यवक्तगत आर्थिक वनयोजनाचे घटक, उत्पािनाची ककमत आवण मुलयाांकन, ववववध 
प्रकारच्या ववमा उत्पािनाांचे प्रकार, प्र्तावाच्या वळेेचे आवण पॉवलसी तयार करतानाचे 
ि्तावजेीकरण, करार आवण पॉवलसी तरतुिी, अांतलेखन आवण ववमा हक्क, जीवन ववमा व्यवसायाचे 
वनयामक पैल ूजयात प्रवतवनधींसाठी असलेलया वनयमाांचा वह समाविे होतो, ववक्री प्रवक्रया, ग्राहक सेवा 
आवण ववमा एजन्शसी कारवकिीचे सांभाव्यता आवण आव्यकता. प्रत्येक प्रकरणाच्या िेवटी ्वयां–
परीक्षणासाठी प्र्न विलेले असतात, त्याांच्या सहाय्याने ववद्यािी ्वतःचे मुलयाांकन करू िकतो. 

आम्पहाला अिी आिा आहे की हा अभ्यासक्रम जीवन ववमा प्रवतवनधींमध्ये उच्च िजाचे ज्ञान आवण 
प्राववण्य वनमाण करण्यात उपयोगी ठरेल.    

इन्श्युरन्शस इन्श्टीट्यूट ऑफ इांविया वर हे   काम सोपवलयाबद्दल आम्पही आयआरिीए (IRDA)चे 
आभारी आहोत. त्याचबरोबर आम्पही यावठकाणी जीवन ववमा कौस्न्शसल आवण सि्य कां पन्शयाांचेही 
आभार मानतो, जयाांच्या ववववध सूचनाांमुळे विक्षणक्रमाचा आिय सुधारण्यास मित झाली. 

 

इन्श्युरन्शस इन्शस्टीटू्यट ऑफ इनंडया 



प्रस्ताविा 
गेलया 14 वर्षात भारतातील ववमा उद्योग पवरवततनाच्या प्रवक्रयेतून जात आहे. हे के्षत्र खुले झालयानांतर 
जगातील काही सवात मोठ्या ववमा कां पन्शयाांचा प्रविे झाला आहे. या उद्योगाने गवतमान वाढ आवण 
त्याच बरोबर वाढीच्या मांिावण्याचे कालावधी सुद्धा पवहले आहेत. 

अिावळेी जीवन ववमा प्रवतवनधींसाठी जीवन ववम्पयाच्या सांकलपना, त्याची वनर्थमती, एखािे कुटुांब 
त्याच्या कत्या पुरुर्षाच्या उत्पन्शनाला मुकले तर त्या कुटुांबाचे आर्थिक ओझे जीवन ववमा कसे कमी करू 
िकतो, ववमा हप्ता समाजाला किा प्रकारे उपयोगी पिू िकतो आवण ववम्पयामुळे कुटुांबाची जोखीम 
किा प्रकारे हाताळली जाते या गोष्ट्टींचे सखोल ज्ञान वमळवणे अत्यांत गरजेचे बनले आहे. 

IC-33 विक्षणक्रमाचे इन्श्युरन्शस इन्श्टीट्यूट ऑफ इांविया, द्वारे प्रकावित केलेले सावहत्यामध्ये जीवन 
ववमा प्रवतवनधीला ग्राहकािी भक्कम सांबांध वनमाण करण्यासाठी आवण ग्राहकाला सांपूणत मावहतीसह 
वनणतय घेण्यासठी सक्षम करून यि्वीपणे ववक्री पूणत करण्यासाठी आव्यक असे सवत ज्ञान विले आहे. 
या पु्तकातून ववमा प्रवतवनधीमध्ये कायतक्षम ववक्री प्चात सेवा परुववण्यासाठी कायतकारी पद्धतींची 
उत्तम जाण वनमाण होणे अपेवक्षत आहे. या विक्षणक्रमात असलेले सावहत्य प्रवतवनधींना जीवन ववम्पया 
सांबांधी नवीनतम मावहती वमळवण्यासाठी आवण त्यायोगाने व्यावसावयक जीवन ववमा सललागार 
बनण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल. 

हे विक्षणक्रम सावहत्य अत्यांत उच्च व्यावसावयक मुलयाांसह तयार करण्यात आले आहे आवण 
मी या कायात सहभागी असलेलया इन्श्युरन्शस इन्श्टीट्यूट ऑफ इांवियाच्या सवत तज्ञाांचे 
अवभनांिन करतो, मला खात्री आहे की या सावहत्याचे भारतातील ववमा उद्योगातील 
प्रत्येकाकिून चाांगले ्वागत केले जाईल.  

टी. एस. ववजयन  

अध्यक्ष  

भारतीय ववमा वनयामक आवण ववकास प्रावधकरण 
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प्रकरण 1 
विम्याशी पवरचय 

 
प्रकरणाचा पवरचय 

या प्रकरणामध्ये ववम्याच्या मळू ततवाांचा पवरचय करून देण्यात आला आहे; तो कसा अस्तततवात आला 
आवण आज तो कशा पद्धतीने चालतो. ववमा अनपेवित घटनाांचा पवरणाम म्हणून होणाऱ्या आर्थिक 
नुकसानीत कसा सांरिण परुवतो आवण ववमा हे जोखीम हतताांतरणाचे महतवाचे साधन कसे आहे हे 
सुद्धा तुम्ही वशकाल. 

वशकण्याचे फवित 
 

A. जीवन ववमा – इवतहास आवण ववकासक्रम (Life insurance – History and evolution) 
B. ववम्याचे कायय कसे चालते (How insurance works) 
C. जोखीम व्यवतिापन तांते्र (Risk management techniques) 
D. ववमा - जोखीम व्यवतिापनाचे एक साधन (Insurance as a tool for managing risk) 
E. ववम्याची समाजातील भवूमका (Role of insurance in society) 
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A. जीिन विमा – इवतहास आवण विकासक्रम 

आपण अवनश्चीततेच्या जगात वावरत असतो. आपण हे ऐकतो: 

 आगगाड्या एकमेकाांवर आदळल्या;  
 पुरामुळे सांपूणय वततया नष्ट झाल्या;  
 दुुःखदायक भकूां प;  
 तरुण माणसे आकस्तमकपणे अकाली मरण पावतात 

आकृती 1: आपल्या सभोिती घडणाऱ्या घटना 

 
या घटना आपल्याला का अधीर आवण घाबरवनू सोडतात?  

याचे कारण सोपे आहे. 

i. प्रिमतुः या घटनाांचा कोणताही अदंाज बांधता येत नाही.आपण या घटनाांना अपेवित करू 
लागलो आवण अांदाज बाांधू शकलों तर आपण तयासाठी तयार राहू शकतो. 

ii. दुसरे, असे अांदाज न करता येणारे आवण अघटीत अशा घटनाांमुळे आर्थिक नुकसान आवण 
दु:ख वनमाण होते. 

अशा घटनाांमुळे पीवडत व्यक्तींच्या दुुःखात सहभागी होऊन आवण एकमेकाांना आधार देऊन समाज 
मदतीला येऊ शकतो.   

ववम्याची सांकल्पना हजारो वर्षांपूवी जन्माला आली. मात्र, आज आपण ववमा व्यवसाय ज्या तवरुपात 
पाहतो तशा तवरुपात केवळ दोन ककवा तीन शतकाांपासून अस्तततवात आला.  
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1. विम्याचा इवतहास 

विततपूवय काळ 3000 पासून ववमा कोणतया ना कोणतया तवरुपात अस्तततवात असल्याचे मानले जाते. 
ववववध सांतकृतींमध्ये, वर्षानुवर्ष,े एखाद्या जमातीच्या काही लोकाांना झालेल्या नुकसानीसाठी 
आपापसात सांचय आवण वाटप ही सांकल्पना वापरली आहे. आता आपण ही सांकल्पना कोणतयाप्रकारे 
लागू करण्यात आली हे पाहू.     

2. विविध काळातीि विम्याचे स्िरूप 

बॅवबिोवनयन व्यापारी बॅवबिोवनयनव्यापारी सावकाराांबरोबर अशा प्रकारचा करार करत असत 
ज्यात एखादे जहाज नष्ट झाले ककवा पळवले गेले तर ते कजय बुडीत खाती 
टाकण्यासाठी जाततीची रक्कम देत असत. याांना ‘जहाजासांबांधीची कजे’ 
असे म्हटले जात असे. या कराराांमध्ये जहाज ककवा तयातील मालाच्या 
तारणावर घेतलेले कजय जर ते जहाज तयाच्या प्रवासानांतर तयाच्या गांतव्य 
तिळी सुरवित पणे आले तरच परत केले जात असे. 

भडोच आवण सुरात 
येिीि व्यापारी  

भारतीय जहाजातून श्रीलांका, इवजप्त आवण ग्रीस येिे जाणारे भडोच आवण 
सुरत येिीि व्यापारीबवॅबलोवनयनव्यापायांच्या प्रमाणेच पद्धत वापरत असत. 

ग्रीक ग्रीकांनीही अशाप्रकारच्या उपकारक गटाांची तिापना सातव्या शतकाच्या 
शेवटी  (7th century AD), मरण पावलेल्या सदतयाांच्या कुटुांबाांची काळजी 
घेण्यासाठी आवण तयाांचे अांतयसांतकार यासाठी केली होती. इगं्िंडच्या मैत्री 
गटांची तिापना सुद्धा अशाच प्रकारच्या ततवाांवर झाली होती. 

ऱ्होडस चे रवहिासी  ऱ्होडस च्या रवहवाश्याांनीही अशीच एक पद्धत अवलांबली होती ज्यात, 
आपत्तीच्या काळात काही मालाचे नुकसान झाले तर (jettisoningi) मालाचे 
मालक (ज्याांचे काहीही नुकसान झालेले नाही) ते सुद्धा तया प्रमाणात 
नुकसान भरपाई करत असत 

चीनी व्यापारी पुरातन काळामध्ये चीनी व्यापारी तयाांचा माल धोकादायक नद्या ओलाांडताना 
वगेवगेळ्या बोटींवर भरून ठेवत असत. ते असे गृहीत धरत की एखाद्या 
बोटीला अशी घटना घडली तर होणारे नुकसान प्रमाणात िोडे असेल, पूणय 
नसेल. नुकसान ववभागले जाईल आवण तयामुळे ते कमी असेल. 

3. विम्याच्या आधुवनक संकल्पना  

भारतात जीवन ववम्याचे ततव सांयुक्त कुटुांब पद्धतीमधून प्रवतकबवबत झाले होते, जे जुन्या काळातील 
जीवन ववम्याच्या सवोत्तम तवरुपाांपैकी एक होते. कुटुांबातील एखाद्या सदतयाच्या दुदैवी मृतयू नांतर 
अन्य कुटुांबीय दुुःख आवण नुकसान वाटून घेत, ज्याचा पवरणाम म्हणनू कुटुांबात सुरविततेची भावना 
कायम राहत असे.  
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आधुवनक काळात सांयुक्त कुटुांब पद्धती ववभक्त होऊन छोटी कुटुांब े अस्तततवात आली, तयाच बरोबर 
रोजच्या जीवनातील ताण तणाव याांमुळे सुरिेसाठी पयायी व्यवतिा वनमाण होण्याची गरज वनमाण 
झाली. याच्यामुळे एखाद्या व्यक्तीसाठी जीवन ववम्याचे महतव अधोरेवखत होते.     

i. िॉइडस:आज व्यवहारात असलेल्या ववमा व्यवसायाची पाळेमुळे, लांडन मधील लॉइडस कॉफी 
हाऊस पयंत जाऊन पोहोचतात. जे व्यापारी तेिे जमा होत असत, ते समुद्रातील दुघयटनाांच्या 
मुळे जहाजातून वाहून नेल्या जाणाऱ्या मालाचे नुकसान वाटून घेण्यास मान्यता देत असत. 
असे नुकसान समुद्री दुघयटनाांच्या मुळे, जसे भर समुद्रात लुटालटू करणारे चाचे ककवा 
समुद्रातील वाईट हवामानामुळे होणारी मालाची हानी ककवा जहाज बुडणे यामुळे होत असे. 

ii. शाश्ित विमा आश्िासनासाठी सिोखा अॅवमकेबि सोसायटीची तिापना 1706 मध्ये लांडन 
येिे करण्यात आली जी जगातील पवहली जीवन ववमा कां पनी समजली जाते. 

4. भारतातीि विम्याचा इवतहास 

a) भारत: भारतातील आधुवनक ववमा 1800 च्या सुरुवातीस ककवा तया सुमारास, ववदेशी 
ववमाकतयांच्या एजन्सीज सह समुद्री ववमा व्यवसायातून सुरु झाला.  

द ओवरयेंटि िाईफ 
इन्शश्युरन्शस कंपनी विवमटेड 

भारतात तिापन झालेली पवहली जीवन ववमा कां पनी ही इांस्ललश 
कां पनी होती. 

ट्रायटन इन्शश्युरन्शस कंपनी 
विवमटेड 

भारतात तिापन झालेली पवहली साधारण ववमा कां पनी 

बॉम्बे म्युच्युअि अश्युरन्शस 
सोसायटी विवमटेड 

पवहली भारतीय ववमा कां पनी. ती 1870 मध्ये मुांबई येिे तिापन 
केली गेली 

नॅशनि इन्शश्युरन्शस कंपनी 
विवमटेड 

भारतातील सवात जुनी ववमा कां पनी. ती 1906 मध्ये तिापन केली 
घेली आवण ती आजही व्यवसायात आहे. 

ववसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला तवदेशी चळवळीचा पवरणाम म्हणनू  अन्य बऱ्याच भारतीय कां पन्या 
तिापन केल्या गेल्या. 

महत्िाचे  

1912 साली, ववमा व्यवसाय वनयांवत्रत करण्यासाठी जीवन ववमा कां पन्याांचा कायदा आवण भववष्य वनवाह 
वनधी कायदा पावरत करण्यात आले. ववमा कां पन्याांचा कायदा, 1912 नुसार अक्च्युअवर द्वारे ववमा हप्ता 
दर कोष्टके आवण कां पन्याांचे कालबद्ध मूल्यमापन प्रमावणत करणे बांधनकारक केले गेले. मात्र असे 
असले तरीही, भारतीय कां पन्या आवण परदेशी कां पन्या याांच्यातील असमानता आवण भेदभाव चालचू 
रावहले.  

विमा कायदा 1938 हा भारतातील ववमा कां पन्याांचे वतयन वनयांवत्रत करणारा पवहला कायदा होता. हा 
कायदा अांमलात आणण्यासाठी वळेोवळेी सुधावरत करण्यात आला. ववमा कायद्याच्या तरतुदींनुसार 
सरकार द्वारे ववम्याच्या वनयांत्रकाची वनयुक्ती करण्यात आली.    
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b) जीिन विम्याचे राष्ट्ट्रीयीकरण: 1सप्टेंबर 1956 रोजी जीवन ववमा व्यवसाय राष्रीयीकृत करण्या 
आला आवण भारतीय आयुर्थवमा महामांडळ (LIC) ची तिापना करण्यात आली. तयावळेी भारतात 
जीवन ववमा व्यवसाय करणाऱ्या 170 कां पन्या आवण 75 भववष्यवनवाह वनधी सोसायट्या होतया. 
1956 पासुन ते 1999 पयंत, LIC कडे भारतात जीवन ववमा व्यवसाय करण्याचे सांपूणय हक्क होते. 

c) साधारण विम्याचे राष्ट्ट्रीयीकरण: 1972 मध्ये साधारण ववमा व्यवसाय राष्रीयीकरण कायदा 
(GIBNA) लागू करून, साधारण ववमा व्यवसायाचे सुद्धा राष्रीयीकरण करण्यात आले आवण 
जनरि इन्शश्युरन्शस कॉपोरेशन ऑफ इवंडया आवण त्याच्या चार उपकम्पन्शया वनमाण करण्यात 
आल्या. तयावळेी भारतात साधारण ववमा व्यवसाय करणाऱ्या 106 कां पन्या एकत्र करून GIC च्या 
चार उपकम्पन्या वनमाण करण्यात आल्या. 

d) मल्होत्रा सवमती आवण आयआरडीए (IRDA): In 1993 मध्ये, उद्योगाच्या ववकासासाठी बदल 
आवण तपधेचा घटक पनु्हा वनमाण करण्यासाठी मल्होत्रा सवमतीची तिपन करण्यात आली. 
सवमतीने तयाांचा अहवाल 1994 साली सादर केला. 1997 साली ववमा वनयामक प्रावधकरणाची 
तिापना करण्यात आली. एवप्रल 2000 मध्ये विमा वनयमक आवण विकास प्रावधकरण कायदा 
1999, आयआरडीए (IRDA) पावरत करून ववमा वनयामक आवण ववकास प्रावधकरण, जीवना ववमा 
आवण साधारण ववमा या दोन्हीसाठी एक वैधावनक वनयांत्रक सांतिा म्हणनू वनमाण  केली गेली. 

5. आजचा जीिन विमा उद्योग  

सद्य स्तितीत, भारतात खाली वदल्यानुसार 24 जीवन ववमा कां पन्या काययरत आहेत: 

a) भारतीय आयुर्थवमा महामांडळ (LIC) ही सावयजवनक िेत्रातील कां पनी आहे 
b) खासगी िेत्रात 23 जीवन ववमा कां पन्या आहेत 
c) भारत सरकारच्या अांतगयत, पोतट खाते सुद्धा, पोतटल लाईफ इन्श्युरन्स माफय त जीवन ववमा 

व्यवसाय करते, मात्र ते वनयांत्रकाच्या अखतयारीतून वगळण्यात आले आहे. 

स्िय ंचाचणी 1 

खालीलपैकी कोण भारतातील ववमा उद्योगाचे वनयांत्रक आहेत? 

I. भारतीय ववमा प्रावधकरण 
II. ववमा वनयामक आवण ववकास प्रावधकरण 
III. भारतीय जीवन ववमा महामांडळ  
IV. भारतीय साधारण ववमा महामांडळ 

B. विम्याचे कायय कसे चािते 

आधुवनक व्यापाराची पायाभरणी मालमते्तच्या मालकी हक्कावर झाली होती. जेव्हा एखादी मालमत्ता 
वतचे मूल्य एखाद्या प्रसांगामुळे गमावते (हरवल्यामुळे ककवा सांहारामुळे), तया मालमते्तच्या मालकाला 
आर्थिक नुकसान सहन कराव ेलागते. 
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असे असले तरी, तशाच प्रकारच्या मालमत्ता असणाऱ्या अनेक मालकाांच्या जमा झालेल्या छोट्या 
वगयणीतून एक रक्कम जमा करता आली तर, ती नुकसान झालेल्या काही िोड्या दुदैवी लोकाांना 
नुकसान भरपाई म्हणून देता येऊ शकते. 

सोप्या शब्दात साांगायचे तर, वववशष्ट आर्थिक नुकसान आवण तयाचे पवरणाम ववम्याच्या यांत्रणेद्वारे एका 
व्यक्तीकडून अनेक व्यक्तीकडे हतताांतवरत केले जातात. 

व्याख्या  

काही िोड्या लोकाांचे दुदैवाने काही नुकसान झाले, तर ते अशाच प्रकारच्या अवनस्श्चत प्रसांग आवण 
पवरस्तितीला सामोरे जाणाऱ्या लोकाांमध्ये वाटून घेणे अशा प्रकारे ववम्याची व्याख्या केली जाऊ शकते. 

आकृती 2: विम्याचे कायय कसे चािते  

 
येिे तयात एक मेख आहे.  

i. लोक अशाप्रकारे तयाांनी घाम गाळून कमावलेला पसैा देऊन अशी सामावयक रक्कम उभी 
करायला मान्यता देतील? 

ii. तयाांचे योगदान असलेली रक्कम प्रतयिात योलय कारणासाठी वापरली जात आहे यावर ते 
कसा ववश्वास ठेव ूशकतील? 

iii. ते खूप जातत ककवा खूप कमी पैसे देत आहेत हे तयाांना कसे कळेल?  

तवाभाववकपणे कोणाला तरी पुढाकार घेऊन ही प्रवक्रया सुरु करावी लागेल आवण सांघवटत करावी 
लागेल आवण समाजातील लोकाांना या उदे्दशासाठी एकत्र आणाव े लागेल. असा ‘कोणीतरी’ म्हणजे 
‘ववमाकता’, जो हे ठरवतो की सांचयासाठी प्रतयेक व्यक्तीने वकती वगयणी द्यावी आवण ज्याांचे काही 
नुकसान होते तयाांच्यापयंत ते पोहोचवण्याची व्यवतिा करतो.  

ववमाकतयाने प्रतयेक व्यक्तीचा आवण समाजाचा ववश्वास सांपादन केला पावहजे. 
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1. विम्याचे कायय कसे चािते 

a) प्रिमतुः ते एक मालमत्ता असले पावहजेत ज्याांना एक आर्थिक मूल्य असते  

i) मालमत्ता म्हणजे, जी भौवतक असू शकते [जसे कार ककवा एखादी इमारत]  
ii) ककवा ती अभौवतक असू शकते [जसे नाव आवण पत]  
iii) ककवा ती व्यवक्तगत असू शकते [जसे एखाद्याचे डोळे, अवयव आवण शरीराचे अन्य भाग]. 

b) एखाद्या वववशष्ट प्रसांगामुळे एखादी मालमत्ता वतचे मूल्य गमावते. या गमावण्याच्या शक्यतेला 
जोखीम असे म्हणतात. जोखमीच्या कारणाला संकट (PERIL) असे म्हणतात. 

c) संचय हे एक ततव आहे. यामध्ये असांख्य व्यक्तींच्या वगयणीतून [याला हप्ता (वप्रवमयम) असे 
म्हणतात] या लोकाांकडे तशाच प्रकारच्या, मालमत्ता असतात ज्या तयाच प्रकारच्या 
जोखीमीना सामोरे जातात.  

d) हा रक्कमेचा सांचय, काही िोडे लोक जे सांकटामुळे नुकसान सहन करतात तयाना नुकसान 
भरपाई देण्यासाठी वापरला जातो. 

e) अशा रक्कमेचा सांचय करणे आवण काही िोड्या दुदैवी लोकाांपयंत भरपाई पोहोचवणे हे एका 
सांतिे माफय त केले जाते वतला विमाकता असे म्हटले जाते. 

f) योजनेत भाग घेऊ इस्च्छणाऱ्या प्रतयेक व्यक्तीबरोबर ववमाकता एक करार करतो. असा प्रतयेक 
सहभागी विमाधारक समजला जातो. 

2. विम्यामुळे ओझे कमी होते 

नुकसानीचे ओझे म्हणजे एखाद्या नुकसानीच्या प्रसांगात/ घटनेला सामोरे गेल्यानांतर तयाचा पवरणाम 
म्हणून एखाद्याला मोजावी लागणारी तयाची ककमत, नुकसान आवण अपांगतव. 

आकृती 3: एखाद्यािा िाहाि ेिागणारे जोखमीचे ओझे 

 
एखाद्याला वाहाव्या लागणाऱ्या जोखमींचे दोन प्रकार असतात – प्रािवमक आवण दुय्यम. 

a) जोखमीचे प्रािवमक ओझे 

जोखमीचे प्रािवमक ओझे म्हणजे शुध्द जोखमीच्या घटनेचा पवरणाम म्हणून घरादाराला (आवण 
व्यवसायाच्या वठकाणी) होणारे प्रतयि नुकसान. हे नुकसान नेहेमी िेट आवण मोजमाप करण्या 
योलय आवण ववम्याद्वारे ज्याांची सहजपणे भरपाई केली जाऊ शकते असे असतात. 
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उदाहरण 

जेव्हा एखादा कारखाना आगीमध्ये भतमसात होतो, तेव्हा प्रतयिात हानी झालेला ककवा नुकसान 
झालेला मालाच्या प्रतयि वकमतीचा अांदाज बाांधता येऊ शकतो आवण ज्याचे असे नुकसान झाले 
असेल तयाला तयाची भरपाई देता येऊ शकते. 

जर एखाद्या व्यक्तीची हृदयाची शतत्रवक्रया झाली तर तयाची वैद्यकीय ककमत मावहती होऊ शकते 
आवण तयाची भरपाई करता येऊ शकते. 

या वशवाय काही अप्रतयि नुकसान असू शकतात.  

उदाहरण 

आगीमुळे व्यवसायात खांड पडू शकतो आवण तयामुळे नफ्यामध्ये नुकसान होऊ शकते ज्याचा 
अांदाज बाांधता येऊ शकतो आवण ज्याचे असे नुकसान होते तयाला तयाची भरपाई करता येऊ 
शकते. 

b) जोखमीचे दुय्यम ओझे  

समजा असा कोणताही प्रसांग घडला नाही आवण कोणतेही नुकसान झाले नाही. याचा असा अिय 
होतो का की जे अशा सांकटाांना सामोरे जातात तयाांच्यावर कोणतेही ओझे नसते? याचे उत्तर असे 
आहे की प्रािवमक ओझ्यावशवाय तयाच्यावर जोखमीचे दुय्यम ओझे सुद्धा असते.  

जोखमीच्या दुय्यम ओझ्यामध्ये नुकसानीच्या प्रसांगाला सामोरे जाण्याच्या केवळ शक्यतेची ककमत 
आवण ताण याांचा समावशे असतो. जरी तो प्रसांग घडला नाही तरी, हे ओझे बाळगाव ेलागतेच. 

आपण अशी काही ओझी समजून घेऊ: 

i. प्रिमतुः भीती आवण काळजी मुळे येणारा शारीवरक आवण मानवसक ताण. ही काळजी व्युअक्ती 
नुसार बदलते पण ती असते आवण तयामुळे ताण येऊ शकतो जो व्यक्तीच्या प्रकृतीवर पवरणाम 
करतो. 

ii. दुसरे म्हणजे, नुकसान होईि ककिा नाही याची अवनश्श्चतता, यासाठीचा सवोत्तम उपाय 
म्हणजे अशा प्रसांगाला तोंड देण्यासाठी काही राखीव रक्कम बाजूला काढणे. अशी रक्कम 
बाजूला काढण्याची सुद्धा एक ककमत असते. उदाहरणािय, अशी रक्कम रोख तवरुपात ठेवावी 
लागेल जायचा परतावा कमी असेल. 

ववमाकतयाकडे अशी जोखीम हतताांतवरत करण्याने मनाची शाांतता राखणे शक्य होते, राखीव म्हणनू 
अन्यिा ठेवावी लागणारी रक्कम योलय वठकाणी गुांतवता येते, आपला व्यवसायाचे योलय प्रकारे 
वनयोजन करणे शक्य होते. नेमक्या याच कारणाांसाठी ववम्याची आवश्यकता असते. 



IC-33   जीवन ववमा   9 

स्िय ंचाचणी 2 

खालीलपैकी कोणते जोखमीचे दुय्यम ओझे आहे? 

I. व्यवसायातील व्यतययाची ककमत  
II. हानी झालेल्या मालाची ककमत  
III. भववष्यातील नुकसानीच्या शक्यतेसाठी काही राखीव रक्कमेची तरतूद करून ठेवणे  
IV. हृदय ववकाराच्या झटक्याचा पवरणाम म्हणनू रुलणालयात भरती करण्याचा खचय  

 

C. जोखीम व्यिस्िापन तंते्र 

एखादा दुसरा असा प्रश्न ववचारू शकतो की सवय प्रकारच्या जोखमीच्या प्रसांगात ववमा हेच योलय उत्तर 
आहे का. याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.  

एखादी व्यक्ती तयाांच्या जोखमी व्यवतिावपत करू इस्च्छत असेल तर तयाच्या अनेक पद्धतींपैकी ववमा ही 
एक पद्धत आहे. येिे ते ज्या जोखमींना सामोरे जातात तया ववमा कां पनीला हतताांतवरत करतात. असे 
असले तरी, जोखमी हाताळण्याच्या अन्य काही पद्धती आहेत, तया खाली वदल्या आहेत: 

1. जोखीम टाळणे 

नुकसानीची शक्यता असलेला प्रसांग टाळण्या द्वारे जोखीम वनयांत्रण करणे याला जोखीम टाळणे असे 
म्हणतात. अशा प्रकारे एखादा जोखीम अनावरणाशी सांबांवधत कोणतीही मालमत्ता, व्यक्ती ककवा 
उपक्रम टाळण्याचा प्रयतन करतो.  

उदाहरण 

i. एखादा उतपादनाशी सांबांवधत काही जोखमी घेण्याचे टाळून दुसऱ्या कोणाकडे उतपादनाचे काम 
कां त्राटावर देऊ शकतो. 

ii. एखादा अपघाताच्या भीतीने बाहेर जाण्याचे टाळू शकतो ककवा परदेशात गेल्यावर आजारी 
पडण्याच्या वभतीने प्रवास पूणयपणे टाळू शकतो. 

जोखीम टाळणे हा जोखीम हाताळण्याचा नकारातमक मागय आहे. व्यवक्तगत आवण सामावजक प्रगती 
कृती आवण हालचालीतून होत असते ज्यासाठी काही जोखीम घेणे गरजेचे असते. अशा जोखीमपूणय 
हालचाली टाळण्यामुळे तयाांच्यापासून होणारे जे फायदे असतात, तयाांच्यापासून व्यक्ती ककवा समाज 
वांवचत राहू शकतो. 

2. जोखीम धारण 

एखादा जोखमीचा पवरणाम व्यवतिावपत करण्याचा प्रयतन करतो आवण ती जोखीम धारण करून तयाचे 
पवरणाम तवतुः सोसण्याचा वनणयय घेतो. याला तवयां-ववमा असे म्हणतात.  
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उदाहरण 

एखादे व्यवसाय कें द्र, तयाांच्या अनुभवावर आधावरत तवतुःची छोटे नुकसान एका वववशष्ट मयादे पयंत 
सोसण्याची िमता लिात घेऊन, ती जोखीम तवतुःच धारण करण्याचा वनणयय घेऊ शकते. 

3. जोखीम क्षपण आवण वनयतं्रण  
हा जोखीम टाळण्यापेिा अवधक व्यवहायय आवण सुसांगत मागय आहे. याचा अिय नुकसान घडण्याची 
शक्यता कमी करणे आवण/ककवा असे नुकसान घडल्यास तयाच्या पवरणामाांची तीव्रता कमी करणे.  

महत्िाचे 

घटना घडण्याची शक्यता कमी करण्याचे उपायाांना ‘नुकसान प्रवतबंध’ असे म्हणतात. नुकसानीची 
तीव्रता कमी करणे याला ‘नुकसान क्षपण’ असे म्हणतात. 

जोखीम िपणामध्ये नुकसानीची वारांवावरता आवण/ककवा आकार खालील पकैी एक वा अनेक उपायाांनी 
कमी करणे याांचा समावशे होतो: 

a) वशक्षण आवण प्रवशक्षण, जसे कमयचाऱ्याांसाठी वनयवमत ‘अस्लनशमन कवायत’ करणे, वाहन 
चालक, फोकय वलफ्टचालक याांना हेल्मेट्स आवण आसनपट्टा इतयादी गोष्टी वापरण्याचे परेुसे 
प्रवशिण देणे.  
याचे एक उदाहरण म्हणजे शाळेत जाणाऱ्या मुलाांना कमी दजाचे खाद्यपदािय टाळण्या सांबांधी 
वशिण देणे. 

b) पयािरणीय बदि घडिून आणणे, जसे ‘भौवतक’ सुधारणा करणे, उदा. दरवाजाांना चाांगली 
कुलुपे ककवा वखडकीला गज आवण दारे बसवणे, चोरी शोधक वकनव आग शोधक घांटा ककवा 
अस्लनशामक साधन बसवणे. प्रदूर्षण आवण आवाजाची पातळी कमी करून आपल्या लोकाांचे 
आरोलय सुधारण्यासाठी शासन उपाय योजू शकते. मलेवरया प्रवतबांधक और्षध फवारून 
रोगाच्या प्रसाराला प्रवतबांध केला जाऊ शकतो. 

c) यतें्र ककिा साधने िापरताना आवण अन्शय कामे करताना धोकादायक ककिा अपायकारक 
कायांमध्ये बदल जातात. 

उदाहरणािय, आरोलयपूणय जीवनशैली आवण योलय तया वळेेला योलय ते खाण्यामुळे आजारी 
पडण्याच्या घटना कमी करण्यास मदत होते. 

d) विभाजन, मालमते्तमधील ववववध घटक एकत्र ठेवण्य ऐवजी ववववध तिानाांवर ववखरून ठेवणे 
ही जोखीम करण्याची पद्धत आहे. जर एखाद्या वठकाणी एखादी दुघयटना घडली तर सवय 
गोष्टी एका वठकाणी न  ठेवल्याने तयाचा पवरणाम कमी करता येऊ शकतो.  

उदाहरणािय, एखादा कच्चा माल ववववध गोदामाांमध्ये साठवनू नुकसान कमी करू शकतो. 
तयाांच्यातील एखादे जरी पूणयपणे नष्ट झाले तरी तयाचा पवरणाम बराच कमी होऊ शकतो. 
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4. जोखमीसाठी आर्थिक तरतूद  

याचा सांदभय, घडू शकणाऱ्या नुकसानीसाठी आर्थिक तरतूद करण्याशी आहे.  

a) स्िय ंअिय पुरिठ्याच्या आधारे धोका धारण यामध्ये कोणतेही नुकसान झाल्यास तयावळेेस रक्कम 
देणे अांतभूयत आहे. या प्रवक्रयेमध्ये सांतिा तवतुःची जोखीम तवतुःच उचलते आवण तयासाठी 
तवतुःच्याच वतजोरीतून ककवा कजातून अिय परुवठा उपलब्ध करते. यालाच तवयां-ववमा असे 
म्हणतात. सांतिा तवतुःची जोखीम िपण पद्धती वापरू शकते ज्यातून नुकसानीचा आघात इतका 
कमी असावा वक तो सांतिा सहन करू शकेल. 

b) धोका हस्तांतरण (Risk transfer)हा धोका धारण करण्याचे ण्याच्या ऐवजी असणारा पयाय आहे. 
धोका हस्तांतरणा मध्ये नुकसानीची जबाबदारी दुसऱ्या बाजूकडे सोपवली जाते. येिे योगायोगाने 
घडणाऱ्या प्रसांगामुळे [ककवा सांकटामुळे] होणारे नुकसान दुसऱ्या बाजूकडे हतताांतवरत केले जाते. 

विमा ही जोखीम हस्तांतरणाच्या अनेक महत्िाच्या पद्धतींपैकी एक पद्धत आहे, आवण त्यामुळे विमा 
भरपाई च्या माध्यमातून अवनश्श्चतते ची जागा सुवनश्चीतातेने भरून काढिी जाते. 

ववमा (इन्श्युरन्स) ववरुद्ध आश्वासन (अश्युरन्स) 

इन्श्युरन्स आवण अश्युरन्स हे दोन्हीही व्यापावरक कायय करणाऱ्या कां पन्याांकडून देऊ केली जाणारी 
आर्थिक उतपादने आहेत. नजीकच्या काळात या दोन्हीमधील अांतर खूप अतपष्ट झाले आहे आवण 
दोन्हीचा अिय काहीसा सारख्याच सांदभात लावला जातो. मात्र असे असले तरीही, खाली चचा 
केल्याप्रमाणे दोन्ही मध्ये काही ढोबळ फरक आहेत.  

ववमा म्हणजे घडू शकणाऱ्या घटने साठी चे सांरिण तर आश्वासन (अश्युरन्स) म्हणजे अशी घटना जी 
घडणारच आहे अशा घटनेसाठी पुरवलेले सांरिण. ववमा जोखमीसाठी सांरिण परुवतो तर आश्वासन 
(अश्युरन्स) नक्की घडणाऱ्या घटनेसाठी परुवलेले सांरिण उदा, मतृय,ू जो नक्की आहे, केवळ तयाची 
घडण्याची वळे अवनस्श्चत आहे. अश्युरन्स पॉवलसी आयुष्याच्या सांरिणाशी सांबांवधत असतात. 



IC-33   जीवन ववमा   12 

आकृती 4: विमाधारकािा विमा कशा प्रकारे भरपाई करतो 

जोखीम हतताांतरणाचे अन्य काही प्रकार असतात. उदा जेव्हा एखादी कां पनी एखाद्या समूहाचा भाग 
असते, तेव्हा जोखीम पालक कां पनीकडे हतताांतवरत केली जाते जी नुकसानीसाठी आर्थिक तरतूद 
करते. 

अशा प्रकारे, ववमा ही जोखीम हतताांतरणा च्या अनेक पद्धतींपैकी केवळ एक पद्धत आहे. 

एखाद्या व्यक्तीने मोटार विमा केिा असेि 

एखादी व्यक्ती दुघयटनाग्रस्त झािी 

तेव्हा तो दािा करतो 

विमा कंपनी त्या व्यक्तीस भरपाई देते 
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स्िय ंचाचणी 3 

खालीलपैकी कोणती जोखीम हतताांतरणाची पद्धत आहे? 

I. बँक जमा ठेव  
II. ववमा  
III. समभाग  
IV. तिावर मालमत्ता 

 

D. जोखीम व्यिस्िापनाचे साधन विमा 

जेव्हा आपण जोखमीसांबांधी बोलत असतो तेव्हा आपण प्रतयि घडलेल्या नुकसानी सांबांधी बोलत नसतो 
तर घडू शकणाऱ्या नुकसानी सांबांधी बोलत असतो. अशाप्रकारे ते अपेवित नुकसान असते. या अपेवित 
नुकसानीची ककमत म्हणजे (ज्याला जोखमीची ककमत असे म्हणतात):  

i. ज्याच्या साठी ववमा केला आहे अशा नुकसान करू शकणाऱ्या सांकटाची शक्यता 

ii. पवरणामतवरूप होऊ शकणारे नुकसानीची रक्कम ककवा आघात 

जोखमीचे मूल्य शक्यता आवण नुकसानीची रक्कम याांच्या िेट प्रमाणात वाढते. असे असले तरीही, जर 
नुकसानीची रक्कम खूप मोठी असेल तर, आवण घडण्याची शक्यता कमी असेल तर, जोखमीचे मूल्य 
कमी असू शकते. 

आकृती 5: विमा करण्यापूिी विचारात घेण्याचे मुदे्द 

 
1. विमा करण्यापूिी विचारात घेण्याचे मुदे्द 

ववमा करायचा की नाही याचा ववचार करताना, आपण जोखीम हतताांतवरत करण्याची ककमत आवण 
नुकसान सोसण्याची ककमत याांची तुलना करणे गरजेचे आहे. जोखीम हतताांतवरत करण्याची ककमत 
म्हणजे – ववमा हप्ता – जे मागील उताऱ्यात वदल्यानुसार काढला जातो. ववमा करण्यासाठीची 
सवोत्तम स्तिती म्हणजे जेव्हा नुकासानीची शक्यता कमी आहे मात्र नुकसानीचा पवरणाम मात्र मोठा 
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आहे. अशा प्रसांगात, ववम्याच्या माध्यमातून जोखीम हतताांतरणाची ककमत (ववमा हप्ता) खूप कमी 
असेल आवण नुकसान तवतुः सोसण्याची ककमत मात्र खूप मोठी असेल.  

a) िोड्यासाठी जास्त जोखीम घेऊ नका: जोखीम हतताांतरणाची ककमत आवण तयाचे मूल्य 
याांच्यात समाधानकारक सांबांध असला पावहजे. 

उदाहरण 

एखाद्या साध्या बॉलपेनाचा ववमा करण्यात काही अिय नाही 

b) तुम्ही जेव्हढे नुकसान सहन करू शकता त्यापेक्षा अवधक जोखीम घेऊ नका: एखाद्या 
प्रसांगाचा पवरणाम म्हणून तुम्हाला असे नुकसान सोसाव े लागणार असेल की जे तुम्हाला 
वदवाळखोरी पयंत पोहोचवले, तर ती जोखीम धारण करणे वततुवनष्ठ आवण योलय होणार 
नाही. 

उदाहरण  

जर एखादा खूप मोठा तेल शुद्धीकरण करणारा कारखाना नष्ट झाला ककवा तयाचे नुकसान झाले 
तर? कां पनी ते नुकसान सहन करू शकेल? 

c) जोखमीची होऊ शकणारी वनष्ट्पत्तीचा काळजीपूियक विचार करा: ज्या मालमत्ताांच्या 
नुकसानीची शक्यता (वारांवावरता) कमी असेल पण गाांभीयय अवधक असेल (आघात) अशा 
वळेी तयाांचा ववमा करणे सवोत्तम होय. 

उदाहरण  

उदाहरणािय, एखाद्याला अांतराळयानाचा ववमा न करणे परवडू शकते का? 

स्िय ंचाचणी 4 

खालीलपैकी कोणतया घटनेत ववमा आवश्यक आहे? 

I. कुटुांबातील एकमेव वमळवती व्यक्ती आकस्तमक मरण पावते. 
II. एखाद्या व्यक्तीचे पैशाचे पाकीट हरवते  
III. समभागाांच्या वकमती कोलमडतात 
IV. एखाद्या घराचे मूल्य नैसर्थगक पडझडीमुळे गमावते 

 

E. समाजातीि विम्याची भूवमका 

देशाच्या आर्थिक ववकासात ववमा कां पन्या महतवाची भवूमका बजावतात. तया देशाची सांपत्ती सुरवित 
ठेवणे आवण सांरवित करण्याची खात्री देतात अशा अिाने महतवपूणय योगदान देत आहेत. तयाांची काही 
योगदाने खाली वदली आहेत. 
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a) तयाांच्या गुांतवणुकीमुळे समाजाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. ववमा हप्तयाांच्या तवरुपात 
मोठ्या प्रमाणात रक्कम गोळा करणे आवण तयाांचा सांचय करणे ही ववमा कां पनीची ताकद 
असते.  

b) या रक्कमा गोळा करून आवण पॉवलसीधारकाांच्या वहतासाठी जपल्या जातात. ववमा कां पन्याांनी 
हा पैल ूध्यानात ठेवनू तयाांचे या वनधी सांबांधीचे सवय वनणयय अशा प्रकारे करणे आवश्यक असते 
की ज्याद्वारे समाजाचे वहत जपले जाईल. हे तयाांच्या गुांतवणुकी सांदभात सुद्धा लागू आहे. 
याचमुळे यशतवी ववमा कां पन्या अवनस्श्चत अशा वठकाणी उदा. तटॉक्स आवण समभाग यामध्ये 
पैसे गुांतवत नाहीत. 

c) ववम्याच्या यांत्रणेमुळे व्यक्ती, कुटुांब, उद्योग, आवण व्यापार आवण समाज आवण एकूणच राष्र 
याांना असांख्य प्रतयि आवण अप्रतयि फायदे होतात. व्यक्ती आवण कां पन्या अशा दोन्ही 
प्रकारच्या घटकाांना अपघाताच्या प्रसांगात ककवा अघटीत प्रसांगात सांरिण पुरवल्यामुळे िेट 
फायदा वमळतो. अशा प्रकारे, ववमा एका अिाने , उद्योगातील भाांडवलाचे सांरिण करतो आवण 
पुढील ववततारासाठी आवण व्यवसाय आवण उद्योगाच्या ववकासासाठी भाांडवल उपलब्ध करतो. 

d) ववम्यामुळे एखाद्याच्या भववष्याववर्षयीची भीती, कचता आवण काळजी दूर होते आवण अशाप्रकारे 
व्यवसायात मुक्त भाांडवलाची गुांतवणूक प्रोतसावहत केली जाते आवण अस्तततवात असेल्या 
सांसाधनाांचा काययिाम वापर वाढवला जातो. अशाप्रकारे ववमा व्यापावरक आवण औद्योवगक 
ववकासासाठी प्रोतसाहन देऊन रोजगाराच्या सांधी वनमाण करतो आवण तयाद्वारे सशक्त 
अियव्यवतिा आवण राष्रीय उतपादन वाढवण्यात योगदान देतो. 

e) जोपयंत एखादी मालमत्ता ववमा करण्यायोलय सांकटाच्या नुकसानीपासून ककवा हानीपासून 
सांरवित केली जात नाही तोपयंत कोणतीही बँक ककवा आर्थिक सांतिा तया मालमते्तवर कजय 
देऊ करत नाही. तयाांच्यापकैी बहुताांश सांतिा तारण सुरिा म्हणनू ववमा पॉवलसी प्रदान 
करण्याचा आग्रह करतात. 

f) जोखीम तवीकारण्यापूवी ववमाकते तज्ञ अवभयांते आवण अन्य तज्ञाांकडून मालमते्तचे सवेिण 
करून घेतात. ते केवळ जोखमीची मूल्याांकनाच्या उदे्दशाने वनधारण करत नाहीत तर ववमा 
धारकाला सुद्द्द्धा जोखामीमध्ये ववववध सुधारणा सुचवतात, ज्यामुळे ववमा हप्तयाचा दर कमी 
होऊ शकतो. 

g) वनयात, वशकपग आवण बँककग याांच्या बरोबरीने परकीय चलन वमळवणारा उद्योग म्हणून ववमा 
उद्योगाला दजा वदला जातो. भारतीय ववमाकते 30 पेिा आधी देशाांत काम करतात. तयाांच्या 
कायातून परकीय चलन वमळते आवण ते अदृश्य वनयातीचे प्रवतवनवधतव करतात. 

h) ववमाकते आगीपासून नुकसान प्रवतबांधक, कागो नुकसान प्रवतबांधक, औद्योवगक सुरिा आवण 
रतते सुरिा अशा अनेक एजन्सीज आवण सांतिाांबरोबर जोडलेले असतात. 
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मावहती  

विमा आवण सामावजक सुरक्षा 

a) सामावजक सुरिा ही शासनाचे कतयव्य आहे याला आता मान्यता वमळाली आहे. शासनाद्वारे या 
उदे्दशाने पावरत केलेले ववववध कायदे याांच्यामध्ये बांधनकारक असल्याने ककवा तवतुःहून सामावजक 
सुरिेचे साधन म्हणून ववम्याच्या वापराचा समावशे केला जातो. कें द्र सरकार आवण राज्य सरकार 
काही सामावजक सुरिा योजनाांच्या अांतगयत ववमा हप्ते भरून आपली सामावजक वचनबद्धता पूणय 
करतात. कमयचारी राज्य ववमा कायदा, 1948 च्या तरतुदी नुसार कमयचारी राज्य विमा महामंडळ 
आजारपण, अपांगतव, बाळांतपण आवण मृतय ू यासाठी औद्योवगक कमयचारी आवण तयाांची कुटुांबीय 
असे ज्या ववमाधारक व्यक्ती असतात तयाांना रक्कम देते. ही योजना कें द्र शासनाने सूवचत केलेल्या 
काही ठराववक औद्योवगक िेत्राांमध्ये काययरत असते. 

b) शासनाद्वारे प्रायोवजत सुरिा योजनाांमध्ये ववमा महतवाचा भवूमका वनभावतो. पीक विमा 
योजना(RKBY) खूप सामावजक महतव असणारी योजना आहे. या योजनेमुळे केवळ ववमा धारक 
शेतकऱ्याांनाच फायदा होतो असे नव्हे तर समाजालासुद्धा प्रतयि वा अप्रतयि वरतया फायदा होतो. 

c) व्यापावरक ततवावर चालणाऱ्या सवय ग्रामीण विमा योजना शेवटी ग्रामीण कुटुांबाांना सामावजक सुरिा 
पुरवण्यासाठी तयार केल्या गेल्या आहेत. 

d) या सरकारी योजनाांना आधार देण्यावशवाय ववमा उद्योग तवतुः व्यापावरक ततवावर ववमा सांरिण 
पुरवतो ज्याचा अांवतम उदे्दश सामावजक सुरिा हाच असतो. उदाहरण: जनता व्यश्क्तगत अपघात 
विमा योजना, जन आरोग्य योजना इतयादी. 

स्िय ंचाचणी  5 

खालीलपैकी कोणती योजना ववमाकतयाद्वारे राबवली जाते आवण शासनाद्वारे प्रायोवजत केली जात 
नाही?  

I. कमयचारी राज्य ववमा महामांडळ  
II. वपक ववमा योजना  
III. जन आरोलय  
IV. वरील पैकी सवय 
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सारांश  

 ववमा म्हणजे जोखीम सांचय करून जोखीम हतताांतरण. 
 व्यापावरक ववमा व्यवसाय आज ज्या तवरुपात केला जातो तयाची पाळेमुळे लांडन येिील, लॉइडस 

कॉफी हाउस पयंत जाऊन पोहोचतात. 
 ववमा रचने मध्ये खालील घटकाांचा समावशे असतो: 

 मालमत्ता,  
 जोखीम,  
 सांकट,  
 करार,  
 ववमाकता आवण  
 ववमाधारक 

 जेव्हा समान जोखमींना सामोऱ्या जाणाऱ्या समान मालमत्ता असणारे लोक एकवत्रत रक्कमाांच्या 
एका सांचयात योगदान देतात तयाला सांचयन असे म्हणतात. 

 ववम्यावशवाय वापरली जाणारी अन्य जोखीम व्यवतिापन तांत्राांमध्ये खालील गोष्टींचा समावशे 
होतो: 
 जोखीम टाळणे,  
 जोखीम वनयांत्रण,  
 जोखीम धारण,  
 जोखीम अिय तरतूद आवण  
 जोखीम हतताांतरण 

 ववम्याचे काही महतवाचे वनयम असे आहेत: 
 वजतके गमावणे तुम्हाला परवडू शकते तयापेिा अवधक जोखीम घेऊ नका,  
 जोखमीचे पवरणाम काळजीपूवयक तपासा आवण 
 छोट्या गोष्टीसाठी जातत जोखीम घेऊ नका 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. जोखीम  
2. सांचयन  
3. मालमत्ता  
4. जोखमीचे ओझे 
5. जोखीम टाळणे 
6. जोखीम वनयांत्रण  
7. जोखीम धारण 
8. जोखीम अिय तरतूद 
9. जोखीम हतताांतरण 
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे  

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

ववमा वनयामक आवण ववकासप्रावधकरण भारतातील ववमा उद्योगाचे वनयांत्रक आहेत. 

उत्तर  2  

योलय पयाय आहे III. 

भववष्यातील सांभाव्य नुकसानीसाठी राखीव रक्कम बाजूला काढण्याची गरज हे जोखमीचे दुय्यम ओझे 
आहे. 

उत्तर  3  

योलय पयाय आहे II. 

ववमा ही जोखीम हतताांतरणाची पद्धत आहे. 

उत्तर  4  

योलय पयाय आहे I. 

कुटुांबातील वमळवतया व्यक्तीचा अकाली मृतयू झाल्याने सांपूणय कुटुांबाला त्रास सहन करावा लागणे अशा 
प्रकारच्या घटनापासून कुटुांबाला वाचवण्यासाठी जीवन ववमा ववकत घेण्यास प्रवृत्त करतात. 

उत्तर  5  

योलय पयाय आहे III. 

जन आरोलय ववमा योजना शासना द्वारे प्ररायोवजत नाही तर ती ववमाकतयाद्वारे राबवली जाते. 

 

स्िय ंपरीक्षण प्रश्न 

प्रश्न 1  

सांचयना द्वारे जोखीम हतताांतरण म्हणजे ________. 

I. बचत  
II. गुांतवणूक 
III. ववमा 
IV. जोखीम शमन 
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प्रश्न 2  

जोखीम घडण्याची शक्यता कमी करण्याच्या उपायाांना _____म्हणतात. 

I. जोखीम धारण 
II. नुकसान प्रवतबांधन 
III. जोखीम हतताांतरण 
IV. जोखीम टाळणे 

प्रश्न 3  

ववमाकतयाकडे जोखीम हतताांतवरत करण्यामुळे, ___________शक्य होते. 

I. मालमते्तबाबत वनष्काळजीपणे 
II. नुकसानीच्या प्रसांगात ववम्यातून पैसे कमावणे 
III. आपल्या मालमत्ताांना असलेला सांभाव्य  जोखीमीकडे दुलयि करणे 
IV. आपल्या मनाची शाांतता राखता येते आवण आपल्या व्यवसायावर लि कें वद्रत करणे 

प्रश्न 4  

आधुवनक ववम्याच्या व्यवसायाची पाळेमुळे __________पयंत पोहोचतात. 

I. जहाजाचा ववमा  
II. लॉइडस 
III. ऱ्होडस 
IV. मल्होत्रा सवमती 

प्रश्न 5  

ववम्याच्या सांदभात जोखीम धारण’ म्हणजे अशी पवरस्तिती ज्यात _____. 

I. नुकसान ककवा हानीची शक्यता नसते 
II. नुकसान वनमाण करणाऱ्या घटनेला काही मूल्य नसते 
III. मालमत्ता ववमा सांरवित केलेली असते 
IV. एखादा ती जोखीम आवण तयाचे पवरणाम सहन करण्याचे ठरवतो  

प्रश्न 6  

खालील पैकी कोणते ववधान सतय आहे? 

I. ववमा मालमते्तचे सांरिण करतो  
II. ववमा तयाचे नुकसान प्रवतबांधन करतो  
III. ववम्यामुळे नुकसानीच्या शक्यता कमी होतात  
IV. जेव्हा मालमते्तचे नुकसान होते तेव्हा ववमा भरपाई देतो 
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प्रश्न 7  

प्रतयेकी 20000 रुपये मुल्याांकन असणाऱ्या 400 घराांपकैी, सरासरी 4 घरे प्रवतवर्षी जळतात आवण 
तयाांचे एकवत्रत नुकसान रुपये 80000 असते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रतयके घरामागे वकती 
वार्थर्षक वगयणी काढावी लागेल? 

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

प्रश्न 8  

खालीलपैकी कोणती ववधाने सतय आहेत? 

I. ववमा म्हणजे काही ‘िोड्या’ लोकाांचे नुकसान ‘असांख्य’ लोकाांनी वाटून घेण्याची पद्धत 
II. ववमा म्हणजे एका व्यक्तीची जोखीम दुसऱ्या व्यक्तीकडे हतताांतवरत करणे 
III. ववमा म्हणजे ‘असांख्य’लोकाांचे नुकसान काही ‘िोड्या’ लोकाांनी वाटून घेण्याची पद्धत  
IV. ववमा म्हणजे काही िोड्या लोकाांचा फायदा असांख्य लोकाांना हतताांतवरत करण्याची पद्धत 

प्रश्न 9  

एखाद्या मालमते्तची जोखीम तवीकारण्यापूवी ववमाकते वतचे सवेिण आवण वनरिण का करून घेतात? 

I. दर ठरवण्याच्या उदे्दशाने जोखीम वनधारण करण्यासाठी 
II. ववमाधारकाने ती मालमत्ता कशाप्रकारे ववकत घेतली हे पाहण्यासाठी 
III. हे पाहण्यासाठी की अन्य ववमाकतयांनी सुद्धा ती मालमत्ता वनरीिण केली आहे का 
IV. हे पाहण्यासाठी की शेजारची मालमत्ता सुद्धा ववमा सांरवित करता येईल का 

प्रश्न 10  

खालीलपैकी कोणता पयाय ववम्याची प्रवक्रया उतकृष्ट्प्रकारे वणयन करतो? 

I. काही िोड्या लोकाांद्वारे अनेकाांचे नुकसान वाटून घेणे  
II. काही िोड्या लोकाांचे नुकसान अनेकाांनी वाटून घेणे 
III. एकाने  काही िोड्या लोकाांचे नुकसान वाटून घेणे 
IV. सबवसडी च्या माध्यमातून नुकसान वाटून घेणे 
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स्िय-ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहेIII. 

जोखीम सांचयना द्वारे जोखीम हतताांतरण याला ववमा असे म्हणतात. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे II. 

जोखीम घडण्याची शक्यता कमी करण्याच्या उपायाांना नुकसान प्रवतबांधन उपाय असे म्हणतात. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे IV. 

ववमाकतयाकडे जोखीम हतताांतवरत करून, मनाची शाांतता राखता येते आवण आपल्या व्यवसायाचे 
अवधक चाांगल्याप्रकारे वनयोजन करता येते. 

उत्तर 4  

योलय पयाय आहे II. 

आधुवनक ववम्याच्या व्यवसायाची पाळेमुळे लॉइडस पयंत जाऊन पोहोचतात. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे IV. 

ववम्याच्या सांदभात ‘जोखीम धारण म्हणजे अशी पवरस्तिती ज्यात एखादा जोखीम आवण तयाचे पवरणाम 
सहन करण्याचे ठरवतो. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे IV. 

जेव्हा मालमते्तचे नुकसान होते तेव्हा ववमा भरपाई देतो. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे II. 

प्रतयेक घरासाठी रुअये 200 वगयणीतून नुकसान सांरवित होईल. 

उत्तर 8  

योलय पयाय आहे I. 

ववमा म्हणजे काही ‘िोड्या’ लोकाांचे नुकसान ‘असांख्य’ लोकाांनी वाटून घेण्याची पद्धत. 
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उत्तर 9  

योलय पयाय आहे I. 

जोखीम तवीकारण्यापूवी ववमाकते दर वनधारण करण्याच्या उदे्दशाने मालमते्तचे सवेिण आवण वनरीिण 
करून घेतात. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे II. 

नुकसानीला सामोरे जाणाऱ्या काही िोड्या लोकाांचे नुकसान, तशाच प्रकारच्या घटना / पवरस्तितीला 
सामोरे जाणाऱ्या लोकाांमध्ये वाटून घेण्याच्या प्रवक्रयेला ववमा असे म्हणतात. 
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प्रकरण  2 
जीिन विम्यामध्ये कशाचा समािेश होतो 

 

प्रकरणाचा पवरचय 

ववम्यामध्ये चार पैलूांचा समावशे होतो 

 मालमत्ता 
 ववमा आश्वावसत जोखीम  
 सांचयनाचे ततव 
 करार 

आता आपण जीवन ववम्याची वैवशष्ट्ये पाहूया.  हे प्रकरण जीवन ववम्याच्या वर उल्लेख केलेल्या ववववध 
घटकाांकडे िोडक्यात दृष्टीिेप टाकेल. 

वशकण्याचे फवित  
 

A. जीवन ववमा व्यवसाय – घटक, मानवी जीवनाचे मूल्य, पारस्पारीकता (mutuality) 
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A. जीिन विमा व्यिसाय – घटक, मानिी जीिनाचे मूल्य, पारस्पारीकता (mutuality) 

1. मािमत्ता – मानिी जीिनाचे मूल्य (HLV) 

आपण आधीच हे पवहले आहे की मालमत्ता म्हणजे अशी वततू वजला काही ककमत ककवा परतावा 
वमळतो. बहुताांश वततूांमध्ये तयाांचे मूल्य वनस्श्चत पैशाांच्या तवरुपात मोजले जाते. तयाचप्रमाणे तयाच्या 
नुकसानीच्या मूल्याची रक्क सुद्धा मोजली जाते. 

उदाहरण 

जेव्हा एखाद्या कारला अपघात  होतो, तेव्हा नुकसानीचा आकडा रुपये 50000 असा अांदाजे साांवगतला 
जाऊ शकतो. ववमाकता मालकाला या नुकसानीची भरपाई देईल. 

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

तयाचे मूल्य रुपये 50,000 आहे की रुपये 5,00,000? 

वरील प्रश्नाचे उत्तर ववमा प्रवतवनधीने जेव्हा तो ग्राहकाला भेटतो तेव्हा द्यायला हव.े यावर आधावरत 
ग्राहकाला वकती ववम्याची वशफारस करायची हे प्रवतवनधी ठरवतो. खरां म्हणजे ववमा प्रवतवनधीने 
वशकण्याचा हा पवहला धडा आहे. 

सुदैवाने आपल्याकडे सुमारे सत्तर वर्षांपूवी प्राध्यापक हयुबेनर याांनी ववकवसत केलेले एक मोजमाप 
आहे. या मोजमापाला मानवी जीवन मूल्य (HLV)असे म्हणतात जे जगभरात वापरले जाते. 

एचएलव्ही (HLV)सांकल्पने मध्ये मानवी जीवन एक मालमत्ता म्हणून समजले जाते जे काही उतपन्न 
वमळवते. अशाप्रकारे ते व्यक्तीच्या भववष्यातील अपेवित नक्त उतपन्ना वर आधावरत मानवी जीवनाचे 
मूल्य मोजते. एखादी व्यक्ती भववष्यात दवाद्द्शी अपेवित करत असलेले उतपन्न म्हणजे नक्त उतपन्न 
वजा तो तवतुःवर खचय करणार असलेली रक्कम. याप्रकारे वमळवती व्यक्ती चे अकाली वनधन झाल्यास 
तया कुटुांबाचा होऊ शकणारे नुकसान ते दशयवते. या उतपन्नाचे योलय व्याज दर वापरून भाांडवलात 
रुपाांतर करण्यात येते. 

एचएलव्ही (HLV) मोजण्याचा एक महतवाचा पण साधा वनयम आहे. वमळिती व्यक्ती हयात 
नसतानाही कुटंुबािा हिे असणारे िार्थिक उत्पन्शन भावगिे वमळणारा व्याजाचा दर या प्रकारे तो 
ठरिता येतो. 

उदाहरण 

श्री राजन वर्षाला 1,20,000 रुपये वमळवतात आवण तवतुःवर रुपये 24,000 खचय करतात. 
तयाांचे अकाली वनधन झाल्यास तयाांच्या कुटुांबाचे होणारे नुकसान प्रवतवर्षी रुपये 96,000 असेल. 
समजा व्याज दर 8 % टक्के असेल (म्हणजेच 0.08) तर. 
एचएलव्ही (HLV) = 96000 / 0.08 = रुपये 12,00,000 
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एचएलव्ही (HLV)मुळे सांपूणय सांरिणासाठी एखाद्याने वकती ववमा करावा हे ठरवण्यासाठी ववमा मदत 
होते. तयाचबरोबर ते ववम्याची अवधकतम मयादा साांगते. तयापेिा अवधकचा ववमा म्हणजे केवळ बढाई 
असेल. 

साधारणपणे, आपण असे म्हणू शकतो की ववम्याची रक्कम एखाद्याच्या वार्थर्षक उतपन्नाच्या 10 ते 15 
पट असावी. वरील उदाहरणात, जर श्री राजन याांनी वर्षाला केवळ १.२ लाख वमळवत असताना जर 2 
कोटी रुपयाांच्या ववम्याची मागणी केली तर आपण साशांक झाले पावहजे. ववम्याची प्रतयि रक्कम, 
एखाद्याला वकती ववमा परवडतो आवण तयाची वकती ववमा खरेदी करण्याची इच्छा आहे अशा घटकाांवर 
अवलांबून असते. 

2. जोखीम  

आपण वर पावहले तयानुसार, जीवन ववमा अशा जोखमीच्या घटनाांपासून सांरिण पुरवतो ज्या मानवी 
जीवनाचे मूल्य मालमत्ता म्हणून नष्ट करतात ककवा सांपवतात. अशा तीन प्रकारच्या पवरस्तिती आहेत 
ज्यात असे नुकासान होऊ शकते. सामान्य माणसाला भेडसावणाऱ्या तया ठराववक कचता आहेत. 

आकृती 1 : सामान्शय माणसािा भेडसािणाऱ्या ठराविक कचता 

 
दुसऱ्या बाजूला साधारण ववमा ठराववक पद्धतीने मालमते्तवर पवरणाम करणाऱ्या जोखमी हाताळतो – 
जसे आग, समुद्रातील माल नष्ट होणे, चोरी आवण दरोडा आवण मोटार अपघात. ते बाजारातील नाव 
ककवा पत गमावणे यासारख्या घटनाांनाही सांरिण देतात. देयता ववमा सारख्या उतकृष्ट ववमा 
योजनाांमाफय त ते सांरवित केले जातात. 

शेवटी, अशा काही जोखमी असतात ज्या माणसाांवर पवरणाम करतात. तयाांना व्यवक्तगत जोखमी 
म्हणतात, या साधारण ववम्याद्वारे सुद्धा सांरवित केल्या जाऊ शकतात.  

उदाहरण  

अपघात ववमा, अपघाताने झालेले नुकसान सांरवित करतो. 
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a) जीिन विमा नक्की कोणत्या गोष्ट्टींमुळे साधारण विम्यापासून िेगळा असतो? 

साधारण विमा  जीिन विमा  
भरपाई:साधारण ववमा म्हणजे व्यवक्तगत 
अपघात ववम्याचा अपवाद वगळता 
नुकसान भरपाईचे करार असतात.  

जीवन ववमा हे अश्युरन्स चे करार असतात.  
भरपाई म्हणजे, आगीसारख्या घटना 
घडल्यानांतर ववमाकता नुकसानीच्या 
रक्कमेचे नेमके वनधारण करू शकतो आवण 
झालेल्या नुकसानीच्या रक्कमे इतकीच, 
कमी नाही- जातती सुद्धा नाही, भरपाई 
देतो. 
जीवन ववम्या मध्ये हे शक्य नसते. मृतयुच्या 
घटनेत देय असणारी रक्कम करार 
वलवहण्याच्या वळेी, सुरुवातीलाच नक्की 
करावी लागते. अशा प्रकारे जीवन ववमा 
पॉवलसी जीवन आश्वासन करार म्हणून 
ओळखल्या जातात. जेव्हा ती व्यक्ती मृतय ू
पावते तेव्हा नक्की केलेली रक्कम 
नामवनदेवशत व्यक्ती ककवा लाभधारकाांना 
वदली जाते. 

 
अवनश्श्चतता:साधारण ववम्याच्या करारा 
सांरवित करण्यात आलेली जोखीम 
अवनस्श्चत असते. घर आगीत भतम 
होईल ककवा नाही ककवा कार ला अपघता 
होईल का हे कोणीही साांगू शकत नाही.  

जीवन ववम्याच्या बाबत, मृतयूची घटना 
घडेल ककवा नाही याच काहीही प्रश्नच 
उद्भवत नाही. एखादा जन्माला आलेला 
माणूस मरणारच. अवनश्श्चत असते ती 
मृत्यची िेळ. अशाप्रकारे जीवन ववमा 
अकाली मृतयुच्या जोखमीसाठी सांरिण 
पुरवतो. 

 
शक्यतेमध्ये िाढ:साधारण ववम्यामध्ये 
आग ककवा भकूां प याांसारख्या सांकटाांच्या 
बाबत ते घडण्याची शक्यता काळाबरोबर 
वादाहत नाही. 

जीवन ववम्यामध्ये वयानुसार मृतयूची शक्यता 
वाढत जाते. 
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b) जीिन विम्याच्या जोखमीचे स्िरूप  

जीवन मनाचा सांबांध वयाशी असल्याने तरुण लोकाांसाठी कमी ववमा हप्ता आकारला जातो आवण 
वय अवधक असणाऱ्या लोकाांसाठी तो जातत असतो. याचा एक पवरणाम म्हणून उत्तम प्रकृती 
असणारे पण वयतकर लोक या योजनेतून अांग काढून घेतात तर नाजूक प्रकृती असणारे लोक 
योजनेत सहभागी राहतात. ववमा कां पन्याांना यामुळे गांभीर अडचणींना तोंड द्याव े लागले. तयाांनी 
अशा प्रकारचे करार ववकवसत केले ज्यात ववमा हप्ते परवडण्यासारखे असतील आवण व्यक्ती ते 
आयुष्यभर भरत राहतील. यातून समपातळी ववमा हप्ते ववकवसत झाले. 

3. समपातळी विमा हप्ते 

महत्िाचे 

समपातळी ववमा हप्ता म्हणजे जो वयाबरोबर वाढत न जाता कराराच्या कालावधी दरम्यान स्तिर 
असतो. 

याचा अिय असा की सुरुवातीच्या काळात गोळा केलेला ववमा हप्ता तया वयात मरण पावणाऱ्या 
व्यक्तीच्या मृतयूचे ववमा हक्काच्या आवश्यक रक्कमे पेिा जातत असेल, मात्र नांतरच्या वर्षांमध्ये गोळा 
केलेले ववमा हप्ते जातती वयात मरण पावणाऱ्या व्यक्तींच्या ववमा हक्काच्या रक्कमेच्या आवश्यकते पेिा 
कमी असेल. समपातळी ववमा हप्ता दोन्हीची सरासरी असते. याचा अिय असा की कमी वयातील 
जाततीचे ववमाहप्ते जातती वयात भरलेल्या कमी ववमा हप्तयाांची भरपाई करतात.  

समपातळी ववमा हप्ते वैवशष्ट्य खाली दशयवले आहे. 

आकृती  2 : समपातळी विमाहप्ता 

 
समपातळी ववमा हप्तयाांचा अिा असाही होतो की, अशा प्रकारचे जीवन ववमा करार दीघयकालीन ववमा 
करार असतात जे 10, 20 ककवा तयाहूनही अवधक काळ चाल ूराहतात. तर दुसऱ्या बाजूला साधारण 
ववमा करार नेहेमी कमी कालावधीचे आवण दरवर्षी सांपणारे असतात. 
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महत्िाचे 

सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये गोळा केलेले ववमा हप्ते ववमा कां पनी द्वारे पॉवलसीधारकाांच्या फायद्या साठी 
ववश्वासावर बाळगले जातात. अशा प्रकारे जमाकेलेली रक्कम “राखीव” म्हणनू ओळखली जाते. ववमा 
कां पनी अशा प्रकारचे “राखीव” रक्कमा ववमाकातयाच्या भववष्यातील देयता पूणय करण्यासाठी ठेवली 
जाते. यातून वनमाण झालेल्या “जादा रक्कमे”तून “जीवन वनधी” तयार केला जातो. ववमाकते असा 
वनधी गुांतवनू तयातून व्याज वमळवतात.  

a) समपातळी विमा हप्त्याचे घटक 

समपातळी ववमा हप्तयाांचे दोन घटक असतात. 

i. पवहल्या भागाला सत्र ककिा संरक्षण घटक म्हणतात, ज्यात जोखमीची प्रतयि ककमत 
चुकवण्यासाठी चा ववमा हप्तयातील भाग असतो. 

ii. दुसऱ्या भागाला रोख मूल्य घटक असे म्हणतात. यात पॉवलसीधारकाकडून वमळालेली 
अवतरक्त सांवचत रक्कम असते. यात बचतीचा घटक सामावलेला असतो. 

याचा अिय सवय जीवन ववमा पॉवलसी मध्ये सांरिण आवण बचत याांचे वमश्रण असते. ववमा हप्तयामधील 
रोख मूल्य घटक वजतका जातत वततकी ती पॉवलसी बचतकारक ववमा पॉवलसी मानली जाते.  

4. जोखीम संचयनाचे तत्ि 

जीवन ववमा कां पन्याचे वगीकरण करारातमक आर्थिक सांतिा केले आहे. याचा अिय असा की पॉवलसी 
धारकाांना देय असणारे फायदे करारातमक हमीच्या तवरुपात समोर येतात. पारांपावरकवरतया जीवन 
ववमा आवण वनवृत्तीवतेन योजना इतर कोणतयाही फायद्या पेिा तया परुवत असलेल्या आर्थिक 
सुरविततेच्या भावनेसाठी खरेदी केल्या जातात. हे करार ज्या प्रकारे रचलेले असतात आवण असे काही 
सुरिा उपाय योजलेले असतात की ज्यामुळे ववमाकते ती रक्कम अदा करू शकतात, यातून ही सुरिा 
वनमाण होते. ही रचना पारतपवरकता आवण सांचयन या ततवाांच्या उपयोजनातून उभी राहते. 

पारस्पारीकता हे आर्थिक बाजारातील जोखीम करण्याची महतवाचा मागय आहे, अन्य मागय आहे 
विस्तारीकरण. हे दोन्ही मूलतुः वगेळे आहेत.  

विस्तारीकरण  पारस्पारीकता 
ववततारीकरणाच्या अांतगयत वनधी ववववध 
मालमत्ताांमध्ये ववभागून ठेवले जातात. 
(वगेवगेळ्या टोपल्याांमध्ये अांडी ठेवणे). 

पारतपारीकतेमध्ये ककवा सांचयनात ववववध 
व्यक्तींच्या रक्कमा एकवत्रत करून ठेवल्या 
जातात (सवय अांडी एकाच टोपलीत ठेवणे) 

ववततारीकरणात वनधी एका तत्रोताकडून 
अनेक वठकाणी जातो. 

पारतपारीकतेमध्ये वनधी अनेक तत्रोताांकडून 
एका वठकाणी येतो  
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आकृती  3 : पारस्पारीकता 

पारतपारीकते मध्ये (वनधी अनेक तत्रोताांकडून एके वठकाणी येतो) 

 
पारतपारीकताककवा सांचयन ततव जीवन ववम्यामध्ये दोन वववशष्ट प्रकारच्या भवूमका बजावतात. 

i. एखाद्याच्या अकािी वनधनाच्या पवरश्स्ितीत आर्थिक नुकसानीसाठी संरक्षण पुरिणेही पवहली 
भवूमका आहे. हे नुकसान, ज्या अनेक लोकाांनी जीवन ववमा करारामध्ये सहभाग घेतला आहे 
अशा अनेकाांच्या योगदानातून तवीकारले जाते आवण पूणय केले जाते. 

ii. असे असले तरी जोखीम सांचयनाचे ततव जीवनाला असली जोखीम याच्या पलीकडे जाते. 
तयात संचयन आवण आर्थिक जोखमीतून बाहेर पडणे याांचाही समावशे होतो. ववमा हप्तयाांचा 
वनधी सांचय, आवण पयायाने अनेक व्यक्तींनी केलेले वगेवगेळ्या वळेी केलेले ववववध प्रकारच्या 
जोखमीचे करार यातून साध्य केले जाते. अशाप्रकारे ही पॉवलसी धारकाांच्या ववववध वपढ्ाांमधी 
सांचयनाची बाब बनते. या सांचयनाचा पवरणामतवरूप  जीवन ववमाकते चाांगल्या आवण वाईट 
काळातही, ववववध वळेी परतावा सुरळीत करण्याच्या माध्यमातून समान दराने परतावा 
(समान बोनस) देऊ शकतात. 

5. जीिन विमा करार  

आकृती  4 : जीिन विमा करार  
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जीवन ववम्याचा शेवटचा पलै ू म्हणजे करार. मुदतीसाठी असलेल्या आश्वावसत रक्कमी मुळे तयाचे 
महतव वनमाण होते. या रक्कमेची कराराने हमी घेतली जाते, ज्यामुळे जीवन ववमा हे आर्थिक 
सुरवक्षततेचे िाहन बनते. हमीच्या घटकामुळे हे सुद्धा अधोरेवखत केले जाते की जीवन ववमा हा कठोर 
वनयांत्रण आवण कडक देखरेखीचा ववर्षय आहे. 

जीवन ववमाकतयांनी व्यवसाय करण्यासाठी काही वकमान राखीव रक्कम ठेवणे आवश्यक असते. 
तयाांच्या वनधीची गुांतवणकू करण्यासांबांधी तयाांच्यावर मयादा असू शकतात, तयाांना याची खात्री करावी 
लागते की तयाांचे ववमा हप्ते पुरेसे आहेत आवण तयाांनी पॉवलसीधारकाांचे पसेै कशा प्रकारे खचय करावते 
यासांबांधी वनयांत्रक वनयम लागू केले जाऊ शकतात.  

एक नेहेमी विचारिा जाणारा महत्िाचा प्रश्न असतो की पॉविसीधारकांना वदिे जाणारे फायदे अन्शय 
आर्थिक साधनांच्या तुिनेत पुरेसे आहेत का.आपण हे लिात घेतले पावहजे की, जीवन ववमा करारा 
मध्ये जोखीम सांरिण आवण बचत हे दोन्ही घटक अांतभूयत असतात. तयामुळे आर्थिक बाजारातील अन्य 
उतपादनाांप्रमाणे ववमा हे सुद्धा एक आर्थिक उतपादन असते. खऱ्या अिाने जीवन ववमा म्हणजे सांरिक 
उतपादन म्हणून कमी, पण सांपत्ती धारण करण्याचा मागय म्हणून अवधक ओळखला जातो. 

येिे शुद्ध मुदत ववमा, जो केवळ मृतयुच्या घटनेत फायदा देतो आवण बचत योजना, ज्याांचे मोठे रोख 
मूल्य असते ककवा बचतीचा घटक असतो, याांच्यात फरक करणे गरजेचे असते. पवहल्याचा ववमा हप्ता 
कमी असतो तर दुसऱ्यामध्ये तो बराच असू शकतो आवण तयातून व्यवक्तगत बचतीचा महतवाचा भाग 
बनतो. याचाच अिय असाही आहे की रोख मूल्याला खूप मोठे सांधी मूल्य आहे. ‘सांधी मूल्य’ म्हणजे 
एखाद्याने तयाचे पैसे अन्य वठकाणी न गुांतवल्यामुळे तो ज्या सांधी गमाव ूशकतो तयाांचे मलू्य. 

खरांतर, पारांपावरक जीवन ववम्याला असणारे मोठे आव्हान म्हणजे केले जाणारे ववधान, की “मुदत 
ववमा खरेदी करा आवण फरकाची रक्कम अन्य वठकाणी गुांतवा”. याचा खरा अिय असा आहे की 
एखाद्याने केवळ मुदतीचा ववमा खरेदी करून ववमाहप्तयाची उवयवरत रक्कम अन्य जातत परतावा 
देणाऱ्या आर्थिक उतपादनामध्ये गुांतवावी. 

यावठकाणी पारम्पारीक रोख मूल्य ववमा कराराांच्या पुष्ट्यिय आवण ववरोधात केलेल्या ववधानाांवर ववचार 
करणे सुसांगत ठरेल. 

a) फायदे 

i. ते ऐवतहावसकदृष्ट्या सुरवक्षत आवण कचतामुक्त गंुतिणुक ठरली आहे. तयाचे रोख मूल्य 
परताव्याच्या वकमान दराची हमी देते, जो कराराच्या काळात वाढू सुद्धा शकतो. 

ii. ववमा हप्ता भरण्यातील वनयवमतते मुळे, बचतकतयांना बांधनकारक असणारे बचतीचे वनयोजन 
आवण आिश्यक वशस्त वनमाण होते. 

iii. ववमाकते गुांतवणुकीचे व्यवतिापन करण्याची जबाबदारी पार पाडतात आवण तया 
जबाबदारीतून व्यक्तीची सुटका होते.  
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iv. ते रोख तरिता पुरवते. ववमाधारक पॉवलसी वर आधावरत कजय घेऊ शकतो ककवा पॉवलसी  
परत करून वतचे रोखीमध्ये रुपाांतर करू शकतो. 

v. रोख मूल्य जीवन ववमा आवण वार्थर्षक पॉवलसी या दोन्हीवर काही आयकराचा फायदा वमळतो. 
vi. साधारणतुः ववमाधारकाच्या कजयबाजारी अवतिेत ककवा मृतयुच्या घटनेत कजयदात्यांच्या 

तगाद्यापासून सुरवित असतो. 

b) तोटे 

i. तुलनेने स्तिर परतावा असणारी गुांतवणूक असल्याने वनस्श्चत उतपन्न गुांतवणूकीप्रमाणे 
तयाांच्यावर महागाईचा पवरणाम होऊन तयाांचे मूल्य खालावते. 

ii. जीवन ववमा पॉवलसीचे ववपणन आवण अन्य सुरुवातीचे मोठे खचय याांच्यामुळे, सुरुवातीच्या 
वर्षात रक्कम जमा होण्याचे प्रमाण कमी होते. 

iii. उतपन्नाची हमी असली तरीही, बाजारातील अन्य आर्थिक उतपादनाांपेिा उतपन्न कमी असू 
शकते. वततू वववनमयाचा पवरणाम म्हणून उतपन्न कमी असते ज्यामुळेसुद्धा जोखीम कमी होते. 

स्िय ंचाचणी 1  

आर्थिक बाजारातील जोखीम ववववधीकरणामुळे जोखीम कशी कमी होते? 

I. अनेक तत्रोताांमधून वनधी गोळा करणे आवण ते एका वठकाणी गुांतवणे  
II. वनधी ववववध मालमत्ताांच्या प्रकाराांमध्ये गुांतवले जातात. 
III. ववववध गुांतवणुकींमध्ये वळेेचे अांतर ठेवनू 
IV. सुरवित मालमत्ताांमध्ये गुांतवणूक करून 
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सारांश 

a) मालमत्ता म्हणजे अशी वततू वजला मूल्य असते ककवा जी परतावा देते. 

b) एचएलव्ही (HLV) सांकल्पनेत मानवी आयुष्याची कल्पना एक वततू  ककवा मालमत्ता म्हणून केली 
जाते जी काही उतपन्न वमळवते. व्यक्तीचे भववष्यातील अपेवित नक्त उतपन्नावर आधावरत मानवी 
जीवनाचे मूल्य मोजले जाते. 

c) समपातळी ववमा हप्ता म्हणजे असा ववमा हप्ता जो वाढतया वयाबरोबर वाढत नाही पण कराराच्या 
सांपूणय कालावधीत कायम राहतो. 

d) पारतपारीकता हा आर्थिक बाजारातील जोखीम कमी करण्याचा महतवाचा मागय आहे, तर दुसरा 
मागय आहे ववववधीकरण. 

e) जीवन ववमा करारातील हमीचा घटक हे दशयवतो की ववमा हे कडक वनयम आवण कठोर देखरेख 
याांचा ववर्षय आहे. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. मालमत्ता 
2. मानवी जीवन मूल्य  
3. समपातळी ववमाहप्ता  
4. पारतपारीकता 
5. ववववधीकरण 
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

ववववधीकरणाचा उदे्दश आर्थिक बाजारात ववववध मालमत्ताांच्या वगांमध्ये गुांतवणुकी ववखरून जोखीम 
कमी करणे हा असतो. 
 

स्िय-ंपरीक्षण प्रश्न  

प्रश्न 1  

खालील पैकी कोणता जीवन ववमा व्यवसायाचा घटक नाही? 

I. मालमत्ता 
II. जोखीम 
III. पारतपारीकतेचे ततव 
IV. अियसहाय्य 

प्रश्न  2  

एचएलव्ही (HLV) ची सांकल्पना कोणी तयार केली? 

I. डॉ. मार्थटन ल्युिर ककग  
II. वॉरेन बफेट  
III. प्राध्यापक हु्यबेनर  
IV. जॉजय सोरॉस 

प्रश्न 3  

खालीलपैकी कोणतया ववमा योजनेत बचतीचा घटक कमीतकमी ककवा अवजबात नसतो.?  

I. मुदत ववमा योजना 
II. भेट योजना 
III. सांपूणय जीवन योजना 
IV. रक्कम परतावा योजना 

प्रश्न 4  

खालीलपैकी कोणती गोष्ट मालमत्ता म्हणनू सांबोधली जाऊ शकत नाही? 

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

प्रश्न  5  

खालील पैकी काय जोखमीच्या अांतगयत वगीकृत करता येऊ शकत नाही? 

I. खूप तरुणपणी मतृयू  
II. खूप लवकर मृतय ू
III. नैसर्थगक जजयरता 
IV. अपांगतवासह जगणे 

प्रश्न  6  

खालीलपैकी कोणते ववधान सतय आहे? 

I. जीवन ववमा पॉवलसी म्हणजे भरपाईचे करार असतात तर साधारण ववमा म्हणजे आश्वासनाचे 
करार असतात  

II. जीवन ववमा पॉवलसी म्हणजे आश्वासनाचे करार असतात तर साधारण ववमा म्हणजे भरपाईचे 
करार असतात 

III. साधारण ववम्याच्या बाबतीत सांरवित केलेली जोखमीची घटना वनस्श्चत पणे घडणार असते 
IV. साधारण ववम्याच्या बाबतीत जोखीमीची घटना घडण्याची शक्यता कालावधी प्रमाणे वाढत जाते  

प्रश्न 7  

खालीलपैकी कोणती पद्धत एका व्यक्तीला गरज असलेला ववमा वनस्श्चत करण्यास मदत करणारी 
पारांपावरक पद्धत आहे? 

I. मानवी आर्थिक मूल्य 
II. जीवन मुदत प्रतताव  
III. मानवी जीवन मूल्य 
IV. भववष्य जीवन मूल्य 

प्रश्न  8  

तरुण माणसाांना वयतकर माणसाांच्या तुलनेने कमी ववमा हप्ता आकारला जातो या सतयस्तितीचे योलय 
वववरण खालीलपैकी कोणता पयाय देतो?  

I. तरुण माणसे बहुताांशी अवलांबून असतात 
II. वयतकर माणसाांना अवधक रक्कम भरणे परवडू शकते 
III. मृतयूदर वयाशी सांबांवधत असते 
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IV. मृतयुदर आवण वय याांचा व्यतत सांबांध असतो 

प्रश्न  9  

खालील पैकी कोणता रोख मूल्य ववमा कराराांचा फायदा नाही? 

I. सुरवित आवण कचतामुक्त गुांतवणूक 
II. बचतीची वशतत रुजवते  
III. कमी उतपन्न 
IV. आयकराचे फायदे  

प्रश्न  10  

खालीलपैकी कोणता रोख मूल्य ववमा कराराचा फायदा नाही? 

I. महागाईच्या पवरणाम तवरूप परतावा कमी होतो  
II. सुरुवातीच्या वर्षात वनधी सांचय कमी होते 
III. कमी उतपन्न 
IV. कचतामुक्त गुांतवणूक 

 

स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे IV. 

जीवन ववमा व्यवसायाचे मालमत्ता, जोखीम, पारतपारीकतेचे ततव आवण जीवन ववमा करार हे घटक 
असतात.  

अियसहाय्य हा जीवन ववमा व्यवसायाचा घटक नाही. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे III. 

प्राध्यपक हु्यबनेर याांनी मानवी जीवनाचे मूल्य (HLV) ही सांकल्पना तयार केली. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे I. 

मुदत ववम्याशी बचतीचा घटक सांबांवधत नाही. 

उत्तर 4  

योलय पयाय आहे III. 
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हवा ही मालमत्ता म्हणून सांबोधली / वगीकृत केली जाऊ शकत नाही. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे III. 

नैसर्थगक जजयरता ही प्रवक्रया आहे जोखीम नव्हे. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे II. 

जीवन ववमा पॉवलसी हे आश्वासनाांचे करार असतात तर साधारण ववमा पॉवलसी भरपाईचे करार 
असतात. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे III. 

मानवी जीवन मूल्य ही व्यक्तीला गरज असलेली ववम्याची रक्कम वनस्श्चत गणन करण्यासाठी ची पद्धत 
आहे. 

उत्तर 8  

योलय पयाय आहे III. 

मृतयूदर वयाशी सांबांवधत असतो आवण तयामुळे तरुण माणसे ज्याांची मारण्याची शक्यता कमी असते 
तयाांना वयतकर माणसाांपेिा कमी ववमा हप्ता आकारला जातो. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे III. 

कमी उतपन्न हा रोख मूल्य ववमा कराराांच्या तोट्याांपकैी एक तोटा आहे. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे IV. 

कचतामुक्त गुांतवणूक हा रोख मूल्य ववमा कराराांच्या फायद्याांपैकी एक फायदा आहे. 
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प्रकरण 3 
जीिन विम्याची कायदेशीर तत्िे 

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणा मध्ये आपण जीवन ववमा कराराचे कायय वनयांवत्रत करणाऱ्या घटकाांसांबांधी चचा करत 
आहोत. हे प्रकरण जीवन ववम्याच्या खास वैवशष्ट्याांबद्दल सुद्धा चचा करेल. 

वशकण्याची फविते 
 

A. ववमा करार – कायदेशीर पलै ूआवण खास वैवशष्ट्ये 
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A. विमा करार – कायदेशीर िैवशष्ट्ये आवण खास िैवशष्ट्ये 

1. विमा करार – कायदेशीर पैिू  

a) विमा करार 

ववम्यामध्ये अशा मान्यतेच्या कराराचा समावशे असतो ज्यात ववमाकता ज्याला ववमाहप्ता म्हणतात 
अशा वववशष्ट ककमत ककवा मोबदल्याच्या बदल्यात काही वववशष्ट जोखमींना सांरिण पुरवण्याचे मान्य 
करतो. 

b) विमा कराराचे कायदेशीर पैिू 

आपण आता ववमा कराराच्या काही पैलूांचा ववचार करू आवण नांतर ववमा कराराचे वनयमन करणाऱ्या  
कायद्याच्या सवयसाधारण ततवाांचा ववचार करू. 

महत्िाचे 

करारा म्हणजे दोन बाजूांमधील मान्यता असते जी कायद्याने बांधनकारक असते. भारतीय करार कायदा 
1872 च्या तरतुदींनुसार भारतातील ववमा कराराांसह सवय करार वनयांवत्रत केले जातात.  

ववमा करार म्हणजे कां पनी, ज्याांना विमाकता म्हणतात आवण पॉवलसी धारक, ज्याांना विमाधारक 
म्हणतात अशा दोन बाजूांमधील करार असतो आवण तो भारतीय करार कायदा 1872 च्या आवश्यकता 
पूणय करतो. 

आकृती 1: विमा करार  

 
 

 

 

 

 



प्रकरण 3 

IC-33   जीवन ववमा       39 

c) एखाद्या िैध कराराचे घटक 

आकृती 2: िैध कराराचे घटक 

 
वैध कराराचे घटक आहेत: 

i. प्रस्ताि आवण स्िीकार  

जेव्हा एखादी व्यक्ती अन्य व्यक्तीला, तयाव्याक्तीची सांमती वमळवण्याच्या दृष्टीने एखादी गोष्ट 
करण्याचा ककवा न करण्याचा मानस व्यक्त करते, तयावळेी तयाने प्रतताव वदला असे म्हणता येते. 
साधारणतुः प्रततावका कडून प्रतताव वदला जातो आवण ववमाकतयाकडून तवीकार केला जातो. 

जेव्हा एखादी व्यक्ती, वजला प्रतताव वदला गेला आहे, आपली सांमती दशयवते, याचा अिय तया 
व्यक्तीने तवीकार केला आहे असे समजले जाते. तयामुळे जेव्हा प्रतताव तवीकारला जातो तेव्हा ते 
अवभवचन बनते. 

हा तवीकार प्रततावकापयंत कळवणे गरजेचे असते ज्याचा पवरणाम म्हणून करार बनतो. 

जेव्हा प्रततावक ववमा योजनेच्या अटी तवीकार करतो आवण रक्कम जमा करण्याद्वारे तयाची सांमती 
दशयवतो, जी प्रततावाच्या तवीकारानांतर पवहल्या ववमा हप्तयामध्ये पवरवतीत होते व प्रतताव पॉवलसी 
मध्ये रुपाांतरीत होतो. 

जर एखादी अट घातली गेली तर ती प्रवतप्रतताव बनते. 

पॉवलसी बॉां ड कराराचा परुावा बनतो  

ii. मोबदिा 

याचा अिय करारापासून सवय बाजूांचा फायदा असला पावहजे. ववमा हप्ता हा ववमाधारकाने द्यावयाचा 
मोबदला असतो तर भरपाईचे अवभवचन हा ववमा कतयाने द्यावयाचा मोबदला असतो. 



प्रकरण 3 

IC-33   जीवन ववमा       40 

iii. दोन बाजंूमधीि मान्शयता 

दोन्ही बाजूांनी एकाच गोष्ट एकाच अिाने तवीकारली पावहजे. अन्य शब्दात साांगायचे तर तयात 
“एकवाक्यता” (consensus ad-idem)असली पावहजे. ववमा कां पनी आवण पॉवलसी धारक या 
दोघाांनी एकच गोष्ट एकाच अिाने तवीकारली पावहजे. 

iv. मुक्त होकार  

करार करताना मुक्त होकार असला पावहजे. 

मुक्त होकार तयाला म्हणतात जेव्हा तो, खालील गोष्टींद्वारे वमळालेला नसतो 

 बळजबरी 
 अनावश्यक प्रभाव 
 अफरातफरी  
 चुकीच्या गोष्टी साांवगतल्याने  
 चुकीने 

जेव्हा कराराला बळाने, अफरातफरीने ककवा चुकीच्या गोष्टी साांगून होकार वमळवला जातो तेव्हा 
करार रद्द करण्यायोलय असतो. 

v. बाजंूची सक्षमता 

करार करणाऱ्या दोन्ही बाजू कायद्याने करार करण्यास सिम असल्या पावहजेत. पॉवलसी धरकाचे 
वय करारावर तवािरी करताना सज्ञान असले पावहजे आवण तो मानाने स्तिर आवण कायद्याच्या 
अांतगयत अपात्र ठरवलेला नसावा. उदाहरणािय, कायद्याने अज्ञान मुले (18 पेिा कमी वयाची) ववमा 
करार करू शकत नाहीत. 

vi. कायदेशीरपणा  

कराराचा उदे्दश कायदेशीर असला पावहजे. उदाहरणािय, कोणताही ववमा बेकायदेशीर कृतयासाठी 
घेता येऊ शकत नाही. ज्याचे उदे्दश ककवा मोबदला बेकायदेशीर आहे असा प्रतयेक करार रद्द 
करण्या योलय असतो. ववमा कराराचा उदे्दश हा कायदेशीर उदे्दश असतो. 

महत्िाचे 

i. बळजबरी–यात गुन्हेगारी मागांनी दबाव टाकला जातो.  
ii. अनािश्यक प्रभाि–जेव्हा एखादी व्यक्ती अन्य व्यक्तीच्या इच्छेवर प्रभाव टाकू शकतो, तो तयाचे 

तिान वापरून दुसऱ्याचा गरैफायदा घेण्याचा प्रयतन करतो.  
iii. अफरातफरी–जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला अशा चुकीच्या ववश्वासावर कृती करायला 

उदु्यक्त करते ज्याच्या खरेपणाबाबत तयाचा ककवा वतचा ववश्वास नसतो. ही गोष्ट सतय स्तिती 
लपवणे ककवा चकुीच्या पद्धतीने सादर करण्यामुळे घडते.  
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iv. चूक–एखाद्याचे एखाद्या गोष्टीबाबत ककवा घटनेबाबत असणारे ज्ञानककवा ववश्वास ककवा अन्वयािय 
याच्यामध्ये असणारी तुटी. याच्यामुळे कराराच्या ववर्षयवततू सांबांधी समजुती मध्ये तुटी वनमाण 
होण्याची शक्यता असते. 

2. विमा करार – खास िैवशष्ट्ये 

a) उबेरीमा फाईडस ककिा सिोच्च चांगुिपणा  

हे ववमा कराराच्या अनेक मुलभतू ततवाांपकैी एक आहे. याला उबेरीमा फाईडस असेही म्हणतात, याचा 
अिय, कराराच्या प्रतयेक बाजूने ववमा कराराच्या ववर्षय वततूशी सांबांवधत सवय सतयस्तिती उघड केल्या 
पावहजेत. 

चाांगुलपणा आवण सवोच्च चाांगुलपणा याांच्यातील फरक करायला हवा. साधारणपणे सवय व्यापावरक 
व्यवहाराांमध्ये चाांगुलपणाआवश्यक आहे आवण तयात मावहती देताांना कोणतीही अफरातफरी ककवा 
फसवणूक असणार नाही. या चाांगुलपणा राखण्याच्या कायदेशीर कतयव्यावशवाय ववके्रतयावर 
कराराच्या ववर्षयवततूसांबांधी अन्य कोणतीही उघड करण्याचे बांधन नसते.  

या वठकाणी पाळला जाणारा वनयम म्हणजे “कॅव्हेट एम्प्टर” म्हणजेच ग्राहका सािध राहा. कराराच्या 
दोन्ही बाजूांनी कराराची ववर्षयवततू पारखून घेणे अपेवित आहे आवण जोपयंत कोणतीही एक बाजू 
चुकीची मावहती देत नाही आवण सवय उत्तरे खरेपणाने वदली जात आहेत तोपयंत, कोणतयाही बाजूने 
करार टाळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  

सिोच्च चांगुिपणा: ववमा करार वगेळ्या प्रकारच्या आधारावर उभा असतो. प्रिम म्हणजे, कराराची 
ववर्षयवततू अमूतय तवरुपात असते आवण िेट वनरीिणातून ककवा ववमाकतयाद्वारे वदल्या जाणाऱ्या 
अनुभवातून ती सहजपणे समजून घेतली जाऊ शकत नाही. तयातही अशा अनेक गोष्टी असतात की 
तयाांच्या तवरूपामुळे ज्या केवळ प्रततावकालाच मावहत असतात. ववमाकतयाला मावहतीसाठी बहुतेक 
वळेा प्रततावाकावरच सांपूणयपणे अवलांबून राहाव ेलागते.  

तयामुळे ज्याच्याकडे ही मावहती नसते अशा ववमाकतयासमोर ववम्याच्या ववर्षयवततूसांबांधी सवय भौवतक 
सतयस्तिती उघड करणे हे प्रततावकाचे हे कायदेशीर कतयव्य असते.  

उदाहरण 

डेस्व्हड याांनी जीवन ववमा पॉवलसीसाठी प्रतताव सादर केला. पॉवलसीसाठी आवदेन करण्याच्या वळेी, 
डेस्व्हड याांना मधुमेहाचा त्रास होत होता व तयासांबांधी उपचार चाल ूहोते. डेव्हीड याांचे वय वतशीतील 
असल्याने ववमा कां पनीने वैद्यकीय तपासणी करायला न साांगता तयाांची पॉवलसी जारी केली. काही 
वर्षांनांतर डेस्व्हड याांची प्रकृती खुप खालावली आवण तयाांना रुलणालयात भरती कराव े लागले. पण 
डेस्व्हड याांची प्रकृती सुधारू शकली नाही आवण काही वदवसातच तयाांचा मतृयू झाला. जीवन ववमा 
कां पनीकडे तयाांचा ववमा हक्क दाखल करण्यात आला.  
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जीवन ववमा कां पनीने तो ववमा हक्क नाकारला, यामुळे तयाांच्या नामवनदेवशताांना धक्काच बसला. ववमा 
कां पनीला शोध घेताना असे लिात आले की पॉवलसीसाठी आवदेन करतानाच डेस्व्हड याांना मधुमेहाचा 
त्रास होता आवण हे सतयस्तिती जाणीवपूवयक तयाांनी लपवली होती. तयामुळे ववमा करार रद्दबातल 
ठरवण्यात येऊन ववमा हक्क नाकारण्यात आला. 

भौवतक सतयस्तिती म्हणजे अशी मावहती जी ववमाकतयांना खालील गोष्टी ठरवायला मदत करते: 

 ते जोखीम तवीकारतील का? 
 तसे असल्यास, ववमा हप्तयाचा दर काय असेल आवण तयाच्या अटी आवण शती काय 

असतील? 

सामान्य कायद्याच्या अांतगयत सवोच्च चाांगुलपणाचे हे कायदेशीर कतयव्य वनमाण होते. हे कतयव्य केवळ 
प्रततावकाला मावहत असणाऱ्या भौवतक सतयस्तितींनाच लागू होते असे नव्हे तर ते ज्या भौवतक 
सतयस्तिती तयाांना मावहत असणे अतयावश्यक आहे तेिपयंत ववततावरत होते. 

उदाहरण 

प्रततावकाने प्रतताव तयार करताना जी भौवतक सतयस्तिती उघड करणे आवश्यक आहे तयाची काही 
उदाहरणे खाली वदली आहेत: 

i. जीिन विमा:तवतुःचा वैद्यकीय इवतहास, वांश परांपरागत आजाराांचा इवतहास, धुम्रपान मद्यपान 
यासारख्या सवयी, कामाच्या वठकाणाची अनुपस्तिती, वय, छांद, आर्थिक उतपन्न यासारखी 
आर्थिक मावहती, पूवी अस्तततवात असलेल्या जीवन ववमा पॉवलसी, व्यवसाय इतयादी. 

ii. आग विमा: इमारतीचे बाांधकाम आवण वापर, इमारतीचे वय, इमारतीतील मालाचे तवरूप 
इतयावद. 

iii. समुद्री विमा: मालाचे वणयन, पॅककग ची पद्धत इतयादी. 

iv. मोटार विमा: वाहनाचे वणयन, खरेदीचा वदनाांक, चालकाचे तपशील इतयादी. 

अशा प्रकारे ववमा करार उच्च कतयव्यपूतीची ववर्षयवततू असतात. ववम्याच्या बाबतीत चाांगुलपणाचे 
करार सवोच्च चाांगुलपणाचे करार बनतात.  

व्याख्या 

उबेरीमा फाईडसच्या सांकल्पनेची व्याख्या “तशी ववनांती केलेली असो अिवा नसो, प्रतताववत जोखमी 
सांबांधी सवय भौवतक सतयस्तिती तवयांतफूतीने, अचूकतेने आवण सांपूणयपणे उघड करण्याचे सकारातमक 
कतयव्य” अशा प्रकारे साांवगतली जाते. 



प्रकरण 3 

IC-33   जीवन ववमा       43 

सिोच्च चांगुिपणाचे कतयव्य जर दोन पैकी एका बाजूने पाळिे नाही तर दुसरी बाजू कराराचे पािन 
करणे टाळू शकते.याचा अिय असा की कोणालाही तयाच्या चुकीचा, ववशेर्षतुः ववम्याचा करार करत 
असताना फायदा वमळता कामा नये. 

ववम्याच्या करारासाठीची महतवाची असणारी कोणतीही भौवतक सतयस्तिती ववमाधारकाने चकुीच्या 
पद्धतीने सादर करू नये असे अपेवित असते. ववमाधारकाने सवय सुसांगत सतयस्तिती उघड केली 
पावहजे. जर हे कतयव्य अस्तततवात नसते तर, ववमा खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीने ववम्याच्या ववर्षय वततूला 
असणाऱ्या जोखमीवर पवरणाम करणाऱ्या सतयस्तिती लपवल्या असतया आवण तयाचा गैरफायदा घेतला 
असता. 

पॉवलसीधारकाने तयाच्या आरोलय, कुटुांबाचा इवतहास, उतपन्न, व्यवसाय इतयादी मावहती कोणतीही 
सतयस्तिती न लपवता उघड करणे अपेवित असते जेणे करून अांतलेखक जोखमीचे योलय प्रकारे 
वनधारण करू शकतो. प्रतताव फॉमय मध्ये मावहती उघड न करणे ककवा चुकीची सादर करणे याांचा 
अांतलेखकाच्या वनणययावर परीणाम झाला असल्यास, ववमाकतयाला करार रद्द करण्याचा हक्क असतो.  

कायदा सवय भौवतक सतयस्तिती उघड करण्याचे कतयव्य बांधनकारक करतो. 

उदाहरण 

एक अवधकारी उच्च रक्तदाबाच्या ववकाराने त्रतत आहे आवण नुकतच तयाला एक सौम्य हृदयववकाराचा 
झटका येऊन गेला आहे, या नांतर तयाने वैद्यकीय पॉवलसी घेण्याचा वनणयय घेतला पण यागोष्टी तयाने 
लपवल्या. अशाप्रकारे ववमाकतयाला प्रतताव तवीकार करताना चुकीची सतयस्तिती सादर करून 
फसवले गेले. 

एका व्यक्तीला हृदयामध्ये भोक आहे आवण तयाने ते प्रतताव फॉमय मध्ये उघड केले. ववमाकतयाद्वारे तो 
तवीकारला गेला आवण प्रतताव सादर करताना मात्र पूवी अस्तततवात असणाऱ्या रोगाांना वकमान 4 वर्ष े
सांरिण वमळत नाही हे साांवगतले गेले नाही. ही ववमाकतयाद्वारे सतयस्तितीची केली गेलेली वदशाभलू 
आहे. 

b) भौवतक सतयस्तिती 

व्याख्या 

भौवतक सतयस्तिती म्हणजे अशी सतयस्तिती जी जोखीम तवीकार करावी की नाही आवण तसे करायचे 
असल्यास ववमाहप्तयाचा दर आवण तयाच्या अटी व शती काय असाव्यात अशा ववमा अांतलेखकाच्या 
वनणययाांवर पवरणाम करते. 

उघड न केलेली सतयस्तिती भौवतक होती ककवा नाही हे प्रतयेक व्यक्तीच्या पवरस्तितीवर अवलांबून 
असेल आवण ते केवळ कायद्याच्या न्यायालयातच ठरवले जाऊ शकते. ववमाधारकाने जोखमीवर 
पवरणाम करणाऱ्या सत्यश्स्िती उघड केल्याच पावहजेत.  
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आता आपण ववम्यामधील काही भौवतक सतयस्तितींचे प्रकार पाहूयात; ज्या उघड करणे गरजेचे आहे: 

i. अशा सतयस्तिती ज्या एखादी वववशष्ट जोखीम सामान्य स्तिती पेिा अवधक अनावरण 
दशयवतात.  

उदाहरण 

समुद्रातून वाहून नेल्या जाणाऱ्या कागोचे धोकादायक तवरूप, आजारपणाचा मागील इवतहास 

ii. सवय ववमाकतयांकडून घेतलेल्या आधीच्या पॉवलकसचे अस्तततव आवण तयाांची सद्यस्तिती 

iii. ववम्यासाठी असलेल्या आवदेनपत्रातील सवय प्रश्न भौवतक समजले जातात, कारण ते 
ववम्याच्या ववर्षयवततूच्या ववववध पैलुांशी सांबांवधत असतात. तयाची खरी आवण सवय प्रकारे 
पवरपूणय उत्तरे देणे गरजेचे असते. 

खाली काही पवरस्तिती वदल्या आहेत ज्यात भौवतक सतयस्तिती उघड करणे गरजेचे नसते. 

मावहती 

भौवतक सत्यश्स्िती ज्या उघड करणे गरजेचे नसते 

असे गृहीत धरले जाते की अांतलेखकाकडून खास ववचारणा झाल्यावशवाय, प्रततावकाने खालील 
मावहती देणे गरजेचे नसते: 

i. जोखीम कमी करण्यासाठी योजिेिे उपाय. 

उदाहरण:अस्लनशामक साधनाची योजना  

ii. अशा सत्यश्स्िती ज्या विमाधारकािा मावहत नाहीत ककिा तो त्यासंबंधी अनवभज्ञ आहे  

उदाहरण:एखाद्या व्यक्तीला उच्च रक्ताबाचा त्रास आहे परांतु तयाला तयासांबांधी पॉवलसी घेताना 
मावहत नाही, तयाच्यावर सतयस्तिती लपवण्यासांबांधी आरोप करता येत नाही. 

iii. जी पुरेशा सतकय तेने शोधून काढता येते?  

प्रतयेक बारीकसारीक भौवतक सतयस्तिती उघड करणे आवश्यक नसते. अांतलेखकाला अशी काही 
मावहती हवी असल्यास ती ववचारून घेण्यासाठी परेुसा सतकय  असला पावहजे. 

iv. कायद्याच्या बाबी 

प्रतयेकाला तया प्रदेशाचा कायदा मावहती असला पावहजे.  

उदाहरण:तफोटके बाळगण्या सांबांधी महापावलकेचे कायदे 

v. अशा गोष्ट्टी ज्यासंबंधी विमाकता फारसा उत्सुक नाही (ककिा पुढीि मावहतीची गरज नाही 
असे सांवगतिे आहे) 
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ववमाकता उत्तरे अपूणय होती या आधारावर नांतर आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. 

मावहती उघड करण्याचे कतयव्य केव्हापासून सुरु होते? 

जीवन ववमा कराराांच्याबाबत, मावहती उघड करण्याचे कतयव्य प्रतताव मान्य होईपयंत आवण पॉवलसी 
जारी करेपयंतची जी प्रवक्रया असते तया सांपूणय प्रवक्रयेत चालचू राहते. एकदा पॉवलसी तवीकारली गेली 
की, पॉवलसीच्या कालावधी दरम्यान उद्भवणारी कोणतीही भौवतक सतयस्तिती उघड करणे गरजेचे 
नसते. 

उदाहरण 

श्री राजन याांनी पांधरा वर्षांच्या कालावधीची जीवन ववमा पॉवलसी घेतली आहे. पॉवलसी घेतल्यानांतर 
सहा वर्षांनी राजन याांना काही हृदयववकाराचा त्रास सुरु झाला आवण तयाांना काही शतत्रवक्रया करून 
घ्यावी लागली. श्री राजन याांनी ही भौवतक सतयस्तिती ववमाकतयाकडे उघड करण्याची आवश्यकता 
नाही. 

असे असले तरी, जर पॉवलसी ववमा हप्ता देय असताना न भरल्यामुळे बांद झाली असेल आवण 
पॉवलसीधारकाला पॉवलसी करार पुनरुज्जीववत करायचा असेल व पॉवलसी पुन्हा सुरु करायची असेल 
तर, ती पनु्हा सुरु करताना जणू काही ती नवीनच पॉवलसी असल्याप्रमाणे तयाला सवय भौवतक आवण 
सुसांगत सतयस्तिती उघड कराव्या लागतील. 

सिोच्च चांगुिपणाचे उल्िंघन 

आता आपण अशा काही पवरस्तिती पाहू ज्यात सवोच्च चाांगुलपणाचे उल्लांघन झाले असेल. असे 
उल्लांघन मावहती उघड न करणे ककवा चकुीची मावहती सादर करणे या माध्यामातून वनमाण होऊ 
शकते.  

मावहती उघड न करणे: ववमाकतयाने एखादी वववशष्ट चौकशी न केल्याने ववमाधारकाने ती मावहती 
वदली  नाही असे साधारण वचत्र यातून वनमाण होऊ शकते. तयाच बरोबर ववमाकतयाने ववचारलेल्या 
प्रश्नाांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यातून घडू शकते. बऱ्याच वळेा प्रकटन अनावधानाने केलेले (म्हणजे 
एखाद्याच्या मावहती वशवाय ककवा हेतू वशवाय केलेले) ककवा ती सतयस्तिती फार महतवाचे नाही असे 
प्रततावकाला वाटल्याने असू शकते.  

अशा बाबतीत ते वनदोर्ष असते. जेव्हा एखादी सतयस्तिती हेतुपूवयक दडपली जाते तेव्हा तयाला 
लपवाछपवी मानले जाते. लपवाछपवी मध्ये फसवण्याचा हेतू असतो.  

विपयास:ववमा कराराच्या वाटाघाटीच्या दरम्यान केलेले कोणतयाही ववधानाला सादरीकरण असे 
म्हणतात. सादरीकरण म्हणजे सतयस्तितीचे वनस्श्चत ववधान असते ककवा ववश्वासाचे, इराद्याचे ककवा 
अपेिेचे ववधान असते. सतयस्तितींच्या बाबतीत असे अपेवित असते की तया बऱ्याच अांशी अचूक 
असल्या पावहजेत. जी सादरीकरणे ववश्वास ककवा अपेिाांशी वनगडीत असतात तयावळेी हे गृहीत धरले 
जाते की ती सवोच्च चाांगुलपणाने केली असली पावहजेत. 
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ववपयास (चुकीचे सादरीकरण) दोन प्रकारचा असू शकतो: 

i. वनदोि विपयास चा सांबांध अचूकता नसलेल्या ववधानाांशी असतो ज्यात ती कोणतयाही हेतूने 
केलेली नसतात.  

ii. अफरातफरी विपयास हा ववपययतत ववधानाांशी सांबांवधत असतो जी ववमाकतयाच्या 
फसवणुकीच्या उदे्दशाने जाणीवपूवयक केलेली ककवा सतयाचा आदर न राखता बेदरकारपणे 
केलेली असतात.  

फसवणुकीच्या उदे्दशाने केलेल्या लपवाछपवीच्या बाबतीत ककवा अफरातफरी तवरूपाच्या ववपयासाच्या 
बाबतीत सामान्यतुः ववमा करार रद्द होतो.  

c) विमा करण्या योग्य स्िारस्य 

प्रतयेक ववमा कराराचा ‘ववमा करण्यायोलय तवारतय’ हा महतवाचा घटक असतो आवण ती ववम्याची 
कायदेशीर पूवय-आवश्यकता मानली जाते. आता आपण हे पाहू की ववमा आवण जुगार ककवा जुगाराचा 
करार याांच्यात काय फरक आहे .  

i. जुगार आवण विमा 

पततयाांच्या खेळाचा ववचार करा, ज्यात खेळाडू एकतर हरतो ककवा कजकतो. हे हरणे ककवा कजकणे 
केवळ यामुळे घडते की व्यक्ती पैज लावते. खेळणाऱ्या व्यक्तीचा तया खेळाशी तयाच्या कजकण्या 
व्यवतवरक्त कोणताही सांबांधी नसतो. सट्टा आवण जुगार हे कायद्याच्या न्यायालयात कायदेशीरवरतया 
अांमलबजावणी योलय नाहीत आवण तयामुळे तयासांदभातील कोणताही करार बेकायदेशीर ठरतो. 
जर कोणी तयाचे घर पततयाांच्या खेळात हरले, तर अन्य बाजू ते ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयात 
धाव घेऊ शकत नाही.  

आता आपण एक घर आवण ते आगीत भतमसात झाल्याची घटना ववचारात घेऊ. जी व्यक्ती तयाच्या 
घराचा ववमा करते वतचा ववम्याच्या ववर्षयवततूशी – म्हणजे घराशी कायदेशीर सांबांध आहे. तो तय 
घराचा मालक आहे आवण आवण ते घर नष्ट झाले ककवा तयाची हानी झाली तर तयाचे आर्थिक 
नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आग लागली ककवा नाही लागली तरीही हा मालकीचा नातेसांबांध 
कायम राहतो आवण हा नातेसांबांध नुकसानीला कारणीभतू होतो. तयाांनी ववमा घेतला ककवा घेतला 
नाही तरीही ही (आग ककवा चोरी) घटना नुकसानीस कारणीभतू होणारच आहे.  

पततयाांच्या खेळात कोणीतरी हरेल ककवा कोणीतरी कजकेल, आगीच्या बाबतीत मात्र पवरणाम एकच 
– घरमालकाचे नुकसान.  

घरमालक ववमा यासाठी घेतो की झालेले नुकसान कोणतयातरी मागाने भरून वनघावे.  

ववमाधारकाचे तयाचे घर ककवा तयाच्या पैशाांमध्ये असणारे तवारतय याला ववमा करण्या योलय 
तवारतय असे म्हणतात. 
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उदाहरण  

श्री चांद्रशेखर याांचे तवतुःचे घर आहे ज्यासाठी तयाांनी बँकेकडून १५ लाख रुपयाांचे तारण कजय 
घेतले आहे. खाली वदलेल्या प्रश्नाांवर ववचार करा: 

 तयाांचे घरामध्ये ववमा करण्यायोलय तवारतय आहे का?  
 बँकेचे घरामध्ये ववमा करण्या योलय तवारतय आहे का?  
 तयाांच्या शेजाऱ्यासांबांधी काय म्हणता येईल? 

श्री श्रीवनवासन याांच्या कुटुांबात पतनी, दोन मुले आवण वृद्ध मत-वपता याांचा समावशे आहे: 

 श्री श्रीवनवासन याांचे कुटुांवबयाांच्या वनरोगी असण्यात ववमा करण्यायोलय तवारतय आहे का?  
 तयाांच्यापैकी कोणी रुलणालयात भरती झाला तर तयाांचे आर्थिकदृष्ट्या नुकसान होणार आहे का?  
 तयाांच्या शेजाऱ्याांच्या मुलाांबाबत काय? श्रीवनवासन याांना शेजाऱ्याांच्या मुलाांमध्ये ववमा करण्या योलय 

तवारतय असेल का? 

या वठकाणी ववम्याची ववर्षय वततू आवण ववमा कराराची ववर्षय वततू याांच्यातील फरक लिात घेणे 
सुसांगत ठरेल.  

विम्याची विियिस्तूचा सांबांध ववमा आश्वावसत केली जाणार आहे व वजला तवतुःचे मूल्य आहे अशा 
मालमते्तशी असतो. 

दुसऱ्या बाजूला विमा कराराची विियिस्तू म्हणजे ववमाधारकाचे तया मालमते्तमध्ये असलेले 
आर्थिक तवारतय. ववमाधारकाचे असे तवारतय तेव्हाच असू शकते जेव्हा तयाला ती मालमत्ता ववमा 
आश्वावसत करण्याचा कायदेशीर अवधकार असतो. काटेकोरपणाने साांगायचे झाले तर ववमा 
पॉवलसी तया मालमते्तला ववमा सांरिण पुरवत नाही तर ववमाधारकाच्या मालमते्तमधील आर्थिक 
तवारतयाचे सांरिण करते.  

आकृती 1: सामान्शय कायद्यानुसार विमा करण्यायोग्य स्िारस्य 
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ii. विमा करण्या योग्य स्िारस्य कधी उपश्स्ित असिे पावहजे 

जीवन ववम्यामध्ये पॉवलसी घेताना ववमा करण्यायोलय तवारतय उपस्तित असले पावहजे. साधारण 
ववम्यामध्ये समुद्री पोलीकसचे काही अपवाद वगळता ववमा करण्यायोलय तवारतय पॉवलसी घेताना 
आवण ववमा हक्क सादर करताना दोन्ही वळेी उपस्तित असले पावहजे. 

d) नजीकचे कारण 

कायद्याच्या ततवाांपैकी शेवटचे ततव म्हणजे नजीकचे कारण.  

नजीकचे कारण हे ववम्याचे महतवाचे ततव आहे आवण तयाचा सांबांध प्रतयिात नुकसान ककवा हानी 
कशाप्रकारे झाली आवण ते नक्की ववमा आश्वावसत सांकटामुळेच घडले का याच्याशी सांबांवधत असते. 
जर नुकसान ववमा आश्वावसत सांकटामुळे घडले असेल तर ववमाकता भारापसैाठी जबाबदार असतो. 
ववमा आश्वावसत सांकट हे नजीकचे कारण असेल तर ववमाकता भरपाईसाठी जबादार असतो, अन्यिा 
नाही. 

या वनयमाांतगयत ववमाकता नुकसान घडवणारी प्रसांगाांची साखळी वनमाण करणारे सबळ कारण शोधून 
काढते. ज्यामुळे नुकसान घडते ती शेवटची घटना असेल असे आवश्यक नाही, म्हणजे, ती घटना 
सवात नजीकची असेल असे नव्हे ककवा नुकसानीसाठी िेट जबाबदार असेल असेही नव्हे.  

अन्य कारणाांना दूरति कारणे म्हणून वगीकृत करता येऊ शकते, जी नजीकच्या कारणाांपासून वगेळी 
असतात. दूरति करणे उपस्तित असतात पण ती घटना घडवण्या इतकी प्रभावी नसतात. 

व्याख्या 

नजीकचे कारण म्हणजे कोणतयाही बलावशवाय आवण नवीन आवण तवतांत्र तत्रोताांपासून सवक्रयपणे 
काम करीत ववववध घटनाांची साखळी गवतमान करीत एक पवरणाम वनमाण करते असे सक्रीय आवण 
काययिम कारण. 

ववमा कराराांना नजीकच्या कारणाचे ततव कसे लागू होते. साधारण पणे, मृतयू नांतरची भरपाई म्हणून 
जीवन ववमा रक्कम देतो, मतृयूचे कारण कोणतेही असो नजीकच्या कारणाचे ततव तेिे लागू होत नाही. 
असे असले तरीही, अनेक ववमा कराराांमध्ये अपघात वाढीव फायदा वदलेला असतो ज्यात अपघाती 
मृतयुच्या बाबतीत वाढीव आश्वावसत रक्कम वदली जाते. अशा पवरस्तितीत, करणाची वनस्श्चती करणे 
आवश्यक ठरते – की अपघाताचा पवरणाम म्हणनू  मृतयू आला का. अशा घटनाांमध्ये नजीकच्या 
कारणाचे ततव लागू होते.  

पािनाचे करार  

पालनाचे करार म्हणजे असे करार जे एका बाजूद्वारे सौद्याच्या मोठा फायदा घेण्यासाठी मसुदा केलेले 
असतात, ज्यात दुसऱ्या बाजूला केवळ तयाचे पालन करण्याची सांधी असते म्हणजे, करार तवीकारणे 
ककवा तो नाकारणे. येिे ववमा कां पनीला सौद्यातील सवय अटी आवण शती लादण्याचे अवधकार असतात. 
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हे वनष्प्रभ करण्यासाठी, मुक्त-अवलोकन कालावधी वदलेला असतो ज्यात पॉवलसी धारक पॉवलसी 
घेतल्यानांतर, तयातील काही अटींबाबत मतभेद असल्यास पॉवलसी दततावजे वमळाल्यानांतर १५ 
वदवसाांत ती रद्द करण्याचा पयाय असतो. कां पनीला यासांदभात लेखी तवरुपात कळवाव ेलागते आवण 
खचय आवण आकार वजा जाता भरलेला ववमा हप्ता परत केला जातो. 

स्िय ंचाचणी 1  

खालीलपैकी कोणते बळजबरीचे उदारण आहे? 

I. बारीक अिरातील छापलेले न वाचता रमेश करारावर सही करतात 
II. महेश याांनी करारावर सही न केल्यास तयाांन ठार मारण्याची धमकी रमेश देतात 
III. रमेश आपले व्यावसावयक वजन वापरून महेश याांना करारावर सही करण्यास उदु्यक्त करतात  
IV. महेश याांनी करारावर सही करावी म्हणून रमेश चुकीची मावहती देतात 
 

स्िय ंचाचणी 1 

खालीलपैकी कोणते पयाय रमेश याांच्या द्वारे ववमा आश्वावसत केले जाऊ शकत नाहीत? 
I. रमेश याांचे घर  
II. रमेश याांची पतनी  
III. रमेश याांचा वमत्र  
IV. रमेश याांचे पालक 
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सारांश 

 ववम्यामध्ये करारातमक मान्यतेचा समावशे असतो ज्यात ववमाकता वववनर्थदष्ट जोखमीं आश्वावसत 
करण्यासाठी ज्याला ववमा हप्ता म्हणतात अशा मोबदल्याच्या बदल्यात आर्थिक सांरिण देण्याचे 
मान्य करतो. 

 करार म्हणजे कायद्याने अांमलबजावणी योलय अशी दोन बाजूांमधील मान्यता असते. 

 एका वैध कराराचे घटकाांमध्ये खालील गोष्टींचा समावशे होतो: 

i. प्रतताव आवण तवीकार  
ii. मोबदला,  
iii. एकवाक्यता (Consensus ad-idem) 
iv. मुक्त होकार  
v. कराराच्या बाजूांची िमता  
vi. उदे्दशाचा कायदेशीरपणा 

 ववमा कराराच्या खास वैवशष्ट्याांमध्ये हे येतात: 

i. सऱ्वीच चाांगुलपणा (उबरेीमा फाईडस),  
ii. ववमा करण्यायोलय तवारतय,  
iii. नजीकचे कारण 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. प्रतताव आवण तवीकार 
2. कायदेशीर मोबदला 
3. एकवाक्यता (Consensus ad idem) 
4. सवोच्च चाांगुलपणा / उबरेीमा फाईडस(Uberrima fides) 
5. भौवतक सतयस्तिती 
6. ववमा करण्यायोलय तवारतय 
7. नजीकचे कारण  
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

महेश याांनी करारावर तवािरी केली नाही तर रमेश याांनी तयाांना ठार मारण्याची धमकी देणे हे 
बळजबरीचे उदाहरण आहे. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे III. 

रमेश याांचे तयाांच्या वमत्राच्या जीवना मध्ये ववमा करण्यायोलय तवारतय नाही तयामुळे तयासाठी ते ववमा 
करू शकत नाहीत. 

 

स्िय ंपरीक्षण प्रश्न 

प्रश्न 1  

वैध कराराचा कोणता घटक ववमा हप्तयाशी सांबांवधत असतो? 

I. प्रतताव आवण तवीकार 
II. मोबदला 
III. मुक्त होकार 
IV. करारातील दोन्ही बाजूांची िमता 

प्रश्न 2  

_________ चा सांबांध अचूक नसलेल्या ववधानाांशी असतो, जी अफरातफरी च्या उदे्दशाने 
केलेली नसतात. 

I. ववपयास 
II. योगदान 
III. प्रतताव 
IV. प्रवतवनवधतव 

प्रश्न 3  

_________ मध्ये गुन्हेगारी मागाने वापरलेल्या दबावाचा समावशे होतो. 

I. अफरातफरी  
II. अनावश्यक प्रभाव  
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III. बळजबरी 
IV. चूक 

प्रश्न 4  

जीवन ववमा कराराांच्या सांदभात खालील पकैी काय सतय आहे? 

I. ते मौवखक करार असतात कायद्याने अांमलबजावणी योलय नसतात 
II. ते मौवखक आवण कायद्याने अांमलबजावणी योलय करार असतात 
III. भारतीय करार कायदा 1872 च्या अवश्यकताांनुसार ते दोन बाजूांमधील करार असतात (ववमाकता 

आवण ववमाधारक) 
IV. ते जुगाराच्या कराराांप्रमाणेच असतात 

प्रश्न 5  

खालीलपैकी कोणता करारासाठी वैध मोबदला नाही? 

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

प्रश्न 6  

खालीलपैकी कोणती बाजू जीवन ववमा करार करण्यास अपात्र आहे? 

I. व्यवसायचा मालक  
II. अज्ञान व्यक्ती 
III. गृवहणी 
IV. सरकारी कमयचारी 

प्रश्न 7  

खालीलपैकी कोणती कृती “सवोच्च चाांगुलपणाच्या” ततवाचे पालन दशयवते? 

I. ववमा प्रतताव फॉमय मध्ये ज्ञात वैद्यकीय स्तिती बाबत खोटे साांगणे 
II. मावहत असलेल्या भौवतक सतयस्तिती ववमा प्रतताव फॉमय मध्ये उघड न करणे 
III. ववमा प्रतताव फॉमय मध्ये मावहत असलेल्या भौवतक सतयस्तिती उघड करणे 
IV. ववमा हप्ता वळेेत भरणे  

प्रश्न 8  

ववमा करण्यायोलय तवारतय या सांदभात खालीलपैकी कोणते योलय नाही? 
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I. ववडलाांनी मुलासाठी ववमा पॉवलसी घेणे 
II. पती-पतनींनी एकमेकाांसाठी ववमा घेणे  
III. वमत्राांनी एकमेकाांसाठी ववमा घेणे  
IV. मालकाांनी कमयचाऱ्याांसाठी ववमा पॉवलसी घेणे 

प्रश्न 9  

जीवन ववम्यामध्ये ववमा करण्यायोलय तवारतय  उपस्तित असणे केव्हा आवश्यक आहे?  

I. ववमा घेताना 
II. ववमा हक्क सादर करताना 
III. जीवन ववम्याच्या बाबतीत ववमा करण्या योलय तवारतयाची आवश्यकता नसते 
IV. एकतर ववमा पॉवलसी खरेदी करताना ककवा ववमा हक्क सादर करताना 

प्रश्न 10  

खालील प्रसांगामध्ये मृतयूचे नजीकचे कारण शोधून काढा? 

अजय घोड्यावरून पडतो आवण तयाच्या पाठीचे हाड मोडते. तो साठलेल्या पाण्यात पडतो आवण 
तयाला न्युमोवनया ची लागण होते. तयाला रुलणालयात भरती केले जाते आवण तो न्यूमोवनयाने मरण 
पावतो.  

I. न्युमोवनया  
II. पाठीचे मोडलेले हाड  
III. घोड्यावरून पडणे 
IV. शतत्रवक्रया 

स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

एका वैध कराराचा ववमा हप्तयाशी सांबांवधत घटक म्हणजे मोबदला. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे I. 

अफरातफरीचा उदे्दश न ठेवता केलेली चकुीची ववधाने म्हणजे ववपयास. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे III. 



प्रकरण 3 

IC-33   जीवन ववमा       54 

गुन्हेगारी मागांनी वापरलेला दबाव म्हणजे बळजबरी. 

उत्तर 4  

योलय पयाय आहे III. 

जीवन ववमा म्हणजे भारतीय करार कायद 1872 च्या अवश्यकताांनुसार  (ववमाकता आवण ववमाधारक) 
या दोन बाजूांमधील करार. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे III. 

लाच हा करारासाठी वैध मोबदला नाही. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे II. 

अज्ञान व्यक्ती जीवन ववमा करार करण्यास अपात्र असतात. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे III. 

मावहत असलेल्या भौवतक सतयस्तिती ववमा प्रतताव फॉमयवर उघड करणे हे “सवोच्च चाांगुलपणा” च्या 
ततवाचे पालन आहे. 

उत्तर 8  

योलय पयाय आहे III. 

वमत्र एकमेकाांसाठी ववमा घेऊ शकत नाहीत कारण तयाांच्यात ववमा करण्यायोलय तवारतय उपस्तित 
नसते. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे I. 

जीवन ववम्याच्या बाबत ववमा घेताना ववमा करण्यायोलय तवारतय उपस्तित असले पावहजे. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे III. 

घोड्यावरून खाली पडणे हे अजय च्या मृतयूचे नजीकचे कारण आहे. 
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प्रकरण 4 
आर्थिक वनयोजन  

 

प्रकरणाची ओळख 

मागील प्रकरणामध्ये आपण हे पवहले की जीवन ववम्यामध्ये काय अांतभूयत होते आवण आर्थिक सांरिण 
पुरवण्यात तयाची काय भवूमका असते. सध्याच्या आवण भववष्यातील ववववध गरजा भागवण्यासाठी 
व्यक्ती तयाांचे उतपन्न आवण मालमत्ता ववभागनू ठेव ू इस्च्छतात तयामागे तयाांच्या काळज्या मधील एक 
महतवाची काळजी म्हणजे सुरवितता असते. या अिाने जीवन ववम्याकडे आपण “व्यवक्तगत आर्थिक 
वनयोजन” या व्यापक सांदभात पवहले पावहजे. या प्रकरणाचा उदे्दश आर्थिक वनयोजन या ववर्षयाची 
ओळख करून देणे हा आहे. 

वशकण्याची फविते 

 

A. आर्थिक वनयोजन आवण व्यवक्तगत जीवनचक्र  
B. आर्थिक वनयोजनाची भवूमका 
C. आर्थिक वनयोजन प्रकार 
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A. आर्थिक वनयोजन आवण व्यश्क्तगत जीिनचक्र 

1. आर्थिक वनयोजन म्हणजे काय? 

आपल्यापैकी बहुताांश लोक तयाांच्या आयुष्याचा मोठा भाग पैसे वमळवण्यात खचय करतात. आपल्यासाठी 
पैशाला आपल्यासाठी काम करायला लावणे असा ववचार करण्याची ही वळे आहे असे आपल्याला 
वाटत नाही का? हा उदे्दश सफल करण्याचा आर्थिक वनयोजन हा अचकू मागय आहे. आपण काही 
व्याख्या पाहू:  

व्याख्या 

i. आर्थिक वनयोजन ही एखाद्याची उवद्दष्टे ओळखण्याची प्रवक्रया आहे, ती उवद्दष्टे आर्थिक 
उवद्दष्टाांमध्ये रुपाांतरीत करून आवण ती उवद्दष्टे साध्य करण्यास सहाय्य होईल अशा प्रकारे तयाचे 
आर्थिक तत्रोत व्यवतिावपत करणे. 

ii. आर्थिक वनयोजन ही एका प्रवक्रयेच्या माध्यमातून एखाद्याच्या आयुष्यातील अपेवित आवण 
अनपेवित अशा गरजा पूणय करण्याचा मागय आखणे. यामध्ये तयाची नक्त सद्यस्तिती वनधारण करणे, 
भववष्यातील आर्थिक गरजा अांदावजत करणे आवण सुयोलय आर्थिक तत्रोताांच्या व्यवतिापनातून तया 
गरजा पूणय करण्याचा प्रयतन करणे. 

iii. आर्थिक वनयोजन म्हणजे एखाद्याची उवद्दष्टे आवण इच्छा प्रतयिात आणण्यासाठी कृती करणे. 

iv. आर्थिक वनयोजन म्हणजे एखाद्याच्या सद्य आवण भववष्यातील गरजा लिात घेणे, तयाचा व्यवक्तगत 
जोखीम तवभाव आवण तयाचे उतपन्न लिात घेऊन या अपेवित गरजा पूणय करण्यासाठी मागय 
आखणे. 

आर्थिक वनयोजनामुळे कमी कचताांसह आयुष्य उभे करण्यात महतवाची भवूमका बजावते. काळजीपूवयक 
वनयोजन केल्यास तुम्हाला तुमची प्राधान्ये वनस्श्चत करून तुमचे ववववध लक्ष्ये पूणय करता येतात. 

आकृती 1 : उवद्दष्ट्टांचे प्रकार  
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i. ही उवद्दष्टे कमी कािािधीची असतील: कुटुांबाच्या सुट्टीसाठी एलसीडी टीव्ही सांच खरेदी 
करणे 

ii. ती मध्यम कािािधीची असतील: परदेशात घर घेणे ककवा तेिे सुट्टी घालवणे 

iii. दीघय कािािधीची उवद्दष्टे यामध्ये याांचा समावशे होईल: मुलाचे वशिण ककवा ललनच तरतूद 
ककवा वनवृत्ती नांतरची तरतूद 

2. व्यक्तीचे जीिनचक्र 

ववल्यम शेक्सवपअर याांनी असे म्हटले आहे की जग हा एक रांगमांच आहे. एक व्यक्ती तयाच्या/वतच्या 
जन्मापासून ते तयाच्या/वतच्या मृतयू पयंत आयुष्याच्या ववववध टप्प्याांमधून पार होत असतो, या दरम्यान 
तयाला वशकणारा, कमावणारा, जोडीदार, पालक, प्रदाता, एकाांतवासी, आवण शेवटची वनवृत्ती अशा 
अनेक भवूमका कराव्या लागतात. 

हे टप्पे खाली वदलेल्या आकृतीमध्ये वदलेले आहेत. 

आकृती 2 :  आर्थिक जीिनचक्र  

 

जीिनाचे टप्पे आवण प्राधान्शये 

a) विद्यािी(िय िि े 20-25पयंत):  जीवनाचा असा टप्पा ज्यात व्यक्ती तयाचे ज्ञान आवण 
कौशल्ये ववकवसत करून उतपादक नागवरक बनण्याची तयारी करत असतो. तवतुःचे 
मानवी भाांडवल वाढवण्यावर भर असतो. तवतुःचे वशिण पूणय करण्यासाठी आर्थिक 
आवश्यकता असते, उदाहरणािय, नावाजलेल्या व्यवतिापन वशिण सांतिेतून MBA चे 
वशिण घेण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रचांड शुल्क.   

b) कमावती व्यक्ती (िय िि2े5 पासून पुढे):  असा टप्पा ज्यात तयाने नोकरी शोधली आहे 
आवण तयाच्या ककवा वतच्या गरजा पूणय करण्या पैसे कमावत आहे आवण काही अवधक 
वशल्लक राहत आहे. या टप्प्यावर व्यक्ती गृहति बनण्याचा (ललन करण्याचा) करेल आवण 
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नजीकच्या भववष्यात वनमाण होणाऱ्या गरजा पूणय करण्याच्या दृष्टीने बचत आवण गुांतवणूक 
करून मालमत्ता वनमाण करेल. उदाहरणािय, बहुदेशीय कां पनीत काम करणारा तरुण 
गृहकजय घेतो आवण घरामध्ये गुांतवणूक करतो.  

c) जोडीदार (वववाहबद्ध होणे वय वर्ष े28 - 30): या टप्प्यावर एखादा ललन करतो आवण आता 
तयाचे कुटुांब असते. या टप्प्यावर तातडीने कुटुांब उभे करण्यासांबांधीच्या काळज्यावर लि 
कें वद्रत होते आवण तया पूणय करताना वनमाण होणाऱ्या देयता – जसे तवतुःचे घर करणे, 
कदावचत कार  घेणे, घरगुती साधने घेणे, मुलाांच्या भववष्यासांबांधी वनयोजन करणे इतयादी.  

d) पािक(28 ते 35): ही अशी वर्ष े आहेत ज्यात एक ककवा अनेक मुलाांना जन्म देऊन 
अवभमानाने तुम्ही पालक बनता. ही अशी वर्ष ेअसतात ज्यात तयाला तयाांचे आरोलय आवण 
वशिण – तयाांना चाांगल्या शाळेत घालणे इतयादी गोष्टींची काळजी करावी लागते.  

e) प्रदाता(वय वर्ष े 35 ते 55): हे असे वय आहे ज्यात तुमची मुले पौगांडावतिेत (13 ते 19 
वर्षांच्या दरम्यान) असतात यात तयाांच्या शाळेतील महतवाची कॉलेज ची वर्ष ेयाांचा समावशे 
होतो. मुलाला आयुष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी ताांवत्रक दृष्ट्या आवण व्यावसावयक 
दृष्ट्या भरपूर वशकवायचे असेल तर वशिणाचे प्रचांड शुल्क हा काळजीचा ववर्षय असतो. 
उदाहरणािय, वैद्यकीय वशिणासाठी मुलाला घालायचे असेल तर तयासाठी लागणारा पाच 
वर्ष े चाल ू राहणारा खचय याांचा ववचार करा. अनेक भारतीय घराांमध्ये, मुलींचे सज्ञान 
होण्याच्या वयातच ललन करून वदले जाते.  भारतीय कुटुांबाांमध्ये मुलींचे ललन आवण तयाांचा 
सांसार यासाठीची तरतूद करणे हे सवात महतवाचे आवण काळजीचे ववर्षय असतात. 
खरोखर मुलाांचे वशिण आवण ललन हे आजच्याबहुताांश भारतीय कुटुांबाांमध्ये बचती साठीची 
क्रमाांक एक ची प्ररणा असते.   

f) एकाांतवासी (वय वर्ष े55 ते 65): याचा अिय असा की मुले मोठी झाल्याने घर वरकामे झालेले 
असते. या काळात मुलाांची ललन झालेली असतात आवण काही वळेा ते पालकाांना सोडून 
अन्य वठकाणी राहायला गेलेले असतात. आशा करता येते की तया वळेेपयंत सवय देयता 
(जसे गृहकजय, आवण अन्य तारण) पूणय झालेले असते आवण वनवृत्ती कवरता वनधी जमा 
झालेला असतो. याच कालावधीत काही त्रासदायक घटक जसे उच्च रक्तदाब, मधुमेह 
डोके वर काढू लागतात आवण आयुष्याला पोखरू लागतात. तब्येतीची काळजी घेणे ही 
सवोपरी महतवाचे बनते अशाप्रकारे उतपन्नाची सुरिा आवण तवातांत्र्य याांची गरज असते.  

g) वनिृत्ती– संवधप्रकाशाची िि े(िय िि े 60 आवण त्यानंतर) : या वयात सक्रीय कामातून 
वनवृत्ती झालेली असते आवण जीवनाच्या गरजा भागवण्यासाठी बचतीवर वभतत ठेवावी 
लागते. यावठकाणी लि तवत:च्या आवण जोडीदाराच्या जीवनाच्या शेवटपयंत जगण्याच्या 
गरजा भागवणे यावर लि कें वद्रत होते. आरोलयासांबांधी, उतपन्नाची अवनस्श्चतता आवण 
एकटेपणा या गांभीर काळज्या असतात.  तयाचबरोबर एखाद्याला जीवनाचा दजा 
उांचावण्याचा आवण आयुष्यात ज्या गोष्टीची तवप्ने पावहली पण जमल्या नाहीत अशा गोष्टी 
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करण्याचा हा काल असतो. जसे एखादा छांद जोपासणे, ककवा चाांगल्या वठकाणी सुट्टीवर 
जाणे ककवा याते्रला जाणे. प्रश्न हा आहे की – एखादा ऐटीत वनवृत्त होतो की हलाखीत 
जगतो हे तयाने या वर्षांसाठी काय तरतूद केली आहे यावर अवलांबून असते. 

जसे आपण वर पाहू शकतो, आर्थिक जीवनचक्राच्या तीन अवतिा असतात.  

विद्यािी अिस्िा जेव्हा एखादा पूणयतुः ववद्यािी असतो तेव्हाची कामाच्या पूवीची पवहली 
अवतिा असते. एक उतपादक नागवरक म्हणून जबाबदाऱ्या 
तवीकारण्यासाठीची तयारीचा टप्पा असतो. यातील प्राधान्याचा ववर्षय तयाची 
कौशल्ये ववकवसत करणे आवण मानवी भाांडवल मूल्य वाढवणे हा असतो. 

काययकारी अिस्िा वय वर्ष े18 ते 25 या काळात ककवा िोडी आधी सुद्धा कामाची अवतिा सुरु 
होते आवण पुढील 35 ते 40 वर्ष े वटकते. या कालावधीत, व्यक्ती तो खचय 
करतो तयापेिा अवधक कमावतो आवण अशाप्रकारे पैसे बचत करून गुांतवतो.   

वनिृत्ती अिस्िा या प्रवक्रयेत तो सांपत्ती जमवतो आवण मालमत्ता उभी करतो ज्यातून तयाला 
तयाच्या भववष्यातील ववववध गरजाांसाठी पैसे वमळतात यात तयाच्या 
वनवृत्तीनांतर आवण काम करणे िाांबवल्यानांतर उतारवयात लागणारे उतपन्न 
याांचा समावशे होतो. 

3. एखाद्यािा बचत करण्याची आवण विविध आर्थिक मािमत्तांमध्ये पैसे गंुतिण्याची आिश्यकता 
काय? 

व्यक्तीच्या आयुष्यातील प्रतयेक टप्प्यावर, जेव्हा तो ककवा ती एखादी भवूमका वनभावत असते, तयावळेी 
तयाबरोबर अनेक गरजा वनमाण होतात ज्यासाठी पैशाांची तरतूद करणे आवश्यक असते. 

उदाहरण 

जेव्हा एखादी व्यक्ती ललन करते आवण तवतुःचे कुटुांब वनमाण करते तयावळेी तयाला तवतुःच्या घराची 
गरज वाटू शकते. जशी मुले मोठी होतात, असे उच्च वशिणासाठी पैशाांची जरूर असते. व्यक्ती जशी 
मध्यमवयाच्या पुढे जाते तशी प्रकृतीसाठी पैशाांची तरतूद आवण वनवृत्ती नांतरच्या गरजाांसाठी बचत 
याांची कचता असते कारण तयाला मुलाांच्या पशैाांवर अवलांबून राहाव ेलागू नये आवण ओझे बनू नये असे 
वाटत असते. तवातांत्र्य आवण आतमसन्मान याांच्यासह जगणे महतवाचे असते.  

बचत हा दोन वनणययाांचा सांयोग मानला जातो. 

i. उपभोग पुढे ढकिणे:सद्य आवण भववष्यातील उपभोगाांसाठी तत्रोताांची ववभागणी  

ii. कमी तरलता असणाऱ्या मालमत्ताांच्या बदल्यात तरिता कमी करणे(ककवा उपलब्ध खरेदी 
िमता). उदाहरणािय, जीवन ववमा पॉवलसी खरेदी करणे म्हणजे अशा कराराच्या बदल्यात पसेै 
गुांतवणे ज्याची तरलता कमी आहे. 
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आर्थिक वनयोजनात दोन्ही प्रकारचे वनणयय समाववष्ट  होतात. एखाद्याला भववष्यासाठी बचत करणे 
आवण तयाचबरोबर भववष्यात समोर उभ्या राहणाऱ्या गरजा योलय प्रकारे पूणय करेल अशा मालमत्ताांमध्ये 
चतुरपणे पैसे गुांतवणे या दोन्हीसाठी वनयोजन करणे गरजेचे असते. 

गरजा आवण सुयोलय मालमत्ता समजून घेण्यासाठी खाली वदल्याप्रमाणे एखाद्याच्या जीवनचक्राकडे 
अवधक जवळून बघणे सयुवक्तक होईल  

महत्िाचे 

जीिनाचे टप्पे 

बाल्यािस्िा जेव्हा तो ववद्यािी असतो ककवा वशकत असतो  
तरुण अवििावहत 
अबस्िा  

जेव्हा एखाद्याने कमवायला सुरुवात केली आहे पण अवववावहत आहे 

तरुण वििावहत अिस्िा  जेव्हा एखादा जोडीदार ककवा पती-पतनी  
वििावहत आवण िहान 
मुिे असण्याची अिस्िा 

जेव्हा एखादा पालक बनतो  

वििावहत ि मुिे मोठी 
असण्याची अिस्िा 

जेव्हा एखादा प्रदाता बनतो तयाला मोठ्या होणाऱ्या मुलाांच्या वशिणाची 
आवण अन्य गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. 

कुटंुबानंतरची / वनिृत्ती 
पूिीची अिस्िा 

पिी जसे आपले घरटे सोडून दूर जातात तसे जेव्हा मुले तवतांत्र झालेली 
असतात आवण घरापासून दूर जातात ती अवतिा 

वनिृत्ती अिस्िा  जेव्हा आपल्या जीवनाच्या सांवधकालाच्या टप्प्यात प्रवशे करतो. तयाने या 
टप्प्यावर वनमाण होणाऱ्या गरजा पूणय करण्यासाठी पुरेशी तरतूद केली 
असल्यास तो आतमसन्मानाने जगू शकतो ककवा अशी तरतूद केली नसेल 
तर तो अन्य कोणाच्या तरी उपकाराांवर अवलांबून आवण हलाखीचे असे 
जीवन जगतो.  

4. व्यश्क्तगत गरजा  

आपण वरील जीवनचक्राकडे पवहले तर आपल्या असे लिात येईल की तीन प्रकारच्या गरजा वनमाण 
होतात. यातून तीन प्रकारच्या आर्थिक उतपादनाांना चालना वमळते. 

a) भविष्ट्यातीि व्यिहार सक्षम करणे 

जीवनचक्राच्या ववववध टप्प्याांवर अपेवित अशा गरजाांचा पवहला सांच ज्यातील ववववध खचय पूणय 
करण्यासाठी उतपन्न होऊ शकतात. अशा गरजाांचे दोन प्रकार आहेत: 

i. विवशष्ट्ट व्यिहार गरजा: आयुष्यातील वववशष्ट घटना ज्याांच्यासाठी तत्रोताांची प्रवतबद्धता 
लागते. उदाहरणािय, मुलाांचे उच्च वशिण/ वववाह; ककवा घराची खरेदी ककवा घरगुती 
साधने 
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ii. साधारण व्यिहार गरजा: सध्याच्या उपभोगातून बाजूला काढलेल्या रक्कमा ज्या 
कोणतयाही एका उदे्दशासाठी ठेवलेल्या नाहीत. – याांना ‘भववष्याची तरतूद’ असे आवडते 
नाव वदले जाते. 

b) आकश्स्मक खचय भागिणे  

आकस्तमक खचय हे जीवनातील अनपेवित असे प्रसांग असतात ज्यात मोठ्या प्रमाणावर पशैाांची 
गरज लागू शकते जे सध्याच्या उतपन्नातून भागवले जाऊ शकत नाहीत आवण तयामुळे तयाांचे पूवय-
वनयोजन आवश्यक असते. असे काही प्रसांग, म्हणजे मृतयू, अपांगतव ककवा नोकरी जाणे यातून 
सांपत्तीचे नुकसान होत असते. अशा गरजा, जर तयाांची घडण्याची शक्यता कमी असेल पण 
पवरणाम मूल्य मोठे असेल तर ववम्याच्या माध्यमातून पूणय केल्या जाऊ शकतात. याला पयाय 
म्हणून एखाद्याला तयाची तरलता मोठ्या प्रमाणात बाजूला काढून राखून ठेवावी लागेल जी अशा 
प्रसांगात तरतूद म्हणनू उपयोगी पडेल. 

c) संपत्ती जमा करणे 

सवय बचती आवण गुांतवणुकी खरोखरच काही प्रमाणात सांपत्तीचे वनमाण करतात. जेव्हा आपण 
जमा करण्याच्या उदे्दशासांबांधी बोलतो तेव्हा तयाचा सांदभय प्रािवमकपणे बाजारातील सुसांधींचा 
फायदा घेण्याच्या उदे्दशासांबांधी असतो. अन्य शब्दात साांगायचे तर बचत आवण गुांतवणुकी 
प्रािवमकपणे सांपत्ती जमा करण्याच्या उदे्दशाने केल्या जातात. 

हा उदे्दश सुद्धा अांदावजत उदे्दश असतो कारण गुांतवणकू करताना जातती परतावा वमळवण्याच्या 
दृष्टीने व्यक्ती काही जोखीम घेण्यास इच्छुक असते. जाततीचा परतावा आवश्यक असतो कारण 
तयामुळे तयाची सांपत्ती ककवा नक्त योलयता अवधक वगेाने बहुगुणीत होत असते. सांपत्तीची 
आवश्यकता असते कारण तयाचा सांबांध तवातांत्र्य, कतृयतव, अवधकार आवण प्रभाव याांच्याशी असतो.  

5. आर्थिक उत्पादने 

वरील गरजाांच्या सांचाांशी सांबांवधत आर्थिक बाजारात तीन प्रकारची उतपादने असतात:  

व्यिहारांची उत्पादने  बँक जमा ठेवी आवण अन्य बचतीची साधने जी एखाद्याला योलय वळेी 
आवण योलय सांख्येने परेुशी खरेदीची ताकद (तरलता) वनमाण करतात. 

आकश्स्मक खचासाठीची 
उत्पादने जसे विमा 

याांच्यामुळे आकस्तमक अनपेवित प्रसांगातून होणाऱ्या मोठ्या 
नुकसानीसाठी सांरिण परुवतात. 

संपत्ती जमा करण्याची 
उत्पादने 

समभाग आवण अवधक परतावा देणारे बॉन््स ककवा तिावर मालमत्ता ही 
अशा उतपादनाांची उदाहरणे आहेत. येिे गुांतवणूक करताना अवधक पैसे 
वमळवण्यासाठी पसेै गुांतवणे असा दृष्टीकोन असतो. 

एका व्यक्तीच्या वववशष्ट प्रकारच्या वरील गरजाांचे वमश्रण असू शकते आवण अशा प्रकारे तयाला सवय 
वतन्ही उतपादनाांची आवश्यकता असू शकते. िोडक्यात असे म्हणता येते की तेिे: 
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i. बचतीची गरज आहे – रोख रक्कमे साठी  
ii. ववम्याची गरज आहे – अवनस्श्चततेच्या साठी  
iii. गुांतवणुकीची गरज आहे – सांपत्ती वनमाण करण्यासाठी 

6. जोखीम स्िभाि आवण गंुतिणुकी  

आपण असेही पाहू शकतो की एक व्यक्ती एक छोटा ववद्यािी ते मध्यम वय आवण नांतर कारवकदीची 
शेवटची वर्ष ेअशा जीवनचक्राच्या ववववध टप्प्याांमधून जात असताना, तयाच्या जोखीम तवभावात ककवा 
जोखीम घेण्याच्या तवभावामध्ये फरक पडत जातो. 
जेव्हा एक व्यक्ती तरुण असते, तयाच्या हातात पुढे जाण्यासाठी खूप वर्ष ेहातात असतात आवण तयामुळे 
तो अवधक आक्रमक असतो आवण अवधकावधक सांपत्ती जमवण्यासाठी तो जोखीम घेण्यास तयार 
असतो. जसजशी वर्ष ेजातात, तो गुांतवणुकीबाबत अवधक ववचारी आवण सावध बनतो, आता तयाचा 
उदे्दश सुरवितता आवण तयाच्या गुांतवणुकी अवधक बळकट करणे हा असतो. 
शेवटी, जेव्हा तो वनवृत्तीच्या जवळ येतो, अवधक जपून आवण काळजीपूवयक गुांतवणकू करतो. आता 
तयाचे लि वनवृत्ती नांतरचे आयुष्य व्यतीत करण्यासाठी वनधी जमा करण्याकडे असते. तो मुलाांसाठी 
ककवा धमादाय कामासाठी वनधी देणे इतयादी याांचाही ववचार करू शकतो.  

एखाद्याची गंुतिणुकीची शैिी त्याच्या जोखीम स्िभािाशी सुसंगत असते.हे खाली दशयवले आहे  

आकृती 3 : जोखीम स्िभाि आवण गंुतिणूक शैिी 

                       जोखीम स्िभाि                  गंुतिणूक शैिी 

 
स्िय ंचाचणी 1  

अनपेवित प्रसांगात सांरिण परुवण्यासाठी खालीलपकैी कशाची वशफारस तुम्ही कराल? 

I. ववमा 
II. व्यवहारातमक उतपादने जसे बँक सुरिा ठेव  
III. समभाग 
IV. रोखे 
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B. आर्थिक वनयोजनाची भूवमका  

1. आर्थिक वनयोजन 

आर्थिक वनयोजन ही एक प्रवक्रया आहे ज्यात ग्राहकाच्या सद्य आवण भववष्यातील समोर येणाऱ्या 
गरजाांचा काळजीपूवयक ववचार करून आवण तयाांचे मुल्याांकन करून आवण तयाचा जोखीम तवभाव आवण 
उतपन्न याांचे वनधारण करून ववववध अपेवित आवण अनपेवित गरजा भागवण्यासाठी सुयोलय आर्थिक 
उतपादने सुचवली जातात आवण एक कृती योजना तयार केली जाते. 

आर्थिक वनयोजनाच्या घटकाांमध्ये याांचा समावशे होतो: 
 गुांतवणूक करणे–एखाद्याच्या जोखीम तवभावानुसार तयाच्या मालमत्ता ववभागून गुांतवणे,  
 जोखीम व्यवतिापन,  
 वनवृत्ती योजना, 
 कर आवण तिावर मालमत्ता वनयोजन, आवण 
 एखाद्याच्या गरजाांसाठी अियपुरवठा करणे 

िोडक्यात आर्थिक वनयोजन म्हणजे 360 अांशातील वनयोजन होय. 

आकृती 4 : आर्थिक वनयोजनातीि घटक 

 
2. आर्थिक वनयोजनाची भूवमका 

आर्थिक वनयोजन ही नवीन ज्ञानशाखा नाही. आपल्या पूवयजाांनी ते साध्या तवरुपात वापरले होते. 
तयावळेी गुांतवणुकीचे मयावदत पयाय उपलब्ध होते. काही दशकाांपूवी समभाग बाजारातील गुांतवणूक 
बहुताांशी लोकाांकडून जुगार म्हणून समजली जात असे. बचत बहुताांशी बँकेच्या ठेवींच्या तवरुपात, 
पोतटाच्या बचत योजना आवण अन्य सुरवित उतपन्न साधने याांच्यामाफय त केली जात असे. आज आपला 
समाज आवण आपले ग्राहक याांना सतावणारी आव्हाने खूप वगेळी आहेत. तयापैकी काही अशी आहेत: 
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i. एकत्र कुटंुबांचे विभक्त होणे  

एकत्र कुटुांबातून आता छोट्या कुटुांबाांची वनर्थमती झाली आहे ज्यात आई, बाबा आवण मुले असतात. 
आता कुटुांबाचा प्रमुख आवण कमावतया पुरुर्षाला तवतुःची आवण तयाची सांललन कुटुांब याांची काळजी 
घेण्याची जबाबदारी वनमाण झाली आहे. यामुळे सुयोलय वनयोजन आवश्यक असते आवण आर्थिक 
वनयोजन सल्लागार याांच्या काही प्रमाणातील मदतीमुळे फायद होऊ शकतो. 

ii. अनेक गंुतिणुकीचे पयाय  

आज आपल्याकडे सांपत्ती वनमाणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुांतवणुकीची साधने उपलब्ध आहेत, 
तयातील प्रतयेकाचे जोखीम आवण परतावा याांचे प्रमाण वगेवगेळे आहे. एखाद्याची आर्थिक उवद्दष्टे 
साध्य होतील हे पाहण्यासाठी तयाच्या जोखीम तवभावानुसार, सुज्ञपणे आवण सुयोलय गुांतवणुकीचे 
वनणयय वनवडाव ेलागतात. आर्थिक वनयोजनामुळे तयाच्या मालमते्तची योलय प्रकारे ववभागणी होऊ 
शकते. 

iii. बदिती जीिन पद्धती  

ताबडतोब पवरणाम वदसणे जणू आजचा मांत्र बनला आहे. व्यक्तींना नवीनतम मोबाईल फोन, कार, 
मोठी घरे, क्लब्स च्या प्रवतस्ष्ठत सदतयता इतयादी हव ेअसते. ह्या इच्छा पूणय करण्यासाठी तयाांना 
शेवटी मोठ्या प्रमाणात कजय घ्याव े लागते. याचा पवरणाम म्हणून तयाांच्या उतपन्नाचा महतवाचा 
वाटा कजय फेडण्यात जातो आवण तयातून बचतीची सांधी कमी उरते. आर्थिक वनयोजन म्हणजे 
जागृती घडवणे आवण आर्थिक वशतत वनमाण करणे आवण तयाच बरोबर खचय वनयोजन करण्याला 
मदत करून तयाचे अनावश्यक खचय कमी करून आवण सध्याचे राहणीमान चाल ूठेवत आवण पुढील 
कालावधीत ते वाढवत नेणे या दोन्हीमध्ये यशतवी होणे.  

iv. महागाई  

एखाद्या आर्थिक रचनेत वततूांचे आवण सेवाांचे भाव काही कालावधीत वाढणे म्हणजे महागाई. 
याच्यामुळे पैशाांचे मूल्य कमी होते. तयाचा पवरणाम म्हणून एखाद्याच्या कष्टाने वमळवलेल्या पैशाांची 
खरेदी िमता कमी होते. एखाद्याच्या वनवृत्तीच्या काळात महागाईमुळे, जेव्हा एखाद्याचे उतपन्न 
घटलेले असते आवण उतपन्नाचा एकमात्र तत्रोत म्हणजे पूवीची बचत असल्याने हाहाुःकार माजू 
शकतो. आर्थिक वनयोजनामुळे तयाला ववशेर्षतुः वनवृत्तीच्या वयात महागाईचा सामना करण्यासाठी 
तयार केले जाते.  

v. अन्शय आकश्स्मक खचय आवण गरजा  

आर्थिक वनयोजन म्हणजे व्यक्तींना तयाांच्या अन्य गरजा आवण आव्हाने याांना सामोरे जाण्यासाठी 
सहाय्य करणे हे सुद्धा आहे. उदाहरणािय, वैद्यकीय आणीबाणीच्या ककवा अन्य आकस्तमक घटनेत 
काही अनपेवित खचय उभे राहतात ज्याांच्याशी व्यक्तींना जुळवनू घ्याव ेलागते. तयाचप्रमाणे व्यक्तींना 
तयाांची करदेयता तारतम्याने व्यवतिावपत करणे गरजेचे असते. 
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व्यक्तींना याचीही खात्री करून घ्यावी लागते की तयाांची सांपत्ती आवण मालमत्ता म्हणजे एकूण  
मालमत्ता तयाांच्या मतृयूनांतर तयाांच्या वप्रयजनाांपयंत पोहोचावी याचीही काळजी घ्यावी लागते. अन्य 
गरजाांमध्ये वजवांत असताना आवण तयानांतरही काही दानधमय करणे ककवा काही सामावजक आवण 
धार्थमक कतयव्ये पार पाडणे याांचा अन्य गरजाांमध्ये समावेश होतो. आर्थिक वनयोजन म्हणजे हे सवय 
जमवनू आणणे. 

3. आर्थिक वनयोजन सुरु करण्याचा सिात चांगिा काळ कोणता?  

हे केवळ श्रीमांत लोकाांनी करण्याचे काम आहे का? खरांतर, हे वनयोजन तुम्ही तुमचा पवहला पगार 
वमळवता तेव्हा पासून सुरु झाले पावहजे. आत्ता वनयोजन सुरु करा असे साांगणारा कोणताही प्रवतयक 
(Trigger) नाही. 

असे असिे तरीही एक महत्िाचे तत्ि आहे जे आपल्यािा मागयदशयन करते – गंुतिणुकीचा कािािधी 
वजतका जास्त वततक्या प्रमाणात ती बहुगुणीत होईि. 

तयामुळे शुभारांभ कधीच खूप लवकर नसतो. तयाच्या गुांतवणुकींना वळेेचा अवधकतम फायदावमळतो. 
पुन्हा, हे वनयोजन केवळ श्रीमांताांसाठी असते असे नव्हे. ते प्रतयेकासाठी आहे. एखाद्याची आर्थिक 
उवद्दष्टे साध्य करण्यासाठी, तयाने आर्थिक उवद्दष्टे वनस्श्चत करून आवण तयाच्या जोखीम तवभावाला 
अनुसरून योलय अशी गुांतवणुकीची साधने वापरून समर्थपत बचत करण्याचा वशततबद्ध मागय धरला 
पावहजे. अवनयोवजत आवण अववचारी मागाने केलेले आर्थिक वनयोजन व्यक्तींच्या आर्थिक दुरवतिेचे 
प्रमुख कारण असते. 

स्िय ंचाचणी 2  

आर्थिक वनयोजन करण्यासाठी सवात योलय काळ कोणता? 

I. वनवृत्ती नांतर  
II. एखाद्याला तयाचा पवहला पगार वमळाल्या नांतर लगेच 
III. ललनानांतर  
IV. एखादा श्रीमांत बनल्यानांतर 
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C. आर्थिक वनयोजन – प्रकार 

आता आपण व्यक्तीला कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक वनयोजनाच्या ववववध प्रकारच्या अभ्यासाांकडे 
पाहूयात. 

आकृती 5 : आर्थिक वनयोजन सल्िागार सेिा 

 
पुरवल्या जाऊ शकणाऱ्या ववववध सल्लागार सेवाांचा ववचार करा. आपण अशा सहा प्रकारच्या सेवा 
वनवडू 

 रोख वनयोजन 
 गुांतवणूक वनयोजन 
 ववमा वनयोजन  
 वनवृत्ती वनयोजन 
 मालमत्ता वनयोजन  
 कर वनयोजन 

1. रोख वनयोजन  

रोखीचा प्रवाह व्यवतिावपत करण्याचे दोन उदे्दश असतात. 

i. पवहले म्हणजे एखाद्याला तयाचे उतपन्न आवण अनपेवित आवण आणीबाणीच्या गरजा पूणय 
करण्यासाठी तरल मालमत्ताांचा राखीव साठा वनमाण करणे आवण साांभाळणे यासाठी तयाचे 
उतपन्न आवण खचय याांचा प्रवाह व्यवतिावपत करावा लागतो. 

ii. दुसरे म्हणजे तयाला भाांडवली गुांतवणूक करण्यासाठी पद्धतशीर अवतवरक्त रोख जमा करावी 
लागते आवण साांभाळावी लागते. 

येिील पवहली पायरी म्हणजे एक अदंाजपत्रक तयार करणे आवण सध्याचे उतपन्न आवण खचय याांचे 
ववश्लेर्षण करणे. यासाठी व्यक्तींनी प्रिम भववष्यासाठी तयाांची रातत अशी लक्ष्ये आवण उवद्दष्टे ठरवावी 
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लागतात. याच्यामुळे तयाांची सध्याची खचाची शैली तयाांना तेिपयंत पोहोचवले की नाही हे ठरवण्यास 
मदत होते. 

पुढचा टप्पा असतो, गेल्या सहा मवहन्शयातीि खचय आवण उत्पन्शन यांचे विश्िेिण करणे आवण हे पाहणे 
की कोणते खचय वनयवमत आहेत आवण कोणते खचय घाऊक आहेत. खचाचे ववववध प्रकारात वगीकरण 
केले जाते आवण तयाांचे वनस्श्चत आवण पवरवतयनशील अशा दोन प्रकारातही ववभाजन केले जाते. 
एखाद्याचे वनस्श्चत खचांवर फारसे वनयांत्रण नसले तरीही पवरवतयनशील खचय तवछेेवर अवलांबून 
असल्याने, कमी करता येतात ककवा पढेु ढकलता येतात. 

वतसरी पायरी म्हणजे भविष्ट्यातीि मावसक उत्पन्शनाचा आवण संपूणय िार्थिक खचाचा अदंाज 
बांधणे.भतूकाळाचे ववश्लेर्षण आवण भववष्यातील अपेिा याांच्या आधारावर, एखादा तयाचे रोख तरलता 
व्यवतिापन वनयोवजत करू शकतो. 

रोख वनयोजन प्रवक्रयेचा पुढील भाग म्हणजे तवचे्छाधीन उतपन्न अवधकावधक वाढवण्याच्या व्यूहरचना. 

उदाहरण 

एखादा तयाचे येणेअसलेल्या िकबाकीची पुनरयचना करू शकतो. 

एखादा तयाचे के्रडीट काडाची देणी एकत्र करून कमी व्याजाचे बकेँचे कजय घेऊन फेडू शकतो. 

एखादा तयाच्या गुांतवणुकींची पुनरयचना करून अवधक उतपन्न वमळव ूशकतो.  

2. विमा वनयोजन 

व्यक्ती काही वववशष्ट जोखमींना समोरे जात असतात ज्या तयाांना तयाची आर्थिक लक्ष्ये प्राप्त 
करण्यापासून वांवचत करू शकतात. ववमा वनयोजना मध्ये अशा वववशष्ट जोखमींपासून परेुसे सांरिण 
पुरवण्यासाठी कृती आराखडा तयार कारयण्याचा समावशे असतो. 

येिे मोठे काम म्हणजे वकती रक्कमेचा ववमा गरजेचा आहे आवण कोणतया प्रकारची पॉवलसी सवात 
अनुरूप आहे. 

i. कमावतया व्यक्तीच्या अकाली वनधनाने वनमाण झालेल्या पवरस्तितीत अवलांबनू असणाऱ्याांची 
उतपन्न आवण खचाची गरज काय असेल याचा अांदाज बाांधून जीिन विमा ठरवला जाईल. 

ii. कुटुांबाच्या कोणतयाही वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसांगी रुलणालय भरती साठी लागणारे खचय 
लिात घेऊन िैद्यकीय विमा गरजा वनधावरत केल्या जातील.  

iii. शेवटी एखाद्याचे घर/ वाहन /कारखाना इतयादी साठी आवश्यक सांरिणाची रक्कम आवण 
तयाचा प्रकार यानुसार तयाच्या मािमत्तचेा विम्याचा ववचार केला जाईल. 

3. गंुतिणूक वनयोजन 

गुांतवणुकीचा कोणताही एक सुयोलय मागय नसतो. व्यक्ती नुसार योलय काय ते बदलत राहते. गुांतवणूक 
वनयोजन म्हणजे व्यक्तीच्या जोखीम तवभावानुसार, तयाच्या आर्थिक उवद्दष्टाांनुसार आवण ही उवद्दष्टे 
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गाठण्यासाठी उपलब्ध असणारा कालावधी यानुसार सवात अनुरूप गुांतवणुकीची आवण मालमत्ता 
ववभाजनाची व्यूहरचना ठरवण्याची प्रवक्रया असते. 

a) गंुतिणूक मापदंड  

आकृती 6 : गंुतिणूक मापदंड  

  
येिील पवहला टप्पा आहे गुांतवणुकीचे वववशष्ट मापदांडाची व्याख्या करणे. यात खालील गोष्टींचा 
समावशे होतो: 

i. जोखीम सहनक्षमता: एखादा गुांतवणूक करताना वकती जोखीम घेऊ इस्च्छतो याचे मोजमाप. 

ii. उपिब्ध कािािधी: आर्थिक उवद्दष्ट गाठण्यासाठी उपलब्ध असणारा वळे. उवद्दष्ट 
गाठण्यासाठी वापरण्यात येणारी गुांतवणुकीची साधनाांवर उपलब्ध कालावधी पवरणाम करतो. 
उपलब्ध कालावधी वजतका अवधक,  वततकी कमी कालावधीच्या देयतेसांबांधी कचता कमी 
राहते. तयामुळे एखादा दीघय कालावधीसाठी, कमी रोख तरलता असणाऱ्या वा जातत परतावा 
देणाऱ्या गुांतवणूकी करू शकतो. 

iii. तरिता: एखाद्या व्यक्तीची गुांतवणुकीची िमता मयावदत असते ककवा ज्याचे उतपन्न आवण खचय 
प्रवाह अवनस्श्चत आहेत ककवा वववशष्ट व्यवक्तगत ककवा व्यावसावयक खचय भागवण्यासाठी 
गुांतवणूक करत असतील आवण रोख रकमेच्या काळजीत असतील ककवा मूल्याचा ऱ्हास होऊ 
न देता गुांतवणुकीचे रुपाांतर रोखीत करण्याची िमता. 
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iv. विपणन क्षमता: एखादी मालमत्ता ज्या सहजतेने खरेदी केली ककवा ववकली जाते. 

v. विविधीकरण: जोखमी कमी करण्यासाठी एखादा ज्या प्रमाणात गुांतवणुकींमध्ये ववववधता 
आणतो ककवा ववततार करतो तयाला ववववधीकरण म्हणतात. 

vi. कर देयतेचा विचार: अनेक गुांतवणुकी वववशष्ट आयकर सवलती देऊ करतात आवण 
एखाद्याला ववववध गुांतावणकुींच्या करोत्तर परताव्याचा ववचार करावासा वाटू शकतो. 

b) सुयोग्य गंुतिणूक साधनांची वनिड  

पुढील पायरी आहे वरील मापदांडाांच्या आधारावर सुयोलय गुांतवणुकीच्या साधनाांची वनवड करणे. 
प्रतयि वनवड व्यक्तीच्या परताव्यासांबांधीच्या अपेिा आवण जोखीम यावर अवलांबनू असते. 

भारतामध्ये गुांतवणुकीच्या उदे्दशाने ववचार करण्यायोलय ववववधतापूणय उतपादने उपलब्ध आहेत. यात 
खालील गोष्टी येतात: 

 बँकाांच्या / कॉपोरेट कां पन्याांच्या सुरिा ठेवी,  
 पोतट ऑवफसच्या अल्प बचत योजना,  
 समभागाांचे सावयजवनक ववतरण,  
 रोखे आवण अन्य गुांतवणकुी,  
 म्युच्युअल फां ्स 
 युवनट सांबद्ध पॉवलसी ज्या जीवन ववमा कां पन्याांच्या द्वारे जारी केल्या जातात इतयादी. 

4. वनिृत्ती वनयोजन  

एका व्यक्तीच्या वनवृत्ती नांतरच्या गरजा पूणय करण्यासाठी आवश्यक रक्कम वनस्श्चत करण्याची आवण 
या गरजा पूणय करण्यासाठी वनवृत्तीचे ववववध पयाय ठरवण्याची प्रवक्रया.  

आकृती 1 : वनिृत्तीच्या अिस्िा 

 
वनवृत्ती वनयोजनामध्ये तीन अवतिा आहेत 

a) संचयन: या उदे्दशाने गुांतवणुकीसाठी पैसे बाजूला काढण्याकवरता ववववध प्रकारच्या 
व्यूहरचनेच्या माध्यमातून रक्कम जमा केली जाते. 
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b) जतन: एखाद्याच्या गुांतवणकुी उत्तमप्रकारे कारणी लागल्या आहेत आवण एखाद्याच्या 
कारवकदीत तयाच्या मुद्दलाचा अवधकावधक परतावा आला आहे याची खात्री करण्यासाठी 
केलेल्या प्रयतनाांना जतन असे म्हणतात. 

c) वितरण: ववतरण म्हणजे वनवृत्ती नांतर उतपान्नाची गरज पूणय करण्यासाठी मुद्दलाची रक्कम ( 
ज्याला वनधी ककवा घरट्यातील अांडे असेही म्हणतात) काढण्याच्या रक्कमेत / वार्थर्षक 
रक्कमेत रुपाांतरीत करणे. 

5. मािमत्ता वनयोजन 

एखाद्याच्या मतृयू नांतर तयाची मालमत्ता ववलीन करण्याची आवण हतताांतवरत करण्याची योजना. यात 
नामवनदेशन आवण नाव ेकरणे ककवा इच्छापत्र तयार करणे अशा ववववध प्रवक्रया आहेत. यातील मूळ 
सांकल्पना अशी आहे की एखाद्याची तिावर आवण मालमत्ता सुरळीतपणे ववतरीत केली जावी आवण/ 
ककवा तयाच्या मृतयू नांतर तयाच्या इच्छेप्रमाणे वापरली जावी. 

6. कर वनयोजन 

अांवतमतुः कर देयतेचे वनयोजन अशा प्रकारे केले जाते की सध्याच्या कर कायद्याांचा फायदा घेऊन 
अवधकावधक कराचा फायदा कसा वमळवता येईल आवण उतपन्नाचे, खचाचे आवण गुांतावणुनुकींचे 
वनयोजन करून कर सवलतींचा सांपूणय फायदा घेता येईल याचे वनयोजन, यात सध्याच्या ककवा 
भववष्यातील आय कर देयता कशा कमी करता येतील, लाांबवता येतील ककवा पुढे ढकलता येतील 
याच्या व्यूहरचना करण्याचा समावशे असतो. आपण हे लिात घेतले पावहजे की येिे कर कमी 
करण्याचा उदे्दश आहे कर चकुवण्याचा नाही. 

एखाद्याच्या गुांतवणुकीची पुनरयचना करणे आवण सांभाव्य कर वाचवण्याच्या सांधींचा फायदा घेणे याद्वारे 
तयाचे उतपन्न आवण बचत वाढवणे शक्य आहे, जे अन्यिा कर प्रावधकरणाकडे गेले असते.  

जीवन ववमा प्रवतवनधींकडून तयाांच्या ग्राहकाांची बऱ्याच वळेा केवळ तयाांच्या ववम्याच्याच गरजा नव्हे तर 
अन्य आर्थिक गरजा पूणय करण्यासाठी सहाय्याची आवश्यकता असेल. आर्थिक वनयोजनाचे आवण 
तयाच्या ववववध प्रकाराांचे वर साांवगतल्या प्रमाणे उत्तम ज्ञान असणे हे कोणतयाही ववमा प्रवतवनधीसाठी 
खूप मौल्यवान असेल. 

स्िय ंचाचणी 3 

खालीलपैकी कोणते करा देयता वनयोजनाचे उवदष्ट नाही? 

I. अवधकावधक कर देयता सवलत  
II. ववचारपूवयक केलेल्या गुांतवणकुीतून कराांचे ओझे कमी करणे 
III. कर देयता चुकवणे  
IV. कर सवलतींचा सांपूणय फायदा घेणे 
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सारांश  

 आर्थिक वनयोजन खालील गोष्टींची प्रवक्रया आहे: 
 एखाद्याच्या जीवनाचे लक्ष्य ओळखणे,  
 ही वनस्श्चत केलेली लक्ष्ये आर्थिक लक्ष्याांमध्ये रुपाांतरीत करणे आवण  
 एखाद्याची आर्थिक रचना अशा मागांनी व्यवतिावपत करणे जेणे करून तयाचे लक्ष्य साध्य 

करण्यास मदत होईल. 
 व्यक्तीच्या जीवन चक्रावर आधावरत तीन प्रकारची आर्थिक उतपादने आवश्यक असतात तयाांचा 

उपयोग यासाठी होतो: 
 भववष्यातील व्यवहार िमता वनमाण करणे,  
 आकस्तमक खचय भागवणे आवण  
 सांपत्ती जमवणे 

 एकत्र कुटुांबाांचे ववभक्त होणे, गुांतवणूकींचे बहुववध पयाय आज उपलब्ध आहेत आवण बदलणारी 
जीवनशैली इतयादी याांमुळे आर्थिक वनयोजनाची गरज समाजातील घडणाऱ्या गवतमान बदलाांमुळे 
वाढली आहे.  

 जेव्हा तुम्हाला तुमचा पवहला पगार वमळतो ती तुमचे आर्थिक वनयोजन सुरु करण्याची सवात योलय 
वळे होय. 

 आर्थिक वनयोजनाच्या सल्लागार सेवाांमध्ये खालील गोष्टींचा समावशे होतो: 
 रोख वनयोजन,  
 गुांतवणूक वनयोजन,  
 ववमा वनयोजन,  
 वनवृत्ती वनयोजन,  
 मालमत्ता वनयोजन आवण  
 कर देयता वनयोजन 

महत्िाच्या संज्ञा  

1. आर्थिक वनयोजन 
2. जीवनाचे टप्पे 
3. जोखीम तवभाव  
4. रोख वनयोजन  
5. गुांतवणूक वनयोजन 
6. ववमा वनयोजन  
7. वनवृत्ती वनयोजन 
8. मालमत्ता वनयोजन 
9. कर देयता वनयोजन 
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे I. 

ववमा अनपेवित घटनाांपासून सांरिण पुरवतो. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे II. 

एखाद्याला तयाचा पवहला पगार वमळताच तयाने आर्थिक वनयोजन सुरु केले पावहजे. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे III. 

कर चुकवणे हे कर देयता वनयोजनाचे उवद्दष्ट नव्हे. 

 

स्िय ंपरीक्षणाचे प्रश्न 

प्रश्न 1  

आक्रमक जोखीम तवभाव असणारी व्यक्ती, सांपत्ती _______ गुांतवणूक शैली वनवडेल. 

I. बळकटीकरण 
II. दान देणे  
III. सांचयन करणे 
IV. खचय करणे 

प्रश्न 2  

खालीलपैकी कोणते सांपत्ती सांचयनाचे उतपादन आहे? 

I. बँकेचे कजय  
II. समभाग  
III. सत्र ववमा पॉवलसी 
IV. बँकेचे बचत खाते 

प्रश्न 3  

बचत ही दोन प्रकारच्या वनणययाांचा सांयोग मनाला जातो. तयाची खालील पयायातून वनवड करा. 

I. जोखीम धारण करणे आवण उपभोग कमी करणे 
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II. दान देणे आवण जमा करणे 
III. खचय करणे आवण जमा करणे 
IV. उपभोग पुढे ढकलणे आवण तरलता कमी करणे 

प्रश्न 4  

जीवनाच्या कोणतया टप्प्यावर व्यक्ती पूवीच्या बचतीचे सवावधक महतव पटेल? 

I. वनवृत्तीनांतर  
II. कमावते असताना 
III. ववद्यािी असताना  
IV. नुकतेच ललन झालेले असताना 

प्रश्न 5  

गुांतवणुकी साठी उपलब्ध कालावधी आवण परतावा याांच्यातील सांबांध काय? 

I. दोन्हींचा काहीही सांबांध नाही 
II. गुांतवणुकीचा कालावधी वजतका अवधक वततका परतावा अवधक  
III. गुांतवणुकीचा कालावधी वजतका मोठा वततका कमी परतावा 
IV. गुांतवणुकीचा कालावधी वजतका मोठा वततका परताव्यावरील कर अवधक 

प्रश्न 6  

खालील पैकी कोणती व्यवहाराची उतपादने या अांतगयत वगीकृत करता येऊ शकतील? 

I. बँक सुरिा ठेव  
II. जीवन ववमा 
III. समभाग  
IV. बॉन््स 

प्रश्न 7  

खालीलपैकी कोणते आकस्तमक उतपादनाांच्या अांतगयत वगीकृत करता येऊ शकतात? 

I. बँक सुरिा ठेवी  
II. जीवन ववमा  
III. समभाग  
IV. बॉन््स  

प्रश्न 8  

खालील पैकी कोणती सांपत्ती सांचयनाची उतपादने या अांतगयत वगीकृत करता येतील? 



प्रकरण 4 

IC-33   जीवन ववमा       74 

I. बँक सुरिा ठेवी  
II. जीवन ववमा  
III. साधारण ववमा  
IV. समभाग  

प्रश्न 9  

_________ म्हणजे एखाद्या अियरचनेत काही कालावधीत वततूांच्या आवण सेवाांच्या वकमतींच्या 
साधारण पातळीत होणारी वाढ. 

I. तवतताई 
II. महागाई  
III. स्तिरता 
IV. अवतमहागाई  

प्रश्न 10  

खालील पैकी कोणती तवचे्छाधीन उतपन्न अवधकावधक करण्यासाठीची व्यूहरचना नाही? 

I. येणे पुनरयचना  
II. कजय हतताांतरण  
III. गुांतवणूक पुनरयचना  
IV. ववमा खरेदी 

 

स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे  

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे III. 

आक्रमक जोखीम तवभाव सांपत्ती साठवण गुांतवणूक शैली वापरण्याची शक्यता अवधक आहे. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे II. 

समभाग हे सांपत्ती साठवणीचे उतपादन आहे. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे IV. 

बचत हे उपभोग पुढे ढकलणे आवण तरलता कमी करणे याांचा सांयोग आहे. 
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उत्तर 4  

योलय पयाय आहे I. 

एखादी व्यक्ती वनवृत्ती नांतर पूवीच्या बचतीचे महतव सवावधक जाणते. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे II. 

गुांतवणूक कालावधी वजतका जातत वततका परतावा अवधक. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे I. 

व्यवहाराची उतपादने म्हणनू बँक सुरिा ठेवी वगीकृत केल्या जाऊ शकतात. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे II. 

आकस्तमक उतपादने म्हणून ववमा उतपादने वगीकृत केली जाऊ शकतात. 

उत्तर 8  

योलय पयाय आहे IV. 

सांपत्ती साठवणुकीचे उतपादने म्हणून  समभाग वगीकृत केली जाऊ शकतात. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे II. 

महागाई म्हणजे एखाद्या अियरचनेत काही कालावधी मध्ये वततूांच्या आवण सेवाांच्या वकमतींच्या साधारण 
पातळी मध्ये होणारी वाढ. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे IV. 

ववमा खरेदीमुळे तवचे्छाधीन उतपन्न अवधकावधक वाढू शकत नाही. 
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प्रकरण 5 

जीिन विमा उत्पादने– I 

 

प्रकारांची ओळख 

हे प्रकरण तुम्हाला ववमा उतपादनाांच्या ववश्वाची ओळख पूणय देईल. प्रकरणाची सुरुवात 
उतपादनाांसांबांधी सवयसामान्यपणे चचा, नांतर याचा रोख जीवन ववमा उतपादनाांची गरज आवण 
जीवनातील ववववध उवद्दष्टे पूणय करण्यासाठी तयाांची भवूमका याांच्याकडे जाईल. शेवटी आपण काही 
पारांपावरक ववमा उतपादने पाहू. 

वशकण्याची फविते 

 

A. जीवन ववमा उतपादनाांचा आढावा  
B. पारांपावरक जीवन ववमा उतपादने 
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A. जीिन विमा उत्पादनाचा आढािा  

1. उत्पादन म्हणजे काय? 

सुरुवातीला आपण हे जाणनू घेऊ की उतपादन म्हणजे काय. प्रचवलत मतानुसार उतपादन आवण 
ववके्रय वततू सारख्याच समजल्या जातात – बाजारात आणून ववकण्यासाठी चाांगली वततू‘उतपादन’ ही 
सांज्ञा ‘पुनरुतपादन’ या शब्दापासून आली आहे. ज्याचा अिय ‘पुढे आणणे’ ककवा ‘वनमाण करणे’ असा 
आहे. अन्य शब्दात साांगायचे झाले तर उतपादन हा काही श्रम आवण प्रयतन याांचा पवरणाम असतो. 

असे असले तरीही, वततूची उपयुक्तता तया वततूपासून वमळत नाही तर वतच्या वैवशष्ट्याांपासून वमळते. 
याच्यातुन आपल्याला एक ववपणनाची दृष्टी वमळते. ववपणनाच्या दृष्टीकोनातून उत्पादन म्हणजे गुण 
िैवशष्ट्याचा गठ्ठा असतो. बाजारातील कां पन्या तयाांची उतपादने सादर करताना ववववध प्रकारची गुण 
वैवशष्ट्ये ककवा एकाच गुणवैवशष्ट्याचे वगेवगेळे गठ्ठे एकत्र करून देतात देते.  

अशाप्रकारे उतपादन आवण ववके्रय वततू याांच्यातील फरक (ववपणनाच्या दृष्टीकोनातून) हा असतो की 
उतपादनातील फरक साांगता येतो. ववके्रय वततू मधील फरक साांगता येत नाही. याचा अिय असा की 
ववववध कां पन्याांद्वारे ववकलेली उतपादने जरी एकाच प्रकारातील असली तरीही वैवशष्ट्याांच्या बाबतीत 
एकमेकाांपासून खूप वगेळी असू शकतात. 

उदाहरण 

कोलगेट, क्लोज अप आवण प्रॉवमस हे सवय एकाच प्रकारच्या टूिपेतटचे ववववध ब्रनँ््स आहेत. पण 
प्रतयेक टूिपेतटची वैवशष्ट्ये दुसरी पासून वगेळी आहेत.  

उतपादन तवतुः अांवतम नसते मात्र दुसऱ्या बाजूला समाधानी करण्याचे साधन असते. या अिाने, 
उतपादने समतयाांचे वनराकरण करणारी साधने असतात. ते गरज ककवा मागणीचे समाधान कारक 
असतात. एखादे उतपादन उदे्दशासाठी वकती योलय आहे हे तयाच्या वैवशष्ट्याांवर अवलांबून असते. 

उतपादने अशी असु शकतात: 

i. मूतय: याचा सांदभय भौवतक वततूांशी आहे ज्या तपशाद्वारे प्रतयि अनुभवता येतात (उदा. कार ककवा 
टीव्ही सांच) 

ii. अमूतय: याचा सन्दभय केवळ अप्रतयिपणे अनुभवता येतात. 

जीिन विमा हे अमूतय उत्पादन आहे. जीवन ववमा प्रवतवनधी वर अशी जबाबदारी असते की ग्राहकाला 
एखाद्या वववशष्ट जीवन ववमा उतपादनाची वैवशष्ट्ये समजून घेण्यास मदत करणे, ते काय करू शकते 
आवण तयाच्यामुळे ग्राहकाच्या ववशेर्ष गरजा कशा प्रकारे पूणय केल्या जाऊ शकतात. 

2. जीिन विमा उत्पादनाचा उदे्दश आवण त्याने संरवक्षत केिेल्या गरजा 

जेिे कोठे जोखीम असते  तया वठकाणी काळजीचे कारण असते. असे असले तरीही आपण मानवाांनी 
जोखीमीवर मात करण्याचे ककवा वकमान समजून घेतो, अांदावजत करतो आवण तयासाठी सज्ज राहतो. 



प्रकरण 5 

IC-33   जीवन ववमा       78 

ववम्याच्या वनर्थमती मागे जोखमी पासून सुरवितता वमळवण्याची सहज पे्ररणा आवण आकाांिा रावहली 
आहे. 

आपण मानव, आपल्यासारखे अन्य लोक – आपले वप्रयजन याांच्या समवते आपले आयुष्य वाटून घेणारे 
सामावजक प्राणी आहोत. आपल्याकडे अतयांत मौल्यवान अशी मालमत्ता आहे –आपिे मानिी भांडिि 
- ज्याच्यामध्ये उत्पादक कमाईची क्षमता आहे. असे असले तरीही मानवी जीवन आवण िेमकुशल 
याबाबत अवनस्श्चतता असते. मृतयू ककवा एखादा आजार आपली उतपादकिमता नष्ट करू शकतो 
आवण आपल्या मानवी भाांडवलाची ककमत सांपते ककवा कमी होते. 

जीवन ववमा उतपादने व्यक्तीला तवतुःला आवण तयाच्यावर अवलांबून असणाऱ्याांना उपलब्ध असलेल्या 
उतपादक िमताांच्या होणाऱ्या आर्थिक मूल्याच्या नुकसानीस सांरिण पुरवतात. ‘जीवन ववमा’ यामधील 
‘ववमा’ हा शब्द व्यक्तीला मतृयू ककवा कायमचे अपांगतव आल्यानांतर तयाला तवतुःला आवण तयाच्या 
वप्रयजनाांना आवश्यक असणारे आर्थिक नुकसानी पासूनचे सांरिण याचे वनदशयक आहे.  

याची अन्यही काये आहेत, जसे बचत आवण गुांतवणूक, पण मृतयू ककवा भीतीदायक आजारापासून 
सांरिण ही जीवन ववमा पॉवलसी घेण्याची सवात सामान्य कारणे आहेत. अगदी वववशष्ट शब्दात 
साांगायचे तर, ववमा पॉवलसीच्या कालावधीत ववमाधारक व्यक्तीची उतपादन वनमाण िमता नष्ट झाली 
ककवा तयाला हानी पोहोचली तर तयाची उवयवरत कारवकदीतील कमाईतून वनमाण होणारे सांभाव्य 
मालमते्तचे मूल्य ककवा तयाच्या अपेवित सांपत्ती वनर्थमतीची भरपाई तयाला ककवा तयाच्या वप्रयजनाांना 
वदली जाते. ज्या िणाला व्यक्तीचा पवहला ववमा हप्ता भरला जातो तेव्हा लगेचच ववमाधारक व्यक्तीच्या 
नावाने तातडीची मािमत्ता वनमाण करून हे केले जाते. 

तयामुळे, जीवन ववमा पॉवलसी, तयाच्या अांतरांगात, काही अघवटत घडलेच तर व्यक्तीिा मनाची 
शांतता आवण त्याच्या जिळच्या व्यक्तींना संरक्षण पुरिते.  ववम्याची अन्य भवूमका म्हणजे बचतीचे 
आवण सांपत्ती जमवण्याचे साधन म्हणून आहे. या अिाने, तयातून आर्थिक  गुांतवणुकीची सुरिा आवण 
कचतामुक्ती साध्य होते आवण काही वनस्श्चत परतावा सुद्धा वमळतो.  

जीवन ववमा हे मृतयू आवण आजार याांच्यापासून सांरिण यापेिा काही अवधक आहे. ते एक आर्थिक 
उतपादन सुद्धा आहे आवण केवळ एक ववशेर्ष उतपादन यापेिा तयाकडे आर्थिक मालमते्तच्या सांचाच्या 
घटकाांमधील एक म्हणनू पवहले जाते. उदयोन्मुख बाजारपेठेत, ग्राहकाांना केवळ जीवन ववमा 
उतपादनाचे ववववध प्रकार नव्हे तर जीवन ववम्याला असलेले असांख्य पयाय, जसे सुरिा ठेवी, बॉन््स, 
समभाग आवण म्युच्युअल फां ड यासारखे अनेक मागय उपलब्ध असतात. 

या सांदभात, जीवन ववम्याचे खरे मूल्य समजून घेणे आवश्यक आहे. जीवन ववमा ग्राहकाच्या गरजा पूणय 
करणारे उतपादन कसे आहे याच्या आकलनावर ग्राहक मूल्य अवलांबून आहे.  

 तो समतयेला योलय ते उत्तर देतो का? ककवा “तो पवरणामकारक आहे का?” 
 तयाची ककमत वकती आहे ककवा “तो काययिम आहे का?” 
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जीवन ववमा उद्योगाने गेल्या दोन शतकात उतपादन रचनेत प्रचांड नवनवीन कल्पना पवहल्या आहेत. 
तो प्रवास मृतयसूाठी भरपाईच्या उतपादना पासून सुरु झाला पण नांतरच्या कालावधीत जीववत 
असण्याचे फायदे, अपांगतव फायदे, भीतीदायक आजार फायदे अशा अनेक गोष्टींची भर पडली.  

तयाच प्रमाणे ‘फायद्यातीि भागीदार’ यासारख्या पारांपावरक उतपादनापासून ते ‘बाजार मूल्याशी 
संबद्ध’ यासारख्या अवभनव पॉवलसी ज्यात ववमाधारकाला तयाच्या गुांतवणुकीची मालमत्ता वनवडणे 
आवण व्यवतिावपत करणे यासाठी आमांवत्रत केले गेले. याचा आणखी एक आयाम वाढवला गेला तो 
म्हणजे जेिे ववमा उतपादने वनस्श्चत सांचामधून (सुवनस्श्चत फायदे) अतयांत लववचक अशा मोकळ्या 
उतपादनाांमध्ये पवरवतीत केली गेली, ज्यात पॉवलसीधारक बदलतया गरजा, परवडण्याची शक्यता 
आवण आयुष्याचा टप्पा यानुसार ववववध फायदे आवण तयाांची ककमत याांच्यात बदल करू शकतो. 

3. जीिन विमा उत्पादनांमधीि पुरिण्या  

जीवन ववमा करार ग्राहकाांच्या गरजाांचे समाधान म्हणनू ववववध फायदे देऊ करतात. जीवन ववमा 
कां पन्याांनी तयाांच्या उतपादनाांची आकर्षयकता वाढावी म्हणनू ववववध पुरवण्या सुद्धा सादर केल्या आहेत. 
पुरवणी म्हणजे पुष्टीच्या माध्यमातून वाढवलेली तरतूद, जी नांतर कराराचा भाग बनते. परुवणी काही 
प्रकारचे वाढीव फायदे परुवते ककवा पॉवलसीमध्ये वदलेली मृतयूच्या फायद्याची रक्कम वाढवली जाते. 
पुरवण्याांची तुलना वपझ्झावर वरून पेरलेल्या ववववध घटकाां बरोबर केली जाऊ शकते. मूळ पॉवलसी 
वपझ्झाबसे सारखी असते आवण उपलब्ध असलेल्या ववववध परुवण्याांची वनवड व्यक्तीच्या आवडीप्रमाणे 
वपझ्झावरील ववववध टॉकपलज वापरून वपझ्झा बनवल्या प्रमाणे असते. पुरवण्याांमुळे एकाच योजनेत 
ग्राहकाच्या ववववध गरजा अांतभूयत करण्यास मदत होते. 

आकृती 1 : पुरिण्यांची वनिड 

 
अपांगतव सांरिण, अपघात सांरिण आवण गांभीर आजाराचे सांरिण अशा फायद्याांच्या माध्यमातून 
पुरवण्या प्रमाण जीवन ववमा पॉवलसी मध्ये वाढीव फायदे देऊ करतात. या उदे्दशाांसाठी 
पॉवलसीधारकाकडून परुवण्याांची वनवड करणे आवण तयासाठी वाढीव ववमा हप्ता भरणे याद्वारे तया घेता 
येतात. 
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स्िय ंचाचणी 1 

खालीलपैकी कोणते अमूतय उतपादन आहे? 

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

 

B. पारम्पावरक जीिन विमा उत्पादने  

आता आपण या प्रकरणात ववमा उतपादनाांचे काही पारांपावरक प्रकार पाहूया.  

आकृती 2 : पारंपावरक जीिन विमा उत्पादने 

 
1. मुदतीची विमा योजना 

मुदतीचा ववमा केवळ करारात उल्लेवखत केलेल्या काळासाठीच वैध असतो. मुदतीचा कालावधी 
एखाद्या ववमान प्रवासा इतका छोटा तर अगदी 40 वर्षा इतका मोठा असू शकतो. 

ववमा सांरिणाचे वय 65 वर्ष े ककवा 70 वर्षांपयंत वाढवले जाऊ शकते. एक वर्षाची मुदत पॉवलसी 
मालमत्ता ककवा अपघात ववमा कराराांसारखीच असते. अशा पॉवलसी अांतगयत वमळालेले ववमा हप्ते 
कां पनी द्वारे वमळवलेली मृतयूच्या जोखमीची ककमत म्हणून समजली जाते. या पॉवलसीमध्ये 
ववमाधारकासाठी बचत ककवा रोख मूल्य घटक नसतो. 

a) उदे्दश 

मुदत जीवन ववमा, जीवन ववम्याची मुलभतू आवण मुख्य कल्पना पूणय करतो, म्हणजे जीवन ववमा 
आश्वावसत व्यक्तीचा अकाली मृतय ूझाला तर तयाच्या वतच्या कुटुांबाची काळजी घेण्यासाठी मोठी 
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रक्कम उपलब्ध असते. ही मोठी रक्कम म्हणजे तयाच्या वप्रयजनाांसाठी ववमाधारकाचे तवच्छेने 
ठरवलेले ककवा शातत्रीय पद्धतीने गणन केलेले: मानवी जीवन मूल्य असते. 

एक आटोपशीर उत्पन्शन प्रवतस्िापन योजना म्हणून सुद्धा मुदत विमा पॉविसी येते. येिे अवलांबून 
असणाऱ्याांना ववमाधारकाचा  योजनेच्या कालावधी दरम्यान दुदैवी अांत झाल्यास एक रक्कमी मोठी 
रक्कम देण्या ऐवजी, मावसक, तै्रमावसक ककवा ततसम कालाांतराने पूवी वनस्श्चत केलेल्या 
कालावधीसाठी रक्कम वदली जाते.  

b) अपंगत्ि 

साधारणपणे, मुदत ववमा केवळ मृतयूची घटना आश्वावसत करतो. असे असले तरी, जेव्हा मुख्य 
ववमा, अपांगतव सांरिण परुवणीसह खरेदी केला जातो तेव्हा जर कोणाला मुदत ववम्याच्या 
कालावधी दरम्यान अनियकारी प्रसांगाला सामोरे जाव े लागले तर ववमा कां पनी लाभधारकाांना / 
ववमाधारकाला रक्कम देऊ करते. ववमाधारकाचा मुदत ववमा कालावधी सांपल्यानांतर अांत झाला 
तर तो व्यवहार सांपल्याने कोणतेही फायदे वमळत नाहीत. 

आकृती  3 : अपंगत्ि 

 
 

c) पुरवणी म्हणून मुदत ववमा 

नेहेमी मुदतीचा जीवन  ववमा तवतांत्र पॉवलसी म्हणून वदली जाते पण ती एक परुवणी पॉवलसी 
म्हणून सुद्धा वदली जाऊ शकते. 

उदाहरण 

एखाद्या वनवृत्ती वतेन योजने मध्ये ववमाधारकाचा वनवतृ्ती वतेन सुरु होण्यापूवी अांत झाल्यास 
मृतयूची भरपाई देण्याची तरतूद असू शकते. 

d) निीकरण क्षमता  

साधारणपणे मुदतीच्या ववम्यासाठी सांपूणय कालावधी दरम्यान ववमा हप्ते एका वनस्श्चत वार्थर्षक 
दराने घेतले जातात. काही योजनाांमध्ये मुदतीचा कालावधी सांपताना नवीकरण करण्याचा पयाय 
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असतो; असे असले तरीही, या उतपादनाांमध्ये एखाद्याचे वय, तयावळेी असणारी आवण नव्या मुदती 
दरम्यान ज्यासाठी पॉवलसी नवीकरण करण्यात येत आहे, तेव्हाची प्रकृतीची स्तिती  याांचा ववचार 
करून ववमा हप्ता पनुगयणन करण्यात येतो. 

e) पवरितयवनयता 

पवरवतयनीय मुदत ववमा पॉवलसी, पॉवलसीधारकाला तयाची मुदत ववमा पॉवलसी कायमतवरूपी 
योजनेत ; जसे “सांपूणय जीवन” यामध्ये ववमा योलयतेचा परुावा न देता पवरवतीत करण्याची अनुमती 
देते. ही ववशेर्ष सवलत अशा लोकाांसाठी सहाय्यक असते ज्याांना कायमतवरूपी रोख मूल्य ववमा 
करायचा असतो मात्र तयाचे मोठे ववमा हप्ते तयाांना सध्या परवडणारे नसतात. जेव्हा मुदत ववमा 
पॉवलसी कायमतवरूपी ववम्यामध्ये पवरवतीत होते तेव्हा नवीन ववमा हप्ता दर अवधक असतो. 

f) अवितीय विक्री विधान (USP) 

मुदत ववम्याचे अवद्वतीय ववक्री ववधान म्हणजे तयाची कमी ककमत, ज्यामुळे एखाद्याला तुलनेने कमी 
खचात खूप जातत रक्कमेचा ववमा खरेदी करता येतो. जो तयाच्या/ वतच्या वप्रयजनाांना अकाली 
मृतयुच्या घटनेत आर्थिक असुरिेपासून वाचव ूइस्च्छतो आवण ज्याच्याकडे ववमा हप्ता भरण्यासाठी 
मयावदत रक्कम आहे अशा कमावतया व्यक्तीसाठी ही चाांगली योजना आहे. 

g) विविध पयाय (Variants) 

मुदत ववमा आश्वासनाचे ववववध पयाय शक्य आहेत. 

आकृती  4 : मुदत विमा आश्िासनाचे विविध पयाय 

 

 
 

i. कमी होत जाणारे मुदत विमा आश्िासन 

ह्या योजनाांमध्ये वाढतया कालावधीनुसार मृतयुचे फायद्याची रक्कम कमी होत जाते. दहा वर्षांच्या 
कमी होत जाणाऱ्या मुदत ववम्याच्या पॉवलसी मध्ये पवहल्या वर्षी 100000 रुपयाांचा फायदा वमळेल 
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आवण पॉवलसीच्या प्रतयेक वधापन वदवशी रुपये 10000 ने कमी होत जाऊन दहाव्या वर्षाच्या शेवटी 
तो शून्य असेल. दरवर्षी देय ववमा हप्ता मात्र सारखाच राहील.  

कमी होत जाणाऱ्या मुदत आश्वासन योजना तारण मुक्ती आवण ऋण जीवन ववमा म्हणून ववपणन 
केलें जातात.  

 तारण मुक्ती: म्हणजे कमी होत जाणारा ववमा ज्यात मृतयूची भरपाई रक्कम तारण 
कजाच्या रक्कमेनुसार कमी होत जाते. अशा प्रकारच्या कजांमध्ये, प्रतयेक समान मावसक 
हप्ता देय असलेल्या मुद्दलाच्या रक्कामेनुसार कमी होत जाते . यामध्ये ववमा अशा प्रकारे 
ठेवला जातो की कोणतयाही िणी असलेली मृतयुच्या भरपाई ची रक्कम वशल्लक मुद्दला 
इतकी असते. पॉवलसीचा कालावधी तारण कजाच्या कालावधी इतका असतो. नवीकरण 
ववमा हप्ते साधारणपणे पूणय मुदतीत सारखेच असतात. बऱ्याच वळेा तारण मुक्ती ववमा 
खरेदी करण्याची तारण कजाची पुवाअट असते. 

 ऋण जीिन विमा म्हणजे जीवन ववम्याचा प्रकार ज्यात कजय पूणयपणे वफटण्या आधी 
कजयदाराचा मतृयू झाल्यास कजाची देय रक्कम फेडण्याची रचना केलेली असते. तारण 
मुक्ती योजने प्रमाणे याचे हा कमी होणारा मुदत आश्वासन ववमा आहे. हा ववमा कजय 
देणाऱ्या सांतिाांना तयाांच्या कजयदाराांचे जीवन आश्वावसत करण्यासाठी समूह ववमा म्हणून 
प्रचवलत आहे. हा ववमा वाहन ववमा आवण अन्य व्यवक्तगत कजांसाठी सुद्धा उपलब्ध असू 
शकतो. अशा पॉवलसी चा फायदा कजय दाराचे पॉवलसीच्या मुदतीत अकाली वनधन 
झाल्यास सामान्यतुः कजय देणाऱ्या सांतिाांना ककवा ऋणकोंना परतपर वदला जातो. 

ii. िाढत जाणारे विमा आश्िासन  

याचे नाव ज्याप्रमाणे सुचवते, तयाप्रमाणे या योजनेत मतृयचूा फायदा पॉवलसीच्या कालावधी नुसार 
वाढत जातो. ही रक्कम पॉवलसीच्या मुदतीत ठराववक कालावधीने वववशष्ट रक्कमेने वाढेल ककवा 
टक्केवारीत वाढेल.  पयायाने जीवनमानाच्या वनदेशाांकाप्रमाणे दशयनी मूल्य वाढत जाईल. 
साधारणपणे जशी ववमा आश्वासनाची रक्कम वाढते तशी ववमा हप्तयाची रक्कम वाढत जाईल.  

iii. विमा हप्ते परत देणारा मुदत विमा 

पॉवलसीचा अजून एक प्रकार म्हणजे (भारतात बराच लोकवप्रय असणारा) ववमा हप्ते परत 
करणारा मुदत ववमा. या योजनेत ववमाधारकाला असे समाधान असते की ववम्याच्या मुदतीत तो 
उत्तमप्रकारे जगला तर तयाचे काहीही नुकसान होत नाही. तवाभाववक पणे देय असलेला ववमा 
हप्ता तशाच प्रकारच्या ववमा हप्ता परत न देणाऱ्या ववम्याला लागू असणाऱ्या ववमा हप्तयापेिा खूप 
जातत असतो. 

h) सुसंगत पवरश्स्िती  

खालील पवरस्तितीत मुदत ववमा खूप औवचतयपूणय समजला जात आहे.: 
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i. जेिे ववमा सांरिणाची गरज शुद्ध तातपरुतया तवरूपाची, जशी ती तारण मुक्ती ववमा ककवा 
अांदावजत गुांतवणकुीच्या सांरिणासाठी आवश्यक असते. 

ii. बचतीच्या योजनेला परुवणी म्हणून, उदा, तरुण पालक कमी होत जाणारा मुदत अशावसन 
ववमा घेतात ज्यातून वाढीच्या वयात अवलांबून असणाऱ्याांना वाढीव सांरिण पुरवले जाते. जेिे 
कायम तवरूपी योजना परवडू शकत नाही अशा वठकाणी पवरवतयनशील मुदत आश्वासन 
पयाय म्हणून सुचवले जाऊ शकते. 

iii. “मुदत ववमा घ्या आवण उवयवरत रक्कम गुांतवा” या ततवाचा भाग म्हणनू, जेिे ग्राहक केवळ 
तवतत ववमा सांरिण ववमा कां पनीकडून घेतात आवण उवयवरत ववमा हप्तयाचा फरक आधी 
आकर्षयक गुांतवणकुीच्या पयायात अन्य वठकाणी गुांतवतो. अिात पॉवलसीधारकाने अशा 
प्रकारच्या गुांतवणुकीत अांतभूयत असलेली जोखीम तवीकारली पावहजे. 

i) मोबदिा (Considerations) 

मुदत विमा योजनांच्या स्पधात्मक फायद्याचा प्रािवमक आधार त्याची एकूण ककमत हा 
आहे.वार्थर्षक नवीनीकरणिम मुदत पॉवलसी ज्या अन्य समान ववमाहप्ता पॉवलसीपेिा तवतत 
असतात तयाांच्या बाबतीत हे ववशेर्ष करून पाहायला वमळते. 

अशा एक वर्षीय मुदत ववमा योजनाांची समतया अशी असते की मतययता मूल्य वयाबरोबर वाढत 
जाते. तयामुळे ज्याांचे वनयोजनाचे वितीज कमी कालावधीच्या ववमा योजनाांपरुते आहे तयाांच्यासाठी 
तया खूप आकर्षयक आहेत.  

महत्िाचे 

मुदत विमा योजनाच्या मयादा 

तयाच वळेी मुदत ववमा योजनाांच्या मयादाांववर्षयी आपल्याला मावहती असले पावहजे. महतवाची 
समतया तेव्हा उभी राहते जेव्हा ववमा सांरिण घेण्याचा उदे्दश अवधक कायम तवरूपी असतो आवण 
तो पॉवलसी कालावधीच्यापेिा अवधक असतो. पॉवलसीधारक पॉवलसी कालावधी नांतर 
पॉवलसीधारक ववमा करण्यायोलय राहत नाही आवण वयाच्या 65 ककवा 70 व्या वर्षी नवी पॉवलसी 
घेऊ शकत नाही. तयामुळे अांवतम आजारामुळे होणारा सांपत्तीचा ऱ्हास टाळण्यासाठी ककवा वारसा 
मागे सोडून जाण्यासाठी व्यक्तींना अवधक कायमतवरूपी योजनाांची आवश्यकता असते. अशा 
पवरतितीत मुदत ववमा गरज पुरी करू शकत नाही. 

2. संपूणय जीिन विमा  

मुदत आश्वासन ववमा ही तातपुरतया सांरिणाची उदाहरणे असतात, ज्यात तातपुरतया कालावधीसाठी 
उपलब्ध असते, तर सांपूणय जीवन ववमा पॉवलसी हे कायमतवरूपी जीवन ववमा पॉवलसी. अन्य शब्दात 
साांगायचे तर यात एखादे वनश्श्चत मुदतीचे संरक्षण नसते तर विमाधारक जेव्हा वनधन पाितो तेव्हा 
विमाकता त्यािा मृत्यचेू फायदे देतो, त्याचा मृत्य ूकेव्हा झािा हे त्यािेळी महत्िाचे नसते. ववमा हप्ते 
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व्यक्तीच्या पूणय आयुष्यभर भरले जाऊ शकतात ककवा मयावदत असलेल्या आवण व्यक्तीच्या आयुष्यापेिा 
कमी असलेल्या काही ठराववक कालावधी साठी असतात. 

सांपूणय जीवन ववमा पॉवलसी ववमाकतयाच्या सांपूणय आयुष्यभर / मृतयूपयंत  सक्रीय राहण्यासाठी तयार 
केलेली असल्याने तयाचे हप्ते मुदत ववम्याच्या हप्तयाांपेिा खूप जातत असतात आवण तयामुळे ती मृतयचेू 
फायदे सवयकाळ वमळावते म्हणून तयार केलेली असते. ववमा कां पनी जेव्हा मुदत ववम्याची लागणारी 
रक्कम ववमा हप्तयामधून घेते, त्यातून वशल्िक असणारी रक्कम पॉविसीधारकाच्या ितीने गंुतििी 
जाते. यािा रोख-मूल्य असे म्हणतात. एखाद्याला काही तातडीची गरज असेल तर तो पॉवलसी कजय 
घेऊन रक्कम काढू शकतो, ककवा रोख मुल्यासाठी पॉवलसी समर्थपत करून रक्कम मुक्त करू शकतो.  

मृतयूनांतर वनयुक्त लाभधारकाांना फायद्याची रक्कम देताना काही कजय वशल्लक असल्यास कजाची 
रक्कम आवण व्याज वजा जाता उवयवरत रक्कम वदली जाते.  

संपूणय जीिन विमा पॉविसी मुख्य कमाित्या व्यक्तीसाठी चांगिी असते जो अकािी मृत्युच्या घटनेत 
आपल्या वप्रयजनांचे आर्थिक असुरवक्षतते पासून संरक्षण करू इश्च्ितो.या व्यक्तीला सांपूणय जीवन 
ववम्याचे मोठे हप्ते साततयाने आवण दीघयकाळ परवडणारे असले पावहजेत, आवण तयला अशी पॉवलसी 
हवी असली पावहजे जी केव्हाही मृतयू झाला तरीही फायदा देईल आवण तयाच वळेी सांपूणय जीवन ववमा 
पोलीवसच्या रोख मूल्याचा वापर करून आवश्यक वाटल्यास वनवृत्तीच्या गरजा पूणय करेल.  

सांपूणय जीवन ववमा पॉवलसी घरगुती बचत आवण सांपत्ती वनमाणाच्या करून ती पुढील वपढीकडे 
पोहोचवण्याच्या कामात महतवाची भवूमका बजावते.ही पॉवलसी खरेदी करताना असणारी म्हन्तवाची 
पे्ररणा म्हणजे- पुढील वपढ्ाांसाठी वारसा सोडून जाण्याची इच्छा. कुटुांबवतसल व्यक्तींमध्ये जीवन ववमा 
पॉवलसी बाबत असणारी आतिा आवण कुटुांबाववर्षयी असणारे पे्रम यातून ही पे्ररणा अवधक पक्की होते. 

3. सािधी आश्िासन करार  

सावधी आश्वासन करार प्रतयिात दोन योजनाांचा सांयोग असतो: 

 मुदत ववमा योजना जी ववमाधारकाच्या मृतयू नांतर सांपूणय ववमा आश्वावसत रक्कम देते 
 एक शुद्ध सावधी योजना ज्यात ही रक्कम मुदतीच्या शेवटी ववमाधारक वजवांत असेल तर 

वदली जाते 

या उत्पादनात अशा प्रकारे मृत्य ू आवण जीिन या दोन्शहींच्या फायद्याचा घटक असतो. आर्थिक 
दृष्टीकोनातून, करार म्हणजे कमी होत जाणारा मुदत ववमा आवण वाढत जाणारा मुदत ववमा याांचा 
सांयोग असतो. मुदत वजतकी लहान वततका गुांतवणुकीचा घटक मोठा.  

मुदत ववमा आवण गुांतवणूक हे घटकाांचा सांयोग सुद्धा सांपूणय जीवन ववमा आवण अन्य रोख मूल्य 
कराराांमध्ये उपस्तित असतात. सावधी आश्वासन कराराांच्या बाबत मात्र हे अवधक तपष्टपणे वदसते. 
याच्यामुळे हे काही कालावधीत वववशष्ट रक्कम जमा करण्याच्या गुांतवणुकीचे प्रभावी साधन बनते.  
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सावधी योजना म्हणजे प्रािवमकपणे बचतीचा काययक्रम आहे ज्याला अकाली मृतयुच्या आकस्तमक 
घटनेत ववम्याच्या तरतुदीचे सांरिण आहे. ग्राहकाांसाठी तयाची आकर्षयकता यात आहे की एखाद्याच्या 
बचतीच्या उपक्रमाला ववम्याची साि देऊन आर्थिक योजनाांना सुवनस्श्चततेचे आवरण वदले जाते.  भेट 
योजना एखाद्याच्या बचतीला सुरवित आवण बांधनकारक बचतीची पद्धत प्रदान करतो. तारतम्याने 
केलेली गुांतवणूक आवण आवण मालमत्ता देयता व्यवतिापन यामुळे सुरवितता वमळते आवण अांशतुः 
बांधनकारक असणाऱ्या ववमा हप्तयामुळे बचतीसाठी प्रोतसाहन वमळते. 

वाधयक्यात ककवा वववशष्ट उदे्दश पूणय करण्यासाठी जसे 15 वर्षांच्या शेवटी वशिणासाठी वनधी जमा 
करणे ककवा मुलीच्या ललनाच्या खचाची तरतूद अशा गोष्टींसाठी हमखास पद्धत म्हणून लोक सावधी  
योजना खरेदी करतात. या उवद्दष्टाांच्या बाबत कोणतीही हयगय करून चाल ू शकत नाही. ते 
वनस्श्चतपणे पूणय केले जाव ेलागतात. 

हा तारण (घराचे) कजय परत करण्यासाठीचा एक आदशय मागय म्हणून पुढे आला आहे. कजय परत 
करण्यातील अवनस्श्चततेला सांरिण म्हणून नव्हे तर सावधी ववम्यातील रक्कम मुद्दल परत करण्यासही 
पुरेशी ठरू शकते. 

ही पॉवलसी अल्पबचतीचे साधन म्हणून सुद्धा प्रोतसावहत केली जाते. जेव्हा एखादा तयाच्या 
मावसक/तै्रमावसक/वार्थर्षक उतपन्नातील अवतवरक्त भाग बाजूला काढून तो भववष्याची तरतूद करू 
इस्च्छत असतो तेव्हा सावधी ववमा एक चाांगला प्रतताव म्हणून समोर येतो. 

कराच्या दृष्ट्टीकोनातून विमा हप्त्यांच्या िजािटीची तरतूद असल्याने सुद्धा ही योजना आकियक 
बनिी आहे. 

यावशवाय भारतीय सांदभातील प्रतताव म्हणजे MWPA (वििावहत मवहिांच्या मािमत्तचेा कायदा) च्या 
अांतगयत तयार केलेल्या रतट मध्ये पॉवलसी ठेवण्याची सवलत – ववमाधारकाच्या मालमते्तवरील 
ऋणकोच्या ववमा हक्काांच्या पासून सांरवित केले असून ववमा हक्क केवळ पॉवलसी लाभधारकाांनाच 
अदा केले जातील. 

शेवटी जेव्हा ववमाधारक तयाची / वतची वनवृत्तीची योजना करत असतात तेव्हा म्हणजे 55 ते 65 च्या 
दरम्यान अनेक सावधी योजना पूणय होतात आवण अशा पॉवलसी अन्य तत्रोताांमधील वनवृत्ती बचतीला 
सहाय्यक ठरू शकतात. 

a) पयाय  

सावधी ववम्यामध्ये काही वववशष्ट पयाय असतात ज्याांची चचा खाली केली आहे. 

i. पैसे परतािा योजना 

पैसे परतावा योजना ही भारतातील सावधी योजनेचा लोकवप्रय पयाय बनला आहे. ही योजना 
प्रावतवनवधकपणे सािधी योजना आहे ज्यात आश्िावसत रक्कमेचा काही भाग मुदतीच्या 



प्रकरण 5 

IC-33   जीवन ववमा       87 

कािािधीत ठराविक कािांतराने परत केिा जातो आवण उरिेिी रक्कम मुदतीच्या शेिटी 
वदिी जाते. 

उदाहरण  

20 वर्षांच्या मुदतीच्या पैसे परतावा पॉवलसीमध्ये आश्वावसत रक्कमेच्या 20% रक्कम 5, 10 आवण 
15 वर्षांच्या शेवटी वटकून राहण्याचा फायदा म्हणून वदली जाते आवण उवयवरत 40% टक्के रक्कम 
20 वर्षांची मुदत पूणय करताना वदली जाते.  

जर जीवन आश्वावसत व्यक्ती 18 व्या वर्षाच्या शेवटी मृतयू पावली तर दशयनी मूल्याच्या 60 % 
रक्कम आधीच वदली गेलेली असली तरीही सांपूणय ववमा आश्वावसत रक्कम आवण जमा असलेले 
अवधलाभाांश अदा केले जातात.  

या योजना तयाांच्या तरलते मुळे (रोख परतावा) आवण ज्यामुळे लघु कालीन आवण मध्यम कालीन 
गरजा पूणय करणारी साधने म्हणून खूप लोकवप्रय आहेत. जेव्हा व्यक्ती पॉवलसीच्या कालावधी 
दरम्यान कधीही मृतयू पावला तर सांपूणय मृतयू पासून सांरिण मधल्या काळात उपलब्ध असते. 

ii. पार आवण नॉन पार योजना 

“पार”ही सांज्ञा ज्या पॉवलसी जीवन ववमाकतयाच्या नफ्यामध्ये सहभागी असतात तयाांच्यासाठी 
वापरली जाते. तर दुसऱ्या बाजूला “नॉन-पार” पॉवलसी म्हणजे ज्या नफ्यामध्ये सहभागी नसतात. 
दोन्ही प्रकारच्या पॉवलसी पारांपावरक जीवन ववम्या मध्ये उपस्तित असतात. 

सवय पारांपावरक योजनाच्या अांतगयत, पॉवलसीधारकाांकडून प्राप्त झालेल्या ववमा हप्तयाच्या 
उतपन्नापासून बनलेले सांचवयत जीवन वनधी, ठरवनू वदलेल्या सांकेताांप्रमाणे अतयांत कडक 
वनयामकाांच्या देखरेखीखाली गुांतवले जातात आवण पॉवलसीधारकाांना वाढीची हमी वदली जाते 
ककवा ववमाकतयाद्वारे वनमाण केलेल्या अवतवरक्त रकमेचे समभाग वदले जातात ज्याला “नफ्यासह 
योजना” म्हणून सांबोधले जाते.  

सहभाग नसलेली उतपादने सांबद्ध प्लॅटफॉमय ककवा सांबद्ध नसलेल्या प्लॅटफॉमय अांतगयत देऊ केले 
जातात. या प्रकरणात आपण सांबद्ध नसलेल्या पॉवलसीशी सांबांवधत आहोत. ठराववक पद्धतीच्या 
नफ्यासह नसलेल्या योजना म्हणजे ज्या योजनाांमध्ये करारात साांवगतलेले फायदे वनस्श्चत आवण 
हमी वदलेले असतात आवण पॉवलसीधारक केवळ तयाच फायद्याांसाठी पात्र असतो आवण तयापेिा 
अवधक काही वमळत नाही.  

उदाहरण 

एखाद्याकडे सावधी पॉवलसी असू शकते ज्यात प्रवतवर्षी आश्वावसत रक्कमेच्या 2% वाढीची हमी 
वदलेली असते, तयामुळे पवरपक्वता रक्कम म्हणजे ववमा आश्वावसत रक्कम अवधक वाढीव 40% 
रक्कम असते. 
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आयआरडीए (IRDA) च्या मागयदशयक सूत्राांनुसार पारांपावरक नॉन-पार पॉवलसीसाठी वववशष्ट 
घटना घडल्यानांतर देय असणारे फायदे प्रारांभीच तपष्टपणे उधृत केले गेले पावहजेत आवण ते 
कोणतयाही बेंचमाकय  वनदेशाांकाशी सांबद्ध नसावते.  

तयाचप्रमाणे, पॉवलसीच्या काळात वनयवमत कालाांतराने जमा असलेले काही वाढीव फायदे 
असल्यास तेसुद्धा प्रारांभीच तपष्टपणे उधृत केले गेले पावहजेत आवण ते कोणतयही बेंचमाकय  
वनदेशाांकाशी सांबद्ध नसावते.अन्य शब्दात, याचा अिय असा की पॉवलसीवरील परतावा  
पॉवलसीच्या प्रारांभीच उघड केलेला असावा. यामुळे पॉवलसीधारक नक्त परतावा गणन करू शकतो 
आवण पॉवलसीचे मूल्य वनधावरत करण्यासाठी अन्य मागांशी तुलना करू शकतो. 

iii. सहभागी असणाऱ्या (पार) ककिा नफ्यासह योजना  

नफ्यासह नसणाऱ्या ककवा हमी असणाऱ्या योजनाांच्या ववरुद्ध या योजनाांमध्ये नफ्यामध्ये सहभागी 
होण्याची तरतूद असते. नफ्यासह असणाऱ्या पॉवलसीमध्ये अन्य योजनाांपेिा जातत ववमा हप्ता 
असतो. नफा अवधलाभाांश म्हणून ककवा लाभाांश म्हणून वदला जातो. अदा केले जाणारे अवधलाभाांश 
साधारणपणे प्रतयावतयनी अवधलाभाांश म्हणून वदले जातात. ते ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या प्रमाणात 
जाहीर केले जातात (उदा. रुपये 70 प्रती हजार ववमा आश्वावसत रक्कम) आवण ते वाढीव फायदे 
म्हणून प्रतयावतयनी आधारावर अदा केले जातात. (पॉवलसीच्या मुदती अखेरीला, मृतयू ककवा 
पवरपक्वता ककवा समपयण केल्यावर).  

प्रतयावतयनी अवधलाभान्श, जे एकदा सांललन झाले की हमी वदलेले असतात, याांच्या वशवाय जीवन 
ववमाकता अांवतम अवधलाभाांश सुद्धा घोवर्षत करू शकतो. ववमाकातयाला अचानकपणे काही प्रचांड 
फायदा झाल्यास हे वदले जातात आवण तयाांची कोणतीही हमी नसते.  

युनायटेड ककलडम मध्ये भाांडवली बाजारात केलेल्या गुांतवणुकीत वमळालेल्या प्रचांड फायद्यामुळे, 
तो पॉवलसीधारकाांमध्ये वाटण्याच्या दृष्टीने ववकवसत झाले. ते आता भारतातही आवण अन्य 
ववकवसत होणाऱ्या बाजाराांमध्ये लागू केले जातात. 

मावहती 

फायदा सहभागाची िाभांश पद्धत 

यूएसए सारखी अन्य बाजाराांमध्ये फायदा लाभाांशाच्या तवरुपात वाटप केला जातो. लाभाांश जमा 
करण्यासाठी दोन पद्धती वापरल्या जातात.  

i. यातील “पारांपावरक मागय म्हणजे “पोटयफोवलयो पद्धत”. यात कां पनीकडे असणाऱ्या 
पोटयफोवलयो मधील एकूण गुांतवणूक परतावा ठरवला जात असे आवण सवय पॉवलसी धारकाांना 
तयाांच्या वाट्याची अवतवरक्त रक्कम जमा केली जात असे. यात कोणताही वमळवलेल्या 
पैशावरील मागील काही वर्षात कां पनीमध्ये गुांतवलेल्या रक्कमे पासून नुकतयाच जमा झालेल्या 
रक्कमेच्या परताव्याचा दर ठरवण्याचा प्रयतन केला जात नसे. अशाप्रकारे पोटयफोवलयो 
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पद्धतीत परताव्याचे दर एकवजनसी केले जात आवण ते काही कालावधीसाठी स्तिर ठेवले 
जात. तयामध्ये काही कालावधीतील जोखीम सांचयाचे ततव योजले जाई आवण ते समान 
प्रतयावतयनी अवधलाभाांश यांत्रणेप्रमाणेच आहे.  

ii. यातील दुसरा मागय आहे “चािू पैसे पद्धत”. यात गुांतवणकू केव्हा केली गेली आवण गुांतवणूक 
करताना वमळालेला दर  यावर परतावा अवलांबून असतो. यालाच खांवडत ककवा गुांतवणकू भाग 
(ब्लॉक) पद्धत म्हणतात कारण यात ववववध गुांतवणुकीच्या भागासाठी साठी वगेळा परतावा 
वमळतो. 

 

पारांपावरक नफ्यासह (सहभागी) पॉवलसी अशा प्रकारे जीवन कायालयाच्या गुांतवणूक 
सादरीकरणाबरोबर काही साखळी वनमाण करतात. अिात ही साखळी िेट नसते. वनधीच्या 
मालमत्ताांचे आवण देयताांचे आवती मुल्याांकन (साधारणपणे वार्थर्षक) काय होते यावर अवधलाभाांशाच्या 
तवरूपात पॉवलसीधारकाला काय वमळेल हे अवलांबून असते. 

मुल्यांकन करणाऱ्या अक्चुअवरिारे कोणती गृहीतके आवण कोणते घटक विचारात घेतिे गेिे यािर 
मुल्यांकनातीि घोवित झािेिी अवतवरक्त रक्कम अििंबून असते.अवतवरक्त रक्कम घोवर्षत झाल्या 
नांतरही, पॉवलसीधारकाांच्यात ते कसे वाटायचे याचा वनणयय कां पनीच्या व्यवतिापनाचा असतो. या सवय 
कारणाांमुळे, केवळ पॉवलसीमध्ये वाढवलेले अवधलाभाांश अतयांत सांरवित आवण दूरति पद्धतीने 
गुांतवणूक कामवगरीचे केवळ अनुसरण करतात.  

काही काळातीि गंुतिणूक परतािा सुरळीत करणे हे यामागीि मुिभूत तकय शास्त्र आहे. हे सतय आहे 
की अांवतम अवधलाभाांश आवण चक्रवाढ अवधलाभाांश यामुळे पॉवलसीधारकाला समभाग बाजारातील 
गुांतवणुकीतुम वमळालेल्या फायद्याांचा मोठा वहतसा उपभोगता येतो. असे असूनही ते अवधलाभाांश 
घोवर्षत करणाऱ्या जीवन कायालयाच्या वनणययावर अवलांबून असतात.  

शेवटी, मूल्याांकनाच्या अांतगयत असणारे अवधलाभाांश वर्षातून एकदा जाहीर केले जातात. 
तवाभाववकपणे ते मालमत्ताांच्या दैनांवदन मुल्यातील चढउतार दशयवत नाहीत.   

अशा प्रकारे नफ्यासह पारांपावरक योजना उतपादनाांच्या अशा वपढीचे प्रवतवनवधतव करतात ज्यात जीवन 
ववमा कां पनी फायदे (आश्वावसत रक्कम आवण अवधलाभाांश) आवण ववमा हप्ते याांच्यासह उतपादन ककवा 
योजनेची सांरचना ठरवते, ववमा कां पनीने गुांतवणूक बाजारात खूप चाांगला परतावा वमळवला तरी असे 
आवश्यक नाही की तयाचे अवधलाभाांश आवण लाभाांश या परताव्याशी िेट पणे सांबद्ध असतील.  

पॉविसीधारकािा ककिा विमाधारकािा वमळणारा मोठा फायदा म्हणजे या योजनांत गंुतिणुकीची 
वनश्श्चतता ज्यात वनश्श्चत आवण समर्थपत वनधी िागतो अशा गरजा पूणय करण्यासाठी अत्यतं योग्य 
असे साधन बनतात.यावशवाय तया व्यक्तीच्या गुांतवणूक पोटयफोवलयो मधील एकूण पोटयफोवलयोची 
जोखीम कमी करण्यास सहाय्य करतात. 



प्रकरण 5 

IC-33   जीवन ववमा       90 

महत्िाचे 

पारंपावरक उत्पादनांसाठी आयआरडीए (IRDA) ची मागयदशयक सूते्र 

या मागयदशयक सूत्राांनुसार, पारांपावरक योजनाांची उतपादन रचना जवळपास सारखीच राहते.  

a) नवीन पारांपावरक उतपादनाांमध्ये मोठे मृतयू सांरिण असेल.  

i. एकि विमा हप्ता पॉविसीसाठी वय वर्ष े45 खालील व्यक्तींसाठी एकल ववमा हप्तयाच्या 125% 
कव हप्ता आवण वय वर्ष े45 च्या वर 110% ववमा हप्ता असेल. 

ii. वनयवमत विमा हप्ता पॉविसीसाठी, 45 वर्षांखालील व्यक्तीसाठी वार्थर्षक देय ववमा हप्तयाच्या 10 
पट आवण अन्य लोकाांसाठी तो सातपट असेल.  

b) पारांपावरक योजनेच्या बाबतीत वकमान मृत्य ू फायदा ववमा वकमान आश्वावसत रक्कमे इतका 
वकमान आवण काही असल्यास वाढीव फायदे याांच्यासह असतो. 

c) पॉवलसी मध्ये वववनर्थदष्ट केल्या नुसार आवण जर आधी वदले गेले नसतील तर मतृयुच्या तारखेपयंत 
जमा झालेले अवधिाभांश आवण िाढीि फायदे ववमा आश्वावसत रक्कमेवशवाय मृतयुनांतर देय 
असतील.  

d) या योजना दोन प्रकारच्या पयायांमध्ये येत राहतील, सहभागी आवण सहभागी नसलेल्या योजना.  

i. सहभागी पॉविसीसाठी अवधलाभाांश वनधीच्या कामवगरीशी सांबद्ध असतो आवण तो आधी 
घोवर्षत ककवा तयाची हमी वदली जात नाही. मात्र एकदा जाहीर झािेिा अवधिाभांश हमी 
बनतो. तो साधारणपणे पोलीवसधारकाच्या मृतयू नांतर ककवा पॉवलसी पवरपक्व झाल्यानांतर 
अदा केला जातो. या अवधलाभाांशाला प्रत्याितयनी अवधिाभांश असेही म्हणतात..  

ii. सहभागी नसलेल्या पॉवलसी च्या बाबतीत पॉवलसी वरील,परतावा पोलीवसच्या प्रारांभीच उघड 
केला जातो. 

 

स्िय ंचाचणी 1  

सांपूणय जीवन ववम्यासाठी अदा केलेला ववमा हप्ता मुदत ववम्यासाठी अदा केलेल्या ववमा हप्तया पेकाश 
________असतो.. 

I. जातत  
II. कमी  
III. सारखाच  
IV. खूप जातत 
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सारांश 

 व्यक्तीच्या उतपादक िमताांच्या आर्थिक मूल्याच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठी जीवन ववमा सांरिण देऊ 
करतो, जे तयाच्यावर अवलांबून असणाऱ्याांना ककवा तवतुःला उपलब्ध असते. 

 जीवन ववमा पॉवलसी, वतच्या गाभ्यामध्ये, काही अघवटत घडल्यास तया व्यक्तीला मनाची शाांती 
आवण तयाच्या वप्रयजनाांना सांरिण परुवते. 

 मुदत ववमा केवळ करारात साांवगतलेल्या काही ठराववक कालावधीसाठी वैध सांरिण पुरवते. 

 मुदत ववमा पॉवलसीचे एकमेवावद्वतीय ववक्री ववधान (USP) म्हणजे तयाची ककमत ज्यामुळे कमी 
ककमतीत मोठ्या रक्कमेचा जीवन ववमा खरेदी करता येतो. 

 मुदत ववमा पॉवलसी तातपरुतया सांरिणाचे आश्वासन देतात ज्यात हे सांरिण काही कालावधी 
साठीच असते तर सांपूणय जीवन ववमा पॉवलसी कायमतवरूपी जीवन ववमा पॉवलसीचे उदाहरण 
आहेत. 

 सावधी आश्वासन करार प्रतयिात दोन योजनाांचा सांयोग असतो – मुदत ववमा योजना ज्यात 
पॉवलसीच्या कालावधीत ववमाधारकाच्या मतृयुच्या घटनेत सांपूणय ववमा आश्वावसत रक्कम वदली 
जाते आवण शुद्ध सावधी योजना ज्यात ही रक्कम ववमाधारक ववमा पॉवलसी कालावधीच्या 
शेवटपयंत वटकून रावहला तर अदा केली जाते. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. मुदत ववमा 
2. सांपूणय जीवन ववमा  
3. सावधी आश्वासन 
4. पैसे परतावा पॉवलसी  
5. पार आवण नॉन-पार योजना 
6. प्रतयावतानी अवधलाभाांश 
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स्िय ंचाचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे III. 

जीवन ववमा हे अमूतय उतपादन आहे. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे I. 

सांपूणय जीवन ववम्यासाठी वदला जाणारा ववमा हप्ता मुदत ववम्यासाठी वदल्या जाणाऱ्या ववमा हप्तयापेिा 
अवधक असतो. 

 

स्िय ंपरीक्षण प्रश्न 

प्रश्न 1  

___________ जीवन ववमा पॉवलसी व्यक्तीच्या मृतयुच्या घटनेत पॉवलसीधारकाची तारणाची 
रक्कम अदा करते. 

I. मुदत  
II. तारण  
III. सांपूणय  
IV. सावधी 

प्रश्न 2  

तुमच्या जीवन ववम्यासाठी तुम्ही भरलेला ववमा हप्ता वजतका  ________ वततकी मृतयुच्या 
घटनेत लाभधारकाला वमळणारी भरपाई __________.. 

I. जातत, जातत  
II. कमी, जातत  
III. जातत , कमी  
IV. लवकर, सावकाश 

प्रश्न 3  

खालीलपैकी कोणता पयाय मुदत ववमा योजने सांदभात योलय आहे? 

I. मुदत ववमा योजना आयुष्यभरासाठी नवीकरणिम असते  
II. सवय मुदत ववमा योजना अांतर्थनवहत अपांगतव परुवणी सह येतात. 
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III. मुदत ववमा एकमात्र पॉवलसी म्हणून खरेदी करता येते तयाच बरोबर अन्य पॉवलसी बरोबर परुवणी 
म्हणूनही खरेदी करता येते 

IV. मुदत ववमा योजनाांमध्ये ती सांपूणय जीवन ववमा योजनेत पवरवतीत करण्याची तरतूद असते. 

प्रश्न 4  

कमी होत जाणाऱ्या मुदत ववम्यामध्ये कालाांतराने अदा करण्याचे ववमाहप्ते ________. 

I. वाढतात 
II. कमी होतात 
III. कायम राहतात 
IV. परत केले जातात 

प्रश्न 5  

मुदत ववम्यामधील परीवतयवनयतेचा पयाय वापरून तुम्ही ती __________मध्ये पवरवतीत 
करू शकता. 

I. सांपूणय जीवन पॉवलसी 
II. तारण पॉवलसी 
III. बँक सुरिा ठेव 
IV. कमी होत जाणारी पॉवलसी  

प्रश्न 6  

जीवन ववमा उतपादनाचा प्रािवमक उदे्दश काय असतो? 

I. करात सवलत 
II. गुांतवणुकीचा सुरवित मागय  
III. व्यक्तीच्या उतपादक िमताांच्या आर्थिक मूल्याच्या नुकसानी पासून सांरिण देणे 
IV. सांपत्ती जमा करणे 

प्रश्न 7  

खालीलपैकी कोणाला मुदत ववमा खरेदी करायला साांगावे? 

I. एक व्यक्ती वजला मुदतीच्या शेवटी पैशाांची आवश्यकता आहे 
II. एक व्याकीत वजला ववम्याची गरज आहे आवण मोठे अांदाजपत्रक आहे 
III. एक व्यक्ती वजला ववम्याची गरज आहे पण तयाचे अांदाजपत्रक छोटे आहे 
IV. एक व्यक्ती वजला अशा ववमा उतपादनाची गरज आहे जे मोठा परतावा देते 

प्रश्न 8  

कमी होत जाणाऱ्या मुदत ववमा आश्वासनाच्या सांदभात खालील पैकी कोणते ववधान चुकीचे आहे? 
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I. ववमा सांरिणाच्या कालावधीत मृतयूच्या फायद्याची रक्कम कमी होत जातो.  
II. ववमा आश्वासनाच्या मुदतीनुसार ववमा हप्ता रक्कम कमी होत जाते 
III. ववमा हप्ता सांपूणय कालावधीत समान असतो. 
IV. तारण मुक्ती योजना हे कमी होत जाणाऱ्या मुदत ववमा आश्वासनाच्या योहानाचे उदाहरण आहे 

प्रश्न 9  

सावधी ववमा आश्वासन योजनेच्या सांदभात खालील पैकी कोणते ववधान योलय आहे?  

I. तयाच्यामध्ये केवळ मृतयुच्या फायद्याचा घटक आहे  
II. तयाच्यामध्ये केवळ वटकून राहण्याच्या फायद्याचा घटक आहे 
III. तयात मृतयचूा फायदा आवण वटकाव धरून राहण्याचा फायदा हे दोन्ही घटक आहेत 
IV. तो मुदतीच्या ववमा योजनेप्रमाणेच आहे 

प्रश्न 10  

खालीलपैकी कोणते उदाहरण सावधी ववमा आश्वासन योजनेचे उदाहरण आहे? 

I. तारण मुक्ती योजना  
II. ऋण जीवन ववमा योजना  
III. पैसे परतावा योजना  
IV. सांपूणय जीवन योजना 

 

स्िय ंपरीक्षण प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

तारण जीवन ववमा व्यक्तीच्या मृतयुच्या घटनेत पॉवलसीधारकाच्या तारणाची रक्कम देऊ करतो. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे I. 

तुम्ही तुमच्या जेवण ववम्यासाठी वजतका अवधक ववमा हप्ता भराल, वततकी तूमच्या मृतयुच्या घटनेत 
लाभधारकाांना वमळणारी भरपाई अवधक. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे III. 

मुदत ववमा तवतांत्र पॉवलसी म्हणून खरेदी केला जाऊ शकतो तयाच बरोबर अन्य पॉवलसी बरोबर 
पुरवणी म्हणूनही घेतला जाऊ शकतो.  
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उत्तर 4  

योलय पयाय आहे III. 

कमी होत जाणाऱ्या ववम्यामध्ये अदा केला जाणारा ववमा हप्ता पूणय कालावधीत कायम राहतो. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे I. 

मुदत ववम्यामध्ये उपस्तित असणारा परीवतयवनयतेचा पयाय वापरून तुम्ही सांपूणय जीवन पॉवलसी मध्ये 
पवरवतीत करू शकता. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे III. 

व्यक्तीच्या उतपादक िमताांच्या आर्थिक मूल्याचे होणारे नुकसान हा जीवन ववमा उतपादनाचा प्रािवमक 
उदे्दश असतो. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे III. 

ज्या व्यक्तीला ववम्याची गरज आहे पण तयाचे अांदाजपत्रक लहान आहे तयाच्यासाठी मुदत ववमा योजना 
हा चाांगला पयाय आहे. 

उत्तर 8  

योलय पयाय आहे II. 

कमी होत जाणाऱ्या मुदत आश्वासन योजनाांचा ववमा हप्ता सांपूणय कालावधीत समान राहतो. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे III. 

सावधी ववमा आश्वासन योजनेत मृतयचूा फायदा आवण वटकून राहाण्याचा फायदा हे दोन्ही फायदे 
वमळतात. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे III. 

पैसे परतावा योजना हे सावधी ववमा आश्वासन योजनेचे उदाहरण आहे. 
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प्रकरण 6 
जीिन विमा उत्पादने – II 

 

प्रकरणाचा पवरचय 

हे प्रकरण तुम्हाला अपारांपावरक जीवन ववमा उतपादनाांच्या ववश्वाचा पवरचय करून देते. आपण 
पारांपावरक जीवन ववमा उतपादनाांच्या मयादा काय आहेत हे समजून घेण्यापासून सुरु करू आवण नांतर 
अपारांपावरक जीवन ववमा उतपादनाची आकर्षयकता कशात आहे हे जाणनू घेऊ. शेवटी, आपण 
बाजारात उपलब्ध असलेले ववववध प्रकारचे अपारांपावरक जीवन ववमा उतपादनाांचे काही प्रकार पाहू. 

वशकण्याची फविते-+ 

 

A. अपारांपावरक जीवन ववमा उतपादनाांचा आढावा 
B. अपारांपावरक जीवन ववमा उतपादने 
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A. अपारंपावरक जीिन विमा उत्पादनांचा आढािा  

1. अपारंपावरक जीिन विमा उत्पादने – उदे्दश आवण गरज 

मागील प्रकरणामध्ये आपण काही पारांपावरकजीवन ववमा उतपादनाांचा ववचार केला ज्यामध्ये ववम्याच्या 
बरोबरच बचतीचा घटक असतो. ही उतपादने नेहेमीच आर्थिक बाजाराचा भाग समजली जातात आवण 
तयाांची भाांडवल सांचय करणाऱ्या अन्य साधनाांबरोबर तुलना केली जाते. 

आपण या वठकाणी लिात घेतले पावहजे की, बचत आवण गुांतवणूक याांच्या अनेक उदे्दशाांपैकी एक उदे्दश 
संसाधनांचे काययक्षम आवण प्रभािी आतंर-ऐवहक िाटप करणे हे असते.  

i. आंतर-ऐवहक िाटप म्हणजे ववववध काळात केलेले वाटप. येिे वापरलेली प्रभावी सांज्ञा म्हणजे 
जीवन चक्राच्या ववववध टप्प्याांवर वनमाण होणाऱ्या गरजा यशतवीपणे पूणय करण्यासाठी परेुसे 
पैसे उपलब्ध असणे.  

ii. दुसऱ्या बाजूला काययक्षम िाटप म्हणजे सांचयनाचा अवधक वगे आवण भववष्यात उपलब्ध होणारे 
अवधक पैसे. वदलेल्या जोखीम पातळीला वजतका जातत परतावा वततकी गुांतवणकू अवधक 
प्रभावी. 

आर्थिक बाजारातील अन्य मालमत्ताांशी तुलना करता ववमा पॉवलसीवर वमळणाऱ्या परताव्याचा 
तपधातमक दर हा गांभीर काळजीचा ववर्षय रावहला आहे. आपण मागील पाठात पावहलेल्या ववम्याच्या 
काही पारांपावरक रोख मूल्य योजनाांच्या काही वैवशष्ट्याांचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरेल. ते ज्या 
पद्धतीने गठ्ठ्ठ्याप्रमाणे तयार केलेले असतात तयामुळे तयाांना गठ्ठा योजना असे म्हटले जाते आवण 
फायदे आवण ववमा हप्तयाचे एक पॅकेज म्हणून सदर केले जातात. 

2. पारंपावरक उत्पादनांच्या मयादा 

एक गांभीर परीिणातून खालील काळजीचे ववर्षय समोर येतात: 

a) रोख मूल्य घटक: प्रिमतुः, अशा प्रकारच्या पॉवलसी मध्ये रोख मूल्य घटक सुवनस्श्चत केलेला 
नसतो. तो वनमाण केलेल्या राखीव अक्चुवरअल रक्कमेवर अवलांबून असतो. जीवन 
ववमाकतयाने वनस्श्चत केलेल्या मतययता, व्याजदर, खचय आवण अन्य मापदण्ड अशा गहृीतकाांवर 
हे ठरवले जाते. ही गृहीतके अगदी तवैरपणे ठरवलेली असू शकतात.  

b) परताव्याचा दर: दुसरे म्हणजे, या पॉवलसी चा परताव्याचा दर काय आहे हे ठरवणे सोपे 
नाही. याचे कारण “नफ्यासह पॉवलसी” चे फायद्याचे मलू्य केवळ करार सांपतो तेव्हा नक्की 
मावहती असेल. पनु्हा, ववमाकतयाचे नक्की खचय उघड केलेले नसतात. परताव्याच्या दराच्या 
सांबांधात असलेल्या अतपष्टतेमुळे तयाांची तुलना बचतीच्या अन्य साधनाांबरोबर करता येत 
नाही. तवाभाववकपणे, जोपयंत अशी तुलना करता येत नाही तोपयंत जीवन ववमा व्बाचातीच्या 
अन्य साधनाांपेिा वकती काययिम आहे हे समजू शकत नाही. 
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c) समपयण मूल्य: वतसरी समतया आहे या कराराांतगयत (कोणतयाही वळेी असलेले) रोख आवण 
समपयण मूल्य, काही मुल्याांवर आधावरत असते (जसे ऑक्चुअवरची राखीव रक्कम आवण 
मालमते्तच्या प्रमाणातील पॉवलसीचा समभाग). ही मुल्ये अगदी तवैरपणे ठरवली जातात. 
समपयण मूल्य काढण्याची पद्धत तपष्ट वदसत नाही. 

d) उत्पन्शन: शेवटी या पॉवलसींच्या उतपन्नाचा प्रश्न असतो. या पॉवलसीवरील उतपन्न अवधक 
जोखमीच्या गुांतवणुकींच्या  इतके दोन कारणाांमुळे जातत नसते, एक म्हणजे ववचारपूवयक 
वनमाण केलेले सांकेत, गुांतवणुकीवरील कडक देखरेख आवण अवधलाभाांश. जीवन 
ववमाकतयाच्या गुांतवणुकीचे प्रवतकबब अवधलाभाांशात तातडीने दशयवले जात नाही. 

3. श्स्ित्यतंरे 

पारांपावरक जीवन ववमा योजनाांमधील मयादा तपष्ट झाल्यानांतर, जीवन ववमाकतयांच्या उतपादनाांच्या 
तवरुपात स्तितयांतरे आढळून आली. तयाांचा साराांश खाली वदला आहे: 

a) िेगळे करणे 
या कलामुळे सांरिण आवण बचत घटक वगेळे करून आवण अशी उतपादने ववकवसत केली गेली जी 
दोन्हीच्या अतपष्टशा वमश्रणापेिा सांरिणावर ककवा बचतीवर भर देतात. 

या उतपादनाांमुळे युनायटेड तटेट्स सारख्या बाजारपेठेत ववमा या शब्दाची नवी उकल आवण 
वैस्श्वक ववमा आश्वासन आवण बदलते ववमा आश्वासन यासारख्या योजना, तर युनायटेड ककलडम 
आवण अन्य वठकाणी युवनट कलक्ड ववमा या सारख्या कल्पनाांना उठाव वमळाला. 

b) गंुतिणूक संबंधी 
दुसरा कल, गुांतवणुकीशी सांबांवधत उतपादनाांकडे स्तितयांतर असा होता, ज्यात 
पॉवलसीधारकाबरोबर गुांतवणुकीच्या सादरीकरणाच्या वनदेशाांकाचे फायदे जोडले गेले. तयाचा 
पवरणाम म्हणनू जीवन ववमा ज्या पद्धतीने माांडला गेला तयातही स्तितयांतर झाले. युवनट कलक्ड 
सारखी नवी उतपादनाांनी हे दशयवले की ववमाकतयांना एक नवी भवूमका अदा करायची आहे. आता 
ते केवळ आर्थिक सुरिा प्रदाता न राहता, उतपन्नाचा उच्च तपधातमक दर पुरवण्याच्या आदेशामुळे 
काययिम वनधी व्यवतिापक बनले. 
c) पारदशयकता 
बांधनमुक्ती मुळे (Unbundling)सुद्धा परताव्याचा दर, आवण कां पन्याांनी सेवाांसाठी आकारलेले 
शुल्क (जसे खचय इतयादी) याांच्यात मोठी पारदशयकता वनमाण झाली. हे सवय तपष्टपणे नोंदले गेले 
आवण तयामुळे तयाांची तुलना करणे शक्य झाले.  
d) अप्रमावणत उत्पादने  
चौिा मोठा कल म्हणजे काटेकोरपणा पासून ते लववचक उतपादन रचनाांकडे झालेले स्तितयांतर, 
अशा स्तितयांतराकडे अप्रमावणत उतपादनाांकडे वाटचाल म्हणून सुद्धा बवघतले जाते. जेव्हा आपण 
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अप्रमावणत असे म्हणतो, तेव्हा ते पॉवलसीच्या सांरचना आवण फायदे ठरवण्याच्या सांदभात ग्राहक 
ज्या प्रमाणात वनवड करू शकेल असे पयाय या सांदभात असते. 

या सांदभात ग्राहक सक्रीय पणे भाग घेऊ शकेल अशी दोन िेते्र आहेत. 

 ववमा हप्तयाांची सांरचना आवण फायदे नक्की करताना  
 ववमा हप्तयाचे उतपन्न कसे गुांतवायचे याची वनवड करताना  

4. आकियण – गरजा पूणय होणे  

उतपादनाांचा जगभरात उदयाला आलेला नवीन वगाच्या आकर्षयणाचे महतवाचे तत्रोत खाली वदले 
आहेत: 

a) गंुतिणुकीतून वमळणाऱ्या फायद्याशी िेट जोडणी: प्रिमतुः, उतसाही आवण आश्वासक 
भाांडवली बाजारातून जीवन ववमा कां पन्याांना गुांतवणकुीतून वमळणारा परताव्याशी िेट 
जोडणीची शक्यता होती. अशा गुांतवणुकीच्या समियनािय केले जाणारे महतवाचे ववधान 
म्हणजे, छोट्या कालावधीत समभाग बाजारात काही चढ–उतार असले तरीही, दीघय काळात 
या बाजारातून वमळणारा परतावा अन्य सुरवित वनस्श्चत उतपन्न देणाऱ्या साधनाांपेिा खूपच 
जातत असू शकतो. जे जीवन ववमाकते तयाांच्या गुांतवणुकीचे पोटयफोवलयो चाांगल्या प्रकारे 
व्यवतिावपत करू शकले  ते तयाांच्या ग्राहकाांसाठी उतकृष्ट परतावा देऊ शकले आवण अशा 
प्रकारे उच्च मुल्य उतपादने ववकवसत झाली.  

b) महागाईिा शह देणारा परतािा: उतपन्नाचे महतव सुद्धा बचतीवर होणाऱ्या महागाईच्या 
पवरणामामुळे वनमाण होते. आपल्या सवांना हे माहीतच आहे की महागाई मुळे व्यक्तीची खरेदी 
िमता अशा प्रकारे कमी होते की, आजचा एक रुपया 15 वर्षांनांतर केवळ 30 पशैाांबरोबर 
असतो, म्हणजे 100 रुपयाांचे मुद्दल पांधरा वर्षात 300 रुपये होणे आवश्यक आहे तरच तयाचे 
मूल्य आज आहे तयाप्रमाणेच राहील. याचा अिय असा की जीवन ववमा पॉवलसीचे उतपन्न 
महागाईच्या दरा पेिा खूपच जातत हव.े याच वठकाणी खास करून, गुांतवणुकीशी सांबद्ध ववमा 
पॉवलसी पारांपावरक जीवन ववमा पॉवलसी वर मात करू शकतात. 

c) ििवचकता:तयाांच्या आकर्षयकतेचे वतसरे कारण म्हणजे तयाांची लववचकता. आता 
पॉवलसीधारक एका मयादेत हे वनस्श्चत करू शकत होते की ते वकती ववमा हप्ता भरू 
इस्च्छतात आवण मृतयुचे फायदे आवण रोख मूल्य यात बदल करू शकतात. गुांतवणूक सांबद्ध 
उतपादनाांमध्ये, तयाांना गुांतवणुकींचे पयायही उपलब्ध होते आवण ते ठरव ूशकत होते तयाांच्या 
ववमा हप्तयाची रक्कम कोणतया प्रकारच्या वनधीच्या वमश्रणात गुांतावली जावी. याचा अिय असा 
होतो की पॉवलसीधारकाांना जीवन ववम्यातील तयाांच्या गुांतवणुकीवर अवधक वनयांत्रण ठेवता 
येते.  

d) समपयण मूल्य: शेवटी, पॉवलसी मध्ये पॉवलसी धारकाांना सुरुवातीच्या काही वर्षानांतर (तीन 
ककवा पाच वर्ष)े, माफक समपयण आकार वजा केल्यानांतर योजनाांतून अांग काढून घेण्याची 
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मुभा देण्यात आली. अशा प्रकारच्या समपयण मूल्य ककवा मुदत सांपण्यापूवी काढून घेतलेल्या 
रोखीची रक्कम तशाच प्रकारच्या पारांपावरक पॉवलसीच्या अांतगयत उपलब्ध समपयण मलू्यापेिा 
बरीच जातत असे.  

या पॉवलसी खूप लोकवप्रय झाल्या आवण भारतासह अनेक देशात तयाांनी पारांपावरक पॉवलसींना पयाय 
बनण्यास सुरुवात केली कारण तयाांनी अनेक गुांतवणूकदाराांचे महतवपूणय उदे्दश पूणय करण्यास सुरुवात 
केली – काययक्षम गंुतिणूक साधनांच्या मागणीची वनर्थमती करणारे संपत्ती संचयनाचे उदे्दश. 
उदाहरणािय, युनायटेड तटेट्स मध्ये जीवन ववमाकतयांनी रोख आवण भाांडवली बाजारात कमावलेले  
सध्याच्या उच्च व्याज दराांच्या परताव्याचे फायदे, “युवनव्हसयल लाईफ” सारख्या उतपादनाांनी जलद 
गतीने पॉवलसीधारकाांपयंत पढेु पोहोचवण्याचे साधन परुवले. 

ववमाहप्तयाांची लववचकता आवण दशयनी रक्कम याांनी मधल्या काळात पॉवलसी धारकाांना, तयाच्या/ 
वतच्या वववशष्ट पवरस्तितीशी अनुरुप ववमाहप्ते समायोवजत करण्यास सिम केले. कोणतेही 
अनावश्यक नुकसान करून न घेता, मुदती पूवी रक्कम काढून घेण्याच्या सोयीमुळे पॉवलसीधारकाला 
तयाचे/ वतचे पैसे दीघयकाळासाठी अडकवनू ठेवण्याची आवश्यकता राहत नसे. 

स्िय ंचाचणी 1  

खालील पैकी कोणते जीवन ववम्याचे अपारांपावरक उतपादन आहे? 

I. मुदत ववमा आश्वासन  
II. युवनव्हसयल जीवन ववमा  
III. सावधी ववमा  
IV. सांपूणय जीवन ववमा 

 

B. अपारंपावरक जीिन विमा उत्पादने 

1. काही अपारांपावरक उतपादने 

या प्रकरणाच्या उवयवरत उताऱ्या मध्ये आपण काही अपारांपावरक उतपादनाांची चचा करू जी भारतीय 
बाजार आवण अन्य वठकाणी समोर आली आहेत. 

a) युवनव्हसयि जीिन 

युवनव्हसयल जीवन ववमा ही पॉवलसी 1979 साली युनायटेड तटेट्स मध्ये चाल ू करण्यात आली 
आवण नांतर ऐांशीच्या दशकाच्या पवहल्या भागात प्रचांड लोकवप्रय झाली. 

आयआरडीए च्या नोव्हेंबर 2010 च्या पवरपत्रका नुसार, “ युवनव्हसयि जीिन विम्याची सिय 
उत्पादने पवरितयनीय विमा उत्पादने (VIP)म्हणून ओळखिी जातीि.”.  
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मावहती 

युवनव्हसयि जीिन विमा संबंधी 

युवनव्हसयल जीवन ववमाम्हणजे ििवचक विमा हप्ते, ििवचक दशयनी रक्कम आवण मृत्यचेू फायदे आवण 
त्याच्या वकमतीच्या घटकांची बंधनमुक्ती ही वैवशष्ट्ये असलेला कायमतवरूपी ववमा आहे. पारांपावरक 
रोख मूल्याच्या ववमा पॉवलसीसाठी वनयवमतपणे भरला जाणारा वववशष्ट एकूण ववमाहप्ता आवश्यक 
असे ज्यामुळे पॉवलसी करार सक्रीय राहील, तर युवनव्हसयल जीवन ववमा पॉवलसी मध्ये 
पॉवलसीधारकाला काही मयादेत, तो ककवा ती ववमा आश्वासनासाठी भरू इस्च्छत असलेला ववमाहप्ता 
ठरवण्याची मुभा देतात. ववमाहप्ता वजतका मोठा वततके ववमा सांरिण जातत आवण पॉवलसीचे रोख 
मूल्यसुद्धा अवधक. 

युवनव्हसयल जीवन ववम्याची सवावधक महतवाची अवभनवता म्हणजे पवहल्या पॉवलसी वर्षानांतर पूणयपणे 
लववचक ववमाहप्ते. एखाद्याला केवळ अशी काळजी घ्यावी लागत असे की एकूण ववमा हप्ते पॉवलसी 
साांभाळण्यासाठी पुरेसे आहेत ना? यातून असे दशयवले जात असे की पॉवलसी सक्रीय आहे असे तोपयंत 
समजले जाईल जोपयंत वतचे रोख मूल्य, मृतयचेू आकार आवण खचय अदा करण्या इतके पुरेसे आहे.  

ववमाहप्ता लववचकते मुळे पॉवलसीधारकाला लवक्ष्यत रक्कमेपेिा अवधक ववमाहप्ता भरण्यास मुभा देतो. 
तयाचबरोबर तो अशीही मुभा देतो की लवक्ष्यत रक्कमेपेिा कमी असलेले ववमाहप्ते टाळण्याची मुभा 
देतो. 

सांरचनेतील लववचकतेमुळे पॉवलसीधारकाला रक्कम परत करण्याच्या बांधनावशवाय ककवा तयावर 
व्याज भरल्या वशवाय उपलब्ध रोख मुल्यातून अांवशक रक्कम काढून घेणे शक्य झाले. रोख मूल्य सरळ 
तयाप्रमाणात कमीं केले जाते. 

लववचकता म्हणजे मतृयूचे फायदे सुद्धा समायोवजत केले जाऊ शकतात आवण दशयनी मूल्य बदलले 
जाऊ शकते.  

असे असले तरीही, अशा प्रकारची पॉवलसी चकुीच्या-पद्धतीने ववकली जाऊ शकते. युएस सारख्या 
बाजारातही लोक खरोखर या तरतुदीने भारावले होते की ‘एखाद्याने सुरुवातीचे काही ववमा हप्ते भरले 
की तयानांतर पॉवलसी आपोआप चाल ूराहील’. यात न साांवगतलेली गोष्ट अशी होती की गुांतवणकुीचा 
परतावा अशा उदे्दशाांसाठी परेुसा असेल तरच पॉवलसी सक्रीय राहील.  

ऐांशीच्या दशकाच्या दुसऱ्या भागात गुांतवणुकीचा परतावा कमी झाला आवण तयामुळे रोख मूल्याचे 
अवमूल्यन झाले. जे पॉवलसीधारक ववमा हप्ता वनयवमत भरू शकले नाहीत तयाांना हे पाहून धक्काच 
बसला की तयाांच्या पॉवलसी वनस्ष्क्रय झाल्या आहेत आवण तयाांना कोणतेही जीवन ववमा सांरिण उपलब्ध 
नव्हते. 
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आकृती 1 अपारंपावरक जीिन विमा उत्पादने 

 
आयआरडीए (IRDA) च्या सांकेताांनुसार, भारतात केवळ दोन प्रकारचे अपारांपावरक बचत जीवन ववमा 
उतपादने ज्यात याांची मुभा आहे: 

 बदलणाऱ्या ववमा योजना  
 युवनट कलक्ड ववमा योजना 

i. पवरितयनीय जीिन विमा:  

सुरुवातीला युनायटेड तटेट्स आवण अन्य बाजारात पवरवतयनीय ववमा कशा प्रकारे सुरु करण्यात 
आला हे पाहणे उपयुक्त ठरेल. 

ही पॉवलसी युनायटेड तटेट्स मध्ये 1977 साली सुरु करण्यात आली. पवरवतयनीय ववमा पॉवलसी 
म्हणजे “सांपूणय जीवन ववमा” पॉवलसी ज्यात ववम्याची रक्कम जमा केली जाते अशा गुांतवणूक 
खातयाांमध्ये ववमाहप्ते जमा केले जातात तयाांची मतृयूचा फायदा आवण रोख मूल्य गुांतवणुकीच्या 
कामवगरीप्रमाणे बदलत राहते. अशाप्रकारे पॉवलसी व्याजदर ककवा वकमान रोख मूल्य याांची 
कोणतीही हमी देत नाही. तकय दृष्ट्या रोख मूल्य शून्शय होऊ शकते, आवण अशा बाबतीत पॉविसी 
समाप्त होऊ शकते. 

पारांपावरक रोख मूल्य पॉवलसीमधील फरक तवाभाववक आहे. पारांपावरक रोख मूल्य पॉवलसीला 
दशयनी मूल्य असते जे सांपूणय पॉवलसी मुदतीत समान रहाते. रोख मूल्य ववमा हप्तयाांच्या रक्कमेवर 
आवण व्याजाच्या वववशष्ट दरानुसार वाढत राहते. पॉवलसीच्या राखीव रक्कमाांना समियन देणाऱ्या 
मालमत्ता साधारण गुांतवणकू खातयाचा भाग बनतात ज्यात ववमाकता तयाच्या हमी असलेल्या 
उतपादनाांचे वनधी साांभाळतो. या मालमत्ता सुरवित गुांतवणुकींच्या पोटयफोवलयोमध्ये ठेवल्या 
जातात. अशा प्रकारे ववमाकता या खातयातील मालमत्ताांवरील परताव्याचा चाांगला दर अपेवित 
करू शकतो. 

याचा ववरोध भास म्हणजे, पवरवतयनीय जीवन ववमा पॉवलसी चे राखीव रक्कम एका वगेळ्या वनधी 
मध्ये ठेवले जातात जे साधारण गुांतवणूक खातयाचा भाग नसतात. युएसमध्ये वगेळे खाते असे 



प्रकरण 6 

IC-33   जीवन ववमा  103 

म्हटले जात असे तर कॅनडामध्ये याला बाजूला काढलेले खाते असे म्हटले जाते. बहुताांशी 
पवरवतयनीय पॉवलसी, पॉवलसीधारकाांना वर्षातून वकमान एकदा अनेक वगेळ्या खातयातून 
वनवडण्याची आवण तयाांची वनवड बदलण्याची अनुमती देत असत. 

िोडक्यात, येिे अशी पॉवलसी आहे वजच्या रोख मुल्यासाठी जीवन ववमा कां पनीच्या तवतांत्र 
खातयामाफय त अिय पुरवठा केला जातो, आवण गुांतवणकुीचा अनुभव प्रवतकबवबत करणारे मृतयूचे  
फायदे आवण रोख मूल्य बदलतात. या वशवाय ववमा कम्पनी द्वारे वकमान मतृयू फायदा   हमी 
ज्यासाठी मतययता आवण खचय जोखमी ववमा कां पनी द्वारे तवीकारल्या जातात. पारांपावरक सांपूणय 
जीवन ववमा प्रमाणे ववमा हप्ते वनस्श्चत असतात. अशाप्रकारे पारांपावरक सांपूणय जीवन ववम्यासह 
महतवाचा फरक तयातील गुांतवणूक घटकात असतो.. 

जे तयाांच्या मालमत्ता तयाांच्या पसांतीच्या ववववध वनधींमध्ये ठेव ूइस्च्छतातआवण तयाचबरोबर तयाांच्या 
पोटयफोवलयोच्या लाभदायी गुांतवणूक कामवगरीपासून िेट फायदा वमळव ू इस्च्छतात अशा 
लोकाांसाठी पवरवतयनीय जीवन ववमा पॉवलसी हा आवडता पयाय बनला आहे. तयाांच्या खरेदीची 
प्रिम अट म्हणजे खरेदीकता पॉवलसीवरील गुांतवणूक जोखीम सोसण्याची िमता असलेला 
पावहजे. याचा अिय असा की जे मावहतगार आहेत आवण समभाग/डेट गुांतवणुकी आवण बाजारातील 
चढ-उताराांशी पवरवचत आहेतअशाच लोकाांकडून पवरवतयनीय जीवन पॉवलसी खरेदी केल्या गेल्या 
पावहजेत. तवाभाववकपणे तयाांची लोकवप्रयता बाजार सुधारल्यानांतर उसळी मारणारे आवण तयाांच्या 
ककमती पडतात तेव्हा खाली येणारे समभाग आवण बॉां ड, गुांतवणूक बाजाराच्या स्तितीवर अवलांबून 
असतात. पवरवतयनीय जीवन ववमा ववपणन  करताना हे चढउतार लिात ठेवले पावहजेत.  

ii. युवनट संबंद्ध विमा 

युवनट सांबद्ध योजना, ज्याांना ULIP  असेही म्हटले जाते. ही सवात लोकवप्रय आवण महतवपूणय 
उतपादने अनेक बाजाराांमध्ये पारांपावरक योजनाांना पयाय बनत आहेत. जेव्हा जीवन ववमा 
कां पन्याांनी साधारण समभागाांमध्ये गुांतवणूक केली आवण पवरणाम तवरूप मोठे भाांडवली लाभ आवण 
नफा वमळवला अशा पवरस्तितीत या योजना युके (UK) मध्ये सुरु केल्या गेल्या. समभागाांमध्ये 
अवधक गुांतवणूक व तयाच बरोबर पॉवलसीधारकापयंत अवधक काययिम आवण न्यायपूणय पद्धतीने 
फायदे हे दोन्ही पोचवायला हवते अशी गरज लिात आली.  

नफ्यासह पारांपावरक पॉवलसी, जीवन कायालयाच्या गुांतवणूक काययिमते बरोबर काही सांबांध 
जोडतात, हा सांबांध िेट नसतो. गृहीतके आवण मुल्याांकन करणाऱ्या अक्चुअवर द्वारे ववचारात 
घेतलेल्या घटकाांवर अवलांबून असणारे, ठराववक कालावधीने (सामान्यतुः वार्थर्षक) केलेले 
मालमत्ता आवण देयता याांचे मुल्याांकन आवण पवरणाम तवरूप जाहीर झालेली अवतवरक्त रक्कम 
म्हणजे पॉवलसी धारकाचा अवधलाभाांश. 

कराराांच्या अांतगयत वदल्या गेलेल्या हमीसाठी असलेली मुल्याांकन प्रवक्रया गांभीर असते. तयाचा 
पवरणाम म्हणनू अवधलाभाांश ववमाकतयाच्या अधोरेवखत मालमत्ताांच्या मूल्यावर िेट प्रवतकबवबत होत 
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नाही. अवतवरक्त रक्कम घोवर्षत केल्यानांतरही, जीवन ववमाकता तया रक्कमेचे अवधलाभाांश म्हणून 
वाटप न करता वाढ आवण ववततार यासाठी वापरता येईल अशी मुक्त मालमत्ता वनमाण करण्याचे 
ठरव ूशकतो.  

या सवय गोष्टींमुळे, पॉवलसीमध्ये येणारे वाढीव अवधलाभाांश गुांतवणूक कामवगरीचा अतयांत 
अवलप्तपणे पाठपुरावा करतात. 

पारांपावरक पॉवलसीमध्ये काही कालावधीत गुांतवणुकीवर सुरळीत परतावा वमळावा असा मुलभूत 
ववचार असतो. पॉवलसीधारक जरी अांवतम अवधलाभाांश आवण चक्रवाढ अवधलाभाांश वमळाल्यामुळे 
समभाग आवण अन्य उच्च परतावा देणाऱ्या गुांतवणकूींचा लाभ घेत असले तरीही, ते हा 
अवधलाभाांश घोवर्षत करणाऱ्या जीवन कायालयाच्या वनणययावर अवलांबून असतात. पुन्हा, 
मुल्याांकन वर्षातून एकदाच केले जात असल्याने अवधलाभाांश वर्षातून एकदाच जाहीर केले 
जातात. अशा प्रकारे मालमत्ताांच्या मुल्यातील दैनांवदन चढउतार परताव्यामध्ये प्रवतकबवबत होत 
नाहीत. 

युवनट सांबद्ध पॉवलसी मुळे वरील दोन्ही मयादाांवर मात करता येते. या करारांच्या अतंगयत 
वमळणारे फायदे ज्या वदिशी रक्कम देय असते त्यािेळी पॉविसीधारकाच्या खात्यात जमा 
असिेल्या युवनट्सच्या मूल्यािर पूणयतः ककिा अंशतः ठरििी जाते. 

युवनट सांबद्ध पॉवलसी अशाप्रकारे ववमाकतयाच्या गुांतवणूक कामवगरीचा िेट आवण ताबडतोब 
फायदा घेण्याचे साधन बनतात. सामान्यतुः कां पनीद्वारे व्यवतिावपत वववनर्थदष्ट अवधकृत युवनट 
रतट ककवा ववलगीत (अांतगयत) वनधीची ही युवनट्स असतात. ही युवनट्स एक ववमाहप्ता ककवा 
वनयवमत ववमाहप्ता अदा करण्याद्वारे खरेदी केली जातात. 

युनायटेड ककलडम आवण अन्य बाजाराांमध्ये या पॉवलसी ववमा घटक सांललन असलेल्या गुांतवणुकीचे 
साधन म्हणून ववकवसत आवण स्तित केल्या गेल्या. तयाांची सांरचना पारांपावरक रोख मूल्य 
कराराांपेिा खूप वगेळी असते. आम्ही आधी साांवगतल्याप्रमाणे, पारांपावरक पॉवलसी गठ्ठायुक्त 
असतात. तयाांची मुदत, खचय आवण बचतीचे घटक याबाबतीत तया अपारदशयक असतात. याववरुद्ध 
युवनट सांबद्ध करार, बांधन मुक्त असतात. तयाांची सांरचना, ववम्यासाठी अदा करण्याचे शुल्क आवण 
खचाचे घटक हे तपष्टपणे वववनर्थदष्ट केल्यामुळे पारदशयक असते.  

आकृती  2 : विमा हप्ता विभागणी 
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एकदा हे शुल्क ववमाहप्तयातून वजा केल्यानांतर उवयवरत रक्कम युवनट्स मध्ये गुांतवली जाते. या 
युवनट्सचे मूल्य कामवगरीच्या पूवय-वनस्श्चत वनदेशाांकाच्या सांदभात वनस्श्चत केलेले असते.  

यातीि महत्िाचा मुद्दा हा आहे की, हे मूल्य एका वनयमािारे ककिा समीकरणािारे सुवनश्श्चत केिे 
जाते. ज्या मािमत्तमेध्ये वनधी गंुतििेिा असतो वतचे बाजारमूल्य प्रवतकबवबत करणाऱ्या मािमत्तचेे 
वनव्िळ मूल्य (NAV) िारे या युवनट्सचे मूल्य विवशष्ट्ट प्रकारे सांवगतिे जाते. दोन स्ितंत्र व्यक्ती ते 
समीकरण िापरून एकाच फायद्याच्या रक्कमेपयंत पोहोचू शकतात. 

अशाप्रकारे पॉवलसीधारकाचे लाभ जीवन ववमा कां पनीच्या गृहीतकाांवर आवण तारतम्यावर अवलांबून 
नसतात.  

युवनट सांबद्ध पॉवलसीचे युवनटधारकाला अांमलात आणता येण्याजोगे आणखी वप्रय असे वैवशष्ट्य 
म्हणजे ववववध प्रकारच्या वनधींमधून वनवड करता येणे. प्रतयेक वनधीमध्ये ववववध मालमत्ताांचे वमश्रण 
असते. अशाप्रकारे गुांतवणकूदाराला ऋण, सांतुवलत आवण समभाग वनधींच्या व्यापक पयायाांमधून 
वनवड करता येते. ऋण वनधी म्हणजे तयाच्या ववमाहप्तयातील अवधकतम भाग ऋण ठेवींमध्ये, जसे 
वगल्ट आवण बॉन््स मध्ये गुांतवतो. समभाग वनधीतील गुांतवणूक म्हणजे बहुताांश रक्कम समभाग 
तवरुपात गुांतवली जाईल. या व्यापक प्रकाराांमध्ये सुद्धा अन्य काही प्रकार आवण पयाय असतात.  

समभाग वनधी  ऋण वनधी संतुवित वनधी  पैसा बाजार वनधी  
हा वनधी पैशांचा 
मोठा भाग 
समभाग आवण 
समभाग संबंवधत 
साधनांमध्ये 
गंुतितो. 

हा वनधी पैशांचा 
बहुतांश भाग 
सरकारी रोखे 
आवण, सुरक्षा 
ठेिीं इत्यादी 
मध्ये गंुतितो. 

हा वनधी 
समभाग आवण 
ऋण 
साधनांच्या 
संयोगातून 
गंुतिणूक 
करतो.  

हा वनधी मुख्यत्िे, 
कोिागार वबल्स, 
ठेि प्रमाणपते्र, 
व्यापावरक पत्र 
इत्यादी 
साधनांमध्ये 
गंुतितो. 

एखादा वृद्धी वनधीची वनवड करू शकतो जे मोठ्याप्रमाणात वृद्धी समभागाांमध्ये गुांतवलेले असतात, 
ककवा सांतुवलत वनधी, जे उतपन्न आवण भाांडवली लाभ याांचे सांतुलन साधतात. एखादा ववभागशुः 
वनधींची सुद्धा वनवड करू शकतो, जे केवळ काही ववभागाांमध्ये आवण उद्योगाांमध्ये गुांतवणूक 
करतात. वनवडलेला प्रतयेक पयाय गुांतावणाऱ्याचा जोखीम तवभाव आवण गुांतवणूक गरजा 
प्रवतकबवबत करणारा असावा. यामध्ये एका ककवा अनेक वनधींची कामवगरी अपेिे इतकी चाांगली 
नसेल तर एका वनधी मधुन दुसऱ्या वनधीमध्ये स्तितयांतर करण्याची सुद्धा तरतूद असते. 

या सवय वनवडींमध्ये एक अट सुद्धा असते. जीवन ववमाकतयाकडून तयाने पोटयफोवलयो काययिम पणे 
व्यवतिावपत करावा अशी अपेिा असली तरीही तो युवनटच्या मूल्याववर्षयी कोणतीही हमी देत 
नाही. अशा प्रकारे तो गुांतवणूक जोखमीच्या मोठ्या भागातून मुक्त केला जातो. ही जोखीम 
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युवनटधारका कडून सोसली जाते. मात्र असे असले तरीही ववमाकता मतययता आवण खचय याांची  
जोखीम सोसतो. 

पुन्हा, युवनट सांबद्ध पॉवलसी, पारांपावरक योजनाांप्रमाणे आश्वावसत रक्कमेवर आधावरत नव्हे तर 
वकमान ववमा हप्ता या आधारावर काम करतात. ववमाधारक वनयवमत कालाांतराने वकती ववमा हप्ता 
रक्कम भरू शकतो हे ठरवतो. भरिेल्या विमाहप्त्यांच्या पटीत विमा संरक्षण वदिे जाते.  
ववमाधारकाला उच्चतर ककवा वनम्नतर ववमा सांरिणाचा पयाय उपलब्ध असतो. ववमाहप्तयाांचे दोन 
घटक असतात – मुदत घटक हमी असलेल्या वनधीत गुांतवला जातो (याला युके मध्ये तटवलंग 
वनधी असे म्हणतात) जे मृतयुच्या घटनेत  वकमान रक्कमेचे सांरिण पुरवतात. उवयवरत ववमा रक्कम 
ववमाकतया द्वारे भाांडवली बाजारात खास करून समभाग बाजारात गुांतवलेली युवनट्स खरेदी 
करण्यासाठी वापरली जाते.  

मृतयुच्या घटनेत, ववमा आश्वावसत रक्कम ककवा तया व्यक्तीच्या खातयावर जमा असलेल्या वनधीचे 
मूल्य यापैकी जे अवधक असेल ते मतृयूचा फायदा म्हणून वदले जाते. वनधीची रक्कम म्हणजे 
व्यक्तीच्या खातयावरील युवनट्सची सांख्या आवण युवनटचे मूल्य याांचा साधा गुणाकार. 

स्िय ंचाचणी 1  

खालील पैकी कोणते ववधान चुकीचे आहे? 

I. बदलणारा जीवन ववमा ही तातपुरती ववमा पॉवलसी असते. 
II. बदलणारा जीवन ववमा म्हणजे कायमतवरूपी जीवन ववमा पॉवलसी असते. 
III. पॉवलसीचे रोख मूल्य खाते असते  
IV. पॉवलसी मतृयूच्या घटनेतील वकमान फायद्याची हमी पुरवते  
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सारांश 

 जीवन ववमा पॉवलसी च्या बाबतीत गांभीर काळजीचा ववर्षय म्हणजे तयाांच्या परताव्याचा आर्थिक 
बाजारातील अन्य मालमत्ताांच्या तुलनेत असलेला तयाांच्या परताव्याचा तपधातमक दर. 

 अपारांपावरक जीवन ववमा उतपादनाांना चाांगले यश देणाऱ्या काही चाांगल्या गोष्टी म्हणजे बांधन 
मुक्ती, गुांतवणूक सम्बद्द्द्द्ध्ता आवण पारदशयकता. 

 युवनव्हसयल जीवन ववमा म्हणजे कायमतवरूपी जीवन ववमा ज्याची लववचक ववमाहप्ते, लववचक 
दशयनी मूल्य आवण मृतयूच्या फायद्याची रक्कम आवण तयाची ककमत ठरवणाऱ्या घटकाांची बांधन 
मुक्ती ही वैवशष्ट्ये आहेत. 

 पवरवतयनशील जीवन ववमा म्हणजे एक प्रकारची “सांपूणय जीवन ववमा” पॉवलसी असते ज्यात 
ववमाहप्ते जमा होतात अशा खास गुांतवणूक खातयाच्या गुांतवणूक कामवगरीनुसार मृतयूचा फायदा 
आवण रोख मूल्य घटक कमीजातत होतात. 

 युवनट सांबद्ध योजना ज्याांना, युवलप असेही म्हटले जाते, अनेक बाजाराांमध्ये पारांपावरक योजनाांची 
जागा घेतली, अशा अतयांत लोकवप्रय आवण महतवाच्या योजनापकैी एक म्हणून पढेु आली. 

 युवनट सांबद्ध पॉवलसी जीवन ववमा कतयाच्या गुांतवणूक कामवगरीचे िेट आवण ताबडतोब फायदे 
घेण्याचे साधन परुवतात. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. युवनव्हसयल जीवन ववमा 

2. पवरवतयनीय जीवन ववमा 

3. युवनट सांबद्ध ववमा 

4. वनव्वळ मालमत्ता मूल्य 
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स्िय ंचाचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

युवनव्हसयल जीवन ववमा हा अपारांपावरक जीवन ववमा उतपादन आहे. 

उत्तर  2  

योलय पयाय आहे I. 

“पवरवतयनीय जीवन ववमा म्हणजे तातपरुतया तवरूपाची जीवन ववमा पॉवलसी आहे” हे ववधान चुकीचे 
आहे. 

“पवरवतयनीय जीवन ववमा म्हणजे कायम तवरूपी जीवन ववमा पॉवलसी आहे” हे योलय ववधान आहे. 

स्िय ंपवरक्षणाचे प्रश्न 

प्रश्न 1  

सांसाधनाांचे आांतर-ऐवहक वाटप याचा सांदभय कशाशी आहे? 

I. योलय वळे येईपयंत सांसाधनाांचे वाटप पढेु ढकलणे 
II. काही कालावधीतील सांसाधनाांचे वाटप  
III. सांसाधनाांचे तातपुरते वाटप 
IV. सांसाधनाांच्या वाटपाचे ववववधीकरण 

प्रश्न 2  

खालीलीपकैी कोणती पारांपावरक जीवन ववमा उतपादनाांची मयादा आहे? 

I. या पॉवलसी वरील उतपन्न उच्च आहे 
II. समपयण मूल्य काढण्याची तपष्ट आवण दृश्य पद्धती 
III. सुवनस्श्चत रोख आवण बचत मूल्य घटक 
IV. परताव्याचा दर नक्की करणे सोपे नसते  

प्रश्न 3  

युवनव्हसयल जीवन ववमा पॉवलसी प्रिम कोठे सुरु करण्यात आली? 

I. युएसए  
II. गे्रट वब्रटन 
III. जमयनी 
IV. फ्रान्स  
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प्रश्न 4  

खालील पैकीं कोण पवरवतयनीय जीवन ववमा पॉवलसी घेण्याची सवावधक शक्यता आहे? 

I. ज्याांना वनस्श्चत उतपन्न हव ेआहे असे लोक 
II. ज्या लोकाांना जोखमीचे वावडे असते आवण जे समभाग बाजारात लुडबुड करत नाहीत  
III. समभाग बाजाराची मावहती असणारे आवण सहज असणारे लोक 
IV. साधारणपणे तरुण लोक 

प्रश्न 5  

युवलप सांदभात खालील पैकी कोणते ववधान खरे आहे? 

I. युवनट्सचे मूल्य आधी ठरवलेल्या समीकरणानुसार नक्की केले जाते 
II. गुांतवणूक जोखीम ववमाकतयाद्वारे सोसली जाते 
III. युवलप योजना तयाांची मुदत, खचय आवण बचतीचे घटक यासांदभात अपारदशयक असतात. 
IV. युवलप ही गठ्ठायुक्त उतपादने असतात 

प्रश्न 6  

या वशवाय, खालीलपैकी सवय पवरवतयनीय जीवन ववम्याची वैवशष्ट्ये आहेत: 

I. लववचक ववमा हप्ता अदा 

II. रोख मूल्याची हमी नसते  

III. बचतीची राखीव रक्कम कोठे गुांतवायची हे पॉवलसीधारक ठरवतो 

IV. मृतयूच्या वकमान फायद्याची हमी असते  

प्रश्न 7  

युवनव्हसयल जीवन ववम्या सांदभात खालीलपैकी कोणते योलय आहे? 

ववधान I: पॉवलसीधारकाला भरण्याच्या रक्कमेत पवरवतयन करण्यास अनुमती देते 

ववधान II: पॉवलसीधारक रोख मूल्यावर बाजारावर आधावरत परताव्याचा दर वमळव ूशकतो  

I. I खरे आहे  
II. II खरे आहे  
III. I आवण II खरे आहेत  
IV. I आवण II चुकीचे आहेत 

प्रश्न 8  

या वशवाय, युवलप सांदभात खालीलपैकी सवय सतय आहेत: 



प्रकरण 6 

IC-33   जीवन ववमा  110 

I. युवनट धारक ववववध प्रकारच्या वनधींमधून वनवड करू शकतो 
II. जीवन ववमाकता युवनट मूल्याची हमी देतो 
III. एक ववमाहप्ता ककवा वनयवमत ववमाहप्ता याांच्या द्वारे युवनट्स खरेदी केली जाऊ शकतात. 
IV. ववमा खचय या सांदभात युवलप पॉवलसी सांरचना पारदशयक असते 

प्रश्न 9  

आयआरडीए (IRDA) सांकेताांनुसार, खालीलपैकी कोणती अपारांपवरक बचत जीवन ववमा उतपादने 
भारतात अनुमत केलेली आहेत? 

वनवड I: युवनट सांबद्ध ववमा योजना 
वनवड II: पवरवतयनीय ववमा योजना 
I. केवळ I 
II. केवळ II 
III. I आवण II दोन्ही 
IV. I आवण II दोन्ही नाही  

प्रश्न 10  

जीवन ववमा उतपादनाांच्या बांधनमुक्ती चा सांदभय कशाशी आहे? 

I. जीवन ववमा उतपादनाांचा बॉन््सशी सांबांध 
II. जीवन ववमा उतपादनाांचा सामाभागाांशी सांबांध  
III. सांरिण आवण बचत घटकाांची एकत्रीकरण 
IV. सांरिण आवण बचत या घटकाांचे ववभाजन  
 

स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

सांसाधानाचे आांतर-ऐवहक वाटप म्हणजे काही कालावधीतील सांसाधनाांचे वाटप. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे IV. 

पारांपावरक ववमा उतपादनाांमध्ये परताव्याचा दर वनस्श्चत करणे सोपे नाही. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे I. 
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युवनव्हसयल जीवन ववमा प्रिम यूएसए (USA) मध्ये सुरु करण्यात आला. 

उत्तर 4  

योलय पयाय आहे III. 

समभागाांबद्दल सहज असणारे आवण मावहतगार लोक पवरवतयनीय जीवन ववमा खरेदी करण्याची 
सवावधक शक्यता असते. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे III. 

युवलप योजना तयाांची मुदत, खचय आवण बचतीचे घटक याबाबत पारदशयक असतात. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे I. 

पवरवतयनीय जीवन ववम्यामध्ये ववमाहप्ते लववचक नसून वनस्श्चत असतात. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे III. 

दोन्ही ववधाने सतय आहेत. युवनव्हसयल जीवन ववम्याचे ववमाहप्तयाबाबत लववचकता हे वैवशष्ट्य आहे. 
या तवरूपाचा जीवन ववमा पॉवलसीधारकाला काही बाजार आधावरत वनदेशाांकाशी सांबद्ध परताव्याचा 
दर वमळवण्यास अनुमती देतो. 

उत्तर 8  

योलय पयाय आहे II. 

युवलपच्या बाबतीत जीवन ववमाकता युवनटच्या मूल्याची हमी देत नाही. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे III. 

आयआर डीए (IRDA) चा सांकेताांनुसार भारतात अनुमती असलेल्या अपारांपवरक बचत जीवन ववमा 
उतपादनाांमध्ये युवनट सांबद्ध ववमा योजना आवण पवरवतयनीय ववमा योजना याांचा समावशे होतो. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे IV. 

जीवन ववमा उतपादनामधील बांधन मुक्तीचा सांदभय सांरिण आवण बचतीच्या घटकाांचे ववभाजन याांच्याशी 
आहे.
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प्रकरण 7 
वनिृत्ती िेतन आवण िार्थिक उत्पन्शन 

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणात जीवनातील मुलभतू आकस्तमक अडचणींना सोडवणारे परांतु मतययतेच्या जोखमीला 
सांरिण देणाऱ्या अन्य जीवन ववमा उतपादनाांपेिा वगेळ्या उतपादनाांची चचा केली आहे. यात व्यवक्तगत 
ववम्यापेिा वगेळ्या ज्याला समूह ववमा म्हणतात अशा ववमा व्यवसायाची िोडक्यात ओळख करून 
वदली आहे. 

वशकण्याची फविते 

 

A. वनवृत्ती वतेना चे प्रकार 
B. वार्थर्षकीचे वगीकरण 
C. वनवृत्ती वतेन – मूल्य ववधान 
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A. वनिृत्ती िेतनाचे प्रकार  

1. वनवृत्ती वतेन आवण वधाक्यातील उतपन्नाची कचतामुक्ती 

वनवृत्ती वतेन जीवन ववम्याच्या दुसऱ्या बाजूचे प्रवतवनवधतव करते. 

जीवन ववमा आवण वनवृत्ती वतेन उतपादनाांमधील फरक 

जीिन विमा उत्पादने  वनिृत्ती िेतन उत्पादने 
उत्पादनांचा उदे्दश:जीवन ववमा उतपादने मूलतुः 
व्यक्तीच्या अनपेवित आवण अकाली मृतयूच्या 
आर्थिक पवरणामाांपासून सांरिण परुवण्यासाठी 
तयार केलेले असतात. 

ज्यावळेी व्यक्ती अवधक काल जगते आवण तयाचे 
आर्थिक तत्रोत सांपून जातात अशावळेी वनवृत्ती 
वतेन उतपादने आर्थिक पवरणामाांपासून सांरिण 
पुरवतात. 

आकश्स्मक घटनांना संरक्षण: जीवन ववम्याच्या 
बाबतीत सांरवित केलेली मुलभतू आकस्तमकता 
म्हणजे मतययता.  

वनवृत्ती वतेनाच्या बाबतीत वनवृत्ती नांतरच्या 
उतपन्नातील खांड पडणे. 

उत्पादनाची संरचना: जीवन ववम्याच्या बाबतीत, 
साततयाने अदा केलेल्या ववमा हप्तयाांचा पवरणाम 
म्हणून एक भाांडवली रक्कम जमते वतला ववमा 
आश्वावसत रक्कम म्हणतात. ही रक्कम 
व्यक्तीच्या मृतयुच्या प्रसांगात तयाच्या नामवनदेवशत 
व्यक्तींना ककवा लाभधारकाांना वदली जाते, ककवा 
सावधी पॉवलसी च्या बाबतीत वजवांत राहण्याचा 
फायदा म्हणून मुदतीच्या शेवटी वदली जाते. 

वनवृत्ती वतेनाच्या बाबतीत, एक मोठी रक्कम ककवा 
वजला वनधी म्हणता येईल ककवा एकूण मोबदला 
अांशतुः ककवा पूणयतुः तरलतेत रुपाांतरीत होऊन 
वनयवमत उतपन्नाचे हप्ते वदले जातात. यालाच 
वार्थर्षकी असे म्हणतात. 
 

कोणतयाही वनवृत्ती वतेनाचा उदे्दश ज्या व्यक्ती तयाांच्या आयुष्याच्या उतपादक वर्षात काम करत होते 
आवण काही उतपन्न वमळवत होते, अशा व्यक्तींना तयाांच्या वृद्धापकाळात जेव्हा ते काम करू शकत 
नसतात आवण पैसे वमळव ूशकत नसतात तेव्हा काही उतपन्न वमळवनू देणे हा असतो. लोक जेव्हा वृद्ध 
होतात आवण काम करू शक नाहीत ककवा पसेै वमळव ूशकता नाहीत तयावळेी तयाांना सांरिण देणे आवण 
आर्थिक उतपन्न वमळवनू देणे हा ववर्षय सवय शासने आवण नागरी समाजाने उत्तम प्रकारे समजून 
घेतलेला. त्यानुसार अनेक देशांमध्ये सामावजक सुरवक्षतता हा अवतशय महात्ब्िाचा भाग बनतो. 

2. वनिृत्ती िेतनाच्या योजनांचे प्रकार 

वनवृत्ती वतेनाच्या तीन प्रकारच्या योजना सध्या अस्तततवात आहेत. 

 सावयजवनक वनवृत्ती वतेन 
 व्यावसावयक वनवृत्ती वतेन  
 व्यवक्तगत वनवृत्ती वतेन 
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आकृती  1 : वनिृत्ती िेतन योजनांचे प्रकार 

 
आपण याांची िोडक्यात चचा करू. 

a) साियजवनक वनिृत्ती िेतन 

हा सामावजक सुरिेचा पवहला आधारततांभ मानला जातो आवण यात सरकारद्वारे वदल्या जाणाऱ्या 
वनवृत्ती वतेनाचा समावशे असतो. या योजनासावयजवनक वरतया आवण बांधनकारक सदतयते च्या 
माध्यमातून व्यवतिावपत केले जातात. “तुम्ही जसे वमळिाि तसे पैसे जमा करा”(PAYG) या 
आधारावर तयाांचे वनधी सांकलन चालते. याचा अिय असा की सद्य वनवृत्ती वतेनाची रक्कम 
भरण्यासाठी वनधीची गरज कमयचाऱ्याांच्या सद्य उतपन्नातून सामावजक सुरिा योगदान जमा 
करण्याद्वारे केली जाते. वनवृत्तीच्या दरम्यान सवय नागवरकाांना वकमान उतपन्न वमळाव े ही 
सरकारची जबाबदारी पार पाडणे हा या वनवृत्तीवतेनाांचा मुख्य उदे्दश असतो. ही एक प्रकारची 
सुरिा जाळी आहे. 

खालच्या ततरावर सरकार ज्याला साधन-परीिण केलेले फायदे म्हणतात ते देईल. जे लोक एका 
ठराववक रक्कमेपेिा कमी वमळवतात ककवा ज्याांनी ठराववक रक्कमे पेिा कमी रक्कम सांचय केली 
आहे तयाांना ककवा दोन्ही प्रकारच्या लोकाांना ही रक्कम वदली जाते. या फायद्याचे एक अन्य तवरूप 
म्हणजे उतपन्न सांबांवधत घटकाबरोबरच, वकमान राहणीमान चालवता येईल अशी एक स्तिर 
दराने रक्कम देणे.   

i. श्स्िर दर आवण साधन-परीक्षण केिेिे वनिृत्ती िेतन कराांच्या माध्यमातून आवण असे 
योगदान जे सवांना परताव्यात कोणतयाही फायद्या वशवाय अदा करायचे असतात.  

ii. दुसऱ्या बाजूला उत्पन्शन संबंवधत पूरक भाग, व्यक्तीच्या तवतुःच्या योगदानावर अवलांबून 
असतो ज्याला बऱ्याच बाबतीत सरकारी सहाय्याची जोड वदली जाते. 
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अनेक ववकवसत देशाांमध्ये वकमान हमीप्राप्त वनवृत्तीवतेन वदले जाते, जे काही प्रमाणात गवरबी 
सौम्य करते पण काटकसरीची जीवनपद्धती जगण्यासही अपुरे असते. यामुळे आधारभतू सरकारी 
वनवृत्ती वतेनाला जाततीच्या सहाय्याचे पदर जोडण्याची गरज वनमाण होते. 

b) व्यािसावयक वनिृत्ती िेतन  

वनवृत्ती नांतरच्या तरतुदीचा हा दुसरा आधारततांभ आहे. मालकाांनी तयाांच्या कमयचाऱ्याांसाठी, 
कमयचारी आवण मालक या दोघाांच्याही योगदानातून व्यावसावयक वनवृत्ती वतेन वनधी तयार केला 
जातो. ते साधारणपणे मालकाांद्वारे प्रायोवजत केले जातात आवण कमयचाऱ्याांच्या फायद्याच्या 
पॅकेजचा भाग बनतात. 

पूवीच्या बहुताांश वनवृत्ती वतेन योजना “सुवनस्श्चत फायदा” प्रकारच्या योजना असत. याचा अिय 
असा की योजनेत केलेले योगदान ककवा तयाचे गुांतवणुकीतून वमळणारे उतपन्न याांच्या वशवाय देय 
फायदा तवतांत्रपणे सुवनस्श्चत केलेला असे. असे फायदे साधारणपणे अांवतम पगार आवण वनवृत्ती 
वतेनयोलय सेवतेील वर्ष ेयाांचा सांदभय घेऊन उपार्थजत दराचा उपयोग करून गणन केले जात. 

उदाहरण 

योजनेच्या सदतयाांनी प्रवतवर्षी वमळवलेल्या वनवृत्ती वतेनयोलय पगाराच्या अांशात उपाजयन दर वदला 
जातो. 

एका कमयचाऱ्याची 38 वर्ष े सेवा झाली आहे आवण तयाचा वनवृत्तीच्या वळेचा अांवतम पगार रुपये 
40000 होता. जर वनवृत्ती वतेनयोलय सेवसेाठी प्रवतवर्षीचा उपाजयन दर 1/60 असेल तर, याचा अिय 
वनवृत्तीनांतर कमयचारी अांवतम पगाराच्या 38/60 पट वनवतृ्ती वतेनासाठी पात्र असेल. तयाला ककवा 
वतला रुपये 25,333 वमळतील (38/60 x 40000). 

फायदे एखाद्या वनदेशाांकाशी जोडले जातील जेणेकरून उतपन्न रोडावणारा महागाईचा पवरणाम 
कमी केला जाईल. अशा बाबतीत वरील उदाहरणातील कमयचाऱ्याला, वकमती वाढल्यास 
नांतरच्या वर्षात अवधक वनवतृ्ती वतेन वमळेल.  

एकदा देय फायद्याची रक्कम ठरली वक एखाद्याला हे ठरवाव ेलागते की वनमाण झालेली देयता 
कशी पुरी करायची. व्यावसावयक योजनाांमध्ये मालक वववशष्ट प्रकारे अक्चुवरअल अांदाजाांच्या 
प्रमाणे गणन केलेल्या दरानुसार एक प्रमावणत योगदान देतो. हे अांदाज योजनेला भववष्यात 
कशाप्रकारे ववववध घटनाांना सामोरे जाव ेलागेल याच्या गहृीतकाांनुसार आधारलेले असतात: 

i. सदतय आवण तयाांचे अवलांबून असलेले सदतय याांच्या लोक्सांख्यातमक अनुभवानुसार 
ii. साधारण आर्थिक वातावरण  
iii. महागाई वाढीचा दर 
iv. सरासरी उतपन्नात दीघयकाळात अपेवित वाढ 
v. मृतयू दर आवण गुांतवणूक परतावा 
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vi. प्रकृती अतवात्यामुळे कामातून ववराम ककवा पूणयववराम 

व्यािसावयक वनिृत्ती िेतन योजना विमाधारक असतात ककिा विमाधारक नसतात.  

विमा नसिेिी वनिृत्ती िेतना योजना विमा असिेिी वनिृत्ती िेतन योजना 
या बाबतीत, या उदे्दशासाठी वववशष्ट प्रकारे 
एका रतटची तिापना करून वनधी 
व्यवतिावपत करण्याचे मालक ठरव ू
शकतात. असे असले तरी, रतट केवळ 
जीवन ववमा कां पनीतून वार्थर्षकी खरेदी 
करून वनवृत्ती वतेन देऊ शकते. 

ववमा असलेल्या योजनेच्या बाबतीत, ववमा 
कां पनी वनधी व्यवतिावपत करते. या 
व्यवतिेचा फायदा असा की ती जोखीम आवण 
प्रतयि वनधी व्यवतिापनाचे आवण 
गुांतवणुकीचे खचय ववमाकतयाकडे हतताांतवरत 
करते, जे अन्यिा मालकाला तवतुः कराव े
लागले असते. 

सुवनस्श्चत फायद्याच्या योजना वर साांवगतल्याप्रमाणे आर्थिक भरभराटीच्या दशकात लोकवप्रय 
होतया ज्याांचा ववसाव्या शतकाच्या उत्तराधात खूप फायदा घेतला गेला. हा असा कालखांड होता 
ज्यात आयुष्यभरात एकच नोकरी अशी सांकल्पना रूढ होती. ववशेर्षतुः जेव्हा समभाग आवण 
भाांडवली बाजार भक्कम होते, मालक लोक भरपूर अवतवरक्त उतपन्न वमळव ूशकत होते, तयावळेी 
ते तरलतेच्या प्रवाहावर फारसा ताण न येऊ देता भरपूर वनवृत्ती वतेन देऊ शकत असत.  

असे असले तरीही या योजनाांना गेल्या काही वर्षात ववववध कारणाांमुळे गांभीर अडचणींना तोंड द्याव े
लागले आहे. 

i. यातील एक समतया “आयुष्ट्यभरासाठी एकच नोकरी” या सांकल्पनेच्या झालेल्या ऱ्हासामुळे 
आहे. लवकर वनवृत्ती, ककवा आर्थिक मांदीच्या कालावधींमुळे लवकर वनवृत्ती ककवा नोकर 
कपात याांमुळे योगदान उपाजयनाच्या काळात कपात. 

ii. पुन्हा, सुवनस्श्चत योजनाांमुळे अतं-मुक्त देयता मािकांिर येऊन पडली. यामुळे मालकाांना 
गुांतवणूक, महागाई आवण अन्य बाजाराच्या पवरस्तिती कशाही असोत, हमी वदलेले फायदे 
देणे भाग पडले. ज्या वातावरणात व्यवसायाच्या स्तिती स्तिर नव्हतया आवण फायदेशीर 
नव्हतया तयावळेी हे कतयव्ये पूणय करणे मालकाांना अवघड जात असे. 

iii. वतसरा गांभीर प्रश्न असा होता की सुवनस्श्चत फायदे वनवृत्ती वतेन असा फायदा देत जो 
वनधीच्या गंुतिणूक कामवगरीशी वनगडीत नव्हता. अनेक कमयचाऱ्यांच्या असे िक्षात आिे की 
ते िेट समभाग बाजारात ते वनवृत्ती वतेनाचे योगदान गुांतवनू भरपूर परतावा वमळव ूशकतात. 
हा परतावा कमयचारी तयाांच्या व्यावसावयक वनवृत्ती वतेनातून वजतके उतपन्न वमळव ूशकतात 
तयापेिा खूप जातत होता. 

वरील घटकाांमुळे जगभरातोल अनेक मालक सुवनस्श्चत फायदे योजनाांकडून सुवनस्श्चत योगदान 
ककवा पैसे खरेदी योजने कडे तिलाांतवरत झाले. यामुळे मालकाांची देयता हे योगदान 
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गुांतवल्यानांतर वमळवलेले उपार्थजत मूल्य देण्यापयंत मयावदत झाली. अशाप्रकारे ज्यात योगदान 
गुांतवले आहे अशा वनधीच्या कामवगरीवर फायदे अवलांबनू असतात.  

पुन्हा, सुनीस्श्चत फायदे योजनेत सापडणारी सांचयन आवण क्रॉस-सबवसडी ततव े अनुपस्तित 
असतात ककवा सुवनस्श्चत योजनेत अगदी कमी उपस्तित असतात. योजनेत प्रतयेक सदतयाचे, 
तयाचे ककवा वतचे तवतांत्र खाते असते, खातयाने जे काही वमळवले ते तयाला वदले जाते आवण तयाला 
गुांतवणुकीच्या जोखमी सोसाव्या लागतात. 

3. व्यश्क्तगत वनिृत्ती िेतन 

वनवृत्ती वतेनाच्या वतसऱ्या प्रकाराला व्यवक्तगत वनवतृ्ती वतेन म्हणतात. या योजना बाजाराच्या 
प्रदातयाांमाफय त, जसे जीवन ववमाकता आवण वाधयक्यातील उतपन्न देणाऱ्या अन्य आर्थिक सांतिा 
याांच्याद्वारे तयार केल्या जातात आवण ववपणन केले जातात. 

व्यवक्तगत वनवृत्ती वतेन हे ववमा कां पनी ककवा अन्य वनवृत्ती वतेन प्रदाता आवण वार्थर्षकी ग्राहक 
याांच्यातील वार्थर्षकीच्या कराराच्या तवरुपात वववशष्ट प्रकारे देऊ केले जाते. ग्राहक एकतर एकच ववमा 
हप्ता भरतो ककवा ववमा हप्तयाांची मावलका भारत राहतो –ज्याला वार्थर्षकी मोबदला असे म्हणतात. 
वनवृत्ती वतेन प्रदाता ही योगदाने सांचवयत करून गुांतवतो, ज्याांचे मुद्दल आवण गुांतवणूक उतपन्न 
वनधीसंचय बनण्यास कारणीभतू होतो.  

एका वववशष्ट वदवशी, जेव्हा वार्थर्षकी ग्राहकाला वार्थर्षकी रक्कम देणे सुरु व्हायचे असते, तयावळेी हा 
वनधी आवण तयावर असल्यास काही उतपन्न, काही कालावधीत रक्कमेच्या मावलकेत रुपाांतरीत 
होतात. हा कालावधी वववनर्थदष्ट वर्ष ेककवा जीवनाचा कालावधी ककवा दोन्ही या तवरूपात व्यक्त केला 
जातो. 

एकूण व्यवक्तगत वनवृत्ती वतेन भांडििाचे शास्त्रीय तरिीकरण याचे प्रवतवनवधतव करते.: 

i. पैशाच्या मुद्दलाची रक्कम [P] एका वववशष्ट कालावधीसाठी [T] साठी गुांतवली जाते आवण तयावर 
वववशष्ट दराने [R] परतावा वमळवते.यातून वनधी C तयार होतो.  

ii. वनधी C वार्थर्षकी रक्कमाांच्या मावलकेमध्ये वववनर्थदष्ट कालावधीत [L] रुपाांतरीत केले जातात. हा 
कालावधी वार्थर्षकी ग्राहकाच्या उवयवरत आयुमानाशी ककवा वववनर्थदष्ट वर्षांशी वनगडीत असतो. 

iii. आपण हे पाहू शकतो की प्रतयिात देय वार्थर्षकी रक्कम [A] चार प्रकारच्या पवरवतयनीय (P, T, R, 
L) या घटकाांवर अवलांबनू असेल. ती P आवण T बरोबर िेट प्रमाणात वाढेल. जर R जातत असेल 
तर ते जातत असेल. तयाची शेवटचा पवरवतयनीय घटक [L] बरोबर वृद्ध सांबद्ध असतो. वार्थर्षकी 
वजतक्या अवधक काळासाठी देय असेल तयाप्रमाणात वतचा आकार कमी होईल. 

वनिृत्ती िेतन देण्याच्या पद्धातीतीि बदि  

वनवृत्तीच्या वळेी सांचवयत मूल्याच्या 1/3 रक्कम काढता येते आवण ती करमुक्त आहे. 
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स्िय ंचाचणी 1  

सावयजवनक वनवृत्ती वतेन कोण देते? 
I. राज्य  
II. मालक 
III. ववमाकते 
IV. एनजीओ’ 

B. िार्थिकीचे िगीकरण  

ववववध जीवन ववमा कां पन्याांच्या द्वारे परुवल्या जाणाऱ्या व्यवक्तगत वार्थर्षकी योजना म्हणजे व्यवक्तगत 
वनवृत्ती वतेन योजनाांची ववववध रूपे आहेत. ही उतपादने कोणतया ववववध प्रकाराांनी वगीकृत केली 
जातात हे पाहणे उपयुक्त ठरेल. 

आकृती  2 : िार्थिकी योजनांच्या िगीकरणाचा आधार 

 
1. िार्थिकीचे िगय   

a) प्रिमतुः, वार्थर्षकीकेव्हा खरेदी केिी जाते या आधारावर वगीकृत केली जाते.या आधारावर 
तयाांच्यात एकल वार्थर्षकी हप्ता, ज्या एकच ककवा एक गठ्ठा वार्थर्षकी हप्ता भरून आवण ठराववक 
कालावधीचा वार्थर्षकी हप्ता, ज्यात ओळीने काही सलग वर्ष ेवार्थर्षकी हप्ते भरून खरेदी करता 
येतात. 

b) दुसरे वगीकरण, िार्थिकीवकती कािािधीने अदा केिी जाते या आधारावर असू शकते. 
वार्थर्षकीसाधारणपणे मावसक आधारावर वदली जाते मात्र पाविक, तै्रमावसक असेही पयाय 
उपलब्ध असू शकतात. 
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c) वतसरा मागय आहे, िार्थिकी रक्कम कधी पासून देय आहे या आधारावर असतो. एक तर 
तातडीने सुरु होणारी वार्थर्षकी  ककवा काही कालावधीने सुरु होणारी वार्थर्षकी या आधारावर 
तयाांचे वगीकरण केले जाऊ शकते. तातडीची वार्थर्षकीम्हणजे ज्यात वार्थर्षकीराक्क्क्म अदा 
लगेचच सुरु होते. ती साधारणतुः, एकल वार्थर्षकीहप्ता भरून खरेदी केली जाते. कालावधीने 
सुरु होणारी वार्थर्षकी काही काळाने, जसे खरेदी केल्यानांतर 12 मवहन्यानांतर सुरु होते. काही 
कालावधीने सुरु होणाऱ्या प्रतयेक वार्थर्षकीला दोन प्रकारचे कालावधी असतात –एक म्हणजे 
संचयन कािािधी जो वार्थर्षकी खरेदी केल्यापासून वार्थर्षकी रक्कम अदा करण्याचा कालावधी 
असतो, आवण तरिीकरण कािािधी ज्यात ववमाकता वार्थर्षकी रक्कम अदा करतो. 

d) यातून आपण एका चौ्या वगीकरण आधाराकडे येतो, जो रक्कम देण्याचा कािािधी ककिा 
िार्थिकी रक्कम देणे कधी संपते. वार्थर्षकीग्राहक ववववध प्रकारच्या पयायाांमधून वनवड करू 
शकतो. सवात मुलभतू म्हणजे जीवन वार्थर्षकी, जी वार्थर्षकीग्राहकाच्या आयुष्यभर कालावधीने 
रक्कम अदा करते. ववशुद्ध जीवन वार्थर्षकी मध्ये वार्थर्षकी ग्राहकाच्या मृतयू बरोबरच रक्कम देणे 
सांपते. दुसऱ्या प्रकाराला वार्थर्षकी ठराववक असे म्हणतात. येिे कालावधीने वदली जाणारी 
रक्कम वार्थर्षकी ग्राहकाच्या आयुष्याशी जोडलेली नसतात. ते वदलेल्या काही (ठराववक) 
कालावधीसाठी देय असतात मग तया कालावधीत वार्थर्षकी ग्राहक वजवांत रावहला ककवा मरण 
पावला तरी तयाने फरक पडत नाही. 

e) शेवटी, एक फरक असा केला जातो की िार्थिकीरक्कम वनश्श्चत (हमी वदिेिी) आहे की 
पवरितयनीय (गंुतिणूक कामवगरीिर अििंबून, आकश्स्मक). हा फरक युएस सारख्या काही 
बाजाराांमध्ये बऱ्याच कालावधी पासून उपस्तित आहे. 

वनस्श्चत फायदा वार्थर्षकीम्हणजे ज्यात ववमाकता वार्थर्षकी खरेदी करण्यासाठी वदलेल्या प्रतयेक 
रुपयाच्या बदल्यात एक ठराववक रक्कम मावसक वार्थर्षकीलाभ म्हणून देण्याची हमी देतो. हमी 
चा अिय असा आहे की ववमाकता गुांतवणुकीची जोखीम घेत असतो. पवरवतानीय वार्थर्षकी 
म्हणजे वार्थर्षकी ग्राहकाच्या नावावर जमा झालेल्या रक्कमेचे मूल्य आवण तयाचा मावसक 
फायदा, ज्या खातयात तो वनधी वगय केलेला आहे तयाच्या कामवगरीवर बदलते. 
वार्थर्षकीग्राहकाचे लाभ फायदेशीर गुांतवणुकीचा पवरणाम म्हणून वाढतात तर नुकसान कारक 
गुांतवणुकीतून होणाऱ्या तोट्यामुळे नुकसान सहन करतो. 

2. िार्थिकीमध्ये रक्कम अदा करणे  

वार्थर्षकीरक्कम ग्राहकाला हमी च्या कालावधीत ते जोपयंत वजवांत आहेत तो पयंत आवण तयानांतर 
तयाांच्या नाम वनदेवशताांना वदली जाते. जोड-जीवन वार्थर्षकी च्या बाबतीत, ग्राहकाच्या मतृयू नांतर, 
तयाची वार्थर्षकी बांद होते आवण 50% वार्थर्षकी वजवांत असणाऱ्या जोडीदाराला तयाच्या आयुष्यभर वमळत 
राहते. जर जोडीदार ग्राहकाच्या आधी मरण पावला तर वार्थर्षकी बांद होते.  
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3. िार्थिकीचे प्रकार 

वार्थर्षकीचे दोन मुलभतू प्रकार आहेत: 

a) तातडीच्या िार्थिकी 

वार्थर्षकीग्राहकाला सुरुवातीची वार्थर्षकी हप्तयाची रक्कम भरल्यानांतर रक्कम वमळते. तातडीच्या 
वार्थर्षकीमध्ये, व्यक्ती एकरकमी हप्ता भरतो आवण नांतर एका वार्थर्षकी कालावधीनांतर उतपन्न 
वमळवायला सुरुवात करतो. ती जर मावसक वार्थर्षकी असेल तर हप्ता भरल्याच्या एक मवहना नांतर, 
आवण तै्रमावसक असेल तर तीन मवहन्याांनतर, अधय वार्थर्षक असेल तर सहा मवहन्यानांतर आवण वार्थर्षक 
असेल तर एक वर्षानांतर सुरु होते. 

मुलभतू जगण्यासाठी मुलभतू खचासाठी वनयवमत रक्कमेचा प्रवाह वमळवण्यास सहाय्य म्हणनू 
वनवृत्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या करणाऱ्या लोकाांकडून तातडीची वार्थर्षकीखरेदी केली जाऊ शकते. 

b) स्िवगत िार्थिकी 

तिवगत वार्थर्षकीम्हणजे, जोपयंत ग्राहक वार्थर्षकी रक्कम तवीकारण्याच्या स्तितीत येत असतो तोपयंत 
काही कालावधी साठी पैसे गुांतवले जातात. तिवगत वार्थर्षकीमध्ये व्यक्तीने वनवडलेल्या कालावधीच्या 
साठी पैसे सांचवयत केले जातात. तिवगत वार्थर्षकी खरेदी केल्याचा वदनाांक आवण ज्या वदवशी वार्थर्षकी 
उतपन्न सुरु होते तो वदनाांक याांच्यामधील कालावधीला सांचयन कालावधी ककवा तिगन कालावधी 
म्हणतात. 

तिवगत वार्थर्षकीमध्ये दोन टप्पे असतात. सांचयन टप्प्यामध्ये वार्थर्षकी  ग्राहक वार्थर्षकीमध्ये ठरवलेल्या 
काळासाठी आपल े योगदान देत राहतो, आवण ववतरण टप्प्यात ककवा रक्कम देण्याच्या टप्प्यात 
वार्थर्षकीरक्कम वदली जाते. 

स्िय ंचाचणी 2 

वनस्श्चत फायदे वार्थर्षकी मध्ये गुांतवणुकीची  जोखीम कोण तवीकारतो? 

I. ववमाकता  
II. ववमा धारक 
III. सरकर  
IV. जोखीम सांचय 
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C. वनिृत्ती िेतन – मूल्य विधान 

1. वनिृत्ती िेतन म्हणजे प्रत्यक्ष काय आवण अन्शय तत्सम उत्पादनांपासून ते िेगळे कसे आहेत?  

उदाहरण 

एका बँकेत ठेवलेल्या दहा लाख रुपयाांच्या सुरिा ठेवीचा ववचार करा जी 12% वार्थर्षक व्याज दराने, 
दर मवहन्याला रुपये 100000 इतकी रक्कम देते. वनयवमत कालावधीने रक्कम देणाऱ्या वनवृत्ती वतेना 
पेिा कशा प्रकारे वगेळी आहे? 

वरील बाब िार्थिकी रक्कम अदा करण्याचे उदाहरण आहे. वनवृत्ती वतेनाची वैवशष्ट्य ेतशीच असतात. 
प्रत्येक वनिृत्ती िेतन हे अशा अिाने िार्थिकीचाच प्रकार असतो की तयात वनयवमत उतपन्नाचा प्रवाह 
असतो मात्र प्रत्येक िार्थिकी म्हणजे वनिृत्ती िेतन नव्हे. 

जेव्हा आपण वनवृत्ती वतेनासांबांधी बोलतो, ते ववम्याचे एक उतपादन असते. पूवी साांवगतल्याप्रमाणे, 
ववम्यामध्ये जोखमीचे सांचयन करून तयाचे हतताांतरण केले जाते.  

एखाद्याच्या जीवनात वनवृत्तीनांतरच्या टप्प्यातील दीघायुष्यामुले वनमाण होणाऱ्या अकस्तमकताांना 
सामोरे जाण्यासाठी पारतपारीकता आवण सांचयनाचे ततव ज्याप्रकारे लाग ूकेले जाते ते वनवृत्ती वतेनाचे 
उल्लेखनीय वैवशष्ट्य आहे. 

आकृती 5 : वनिृत्ती ितेन संबंवधत आकश्स्मकता 

 
a) आयुमानाची जोखीम 

ही  एक अशा प्रकारची शक्यता असते की ज्यात व्यक्ती वनवृत्ती नांतर खूप जातत काळ जगू शकते 
आवण तयाांची सांसाधने सांपून जाऊ शकतात. वनवृत्त वृद्ध व्यक्तीची दुववधा दुपदरी असते – 
वृद्धापकालाची तरतूद म्हणू  वकती रक्कम ठेवली पावहजे आवण वनधी कोठे गुांतवला पावहजे.  
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िृद्धापकाळाची तरतूद आवण गंुतिणूक साधन 

एखाद्या व्यक्तीने तयाच्या/वतच्या  बचतीची उत्तम फळे तयाच्या/वतच्या वजवांतपणे चाखावीत आवण 
तयाच्या/वतच्या इच्छेनुसार वारसा सोडून जाव ेही आदशय स्तिती आहे. यातील समतया ही आहे की 
तया व्यक्तीला हे मावहत नसते की तयाला कधी जाव ेलागणार आहे आवण तयाने वकती काळासाठी 
तरतूद केली पावहजे. जर एखाद्याने खूप काटकसर करून भरपूर पैसे साठवले असतील तर 
शक्यता ही आहे की तो तयाची सांसाधने न उपभागता लवकर मरण्याची शक्यता आहे. तर दुसऱ्या 
बाजूला एखादी व्यक्ती खूप काळ जगली तर असेही होऊ शकते की वतची बचत वनवाहासाठी 
पुरेशी नाही.  

याचे उत्तर, असे एखादे साधन शोधणे ज्यात वार्थर्षकी उतपन्न, जे एखाद्याची बचत पूणयपणे वापरते 
आवण तयाचबरोबर तयाला तया व्यक्तीच्या आयुष्याची समाप्तीची मुदतही असते. वनवृत्ती वतेन 
वार्थर्षकी हे दोन्ही प्रकारच्या समतयाांना उत्तर देते. उदाहरणािय जीवन वार्थर्षकी जीवनाच्या 
कालावधी पयंत बरोबर वनयवमत रक्कम देत राहते. ववमाकता अशी जोखीम धारण करतो की जर 
वार्थर्षकी ग्राहक खूप जातत काळ जगला तर ववमाकता ती जोखीम धारण करतो. पुन्हा, वनवृत्ती 
वतेन वार्थर्षकी मुळे सवावधक भाांडवलाचे चाांगल्याप्रकारे उतपन्नात रुपाांतर होते. 

उदाहरण 

वरील बाब उदाहरण म्हणून घेऊ, ज्यात 10 लाख रुपयाांची एक सुरिा ठेव, 12% व्याज दराने 
व्याज देते. यतील मुद्दल एका कोणतयाही िणी परत द्याव ेलागते मात्र व्यक्तीच्या मृतयुनांतर वतचा 
काही उपयोग नसतो.  

दुसऱ्या हाताला वार्थर्षकी मध्ये वनधीचे शातत्रीय दृष्ट्या तरलीकरण केले जाते ज्यात मुद्दल आवण 
व्याज हे दोन्ही अशा प्रकारे समायोवजत केलेले असतात की व्यक्तीच्या अांदावजत जीवन काळात ते 
सांपून जाते. अशाप्रकारे 10 लाख रुपयाांच्या वनधीमधून दोन प्रकारचे घटक असलेले वनवृत्ती वतेन 
– सुरिा ठेवीतून वमळवले तशाप्रकारचे व्याज, आवण तयाच बरोबर मुद्दलाच काही भाग वदले जाते. 
आयुमान ही समतया हाताळताना, वनवृत्ती वतेन पारांपावरक रीतीने वनमाण केले जाते ज्यात अन्य 
काही महतवाचे घटक असतात.  

b) महागाई 
दुसरी आकस्तमकता म्हणजे महागाई. वनवृत्ती नांतरचे जीवन मान खऱ्या अिाने झाकोळू शकते. 
जेव्हा कोणी सेवमेध्ये असतो तयावळेी अनुरूप पगाराचे अनुसुचीकरण करून प्रतयि उतपन्न्सांरवित 
करता येते. मग वनवृत्तीनांतरचे काय? पुन्हा एकदा, वनवतृ्ती वतेन रक्कमाांमध्ये अनुसुचीकरणाची 
तरतूद असू शकते जी महागाईमुळे उतपन्नाची उपयुक्तता रोडावण्याची जोखीम कमी करते. 
c) गंुतिणूक जोखीम 
वतसरी वनमाण होणारी आकस्तमकता गुांतवणूक जोखमी मुळे असते – एखाद्याची वनवृत्ती साठीची 
बचत अपरुी ठरू शकते ककवा अधोरेवखत गुांतवणुकींची कामवगरी अपेिे इतकी न झाल्यामुळे पूणयतुः 
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साफ होऊ शकते. हे ऋणकोंच्या मुळे होऊ शकते आवण/ ककवा गुांतवणुकींच्या बाजार मूल्यामुळे 
असू शकते. वनस्श्चत हमी असलेल्या वनवृत्ती वतेन योजना हे अशा आकास्तमकाता दूर ठेंयाचे उत्तर 
असू शकते. यात ववमाकता गुांतवणूक जोखीम तवीकारतो. 

d) पुनस्िापन उत्पन्शन जोखीम:  

वनवृत्ती नांतरच्या उतपन्नातील अजून एक आव्हान जे अांवतम पगाराच्या पातळीशी जोडलेले आहे. 
आपण हे लित घेतले पावहजे की लोकाांचे रहाणीमान ते वकती वमळवतात यावर अवलांबून असते 
आवण ते तयाांचे उतपन्न कमी होते तयावळेी राहणीमान आपोआप खाली येत नाही. या समतयेला 
तोंड देण्यासाठी अांवतम पगाराच्या चाांगल्या प्रमाणात सुवनस्श्चत फायदा देणारे व्यावसावयक वनवृत्ती 
वतेन हे याच्यावरील व्यवहायय उत्तर असू शकते.  

उदाहरण 

40 वय असणारे सांतोर्ष 50000 रुपये मावसक उतपन्न वमळवतात. तयाचे उतपन्न आवण खचय दरवर्षाला 
5% ने वाढतात असे धरले तर तयाचे मावसक उतपन्न 60 व्या वर्षी 1,32,665 (50000 x 
(1.05)20)इतके अपेवित आहे. वनवृत्तीनांतर तयाचे अपेवित पनुतिापन उतपन्न, तो चाळीसाव्या वर्षी 
वमळवतो तयाच्या अडीचपटी पेिा जातत असेल. श्री सांतोर्ष याांची काळजी अशी आहे की तयाांची बचत 
तया रक्कमेच्या जवळपास कुठे तरी पोहोचते आहे का. तयाांची अशी इच्छा आहे की तयाांच्या कां पनीत 
व्यावसावयक वनवृत्ती वतेन योजना असती तर तयामुळे तयाची समतया काही प्रमाणात सुटू शकली 
असती. 

वनवृत्ती वतेन बाजार जसे उलगडत जात आहेत तशी तयाांच्या समोर उतपन्न सुरिेच्या बाबतीत 
नवनवीन आव्हाने उभी राहत आहेत. लोकसांख्या वृध्द होत असताना आवण लोकाांमधील मोठा भाग 
वनवृत्ती नांतर अवधक काल जगण्याचे सावट असताना, वनवृत्ती वतेन उतपादने आर्थिक बाजारात मुख्य 
उतपादने म्हणून समोर येत आहेत. असे असले तरीही, या उद्योगाला वनवृत्त लोकाांच्या अपेिा पूणय 
करायला हव्यात आवण तयाांच्या काळज्याांवर उत्तर शोधायला हव.े 

स्िय ंचाचणी 1  

खालील पैकी कोणते ववधान सतय आहे? 

ववधान I: प्रतयेक वनवृत्ती वतेन उतपादन हे वार्थर्षकी उतपादन आहे 
ववधान II: प्रतयेक वार्थर्षकी उतपादन वनवृत्ती वतेन उतपादन आहे 
I. I आवण II सतय आहेत  
II. I आवण II असतय आहेत 
III. I सतय आहे आवण II असतय आहे 
IV. I असतय आहे आवण II सतय आहे 
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सारांश 

 वनवृत्ती वतेन जीवन ववम्याच्या दुसऱ्या बाजूचे वनवृत्तीवतेन प्रवतवनवधतव करते. जेव्हा एखादी व्यक्ती 
खूप अवधक काळ जगते आवण तयाची सारी सांसाधने सांपून जातात तेव्हा उद्भवणाऱ्या आर्थिक 
पवरणामाांपासून वनवृत्ती वतेन सांरिण पुरवते. 

 आज वनवृत्तीवतेन योजनाांचे तीन प्रकार अस्तततवात आहेत उदा. सावयजवनक वनवृत्तीवतेन, 
व्यावसावयक वनवृत्तीवतेन आवण व्यवक्तगत वनवृत्तीवतेन. 

 सावयजवनक वनवृत्तीवतेन योजना बांधनकारक सदतयतेसह सावयजवनक वरतया व्यवतिावपत केले 
जातात आवण तयाांचा वनधी वववशष्ट प्रकारे “तुम्ही वमळवाल तसे पैसे भरा’ (PAYG) या ततवावर 
उभा केला जातो. 

 व्यावसावयक वनवृत्तीवतेन योजना मालाकाांद्वारे तयाांच्या कमयचायांसाठी दोघाांच्याही योगदानातून 
तिावपत केले जातात. 

 व्यवक्तगत वनवृत्तीवतेन ववमा कां पनी आवण अन्य वनवतृ्तीवतेन प्रदाता आवण वार्थर्षकी ग्राहक 
याांच्यातील वार्थर्षकी कराराच्या तवरुपात देऊ केले आवण खरेदी केले जातात. 

 वार्थर्षकी कशाप्रकारे खरेदी केली जाते, वार्थर्षकी वकती कालाांतराने रक्कम अदा करते, वार्थर्षकी 
रक्कम केव्हा देय असते ककवा वार्थर्षकीच्या देयतेचा कालावधी आवण वार्थर्षकीची रक्कम वनस्श्चत 
आहे की पवरवतयनीय आहे या आधारावर वार्थर्षकी वगीकृत केली जाते. 

 आयुमानाची जोखीम, महागाई, गुांतवणकू जोखीम आवण पुनतिापना उतपन्न जोखीम याांचा 
समावशे असलेले वनवृत्ती वतेन वापरून आकस्तमकताांना सामोरे जात येऊ शकते. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. वनधी 
2. सावयजवनक वनवृत्ती वतेन 
3. व्यावसावयक वनवृत्ती वतेन 
4. व्यवक्तगत वनवृत्ती वतेन 
5. वार्थर्षकी 
6. जीवन वार्थर्षकी 
7. वनस्श्चत फायदा वार्थर्षकी  
8. पवर वतयनीय वार्थर्षकी 
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स्िय ंचाचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे I. 

सावयजवनक वनवृत्ती वतेन सरकार द्वारे परुवले जाते. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे I. 

ववमाकता वनस्श्चत फायदा वार्थर्षकी मध्ये गुांतवणूक जोखीम तवीकारतो. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे III. 

ववधान I सतय आहे आवण II असतय आहे. 

 

स्िय ंपवरक्षणाचे प्रश्न 

प्रश्न 1  

खालीलपैकी कोणती जोखीम वनवृत्ती वतेनाच्या माध्यमातून सांरवित केली जाऊ शकत नाही? 

I. जीवन आयुमान 
II. महागाई  
III. गुांतवणूक जोखीम  
IV. अकाली मतृयू  

प्रश्न 2  

वार्थर्षकीच्या सांदभात, “तरलीकरण कालावधी” कशाला म्हणतात हे समजून साांगा? 

I. वार्थर्षकी खरेदी आवण रक्कम देयता सुरुवात याांच्यामधील कालावधी 
II. ज्या कालावधीत ववमाकता वर्थशकीची रक्कम अदा करतो तो कालावधी 
III. वनधी उभारण्यासाठी लागलेला कालावधी 
IV. नादारीचा कालावधी 

प्रश्न 3  

वष्कीची देय रक्कम खालीलपैकी कशावर ठरते: 

1. पैशाची मुद्दल रक्कम  



 

IC-33   जीवन ववमा 126 

2. गुांतवणूक कालावधी 
3. परताव्याचा कालावधी 
4. वार्थर्षकी रक्कम देण्याचा कालावधी  
I. 1 आवण 2 
II. 1,2 आवण 3 
III. 1,3 आवण 4 
IV. 1,2,3 आवण 4 

प्रश्न 4  

खालीलपैकी कशाच्या व्यतत प्रमाणात वार्थर्षकी ची रक्कम देय असते: 

1. पैशाांची मुद्दल रक्कम 
2. गुांतवणूक कालावधी 
3. परताव्याचा दर  
4. वार्थर्षकी रक्कमेच कालावधी 
I. फक्त 1 
II. फक्त 2 
III. फक्त 3 
IV. फक्त 4 

प्रश्न 5  

वनवृत्तीवतेनाशी सांबांवधत कोणती मुलभतू आकस्तमकता असते? 

I. मतययता  
II. ववकृती  
III. वनवृत्ती नांतरची उतपन्न सुरिा 
IV. अपांगतव 

प्रश्न 6  

खालीलपैकी कोणते सामान्य वार्थर्षकीचे उत्तम वणयन करते? 

I. कायमतवरूपी समान कालावधी नांतर समान रोख प्रवाह 
II. काही ठराववक कालावधीसाठी समान कालावधीच्या वळेी समान रोख प्रवाह 
III. समान कालावधीच्या वळेी कायमतवरूपी एकगठ्ठा रोख प्रवाह 
IV. काही ठराववक कालावधीसाठी समान कालावधीच्या वळेी एकगठ्ठा रोख प्रवाह 
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प्रश्न 7  

खाली उल्लेवखत केलेल्या पयायाांमधून, एक पयाय वनवडा जो वार्थर्षकी म्हणून वगीकृत करता येणार 
नाही.  

I. रपये 2000 आज वमळाले, रुपये 2000 पुढील वर्षी वमळाले आवण रुपये 2000 अजून २ वरं्षनी 
वमळाले 

II. वीज वबल  
III. कारची रक्कम देणे  
IV. तारण कजाची रक्कम देणे 

प्रश्न 8  

सामान्य वार्थर्षकीमध्ये, देण्याच्या आवण घेण्याच्या रक्कमा कालावधीच्या ________. 

I. सुरुवातीला 
II. शेवटी 
III. परीपक्वचे्या वळेी 
IV. समाप्तीच्या आधी 6 मवहने 

प्रश्न 9  

___________ म्हणजे अनांत आयुष्य असलेली आवण साततयाने वार्थर्षक रक्कम देणारी 
वार्थर्षकी आहे.  

I. एपीआर  
II. कजयफेडीचे कजय 
III. शाश्वतता  
IV. मुद्दल  

प्रश्न 10  

___________ म्हणजे वनवृत्ती वतेनाच्या सांदभात वापरलेली सांज्ञा जी काही प्रमाणात 
सरकारी प्रशासन आहे. 

I. ववमा वनवृत्ती वतेन वनधी  
II. सावयजवनक वनवृत्ती वतेन वनधी  
III. खासगी वनवृत्ती वतेन वनधी 
IV. बाजार वनवृत्ती वतेन वनधी 
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स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे IV. 

अकािी मृत्यचूी जोखीम वनवृत्ती वतेनातून सांरवित केली जाऊ शकत नाही. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे II. 

ववमाकता ज्या कालावधीत वार्थर्षकीची रक्कम अदा करतो तयाला ‘तरलीकरण कालावधी’ असे 
म्हणतात. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे IV. 

वार्थर्षकीची देय रक्कम, मुद्दल, गुांतवणूक कालावधी, परताव्याचा दर आवण वार्थर्षकी च्या देय रकमाांचा 
कालावधी यावर अवलांबून असतात. 

उत्तर 4  

योलय पयाय आहे IV. 

वार्थर्षकीची देय रक्कम वार्थर्षकीच्या कालावधीच्या व्यतत प्रमाणात असते. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे III. 

वनवृत्ती वतेनाशी सांबांवधत मुलभतू आकस्तमकता म्हणजे वनवृत्ती नांतरच्या उतपन्नाच्या सुरविततेशी 
सांबांवधत असते. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे II. 

एका वववशष्ट कालावधीसाठी समान कालाांतराने समान रोख प्रवाह हे सामान्य वार्थर्षकीचे उत्तम 
उदाहरण आहे. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे II. 

एक वीज वबल वार्थर्षकी म्हणनू वगीकृत करू शकत नाही. 
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उत्तर 8  

योलय पयाय आहे II. 

सामान्य वार्थर्षकीमध्ये रक्कम देणे आवण घेणे प्रतयेक कालावधीच्या शेवटी घडते. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे III. 

शाश्वतता म्हणजे अनांत आयुष्य असलेली आवण साततयाने रक्कम अदा करणारी वार्थर्षकी आहे. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे II. 

सावयजवनक वनवृत्ती वतेन वनधी अशी सांज्ञा आहे ज्यात काही प्रमाणात सरकारी प्रशासन असते. 
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प्रकरण 8 
िैद्यकीय विमा 

 

प्रकरणाचा पवरचय  

हे प्रकरण तुम्हाला वैद्यकीय ववमा सांकल्पनेची आवण बाजारात उपलब्ध असलेल्या ववववध वैद्यकीय 
ववमा पॉवलसी याांची साधारण ओळख करून देते. हे प्रकरण वनवासी रुलणालय भरती, कौटुांवबक 
फ्लोटर पॉवलसी आवण समूह वैद्यकीय ववमा पॉवलसींसांबांधी वववरण देते. 

वशकण्याची फविते 

 

A. वैद्यकीय ववमा पॉवलसी  
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A. िैद्यकीय विमा पॉविसी  

1. िैद्यकीय विमा  

व्याख्या 

वैद्यकीय ववमायाची सोपी व्याख्या म्हणजे ववमाकता आवण ववमाधारक याांच्यातील करार ज्यात 
ववमाकता आजार ककवा दुखापतीच्या प्रसांगात रुलणालय भरतीच्या खचाची रक्कम मान्य केलेल्या ववमा 
आश्वावसत रक्कमेच्या मयादेपयंत देण्याचे मान्य करतो. 

चाांगली वैद्यकीय सेवा वमळणे हा मानवी हक्क आहे. प्रतयेकालाच सहज उपलब्ध आवण परवडणारी  
वैद्यकीय सेवा हवी असते. भारतातील नजीकच्या काळात भारतातील वैद्यकीय सेवनेे महतव प्राप्त केले 
आहे. वाढलेले उतपन्न, वकमतीचे उदारीकरण आवण खासगी वैद्यकीय अिय पुरवठा यामुळे बदल घडत 
आहेत.  

ववशेर्षतुः शहरी भारतात जीवनशैलीच्या आजाराांमध्ये झालेली वाढ, प्रभावी वैद्यकीय ववम्याची गरज 
वदवसेंवदवस महतवाची बनत आहे कारण आजारी पडणे आवण अपघात होणे अशा गोष्टींनी बराच 
आर्थिक फटका बसतो. रुलणालये जरी उत्तम प्रकारच्या वैद्याकीय सेवा परुवत असले आवण उतकृष्ट 
प्रकारच्या सुववधा परुवत असले तरीही रुलणाांना तयानुसार मोठे शुल्क आकारले जाते.  

लोकसांख्येतील सुखवततू लोकाांना चाांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहेत आवण परवडण्यासारख्या 
आहेत तरी वैद्यकीय उपचाराांचा वाढता खचय सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर आहे. 

अशा पवरतितीत वैद्यकीय ववमा असे साधन आहे जे अशा पवरस्तितीत सहाय्यक ठरते. वैद्यकीय ववमा 
हे वैद्यकीय उपचाराांच्या खचासाठी अिय पुरवठा करणारा पयायी तत्रोत म्हणून वगेाने उदयाला येत 
आहे. आजारपण ककवा दुखापतीच्या प्रसांगात वैद्यकीय ववमा नसेल तर तयाचा पवरणाम म्हणून मोठी 
वैद्यकीय उपचाराांची देयके भरावी लागू शकतात. तयामुळे ते एक आर्थिक साधनही बनले आहे. 
म्हणतात ना उत्तम शरीर हीच सांपत्ती! 

2. िैद्यकीय विमा पॉविसी समजािून घेणे  

ववमा कां पन्या वैद्यकीय ववम्याच्या अांतगयत खूप ववववधता असलेल्या पॉवलसी देऊ करतात. यामध्ये 
डॉक्टराांचे खचय आवण वववशष्ट गरजा पूणय करणारी रुलणालये, जसे दीघयकाळाची वैद्यकीय काळजी 
ककवा ककय रोग ककवा ततसम वववशष्ट गांभीर आजार हे सारे सांरवित करतात. 

वकतयेक जीवन ववमा कां पन्यावन वैद्यकीय ववमा व्यवसायाच्या िेत्रात प्रवशे केला आहे जे आतापयंत 
साधारण ववमा कां पन्याांनी व्यापलेले िेत्र होते. काही केवळ वैद्यकीय ववमा व्यवसाय करणाऱ्या कां पन्या 
भारतातील वैद्यकीय ववमा व्यवसायातील प्रचांड सांधी आजमावनू पाहण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत.  
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a) िैद्यकीय विमा पॉविसी कशािा संरवक्षत करतात? 
वैद्यकीय ववमा पॉवलसी साधारणपणे पॉवलसीच्या कायमतवरूपी अपवादाांचा भाग बनलेले नाहीत 
अशा अपघात/रोग/आजारपण इतयादींच्या बाबतीत रुलणालयभरती झाल्यास तयाचे मुलभतू खचय 
सांरवित करते. 

मावहती 

केिळ िैद्यकीय विमा करणाऱ्या कंपन्शया 

i. केवळ वैद्यकीय ववमा करणारी कां पन्या भारतात अस्तततवात आल्या कारण तयाांनी या िेत्रातील 
प्रचांड वाढीची शक्यता पवहली. 

ii. आयआरडीए (IRDA) ने केवळ वैद्यकीय ववमा करणाऱ्या कां पन्या अवधक प्रमाणात येिे याव्यात 
म्हणून या कां पन्याांसाठी भाांडवलाची आवश्यक मयादा कमी केली. 

iii. तयाांच्याकडून ववववध ग्राहक खांडाांसाठी अवभनव उतपादने तयार करणे ही अपेिा होती.  

iv. या कां पन्याांनी देशात बरीच खास कौशल्ये आवण सांशोधन आणले. 

v. रुलणालयाांच्या साखळ्या ववमा व्यवसायात उभ्या रावहल्या. 

vi. केवळ वैद्यकीय ववमा करणारी कां पन्या ग्रामीण जनतेला सांरिण देण्यासाठी सरकारच्या खास 
योजनाांमध्ये सामील झाल्या. 

वैद्यकीय ववम्याच्या अांतगयत जे खचय ववमा आश्वावसत केले जातात तयात नेहमी खालील गोष्टींचा 
अांतभाव होतो : 

 खोलीचे / शय्येचे मूल्य 
 राहण्याचे खचय 
 शुशुरे्षचे खचय  
 डॉक्टराांचे शुल्क 
 रोग वनदान चाचण्या 
 शतत्रवक्रया कि शुल्क आवण 
 शतत्रवक्रयेची साधने आवण उपकरणे आवण ततसम खचय 

प्रमाण योजनेचा भाग म्हणून, रुलणालय भरतीच्या पूवीचे आवण नांतरचे खचय आवण वववनर्थदष्ट सेवा 
शुशुर्षा पद्धती यासुद्धा वववशष्ट पॉवलसी मध्ये उल्लेख केलेल्या असतात. 

वैद्यकीय ववमा सांरिण प्रतयेक ववमाकतयानुसार बदलते. काही ववमाकतयांनी आांतररुलण 
उपचाराांबरोबरच बाह्यरुलण (OP) उपचार खचय जसे बाह्यरुलण सल्ला, फामयसी देयके, रोग वनदान 
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चाचण्या, दाताांचे उपचार, डोळ्याांच्या सेवा आवण वार्थर्षक आरोलय तपासणी खचय यासाठी ववमा 
सांरिण पुरवणे सुरु केले आहे. काही ववमाकतयांनी गांभीर आजाराांसाठी पुरवण्या अनुमत केल्या 
आहेत. 

ककय रोग, अधांगवाय,ू मूत्रकपड ववकार आवण हृदयववकारचे झटके हे सुद्धा काही अटींवर आवण 
वाढीव ववमा हप्तयावर सांरवित केले जातात.  

व्याख्या 

वैद्यकीय ववम्या मधील काही सामान्य व्याख्या याप्रमाणे आहेत: 

आंतर रुग्ण: रुलणालयात भरती झाल्यानांतर उपचार केले जातात असा ववमाधारक रुलण 

बाह्यरुग्ण: रुलणालयात भरती न होता / राहता ज्याला उपचार वदले जातात असा ववमाधारक 
रुलण 

वदन शुश्रुिा कें द्र: वैद्यकीय ववज्ञान आवण तांत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अनेक गुांतागुांतीच्या शतत्रवक्रया 
हल्ली सोप्या केल्या गेल्या आहेत आवण तयासाठी एका वदवसापेिा अवधक काळ ककवा 24 
तासाांपेिा जातत राहण्याची आवश्यकता नसते; उदा. वलिोरीप्सी, मोतीकबदू इतयादी. ज्या कें द्रात 
अशा शतत्रवक्रया केल्या जातात तयाला वदन शुशुर्षा कें द्र असे म्हणतात. 

b) िैद्यकीय विम्यामधीि अटी 

i. वतसऱ्या बाजूचे प्रशासक(TPA) 

असा कोणतीही व्यक्ती जी आयआरडीए (IRDA) च्या वववनयम 2001 अनुसार प्रावधकारयाद्वारे 
परवानाप्राप्त आहे (वतसऱ्या बाजूचे प्रशासक – वैद्यकीय सेवा) आवण ववमा कां पनीकडून काही 
शुल्क ककवा मोबदल्याच्या बदल्यात, वैद्यकीय सेवा पुरवण्याच्या उदे्दशाने वनयुक्त केले गेली आहे. 

ii. सुववधाांचे जाळे प्रदाते (Network provider) 

रुलणालये आवण वैद्यकीय सेवा प्रदाता जे ववमाकतया द्वारे ककवा TPA आवण ववमाकतयाद्वारे 
ववमाधारकाला रोख रवहत सुववधेच्या बदल्यात सेवा परुवण्यासाठी यादीबद्ध आहेत. 

iii. स्ििांतर योग्यता 

व्यवक्तगत वैद्यकीय ववमा करणाऱ्या (कुटुांब फ्लोटरधारकाांसावहत) ववमा पॉवलसी धारकाांना वदलेला 
हा अवधकार आहे की मागील पॉवलसी कोणतयाही खांडाां वशवाय चाल ूअसेल तर पूवी अस्तततवात 
असलेल्या अटी आवण कालबद्ध अपवाद यासह एका ववमाकतयाकडून दुसऱ्या ववमाकतयाकडे 
ककवा एका योजनेतून दुसऱ्या योजनेत तिलाांतर करू शकतात. एकाच कां पनीच्या पॉवलसींमध्ये 
तिलाांतरण करणे वगळले आहे. 
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iv. पूिी अश्स्तत्िात असिेल्या श्स्िती  

याचा सांदभय पूवी ठरवलेल्या कालावधीत आजार/दुखापत झाली असेल आवण तयासाठी उपचार 
वदले गेले असतील तर याचा सांदभय येतो. हे आजार काही वववशष्ट प्रतीिा कालावधी नांतर सांरवित 
केले जातात. 

v. ज्येष्ट्ठ नागवरक  

म्हणजे ज्याांनी वैद्यकीय ववमा पॉवलसी सुरु होण्याच्या ककवा नवीकरणाच्या वदवशी वयाची साठ 
ककवा अवधक वर्ष ेपूणय केली आहेत. 

vi. िैद्यकीय अवधक जीिन विमा संयुक्त उत्पादन  

म्हणजे अशी उतपादने ज्यात जीवन ववमा कां पनीचा जीवन ववमा आवण साधारण ववमा ककवा केवळ 
वैद्यकीय ववमा करणाऱ्या कां पन्याांचा वैद्यकीय ववमा याांचा सांयोग असतो. 

मावहती 

सावयजवनक िेत्रातील साधारण ववमा कां पन्याांनी 1980 च्या उत्तराधात बाजारात आणलेल्या तयाांच्या 
वैद्यकीय ववमा पॉवलसीसाठी ‘मेवडक्लेम’ असे नाव वनस्श्चत केले. भारतीय बाजारात वैद्यकीय ववमा 
म्हणजे ‘मेवडक्लेम’ नाव असे रूढ झाले आहे.  

आज, ग्राहकाांच्या ववववध गरजाांना पूणय करणारी अनेकववध प्रकारची वैद्यकीय ववमा उतपादने आहेत 
तरी ती मुळ मेवडक्लेम पॉवलसीपेिा खूप वगेळी आहेत. जरी ववववध ही ववमा उतपादन नावाांनी ववकली 
जात असतील तरी बरेच ग्राहक अजूनही तयाांचा उल्लेख ‘मेवडक्लेम’ असाच करतात. 

भारतातील वैद्यकीय ववमा पॉवलसी ज्यात ववशेर्षतुः AIDS, STDs, मानवसक आजार आवण जन्मजात 
दोर्ष याांचे अपवाद वगळता, जवळपास सवय आजार, दुखापती ज्यासाठी वकमान 24 तास रुलणालय 
भरतीची आवश्यकता असते, तयाांना साधारणपणे समग्र वैद्यकीय सांरिण देऊ करतात. वववशष्ट 
वैद्यकीय ववमा, वनयवमत तवरुपाचे ककवा वनयवमत आरोलय तपासणी, कॉतमेवटक शतत्रवक्रया, 
प्लास्तटक शतत्रवक्रया, दाताांचे उपचार, सौन्दय ववर्षयक उपचार असे वैद्यकीय खचय सांरवित करत 
नाही. 

महत्िाचे 

पूवी असलेल्या रोगाांसाठी (PEDs), काही वववशष्ट आजार जसे मोतीकबदू, वहतटेरेक्टोमी इतयादी 
(वकमान 48 मवहने) वववशष्ट प्रतीिा कालावधी जो एक वर्षय ते चार वर्ष ेपयंत असतो.  

असे असले तरीही, अपवाद आवण प्रतीिा कालावधी ववमाकतया नुसार बदलतात. बऱ्याच 
ववमाकतयांद्वारे बाळांतपणाचे खचय वगळलेले असतात. वववशष्ट कालावधी नांतर बाळांतपणाच्या खचय देऊ 
करणारी नुकतीच काही उतपादने बाजारात आली आहेत. काही िोड्या योजनाांमध्ये रुलणवावहका 
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खचय, प्रतयेक 4-5 ववमाहक्क रवहत वर्षांनांतर मोफत वैद्यकीय तपासणी याांचा समावशे आहे. ववमा हक्क  
रवहत वर्षांच्या बाबतीत ववमा हक्क दाखल न करण्याचा अवधलाभाांश ववमाधारकाला वदला जातो. 

HIV पॉझीवटव्ह व्यक्तींना ववमा सांरिण देणारे काही ववमाकते आहेत. काही िोडे गैर-अलोपाविक 
उपचाराांसाठी ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात रक्कम देऊ करतात. बहुताांश 
ववमाकते उतपादनाांची खूप ववववधता देऊ करतात. 

3. वनिासी रुग्णािय भरती 

काही ववमा उतपादने वनवासी रुलणालय भरतीसाठी फायदा देतात. याचा सांदभय असे आजार/दुखापत 
ज्याांच्यासाठी रुलणालयात ककवा शुशुर्षा कें द्रात साधारणपणे तीन वदवसाांपेिा अवधक उपचाराांची गरज 
लागते, पण प्रतयिात खालीलपैकी कोणतयाही वववशष्ट पवरस्तितीत ते उपचार घरातच घेतले जातात: 

 रुलणाची स्तिती अशी असेल की तो/ती याांना रुलणालयात/ शुशुर्षा कें द्रात घेऊन जाता येत 
नाही 

 रुलणालयात/ शुशुर्षा कें द्रात जागा उपलब्ध नसल्याने रुलणाला तेिे नेता येत नाही  

यात काही जुनाट रोग जसे दमा, उच्च रक्तदाब, ककवा सामान्य अजज्र जसे खोकला, सदी, फ्ल,ू 
जुलाब इतयादी वगळलेले असतात. अनेक कां पन्याांना असे वाटते की वनवासी रुलणालय भरती फारशी 
व्यवहायय नाही आवण तयाांनी ते सांरिण बांद केले आहे. वनवासी रुलणालय भरतीच्या रक्कमेची मयादा 
एकूण ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या काही टक्केवारीत वनस्श्चत केली गेली आहे. ही रक्कम एकूण ववमा 
आश्वावसत रक्कमेच्या अांतगयत असते. 

याचा ववमाहप्ता व्यक्तीचे वय आवण वनवडलेली ववमा आश्वावसत रक्कम याच्याशी सांबांवधत असतो. 
ग्राहकाच्या उतपन्नाचे प्रमाण वकती आहे यापेिा तयाच्या (ककवा कमयचारी समहूाच्या) जोखीम 
स्तितीच्या वनधारणावर  आवण पुरवले जाणारे फायदे यावर आधावरत असतो. 

4. कुटंुब फ्िोटर पॉविसी 

कुटुांब फ्लोटर पॉवलसी ही वैद्यकीय ववम्याची दुसरी आवृत्ती आहे. येिे ववमा आश्वावसत रक्कम 
कुटुांबाच्या सदतयाांमध्ये तरांगती असते. कुटुांब फ्लोटर पॉवलसी मध्ये पती, पतनी आवण दोन मुले याांना 
आश्वावसत केले जाते. काही पॉवलसी दोनपेिा जातत मुलाांना, आई-वडील आवण तयाच बरोबर सासू-
सासरे याांनासुद्धा ववमा आश्वावसत करतात. सांपूणय कुटुांबाला वदले जाणारे ववमा सांरिण वनवडलेल्या 
रक्कमे इतकेच मयावदत असते. कुटुांब फ्लोटर पॉवलसीसाठी भरावा लागणारा ववमाहप्ता, नॉन-
फ्लोटर कुटुांब पॉवलसीमध्ये प्रतयेक व्यक्तीच्या तवतांत्र ववमा आश्वावसत रक्कमेसाठी भराव्या लागणाऱ्या 
ववमा हप्तयापेिा खूप कमी असतो. 
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उदाहरण 

एक ववमाधारक तयाच्या तवतुःसाठी, तयाच्या पतनीसाठी आवण अवलांबून असणाऱ्या मुलाांसाठी व्यवक्तगत 
वैद्यकीय ववमा योजनेचा ववमा प्रतयेकी 2 लाख रुपयाांसाठी घेतो. तयाला प्रतयेक कुटुांब सदतयासाठी 
रुपये 2000 ते रुपये 4000 ववमा हप्ता भरावा लागेल.  

असे असले तरी, तयाने रुपये 5 लाख रुपयाांच्या कुटुांब फ्लोटर पॉवलसीचा पयाय तवीकारला तर, 
तयाला भरावा लागणारा ववमाहप्ता व्यवक्तगत ववमा आश्वावसत रक्कमेसाठी लागणाऱ्या ववमा हप्तयापेिा 
कमी असेल. तवतांत्र योजनेमध्ये प्रतयेकाला केवळ 2 लाख रुपयाांचेच सांरिण वमळेल, तर फ्लोटर 
योजनेमध्ये 5 लाख रुपयाांपयंत जाऊ शकते, ज्याचा फायदा जेव्हा कुटुांबातील कोणतयाही एका 
व्यक्तीच्या वैद्यकीय उपचाराांचा खचय जातत असेल तयावळेी याचा फायदा होऊ शकतो. 

वैद्यकीय ववमा पॉवलसी व्यक्ती द्वारे तयाच्या तवतुःसाठी, तयाच्या / वतच्या कुटुांबासाठी ककवा समूहाद्वारे 
घेतली जाऊ शकते. प्रतयेक ववमाकतयानुसार वयाची पात्रता 3 मवहन्शयाच्या बाळापासून 80 िि ेआवण 
त्यापेक्षा जास्त असू शक्यता. 

ववमा आश्वावसत रक्कम एका वववशष्ट मयादेत उपलब्ध असते. ती वयोमयादेनुसार सुद्धा असते. 25 ते 
40 वयोगटासाठी 10 लाखाची ववमा आश्वावसत रक्कम १० लाख असेल आवण वयोगट 3 मवहने ते 5 
वर्षांसाठी ते 2 लाख असेल. 

वळेोवळेी वनयम बदलत राहतात आवण ववववध पॉवलसी अनेकववध ववमाधारक समूहाांसाठी वगेळ्या 
प्रकारे लाग ूहोतात. प्रवतवनधींना ते ववकत असलेल्या पॉवलसी वरील कराचे फायदे तपष्टपणे मावहत 
असणे गरजेचे असते आवण बाजारातील उपलब्ध अन्य उतपादनाांवरील कराांचे फायदे मावहत असले 
पावहजेत.  

महत्िाचे 

वैद्यकीय ववम्याचा प्रसार करण्यासाठी, सरकारकडून पॉवलसी धारकाांना काही कराचे फायदे वदले 
जातात. हे फायदे करातील सवलतींच्या तवरुपात ककवा कराांचे गणन करताना ववमाहप्तयाची रक्कम 
उतपन्नातून वजा करण्याद्वारे वदले जातात. वैद्यकीय ववमा पॉवलसीसाठी वदली जाणारी महतवाची 
सवलत म्हणजे ववमा हप्तयाची रक्कम आयकर कायदा कलम 80डी नुसार कराच्या फायद्यासाठी पात्र 
असते. 
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व्याख्या 

रुग्णािय 

रुलणालय म्हणजे अशी सांतिा जी आांतररुलणाचे आजार आवण/ककवा दुखापती याांच्या शुशूरे्षसाठी 
आवण वदन शुशूरे्षसाठी तिापन झाली आहे आवण तिावनक प्रावधकरणाांमध्ये स्क्लवनकल एतटॅस्ब्लशमेंट 
कायदा (नोंदणी आवण वववनयम) 2010 च्या अांतगयत ककवा तया कायद्याच्या अांतगयत  

कलम 56(1) च्या अनुसूची अांतगयत वववनर्थदष्ट सादरीकरणानुसार खालीलप्रमाणे सवय वकमान वनकर्ष 
पूणय करणारी सांतिा रुलणालय म्हणून नोंदणी झालेली आहे: 

i. जेिे वदवसाचे 24 तास अहयताप्राप्त शुशुर्षा कमयचारी वनयुक्त केलेले आहेत 
ii. जेिे 10,00,000 पेिा कमी लोकसांख्या असलेल्या शहरात वकमान 10 आांतररुलण खाटाांचे आवण 

अन्य वठकाणी वकमान 15 खाटाांची व्यवतिा आहे 
iii. जेिे वदवसाचे 24 तास अहयतापात्र वैद्यकीय सल्लागार प्रमुख म्हणून वनयुक्त केलेला/ले  आहे/त  
iv. जेिे तयाांचा तवतुःचा शतत्रवक्रया करण्यासाठी सुसज्ज शतत्रवक्रया कि आहे 
v. जेिे रुलणाांच्या दैनांवदन नोंदी ठेवल्या जातात आवण ववमा कां पनीच्या अवधकृत प्रवतवनधींना तया 

पाहण्यासाठी खुल्या असतात. 

5. जेव्हा विमाधारक व्यक्ती रुग्णाियात भरती होते तेव्हा कराियाच्या गोष्ट्टी 

“रोखविरवहत सुविधा”म्हणजे ववमाकतयाने ववमाधारकासाठी परुवलेली सुववधा ज्यात पॉवलसी च्या 
अटीनुसार पूवी अवधकृत केलेल्या रक्कमेच्या मान्यतेनुसार ववमाधारकाने घेतलेल्या उपचाराांचे शुल्क 
ववमाकतयाद्वारे िेट सुववधा प्रदातयाला वदले जाते. ‘रोख ववरवहत’ अवधकृतना मध्ये ववमाकतयाद्वारे जारी 
केलेल्या ओळखपते्र / तमाटयकाडयद्वारे रुलणालये ववमाधारकाची ओळख पटवतात. ते ववमाकतयाकडून 
पूवय मान्यतासुद्धा घेऊ शकतात. रोख ववरवहत म्हणजे ववमाधारकाने रुलणालय भरतीच्या वळेी 
कोणतीही रक्कम भरण्याची आवश्यकता नसते आवण रुलणालयाची देयके ववमाकतयाकडून िेट 
रुलणालयाला अदा केली जातात. 

प्रसगं 1: रोख विरवहत सुविधा 

i. ववमाधारकाला सुववधा प्रदातया रुलणालयाला सांपकय  करावा लागतो आवण उपचार करून घ्याव े
लागतात  

ii. ववमाकतयाने ककवा वतसऱ्या बाजूच्या प्रशासकाने वदलेले काडय सुववधा प्रदातया रुलणालयाला 
सादर कराव ेलागते  

iii. तमाटयकाडयवर आधावरत ककवा ववमाकातयाद्वारे ककवा वतसऱ्या बाजूच्या प्रशासकाकडून पूवय 
अवधकृतन वमळाल्यानांतर रुलणालय भरती करून घेते  

iv. काही ववमा कां पन्याांना रुलणालय भरती पूवी 48 तास पूवय सूचना द्यावी लागते.  
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v. पॉवलसीच्या तपवशलाांची खातरजमा करून घेतल्यानांतर ववमाकता/टीपीए रोख ववरवहत 
प्रदानावर प्रवक्रया करतात. 

प्रसगं 2 : विमाहक्क भरपाई 

ववमाधारकाने जर रोख ववरवहत प्रदानाचा पयाय तवीकारला नाही तर तयाला रुलणालयाला िेट रक्कम 
अदा करावीं लागते. नांतर ती देयके ववमाकता/टीपीए ला सादर करावी लागतात आवण ववमाहक्क 
भरपाई वदली जाते. 

मावहती 

पूिय-अवधकृतन  

आणीबाणीच्या प्रसांगावशवाय रोखरवहत सुववधेसाठी ववमाकता ककवा वनयुक्त टीपीएद्वारे जेिे उपचार 
केले जाणार आहेत अशा सुववधा प्रदातया रुलणालयाला पूवय-अवधकृतन देणे आवश्यक असेल 
आयआरडीए (IRDA) एक प्रमाण पूवय-अवधकृतन फॉमय देईल आवण प्रमाण ववमाहक्क भरपाई फॉमय 
देईल जे आवश्यकतेनुसार या उदे्दशासाठी वापरले जातील.. 

जेिे पॉवलसीधारकाला एखाद्या रुलणालयासाठी पूवय-अवधकृतन वदले असेल ककवा पॉवलसीधारक असे 
उपचार रुलणालयात आधीच घेत असेल, आवण असे रुलणालय सुववधा प्रदातयाांच्या यादीतून हटवले 
जाण्याचा प्रतताव असेल तर ववमाकता पॉवलसीधारकाला, जणू तो सेवा प्रदाता यादीमध्ये समाववष्ट 
आहे अशाच पद्धतीने रोख ववरवहत सुववधेचे फायदे देईल. 

मावहती 

आयआरडीए (IRDA)च्या फेबुवारी 2013च्या जारी केलेल्या वववनयमानुसार, सवय वैद्यकीय ववमा 
पॉवलसीमध्ये खालील मावहती चौकटीत वदलेली वैवशष्ट्ये / फायदे असले पावहजेत: 

i. सुववधा प्रदाता यादी 

ii. ग्राहकाला दततावजे वमळाल्याच्या तारखेपासून 15 वदवस मुक्त पुनर्थवचार कालावधी. या 
कालावधीत, ग्राहक ही पॉवलसी चाल ू ठेवायची ककवा नाही हे ठरव ू शकतो. तयाने जर चाल ू
ठेवायची नाही असे ठरवले तर, खचा करताच्या वजावटी करून उरलेला पूणय ववमा हप्ता परत 
केला जाईल. 

iii. नवीकरणासाठी पॉवलसीच्या समाप्ती वदवसा पासून 30 वदवसाांचा सवलत कालावधी वदला जातो. 

iv. सवय पॉवलकसवर पूणय काळ ववमा सांरिण अवनवायय केले. काही वववशष्ट प्रकारातील 
ववमाधारकाांसाठी उतपादनाची अवधकतम वयोमयादा असेल, तर ववमाकता सदतयाला तयाच्या 
साततयपूणय ववमा सांरिणाच्या वर्षांचे श्रेय देऊन अन्य अनुरूप उतपादनाकडे तिलाांतवरत करेल. 
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v. सवय वैद्यकीय ववमा पॉवलसीसाठी नामवनदेशनाची तरतूद असली पावहजे. 

vi. ग्राहकाच्या मावहतीच्या साराांशाचे प्रमाणीकरण असले पावहजे. 

vii. प्रतयेक उतपादनासाठी एका पानाचा फायदे, अटी आवण शती याांचा साराांश जारी केला पावहजे. 

6. समूह िैद्यकीय विमा पॉविसी  

समूह वैद्यकीय ववमा पॉवलसी समूह/मांडळ/सांतिा/कॉपोरेट सांतिा याांच्यासाठी उपलब्ध असते मात्र 
तयाांचे कें द्रीय प्रशासकीय कायालय असले पावहजे आवण ववमा सांरिण घेणारे वकमान काही लोक तयाचे 
सदतय असले पावहजेत. मान्य केलेल्या प्रकाराशी समूह सांबद्ध असला पावहजे. 

समूह पॉवलसी समूह/मांडळ/सांतिा/कॉपोरेट सांतिायाांच्या नावाने जारी केली जाते व सदतयाांच्या आवण 
तयाांच्या पात्र कुटुांवबयाांच्या नावासह (ज्याांना ववमाधारक व्यक्ती म्हणतात) यादी जारी केली जाते, जी 
पॉवलसीचा भाग बनते. 

समूह पॉवलसीमध्ये कुटुांब फ्लोटर आवण एका पेिा अवधक व्यक्तींना सामावनू घेणारी अन्य कोणतीही 
पॉवलसी. पॉवलसीच्या अांतगयत सांरिण साधारणतुः व्यवक्तगत वैद्यकीय ववमा पॉवलसीच्या अांतगयत, 
वमळणाऱ्या सांरिणा प्रमाणेच काही अटींसह असते. मात्र काही ववमाकते वववशष्ट लववचकता अनुमत 
करतात. 

उदाहरणािय:ज्याांना कजय वदले आहे अशा ग्राहकाांसाठी एखादी बँक समूह ववमा पॉवलसी घेऊ शकते. 
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आकृती 1: बँक ग्राहकांसाठी समूह विमा पॉविसी 

 
 

मावहती 

ओळख पत्र आवण स्माटय काडय  

i. रोखववरवहत सुववधेचा फायदा घेण्यासाठी ववमाकता ववमाधारकाला पॉवलसी जारी केल्यापासून 15 
वदवसाांच्या आत टीपीएच्या माध्यमातून ककवा िेट ओळखपते्र जारी करतो. 

ii. साधारणपणे ओळखपत्रामध्ये, पॉवलसीधारकाचे तपशील आवण ववमाकतयाचा लोगो असतो.  

iii. काडाची वैधता पॉवलसी मुदतीशी जुळणारी असते आवण ती वळेोवळेी नवीकरण केली जाते. 
ववमाकते ओळख पत्रा ऐवजी तमाटयकाडय जारी करू शकतात. 
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स्िय ंचाचणी 1  

वैद्यकीय ववमा खालीलपैकी कोणती जोखीम हाताळण्यासाठी तयार केलेला असतो? 

I. मतययता  
II. ववकृती 
III. अनांतता 
IV. शुभवाता  
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सारांश 

 वैद्यकीय ववम्याची सोपी व्याख्या म्हणजे ववमाकता आवण वबमाधारक याांच्यातील करार ज्यात 
ववमाकता आजार ककवा दुखापतीच्या घटनेत कराव ेलागणाऱ्या वैद्यकीय उपचारासाठी मान्य ववमा 
आश्वावसत रक्कमे इतका रुलणालयभरतीचा खचय देण्याचे मान्य करतो. 

 वैद्यकीय ववमा पॉवलसी साधारणपणे पॉवलसी मधील कायमतवरूपी अपवादाांचा भाग नसलेले 
अपघात/रोग/आजार याांच्या उपचाराांसाठी झालेल्या रुलणालयभरतीचा मुलभतू खचय ववमा 
आश्वावसत करते. 

 कुटुांब फ्लोटर पॉवलसी ही वैद्यकीय ववमा पॉवलसी ची दुसरी आवृत्ती आहे. यात, ववमा आश्वावसत 
रक्कम कुटुांबाच्या सदतयाांमध्ये तरांगती असते. 

 रोख ववरवहत पॉवलसी सुववधेमध्ये पॉवलसीच्या अटी आवण शतींना अनुसरून ववमाधारकाद्वारे 
घेतलेल्या उपचाराांचा खचय ववमाकतयाद्वारे मान्य पूवय-अवधकृतनाच्या प्रमाणात िेट सुववधा 
प्रदातयाला अदा केला जातो. 

 समूह /मांडळ /सांतिा /कॉपोरेट सांतिा, याांचे जर कें द्रीय प्रशासकीय कायालय असेल आवण ववमा 
सांरिण घेणाऱ्या व्यक्तींची वकमान सांख्या सांबद्ध असेल तर तयाांच्यासाठी समूह ववमा पॉवलसी 
उपलब्ध असते. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. केवळ वैद्यकीय ववमा करणाऱ्या कां पन्या  
2. वनवासी रुलणालय भरती 
3. वतसऱ्या बाजूच्या प्रशासक (टीपीए) 
4. पूवी अस्तततवात असणारे रोग (पीईडी) 
5. कुटुांब फ्लोटर पॉवलसी 
6. रोख ववरवहत सुववधा 
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

वैद्यकीय ववमा ववकृतीची जोखीम हाताळण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. 

स्िय ंपवरक्षणाचे प्रश्न  

प्रश्न 1  

आयआरडीए (IRDA) म्हणजे __________. 

I. आांतरराष्रीय वनयामक आवण ववकास प्रावधकरण  
II. भारतीय वनयामक आवण ववकास प्रावधकरण 
III. ववमा वनयामक आवण ववकास प्रावधकरण 
IV. उतपन्न वनयामक आवण ववकास प्रावधकरण 

प्रश्न 2  

टीपीएया सांजे्ञचा सांदभय ________याच्याशी आहे . 

(वैद्यकीय ववम्याशी सांबांवधत उत्तर) 

I. प्रािवमक सांबांवधत  
II. सहाय्य करणे  
III. वतसऱ्या बाजूच्या प्रशासक 
IV. वतसऱ्या बाजूचे सहाय्य 

प्रश्न 3  

खालीलपैकी कोणता समूह, समूह वैद्यकीय ववमा पॉवलसीसाठी पात्र नसेल?  

I. कां पनीचे कमयचारी  
II. एखाद्या सांतिेचे के्रडीट काडयधारक  
III. व्यावसावयक मांडळाचे सदतय  
IV. एकमेकाांशी सांबांध नसलेल्या व्यक्तींचा समूह जो समूह वैद्यकीय ववमा घेण्याच्या उदे्दशाने एकत्र 

आला आहे. 
 



 

IC-33   जीवन ववमा 144 

प्रश्न 4  

कुटुांब फ्लोटर पॉवलसीअांतगयत कोणाला सांरिण वमळू शकत नाही? 

I. मुले 
II. जोडीदार 
III. सासू –सासरे  
IV. मामा  

प्रश्न 5  

फेबुवारी 2013 मध्ये जारी केलेय आयआरडीए (IRDA) ववनीयमा नुसार, नवीकरणासाठी समाप्ती 
तारखेनांतर वकती वदवसाांचा कालावधी अनुमत असतो? 

I. 15 वदवस  
II. 30 वदवस  
III. 45 वदवस  
IV. 60 वदवस  

प्रश्न 6  

खालील प्रसांगात साांवगतलेल्या ववम्याचे तवरूप ओळखा. 

प्रसांग: रुलण वैद्यकीय सुववधा प्रदातयाला रक्कम देतो आवण तयानांतर वैद्यकीय ववमा कां पनीद्वारे तयाला 
भरपाई वमळते.  

I. सेवा फायदा  
II. िेट करार  
III. नुकसान भरपाई 
IV. अपघात   

प्रश्न 7  

वैद्यकीय ववमा कां पन्याांद्वारे नैवतक धोक्याचा पवरणाम _________असू शकतो . 

I. समुदाय मुल्याांकन  
II. ववपरीत वनवड  
III. वैद्यकीय ववम्याचा गरैवापर  
IV. जोखीम सांचयन  
 
 



 

IC-33   जीवन ववमा 145 

प्रश्न 8  

प्रािवमक काळजी चे वणयन ____________असे केले जाऊ शकते. 

I. तीव्र त्रासाच्या काळात रुलणाला पुरवलेली शुशुर्षा 
II. रुलणालयाांमध्ये परुवलेली शुशुर्षा 
III. वैद्यकीय सेवचेी गरज असणाऱ्या लोकाांसाठी सांपकाचा पवहला टप्पा 
IV. डॉक्टराांनी परुवलेली शुशुर्षा  
 

प्रश्न 9  

_____________ म्हणजे ववमाधारक ज्याच्यावर रुलणालयात भरती झाल्यानांतर उपचार 
केले जातात. 

I. आांतररुलण 
II. बाह्यरुलण 
III. वदनरुलण  
IV. गृहरुलण 

प्रश्न 10  

_________ चा सांदभय रुलणालय /वैद्यकीय सेवा प्रदातयाशी आहे ज्याचे नाव ववमाकतयाद्वारे 
ववमाधारकाला रोख ववरवहत सुववधे द्वारे वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी यादी मध्ये वदले आहे. 

I. वदन शुशुर्षा कें द्र  
II. सुववधा प्रदाता  
III. वतसऱ्या बाजूच्या प्रशासक  
IV. वनवासी  

स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे III. 

आयआरडीए (IRDA) म्हणजे ववमावनयामक आवण ववकास प्रावधकरण. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे III. 

टीपीए या सांजे्ञचा सांदभय “वतसऱ्या बाजूच्या प्रशासक” असा आहे. 



 

IC-33   जीवन ववमा 146 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे IV. 

एकमेकाांशी सांबांध नसलेल्या व्यक्तींचा समूह जो समूह वैद्यकीय ववमा घेण्याच्या उदे्दशाने एकत्र आला 
आहे. 

उत्तर 4  

योलय पयाय आहे IV. 

कुटुांब फ्लोटर पॉवलसी अांतगयत मामाला सांरिण वमळू शकत नाही. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे II. 

फेबुवारी 2013 मध्ये जारी केलेल्या आयआरडीए (IRDA) ववनीयमा नुसार, नवीकरणासाठी समाप्ती 
तारखेनांतर 30 वदवसाांचा कालावधी अनुमत असतो. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे III. 

तो प्रसांग ववम्याच्या भरपाई या तवरूपाचा सांदभय देतो. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे II. 

वैद्यकीय ववमा कां पन्याांद्वारे असलेला नैवतक धोक्यामुळे ववपरीत वनवड होऊ शकते. 

उत्तर 8  

योलय पयाय आहे III. 

प्रािवमक शुशुर्षा म्हणजे वैद्यकीय सेवा गरजेची असणाऱ्या लोकाांसाठी सांपकाचा पवहला टप्पा. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे I. 

आांतररुलण म्हणजे रुलणालयात भरती झाल्यानांतर ज्याच्यावर उपचार केले जातात असा ववमाधारक. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे II. 
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सुववधा प्रदातयाचा सांदभय रुलणालय / वैद्यकीय सेवा प्रदातयाशी आहे ज्याचे नाव ववमाकतयाद्वारे 
ववमाधारकाला रोखववरवहत सुववधेद्वारे वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी यादीमध्ये वदले जाते. 
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प्रकरण 8.I 

 

वैद्यकीय ववम्याचा पररचय 
 

प्रकरणाचा पवरचय 
काळाच्या ओघात ववम्याचा उदय कसा झाला या सांबांधी हे प्रकरण तुम्हाला साांगेल. तयाचबरोबर वैद्यकीय सेवा 
म्हणजे काय, वैद्यकीय सेवेच्या ववववध पातळ्या आवण तयाचे ववववध प्रकार यासांबांधी सुद्धा साांगेल. तयाचबरोबर 
तुम्ही भारतातील आरोलय यांत्रणे सांबांधी तयावर पवरणाम करणाऱ्या घटकाांसांबांधी वशकाल. शेवटी हे प्रकरण 
तुम्हाला भारतात वैद्यकीय ववमा कसा उदय पावला आवण भारतातील वैद्यकीय ववमा बाजारातील ववववध 
कां पन्याांची मावहती देईल. 
 

वशकण्याची फविते 
 
A. ववम्याचा इवतहास आवण भारतातील ववम्याचा उदय 
B. वैद्यकीय सेवा म्हणजे काय 
C. वैद्यकीय सेवेच्या पातळ्या 
D. वैद्यकीय सेवेचे प्रकार 
E. भारतातील वैद्यकीय सेवा  
F. भारतातील वैद्यकीय यांत्रणेवर पवरणाम करणारे घटक 
G. वैद्यकीय व्यवतिा  – तवातांत्र्य पासूनची प्रगती 
H. भारतातील वैद्यकीय ववम्याचा उदय 
I. वैद्यकीय ववमा बाजार 

हे प्रकरण वशकल्यानांतर, तुम्ही हे करू शकाल: 
1. ववम्याचा उदय कसा झाला हे समजू शकाल. 
2. वैद्यकीय सेवेची सांकल्पना आवण वैद्यकीय सेवेच्या पातळ्या आवण तयाांचे प्रकार यासांबांधी तपष्टीकरण देऊ 

शकाल. 
3. भारतातील वैद्यकीय व्यवतिेवर पवरणाम करणारे घटक आवण तवातांत्र्यापासून वैद्यकीय व्यवतिेत झालेली 

प्रगती याांचे आकलन. 
4. भारतातील वैद्यकीय ववम्याचा उदय यासांबांधी चचा करू शकाल. 
5. भारतातील वैद्यकीय ववम्याच्या बाजारपेठे सांबांधी जाणून घेणे. 
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A. विम्याचा इवतहास आवण विम्याचा भारतातीि उदय 
 
हजारो वर्षांपासून कोणतयातरी एका ककवा दुसऱ्या तवरुपात ववमा अस्तततवात असल्याचे मावहत आहे. ववववध 
सांतकृतींना अनेक वर्षांपासून, समाजातील काही सदतयाांना सहन करावे लागलेले सवय नुकसान वगयणीच्या द्वारे 
आपापसात वाटून घेण्याची पद्धत अवलांबली आहे. तरीही ववमा एक व्यवसाय म्हणून, जसा आज आपण पहातो 
तो दोन ककवा तीन शतकापूवी सुरु झाला. 
 
1. आधुवनक व्यापारी ववमा 
ववम्याच्या सांकल्पनेतून हाताळली गेलेली सवात पवहली जोखीम म्हणजे समुद्रात घडणाऱ्या दुघयटनाांमुळे 
नुकसान- ज्याला आपण समुद्री जोखीम असे म्हणतो. अशाप्रकारे समुद्री ववमा हा ववववध प्रकारच्या ववम्याांमधील 
पवहला ववमा होता. 
मात्र, 14 व्या शतकात युरोप मधील ववशाशातुः इटली मधील व्यावसावयक गट ककवा सोसायट्याांद्वारे  
सांरिणाच्या तवरुपात केलेला ववम्याचा प्रकार हा आधुवनक ववम्याचा अगदी पवहला अवतार होता. हे गट 
वगयणीच्या आधारे वनधी उभारून सभासदाांचे जहाजाच्या दुघयटनेमुळे होणारे, आगीमुळे, सदतयाांचा मृतयू, ककवा 
पशुधनाचे नुकसान, इतयादी होणारे सभासदाांचे नुकसान भरून काढत असत. आपल्याला ज्या प्रकारचा आगीचा 
ववमा मावहत आहे तसा ववमा 1591 पासून हाम्बुगय येिे अस्तततवात असल्याचे वदसते. 
इांललांड मध्ये, लांडन येिील 1666 च्या प्रचांड आगीत बहुताांश शहर जळून गेले आवण 13000 घरे जाळून खाक 
झाली, तयामुळे 1680 मध्ये ववमा आवण फायर ऑवफस नावाच्या पवहल्या आग ववमा कां पनीला चालना वमळाली. 
िॉईडस: आज चाल ूअसलेल्या ववमा व्यवसायाची बीजे, लांडन येिील लॉईड’स कॉफी हाउस येिे सापडतात. 
तेिे एकत्र येणारे व्यापारी, तयाांचा जहाजातून वाहून नेल्या जाणाऱ्या मालाला समुद्री सांकटाांमुळे होणारे नुकसान 
वाटून घेण्याचे मान्य करीत असत. जहाजे लुटणारे चाचे ककवा खराब हवामानामुळे माल खराब होणे ककवा 
कोणतयाही कारणाने जहाज बुडणे अशा समुद्रात येणाऱ्या सांकटाांच्या मुळे असे नुकसान होत असे.    
 
2. भारतातीि आधुवनक व्यापारी विम्याचा इवतहास 
भारतातील आधुवनक ववमा, परदेशी ववमाकतया कां पन्याांच्या एजन्सींनी समुद्री ववमा व्यवसाय 18 व्या शतकाच्या 
सुरुवातीला ककवा तया आसपास सुरु केला. येिे 1818 साली सुरु झालेली पवहली जीवन ववमा कां पनी, ओवरएन्टल 
लाईफ इन्श्युरन्स कां पनी वल. ही इांस्ललश कां पनी होती. आवण भारतात तिावपत झालेली पवहली साधारण ववमा 
कां पनी म्हणजे काल्कातयाम मध्ये 1850 साली तिापन झालेली रायटन इन्श्युरन्स कां पनी वलवमटेड होती. 
सांपूणय भारतीय मालकी असलेली बॉम्बे म्युच्युअल अश्युरन्स सोसायटी वलवमटेड, 1870 साली मुांबई येिे तिापन 
झाली. यानांतरच्या काळात नव्या शतकाच्या उांबरठ्यावर तवदेशी चळवळीचा पवरणाम म्हणून अन्य अनेक 
भारतीय कां पन्या सुरु झाल्या. 
1912 मध्ये, ववमा व्यवसाय वनयांवत्रत करण्यासाठी लाईफ इन्श्युरन्स कां पनीज अॅक्ट आवण प्रोव्हीडांड फां ड अॅक्ट 
पावरत करण्यात आले. लाईफ इन्श्युरन्स कां पनीज अॅक्ट, 1912 मध्ये ववमा हप्ता कोष्टके आवण कां पन्याांचे 
प्रमावणत अक्चुअवर द्वारे मुल्याांकन करून घेणे या गोष्टी बांधनकारक करण्यात आल्या. मात्र, भारतीय आवण 
परदेशी कां पन्याांमधील भेदभाव चालूच रावहला.  
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भारतातील अजूनही अस्तततवात असलेली सवात जुनी ववमा कां पनी म्हणजे 1906 साली तिापन झालेली नॅशनल 
इन्श्युरन्स कां पनी. 
पवरस्तितीच्या गरजेनुसार ववमा उद्योग सरकारद्वारे वनयांवत्रत केला जातो, राष्रीयीकृत आवण अराष्रीयीकृत 
केला जातो आवण अशा प्रकारे प्रवास चाल ूआहे: 
 
a) जीिन विम्याचे राष्ट्ट्रीयीकरण  
1सप्टेंबर 1956 रोजी जीवन ववमा उद्योग राष्रीयीकृत करण्यात आला आवण भारतीय ववमा महामांडळ 
(एलआयसी) ची तिापना केली गेली. तयावेळी भारतात 170 कां पन्या आवण 75 भववष्यवनवाह वनधी सोसायट्या 
जीवन ववम्याचा व्यवसाय करीत होतया. 1956 पासून ते 1999 पयंत, एलआयसी कडे भारतात ववमा व्यवसाय 
करण्याचे सांपूणय अवधकार होते. 
 
b) साधारण विमा व्यिसायाचे राष्ट्ट्रीयीकरण 

1972 मध्ये, साधारण ववमा व्यवसाय राष्रीयीकरण कायदा (वगबना) पावरत करण्यामुळे साधारण ववमा िेत्र 
सुद्धा राष्रीयीकृत करण्यात आले आवण जनरल इन्श्युरन्स कॉपोरेशन ऑफ इांवडया आवण तयाच्या चार 
सहाय्यक कां पन्या तिावपत करण्यात आल्या. तयावेळी भारतातील साधारण ववमा व्यवसाय करणाऱ्या 106 
ववमा कां पन्या ववलीन करण्यात आल्या व जीआयसी ऑफ इांवडया च्या चार सहाय्यक कां पन्या तिापन 
करण्यात आल्या करण्यात आला. 

 
c) मल्होत्रा सवमती आवण आयआरडीए 
1993 मध्ये ववमा उद्योगाच्या ववकासासाठी बदल सुचवण्यासाठी व तयाचबरोबर खासगी कां पन्याांच्या प्रवेशासह 
तपधातमकता वनमाण करण्यासाठी मल्होत्रा सवमती तिापन करण्यात आली. या सांमतीने 1994 मध्ये आपला 
अहवाल सादर केला 1997 मध्ये ववमा वनयांत्रक प्रावधकरण (आयआरए) ची तिापना करण्यात आली. 

 
d) ववमा वनयांत्रक आवण ववकास कायदा 1999 पावरत झाल्यामुळे “पॉवलसीधारकाांचे वहत जपण्यासाठी 
आवण ववमा उद्योगाचे वनयांत्रण, प्रसार आवण पद्धतशीर वाढ” करण्यासाठी ववमा वनयांत्रक आवण ववकास 
प्रावधकरणाची तिापना एवप्रल 2000 मध्ये करण्यात आली.  
 
e) जीआयसी ची पुनरयचना 
जीआयसी चे रुपाांतर राष्रीय पुनर-ववमाकता म्हणून आवण तयाच्या चार सहाय्यक कां पन्या तवतांत्र कां पन्या म्हणून 
पुनरयचना करण्यात आल्या. वडसेंबर 2000 मध्ये सांसदेने जीआयसी पासून चार सहाय्यक कां पन्या जुलै 2002 
पासून तवतांत्र करण्यासाठी ववधेयक पावरत केले. तया कां पन्या याप्रमाणे  

 नॅशनल इन्श्युरन्स कां पनी वलवमटेड  
 द ओवरएन्टल इन्श्युरन्स कां पनी वलवमटेड  
 द न्यू इांवडया अश्युरन्स कां पनी वलवमटेड  
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 युनायटेड इांवडया इन्श्युरन्स कां पनी वलवमटेड 
 
f) आजचा जीिन विमा उद्योग  
“जीवन ववमा” कां पन्या म्हणून नोंदणी झालेल्या 28 इन्श्युरन्स कां पन्या आहेत तयाांची यादी खाली वदली आहे.  
 
g) आजचा साधारण विमा उद्योग 
 “साधारण ववमा” कां पन्या म्हणून 28 ववमा कां पन्या नोंदणी झाल्या आहेत. 
i. अॅग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कां पनी ऑफ इांवडया वलवमटेड ही कां पनी वपक ववमा / ग्रामीण ववमा या िेत्रातील 

जोखमींसाठी ववशेर्षज्ञ ववमाकता कां पनी आहे. 
ii. एक्तपोटय के्रडीट गरेॅन्टी कॉपोरेशन ऑफ इांवडया ही वनयात ऋण सांबांधी च्या जोखमी सांबांवधत ववशेर्षज्ञ 

ववमाकता कां पनी आहे. 
iii. काही 5 तवतांत्र वैद्यकीय ववमा कां पन्या आहेत. 
iv. अन्य कां पन्या साधारण ववमा व्यवसायातील सवय प्रकार हाताळतात. 

तयाांची यादी खाली वदली आहे. 
 

(A) विमा कंपन्शयांची यादी: 
1. ए गोन रेवलगेअर लाईफ इन्श्युरन्स  
2. अवववा लाईफ इन्श्युरन्स 
3. बजाज अवलयान्झ लाईफ 

इन्श्युरन्स  
4. भरती अक्सा लाईफ इन्श्युरन्स 
5. वबला सन लाईफ इन्श्युरन्स  
6. कॅनरा एचएसबीसी ओबीसी 

लाईफ इन्श्युरन्स 
7. डीएचएफएल प्रमेरीका लाईफ 

इन्श्युरन्स 
8. एडेल्वेस लाईफ इन्श्युरन्स  
9. एक्साईड लाईफ इन्श्युरन्स 
10. फ्युचरे जनराली लाईफ इन्श्युरन्स 
11. एचडीएफसी तटँडडय लाईफ 

इन्श्युरन्स 
12. आयसीआयसीआय पुडेस्न्शयल 

लाईफ इन्श्युरन्स 

13. आय डी बी आय फेडरल लाईफ 
इन्श्युरन्स  

14. इांवडया फतटय लाईफ इन्श्युरन्स 
15. कोटक मकहद्र म्युच्युअल लाईफ 

इन्श्युरन्स  
16. लाईफ इन्श्युरन्स कॉपोरेशन  
17. मक्स लाईफ इन्श्युरन्स 
18. पीएनबी मेट लाईफ 
19. वरलायन्स लाईफ इन्श्युरन्स  
20. सहारा इांवडया लाईफ इन्श्युरन्स 
21. एसबीआय लाईफ इन्श्युरन्स  
22. श्रीराम लाईफ इन्श्युरन्स  
23. तटार युवनयन दाई-इची लाईफ 

इन्श्युरन्स 
24. टाटा एआयए लाईफ इन्श्युरन्स 
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(B) केिळ िैद्यकीय विमा करणाऱ्या कंपन्शयांची यादी. 
(1) बजाज अवलयान्झ जनरल इन्श्युरन्स 

     (2) फ्युचरे जनराली जनरल इन्श्युरन्स 
                 (3) ओवरएन्टल इन्श्युरन्स 

     (4) टाटा एआयजी जनरल इन्श्युरन्स 
(5) तटार हेल्ि इन्श्युरन्स. 

 
 

(C) साधारण विमा आवण केिळ िैद्यकीय विमा करणाऱ्या कंपन्शयांची यादी: 
 

1. अॅग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कां पनी  
2. बजाज अवलयान्झ जनरल इन्श्युरन्स  
3. भरती अक्सा जनरल इन्श्युरन्स 
4. चोलमन्डलम एमएस जनरल इन्श्युरन्स  
5. एक्तपोटय के्रडीट गरेॅन्टी कॉपोरेशन  
6. फ्युचरे जनराली जनरल इन्श्युरन्स  
7. एचडीएफसी एगो जनरल इन्श्युरन्स 
8. आयसीआयसीआय लोम्बाडय जनरल 

इन्श्युरन्स  
9. इफ्फ्को टोवकयो जनरल इन्श्युरन्स 
10. एल अँड टी जनरल इन्श्युरन्स 
11. वलबटी स्व्हडीयोकॉन जनरल इन्श्युरन्स   

12. मलॅमा एचडीआय जनरल इन्श्युरन्स 
13. नॅशनल इन्श्युरन्स 
14. न्यू इांवडया अश्युरन्स  
15. ओवरएन्टल इन्श्युरन्स 
16. रहेजा क्यूबीई जनरल इन्श्युरन्स 
17. वरलायन्स जनरल इन्श्युरन्स  
18. रॉयल सुांदरम जनरल इन्श्युरन्स 
19. एस बी आय जनरल इन्श्युरन्स 
20. श्रीराम जनरल इन्श्युरन्स  
21. टाटा एआयजी जनरल इन्श्युरन्स 
22. युनायटेड इांवडया इन्श्युरन्स  
23. युवनव्हसयल सोम्पो जनरल इन्श्युरन्स 
 

 
B. िैद्यकीय सेिा म्हणजे काय 
“आरोलयां धन सांपदा” हे वाक्य तुम्ही ऐकले असेलच. तुम्ही कधी आरोलय म्हणजे नक्की काय हे जाणून घेण्याचा 
प्रयतन केला आहे का? Health हा शब्द, मुळात ‘hoelth’ या शब्द पासून झाला आहे, याचा अिय आहे ‘शरीराचे 
सुदृढ असणे’. 
पूवीच्या काळात आरोलय ही दैवी देणगी समजली जात असे आवण रोग हे सांबांवधत व्यक्तीने केलेल्या पापाांचे फळ 
आहे असे मानले जात असे. वहप्पोके्रट्सने (वितत पूवय 460 ते 370) रोगाांची करणे शोधून काढली. तयाच्या 
म्हणण्यानुसार पयावरण, तवच्छता आवण व्यवक्तगत आरोलय आवण आहार याांच्याशी सांबांवधत ववववध घटकाांमुळे 
रोग होतात.  
वहप्पोके्रट्सच्या पूवी अनेक शतके अस्तततवात असलेल्या भारतीय आयुवेदाच्या प्रणालीमध्ये रक्त, कफ, वात, वपत्त 
या चार प्रकारच्या तत्रावाांचा सांतुवलत समन्वय म्हणजे आरोलय: तर या तत्रावाांचे असांतुलन म्हणजे अनारोलय असे 
मानले जात असे. भारतीय और्षध ववज्ञानाचा प्रणेता असलेल्या सुशुतच्या नावावर तर तयावेळच्या पाश्चातयाांना 
मावहत नसलेल्या गुांतागुांतीच्या शातत्राक्रीयाांचे श्रेय वदले जाते. 
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गेल्या काही काळात, आधुवनक वैद्यक एक गुांतागुांतीचे शातत्र म्हणून पुढे आले आहे आवण आधुवनक वैद्यकाचा 
उदे्दश केवळ रोगाांवर उपाय योजना करणे असा नाही तर रोगाांना प्रवतबांध करणे आवण मानवाचे जीवनमान 
सुधारणे हा आहे. आरोलयाच्या सवयत्र तवीकारली जाणारी, जागवतक आरोलय सांघटनेने 1948 मध्ये केलेली 
आरोलयाची व्याख्या असे साांगते की, “आरोलय म्हणजे हे सांपूणय शारीवरक, मानवसक आवण सामावजक तवात्य 
होय, केवळ रोगाांची अनुपस्तिती नव्हे.” आपण हे लिात घेतले पावहजे की भारतीय आयुवेदाच्या प्रणालीने 
आरोलयासांबांधीचा हा सांपूणय ववचार प्राचीन काळा पासूनच तवीकारलेला आहे. 
 

व्याख्या 
जागवतक आरोलय सांघटना (WHO): आरोलय म्हणजे सांपूणय शारीवरक, मानवसक आवण सामावजक तवात्य , 
केवळ रोगाांची अनुपस्तित नव्हे. 
 
आरोग्य वनश्श्चतीचे घटक 
सामान्यतुः असे समजले जाते की खालील घटक कोणतयाही व्यक्तीचे आरोलय वनस्श्चत करतात.: 
 

a) जीिनशैिी घटक 
सांबांवधत माणसाच्या वनयांत्रणात जीवनशैलीचे घटक असतात, उदा. व्यायाम करणे आवण मयादेत खाणे, 
कचता न करणे आवण अशाप्रकारच्या सवयी चाांगले आरोलय देतात आवण धुम्रपान, अांमली पदािय सेवन, 
असुरवित सांभोग आवण बैठे काम (कोणताही व्यायाम नाही) इतयादी वाईट सवयी ककय रोग, ए्स, उच्च 
रक्ततादाब  आवण मधुमेह अशा काही रोगाांना आमांत्रण देतात. 
अशाप्रकारच्या वतयन वनयांत्रण करण्यात/ प्रभाव टाकण्यात शासनाची महतवाची भवूमका असली तरी, (उदा. 
अांमली पदािय सेवन करणाऱ्याांना अजमीन पात्र गुन्ह्याखाली वशिा देणे, तांबाखू जन्य जाण्य पदािांवर खूप 
कर लावणे इतयादी) व्यक्तीची तवतुःच्या सांबांधीची जबाबदारी, अशाप्रकारच्या जीवनशैली मुळे होणाऱ्या 
रोगाांवर वनयांत्रण करण्यामध्ये वनणायक भवूमका बजावते. 

 
b) पयािरणीय घटक 
सुरवित वपण्याचे पाणी, तवच्छता आवण आहार हे आरोलयासाठीचे महतवाचे घटका आहेत, ज्याांच्या 
अभावामुळे सांपूणय जगभरात, ववशेर्षतुः ववकसनशील देशात गांभीर तवरूपाचे आरोलयाचे प्रश्न वनमाण होऊ 
शकतात. इन््लुएन्ज़ा आवण काांवजण्या यासारखे सांसगयजन्य रोग अनारोलयकारक स्तितीमुळे पसरतात, 
मलेवरया आवण डेंगी सारखे रोग खराब पयावरणीय तवच्छतेमुळे पसरतात, तर काही रोग पवरस्तितीजन्य 
असतात जसे, काही उतपादन कें द्राांमध्ये कानम करणारे लोक व्यवसायजन्य धोक्याांशी सांबांवधत रोगाांना बळी 
पडू शकतातुदा. अतबेसटोस उतपादन कें द्रातील कामगाराांना अतबेटोसचा त्रास होतो तर कोळसा खाणीतील 
लोकाांना फुप्फुसाांचे रोग होऊ शकतात.  
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c) अनुिांवशक घटक  
पालकाांकडून मुलाांकडे जनुकाांच्या माध्यमातून रोग पुढे जातात. अशा अनुवाांवशक घटकाांमुळे जगाभरातील 
लोकाांमध्ये वाांवशक, भौगोवलक आवण अगदी सामावजक आधारावर ववववध प्रकारचे आरोलयाचे प्रवाह वनमाण 
होतात. 

एखाद्या देशाची सामावजक आवण आर्थिक प्रगती तेिील लोकाांच्या आरोलयावर तवाभाववकपणे अवलांबून असते. 
आरोलयपूणय लोकसांख्येमुळे केवळ चाांगला उतपादक कामगारवगयच वमळतो असे नव्हे तर भारतासारख्या 
ववकसनशील देशाला अतयांत महतवाची असणारी सांसाधने उपलब्ध होतात. व्यवक्तगत पातळीवर खराब 
आरोलयामुळे चैतन्याचा नाश होतो, वनतय व्यवहार करण्याची िमता कमी होते आवण तयामुळे लोक दावरर्यात 
ढकलले जातात, अगदी आतमहतयेसाठी सुद्धा प्रवृत्त होतात.   
अशाप्रकारे, जगभरातील सरकारे तयाांच्या लोकाांच्या आरोलयाची आवण खुशालीची काळजी घेण्यासाठी ववववध 
उपाय योजतात आवण सवय नागवरकाांना वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता आवण परवडणारी सेवा याकडे लि देतात. 
अशाप्रकारे वैद्यकीय व्यवतिेसाठीचा ‘खचय’ हा प्रतयेक देशाच्या सकल अांतगयत उतपन्नाचा एक महतवाचा भाग 
बनते. 
यातून असा प्रश्न उभा राहतो की ववववध प्रकारच्या पवरस्तितींमध्ये ववववध प्रकारची वैद्यकीय सेवा आवश्यक 
असते का.  
 
C. िैद्यकीय सेिेच्या पातळ्या 

 
वैद्यकीय सेवा म्हणजे सरकार सह ववववध प्रकारच्या सांतिा आवण सेवा प्रदाते याांनी पुरवलेल्या सेवाांचा सांच 
असतो, जो लोकाांच्या आरोलयाचा प्रसार करणे, देखभाल करणे, वनयांत्रण करणे आवण पुनतिावपत करणे या 
गोष्टी करतो. वैद्यकीय सेवा पवरणामकारक होण्यासाठी खालील गोष्टी असल्या पावहजेत: 

 लोकाांच्या गरजाांच्या अनुरूप  
 समावेशक  
 पुरेशा  
 सहज उपलब्ध  
 परवडणाऱ्या 

 
एखाद्या व्यक्तीची वैद्यकीय स्तिती व्यक्तीशुः बदलत असते. सवय प्रकारच्या वैद्यकीय समतयाांसाठी एकाच पातळी 
च्या सुववधा उपलब्ध करून देणे शक्य नाही आवण आवश्यकसुद्धा नाही. एखाद्या रोगाच्या प्रादुभावाच्या स्तितीची 
शक्यता लिात घेऊन वैद्यकीय व्यवतिेची सुववधा पुरवली गेली पावहजे. उदा. एखाद्या व्यक्तीला ताप, सदी, 
खोकला, तवचा ववकार, वर्षातून अनेक वेळा होण्याची शक्यता असते, मात्र हेपाटीटीस बी चा त्रास होण्याची 
शक्यता सदी आवण खोकल्याच्या मानाने खूप कमी असते. 
 
तयाचप्रमाणे, तया व्यक्तीला हृदय रोग ककवा ककय रोग यासारखे गांभीर आजार होण्याची शक्यता हेपाटीटीस बी 
च्या तुलनेत खूप कमी असते. तयामुळे, कोणतयाही िेत्रात, वैद्यकीय सुववधा उभी करताना तया गावात ककवा 
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वजल्ह्यात ककवा वजल्ह्यात वैद्यकीय सेवेचा घटकाांच्यावर आधावरत करणे गरजेचे असते, ज्याांना वनदशयक असे 
म्हणतात, जसे: 

 
 लोकसांख्येचा आकार 
 मृतयू दर  
 आजारी पडण्याचे प्रमाण  
 अपांगतेचे प्रमाण  
 लोकाांचे सामावजक आवण मानवसक आरोलय  
 लोकाांच्या आहाराची साधारण स्तिती 
 पयावरणीय घटक जसे, खाणींचे िेत्र ककवा औद्योवगक िेत्र  
 शक्य असलेली वैद्यकीय सेवा प्रदाता व्यवतिा, उदा. हृदयरोग तज्ञ गावाच्या पातळीवर उपलब्ध 

नसतील मात्र वजल्ह्याच्या शहरात उपलब्ध असू शकतात.  
 वैद्यकीय व्यवतिा वापरली जाण्याची वकती शक्यता आहे 
 परवडण्याची िमता यासारखे सामावजक-आर्थिक घटक 

 
वरील घटकाांवर आधार घेऊन, प्रािवमक, दुय्यम ककवा वतय्यम प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा कें दे्र उभी करण्याचा 
वनणयय सरकार करते आवण लोकसांख्येला परवडेल आवण सहज वापरता येईल अशी योलय वैद्यकीय सुववधा   
उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्य उपाय योजते.  
 
D. िैद्यकीय सेिेचे प्रकार 
 
वैद्यकीय सेवा खालील प्रमाणे वगीकृत केली आहे: 
 
1. प्रािवमक िैद्यकीय सेिा 
 
जेिे रुलण कोणतयाही रोगासाठी पवहल्याांदा सांपकय  करतो तेिे डॉक्टर, पवरचावरका आवण अन्य छोट्या 
दवाखान्याांच्या द्वारे वदल्या जाणाऱ्या सेवा म्हणजे प्रािवमक वैद्यकीय सेवा, म्हणजेच असे म्हणता येईल की 
वैद्यकीय व्यवतिेत सांपकाचा पवहला कबदू म्हणजे प्रािवमक वैद्यकीय सेवा प्रदाता. 
 
ववकवसत देशाांमध्ये, वैद्यकीय समतया मोठ्या प्रमाणात पसरण्यापुवी, गुांतागुांतीची, जुनाट आवण गांभीर 
बनण्यापुवीच योलय प्रकारे हाताळण्याकडे लि वदले जाते. प्रािवमक वैद्यकीय सेवा तिानाांमध्ये प्रवतबांधक 
काळजी, लसीकरण, जागृती, वैद्यकीय परामशय इतयादींकडे लि देतात आवण रुलणाला आवश्यक तेव्हा पुढील 
पातळीवरील तज्ञाांकडे पाठवले जाते.  
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उदाहरणािय, एखादी व्यक्ती डॉक्टरकडे तापाच्या लिणाांसाठी गेली तर आवण तयाचे प्रािवमक वनदान देणगीच्या 
तापाचे झाले तर, प्रािवमक सेवा प्रदाता तयाला काही और्षधे देईल पण तयाला रुलणालयात भरती होऊन ववशेर्ष 
उपचार घेण्यासाठी पाठवेल. बहुताांश प्रािवमक सेवा प्रकारात जेिे कुटुांबातील सवय सदतय वकरकोळ 
आजारासाठी सुद्धा जातात अशा, एखाद्या ‘फवमली डॉक्टर’ सारखे काम डॉक्टर करतात.  
 
या पद्धतीमुळे वैद्यकीय व्यावसावयकाला अनुवाांवशक लिणाांवर आधावरत और्षधे देणे आवण वैद्यकीय सल्ला देणे 
सोपे होते. उदाहरणािय, पालकाांच्या मधुमेहाची पाश्वयभूमी असणाऱ्या रुलणाला तयाच्या तरुणपणा पासूनच 
जीवनशैली वनयांवत्रत करून शक्य वततका मधुमेह दूर ठेवण्यासाठी डॉक्टर सल्ला देऊ शकतात. 

 
देशाच्या पातळीवर, प्रािवमक वैद्यकीय सुववधा कें दे्र सरकार द्वारे आवण खासगी व्यक्तींद्वारे उभारली जातात. 
सरकारी प्रािवमक वैद्यकीय सुववधा कें दे्र, लोकसांख्येचा ववचार करून उभारली जातात आवण अगदी गावाच्या 
पातळीपयंत कोणतया न कोणतया तवरुपात उपलब्ध असतात. 

 
2. दुय्यम िैद्यकीय सुविधा 
 
दुय्यम वैद्यकीय सेवा म्हणजे वैद्यकीय तज्ञ आवण अन्य वैद्यकीय व्यावसावयक ज्याांचा आवण रुलणाचा सहसा 
पवहला सांपकय  होत नाही. यामध्ये गांभीर आजारासाठी वदली जाणारी िोड्या कालावधी साठीची तातडीची सेवा, 
बऱ्याचवेळा (नेहमीच नव्हे) अांतगयत रुलण म्हणून, अवतदिता ववभाग, रुलणवावहका सेवा, शरीरवक्रया, रोगवनदान 
आवण अन्य सुसांगत सेवा याांचा समावेश होतो.  
 
बऱ्याच वेळी रुलण प्रािवमक वैद्यकीय सेवा प्रदातयाांकडून/प्रािवमक वैद्यकीय व्यावसावयकाकडून दुय्यम वैद्यकीय 
सेवाांकडे पाठवले जातात. काही प्रसांगी, एकास्तमक सेवा पुरवण्यासाठी दुय्यम सेवा प्रदाते, ‘अांतगयत’ प्रािवमक 
वैद्यकीय सेवा सुववधा सुद्धा पुरवतात. 
 
बहुताांशी दुय्यम वैद्यकीय सेवा लोकसांख्येच्या आकारमानानुसार तालुका / मांडल पातळीवर उपलब्ध असतात.  

 
3. वतय्यम िैद्यकीय सेिा  
 
वतय्यम वैद्यकीय सेवा म्हणजे ववशेर्ष मागयदशयनातमक वैद्यकीय सुववधा, साधारणतुः अांतगयत रुलणाांसाठी आवण 
प्रािवमक /दुय्यम सेवा प्रदातयाांकडून पाठवलेल्याांसाठी असते. वतय्यम सेवा प्रदाते बहुताांशी राज्याांच्या 
राजधानीमध्ये आवण काही वनवडक वजल्हयाांच्या मुख्य वठकाणी असतात.  
 
वतय्यम वैद्यकीय सेवा प्रदातयाांची उदाहरणे म्हणजे ज्याांच्याकडे प्रगत वैद्यकीय सुववधा आवण वैद्यकीय 
व्यावसावयक ज्याांच्या वैद्यकीय ज्ञानाची व्याप्ती दुय्यम वैद्यकीय सेवा प्रदातयाांच्या किेच्या बाहेर असते, उदा. 
ऑन्कोलोजी (ककय रोग उपचार), अवयव रोपण सुववधा, उच्च जोखीम गभारपण ववशेर्षज्ञ इतयादी. 
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आपण हे लिात घेतले पावहजे की वैद्यकीय सेवेची पातळी जशी वाढेल तशी तयाच्याशी सांबांवधत खचय सुद्धा 
वाढतात. लोकाांना तया मानाने प्रािवमक सुववधेचा खचय परवडणारा असला तरी, दुय्यम सेवेसाठी आधी अवघड 
आवण वतय्यम सेवेसाठी खचय करणे तयाहूनच अवघड जाते. ववववध पातळीवरील सेवाांसाठीच्या पायाभतू सुववधा 
सुद्धा देश देशानुसार बदलतात, ग्रामीण –शहरी भाग, सामावजक-आर्थिक घटक याांचा सुद्धा तयावर पवरणाम 
होतो. 
 
E. भारतातीि िैद्यकीय व्यिस्िेिर पवरणाम करणारे घटक 
 
भारतीय व्यवतिे मध्ये अनेक समतया होतया आवण वतला साततयाने अनेक समतया आवण आव्हाने याांना सामोरे 
जावे लागते. पवरणामतवरूप, तयाांचा वैद्यकीय व्यवतिेच्या तवरूपावर, वैद्यकीय व्यवतिेच्या प्रमाणावर आवण 
व्यवक्तगत पातळीवरील आवश्यकता आवण सांरचनातमक पातळीवर वैद्यकीय व्यवतिेच्या सांयोजनावर प्रभाव 
टाकतात. तयाांच्याबाद्द्द्दल खाली चचा केली आहे: 
 
1. िोकसंख्येच्या संबंवधत कि 

 
a) भारत जगातील सवावधक लोकसांख्येतील दोन क्रमाांकाचा देश आहे. 

 
b) याचा पवरणाम म्हणून आपल्याला लोकसांख्या वाढीशी सांबांवधत समतयाांना सामोरे जावे लागते. 

 
c) गवरबीचा पवरणाम म्हणून लोकाांच्या वैद्यकीय सेवेसाठी खचय करण्याच्या िमतेवर पवरणाम होतो. 

 
2. सामावजक कि 

 
a) वाढलेले शहरीकरण ककवा लोकाांचे ग्रामीण भागातून शहरी भागात तिलाांतर याांच्यामुळे वैद्यकीय सेवा 

पुरवण्यात अनेक आव्हाने उभी रावहली आहेत. 
 

b) ग्रामीण भागातील लोकाांना असणारी मुख्यतुः वैद्यकीय सेवेची अनुपलब्धता आवण तयाांचा वापर 
करण्यातली सहजता तयाचबरोबर परवडण्याची िमता यामुळे वैद्यकीय समतया तशाच राहतात. 
 

c) अवधक बैठ्या जीवनशैलीकडे वाटचाल, कमी व्यायामाची गरज याांच्यामुळे व्यक्ती मधुमेह आवण उच्च 
रक्तदाब याांच्या सारख्या नवीन प्रकारच्या रोगाांना समोर जातो. 
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3. जीिन कािािधी 
 

a) जीवन कालावधी म्हणजे आज जन्मलेले बालक वकती वर्षे जगेल याचा अांदाज. 
 

b) जीवनाचा कालावधी तवातांत्र्याच्या वेळो 30 वर्षे होता तेिपासून तो आज 60 वर्षांपयंत पोहोचला आहे, 
मात्र दीघय जीवनाच्या गुणवत्तेशी सांबांवधत प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहेत. 
 

c) याच्यातूनच ‘आरोलयपूणय जीवन कालावधी’ या नव्या सांकल्पनेचा उदय झाला आहे. 
 

d) याच्यामुळेच ‘गरॅीअॅरीक’ (वृद्धपणाशी सांबांवधत) रोगाांसाठी आवश्यक सुववधा वनमाण करण्याच 
आवश्यकता वनमाण झाली आहे. 

 
F. भारतातीि िैद्यकीय विम्याचा उदय 
 

वैद्यकीय सेवेसांबांधी धोरणातमक वनणयय करण्यात व्यतत असताना, सरकारने वैद्यकीय ववमा योजनासुद्धा 
राबवल्या आहेत. ववमा कां पन्या तयाांच्या ववमा पॉवलसी घेऊन यानांतर बाजारात उतरल्या आहेत. भारतातील 
वैद्यकीय ववमा कसा ववकवसत झाला यासांबांधी काही मावहती: 
 

a) कामगारांसाठी राज्य विमा योजना 
 

भारताच्या तवातांत्र्या नांतर लगेचच 1947 साली ईएसआय कायदा 1948, च्या अांतगयत कामगाराांची राज्य ववमा 
योजना सुरु करून वैद्यकीय ववम्याची औपचावरकवरतया सुरुवात करण्यात आली. वह योजना खासगी 
िेत्रातील श्रमजीवी कामगाराांसाठी सुरु करण्यात आली आवण ती तवत:च्या दवाखाने आवण रुलणालयाांच्या 
जाळ्याच्या माध्यमातून समग्र वैद्यकीय सेवा पुरवत असते.  
 
एवसक (कमयचारी राज्य ववमा महामांडळ) हे अांमलबजावणी करणारी सांतिा असू आपल्या रुलणालयाांच्या 
आवण दवाखान्याांच्या आवण तयाच बरोबर जेिे तयाांच्या सुववधा पुरेशा नाहीत तेिे कां त्राटी सावयजवनक/खासगी 
सेवा प्रदाते याांच्या माध्यमातून कायय करते.    

 
रुपये 15000 पयंत पगार वमळवणारे सवय कामगार या योगदानातमक योजनेत ज्यात कामगार आवण मालक 
अनुक्रमे 1.75% आवण 4.75% चे योगदान देतात, राज्य सरकारे वैद्यकीय खचाच्या 12.5% योगदान 
देतात.   
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यात सांरिण वमळालेल्याांना खालील फायदे वमळतात: 
 

a) ईएसआयएस सेवा कें द्रात मोफत समग्र वैद्यकीय सेवा  
 

b) बाळांतपणातील लाभ  
 

c) अपांगतवातील लाभ  
 

d) आजारपण आवण तयातून बरे झाल्यानांतर पगाराचे नुकसानासाठी रोख भरपाई आवण 
 

e) कामगाराच्या मृतयुच्या घटनेत अांतयसांतकाराचा खचय.  
 
तयाचबरोबर याला अवधकृत वैद्यकीय सेवा दाते आवण खासगी रुलणालये याांच्याकडून घेतलेल्या सेवाांच्या 
लाभाांची जोड देण्यात आली आहे. ईएसआयएस च्या माध्यमातून माचय 2012 पयंत 65.5 दशलि 
लाभधारकाांना सांरिण वदले जाते. 

 
b) कें द्र सरकार िैद्यकीय योजना 

 
ईएसआयएस नांतर लगेचच कें द्र सरकारी वैद्यकीय योजना (सीजीएचएस) सुरुवात 1954 मध्ये करण्यात 
आली ज्यात नागरी सेवेत असणाऱ्या वनवृत्ताांसह कें द्र सरकारी कमयचारी आवण तयाांचे कुटुांबातील सदतय 
याांचा समावेश होता. वतचा उदे्दश कमयचाऱ्याांना समग्र वैद्यकीय सेवा पुरवणे हा होता आवण ती अांशतुः 
कमयचाऱ्याांच्या आवण बऱ्याच प्रमाणात काम देणारा (कें द्र सरकार) याांच्या योगदानातून चालवली जाते.  
ही सेवा सीजीएचएस च्या तवतुःच्या दवाखाने, पॉवलस्क्लवनकस् आवण सूचीतील खासगी रुलणालयाांच्या 
माध्यमातून पुरवली जाते.   

 
ही योजना अॅलोपविक प्रणालीतील और्षधे, तातडीच्या सेवा, मोफत और्षधे, शरीरवक्रया वनदान आवण 
रेडीयोलोजी, गांभीरवरतया आजारी रुलणाला गृहसेवा भेटी, ववशेर्षज्ञ सल्ला इतयादी पुरवते.   

 
कमयचाऱ्याांकडून घेतले जाणारे योगदान अगदी वकरकोळ तवरुपाचे असते आवण पगाराच्या प्रमाणाशी  
सांबांवधत- दरमहा रुपये 15 – रुपये 150 दरमहा इतके असते.   
 
2010 मध्ये, सीजीएचएस ची सदतय सांख्या जवळपास 800,000 कुटुांबातून 3 दशलि लाभधारक1 इतकी 
होती. 

                                            
1 इन्टरनेट वरून .http://mohfw.nic.in/cghsnew/index.asp 4 एवप्रल 2010 रोजी घेतलेली माहिती  

http://mohfw.nic.in/cghsnew/index.asp
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c) व्यापारी िैद्यकीय विमा  
 

ववमा उद्योगाच्या राष्रीयीकरणा पूवी आवण नांतर सुद्धा काही साधारण ववमाकतयां द्वारे व्यापारी वैद्यकीय 
ववमा वदला जात असे. मात्र, सुरुवातीला तो बहुताांशी नुकसानदायक असल्याने तो केवळ कॉपोरेट 
ग्राहकाांनाच वदला जात असे आवण तोही केवळ काही मयादेपयंतच. 

 
In 1986 मध्ये, सवय चार राष्रीयीकृत साधारण ववमा कां पन्याांद्वारे व्यक्ती आवण तयाांच्या कुटुांवबयाांसाठी भारतीय 
बाजारात पवहले प्रमावणत वैद्यकीय ववमा उतपादन सादर करण्यात आले. (तया वेळी तया कां पन्या जनरल 
इन्श्युरन्स कॉपोरेशन ऑफ इांवडया या कां पनीच्या उपकम्पन्या होतया). मेवडक्लेम नावाचे हे उतपादन, 
मातृतव, आधी असलेले आजार इतयादींचे काही अपवाद वगळता काही वववशष्ट मयादे पयंतच्या 
रुलणालयाच्या खचाच्या मयादेत भरपाई म्हणून वदले जात असत. तयाच्यामध्ये बाजारातील बदलते प्रवाह 
लिात घेऊन सुधारणेच्या अनेक फेया करण्यात आल्या, तयातील शेवटची सुधारणा 2012 मध्ये करण्यात 
आली.   
 
मात्र, अशा सुधारणाांचे अनेक फेरे होऊनही, रुलणालय भरतीसाठी भरपाई-आधावरत वार्थर्षक करार हा आज 
मेडीक्लेमच्या ववववध आवृततया म्हणजे भारतातील खासगी वैद्यकीय ववम्याचे सवात लोकवप्रय तवरूप आहे. ते 
इतके लोकवप्रय आहे की खासग िेत्रातील वैद्यकीय ववमा उतपादने, ववमाकतयांकडून वदली जाणारी वववशष्ट 
उतपादने म्हणून ओळखली जाण्या ऐवजी उतपादनाचा प्रकार या तवरुपात लोकाांकडून ‘मेवडक्लेम सांरिणे’ 
म्हणून ओळखली जातात. 
 
2001 साली ववमा िेत्रात खासगी कां पन्या आल्यामुळे वैद्यकीय ववमा िेत्र प्रचांड ववततारले आहे, पण तरी सुद्धा 
आजही अतपर्थशत भागसुद्धा मोठ्याप्रमाणात वशल्लक आहे. सांरिण, अपवाद, आवण नवनवीन वाढीव 
सांरिणे यातील भरपूर ववववधता आली आहे ज्याांची चचा आपण पुढील प्रकरणाांमध्ये करणार आहोत. 
 
आज, भारतीय बाजारात 300 पेिा अवधक वैद्यकीय ववमा उतपादने उपलब्ध आहेत. 

 
G. िैद्यकीय विमा बाजारपेठ  
 
वैद्यकीय ववमा बाजारपेठेत अनेक कां पन्या आल्या आहेत, यातील काही वैद्यकीय सेवा सुववधा पुरवतात ज्याांना 
प्रदाते असे म्हणतात, अन्य काही वैद्यकीय ववमा सेवा पुरवतात आवण काही मध्यति सुद्धा असतात. काही मुलभतू 
सुववधा वनमाण करतात तर काही सहाय्यक सेवा देण्याचा प्रयतन करतात. काही सरकारी िेत्रातील ववमाकते 
आहेत तर काही खासगी िेत्रातील आहेत. तयाांचे वणयन खाली िोडक्यात केले आहे.: 
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A. पायाभूत सुविधा: 
 
1. साियजवनक िैद्यकीय सेिा के्षत्र 
 
सावयजवनक वैद्यकीय सेवा व्यवतिा राष्रीय ततरावर, राज्य ततरावर, वजल्हा ततरावर आवण काही मयादेत गाव 
पातळीवर काम करते जेिे, राष्रीय वैद्यकीय धोरणाची अांमलबजावणी गावततरावर करण्यासाठी सामावजक 
तवयांसेवक गावातील समाज आवण सरकारी सुववधा याांच्यातील दुवा म्हणून काम करीत असतात. यात खालील 
लोकाांचा समावेश होतो:  
 

a) अंगणिाडी सेिक (1000 लोकसांख्येसाठी प्रतयेकी)ज्याांची पुरवणी आहार योजने अांतगयत आवण 
मानवबळ सांसाधन ववकास मांत्रालयाच्या एकाश्त्मक बािक विकास सेिा योजना (आयसीडीएस) 
अांतगयत नोंदणी झाली आहे.  
 

b) प्रवशवक्षत सुईणी (टीबीए) आवण गाि आरोग्य रक्षक (पूवीची राज्यातील आरोलय ववभाांगाांची योजना).  
 

c) समाजाने एनआरएचएम (राष्रीय ग्रामीण आरोलय काययक्रम) अांतगयत वनवडलेले आशा (ववश्वासाहय 
सामावजक आरोलय काययकता) तवयांसेवक जे नवे आहेत, तयाांचे गाव पातळीवरील वैद्यकीय िेत्राचे 
ग्रामीण भागातील दुवे म्हणून प्रवशिण केले जाते.  
 

प्रतयेक 5000 लोकसांख्येसाठी (डोंगराळ, आवदवासी आवण मागास भागात 3000 सांख्येसाठी) उपकें दे्र तिापन 
करण्यात आली आहेत आवण एक तत्री वैद्यकीय काययकती, तयाांना सहाय्यक पवरचावरका (एएनएम) आवण एक 
पुरुर्ष वैद्यकीय काययकता याांच्याद्वारे चालवली जातात.   
 
प्रािवमक िैद्यकीय कें दे्र ही साधारण सहा उपकें द्राांसाठी प्रतयेक 30000 लोकसांख्येसाठी (डोंगराळ, आवदवासी 
आवण मागास भागात 20000 सांख्येसाठी) तिापन केली जातात. सवय पीएचसी बाह्य रुलण सेवा पुरवतात आवण 
बहुतेक वठकाणी चार ते सहा अांतगयत रुलणाांची व्यवतिा असते. तेिे एक वैद्यकीय अवधकारी, आवण 14 समाांतर-
वैद्यकीय कामगार (ज्यात एक पुरुर्ष एक मवहला एक सहाय्यक, एक पवरचावरका, एक प्रयोगशाळा सहाय्यक, 
एक फामावसतट आवण अन्य सहाय्यक कमयचारी ) असतात.  

 
सामावजक आरोग्य कें द्र म्हणजे चार पीएचसी साठी पवहले वनदेश कें द्र असते आवण तेिे ववशेर्षज्ञ सेवा सुद्धा 
पुरवली जाते. सांकेताांनुसार प्रतयेक सीएचसी (एक लाख लोकसांख्येसाठी) मध्ये वकमान 30 खाटा, एक 
शतत्रवक्रया कि, एक्स-रे मशीन, प्रसूती कि, आवण प्रयोग शाळा सुववधा असल्या पाहीजेत आवण वकमान चार 
ववशेर्षज्ञ म्हणजे, एक शल्यवक्रया तज्ञ, एक शरीरवक्रया तज्ञ, एक तत्रीरोग तज्ञ आवण एक बाल रोग तज्ञ तयाांच्या 
सहाय्याला 21 समाांतर वैद्यकीय कमयचारी आवण अन्य कमयचारी असणे अपेवित असते.  
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ग्रामीण रुग्णािये सुद्धा तिापन केली गेली आहेत आवण यात उप-वजल्हा रुलणालये, ज्याांना उप-
ववभागीय/तालुका /ववशेर्ष रुलणालये याांचा अांतभाव होतो. (याांची सांख्या देशभरात सुमारे 2000 इतकी आहे); 

 
 

विशेि आवण प्रवशक्षण रुग्णािये ही कमी असतात आवण तयामध्ये वैद्यकीय कॉलेजेसचा समावेश असतो (सध्या 
सुमारे 300 आहेत) आवण अन्य वतय्यम वनदेश कें दे्र असतात. यात बहुधा वजल्हा शहरे आवण शहरी िेते्र याांचा 
समावेश सातो पण तयातील काही अतयांत ववशेर्ष आवण प्रगत वैद्यकीय सेवा देतात. 

 
रुलणालये आवण रेल्वेचे, सांरिण ववभागाचे आवण ततसम मोठ्या खातयाांचे (पोटयस/माइन्स इतयादी) दवाखाने या 
अन्शय संस्िा सरकारी असतात, व तयाांचे सुद्धा वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात मोठे योगदान असते. 
 
2. खासगी के्षत्र प्रदाते  
 
भारतामध्ये –प्रािवमक, दुय्यम आवण वतय्यम या सवय प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा पुरवणाऱ्या खासगी वैद्यकीय िेत्र 
मोठ्या प्रमाणात आहे. यामध्ये, तवयांसेवी, न-नफा सांतिाांपासून ते नफा कमावणाऱ्या कॉपोरेट सांतिा, रतटच्या 
एकल सेवा प्रदाते, एकल ववशेर्षज्ञ सेवा, रोग वनदान प्रयोगशाळा, फामयसी दुकाने आवण कोणतीही अहयता प्राप्त 
नसलेले प्रदाते (क्वेक्स) याांचा समावेश होतो. भारतात 77% पेिा अवधक (एमबीबीएस आवण वरील 
पदवीधारक) अॅलोपॅविक डॉक्टसय  खासगी िेत्रात व्यवसाय करतात. खासगी वैद्यकीय खचय भारतातील सवय 
वैद्यकीय खचाच्या 75% इतका आहे. अवखल भारतीय पातळीवर2 खासगी िेत्रा तील बाह्य रुलण भेटी एकूण 
बाह्य रुलणाांच्या 82% आवण एकूण रुलणालय भरतीच्या 52% आहे..  
 
अन्य वैद्यकीय प्रणालीतील (आयुवेद/वसद्ध/युनानी/होवमओपॅिी) सवावधक अहयताप्राप्त व्यावसावयकाांची 
सवावधक सांख्या सुधा भारतात आहे. हे सवय सावयजवनक सेवा आवण तयाच बरोबर खासगी िेत्रात आहेत.  
 
नफा कमावणाऱ्या खासगी वैद्यकीय िेत्रावशवाय अशासकीय सांतिा आवण तवयांसेवी िेत्र सुद्धा वैद्यकीय सेवा 
समाजाला देण्याच्या कामात गुांतलेले आहेत.  
 
असा एक अांदाज आहे की 7000 पेिा अवधक तवयांसेवी सांतिा वैद्यकीय सांबांवधत उपक्रमाांमध्ये सहभागी आहेत. 
मोठ्या प्रमाणावरील दुय्यम आवण वतय्यम रुलणालये सुद्धा ना-नफा सोसायटी ककवा रतट म्हणून नोंदल्या गेल्या 
आहेत, आवण ववमाधारक व्यक्तींना आांतररुलण सेवा देण्याच्या कामात चाांगला सहभाग देता आहेत.  
 
3. फामास्युटीकि उद्योग 
और्षधे आवण आरोलय सांबांधी उतपादनाांच्या सांबांधी साांगायचे तर, भारतात प्रचांड मोठा फामातयुवटकल उद्योग आहे, 
आवण तयाची वाढ 1950 मधी 10 कोटी रुपयाांपासून आज 55000 कोटी रुपयाांपयंत (वनयात वगळता) पोहोचली 
आहे. येिे 6000 कें द्राांतून उतपादन चाल ूअसून जवळपास 5 दशलि लोक काम करीत आहेत.  
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या उद्योगासाठी नॅशनि फामास्युवटकिस् प्रायकसग ऑिोरीटी ही कें द्रीय पातळीवरील ककमत वनयांत्रक सांतिा 
असून, फामा िेत्र रसायन मांत्रालयाच्या अांतगयत येते.  केवळ काही िोडी और्षधे (500 पैकी 76 बल्क ड्रलज) 
ककमत वनयांत्रणाखाली आहेत, तर उवयवरत और्षधे आवण उतपादने ककमत वनयांत्रकाच्या बारीक नजरे खालनू 
जातात व मुक्त-ककमत वनस्श्चतीच्या खाली येतात. राज्याचे और्षध वनयांत्रक एक िेत्रीय कमयचाऱ्याांच्या दलाच्या 
माध्यमातून और्षधाांची गुणवत्ता आवण ककमत, तयाांची तयाांच्या सांबांवधत िेत्रातील बनावट याांच्यावर लि ठेवतात.  
 

B. विमा प्रदाते: 
 
ववशेर्षतुः साधारण ववमा िेत्रातील विमा कंपन्शया मोठ्या प्रमाणावरील वैद्यकीय ववमा पुरवतात. तयाची यादी पूवी 
वदली आहे. सवात उतसाह देणारी गोष्ट आहे ती म्हणजे केवळ वैद्यकीय ववमा देणाऱ्या ववमा कां पन्या –आज 
तयाची सांख्या 5 आहे. आवण येतया काळात वैद्यकीय ववमा प्रदातयाांचे जाळे वाढवण्यासाठी काही अवधक कां पन्या 
येण्याची शक्यता आहे. 
 

C. मध्यस्ि: 
 
ववमा उद्योगाचा भाग म्हणून अनेक लोक आवण सांतिा सेवा प्रदान करीत असतात, ते सुद्धा वैद्यकीय ववमा 
बाजारपेठेचे भाग बनतात. अशा सवय मध्यति सांतिा आयआरडीए च्या वनयांत्रणाखाली असतात  यामध्ये खालील 
लोक येतात: 
 
1. विमा ब्रोकसय हे व्यक्ती असू शकतात ककवा कॉपोरेट कां पन्या असू शकतात आवण ववमा कां पन्याांपासून तवतांत्र 

राहून काम करू शकतात. ते ज्याांना ववमा घ्यायचा हे अशा व्यक्तींचे प्रवतवनवधतव करून उपलब्ध सवोत्तम  
ववमा सांरिण शक्य वततक्या सवोत्तम ववमा हप्ता दरात देणाऱ्या ववमा कां पन्याांशी जोडतात. तयाच बरोबर ते 
नुकसानीच्या प्रसांगात ववमा करण्यास आवण ववमा हक्क दाखल करण्यास मदत करतात. ब्रोकसय असा 
व्यवसाय करणाऱ्या कोणतयाही ववमा कां पनीला ववमा व्यवसाय देऊ शकतात. तयाांना ववमा कां पनी द्वारे ववमा 
वतयनाच्या (कवमशन) माध्यमातून मोबदला जातो. 
 

2. सामान्यतुः विमा प्रवतवनधी म्हणजे व्यक्ती असतात मात्र काही कॉपोरेट प्रवतवनधी सुद्धा असू शकतात. 
ब्रोकसय जसे कोणतयाही कां पनीला ववमा व्यवसाय देऊ शकतात तसे प्रवतवनधी करू शकत नाहीत, तर ते 
ज्या कां पनीचे प्रवतवनवधतव करतात तयाच कां पनीला व्यवसाय देऊ शकतात. सध्याच्या वनयमाांनुसार एक 
ववमा प्रवतवनधी एका साधारण ववमा कां पनीचे आवण एका जीवन ववमा कां पनीचे, एका वैद्यकीय ववमा कां पनीचे 
आवण प्रतयेकातील एकल व्यवसाय करणाऱ्या एक कां पनीचे प्रवतवनवधतव करू शकतो. तयाांना सुद्धा ववमा 
कां पन्याांद्वारे ववमा वतयनाद्वारे मोबदला वदला जातो. 
 

3. वतसऱ्या बाजूचे प्रशासक हे नवीन प्रकारचे सेवा प्रदाते आहेत जे 2001 सालापासून व्यवसायात आले. तयाांना 
ववमा ववकण्याची परवानगी नसते, पण ते ववमा कां पन्याांना ववववध प्रशासकीय सेवा देतात. एकदा वैद्यकीय 
ववमा पॉवलसी ववकल्यानांतर की ववमाधारक व्यक्तीचे तपशील नेमलेल्या टीपीए कडे पुरवले जातात, जो 
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नांतर डाटाबेस तयार करतो आवण ववमाधारक व्यक्तींना वैद्यकीय काडे पुरवतो. अशा वैद्यकीय काडामुळे 
ववमाधारक व्यक्तीला रुलणालये आवण दवाखाने येिे रोख रक्कमे वशवाय वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होऊ 
शकते. (तातडीने रोख रक्कम न भारता उपचार घेता येतात). ववमाधारक व्यक्तीने केशलेस सुववधा 
वापरली नाही तरी, तो सवय वबले भरू नांतर नेमलेल्या टीपीए कडून भरपाई मागू शकतो.  सांबांवधत ववमा 
हक्क देण्यासाठी ववमा कां पन्याांकडून टीपीएला वनधी पुरवला जातो आवण तयाांना ववमा हप्तयाच्या 
टक्केवारीच्या प्रमाणात फी च्या तवरुपात मोबदला वदला जातो. 

 
D. अन्शय महत्िाच्या ससं्िा 
वैद्यकीय ववमा बाजाराचा भाग असलेले अजून काही घटक आहेत तयामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो: 
 
1. भारतीय विमा वनयामक आवण विकास प्रावधकरण (आयआरडीएआय) ही सांसदेच्या कायद्याद्वारे तयार 

झालेली ववमा वनयामक सांतिा आहे जी ववमा बाजारातील सवय व्यवसाय आवण कां पन्याांचे वनयमन करते. ती 
केवळ व्यवसाय वनयांवत्रत करण्यासाठी नव्हे तर ववमा व्यवसाय ववकवसत करण्यासाठी 2000 साली 
अस्तततवात आली. 

 
2. साधारण विमा आवण जीिन विमा काउश्न्शसल्स, जीआयआरडीएआय ला तयाांचे जीवन आवण जनरल ववमा 

व्यवसाय वनयांवत्रत करण्यासाठी वशफारसी सुद्धा करतात. 
 

3. भारतीय ववमा सांतिा आवण राष्रीय ववमा अकॅडेमी या सारख्या शैक्षवणक संस्िा ज्या ववमा आवण व्यवतिापन 
सांबांवधत ववववधता पूणय प्रवशिण देतात आवण अनेक खासगी सांतिा आहेत ज्या होतकरू ववमा प्रवतवनधींना 
प्रवशिण देतात. 

 
4. िैद्यकीय व्यािसावयक ववमा कां पन्याांना आवण टीपीए ना जोखीम तवीकारताना वैद्यकीय ववम्याच्या जोखमींचे 

वनधारण करणे आवण ववमा कां पन्याांना अवघड ववमा हक्काांच्या प्रकरणात सल्ला देणे यासाठी सुद्धा मदत 
करतात.  

 
5. जेव्हा ग्राहक तक्रारी वनवारण करण्याची आवश्यकता पडते अशा वेळी ववमा ओम्ब्तमन, ग्राहक न्यायालय 

तसेच वदवाणी न्यायालये हे कायदेशीर घटक सुद्धा वैद्यकीय ववमा बाजारपेठेत महतवाची भूवमका बजावतात. 
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सारांश  
 
a) एका ककवा दुसऱ्या तवरूपातील ववमा अनेक शतके पूवीपासून अस्तततवात होता मात्र आधुवनक तवरूपातील 

ववमा काही शतकेच जुना आहे. भारतातील ववमा सरकारच्या वनयांत्रणा सह अनेक अवतिाांमधून पार पडला 
आहे. 
 

b) आपल्या नागवरकाांचे आरोलय अतयांत महतवाचे असल्याने सरकार अनुरूप असे वैद्यकीय सेवा व्यवतिा वनमाण 
करण्यात महतवाची भवूमका पार पाडतात. 

 

c) देशाच्या लोकसांख्येच्या सांबांवधत अनेक घटकाांवर पुरवल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवेच्या पातळ्या अवलांबून 
असतात. 
 

d) आवश्यक वैद्यकीय मदतीच्या पातळीनुसार वैद्यकीय सेवाांचे प्रािवमक, दुय्यम आवण वतय्यम असे प्रकार 
आहेत. प्रतयेक पातळी नुसार वैद्यकीय सेवेचा खचय वाढतो व वतय्यम सेवाांचा खचय सवात जातत असतो. 

 
e) भारतासमोर लोकसांख्येची वाढ आवण शहरीकरण यासारखी तवतुःचीच आव्हाने आहेत ज्यामुळे सुयोलय 

वैद्यकीय सेवेची गरज भासते. 
 

f) वैद्यकीय ववम्यासाठी सरकारने प्रिम योजना आणल्या तयानांतर खासगी ववमा कां पन्याांनी व्यापारीक  ववमा 
सुरु केला. 

 
g) वैद्यकीय ववमा बाजारपेठ ववववध घटकाांची बनली आहे ज्यात काही पायाभतू सुववधा पुरवतात, तर काही 

ववमा सेवा पुरवतात, ब्रोकसय, प्रवतवनधी आवण वतसऱ्या बाजूचे प्रशासक वैद्यकीय ववमा व्यवसायाला सेवा 
पुरवता तयावशवाय  अन्य वनयामक, शैिवणक आवण तयाचा बरोबर कायदेशीर घटक तयाांच्या भवूमका 
बजावतात. 
 

 

 

महत्िाच्या संज्ञा 
 
a) वैद्यकीय सेवा  
b) व्यापावरक ववमा  
c) राष्रीयीकरण  
d) प्रािवमक, दुय्यम आवण वतय्यम वैद्यकीय सेवा 
e) मेवडक्लेम 
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f) ब्रोकर 
g) प्रवतवनधी  
h) वतसऱ्या बाजूचे प्रशासक 
i)  आयआरडीए  
j) ओम्ब्तमन 
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प्रकरण 8.II 
िैद्यकीय विमा उत्पादने 

 

प्रकरणाची ओळख 
 
हे प्रकरण तुम्हाला भारतातील ववमा कां पन्याांद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या ववववध वैद्यकीय ववमा उतपादनाांच्या बाबत 
एकूण वचत्र तपष्ट करेल. मेवडक्लेम सारख्या फक्त एका उतपादनापासून ववववध प्रकारची उतपादने असल्याने 
ग्राहकाला सुयोलय सांरिण वनवडण्यासाठी भरपूर वैववध्य उपलब्ध आहे. हे प्रकरण ववववध व्यक्ती, कुटुांब आवण 
समूह याांना सांरिण देणाऱ्या ववववध वैद्यकीय उतपादनाांच्या वैवशष्ट्याांसांबांधी साांगेल. 
 

वशकण्याची फविते 
 
A. वैद्यकीय ववमा उत्पादनाांचे वर्गीकरण  
B. वैद्यकीय ववम्याच्या प्रमाणीकरणासाठी आयआरडीएची मार्गगदर्गक सूते्र 
C. रुग्णालय भरती खचग भरपाई उत्पादन 
D. वाढीव सांरक्षणे आवण उच्च वजावट ववमा योजना 
E. ज्येष्ठ नार्गवरक धोरण 
F. वनश्चचत फायदा सांरक्षण – रुग्णालय रोख, र्गांभीर आजार  
G. दीघगकालीन सेवा उत्पादन 
H. सांयुक्त-उत्पादने 
I. पॅकेज पॉवलसी 
J. सूक्ष्म ववमा आवण र्गरीब वर्गासाठी वैद्यकीय ववमा  
K. राष्रीय स्वास््य ववमा योजना 
L. व्यश्क्तर्गत अपघात आवण अपांर्गत्व सांरक्षण 
M. परदेर् प्रवास ववमा 
N. समूह वैद्यकीय ववमा 
O. वैद्यकीय बचत खाते  
P. वैद्यकीय ववमा पॉवलसी मधील महत्वाची ववधाने 
Q. फाईल आवण वापर मार्गगदर्गक सूते्र 
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हे प्रकरण अभ्यास केल्यानांतर, तुम्ही खालील गोष्टी करू शकाल: 
 
a) वैद्यकीय ववम्याचे ववववध वगांबाबत साांगता येणे  
b) वैद्यकीय ववम्यातील प्रमाणीकरणा सांबांधातील आयआरडीएआय च्या मागयदशयक सूत्राांचे वणयन करणे   
c) भारतीय वैद्यकीय ववमा बाजारपेठेतील वैद्यकीय ववमा उतपादनाांच्या प्रकाराांसांबांधी चचा करणे 
d) व्यवक्तगत अपघात ववमा सांबांधी तपष्टीकरण देणे    
e) परदेश प्रवास ववम्यासांबांधी चचा करणे  
f) वैद्यकीय ववमा पॉवलसी मधील महतवाच्या सांज्ञा आवण वाक्ये समजावनू घेणे 
g) आयआरडीए द्वारे जारी केलेल्या मागयदशयक सूत्राांच्या वापरासांबांधी समजून घेणे.   
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A. िैद्यकीय विमा उत्पादनांचे िगीकरण 
 
1. िैद्यकीय विमा उत्पादनांचा पवरचय  
 
आयआरडीए चे वैद्यकीय ववम्याचे वववनयम वैद्यकीय सांरिणाची व्याख्या खालीलप्रमाणे करतात 
 

व्याख्या 
 
“वैद्यकीय ववमा व्यवसाय” ककवा “वैद्यकीय सांरिण” म्हणजे आजारपणाचे फायदे ककवा वैद्यकीय, 
शल्यक्रीयातमक, ककवा रुलणालय खचय फायदे ज्यात सुवनस्श्चत फायदे आवण दीघयकालीन सेवा, प्रवास ववमा 
आवण व्यवक्तगत अपघात सांरिण यासारखे सांरिण पुरवणारे ववमा करार प्रतयिात आणणे. 
 
भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असणारे वैद्यकीय ववमा उतपादने बहुताांशी रुलणालय भरतीच्या तवरूपाची उतपादने 
आहेत. व्यक्तीद्वारे रुलणालय भरतीच्या दरम्यान होणारा खचाबाबत ही उतपादने सांरिण देतात. पुन्हा, वैद्यकीय 
सेवेची वाढणारे खचय, शल्यक्रीयातमक उपचार, बाजारात येणारे नवीन आवण अवधक खर्थचक तांत्रज्ञान आवण नव्या 
प्रकारच्या और्षधाांमुळे अशा प्रकारचे खचय खूप महाग आवण सामान्य माणसाला परवडण्याच्या पलीकडचे 
असतात. खरे म्हणजे, अगदी चाांगली आर्थिक स्तिती असणाऱ्या माणसालाही असे महागडे खचय, वैद्यकीय 
ववम्यावशवाय परवडणे शक्य नाही.    
 
तयामुळे, वैद्यकीय ववमा मुख्यतुः दोन कारणाांसाठी महतवाचा आहे: 
 

 कोणतयाही आजाराच्या घटनेत वैद्यकीय उपचाराांसाठी आर्थिक मदत पुरिण्यासाठी. 
 

 व्यक्तीने साठििेिे पैसे जतन करणे, अन्यिा एखाद्या आजाराच्या खचामुळे ते सांपून जाऊ शकतात. 
 
रुलणालय भरतीच्या खचासाठी सांरिण देणारे वकरकोळ वैद्यकीय ववमा उतपादन – मेवडक्लेम- 1986 मध्ये चार 
सावयजवनक िेत्रातील ववमाकतयांद्वारे बाजारात आणण्यात आले. या कां पन्याांनी भववष्य आरोलय सारखी योजना 
ज्यात प्रततावकाांना तरुण वयातच तयाांच्या वनवृत्ती नांतरच्या वैद्यकीय खचांसाठी सांरिण देणारी पॉवलसी, 
ववदेशति मेवडक्लेम पॉवलसी, जी प्रवास ववमा देते आवण गवरबाांसाठी जन आरोलय ववमा पॉवलसी अशी अन्य एक 
दोन उतपादने सुद्धा बाजारात आणली.  
 
नांतरच्या काळात ववमा िेत्र खासगी िेत्रातील कां पन्याांसाठी मुक्त करण्यात आले, ज्यामुळे अनेक कां पन्या वैद्यकीय 
ववम्यासह या िेत्रात आल्या. तयाांच्या सोबत या व्यवसायाचा व्याप वाढला, अशा सांरिणामधील ववववधता वाढली 
आवण काही नवी सांरिणे सुद्धा वमळू लागली. 
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आज, बहुतके सवय साधारण ववमा कां पन्या, केवळ वैद्यकीय ववमा करणाऱ्या कां पन्या आवण जीवन ववमा कां पन्या 
याांनी देऊ केलेल्या शेकडो उतपादनाांमुळे वैद्यकीय ववमा िेत्र मोठ्या प्रमाणात ववकवसत झाले आहे. मात्र, 
मेवडक्लेम पॉवलसीचे मूळ तवरूप, म्हणजेच रुलणालय खचांपासून सांरिण हे अद्यापही वैद्यकीय ववम्याचे सवात 
लोकवप्रय तवरूप आहे.   
 
2. िैद्यकीय विमा पॉविसींची िैवशष्ट्ये 
 
वैद्यकीय ववमा मूलतुः आजारपण आवण आजारपणामुळे होणारे खचय यासांबांधात काम करतो. काहीवेळा, व्यक्तीला 
झालेला रोग जुनाट ककवा दीघयकालीन असू शकतो ककवा रोजच्या जगण्याशी सांबांवधत गोष्टींवर पवरणाम 
करणारा गांभीर तवरूपाचा असू शकतो. अपघाताने होणाऱ्या दुखापती ककवा अपघातामुळे येणारी अपांगता यामुळे 
सुद्धा खचय होऊ शकतात.  
 
ववववध प्रकारची जीवनशैली असणारे, खचय करण्याची िमता आवण वैद्यकीय स्तिती यामुळे ववववध ग्राहकाांच्या 
वेगवेगळ्या प्रकारच्या गरजा असू शकतात ज्या प्रतयेक ग्राहक वगाला देऊ करताना, तयाांच्यासाठी सुयोलय 
उतपादने तयार करताना ववचारात घ्याव्या लागतात. तयाचवेळी, अवधक तवीकाराहयता आवण व्यापक व्यवसाय 
वमळवण्यासाठी वैद्यकीय ववमा उतपादने परवडण्याजोगी असावी लागतात, ग्राहकाला समजण्यासाठी आवण 
ववक्री करणाऱ्या सांचाला ववक्री करण्यासाठी सोपी असावी लागतात.  
 
ववमा कां पन्या तयाांच्या ग्राहकाांसाठी ववववध तवरुपात वैद्यकीय ववम्याची ही काही आवश्यक अशी वैवशष्ट्ये 
राखण्याचा प्रयतन करतात. 
 
3. िैद्यकीय विमा उत्पादनांचे विस्तृत िगीकरण  
 
उतपादनाची रचना कशीही असली तरी, वैद्यकीय ववमा उतपादनाांचे 3 प्रकाराांमध्ये वगीकरण करता येते.: 

 
a) भरपाई सरंक्षण 
 
वैद्यकीय ववमा बाजारपेठेचा मोठा वहतसा या प्रकारच्या उतपादनाांनी व्यापला आहे आवण तयात रुलणालय 
भरती दरम्यान झालेल्या प्रतयि वैद्यकीय खचाची भरपाई केली जाते.  
 
b) वनश्श्चत फायदा संरक्षण 
 
याला ‘रुग्णािय रोख’ असेही म्हटले जाते, ही उतपादने रुलणालय भरतीच्या काळात प्रवतवदवसा साठी  
ठराववक रक्कम अदा करतात. काही उतपादनाांमध्ये श्रेणीकृत वनस्श्चत शल्यवक्रया फायदे वदलेले असतात.  
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c) गंभीर आजार संरक्षण 
 
हृदय रोग, मेंदू ववकार, ककय रोग यासारखे पूवी-वनस्श्चत केलेल्या गांभीर आजार झाल्यास ही वनस्श्चत 
फायद्याची रक्कम देणारी योजना आहे. 

 
जगभरात वैद्यकीय आवण अपांगता ववमा एकवत्रत पणे वदले जातात पण भारतात मात्र व्यश्क्तगत अपघात संरक्षण 
विमा पारांपावरक वरतया वैद्यकीय ववम्याच्या पेिा तवतांत्रपणे ववकल्या जातात.  
तयाचबरोबर वैद्यकीय ववम्यामध्ये सामान्यतुः भारताबाहेरील खचय समाववष्ट नसतात. या उदे्दशाने – विदेशस्ि 
िैद्यकीय विमा ककिा प्रिास विमा हे दुसरे उतपादन खरेदी करावे लागते. अगदी नजीकच्या काळात, काही 
खासगी ववमाकतयांच्या उच्चवगीय उतपादनाांमध्ये नेहेमीच्या वैद्यकीय ववमा सांरिणात काही अटी आवण शतींसह 
ववदेशति ववमा सांरिण समाववष्ट असते. 
 
4. ग्राहक विभागणी नुसार िगीकरण 
 
लक्ष्य ग्राहक वगय डोळ्यासमोर ठेवनू सुद्धा उतपादने तयार केली जातात. प्रतयेक ग्राहक ववभागासाठी फायद्याचे 
तवरूप, ककमत, अांतलेखन आवण ववपणन बऱ्यापैकी वेगळे असते.: 
 
a) वकरकोळ ग्राहकाांना आवण तयाांच्या कुटुांवबयाांना िैयश्क्तक संरक्षण वदले जाते 

 
b) कॉपोरेट ग्राहकाांना तयाांच्या कमयचाऱ्याांना आवण समूहाांना सांरिण देण्यासाठी समूह संरक्षण वदले जाते   

 
 

c) आरएसबीवाय सारख्या सरकारी योजना साठी लोकसांख्येतील अवतशय गरीब वगांच्या सांरिणासाठी मोठ्या 
प्रमाणािरीि पॉवलसी. 

 
B. आयआरडीएची िैद्यकीय विम्याच्या प्रमाणीकरणासाठी मागयदशयक सूते्र 
 
अनेक ववमाकते असांख्य उतपादने पुरवतात आवण ववववध सांज्ञाांच्या ववववध व्याख्या आवण अपवाद याांमुळे बाजारात 
गोंधळाचे वातावरण वनमाण झाले. तयामुळे ग्राहकासाठी उतपादनाांची तुलना करणे अवघड आवण वतसऱ्या 
बाजूच्या प्रशासकाांसाठी तवतांत्र कां पन्याांच्या उतपादनाचे ववमा हक्क अदा करणे कठीण झाले. तयात भर म्हणून, 
गांभीर आजाराच्या पॉवलसीबाबत, गांभीर आजार कोणतया आजाराांना म्हणायचे याबाबत तपष्टता नव्हती. वैद्यकीय 
ववमा उद्योगासाठी इलेक्रोवनक डाटा साांभाळणे सुद्धा अवघड बनले होते. 
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ववमाकते, सेवा प्रदाते, टीपीए आवण रुलणालये आवण ववमा करणाऱ्या लोकाांच्या तक्रारी, याांच्यातील गोंधळ दूर 
करण्यासाठी आयआरडीए सारख्या ववववध सांतिा, सेवा प्रदाते, रुलणालये, चेंबर ऑफ कॉमसय अँड इांडतरीची 
वैद्यकीय सल्लागार सवमती या साऱ्याांनी एकत्र येऊन वैद्यकीय ववम्यासाठी काही प्रमाणात प्रमाणीकरण 
करण्यासाठी एकत्र आले. सवांच्या सामांजतयावर आधावरत आयआरडीएने 2013 साली वैद्यकीय ववम्याबाबत 
मागयदशयक सूते्र जारी केली. 
 
आता ही मागयदशयक सूते्र खालील गोष्टींच्या प्रमाणीकरणासाठी मागयदशयन देतात:  
 

1. सवयत्र वापरल्या जाणाऱ्या ववमा सांज्ञाांच्या व्याख्या 
2. गांभीर आजाराांच्या व्याख्या  
3. रुलणालय खचय भरपाई पॉवलसींच्या बाबतीत खचातून वगळण्याच्या गोष्टींची यादी   
4. ववमा हक्क फॉम्सय आवण पूवय-अवधकृतन फॉमय 
5. वबलाांचे तवरूप 
6. रुलणालयाांचा रुलण मुक्तीचा अहवाल 
7. टी पी ए, ववमाकते आवण रुलणालये याांच्यातील प्रमाण करार  
8. नवीन पॉवलसीजसाठी आयआरडीएआय वमळवण्यासाठी प्रमाण फाईल अँड युज फोमेट 

 
वैद्यकीय सेवा प्रदाते आवण ववमा उद्योग याांच्या सेवाांची गुणवत्ता सुधारण्यातील ही एक मोठी पायरी ठरली आहे 
आवण आरोलय आवण वैद्यकीय ववमा सांबांधी अियपूणय मावहती वमळवण्यासाठी सुद्धा याची मदत होईल. 
 
 
C. रुग्णािय भरती भरपाई उत्पादन 
 
भारतात, भरपाई आधावरत वैद्यकीय ववमा पॉवलसी अगदी सामान्य आवण सवात जातत ववकली जाणारी वैद्यकीय 
ववमा पॉवलसी आहे. ऐशीच्या दशकात पीएसयुज कडून वदली गेलेली मेवडक्लेम पॉवलसी म्हणजे सवात पवहले 
प्रमाण वैद्यकीय उतपादन होते आवण बऱ्याच काळासाठी बाजारात उपलब्ध असलेले ते एकमेव उतपादन  होते. हे 
उतपादन, काही वकरकोळ बदल करून वेगवेगळ्या ववमाकतयांद्वारे ववववध ब्रडँ नावाांनी ववपणन केले जात असले 
तरी, मेवडक्लेम आजही देशातील सवावधक ववकली जाणारी वैद्यकीय ववमा पॉवलसी आहे. 
 
रुलणालय खचय भरपाई उतपादनाांमुळे व्यक्तींचे रुलणालय भरतीच्या प्रसांगात होणाऱ्या खचापासून सांरिण वमळते. 
बऱ्याच बाबतीत, या पॉवलसी रुलणालय भरतीच्या पूवीचे आवण काही नांतरचे वदवस सुद्धा सांरिण वदले जाते, मात्र 
रुलणालय भरतीशी सांबांवधत नसणारे खचय वगळले जातात.  
 
असे सांरिण ‘भरपाई आधारािर’ म्हणजे रुलणालय भरतीच्या दरम्यान झालेल्या खचाचा बराच भाग ककवा सवय 
भागाला सांरिण पुरवले जाते. याची तुलना ‘फायदा आधावरत’ सांरिणाच्या तुलनेत करायची झाली तर, यात 
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ववमा पॉवलसीमध्ये उधृत केल्यानुसार एखादी घटना घडल्यासच फायद्याची रक्कम अदा केली जाते. (जसे, 
रुलणालय भरती, गांभीर आजाराचे वनदान, ककवा भरतीचा प्रतयेक वदवस) आवण तयाचा झालेल्या प्रतयि खचाशी 
काहीही सांबांध नसतो.  
 

उदाहरण 
 
रघूच्या छोट्या कुटुांबात तयाची पतनी आवण 14 वर्षांचा मुलगा आहे. तयाने कुटुांबातील प्रतयेक सदतयासाठी ववमा 
कां पनीकडून प्रतयेकी रुपये 1 लाखाचे व्यवक्तगत सांरिण देणारी मेवडक्लेम पॉवलसी घेतली आहे,  तयाांच्यापैकी 
प्रतयेकाला रुलणालय भरती झाल्यास एक लाख रुपयाांपयंतच्या वैद्यकीय खचाचा परतावा वमळतो.  
 
हृदय ववकाराचा झटका आल्याने रघुला रुलणालयात भरती करावे लागले. वैद्यकीय वबल 1.25 लाख इतके आले. 
प्लॅन सांरिणानुसार ववमा कां पनीने 1 लाख अदा केले आवण रघु याांना उवयवरत रुपये 25000 तवतुःच्या वखशातून 
भरावे लागले. 
 
 
भरपाई आधावरत मेवडक्लेम पॉवलसीची मुख्य वैवशष्ट्ये खाली तपशीलात वदली आहेत, संरक्षणाच्या मयादांमधीि 
िैवशष्ट्ये, िगळण्याच्या जास्तीच्या गोष्ट्टी ककिा फायदे ककिा काही िाढीि गोष्ट्टी प्रत्येक विमाकत्यािारे विपणन 
केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांना िागू होऊ शकतात. ववद्या्यांना असे सुचवले जाते की खाली वदलेल्या गोष्टी 
उतपादनाांसांबांधी ढोबळ कल्पना यावी म्हणून वदल्या आहेत आवण तयाने एखाद्या वववशष्ट ववमाकतयाच्या 
उतपादनाबाबत अवधक मावहती हवी असल्यास ती करून घ्यावी. तयाचबरोबर तयाने िापरल्या जाणाऱ्या िैद्यकीय 
संज्ञांच्या बाबत स्ितःिा जागृत ठेिािे. 
 
1. आतंररुग्ण रुग्णािय भरती खचय 
भरपाई पॉवलसीसाठी, आजार /अपघात याांच्यामुळे झालेल्या रुलणालय भरतीच्या खचाची रक्कम वदली जाते.  
 
सवय खचय वदले जात नाहीत आवण बहुताांश उतपादने सांरवित केलेले खचय सुवनस्श्चत करतात यात सामान्यतुः 
खालील गोष्टींचा समावेश होतो.: 
 

i. रूलणालया द्वारे वदली गेलेली खोली, वनवास आवण शुशुर्षा कि. यामध्ये शुशुर्षा सेवा, आरएमओ 
आकार, आयव्ही फ्लुइडस, रक्त सांक्रमण / इांजेक्शन समायोजन आकार आवण ततसम खचय  
 

ii. अवतदिता ववभाग (आयसीयु)  खचय 
 

iii. शल्यवक्रया तज्ञ, भलू तज्ञ, डॉक्टर, सल्लागार, ववशेर्षज्ञ शुल्क  
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iv. भलू, रक्त, ऑस्क्सजन, शल्यवक्रया कि आकार, शल्यक्रीया उपकरणे,  
 

v. और्षधे,  
 

vi. डायवलसीस, केमोिेरपी, रेवडयोिेरपी 
 

vii. शल्यवक्रयेच्या दरम्यान बसवलेल्या प्रोतिेवटक उपकरणाांची ककमत, जसे पेसमेकर, ओिोपेवडक रोपण, 
इन्फ्रा कार्थडयाक व्हॉल्व्ह, व्हॅतक्युलर तटेण्टस्  
 

viii. सांबांधी प्रयोगशाळा / रोगवनदान तपासण्या आवण उपचाराांशी सांबांवधत अन्य वैद्यकीय खचय 
 

ix. ववमाधारकाच्या अवयव रोपणाच्या सांदभात रुलणालय भरती खचय (अवयवाची ककमत)  
 
नेहेमीच्या रुलणालय भरती खचय भरपाई पॉवलसी मध्ये रुलणालयात 24 तासाांपेिा अवधक राहावे लागले तर सांरिण 
देतात. मात्र, अनेक शल्यक्रीयाांच्या वैद्यकीय तांत्रज्ञानात आवण उपचार पद्धती मध्ये झालेल्या बदलाांमुळे रुलणालय 
भरती आवश्यक नसते. आजकाल डेकेअर पद्धतींमुळे तया ववशेर्ष डेकेअर कें द्राांमध्ये ककवा रुलणालयाांमध्ये पार 
पडल्या जातात. डोळ्याांची शतत्रवक्रया, केमोिेरपी; डायवलसीस इतयादी डेकेअर शतत्रवक्रया या प्रकारात 
मोडतात आवण ही यादी वाढत आहे. तयासुद्धा पॉवलसीच्या अांतगयत सांरवित केल्या जातात. 
 
भारतात बाह्य रुलणाांना वदले जाणारे सांरिण खूप मयावदत आहे, अशी खूप कमी उतपादने आहेत ज्यात ओ पी डी 
साठी सांरिण वदले जाते. असे असले तरी काही अशा ववमा पॉवलसी आहेत ज्या बाह्य रुलण उपचार, आवण 
डॉक्टराांच्या भेटी, नेहेमीच्या वैद्यकीय तपासण्या डेंटल आवण और्षधाांचे खचय अशा सांबांवधत वैद्यकीय खचय याांच्या 
साठी सांरिण देतात. 
 
 
2. रुग्णािय भरतीच्या पूिीचे आवण नंतरचे खचय  
 

i. रुग्णािय भरती पूिीचे खचय 
 
रुलणालय भरती एक तर तातडीची असू शकते ककवा योजनापूवयक केलेली असू शकते. रुलणाने जर 
योजनापूवयक शतत्रवक्रया करून घेण्याचे ठरवले तर रुलणालय भरती पुवी काही खचय होऊ शकतात. 
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व्याख्या 
 
आयआरडीए वैद्यकीय ववमा प्रमाणीकरण मागयदशयक सूते्र, रुलणालय भरती-पूवय खचाची व्याख्या खालील प्रमाणे 
करतात.:   
 
ववमाधारक व्यक्तीला रुलणालयात भरती करण्यापूवी लगेचच झालेले वैद्यकीय खचय, मात्र,: 
 
a) असे वैद्यकीय खचय ज्या लिणाांसाठी रुलणाला रुलणालयात भरती करणे भाग पडले, आवण  
 
b) आांतररुलण रुलणालय भरती ववमा हक्क, अशा रुलणालय भरतीसाठी ववमा कां पनीची सांमती असते. 
 

 
रुलणालय भरती पूवीचे खचय, तपासण्या, और्षधे, डॉक्टराांचे शुल्क इतयादी असू शकतात. असे खचय 
रुलणालय भरतीशी सांबांवधत असतील तर वैद्यकीय पॉवलसी अांतगयत सांरवित केले जातात. 

 

ii. रुग्णािय भरती पश्चात खचय 
 
रुलणालयात काही काळ काढल्यानांतर, बहुताांश बाबींमध्ये प्रकृती सुधारणा आवण अनुवतयन याांच्याशी सांबांवधत 
खचय असतात. 

 
व्याख्या 
 
ववमाधारक व्यक्तीच्या रुलणालय मुक्तीच्या ताबडतोब नांतर झालेले खचय, मात्र: 
 
a) असे वैद्यकीय खचय तयाच स्तितीसाठी झाले असले पावहजेत ज्यासाठी ववमाधारक व्यक्तीला रुलणालयात 

भरती केले होते, आवण  
b) आांतररुलण भरती ववमा हक्क, अशा रुलणालय भरतीसाठी ववमा कां पनीची सांमती असते. 
 
रुलणालय भरती पश्चात खचय मुक्ती नांतरच्या ठराववक वदवसाांच्या कालावधीत झालेले सुसांगत खचय असले 
पावहजेत आवण ते ववमा हक्काचा भाग समजले जातील. 
 
रुलणालय भरतीनांतर मुक्तीपश्चात खचय और्षधे, डॉक्टराांकडून पुनरावलोकन, इतयादी तवरुपात असले पावहजेत. 
असे खचय रुलणालयात ज्या कारणासाठी उपचार घेतले तयाच्याशी सांबांवधत असले पावहजेत आवण वैद्यकीय 
पॉवलसी अांतगयत सांरवित असले पावहजेत. 
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प्रतयेक ववमाकतयानुसार रुलणालय भरती पूवय आवण मुक्ती पश्चात खचाचा कालावधी बदलत असला आवण तो 
पॉवलसी मध्ये सुवनस्श्चत केला असला तरी, सामान्यतुः कालावधी भरती पूिी तीस वदिस आवण मुक्ती नंतर साठ 
वदिस असतो.  
 
भरती पूवय आवण मुक्ती पश्चात खचय, पॉवलसी च्या अांतगयत अनुमत केलेल्या एकूण रक्कमेचा भाग असतो. 
 

a) वनवासी रुग्णालय भरती  
 

हा फायदा जरी सवयसामान्य पॉवलसीधारकाांद्वारे घेतला जात नसला तरी, व्यवक्तगत वैद्यकीय पॉवलसीच्या 
तरतुदींमध्ये रुलणालयात भरती न होता घरीच घेतलेल्या वैद्यकीय उपचाराचा खचय देण्याची तरतुद असते. 
मात्र, यासाठी अट अशी असते की रुलणाचा आजाराचे तवरूप रुलणालयात भरती करण्या जोगे असले तरी 
तयाची शारीवरक स्तिती रुलणालयात भरती करण्याजोगी नसते ककवा रुलणालयात भरती करण्यासाठी जागा 
उपलब्ध नसते.  
 
या सांरिणा बाबत नेहेमी तीन ते पाच वदवसाांचे जादा ववधान असते, याचा अिय असा की पवहल्या तीन ककवा 
पाच वदवसाांचा खचय ववमाधारका द्वारे केला गेला पावहजे. तयाचबरोबर हे सांरिण, काही जुनाट आवण दम, 
खोकला, जुनाट मूत्ररोग, नेफ्रायटीक कसड्रोम, डायवरया आवण गतॅरोटायटीस, मधुमेह मेटीलास इवपलेप्सी, 
उच्च रक्तदाब, इन््लुएन्ज़ा, खोकला आवण सदी , ताप सवयप्रकारची हगवण, इतयादीसाठी वनवासी 
रुलणालय भरती सांरिण वगळण्यात आले आहे. 
 

 

b) सामान्य अपवाद रुलणालय भरती भरपाई पॉवलसीच्या अांतगयत काही नेहेमीचे अपवाद साांवगतले जातात: 
 

i. आधीपासून असिेिे आजार 
 
सवय व्यवक्तगत प्लॅन मधून हे नेहेमीच वगळलेले असतात कारण अन्यिा वनस्श्चत आजाराला सांरिण 
देण्यासारखे होईल आवण यातून मोठी जोखीम ववमाकतयाला घ्यावी लागेल. वैद्यकीय पॉवलसी घेताना पूवी 
असलेल्या रोगाांचा इवतहास/दुखापती याबाबत महतवाचे प्रकटन प्रतयेक ववमाधारक व्यक्तीने मावहती देणे 
आवश्यक असते. यामुळे ववमाकतयाला ववम्याचा प्रतताव तवीकारण्याचा वनणयय घेता येतो.  

 

व्याख्या 
 
आयआरडीएच्या प्रमाणीकरण मागयदशयक सूत्राांनुसार, पूवी असलेले आजार म्हणजे  
“अशी कोणतीही स्तिती आजार ककवा दुखापत ककवा सांबांवधत स्तितीची तुम्हाला असलेली लिणे आवण/ककवा 
तुमचे झालेले रोगवनदान आवण/ककवा ववमाकतया द्वारे पवहली पॉवलसी देण्यापूवी 48 मवहने ज्यासाठी तुम्हाला 
वैद्यकीय सल्ला/उपचार घ्यावा लागला असेल.”  
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यासाठी अपवाद असतो: कोणतीही पूवी असलेली स्तिती जी पॉवलसी मध्ये वनस्श्चत केली असेल व 
तयाच्या/वतच्या ववमाकतया कां पनी सोबतच्या सततच्या 48 मवहन्याांच्या सांरिणा नांतर पुन्हा वदसून आल्यास. 
 
 

ii. सौंदयय उपचार, प्लास्तटक सजयरी अपघाताच्या कारणावशवाय केल्यास  
 

iii. चष्म्याांची ककमत, श्रवण यांत्राांची ककमत (पॉवलसी मध्ये बाह्य रुलण पॉवलसी अांतगयत समाववष्ट असल्यास 
अपवाद) 

 
iv. साधारण अपांगतव, उपशम कालावधी  
 

v. ववटावमन्स, टॉवनक साठी केलेला खचय जो उपचाराशी सांबांवधत नाही 
 

 
vi. ज्यासाठी रुलणालय भरती आवश्यक आहे अशा प्रािवमक रोग वनदानासाठी, प्रयोगशाळा परीिणासाठी 

झालेले खचय जे एखाद्या अस्तततवात असलेल्या त्रास/आजार/ दुखापत याांच्याशी सांबांध दाखवत नसतील 
ककवा साततय राखत नसतील  

 
 

vii. मातृतव सांबांधी खचय (काही ववमाकते ववलांवबत कालावधी नांतर मातृतवा सांबांधीच्या खचासाठी  सांरिण 
देऊ करतात) 

 
viii. युद्ध आवण आस्ण्वक कारणाांसाठी  
 
ix. एचआयव्ही/ए्स सांबांधीच्या उपचाराांचे सवय खचय (मात्र, काही ववमाकतयांनी एचआयव्ही/ए्स 

असणाऱ्या व्यक्तींसाठी खास सांरिण देऊ करण्यास सुरुवात केली आहे.)  
 
x. सवय अ-वैद्यकीय खचय जसे नोंदणी शुल्क, प्रवेश शुल्क, फोन, टेवलस्व्हजन शुल्क, तवच्छतागृह वततू 

इतयादी 
 

xi.  ववमा हक्क दाखल करण्यासाठी पॉवलसी सुरु झाल्या पासून 30 वदवसाांचा प्रतीिा कालावधी लागू 
केलेला असतो. मात्र अपघातामुळे रुलणालय भरती झाल्यास हे लागू होत नाही. 
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उदाहरण 
 
मीरा याांनी रुलणालय भरतीच्या घटनेत खचापासून सांरिण वमळवण्यासाठी वैद्यकीय ववमा पॉवलसी घेतली होती. 
पॉवलसीच्या ववधानात सुरुवातीचा प्रतीिा कालावधी 30 वदवसाांचा वदला होता. 
 
दुदैवाने, पॉवलसी घेतल्यानांतर 20 वदवसाांनी, वमरा याांना मलेवरया झाला आवण तयाांना 5 वदवसाांसाठी रुलणालयात 
भरती करावे लागले. तयाांना रुलणालयाचे, मोठे वबल भरावे लागले. 
 
जेव्हा तयाांनी ववमा कां पनीकडून ववमा हक्काची मागणी केली , तेव्हा रुलणालय भरती 30 वदवसाांच्या प्रतीिा 
कालावधीच्या आधी झाल्याने कां पनीने ववमा हक्क नाकारला. 
 

xii. प्रतीक्षा कािािधी: ज्या रोगाांचे उपचार वववशष्ट पद्धतीने पुढे ढकलता येतात आवण वनयोवजत करता 
येतात, तयाांच्यासाठी प्रतीिा कालावधी लागू होतात. उतपादनाच्या प्रकारानुसार, मोतीकबदू, कमी गांभीर 
तवरूपाची प्रोतटेटची अवतवृद्धी, मावसक अवततत्रावासाठी ककवा फायब्रोईडसाठी गभाशयाची वपशवी 
काढणे, हर्थनया, अन्डवृद्धी, जन्मतुः अांतगयत रोग, भगांदर, मुळव्याध, सायनोसायटीस, मुत्राशायातील 
खडा काढणे, गाऊट आवण सांवधवात, वृद्धपणाशी सांबांवधत ओतटीओअर्थ्रायवटस, ओतटीओपोरोसीस 
याांच्यासाठी एक/दोन/चार वर्षांचा कालावधी वदलेला असतो. 

 
c) संरक्षणाचे उपिब्ध पयाय 

 
i. व्यश्क्तगत संरक्षण 

 
एखादी व्यक्ती तयाच्या सोबत तयाच्या कुटुांबाला सुद्धा म्हणजे, पतनी, अवलांबून असणारी मुले अवलांबून 
असणारे आई-वडील, अवलांबून असणारे सासू सासरे, अवलांबून असणारी भावांडे ववमा सांरिण देऊ शकते. 
काही ववमाकते, ज्याांना सांरिण पुरवायचे अशा वकती अवलांबून व्यक्ती असाव्यात यावर मयादा घालत 
नाहीत. असा प्रतयेक अवलांबून असणारा व्यक्ती एकाच ववमा पॉवलसीच्या अांतगयत तया व्यक्तीसाठी 
वनवडलेल्या तवतांत्र ववमा रक्कमेसाठी सांरवित करता येतो. अशा सांरिणाच्या बाबतीत, पॉवलसी च्या अांतगयत 
सांरवित केलेली व्यक्ती पॉवलसी चाल ूअसण्याच्या काळात तयाच्यासाठी ववमा आश्वावसत केलेल्या रक्कमेच्या 
इतकीच जाततीतजातत रक्कमेवर ववमा हक्क साांगू शकतो. प्रतयेक ववमाधारक व्यक्तीच्या वय आवण ववमा 
आश्वावसत रक्कम आवण अन्य काही दर्थनतचीतीचा घटक असल्यास तयावर आधावरत ववमा हप्ता आकारला 
जातो. 

 
ii. कौटंुवबक फ्िोटर 
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कुटुांब फ्लोटर पॉवलसी मध्ये असणारे, जोडीदार, अवलांबून असणारी मुले, आई-वडील याांना एकच ववमा 
आश्वावसत रक्कम देऊ केली जाते जी सांपूणय कुटुांबासाठी वापरता येऊ शकते.  

 

उदाहरण  
 
एखाद्या चार जणाांच्या कुटुांबासाठी 5 लाख रुपयाांची फ्लोटर पॉवलसी घेतली असेल तर, पॉवलसी च्या कालावधीत 
कुटुांबाच्या एकापेिा अवधक सदतयाांसाठी ककवा एकाच सदतयाच्या एका पेिा अवधक ववमा हक्क रक्कम देऊ 
शकते. मात्र या सवांची रक्कम एकवत्रत रुपये 5 लाखाांपेिा अवधक असू शकत नाही. साधारणतुः ववम्यासाठी 
प्रतताववत कुटुांबाच्या सवात मोठ्या सदतयाच्या वयावर आधावरत ववमा हप्ता आकारला जातो. 
 

या दोन्ही पॉवलसींच्या अांतगयत असणारी सांरिणे आवण अपवाद सारखेच असतील. माफक ववमा हप्तयामध्ये 
अवधक रक्कमेचा वैद्यकीय ववमा घेऊन सांपूणय कुटुांबाला एकूण रक्कमेसाठी सांरिण वमळू शकत असल्याने 
कुटुांब फ्लोटर पॉवलसी पॉवलसी बाजारपेठेत अवधक लोकवप्रय होत आहेत. 

 
d) खास िैवशष्ट्ये  

 
जुन्या मेवडक्लेम उतपादना मध्ये असलेल्या सद्य भरपाई सांरिणाांमध्ये बदल आवण नवीन मूल्य वर्थधत वैवशष्ट्य े
वाढवण्यात आली आहेत. खाली वदलेली सवय वैवशष्ट्ये सवय उतपादनाांमध्ये वदली जात नाहीत आवण ववमा 
कतया नुसार आवण उतपादनानुसार तयाांच्यात बदल होतो याची नोंद घेतली पावहजे. 
 
i. उप-मयादा आवण रोग संबद्ध मयादा  

 
काही रोगाांमध्ये रोगाांशी सांबद्ध मयादा असतात, उदा. मोतीकबदू. तयातील काहींना ववमा आश्वावसत 
रक्क्मेशी वनगडीत खोलीचे भाडे अशा उप-मयादा असतात, उदा. खोलीचे भाडे प्रवतवदवशी ववमा 
आश्वावसत रक्कमेच्या 1% आवण अवतदिता ववभागाचे भाडे ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या 2%. वनवडलेल्या 
खोलीच्या भाड्यानुसार अवतदिता ववभाग आकार, शल्यवक्रया किा आकार आवण अगदी शल्यवक्रया तज्ञाचे 
शुल्क हे सारे खोलीच्या भाड्याशी जोडले जाते यामुळे अन्य खचांवर सुद्धा मयादा घातली जाते आवण 
तयामुळे एकूणच रुलणालय भरतीचा खचय कमी होतो. 
 
ii. सह-योगदान 

 
एखाद्या आजारपणासाठी आवण/ककवा अपघातासाठी रुलणालय भरतीचा ववमा हक्क दाखल करताना 
ववमाधारक व्यक्तीने पॉवलसी मध्ये वनस्श्चत केल्यानुसार एकूण खचाच्या काही टक्केवारीतील रक्कम तवतुः 
भरावयाची असते. याच्यामुळे ववमाधारक व्यक्ती तयाचे पयाय वनवडताना काळजीपूवयक वनवडतो आवण तयाचे 
एकूण रुलणालय भरतीचे खचय तवतुःहून कमी ठेवतो. 
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iii. काही निीन अपिाद घातले गेले आहेत जसे: 

 
 अनुवाांवशक आजार आवण तटेम सेल रोपण /शतत्रवक्रया. 

 
 रोगवनदानासाठी आवण ककवा सीपीएपी, सीएपीडी, इांफ्युजन पम्प इतयादी कोणतयाही प्रकारचे 

बाह्य आवण अवधक वटकणारे वैद्यकीय / अ-वैद्यकीय साधन, शुशुर्षा सावहतय जसे वॉकर, कुबड्या, 
पटे्ट, कॉलसय, कॅप्स, तप्लींटस, तलीन्लस, बे्रसेस, तटॉककलज इतयादी, मधुमेहींसाठी पादत्राणे, 
ललुकोवमटर / िमामीटर आवण सांबांवधत ततसम वततू आवण तयाचबरोबर कोणतेही वैद्यकीय सावहतय 
जे नांतर घरी वापरले जाते इतयादी. 

 
 रूलणालया द्वारे आकारले जाणारे कोणतयाही प्रकारचे सेवा शुल्क, अवधभार, प्रवेश शुल्क 

 
 डॉक्टराांच्या गृह भेटी शुल्क, रुलणालय भरतीच्या पूवी आवण पश्चात पवरचावरका ठेवल्यास तयाांचे 

शुल्क 
 

आयआरडीएआय ने सामान्य अपवादाच्या गोष्टींचे प्रमाणीकरण केले आहे. कृपया शेवटी वदलेली यादी पहा.   
 
 
iv. विभागिार विमा हप्ता 
 
साधारणतुः, ववमा आश्वावसत व्यक्तीचे वय आवण आश्वावसत रक्कम यावर आधावरत ववमा हप्ता अवलांबून 
असतो. काही वववशष्ट ववभागाांमध्ये जादा ववमा हप्ता वनस्श्चत करण्यात आला आहे, उदा. काही 
ववमाकतयांनी काही उतपादनाांसाठी वदल्ली आवण मुांबई हे सवावधक ववमा हप्ता ववभाग बनवले आहेत.    

 
v. पूिी अश्स्तत्िात असेिेल्या रोगांसाठी सरंक्षण  
 
वनयांत्रण गरजाांनुसार, पूवी अस्तततवात असणारे आजार चार वर्षांचा प्रतीिा कालावधी सह आधी वगळले गेले 
होते. काही उच्च वगय उतपादनाांमध्ये हा कालावधी 2 ककवा 3 वर्षांपयंत कमी करण्यात आला आहे. 

 
vi. निीकरण क्षमता 
 
काही ववमाकतयांद्वारे दीघयकालीन नवीकरण िमता देण्यात आली होती. आता, सवय पॉवलसींसाठी 
आयआरडीएआय द्वारे ती बांधनकारक करण्यात आली आहे.   
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vii.  डेकेअर शल्यवक्रयांसाठी संरक्षण   
 
वैद्यकीय ववज्ञानातील प्रगतीमुळे मोठ्या प्रमाणात शतत्रवक्रया डेकेअर या प्रकारात आल्या आहेत. पूवी केवर 
सात शल्यवक्रया डेकेअर च्या अांतगयत येत असत – मोतीकबदू, डी आवण सी, डायवलसीस, केमोिेरपी, 
रेडीयोिेरपी, लीिोरीप्सी आवण टॉन्सीलेक्टोमी. आता यामध्ये 150 पेिा अवधक शल्यक्रीयाांची भर पडली 
आहे आवण तयाांची सांख्या वाढत आहे.   

 
viii. पॉविसी पूिय तपासणीची रक्कम  
 
पूवी सांभाव्य ग्राहकाांद्वारे वैद्यकीय तपासणीची रक्कम भरली जात असे. आता प्रतताव अांतलेखनासाठी 
तवीकारला गेल्यास ववमाकता ही रक्कम परत देतात, ही रक्कम 50% पासून 100% टक्क्याांपयंत बदलती 
असती. आता आयआरडीएआय द्वारे हे सुद्धा बांधन कारक करण्यात आले आहे की वैद्यकीय तपासणीच्या 
वकमान 50% रक्कम ववमाकतयाने वदली पावहजे. 

 
ix.  रुग्णािय भरती पूिय आवण पश्चात संरक्षणाचा कािािधी 
 
बहुताांश ववमाकतयांद्वारे तयाांच्या उच्च वगय उतपादनाांसाठी रुलणालय भरतीच्या पूवी आवण मुक्ती पश्चात 
सांरिण 60 आवण 90 वदवसाांपयंत सांरिण पुरवले जाते. काही ववमाकते या खचानासुद्धा, अवधकतम मयादा 
ठेवनू ववमा हक्क रक्कमेच्या टक्केवारीशी जोडतात. 

 
x. िाढीि संरक्षणे 

 
ववववध नवी वाढीव सांरिणे ज्याांना, अॅड–ऑन सांरिणे असे म्हणतात. तयापैकी खालील प्रमाणे आहेत: 
 
 मातृत्ि खचय संरक्षण: वकरकोळ पॉवलसीं मध्ये पूवी मातृतव खचय सांरिण वदले जात नसे मात्र आता 

बहुताांश ववमाकते, ववववध प्रतीिा कालावधींसह असे सांरिण देऊ करतात.  
 

 गंभीर आजार संरक्षण: ज्या आजाराांचा जीवाला धोका होऊ शकतो आवण ज्याांचे उपचार महागडे 
असतात तयाांच्यासाठी उच्च वगय पॉवलसींमध्ये पयाय म्हणून हे सांरिण उपलब्ध असते.  
 

 विमा आश्िावसत रक्कम पुनभयरण: ववमा हक्क अदा केल्यानांतर ववमा आश्वावसत रक्कम (जी ववमा 
हक्क वदल्यानांतर कमी होते) वतचे जादा ववमा हप्ता भरून मूळ आश्वावसत रक्कमे इतके पुनभयरण होऊ 
शकते.  
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 ‘आयुि’ साठी संरक्षण आयुिेद-योग-युनानी-वसद्ध-होवमओपॅिी: काही पॉवलसी मध्ये एकूण रुलणालय 
खचाच्या काही टक्केवारीत आयुर्ष उपचाराांसाठीच्या खचाला सांरिण देण्यात येते.  

 
xi. मूल्य िर्थधत संरक्षणे  
 
काही भरपाईच्या उतपादनाांमध्ये मूल्य वर्थधत सांरिणाांचा समावेश होतो तयाांची यादी खाली वदली आहे.  याचे 
फायदे प्रतयेक सांरिणाच्या बाबत पॉवलसीला जोडलेल्या सूचीमध्ये वनस्श्चत केलेल्या मयादेत वदले जातात जे 
एकूण आश्वावसत रक्कमेच्या पेिा अवधक असत नाहीत.   
 
 बाह्य रुग्ण संरक्षण: आपल्याल हे मावहत आहे की भारतातील वैद्यकीय ववमा उतपादने बहुताांशी आांतर-

रुलण रुलणालय खचासाठी सांरिण देतात. आता काही कां पन्या उच्च-वगय योजनाांसाठी बाह्य-रुलण 
खचासाठी सुद्धा मयावदत सांरिण देऊ करतात. 
 
 रुग्णािय रोख: या योजनेत रुलणालय भरतीच्या काळासाठी प्रवतवदवशी काही ठराववक रक्कम 

ठराववक कालावधी साठी वदली जाते. साधारणपणे याचा कालावधी 7 वदवसाांचा असतो, याला 
अपवाद म्हणजे 2/3 वदवसाांची वजावट असलेल्या पॉवलसी. अशा प्रकारे हा फायदा तेव्हाच होतो 
जेव्हा रुलणालय भरतीचा कालावधी वजावटीच्या कालावधी पेिा अवधक असतो. हा फायदा 
रुलणालय खचाच्या ववमा हक्कापेिा वेगळा असतो पण एकूण ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या अांतगयत 
ककवा तवतांत्र उप-मयादेत असतो. 

 बरे होण्याच्या कािािधीचा फायदा: आजारपणामुळे आवण ककवा अपघातामुळे रुलणालय भरतीचा 
एकूण कालावधी 10 वदवसाांपेिा नसेल तर एक वनस्श्चत रक्कम अदा केली जाते.  

 
 एखाद्या अवयव प्रतयारोपणाच्या घटनेत पॉवलसी मधील अटी आवण शतींनुसार अियि दात्याच्या 

खचाची रक्कम पॉवलसी च्या अांतगयत वदली जाते. 
 
 रुग्णिावहका खचाची भरपाई: ववमाधारक/ववमाधारक व्यक्तीद्वारे रुलणवाहीकेसाठी केला गेलेला खचय, 

पॉवलसीच्या पवरवशष्टामध्ये वनस्श्चत केल्यानुसार वववशष्ट मयादेत परत केला जातो. 
 

 सहाय्यक व्यक्तीचे खचय: रुलणाच्या सहाय्यासाठी असणाऱ्या व्यक्तीचा रुलणालय भरती दरम्यान होणारा 
अन्न, प्रवास यासाठीचा खचय याांपासून सांरिण वदले जाते. पॉवलसी च्या पवरवशष्टात वनस्श्चत केलेल्या 
मयादेत काही ठराववक रक्कम ककवा खचाची रक्कम अदा केली जाते.  

 
 कुटंुबाची व्याख्या: काही वैद्यकीय ववमा उतपादनाांमध्ये कुटुांबाची व्याख्येत बदल झाले आहेत. पूवी ववमा 

आश्वावसत प्रिम व्यक्ती, तयाचा/ची जोडीदार, अवलांबून असणारी मुले याांना ववमा सांरिण वदले जात 
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असे. आता अशा पॉवलसी आल्या आहेत ज्यात आई-वडील आवण सासू सासरे याांना तयाच पॉवलसी 
अांतगयत सांरिण देता येते. 

 
D. टॉप-अप संरक्षणे आवण उच्च िजािटीच्या विमा योजना  
 
टॉप-अप सांरिण याला उच्च वजावटी चा ववमा असेही म्हटले जाते. आांतरराष्रीय बाजारातील अनेक लोक उच्च 
सह-योगदानाच्या ककवा सांरिण नसलेल्या रोगाांच्या रोगाांसाठी ककवा उपचाराांसाठी च्या ववम्यावशवाय टॉप-अप 
सांरिण ववकत घेतात. मात्र भारतात, टॉप-अप सांरिणे सुरु करण्याचे महतवाचे कारण म्हणजे पूवी असलेला 
मोठी रक्कम आश्वावसत करणाऱ्या योजनाांचा अभाव, जे कारण आता रावहलेले नाही. बराच दीघयकाळ वैद्यकीय 
ववमा पॉवलसी अांतगयत आश्वावसत रक्कम रुपये 500000 पयंतच होती. ज्याला कोणाला अवधक सांरिण हवे असे 
तयाला दोन पॉवलसी घ्याव्या लागत आवण दुप्पट ववमा हप्ता भरावा लागे. याच्यामधून ववमाकतयांद्वारे टॉप-अप 
पॉवलसींचा ववकास केला गेला, ज्या ववमाधारकाला मोठ्या रक्कमेसाठी आश्वावसत करतात आवण वनस्श्चत 
रक्कमेपेिा अवधक फायदा देतात (याला रक्कमेची मयादा असे म्हणतात). 
 
कमी ववमा हप्ता असलेल्या मुलभतू वैद्यकीय सांरिण सोबत ही पॉवलसी काम करते आवण ती तुलनेने माफक ववमा 
हप्तयावर वमळते. उदाहरणािय, कां पनीने ववमा सांरवित केलेल्या व्यक्ती, सुद्धा वाढीव सांरिणासाठी टॉप-अप 
सांरिण घेऊ शकतात (पवहल्या पॉवलसीची आश्वावसत रक्कम मयादा म्हणून ठेवत) हे सांरिण तवतुः आवण 
कुटुांबासाठी असू शकते, जे महागड्या उपचाराची वेळ दुदैवाने आलीच तर उपयोगी पडते.  
 
टॉप-अप पॉवलसी च्या अांतगयत ववमा हक्क वमळण्यासाठी, वैद्यकीय खचय वजावटीच्या (ककवा मयादेच्या) पेिा 
अवधक असला पावहजे. आवण उच्च वजावटीच्या योजने अांतगयत वमळणारी भरपाई, वजावटी पेिा अवधक 
असलेल्या प्रतयि झालेल्या खचय इतकी वमळते. 
 

उदाहरण  
 
एक व्यक्ती तयाच्या कां पनी द्वारे रुपये 3 लाखाांसाठी सांरवित केली गेली आहे. ते तीन लाखाांच्या वर 10 लाख 
रुपयाांची टॉप-अप पॉवलसी घेऊ शकले आहेत.  
 
तयाांच्या एक रुलणालय भरतीचा खचय रुपये 5 लाख रुपये असेल तर, मूळ पॉवलसी तीन लाखाांपयंत सांरिण देईल. 
टॉप-अप पॉवलसीच्या सहाय्याने, उवयवरत रक्कम रुपये दोन लाख वदली जाईल.  
 
टॉप-अप पॉवलसी तवततात वमळते आवण 10 लाख रुपयाांच्या एका पॉवलसीची ककमत तीन लाख रुपयाांच्या वर 
घेतलेल्या 10 लाख रुपयाांच्या टॉप-अप पॉवलसीच्या ककमती पेिा खूप जातत असेल. 
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ही सांरिणे व्यवक्तगत आवण कुटुांब आधारावर उपलब्ध आहेत. आजच्या बाजारपेठेत प्रतयेक कुटुांब सदतयासाठी 
तवतांत्र ववमा आश्वावसत रक्कम ककवा सांपूणय कुटुांबासाठी वापरली जाणारी एकच ववमा आश्वावसत रक्कम देऊ 
केली जाते. 
 
टॉप-अप योजनेत जर प्रतयेक रुलणालय भरतीच्या प्रसांगात वजावटीची रक्कम पार करणे आवश्यक असेल तर 
तयाला आपत्ती आधावरत उच्च वजावटी चा वैद्यकीय ववमा असे म्हणतात. याचा अिय असा की वरील वदलेल्या 
उदाहरणात, प्रतयेक ववमा हक्काची रक्कम रुपये 3 लाखाांपेिा अवधक असायला पावहजे.  
 
मात्र ज्या टॉप-अप योजनाांमध्ये वजावटीची रक्कम पॉवलसी च्या कालावधीत एकापेिा अवधक रुलणालय 
भरतीच्या प्रसांगातून पार केलेली चालते तयाला भारतीय बाजारात गोळाबेरीज आधावरत वजावटीचा वैद्याकीय 
ववमा ककवा सुपर टॉप-अप  सांरिण असे म्हणतात. याचा अिय असा की वरील उदाहरणात, प्रतयेक ववमा हक्काची 
रक्कम एकत्र करण्यात येते आवण जेव्हा ती 3 लाखाांपेिा अवधक जाते तेव्हा टॉप-अप सांरिणातून ववमा हक्क 
रक्कम वमळणे सुरु होते. 
 
रुलणालय भरती खचय भरपाई च्या बहुतेक साऱ्या अटी आवण शती आवण अपवाद या उतपादनाांना लागू होतात. 
काही बाजाराांमध्ये जेिे आधारभतू वैद्यकीय सांरिण सरकारद्वारे देण्यात येते, तेिे ववमाकते सामान्यतुः टॉप-अप 
सांरिणेच देतात. 
 
E. ज्येष्ट्ठ नागवरक पॉविसी 
 
या योजनेतून ज्या लोकाांना वववशष्ट वयानांतर ववमा सांरिण नाकारले गेले होते (म्हणजे, वय वर्षे 60 नांतर) 
तयाांच्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. याचे सांरिण आवण अपवाद याांची रचना बहुताांशी रुलणालय भरती 
खचय ववम्या सारखीच केली गेली आहे.  
 
ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आजाराांवर ववशेर्ष लि देऊन सांरिण आवण प्रतीिा कालावधी याांची योजना केली आहे. यासाठी 
प्रवेशाचे बहुताांशी वय 60 च्या नांतरचे असते आवण तया आयुष्यभर नवीकरण करता येतात. ववमा अश्वावसत 
रक्कम रुपये 50000 ते रुपये 500000 पयंत असते. काही आजाराांसाठी प्रतीिा कालावधी वेगवेगळा असतो. 
उदा.: एखाद्या ववमाकतयाचा मोतीकबदू साठी 1 वर्षाचा प्रतीिा कालावधी असेल तर दुसऱ्या ववमाकतयासाठी तो 
दोन वर्षांचा असू शकतो. 
 
तयाचबरोबर काही आजाराांसाठी एखाद्या ववमाकतयाचा प्रतीिा कालावधी काहीही नसेल तर दुसऱ्या 
ववमाकतयाचा प्रतीिा कालावधी असू शकतो. उदाहरणािय: काही ववमाकतयांच्या प्रतीिा कालावधीच्या यादीत 
सायनोसायटीस नसते तर काही अन्य ववमाकतयांच्या यादीत प्रतीिा कालावधीच्या ववधानात ते समाववष्ट असते. 
 
काही पॉवलसीं मध्ये पूवी अस्तततवात असलेल्या रोगाांसाठी प्रतीिा कालावधी ककवा मयादा घातलेली असते. 
रुलणालय भरतीच्या पूवय ककवा पश्चात खचय रुलणालय ववमा हक्काच्या रक्कमेच्या टक्केवारीत ककवा उप-
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मयादेत, यापैकी जातत असलेली रक्कम अदा केली जाते. काही पॉवलसींमध्ये ठराववक भरपाई च्या योजनाांप्रमाणे 
वववनर्थदष्ट कालावधीत बसणारा 30/60 वदवसाांच्या ककवा 60/90 वदवसाांच्या कालावधीत झालेले खचय ग्राह्य धरले 
जातात. 
 
 

F. सुवनश्श्चत फायदा संरक्षणे – रुग्णािय रोख, गंभीर आजार 
 
वैद्यकीय ववमा पॉवलसी च्या बाबत ववमाकातयाला असणारी सवात मोठी जोखीम म्हणजे पॉवलसी च्या फायद्याांचा 
अनावश्यक आवण अवाजवी फायदा घेणे. रुलण वैद्यकीय ववम्याच्या सांरिणा खाली आहे असे समजल्यानांतर 
डॉक्टर, शल्यवक्रया तज्ञ, आवण रुलणालये तयाला नको इतके उपचार देण्याचा प्रयतन करतात. ते रुलणालयातील 
वनवास वाढवतात, अनावश्यक रोगवनदान आवण प्रयोगशाळा तपासण्या करायला लावतात आवण अशाप्रकारे 
उपचाराांचा खचय अनावश्यक रकमेपयंत वाढवतात. ववमाकतयाच्या खचावर होणारा आणखी महतवाचा पवरणाम 
म्हणजे वैद्यकीय खचात सतत होणारी वाढ, जी नेहेमी वमळणाऱ्या ववमा हप्तयाच्या रक्कमेपेिा अवधक असते.  
 
यावर शोधलेले उत्तर म्हणजे वनस्श्चत फायदा सांरिण. ववमाधारकाला पुरेसे सांरिण देत असतानाच, सुवनस्श्चत 
फायदे सांरिण ववमाकतयाला माफक कालावधीसाठी पडणारी पॉवलसीची ककमत ठरवण्यास मदत होते. या 
उतपादनाांत, साधारणतुः प्रतयेक प्रणालीतील नेहेमी कराव्या लागणाऱ्या उपचाराांची यादी केलेली असते, जसे 
ईएनटी, ऑप्िाल्मोलॉजी, ऑब्तटेवरक्स आवण गायनॅकॉलॉजी, इतयादी आवण या प्रतयेकासाठी अवधकतम अदा 
करण्याची रक्कम पॉवलसी मध्ये वदलेली असते. 
 
यामध्ये ववमाधारकाला तया वववशष्ट उपचाराांसाठी वकती खचय करावा लागला याचा ववचार न करता वनस्श्चत 
रक्कम ववमा हक्काची रक्कम म्हणून वमळते. या प्रतयेक उपचारासाठी देय पॅकेज चा आकार सामान्यतुः ती 
पवरस्तिती हाताळण्यासाठी आवश्यक आवण माफक खचाचा अभ्यास करून ठरवलेली रक्कम असते.  
 
या पॅकेज  आकारात खालील प्रमाणे सवय गोष्टींचा समावेश केलेला असतो.: 

 
a) खोलीचे भाडे,  
b) तज्ञाांचे शुल्क,  
c) रोग वनदान,  
d) और्षधे,  
e) रुलणालय भरतीच्या पूवय आवण पश्चात खचय इतयादी. 

 
उतपादनानुसार या पॅकेज आकारात आहार, वाहन खचय, रुलणवावहका खचय इतयादींचा सुद्धा समावेश असू 
शकतो. 
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या पॉवलसी हाताळण्यासाठी अतयांत सोप्या असतात कारण केवळ रुलणालय भरतीचा पुरावा आवण पॉवलसी 
अांतगयत तया आजाराचा अांतभाव या गोष्टी ववमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी पुरेशा असतात. 
 
काही उतपादने सुवनस्श्चत फायदे सांरिणा सोबत दैनांवदन रोख फायदा याांनाही जोडतात. यामध्ये अांतभूयत 
होणाऱ्या उपचाराांची यादी उतपादनातील उपचाराांच्या व्याख्येनुसार 75 पासून 200 पयंत असू शकते.  
 
पॉवलसीमध्ये नवे नसलेल्या शल्यवक्रया /उपचाराांसाठी सुवनस्श्चत रक्कम अदा करण्याची तरतूद केलेली असते. 
मात्र शेवटी पॉवलसी अांतगयत ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या मयादेत ववमा हक्क अदा केले जातात. 
 
काही सुवनस्श्चत फायदे ववमा योजना खालीलप्रमाणे आहेत: 

 
 रुलणालय दैनांवदन रोख ववमा योजना  
 गांभीर आजार ववमा योजना 

 
1. रुलणालय दैनांवदन रोख पॉवलसी 

 
a) प्रवतवदवस रक्कमेची मयादा 
 
रुलणालय रोख सांरिणामध्ये ववमाधारक व्यक्तीला रुलणालय भरतीच्या प्रतयेक वदवसासाठी वनस्श्चत रक्कम 
अदा केली जाते. प्रवतवदवशी सांरिणाची रक्कम (उदाहरण म्हणून) रुपये 1500 ते रुपये 5000 ककवा 
तयापेिाही अवधक इतकी असू शकते. प्रवतवदवस पॉवलसीसाठी देण्याच्या दैनांवदन रक्कमेवर अवधकतम 
मयादा आजारानुसार आवण पॉवलसीच्या कालावधीनुसार ठरते, ती सामान्यतुः वार्थर्षक पॉवलसी असते. 

 
b) रक्कम अदा करण्याचे वदिस. 
 
या पॉवलसी च्या काही प्रकाराांमध्ये, ज्या आजारासाठी उपचार घ्यायचे तयाची व वकती वदवसाांची रोख रक्कम 
द्यायची याांची जोडणी केलेली असते. उपचाराांची यादी आवण तयाांच्यासाठी वकती काळ रुलणालय वनवास 
करावा लागेल याांची तपशीलवार मावहती वदलेली असते ज्यामुळे प्रतयेक प्रकारच्या शल्यवक्रया/आजारासाठी 
दैनांवदन रोख फायद्यावर मयादा घातली जाते.  

 
c) स्ितंत्र संराक्षण ककिा िाढीि संरक्षण 
 
काही ववमाकते रुलणालय दैनांवदन रोख पॉवलसी तवतांत्र पॉवलसी म्हणून देऊ करतात तर काही ववमाकते 
वनयामीय भरपाई पॉवलसी साठी वाढीव सांरिण म्हणून देतात. या पॉवलसी मुळे ववमाधारकाला अदा केली 
जाणारी रक्कम वनस्श्चत असल्यामुळे प्रासांवगक खचय भरून काढण्यासाठी मदत करतात कारण ती रक्कम 
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वनस्श्चत असते आवण ती उपचाराांच्या खचाशी वनगडीत नसते. याच्यामुळे भरपाई आधावरत वैद्यकीय 
ववम्यावर आधावरत वमळालेल्या सांरिणावशवाय अवधक रक्कम वमळू शकते. 
 
 

 
d) पुरिणी संरक्षण 
 
या पॉवलसी नेहेमीच्या रुलणालय खचाच्या पॉवलसीं साठी सहाय्यक होऊ शकतात कारण तया तवतत असतात 
आवण प्रासांवगक खचांसाठी आवण तयाच बरोबर भरपाई पॉवलसी च्या अांतगयत अपवाद, सहयोगी रक्कम 
इतयादी साठी जे खचय देता येत नाहीत तयासाठी सुद्धा भरपाई देतात. 

 
e) या संरक्षणाचे अन्शय फायदे 
 
ववमाकतयाच्या दृष्टीकोनातून, या योजनेचे अनेक फायदे आहेत, कारण, ती ग्राहकाला समजावनू साांगण्यास 
सोपी असते आवण तयामुळे अवधक ववकली जाते. रुलणालय भरतीच्या काळासाठी जे प्रवतवदवशी जे प्रतयि 
खचय होतात तयासाठी अदा केली जात असल्याने ती वैद्यकीय महागाईला मागे टाकते. तयाच बरोबर अशी 
ववमा सांरिणे आवण तयाांचे ववमा हक्क याांचा तवीकार करणे खूप सोपे असते. 
 

 
2. गंभीर आजार पॉविसी  

 
या उतपादनाला भयकंर आजार सरंक्षण ककवा आघात शुश्रुिा संरक्षण असे म्हटले जाते.  

 
ववज्ञानातील प्रगतीमुळे, लोक आता ककय रोग, मेंदूववकार आवण हृदय रोग इतयादी काही मोठ्या आजारातून 
बरे होत आहेत. पूवीच्या काळात या रोगाांमुळे मृतयूच ओढवला असता. तयातही, अशा मोठ्या रोगातून 
वाचल्यानांतर आयुमययादा सुद्धा वाढली आहे. मात्र, अशा मोठ्या आजारातून वाचण्यासाठी खूप खर्थचक 
उपचार करावे लागतात आवण उपचाराांनांतरही जगण्याचे खूप खचय असतात. तयामुईल गांभीर आजारामुळे 
व्यक्तीची आर्थिक सुरिा धोक्यात येते  
 
a) गांभीर आजार पॉवलसी म्हणजे यादीतील गांभीर आजाराचे वनदान झाल्यास एकरकमी मोठी रक्कम 

देण्याची तरतूद असते. 
 

b) ती खालील प्रमाणे ववकली जाते: 
 
 एक तवतांत्र पॉवलसी म्हणून ककवा  
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 काही वैद्यकीय ववमा पॉवलसींवर वाढीव सांरिण म्हणून ककवा   
 काही जीवन ववमा पॉवलसींवर वाढीव सांरिण म्हणून 
 

भारतात, गांभीर आजार फायदे जीवना ववमा कतयांकडून जीवन ववमा पॉवलसींवर पुरवणी म्हणून दोन प्रकारातील 
सांरिणे म्हणून देऊ केली जातात – गवतमान सीआय फायदा योजना आवण तवतांत्र सीआय फायदा योजना. 
जेव्हा हे फायदे ववकले जातात तेव्हा आश्वावसत आजाराांची सुवनस्श्चत व्याख्या आवण चाांगल्या प्रकारचे अांतलेखन 
हे अतयांत महतवाचे असतात. गोंधळ कमी करण्यासाठी, आयआरडीए वैद्यकीय ववमा प्रमाणीकरण मागयदशयक 
सुत्राांद्वारे 20 सवात गांभीर आजाराांच्या व्याख्या प्रमावणत करण्यात आल्या आहेत. (कृपया शेवटी असलेले 
पवरवशष्ट पहा).  
 
मात्र, पॉवलसी देताना ववपरीत वनवडीच्या शक्यता (बहुताांश वेळा ज्या लोकाांना काही त्रास होण्याची शक्यता 
असते तेच हा ववमा घेतात) खूप जातत असतात आवण प्रततावकाांच्या प्रकृतीची स्तिती नीट तपासणे महतवाचे 
असते. सध्या पुरेशी मावहती नसल्याने, गांभीर आजार योजना पुनर्थवमा करणाऱ्याांच्या मावहतीवर आधावरत 
असतात. 

 
c) गांभीर आजार म्हणजे असे मोठे आजार ज्याांच्यामुळे केवळ रूलणालयासाठी खूप जातत खचय करावे 

लागत नाहीत तर, तयाांच्यामुळे अपांगतव येऊ शकते, अवयव गमवावे लागू शकतात, उतपन्नावर पाणी 
सोडावे लागू शकते आवण रुलणालय मुक्ती नांतरही दीघयकाळ शुशुर्षा करावी लागते. 
 

d) गांभीर आजार पॉवलसी नेहेमी रुलणालय खचय भरपाई पॉवलसीवर वाढीव सांरिण म्हणून घेण्याची 
वशफारस केली जाते., ज्यामुळे पॉवलसीच्या अांतगयत वमळणारी भरपाई मुले ज्या कुटुांबातील सदतयाला 
असा आजार झाला आहे तयाांच्यावरील आर्थिक ओझे कमी होण्यास मदत होते. 
 

e) ववमाकतयांनुसार आवण उतपादनानुसार सांरिण वदल्या जाणाऱ्या गांभीर आजार बदलतात: 
 
 वववशष्ट तीव्रतेचे ककय रोग  
 अक्यूट म्योकाडीयाल इांफाकय शन 
 करोनरी आटयरी सजयरी  
 हृदयाच्या झाडापा बाळाने (हाटय व्हॉल्व्ह वरप्लेसमेंट) 
 वववशष्ट तीव्रतेचा कोमा  
 रेनल फेल्युअर  
 कायमतवरूपी लिणे देणारा मेंदूचा झटका 
 महतवाचे अवयव/बोन मरॅो प्रतयारोपण 

 

 मल्टीपल तक्लेरोवसस  
 मोटर न्युरोन रोग  
 तनायूांचा कायमतवरूपी अधांगवायू  
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 मोठ्या अपघातामुळे कायमतवरूपी अपांगतव  
 

गांभीर आजाराांची यादी तशीच राहत नाही ती वाढत असते. काही आांतरराष्रीय बाजारपेठेत ववमाकते 
पवरस्तितींचे वगीकरण ‘मूळ’ आवण ‘वाढीव’या प्रकारे करते, अगदी अल्झायमसय सारख्या स्तिती सुद्धा 
सांरवित केल्या जातात. काहीवेळा, ‘प्राणघातक रोग’ सुद्धा सांरिणासाठी अांतभूयत केले जातात अिातच 
तयाांचा ववमा हप्ता खूप जातत असतो. 

 
f) बहुताांश गांभीर आजाराच्या पॉवलसी आजाराचे वनदान झाल्यास एक मोठी रक्कम अदा करतात, काही 

पॉवलसी मात्र अशा असतात की तया रुलणालय खचाच्या भरपाईच्या तवरुपात सांरिण पुरवतात. काही 
उतपादने, रुलणालय भरती खचासाठी भरपाई आवण पॉवलसी मध्ये वदलेल्या गांभीर रोगाचे वनदान 
झाल्यास मोठी रक्कम एकरक्कमी अदा केवलया जाते.  
 

g) गांभीर आजार पॉवलसी नेहेमी 21 ते 65 या वयोगटातील व्यक्तींना उपलब्ध असते.  
 

h) या पॉवलसींच्या अांतगयत देऊ केलेली रक्कम खूप मोठी असते याचे प्रािवमक कारण म्हणजे या 
पॉवलसीमुळे अशा प्रकारच्या रोगाांशी जोडलेल्या दीघयकालीन उपचाराांमुळे येणारा आर्थिक भार सोसता 
येण्याची िमता वमळायला हवी.  
 

i) या पॉवलसींच्या अांतगयत साधारणपणे ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या 100% रक्कम गांभीर रोगाचे वनदान 
झाल्यानांतर वदली जाते. काही बाबतीत भरपाईची रक्कम पॉवलसीच्या अटी आवण शती आवण रोगाची 
तीव्रता याांच्यावर अवलांबून ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या 25% ते 100% पयंत बदलती असते. 
 

j) सवय गांभीर आजार पॉवलसींमध्ये एक प्रमाण अट वदसून येते ती म्हणजे, पॉवलसी सुरु झाल्यानांतर 90 
वदवसाांचा प्रतीिा कालावधी आवण आजाराचे वनदान झाल्यानांतर वजवांत राहण्याचा कालावधी 30 वदवस 
असतो. वजवांत राहण्याचे ववधान यासाठी घातलेले असते की या फायद्याकडे मृतयूचा फायदा या अिाने 
न बघता “वजवांत राहण्याचा फायदा” या प्रकारे बवघतले जावे म्हणजेच, गांभीर आजारानांतरच्या कठीण 
अडचणींवर मात करून वजवांत राहण्यासाठी हा फायदा वदला जातो. 
 

k) ज्याांना गांभीर आजार पॉवलसी घ्यायची आहे अशा 45 वर्षांवरील व्यक्तींना अवतशय कडक वैद्यकीय 
चाचण्याांना सामोरे जावे लागते. या पॉवलसीमध्ये असलेले प्रमाण अपवाद वैद्यकीय ववमा उतपादनाांमध्ये 
असलेल्या अपवादाांसारखेच असतात, वैद्यकीय सल्ला घेण्यात ककवा तयाचे पालन करण्यात ककवा 
प्रतीिा कालावधी टाळण्यासाठी वैद्यकीय उपचार घेण्यात उशीर करणे हे सुद्धा वववशष्ट प्रकारे वगळले 
आहे. 
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l) ववमाकता ववमाधारकाला कोणतयाही एका सांरवित आजारासाठी केवळ एकदाच भरपाई देईल ककवा 
काही ठराववक वेळा रक्कम  देऊ करेल. कोणतयाही ववमाधारक व्यक्तीसाठी एकदा पॉवलसी अांतगयत 
भरपाईची रक्कम वदल्यानांतर पॉवलसी बांद होईल. 
 

m) गांभीर आजार पॉवलसी समूहाांना ववशेर्षतुः कॉपोरेट िेत्रातील कां पन्याांना वदली जाते ज्या तयाांच्या 
कमयचाऱ्याांसाठी पॉवलसी घेतात.  
 

 
G. दीघयकािीन शुश्रुिा विमा 
 
आज, आयुमययादा वाढल्यामुळे वृद्ध लोकाांची जगातील सांख्या वाढत आहे. वृद्ध होत जाणाऱ्या लोकसांख्येमुळे 
जगभरात, दीघयकालीन ववम्याचे महतव वाढत आहे. वृद्ध लोकाांना दीघयकालीन शुशुरे्षची गरज असते आवण ज्याांना 
कोणतयाही प्रकारचे अपांगतव आले आहे अशा व्यक्तींना सुद्धा दीघयकालीन शुशुरे्षची आवश्यकता असते. 
दीघयकालीन म्हणजे जे तवतुःची कोणाच्या तरी सहाय्यावशवाय योलय प्रकारे काळजी घेऊ शकत नाहीत आवण 
ज्याांची प्रकृती भववष्यात खूप सुधारणार नाही अशाांच्यासाठी ववववध प्रकारचे व्यवक्तगत ककवा शुशुरे्षची सेवा. 
 
दीघयकालीन शुशूरे्षसाठी दोन प्रकारच्या योजना आहेत.: 

 
a) पूवी रक्कम भरलेल्या योजना ज्या आरोलयपूणय ववमाधारकाकडून तयाांच्या भववष्यातील वैद्यकीय 

खचांसाठी खरेदी केलेली पॉवलसी आवण  
 

b) जेव्हा ववमाधारकाला दीघयकालीन सेवेची गरज असते अशा तातडीच्या गरजेच्या योजना ज्या एक मोठी 
रक्कम भरून खरेदी केल्या जातात. 

 
अपांगतवाची तीव्रता (आवण अपेवित वजवांत राहाण्याचा कालावधी) यावर फायद्याची रक्कम ठरते. भारतीय 
बाजारपेठेसाठी दीघयकालीन उतपादने अद्याप ववकवसत व्हायची आहेत. 
 
भविष्ट्य आरोग्य पॉविसी 

 
पूवी रक्कम भरलेल्या योजनाांमधील पवहली योजना म्हणजे सावयजवनक िेत्रातील चार साधारण ववमा कां पन्याांनी 
भववष्य आरोलय पॉवलसी 1990 मध्ये ववपणन केली, या पॉवलसीद्वारे मुळात ववमाधारक व्यक्तीच्या वनवृत्ती नांतर 
आरोलयाची काळजी घेता येते, या पॉवलसीसाठी तो तयाच्या उतपादक काळात ववमा हप्ते भरतो. हे जीवन ववमा 
पॉवलसी घेण्यासारखे आहे फक्त ती मृतयूच्या ऐवजी भववष्यातील वैद्यकीय खचांना सांरिण देते.  

 
a) वडफडय मेवडक्िेम  
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ही पॉवलसी वभन्न प्रकारची ककवा भववष्यातील मेवडक्लेम पॉवलसी आहे जी मेवडक्लेम पॉवलसी प्रमाणेच 
सांरिण देते. प्रततावक या पॉवलसीसाठी तयाच्या वयाच्या 25 ते 55 या काळात केव्हाही जोडला जाऊ 
शकतो.  
 
b) वनिृत्तीचे िय 
 
तो वनवृत्तीचे वय 55 ते 60 च्या दरम्यान वनवडू शकतो मात्र तयाांच्यामध्ये चार वर्षांचे तपष्ट अांतर असले 
पावहजे. पोल्सी वनवृत्तीचे वय म्हणजे ववमाधारकाने प्रतताव तवीकारताना वनवडलेले आवण पवरवशष्टात 
वववनर्थदष्ट केल्यानुसार पोलीस मध्ये वदलेला फायदा सुरु करण्यासाठी वदलेले वय. हे वय पुढे ढकलता येत 
नाही.  

 
 
 

c) वनिृत्ती पूिय कािािधी 
 
वनवृत्ती पूवय वय म्हणजे प्रतताव तवीकारल्यापासून पवरवशष्टात वदलेल्या पॉवलसीच्या वनवृत्तीचे वयापयंतचा 
कालावधी. या कालावधीत ववमाधारक लागू असेल तयानुसार अनेक ववमा हप्ते ककवा एकच हप्ता भरेल. 
ववमाधारकाला एकच हप्ता भरणे ककवा अनेक हप्ते भरणे हे दोन्ही पयाय असतात. 

 
d) पॉविसी िांबविणे 
 
एखाद्यावेळी ववमाधारक मरण पावला ककवा वनवृत्तीच्या वयापुवी योजनेतून अांग काढून घेऊ इस्च्छत असेल व 
कोणताही ववमा हक्क यापूवी दाखल केला गेला नसेल तर पॉवलसी अांतगयत योलय प्रकारचा ववमा हप्तयाांचा 
परतावा वदला जातो. पॉवलसीच्या नवीकरणासाठी उशीर झाल्यास तयाचे सयुवक्तक कारण असल्यास ववमा 
हप्ता भरण्यासाठी 7 वदवसाांचा सवलत कालावधी वदला जातो.  

 
e) असाईनमेंट 
 
ही योजना पॉवलसी असाईनमेंट करण्यास परवानगी देते. 

 
f) अपिाद 
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भववष्यातील वैद्यकीय ववमा पॉवलसी असल्याने पॉवलसीमध्ये पूवी असलेल्या रोगाांसाठी, 30 वदवसाांचा प्रतीिा 
कालावधी आवण मेवडक्लेम मध्ये असल्याप्रमाणे वववनर्थदष्ट रोगाांसाठी पावहल्या वर्षाचा अपवाद केलेला नाही. 
तकानुसार हे योलयच आहे. 

 
g) समूह विमा िैविध्य  
 
ही पॉवलसी समूहाच्या आधारावर घेता येते आवण तया बाबतीत समूह सवलत सुद्धा उपलब्ध होऊ शकते. 
 

H. वमश्र-उत्पादने 
 

काही वेळा, जीवन ववम्याशी सांबांवधत उतपादने वैद्यकीय ववम्याच्या उतपादनाांबरोबर एकत्र केली जातात. दोन 
ववमाकते एकत्र येऊन आवण सामांजतय करार करून अवधक उतपादनाांचा प्रसार करण्याचा हा एक चाांगला मागय 
आहे. 
 
िैद्यकीय अवधक जीिन संयुक्त उत्पादने म्हणजे जीवन ववमा कां पनी द्वारे वदले जाणारे जीवन ववमा सांरिण आवण 
साधारण ववमा कां पनी आवण/ककवा तवतांत्र वैद्यकीय ववमा कां पनी याांचे वैद्यकीय ववमा सांरिण याांचे वमश्रण करून 
बनलेली उतपादने. 
 
अशी उतपादने दोन्ही ववमाकते वमळून एकत्रपणे तयार करतात आवण दोन्ही कां पन्याांच्या ववतरण वावहनीतून 
ववपणन केले जातात. मात्र, तयाांचे ववमा हक्क पॉवलसीच्या कोणतया भागाचे नुकसान झाले आहे हे लिात घेऊन 
सांबांवधत कां पनी द्वारे अदा केले जातात. 
 
 
I. पॅकेज पॉविसी  

 
पॅकेज ककवा सांरिणाची छत्री, एका दततावेजाच्या माध्यमातून सांरिणाचे वमश्रण देतात.  

 
उदाहरणािय, ववम्याच्या अन्य व्यावसावयक वगांमध्ये, घरमालकाची पॉवलसी, दुकानदाराची पॉवलसी, पॅकेज 
पॉवलसी इतयादी असतात, ज्या एकाच पॉवलसी अांतगयत इमारती, तयातील सावहतय इतयादी एकाच पॉवलसी च्या 
अांतगयत सांरवित करू इस्च्छतात. अशा पॉवलसी मध्ये काही व्यवक्तगत ववमा ककवा देयता सांरिण सुद्धा समाववष्ट 
असू शकतात. 

 
पॅकेज पॉवलसी मध्ये भरपाई पॉवलसी सोबत गांभीर आजार सांरिण आवण अगदी जीवन ववमा पॉवलसी आवण 
भरपाई पॉवलसी सोबत दैनांवदन रोख फायदे याांचा सुद्धा समावेश असतो. 
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प्रवास ववमा पॉवलसी मध्ये, वदली जाणारी पॉवलसी सुद्धा पॅकेज पॉवलसी असते ज्यात केवळ वैद्यकीय ववमा नव्हे 
तर अपघाती मृतयू/अपांगतव तयाचा बरोबर आजारपण/अपघातामुळे होंरे वैद्यकीय खचय, ववमानात पाठवलेल्या 
समान हरवणे ककवा उवशरा वमळणे, पारपत्र आवण दततावेज हरवणे, मालमत्ते साठी वतसऱ्या बाजूची देयता / 
व्यवक्तगत नुकसान, सहल रवहत होणे आवण अगदी ववमान पळवले गेल्यास सांरिण इतयादी गोष्टी असतात. 
 
 
J. सूक्ष्म विमा आवण गरीब िोकांसाठी िैद्यकीय विमा  
 
सूक्ष्म-ववमा खास करून ग्रामीण आवण असांघटीत िेत्रातील कमी उतपन्न गटातील लोकाांच्या सांरिणासाठी तयार 
केलेल्या असतात. कमी उतपन्न गटातील लोक लोकसांख्येचा मोठा वहतसा असतात, आवण तयाांना सामान्यतुः 
वैद्यकीय सुरिा सांरिण प्राप्त नसते. तयामुळे, हे कमी मूल्य असणारे उतपादन, परवडणारा ववमा हप्ता आवण 
फायदा देणारे पॅकेज या लोकाांना तयाांच्या नेहेमीच्या जोखमींना सामोरे जाऊन तयाांच्यापासून सांरिण वमळवण्यात 
सहाय्य करते. सूक्ष्म ववमा आयआरडीए सूक्ष्म ववमा वववनयम 2005 द्वारे वनयांवत्रत केले जाते. 
ही उतपादने कमी ववमा हप्तयावर उपलब्ध असतात आवण ववमा आश्वावसत रक्कम आयआरडीए सूक्ष्म-ववमा 
वववनयम, 2005 मध्ये म्हटल्यानुसार रुपये 30000 च्या खाली असते. अशी सांरिणे बऱ्याच वेळा ववववध सामावजक 
सांतिाांद्वारे ककवा अ-शासकीय सांतिाांच्या द्वारे (एनजीओ) तयाांच्या सदतयाांसाठी समूहाच्या आधारावर घेतली 
जातात. आयआरडीए ची ग्रामीण आवण सामावजक िेत्रासाठीची कतयव्ये सुद्धा असे साांगतात की ववमाकतयांनी 
तयाांच्या पॉवलसींपैकी सुवनस्श्चत प्रमाणातील पॉवलसी सूक्ष्म-ववमा म्हणून ववकल्या पाहीजेत ज्यायोगे ववम्याचा 
ववततार व्यापक होईल.  
 
सावयजवनक िेत्रातील कां पन्याांनी समाजातील गरीब वगासाठी वनमाण केलेल्या दोन पॉवलसी खाली वदल्या आहेत: 
 
1. जन आरोग्य विमा योजना 

 
जन आरोलय ववमा योजनेची वैवशष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: 
 
a. समाजातील गरीब वगासाठी तवतत वैद्यकीय ववमा पुरवण्यासाठी ही पॉवलसी तयार करण्यात आली आहे. 

 
b. या पॉवलसीचे सांरिण व्यवक्तगत मेवडक्लेम पॉवलसी प्रमाणेच असते फक्त वाढत जाणारा लाभाांश आवण 

वैद्यकीय तपासणी फायदे यात समाववष्ट नसतात. 
 

c. ही पॉवलसी व्यक्ती आवण कुटुांबाच्या सदतयाांना उपलब्ध नसतात. 
 

d. वयोमयादा पाच ते 70 वर्षांपयंत असते. 
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e. तीन मवहन्याांपासून ते पाच वर्षापयंतची मुले सुद्धा यात सांरवित करता येतात मात्र, तयाांचे एक ककवा दोन्ही 
पालक तयाचवेळी सांरवित असले पावहजेत. 
 

f. प्रवतव्यक्ती ववमा आश्वावसत रक्कम रुपये 5000 पयंत मयावदत असते आवण देय ववमा हप्ता खालील 
कोष्टकात वदल्यानुसार असतो. 

कोष्टक 2.1 
ववमा आश्वावसत व्यक्तीचे वय  46 वर्षांपयंत  46-55 56-65 66-70 
कुटुांब प्रमुख  70 100 120 140 
जोडीदार  70 100 120 140 
25 वर्षांपयंतचे मूल 50 50 50 50 
2+1 अवलांवबत मूल प्रकारच्या कुटुांबासाठी  190 250 290 330 
2+2 अवलांवबत मूल प्रकारच्या कुटुांबासाठी 240 300 340 380 

 
 आयकर कायदा कलम 80 डी च्या अांतगयत ववमा हप्ता कर सवलतीस पात्र असतो. 

 
 पॉवलसीसाठी सेवा कर लागू नसतो. 

 
2. साियवत्रक िैद्यकीय विमा योजना (युएचआयएस) 

 
ही पॉवलसी 100 ककवा तयापेिा अवधक कुटुांबाांसाठी उपलब्ध आहे. गेल्या काही काळात अगदी व्यवक्तगत 
युएचआयएस पॉवलसी जनतेला उपलब्ध करून वदल्या गेल्या होतया. 
 
फायदे  
सावयवत्रक वैद्यकीय ववमा योजनेचे फायदे खालील यादी प्रमाणे आहेत: 
 
 िैद्यकीय खचाचा परतािा 

रुलणालय भरतीमुळे होणारे रुपये 30,000 पयंत चे खचय पॉवलसीच्या माध्यमातून व्यक्तीला ककवा कुटुांबाला 
खालील उप-मयादाांनुसार वदले जातात. 

 
कोष्टक 2.2 

तपशीि  मयादा 
खोली, वनवासाचा खचय रुपये 150/- प्रती वदवस 
अवतदिता ववभागात भरती केल्यास रुपये 300/- प्रती वदवस 
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शल्यवक्रयातज्ञ, भलूतज्ञ, परामशयदाता, ववशेर्षज्ञ शुल्क, 
शुशुर्षा शुल्क  

रुपये 4,500/- प्रती आजार/ 
दुखापत 

भलू, रक्त, ऑस्क्सजन, शल्यवक्रया कि शुल्क, और्षधे, 
रोग वनदान सावहतय, आवण एक्स-रे, डायवलसीस, 
रेवडयोिेरपी, केमोिेरपी, पेसमेकर ची ककमत, कृवत्रम 
तनायू इतयादी. 

रुपये 4,500/- प्रती आजार / 
दुखापत 

कोणतयाही एका आजारासाठी झालेला एकूण खचय रुपये 15,000/- 
 
 व्यश्क्तगत अपघात संरक्षण 

कुटुांबातील कमावतया पुरुर्षाचा अपघातामुळे मृतयू झाल्यास सांरिण (पवरवशष्टात नाव वदल्या नुसार) रुपये 
25000. 

 अपंगत्ि सरंक्षण 
जर घराचा कमावता पुरुर्ष अपघातामुळे /आजारामुळे रुलणालयात भरती केला गेला तर रुलणालय भरतीच्या 
कालावधीसाठी रुपये 50/- प्रती वदवस 3 वदवसाांच्या प्रतीिा कालावधी नांतर अवधकतम 15 वदवस पयंत वदले 
जाईल. 

 विमा हप्ता  
कोष्ट्टक 2.3 
 

घटक  विमा हप्ता  
व्यक्तीसाठी रुपये 365/- प्रवतवर्षी 
पाच जणाांच्या कुटुांबासाठी (पवहली तीन मुले धरून) 
 

रुपये 548/- प्रवतवर्षी 

सात जणाांच्या कुटुांबासाठी  
(पवहली तीन मुले वा अवलांबून असणारे आई-वडील 
धरून) 

रुपये 730/- प्रवतवर्षी 

दावरद्रय रेरे्षखालील कुटुांबाांसाठी ववमा हप्तयातील सवलत दावरर्य रेरे्षखालील कुटुांबाांसाठी सरकार ववमा 
हप्तयात सवलत देऊ करेल. 
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K. राष्ट्ट्रीय स्िास््य विमा योजना 
 

सरकारने सुद्धा ववववध वैद्यकीय योजना राबवल्या आहेत, तयातील काही वववशष्ट राज्याांना लागू होतात. वैद्यकीय 
फायदे मोठ्या लोकसांख्ये पयंत पोहोचावेत म्हणून सरकारने ववमा कां पन्याांच्या सोबत राष्रीय तवात्य ववमा 
योजना कायास्न्वत केली आहे. भारत सरकारच्या कामगार आवण रोजगार मांत्रालयाद्वारे दावरर्य रेरे्ष खालील 
(बीपीएल) कुटुांबाांना वैद्यकीय ववमा सांरिण देण्यासाठी आरएसबीवाय सुरु करण्यात आली आहे. 
 
राष्रीय तवात्य ववमा योजनेची वैवशष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत: 

 
a. दावरर्य रेरे्षखालील कुटुांबासाठी कुटुांब फ्लोटर आधारावर एकूण रुपये 30000 ववमा सांरिण. 

 
b. पूवी अस्तततवात असलेल्या रोगाांना सांरिण. 

 
c. रुलणालय भरती आवण शल्यक्रीयातमक तवरूपाच्या सेवा ज्या डेकेअर आधारावर पुरवल्या जाऊ शकतात 

अशा वैद्यकीय सेवाांसाठी सांरिण. 
 

d. अनुमत असलेल्या सवय वैद्यकीय सेवाांसाठी रोख ववरवहत सांरिण. 
 

e. तमाटय काडयची तरतूद. 
 

f. रुलणालय भरती पूवय आवण पश्चात खचाची तरतूद. 
 

g. प्रतयेक भेटीसाठी प्रवास भाडे रुपये 100. 
 

h. कें द्र आवण राज्य सरकार ववमाकतयाकडे ववमा हप्ता भरते. 
 
i. तपधातमक दराांच्या आधारावर राज्य सरकार ववमाकता कां पनी वनवडते. 

 
j. लाभाधारकाला सावयजवनक आवण खासगी रुलणालयातून वनवड करण्याचे तवतांत्र. 

 
k. कें द्र आवण राज्य सरकार द्वारे 3:1 या प्रमाणात ववमा हप्ता भरला जातो ज्याची प्रवत कुटुांब अवधकतम रक्कम 

रुपये 565/- आहे. 
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l. राज्य सरकाराांद्वारे योगदान: वार्थर्षक ववमा हप्तयाच्या 25 टक्के आवण काही असल्यास रुपये 750 च्या वरील 
काही जादा ववमा हप्ता. 
 

m. लाभधारकाने प्रवतवर्षी नोंदणी शुल्क/नवीकरण शुल्क म्हणून रुपये 30/- भरायचे असतात. 
 

n. राज्य सरकार द्वारे प्रशासकीय मूल्य भरले जाते. 
 

o. तमाटय काडयसाठी प्रवत सदतय जादा रक्कम रुपये 60/- उपलब्ध असेल. 
 

p. तमाटय काडय जारी केल्यानांतर पुढील मवहन्या नांतरच्या एक तारखेला योजना सुरु होईल. अशाप्रकारे, जर 
एखाद्या वजल्ह्यात तमाटय काडय फेबुवारी मवहन्याच्या कोणतयाही तारखेला जारी केले गेले तर योजनेची 
सुरुवात 1 एवप्रल पासून होईल. 
 

q. योजना पुढील 31 माचय पयंत चाल ूराहील. तया वजल्ह्यासाठी ती योजनेची शेवटची तारीख राहील. अशा 
प्रकारे मध्यांतरीच्या काळात जारी केल्या गेलेल्या काडांसाठी सुद्धा पुढील वर्षीची 31 माचय हीच शेवटची 
तारीख राहील. 
 

ववमा हक्काचे प्रदान पवरवशष्टात वदलेल्या टीपीए च्या ककवा ववमा कां पनी च्या माध्यमातून केली जाईल. 
हक्क प्रदान शक्यतोवर यादी मधील रुलणालयाांच्या माध्यमातून रोख ववरवहत तवरुपात केले जाईल. 

 
कोणताही एक आजार म्हणजे तया आजाराचा सलग कालावधी मानला जाईल आवण रुलणालयाशी मसलत 
केल्याच्या शेवटच्या तारखेपासून 60 वदवसात तयाचा पुनरुद्भव झाल्यास तो अांतभूयत केला जाईल. 
 
 

L. व्यश्क्तगत अपघात आवण अपंगत्ि संरक्षण 
 
आकस्तमक अपघाताच्या घटनेत मृतयू ककवा अपांगतव आल्यास व्यश्क्तगत अपघात (पीए) संरक्षण भरपाई देते. या 
पॉवलसीमध्ये नेहेमी अपघात फायद्या बरोबर काही तवरूपाचे वैद्यकीय सांरिण पुरवले जाते.  
 
पीए पॉवलसी मध्ये, ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या 100% रक्कम अदा केली जाते, तर अपांगतवाच्या घटनेत, 
कायमतवरूपी अपांगतव असल्यास आश्वावसत रक्कमेच्या वनस्श्चत टक्केवारीत इिपासून ते तातपुरतया 
अपांगतवासाठी साप्तावहक भरपाई इिपयंत बदलते असते.  
 
साप्तावहक भरपाई म्हणजे वजतक्या सप्ताहाांसाठी भरपाई देय असेल अशा अवधकतम सप्ताहाांच्या मयादेत 
अपांगतवासाठी एक वनस्श्चत रक्कम प्रवतसप्ताह वदली जाते. 
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1. संरवक्षत केिेल्या अपंगत्िाचे प्रकार 
 

या पॉवलसीच्या अांतगयत सांरवित करण्यात आलेल्या अपांगतवाचे प्रकार खालील प्रमाणे: 
 
i. कायम स्िरूपी संपूणय अपंगत्ि (पीटीडी): म्हणजे सांपूणय आयुष्यभरासाठी सांपूणयपणे अपांग होणे उदा. 

सवय चार तनायूांचा अधांगवायू, कोमाची स्तिती, दोन्ही डोळे/ दोन्ही हात /दोन्ही तनायू ककवा एक हात 
आवण एक डोळा आवण एक पाय  
 

ii. कायमस्िरूपी अंशतः अपंगत्ि (पी पी डी): म्हणजे आयुष्यभरासाठी अांशतुः अपांगतव येणे उदा. बोटे 
तुटणे, पायाचे तळवे तुटणे, पायाच्या बोटाांना जोडणारी हाडे इतयादी. 
 

iii. तात्पुरते संपूणय अपंगत्ि (टीटीडी): म्हणजे काही िोड्या काळासाठी सांपूणयपणे अपांग होणे. या अांतगयत 
अपांगतवाच्या काळासाठी होणारे उतपन्नाचे नुकसान सांरवित केले जाते. 

 
यात ग्राहकाला केवळ मृतयूसाठी सांरिण ककवा मृतयू व अपांगतव ककवा मृतयू अवधक कायमतवरूपी 
अपांगतव आवण तयावशवाय तातपुरते सांपूणय अपांगतव यातून वनवड करायची असते. 
 

2. विमा आश्िावसत रक्कम  
 
पीए पॉवलसीसाठी सामान्यतुः एकूण मावसक उतपन्नाच्या आधारावर ववमा आश्वावसत रक्कम ठरवली जाते. 
साधारणपणे ती, एकूण मावसक उतपन्नाच्या 60 पट असते. मात्र, काही ववमाकते, उतपन्नाची पातळी लिात न 
घेता वनस्श्चत फायदा देऊ करतात. अशा पॉवलसी मध्ये वनवडलेल्या योजनेनुसार प्रतयेक भागासाठी ववमा 
आश्वावसत रक्कम बदलते. 

 
3. फायद्याची योजना  
 
फायद्याची योजना असल्याने, पीए पॉवलसी कोणतेही योगदान घेत नाहीत. तयामुळे जर एखाद्या व्यक्तीच्या ववववध 
ववमाकतयांकडे एका पेिा अवधक पॉवलसी असतील तर, अपघात मृतयुच्या घटनेत, पीटीडी ककवा पीपीडी मध्ये, 
सवय पॉवलसींच्या अांतगयत ववमा हक्क अदा केला जाईल. 

 
4. संरक्षणाचा विस्तार 
 
या पॉवलसी साधारण पणे वैद्यकीय खचय सांरवित करण्यासाठी ववततावरत केल्या जातात ज्या अपघातानांतर 
रुलणालय भरतीचा आवण वैद्यकीय खचय परत करतात. आज आपल्याकडे वैद्यकीय पॉवलसी आहेत ज्या 
अपघातानांतर वैद्यकीय/रुलणालय भरती खचय सांरवित करण्यासाठी जारी केल्या जातात. अशा पॉवलसी रोग 
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आवण तयाांचे उपचार याांना सांरिण देत नाहीत आवण तया ऐवजी केवळ अपघात सांबांवधत वैद्यकीय खचांना सांरिण 
देतात.  

 
5. मूल्य िर्थधत फायदे 
 
व्यवक्तगत अपघातासह, अनेक ववमाकते, अपघातामुळे होणाऱ्या रुलणालय भरतीसाठी रुलणालय रोख, 
पार्थिवाच्या पवरवहनासाठीचा खचय, वनस्श्चत रकमेसाठी शैिवणक फायदा आवण प्रतयि खचावर आधावरत 
रुलणवावहका आकार ककवा वनस्श्चत मयादा यापैकी जी रक्कम कमी असेल यासारखे मूल्य वर्थधत फायदे सुद्धा 
देऊ करतात. 

 
6. अपिाद 
 
व्यवक्तगत अपघात सांरिणाच्या अांतगयत काही सामान्य अपवाद: 
 

i. पॉवलसी सुरु होण्या पूवी सध्या असलेले अपांगतव  
 

ii. मानवसक आजार ककवा कोणतयाही आजारामुळे झालेला मृतयू ककवा अपांगतव 
 

iii. प्रतयि ककवा अप्रतयि लैंवगक आजार, लैंवगक सांसगामुळे होणारे आजार ए्स ककवा वांध्यतव लैंवगक 
आजार, बुवद्धभ्रम. 

 
iv. रेडीएशन, सांसगय, ववर्ष प्रयोग याांच्या मुळे झालेले मृतयू ककवा अपांगतव, याला अपवाद म्हणजे ते 

अपघातातून वनमाण झालेले नसावेत. 
 

v. ववमाधारक ककवा तयाच्या कुटुांवबयाांकडून कायद्याचे उल्लांघन करताना ककवा गुन्हेगारी उदे्दशाने केलेली 
दुखापत. 
 

vi. अपघाताच्या दुखापतीमुळे झालेला मृतयू ककवा अपांगतव, जी प्रतयि ककवा अप्रतयि पणे ककवा मागोवा 
घेतल्यास युद्धाला, आक्रमणाला,  शतूच्या कृतीमुळे झालेली, ओलीस ठेवणे (युद्ध जाहीर झालेले असो 
अिवा नसो), यादवी युद्ध, बांडखोरी, क्राांती, दांगल, उठाव, सैवनकी ककवा सत्तापालट, वहसकावनू 
घेणे, बळकावणे, अटक, बांधने आवण नजरकैद याांच्याशी जोडलेली असते.  
 

vii. ववमाधारक व्यक्ती सदोर्ष मनुष्य वधाची बळी ठरली असेल,उदा. खून. असे असले तरी बहुताांश पॉवलसी 
मध्ये ववमाधारक व्यक्ती तवतुः गुन््गारी गोष्टींमध्ये समाववष्ट नसेल तर, तो अपघात म्हणून समजले 
जाते आवण पॉवलसीच्या अांतगयत सांरवित केली जाते. 
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viii. बाळाचा जन्म ककवा गभारपणामुळे ककवा तयाचा पवरणाम म्हणून  झालेला मृतयू/अपांगतव/रुलणालय भरती 
यासाठी प्रतयि ककवा अप्रतयिवरतया कारणीभतू झाले ककवा योगदान झाले ककवा वाढले ककवा दीघयकाळ 
चालले. 
 

ix. ववमाधारक/ववमाधारक व्यक्ती कोणतयाही खेळात भाग घेत असताना ककवा प्रवशिणात व्यवसायीक 
खेळाडू म्हणून भाग घेत असताना, शाांतीचा काळ असो वक युद्धाचा काळ, सैन्याच्या ककवा सशतत्र 
दलाांच्या कोणतयाही शाखेत कोणतयाही देशात सेवा देत असताना. 
 

x. जाणीवपूवयक तवतुःला दुखापत करून घेणे, आतमहतया ककवा आतमहतयेचा प्रयतन करणे (व्यक्ती शहाणा 
असो की भ्रवमष्ट) 
 

xi. मादक पदािय ककवा अांमली पदािय आवण मद्य याांचे अवतरेकी सेवन 
 

xii. हवाई उपक्रम ककवा बलुकनग, वर चढणे ककवा खाली उतरणे ककवा जगभरात कोठेही योलय  
 
काही पॉवलसी मध्ये वाहन परवान्या वशवाय वाहन चालवताना झालेले नुकसान सुद्धा वगळतात. 
 
पीए पॉवलसी व्यक्तींना, कुटुांबाांना आवण तयाच बरोबर समूहाांना वदल्या जातात. 
 

मोडिेल्या हाडासाठीची पॉविसी आवण दैनंवदन हािचािींिर आिेल्या बंधनामुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी 
भरपाई 

 
ही एक ववशेर्ष पी ए पॉवलसी आहे. या पॉवलसीमध्ये यादी मध्ये वदलेल्या हाडाांना इजा पोहोचल्यास सांरिण पुरवल े
जाते.  
 

i. प्रतयेक अस्तिभांगासाठी उल्लेख केलेला वनस्श्चत फायदा ककवा ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या 
टक्केवारीतील रक्कम ववमा हक्काच्या प्रसांगात वदली जाते.  

 
ii. कोणतया प्रकारचे हाड सांरवित केले गेले आहे आवण अस्तिभांगा चे तवरूप यावर फायद्याची रक्कम 

अवलांबून असते.  
 

iii. अवधक तपष्ट करण्यासाठी, सध्या अस्तिभांगा पेिा सांयुक्त अस्तिभांगा साठी प्रमाणात फायदा वदला 
जाईल. तयातही बोटाच्या हाडापेिा फेमर बोन साठी (माांडीचे हाड) जातत प्रमाणात फायदा असेल. 
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iv. या पॉवलसी मध्ये दैनांवदन हालचाली, खाणे, तवच्छतागृहात जाणे, कपडे घालणे, मुत्र ककवा पोटातील 
मल धरून ठेवण्याची िमता नसणे ककवा हलता न येणे अशाप्रकारचे नुकसान झाल्यास सांरिण वदले 
जाते ज्यामुळे ववमाधारक तयाच्या/वतच्या आयुष्याची काळजी घेण्यासाठी होणाऱ्या खचांची व्यवतिा 
करू शकतो.  

 
v. यामध्ये रुलणालय रोख फायदा आवण, अपघाती मृतयू साठी सांरिण सुद्धा वदले जाते. बदलणाऱ्या ववमा 

आश्वावसत रक्कम आवण फायद्याची रक्कम यासह ववववध योजना उपलब्ध असतात. 
 
M. विदेश प्रिास विमा 
 
1. पॉविसीची गरज 
 
एखादा भारतीय, व्यवसाय, सुट्ट्या, ककवा वशिण यासाठी भारताच्या बाहेर प्रवास करीत असेल आवण 
भारताबाहेरील रवहवासात तो अपघात, दुखापत आवण आजारपण याांच्या जोखामीला सामोरे जातो. ववशेर्षतुः 
युएसए आवण कॅनडा यासारख्या देशातील वैद्यकीय सेवाांचे खचय खूप जातत असतात आवण व्यक्ती तया देशात 
प्रवास करीत असेल तर आवण तयाला अशा दुदैवी घटनेला सामोरे जावे लागले तर तयामुळे प्रचांड आर्थिक ताण 
येऊ शकतो. अशा दुदैवी घटनेपासून सांरिण वमळवण्यासाठी प्रवास पॉवलसी ककवा ववदेशातील वैद्यकीय आवण 
अपघात पॉवलसी उपलब्ध असतात. 
 
2. सांरिणाचा ववततार 
 
अशा पॉवलसी प्रािवमकवरतया अपघात आवण आजारपण फायद्यासाठी असतात, पण बाजारात उपलब्ध असणारी 
बहुतेक उतपादने ववववध सांरिणे एका उतपादनाांत एकत्र करतात. ही सांरिणे अशी आहेत:  

 
i. अपघाती मृतयू /अपांगतव  
ii. आजारपणामुळे / अपघातामुळे होणारे वैद्यकीय खचय  
iii. ववमानात पाठवलेले सामान हरवणे 
iv. ववमानात पाठवलेले समान उवशराने येणे 
v. पारपत्र आवण दततावेज हरवणे  
vi. मालमत्ता / व्यवक्तगत नुकसान यासाठी वतसऱ्या बाजूची देयता  
vii. सहल रवहत होणे  
viii. ववमान पळवले गेल्यास सांरिण 
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3. योजनांचे प्रकार 
 

व्यवसाय आवण सुट्ट्या योजना, वशिण योजना आवण नोकरी योजना या लोकवप्रय योजना आहेत.  
 
4. पॉविसी कोण घेऊ शकतात  
 
भारतीय माणूस व्यवसायासाठी, सुट्ट्याांसाठी ककवा वशिणासाठी परदेशात प्रवास करीत असेल तर तो ही 
पॉवलसी घेऊ शकतो. भारतीय कां पन्याांचे करारावर पाठवले जाणारे कमयचारी सुद्धा यात सांरवित केले जाऊ 
शकतात. 
 
5. ववमा आश्वावसत रक्कम आवण ववमा हप्ते 
 

ववमा सांरिण युएस डॉलसय मध्ये वदले जाते आवण साधारणतुः ते युएसडी 100000 ते युएसडी 500000 पयंत 
असते. वैद्यकीय खचय, सांकट प्रसांगातून सोडवणे आवण भारतात परत पाठवणे यासाठी मुख्य सांरिण असते 
आवण तो मुख्य भाग असतो. अन्य भागाांसाठी एस. आय. कमी असतो, देयता सांरिण अपेवित असते. याचे 
ववमा हप्ते भारतीय रुपयाांत भरता येतात मात्र नोकरीच्या योजनेत ववमा हप्ता डॉलसय मध्ये भरावा लागतो. 
योजना सामान्यतुः दोन प्रकारच्या असतात.:  

 
 युएसए /कॅनडा सोडून जगभर 
 युएसए /कॅनडा सह जगभर 

 
काही उतपादने केवळ आवशयातच सांरिण पुरवतात तर काही केवळ शेंघेन देशाांतच सांरिण देतात. इतयादी. 
 
1. कॉपोरेट वनयवमत प्रिासी योजना  
 
ही एक वार्थर्षक पॉवलसी असते जी भारताच्या बाहेर वरचेवर प्रवास करणाऱ्या अवधकाऱ्याांसाठी कॉपोरेट /कां पन्या 
व्यवक्तगत पॉवलसी घेतात. जे लोक वर्षयभरात भारताच्या बाहेर वरचेवर प्रवास करतात अशा व्यक्ती हे सांरिण 
घेतात. यामध्ये प्रतयेक वरपचा जाततीतजातत कालावधी आवण तयाच बरोबर वर्षयभरात करता येणाऱ्या अवधकतम 
सहलींची सांख्या याांवर मयादा असतात. 
 
आज वाढती लोकवप्रयता असणारे सांरिण म्हणजे वार्थर्षक प्रकटन पॉवलसी ज्यात प्रवासाचे अांदावजत वदवसाांच्या 
सांख्येवर कां पनीच्या कमयचायांद्वारे आगाऊ ववमा हप्ता भरला जातो.  
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प्रकटने साप्तावहक /पांधरवड्याच्या काळात कमयचारीशुः वकती प्रवास केला जातो प्रकटने केली जातात आवण 
आगाऊ रक्कमेच्या प्रमाणे ववमा हप्ता कमीजातत केला जातो. तयाचबरोबर पॉवलसी चाल ू असताना आधी 
साांवगतलेले वदवसाांची मयादा सांपल्यास वाढीव ववमा हप्ता भरून प्रवासाचे वदवस वाढवण्याची तरतूद असते. 
 
वरील पॉवलसी केवळ व्यवसाय आवण सुट्ट्याांच्या प्रवासासाठी वदल्या जातात. 
 
ओएमपी च्या अांतगयत सामान्य अपवादाांमध्ये पूवी-असलेल्या रोगाांचा समावेश होतो. सध्या असलेल्या त्रासाांसाठी 
ववदेशात उपचार घेण्यासाठी व्यक्तींना सांरिण वमळू शकत नाही.  
 
या पॉवलसीच्या अांतगयत वैद्यकीय सांबांवधत असणारे ववमा हक्क सांपूणयपणे रोख ववरवहत असतात ज्यात प्रतयेक 
ववमाकता, ज्याचे महतवाच्या देशाांमध्ये पॉवलसीसांबांवधत सेवा देऊ शकतात अशा नेटवकय  असणाऱ्या   
आांतरराष्रीय सेवा प्रदातयाांबरोबर करार केलेले असतात. 
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N. समूह आरोग्य संरक्षण 
 
1. समूह पॉविसी 
 
आधी तपष्ट केल्यानुसार, जे कमयचाऱ्याांना कामावर ठेवतात, मांडळे, बँकेची के्रडीट काडय ववभाग जेिे एक पॉवलसी 
सांपूणय व्यक्ती समूहाला सांरिण देतात अशाांच्याकडून पॉवलसी खरेदी केली जाते.  
 
समूह पॉविसींची िैवशष्ट्ये – रुग्णािय फायदा संरक्षणे. 
 
1. संरक्षणांची व्याप्ती  
 
समूह वैद्यकीय ववम्याचा सवात सामान्य प्रकार म्हणजे कां पन्याांनी तयाच्या कमयचाऱ्याांना व तयाांच्या अवलांबून 
असणाऱ्या जोडीदार, मुले, आई-वडील, सासू सासरे याांना सांरिण देण्यासाठी घेतलेली पॉवलसी. 

 
 

2. गरजे-नुसार संरक्षणे 
 
समूहाच्या गरजाांनुसार समूह पॉवलसी नेहेमी समूहाच्या गरजाांनुसार बनवल्या जातात. अशा प्रकारे समूह पॉवलसी 
मध्ये एखाद्याला वकतयेक प्रमाण अपवादाांसाठी सांरिण वदलेले आढळेल. 
 
3. मातृत्ि खचय संरक्षण 
 
समूह पॉवलसी मध्ये असणारा एक प्रमाण ववततार म्हणजे मातृतव खचासाठी सांरिण. आता हे काही 
ववमाकतयांद्वारे व्यवक्तगत पॉवलसींसाठी वदले जाते, पण तयासाठीचा प्रतीिा कालावधी दोन ते तीन वर्षांचा असतो. 
समूह पॉवलसीमध्ये, प्रतीिा कालावधी केवळ नऊ मवहन्याांचाच असतो आवण  काही बाबतीत तोतेव्हढा सुद्धा 
नसतो. मातृतव सांरिणामध्ये बाळाच्या वडवलव्हरीसाठी सी सेक्शन वडवलव्हरीसह होणारा रुलणालय भरतीचा खचय 
वदला जातो. हे सांरिण कुटुांबाच्या एकूण ववमा आश्वावसत रक्कमेतील साधारणपणे रुपये 25000 ते रुपये 50000 
पयंत मयावदत असतो. 
 
4. मुिांसाठी सरंक्षण 

वैद्यकीय ववमा पॉवलसी मध्ये लहान मुले सामान्यतुः तीन मवहन्याांपासून सांरवित केली जातात. समूह पॉवलसी 
मध्ये अगदी एक वदवसाच्या बाळापासून सांरिण वदले जाते, ते काही वेळा मातृतव खचा इतके मयावदत असते 
तर काही वेळा कुटुांबाच्या सांपूणय ववमा आश्वावसत रक्कमे इतके असते.  
 
5. पूिी असिेल्या रोगांना सरंक्षण वदिे जाते, प्रतीक्षा कािािधी काढून टाकिा जातो. 
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पूवी असलेल्या रोगाांना वगळणे, तीस वदवसाांचा प्रतीिा कालावधी, दोन वर्षांचा प्रतीिा कालावधी, जन्मजात 
आजार याांना गरजे-नुसार बनवलेल्या समूह पॉवलसी मध्ये सांरिण वदले जाऊ शकते.  
6. विमा हप्ता गणन 

 
समूह पॉवलसीसाठी आकारला जाणारा ववमा हप्ता समूहाच्या सदतयाांच्या वयोगटावर आधावरत असतो. 
अनुभवावर आधावरत दर वर्षासाठी ववमा हप्ता बदलत असतो, वर उल्लेवखत केलेली वाढीव सांरिणे समूहाांना 
मुक्त पणे वदली जातात, कारण तयाचे ववमा हक्क साांवगतलेल्या ववमा हप्तयामध्ये व्यवतिावपत करणे समूह 
पॉवलसीधारकाच्या वहताचे असते. 
 
7. नोकरीिा िािणारा ि कमयचारी नसिेिे समूह 
 
भारतात, समूह ववमा घेण्यासाठी समूह तयार करणे याला वनयांत्रणातमक तरतुदी कडक पणे मनाई करतात. 
जेव्हा समूह पॉवलसी कां पन्याांच्या वशवाय समूहाांना देतात तेव्हा समूह चालक आवण समूहाचे सदतय याांच्या 
सांबांधाांची शहावनशा करावी लागते.  
 

उदाहरण 
 
एखादी बँक तयाांच्या बचत खातेधारकाांसाठी ककवा के्रडीट काडय धारकाांसाठी पॉवलसी घेते तेव्हा एक एकवजनसी 
समूह तयार होतो, ज्यामुळे एका मोठ्या समूहाला तयाांच्या गरजा लिात घेऊन तयार केलेल्या पॉवलसी द्वारे 
फायदा घेता येतो. 
 
येिे प्रतयेक खातेधारकाकडून जमा केला जाणारा ववमा हप्ता खूप कमी असतो, मात्र समूह म्हणून ववमाकतयाने 
जमा केलेला ववमा हप्ता मोठा असतो आवण बँक तयाांच्या ग्राहकाांना अप्रवतम पॉवलसी च्या तवरुपात आवण कमी 
ववमा हप्तयाच्या तवरुपात एक मूल्यवधयन देऊ करते. 
 
 

8. ककमत वनश्श्चती  
 
समूह पॉवलसींमध्ये, समूहाच्या आकारावर आवण तयाचबरोबर ववमा हक्काचा अनुभव लिात घेऊन ववमा हप्तयावर 
सवलत देण्याची तरतूद असते. समूह ववम्यामुळे ववपरीत वनवडीची जोखीम कमी होते कारण पॉवलसीच्या अांतगयत 
समूह सांरवित केलेला असतो, तयामुळे समूह चालक चाांगली ककमत घेण्याच्या स्तितीत असतो. मात्र, गेल्या काही 
वर्षांमध्ये या िेत्रात प्रिमतुः, तपधेमुळे ववमा हप्ता कमी आकारला गेल्यामुळे मोठ्या नुकसानीचे प्रमाण वदसून 
आले आहे. यामुळे ववमा हप्तयाच्या दरात आवण वदल्या जाणाऱ्या सांरिणाांच्या बाबत पुनरावलोकन करण्याची वेळ 
आले आहे, तरीही पवरस्तिती पूणयपणे सुधारली आहे असे जाहीर करणे अवघड आहे. 
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9. विमा हप्ता रक्कम भरणे 
 
ववमा हप्ते एकतर सांपूणयपणे कां पनी चालक ककवा समूह चालक याांच्याद्वारे भरले जाऊ शकतात, पण ते नेहेमी 
कमयचारी ककवा समूह सदतयाांच्या वगयणीतून भरले जातात. मात्र तो ववमाकतया बरोबर व कां पनी बरोबर /समूह 
चालकाबरोबर केलेला एकल करार असतो आवण समूहाचे सवय सदतय सांरवित करण्यासाठी ववमा हप्ता भरला 
जातो. 
 
10. िाढीि फायदे 
 
गरजेनुसार समूह पॉवलसी, दाताांची काळजी, डोळ्याांची काळजी, आवण आरोलय तपासणीचे खचय आवण काही 
वेळा, गांभीर आजार सांरिण सुद्धा वाढीव ववमा हप्तयावर ककवा सद्भावना फायदे म्हणून वदले जाते. 
 
टीपा: 
 
आयआरडीएआय ने समूह अपघात आवण वैद्यकीय सांरिण देण्यासाठी अटी घालनू वदल्या आहेत. याच्यामुळे 
अफरातफर करणाऱ्याांकडून अवैध आवण पैसे कमाऊ समूह पॉवलसी योजनाांपासून व्यक्तींचे सांरिण होते.   
 
नुकतीच सरकारने वैद्यकीय ववमा योजना आवण मोठ्या प्रमाणावरील उतपादने देऊ केली आहेत जी समूह 
वैद्यकीय सांरिणे म्हणून वगीकृत केली जाऊ शकतात कारण ती लोकसांख्येच्या एक सांपूणय भागासाठी 
सरकारद्वारे खरेदी केली जातात.   
 

व्याख्या  
 
समूह व्याख्या खालीलप्रमाणे साांवगतली जाऊ शकते: 
 
a) एक समूह म्हणजे समान उदे्दश आवण समूहचालकाला बहुताांश सदतयाांकडून तयाांच्या वतीने ववमा 

करण्यासाठी मान्यता असली पावहजे. 
 

b) केवळ ववमा करण्याच्या उद्दशाने समूह तिापन करण्यात येऊ नये. 
 

c) प्रतयेक व्यवक्तगत सदतयाला वदल्या जाणाऱ्या समूह पॉवलसी मध्ये आकारला जाणारा ववमा हप्ता आवण तयाचे 
फायदे तपष्टपणे दशयवले गेले पावहजेत. 
 

d) ववमा हप्तयातील समूह सवलत प्रतयेक सदतयापयंत पोहोचली पावहजे आवण आकारलेला ववमा हप्ता ववमा 
कां पनीने आकारलेल्या ववमा हप्तयापेिा अवधक असू नये. 
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2. कॉपोरेट बफर ककिा फ्िोटर संरक्षण 
 
बहुताांश समूह पॉवलसींमध्ये, प्रतयेक कुटुांब रुपये एक लाखापासून ते पाच लाखाांपयंत आवण काही वेळा तयापेिा 
अवधक वववशष्ट ववमा आश्वावसत रक्कमेसाठी सांरवित असते. काही वेळा असे घडते की एखाद्या कुटुांबासाठी 
कुटुांबाच्या सदतयाच्या महतवाच्या आजारपणात ववमा आश्वावसत रक्कम पूणयपणे वापरली जाते. अशा 
पवरस्तितीत, बफर सांरिण वदलासा देते, ज्यात कुटुांबाच्या ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या वरील रक्कम बफर 
रक्कमेतून वदली जाते.  
 
िोडक्यात, बफर सांरिण, ववमा आश्वावसत रक्कम दहा लाखाांपासून ते एक कोटी ककवा तयापेिाही जातत असू 
शकते. एखाद्या कुटुांबाची ववमा आश्वावसत रक्कम वापरली गेली तर पुढील रक्कम बफर रक्कमेतून वापरली 
जाते. मात्र, याचा वापर, ज्यात एकाच रुलणालय भरती मध्ये ववमा आश्वावसत रक्कम सांपू शकते असे मोठे 
आजार / गांभीर आजार याांच्यासाठी वापरली जाते.  
 
प्रतयेक सदतयासाठी या बफर रक्कमेतून वापरल्या जाणाऱ्या रक्कमेवरही मयादा असते, बऱ्याचदा ती मूळ ववमा 
आश्वावसत रक्कमे इतकी असते. असे बफर सांरिण मध्यम आकाराच्या पॉवलसीसाठी वदले जाते आवण एक 
चाांगला अांतलेखक कमी ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या पॉवलसींसाठी देऊ करणार नाही.  
 
 

O. खास उत्पादने 
 
िैद्यकीय बचत खाते मध्ये वैद्यकीय सांरिणासह गुांतवणुकीशी सांबांवधत बचत याांचे वमश्रण करते. हे उतपादन उच्च 
वजावटीचा ककवा अनिय सांरिण वैद्यकीय योजनेसोबत पुरवणी सांरिण म्हणून अनेक देशाांमध्ये लोकवप्रय आहे. 
वैद्यकीय बचत खातयामुळे कमी खचाचे आजार/ बाह्यरुलण मसलत खचय यासाठी सहाय्य वमळते.    

 
वैद्यकीय बचत खातयाची काही अांतर्थनवहत वैवशष्ट्ये याप्रमाणे: 
 
a) व्यवक्तगत वनवृत्ती वेतन खातयाप्रमाणे हे कर-मुक्त बचत खाते आहे, मात्र ते वैद्यकीय खचांसाठी वनस्श्चत 

केलेले असते. या खातयात भरलेली रक्कम खाते धरकासाठी कर-मुक्त असते आवण नेहेमीची वैद्यकीय वबले 
भरण्यासाठी तयातून सहज पणे पैसे काढता येतात. 
 

b) एचएसए उच्च वजावटीच्या वैद्यकीय ववमा पॉवलसीसह काम करते व तयाचा पवरणाम म्हणून समग्र वैद्यकीय 
ववमा सांरिण कमीतकमी ककमतीला उपलब्ध होते.  
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c) ववमा कां पनी महतवाच्या वैद्यकीय खचांसाठी (वजावटी च्या रक्कमे पेिा अवधक असलेले सांरवित खचय) तर 
एचएसए खातेधारक तयाच्या एचएसए मधून वकरकोळ वैद्यकीय खचासाठी कर-मुक्त रक्कम देतो. 
एचएसएमधील न वापरलेल्या रक्कमा व्यवक्तगत वनवृत्तीच्या खातयात जमा होत राहतात.  

 
एकूण ववमा हप्ता, जोखीम ववमा हप्ता आवण गुांतवणूक ववमा हप्ता अशा प्रकारे ववभागला जातो. तर जोखीम 
ववमाहप्ता वैद्यकीय ववमा सांरिणासाठी वदला जातो, आवण गुांतवणूक रक्कम युवनट कलक्ड रक्कमेसाठी वदली 
जाते जी ओपीडीसारख्या भववष्यातील वैद्यकीय खचांसाठी वापरली जाते जे जोखीम घटकात सांरवित नसतात. 
हे उतपादन रुलणालय भरती भत्ता, गम्भीर आजार फायदे इतयादी सुद्धा देऊ करते. वैद्यकीय बचत खाते या 
सांकल्पनेवर आधावरत खूप कमी उतपादने भारतात उपलब्ध आहेत, बहुताांशी जीवन ववमा कां पन्याांकडून ते जीवन 
सांरिणावशवाय ववपणन केले जाते. 
 
1. रोगांपासून सरंक्षण 
 
नजीकच्या काळात, भारतात ककय रोग, मधुमेह अशी रोग वववशष्ट सांरिणे ववशेर्षतुः जीवन ववमा कां पन्याांद्वारे 
बाजारात ववपणन केली जात आहेत. हे सांरिण 5 ते 20 वर्षांचे दीघयकालीन आवण असते आवण तयाला सुदृधातेचा 
फायदा सुद्धा जोडलेला असतो – वनयवमत वैद्यकीय तपासणीचा खचय ववमाकतयाद्वारे केला जातो. रक्तशकय रा, 
एल डी एल, रक्त दाब इतयादींचे उत्तम वनयांत्रण असल्यास ववमा हप्ता कमी करून पॉवलसी च्या दुसऱ्या 
वर्षापासून ववशेर्ष सवलत वदली जाते. तर दुसऱ्या बाजूला, खराब वनयांत्रण असलयास जादा ववमा हप्ता 
आकारला जातो. 
 
2. मधुमेही व्यक्तींना सरंक्षण देण्यासाठी तयार केिेिे उत्पादन  
 
ही पॉवलसी 26 ते 65 वयाच्या दरम्यानच्या व्यक्ती घेऊ शकतात आवण ते 70 व्या वर्षापयंत नवीकरण िम आहे. 
ववमा आश्वावसत रक्कम रुपये 50000 पासून ते 500000 पयंत असते. खोलीच्या भाड्यावर मयादा घातलेली 
असते. या उतपादनातून मधुमेहामुळे होणारी गुांतागुांत जसे डायबेवटक रेटीनोग्राफी (डोळे), वकडनी, डायबेवटक 
फुट, कपड दातयाच्या खचासह मूत्रकपड प्रतयारोपण याांना सांरिण देण्याचा उदे्दश असतो. 
 
स्वयां चाचणी 1  
 
रुलणालय भरतीच्या पूवय खचाचा कालावधी ववमाकतयानुसार बदलत असला आवण पॉवलसी मध्ये साांवगतलेला 
असला तरी सामान्यतुः रुलणालय भरती पूवय सांरिण ________ साठी असते. 
 
I. पांधरा वदवस  
II. तीस वदवस  
III. पांचेचाळीस वदवस 
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IV. साठ वदवस 
 

 
 
P. िैद्यकीय विम्यातीि महत्िाची विधाने 
 
1. नेटिकय  प्रदाता 
 
रुलणालय/शुशुर्षा कें द्र/ डेकेअर कें द्र म्हणजेच नेटवकय  प्रदाता याांच्याशी ववमाकता/टीपीए याांच्या बरोबर करार 
करून साधारण पणे शुल्क आवण आकाराांवर चाांगल्या सवलती घेतात तयाच बरोबर चाांगल्या प्रतीच्या सेवेची हमी 
घेतात. रुलण नेटवकय  प्रदातयाांच्यापेिा अन्य वठकाणी जाण्यासाठी मुक्त असतात पण तेिे सामान्यतुः खूप जातत 
शुल्क आकारले जाते. 
 
2. प्राधाश्न्शयत प्रदाता नेटिकय  (पीपीएन) 
 
ववमाकतयाकडे तयाचे प्राधास्न्यत नेटवकय  तयार करण्याचा पयाय असतो जेणे करून उत्तम प्रतीचे उपचार आवण 
सवोत्तम दर याांची खात्री करता येईल. जेव्हा हा समूह अनुभवावर आधावरत, उपयुक्तता आवण सेवा देण्याचा खचय 
याांच्याद्वारे काही वनवडकाांपयंतच मयावदत असतो तेव्हा आपल्याकडे ज्याला प्राधास्न्यत प्रदाता नेटवकय  आहे असे 
म्हणता येते.  
 
3. रोख विरवहत सेिा 
 
अनुभव असे साांगतो की कजयबाजारी असण्याच्या कारणाांमध्ये आजारासाठीच्या उपचाराांच्या खचासाठी कजय घेणे 
हे एक कारण असते. रोख ववरवहत सेवेमुळे ववमाधारकाला सांरिणाच्या मयादेपयंत रुलणालयात कोणतीही 
रक्कम न भरता उपचार घेता येतात. ववमाधारकाला काही करायचे असेल तर केवळ नेटवकय  रुलणालयात भेटणे 
आवण ववम्याचा पुरावा म्हणून आपले तमाटयकाडय सादर करणे इतकेच ववमाधारकाला करावे लागते. ववमाकता 
वैद्यकीय सेवेसाठी रोख ववरवहत मागय करतो आवण नेटवकय  प्रदातयाला आवश्यक रक्कम िेट प्रदान करतो. मात्र, 
ववमाधारकाला पॉवलसी मयादे पलीकडील रक्कम आवण पॉवलसी अटींनुसार देय नसलेली रक्कम अदा करावी 
लागते. 
 
4. वतसऱ्या बाजूचा प्रशासक (टीपीए) 
 
वैद्यकीय ववम्याच्या िेत्रातील एक महतवाची घटना म्हणजे वतसऱ्या बाजूच्या प्रशासक ककवा टी पी ए चा आरांभ. 
वैद्यकीय ववमा हक्क व्यवतिावपत करण्यासाठी जगभरातील वकतयेक ववमाकते तवतांत्र सांतिाांचे सहाय्य घेतात. 
या सांतिाांना टी पी ए असे म्हणतात.   
 



 

210 

भारतात ववमाकतयाद्वारे वैद्यकीय सेवा वा अन्य गोष्टी पुरवण्यासाठी टीपीए अांवकत केले जातात: 
 

i. पॉवलसीधारकाला तयाच्या ववम्याचा पुरावा असलेले आवण रुलणालयात प्रवेश वमळवण्यासाठी वापरल े
जाणारे ओळख पत्र देण्यासाठी 

ii. नेटवकय  रुलणालयाांमध्ये रोख ववरवहत सेवा देण्यासाठी  
iii. ववमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी 

 
ववमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी आवण शेवटी प्रदान करण्यासाठी ववमाकतयांद्वारे नेमल्या जाणाऱ्या तवतांत्र सांतिा 
म्हणजे टीपीए. वैद्यकीय पॉवलसीधारकाांना सेवा देण्यासाठी टीपीए, रुलणालय प्रवेशासाठी खास ओळख पते्र 
देण्यापासून ते एक तर रोख ववरवहत आधारावर ककवा परतावा आधारावर ववमा हक्क प्रदानापयंत,सेवा 
पुरवतात. 
वतसऱ्या बाजूच्या प्रशासकाांचा 2001 मध्ये प्रारांभ आला. तयाांना आयआरडीएआय  द्वारे परवाना वदला जातो आवण 
वनयांत्रण केले जाते आवण वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी मान्यता वदली जाते. टीपीए  म्हणून काम करण्यासाठी 
वकमान भाांडवल आवण अन्य आवश्यकता या गोष्टी आयआरडीएआय द्वारे वनस्श्चत केल्या जातात. 
 
अशा प्रकारे ववमाकते टीपीएकडे वैद्यकीय ववमा हक्क सांबांधी सेवा देण्याचे काम जमा होणाऱ्या ववमा हप्तयाच्या 
रक्कमेच्या पाच ते सहा टक्के रक्कमेच्या मोबदल्यात सोपवतात. 
 
वतसऱ्या बाजूचे प्रशासक रुलणालये ककवा वैद्यकीय सेवा प्रदाते याांच्या बरोबर सामांजतयाचा करार करतात आवण 
याची खात्री करतात की नेटवकय  रुलणालयात उपचार घेणाऱ्या कोणतयाही व्यक्तीला रोख ववरवहत सेवा वदली 
जाईल. ते ववमाकता आवण ववमाधारक याांच्यातील मध्यति असतात जे रुलणालयाांबरोबर समन्वय साधून वैद्यकीय 
ववमा हक्क प्रदान करतात. 

 
5. रुग्णािय 

 
रुलणालय म्हणजे अशी सांतिा जी आजारपण आवण/ककवा दुखापती याांच्यावर उपचार करण्यासाठी तिापन 
झालेली आांतररुलण सेवा आवण डेकेअर सेवा आहे, जी तिावनक प्रावधकरणामध्ये  आवण वजिे लागू असेल 
तेिे रुलणालय म्हणून नोंदलेली आहे आवण अहयतापात्र वैद्यकीय व्यावसावयकाच्या पययवेिणा खाली आहे 
आवण खालील प्रमाणे वकमान वनकर्ष पूणय करणारी सांतिा आहे: 
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a) दहा लाखाांपेिा कमी लोकसांख्या असणाऱ्या शहरातील ज्यात वकमान 10 आांतररुलण खाटा आवण अन्य 
तिानाांसाठी 15 आांतररुलण खाटा आहेत; 

b) पूणय चोवीस तासाांसाठी शुशुर्षा सेवा देणारे कमयचारी कामावर ठेवलेले आहेत; 
c) जेिे चोवीस तासाांसाठी अहयताप्राप्त वैद्यकीय व्यावसावयक प्रमुख म्हणून नेमलेले आहेत; 
d) जेिे तवतुःचे सुसज्ज शल्यवक्रया कि आहे जेिे शतत्रवक्रया पार पडल्या जातात; 
e) जेिे रुलणाांच्या दैनांवदन नोंदी ठेवल्या जातात 

 
6. िैद्यकीय व्यािसावयक 
 
वैद्यकीय व्यावसावयक म्हणजे अशी व्यक्ती वजच्याकडे भारतातील कोणतयाही राज्यातील मेवडकल काउस्न्सलची 
वैध नोंदणी आहे आवण तयाांच्या पवरिेत्रात वैद्यकीय सेवा देण्याची अनुमती देण्यात आली आहे; तो आपल्या 
परवान्याच्या व्याप्तीच्या पवरिेत्रात काम करीत आहे. 
 
7. अहयताप्राप्त पवरचावरका 

 
अहयताप्राप्त पवरचावरका म्हणजे अशी व्यक्ती वजच्याकडे भारताच्या नवसंग काउस्न्सलची ककवा भारतातील 
कोणतयाही राज्याच्या नवसंग काउस्न्सलची वैध नोंदणी आहे. 
 
8. माफक आवण आिश्यक खचय  
 
वैद्यकीय ववमा पॉवलसीमध्ये हे ववधान नेहेमीच असते कारण पॉवलसी उपचाराांसाठीचा वववशष्ट त्रासासाठी तया 
वववशष्ट भौगोवलक िेत्रात असणारा माफक समजल्या जाणाऱ्या खचाची भरपाई देत असते. 

 
ती स्तिती हाताळण्यासाठी वैद्यकीय दृष्ट्या आवश्यक खचय, जो तयाच प्रकारच्या उपचाराांसाठी ज्या लोकवततीत 
हा त्रास झाला तेिील नेहेमीच्या खचापेिा अवधक असणार नाही आवण तयात जर ववमा केलेला नसता तर जे खचय 
लागले नसते तयाांचा समावेश नसतो, अशा प्रकारे तयाांची सामान्य व्याख्या करता येऊ शकते.  
 
या ववधानामुळे ववमाकतयाला प्रदातयाद्वारे वबले फुगवण्यापासून सांरिण वमळते आवण तयाचबरोबर ववमाधारकाला 
साधारण लिणासाठी, अन्यिा तुलनेने खूप कमी खचात केल जाऊ शकले असते तयासाठी खूप मोठ्या 
रुलणालयात जाण्यापासून रोखते. 
 
9. विमा हक्काची सूचना  

 
प्रतयेक ववमा पॉवलसी ववमा हक्कासांबांधी तातडीची सूचना देण्यासाठी आवण दततावेज सादरीकरणासाठी 
वववनर्थदष्ट वेळेची मयादा साांगते. वैद्यकीय ववमा पॉवलसी मध्ये जेिे ग्राहकाद्वारे रोख ववरवहत  सुववधा 
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आवश्यक असते, तेिे रुलणालय भरतीच्या पुरेसे आधी सूचना वदली जाते. मात्र, परतावा ववमा हक्क्काांच्या 
बाबतीत ववमाधारक ववमा हक्काबाबत ववमाकतयाला कळवण्याची तसदी घेत नाही आवण काही वदवस ककवा 
मवहन्याांनांतर दततावेज सादर करतो. दततावेज सादर करण्यातील वदरांगाईमुळे वबले फुगवली जाऊ 
शकतात, ववमाधारकाद्वारे अफरातफर केली जाऊ शकते. याचा पवरणाम म्हणून ववमा कां पनी द्वारे सुयोलय 
तरतुदी करण्यात अडचणी येऊ शकतात. म्हणून, ववमा कां पन्या नेहेमी ववमा हक्काची तातडीची सूचना 
देण्यावर भर देतात. ववमा हक्काचे दततावेज सादर करण्याची मुदत साधारणपणे रुलणालय मुक्तीपासून 15 
वदवसाांपयंत असते. याच्यामुळे ववमा हक्काचे लवकर, आवण अचूक वनवेदन वदले जाते आवण तयाचबरोबर 
ववमाकतयाला आवश्यक तेिे आवश्यक ती अन्वेर्षणे करणे सोपे होते. 

 
आयआरडीएच्या मागयदशयक सूत्राांनुसार ववमा हक्क सूचना /दततावेज सादर करण्यात ठराववक कालावधी पेिा 
उशीर झाल्यास तयाचे सयुवक्तक कारण असेल तर तयाचा ववचार केला जावा असे साांवगतले आहे.  
 
 

10.  मोफत िैद्यकीय तपासणी 
 
व्यवक्तगत वैद्यकीय पॉवलसीं मध्ये ववमा हक्क ववरवहत पॉवलसीधारकाला एक प्रकारची सवलत उपलब्ध असते. 
बऱ्याच पॉवलसी सततच्या चार ववमा हक्क ववरवहत कालावधींसाठी वैद्यकीय तपासण्याांच्या खचाचा परतावा 
देतात. ही सवलत सामान्यतुः सरासरी ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या 1% इतकी मयावदत असते. 
 
11.  िाढत जाणारा िाभांश 
 
ववमा हक्क ववरवहत पॉवलसीधारकाला प्रोतसाहन देण्यासाठी दुसरा प्रकार म्हणजे प्रतयेक ववमा हक्क वरवहत 
वर्षासाठी वाढत जाणारा लाभाांश देणे. याचा अिय असा की ववमा आश्वावसत रक्कम दरवर्षी 5 % या वनस्श्चत 
दराने वाढत जाते आवण दहा ववमा हक्क ववरवहत वर्षांसाठी अवधकतम 50% पयंत वाढत जाते. ववमाधारक 
तयाच्या नेहेमीच्या ववमा आश्वावसत रक्कमेसाठीचा हप्ता भरतो आवण जादा सांरिणाचा लाभ घेतो.  
 

उदाहरण 
 
एखाद्या व्यक्तीने रुपये 5000 च्या ववमा हप्तयावर रुपये 3 लाख ची पॉवलसी घेतली आहे. तयाचा पवहल्या वर्षात 
कोणताही ववमा हक्क झाला नाही तर तयाला तयाच्या रुपये 5000 च्या ववमा हप्तयावर ववमा आश्वावसत रक्कम 
3.15 लाख रुपये (मागील वर्षापेिा 5% अवधक) वमळते. हे दहा वर्षाच्या ववमा हक्क ववरवहत नवीकरणामुळे 4.5 
लाखाांपयंत चाल ूराहू शकते. 
 
12.  मािुज / िाभांश 
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जसे ववमा हक्क ववरवहत वैद्यकीय पॉवलसीसाठी सवलती आहेत तसेच तया ववरुद्ध गोष्टींना मालुज असे 
म्हणतात. येिे, पॉवलसीच्या अांतगयत ववमा हक्क खूप जातत असतील तर मालुज ककवा ववमा हप्तयावरील भार 
नवीकरणाच्या वेळी वसूल केला जातो. 
 
वैद्यकीय ववमा पॉवलसी म्हणजे सामावजक फायद्याची पॉवलसी असल्याने, अजून तरी वैयवक्तक वैद्यकीय पॉवलसी 
वर मालुज आकारले जात नाहीत. 
 
मात्र, समूह पॉवलसीच्या बाबत , एकूण ववमा हप्तयावर काही भार वाढवनू  मालुज आकारले जातात जेणे करून 
ववमा हक्क प्रमाण योलय प्रमाणात राहील. तर दुसऱ्या बाजूला जर अनुभव चाांगला असेल तर ववमा हप्तयात 
सवलत वदली जाते जी लाभाांशात रुपाांतरीत होते. 
 
 
 
 
13.  विमा हक्क विरवहत सिित 
 
काही उतपादने ववमा आश्वावसत रक्कमेवर लाभाांश देण्या ऐवजी प्रतयेक ववमा हक्क ववरवहत वर्षासाठी ववमा 
हप्तयावर सवलत देतात. 

 
14.  सहयोगी रक्कम/सहयोगी िाटा  
 
सहयोगी रक्कम म्हणजे अशी सांकल्पना आहे ज्यात ववमा धारक ववमा पॉवलसी च्या अांतगयत प्रतयेक ववमा 
हक्काच्या रक्कमेचा काही वाटा उचलतो. ही रक्कम उतपादनानुसार बांधनकारक असू शकते ककवा तवतुःहून 
ठरवलेली असू शकते. सहयोगी रक्कमेमुळे ववमा धारक व्यक्तींमध्ये अनावश्यक रुलणालय भरती टाळण्यासाठी 
एक प्रकारची वशतत आणते. 
 
सहयोगी वाटा म्हणजे एक वनस्श्चत रक्कम वजला जादा रक्कम असे म्हणतात, ककवा ती सांमत केलेल्या ववमा 
हक्क रक्कमेच्या टक्केवारीतील रक्कम असते. बाजारातील काही उतपादनाांमध्ये ठराववक रोग, महतवाच्या 
शतत्रवक्रया ककवा वववशष्ट वयाच्या वरील व्यक्तींसाठी सहयोगी रक्कमेची ववधाने असतात. 

 
15. वजावटी योलय / जादा रक्कम  

 
याला जादा रक्कम असेही म्हणतात, वैद्यकीय पॉवलसी मध्ये याला सामान्यतुः सहयोगी रक्कम (को-पे) असेही 
म्हणतात. यामध्ये ववमाकातयाद्वारे ववमा हक्क प्रदान करण्यापूवी ववमाधारकाने एक वनस्श्चत रक्कम भाराने 
आवश्यक असते. उदा. पॉवलसी मधील वजावट रुपये 10000 ची असेल तर ववमा धारक प्रतयेक ववमा हक्क 
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दाखल करताना प्रिम रुपये 10000 भरतो. याचे उदाहरण म्हणू जर ववमा हक्क रुपये ८०००० चा असेल तर 
ववमा धारक पवहले रुपये 10000 सोसतो व ववमाकता रुपये 70000 अदा करतो. 

 
16. फ्ांचायझी 

 
फ्राांचायझी ही वजावटी ची अवधक ग्राहक तनेही सांकल्पना आहे. या वठकाणी, जर ववम्हा हक्क रक्कम 
वजावटी च्या रक्कमे पेिा कमी असेल तर तयाला फ्राांचायझी असे म्हणतात, ववमाकतयाला ती सोसावी 
लागते मात्र जर ववमा हक्क रक्कम फ्राांचायझी रक्कमेपेिा अवधक असेल तर ववमा हक्क रक्कम 
सांपूणयपणे अदा केवलया जाते आवण ववमाधारकाला वजावटी ची रक्कमेचा कोणताही भर सोसावा 
लागत नाही. अश प्रकारे जेिे फ्राांचायझी रुपये 10000 असेल, आवण जर ववमा हक्क रक्कम रुपये 
9000 असेल तर ववमाधारकाला ती रक्कम अदा करावी लागते मात्र जात ववमा हक्क रक्कम रुपये 
100001 असेल तर ववमाकता रक्कम पूणयपणे अदा करतो. 

 
17.  खोिी भाडे मयादा  
 

बहुतेक उतपादने खुली उतपादने असतात ज्यात ववमा आश्वावसत रक्कम हीच ववमा हक्क दाखल 
झाल्यास देण्याची अवधकतम रक्कम असते, आजचे अनेक उतपादने ववमाधारक कोणतया प्रकारची 
खोली वनवडतो याच्यावर ववमा आश्वावसत रक्कमेशी जोडून बांधन घालतात. अनुभव असे साांगतो की 
रुलणालय भारतीशी सांबांवधत सवय दर खोलीच्या भाड्याशी सांबांवधत असतात., खोलीचे भाडे अवधक 
असल्यास तयाप्रमाणात सवय वशर्षयकाांखालचे खचय अवधक असतात. तयामुळे एक लाख रुपये ववमा 
आश्वावसत रक्कम असलेल्या व्यक्तीला जर खोली भाड्याची मयादा ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या 1% 
असेल तर रुपये 1000 प्रवतवदवस भाडे असणारी खोली घेता येईल.याचा तपष्ट अिय असा आहे की जर 
एखाद्याला महागड्या रुलणालयात आरामदायी उपचार घ्यायचे असतील तर, तयाने ववमा सुद्धा मोठ्या 
ववमा हप्तयासह मोठ्या आश्वावसत रक्कमेसाठी घ्यायला हवा. 
 

18.  निीकरणक्षमता विधान 
 
आयआरडीएच्या नवीकरण िमते सांबांधी मागयदशयक सूत्राांनुसार वैद्यकीय ववम्याच्या पॉवलसीची जीवनभरासाठी 
नवीकरण िमता हमी बांधनकारक करण्यात आली आहे. ववमा वमळवताना ककवा तया सांबांधात केवळ अफरातफर, 
चुकीचे प्रवतवनवधतव,ककवा (ववमाधारकाद्वारे ककवा तयाच्या वतीने) सतयस्तिती दाबून टाकणे अशा कारणाांसाठी 
ववमा कां पनी नवीकरण नाकारु शकते. 

 
19.  रवहतकरणाचे विधान 
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रावहतकरण ववधान सुद्धा वनयामक तरतुदींद्वारे प्रमावणत करण्यात आले आहे आवण केवळ चुकीचे प्रवतवनवधतव, 
अफरातफर, सतयस्तिती लपवणे ककवा ववमाधारकाद्वारे असहकार या वनकर्षाांवर ववमा कां पनी कोणतयाही िणी, 
पॉवलसी रवहत करू शकते.   
यासाठी वकमान 15 वदवसाांची वलवखत तवरूपातील ववमाधारकाच्या आधी मावहत असलेल्या पततयावर नोंदणीकृत 
पोतटाने पाठवलेली सूचना देणे आवश्यक असते. जेिे ववमा पॉवलसी रवहत जेकली जैत तेिे ववमाकरता कां पनी 
ववमा धारकाला शेवटी भरलेल्या ववमा हप्तयाचा पण न सांपलेल्या कालावधीच्या प्रमाणातील काही भाग परत 
पाठवते, अिात अशा पॉवलसी मध्ये कोणताही ववमा हक्क प्रदान केलेला नसला पावहजे. 

 
ववमाधारकाने पॉवलसी रवहत केल्यास ववमा हप्ता परतावा कमी कालावधीच्या दराांनुसार वदला जातो, म्हणजे, 
ववमाकातयाला ववमा हप्तयाचा परतावा वमळताना प्रो राटा पेिा कमी टक्केवारीने वमळतो. या पोलीतवर काही ववमा 
हक्क वमळाला असेल तर कोणताही परतावा वमळत नाही. 
 
20.  मुक्त पुनराििोकन कािािधी 
 
जर एखाद्या ग्राहकाने नवी ववमा पॉवलसी खरेदी केली असेल आवण तयाला पॉवलसी दततावेज वमळाला आवण 
तयला असे वाटले की तयाला हव्या असलेल्या अटी आवण शती यात नाहीत, तर तयाला कोणते पयाय उपलब्ध 
आहेत? 
 
आयआरडीएआय ने तयाांचां वववनयमाांमध्ये एक ग्राहक तनेही तरतूद घातली आहे जे या समतयेवर उत्तर देते. 
ग्राहक ती पॉवलसी परत करू शकतो आवण खाली वदलेल्या अटींनुसार परतावा वमळव ूशकतो: 
 

1. हे ततव जीवन ववमा पॉवलसी आवण वैद्यकीय ववमा पॉवलसी याांनाही लागू होते. आयआरडीए ने नुकतेच हे 
3 वर्षांवरून 1 वर्षावर आणले आहे. 

2. ग्राहकाने हा अवधकार पॉवलसी दततावेज वमळाल्यापासून 15 वदवसाांत प्रतयिात आणला पावहजे.  
3. तयाने हे ववमाकातयाला वलवखत तवरुपात कळवले पावहजे  
4. ववमा हप्ता परतावा खालील गोष्टींसाठी समायोवजत केला जाईल   

a) सांरवित केलेल्या कालावधीसाठी तया प्रमाणातील जोखीम ववमा हप्ता   
b) ववमाकतयाद्वारे वैद्यकीय तपासणी साठी झालेला खचय आवण   
c) तटँप ड्युटी आकार 

 
21.  निीकरणासाठी सिित कािािधी 
वैद्यकीय ववम्याचे महतवाचे वैवशष्ट्य हे आहे की ववम्याचे साततय राखणे. कारण पॉवलसी अांतगयत फायदे केवळ 
पॉवलसी कोणताही खांड न पडता चाल ूरावहले तरच वमळतात, तयाांचे वेळेवर नवीकरण करणे सवात महतवाचे 
असते. 
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आयआरडीएआय च्या वववनयमानुसार, 30 वदवसाांचा सवलत कालावधी व्यवक्तगत वैद्यकीय पॉवलसी 
नवीकरणासाठी अनुमत केलेला आहे.  

 
पॉवलसी जर वतच्या सांपण्याच्या तारखेपासून 30 वदवसाांच्या आत नवीकरण केली गेली तर पॉवलसी चाल ू
ठेवण्याचे सवय फायदे वमळतात. खांड पडलेल्या कालावधीत एखादा ववमा हक्क झाल्युअस तयावर ववचार केला 
जात नाही.  

 
ववमाकते प्रतयेक उतपादनानुसार अवधक सवलत कालावधी देण्याचा ववचार करू शकतात. 
 
वरील पैकी बहुताांश ववधाने, व्याख्या, अपवाद आयआरडीए द्वारे वदल्या गेलेल्या वैद्यकीय वववनयम आवण 
वैद्यकीय ववमा प्रमाणीकरण मागयदशयक सूत्राांनुसार प्रमावणत केली गेली आहेत. ववद्या्याांनी तयाांचे वाचन करावे 
आवण तयाचबरोबर मागयदशयक सुत्राांबाबत आवण आयआरडीए द्वारे वेळोवेळी जारी केल्या गेलेल्या परीपत्रकाांबाबत 
अद्ययावत राहावे असा सल्ला देण्यात येतो. 
 
 
Q. फाईि आवण िापर मागयदशयक तत्िे 
 
प्रतयेक कां पनी तयाांची उतपादने तयार करताना लक्ष्य ग्राहक वगाच्या गरजा, मागण्या आवण परवडण्याची िमता 
अांतलेखन ववचारातील घटक, अक्चुअवरअल ककमत वनस्श्चती, बाजारातील तपधातमक स्तिती इतयादी गोष्टी 
ध्यानात घेतो. तयामुळे आपण ववववध प्रवगांतील ग्राहकाांसाठी अनेक पयाय पाहतो, असे असूनही  अगदी पायाभतू 
पातळीवर, रुलणालय खचय भरपाई उतपादने भारतीय बाजारपेठेत प्रभतुव गाजवतात. 
 
प्रतयेक नव्य उतपादनाला बाजारात आणण्या पूवी आयआरडीए द्वारे मान्यता घ्यावी लागते. वनयांत्रका कडे ‘फाईल 
आवण वापर’ तरतुदींच्या अांतगयत उतपादन खाली वदल्यानुसार वनयांत्रकाकडे सादर करावे लागते. उतपादन 
एकदा बाजारात आणले गेले की ते बाजारातून परत काढून घेण्यासाठी सुद्धा मागयदशयक ततवाांचे पालन करावे 
लागते. ववद्या्यांनी फाईल आवण वापर मागयदशयक ततवे सांबांवधत सवय तरतुदी, फॉम्सय, वववरणे इतयादी सह 
समजावनू घ्यावीत. 
 
आयआरडीए विवनयमांनुसार िैद्यकीय विमा उत्पादनांसाठी फाईि आवण िापर पद्धती: 
 

a) कोणतयाही ववमाकतयाचे कोणतेही वैद्यकीय ववमा उतपादन, प्रधीकाराांकडून फाईल आवण वापर 
पद्धतीनुसार पूवय सांमती घेतल्या वशवाय ववपनांकारता येणार नाही. 
 

b) मान्यताप्राप्त वैद्यकीय ववमा उतपादनातील यानांतरची कोणतीही दुरुतती ककवा सुधारणा याांच्या साठी 
सुद्धा प्रावधकरणा कडून वेळोवेळी जारी केलेल्या मागयदशयक तततवाांनुसार पूवय सांमती घ्यावी लागते. 
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i. पॉवलसीमध्ये केला गेलेला व प्रावधकरणा द्वारे मान्य केला गेलेला कोणताही बदल ककवा सुधारणा 

प्रतयेक पॉवलसी धारकाला ज्यावदवशी बदल ककवा सुधारणा अांमलात येणार आहे तयाच्या वकमान 3 
मवहने आधी सूचना वदली गेली पावहजे. अशा सूचनेमध्ये ववशेर्षतुः ववमा हप्ता जर वाढणार असेल 
तर आवण तयाची वाढीव रक्कम; असे बदल ककवा सुधारणा  करण्यामागील करणे उघड केली 
गेली पावहजेत. 
 

ii. पॉवलसी मधील अटींमध्ये बदल ककवा सुधारणा केली जाण्याची शक्यता आहे अशा प्रकारचे 
प्रकटन मावहती पत्रकात वदले गेले पावहजे. 

 
c) प्रावधकरणाच्या पूवय मान्यतेसाठीचा फाईल आवण वापर अजय नेमलेल्या अक्चुअवर आवण ववमा कां पनीच्या 

मुख्यावधकाऱ्या द्वारे प्रमावणत केली जाईल आवण प्रावधकरणाद्वारे वेळोवेळी ठरवनू वदलेल्या प्रकारच्या 
तवरुपात असेल आवण तया प्रकारचे दततावेज जोडून सादर करण्यात येईल. 

 
d) ववअद्याकीय ववमा उतपादन बाजारातून काढून घेणे  

 
i. वैद्यकीय ववमा उतपादन काढून घेण्यासाठी, ववमाकता प्रावधकरणा कडून याबाबतची कारणे  आवण 

सद्य पॉवलसीधारकाांना वदल्या गेलेल्या उपचाराांचे तपशील देऊन पूवय मान्यता घेईल. 
 

ii. भववष्यात हे उतपादन बांद केले जाऊ शकते आवण पॉवलसी बांद केल्यानांतर पॉवलसीधारकाला 
कोणते पयाय उपलब्ध असतील  याबाबत पॉवलसी दततावेजामध्ये हे तपष्टपणे दशयवलेले असेल. 
 

iii. सध्याच्या ग्राहकाने ववमाकतयाच्या सूचनेला प्रवतसाद वदला नाही तर, नवीकरणाच्या तारखेला 
पॉवलसी बांद केली जाईल आवण पोटयवबलीटी अटींना अनुसरून ववमाधारकाला ववमाकतयाकडे 
उपलब्ध असलेली नवी पॉवलसी घ्यावी लागेल. 
 

iv. बांद केलेले उतपादन सांभाव्य ग्राहकाांना देऊ केले जाणार नाही. 
 

e) कोणतेही उतपादन बाजारात आणल्यानांतर तयाचे सवय तपवशलाांसह नेमलेल्या अक्चुअवर द्वारे वर्षातून 
वकमान एकदा पुनरावलोकन केले जातील. आर्थिक दृष्ट्या उतपादन जर सिम नसेल तर, ककवा 
उतपादनातील एखाद्या बाबतीत कमतरता आढळल्यास नेमलेला अक्चुअवर उतपादनामध्ये सुधारणा 
करेल आवण फाईल आवण वापर पद्धती नुसार पुनरावलोकनासाठी अजय करेल. 
 

f) उतपादनाला फाईल आवण वापर मान्यता वमळाल्यानांतर पाच वर्षे झाल्यानांतर, नेमलेला अक्चुअवर, 
उतपादनाची कामवगरी, ववकृती, चुका, व्याज दर, खचय आवण अन्य सांबांवधत तपशील आवण उतपादन 
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तयार करताना गृहीत धरलेली गृहीतके याांच्याबरोबर तपासेल आवण आधीच्या गृहीताकाांसांबांधी सुसांगत 
तपष्टीकरणे आवण सुधारणा याांच्यासह नव्याने मान्यता घेईल. 

 
Test Yourself 1  
 
आयआरडीए च्या मागयदशयक सूत्राांनुसार, व्यवक्तगत वैद्यकीय पॉवलसीच्या नवीकरणासाठी ________ 
वदवसाांचा सवलत कालावधी अनुमत केलेला असतो. 
 
I. पांधरा वदवस 
II. तीस वदवस  
III. पांचेचाळीस वदवस 
IV. साठ वदवस 
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सारांश 
 
a) वैद्यकीय ववमा पॉवलसी ववमाधारक व्यक्तीला अनपेवित आवण आकस्तमक अपघात/आजारपण याांच्यामुळे 

होणाऱ्या रुलणालय भरती पासून आर्थिक सांरिण पुरवते. 
 
b) वैद्यकीय ववमा उतपादने पॉवलसीच्या अांतगयत सांरवित केलेल्या लोकाांच्या सांख्येवर वगीकृत केली जातात: 

व्यवक्तगत पॉवलसी, कुटुांब फ्लोटर पॉवलसी, समूह पॉवलसी. 
 
c) रुलणालय खचय पॉवलसी ककवा मेवडक्लेम पॉवलसी आजारपण /अपघात याांच्यामुळे होणाऱ्या रुलणालय 

खचाचा परतावा देते. 
 
d) रुलणालय भरती पूवय खचय हे रुलणालय भरती पूवी ठराववक वदवसाांच्या कालावधी दरम्यान झालेले सुसांगत 

वैद्यकीय खचय (साधारणतुः 30 वदवस) असतील आवण आवण ववमा हक्काचा भाग समजले जातील. 
 
e) रुलणालय भरती पश्चात खचय हे रुलणालय मुक्ती पश्चात ठराववक वदवसाांच्या कालावधी दरम्यान आलेले 

सुसांगत वैद्यकीय खचय (साधारणतुः 60 वदवस) असतील आवण ते ववमा हक्काचा भाग समजले जातील. 
 
f) कुटुांब फ्लोटर पॉवलसी मध्ये, ववमाधारकाचा जोडीदार, अवलांबून मुले, अवलांबून पालक याांना एकाच ववमा 

आश्वावसत रक्कमे अांतगयत सांरिण वदले जाते आवण ती रक्कम कुटुांबातील सवांसाठी वापरता येते. 
 
g) रुलणालय दैनांवदन रोख पॉवलसी ववमा धारकाला रुलणालय भरतीच्या प्रतयेक वदवसासाठी एक वनस्श्चत 

रक्कम पुरवते. 
 
h) गांभीर आजार पॉवलसी ही फायद्याची पॉवलसी असून यादीतील गांभीर आजाराचे वनदान झाल्यास एक मोठी 

रक्कम देण्याची तरतूद असते. 
 
i) उच्च वजावटी चा ककवा टॉप-अप सांरिण, वनवडलेल्या वववनर्थदष्ट रक्कमेपेिा अवधक मोठ्या रक्कमेसाठी 

सांरिण देते (याला मयादा ककवा वजावट असेही म्हणतात). 
 
j) वनस्श्चत फायदे सांरिणा मुळे ववमाधारकाला पुरेसे सांरिण वदले जाते आवण तयाच बरोबर ववमाकतयाला 

तयाच्या पॉवलसीचे योलय मुल्याांकन करण्यास मदत होते.  
 

k) व्यवक्तगत अपघात (पीए) सांरिण अनपेवित अपघाताांमुळे होणाऱ्या मृतयुच्या ककवा अपांगतवाचे फायद्याांच्या 
तवरुपात भरपाई देऊ करते. 
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l) ज्याांच्यासाठी रुलणालयात भरती होणे आवश्यक नसते अशा दांतोपचार, नेत्रसेवा खचय, नेहेमीची वैद्यकीय 
तपासणी इतयादी साठी बाह्य रुलण सांरिणे खचय देऊ करतात. 

 
m) एखादी कां पनी, मांडळ, बँकेचा के्रडीट काडय ववभाग यासारख्या समूहचालकाांकडून समूह पॉवलसी खरेदी 

केली जाते आवण ती एक पॉवलसी सांपूणय समूहातील व्यक्तींना सांरवित करते. 
 
n) कॉपोरेट फ्लोटर ककवा बफर सांरिण पॉवलसी रक्कम कुटुांबाच्या ववमा आश्वावसत रक्कमेच्यावरील जादा 

खचय पुरे करण्यासाठी सहाय्य करते. 
 
o) ववदेश मेवडक्लेम /प्रवास पॉवलसी, व्यक्तीला तयाच्या परदेशातील वनवासाच्या काळात अपघात, दुखापत 

आवण आजारपण अशा जोखामींसाठी सांरिण पुरवते. 
 
p) कॉपोरेट वनयवमत प्रवासी योजना ही वार्थर्षक योजना असते कॉपोरेट तयाांच्या भारताबाहेर वनयवमत प्रवास 

करणाऱ्या अवधकाऱ्याांसाठी व्यवक्तगत पॉवलसी घेते. 
 

q) वैद्यकीय ववम्यामध्ये वापरल्या बहुताांश सांज्ञा आयआरडीएद्वारे वववनयमाांद्वारे प्रमावणत केल्या गेल्या आहेत, 
ज्यामुळे ववशेर्षतुः ववमाधारकाांमधील गोंधळ टाळला जातो. 

 
r) वनयांत्रकाद्वारे सवय उतपादनाांसाठी फाईल आवण वापर मागयदशयक ततवे वनस्श्चत करण्यात आली आहेत. 
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स्ियं पवरक्षणांची उत्तरे 
 
उत्तर 1  

 
योलय पयाय आहे II. 
 
रुलणालय भरती पूवी सांरिणाचा कालावधी ववमाकातयानुसार बदलत असला आवण पॉवलसीमध्ये वनस्श्चत केलेला 
असला तरी सामान्यतुः हे सांरिण रुलणालय भरती पूवी 30 वदवसाांसाठी वदले जाते. 
 
उत्तर 2  

 
योलय पयाय आहे I. 
 
आयआरडीएच्या मागयदशयक सूत्राांनुसार, व्यवक्तगत वैद्यकीय ववमा पॉवलसी नवीकरणासाठी 30 वदवसाांचा सवलत 
कालावधी वदला जातो. 
 

स्िय ंपवरक्षणाचे प्रश्न  
 
प्रश्न 1  
 
खालीलपैकी कोणते ववधान, रुलणालय खचय पॉवलसीच्या सांदभात योलय आहे? 
 
I. केवळ रुलणालय भरतीचे खचय सांरवित केले जातात 
II. रुलणालय भरतीचे खचय तयावशवाय रुलणालय भरती पूवय आवण मुक्ती पश्चात चे खचय सांरवित केले जातात 
III. रुलणालय भरतीचे खचय तयावशवाय रुलणालय भरती पूवय आवण मुक्ती पश्चातचे खचय आवण ववमा धारकाच्या 

मृतयुच्या घटनेत एक मोठी रक्कम कुटुांबाच्या सदतयाांना वदली जाते 
IV. रुलणालय भरतीचे खचय पवहल्या वर्षापासून वदले जातात आवण पवहले वर्षय ववमाहक्क ववरवहत गेल्यास दुसऱ्या 

वर्षय पासून रुलणालय भरती पूवय आवण मुक्ती पश्चात खचय सांरवित केले जातात. 
 

 

प्रश्न 2  
 
खालीलपैकी कोणते ववधान योलय आहे ते ओळखा? 
 
I. वैद्यकीय ववमा ववकृती हाताळतो  
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II. वैद्यकीय ववमा मतययता हाताळतो 
III. वैद्यकीय ववमा ववकृती आवण तयाचबरोबर मतययता हाताळतो 
IV. वैद्यकीय ववमा ववकृती आवण मतययता दोन्ही हाताळत नाही  

 
प्रश्न 3  
 
खालीलपैकी कोणते ववधान वैद्यकीय ववम्यात वदल्या जाणाऱ्या रोख ववरवहत सेवेबाबत योलय आहे? 
 
I. ववमा कां पन्याांद्वारे सुरु करण्यात आलेला हा पयावरण तनेही उपक्रम आहे ज्यात इलेक्रोवनक रक्कम 

भरण्यास प्रोतसाहन वदले जाते ज्यामुळे प्रतयि रोख रक्कमेचे पवरवलन कमी केले जाईल आवण झाडे 
वाचवता येतील. 

II. ही सेवा ववमाधारकाला मोफत वदली जाते आवण कोणतीही रोख रक्कम वदलीजते नाही कारण सरकार द्वारे 
ववमा कां पनीला ववशेर्ष योजने अांतगयत रक्कम अदा केली जाते. 

III. ववमा धारका द्वारे वदल्या जाणाऱ्या सवय रक्कमा इांटरनेट बँककग द्वारे ककवा काडय द्वारे वदल्या जातात कारण 
ववमा कां पनी द्वारे रोख तवीकारली जात नाही.  

IV. ववमा धारक रक्कम भारत नाही आवण ववमा कां पनी रुलणालयाला वबलाची रक्कम िेट देऊ करते 
 
प्रश्न 4  
 
पीपीएन चे रुलणालये आवण वैद्यकीय ववम्यातील रुलणालये या सांदभातील अचूक दीघयनाव ओळखा. 
 
I. सावयजवनक प्राधास्न्यत नेटवकय   
II. प्राधास्न्यत प्रदाता नेटवकय  
III. सावयजवनक खासगी नेटवकय  
IV. प्रदाता प्राधास्न्यत नेटवकय  
 
प्रश्न 5  
 
खालीलपैकी कोणते ववधान चुकीचे आहे हे ओळखा? 
 
I. एखादी कम्पनी तयाच्या कमयचाऱ्याांसाठी समूह पॉवलसी घेऊ शकते.  
II. बँक तयाांच्या ग्राहकाांसाठी समूह पॉवलसी घेऊ शकते  
III. दुकानदार तयच्या ग्राहकाांसाठी समूह पॉवलसी घेऊ शकतो.  
IV. कां पनी द्वारे घेतलेली तयाांच्या कमयचाऱ्याांसाठी घेतलेली समूह पॉवलसी कमयचाऱ्याांच्या कुटुांवबयाांना समाववष्ट 

करण्यासाठी ववततावरत केली जाऊ शकते. 
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Answers to Self-Examination Questions  
 
उत्तर 1  
 
योलय पयाय आहे II. 
 
रुलणालय भरतीचे खचय तयावशवाय रुलणालय भरती पूवय आवण मुक्ती पश्चात चे खचय सांरवित केले जातात. 
 
उत्तर 2  
 
योलय पयाय आहे I. 
 
वैद्यकीय ववमा ववकृती हाताळते (रोग होण्याचा दर). 
 
उत्तर 3  
 
योलय पयाय आहे IV. 
 
रोख ववरवहत सेवेमध्ये, ववमाधारक रक्कम भारत नाही आवण ववमा कां पनी वबलाचे रक्कम िेट रुलणालयाला देऊ 
करते. 
 
उत्तर 4  
 
योलय पयाय आहे II. 
 
पीपीएन म्हणजे प्राधास्न्यत प्रदाता नेटवकय . 
 
उत्तर 5  
 
योलय पयाय आहे III. 
 
ववधाने I, II आवण IV योलय आहेत. ववधान III चुकीचे आहे कारण दुकानदार समूह ववमा पॉवलसी तयाचा 
ग्राहकाांसाठी घेऊ शकत नाही. 
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प्रकरण 8(III) 
 

आरोग्य ववमालेखन 

प्रकरण प्रस्तावना 
 

तुम्िाला आरोग्य ववमालेखनाववषयी तपशीलवार माहिती देणे िा या प्रकरणाचा उदे्दश आिे आिे  कोणत्यािी 
प्रकारच्या ववम्यामध्ये ववमालेखन िा अततशय मित्वाचा घटक असतो व ववमा पॉतलसी देण्यात त्याची 
भूतमका मित्वाची असते  या प्रकरणामध्ये तुम्िाला ववमालेखनाची मूलतत्वे, साधने, पद्धती व प्रहिया कशा 
असतात िे समजेल  यातून तुम्िाला समूि आरोग्य ववमालेखनाववषयीिी माहिती तमळेल

शिकण्याची शनष्पत्ती 
 

ए. ववमालेखन म्िणजे काय
बी.ववमालेखन मूलभूत संकल्पना,
सी.ववमालेखनाची मूलतत्वे व साधने,
डी. ववमालेखन प्रहिया
ई. समूि आरोग्य ववमा
 

िे प्रकरण अभ्यासल्यानंतर, तुम्िाला पुढील गोष्टी करता येतील: 

  

ए) ववमालेखन म्िणजे काय िे समजावून सांगणे
बी) ववमालेखनाच्या मूलभूत सकंल्पना स्पष्ट करुन सांगणे
सी) ववमालेखक ज्या मूलतत्वांचे पालन करतात ती मूलतत्वे व ववववध साधने समजावून सांगणे
डी) वैयविक आरोग्य पॉतलसींच्या ववमालेखनाची संपूणण प्रहिया समजून घेणे
ई) समूि आरोग्य पॉतलसींचे आरोग्यलेखन कसे केले जाते याववषयी चचाण करणे
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हे उदाहरण पाहा
 

सॉफ्टवेअर अतभयंता म्िणून काम करणाऱ्या ४८ वषीय मतनषने, स्वतःसाठी आरोग्यववमा घेण्याचा तनणणय 
घेतला  तो ववमा कंपनीकडे गेला, त्यांनी तेथे त्याला एक प्रस्ताव अजण हदला ज्यामध्ये त्याला शारीररक 
स्स्थती व आरोग्य, मानतसक आरोग्य, आधीपासून असलेले आजार, कुटंुबाचा आरोग्य इततिास, सवयी 
इत्यादींची माहिती द्यायची िोती

िा प्रस्ताव अजण तमळाल्यानंतर, त्याला इतरिी बरेच दस्तऐवज सादर करायचे िोते उदारणाथण ओळख पुरावा 
व वयाचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा व आधीच्या वैद्यकीय नोंदी  त्यानंतर त्यांनी त्याला आरोग्य तपासणी व 
कािी वैद्यकीय तपासण्या करुन घ्यायला सांतगतल्या ज्यामुळे तो वैतागला

मतनषला वाटत िोते की तो सदुृढ आिे व त्याचे उत्पन्न चांगले आिे, अशा पररस्स्थतीत ववमा कंपनी एवढी 
लांबलचक प्रहिया का अवलबंते आिे  िे सगळे करुन घेतल्यानंतरिी ववमा कंपनीने त्याला वैद्यकीय 
चाचण्यांमध्ये उच्च कॉलेस्लॉल व उच्च रिदाब असल्याचे तनदान झाल्याचे सांतगतले,ज्यामुळे त्याला नंतर 
हृदय ववकार िोण्याची शक्यता वाढते  ववमा कंपनीने त्याला पॉतलसी देऊ केली, मात्र ततचा िप्ता त्याच्या 
तमत्रापेक्षा बराच जास्त िोता व म्िणून त्याने पॉतलसी घ्यायला नकार हदला

इथे ववमा कंपनीने ववमालेखनाचा भाग असलेल्या सवण पायऱ्यांचे पालन केले िोते  ववमाकत्याणला ववमा 
संरक्षण देताना जोखीमेचे योग्य मूल्यांकन करावे लागते व रास्त नाािी तमळवावा लागतो  मात्र जोखीमेचे 
योग्यप्रकारे मूल्यांकन झाले नािी व कािी दावा झाल्यास, त्यामुळे तोटा िोईल  तसेच, ववमाकताण 
ववमाधारकाच्यावतीने िप्ता गोळा करत असतो व त्याला िा पसैा ववश्वस्ताप्रमाणे िाताळावा लागतो
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ए. ववमालेखन म्हणजे काय  

१. ववमालेखन

ववमा कंपन्या एखाद्या व्यविमुळे ववमा गटास जेवढी जोखीम असते त्या प्रमाणात पुरेसा िप्ता देणाऱ्या 
व्यविला ववमा देण्याचा प्रयत्न करतात  जोखीम तनवडण्यासाठी प्रस्तावकत्याणकडून माहिती संकतलत करणे व 
ततचे ववश्लेषण करण्याच्या प्रहियेला ववमालेखन असे म्िणतात  या प्रहियेद्वारे संकतलत केलेल्या माहितीच्या 
आधारे, त्या प्रस्तावकत्याणला ववमा द्यायचा आिे का नािी याचा तनणणय घेतात  त्यांनी ववमा द्यायचा तनणणय 
घेतल्यास, त्यासाठी हकती िप्ता आकारला जाईल, कोणत्या अटी व शती असतील िे ठरवले जाते म्िणजे 
अशी जोखीम घेण्यावर रास्त नाा तमळवता येईल
आरोग्य ववमा ववकृतीच्या संकल्पनेवर आधाररत असतो  इथे ववकृती म्िणजे एखादी व्यिी आजारी हकंवा 
रोगग्रस्त िोण्याची शक्यता व जोखीम, ज्यासाठी उपचार हकंवा रुग्णालयात दाखल करावे लागू शकते  
बऱ्याच प्रमाणात, ववकृतीवर वयाचा पररणाम िोतो जी सामान्यपणे तरुण प्रौढांपेक्षा ज्येष्ठ नागररकांमध्ये 
अतधक प्रमाणात असते  व वजन जास्त असणे हकंवा वजन अततशय कमी असणे, ठराववक पूवीचे व 
सध्याचे आजार हकंवा ववकार, धूम्रपानासारख्या वैयविक सवयी, सध्याची आरोग्य स्स्थती तसेच प्रस्तवकाचा 
व्यवसाय जर जो धोकादायक मानला जात असेल तर यासारख्या घटकांमुळे त्यात वाढ िोते  याउलट  
कमी वय, आरोग्यदायी जीवनशैली इत्यादींसारख्या कािी अनुकूल घटकांमुळे ववकृती कमीिी िोते
  

व्याख्या
 

ववमालेखन म्िणजे जोखीमेचे योग्यप्रकारे मूल्यमापन करण्याची व ववमा संरक्षण कोणत्या अटींच्या आधारे 
हदले जाईल िे ठरववण्याची प्रहिया  अशाप्रकारे  िी जोखीम तनवडण्याची व जोखीमेचे मूलांकन करण्याची 
प्रहिया आिे

२  ववमालेखनाची गरज

ववमालेखन िा ववमा कंपनीचा कणा असतो कारण तनष्काळजीपणे हकंवा अपुऱ्या िप्तयांसाठी स्वीकारलेल्या 
जोखीमेमुळे ववमाककताण हदवाळखोर िोऊ शकतो दसुरीकडे, ाार चोखंदळपणा केला हकंवा अततशय जास्त 
काळजी घेतली तर ववमा कंपनीला मोठा ववमागट तयार करता येणार नािी व जोखीमेचे एकसमान ववतरण 
करता येणार नािी  म्िणूनच जोखीम व व्यवसाय यादरम्यान योग्य संतुलन राखणे अततशय मित्वाचे 
आिे, ज्याद्वारे संस्था स्पधाणत्मक तसेच नफ्यात रािील
 

ववमालेखक संबंतधत ववमा कंपनीचे तत्वज्ञान, धोरणे व जोखीम धारण करण्याची क्षमता यानुसार िी 
संतुलनाची प्रहिया करतो  ववमालेखकाचे काम जोखीमेचे वगीकरण करणे व स्वीकारण्याच्या अटी योग्य 
दरावर तनस्ित करणे िे असते जोखीम स्वीकारणे म्िणजे ववमाधारकाच्या भववष्यातील दाव्याची भरपाई 
करण्याचे आश्वासन देण्यासारखे असल्याची नोंद घेणे मित्वाचे आिे
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३  ववमालेखन-जोखीम मूल्यमापन

ववमालेखन िी जोखीम तनवडण्याची प्रहिया आिे जी गट हकंवा व्यविच्या वैतशष्टयांवर अवलंबून असते  
येथे जोखीमेच्या प्रमाणाच्या आधारे  ववमालेखक जोखीम स्वीकारायची का व कोणत्या दराने स्वीकारायची 
याचा तनणणय घेतो  कोणत्यािी पररस्स्थतीत  स्वीकारण्याची प्रहिया न्याय्य व समानतेने व्िायला िवी 
म्िणजेच कोणतािी पूवणग्रि न बाळगता प्रत्येक समान जोखीमेचे वगीकरण सारख्याच प्रकारे केले पाहिजे  िे 
वगीकरण सामान्यपणे प्रमाणभूत स्वीकार तक्त्याद्वारे केल े जाते, ज्याद्वारे प्रत्येक प्रातततनतधक जोखीमेचे 
प्रमाण तनस्ित केले जाते व त्यानुसार िप्ते मोजले जातात

वयामुळे आजारपणाच्या तसेच मतृ्यूच्या शक्यतेवर पररणाम िोत असला तरीिी, आजारपण सामान्यपणे 
मतृ्युच्या बरेच आधी व वारंवार येऊ शकत े िे लक्षात ठेवले पाहिजे  म्िणूनच, मतृ्यू ववम्यापेक्षा आरोग्य 
ववम्याच्या ववमालेखनाच्या अटी व मागणदशणक तत्वे अतधक कडक असणे स्वाभाववक आिे

उदाहरण
 

मधुमेि असलेल्या एखाद्या व्यविला हृदयाच्या हकंवा मूत्रवपंडाच्या समस्या तनमाणण िोण्याची बरीच अतधक 
शक्यता असते ज्यामुळे मतृ्यूपेक्षािी रुग्णालयात दाखल करावे लागू शकते, तसेत ववमा संरक्षणाच्या 
कालावधीत अनेक वेळा आरोग्य समस्या तनमाणण िोऊ शकतात  जीवन ववमा ववमालेखन मागणदशणक 
तत्वामध्ये या व्यविचे गुणांकन सरासरी जोखीम असलेली व्यिी असे केल ेजाऊ शकते  मात्र  वैद्यकीय 
ववमालेखनासाठी  अशी व्यिी उच्च जोखीम असलेली असते
 

आरोग्य ववम्यामध्ये, आतथणक हकंवा उत्पन्नावर आधाररत ववमालेखनापेक्षा वैद्यकीय हकंवा आरोग्यववषयक 
तनष्कषाांवर अतधक भर हदला जातो  अथाणत आतथणक व उत्पन्नववषयक घटकांकडे दलुणक्ष करता येत नािी 
कारण ववमाहित असणे आवश्यक आिे व चुकीची तनवड टाळण्यासाठी व आरोग्य ववमा सुरु रािील याची 
खात्री करण्यासाठी आतथणक ववमालेखन मित्वाचे आिे

४  आजारपणाच्या िक्यतेवर पररणाम करणारे घटक
 

जोखीमेचे मूल्यमापन करताना ववकृतीवर (आजारी पडण्याची जोखीम) पररणाम करणाऱ्या पुढील घटकांचा 
काळजीपूवणक ववचार केला पाहिजे

ए  वय  िप्ते वय व जोखीमेच्या प्रमाणानुसार आकारले जातात  उदािरणाथण बाळे व लिान मुलांसाठी 
तरुण प्रौढांपेक्षा ववकृती िप्ता अतधक असतो कारण त्यांना संसगण व अपघात िोण्याचा धोका अतधक 
असतो  तसेच  ४५ िून अतधक वय असलेल्या प्रौढांसाठी, िप्ता जास्त असतो, कारण त्यांना 
मधुमेिासारखे दीघणकालीन आजार, अचानक हृदय ववकार हकंवा इतर कािी ववकृती िोण्याची शक्यता 
बरीच अतधक असते
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बी) तलंग  महिलांना गभणधारणेच्या कालावधीत ववकृती िोण्याची अततररि जोखीम असते  मात्र 
पुरुषांना महिलांपेक्षा हृदयववकाराचा झटका येण्याची हकंवा कामाशी संबंतधत अपघात िोण्याची शक्यता 
महिलांपेक्षा अतधक असते कारण ते धोकादायक रोजगारांमध्ये अतधक सिभागी असण्याची शक्यता 
असते
 

सी) सवयी  तंबाखू, मद्य हकंवा कोणत्यािी स्वरुपातील अंमली पदाथण सेवनाचा ववकृती जोखीमेवर थेट 
पररणाम िोतो

डी) व्यवसाय  ठराववक व्यवसायांमध्ये अपघातांची अततररि जोखीम असण्याची शक्यता असते, उदािरणाथण 
चालक, स्ाोटक, वैमातनक इत्यादी  तसेच ठराववक पेशांमध्ये उच्च आरोग्य जोखीमा असू शकतात, 
उदािरणाथण क्ष-हकरण यंत्र संचालक, ऍसबेसटॉस उद्योगातील कामगार, खाणकामगार इत्यादी

ई) कौटंुवबक इततिास  िा घटक अततशय मित्वाचा असतो, कारण दमा, मधुमेि व ठराववक ककण रोगांमध्ये 
जनुकीय घटकांचा पररणाम िोतो  याचा ववकृतीवर पररणाम िोतो व जोखीम स्वीकारताना याचा ववचार 
केला पाहिजे

एा) शरीराची ठेवण  ठराववक गटांमध्ये शरीराची दणकट, सडपातळ हकंवा सामान्य ठेवण ववकृतीशी 
संबंतधत असू शकते

जी) पूवीचे आजारपण हकंवा शस्त्रहिया  पूवीच्या आजारपणांमुळे शारीररक कमजोरी तनमाणण िोण्याची हकंवा 
तो आजार पुन्िा िोण्याची शक्यता आिे का याची खात्री करणे आवश्यक असते व त्यानुसार पॉतलसीच्या 
अटी तनस्ित केल्या पाहिजेत  उदािरणाथण मुतखडा पुन्िा िोण्याची शक्यता असते, त्याचप्रमाणे एका 
डोळ्यात मोतीवबंद ूझाल्यामुळे दसुऱ्या डोळ्यात मोतीवबंद ूिोण्याची शक्यता वाढते

एच) सध्याची आरोग्य स्स्थती व इतर घटक व हकंवा तिारी  जोखीमेचे प्रमाण व ववमायोग्यता तनस्ित 
करण्यासाठी िे मित्वाचे असते व योग्यप्रकारे जािीर करुन व वैद्यकीय तपासण्यांद्वारे तसद्ध करता येते
आय) पयाणवरण व तनवास  यांचािी ववकृती दरावर पररणाम िोतो
 

स्वतःची चाचणी घ्या १
 

ववमालेखन िी  ची प्रहिया आिे

 ववमा उत्पादनांचे ववपणन
ग्रािकांसाठी िप्ते संकतलत करणे

 जोखीम तनवड व जोखीम मूल्यांकन
ववववध ववमा उत्पादने ववकणे
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बी. ववमालेखन- मूलभूत संकल्पना

१  ववमालेखनाचा िेतू
 

आपण आधी ववमालेखनाचा िेतू पािू  त्याचे दोन िेतू आिेत

i. ववरोधी-तनवड टाळणे म्िणजेच ववमाकत्याणववरुद्ध तनवड टाळणे
ii. जोखीमेचे वगीकरण करणे व जोखीमांमध्ये समानता असेल याची खात्री करणे

 

व्याख्या
 

जोखीमेची तनवड म्िणजे आरोग्य ववम्याच्या प्रत्येक प्रस्तावाचे त्याच्या जोखीमेच्या संदभाणत मूल्यांकन 
करणे व त्यानंतर ववमा द्यायचा हकंवा नािी व कोणत्या अटींवर द्यायचा िे ठरवणे

ववरोधी-तनवड हकंवा ववपररत तनवड  म्िणजे लोकांची मानतसकता, ज्यांना नुकसान िोण्याची शक्यता 
अतधक  असल्याची शंका असते हकंवा माहिती असते, ते ववमा घेण्यासाठी व या प्रहियेमध्ये लाभ 
तमळववण्यासाठी अततशय उत्सुक असतात
 

उदाहरण
 

ववमाकत े कुणाला व कसा ववमा द्यायचा याबाबत चोखंदळ नसतील, तर मधुमेि, उच्च रिदाब, हृदयाच्या 
समस्या हकंवा ककण रोग यासारखे गंभीर आजार असलेल्या व्यिी, त्यांना लवकरच रुग्णालयामध्ये दाखल 
करण्याची गरज असल्याचे माहिती असल्याने, आरोग्य ववमा घेतील, ज्यामुळे ववमाकत्याणला नुकसान िोईल
दसुऱ्या शब्दात, ववमाकत्याणने तनवडीची प्रहिया केली नािी तर तो चुकीची तनवड करेल व या प्रहियेमध्ये 
त्याला तोटा िोईल
 

२  जोखीमांमध्ये समानता
 

आता आपण जोखीमेतील समानतेचा ववचार करु “समानता” म्िणजे ज्या अजणदारांना सारख्या प्रमाणात 
जोखीम असते त्यांना एकाच िप्ता वगाणत घातले पाहिजे  ववमाकत्याांना आकारले जाणारे िप्ते तनस्ित 
करण्यात थोडे प्रमाणीकरण िवे असते  अशाप्रकारे ज्या लोकांना समान जोखीम असते त्यांनी समान िप्ता 
हदला पाहिजे व ज्यांना अतधक जोखीम आिे त्यांनी जास्त िप्ता हदला पाहिजे  ते प्रमाणीकरणाद्वारे सरासरी 
जोखीम असलेल्या बिुसंख्य व्यिी तनस्ित करतात व कोणत्या जोखीमा अतधक धोकादायक आिे िे 
ठरवतात व त्यांचे गुणांकन करतात
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ए  जोखीमेचे वगीकरण
 

समानता आणण्यासाठी, ववमालेखक जोखीम वगीकरण या प्रहियेचा वापर करतात म्िणजेच व्यविंना 
हकती जोखीम आिे त्यानुसार त्यांचे वगीकरण केले जाते व वेगवेगळ्या जोखीम वगाांमध्ये वगीकरण 
केले जाते  जोखीमेचे चार वगण आिेत
 

i. प्रमाणभूत जोखीमा

ज्या व्यविंची अपेस्क्षत ववकृती (आजारी पडण्याची शक्यता) सरासरी असते त्या लोकांचा यामध्ये 
समावेश िोतो

ii. प्राधान्य असलेल्या जोखीमा

या लोकांची अपेस्क्षत ववकृती सरासरीपेक्षा अततशय कमी असते म्िणून यांना कमी िप्ता आकारला 
जातो

iii. शनकृष्ट जोखीमा

अशा व्यविंची अपेस्क्षत ववकृती सरासरीपेक्षा अततशय जास्त असते, मात्र तरीिी त्यांना ववमायोग्य 
मानले जाते  त्यांना जास्त (हकंवा अततररि) िप्ते आकारुन हकंवा कािी तनबांध घालून ववम्यासाठी 
स्वीकारले जाऊ शकते

iv. नाकारलेल्या जोखीमा

ज्या व्यविंचे अपंगत्व व अपेस्क्षत अततररि ववकृती इतकी जास्त असते की त्यांना परवडणाऱ्या दरात 
ववमा संरक्षण देणे शक्य नसते  कािी वेळा त्याला हकंवा ततला शस्त्रहियेसारख्या वैद्यकीय घटनांना तोंड 
द्यावे लागले असेल तर वैयविक प्रस्ताविी तात्पुरते ाेटाळले जाऊ शकतात

३  शनवड प्रक्रिया
 

ववमालेखन हकंवा तनवड प्रहिया दोन पातळ्यांवर िोते असे म्िणता येईल

 क्षेत्र पातळीवर
 ववमालेखन ववभागीय पातळीवर

 

आकृती १ ववमालेखन क्रकंवा शनवड प्रक्रिया
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ए  क्षेत्र क्रकंवा प्राथशमक पातळी

क्षेत्र पातळी ववमालेखनाला प्राथतमक ववमालेखन म्िणूनिी ओळखले जाते  त्यामध्ये एंजट हकंवा 
कंपनीच्या प्रतततनधीद्वारे अजणदार ववमा संरक्षणाला परवानगी देण्यासाठी योग्य आिे का यासंदभाणत 
माहिती गोळा करतो  एजंट प्राथतमक ववमालेखक म्िणून मित्वाची भूतमका पार पाडतो  तो ववमा 
देण्यायोग्य संभाव्य ग्रािक कोण आिे िे सवोत्तम प्रकारे जाणून घेऊ शकतो

कािी ववमा कंपन्या एजंटना एखादे तनवेदन हकंवा गोपनीय अिवाल भरायला सांगू शकतात, ज्यामध्ये 
एजंटने प्रस्तावकाववषयी ववतशष्ट माहिती, मत व तशाारसी हदलेल्या असतात

ववमा कंपनीच्या अतधकाऱ्याकडून असाच एक अिवाल मातगतला जाऊ शकतो ज्याला नैततक अिवाल 
असे म्िणतात  या अिवालांमध्ये सामान्यपणे व्यवसाय, उत्पन्न व आतथणक स्स्थती व प्रस्ताववत 
जीवनाचा लौहकक यांचा समावेश िोतो

नैशतक धोका म्हणजे काय

वय, तलंग, सवयी इत्यादी घटक म्िणजे आरोग्य जोखीमेचे शारीररक धोके आिेत  मात्र त्यातशवायिी 
आणखी एका घटकाकडे काळजीपूवणक पािणे आवश्यक असते  याला ग्रािकाचा नैततक धोका म्िणतात 
जो ववमा कंपनीसाठी अततशय मिाग ठरु शकतो

वाईट नैततक धोक्याचे टोकाचे उदािरण म्िणजे आरोग्य ववमाधारक व्यिीला त्याची कािी हदवसातच 
शस्त्रहिया िोणार आिे िे माहिती असते मात्र तरीिी ववमाकत्याणला याची माहिती देत नािी  इथे 
अशाप्रकारे दाव्याचे पैसे घेण्यासाठी जाणीवपूवणक ववमा घेण्याचा िेतू आिे
नुकसानाकडे दलुणक्ष करणे िे आणखी एक उदािरण आिे  ववमा असल्यामुळे ववमाधारकाला त्याच्या 
आरोग्याबाबत तनष्काळजीपणा करण्याची इच्छा िोऊ शकते कारण रुग्णालयाचा खचण त्याचा ववमाकताण 
करेल िे त्याला माहिती असते

ववमालेखन क्रकंवा शनवड प्रक्रिया  

क्षेत्र क्रकंवा प्राथशमक पातळी 

ववमालेखन ववभाग पातळी 
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इथे नैततक धोका  या आणखी एक प्रकारच्या धोक्याचा उल्लेख केला पाहिजे  इथे ववमाधारक 
कोणतीिी ासवणूक करणार नािी, मात्र त्याची ववमा रक्कम मोठी आिे िे माहिती असल्याने, सवाणत 
खातचणक उपचार घेईल, रुग्णालयातील सवाणत मिाग खोलीत रािील इत्यादी, जे तो ववमाधारक नसता तर 
त्याने केले नसते

फसवणूक शनरीक्षण व प्राथशमक ववमालेखक म्हणून एजंटची भूशमका

जोखीमेच्या तनवडीसंदभाणत बिुतेक तनणणय प्रस्तावकाने प्रस्ताव अजाणमध्ये जािीर केलेल्या तथयांवर 
अवलंबून असतात  जो ववमालेखक ववमालेखन ववभागात बसलेला आिे त्याला िी तथये खोटी आिेत का 
व जाणीवपूवणक लपववण्याच्या उदे्दशाने ासवी तथये देण्यात आली आिेत का िे माहिती असणे अवघड 
असते

इथे एजंटची भूतमका मित्वाची असते  तो हकंवा ती हदलेली तथये खरी आिेत का िे ठरववण्याच्या 
सवोत्तम स्स्थतीत असतो, म्िणूनच एजंटचा प्रस्तावकाशी थेट व वैयविक संपकण  असतो व अशाप्रकारे 
हदशाभूल करण्याच्या उदे्दशाने जाणीवपूवणक माहिती लपववण्यात आली आिे का हकंवा चुकीची माहिती 
देण्यात आली आिे का याचे तो तनरीक्षण करु शकतो
 

बी) ववमालेखन ववभागीय पातळी
दसुऱ्या पातळीवरील ववमालेखन ववभागीय हकंवा कायाणलयीन पातळीवरील असते  त्यामध्ये ववशेषज्ञ व 
व्यविंचा समावेश असतो जे अशा कामामध्ये कुशल असतात व ववम्याचा प्रस्ताव स्वीकारायचा का, 
कोणत्या अटींवर स्वीकारायचा िे ठरववण्यासाठी या प्रकरणाशी संबंतधत सवण डाटा ववचारात घेतात

सी. ववम्याची मूलतत्वे व ववमालेखनाची साधने
 

१.ववमालेखनािी संबंशधत मूलतत्वे

कोणत्यािी प्रकारच्या ववम्यामध्ये  मग तो जीवन ववमा असो हकंवा सवणसाधारण ववमा  जोखीम 
स्वीकारण्याशी संबंतधत कािी कायदेशीर मूलतत्वे लाग ू िोतात  आरोग्य ववम्यालािी िीच मूलतत्वे लागू 
िोतात व या मूलतत्वांचे उल्लंघन केल्यास ववमाकताण जबाबदारी टाळण्याचा तनणणय घेऊ शकतो, ज्यामुळे 
पॉतलसीधारक असामाधानी िोतात व वैतागतात  िी कें द्रीय मूलतत्वे पुढीलप्रमाणे आिेत
 

१  परमसद्भाव (उबेररमा ाायडेस) व ववमा हित

२  ववमालेखनासाठी साधने

ववमालेखकासाठी िी माहितीचा स्रोत असतात व या आधारे जोखीमेचे वगीकरण केले जाते व िप्ते तनस्ित 
केले जातात  ववमालेखानासाठी पुढील मित्वाची साधने वापरली जातात

ए  प्रस्ताव अजज
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िा कराराचा आधार असतो ज्यामध्ये प्रस्तावकाचे आरोग्याववषयक व वैयविक तपशील (उदािरणाथण 
वय, पेशा, शरीराची ठेवण, आरोग्य स्स्थती, उत्पन्न, िप्ता हदल्याचे तपशील इत्यादी) गोळा केल े
जातात  उत्पादन व कंपनीच्या गरजा धोरणांनुसार िे साध्या प्रश्ांपासून ते तपशीलवार प्रश्ावलीपयांत 
असू शकतात ज्याद्वारे सवण मित्वाची तथये जािीर करण्यात आली आिेत याची खात्री केली जाईल व 
त्यानुसार ववमा संरक्षण हदल ेजाईल  ववमाधारकाने कोणतेिी उल्लंघन केले हकंवा माहिती लपववली तर 
पॉतलसी रद्द मानली जाईल

बी) वयाचा पुरावा

िप्ते ववमाधारकाच्या वयाच्या आधारे ठरवले जातात  म्िणूनच नावनोंदणीच्या वेळी जािीर केलेले वय 
सादर केलेल्या वयाच्या पुराव्या आधारे पडताळून पािणे मित्वाचे असते

 

उदाहरण
  

भारतामध्ये अनेक दस्तऐवज वयाचा पुरावा म्िणून ग्राह्य धरले जाऊ शकतात मात्र त्यापकैी सवण कायद्याने 
स्वीकायण मानल ेजात नािीत  बिुतेक वैध दस्तऐवजांचे ढोबळपणे दोन वगाांमध्ये वगीकरण केले जाते  त े
पुढीलप्रमाणे आिेत
 

ए  वयाचा प्रमाणभूत पुरावा  शाळेचे प्रमाणपत्र, पारपत्र, अतधवास प्रमाणपत्र, पॅनकाडण इत्यादी यापैकी 
कािी आिेत

बी) वयाचा अ-प्रमाणभूत पुरावा  तशधापवत्रका, मतदान ओळखपत्र, मोठयांचे प्रततज्ञापत्र, ग्राम पंचायतीचे 
प्रमाणपत्र इत्यादी यापैकी कािी आिेत

 

सी) आतथणक दस्तऐवज

उत्पादनाला लाभ व्िावा व नैततक धोका कमी व्िावा यासाठी प्रस्तावकत्याणची आतथणक स्स्थती जाणून 
घेणे मित्वाचे असते  मात्र  केवळ पुढील बाबतीत आतथणक दस्तऐवज मातगतले जातात

ए  वैयविक अपघात संरक्षण हकंवा
बी) उच्च ववमा रकमेचे संरक्षण हकंवा
सी) हकंवा मातगतलेले संरक्षण व नमूद केलेले उत्पन्न व पेशा यांची तुलना केल्यास त्यात ताावत 
आढळते

डी) वैद्यकीय अिवाल
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वैद्यकीय अिवालांची आवश्यकता ववमाकत्याणच्या तनकषांवर आधाररत असते व सवणसामान्यपणे 
ववमाधारकाच्या वयावर व कािी वेळा संरक्षणाच्या रकमेवर अवलंबून असते  प्रस्ताव अजाणतील कािी 
उत्तरांमध्ये अशी कािी माहिती असू शकते ज्यामुळे वैद्यकीय अिवाल मागवले जाऊ शकतात

ई) वविी कमणचाऱ्याचे अिवाल

वविी कमणचाऱ्यांना कंपनीचे तळागाळातील पातळीवरील ववमालेखकिी म्िणता येईल व त्यांच्या 
अिवालामध्ये त्यांनी हदलेल्या माहितीचा ववचार करणे मित्वाचे असू शकते  मात्र वविी कमणचाऱ्यांना 
जास्त व्यवसाय तमळववण्यासाठी लाभांश हदला जात असल्याने, इथे परस्पर ववरोधी हितिी असते 
ज्याकडे जाणीवपूवणक लक्ष हदल ेपाहिजे

 

स्वतःची चाचणी घ्या २

ववमालेखनामध्ये परमसद्भावाच्या तत्वाचे पालन  ने करणे आवश्यक असते

 ववमाकताण
ववमाधारक

 ववमाकताण व ववमाधारक दोघेिी
वैद्यकीय परीक्षक
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

स्वतःची चाचणी घ्या ३
 

ववमा हित म्िणजे
 ज्या संपत्तीचा ववमा काढायचा आिे त्यामध्ये व्यविचे आतथणक हित
ज्या संपत्तीचा आधीपासून ववमा काढलेला आिे

 प्रत्येक ववमा कंपनीचा नुकसानाचा हिस्सा जेव्िा एकािून अतधक कंपन्या एकच नुकसान वाटून 
घेतात
ववमाकत्याणकडून वसूल करता येईल अशी नुकसानाची रक्कम

 
 

 

 

डी. ववमालेखन प्रक्रिया
 

एकदा िवी ती माहिती तमळाल्यानंतर  ववमालेखक पॉतलसीच्या अटी ठरवतो  आरोग्य ववमा व्यवसायासाठी 
वापरले जाणारे सामाईक अजण खालील प्रमाणे आिेत

१  वैद्यकीय ववमालेखन
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वैद्यकीय ववमालेखनाच्या प्रहियेमध्ये प्रस्तावकत्याणकडून आरोग्य ववमा पॉतलसीसाठी अजण करणाऱ्या व्यविची 
आरोग्य स्स्थती तनस्ित करता येते  त्यानंतर संकतलत केलेल्या माहितीचे ववमाकताण ववमा संरक्षण द्यायचे 
हकंवा नािी, हकती मयाणदेपयांत द्यायचे व कोणत्या अटींवर व अपवजणनांवर द्यायचे िे ठरववण्यासाठी 
मूल्यमापन करतो  अशाप्रकारे वैद्यकीय ववमालेखनाद्वारे जोखीम स्वीकारायची हकंवा नाकारायची तसेचत 
संरक्षणाच्या अटी ठरवता येतात
मात्र  वैद्यकीय ववमालेखनामध्ये वैद्यकीय अिवाल घेणे व तपासणे यामुळे जास्त खचण येतो  तसेच  
ववमाकताण जेव्िा जास्त प्रमाणावर वैद्यकीय ववमालेखनाचा वापर करतात, तेव्िा ते चोखंदळपणा  करत 
असल्याचा (केवळ सवोत्तम जोखीम स्वीकारतात व इतरांना नकार देतात) आरोप केला जातो  यामुळे 
संभाव्य ग्रािक वैतागतात व ववमा घेण्यास इच्छुक असलेल्या लोकांची संख्या कमी िोते कारण त्यांना 
आवश्यक असलेली माहिती व तपशील द्यायचे नसतात व आवश्यक त्या चाचण्या करुन घ्यायच्या नसतात

वैयविक आरोग्य ववम्यासाठी आरोग्य स्स्थती व वय िे ववमालेखन करताना ववचारात घेतले जाणारे 
मित्वाचे घटक आिेत  तसेच सध्याची आरोग्य स्स्थती, वैयविक व कौटंुवबक वैद्यकीय इततिासामुळे 
ववमालेखक कोणत्यािी आधीपासून अस्स्तत्वात असेला आजार हकंवा स्स्थती व कालांतराने भववष्यात 
आरोग्य समस्या तनमाणण िोण्याची शक्यता ठरवू शकतो ज्यासाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागेल हकंवा 
शस्रहिया करावी लागेल

त्यातशवाय प्रस्ताव अजण अशाप्रकारे बनववले असतात, ज्यामध्ये भूतकाळात घेतलेले उपचार, रुग्णालयातील 
वास्तव्य व झालेल्या शस्त्रहियांची माहिती घेता येते  यामुळे ववमा लेखकाला आधीचा आजार पुन्िा 
िोण्याच्या शक्यतेचे, सध्याच्या हकंवा भववष्यातील आरोग्य स्स्थतीवर हकंवा भववष्यातील गुतंागुंतींवर त्याचा 
पररणाम  यांच्या शक्यतेचे मूल्यमापन करता येते  प्रस्तावकताण ज्या आजारांसाठी औषधे घेत आिे 
त्यासाठी लवकरच कधीिी रुग्णालयात दाखल केले जाण्याची हकंवा तो आजार पुन्िा िोण्याची शक्यता 
आिे
 
 

उदािरण
  

उच्च रिदाब, जास्त वजन लठठपणा व साखरेची वाढलेली पातळी यासारख्या वैद्यकीय स्स्थतींमुळे हृदय, 
मूत्रवपंड व चेता यंत्रणेच्या ववकारांसाठी भववष्यात रुग्णालयात दाखल करावे लागू शकते  म्िणूनच, वैद्यकीय 
ववमा लेखनासाठी जोखीमेचे मलू्यमापन करताना या अटींचा काळजीपूवणक ववचार केला पाहिजे
 

सामान्यपणे आरोग्य स्स्थतीतील ववपररत बदल ४० वषाांनंतर, प्रामुख्याने सामान्यपणे वदृ्ध िोण्याच्या 
प्रहियेमुळे िोतात, ४५ वषाांपूवीच्या प्रस्तावकत्याणच्या कोणत्यािी वैद्यकीय तपासण्या हकंवा चाचण्या करायची 
गरज नसते कािी ववमाकत े िे आवश्यकता ५० हकंवा ५५ वषाांपयांतिी वाढवू शकतात  वैद्यकीय 
ववमालेखन मागणदशणक तत्वांनुसार प्रस्तावकत्याणच्या आरोग्य स्स्थतीववषयी त्याच्या ततच्या कौटंुवबक 
डॉक्टरांनी स्वाक्षरी केलेले प्रततज्ञापत्रिी लागू शकते
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भारतीय आरोग्य ववमा बाजारात  आरोग्य ववम्यासाठी मित्वाचा वैद्यकीय ववमालेखन घटक म्िणजे व्यविचे 
वय  ४५-५० वषाांिून मोठया, पहिल्यांदाच नावनोंदणी करणाऱ्या व्यविंना सामान्यपणे आरोग्य जोखीम 
स्वरुपाचे मूल्यमापन करण्यासाठी व त्यांच्या सध्याच्या आरोग्य स्स्थतीववषयी माहिती तमळववण्यासाठी 
ववतशष्ट रोगतनदान तपासण्या करुन घ्याव्या लागतील  अशा तपासण्यांमुळे आधीपासून कािी वैद्यकीय 
स्स्थती हकंवा आजार आिे का िे कळू शकते

उदाहरण
  

औषधे, मद्य व तंबाखुचे सेवन िे शोधणे अवघड असू शकते व प्रस्तावकत ेक्वतचतच प्रस्ताव अजाणमध्ये ते 
जािीर करतात  िी तथये जािीर न केल्याने आरोग्य ववम्याच्या ववमालेखनामध्ये मोठे आव्िान तनमाणण 
िोते लठठपणा आणखी एक समस्या आिे जी एक मोठी सावणजतनक आरोग्य समस्या िोण्याचा धोका आिे 
व यामुळे तनमाणण िोणाऱ्या गुंतागुंतीचे पुरेसे मूल्यांकन करता येईल अशी ववमालेखन साधने ववमालेखकांनी 
ववकतसत करणे आवश्यक आिे

२  वैद्यकेतर ववमालेखन

आरोग्य ववम्याच्या बिुतेक प्रस्तावकत्याांना वैद्यकीय तपासणीची गरज नसते  वैद्यकीय तपासण्यांदरम्यान 
केवळ एक दशांश हकंवा त्यापके्षा कमी प्रकरणांचे ववपररत तनकाल असतील िे पुरेशा अचूकपणे सांगता येते, 
त्यामुळे ववमाकत ेबिुतेक प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय तपासणीत सवलत देऊ शकतात

प्रस्तावकत्याांनी सवण मित्वाची तथये पूणणपणे व खरेपणाने जािीर केली असती व ती एजंटने काळजीपूवणक 
तपासली असती, तर वैद्यकीय तपासणीची गरज अततशय कमी राहिली असती  हकंबिुना  वैद्यकीय 
तपासणीच्या खचाणत व इतर खचाणत बचत झाल्यास दाव्यांच्या प्रमाणात थोडी वाढिी स्वीकारता येईल व 
त्यामुळे प्रस्तावकत्याणची गैरसोयिी कमी िोईल

म्िणूनच  ववमा कंपन्या कािी ववमा पॉतलसी घेऊन येत आिेत ज्यामध्ये प्रस्तावकत्याणला कोणतीिी वैद्यकीय 
तपासणी करुन घ्यायची गरज नसते  अशा पररस्स्थतीत  कंपन्या सामान्यपणे वैद्यकीय जाळे  तयार 
तयार करतात जे कोणत्या वयाला व टप्पप्पयाला वैद्यकीय ववमालेखन केले जावे िे दशणववतात  व म्िणूनच 
वैद्यकेतर मयाणदांची काळजीपूवणक रचना केली जाते ज्यामळेु व्यवसाय व जोखीम यातील योग्य संतुलन 
राखले जाते
 
 

उदाहरण
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एखाद्या व्यविला वैद्यकीय तपासणी, प्रतीक्षा कालावधी व प्रहियेमध्ये िोणारा उशीर अशा दीघण प्रहियेतून न 
जाता आरोग्य ववमा घ्यायचा असेल, तर ती वैद्यकेतर ववमालेखन पॉतलसीचा पयाणय तनवडू शकते  वैद्यकेतर 
ववमालेखन धोरणात  िप्तयाचे दर व ववमा रक्कम सामान्यपणे कािी आरोग्य प्रश्ांच्या आधारे तनस्ित केली 
जाते जे बिुतेक वय, तलंग, धूम्रपान वगण, शरीराची ठेवण इत्यादींवर अवलंबून असतात  याची प्रहिया जलद 
असते मात्र तुलनेने िप्ते जास्त असू शकतात
 

३  सांख्ख्यकीय गुणांकन पद्धत

िी ववमालेखनामध्ये वापरली जाणारी पद्धत आिे, ज्यामध्ये सांस्ख्यकीय हकंवा टक्केवारीचे मूल्यमापन 
जोखीमेच्या प्रत्येक घटकावर केले जाते

वय, तलंग, वंश, व्यवसाय, तनवास, पयाणवरण, शरीराची ठेवण, सवयी, कुटंुब व वैयविक इततिास तपासला 
जातो व पूवणतनधाणररत तनकषांच्या आधारे सांस्ख्यकीय गुणांकन केले जाते

४  ववमालेखनाचा शनणजय

तमळालेल्या माहितीचे काळजीपूवणक मूल्यमापन करुन ततचे योग्य त्या जोखीम वगणवाऱ्यांमध्ये वगीकरण 
केल्यानंतर ववमालेखन प्रहिया पूणण िोते  वरील साधनांच्या आधारे व आपल्या वववेकबुद्धीनुसार ववमालेखक 
जोखीमेचे पुढील वगणवाऱ्यांमध्ये वगीकरण करतो
 

ए  प्रमाणभूत दरांनी जोखीम स्वीकारा
बी) अततररि िप्ता (लोहडंग) आकारुन जोखीम स्वीकारा  अथाणत सवणच कंपन्यांमध्ये असे केले जात 
नािी

      सी) ववहित कालावधी अवधीसाठी ववमा संरक्षण लांबणीवर टाकणे
      डी) ववमा संरक्षण नाकारणे

ई  प्रतत प्रस्ताव संरक्षण मयाणहदत ठेवणे हकंवा कािी भाग नाकारणे
एा) पॉतलसी अंतगणत कायमचे अपवजणन (अपवजणने) लागू करणे

 

कोणतािी आजार कायमचा वगळल्यास, पॉतलसी प्रमाणपत्रावर त्याचे साक्षयांकन केले जाते  प्रमाणभूत 
पॉतलसी अपवजणनाव्यततररि िे अततररि अपवजणन असते व तो कराराचा एक भाग असतो

ववमालेखकांद्वारे तज्ञ वैयविक जोखीम मूल्यमापन ववमा कंपन्यासाठी अततशय मित्वाचे असते कारण 
त्यामुळे ववमा यंत्रणा संतुतलत रािते  ववमालेखनामुळे ववमाकताण जोखीमेची समान पातळी अपेस्क्षत 
असलेल्यांचा एकाच गटात समावेश करतो व त्यांनी तनवडलेल्या संरक्षणासाठी त्यांना समान िप्ता आकारतो  
यातून पॉतलसीधारकाला तमळणारा लाभ म्िणजे त्याला रास्त व स्पधाणत्मक दरात ववमा उपलब्ध िोतो तर 
ववमाकत्याणला िोणारा लाभ म्िणजे ववकृतीच्या गहृितकानुसार त्याला त्याचा पोटणाोतलओचा अनुभव राखता 
येतो
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५  सामान्य क्रकंवा प्रमाणभूत अपवजजनांचा वापर करणे
 

बिुतेक पॉतलसींमध्ये कािी अपवजणने लागू केलेली असतात जी त्यांच्या सवण सदस्यांना लागू िोतात  यांना 
प्रमाणभूत अपवजणने हकंवा कािी वेळा सामान्य अपवजणने असे म्िणतात  ववमाकत ेप्रमाणभतू अपवजणने लागू 
करुन त्यांची असुरस्क्षतता मयाणहदत करतात

या मुद्यावर आधीच्या प्रकरणात चचाण करण्यात आली

स्वतःची चाचणी घ्या ४

वैद्यकीय ववमालेखनाववषयी पुढीलपैकी कोणते तनवेदन चुकीचे आिे

 वैद्यकीय अिवाल गोळ करण्यात व त्याचे मूल्यमापन करण्यात बराच खचण येतो
आरोग्य ववम्यासाठी वैद्यकीय ववमालेखन करताना सध्याची आरोग्य स्स्थती व वय िे मित्वाचे घटक 
असतात

 प्रस्तावकत्याांना त्यांच्या आरोग्य जोखीम स्वरुपाचे मूल्यमापन करण्यासाठी वैद्यकीय व रोगतनदान 
तपासण्या करुन घ्याव्या लागतात
जोखीमेच्या प्रत्येक घटकावर टक्क्यांचे मूल्यमापन केले जाते
 

V.  

 

आकृती १ ववमालेखन प्रक्रिया
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(आकृती १ ववमालेखन प्रहिया, माहिती गोळा करणे- प्रस्ताव अजण, वय व उत्पन्नाचा दाखला, वैद्यकीय 
अिवाल, जोखीम मूल्यांकन व मूल्यमापन- सध्याची आरोग्य स्स्थती, वय-
वैद्यकीय ववमालेखन- वैद्यकेतर ववमालेखन- सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धत
वैद्यकीय अिवाल घेणे व तपासणे- आरोग्य तपासणी नािी मात्र तपशीलवार माहिती जािीर करणारी 
प्रश्ावली- जोखीमेच्या प्रत्येक घटकाला देण्यात आलेली सांस्ख्यकी हकंवा टक्केवारी
जोखीमेचे वगीकरण व तनवड- प्रमाणभूत जोखीम- जोखीम प्रमाणभूत दरांवर स्वीकारणे, तनकृष्ट जोखीम- 
जोखीम उच्च िप्तयावर स्वीकारणे, ववहित कालावधीसाठी लांबणीवर टाकणे, जोखीम नाकारणे)
 

ई. समूह आरोग्य ववमा

१  समूह आरोग्य ववमा
  

समूि ववम्याचे ववमालेखन प्रामुख्याने सरासरीच्या तनयमावर केले जाते, म्िणजेच प्रमाणभूत समूिाच्या सवण 
सदस्यांना समूि आरोग्य ववमा पॉतलसी अंतगणत संरक्षण हदले असते, समूिातील व्यिी वैयविकपणे 
ववमाकत्याणच्या ववरुद्ध-तनवड करु शकत नािीत  अशाप्रकारे  आरोग्य ववम्यासाठी एका समूिाला स्वीकारुन, 
ववमाकताण समूिामधील कािी सदस्यांना तीव्र व वारंवार आरोग्य समस्या असू शकतात िी शक्यता ववचारात 
घेतो

समूि आरोग्य ववम्याच्या ववमालेखनासाठी समूिाच्या वैतशष्टयांचे ववश्लेषण करणे आवश्यक असते ज्याद्वारे 
िा समूि ववमा कंपनीच्या ववमालेखन मागणदशणक तत्वांमध्ये तसेच ववमा तनयमांनी समूि ववम्यासाठी घालून 
हदलेल्या मागणदशणक तत्वांमध्ये बसतो का याचे मूल्यमापन करता येते

समूि आरोग्य ववम्यासाठी प्रमाणभूत ववमालेखन प्रहियेमध्ये प्रस्ताववत समूिाचे पुढील घटकांनुसार 
मूल्यांकन करावे लागते

ए  समूिाचा प्रकार

बी) समूिाचा आकार

      सी) उद्योगाचा प्रकार

       डी) संरक्षणासाठी पात्र व्यिी

ई  संपूणण समूिाला संरक्षण हदले जात आिे हकंवा सदस्यांना बािेर रािण्याचा पयाणय आिे

      एा) संरक्षणाची पातळी  सवाांसाठी समान हकंवा वगेवेगळी
 



 

241 

जी) तलंग, वय, एका हकंवा अनेक हठकाणी, समूि सदस्यांच्या उत्पन्न पातळ्या, कमणचाऱ्यांच्या 
उलाढालीचा दर, समूि धारकाद्वारे संपूणण िप्ता हदला जाईल हकंवा सदस्यांना िप्तयाच्या रकमेत योगदान 
द्यावे लागेल यासंदभाणत गटाची रचना

   एच) ववववध भौगोतलक हठकाणांमध्ये ववववध हठकाणी पसरलेल े असल्यास ववववध प्रदेशातील 
आरोग्यदेखभाल खचाणतील ारक
 आय) समूिधारकाचे ततृीय पक्ष प्रशासकाद्वारे (त्याला िवा असलेला हकंवा ववमाकत्याणने तनवडलेला) हकंवा 
ववमाकत्याणद्वारेच समूि ववम्याच्या प्रशासनास प्राधान्य
  जे) प्रस्ताववत समूिाचा पूवीचा दाव्यांचा अनुभव
उदाहरण
  

खाणींमध्ये हकंवा कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या समूिाच्या सदस्यांना वातानुकूतलत कायाणलयांमध्ये काम 
करणाऱ्या सदस्यांच्या गटापेक्षा आरोग्याची जोखीम अतधक असते  दोन्िी गटांसाठी आजारांचे स्वरुप 
(त्यामुळेच दावेिी) बरेच वेगळे असण्याची शक्यता आिे  म्िणूनच ववमाकताण दोन्िी प्रकरणांनुसार आरोग्य 
ववमा पॉतलसीचे दर ठरवेल

 

त्याचप्रमाणे उच्च उलाढाल असलेल्या आयटी कंपन्यांसारख्या समूिांच्या बाबतीत ववपररत तनवड 
टाळण्यासाठी  ववमाकत े खबरदारीचे तनकष लावू शकतात उदािरणाथण कमणचाऱ्यांनी ववम्यासाठी पात्र 
िोण्यासाठी पररवीक्षा कालावधी पूणण केला पाहिजे
 

आरोग्य ववमा व्यवसायाच्या अततशय स्पधाणत्मक स्वरुपामुळे, ववमाकत े समूि ववमा योजनांमध्ये बरीच 
लवतचकता व लाभांमध्ये गरजेनुसार बदल करतात  मालक-कमणचारी समूि ववमा योजनांमध्ये  कालांतरान े
लाभांची रचना ववकतसत िोत जाते व मालकाच्या मनुष्यबळ ववभागाद्वारे कमणचाऱ्यांना रोखून ठेवण्याचे 
साधन म्िणून वापरले जाते  बिुतेकवेळा, ववमाकत्याांमधील स्पधमेुळे दसुऱ्या ववमाकत्याणने हदलेल्या समूि 
ववमा योजनेची बरोबरी करण्यासाठी हकंवा सुधाररत लाभ देण्यासाठी लवतचकता हदली जाते ज्यामुळे दसुऱ्या 
ववमाकत्याणचा व्यवसाय ताब्यात घेता येतो व आपल्याकडे वळवता येतो
 

२  मालक-कमजचारी समूहाशिवाय इतर ववमालेखन
 

मालक-कमणचारी समूि िे पारंपररकपणे समूि आरोग्य ववमा हदले जाणारे अगदी नेिमीचे गट आिेत मात्र, 
आरोग्य ववम्याला आरोग्य सेवा खचाणसाठी तनधी देण्याचे प्रभावी माध्य म्िणून मान्यता तमळू लागल्याने  
ववववध प्रकारचे गट आता तयार झाले आिेत  अशा पररस्स्थतीत समूिाचे ववमालेखन करताना समूिाच्या 
रचनेचे वैतशष्टय ववचारात घेणे समूि आरोग्य ववमा ववमालखेकांसाठी मित्वाचे असते
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कमणचारी-मालक समूिांव्यततररि, ववमाकत्याांनी पुढीलप्रमाणे ववववध प्रकारच्या समूिांना ववमा संरक्षण हदल े
आिे  कामगार संघटना  ववश्वस्त संस्था व सोसायटी, बिु-मालक गट, ववशेष वविी िक्क असलेले वविेते, 
व्यावसातयक संघटना, क्लब व इतर बंधुत्व संघटना

ववववध देशांमध्ये सरकारे समाजाच्या गरीब घटकांसाठी समूि आरोग्य ववमा संरक्षण खरेदी करतात  
भारतामध्ये कें द्रीय व राज्य पातळीवरील सरकारे जोरकसपणे गरीबांसाठीच्या समूि आरोग्य ववमा योजना 
प्रायोस्जत करतात उदािरणाथण आरएसबीवाय, यशस्स्वनी इत्यादी
 

अशा वैववध्यपूणण समूिांसाठी ववमालेखनामध्ये ववचार केले जाणारे घटक सवणसामान्यपणे स्वीकायण समूि 
ववमालेखन घटकांसारखेच असले तरीिी, पुढील अततररि घटकांचािी ववचार केला जातो

ए  गटाचा आकार (समूिाचा आकार लिान असेल तर वारंवार बदल िोऊ शकतात)
बी) ववववध भौगोतलक प्रदेशांमध्ये आरोग्यसेवा खचाणची पातळी वेगवेगळी असते
सी) समूि आरोग्य ववमा योजनेमध्ये समूिातील सवण सदस्य सिभागी न झाल्यास ववपररत तनवडीची 
जोखीम असते
ई  पॉतलसी घेतलेल्या गटातील सदस्यांचे सातत्य

केवळ कमी दरामध्ये अशा समूि आरोग्य ववमा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, अतनयतमत प्रकारच्या गटांमध्ये 
वाढ झाली आिे  यांना सोयीचे गट  असे म्िणतात  म्िणूनच ववमा तनयामक आयआरडीएने 
ववमाकत्याांनी ववववध गट िाताळण्यासाठी स्वीकारलेला दृवष्टकोन तनयतमत करण्यासाठी समूि ववमा 
मागणदशणक तत्वे प्रतसद्ध केली आिेत  अशा वबगर-कमणचारी गटांमध्ये पुढील गटांचा समावशे िोतो

ए  मालक कल्याण संघटना
बी) ववतशष्ट कंपनीद्वारे देण्यात आलेले िेहडट काडण धारक
सी) ववतशष्ट व्यवसायाचे ग्रािक जेथे ववमा अततररि लभ म्िणून हदला जातो
डी) बँक व व्यावसातयक संघटना हकंवा संस्थांचे कजणदार

  

समूि ववमा मागणदशणकतत्वांमागचे उहद्दष्ट केवळ लवतचक रचना, वैयविक पॉतलसींवर उपलब्ध नसलेले लाभ 
तमळवणे व खचाणत बचत िे लाभ तमळववण्याच्या उहद्दष्टाने समूि तयार करण्यास तनबांध घालणे िे आिे  
अशा सोयीच्या गटांमुळे  बिुतेकवेळा ववमाकत्याांववरुद्ध ववपररत तनवड केली जाते व पररणामी दाव्यांचे 
प्रमाण अतधक असते  अशाप्रकारे तनयामक प्रातधकरणाद्वारे घालून हदलेल्या समूि ववमा मागणदशणक तत्वांमुळे 
ववमाकत्याांद्वारे बाजारातील वतणन जबाबदारीचे रािण्यास मदत िोते  त्यामुळे ववमाकंपन्यांद्वारे 
ववमालेखनामध्ये तसेच समूि योजनांसाठी प्रशासकीय मानके तयार करुन समूि ववमा योजनांचा प्रसार 
करताना तशस्त आणली जाते
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स्वतःची चाचणी घ्या ५
 

 समूि आरोग्य ववम्यामध्ये, समूिाचा सदस्य असलेली कुणीिी व्यिी, ववमाकत्याणववरुद्ध ववपररत-तनवड 
िोऊ शकते

 समूि आरोग्य ववमा केवळ मालक-कमणचारी समूिांनाच संरक्षण देतात

 ववधान १ बरोबर आिे व ववधान २ चुकीचे आिे
 ववधान २ बरोबर आिे व ववधान १ चुकीचे आिे

 ववधान १ व ववधान २ बरोबर आिेत
 ववधान १ व ववधान २ चुकीचे आिे

 

 

 

 

माक्रहती
 

ववमालेखक जोखीम व्यवस्थापनाचा भाग म्िणून  ववशेषतः मोठया समूि पॉतलसींमध्ये त्याची जोखीम 
िस्तांतररत करण्यासाठी दोन पद्धतींचा वापर करतो

 

सहववमा सिववमा म्िणजे एकापेक्षा अतधक ववमाकत्याांनी जोखीम स्वीकारणे  िे सामान्यपणे प्रत्येक 
ववमाकत्याणला ठराववक टक्के जोखीम देऊन केले जाते  अशाप्रकारे पॉतलसी कदातचत दोन ववमाकत्याांद्वारे 
स्वीकारली जाऊ शकते उदािरणाथण  ववमाकताण ए ६०  वाटा स्वीकारेल व ववमाकताण बी ४०  वाटा 
स्वीकारेल  सामान्यपणे  ववमाकताण ए मुख्य ववमाकताण असेल जो पॉतलसीशी सबंतंधत सवण प्रकरणे 
िाताळेल  ज्यामध्ये पॉतलसी देणे व दाव्याची रक्कम देणे यांचा समावेश िोतो  ववमाकताण बी ववमाकताण 
एला हदलेल्या दाव्याच्या रकमेपैकी ४० रकमेची भरपाई करेल
पुनववजमा ववमाकताण ववववध प्रकार व आकारांच्या जोखीमा स्वीकारतो  तो त्याच्या ववववध जोखीमांचे 
संरक्षण कशाप्रकारे करु शकेल  तो दसुऱ्या ववमा कंपनीकडून त्याच्या जोखीमांचा पुन्िा-ववमा काढून संरक्षण 
करतो व याला पुनववणमा म्िणतात  म्िणूनच पुनववणमाकताण कराराच्या स्वरुपात केल्या जाणाऱ्या स्थायी 
तरतुदीद्वारे हकंवा प्रत्येक प्रकरणानुसार ववमाकत्याणची जोखीम स्वीकारतात ज्याला ऐस्च्छक पुनववणमा 
म्िणतात जगभरात पुनववणमा काढला जातो व म्िणूनच जोखीमेचे व्यापक ववतरण केले जाते
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सारांि
 

ए  आरोग्य ववमा ववकृतीच्या संकल्पनेवर आधाररत आिे म्िणजेच व्यिी आजारी पडण्याची जोखीम
बी) ववमालेखन िी जोखीम तनवडीची व जोखीम मूल्यांकनाची प्रहिया आिे

सी) जोखीम व व्यवसायामध्ये योग्य संतुलन राखण्यासाठी ववमालेखन आवश्यक असते ज्याद्वारे 
स्पधाणत्मकता राखली जाते व त्यासोबत संघटनेची नाायोग्यता राखली जाते
डी) व्यविच्या ववकृतीवर पररणाम करणारे कािी घटक आिेत वय, तलंग, व्यवसाय, शरीराची ठेवण, कुटंुबाचा 
इततिास, पूवीचे आजारपण हकंवा शस्त्रहिया, सध्याची आरोग्य स्स्थती व रािण्याचे हठकाण

ई  ववमालेखनाचा िेतू ववमाकत्याणचे ववपररत तनवडीपासून संरक्षण करणे व जोखीमांचे योग्य वगीकरण 
व समानता यांची खात्री करणे िा आिे

एा) एजंट िा प्राथतमक पातळीवरील ववमालेखक असतो कारण तो ववम्याच्या संभाव्य ग्रािकाला सवोत्तम 
जाणून घेऊ शकतो
जी) ववम्याची प्रमुख मूलतत्वे आिेत  परमसद्भाव  ववमाहित  क्षततपूततण  योगदान प्रत्यासन व सवाणत 
जवळचे कारण
एच) ववमालेखनासाठी मित्वाची साधने आिेत  प्रस्ताव अजण, वयाचा दाखला, आतथणक दस्तऐवज, वैद्यकीय 
अिवाल व वविी अिवाल
आय) आरोग्य ववमा पॉतलसीसाठी अजण करणाऱ्या व्यविची आरोग्य स्स्थती तनस्ित करण्यासाठी ववमा 
कंपन्या वापरतात त्या प्रहियेला वैद्यकीय ववमालेखन असे म्िणतात
जे) वैद्यकेतर ववमालेखन म्िणजे ज्या प्रहियेमध्ये प्रस्तावकत्याणला कोणतीिी वैद्यकीय तपासणी करुन घ्यावी 
लागत नािी
के) सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धत िी ववमालेखनामध्ये स्वीकारलेली एक प्रहिया आिे, ज्यामध्ये जोखीमेच्या 
प्रत्येक घटकाचे सांस्ख्यकीय हकंवा टक्केवारी मूल्यमापन केले जाते
एल) तमळालेल्या माहितीचे काळजीपूवणक मूल्यमापन केल्यानंतर व त्यांचे योग्य जोखीम वगणवाऱ्यांमध्ये 
वगीकरण झाल्यानंतर ववमालेखनाची प्रहिया पूणण िोते
एम) समूि ववम्याचे ववमालखेन प्रामुख्याने सरासरीच्या तनयमाच्या आधारे केले जाते, म्िणजे जेव्िा 
प्रमाणभूत गटातील सवण सदस्यांना समूि आरोग्य ववमा पॉतलसी अंतगणत संरक्षण असल्यास, समूिाच्या 
सदस्य व्यिी ववमाकत्याणच्या ववपररत-तनवड करु शकत नािीत
 

 

स्वतःची चाचणी घ्याची उत्तरे
 

उत्तर १

योग्य पयाणय आिे

ववमालेखन िी जोखीम तनवड व जोखीम मूल्यांकनाची प्रहिया आिे
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उत्तर २

योग्य पयाणय आिे 

ववमाकताण व ववमाधारक दोघांनीिी ववमालेखनातील परमसद्भावाच्या मूलतत्वाचे पालन केले पाहिजे

उत्तर ३

योग्य पयाणय आिे

ववमाक्रहत म्हणजे एखादी व्यक्ती ज्या संपत्तीचा ववमा काढणार आहे त्यातील त्याचे पैिासंबंधीचे क्रकंवा 
आशथजक क्रहत व अिा संपत्तीचे काही नुकसान झाल्यास त्याचे होऊ िकणारे आशथजक नुकसान

उत्तर ४

योग्य पयाजय आहे

वैद्यकीय ववमालेखन पद्धतीमध्ये नािी तर, सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धतीमध्ये जोखीमेच्या प्रत्येक घटकाच्या 
टक्केवारीचे व सांस्ख्यकीय मूल्यमापन केले जाते

उत्तर ५

योग्य पयाणय आिे

समूि आरोग्य ववम्यामध्ये  जवे्िा समूिातील सवण सदस्यांना समूि आरोग्य ववमा पॉतलसीमध्ये संरक्षण हदले 
जाते  तेव्िा समूिात सिभागी असलेल्या व्यिी ववमाकत्याणववरुद्ध ववपररत-तनवड करु शकत नािीत

मालक-कमणचारी समूिातशवाय  ववमाकत े पुढील ववववध प्रकारच्या गटांना समूि आरोग्य ववमा संरक्षण 
देतात  कामगार संघटना, ववश्वस्त मंडळे व संस्था, व्यावसातयक संघटना, क्लब व इतर मैत्रीपूणण संघटना
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स्व-चाचणी प्रश्न
 

प्रश्न १

व्यविच्या ववकृतीवर पुढीलपैकी कोणत्यािी घटकाचा पररणाम िोत नािी

 तलंग
पती-पत्नीची नोकरी

 सवयी
तनवासाचे हठकाण

प्रश्न २

क्षततपूततणच्या मूलतत्वानुसार  ववमाधारकाला  साठी भरपाई हदली जाते

 ववमा रकमेऐवढे प्रत्यक्ष नुकसान
प्रत्यक्ष हकती रक्कम खचण झाली याचा ववचार न करता ववमा रक्कम

 दोन्िी पक्षांदरम्यान ठरववण्यात आलेली तनस्ित रक्कम
ववमा रक्कम हकतीिी असली तरीिी प्रत्यक्ष नुकसान

प्रश्न ३

ववमालेखकासाठी अजणदाराववषयी माहिती देणारा पहिला व प्राथतमक स्रोत म्िणजे त्याचे

 वयाच्या दाखल्याचे दस्तऐवज
आतथणक दस्तऐवज

 आधीच्या वैद्यकीय नोंदी
प्रस्ताव अजण

प्रश्न ४

ववमालेखनाची प्रहिया पूणण िोते जेव्िा

 प्रस्ताव अजाणद्वारे प्रस्तावकत्याणच्या आरोग्य व वैयविक तपशीलांववषयी सवण मित्वाची माहिती गोळा 
केली जाते
प्रस्तावकत्याणच्या सवण वैद्यकीय तपासण्या व चाचण्या पूणण िोतात

 तमळालेल्या माहितीचे काळजीपूवणक मूल्यमापन केले जाते व योग्य जोखीम गटांमध्ये वगीकरण 
केले जाते
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जोखीम तनवडीनंतर व मूल्य तनधाणरणानंतर पॉतलसी हदली जाते

प्रश्न ५

सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धतीववषयी पुढीलपैकी कोणते तनवेदन चुकीचे आिे

 सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धतीमुळे प्रतशस्क्षत कमणचाऱ्यांच्या मदतीने मोठा व्यवसाय वेगाने िाताळता येतो
अवघड हकंवा शंकास्पद प्रकरणांचे ववश्लेषण वैद्यकीय पंच हकंवा तज्ञांतशवाय सांस्ख्यकीय गुणांच्या आधारे 
करणे शक्य नािी

 िी पद्धत वैद्यकीय ववज्ञानाच्या कोणत्यािी ववतशष्ट ज्ञानातशवाय वापरता येते
यामुळे ववववध ववमालेखकांदरम्यान तनणणयात सातत्य राखले जाईल याची खात्री केली जाते

 

स्व-चाचणी प्रश्नांची उत्तरे
 

उत्तर १

बरोबर पयाणय आिे

व्यविच्या ववकृतीवर ततच्या पती-पत्नीच्या नोकरीचा कािी पररणाम िोत नािी, मात्र ततचा स्वतःचा पेशा एक 
मित्वाचा घटक असून ततच्या ववकृतीवर पररणाम िोऊ शकतो

उत्तर २

योग्य पयाणय आिे

क्षततपूततणच्या मूलतत्वानुसार, ववमाधारकाला ववमा रकमपेयांतच्या प्रत्यक्ष खचण हकंवा नुकसानासाठीच 
नुकसानभरपाई हदली जाते

उत्तर ३

योग्य पयाणय आिे

ववमालेखकासाठी अजणदाराववषयी माहितीचा प्राथतमक स्रोत असतो त्याचा प्रस्ताव अजण हकंवा आवेदन अजण  
ज्यामध्ये प्रस्तावकत्याणचे आरोग्य व वैयविक तपशीलांववषयी मित्वाची माहिती गोळा केली जाते

उत्तर ४

योग्य पयाणय आिे
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तमळालेल्या माहितीचे काळजीपूवणक मूल्यमापन करुन योग्य त्या जोखीम वगणवाऱ्यांमध्ये वगीकरण 
केल्यानंतर ववमालेखनाची प्रहिया पूणण िोते

उत्तर ५

योग्य पयाणय आिे

सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धतीमुळे अवघड हकंवा शंकास्पद प्रकरणांचे अतधक काळजीपूवणक ववश्लेषण करता येते 
कारण शंकास्पद मुद्यांववषयीचे आधीचे अनुभव, ज्ञात मानके व तभन्नतेच्या स्वरुपात सांस्ख्यकीय पद्धतीने 
ववशद करण्यात आले आिेत.
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प्रकरण 8(IV)

आरोग्य ववमा दावे
 

प्रकरणाची ओळख
 

या प्रकरणामध्ये आपण आरोग्य ववम्यामध्ये दाव्यांचे व्यवस्थापन करण्याची प्रहिया, आवश्यक ते दस्तऐवज 
व दाव्यांचे आरक्षण करण्याची प्रहिया याववषयी चचाण करणार आिोत  यातशवाय आपण वैयविक अपघात 
ववम्यांतगणत दाव्यांचे व्यवस्थापन पािणार आिोत व टीपाएची भूतमकािी समजावून घेणार आिोत
 

शिकण्याची शनष्पत्ती
 

ए. ववम्याच्या दाव्यांचे व्यवस्थापन
बी. आरोग्य ववम्याच्या दाव्यांचे व्यवस्थापन
सी. आरोग्य ववम्याच्या दाव्यातील दस्तऐवज
डी. दाव्यांसाठी राखीव तनधी
ई.दाव्यांचे व्यवस्थापन वैयविक अपघात
एा.ततृीय पक्ष प्रशासकांची (टीपीए) भूतमका
 

िे प्रकरण अभ्यासल्यानंतर, तुम्िाला पुढील बाबी करता येतील
 

ए  ववम्याच्या दाव्यातील ववववध भागधारकांची भूतमका समजावनू सांगणे
बी) आरोग्य ववम्याच्या दाव्यांचे व्यवस्थापन कसे केले जाते याचे वणणन करणे
सी) आरोग्य ववम्याचे दावे तनकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ववववध दस्तऐवजांची चचाण करणे
डी) ववमाकत ेदाव्यांसाठीच्या राखीव तनधीची तरतूद कशी करतात िे समजावून सांगणे

ई  वैयविक अपघात दाव्यांववषयी चचाण करणे
एा) टीपीएची संकल्पना व भतूमका समजावून घेणे
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ए  ववम्यातील दाव्यांचे व्यवस्थापन  

 

ववमा िे आश्वासन  आिे व पॉतलसी िी त्या आश्वासनाची साक्षीदार  असते िे सवणज्ञात आिे  ज्या 
घटनेसाठी ववमा काढण्यात आला आिे ती घडल्यानंतर पॉतलसी अंतगणत दावा केला जातो तेव्िा त्या 
आश्वासनाची खरी कसोटी असते  ववमाकताण हकती चांगल्याप्रकारे दाव्याचे आश्वासन पाळतो त्याद्वारे त्याची 
कामतगरी ठरते  ववम्यामधील मित्वाच्या गुणांकन घटकांमध्ये ववमा कंपनीच्या दावे देण्याच्या क्षमतेचा 
समावेश िोतो
 

१  दाव्याच्या प्रक्रियेतील भागधारक

दाव्यांचे व्यवस्थापन कसे केले जाते िे आपण तपशीलाने पािण्यापूवी  दाव्यांच्या प्रहियेमध्ये कोणत्या 
पक्षांना रस असतो िे समजून घेऊ
 

आकृती १ दाव्याच्या प्रक्रियेतील भागधारक
 

 
 
 
 

ग्रािक
जी व्यिी ववमा खरेदी करते ती पहिली भागधारक असते व दाव्याची ग्रािक  
असते

दाव्याच्या 
प्रहियेतील 

भागधारक 

ववमाकंपनीच े

समभागधारक 

ववमालेखक 

ततृीय पक्ष 

प्रशासक 

तनयामक 
पुरवठादार/

रुग्णालये 

ववमा 
एजटं/दलाल 

ग्रािक 
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मालक
दाव्यांचे प्रदाता  म्िणून ववमा कंपनीच्या मालकांचा मोठा वाटा असतो  दावे 

पॉतलसीधारकांच्या तनधीमधून हदले जात असले तरीिी, बिुतेक प्रकरणांमध्ये  
आश्वासनांची पूतणता करण्यासाठी ते जबाबदार असतात

ववमालेखक
ववमा कंपनीतील व सवण ववमाकत्याांकडील ववमालेखकांवर दावे समजावून घेणे व 
उत्पादनांची रचना करणे, पॉतलसीच्या अटी, शती व दर इत्यादी ठरववण्याची 
जबाबदारी असते

तनयामक

तनयामक मित्वाचा भागधारक असतो व त्याची भारतीय ववमा तनयामक व 
ववकास प्रातधकरण पुढील उहद्दष्टे असतात
 ववमा क्षेत्रात सुव्यवस्था राखणे
 पॉतलसीधारकांच्या हिताचे संरक्षण करणे
 ववमाकत्याांच्या दीघणकालीन आतथणक आरोग्याची खात्री करणे

ततृीय पक्ष प्रशासक
ततृीय पक्ष प्रशासक म्िणून ओळखले जाणारे सेवा मध्यस्थ, जे आरोग्य 
ववम्याच्या दाव्यांवर प्रहिया करतात

ववमा एजंट दलाल
ववमा एजंट दलाल केवळ पॉतलसीच ववकत नािीत तर त्यांनी दावा आल्यास 
ग्रािकांना सेवा देणेिी अपेस्क्षत असते

पुरवठादार रुग्णालये
ते ववशेषतः एखादे रुग्णालय ववमाकत्याणने रुग्णालयातील उपचारांसाठी रोखरहित 
सेवा देण्यासाठी टीपीएच्या यादीतील असल्यास ग्रािकांना दाव्याचा सुलभ अनुभव 
तमळावा याची खात्री करतात

   

अशाप्रकारे दाव्यांचे चांगल्याप्रकारे व्यवस्थापन करणे म्िणजे दाव्याशी संबंतधत या भागधारकांच्या उहद्दष्टांचे 
व्यवस्थापन करणे  अथाणत कािी उहद्दष्टांचा एकमेकांशी संघषण िोऊ शकतो

२  ववमा कंपनीमध्ये दाव्यांच्या व्यवस्थापनाची भूशमका

उद्योगाकडून तमळालेल्या माहितीनुसार “ववववध ववमाकत्याांचे आरोग्य ववम्यातील तोटयाचे प्रमाण ६५
पासून १२० पयांत आिे  बाजाराच्या मोठया भागाचे तोटयाचे प्रमाण १००  पेक्षा अतधकच आिे” बिुतेक 
कंपन्या आरोग्य ववमा व्यवसायात तोटा सिन करत आिेत

याचाच अथण असा िोतो की कंपनी व पॉतलसीधारकांना चांगले पररणाम तमळावेत यासाठी चांगल्या 
ववमालेखन पद्धती व दाव्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे गरजेचे आिे

स्वतःची चाचणी घ्या १

ववम्याच्या दाव्याच्या प्रहियेमध्ये पुढीलपैकी कोण भागधारक नािी
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 ववमा कंपनीचे भागधारक
मनुष्यबळ ववभाग

 तनयामक
टीपीए

7 

बी. आरोग्य ववमा दाव्यांचे व्यवस्थापन

१  आरोग्य ववम्यातील आव्िाने
 

आरोग्य ववमा पोटणाोतलओची वेगळी वैतशष्टये तपशीलाने जाणून घेणे मित्वाचे आिे म्िणजे आरोग्य 
दाव्यांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करता येईल. िी वैतशष्टये पुढील प्रमाणे आिेत

ए  बिुतेक पॉतलसी रुग्णालयात दाखल करण्याच्या क्षततपूतीसाठी ज्यामध्ये संरक्षण ववषयवस्तू माणूस 
असतो. यामुळे त्याच्याशी भावतनक समस्यािी तनगहडत असतात, ज्यांना आपल्याला ववम्याच्या 
इतर वगाणत सामान्यपणे तोंड द्यावे लागत नािी

   बी) भारतामध्ये आजारपण, उपचाराववषयी दृवष्टकोन व पाठपुरावा याच्या अततशय वैतशष्टयपूणण पद्धती 
हदसून येतात  यामुळे कािी लोक अततशय काळजी घेतात तर कािी लोकांना त्यांचे आजारपण व 
उपचारांववषयी अस्जबात काळजी नसते

   सी) आरोग्य ववमा एखादी व्यिी, कॉपोरेट संघटनेसारखा एखादा समूि हकंवा बँकेसारख्या हकरकोळ वविी 
माध्यमाद्वारे खरेदी करता येतो  यामुळे एकीकडे उत्पादन प्रमाणभूत उत्पादन म्िणून ववकले जाते तर 
दसुरीकडे ग्रािकाच्या गरजांना अनुकूल केले जाते

   डी) आरोग्य ववमा रुग्णालयात दाखल करण्याच्या कृतीवर अवलंबून असतो, ज्याद्वारे पॉतलसी अंतगणत 
दावा करता येतो  मात्र सवण सेवा पुरवठादारांकडे उपलब्धता, ववशेष उपचाराच्या सोयी, उपचाराच्या पद्धती, 
देयकांची पद्धत व शुल्के यामध्ये बराच ारक असतो मग ते डॉक्टर असतील, शल्यतचहकत्सक हकंवा 
रुग्णालये यामुळे दाव्यांचे मूल्यांकन करणे अततशय अवघड िोते

ई  आरोग्यसेवा शाखा वेगाने ववकतसत िोत आिे. नवीन आजार व स्स्थती तनमाणण िोत असतात 
त्यामुळे नव्या उपचाराच्या पद्धती ववकतसत िोतात  उदािरणाथण लिानसे तछद्र पाडून केल्या 
जाणाऱ्या शस्त्रहिया, लेझर उपचार इत्यादी
यामुळे आरोग्य ववमा अतधक तांवत्रक िोतो व ववम्याचे दावे िाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 
कौशल्यात सातत्याने सुधारणा करणे आवश्यक असते

 एा) यासवण घटकांतशवाय मानवी शरीर प्रमाणभूत मानता येऊ शकत नािी या तथयामुळे एक पूणणपणे 
वेगळाच पैलू समाववष्ट िोतो  दोन व्यिी एकाच आजारासाठी एकाच प्रकारच्या उपचाराला वेगवेगळी 
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प्रततहिया देऊ शकतात हकंवा त्यांना वेगवेगळे उपचार लागू शकतात हकंवा वेगवेगळ्या कालावधीसाठी 
रुग्णालयात ठेवावे लागू शकते

आरोग्य ववम्याचा पोटणाोतलओ वेगाने वाढतोय  अशा वेगाने िोणाऱ्या वाढीसमोर तेवढ्याच मोठया संख्येने 
उपलब्ध असलेल्या उत्पादनांचे आव्िान आिे. बाजारामध्ये शेकडो आरोग्य ववमा उत्पादने आिेत व एखाद्या 
कंपनीअंतगणतिी तुम्िाला ववववध प्रकारची उत्पादने पािायला तमळतील  प्रत्येक उत्पादनाचे व त्याच्या 
प्रकाराचे एक वैतशष्टय असते व म्िणूनच दावा िाताळण्यापूवी त्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक असते

आरोग्य पोटणाोतलओची वाढ झाल्यामुळे वाढत्या संख्येचेिी आव्िान असते- एखादी कंपनी १००,००० आरोग्य 
पॉतलसी हकरकोळ ग्रािकांना ववकत असले ज्याअंतगणत साधारण ३००,००० सदस्यांना सरंक्षण असेल, तर 
ततला साधारण २०,००० दावे िाताळण्यासाठी तयार रािावे लागते  रोखरहित सेवा व दाव्यांचे पैसे लवकर 
तमळावेत या अपेक्षेमुळे, आरोग्य ववमा दावे ववभाग चालववणे िे एक मोठे आव्िान असते

सामान्यपणे भारतामध्ये ववमालेखन झालेल्या आरोग्य ववमा पॉतलसींमध्ये देशात कुठेिी रुग्णालयात दाखल 
करण्यासाठी ववमा संरक्षण असते  दावा िाताळणाऱ्या चमूने देशभरातील पद्धती समजून घेतल्या पाहिजेत 
म्िणजे त्यांच्यासमोर सादर करण्यात आलेला दावा त्यांना योग्यप्रकारे िाताळला येईल

आरोग्य दावे व्यवस्थापक त्याचे कौशल्य, अनुभव व त्याच्याकडे उपलब्ध असलेली ववववध साधने वापरुन 
या आव्िानांना तोंड देतो

मात्र शेवटी, आरोग्य ववम्यामुळे ज्या व्यविला गरज आिे व स्वतःच्या हकंवा त्याच्या कुटंुबाच्या 
आजारपणामुळे शारीररक व भावतनक तणावातून जात आिे ततला मदत करण्याचे समाधान तमळते

दाव्यांचे कायणक्षमपणे व्यवस्थापन केल्यामुळे योग्य व्यविला योग्य वेळी दाव्याचे पैसे हदले जातील याची 
खात्री केली जाते

२  आरोग्य ववम्यातील दाव्याची प्रक्रिया
 

ववमा कंपनी स्वतः हकंवा ववमा कंपनीद्वारे अतधकृतकरण्यात आलेल्या ततृीय पक्ष प्रशासकाच्या (टीपीए) 
सेवांद्वारे दावा िाताळू शकते

ववमाकत्याणला टीपीएला दावा कळववण्यात आल्याच्या वळेेपासून ते पॉतलसीच्या अटींनुसार पैस े हदले 
जाईपयांत, आरोग्य दावा सु-तनस्ित पायाऱ्यांमधून जातो, त्यांचे स्वतःचे मित्व असते

खाली तपशीलाने हदलेल्या प्रहिया ववशेषतः आरोग्य ववमा (रुग्णालयात दाखल करणे) क्षततपूततण 
उत्पादनांसंदभाणतील आिेत ज्या आरोग्य ववमा व्यवसायाचा मित्वाचा भाग आिेत
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तनस्ित लाभ उत्पादन हकंवा गंभीर आजारपण हकंवा दैनंहदन रोख उत्पादन इत्यादींअंतगणत दाव्यासाठी 
सवणसाधारण प्रहिया व सिाय्यक दस्तऐवज जवळपास सारखेच असतील, केवळ अशा उत्पादनांमध्ये 
रोखरहित सुववधा तमळणार नािी

क्षततपूततण पॉतलसी अंतगणत पुढील दावे असू शकतात

ए  रोखरक्रहत दावा

ग्रािकाला रुग्णालयात दाखल करताना हकंवा उपचाराच्यावेळी खचण द्यावा लागत नािी  
ववमाकताण टीपीएच्या पूवण-परवानगीच्या आधारे जाळ्यातील रुग्णालये सेवा देतात व नंतर दाव्याचे 
पैसे देण्यासाठी ववमाकताण टीपीएकडे दस्तऐवज सादर केले जातात
 

  

बी) भरपाई दावा

ग्रािक रुग्णालयाला स्वतःच्या स्खशातून पैसे देतो व नंतर ग्राह्य दाव्याचे पैस े तमळवण्यासाठी 
ववमाकताण टीपीएकडे दावा करतो

दोन्िी प्रकरणांमध्ये, मूलभूत पायरी तशीच रािते
 

आकृती २ दाव्याच्या प्रहियेमध्ये ढोबळपणे पुढील पायऱ्यांचा समावेश िोतो (अगदी याच िमाने नािी)
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ए  कळववणे

दावा कळववताना ग्रािक व दावे िाताळणाऱ्या चमूदरम्यान पहिल्यांदा संपकण  येतो  ग्रािक कंपनीला तो 
रुग्णालयात दाखल िोणार आिे िे आधी हकंवा रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर कळवू शकतो, ववशेषतः 
तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले तर असे करता येते

दाव्याची प्रहिया  

कळववणे 

नोंदणी 

दस्तऐवजांची पडताळणी 

देयकांची माहिती घेणे 

दाव्यांच ेसंकेतन 

दाव्यांवर प्रहिया/तनवाडा 

दाव्याची अतंतम देय रक्कम काढणे 

दाव्याच ेपसेै देणे 

दस्तऐवजांची कमतरता/अततररि आवश्यक माहितीच ेव्यवस्थापन 

दावा नाकारणे 

शंकास्पद दाव्यांची अतधक सखोल तपासणी 

दाव्याच्या दस्तऐवजांच ेव्यवस्थापन 

दाव्यांच ेलेखापरीक्षण 
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अगदी अतलकडेपयांत, कळववणे िी केवळ एक औपचाररकता िोती  मात्र आता ववमाकत्याणनीं शक्य 
तततक्या लवकर दावे कळववण्याचा आग्रि धरायला सुरुवात केली आिे  सामान्यपणे रुग्णालयात 
तनयोस्जतपणे दाखल करायचे असल्यास आधी कळववणे आवश्यक असते व आणीबाणीच्या पररस्स्थतीत 
रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यास २४ तासात कळववले पाहिजे

रुग्णालयात दाखल केल्याववषयी वेळीच माहिती हदल्यामुळे ववमाकताण टीपीएला ग्रािकाला खरोखर 
रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची व त्यामध्ये कोणतीिी तोतयेतगरी हकंवा ासवणूक नसल्याची 
खात्री करुन घेता येते तसेच कािीवेळा शुल्काववषयी वाटाघाटी करता येतात

आधी तलस्खत पत्र सादर करुन व त्याची पोचपावती घेऊन  हकंवा ाॅक्सद्वारे कळववता येत असे  मात्र 
आता दळणवळण व तंत्रज्ञान प्रगत झाल्यामुळे, ववमाकते टीपीएने चालववलेल्या २४ तास कॉलसेंटरद्वारे 
तसेच इंटरनेट व ईमेलद्वारे कळववणे शक्य झाले आिे

बी) नोंदणी

दाव्यांची नोंदणी म्िणजे दावा यंत्रणेमध्ये नोंदववण्याची व संदभण िमांक तयार करण्याची प्रहिया जो 
कधीिी पािता येईल  या िमांकाला दावा िमांक हकंवा दावा तनयंत्रण िमांक म्िणतात  दावा िमांक 
सांस्ख्यक हकंवा अक्षर-सांस्ख्यक असू शकतो प्रहिया करणाऱ्या संघटनेची यंत्रणा व प्रहियांवर तो 
आधाररत असतो.

सामान्यपणे दाव्याची सूचना तमळाल्यानंतर व योग्य पॉतलसी िमांक व ववमाधारक व्यविचे तपशील 
जुळवून पाहिल्यानंतर नोंदणी व संदभण िमांक तयार केला जातो

एकदा यंत्रणेमध्ये दावा नोंदववल्यानंतर, त्याचवेळी ववमाकत्याणच्या खात्यांमध्ये त्यासाठीचा राखीव तनधी 
तयार केला जातो  कळववण्याच्या नोंदणीच्या वेळी, दाव्याची नेमकी रक्कम हकंवा अंदाज कदातचत 
माहिती नसेल  म्िणूनच प्राथतमक राखीव तनधीची रक्कम प्रमाणभूत राखीव तनधी असतो (बिुतेकवेळा 
ऐततिातसक सरासरी दावा आकारावर आधाररत)  एकदा अंदाज हकंवा दाव्याची अपेस्क्षत देय रक्कम 
समजल्यानंतर, िा राखीव तनधी त्या रकमेनुसार वाढववला जातो कमी केला जातो

   सी) दस्तऐवजांची पडताळणी

एकदा दाव्याची नोंदणी झाल्यानंतर, पुढील पायरी असते सवण आवश्यक दस्तऐवजांवर प्रहिया 
करण्यासाठी ते आले आिेत का िे तपासणे

दाव्यावर प्रहिया करण्यासाठी पुढील बाबी सवाणत मित्वाच्या आिेत िे लक्षात घेतेल पाहिजे

 आजारपणाच्या पुराव्यादाखल दस्तऐवज
 हदलेले उपचार
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 रुग्णालयातील कालावधी
 तपासणी अिवाल
 रुग्णालयाला हदलेले पैसे
 उपचारासाठी पुढील सल्ला
 कािी साधने इत्यादी बसववली असल्यास त्यांचे पैसे हदल्याचा पुरावा

एका तपासयादीनुसार दस्तऐवज पडताळले जातात जी दाव्यांवर प्रहिया करणाऱ्याने तपासली असते
बिुतेक कंपन्या अशा तपास याद्या दस्तऐवजांवर प्रहिया करण्याचा एक भाग असतील याची खात्री 
करतात

एखादा दस्तऐवज सादर करण्यात आला नसेल तर या टप्पप्पयावर त्याची नोंद केली जाते  कािी 
प्रहियांमध्ये या टप्पप्पयावर ग्रािक रुग्णालयाद्वारे सादर करण्यात न आलेले दस्तऐवज सादर करण्याची 
ववनंती केली जाते, मात्र तरीिी बिुतेक कंपन्या अतधक माहिती देण्याची ववनंती करण्यापूवी आधी सादर 
करण्यात आलेल्या सवण दस्तऐवजांची पडताळणी करतात म्िणजे ग्रािकाची गैरसोय िोत नािी

     डी) देयकांची माक्रहती घेणे

देयके िा दाव्यावर प्रहिया करण्याच्या चिाचा मित्वाचा भाग आिे  सवणसामान्य आरोग्य ववमा 
पॉतलसींमध्ये ववववध शीषणकांतगणत उपचारासाठी झालेल्या खचाणची ववतशष्ट मयाणदेपयांत क्षततपूततण देण्याची 
तरतूद असते  प्रमाणभूत पद्धतीनुसार उपचाराची पुढीलप्रमाणे वगणवारी केली जाते

 खोली, तनवास व रुग्णसेवा खचण नोंदणी व सेवा शुल्कांसहित
 आयसीयू व इतर कोणत्यािी अतत दक्षता शस्त्रहियांसाठीचे शुल्क
 शस्त्रहियागाराचे शुल्क  भूल, रि, ऑस्क्सजन  शस्त्रहियेची साधने, औषधे व औषधी द्रव्ये, 

रोगतनदान साहित्य व क्ष-हकरण, डायतलतसस, रसायनउपचारपद्धती, हकरणउपचारपद्धती  पेसमेकर, 
कृवत्रम अवयव व इतर कोणतेिी वैद्यकीय खचण जे शस्त्रहियेत समाववष्ट आिेत

 शल्यतचहकत्सक, भूलतज्ञ, वैद्यकीय व्यावसातयक, सल्लागार, ववशेषज्ञांचे शुल्क
 रुग्णवाहिकेचे शुल्क
 तपासण्यांचे शुल्क ज्यामध्ये रि चाचणी, क्ष-हकरण, स्कॅन इत्यादींचा समावेश िोतो
 औषधे व औषधी द्रव्ये

ग्रािकाने सादर केलेले दस्तऐवज या शीषणकांतगणत माहिती सकंतलत करण्यासाठी तपासले जातात म्िणजे 
दाव्यांची रक्कम अचूकपणे हदली जाईल

रुग्णालयांच्या देयके तयार करण्याच्या पद्धतींचे माननीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरीिी  
प्रत्येक रुग्णालय सामान्यपणे देयके तयार करण्यासाठी वेगळी पद्धत वापरतात व यामुळे पुढील 
आव्िानांना तोंड द्यावे लागते
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 खोलीच्या शुल्कामध्ये कािी देय नसलेल्या शुल्कांचा समावेश असू शकतो उदािरणाथण सेवा 
शुल्क हकंवा आिार

 एकाच देयकात ववववध शीषणके असतात हकंवा सवण तपासण्यांसाठी हकंवा सवण औषधांसाठी एकच 
देयक हदले जाते

 अप्रमाणभूत नावे वापरली जातात उदा. रुग्णसेवा शुल्काला सेवा शुल्क म्िटले जाते
 “त्यासारखे खचण” “इत्यादी”, “संलग्न खचण” यासारख्या शब्दांचा देयकात वापर

जेथे देयक स्पष्ट नािी, तेथे प्रहियाकताण त्याचे वगीकरण हकंवा अततररि माहिती मागवतो, म्िणजे 
वगीकरणाववषयी व मंजूरी देण्याववषयी कािी शंका असल्यास त्यांचे तनराकरण करता येईल

िी समस्या सोडववण्यासाठी, आयआरडीएआयने आरोग्य ववमा मानकीकरण मागणदशणकतत्वे प्रसाररत केली 
आिेत ज्याद्वारे अशी देयकांचे व देय-नसलेल्या घटकांच्या यादीचे मानकीकरण करण्यात आले आिे

पॅकेज दर

बऱ्याच रुग्णालयांनी ठराववक आजारांसाठी पॅकेज दर मान्य केले आिेत. रुग्णालयाच्या उपचार प्रहियांचे 
मानकीकरण करण्याच्या व संसाधनांचा वापर करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते  आजकाल, प्राधान्य 
पुरवठादार जाळ्यात उपचार घेताना तसेच आरएसबीवायच्या बाबतीत, अनेक पद्धतींच्या पॅकेजचा खचण 
आधीपासून तनस्ित करण्यात आला आिे

 

उदाहरण
 

ए  हृदयरोग पॅकेज अँस्जओग्राम, अँस्जओप्पलास्टी, सीएबीजी हकंवा ओपन िाटण शस्त्रहिया इत्यादी
बी) स्त्रीरोगववषयक पॅकेज  सामान्य प्रसूती, शस्त्रहियेद्वारे प्रसूती, गभाणशय काढून टाकण्याची शस्त्रहिया 
इत्यादी
सी) अस्स्थरोगववषयक पॅकेज
डी) नेत्ररोगववषयक पॅकेज
 

याव्यततररि शस्त्रहकयेनंतरच्या गुंतागुंतीमुळे कािी खचण झाल्यास तो प्रत्यक्ष जेवढा झाला आिे त्या 
आधारे वेगळा आकारला जातो

पॅकेजमुळे हकती खचण येईल याबाबत तनस्ितता असते व प्रहियांचे माननीकरण झालेले असते व 
म्िणूनच असे दावे िाताळायला बरेच सोपे असतात
 

ई  दाव्यांचे संकेतन

सवाणत मित्वाचा वापरला जाणारा संकेत संच म्िणजे जागततक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) 
ववकतसत केलेले आंतरराष्ट्रीय आजार वगीकरण (आयसीडी) संकेत
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रोगाची मानकीकृत प्रारुपात नोंद करण्यासाठी आयसीडी वापरला जातो,  तर ववद्यमान प्रहिया पररभाषा 
(सीपीटी) संकेतासारखे प्रहिया संकेत त्या आजारावर उपचार करण्यासाठीची प्रहिया नोंदवतात

ववमाकत े अतधकातधक संकेतनाचा वापर करत आिेत व ववमा तनयामक व ववकास प्रातधकरणाचा 
(आयआरडीएआय) भाग असलेल्या ववमा माहिती ववभागाने (आयआयबी) एक माहिती बँक सरुु केली 
आिे ज्यामध्ये या माहितीचे ववश्लेषण करता येईल

 

   एफ) दाव्यांवर प्रक्रिया
 

आरोग्य ववमा पॉतलसी वाचल्यानंतर लक्षात येईल की तो एक व्यावसातयक करार असून, त्यामध्ये 
वैद्यकीय संज्ञा असतात ज्या दाव्याची रक्कम कधी देय असते व हकती मयाणदेपयांत देय असते िे 
तनस्ित करतात  कोणत्यािी ववमा पॉतलसीच्या दाव्याच्या प्रहियेचे सार, पुढील दोन प्रश्ांच्या उत्तरात 
आिे

 पॉतलसीअंतगणत दाव्याची रक्कम देय आिे का
 देय असल्यास, तनव्वळ देय रक्कम हकती आिे

 

या प्रत्येक प्रश्ासाठी पॉतलसीतल्या बऱ्याच संज्ञा व अटी तसेच नेटवकण मधील रुग्णालयात उपचार झाला 
असल्यास रुग्णालयासोबत हकती दर मान्य करण्यात आला आिे िे समजून घेणे आवश्यक आिे

दाव्याची स्वीकायजता

आरोग्य दावा स्वीकारला जाण्यासाठी पुढील अटींची पूतणता केली पाहिजे

i. रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या सदस्याला ववमा पॉतलसीअंतगणत संरक्षण असले पाहिजे

िे अगदी साधे वाटत असले तरीिी, आम्िी अशी प्रकरणे पाहिली आिेत ज्यामध्ये संरक्षण असलेल्या 
व्यविचे नाव (व अनेक प्रकरणांमध्ये वय) व रुग्णालयात दाखल केलेल्या व्यविचे नाव जुळत नािी
याचे पुढील कारण असू शकते
पॉतलसीअंतगणत संरक्षण असलेली व्यिी व रुग्णालयामध्ये दाखल केलेली व्यिी एकच असणे मित्वाचे 
आिे  आरोग्य ववम्यामध्ये अशा प्रकारची ासवणूक अगदी सामान्य आिे
ii. ववम्याच्या कालावधीत रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करणे
iii. रुग्णालयाची व्याख्या
 

व्यविला ज्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आिे ते पॉतलसीअंतगणत “रुग्णालय हकंवा 
रुग्णसेवालयाच्या” व्याख्येनुसार असले पाहिजे नािीतर दाव्याचे पैसे हदले जाणार नािीत
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iv. घरातच उपचार करणे

कािी पॉतलसींमध्ये घरातच उपचार करण्याचा म्िणजेच ज्या आजारासाठी सामान्यपणे 
रुग्णालयात तचहकत्सालयात उपचार आवश्यक असतात त्यासाठी भारतात घरामध्ये ३ हदवसांपेक्षा 
काळासाठी घेतलेल्या उपचाराचा समावेश असतो

पॉतलसीमध्ये घरात घेतलेल्या उपचारांचा समावेश असल्यास, त्यासाठीचे दाव े पुढील पररस्स्थतीत देय 
असतात

 रुग्णाची पररस्स्थती अशी आिे की त्याला रुग्णालयात तचहकत्सालयात िलववणे शक्य नािी 
हकंवा

 रुग्णालयात तचहकत्सालयात जागा नसल्यामुळे रुग्णाला ततथे िलववणे शक्य नािी

v. रुग्णालयात दाखल करण्याचा कालावधी

आरोग्य ववमा पॉतलसींमध्ये सामान्यपणे रुग्णालयामध्ये २४ तासांिून अतधक काळ दाखल करण्यात 
आलेल्या रुग्णाचा समावेश िोतो. म्िणूनच या अटीची पूतणता झाल्यास दाखल करतानाची तसेच 
सोडतानाची तारीख तसंच वेळ नोंदवणे मित्वाचे असते

रुग्णालयात राहावे न लागता केले जाणारे उपचार

आरोग्यसेवा उद्योगातील तंत्रज्ञानात ववकास झाल्यामुळे अनके प्रहिया सोप्पया झाल्या आिेत ज्या आधी 
गुंतागुंतीच्या िोत्या व बराच काळ रुग्णालयात रािावे लागे रुग्णालयामध्ये २४ तासांपेक्षा अतधक काळ 
न रािावे लागते केल्या जाणाऱ्या बऱ्याच प्रहिया आिेत

रुग्णालयात रािावे न लागता केल्या जाणाऱ्या बिुतेक प्रहिया पूवण-संमत पॅकेज दराच्या आधारे केल्या 
जातात, त्यामुळे खचाणबाबत तनस्ितता असते

vi. ओपीडी

कािी पॉतलसींमध्ये बाह्य-रुग्ण म्िणून घेतलेला उपचार सल्ल्याचािी समावेश िोतो, मात्र त्यासाठी 
ठराववक ववमा रक्कम असत ेजी सामान्यपणे रुग्णालयात दाखल करण्यासाठीच्या ववमा रकमेपेक्षा कमी 
असते   

 

ओपीडींतगणत हदले जाणारे संरक्षण प्रत्येक पॉतलसीनुसार वगेळे असते  अशा भरपाईसाठी, २४ तास 
रुग्णालयात जदाखल करण्याची अट लागू िोत नािी

vii. उपचार प्रक्रिया उपचार पद्धत
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सामान्यपणे रुग्णालयात दाखल करणे ऍलोपतथच्या उपचारपद्धतीशी संबंतधत असते  मात्र, रुग्ण इतर 
उपचार पद्धतीिी करुन घेऊ शकतो

 युनानी
 तसद्ध
 िोतमओपथी
 आयुवदे
 तनसगोपचार इत्यादी

बिुतेक पॉतलसींमध्ये िे उपचार वगळले जातात तर कािी पॉतलसींमध्ये यापैकी एक हकंवा अतधक 
उपचारांचा उप-मयाणदांसि समावेश असतो

viii. आधीपासून-अस्स्तत्वात असलेला आजार

व्याख्या
 

आधीपासून-अस्स्तत्वात असलेला आजार म्िणजे “कोणतीिी स्स्थती, आजार हकंवा इजा हकंवा संबंतधत 
स्स्थती (अनेक स्स्थती) स्जच्या खुणा हकंवा लक्षणे ववमाधारक व्यविमध्ये आिेत आस्ण हकंवा त्यांचे तनदान 
करण्यात आले आिे आस्ण हकंवा कंपनीकडून त्याची ततची आरोग्य ववमा पॉतलसी घेण्यापूवी ४८ महिन्यात 
स्जच्यासाठी वैद्यकीय सल्ला उपचार तमळाला आिे, जी त्याला स्पष्टपणे माहिती असेल हकंवा नसेल ”

ववम्यांतगणत शाश्वत गोष्टींना संरक्षण देता येत नािी या ववम्याच्या मूलतत्वामुळे आधीपासून-अस्स्तत्वात 
असलेल्या आजाराला वगळले जाते
मात्र, या तत्वाची अंमलबजावणी करणे बरेच अवघड आिे व एखाद्या व्यविला ववमा काढताना कािी 
वैद्यकीय पररस्स्थती आिे का िे शोधून काढण्यासाठी लक्षणे व उपचारांची व्यवस्स्थत तपासणी केली 
जाते  वैद्यकीय व्यावसातयकांमध्ये आजाराच्या कालावधीववषयी मतभेद अस ूशकतात  मात्र कोणतािी 
दावा नाकारण्यासाठी िी अट वापरताना आजार पहिल्यांदा कधी आढळला याववषयीचे मत काळजीपूवणक 
घेतले जाते
 

आरोग्य ववम्याच्या ववकासामध्ये, या अपवजणनामध्ये दोन बदल आपल्याला पािायला तमळतात

 पहिला म्िणजे समूि ववम्याच्या बाबतीत जेथे लोकांचा संपणूण समूि ववमाधारक असतो, ज्यामध्ये 
ववमाकत्याांववरुद्ध कोणतीिी तनवड नसते  सवण सरकारी कमणचारी, दाररद्र्य रेषेखालील कुटंुब, मोठया 
कॉपोरेट समूिाच्या सवण कमणचाऱ्यांचे कुटंुब इत्यादींचा समावेश असलेल्या समूि पॉतलसींना 
पहिल्यांदा ववमा संरक्षण घेणाऱ्या एका कुटंुबापेक्षा अतधक प्राधान्य हदले जाते  या पॉतलसींमध्ये 
बिुतेकवेळा अपवाद वगळलेला असतो, अपवादासाठी पुरेसे मलू्य आकारले असते
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 दसुरा करण्यात आलेला बदल म्िणजे सलग ववमा संरक्षणाच्या ठराववक काळानंतर आधीपासून-
अस्स्तत्वात असलेल्या आजारांना संरक्षण हदले जाते  यासाठी एखाद्या व्यविमध्ये एखादी 
पररस्स्थती असेल, व ती ठराववक काळासाठी हदसून आली नािी, तर ती शाश्वत पररस्स्थती म्िणून 
मानली जाणार नािी या तत्वाचे इथे पालन केले जाते

ix. प्रारंतभक प्रतीक्षा कालावधी
 

एक सवणसाधारण आरोग्य ववमा पॉतलसी प्रारंतभक ३० हदवसांनंतरच आजाराला संरक्षण देते (अपघाताशी 
संबंतधत रुग्णालयात दाखल करणे वगळून)

त्याचप्रमाणे  कािी आजारांची यादी आिे

 मोतीवबंदू
 अष्ठीला ग्रंथींची अघातक अततवदृ्धी
 गभाणशय काढून टाकणे
 भगेंद्र
 मूळव्याध

 अंतगणळ
 अंडवदृ्धी
 सायनसचा दाि
 गुडघा तनतंब सांधा बदलणे इत्यादी

ज्यांना प्राथतमक कालावधीसाठी संरक्षण हदले जात नािी जो ववतशष्ट ववमा कंपनीच्या उत्पादनानुसार 
एका वषाणचा हकंवा दोन वषाांचा हकंवा त्यापेक्षा अतधक असू शकतो

दावा प्रहियाकताण आजार यापकैी आिे का व व्यविला हकती काळापासून संरक्षण देण्यात आले आिे िे 
ठरवतो ज्याद्वारे तो स्वीकायणता अटीत बसतो का िे तपासता येते

 

x. अपवजजने
 

पॉतलसीमध्ये अपवजणनांची यादी हदलेली असते ज्यांचे सवणसामान्यपणे पुढीलप्रमाणे वगीकरण करता 
येते

 माततृ्वासारखे लाभ (मात्र कािी पॉतलसींमध्ये यांना संरक्षण हदले जाते)
 बाह्यरुग्ण व दातांचे उपचार
 ज्यांना संरक्षण हदले जात नािी असे आजार उदािरणाथण एचआयव्िी, संप्रेरक उपचार, 

लठठपणावरील उपचार  वंध्यत्व उपचार सौंदयणवधणक शस्त्रहिया इत्यादी
 मद्य औषधांच्या गैरवापरामुळे झालेले आजार
 भारताबािेरील वैद्यकीय उपचार
 अततशय धोकादायक कामे  आत्मित्येचा प्रयत्न  हकरणोत्सारामुळे झालेले प्रदषूण
 केवळ चाचण्या तपासण्यांसाठी रुग्णालयात दाखल करणे
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अशा प्रकरणांमध्ये दावे िाताळणाऱ्याने पररस्स्थती व्यवस्स्थत समजावून सांगणे आवश्यक असते म्िणजे 
तज्ञाचे मत नेमके असेल व त्याला न्यायालयात आव्िान देण्यात आले तरीिी ते हटकेल

xi. दाव्यांिी संबंशधत अटींचे पालन करणे

ववमाधारकाने कािी दावा असल्यास काय केले पाहिजे िे ववमा पॉतलसीमध्ये स्पष्ट केलेले असते  यापैकी 
कािी दावा स्वीकारण्यासाठी अततशय मित्वाचे असते
सवणसाधारणपणे, िे पुढील बाबींशी संबंतधत असते

 ठराववक कालावधीमध्ये दावा कळववणे आपण आधी कळववण्याचे मित्व पाहिले आिे  
पॉतलसीमध्ये एक वेळ हदली जाऊ शकते ज्याअंतगणत अशी सूचना कंपनीपयांत पोिोचली 
पाहिजे

 दाव्याचे दस्तऐवज ठराववक कालावधीत सादर करणे
 मित्वाची तथये चुकीची देऊ नयेत, चुकीचे तपशील देऊ नयेत हकंवा लपवून ठेवू नयेत

   जी) दाव्याची अंशतम देय रक्कम काढणे
 

एकदा दावा मान्य केल्यानंतर, पुढील पायरी असते देय दाव्याची रक्कम तनस्ित करणे  याचे संगणन 
करण्यासाठी कोणते घटक दाव्याची देय रक्कम ठरववतात िे आपण समजून घेतले पाहिजे िे घटक 
आिेत: 

 

 पॉशलसीअंतगजत सदस्यासाठी उपलब्ध ववमा रक्कम

कािी पॉतलसी वैयविक ववमा रकमेवर हदलेल्या असतात, कािी फ्लोटर आधारे हदलले्या असतात 
ज्यामध्ये ववमारक्कम संपूणण कुटंुबासाठी उपलब्ध असते हकंवा कािी पॉतलसी फ्लोटर आधारावर मात्र 
प्रत्येक व्यविमागे मयाणदा असते

 आधी कािी दावा करण्यात आला असेल तर तो ववचारात घेऊन पॉतलसीअंतगणत 
सदस्यांसाठी उपलब्ध तशल्लक ववमा रक्कम
 

आधीच हदलेल्या दाव्यांची रक्कम वजा करुन उपलब्ध तशल्लक ववमा रक्कम मोजताना, रुग्णालयांना 
नंतर कोणतेिी रोखरहित अतधकार देण्यात आले आिेत का याचीिी नोंद करावी लागेल

 उप-मयाजदा
 

बिुतेक पॉतलसींमध्ये खोलीच्या भाड्याची मयाणदा, रुग्णसेवा शुल्क इत्यादी ववमा रकमेच्या टक्केवारीत 
हकंवा प्रतत हदवस मयाणदेच्या स्वरुपात स्पष्टपणे नमूद केलेले असते  अशाच प्रकारची मयाणदा डॉक्टरांच्या 
सल्ल्याचे शुल्क, हकंवा रुग्णवाहिका शुल्क इत्यादींसाठी लावली जाऊ शकते

 

 आजारािी संबंशधत कोणत्याही ववशिष्ट मयाजदा तपासणे
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पॉतलसीमध्ये माततृ्वासाठी सरंक्षण हकंवा हृदयववकारासारख्या इतर कोणत्यािी आजारासाठी ठराववक 
रक्कम हकंवा मयाणदा नमूद केली असू शकते

 संशचत लाभांि शमळण्याचा हक्क आहे क्रकंवा नाही हे तपासणे
ववमाधारकाला कोणतािी दावा-न करण्यासाठीचा लाभांश तमळण्याचा िक्क आिे का िे पडताळणे (ववमा 
धारकाने आधीच्या वषाणत वषाांमध्ये त्याच्या पॉतलसींतगणत दावा केला नसल्यास)  दान-न 
करण्यासाठीचा लाभांश सामान्यपणे अततररि ववमा रकमेच्या स्वरुपात तमळतो, ज्यामुळे 
रुग्ण ववमाधारकाची ववमा रक्कम वाढते  मागील वषाणच्या अखेरीस कळववण्यात आलेले दावे ववचारात 
न घेतल्यामुळे कािी वेळा चुकीने संतचत लाभांश नमूद केला जाऊ शकतो

 

 मयाजदेसह संरक्षण देण्यात आलेले इतर खचज

इतरिी कािी मयाणदा असू शकतात उदािरणाथण उपचार आयुवदे औषधोपराचर पद्धतींतगणत घेतला जात 
असेल, तर त्यासाठीची मयाणदा बरीच कमी असते  पॉतलसीच्या चार वषाांनंतर आरोग्य तपासणी खचण 
केवळ कािी मयाणदेपयांत असतो  रुग्णालयास रोख रक्कम देण्यासाठीिी प्रतत हदवसाची मयाणदा असते

 

 सह-प्रदान (को-पेमेंट)

िे सामान्यपणे मूल्यांकन केलेल्या दाव्याचे पैस े देण्यापूवीच्या रकमेच्या एकसमान टक्के असते  
सिप्रदान केवळ तनवडक पररस्स्थतींमध्येच लागू करता येते  केवळ पालकांच्या दाव्यांसाठी, केवळ 
माततृ्वाच्या दाव्यांसाठी  केवळ दसुऱ्या दाव्यापासून पुढे हकंवा ठराववक रकमेपेक्षा अतधक रकमेच्या 
दाव्यांमध्ये

देय रक्कम या मयाणदेत समायोस्जत करण्यापूवी, दाव्याची देय रक्कम अ-प्रदेय घटकांची तनव्वळ वजा 
करुन काढली जाते  

 

आरोग्य दाव्यांमधील अ-प्रदेय घटक

आजारावर उपचार करण्यासाठी िोणाऱ्या खचाणचे पुढीलप्रमाणे वगीकरण करता येते
 

 उपचारासाठीचा खचण व
 देखभालीसाठीचा खचण

 

आजारावर उपचार करण्यासाठीच्या खचाणत सवण वैद्यकीय खचण व सामान्य संबंतधत सुववधांचा समावेश 
िोतो  त्यातशवाय रुग्णालयातील वास्तव्य अतधक आरामदायक हकंवा अगदी आतलशान िोण्यासाठी 
कािी खचण असू शकतात

सवणसामान्यपणे आरोग्य ववमा पॉतलसी आजारावर उपचारासाठीचा खचण देते व ववशेषत्वाने नमूद 
असल्याखेरीज, आरामदायकपणासाठीचे अततररि खचण देय नसतात
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या खचाांचे वबगर-उपचार शुल्क म्िणून उदािरणाथण नोंदणी शुल्क, दस्तऐवज शुल्क इत्यादींच्या स्वरुपात 
वगीकरण करता येते व थेट उपचाराशी संबंतधत असलेल्या कािी घटकांचािी ववचार करता येतो उदा. 
रुग्णालयात दाखल असतानाच्या काळात ववशेषपणे तलिून हदलेले प्रतथन पूरक

आधी प्रत्येक टीपीए ववमाकत्याणची स्वतःची अप्रदेय घटकांची यादी असायची, ती आता आयआरडीएआय 
आरोग्य ववमा प्रमाणीकरण मागणदशणक तत्वांतगणत प्रमाणभूत करण्यात आली आिे

दाव्याची अंततम देय रक्कम पुढील िमाने काढली जाते

कोष्टक २.१
 

पायरी I 
सवण पावत्या व देयकांचे खोलीचे भाडे, डॉक्टरांचे शुल्क इत्यादी ववववध शीषणकांतगणत 
वगीकरण करणे

पायरी II प्रत्येक शीषणकांतगणत दावा करण्यात आलेल्या रकमेतून अ-प्रदेश घटक वजा करणे

पायरी III प्रत्येक शीषणकांतगणत खचाणसाठी कोणतीिी मयाणदा असल्यास ती लागू करणे

पायरी IV एकूण देय रक्कम काढणे व ती एकूण ववमा रकमेच्या आत आिे का िे तपासणे

पायरी V 
दाव्याची तनव्वळ देय रक्कम काढण्यासाठी कोणतेिी सि-प्रदान लागू िोत असल्यास ते वजा 
करणे

 

एच) दाव्याची रक्कम देणे
 

दाव्याची देय रक्कम काढल्यानंतर, ग्रािकाला हकंवा रुग्णालयाला पररस्स्थती असेल त्याप्रमाणे पैसे हदले 
जातात  दाव्याची मंजूर करण्यात आलेली रक्कम ववत्त लेखा ववभागाला कळववली जात ेव धनादेशाद्वारे 
हदली जाते हकंवा ग्रािकाच्या बँक खात्यामध्ये दाव्याची रक्कम जमा केली जाते

रुग्णालयाला पैसे देताना, कािी कर कपात आवश्यक असल्यास, हदलेल्या रकमेतून ती केली जाते
 

जेव्िा िे पैसे देणे ततृीय पक्ष प्रशासकाद्वारे िाताळले जाते, तेव्िा प्रत्येक ववमाकत्याणची पैसे देण्याची 
प्रहिया वेगळी असते  टीपीएच्या कामकाजाचे तपशीलवार वणणन पुढे देण्यात आले आिे

ग्रािकांच्या चौकशीला उत्तरे देण्यासाठी यंत्रणेमध्ये हदलेल्या पैशांची ताजी नोंद करणे अततशय मित्वाचे 
असते  सवणसाधारणपणे िे तपशील कॉल सेंटर ग्रािक सेवा चमूकडे असलेल्या यंत्रणेद्वारे हदले जातील

एकदा पैसे हदल्यानंतर दावा तनकाली काढल्याचे मानले जाते  हकती व हकती रकमेचे दावे तनकाली 
काढले याववषयीचे अिवाल ठराववक कालावधीने कंपनी व्यवस्थापन, मध्यस्थ, ग्रािक व 
आयआरडीएआयकडे पाठववणे आवश्यक असते  तनकाली काढलेल्या दाव्यांच्या सवणसाधारण ववश्लेषणात 
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तनकाली काढलेल्या दाव्यांची टक्केवारी ( ), त्या प्रमाणात अ-प्रदेय घटकांची रक्कम, दावे तनकाली 
काढण्यासाठीचा सरासरी वेळ इत्यादी

 कमी असलेले दस्तऐवज अशतररक्त आवश्यक माक्रहतीचे व्यवस्थापन
 

दाव्यावर प्रहिया करण्यासाठी कािी मित्वाच्या दस्तऐवजांची पडताळणी करावी लागते  त ेपुढीलप्रमाणे 
आिेत: 

 

 रुग्णालयात दाखल केल्याच्या नोंदींसि घरी सोडतानाचा सारांश
 सिाय्यक तपासणी अिवाल
 अंततम एकत्र देयक ववववध भागात वगीकरणासि
 डॉक्टरांनी तलिून हदलेले उपचार व औषध वविेत्याची देयके
 पैसे हदल्याच्या पावत्या
 दाव्याचे अजण व
 ग्रािकाची ओळख

 

अनुभवातून असे हदसून आले आिे की सादर करण्यात आलेल्या फ्रत्येक चारपैकी एका दाव्यात मूलभूत 
दस्तऐवज अपूणण असतात  म्िणूनच कोणते दस्तऐवज सादर केले नािीत िे ग्रािकाला सांगणे व िे 
दस्तऐवज दाव्यासोबत जोडण्यासाठी त्याला कािी वेळमयाणदा देणे आवश्यक असते
 

त्याप्रमाणे असेिी िोऊ शकते की  दाव्यावर प्रहिया केली जात असताना  पुढील कारणांमुळे अततररि 
माहितीिी लागू शकते

i. रुग्णालयातून सोडतानाचा सारांश योग्य प्रारुपात नािी हकंवा तनदानाचे हकंवा आजाराच्या इततिासाचे 
कािी तपशील त्यामध्ये नािीत

ii. हदलेल्या उपचाराचे पुरेशा तपशीलाने वणणन करण्यात आले नसते हकंवा त्यासाठी स्पष्टीकरण 
आवश्यक असते

iii. रुग्णालयातून सोडतानाच्या सारांशानुसार हदलेला उपचार तनदानाप्रमाणे नािी हकंवा तलिून हदलेली 
औषधे ज्या आजारासाठी उपचार देण्यात आला त्याच्याशी संबंतधत नािीत

iv. हदलेल्या देयकामध्ये आवश्यक ते वगीकरण नािी
v. दोन दस्तऐवजांमध्ये व्यविच्या वयात ताावत
vi. रुग्णालयातून सोडतानाचा सारांश व देयकामध्ये रुग्णालायत दाखल करण्याची तारीख सोडण्याची 

तारीख यात ताावत आिे
vii. दाव्यासाठी रुग्णालयातील वास्तव्याची अततशय सखोलपणे पडताळणी आवश्यक आिे, त्यासाठी 

रुग्णालयातील अंतगणत प्रकरण दस्तऐवज आवश्यक आिेत



प्रकरण 8 

267 

बिुतेक प्रकरणांमध्ये, ग्रािकाला तलस्खत स्वरुपात हकंवा ईमेलद्वारे कोणती अततररि माहिती आवश्यक 
आिे ते कळववले जाते  बिुतेक प्रकरणांमध्ये, आवश्यक असलेली माहिती ग्रािक देऊ शकेल मात्र, 
अशीिी पररस्स्थती तनमाणण िोते जेथे मातगतलेली माहिती अततशय मित्वाची असते, त्याकडे दलुणक्ष 
करणे शक्य नसते मात्र ग्रािक उत्तर देत नािी  अशा प्रकरणी, ग्रािकाला स्मरणपत्र पाठवले जाते की 
दाव्यावर प्रहिया करण्यासाठी संबंतधत माहिती आवश्यक आिे व अशाप्रकारे तीन स्मरण पत्र 
पाठववल्यानंतर, दाव्याचा शेवट करत असल्याची सूचना पाठवली जाते

दाव्यावर प्रहिया सुरु असताना त्या संदभाणतील सवण पत्रव्यविारांमध्ये तुम्िाला पत्रात सवाणत वर 
“कोणत्यािी पूवणग्रिातशवाय” असे शब्द नमूद केलेल ेवारंवार हदसेल  या पत्रव्यविारांनंतर ववमाकत्याणचा 
दावा ाेटाळण्याचा िक्क कायम रािील याची खात्री करण्यासाठी िी कायदेशीर आवश्यकता आिे

 
 
 

उदाहरण
 

ववमाकताण प्रकरणाचा तपशीलाने अभ्यास करण्यासाठी रुग्णालयातील प्रकरण दस्तऐवज मागू शकतो व 
ववतशष्ट प्रहिया उपचार पॉतलसीच्या अटींतगणत येत नसल्याचा तनष्कषण काढू शकतो  ववमाकत्याणने अतधक 
माहिती मातगतली याचा अथण त्याने दावा स्वीकारला असा िोत नािी

दाव्याच्या व्यवस्थापनामध्ये दस्तऐवज व स्पष्टीकरणाची कमतरता व आवश्यक असलले्या अततररि 
माहितीचे व्यवस्थापन िी मित्वाची आव्िाने आिेत  दाव्यावर सवण आवश्यक माहितीतशवाय प्रहिया 
करता येत नािी, त्याचसोबत ग्रािकालािी अतधकातधक माहितीसाठी वारंवार ववनंती करुन त्रास देता येत 
नािी

चांगल्या पद्धतींनुसार अशी ववनंती एकदाच केली ज्यावी ज्यामध्ये आवश्यक असलेल्या सवण माहितीची 
एकवत्रत यादी हदली जावी व त्यानंतर कोणतीिी नवीन मागणी केली जाऊ नये

   जे) दावे फेटाळणे

आरोग्य दाव्यांमधील अनुभवातून हदसून आले आिे की सादर करण्यात आलेल्यापैकी १० ते १५ दाव े
पॉतलसीच्या अटींतगणत येत नािीत  िे ववववध कारणांमुळे िोऊ शकते ज्यापैकी कािी कारणे पुढीलप्रमाणे 
आिेत

 रुग्णालयात दाखल करण्याची तारीख ववम्याच्या कालावधीत नािी
 ज्या सदस्यासाठी दावा करण्यात आला आिे त्याला ववमा संरक्षण नािी

 आधीपासून अस्स्तत्वात असलेल्या आजारपणामुळे जेथे पॉतलसीतून अशी अट वगळली 
जाते
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 वैध कारणातशवाय दावा सादर करण्यास अनावश्यक उशीर
 कोणतािी सहिय उपचार नािी  प्रवेश केवळ संशोधनासाठी आिे

 उपचार करण्यात आलेला आजार पॉतलसीअंतगणत वगळण्यात आला आिे
 आजाराचे कारण अततमद्यपान व औषधांचा गैरवापर आिे

 रुग्णालयामध्ये २४ तासांपेक्षा कमी काळ ठेवण्यात आले
 

दावा नाकारल्यास हकंवा अस्वीकार केल्यास (कोणत्यािी कारणामुळे) ग्रािकाला तलस्खत स्वरुपात 
कळववले पाहिजे  सामान्यपणे, अशाप्रकारे नकार कळववणाऱ्या पत्रामध्ये नाकारण्याची कारणे स्पष्टपणे 
नमूद करावी लागतात  तसेच पॉतलसीच्या कोणत्या अटी शतींवर दावा नाकारण्यात आला िे देखील 
सांगावे लागते

 

बिुतेक ववमाकत्याांची एक प्रहिया असते ज्याद्वारे दावा मंजूर करण्यास अतधकृत असलेल्या 
व्यवस्थापकापेक्षा वररष्ठ व्यिी नकाराला मान्यता देते  कोणतािी नकार पूणणपणे न्याय्य असून, 
ववमाधारक न्यायालयात गेला तर त्याचे स्पष्टीकरण देता येईल याची खात्री करण्यासाठी िे असते
ववमाधारकाला दावा नाकारण्यात आल्यास ववमाकत्याणकडे दाद मागण्यातशवाय, पुढील व्यिी तसेच 
संस्थांकडे जाण्याचा पयाणय असतो

 ववमा लोकपाल हकंवा
 ग्रािक मंच हकंवा
 आयआरडीएआय हकंवा
 न्यायालये

 

कोणतािी दावा नाकारताना त्याची ााईल तपासून सामान्यपणे कायदेशीर पडताळणीपुढे िा नकार 
हटकेल का याचे मूल्यमापन केले जाते व भववष्यात तनणणयाचे समथणन करायची गरज पडली तर 
दस्तऐवज सुरस्क्षत हठकाणी जपून ठेवले जातात

   के) संिायास्पद दाव्यांची अशधक तपिीलाने तपासणी करणे
ववमाकत ेया व्यवस्याच्या ववववध क्षेत्रात ासवणुकीची समस्या िाताळण्याचा प्रयत्न करत आिेत ासवे 
दावे िाताळण्याच्या संख्येच्या बाबतीत, ववमाकत्याांसाठी आरोग्य ववम्याचे अततशय मोठे आव्िान आिे
 

आरोग्य ववम्यात केल्या जाणाऱ्या ासवणुकीची कािी उदािरणे पुढीलप्रमाणे आिेत
 

 तोतयेतगरी, ववमाधारक व्यिी व उपचार करण्यात आलेली व्यिी वेगळी असते

 रुग्णालयात दाखल केले नसतानािी दावा करण्यासाठी ासवे दस्तऐवज सादर करणे

 रुग्णालयाच्या मदतीने हकंवा ासवणुकीने तयार करण्यात आलेली बािेरील देयके जोडून 
खचण वाढवून दाखववणे
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 कािी प्रकरणात अततशय जास्त असलेला तनदानाचा खचण भरुन काढण्यासाठी बाह्य रुग्ण 
उपचार अंतरुण ग्ण रुग्णालयात दाखल करण्यात रुपांतररत करणे.

दररोज ासवणुकीच्या वेगवेगळ्या पद्धती समोर येत असल्यास, ववमाकत े व टीपीएला सातत्याने 
वास्तववक स्स्थतीचे तनरीक्षण करावे लागते व अशी ासवणूक शोधण्याच्या व तनयंत्रणात आणण्याच्या 
उपाययोजनांचा ववचार करावा लागतो

दाव्यांची दोन पद्धतींच्या आधारे तपासणी केली जाते

 नेिमीचे दावे व
 अचानक करण्यात आलेले दावे

टीपीए हकंवा ववमाकताण ववतशष्ट टक्के दाव्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी अंतगणत मानक तनस्ित 
करु शकतो  िी टक्केवारी रोखरहित व भरपाई दाव्यांसाठी वेगळी असू शकते

या पद्धतींतगणत, स्वैर नमुना पद्धतीचा वापर करुन दाव े तनवडले जातात  कािी ववमाकत े ठराववक 
मूल्यापेक्षा अतधक सवण दाव्यांची तपासणी व त्या मयाणदेपके्षा कमी असलेल्या नमुन्यादाखल दाव्यांच्या 
संचाची पडताळणी बंधनकारक करतात

दसुऱ्या पद्धतीमध्ये, प्रत्येक दाव्याच्या ठराववक बाबींची तपासणी केली जाते, त्या व्यवस्स्थत नसल्यास 
तपासणी केली जाते उदािरणाथण

 दाव्याचा मोठा भाग वैद्यकीय चाचण्या हकंवा औषधांशी संबंतधत
 दाव्याचे पैसे लवकर तमळावेत यासाठी ग्रािक अततशय उत्सुक
 देयकांवर खाडाखोड इत्यादी करण्यात आली आिे

दावा ववश्वसनीय नसल्याची शंका असल्यास, दावा हकतीिी लिान असला तरीिी त्याची तपासणी केली 
जाते

एन. टीपीएद्वारे रोखरक्रहत भरपाई प्रक्रिया

रोखरहित सुववधा कशाप्रकारे काम करते  यासाठी टीपीए ववमाकताण रुग्णालयाशी एक करार करतात  
त्याप्रमाणे इतरिी वैद्यकीय सेवा पुरवठादारांशी करार अस ूशकतात  आम्िी या ववभागामध्ये देण्यात 
आलेली रोखरहित सुववधा देण्यासाठी वापरली जाणारी प्रहिया पािणार आिोत

कोष्टक ३.१
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पायरी १ 

आरोग्य ववम्यांतगणत संरक्षण असलेल्या ग्रािकाला कािी आजार झाली हकंवा इजा झाली व 
म्िणून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला देण्यात आला  तो ती हकंवा 
त्याच्या ततच्यावतीने कुणीतरी  रुग्णालयाच्या ववमाकक्षाकडे ववम्याचे पुढील तपशील घेऊन 
भेटतात
i. टीपीएचे नाव
ii. त्याच्या सदस्य िमांक
iii. ववमाकत्याणचे नाव, इत्यादी

पायरी २  

रुग्णालय पुढीलप्रमाणे आवश्यक माहिती संकतलत करते
i. आजाराचे तनदान
ii. उपचार
iii. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचे नाव
iv. रुग्णालयात अंदाजे हकती हदवस ठेवले जाणार आिे व
v. अंदाजे खचण
िी माहिती रोखरहित परवानगी अजण नावाच्या प्रारुपात सादर केली जाते

पायरी ३  

टीपीए रोखरहित परवानगी अजाणत देण्यात आलेल्या माहितीचा अभ्यास करतो  तो हदलेली 
माहिती व रुग्णालयाचे कािी शुल्क मान्य करण्यात आले असल्यास ते पॉतलसीच्या अटींशी 
तपासून पाितो व रोखरहित परवानगी देता येईल का याचा तनणणय घेतो व देता येणार असेल, 
तर ती हकती रकमेसाठी असावी िे ठरवतो
तनणणय घेण्यासाठी टीपीए अतधक माहिती मागू शकतो  एकदा तनणणय घेतल्यानंतर, तो लगेच 
रुग्णालयाला कळववला जातो
दोन्िी अजण आता आयआरडीएआयच्या आरोग्य ववमा प्रमाणीकरण मागणदशणकतत्वांतगणत 
प्रमाणभूत करण्यात आले आिेत  सवाणत शेवटी जोडलेले जोडपत्र पािा  

पायरी ४  

टीपीएने परवानगी हदलेली रक्कम रुग्णाच्या खात्यामध्ये जमा करुन, रुग्णालयाद्वारे रुग्णावर 
उपचार केले जातात  सदस्याला उपचाराव्यततररि इतर खचाणसाठी पैस ेजमा करण्यास हकंवा 
पॉतलसी अंतगणत सि-प्रदान आवश्यक असल्यास ते करायला सांतगतले जाऊ शकते

पायरी ५  

जेव्िा रुग्णाला रुग्णालयातून सोडण्याची वेळ येते, तेव्िा रुग्णालय ववम्यांतगणत समाववष्ट 
प्रत्यक्ष उपचाराचा खचण टीपीएच्या परवानगीने रुग्णाच्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या 
रकमेशी जुळवून पािते

जमा करण्यात आलेली रक्कम कमी असल्यास, रुग्णालय रोखरहित उपचारासाठी अततररि 
रक्कम जमा करण्याची परवानगी देण्यासाठी ववनंती करु शकते

टीपीए त्याचे ववश्वेषण करतो व अततररि रकमेला परवानगी देतो
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पायरी ६  
रुग्ण अ-स्वीकायण शुल्क भरतो व त्याला घरी सोडले जाते  त्याला दाव्याच्या अजाणवर व 
देयकावर स्वाक्षरी करायला व दस्तऐवज पूणण करण्यास सांतगतले जाते

पायरी ७  

रुग्णालय सवण दस्तऐवज एकत्र करते व टीपीएला सादर करते, देयकावर प्रहिया करण्यासाठी 
पुढील दस्तऐवज वापरल ेजातात
i. दावा अजण
ii. रुग्णालयातून सोडल्याचा सारांश रुग्णालयात दाखल केल्याच्या नोंदी
iii. टीपीएने हदलेले रुग्ण प्रस्तावकताण ओळखपत्र व छायातचत्र ओळख पुरावा
iv. अंततम एकवत्रत देयक
v. तपशीलवार देयक
vi. तपासणी अिवाल
vii. डॉक्टरांनी तलिून हदलेली औषधे व उपचार व औषधांची देयके
viii. टीपीएद्वारे पाठववण्यात आलेली परवानगी पते्र

पायरी ८  

टीपीए दाव्यावर प्रहिया करेल व पुढील तपशीलांची पडताळणी करुन रुग्णालयाला पैसे 
देण्याची तशाारस करेल
i. रुग्ण व ज्या व्यविसाठी परवानगी देण्यात आली आिे ती एकच व्यिी आिे
ii. ज्यासाठी परवानगी देण्याची ववनंती करण्यात आली आिे त्याच स्स्थतीसाठी रुग्णावर 

उपचार करण्यात आले आिेत
iii. कािी आजार वगळण्यात आले असतील तर त्याच्या उपचाराच्या खचाणचा देयकात समावेश 

करण्यात आलेला नािी
iv. रुग्णालयाला कळववण्यात आलेल्या सवण मयाणदांचे पालन करण्यात आले आिे
v. रुग्णालयासोबत मान्य करण्यात आलेल्या शुल्क दरांचे तनव्वळ देय रक्कम काढताना 

पालन करण्यात आले आिे
 

रोखरहित सुववधेच्या मूल्याववषयी कोणतीिी शंका नािी  ग्रािकांनीिी या सुववधेचा सवोत्तम वापर कसा करुन 
घ्यायचा िे माहिती करुन घेणे मित्वाचे आिे  पुढील मुदे्द लक्षात घेतले पाहिजेत

 ग्रािकाने त्याचे ततचे ववमा तपशील त्याच्या ततच्यासोबत असल्याची खात्री करुन घेतली पाहिजे
यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावशे िोतो

 टीपीए काडण
 पॉतलसीची प्रत
 ववमा संरक्षणाच्या अटी व शती इत्यादी

जेव्िा िे उपलब्ध नसेल, तेव्िा तो टीपीएला संपकण  करु शकतो (२४ तासांच्या मदत िमांकाद्वारे) व 
तपशील घेऊ शकतो
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 ग्रािकाने त्याच्या ततच्या डॉक्टरांनी सुचववलेले रुग्णालय टीपीएच्या जाळ्यात आिे का िे तपासल े
पाहिजे  ते नसल्यास  त्याने अशा उपचारांसाठी रोखरहित सुववधा जेथे उपलब्ध आिे असे पयाणय 
शोधले पाहिजेत
 त्याने ततने पूवण-शपथ अजाणत अचूक तपशील भरले जातील याची खात्री केली पाहिजे  
प्रकरण स्पष्ट नसल्यास  टीपीए रोखरहित सुववधा नाकारु शकतो हकंवा प्रश् ववचारु शकतो
 त्याने ततने रुग्णालयाचे शुल्क ववहित मयाणदेतच असले पाहिजे याची खात्री केली पाहिजे उदािरणाथण 
खोलीचे भाडे हकंवा मोतीवबंदसूारख्या ववतशष्ट उपचारांवरील मयाणदा

जर त्याला ततला पॉतलसीअंतगणत परवानगी असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त खचण करायचा असेल, तर 
आधीच त्याचा ततचा खचाणचा वाटा हकती असेल िे जाणून घेणे योग्य िोईल

 ग्रािकाने रुग्णालयातून सोडले जाण्यापूवी टीपीएला कळववले पाहिजे व रुग्णालयातून सोडण्यापूवी 
कोणतीिी अततररि परवानगी लागत असेल तर ती टीपीएला पाठववण्याची ववनंती रुग्णालयाला 
केली पाहिजे  यामुळे रुग्णाला अनावश्यकपणे रुग्णालयात वाट पािावी लागणार नािी याची खात्री 
केली जाईल
 

असेिी िोऊ शकते की ग्रािकाने एखाद्या रुग्णालयामध्ये रोखरहित उपचाराची ववनंती केली आिे व 
त्यासाठी परवानगी घेतली आिे मात्र त्यानंतर रुग्णाला दसुरीकडे दाखल करण्याचा तनणणयघेतला  अशा 
प्रकरणांमध्ये  ग्रािकाने रुग्णालयाला कळववले पाहिजे व रोखरहित सुववधा वापरली नािी िे टीपीएला 
कळववण्यास सांतगतले पाहिजे
असे केले नािी, तर मंजूरी देण्यात आलेली रक्कम ग्रािकाच्या पॉतलसीमध्ये अडकू शकते व पुढील 
ववनंतीच्या वेळी मंजूरी देताना अडचण येऊ शकते

 
 

 
 

 
 

सी. आरोग्य ववमा दाव्यातील दस्तऐवज
 

आरोग्य ववम्याच्या दाव्यावर प्रहिया करण्यासाठी, आधी वणणन केल्याप्रमाणे बरेच दस्तऐवज लागतात
प्रत्येक दस्तऐवजामुळे दोन मित्वाच्या प्रश्ांची उत्तरे देण्यास मदत िोईल अशी अपेक्षा असते स्वीकायणता
तो देण्यायोग्य आिे का व दाव्याचे प्रमाण हकती

 

या ववभागात ग्रािकाने कोणते दस्तऐवज सादर केल े पाहिजेत व त्या दस्तऐवजांचे घटक समजावून 
सांगण्यात आले आिेत

१  रुग्णालयातून सोडतानाचा सारांि

आरोग्य ववम्याच्या दाव्यावर प्रहिया करण्यासाठी रुग्णालयातून सोडतानाचा सारांश िे सवाणत मित्वाचे 
दस्तऐवज मानता येईल  त्यामध्ये रुग्णाच्या पररस्स्थतीववषयी व उपचारपद्धतीची संपूणण माहिती तपशीलाने 
हदलेली असते
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रुग्णालयातून सोडतानाच्या सारांशात पुढील बाबी असणे आवश्यक आिे
ए  रुग्णाचे नाव, वय, तलंग व वणणन
बी) रुग्णालयात दाखल करण्याची व सोडण्याची तारीख व वेळ
सी) रुग्णालयात दाखल करताना रुग्णाच्या स्स्थतीचे वणणन, तापमान, नाडी, रिदाब इत्यादी व दाखल 
करण्याचा कारण
डी) आजारपणाचा इततिास  कधीपासून अशी पररस्स्थती आिे  प्रसूतीच्या बाबतीत गभणधारणेचे व 
स्जवंत मुलांचे तपशील हदले जातात
ई  करण्यात आलेल्या तपासण्या
एा) पररस्स्थतीवर उपचार करणारे डॉक्टर
जी) उपचारपद्धती  लागू असल्यास शस्त्रहियेचे वणणन

   एच) शस्त्रहियेनंतर देण्यात आलेला सल्ला

   आय) वापरलेली औषधे
   जे) शस्त्रहियेनंतरची प्रगती मोजण्यासाठी तपासण्या
   के) रुग्णालयातून सोडल्यानंतरची स्स्थती
  एल) रुग्णालयातून सोडतानाचा सल्ला, कोणती औषधे वापरावीत, करायच्या प्रहिया तनदाने व पाठपुरावा 
भेट
रुग्णालयातून सोडतानाचा सारांश चांगल्या प्रकारे तलिीला असेल तर दाव्यावर प्रहिया करणाऱ्या व्यविला 
आजार इजा व उपचारपद्धती समजायला अततशय मदत िोते, व त्यामुळे दाव्याचे पसैे देण्याची प्रहिया 
जलद िोते  आयआरडीएआय प्रमाणीकरण मागणदशणक तत्वांमध्ये दाव्यांवर कायणक्षमपणे प्रहिया करण्यासाठी 
रुग्णालयातून सोडतानाच्या सारांशासाठी सुचववण्यात आलेल्या घटकांचा समावेश िोतो  ददैुवाने रुग्ण वाचला 
नािी तर अनेक रुग्णालयांमध्ये रुग्णालयातून सोडतानाच्या सारांशाला मतृ्यू सारांश अस ेम्िणतात

नेिमी रुग्णालयातून सोडतानाच्या सारांशाची मूळ प्रतच मातगतली जाते

२  तपासणी अहवाल
 

तपासणी अिवालामुळे तनदान व उपचाराची तुलना करता येते  त्यामुळे नेमक्या कोणत्या पररस्स्थतीमुळे 
उपचार करावे लागले िे समजून घेण्यासाठी आवश्यक ती माहिती तमळते व रुग्णालयात दाखल असताना 
केलेली प्रगती समजते
तपासणी अिवालामध्ये सामान्यपणे पुढील गोष्टींचा समावेश असतो
 

ए  रि चाचणी अिवाल
बी) क्ष-हकरण अिवाल
सी) स्कॅन अिवाल व 
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डी) जीवोतक परीक्षा (बायोप्पसी) अिवाल
 

सवण तपासणी अिवालांमध्ये नाव, वय, तलंग, चाचणीची तारीख इत्यादींचा समावेश असतो व सामान्यपणे 
त्यांची मूळ प्रत सादर केली जाते  ववमाकताण ववशेषत्वाने ववनंती केल्यास ग्रािकाला क्ष-हकरण व इतर 
हाल्म परत करु शकतात
 

३  एकवत्रत व तपिीलवार देयके: 

 

िा दस्तऐवज ववमा पॉतलसींतगणत कशाचे पैसे हदले जावेत िे ठरवतो  देयकाचे कोणतेिी प्रमाणभूत प्रारुप 
नसले तरीिी  सामान्यपणे पुढील शीषणकांतगणत एकवत्रत उपचार शुल्क सादर करण्याची पद्धत आिे

ए  खोलीचे भाडे कामावर असलेल्या वैद्यकीय अतधकाऱ्याचे शुल्क व खोलीत देण्यात आलेल्या मूलभूत 
सुववधांसि  रुग्णसेवा शुल्किी त्याचा भाग असू शकतो हकंवा स्वतंत्र शीषणकांतगणत असू शकतो

बी) उपचारासाठी आयसीयू वापरण्यात आल्या अशतदक्षता ववभागाचे िुल्क  यामध्ये आयसीयूमध्ये 
कामावर असलेल्या वैद्यकीय अतधकाऱ्याचे शुल्क, तज्ञ रुग्णसेवा, नाडी तनरीक्षक, ऑस्क्सजन, इत्यादींचा 
समावेश िोतो
सी) सल्लागारांसाठीच्या शुल्कात रुग्णावर उपचार करणाऱ्या सवण डॉक्टरांसाठीचे व तज्ञांचे शुल्क 
समाववष्य असते
डी) तनदानात्मक चाचण्या व तपासण्या
ई  आयपी उपचारानुसार मागववलेली औषधे

      एा) रुग्णालयात ठेवले असताना करण्यात आलेली डायतलतसस, रासायतनक उपचारपद्धती 
इत्यादींसारख्या कोणत्यािी ववतशष्ट प्रहियेसाठी प्रक्रिया िुल्क

एा) क्रकरकोळ िुल्क उदािरणाथण प्रवेश, नोंदणी, दस्तऐवज, सेवा शुल्क व कर
 

एकवत्रत देयक एकूण तचत्र सादर करते, तर तपशीलवार देयक संदभाणसहित ववभागणी दाखवते  म्िणजेच 
एकूण देयकात खोलीचे भाडे व शुल्क नमूद केल ेजाते, तर तपशीलवार देयकात कोणत्या प्रकारची खोली, 
हकती हदवस व प्रतत हदवस दर व या शीषणकांतगणत समाववष्ट इतर शुल्क िे नमूद केले जाते  त्याचप्रमाणे, 
सल्लागाराच्या शुल्कासाठी  तपशीलवार देयक प्रत्येक हदवस व प्रत्येक डॉक्टरांनुसार ववभागणी देईल

तपशीलवार देयकात औषध वविेत्यांच्या देयकांचािी समावेश असतो, डॉक्टरांनी तलिून हदलेली औषधे इतर 
डॉक्टरांकडून तपासून घेतलेली असतात

तपशीलवार देयकाचा वापर करुन अ-प्रदेय खचाणची पडताळणी केली जाते, जेथे परवानगी न देण्यायोग्य खचण 
एकवत्रत केले जातात व ते ज्या शीषणकांतगणत येतात त्यातून वजा करण्यासाठी वापरले जातात

आयआरडीए प्रमाणीकरण मागणदशणक तत्वांमध्ये एकवत्रत व तपशीलवार देयकासाठी प्रारुप देण्यात आले 
आिे
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या देयकांची मूळ प्रतच घेतली पाहिजे

४  पैसे क्रदल्याची पावती

क्षततपूततणचा करार असल्याने, आरोग्य ववमा दाव्याची भरपाई करण्यासाठी हदलेल्या रकमेची पावती 
रुग्णालयाकडून तमळाली पाहिजे
हदलेली रक्कम एकूण देयकाऐवढी असली पाहिजे, बरीच रुग्णालये देय रकमेत कािी सवलत हकंवा सूट 
देतात  अशा पररस्स्थतीत  ववमाकत्याणला केवळ रुग्णाच्या वतीने प्रत्यक्ष भरलेली रक्कम देण्यास सांतगतले 
जाते
देयकावर िमांक आस्ण हकंवा तशक्का असला पाहिजे व त्याची मूळ प्रत सादर केली पाहिजे
 

५  दावा अजज

दावा अजण िी दाव्यावर प्रहिया करण्यासाठी औपचाररक व कायदेशीर ववनंती आिे व त्याची ग्रािकाने 
स्वाक्षरी केलेली मूळ प्रत सादर केली जाते  दावा अजाणत पुढील बाबींचा समावेश असतो

ए  प्रस्तावकत्याणचे तपशील व ज्या पॉतलसींतगणत दावा करण्यात आला आिे ततचा पॉतलसी िमांक
बी) रुग्णाचे तपशील
सी) दाव्याचे कारण ज्यासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले व आजाराचे कारण
डी) रुग्णालयात भरती असण्याचा कालावधी
ई  ववववध शीषणकांतगणत झालेल्या खचाणची रक्कम
एा) जे दस्तऐवज जोडायचे आिेत त्याची तपास यादी

जी) ववमाधारकाचे प्रततज्ञापत्र

आजार, उपचार इत्यादींववषयी माहितीतशवाय  ववमाधारक व्यविच्या प्रततज्ञापत्रामुळे कायदेशीरदृष्टया दावा 
अजण िा सवाणत मित्वाचा दस्तऐवज असतो

या प्रततज्ञापत्रामुळे दाव्याला “परमसद्भावाचा तसद्धांत” लाग ू िोतो, ज्याचे उल्लंघन केल्यास पॉतलसीअंतगणत 
चुकीची माहिती देण्याचे कलम लागू िोते

६  ओळखीचा पुरावा

आपल्या जीवनातील ववववध कामांमध्ये ओखळीच्या पुराव्यांचा वापर वाढला आिे, ओळखीच्या सवणसाधारण 
पुराव्याने एक मित्वाचा िेतू साध्य िोतो- तो म्िणजे ववमा संरक्षण असलेली व्यिी व उपचार करण्यात 
आलेली व्यिी एकच आिेत का याची खात्री करणे

सवणसामान्यपणे पुढील ओळख पते्र मातगतली जाऊ शकतात

ए  मतदार ओळख पत्र
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बी) वािन चालक परवाना
सी) पॅन काडण
डी) आधार काडण इत्यादी

ओळख पत्राचा आग्रि केल्यामुळे रोखरहित दाव्यांमध्ये तोतयेतगरीची प्रकरणे लक्षणीयपणे कमी झाली आिेत, 
कारण रुग्णालयात दाखल करण्यापूवी ओळखपत्र मातगतले जाते, ज े पडताळून पािणे व ववमाकताण हकंवा 
टीपीएला सादर करणे िे रुग्णालयाचे कतणव्य असते

भरपाईच्या दाव्यामध्ये, ओळख पत्राचा ववशेष उपयोग िोत नािी

७  ववशिष्ट दाव्यांिी संबंशधत दस्तऐवज

कािी ठराववक प्रकारच्या दाव्यांमध्ये वर नमूद केलेल्या दस्तऐवजांतशवाय अततररि दस्तऐवज आवश्यक 
असतात  ते पुढीलप्रमाणे आिेत

ए  अपघाताचे दावे, ज्यामध्ये एाआयआर हकंवा रुग्णालाने नोंदणीकृत पोलीस स्थानकाला हदलले े
वैद्यक-न्यातयक प्रमाणपत्र, लागू शकतात  त्यामध्ये अपघाताचे कारण व वाितूक अपघात 
असल्यास व्यिी मद्याच्या नशेत िोता का िे नमूद केलेले असते

बी) गुंतागुंतीच्या हकंवा उच्च मूल्य दाव्यांमध्ये प्रकरणाचे अंतरुण ग्ण दस्तऐवज  अंतरुण ग्ण प्रकरण 
दस्तऐवज हकंवा प्रकरण पत्रक िा दस्तऐवज रुग्णालयाद्वारे तयार केला जातो, ज्यामध्ये रुग्ण 
रुग्णालयात भरती असतानाच्या कालावधीत त्याला हदल्या जाणाऱ्या उपचारांचे दैनंहदन तपशील हदलेल े
असतात
सी) जेथे लागू असेल ततथे डायतलतसस रासायतनक उपचारपद्धती भौततक तचहकत्सा तिे
डी) रुग्णालय नोंदणी प्रमाणपत्र  जेथे रुग्णालयाच्या व्याख्याचे पालन करण्यात आले आिे का िे 
तपासले पाहिजे

 

दावे िाताळणारा चमू दाव्यांवर प्रहिया कऱण्यासाठी कािी अंतगणत दस्तऐवज प्रारुपांचा वापर करतो  ते 
पुढीलप्रमाणे आिेत

i. दस्तऐवज पडताळण्यासाठी तपासयादी
ii. पडताळणी पैसे देणे पत्रक
iii. दजाण तपासणी तनयंत्रण प्रारुप

सवण ववमाकत्याांकडे िी प्रारुपे समान नसली तरीिी, या दस्तऐवजांचा काय िेतू आिे िे नेिमीच्या मजकुराच्या 
नमुन्यासि पािू
कोष्टक २.२
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१. दस्तऐवज पडताळणी पत्रक

िे सवाणत सोपे असते  ग्रािकाकडून दस्तऐवज आल्याची नोंद 
करण्यासाठी दस्तऐवजांच्या यादीवर बरोबरची खूण केली 
जाते  कािी ववमाकत ेपोचपावती म्िणून याची एक प्रत 
ग्रािकाला देऊ शकतात

२. पडताळणी प्रक्रिया पत्रक

िे सामान्यपणे एकच पत्रक असते ज्यामध्ये प्रहियेच्या सवण 
नोंदी केलेल्या असतात

ए  ग्रािकाचे नाव व ओळख िमांक
बी) दावा िमांक, दाव्याचे दस्तऐवज तमळाल्याची तारीख
सी) पॉतलसीचा आढावा, कलम ६४व्िीबीचे पालन
डी) ववमा रक्कम व ववमा रकमेचा वापर
ई) रुग्णालयात दाखल केल्याची व सोडल्याची तारीख
एा) तनदान व उपचार
जी) दाव्याची स्वीकायणता प्रहियेच्या हटप्पपण्या त्यांच्या 
कारणांसहित
एच) दाव्याची रक्कम काढणे
आय) दाव्याचे मागणिमण तारखा व प्रहिया करणाऱ्या 
व्यविंच्या नावासि

३. दजाज तपासणी शनयंत्रण प्रारुप

अंततम तपासणी हकंवा दजाण तनयंत्रण प्रारुप दावा 
िाताळणाऱ्या व्यवितशवाय इतर व्यविने दावा तपासण्यासाठी

तपास यादी व दावा पडताळणी प्रश्ावलीतशवाय, दजाण 
तनयंत्रण लेखा प्रारुपात पढुील घटकांशी संबंतधत माहितीचा 
समावेश िोईल

ए  दाव्याचे पैसे देणे
बी) दावा ाेटाळणे हकंवा
सी) अततररि माहिती मागणे
 

 

स्वतःची चाचणी घ्या २
 

पुढीलपैकी कोणता दस्तऐवज रुग्णालयाद्वारे तयार केला जातो ज्यामध्ये अंतरुण ग्णाला हदलेल्या सवण उपचारांचे 
तपशील असतात

 तपासणी अिवाल
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पैसे देण्याचे पत्रक
 प्रकरण दस्तऐवज

रुग्णालय नोंदणी प्रमाणपत्र

डी. दाव्यांसाठी राखीव शनधी 

१  राखीव तनधी तयार करणे

याचा अथण असा िोतो की ववमाकत्याणच्या जमाखचण पुस्तकात दाव्यांच्या स्स्थतीच्या आधारे सवण दाव्यांसाठी 
रकमेची तरतूद करणे  िे अततशय सोपे वाटत असल े तरीिी  राखीव तनधी तयार करण्याची प्रहिया 
अततशय काळजीपूवणक करावी लागते राखीव तनधी तयार करण्यात कोणतीिी चूक झाल्यास त्याचा 
ववमाकत्याणचा नाा व पतदारी ारकच्या हिशेबावर पररणाम िोतो

आजकालच्या प्रहिया यंत्रणांमध्ये कोणत्यािी वेळी िा राखीव तनधी हकती असला पाहिजे िे काढण्याची 
क्षमता अंतभूणत असते

स्वतःची चाचणी घ्या ३
 

ववमाकत्याणच्या जमाखचण पुस्तकात दाव्यांच्या स्स्थतीच्या आधारे सवण दाव्यांसाठी करण्यात आलेल्या 
रकमेच्या तरतुदीला  म्िणतात

 गट तयार करणे
तरतूद करणे

 राखीव तनधी तयार करणे
गुंतवणूक करणे
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ई. दाव्याचे व्यवस्थापन-वैयवक्तक अपघात

१  वैयवक्तक अपघात

व्याख्या

वैयविक अपघात िी लाभ पॉतलसी आिे व त्यामध्ये अपघाती मतृ्यू, अपघाती अपंगत्व (कायम तात्पुरते), 
तात्पुरते पूणण अपंगत्व यांचा समावेश िोतो व तसेच त्यामध्ये प्रत्येक उत्पादनानुसार अपघाती वैद्यकीय 
खचण, अंत्यसंस्काराचे खचण, शैक्षस्णक खचण इत्यादींचा समावेश िोतो

पीए पॉतलसी अंतगणत “अपघात” या संकटला संरक्षण हदल ेजाते

व्याख्या

अपघाताची व्याख्या अचानक, अनपेस्क्षत, अिेतुक, बाह्य, हिंसक व दृश्य माध्यमाने झालेली कोणतीिी घटना 
अशी केली जाते

दावा व्यवस्थापकाने दाव्याची सूचना तमळाल्यानंतर काळजीपूवणक पुढील भाग तपासले पाहिजेत

ए  ज्या व्यविसंदभाणत दावा करण्यात आले आिेत ततला पॉतलसी अंतगणत संरक्षण देण्यात आले आिे
बी) नुकसान झाल्याच्या तारखेला पॉतलसी वैध आिे व िप्ता तमळालेला आिे
सी) नुकसान पॉतलसीच्या कालावधीत झाले आिे

डी) नुकसान “अपघातामुळे” झाले आिे व आजारपणामुळे झालेले नािी
ई  ासवणूक झाल्याचे वाटत असल्यास तपासणे व आवश्यक असल्यास तपासणी करणे
एा) दावा नोंदवणे व त्यासाठी राखीव तनधी तयार करणे
जी) सेवा देण्यासाठीचा कालावधी पाळणे (दाव्यासाठीची सेवा देण्याचा वेळ) व ग्रािकाला दाव्याच्या 
घडामोडींववषयी माहिती देणे

२  दाव्यांची तपासणी

दावा कळववताना हकंवा दाव्याचे दस्तऐवज तमळाल्यानंतर कािी धोक्याचा इशारा आढळून आल्यास, दावा 
व्यावसातयक तपासकत्याणकडे तसेच पडताळणीसाठी पाठववला जाऊ शकतो
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उदाहरण

वैयविक अपघाताच्या दाव्यांसाठी धोक्याच्या इशाऱ्यांची उदािरणे (अतधक तपासणीसाठी, मात्र त्यातून 
ासवणूक झाली असल्याचे हकंवा दावा ासवा असल्याचे सूतचत िोत नािी)

 अततशय लवकर केलेले दावे ववमा सुरु झाल्यानंतर अल्पवधीत करण्यात आलेला दावा
 अपंगत्वाच्या दीघण कालावधीसि उच्च साप्ताहिक लाभ
 दाव्याच्या दस्तऐवजांमध्ये ताावत
 एकाच ववमाधारकाद्वारे अनेक दावे
 मद्यपानाची शक्यता
 आत्मित्येचा संशय
 ववमाधारक वािन चालवत असताना रात्री उशीरा रस्त्यावर वाितूक अपघात
 सपण दंश
 बुडणे
 उंचावरुन पडणे
 संशतयत आजारपणाशी संबंतधत प्रकरणे
 ववषबाधा
 ित्या
 बंदकुीच्या गोळीमुळे झालेली इजा
 शीत दंश नाहिसा िोणे
 मानवित्या इत्यादी

तपासणीचे मुख्य उदे्दश पुढीलप्रमाणे आिेत

ए  नुकसानाचे कारण तपासणे
बी) नुकसानाच्या प्रमाणाची व स्वरुपाची खात्री करणे
सी) पुरावा व माहिती गोळा करणे
डी) ासवणूक हकंवा दाव्याची रक्कम वाढवून सांतगतली जात आिे का याची खात्री करणे

कृपया नोंद घ्या  तपासणीचा उदे्दश प्रकरणाची तथये पडताळून पािणे व आवश्यक पुरावे गोळा करणे िा 
आिे

दावा पयणवेक्षकाने तपासकत्याणला तपासणीमध्ये कोणत्या मुद्यावर लक्ष कें हद्रत करावे याववषयी मागणदशणन 
करणे मित्वाचे असते
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उदाहरण

प्रकरणाच्या मागणदशणकतत्वांचे उदािरण

रस्ते वाितूक अपघात

i. घटना कधी झाली अचूक वेळ व तारीख हठकाण तारीख व वेळ
ii. ववमाधारक पादचारी िोता, प्रवासी म्िणून प्रवास करत िोता अपघातातील सिभागी वािनाच्या 

मागील आसनावर बसला िोता हकंवा चालवत िोता
iii. अपघाताववषयीचे वणणन, तो कसा झाला
iv. ववमाधारक व्यिी अपघाताच्या वेळी मद्याच्या नशेत िोती का
v. मतृ्यू झाला असेल, तर मतृ्यूची नेमकी वेळ व तारीख कोणती िोती, मतृ्यूपूवी कोणते उपचार 

देण्यात आले िोते, कोणत्या रुग्णालयात इत्यादी

अपघाताचे संभाव्य कारण

ववमाधारक हकंवा ववरुद्ध पक्षाच्या वािनात यांवत्रक वबघाड (स्स्टअररंग, ब्रेक इत्यादी तनकामी िोणे)  वािन 
चालकाचा आजार हृदयववकाराचा झटका  ाेारे इत्यादी  मद्याचा प्रभाव  रस्ताची खराब स्स्थती  
वातावरणाची स्स्थती  वािनाचा वेग इत्यादी

३  दाव्याचे दस्तऐवज
 

कोष्टक २.३

मतृ्यू दावा

ए  दावेकऱ्याच्या नामतनदेतशताद्वारे कुटंुब सदस्याद्वारे योग्यप्रकारे भरण्यात 
आलेला वैयविक अपघात दावा अजण

बी) प्राथतमक तपासणी अिवालाची मूळ हकंवा साक्षयांहकत प्रत
एाआयआर पंचनामा तपास पंचनाम्याची साक्षयांहकत प्रत

सी) मतृ्यू प्रमाणपत्राची मूळ हकंवा साक्षयांहकत प्रत
डी) शव ववच्छेदन झाले असल्यास त्याच्या अिवालाची साक्षयांहकत प्रत
ई) एएमएल दस्तऐवजांची साक्षयांहकत प्रत काळा पैसा वैध करणे नावाची 
पडताळणी करण्यासाठी पारपत्र पॅन काडण मतदार ओळख िमांक चालक 
परवाना पत्ता पडताळण्यासाठी दरूध्वनी देयक बँक खात्याचे तनवेदन वीज 
देयक तशधा पत्रक
एा) कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र ज्यामध्ये सवण कायदेशीर वारसांनी योग्यप्रकारे 
स्वाक्षरी केलेल ेव लेखा प्रमास्णत प्रततज्ञापत्र व क्षततपूततण बंधपत्राचा समावेश 
असतो  



प्रकरण 8 

282 

कायमचे संपूणज 
अपंगत्व पीटीडी व 
कायमचे अंितः 
अपंगत्व पीपीडी
दावा

ए) योग्य प्रकारे भरण्यात आलेला दावेकऱ्याने स्वाक्षरी केललेा वैयविक अपघात 
दावा अजण
बी) लागू असल्यास प्राथतमक माहिती अिवालाची साक्षयांहकत प्रत
सी) स्जल्िा शल्यतचहकत्सकांकडून हकंवा कोणत्यािी समकक्ष सक्षम डॉक्टरांकडून 
कायमचे अपंगत्व प्रमाणपत्र ज्याद्वारे ववमाधारकाचे अपंगत्व प्रमास्णत केले जाईल

तात्पुरते संपूणज 
अपंगत्व (टीटीडी) दावा

ए  उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्र ज्यामध्ये अपंगत्वाचा 
प्रकार व अपंगत्वाचा कालावधी नमूद करण्यात आला आिे  मालकाकडून 
रजेचे प्रमाणपत्र ज्यामध्ये रजेच्या नेमक्या कालावधीचे तपशील देण्यात 
आले आिेत, ज्यावर मालकाची योग्य स्वाक्षरी व तशक्का असेल

बी) उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांकडून तंदरुुस्ती प्रमाणपत्र ज्यामध्ये ववमाधारक 
त्याची सामान्य कामे करण्यासाठी तंदरुुस्त असल्याचे प्रमास्णत केले जाईल

 

वरील यादी केवळ सूचक आिे, प्रकरणाच्या ववतशष्ट तथयांनुसार, जर ासवणुकीची शक्यता वाटत असेल तर 
त्याची तपासणी करण्यासाठी आणखी दस्तऐवज (व्रणांची, अपघाताच्या हठकाणाची छायातचते्र इत्यादी)  लाग ू
शकतात
 

स्वतःची चाचणी घ्या ४
 

पुढीलपैकी कोणते दस्तऐवज कायमच्या संपूणण अंपगत्वासाठीचा दावा सादर करताना आवश्यक नसतात

 दावेकऱ्याने स्वाक्षरी केलेला योग्यप्रकारे भरलेला वैयविक अपघात दावा अजण
 लागू असल्यास प्राथतमक माहिती अिवालाची साक्षयांहकत प्रत

 स्जल्िा शल्यतचहकत्सकाकडून हकंवा समकक्ष सक्षम डॉक्टरांकडून कायमचे अपंगत्व प्रमाणपत्र जे 
ववमाधारकाचे अपंगत्व प्रमास्णत करते
 उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांकडून तंदरुुस्ती प्रमाणपत्र जे ववमाधारक त्याची सामान्य कामे 
करण्यासाठी तंदरुुस्त असल्याचे प्रमास्णत करते

 

 

 

एफ. ततृीय पक्ष प्रिासकाची (टीपीए) भूशमका
 

१  भारतातील टीपीएची ओळख 

भारतामध्ये २००० साली ववमाक्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आले  दरम्यानच्या काळात, 
आरोग्यसेवा उत्पादनांची मागणी वाढल्याने नव-नवीन उत्पादने बाजारात आणली जात िोती  म्िणून 
आरोग्य ववम्यामध्ये वविी-पिात सेवांचे माध्यम सुरु करण्याची गरज वाटू लागली  म्िणूनच ततृीय पक्ष 
प्रशासकांची सुरुवात करण्यास संधी तमळाली
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िे पािून  ववमा तनयामक व ववका प्रातधकरणाने टीपीएंना आयआरडीएच्या परवान्यासि बाजारात येण्यची 
परवानगी हदली, मात्र त्यांनी १७ सप्पटें २००१ रोजी अतधसूतचत करण्यात आलेल्या आयआरडीए (ततृीय पक्ष 
प्रशासक-आरोग्य ववमा) तनयम, २००१ चे पालन केले पाहिजे
 

व्याख्या
 

तनयमांनुसार

ततृीय पक्ष प्रशासक हकंवा टीपीए म्िणजे आयआरडीएआय (ततृीय पक्ष प्रशासक- आरोग्य सेवा) तनयम, 
२००१ अंतगणत परवाना देण्यात आलेली कुणीिी व्यिी, व स्जला ववमा कंपनी शुल्क हकंवा भरपाईच्या 
मोबदल्यात, आरोग्य सेवा देण्यासाठी तनयुि करते
  

 

टीपीएद्वारे आरोग्य सेवा  टीपीएद्वारे ववमाकत्याणला आरोग्य ववमा व्यवसायाच्या संदभाणतील करारांतगणत 
हदलेल्या सेवा मात्र ज्यामध्ये ववमा कंपनीच्या व्यवसायाचा हकंवा प्रत्यक्ष हकंवा अप्रत्यक्ष आरोग्य ववमा 
व्यवसाय तमळववण्याचा हकंवा दावा स्वीकारावा हकंवा ाेटाळावा िे ठरववण्याचा समावेश िोत नािी
 

अशाप्रकारे टीपीए सेवांचा वाव ववमा पॉतलसी ववकल्यानंतर व हदल्यानंतर सुरु िोतो  ववमाकताण टीपीएचा 
वापर करत नसेल तर या सेवा अंतगणत चमूद्वारे हदल्या जातात

२  आरोग्य ववम्याची वविी पश्चात सेवा
ए  एकदा प्रस्ताव (व िप्ता) स्वीकारल्यानंतर, ववमा संरक्षण सुरु िोते
बी) पॉतलसीच्या सेवा देण्यासाठी टीपीएचा वापर केला जात असेल  तर ववमाकताण ग्रािकाववषयीची व 
पॉतलसीववषयीची माहिती टीपीएला देतो
सी) टीपीए सदस्यांची नावनोंदणी करतो (प्रस्तावकताण म्िणजे पॉतलसी घेणारी व्यिी, सदस्य म्िणजे 
पॉतलसी अंतगणत संरक्षण असलेल्या व्यिी) व शारीररक हकंवा इलेक्लॉतनक काडाणच्या स्वरुपात सदस्यच 
ओळखपत्र देऊ शकतो

डी) टीपीएचे सदस्यत्व रोखरहित सुववधा घेण्यासाठी तसेच सदस्याला रुग्णालयात दाखल िोण्यासाठी 
हकंवा ववमा संरक्षण असलेल्या उपचारासाठी पॉतलसीची मदत िवी असते तेव्िा वापरले जाते

ई  टीपीए दावा हकंवा रोखरहित ववनंतीवर प्रहिया करतो व ववमाकत्याणसोबत मान्य केलेल्या वेळेत 
सेवा देतो

ज्यावेळी पॉतलसी हदली जाते व त्यामध्ये टीपीएचे सेवा देणारी संस्था म्िणून नाव असते त्या क्षणापासून 
टीपीएची भूतमका सुरु िोते  पॉतलसीच्या संपूणण कालावधीत व पॉतलसी अंतगणत दावा कळववण्यासाठी देण्यात 
आलेल्या कोणत्यािी कालावधीत सेवेची आवश्यकता कायम रािते
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िजारो पॉतलसींना सेवा हदली जात असताना, िे काम सातत्याने सुरु रािते, जेव्िा त्याच पॉतलसीचे 
नूतनीकरण केले ते व तोच टीपीए पॉतलसीला सेवा देत असतो

 ततृीय पक्ष प्रशासकाची (टीपीए) उहद्दष्टे

आरोग्य ववम्यामध्ये ततृीय पक्ष प्रशासकाची संकल्पना पढुील उहद्दष्टांनी करण्यात आली

ए  आरोग्य ववम्याच्या ग्रािकाला गरजेच्या वेळी सवणतोपरी सेवा देणे

बी) ववमाधारक रुग्णांसाठी जाळ्यातील रुग्णालयांमध्ये रोखरहित उपचाराची सोय करणे

सी) ग्रािकांसाठी सादर केलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे व ववमा कंपनीच्या मागणदशणक 
तत्वांनुसार दावे न्याय्य व वेगाने तनकाली करण्यासाठी मदत करणे

डी) आरोग्य ववमा दावे व संबंतधत सेवा िाताळण्यासाठी कायणकारी कौशल्य तयार करणे

ई  ग्रािकांना वेळेत व योग्य प्रकारे उत्तर देणे

एा) ववमाधारक व्यविचे रास्त दरात दजदेार आरोग्य सेवा उपलब्ध िोण्याचे बाजारातील 
उहद्दष्ट पूणण िोईल असे वातावरण तनमाणण करणे व

जी) ववकृती, खचण, प्रहिया, वास्तव्याचा कालावधी इत्यादींसंबंधी योग्य ती माहिती तयार 
करणे एकवत्रत करणे

४. ववमाकताज व टीपीएदरम्यान नाते

बरेच ववमाकत ेआरोग्य ववमा पॉतलसींच्या वविी-पिात सेवेसाठी टीपीएची सेवा घेतात, मात्र ववशेषतः जीवन 
ववमा क्षेत्रातील कािी ववमाकत ेपॉतलसी-पूवण वैद्यकीय तपासणी सेवेसाठी टीपीएची मदत घेतात

ववमाकताण व टीपीएदरम्यानचे नाते कराराचे असते व या करारामध्ये बऱ्याच आवश्यकता व पायऱ्यांचा 
समावेश असतो  आयआरडीएआय आरोग्य ववमा प्रमाणीकरण मागणदशणक तत्वांमध्ये टीपीए व ववमा 
कंपनीदरम्यानच्या करारासाठी मागणदशणक तत्वे घालून देण्यात आली आिेत व प्रमाणभूत कलमे सुचववण्यात 
आली आिेत

ववमाकताण टीपीएकडून पुढील सेवांची अपेक्षा करतो

ए  पुरवठादार सेवा जाळे

टीपीएने ववमाधारक व्यविंना आरोग्य दाव्यांसाठी रोखरहित सुववधा देण्याच्या उदे्दशाने, देशभरातील 
रुग्णालयांच्या जाळ्याशी संबंध स्थावपत करणे अपेस्क्षत असते  आयआरडीएने अतलकडेच प्रतसद्ध केलेल्या 
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मागणदशणक तत्वांनुसार िे नाते केवळ टीपीए व पुरठादार यांच्यातील नािी तर ववमाकत्याांसि तीन 
घटकांमधील असावे

ते जाळ्यातील अशा रुग्णालयांमध्ये दाखल करुन केल्या जाणाऱ्या ववववध प्रहियांसाठी व पॅकेजसाठी 
चांगल्या अनुसूतचत दरांसाठी वाटाघाटी करतात ज्यामुळे ववमाधारकांचा तसेच ववमाकत्याांचा खचण कमी 
िोतो

बी. कॉल सेंटर सेवा

टीपीएने सवणसामान्यपणे कॉल सेंटर चालववणे अपेस्क्षत असते ज्याचे तनःशुल्क िमांक असतात ज्यावर 
कधीिी म्िणजे रात्री, कामकाजाच्या व सुटीच्या हदवशी म्िणजे २४ ७ ३६५ संपकण  करता आला पाहिजे  
टीपीएचे कॉल कें द्र पुढील बाबींशी संबंतधत माहिती देईल

ए  पॉतलसी अंतगणत उपलब्ध संरक्षण व लाभ
बी) आरोग्य दाव्यांशी संबंतधत प्रहिया व पद्धती
सी) सेवा व रोख रक्कम न भरता रुग्णालयात दाखल करण्यासंदभाणत मागणदशणन
डी) जाळ्यातील रुग्णालयाववषयी माहिती
ई  पॉतलसी अंतगणत उपलब्ध असलेल्या तशल्लक ववमा रकमेववषयी माहिती
एा) दाव्याच्या स्स्थतीववषयी माहिती
जी) दाव्यांच्या संदभाणत सादर न करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांववषयी सल्ला

कॉल सेंटरला राष्ट्रीय तनःशुल्क िमांकाद्वारे संपकण  करता आला पाहिजे व ग्रािक सेवा कमणचाऱ्याला ग्रािकांद्वारे 
सामान्यपणे बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत संवाद साधता आला पाहिजे  अथाणतच या तपशीलांवर ववमाकताण व 
त्यांच्या टीपीएदरम्यान झालेल्या कराराचे तनयंत्रण असते
 

सी. रोखरक्रहत उपलब्ध सेवा

व्याख्या

रोखरहित सुववधा  म्िणजे ववमाकत्याणने ववमाधारकाला हदलेली सुववधा ज्यामध्ये, ववमाकत्याणने घेतलेल्या 
उपचारांचा खचण पॉतलसीच्या अटी व शतींनुसार ववमाकत्याणद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या पूवण-अतधकारांच्या 
मयाणदेत जाळ्यातील पुरवठेदाराला हदला जातो

िी सेवा देण्यासाठी  ववमाकत्याणने करारांतगणत पुढील गोष्टी करणे आवश्यक आिे

ए  पॉतलसीशी सबंंतधत सवण माहिती टीपीएला उपलब्ध झाली पाहिजे  टीपीएला ती देणे िी 
ववमाकत्याणची जबाबदारी आिे
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बी) पॉतलसीमध्ये समाववष्ट करण्यात आलेल्या सदस्यांची माहिती कोणत्यािी चुकीतशवाय हकंवा 
तु्रटीतशवाय उपलब्ध झाली पाहिजे व वापरता आली पाहिजे

सी) ववमाधारक व्यविकडे ओळखपत्र असले पाहिजे ज्यामुळे पॉतलसी व टीपीएशी संबंतधत असल्याचे 
समजेल  िे ओळख पत्र टीपीएने मंजूर प्रारुपात हदले पाहिजे, ते सदस्यापयांत योग्य कालावधीत 
पोिोचले पाहिजे व पॉतलसीच्या संपूणण कालावधीसाठी वैध असले पाहिजे

ए  टीपीएने रुग्णालयाला पूवण-अतधकार हकंवा आश्वासन पत्र हदल ेपाहिजे जे रोखरहित सुववधेची ववनंती 
करण्यासाठी हदलेल्या माहितीच्या आधारे असेल  त्यामध्ये आजाराचे स्वरुप, प्रस्ताववत उपचार व 
त्यामध्ये समाववष्ट खचण जाणून घेण्यासाठी अतधक माहिती मातगतली जाऊ शकते

बी) जेथे माहिती स्पष्ट नसेल हकंवा उपलब्ध नसेल  टीपीए रोखरहित ववनंती ाेटाळू शकतो, तसेच 
रोखरहित सुववधा नाकारणे म्िणजे उपचार करण्यास नकार नािी िे स्पष्ट केले जाईल  सदस्य पैस े
भरुन नंतरिी दावा करु शकतो ज्याचा त्या प्रकरणाच्या वैतशष्टयांनुसार ववचार केला जाईल

सी) आणीबाणीच्या स्स्थतीत  रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर २४ तासात सूचना हदली पाहिजे व 
रोखरहित सुववधेववषयीचा तनणणय कळववला पाहिजे

डी. ग्राहक संबंध व संपकज  व्यवस्थापन

टीपीएने ग्रािकांना त्यांच्या तिारी नोंदववण्यासाठी एक यंत्रणा उपलब्ध करुन हदली पाहिजे  आरोग्य ववमा 
दाव्यांची सवणसामान्यपणे छाननी व पडताळणी केली जाते  पॉतलसीच्या अटी व शतींच्या कक्षेबािेरील थोड्या 
प्रमाणातील आरोग्य ववमा दाव ेाेटाळले जातात याचीिी नोंद घेतली पाहिजे

त्याचसोबत, बिुतेक सवण आरोग्य ववम्याच्या दाव्यातून कािी रक्कम वजा केली जाते  ववशेषतः रक्कम वजा 
करण्याचे हकंवा दावा ाेटाळण्याचे कारण ग्रािकाला व्यवस्स्थतपणे समजावून सांतगतले नसेल तर ग्रािक 
असमाधानी िोतो
अशा तिारींचे शक्य तततक्या लवकर तनराकरण िोईल याची खात्री करण्यास, ववमाकत्याणसाठी टीपीएची 
तिार तनवारण उपाययोजना व्यवस्थापन प्रभावी असणे आवश्यक असते

ई  देयक सेवा
ववमाकत्याणला देयक सेवेअतंगणत  टीपीएने पुढील तीन काय ेकरणे अपेस्क्षत असते
ए  देयक तयार करण्याची पद्धत प्रमाणभूत करणे ज्यामुळे ववमाकत्याणला ववववध शीषणकांतगणत ववमा 

संरक्षणांचे ववश्लेषण करायला तसेच दर तनस्ित करायला मदत िोईल
बी) आकारलेली रक्कम आजारासाठी खरोखर आवश्यक असलेल्या उपचारासाठी योग्य असल्याची खात्री  
करणे
डी) तनदान व प्रहिया संकेत नोंदवले जातात म्िणजे सवण टीपीएंमध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय 
मानकांनुसार डाटाचे प्रमाणीकरण करता येते
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यासाठी टीपीएकडे प्रतशस्क्षत व कुशल मनुष्यबळ असले पाहिजे ज्यांना प्रशुल्काचे संकेतन, पडताळणी 
करतायेईल व नोंदववलेल्या देयक डाटाचे प्रमाणीकरण करता येईल

एफ. दाव्यावर प्रक्रिया व प्रदान सेवा

िी टीपीएद्वारे हदली जाणारी सवाणत मित्वाची सेवा आिे  टीपीएद्वारे ववमाकत्याणला हदली जाणारी दावा प्रहिया 
सेवा सामान्यपणे सुरुवातीपासनू शेवटपयांत म्िणजे दावा कळववल्यानंतर त्याची नोंद करण्यापासून ते त्यावर 
प्रहकया करण्यापयांत ते त्यास मंजूरी व पैसे देण्याची तशाारस करण्यापयांत असते

ववमाकत्याणद्वारे तमळालेल्या तनधीतून दाव्याचे पैसे हदले जातात  टीपीएला आगाऊ पैशांच्या स्वरुपात तनधी 
हदला जाऊ शकतो हकंवा ववमाकताण थेट ग्रािकाच्या हकंवा रुग्णालयाच्या खात्यात पैसे जमा करु शकतो
टीपीएने पैशाचा हिशेब ठेवणे व ववमा कंपनीकडून तमळालेल्या रकमेचा ताळेबंद ठराववक कालावधीने देणे 
अपेस्क्षत असते  िा पैसा मंजूर दाव्यांचे पैसे देण्याव्यततररि इतर कोणत्यािी िेतूने वापरता येणार नािी

जी. व्यवस्थापन माक्रहती सेवा

टीपीए दाव्यांवर प्रहिया करत असल्यामुळे, दाव्यांशी संबंतधत माहिती स्वतंत्रपणे हकंवा एकवत्रतपणे टीपीएकडे 
उपलब्ध असते  ववमाकत्याणला ववववध िेतूने डाटा आवश्यक असते व टीपीएला असा डाटा अचूकपणे व 
वेळीच हदला पाहिजे
अशाप्रकारे ववमाकत्याणने हदलेल्या आरोग्य ववमा पॉतलसींमध्ये टीपीएच्या सेवा सुरुवातीपासून शेवटपयांत 
असल्याचे म्िणता येईल, तसेच गरजांनुसार व ववतशष्ट ववमाकत्याणशी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार कािी 
त्या कािी सेवांपुरत्याच मयाणहदतिी ठेवल्या जाऊ शकतात
 

एच. टीपीएला भरपाई

या सेवांसाठी, टीपीएला पुढीलपकैी एका घटकाच्या आधारे शुल्क हदले जाते
ए  ग्रािकाला आकारण्यात आलेला िप्ता (सेवा कर वगळून)
बी) टीपीएने एका ठराववक कालावधीसाठी सेवा हदलेल्या प्रत्येक सदस्यासाठी, एक तनस्ित रक्कम  
हकंवा
सी) टीपीएने हदलेल्या सेवेच्या प्रत्येक व्यविारासाठी एक तनस्ित रक्कम- उदा. प्रत्येक सदस्य 
काडाणसाठी हदलेला खचण, प्रत्येक दाव्यासाठी इत्यादी

अशाप्रकारे टीपाएच्या सेवांद्वारे, ववमाकत्याणला पुढील बाबी उपलब्ध िोतात
 रोखरहित सेवा

 डाटा एकवत्रकरण व ववश्लेषण
 २४ तासांचे कॉल सेंटर व ग्रािकांसाठी मदत

 रुग्णालयांचे व इतर वैद्यकीय सुववधांचे जाळे
 मोठया समूि ग्रािकांना मदत
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 ग्रािकांशी दाव्यांच्या संदभाणत संवाद साधण्यास मदत
 रुग्णालयांशी शुल्क व प्रहियांच्या दरांववषयी वाटाघाटी करणे
 ग्रािकांच्या सेवा सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञान समथण सेवा

 संशयास्पद प्रकरणांची पडताळणी व तपासणी
 सवण कंपन्यांमध्ये दाव्यांच्या प्रकारांचे ववश्लेषण व खचण, उपचारांच्या नव्या पद्धती, नवे कल व 
ासवणूक तनयंत्रणात आणणे याववषयी मित्वाची माहिती देणे
 सेवांची व्याप्ती वेगाने वाढववणे

सारांि

ए) ववमा िे आश्वासन  आिे व पॉतलसी त्या आश्वासनाची साक्षीदार  आिे  ववमाधारक घटना घडल्यास 
पॉतलसी अंतगणत दावा करण्यात आल्यानंतर या आश्वासनाची खरी चाचणी घेता येते
बी) ववम्यातील मित्वाचा गुणांकन तनकष म्िणजे ववमा कंपनीची दाव्याचे पैसे देण्याची क्षमता
सी) ववमा खरेदी करणारा ग्रािक िा प्राथतमक भागधारक तसेच दाव्याचा ग्रािक असतो
डी) रोखरहित दाव्यात जाळ्यातील रुग्णालय ववमाकताण टीपीएकडून पूवण-मंजूरीच्या आधारे वैद्यकीय सेवा 
देतात व नंतर दाव्याचे पैसे देण्यासाठी दस्तऐवज सादर करतात
ई) भरपाई दाव्यात  ग्रािक रुग्णालायाला स्वतःच्या स्खशातून पैसे देतो व त्यानंतर 
ववमाकत्याणकडे टीपीएकडे पैसे देण्यासाठी दावा करतो
एा) दाव्याची सूचना देताना िी ग्रािक व दावे िाताळणाऱ्या चमूदरम्यान पहिल्यांदा संपकण  येतो
जी) ववमा कंपनीला ववमा दाव्यासंदभाणत ासवणूक झाल्याची शंका वाटत असेल, तर तो तपासणीसाठी 
पाठवला जातो  ववमाकत्याणद्वारे टीपीएद्वारे दाव्याची अंतगणत तपासणी केली जाऊ शकते हकंवा तो 
व्यावसातयक तपासणी संस्थेकडे पाठवला जाऊ शकतो
एच) राखीव तनधी तयार करणे म्िणजे सवण दाव्यांसाठी ववमाकत्याणच्या जमाखचण पुस्स्तकेत दाव्यांच्या 
स्स्थतीच्या आधारे राखीव तनधी तयार करणे
आय) दावा ाेटाळण्यात आल्यास  ववमाकत्याणकडे दाद मागण्यातशवाय ग्रािकाला ववमा लोकपाल हकंवा 
ग्रािक मंच हकंवा अगदी न्यातयक प्रातधकरणांकडे जाण्याचा पयाणय असतो
जे) ासवणूक प्रामुख्याने रुग्णालयात दाखल करण्याच्या क्षततपूततण पॉतलसीसंदभाणत िोते मात्र ासव े दाव े
दाखल करण्यासाठी अपघात पॉतलसींचािी वापर केला जातो
के) टीपीए ववमाकत्याणला अनेक मित्वाच्या सेवा देतो व शुल्काच्या स्वरुपात भरपाई तमळवतो

 
 

स्व-चाचणी प्रश्न

प्रश्न १
ववमा दाव्यावर प्रहिया करताना पुढीलपैकी कोण प्राथतमक भागधारक मानला जातो
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 ग्रािक
मालक

 ववमालेखक
ववमा एजंट दलाल

प्रश्न २

ववमा कंपनीने तगरीश सक्सेना यांचा दावा ाेटाळला. दावा ाेटाळल्यास, तगरीश सक्सेना यांच्याकडे 
ववमाकत्याणकडे दाद मागण्यातशवाय कोणता पयाणय उपलब्ध आिे

 सरकारकडे दाद मागणे
न्यातयक प्रातधकरणांकडे दाद मागणे

 ववमा एजंटकडे दाद मागणे
प्रकरण नाकारण्यात आल्यास यापैकी कािीिी करता येणार नािी

प्रश्न ३
 

राजीव मेितो यांनी सादर केलले्या आरोग्य ववम्याच्या दाव्याच्या तपासणीदरम्यान ववमा कंपनीला आढळल े
की राजीव मेितो यांच्याऐवजी, त्यांचा भाऊ राजेश मेितो यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात 
आले आिे  राजीव मेितो यांची पॉतलसी कुटंुब फ्लोटर योजना नािी  िे  च्या ासवणुकीचे 
उदािरण आिे
 

 तोतयेतगरी
 खोटे दस्तऐवज सादर करणे

 खचण वाढवून सादर करणे
 बाह्यरुग्ण उपचाराचे अंतरुण ग्ण रुग्णालयातील उपचारांमध्ये रुपांतर

 

प्रश्न ४
 

पुढीलपैकी कोणत्या पररस्स्थतीत  आरोग्य ववमा पॉतलसीमध्ये रुग्णालयाऐवजी घरात उपचार देण्यास 
संरक्षण देण्यात आले
 

 रुग्णाची पररस्स्थती त्याला ततला रुग्णालयात तचहकत्सालयात िलववण्यासारखी आिे  मात्र त्याने न 
जाण्याचा तनणणय घेतला
रुग्णालयात तचहकत्सालयात जागा नसल्यामुळे रुग्णाला िलववणे शक्य नािी

 उपचार केवळ रुग्णालयात तचहकत्सालयात केला जाऊ शकतो
रुग्णालयात दाखल करण्याचा कालावधी २४ तासांपेक्षा अतधक आिे

 

प्रश्न ५
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पुढीलपैकी कोणते संकेत आजारावर उपचार करण्यासाठी केलेल्या प्रहियांची नोंद करतात
 आयसीडी
डीसीआय

 सीपीटी
पीसीटी

  

 

स्व-चाचणी प्रश्नाची उत्तरे

उत्तर १
योग्य पयाणय आिे
ववमा दाव्याच्या प्रहियेमध्ये ग्रािक प्राथतमक भागधारक असतात
उत्तर २
योग्य उत्तर आिे
ववम्याचा दावा ाेटाळल्यास  व्यिी न्यातयक प्रातधकरणांकडे दाद माग ूशकतो
उत्तर ३
योग्य पयाणय आिे
िे तोतयेतगरीचे उदािरण आिे  कारण ववमाधारक व्यिी उपचार करण्यात आलेल्या व्यविपेक्षा वेगळी आिे
उत्तर ४
योग्य उत्तर आिे
रुग्णालयात तचहकत्सालयात जागा नसल्यामुळे रुग्णाला ततथे िलववता येत नसल्यास आरोग्य ववमा 
पॉतलसीमध्ये घरी उपचार देण्याची तरतूद असते.
उत्तर ५
योग्य पयाणय आिे
प्रस्थावपत प्रहिया पररभाषा (सीपीटी) संकेत आजारावर उपचार करण्यासाठी केलेल्या प्रहियेची नोंद करत
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प्रकरण 9 
जीिन विम्याची उपयोजने 

 

प्रकरणाची ओळख 

जीवन ववमा व्यक्तींना केवळ अकाली मतृयूपासून सांरिण देत नाही. तयाची अन्य उपयोजनेसुद्धा आहेत. 
तयाांचा उपयोग ववमा फायद्याच्या पवरणामाांसह रतटच्या वनमाणासाठी केला जाऊ शकतो; तयाचे 
उपायोजन उद्योगाच्या महतवाच्या कमयचाऱ्याांसाठी ववमा आश्वासन पॉवलसी करण्यासाठी आवण तारण 
कजे मुक्त करण्यासाठी होऊ शकतो. आम्ही जीवन ववम्याच्या या ववववध उपयोजनाांववर्षयी िोडक्यात 
वणयन करू. 

वशकण्याची फविते 

 

A. जीवन ववम्याची उपयोजने 
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A. जीिन विम्याची उपयोजने  

1. वििावहत मवहिांचा मािमत्ता कायदा  

वार्थर्षकीसह जीवन ववमा पॉवलसीच्या अांतगयत फायद्याचे हतताांतरण आवण वारसा याांवरील मालमत्ता कर 
लागू असल्याने जीवन पॉवलसी मधील रतट च्या सांकल्पनेचा उदय झाला. भारतातील मालमत्ता कर 
रद्द केल्याने रतटच्या सांकल्पनेला प्राधान्य वमळणार नाही, तरी हा ववर्षय तपशीलात समजावनू घेणे 
फायद्याचे आहे.  

वववावहत मवहलाांचा मालमत्ता कायदा 1874 मधील कलम 6 मध्ये जीवन ववमा पॉवलसीच्या अांतगयत पतनी 
आवण मुले याांना वमळणाऱ्या फायद्याांच्या सुरविततेसाठी तरतूद आहे.  वववावहत मवहलाांचा मालमत्ता 
कायदा 1874 चे कलम 6 मध्ये रतट वनमाण करण्याची सुद्धा तरतूद आहे. 

आकृती 1 : एमडब्ल्यपूी कायद्याच्या अतंगयत िाभधारक 

 
कायदा असे साांगतो की ज्यात एखाद्या वववावहत पुरुर्षाने प्रिमदशयनी तयाची पतनी, ककवा तयाची पतनी 
आवण मुले, ककवा तयाांच्यापैकी कोणाहीसाठी घेतलेली तवतुःच्या आयुष्याची ववमा पॉवलसी, याची खात्री 
करेल आवण एक रतट म्हणून जसे तवारतय दशयवले गेले असेल तयानुसार तयाची पतनी, ककवा तयाची 
पतनी आवण मुले, ककवा तयाांच्यापैकी कोणाहीसाठी, रतटचा उदे्दश पूणय होत नाही तोपयंत पतीचे ककवा 
तयाचे घेणेकरी याांचे वनयांत्रण राहणार नाही, ककवा कोणीही तयाच्या मालमते्तचा भाग बनण्यास सांबद्ध 
असणार नाही. 

a) एमडब्ल्यपूी कायद्याच्या अतंगयत पॉविसीची िैवशष्ट्ये 

i. प्रतयेक पॉवलसी एक तवतांत्र न्यास बनून राहील. पतनी ककवा मुलगा (18 वर्षांवरील) तयाचे 
ववश्वतत बनतील.  
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ii. पॉवलसी कोटाच्या अटॅचमेंटच्या, घेणेकऱ्याांच्या आवण अगदी ववमाधारकाच्याही वनयांत्रण 
किेच्या बाहेर असेल. 

iii. ववमा हक्काची रक्कम ववश्वतताांना अदा केली जाईल. 

iv. पॉवलसी समपयण करता येणार नाही आवण नामवनदेशन ककवा नेमणूक करणे सुद्धा अनुमत 
नाही. 

v. पॉवलसीधारकाने पॉवलसी अांतगयत फायदे साांभाळण्यासाठी कोणीही खास ववश्वतत नेमला नाही 
तर ज्या राज्यात ववमा केला गेला तया राज्याच्या अवधकृत ववश्वतताकडे पॉवलसी च्या अांतगयत 
वमळालेली रक्कम अदा केली जाते. 

b) फायदे  

न्यास अपवरवतयनीय आवण दुरुततया न करता येण्याजोलया रतट डीडच्या अांतगयत तिापन केला 
जातो आवण तयात एक ककवा अनेक ववमा पॉवलसी ठेवल्या जातात. जीवन ववमा पॉवलसी च्या 
अांतगयत फायदे असल्याने न्यासाच्या मालमते्तचे व्यवतिापन करण्यासाठी ववश्वतताची वनयुक्ती 
करणे महतवाचे असते ववमा पॉवलसी न्यासाला ठेवण्यासाठी वदल्यामुळे पॉवलसीधारक पॉवलसी 
अांतगयत आवण तयाच्या तवतुःच्या मतृयूनांतर तयाचे हक्क सोडून देतो. ववश्वतत ववम्याची रक्कम 
गुांतवतो आवण एक ककवा अवधक लाभधारकाांसाठी तो साांभाळतो.  

पतनी आवण मुलाांच्या फायद्यासाठी न्यास तिापन करणे हे नेहेमीचे असले तरीही लाभधारक 
कोणीही कायदेशीर व्यक्ती असू शकते. न्यास वनमाण केल्याने लाभधारक कायद्याने अज्ञान 
असताना पॉवलसीचे उतपन्न चाांगल्या प्रकारे गुांतवले जाते आवण भववष्यातील कजयदाराांसाठी फायदे 
जमा करून ठेवले जातात.  

2. महत्िाच्या व्यक्तीचा विमा 

महतवाच्या व्यक्तीचा ववमा हा व्यावसावयक ववम्याचा महतवाचा भाग आहे. 

व्याख्या 

व्यवसायाने घेतेलेली ववमा पॉवलसी ज्यात व्यवसायाच्या महतवाच्या व्यक्तीच्या मृतयमुूळे ककवा तयाच्या 
दीघयकालीन अिमतेमुळे होणारे व्यवसायाचे आर्थिक नुकसान भरून काढले जाते. 

अवधक सोप्या शब्दात साांगायचे तर, महतवाच्या व्यक्तीचा ववमा म्हणजे व्यवसायाच्या सांरिणासाठी 
वापरली जाणारी जीवन ववमा पॉवलसी आहे. पॉवलसीची मुदत महतवाच्या व्यक्तीच्या व्यवसायासाठी 
असलेल्या उपयुक्ततेच्या पुढे ववततारली जात नाही. महतवाच्या व्यक्तीच्या पॉवलसी नेहमी व्यवसायाच्या 
मालकीच्या असतात आवण तयाांचे लक्ष्य मुख्य उतपन्न वनमाता मरण पावल्यास होणारे नुकसान भरून 
काढणे आवण व्यवसायाचे साततय कायम राखणे हे असते. महतवाच्या व्यक्तीचा ववमा प्रतयि 
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नुकसानीची भरपाई करत नाही तर ववमा पॉवलसी वर वववनर्थदष्ट केलेली एक वनस्श्चत रक्कम भरपाई 
म्हणून  देतो. 

अनेक व्यवसायाांमध्ये एक महतवाची व्यक्ती असते जी मोठ्या प्रमाणावर फायद्यासाठी जबाबदार असते, 
ककवा तयाच्याकडे एकमेव आवण अन्य कोणीही देऊ शकणार नाही असे सांतिेसाठी बौवद्धक सांपदे 
सारखे अतयावश्यक कौशल्य असते. एखादा मालक अशा एखाद्या कमयचाऱ्याचे ज्ञान, कायय, ककवा 
कां पनीसाठी अतीव मौल्यवान असे एकूण योगदान असते; तयाच्या जीवनासाठी ककवा आरोलयासाठी 
महतवाच्या व्यक्तीची ववमा पॉवलसी घेईल.  

महतवाच्या व्यक्ती गमावल्यानांतर सोसाव ेलागणारे नुकसानीचा काही खचय वसूल करण्यासाठी (जसे 
तातपुरती मदत वमळवण्यासाठी ककवा तयाजागी दुसरा माणूस नेमण्यासाठी) आवण नुकसान (जसे 
नवीन व्यक्ती प्रवशवित होऊन व्यवसाय पूवयवत करेपयंत कमी झालेली िमता) भरून काढण्यासाठी  
मालक ही पॉवलसी घेतात.  

महतवाच्या व्यक्तीची ववमा पॉवलसी ही मुदत पॉवलसी असते ज्यात ववमा आश्वावसत रक्कम तया 
व्यक्तीच्या उतपन्नापेिा कां पनीच्या फायदा वमळवण्याच्या िमतेशी सांबांवधत असते. कराांच्या दृष्टीने ही 
पॉवलसी काययिम असते कारण याचा सांपूणय ववमा हप्ता व्यवसायाचा खचय म्हणून धरला जातो. मात्र 
एखाद्या घटनेत महतवाची व्यक्ती मृतयू पावली तर तया ववम्याचा मृतयूचा फायदा उतपन्नात धरला जाऊन 
तयावर कर आकारला जातो. 

व्यवसायाचे परीिण केलेले आर्थिक जमाखचय आवण सादर केलेले आयकराचे वववरण याांचे वनरीिण 
करून ववमाकता ववमा आश्वावसत रक्कमेचे वनधारण करतो. सामान्यतुः महतवाच्या व्यक्तीचा ववमा 
करण्यासाठी कां पनी फायदा वनमाण करणारी असली पावहजे. काही िोड्याबाबतीत ववमाकते तोटा 
दशयवणाऱ्या पण चाांगल्या आर्थिक आधार असणाऱ्या नवीन कां पन्याांसाठी अपवाद करतात. 

a) महत्िाची व्यक्ती कोण असू शकते? 

महतवाची व्यक्ती म्हणजे व्यवसायाशी िेट सांबांवधत असलेली कोणतीही व्यक्ती वजला गमावल्यामुळे 
व्यवसायावर आर्थिक ताण येईल. उदाहरणािय, ती व्यक्ती सांचालक, भागीदार, महतवाची ववक्री 
प्रवतवनधी, प्रकल्प व्यवतिापक, ककवा कां पनीला ववशेर्षतुः मौल्यवान असणारे वववशष्ट ज्ञान ककवा 
कौशल्य असणारी व्यक्ती असू शकते. 

b) विमा करण्या योग्य नुकसान 

खालील नुकसानी साठी महतवाच्या व्यक्तीचा ववमा भरपाई देऊ शकतो: 

i. महतवाची व्यक्ती जेव्हा दीघयकालीन अिमते मुळे काम करू शकत नसेल तर तयाच्याशी 
सांबांवधत नुकसान, तातपरुतया तवरुपात कमयचारी परुवणे, आवश्यक वाटल्यास तयाच्या बदली 
कमयचाऱ्याच्या भरती आवण प्रवशिणासाठी रक्कम पुरवणे  
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ii. नफ्याचे सांरिण करण्यासाठी ववमा. उदाहरणािय, गमावलेल्या ववक्रीमधून वमळणाऱ्या 
उतपन्नाची भरपाई, ज्यात ती व्यक्ती समाववष्ट होती अशा प्रकल्पाच्या वदरांगाई ककवा रवहत 
होण्यामुळे होणारे नुकसान, ववतताराची सांधी गमावणे, ववशेर्ष कौशल्ये आवण ज्ञान गमावणे 

3. तारण मुक्ती विमा (MRI) 

समजा एक मालमत्ता ववकत घेण्यासाठी तुम्ही कजय घेत आहात. तुम्हाला तारण मुक्ती ववम्यासाठी 
कजाच्या व्यवतिेचा भाग म्हणून रक्कम अदा करावी लागेल. 

a) एमआरआय (MRI) म्हणजे काय? 

ही एक ववमा पॉवलसी आहे जी गृहकजय घेणाऱ्या व्यक्तींना आर्थिक सांरिण देते. ज्यात सांपूणय कजय 
परत करण्यापूवी तयाचा/वतचा मतृयू झाल्यास तारणकतयाद्वारे घेतली गेलेली उवयवरत रक्कम परत 
करण्यासाठी ती मूलतुः कमी होत जाणारी मुदत जीवन ववमा पॉवलसी आहे. या पॉवलसीला कजय 
सांरिक पॉवलसी म्हणतात. ही योजना प्रौढ लोकाांसाठी आहे ज्याांच्यावर अवलांबून असणाऱ्याांना 
पॉवलसीधारकाच्या अनपेवित मृतयुच्या प्रसांगात तयाांचे देणे पूणय करण्यासाठी सहाय्य लागते. 

b) िैवशष्ट्ये 

पॉवलसी समपयण मूल्य ककवा पवरपक्वता फायदे धारण करते. या पॉवलसीच्या अांतगयत ववमा सांरिण 
दर वर्षी कमी होत जाते मात्र मुदत ववमा पॉवलसीमध्ये पॉवलसी कालावधीत ववमा सांरिण कायम 
राहते. 

स्िय ंचाचणी 1  

तारण मुक्ती ववम्याच्या पाठीमागील उदे्दश काय? 

I. तवतत तारणकजाचे दर वमळवणे 
II. गृहकजय घेणाऱ्यासाठी आर्थिक सांरिण परुवणे 
III. तारण केलेल्या मालमते्तचे मलू्य सांरवित करणे 
IV. कजय बुडाल्यास वनष्कासन चकुवणे 
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सारांश 

 वववावहत मवहलाांचा मालमत्ता कायदा 1874कलम 6 जीवन पॉवलसी अांतगयत पतनी आवण मुले 
याांच्यासाठी फायद्याांच्या सुरविततेची तरतूद परुवते. 

 एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या अांतगयत घेतलेली पॉवलसी न्यायालयाच्या अटॅचमेंट, कजयदार आवण अगदी 
जीवन ववमाधारक याांच्या वनयांत्रण किेच्या बाहेर असेल. 

 महतवाच्या व्यक्तीचा ववमा हा व्यावसावयक ववम्याचा महतवाचे तवरूप आहे. व्यवसायाने घेतलेली 
ववमा पॉवलसी जी तयाच्या महतवाच्या व्यक्तीच्या मृतयुच्या ककवा दीघयकालीन अिमते मुळे वनमाण 
होणारे आर्थिक नुकसान भरपाई करते, असे याचे वणयन करता येईल. 

 तारण मुक्ती ववमा म्हणजे मलूतुः कमी होत जाणाऱ्या मुदतीची जीवन ववमा पॉवलसी जी कजाची 
सांपूणय रक्कम देण्यापूवी तारणकतयाचा मृतयू झाला तर तारणाची उवयवरत रक्कम परत देण्यासाठी 
तारणकतयाद्वारे घेतलेली पॉवलसी. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. वववावहत मवहलाांचा मालमत्ता कायदा 
2. महतवाच्या व्यक्तीचा ववमा  
3. तारण मुक्ती ववमा 
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

एमआरआय (MRI)गृह कजय घेणाऱ्याांना आर्थिक सांरिण देतो. 
 

स्िय ंपरीक्षण प्रश्न 

प्रश्न 1  

महतवाच्या व्यक्तीच्या ववमा पॉवलसी अांतगयत ववमा आश्वावसत रक्कम साधारणपणे खालीलपैकी कशाशी 
जोडलेली असते? 

I. महतवाच्या व्यक्तीचे उतपन्न 
II. व्यवसायाची नफा िमता 
III. व्यवसायाचा इवतहास  
IV. महागाई वनदेशाांक 

प्रश्न 2  

तारण मुक्ती ववमा (MRI) ________च्या अांतगयत वगीकृत केला जातो.. 

I. वाढत जाणारा मुदत जीवन ववमा  
II. कमी होत जाणारा मुदत जीवन ववमा 
III. पवरवतयनीय जीवन ववमा  
IV. युवनव्हसयल जीवन ववमा 

प्रश्न 3  

खालील पैकी कोणते नुकसान महतवाच्या व्यक्तीच्या ववम्याच्या अांतगयत सांरवित केले जाते? 

I. मालमते्तची चोरी  
II. जेव्हा महतवाची व्यक्ती दीघयकाळ काम करण्यास अिम असते तेव्हा तयाच्याशी सांबांवधत नुकसान 
III. साधारण देयता 
IV. चूकभलुी मुळे झालेले नुकसान 

प्रश्न 4  

पॉवलसी एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या अांतगयत प्रभावी आहे. पॉवलसी धारकाने पोवलसच्या अांतगयत वमळणारे 
फायदे वमळण्यासाठी आवण साांभाळण्यासाठी एक ववशेर्ष ववश्वतत वनयुक्त केला नाही तर ववमा 
आश्वावसत रक्कम _____________याांना देय होते. 
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I. पुढील वारसदार  
II. राज्याचा अवधकृत ववश्वतत  
III. ववमाकता 
IV. ववमाधारक 

प्रश्न 5  

महेश कजाऊ घेतलेल्या भाांडवलावर एक व्यवसाय करत होते. तयाांच्या आकस्तमक वनधनानांतर सवय 
कजयदाते तयाच्या मालमत्ता वमळवण्याचा खूप प्रयतन करत आहेत. खालीलपैकी कोणतया मालमत्ता 
कजादातयाांच्या पोहोचेच्या बाहेर आहेत? 

I. महेशच्या नावाने असलेली मालमत्ता  
II. महेशचे बँक खाते  
III. एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या कलम 6 अांतगयत खरेदी केलेली मुदत जीवन ववमा पॉवलसी  
IV. महेशच्या मालकीचे म्युच्युअल फां ड  

प्रश्न 6  

एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या केसेसच्या सांदभात खालीलपैकी कोणते पयाय सतय आहेत? 

ववधान I: पवरपक्वता ववमा हक्क चेक्स पॉवलसीधारकाांना अदा केले जातात 
ववधान II: पवरपक्वता ववमा हक्क चेक्स ववश्वतताांना अदा केले जातात 
I. I सतय आहे  
II. II सतय आहे 
III. I आवण II दोन्ही सतय आहेत 
IV. I ककवा II पैकी एकही नाही  

प्रश्न 7  

एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या केसेसच्या सांदभात खालीलपैकी कोणते पयाय सतय आहेत? 

ववधान I: मृतयूचे ववमा हक्क नामवनदेवशताांच्या नाव ेप्रदान केले जातात 

ववधान II: मृतयूचे ववमा हक्क ववश्वतताांच्या नाव ेप्रदान केले जातात 

I. I सतय आहे  
II. II सतय आहे  
III. I आवण II सतय आहेत 
IV. I ककवा II दोन्हीही सतय नाहीत 
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प्रश्न 8  

अजय तयाांच्या कमयचाऱ्याांसाठी ववमाहप्ता भरतो. खालीलपैकी कोणता ववमाहप्ता कमयचाऱ्याला वदलेली 
भरपाई म्हणून वजावट करण्यायोलय नाही असे मानले जाईल? 

वनवड I: कमयचाऱ्याला देय वैद्यकीय ववमा  

वनवड II: महतवाच्या व्यक्तीचा जीवन ववमा ज्याचे फायदे अजयला देय असतील  

I. फक्त I 
II. फक्त II 
III. I आवण II 
IV. I ककवा II दोन्हीही नाहीत  

प्रश्न 9  

कजयदाराला व्याज आकारायचे पण तयाांनी तयाांची मालमत्ता सांललन म्हणून गहाण टाकायची मात्र 
मालमते्तचा ताबा कजयदाराकडे ठेवायचा या पद्धतीला __________म्हणतात. 

I. सुरिा  
II. तारण  
III. व्याजखोरी  
IV. नजर गहाण  

प्रश्न 10  

खालीलपैकी कोणती पॉवलसी गृहकजय घेणाऱ्याला सांरिण पुरवते? 

I. जीवन ववमा 
II. अपांगतव ववमा 
III. तारण मुक्ती ववमा 
IV. साधारण ववमा 
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स्िय ंपरीक्षण प्रश्नाची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

महतवाच्या व्यक्तीच्या ववमा पॉवलसी अांतगयत ववमा आश्वावसत रक्कम साधारणपणे व्यवसायाच्या नफा 
वमळवण्याच्या िमतेशी जोडलेली आहे. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे II. 

तारण मुक्ती कजय ववमा (MRI) कमी होत जाणारा मुदत ववमा या अांतगयत वगीकृत केले जाऊ शकतो. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे II. 

जेव्हा महतवाची व्यक्ती दीघयकाळ काम करू शकत नाही तेव्हा होणारे नुकसान महतवाच्या व्यक्तीच्या 
ववम्याच्या अांतगयत सांरवित केले जाते. 

उत्तर 4  

योलय पयाय आहे II. 

पॉवलसीधारकाने पॉवलसीचे फायदे प्राप्त करण्यासाठी आवण ते व्यवतिावपत करण्यासाठी एखाद्या 
ववशेर्ष ववश्वतताची वनयुक्ती केली नाही तर पॉवलसी अांतगयत वमळालेली रक्कम राज्याच्या अवधकृत 
ववश्वतताला देय असते. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे III. 

एमडब्ल्यूपीकायद्याच्या कलम 6 अांतगयत खरेदी केलेल्या मुदत जीवन पॉवलसी न्यायालयाच्या अटॅचमेंट 
आवण कजयदाराांच्या पोहोचेच्या बाहेर असतात. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे II. 

पवरपक्वता ववमा हक्क चेक्स ववश्वतताांना अदा केले जातात. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे II. 

मृतयूचे ववमा हक्क ववश्वतताांच्या नाव ेप्रदान केले जातात. 
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उत्तर 8  

योलय पयाय आहे II. 

अजयला देय असणारे महतवाच्या व्यक्तींच्या जीवनाच्या ववम्याचे फायदे कमयचाऱ्याला वदलेली भरपाई 
म्हणून वजावटी योलय मानल ेजाणार नाहीत. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे II. 

कजयदाराला व्याज आकारायचे पण तयाांनी तयाांची मालमत्ता सांललन म्हणून गहाण टाकायची पण 
मालमते्तचा ताबा कजयदाराकडे ठेवायचा या पद्धतीला तारण म्हणतात. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे III. 

तारण मुक्ती ववमा गृहकजय घेणाऱ्याला ववमा सांरिण देतो. 
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प्रकरण 10 
जीिन विम्यामध्ये ककमत आवण मूल्य ठरिणे  

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणात वशकणाऱ्याांना मूल्य वनधारण करताना अांतभूयत असलेले मुलभतू घटक आवण जीवन ववमा 
कराराांचे फायदे समजावनू साांगणे. आपण प्रिम ववमाहप्तयामध्ये असणाऱ्या घटकाांची चचा करू आवण 
नांतर अवतरक्त रक्कम आवण अवधलाभाांशाच्या सांकल्पने वर चचा करू. 

वशकण्याची फविते 

 

A. ववमा मूल्य वनधारण– मुलभतू घटक  
B. अवतवरक्त रक्कम आवण अवधलाभाांश 
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A. विमा मूल्य वनधारण – मुिभूत घटक 

1. विमा हप्ता 

सोप्या भारे्षत, ववमाहप्ता ही सांज्ञा ववमा पॉवलसी खरेदी करण्यासाठी ववमाधारकाद्वारे अदा केली 
जाणारी रक्कम दशयवते. साधारणतुः ते प्रती हजारी ववमा आश्वावसत रक्कमेसाठी ववमाहप्तयाचा दर या 
तवरुपात साांवगतले जाते. ववमाहप्तयाचे दर, ववमा कां पन्याांच्या दराांच्या कोष्टकाांमध्ये उपलब्ध असतात. 

आकृती  1 : विमा हप्ता  

 
या कोष्टकाांमध्ये छापलेल्या दराांना “कायालयीन ववमाहप्ते”असे म्हणतात. ते ठराववक समान वार्थर्षक 
ववमाहप्ते असतात जे दर वर्षी भरणे आवश्यक असते. बहुताांश बाबतीत ते सवय मुदतीत सारखे असतात 
आवण वार्थर्षक दर या तवरुपात व्यक्त केले जातात.  

उदाहरण 

वीस वर्षांच्या सावधी पॉवलसीचा वदलेल्या वयासाठी ववमाहप्ता रुपये 4800 असेल तर, याचा अिय रुपये 
4800 दरवर्षी याप्रमाणे वीस वर्ष ेभरले पावहजेत.  

असे असले तरीही अशा काही पॉवलसी असणे शक्य आहे की ज्यात ववमाहप्ता केवळ पवहली काही वर्ष े
भरावा लागतो. काही कां पन्याांचे एकल ववमाहप्ता करार असतात ज्यात केवळ एकच हप्ता कराराच्या 
सुरुवातीला भरावा लागतो. या पॉवलसी नेहेमी गुांतवणूक प्रधान असतात. 

2. सििती  

जीवन ववमा कां पन्या देय ववमाहप्तयावर ववववध प्रकारच्या सवलती देऊ करते. अशा प्रकारच्या दोन 
सवलती पुढील प्रमाणे: 

 ववमा आश्वावसत रक्कमेसाठी 
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 ववमा हप्ता भरण्याच्या पद्धती 

a) विमा आश्िावसत रक्कमेसाठी सिित 

ववमा आश्वावसत रक्कमेसाठी सवलत अशा लोकाांना वदली जाते जे मोठ्या आश्वावसत रक्कमेचा 
ववमा खरेदी करतात. मोठ्या रक्कमेची ववमा पॉवलसीची सेवा देताना ववमाकता जो फायदा 
वमळवतो तो ग्राहकाला देऊ करण्याचा मागय म्हणजे ही ववमा आश्वावसत रक्कमेवरील सवलत 
असते. याचे कारण सोपे आहे. ववमाकता रुपये 50000 ची पॉवलसी करो ककवा रुपये 500000 ची 
पॉवलसी करो तयाकवरता लागणारे प्रयतन सारखेच असतात, आवण पवरणामतवरूप, पॉवलसी 
प्रवक्रया करण्याचे मूल्य तेव्हढेच राहते. पण जातत ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या पॉवलसी जातत 
ववमाहप्ता वमळवतात आवण तयामुळे जातत फायदासुद्धा. 

b) विमाहप्ता भरण्याच्या पद्धती िर सिित 

तयाचप्रमाणे ववमाहप्ता भरण्याच्या पद्धतीवर सुद्धा सवलत देता येते. जीवन ववमा कां पन्या वार्थर्षक, 
अधयवार्थर्षक, तै्रमावसक, मावसक आधारावर भरण्यास अनुमती देतात. अवधक वारांवारीतेने 
ववमाहप्ता भरल्यास सेवचेी ककमत अवधक पडते. वार्थर्षक ककवा अधयवार्थर्षक पद्धतीत वर्षातून एकदा 
ककवा दोनदाच जमा करणे तयाचा लेखा माांडणे अांतभूयत असते तर तै्रमावसक ककवा मावसक पद्धतीत 
ही प्रवक्रया अवधक वळेा करावी लागते. अशा प्रकारे वार्थर्षक ककवा अधय वार्थर्षक ववमाहप्तयाांमुळे 
तै्रमावसक ककवा मावसक हप्तयाांच्या तुलनेत प्रशासकीय खचांमध्ये बचत होते. तयावशवाय, 
ववमाकता वार्थर्षक हप्तयाच्या बाबतीत ववमाकता ती रक्कम वापरू शकतो आवण तयावर व्याज 
वमळव ू शकतो. तयामुळे ववमाकते वार्थर्षक ककवा अधय वार्थर्षक रक्कम भरण्यास रक्कमेवर सवलत 
देऊन प्रोतसाहन देतात. ते मावसक हप्तयाांवर िोडी जातत रक्कम घेतात ज्यातून तयाांचे वाढीव 
प्रशासकीय खचय वसूल होतात. 

3. जादा आकार 

जादा जोखीम असणारे कोणतयाही महतवाच्या पैलुांशी सांबद्ध नसणाऱ्या ववमाधारक व्यक्तींच्या समूहाला 
कोष्टकातील ववमाहप्ता आकारला जातो. अशा व्यक्तींच्या जीवनाला प्रमाण जीवन म्हणतात. आवण 
तयाांना आकारल्या जाणाऱ्या दराांना सामान्य दर असे म्हणतात. 

ववम्यासाठी प्रतताव देणाऱ्या व्यक्तीला तयाच्या जीवनाला धोका वनमाण होऊ शकतो असे हृदयववकार 
ककवा मधुमेह यासारख्या आरोलयाच्या समतया असतील, अशा जीवनाला अन्य प्रमाण जीवनाच्या 
तुलनेत कमी दजाचे मानले जाते. यासाठी ववमाकता जादा आरोलय आकार या अांतगयत जादा 
ववमाहप्ता आकारायचे ठरव ूशकतात. तयाचप्रमाणे जे धोकादायक व्यवसायात काम करत असतात, 
जसे सकय शीचे खेळ, तयासाठी व्यावसावयक जादा आकार ववमाकता लाव ू शकतो. या जादा 
आकारामुळे ववमाहप्ता कोष्टकातील ववमाहप्तयापेिा अवधक असतो. 

पुन्हा, ववमाकता जादा ववमाहप्ता भरल्यावर पॉवलसी अांतगयत उपलब्ध असणारे काही ठराववक 
जाततीचे फायदे देऊ शकतो. 
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उदाहरण 

ववमाकता दुहेरी अपघात फायदा ककवा DAB देऊ करेल (ज्यात अपघाताचा पवरणाम म्हणून मृतय ू
झाला असल्यास ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या दुप्पट रक्कम ववमा हक्क म्हणून प्रदान केली जाऊ 
शकते). यासाठी तो एक रुपया प्रती हजार ववमा आश्वावसत रक्कमेसाठी प्रती हजार एक रुपया जादा 
ववमा हप्ता आकारेल.  

तयाच प्रमाणे कायमतवरूपी अपांगतव फायदा (PDB) ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या प्रती हजारी जादा 
रक्कम आकारून उपलब्ध केला जाईल. 

4. विमाहप्ता वनश्श्चत करणे  

आता आपण हे पाहू की ववमाकते ववमा हप्ता कोष्टकाांमध्ये वदलेल्या ककमती कशा प्रकारे ठरवतात. हे 
काम अक्चुअवर द्वारे केले जाते. पारांपावरक ववमा पॉवलसी जसे मुदत ववमा, सांपूणय जीवन ववमा, सावधी 
ववमा यासारख्या पारांपावरक ववमा पॉवलसीसाठी ववमाहप्ता ठरवण्याच्या पद्धती मध्ये खालील घटकाांचा 
ववचार केला जातो.:  

 मतययता 
 व्याज दर 
 व्यवतिावपत करण्याचे खचय  
 राखीव रक्कम  
 अवधलाभाांश भार  

आकृती  2 : विमा हप्त्याचे घटक 
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यातील पवहले दोन घटक वनव्वळ ववमा हप्ता ठरवतात. आवण बाकीचे घटक तयात भर घालनू एकूण 
ककवा कायालयीन ववमाहप्ता तयार होतो. 

a) मत्ययता आवण व्याजदर 

मतययता हा ववमाहप्तयाांमधील पवहला घटक आहे. ववववध वयामध्ये मतययतेचा दर काय आहे याचा 
अांदाज साांगणाऱ्या मतययता कोष्टकाचा वापर करून तो ठरवला जातो. 

उदाहरण 

वय वर्ष े35 ला जर मतययता दर 0.0035 असेल तर तयाचा अिय असा वक प्रतयेक 1000 लोकाांमागे वय 
वर्ष े 35 ला वजवांत असणाऱ्या व्यक्तींपैकी 3.5 व्यक्ती (ककवा 10000 मध्ये 35) 35 ते 36 वयाच्या 
दरम्यान मरणे अपेवित आहे. 

ववववध वयासाठी मतययता मूल्य ठरवण्यासाठी कोष्टक वापरले जाऊ शकते. उदाहरणािय, वय 35 
साठी मतययता दर 0.0035X1000 (आश्वावसत रक्कम)= रुपये 3.5 प्रती हजारी आश्वावसत रक्कम.  

वरील मूल्याला “जोखीम ववमाहप्ता” असेही म्हणतात. जातत वयासाठी ववमाहप्ता जातत असेल.  

ववववध वयासाठीचे, समजा वय 35 पासून 55 पयंत, व्यवक्तगत जोखीम ववमाहप्ते एकत्र करून 
आपण मुदती साठी ककवा सांपूणय काळासाठी भराव ेलागणे अपेवित आहे असे ववमाहक्काांचे देय मूल्य 
वमळव ूशकतो. या ववमाहक्काांचे एकूण मूल्य आपल्याला तया पॉवलसी 

अांतगयत भववष्यातील देयता साांगते, अन्य शब्दात साांगायचे तर भववष्यात ववमाहक्क झालाच तर 
वकती वकती रक्कम द्यावी लागेल हे साांगते. 

“वनव्वळ ववमाहप्ता” काढण्यासाठी पवहली पायरी म्हणजे भववष्यातील ववमाहक्काचे सध्याचे मूल्य 
काय याचा अांदाज काढणे. सध्याची अांदावजत रक्कम काढण्याचे कारण म्हणजे भववष्यात 
ववमाहक्क झालाच तर तयासाठी आज आपल्या हातात वकती वकती रक्कम असली पावहजे हे पाहणे. 
आजचे मूल्य ठरवण्याच्या या पद्धतीतून आपण पुढच्या घटकाकडे येतो, तो म्हणजे “व्याजदर”. 

व्याजदर म्हणजे िोडक्यात आपण भववष्यातील द्याव्या लागणाऱ्या ववमाहक्क रक्कमेसाठी आजच्या 
मूल्याकडे येण्यासाठी गवृहत धरलेला सवलतीचा दर. 

उदाहरण 

आपल्याला जर पाच वर्षांनतर ववम्याची रक्कम देण्यासाठी दर हजारी रुपये 5 आवश्यक असतील 
आवण आपण जर 6% असा व्याज दर गृहीत धरला तर आजचे रुपये 5, पाच वर्षांनतर  5 x 1/ 
(1.06)5 = 3.74 होतील. 

तया ऐवजी आपण जर 10% गृहीत धरले तर आजचे मूल्य केवळ 3.10 असेल. अन्य शब्दात, 
गृहीत धरलेला व्याजदर वजतका जातत वततके सध्याचे मूल्य कमी. 
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मतययता आवण व्याज दराच्या आपल्या अभ्यासातून दोन महतवाचे वनष्कर्षय आपण काढू शकतो 

 मतययता कोष्टकातील मतययतेचा दर वजतका जातत वततका ववमाहप्ता अवधक 
 गृहीत व्याज दर वजतका जातत वततका ववमाहप्ता कमी  

अक्चअुवर नेहेमीच दूरदशीपणे आवण काहीसे पारांपावरक ववचार करतात आवण प्रतयि अनुभवावर 
आधावरत जो मतययता दर अपेवित असतो तयापेिा अवधक दर गृहीत धरतात. ते व्याजदर सुद्धा 
गुांतवणुकीतून अपेवित असणारा व्याजदर असेल तयापेिा कमी व्याजदर गृहीत धरतात. 

वनव्िळ विमाहप्ता  

भववष्यातील सवय ववमाहक्काांच्या देयतेचे सवलतप्राप्त सद्य मूल्य “वनव्वळ एकल ववमा हप्ता” देतो. 
वनव्वळ एकल ववमाहप्तयापासून, आपण “वनव्वळ समान वार्थर्षक ववमाहप्ता” वमळव ू शकतो. 
“वनव्वळ समान वार्थर्षक ववमाहप्ता” म्हणजे ववमाहप्तयाच्या सांपूणय मुदतीत अदा करता येईल असा 
समतल केलेला वनव्वळ एकल ववमा हप्ता. 

एकूण विमाहप्ता 

आकृती  3 : अवधभार रक्कम ठरिण्याची मागयदशयक तत्ि े

 
एकूण ववमाहप्ता म्हणजे वनव्वळ ववमाहप्ता अवधक ज्याला अवधभार म्हणतात अशी रक्कम. 
अवधभाराची रक्कम ठरवताना मनात बाळगण्याची तीन मागयदशयक सूते्र आहेत: 

i. पयाप्तता 

सवय पॉवलसी मधून वमळणारा अवधभार कां पनीचे काययकारी खचय भागवण्यासाठी पुरेसा असला 
पावहजे. तयातून काही सुरवितता वमळाली पावहजे आवण शेवटी तयातून कां पनीचा नफा ककवा 
अवतवरक्त रक्कम यासाठी योगदान वमळाले पावहजे. 

ii. समन्शयाय  

योजनाांचे प्रकार, वय आवण मुदत इतयादीवर अवलांबून ववववध प्रकारच्या पॉवलसीमध्ये खचय आवण 
सुरिा रक्कम हे समप्रमाणात ववभागले गेले पावहजेत. यातील कल्पना अशी आहे की प्रतयेक 
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प्रकारच्या पॉवलसींनी शक्य वततक्या प्रमाणात तवतुःचे खचय वसूल केले पावहजेत, एका प्रकारच्या 
पॉवलसी दुसऱ्या प्रकारच्या पॉवलसीसाठी अियसहाय्य करीत नाहीत. 

iii. स्पधात्मकता 

पवरणामतवरूप एकूण ववमाहप्तयाांमुळे कां पनीची तपधातमक स्तिती सुधारण्यास मदत झाली पावहजे. 
अवधभार खूप जातत असेल तर पॉवलसी खूप महाग होतील आवण लोक तया खरेदी करणार नाहीत. 

b) खचय आवण राखीि रक्कम 

जीवन ववमाकतयांना ववववध प्रकारचे काययकारी खचय कराव े लागतात, तयात खालील गोष्टींचा 
समावशे होतो: 

 प्रवतवनधींचे प्रवशिण आवण भरती,  
 प्रवतवनधींचे वतयन (Commissions),  
 कमयचाऱ्याांचे पगार,  
 कायालयाची जागा,  
 कायालयीन सावहतय,  
 वीज वबल,  
 अन्य वकरकोळ खचय इतयादी 

वरील सवय खचय ववमाकतयांनी जमा केलेल्या ववमाहप्तयातून अदा केले जातात. हे खचय वनव्वळ 
ववमाहप्तयात वाढवले जातात.  

जीवन ववमाकतयाला दोन प्रकारचे खचय कराव ेलागतात: 

i. पवहल्या प्रकाराला “निीन व्यिसाय खचय” म्हणतात, ते कराराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 
असतात 

ii. दुसऱ्या प्रकाराला “निीकरण खचय” असे म्हणतात, ते नांतरच्या वर्षांमध्ये होतात. 

सुरुवातीचे ककवा नवीन व्यवसायाचे खचय खूप जातत असतात. कायद्याने जीवन ववमाकतयांनी 
तयाांची कतयव्ये पार पाडण्यासाठी, तयाांचा प्रतयि अनुभव गृहीत केल्यापेिा वाईट असला तरीही 
काही वववशष्ट नफा राखीव रक्कम म्हणनू ठेवणे आवश्यक असते. नफा आवण सुरुवातीचे खचय 
राखीव रक्कम म्हणनू वववशष्ट प्रकारे सुरुवातीच्या वमळालेल्या ववमाहप्तयाांपेिा जातत राखाव े
लागतात. 

अशा प्रकारे कां पनीला काही ताण सहन करावा लागतो तयाला नवीन व्यवसाय ताण असे म्हणतात. 
हा सुरुवातीचा पैशाांचा बाह्यप्रवाह नांतरच्या वार्थर्षक ववमाहप्तयातून वसूल केला जातो. याचाच एक 
पवरणाम म्हणजे सुरुवातीच्या वर्षात खचय वसूल होण्यापूवी नवीन पॉवलसी बांद होणे ककवा रद्द होणे 
ववमाकतयांना परवडणारे नसते. दुसरा पवरणाम म्हणजे ववमा कां पन्याांना फायदा कमावण्यासाठी 
काही वर्षांचा प्रतीिा कालावधी गरजेचा असतो. 
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खचांच्या प्रकारावर अवलांबून खचय ववववध मागांनी वनस्श्चत केले जातात. 

i. उदाहरणािय, एजन्सी व्यवतिापकाांसाठी / ववकास अवधकाऱ्याांसाठी वतयन आवण उते्तजन जे 
वमळवलेल्या ववमाहप्तयाांच्या वववशष्ट टक्केवारीत असते. 

ii. दुसऱ्या बाजूला वैद्यकीय तज्ञ शुल्क आवण पॉवलसी तटँप्स यासारखे खचय आवण ववमा 
आश्वावसत रक्कम ककवा पॉवलसीचे दशयनी मूल्य यावर अवलांबून आश्वावसत रक्कमेच्या लिात 
घेऊन ववचारात घेतली जाते. 

iii. खचाचा वतसरा प्रकार म्हणजे पगार आवण भाडे याांच्यासारखे वरखचय जे साधारणपणे 
तयावठकाणी चालणाऱ्या हालचाली आवण सेवा पुरवल्या जाणाऱ्या पॉवलसींची सांख्या यावर 
अवलांबून असतात. पॉवलसींच्या सांख्येच्या सांदभात वजतका अवधक व्यवसाय वततके अवधक 
वरखचय. 

वरील वगीकरणावर आधावरत, ववमाहप्तयातील अवधभारामध्ये तीन भाग असतील 

i. ववमाहप्तयाांची टक्केवारी  
ii. ‘प्रती हजार ववमा आश्वावसत रक्कमे’ साठी एक कायमतवरूपी रक्कम जी वनव्वळ 

ववमाहप्तयात वाढवली जाते 
iii. प्रती पॉवलसी कायमतवरूपी रक्कम 

पॉविसी बंद होणे आवण आकश्स्मकता 

पॉवलसीच्या कालावधी दरम्यान ववमाकता पॉवलसीच्या फायद्याचे खचय आवण अन्य खचय अांदावजत 
करतो ते वनव्वळ ववमाहप्ता आवण खचांसाठीचा अवधभार यातून वसूल व्हावा अशी रचना केलेली 
असते. तयाचबरोबर, करार तयार करताना गृहीत धरलेल्या गोष्टींपेिा प्रतयि अनुभव वगेळा असू 
शकतो या जोखमीला ववमाकतयाला नेहेमीच सामोरे जाव ेलागते.  

जोखमीचा एक तत्रोत म्हणजे पॉवलसी बांद होणे आवण रवहत होणे. पॉवलसी बांद होणे म्हणजे 
पॉवलसीधारक ववम्याचे हप्ते भरणे बांद करतो. पॉवलसी रद्द होणे म्हणजे पॉवलसीधारक पॉवलसी 
समपयण करतो आवण पॉवलसीची प्राप्त रोख मूल्याची रक्कम परत घेतो. 

पॉवलसी बांद होण्यामुळे गांभीर अडचणी येऊ शकतात कारण तया पवहल्या तीन वर्षात घडतात 
तयातल्या तयात कराराच्या पवहल्या वर्षात तयाांचे प्रमाण सवात जातत असते. ववमाकते या गळतीचा 
ववचार करून पवरणामतवरूप अवधभार लागू करतात. 

जीवन ववमाकतयांनी ज्या गृहीतकाांच्या आधारावर ववमाहप्ते ठरवलेले असतात तयापेिा प्रतयि 
अनुभव वगेळा असल्यास तयाांनी तयाच्या पवरणामाांसाठी तयार असले पावहजे. अशी आकस्तमकता 
दोन कारणाांनी वनमाण होऊ शकते. 
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i. प्रिमतुः मुळातून गृहीतके अयोलय असू शकतात. उदाहरणािय, जीवन ववमाकतयाने ज्यात सद्य 
मतययता प्रमाणाचे प्रवतकबब वदसत नाही असे मतययता कोष्टक वापरले असेल ककवा महागाईचे 
घटक पुरेसे ववचारात घेतले नसतील 

ii. दुसरे म्हणजे काही अचानक बदल घडतात जे गवृहतकाांना कोलमडव ूशकतात. 

वरील जोखमीवर तीन मागांनी मात करता येते. 

i. तया ग्राहकावर ढकलता येतात, उदा, युवलप सारख्या गुांतवणूकप्रधान उतपादनात, कमी 
परताव्याची जोखीम ग्राहकाला तवीकारावी लागते. 

ii. दुसरा मागय म्हणजे, पॉवलसीचा पुनर्थवमाकतयाकडून पुनर्थवमा करून घेणे. या बाबतीत मतययता 
जोखीम पनुर्थवमाकतयाने तवीकारायची असते. 

iii. वतसरा आवण सामान्यपणे सवयत्र वापरला जाणारा मागय म्हणजे, ववमाहप्तयामध्ये अवधभार 
वाढवणे, ज्यामुळे अपेवित आवण प्रतयि याांच्यातील अांतर साांभाळले जाते. 

c) नफ्यासह पॉविसी आवण अवधिाभांश भार 

आता आपण अक्चुअवर ब्रायन कॉबी याांना नफ्यासह पॉवलसी कशा प्रकारे उदयाला आल्या 
यासांबांधी काय म्हणायचे होते ते ऐकू.  

“साधारण दोनशे वर्षांपूवी, जीवन ववमा सुरु झाला तयावळेी सगळ्यात मोठी अवनस्श्चतता होती ती 
म्हणजे मतययतेचा दर. तयावळेी तयाचे शोधलेले उत्तर म्हणजे खूप मोठा ववमाहप्ता आकारणे. अिात 
तयावळेी तयाांना हे मावहत नव्हते की ते खूप जातत आहेत ज्यामुळे एक पतदारी गृहीत धरली गेली, 
आवण नांतर, जेव्हा पुरेसा अनुभव गाठीशी आला की ववमाहप्ता वकती असावा तेव्हा अवतवरक्त 
रक्कम ककवा तयातील काही भाग पॉवलसीधारकाांना अवधलाभाांशाच्या तवरुपात परत केला गेला. 
आज आपण जी नफ्यासह परम्पारीक पॉवलसी देतो तयाची ही सुरुवात होती…” 

नफ्यातील भागीदारीमुळे सुद्धा ववमाहप्तयात एक घटक वाढला तयाला “अवधलाभाांश भार” असे 
म्हणतात. ववमाहप्तयातच नफ्याचा काही भाग अशा प्रकारे ठेवायचा की तो अनपेवित प्रसांगात 
तारक म्हणनू उपयोगी पडेल आवण तयाचबरोबर पॉवलसीच्या अवतवरक्त रक्कमेचे ववतरण करताना 
(अवधलाभाांश म्हणनू) कमी येईल अशी याची मूळ कल्पना होती. अवधलाभाांश भारामुळेच ववमाकते 
तयाांच्या दीघयकालीन पतदारी आवण भाांडवलाची पयाप्तता याबाबत आश्वतत असतात. 

िोडक्यात आपण असे म्हणू शकतो की: 

एकूण विमा हप्ता = वनव्िळ विमाहप्ता + खचय साठीचा भार + अकश्स्मकतां साठीचा भार + 
अवधिाभांश भार  

आपण हे गृहीत धरले की वरील भार एकूण एकवत्रत ववमाहप्तयाच्या K टक्के असेल तर आपण 
वनव्वळ ववमा हप्ता वदला असता (NP), एकूण ववमाहप्ता (GP) शोधू शकतो, खालीलप्रमाणे 
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GP = NP + K (GP) 

उदाहरणािय, जर सावधी पॉवलसीसाठी वनव्वळ एकल ववमाहप्ता रुपये 380 असेल आवण अवधभार 
घटक K, 50% असेल तर एकूण ववमा हप्ता रुपये 760 असेल. 

स्िय ंचाचणी प्रश्न 1  

पॉवलसी बांद होणे म्हणजे काय? 

I. पॉवलसीधारक पॉवलसी साठीचे ववमाहप्ते पूणय करतो  
II. पॉवलसीधारक पॉवलसीचे ववमाहप्ते भरणे बांद करतो 
III. पॉवलसी पवरपक्व होते  
IV. पॉवलसी बाजारातून काढून घेतली जाते 

 

B. अवतरक्त आवण अवधिाभांश 

1. अवतवरक्त रक्कम आवण अवधिाभांश वनश्श्चत करणे 

प्रतयेक ववमा कां पनीने तयाांच्या मालमत्ताांचे आवण देयताांचे ठराववक कालाांतराने मुल्याांकन करणे अपेवित 
असते. अशा मूल्याांकनाचे दोन उदे्दश असतात: 

i. जीवन ववमाकतयाची आर्थिक स्तिती वनधावरत करणे, अन्य शब्दात साांगायचे तर, तो पतदार 
आहे की नादार आहे हे ठरवणे 

ii. पॉवलसीधारक आवण समभागधारक याांच्यात ववतरण करण्यासाठी उपलब्ध अवतवरक्त रक्कम 
वनस्श्चत करणे 

व्याख्या 

अवतवरक्त रक्कम म्हणजे देयताांच्या मूल्यापेिा मालमत्ताांचे अवतवरक्त मूल्य. जर ते उणे (नकारातमक) 
असेल तर तयाला ताण असे म्हणतात. 

आता आपण हे पाहू की जीवन ववम्यातील अवतवरक्त रक्कम एखाद्या कां पनीच्या नफ्यापेिा कशी वगेळी 
असते.  

कां पन्याांच्या साधारणतुः नफ्याच्या दोन सांकल्पना असतात. जमाखचाच्या दृष्टीने, एखाद्या 
जमाखचाच्या कालावधीत बाह्यगामी रक्कमेपेक्षा उत्पन्शन अवधक असणे म्हणजे नफा, तो नफा आवण 
तोटा खातयाचा भाग बनतो. नफा कां पनीच्या ताळेबांदाचा भाग बनतो- तयाची व्याख्या देयाताांवर 
असणारे मालमत्ताांचे अवधक्य अशी करता येऊ शकते. ताळेबांदातील नफा जमाखचाच्या पत्रकातही 
प्रवतकबवबत होतो. दोन्ही प्रसांगात, नफा मान्य करण्यासाठी ex-post मागय चोखाळला जातो. 
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उदाहरण 

31 माचय 2013 रोजी XYZ कां पनीचा नफा, म्हणजे तयावदवशी तयाांचे उतपन्न वजा खचय ककवा तयाच्या 
मालमत्ता वजा देयता. 

दोन्ही प्रसांगात, नफा तपष्टपणे सुवनस्श्चत केला आहे आवण मावहत आहे. 

जीवन ववम्याच्या मुल्याांकनाबाबत आपण तशाच प्रकारचे ववधान करू शकतो का आवण देयता आवण 
मालमत्ता वववनर्थदष्ट करू शकतो का?  
अशा बाबतीत, अवतवरक्तची व्याख्या म्हणजे  

अवतवरक्त रक्कम = मािमत्ता – देयता  

जेिे एकगठ्ठा पॉवलसीसाठीच्या देयता वाढणे अपेवित आहे तया, भववष्यातील ववमा हक्काांचे सद्य मूल्य, 
खचय आवण अन्य अपेवित बाह्यगामी रक्कमा वजा तया पॉवलसींवर वमळणे अपेवित असलेल्या 
ववमाहप्तयाचे सद्य मूल्य अशा प्रकारे वनस्श्चत केले जाते. 

आकृती  4 : मािमत्ता मूल्यांकनाचे मागय 

 
मालमत्ता तीन पकैी एका मागाने मुल्याांकन केल्या जातात 

i. पुस्तकी मुल्यानुसार 

जीवन ववमाकतयाने ज्या मूल्याला तयाच्या मालमत्ता ववकत घेतल्या ते मूल्य 

ii. बाजार मूल्यानुसार 

जीवन ववमाकतयाच्या मालमत्ताांचे बाजारात असलेले मूल्य 

iii. सिितप्राप्त सद्य मूल्य 

ववववध मालमत्ताांमधून भववष्यातील उतपन्नाच्या प्रवाहाचा अांदाज बाांधणे आवण तयाांचे 
वतयमानकाळातील सवलत मूल्य काढणे 
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यातील समतया ही आहे की कोणी देयताांचे पक्के मुल्याांकन करू शकत नाही कारण भववष्यात 
काय घडेल याचे वनस्श्चत भाकीत कोणीही करू शकत नाही. देयताांचे मुल्याांकन, मतययता, 
व्याजदर, खचय आवण साततय अशा घटकाांच्या गृहीतकाांवर अवलांबून असते, जी भववष्यातील 
देयताांचे सद्य मूल्य काढताना वापरलेली असतात. या कारणामुळे आपण जीवन ववम्यामुळे नफा या 
शब्द ऐवजी अवतरक्त रक्कम असा शब्द वापरतो. 

अशा प्रकारे मालमत्ता आवण देयता कशा प्रकारे मुल्याांकन केल्या जातात यावर अवतवरक्त रक्कम ठरते.  

i. जेव्हा ववमाकता तयाच्या मुल्याांकनामध्ये खूप नेमतत असतो, तयावळेी देयता अवधमुल्याांवकत 
होतात आवण मालमत्ता अवमुल्याांवकत होतात. याचा पवरणाम म्हणून, घोवर्षत केलेली अवतवरक्त 
रक्कम कमी होते. याचा अिय, सध्याच्या पॉवलसीधारकाांमध्ये ववतरणासाठी उपलब्ध 
अवधलाभाांश कमी असतो. पण तयाचबरोबर ववमाकतयाची आर्थिक स्तिती चाांगली होते. याचे 
कारण, प्रतयिातील अवतवरक्त रक्कम घोवर्षत अवतवरक्त रक्कमेपेिा जातत असते आवण तयामुळे 
भववष्यासाठी अवधक चाांगल्या तरतुदी करता येऊ शकतात. याचा फायदा भववष्यातील 
पॉवलसीधारकाांना होऊ शकतो. 

ii. तर दुसऱ्या बाजूला, मालमत्ता आवण देयता मुक्त हतताने मुल्याांकन केल्या गेल्या तर तयाचे 
ववरुद्ध पवरणाम वदसतात. भववष्यातील पॉवलसीधारकाांच्या बदल्यात सध्याच्या 
पॉवलसीधारकाांना फायदा होऊ शकतो. 

जीवन ववमा कां पनीला सध्याच्या आवण भववष्यातील पॉवलसीधारकाांचे योलय सांतुलन राखाव ेलागते. 

2. अवतवरक्त रक्कमेचा िाटप  

जीवन ववमाकतयाने जे गृहीत धरले होते तयापेिा प्रतयि अनुभव चाांगला असेल तर अवतवरक्त रक्कम 
तयार होते. नफ्यासह कराराांच्या अांतगयत, अशा अनुकूल अांतराचा फायदा (प्रतयि आवण अपेवित 
पवरणाम याांच्यातील) पॉवलसीधारकाांना करून देणे हे ववमा कतयांचे कतयव्य असते, ज्याांनी नफ्यामध्ये 
सहभाग देण्याचे मान्य केले आहे आवण नफ्यासह पॉवलसी खरेदी केल्या आहेत. 

तयाच वळेी अवतवरक्त रक्कम हा असा तत्रोत आहे ज्यातून (तयाचे समभाग ककवा वनव्वळ मूल्य) कां पनीचे 
मुलभतू भाांडवल आतूनच वाढवता येऊ शकते. या अिाने, ववमाकतयाची वाटप न केलेली व राखून  
ठेवलेली अवतवरक्त रक्कम म्हणजे अन्य सामान्य कां पनीच्या नफ्याप्रमाणेच असते. याांना ‘राखून ठेवलेले 
उतपन्न’ असे म्हणतात. ते ववमाकतयांच्या आर्थिक सुदृढते मध्ये योगदान देतात. 

आता आपण हे पाहू की वनस्श्चत केलेली अवतवरक्त रक्कम कशी वाटप केली जाईल 

a) पतदारीच्या आिश्यकता 

प्रिमतुः, देयताांवर असलेले मालमत्ताांचे अवधक्य, पॉवलसीधारकाांच्या भववष्यातील आकस्तमक 
दुघयटनाांपासून सांरिण देण्यासाठी ठेवणे गरजेचे आहे. पतदारी अांतर म्हणजे देयताांवर असलेल्या 
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मालमत्ताांच्या अवधक्याचा, अपेवित आवण प्रतयिातील अनुभवातील अनपेवित अांतर कमी 
करण्यासाठी राखुन ठेवलेला भाग.  

b) मुक्त मािमत्ता 

अवतवरक्त रक्कम ववतरीत न करता ठेवनू देण्याचा दुसरा उदे्दश म्हणजे मुक्त मालमत्ताांची पातळी 
वाढवणे. अन्य शब्दात साांगायचे तर, कोणतयाही देयता पूणय करण्यासाठी तयाांची आवश्यकता 
नसते. अशाप्रकारे जीवन ववमाकता तयाांचा वापर करण्यास मुक्त असतो. जीवन ववमाकतयांनी अशी 
मुक्त मालमत्ता राखणे दोन कारणाांसाठी गरजेचे असते. 

i. प्रिमतुः, कां पन्याांना नवीन व्यवसायासाठी भाांडवलाची आवश्यकता असते. आपण हे आधीच 
पवहले आहे की तयाांना तयाांच्या नवीन व्यवसायाच्या ताणासाठी कशा प्रकारे अिय पुरवठा करणे 
गरजेचे असते.  

ii. मुक्त मालमत्ताांमुळे ववमाकतयांना तयाांचे गुांतवणुक धोरण ठरवण्यात अवधक मोकळीक आवण 
तवातांत्र्य वमळते. हे अशा कां पन्याांसाठी आवश्यक असते ज्याांना जातत आवण अवधक तपधातमक 
परतावा वनमाण करणे गरजेचे असते. 

एकदा ववभाजनायोलय अवतवरक्त रक्कम घोवर्षत झाली की पुढील प्रश्न ववमाकतयाच्या पॉवलसीधारकाांना 
तयाचे ववतरण कशाप्रकारे करायचे हा असतो (समभागधारकाांमध्ये ववतरीत करण्यासाठी काही भाग 
बाजूला काढून). भारतामध्ये, यासाठीची लोकवप्रय पद्धत म्हणजे “अवधलाभाांश यांत्रणा” ज्यात 
अवतवरक्त रक्कम अवधलाभाांशाच्या तवरुपात ववतरीत केली जाते. ही पद्धत युनायटेड ककलडम, भारत 
आवण अनेक देशाांमध्ये लोकवप्रय आहे. 

3. अवधिाभांश  

कराराच्या अांतगयत असणाऱ्या मुलभतू फायद्याांपेिा अवधक देय रक्कम अवधलाभाांश म्हणून वदली जाते. 
साधारणपणे ही रक्कम मुलभतू आश्वावसत रक्कमेत भर म्हणून ककवा वार्थर्षक मुलभतू वनवृत्तीवतेनात 
भर म्हणुन वदसते. ती रुपये 60 प्रती हजार आश्वावसत रक्कम (ककवा एसए च्या 60%) अशा प्रकारे 
अवभव्यक्त केली जाते. 

अवधलाभाांशाचे सवात सामान्य तवरूप म्हणजे प्रत्याितयनी अवधिाभांश. कां पनीने अशा प्रकारचे 
अवधलाभाांश कराराच्या सांपूणय कालावधीत दरवर्षी घोवर्षत करणे अपेवित असते. अवधलाभाांश एकदा 
घोवर्षत केला की तो पुन्हा काढून घेता येत नाही. ते कां पनीच्या देयतेचा भाग बनतात. तयाांना प्रतयवतानी 
अवधलाभाांश यासाठी म्हणतात कारण जेव्हा मृतयू ककवा पवरपक्वतेमुळे करार ववमाहक्का मध्ये 
रुपाांतरीत होतो तेव्हाच तो पॉवलसीधारकाला प्राप्त होतो. 

पॉवलसी समपयण केल्यानांतरही अवधलाभाांश देय असतात. अशा बाबतीत असे ठरवनू वदलेले असते की 
पात्र होण्यासाठी करार वकमान काही मुदती पयंत (उदा. 5 वर्ष)े चाल ूअसला पावहजे. 
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प्रत्याितयनी अवधिाभांशांचे प्रकार 

आकृती ५ : प्रत्याितयनी अवधिाभांशांचे प्रकार 

 
i. साधा प्रत्याितयनी अवधिाभांश 

कराराच्या अांतगयत मुलभतू रोख फायद्याच्या टक्केवारीत हा अवधलाभाांशअवभव्यक्त केला जातो. 
उदाहरणािय, भारतात, प्रती हजारी ववमा आश्वावसतसाठी रक्कम याप्रमाणे घोवर्षत केली जाते. 

ii. संयुक्त अवधिाभांश 

येिे कां पनी मुलभतू फायद्याच्या आवण आधी जोडलेल्या अवधलाभाांशाांच्या टक्केवारीत 
अवधलाभाांशअवभव्यक्त करते. अवभव्यक्त करण्याचा एक मागय म्हणजे मुलभतू आश्वावसत रक्कमेच्या 
अवधक जोडलेल्या अवधलाभाांशाांच्या 8%. 

iii. अवंतम अवधिाभांश 

नाव जसे सुचवते तयाप्रमाणे, हा अवधलाभाांशकराराला केवळ तयाच्या समाप्तीच्या वळेी (मृतयू ककवा 
पवरपक्वता) जोडला जातो. घोवर्षत केलेला अवधलाभाांशकेवळ आगामी वर्षय साठी असतो आवण 
तयानांतरच्या वर्षांसाठी तयात (प्रतयावतयनी अवधलाभाांशा प्रमाणे)कोणतीही प्रवतबद्धता नसते. 
अशाप्रकारे 2013 साठी घोवर्षत झालेला अांवतम अवधलाभाांशकेवळ 2013 -2014 यावर्षात वनमाण 
होणाऱ्या ववमा हक्काांना लाग ूहोतो आवण तयापढुील वर्षांना लागू होत नाही. 

शेवटी, अांवतम अवधलाभाांशकराराच्या कालावधीवर अवलांबून असतो आवण कालावधी वाढेल तसा 
अवधलाभाांश वाढतो. अशाप्रकारे एखाद्या कराराचा अांवतम अवधलाभाांश ज्याचा कालावधी 15 वर्ष े
आहे तयाच्या अवधलाभाांशापेिा 25 वर्ष ेकालावधीचा अवधलाभाांश जातत असतो. 
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समभाग आवण मालमत्ताांमधील वाढलेल्या गुांतवणुकीचा पवरणाम म्हणून वमळालेले पण वसूल न 
केलेले मोठे लाभ कशाप्रकारे ववतरीत करायचे या समतयेवर उत्तर म्हणून अांवतम अवधलाभाांश 
(युके मध्ये)उदयाला आले. हे ऑफपेमेंट म्हणनू देण्याने आवण तयाांना कालावधीशी जोडल्याने 
जीवन ववमा कां पन्याांनी हे अवधलाभाांशकशाप्रकारे शाश्वत ठेवायचे यावर उत्तर शोधले. ते 
पॉवलसीधारकाांमध्ये समानता साधण्याचा एक मागय सुद्धा बनले. 

4. योगदान पद्धत  

उत्तर अमेवरकेत वापरली गेलेली अवतवरक्त रक्कम ववतरीत करण्याची अन्य पद्धत म्हणजे “योगदान”. 
या पद्धतीत, अवतवरक्त रक्कमेच्या तीन तत्रोताांचा ववचार केला गेला, अवधक व्याज, मतययता बचत आवण 
खचय आवण अन्य अवधभार यातून झालेली बचत. 

अशाप्रकारे मतययता, व्याजदर आवण खचय याांच्या सांदभात वर्षात काय घडणे अपेवित आहे आवण 
प्रतयिात काय घडले यातील फरक याद्वारे अवतवरक्त रक्कम वदली जाते. 

घोवर्षत केलेले लाभाांश खालीलपैकी एका मागाने वापरले जाऊ शकतात 

i. ते रोख लाभाांशाांच्या तवरुपात अदा केले जाऊ शकतात  

ii. भववष्यातील ववमाहप्तयाांचे समायोजन आवण िपण (कमी करणे) या तवरुपात 

iii. वतसरी पद्धत म्हणजे पॉवलसीमध्ये गमावता येणार नाही अशा भरणा झालेल्या पुरवण्या खरेदी 
करण्यास अनुमत करणे 

iv. शेवटी लाभाांश व्याजासह सांचवयत करून पॉवलसीमध्ये भर घातली जाईल. ते 
पॉवलसीधारकाच्या वनवडीनुसार ककवा कराराच्या समाप्तीच्या वळेी काढले जातील 

5. युवनट किक्ड पॉविसी 

वर साांवगतल्याप्रमाणे पारांपावरक “नफ्यासह पॉवलसी”मध्ये ते अदा करत असलेले अवधलाभाांशआवण 
जीवन ववमाकतयाची गुांतवणकू कामवगरी याांच्यात सांबांध असतो.  मात्र हा सांबांध िेट नसतो. पॉवलसी 
धारकाचा अवधलाभाांशववमाकातयाच्या मालमत्ता आवण देयता याांच्या कालबद्ध मुल्याांकना दरम्यान 
घोवर्षत केला जातो. तयाचा पवरणाम म्हणनू अवधलाभाांशाच्या सांरचनेत ववमाकातयाच्या मालमत्ताांचे मूल्य 
िेट प्रवतकबवबत होत नाही. 

पुन्हा, मुल्याांकनाद्वारे घोवर्षत केलेले अवधलाभाांशवर्षातून एकदाच वदले जातात. तवाभाववकपणे ते 
मालमत्ताांच्या मूल्याांचे दैनांवदन चढ उतार प्रवतकबवबत करत नाहीत. वर साांवगतलेल्या काही मयादाांवर 
तांतोतांत मात करण्यासाठीच युवनट सांबद्ध पॉवलसी तयार करण्यात आल्या. 

तयाांच्या रचनेत वगेळा मागय चोखाळला गेला आहे आवण तया अगदी वगेळ्याच ततवाांवर आधारलेल्या 
आहेत. 
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a) युवनटायकझग (एककीकरण) 

या पॉवलसींचे अगदी वगेळे वैवशष्ट्य म्हणजे तयाांचे फायदे जेव्हा ववमाहक्क रक्कम देय असते तया 
तारखेच्या पॉवलसीधारकाच्या खातयात जमा असलेल्या एककाांच्या मूल्यावर पूणयपणे ककवा अांशतुः 
ठरवले जातात. गुांतवणूक वनधीचे समान भागात ववभागणी केल्यानांतर एकक वनमाण केले जाते. 

b) पारदशयक संरचना 

युवनट सांबद्ध उतपादनाचे ववमा सांरिणासाठीचे आवण खचाच्या घटकाचे शुल्क तपष्टपणे वववनर्थदष्ट 
केलेले असते. हे शुल्क एकदा ववमाहप्तयातून वजा केले वक उवयवरत रक्कम आवण तयापासून 
वमळणारे उतपन्न एककाांमध्य गुांतवले जाते. या एककाांचे मूल्य कामवगरीच्या पूवय वनस्श्चत 
वनदेशाांकाच्या सांदभात पक्के केले जाते. 

ते एखाद्या वनयमाने ककवा सूत्राने सुवनस्श्चत करून आधीच साांवगतले जाते. दोन तवतांत्र व्यक्ती, हे 
सूत्र वापरून एकाच फायद्याच्या अांदाजापयंत येऊन पोहोचतात. अन्य शब्दात, पॉवलसीधारक  
जीवन ववमा कां पनीच्या गृहीतकाांवर आवण तारतम्यावर अवलांबून नसतो. 

c) मूल्य वनधारण 

सावधी योजने सारख्या पारांपावरक योजनामध्ये ववमाधारक खरेदी करण्याची ववमा आश्वावसत 
रक्कम ठरवतो. ववमा आश्वावसत रक्कम हमी वदलेली असते आवण ववमाहप्ता अशा प्रकारे 
बसवलेला असतो की, मतययता, व्याजदर आवण खचय याांच्या वदलेल्या गृहीतकाांच्या अांतगयत ही 
रक्कम अदा करण्यासाठी पुरेसा असतो. जर ववमाहप्ता ठरवताना घेतलेल्या गृहीतकाांपेिा 
प्रतयिातील अनुभव चाांगला असेल तर फायदा अवधलाभाांशाच्या तवरुपात वदला जातो. 

युवनट सांबद्ध पॉवलसी अांतगयत, ववमाधारक हे ठरवतो की तो/ती वकती रक्कमेचा ववमाहप्ता 
वनयवमतपणे भरु शकतो. वकमान वकती रक्कम भरावी लागते यावर ववमाहप्ता बदल ूशकतो. ववमा 
सांरिण अदा केलेल्या ववमाहप्तयाांच्या पटीत असते – उदा. वार्थर्षक ववमा हप्तयाच्या दहापट असू 
शकते. 

ववमाहप्ता तीन भागात ववभागलेला असतो  

i. प्रिमतुः, पॉवलसी वाटप आकार (PAC) जो प्रवतवनधींचे वतयन, पॉवलसी तिापना मूल्य, 
प्रशासकीय मूल्य आवण वैधावनक भार याांचा वमळून बनतो. 

ii. मतययता आकार हा दुसरा घटक जो जोखीम सांरिण देण्यासाठीचे मूल्य असतो. 

iii. वरील दोन भाग पूणय झाल्यानांतर ववमा हप्तयाचा उवयवरत भाग एकके खरेदी करण्यासठी ठेवला 
जातो. 

पारांपावरक आवण युवलप पॉवलसी मध्ये सुरुवातीच्या वर्षात ववमाहप्तयाचा भाग म्हणनू PAC बराच 
जातत असतो. पारांपावरक पॉवलसीमध्ये हे आकार सांपूणय पॉवलसी मुदतीत ववखुरलेले असतात. 
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युवलपच्या बाबत मात्र ते पवहल्या ववमाहप्तयातूनच वजा केले जातात. याचा अिय असा की 
सुरुवातीच्या काळात या आकाराांमुळे गुांतवणकुीसाठीची रक्कम खूप कमी होईल. तयाचमुळे फायदे 
आवण अदा केले ववमाहप्ते याांचे प्रमाण व्यतत असेल. खरे म्हणजे सुरुवातीच्या काळात अदा 
केलेल्या ववमाहप्तयाांच्या रक्कमे पेिा फायदे कमी असतील. 

d) गंुतिणूक जोखमीचा पवरणाम 

शेवटी, एककाांचे मूल्य जीवन ववमा कतयाच्या गुांतवणुकींवर अवलांबून असेल, असे होऊ शकते की 
या एककाांचे मूल्य अपेिेपेिा कमी असेल आवण परतावा कमी ककवा नकारातमक सुद्धा असेल. 
जीवन ववमाकतयाकडून या गुांतवणुकी काययिम आवण दूरदशीपणाने केल्या जाव्यात अशी अपेिा 
असली तरीही एककाांच्या मुल्यासांबांधी कोणतीही हमी तो देत नाही. अन्य शब्दात साांगायचे तर, 
गुांतवणूक जोखीम पॉवलसीधारकाने / युवनटहोल्डरने तवीकारायची असते. मात्र ववमाकता मतययता 
आवण खचय सांबांधीची जोखीम तवीकारतो. 

स्िय ंचाचणी 1  

युवलपच्या बाबतीत गुांतवणूक जोखीम कोण तवीकारतो? 

I. ववमाकता  
II. ववमाधारक 
III. सरकार 
IV. आयआरडीए (IRDA) 
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सारांश  

 सोप्या भारे्षत, ववमाधारकाद्वारे ववमा पॉवलसी खराडी करण्यासाठी वदलेली ककमत म्हणजे मुदतीचा 
ववमा हप्ता. 

 ववमा पॉवलसीसाठी ववमा हप्ता ठरवण्याच्या पद्धतीमध्ये मतययता, व्याजदर, खचय व्यवतिापन आवण 
राखीव रक्कम याांचा ववचार अांतभूयत असतो. 

 एकूण ववमाहप्ता म्हणजे वनव्वळ ववमाहप्ता अवधक ज्याला अवधभार म्हणतात अशी रक्कम. 

 पॉवलसी बांद होणे म्हणजे पॉवलसीधारक ववमाहप्ते भरणे बांद करतो. पैसे काढून घेणे म्हणजे 
पॉवलसीधारक पॉवलसी समपयण करतो आवण पॉवलसीच्या प्राप्त रोख मूल्याची रक्कम तवीकारतो. 

 जीवन ववमाधारकाचा प्रतयि अनुभव गृहीत धरलेल्या अनुभवापेिा चाांगला असल्याचा पवरणाम 
यातून अवतवरक्त रक्कम वनमाण होते. 

 अवतवरक्त रक्कमेचे वाटप पतदारी आवश्यकता राखण्यासाठी आवण मुक्त मालमत्ता वाढवण्यासाठी 
असू शकतो. 

 अवधलाभाांशा सवात सामान्य तवरूप म्हणजे प्रतयावतयनी अवधलाभाांश.   

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. ववमाहप्ता  
2. सवलत 
3. अवधलाभाांश 
4. अवतवरक्त रक्कम  
5. राखीव रक्कम 
6. अवधभार 
7. प्रतयावतयनी अवधलाभाांश 
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

पॉवलसीधारकाने पॉवलसीचे ववमाहप्ते भरणे बांद करणे म्हणजे पॉवलसी बांद होणे. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे II. 

युवलपमध्ये ववमाधारक गुांतवणुकीची जोखीम तवीकारतो. 
 

स्िय ंपवरक्षणाचे प्रश्न 

प्रश्न 1  

ववमा पॉवलसीच्या सांदभात “ववमाहप्ता” ही सांज्ञा काय दशयवते? 

I. ववमाकतयाद्वारे वमळवलेला  नफा 
II. पॉवलसी खरेदी करण्यासाठी ववमाधारकाने अदा केलेली ककमत 
III. ववमाकतयाचे पॉवलसी वरील फायदे  
IV. ववमाकतयाद्वारे पोलीसीस वर झालेले खचय 

प्रश्न 2  

खालीलपैकी कोणता जीवन ववम्याचा ववमाहप्ता ठरवण्याचा घटक नाही? 

I. मतययता 
II. सवलत  
III. राखीव रक्कम  
IV. व्यवतिापन खचय 

प्रश्न 3  

पॉवलसी काढून घेणे म्हणजे काय? 

I. पॉवलसीधारकाकडून ववमाहप्ते भरणे बांद करणे 
II. पॉवलसी समपयण करून प्राप्त समपयण मूल्याच्या बदल्यात पॉवलसी समपयण करणे 
III. पॉवलसी अद्ययावत करणे  
IV. पॉवलसी अवमूल्यन करणे 
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प्रश्न 4  

खालील पैकी कोणते अवतवरक्त रक्कम सुवनस्श्चत करण्याचे मागय आहेत? 

I. अवतवरक्त देयता 
II. अवतवरक्त व्यवसाय  
III. मालमत्ताांवर देयताांचे अवतवरक्त मूल्य  
IV. देयताांवर मालमत्ताांचे अवतवरक्त मूल्य 

प्रश्न 5  

खालील पैकी कोणता युवलप ववमा हप्तयाचे घटक नाही? 

I. पॉवलसी वाटप आकार  
II. गुांतवणूक जोखीम ववमाहप्ता  
III. मतययता आकार  
IV. सामावजक सुरिा आकार 

प्रश्न 6  

जीवन ववमा कां पन्या खरेदीदाराला देय ववमाहप्तयावर ___________च्या आधारावर सवलत 
देऊ करतील. . 

I. खरेदीदारा द्वारे वनवडलेली ववमा आश्वावसत रक्कम 
II. खरेदीदारा द्वारे वनवडलेला पॉवलसीचा प्रकार  
III. खरेदीदारा द्वारे वनवडलेल्या पॉवलसीची मुदत 
IV. खरेदीदारा द्वारे रक्कम देण्याची पद्धत (रोख, चेक, काडय) 

प्रश्न 7  

ववमाहप्ता ठरवण्यातील महतवाच्या घटकाांमधील एक घटक म्हणजे व्याजदर. खालीलपैकी कोणते 
ववधान व्याजदराच्या सांदभात योलय आहे? 

I. गृहीत व्याजदर कमी, ववमाहप्ता कमी  
II. गृहीत व्याजदर जातत, ववमाहप्ता जातत 
III. गृहीत व्याजदर जातत, ववमाहप्ता कमी  
IV. व्याजदराचा कोणताही पवरणाम ववमाहप्तयावर होत नाही 
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प्रश्न 8  

खालीलपैकी कोणते ववधान योलय आहे? 

वनव्वळ ववमा हप्तयामध्ये वववशष्ट अवधभार वाढवण्याचे 3 भाग असतील: a)  ववमा हप्तयाची एकच 
कायम रक्कम b) प्रतयेक ‘ववमा आश्वावसत 1000’ साठी एक कायम रक्कम आवण c) प्रती पॉवलसी एक 
कायम रक्कम 

I. वनव्वळ ववमा हप्तयामध्ये वववशष्ट अवधभार वाढवण्याचे 3 भाग असतील: a)  ववमाहप्तयाांची 
टक्केवारी b) प्रतयेक ‘ववमा आश्वावसत 1000’ साठी एक कायम रक्कम आवण c) प्रती पॉवलसी 
एक कायम रक्कम 

II. वनव्वळ ववमा हप्तयामध्ये वववशष्ट अवधभार वाढवण्याचे 3 भाग असतील: a)  ववमाहप्तयाांची 
टक्केवारी b) प्रतयेक ‘ववमा आश्वावसत 1000’ साठी एक कायम रक्कम आवण c) प्रती पॉवलसी 
एक कायम रक्कम 

III. वनव्वळ ववमा हप्तयामध्ये वववशष्ट अवधभार वाढवण्याचे 3 भाग असतील: a)  ववमाहप्तयाांची 
टक्केवारी b) प्रतयेक ‘ववमा आश्वावसत 1000’ साठी एक कायम रक्कम आवण c) प्रती पॉवलसी 
टक्केवारीची रक्कम 

प्रश्न 9  

ववमा कां पन्याांद्वारे मालमत्ताांच्या मूल्याांकनाच्या सांदभात, ववमाकतयाने खरेदी केलेल्या प्राप्त मालमत्ताांचे 
मूल्य म्हणजे __________. 

I. सवलतप्राप्त भववष्यातील मूल्य  
II. सवलतप्राप्त सद्य मूल्य  
III. बाजार मूल्य 
IV. पुततकी मूल्य 

प्रश्न 10  

________च्या बाबतीत, कां पनी मुलभतू फायद्याांची आवण जोडलेल्या अवधलाभाांशाांच्या 
फायद्याची टक्केवारी या तवरूपात अवधलाभाांश अवभव्यक्त करते. 

I. प्रतयावतयनी अवधलाभाांश 
II. सांयुक्त अवधलाभाांश 
III. अांवतम अवधलाभाांश  
IV. साततय अवधलाभाांश 
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स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर  1  

योलय पयाय आहे II. 

ववमाधारकाद्वारे पॉवलसी खरेदी करण्यासाठी अदा केलेले मूल्य याला ववमाहप्ता असे म्हणतात. 

उत्तर  2  

योलय पयाय आहे II. 

जीवन ववमाहप्ता ठरवण्याचा सवलत हा घटक नाही. 

उत्तर  3  

योलय पयाय आहे II. 

प्राप्त समपयण मूल्याच्या बदल्यात पॉवलसी समपयण करणे याला पॉवलसी काढून घेणे असे म्हणतात. 

उत्तर  4  

योलय पयाय आहे IV. 
देयताांवर मालमत्ताांच्या मूल्याचे अवधक्य हा अवतवरक्त रक्कम सुवनस्श्चत करण्याचा एक मागय आहे. 

उत्तर  5   

योलय पयाय आहे IV. 
युवलप ववमा हप्तयामध्ये पॉवलसी वाटप आकार, गुांतवणकू जोखीम ववमाहप्ता, आवण मतययता आकार 
याांचा समावशे असतो. 

उत्तर  6  

योलय पयाय आहे I. 
जीवन ववमा कां पन्या खरेदीदाराला देय ववमाहप्तयावर वनवडलेल्या ववमा आश्वावसत रक्कमेच्या 
आधारावर सवलत देऊ करतात. 

उत्तर  7  

योलय पयाय आहे III. 
गृहीत व्याजदर वजतका जातत वततका, ववमाहप्ता कमी  

उत्तर  8  

योलय पयाय आहे II. 
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वनव्वळ ववमा हप्तयामध्ये वववशष्ट अवधभार वाढवण्याचे 3 भाग असतील: a)  ववमा हप्तयाांची टक्केवारी 
b) प्रतयेक ‘ववमा आश्वावसत 1000’ साठी एक कायम रक्कम आवण c) प्रती पॉवलसी एक कायम 
रक्कम. 

उत्तर  9  

योलय पयाय आहे IV. 
ववमा कां पन्याांद्वारे मालमत्ताांच्या मूल्याांकनाच्या सांदभात, पुततकी मूल्य म्हणजे असे मूल्य ज्या मूल्यावर 
जीवन ववमाकतयाने तयाच्या मालमत्ता खरेदी केल्या ककवा प्राप्त केल्या. 

उत्तर  10  

योलय पयाय आहे II. 
सांयुक्त अवधलाभाांशाांच्या बाबतीत, मुलभतू फायद्याची आवण आधीच जोडलेल्या अवधलाभाांशाांची 
टक्केवारी या तवरुपात कां पनी लाभाांश अवभव्यक्त करते. 
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प्रकरण 11 
दस्तािेजीकरण – प्रस्ताि टप्पा 

 
प्रकरणाची ओळख 

जीवन ववमा उद्योगात आपण असांख्य फॉम्सय आवण दततावजे हाताळतो. ववमाधारक आवण ववमाकता 
याांच्यातील सांबांधाबाबत तपष्टता आणण्याच्या दृष्टीने ते आवश्यक असतात. या प्रकरणात, आपण 
प्रततावाच्या टप्प्यावर अांतभूयत असणारे ववववध दततावजे आवण तयाांचे महतव जाणून घेऊ. अांतभूयत 
दततावजेाांमध्ये खालील गोष्टींचा समावशे असेल 

i. मावहतीपत्रक  
ii. प्रतताव फॉमय 
iii. प्रवतवनधीचा अहवाल 
iv. वैद्यकीय परीिकाचा अहवाल 
v. नैवतक धोका  अहवाल 
vi. वयाचा दाखला  
vii. तुमच्या ग्राहकाला जाणनू घ्या (KYC) दततावजे 

वशकण्याची फविते 

 

A. जीवन ववमा – प्रतताव टप्प्यावरील दततावजेीकरण 
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A. जीिन विमा – प्रस्ताि टप्पा दस्तािेजीकरण 

1. मावहतीपत्रक 

व्याख्या 

मावहतीपत्रक म्हणजे उतपादनासांबांधी तपशील साांगण्यासाठी ववमाकता कां पनीद्वारे वापरला जाणारा 
कायदेशीर दततावजे. 

सांभाव्य पॉवलसीधारकाद्वारे पॉवलसीच्या खरेदी सांबांधी मावहतीपूणय (ववचारपूवयक) वनणयय घेण्यासाठी 
आवश्यक अशा सवय सतयस्तिती मावहतीपत्रकात असल्या पावहजेत. 

जीवन ववमा कां पनीद्वारे तयाांच्या वापरल्या जाणाऱ्या प्रतयेक ववमा योजनेच्या मावहतीपत्रकात खालील 
मावहती देणे आवश्यक आहे: 

i. अटी आवण शती  
ii. फायद्याांची व्याप्ती – हमी प्राप्त आवण हमी नसलेले 
iii. उपलब्धी – लाभ  
iv. अपवाद  
v. योजना सहभाग देणारी आहे की सहभाग न देणारी आहे  

मावहतीपत्रक म्हणजे सांभाव्य पॉवलसीधारकाला कां पनीच्या उतपादनाांची ओळख करून देण्यास 
सहाय्यक अशा प्रकारचा पवरचय देणारा दततावजे असतो.  

2. प्रस्ताि फॉमय 

ववमा पॉवलसी म्हणजे ववमाकता आवण ववमाधारक याांच्यातील कायदेशीर करार असतो. कोणतयाही 
करारात जसे आवश्यक असते तयाप्रमाणे तयात प्रतताव आवण तवीकार असतात. प्रतताव तयार 
करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अजाला ‘प्रतताव फॉमय’ असे म्हटले जाते. प्रतताव फॉमयमध्ये उधृत 
केलेल्या सतयस्तिती दोन्ही बाजूांवर बांधनकारक असतात आवण तयाांच्या आशयाचा आदर राखण्यास 
अपयश आल्यास ववमाहक्क प्रदानाच्या प्रसांगात तयाचे ववपरीत पवरणाम होतात. 

व्याख्या 

आयआरडीए (IRDA) चे वववनयम, 2002 (पॉवलसीधारकाांच्या वहताचे रिण) च्या अांतगयत प्रतताव 
फॉमयची व्याख्या खालील प्रमाणे केली गेली आहे: 

“हा जोखमीच्या सांदभात ज्यातून ववमाकतयाने ही जोखीम घेणे तवीकारायचे की नाकारायचे आवण, 
तवीकारायचे ठरले तर तया प्रसांगात, दर वनस्श्चती, मान्य करावयाच्या सांरिणाच्या अटी आवण शती 
काय असाव्यात हे ठरवण्यासाठी सवय भौवतक सतयस्तिती साांगणारा प्रततावकाने भरून देण्याचा फॉमय 
असतो.” 
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या वववनयमाांच्या सांदभात “भौवतक” ही सांज्ञा म्हणजे ववमाकतयाद्वारे आश्वावसत करण्याची जोखीम 
अांतलेखनाच्या सांदभात महतवाची, आवश्यक आवण सुसांगत अशी मवहती. 

महत्िाचे 

आयआरडीए (IRDA) ने प्रतताव फॉमयची व्याख्या केली असली तरी तयाची रचना आवण आशय हे ववमा 
कां पनीच्या तारतम्यावर सोडून वदले आहेत. असे असले तरीही, पॉवलसीधारक, मध्यति,  ओम्बडसमन 
आवण ववमा कां पन्याकडून वमळालेल्या अवभप्रायाांचा ववचार करून आयआरडीए (IRDA) ला असे वाटल े
की या फॉमयचे तवरूप आवण तयातील आशय प्रमावणत करणे आवश्यक आहे.  

आयआरडीए (IRDA) ने वववनयम 2013 (जीवन ववम्यासाठी प्रमाण प्रतताव फॉमय) जारी केला आहे. 
आयआरडीए (IRDA) ने फॉमयचे तवरूप आवण आशय वदला असला तरीही तयात अवधक मावहती 
घेण्यासाठी लववचकता सुद्धा परुवली आहे. प्रतताव फॉमय मध्ये केवळ प्रततावक आवण प्रतताववत 
ववमाधारक याांच्यासाठीच नव्हे तर पॉवलसी ववकणारे आवण फॉमय भरण्यास मदत करणाऱ्या 
मध्यतिाांसाठी सुद्धा तपशीलवार सूचना असतात.  

3. प्रवतवनधीचा अहिाि 

प्रवतवनधी हा प्रािवमक अांतलेखक असतो. जोखीम वनधारणाशी सांबांवधत सवय सुसांगत तपशील आवण 
भौवतक सतयस्तिती प्रवतवनधीने तयाच्या/वतच्या अहवालात उघड करणे आवश्यक गरजेचा असते. 
आरोलय, सवयी, व्यवसाय, उतपन्न आवण कुटुांबाचे तपशील अहवालात देणे आवश्यक असते. 

4. िैद्यकीय तज्ञाचा अहिाि 

अनेक बाबतीत, ववमा कां पनीच्या सूचीवर असलेल्या डॉक्टर माफय त ववमाधारकाची वैद्यकीय तपासणी 
करावी लागते. उांची, वजन. रक्तदाब, हृदय स्तिती इतयादी गोष्टी शारीवरक स्तितींशी सांबांवधत 
गोष्टींचे तपशील ज्यात डॉक्टरने उल्लेख केलेले आवण नोंदलेले असतात तयाला वैद्यकीय तज्ञाचा 
अहवाल असे म्हणतात. 

आपण हे लिात ठेवले पावहजे की अनेक प्रतताव वैद्यकीय तपासणी वशवाय अांतलेखन केले जातात 
आवण तवीकारले जातात. तयाांना अ-वैद्यकीय प्रकरणे असे म्हणतात. प्रतताववत रक्कम जातत असेल 
ककवा प्रततावकाचे वय जातत असेल ककवा ज्यात वैद्यकीय तज्ञाद्वारे तपासणी आवण अहवाल घेण्याची 
आवश्यकता वाटावी अशा काही गोष्टी प्रततावाच्या दरम्यान लिात आल्या तर प्रतताव अ-वैद्यकीय 
अांतलेखनाच्या अांतगयत मान्य करता येत नाही व वैद्यकीय तज्ञाचा अहवाल मागवला जातो. 

अशा प्रकारे अांतलेखक ववमाधारकाच्या आरोलयाच्या सद्यस्तितीचा कानोसा घेत असतो. 

5. नैवतक धोका अहिाि 

ववमा पॉवलसी च्या कालावधी दरम्यान ववमा आश्वावसत  व्यक्ती मरण पावली तर ववमा कां पनी वनस्श्चत 
केलेली रक्कम देऊ करते असा ववमा धारक आवण ववमा कां पनी याांच्यातील करार म्हणजे जीवन ववमा. 
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जेव्हा तुम्ही एखादी ववमा पॉवलसी खरेदी करता, तुम्हाला अजय भरणे आवण वैद्यकीय परीिणाला सामोरे 
जाणे यासारख्या अनेक अांतलेखन प्रवक्रयाांमधून पार व्हाव े लागते. अांतलेखकाांचे लि असणारा 
पवरणामकारक घटक म्हणजे नैवतक धोका. 

व्याख्या 

ववमा पॉवलसी घेतल्याचा पवरणाम म्हणून नुकसान होण्याची शक्यता असेल अशाप्रकारे ग्राहकाच्या 
वतयनात बदल होण्याची शक्यता म्हणजे नैवतक धोका. 

उदाहरण 

जॉन डो याांनी नुकतीच एक जीवन ववमा पॉवलसी घेतली. तया नांतर तयाांनी अशा एका तकीईांग 
मोवहमेवर जाण्याचा वनणयय घेतला जेिे तकीईांगसाठीचे पृ्वीवरील सवात धोकादायक वठकाण मानल े
जाते अशा वठकाणी होणार आहे. यापूवी तयाांनी अशी मोहीम करण्यास नकार वदला होता. 

जीवन ववमा कां पन्या अशा शक्यताांपासून सुरवित राहण्याचा प्रयतन करतात ज्यात काही व्यक्ती तवतुःचे 
जीवन ककवा अन्य व्यक्तीचे जीवन सांपवनू तयाद्वारे फायदा कमावण्याची इच्छा धरतात. जीवन ववमा 
अांतलेखक अशा प्रकारचा धोका सुचवणाऱ्या घटकाांचा शोध घेतात. 

या उदे्दशाने, ववमा कां पनीला तयाांच्या अवधकाऱ्याद्वारे सादर केलेला अहवाल लागू शकतो. अहवाल 
सादर करणाऱ्या अवधकाऱ्याने, तो पूणय करण्यापूवी प्रततावकाच्या ओळखीसांबांधी तवतुःचे सांपूणय 
समाधान करून घ्याव ेलागते. अहवाल पूणय करण्यापूवी तयाने प्रततावकाला शक्यतो तयाच्या घरी भेटल े
पावहजे. अहवाल देणारा अवधकाऱ्याने, ववमा आश्वावसताचे आरोलय आवण सवयी, व्यवसाय, सामावजक 
पाश्वयभमूी आवण आर्थिक स्तिती इतयादी सांबांधी तवतांत्रपणे चौकशी केली पावहजे. 

6. ियाचा दाखिा 

आपण हे आधीच पवहले आहे की जीवन ववम्यामध्ये वाढतया वयाबरोबर मतययतेचा धोका वाढतो. तयामुळे 
वय हा असा घटक आहे की ज्यावर ववमा कां पन्या ववमाधारकाच्या जोखमीचे तवरूप ठरवत असतात. 
तयानुसार प्रतयेक वयोगटासाठी ववमाहप्ता आकारला जातो. तयामुळे जीवन ववम्यामध्ये वयाच्या 
दाखल्याच्या योलय दततावजेाांचे परीिण करून योलय वयाची पडताळणी करणे याचे महतव असते. 

प्रमाण ककवा अ-प्रमाण याप्रकारचे वयाचे वैध दाखले असू शकतात. 

a) ियाचे प्रमाण दाखिे 

काही दततावजे वयाचे प्रमाण दाखले मानले जातात, ते खालीलप्रमाणे: 

i. शाळा ककवा महाववद्यालयाचे प्रमाणपत्र 
ii. महानगरपावलकेच्या नोंदीतून काढलेला जन्म दाखला 
iii. पारपत्र (पासपोटय) 
iv. पॅनकाडय 
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v. सेवा पुततक 
vi. बाप्तीतम्याचे प्रमाणपत्र 
vii. कुटुांबाच्या वांशावळीच्या वहीतील (तारखेसह असल्यास) प्रमावणत उतारा 
viii. सांरिण दलात काययरत असल्यास, ओळखपत्र 
ix. रोमन कॅिोवलक चचयद्वारे वदले गेलेले वववाह प्रमाणपत्र 

b) अ-प्रमाण ियाचे दाखिे 

जेव्हा वरीलपैकी वयाचे प्रमाण दाखले उपलब्ध नसतील तेव्हा ववमाकता वयाचे अ-प्रमाण दाखल े
सादर करण्याची अनुमती देऊ शकतो. वयाचे अ-प्रमाण दाखले खालीलप्रमाणे: 

i. जन्मकुां डली 
ii. रेशन काडय 
iii. तवयां-उद्घोर्षणे चे प्रवतज्ञापत्र 
iv. ग्राम पांचायतीचे प्रमाणपत्र 

आकृती 1: ियाचे प्रमाण पुरािे  
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7. अनँ्शटी-मनी िाडँकरग  

व्याख्या 

मनी-लाडँकरग म्हणजे बेकायदेशीर पैसा (काळा पसैा) कायदेशीर मागाने वमळवला आहे असे भासेल 
अशा प्रकारे तयाचे बेकायदेशीर तत्रोत लपवनू मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणण्याची प्रवक्रया. मनी-
लाडँकरगकारवायाांवर वनयांत्रण आणण्यासाठी भारत सरकारने पीएमएलए (PMLA) 2002 जारी केला 
आहे. 

मनी-लाडँकरगकारवायाांवर वनयांत्रण आणण्यासाठी आवण तयाद्वारे वनमाण झालेल्या मालमत्ता ताब्यात 
घेण्याची तरतूद म्हणून 2005 पासून मनी-लाडँकरगप्रवतबांधक कायदा (PMLA), 2002 अांमलात आला. 
यात मनी-लाडँकरगहा दखलपात्र गुन्हा असून तयासाठी तीन ते सात वर्ष ेसक्त मजुरी आवण पाच लाख 
रुपयाांपयंत दण्ड अशा वशिेस पात्र असल्याचे साांवगतले आहे. 

प्रतयेक ववमाकतयाचे अनँ्टी-मनी लाडँकरग (AML)धोरण असणे आवश्यक असते आवण तयानुसार तयाची 
एक प्रत आयआरडीए (IRDA) कडे सादर करणे आवश्यक असते. अनँ्टी-मनी लाडँकरग 
(AML)काययक्रमात खालील गोष्टी अांतभूयत असणे आवश्यक असते: 

i. अांतगयत धोरणे, पद्धती आवण वनयांत्रणे 
ii. प्रमुख प्रवतपालन अवधकाऱ्याांची वनयुक्ती (compliance officer) 
iii. अँन्टी-मनी लाडँकरग (AML) उपाययोजनाांवर आधावरत प्रवतवनधींची वनयुक्ती आवण प्रवशिण 
iv. अांतगयत लेखा प्रवशिण/ वनयांत्रण 

8. तुमच्या ग्राहकािा ओळखा (KYC) 

तुमच्या ग्राहकाला ओळखा ही व्यवसायाद्वारे ग्राहकाची ओळख वनस्श्चत करण्यासाठी वापरलेली 
पद्धत असते. ग्राहकाच्या ओळखीचे चोरी, आर्थिक अफरातफर आवण मनी-लाडँकरग याांना प्रवतबांध 
करण्यासाठी बँका आवण ववमाकते मोठ्याप्रमाणात ग्राहकाांकडून तयाांची तपशीलवार मावहती 
मागतात. 

गुन्हेगारी घटकाांकडून आर्थिक सांतिाांचा वापर मनी-लाडँकरगसाठी होण्यास प्रवतबांध करावा हा 
KYC मागयदशयकसूत्राांचा उदे्दश आहे. 

तयामुळे ववमाकतयांनी तयाांच्या ग्राहकाांची खरी ओळख पटवणे गरजेचे आहे. प्रवतवनधींनी याची 
खात्री करून घेतली पावहजे की प्रततावक तयाांचे प्रतताव फॉमय सादर करताना KYC प्रवक्रयेचा भाग 
म्हणून खालील दततावजे सादर करतील: 

i. छायावचत्र  

ii. वयाचा दाखला 
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iii. वनवासाचा परुावा – ड्रायव्व्हग परवाना, पारपत्र, टेवलफोन वबल, वीज वबल, बँकेचे पासबकु 
इतयादी. 

iv. ओळखीचा पुरावा – ड्रायव्व्हग परवाना, पारपत्र, वनवडणकू ओळखपत्र, पनॅकाडय, इतयादी. 

v. मोठ्या रक्कमेचा व्यवहार असल्यास उतपन्नाचा पुरावा 

9. मुक्त – पुनर्थिचार कािािधी 

समजा, एखाद्या व्यक्तीने नवीन ववमा पॉवलसी खरेदी केली असेल आवण तयाला पॉवलसी दततावजे 
वमळाले असतील, आवण ते नीट वाचल्यानांतर तयाला वतला असे वाटल ेकी तयातील अटी आवण शती 
तयाच्या अपेिेनुसार नाहीत.  

तो/ती काय करू शकतो/शकते? 

आयआरडीए (IRDA) वववनयमाांमध्ये या समतये सांबांधी ग्राहकवहताची एक तरतूद करून ठेवली आहे. 
तयाांनी असा कालावधी वदला आहे ज्याला “मुक्त-
पुनर्थवचारकालावधी”ककवा“िांडहोण्याचाकालावधी”म्हणतात. 

या कालावधीत, जर पॉवलसीधारकाला असे वाटले की तयाने खरेदी केलेली पॉवलसी, तयाला नको आहे 
तर तो/ती अशी पॉवलसी परत करू शकतो आवण खालील अटींनुसार परतावा वमळव ूशकतो: 

i. पॉवलसी वमळाल्यानांतर 15 वदवसात तो/ती हा पयाय वापरू शकतो. 

ii. तयाने/वतने कां पनीला हे लेखी तवरुपात कळवाव ेलागते 

iii. तया कालावधीच्या ववमा सांरिणासाठीचा ववमाहप्ता, ववमाकतयाचे वैद्यकीय तपासणीसाठी 
आवण तटँपड्युटी आकार यासाठी झालेला खचय वजा करून उवयवरत ववमा हप्ता परत केला 
जातो. 

जीवन ववमा पॉवलसीधारकाांना उपलब्ध असललेी मुक्त पुनर्थवचार कालावधी ही एक सुववधा आहे. 
पॉवलसी दततावजे पॉवलसीधारकाला वमळाल्याच्या तारखेनांतर पांधरा वदवसात या सुववधेचा वापर करू 
शकतात. 

स्िय ंचाचणी 1  

_________ कालावधीत, पॉवलसीधारकाने जर पॉवलसी खरेदी केली असेल आवण तयाला ती 
नको असेल तर तो/ती परत करू शकतों आवण परतावा वमळव ूशकतो. 

I. मुक्त मुल्याांकन 
II. मुक्त पुनर्थवचार  
III. रद्द करण्याचा 
IV. मोफत वापर 
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सारांश  

 मावहतीपत्रक म्हणजे ववमा कां पन्या वापरत असलेले उतपादनाचा तपशील देणारा कायदेशीर 
दततावजे असतो. 

 प्रतताव देण्यासाठी वापरला जाणाऱ्या अजाच्या दततावजेाला ‘प्रतताव फॉमय’ असे म्हणतात.. 

 प्रवतवनधीच्या अहवालात आरोलय, सवयी आवण व्यवसाय, उतपन्न आवण कौटुांवबक तपशील या 
गोष्टींचा उल्लेख असणे गरजेचे असते. 

 उांची, वजन, रक्तदाब, हृदय स्तिती इतयादी शारीवरक स्तितीशी सांबांवधत गोष्टी तयाच्या/वतच्या 
वैद्यकीय तज्ञाचा अहवालामध्ये डॉक्टर द्वारे नोंदलेल्या आवण उल्लेख केलेल्या असतात. 

 जीवन ववमा पॉवलसी खरेदी केल्यामुळे ग्राहकाच्या वतयनात होऊ शकणारा बदल आवण अशा 
बदलामुळे वाढणारी नुकसानीची शक्यता म्हणजे नैवतक धोका. 

 काही दततावजे वयाचा प्रमाण दाखला म्हणून मानले जातात तयात शाळा ककवा महाववद्यालयाचे 
प्रमाणपत्र, महानगर पावलकेच्या नोंदींमधून काढलेला जन्म दाखला इतयादींचा समावशे होतो. 

 प्रतयेक ववमाकतयाला तवतुःची अनँ्टी-मनी लाडँकरग (AML)पॉवलसी असणे आवण तयानुसार ती 
आयआरडीए (IRDA) ला सादर करणे आवश्यक असते. अँन्टी-मनी लाडँकरग 
(AML)काययक्रमाच्या अांतगयत धोरण, पद्धती आवण वनयांत्रण आवण प्रमुख प्रवतपालन अवधकाऱ्याची 
वनयुक्ती याांचा समावशे असला पावहजे. 

 ववमाकतयांनी ग्राहकाची खरी ओळख वनस्श्चत करणे गरजेचे असते. KYC प्रवक्रयेचा भाग म्हणून, 
वनवासाचा परुावा, पनॅकाडय आवण छायावचत्र यासारखे KYC दततावजे गोळा करणे गरजेचे असते. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. मावहती पत्रक 
2. प्रतताव फॉमय  
3. नैवतक धोका 
4. प्रमाण आवण अ-प्रमाण वयाचे दाखल े
5. अँन्टी-मनी लाडँकरग 
6. तुमच्या ग्राहकाला ओळखा (KYC) 
7. मुक्त-पुनर्थवचार कालावधी 
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

मुक्त-पुनर्थवचार कालावधीच्या दरम्यान, पॉवलसीधारकाने पॉवलसी ववकत घेतली असेल आवण 
तयाला/वतला जर ती नको असेल तर, तो/ती पॉवलसी परत करू शकतात आवण परतावा वमळव ू
शकतात. 
 

स्िय-ंपवरक्षण प्रश्न 

प्रश्न 1  

खालीलपैकी कोणते वयाच्या प्रमाण दाखल्याचे उदाहरण आहे? 

I. रेशन काडय 
II. जन्मकुां डली 
III. पारपत्र 
IV. ग्रामपांचायत प्रमाणपत्र 

प्रश्न 2  

खालीलपैकी कशाला नैवतक धोका मानले जाईल? 

I. ववमा खरेदी केल्यानांतर वाढलेले धोकादायक वतयन  
II. ववमा खरेदी करण्यापूवी वाढलेले धोकादायक वतयन  
III. ववमा खरेदी केल्यानांतर कमी झालेले धोकादायक वतयन  
IV. ववमाधारक बनल्यानांतर गुन्हेगारी कारवायाांमध्ये भाग घेणे 

प्रश्न 3  

वैद्यकीय तज्ञाच्या अहवालात खालीलपैकी कोणतया गोष्टी तपासल्या जातील? 

I. प्रततावकाचे  भाववनक वतयन 
II. उांची, वजन आवण रक्तदाब 
III. सामावजक प्रवतष्ठा  
IV. सतयवनष्ठा 

प्रश्न 4  

उतपादनासांबांधी तपशीलवार मावहती देणारे औपचावरक कायदेशीर दततावजे म्हणजे ववमा कां पन्याांद्वारे 
वापरला जाणारा __________. 
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I. प्रतताव फॉमय 
II. प्रततावाचे मूल्य (quote) 
III. मावहतीचा दतत 
IV. मावहती पत्रक 

प्रश्न 5  

प्रतताव देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अजाच्या दततावजेाला सामान्यपणे 
__________म्हणतात. 

I. अजाचा फॉमय  
II. प्रतताव फॉमय 
III. नोंदणी फॉमय 
IV. वगयणी फॉमय 

प्रश्न 6  

खाली वदलेल्या वयाच्या दाखल्याच्या दततावजेाांमधील कोणते ववमा कां पन्याांद्वारे अ-प्रमाण दततावजे 
म्हणून वगीकृत केले जातात. 

I. शाळेचे प्रमाणपत्र  
II. सांरिण दलातील कमयचाऱ्याांचे ओळख पत्र 
III. रेशन काडय  
IV. बाप्तीतम्याचे प्रमाणपत्र 

प्रश्न 7  

_______ पैसा, तयाचे _______ तत्रोत लपवनू मुख्य आर्थिक प्रवाहात अशा प्रकारे आणणे 
की ज्यामुळे ते कायदेशीरवरतया वमळवले आहेत असे वाटाव ेया प्रवक्रयेला मनी-लाडँकरगअसे म्हणतात. 

I. बेकायदेशीर , बकेायदेशीर  
II. कायदेशीर, कायदेशीर  
III. बेकायदेशीर, कायदेशीर 
IV. कायदेशीर, बेकायदेशीर 

प्रश्न 8  

पॉवलसीधारक पॉवलसी सांबांधी समाधानी नसेल तर, तो/ती मुक्त-पुनर्थवचार कालावधीत, म्हणजेच 
पॉवलसी वमळाल्यापासून ________वदवसात ती पॉवलसी परत करू शकतात. 

I. 60 वदवस 
II. 45 वदवस  



प्रकरण 11 

335 

III. 30 वदवस  
IV. 15 वदवस 

प्रश्न 9  

मुक्त-पुनर्थवचार कालावधीत पॉवलसीधारकाने पॉवलसी परत केली तर तयासांदभात खालीलपैकी कोणते 
ववधान योलय आहे? 

I. ववमा कां पनी 100% ववमा हप्ता परत करेल. 
II. ववमा कां पनी 50% ववमा हप्ता परत करेल 
III. ज्या कालावधीत सांरिण पुरवले असेल तया कालावधीच्या प्रमाणातील ववमाहप्ता, वैद्यकीय 

परीिणाचा खचय आवण तटँपड्युटी आकार वजा जाता समायोवजत रक्कम ववमा कां पनी परत करेल 
IV. ववमा कां पनी सांपूणय ववमाहप्ता कापून घेईल 

प्रश्न 10  

खालीलपैकी कोणता वनवासाचा वैध पुरावा आहे? 

I. पॅनकाडय  
II. वनवडणूक ओळखपत्र  
III. बँकेचा पासबुक 
IV. ड्रायव्व्हग परवाना 
 

स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहेIII. 
पारपत्र हे वयाच्या प्रमाण दाखल्याचे उदाहरण आहे. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे I. 
ववमा खरेदी केल्यानांतर वाढलेले धोकादायक वतयन याला नैवतक धोका म्हणता येऊ शकते. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे II. 
उांची, वजन आवण रक्तदाब हे काही घटक आहेत जे वैद्यकीय तज्ञाच्या अहवालात तपासले जातात. 

उत्तर 4  

योलय पयाय आहे IV. 
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उतपादनाची मावहती देण्यासाठी ववमा कां पन्याांद्वारे वापरला जाणारा मावहतीपत्रक हा औपचावरक 
कायदेशीर दततावजे आहे. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे II. 

प्रतताव देण्यासाठी वापरला जाणारा अजाचा दततावजे सामान्यपणे प्रतताव फॉमय म्हणून ओळखला 
जातो. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे III. 

रेशन काडय हा वयाचा अ-प्रमाण परुावा मानला जातो. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे I. 

मनी-लाडँकरगम्हणजे बेकायदेशीर पसैा, कायदेशीर मागाने वमळवला आहे वाटाव ेअशा प्रकारे तयाचे 
बेकायदेशीर तत्रोत लपवनू मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणण्याच्या प्रवक्रयेला मनी-लाडँकरग असे 
म्हणतात. 

उत्तर 8  

योलय पयाय आहे IV. 

पॉवलसीधारक पॉवलसी सांबांधी समाधानी नसल्यास, तो/ती मुक्त- पुनर्थवचार कालावधीत, म्हणजेच 
पॉवलसी दततावजे वमळाल्यापासून 15 वदवसात परत करू शकतो. 

उतार 9  

योलय पयाय आहे III. 

मुक्त–पुनर्थवचार कालावधीत पॉवलसीधारकाने पॉवलसी परत केल्यास तयासांदभात, ववमा कां पनी ववमा 
सांरिण परुावल्याच्या कालावधीच्या प्रमाणातील ववमाहप्ता, वैद्यकीय तपासणीचा खचय आवण 
तटँपड्यटुी आकार वजा जाता उवयवरत ववमाहप्ता ववमा कां पनी परत करते. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे II. 

पॅनकाडय हा वनवासाचा वैध परुावा नाही 
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प्रकरण 12 
दस्तािेजीकरण – पॉविसी अटी-I  

 
प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणामध्ये आपण प्रतताव जेव्हा ववमा पॉवलसी बनतो तेव्हा समाववष्ट असणाऱ्या ववववध 
दततावजेाांसांबांधी चचा करणार आहोत. 

वशकण्याची फविते  

 

A. पॉवलसी टप्प्यावरील दततावजेीकरण  
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A. पॉविसी टप्प्यािरीि दस्तािजेीकरण 

1. प्रिम विमा हप्त्याची पािती 

ववमा कां पनी जेव्हा पवहली ववमा हप्तयाची पावती (FPR) जारी करते तेव्हा ववमा करार सुरु होतो. प्रिम 
विमा पािती (FPR) हा पॉविसी करार सुरु झाल्याचा पुरािा असतो. 

प्रिम ववमा पावती मध्ये खालील मावहती असते: 

i. ववमा आश्वावसत व्यक्तीचे नाव आवण पत्ता 
ii. पॉवलसी क्रमाांक 
iii. अदा केलेली ववमाहप्ता रक्कम 
iv. ववमाहप्ता रक्कम भरण्याची पद्धत आवण वारांवावरता 
v. ववमाहप्ता भरण्याचा पुढील देय वदनाांक 
vi. जोखीम सुरु होण्याचा वदनाांक 
vii. पॉवलसी अांवतम पवरपक्व होण्याचा वदनाांक 
viii. शेवटचा ववमाहप्ता भरण्याची तारीख 
ix. ववमा आश्वावसत रक्कम 

प्रिम ववमाहप्ता पावती जारी केल्यानांतर (FPR), प्रततावका कडून पुढील ववमा हप्ते वमळतील तेव्हा 
ववमा कां पनी ववमाहप्ता पावतया जारी करते. या पावतयाांना नवीकरण पावतया असे म्हणतात (RPR). 
या नवीकरण पावतया (RPR), ववमाहप्ता अदा करण्यासांबांधातील काही वववाद असल्यास रक्कम अदा 
केल्याचा परुावा म्हणून उपयोगी पडतात. 

2. पॉविसी दस्तािेज 

पॉवलसी दततावजे हा ववम्याशी सांबांवधत सवात महतवाचा दततावजे असतो. विमा कंपनी आवण विमा 
आश्िावसत व्यक्ती यांच्यातीि कराराचा तो पुरािा असतो. ते म्हणजे करार नसतो. पॉवलसी दततावजे 
काही कारणाने ववमाधारकाकडून हरवला तर ववमा करारावर कोणताही पवरणाम होत नाही. ववमा 
कां पनी मूळ करारात कोणताही बदल न करता पॉवलसीची नक्कल देऊ करते. पॉवलसी दततावजेावर 
सिम प्रावधकारयाकडून तवािरी केली जावी लागते आवण भारतीय तटँप कायद्यानुसार तयावर वशक्का 
मारावा लागतो. 

प्रमाण पॉवलसी दततावजेाचे तीन भाग होतात: 

a) पॉविसी अनुसूची  

पॉवलसी अनुतयची हा पवहला भाग असतो. सामान्यतुः तो पॉवलसीच्या पवहल्या पानावर सापडतो. 
जीवन ववमा कराराची अनुसूची साधारणपणे सारखीच असते. तयात सामान्यतुः खालील मावहती 
असते: 
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आकृती  1 : पॉविसी दस्तािजे घटक  

 
i. ववमा कां पनीचे नाव  

ii. काही वववशष्ट पॉवलसीसाठी ववशेर्ष तपशील, जसे: 

 पॉवलसीधारकाचे नाव आवण पत्ता  
 जन्म तारीख आवण मागील जन्मवदवशी असलेले वय 
 योजना आवण पॉवलसी कराराचा कालावधी  
 ववमा आश्वावसत रक्कम 
 ववमाहप्तयाची रक्कम 
 ववमाहप्ता भरण्याचा कालावधी 
 प्रारांभी तारीख, पवरपक्वतेची तारीख, आवण शेवटच्या ववमाहप्तयाची तारीख  
 पॉवलसी नफ्यासह आहे की नफ्यावशवाय  
 नामावनदेवशताचे नाव 
 ववमाहप्ता भरण्याची पद्धत – वार्थर्षक; अधय वार्थर्षक; तै्रमावसक; मावसक; पगारातून 

वजावटी द्वारे 
 पॉवलसी क्रमाांक – हा पॉवलसी कराराचा ववशेर्ष ओळख क्रमाांक असतो  

iii. ववमाकतयाचे रक्कम अदा करण्याचे आश्वासन. हे ववमा कराराचे ममय असते. 

iv. अवधकृत प्रवधकाऱ्याची तवािरी आवण पॉवलसी तटँप  

v. तिावनक ववमा ओम्बडसमन चा पत्ता. 

b) प्रमाण तरतुदी 

पॉवलसी दततावजेाचा दुसरा महतवाचा घटक म्हणजे सामान्यतुः प्रतयेक जीवन ववमा करारामध्ये 
उपस्तित असलेल्या आवण काही वववशष्ट अपवाद म्हणनू वगळलेल्या, पॉवलसीच्या प्रमाण तरतुदी. 
यातील काही तरतुदी मुदत ववमा, एकल ववमाहप्ता ववमा ककवा (फायद्यामध्ये) सहभागी नसलेल्या 
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पॉवलसी यासारख्या ठराववक प्रकारच्या कराराांना लागू होत नसतील. या प्रमाण तरतुदी कराराच्या 
अांतगयत लागू होणाऱ्या हक्क आवण ववशेर्ष सवलती व अन्य अटी सुवनस्श्चत करतात.  

c) पॉविसी मधीि विवशष्ट्ट तरतुदी 

पॉवलसी दततावजेाचा वतसरा भाग प्रतयेक पॉवलसी कराराशी सांबांवधत वववशष्ट तरतुदींचा असतो. 
या दततावजेाच्या दशयनी भागात छापलेल्या असू शकतात ककवा सांललनक म्हणून दततावजेाला 
जोडलेल्या असू शकतात.  

प्रमाण तरतुदी म्हणजे जसे, ववमाहप्ता न भरल्यामुळे पॉवलसी बांद झाल्यास सवलतीचा ककवा 
दण्डववरवहत कालावधी नेहेमी कराराच्या अांतगयत वैधावनक रीतीने वदलेल्या असतात, सामान्यतुः 
वववशष्ट तरतुदी ववमाधारक आवण ववमाकता याांच्यातील वववशष्ट कराराशी जोडलेल्या असतात. 

उदाहरण  

करार वलवहत असताना एखादी तत्री गरोदर असेल तर वतच्या गरोदरपणामुळे मृतयूच्या घटनेला 
सांरिण देण्यापासून प्रवतबांध करणारे ववधान 

तपशीलवार तरतुदी प्रकरण 13 मध्ये वदल्या आहेत. 

स्िय ंचाचणी 1  

प्रिम ववमाहप्ता पावती (FPR) काय दशयवते? सवात योलय पयाय वनवडा. 

I. मुक्त-पुनर्थवचार कालावधी सांपला आहे 
II. पॉवलसी करार सुरु झाला असल्याचा परुावा 
III. आता पॉवलसी रद्द करता येणार नाही 
IV. पॉवलसीला काही वनस्श्चत रोख मूल्य प्राप्त झाले आहे 
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सारांश 

 जेव्हा जीवन ववमा कां पनी प्रिम ववमाहप्ता पावती जारी करते तेव्हा ववमा करार सुरु होतो.  

 पॉवलसी दततावजे म्हणजे ववम्याशी सांबांवधत सवात महतवाचा दततावजे असतो. तो ववमा कां पनी 
आवण ववमाधारक याांच्यातील कराराचा पुरावा असतो.  

 प्रमाण पॉवलसी दततावजेाचे, पॉवलसी अनुसूची, प्रमाण तरतुदी आवण पॉवलसीच्या वववशष्ट तरतुदी  
असे तीन भाग असतात. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. प्रिम ववमाहप्ता पावती (FPR) 
2. पॉवलसी दततावजे 
3. पॉवलसी अनुसूची 
4. प्रमाण तरतुदी 
5. ववशेर्ष तरतुदी 
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

करार सुरु झाल्याचा FPR हा पुरावा आहे. 

 

स्िय ंपवरक्षणाचे प्रश्न 

प्रश्न 1  

खालील पैकी कोणते दततावजे ववमाकता आवण ववमाधारक याांच्यातील कराराचा परुावा असतात? 

I. प्रतताव फॉमय 
II. पॉवलसी दततावजे  
III. मावहतीपत्रक  
IV. ववमा हक्क फॉमय 

प्रश्न 2  

एखादा पॉवलसी दततावजे वलवहताना गुांतागुांतीच्या भारे्षचा वापर करण्यात आला आवण तयामुळे 
सांवदलधता वनमाण होत असेल तर तयाचा साधारणपणे अिय काय घेतला जाईल? 

I. ववमाधारकाच्या वहताची आहे 
II. ववमाकतयाच्या वहताची आहे  
III. पॉवलसी रद्दबातल ठरवली जाईल आवण ववमाकतयाने ववमाधारकाला व्याजासह ववमाहप्ता परत 

करण्यास साांवगतले जाईल 
IV. पॉवलसी रद्दबातल ठरवली जाईल आवण ववमाकतयाने ववमाधारकाला व्याजावशवाय ववमाहप्ता परत 

करण्यास साांगता येईल 

प्रश्न 3  

पॉवलसी दततावजेाचे सवात योलय वणयन करणारा पयाय वनवडा. 

I. तो ववमा कराराचा परुावा असतो 
II. ववमाधारकाने कां पनीकडून ववमा पॉवलसी खरेदी करण्यासांबांधी व्यक्त केलेले तवारतयाचा परुावा 

असतो 
III. बँका, ब्रोकसय आवण अन्य घटकाांसारख्या चॅनेल पाटयनसय सोबत काम करताांना ववमा कां पनीने पूणय 

केलेल्या पॉवलसीचा (प्रवक्रयाांचा) परुावा असतो 
IV. प्रिम ववमाहप्तयाचा भरणा केल्यानांतर ववमा कां पनीने जारी केलेली तवीकृतीची वचट्ठी असते 
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प्रश्न 4  

खालील पैकी कोणते ववधान योलय आहे? 

I. प्रतताव फॉमय तवीकारणे म्हणजे ववमा करार सुरु झाल्याचा पुरावा असतो.  
II. ववमाहप्ता तवीकारणे म्हणजे पॉवलसी सुरु झाल्याचा परुावा असतो 
III. प्रिम ववमाहप्ता पावती म्हणजे पॉवलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा असतो 
IV. ववमा हप्तयाचे कोटेशन म्हणजे पॉवलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा असतो 

प्रश्न 5  

प्रिम ववमाहप्ता प्राप्त झाल्यानांतर, पुढील ववमाहप्तयासाठी ववमा कां पनी _______जारी करते. 

I. पुनरुज्जीवन ववमाहप्ता पावती 
II. पूवयवत करण्याच्या ववमाहप्तयाची पावती  
III. पुनतिापन ववमाहप्ता पावती  
IV. नवीकरण ववमाहप्ता पावती 

प्रश्न 6  

ववमाधारक व्यक्तीकडून मूळ ववमा पॉवलसी दततावजे हरवला तर काय होईल? 

I. ववमा कां पनी मूळ करारात कोणताही बदल न करता पॉवलसी दततावजेाची नक्कल जारी करेल 
II. ववमा करार समाप्त होईल 
III. ववमा कां पनी, ववमाधारकाच्या सद्य आरोलय प्रकटनाच्या आधारे नव्या अटी आवण शतीसह 

पॉवलसीची नक्कल जारी करेल 
IV. ववमा कां पनी केवळ कोटाने आदेश वदला तरच कोणतेही बदल न करता पॉवलसीची नक्कल जारी 

करेल. 

प्रश्न 7  

खालीलपैकी कोणते ववधान योलय आहे? 

I. पॉवलसी दततावजे सिम प्रवधकाऱ्याद्वारे तवािरी केलेला असला पावहजे मात्र भारतीय तटँप 
कायद्यानुसार अवनवाययपणे वशक्का मारलेला असणे गरजेचे नाही. 

II. पॉवलसी दततावजे सिम प्रवधकाऱ्याद्वारे तवािरी केलेला असला पावहजे आवण भारतीय तटँप 
कायद्यानुसार अवनवाययपणे वशक्का मारलेला असला पावहजे. 

III. पॉवलसी दततावजे सिम प्रवधकाऱ्याद्वारे तवािरी केलेला असणे गरजेचे नाही मात्र भारतीय तटँप 
कायद्यानुसार अवनवाययपणे वशक्का मारलेला असणे गरजेचे असते. 

IV. पॉवलसी दततावजे सिम प्रवधकाऱ्याद्वारे तवािरी केलेला असणे गरजेचे नाही तयावशवाय भारतीय 
तटँप कायद्यानुसार अवनवाययपणे वशक्का मारलेला असणे सुद्धा गरजेचे नाही. 
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प्रश्न 8  

खालीलपैकी कशापासून प्रमाण ववमा पॉवलसी दततावजेाचा पवहला भाग बनतो.? 

I. पॉवलसी अनुसूची 
II. प्रमाण तरतुदी  
III. वववशष्ट पॉवलसी तरतुदी  
IV. ववमाहक्क प्रवक्रया 

प्रश्न 9  

प्रमाण ववमा पॉवलसी दततावजेात, प्रमाण तरतुदींच्या भागात खालील पकैी कोणती मावहती असेल? 

I. प्रारांभाची तारीख, पवरपक्वतेची तारीख आवण शेवटच्या ववमाहप्तयाची देय तारीख 
II. नामवनदेवशताचे नाव 
III. कराराच्या अांतगयत लागू असणारे हक्क आवण सवलती आवण अन्य शती. 
IV. अवधकृत तवािरीकतयाची तवािरी आवण पॉवलसी तटँप 

प्रश्न 10  

“ववमा करार वलवहत असताना एखादी तत्री गरोदर असेल तर वतच्या गरोदरपणाच्या काळात मृतयू 
आल्यास तया प्रसांगात सांरिण देण्यास प्रवतबांध करणारे ववधान”प्रमाण पॉवलसी दततावजेाच्या कोणतया 
भागात समाववष्ट केले जाईल? 

I. पॉवलसी अनुसूची  
II. साधारण तरतुदी  
III. प्रमाण तरतुदी  
IV. वववशष्ट पॉवलसी तरतुदी 
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स्िय ंचाचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहेII. 

पॉवलसी दततावजे म्हणजे ववमाकता आवण ववमाधारक याांच्यातील कराराचा परुावा. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे I. 

एखादा पॉवलसी दततावजे वलवहताना गुांतागुांतीच्या भारे्षचा वापर केला गेला असेल आवण तयामुळे 
सांवदलधता वाढली असेल तर साधारणपणे तो ववमाकतयांच्या वहताचा आहे असे मानले जाते. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे I. 

पॉवलसी दततावजे हा ववमा कराराचा पुरावा असतो. 

उत्तर 4  

योलय पयाय आहे III. 

प्रिम ववमाहप्ता पावती म्हणजे पॉवलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा असतो. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे IV. 

प्रिम ववमाहप्ता प्राप्त झाल्यानांतर, वमळणाऱ्या पुढील ववमाहप्तयाांसाठी ववमा कां पनी नवीकरण 
ववमाहप्ता पावती जारी करते. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे I. 

ववमाकतयाकडून मूळ ववमा पॉवलसी हरवली तर, ववमा कां पनी करारात कोणतेही बदल न करता 
पॉवलसीची नक्कल देऊ करते. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे II. 

पॉवलसी दततावजेावर सिम प्रवधकाऱ्याची तवािरी असली पावहजे आवण भारतीय पॉवलसी 
तटँपकायद्यानुसार तयावर वशक्का असला पावहजे. 
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उत्तर 8  

योलय पयाय आहे I. 

पॉवलसी अनुसूची प्रमाण ववमा पॉवलसी दततावजेाचा पवहला भाग म्हणजे पॉवलसी अनुसूची असते. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे III. 

ववमा पॉवलसी दततावजेाच्या प्रमाण तरतुदींच्या भागात कराराच्या अांतगयत लागू होणाऱ्या हक्क आवण 
सवलती आवण अन्य शती यासारखी मावहती असते. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे IV. 

“ववमा करार वलवहत असताना एखादी तत्री गरोदर असेल तर वतच्या गरोदरपणाच्या काळात मृतयू 
आल्यास तया प्रसांगात सांरिण देण्यास प्रवतबांध करणारे ववधान”प्रमाण पॉवलसी दततावजेाच्या पॉवलसी 
वववशष्ट तरतुदींमध्ये समाववष्ट केली जाईल. 
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प्रकरण 13 
दस्तािेजीकरण – पॉविसी शती – II 

 

प्रकरणाचा पवरचय 

या प्रकरणात पॉवलसी दततावजेात अांतभूयत केल्या जाणाऱ्या तरतुदींच्या सांबांधी चचा करणार आहोत. 
या प्रकरणात चचा केलेल्या तरतुदींमध्ये सवलतीचा कालावधी, पॉवलसी बांद होणे आवण दण्डरवहत 
इतयादीचा अशा महतवाच्या तरतुदींचा समावशे आहे.  

वशकण्याची फविते 

 

A. पॉवलसी शती आवण ववशेर्षावधकार 
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A. पॉविसी शती आवण विशेिावधकार 

1. सिितीचा कािािधी 

प्रतयेक जीवन ववमा पॉवलसी अशा अटींवर मृतयूचा फायदा देण्याचे मान्य करते की तया तारखेपयंतचे 
सवय आवण पूणय ववमा हप्ते भरलेले असले पावहजेत आवण पॉवलसी चाल ू स्तितीत असली पावहजे. 
ववमाहप्ता देय झाल्यानांतर पॉवलसीधारकाला काही जादा कालावधी वदला जातो तयाला 
“सवलतीचाकालावधी”म्हटलेजाते. 

महत्िाचे  

अशा सिितीचा प्रमाण कािािधी एक मवहना ककिा ३० वदिस असा असतो.सवलतीचा कालावधी 
ववमाहप्तयाच्या देय तारखेच्या पुढच्या वदवसापासून मोजला जाईल. या तरतुदीमुळे ववमाहप्ता न 
भरल्यामुळे अन्यिा जी पॉवलसी बांद झाली असती, ती सवलतीच्या कालावधीत चाल ूराहते. 

असे असले तरीही, सवलतीच्या दरम्यान ववमाहप्ता देय राहतोच आवण तया दरम्यान ववमाधारकाचा 
मृतयू झाल्यास, देय ववमाहप्तयाची रक्कम कापून घेऊन मृतयुच्या फायद्याची रक्कम वदली जाते. 
सवलतीच्या कालावधी नांतरही ववमाहप्ता भरला गेला नसेल तर मात्र पॉवलसी बांद समजली जाते आवण 
मृतयुच्या फायद्याच्या सांदभात कां पनीवर कोणतीही देयतेची जबाबदारी राहत नाही. दण्ड ववरवहत 
तरतुदींनुसार देय असू शकणारी केवळ रक्कम म्हणजे दण्डववरवहत तरतुदींनुसार लागू होणारी 
रक्कम असेल. एका अिाने ववमाधारकाला तया सवलतीच्या कालावधीत मोफत ववमा सांरिण वमळते. 

2. पॉविसी बंद होणे आवण पुनस्िापन / पुनरुज्जीिन 

सवलतीच्या कालावधीतही ववमाहप्ता भरला न गेल्यास पॉवलसी बांद होते हे आपण पाहीलेच आहे.  
यातील चाांगली गोष्ट अशी आहे की सवय कायमतवरूपी ववमा करार प्रतयिात पॉवलसीचे पनुतिापन 
(पुनरुज्जीवन) करण्यास अनुमती देतात. 

व्याख्या 

पॉवलसीचे पुनतिापन म्हणजे ववमाहप्ता अदा न केल्यामुळे पॉवलसी बांद झाली असेल ककवा दण्ड 
ववरवहत तरतुदींच्या अांतगयत पॉवलसी चाल ू ठेवली असेल तर जीवन ववमा कां पनी ती पॉवलसी 
पुनरुज्जीवीत करून चाल ूकरते. 

मात्र पॉवलसीचे पुनरुज्जीवन ववमाधारकाचा वनर्थववाद अवधकार असू शकत नाही. तयाची पूतयता 
खालील शतींच्या अांतगयत करता येऊ शकते.:  

i. विमाधारकाच्या जोखमी मध्ये िाढ न करणे:पॉवलसी चे पुनरुज्जीवन केल्याचा पवरणाम म्हणून 
ववमा कां पनीच्या जोखमीत वाढ होऊ शकता नाही. 
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ii. राखीि रक्कमेची वनर्थमती:पॉवलसीधारकाने अशी ववमाहप्तयाची रक्कम व्याजासवहत भरली 
पाहीजे, कारण पॉवलसी बांद झाली नसती तर वनमाण झाली असती इतकीच राखीव रक्कम 
तयातून वनमाण होईल. 

iii. विवनर्थदष्ट्ट कािािधी मध्ये पुनरुज्जीिनाचा अजय करणे: अशा प्रकारचे पुनतिापनाच्या 
तरतुदींमध्ये वदलेल्या कालावधीत पॉवलसीधारकाने पनुरुज्जीवनाचा अजय पूणय केला पावहजे. 
भारतात, पुनरुज्जीवनाचा अजय वववशष्ट कालावधीत, उदा. पॉवलसी बांद झाल्यापासून 5 
वर्षांच्या आांत करणे आवश्यक असते. 

iv. विमा करण्याची योग्यतेचा समाधानकारक पुरािा: ववमाधारकाने ववमा कां पनीला तयाच्या ववमा 
करण्याची योलयता कायम असल्याचा समाधानकारक पुरावा सादर केला पावहजे. तया 
व्यक्तीची केवळ प्रकृती समाधानकारक असावी असे नव्हे तर आर्थिक उतपन्न, आवण नैवतकता 
याांच्या कोणतीही घसरण झालेलीं नसावी. 

v. वििंवबत देय विमाहप्ते व्याजासह अदा करणे: पॉवलसीधारकाने सवय ववलांवबत देय ववमाहप्ते 
प्रतयेक ववमाहप्तयाच्या देय ताराखेपासुनच्या व्याजासह भरले पाहीजेत. 

vi. उियवरत देय कजाची रक्कम अदा करणे: ववमाधारकाने काही पॉवलसी कजय वशल्लक 
असल्यास ककवा कोणतीही देयता वशल्लक असल्यास ती सुद्धा पनुतिावपत केली पावहजे. 

िरीि सिय अटींमधीि सिात महत्िाची अट म्हणजे पुनरुज्जीिन करण्यासाठी विमा करण्यासाठीच्या 
योग्यतेचा पुरािा देणे. कोणतया प्रकारचा परुावा द्यावा हे प्रतयेक पॉवलसीच्या पवरस्तितीवर अवलांबनू 
असेल. पॉवलसी खूपच िोड्या काळासाठी बांद असेल तर ववमाकता कां पनी ववमा करण्याच्या योलयतेचा 
कोणताही पुरावा न मागताच पॉवलसीचे पनुरुज्जीवन करेल ककवा ववमाधारकाकडून एका साध्या 
कागदावर वलहून घेईल की तयाची प्रकृती चाांगली आहे. 

असे असले तरीही काही पवरस्तितीत ववमा कां पनीला वैद्यकीय तपासणी ककवा अन्य पुरावा आवश्यक 
असतो: 

i. एक म्हणजे, पॉवलसीच्या ववमाहप्तयाचा सवलतीचा कालावधी सांपून बराच कालावधी, म्हणजे 
जवळपास एक वर्षय झाले असेल. 

ii. दुसरे, आरोलयाचा ककवा अन्य समतया असू शकते असा ववमाकतयाला सांशय असेल तर अशी 
पवरस्तिती. पॉवलसीचे दशयनी मूल्य ककवा आश्वावसत रक्कम  खूप मोठी असेल तर पनु्हा 
नव्याने वैद्यकीय तपासणी करणेसुद्धा आवश्यक असू शकते. 

पॉवलसी पुनरुज्जीवन करताना बरीच मोठी रक्कम भरावयाची असल्याने (मागील देय ववमाहप्ते 
अवधक तयाांचे व्याज) पॉवलसीधारकाने हा ववचार करायला हवा की जुन्या पॉवलसीचे पनुरुज्जीवन 
करणे अवधक वहताचे आहे की नव्याने पॉवलसी घेणे अवधक वहताचे आहे. सामान्शयतः पुनरुज्जीिन 
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अवधक वहताचे ठरते कारण, निीन पॉविसी सुरु केल्यास विमाधारकाचे पुनरुज्जीिनाच्या तारखे 
पयंत िाढिेिे असल्याने अवधक दराने विमा हप्ता आकारिा जाईि. 

a) पॉविसी पुनरुज्जीिनाचे उपाय 

आता आपण काही मागय पाहू ज्याांच्या माध्यमातून पॉवलसी पनुरुज्जीवीत केली जाऊ शकते. 
साधारणपणे चुकलेल्या पवहल्या ववमाहप्तयाच्या तारखेपासून (अांदाजे 5 वर्ष)े एखादा बांद पॉवलसी 
पुनरुज्जीववत करू शकतो. 

i. सामान्शय पुनरुज्जीिन 

पुनरुज्जीवनाचा सामान्य प्रकार म्हणजे, ज्यात व्याजासह वशल्लक ववमाहप्ते भरण्याचा समावशे 
होतो. याला सामान्य पुनरुज्जीवन म्हणतात आवण ते पॉवलसी ला समपयण मूल्य प्राप्त झाल्यानांतर 
करता येते. ववमाकता यासाठी उत्तम आरोलयाच्या प्रकटनाची मागणी करू शकतो ककवा वैद्यकीय 
परीिणासारखा ववमा करण्याच्या योलयतेचा परुावा सुद्धा मागू शकतो.  

ii. विशेि पुनरुज्जीिन 

पॉवलसी ला तीन वर्षांपेिा कमी कालावधी झाला असेल आवण वतला अद्यावप समपयण मूल्य प्राप्त 
झाले नसेल तर काय करायचे (म्हणजे, जमा राखीव रक्कम ककवा रोख मूल्य फार कमी असेल 
तर) पण पॉवलसी बांद झाल्याचा कालावधी मोठा असेल तर?, समजा पॉवलसीचा चुकलेल्या 
पवहल्या ववमाहप्तयाला एक वर्षय ककवा अवधक कालावधी लोटला असेल तर.  

असे पुनरुज्जीवन करण्याचा मागय म्हणजे वजला ववशेर्ष पुनरुज्जीवन असे म्हटले जाते अशा एका 
योजनेच्या माध्यमातून पनुरुज्जीवन करणे (भारतीय जीवन ववमा मध्ये हे नाव वापरले जाते). यात 
जणूकाही नवीन पॉवलसी वलवहली जाते. पॉवलसी बांद झाल्याची तारीख पॉवलसीच्या प्रारांभाच्या 
तारखेपासून दोन वर्षांच्या आतील असते. वतची पवरपक्वता तारीख पॉवलसी घेताना तया वववशष्ट 
जीवनाांना लागू होणाऱ्या मूळच्या ठरवनू वदलेल्या कालावधीच्या पेिा अवधक नसते. 

उदाहरण 

जर मूळ पॉवलसी 40 व्या वर्षी घेतली गेली असेल आवण नवीन प्रारांभाचे वय 42 असेल तर आता 
ज्या पॉवलसी 60 व्या वर्षी सांपणे अपेवित असेल तया पॉवलसीची मुदत वीस वरून अठरा पयंत 
खाली आणली जाईल. ववम्याचा जुना हप्ता आवण नवा हप्ता व्याजासह अदा करावा लागेल.  

iii. कजय िजा पुनरुज्जीिन 

भारतीय जीवन ववमा आवण अन्य ववमा कां पन्या याांच्याकडे असलेला पनुरुज्जीवनाचा अजून एक 
मागय म्हणजे कजय वजा पुनरुज्जीवन. हे केवळ पुनरुज्जीवन नसते तर यात दोन घडामोडी अांतभूयत 
असतात: 

 एकाच वळेी कजाची मांजुरी आवण 
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 पॉवलसीचे पुनरुज्जीवन 

ववमाहप्ते आवण तयाांचे व्याज सामान्य पुनरुज्जीवनाच्या पद्धतीने गणन केले जातात. तयाचे वळेी 
पुनरुज्जीवनाच्या तारखेला तया पॉवलसीवर ववमाधारकाला वकती कजय घेण्याची पात्रता आहे हे 
सुद्धा वनस्श्चत केले जाते. हे कजय पुनरुज्जीवनाच्या उदे्दशासाठी रक्कम म्हणून वापरले जाते, 
ववमाहप्ते आवण तयाांचे व्याज याांची रक्कम वजा जाता काही रक्कम वशल्लक असल्यास ती 
पॉवलसीधारकाला देऊ करण्यात येते. तवभाववकपणे ज्या ववमा पॉवलसींना पनुरुज्जीवनाच्या 
तारखेला समपयण मूल्य प्राप्त झाले आहे अशा पॉवलसींनाच कजाची सुववधा वदली जाते. 

iv. हप्त्याचे पुनरुज्जीिन 

शेवटचे म्हणजे, जेव्हा पॉवलसीधारक पॉवलसीचे पुनरुज्जीवन करण्याची ववमाहप्तयाांची रक्कम एक 
रक्कमी भरू शकत नसतो आवण पॉवलसी ववशेर्ष पुनरुज्जीवन योजनेतही पुनरुज्जीववत करता 
येण्याची शक्यता नसते अशा वळेी हप्ताहप्तयाने पुनरुज्जीवन करण्यास अनुमती वदली जाते. अशा 
बाबतीत सामान्य पुनरुज्जीवन योजनेत ज्या पद्धतीने उवयवरत ववमाहप्ता काढला जातो तयाच 
पद्धतीने या बाबतीत ववमा हप्ता गणन जातो. 

रक्कम अदा करण्याच्या पद्धतीवर आधावरत (तै्रमावसक ककवा अधय वार्थर्षक), ववमाधारकाने एक 
अधयवार्थर्षक  ककवा दोन तै्रमावसक ववमाहप्ते भरणे आवश्यक असते. उवयवरत देय ववमाहप्ते 
भववष्यातील ववमा हप्तयाांच्या देय तारखाांना पुढील दोन वर्षे ककवा अवधक कालावधीमध्ये ज्यात 
सध्याचे पॉवलसी वधापन वर्षय आवण पुढील दोन पूणय पॉवलसी वधापन वर्षे याांच्यामध्ये समान पणे 
वाटून वदले जातात. यात एक अशी अट घातली जाऊ शकते की पॉवलसी पनुरुज्जीवन करताना 
कोणतेही कजय परत करणे वशल्लक असता कामा नये. 

महत्िाचे 

बांद झालेल्या पॉवलसी मुळे ववमाकते ककवा ववमाधारक याांच्यापैकी कोणाचेच वहत साधले जात नाही 
तयामुळे बांद पॉवलसींचे पुनरुज्जीवन करणे हे ववमाकतयांचे महतवाचे कायय असते, ज्याला ते 
आवजूयन प्रोतसाहन देतात. 

3. दण्ड-विरवहत तरतुदी 

भारतीय ववमा कायदा (कलम 113) च्या अांतगयत महतवाच्या तरतुदींपैकी एक तरतूद अशी आहे की 
ज्यात पॉवलसीधारक पढुील ववमा हप्ते भरून पॉवलसी चाल ू ठेव ू शकला नाही तरीही तयाला काही 
फायदे देऊ केले जातात. या वठकाणी लागू होणारा तकय  असा आहे की, ववमाधारकाला पॉवलसी 
अांतगयत जमा झालेल्या रोख मूल्यावर हक्क साांगता येतो. 

अशा प्रकारे भारतातीि कायदा असे सांगतो की वकमान सिग तीन िि ेविमाहप्ता भरिेिा असल्यास 
पॉविसी िा हमीपात्र समपयण मूल्य प्राप्त होते. पॉवलसी समपयण केली नाही तर ती कमी केलेल्या अदा 
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केलेल्या मुल्याच्या तवरुपात अस्तततवात राहील. पॉवलसी तरतुदी नेहेमी कायद्याने आवश्यक असणाऱ्या 
समपयण मूल्यापेिा अवधक चाांगले मूल्य पुरवतात.  

a) समपयण मुल्ये  

जीवन ववमाकतयांकडे समपयण कोष्टके असतात ज्यात ववववध काळानांतर पॉवलसीचे समपयण मूल्य 
काय असेल आवण ती काढण्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाईल हे वदलेले असते. याच्या 
सुत्रामध्ये, ववम्याचा प्रकार आवण योजना, पॉवलसीचे वय आवण पॉवलसीचे ववमाहप्ते भरण्याचा 
कालावधी या गोष्टी ववचारात घेतलेल्या असतात. पॉवलसीमध्ये साांवगतलेल्या समपयण मूल्यापेिा 
प्रतयि हातात येणारी समपयण मुल्याांची रक्कम वगेळी असू शकते.  

अदा केलेली वाढीव रक्कम, जमा झालेले लाभाांश ककवा अवधलाभाांश, आगाऊ ववमाहप्तयाच्या 
रक्कम, ववमा हप्तयातील फरक, पॉवलसी कजय इतयादी गोष्टीमुळे जमा रोख समपयण मूल्यामध्ये 
वाढ ककवा वजावट होते. पॉवलसीधारकाच्या हातात शेवटी जे पडते तयाला वनव्वळ समपयण मूल्य 
असे म्हणतात. समपयण मूल्य अदा केलेल्या रक्कमेच्या टक्केवारीत असते. 

अदा केलेल्या ववमा हप्तयाांच्या टक्केवारीतून वमळालेले समपयण मूल्य म्हणजे हमीपात्र समपयण 
मूल्य. 

b) पॉविसी कजय 

ज्या ववमा पॉवलसींना रोख मूल्य वनमाण होते तयाांच्यासाठी अशी तरतूद असते की 
पॉवलसीधारकाला तया पॉवलसीवर ववमाकतयाकडून पॉलीसीचे रोख मूल्य तारण म्हणून वापरून 
कजय घेण्याची अनुमती वमळते. पॉवलसी वरील कजय सामान्यतुः पॉवलसीच्या समपयण मूल्याच्या 
टक्केवारीत (समजा 90%) मयावदत असते. हे लिात घ्या की पॉवलसीधारक तयाच्या तवतुःच्या 
खातयातूनच कजय घेत असतो. तयाने ककवा वतने पॉवलसी समपयण केली असती तर तयाला वततकी 
रक्कम वमळण्याची पात्रता असती.  

अशा पवरस्तितीत ववमा पॉवलसी बांद झालेली असली तरीही, पॉवलसीवर कजय घेण्याच्या ऐवजी, 
पॉवलसीधारक तयाचा केक खाऊ शकतो आवण तयाचवळेी तो केक हातातही ठेव ूशकतो. कजामुळे 
ववमा आहे तसाच ठेवनू तयातील रक्कमेचा वापरही करता येतो. ग्राहकाला अडचणीच्या प्रसांगात 
तातडीची रक्कम म्हणून कजय घेण्यास सुचवाल आवण तयाचवळेी तयाला/वतला तुमचा ग्राहक 
म्हणूनही राखाल. 

पॉवलसी कजय सामान्य व्यापावरक कजापेिा दोन सांदभात वगेळे असते.: 

पॉविसी कजय  व्यापारी कजय  
कजय परत करण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही: 
पॉवलसी मालकावर कजय परतफेड करण्याचे कसलेही  
कायद्याचे बांधन नाही. तो/ती कजाचा पूणय ककवा काही भाग 

व्यापारी कजामुळे ऋणको 
अन- धनको असा सांबांध 
वनमाण होतो ज्यात कजय 
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परत फेड करण्याचे ठरव ू शकतात.जर कजय परत केले गेले 
नाही तर ववमाकता उवयवरत (अदा न केलेले) कजाची रक्कम 
पॉवलसीच्या फायद्यातून वजा करतात. 

घेणारा कायद्याने कजय परत 
करण्यासाठी कजय देणाऱ्याच्या 
बांधनात असतो. 

कोणत्याही विश्िासाहयता तपासणीची आिश्यकता नसते: 
ववमाकता तयाची तवतुःची रक्कम प्रतयिात पॉलीवसधारकाला 
कजाऊ देत नसल्याने, कजयदाराची ववश्वासाहयता तपासण्याची 
आवश्यकता नसते. ववमाकतयाला केवळ इतकीच खात्री 
करायची असते की कजाची रक्कम पात्रतेच्या रक्कमेपेिा 
अवधक असू नये. (वर साांवगतल्यानुसार समपयण मूल्याच्या 
90%). 

कजय देणारा कजय घेणाऱ्याची 
ववश्वासाहयता काळजीपूवयक 
तपासतो. 

अिात यासांदभात ववमाकतयाला अशा प्रकारच्या कजांच्या अटी आवण शती एक धोरण म्हणनू 
ठरवण्याचा अवधकार असतो. पॉवलसी एक सुरिा तारण म्हणून पॉवलसी ठेवनू तयावर कजय वदले 
जात असल्याने पॉवलसी ववमाकतयाच्या नावाने वनदेवशत करावी लागते. ववमाधारकाने तयाच्या 
मृतयुच्या प्रसांगात वमळणाऱ्या फायद्याचे पैसे घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला नामवनदेवशत केले असेल 
तर वरील पॉवलसी वनदेशनामुळे नामवनदेशन रवहत होणार नाही. 

नामवनदेवशताचा अवधकार ववमाकतयाच्या पॉवलसी मधील तवारतयाच्या प्रमाणात मयावदत होईल. 

उदाहरण 

अजुयन याांनी एक ववमा पॉवलसी घेतली ज्यात मृतयुच्या प्रसांगी वदला जाणारा एकूण फायदा रुपये 
2.5 लाख आहे. अजुयनचे एकूण कजय आवण तयावरील व्याज याांची रक्कम रुपये 1.5 लाख आहे. 

तयामुळे अजुयनच्या मृतयुच्या प्रसांगात, तयाचा नामवनदेवशत उवयवरत रुपये 1 लाख वमळण्यास पात्र 
असेल. 

ववमाकते सामान्यतुः पॉवलसी कजावर व्याज आकारतात, जे अधयवार्थर्षक ककवा वार्थर्षक कालावधीनांतर 
देय असते. जर हे व्याज भरले गेले नाही तर ते पॉवलसी कजाचा भाग बनते आवण कजाच्या वशल्लक 
रक्कमेत दशयवले जाते.  

जोपयंत ववमाहप्ते भरले जात आहेत आवण पॉवलसी चालू आहे तोपयंत जमा असलेले रोख मूल्य कजय 
आवण तयावरील व्याज भरण्या परेुसे असते. मात्र जर पॉवलसी बांद पडली आवण कोणताही नवा 
ववमाहप्ता भरला गेला नाही तर अशी पवरस्तिती येऊ शकते की वशल्लक कजाची रक्कम आवण देय 
व्याज (एकूण कजय) याांची रक्कम पॉवलसीच्या रोख मूल्यापेिा जातत होऊ शकते. 

तवाभाववकपणे ववमाकता अशी पवरस्तिती ओढव ू देत नाही. अशी परीस्तिती ओढवण्यापुवीचा, 
ववमाकता ज्याला (पॉवलसीची) पूवय-समाप्ती म्हणतात अशी कारवाई करतो. ववमा कां पनीने पूवय 
समाप्तीची कारवाई करण्यापूवी पॉवलसीधारकाला सूचना द्यावयाची असते. पॉवलसी बांद केली जाते 
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आवण अस्तततवात असलेले रोख मूल्य वशल्लक कजय आवण व्याजाच्या रकमेसाठी समायोवजत केले 
जाते, यातूनही काही जाततीची रक्कम वशल्लक रावहल्यास, पॉवलसीधारकाला वदली जाते.  

4. विशेि पॉविसी तरतुदी आवण पुष्ट्टी 

a) नामवनदेशन 

i. नामवनदेशनामध्ये ववमाधारक अशा व्यक्तीचे (व्यक्तींचे) नाव प्रतताववत करतो ज्याला ववमा 
कां पनीने ववमाधारकाच्या मतृयुच्या प्रसांगात ववमा आश्वावसत रक्कम द्यायची असते.  

ii. ववमा आश्वावसत व्यक्ती एक ककिा एकापेक्षा अवधक व्यक्ती नामवनदेवशत म्हणून प्रतताववत 
करू शकतो.  

iii. नामवनदेवशताला पैशाांचा िैध विवनयोग आवण ज्यांच्यासाठी ते पैसे आहेत अशांसाठी एक 
विश्िस्त म्हणनू तया पैशाांचा साांभाळ करण्याची मुभा असते.  

iv. नामवनदेशन पॉवलसी खरेदी करताना ककिा नंतर करता येते.  

v. ववमाकायदा 1938चे कलम 39 नुसार, तवतुःच्या आयुष्याच्या ववम्याचा पॉवलसीधारक, 
तयाच्या मृतयुच्या प्रसांगात ज्याांना पॉवलसीचे पैसे अदा केले जावते तयाांची नाव ेनामवनदेवशत 
करू शकतो. 

पॉवलसीमध्ये एक पुष्टी वाढवनू नामवनदेशन बदलले जाऊ शकते. 

महत्िाचे 

नामवनदेशनामुळे नामवनदेवशताला ववमा आश्वावसत व्यक्तीच्या मृतयुच्या प्रसांगात केवळ पॉवलसीचे 
पैसे तवीकारण्याचा अवधकार असतो. नामवनदेवशतािा विमा हक्काच्या पूणय (ककिा अशंतः) 
भागािर अवधकार नसतो. 

जेव्हा नामवनदेवशत व्यक्ती वयाने अज्ञान असते तयावळेी पॉवलसीधारकाने एखाद्या व्यक्तीची वनयुक्ती 
करणे गरजेचे असते. वनयुक्त व्यक्तीने पॉवलसी दततावजेावर तवािरी करून वनयुक्त व्यक्ती म्हणनू 
काम करण्यास तयाची /वतची मान्यता असल्याचे दशयवाव े लागते. ज्यावळेी नामवनदेवशत व्यक्ती 
वयाने सज्ञान होते तयावळेी वनयुक्त व्यक्ती तयाांची वनयुक्ती गमावतात. ववमाधारक व्यक्ती वनयुक्त 
व्यक्तीला केव्हाही बदल ू शकतात. जर नामवनदेवशत व्यक्ती अज्ञान असेल आवण कोणीही व्यक्ती 
वनयुक्त केलेली नसेल तर ववमाधारकाच्या मतृयूनांतर ववमाहक्काची रक्कम ववमाधारकाच्या 
कायदेशीर वारसाांना वदली जाते. 

जेिे एकापेिा अवधक नामवनदेवशत व्यक्ती असतात तेव्हा तयाांना मृतयूचा ववमाहक्क सांयुक्तपणे ककवा 
वजवांत असलेली व्यक्ती ककवा असलेल्या व्यक्तींना वदला जातो. प्रत्येक नामवनदेवशतासाठी त्याचा 
कोणताही विवशष्ट्ट िाटा वदिा जात नाही. पॉवलसी सुरु झाल्यानांतर  केल्या गेलेल्या 
नामवनदेशनाची सूचना अांमलात येण्यासाठी ती ववमाकतयांना कळवली गेली पावहजे. 
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आकृती 1: नामवनदेशनासाठी असिेल्या तरतुदी 

 
b) पॉविसी वनदेवशत करणे (Assignment) 

सामान्यतुः, वनदेशन ही सांज्ञा एखादी मालमत्ता प्रतयिात देण्याद्वारे हतताांतरण यापेिा वलहून 
देण्याद्वारे हतताांतवरत करणे यासाठी वापरली जाते. अशा मालमते्तच्या सांदभात वतची मालकी 
ववववध व्यक्तींच्या ववववध अवधकाराांनी अांतर्थनवहत असते.  

पॉवलसी वनदेवशत केल्यानांतर, नामवनदेशन रवहत केले जाते, पॉवलसी कजासाठी पॉवलसी 
कां पनीला वनदेवशत केल्यास याला अपवाद केला जातो. 

जीवन ववमा पॉवलसीचे वनदेशन म्हणजे हक्काांचे हक्क, शीर्षयक आवण पॉवलसी मधील तवारतय 
(एक मालमत्ता म्हणून) याांचे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे हतताांतरण. जी व्यक्ती असे अवधकार 
हतताांतवरत करते वतला पॉविसीवनदेशक (assignor) म्हणतात आवण ज्याला ही मालमत्ता 
हतताांतवरत केली जाते तयाला पॉविसी वनदेवशत (assignee) असे म्हणतात. 
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आकृती  2 : पॉविसी वनदेशन (Assignment) 

 
भारतात ववमा कायद्याच्या कलम 38 नुसार पॉविसी वनदेशन (Assignment) वनयांवत्रत केले जाते. 
पॉविसी वनदेशन (Assignment) केल्यानांतर पॉवलसी वनदेवशताला, पॉवलसी वनदेशका पेिा 
अवधक चाांगले शीर्षयक वमळू शकत नाही या तरतुदीला अनुसरून मालमते्तच्या सांदभातील सवय 
शीर्षयक, तवारतयाचे अवधकार वमळतात.  

शेवटची तरतूद खूप महतवाची आहे. याचा सरळ अिय असा आहे की ववमाधारकाला काही 
कारणाने जो ववमाहक्क नाकारला गेला आहे तो वमळण्यासाठी पॉवलसी वनदेवशत पात्र असू शकत 
नाही. पॉवलसी वनदेशनाच्या दोन्ही बाजू करार करण्यायोलय असणे आवण कोणतयाही कायदेशीर 
अपात्रतेशी वनगडीत नसावते असे पॉवलसी वनदेशन करताना आवश्यक असते.  

पॉविसी वनदेशनाचे (Assignment) दोन प्रकार आहेत.  

आकृती 3 : पॉविसी वनदेशनाचे (Assignment) प्रकार 
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सशतयपॉविसी वनदेशन  शुद्धपॉविसी वनदेशन 
सशतय पॉवलसी वनदेशना मध्ये अशी 
तरतूद असते की ववमाधारक पॉवलसी 
परीपक्वतेच्या वळेी वजवांत असल्यास 
ककवा पॉवलसी वनदेवशताच्या 
(assignee) मृतयुच्या वळेी 
ववमाधारकाकडे परत वदली जाते. 

शुद्ध पॉविसी वनदेशना मध्ये पॉविसीवनदेशकािा 
(assignor) पॉवलसी मध्ये असणारे सवय हक्क, 
शीर्षयक आवण तवारतय पॉविसी वनदेवशता कडे 
(assignee) हतताांतवरत झाल्यानांतर कोणतयाही 
पवरस्तितीत वनदेशकाकडे परत केले जात नाहीत. 
अशाप्रकारे पॉवलसी पूणयतुः पॉवलसी वनदेवशताला 
वनवहत असते. पॉवलसी वनदेवशत (assignee) या 
पॉवलसीच्या सांदभात तयाला आवडेल तया प्रकारे 
पॉवलसी वनदेशकाची (assignor) सांमती न घेता  
व्यवहार करू शकतो. 

सामान्यतुः बऱ्याच व्यापावरक पवरस्तितीत जेिे पॉवलसी ठराववक पद्धतीने पॉवलसीधारकाने 
घेतलेल्या कजासाठी, जसे गृहकजय, तारण म्हणून ठेवलेली असते तेिे सशतय पॉविसी वनदेशन 
पहायला वमळते.  

िैध पॉविसी वनदेशनाच्या शती 

आता आपण वैध पॉवलसी वनदेशनासाठी आवश्यक शती पाहू. 

i. सवयप्रिम म्हणजे, पॉवलसी वनदेशन करणाऱ्याकडे वनदेवशत केल्या जाणाऱ्या पॉवलसी चे संपूणय 
हक्क, शीियक आवण वनदेवशत करण्यायोग्य स्िारस्य असले पावहजे. 

ii. दुसरे, पॉवलसी वनदेशनाला पे्रम, विश्िास यासारख्या मौल्यिान मान्शयतांचा पाठींबा असणे 
आवश्यक आहे. 

iii. वतसरे, हे अतयावश्यक आहे की पॉवलसी वनदेशन कोणत्याही कायद्याच्या विरोधात असता 
कामा नये. उदा. एखाद्या अन्य देशात राहणाऱ्या परदेशी व्यक्तीला पॉवलसी वनदेवशत 
करण्यामुळे चलन वनयांत्रण वववनयमाचे उल्लांघन ठरू शकते. 

iv. पॉवलसी वनदेवशत दुसरे वनदेशन करू शकतो मात्र नामवनदेशन करू शकत नाही कारण तो 
ववमाधारक नसतो. 

पॉवलसी वनदेशन नेहेमी वलवखत तवरुपात असले पावहजे आवण तयासाठी वकमान एक सािीदार 
असला पावहजे. शीर्षयकाच्या हतताांतरणाची वततुस्तिती पॉवलसी पुष्टीच्या माध्यमातून वववनर्थदष्ट 
केली गेली पावहजे. तयाचबरोबर हे सुद्धा आवश्यक आहे की पॉवलसीधारकाने ववमाकतयाला  
पॉवलसी वनदेशनाची सूचना वदली पावहजे. विमाकत्यािा अशी सूचना विवखत स्िरुपात वमळाल्या 
वशिाय पॉविसी वनदेवशतािा पॉविसीिर कोणताही शीियकाचा हक्क राहणार नाही. 
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पुष्टीसाठी पॉवलसी दततावजे आवण सूचना वमळाल्यावर जीवन ववम्यावर वनदेशनाची नोंद केली 
जाईल. यावठकाणी हे लिात घेतले पाहजे की असे वनदेशन नोंदणी करताना ववमा कां पनी तयाची 
कोणतीही जबाबदारी ककवा तयाच्या वैधते ववर्षयी ककवा कायदेशीरपणा ववर्षयी कोणतेही मत व्यक्त 
करत नाही. नोंदवहीमध्ये नोंद झालेली वनदेशनाची तारीख ही ज्यावदवशी वनदेशन आवण तयाची 
सूचना सांबांवधत कायालयाला वमळाल्याची तारीख असते. जर सूचना आवण पॉवलसी दोन वगेळ्या 
तारखाांना वमळाल्या तर यातील जे नांतरच्या तारखेला वमळेल ती तारीख नोंदणीची तारीख मानली 
जाते. 

पॉवलसी वनदेवशत, पॉवलसी चाल ू असण्याच्या काळात पॉवलसीधारकाला तवारतय पुनर्थनदेवशत 
करू शकतो. अशा पुनर्थनदेशनाच्या वळेी पॉवलसीधारकाला ववमाहक्काचे वगेाने प्रदान होण्यासाठी 
नव्याने नामवनदेशन ककवा पॉवलसीवनदेशन करायला साांवगतले जाऊ शकते. पुन्शहा सशतय 
वनदेशनाच्या बाबतीत वनदेवशताच्या मृत्युच्या प्रसगंात पॉविसी पुन्शहा पॉविसीधारकाच्या नािाने 
वनदेवशत केिी जाऊ शकते.तर दुसऱ्या बाजूला जर शुद्ध वनदेशन असेल तर पॉवलसीचे शीर्षयक 
मरण पावलेल्या वनदेवशताच्या मालमते्तकडे पाठवले जाते.  

आकृती  4 : विमा पॉविसी वनदेशनाशी संबंवधत तरतुदी 

 
नामवनदेशन विरुद्ध पॉविसी वनदेशन 

फरकाचा आधार  नामवनदेशन  पॉविसी वनदेशन 
नामवनदेशन ककिा पॉविसी 
वनदेशन म्हणजे काय?  

नामवनदेशन म्हणजे मृतयूच्या 
ववमा हक्काची रक्कम 
तवीकारण्यासाठी एका 
व्यक्तीच्या वनयुक्तीची प्रवक्रया 

पॉवलसी वनदेशन म्हणजे 
ववमा पॉवलसी चे शीर्षयक अन्य 
व्यक्तीकडे ककवा सांतिेकडे 
हतताांतवरत करणे. 
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नामवनदेशन ककिा पॉविसी 
वनदेशन केव्हा केिे जाते? 

प्रततावाच्या वळेी ककवा 
पॉवलसी सुरु झाल्यानांतरही 
नामवनदेशन करता येते. 

पॉवलसी वनदेशन केवळ 
पॉवलसी सुरु झाल्यानांतरच 
करता येते. 

नामवनदेशन ककिा पॉविसी 
वनदेशन कोणािा करता 
येते? 

ज्याची तवतुःच्या आयुष्याची 
पॉवलसी आहे असा 
पॉलीसीधारकच केवळ 
नामवनदेशन करू शकतो. 

पॉवलसी वनदेशन एकतर 
ववमाधारक जो पॉवलसीचा 
मालक आहे ककवा पॉवलसी 
वनदेवशत याांच्याद्वारे पॉवलसी 
वनदेवशत केली जाऊ शकते. 

ते कोठे िागू होते?  जेिे ववमा कायदा 1938 लाग ू
होतो केवळ तेिेच  
नामवनदेशन लागू होते.  

ज्यादेशात मालमते्तचे 
हतताांतरण होणार आहे 
तेिील सांबांवधत कायद्यानुसार 
हे जगभरात कोठेही लागू 
होते. 

पॉविसीधारकाचे पॉिीसीिर 
वनयतं्रण राहते का? 

पॉवलसीधारकाकडे शीर्षयक 
आवण पॉवलसीचे वनयांत्रण 
राहते आवण नामवनदेवशताला 
पॉवलसी अांतगयत कायद्याचा 
कोणताही कायदेशीर 
दाव्याचा अवधकार नसतो. 

यात पॉवलसीधारकाला 
पॉवलसी पनुर्थनदेवशत होई 
पयंत तयाचे हक्क, शीर्षयक 
आवण तवारतय गमवाव ेलागते 
आवण  वनदेवशताला पॉवलसी 
अांतगयत कायदेशीर दाव्याचा 
अवधकार असतो.  

साक्षीदार आिश्यक असतो 
का? 

सािीदार आवश्यक नसतो. सािीदार बांधनकारक 
असतो. 

त्यांना काही अवधकार 
वमळतात का? 

नामवनदेवशताला पॉवलसी वर 
कोणताही अवधकार नसतो. 

पॉवलसी वनदेवशताला 
पॉवलसी वर सांपूणय अवधकार 
वमळतो आवण पॉवलसी 
अांतगयत दावा करू शकतो. 

त्याचे पुनबयदि करता येतो 
का? 

पॉवलसी कालावधी दरम्यान 
नामवनदेशन बदलता येते 
ककवा रवहत करता येते. 

एकदा केलेले पॉवलसी 
वनदेशन रवहत करता येत 
नाही, पण ती पनुर्थनदेवशत 
करता येते. 

अज्ञान असल्यास: नामवनदेवशत अज्ञान 
असल्यास एक वनयुक्त व्यक्ती 
नेमावी लागते.  

पॉवलसी वनदेवशत अज्ञान 
असल्यास एक पालक वनयुक्त 
करावा लागतो. 

नामवनदेवशत ककिा पॉविसी नामवनदेवशताचा मतृयू सशतय पोलीस वनदेवशताच्या 
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वनदेवशताचा मृत्य ूझाल्यास 
काय होते? 

झाल्यास, पॉवलसीचे हक्क 
पॉवलसीधारकाकडे ककवा 
तयाच्या कायदेशीर 
वारसाकडे परत जातात.  

बाबतीत पॉवलसीचे हक्क 
पॉवलसी वनदेशनाच्या शती 
नुसार ववमाधारकाकडे परत 
केले जातात. शुद्ध पॉवलसी 
वनदेशनामध्ये वनदेवशताच्या 
मृतयुनांतर तयाचे कायदेशीर 
वारसाांना पॉलीसीचे फायदे 
वमळतात. 

नाम वनदेवशत ककिा पॉविसी 
वनदेवशताचा विमाधारकाच्या 
नंतर पण विमाहक्क प्रदान 
होण्यापूिी मृत्य ूझािा तर 
काय होते 

मृतयूचा ववमाहक्क प्रधान 
होण्यापूवी नामवनदेवशताचा 
मृतयू झाल्यास, ववमाहक्क 
प्रदानाची रक्कम 
ववमाधारकाच्या कायदेशीर 
वारसाांना देय असेल. 

प्रदान होण्यापूवी पॉवलसी 
वनदेवशताचा मतृयू झाल्यास 
वनदेवशताच्या कायदेशीर 
वारसाांना वदली जाईल आवण 
पॉवलसी वनदेशक ककवा 
ववमाधारक जो पॉवलसी 
वनदेशक आहे तयाच्या 
कायदेशीर वारसाांना 
वमळणार नाही. 

धनको पॉविसी िा संिग्नता 
िािू शकतात का? 

ज्या पॉवलसीचे नामवनदेशन 
केले आहे अशा पॉवलसीला 
सांललनता लाव ूशकतात. 

जोपयंत पॉवलसी वनदेशनाने 
धनकोंच्या देयता पूणय 
केलेल्या नाहीत हे वसद्ध होत 
नाही तोपयंत धनको पॉवलसी 
सांललन करू शकत नाहीत.  

c) पॉविसीची नक्कि 

जीवन ववमा पॉवलसी म्हणजे केवळ वचनाचा पुरावा असतो. पॉवलसी दततावजे हरवणे ककवा नष्ट 
होणे म्हणजे कराराांतगयत कोणतयाही प्रकारे कां पनीची देयता समाप्त होणे असे नव्हे. जीवन ववमा 
कां पन्याांच्या सामान्यतुः पॉवलसी दततावजे हरवल्यानांतर पालन करण्याच्या काही प्रमाण पद्धती 
असतात. 

सामान्यतुः ववमा कायालय अशा प्रकारे पॉवलसी दततावजे हरवणे ककवा नष्ट पावणे यात काही 
सांशयातपद कारण आहे का याचा शोध घेते. पोलीस हरवले आहे आवण तयात कोणताही व्यवहार 
नाही यासाठी काही समाधानकारक परुावा देणे आवश्यक असू शकते. साधारणपणे ववमाहक्क 
दाखल करणाऱ्याने जामीनदार ककवा तयाच्यावशवाय नुकसान भरपाईचा बॉां ड सादर केल्यानांतर 
ववमाहक्क प्रदान केला जातो. 
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जर रक्कम लवकरच देय असेल आवण देय रक्कम बरीच मोठी असेल तर कायालय मोठ्या 
खपाच्या राष्रीय वतयमानपत्रात पॉवलसी हरवल्याची जावहरात देण्याचा आग्रह धरतात. या सांदभात 
कोणीही कोणतीही हरकत घेतलेली नाही याची खात्री करून घेतल्यानांतर पॉवलसीची नक्कल 
जारी केली जाते. 

d) बदि 

पॉवलसीधारकाांना पॉवलसीच्या अटी आवण शतीमध्ये बदल करावासा वाटू शकतो. अशाप्रकारचे 
बदल ववमाकता आवण ववमाधारक या दोघाांच्या सांमतीने करण्याची तरतूद असते. साधारणपणे 
ववमा हप्ता भरण्याच्या पद्धत बदलण्यावशवाय ककवा खाली वदलेल्या बांधनकारक तवरूपाच्या 
बदलाांवशवाय अन्य कोणतेही बदल करण्यास पॉवलसीच्या पवहल्या पाच वर्षात परवानगी वदली 
जात नाही – जसे 

 नाव ककवा / पततयामधील बदल;  
 वय कमी ककवा जातत असल्याचे वसद्ध झाल्यास वयाची मावहती पनु्हा देणे;  
 दुहेरी अपघात फायदा ककवा कायमतवरूपी अपांगतव फायदा इतयादी. 

पुढील काळात बदल अनुमत केले जातात. यातील काही बदल पॉवलसीवरच योलय प्रकारची पुष्टी 
करून ककवा तवतांत्र कागद जोडून केले जातात. अन्य बदलाांमध्ये पॉलीसीच्या भौवतक शतींच्या 
तवरुपात बदल करायचे असल्यास, सद्य पॉवलसी रवहत करून नव्या पॉवलसी जारी कराव्या 
लागतात. 

अनुमत केले जाणारे बदलाांचे काही मुख्य प्रकार खालील प्रमाणे 

i. ववम्याच्या काही प्रकाराांमध्ये ककवा मुदतीत बदल [ज्यात जोखीम वाढवली जात नाही] 
ii. ववमा आश्वावसत रक्कम कमी करणे 
iii. ववमाहप्ता भरण्याच्या पद्धतीत बदल 
iv. पॉवलसीच्या प्रारांभाच्या तारखेत बदल करणे 
v. एक पॉवलसी दोन ककवा अवधक पॉवलसी मध्ये ववभावजत करणे 
vi. जादा ववमाहप्ता ककवा बांधनकारक अट काढून टाकणे 
vii. नफ्यावशवाय योजनेतून नफ्यासह ववमा योजनेत प्रवशे करणे 
viii. नावातील चुकीची दुरुतती  
ix. ववमाहक्काचा प्रदानाची रक्कम अदा करण्याचा पयाय आवण दुहेरी अपघात फायदा देऊ 

करणे  

साधारणपणे या बदलाांमध्ये जोखीम वाढवण्याचा समावशे नसतो. ज्याचा पवरणाम म्हणून ववमा 
हप्ता कमी होतो असे पॉवलसीमधील अन्य काही बदल असतात जे अनुमत केले जात नाहीत. अशा 
बदलाांचे उदाहरण म्हणजे ववमाहप्ता भरण्याच्या मुदतीत वाढ करणे; नफ्यावशवाय ववमा योजनेतून 
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नफ्यासह ववमा योजनेत जाणे; ज्यात जोखीम वाढते; आवण ववमा आश्वावसत रक्कम वाढते अशा 
एका प्रकारच्या ववमा प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात जाणे. 

साधारणपणे सवा ठीकाणच्या ववमा कां पन्याांना पॉवलसी दततावजेातील प्रतयि वाक्य रचना 
करण्याची मुभा वदलेली असते, मात्र ती वनयांत्रकाकडे मान्यतेसाठी पाठवावी लागते. 

स्िय ंचाचणी 1  

पॉवलसीधारकाला कोणतया पवरस्तितीत वनयुक्त व्यक्तीची नेमणूक करण्याची गरज भासते? 

I. जेिे ववमा धारक अज्ञान असतो 
II. नामवनदेवशत अज्ञान असतो  
III. पॉवलसी धारक योलय मनस्तितीत नसतो 
IV. पॉवलसी धारक ववववहीत नसेल तर 
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सारांश 

 सवलतीच्या कालावधीच्या अटीमुळे पॉवलसीधारकाला ववमाहप्ता भरण्यासाठी तो देय 
झाल्यानांतरही वाढीव कालावधी वमळतो. 

 पुनतिापना ही अशी प्रवक्रया आहे ज्यात ववमा कां पनी, ववमा न भरल्यामुळे बांद झालेली ककवा 
दण्डववरवहत तरतुदींपैकी एकाच्या अांतगयत चाल ूठेवलेली असेल तर पॉवलसी पनु्हा चाल ूकरते. 

 सामान्य व्यापारी कजाच्यापेिा पॉवलसी कजय दोन सांदभात वगेळे असते, एक म्हणजे 
पॉवलसीधारकावर कायद्याने कजय परत करण्याचे बांधन नसते आवण ववमाकतयाला ववमाधारकाच्या 
ववश्वासाहयतेची तपासणी करणे आवश्यक नसते. 

 नामवनदेशन ही अशी प्रवक्रया आहे ज्यात ववमाधारक तयाच्या मृतयुनांतर ववमा आश्वावसत रक्कम 
ज्याला वदली जावी अशा व्यक्तीचे (व्यक्तींचे) नाव प्रतताववत करतो. 

 जीवन ववमा पॉवलसी वनदेवशत करणे म्हणजे पॉवलसी मधील (एक मालमत्ता म्हणून) हक्काांचा 
हक्क, शीर्षयक, आवण तवारतय एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे हतताांतवरत करणे. जी व्यक्ती हक्क 
हतताांतवरत करते वतला पॉवलसी वनदेशक म्हणतात आवण ज्याला मालमत्ता हतताांतवरत केली जाते 
तयाला पॉवलसी वनदेवशत असे म्हणतात. 

 ववमाकता आवण ववमाधारक याांच्यातील परतपर सांमतीने बदल करता येतात. साधारणपणे 
पॉवलसीच्या पवहल्या वर्षात काही साधे बदल वगळता कोणतेही बदल अनुमत केले जात नाहीत. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. सवलतीचा कालावधी 
2. पॉवलसी बांद होणे  
3. पॉवलसी पनुरुज्जीवन 
4. समपयण मूल्य 
5. नामवनदेशन  
6. पॉवलसी वनदेशन 
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

जेिे नामवनदेवशत व्यक्ती अज्ञान असते तेिे पॉवलसीधारकाला वनयुक्त व्यक्तीची नेमणकू करावी लागते. 
 

स्िय ंपवरक्षणाचे प्रश्न 

प्रश्न 1  

नामवनदेशनाच्या सांदभात खालीलपैकी कोणते ववधान चकुीचे आहे? 

I. ववमाकतयाला पॉवलसी कजासाठी तारण म्हणनू पॉवलसी वनदेवशत केली तर नामवनदेशन रद्द होत 
नाही 

II. पॉवलसी खरेदी करताना ककवा तयानांतर नामवनदेशन करता येऊ शकते 
III. पॉवलसीला पुष्टी जोडून नामवनदेशन बदलता येते 
IV. नामावनदेवशताला पूणय ववमा हक्कावर सांपूणय हक्क असतात. 

प्रश्न 2  

कायद्यानुसार पॉवलसीला हमीसह समपयण मूल्य प्राप्त होण्यासाठी ववमाहप्ते वकती काळ भराव े
लागतात? 

I. वकमान सलग 2 वर्ष ेववमाहप्ते भराव ेलागतात 
II. वकमान सलग 3 वर्ष ेववमाहप्ते भराव ेलागतात 
III. वकमान सलग 4 वर्ष ेववमाहप्ते भराव ेलागतात  
IV. वकमान सलग 5 वर्ष ेववमाहप्ते भराव ेलागतात 

प्रश्न 3  

पॉवलसी बांद झाली असे कधी समजण्यात येते? 

I. देय तारखेला ववमाहप्ते भरण्यात आले नाही तर 
II. ववमाहप्ते देय तारखेपूवी भरण्यात आले नाहीत तर 
III. सवलत काळातही ववमाहप्ता भरला गेला नाही तर  
IV. पॉवलसी समर्थपत करण्यात आली तर 

प्रश्न 4  

खालील पैकी कोणते ववधान ववमा पॉवलसीच्या सवलतीच्या काळासांदभात योलय आहे? 

I. प्रमाण सवलतीचा कालावधी एक मवहना असतो. 
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II. प्रमाण सवलतीचा कालावधी30 वदवस असतो. 
III. प्रमाण सवलतीचा कालावधीएक मवहना ककवा 30 वदवस असतो. 
IV. प्रमाण सवलतीचा कालावधीएक मवहना ककवा 31 वदवस असतो. 

प्रश्न 5  

पॉवलसीधारकाने देय तारखेला ववमा हप्ता भरला नाही आवण तो सवलतीच्या कालावधीत मरण पावला 
तर काय होईल? 

I. ववमाहप्ता देय तारखेला न भरल्याने ववमाकता पॉवलसी रद्द झाली असे समजेल आवण ववमाहक्क 
प्रदान नाकारेल  

II. ववमाकता ववमाहक्क प्रदान करेल आवण शेवटचा ववमाहप्ता माफ करेल. 
III. ववमाकता ववमाहक्क प्रदान करताना न भरलेल्या शेवटच्या हप्तयाची रक्कम वजा करून उवयवरत 

रक्कम देईल 
IV. ववमाकता ववमाहक्क प्रदान करताना ववमाहप्ता अवधक बँकेचा बचतीच्या व्याजदरापेिा 2% 

अवधक दराने व्याजाची वजावट करून रक्कम अदा करतो 

प्रश्न 6  

बांद झालेली पॉवलसीचे पनुरुज्जीवन करताना ववमा कां पनीकडून खालीलपकैी कोणतया घटकाचा 
सवावधक ववचार केला जातो? सवात योलय पयाय वनवड. 

I. पुनरुज्जीवनाच्या वळेी असणारी ववमा करण्याच्या योलयतेचा परुावा  

II. पॉवलसीचे पुनरुज्जीवन केल्याने ववमा कां पनीसाठी वाढणारी जोखीम 

III. न भरलेले ववमाहप्ते व्याजासह अदा करणे 

IV. ववमाधारकाने वववनर्थदष्ट कालावधीत पुनरुज्जीवन अजय करणे  

प्रश्न 7  

ववमा पॉवलसीचे नामवनदेशन ववमा कायदा, 1938 च्या _________ अांतगयत अनुमत केले जाते. 

I. कलम 10 
II. कलम 38 
III. कलम 39 
IV. कलम 45 

प्रश्न 8  

ववमा कां पनीकडून पॉवलसी तारणावर कजय घेतले असल्यास तयासांदभात खालीलपकैी कोणते ववधान 
अयोलय आहे? 
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I. ववमा कां पनीच्या पिात पॉवलसी वनदेवशत करावी लागेल 
II. ववमा कां पनीच्या पिात पॉवलसी वनदेशन केल्याने अशा पॉवलसीचे नामवनदेशन रवहत होते 
III. ववमाकतयाच्या पॉवलसीमधील तवारतयाच्या प्रमाणात नामावनदेवशताच्या हक्कावर पवरणाम होईल. 
IV. पॉवलसी कजय नेहेमीच पॉवलसीच्या समपयण मूल्याच्या टक्केवारीशी मयावदत असते 

प्रश्न 9  

ववमा पॉवलसी वनदेशनाच्या सांदभात खालीलपैकी कोणते ववधान अयोलय आहे? 

I. शुद्ध पॉवलसी वनदेशनामध्ये, वनदेवशताच्या मृतयुच्या प्रसांगात, पॉवलसीचे शीर्षयक मरण पावलेल्या 
वनदेवशताच्या मालमते्तमध्ये समाववष्ट होते. 

II. जीवन ववमा पॉवलसीचे वनदेशन म्हणजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे ववमा पॉवलसी मधील 
हक्काांचा हक्क, शीर्षयक आवण पॉवलसी मधील तवारतय (मालमत्ता म्हणनू) हतताांतवरत करणे. 

III. ववमाधारकाने ववमाकतयाला पॉवलसी वनदेवशत करत असल्याची सूचना देणे आवश्यक असते. 
IV. शुद्ध पॉवलसी वनदेशनामध्ये, पॉवलसीच्या दरम्यान  जेव्हा पॉवलसी ववमाधारकाच्या धारकाांकडे परत 

जाते असा ववमाधारकाच्या मृतयूचा प्रसांग वगळता, पॉवलसीच्या पवरपक्वते पयंत वनदेवशताकडे 
वनवहत असते. 

प्रश्न 10  

खालीलपैकी कोणता बदल ववमा कां पनीकडून अनुमत केला जातो? 

I. पॉवलसीचे दोन ककवा अवधक भागात ववभाजन करणे 
II. ववमाहप्ता भरण्याची मुदत वाढवणे  
III. नफ्यासह पॉवलसी मधून नफ्यावशवाय पॉवलसीमध्ये रुपाांतरीत करणे 
IV. ववमा आश्वावसत रक्कमेत वाढ करणे 

 

स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे IV. 

नामावनदेवशताला ववमाहक्कावर पूणय (ककवा अांशतुः) हक्क नसतो. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे II. 

पॉवलसीला हमीसह समपयण मूल्य प्राप्त होण्यासाठी सलग वकमान 3 वर्ष ेववमाहप्ते भराव ेलागतात. 
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उत्तर 3  

योलय पयाय आहे III. 

सवलतीच्या काळातही ववमाहप्ता भरला गेला नाही तर ववमा पॉवलसी बांद झाली असे समजण्यात येते. 

उत्तर 4   

योलय पयाय आहे IV. 

सवलतीचा प्रमाण कालावधी एक मवहना ककवा 31 वदवस असते. 

उत्तर 5   

योलय पयाय आहे II. 

पॉवलसीधारकाने देय तारखेला ववमाहप्ता भरला नाही आवण सवलतीच्या काळात तो मरण पावला तर 
ववमाकता ववमाहक्क प्रदान करताना न भरलेल्या शेवटच्या हप्तयाची रक्कम वजा करून उवयवरत 
रक्कम देईल. 

उत्तर 6  

योलय पयाय आहे  I. 

बांद झालेल्या पॉवलसीचे पनुरुज्जीवन करताना, ववमा कां पनीकडून ववमा करण्याच्या योलयतेचा परुावा 
सवात महतवाचा पैल ूमानला जातो. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे  III. 

ववमा कायदा 1938 चे कलम 39 च्या अांतगयत पॉवलसी नामवनदेशन अनुमत केले जाते. 

उत्तर 8  

योलय पयाय आहे  II. 

पयाय II अयोलय आहे. 

ववमा कां पनीकडून पॉवलसी तारण ठेवनू कजय घेतले असेल तर तयासांदभात ववमा कां पनीच्या पिात 
पॉवलसी वनदेशन केल्याने नामवनदेशन रवहत होणार नाही. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे  IV. 

पयाय IV अयोलय आहे. 
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शुद्ध पॉवलसी वनदेशनाच्या बाबतीत, परीपक्वतेपयंत पॉवलसी वनदेवशताला वनवहत असते. पॉवलसीच्या 
कालावधीत ववमाधारकाचा मृतयू झाल्यास पॉवलसी ववमाधारकाच्या लाभधारकाांकडे परत जात नाही. 
वनदेवशत पॉवलसीच्या फायद्यासाठी पात्र असतो.. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे  I. 

ज्या बदलामध्ये पॉवलसीचे दोन ककवा अवधक पॉवलसीमध्ये ववभाजन समाववष्ट असते अशा बदलाला 
अनुमती वदली जाते. 
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प्रकरण 14 
अंतिेखन 

 

प्रकरणाची ओळख 

सांभाव्य ग्राहकाकडून प्रतताव वमळवल्यावरच जीवन ववमा प्रवतवनधीचे काम सांपत नाही. तो प्रतताव 
ववमा कां पनी कडून तवीकारला गेला पावहजे आवण तो पॉवलसीमध्ये पवरणत झाला पावहजे.  

प्रतयेक ववमा प्रततावाला खरोखर एका प्रवशेद्वारातून जाव ेलागते जेिे ववमाकता हे ठरवतो की प्रतताव 
तवीकारायचा के नाही आवण तवीकारल्यास, तो कोणतया अटीवर. या प्रकरणात आपण अांतलेखनाची 
प्रवक्रया आवण तया प्रवक्रयेत अांतभूयत असणाऱ्या घटकाांववर्षयी जाणनू घेऊ. 

वशकण्याची फविते 

 

A. अांतलेखन – मुलभतू सांकल्पना 
B. अ–वैद्यकीय अांतलेखन 
C. वैद्यकीय अांतलेखन 
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A. अतंिेखन – मुिभूत संकल्पना 

1. अतंिेखनाचा उदे्दश 

आपण अांतलेखनाचा उदे्दश परीिण करण्यापासून सुरुवात करू. याचे दोन उदे्दश असतात 

iii. प्रवत-वनवड ककवा ववमाकतयाववरुद्ध वनवड याांना प्रवतबांध करणे 

iv. जोखमींचे वगीकरण करणे आवण जोखमीमध्ये समानता असेल अशी खात्री करणे 

व्याख्या 

जीवन ववम्यासाठी आलेल्या प्रतयेक प्रततावाचे, जोखमीचे प्रमाण या आधारावर वगीकरण करणे आवण 
ववमा अनुमत करायचा वक नाही आवण कोणतया अटींवर करायचा हे ठरवण्याची प्रवक्रया या सांदभात 
जोखमींची वनवड ही सांज्ञा येते.  

नुकसानीचा अनुभव येण्याची शक्यता खूप जातत आहे अशी ज्याांना शांका असते ककवा मावहत असते 
आवण जे ववमा करण्यासाठी आतुर असतात व तया प्रवक्रयेतून काही वमळवण्याची अपेिा धरतात अशा 
लोकाांच्या प्रवृत्तीला प्रवत-वनवड असे म्हणतात. 

उदाहरण  

ववमाकते जर कोणाला ववमा द्यावा याबाबत चोखांदळ नसतील तर अशी शक्यता आहे की ज्याांना 
हृदयववकार ककवा ककय रोगासारखे काही गांभीर आजार आहेत व ज्याांची जातत काळ जगण्याची 
शक्यता नाही, ते ववमा घेण्यास उतसुक असतील. 

अन्य शब्दात साांगायचे तर, ववमाकतयानी योलय प्रकारे वनवड केली नाही तर ते प्रवक्रयेच्या ववरोधी 
आवण नुकसानकारक ठरेल. 

2. जोखमींमधीि समानता 

आता आपण जोखमींमधील समानतेचा ववचार करू. “समानता”म्हणजे, 
सारख्याचतीव्रतेच्याजोखमींनासामोरेजाणाऱ्याअजयदाराांनाएकाचववमाहप्तयाच्याप्रकारातठेवलेपावहजे. 
आपणआधीचहेपवहलेआहेकीववमाकतेमतययताकोष्टकाचाकशाप्रकारेवापरकरूनववमाहप्ता वकती 
आकारायचा ते ठरवतात. हे कोष्टक प्रमाण जीवने आवण सरासरी जोखमी याांच्या मतययता अनुभवाांचे 
प्रवतवनवधतव करतात. ती जीवन ववमा घेण्याचा प्रतताव देणाऱ्या बहुसांख्य व्यक्तींना समाववष्ट करतात. 

a) जोखमींचे िगीकरण 

समानता वनमाण व्हावी म्हणनू, अांतलेखक एक प्रवक्रया करतो वतला जोखीम िगीकरण म्हणतात 
उदा. ववववध जीवने ववववध जोखमीनुसार वगीकृत करून तयाांना तयाांच्या जोखमीच्या तीव्रतेनुसार 
ववववध प्रकाराांमध्ये ठेवतात. जोखमींचे असे चार प्रकार आहेत. 



प्रकरण 14 

371 

आकृती 1: जोखीम िगीकरण 

 
v. प्रमाण जीिने 

या प्रकारातील जीवनाांची अपेवित मतययता कोष्टकातील प्रमाण जीवनाांशी जुळणारी असते.  

vi. प्राधान्शयाच्या जोखमी 

या प्रकारातील अपेवित मतययता प्रमाण जीवनाांपेिा बरीच कमी असते तयामुळे तयाांना कमी 
ववमाहप्ता आकाराला जाऊ शकतो. 

vii. कमी दजाची जीिने 

या प्रकारातील जीवनाांची मतययता सरासरी ककवा प्रमाण मतययतेपेिा जातत असते, पण तरीही ती 
ववमा करण्यायोलय असतात. अवधक ववमाहप्ता आकारून ककवा काही बांधने घालनू तयाांचा ववमा 
तवीकारता येऊ शकतो.  

viii. नाकारिेिी जीिने 

या प्रकारातील जीवनाचे अधूपण आवण अपेवित जादा मतययता इतकी जातत असते की तयाांना 
परवडण्याजोलया वकमतीत ववमा सांरिण पुरवले जाऊ शकत नाही.  काही वळेा तयाला ककवा वतला 
शतत्रवक्रयेसारख्या काही वैद्यकीय उपचारातून जाव ेलागले असेल तर, प्रतताव काही काळासाठी 
(तातपरुता) नाकारला जातो.  

3. वनिड प्रवक्रया 

अांतलेखन ककवा वनवड प्रवक्रया दोन पातळ्याांवरून चालते असे म्हटले जाते: 

 प्रतयि प्रवतवनधीच्या पातळीवर (At field level) 
 अांतलेखन ववभागाच्या पातळीवर (At underwriting department level) 
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आकृती 2: अतंिेखन ककिा वनिड प्रवक्रया 

 
a) ग्राहक ककिा प्रािवमक पातळीिर  

प्रवतवनधीच्या पातळीवर करावयाच्या अांतलेखनाला प्रािवमक अतंिेखन असेही म्हटले जाते. यात 
कां पनीच्या प्रवतवनधीने मावहती गोळा करून तो ग्राहक ववमा सांरिण देण्यास योलय आहे ककवा नाही 
हे ठरवणे याचा समावशे होतो. प्रािवमक अांतलेखक म्हणनू ववमा प्रवतवनधी अतयांत महतवाची भवूमका 
वनभावतो. ज्याच्या जीवनाचा ववमा करायचा तयाला समजून घेण्याच्या सवात योलय वठकाणी 
प्रवतवनधी असतो. 

अनेक ववमा कां पन्या प्रतताववत जीवनाच्या सांदभात प्रकटन ककवा गुप्त अहवाल, ववचारलेली 
वववशष्ट मावहती, मत आवण वशफारसी या गोष्टी प्रवतवनधींनी पूणय कराव्यात अशी अपेिा करतात. 

ज्याला नैवतक धोका अहवाल म्हणतात जो अशाच प्रकारचा एक अहवाल असतो, तो सुद्धा जीवन 
ववमा कां पनीच्या अवधकृत व्यक्तीकडून मागवला जातो. या अहवालात नेहेमी, प्रतताववत व्यक्तीचा 
व्यवसाय, उतपन्न आवण आर्थिक पत आवण कीती याांची मावहती असते. 

अफरातफर वनयमन आवण प्रािवमक अतंिेखक म्हणून प्रवतवनधीची भूवमका 

प्रतताव फॉमय मध्ये प्रततावकाने उघड केलेल्या सतयस्तितींवर जोखमींच्या वनवडीच्या सांदभातील 
बहुताांश वनणयय अवलांबून असतो. अांतलेखन ववभागात बसलेल्या अांतलेखकाला हे समजणे अवघड 
असते की या सतयस्तिती असतय आहेत आवण फसवणकू करण्याच्या उदे्दशाने चुकीच्या सादर केल्या 
आहेत.  

येिे प्रवतवनधीची भवूमका महतवाची असते. प्रवतवनधी प्रतताववत व्यक्तीच्या िेट व्यवक्तगत सांपकात 
असल्याने तो ककवा ती हे ठरवण्याच्या सवात योलय पवरस्तितीत असतात की सादर करण्यात आलेल्या 
सतयस्तिती सतय आहेत की नाही आवण अशा प्रकारे वदशाभलू करण्याच्या उदे्दशाने सहेतुकपणे मावहती 
दडवली गेली आहे का ककवा चुकीची मावहती सादर केली गेली आहे का याचे तो वनरीिण करू शकतो.  
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b) अतंिेखन विभाग पातळीिर 

अांतलेखनाची दुसरी पातळी ववभागात ककवा कायालयाच्या पातळीवर असते. यात तज्ञ आवण 
अशाप्रकाराच्या कामात वाकबगार असणारे लोक असतात आवण ते तया प्रकरणातील सवय मावहतीचा 
ववचार करून जीवन ववम्यासाठी हा प्रतताव तवीकारायचा की नाही आवण तवीकारल्यास कोणतया 
अटींवर तवीकारायचा हे ठरवतात. 

4. अतंिेखनाच्या पद्धती 

आकृती 3 : अतंिेखनाच्या पद्धती 

 
या उदे्दशाने अांतलेखक दोन प्रकारच्या पद्धती वापरतात: 

वनिाडा पद्धत  अकंाधावरत पद्धत 
या पद्धतीत, ववशेर्षतुः जेव्हा गुांतागुांतीच्या 
प्रकरणात वनणयय घ्यायचा असतो तेव्हा 
व्यक्तीवनष्ठ वनवाडा केला जातो. 

या पद्धतीत अांतलेखक सवय नकारातमक 
आवण ववपरीत घटकाांना सकारातमक गुण 
देतात (कोणतयाही सकारातमक ककवा 
आशादायक  गोष्टीसाठी नकारातमक 
गुण). 

उदाहरण: एखाद्या व्यक्तीला तीव्र 
तवरूपाचा मधुमेह असल्यास तयाचा 
ववमा करायचा वक नाही आवण कोणतया 
अटींवर करायचा हे ठरवणे 

 

अशा पवरस्तितीत, ववभाग वैद्यकीय 
तज्ञाचे मत घेईल ज्याला वैद्यकीय पांच 
असेही म्हणतात. 

अशा प्रकारे वदले गेलेले गुण हे ठरवतील 
की वकती जादा मतययता मुल्याांकन वदले 
गेले आहे (याला EMR असेही म्हणतात). 
EMR वजतका जातत वततका ववमा अवधक 
नाकारला जाईल. 
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अतंिेखन वनणयय 

आकृती 4 : अतंिेखन वनणयय 

 
अांतलेखनासाठी प्रतताववत जीवनासाठी अांतलेखक घेत असलेले ववववध प्रकारचे वनणयय आता आपण 
हे पाहू 

a) सामान्शय दर आकारून स्िीकार (सामान्शय दर / OR)हा सवात सामान्य वनणयय आहे. हे 
मुल्याांकन दशयवते की सामान्य ककवा प्रमाण जीवनासाठी लागू असणारे दर लाग ू करून 
जोखीम तवीकारली गेली आहे.  

b) जादा आकार िागू करून स्िीकार:कमी दजाच्या मोठ्या प्रमाणावरील जोखमी हाताळण्याचा 
हा सवावधक वापरला जाणारा मागय आहे. यात कोष्टकातील ववमाहप्तयाच्या दर पेिा अवधक 
दर आकारला जातो. 

c) विमा आश्िावसत रक्कमेिर बोजा ठेिून स्िीकार: ववमाहक्काच्या प्रसांगात फायद्याच्या द्याव्या 
लागणाऱ्या रक्कमेवर ववमा कां पनी एक प्रकारचे वनयांत्रण आणते (अांशतुः ककवा सांपूणय 
रक्कमेवर) याला बोजा असे म्हणतात. 

उदाहरण: ववम्यासाठी प्रतताववत व्यक्ती टीबी सारख्या आजारातून बरा झालेला असेल तर तया 
बाबतीत ववमा कां पनी बोजा ठेवते. बोजा याचा अिय, ववमा आश्वावसत व्यक्ती वववनर्थदष्ट 
कारणामुळे ठराववक कालावधीत मरण पावला (उदा. टीबीचा आजार पुन्हा उद्भवल्यामुळे) 
तर मृतयुच्या फायद्याची कमी केलेली रक्कम देय असेल. 
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d) बंधनकारक अटीसह स्िीकार:वववशष्ट प्रकारच्या धोक्याांसाठी एक बांधनकारक अट लागू केली 
जाते ज्यामुळे तया वववशष्ट पवरस्तितीत मृतयू आल्यास मृतयूचा फायदा मयावदत केला जातो.  

उदाहरण म्हणून, गरोदर तत्रीचा ववमा करताना अशी अट घातली जाते की वतचा 
गभारपणामध्ये सांबांवधत कारणामुळे, प्रसूत झाल्यापासून तीन मवहन्यात मृतयू झाल्यास देय 
ववमा रक्कम मयावदत होते. 

e) नाकारणे ककिा पुढे ढकिणे:शेवटी, जीवन ववमा अांतलेखक प्रतताव नाकारण्याचे ठरव ू
शकतो. जेव्हा प्रकृतीची / अन्य वैवशष्ट्ये इतकी ववपरीत असतात की तयाांच्यामुळे जोखमीची 
शक्यता प्रचांड वाढते अशा प्रसांगात हे घडू शकते.  

उदाहरण:ककय रोगाचा एखादा रोगी असल्यास व तयाची बरे होण्याची शक्यता कमी असल्यास 
तया अववमा नाकारला जाऊ शकतो. 

तयाच प्रमाणे काही प्रकरणाांमध्ये जोपयंत पवरस्तिती सुधारत नाही आवण आशादायक बनत नाही 
तोपयंत जोखीम तवीकारणे पुढे ढकलणे तारतम्याचे मानले जाते. 

उदाहरणे 

एका मवहलेचे गभाशयाच्या वपशवीची शतत्रवक्रया नुकतीच पार पडली आहे, शतत्रवक्रयेनांतर 
एखादी गुांतागुांत वनमाण झाल्यास ती सांपेपयंत जीवन ववमा करण्यासाठी काही मवहने िाांबायला 
साांवगतले जाते. 

 

स्िय ंचाचणी 1  

खालीलपैकी कोणती प्रकरणे ववमाकतयाद्वारे नाकारली जातील ककवा पुढे ढकलली जातील? 

I. 18 वर्षांचा सुदृढ तरुण 
II. एक जाड माणसू  
III. ए्सग्रतत व्यक्ती  
IV. तवतुःचे कोणतेही उतपन्न नसणारी गवृहणी 
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B. अ-िैद्यकीय अतंिेखन 

1. अ-िैद्यकीयअतंिेखन 

मोठ्या प्रमाणातील ववमा प्रतताव ववम्यासाठी जीवनाची ववमा योलयता पाहण्यासाठी कोणतीही वैद्यकीय 
तपासणी न करता वनवडले जातात. अशा प्रकरणाांना अ-िैद्यकीय प्रस्ताि असे म्हणतात. 

अ-वैद्यकीयअांतलेखनाच्या बाबतीत बऱ्याच वळेा वैद्यकीय तपासणीतून ववपरीत गोष्टी खूप कमी 
प्रमाणात प्रकरणाांमध्ये समजतात (एक दशाांश). बाकीच्या गोष्टी प्रततावातील उत्तराांवरून आवण 
प्रततावकाच्या सुट्टीच्या नोंदी आवण अन्य कागदपत्राांवरून समजतात.  

अहयताप्राप्त वैद्यकीय तज्ञाकडून तपासणी करायची म्हणजे तयाांना तेवढे शुल्क द्याव े लागते. अशा 
प्रकारची तपासणी न केल्यास वाचणाऱ्या शुल्काची रक्कम ववमाकतयाने वैद्यकीय तपासणी न केल्याने 
होणारे जादा मृतयूच्या ववमा हक्काद्वारे होणाऱ्या नुकसानी पेिा खूपच जातत असेल. तयामुळे जीवन 
ववमाकतयांनी वैद्यकीय तपासणीचा आग्रह न धरता ववमा देण्याची पद्धत अमलात आणली आहे. 

2. अ-िैद्यकीयअतंिेखनाच्या अटी 

असे असले तरीही अ-वैद्यकीय अांतलेखनासाठी काही अटींचे पालन कराव ेलागते. 

i. पवहले, केवळ काही प्रकारच्या मवहलाच यासाठी पात्र असतात, जसे नोकरी करणाऱ्या मवहला 
पात्र असू शकतात. 

ii. विमा आश्िावसत रक्कमेिर कमाि मयादा घातली जाते. उदाहरणािय, कोणतयाही योजनेत 
पाच लाखाांपेिा अवधक रक्कमेचा ववमा करायचा असल्यास वैद्यकीय तपासणी करावी लागते. 

iii. प्रिेशाची ियोमयादा घातिी जाते– उदाहरणािय, 40 ककवा 45 वर्षांवरील व्यक्तीला वैद्यकीय 
तपासणी करणे बांधनकारक आहे. 

iv. विम्याच्या काही विवशष्ट्ट योजनांच्या बाबत मयादा घातली जाते– उदाहरणािय, मुदत ववमा 
अ-वैद्यकीय प्रकारात अनुमत केला जात नाही. 

v. विम्याची अवधकतम मुदत वीस वर्ष/े वय वर्ष े60 पयंत मयावदत केलेली असते. 
vi. जीिनांचा िगय:अ-वैद्यकीय ववमा व्यक्तींच्या काही वववशष्ट वगय, उदाहरणादाखल, अ-वैद्यकीय 

खास योजना ज्याांची एक वर्षाची सेवा असते अशा नामाांवकत कां पन्याांच्या कमयचाऱ्याांसाठी 
पुरवली जाते. या कां पन्याांमध्ये योलयप्रकारे सुट्ट्याांच्या नोंदी ठेवलेल्या असतात आवण तयाांची 
ठराववक कालावधीने वैद्यकीय तपासणी केली जाते ज्यायोगे कमयचाऱ्याची वैद्यकीय स्तिती 
सहजपणे पडताळता येते. 

3. अतंिेखनातीि मूल्यांकनाचे घटक 

सांभाव्य ववमाधारकाच्या जीवनातील आर्थिक पवरस्तिती, जीवनशैली, सवयी, कुटुांबाची पाश्वयभमूी, 
व्यवक्तगत आरोलयाची पाश्वयभमूी आवण अन्य व्यवक्तगत घटना ज्याांच्यामुळे धोका आवण जोखीम वाढू 
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शकते याांच्याशी सांबांवधत पलैूांना मूल्याांकनाचे घटक म्हणतात. असे धोके आवण तयाांचे पवरणाम काय 
होतील हे ओळखणे आवण तयानुसार तयाांचे वगीकरण करणे हे अांतलेखनात समाववष्ट असते. 

आता पण हे समजावनू घेऊ की व्यवक्तगत आयुष्याच्या वैवशष्ट्याांचा जोखमीवर कसा पवरणाम होतो. 
ढोबळमानाने याचे दोन भाग पडतात – ज्याचा नैवतक धोक्याांमध्ये योगदान असते आवण ज्याांचा 
भौवतक [वैद्यकीय] धोक्याांमध्ये योगदान असते. जीवन ववमा कां पन्या नेहेमी तयाांचे अांतलेखन या 
वगयवारीनुसार ववभाजोत करतात. उतपन्न, व्यवसाय, जीवनशैली आवण सवयी यासारखे घटक नैवतक 
धोक्याांमध्ये योगदान देतात जे आर्थिक अतंिेखनाचा भाग म्हणून वनधावरत केले जातात, तर 
आरोलयासांबांधीचे वैद्यकीय घटक िैद्यकीय अतंिेखनाचा भाग म्हणून वनधावरत केले जातात. 

a) मवहिा विमा 

साधारणपणे मवहलाांचे जीवनमान पुरुर्षाांपेिा अवधक असते. असे असले तरीही तयाांना नैवतक 
धोक्याांच्या सांदभात काही समतया येऊ शकतात. याचे कारण असे की भारतीय समाजातील 
बऱ्याच मवहला आजही पुरुर्षाांच्या वचयतव आवण सामावजक शोर्षणाच्या वशकार बनतात. आजही 
हुांड्यासाठी बळी जाण्यासारख्या घटना घडतात. मवहलाांशी सांबांवधत जीवनमानावर पवरणाम 
करणारा घटक म्हणजे प्रसूतीशी सांबांवधत समतया. 

मवहलाांची ववमा करण्याची योलयता तयाांची ववम्याची गरज आवण ववमा हप्ते भरण्याची िमता 
याांच्यामुळे वनयांवत्रत होते. अशा प्रकारे ववमा कां पन्या केवळ तवतुःचे उतपन्न असणाऱ्या मवहलाांना 
पूणय ववमा देतात आवण मवहलाांच्या अन्य वगांवर ववम्याच्या मयादा घालतात. तयाचप्रमाणे गरोदर 
मवहलाांवर काही अटी घातल्या जातात. 

b) अज्ञान व्यक्ती (मुिे) 

अज्ञान व्यक्तींना तवतुःहून कोणताही करार करण्याची अनुमती नाही. अज्ञान व्यक्तीच्या जीवन 
ववम्याचा प्रतताव माता-वपता ककवा कायदेशीर पालक या नातयाने तयाच्याशी सांबांवधत व्यक्तीने 
सादर करावा लागतो. तयाचबरोबर अज्ञान व्यक्तींचे तवतुःचे कोणतेही उतपन्न नसल्याने तयाांच्या 
ववम्याची आवश्यकता पटवनू देणे गरजेचे असेल.  

अज्ञान व्यक्तीचा ववम्याचा ववचार करताना साधारणपणे तीन अटी घातल्या जातील:  

i. त्यांचे शरीर पूणयपणे विकवसत झािे आहे का 

कुपोर्षण आवण अन्य प्रकृतीच्या समतयाांमुळे शरीराची खुांटलेली असू शकते ज्याच्यामुळे गांभीर 
धोका वनमाण होऊ शकतो.  

ii. सुयोग्य कौटंुवबक आवण व्यश्क्तगत पाश्ियभूमी 

यासांदभात काही ववपरीत गोष्टी दशयवल्या जात असतील तर तयाांच्यामुळे जोखीम वनमाण होऊ 
शकते. 
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iii. कुटंुब पुरेसे विमा संरवक्षत आहे का 
साधारणपणे ज्या कुटुांबामध्ये ववम्याची परांपरा असते, अशा कुटुांबामध्ये अज्ञान व्यक्तींचा ववमा 
केला जातो. जेव्हा अज्ञान व्यक्तीच्या ववम्याचा प्रतताव येतो आवण तयाचे पालक ववमा सांरवित 
नसतील तर प्रवतवनधीने सतकय  असणे गरजेचे असते. अांतलेखकाने याची खात्री करून घेणे 
आवश्यक असते की तयाांचा ववमा का केला गेलेला नाही. ववम्याची रक्कमसुद्धा पालकाांच्या 
ववम्याच्या रक्कमेशी जोडलेली असते.  

c) मोठ्या रक्कमांचा विमा 

प्रतताववत ववमाधारकाच्या उतपन्नाच्या प्रमाणात ववम्याची रक्कम खूप मोठी असेल तर 
अांतलेखकाने खूपच सावध असणे गरजेचे आहे. साधारणपणे ववमा आश्वावसत रक्कम व्यक्तीच्या 
वार्थर्षक उतपन्नाच्या दहा ते बारा पट असली पावहजे. तयाचे गुणोत्तर यापेिा खूप जातत असेल तर 
ती ववमाकतयाच्या वहताववरुद्ध वनवड असण्याची शक्यता असते.  

उदाहरण  

एखाद्या व्यक्तीचे वार्थर्षक उतपन्न रुपये 5 लाख आहे आवण तयाने रुपये 3 कोटींच्या ववमा 
सांरिणासाठी प्रतताव वदला तर तो काळजीचा ववर्षय असतो. 

अशा प्रकारची काळजी वनमाण होण्याचे कारण म्हणजे इतक्या मोठ्या रक्कमेचा ववमा घेताना 
आतमहतयेचा ववचार ककवा प्रकृतीची अपेवित अवनती हा ववचार असू शकतो. अशा मोठ्या 
रक्कमेच्या ववम्याचे वतसरे सांभाव्य कारण म्हणजे ववक्री प्रवतवनधीकडून चुकीच्या पद्धतीने होणारी 
ववक्री हे असू शकते. 

मोठ्या रक्कमेचा ववमा म्हणजे तयाचा प्रमाणातील मोठ्या रक्कमेचा ववमाहप्ता आवण असा प्रश्न 
वनमाण होतो की असा ववमाहप्ता साततयाने भरणे चाल ू राहील का. देय ववमाहप्ता व्यक्तीच्या 
वार्थर्षक उतपन्नाच्या जाततीतजातत एक तृतीयाांश असला पावहजे तयामुळे ववमा सांरिणाची रक्कम 
मयावदत करणे हे तारतम्याचे ठरेल. 

d) िय 

आपण या वशिणक्रमात अन्य वठकाणी पाहीले आहे की मतययतेची जोखीम वयाशी जवळून वनगडीत 
असते. ज्याांचे वय अवधक आहे अशा व्यक्तींचा ववमा करताना अांतलेखकाने काळजीपूवयक ववचार 
करणे गरजेचे असते. 
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उदाहरण 

वय वर्ष े50 च्या नांतर प्रिमच ववम्याचा ववचार करताना नैवतक धोक्याचा सांशय वाटणे गरजेचे आहे 
की असा ववमा आधी का घेतला गेला नाही. 

आपण हे सुद्धा लिात घेतले पावहजे की हृदय ववकार आवण मूत्रकपड ववकार याांच्या सारखे बळावत 
जाणारे आजार वयाबरोबर वाढतात आवण वाधयक्यात खूप जातत होतात.  

जेव्हा मोठ्या रक्कमेचा / जाततीच्या वयात ककवा दोन्हीचे वमश्रण असलेला ववम्याचा प्रतताव सादर 
केला जातो तेव्हा जीवन ववमाकते काही खास अहवाल मागवतात.  

उदाहरण 

अशा अहवालाांचे उदाहरण म्हणजे, ECG; EEG; छातीचा X-Ray आवण रक्तशकय रा चाचणी. 
प्रतताववत जीवनाच्या आरोलयासांबांधी प्रतताव फॉमयमधील उत्तरे ककवा सामान्य वैद्यकीय परीिणातून 
ज्या गोष्टी समोर येत नाहीत तया अशा चाचण्यातून याबाबत सखोल मावहती देतात. 

अांतलेखन प्रवक्रयेचा महतवाचा भाग म्हणजे वयाच्या दाखल्याची पडताळणी करून वयाची नोंद 
करणे. वयाच्या दाखल्याचे दोन प्रकार आहेत. 

 प्रमाण 
 अ-प्रमाण 

ियाचे प्रमाण दाखिे म्हणजे साधारणपणे सावयजवनक प्रावधकाऱ्याांनी जारी केलेले दाखले. याची 
उदाहरणे म्हणजे 

 महानगरपावलकेने ककवा सरकारी कायालयाने जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र;  
 शाळा सोडल्याचा दाखला;  
 पारपत्र; आवण  
 नोकरी देणाऱ्याचे प्रमाणपत्र 

जेिे अशी प्रमाणपते्र उपलब्ध नसतील तेिे, प्रततावकाला ियाचा अ-प्रमाण दाखिा सादर 
करण्यास साांवगतले जाते. याचे उदाहरण म्हणजे जन्मकुां डली ककवा तवयां-प्रकटन 

जेव्हा वयाचा प्रमाण दाखला उपलब्ध नसतो तेव्हा वयाचा अ-प्रमाण दाखला सहजपणे तवीकारत 
कामा नये. जीवन ववमाकते बऱ्याच वळेा, ववम्याची योजना, ववमा सांरिणाची मुदत; कमाल 
पवरपक्वता वय आवण कमाल ववमा आश्वावसत रक्कम यावर काही बांधने घालतात.  

e) नैवतक धोका 

जेव्हा काही घटना ककवा व्यक्तीच्या आर्थिक स्तिती, जीवनशैली आवण सवयी, कीती आवण 
मानवसक आरोलय ही वैवशष्ट्ये असे दशयवतात की तो ककवा ती जाणीवपूवयक जोखीम वाढेल अशा 
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कृतयाांमध्ये सहभागी होतो ज्यामुळे तेव्हा नैवतक धोका अस्तततवात आहे असे म्हटले जाते. असा 
नैवतक धोका सुचवणारे अनेक घटक असू शकतात.  

उदाहरण 

जेव्हा प्रतताववत ववमाधारकाच्या राहतया घरापासून दूर असलेल्या शाखेमध्ये प्रतताव सादर केला 
जातो.  

एखाद्याच्या घराजवळ अहयताप्राप्त वैद्यकीय तज्ञ उपलब्ध असताना राहतया घरापासून दूर 
असलेल्या वठकाणी वैद्यकीय तपासणी केली जाते. 

वतसरी बाब म्हणजे जेव्हा तपष्ट ववमा करण्या योलय तवारतय नसताना अन्य व्यक्तीच्या जीवनाचा 
ववमा करणे ककवा नामवनदेवशत व्यक्ती ववमा प्रततावकाची जवळची अवलांबून असणारा व्यक्ती 
नसते. 

अशा प्रतयेक प्रकरणामध्ये चौकशी केली जाऊ शकते. शेवटी, ववमा प्रवतवनधी ववमाधारकाचा 
जवळचा नातलग असेल तर एजन्सी व्यवतिापक /ववकास अवधकारी याांच्याकडून नैवतक धोका 
अहवाल मागवला जाऊ शकतो. 

f) व्यिसाय 

खालीलपैकी कोणतयाही तत्रोतातून व्यावसावयक धोका उद्भव ूशकतो: 

 अपघात 
 आरोलयाचा धोका 
 नैवतक धोका 

आकृती  5 : व्यािसावयक धोक्याचे स्त्रोत 

 
i. व्यवसायाचे वववशष्ट प्रकारचे तवरूप एखाद्याला अपघाताच्या धोक्यांना सामोरे जायला 

लावते. या प्रकारात असणाऱ्या व्यवसायाांची सांख्या मोठी आहे, जसे सकय शीतील 
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कलाकार, उांच मनोऱ्यावर काम करणारे मजूर, इमारती पाडणारे तज्ञ आवण वसनेमात 
साहसी दृश्ये करणारे कलाकार. 

ii. जेव्हा व्यवसायाचे तवरूप असे असते की वैद्यकीय अधूपण वनमाण होण्याची शक्यता असते 
तेव्हा आरोग्याचे धोके वनमाण होतात. असे ववववध प्रकारचे आरोलयाचे धोके असतात.  

 वरिा ओढण्यासारख्या व्यवसायात प्रचांड शारीवरक ताण आवण श्वसन यांत्रणेवर 
पवरणाम होतो. 

 दुसऱ्या पवरस्तितीत एखाद्याला खाणीतील धूळ ककवा ककय रोगकारक रसायने आवण 
आस्ण्वक वकरणोतसार अशा वििारी पदािांना सामोरे जाव ेलागते.  

 वतसऱ्या प्रकारचा धोका जवमनीखालील ककवा खोल समुद्रातील बोगदे ज्यात तीव्र 
दबावामुळे होणारा आजार जो अशा तीव्र दाबाच्या िातािरणात काम केल्यामुळे  
होतो.  

 शेवटी, वववशष्ट प्रकारच्या व्यवसायात खूप जातत काळ काम केल्याने (KPO मध्ये 
कॉम्प्युटर समोर सतत बसण्यामुळे ककवा खूप आवाजाच्या वठकाणी सतत काम 
केल्याने) शरीराच्या काही भागाांचे कायय दीघयकाळासाठी मांदावते. 

iii. जेव्हा व्यवसायाचा भाग म्हणून गुन्हेगारी घटक ककवा ड्रलस आवण दारू याांच्याशी सांबांवधत 
काम कराव ेलागते तेव्हा नैवतक धोका सांभवतो. याचे उदाहरण म्हणजे, नाईटक्लबमध्ये 
काम करणारी नर्थतका ककवा दारूच्या बार मधील एन्फोसयर ककवा सांशायील गुन्हेगारी 
जगताशी सांबांवधत व्यावसावयकाचा ‘शरीर रिक’. पुन्हा काही व्यवसायाांचे तवरूप असे 
असते की सुपरतटार अवभनेते ज्याांची जीवनशैली अतयांत झगमगती असते व तयाची काही 
वळेा दुुःखद अखेर होते. 

जेव्हाकेव्हा व्यवसायाचा प्रकार धोकादायक व्यवसायाांच्या यादीतील असतो, तयावळेी प्रततावकाला 
सामान्यतुः व्यवसायासांबांधी प्रश्नावली भरून कामाचे तवरूप, अांतभूयत असणारी कतयव्ये आवण 
कोणतया जोखमींना सामोरे जाव े लागते अशा गोष्टी तपशीलवार पूणय कराव्या लागतात. 
व्यवसायासाठी काही वववशष्ट जादा दराच्या तवरुपात लागू कला जातो (उदाहरणािय ववमा 
आश्वावसत रक्कमेच्या प्रती हजारी दोन रुपये). असा जादा दर जेव्हा ववमाधारकाचा व्यवसाय 
बदलतो तेव्हा कमी केला जातो ककवा काढून टाकला जातो. 

g) जीिनशैिी आवण सियी 

जीवनशैली आवण सवयी या अशा अटी आहेत ज्यात ववततृत प्रमाणात व्यवक्तगत वैवशष्ट्ये येतात. 
साधारणपणे ववमाधारक व्यक्तीच्या जीवनशैलीत, ज्यातून जोखमींना सामोरे जाणे सांभवते अशी 
काही वैवशष्ट्ये असतील तर ववमा प्रवतवनधीचा गुप्त अहवाल आवण नैवतक धोका अहवाल यात 
तयाांचा उल्लेख असणे अपेवित असते. ववशेर्षतुः तीन वैवशष्ट्ये महतवाची असतात: 
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i. धुम्रपान आवण तंबाखू सेिन: आता हे चाांगल्याप्रकारे वसद्ध झाले आहे की केवळ तांबाखूचे सेवन 
केल्याने धोका होतो असे नव्हे तर तयाच्यामुळे आरोलयाच्या अन्य जोखमी वाढण्यात मदत होते. 
आजकाल ववमा कां पन्या धुम्रपान करणाऱ्याांना आवण न करणाऱ्याांना ववमाहप्तयाचे वगेवगेळे दर 
लावतात, ज्यात धुम्रपान करणाऱ्याांना खूप जातत ववमाहप्ता भरावा लागतो. तांबाखू सेवनाचे 
अन्य प्रकार म्हणजे गुटखा आवण पानमसाला याांचे सेवन जे ववपरीत मतययता दर लावले 
जातात.  

ii. मद्य:माफक प्रमाणात मद्यपान करण्याने धोका होत नाही. अनेक देशात तर तो सामावजक 
जीवनात तवीकारला गेलेला भाग आहे. असे असले तरी जेव्हा ते वनयवमत तवरुपात अवतवरक्त 
प्रमाणात दीघयकाळ सेवन केले जाते तेव्हा तयाचा मतययतेच्या जोखमीवर मोठा पवरणाम होतो. 
दीघयकाळ अवतरेकी मद्यपान केल्याने यकृताचे कायय मांदावते आवण तयाचा पचन सांतिेवर 
पवरणाम होतो. यापासून मानवसक ववकृती सुद्धा वनमाण होतात.  

अपघात, कहसा आवण कौटुांवबक दुव्ययवहार, हताशपणा आवण आतमहतया याांच्याशी मद्यपान 
जोडले गेले आहे. जेिे प्रतताव फॉमय मध्य मद्यपानाचा उल्लेख येतो तेव्हा अांतलेखक अवधक 
तपवशलाची मागणी करू शकतो आवण तयाच्या प्रमाणावर आवण तयातून उद्भवणाऱ्या 
कोणतयाही गुांतागुांतीचा ववचार करून वनणयय घेऊ शकतो. 

iii. पदािय गैरिापर: ड्रलस, अमाम्ली पदािय, झोपेच्या गोळ्या आवण ततसम अन्य उते्तजके याांच्या 
गैरवापर याबाबत पदािय गरैवापराचा सांदभय आहे. यातील काही बेकायदेशीर आहेत आवण 
तयाांचा वापर गुन्हेगारी वृत्ती आवण नैवतक धोका दशयवतो. जेिे अशा प्रकारचा पदािय गैर 
वापराचा सांशय येतो तेिे अांतलेखक गरैवापर तपासण्यासाठी अनेक चाचण्या करण्यास साांग ू
शकतो. अशा प्रकरणाांमध्ये सहसा ववमा नाकारला जातो. 

स्िय ंचाचणीचे प्रश्न २ 

खालीलपैकी कोणते नैवतक धोक्याचे उदाहरण आहे? 

I. साहसी दृश्य करताना कलाकाराचा मृतयू होतो  
II. व्यक्तीचा ववमा केलेला असल्याने तो प्रचांड प्रमाणात मद्यपान करतो 
III. ववमाधारकाने ववमाहप्ता भरणे चुकवले 
IV. प्रततावकाने पॉवलसी दततावजेात खोटी मावहती वदली  

C. िैद्यकीय अतंिेखन 

1. िैद्यकीय अतंिेखन 

आता आपण काही असे वैद्यकीय घटक पाहू जे अांतलेखकाच्या वनणययावर पवरणाम करतात. हे घटक 
साधारणपणे वैद्यकीय अांतलेखनाच्या माध्यमातून वनधावरत केले जातात. तयात बऱ्याच वळेा वैद्यकीय 
तज्ञाचा अहवाल मागवला जातो. आता आपण तपासले जाणारे काही घटक पाहू. 
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आकृती  6 : अतंिेखकाच्या वनणययािर पवरणामकरणारे िैद्यकीय घटक 

 
a) कौटंुवबक पाश्ियभूमी 

कौटुांवबक पाश्वयभमूीचा मतययतेच्या जोखमीवर होणारा पवरणाम तीन दृष्टींनी अभ्यासला जातो. 

i. अनुिंवशकता: काही आजार पालकाांकडून मुलाांकडे याप्रकारे पुढील वपढीकडे सांक्रवमत केले 
जातात. 

ii. कुटंुबाचे सरासरी जीिनमान:जेव्हा पालक हृदयववकार ककवा ककय रोग यासारख्या रोगाांमुळे 
लवकर मरण पावलेले असतात तेव्हा पुढील वपढी सुद्धा दीघयकाळ न जगण्याच्या शक्यतेचे ते 
वनदशयक असते. 

iii. कुटंुबाचे िातािरण: वतसरे, कुटुांब ज्या वातावारणात राहत असते तयाच्यामुळे सुद्धा सांसगय 
आवण अन्य जोखमींना सामोरे जाण्याची शक्यता असते. 

अशा प्रकारे ववपरीत कौटुांवबक पाश्वयभमूी असणाऱ्या व्यक्तीच्या ववम्याचे प्रकरण हाताळताना जीवन 
ववमाकतयांना काळजी घ्यावी लागते. अशा प्रकरणात ते अन्य अहवाल मागव ूशकतात आवण काही 
जादा मतययता दर आकारू शकतात. 

b) व्यश्क्तगत पाश्ियभूमी 

ज्याच्यापासून सांभाव्य ववमाधारकाच्या मानवी शरीराला ववववध यांत्रणाांच्या पूवीच्या अधूपणामुळे 
त्रास झाला आहे तयाच्याशी जीवन ववम्याच्या प्रतताव फॉमय मध्ये नेहेमी एक प्रश्नानाचा सांच असतो 
ज्यात सांभाव्य ववमाधारक एखादा तयापैकी एखादा उपचार घेत होता का याची चौकशी केली 
जाते. 

अशा समतया वैद्यकीय तज्ञाच्या अहवाला द्वारे सुद्धा ककवा मागवलेल्या ववशेर्ष अहवालाद्वारे 
दशयवल्या जातात. अशा रोगाांच्या मुख्य प्रकाराांमध्ये खालील मारक आजाराांचा समावशे होतो 

i. कार्थडयोव्हास्क्युिर रोग जे हृदय आवण रक्तावभसारणावर पवरणाम करतात – हृदयववकार, 
अधांगवायू आवण मेंदूतील रक्तस्राव 
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ii. ट्युबरक्युलोसीस सारखे श्िसन यतं्रणेचे रोग 

iii. पेशींचे अवतवरक्त उत्पादन आवण पुनरुत्पादन ज्यामुळे पसरणारा ट्युमर ज्याला ककय रोग 
असेही म्हणतात 

iv. मुत्रोत्सजयन यतं्रणेचे रोग ज्यात मूत्रकपड आवण अन्य मूत्रमागाचे भाग वनकामी होतात  

v. इांडोक्रीन यांत्रणेचे कायय मांदावणे, सवावधक ज्ञात असलेल्यामध्ये मधुमेह आहे. रक्ताच्या प्रवाहात 
शकय रा (ललुकोज) सामावनू घेणारे इन्सुवलन तयार करण्याची िमता कमी झाल्यामुळे हा रोग 
होतो.  

vi. आतड्याचे अल्सर आवण यकृताचे सायऱ्होसीस यासारखे पचन सांतिेचे रोग 

vii. मज्जासांतिेचे रोग 

c) व्यश्क्तगत िैवशष्ट्ये 

ही वैवशष्ट्ये सुद्धा रोग होण्याच्या शक्यतेचे वनदशयक असतात.  

i. शरीरयष्ट्टी 

व्यक्तीच्या शरीरयष्टीच्या वैवशष्ट्याांमध्ये उांची, वजन, छाती आवण ओटीपोटाचा घेर याांचा समावशे 
असतो. वदलेल्या वय आवण उांचीला एक सुवनस्श्चत केलेले वजन असते आवण वजन जर खूप 
जातत असेल तर ककवा खूप कमी असेल तर आपण असे म्हणू शकतो की ती व्यक्ती खूप वजनदार 
आहे ककवा खूप कमी वजनाची आहे. 

तयाचप्रमाणे, वनरोगी माणसाची छाती चार सेंटीमीटरपयंत फुगली पावहजे आवण ओटीपोटाचा घेर 
फुगलेल्या छातीपेिा अवधक नसावा.  

ii. रक्तदाब 

व्यक्तीचा रक्तदाब हा दुसरा दशयक आहे. याची दोन मोजमापे आहेत 

 वसतटोवलक 
 डायतटोवलक 

वदलेल्या वयाला सामान्य रक्तदाब काढायचा असल्यास तयाचे सूत्र म्हणजे  

वसस्टोविकसाठी : 115 + वयाच्या 2/5. 
डायस्टोविकसाठी : 75 + वयाच्या 1/5 

अशाप्रकारे जर वय चाळीस असेल तर, सामान्य रक्तदाबाचे वसतटोवलक 131: आवण डायतटोवलक 
83 असले पावहजेत. 
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जेव्हा प्रतयिातील मोजमाप वरील सांख्याांपेिा जातत असेल तेव्हा आपण असे म्हणतो की व्यक्तीला 
उच्च रक्तदाब ककवा हायपरटेन्शन आहे. जेव्हा ते खूप कमी असते तेव्हा तयाला हायपो टेन्शन असे 
म्हणतात. हायपरटेन्शन चे पवरणाम गांभीर होऊ शकतात. 

शरीरात वाहणाऱ्या रक्ताचा दाब नाडीच्या ठोक्याांवरूनही मोजता येतो. नाडीचे ठोके सरासरी 72 
ठोक्याांसह 50 ते 90 च्या दरम्यान असतात.  

iii. िघिी –स्पेवसवफक गॅ्रव्हीटी (विवशष्ट्ट गुरुत्ि) 

शेवटी, एखाद्याच्या लघवीच्या विवशष्ट्ट गुरुत्िामुळे (तपेवसवफक गॅ्रव्हीटी) मुत्रयांत्रणेतील ववववध 
िाराांचे सांतुलन समजते. तयाच्यामुळे यांत्रणेतील वबघाड दशयवला जातो. 

स्िय ंचाचणीचा प्रश्न ३ 

वैद्यकीय अांतलेखनात अनुवाांवशक पाश्वयभमूी महतवाची का असते?  

I. श्रीमांत पालकाांची मुले सुदृढ असतात 
II. काही रोग पालकाांकडून मुलाांकडे येतात 
III. गरीब पालकाांची मुले कुपोवर्षत असतात 
IV. कुटुांबाचे वातावरण हा महतवाचा घटक आहे 
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सारांश 

 समानता येण्यासाठी, अांतलेखक जोखमींचे वगीकरण करतात जेिे व्यवक्तगत जीवने वगीकृत 
करून तयाांना असलेल्या जोखमीच्या तीव्रतेवर अवलांबून ववववध जोखीम प्रकाराांमध्ये ठेवले जाते. 

 अांतलेखन ककवा वनवड प्रवक्रया दोन पातळ्याांवरून चालते असे म्हणतात: 

 प्रवतवनधीच्या पातळीवर आवण  
 अांतलेखन ववभागाच्या पातळीवर 

 वनवाडा पद्धत ककवा अांकाधावरत पद्धती या ववमा प्रततावाांचे अांतलेखन करण्यासाठी मोठ्या 
प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती आहेत. 

 अांतलेखकाांद्वारे केल्या गेलेल्या अांतलेखनाच्या वनणययाांमध्ये प्रमाण जोखीम प्रमाण दरात तवीकारणे 
आवण कमी दजाच्या जोखमीसाठी जादा दर आकारणी करणे. काही वळेा ववमा आश्वावसत 
रक्कमेवर बोजा ठेवनू बांधनकारक अटींवर जोखीम तवीकारली जाते. जेिे जोखीम मोठी असते 
तेिे प्रतताव नाकारला जातो ककवा पढेु ढकलला जातो. 

 ववमा करणाऱ्याची ववमा करण्याची योलयता तपासण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी न करता ववमा 
प्रतताव मोठ्या प्रमाणात वनवडले जातात. अशा प्रततावाांना अ-वैद्यकीय प्रतताव असे म्हणतात. 

 अ-वैद्यकीय अांतलेखनासाठी मूल्याांकनाचे काही घटकाांमध्ये खाली समाववष्ट असतात 

 वय  
 मोठी ववमा आश्वावसत रक्कम 
 नैवतक धोका इतयादी 

 वैद्यकीय अांतलेखनासाठी ववचारात घेण्यात येणारे घटकाांमध्ये खालील समाववष्ट होतात 

 कुटुांबाची पाश्वयभमूी,  
 अनुवांवशकता आवण व्यवक्तगत पाश्वयभमूी इतयादी. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. अांतलेखन 
2. प्रमाण जीवन  
3. अ-वैद्यकीय अांतलेखन 
4. मूल्याांकनाचे घटक  
5. वैद्यकीय अांतलेखन 
6. प्रवत-वनवड 
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स्िय ंचाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे III. 

ए्सग्रतत रुलणाला ववमा सांरिण देणे बहुताांशी नाकारले जाईल. 

उतार 2  

योलय पयाय आहे II. 

एखाद्या व्यक्तीचा ववमा असल्याने तो प्रचांड प्रमाणात मद्यपान करत असेल तर तो नैवतक धोका आहे. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे II. 

काही रोग पालकाांकडून मुलाांकडे सांक्रवमत होतात तयामुळे वैद्यकीय अांतलेखनात अनुवाांवशक पाश्वयभमूी 
ववचारात घेतली जाते. 

 

स्िय ंपवरक्षणाचे प्रश्न 

प्रश्न  1  

खालीलपैकी कोणता पयाय ववमा कां पनीतील अांतलेखकाची भवूमका नोंदवतो? 

I. ववमाहक्काांवर प्रवक्रया करणे 
II. जोखमींची तवीकाराहयता ठरवणे  
III. उतपादन रचनेचे वनमाते  
IV. ग्राहक सांबांध व्यवतिापक  

प्रश्न  2  

खालीलपैकी कोणता अांतलेखनाचा वनणयय नाही? 

I. प्रमाण दरात जोखीम तवीकारणे 
II. जोखीम नाकारणे 
III. जोखीम पढेु ढकलणे 
IV. ववमाहक्क नाकारणे  

प्रश्न  3  

खालीलपैकी कोणता वयाचा प्रमाण दाखला नाही? 
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I. पारपत्र 
II. शाळा सोडल्याचा दाखला 
III. जन्म कुां डली  
IV. जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र 

प्रश्न  4  

खालीलपैकी कोणती पवरस्तिती व्यक्तीच्या ववमा योलयतेवर नकारातमक पवरणाम करेल? 

I. दैनांवदन व्यायाम 
II. प्रवतबांवधत पदािांचा गैरवापर  
III. आळशी तवभाव  
IV. चालढकल 

प्रश्न  5  

अांतलेखनाच्या कोणतया पद्धतीमध्ये अांतलेखक सवय ववपरीत ककवा नकारातमक गोष्टींसाठी 
सकारातमक मुल्याांकन गुण (कोणतयाही सकारातमक गोष्टींसाठी नकारातमक गुण)वदले जातात? 

I. वनवाडा  
II. मध्यति 
III. अांकाधावरत मुल्याांकन  
IV. एकल पायरी  

प्रश्न  6  

जोखीम वगीकरणाच्या अांतगयत, ___________ याांची अपेवित मतययता, मतययता 
कोष्टकातील प्रमाण जीवनाच्या मतययतेशी जुळणारी असते. 

I. प्रमाण जीवने  
II. प्राधान्याच्या जोखमी  
III. कमी दजाची जीवने  
IV. नाकारलेली जीवने 

प्रश्न  7  

अमृता गरोदर आहे. वतने मुदतीच्या ववमा सांरिणासाठी प्रतताव वदला आहे. अमृताला ववमा देऊ 
करण्यासाठी खालीलपैकी कोणता पयाय अांतलेखकासाठी सवोत्तम पयाय असेल. 

I. सामान्य दरात तवीकृती देणे 
II. जादा ववमा हप्तयासह तवीकृती देणे 
III. प्रतताव नाकारणे 
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IV. बांधनकारक अटींवर तवीकृती देणे  

प्रश्न  8   

खालील पैकी कोणता प्रतताव अ-वैद्यकीय अांतलेखनाच्या अांतगयत पात्र होणार नाही? 

I. सववता, वय 26 वर्ष,े IT कां पनीत सॉफ्ट्वअेर इांवजवनयर म्हणून काम करत आहे  
II. महेश, वय 50, कोळशाच्या खाणीत काम करतो 
III. सतीश, वय 28 वर्ष,े बँकेत काम करतो आवण एक कोटी रुपयाांच्या ववमा सांरिणासाठी अजय केला 

आहे 
IV. प्रवीण, वय 30 वर्ष,े एका वडपाटयमेंटल तटोअर मध्ये काम करतो आवण सावधी ववमा योजनेत दहा 

वर्षांच्या मुदतीसाठी प्रतताव वदला आहे 

प्रश्न  9  

शीनाला तीव्र मधुमेह आहे. वतने ववमा योजनेसाठी प्रतताव वदला आहे. या प्रकरणात अांतलेखनासाठी 
अांतलेखक  ____________वापरण्याची सवावधक शक्यता आहे. सवात योलय पयाय 
वनवडा. 

I. वनवाडा पद्धत 
II. अांकाधावरत पद्धत 
III. अांतलेखन प्रवक्रयेत मधुमेहा सारखा रोग महतवाची भवूमका बजावत नसल्याने कोणतीही पद्धत 
IV. वरीलपैकी कोणतीही पद्धत नाही कारण मधुमेहाची प्रकरणे पूणयतुः नाकारली जातात  

प्रश्न  10  

सांतोर्षने मुदतीच्या ववमा पॉवलसीसाठी प्रतताव वदला आहे. तयाची अपेवित मतययता प्रमाण जीवनाच्या 
तुलनेत कमी आहे आवण तयामुळे तयाला कमी ववमा हप्ता आकारला जाईल. जोखीम वगीकरणाच्या 
अांतगयत, सांतोर्ष ___________च्या अांतगयत वगीकृत केला जाईल. 

I. प्रमाण जीवने 
II. प्राधान्याच्या जोखमी 
III. कमी दजाची जीवने 
IV. नाकारलेली जीवने 
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स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

अांतलेखक जोखमींची तवीकाराहयता ठरवतो. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे IV. 

ववमा हक्क नाकारणे हा अांतलेखकाचा वनणयय नाही. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे III. 

जन्म कुां डली हा वयाचा प्रमाण दाखला नाही. 

उत्तर  4  

योलय पयाय आहे II. 

प्रवतबांवधत पदािांचा गैरवापर व्यक्तीच्या ववमा करण्याच्या योलयतेवर नकारातमक पवरणाम करेल. 

उत्तर  5  

योलय पयाय आहे III. 

अांकाधावरत मुल्याांकन पद्धतीत सवय नकारातमक ककवा ववपरीत गोष्टींसाठी सकारातमक गुण मुल्याांकन 
वदले जाते (कोणतयाही सकारातमक ककवा अनुकूल घटकाांसाठी नकारातमक गुण). 

उत्तर  6  

योलय पयाय आहे I. 

जोखीम वगीकरणाच्या अांतगयत, प्रमाण जीवनाची अपेवित मतययता, मतययता कोष्टकात सादर केलेल्या 
प्रमाण जीवनाच्या मतययतेशी जुळते. 

उत्तर  7  

योलय पयाय आहे IV. 

अमृताच्या प्रकरणात, वतच्या गरोदरपणाची पवरस्तिती लिात घेता, अांतलेखक ज्याची वनवड करेल 
असा सवोत्तम पयाय म्हणजे अमृताला बांधनकारक अटींवर ववमा देऊ करणे. हे बांधनकारक अट 
म्हणजे प्रसूती नांतर तीन मवहन्याांपयंत प्रसुतीशी सांबांवधत कारणामुळे मृतयू झाल्यास ववमाहक्काची 
रक्कम मयावदत करणे अशी असू शकते. 
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उत्तर 8 

योलय पयाय आहे II. 

महेशचे ववमा प्रतताव अ-वैद्यकीय अांतलेखनाच्या अांतगयत पात्र होणार नाही कारण तयाचे वय जातत 
आहे (50 वर्ष)े आवण तयाचा व्यवसाय बँककग उद्योग ककवा सॉफ्ट्वेअर इतयादी व्यवसायाांच्या तुलनेत 
अवधक जोखमीचा आहे. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे I. 

तीव्र मधुमेहाचा त्रास असणाऱ्या शीना सारख्या गुांतागुांतीच्या प्रकरणात वनणयय घेताना अांतलेखक 
अांतलेखनाची वनवाडा पद्धत वापरेल. 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे II. 

जोखीम वगीकरणाच्या अांतगयत, सांतोर्षची जोखीम प्राधान्याच्या जोखमी अांतगयत वगीकृत केली जाईल. 
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प्रकरण 15 
जीिन विम्याच्या अंतगयत रक्कम अदा करणे  

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणात ववमाहक्काची सांकल्पना आवण ववमाहक्क कशा प्रकारे वनस्श्चत केले जातात याचे वववरण 
वदले आहे. नांतर या प्रकरणात ववमाहक्काांचे प्रकार साांवगतले आहेत. शेवटी तुम्ही मृतयुच्या 
ववमाहक्काचा सादर करण्याचा फॉमय आवण ववमाधारकाद्वारे कोणतीही भौवतक मावहती लपवलेली 
नसेल तर (अवववादातपद अट आवण पॉवलसीधारकाांच्या तवारातयाच्या सांरिणाचे वववनयम) 
ववमाकतयाद्वारे लाभधारकाचा ववमाहक्क नाकारला जाऊ नये म्हणून सांरिक उपाय, यासांबांधी 
वशकाल. 

वशकण्याची फविते 

 

A. ववमाहक्काांचे प्रकार आवण ववमाहक्क प्रवक्रया 

 

 

 

  



   प्रकरण 15 

393 

H. विमाहक्कांचे प्रकार आवण विमाहक्क प्रवक्रया 

1. विमाहक्कांची संकल्पना 

जेव्हा पॉवलसी ववमाहक्कात पवरणत होते तेव्हा एखाद्या ववमा कां पनीची आवण ववमा पॉवलसीची खरी 
परीिा होते. जीवन ववम्याचे खरे मूल्य तयाचा ववमाहक्क कशा प्रकारे प्रदान केला जातो आवण 
फायद्याची रक्कम अदा केली जाते याच्यावरून ओळखले जाते. 

व्याख्या 

करारामध्ये वववनर्थदष्ट केलेले वचन ववमाकतयाने पूणय कराव े म्हणून  ववमाधारकाने केलेली मागणी 
म्हणजे ववमाहक्क.   

ववमा कराराच्या अांतगयत सांरवित केलेल्या एक ककवा अनेक घटना घडल्यामुळे जीवन ववमा कराराच्या 
अांतगयत ववमाहक्क वनमाण होतो. तर काही ववमाहक्काांमध्ये ववमा करार चाल ूराहतो तर काही बाबतीत 
तो ववमाहक्काबरोबरच सांपतो.  

आकृती 1 : जोखमीची घटना आवण विमाहक्क  

 
 

ववमाहक्क दोन प्रकारचे असू शकतात:  

i. ववमाधारक वजवांत असला तरीही वजवांत राहण्याचे ववमाहक्क देय असतात आवण  

ii. मृतयूचा ववमाहक्क 

आकृती 2 : विमाहक्काचे प्रकार  
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मृत्यचेू विमाहक्क केवळ जेव्हा ववमाधारकाचा मृतयू होतो तेव्हाच वनमाण होतात, तर वजिंत राहण्याचे 
विमाहक्क एक ककवा अनेक घटनाांमुळे वनमाण होतात.  

उदाहरण 

वजवांत राहण्याचे ववमाहक्क वनमाण होण्याच्या घटनाांची उदाहरणे म्हणजे: 

i. पॉवलसी पवरपक्व होणे; 
ii. रक्कम परतावा पॉवलसीमध्ये एका वववशष्ट टप्प्यावर पोहोचल्यानांतर देय असलेला रक्कमेचा 

हप्ता; 
iii. गांभीर आजारासाठी पॉवलसी अांतगयत अवतवरक्त फायदा म्हणून पुरवलेले सांरिण; 
iv. पॉवलसीधारक ककवा पॉवलसी वनदेवशत याांच्याद्वारे केलेले पॉवलसीचे समपयण; 

 

2. विमाहक्क दाखि करण्यासाठी घटना घडिी आहे का याची खात्री करून घेणे  

i. वजिंत राहण्याचा विमाहक्क अदा करण्यासाठी, ववमाकतयाला पॉवलसी मध्ये ठरवनू वदलेल्या 
शतींनुसार अशी घटना घडली आहे ककवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावी लागते.  

ii. पवरपक्िता विमाहक्क आवण रक्कम परतािा हप्ता विमाहक्कसहजपणे वसद्ध करता येतात 
कारण ते कराराच्या सुरुवातीलाच वनस्श्चत केलेल्या तारखाांवर आधावरत असतात.   

उदाहरणािय, पॉवलसीच्या पवरपक्वतेची तारीख आवण वजवांत राहण्याचा फायदा म्हणून 
रक्कम-परतावा पॉवलसीच्या अांतगयत देण्यात येणाऱ्या रक्कमेच्या हप्तयाांच्या तारखा करार 
तयार करतानाच तपष्टपणे वलवहलेल्या असतात. 

iii. अन्य ववमाहक्क रक्कमेपेिा समपयण मूल्य रक्कम अदा करणे वगेळे असते. अन्य 
ववमाहक्काांपेिा, येिे पॉवलसीधारक ककवा पॉवलसी वनदेवशत याांच्या करार रवहत करण्याच्या 
आवण जी कराराच्या अांतगयत जी रक्कम देय रक्कम असेल ती काढून घेण्याच्या वनणययामुळे 
घटना घडते. समपयण मूल्य अदा करताना नेहेमी परीपक्वतेेपूवी रक्कम काढण्यासाठी काही 
दण्ड अांतभूयत असतो आवण तयामुळे सांपूणय ववमाहक्काची रक्कम वदली गेली असती तर ती 
वजतकी असेल तयापेिा समपयण मूल्याची रक्कम कमी असते. 

iv. गंभीर आजाराच्या संदभातीि विमाहक्क वैद्यकीय आवण ववमाहक्काच्या समियनािय 
पॉवलसीधारकाने परुवलेल्या अन्य नोंदीवर आधावरत खातरजमा केलेले असतात.  

जेव्हा एखाद्या पॉवलसीला गांभीर आजाराची परुवणी जोडलेली असते आवण अशी पॉवलसी 
वनदेवशत केलेलां असते तेव्हा काही गुांतागुांत वनमाण होते. गांभीर आजाराचा फायद्याचा उदे्दश 
पॉवलसीधारकाला अशा प्रकारच्या आजाराच्या प्रसांगात तयाचे खचय हलके करण्याचा असतो. 
अशी पॉवलसी वनदेवशत केली गेली तर सवय फायदे वनदेवशताला वदले जातील हे कायद्याच्या 
दृष्टीने जरी योलय असे तरी तयाचा ठरवलेला उदे्दश पूणय केला जाणार नाही.  अशा प्रकारची 
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स्तिती टाळण्यासाठी, पॉवलसी धारकाांचे सशतय पॉविसी वनदेशनाच्या मागाने तयाांनी वकती 
प्रमाणात फायदे वनदेवशत करावते याबाबत पॉवलसीधारकाांचे प्रवशिण करणे महतवाचे आहे. 

परीपक्िता ककिा मृत्यचूा विमाहक्क ककवा समपयण याांच्यामुळे कराराच्या अांतगयत ववमा सांरिण 
सांपुष्टात येते आवण तयापुढे कोणतेही ववमा सांरिण उपलब्ध नसते. ववमाहक्क वदला गेला ककवा नाही 
याच्याशी तयाचा सांबांध नसतो. ववमाहक्क रक्कम वदली गेली नाही म्हणजे ववमा सांरिण चाल ूराहील 
अशी हमी देता येत नाही. 

3. विमाहक्कांचे प्रकार 

पॉवलसीच्या मुदतीत खालील प्रकारच्या रक्कमा वदल्या जाऊ शकतात: 

a) वजिंत राहण्याच्या फायद्याची रक्कम अदा  

पॉवलसीच्या मुदतीत ववमाकतयाद्वारे ठराववक कालावधी नांतर रक्कमा वदल्या जातात. प्रतयेक 
वजवांत राहण्याच्या फायद्याचा हप्ता वदल्यानांतर पॉवलसीधारकाला पुष्टी असलेला पॉवलसी बॉां ड 
परत केला जातो. 

b) पॉविसी समपयण 

पॉवलसीधारक पवरपक्वतेपूवी पॉवलसी बांद करण्याचे ठरवतो. ही पॉवलसी कराराची तवतुःहून 
केलेली समाप्ती असते. पॉवलसीला काही देय मूल्य (paid-up  value) वनमाण झाले असेल तरच 
पॉवलसी समपयण केली जाऊ शकते. ववमाधारकाला देय असणारी रक्कम म्हणजे समपयण मूल्य 
म्हणजे अदा केलेल्या ववमाहप्तयाची टक्केवारी असते. पॉवलसीचे वकमान हमीप्राप्त समपयण मूल्य 
असेही (GSV) असते मात्र अदा केली जाणारी समपयण मूल्य रक्कम GSV पेिा जातत असते. 

c) पुरिणी फायदे 

ववमा पॉवलसीच्या अटी आवण शतींनुसार वववनर्थदष्ट घटना घडल्यास परुवणीच्या अांतगयत रक्कम 
अदा केली जाते. 

गंभीर आजाराच्या पुरिणीच्या अांतगयत, गांभीर आजाराचे वनदान झाल्यास अटींनुसार वववनर्थदष्ट 
रक्कम अदा केली जाते. ववमा आश्वावसत आजार ववमा कां पनीने वववनर्थदष्ट केलेल्या गांभीर 
आजाराांच्या यादीत असला पावहजे. 

रुग्णािय शुश्रुिा पुरिणी अांतगयत, ववमाधारकाला रुलणालयात भरती कराव ेलागले तर अटी आवण 
शतींनुसार ववमाकता उपचाराांचा खचय देऊ करतो. 

पुरवणीची रक्कम वदली गेल्यानांतरही पॉवलसी करार चाल ूराहतो. 

खालील ववमाहक्क रक्कम ववमा करारात वववनर्थदष्ट केलेल्या पॉवलसी मुदतीच्या शेवटी अदा केली 
जाते.  
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d) पवरपक्िता विमाहक्क 

अशा ववमाहक्काांमध्ये, जर ववमाधारक सांपूणय ववमा मुदतीत वजवांत रावहला तर ववमाकता 
ववमाधारकाला मुदतीच्या शेवटी वववनर्थदष्ट रक्कम देण्याचे वचन देतो. याला पवरपक्िता 
विमाहक्क म्हणतात.  

i. (फायद्यात) सहभाग देणारी योजना : पवरपक्वता ववमाहक्कात सहभाग देणारी योजना असेल 
तर अदा करण्यायोलय रक्कम म्हणजे ववमा आश्वावसत रक्कम अवधक जमा झालेले 
अवधलाभाांश वजा वशल्लक ववमाहप्ता आवण पॉवलसी कजाची वशल्लक व व्याजाची रक्कम.  

ii. विमाहप्ता परतािा (ROP) योजना : काही बाबतीत मुदतीच्या कालावधीत अदा केलेले 
ववमाहप्ते पॉवलसी पवरपक्व झाल्यावर परत केले जातात.  

iii. युवनट किक्ड विमा योजना (ULIP) : ULIP च्या बाबतीत, ववमाकता पवरपक्वता ववमाहक्का 
वनधीचे मूल्य अदा करतो.  

iv. रक्कम-परतािा योजना : रक्कम परतावा पॉवलसी मध्ये, ववमाकता पवरपक्वता ववमा हक्क 
रक्कम वजा पॉवलसीच्या कालावधीत वमळालेली वजवांत राहण्याच्या फायद्याची रक्कम देऊ 
करतो. 

ववमाहक्क अदा केल्यानांतर ववमा करार सांपुष्टात येतो.  

e) मृत्यचूा विमाहक्क 

ववमाधारक वतच्या/तयाच्या पॉवलसीच्या कालावधी दरम्यान अपघाताने ककवा अन्य कारणाने मरण 
पावला तर अनुक्रमे, ववमा आश्वावसत रक्कम अवधक जमा असलेले अवधलाभाांश, वजा वशल्लक 
आलेले पॉवलसी कजय आवण ववमा हप्ते आवण तयावरील व्याज यासह ववमाकता रक्कम अदा करतो. 
पवरस्तितीनुसार नामवनदेवशत व्यक्ती ककवा पॉवलसी वनदेवशत व्यक्ती ककवा कायदेशीर वारस याांना 
अदा केल्या जाणाऱ्या रकमेला मृतयूचा ववमाहक्क म्हणतात. 

मृतयूचा ववमाहक्क खालील प्रकारचे असू शकतात: 

 लवकर (पॉवलसी कालावधीच्या पवहल्या तीन वर्षातच)  ककवा  
 लवकर नसलेली (तीन वर्षांपेिा जातत कालावधी) 

नामावनदेवशताला ककवा पॉवलसी वनदेवशताला ककवा कायदेशीर वारसाने ववमाकतयाला मृतयचेू 
कारण वळे आवण वठकाण कळवाव ेलागते. 
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i. विमाहक्कासाठी सदर कराियाचे फॉम्सय 

 
ववमाहक्काची प्रवक्रया सुरु करण्यासाठी लाभधारकाने खालील फॉम्सय सादर करावयाचे असतात: 

 नामावनदेवशता द्वारे ववमाहक्क फॉमय 
 अांतयसांतकाराांचे प्रमाणपत्र 
 डॉक्टरचे प्रमाणपत्र 
 रुलणालयाचे प्रमाणपत्र  
 कामावर ठेवणाऱ्याचे प्रमाणपत्र 
 अपघाताने मृतयू झाला असल्यास पोवलसाांचा प्रािवमक मावहती अहवाल (FIR),मृतयुच्या 

अवधकृत कारणाांचा शोध अहवाल, शरीर ववच्छेदन अहवाल, अांवतम अहवाल अशा 
अहवालाांच्या न्यायालयाकडून प्रामावणत केलेल्या प्रती आवश्यक असतात. 

 महानगरपावलका ककवा ततसम प्रावधकरणाचे मृतयचेू प्रमाणपत्र 

आकृती 3: विमा हक्कासाठी सादर करण्याचे फॉमय 
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ii. विमाहक्क नाकारणे (Repudiation)  

मृतयूचा ववमा हक्क अदा केला जातो ककवा नाकारला जातो. ववमाहक्कावर प्रवक्रया करताना 
ववमाकतयाला शांका आली की प्रततावकाने काही चुकीची ववधाने केली होती ककवा पॉवलसी शी 
सुसांगत अशा काही भौवतक सतयस्तिती लपवल्या होतया, तर करार रद्दबातल ठरवला जातो. 
पॉवलसी अांतगयत सवय फायदे वहरावनू घेतले जातात. 

iii. किम 45: वनर्थििादक्षमता विधान (Indisputability Clause) 

हा दण्ड, ववमा कायदा, 1938  चे कलम 45 बरोबर सांबद्ध आहे.  

महत्िाचे 

किम 45 सांगते: 

कोणतयाही पॉवलसीसांबांधी, जोपयंत ववमाकता असे वसद्ध करत नाही की तयातील ववधाने अशा 
भौवतक स्तितीवर ककवा लपवलेल्या सतयस्तितीवर आधावरत होती, ज्या उघड करणे आवश्यक 
होते आवण पॉवलसीधारकाद्वारे ते अप्रामावणक उदे्दशाने केले गेले होते आवण ते ववधान करत 
असताांना ववधान चकुीचे आहे ककवा तयातील सतयस्तिती लपवलेल्या आहेत आवण तया गोष्टी उघड 
करायला हव्यात हे पॉवलसीधारकाला मावहत होते, तोपयंत ज्या तारखेपासून पॉवलसी अस्तततवात 
आली तयापासून दोन वर्ष ेसांपल्यानांतर, ववमा प्रततावात केलेली ववधाने, ककवा वैद्यकीय तज्ञाच्या 
अहवालात, ककवा पांच, ककवा ववमाधारकाचा वमत्र याांच्याकडून ककवा अन्य कोणताही दततावजे जो 
पॉवलसी जारी करण्याशी सांबांवधत होता, तो चुकीचा ककवा अयोलय होता, असा प्रश्न ववमाकतयाला 
उपस्तित करता येणार नाही. 

वििरण:  

पॉवलसीधारकाने पॉवलसी जारी झाल्यापासूनच्या सुरुवातीच्या दोन वर्षापयंत भौवतक सतयस्तिती 
लपवली आवण प्रततावातील भौवतक सतयस्तिती चुकीच्या असतील तर ववमाकता पॉवलसी रद्द करू 
शकतो. 

ग्राहकासाठी २ वर्षांचा कालावधी प्रतीिा कालावधी असतो. या कालावधी नांतर, पॉवलसी धारकाने 
अप्रामावणक ववधाने केली होती, आवण भौवतक सतयस्तिती लपवल्या होतया आवण केलेली ववधाने 
चुकीची आहेत हे तयाला मावहत होते हे वसद्ध कराव ेलागते. 2-वर्षांनांतर केवळ पुरावा वदल्यानांतरच 
ववमाकता अशी पॉवलसी रद्दबातल करू शकतो. 

iv. मृत्युचे पूिय-अनुमान (Presumption) 

काहीवळेा एखादी व्यक्ती तयाचा ठाववठकाणा लागत नसल्याने हरवला असल्याचे कळवले 
जाते. अशी सात वर्षांपयंत पाहण्यात आली नाही तर अशा प्रकरणाांमध्ये भारतीय पुरावा 
कायदा, मृतयूचे पूवानुमान करण्याची तरतूद देतो. ववमाधारकाचे नामावनदेवशत ककवा वारस 
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याांनी असा दावा केला की ववमाधारक हरवलेला आहे आवण तयाला मृत घोवर्षत कराव े तर 
सिम न्यायालयाकडून तसा आदेश आणण्याचा आग्रह ववमाकता धरतो. न्यायालयाचा 
मृतयुच्या पुवानुमानाचा आदेश वमळेपयंतचे ववमाहप्ते भरलेले असणे आवश्यक असते.  
सवलतीचा भाग म्हणनू काही ववमाकते तया सात वर्षातील ववमाहप्ते माफ करू शकतात. 

 

4. जीिन विमा पॉविसीसाठी विमाहक्क प्रवक्रया 

आयआरडीए (पॉवलसीधारकाांच्या तवारतयाांचे सांरिण) वववनयम, 2002 या प्रमाणे तरतूद करतो: 

विवनयम 8: जीिन विमा पॉविसी संदभातीि विमाहक्क प्रवक्रया 

i. ववमा हक्काच्या पुष्ट्यिय ववमाहक्क दाखल करणाऱ्याने साधारणपणे कोणते प्रािवमक 
दस्तािेज सादर करावते हे जीवन ववमा पॉवलसी मध्ये वदलेले असते. 

ii. जीवन ववमा कां पनी ववमाहक्क दततावजे वमळाल्यानांतर तयावर तातडीनेप्रवक्रया सुरु करते.  
विमाहक्क दाखि झाल्यानंतर 15 वदिसांच्या आत कोणतयाही शांका, प्रश्न असतील आवण 
जाततीच्या दततावजेाांची गरज असेल तर, एकेक करून साांगण्या ऐवजी, शक्यतोवर एकाच 
वळेी सवय आवश्यकता कळवल्या जातात. 

iii. सवय आवश्यक दततावजे आवण तपष्टीकरणे वमळाल्याच्या तारखेनांतर 30 वदिसांच्या आत 
जीवन ववमा पॉवलसीचा ववमाहक्क प्रदान केला जातो ककवा वववादातपद ठरवला जातो. मात्र, 
जेिे ववमहक्काच्या स्तितीमुळे काही अन्वरे्षण करणे आवश्यक आहे असे ववमा कां पनीला 
वाटते, तेिे अशी प्रवक्रया सुरु केली जाते आवण लवकरात लवकर पूणय केली जाते, मात्र ही 
प्रवक्रया कोणतयाही प्रकरणात ववमाहक्क दाखल केल्यापासून सहा मवहन्याांपेिा जातत नसते. 

iv. कायद्याच्या कलम 47 शी सांबद्ध तरतुदींनुसार, जेिे ववमाहक्क प्रदाना साठी तयार आहे मात्र 
तो घेणाऱ्याच्या योलय ओळख पटवण्याच्या कारणामुळे अदा केले गेला नसेल तर 
प्राप्तकतयाच्या वहतासाठी ववमाकता ती रक्कम राखून ठेवतो आवण तया रक्कमेवर शेड्युल्ड 
बँकेच्या बचत खातयाला वजतके व्याज वमळेल वततके व्याज (सवय दततावजे आवण मावहत 
सादर केल्यापासून 30 वदवस झाल्याच्या तारखेपासून) वदले जाते. 

v. जर ववमाकतयाकडून उप-वनयम (iv) मध्ये वदलेल्या कारणाांच्या वशवाय अन्य कारणाने 
ववमाहक्क प्रदान करण्यास उशीर झाल्यास, जीवन ववमा कां पनीला ववमा हक्काच्या रक्कमेवर 
ज्या आर्थिक वर्षात तो ववमाहक्क पुनरावलोकन केला जातो तया वर्षी चाल ूअसलेल्या बँकेच्या 
व्याज दरापेिा अवधक 2% व्याज दराने रक्कम द्यावी लागते.  
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5. प्रवतवनधीची भूवमका 

ववमा प्रवतवनधी नामवनदेवशत/ कायदेशीर वारस ककवा लाभधारक याांना ववमाहक्क फॉमय अचूकपणे 
भरण्यासाठी आवण ववमाकतयाच्या कायालयात सादर करण्यासाठी ववमा प्रवतवनधी शक्य ती सवय मदत 
करेल. 

अशा पवरस्तितीतून कतयव्यपूतीच्या वशवाय एक प्रकारची ववश्वासाहयता सुद्धा वनमाण होत असते ज्यातून 
ववमा प्रवतवनधीसाठी अवधक व्यवसाय ककवा मतृ व्यक्तीच्या कुटुांबातून सांदभय सांपकय  वमळाल्याने भववष्यात 
भरपूर सांधी उपलब्ध होतात. 

स्िय ंचाचणी 1  

खालीलपैकी कोणते ववधान ववमा हक्काची सांकल्पना सवात चाांगल्याप्रकारे वणयन करते. 

I. ववमाहक्क म्हणजे ववमाकतयाने करारात वववनर्थदष्ट केलेले वचन पूणय करण्यासाठी केलेली ववनांती.  
II. ववमा क्क म्हणजे ववमाकतयाने करारात वववनर्थदष्ट केलेले वचन पूणय करण्यासाठी केलेली मागणी 
III. ववमाहक्क म्हणजे ववमाधारकाने करारात वववनर्थदष्ट केलेले वचन पूणय करण्यासाठी केलेली मागणी 
IV. ववमाहक्क म्हणजे ववमाधारकाने करारात वववनर्थदष्ट केलेले वचन पूणय करण्यासाठी केलेली ववनांती 
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सारांश 

 ववमाहक्क म्हणजे ववमाकतयाने करारात वववनर्थदष्ट केलेले वचन पूणय करण्यासाठी केलेली मागणी. 

 ववमाहक्क, वजवांत राहण्याचा ववमाहक्क ककवा मृतयूचा ववमाहक्क असू शकतो. मृतयूचा ववमाहक्क 
केवळ ववमाधारकाच्या मृतयनूांतरच वनमाण होतो, तर वजवांत राहाण्याचा ववमाहक्क एक ककवा 
अनेक घटनाांमुळे वनमाण होतो. 

 वजवांत राहण्याचा ववमाहक्क अदा करण्यासाठी ववमाकतयाला पॉवलसी मध्ये घालनू वदलेल्या 
शतींनुसार घटना घडली आहे याची खातरजमा करून घ्यावी लागते. 

 पॉवलसी कालावधीत खालील रक्कमा अदा केल्या जातात.: 

 वजवांत राहण्याच्या फायद्याच्या रक्कमा 
 पॉवलसी समपयण रक्कम  
 पुरवणीफायदा रक्कम 
 पवरपक्वता ववमाहक्क रक्कम 
 मृतयूचा ववमाहक्क रक्कम 

 ववमा कायद्याचे कलम 45 (वनर्थववादातपद िमता ववधान) ववमाधारकाला ववमाहक्क नाकारला 
जाण्यापासून सांरिण परुवते, मात्र पॉवलसी सुरु होऊन दोन वर्ष े पूणय झालेलीं असली पावहजेत 
आवण ववमा धारकाने कोणतयाही भौवतक सतयस्तिती लपवलेल्या असता कामा नयेत. 

 आयआरडीए (IRDA)ने ववमाधारक आवण लाभािी याांना कवच पुरवण्यासाठी / सांरिण 
देण्यासाठी आयआरडीए (IRDA) (पॉवलसी धारकाांचे तवारतयाचे सांरिण) वववनयम, 2002, 
अांतगयत वववनयम घालनू वदले आहेत. 
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स्िय ंचाचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे  

उत्तर 1  

योलय पयाय आहे II. 

ववमाहक्क म्हणजे ववमाकतयाने करारात वववनर्थदष्ट केलेले वचन पूणय केले पावहजे म्हणून ववमाधारकाने 
केलेली मागणी. 

 

स्िय-ंपवरक्षणाचे प्रश्न 

प्रश्न 1  

खाली काही पॉवलसींची यादी वदली आहे. कोणतया प्रकारच्या पॉवलसीमध्ये ठराववक कालावधीनांतर 
ववमाहक्क रक्कम अदा करण्यात येते हे ओळखा ? 

I. रक्कम-परतावा पॉवलसी  
II. युवनट कलक्ड ववमा पॉवलसी  
III. ववमाहप्ता परतावा पॉवलसी  
IV. मुदत ववमा पॉवलसी 

प्रश्न 2  

महेशने गांभीर आजार पुरवणीसह पॉवलसी खरेदी केली आहे. तयाने करणच्या नावाने शुद्ध पॉवलसी 
वनदेशन केले आहे. महेशला हृदयववकाराचा झटका आला आवण रुपये 50000 चा ववमा हक्क गांभीर 
आजार पुरवणी दाखल केला गेला. या प्रकरणात कोणाला रक्कम अदा केली जाईल? 

I. महेश  
II. करण 
III. रक्कम महेश आवण करण याांच्यात समान ववभागनू वदली जाईल 
IV. महेशला हृदयववकाराचा झटका आला आहे आणी करणला पॉवलसी वनदेवशत केली गेलेली आहे 

तयामुळे दोघाांपैकी कोणालाही रक्कम वमळणार नाही. 

प्रश्न 3  

प्रवीणचा कार अपघातात मृतयू झाला. लाभधारकाने मृतयुच्या ववमाहक्कासाठी दततावजे दाखल केले. 
खालील पैकी कोणता दततावजे नैसर्थगक मतृयुच्या तुलनेत अपघाती मतृयुच्या प्रसांगात जाततीचा 
दततावजे म्हणनू सादर करावा लागेल. 

I. अांतयसांतकाराचे प्रमाणपत्र 
II. उपचार करणाऱ्या डॉक्टराांचे प्रमाणपत्र 



   प्रकरण 15 

403 

III. कामावर ठेवणाऱ्याचे प्रमाणपत्र 
IV. मृतयूच्या कारणाांचा अवधकृत चौकशी अहवाल 

प्रश्न 4  

खालीलपैकी कोणता मतृयुचा ववमाहक्क आरांभीचा ववमाहक्क समजला जाईल? 

I. जर पॉवलसीधारक पॉवलसी कालावधीच्या पवहल्या तीन वर्षात मरण पावला  
II. जर पॉवलसीधारक पॉवलसी कालावधीच्या पवहल्या पाच वर्षात मरण पावला 
III. जर पॉवलसीधारक पॉवलसी कालावधीच्या पवहल्या सात वर्षात मरण पावला 
IV. जर पॉवलसीधारक पॉवलसी कालावधीच्या पवहल्या दहा वर्षात मरण पावला 

प्रश्न 5  

खालीलपैकी काही घटना वजवांत राहण्याचा ववमाहक्क वनमाण करतील. खालीलपकैी कोणते ववधान 
चुकीचे आहे हे ओळखा? 

I. मुदत ववमा पॉवलसी पवरपक्व झाल्यानांतर ववमाहक्क अदा केला गेला 
II. रक्कम-परतावा पॉवलसी अांतगयत वववशष्ट टप्प्यावर पोहोचल्यानांतर ववमाहक्काचा देय हप्ता  
III. पॉवलसीच्या अांतगयत गांभीर आजारासाठी परुवणीचा फायदा म्हणून प्रदान केलेला ववमाहक्क  
IV. पॉवलसीधारकाने सावधी पॉवलसी समपयण केल्यानांतर अदा केलेली समपयण मूल्याची रक्कम  

प्रश्न 6  

रक्कम-परतावा पॉवलसी अांतगयत, वववशष्ट टप्प्यावर पोहोचल्यामुळे अदा केलेली रक्कम कोणतया 
ववमाहक्क प्रकारात वगीकृत केली जाईल? 

I. मृतयूचा ववमाहक्क 
II. पवरपक्वता ववमाहक्क 
III. वजवांत राहण्याच्या ववमाहक्कासाठी ठराववक कालावधी नांतर वदलेली रक्कम  
IV. पॉवलसी समपयण ववमाहक्क 

प्रश्न 7  

शांकर याांनी 10 वर्षांचा युवनट कलक्ड ववमा खरेदी केला. पॉवलसीच्या पवरपक्वतेच्या पूवी तयाांचा मृतय ू
झाला तर खालील पैकी कोणते अदा केले जाईल? 

I. वनधीची रक्कम आवण ववमा आश्वावसत रक्कम याांच्यापकैी कमी असलेली रक्कम  
II. वनधीची रक्कम ककवा ववमा आश्वावसत रक्कम याांच्यापकैी जातत असणारी रक्कम  
III. भरलेले ववमा हप्तयाांची रक्कम बँकेच्या बचत ठेवीच्या व्याजाच्या 2% अवधक व्याजाने परत केली 

जाईल 
IV. समपयण मूल्य  
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प्रश्न 8  

ववमाहक्काांच्या वगीकरणावर आधावरत (प्रारांभीचा ककवा प्रारांभी नसलेला), ववजोड पयाय वनवडा? 

I. मुदत ववमा पॉवलसी खरेदी केल्या नांतर 6 मवहन्यात मरण पावला  
II. मनोज मुदत ववमा खरेदी केल्यानांतर दीड वर्षाने मरण पावला  
III. डेस्व्हड मुदत ववमा खडी केल्यानांतर अडीच वर्षांनी मरण पावला  
IV. प्रवीण मुदत ववमा खरेदी केल्यानांतर साडे पाच वर्षांनी मरण पावला 

प्रश्न 9  

ववमाधारकाच्या मृतयूच्या प्रसांगात सामान्य ववमाहक्कासाठी सवय लाभधारकाांनी सादर करावयाच्या 
दततावजेाांची यादी खाली वदली आहे. यातील ववजोड असलेला केवळ अपघाती मतृयुच्या प्रसांगातच 
सादर करावयाचा दततावजे वनवडा. 

I. मृतयुच्या कारणाांची चौकशी करणारा अहवाल  
II. ववमाहक्क फॉमय  
III. अांतयसांतकाराचे प्रमाणपत्र  
IV. रुलणालयाचे प्रमाणपत्र  

प्रश्न 10  

आयआरडीए (पॉवलसीधारकाांच्या तवारातयाचे सांरिण) वववनयम, 2002, नुसार जीवन पॉवलसी चा 
ववमा हक्क सवय सांबद्ध दततावेज आवण आवश्यक तपष्टीकरणे वमळाल्यानांतर 30 वदवसाांच्या आत 
एकतर अदा केला जाईल ककवा तयावर शांका उपस्तित केल्या जातील. 

I. 7 वदवस 
II. 15 वदवस 
III. 30 वदवस 
IV. 45 वदवस 
 

स्िय ंपवरक्षणाच्या प्रश्नांची उत्तरे  

उत्तर 1  

योलय पयाय आहेI 

रक्कम-परतावा पॉवलसी च्या बाबतीत ववमाहक्क रक्कम ठराववक कालाांतराने रक्कम अदा 
करण्याच्या तवरुपात वदली जाते. 

उत्तर 2  

योलय पयाय आहे II 
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या प्रकरणात रुपये 50000 ची सांपूणय रक्कम करण याला वदली जाईल कारण पॉवलसी करणला शुद्ध 
वनदेशानच्या आधारावर वनदेवशत केली गेली आहे. 

उत्तर 3  

योलय पयाय आहे IV 

अपघाती मृतयू आवण नैसर्थगक मृतयू या दोन्ही बाबतीत नामावनदेवशताद्वारे ववमाहक्क फॉमय, 
अन्तयसांतकाराांचे प्रमाणपत्र, उपचार करणाऱ्या डॉक्टराांचे प्रमाणपत्र, रुलणालयाचे प्रमाणपत्र कामावर 
ठेवानाययचे प्रमाणपत्र इतयादी सादर कराव ेलागतात. 
नैसर्थगक मृतयुच्या तुलनेत अपघाती मृतयुच्या प्रसांगात पोवलसाांचा प्रािवमक मावहत अहवाल, मतृयुच्या 
कारणाांचा अवधकृत चौकशी अहवाल, शवववच्छेदन अहवाल, अांवतम अहवाल इतयादी जाततीचे 
दततावजे सादर कराव ेलागतात.  

उत्तर 4  

योलय पयाय आहे I 

ववमाधारक पॉवलसी सुरु झाल्यानांतर तीन वर्षांत मरण पावला तर तयाला आरांभीचा मतृयूचा ववमाहक्क 
समजला जातो. 

उत्तर 5  

योलय पयाय आहे I 

पयाय I अयोलय आहे. मुदत ववमा पॉवलसी पवरपक्व झाल्यानांतर कोणताही ववमाहक्क अदा केला जात 
नाही. 

उत्तर 6 

योलय पयाय आहे III 

रक्कम परतावा पॉवलसी अांतगयत ठराववक टप्प्यावर पोहोचल्या नांतर प्रदान केलेली रक्कम वजवांत 
राहण्याचा आवती ववमा हक्क म्हणून वगीकृत केला जाईल. 

उत्तर 7  

योलय पयाय आहे II 

ULIP पॉवलसी पवरपक्व होण्यापूवी शांकर याांचा मृतयू झाल्यास ववमा आश्वावसत रक्कम आवण वनधीची 
रक्कम याांच्यापैकी अवधक असणारी रक्कम अदा केली जाईल. 

उत्तर 8  

योलय पयाय आहे IV 
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पयाय IV ववजोड आहे कारण तो प्रारांवभक नसलेला ववमाहक्क समजला जाईल. पयाय I, II आवण III 
प्रारांवभक ववमाहक्क समजले जातील. 

उत्तर 9  

योलय पयाय आहे I 

अपघाती मृतयुच्या प्रसांगात मृतयूच्या कारणाांचा अवधकृत चौकशी अहवाल जाततीचा म्हणून सादर केला 
जाईल. ववमाहक्क फॉमय, अन्तयसांतकाराांचे प्रमाणपत्र, रुलणालयाचे प्रमाणपत्र हे अन्य दततावजे 
ववमाधारकाच्या मृतयुच्या प्रसांगात सवय लाभधारकाांना सादर कराव ेलागतात 

उत्तर 10  

योलय पयाय आहे III 

आयआरडीए (IRDA) (पॉवलसी धारकाांच्या तवारतयाचे सांरिण) वववनयम, 2002, नुसार जीवन 
पॉवलसीचा ववमाहक्क सवय सांबद्ध दततावजे आवण आवश्यक तपष्टीकरणे वमळाल्यानांतर 30 वदवसाांच्या 
आत एकतर अदा केला जाईल ककवा वववादातपद ठरवला जाईल. 



 

407   

प्रकरण 16 
वनयामक पैिू 

 

प्रकरणाची ओळख 

तुम्हाला ववम्याच्या वनयमाांचे महतव समजावनू साांगणे हे या प्रकरणाचे उवद्दष्ट आहे. हे प्रकरण तुम्हाला 
ववमा एजांटचा कायदेशीर दजा समजावनू साांगेल. तुम्ही या प्रकरणात सवयसाधारणपणे एजांट व 
ववशेर्षतव ेववमा एजांटना लागू असलेले ववववध वनयम व कायदे वशकाल.  

अध्ययनाची वनष्ट्पत्ती 

 

A. ववमा वनयम व वनयामक आराखडा 

B. ववमा एजांटना लागू असलेले वनयम व आचार सांवहता 
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A. विमा वनयम ि वनयामक आराखडा 

1. विमा वनयमांचे महत्ि 

ववमा एजांटने हे नेहमी लिात ठेवले पावहजे की तो काही दुघयटना घडली तर ववमा कां पनीला ठराववक 
रक्कम देईल असे आश्वासन ववकत आहे.ववमाधारक व्यक्ती ववमा खरेदी करताना वतच्या मनात 
तयाववर्षयी वनस्श्चतच अनेक शांका असतात. 

ववमाधारकाला नेहमी वाटणा-या शांका पुढीलप्रमाणे आहेत: 

i. ववमा कायदेशीर आहे का? 

ii. ववमा एजांटना कायद्याची मान्यता असते का?  

iii. या ववमा कां पन्या वनयवमत आहेत का ककवा तयाांचे वनरीिण केले जाते का? 

iv. ववमाकतयाने मला वदलेला दततऐवज कायद्याने वैध आहे का? 

v. नुकसान झाल्यास ववमा कां पनी मला पसेै देईल का? 

vi. ववमा कां पनी मला देय असलेले पूणय पैसे देईल का? 

vii. मला दाव्याचे पैसे पूणय वमळाले नाहीत तर, तयाांनी मला वदलेल्या दततऐवजाांच्या आधारे मला 
न्यायालयात दाद मागता येईल का? 

viii. ववमा कां त्राटात काही छुप्या तरतुदी असतात का ज्याद्वारे ववमा कां पनी माझ्या दाव्याचे पैसे देणे 
टाळू शकते? 

ix. मला माझ्या दाव्याांचे पैसे वमळावते यासाठी मला कोणतयाही वकचकट प्रवक्रयेतून जावे लागेल 
का? 

2. विमावनयमांचीआिश्यकताकाअसते? 

ववमा वनयमाांचा मुख्य हेतू पॉवलसीधारकाांचे सांरिण करणे हा आहे.पॉवलसीधारकाने पसेै वदले आहेत व 
ववमा पॉवलसी खरेदी केली आहे.म्हणूनच ववमा कां पनीनेव्यवक्तला वतने खरेदी केलेल्या पॉवलसीचे पैसे 
वमळतील अशी खात्री वदली पावहजे.  

i. सवयप्रिम, ववमाधारक व्यवक्तने हे लिात घेतले पावहजे की विमाहापूणयपणे कायदेशीर करार 
आहे, जो भारतीय कां त्राट कायदा व देशातील इतर कायद्याांमधील तरतुदींनुसार केला जातो 

ii. सरकार कायदेशीर व न्याय व्यवतिेद्वारे देशातील सवय नागवरकाांचे व सवय सांतिाांचे सांरिण 
करण्यास बांधीि आहे. 

iii. आयआरडीएने तयार केिेिे वनयम ववमा कां पन्या तयाांनी केलेल्या कराराांची पूतयता करता यावी 
यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ असाव्यात याांची खात्री करण्यासाठी आहेत.आयआरडीए 
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कां पन्याांची नोंदणी झाल्यानांतर तयाांचे वनयमन करते व तयाांची गुांतवणूक, जमाखचय यासारख्या 
तयाांच्या सवय महतवाच्या उपक्रमाांचे वनरीिण करते. 

मावहती 

अियव्यवतिेच्या ववशेर्ष िेत्राांमध्ये,सरकार या िेत्राांचे वनयमन करण्यासाठी सांतिा तिावपत 
करते.म्हणूनच आपल्याकडे बँकाांचे वनयमन करण्यासाठी भारतीय वरझव्हय बकँ (आरबीआय), 
भाांडवली बाजाराचे वनयमन करण्यासाठी भारतीय प्रवतभतूी व वववनमय बोडय (सेबी) आहे.  

तयाचप्रकारे, ववमा िेत्राचे वनयमन करण्यासाठी, सरकारने १९३८ साली ववमा कायदा तयार केला, 
ज्यामध्ये उद्योगातील बदलाांनुसार वळेोवळेी सुधारणा करण्यात आल्या. ववमा उद्योगाचे वनयमन 
करण्याच्या हेतूने ववमा वनयामक व ववकास प्रावधकरण (आयआरडीए) कायदा, १९९९ द्वारे 
आयआरडीएची तिापना करण्यात आली. 

सवय ववमा पॉवलसींचे शब्दाांकन, दर व ववमा कां पन्याांद्वारे देण्यात आलेल्या दततऐवजाांची 
आयआरडीएद्वारे छाननी केली जाते व मांजूरी वदली जाते.ववमाकतयांद्वारे वदल्या जाणा-या 
जावहरातींचेही वनयमन केले जाते.  

प्रतयेक कां पनीमध्ये व आयआरडीएच्या पातळीवर अनुक्रमे कां पनीकडे व आयआरडीएच्या पातळीवर 
करण्यात आलेले दाव े तातडीने वनकाली काढण्यासाठी, तक्रार वनवारणासाठी मागयदशयक ततव े
असतात. 

आयआरडीएने ववमा कां पन्याांना देशातील ग्रामीण भागावर व लोकसांख्येतील कमजोर घटकाांवर लि 
कें वद्रत केले जाईल याची खात्री करण्याच्या सूचना वदल्या आहेत ज्यामुळे या घटकाांना पुरेसे सांरिण 
वमळेल. 

ववमा पॉवलसींची ववक्री व सेवशेी सांबांवधत सवय लोक उदाहरणािय एजांट, कॉपोरेट एजांट, दलाल, 
सवेिक, तृतीय पि प्रशासक (टीपीए) व ववमा कां पन्याांना आयआरडीए ववववध वनयमाांनुसार परवाना 
देते व तयाांचे वनयमन करते. 
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आकृती १: आयआरडीएिारे वनयवमत संस्िा 

 
3. भारतातीि विमा वनयामक आराखडा 

ववमा कायदा, १९३८ व ववमा कां पनी व ववकास प्रावधकरण कायदा, १९९९ भारतातील ववमा वनयमाांचा 
आधार आहेत.देशात इतरही काही कायदे आहेत जे प्रतयि ककवा अप्रतयिपणे ववमा व्यवसायास लाग ू
होतात. 

a) विमा कायदा, १९३८ 

ववमा कायदा, १९३८ हा देशातील आधाराभतू ववमा कायदा आहे, जो भारतातील ववमा व्यवसायाचे 
वनयांत्रण करतो.हा कायदा ववमाधारक जनतेचे सांरिण करण्यासाठी करण्यात आला होता, 
यामध्ये ववमाकतयांच्या कामकाजावर प्रभावी वनयांत्रणासाठी व्यापक तरतुदी आहेत व तो १ जुलै, 
१९३९ साली लागू झाला.कायद्यातील कायदेशीर तरतुदी बळकट करण्यासाठी या कायद्यामध्ये 
वळेोवळेी सुधारणा करण्यात आली.  

विमा कायदा १९३८ मध्ये विमा कंपन्शयांच्या कामकाजाचे वनरीक्षण करण्यासाठी ि वनयतं्रण 
करण्यासाठी तरतुदी आहेत. या कायद्याची काही महत्िाची किमे पुढीिप्रमाणे आहेत:  

i. ववमा कां पन्याांची नोंदणी व नोंदणीचे नूतनीकरण (कलम. ३ व ७०) 

ii. कां पनीसाठी परेुसे भाांडवल असण्याची व पतदारी राखण्याची आवश्यकता (कलम. ६४ 
व्ही) 
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iii. ववमा कां पन्याांची मालमत्ता केवळ तयासाठी वववनर्थदष्ट वनयमाांनुसारच गुांतवली पावहजे असे 
बांधन (कलम. २७ व ८५) 

iv. लेखा परीिण करुन घेणे व वनयमकाकडे वववरणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता 
(कलम. २८) 

v. ववमाकतयांवरील ग्रामीण व सामावजक िेत्राांसांबांधीचे बांधन (कलम. ३२बी व ३२सी) 

vi. पॉवलसी देण्यासाठी व वतच्या हतताांतरणासाठीचे व नामवनदेशनाचे वनयम (कलम. ३८ व 
३९) 

vii. व्यवतिापनाच्या खचांवर मयादा (कलम. ४०) 

viii. एजांटना परवाना देणे व तयाांची भरपाई (कलम ४० ते ४४) 

ix. भारतामध्ये कोणतयाही व्यवक्तला ववमा पॉवलसी घेण्यासाठी, वतचे नूतनीकरण 
करण्यासाठी ककवा ती सुरु ठेवण्यासाठी प्रलोभन म्हणून सवलती वापरण्यास प्रवतबांध 
(कलम. ४१) 

x. ववमा कां पन्याांना पॉवलसी धारकाांचे सवय पैसे देता यावते यासाठी पतदारी (आर्थिक िमता)      
(६४व्ही) 

xi. हप्तयाचे पसेै आगाऊ देणे (कलम. ६४ व्हीबी) 

xii. नुकसानाचे सवेिण करण्याची गरज (कलम. ६४यूएम) 

b) विमा वनयामक ि विकास प्रावधकरण कायदा, १९९९ 

ववमा वनयामक व ववकास प्रावधकरणाची (आयआरडीए) तिापना ववमा उद्योगाचे वनयमन व ववकास 
करण्यासाठी सांसदेच्या कायद्याद्वारे (ववमा वनयामक व ववकास प्रावधकरण कायदा, १९९९) २००० 
साली तिापना करण्यात आली.  

महत्िाचे 

आयाआरडीए कायद्याची प्रततावना पुढीलप्रमाणे आहे:  

“ववमा पॉवलसीधारकाांच्या वहताांचे सांरिण करण्यासाठी प्रावधकरणाच्या तिापनेची तरतूद 
करण्यासाठी, ववमा उद्योगाच्या वाढीचे वनयमन करण्यासाठी, तयास चालना देण्यासाठी व ती 
वशततबद्ध असेल याची खात्री करण्यासाठी व तयाच्याशी सांललन ककवा आनुर्षांवगक 
ववर्षयाांसांदभातील कायदा.” 

आयआरडीएने पॉवलसीधारकाांच्या वहताांचे सांरिण करण्यासाठी वनयम तयार केले आहेत, ज्यामध्ये 
ववमाकते तसेच मध्यतिाांवर बांधने घालण्यात आली आहेत.  

या वनयमाांमध्ये ववमाकतयांवरील बांधने तपष्ट करण्यात आली आहेत: 
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i. ववक्रीच्या वळेी,  
ii. पॉवलसीची सेवा देण्याची,  
iii. दाव्याांववर्षयी सेवा देण्याची,  
iv. खचय, गुांतवणुकीवरील वनयांत्रण व 
v. पॉवलसीधारकाांना वदलेल्या आश्वासनाांची पूतयता करण्याची आर्थिक िमता 

c) इतर कायदे 

त्यावशिाय, भारतातीि विमा व्यिसाय देशातीि इतर विविध कायदे/वनयमांशी संिग्न आहे, 
त्यापैकी काही कायदे पुढे देण्यात आिे आहेत:   

i. कामगार भरपाई कायदा, १९२३ (२०१० साली तयातसुधारणा करण्यात आली व कमयचारी 
नुकसानभरपाई कायदा असे नामकरण करण्यात आले) 

ii. कमयचारी राज्य ववमा कायदा, १९४८ 
iii. जीवन ववमा महामांडळ कायदा,१९५६ 
iv. ठेव ववमा व पत हमी महामांडळ कायदा,१९६१ 
v. सागरी ववमा कायदा,१९६३ 
vi. वनयात पद हमी महामांडळ कायदा, १९६४ 
vii. सवयसाधारण ववमा व्यवसाय (राष्रीयीकरण) कायदा, १९७२ 
viii. सवयसाधारण ववमा व्यवसाय (राष्रीयीकरण)सुधारणा कायदा, २००२ 
ix. मोटर वाहन कायदा,१९८८ 
x. सावयजवनक जबाबदारी ववमा कायदा,१९९१ 

या सवयसाधारण कायद्याांवशवाय,आयआरडीएने ववमा व्यवसायाचे सांचालन व पॉवलसीधारकाांच्या 
सांरिणाशी सांबांवधत वववशष्ट ववर्षयाांववर्षयी वळेोवळेी अनेक वनयम, आदेश व पवरपत्रके प्रसावरत 
केली आहेत. 

स्ितःची चाचणी घ्या १ 

खालीलपैकी कोणते वनवदेन बरोबर आहे? 

I. ववमा वनयमनाचा मुख्य हेतू ववमा कां पन्याांचे सांरिण करणे हा आहे 
II. ववमा वनयमनाचा मुख्य हेतू पॉवलसीधारकाांचे सांरिण करणे हा आहे 
III. ववमावनयमाांचा मुख्य हेतू ववमा मध्यतिाांचे सांरिण करणे हा आहे 
IV. ववमा वनयमाांचा मुख्य हेतू सरकारचे सांरिण करणे हा आहे 
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B. विमा एजंटना िागू असिेिे वनयम ि आचार संवहता 

1. विमा एजंटना िागू असिेिे वनयम 

ववमा कायदा, १९३८ (कलम ४२) नुसार,कुणाही व्यवक्तकडे ववमा एजांट म्हणून काम करण्यासाठी 
परवाना असला पावहजे.आयआरडीए परवाना देणे व एजांट वनयुक्तीशी सबांवधत इतर ववर्षय 
हाताळते.ववमा प्रवक्रयेच्या सवय टप्प्याांमध्ये अनेक वनयमाांचे पालन कराव ेलागते.  

ववमा कायदा, १९३८ व ववमा वनयामक व ववकास प्रावधकरण (आयआरडीए) कायदा, १९९९ 
यासांबांधीच्या काही महतवाच्या तरतुदींववर्षयी खाली चचा करण्यात आली आहे. 

a) विमा कायदा, १९३८ 

महत्िाचे 

ववमा एजांटला कलम ४२ अांतगयत परवाना घ्यावा  लागतो.या कलमाांतगयत,ववमा एजांटला“ववमा 
घेण्याचा आग्रह करण्यासाठी ककवा ववमा पॉवलसी सुरु ठेवणे, नूतनीकरण ककवा पुनरुज्जीवन 
यासह व्यवसाय वमळववण्यासाठी दलाली ककवा इतर भरपाईद्वारे पैसे” वमळतात ककवा घेण्याचे 
मान्य करतो”. 

एखादा एजांट हा वैयवक्तक एजांट असू शकतो ककवा एक कॉपोरेट एजांट असू शकतो.वैयवक्तक 
एजांट ही एक व्यक्ती असते जी ववमा कां पनीचे प्रवतवनवधतव करते, तर कॉपोरेट एजांट ही 
व्यवक्तवशवायही इतर असू शकते जी ववमा कां पनीचे प्रवतवनवधतव करते.आयआरडीएने ववववध 
प्रकारच्या एजांटसाठी तवतांत्र वनयम तयार केले आहेत. 

एजांटला ‘जीवन’ ककवा ‘सवयसाधारण’ ववमा ककवा दोन्हीव्यवसाय करण्यासाठी परवाना वदला 
जाऊ शकतो.ज्या ववमा एजांटकडे जीवन ववमाकता व सवयसाधारण ववमाकता या दोघाांसाठीही 
एजांट म्हणून काम करण्याचा परवाना आहे तयाांना वमश्र विमा एजंट म्हणतात. 

b) एकमेि आरोग्य विमा कंपन्शयांसाठीचे एजंट 

आयआरडीएने एकमेव आरोलय ववमा कां पनीची उतपादने ववतवरत करण्यास इच्छुक असलेल्या 
जीवन ववमा एजांटसाठी बांधनकारक आयसी-३४ प्रमाणनातून सवलत देण्याचा वनणयय घेतला आहे. 

ज्या आरोलय ववमाकतयांना आयसी-३३ प्रमाणनाच्या आधारे तयाांची उतपादने ववकण्यासाठी जीवन 
ववमा एजांटना वमश्र एजांटमध्ये रुपाांतवरत करण्याची इच्छा आहे ते अशा एजांटना आरोलय 
ववम्याववर्षयी वकमान २५ तासाांच्या अांतगयत प्रवशिण काययक्रमात सहभागी व्हायला लावनू असे करु 
शकतात, ज्यामध्ये आरोलय ववम्याची मूलततव,े आरोलय ववम्याची पवरभार्षा, उतपादने इतयादींचा 
समावशे होतो. मात्र अशा एजांटना आयसी-३४ प्रमाणन पूणय केल्यावशवाय तयाांच्या परवान्यातील 
सवयसाधारण भाग इतर जीवनेतर ववमा कां पन्याांकडे हतताांतवरत करण्याची परवानगी वदली जाणार 
नाही.  
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आयआरडीएने एकमेव आरोलय ववमा कां पन्याांना तयाांची उतपादने ववतवरत करण्यासाठी एजांट, इतर 
जीवन आवण/ककवा जीवनेतर ववमा कां पन्याांच्या कॉपोरेट एजांटच्या सेवा घेण्याची परवानगी 
देण्याचा वनणययही घेतला आहे, मात्र अशा एजांटना व कॉपोरेट एजांटना २५ तासाांचे प्रवशिण घ्याव े
लागेल. 

मात्र जीवन आवण/ ककवा जीवनेतर ववमा कां पनीचा कुणीही एजांट, कॉपोरेट एजांट तयाच्या/वतच्या 
सेवा एकापेिा अवधक एकमेव ववमा कां पनीला देणार नाही. 

आयआरडीए हे देखील मान्य करते की भारतीय कृर्षी ववमा महामांडळ (एआयसी) पीक ववमा 
देण्याचे काम करते व तयाचे देशातील कोणतयाही जीआयपीएसए कां पनीशी परतपरववरोधी वहत 
नाही ककवा तपधा नाही. म्हणूनच तयाने कृर्षी ववमा कां पन्याांना इतर जीवनेतर ववमा कां पन्याांचे एजांट 
व कॉपोरेट एजांटची सेवा वापरुन आपल्या तवतुःच्या उतपादनाांचे ववतरण करण्याची परवानगी 
देण्याचा वनणयय घेतला आहे. ज्या एजांटना व कॉपोरेट एजांटना सेवा द्यायची इच्छा आहे ते तयाांच्या 
पालक सवयसाधारण ववमाकतयाकडून घेतलेले“ना हरकत प्रमाणपत्र” सादर करतील व तवतुःची 
एआयसीकडे वतच्या उतपादनाांचे ववतरण करण्यासाठी नावनोंदणी करतील. 

एजांट ककवा कॉपोरेट एजांट तीन जीवनेतर ववमाकतयांसाठी काम करतो अशीही पवरस्तिती वनमाण 
होऊ शकते. म्हणूनच, अशा सवय पवरस्तितींमध्ये हे एजांट, तयाांच्या सांबांवधत पालक ववमा कां पन्याांनी 
घालनू वदलेल्या वकमान व्यवसायाच्या आवश्यकता पूणय करतील. जर ते तयाांच्या पालक 
ववमाकतयाने घालनू वदलेल्या वकमान व्यवसाय आवश्यकताांची पूतयता करण्यात अपयशी ठरले, तर 
ते तयाांचा परवाना ते सेवा देत असलेल्या कोणतयाही एका ववमाकतयाकडे एजांटचा परवाना एका 
ववमाकतयाकडून दुस-याकडे हतताांतवरत करण्यासांदभात वळेोवळेी प्रसावरत करण्यात आलेल्या 
मागयदशयक ततवाांप्रमाणे हतताांतवरत करण्याची मागणी करु शकत नाहीत. 

विमा कायदा, १९३८ नुसार ववमा एजांट म्हणून काम करण्यासाठी, एखाद्या व्यवक्तकडे परवाना 
असला पावहजे.ववमा वनयामक व ववकास प्रावधकरण वनयम (ववमा एजांटचा परवाना), २००० व 
ववमा वनयामक व ववकास प्रावधकरण (ववमा एजांटना परवाना देणे) (सुधारणा) वनयम, २००२ मध्ये 
एजांटना परवाना देण्याववर्षयी तपशीलवार तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. तया 
आयआरडीएच्याwww.irdaindia.gov.in या सांकेततिळावर उपलब्ध आहेत. 

महत्िाचे 

प्रवतकूि वनिड ( विरोधी-वनिड ) 

यातून ववमा कां पनीने सामान्यापेिा अवधक जोखीम (ककवा ववमायोलय नसलेले) असलेले अजयदार 
तवीकारल्याचे सूवचत होते, ज्याांनी तयाांच्या प्रतयि पवरस्तितीववर्षयी ककवा स्तितीववर्षयी मावहती 
लपववली/चुकीची मावहती वदली.तयाांचा अजय तवीकारल्याने ववमा कां पन्याांवर ‘ववपवरत’ पवरणाम 
होतो,कारण सामान्यपणे ववम्याचे हप्ते पॉवलसीधारक सामान्य ककवा सरासरी पवरस्तिती असल्याच्या 

http://www.irdaindia.gov.in/
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आधारे मोजले जातात (उदा. तब्येत चाांगली आहे/वबगर-धोकादायक वातावरणामध्ये नौकरी करत 
आहेत). 

एजांट ववमा कां पनीचे प्रवतवनवधतव करतात व ते ववमा कां पनी व ववमाधारकादरम्यानचा दुवा म्हणून काम 
करतात. ग्राहकाांच्या गरजाांनुसार तयाांना योलय उतपादन सुचवणे ही तयाांची भवूमका असते. तयाचवळेी, 
तयाांनी ववमाधारक जोखीम पुरेशी ओळखून ववमा कां पनीच्या वहताचे काम केले पावहजे म्हणजे ववमा 
कां पनीद्वारे प्रवतकूल वनवड टाळली जाईल. 

2. विमा एजंटना परिाना देण्याचे वनयतं्रण करणारे वनयम 

ववमा एजांटना परवाना देण्याशी व नूतनीकरणाशी सांबांवधत वनयम व परवाना वमळववण्याशी सांबांवधत 
प्रवक्रया ववमा कायदा व वनयमाांमध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत, तयाांचा साराांश खाली देण्यात आला 
आहे: 

a) अजयदाराची पात्रता 

अजयदार शेवटच्या जनगणनेनुसार पाच हजार ककवा तयाहून अवधक लोकसांख्या असलेल्या 
वठकाणी राहात असल्यास तयाच्याकडे मान्यताप्राप्त परीिामांडळ/सांतिेने घेतलेली१२िी ककिा 
समकक्ष परीक्षा उत्तीणय झाल्याची वकमान पात्रता असली पावहजे, व अजयदार इतर कोणतयाही 
वठकाणी राहात असल्यास तयाच्याकडे कोणतयाही मान्यताप्राप्त परीिामांडळाने/सांतिेने घेतलेले 
१० िी ककिा समकक्ष परीक्षा उत्तीणय झाल्याची वकमान पात्रता असली पावहजे. 

b) अजयदारास अपात्र ठरविणे 

ववमा कायदा १९३८च्या कलम ४२च्या उप-कलम (४) नुसार, काही ठराववक पवरस्तितींमध्ये 
अजयदार अपात्र ठरतो. 

एजांटच्या परवान्यासाठी अजय करणारी अजयदार अपात्र ठरववली जाते, जर ती : 

i. अल्पियीन असेल, 
ii. मानवसक श्स्िती व्यवस्तित नसेल, 
iii. न्यायालयाच्या सिम काययिेत्राद्वारे अफरातफरीच्या फौजदारी गुन्शह्याचा दोिी आढळिा ककवा 

ववश्वासाचे फौजदारी उल्लांघन केल्याचे / फसवणूक/ लबाडी/ अशाप्रकारच्या कोणतयाही 
गुन्ह्यास प्रोतसाहन वदल्याचे/असा कोणताही गुन्हा करण्याचा प्रयतन केल्याचे आढळून 
आल्यास 

iv. ववमाकतयाववरुद्ध ककवा ववमाधारकाववरुद्ध जाणीिपूियक एखाद्या फसिणुकीमध्ये सहभागी 
झाल्याचा ककिा एखाद्या फसिणुकीकडे दुियक्ष केल्याचा, अप्रामावणकपणाचा ककवा चुकीची 
मावहती देण्याचा दोर्षी आढळला, 

v. (व्यश्क्तच्या बाबतीत) प्रावधकरणाने नमूद केलेल्या वनयमाांनुसार आवश्यक पात्रता व बारा 
मवहन्याांपेिा अवधक प्रातयाविक प्रवशिण नाही, 
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vi. (कां पनी ककवा सांतिेच्या बाबतीत, जर सांचालक/ भागीदार/ मुख्य काययकारी अवधकारी/ इतर 
पदवनयुक्त अवधका-याांकडे) आवश्यक पात्रता व प्रातयाविक प्रवशिण नसेल व वववहत परीिा 
उत्तीणय केली नसेल 

vii. आयआरडीएने तयार केलेल्या वनयमाांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आचार संवहतेचे उल्िंघन 
केिे 

c) प्रात्यावक्षक प्रवशक्षण 

i. पवहल्याांदा एजन्सीच्या परवान्यासाठी अजय करणा-या अजयदाराने आयआरडीएची मान्यता 
असलेल्या सांतिेकडून जीवन ककवा सवयसाधारण ववमा व्यवसायाचे वकमान पन्शनास तासांचे 
प्रातयाविक प्रवशिण पूणय केले असले पावहजे, जे दोन ककवा तीन आठवड्याांमध्ये ववभागलेले 
असेल. 

ii. वमश्र ववमा एजांट म्हणून काम करण्यासाठी पवहल्याांदा अजय करणा-या अजयदाराने 
आयआरडीएद्वारे मान्यताप्राप्त सांतिेकडून जीवन व सवयसाधारण ववमा व्यवसायामध्ये वकमान 
पंच्याहत्तर तासांचे प्रातयाविक प्रवशिण पूणय केले असले पावहजे, जे कदावचत दोन ककवा तीन 
आठवड्याांमध्ये ववभागलेले असेल. 

iii. वजिे अजयदार : 
 भारतीय ववमा सांतिेचा सांललन/अवधछात्र असेल,  
 भारतीय सनदी लेखापाल सांतिेचा सांललन/अवधछात्र असेल,  
 भारतीय पवरव्यय व कायय लेखापाल सांतिेचा सांललन/अवधछात्र असेल, 
 भारतीय कां पनी सवचव सांतिेचा सांललन/अवधछात्र असेल, 
 भारतीय ऍक्च्युअरी सांतिेचा सांललन/अवधछात्र असेल,  
 कोणतयाही राज्यसरकार ककवा कें द्र सरकारच्या मान्यताप्राप्त सांतिेचे/ववद्यापीठाची 

व्यवसाय व्यवतिापनाची पदव्युत्तर पदवी; ककवा 
 कोणतयाही राज्य सरकारच्या ककवा कें द्र सरकारच्या कोणतयाही मान्यताप्राप्त सांतिेतून 

ववपणनातील कोणतेही व्यवसावयक वशिण घेतलेला व कोणतयाही मान्यताप्राप्त सांतिेतून 
वकमान पंचिीस तासांचे प्रातयाविक प्रवशिण पूणय केलेला. 

d) परीक्षा 

अजयदाराला भारतीय विमा संस्िा, मंुबईने ककवा इतर कोणतयाही ‘परीिा मांडळाने’ घेतलेली जीवन 
ककवा सवयसाधारण ववमा व्यवसायाची, ककवा दोन्हींची जशी परीस्तिती असेल तयाप्रमाणे परीिा 
उत्तीणय करावी लागेल. 
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e) देय शुल्क 

ववमा एजांट ककवा वमश्र ववमा एजांट म्हणनू काम करण्या साठीच्या परवाना देण्यासाठी / 
नूतनीकरणासाठी प्रावधकरणास देय शुल्क दोनशे पन्नास रुपये ककवा वळेोवळेी तयामध्ये सुधारणा 
केल्याप्रमाणे असेल. 

f) एजंटच्या परिान्शयासाठी एजय करण्याची प्रवक्रया 

i. परवाना देण्याची प्रवक्रया सामान्यपणे विमाकत्याने उमेदिारािा प्रात्यावक्षक 
प्रवशक्षणासाठी प्रायोवजत करुन सुरु होते.  

ii. बांधनकारक प्रवशिण पूणय केल्यानांतर,अजयदाराला लेखी परीिा देण्यासाठी विवहत 
प्रारुपात अजय करािा िागतो.  

iii. वतने लेखी परीिा उत्तीणय झाल्यानांतर,अजयदाराला प्रायोजक ववमाकतयाच्या “पदवनयुक्त 
व्यश्क्तिा”अजय करावा लागेल.  

“पदवनयुक्त व्यक्ती”म्हणजे सामान्यपणे ववपणनाचा अवधभार असलेली व्यक्ती जी 
वनयमाांतगयत परवाना देण्यासाठी ककवा तयाचे नूतनीकरण करण्यासाठी ववमाकतयाने नमूद 
व प्रावधकरणाने अवधकृत केलेली असते. 

वरील सवय आवश्यकताांची पूतयता करण्याच्या आधारे व प्रावधकरणाकडे आवदेन शुल्क भरल्याचा 
पुरावा सादर केल्यानांतर, पदवनयुक्त व्यक्ती ओळख पत्रासह परवाना देईल. हा परिाना रद्द 
करण्यात आिा नाही ककिा समर्थपत करण्यात आिा नाही तर ३ ििांसाठी िैध असतो. 

कोणतयाही परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी,एजांटला सांतिा म्हणून जीवन ककवा सवयसाधारण 
ववम्याचे अवतवरक्त २५ तासाांचे प्रवशिण घ्याव ेलागते,पदवनयुक्त व्यवक्तने या वनयमाांतगयत परवाना 
देण्यास नकार वदला तर, ती तयासाठी अजयदाराला कारणे देईल. 

परवान्यासाठी ‘पदवनयुक्त व्यवक्तकडे’ करण्यात आलेला अजय वववहत प्रारुपात असला पावहजे. 

 अजयदार व्यक्ती असल्यास,आवदेन आयआरडीए-एजांट-व्हीए अजात असले पावहजे 
 अजयदार संस्िा/कंपनी असल्यास, अजय आयआरडीए-एजांट-व्हीसी आवदेनात असला 

पावहजे 

वमश्र ववमा एजांट होण्यासाठी, दोन तवतांत्र आवदेने सादर करावी लागतात. देण्यात येणा-या 
परवान्याद्वारे अजयदाराला एका जीवन ववमाकतयासाठी व एक सवयसाधारण ववमाकतयासाठी ववमा 
एजांट म्हणून काम करण्याचा ककवा दोन्हींसाठी काम करण्याचा, पवरस्तिती असेल तयाप्रमाणे 
अवधकार वमळतो. 
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g) परिाना रद्द करणे 

पदवनयुक्त व्यक्ती परवाना वैध असतानाच्या काळामध्ये वनयमाांमध्ये नमूद केलेल्या कोणतयाही 
अपात्रतेनुसार ववमा एजांटचा परवाना रद्द करु शकतो व वतच्याकडून आधी वदलेला परवाना व 
ओळख पत्र जप्त करु शकतो. 

h) परिान्शयाची दुसरी प्रत देणे 

प्रावधकरण परवाना हरवला, नष्ट झाला, ककवा फाटला तर पन्नास रुपये शुल्क भरुन परवान्याची 
दुसरी प्रत देऊ शकते. 

3. एजंटची आचार संवहता 

आयआरडीएमध्ये वववहत वनयमाांनुसार ववमा एजांटचा परवाना असलेल्या प्रतयेक व्यवक्तने खाली नमूद 
केलेल्या आचार सांवहतेचे पालन करणे आवश्यक आहे: 

i. प्रत्येक विमा एजंटने पुढीि बाबी करणे आिश्यक आहे 

a) तवतुःची व ज्या ववमा कां पनीचा तो ववमा एजांट आहे तयाची ओळख देणे; 

b) सांभाव्य ग्राहकाने मावगतल्यास तयाचा परवाना दाखवणे; 

c) तयाच्या ववमाकतयाने ववक्रीसाठी ठेवलेल्या ववमा उतपादनाांच्या सांदभात आवश्यक ती मावहती 
काळजीपूवयक समजावनू साांगणे व वववशष्ट ववमा योजनेची वशफारस करताना सांभाव्य 
ग्राहकाच्या गरजा ववचारात घेणे; 

d) सांभाव्य ग्राहकाने ववचारल्यास, ववक्रीसाठी ठेवलेल्या ववमा उतपादनाच्या सांदभात दलालीचे 
प्रमाण जाहीर करणे; 

e) ववमाकतयाने ववक्रीसाठी ठेवलेल्या ववमा उतपादनाांसाठी आकारायचा हप्ता नमूद करणे;  

f) ववमाकतयाला प्रतताव अजामध्ये आवश्यक असलेल्या मावहतीचे तवरुप, व ववमा करार खरेदी 
करताना महतवाची मावहती जाहीर करण्याचे महतव सांभाव्य ग्राहकाला समजावनू साांगणे 
आवश्यक आहे; 

g) सांभाव्य ग्राहकाववर्षयी योलय ती सवय चौकशी करुन, सांभाव्य ग्राहकाला काही वाईट सवयी 
असल्यास ककवा तयाच्या उतपन्नामधील कोणतीही ववसांगती, व ववमाकतयाच्या ववमालखेनाच्या 
वनणययावर ववपवरत पवरणाम करणारे कोणतेही महतवाचे त्य, ववमाकतयाला सादर केलेल्या 
प्रतयेक प्रततावासह अहवालाच्या तवरुपात (“ववमा एजांटचा गोपनीय अहवाल नावाचा”) 
ववमाकतयास सादर करणे; 

h) सांभाव्य ग्राहकाला ववमाकतयाने प्रतताव अजय तवीकारला ककवा फेटाळला हे तातकाळ कळववणे; 
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i) ववमाकतयाकडे प्रतताव अजय सादर करताना आवश्यक ते सवय दततऐवज; व ववमाकतयाने नांतर 
प्रतताव पूणय करण्यासाठी मावगतलेले इतर सवय दततऐवज देणे; 

j) ववमाकतयाने दाव्याचे पैसे देण्यासाठी आवश्यकताांचे पालन करण्यासाठी पॉवलसीधारकाला 
ककवा दावा करणा-याला ककवा लाभािीला आवश्यक ती मदत देणे; 

k) प्रतयेक पॉवलसीधारकाला नामवनदेशन ककवा अवभहतताांकन ककवा पततयातील बदल ककवा इतर 
पयाय वापरण्यासाठी जशी पवरस्तिती असेल तयाप्रमाणे सल्ला देणे व आवश्यक वतिे या 
सांबांधी आवश्यक ती मदत देणे. 

ii. कोणत्याही विमा एजंटने पुढीि गोष्ट्टी करु नयेत 

a) वैध परवाना असल्यावशवाय ववमा घेण्याचा आग्रह करणे ककवा ववमा व्यवसाय वमळवणे; 

b) सांभाव्य ग्राहकाला प्रतताव अजातून कोणतीही महतवाची मावहती वगळण्यास प्रोतसाहन देणे; 

c) सांभाव्य ग्राहकाला प्रतताव अजात ककवा प्रतताव तवीकारला जावा यासाठी ववमाकतयाकडे 
सादर केलेल्या दततऐवजाांमध्ये चुकीची मावहती सादर करण्यासाठी प्रोतसाहन देणे; 

d) सांभाव्य ग्राहकाशी असभ्यपणे वागणे; 

e) इतर कोणतयाही ववमा एजांटने सादर केलेल्या कोणतयाही प्रततावात हततिेप करणे; 

f) तयाच्या ववमाकतयाने प्रतताववत केल्यापेिा वगेळे दर, फायदे, अटी व वनयमाांचा प्रतताव देणे; 

g) ववमा कराराांतगयत लाभािीला वमळणा-या रकमेतून वाटा मागणे ककवा घेणे; 

h) पॉवलसीधारकाला सध्याची पॉवलसी रद्द करण्यास भाग पाडणे व अशा प्रकारे पॉवलसी रद्द 
केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षात तयाच्याकडून नवीन प्रतताव अजय घेणे; 

i) कॉपोरेट एजांटच्या बाबतीत, ववमा व्यवसायाचा पोटयफोवलओ एका व्यवक्तकडून (जी केवळ एक 
व्यक्ती नाही) ककवा एका सांघटनेकडून ककव सांघटनाांच्या एका गटाकडून कोणतयाही वर्षात 
वमळालेला हप्ता एकूण प्राप्त हप्तयाांच्या पन्नास टक्क्याांहून अवधक असेल असा ठेवणे; 

j) पदवनयुक्त व्यवक्तने तयाचा परवाना रद्द केला असेल व तो रद्द केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्ष े
झाली नसतील तर ववमा एजांट म्हणून काम करण्यास नव्या परवान्यासाठी अजय करणे; 

k) कोणतयाही ववमा कां पनीचे सांचालक होणे ककवा राहणे; 

iii. प्रत्येक विमा एजंटने पुढीि गोष्ट्टीची खात्री करािी 

तयाद्वारे आधीच वमळालेला ववमा व्यवसाय कायम ठेवण्यासाठी; पॉवलसीधारकाला तोंडी ककवा 
लेखा सूचना देऊन पॉवलसीधारक वळेेत हप्ता भरेल याची खात्री करणे. याचा अिय असा होतो की 
पॉवलसीचा प्रतयेक हप्ता वळेेत भरला जाईल याची एजांटने खात्री केली पावहजे नाहीतर ववमाकता 
जोखीम तवीकारणार नाही. 
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4. सििती देण्यास प्रवतबंध 

कोणतयाही मध्यतिाला कुणालाही पॉवलसी घेण्यासाठी प्रलोभन देण्याची परवानगी नाही.म्हणूनच ववमा 
एजांटसाठी ववमा कायदा, १९३८ चे कलम ४१ महतवाचे कलम आहे. ते पुढीलप्रमाणे आहे: 

महत्िाचे 

विमा कायदा, १९३८ चे किम ४१ 

“४१. (१)कुणीही व्यक्ती प्रतयिपणे ककवा अप्रतयिपणे कुणाही व्यवक्तला सांपूणय देय दलाली ककवा तयाचा 
काही भाग ककवा पॉवलसीमध्ये हप्तयावर दाखववण्यात आलेल्या सवलतीचे प्रलोभन दाखवनू, जीवन 
ककवा भारतातील मालमते्तशी सांबांवधत कोणतयाही जोखीमेसांदभात ववमा घेण्यास ककवा तयाचे 
नूतनीकरण करण्यास ककवा कायम ठेवण्याची परवानगी देणार नाही ककवा परवानगी देण्याचा प्रतताव 
ठेवणार नाही,पॉवलसी घेणारी ककवा वतचे नूतनीकरण करणारी ककवा सुरु ठेवणारी कुणीही व्यक्ती 
कोणतीही सवलत तवीकारणार नाही, केवळ ववमाकतयाच्या मावहतीपसु्ततकेत ककवा कोष्टकाांमध्ये 
प्रकावशत केल्याप्रमाणेच अशी सवलत देण्याची परवानगी वदली जावी; 

ववमा एजांटने तवतुःच्या जीवनावर तवतुः काढलेल्या पॉवलसीवर दलाली तवीकारल्यास या 
उपकलमाच्या व्याख्येअांतगयत हप्तयावर सवलत तवीकारल्याचे मानले जाणार नाही, मात्र ववमा एजांटने 
अशा प्रकारे दलाली तवीकारताना तो खरोखर ववमाकतयाद्वारे वनयुक्त ववमा एजांट असल्याचे वसद्ध 
करण्याची वववहत अट पूणय केली पावहजे.” 

“४१.(२)या कलमातील तरतुदींचे उल्लांघन करणा-या कोणतयाही व्यवक्तला पाचशे रुपयाांपयंत दांड 
करता येईल.” 

म्हणजेच विमा एजंट विमाकत्याने परिानगी वदिेल्यावशिाय पॉविसीधारकािा प्रिोभन म्हणून 
हप्त्यािर कोणताही सिित देऊ शकत नाही. 

स्ितःची चाचणी घ्या २ 

पुढीलपकैी कोणते वनवदेन बरोबर आहे? 

I. एजांटचा परवाना हरववल्यास, परवान्याची दुसरी नक्कल प्रत वदली जात नाही.एजांटला 
नूतनीकरणाच्यावळेी दुसरी प्रत वदली जाईपयंत िाांबाव ेलागते 

II. एजांटचा परवाना हरववल्यास,प्रावधकरण परवान्याची नक्कल प्रत मोफत देऊ शकते. 
III. एजांटचा परवाना हरववल्यास,प्रावधकरण केवळ एफआयआर दाखल केल्यानांतर व ३० वदवसाांच्या 

प्रतीिा कालावधीनांतर परवान्याची नक्कल प्रत देऊ शकते. 
IV. प्रावधकरण एजांटचा परवाना हरववल्यास, पन्नास रुपयाांचे शुल्क भरल्यानांतर परवान्याची नक्कल 

प्रत देऊ शकते. 
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सारांश 

 ववमा एजांटने हे नेहमी लिात ठेवाव े की ती एक आश्वासन ववकत आहेत की काही दुघयटना 
घडल्यास ववमा कां पनी ठराववक रक्कम देईल. 

 ववम्याच्या वनयमाांचा मुख्य हेतू पॉवलसीधारकाांचे रिण करणे हा आहे.  

 ववमा कायदा,१९३८व ववमा वनयामक व ववकास प्रावधकरण कायदा १९९९ हा ववमा वनयमाांचा मूळ 
आधार आहे. 

 ववमा कायदा १९३८ मध्ये ववमा कां पन्याांच्या कामकाजाचे वनरीिण व वनयांत्रणासाठी तरतुदी आहेत. 

 ववमा उद्योगाचे वनयमन व ववकास करण्यासाठी २००० साली ववमा वनयामक व ववकास 
प्रावधकरणाची (आयआरडीए) तिापना करण्यात आली होती. 

 आयआरडीएनेपॉवलसीधारकाांच्या वहताांचे रिण करण्यासाठी वनयम तयार केले आहेत ज्यामध्ये 
ववमाकते तसेच मध्यतिावरील बांधने तपष्ट करण्यात आली आहेत. 

 एजांट हा वैयवक्तक एजांट असू शकतो ककवा कॉपोरेट एजांट असू शकतो. 

 ववमा एजांट होण्यासाठी सांभाव्य ग्राहकाकडे वकमान शैिवणक पात्रता असली पावहजे,तयाांचे वववहत 
प्रातयाविक प्रवशिण झाले पावहजे,वववहत शुल्क भरले पावहजेव वववहत परीिा वदली पावहजे. 

 आयआरडीए वनयमाांमध्ये असे तपष्ट करण्यात आले आहे की ववमा एजांटचा परवानाधारक प्रतयेक 
व्यक्ती वववशष्ट आचार सांवहतेचे पालन करेल. 

 कोणतयाही मध्यतिालाकुणालाही पॉवलसी घेण्यासाठी प्रलोभन देण्याची परवानगी नसते. 

 

महत्िाचे शब्द 

1. वैयवक्तकएजांट 
2. कॉपोरेट एजांट 
3. वमश्र ववमा एजांट 
4. सवलत 
5. मध्यति 
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स्ितःची चाचणी घ्याची उत्तरे 

उत्तर 1 

बरोबर पयाय आहे II. 

पॉवलसीधारकाांचे सांरिण करणे हा ववमा वनयमाांचा मुख्य हेतू आहे. 

उत्तर 2 

बरोबर पयाय आहे IV. 

प्रावधकरण एजांटचा परवाना हरववल्यास, पन्नास रुपये शुल्क भरल्यानांतर परवान्याची नक्कल प्रत 
देऊ शकते. 

 

स्ि-चाचणी प्रश्न 

प्रश्न 1 

ववमा एजांट होण्यासाठी अजयदाराला ______तासाांचे प्रवशिण पूणय कराव ेलागेल. 

I. ५० 
II. १०० 
III. ३० 
IV. २५ 

प्रश्न 2 

ववमा एजांट __________चे प्रवतवनवधतव करतो. 

I. ववमा कां पनी 
II. उप-एजांट 
III. सह-एजांट 
IV. दलाल 

प्रश्न 3 

ववमा एजांट म्हणनू काम करण्यासाठीचा परवाना __________द्वारे वदला जातो. 

I. सवयसाधारण ववमा महामांडळ (जीआयसी) 

II. ववमा वनयामक व ववकास प्रावधकरण (आयआरडीए) 

III. भारतीय तटेट बँक (एसबीआय) 
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IV. टपाल कायालय 

प्रश्न 4 

एजांटच्या परवान्याचे नूतनीकरण दर __________वर्षांनी केले जाते. 

I. प्रतयेक वर्षी 

II. ५ वर्षांनी 

III. ३ वर्षांनी 

IV. १५ वर्षांनी 

प्रश्न 5 

चुकीचे ववधान ओळखा. ववमा एजांटने __________. 

I. ग्राहकाने वकती दलाली वमळते असे ववचारल्यास साांवगतले पावहजे 

II. सवलतीच्या माध्यमातून दलाली वाटून घेतली पावहजे 

III. मावगतल्या परवाना सादर केला पावहजे 

IV. वकती हप्ता आकारायचा ते नमूद केले पावहजे 

प्रश्न 6 

__________ववमा एजांट म्हणून ककवा वमश्र ववमा एजांट म्हणनू काम करण्यासाठी परवाना 
देण्यासाठी/नूतनीकरणासाठी प्रावधकरणाला देय असलेले शुल्क आहे. 

I. २५० 

II. १५० 

III. ५२० 

IV. १०० 

प्रश्न 7 

प्रावधकरण जर परवाना ____________झाला तर परवान्याची नक्कल प्रत देऊ शकते. 

I. हरवला 

II. नष्ट झाला 

III. फाटला 

IV. वरीलपैकी सवय 
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प्रश्न 8 

एखादा एजांट फौजदारी गैरप्रकार करण्याचा दोर्षी आढळल्यास पदवनयुक्त व्यक्ती 
____________. 

I. परवाना रद्द करेल 

II. परवान्याची नक्कल प्रत देईल 

III. सध्याच्या परवान्याचे नूतनीकरण करेल 

IV. एजांटकडून काही शुल्क घेईल 

प्रश्न 9 

ववमा एजांटसाठी आवश्यक वकमान पात्रता _______ उत्तीणय आहे. 

I. पदवी 

II. १०वी 

III. पदव्युत्तर पदवी 

IV. ७वी 

प्रश्न 10 

________ एकापेिा अवधक जीवन ववमा कां पन्याांशी ककवा सवयसाधारण ववमा कां पन्याांशी ककवा 
दोन्हींशी व्यवहार करु शकतो. 

I. एजांट 

II. सवेिक 

III. वमश्र एजांट 

IV. वरीलपैकी काहीही नाही 

 

स्ि-चाचणी प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1 

बरोबर पयाय आहेI. 

अजयदाराला ववमा एजांट होण्यासाठी ५० तासाांचे प्रवशिण पूणय कराव ेलागेल. 
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उत्तर 2 

बरोबर पयाय आहेI. 

ववमा एजांट ववमा कां पनीचे प्रवतवनवधतव करतो 

उत्तर 3 

बरोबर पयाय आहेII. 

ववमा वनयामक व ववकास प्रावधकरण ववमा एजांट म्हणून काम करण्यासाठी परवाना देते 

उत्तर 4 

बरोबर पयाय आहेIII. 

एजांटच्या परवान्याचे 3वर्षांनी नूतनीकरण कराव ेलागते. 

उत्तर 5 

बरोबर पयाय आहेII. 

ववमा एजांट सवलतीच्या माध्यमातून दलाली वाटून घेणार नाही. 

उत्तर 6 

बरोबर पयाय आहेI. 

ववमा एजांट ककवा वमश्र ववमा एजांट म्हणून काम करण्यासाठी परवाना देण्यासाठी/परवान्याचे 
नूतनीकरण करण्यासाठी प्रावधकरणाला २५० रुपये शुल्क द्याव ेलागते. 

उत्तर 7 

बरोबर पयाय आहेIV. 

प्रावधकरण परवाना हरवला, नष्ट झाला ककवा फाटल्यास तयाची नक्कल प्रत देऊ शकते. 

उत्तर 8 

बरोबर पयाय आहेI. 

एजांट फौजदारी गैरव्यवहारात दोर्षी असल्याचे आढळल्यास पदवनयुक्त व्यक्ती तयाचा परवाना रद्द 
करेल. 

उत्तर 9 

बरोबर पयाय आहेII. 

ववमा एजांट होण्यासाठी वकमान शैिवणक पात्रता आहे१०वी उत्तीणय. 
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उत्तर 10 

बरोबर पयाय आहेIII. 

वमश्र एजांट एकाहून अवधक जीवन ववमा कां पन्या ककवा सवयसाधारण ववमा कां पन्या ककवा दोन्हींशी 
व्यवहार करु शकतो. 



 

427   

प्रकरण 17 
जीिन विमा एजन्शसी एक व्यिसाय मागय म्हणून 

 

प्रकरणाची प्रस्तािना 

आधीच्या प्रकरणाांमध्ये आपण वनयमाांसह जीवन ववम्याच्या ववववध पैलुांचा आढावा घेतला. या 
प्रकरणाांमध्ये आपण व्यवसाय मागय म्हणून जीवन ववमा एजन्सीववर्षयी चचा करणार आहोत. आपण 
एजन्सी या व्यवसाय मागातील सांधींचा, एजांच्या भवूमकेचा व चाांगला एजांट होण्यासाठी आवश्यक 
असलेल्या बाबींचा ववचार करणार आहोत. 

अध्ययनाची वनष्ट्पत्ती 

 

A. ववमा माध्यमे 
B. जीवन ववमा एजन्सीचा व्यवसाय 
C. एजांटची वनयुक्ती, प्रवशिण व परवाना देणे 
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A. विमा माध्यमे 

1. विमा एजंट कोण असतो?  

व्याख्या 

एजंट ि संस्िाप्रमुख 

भारतीय करार कायद्याच्या कलम १८२ नुसार,एजंट म्हणजे दुस-या व्यवक्तसाठी काम करण्यासाठी  
वनयुक्त करण्यात आलेली ककवा वतस-या व्यवक्तशी व्यवहार करताना इतर व्यवक्तचे प्रवतवनवधतव 
करण्यासाठी वनयुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती.  

ज्या व्यवक्तसाठी असे काम केले जाते ककवा ज्याचे प्रवतवनवधतव केले जाते तयास संस्िाप्रमुख 
(कप्रवसपल) असे म्हणतात. 

 

व्याख्या 

विमा एजंट 

ववमा कायद्यानुसार, कलम ४२ अांतगयत परवाना देण्यात आलेली, ववम्याची ववक्री करण्यास अवधकृत, व 
वजला ववमा घेण्याचा आग्रह करण्यासाठी, व्यवसाय वमळववण्यासाठी व कायम ठेवण्यासाठी दलाली 
वदली जाते अशी व्यक्ती. 

भारतामध्ये आपण एजांटववर्षयी बोलतो तेव्हा आपण बाांधील एजांट गृवहत धरतो- म्हणजे कायद्याने 
केवळ एका जीवन ववमा कां पनीचे प्रवतवनवधतव करण्याची व वतची उतपादने ववकण्याची परवानगी 
असलेले व्यक्ती. 

एजांटला जीवन ववमाकता व ग्राहकादरम्यानचा मध्यतिही मानले जाते.  

2. विमा माध्यमे 

काही वर्षांपूवीपयंत केवळ एजन्सी हेच माध्यम प्रचवलत होते. मात्र आजकाल अनेक माध्यमे उपलब्ध 
आहेत. यापैकी काही माध्यमाांववर्षयी व ती कशी काम करतात याववर्षयी जाणनू घेणे उपयोगी ठरेल. 

आकृती १: विमा माध्यमे 
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a) कॉपोरेट एजन्शसी 

हा वैयवक्तक एजन्सी नमुन्याचा प्रकार आहे. यामध्ये तवतुःचे ग्राहक असलेली एक कॉपोरेट सांतिा, 
तयाांच्यापयंत जाते व ववमा उतपादने ववकते. आयआरडीए वनयमाांमध्ये तपष्टपणे नमूद करण्यात 
आले आहे कीअशा “सांतिेने”मुख्य अवधकारी व वनयामकाद्वारे मान्यताप्राप्त सांतिेमधून प्रवशिण 
पूणय केलेल्या प्रवशवित मनुष्यबळासह तवतांत्र ववभाग सुरु करणे आवश्यक आहे. 

b) दिाि 

ववमा एजांट व दलाल हे दोन्ही मध्यति असून ते ववमा कां पनी व ग्राहकाांदरम्यान सांवाद साधतात. 
मात्र या दोघाांमध्येही फरक आहे.  

विमा एजंट दिाि 
एक ववमा एजांट सवयसाधारणपणे ववमा 
कां पनीचा प्रवतवनधी असतो व एजांट-
सांतिाप्रमुखाच्या नातयाद्वारे तयाचे वनयांत्रण 
केले जाते.  
 
एजांटचे प्रािवमक नाते व जबाबदारी ही 
ववमा कां पनीसाठीची असते, ववमा 
खरेदीदाराची नसते.  

ववमा दलाल ववमाधारकाचे प्रवतवनवधतव करतो 
व सवयसाधारणपणे कोणतयाही एका ववमा 
कां पनीची सेवा करण्याचा कां त्राटी करार 
नसतो. 
 
 

एजांटने तयाांच्या कां पनीचे ववश्वासपूवयक 
प्रवतवनवधतव करणे व कां पनीकडे जी 
उतपादने उपलब्ध आहेत ती ग्राहकास देऊ 
करणे आवश्यक आहे. 

ववमा दलालाने ग्राहकाच्या वववशष्ट 
गरजाांसाठी सवात अनुकूल योलय उतपादन व 
कां पनी वनवडताना ग्राहकाच्या वहताचे 
प्रवतवनवधतव करणे अपेवित असते. 

c) बँकाश्युरन्शस 

‘बँकाश्युरन्स’ म्हणजे समान ग्राहक ककवा ग्राहक वगास वा उतपादने ववकण्यासाठी बँका व 
ववमाकतयांदरम्यानचा करार. जागवतक पातळीवर ते एक महतवाचे ववतरण माध्यम आहे व इतर 
माध्यमाांच्या तुलनेत सांचालनाचा खचय व काययिमताांच्यासांदभात तुलनेने कमी कालावधीत तयाची 
वाढ झाली आहे. बँकाांकडे ग्राहकवगाचे मोठे जाळे उपलब्ध असल्यामुळे हे शक्य झाले. अनेक 
युरोपीय देशाांमध्ये जीवन ववमा उतपादने ववतवरत करण्यासाठी बँकाश्युरन्स हे मुख्य माध्यम आहे. 

भारतामध्ये बकँाश्युरन्सचे ढोबळपणे दोन नमुने आहेत 

i. एक म्हणजे बँक ववमाकतयाची कॉपोरेट एजांट म्हणून काम करते व ववमा उतपादने 
ववकण्यासाठी वतच्या ग्राहक वगाचा वापर करते. या उदाहरणामध्ये बकेँचे कमयचारी ववमा 
कां पनीची उतपादने ववकण्याचे काम हाती घेतात 
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ii. दुसरे म्हणजे सांदभय नमुना ज्यामध्ये बँक ववमा कां पनीला वतचा डाटा बेस देऊन मदत करते, 
तर ववमा कां पनी तवतुःच ववमा उतपादन ववकते. 

बँकाश्युरन्स हे भारतातील काही खाजगी जीवन ववमा कां पन्याांद्वारे प्राधान्य वदले जाणारे ववपणन 
माध्यम म्हणून बरेच प्रचवलत झाले आहे व एजन्सी माध्यमाचा सशक्त पयाय आहे.  

d) िेट विपणन 

यामध्ये कां पनी वतच्या कमयचा-याांद्वारे तयार करण्यात आलेल्या तवतुःच्या ववक्री मनुष्यबळाद्वारे 
ग्राहकाला िेट ववपणन करते. या कमयचा-याांना वनयवमत पगार व तयाांच्या ववक्रीच्या कामवगरीच्या 
आधारे लाभाांश वदला जाऊ शकतो.  

आकृती  2 : िेट विपणनाच्या पद्धती 

 
िेट ववपणनामध्ये पढुीलपकैी ववववध पद्धतींचा समावशे असू शकतो 

i. दूरध्वनीद्वारे ववपणन (उदाहरणािय कॉल सेंटरद्वारे); 
ii. पत्राद्वारे ववपणन;   
iii. इांटरनेट व वबे आधावरत ववपणन व  
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iv. कामाच्या वठकाणी ववपणन 

यावठकाणी जीवन ववमाकता मध्यतिाऐवजी तवतुःच िेट सांभाव्य ग्राहकाांशी सांपकय  साधतो व 
तयाांच्याकडून व्यवसाय वमळवतो. 

अनेक ववपणन माध्यमे उपलब्ध असल्यामुळे ववम्याचा बाजार वनस्श्चतच अवतशय तपधातमक व 
आव्हानातमक झाला आहे. तरीही ज्या जीवन ववमाकतयांकडे ववक्रीचे कौशल्य आहे व जे 
आपल्या ग्राहकाांशी अवतशय चाांगले नाते प्रतिावपत करु शकतात तयाांचा व्यवसाय वटकून आहे 
व तयाांनी तयाांच्या व्यवसायात नवीन उांची गाठली आहे. 

स्ितःची चाचणी घ्या 

पुढीलपकैी कोणती ववधाने चकुीची आहेत? 

I. वैयवक्तक ववमा एजांट हा ववमा कां पनीचा प्रवतवनधी असतो व एजांट-सांतिाप्रमुख नातयाद्वारे तयाचे 
वनयांत्रण केले जाते.  

II. वैयवक्तक ववमा एजांटचे प्रामुख्याने नाते ववमा ग्राहकाशी असते व तो तयास जबाबदारी असतो, ववमा 
कां पनीला नाही. 

III. जो ववमा दलाल ववमाधारकाचे प्रवतवनवधतव करतो, तयाचा सवयसाधारपणे कोणतयाही एका ववमा 
कां पनीला ववशेर्षतव ेसेवा देण्याचा करार नसतो. 

IV. ववमा दलालाने ग्राहकाच्या वववशष्ट गरजाांसाठी सवात योलय अचकू उतपादन व कां पनी वनवडताना 
ग्राहकाच्या वहताचे प्रवतवनवधतव करणे अपेवित असते. 

 

B. जीिन विमा एजन्शसी व्यिसाय 

1. जीिन विम्यामध्ये एजन्शसी व्यिसायाचे फायदे 

जीवन ववम्यामध्ये ववक्रीची पद्धत इतर व्यवसायाांपेिा वगेळी असते. जीवन ववमा इतर उतपादनाांसारखे 
मूतय उतपादन नाही, ते अमूतय उतपादन आहे. व्यवक्तला सांभाव्य ग्राहकाच्या मनात ववम्याची गरज वनमाण 
करावी लागते व तयास जीवन ववमा खरेदी करण्यासाठी प्रोतसावहत कराव े लागते. यामध्ये अवतशय 
उच्च पातळीवरील सांकल्पनाची ववक्रीचा समावशे होतो व तयामुळेच जीवन ववम्याची ववक्री करणा-या 
व्यक्ती सवयसाधारणपणे अवतशय कुशल ववके्रते असतात. तयाांना कवमशन (दलाली) वमळत असल्याने 
तयाांच्य उतपन्नाला मयादा नाही. एजांट हप्तयाांद्वारे वजतका महसूल वमळवले वततकी उतपन्नाची मयादा 
वाढत जाते. 

भरपूर उतपन्न वमळववण्याच्या सांधीसोबतच, ववमा एजांटला तयाने तयाचे काम नैवतक व व्यावसावयक 
पद्धतीने केले तर तयाच्या कामातून अवतशय समाधान व सामावजक आदर वमळू शकतो. तयाला 
वमळणारे फायदे व मान्यता पढुीलप्रमाणे आहेत: 
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i. समाजािारे ज्ञान कमयचारी व व्यावसावयक म्हणून मान्शयता वमळते. 

ii. आजूबाजूच्या लोकाांना अवतशय गंभीर समस्यांिर तोडगा देता येतो तयामुळे जीवन ववमा 
एजांटचे सामावजक महतव मोठे असते. जेव्हा लोक एखाद्या दुघयटनेमुळे प्रभाववत होतात तेव्हा 
तयाांना आर्थिकदृष्ट्या मदत करण्यात महतवाची भवूमका पार पाडल्याने सामावदक प्रवतष्टा 
वमळते.   

कतया व्यवक्तच्या मृतयुमुळे पोरक्या झालेल्या कुटुांबाला मदत करण्यापेिा, ककवा कुणाला 
तयाच्या वृद्धापकाळासाठी तरतूद करण्यात मदत करण्याइतके दुसरे अवधक चाांगले काम 
कोणते असू शकते? 

iii. लोकाांना तयाांचा मृतयू ककवा वृद्धापकाळातील गरजा ककवा अपघात ककवा आजारपण ककवा 
कुटुांबाच्या इतर गरजा पूणय करण्यासाठी योग्य पॉविसी घेण्याचा सल्िा देऊन त्यांना मदत 
करता येणे ही जीवन ववमा एजांटसाठी अतयावधक वैयवक्तक समाधानाची बाब आहे. 

iv. एजांट अनेक ग्राहक हाताळतात व तयाांच्याशी झालेल्या सांवादामधून वशकत असतात. काही 
काळातच तयाांना अनेक तज्ञाांशी व्यवहार करुन अनेक विियांचे चांगिे ज्ञान वमळते. अवधक 
महतवाचे म्हणजे ते विविध प्रकारच्या िोकांशी व्यिहार करण्यात, मानवी भावना समजून 
घेण्यात व सांवाद साधण्यात व ववववध प्रकारच्या लोकाांना एकत्र आणण्यात अवतशय तरबेज 
होतात. अशाप्रकारे तयाांच्यामध्ये समावजक नेतृतव करण्याची मोटी िमता असते. 

v. तयावशवाय, जीवन ववमा एजन्सी अशा काही जोडधांद्याांपकैी एक आहे ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती 
उद्योग होऊ शकते – तयासाठी फारशी आर्थिक गुांतवणूक करावी लागत नाही. व्यवसाय 
तिावपत करण्यासाठी मोठी शैिवणक ककवा ताांवत्रक पात्रता असावी लागत नाही. तुम्हीच 
तवतुःचे मालक असता व तयामुळे वमळणारे तवातांत्र्य उपभोगू शकता. अिात या 
तवातांत्र्यासोबतच जबाबदारीही मोठी असते व एक यशतवी जीवन ववमा एजांट ते देत 
असलेल्या दजेदार व्यावसावयक सल्ल्याद्वारे; ते वनमाण करत असलेल्या ववश्वातवाद्वारे व 
वनमाण करत असलेल्या मतै्रीच्या व दृढ नातेसांबांधाद्वारे तयाचा/वतचा एक ब्रडँ तयार करतात.   

2. विमा एजंट होण्याचे िैवशष्ट्यपूणय फायदे 

ववमा एजांटना तयाांच्या व्यावसावयक महतवाकाांिेनुसार काम करण्याचा ववशेर्ष फायदा वमळतो: 

i. एजांटची कवमशनद्वारे (दलालीद्वारे) वनयवमत उतपन्न वमळाव ेअशी इच्छा असेल तर, तो काही 
ठराववक सांभाव्य ग्राहकाांना भेटेल ककवा नूतनीकरणासाठी सध्याच्या ठराववक ग्राहकाांना 
भेटेल.  

ii. तयाला अवधक कवमशन वमळववण्याची इच्छा असेल, तर तयाची वाढीची इच्छा वकती आहे 
यानुसार तो तयाचे प्रयतन वाढवले. तो तयाच्या कामाच्या प्राधान्याांनुसार काही मवहन्यात अवधक 
सवक्रय होण्याचा ककवा काही मवहन्याांमध्ये कमी सवक्रय राहण्याचा वनणयय घेऊ शकतो.  
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iii. तयाला अवधक ववक्री करायची इच्छा असल्यास, तो जीवन ववम्याच्या इतर िेत्राांशी तसेच 
बँककग िेत्राशीही समन्वय साधू शकतो. 

ववमा एजांट तवतुःच्या व्यावसावयक महतवाकाांिेनुसार काम करत असल्याने काम व जीवनाचे योलय 
सांतुलन राखता येते. 

3. जीिन विमा एजन्शसी व्यिसायामध्ये यशस्िी होण्यासाठी आिश्यक असिेल्या बाबी 

ववमा एजांट ककवा सल्लागार म्हणनू यशतवी होण्यासाठी कोणते गुणधमय ककवा वैवशष्ट्ये आवश्यक 
असतात याचा आपण िोडासा ववचार करु. 

आकृती 3 : जीिन विमा व्यिसायात यशस्िी होण्यासाठी आिश्यक बाबी 

 
a) तीव्र इच्िा 

कदावचत सवात महतवाची गरज ‘तीव्र इच्छा’ असणे ही आहे. एखाद्या व्यवक्तला साततयाने उतकृष्ट 
कामवगरी करण्याची व या प्रवक्रयेमध्ये आर्थिक स्तिती अवधकावधक चाांगली करण्याची तीव्र इच्छा 
असल्यावशवाय या व्यवसायात वटकणे अवघड आहे. ववक्री करताना काहीही मोफत वमळत नाही. 
यशाची ककमत मोजावी लागते व तयासाठी तुमची परेुशी इच्छाशक्ती असल्यावशवाय तुम्ही ती 
ककमत मोजू शकत नाही.   

ही तीव्र इच्छा उद्योजकतेसाठी आवश्यक असलेल्या उत्साहाशी सांबांवधत असते – म्हणजेच 
तवतुःच्या कामाकडे उतसाहवधयक धाडसी काम म्हणून पाहण्याची व केवळ पवरणाम दाखवनू देता 
आला तरच सुरिा वमळू शकते अशा वातावरणात काम करण्याची िमता असली पावहजे आवण 
साहवजकच पवरणाम सहजपणे वदसून येत नाहीत. काही प्रमाणात अवनस्श्चततेमध्ये जगण्याची 
िमता आव्हानातमक काम व जीवनातून येते, ज्यावठकाणी प्रतयेक घास कष्टाने वमळवावा लागतो. 
मात्र अशी पवरस्तिती नेहमीच असेल असे नाही.  
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b) सकारात्मक स्ि-प्रवतमा 

एखाद्या व्यवक्तच्या मनात तवतुःववर्षयी चाांगली भावना नसेल तर ती इतराांना तवतुःकडे आकर्थर्षत 
करु शकत नाही. ज्या ‘व्यकक्तसोबत राहणे अवघड वाटते’ अशा व्यकक्तच्या तवभावाचा ववचार करा 
– प्रवतकूल, नकारातमक, नेहमी कारणे देणारी, तक्रारखोर …. तयाांच्याववर्षयी लाांबलचक यादी 
देता येईल – अशा व्यक्ती तुम्हाला एकूणच असुरवित व विट्या वाटतील.  

ही असुरवितता पुढीलप्रमाणे अनेक घटकाांमधून येते 

i. सतत इतराांशी तुलना करण्याची वृत्ती व तयामुळे इतराांपेिा वनकृष्ट असल्याचे वाटणे;  

ii. इतराांच्या नजरेत चाांगले वदसण्याचे वडे;  

iii. तवतुःला अवतशय गांभीरपणे घेणे व  

iv. तवतुःच्या प्रवतमेवर लहानसा हल्ला जरी झाला तरी अतवति होणे 

वरील सवय घटकाांचे मुख्य कारण म्हणजे अवाततव अहांभाव व तवतुःववर्षयी आवण तवतुःच्या 
कचताचाच ववचार करणे. अशी व्यक्ती दीघयकाळ व साततयाने ववक्री व्यवसायात वटकणे अवघड 
असते.  

c) स्ितः सुरुिात करणे 

तुम्ही वकती तवयांपे्रवरत आहात व इतराांपेिा तवतांत्र आहात. तटीफन कोव्हे याांनी तयाांच्या “द सेव्हन 
हॅवबट्स ऑफ हायिी इफेश्क्टव्ह पीपि” या अवतशय प्रवसद्ध व पिदशी पुततकात, ही आपली 
पवहली सवय असली पावहजे असे नमूद केले आहे – तयाांनी तयाचा उल्लेख “बाहेरुन आत 
दृश्ष्ट्टकोनाविरुद्ध”“आतून बाहेर दृश्ष्ट्टकोन” असा केला आहे.  

िोडक्यात, एखाद्या व्यवक्तच्या बाहेर ककवा अांतरांगात वतच्या जीवनाचे व वनयतीचे वनयांत्रण असते  . 
कोव्हेच्या मते ववफल लोक तयाांच्या बाबतीत जे झाले आहे तयासाठी “बाहेर कुठेतरी असलेल्या 
कुणावर तरी” जबाबदारी टाकण्याचा प्रयतन करतात. अशा प्रकारची मानवसकता असलेले लोक 
ज्यावठकाणी तयाांचे नेतृतव इतर करतात ककवा तयाांच्यावर देखरेख करतात अशा पवरस्तितीत काम 
करण्यासाठी योलय असतात. असा दृस्ष्टकोन असेल तर कुणाही एजांटला फारसे चाांगले काम 
करता येणार नाही.  

d) िोकांशी नाते वनमाण करण्याची ि संिाद साधण्याची क्षमता 

तुम्हाला अवतशय चाांगली कामवगरी करायची असेल तर तुम्हाला तुमच्या सांभाव्य ग्राहकाांशी 
चाांगली ओळख करुन घेतली पावहजे. अशा व्यक्ती ब-याचवळेा अवतशय श्रीमांत व गर्थवष्ठ, 
समजावण्यास अवतशय कठीण व अतयांत आग्रही असू शकतात. लोकाांशी नाते जोडता येणे व 
सांवाद साधता येणे ही अवतशय मोठी देणगी आहे. लोकाांच्या भावना समजून घेण्यासाठी व 
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इतराांच्या भवूमकेतून ववचार करण्यासाठी मोठी िमता लागते. भावनाांचा ववचार करतानाच 
भावनाशील होऊन चालत नाही, व्यावसावयक जाणीवही कायम ठेवावी लागते.   

अांतमुयख असूनही चालणार नाही. कारण हा सांपूणय व्यवसाय लोकाांना सांपकय  करणे, तयाांच्याशी मतै्री 
करणे व तयाांच्यावर प्रभाव टाकण्यावर अवलांबून आहे. ववके्रता जेव्हा शक्य वततक्या मोठ्या 
समूहाववर्षयी आपुलकी दाखवतो व तयाची काळजी घेतो तेव्हाच तो यशतवी ठरतो. प्रतयेक जण हा 
वमत्र असला पावहजे. तयाचवळेी जेव्हा एखादी व्यक्ती नकार देते तेव्हा तो तवीकारुन पढेु जायलाही 
वशकले पावहजे.  

घटना अभ्यास 

१९६४ साली,“चांगिा विके्रता कसा घडतो” यावरील एक रोचक अभ्यास हावयडय वबजनेस वरव्ह्यमूध्ये 
प्रवसद्ध झाला होता. तयाचे लेखक डेस्व्हड मेयर व हबयटय एम. ग्रीनबगय याांनी सात वर्षांच्या सखोल िेत्र 
सांशोधनानांतर, काही रोचक वनष्कर्षय तयात माांडले होते.  

चाांगल्या ववके्रतयाकडे दोन मलूभतू गुण असणे आवश्यक आहे असे तयाांना आढळले:समानुभतूी व ववक्री 
करण्याची आांतवरक गरज. 

i. समानुभूती म्हणजे एखाद्या व्यवक्तला उतपादन ककवा सेवा ववकण्यासाठी वतच्या भावना समजून 
घेण्याची िमता. ववके्रतयाला ग्राहकाच्या मनात काय चालले आहे याववर्षयी सांवदेनशील असले 
पावहजे व तयानुसार आपला दृस्ष्टकोन ठेवला पावहजे व सांवाद साधला पावहजे. 

ii. विक्री करण्याची आंतवरक गरज (इगो ड्राईव्ह) म्हणजे ववके्रतयाची ववक्री करण्याची तीव्र इच्छा 
व प्रयतन, जी केवळ पैशासाठी केली जात नाही तर ती साध्य करणे ही तयाची आांतवरक गरज 
असते. 

दुस-या शब्दात चाांगल्या ववके्रतयाला साततयाने चाांगली काम करण्याची व या प्रवक्रयेमध्ये तवतुःची 
आर्थिक पत उांचावण्याची तीव्र इच्छा असते. तयाांच्यामध्ये उद्योजकताही असते – तसेच तवतुःच्या 
कामाकडे उतसाहवधयक धाडसी काम पाहण्याची व केवळ पवरणाम दाखवनू देता आला तरच सुरिा 
वमळू शकते अशा वातावरणात काम करण्याची िमता असते. तयाांच्यामध्ये लोकाांशी नाते जोडण्याची 
तसेच तयाांच्याशी सांवाद साधण्याचीही िमता असते. ते अवतशय सहजपणे इतराांना सांपकय  करतात, 
मतै्री करतात व तयाांच्यावर प्रभाव टाकतात. 

4. नैवतक मूल्ये ि बाजारातीि आचरण 

एविक्स या शब्दाची व्युतपत्ती ‘एिॉस’ या प्राचीन ग्रीक शब्दातून झाली आहे ज्याचा अिय परांपरा ककवा 
सवयी असा होतो. बोली भारे्षमध्ये ‘एविक्स’ ककवा ‘नैवतक मूल्ये’ हा शब्द आपण नैवतकदृष्ट्या योलय 
वतयनासाठी नमूद केलेल्या ततवाांसाठी वापरतो. नैवतक व्यक्ती म्हणजे तो चावरत्र्यवान असतो, तो 
तयाच्या ततवाांनुसार जगतो व ज्याचे आचरण नैवतकदृष्ट्या योलय असते.   एखाद्या व्यवक्तला ज्या गोष्टी 
करण्याचा अवधकार आहे तयाच केवळ करणे असा तयाचा अिय होत नाही तर एखादी व्यक्ती योलय तयाच 
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गोष्टी करेल याची खात्री करणे असाही अिय होतो. कामाच्या वठकाणी तयाचा अिय होतो की ग्राहकाांशी 
तसेच इतर सवय सहका-याांशी व्यवहार करताना प्रामावणकपणे व एकवनष्ठपणे काम करणे. 

a) सुिणय वनयम 

अनेक धमांच्या वशकवणीमध्ये नैवतकतेचे सुवणय वनयम नमूद करण्यात आले आहेत. तयापकैी 
काहींची उदाहरणे खाली देण्यात आली आहेत: 

i. कहदु धमय: “चाांगले लोक इतराांसाठी जे चाांगले असेल ते आपल्यासाठीही चाांगले असेल असा 
ववचार करुन मागयक्रमण करतात”. (वहतोपदेर्ष, कहदु धमय)”.   

ii. यहुदी धमय: “तुम्ही तुमच्या शेजा-याांचा तवतुःप्रमाणे ववचार करा. (लेव्हीटीकस१९:१८, यहुदी 
धमय)”.  

iii. विश्चन धमय: “इतराांनी तुमच्यासाठी जे कराव े असे तुम्हाला वाटत असेल ते तुम्हीही 
इतराांसाठी करा. (मॅ् यू७:१२, विश्चन धमय)”.  

iv. बौद्ध धमय: “ज्यामुळे तुम्हाला वदेना होतात तयामुळे इतराांना अपाय करु नका. 
(उदानवगय५:१८, बौद्ध धमय)”.  

v. कन्शफ्यशूीिाद: “जे तुमच्या बाबतीत व्हाव ेअसे तुम्हाला वाटत नाही ते इतराांच्या बाबतीत करु 
नका. (ऍनालेक्ट्स१५:२३, कन्फ्यूशीवाद)”. 

vi. इस्िाम:“जोपयंत एखाद्या व्यवक्तला तवतुःसाठी जे वप्रय आहे ते इतराांसाठीही वप्रय होत नाही 
तोपयंत तुम्ही आस्ततक होऊ शकत नाही. (परांपरा, इतलाम)”. 

b) कामाच्या वठकाणी नैवतक मूल्ये 

पुढीिप्रमाणे काही अवतशय मूिभूत नैवतक तत्िांचे पािन केिे पावहजे: 

 चाांगले काम करा व कुणाचीही हानी करुन नका 
 न्याय्यपणे वागा 
 तुमच्या आश्वासनाचे पालन करा 
 तवतुःशी प्रामावणक राहा 

िक्षात ठेिा आपिी प्रत्येक कृती, सहा घटकांशी बांधीिकी वनमाण करते: 

 सांभाव्य ग्राहक 
 कां पनी 
 व्यवसाय 
 सांबांवधत व्यावसावयक 
 तवतुःशी व आपल्याशी सांबांवधत इतराांशी व 
 समाज आवण तयाचे कायदे 
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कोणतीही जीवन ववमा कां पनी ककवा इतर आर्थिक सेवा कां पनी यशतवी होण्यामागील महतवाचा 
घटक म्हणजे ववमा व आर्थिक बाजारात उच्च दजाच्या व्यवसाय पद्धतींशी बाांधीलकी व वतयन. 

आकृती ४: विमा के्षत्रातीि अनैवतक ितयनाची महत्िाची के्षते्र 

 
विमा के्षत्रातीि अनैवतक ितयनाच्या चार मुख्य वदसून आल्या आहेत: 

i. चुकीची मावहती देणे 
ii. उदाहरणे देणे 
iii. बदलनू देणे व  
iv. सल्ला 

आपण हा प्रतयेक मुद्दा पाहू 

i. चुकीची मावहती देणे: एखादी गोष्ट्ट दुस-या स्िरुपात सादर करणे 

ववम्याच्या कोणतयाही जावहरातीमधून ते ववमा उतपादन असल्याचे समजले नाही तर ती जावहरात 
अयोलय मानली जाते व हेच ततव कां पन्याांनी वदलेल्या जावहरातींना व तयाांच्या एजांटना लागू होते. 
ववक्रीच्या वळेी एजांटला ववमा उतपादनाचे नेमके लाभ व वैवशष्ट्ये समजावनू साांगणे यासारख्या 
वनयमाांचे पालन करावचे लागते. वनयमाांमध्ये तपष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की सांभाव्य 
ग्राहकाला साांगण्यात आलेले लाभ मावहती पसु्ततकेत तपष्टपणे नमूद केले असले पावहजेत. 

ii. उदाहरणे 

सवय कां पन्या ववक्रीसाठी उदाहरणे देताना एक प्रमाणभतू पद्धत वापरतात.अपेवक्षत िाभांसंदभात 
एक सकारात्मक ि एक पुराणमतिादी (मुद्दाम कमी धरिेिे) उदाहरण देणे बंधनकारक 
आहे.मात्र केवळ एकच पवरस्तिती सादर करणे व वदलेले उदाहरणच बरोबर आहे असे सुचवणे 
अनैवतक आहे. आयआरडीएच्या २००८ सालच्या युवलपववर्षयीच्या मागयदशयक ततवाांनुसार, 
पॉवलसीधारकाने प्रतताव अजासोबत व्यावसावयक उदाहरणावरही तवािरी केली पावहजे. 

iii. बदिून देणे 
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पॉवलसी समर्थपत करणे, ववमा रक्कम कमी करणे, बदलनू प्रदत्त ववमा घेणे, बदलनू वाढवलेला 
मुदत ववमा घेणे, नवीन पॉवलसी खरेदी करण्यासाठी पॉवलसी कजय घेणे, नवीन योजना खरेदी 
करण्यासाठी सध्याच्या योजनेतून २५% हून अवधक रक्कम काढणे ककवा नवीन पॉवलसी खरेदी 
करण्साठी सध्याची पॉवलसी रद्द होऊ देणे हे सवयसाधारणपणे पॉवलसीधारकाच्या वहताचे नसते. 

iv. सल्िा 

तुम्ही वकील ककवा सीए असल्यावशवाय कायदेशीर ककवा करववर्षयक सल्ला देऊ नका. 

चुकीची-विक्री ि वतचे पवरणाम 

अवलकडील काही वर्षात चकुीच्या-ववक्रीची समतया अवतशय महतवाची झाली आहे व तयाववरुद्ध बरीच 
ओरड होत आहे. हे काही अांशी बाजारातील वतयनाच्या समतयाांमुळे या उद्योगावरील ववश्वास कमी होत 
असल्यामुळे होत आहे.  

चुकीची ववक्री ववववध तवरुपात होऊ शकते – उदाहरणािय ग्राहकाच्या गरजा व्यवस्तित लिात न घेता 
ककवा तयाची/वतची जोखीम धारण करण्याची िमता लिात न घेता पॉवलसी ववकणे; ग्राहकाला प्रतयि 
वकतीमूल्य/ककमत मोजावी लागेल हे नमूद न करता कोणते फायदे वमळतील याचेवणयन करणे; 
गुांतवणुकीशी वनगवडत पॉवलसींचे लाभ नमूद करणे मात्र ग्राहकाला हे लाभ खात्रीशीर नसून 
ववमाकतयाने केलेल्या गुांतवणकुीच्या कामवगरीवर अवलांबनू आहेत हे न साांगणे.  

चुकीच्या-ववक्रीचे अनेक पवरणाम होतात ते सवय भागीदाराांसाठी वाईट असतात. कां पन्या तसेच एकूण 
उद्योगाचीच यामुळे बदनामी होते, व्यवसाय कमी होतो व वाढ मांदावते. ज्या एजांट्स व इतर ववके्रतयाांनी 
चुकीची ववक्री केली आहे तयाांना बाजारातील ववश्वसनीयता गमवावी लागते, कारण ज्या ग्राहकाांना 
तयाांचा वाईट अनुभव आला आहे ते तयाांची बदनामी करतात. ग्राहकाांचा एकूणच ववश्वास गमावल्यामुळे 
लोकाांना जीवन ववमा खरेदी करण्याची इच्छा उरत नाही. याचे गांभीर सामावजक पवरणाम होऊ 
शकतात कारण एका मोठ्या वगातील लोकाांनी ववमा नाकारल्यामुळे तयाांना तयाचे फायदे वमळत 
नाहीत.  

c) नैवतक आचार संवहता 

यावठकाणी ववमा बाजार मानके सांघटनेची (आयएमएसए) काही मूलततवाांचा दाखला देणे प्रततुत 
ठरेल: 

मूितत्ि १ व्यवसाय अतयांत प्रामावणकपणे व सचोटीने करणे व तुम्हाला एखाद्या 
पवरस्तितीत तवतुःसाठी जशी दजेदार सेवा हवी असते तशीच सेवा 
ग्राहकाांना देणे. 

मूितत्ि २ तपधातमक व ग्राहक कें वद्रत ववक्री व सेवा देणे. 
मूितत्ि ३ सवक्रय व न्याय्य तपधा करणे. 
मूितत्ि ४ जावहरात व ववक्री सावहतयात मजकुरात हेतू तपष्टपणे नमूद केला असला 
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पावहजे व तो प्रामावणक व न्याय्य असावा. 
मूितत्ि ५ ग्राहकाांच्या तक्रारी न्याय्यपणे व वगेाने वनकाली काढणे. 
मूितत्ि ६  बाजारातील नैवतक वतयनाच्या ततवाांचे पालन व्हाव ेयासाठी योलयप्रकारे तयार 

केलेली वनरीिण व आढावा यांत्रणा ठेवणे. 

d) एजंट्ससाठी आयआरडीएची आचारसंवहता ि बाजारातीि ितयन 

आयआरडीएद्वारे एजांट्ससाठी वनर्थदष्ट आचार सांवहता व बाजारातील वतयन काय आहे ते आता 
आपण पाहू. ते खाली देण्यात आले आहे. 

प्रत्येक विमा एजंट 

i. तवतुःची व ववमा एजांट म्हणनू ज्या कां पनीचे प्रवतवनवधतव करत आहे वतची ओळख करुन देणे; 

ii. सांभाव्य ग्राहकाने मावगतल्यास परवाना दाखवणे; 

iii. तयाच्या ववमाकतयाने ववक्रीसाठी ठेवलेल्या ववमा उतपादनाांच्या सांदभात आवश्यक ती मावहती 
देणे व वववशष्ट ववमा योजनेची वशफारस करताना सांभाव्य ग्राहकाांच्या गरजा ववचारात घेणे; 

iv. ववक्रीस असलेल्या ववमा उतपादनाच्या सांदभात वकती दलाली (कवमशन) वमळते असे सांभाव्य 
ग्राहकाने ववचारल्या ते साांगणे; 

v. ववमाकतयाने ववक्रीसाठी ठेवलेल्या ववमा उतपादनावर वकती हप्ता आकारला जाईल ते नमूद 
करणे; 

vi. ववमाकतयाद्वारे प्रतताव अजात आवश्यक असलेल्या मावहतीचे तवरुप, तसेच ववमा करार 
खरेदी करताना महतवाची जाहीर करण्याचे महतव सांभाव्य ग्राहकास समजावनू साांगणे; 

vii. सांभाव्य ग्राहकाववर्षयी आवश्यक ती सवय चौकशी करुन, सांभाव्य ग्राहकाला काही वाईट सवयी 
असतील ककवा उतपन्नात काही ववसांगती असेल, ककवा प्रतताव तवीकारताना ववमालखेनाच्या 
वनणायावर ववपवरत पवरणाम होऊ शकेल असे काही महतवाचे त्य असल्यास, ते 
ववमाकतयाला सादर केलेल्या प्रतयेक प्रततावासोबत अहवालाच्या तवरुपात (“ववमा एजांटचा 
गोपनीय अहवाल” नावाचा) सादर करुन ववमाकतयाच्या नजरेस आणूस देणे; 

viii. सांभाव्य ग्राहकाला ववमाकतयाने प्रतताव तवीकारला ककवा फेटाळला हे तातकाळ कळववणे; 

ix. ववमाकतयाकडे प्रतताव अजय भरताना आवश्यक ते सवय दततऐवज तसेच प्रतताव अजय पूणय 
करण्यासाठी ववमाकतयाने तयानांतर मावगतलेले सवय दततऐवज वमळवणे; 

x. ववमाकतयाने दाव्याची रक्कम द्यावी यासाठी पॉवलसीधारकाांना ककवा दावके-याांना ककवा 
लाभािींना आवश्यक बाबींचे पालन करण्यासाठी हवी असलेली मदत देणे; 
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xi. प्रतयेक पॉवलसीधारकाला नामवनदेशन ककवा अवभहतताांकन ककवा पततयातील बदल ककवा इतर 
पयाय वापरण्यासाठी जशी पवरस्तिती असेल तयाप्रमाणे सल्ला देणे व आवश्यक वतिे या 
सांबांधी आवश्यक ती मदत देणे; 

कोणत्याही विमा एजंटने पुढीि गोष्ट्टी करु नयेत 

i. वैध परवाना असल्यावशवाय ववमा घेण्याचा आग्रह करणे ककवा ववमा व्यवसाय वमळवणे; 

ii. सांभाव्य ग्राहकाला प्रतताव अजातून कोणतीही महतवाची मावहती वगळण्यास प्रोतसाहन देणे; 

iii. सांभाव्य ग्राहकाशी असभ्यपणे वागणे; 

iv. इतर कोणतयाही ववमा एजांटने सादर केलेल्या कोणतयाही प्रततावात हततिेप करणे; 

v. तयाच्या ववमाकतयाने प्रतताववत केल्यापेिा वगेळे दर, फायदे, अटी व वनयमाांचा प्रतताव देणे; 

vi. ववमा कराराांतगयत लाभािीला वमळणा-या रकमेतून वाटा मागणे ककवा घेणे; 

vii. पॉवलसीधारकाला सध्याची पॉवलसी रद्द करण्यास भाग पाडणे व अशा प्रकारे पॉवलसी रद्द 
केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षात तयाच्याकडून नवीन प्रतताव अजय घेणे; 

viii. पदवनयुक्त व्यवक्तने तयाचा परवाना रद्द केला असेल व तो रद्द केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्ष े
झाली नसतील तर ववमा एजांट म्हणून काम करण्यास नव्या परवान्यासाठी अजय करणे; 

ix. कोणतयाही ववमा कां पनीचे सांचालक होणे ककवा राहणे; 

प्रतयेक ववमा एजांट तयाने आधीच वमळववलेला व्यवसाय काय राहावा यासाठी पॉवलसीधारकाने 
वळेेत हप्ता भरावा यासाठी तयाला तोंडी ककवा लेखी सूचना देऊन सवयतोपरी प्रयतन करेल. 

5. व्यािसावयकता 

‘व्यावसावयक’ याचा अिय काय होतो? 

 

व्याख्या 

वबेतटर शब्दकोशामध्ये व्यावसावयक (‘प्रोफेशनल’) या शब्दाचे पुढील दोन अिय देण्यात आले आहेत: 

i. पवहला म्हणजे उपजीववकेसाठी एक व्यवसाय करणारा 
ii. दुसरा म्हणजे एखादा व्यवसाय ककवा व्यावसावयक व्यवक्तची वैवशष्ट्ये दाखवणारे वतयन, 

उवद्दष्टे ककवा गुणधमय यासांदभात. 
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आपण दुस-या व्याख्येचा अवधक सखोलपणे ववचार करु.  

a) व्यािसावयकाची िैवशष्ट्ये 

आपण नेहमी भेटतो अशा डॉक्टर, वकील ककवा सनदी लेखापाल यासारख्या काही 
व्यावसावयकाांची काही वगेळी वैवशष्ट्ये आपल्याला वदसून येतात: 

i. सवयप्रिम ते प्रदीघय शैक्षवणक प्रवक्रयेतून पात्र झािेिे असतात व तयाांच्याकडे तयाांच्या ववर्षयाचे 
पद्धतशीरपणे वमळवलेले पुरेसे ज्ञान असते.  

ii. दुसरे आपल्याला असे वदसून येईल की तयाांच्याकडे ते जे काही करतात त्याचे उच्च तांवत्रक 
ज्ञान असते. तेएखाद्या व्यवसायामध्ये वर्षानुवर्षाच्या अनुभवाद्वारे तयार झालेल्या शातत्रशुद्ध 
पद्धतींच्या ठराववक तवीकायय वनयमाांचे पालन करतात. डॉक्टर व शल्यवचवकतसकाांकडे ववववध 
प्रकारची कौशल्ये असली तरीही ते ठराववक अनुभववसद्ध पद्धतीचा वापर करतात जी 
वततुवनष्ठ असते. 

iii. वतसरे म्हणजे ते अवतशय उच्च नैवतक मानकांचे पािन करतात.याचा अिय ते तवतुःच्या 
वहतापेिाही ग्राहकाांच्या वहताला अवधक प्राधान्य देतात व नैवतकदृष्ट्या योलय आचारण व वतयन 
ठेवतात.  

iv. व्यावसावयकतेचे चौिे वैवशष्ट्य म्हणजे आयुष्ट्यभर वशकत राहणे ि सातत्याने व्यािसावयक 
विकासाचा ध्यास ठेिणे. अनेक व्यवसायाांच्या सवयसाधारणपणे व्यावसावयक सांतिा ककवा 
सांघटना असतात ज्या तया व्यवसायाांच्या वहताचे रिण करण्यासाठी तयार केल्या जातात, 
ज्यामध्ये तयाांच्या सदतयाांना मदत करणे व तयाांना साततयाने तयाांचे ज्ञान व तयाांची कौशल्ये 
वाढववण्यास मदत करण्याचा समावशे होतो.  

स्ितःची चाचणी घ्या  2  

१९६४ साली,“चाांगला ववके्रता कसा घडतो” यावरील एक अभ्यास हावयडय वबजनेस वरव्ह्यमूध्ये प्रवसद्ध 
झाला होता. तयाच्या लेखकाांनी तयात काही रोचक वनष्कर्षय माांडले होते. चाांगल्या ववके्रतयाकडे दोन 
मूलभतू गुण असणे आवश्यक आहे असे तयाांना आढळले तयाांना आढळलेले दोन गुणधमय कोणते होते? 

I. आतमीयता व यशतवी होण्याची महतवाकाांिा 
II. धैयय व अग्रसवक्रयता 
III. समानुभतूी व ववक्री करण्याची तीव आांतवरक इच्छा 
IV. वाढीची तीव्र इच्छा व आतमववश्वास 
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C. एजंटची वनयुक्ती, प्रवशक्षण ि परिाना देणे 

भारतामध्ये, जीवन ववमा व्यवसायामध्ये व्यावसावयकता यावी या दृस्ष्टकोनातून आटआरडीएने 
एजांटसाठीचे वनयम तयार केले आहेत. तयापैकी काही वनयमाांचा आपण ववचार करु. 

1. एजंटसाठीचे वनयम 

a) एजंटसाठी बंधनकारक वकमान शैक्षवणक पातळी 

वनयामकाांनी घालनू वदलेल्या वनयमाांनुसार जीवन ववम्याचे वैयवक्तक एजांट म्हणून काम करण्याची 
इच्छा असलेला अजयदार,बारािीची ककवा इतर कोणतयाही बोडाची ककवा सांतिेची समकि परीिा 
उत्तीणय असला पावहजे. ग्रामीण िेत्रासांदभात (शेवटच्या जनगणनेनुसार ५००० पेिा कमी लोक 
सांख्या असलेले) अजयदार दहािी ककवा समकि परीिा उत्तीणय असला पावहजे. 

b) वनयुक्ती-पूिय प्रात्यावक्षक प्रवशक्षण 

जेव्हा एखादा अजयदार परवान्यासाठी पवहल्याांदा अजय करत असतो, तेव्हा तयाने/वतने जीवन 
ववम्यामध्ये ५० तासांचे (उमेदवाराने वमश्र परवान्यासाठी अजय केला असल्यास ७५ तास) प्रवशिण 
पूणय करणे अपेवित असते. मात्र अजयदाराकडे अवतवरक्त शैिवणक पात्रता असल्यास, प्रवशिणाची 
अट वशिील केली जाते. 

c) परीक्षा 

प्रातयाविक प्रवशिणानांतर, अजयदाराला भारतीय विमा संस्िेिारे (III) ककवा इतर कोणतयाही 
परीिा मांडळाद्वारे आयोवजत केली जाणारी परीिा द्यावी लागते 

d) परिाना देणे 

अजयदाराकडे 

i. आवश्यक ती वकमान शैिवणक पात्रता असल्याची;  
ii. प्रातयाविक प्रवशिण घेतल्याची;  
iii. परीिा उत्तीणय झाल्याची;  
iv. ववमा व्यवसाय मागण्याचे व वमळववण्याची ज्ञान असल्याची व 
v. पॉवलसीधारकाला आवश्यक असलेल्या सवय सेवा देण्यास समिय असल्याची खात्री 

केल्यानांतर, ववम कां पनीचा पदवनयुक्त अवधकारी अजयदाराला परवाना देऊ शकतो 

e) नैवतक मूल्ये ि आचारसंवहता 

एजांटवर सतत नैवतक मूल्ये व आचार सांवहतेचे बांधन असते. 
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f) परिान्शयाचे नूतनीकरण 

एजांटना वदलेला परवाना तीन ििांसाठी िैध असतो व तयाचे नूतनीकरण कराव ेलागते. परवान्याचे 
नूतनीकरण करण्यापूवी, अजयदाराला मान्यताप्राप्त सांतिेकडून २५ तासाांचे नूतनीकरणाचे प्रवशिण 
(वमश्र परवाना असल्यास ३५ तासाांचे)  घ्याव ेलागते. 

g) परिाना रद्द करणे 

एजांटला पुढीलपैकी कोणतीही अपात्रता लागू होत असल्यास ववमा कां पनीचा पदवनयुक्त अवधकारी 
ववमा कां पनीचा परवाना रद्द करु शकतो: 

i. मानवसक स्तिती व्यवस्तित नसेल;  

ii. फौजदारी गरैव्यवहार, ववश्वासभांग, लबाडी, फसवणूक इतयादींचा दोर्षी आढळल्यास;  

iii. ववमाधारक ककवा ववमाकतयाववरुद्ध कोणतयाही प्रकारची फसवणकू, अप्रामावणकपणा ककवा 
चुकीची मावहती देणे यामध्ये सहभागी असल्यास;  

iv. ववमा कायदा, १९३८ मध्ये नमूद केलेल्या कलम ४२ च्या उप-कलम (४) मधील आचार 
सांवहतेचे पालन केले नाही. 

2. िैयश्क्तक एजंटच्या सातत्याविियीची मागयदशयक तत्ि े

व्याख्या 

एखाद्या कालावधीतील साततय म्हणजे “एखादा कालावधीच्या सुरुवातीला सुरु असलेल्या 
पॉवलसींपैकी कालावधी सांपताना वकती पॉवलसी सुरु आहेत याांची सांख्या”. 

दुस-या शब्दात, साततय म्हणजे पॉवलसी रद्द ककवा समर्थपत न होता कायम रावहलेला व्यवसाय. कमी 
साततय म्हणजे पॉवलसी रद्द होण्याचे प्रमाण अवधक असणे व साततय अवधक असणे म्हणजे पॉवलसी रद्द 
होण्याचे प्रमाण कमी असणे. सातत्य गुण हप्ता-वनहाय तसेच पॉविसी संख्या-वनहाय मोजता येतात. 

ववक्रीच्या दजाचा पवरणाम पॉवलसीच्या साततय दरावर होतो असे आढळून आले आहे. जर ववक्रीचा 
दजा उच्च ककवा चाांगला असेल (म्हणजे सुचववण्यात आलेली उपाययोजना ग्राहकाच्या गरजेवर 
(गरजाांवर) आधावरत असेल) तर पॉवलसीधारकाला पॉवलसी रद्द ककवा समर्थपत करावीशी वाटणार 
नाही व पवरणामी वतचे साततय अवधक असेल मात्र याउलट ववक्रीचा दजा चाांगला नसल्यास पॉवलसीचे 
साततय कमी असेल.  

आतापयंत कमी साततयासाठी एजांटला जबाबदार धरले जात नसेल, ती केवळ ववमाकतयाची 
जबाबदारी होती, तयालाच कमी साततयाचा ताण सहन करावा लागयचा. मात्र १ जुलै २०१४ पासून 
साततयाववर्षयीची मागयदशयक ततव ेलागू होताच हे वचत्र बदलेल. 
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3. प्रमाणभूत प्रस्ताि अजय 

सप्टेंबर २०१२ पासून सवय जीवन ववमाकतयांनी िैयश्क्तक पॉविसींसाठी प्रमाणभूत प्रस्ताि अजय 
स्िीकारिा आहे. तो आयआरडीएने जून २०१२ रोजी प्रसावरत केलेल्या मसुदा प्रदशयन मागयदशयक 
ततवाांवर आधावरत आहे. 

प्रमाणभतू प्रतताव अजामध्ये ववववध भागाांचा समावशे होतो. सांभाव्य ग्राहकाचे तपशील, सांभाव्य 
ग्राहकाच्या गरजा व एजांटने तयानुसार केलेली वशफारस हे भाग बांधनकारक आहेत. ववमाकतयांनीही 
ग्राहकाांच्या गरजाांचे पुरेसे ववश्लेर्षण करुन योलय तया उतपादनाची वशफारस करण्यात आली आहे का हे 
पाहण्यासाठी एक यांत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. 

मावहती 

वमिीयन डॉिर राउंड टेबि (एमडीआरटी) 

एमडीआरटी या आांतरराष्रीय, तवतांत्र सांघटनेची तिापना १९२७ साली करण्यात आली, वतचे ७६ 
देशाांमधील शेकडो जीवन ववमा कां पन्याांचे प्रवतवनवधतव करणारे काही हजार सदतय आहेत.  

एमडीआरटीचे सदतय आांतरराष्रीय पातळीवर जीवन ववमा व आर्थिक सेवा उद्योगातील ववक्री 
नैपुण्याचे मानक म्हणून ओळखले जातात – ते व्यावसावयक/सल्लागार असून तयाांच्या ग्राहकाांना 
आदशय कामवगरी व नैवतक मूल्ये, ज्ञान, सेवा व उतपादकतेमधील सवोच्च मापदांडाांद्वारे सेवा देतात. 

एक व्यावसावयक म्हणनू एजांट कसा वाढतो व एजन्सी व्यवसायामध्ये कामवगरीचा आलेख चढताठेवनू 
सवोतकृष्ट ववके्रता कसा होतो?     

या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूवी, आपण जीवन ववमा एजांटची भवूमका समजून घेणे महतवाचे आहे. आपण 
जेव्हा “भवूमका” हा शब्द वापरतो तेव्हा तयाचा अिय एजांट कशाप्रकारे वैवशष्ट्यपूणयपणे तयाच्या 
ग्राहकाला दजेदार सेवा देतो.  

आपण एक िक्षात ठेििे पावहजे की बहुतेक एजंट केिळ विक्री करतात. मात्र अवतशय कमी विके्रते 
त्यांच्या ग्राहकांना विक्रीचा एक उत्तम अनुभि देऊ शकतात 

4. एजन्शसीचे कायय 

एजन्सीच्या कायांमध्ये पढुील दोन महतवाच्या कायांचा समावशे होतो: 

i. ग्राहकाशी नाते वनमाण करणे – ज्यातून ववश्वास व भरवसा वनमाण होतो.   
ii. ग्राहकाला तज्ञ आर्थिक सल्ला देणे – ज्यामुळे ग्राहकाला तयाच्या ककवा वतच्या ववम्याच्या 

गरजा अवतशय योलय प्रकारे पूणय करता येतात.  
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एजंटच्या विकासातीि टप्पे 

एजांटची जशी तयाच्या व्यवसायात प्रगती होते तशी ही दोन काये कशी वाढतात व तो वनष्णात ववके्रता 
होतो हा आपण पाहू. एजांटच्या ववकासाचे प्रामुख्याने तीन टप्पे असतात: 

a) वकरकोळ विके्रता 

या टप्प्यामध्ये एजांट ओळख वैयवक्तक सांपकांपरुतीच मयावदत असते व तो तयाांनाच एखाददुसरे 
उतपादन ववकण्याचा ककवा तयाांचे फायदे समजावनू देण्याचा प्रयतन करतो. तो केवळ ‘हस्तांदोिन’ 
करत असतो व लोकाांना तयाच्याकडे जे काही आहे ते लोकाांना खरेदी करण्यास साांगत असतो. 
काही वळेा एजांट सुदैवी असतो – सांभाव्य ग्राहक वववशष्ट उतपादनाच्या ककवा उपाययोजनेच्या 
शोधात असतो ककवा काही वळेा वैयवक्तक उपकार म्हणनू ववमा घेतला जाऊ शकतो. अनेक एजांट 
याच टप्प्यात बाहेर पडतात - नकार, अवनस्श्चततेची भावना व तव-सन्मान कमी होणे सहन होत 
नही.   

b) विमा, िैयश्क्तक विमा ि जीिन चक्र वनयोजनाच्या के्षत्रातीि सन्शमाननीय व्यािसावयक 
सल्िागार म्हणून 

दुस-या टप्प्यामध्ये एजांट ‘हस्तांदोिनाच्याही’ पवलकडे जाऊन ‘हात धरतो’. तो आता केवळ 
तयाच्याकडे जी उतपादने आहेत ती ववकत नाही तर ग्राहकाांच्या गरजाांमध्ये सवक्रयपणे रस घेतो – 
ग्राहकाांच्या गरजा ववचारतो व जाणून घेण्याचा प्रयतन करतो, तयाच्याकडे उतपादनाांची व सेवाांची 
पुरेशी मावहती असते व कुशलपणे व तटतिपणे तसेच तयाच्या ककवा वतच्या ग्राहकाच्या सवोत्तम 
वहताचा आर्थिक सल्ला देतो.  

या टप्प्यामध्ये एजांट अवधकावधक व्यापक ग्राहकवगाशी घवनष्ट नाते वनमाण करतो व तयाने तयार 
केलेल्या ग्राहकवगातून तयाला नूतनीकरणाच्या हप्तयातून वनयवमतपणे दलाली वमळू लागते. 
उतपादकता वाढते कारण एजांटचा पवरवतयन दर वाढतो (सांभाव्य ग्राहकाचे खरेदीदारात रुपाांतर 
करणे). ढोबळ वगीकरणाऐवजी आता वनयोजनानुसार काम करु लागतो – तो आता अवधकावधक 
ववववध प्रकारच्या वैयवक्तक व सामुदावयक सेवाांमध्ये व इतर कामाांमध्ये सहभाही होतो, सद्भावना 
वनमाण करतो व व्यावसावयकतेची ख्याती वमळवतो. तयाला सतत सांभाव्य ग्राहकाांचे सांदभय वमळतात 
व लोकाांना जीवन चक्रासाठी गुांतवणूक करायची असते तेव्हा तयालाच आवजुयन सांपकय  करतात.  

c) सामावजक उद्योजक म्हणून 

वतस-या टप्प्यामध्ये एजांट एकप्रकारे सामावजक उद्योजक होतो- एका उद्योगाचा मुख्य काययकारी 
अवधकारी होतो, ववमा, गुांतवणूक सल्ला व इतर वैयवक्तक आर्थिक सेवा देतो. हा उद्योग मोठ्या 
ग्राहकवगाशी असलेल्या सवांगीण नातयाच्या आधारे उद्योगाची भरभराट होते, व तो ग्राहकाांना 
तयाचे ज्या उद्योगाांशी/सेवा पुरवठादाराांशी सहकायय आहे तयाांच्या सेवा घेण्यास मदत करतो. 
यामुळे ग्राहकाांना ववववध प्रकारच्या सेवा व मदत यांत्रणा एकाच वठकाणी उपलब्ध होतात – 
आयकर वववरणपत्र भरण्यापासून, ते सुट्टीचे वनयोजन, मृतयुपत्र तयार करणे, ते आरोलय व 
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वशिणाववर्षयीच्या सल्ल्यापयंत. सांतिेची व्यापक ग्राहकवगाशी असलेल्या आयुष्यभराच्या 
भागीदारीवर भरभराट होते.  

तुम्ही जेव्हा जीिन विमा एजन्शसी व्यिसायमागय म्हणून वनिडता, तेव्हा तुम्ही एक स्ितंत्र दृश्ष्ट्टकोनासह 
प्रिेश केिा पावहजे. तुम्ही वकती कमाई करु शकता या पविकडे जाऊन ‘तुम्ही तुमच्या ग्राहकािा 
कशाप्रकारे सेिा देऊ शकता ि तुमच्या ग्राहकांना त्यामुळे कसा फरक पडेि’ असा प्रश्न विचारायिा 
पावहजे. तुम्हा अशा उवद्दष्ट्टाने काम केिे, तर एजन्शसीच्या व्यिसायात तुम्हािा नक्की यश ि समाधान 
वमळेि.  

स्ितःची चाचणी घ्या3 

कालावधीच्या सुरुवातीला सुरु असलेल्या पॉवलसींच्या तुलनेत कालावधीच्या शेवटी सुरु असलेल्या 
पॉवलसींच्या एकूण प्रमाणास ___________ म्हणतात. 

I. साततय 
II. सुसांगती 
III. एकसूत्रता 
IV. ववश्वसनीयता 
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सारांश 

 ववमा कायद्यानुसार, एजांट म्हणजे ववमा कायद्याच्या कलम ४२ अांतगयत, ववम्याचा ववके्रता म्हणनू 
अवधकृत व्यक्ती, ज्याला व्यवसाय मागण्यासाठी, वमळववण्यासाठी व कायम ठेवण्यासाठी दलाली 
(कवमशन वमळते). 

 वैयवक्तक एजन्सीवशवाय, पुढीलप्रमाणे इतर ववमा माध्यमे आहेत: 

 कॉपोरेट एजन्सी 
 दलाल 
 बँकाश्युरन्स 
 िेट ववपणन 

 एजन्सीचा व्यवसाय नैवतक व व्यावसावयक पद्धतीने करण्यात आल्यास तयातून भरपूर उतपन्न तर 
वमळतेच, मात्र तयाचसोबत ववमा एजांटला कामाचे समाधान व सामावजक आदरही वमळतो. 

 ववमा एजांट ककवा सल्लागार म्हणून यशतवी कारवकदीसाठी पढुील गुणधमय असणे आवश्यक आहे: 

 तीव्र इच्छा 
 सकारातमक तव-प्रवतमा 
 तवतुःहून सुरुवात करणे 
 लोकाांशी नाते जोडण्याची व सांवाद साधण्याशी िमता 

 चाांगल्या ववके्रतयामध्ये दोन मूलभतू गुण असणे आवश्यक आहे: समानुभतूी व ववक्री करण्याची 
आांतवरक गरज 

 ववमा िेत्रामध्ये अनैवतक वतयनाच्या चार मुख्य जागा आढळून आल्या आहेत: 

 चुकीची मावहती देणे 
 उदाहरणे 
 बदलनू देणे  
 सल्ला 

 आयआरडीएने एजांटसाठी आचार सांवहता व बाजारातील वतयन ठरवनू वदले आहे 

 आयआरडीएने ववमा एजांटची वनयुक्ती, प्रवशिण व परवाना देणे यासांदभातील वनयम घालनू वदले 
आहेत. 

 सवय जीवन ववमा कतयांनी सवय वैयवक्तक पॉवलसींसाठी सप्टेंबर २०१२ पासून लागू असलेला 
प्रमाणभतू प्रतताव अजय तवीकारला आहे. तो आयआरडीएद्वारे जून २०१२ रोजी देण्यात आलेल्या 
मसुदा प्रदशयन मागयदशयक ततवाांवर आधावरत आहे. 

 एजन्सीच्या कायांमध्ये दोन तवतांत्र कायांचा समावशे होतो: 
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 ग्राहकाशी नाते वनमाण करणे – ज्यामुळे ववश्वास व भरवसा वनमाण होतो 
 ग्राहकाला तज्ञ आर्थिक सल्ला देणे – ज्यामुळे ग्राहकाला तयाच्या ककवा वतच्या ववम्याच्या 

गरजा अवतशय योलय प्रकारे पूणय करता येतात 

 

महत्िाचे शब्द 

1. कॉपोरेट एजन्सी 
2. बँकाश्युरन्स 
3. व्यावसावयकता 
4. साततय 
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स्ितःची चाचणी घ्याची उत्तरे 

उत्तर 1 

बरोबर पयाय आहे II. 

“वैयवक्तक ववमा एजांटचे प्रािवमक नाते व जबाबदारी ववमा ग्राहकाची असते व ववमा कां पनीची नसते” हे 
ववधान चुकीचे आहे. 

बरोबर ववधान आहे“वैयवक्तक ववमा एजांटचे प्रािवमक नाते व जबाबदारी ववमा कां पनीची असते व ववमा 
ग्राहकाची नाही.” 

उत्तर 2 

बरोबर पयाय आहे III. 

चाांगल्या ववके्रतयाकडे समानुभतूी व ववक्री करण्याची तीव्र आांतवरक इच्छा हे दोन मलूभतू गुण असणे 
आवश्यक आहे. 

उत्तर 3 

बरोबर पयाय आहे I. 

कालावधीच्या सुरुवातीला सुरु असलेल्या एकूण पॉवलसींच्या तुलनेत कालावधीच्या शेवटी सुरु 
असलेल्या पॉवलसींच्या एकूण प्रमाणास साततय म्हणतात. 

 

स्ि-चाचणी प्रश्न 

प्रश्न 1 

एक ववमा एजांट सवयसाधारणपणे ______________चा प्रवतवनधी असतो. 

I. ग्राहक 
II. ववमा कां पनी 
III. सरकार 
IV. आयआरडीए 

प्रश्न 2 

पुढीलपकैी कशाचा समावशे िेट ववपणनामध्ये होतो? 

I. दूरध्वनीद्वारे ववपणन 
II. ववमा एजांट्स 
III. बँकाश्युरन्स 
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IV. वरीलपैकी सवय 

प्रश्न 3 

“ज्यामुळे तुम्हाला वदेना होतात तयाद्वारे इतराांना इजा करु नका”. नैवतकतेचा हा सुवणय वनयम 
कोणतया धमाच्या वशकवणीत देण्यात आले आहे? 

I. बुद्ध धमय 
II. विश्चन धमय 
III. कहदू धमय 
IV. ज्यू धमय 

प्रश्न 4 

जेव्हा एखादा अजयदार पवहल्याांदा परवान्यासाठी अजय करत असतो, तेव्हा तयाला/वतला जीवन ववम्याचे 
________ प्रातयाविक प्रवशिण (मान्यताप्राप्त सांतिेतून) पूणय कराव ेलागते. 

I. २५ तास 
II. ५० तास 
III. ७५ तास 
IV. १०० तास 

प्रश्न 5 

एजांटला वदलेला परवाना _________साठी वैध असतो. 

I. एक वर्षय 
II. दोन वर्ष े
III. तीन वर्ष े
IV. पाच वर्ष े

प्रश्न 6 

भारतीय करार कायद्याच्या कलम १८२ नुसार, _____ म्हणजे एखाद्या व्यवक्तच्यावतीने कोणतीही 
कृती करण्यासाठी ककवा वतस-या व्यवक्तशी व्यवहार करण्यासाठी प्रवतवनधी म्हणून वनयुक्त करण्यात 
आलेली व्यक्ती. 

I. मुख्य अवधकारी 
II. प्रवतवनधी 
III. मध्यति 
IV. एजांट 
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प्रश्न 7 

ववमा दलाल _______चे प्रवतवनवधतव करतो. 

I. ववमा कां पनी 
II. ववमाधारक 
III. ववमा कां पन्याांची सांघटना 
IV. आधीच ववमा घेतलेल्या लोकाांची सांघटना 

प्रश्न 8 

पुढील कोणते ववमा बाजार मानक सांघटनेच्या (आयएमएसए) ततवाांपकैी २ रे मूलततव दशयवते? 

I. तपधातमक व ग्राहक-कें वद्रत ववक्री व सेवा देणे. 
II. सवक्रय व न्याय्यपणे तपधा करणे. 
III. ग्राहकाांच्या तक्रारी व वाद न्याय्यपणे व वगेाने हाताळणे. 
IV. नैवतक बाजार वतयनाच्या या ततवाांचे पालन करण्यासाठी योलयप्रकारे तयार करण्यात आलेल्या 

यांत्रणेचे वनरीिण करणे व आढावा घेणे. 

प्रश्न  9 

वमश्र परवान्याचे नूतनीकरण होण्यापूवी, अजयदाराला मान्यताप्राप्त सांतिेमधून ________ 
नूतनीकरण प्रवशिण घ्याव ेलागते. 

I. २५ तास 
II. ५० तास 
III. ३५ तास 
IV. ७५ तास 

प्रश्न 10 

आयआरडीएने _______ पासून साततयाववर्षयीच्या मागयदशयकततवाांची अांमलबजावणी करण्याचा 
वनणयय घेतला आहे. 

I. १ जुलै २०११ 
II. १ जुलै २०१२ 
III. १ जुलै २०१३ 
IV. १ जुलै २०१४ 
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स्ि-चाचणी प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1 

बरोबर पयाय आहेII. 

ववमा एजांट हा प्रामुख्याने ववमा कां पनीचा प्रवतवनधी असतो. 

उत्तर 2 

बरोबर पयाय आहेIV. 

दूरध्वनीद्वारे ववपणन, पत्राद्वारे ववपणन, इांटरनेट, वबे आधावरत ववपणन व कामाच्या वठकाणी ववपणन 
याांचा िेट ववपणनामध्ये समावशे होतो. 

उत्तर 3 

बरोबर पयाय आहेI. 

“ज्यामुळे तुम्हाला वदेना होतात तयाद्वारे इतराांना इजा पोहोचव ू नका”. हा नैवतकतेचा सुवणय वनयम 
बौद्ध धमाच्या वशकवणीमध्ये देण्यात आला आहे. 

उत्तर 4 

बरोबर पयाय आहेII. 

जेव्हा एखादा अजयदार पवहल्याांदा परवान्यासाठी अजय करतो, तेव्हा तयाला/वतला जीवन ववम्यामध्ये ५० 
तासाांचे प्रातयाविक प्रवशिण (मान्यताप्राप्त सांतिेमधून) घ्याव ेलागते. 

उत्तर 5 

बरोबर पयाय आहेIII. 

एजांटला देण्यात आलेला परवाना तीन वर्षांसाठी वैध असतो. 

उत्तर 6 

बरोबर पयाय आहे IV. 

भारतीय करार कायद्याच्या कलम १८२ नुसार, एजांट म्हणजे इतर व्यवक्तसाठी काम करण्यासाठी 
ककवा वतस-या व्यवक्तशी व्यवहार करताना तयाचे प्रवतवनवधतव करण्यासाठी वनयुक्त करण्यात आलेली 
कुणीही व्यक्ती. 

उत्तर 7 

बरोबर पयाय आहे II. 

ववमा दलाल ववमाधारकाचे प्रवतवनवधतव करतो. 
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उत्तर 8 

बरोबर पयाय आहे I. 

ववमा बाजार मानक सांघटनेचे (आयएमएसए) मूलततव २: तपधातमक व ग्राहक-कें वद्रत ववक्री व सेवा 
देणे हे आहे. 

उत्तर 9 

बरोबर पयाय आहे III. 

वमश्र परवान्याचे नूतनीकरण होण्यासाठी, अजयदाराला मान्यताप्राप्त सांतिेमधून ३५ तासाांचे नूतनीकरण 
प्रवशिण पूणय कराव ेलागते. 

उत्तर 10 

बरोबर पयाय आहे IV. 

आयआरडीएने १ जुलै २०१४ पासून साततयाववर्षयी मागयदशयक ततवाांची अांमलबजावणी करण्याचा 
वनणयय घेतला आहे. 
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प्रकरण 18 
जीिन विमा विक्रीची प्रवक्रया 

 

प्रकरण ओळख 

ववक्री प्रवक्रया व वतच्या ववववध पाय-या समजावणे हे या प्रकरणाचे उवद्दष्ट आहे. 

अध्ययनाची वनष्ट्पत्ती 

 

A. ववक्री प्रवक्रया 
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A. विक्री प्रवक्रया 

आपण बहुतेक जन्माला आलो तया वदवसापासूनच ववक्रीमध्ये सहभागी असतो. आपण दररोज 
आपल्याला ज्याप्रकारे एखादी गोष्ट हवी आहे ती करण्यासाठी (ककवा न करण्यासाठी) एकमेकाांना 
प्रवृत्त करतो, प्रभाव टाकतोव पे्रवरत करतो. अिात याचा अिय आपण सवयजण ववके्रते आहोत असा होत 
नाही.  

व्याख्या 

एक व्यवसाय म्हणून विक्री करणे म्हणजे एखादे उतपादन ककवा सेवा खरेदी करण्यासाठी पे्रवरत करुन 
व्यावसावयक व्यवहार करण्यासाठी प्रवृत्त करणे, अशी कृती करण्यामागे काही मोबदला वमळववणे हा 
उदे्दश असतो. 

अशा प्रकारे ववके्रते ववक्री करुन आपली उपजीववका चालवतात.  

ववमा एजांट हे ववके्रते असतात व ते ज्या ववमा कां पनीचे प्रवतवनवधतव करतात तयाांनी वलहीलेले ववमा 
करार खरेदी करण्यासाठी समाजातील सदतयाांना प्रवृत्त करतात. तयासाठी तयाांना जो मोबदला वमळतो 
तयाला कवमशन (दलाली) असे म्हणतात.   

आकृती 1 : विम्याची विक्री 

 
इतर उद्योगांमधीि ि जीिन विम्यातीि विक्रीचे प्रकार 

सवय ववक्रीमध्ये कुणाला तरी काही खरेदी करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा समावशे होतो, ववक्री प्रवक्रयेचे 
तवरुप प्रतयेक उद्योगानुसार वगेळे असू शकते व ते उतपादन आवण उद्योगाच्या तवरुपावरही अवलांबनू 
असते. तयानुसार ववके्रतयाची भवूमकाही बदलत जाते.   

उदाहरण 

i. िेगाने विक्री होणारी ग्राहक उत्पादने (एफएमसीजी):म्हणजे सवयसामान्यपणे मॉल्समधून मोठ्या 
प्रमाणावर व इतर वकरकोळ ववक्री दुकानाांमधून ववकली जाणारी जाणारी उतपादने. उदाहरणािय 
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साबणासारख्या उतपादनाची जनसांपकय  माध्यमाांद्वारे जावहरात केली जाते (ववशेर्षतुः टीव्ही व इतर 
दृक् माध्यमाांमधील जावहराती) व ग्राहक वकरकोळ ववक्री दुकानामध्ये (उदाहरणािय दुकानदार 
ककवा मॉल) ग्राहक तयाची मागणी करतात.  

ii. शोरुममधून विक्री:एखाद्या साबणापेिा कारची ककमत वनस्श्चतच जातत आहे व तवाभाववकपणे 
ग्राहकाला खरेदी करण्याचा वनणयय काळजीपूवयक घ्यावा लागतो. ववके्रता सांभाव्य ग्राहकाकडे जात 
नाही तर सांभाव्य ग्राहक शोरुमला भेट देतो. ववके्रतयाला सांभाव्य ग्राहकाचा ववश्वास सांपादन 
करावा लागतो व कार खरेदी करण्यासाठी तयाला पटवनू द्याव ेलागते. केवळ चौकशी करणा-या 
ग्राहकाला ववक्री करणे ही तयाची भवूमका असते.   

iii. औिधे ि औिधी घटक: सवयसामान्यपणे डॉक्टराांकडून खरेदी केल्यानांतर और्षध ववके्रतयाकडून 
और्षधे खरेदी केली जातात. और्षध वनमातया कां पनीचा वैद्यकीय प्रवतवनधी डॉक्टराांच्या 
स्क्लवनकमध्ये जातो व तयाांच्या कां पनीची उतपादने ववकतो व तयाची वैवशष्ट्ये डॉक्टराांना साांगतो. 
इिे डॉक्टराांनी रुलणाांना तयाांच्या कां पनीचे और्षध वलहून द्याव े व तयाांनी ते और्षध ववके्रतयाकडून 
खरेदी कराव ेहे ववक्रीचे उवद्दष्ट असते. ववके्रतयाची भवूमका प्रामुख्याने महतवाची वैद्यकीय मावहती 
वैद्यकीय व्यावसावयकाांना देण्याची असते.  

iv. व्यिसाय ते व्यिसाय (बी२बी विक्री):येिे दुसरी कां पनी ग्राहक असते. खरेदी करण्याचा वनणयय 
अनेक व्यकक्तद्वारे घेतला जातो व ब-याचदा तज्ञ मांडळ वनणयय घेते. सामान्यपणे खरेदी वनववदा 
काढून व वनवडीचे वनकर्ष व मापदांड वनस्श्चत करुन केली जाते. वनणयय काळजीपूवयक ववचार 
करुन व पयायाांचे मूल्याांकन करुन घेतले जातात. ववके्रतयाची भवूमका तयाचे उतपादन व कां पनी 
कशाप्रकारे तपधयकापेिा अवधक चाांगल्याप्रकारे खरेदीचे वनकर्ष पूणय करते हे पवरणामकारकपणे 
दाखववण्याची असते. तयासाठी सादरीकरणाची कौशल्ये, अनेक घटकाांशी चाांगले सांबांध प्रतिावपत 
करणे, वमळणा-या प्रवतसादाववर्षयी व मावहतीववर्षयी सांवदेनशील असणे व व्यवहार करण्यासाठी 
आवश्यक मावहती असावी लागते. 

जीवन ववम्याच्या ववक्रीत इतर उतपादनाांपेिा व उद्योगाांपेिा दोन मुदे्द वगेळे आहेत: 

i. सवयप्रिम असे म्हणतात की‘जीिन विमा विकिा जातो, खरेदी केिा जात नाही’. इतर अनेक 
उतपादनाांच्या बाबतीत सांभाव्य ग्राहकाला तयाची गरज असते व तो तयाववर्षयी चौकशी करतो. 
जीवन ववम्याच्या बाबतीत, सवयसाधारणपणे ववके्रतयाला सांभाव्य ग्राहकाकडे जाव े लागते व 
तयाला खरेदी करण्यासाठी प्रवृत्त कराव ेलागते. 

ii. जीवन ववमा व इतर उतपादनाांमधील आणखी एक महतवाचा फरक म्हणजे,विम्यामध्ये काही 
मूतय उत्पादन विकिे जात नाही तर ती एक संकल्पना आहे – ते एक आश्वासन आहे ज्याची 
पूतयता भववष्यातच केली जाईल.   

ववमा ववके्रतयाची भवूमका हे आश्वासन ववकण्याची व भववष्यात आश्वासनाांची पूतयता होईल असा सांभाव्य 
ग्राहकाांचा ववश्वास सांपावदत व भरवशाचे नाते वनमाण करण्याची आहे. इतर कोणतयाही व्यवसायापेिा 
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जीवन ववमा व्यवसायात व्यवक्तशुः भेटून प्रतयि ववक्री करण्याचे महतव अवधक आहे. म्हणूनच जीवन 
ववम्याची ववक्री करणे अवघड मानले जाते. यामुळेच जगातील सवात महान व प्रवसद्ध ववके्रते जीवन 
ववमा उद्योगात तयार झाले.  

विक्रीची प्रवक्रया 

ववक्री ही एक कला व ववज्ञान आहे. ही एक कला आहे कारण प्रतयेक ववके्रता तवतुःच्या शैलीत ववक्री 
करत असतो, सांवाद साधतो, लोकाांना सांपकय  करतो, सांभाव्य ग्राहकाांशी नाते जोडतो, त्ये शोधतो व 
उपाययोजना सादर करतो. याचा अिय असा होतो का की केवळ ज्या ववके्रतयाांकडे ही वैवशष्ट्यपूणय 
कौशल्ये आहेत तेच यशतवी होऊ शकतात?   

ववके्रतयाांची शैली व कौशल्ये वगेवगेळी असू शकतात व तयाांना यश वमळण्याची शक्यताही वगेवगेळी 
असू शकते. तयाांच्यापैकी काही जण अनेक सांभाव्य ग्राहकाांशी चटकन सांपकय  करुन तयाांना प्रभावीपणे 
िोड्याच वळेात ग्राहकात रुपाांतवरत करु शकतात. इतरजण कदावचत हळूहळू वशकतील व सांिपणे 
काम करतील. प्रतयेकाने एक गोष्ट इिे लिात ठेवली पावहजे की जोपयंत एखादी व्यक्ती नेटाने काम 
करते, प्रयत्नांमध्ये कमी पडत नाही, अपयशी झाल्यानंतरही मागािर चाित राहते त्या व्यश्क्तिा 
सरासरीच्या वनयमाची मदत होते. 

हा वनयम काय आहे? याचा अिय असा होतो की ववके्रता तयाने सांपकय  केलेल्या वीस ककव तीस 
लोकाांपैकी एका व्यक्तीला तरी ग्राहकात रुपाांतवरत करु शकला, तर तयाने ककवा वतने केवळ प्रमाणभतू 
प्रवक्रयेचे पालन करुन, प्रयतन न सोडता अवधकावधक लोकाांना सांपकय  करणे महतवाचे आहे. िोड्याच 
वळेात ग्राहक वगय वाढू लागेल. काही ववके्रतयाांना इतराांपेिा अवधक काळ लागेल मात्र वनस्श्चतपणे यश 
वमळेल. व्यवसायामध्ये यशतवी होण्यासाठी साततय महतवाचे असते.   

यातून आपल्याला सु-वनस्श्चत ववक्री प्रवक्रयेच्या पाय-याांचे योलय क्रमाने पालन करण्याचे महतव 
समजते. आपण या पाय-याांच्या एक आढावा घेऊ: 
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आकृती 2 : विक्री प्रवक्रया 

 
आपण या प्रतयेक पायरीकडे िोडे तपशीलाने पाहू. 

1. पायरी  I : संभाव्य ग्राहक शोधणे (संभाव्य ग्राहक शोधणे ि त्यांची यादी तयार करणे) 

सांभाव्य ग्राहक म्हणजे आपण ज्या लोकाांना आपली उतपादने ववकू शकतो. सांभाव्य ग्राहक शोधणे 
म्हणजे ज्याांना आपण ववक्री मुलाखतीसाठी सांपकय  करु शकतो तयाांची नाव ेसांकवलत करण्याची प्रवक्रया. 
यशतवी ववक्री कारवकदीसाठी साततयाने सांभाव्य ग्राहक शोधणे अवतशय महतवाचे आहे.  

प्रभावीपणे सांभाव्य ग्राहक शोधण्यासाठी वववशष्ट बाजारावर लि कें वद्रत करणे आवश्यक आहे जेिे 
आपल्याला एक ककवा अवधक वैवशष्ट्ये समान असलेल्या लोकाांना सांपकय  करता येईल. या लोकाांशी 
घवनष्ठ सांबांध प्रतिावपत करुन, आपण लगेच उतपादन खरेदी करण्यासाठी प्रोतसावहत करु शकतो व 
सांभाव्य ग्राहक शोधण्याची प्रवक्रया बरीच सोपी करु शकतो. आपण यापैकी काही बाजाराांकडे पाहू. 
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a) आप्तेष्ट्टांचा गट 

कुणीही आपल्या कुटुांबातील सदतयाांना व वमत्राांना सहजपणे सांपकय  करु शकतो. आपल्याला या 
लोकाांच्या गरजा मावहती असतात व तयाांना अनुकूलपणे सांपकय  करु शकतो. सांपकय  करण्यास 
सोप्या व्यवक्तनांतर आपण ज्या लोकाांशी व्यवसाय करतो ते येतात; जे लोक वकराणा दुकानाांमध्ये, 
कापडाच्या दुकानाांमध्ये, बकेँत इतयादींमध्ये काम करतात. अशा प्रकारचे इतर लोक म्हणजे 
आपण ज्याांना ओळखतो म्हणजेच वमत्र, पवरवचत, एकाच सांतिेत काम करणा-या व्यक्ती इतयादी. 
िोडक्यात हे सांभाव्य ग्राहक आपण ज्यास ववके्रतयाचा नैसर्थगक बाजार म्हणतो तयाचा एक भाग 
आहेत. हे लोक आपण तयाांना सांपकय  केला तर वकमान मुलाखतीसाठी तयार होतात. 

b) नैसर्थगक बाजार 

सांपकय  करण्यासाठीचा दुसरा तत्रोत म्हणजे नैसर्थगक बाजार. यामध्ये अशा लोकाांचा समावशे होतो 
जे कदावचत नातेवाईक, वमत्र व इतर पवरवचताांपैकी नसतील मात्र अशा लोकाांशी काहीतरी समान 
धागा असल्याने आपण तयाांना जाणून घेण्याच्या व तयाांच्याशी ओळख करुन घेण्याच्या स्तिती 
असतो. आपण केवळ आपल्या आजूबाजूला पावहले तरीही आपल्याला बरेच असे गट आढळतील 
दे नैसर्थगक बाजाराचा भाग असू शकतात: 

 जातीच्या ककवा सामुदावयक सांघटनाांचे सदतय;  
 चचयच्या सभेतील ककवा सतसांग गटाचे सदतय;  
 पालक-वशिक सांघटनाांचे (पीटीए) सदतय; 
 साांतकृवतक सांघटनाांचे ककवा मांवदर उतसव सवमतीचे ककवा व्यापारी सांघाचे सदतय 

c) प्रभाि कें दे्र (सीओआय) 

मोठ्या सांख्येने सांभाव्य ग्राहक वमळववण्याचा एक मागय म्हणजे जे दृस्ष्टपिात आहेत व प्रभावशाली 
नेते आहेत व इतर व्यक्ती तयाांच्या शब्दाचा आदर करतात. आपण प्रभाव कें द्राांववर्षयी बोलत आहोत 
– म्हणजेच सामुदावयक नेते, सामावजक व राजकीय काययकते, सनदी लेखापाल ककवा 
ववकलाांसारखे ककवा प्रवसद्ध व्यावसावयकाांसारख्या व्यक्ती. 

तुम्ही ज्या ग्राहकाला चाांगली सेवा वदली आहे तयास समाधानी ग्राहक म्हणनू वनस्श्चत करणे व 
तयाच्या ककवा वतच्या मदतीने नवीन सांभाव्य ग्राहक शोधणे हे गुवपत आहे. तो ककवा ती अजूनही 
तुमची ग्राहक नसेल तरीही वतला तुमचे कामाववर्षयीचे समपयण व इतराांना मदत करण्याची तीव्र 
इच्छा मावहती असते पावहजे व तुमच्या ज्ञानाववर्षयी तसेच व्यावसावयकतेववर्षयी ववश्वास असला 
पावहजे. आणखी एक महतवाची अट म्हणजे तयाला ककवा वतला तुम्ही आवडला पावहजेत व तयाांना 
तुम्हाला मदत करण्यात रस असला पावहजे. 
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d) संदभय, ओळख ि प्रशस्तीपत्र 

तुम्ही ज्याप्रकारे प्रभाव कें द्राची मदत घेऊ शकता तयाचप्रमाणे तुम्ही इतर समाधानी ग्राहक तसेच 
सांभाव्य ग्राहकाांची मदत घेऊ शकता ज्याांनी काही कारणाने अजून खरेदी केलेली नाही ककवा 
कदावचत तुमच्याकडून खरेदी करणार नाहीत, मात्र तरीही तुमचे समपयण व व्यावसावयकतेद्वारे 
प्रभाववक आहेत व तुम्हाला अनुकूल आहेत.   

i. संदभय म्हणजे आणखी एका सांभाव्य ग्राहकाचे नाव जे तुमच्या ग्राहकाने ककवा प्रभाव कें द्राने 
ककवा इतर एखाद्या व्यवक्तने वदले असेल, ज्यास तुम्ही तुमच्या उपाययोजनाांद्वारे 
(उतपादनाांद्वारे) मदत करु शकाल. 

ii. ओळख: तयापेिाही आणखी चाांगला मागय म्हणजे ओळख देणे. येिे ववके्रता सांदभय वदलेल्या 
व्यवक्तसाठी ओळख दशयववणारे लहानसे पत्र ककवा सूचना मागतो. सवयसाधारणपणे एखादी 
व्यक्ती स्व्हवजकटग काडय मागू शकते तयाच्या मागे ककवा तयाला लहाशी टीप जोडता येईल 
ज्यामध्ये सांदभय वदलेल्या व्यवक्तला तवतुःची ओळख करुन देता येईल.  

ओळख देण्याचा सवोत्तम मागय म्हणजे जेव्हा मदतकता दूरध्वनीद्वारे तयाच्या ककवा वतच्या 
सांपकातील व्यवक्तला एजांटची ओळख करुन देतो व एजांट लवकरच तया व्यवक्तला वमळेल असे 
साांगतो. ज्या व्यवक्तने दूरध्वनीद्वारे सांपकय  केला आहे, ज्याच्या शब्दाचा लोक आदर करत 
असतील व गाांवभयाने घेत असतील तर एखाद्याची यशतवी होण्याची शक्यता अवधक असते.   

iii. प्रशस्तीपत्र म्हणजे समाधानी ग्राहकाकडून घेतलेले वनवदेन, ज्यामध्ये तयाने एजांटशी व्यवहार 
केला असून तयाने वदलेली सेवा व उपययोजनाांववर्षयी अवतशय समाधानी असल्याची खात्री 
केली जाते. हे ववके्रतयाच्या वैवशष्ट्याांची एकप्रकारे खात्री देण्यासारखे असते. जेव्हा एखादी 
व्यक्ती अशा समूहातील व्यावसावयकाांशी व्यवहार करत असते ज्याांना ववके्रतयाच्या 
व्यावसावयक वैवशष्ट्याांववर्षयी पुरेसा पुरावा हवा असतो तेव्हा अशा प्रशततीपत्राांचा अवतशय 
उपयोग होतो. 

e) इतर सेिा पुरिठादार 

सेवा पुरवठादाराांची एक मोठी श्रेणी आहे जे आपले तपधयक नाहीत. तयामध्ये धोबी, वकील, 
दुकानदार व इतराांचा समावशे होतो ज्याांच्या सेवा सामान्य जनतेला वनयवमतपणे आवश्यक 
असतात व ज्या घेतल्या जातात. येिे परतपरतेचे मूलभतू ततव लागू होते. एजांट इतर पिाांची 
सवयतोपरी मदत करण्याचे मान्य करतो व तयाबदल्यास ते तयाच्याववर्षयी बोलतात तयाची वशफारस 
करतात.  

चाांगले एजांट तयाांचे तत्रोत अवतशय प्रभावीपणे वापरतात. म्हणजेच आपण आपल्या गवळ्याकडे 
ककवा धोब्याकडे गेलो तर वतिे आपल्याला ववम्यासाठी अमुक व्यवक्तला सांपकय  करा असा 
मावहतीफलक वदसतो, तयावर सांपकासाठी क्रमाांक वदलेला असतो.  



   प्रकरण 18 

461 

f) चचासते्र ि काययक्रमांचे आयोजन करणे 

सामूवहक पातळीवर ववक्री करण्यासाठी ही अवतशय व्यावसावयक व काययिम पद्धत आहे. आपण 
ती नवीन तसेच सध्याच्या ग्राहकाांना आकर्थर्षत करण्यासाठी वापरु शकतो. आपण आधीपासूनच 
सध्याच्या ग्राहकाांशी व्यवहार करत आहोत, तयामुळे आपण तयाांना तयाांच्यासोबत तयाांच्या वमत्रास 
ककवा भागीदारास आणायला साांग ू शकतो. चचासत्राच्या वठकाणी लावलेल्या जावहराांतीमुळेही 
ववक्रीची सांख्या वाढू शकते.  

g) मावहती पत्रके, िातापत्र, ब्िॉग ि िेब आधावरत नेटिवकंग 

वनयवमतपणे चचासते्र व काययक्रम आयोवजत करणे दकावचत सोपे व व्यवहायय होऊ शकणार नाही.  

i. ईमेि 

मोठ्या सांख्येने सांभाव्य ग्राहकाांपयंत तुमचा सांदेश पोहोचवण्यासाठी व तयाांना तुमची उपस्तिती 
जाणवनू देण्यासाठी आणखी एक मागय म्हणजे तयाांना वनयवमतपणे पत्र ककवा मावहतीपत्रके 
पाठवणे. आजच्या काळात ई-मेलद्वारे हे सहजपणे व जवळपास मोफत करता येते.  

ii. िातापत्र 

वातापत्राद्वारेही वनयवमतपणे सांवाद साधता येतो. दोन्ही उदाहरणाांमध्ये वाचकाांना ववववध ववर्षयाांची 
मावहतीपूणय लेखाांद्वारे मावहती देणे हा उदे्दश आहे. वातापत्र तयार करताना तुम्ही तुमच्या काही 
महतवाच्या ग्राहकाांना व सांभाव्य ग्राहकाांनाही सहभागी करुन घेऊ शकता, तुमच्या सांपकातील 
व्यकक्तकडून तयाांचे मत घेऊ शकता.  

iii. िैयश्क्तक संकेतस्िळ ककिा ब्िॉग 

आणखी एक पद्धत म्हणजे वैयवक्तक सांकेततिळाच्या तवरुपात वल्डय वाईड वेबवर आपली 
उपस्तिती नोंदवणे. ते सुरुवातीला िोडेसे महाग असू शकते मात्र जे लोक इांटरनेटवर बराच वळे 
घालवतात अशा व्यकक्तच्या एका मोठ्या समूहापयंत पोहोचण्यासाठी हा एक चाांगला मागय आहे.  

iv. सोशि नेटिवकंग साईट्स 

सवात शेवटी म्हणजे फेसबकु ककवा इतर सोशल नेटववकंग साईट्सद्वारे तुम्ही जगभरात कुठेही 
असलेल्या लाखो लोकाांपयंत पोहोचू शकता. 

h) अचानक संपकय  साधणे (कोल्ड कॉकिग) 

अनेक ववके्रते केवळ आर्थिक सेवा िेत्रातच नाही तर इतरही अनेक उद्योगाांमध्ये याचा वापर 
करतात. यामध्ये आपण लोकाांना ककवा कां पन्याांना आधी न कळववता अचानकपणे सांपकय  करतो. ते 
अवघड आहे व आपण नकार तवीकारण्यासाठी तयार असले पावहजे, मात्र नाव े सांकवलत 
करण्यासाठी व लोकाांना भेटण्यासाठी हा अवतशय जलद मागय आहे. अचानक सांपकय  करणे (कोल्ड 
कॉकलग) अवतशय प्रभावी असल्याने बरेच सवोच्च ववके्रतेही काही वळे तयासाठी राखून ठेवतात. 
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i) संभाव्य ग्राहकांची फाईि 

आपण सांभाव्य ग्राहकाांची फाईल तयार करणे अतयांत महतवाचे आहे. ही फाईल एखादे पुततक 
ककवा नोंदवही असू शकते ककवा डाटा बेस असू शकतो ज्यामध्ये आपल्या सांभाव्य ग्राहकाांचे सवय 
तपशील व आपण तयाांना कधी सांपकय  करायचा आहे याची तारीख असेल. सांभाव्य ग्राहकाांची फाईल 
सतत बदलत राहणारे साधन आहे. तयामध्ये दररोज नवीन नावाांचा समावशे केला पावहजे व आपण 
केलेल्या ववक्रीच्या प्रयतनाांना एखादी व्यक्ती प्रवतसाद देत नसेल तर तयामधून तयाचे नाव ेवगळले 
पावहजे. आपल्याकडे दररोज सांपकय  साधण्यासाठी परेुसे सांभाव्य ग्राहक असतील याची आपण 
खात्री केली पावहजे.  

2. पायरी II : मुिाखत-पूिय पद्धत 

सांभाव्य ग्राहकाांच्या यादीतील प्रतयेक सांभाव्य ग्राहकाची पात्रता वनस्श्चत करणे व तयानांतर तयाांना 
भेटण्याची वळे वनस्श्चत करणे ही पुढील पायरी आहे. 

व्याख्या 

"पात्र" सांभाव्य ग्राहक म्हणजे जे लोक 

 ववम्यासाठी पसेै देऊ शकतात,  
 कां पनीच्या ववमालखेनाच्या आश्यकता पूणय करु शकतात,  
 ज्याांना एका ककवा अवधक गरजाांसाठी ववमा उतपादन हव ेअसते, व 
 ज्याांना सांपकय  केल्यास होकार वमळू शकतो 

 

आपण सांभाव्य ग्राहकाांना सांपकय  करण्यापूवी प्रतयेकाववर्षयी परेुशी मावहती गोळा केली पावहजे. याच 
प्रवक्रयेला सांभाव्य ग्राहकाची पात्रता वनस्श्चत करणे असे म्हणतात.  

आपण योग्य वदशेने प्रयत्न करत आहोत याची खात्री करण्यासाठी संभाव्य ग्राहकाविियी आिश्यक 
ती जास्तीत जास्त मावहती संकवित केिी पावहजे.ग्राहकाला तयाच्या ककवा वतच्या वववशष्ट गरजा पूणय 
करण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान व कौशल्ये आपल्याकडे आहेत अशी खात्री पटली तर आपल्याववर्षयी 
अनुकूल प्रवतमा वनमाण होते.   

सुरुवातीला पत्राद्वारे, दूरध्वनीद्वारे सांपकय  करता येईल ककवा प्रतयि भेटता येईल. कोणतीही पद्धत 
वापरली तरी वतचा उदे्दश सारखाच असतो: तो म्हणजे सांभाव्य ग्राहकाची मुलाखतीसाठी सांमती घेणे 
ज्यामध्ये आपण तयाच्या ककवा वतच्या गरजा समजावनू घेऊ शकतो व तया बदल्यात आपल्याकडे 
असलेल्या सेवा समजावनू साांगण्याची सांधी वमळते.  

हे करण्यासाठी आपल्या सांपकय -पूवय सांवादामध्ये पढुील बाबींचा समावशे असला पावहजे: 

 ज्यामुळे सांभाव्य ग्राहकाला रस वनमाण होईल अशी कोणतीही बाब 
 मूल्यवान सेवचेा प्रतताव देणे 
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 कोणतेही आश्वासन देत नसल्याचे तपष्ट करणे 
 शक्य असल्यास तृतीय पिाचा प्रभाव वापरणे 
 सकारातमक प्रवतसाद वमळावा यासाठी पयाय वापरणे 
 भेटीसाठी वनस्श्चत वळे घेणे 

आपण ग्राहकाला पवहल्याांदा सांपकय  करतो तेव्हा आपण तवतुःची अशाप्रकारे ओळख करुन वदली 
पावहजे की तयामुळे एक सांवाद सुरु होईल व िोडाफार ववश्वास व सहजपणाची भावना वनमाण होईल.  

3. पायरी III : विक्री मुिाखत: मागणी-तफाित विश्िेिण करणे 

मुलाखतीसाठी यशतवीपणे वळे घेतल्यानांतर, ती पद्धतशीर व व्यावसावयकपणे घेणे महतवाचे आहे. 
पवहली पायरी म्हणजे योलय प्रकारे सांवाद साधणे ज्यामुळे ववक्री मुलाखतीमधील त्य शोधण्याचा भाग 
आपोआप व सहजपणे सुरु होतो. या पद्धतीमध्ये प्रामुख्याने ओळख करुन देऊन सांवादाला सुरुवात 
होते, ज्या ओघात आपल्याला सांभाव्य ग्राहकाच्या एक ककवा अनेक गरजा समजतात व तया गरजा 
महतवाच्या असून तया गरजाांसाठी ववमा सांरिण घेतले पावहजे हे आपण तयाला पटवनू देतो. एकदा 
याववर्षयी सहमती झाल्यानांतर आपण पुढे जाऊ शकतो. 

गरज व तफावत ववश्लेर्षणध्ये आपण सांभाव्य ग्राहकाच्या ववम्याच्या गरजाांववर्षयी तपशीलवार मावहती 
सांकवलत करतो, तयाची अपरेु सांरिण असलेली सांपत्ती व धोके शोधून ते वनस्श्चत करतो. इिे सांभाव्र 
ग्राहकाववर्षयी शक्य वततकी जाततीत जातत अवतवरक्त मावहती सांकवलत करणे हा उदे्दश आहे. या 
अवतवरक्त मावहतीमुळे आपण सांभाव्य ग्राहकाांच्या गरजा अवधक चाांगल्याप्रकारे शोधू शकतो व तया 
गरजाांनुसार तयाांना उपाययोजना सुचव ूशकतो व सांभाव्य ग्राहकास हप्ते भरण्यासाठी पैसे शोधण्यास 
मदत करु शकतो. 

गरज विश्िेिण पद्धत 

गरज ववश्लेर्षण पद्धतीमध्ये आपण पढुील गोष्टी करतो: 

i. कुटुांबाच्या सध्याच्या व भववष्यातील गरजाांचे ववश्लेर्षण केले जाते;  
ii. या गरजाांचे आर्थिक मूल्य मोजले जाते; 
iii. या गरजा पूणय करण्यासाठी आवश्यक असलेला वनधी व कुटुांबाकडे सध्या असलेला वनधी यातील 

फरक मोजला जातो 

हा फरक म्हणजेच जोखीम सांरिणासाठी आवश्यक असलेली रक्कम असते. 

गरज ववश्लेर्षण पद्धतीमध्ये कुटुांबाच्या महतवाच्या गरजा ववचारात घेतल्या जातात, तसेच कुटुांबाच्या 
गरजा व उतपन्न वाढत जाते तसा जीवनाच्या ववववध टप्प्यात ववम्याचा समावशे कसा करता येईल हे 
दाखवले जाते. मात्र आपण याआधी मानवी जीवन मूल्याववर्षयी बोलताना ववमाधारकाच्या सांभाव्य 
मालमते्तच्या अांदाजाकडे इिे दुलयि केले जाते. मात्र गरज ववश्लेर्षण पद्धतीमुळे ववक्री अवधक सोपी 
होते. 
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कुटंुबाच्या गरजा खािीिप्रमाणे असू शकतात: 

i. मृत व्यश्क्तचे अवंतम खचय भागविण्यासाठी वनधी उदाहरणािय वैद्यकीय खचय, अांतयसांतकाराचा खचय, 
वारसा/पैतृत सांपत्ती वमळण्यासाठीचा खचय, िवकत सांपत्ती इतयादी. 

ii. पुनःसमायोवजत उत्पन्शन: जीवनमानातील बदल सहजपणे करता यावते यासाठी परेुसा वळे 
वमळावा यासाठी परेुसे उतपन्न;  

iii. कुटंुबासाठी उत्पन्शन:मुले तवतुःच्या पायावर उभे राहीपयंत; 
iv. पती/पत्नीसाठी आयुष्ट्यभर उत्पन्शन:मुले तवतुःच्या पायावर उभी रावहल्यानांतर; 
v. विशेि गरजा: गहाण सोडववणे, अचानक वनमाण झालेले वैद्यकीय खचय, मुलीचे ललन, व मुलाांचे 

उच्च वशिण इतयादी.  

वरील सवय मुद्याांमध्ये सांभाव्य गरजाांचा समावशे होतो व ववमा एजांट पुरेशा प्रमाणात या गरजाांचा ववचार 
करु शकतो. 

4. पायरी IV : उपाययोजना तयार करणे 

याआधीच्या पाय-या पूणय केल्यानांतर, आपल्या सांभाव्य ग्राहकाववर्षयी पुरेशी मावहती वमळाली पावहजे 
ज्याआधारे आपण तयाच्यासाठी ककवा वतच्यासाठी सवय आर्थिक पवरस्तितीमध्ये सवात योलय अशी 
उपाययोजना सुचव ू शकतो. ब-याचदा, समतया व उपाययोजना साध्या असतील तर आपण एका 
मुलाखतीमध्येच उपाययोजना सुचवनू ववक्री पूणय करु शकतो.  

मात्र, पवरस्तिती गुांतागुांतीची असेल, तर आपल्याला आपल्या कायालयात बसून उपाययोजना तयार 
करण्यासाठी िोडा वळे द्यावा लागेल, तयानांतर सांभाव्य ग्राहकाकडे जाऊन दुस-या मुलाखतीमध्ये 
उपाययोजनेची वशफारस करु शकतो.  

आपण एकाच मुलाखतीमध्ये त्य-शोधण्याचे सत्र व आपली उपायोजना सादर करणे याांचा समावशे 
केला तर आपल्याला त्य-शोधण्याचा टप्पा ते उपाययोजना ते वशफारस यातील दुवा जोडता आला 
पावहजे. यासाठी आपल्याला सांभाव्य ग्राहकाची सवात महतवाची गरज ओळखता आली पावहजे, 
अशाप्रकारे हेरल्यानांतर ती तयाच्या ककवा वतच्या मनातील ही खरोखरच अवतशय महतवाची गरज आहे 
अशी सांभाव्य ग्राहकाकडून सकारातमक प्रवतवक्रया घेतली पावहजे. तयानांतरच आपल्याला तया 
समतयेवरील उपाययोजना सादर करता येईल. 

सवयसाधारणपणे सुरुवातीच्या त्य शोधक मुलाखतीनांतर सांभाव्य ग्राहकाला आपण तयाने साांवगतलेल्या 
गरजाांसाठी योलय उपयोजना आपण लवकरच तयाला कळव ू असे साांगून वनरोप घेतला पावहजे. 
तयानांतर आपल्या कायालयात जाऊन आपण सांभाव्य ग्राहकाच्या समतयाांववर्षयी सखोल ववचार करुन 
तयाच्या या समतयाांसाठी एक ककवा अवधक उपाययोजना तयार करु शकतो, आपला ववक्रीसाठीचा 
प्रतताव व वशफारसी तयार करुन, तयानांतर दुस-या मुलाखतीसाठी सांभाव्य ग्राहकाची वळे घेतली 
पावहजे. 
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तुम्ही सांभाव्य ग्राहकाची वकती वळेा मुलाखत घ्यावी हे साांगणारा काहीही वववशष्ट वनयम नाही. ते 
प्रतयेक व्यवक्तनुसार बदलते. तुम्हाला समाधानकारक उपाययोजना तयार करण्यासाठी तसेच सांभाव्य 
ग्राहकाकडून ती उपाययोजना ऐकण्यासाठी सांमती घेण्यासाठी व तयावर ववचार करण्यासाठी अवधक 
वळेा मुलाखत घ्यावी लागेल अशी पवरस्तिती येऊ शकते. 

5. पायरी V : उपाययोजना सादर करणे 

आपली उपाययोजना सादर करताना सवात महतवाची बाब म्हणजे आपण पूणय तयारीवनशी गेले 
पावहजे. आपण प्रतताव सादर करण्यापूवी आपण कदावचत सांभाव्य ग्राहकाच्या गरजाांचा तपशीलाने 
आढावा घेऊ व आपल्या उपाययोजनाांववर्षयी पुन्हा एकदा अांवतम ववचार करु म्हणजे ज्यामुळे सांभाव्य 
ग्राहकाला खरेदी करण्याच्या उदे्दशाने ती आवडेल.सांभाव्य ग्राहक आपल्या प्रततावाववर्षयी कोणतया 
हरकती घेतील याचाही आपण अांदाज बाांधू. 

सांभाव्य ग्राहकाला सादरीकरण देताना मध्ये कोणताही अडिळा ककवा व्यतयय येणार नाही असे 
वठकाण व वळे वनवडणे आवश्यक आहे. आपण आपली उपाययोजना सादर करण्यास सुरुवात 
केल्यानांतर, आपण सांभाव्य ग्राहकाला बोलते केले पावहजे तयाचेवळेी या सत्रात वनणयय घ्यायचा आहे हे 
तयाला ककवा वतला समजेल याची खात्री केली पावहजे.  

आपण सुरुवात करताना त्य-शोधन सत्रामध्ये वमळालेल्या सवय मावहतीचा आढावा घेतला पावहजे व 
सकारातमक पद्धतीने सांभाव्य ग्राहकाच्या प्रतयेक समतयेचा उल्लेख केला पावहजे. आपण 
तयाच्या/वतच्या पवरस्तितीचा आढावा घेण्यासाठी बराच वळे वदला असून आपण ज्या उपाययोजनेची 
वशफारस करत आहोत ती तयाांच्या समतयाांवरील सवोत्तम उपाययोजना असल्याची आपल्याला खात्री 
आहे हे आपल्याला सांभाव्य ग्राहकाला पटवनू देता आले पावहजे. सांभाव्य ग्राहकाने आपला प्रतताव 
खरेदी केला तर आपण केलेल्या वशफारसीच्या प्रतयेक वैवशष्ट्याद्वारे तयाला ककवा वतला काय लाभ 
होईल हे समजावनू साांगणे अवतशय महतवाचे आहे. आपण काय देऊ शकतो हे ताांवत्रक शब्दात 
साांगण्यापेिा, सांभाव्य ग्राहकाच्या ज्या गरजा आहे व तयाांना जे हव ेआहे ते तयाला ककवा वतला कसे 
वमळेल हे साांवगतले पावहजे. 

6. पायरी VI : हरकती हाताळणे (असल्यास) 

आकृती ३: हरकती हाताळणे 
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सांभाव्य हरकतींची यादी अवतशय मोठी असते. सांभाव्य ग्राहक कामात व्यतत आहे, रस नाही, तयाच्या 
सवय गरजाांसाठी पुरेसा ववमा आहे, आधीच दुस-या एजांटशी व्यवहार करतो, पसेै नाहीत इतयादी.  

सरते शेवटी तुम्हाला एक सांभाव्य ग्राहक वमळू शकतो ज्याला तुमचे सवय म्हणणे मान्य आहे व काहीही 
हरकती नाहीत, तरीही तो इतर कुणाकडून उतपादन खरेदी करण्याचा वनणयय घेतो. या सवय 
उदाहरणाांचा असा अिय होतो की सांभाव्य ग्राहकाने तुमच्याकडून खरेदी करण्याचा वनणयय घेण्याऐवढी 
पुरेशी मावहती तयाच्याकडे नाही.  

सांभाव्य ग्राहक “आता अवतशय व्यतत आहे” याचा अिय असा होतो की तयाचे लि वधूेन घेईल ककवा 
तयाला रस वाटेल ककवाकुणाच्या तरी ‘आग्रहाला बळी पडण्याची’ कचता दूर होईल इतपत परेुशी 
मावहती तुम्ही वदलेली नाही. तयाचप्रकारे “पैसे नाहीत” याचा अिय असा होतो की तो ववम्यासाठी का व 
कसे पैसे देऊ शकतो याची तयाला परेुशी खात्री पटलेली नाही. तयाचा तुमच्यावर ववश्वास नसेल तर 
याचा अिय असा होतो की तुम्ही तयाच्या शांका दूर करण्याएवढी परेुशी मावहती तयाला वदलेली नाही.   

ववके्रता वकमान एक गोष्ट करु शकतो की तयाने सांभाव्य ग्राहकाला हवी असलेली पुरेशी मावहती 
देण्याचे काम व्यवस्तित केले नसल्याची जबाबदारी तवीकारुन, तयाबाबत काही करता येईल का असा 
ववचार करु शकतो. असा दृस्ष्टकोन असेल तर आपण कोणतयाही प्रकारची हरकत हाताळू शकतो. हे 
काही आपण आवण सांभाव्य ग्राहकाचे युद्ध नाही ज्यामध्ये आपण कजकतो व तो हरतो, आपण तयाांच्याशी 
चचा करुन तयाांना मदत होईल असे आपल्याकडे काय आहे हे साांगू शकतो व या बैठकीचे तसेच 
आपल्याकडून खरेदी करण्याचे महतव पटवनू देऊ शकतो.  

a) एिएपीएसी  िारे हरकती हाताळणे 

हरकती हाताळण्यासाठी वापरले जाणारे आणखी एका महतवाच्या तांत्रास एिएपीएसी (ऐकणे, 
स्िीकृती, चौकशी, उत्तर ि खात्री) असे म्हणतात. ही पद्धत ववक्रीच्या कोणतयाही टप्प्यात हरकती 
हातळण्यासाठी वापरता येते. तयामध्ये सांभाव्य ग्राहकाच्या दृस्ष्टकोनाचा आदर केला जातो, आपण 
तयाचे बोलणे ऐकत आहोत हे तयाला दाखवले जाते व तयाच्यावर हल्ला करण्याऐवजी तयाला 
पटवनू वदले जाते. या पद्धतीचे घटक पाहू:  

i. ऐकणे 

सवय ववधाने व हावभावाांकडे काळजीपूवयक लि देणे. सांभाव्य ग्राहकाला नेमकी कशाची काळजी 
वाटते हे समजून घेणे ववशेर्ष महतवाचे आहे. काहीवळेा सांभाव्य ग्राहकाला एखादा ववर्षय समजावनू 
साांगण्यासाठी शाांतपणे प्रश्न ववचारणे आवश्यक आहे.   

उदाहरण 

‘पैसे नाहीत’ या शब्दाांचा अिय काय होतो? 

 सध्या पसेै नाहीत असा होतो का ककवा 
 खरेदी करण्यासाठी ककमत फार अवधक आहे असा होतो का ककवा 
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 उतपादन पैसे खचय करण्यायोलय नाही असे सांभाव्य ग्राहकाला वाटते का? 

ii. स्िीकृती 

मोठ्याने खात्री करणे अवतशय आवश्यक आहे म्हणजे सांभाव्य ग्राहक व ववके्रता एकाच मुद्यावर 
सहमत होतील. तवीकृती आणखी एका महतवाच्या कृतीशी सांबांवधत आहे ती म्हणजे सांभाव्य 
ग्राहकाच्या भावना समजावनू घेणे. तयाच्या भावना समजावनू घेणे तो जी काही भवूमका घेईल ती 
मान्य करणे असे नाही. मात्र तयाच्या भावनाांचा आदर करणे व तयाच्या दृस्ष्टकोनातून पाहण्याचा 
प्रयतन करणे असा तयाचा अिय वनस्श्चतपणे होतो.    

उदाहरणािय 

तुम्हाला एकदा समजले की सांभाव्य ग्राहक पसेै खचय करण्यासाठी उतसुक नाही, तर तुम्ही तयाांना 
काय वाटते हे तुम्ही समजू शकता अशाप्रकारे भावना व्यक्त करु शकता. कदावचत तुम्हालाही 
आपल्या आयुष्यात असा अनुभव आला असेल व तुम्ही तो साांवगतला तर तुम्हाला समोरच्या 
व्यवक्तला नेमके कसे वाटते आहे हे समजल्याचे कळू शकेल. 

iii. चौकशी 

सांभाव्य ग्राहकाला कशाववर्षयी अवधक काळजी वाटते हे जाणनू घेणे हा या पायरीचा हेतू आहे. 
लिात ठेवा सांभाव्य ग्राहकाला खरेदी करण्यात काही अडचणी असतील तर सांभाव्य ग्राहकाला 
ती/तया समतया तवतुःच सोडवावी/व्या लागतील, तयासाठी तुम्हाला तयाांच्या ववचाराांमध्ये व 
मनोभवूमकेमध्ये ककवा तयाच्या कृतींमध्ये बदल घडवनू आणावा लागेल.   

उदाहरणािय 

सांभाव्य ग्राहक अवतशय व्यतत असल्यास, तयाने/वतने भेटीसाठी वळे काढला पावहजे व तुम्हाला 
भेटण्याची इच्छा असली पावहजे. जर पशैाांची समतया असेल तर तो वमळववण्यासाठी तयाने/वतने 
मागय शोधणे आवश्यक आहे. 

चौकशीमुळे दोन गोष्टी होऊ शकतात. ती समुपदेशनाप्रमाणे व मतै्रीपूणय पद्धतीने केल्यास, 
शाांतपणे ववचारलेल्या काही प्रश्नाांमुळे सांभाव्य ग्राहकाला तयाच्या/वतच्या कचताांववर्षयी उत्तरे 
शोधण्यास मागयदशयन होऊ शकते. ज्या समतयेमुळे हरकत घेतली जाते वतच्याववर्षयी चौकशीमुळे 
अवधक तपशील वमळवता येतात. अशी मावहती महतवाची असू शकते व जेव्हा एखादी व्यक्ती 
हरकतीववर्षयी उत्तर देते तेव्हा तयाकडे दुलयि करता येत नाही. 

iv. उत्तर 

येिे काळजीपूवयक शब्दात सांभाव्य ग्राहकाचे समाधान होईल असे उत्तर देणे आवश्यक आहे. उत्तर 
सांभाव्य ग्राहकाने ज्या कचता व्यक्त केलेल्या आहेत तयानुसार व तयाांचे वनकारकरण करणारे असल े
पावहजे. ते कचताांना बगल देणारे ककवा कचताांकडे दुलयि करणारे नसावे.  
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v. खात्री करणे 

शेवटची पायरी म्हणजे सांभाव्य ग्राहकाचे उत्तरामुळे समाधान झाले आहे का व आणखी काही 
ववचारायचे आहे का याची खात्री करणे. तुम्हाला सांभाव्य ग्राहकाच्या देहबोलीतून ककवा इतर 
खुणाांमधून असे जाणवले की तयाला पूणयपणे पटलेले नाही, तर तुम्ही इतर काही पयाय सुचव ू
शकता ज्याचा तो ववचार करु शकतो. ही मावहती घेणे अवतशय महतवाचे आहे कारण एकदा 
सांभाव्य ग्राहकाने तो/ती समाधानी असल्याचे साांवगतल्यानांतर, ववक्री वनस्श्चत करण्यासाठी पाया 
रचला जातो. 

7. पायरी VII : विक्री वनश्श्चत करणे 

व्याख्या 

विक्री वनश्श्चत करण्याची प्रवक्रया म्हणजे सांभाव्य ग्राहकाला खरेदी करण्यासाठी पटवनू देणे. 
ग्राहकाला “होय”म्हणायला लावल्याने ववक्री वनस्श्चत करण्याची प्रवक्रया यशतवी होते.   

आपण सादरीकरणाच्या साराांशाने सुरुवात करतो, प्रतताव नेमका काय आहे हे सांभाव्य ग्राहकाला 
समजल्याची खात्री करुन घेतो, व तयानांतर सांभाव्य ग्राहकला होकारािी उत्तर द्यायला लावतो. 
आपल्याला सांभाव्य ग्राहकाला प्रतताव नेमका समजल्याचे व तो घेण्याववर्षयी सकारातमक असल्याचे 
समजल्यानांतर आपण ववक्री वनस्श्चत करु शकतो. 

a) विक्री वनश्श्चत करण्याच्या पद्धती 

i. अवभपे्रत संमती 

ववक्री वनस्श्चत करण्यासाठी वापरली जाणारी एक पद्धत म्हणजे “अवभपे्रत-सांमती”पद्धत. आपण 
केवळ “तुमच्या अडनावाचे तपेकलग ________ असेच वलहीले जाते ना” यासारखे साधे 
प्रश्न ववचारुन अजय भरायला सुरुवात करतो. सांभाव्य ग्राहकाने आपल्याला िाांबवले नाही, तर 
कदावचत ववक्री वनस्श्चत आहे. 

ii. पयाय देणे 

ववक्री वनस्श्चत करण्याची आणखी एक पद्धत म्हणजे सांभाव्य ग्राहकाला दोन लहान वनणययाांचा 
पयाय देणे, ज्यापैकी एकाद्वारे ववक्री वनस्श्चत केली जाईल. उदाहरणािय, आपण सांभाव्य ग्राहकाला 
ववचारु शकतो की तयाला पैसे वर्षातून एकदा द्यायचे आहेत ककवा दोनदा. इिे तुलनेने लहान 
वनणयय घेतल्यास सांमती गृवहत धरली जाते. 

ववक्री वनस्श्चत करताना सांभाव्य ग्राहकावर अनावश्यक दबाव टाकण्याचे तांत्र वापरु नये ज्यामुळे 
प्रतयि गरज नसतानाही तो एखादे उतपादन खरेदी करेल ककवा ज्याची वशफारस करण्यात आली आहे 
ते उतपादन तयाला परवडणारे नाही. अशा पद्धतींमुळे ववक्री अनैवतक होते.  
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इतर वळेी आपण जेव्हा सांभाव्य ग्राहकाला सकारातमक कृती करण्यासाठी पटवनू देत आहोत, आपण 
प्रतयिात सांभाव्य ग्राहकाला अवतशय महतवाची सेवा देत आहोत याची जाणीव असली पावहजे, जी 
भववष्यात ओळखली जाईल व वजचे कौतुक केले जाईल. 

8. पायरी VIII : विक्रीनंतरचा पाठपुरािा 

अजय सादर केल्यापासून ते पॉवलसी तयार होईपयंत व ती देण्यात येण्यादरम्याच्या काळात, एजांटच्या 
पुढील चार मुख्य जबाबदा-या असतात: 

i. अजय तपष्ट, सांपूणय व अचूक असावा 

ii. आणखी काही तपासणी आवश्यक असल्यास ती सोयीने व वळेेत पूणय होईल याची खात्री 
करण्यात सवक्रयपणे सहभागी होणे. 

iii. ग्राहकाांचे सनदी लेखापाल ककवा वकील यासारख्या सल्लागाराांनाही ग्राहकाांसारखीच 
वागणूक वदली जाते व आपण तयाांचे ववशेर्ष ज्ञान असलेल्या िेत्रात हततिेप करत नाही, व 

iv. सवय प्रश्नाांचा व ववनांतयाांचा लगेच पाठपुरावा घेतला जातो 

9. पायरी IX : पॉविसी देणे 

ववम्याच्या ववक्री चक्रात पॉवलसी देणे ही अवतशय महतवाची पायरी आहे. तयामुळे एजांटला पुढील चार 
महतवाची काये करण्याची सांधी वमळते: 

i. गरजेची पनुर्थवक्री करणे व पनु्हा खात्री करणे 

ii. ग्राहकाला पुढील खरेदीववर्षयी ववचार करायला लावणे 

iii. सांदभय वमळवणे व 

iv. प्रवतष्ठा वनमाण करणे 

a) पॉविसी देण्याची प्रवक्रया 

ववक्री प्रवक्रयेनुसार, योलय पॉवलसी देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे वनयोजनबद्ध क्रमवार प्रवक्रया आवश्यक 
असते: 

i. सांपूणय पॉवलसी अचूक आहे का हे तपासणे 

ii. पॉवलसी व उपलब्ध असल्यास वतचे पाकीट तयार करणे 

iii. ग्राहकाला भेटण्यासाठी वळे ठरववण्यास दूरध्वनीद्वारे सांपकय  करणे 

iv. पॉवलसी देण्याच्या मुलाखतीसाठी पूणयपणे तयारी करणे 

v. ग्राहकाचे ववमा खरेदी करण्यासाठी अवभनांदन करणे 
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vi. पॉवलसीची वैवशष्ट्य,े फायदे व लाभ समजावनू साांगणे. ग्राहकाच्या कुटुांब सदतयाांची नाव े
घेऊन तयाांना कसा फायदा होईल हे साांगणे, पे्ररणादायी गोष्टी साांगणे इतयादी. 

vii. ग्राहकाला पुढील ववक्रीसाठी तयार करणे. अजूनही ववमा सांरिण नसलेल्या गरजाांची 
ग्राहकास आठवण करुन देणे. तयाला ककवा वतला याांचा ठराववक काळाने आढावा घेण्याची 
गरज असल्याचे साांगणे 

viii. ग्राहकाला प्रामावणकपणे सेवा देण्याचे आश्वासन देणे. ग्राहकाला आपण तयाला/वतला 
वनयवमतपणे सांपकय  करु तसेच तयाला/वतला काहीही प्रश्न ककवा समतया असल्यास तयाांनी 
आपल्याला लगेच सांपकय  करावा असे साांगणे 

ix. ग्राहकाकडे पुढील सांदभय मागणे 

10. पायरी X: सेिेबाबत बांवधिकी 

एजांटकडून वदली जाणारी सेवा ही ववक्री चक्राचा अांतभूयत घटक आहे. सेवचे्या आश्वासनाची पूतयता 
करण्यासाठी आपल्या ग्राहकाांच्या सांपकात राहण्यासाठी सुवनयोवजत काययक्रम असायला हवा. अशा 
काययक्रमामध्ये पुढील बाबींचा समावशे होईल:  

a) स्पष्ट्टपणे कळविणे 

पॉवलसी देताना आपण आपल्या ग्राहकाांना सेवचेे आश्वासन वदले पावहजे. आपण ग्राहकास 
साांवगतले पावहजे की आपण वर्षातून वकमान एकदा तयाच्या/वतच्या ववमा काययक्रमाचा 
काळजीपूवयक आढावा घेण्यासाठी सांपकय  करु. अनेक चाांगले एजांटस पॉवलसी देण्याची मुलाखत 
सांपववण्यापूवी अशा प्रकारच्या सेवा सांपकाची वनस्श्चत तारीख देतात.  

b) सातत्याने संपकय  करण्याचे आश्िासन देणे 

चाांगल्या एजांटने वर्षयभर शक्य वततक्या मागांनी ग्राहकाला सांपकय  केला पावहजे. एजांट वाढवदवस, 
ललनाचे वाढवदवस इतयादी वदवशी शुभेच्छापत्र पाठव ू शकतो. वळेोवळेी लहानशी वैयवक्तक 
उपयोगी भेटवततुही देता येईल. वृत्तपत्राांमधील कात्रणे, ववम्याशी सांबांवधत घटक, सहलीवर 
गेल्यानांतर छायावचत्राचे पोतटकाडय पाठवणे इतयादी एजांट ववचारपूवयक काम करत असल्याची 
वचन्हे आहेत व अशा बाबी ग्राहकाला वळेोवळेी पाठवता येऊ शकतील. 

c) िार्थिक सेिा आढािा योजना 

एखाद्या एजांटने वर्षातून एकदा ग्राहकासोबत वार्थर्षक सेवा आढावा वनयोवजत केला पावहजे. आपण 
अशा सांपकासाठी वळेेपूवीच वनयोजन केले पावहजे. वार्थर्षक सेवा आढाव्यामध्ये, आपण ग्राहकाला 
तयाने/वतने तयाांची नवी पॉवलसी का खरेदी केली याची आठवण करुन देऊ शकतो, ग्राहकाच्या 
अजूनही अपूणय असलेल्या कोणतयाही गरजाांववर्षयी चचा करु शकतो, व योलय असल्यास, 
तयाच्या/वतच्या उरलेल्या गरजा पूणय करण्यासाठी ववमा खरेदी केला जाऊ शकतो असे सुचव ू
शकतो.  
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सातत्य 

पॉवलसीधारक वनयवमतपणे हप्ते भरुन पॉवलसी सुरु ठेवले याची खात्री करण्यासाठी पॉवलसीच्या 
ववक्रीचा व सेवचेा योलयप्रकारे पाठपरुवठा घेणे आवश्यक आहे कारण.   

व्याख्या 

साततय म्हणजे ठराववक वर्षात सुरु करण्यात आलेल्या पॉवलसी/हप्तयाांची पुढील वर्षात नूतनीकरणाची 
टक्केवारी.  

ज्या पॉवलसी रद्द होतात तयाांची पवहल्या तीन वर्षात नूतनीकरण केले जात नाही असे आढळून आले 
आहे. पॉवलसी रद्द होते तेव्हा कां पनीचे नुकसान होते कारण तोपयंत नवीन व्यवसाय वमळववण्याचा खचय 
भरुन वनघालेला नसतो. आणखी महतवाचे म्हणजे, कमी साततय हे ग्राहक समाधानी नसल्याचे लिण 
आहे व तयामुळे ववमाधारकाचा ववमाकतयावरील ववश्वास नाहीसा होतो. एजांटने तयाच्या ककवा वतच्या 
ग्राहकाची ववक्री दरम्यान व ववक्री नांतरच्या टप्प्याांमध्ये काळजी घेतली नाही तर असमाधानी 
ग्राहकामुळे कां पनी व वतचे प्रवतवनवधतव करणा-या एजांटची ववश्वसनीयता नाहीशी होते. म्हणूनच 
साततय दराचे काळजीपूवयक वनरीिण करणे आवश्यक आहे कारण ती खात्रीशीरपणे कां पनी सुदृढ 
असल्याची खूण आहे.  

साततयाने सेवा देणे अवतशय महतवाचे आहे. साततय वटकण्यातील तो एक महतवाचा घटक आहे. 
आपण ववशेर्षतुः ववमा ववक्री िेत्रात नेहमी लिात ठेवले पावहजे की आपला हेतू  ग्राहकाला तयाच्या 
गरजेनुसार उपाययोजना देणे आहे, आपण सतत प्रामावणकपणे सेवा वदली पावहजे जी आपल्या इतर 
तपधयकाांपेिा उतकृष्ट असेल. 

स्ितःची चाचणी घ्या ६ 

पुढीलपकैी कोणतया वनवदेनाला “प्रशततीपत्र” म्हणतात? 

I. समाधानी ग्राहकाने केलेले समियन 
II. मापदांड वनस्श्चत करण्याच्या चाचणीमध्ये उतपादनाचा चाचणी वनकाल 
III. उतपादनाने उत्तीणय होणे आवश्यक असलेल्या चाचण्याांची यादी 
IV. उतपादनाची चाचणी घेण्यासाठी आवश्यक असलेले पैसे 
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सारांश 

 ववक्रीचा व्यवसाय म्हणजे उतपादन ककवा सेवा खरेदी करण्यास प्रवृत्त करुन व्यावसावयक 
व्यवहारासाठी पे्रवरत करण्याची कृती, अशी कृती मोबदला वमळववण्याच्या हेतूने केली जाते. 

 ववमा एजांट म्हणजे ते ज्या कां पनीचे प्रवतवनवधतव करतात तयाांनी ववमा लेखन केलेले ववमा करार 
खरेदी करण्यासाठी समाजातील सदतयाांना प्रवृत्त करतात. 

 सांभाव्य ग्राहक शोधणे म्हणजे आपल्याला ववक्री मुलाखतीसाठी सांपकय  करता येईल अशा लोकाांची 
नाव ेगोळा करण्याची प्रवक्रया. 

 सांभाव्य ग्राहकाांसाठी पुढील बाजाराांवर लि कें वद्रत केले जाते: 

 आप्तेष्टाांचा समूह 
 नैसर्थगक बाजार 
 प्रभाव कें दे्र 
 सांदभय, ओळख व प्रशततीपते्र 
 इतर सेवा पुरवठादार 

 सामूवहक पातळीवर ववक्री करण्यासाठी व्यावसावयक व काययिम पद्धतीमध्ये चचासते्र व काययक्रम 
आयोवजत करण्याचा समावशे होतो. 

 मोठ्या प्रमाणात सांभाव्य ग्राहकाांपयंत पोहोचण्यासाठीच्या सोप्या व व्यवहायय मागांमध्ये ईमेल, 
वातापते्र, वैयवक्तक सांकेततिळे ककवा ब्लॉग, सोशल नेटववकंग साईट्स इतयादींचा समावशे होतो. 

 "पात्र" सांभाव्य ग्राहकाांमध्ये पुढील व्यकक्तचा समावशे होतो:  

 जे ववम्यासाठी पैसे देऊ शकतात,  
 जे कां पनीच्या ववमालेखनाच्या गरजा पूणय करु शकतात,  
 ज्याांच्या ववमा उतपादनाांच्या गरजा एक ककवा अवधक असतात व 
 ज्याांना सांपकय  केल्यास होकारािी प्रवतसाद वमळू शकतो 

 सांभाव्य ग्राहकाची ववक्री मुलाखत घेताना; एजांटने मागणी-तफावत ववश्लेर्षण करणे आवश्यक 
आहे 

 मागणी तफावत ववश्लेर्षणामध्ये आपण सांभाव्य ग्राहकाच्या ववमा गरजाांववर्षयी तपशीलवार मावहती 
सांकवलत करतो, ज्यामुळे तयाची सांपत्ती व वतला कोणतया धोक्यासाठी अपरेु सांरिण आहे हे 
ओळखता येते व वनस्श्चत करता येते. 

 ववक्री मुलाखत यशतवीपणे पूणय केल्यानांतर, एजांटने सांभाव्य ग्राहकाच्या गरजाांच्या आधारे 
उपाययोजना तयार करुन ती सादर केली पावहजे. 
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 एजांट एलएपीएसी (ऐकणे, तवीकारणे, चौकशी, उत्तर व खात्री करणे) पद्धत वापरुन हरकती 
हाताळू शकतो. 

 ववक्री वनस्श्चत करण्यामध्ये सांभाव्य ग्राहकाने आता खरेदी करावी हे पटवनू देण्याचा समावशे 
होतो. ववक्री वनस्श्चत करताना एजांट ‘अवभपे्रत सांपती’ पद्धत वापरु शकतो ककवा सांभाव्य ग्राहकास 
पयाय देऊ शकतो. 

 एकदा ववक्री पूणय झाल्यानांतर, एजांटने ववक्रीचा पाठपरुावा करुन पॉवलसी वदली पावहजे 

 एजांटने वदलेली सेवा ही ववक्री चक्राचा अववभाज्य घटक आहे. आपल्या ग्राहकाांशी सांपकय  
ठेवण्यासाठी सुवनयोवजत काययक्रमाद्वारे सेवा देण्याचे आश्वासन देणे आवश्यक आहे. 

 

महत्िाचे शब्द 

1. व्यवसाय म्हणनू ववक्री करणे 
2. ववक्री प्रवक्रया 
3. सांभाव्य ग्राहक शोधणे 
4. नैसर्थगक बाजार 
5. प्रभाव कें द्र 
6. सांदभय 
7. प्रशततीपत्र 
8. पात्र सांभाव्य ग्राहक 
9. गरज-तफावत ववश्लेर्षण 
10. एलएपीएसी (ऐकणे, तवीकारणे, चौकशी, उत्तर देणे व खात्री) 
11. ववक्री वनस्श्चत करणे 
12. अवभपे्रत सांमती 
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स्ितःची चाचणी घ्याची उत्तरे 

उत्तर 1 

बरोबर उत्तर आहे I. 

प्रशततीपत्र म्हणजे समाधानी ग्राहकाने केलेले कौतुक. 

 

स्ि-चाचणी प्रश्न 

प्रश्न 1 

यशतवीपणे ववक्री वनस्श्चत करण्यातील महतवाचा घटक म्हणजे सांभाव्य ग्राहकाला ________ 
म्हणायला मदत करणे. 

I. नाही 
II. मावहती नाही 
III. होय 
IV. कदावचत 

प्रश्न 2 

पुढील पैकी काय ववक्री प्रवक्रयेचा भाग नाही? 

I. सांभाव्य ग्राहक म्हणजे काय 
II. ववक्री मुलाखत 
III. नुकसानाचे मूल्यमापन 
IV. ववक्री वनस्श्चत करणे 

प्रश्न 3 

ववम्यामध्ये सांभाव्य ग्राहक शोधणे म्हणजे ___________. 

I. ववम्यामध्ये रस असलेल्या लोकाांची नाव ेगोळा करणे 
II. शहरातील सवय व्यकक्तची यादी गोळा करणे 
III. शाखा कायालयातील सवय पॉवलसीधारकाांची यादी तयार करणे 
IV. जवळपासच्या सवय एजांटची यादी तयार करणे 

प्रश्न 4 

ववम्यामध्ये, मागणी-तफावत ववश्लेर्षणामध्ये _____________ चा समावशे होतो. 

I. सांभाव्य ग्राहकाला ववमा सांरिणाची गरज असलेल्या जागा ओळखणे 
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II. ववमा एजांट म्हणनू काम करण्यासाठी लोक शोधणे 
III. सांभाव्य ग्राहकाकडे वकती सांपत्ती आहे हे शोधणे 
IV. सांभाव्य ग्राहकाची द्रावरर्य पातळी वनस्श्चत करणे 

प्रश्न 5 

अचानक भेटणे (कोल्ड कॉकलग) म्हणजे ___________. 

I. ग्राहकाांना वहवाळ्यात भेटणे 
II. ग्राहकाांना सदी झालेली असताना भेटणे 
III. लोकाांना अचानक भेटणे 
IV. ग्राहकाांना आग ववझववल्यानांतर भेटणे 

प्रश्न 6 

________ चा व्यवसाय म्हणजे मोबदला वमळववण्याचा हेतूने उतपादन ककवा सेवा खरेदी 
करण्यासाठी प्रवृत्त करुन व्यावसावयक व्यवहार करण्यासाठी पे्रवरत करण्याची कृती. 

I. ववपणन 
II. ववक्री 
III. जावहरात 
IV. प्रवसद्धी 

प्रश्न 7 

खालीलपैकी कोणते ववधान बरोबर आहे? 

I. जीवन ववमा ववकला जातो, खरेदी केला जात नाही 
II. जीवन ववमा खरेदी केला जातो, ववकला जात नाही 
III. जीवन ववमा खरेदीही केला जात नाही ककवा ववकला जात नाही; तो आवश्यक असतो म्हणनूच 

प्रतयेक व्यवक्तने तो खरेदी केला पावहजे. 
IV. वरीलपैकी काहीही नाही 

प्रश्न 8 

खालीलपैकी कोणते ववधान बरोबर आहे? 

I. ववक्री ही एक कला आहे ववज्ञान नाही 
II. ववक्री हे ववज्ञान आहे व कला नाही 
III. ववक्री कलाही नाही व ववज्ञानही नाही 
IV. ववक्री कलाही आहे व ववज्ञानही आहे 
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प्रश्न 9 

ववमा ववक्रीसाठी सांभाव्य ग्राहक शोधताना, एखादी जात ककवा सामुदावयक सांघटनेच्या सदतयाांना 
सांपकय  करण्याचे वगीकरण कोणतया वगयवारीअांतगयत केले जाईल? 

I. आप्तेष्टाांचा समूह 
II. नैसर्थगक बाजार 
III. प्रभाव कें दे्र 
IV. सांदभय व ओळख 

प्रश्न 10 

‘पात्र’ सांभाव्य ग्राहकाांसांदभात चुकीचे वनवदेन ओळखा. 

I. पात्र सांभाव्य ग्राहक म्हणजे जो ववम्यासाठी पसेै देऊ शकतो 
II. पात्र सांभाव्य ग्राहक म्हणजे ज्याला सांपकय  केल्यानांतर सकारातमक उत्तर वमळू शकते 
III. पात्र सांभाव्य ग्राहक म्हणजे ववमा खरेदी करण्यासाठी अवतशय चाांगली शैिवणक पात्रता असलेला 

ववद्यािी 
IV. पात्र सांभाव्य ग्राहक म्हणजे कां पनीच्या ववमालखेनाच्या गरजा पूणय करु शकेल अशी व्यक्ती 

 

स्ि-चाचणी प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1 

बरोबर पयाय आहे III. 

ववक्री यशतवीपणे वनस्श्चत करण्यामध्ये सांभाव्य ग्राहकाला “होय” म्हणायला मदत करणे महतवाचे 
असते. 

उत्तर  2 

बरोबर पयाय आहेIII. 

नुकसानाचे मूल्याांकन हा ववक्री प्रवक्रयेचा भाग नाही. 

उत्तर 3 

बरोबर पयाय आहेI. 

ववमा ववक्रीमध्ये सांभाव्य ग्राहक शोधणे म्हणजे ववम्यामध्ये रस असलेल्या व्यकक्तची नाव ेगोळा करणे. 

उत्तर 4 

बरोबर पयाय आहे I. 
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मागणी-तफावत ववश्लेर्षणामध्ये सांभाव्य ग्राहकाला ववमा सांरिण आवश्यक असलेल्या जागा 
ओळखण्याचा समावशे होतो. 

उत्तर 5 

बरोबर पयाय आहेIII. 

अचानक भेटण्यामध्ये लोकाांना पूवयसूचना न देता भेटण्याचा समावशे होतो. 

उत्तर  6 

बरोबर पयाय आहे II. 

ववक्रीचा व्यवसाय म्हणजे मोबदला वमळववण्याच्या हेतूने उतपादन ककवा सेवा खरेदी करण्यासाठी प्रवृत्त 
करुन व्यावसावयक व्यवहार करण्यासाठी पे्रवरत करण्याची कृती. 

उत्तर  7 

बरोबर पयाय आहे I. 

बरोबर ववधान आहे“जीवन ववमा ववकला जातो, खरेदी केला जात नाही”. 

उत्तर 8 

बरोबर पयाय आहे IV. 

ववक्री कलाही आहे व ववज्ञानही आहे. 

उत्तर 9 

बरोबर पयाय आहे II. 

ववमा ववक्रीत सांभाव्य ग्राहक शोधताना, एखाद्या जातीच्या ककवा समुदायाच्या सांघटनाांच्या सांदतयाांना 
सांपकय  करण्याचे वगीकरण नैसर्थगक बाजार वगयवारींतगयत केले जाईल. 

उत्तर 10 

बरोबर पयाय आहे III. 

पयाय III चुकीचा आहे. 

ववम्यामध्ये, पात्र सांभाव्य ग्राहक ठरवताना तयाांच्या शैिवणक पात्रतेचा ववमा खरेदी करण्याच्या 
वनणययाशी ववशेर्ष सांबांध नसतो. 
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प्रकरण 19 
ग्राहक सेिा 

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणामध्ये तुम्हाला ग्राहक सेवचेे महतव समजेल. तुम्ही ग्राहकाांना सेवा देण्यात एजांटची काय 
भवूमका आहे हे देखील वशकाल. तुम्ही ग्राहकाांना कसा सांपकय  करायचा व तयाांच्याशी कसे नाते वनमाण 
करायचे हे देखील वशकाल.  

वशकण्याची वनष्ट्पत्ती 

 

A. ग्राहक सेवचेे महतव 
B. ग्राहकाांना अवतशय चाांगली सेवा देण्यात ववमा एजांटची भवूमका 
C. सांवाद कौशल्ये 
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A. ग्राहक सेिेचे महत्ि 

1. ग्राहकसेिेचेकायमहत्िआहे? 

ग्राहकाांमुळे कोणताही व्यवसाय चालतो व कोणताही उद्योग तयाांच्याकडे दुलयि करु शकत नाही. इतर 
कोणतयाही उतपादनाांपेिा ववम्यामध्ये ग्राहक सेवा व नातेसांबांधाांची भवूमका अवतशय महतवाची आहे. 
याचे कारण म्हणजे ववमा ही एक सेवा आहे व इतर ववके्रय वततुांपेिा वगेळी आहे. 

ववमा खरेदी करणे हे कार खरेदी करण्यापेिा कसे वगेळे आहे हे आपण पाहू. 

ग्राहकाला सेवचेा अनुभव वमळतो. हा अनुभव अपेिेपेिा कमी असल्यास, तयामुळे ग्राहक असमाधानी 
होतो. सेवा अपेिेपेिा अवधक असल्यास, ग्राहकाला आनांद होईल. प्रतयेक उद्योगाचे उवद्दष्ट अशाप्रकारे 
ग्राहकाांना आनांद देणे असले पावहजे. 

2. सेिेचादजा 

जीवन ववमा कां पन्या व एजांटसह तयाांच्या कमयचा-याांनी उच्च दजाची सेवा देणे व ग्राहकाांना खुश करणे 
आवश्यक आहे.  

उच्च दजा सेवा म्हणजे काय? वतची वैवशष्ट्ये कोणती आहेत?  

कार कारचा विमा 

हे मूतय उतपादन आहे, ते पाहता येते, 
चालवता येते व अनुभवता येते.  

भववष्यातील अनपेवित अपघातामुळे होणारे कारचे 
नुकसान ककवा हानी भरुन काढण्यासाठी करार केला 
जातो. एखादी दुदैवी घटना घडेपयंत एखादी व्यक्ती 
ववम्याचे लाभ पाहू शकत नाही ककवा तपशय करु शकत 
नाही ककवा अनुभव ूशकत नाही.  

कारच्या ग्राहकाची ती खरेदी करताना 
वतच्यामुळे काही आराम वमळेल अशी 
अपेिा असते. हा प्रतयि अनुभव असतो व 
सहजपणे समजू शकतो.  
 

ववमा खरेदी तातकाळ आनांद उपभोगण्यासाठी केली जात 
नाही, तर भववष्यातील सांभाव्य दुघयटनेववर्षयी 
भीती/कचतेमुळे केली जाते. 
कोणताही ववमा ग्राहक ववम्याचे लाभ वमळतील अशा 
सांभाव्य घटनेची वाट पाहणार नाही.  

कार कारखान्यामध्ये तयार केली जाते, 
शोरुमध्ये ववकली जाते व रततयावर 
वापरली जाते. कार तयार करणे, ववकणे 
व ती वापरणे तीन वगेवगेळ्या वळेी व 
वठकाणी होते. 

ववम्याच्या बाबतीत उतपादन व वापर एकाच वळेी होऊ 
शकतो. एकाच वळेी उतपादन व वापर हे इतर सेवाांपेिा 
वगेळे वैवशष्ट्य आहे.  
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सेवा दजाववर्षयी एका प्रवसद्ध नमुन्याद्वारे (“सव्हयक्िाि” नावाचे) आपल्याला हा मुद्दा अवधक 
चाांगल्याप्रकारे समजून घेता येईल. तयामध्ये सेवचे्या दजाचे पाच वनदेशाांक ठळक करण्यात आले 
आहेत:  

a) विश्िसनीयता: आश्वासन वदलेल्या सेवा तवतांत्रपणे व अचूकपणे देण्याची िमता. बहुतेक 
ग्राहक ववश्वसवनयतेस सेवा दजाच्या पाच पैलूांपैकी सवात महतवाचा मानतात. याच आधारावर 
ववश्वास वनमाण होतो. 

b) प्रवतसादात्मकता:म्हणजे सेवा कमयचा-याांची ग्राहकाांना मदत करण्याची व ग्राहकाांच्या 
गरजाांना वगेाने प्रवतसाद देण्याची इच्छा व िमता. ती वगे, अचूकता व सेवा देतानाचा 
दृस्ष्टकोन याद्वारे मोजता येऊ शकते.  

c) आश्िासन: म्हणजे सेवा परुवठादाराांचे ज्ञान, तपधातमकता व सौजन्य व ववश्वास व तयाांची 
ववश्वास व भरवसा दशयववण्याची िमता. सेवा कमयचा-याला ग्राहकाच्या गरजा वकती 
चाांगल्याप्रकारे समजल्या आहेत व तया पूणय करण्यास सिम आहे यानुसार ग्राहकाने केलेल्या 
मूल्याांकनावरुन ते ठरते.  

d) समानुभूती: म्हणजे मानवी तपशय. तो ग्राहकाची काळजी घेण्याचा दृस्ष्टकोन व तयाांच्याकडे 
वैयवक्तक लि देण्यातून वदसून येतो.  

e) स्पशयनीय: यामध्ये ग्राहक पाहू शकतो, ऐकू शकतो व तपशय करु शकतो अशा घटकाांचा 
समावशे होतो. उदाहरणािय जीवन ववमा कां पनीच्या कायालयाला भेट वदल्यानांतर कोणतयाही 
व्यवक्तला वठकाण, रचना, तवच्छता, व्यवस्तितपणा व व्यावसावयकता वदसून येते, या गोष्टी 
ग्राहकावर प्रभाव पाडतात. भौवतक वातावरण अवतशय महतवाचे असते कारण तयामुळे प्रतयि 
सेवा देण्यापूवी व वदल्यानांतर पवहला व अांवतम प्रभाव पडतो. 

3. ग्राहकसेिािविमा 

जीवन ववमा उद्योगातील कोणतयाही आघाडीच्या ववके्रतयाला ववचारा की ते सवोच्च तिानी कसे 
पोहोचले व वतिे वटकून रावहले. तयाांच्याकडून एकच उत्तर वमळण्याची शक्यता आहे ते म्हणजे तयाांच्या 
सध्याच्या ग्राहकाांनी देलेल्या आश्रयाच्या व पाकठब्याच्या आधारेच तयाांना तयाांचा व्यवसाय वाढववता 
आला. या प्रकरणात तुम्ही वशकाल की तयाांच्या उतपन्नाचा मोठा भाग कराराांचे नूतनीकरण केल्यामुळे 
वमळणा-या दलालीतून वमळतो. तयाांच्या ग्राहकाांद्वारे तयाांना नवीन ग्राहकही वमळतात.  

तयाांच्या यशाचे काय रहतय आहे? याचे उत्तर, बहुतेक, त्यांच्या ग्राहकांना सेिा देण्याबाबतची 
बांवधिकी असे असेि.  

ग्राहकाला आनांदी ठेवल्याचा एजांटला व कां पनीला काय फायदा होता? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, 
ग्राहकाच्या जीवनकाळाचे मलू्य पावहले पावहजे.  
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व्याख्या 

ग्राहकाचे जीिन मूल्य म्हणजे ग्राहकाशी दीघयकाळ नाते जोडल्यामुळे वमळणारे एकूण आर्थिक लाभ. 

आकृती 1: ग्राहकाचे जीिन मूल्य 

 
जो एजांट ग्राहकाांना सेवा देतो तयाांच्याशी घवनष्ट नाते वनमाण करतो; सद्भाव व ब्रडँ मूल्य वनमाण करतो 
ज्यामुळे व्यवसाय वाढववण्यास मदत होते.  

स्ितःची चाचणी घ्या 1 

ग्राहकाच्या जीवन काळाचे मलू्य म्हणजे काय? 

I. ग्राहकाला तयाच्या जीवनकाळामध्ये सेवा देताना झालेला एकूण खचय 

II. वमळवलेल्या व्यवसायाच्या आधारे ग्राहकाला वदलेला क्रमाांक 

III. ग्राहकाशी दीघयकाळ नाते जोडून वमळणारे एकूण आर्थिक लाभ 

IV. ग्राहकाला वमळू शकणारा कमाल ववमा 

 

B. अवतशय चांगिी ग्राहक सेिा देण्यात विमा एजंटची भूवमका 

एजांट ग्राहकाला कशाप्रकारे चाांगली सेवा देऊ शकतो हे पाहू. तयाची भवूमका ववक्रीच्या पातळीवरच 
सुरु होते व कराराच्या सांपूणय कालावधीत कायम राहते. आपण करारातील काही महतवाचे टप्पे व या 
प्रतयेक टप्प्यात पार पाडलेली भवूमका पाहू.  
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1. विक्रीच्या िळेी – सिोत्तम सल्िा 

सवात प्रिम सेवा ववक्रीच्या वळेी वदली जाते. जीवन ववमा खरेदी करण्यातील सवात महतवाचा मुद्दा 
म्हणजे वकती रकमेचे संरक्षण खरेदी करायचे आहे (विमा रक्कम) हे वनस्श्चत करणे.  

ववमा एजांट जेव्हा याववर्षयी सवोत्तम सेवा देते तेव्हा वतला खरोखर दलाली (कवमशन) वमळू लागते. 
आपण याआधी पावहल्याप्रमाणे व्यवक्तच्या जीवन काळात वनमाण होणा-या सांरिण व बचतीच्या अनेक 
गरजा पूणय करण्यासाठी जीवन ववमा उतपादने खरेदी केली जातात.   

एजांटला या गरजा समजल्या पावहजेत व तयाने तया पूणय करण्यासाठी सवात योलय उतपादने सुचववली 
पावहजेत. 

एजांटची भवूमका मागयदशयक व भागीदाराची आहे जो तयाच्या जीवनातील आकस्तमक जोखीमाांचे अवधक 
प्रभावी व्यवतिापन करण्यास ग्राहकला मदत करेल. 

दुस-या शब्दात ववमा एजांटची भवूमका केवळ ववके्रतयापेिा बरीच अवधक असते.ती िैयश्क्तक आर्थिक 
वनयोजक ि सल्िागार, विमािेखक, गरजांना अनुकूि उपाययोजना तयार करणारी ि नाते 
जोडणारी असिी पावहजे, जी विश्िास दृढ करण्यािर ि दीघय-कािीन नात्यांिर भर देते, या सवय 
भवूमका एजांटला पार पाडाव्या लागतात.  

2. प्रस्ताि टप्पा 

एजांटने ग्राहकाला जीवन ववम्याचा प्रतताव भरण्यासाठी ग्राहकाला मदत करणे आवश्यक आहे. 
ववमाधारकाला तयामध्ये करण्यात आलेल्या वनवदेनाांची जबाबदारी घ्यावी लागते.   

एजांटने प्रतताव अजामधील प्रतयेक प्रश्नाच्या उत्तरादाखल वदलेले तपशील सांभाव्य ग्राहकाला 
समजावनू साांगणे व तयाांचे तपष्टीकरण देणे अवतशय महतवाचे आहे. एखादा दावा करण्यात आल्यास, 
मावहती व्यवस्तित व सांपूणय नसेल नसेल तर ग्राहकाचा दावा अडचणीत येऊ शकतो. 

काहीवळेा पॉवलसी पूणय करण्यासाठी अवतवरक्त मावहती आवश्यक असू शकते. अशा पवरस्तितीत कां पनी 
प्रतयिपणे ककवा एजांट/सल्लागाराद्वारे ग्राहकास सूचना देऊ शकते. दोन्ही बाबतीत ग्राहकाला 
आवश्यक तया औपचावरकता पूणय करण्यासाठी सवयतोपरी मदत केली पावहजे व तयाला ककवा वतला तया 
आवश्यक आहेत हे समजावनू साांवहतले पावहजे. 

3. स्िीकारण्याचा टप्पा 

a) पवहल्या हप्त्याची पािती (एफपीआर) 

कां पनीद्वारे ववमाधारकाला पवहल्या हप्तयाची पावती (एफपीआर) वदली जाईल याची खात्री 
करण्याची जबाबदारी एजांटची आहे. हे काम ततपरतेने झाल्यास ग्राहकाला तयाचे वहत एजांट व 
कां पनीच्या सुरवित हातात असल्याची खात्री वाटते.  
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b) पॉविसी दस्तऐिज देणे 

पॉवलसी दततऐवज देण्याच्या वनवमत्ताने एजांटला ग्राहकास सांपकय  करण्याची आखणी एक 
महतवाची सांधी वमळते. कां पनीच्या वनयमाांमध्ये पॉवलसी दततऐवज व्यवक्तशुः देण्यास परवानगी 
असेल तो घेऊन ग्राहकास सादर करणे ही एक अवतशय चाांगली कल्पना आहे.  
पॉवलसी िेट टपालाद्वारे पाठवली जात असेल तर पॉवलसी दततऐवज पाठववण्यात आल्याचे 
समजल्यानांतर एजांटने ग्राहकास सांपकय  केला पावहजे. ही दततऐवज वमळाल्यानांतर ग्राहकास 
भेटण्याची व तयामध्ये तयाला काही समजले नसल्यास समजावनू साांगण्याची समजावनू साांगण्याची 
सांधी आहे. यावळेी पॉवलसीमधील ववववध तरतुदीही व पॉवलसीधारकाचे कोणते हक्क व लाभ 
ग्राहकाला वमळवता येतील हे साांगता येईल. या कृतीतून ववक्रीनांतरही दजेदार सेवा देण्याची इच्छा 
वदसून येते.  
या भेटीत एजांट तो ग्राहकास सेवा देण्यास बाांधील असल्याचे व तयास सवयतोपरी मदत करेल असे 
आश्वासन देऊ शकतो.  
यानांतरची तकय सांगत पायरी म्हणजे इतर कुणाला एजांटची सेवा हवी असल्यास तयाांची नाव े व 
तपशील ववचारणे. जर ग्राहकाने अशा लोकाांना तवतुः सांपकय  केला व तयाांची एजांटशी ओळख करुन 
वदली तर हे व्यवसायातील मोठे यश मानले जाईल.  

c) हप्ता भरणे 

पॉवलसी रद्द होऊ नयेयासाठी एजांटला ग्राहकाच्या सांपकात राहून तयाला/वतला हप्ता भरण्याची 
आठवण करुन द्यावी लागते. 
ग्राहकाशी वळेोवळेी सांपकात रावहल्याने, तयाला काही सण ककवा कौटुांवबक काययक्रमात भेटल्याने 
नाते दृढ होते. तयाचप्रमाणे काही अडचण ककवा दुुःखाचा प्रसांग असल्यास, मदत देऊन आपण 
एखाद्या व्यवक्तला गरज असेल तेव्हा उपलब्ध आहोत हे दाखव ूशकतो. 

4. दाव्याची भरपाई करणे 

दाव्याची भरपाई करताना एजांटची भवूमका अवतशय महतवाची असते. ववमाकतयाला दाव्याचे तपशील 
तातडीने कळववले जातील याची खात्री करणे व दाव्यासांदभात काही तपासणी करायची असल्यास ती 
वगेाने पूणय होण्यासाठी मदत करणे हे तयाचे/वतचे काम आहे. 

5. इतर सेिा 

एजांट वतच्या/तयाच्या पॉवलसीधारकाांशी वनयवमतपणे सांपकय  ठेवनू, तयाांना पॉवलसीची नक्कल प्रत देणे, 
पॉवलसीवरील कजाचे पैसे देणे, नामवनदेशनात बदल करणे, अवभहतताांकन व रद्द झालेल्या पॉवलसी 
पुनरुज्जीववत करण्यासाठी मदत करणे यासारख्या इतर सेवाही देऊ शकतो. 
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6. तक्रार वनिारण 

ग्राहकाची काही तक्रार असेल तर तयास सवोच्च प्राधान्य देऊन कारवाई केली पावहजे.लिात ठेवा 
तक्रारीच्या बाबतीत, सेवा देण्यात अपयशी ठरल्यामुळे (ते ववमाकतयाच्या नोंदींमध्ये बदल करण्यात 
उशीर होण्यापासून ते दाव्याची भरपाई लवकर वमळत नाही यापयंत काहीही असू शकते) ग्राहक 
नाराज होतो, मात्र हा केवळ एक भाग असतो.   

ग्राहक नाराज होतो व अशा अपयशाांमुळे तयाचे जे मत बनते तयामुळे तो अवतशय वचडतो. सेवा देण्यात 
अपयशी ठरण्यासांबांधी दोन प्रकारच्या भाव-भावना असतात: 

 पवहली म्हणजे अन्यायाची व फसवणूक झाल्याची भावना असते.  
 दुसरी अहां दुखावल्याची भावना असते, ज्यामुळे व्यवक्तला कमीपणाची भावना वाटते.  

ग्राहकाशी असलेल्या नातयामध्ये तक्रारीच्या वळेी “सत्य समोरे येते”; कां पनीने अशा वळेी योलय सेवा 
वदल्यास ग्राहकाची एकवनष्ठा प्रतयिात वाढण्याची शक्यता असते. या प्रवक्रयेत मानवी तपशय महतवाचा 
असतो; ग्राहकाला आपल्याला महतव वदले जात आहे असे वाटणे महतवाचे असते. 

तुम्ही व्यावसावयक जीवन ववमा सल्लागार असल्यास, तुम्ही अशी पवरस्तिती येऊच देणार नाही. 
तुम्हाला कां पनीच्या योलय अवधका-याकडे ही समतया माांडावी लागेल. िक्षात ठेिा कंपनीत  कुणािाही 
ग्राहकाच्या समस्येविियी तुमच्यापेक्षा अवधक काळजी करणार नाही. 

तक्रारी/अडचणींमुळे आपल्याला ग्राहकाच्या वहताांची वकती काळजी आहे हे दाखववण्याची एक सांधी 
असते. याच भक्कम पायावर जीवन ववमा एजांट आपली प्रवतष्ठा व व्यवसाय वाढवतो. ववमा कां पन्या 
प्रतयेक पॉवलसी दततऐवजाच्या शेवटी, तक्रार दाखल करण्याची तपशीलवार प्रवक्रया देतात जी 
ग्राहकाला दततऐवजातील तरतुदी समजावनू साांगताना तयाच्या नजरेस आणून देणे आवश्यक आहे. 

मौवखक प्रवसद्धीचीही (चांगिी/िाईट) विक्रीत ि सेिा देण्यात महत्िाची भूवमका असते. लिात ठेवा 
चाांगली सेवा वदली तर ग्राहक आणखी ५ जणाांना तयाववर्षयी साांगतो, मात्र तयाचवळेी वाईट सेवा 
देण्यात आली तर तो आणखी २० लोकाांना साांगतो.  

स्ितःची चाचणी घ्या ८ 

ववमा कां पनी सेवा देण्यात अपयशी ठरली तर ग्राहकाच्या मनात दोन प्रकारच्या भावना वनमाण होतात. 
या भावना असतात 

I. गोंधळ व समानुभतूी 
II. अप्रावणकपणा व बदला 
III. अज्ञान व सहानुभतूी 
IV. अन्याय झाल्याची व अहां दुखावला गेल्याची भावना 
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C. संिाद कौशल्ये 

1. ग्राहक सेवतेील सांवादाची कौशल्ये 

कामाच्या वठकाणी प्रभावी कामवगरी व्हावी यासाठी एजांटकडे ककवा कमयचा-याांकडे संिादासारखी 
कौशल्ये (सॉफ्ट श्स्कि) असणे आवश्यक आहे. 

ताांवत्रक कौशल्ये (हाडय स्तकल) म्हणजे एखादे काम ककवा कृती करण्यासाठी व्यवक्तची िमता –
त्याविरुद्ध संिाद कौशल्य म्हणजे कामाच्यावठकाणी तसेच बाहेर प्रभािीपणे इतर कमयचारी तसेच 
ग्राहकांशी संिाद साधण्याची क्षमता. 

संिाद कौशल्य सिात महत्िाचे आहे.  

2. संिाद ि ग्राहकांशी नाते 

समाधानी व एकवनष्ठ ग्राहक वनमाण करण्यासाठी ग्राहक सेवा अवतशय महतवाचा घटक आहे. मात्र 
केवळ तोच पुरेसा नाही. ग्राहकही माणसूच असतो तयामुळे कां पनीला तयाांच्याशी दृढ नाते वनमाण कराव े
लागते.  

सेिा ि नात्याविियीच्या अनुभिािारे ग्राहकाचे कंपनीविियीचे मत तयार होते.  

a) विश्िास दृढ करणारे घटक 

सुदृढ नाते कसे वनमाण होते? नातयामध्ये अिातच ववश्वास सवात महतवाचा असतो. मात्र तयाच वळेी 
इतरही घटक असतात ज्यामुळे ववश्वास दृढ होतो व वाढतो.  

आपण हे अवधक सववततर समजून घेऊ 

आकृती १: विश्िास 
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i. प्रत्येक नाते आकियणामुळे सुरु होते 

ग्राहकाला तुम्ही आवडणे व तयाच्याशी नाते वनमाण करणे अवतशय महतवाचे आहे. जेव्हा ग्राहक 
संघटना ककिा वतच्या प्रवतवनधींच्या संपकात येतो ते पडणा-या पवहल्या प्रवतमेमुळे तो आकर्थित 
होतो.प्रतयेकाशी नाते जोडण्यासाठी आकर्षयण महतवाचे आहे. आकर्षयणावशवाय नाते जोडलेच जाऊ 
शकत नाही. लोकाांना आवडत नाही अशा व्यवक्तचा ववचार करा. तो ककवा ती ववक्री व्यवसायात 
प्रगती करेल असे तुम्हाला वाटते का? 

ii. नातयातील दुसरा घटक म्हणजे एखाद्याची उपस्तिती –म्हणजेच गरज असेि तेव्हा हजर 
राहणे: 

यासाठी वैवावहक नातयाचे उदाहरण सवात योलय ठरेल. जेव्हा पतनीला गरज असते तेव्हा पतीने 
उपलब्ध असणे आवश्यक नाही का?त्याप्रमाणे ग्राहकाच्या बाबतीत कंपनी ककिा वतचे प्रवतवनधी 
गरज असेि तेव्हा उपिब्ध होतात का ि कशाप्रकारे हा मुद्दा आहे. तो ककिा ती पूणयपणे हजर 
आहेत का ि ग्राहकांच्या गरजा जाणून घेत आहेत का? 

iii. संिाद 

काही वळेा असे होऊ शकते की तुम्ही पूणयपणे उपस्तित राहू शकत नाही व आपल्या ग्राहकाच्या 
सवय अपेिा पूणय करु शकत नाही. मात्र तुम्ही ग्राहकाशी बोिल्यास आश्िासकपणे, समानुभूतीने ि 
जबाबदारीच्या जाणीिेने दृढ नाते कायम ठेिता येते. 

तयावशवाय – एखादी व्यक्ती आपली प्रवतमा ज्याप्रकारे वनमाण करते, ककवा ज्याप्रकारे हजर राहते 
ककवा ऐकते ककवा इतराांना सांदेश देते- हे सवय सांवादाचे ववववध पैल ू आहेत व तयासाठी वशतत व 
कौशल्ये आवश्यक आहेत. एकप्रकारे एखादी व्यक्ती ज्याप्रकारे ववचार करते ककवा पाहते तयानुसारच 
सांवाद साधते.  

कां पन्या आजकाल ग्राहकाांच्या नाते व्यवतिापनावर बराच भर देतात कारण नवीन ग्राहक 
वमळववण्यापेिा आहेत ते ग्राहक वटकववण्याचा खचय कमी असतो. ग्राहकाच्या ववम्याच्या गरजा समजून 
घेणे, पॉवलसीचे सांरिण समजावनू साांगणे, अजय देणे अशा ववववध प्रसांगी ग्राहकाशी नाते जोडले जाते. 
म्हणूनच एजांटला ग्राहकाशी असलेले नाते दृढ करण्यासाठी अनेक सांधी असतात. 

3. संिादाची प्रवक्रया 

सवय प्रकारच्या सांज्ञापनासाठी पे्रर्षक म्हणजे सांदेश पाठववणारा व तो सांदेश प्राप्त करणारा आवश्यक 
असतो. प्राप्तकतयाला पे्रर्षकाने पाठवलेला सांदेश समजल्यानांतर प्रवक्रया पूणय होते.  

सांज्ञापन ववववध तवरुपात केले जाते: 

 तोंडी,  
 लेखी,  
 शब्द-रवहत व 
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 देहबोलीचा वापर करुन 

सांवाद समोरासमोर, दूरध्वनीद्वारे, पत्राद्वारे ककवा इांटरनेटवर करता येतो. तो औपचावरक ककवा 
अनौपचावरक असू शकतो. सांदेशाचा आशय ककवा तवरुप ककवा वापरलेले माध्यम काहीही असले 
तरीही, तो प्रकारे साांगण्यात आला आहे तयाचप्रकारे प्राप्तकतयाला समजला पावहजे. 

कोणतयाही व्यवसायाने इस्च्छत प्राप्तकतयाला कशाप्रकारे व कधी सांदेश पाठवायचा हे ठरवले पावहजे. 

4. शब्द-रवहत संिाद 

आता आपण अशा काही संकल्पना पाहू ज्या एजांटने समजावनू घेणे आवश्यक आहे. 

a) अवतशय चांगिी पवहिी प्रवतमा वनमाण करणे 

आपण याआधी पावहले की आकर्षयण हा कोणतयाही नातयाचा आधार आहे. ज्या ग्राहकाांना तुम्ही 
आवडत नाही तयाांच्याकडून तुम्हाला काही व्यवसाय वमळेल अशी अपेिा तुम्ही करु शकत नाही. 
ककबहुना अनेक व्यकक्तना तुम्ही जेव्हा पवहल्याांदा भेटता तेव्हा तुमच्याववर्षयी मत बनववण्यात ककवा 
तुमचे मूल्याांकन करण्यास केवळ एक दृस्ष्टिेप ककवा काही सेकां द हव े असतात. तयाांचे 
तुमच्याववर्षयीचे मत तुमचे वदसणे, तुमची देहबोली, तुमची लकब, व तुम्ही कशाप्रकारे कपडे 
घालता व बोलता यावर अवलांबून असते. लिात ठेवा, पवहिी प्रवतमा दीघयकाळ वटकते. पवहली 
प्रवतम चाांगली असावी यासाठी काही उपयोगी सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत: 

i. नेहमी िेळ पाळा. वळेेपूवी पोहोचाव े असे वनयोजन करा, उशीर होण्याच्या सवय प्रकारच्या 
शक्यता लिात घेऊन िोडा वळे हातात ठेवा. 

ii. स्ितःिा योग्यप्रकारे सादर करा. तुमच्या सांभाव्य ग्राहकाला तुम्ही पवहल्याांदा भेटत 
असल्यामुळे तयाला तुमच्याववर्षयी मावहती नाही व तुमच्या वदसण्यावरुनच तो ककवा ती 
तुमच्याववशयी पवहले मत बनवले.  

 तुमच्या वदसण्यामुळे योलय पवहली प्रवतमा वनमाण होत आहे का?  
 कोणतयाही बठैकीसाठी ककवा प्रसांगासाठी तुम्ही केलेली वशेभरू्षा योलय आहे का?  
 तुम्ही तवच्छ व नीटनेटके आहात का – व्यवस्तित कापलेले केस व दाढी, तवच्छ व 

नीटनेटके कपडे, सौंदययप्रसाधनाांचा नीटनेटका व माफक वापर. 

iii. तुमचे हास्य पे्रमळ, आत्मविश्िासपूणय ि विजयी असेल तर तयामुळे तुम्ही व तुमच्या श्रोतयाांमध्ये 
एकप्रकारची सहजता वनमाण होते 

iv. खुिा दृश्ष्ट्टकोन, आत्मविश्िासपूणय ि सकारात्मक असणे 

 तुमच्या देहबोलीतून आतमववश्वास व तवतुःववर्षयी-खात्री व्यक्त होत आहे का?  
 तुम्ही ताठ उभे राहता का, स्तमत हातय करता का, डोळ्यात पाहता का, दृढ हतताांदोलन 

करता का? 
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 काही टीका झाली ककवा बैठक अपेिेनुसार झाली नाही तरीही तुम्ही सकारातमक राहता 
का? 

v. इतर व्यश्क्तत रस दाखिणे–सवात महतवाचा मुद्दा म्हणजे समोरच्या व्यवक्तत प्रामावणकपणे 
रस घेणे.  

 ग्राहकास व्यक्ती म्हणनू जाणनू घेण्यासाठी तुम्ही काही वळे काढता का?   
 तो ककवा ती काय म्हणते हे तुम्ही काळजीपूवयक ऐकता का?  
 तुम्ही ग्राहकाशी बोलताना पूणय लि देत आहात का ककवा उपलब्ध आहात का अिवा 

तुमचा मोबाईल फोन तुमच्या वनम्म्या मुलाखतीमध्ये अडिळा आणत आहे?  

b) देहबोिी 

देहबोली म्हणजे हालचाली, हावभाव व चेह-यावरील भाव. म्हणजे आपण कशाप्रकारे बोलतो, 
चालतो, बसतो व उभे राहतो हे आपल्याववर्षयी व आपल्या आत काय चालले आहे याववर्षयी 
बोलते. असे म्हणतात की प्रतयिातजे बोलले आहे तयापकैी लोक फार कमी ऐकतात. आपण जे 
बोलत नाही तेच आपल्याववर्षयी बरेच काही व ब-याच ठळकपणे बोलनू जाते. तवाभाववकपणे, 
आपण तवतुःच्या देहबोलीववर्षयी अवतशय काळजी घेतली जाते.  

i. आत्मविश्िास 

आतमववश्वासपूणय व तवतुःववर्षयी-खात्री असलेले कसे वदसाव-े ज्यामुळे आपले बोलणे गांभीरपणे 
ऐकाव ेअशी प्रवतमा वनमाण होईल याववर्षयी काही सूचना खाली देण्यात आल्या आहेत: 

 शारीवरक स्तिती – खाांदे सरळ ठेवनू ताठ उभे राहणे 
 िेट डोळ्यात पाहणे – चेहरा “हसरा” ठेवणे 
 हेतूपूवयक व जाणीवपूवयक हावभाव 

ii. विश्िास 

ब-याचदा ववके्रता जे काही साांगतो तयाचा फारसा पवरणाम होत नाही कारण श्रोता तयाच्यावर 
ववश्वास ठेवत नाही, तयाच्या देहबोलीतून तो जे काही साांगतोय तयाववर्षयी प्रामावणक असल्याची 
खात्री वमळत नाही. एखादी व्यक्ती प्रामावणक ककवा ववश्वासाहय नाही याववर्षयी काही हमखास खुणा 
लिात ठेवणे आवश्यक आहे व अशा लोकाांपासून खबरदार रावहले पावहजे:  

 िेट डोळ्यात पाहात नाही ककवा कमी वळेा पाहात असेल ककवा वारांवार डोळ्याांची 
हालचाल करत असेल 

 बोलताना तोंडावर हात ककवा बोटे ठेवत असेल 
 एखाद्याचे शरीर दुस-या व्यवक्तच्या ववरुद्ध वदशेला वळवले आहे 
 बोलताना एखाद्याचा श्वसनाचा वगे वाढला 
 तवचेचा रांग बदलला; चेहरा ककवा मानेचा भाग लाल झाला 
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 घाम वाढला 
 आवाज बदलला उदाहरणािय पट्टी बदलली, अडखळला, घसा खाकरला 
 बोलणे – सावकाश व तपष्ट तसेच आवाजाची पातळी मध्यम ते कमी 

काही शारीवरक हालचाली ज्यातून बचावातमक ककवा अ-ग्रहणिम पववत्रा वदसून येतो: 

 हात/दांडाचे हावभाव लहान व शरीराच्या जवळ असतात 
 चेह-यावरील हावभाव वकमान असतात 
 शरीर तुमच्यापासून ववरुद्ध वदशेला वळवले असते. 
 हाताांची घडी घातलेली असते 
 फारसा नेत्र सांपकय  नाही, ककवा डोळे खाली झुकलेले असतात 

तुम्हािा ग्राहकामध्ये िरीिपैकी कोणतीही िक्षणे आढळिी तर तुम्ही िोडेसे िांबून ग्राहकाच्या मनात 
काय चाििे आहे याकडे िक्ष वदिे पावहजे.  

5. ऐकण्याचेकौशल्य 

सांवाद कौशल्यातील वतसरा अतयांत महतवाचा घटक म्हणजे ऐकण्याचे कौशल्य असल्याची आपल्याला 
जाणीव असली पावहजे व आपण ऐकण्याची सवय लावनू घेतली पावहजे. वैयवक्तक प्रभावाववर्षयी 
अवतशय प्रवसद्ध ततव ेआहे- “िोकांनी तुमचे म्हणजे समजून घेण्यापूिी तुम्ही त्यांचे म्हणणे समजून 
घेतिे पावहज”. तुम्ही वकती चाांगल्या प्रकारे ऐकता याचा तुमच्या कामाच्या पवरणामकारकतेवर व 
तुमच्या इतराांसोबतच्या नातेसांबांधावर पवरणाम होतो. ऐकण्याववर्षयीच्या काही सूचना पढुीलप्रमाणे 
आहेत. 

a) सवक्रयपणे ऐकणे: येिे आपण केवळ शब्दनाही तर समोरच्या व्यवक्तला काय सांदेश द्यायचा 
आहे हे जाणीवपूवयक समजून घेण्याचा प्रयतन केला पावहजे.  

स्रवक्रयपणे ऐकण्याचेकाही घटक आपण पाहू. ते पुढीलप्रमाणे आहेत: 

i. िक्ष देणे 

आपण वक्तयाच्या बोलण्याकडे पूणयपणे लि वदले पावहजे व तयाला काय साांगायचे आहे ते समजून 
घेतले पावहजे.लिात ठेवा शब्दरवहत सांवादही तपष्टपणे “बोलतो”.वक्तयाकडे लि देताना पुढील 
गोष्टी लिात ठेवा: 

 िेट वक्तयाकडे पाहा 
 ववचवलत करणारे ववचार दूर ठेवा 
 मनातच तया ववचाराांचे कसे खांडन करायचे हे ठरव ूनका! 
 सवय बाह्य व्यतयय टाळा (उदाहरणािय, तुमचा मोबाईल सायलांट मोडवर ठेवा) 
 वक्तयाची देहबोली "ऐका" 
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ii. तुम्ही ऐकत आहात हे दाखिणे 

येिे देहबोलीची भवूमका अवतशय महतवाची असते.उदाहरणािय एखादी व्यक्ती: 

 क्ववचतप्रसांगी होकार व स्तमत हातय देऊ शकते 
 समोरची व्यक्ती मोकळेपणे बोल ूशकेल अशाप्रकारे बसा 
 वक्तयाला प्रोतसावहत करण्यासाठी होय व ओ हो यासारख्या लहान शास्ब्दक वटप्पण्याांचा 

वापर करा 

iii. प्रवतवक्रया द्या 

आपली वैयवक्तक गवृहतके, वनणयय व ववश्वास यासारख्या अडिळ्याांमुळे आपण जे काही ऐकतो 
तयाचा ववपयास होऊ शकतो. श्रोता म्हणून आपल्याला या अडिळ्याांची जाणीव असली पावहजे व 
नेमके काय म्हटले जात आहे हे आपण समजून घेण्याचा प्रयतन केला पावहजे. 

 यासाठी तुम्हाला वक्ता जे काही बोलला आहे तयाचा आढावा घेऊन एखाद्या मुद्याच्या  
तपष्टीकरणासाठी कदावचत प्रश्न ववचाराव ेलागतील 

 प्रवतक्रीया देण्याचा आणखी एक महतवाची पद्धत म्हणजे वक्ता जे काही बोलला आहे 
तयाची नेमक्या शब्दात व्याख्या करणे. 

 तसेच वतसरी पद्धत म्हणजे वळेोवळेी वक्तयाला िाांबवणे व तो काय बोलला याचा साराांश 
घेणे व तयाला ककवा वतला तो साांगण्याचा समावशे होतो. 

उदाहरणािय 

स्पष्ट्टीकरण मागणे: मी जे काही ऐकले आहे, तयातून मला असे वाटते की तुम्हाला आमच्या काही 
बचत योजनाांमधून वमळणा-या लाभाांववर्षयी शांका आहे हे बरोबर आहे का, तुम्हाला याववर्षयी 
आणखी सववततरपणे साांगता येईल का? 

िक्त्याच्या नेमक्या शब्दांची व्याख्या करणे: तर तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की ‘आमच्या बचत 
योजनाांचे लाभ परेुसे आकर्षयक नाहीत – मला तुमचे म्हणणे योलयप्रकारे समजले आहे का?    

iv. आिोचनात्मक दृश्ष्ट्टकोन नसािा 

सवक्रयपणे ऐकण्यातील सवात मोठा अडिळा म्हणजे िक्त्याविियी आिोचनात्मक ि पूियग्रहदूवित 
दृश्ष्ट्टकोन ठेिणे. यामुळे श्रोता वक्ता काय म्हणतोय हे ऐकत असतो मात्र तवतुःच्या पूवयग्रहाांनुसार 
तयाचा अिय लावतो.   

अशा आिोचनात्मक ि पूियग्रहदूवित दृश्ष्ट्टकोनामुळे श्रोत्याची िक्त्यािा पुढे बोिू देण्याची इच्िा 
नसते, त्यामुळे िेळ िाया जातोय असे त्यािा िाटते.त्यामुळे िक्त्यािा जे बोिायचे आहे ते पूणय 
होण्यापूिीच त्याचे ककिा वतचे विधान खंवडत करुन त्यात व्यत्यय आणतो. 
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यामुळे वक्ता वैतागतो व तयाचा सांदेश पूणयपणे समजत नाही. सवक्रय श्रवणासाठी पुढील बाबी 
आवश्यक असतात: 

 वक्तयाला प्रश्न ववचारण्यापूवी प्रतयेक मुद्दा पूणय करु देणे 
 वक्तयाचे ववधान खांवडत करुन ववरोधी ववधान करु नये 

v. योग्यप्रकारे प्रवतसाद देणे 

सवक्रयपणे ऐकण्यामध्ये केवळ वक्ता काय बोलतो आहे ते ऐकण्यापेिाही ब-याच अवधक गोष्टींचा 
समावशे होतो. श्रोता जेव्हा शब्दाने ककवा कृतीने प्रवतसाद देतो तेव्हाच सांवाद पूणय होऊ शकतो.   

श्रोतयाचा अपमान होणार नाही, तयाला आदराने व सन्मानाने वागवले जाईल याची खात्री 
करण्यासाठी काही वनयमाांचे पालन केले पावहजे. तयामध्ये पुढील वनयमाांचा समावशे होतो: 

 तुमचे उत्तर प्राांजळपणे, खुलेपणे व प्रामावणकपणे द्या 
 तवतुःचे मत आदराने माांडणे 
 तुम्हाला जशी वागणूक वमळावी अशी तुमची अपेिा असते तसेच इतर व्यकक्तनाही वागवावे 

vi. समानुभूतीने ऐकणे 

समानुभतूीपूवयक ऐकणे म्हणजे इतराांच्या भवूमकेतून तयाांच्या अनुभवाांचा तसेच तयाला ककवा वतला 
कसे वाटेल याचा ववचार करणे.    

सवय चाांगल्या ग्राहक सेवाांमध्ये समानभतूीपूवयक ऐकणे हा महतवाचा घटक आहे. ग्राहकाच्या तक्रारी 
असतील व तयाला त्रास होत असेल तर हा घटक ववशेर्षतुः अवतशय महतवाचा असतो.  

समोरची व्यक्ती जे बोलत आहे तयाच्या तुम्ही सहमत नसला तरीही समानुभतूीपूवयक ऐकताना 
अवतशय शाांतपणे व लिपूवयक ऐकणे आवश्यक असते. तुम्ही वक्तयाशी सहमत नसला तरीही 
तयाचे बोलणे समजले आहे हे दाखवणे महतवाचे आहे. एखादी व्यक्ती केवळ मान डोलव ू शकते 
ककवा हे “मला समजते” ककवा “मला वदसत आहे” अशी लहान लहान वाक्ये वापरु शकते. 

स्ितःची चाचणी घ्या ९ 

पुढीलपकैी काय सवक्रय श्रवणाचा भाग नाही? 

I. चाांगले लि देणे 
II. अवतशय आलोचनातमक दृस्ष्टकोन असणे 
III. समानुभतूीपूवयक ऐकणे 
IV. योलयप्रकारे प्रवतसाद देणे 
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सारांश 

 इतर कोणतयाही उतपादनाांपेिा ववम्यामध्ये सेवा व नातयाांची भवूमका फार मोठी असते. 

 सेवचे्या दजाववर्षयी प्रवसद्ध नमुन्याद्वारे (“सव्हयक्वाल”) आपल्याला याववर्षयी सववततर मावहती 
वमळू शकेल. तयामध्ये सेवा दजाच्या पाच महतवाच्या वनदेशाांकाांना अधोरेवखत करण्यात आले आहे: 

 ववश्वसनीयता,  
 प्रवतसादातमकता 
 आश्वासन,  
 समानुभतूी व 
 तपशयनीय 

 ग्राहकाांना सेवा देण्याबाबतची बाांवधलकी हे जीवन ववमा उद्योगात यशतवी होण्याचे रहतय आहे 

 ग्राहक जीवन काळ मूल्य म्हणजे ग्राहकाला दीघयकाळ दृढ नातेसांबांध वनमाण केल्यामुळे वमळणारे 
आर्थिक लाभ.  

 ववमा एजांट वैयवक्तक आर्थिक वनयोजक व सल्लागार, ववमालेखक, गरजाांनुसार उपाययोजना 
तयार करणारा, व नातेसांबांध दृढ करणारा असला पावहजे, ज्याचा व्यवसाय ववश्वासाचे व 
दीघयकाळ नाते वनमाण करण्यामुळे वाढत जातो. 

 दाव्याचै पैसे देताना एजांटची भवूमका अवतशय महतवाची असते. दाव्याववर्षयीचे तपशील 
ववमाकतयाला लगेच कळववले जातील व ही प्रवक्रया वगेाने पूणय व्हावी यासाठी काही तपासण्या 
आवश्यक असतील तर तया केल्या जातील याची खात्री करणे हे वतचे काम असते. 

 सांवाद कौशल्ये म्हणजे एखाद्याची इतर कमयचा-याांशी व ग्राहकाांशी कामाच्या वठकाणी व बाहेर 
प्रभावीपणे सांवाद साधण्याची िमता. 

 पुढील घटकाांमुळे ववश्वास वाढतो: 

 आकर्षयण 
 हजर राहणे 
 सांवाद 

 सांवाद ववववध तवरुपात होऊ शकतो: 

 तोंडी,  
 लेखी,  
 शब्द-रवहत व 
 देहबोलीचा वापर करुन 

 एजांट पुढील घटकाांद्वारे ग्राहकावर अवतशय चाांगला पवहला प्रभाव पाडू शकतो: 
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 नेहमी वळेेत जाणे 
 तवतुःला अवतशय योलयप्रकारे सादर करणे 
 नेहमी पे्रमळ, आतमववश्वासपूणय व ववजयी हातय देणे 
 खुले, आतमववश्वासपूणय व सकारातमक राहणे 
 दुस-या व्यवक्तत प्रामावणकपणे रस दाखवणे 

 सवक्रयपणे ऐकण्यात पुढील बाबींचा समावशे होतो: 

 लि देणे,  
 तुम्ही ऐकत आहात असे दाखवणे 
 प्रवतवक्रया देणे 
 अलोचनातमक दृस्ष्टकोन न ठेवणे 
 योलयप्रकारे प्रवतसाद देणे 

 

महत्िाचे शब्द 

1. ग्राहक सेवा 
2. सेवचेा दजा 
3. सव्हयक्वाल 
4. ग्राहक जीवनकाळ मूल्य 
5. सांवाद कौशल्ये 
6. सांवाद 
7. देहबोली 
8. सवक्रयपणे ऐकणे 
9. समानुभतूीपूवयक ऐकणे 
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स्ितःची चाचणी घ्याची उत्तरे 

उत्तर 1 

बरोबर पयाय आहे III. 

ग्राहकाशी दीघयकालीन नाते वनमाण करुन वमळवता येतात अशा एकूण आर्थिक लाभाांना ग्राहक 
जीवनकाळ मूल्य असे म्हणतात. 

उत्तर 2 

बरोबर पयाय आहे IV. 

ववमा देण्यात सेवा देण्यात अपयशी ठरल्यानांतर ग्राहकाच्या मनात दोन प्रकारच्या भावना वनमाण 
होतात. या भावना पुढीलप्रमाणे असतात: अन्याय झाल्याची भावना व दुखावलेला अहां. 

उत्तर 3 

बरोबर पयाय आहे II. 

अतयांत आलोचनातमक असणे हा सवक्रयपणे ऐकण्याचा घटक नाही. 
 

स्ि-चाचणी प्रश्न 

प्रश्न 1 

____________ ही तपशयनीय वततू नाही. 

I. घर 
II. ववमा 
III. मोबाईल फोन 
IV. जीन्स 

प्रश्न 2 

____________ हा सेवा दजाचा वनदेशाांक नाही. 

I. हुशारपणा 
II. ववश्वसनीयता 
III. समानुभतूी 
IV. प्रवतसादातमकता 

प्रश्न 3 

ग्राहक नातयामध्ये पवहली प्रवतमा पुढीलपैकी कोणतया घटकाने वनमाण होते: 
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I. आतमववश्वासपूणय राहून 
II. वळेेचे पालन करुन 
III. तवारतय दाखवनू 
IV. वळेेचे पालन करुन, तवारतय दाखवनू व आतमववश्वासपूणय राहून 

प्रश्न 4 

बरोबर वनवदेन वनवडा: 

I. ववमा ववक्री करताना नैवतक वतयन अशक्य असते 
II. ववमा एजांटसाठी नैवतक वतयन आवश्यक नसते 
III. नैवतक वतयनामुळे एजांट व ववमाकतयादरम्यान ववश्वास वाढण्यास मदत होते 
IV. नैवतक वतयन केवळ सवोच्च व्यवतिापनाकडूनच अपेवित असते 

प्रश्न 5 

सवक्रय ऐकण्यामध्ये पुढीलपकैी कोणतया घटकाचा समावशे होतो: 

I. वक्तयाकडे लि देणे 
II. क्ववचतप्रसांगी होकार व हातय देणे 
III. प्रवतवक्रया देणे 
IV. वक्तयाकडे लि देणे, क्ववचत प्रसांगी होकार, स्तमत हातय व प्रवतवक्रया देणे 

प्रश्न 6 

_______ म्हणजे ज्या सेवचेे आश्वासन वदले आहे ती ववश्वसनीयपणे व अचूकपणे देणे. 

I. ववश्वसनीयता 
II. प्रवतसादातमकता 
III. आश्वासन 
IV. समानुभतूी 

प्रश्न 7 

___________ म्हणजे कामाच्या वठकाणी व बाहेर इतर कमयचारी व ग्राहकाांशी प्रभावीपणे 
सांवाद साधण्याची िमता. 

I. ताांवत्रक कौशल्ये 
II. सांवाद कौशल्ये 
III. वाटाघाटीची कौशल्ये 
IV. प्रश्न ववचारण्याची कौशल्ये 
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प्रश्न 8 

खालीलपैकी कोणतया वनवदेनाांमुळे ववश्वास वाढतो? 

I. सांवाद, खांबीरपणा व हजर राहणे 
II. नम्रपणा, ठासून साांगणे व सांवाद 
III. आकर्षयण, सांवाद व हजर राहणे 
IV. ठासून साांगण, खांबीरपणा व आकर्षयण 

प्रश्न 9 

पवहली प्रवतमा चाांगली वनमाण व्हावी यासाठी खालीलपकैी कोणतया सूचना उपयोगी आहेत? 

I. नेहमी वळेेत पोहोचणे 
II. तवतुःला योलयप्रकारे सादर करणे 
III. खुले, आतमववश्वासपूणय व सकारातमक राहणे 
IV. वरीलपैकी सवय 

प्रश्न 10 

___________ मधूनग्राहकाांची काळजी घेणे व तयाांच्याकडे वैयवक्तक लि देणे वदसून येते. 

I. आश्वासन 
II. समानुभतूी 
III. ववश्वसनीयता 
IV. प्रवतसादातमकता 
 

स्ि-चाचणी प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1 

बरोबर पयाय आहेII. 

ववमा ही तपशयनीय वततू नाही. 

उत्तर 2 

बरोबर पयाय आहे I. 

हुशारी सेवचे्या दजाची वनदशयक नाही. 

उत्तर 3 

बरोबर पयाय आहेIV. 
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ग्राहक नातयामध्ये पवहली प्रवतमा आतमववश्वासाने, वळेेत गेल्याने व तवारतय दाखववल्याने वनमाण होते. 

उत्तर 4 

बरोबर पयाय आहेIII. 

नैवतक वतयनामुळे एजांट व ववमाकतयांमध्ये ववश्वास वनमाण करण्यास मदत होते. 

उत्तर 5 

बरोबर पयाय आहेIV. 

सवक्रयपणे ऐकण्यात वक्तयाच्या बोलण्याकडे लि देणे, क्ववचतप्रसांगी होकार व स्तमतहातय व 
प्रवतवक्रया देण्याचा समावशे होतो. 

उत्तर 6 

बरोबर पयाय आहे I. 

ववश्वसनीयता म्हणजे आश्वासन वदलेली सेवा ववश्वसनीयपणे व अचूकपणे देणे. 

उत्तर 7 

बरोबर पयाय आहे II. 

सांवाद कौशल्ये म्हणजे कामाच्या वठकाणी व बाहेर इतर कमयचा-याांशी व ग्राहकाांशी प्रभावीपणे सांवाद 
साधण्याची िमता. 

उत्तर 8 

बरोबर पयाय आहे III. 

आकर्षयण, सांवाद व हजर राहणे या तीन घटकाांमुळे ववश्वास वाढतो. 

उत्तर 9 

बरोबर पयाय आहे IV. 

पवहला प्रभाव चाांगला पडावा यासाठी काही उपयोगी सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत: नेहमी वळेेत 
पोहोचणे, तवतुःला योलयप्रकारे सादर करणे, खुले, आतमववश्वासपूणय व सकारातमक राहणे. 

उत्तर 10 

बरोबर पयाय आहे II. 

ग्राहकाची काळजी घेणे व वैयवक्तक लि देण्यातून समानुभतूी वदसून येते. 
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प्रकरण 20 
तक्रार वनिारण यंत्रणा 

 
प्रकरणाची ओळख 

ववमा उद्योग हा सेवा उद्योग आहे, ज्यामध्ये ग्राहकाांच्या अपेिा सतत वाढत आहेत व देण्यात आलेल्या 
सेवचे्या दजाववर्षयीही सतत असमाधान असतेच. उतपादनाांमध्ये साततयाने नाववन्यपूणय प्रयोग केले 
जात आहेत व आधुवनक तांत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्राहक सेवतेही लिणीय सुधारणा झाली असली तरीही 
ग्राहकाांचे असमाधान व खराब प्रवतमा या समतया या उद्योगाला भेडसावत आहेत. या पवरस्तितीचा 
ववचार करुन सरकार व वनयामकाने अनेक पढुाकार घेतले आहेत. 

आयआरडीएने ववमा कां पनीने ग्राहकास ववववध सेवा वकती काळात देणे आवश्यक आहे (टीएटी) 
याववर्षयी काही वनयम घालनू वदले आहेत. हे आयआरडीए (पॉवलसी धारकाांच्या वहताांचे सांरिण 
वनयम), २००२ चा भाग आहेत. ववमा कां पन्याांची प्रभावी तक्रार वनवारण यांत्रणाही असली पावहजे व 
आयआरडीएने तयासाठीही मागयदशयक ततव ेघालनू वदली आहेत. 

वशकण्याची वनष्ट्पत्ती 
 

A. तक्रार वनवारण यांत्रणा – ग्राहक न्यायालये, लोकपाल 
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A. तक्रार वनिारण यतं्रणा – ग्राहक न्शयायािये, िोकपाि 

1. एकवत्रत तक्रार व्यिस्िापन यतं्रणा (आयजीएमएस) 

आयआरडीएने एकवत्रत तक्रार व्यवतिापन यांत्रणा (आयजीएमएस) सुरु केली आहे जी ववमा 
तक्रारींववर्षयीच्या मावहतीचा कें द्रीय सांग्रह म्हणून व ववमा उद्योगातील तक्रार वनवारणाच्या वनरीिणाचे 
साधन म्हणून काम करते. 

पॉवलसीधारक तयाांच्या पॉवलसीचे तपशील या यांत्रणेवर नोंदव ून तयाांची तक्रार दाखल करु शकतात. 
तयानांतर सांबांवधत ववमा कां पन्याांना तक्रारी पाठववल्या जातात. 

तक्रार वनिारण यतं्रणा 

आयजीएमएस तक्रारी व तयाांचे वनवारण करण्यासाठी वकती वळे लागला याची नोंद ठेवते. पुढील 
यूआरएलवर तक्रारी दाखल करता येतील: 

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

2. ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ 

महत्िाचे 

हा कायदा “ग्राहकाांच्या वहताांचे सांरिण करण्यासाठी व ग्राहकाांचे वाद वनकाली काढण्यासाठी ग्राहक 
मांडळाांची व इतर प्रावधकरणाांची तिापना करण्यासाठी” मांजूर करण्यात आला. या कायद्यामध्ये ग्राहक 
सांरिण (सुधारणा) कायदा, २००२ द्वारे सुधारणा करण्यात आली. 

या कायद्यामध्ये देण्यात आलेल्या काही व्याख्या पढुीलप्रमाणे आहेत: 

व्याख्या 

“सेिा” म्हणजे सांभाव्य वापरकतयांना उपलब्ध करुन वदली जाणारी कोणतयाही प्रकारची सेवा ज्यामध्ये 
बँककग, ववत्तपरुवठा, पवरवहन, प्रवक्रया, वीज ककवा इतर ऊजा परुवठा, उतरण्याची ककवा वनवासाची 
व्यवतिा, गृहवनमाण, मनोरांजन, ववरांगुळा ककवा बातम्या ककवा इतर मावहती देणे. मात्र यामध्ये 
कोणतीही सेवा मोफत देण्याचा ककवा वैयवक्तक सेवा कराराांतगयत कोणतीही सेवा देण्याचा समावशे 
होत नाही. 

ववम्याचा समावशे सेवा म्हणनू केला जातो. 

“ग्राहक” म्हणजे अशीकोणतीही व्यक्ती जी 

 मोबदला देऊन कोणतीही वततू खरेदी करते व ती वापरते. मात्र तयामध्ये अशा वततू 
पुनर्थवक्रीसाठी ककवा कोणतयाही व्यावसावयक हेतूने खरेदी करणा-या व्यवक्तचा समावशे होत 
नाही ककवा 
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 काही मोबदला देऊन सेवा भाड्याने घेतो ककवा वमळवतो व तयामध्ये अशा सेवचे्या लाभािीचा 
समावशे असतो. 

“तु्रटी” म्हणजे कोणतयाही कायद्याद्वारे ककवा कोणतयाही कायद्याांतगयत एखाद्या कराराचे पालन 
करताना ककवा कोणतयाही सेवसेांतभात राखणे आवश्यक असलेला कामवगरीचा दजा, तवरुप व 
पद्धतीमधील कोणताही दोर्ष, अपूणयता, तटुी व अपूणयता. 

“तक्रार” म्हणजे तक्रारदाराने वलवखत तवरुपात पढुीलप्रमाणे केलेला कोणताही आरोप: 

 व्यवसायाची अप्रामावणक पद्धत ककवा प्रवतबांधातमक व्यवसाय पद्धत तवीकारण्यात आली आहे 

 तयाने खरेदी केलेल्या वततुांमध्ये एक ककवा अनेक दोर्ष आहेत 

 तयाने कशासाठीही भाड्याने घेतलेल्या ककवा वमळवलेल्या सेवाांमध्ये काही तटुी आहेत 

 आकारण्यात आलेले दर कायद्याने वनस्श्चत केलेल्यापेिा ककवा पॅकेजवर दाखववण्यात 
आलेल्यापेिा अवधक आहे 

 जीवनास व सुरिेस धोकादायक असलेल्या वततू सावयजवनकपणे ववक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या 
आहेत, ज्यामध्ये व्यापा-याने अशा वततुांमधील घटक, पद्धत व पवरणाम याववर्षयी मावहती 
प्रदर्थशत केली पावहजे अशा कायद्यातील कोणतयाही तरतुदींचे उल्लांघन करण्यात आले आहे 

“ग्राहक िाद”म्हणजे ज्या व्यवक्तच्या ववरुद्ध तक्रार करण्यात आली आहे, ती नाकारते व तया 
तक्रारीमधील आरोपाांना ववरोध करते. 

a) ग्राहक िाद वनिारण संस्िा 

“ग्राहक वाद वनवारण सांतिा” प्रतयेक वजल्हात व राष्रीय पातळीवर तिापन केलेल्या असतात. 

i. वजल्हा मंच 

 या मांचाचे अवधकारिेत्र २० लाख रुपयाांपयंतच्या वततू व सेवाांववरुद्धच्या तक्रारी 
हाताळण्याचे असते. 

 वजल्हा मांचाला तयाचे आदेश/वनणयय योलय वदवाणी न्यायालयाला कायास्न्वत करण्यासाठी 
पाठववण्याचे अवधकार आहेत. 

ii. राज्य आयोग 

 या तक्रारवनवारण प्रावधकरणाचे मूळ, अपीलाचे व वनरीिणातमक अवधकार िेत्र आहे.  
 तो वजल्हा मांचाकडून करण्यात आलेले अपील हाताळतो. 
 तयाचे मूळ अवधकारिेत्र २० लाख रुपयाांहून अवधक व १०० लाख रुपयाांहून कमी रकमेच्या 

वततू/सेवा व भरपाई सांदभातील तक्रारी हाताळण्याचे आहे.  
 इतर दजा व अवधकार वजल्हा मांचासारखाच असतो.  
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iii. राष्ट्ट्रीयआयोग 

 कायद्याांतगयत तिावपत करण्यात आलेले अांवतम प्रावधकरण म्हणजे राष्रीय आयोग.  
 तयाचे मूळ, अपील करण्याचे तसेच वनरीिणातमक अवधकार िेत्राचा समावशे होतो.  
 राज्य आयोगाकडून करण्यात आलेल्या अपीलाांची सुनावणी करु शकतो व तयाचे मूळ 

अवधकारिेत्र १०० लाख रुपयाांहून अवधक रकमेच्या वततू/सेवाांववर्षयीचे वाद हाताळण्याचे 
आहे.  

 तयाचे वनरीिणातमक अवधकारिेत्र राज्य आयोगाच्या वरचे आहे.  

या वतन्ही सांतिाांना वदवाणी न्यायालयाचे हक्क असतात. 

आकृती 1 : तक्रार वनिारणासाठीची माध्यमे 

 
b) तक्रार दाखि करण्याची प्रवक्रया 

वरील वतन्ही तक्रार वनवारण सांतिाांकडे तक्रार दाखल करण्याची प्रवक्रया अवतशय सोपी आहे. 
राज्य आयोग ककवा राष्रीय आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी ककवा अपील दाखल 
करण्यासाठी काहीही शुल्क भराव ेलागत नाही. तक्रारदार तवतुः ककवा अवधकृत एजांटद्वारे तक्रार 
दाखल करु शकतो. ती व्यवक्तशुः दाखल करता येते ककवा टपालाद्वारेही पाठवता येते. तक्रार 
दाखल करण्यासाठी कोणतयाही ववकलाची गरज नसते याची नोंद घ्या. 

c) ग्राहक मंचाचे आदेश 

ज्या वततुांववरुद्ध तक्रार करण्यात आली आहे तयाांच्यात तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आलेले दोर्ष 
असल्याची ककवा ज्या सेववेवरुद्ध तक्रार करण्यात आली आहे तयातील कोणतेही आरोप वसद्ध होत 
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असल्याची मांचाची खात्री झाल्यास तो ववरुद्ध पिास पुढीलपैकी एक ककवा अवधक कृती करण्याचा 
आदेश देऊ शकतो, 

i. तक्रारदाराला ककमत (ववम्याच्या बाबतीत हप्ते), झालेला खचय परत करणे 
ii. ग्राहकाला ववरुद्ध पिाच्या वनष्काळजीपणामुळे झालेल्या ग्राहकाच्या नुकसानाची ककवा इजेची 

नुकसानभरपाई करण्यासाठी रक्कम देणे 
iii. वादग्रतत सेवतेील तुटी ककवा दोि काढून टाकणे 
iv. अिैध व्यापार पद्धती ककवा प्रवतबांधातमक व्यापार पद्धती बंद करणे ककवा तयाांची पनुरावृत्ती न 

करणे 
v. पिाांना पुरेसा खचय देणे 

d) तक्रारींचे स्िरुप 

तीन मांचाांकडे येणारे बहुतेक ग्राहक िादांचे िगीकरण ववमा व्यवसायासांदभात ववचार 
केल्यासपुढील प्रमुख वगयवा-याांमध्ये केले जाते 

i. दाव्याचे पैसे देण्यात उशीर 
ii. दाव्याची भरपाई न देणे 
iii. दावा फेटाळणे 
iv. नुकसानाचे प्रमाण 
v. पॉवलसीच्या अटी, शती इतयादी. 

3. विमा िोकपाि 

कें द्र सरकारने ववमा कायदा, १९३८ अांतगयत असलेल्या अवधकाराांद्वारे ११ नोव्हेंबर, १९९८ रोजी 
अवधकृत राजपत्रातील अवधसूचनेद्वारे साियजवनक तक्रारींचे वनिारण वनयम, १९९८ तयार केले.हे 
वनयम जीवन व जीवनेतर ववम्यास, सवय प्रकारच्या वैयवक्तक ववम्याांसाठी म्हणजे वैयवक्तकपणे घेतलेल्या 
ववम्यासाठी लागू होतात. 

या वनयमाांचा उदे्दश कां पनीच्या वतीने दावा वनकाली काढण्यासांदभातील सवय तक्रारींचे वनराकरण 
कमीत कमी खचात, काययिम व तटतिपणे करणे हा आहे. 

िोकपाि, विमाधारक ि विमाकत्याच्या परस्पर सहमतीने विचाराधीन विियांसंदभात मध्यस्ि ि 
समुपदेशक म्हणून काम करु शकतो.तक्रार स्िीकारायची ककिा फेटाळायची याविियीचा 
िोकपािाचा वनणयय अवंतम असतो. 

a) िोकपािाकडे तक्रार 

लोकपालाकडे करण्यात आलेली कोणतीही तक्रार वलवखत तवरुपात असली पावहजे, तयाच्यावर 
ववमाधारक ककवा तयाच्या कायदेशीर वारसाांच्या तवाि-या असल्या पावहजेत व ती लोकपालाला 
उदे्दशून असावी ज्याच्या अवधकार िेत्रात ववमाकतयाची शाखा/कायालय येते, तयासोबत काही 
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दततऐवज असल्यास ते जोडले पावहजेत, तसेच नुकसानाचे तवरुप व प्रमाण याांचा अांदाज व 
मावगतलेली नुकसानभरपाई नमूद केली पावहजे. 

लोकपालाला पुढील बाबतीत तक्रार करता येईल जर: 

i. तक्रारदाराने ववमा कां पनीला आधी लेखी तक्रार केली होती व ववमा कां पनीने: 

 तक्रार फेटाळली ककवा 
 ववमाकतयाला तक्रार वमळाल्यानांतर एका मवहन्यात तक्रारदाराला काहीही उत्तर वमळाले 

नाही 
ii. तक्रारदार ववमाकतयाने वदलेल्या उत्तरबाबत समाधानी नाही 
iii. ववमा कां पनीने तक्रार फेटाळल्याच्या तारखेपासून एका वर्षात तक्रार करण्यात आली आहे 
iv. तक्रार कोणतयाही न्यायालयात ककवा ग्राहक मांचात ककवा लवादाकडे प्रलांवबत नाही 

b) िोकपािाने केिेल्या वशफारसी 

लोकपालाला काही कतयव्याांचे/आचार सांवहतेचे पालन कराव ेलागते: 

i. अशाप्रकारची तक्रार वमळाल्यानांतर एका मवहन्यात वशफारसी केल्या पावहजेत 
ii. तयाच्या प्रती तक्रारदार व ववमा कां पनी दोघाांनाही पाठववल्या पावहजेत 
iii. तक्रारदाराने अशाप्रकारे वशफारस वमळाल्यानांतर १५ वदवसात वलवखत तवरुपात ती 

तवीकारली पावहजे 
iv. ववमाधारकाने पाठवलेल्या तवीकारपत्राची एक प्रत ववमाकतयाला पाठवली पावहजे व अशा 

प्रकारे तवीकार पत्र वमळाल्याची वलवखत पोचपावती ववमाकतयाकडून १५ वदवसात घेतली 
पावहजे 

c) वनणयय 

मध्यततीने वाद सुटला नाही, तर लोकपाल तयाला न्याय्य वाटतो व ववमाधारकाचे नुकसान भरुन 
काढण्यासाठी आवश्यक असल्यापेिा जातत नाही असा वनणयय ववमाधारकाला देईल. 

लोकपालाने वदलेल्या वनणययावर पुढील वनयमाांचे वनयांत्रण असते: 

i. वनणयय २० लाख रुपयाांहून अवधक नसावा (अनुकां पा ततवावरील पैसे व इतर खचासह) 
ii. अशाप्रकारे तक्रार वमळाल्यानांतर ३ मवहन्यात वनणयय देण्यात यावा, व ववमाधारकाने असा 

वनणयय देण्यात आल्यानांतर एका मवहन्यात ती अांवतम तडजोड असल्याचे तवीकारत असल्याचे 
कळवले पावहजे 

iii. ववमाकता वनणययाचे पालन करेल व ववमाधारकाकडून वनणयय तवीकारल्याचे पत्र वमळाल्यानांतर 
१५ वदवसात लोकपालाला तयाची लेखी मावहती देईल 

iv. ववमाधारकाने असा वनणयय तवीकारल्याचे लेखी कळववले नाही, तर ववमाकता तो वनणयय लाग ू
करणार नाही 
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स्ितःची चाचणी घ्या 1 

__________ चे अवधकारिेत्र २० लाख रुपयाांपयंतच्या वततू ककवा सेवा व दावा करण्यात 
आलेल्या नुकसानभरपाईववर्षयी तक्रारी हाताळण्यापयंत मयावदत असते. 

I. वजल्हा मांच 
II. राज्य आयोग 
III. वजल्हा पवरर्षद 
IV. राष्रीय आयोग 
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सारांश 

 आयआरडीएने एकवत्रत तक्रार व्यवतिापन यांत्रणेची (आयजीएमएस) सुरुवात केली आहे जी ववमा 
तक्रारींववर्षयीच्या मावहतीचा कें द्रीय सांग्रह व उद्योगातील तक्रार वनवारणाचे साधन म्हणून काम 
करते. 

 ग्राहक वाद वनवारण सांतिाांची प्रतयेक वजल्हा, राज्य व राष्रीय पातळीवर तिापना करण्यात आली 
आहे. 

 ववमा व्यवसायाचा ववचार केल्यास बहुतेक ग्राहकाांच्या वादाांचे वगीकरण, दाव्याचे पैसे देण्यात 
उशीर, दाव्याचे पसेै न देणे, दाव ेफेटाळणे, नुकसानाचे प्रमाण व पॉवलसीच्या शती, अटी इतयादी 
वगींमध्ये होते. 

 लोकपाल ववमाधारकाच्या व ववमाकतयाच्या परतपर सहमतीने ववचाराधीन ववर्षयाांसांदभात मध्यति 
व समुपदेशक म्हणून काम करु शकतो. 

 मध्यततीने वाद सुटला नाही, तर लोकपाल तयाला न्याय्य वाटतो व ववमाधारकाचे नुकसान भरुन 
काढण्यासाठी आवश्यक असल्यापेिा जातत नाही असा वनणयय ववमाधारकाला देईल. 

 

महत्िाचे शब्द 

1. एकवत्रत तक्रार व्यवतिापन यांत्रणा (आयजीएमएस) 
2. ग्राहक सांरिण कायदा, १९८६ 
3. वजल्हा मांच 
4. राज्य आयोग 
5. राष्रीय आयोग 
6. ववमा लोकपाल 
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स्ितःची चाचणी घ्याची उत्तरे 

प्रश्न 1 

बरोबर उत्तर आहे I. 

वजल्हा मांचाचे अवधकार िेत्र २० लाख रुपयाांपयंतच्या वततू ककवा सेवा व दावा करण्यात आलेली 
नुकसानभरपाईशी सांबांवधत तक्रारी हाताळण्याचे असते. 

 

स्ि-चाचणी प्रश्न 

प्रश्न 1 

आयजीएमएस या सांविप्त तवरुपाचा ववततार करा. 

I. ववमा सवयसाधारण व्यवतिापन यांत्रणा 
II. भारतीय सवयसाधारण व्यवतिापन यांत्रणा 
III. एकवत्रत तक्रार व्यवतिापन यांत्रणा 
IV. बुवद्धमान तक्रार व्यवतिापन यांत्रणा 

प्रश्न 2 

पुढीलपकैी कोणती ग्राहक तक्रार वनवारण सांतिा २० लाख रुपये ते १०० लाख रुपयाांपयंतचे ग्राहक 
वाद हाताळेल? 

I. वजल्हा मांच 
II. राज्य आयोग 
III. राष्रीय आयोग 
IV. वजल्हा पवरर्षद 

प्रश्न 3 

पुढीलपकैी काय वैध ग्राहक तक्रारीचा आधार असू शकत नाही? 

I. उतपादनासाठी एमआरपीपेिा अवधक पैसे घेणारा दुकानदार 
II. वगयवारीतील सवोत्तम उतपादनाांववर्षयी सल्ला न देणारा दुकानदार 
III. और्षधाच्या बाटलीवर रोगप्रवण प्रवतवक्रयेववर्षयी इशारा न देणे 
IV. सदोर्ष उतपादने 

प्रश्न 4 

ववमा पॉवलसीशी सांबांवधत तक्रार दाखल करण्यासाठी पढुीलपैकी सवात योलय पयाय कोणता आहे? 
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I. पोलीस  
II. सवोच्च न्यायालय 
III. ववमा लोकपाल 
IV. वजल्हा न्यायालय 

प्रश्न 5 

ववमा लोकपालाच्या प्रादेवशत अवधकार िेत्रासांबांधी खालीलपैकी कोणते ववधान बरोबर आहे? 

I. ववमा लोकपालाचे अवधकार िेत्र राष्रीय असते 
II. ववमा लोकपालाचे अवधकार िेत्र राज्य असते 
III. ववमा लोकपालाचे अवधकार िेत्र वजल्हा असते 
IV. ववमा लोकपाल केवळ वववनर्थदष्ट प्रादेवशक मयादाांमध्येच काम करतो 

प्रश्न 6 

ववमा लोकपालाकडे तक्रार कशी दाखल करावी लागते? 

I. ववमा लोकपालाकडे वलवखत तक्रार दाखल करावी लागते 
II. तक्रार तोंडी दूरध्वनीद्वारे करावी लागते 
III. तक्रार तोंडी प्रतयि हजर राहून करावी लागते 
IV. तक्रार वृत्तपत्रातील जावहरातीद्वारे केली जाते 

प्रश्न 7 

ववमा लोकपालाकडे जाण्यासाठी वळेेची मयादा वकती आहे? 

I. ववमाकतयाने तक्रार फेटाळल्यानांतर दोन वर्षात 
II. ववमाकतयाने तक्रार फेटाळल्यानांतर तीन वर्षात 
III. ववमाकतयाने तक्रार फेटाळल्यानांतर एका वर्षात 
IV. ववमाकतयाने तक्रार फेटाळल्यानांतर एका मवहन्यात 

प्रश्न 8 

लोकपालाकडे तक्रार करण्यासाठी पुढीलपैकी कोणती पूवय अट नाही? 

I. तक्रार एखाद्या व्यवक्तने ‘वैयवक्तक तवरुपाच्या’ ववम्यासांदभात केलेली असावी 
II. ववमाकतयाने तक्रार फेटाळल्यानांतर १ वर्षात तक्रार दाखल केली पावहजे 
III. तक्रारदाराने लोकपालापूवी ग्राहक मांचाकडे दाद मावगतली पावहजे 
IV. मावगतलेली एकूण भरपाई २० लाख रुपयाांपयंत असली पावहजे. 

प्रश्न 9 

लोकपालाकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी काही शुल्क/खचय द्यावा लागतो का? 
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I. १०० रुपये शुल्क द्याव ेलागते 
II. काहीही शुल्क ककवा खचय द्यावा लागत नाही 
III. मावगतलेल्या भरपाईपैकी २०% रक्कम शुल्क म्हणून द्यावी लागते 
IV. मावगतलेल्या भरपाईपैकी १०% रक्कम शुल्क म्हणून द्यावी लागते 

प्रश्न 10 

खाजगी ववमाकतयाववरुद्ध तक्रार दाखल केली जाऊ शकते का? 

I. केवळ सावयजवनक ववमाकतयांववरुद्धच तक्रार करता येऊ शकते 
II. होय, खाजगी ववमाकतयांववरुद्धही तक्रार करता येते 
III. केवळ जीवन ववमा िेत्रात खाजगी ववमाकतयांववरुद्ध तक्रार दाखल करता येते 
IV. केवळ जीवनेतर िेत्रात खाजगी ववमाकतयांववरुद्ध तक्रार दाखल करता येते 

 

स्ि-चाचणी प्रश्नांची उत्तरे 

उत्तर 1 

बरोबर पयाय आहे III. 

आयजीएमएस म्हणजे एकवत्रत तक्रार व्यवतिापन यांत्रणा. 

उत्तर 2 

बरोबर पयाय आहे II. 

राज्य आयोग २० लाख ते १०० लाख रुपयाांपयंतचे ग्राहक वाद हाताळेल. 

उत्तर 3 

बरोबर पयाय आहे II. 

ग्राहकाल सवोत्तम उतपादनाववर्षयी सल्ला न देणारा दुकानदार वैध ग्राहक तक्रारीसाठी वगयवारी होऊ 
शकत नाही. 

उत्तर 4 

बरोबर पयाय आहे III. 

ज्या ववमा लोकपालाच्या प्रादेवशक काययिेत्राांतगयत ववमाकतयाचे कायालय येते तयाच्याकडे तक्रार 
दाखल करायची असते. 

उत्तर 5 

बरोबर पयाय आहे IV. 
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ववमा लोकपाल केवळ वववनर्थदष्ट प्रादेवशक मयादाांमध्येच काम करतो. 

उत्तर 6 

बरोबर पयाय आहे I. 

लोकपालाकडे वलवखत तवरुपात तक्रार करावी लागते. 

उत्तर 7 

बरोबर पयाय आहे III. 

तक्रारदाराने ववमाकतयाने तक्रार फेटाळताच एका वर्षात लोकपालाकडे दाद मावगतली पावहजे. 

उत्तर 8 

बरोबर पयाय आहे III. 

तक्रारदाराने लोकपालापूवी ग्राहक मांचाकडे दाद मागण्याची गरज नसते. 

उत्तर 9 

बरोबर पयाय आहे II. 

लोकपालाकडे तक्रार करण्यासाठी कोणतेही शुल्क/खचय द्यावा लागत नाही. 

उत्तर 10 

बरोबर पयाय आहे II. 

होय, खाजगी ववमाकतयांववरुद्ध तक्रार दाखल करता येते. 
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पवरवशष्ट्ट 

भारतात सध्या काययरत असिेल्या जीिन विमा कंपन्शयांची यादी 

1. बजाज अवलयान्झ लाईफ इन्श्युरन्स 
2. वबला सन लाईफ इन्श्युरन्स 
3. एचडीएफसी तटँडडय लाईफ इन्श्युरन्स 
4. आयसीआयसीआय पूडेंवशयल लाईफ इन्श्युरन्स 
5. आयएनजी वैश्य लाईफ इन्श्युरन्स 
6. भारतीय जीवन ववमा महामांडळ 
7. मकॅ्स लाईफ इन्श्युरन्स 
8. पीएनबी मेटलाईफ इांवडया इन्श्युरन्स 
9. कोटक मकहद्रा ओल्ड म्युच्युअल लाईफ इन्श्युअरन्स 
10. एसबीआय लाईफ इन्श्युरन्स 
11. टाटा एआयए लाईफ इन्श्युरन्स 
12. वरलायन्स लाईफ इन्श्युरन्स 
13. अवववा लाईफ इन्श्युरन्स 
14. सहारा इांवडया लाईफ इन्श्युरन्स 
15. श्रीराम लाईफ इन्श्युरन्स 
16. भारतीऍक्सा लाईफ इन्श्युरन्स 
17. फ्युचर जनराली इांवडया लाईफ इन्श्युरन्स 
18. आयडीबीआय फेडरल लाईफ इन्श्युरन्स 
19. कॅनरा एचएसबीसी ओवरएांटल बँक ऑफ कॉमसय लाईफ इन्श्युरन्स 
20. अगॉनरेवलगेअर लाईफ इन्श्युरन्स 
21. डीएलएफ प्रॅमेवरका लाईफ इन्श्युरन्स 
22. तटार युवनयन दाई-इची लाईफ इन्श्युरन्स 
23. इांवडया फतटय लाईफ इन्श्युरन्स 
24. एडलवाईस टोवकयो लाईफ इन्श्युरन्स 
                                            
 


