
एजंट हो�यासाठीचे िनकष 

# िकमान िश�ण :१० वी - �ामीण  / १२ वी - शहरी  

# �िश�ण िकमान  ५० तासांचे  

# चाचणी परी�ा उ�ीण� झा�यानतंर भरावयाचा फॉम� - इडा� VA 

# परवाना ३ वषा�साठी वैध ;   शु�क - २५० �.  दर ३ वषा�नी नतुनीकरण आव�यक  

# अपा� �य�� - अ�पवयीन, वेडा, गु�हेगार, िवमा   कंपनीचा सचंालक 

# भारतात एजंटा साठी इडा� ने आचारसंिहता (२०००) लागू केली.  

# एजंट ने परवाना सव�काळ जवळ बाळगावा तसेच संभा�य �ाहकाने मािगत�यास 

दाखिवणे आव�यक  

# �ाहकाने िवचारणा के�यास किमशन सांगावे मा� �ाहकाला किमशन / �लोभन 

देणे बेकायदेशीर  

# �ाहकां�या गरजा ल�ात घेवून यो�य योजना सुचिवणे  

# एजंट ने िवमा पॉलीिसची अित िव��(�ाहका�या �मतेपे�ा अित जा�त ), कमी 

िव�� (�ाहका�या �मतेपे�ा खूप कमी ), आिण चन�गं (उ�पादन बदलणे ) टाळावे   

# चन�गं -  केवळ  �वतःला किमशन िमळते �हणून �ाहकाला चालू असणारी 

पॉिलसी सर�डर कर�यास सांगून नवीन पॉिलसी घे�यास भाग पाडणे �हणजे चन�गं. # 

# एजंट �या ��ीने चन�गं वाईट आहे. तसेच सर�डर मू�य कमी िमळत अस�यामुळे 

�ाहकासाठी सु�ा चन�गं नुकसानकारक आहे  

# जर पॉिलसी चुक��या प�दतीने िवकली  असेल आिण �ाहका�या गरजा पूण� क� 

शकत नसेल तरच एजंट ने पॉिलसी सर�डर कर�याचा स�ला �ावा 



एजंट ने खालील बाबी टाळणे अ�यंत आव�यक आहे ( DON'TS ) 

चिन�ग, नवीन पॉिलसी  िमळव�यासाठी �ाहकाला देऊ केलेले कोण�याही 

�व�पातील �लोभन / आिमष, चेन माक� िटंग, �ाहकाकडून जा�तीचे पैसे घेणे, 

पॉिलसी�या  ��ीने �ाहकाची मह�वाची मािहती दडिवणे / गाळणे, िकंवा चुक�ची 

मािहती देणे, दुस�या एजंटने टाकले�या पॉिलसीम�ये लुडबुड करणे, �ाहकाशी 

असौज�यपूण� �यवहार/वत�न करणे , एकापे�ा जा�त आयुिव�मा िकंवा साधारण िवमा 

िकंवा आरो�य िवमा कंपनीचा एजंट �हणून काम करणे 

 

�ाहक सेवा  

आयुिव�मा हा िवकला जातो, खरेदी केला जात नाही  

अ�य उ�पादनापे�ा िवमा �यवसायातील �ाहक सेवा आिण िवमा �ितिनध�चे संबंध 

यांची भूिमका अिधक कसोटी पाहणारी आहे.  

�ाहकांना सेवा दे�याबाबतची बांिधलक� जीवन िवमा उ�ोगात यश�वी हो�याचे 

रह�य आहे.  

िवमा सेवा दे�यात अपयशी ठर�यानतंर �ाहका�या  मनात �या  दोन �कार�या  

भावना िनमा�ण होतात �या �हणजे - अ�याय झा�याची भावना आिण दुखावलेला 

अहंकार  

िव�� यश�वीपणे िनि�त कर�याम�ये संभा�य �ाहकाला "होय" �हणायला मदत 

करणे मह�वाचे असते. 

िवमा एजंट हा िवमा कंपनीचा �ितिनधी असतो 



"सेवा हा धम� " हे �ीद मनाशी बाळगले तरच �य�� यश िमळवू शकतो.  

आ�मिव�ास, वेळेवर हजर राहणे आिण आपलेपणा दाखिवला तर �ाहकाचा 

�थमदश�नी िव�ास संपादन करता येतो. 

काळजीपूव�क ऐकणे �हणजे सांगणा�या �य��कडे ल� देणे, मान हलवून ल� आहे 

हे दाखिवणे व अधूनमधून संभाषणात भाग घेणे.  

नैितक वत�न �हणजे �वतः�या िहतापे�ा �ाहका�या िहताला �ाधा�य देणे  

नैितक मू�याची जोपासना के�यास पॉलीसीधारक  व एजंट यां�यातील संबंध �ढ 

होतात. 

�ाहकाशी व सहका�याशी वागताना उपयोगी पडणारा गुण - शालीनता 

अवलंिब�व, आ�ासन, �ितसाद दे�याची �मता, समवेदना आिण मूत� �व�प  

( SERVQUAL ) हे सेवे�या दजा�चे पाच मह�वाचे दश�क आहेत.  

ह�शारी हा सेवे�या दजा�चा दश�क नाही.  

भारतात ितस�या बाजू�या देयतेचा मोटार िवमा अिनवाय� आहे 

�ाहकाचे जीवनकाल मू�य �हणजे �ाहकाबरोबर दीघ�कालीन �ढसंबंध िनमा�ण 

के�यानंतर िमळणा�या आिथ�क फाय�ांची बेरीज  

 

 

 

 



एजंटचा मोबदला  

एजंटचा मोबदला �हणजे पिह�या वष�चे (कमाल किमशन -३५%) व री�युवल 

किमशन होय  

संबंिधत कायदा - िवमा कायदा १९३८, कलम  

एजंटचा मृ�यू झा�यास किमशन  �या�या कायदेशीर वारसांना िदले जाते  

१ जुलै २०१० पासनू सव� िवमा कंप�यांना युिलप योजनांसाठी लाभाचे �प�ीकरण 

(गृहीत िवकास दर ६% व १०%) देणा�या कागदप�ाम�ये एजंटचे किमशन जाहीर 

करणे बंधनकारक यामुळे पारदश�कता वाढली आहे  

फसवणुक��या कारणाव�न एजंटचे किमशन रोखले जावू शकते 

 

�ाहकां�या गरजा आिण िनयोजन  

व�तुि�थती शोध�या�या काळात एजंट ने खालील �ि�येचे पालन करावे  

गरजा ओळखा, प�रणामकता दया, �ाथिमकता ठरवा 

�ाहका�या गरजा समजून घेताना एजंट ने नेमके �� (�यांची उ�रे फ� होय, नाही, 

िविश� त�य िकंवा र�कम अशी असतात ) िवचार�याऐवजी मु� ��  

(असे ��  �यामुळे �ाहकाला मोकळेपणाने बोलता येईल आिण �या�या मह�वा�या 

गरजा समजतील ) िवचारावेत.  

खया� गरजा �हणजे ��य� गरजा �यांना इतर गरजा पे�ा �ाधा�य िदले पािहजे आिण 

मानले�या गरजा �हणजे  गरज मह�वाची नसतानाही �ाहकाला ती मह�वाची वाटते.  



गरजां�या मू�यांकनात अंदाज केले�या आिण न केले�या गरजांक�रता आिथ�क 

तरतूद िकती ठेवावी हे ओळखणे आव�यक आहे.  

िवमा एजंट ने �ाहका�या हरकती काळजीपूव�क हाताळा�यात मु� �� आिण नेमके 

�� िवचा�न �या मागची कारणे समजून �यावीत, यासाठीची योगय् प�त �हणजे  

LAPAC  

L- LISTEN - ऐकणे  

A- ACKNOWLEDGE - �वीकृती    

P- PROBE - चौकशी  

A- ANSWER - उ�र  

C- CONFIRM - खा�ी  

सात�य : पॉिलसी र� िकंवा समिप�त न होता िवमा कंप�या जेवढया रकमेचा �यवसाय 

कायम  राख�यात यश�वी होतात �याला सात�य  �हणतात  

सात�य = [ वष� अखेरीस सु� असले�या पॉलीसी ची सं�या ➗ वषा��या 

सु�वातीला सु� असले�या  पॉलीसी  सं�या ] 

सात�याचे फायदे -  कंपनीचे उ�प�न, नफा आिण नावलौिकक वाढतो, 

िवमाधारकाम�ये समाधान / संतोष वाढतो , एजंट चे �र�युवल किमशन वाढते.  

उ�च सात�य राख�यासाठी एजंट  ने �ाहका�या गरजे�माणे पॉिलसी िवकणे व  सेवा 

देणे आव�यक आहे.  

समाधानी �ाहकामुळे एजंट ला संदभ� िमळतात ,�याचे काम वाढते , �िस�ी िमळते.  



एका उ�पादनाचा सात�य अनुपात गतसाली ८२% होता तो या वष� ८६ % झाला 

असेल तर  अथ� पॉलीसी बंद हो�याचे / सर�डर चे �माण घटले आहे. 

 

आिथ�क िनयोजन आिण बचत उ�पादने  

�य���या जीवन च�ावर आधा�रत तीन �कारची आिथ�क उ�पादने आव�यक 

असतात  

१. आकि�मक /आप�कालीन खच� भागिवणे - जीवन िवमा ( �ाथिमक गरज ) 

�य���या उ�पादक �मतां�या आिथ�क मू�यां�या होणा�या नुकसानीपासनू  

संर�ण देणे हा जीवन िवमा उ�पादनाचा �ाथिमक उ�ेश असतो 

२. भिव�यातील �यवहार �मता िनमा�ण करणे - बँक सुर�ा ठेव  

३. सपं�ी जमिवणे - शेअस� / समभाग ( उ�च जोखीम ) 

बचत योजनांची खरेदी  कर�याचा सोपा माग� �हणजे - इटंरनेट  

बचत हे उपभोग पुढे ढकलणे आिण तरलता कमी करणे यांचा संयोग आहे.  

एखादी �य�� िनवृ�ी नंतर पूव��या बचतीचे मह�व सवा�िधक जाणते.  

महागाई �हणजे एखा�ा अथ�रचनेत काही कालावधी म�ये व�तंू�या आिण सेवां�या 

िकंमती�या साधारण पातळीम�ये होणारी वाढ  

एखादी �य�� िनवृ�ीनंतर पूव��या बचतीचे मह�व सवा�िधक जाणते.   

�य��ला पिहला पगार िमळाला िक �याने आिथ�क बचतीस सु�वात केली पािहजे  

वाढत जाणा�या महागाई मुळे परतावा कमी होतो . 



 

बॅकं मधील  ठेवी  

[ यात रकमेची मुदत, �याज, �याज दे�याची प�दत सु�वातीसच कळिवलेली असते ] 

a. पारंपा�रक ठेवी - �ाहका�या िनवडीनसुार मािसक,ितमाही,सहामाही िकंवा वािष�क 

�याज िमळते.  

b. संकिलत ठेवी - च�वाढ प�तीने ितमाही �याज  िमळते  

c. आवत� ठेवी (RD) - िवशी� कालावधीकरीता िवशी� र�कम साधारणतः दर  

मिह�याला जाते.  

बँके�या �याजाचे दर वाढिव�याचा अिधकार RBI �या काया�लयीन सिमतीला 

असतो.  

भारता�या आिथ�क �णालीचे िनयामक, पय�वे�क  पैशाचे अिधकार RBI  कडे 

आहेत.  

िम. राव यां�याकडे १० लाख �. आहेत, ते �यांना ९ मिह�यानतंर होणा�या मुली�या 

ल�नासाठी वापरावयाचे आहेत , �यांनी ती र�कम ता�पुरती बँकेतील मुदत  गंुतवावी. 

सोने/चांदी मधील गंुतवणूक  

सो�याचे ETF (Exchange Traded Fund ) �युचूअल फंडा सारखे असतात �या 

म�ये सो�या�या युिनटचा शेअर �माणे इले��ोिनक प�दतीने �यवहार केला जातो.  १ 

युिनट = १ िकंवा ०. ५ �ॅम सोने �हणजेच १०० युिनट्स = १०० िकंवा ५० �ॅम  

फायदे - रोखता (Liquidity), चांगला मोबदला, महागाई यापासनू सरं�ण  

पो�ट ऑिफस  



उदा. िकसान िवकास प�, रा��ीय बचत �माणप�, PPF, MIS, RD (आवत�  ठेव ) 

वरील सुिवधांपैक� RD सोडून सव� उ�पादनात ठरािवक कालावधी साठी एकरकमी 

गंुतवणूक करावी लागते. �याज दर सु�वातीलाच ठरलेले असतात. 

मु�युअल फंड  

संक�पना - जोखमीचे िविवधीकरण  

�यव�थापन - असेट �यानेजम�ट कंपनी  

फायदा - कायम /िनयिमत उ�प�न  

काही  काळासाठी एखादी �य�� बेरोजगार होणार असेल तर बँकेतील मुदत ठेवी 

�यित�र� मु�युअल फंडातील कज�रो�यात गंुतवणूक करावी.  

एखादया  �य��ला आप�कालीन फंड �यव�थािपत करायचे असतील तर सग�यात 

उ�म जागा बँक िकंवा डे�ट मु�युअल फंड 

शेअस� (समभाग ) 

समभाग कंपनीचा मालक� ह�क दश�िवतो, उ�च जोखीम गंुतवणूक , यावर 

िड�हीडंड, बोनस समभाग  भांडवल वृ�दी  (Capital Appreciation )  �व�पाचे 

उ�प�न िमळते.  

समभागाची  खरेदी िव�� शेअर दलालांमाफ� त जाते, भारतातील मंुबई शेअर बाजार 

(BSE) आिण रा��ीय शेअर बाजार (NSE) अशा दोन  शेअरबाजारात हे �यवहार 

होतात.  

RBI ने �याज दर वाढिवला तर शेअस� �या  िकमती वाढतील आिण �याजदर कमी 

केला िक शेअस� �या िकंमती कमी होतील.  



अजय ने ११० �. ला शेअर खरेदी केला व �. ६३० ला िवकला हे �हणजे - भांडवल 

वृ�दी (Capital Appreciation) 

 

कर  िनयोजन  

आयकर कायदा,१९६१ नुसार खालील कलमांतग�त िविवध उ�पादनांम�ये केलेली 

गंुतवणूक कर सवलतीस पा� ठरते.  

१. कलम ८० C - कमाल मया�दा १००००० �.  

    उदा. जीवन िवमा पारंपा�रक योजना तसेच युिलप योजना (�ीिमयम िवमा 

रकमे�या २०% पय�त असावा ) 

           बँक, पो�ट मुदत ठेव - िकमान ५ वष�  

२. कलम ८० D - कमाल मया�दा १५००० �.  

    उदा. आरो�य िव�याचा ह�ा  

३. कलम ८० CCF - पायाभूत सुिवधा उभार�यासाठी असले�या कज�रो�यात 

गंुतवणूक के�यास आयकर कलम ८० C �यित�र� सूट िमळते. 

 

जोखीम आिण संकट / धोका  

संप�ीचे नुकसान हो�याची श�यता जोखीम होय तर �या घटनांमुळे जीिवत व िव� 

हानी पोहचू शकते �यास संकट असे �हणतात  



मानवी  जीवनातील जोखीम- अकाली मृ�यू, अपंगतव्,आजारपण, अपघात, 

बेरोजगारी, दीघा�यु�य ई.   

मानवी  जीवनातील संकटे - पूर, वादळ, भूकंप,आग,वीज कोसळणे, दरड कोसळणे  

जोखमीचे घटक  

a. अिन�ीत�ा - मृ�यू अटळ  तरी �याची वेळ अिनि�त असते  �हणूनच माणसाचा 

िवमा काढला जावू शकतो.  

b. जोिखमेची  पातळी - िवमा कंप�या भूतकाळातील दा�यासंदभा�तील मािहती�या 

आधारे जोिखमेची पातळी िनि�त करतात.  

c. संकट आिण धोका - फु�फुसाचा कक� रोग हे संकट असेल तर धु�पान हा धोका 

आहे.  

 

 

धो�याचे �कार - 

a. शारी�रक धोके (Physical Hazard)- 

 उदा. �दयिवकार, उ�च र�दाब,वजन,उंची, कुटंुबातील सद�यांची �कृती ई.  

b. वागणुक� संबंधीचे िकंवा नैितक धोके (Moral Hazard)  

 उदा. म�पान, धु�पान,गु�हेगारी वृ�ी  

c. �यावसाियक धोके (Ocuppational Hazard ) 

उदा. रासायिनक, �फोटक कंपनी िकंवा खाणी म�ये काम करणारी �य�� 



िवमायो�य जोिखमा  

a. आिथ�क जोखीम - यांचा प�रणाम आिथ�क �व�पात मोजला जाऊ शकतो  

    उदा. अकाली मृ�यू , अपंग�व / आजार , िनवृ�ी  

b. िन�वळ / शु�द जोखीम - या जोिखमा पूण�पणे �य���या िनय�ंणाबाहेर असतात 

आिण यात नफा िमळिव�याची श�यता नसते. िवमायो�य जोखीम �हणजे िन�वळ 

जोखीम होय.  उदा. वादळातील मृ�यू  

c. िवशी� जोखीम - याचा प�रणाम वैयि�क िकंवा �थािनक असतो 

जोखीम गट तयार करणे  

काही �य��ना समान जोखीमापासून संरि�त कर�यासाठी �यां�याकडून गोळा 

केलेला ह�ा िवमा कंपनी एकाच गटात टाकते आिण �यापासून समान जोखीमांचे गट 

तयार केले जातात �यास जोखीमांचे एक�ीकरण असे �हणतात, यामुळे दा�याची 

र�कम देणे सुलभ होते.  

मोठया सं�यांचा िनयम  

एकूण दा�यांचा खच� िनि�त कर�यासाठी, मृ�यू दर िनि�त कर�यासाठी तसेच बरोबर 

आिण वाजवी ह�ा आकारणीसाठी िवमा कंप�या मोठ्या सं�यांचा िनयम वापरतात.  

संचयना�ारे जोखीम ह�तांतरण �हणजे िवमा होय. िवमाक�या�कडे जोखीम ह�तांतरीत 

के�यामुळे  शांतता राखता येते आिण आप�या �यवसायावर ल� क� ि�त करता येते.  

�तीपुत� (Indemnity) �हणजे जेवढे नुकसान तेवढीच भरपाई �या�यापे�ा जा�त  

नाही, जीवन िवमा पॉलीसी �हणजे आ�ासनाचे करार असतात तर साधारण िवमा , 



आरो�य िवमा �हणजे भरपाई चे करार असतात �हणूनच �तीपुत�चे त�व 

आयुिव��याला लागू होत नाही कारण आयुिव�मा हा मू�य करार  

(value contract ) आहे. 

िवमा उदयोग मालम�े�या आिथ�क मू�या�या सरु�ेशी िनगडीत असतो .  

आप�कालीन प�रि�थतीत सरं�ण कर�यासाठी, आिथ�क �येय गाठ�यासाठी आिण 

बचतीसाठी आयुिव��याची आव�यकता असते 

  

िवमा �यवसाय �कार  

१. आयुिव�मा (जीवनिवमा ) - उदा. अकाली मृ�यू, अपंग�व यापासून सरं�ण  

२. साधारण (जीवने�रिवमा) - उदा . वैयि�क अपघात िवमा, आरो�य िवमा, मोटार 

िवमा  

३. पुनिव�मा (Reinsurance) - मया�देपे�ा जा�त असलेली जोखीम दुस�या िवमा 

कंप�याकडे ह�तांतरीत करणे. उदा. GIC कंपनी  

 

लघुिवमा / सू�म िवमा  

कोणासाठी - कमी उ�प�न गटासाठी िवमा ; ह�ा - सा�ािहक ; िवमा र�कम - िकमान 

५००० ते कमाल ५०००० 

कोण िव�� क� शकतो - जीवनिवमा आिण जीवने�र िवमा कंप�या  

 



िवमा िव�� मा�यमे  

१. ��य� मा�यमे - यात किमशन देय नस�याने �याचा �ाहकांना फायदा होतो.  

    उदा. ई-िव�� (इटंरनेट माफ� त ), जाहीरात, काया�लयातील पुण� वेळ कम�चारी  

२.अ��य� मा�यमे - उदा. �यि�गत एजंट, बँकअशुर�स (बँका�या मा�यमातून िवमा 

िव��) 

    �ोकर (िवमा दलाल ) - �ाहकांचे �ितिनधी�व करतात, अनेक िवमा कंप�या 

बरोबर काम करतात, �यां�याकडून किमशन घेतात, सव� उपल�ध आिथ�क  

उ�पादनांचा तुलना�मक अ�यास क�न �ाहकाला स�ला देतात.   

 

िवमा उ�ोगातील पूरक यं�णा  

१. सरकार - �वतः�या कत��याचे पालन करीत नसेल तर इडा� चे अिधकार एका 

अिधसुचाने�ारा काढून घे�याचा अिधकार क� � सरकारला आहे.  

                 स�या�या कायदयानुसार सरकारने िवमा �े�ात २६% थेट िवदेशी 

गंुतवणुक�ला (FDI) परवानगी िदली आहे. 

अशासक�य स�ंथा (NGO) - लोकांम�ये िव�यािवषयी जनजागृती क�न िवमाधारक 

आिण िवमाकारक यांना एकि�त आणणे.  

भारतीय िवमा �िश�ण स�ंथा (III) १९५५ - भारतात  िवमा िश�ण व �िश�णाचा 

�सार करणे, िविवध पातळीवर�या परी�ा घेणे.  



िवमाशा�� (Actuary) - अशी �य�� िजला िविवध िवमा उ�पादना�या 

ि�िमअम�या पात�या ठरव�याचा खूप समृ� अनुभव असतो, साधारणतः अशी 

�य�� Institute of Actuaries of India ची सद�य असते. 

जीवन िवमा स�लागार मंडळ (१९३८) - हे जीवन िवमा उ�ोगाचा चेहरा आहे; काय�- 

सरकार, इडा� आिण जनता यां�यात चचा� व सम�वय घडवनू आणणे.  

 

पॉिलसी बॉ�ड  

 

# �थम ह�ा पावती ( FPR - First Premium Receipt ) ही  पावती पॉिलसी  

            करार   (जोखीम) सु� झा�याचा पुरावा असतो. 

# FPR नंतर येणा�या पावतीला नवीकरण (नुतनीकरण) ह�ा पावती असे �हणतात.  

# पॉिलसीचा द�तावेज (बॉडं) हा सवा�त मह�वाचा द�तावेज आहे कारण  

            पॉलीसी बॉ�ड हा िवमा कराराचा पुरावा असतो.  

# पॉिलसीतील शंका येणा�या भाषेमुळे काही वाद िनमा�ण झा�यास,  

             साधारणपणे पॉिलसीधारका�या बाजूने िनकाल िदला जातो.  

# हा द�तावेज हरवला िकंवा नषट् झाला �हणजे करार संपु�ात आला असे न�हे,  

             अशा वेळी पॉिलसीधारकाला पॉिलसीची दुसरी �त मूळ करारात  

              कुठलाही बदल न करता यो�य अिधका�याची �वा�री व भारतीय  



              मु�ांक काय�ानसुार मु�ांकन क�न िदली जाते.  

 

 

 

एका �माणभूत पॉलीसी म�ये खालील िवभाग असतात.  

मथळा - कंपनीचे नाव, प�ा आिण लोगो  

��तावना - याम�ये ��ताव आिण ��ताव क�या�ची �वा�री असलेले घोषणाप�  

कराराचा  असे नमूद केलेले असते.  

सि�य कलम - दो�ही प�ांची पर�पर बांिधलक� िलिहलेली असते �हणजेच 

िवमाधारकाने ह�े भरणे आिण  िविमत घटना घड�यास िवमा कंपनीने िविमत र�कम 

देणे.  

प�रिश� - यात पॉलीसी सु� झा�याची तारीख, पॉलीसी प�वता तारीख,िवमा 

र�कम, ह�ा, ह�ा �कार ई. चा उ�लेख असतो .  

िनयम व अटी - अपवज�न �हणजे पॉिलसी म�ये �या जोिखमाना संर�ण  नाही �याचे 

िनवेदन. उदा. िवमा पॉलीसी खरेदी के�यानतंर वष�भरात आ�मह�या केली  तर 

पॉिलसी खालील दावा िवमा धारकाला दावा िमळणार नाही.  

पृ�ांकन - (Endorsement) - मूळ जीवन िवमा पॉलीसी अटी आिण िनयमांम�ये 

बदल कर�यासाठी एका को�या कागदावर पृ�ांकन देवून ते पॉलीसी�या मूळ 

कागदप�ाला जोडले जावू शकते. पृ�ांकन चा वापर क�न जीवन िवमा पॉिलसी 

म�ये सहजपणे बदल करता येवू शकतात. पृ�ांकन हा पॉलीसीचाच एक भाग आहे . 



िवमा करार िलहीत असताना एखादी �ी गरोदर असेल तर ित�या गरोदरपणा�या 

काळात मृ�यू आ�यास �या �संगात सरं�ण दे�यास �ितबंध करणारे िवधान �माण 

पॉिलसी द�तऐवजा�या पॉिलसी िविश� तरतुद�म�ये समािव� केली जाईल. 

 पॉिलसी घेत�यानतंर �यातील काही अटीबाबत मतभेद अस�यास पॉिलसीधारकास 

पॉिलसी बॉ�ड िमळा�यापासनू १५ िदवसा�या आत ती पॉिलसी र� कर�याचा 

अिधकार असतो �यास मु�ावलोकन असे �हणतात.  

 

दावा 

 

करारात िदले�या वचनांची िवमाकारकाने पूत�ता करावी अशी मागणी �हणजे िवमा 

ह�क / दावा होय. 

अ  प�रप�वता दावा 

     उदा. उ�रजीवी लाभ (SB) सवलतीचे फायदे (RIDERS) 

प�वता दावा दे�या�या संदभा�त साधारणतः िवमा कंपनी �वतःह�न पुढाकार घेवून 

प�वता िदनांकापुव� २-३ मिहने आधी सूचना देते आिण प�रप�वते�या काही िदवस 

आधी पुढील तारखेचे धनादेश पाठवते.  

काही वेळा मूळ पॉलीसी गहाळ झा�याची न�द केली जाते अशावेळी कुठ�याही 

�कारची फसवणूक तर केली जात नाही ना याची खातरजमा क�न �यावी लागते  

कारण अनेक वेळा अशी पॉलीसी कजा�साठी गहाण ठेव�याची श�यता अस ूशकते  



पॉिलसी हरव�याची त�ार खरी असेल तर खबरदारी �हणून वत�मानप�ात जािहरात 

देवून �तीपुत��या आधारे दावा िनकाली काढणे श�य होते.  

ब. मृ�यू दावा  

    पॉिलसीची मुदत संप�या अगोदर अपघाताने िकंवाअ�य कारणाने पॉिलसी 

धारकाचा मृ�यू  झा�यास नामिनद�िशत �य��ला िदला जातो. 

जोखीम सु� झा�यापासून ३ वषा��या आत झाले�या मृ�यू दा�याला शी� मृ�यू दावा 

असे �हणतात.या अंतग�त अिधका�याचा अहवाल १८० िदवसात पूण� करावयाचा 

असतो. 

 जर एखा�ा �य��चा ७ वषा�पय�त ठाव-िठकाणा नसेल तर ती मृत मानली जाते , 

यासठी स�म �यायालयाचा आदेश आव�यक असतो. 

युिलप पॉिलसी प�रप�व हो�यापूव� शंकर यांचा मृ�यू झा�यास िवमा आ�ािसत 

र�कम आिण िनधीची र�कम यां�यापैक� अिधक असणारी र�कम अदा केली 

जाईल. 

अपघाताने मृ�यू  झाला अस�यास पोिलसांचा �ाथिमक मािहती अहवाल (FIR ), 

मृ�यू�या अिधकृत कारणांचा शोध अहवाल,शरीर िव�छेदन अहवाल, अंितम 

अहवाल अशा अहवालां�या �यायालयाकडून �मािणत केले�या �ती आव�यक 

असतात. 

दावे िनकाली काढ�यासाठी इडा�ची माग�दश�क त�वे - इडा� [पॉिलसी धारका�या 

ह�काचे सरं�ण] िनयम २००२ 

दा�याची सूचना िमळा�यानंतर काही अितरी� कागदप�े िकंवा �प�ीकरण हवे 

अस�यास १५ िदवसात एकाच वेळी मागावेत, वारंवार मागू नयेत.  



दावा मा�य करणे िकंवा नाकारणे या संबधीचा िनण�य िवमा कंपनीने कागदप� �ा� 

झा�यापासून ३० िदवसाचे आत घेतला पािहजे. 

िवमा कायदा, १९३८ कलम ४७ अ�वये सव� कागदप�े आिण मािहती सादर 

के�यानंतर आिण दावा मंजूर झा�यानंतर स�ुा दावा दे�यास ३० िदवसापे�ा जा�त 

उशीर झा�यास िवमा कंपनीला बँक दराह�न २% पे�ा अिधक दराने �याज �ावे 

लागते. 

िनिव�वाद �मता िवधान  

मृ�यू दावा नामंजूर करताना िवमा कंपनीला िवमा कायदा,१९३८ कलम ४५ 

ची दखल �यावी लागते , हे कलम पॉिलसीधारका�या िहताचे सरं�ण करते. या�वये 

िकमान दोन वषा�पासनू चालू असले�या पॉलीसीम�ये पॉलीसीधारकाने जाणीवपूव�क 

भौितक स�यि�तिथ लपवली आिण �याचा हेतू फसवणूक�चाच होता असे 

िवमाकंपनीला समज�यास िवमा कंपनी ती पॉिलसी सु�वातीपासून र� के�याचे 

जाहीर शकते मा� दोन वषा�नंतर  पॉलीसी र� कर�यासाठी िवमा कंपनीला  पुरावा 

सादर करणे आव�यक असते. 

 

�ाहक िहत सुर�ा  

इडा� िनयम - २००२ (पॉिलसीधारका�या िहताचे र�ण ) 

मुदत िवमा रायडर  िकंवा गंभीर आजारासाठीचा रायडर यांचा ह�ा मूळ िवमा 

ह��या�या १०० % ह�न जा�त नसावा.  

इतर सव� रायडरचे िमळून होणारे ह�े मूळ उ�पादना�या ह��या�या ३०% ह�न जा�त 

नसावेत.  



िवमा कंपनीने ��ताव ि�वकार�यानंतर ३० िदवसा�या आत ��तावाची कॉपी 

िवमेदारास पाठवली पािहजे.  

िवमेदारा�या त�ारीला �ितसाद दे�यासाठी वेळेची मया�दा - १० िदवस  

�ाहक मंच  

१. िज�हा�तरीय मंच - २० लाखापय�त  

२. रा�य�तरीय मंच - २० लाख - १ कोटीपय�त  

३. रा��ीय�तरीय मंच - १ कोटी पे�ा अिधक  

िवमा लोकपाल  

# िनप�पाती, वेगवान व अ�यंत कमी खिच�क त�ार िनवारण यं�णा  

# �थापना - १९९८; देशभरात  काया�लये - १२ 

# पॉलीसी बॉ�ड �या मािहतीचा ठराव या भागात लोकपालाचा  

       प�ा असतो.  

# �ाहकाची िवमाक�या� िव�� दा�यासंदभा�त त�ार असेल तर   

       �याने लोकपालशी संपक�  साध�याची मया�दा - १ वष�  

# अिधकार - �ाहक मंचाकडे �लंिबत नसलेली, �वतः�या  

       काय��े�ात असलेली २० लाखापय�तची त�ार िनवारण करणे , 

         यासाठी कोणतेही शु�क / खच� �ावा लागत नाही 

       १ मिह�यात स�ला देणे आिण ३ मिह�यात िनण�य देणे .  



 

 

इडा� चा त�ार िनवारण िवभाग  

त�ारीसाठी ई मेल – complaints@irda.gov.in टोल �� �मांक - १५५२५५ 

    िवमाक�या�ची त�ार िनवारणाची यं�णा अिधक �भावी हो�यासाठी आिण सपूंण� 

िवमा उ�ोगातील त�ारीचा एकि�त संकिलत साठ तयार कर�यासाठी इडा� ने उभा 

केलेली यं�णा – IGMS – Integrated Grievance Management System. 

# संबंिधत पॉलीसी धारक 

http://www.policyholder.gov.in/integrated_grivance_management.asp

x या URL वर त�ार दाखल क� शकतो आिण �यानंतर संबिधत िवमा कंप�यांना 

त�ारी पाठव�या जातात.  

# िम. ए नोडल ऑिफसर �हणून काम करतात �यां�या कामाचे �व�प काय - त�ारी 

हाताळणे  

 

िविवध कायदे  

िवमा कायदा, 1938 

सव� �कार�या िवषयावर िनयं�ण आणणारा पिहला कायदा  

या काय�ामुळे िवमा उ�ोगावर सरकारी िनयं�ण आहे  

�मुख तरतुदी  

mailto:complaints@irda.gov.in
http://www.policyholder.gov.in/integrated_grivance_management.aspx
http://www.policyholder.gov.in/integrated_grivance_management.aspx


 िवमा कंपनीची न�दणी, न�दणीचे नुतनीकरण  

 एजंटांना परवाना देणे आिण �यांचे किमशन  

पॉिलसी धारका�या िहताचे सरं�ण  

िवमा संघटना आिण िवमा प�रषदांची �थापना  

�ाहकाला सवलत दे�यास �ितबंध  

 

िवमा िनयामक आिण िवकास �ािधकरण (इडा�) कायदा , 1999 

इडा�ची �थापना - एि�ल २००० : िशफारस - म�हो�ा सिमती  ; रचना - अ�य� + ५ 

सद�य  

काय�  – 

पॉिलसी धारका�या िहताचे र�ण करणे  

िवमा उ�ोगाचे िनयं�ण आिण िवकास करणे  

िवमा एजंट ला परवाना देणे 

2014 म�ये IRDA चे नामकरण IRDAI असे कर�यात आले.  

2015 म�ये िवमा काय�ाम�ये कर�यात आले�या नवीन दु��तीनसुार भारतीय िवमा 

कंपनीची �या�या - भारतीय िवमा कंपनी �हणजे भारतीयांची मालक� आिण 

िनय�ंण असणारी अशी कंपनी �याम�ये परक�य / िवदेशी गंुतवणूक दाराची 

भागभांडवलतील एकूण गंुतवणूक ही 49 % पे�ा जा�त असणार नाही. 

 



 

धन शोधन कायदा, २००२  

 धन शोधन �हणजे काळा पैसा मूळ �ोत लपवून प�दतशीरपणे अथ��यव�थेत 

कायदेशीर मागा�ने समािव� करणे होय, धनशोधन �ि�येचे ३ ट�पे �हणजे दाखल 

करणे,  थर िनमा�ण करणेआिण एक� आणणे  

मनी - लाँड�रंग �हणजे बेकायदेशीर पैसा, मागा�ने िमळवला आहे असे वाटावे अशा 

�कारे �याचे बेकायदेशीर �ोत लपवनू मु�य आिथ�क �वाहात आण�या�या 

�ि�येला मनी - लाँड�रंग असे �हणतात . 

KYC - तुम�या �ाहकाला ओळखा  

 या�वये �ाहकाने सव� ट��यावर िवमा कंपनीकडून पैसे घेताना  िकंवा देतांना खालील  

कागदप�े सादर करणे आव�यक आहे  

१ पासपोट� फोटो, वयाचा दाखला, ओळखीचा पुरावा, िनवासाचा पुरावा  

तसेच या काय�ामुळे केवळ �. ५०००० पय�तच रोखीने पैसे भरता येतात.  

या काय�ातील तरतुदी�माणे ��येक िवमाक�या�कडे AML काय��मा बरोबरच 

मु�य अंमलबजावणी अिधका�याची िनय�ु� आव�यक आहे.  

�ाहक सरं�ण कायदा , १९८६ 

�ाहक संर�ण कायदा िवमा कंप�या, दुकानदार, आिण �ँड यां�या िव���या त�ारी 

हाताळतो. 

व�तू िकंवा सेवा िवषयी त�ारी संदभा�तील कारण घड�यानंतर २ वषा�त त�ार केली 

जावी.   



 

अंतल�खन / िवमालेखन (UNDERWRITING ) 

मािहतीप�क �हणजे िवमा कंप�या वापरात असलेले उ�पादनाचा तपशील देणारा 

कायदेशीर द�ताऐवज असतो. 

 �याला िवमा काढायचा आहे �याला ��तावकता�  �हणतात. िवमा काढ�यासाठी 

��तावकाने भरावया�या अजा�ला ��ताव फॉम�  �हणतात. या ��ताव फॉम� मधील 

मािहती�या आधारे �या �य���या जोखीमांचे िव�ेषण करता येते , हे िव�ेषण 

करणा�या �य��स अंतल�खक / िवमालेखक �हणतात.  

एजंट हा िवमाधारक आिण िवमा कंपनी यां�यातील म�य�थ असतो साहिजकच 

िवमाधारका�या जोखमीचा बह�तांश अंदाज िवमा एजंट ला आधीच मािहत असतो 

�हणून एजंटला  �ाथिमक अंतल�खक असे �हणतात. 

िवमा लेखकाला िवमा धारका�या जोखीमेचे मू�यमापन कर�यासाठी एजंटचा 

गोपनीय अहवाल मह�वाचा असतो.  

��ताव क�या��या जोखीमेचे  िनि�त कर�यासाठी िवमा कंपनी जे घटक वापरते 

�यापैक� वय हा एक मह�वाचा घटक आहे या�याच आधारे ह�ा आकारला जातो 

�हणून साहिजकच जेवढे वय जा�त तेवढा ह�ा जा�त.  

वया�या पुरा�याचे �कार  

1. �माणभूत (8) 

2. अ�माणभूत (4) 

           ज�मकंुडली,  



           िशधावाटप पि�का,  

           �ामपंचायतीचे �माणप�,  

           विडलधा�या �य��चे शपथप� 

 

जीवन िवमा पॉिलसी खरेदी के�यामुळे �ाहका�या वत�नात होऊ  शकणारा बदल 

आिण अशा बदलामुळे वाढणारी नुकसानीची श�यता �हणजे नैितक धोका 

 

 

िवमािवषयक िविवध सं�ा 

सवलतीचे िदवस (DAYS OF GRACE ) 

पॉिलसी धारकाने पॉिलसी म�ये िनधा��रत केले�या िदनांकास ह�े भरणे आव�यक 

असते , परंतु या देय तारखेपासनू एक मिहना िकंवा  ३१ िदवसात ह�ा भरला तरी तो 

देय तारखेस भरला असे गृहीत धरले जाते यास सवलतीचा कालावधी  �हणतात. 

या कालावधीत भरले�या ह��यावर �याज लागत नाही तसेच चांग�या �कृतीचा 

दाखलाही मागिवला जात नाही  

पॉिलसी र� होणे (LAPSATION) 

 सवलती�या कालावधीम�येही िवमाधारकाने ह�े भरले नाहीत तर ती थकबाक� 

मानली जाईल.ह��याची थकबाक� राही�यास िवमा कंपनीला करार र� कर�याचा 

अिधकार आहे याला र� होणे असे �हणतात. यानंतर कुठलाही दावा केला जावू 

शकत नाही आिण सव� ह�े ज� होतात   



नािमत �य��ची नेमणूक ��ताव प�ा�या सु�वातीला करता येते परंतु पॉलीसी 

काळात �यात ��ांकन �ारे क� �हाही बदल करता येतो. 

िवमाधारकाचा मृ�यू पॉिलसी ची मुदत संपिव�यापूव� झाला तरच  नामिनद�शीत 

�य��ला िव�याची र�कम िमळते.  

�यांनी दुस�या�या आयु�यावर पॉिलसी घेतली आहे तो नामिनद�शन क� शकत नाही  

संयु� जीवन  पॉिलसीम�ये नामिनद�शनाची ज�री नसते कारण एकाचा मृ�यू 

झा�यास दुस�याला र�कम िदली जाते .   

नािमत �य�� अ�ानी अस�यास एक िनय�ु  �य�� नेमावी लागते, नािमत�य�� 

स�ान झा�यानतंर िनयु��ची नेमणूक आपोआप र� होते. 

पॉलीसी धारक एका पे�ा जा�त �य��ची नािमत  �य�� �हणून नेमणूक क� शकतो, 

अशा वेळी मृ�यू दा�याची र�कम संयु�पणे िदली जाते, िह�सेवारीने नाही. 

पॉलीसी काळात नािमत �य��चा मृ�यू  झा�यास नामिनद�शन र� होते. 

 

िव�ीमाका  (MWPA) 

 

 

# िववािहत ि�यांचा मालम�ा कायदा,1874 कलम 6, नुसार िववािहत पु�षाने 

�याची प�नी, प�नी-मुले िकंवा मुलां�या फाय�ासाठी  �वतः�या जीिवतावर 

घेतले�या जीवन िवमा पॉिलसीला िव��त सं�थेचा   दजा� िदला जातो, �यामुळे 



�वतः पॉिलसीधारक,  �याचे कज�पुरवठादार (धनको) �यायालय यांचे िनयं�ण राहत 

नाही.  

# या�ारे पॉिलसी धारकाला वारस बदलता येत नाही िकंवा पॉिलसी  गहाण ही ठेवता 

येत नाही. 

# िव�ीमाका पॉिलसीखाली फायदे िमळवणारी �य�� �हणजे   भोगवटदार 

(िहतकारक ) होय.  

# िव�ीमाका पॉिलसीखाली िव��त नेमला नाही तर दा�याची र�कम    रा�या�या 

अिधकृत िव��ताला दे�यात येईल 

 

 

 

 

मह�वा�या �य��चा िवमा (Keyman Insurance) 

  हा काही िविश� �य���या आयु�यावर  घेतला जातो. कंपनीचे िविश� �य���या 

राजीना�यामुळे, आजारपणामुळे, रजेमुळे होणारे नुकसान यामुळे संरि�त होते. यात 

कंपनी ह�े भरते. यात िवमा आ�ािसत र�कम साधारणपणे �यवसाया�या �मतेशी 

जोडलेली असते. 

     तारणमु�� िवमा योजना ( MRI ) 

[कज�दाराला �याज आकारायचे पण �यांनी �यांची मालम�ा संल�न �हणून गहाण 

टाकायची पण मालम�ेचा ताबा कज�दाराकडे ठेवायचा या प�तीला तारण �हणतात] 



कज� घेत�यानतंर कजा�वू रकमेचे संर�ण करणारी पॉिलसी आहे. यात कजा��या परत 

फेडी बरोबर िविमत राशी रािहले�या रकमेइतक� होत जाते.  

पूण� कज� फेड�यावर िविमत र�कम शु�य होते.  

तारण मु�� िवमा गृहकज� घेणा�याला िवमा सरं�ण देतो 

याचेच  दुसरे नाव - कज� परत  फेडीची अवधी िवमा पॉिलसी  

 

# पारंपा�रक जीवन िवमा पॉिलसी  ताठर, अपारदश�क, कज� सुिवधा असणा�या 

आिण कमी परतावा देणा�या असतात तर अपारंप�रक पॉलीसी लविचक, पारदश�क, 

कज� सुिवधा नसणा�या आिण जा�त परतावा देणा�या असतात. 

# पारंपा�रक जीवन िवमा पॉिलसी म�ये गंुतवणुक�ची जोखीम िवमाकारकावर असते 

तर अपारंप�रक पॉलीसी म�ये गंुतवणुक�ची जोखीम पॉलीसी धारकावर असते. 

     

अपारंप�रक पॉलीसी  

उदा. युिनवस�ल इ�शुर�स (1979) �हेरीऐबल इ�शुर�स (1977) - अमे�रका  

युिनट िलं�ड इ�शुर�स िवमा योजना (शेअर माक� टशी िनगडीत) - ि�टन  

 

      पारंपा�रक िवमा योजना  

1.मुदत िवमा - यात रोख मु�य िकंवा बचतीचा घटक नसतो �हणून सवा�त �व�त 

िवमा  



िव�याची गरज असणा�या परंतु लहान अंदाजप�क असणा�या �य�� साठी मुदत 

िवमा योजना हा चांगला पया�य आहे   

मुदत िवमा �वतं� पॉिलसी �हणून खरेदी केला जाऊ शकतो �याच बरोबर अ�य 

पॉिलसी बरोबर पुरवणी �हणूनही घेतला जाऊ शकतो  

मुदत िव�याम�ये उपि�थत असणारा प�रवत�नीयतेचा पया�य वाप�न तु�ही संपूण� 

जीवन पॉिलसी म�ये प�रवित�त क� शकता.  

2. आजीवन िवमा / संपूण� जीवन िवमा पॉिलसी  - यात िविमत राशी �य���या  

मृ�युनंतरच वारसाला िदली जाते 

३. शु� सावधी योजना - याम�ये मुदतपूत�नतंर िविमत �य�� िजवंत असेल तरच 

मॅ�यु�रटी र�कम िमळते  

4. सावधी आ�ासन करार योजना - याम�ये मुदत िवमा योजना आिण संपूण� 

आ�ािसत िवमा योजनेचा सुरेख संगम असतो, �हणूनच मॅ�यु�रटी िकंवा मृ�यू दावा 

यापैक� जे आधी येईल ते िदले जाते  

 

5.  पैसे परतावा योजना ( मनीबकॅ योजना ) 

  ही योजना �हणजे सावधी आ�ासन करार योजनेचा लोकि�य �कार होय. यात 

ह��या - ह��याने िवमीत र�कम िदली जाते.  

 

 

�ीिमयम  आिण बोनस  



िवमाधारका�ारे पॉिलसी खरेदी कर�यासाठी अदा केलेले मू�य याला िवमा ह�ा असे 

�हणतात.  

जीवन िवमा ह�ा ठरव�याचा  सवलत हा घटक नाही.  

गृहीत �याजदर  जा�त, िततका िवमा ह�ा कमी 

 

आरो�य िवमा 

# या योजनेत िवमा कंपनी ��णालया�या खचा�पासनू िवमाधारकाची ��णालयातून 

मु�ता होईपय�त डॉ�टरांचे शु�क, औषधे, खोलीचे भाडे इतर वै�क�य खच� 

पॉलीसीतील िविमत राशी इतक� र�कम अदा कर�याचे कबूल करते. 

वै�क�य िवमा पॉिलसीधारक �य��ला अनपेि�त आिण आकि�मक अपघात / 

आजारपण यां�यामुळे होणा�या ��णालय भरती पासनू आिथ�क संर�ण पुरवते. 

��णालय दैनंिदन रोख पॉिलसी िवमा धारकाला ��णालय  ��येक िदवसासाठी एक 

िनि�त र�कम पुरवते.  

गंभीर आजार पॉिलसी िह फाय�ाची पॉिलसी असून  गंभीर आजारांचे िनदान 

झा�यास एक मोठी र�कम द��याची तरतूद असते असते  

�या आजारांसाठी ��णालयात भरती  आव�यक नसते अशा दतंोपचार, ने�सेवा 

खच�, नेहमीची वै�क�य तपासणी इ�यादी साठी बा� ��ण संर�ण खच� देऊ करतात.  

PPN �हणजे �ाधाि�यत �दाता नेटवक�  (PREFERED PROVIDER 

NETWORK) 

# वयोमया�दा - 3 मिहने ते 80 वष� 



# ��णालयात  भरती�या आधी 30  आिण नंतर 60 िदवसांचा  वै�क�य खच� 

समािव� असतो  

# ��णालयात जा�या-ये�याचा खच� यात �ा� धरला जात नाही. 

 

कुटंुब �लोटर आरो�य िवमा  

या पॉलीसी म�ये पती-प�नी आिण दोन मुले (ब�याच  वेळेला पालक आिण सासू - 

सासरे देखील ) यांना सामावनू घेतले जाते. यात िवमा सरं�ण कुटंुबा�या सद�यांम�ये 

िवभागलेले असते,मा� �याचे �माण िनि�त नसते.या पॉलीसीचा ह�ा नॉन-�लोटर 

पॉलीसी पे�ा खूप कमी असतो.  

 

 

समुह आरो�य िवमा योजना  

#समूह, मंडळ, सं�या, कॉप�रेट स�ंथा यासार�या गटांना िकंवा अनेकवेळा �यां�या 

कुटंुिबयांसाठी अशा योजनेचा लाभ घेत येतो.  

उदा. कज�दारासाठी एखादी बँक समूह िवमा पोिलसी घेवू शकते. 

रोखिवरिहत सुिवधा  (CASHLESS FACILITY) –  

या अंतग�त पॉिलसीधारकाला ��णालयात भरती�या वेळी कोणतीही र�कम 

भर�याची आव�यकता नसते. िवमा कंपनी तृतीय प� �शासका�या (TPA ) 

मा�यमातून ��णालयाचा खच� अदा करते. यासाठी �माट�काड� / ओळखप� यांचा 

वापर केला जातो.  



# जेथे कॅशलेस सुिवधा नसेल तेथे िवमाधारकाने खच� क�न िवमा कंपनीकडून नंतर 

दावा िमळवावा.  

# सामिूहक आरो�य िवमा योजनेम�ये मा�टर पॉलीसीधारक व िवमाकता� या 

दोघांम�ये करार असतो.  

 

आरो�यिवमा अंतल�खन / वै�क�य िवमालेखन  

िवमालेखन िह जोखीम िनवड व जोखीम मु�यांकनाची �ि�या आहे.  

िवमा लेखकासाठी अज�दारािवषयी मािहतीचा �ोत असतो �याचा ��ताव अज� 

िकंवा आवेदन अज�, �याम�ये ��तावक�या�चे आरो�य व वैयि�क तपिशलांिवषयी 

मह�वाची मािहती गोळा केली जाते  

िमळाले�या मािहतीचे काळजीपूव�क मू�यमापन क�न यो�य �या जोखीम 

वग�वाया�म�ये वग�करण के�यानतंर िवमालेखनाची �ि�या पूण� होते.  

 

आरो�य िवमा िवकृती�या संक�पनेवर आधा�रत आहे �हणजेच �य�� आजारी 

पड�याची जोखीम  

समूह िव�याचे िवमा लेखन �ामु�याने सरासरी�या िनयमा�या आधारे केले जाते 

�हणजे ज��हा �माणभूत गटातील सव� सद�यांना समूह आरो�य िवमा पॉिलसी अंतग�त 

संर�ण अस�यास समूहा�या सद�य �य�� िवमाक�या��या िवपरीत िनवड क� शकत 

नाहीत 

 



आरो�य िवमा दावे  

िवमा दा�या�या �ि�येम�ये �ाहक �ाथिमक भागधारक असतात  

रोखिवरिहत  दा�यात  जा�यातील ��णालय िवमाकता� / टीपीए कडून पुव� मंजुरी�या 

आधारे वै�क�य सेवा देतात व नंतर दा�याचे पैसे दे�यासाठी द�तऐवज सादर करतात.  

भरपाईदा�यात �ाहक ��णालयाला �वतः�या िखशातून पैसे देतो व �यानंतर 

िवमाक�या�कडे / टीपीएकडे पैसे दे�यासाठी दावा करतो.  

��णालयात / िचिक�सालयात जागा नस�यामुळे ��णाला ितथे हलिवता येत 

नस�यास आरो�य िवमा पॉिलसीम�ये घरी उपचार दे�याची तरतूद असते.    

��थािपत �ि�या प�रभाषा ( CPT ) संकेत आजारावर उपचार कर�यासाठी 

केले�या �ि�येची न�द करते. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 




