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िशक याचे हेत ू
 
हा पाठ अ यास यानतंर, तु हाला खालील गो टी करता आ या पािहजेत:- 
 

• िव याची गरज समजावून सांगणे; 

• िवमा कसे कायर् करतो; 



 

• देशा या अथर् यव थे या बांधणीत आिथर्क सेवा के्षत्राची भूिमका आिण 
याम ये िवमा के्षत्राची भूिमका समजावून सांगणे; 

• यावसाियक िवमा बाजारपेठेमुळे उपल ध झालेले फायदे समजावनू सांगणे; 

• भारतातील िवमा के्षत्राचा थोडक्यात इितहास आिण यासोबत िवमा 
उ योगातील ता या घडामोडी सांगणे; 

• िवमा बाजाराची रचना, िविवध प्रकार या िवमा सं था आिण िवमा 
उ योगातील िविवध भूिमकांचे वणर्न करणे; 

• िवमा उ पादनांचे िवतरण कसे केले जाते हे समजावनू सांगणे; 

• बाजाराम ये उपल ध असले या िविवध प्रकार या िवमा उ पादनांचा 
थोडक्यात आढावा घेणे; 

• िवमा एजटंची (प्रितिनधी) भूिमका आिण काय यांचे वणर्न. 
 
 

ओळख 
एक यावसाियक आिण यश वी जीवन िवमा एजंट बन यासाठी तु हाला 
मदत करताना या पिह या पायरीम ये, आपण जीवन िव याचा एक आढावा 
घेणार आहोत- तो काय आहे आिण याची काय गरज आहे.  

या प्रकरणाम ये आपण भारतातील िवमा बाजारपेठ पाहणार आहोत आिण 
जीवन िव यामाग या काही मह वा या संक पना आिण क पनांची ओळख 
क न घेणार आहोत. पढुील काही प्रकरणांम ये तु हाला आव यक असलेली 
मािहती दे याची ही प्रिक्रया आ ही सु  ठेऊ यामुळे तु हाला तुम या 
ाहकांना उ पादन िवकतांना समजावनू सांगायला मदत होईल आिण यांना 

खरोखर आव यक असलेली उ पादने िवकता येतील.  
 
जीवन िवमा कसे कायर् करतो हे बघतांना आप याला आधी िव या या संपणूर् 
बाजारपेठेचा िवचार करणे आव यक आहे- िवमा हा केवळ मानवी 
आयु यासाठीच नाही तर इतर अनेक गो टींसाठी उपल ध आहे- पण आपला 
भर प्रामुख्याने यातील जीवन िवमा या भागावरच असेल. 
 



 

या पिह या भागात िवमा काय आहे, तो कशासाठी असतो आिण लोकांना 
याची काय गरज आहे हे समजावनू घेऊ. 

 
मह वाचे श द 
 
या प्रकरणाम ये खालील श द आिण संक पनांचे प टीकरण दे यात आले 
आहे: 
 

िवमा जोखीम 
ह तांतरण 

जोखीम धारण 
करणे 

पुनिवर्मा 

उदारीकरण जीवन िवमा जीवनेतर िवमा िवमा म य थ 

ई-िवक्री बँके वारे िवकला 
जाणारा िवमा 
(बँका युर स) 

िवमा दलाल प्र यक्ष िवपणन 

अप्र यक्ष िवपणन िवमा 
वीकारणारा 

(िवमालेखक) 

िवमा कंपनीकडील 

संख्याशा त्रज्ञ 

(ॲक्चअुिरज) 

ततृीय पक्ष 
यव थापक 
(टीपीए) 

िनयामक वैयिक्तक एजंट ठरािवक 
कालावधीचा िवमा 

एंडोमट िवमा 

मनी-बॅक (पैसे 
परत) िवमा 

युिनट-आधािरत 
िवमा योजना 
(यिुलप) 

िनवृ ती वेतन 
योजना 

 

 
 
टीप 

पाठातील प्र नांची उ तरे तु हाला प्रकरणा या शवेटी िमळतील. 
 

क) िवमा हणजे काय? 
 
आपण िव याची याख्या खालील प्रकारे क  शकतो: 
 



 

िवमा हा िवमा कंपनी (िवमाकतार्) आिण पॉिलसीधारक (संर क्षत) यां यातील एक 
करार आहे. काही मोबद या या (ह ता) बद यात िवमा कंपनी संर क्षत यक्तीला 
ठरािवक घटना घड यास िविश ठ रक्कम दे याचे आ वासन देते.  
 
हे सवर् ठीक आहे. मात्र याचा अथर् काय? या प्र नाचे उ तर देता ये यासाठी आधी 
िवमा का आव यक आहे हे समजून घेणे ही पिहली पायरी आहे.   
 
 
 

क)1  िव याची गरज 
िव याची गरज समजून घे यासाठी खालील घटनेचा िवचार करा 
 
घटनेचा अ यास 
 
अजय 35 वषाचा आहे आिण एका बहुरा ट्रीय कंपनीत (एमएनसी) कामाला आहे. 
याला िवजय नावाचा दहा वषाचा मुलगा आहे, याला एक िदवस डॉक्टर 
बनवायचे याचे व न आहे. अजयची बायको गिृहणी आहे, आिण याचे आई-
व डल िनवृ त आहेत आिण या यावर अवलंबून आहेत. अजयने गहृकजर् घेतलेले 
आहे आिण मुला या उ च िशक्षणासाठी, िवजय या ल नासाठी आिण वतः या 
िनवृ तीसाठी गुंतवणूक करत आहे. िवजयला सवर् काही सव तम िमळावे याची 
शा वती असावी आिण िनवृ तीनतंर आप या आई-व डलांप्रमाणे आपण िवजयवर 
अवलंबून नसावे असे अजयला वाटते. आ तापयत सवर् काही अजय या 
योजनेप्रमाणे चालले आहे. मात्र िवचार करा खालील पिरि थतीम ये काय होईल. 
एके िदवशी ऑिफसमधनू घरी परतत असतांना अजयला अपघात झाला आिण 
याचा मृ य ू झाला. काय होईल? या या कुटंुबाची, िवजय या िशक्षणाची, 
िवजय या ल नाची, गहृकजर् वगैरची काळजी कोण घेईल? आप या 
अनुपि थतीत आप या कुटंुबाची काळजी घेतली जावी यासाठी अजयकड ेकाय 
पयार्य उपल ध आहेत? 

आता अजय या जागी वतःला ठेऊन िवचार करा आिण तु ही कुटंुबातील 
कमावती यक्ती आहात आिण वरील पिरि थतीला त ड यावे लागले तर तु ही 
काय कराल? काळजी क  नका! तु हाला ग धळून टाक याचा िकंवा घाबरव याचा 



 

आमचा हेतू नाही. या प्रकरणाचा अ यास क न िवमा िकती आव यक आहे 
याची तु हाला जाणीव हायला मदत होईल याम ये वरील पिरि थती िनमार्ण 
झाली तर अजय या सवर् प्र नांवर तोडगा आहे. वरील पिरि थतीकडे पु हा एकदा 
पाहू आिण िवमा यावर कसा तोडगा काढू शकतो हे पाहू.  

कमाव या यिक्तचा अकाली मृ य ूझा यास जीवन िवमा कुटंुबाला संरक्षण देतो. 
अजयला पुरेसे जीवन िवमा संरक्षण असेल आिण याचा मृ य ूझाला तर जीवन 
िव यातून िमळाले या पैशाची या या कुटंुबाला मदत होऊ शकते. िव या या 
पशैातून कुटंुबाचे दैनिंदन खचर्, िवजयचे िशक्षण आिण ल न आिण याचे 
गहृकजर् हे खचर् भागवले जाऊ शकतात. 
 
वरील पिरि थती पािह यानतंर, आप याला हे समजू शकते की िवमा, या 
िठकाणी जीवन िवमा, एका यिक्तचे अनपे क्षत घटनांम ये संरक्षण क  शकतो.  
 
याचा िवचार करा....... 
तुम या कुटंुबातील कमावती यक्ती हणून, तु हाला कुठली जोखीम आहे? 

तुमचे काही आिथर्क ल य आहे का जे तु हाला सुर क्षत करावेसे वाटते? 
 

क)2 िव याच ेकायर् कसे चालत?े  

तु हाला िव याची गरज समज यानंतर, आता आपण िव याचे कायर् नक्की कसे 
चालते हे पाहू शकतो.  

आपण अजय याच प्रकरणाचा अ यास सु  ठेवू. अकाली मृ यूची जोखीम ही 
अजयला असले या जोखीमांपैकी केवळ एक जोखीम आहे. याला इतरही 
जोखीमा असू शकतात- याला कधीतरी वै यकीय देखभालीची गरज लागेल, 
िकंवा कधी या या घराला आग लागू शकते. अजय या जोखीमांना िविवध 
प तींनी हाताळू शकतो.  
 

• जोखीम धारण करणे: जोखीमा हाताळ याचा एक मागर् हणजे या धारण 
करणे, पण हा मागर् फारसा शहाणपणाचा नाही, हणजे अजय अशा 
पिरि थतीम ये येणार्या सवर् जोखीमा वतः या डोक्यावर घेईल आिण 
या बाबतीत काहीच करणार नाही. जर काळ चांगला असेल, तर यापकैी 



 

कुठ याही घटना घडणार नाहीत, अजयला काळजी करायची गरज नाही. 
मात्र यापकैी कुठलीही घटना घड यास, अजय अडचणीम ये येईल. 
यामुळेच जोखीम धारण करणे, िकंवा या जोखीमा वतः हाताळणे हे 
नक्कीच शहाणपणाचे नाही.  

 
• जोखीमाचें ह तांतरण: या जोखीमा हाताळ याचा दसुरा मागर् हणजे या 

यवि थतपणे हाताळू शकेल अशा एखा या यिक्तकड ेह तांतिरत करणे. 
सो या श दात सांगायचे झाले तर, या यिक्तची जोखीम उचल याची 
क्षमता नाही अशा यक्तीकडून ती अशा यिक्तकडे ह तांतिरत करणे 
याची तशी क्षमता आहे, यालाच िवमा हणतात. 

 
यािठकाणी, िव याची याख्या पु हा पहाणे उपयकु्त ठरेल: 
 

िवमा हा िवमा कंपनी (िवमाकतार्) आिण पॉिलसीधारक (संर क्षत) यां यातील एक 
करार आहे. काही मोबद या या (ह ता) बद यात िवमा कंपनी संर क्षत यक्तीला 
ठरािवक घटना घड यास िविश ठ रक्कम दे याचे आ वासन देते. 
 
हणजेच, िवमा ही एक जोखीम ह तांतिरत करणारी यतं्रणा आहे, याम ये 
िवमा घेणारी यक्ती काही रक्कम देऊन ( याला ह ता हणतात) याची 
जोखीम िवमा कंपनीला ह तांतिरत करते. हणनू अजय या बाबतीत तो िवमा 
काढून, ह ता भ न याची जोखीम िवमा कंपनीला ह तांतिरत क  शकतो.  
 
िवमा कंपनी अजयसारख्या लोकांकडून ह ते गोळा करते- यांना एकाच प्रकारची 
जोखीम आहे- आिण तो पैसा एका जोखीम गटात टाकते. या घटनेसाठी िवमा 
काढ यात आला आहे ती एकाच वेळी सगळे अनुभवणार नाहीत, जे अनभुवतील 
यांना जोखीम गटातनू भरपाई िदली जाईल.  

 
“िवमा ही जोखीम ह तांतरणाची यतं्रणा आहे”  
 

 

वरील उदाहरणाव न आप याला समजते की िवमा हणजे: 

• मालकाकडून (संर क्षत यक्ती) जोखीमांचे ह तांतरण कर याची प्रिक्रया; 



 

• दसुर्या पक्षाकडे (िवमाकतार्) जो जोखीम उचलू शकतो; 
• मोबद या या बद यात (ह ता). 
 
िव याचा यवसाय संप ती या आिथर्क मू यांचे रक्षण कर याशी संबिंधत 
आहे. संप ती ही या या मालकासाठी मौ यवान असते कारण यापासून 
याला काही फायदे िमळ याची अपेक्षा असते. या संप तीपासून िमळणारे 
फायदे उ प ना या व पात असू शकतात (गाडी भा याने देणे) िकंवा 
वतः या सोयी या व पात (गाडी वतः या प्रवासासाठी वापरणे) असू 
शकतात.  

माणूस हा सु ा संप ती आहे हणजे याची वतः उ प न कमाव याची 
क्षमता असते. प्र येक मनु या या आयु याचा एक िनि चत कालावधी असतो, 
मृ य ूअटळ आहे. मात्र मृ यूची वेळ अिनि चत आहे. जर यक्ती आयु यात 
काम करत असतांनाच अनपे क्षतपणे मरण पावली, तर ित या कुटंुबाला ती 
िजवतं असती तर ितने भिव यात कमावलेले संपणूर् आयु यातील उ प न 
िमळणार नाही. एखा या यक्ती या अकाली मृ यूमुळे िनमार्ण झालेली 
आिथर्क पोकळी भ न काढ यासाठी जीवन िवमा कायर् करतो. मृ यूचा 
कालावधी प्र येक यक्तीसाठी अिनि चत आहे, यामुळेच संभा यपणे प्र येक 
यिक्तला त ण वयापासूनच, याचे भिव यातील उ प न सुर क्षत 
कर यासाठी जीवन िव याची गरज असते. 
 
एखा या यक्ती या अकाली मृ यूमुळे उ प नाचे नुकसान झा यास जीवन 
िवमा या या कुटंुबाला आिथर्क अडचणींपासून संर क्षत क  शकतो.  
 
जाणनू घ्या 
 
या घटनेसाठी िवमा उतरवला आहे ती घटना िवमा रोखू शकत नाही. िवमा 

केवळ उतरव यात आले या घटनेचा पिरणाम हणून जे नकुसान होईल 
याची भरपाई देऊ शकतो.  

 
प्र न 1.1 
 



 

कुठले बरोबर आहे? िवमा िवकत घे याची कृती हणजे: 

क. जोखीम ह तांतरण; िकंवा 
ख. जोखीम धारण करणे? 
 
 
सुचवलेला उपक्रम 
 
यांनी िवमा िवकत घेतलाय अशा तमु या कुटंुबीय िकंवा िमत्रांशी बोला. 

िवमा िवकत घे यापूव  यांनी कुठ या मु यांचा िवचार केला आिण कारण(णे) 
यािवषयी िवचारा. 
 
तर आता आप याला अगदी सो या श दात िव याचे कायर् कसे चालते हे 
समजले. जीवनातील सवार्त दःुखद घटनांमुळे होणारे नकुसान टाळ यासाठी 
संरक्षण िद यामुळे यक्तीचा कसा फायदा होतो हे आपण पािहले आहे. मात्र 
िवमा आिण िवमा उ योगाला यक्ती या फाय यािशवाय इतरही फायदे 
होतात, यापढुील भागांम ये आपण ते पाहणार आहोत. 
 
 
 

ख)  आिथर्क सेवांची भिूमका आिण िवमा 
 
नोकरी देणारा, न याची िनिमर्ती करणारा आिण गुंतवणकुीसाठी भांडवल 
देणारा हणून, आिथर्क सेवा उ योगाची देशा या एकूणच अथर् यव थेम ये 
अितशय मह वाची भूिमका आहे. िवशेषतः िव यामुळे समाजाचा आिथर्क 
आिण सामािजक असा दो ही फायदा होतो. काही दघुर्टना झा यास 
सामािजक या, तो लोकांचे आिथर्क अडचणींपासून संरक्षण करतो, 
उदाहरणाथर् एखा या कुटंुबातील कमावणारी यक्ती मरण पावली तर ते कुटंुब 
िव यामुळे मुलांना उ च िशक्षण देऊ शकेल. आिथर्क या, तो रोजगार देतो. 
हा केवळ या उ योगामधील प्र यक्ष रोजगार नाही, तर, कंप यांना काही 
दघुर्टना घडली तर काही िनधी सं ही ठेवणे सक्तीचे नस याने, या कंप या 
यां या यवसायाम ये याची गुंतवणूक क  शकतात.  



 

 
सरकार या टीने िवशेषतः आिथर्क भूिमका अितशय मह वाची आहे, कारण 
भारता या िवकासाचा स याचा वेग कायम ठेवायचा असेल तर पायाभूत 
सुिवधांम ये प्रचडं गुंतवणकू होणे आव यक आहे. सरकारचे खचर् हे आधीच 
यां या िमळकतीपेक्षा जा त असतात, आिण हणूनच पायाभूत सुिवधांचा 
िवकास कर यासाठी खाजगी कंप यांना वाव आहे आिण याम ये िवमा 
कंप यांचाही समावेश होतो. ह यांमधून या जो िनधी गोळा करतात तो 
भारता या पायाभूत सुिवधां या िवकासा या गरजा पूणर् कर यासाठी गुंतवला 
जाऊ शकतो: िसचंन, गहृबांधणी, पाणी, गटारे आिण व छता अशा प्रकार या 
गरजा आहेत. अशा प्रकारे, िव यामुळे केवळ िवमाधारकालाच नाही तर 
एकूणच समाजाला फायदा होऊ शकतो.  
 
जीवन िव यामुळे यांचा िवमा उतरव यात आला आहे ते दीघर् काळासाठी 
बांधील असतात; यांना दीघर्काळ वषार्नुवष ह ते भरत रहावे लागतील. अशा 
या दीघर्काळ या नातेसंबधंांमुळे िवमा उ योग पायाभूत सुिवधा प्रक पांना 
िनधी परुिव यासाठी सक्षम आहे जसे िवमानतळ, र ते, पलू, बदंर आिण 
वीज प्रक प इ.- या प्रक पांना िवकिसत हो यासाठी दीघर्काळ लागतो.  
 
या सवार्तून आप याला हे िदसून येते की चांग या िवकिसत आिण 
िव तारले या िवमा क्षेत्रामुळे आिथर्क िवकासाला फायदा होतो आिण 
याचवेळी देशाची जोखीम उचल याची क्षमताही मजबूत होते.  

 
“िवमा लोकांचे आिथर्क अडचणीपंासून संरक्षण करतो.” 
 
िव याची वैयिक्तक पातळीवरही भूिमका आहे. िवमाधारकाला िमळणारे काही 
फायदे खाली दे यात आले आहेत: 
 

गंुतवणकुीचा 
पयार्य 

िवमा उ पादने हा गुंतवणकुीचा अितशय उ तम पयार्य 
आहे याम ये पॉिलसी धारकाला केवळ िव याचे संरक्षणच 
िमळत नाही तर, यां या जोखीम उचल या या क्षमतेवर 
आधािरत केले या गुंतवणकुीवर लाभही िमळतो.  



 

आिथर्क सुरके्षचे 
रक्षण 

संप ती िकंवा संर क्षत यक्ती यांना काही झा यास, 
पॉिलसी या अटी आिण िनयमांनुसार िवमा कंपनी भरपाई 
देते. कुटंुबाचा कमावता यक्ती वार यास जीवन िवमा 
कंपनी कुटंुबाचे संरक्षण करते, यामुळे कुटंुबा या गरजा 
पूणर् हो यास आिण मुलांचे िशक्षण आिण ल नाम ये मदत 
होते. यामुळे एखा या यक्तीसाठी नकुसानांचा पिरणाम 
बराचसा कमी होतो.  

कर सवलत आयकर काय यातंगर्त िव यामुळे बर्याच करसवलती 
िमळतात. 1,00,000 पयत या िवमा ह यावर 
काय या या कलम 80 सी कलमांतगर्त करयो य 
उ प नावर सवलत िमळते. या सवलतीसाठी काही िनयम 
आिण अटी लागू होतात. नाव िनदिशत कर यात आलेला 
िकंवा पॉिलसी धारकाला, मृ यूनतंर िमळणारा फायदा िकंवा 
पिरपक्व झा यानतंर िमळणारा फायदा या काय या या 
कलम 10 (10 डी) अतंगर्त, अि त वात असले या 
काय यांनुसार, 1,00,000 पयांपयतचा ह ता भर यापूव  
कर-मुक्त आहे.    

आयु यातील 
प्र येक 
ट या या 
गरजानंसुार 
िनयोजन 

िवमा कंपनीकडून आजकाल िदली जाणारी उ पादने ही 
िविवध वयोगटातील यक्तीं या गरजेनुसार तयार केलेली 
असतात. यामुळे यक्ती यांची िविवध आिण बदलती 
प्राधा ये पूणर् कर यासाठी िवमा पॉिलसीम ये गुंतवणकू 
क  शकतात. 

 
उदाहरणाथर् 
 

• एखादी त ण यक्ती जी नुकतीच कमावायला लागली आहे ती िनि चत 
कालावधीची िवमा योजना खरेदी क  शकते िकंवा जोखीम उचल या या 
क्षमतेनुसार अिधक परतावा देणारी युिलप (युिनटशी िनगडीत िवमा 
योजना) योजना खरेदी क  शकते. 



 

• 25-30 वयाची यक्ती याला कुटंुबा या भिव यासाठी गुंतवणकू करायची 
आहे, जसे मुलाचे िशक्षण िकंवा ल न, तो या या जोखीमे या 
व पानसुार, लहान मुलांसाठी या यिूलप िकंवा एंडोमट योजनेम ये 
गुंतवणकू क  शकतो. 

• या यक्तीला िनवृ तीनंतर िमळकत हवी असेल ती िनवृ तीवेतन 
योजनेम ये गुंतवणूक क  शकते. 

• एक यक्ती जीवनभर संरक्षण िमळावे यासाठी संपूणर् जीवन िवमा 
पॉिलसीम ये गंुतवणूक क  शकते. 

 
 

बचतीची सवय 
लागते 

िव याचा ह ता भर यासाठी यक्ती या या िमळकती 
मधील काही ठरािवक रक्कम बचत करायला िशकतो. 
यामुळे यक्तींम ये बचतीची सवय जायला मदत होते.  

िवमा पॉिलसीवर 
कजर्  

यक्ती, पॉिलसी या फाय यांवर पिरणाम न होता, यां या 
िवमा पॉिलसीवर कजर्ही काढू शकतात, याला पॉिलसी या 
अटी आिण फायदे लागू होतात. 

यव थापनास 
मोकळीक आिण 
भाडंवल  

जे हा कंपनी या यव थापनाला याची जाणीव असते की 
कंपनीला असले या बर्याचशा जोखमींचे िव यामुळे 
संरक्षण झाले आहे, ते हा या जोखमी प्र यक्ष िनमार्ण 
झा या तर यांचे िनराकरण कर यासाठी वेगळा िनधी 
बाजूला काढून ठेवायची गरज उरलेली नाही. ते आता 
यां या यवसायाचा िवकास करणे आिण तो वाढवणे 
यावर लक्ष कि त करायला मोकळे आहेत. यामुळे कंपनी 
अिधक प्रभावी होऊ शकते, यामुळे देशाची एकूणच 
अथर् यव था सुधा  शकते.  

 
मात्र लोकांना असा िव वास वाटला की या घटनेसाठी िवमा काढ यात आला 
आहे ती घड यास यां या गरजा पूणर् करणारी, यांचे संरक्षण करणारी 
पॉिलसीच यांना िवकली जाईल तरच िवमा समाजासाठी सकारा मक योगदान 
क  शकेल. लोकांना हा िव वास वाटला नाही, तर ते िवमा खरेदी करणार नाहीत 



 

आिण हे फायदे िमळणार नाहीत िकंवा कमी होतील. हणनूच, िवमा बाजारपेठेने 
प्र येक गो ट करतांना यावसाियक टीकोन ठेवला पािहजे.  
 
 

ग) यावसाियक िवमा बाजारपेठेच ेफायदे 
 
यावसाियक िवमा बाजारपेठ हणजे, ाहकांशी यवहार करतांना पारदशर्क 
आिण प्रामािणक असलेली आिण प्र येक कृतीम ये ाहकांचे िहत सव च 
मानणारी बाजारपेठ. अशा प्रकारे यावसाियक टीकोन राख याचे अनेक फायदे 
आहेत. ते आता आपण पाहणार आहोत.  
 
गरजेवर आधािरत िवक्री  

यावसाियक बाजारपेठ कंपनीला ाहकाला काय िवकायचे आहे यापेक्षाही 
ाहकाला काय हवे आहे ते िमळेल यात्री खात्री करते. यालाच ‘गरजेवर आधािरत 

िवक्री’ हणतात. ाहकाला या या गरजा पणूर् करणारे उ पादनच िवकले जाईल 
असा िव वास असेल तरच तो खरेदी करेल, पु हा पु हा खरेदी करेल, आिण ते 
िवमा उ पादन इतरांना सुचवेल. िवमा उ योगाचे िनयामक (आयआरडीए) चुकीची 
िवक्री रोख यासाठी प्रय न करत आहे, याम ये ाहकांना अशी पॉिलसी िवकली 
जाते जी यां या गरजा काही प्रमाणात पूणर् करत नाही. जे हा असे घडते ते हा 
लोक सावध होतात आिण िव या या मह वािवषयी यांना शंका वाटू लागते.  
 
 
“ यावसाियक बाजारपेठ ही पारदशर्क आिण प्रामािणक असते.” 
 
 

खलुासा 
याचप्रमाणे, यावसाियक िवमा बाजारपेठ ही आप या यवहारांम ये पारदशर्क 
असते: िजथे सवर् संबंिधत मह वा या मािहतीचा प टपणे खुलासा केलेला 
असतो. उदाहरणाथर्, युिनटशी िनग डत िवमा योजनांम ये (यूिलप) पॉिलसीम ये 
ह यांची िवभागणी (सवर् शु कांसिहत) िदलेली असते. फाय यांचे प टीकरण 
देणार्या कागदपत्रांम ये एजटंला उ पादनावर िकती दलाली िमळते याचा 



 

कंप यांनी खुलासा करणे िनयामकांनी आव यक केले आहे. या प तीमुळे 
ाहकाला याचा िकती पसैा जीवन संरक्षणासाठी, गुंतवणकुीसाठी आिण इतर 

खचार्साठी जात आहे याची मािहती समजते- जी यांना समजणे आव यक आहे.  
 
जी िवमा बाजारपेठ अशा यावसाियक प तीने चालते यामुळे ाहकाला, वतः 
बाजारपेठेला, समाजाला आिण एकूणच अथर् यव थेला अनेक फायदे होतात:  
 
पॉिलसीधारकामं ये 
अिधक िव वास 

िवमा िवक्रीम ये यावसाियक टीकोन (गरजेवर 
आधािरत िवक्री आिण खुलासे) िनयमनासारखे िविवध 
उपाय, तक्रार िनवारण यतं्रणा, लोकपाल आिण 
आयआरडीए तक्रार संपकर्  क  (कलम डी4 पहा) यामुळे 
लोकांचा या यतं्रणेवरील िव वास वाढायला बरीच मदत 
झाली आहे. यामुळे हा उ योग आप याला यो य 
वागणूक देतो अशी लोकांना खात्री वाटते, यांची जर 
काही यो य काळजी असेल तर ती दरू कर यास 
िनयामक यांना पािठंबा देतील असेही वाटते. यामुळेच 
िवमा यां या गरजा पूणर् कर यासाठी एक यावहािरक 
मागर् अस याचे यांना वाटते. 

िव याचा वाढता 
िशरकाव 

भारत लोकसंख्ये या टीने जगातील दसुर्या क्रमांकाचा 
देश आहे आिण यामुळेच याची जगातील दसुर्या 
क्रमांकाची िवमा बाजारपेठ हो याची क्षमताही आहे. या 
बाजारपेठेपयत पोहोचायचे आहे यातील संधी एव या 
प्रचंड आहेत की िवमाकतार् एकमेकांशी ाहकांसाठी पधार् 
कर याऐवजी नवे ाहक शोधू शकतात. यामुळे िव याचा 
बाजारातील िशरकाव वाढेल, मात्र लोकांना िवमा खरेदी 
के यामुळे यां या गरजा सुर क्षतपणे पुरव या जाऊ 
शकतील असा िव वास वाटला तरच हे खरे होऊ शकते.  

सामािजक फायदे जसा िव याचा िव तार भारतीय समाजा या जा तीत 
जा त भागांम ये वाढेल, अिधक लोक याकड ेसुर क्षत 
आिण िकफायतशीर पयार्य हणून पाहू लागतील, 



 

यामुळे कुटंुबाम ये काही दघुर्टना िकंवा काही अिप्रय 
घटना घडली तर कमी लोकांना आिथर्क त्रास सहन 
करावा लागेल. 

रोजगार िनिमर्ती िव याचा िशरकाव व िव तार वाढ यावर अिधक रोजगार 
िनिमर्ती होईल. िवमा कंप या सतत यांची उ पादने 
िवक यासाठी नवे कमर्चारी आिण एजंट िनयुक्त करत 
असतात. वेगाने बदलणार्या बाजारपेठेम ये आिण नवी 
भूिमका, जबाबदार्या तयार होत असतांना, 
यावसाियकांना न या संधी िमळू शकतात. यावसाियक 
उ योगाची प्रित ठा असलेली िवमा बाजारपेठ दजदार 
यावसाियकांना िवमा हाच आपला पेशा बनिव यासाठी 
आकिषर्त करेल, यामुळे या बाजारपेठेची यावसाियकता 
वाढ यास मदत होईल.  

िवमा कंप यां या 
न यात वाढ 

या कंपनीचा िवमा िवक्रीचा टीकोन यावसाियक 
आहे, हणूनच लोकांचा ित यावर िव वास आहे ती 
अिधक िवमा िवक्री क  शकेल. यासोबत, िव यावरील 
िव वास वाढ याने नवीन ाहकांपयत िवमा पोहोचेल, 
यामुळे िवमा कंप यांचा नफा वाढेल. 

 
िव यामुळे एकूणच अथर् यव थेला जे फायदे होतात याम ये यावसाियक िवमा 
बाजारपेठेमुळे िमळणार्या फाय यांमुळे भर पडले, याब ल आपण ख 
िवभागाम ये चचार् केली. वैयिक्तक आिण कॉप रेट पातळीवर अिधक फायदेशीर 
कंप या, आणखी रोजगार, कमी आिथर्क अडचणी यामुळे भारतीय अथर् यव थेचे 
एकूण यश वाढेल आिण यवसाय आिण पायाभूत सुिवधांम ये गुंतवणुकीसाठी 
अिधक भांडवल उपल ध होईल.  
 
िवमा हा केवळ यिक्तगतच नाही तर एकूण समाजाचाच कसा फायदा क  
शकतो हे पािह यानंतर, थोड ेथांबून आज आपण िजथे आहोत ितथपयत कसे 
पोहोचलो याचा थोडा िवचार क . भारतातील िव याची बाजारपेठ आज जशी 



 

आहे तशी नेहमीच न हती, पढुील भागांम ये अनेक वषाम ये ती कशी िवकिसत 
झाली हे आपण पाहू.  
 

घ) िव याचा इितहास 
 
भारतातील िव या या इितहासाची पाळेमुळे अितशय खोलवर जलेली आहेत. 
फार पूव पासून या ना या व पाम ये िवमा काढला जात असे. भारताम ये 
काळासोबत िव याचाही िवकास झाला आहे आिण याने इतर देशांकडूनही 
क पना घेत या आहेत- िवशेषतः इं लंडकडून. भारतातील िव या या इितहासाची 
खालीलप्रमाणे तीन ट याम ये िवभागणी करता येईल:    
 
 
 

आकृती 1.1 
 

ट पा 1- उदारीकरणापवू  
 
 
 
 

ट पा 2- उदारीकरण 
 
 
 

ट पा 3- उदारीकरणानतंर 
 

घ)1 ट पा 1 – उदारीकरणापवू  
 
1818-1829 पिहली िवमा कंपनी: 1818 साली कोलका यातील ( यावेळचे 

कलक ता) ओिरएंटल जीवन िवमा कंपनी भारताम ये जीवन 
िवमा यवसाय सु  करणारी पिहली कंपनी होती. मात्र, 1834 
साली कंपनी अपयशी ठरली. 1829 साली म ास 
सं थानाम ये म ास इिक्वटेबलने जीवन िवमा यवसायाला 



 

सु वात केली.  
1870 1870 चा टीश िवमा कायदा अि त वात आ यानतंर 

एकोिणसा या शतकात मंुबई प्रांतात बाँबे यु युअल (1871), 
ओिरएंटल (1874) आिण ए पायर ऑफ इं डया (1897) यांची 
सु वात झाली. 

1912 जीवन िवमा के्षत्राचे िनयमन कर यासाठी कर यात आलेला 
भारतीय जीवन िवमा कंपनी कायदा 1912 हे पिहले 
संवैधािनक पाऊल होते.  

1928 भारतीय िवमा कंपनी कायदा 1928 मुळे सरकारला भारतीय 
आिण परदेशी िवमाक यानी जीवन िवमा आिण जीवनेतर 
िवमा के्षत्रात केले या यवसायाची आकडेवार मािहती गोळा 
कर याचे अिधकार िमळाले याम ये प्रॉि हडटं िवमा 
सोसाय यांचाही समावेश होता.  

1938 िवमा घेणार्यांचे िहत जप यासाठी, आधीचा कायदा आणखी 
मजबतू कर यात आला आिण याम ये िवमा कायदा 1938 
वारे सुधारणा कर यात आली या वारे सरकारला 
िवमाक या या कृतींवर प्रभावी िनयंत्रण िमळाले. 

1950 1950 या दशकात, िवमा यवसायातील पधार् अितशय ती  
होती आिण यामळेु चकुीचे मागर् वापरले जात अस याचे 
आरोप होत होते. भारत सरकारने, हणनूच, िवमा 
यवसायाचे रा ट्रीयीकरण कर याचा िनणर्य घेतला. 

1957 सवर्साधारण िवमा महामंडळाची (जीआयसी) थापना: 
जीआयसी भारतातील जीवनेतर िवमा कंप यां या सामूिहक 
िहताचे प्रितिनिध व करते. सामाियक वार या या मु यांवर 
महामंडळ मत यक्त करते, धोरणे तयार कर यासंबधंी या 
चचाम ये सहभागी होते, आिण िवमा यवसायातील उ च 
दजार् या ाहक सेवेचे समथर्न कर याचे कायर् करते.   

1972 सवर्साधारण िवमा यवसाय (रा ट्रीयीकरण) कायदा 1972 
(जीआयबीएनए) संमत कर यात आला. जीआयबीएनए या 



 

कलम 9(1) नुसार भारतीय सवर्साधारण िवमा महामंडळची 
(जीआयसी) थापना कर यात आली. 1956 या कंपनी 
काय यानुसार मयार्िदत भागभांडवल असलेली खाजगी कंपनी 
हणनू 22 नो हबर 1972 साली ितची थापना कर यात 
आली.    

 

घ)2  ट पा 2- उदारीकरण 
 
सुधारणांना सु वात 
 
1990 म ये परकीय चलन तुटव यामुळे सरकारला आपली औ योिगक धोरणे 
आिण िनयमांचा फेरिवचार करणे भाग पडले. सरकारकड ेकेवळ काही िदवसां या 
आयातीला परेुल एवढाच परकीय चलनाचा साठा होता.  
 
1993 म होत्रा सिमती: िवमा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी िशफारसी 

दे याकरता सरकारने िरझवर् बँकेचे माजी ग हनर्र आर एन 
म होत्रा यां या अ यक्षतेखाली 1993 साली एक सिमती 
थापन केली. या सिमतीने 1994 साली सादर केले या 
आप या अहवालात, इतर गो टींसह, िवमा उ योगाम ये 
खाजगी के्षत्र आिण िवदेशी कंप यांना प्रवेश करायला (केवळ 
भारतीय कंपनीसोबत भागीदारी क न) परवानगी यावी अशी 
िशफारस होती. 

1999 आयआरडीएची थापना: म होत्रा सिमतीने केले या 
िशफारसींनंतर, िवमा उ योगाचे िनयमन आिण िवकास 
कर यासाठी िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरणाची 
(आयआरडीए) 1999 साली वाय त सं था हणून थापना 
कर यात आली. आयआरडीएची एिप्रल 2000 म ये 
संवैधािनक सं था हणून िनिमर्ती कर यात आली.  

 
 
 



 

घ)3  ट पा 3- उदारीकरणानतंर 
 
आपण पािहले की म होत्रा सिमती या िशफारसीनुसार, िवमा क्षेत्र खाजगी 
कंप यांसाठी खुले कर यात आले. भारतीय कंप यांशी भागीदारी क न (जॉ ट 
हचर) िवदेशी कंप यांनाही भारतीय िवमा बाजारपेठेम ये सहभागी हो याची 
परवानगी दे यात आली. स या या िनयमांनसुार िवदेशी भागीदाराची िह सेदारी 
26% पेक्षा अिधक असू शकत नाही. 
 
आयआरडी या मह वा या उि टांम ये ाहकांना अिधक पयार्य आिण कमी ह ते 
या वारे िमळणारे समाधान वाढावे या टीने पधार् वाढ यास प्रो साहन देणे, 
आिण िवमा बाजारपेठे या आिथर्क सुरके्षची खात्री करणे यांचा समावेश होतो. 
िवमा कायदा 1938 या कलम 114ए नुसार आयआरडीएला िनयम तयार 
कर याचा अिधकार आहे. िवमा यवसाय सु  कर यासाठी कंप यां या 
न दणीपासून ते पॉिलसी धारकां या िहताचे रक्षण कर यासाठी 2000 पासून 
यांनी अनेक िनयम तयार केलेत.  

 
िवमा कायदा 1938 आिण जीआयबीएनए याम ये सुधारणा कर यात आ यामुळे 
जीयआयसी आिण ित या इतर चार सहकारी कंप यांचा सवर्साधारण िवमा 
दे याचा िवशेषािधकार काढून घे यात आला. पिरणामी, सवर्साधारण िवमा 
यवसाय खाजगी के्षत्रासाठी खुला झाला.  

 
21 माचर् 2003 साली लागू झाले या सवर्साधारण िवमा यवसाय (रा ट्रीयीकरण) 
सुधारणा कायदा 2002 मुळे जीआयसीचा इतर चार सहकारी कंप यांवर मालकी 
हक्क रािहला नाही. यांचा मालकी हक्क भारत सरकारला दे यात आला. 
जीआयसी पुनिवर्मा कंपनी हणून जाहीर कर यात आली.  
 
प्र न 1.2   

1950 साली जीवन िवमा उ योगाचे रा ट्रीयीकरण करणे सरकारला आव यक का 
वाटले? 
 



 

परुवणी 1 म ये आ ही भारताम ये स या कायर्रत असले या जीवन आिण 
सवर्साधारण िवमा कंप यांची यादी िदली आहे. यावर एक नजर टाका आिण 
िविवध क्षेत्रांम ये िकती कंप या कायर्रत आहेत हे जाणून घ्या.  
 
जाणनू घ्या  

िलहीत असतांना (जानेवारी 2011) िवमा के्षत्राम ये थेट िवदेशी गंुतवणुकीची 
(एफडीआय) मयार्दा स या या 26% व न वाढवून 49% कर यासाठीचा प्र ताव 
संसदेम ये मंजरुी िमळ याची वाट बघतोय.  
 
 

घ)4 िवमा उ योगातील ता या घडामोडी 
 
2010 पयत भारत िव याची जगातील पाचवी सवार्त मोठी बाजारपेठ होती आिण 
ती वेगाने वाढतेय. 
 
या दशकाम ये बरेच बदल झाले कारण बाजारपेठ खाजगी के्षत्रासाठी उघड यात 
आली. या भागाम ये आपण गे या पाच वषार्त झाले या मह वा या घडामोडी 
पाहू. 
 
मािहती 
ततं्रज्ञानाचे वाढते 
मह व 

यवसायाला फायदा हावा आिण ाहकांची सोय 
सुधार यासाठी सवर् िवमा कंप या आता मािहती 
तंत्रज्ञानाचा (आयटी) वापर करतात. आज, ाहक 
कंपनी या वेबसाईट वारे यांचे ह ते भ  शकतात आिण 
यां या पॉिलसीची ि थती आिण पॉिलसीचे इतर तपशील 
पाहू शकतात. ह ते िमळा याची मािहती िकंवा 
पॉिलसीमधील बदल यािवषयीची ताजी मािहती ाहकांना 
मोबाईलवर एसएमएस वारे पाठिवली जाते.     

बँके वारे िवमा 
(बँका युर स) 

बँका यां या स या या ाहकांना िवमा उ पादने 
िवक यासाठी (क्रॉस सेल) िवमा कंप यांची मदत घेत 
आहेत. िवमा कंप यांना बँकांचे िव तारलेले जाळे आिण 



 

िन ठावान ाहक िमळतात, िव या या िवक्रीम ये 
बँके वारे िवक यात आले या िव याचे प्रमाण गे या काही 
वषार्त सतत वाढले आहे. ाहकांना अितिरक्त उ पादने 
( हॅ यू ऍडेड) देणे शक्य झा याने आिण िवमा 
कंप यांकडून िमळणार्या उ प न शु कामुळे बँकाना फायदा 
होतो. बर्याच बँकांनी आता वतः या जीवन िवमा 
सहायक कंप या सु  के या आहेत.    

ऑनलाईन िवक्री बहुतेक िवमा कंप यांनी आता यांची उ पादने ऑनलाईन 
िवक यास सु वात केली आहे. यामुळे म य थांची गरज 
नाहीशी होते आिण खचार्त कपात होते. या बचतीचा 
फायदा ाहकांना कमी ह यां या व पात िदला जाऊ 
शकतो. 

लघु-िवमा आयआरडीएने 2005 साली लघु-िव याची मागर्दशर्क त वे 
लागू केली. लघु-िवमा उ पादने, बचत गटाचे सद य, 
शेतकरी, िरक्षा चालक, आिण इतर अशा कमी उ प न 
गटांना, यांना आिण यां या संप तीला असले या 
जोखीमांसाठी िवमा संरक्षण देतात. या उ पादनांसाठीचे 
ह ते अगदी 15 पयांपयत कमी असू शकतात आिण ते 
दर आठव याला गोळा केले जातात. या वगार्तील जीवन 
िव याचे िकमान संरक्षण हे िनयामकांनी िनि चत 
के यानसुार िकमान 5000 पये आहे आिण िदले जाऊ 
शकणारे कमाल संरक्षण  

50,000 पये आहे. जे कृषी के्षत्र आिण संबंिधत 
उ योगांम ये काम करतात यांना नैसिगर्क आप तींसाठी 
संरक्षण लागते जसे खराब मॉ सून, पूर इ. यािठकाणी 
लघु-िवमा यांची मदत क  शकतो.     

 
 
 
 

तक्रार िनवारण कुठ याही उ योगाची जे हा वेगाने वाढ होते ते हा 



 

िचतंा या असतातच, आिण िवमा उ योग याला 
अपवाद नाही. िव याचे दावे िनकाली काढ यासंदभार्त 
आिण एकूणच ाहक सेवे संदभार्त ाहकां या तक्रारींचे 
प्रमाण वाढले आहे. जसे आपण आधी पािहले, 
आयआरडीएने पॉिलसी धारकां या िहताचे रक्षण 
कर यासाठी पावले उचलली आहेत. यांनी िवमा 
कंप यांना अतंगर्त ाहक तक्रार िनवारण कक्ष/िवभाग 
थापन कर याचे आदेश िदले आहेत. 
आयआरडीएने नुकतेच एक पाऊल उचलले आहे, 
िवमाधारकाला िवमाक यार्िव  काही तक्रार असेल तर 
यावर तोडगा काढ यासाठी तो संपकर्  क ाला कळव ू
शकतो. असंतु ट ाहक टोल- ी क्रमांकावर संपकर्  क  
शकतात (155255) िकंवा complaints@irda.gov.in या 
प यावर ई-मेल क न यां या तक्रारी न दव ूशकतात.  

 

प्र न 1.3 
 
बँके वारे िवमा (बँका युर स) हणजे काय? 
 
यापकैी काही मु यांकडे आपण प्रकरणाम ये नतंर तपशीलवार पाहू. आधी आपण 
भारतातील िवमा उ योगाचा आढावा सु  ठेऊ आिण यामधील सं था आिण 
यां या भूिमका यािवषयी पाहू.  

 

च) िवमा सं था आिण भिूमका 
च)1 िवमा सं थाचें प्रकार 
खालील आकृतीम ये दाखव याप्रमाणे िवमा सं था प्रामुख्याने तीन ेणीम ये 
िवभाग या आहेत. ज िवभागाम ये िवमा सं था देत असले या िविवध प्रकार या 
उ पादनांिवषयी थोडक्यात पाहू.  
 
 



 

आकृती 1.2: िवमासं थांचे प्रकार 
 

 
च)1 (अ) जीवन िवमा कंप या 
मानवी जीवनाला असले या धोक्यापासून जीवन िवमा कंप या संरक्षण देतात. 
या िविवध प्रकार या उ पादनांवर िविवध प्रकारचे फायदे देतात आिण अकाली 
मृ यू या जोखीमेसाठी संरक्षण देतात, तसेच हातारपणी जग या या 
जोखीमेलाही संरक्षण देतात. िवमा कंप या, ठरािवक मुदती या िवमा 
योजनेसारख्या पारंपिरक योजनां वारे मृ यूप चात संरक्षण देतात. पॉिलसी या 
कालावधीम ये संर क्षत यक्तीचा मृ य ूझा यास याने नामिनदिशत केले या 
यक्ती/भोगवटादार यांना िविश ठ रक्कम िदली जाते ( याला िवमाकृत रक्कमही 
हटले जाते). या प्रकरणा या सु वातीला अजय या बाबतीत आपण याचे 
उदाहरण पािहले. िनवृ तीवेतन योजनेअतंगर्त, िवमा कंप या संर क्षत यक्तीला 
या या िनवृ ती या कालावधीत आधार दे यासाठी, ठरािवक कालावधीने मािसक 
रक्कम (वषार्सन) देतात. 
 

च)1(ब) जीवनेतर िवमा कंप या  
 
जीवनेतर िवमा कंप या सामा यपणे मानवी आयु यािशवाय इतर जोखीमांना 
संरक्षण देतात. मात्र वैयिक्तक अपघात आिण आरो य िवमा हे याला अपवाद 
आहेत, जे जीवनेतर िवमा कंप या देतात. याम ये कुठलीही संप ती या वारे 
आिथर्क िमळकत होऊ शकते (उदा. भा याने िदलेले घर), िकंवा सुिवधा िमळते 

िवमा

जीवन िवमा जीवनेतर िवमा पुनिवर्मा



 

(उदा. एका िठकाणाहून दसुर्या िठकाणी प्रवास कर यासाठी कार वापरली जाऊ 
शकते) यांना संरक्षण िदले जाऊ शकते. सवर् संप तींना िविवध प्रकारचा धोका 
असतो: यांचे आगीम ये नुकसान होऊ शकते िकंवा या न ट होऊ शकतात, 
भूकंप, दंगल, चोरी, परू, चक्रीवादळ इ. यापकैी कुठ याही जोखमीमुळे संप तीचे 
नुकसान झाले, तर मालकाला याचा तोटा होतो आिण या संप तीमुळे होणारी 
िमळकत िकंवा सोय याला िमळणार नाही. जीवनेतर िवमा कंप या या सवर् 
जोखीमांना संरक्षण देणारी उ पादने देतात आिण यापकैी कुठ याही जोखीमेमुळे 
संप तीचे नुकसान झाले तर मालकाला नुकसान भरपाई देतात. या कंप या अशी 
उ पादने िवकतात जी एखादी यक्ती ित या संप तीचे रक्षण कर यासाठी खरेदी 
करेल, उदाहरणाथर्, घराचे आगीपासून संरक्षण इ.  
 
 
“वैयिक्तक अपघात आिण आरो य िवमा हे जीवनेतर िवमा कंप यांकडून िदले 
जातात” 
 
 

च)1 (क) पुनिवर्मा कंप या 
िवमा जोखीम ह तांतरणाची यतं्रणा अस याचे आपण क2 िवभागाम ये पािहले. 
यांची जोखीम धारण कर याची क्षमता नाही अशा यिक्तंकडून, ती यांची 

धारण कर याची क्षमता आहे अशांकड ेह तांतिरत केली जाते. मात्र, िवमा 
कंप या एका िविश ठ मयार्देपयत जोखीम धारण क  शकतात. या मयार्देपयत 
पोहोच यानतंर, िवमाक यार्लाच नकुसान हो याची जोखीम असते. जे हा असे 
होते ते हा िवमाकतार् यांची काही जोखीम, अितिरक्त नुकसान होऊ नये यासाठी 
दसुर्याकडे ह तांतिरत कर याचा िवचार करतो, जो यांचे संरक्षण क  शकेल. 
यािठकाणी पुनिवर्मा कंप यांचा उपयोग होतो. पुनिवर्मा कंप या या िवमा 
कंप यांना िवमा देतात. पुनिवर्मा कंप या िवमा कंप यां या जोखीमेचा ठरािवक 
भाग, काही मोबदला घेऊन उचलतात.  
 

च)2  िवमा उ योगातील भिूमका 
 



 

िवमाकतार् आिण िवमाधारक यां यािशवाय िवमा उ योगातील इतर भूिमकांम ये 
खालील घटकांचा समावेश होतो.  
 
आकृती 1.3: िवमा उ योगातील भूिमका 
 

 
    

िवमा उ योगाच ेघटक

एजटं कॉप रेट एजटं

म य थ

िवमा लेखक

ॲक्चअुरी

टीपीए

तपासनीस 
(स हक्षक)/नुकसान 

तडजोडकतार् (समायोजक)

िनयामक

प्रिशक्षण सं था

वयंसेवी सं था- 
ाहकां या हक्कांचे रक्षण 

करणार्या



 

 

एजटं भारतातील िव या या िवक्रीम ये यांचा सहभाग मोठा आहे. 
संभा य ाहकांना भेटणे, यां या गरजा समजून घेणे आिण 
यानसुार यां यासाठी यो य उ पादन सुचवणे ही एजटंची 
प्राथिमक जबाबदारी आहे. आपण झ िवभागाम ये एजटं या 
भूिमकेबाबत अिधक िव ताराने चचार् क . 

कॉप रेट एजटं याम ये बँका आिण दलालांचा समावेश होतो. याबाबत 
अिधक तपशील छ2 िवभागाम ये दे यात आला आहे. 

म य थ या यक्ती तसेच सं था, हणजे कंपनी, बँका आिण संल न 
दलाल असू शकतात. हे म य थ संभा य ाहकांना 
समजावनू सांगतात व िवमा कंप यांना यवसाय देतात.  

िवमा लेखक 
( वीकारणारा) 

िव याचा प्र ताव वीकारावा की नाकारावा हे ठरवतो जर 
प्र ताव वीकारायचा असेल, तर तो कुठ या िकंमतीला 
वीकारला जावा हे िवमा वीकारणारा ठरवतो. 

 
 

संख्याशा त्रज्ञ 

(ॲक्चअुरी) 
हे उ पादनाची प्रमाणभूत िकंमत ठरवतात. ते 
संख्याशा त्रीय मािहती आिण कंपनीचा दा यांसंदभार्तील 
आधीचा अनुभव यांचा िवचार करतात. वैयिक्तक 
उ पादनांची िकंमत ठरव यािशवाय, ते वेळोवेळी िवमा 
कंपनीचे एकूणच आिथर्क मू यांकनही करतात आिण 
पुढील देणी चकुती कर यासाठी परेुसा िनधी आहे ना 
याची खात्री करतात.  

ततृीय पक्ष 
यव थापक (टीपीए) 

ते णालयांचे जाळे उभार याचे काम करतात. 
णालयाम ये रोख पसेै यावे न लागता दाखल 

हो याकरता मंजरुी आिण णालयातून घरी जातांना 
िवमाक यार्सोबत बलाचा िहशेब कर यासाठी मदत 
करतात.  

नकुसान तडजोडकतार् 
(समायोजक)/तपासनीस 

(स हक्षक) 

जे हा िवमा कंपनीकडे एखादा दावा येतो ते हा 
नुकसानाचे मू यांकन कर याचे आिण याला प्रमािणत 
कर याचे काम हे करतात. जीवनेतर िवमा 



 

यवसायाम ये यांची भूिमका अितशय मह वाची असते.
िनयामक िवमा के्षत्राचे कायर् सुरिळतपणे चालेल याची खात्री 

कर याची जबाबदारी िनयामकाची असते. िवमा िनयामक 
आिण िवकास प्रािधकरण (आयआरडीए) हे भारतातील 
िवमा िनयामक आहेत. आयआरडीए िवमा कंप यांना 
परवाना देते आिण सवर् िवमा कंप या िनयमांचे पालन 
करत आहेत याची खात्री करते. यां यावर मो या िवमा 
कंप यांमधील लहान पॉिलसीधारकां या िहताचे रक्षण 
कर याची जबाबदारीही असते. 

प्रिशक्षण सं था िवमा उ योगाची प्रिश क्षत कामगारांची सतत वाढती 
गरज पूणर् कर यासाठी प्रिश क्षत मनु यबळ पुरव याची 
जबाबदारी यां यावर असते. भारतीय िवमा सं था 
(आयआयआय), िवमा जोखीम यव थापन सं था 
(आयआयआरएम) आिण रा ट्रीय िवमा अकादमी 
(एनआयए) या िवमा के्षत्रात प्रिशक्षण देणार्या अ ग य 
सं था आहेत.  

ाहकां या हक्कांचे 
रक्षण करणार्या 
वयसेंवी सं था 

िवमा उ पादनांब ल जाग कता िनमार्ण करणे आिण 
ाहकां या हक्कांचे संरक्षण करणे याम ये वयंसेवी 

सं थांची (एनजीओ) भूिमका अ यंत मह वाची असते. 
एनजीओंची भूिमका ामीण भागाम ये अितशय 
मह वाची असते िजथे या बचत गट आिण िवमा 
कंप यांसोबत लघु-िवमा उ पादने तळागाळापयत 
पोहोच यासाठी काम करतात.  

 

तु ही हे पाहू शकाल की बाजारपेठेमधील काही भूिमका या िवमा उ पादने 
िवक याशी संबंिधत आहेत- याला िव याचे िवतरण असेही हणतात. ते कसे 
केले जाते? यावर पढु या भागात आपण नजर टाकू. 
 

छ) िव याच ेिवतरण 



 

िवमा उ पादनांचे िवपणन दोन मा यमातून केले जाते: 
 
 
आकृती 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
याचा िवचार करा...... 
च िवभागाम ये वणर्न केले या िवमा बाजारपेठेचे घटक पहा. यापैकी यांचा 
िव या या िवतरणाशी संबंध आहे यातील कुठली िवपणनाची प्र यक्ष मा यमे 
आहेत आिण कुठली िवपणनाची अप्र यक्ष मा यमे आहेत असे तु हाला वाटते?  
 

छ)1 िवपणनाची प्र यक्ष मा यमे 
िवपणना या प्र यक्ष मा यमांम ये िवमाक यार्ने िवक्रीसाठी ठेवले या यक्तींचा 
समावेश होऊ शकतो तसेच िवमाक यार् या कायार्लयातील पूणर् वेळ कमर्चार्यां या 
कामाचाही नक्कीच समावेश होईल. जािहराती संभा य ाहकांवर ल य कि त 
करतील, जे दरूिचत्रवािहनी, ई-मेल िवपणन, वृ तपत्रे, फलक िकंवा ऑनलाईन 
जािहरातीं वारे केले जाईल. िवमा कंपनी आिण िवमाधारक यां यादर यान 
कुठ याही म य थािशवाय करार केला जाईल.  
 

छ)1(अ) ई-िवक्री 
इंटरनेट वारे केले या िव या या िवक्रीला ई-िवक्री असे हणतात. भारताम ये 
िवमा उ पादनां यािवक्रीसाठी हे नवे मा यम आहे, पण पारंपािरक प तीपेक्षा 
वेगाने वाढते आहे. िवमा कंप या काही काळापासून ह ता भर यासाठी ऑनलाईन 
प त आिण िवमा उ पादनां या िवक्री संदभार्त िवचारणा झा यास याला उ तर 

िवपणनाची प्र यक्ष मा यमे      िवपणानाची अप्र यक्ष मा यमे 



 

दे यासाठी आप या संकेत थळांचा उपयोग करत आहेत, मात्र 2009 पासून 
िवमा कंप यांनी भारताम ये केवळ इंटरनेट वारे िवकली जाणारी उ पादने 
बाजारात आणली. ही ऑनलाईन उ पादने थेट ाहकांना िवकली जातात, 
याम ये म य थ नसतात, यामुळे िवमा कंप या ही उ पादने कमी िकंमतीत 
िवकू शकतात, कारण यांना म य थांना दलाली यावी लागत नाही.  
  
 
 

छ)2 िवपणनाची प्र यक्ष मा यमे 
 
ऑनलाईन िवमा िवक्री प्रचडं वेगाने वाढत अस याचे आपण पािहले असले तरी, 
िवमा उ पादनां या िवक्रीम ये म य थांचे अजूनही मोठे योगदान आहे. 
म य थांम ये खालील बाबींचा समावेश होतो. 
 
आकृती 1.5 िवपणनाची अप्र यक्ष मा यमे      
 

 
यिक्तगत 
एजटं 

िवमा कंप या यांना केवळ मानधन देऊन ठेवतात आिण 
आव यक प्रिशक्षण देतात. आव यक परीक्षा उ तीणर् 
झा यानतंर आिण परवाना िमळा यानंतर, हे एजंट 
िवमाक यार्ला यवसाय िमळवून देतात. एजटं िवमा कंपनीचे 
पगारदार कमर्चारी नसतात, तर ते जी िवक्री करतात यावर 
यांना दलाली िदली जाते. भारतामधील स या या 

अप्र यक्ष िवपणन 
मा यमे

यिक्तगत एजंट
बँके वारे िवमा 

(बँका युर स)

िवमा दलाल 

( ोकर)

प्र यक्ष दलाल पुनिवर्मा दलाल िम  दलाल

तुलना मक सकेंत थळे 

(वेबसाइट)



 

िनयमांनसुार एक यक्ती एकावेळी केवळ एकाच जीवन 
िवमा कंपनीसाठी िवमा एजटं हणून काम क  शकते.   

बँके वारे िवमा 
(बँका युर स) 

आपण िवभाग ड4 म ये पािह याप्रमाणे, िवमा कंप या 
बँकांसोबत भागीदारी क न यां या वारे उ पादने िवकतात. 
भारतामधील स या या िनयमांनुसार बँक एकावेळी केवळ 
एकाच जीवन िवमा कंपनीसाठी िवमा एजंट हणनू काम 
क  शकते.  

िवमा दलाल 

( ोकर) 
हे अनेक िवमा कंप यांची उ पादने िवकू शकतात. िविवध 
िवमा कंप यां या िवमा उ पादनांची तलुना क न ाहका या 
गरजांना साजे या योजना ते देऊ शकतात, यामुळे यांना 
फायदा होतो. दलाल ाहकाचे प्रितिनिध व करतो: कुठ याही 
िविश ठ िवमा कंपनी या िविश ठ उ पादनांना पसंती 
दे याऐवजी  ते ाहका या गरजा लक्षात घेतात.  

तलुना मक 
संकेत थळे 

(वेबसाइट) 

हा अिलकड या काळातील प्रकार आहे, इंटरनेट या 
मा यमातून िविवध जीवन िवमा कंप याचे दर गोळा क न 
एकाच िठकाणी िदले जातात. एक यक्ती हे तपशील घेऊन 
िविवध कंप यां या दरांची तुलना क  शकते. यानंतर ते 
यां या गरजांसाठी सव त यो य योजनेची िनवड क  
शकतात. मात्र, या संकेत थळांचे िनयमन केले जात नाही, 
यामुळे ाहकाने थोडा शहाणपणा दाखवून खरेदी संदभार्त 
कुठलाही िनणर्य घे यापवू  ते दर िवमा कंपनीकडून 
पडताळून घ्यावेत.    

 
याचा िवचार करा....... 
िव याची प्र यक्ष िवपणना वारे िवक्री िकंवा अप्र यक्ष िवपणना वारे िवक्री या 
दोह त काय अिधक चांगले आहे? तु हाला असे का वाटते? 
 
प्र न 1.4 

जे िवमाकत इंटरनेट वारे यां या ाहकानंा यांची उ पादने प्र यक्ष िवकतात ते 
ह यांचे दर कमी का ठेव ूशकतात? 



 

 
आपण आपली िवमा उ पादने कशी िवकणार आहोत आिण ती कोण िवकणार 
आहे हे समज यानंतर आता आप याला िवक यासाठी उ पादनांची गरज आहे. 
कुठ या प्रकारची उ पादने उपल ध आहेत? पुढील पाठांम ये आपण जीवन िवमा 
उ पादने पाह यासाठी थोडा वेळ काढणार आहोत. इथे, उपल ध िव यां या 
प्रकारांचा केवळ एक सं क्ष त आढावा आ ही देणार आहोत.  
 
 

ज) िवमा उ पादने    

च1 िवभागात आपण पािहले की, पुनिवर् यािशवाय, िवमा बाजारपेठ ही ढोबळपणे 
दोन वगाम ये िवभागली गेलीय- जीवन िवमा आिण जीवनेतर िवमा. जीवन 
िवमा मानवी आयु याला असले या जोखीमांना संरक्षण देतो. इतर सवर् 
जोखीमांना जीवनेतर िव या वारे िकंवा सवर्साधारण िव या वारे संरक्षण िदले 
जाते. 
 
ज1 जीवनेतर िव याची बाजारपेठ 
 
जीवनेतर िव याची बाजारपेठ आणखी काही उपवगाम ये िवभागली आहे. 
 
आकृती 1.6 जीवनेतर िव याची बाजारपेठ 
 

 

जीवनेतर िवमा 
बाजारपेठ

अ नी िवमा मरीन िवमा िविवध िवमा

वाहन िवमा संप ती िवमा
उ तरदािय व 
िवमा

आरो य िवमा प्रवास िवमा



 

ही सतत िवकिसत होणारी बाजारपेठ आहे याम ये वेळोवेळी समाजा या 
गरजांनसुार नवी उ पादने आणली जातात.  
 

ज2 जीवन िवमा बाजारपेठ  

जीवन िवमा बाजारपेठेम ये अनेक उ पादने उपल ध आहेत आिण 5, 6 आिण 
7 या प्रकरणांम ये आपण यांचा सिव तर िवचार करणार आहोत. मात्र, इथे 
आ ही उ पादनां या प्रकाराचे थोडक्यात वणर्न देणार आहोत हणजे तु ही 
कुठ या प्रकारची उ पादने िवकू शकाल हे पहायला सु वात कराल. जीवन 
िव याअतंगर्त िदली जाणारी प्रमुख उ पादने खाली दाखव यात आली आहेत.  
 
आकृती 1.7 प्रमखु जीवन 

िवमा उ पादने 
 
 
 
सवर्साधारण िव या या िविश ठ उ पादनांची चचार् या पु तकाम ये कर यात 
आलेली नाही. 
 
सुचव यात आलेला उपक्रम 
 
तुमचे कुटंुबीय िकंवा िमत्रांना यां याकड ेअसले या जीवन िवमा योजनां िवषयी 
िवचारा. 
यांनी या िविश ठ योजनेची िनवड का केली हे िवचारा.  

 

प्रमुख जीवन िवमा 
उ पादने

ठरािवक मुदत िवमा 
योजना

एंडोमड 

िवमा योजना
संपूणर् जीवन िवमा योजना

िनवृ ती वेतन आिण

बचत योजना
युिनटशी िनग डत िवमा 

योजना (युिलप)
युिनटशी िनग डत िवमा 
योजना (यूएलआयपी)



 

इथे आपण िवमा बाजारपेठेचा, यामधील भूिमका आिण उ पादने यांचा एकूण 
आढावा घेतला आहे. पढुील पाठांम ये िव या या माग या संक पना पाह यापवू , 
एजटं हणजे काय हे पाहून, हा पाठ संपव.ू 
 
 
 

झ) एजटंची भिूमका आिण काय 
 
झ)1 एजटं बनणे 

तुमची जीवन िवमा एजंट बनायची इ छा असेल तर तु हाला एक यक्ती 
हणून बरीच पावले उचलावी लागतील आिण बरेच िनकष पूणर् करावे लागतील. 
िवमा काय यानुसार िवमा एजटंकडे परवाना असायला हवा, परवाना देणे तसेच 
एजटं संदभार्तील सवर् बाबी आयआरडीए पाहते. या प्रिक्रये या सवर् ट यांवर 
िनयम पाळणे आव यक आहे. या िनयमांचे आिण आव यकतांचे तपशील 
अ यासाम ये पुढे पािहले जातील. या ओळख क न देणार्या प्रकरणाम ये आपण 
एजटं बन याची प्रिक्रया आिण एजंट काय करतो याची केवळ परेषा पाहू. 
 
झ)2 एजटंची भूिमका 
 
छ2 या िवभागात सांिगत याप्रमाणे िवमा कंप या एजटंना मानधनावर ठेवतात 
आिण ते  

िवमा कंपनी आिण िवमाधारकादर यानचा मुख्य दवुा हणनू कायर् करतात. 
ाहकां या  

गरजा पणूर् करणार्या यो य उ पादनांची यांना िशफारस करणे ही यांची भूिमका 
आहे. 
याच वेळी ाहकाला समजून घे यासारख्या ि थतीत ते अस यामुळे यांनी 
चकुीचे उ पादन िनवड याचे टाळून कंपनीचे रक्षण क न कंपनी या िहतासाठी 
कायर् केले पािहजे.  
 
यामळेु संपणूर् िवमा यवसायाम ये एजटंची भूिमका अितशय मह वाची आहे. 
 



 

ाहकांना आव यक कागदपत्रांची पूतर्ता करायला मदत क न िवमा उ पादनांची 
सुरळीत िवक्री हायला मदत करतात आिण पॉिलसी िवक यानंतर पिरपक्व 
होईपयत िकंवा काही दावा अस यास सेवा यो य िदली जात आहे याची एजटंने 
खात्री करावी. काही दावे असतील तर, एजंटने आव यक औपचािरकता पणूर् 
कर यासाठी ाहकाला मदत करावी यामुळे ते वेळेत िनकाली काढले जातील.  
 
भारताम ये, जीवन िवमा एजटं िविवध प्रकारचे िवमे देतात यांचा साधारणपणे 
खालील  

प्रकारांम ये समावेश होतो: 
 

• मूलभूत जीवन िवमा उ पादने, जसे ठरािवक मुदतीचा िवमा आिण संपणूर् 
जीवन योजना; 

• बचत उ पादने; आिण 

• इतर आिथर्क उ पादने, जसे आरो य िवमा आिण अपघाती मृ य ूयोजना. 
ही सवर् उ पादने पढुील प्रकरणांम ये पाहू. 
परवाना िमळाला आिण िनयुक्ती झाली की एजंट हा वततं्र यावसाियक 
असतो. 
एजटंने या या ाहकाचे िहत क थानी ठेवणे सवार्त मह वाचे आहे. 
 
 

झ3 एजंटसाठी आचारसिंहता 
 
प्र येक एजंटला याची भूिमका यावसाियक प तीने पार पाडायला मदत 
हावी यासाठी आयआरडीएने िनिदर् ट केले या िवमा िनयामक आिण िवकास 
प्रािधकरण (िवमा एजटंना परवाना) िनयमावली 2000 या िनयम 8 चे 
पालन करणे आव यक आहे. या आचारसंिहतेम ये आयआरडीएने काय करावे 
आिण काय क  नये याचा तपशील िदला आहे. उदाहरणाथर्,  

एजटंने ते या िवमा कंपनीचे प्रितिनधी व करत आहेत ितची सवर् मािहती 
आिण ते िशफारस करत असले या उ पादनाची सवर् मािहती ाहकाला यावी. 



 

यांनी ाहकाचे सव च िहत पहावे आिण याचवेळी िवमा कंपनी या 
िवरोधात जाईल अशी चकुीची िनवड होणार नाही  

याची खात्री करावी (आपण पढेु प्रकरण 4 म ये चुकीची िनवड याबाबत चचार् 
क ). 
 
यािशवाय, यांनी कंपनीला िमळवनू िदलेला यवसाय िटकून रहावा यासाठी 
यांनी पावले उचलणे आव यक आहे. यासाठी यांना- त डी आिण लेखी- 
आव यक ते सवर् प्रय न करावे लागतील- आिण पॉिलसीधारकांनी ठरािवक वेळेत 
ह ता भरावा याची खात्री करावी लागेल. 
आपण एजंटसाठीची आचारसंिहता नतंर पाहू. 
 
“प्र येक परवानाधारक एजटंला आचारसंिहतेचे पालन करावे लागेल” 
 
 

मह वाच ेमु  े
 
या प्रकरणात आले या संक पनांचा खालीलप्रमाणे गोषवारा घेता येईल: 

आिथर्क सेवाचंी भूिमका 
 

• देशा या एकूण आिथर्क िवकासाम ये आिथर्क सेवा के्षत्राची (िवमा के्षत्रासह) 
मह वाची भूिमका आहे. 

• यक्ती संरक्षणासाठी आिण गुंतवणकुीसाठी उ पादने खरेदी क न पसैा 
गुंतवतात यामुळे िवमा के्षत्र, कंप या/प्रक प यासाठी भांडवल उपल ध 
क न देऊ शकते.  

 
यावसाियक िवमा बाजारपेठेचे फायदे 

• गरजेनसुार िवक्रीवर आधािरत आिण यो य मािहती देणार्या 
यावसाियक िवमा बाजारपेठेमुळे पॉिलसी धारकांम ये िव वास वाढेल, 
िव या या िशरकावात वाढ होईल, रोजगार िनिमर्ती होईल आिण िवमा 
कंपनीचे एकूणच यश वाढेल.  

 



 

िव याचा इितहास 
 
• भारतातील िव या या इितहासाला तीन ट यांम ये िवभागता येईल. 
• पिह या ट याम ये (उदारीकरणापवू ) सरकारने या के्षत्राचे 1956 साली 

रा ट्रीयीकरण कर यापूव  खाजगी आिण िवदेशी िवमा कंप याचे वचर् व 
होते. 

• दसुर्या ट याम ये (उदारीकरण) सुधारणांना सु वात झाली आिण 
आयआरडीएची िवमा के्षत्राचा िनयामक हणून थापना कर यात 
आली. खाजगी सहभाग आिण एफडीआय यांना आमं त्रत कर यात 
आले. 

• ितसर्या ट यात (उदारीकरणानतंर) अनेक खाजगी कंप यांनी िवदेशी 
भागीदारांसोबत भागीदारी त वावर (जॉ ट हचर) िवमा यवसायाला 
सु वात केली. 

स या भारताम ये 23 जीवन िवमा कंप या कायर्रत आहेत. 
• अिलकड या काळात िवमा कंप यांनी आयटीची मो या प्रमाणावर 

मदत घेतली आहे. बँका युर स आिण लघु-िवमा सु  कर यात आले 
आहेत आिण तक्रार िनवारण यतं्रणेची थापना कर यात आली 
आहे. 

 
िवमा सं था आिण भूिमका 
• िवमा यवसाय प्रामुख्याने तीन प्रकारांम ये मोडतो- जीवन िवमा, 

जीवनेतर िवमा आिण पुनिवर्मा. 
• िव याची बाजारपेठ एजटं, कॉप रेट एजंट, म य थ, िवमा लेखक, 

संख्याशा त्रज्ञ, टीपीए, स हक्षक, िनयामक, प्रिशक्षण सं था आिण 
वयंसेवी सं था यापासून बनली आहे. 

 
िव याचे िवतरण 

• िवमा प्र यक्ष िवपणन मा यमे (कमर्चारी आिण इंटरनेट वारे 
िवक्री) आिण अप्र यक्ष िवपणन मा यमे (एजटं, बँका यरु स, 
ोकर) यां या वारे िवकला जातो. 



 

 
िवमा उ पादने 

• जीवन िवमा कंप यांकडून िद या जाणार्या उ पादनांम ये 
ठरािवक मुदतीची िवमा योजना, एंडोमट शा वती योजना, संपूणर् 
जीवन योजना, िनवृ तीवेतन आिण बचत योजना आिण युिनट 
िनग डत िवमा योजनांचा समावेश आहे. 

 
एजटं बनणे 
 
• एजटं हो यासाठी या यक्तीने आव यक अजर् आिण शु क 

भरावे लागते, या याकड ेआव यक िशक्षण असले पािहजे, 
प्रिशक्षण घ्यावे लागेल आिण परीक्षा उ तीणर् करावी लागेल. 

• एजटंनी यां या ाहकां या गरजांची काळजी घेणार्या सवार्त 
यो य उ पादनाची िशफारस करावी आिण याचवेळी 
िवमाक यार्साठी चुकीची िनवड होणार नाही याची खात्री करावी. 

• वतः या िवमाक या या उ पादनांचे, पधर्क िवमाक या या 
उ पादनांचे आिण बाजारपेठेतील इतर पधर्क गंुतवणकू 
उ पादनांचे आपले ज्ञान वाढिव यासाठी, एजटंने सतत प्रय न 
केले पािहजेत. 

• सवर् परवानाधारक एजटंना नेहमी आचारसिंहतेला अनुस न 
वागावे लागेल. 

 
 

प्र नाचंी उ तरे 
 
1.1 उ तर आहे क) जोखीम ह तांतरण. तु ही तुमची जोखीम िवमा कंपनीकडे 

ह तांतिरत करता. 
1.2 पधार् प्रचंड वाढली आिण चुकीचे मागर् वापरले जात अस याचे आरोप 

होऊ लागले. 
1.3 बँका यरु स हणजे जे हा बँक िवमा कंपनीसोबत बँके या ाहकांना िवमा 

उ पादने दे यासाठी भागीदारी करते. 



 

1.4 म य थाची गरज संपवनू आिण या वारे कुठलीही दलाली यावी न 
लाग यामुळे होणार्या बचतीचा फायदा िवमा कंपनी यां या ाहकांना देऊ 
शकते. 

 
 

वय-ंचाचणी प्र न 
1. लोकांना जीवन िव याची गरज का असते? 

2. यावसाियक िवमा बाजारपेठ अस याचे फायदे काय आहेत? 

3. अ) भारतातील िवमा के्षत्रा या िवकासाचे तीन ट पे कोणते? 

ब) अगदी अिलकड या ट यात काय झाले याचे वणर्न करा. 
  4. यां यापासून िवमा बाजारपेठ बनते या घटकांची यादी करा. 
  5. िवमा कंप यांसाठी अप्र यक्ष िवपणनासाठी कुठली मा यमे उपल ध आहेत? 

  6. जीवन िवमा कंप यां वारे िवकली जाणारी िविवध प्रकारची उ पादने कुठली 
आहेत? 
 
   तु हाला याची उ तरे पढु या पानावर िमळतील 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

वय-ंचाचणी प्र न उ तरे 
 
1. लोकांना, अकाली मृ य ूझा यास यां या जबाबदार्यांची काळजी घे यासाठी 

जीवन िव याची गरज पडते. याम ये समावेश होतो: 
• कुटंुबाची िमळकतीची गरज; 

• मुलांचे िशक्षण; आिण 

• मुलांची ल न. 
2. गरजेवर आधािरत िवक्री आिण पारदशर्कता यावर ल य कि त करणार्या 

यावसाियक 

िवमा बाजारपेठेचे फायदे आहेत: 

• पॉिलसीधारकांचा िव वास वाढतो; 
• िव याचा िशरकाव वाढतो (अिधक लोकांपयत पोहोचतो) ; 
• सामािजक फायदे; 

• रोजगार िनिमर्ती; 
• िवमा कंप यां या न यात वाढ; 

• गुंतवणकू प्रक पांकड ेवळव यासाठी ह ते उपल ध असतात; आिण 

• एकूणच अथर् यव थे या िवकासाम ये सुधारणा. 
3. अ) भारतातील िव याचा इितहास खालील प्रमाणे ३ ट यांम ये िवभागला 

जाऊ शकतो: 
• ट पा 1- उदारीकरणापवू ; 

• ट पा 2- उदारीकरण; आिण 

• ट पा 3- उदारीकरणानतंर. 
ब) ितसर्या ट यात, म होत्रा सिमती या िशफारसीनतंर, िवमा के्षत्र 
खाजगी कंप यांसाठी खुले कर यात आले. िवदेशी कंप यांनासु ा 
भारतीय कंप यांसोबत भागीदारी क न (जॉ ट हचर) भारतीय िवमा 
बाजारपेठेत उतर याची परवानगी दे यात आली. स या या िनयमांनसुार 
जॉ ट हचरम ये िवदेशी भागीदाराचा िह सा 26% पेक्षा अिधक असू 
शकत नाही. 
िवमा कायदा 1938 या कलम114ए नुसार आयआरडीए ला िनयम 



 

कर याचा अिधकार आहे. 2000 पासून आयआरडीए ने िवमा यवसाय 
चालव यासाठी कंप यां या न दणीपासून ते पॉिलसीधारकां या िहताचे 
रक्षण कर यासाठी िविवध िनयम तयार केले.  

4. िवमा बाजारपेठे या घटकांम ये समावेश होतो: 
• एजंट; 

• कॉप रेट एजंट; 

• म य थ; 

• िवमा लेखक; 

• ॲक्चअुरी; 
• ततृीय पक्ष यव थापक (टीपीए) ; 
• स हक्षक/नुकसान समायोजक; 

• िनयामक; 

• प्रिशक्षण सं था; आिण 

• वयसेंवी सं था- ाहकां या हक्कांचे रक्षण कर यासाठी काम 
करतात. 

5. िवपणना या अप्र यक्ष मा यमांम ये समावेश होतो: 
• वैयिक्तक एजंट; 

• बँका यरु स/कॉप रेट एजंट; 

• िवमा दलाल: यांचे आणखी उपवग करण केले जातात, थेट दलाल, 
पुनिवर्मा दलाल आिण कॉप रेट दलाल; आिण 

• तुलना मक वेबसाइट (मात्र यांचे िनयमन केले जात नाही). 
6.  जीवन िवमा कंप यां वारे िवक या जाणार्या िविवध प्रकार या 

उ पादनांम ये समावेश होतो: 
• ठरािवक मुदती या योजना; 
• एंडोमटची शा वती योजना; 
• पसेै परत (मनी बॅक) योजना; 
• संपूणर् जीवन िवमा योजना; 
• िनवृ ती वेतन आिण बचत योजना; आिण  

• युिनटशी िनग डत िवमा योजना (यिुलप).  



 

परुवणी 1.1: भारतात सिक्रय िवमा कंप या 
(जानेवारी 2011) 
 
 तक्ता 1.1 भारतातील जीवन िवमा कंप या 
अनकु्रमांक जीवन िवमा कंप यांची नावे  

1 एचडीएफसी टँडडर् लाईफ इ शूर स कं. िल.   

2 मॅक्स यूयॉकर्  लाईफ इ शूर स कं. िल. 
3 आयसीआयसीआय प्रडूिशयल लाईफ इ शूर स कं. िल. 

 
4 कोटक मिहं ा ओ ड यु युअल लाईफ इ शूर स कं. िल.  

5.  बलार् सन लाईफ इ शूर स कं. िल. 
6. टाटा एआयजी लाईफ इ शूर स कं. िल.  

7. एसबीआय लाईफ इ शूर स कं. िल. 
8. आयएनजी वै या लाईफ इ शूर स कं. िल.  

9.  बजाज अिलया ज लाईफ इ शूर स कं. िल.  

10. मेट लाईफ इं डया इ शूर स कं. िल.  

11. िरलाय स लाईफ इ शरू स कं.िल. (आधीची एपीएम सनमार लाईफ 
इ शूर स कंपनी 3 जानेवारी 2002 ते 29 स टबर 2005) 

12. अिववा लाईफ इ शूर स कंपनी इं डया िलिमटेड 

13. सहारा इं डया लाईफ इ शूर स कं. िल. 
14. ीराम लाईफ इ शूर स कं. िल. 
15 भारती ऍक्सा लाईफ इ शूर स कं. िल. 
16 यचूर जनरली इं डया लाईफ इ शूर स कंपनी िल. 
17 आयडीबीआय फेडरल लाईफ इ शूर स कंपनी िल. 
18 कॅनरा एचएसबीसी ओबीसी लाईफ इ शूर स कंपनी िल. 
19 ऐगॉन रॅिलगेर लाईफ इ शूर स कंपनी िल. 
20 डीएलएफ पॅ्रमेिरका लाईफ इ शूर स कं.िल. 
21 लाईफ इ शूर स कॉप रेशन ऑफ इं डया (भारतीय जीवन िवमा 



 

िनगम) 
22 टार युिनयन दाइ-इची लाईफ इ शरू स कं.िल. 
23 इं डया फ टर् लाईफ इ शूर स कंपनी िलिमटेड 
 

परुवणी 1.1: भारतात सिक्रय सवर्साधारण िवमा कंप या 
(जानेवारी 2011) 
 
 तक्ता 1.2 भारतातील सवर्साधारण िवमा कंप या 
अनकु्रमांक सवर्साधारण िवमा कंपनीचे नाव 

1 बजाज अिलयांज जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

2 इ फको टोिकओ जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड  

3 एचडीएफसी एग  जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

4 आयसीआयसीआय ल बाडर् जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

5 िद य ूइं डया ॲशुर स कंपनी िलिमटेड 

6 िद ओिरएंटल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

7 मॅक्स बुपा हे थ इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

8  रॉयल संुदरम अिलयांस इ शरू स कंपनी िलिमटेड 

9 युनायटेड इं डया इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

10 एसबीआय जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

11 टाटा एआयजी जनरल इ शरू स कंपनी िलिमटेड 

12 िरलाय स जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

13 चोला एमएस जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

14 नॅशनल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

15 ीराम जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

16 भारती ऍक्सा जनरल इ शरू स कंपनी िलिमटेड 

17 यचूर जनरली इं डया इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

18 ऍि क चर इ शूर स कंपनी ऑफ इं डया 
19 टार हे थ अडँ अलाईड इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

20 अपोलो यूिनक हे थ इ शूर स कंपनी िलिमटेड 



 

21 यूिनवसर्ल सॅ पो जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

22 एक्सपोटर् के्र डट आिण गॅरटी कॉप रेशन ऑफ इं डया िलिमटेड 

23 रहेजा क्यूबीई जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 

24 एल अडँ टी जनरल इ शूर स कंपनी िलिमटेड 
 
 

तक्ता 1.3 भारतातील पनुिवर्मा कंप या 
जनरल इ शूर स कॉप रेशन (जीआयसी) 
 
त्रोत: आयआरडीए वेबसाईट 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


