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िशक याची उि टे 
हे प्रकरण अ यास यानतंर तु हाला खालील गो टी करता आ या पािहजेत: 

• एजंटची कतर् ये आिण जबाबदार्या यांची चचार् करणे; 

• ग्राहका या गरजांचे वणर्न करणे; 

• एजंट या मोबद या या पद्धतींचे वणर्न करणे; 

• ग्राहका या सव च िहताचे अस यािशवाय याला उ पादन िकंवा िवमाकतार् 
बदल यास सांगणे हे अनैितक का आहे हे प ट करणे; 

• ग्राहकांशी दीघर्-कालीन नातेसंबधं वाढव या या गरजेबाबत चचार् करणे.   
 

ओळख 



जीवन िवमा िवक यासाठी िवमा एजटं हे सवार्त मह वाचे म य थ आहेत. 

ग्राहका या गरजा आिण आव यकतांवर आधािरत सव तम उपल ध उ पादन 

देणे हे एजंटचे कतर् य आहे. एजंट यां या ग्राहकां या जोखीमेचे व प 

ठरव या या सवार्त योग्य ि थतीत अस यामुळे यांचे िवमा कंपनीला चुकीची 

िनवड कर यापासून वाचव याचेही कतर् य आहे. 

िवमा एजटंनी यां या ग्राहकांशी नेहमी यावसाियक पद्धतीने वागले पािहजे 

यािवषयी जाग कता वाढत आहे. उ च दजार्ची यावसाियक वागणूक ही एकूणच 

िवमा उ योगा या आिण या या ग्राहकां या सव च िहताची आहे. 

सवर् यवसायांची मह वाची विैश ये 
खालीलप्रमाणे आहेत. 
यां या सद यांसाठी आव यक आहे:- 
• ग्राहकाशी नैितकतेने वाग यास 

बांधील असणे; 

• यावसाियक आचारसंिहतेला ध न 
वागणे; 

• िकमान प्रमाणभूत यावसाियक 
पात्रता कायम राखणे; 

• सतत यावसाियक िवकास दशर्वणे. 
   

या आव यकता डॉक्टर, वकील आिण अकाउंटंट यां यासाठी जेव या मह वा या 

आहेत तेव याच या िवमा उ योगातील यावसाियकांसाठीही मह वा या आहेत 

आिण एजंट यां या ग्राहकांशी नैितकतेने वागतील याची खात्री कर यासाठी 

आयआरडीएने िवमा एजंटसाठी एक आचारसंिहता घालून िदली आहे. या 

आचारसंिहतेब ल आपण प्रकरण 15म ये अिधक तपशीलाने पाहू. 



या प्रकरणाम ये िवमा एजटंची याचे ग्राहक आिण िवमा कंपनीसाठी काय 

कतर् ये आिण जबाबदार्या आहेत यांची आपण चचार् क . आपण ग्राहकांसोबत 

दीघर्-कालीन नातेसंबधं वाढव या या मह वाबाबतही चचार् क . 

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

ग्राहकां या 
आव यकता 

एजटंचा मोबदला  प्रकटीकरण 

िशफारशी  पॉिलसीचा वीकार 
करणे आिण 
फेटाळणे 

स याचे उ पादन 
बदलणे (चिनग) 

दसुरे उ पादन घेणे
(ि विचगं) 

सात य  पॉिलसीची सेवा 
(सि हर्िसगं) 

ग्राहकाचे हक्क   दीघर्-कालीन 
नातेसंबंध 

प्रकटीकरणा या 
पद्धती 

गरजांचा 
प्राधा यक्रम 
ठरवणे 

योग्य उ पादने  लाभाचे 
प टीकरण देणारे 
कागदपत्र 

 

क) िवमा एजंटची कतर् ये आिण जबाबदार्या 

ग्राहकाला जीवन िवमा उ पादने िवक यास िवमा एजंट जबाबदार असतात 

आिण एजंटनी आयआरडीएकडून परवाना घेणे आव यक आहे. िवमाकायदा 

1938 या कलम 42 नुसार िवमा एजंटची खालीलप्रमाणे याख्या कर यात 

आली आहे: 

िवमा एजटं हणजे िवमा काय या या 42 या कलमांतगर्त या या 

िवनंतीनुसार परवाना दे यात आलेली यक्ती, जी िव याचा यवसाय िमळवनू 

देते आिण वाढवते, याम ये िवमा पॉिलसी कायम ठेवणे, नुतनीकरण िकंवा 

पुन जीवन या यवसायाचाही समावेश होतो. 



 

िवमा एजटंची कतर् ये आिण जबाबदार्यांम ये ग्राहकां या गरजा ओळखणे 

आिण या गरजांसाठी सवार्त योग्य उ पादन शोधणे यांचा समावेश होतो. 

मात्र, एजटंची भूिमका इथेच संपत नाही. एजटंला पॉिलसीचा ती 

काढ यापासून पिरपक्वतेपयत आिण/िकंवा दावा के यानंतर तो िदला 

जाईपयत पाठपरुावा करावा लागतो. 

िवमा एजटं िवमा कंपनी आिण ग्राहक यां यादर यानचा म य थ हणून 

काम करतो आिण कंपनीसाठी यवसाय िमळवून दे याची याची जबाबदारी 

असते. एजंट या या ग्राहकाचेही प्रितिनधी व करतो आिण हणूनच यांना 

चकुीचे मागर्दशर्न िदले जाणार नाही आिण तो नेहमी यां या सव च 

िहतासाठी काम करेल याची याला खात्री करावी लागते. िवमा एजटं हा िवमा 

कंपनीचा ग्राहकाशी संपकर्  साध याचा मुख्य दवुा आहे आिण ग्राहकािवषयी 

िवमा कंपनीला आव यक असलेली सवर् मािहती गोळा कर याची याला 

खबरदारी यावी लागते. 

 

िवमा एजटंची मुख्य कतर् ये आिण जबाबदार्याचंा साराशं खालीलप्रमाणे आहे: 
• िवमा कंपनीसाठी संभा य ग्राहक शोधणे आिण यां या िविवध गरजा 

ओळख यासाठी गरजांचे िव लेषण करणे. 
• िवमा कंप यां या िविवध िवमा उ पादनांची उ तम मािहती राखणे 

आिण प्र येक उ पादनाचे फायदे आिण वैिश ये समजून घेणे. 
• ग्राहकां या गरजांनुसार आिण गुंतवणकू मतेनुसार यांना योग्य 

उ पादन सुचवणे. 
• प्र ताव अजर् अचकूपणे भरला जाणे आिण ग्राहकाने िदलेली मािहती 

अचूक आहे याची खात्री करणे. 
• वयाचा, ओळखीचा आिण प याचा परुावा, वै यकीय अहवाल आिण 

िवमा लेखनासाठी इतर आव यक कागदपत्रे गोळा कर याची जबाबदारी 



घेणे.  
• ग्राहकांना िवमा कंपनी वारे प्र येक िवमा योजनेवर आकारले जाणारे 

ह ते आिण िविवध शु काची मािहती देणे. 
• संभा य ग्राहकाने िवचार यास िवमा उ पादना या िवक्रीवर याला िकती 

किमशन िदले जाते याची मािहती देणे. 
• पॉिलसीधारक वेळेत ह ता भरेल याची खात्री कर यासाठी याला 

िलिखत तसेच त डी सूचना देणे आिण संबंिधत िवमाक यार्ने परवानगी 
िदली अस यास ग्राहकांकडून ह ते गोळा करणे.  

• प्र तावक यार् या वाईट सवयी, उ प नाचे सात य नसणे आिण इतर 
मह वाची त ये यांचा िवमा एजंट या गोपनीय अहवालात समावेश 
असतो या वारे िवमालेखकांना जोखीमेचे मू यमापन कर यासाठी 
मदत करणे.   

• प्र ताव अजार्म ये प ता, नामिनदशन इ यादींम ये आव यक बदल 
कर यास ग्राहकाला मदत करणे. 

• जे हा एखादा दावा केला जातो ते हा कायदेशीर भोगवटादार आिण 
नामिनदिशत यिक्तंना दावा िनकाली काढ या या प्रिक्रयेत मदत 
करणे. 

 

ख) ग्राहकां या आव यकता 

आपण प्रकरण 8म ये आधीच पािहले आहे की िवमा एजटंने ग्राहकाला योग्य 

उ पादन सुचवले पािहजे आिण हणूनच याला ग्राहकां या गरजा आिण 

यां या आव यकता प टपणे समजणे अितशय आव यक आहे. ग्राहकांची 

मािहती घेणे आिण ितचे िव लेषण करणे, याला योग्य उ पादन सुचवणे ही 

प्रिक्रया अितशय शा त्रशुद्ध असावी आिण ती वेळोवेळी पडताळून पािहली 

जावी. त ये-शोध यानतंर खालील ट पे आव यक असतात: 

 



 

 

 

•

 

:

 

 

 

.

.

 

%

%

 



पुढील वषा या नूतनीकरणा या ह या या 5% किमशन िमळू शकते. 

(हे ता काळ आिण कालांतराने िमळणार्या वषार्सनासाठी लागू होत 

नाही). 

• िवमाक यार् या पिह या दहा वषा या यवसायात, मयार्दा घाल यात 

आले या 35% किमशन ऐवजी कमाल 40% किमशन िदले जाऊ 

शकते. 

• ह या या नूतनीकरणावरील एजंटला यायचे किमशन कुठ याही 

पिरि थतीत 4% पे ा जा त असू नये. िवमा काय या या, कलम 44 

म ये, एजंटना नतूनीकरणा या ह यावरील किमशन िमळ यासंदभार्त 

( यांची एज सी िनलं बत कर यात आली आहे) खालील अटी घालून 

दे यात आ या आहेत: 

‐ एजटं िवमाक यार्सोबत िकमान पाच वष काम करत असला पािहजे 

आिण 50,000 पये आिण यापे ा अिधक िवमा रकमे या 

पॉिलसी एज सी िनलं बत कर याआधी िकमान एक वषर् लागू 

अस या पािहजेत; िकंवा 

‐ एजटं िवमाक यार्सोबत िकमान दहा वष काम करत असला पािहजे 

आिण एजंट हणनू काम करणे बदं के यानतंर प्र य पणे िकंवा 

अप्र य पणे इतर कुठ याही यिक्तला िवमा यवसाय िमळवून 

देता कामा नये. 

एजटंचा मृ य ूझा यास किमशन या या कायदेशीर वारसांना िदले 

जाते.   

िवमा कंपनी या सांिगतले या मयार्देम येच ित या एजटंना पैसे देऊ 

शकते. संपूणर् जीवन योजने या तलुनेत मुदत योजने या किमशनचे दर 

सवर्साधारपणे कमी असतात. याचबरोबर कमी कालावधी या 

पॉिलसींवर जा त कालावधी या पॉिलसीं या तुलनेत कमी किमशन 



िमळते. एकरकमी ह ता योजना, वषार्सन आिण िनवृ तीवेतन 

योजनांवरील किमशनचे दर कमी असतात. 

 

ग)2 प्रकटीकरण 

ग्राहकाला िवमा दे या या बद यात एजंटला िकती मोबदला आिण 

किमशन िमळते हे िवचार यास याने ते जाहीर करणे आव यक आहे. 

 

1 जलैु 2010 पासून सवर् िवमाक याना लाभाचे प टीकरण देणार्या 

कागदपत्रामं ये युिलप योजनांसाठी ते यां या एजंटना िकती किमशन 

देतात हे प टपणे जाहीर करणे बधंनकारक आहे. आयआरडीएने एका 

पिरपत्रका वारे, प्र ताव अजार्सोबत लाभाचे प टीकरण देणार्या 

कागदपत्राची वा री केलेली एक प्रत ग्राहकाकडून घेणे बधंनकारक 

केले आहे. 

 

लाभा या प टीकरणाम ये जीवन िवमा मंडळा या गिृहत धरले या 

6% आिण 10% िवकासदरानुसार पॉिलसी या कालावधीत िनधीचा 

अपे त िवकास आिण शु क यांचा तपशील असतो.  

आयआरडीएनसुार, अशी मािहती जाहीर के यामुळे ग्राहकांना एजटंला 

िकती किमशन िमळत आहे आिण पॉिलसीवर कोणती शु क आकारली 

जात आहेत याची नेमकी रक्कम कळेल आिण यामुळे जीवन िवमा 

उ पादने िवक यातली पारदशर्कता वाढेल. 

प्र न 10.1 
िवमा एजटंची तीन कतर् ये िकंवा जबाबदार्या सांगा?  



घ) योग्य पॉिलसीचंी िशफारस करणे 

ग्राहका या िविश ट गरजांसाठी योग्य उ पादन कोणते हे िवमा एजंटने 

ओळख यानतंर, तो ग्राहकांना िनवडक पॉिलसींची िशफारस क  शकतो. 

ग्राहकाला योग्य पॉिलसीची िशफारस करतांना खालील बाबतीत कोणते िविवध 

मु े उपि थत होऊ शकतात हे आपण या िवभागात पाहणार आहोत: 

 

 

 

 

घ)1 ग्राहकाची या या गरजेशी असलेली बािंधलकी तपासणे 

ग्राहकाची या या गरजांशी असलेली बांिधलकी तपासणे ही एक मह वाची 

प्रिक्रया आहे. त ये-शोध या या प्रिक्रयेत मा य केले या गरजांची ग्राहकाला 

आठवण क न दे याचा याम ये समावेश होतो. एजंटने प्र येक गरजेचा 

िवचार केला पािहजे आिण अजूनही काळजी कर यासारख्या काही बाबी आहेत 

का याची ग्राहकाकडून खात्री क न घेतली पािहजे. 

ग्राहकाची गरजेशी असलेली 
बांिधलकी तपासणे

एखादी िविश ट पॉिलसी  
सुचव यासाठी कारणाचंी परेषा देणे

िशफारस वीकारली जाणे िकंवा 
फेटाळली जाणे

उ पादन बदलणे आिण दसुरे 
उ पादन घेणे



जर ग्राहक गरजां या प्राधा यक्रमाशी असहमत असेल तर एजंटला न याने 

आिथर्क योजना तयार करावी लागेल. ग्राहक गरजांशी सहमत असेल तर 

एजटं याला योग्य उ पादने आिण पॉिलसी सुचवू शकतो. 

 

घ)2 एखादी िविश ट पॉिलसी सुचव या या कारणाचंी परेषा देणे 

िशफारशी तपशीलाने समजावून सांग याआधी, एजंटने िविश ट पॉिलसी 

सुचव यामागची कारणे समजावून सांिगतली पािहजेत. या कारणांचा 

ग्राहकां या गरजांशी आिण त ये शोध या या प्रिक्रयेत यक्त केले या 

िचतंांशी जवळचा संबधं हवा. 

पॉिलसीची मह वाची वैिश ये आिण लाभ हे ग्राहकाला समजले आहेत याची 

खात्री एजटंने करायला हवी. एजंटने सुचव यात आलेली पॉिलसी आिण इतर 

उपल ध पॉिलसी यांची तुलना करणारा तक्ता सादर करावा यामुळे 

ग्राहकाला या पॉिलसीची इतर पॉिलसींशी तुलना क न पाहता येईल. 

िशफारशी या प्र येक ट यात ग्राहकाचे मत िवचारात घेणे आव यक आहे. 

एकदा पॉिलसी सुचव यात आली आिण ितची वैिश ये आिण फायदे समजून 

सांग यात आले की ती ग्राहकाला मा य अस याची एजंटने खात्री करावी. 

ग्राहकाला काही शंका असेल िकंवा काही िचतंा असेल तर याचे लगेच  

समाधान करावे. 

 

घ)3 िशफारस वीकारली जाणे िकंवा फेटाळली जाणे 

ग्राहकाने िशफारस वीकार यास एजटंने ग्राहकाला प्र ताव अजर् भर यास 

सांगावे. 



ग्राहकाने िशफारस फेटाळली तर ती का फेटाळली या िवषयी एजटंने आणखी 

प्र न िवचारले पािहजेत. िशफारस खालील कारणांसाठी फेटाळली जाऊ शकते: 

 

ग्राहकाला स या आिथर्क िनयोजन करायचे नाही आिण गुंतवणकू 

कर याआधी िवचार करायला थोडा वेळ हवा आहे. अशा पिरि थतीत एजटं 

ग्राहकाला पु हा संपकर्  करायला सांगू शकतो. 

 

िशफारस कर यात आले या उ पादनाब ल ग्राहक समाधानी नाही. अशा 

पिरि थतीत ग्राहका या गरजांनुसार उ पादनांचा पु हा िवचार केला जावा. 

 

िशफारस का फेटाळ यात आली हे शोध यासाठी एजंटला प्र न िवचार या या 

चांग या तंत्राचा उपयोग होऊ शकतो (आपण प्रकरण 8म ये पािहले) आिण 

यानसुार यावर तोडगा िनघून िशफारस वीकारली जाऊ शकते. असे न 

झा यास एजटंने ग्राहका या नाकार या या हक्काचा आदर केला पािहजे 

आिण ग्राहकाकडून भिव यात पु हा भेट याची परवानगी घेतली पािहजे. 

एजटं ग्राहकाला याचे नातेवाईक, िमत्र आिण ओळखी या यिक्तंची नावे 

आिण संपकार्चे तपशील मागू शकतो, यांना आिथर्क िनयोजनात वार य 

असेल. िवमा एजटंसाठी हे संदभर् हणजे िवक्री या अितशय मह वा या संधी 

आहेत.  

घ)3(क) ग्राहकाने सवर् न वीकारता मात्र काही िशफारशी वीकार या तर 

एजटंने काय करावे? 

असे होऊ शकते की ग्राहक एजंटला यापक संर णा या गरजेकड ेदलुर्  

क न उपल ध पसैा बचत योजनेत गुंतवायला सांगेल; िकंवा ग्राहक कमी 



जोखीम असले या गुंतवणकू उ पादनात गुंतवणकू कर याऐवजी एजंटला 

उ च जोखीम गंुतवणूक उ पादन खरेदी कर याची सूचना देईल यातून 

स या जा त मोबदला िमळतो आहे (मात्र भिव यातही तशीच पिरि थती 

असेल असे नाही). 

    

अशा पिरि थतीत एजटंने ग्राहकाला िविश ट उ पादन का िनवड यात आले 

आहे याची सिव तर कारणे सांगून याने िशफारस मा य करावी यासाठी 

समजाव याचा प्रय न करावा. मात्र तरीही ग्राहकाची एजंट या स यािव द्ध 

वाग याची इ छा असेल तर एजटंने ग्राहका या सूचनांचे पालन कर याची 

तयारी दाखवावी, मात्र या यवहाराची िशफारस एजंटने केली नस याचे प ट 

केले जावे. 

एजटं या िशफारशींचे पालन न कर याचा ग्राहकाचा िनणर्य दोन ट यात 

िदसून येऊ शकतो: 

• सादरीकरणादर यान; िकंवा 

• त ये शोध या या मुलाखतीदर यान; आिण ग्राहकाला कधीही 

काही शकंा वाटती तर एजटंने ितचे िनरसन केले पािहजे. 

घ)4 उ पादन बदलणे आिण दसुरे उ पादन घेणे 

 

िवमा िनयामक आयआरडीएने आधीच पावले उचल याने आिण 

म य थांम ये यावसाियकता वाढ यामुळे उ पादन बदल या या 

प्रकाराला आळा बसला असला तरीही िवमा ेत्राम ये उ पादन 

बदल या या प्रकारांब ल िचतंा वाढत आहे. 

 



घ)4(क) उ पादन बदलणे 

ग्राहकाला वारंवार पॉिलसी बदल यास िकंवा एका उ पादनातून 

दसुर्या उ पादनात गंुतवणकुीस प्रो साहन दे याला चिनग िकंवा 

उ पादन बदलणे असे हणतात. िवमा उ पादन बदलतांना एजटं 

ग्राहकाला स याची पॉिलसी समिपर्त करायला सांगतो आिण तो 

पसैा नवी पॉिलसी घे यासाठी वापरला जातो यामुळे एजंटला न या 

पॉिलसीवर जा त किमशन िमळते. ही पद्धत अितशय 

अ यावसाियक आिण अनिैतक आहे कारण यामुळे ग्राहकाला 

समपर्णाचे शु क आिण दीघर्-कालीन लाभात कपात यासारखे 

नुकसान सहन करावे लागते कारण यां या पॉिलसी पिरपक्वतेपयत 

िटकत नाहीत. 

घटनेचा अ यास 

संुदर िसहं हे 38 वषाचे यावसाियक आहेत, यांचे एक इलेक् ॉिनक 

उ पादनांचे दकुान आहे. यांची प नी गिृहणी आहे आिण यांना 

दोन मुले आहेत. पाच वषापवू  यांनी 10,00,000 पये िवमा 

रकमेची एंडोमट िवमा योजना खरेदी केली. 

एक िदवस एका िवमा एजटंने यांना भेटून या या कंपनीने 

बाजारात आणले या न या बचत िवमा योजनेत गुंतवणकुीचा स ला 

िदला, याम ये खात्रीशीर मोबदला आिण जीवन िवमा संर ण 

दे यात आले आहे. संुदर यांनी हा प्र ताव फेटाळला आिण एजंटला 

सांिगतले की यां याकड ेआधीच िवमा योजना आहे याम ये 

यांना िवमा संर ण िमळते. 

हे ऐकून एजटंने संुदर यां या स या या उ पादनािवषयी आणखी 

तपशील िवचारले. याने गरजांचे िव लेषण केले आिण संुदर यांची 



िवमा संर णाची गरज अिधक अस याचे सांिगतले. याने संुदर 

यांना सांिगतले की तो देत असलेले उ पादनही एडंोमट योजना आहे 

याम ये िवमा रक्कम 15,00,000 पये आहे. 

एजटंने संुदर यांनी स याची एंडोमट पॉिलसी समिपर्त करायला 

सांिगतली आिण तो पसैा याने सुचवले या पॉिलसीत गुंतवायला 

सांिगतले याम ये िवमा रक्कम अिधक आहे. संुदर यांनी शेवटी 

एजटंची िशफारस मा य केली आिण यांची स याची पॉिलसी 

समिपर्त केली आिण न या पॉिलसीत गंुतवणकू केली. 

हे िवमा उ पादन बदल याचे उदाहरण आहे याम ये खालील गो टी 

घड या: 

• िवमा एजटंने संुदर यांना अिधक िवमा रक्कम हणजे 

जा त ह ता यावा लागेल हे सांिगतले नाही; 

• संुदर यांचे वय वाढ याने याच कालावधीसाठीचा ह ता 

पूव पे ा अिधक असेल; आिण 

• स याची पॉिलसी समिपर्त कर यासाठी संुदर यांना 

समपर्णाचे मू य यावे लागेल. 

यामुळे वतःचे िवक्रीचे अ प-कालीन ल य गाठ यासाठी िवमा 

एजटंने संुदर यांना योग्य स ला िदला नाही यामुळे संुदर यांचे 

नुकसान झाले. 

घ)4(ख) उ पादन बदलणे कधी योग्य आहे 

काही वेळा असे होऊ शकते की ग्राहका या गरजा पूणर् न करणार्या चुकी या 

पॉिलसी यांना िवक यात आ या आहेत. काही वेळा असेही होऊ शकते की 

ग्राहकांकड े यां या पैशाचंा योग्य मोबदला न देणारी उ पादने असतील िकंवा 



ग्राहकांना आिथर्क अडचणी असतील आिण यांना खचार्त कपात करणे आिण 

यां यावरील कजार्ची फेररचना करणे आव यक असेल. ददुवाने अशा 

पिरि थतीत ग्राहक बर्याचदा स या या पॉिलसी र  कर यासाठी तयार असतात 

आिण ते वतःहून तसे करतात. अशा पिरि थतीत शेवटचा पयार्य हणनू 

ग्राहकाला उ पादन समिपर्त कर यास सांगून दसुरे योग्य उ पादन घे यास 

सांिगतले जाऊ शकते. मात्र उ पादन बदलणे ग्राहका या सव च िहताचे असले 

तरच तसा स ला यावा. पॉिलसी समिपर्त के यामुळे िकंवा पॉिलसी 

बदल यामुळे ग्राहकाचे काय नुकसान होऊ शकते तसेच ग्राहकाचा काय फायदा 

होऊ शकतो हे समजावून सांिगत यािशवाय ग्राहकाला तसा स ला देऊ नये. 

 

घटनेचा अ यास 

ओमी ीवा तव हे 31 वषाचे बहुरा ीय कंपनीत (एमएनसीम ये) काम करणारे 

गहृ थ आहेत. ओमी िववािहत असून यांना दीिपका नावाची तीन वषाची मुलगी 

आहे आिण यांची प नी एक गिृहणी आहे. ओमी स या भा या या सदिनकेत 

राहात असून काही िदवसांपासून ते घर घे याची योजना आखत आहेत. घरा या 

पिह या रोख ह यासाठी ते पैसे गोळा कर याचा प्रय न करत आहेत मात्र 

आ तापयत यांना याम ये यश िमळालेले नाही. ओमी यांना दीिपकाचे िश ण 

आिण लग्न यासाठीही गुंतवणूक करायची आहे. ते गे या काही िदवसांपासून या 

प्रय नात आहेत मात्र यांनी अजून सु वात केलेली नाही. 

ओमी िवधा मनि थतीत आहेत. ते वया या 23 या वषार्पासून काम करत 

आहेत आिण गे या आठ वषार्त यां याशी बर्याच िवमा एजंटनी संपकर्  केला 

आिण कर वाचव यासाठी यांना काही चुकी या एंडोमट, मुदत आिण मनी-बॅक 

पॉिलसी िवक या यांची यांना प्र य ात गरज नाही. ओमी यां याकड ेसहा 

िवमा पॉिलसी आहेत यासाठी यांना वषार्ला 1,10,000 पये ह ता भरावा 



लागतो. या सहा जीवन िवमा पॉिलसींमुळे ओमी यांना एकूण 50 लाख पयांचे 

संर ण िमळते. ओमी यांचे वय, यां या उ प ना या संर णा या गरजा आिण 

यां या इतर गरजा (घर खरेदी करणे आिण दीिपका या िश णासाठी आिण 

लग्नासाठी पैसे वाचवणे इ यादी) यासाठी यांना 1 कोटी पयां या संर णाची 

गरज आहे. 1,10,000 पयांचा ह ता ओमी यां या आिथर्क त्रोतांवर खालील 

प्रकारे प्रचंड दबाव टाकतो आहे: 

• एव या मो या प्रमाणावर ह ते भ नही ओमी यां याकडे यांना 

प्र य ात हवे असलेले संर ण नाही. 

• याचवेळी जा त ह ते भर याने ओमी यांना घर खरेदी, दीिपका या 

िश णासाठी आिण लग्नासाठी बचत इ यादी मह वा या आिथर्क 

उि टांसाठी गुंतवणूक करणे शक्य होत नाही. 

यां या स या या गुंतवणकुीचा तसेच सुर े या गरजांचा आढावा 

घे यासाठी आिण यां यासाठी योग्य अशी आिथर्क योजना बनव यासाठी 

ओमी यां याशी एक िदवस एका िवमा एजंटने संपकर्  केला. ओमी यांनी 

ते मा य केले आिण एजंटला सवर् आव यक मािहती िदली. िवमा एजटंने 

ओमी यांची त ये शोधली आिण प्राथिमक िव लेषणानंतर िन कषर् काढला 

की ओमी यां या सहा पॉिलसी यांना आव यक असलेले पुरेसे संर ण 

देत नाहीत आिण यां यामुळे ते मह वाची आिथर्क उि टे पूणर् क  

शकत नाहीत. 

 

एजटंने ओमी यांना खालील गो टी कर याचा स ला िदला: 

• पढुील दोन वषार्त पिरपक्व होणार्या मनी-बॅक पॉिलसी कायम 

ठेवा आिण यांचे ह ते भरत रहा. या पॉिलसीं या 

पिरपक्वतेमधून िमळालेली रक्कम घराचा पिहला रोख ह ता 



भर यासाठी वापर याचा स लाही तो देतो. या पॉिलसी पिरपक्व 

झा यानतंर यांचा ह ता भरावा लागणार नाही, यामुळे जे पसेै 

वाचतील यामधून गहृकजार्चा ह ता भरता येईल. 

• आहे ती मुदत पॉिलसी ठेवा. एजटं यांना 75 लाख पयांची 

आणखी एक पॉिलसी िवकत घे याचा स ला देतो यामुळे यांचे 

एकूण संर ण 1 कोटी पये होईल. 

• उरले या ित ही पॉिलसी पेड-अप पॉिलसी करा यात. यां या 

ह यांचे जे पसेै वाचतील यातून दीिपका या िश णासाठी आिण 

लग्नासाठी बालक युिलप (यिुनट िनग डत गुंतवणूक योजना) 

योजना खरेदी करावी. युिलप वारे ओमी भांडवली बाजारात 

गुंतवणकू क  शकतात आिण या बाजारा या िवकासात 

सहभागी होऊ शकतात यामुळे यांना चांगली दीघर्-कालीन 

भांडवली वाढ िमळेल. 

 

िवमा एजंटने ओमी यांना कशी गुंतवणूक करावी आिण कशी क  

नये, याचे फायदे आिण तोटे यांचे पूणर् प टीकरण िदले. याने 

यांना अशीही मािहती िदली की यां या पेड-अप एंडोमट योजनांचे 

पैसे पिरपक्वतेपयत गुंतून राहतील मात्र याचवेळी या ित ही 

योजनांसाठी उ च ह ता भर या या बंधनातून ते मुक्त होतील. 

युिलपमुळे ओमी यांना 15-20 वषानी िमळणार्या मोबद याचा 

तुलना मक तक्ताही एजंट यांना दाखवेल. जीवन िवमा मंडळा या 

मागर्दशर्क त वांनुसार एजंटने लाभांचे प टीकरण देणारे कागदपत्र 

बनवनू ओमी यांना सादर केले. 

ओमी यांना जाणीव झाली की मह वा या गरजांपे ा कर बचतीला 

प्राधा य देऊन यांनी केलेली गुंतवणकू चुकीची होती. िवमा एजटंने 



यां या सुर े या गरजा आिण आिथर्क ल य यानुसार यां यासाठी 

तयार केले या आिथर्क योजनेप्रमाणे ते वाग याचे ठरवतात. 

 

च)  पॉिलसी िटकवनू ठेव याच ेदीघर्-कालीन 

फायदे आिण अ प-कालीन र  होणे टाळणे 

(सात य) 

पॉिलसी र  िकंवा समिपर्त न होता िवमा कंप या जेव या रकमेचा 

यवसाय कायम राख यात यश वी होतात याला सात य 

हणतात. याचा िहशेब खालीलप्रमाणे केला जातो: 

सात य = वषार् अखेरीस लागू असले या पॉिलसींची संख्या 

        वषार् या सु वातीला लागू असले या एकूण पॉिलसींची 

संख्या. 

उ च सात य अनुपात राख यात एजटंची भूिमका मह वाची असते. 

सात य अनुपात कमी असेल तर याचा एकूणच िवमा उ योगावर 

िवपिरत पिरणाम होतो: 

• िवमा कंपनीसाठी याचा अथर् होतो की पॉिलसी मो या संखेने र  

झा या आहेत िकंवा समिपर्त कर यात आ या आहेत आिण 

यामुळे न याचे नुकसान झाले आहे आिण िनधीचा संचय घटला 

आहे; 

• ग्राहकासंाठी याचा अथर् होतो की मूळ अपे ेपे ा कमी लाभ िमळतो 

आिण िवमा संर ण जाते; 
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आपण यातील प्र येक घटकाची चचार् क . 

• उ पादनाची रचना 

पॉिलसी वारे िमळणारे लाभ आिण मोबदला यामुळे ग्राहक समाधानी नसेल 

तर तो पॉिलसी समिपर्त क  शकतो. िवमा कंप यांनी पॉिलसी र  होणे िकंवा 

समिपर्त होणे टाळ यासाठी यां या ग्राहकां या खर्या गरजांवर आधािरत 

उ पादने बनवायला हवीत. 

• ग्राहका या आिथर्क पिरि थतीत बदल 

बेकारी, अपंग व िकंवा आरोग्य-िवषयक सम या यामळेु ग्राहका या आिथर्क 

ि थतीम ये बदल होऊ शकतो. पिरणामी ते वेळेत ह ता भ  शकत नाहीत 

आिण हणून यांची पॉिलसी र  होऊ शकते. 

• पॉिलसीची सेवा (सि हर्िसगं) 

िवमा एजटंनी ग्राहकाशी िनयिमत संपकर्  राहील याची खबरदारी घेतली पािहजे 

आिण यांना ह ता कधी देय आहे याची आठवण क न िदली पािहजे. ग्राहक 

सात य

उ पादनाची 
रचना

ग्राहका या 
आिथर्क 

पिरि थतीत 
बदल

पॉिलसी सेवा 

(सि हर्िसगं)

एजंटची 
भूिमका



वेळेत ह ता भ  शकला नाही तर यांना वाढीव कालावधीम ये ह ता 

भर यास सांिगतले पािहजे. या लाभांचे आ वासन दे यात आले आहे ते 

ग्राहकाला प्र य  िमळतील याची िवमाक यार्ने खात्री केली पािहजे. 

िवमाक यार्ने तसे केले नाही तर ग्राहक सेवेिवषयी असमाधानी राहील आिण 

पॉिलसी समिपर्त कर याचा िनणर्य घेईल. 

• एजटंची भूिमका 

उ च सात य राख याम ये एजंटची भूिमका सवार्त मह वाची असते. एजंटने 

यां या ग्राहकांशी चांगले संबंध िनमार्ण केले पािहजेत आिण सवार्िधक 

किमशन िमळणारे नाही तर ग्राहका या गरजांसाठी सवार्त योग्य उ पादन 

सुचव यावर भर िदला पािहजे. 

 

च)3 उ च सात य राख या या िविवध पद्धती कोण या? 

उ च सात य राख यासाठी िवमा कंपनी खालील िविवध पद्धतींचा वापर क  

शकते: 
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िवमा कंपनी आिण यां या एजटंसाठी हा अितशय मह वाचा भाग आहे आिण 

आपण ग्राहक संर णा या िवषयाब ल प्रकरण 14म ये तपशीलाने पाहू. 

 

प्र न 10.3 
उ च सात याचे काय फायदे आहेत? 
 

ज) ग्राहकांशी दीघर्-कालीन नातसंेबंध वाढवणे 

अ प-कालीन िवक्रीवर ल  कि त कर याऐवजी िवमा कंप यांनी यां या 

ग्राहकांसोबत दीघर्-कालीन नातेसंबधं वाढव याचे उि ट ठेवले पािहजे. ग्राहक 

कंपनी या सेवेब ल समाधानी असेल तर या यामुळे इतर संभा य ग्राहक िमळू 

शकतात कारण तो एजटं आिण िवमा कंपनी यां याब ल सकारा मक बोलेल. 

 

िशफारस के यानतंर संबंिधत यवहार झाला की िवमा एजटंचे काम संपत नाही. 

याऐवजी याने ग्राहकाशी चांगले नाते कायम ठेवणे दोघां याही फाय याचे 

असते. हणनूच ग्राहकां या आिथर्क गरजा आिण आिथर्क िनयोजनाचा आढावा 

घे यासाठी बर्याच एजटंकडे एक िनयिमत यंत्रणा असते. 

आढावा अिनयिमतही असू शकतो, मात्र तो आढावा कर िकंवा कायदेशीर बदल, 

नवे िवमा उ पादन बाजारात येणे िकंवा ग्राहका या पिरि थतीम ये बदल अशा 

संबंिधत बाबींमुळे घेतला गेला पािहजे.  

 

 



 

 

 

या बदलांमुळे खालील िशफारशी के या जाऊ शकतात: 

• संर णासाठी नवी पॉिलसी घेणे; 

• स या या संर णाची पातळी वाढवणे; 

• दसुर्या उ पादनात गंुतवणकू करणे; 

• स या या करबचती या योजनेत बदल करणे. 

 

याचा िवचार करा 

ग्राहका या पिरि थतीत कुठले बदल झा यामुळे या या आिथर्क िनयोजनाचा 

आढावा घे याची गरज िनमार्ण होऊ शकते? 

बदलले या पिरि थतीला उ तर हणून कुठ या िशफारशी के या जाऊ 

शकतात? 

 

या 
घटनांमळेु 
आढावा 

घेतला जाऊ 
शकतो:

लग्न

बाळाचा 
ज म

नोकरी 
बदलणे

घर बदलणे



मह वाचे मु  े 

 

िवमा एजटंची कतर् ये आिण जबाबदार्या 

• िवमा एजटंची कतर् ये आिण जबाबदार्यांम ये ग्राहकां या गरजा 

दाखवणे आिण या गरजांसाठी सवार्त योग्य उ पादन शोधणे यांचा 

समावेश होतो. याचवेळी िवमाकतार् चुकीची िनवड करणार नाही याची 

खात्री याला करावी लागते. 

ग्राहका या गरजा 

• ग्राहकाची त ये शोध याची प्रिक्रया पूणर् झा यानतंर, िवमा एजटंला 

ग्राहकाला योग्य उ पादन सुचवावे लागते. हे कर यासाठी याने 

ग्राहकां या गरजा आिण आव यकता पणूर्पणे समजून घेणे आव यक 

आहे. 

एजटंचा मोबदला आिण प्रकटीकरण 

• जीवन िवमा एजटं या मोबद यावर िवमा कायदा 1938चे िनयतं्रण 

असते. 

• जीवन िवमा एजटंला किमशन या व पात याचा मोबदला िमळतो. 

• ग्राहकाला िवमा दे यासाठी एजटंला िमळणारा मोबदला/किमशन यांची 

मािहती ग्राहकाने िवचार यास एजटंने ती जाहीर करणे आव यक आहे. 

• 1 जलैु 2010 पासून सवर् िवमाक याना ते युिलप योजनांसाठी यां या 

एजटंना िकती किमशन देतात हे यां या लाभ प ट करणार्या 

कागदपत्रांम ये जाहीर करणे बंधनकारक आहे. 

योग्य पॉिलसीची िशफारस करणे 



• ग्राहकांना पॉिलसीची िशफारस कर यासाठी एजंटने यां या गरजांची 

आिण ग्राहकाला अजूनही काही गो टींची काळजी कर याची गरज 

आहे का याची खात्री क न यायला हवी. गरजा मा य के यानंतर 

योग्य उ पादन आिण यांचे लाभ ग्राहकांना समजावून सांगावेत. 

• ग्राहकाला सात याने पॉिलसी िकंवा गुंतवणकू उ पादन बदल यास 

प्रो साहन दे यास चिनग िकंवा उ पादन बदलणे असे हणतात. ही 

अनैितक पद्धत आहे आिण ती टाळली पािहजे. 

पॉिलसी िटकून ठेव याचे दीघर्-कालीन फायदे आिण अ प-कालीन र  

होणे टाळणे (सात य) 

• पॉिलसी र  िकंवा समिपर्त न होता िवमा कंप या जेव या 

रकमेचा यवसाय कायम राख यात यश वी होतात याला 

सात य हणतात. 

• उ च सात यामुळे कंपनीचा नफा कायम राहतो आिण प्रशासकीय 

खचर् कमी होतो. 

ग्राहकाचे हक्क आिण तक्रार कर या या पद्धती 

• जीवन िवमा कंप या आिण यां या एजटंकडून िमळाले या 

सेवेब ल तक्रार कर याचा ग्राहकांना अिधकार असतो. 

ग्राहकासोबत दीघर्-कालीन नातेसंबधं वाढवणे 

• िवमा कंप यांनी केवळ अ प-कालीन िवक्रीवर ल य कि त 

कर याऐवजी ग्राहकाशी दीघर्-कालीन नातेसंबधं वाढव यावर 

भर िदला पािहजे. 

 

प्र नो तरे 



10.1 

खालीलपैकी कुठलेही तीन: 

• िवमा कंपनीसाठी संभा य ग्राहक शोधणे आिण यां या िविवध गरजा 
ओळख यासाठी गरजांचे िव लेषण करणे. 

• िवमा कंप यां या िविवध िवमा उ पादनांची उ तम मािहती राखणे 
आिण प्र येक उ पादनाचे फायदे आिण वैिश ये समजून घेणे. 

• ग्राहका या गरजेनसुार आिण गुंतवणकुी या मतेनसुार योग्य उ पादन 
सुचवणे. 

• प्र ताव अजर् अचकूपणे भरला जात आहे आिण ग्राहकाने िदलेली 
मािहती अचकू आहे याची खात्री करणे. 

• वयाचा, ओळखीचा आिण प याचा परुावा, वै यकीय अहवाल आिण 
िवमा लेखनासाठी इतर आव यक कागदपत्रे गोळा करणे.  

• ग्राहकांना िवमा कंपनी वारे प्र येक िवमा योजनेवर आकारले जाणारे 
ह ते आिण िविवध शु काची मािहती देणे. 

• संभा य ग्राहकाने िवचार यास िवमा उ पादना या िवक्रीवर िकती 
किमशन िदले जाते याची मािहती देणे. 

• पॉिलसीधारक वेळेत ह ता भरेल याची खात्री कर यासाठी याला 
िलिखत तसेच त डी सूचना देणे आिण संबंिधत िवमाक यार्ने परवानगी 
िदली अस यास ग्राहकांकडून ह ते गोळा करणे.  

• प्र तावक यार् या वाईट सवयी, उ प नाचे सात य नसणे आिण इतर 
मह वाची त ये यांचा िवमा एजंट या गोपनीय अहवालात समावेश 
असतो या वारे िवमालेखकांना जोखीमेचे मू यमापन कर यासाठी 
मदत करणे.   

• प्र ताव अजार्म ये प ता, नामिनदशन इ यादींम ये आव यक बदल 
कर यास ग्राहकाला मदत करणे. 

• जे हा एखादा दावा केला जातो ते हा कायदेशीर भोगवटादार आिण 
नामिनदिशत यिक्तंना दावा िनकाली काढ या या प्रिक्रयेत मदत 
करणे. 



     

  10.2 

ग्राहकाला वारंवार पॉिलसी बदल यास िकंवा एका उ पादनातून 

दसुर्या उ पादनात गंुतवणकुीस प्रो साहन दे याला चिनग िकंवा 

उ पादन बदलणे असे हणतात. िवमा उ पादन बदलतांना एजटं 

ग्राहकाला स याची पॉिलसी समिपर्त करायला सांगतो आिण तो 

पसैा नवी पॉिलसी घे यासाठी वापरला जातो यामुळे एजंटला न या 

पॉिलसीवर या त किमशन िमळते. ही पद्धत अितशय 

अ यावसाियक आिण अनिैतक आहे कारण यामुळे ग्राहकाला 

समपर्णाचे शु क आिण दीघर्-कालीन लाभात कपात यासारखे 

नुकसान सहन करावे लागते कारण यां या पॉिलसी पिरपक्वतेपयत 

िटकत नाहीत. 

10.3 

पॉिलसी िटकून रािह याने आिण अ प-कालीन समपर्ण टाळ याने िवमाकतार्, 

एजटं आिण ग्राहक ितघांचाही फायदा होतो. 

• ग्राहकाला याची ल य गाठ यात मदत करते  

पॉिलसी पिरपक्वतेपयत कायम रािह याने मुलां या िश णाचा िकंवा लग्नाचा 

खचर् िकंवा िनवृ तीसाठी िनधी जमा करणे अशी ल य गाठ यास ग्राहकास मदत 

होते, यासाठी पॉिलसी खरेदी कर यात आली होती.  

• वाढीव उ प न  

सात य जा त अस यास िवमा कंपनीचे उ प न जा त होतो आिण यांना नफा 

कायम राख यास मदत होते.  

• खचार्त कपात  



पॉिलसी या सु वाती या कालावधीत िवमा कंपनीसाठी प्रशासकीय आिण इतर 

खचर् अिधक असतात. कंपनी हा खचर् पॉिलसी या कालावधीत िवभाग याचा 

प्रय न करते. मात्र ग्राहकाने पॉिलसी सु वाती या कालावधीतच समिपर्त केली 

तर िवमा कंपनीचा हा खचर् भ न िनघत नाही. यामुळे सात याचा अनपुात 

कायम राख याने िवमा कंपनी हा खचर् कमी क  शकते.  

• ग्राहकां या समाधानात वाढ  

सात य अिधक असेल यामुळे ग्राहकांचे समाधानही वाढते यामुळे कंपनीला 

सकारा मक ँड मू य तयार करायला मदत होते.  

 

वय-ंचाचणी प्र न 

1. ग्राहकाला या या पिरि थतीमधील कोण या तीन बदलामुंळे आिथर्क 

िनयोजनाचा फेरिवचार करावा लागेल? 

2. एजंट कुठ या पिरि थतीम ये पॉिलसी समिपर्त करायचा स ला देऊ 

शकतो? 

 

तु हाला पढुील पानावर उ तरे िमळतील 

 

वय-ंचाचणी प्र नाची उ तरे  

1. खालीलपैकी कुठलीही तीन: 

• लग्न; 

• बाळाचा ज म; 

• नोकरी बदलणे; 

• घर बदलणे. 



2.  

खालील पिरि थतीम ये पॉिलसी समिपर्त कर याचा स ला िदला जाऊ शकतो: 

• ग्राहका या गरजा पूणर् न करणारी चुकीची पॉिलसी िवकली गेली 

अस यास. 

• ग्राहकांकड ेअसलेले उ पादन यांनी गुंतवणकू केले या पशैांवर चांगला 

मोबदला देत नस यास. 

• ग्राहकांना आिथर्क अडचणी असतील यासाठी यांना खचर् कमी क न 

यां या कजार्ची फेररचना कर याची आव यकता असेल. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


