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िशक याची उि टे 
या प्रकरणा या अ यासानंतर तु हाला खालील गो टी करता आ या पािहजेत: 

• दा याची या या करणे; 

• दा याचे वेगवेगळे प्रकार ओळखणे; 

• वैध दा यासाठी आव यक गो टींची चचार् करणे; 

• अवैध दावे ओळखणे; 

• मृ यचेू दावे िनकाली काढ यासाठी सादर करणे आव यक असले या कागदपत्रांची यादी 
करणे; 

• अकाली मृ यू या दा यांचे वणर्न करणे; 

• पिरपक्वता, िजवंत राहणे आिण मृ यूचे दावे िनकाली काढ याची प्रिक्रया समजावून 
सांगणे; 

• दावे िनकाली काढ यासदंभार्त आयआरडीए या मागर्दशर्क त वांची उजळणी करणे; 

• फसवे दावे िनकाली काढ याचे पिरणाम प ट करणे; 

• र  आिण र बातल कर यायोग्य करारामधील फरक प ट करणे, 
• जीवन िव यातील िनिवर्वादा मक कलम समजावून सांगणे. 

ओळख 



जीवन िवमा घे याचा िनणर्य घेतांना, ाहक िविवध घटक िवचारात घेईल. याम ये पुढील 

घटकांचा समावेश असेल: 

• उ पादनाची िकंमत; 

• उ पादनाची वैिश ये; 

• उ पादनाचा इतर िवमा आिण गंुतवणकू उ पादनां या तुलनेत िमळणारा सभंा य 

मोबदला; 

• योजनेचा कालावधी, ह ते भरणे आिण रोख काढणे इ यादीं या सदंभार्त िदली जाणारी 

लव चकता; 

• उ पादना वारे िमळणारी कर सवलत; 

• कंपनी वारे कशा प्रकारची ाहकसेवा िदली जाते. 

या सवर् घटकांची अितशय मह वाची भिूमका असली तरी, िवमा कंपनी दावे कसे हाताळते 

आिण िनकाली काढते या अितशय मह वा या मु याकड ेफारच कमी ाहक ल  देतात. 

एखा या िवमा उ पादनामळेु नामिनदिशताला/भोगवटादाराला/मखु याराला िवमा कंपनीकडून 

दा याचे पैसे वेळेत आिण सहजपणे िमळाले नाहीत तर ते उ पादन पॉिलसीधारका या 

जीवनकाळात चांगले असून काय उपयोग? दा या या वेळेलाच िवमा कंपनी आिण िवमा 

पॉिलसीची खरी परी ा असते. लोक िवमा घेतात कारण यांना एखादी िवपिरत घटना 

घड याची चतंा वाटते. यामळेु सरतेशवेटी बहुतेक लोक िव याचे ‘मू य’ यांचे दावे कसे 

हाताळले जात आहेत यानसुार ठरवतील. 

 

आयआरडीएने दावे िनकाली काढ यासाठी सिव तर मागर्दशर्क त वे घालनू िदली आहेत, 

मात्र तरीही कंपनी आिण यांचे दावे हाताळणारे कमर्चारी यावर ते दा यांना िकती लवकर 

प्रितसाद देतात आिण यांना िनकाली काढतात हे अवलंबून असते. दावे िनकाली 

काढ याचा अनपुात (कर यात आले या प्र येक 100 दा यांपैकी िकती दावे िनकाली 

काढ यात आले) हा िवमा कंपनी कशी आहे हे दाखवणारा मह वाचा मापदंड आहे. 

यामळेुच दावे हाताळणे आिण िनकाली काढणे यांना प्रचंड मह व असते. 

 



या प्रकरणाम ये िवमा एजंट हणून, तु ही दावे हणजे काय, यांच ेप्रकार आिण ते कसे 

िनकाली काढले जातात हे पाहू. तु ही वैध आिण अवैध दा यांिवषयी आिण तुम या 

ाहकांची पॉिलसी जे हा दावा बनते ते हा तु ही काय करायला पािहजे हे िशकाल. 

 

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

ह ता परत करणे (आरओपी) अिंतम बोनस 

 

क)  वधै दा यासाठी आव यक असले या गो टी 

वैध दा यासाठी कोण या गो टी आव यक आहेत हे पाह यापूव  दावा हणजे काय आिण 

दा याचे वेगवेगळे प्रकार कोणते आहेत हे आपण पाहू. 

क) 1 दावा हणजे काय? 

िवमाक यार्ने करारम ये िदलेले आ वासन पूणर् करावे अशी मागणी हणजे दावा. यानंतर 

िवमाक यार्ला करारातील याची जबाबदारी हणजे दावा िनकाली काढणे, पार पाडावी 

लागते. दावा िनकाली काढ यासाठी आव यक या सवर् अटी आिण आव यकतांची पूतर्ता 

झाली अस याची खात्री क न कंपनी दावा िनकाली काढते. 

आपण या िवभागाम ये तीन मु य प्रकारचे दावे पहाणार आहोत, ते पुढील प्रमाणे आहेत- 

पिरपक्वतचेे दाव,े मृ यचेू दावे आिण रायडरच ेलाभ 

 

दावे पिरपक्वतेचे दावे  िजवंत राह याचा 
लाभ देणे 

मृ यचेू दावे 

वैध दावे  लागू नसलेली पॉिलसी पॉिलसी या अटींचे 
उ लंघन 

फसवे दावे 

दा याची कागदपत्र े मृ यचूा दावा लवकर 
करणे 

मृ यचेू अनुमान  र  करार 

र बातल कर यायोग्य 
करार 

िनिवर्वाद करार  दावेकर्याचे िनवेदन  रायडरचे लाभ 



क)2 पिरपक्वतचेे दाव े

एंडोमट योजना िकंवा संपूणर् जीवन योजना यासार या काही जीवन िवमा योजना 

िवमाधारक योजने या संपूणर् कालावधीत िजवंत राहीला तर योजने या शेवटी एक िविश ट 

रक्कम देतात. या रकमेला पिरपक्वतचेे फायदे िकंवा पिरपक्वते या दा याची रक्कम हटले 

जाते. पिरपक्वतेनतंर िवमा रक्कम ही आिण काही सं चत बोनस अस यास, यामधून 

काही थिकत ह ता अस यास तो आिण याचे याज वगळून िदली जाते. 

काही प्रकरणी योजने या संपणूर् कालावधीत भरलेले ह ते पिरपक्वतेनतंर परत केले 

जातात. या योजनांना काही िवमाकत ‘ह त ेपरत करणे’(आरओपी) योजना असे हणतात. 

 

उदाहरण 

अजयने 30 वषासाठी 25 लाख पये िवमा रकमेची सहभागा मक एंडोमट योजना िवकत 

घेतली आहे. या योजने या अटींनुसार जर अजय पॉिलसी या 30 वषा या कालावधीत 

जगला आिण याने सवर् ह ते भरलेले असतील तर िवमा कंपनी याला पिरपक्वते या 

फाय याची रक्कम िकंवा पिरपक्वतेचा 25 लाख पयांचा दावा आिण सं चत बोनस 

(अस यास) देईल. 

पॉिलसी पिरपक्व झा यानतंर िवमा कंपनी अजयला दरवष  प्रकट होणार्या सं चत 

बोनससह एकाच वेळी िदला जाणारा अिंतम बोनसही देऊ शकते. पॉिलसीधारकांनी पॉिलसी 

पूणर् काळ ठेवावी आिण सवर् ह ते वेळेत भरावेत यासाठी हा बोनस िदला जातो. 

अिंतम बोनसला अिंतम अितिरक्त बोनस (एफएबी)असेही हटले जाते िकंवा सात य 

(परिस ट सी) बोनस असेही हटले जाते. काही िवमा कंप या पॉिलसी या सु वातीलाच 

तो िनि चत करतील िकंवा पॉिलसी या कालावधीत िवमा कंपनीची आ थर्क काम गरी कशी 

झाली यावरही तो अवलंबून असेल. ह ते ठरािवक कालावधीसाठी (सवर्साधारणपणे 15 वष) 

भरले असतील तर हा बोनस िदला जातो. 

िवमा कंपनी यिुलप या बाबतीत योजने या शवेटी िनधीचे मू य (काही बाबतीत िनधी 

मू य आिण िवमा रक्कम) पिरपक्वतेचा दावा हणनू देते िकंवा मनी-बॅक पॉिलसी या 

बाबतीत पॉिलसी या कालावधीत दे यात आलेले िजवंत राह याच ेफायदे वगळून दा याची 

रक्कम िदली जाते. 



क)2(क) िजवतं राह याचे फायदे देणे 

मनी बॅक पॉिलसी या बाबतीत िवमा कंपनी पॉिलसी या कालावधीत पॉिलसीधारकाला 

ठरािवक पैसे ठरािवक कालावधीने देत असते. या रकमेला िजवतं राह याच ेफायदे 

हणतात. 

उदाहरण 

   अजयने 20 वषासाठी 20 लाख पयांची मनी बॅक पॉिलसी िवकत घेतली आहे, याम ये 

याला दर पाच वषानी िजवंत राह याचा फायदा हणून 25% िवमा रक्कम िमळ याचे 

आ वासन दे यात आले आहे. या िठकाणी िवमा कंपनी अजयला 5 या, 10 या 15 या आिण 

20 या वषार् या शवेटी िजवंत राह याचे फायदे हणून प्र येकी पाच लाख पये देईल. पॉिलसी 

जर सहभागा मक पॉिलसी असेल तर िवमा कंपनी 20 या वषार् या शवेटी शवेटची रक्कम 

देतांना सं चत बोनसही देईल. 

 

याचा िवचार करा  

िजवंत राह याचा दावा हा पिरपक्वते या दा यापे ा वेगळा कसा असतो? अशा काही पॉिलसींचा 

िवचार करा याम ये हे दो ही प्रकारचे दावे केले जातात. 

क)2(ख) कमी कर यात आलेली िवमा रक्कम (पेड-अप मू य)  

काही वेळा पॉिलसी या कालावधीत पॉिलसीधारकाला काही आ थर्क अडचणी येऊ शकतात 

आिण यांची ह ते दे याची पिरि थती नसते. अशा कालावधीत पॉिलसी समिपर्त कर याऐवजी 

ती पेड-अप पॉिलसी (प्रद त पॉिलसी) कर याचा पयार्य पॉिलसीधारकाकड ेअसतो. अशा पॉिलसी 

पिरपक्व झा यानंतर जेवढे ह ते भरले आहेत या प्रमाणात कमी कर यात आलेली िवमा 

रक्कम िवमा कंपनीकडून िदली जाते. 

 

क)2(ग) सवलतीचे दावे 

पॉिलसी पिरपक्व हो या या तारखे या वषर्भरात पॉिलसीधारक जे दावे करतो या पयार्यांना 

सवलतीचे दावे असे हटले जाते. 



क)2(घ) ह ते परत घेणे (क यटेुशन) 

वषार्सन योजनांम ये िनयिमत/ठरािवक कालावधीने वषार्सन िमळ यास सु वात हो याआधी 

यक्ती एकरकमी मोठी रक्कम काढू शकते. याला ह ते परत घेणे हणतात. िवमा कंप या 

सवर्साधारपणे यिक्तला एकूण सं चत िनधी या एक ततृीयांश रक्कम काढून घे याची 

परवानगी देतात. उरलेली दोन ततृीयांश रक्कम यिक्तसाठी वषार्सन खरेदी कर याकरताच 

वापरावी लागते. 

क)2(च) वषार्सन सु  हो या या कालावधीत ( हेि टंग) वषार्सन िदले जाणे 

वषार्सन सु  हो या या कालावधीत िवमा कंपनी वषार्सनधारकाला िनयिमतपणे पैसे यायला 

सु वात करते. वषार्सनधारकाला पैसे मािसक, त्रमैािसक, सहामाही िकंवा वािषर्क अशा प्रकारे 

योजने या अटी आिण िनयमांनसुार िदले जातात. 

क)3 मृ य ूदावा 

योजने या कालावधीत पॉिलसीधारकाचा मृ य ूझा यास िवमा कंपनी या या 

नामिनदिशताला/भोगवटाधारकाला िवमा रक्कम देते याला मृ यचूा दावा हणतात. सपंूणर् 

जीवन पॉिलसींसाठी मृ य ूझा यानंतर लाभ िदला जातो, तो के हा झाला याचा िवचार केला 

जात नाही हणजेच यासाठी िनि चत मदुत नसते. पॉिलसी सहभागा मक पॉिलसी असेल तर 

िवमा कंपनी तोपयत सं चत बोनसही देते. पॉिलसीधारकाने पॉिलसीवर काही कजर् घेतले असेल 

तर कजार्ची थिकत रक्कम, यावरील याज तसेच काही थिकत ह ते अस यास ते आिण 

यावरील याज िवमा रक्कम देतांना वजा केली जाते. 

 

उदाहरणाथर् 

अजयने 25 वषासाठी 25 लाख पयां या िवमा रकमेची मदुत िवमा योजना िवकत घेतली. 

याचा पॉिलसी या 13 या वष  मृ य ूझाला. या प्रकरणी िवमा कंपनी अजयचे 

नामिनदिशत/भोगवटादार यांना मृ यू या दा यापोटी 25 लाख पये देईल. 

जाणनू घ्या 



यिुलप या बाबतीत िवमाधारकाचा मृ य ूझा यास िवमा कंपनी िवमा रक्कम िकंवा िनधीचे 

मू य यापैकी जे अ धक असेल ते देते (िकंवा काही कंपनी िनधीचे मू य आिण िवमा रक्कम 

असे दो ही देतात, हे पॉिलसी या अटी आिण िनयमांवर हे अवलबंून असते). 

काही पॉिलसींम ये लाभ मृ यनूतंर नाही तर िवमाधारकाने पॉिलसी घेतांना िनवडले या 

िविश ट तारखांना िदला जातो. उदाहरणाथर्, या पॉिलसीचे उि ट मलुी या लग्नासाठी िकंवा 

मलुा या उ च िश णासाठी एकरकमी मोठी रक्कम देणे आहे याम ये िवमा रक्कम पॉिलसी 

धारका या मृ यूनतंर नाही तर िविश ट तारखेला िदली जाते, उदाहरणाथर्: 

• जे हा मुलगा/मलुगी 18 िकंवा 21 वषाची होते. 

अथार्तच हे पॉिलसी या अटी आिण िनयमांनसुार तसेच प्र तावक यार्ने िनवडले या 

पयार्यानसुार केले जाते. 

क)4 रायडरचा लाभ 

रायडर या अटी आिण िनयमांनसुार एखादी िविश ट घटना घड यानतंर िवमा कंपनी रायडरचा 

लाभ देते. उदाहरणाथर्: 

•  िवमाधारकाचा अपघाती मृ य ूझा यास तर अपघाती मृ य ूलाभातंगर्त (एडीबी) 

असलेली अितिरक्त िवमा रक्कम िदली जाते; 

• गंभीर आजार (सीआय) रायडर अतंगर्त एखा या गंभीर आजाराच ेिनदान झा यास 

रायडर या अटी आिण िनयमांनसुार िनदिशत रक्कम िदली जाते. िवमा कंपनी या 

गंभीर आजारां या यादीत या आजाराला संर ण असले पािहजे (प्र येक िवमाक यार् या 

यादीत बदल अस ूशकतो); 

• ‘ ग्णालयातील देखभाल’ या रायडर अतंगर्त िवमा कंपनी िवमाधारका या उपचाराचा 

आिण ग्णालयातील वा त याचा खचर् करते हे रायडर या िनयम आिण अटींवर 

अवलबूंन असते. 

रायडवर या तुम या ानाची उजळणी कर यासाठी पु हा एकदा प्रकरण 7चा ख3 िवभाग 

पहा. 

क)5 वधै दावा 



िवमा कंपनीला दा याची सचूना िमळा यानतंर याचे पैसे दे यापूव  कंपनी दावा वैध 

अस याची खात्री क न घेते. खालील गो टी तपासून हे केले जाते: 

• घटना घडली ते हा पॉिलसी लागू होती का? 
• िव यांतगर्त या घटनेला सरं ण दे यात आले आहे ती प्र य ात घडली आहे का? 
• मळू पॉिलसीचे कागदपत्र, दा याचा पूणर् भरलेला अजर् आिण इतर सवर् आव यक 

कागदपत्र ेसादर कर यात आली आहेत का?  
• खरे वय न दवणे, पॉिलसी सदंभार्तील मह वाची त ये प्रकट करणे अशा 

जबाबदार्या पॉिलसीधारकाने पार पाड या आहेत का? िवमा कंपनी यां या दावे 
िनकाली काढ या या प्रिक्रयेम ये या गो टींचा तपास करेल.  

 

सचुव यात आलेला उपक्रम 

तुमचे कुटंुब िकंवा िमत्रांकडून जाणून घ्या की यांनी एखा या जीवन िवमा कंपनीकड ेदावा 

केला आहे का. यांना दा या या प्रिक्रया आिण दावा िनकाली काढ यासाठी जी कागदपत्र े

सादर करावी लागली यािवषयी िवचारा. 

 

प्र न 11.1 

उदाहरण 

पॉिलसीधारकाने याचे योग्य नाव प्रकट केले होते का आिण याला वयाचा वैध पुरावा/ 
दाखला जोडला होता का हे िवमा कंपनी तपासेल. जर हा लवकर कर यात आलेला दावा 
असेल (पॉिलसी घेत यानंतर िकंवा पॉिलसी पनु जीिवत के यानतंर 2 ते 3 वषार्त) तर 
िवमा कंपनी िवमाधारकाने काही मह वाची त ये लपवली आहेत का, उदाहरणाथर् यां या 
आरोग्यािवषयी िकंवा आधीच असले या आजारािवषयी, यामळेु यांना अ धक चांग या 
अटींवर िवमा िमळू शकेल, हे तपासेल (तु हाला मह वा या त यांिवषयी या तुम या 
ानाची उजळणी करायची असेल तर आपण याबाबत प्रकरण 3 या भाग 1म ये चचार् 

केली होती). 
• िव याचा दावा योग्य यक्ती िकंवा यिक्तंकडून कर यात आला आहे का, 

हणजेच या यिक्तंचा दा या या रकमेवर अ धकार आहे यां याकडून तो 
कर यात आला आहे का? या यक्ती नामिनदिशत िकंवा कायदेशीर वारस िकंवा 
मखु यार वगरेै अस ूशकतात. 

• दावा वैध हो यासाठी आव यक असले या सवर् औपचािरकता पणूर् कर यात आ या 
आहेत का? 



दा याचे तीन मु य प्रकार कोणते? 

 

ख) एखादा दावा का अवैध अस ूशकतो 

कंपनीने आपला तपास पूणर् के यानंतर दावा अवधै अस यामुळे दा याची रक्कम दे याची 

गरज नाही असा िन कषर् कंपनी काढू शकते. तीन मु य पिरि थतींम ये हे घडू शकते. 

पॉिलसी लाग ूनाही:  घटना घडली ते हा पॉिलसी 
लागू नस यास, िवमा कंपनी 
दावा फेटाळेल.  

उदाहरण: अजयने 20 वषाची 
मदुत योजना घेतली होती. 
याने दरवष  1 एिप्रलला 
वािषर्क ह ता भरला. याला 
पॉिलसी या 3र्या वष  
दयिवकाराचा ती  झटका 
आला. ग्णालया या मो या 
खचार्मळेु आ थर्क अडचणीत 
आलेला अजय याचा ह ता 
वेळेत भ  शकला नाही. 
याला अपे ेपे ा बराच 
अ धक काळ आ थर्क अडचण 
होती यामुळे तो वाढवून 
िदले या कालावधीतही ह ता 
भ  शकला नाही. याच 
काळात अजयची त येत 
खालावली आिण याचा 15 
मे रोजी मृ य ूझाला. 
 

अजयने नामिनदिशत केले या 
यिक्तने िवमा कंपनीकड े
दावा केला मात्र कंपनीने तो 
दावा फेटाळला कारण 
पॉिलसी, ह ता वाढीव 
कालावधीतही भरला नस याने 
लागू न हती. 



वगळ या या (अपवजर्न) अटी 
लाग ूहोतात: 

पॉिलसी या संर णातून 
वगळले या एखा या 
घटकामळेु मृ य ूझा यास 
दा याची रक्कम िदली जात 
नाही. 

उदाहरण: िवमा कंप या 
पॉिलसी या पिह या वषार्त 
आ मह येमुळे झालेला मृ य ू
पॉिलसीतून वगळतात, 
यामळेु एखा या 
पॉिलसीधारकाने पॉिलसी या 
पिह या वषार्त आ मह या 
केली तर िवमा कंपनी याचा 
दावा देणार नाही. 

दावा खोटा िकंवा फसवा 
असेल:  

िवमा कंपनीला तपासणीम ये 
आढळून आले की 
िवमाधारकाने एखादे मह वाचे 
त य जाणून बुजून लपवून 
ठेवले तर ती दावा फेटाळू 
शकते. 

उदाहरण: जर िवमा कंपनीला 
आढळून आले की 
िवमाधारकाने पॉिलसी घेताना 
प्रकट केलेले वय चुकीचे होते 
िकंवा िवमाधारकाने जाणून 
बुजून याला असलेला आजार 
लपवून ठेवला होता, तर 
िवमाकतार् चुकीची मािहती 
िद यामळेु दावा फेटाळेल. 

 

 

सचुव यात आलेला उपक्रम: इंटरनेटवर शोधनू काढा की िवमा कंपनीने अवधै हणून कोणते 

दावे फेटाळून लावले. या प्रकरणांचा अ यास करा.  

ग) मृ यनंूतरची कतर् ये आिण कागदोपत्री परुावा 

िवमा कंपनीला जोपयत मृ यूिवषयी कळवले जात नाही तोपयत ती िवमा रक्कम देणार नाही. 

यामळेु िवमाधारकाचा मृ य ूझा यानंतर सवर्प्रथम िवमा कंपनीला तसे कळिव यात यावे. तशी 

सचूना नामिनदिशत, िनयकु्त, नातेवाईक, यिक्तचा मालक िकंवा िवमा एजंट देऊ शकतात. 

मात्र केवळ मृ यचूी सचूना देणे पुरेसे नसते- िवमा कंपनीला केवळ मृ य ूझा याचाच नाही तर 

या यिक्तला कंपनीने िवमा िदला होता याचा पुरावा लागेल. हणूनच िवमा कंपनीला 

खालील कागदपत्रे सादर करणे हे दावा करणार्याचे पुढचे कतर् य असेल: 

• पॉिलसीची कागदपत्र े(हरवले या पॉिलसींसाठी िवभाग च पहा). 



• पॉिलसीच ेबेचनपत्र/िकंवा पुनबचनपत्र: पॉिलसीच ेबेचनपत्र (िवक यात) दे यात आले 

असेल तर िवमा रक्कम दे यासाठी योग्य यक्ती (मखु यार) कोण आहे हे जाणून 

घेणे कंपनीसाठी आव यक आहे. (बेचनपत्रावरील तुम या ानाला उजळणी दे यासाठी 

प्रकरण 3, भाग 2 िवभाग झ)4(क) पहा) 

• वयाचा दाखला, जर वय आधी प्रकट कर यात आले नसेल. 

• मृ यचेू प्रमाणपत्र (मृ यचूा दाखला). 

• दावेकर्याचे िनवेदन. 

• पॉिलसीच ेबेचनपत्र दे यात आले नसेल िकंवा नामिनदशत कर यात आले नसेल तर 

हक्काचा िकंवा अ धकाराचा कायदेशीर पुरावा. 

• िवमा कंपनीने पाठवलेला भोगवटा अजर् पूणर् भ न, तपासून व सा यांकन क न िवमा 

कंपनीला परत पाठवला पािहजे. 

 

ग)1 लवकर मृ यचेू दावे 

जोखीम लागू झा यापासून िकंवा नतुनीकरणानंतर पिह या तीन वषार्त दावा कर यात 

आ यास िवमा कंपनी सवर्साधारणपणे याचे वग करण लवकर कर यात आलेला मृ यचूा 

दावा असे करते. अशा प्रकरणी िवमा कंपनी सखोल तपासणी करेल. 

प्र तावा या/पुन जीवना या वेळी मह वाची त ये लपव यात आली नाहीत ना याची 

खात्री कर यासाठी अितिरक्त कागदपत्र ेमागवली जातील. या कागदपत्रांम ये खालील 

गो टींचा समावेश असतो: 

• मृ यपूूव  या वै यकीय कमर्चार्याने यिक्तला शेवटची सेवा िदली आहे याचे 

िनवेदन, याम ये यिक्तचा शेवटचा आजार आिण ितला दे यात आले या 

उपचाराचा समावेश असेल; 

• जर मतृ यिक्तला ग्णालयात दाखल कर यात आले असेल तर ग्णालयाचे 

िनवदेन; 

• या यिक्तने अिंतम िवधी पार पाडले आिण मतृदेह पािहला या यिक्तचे 

िनवदेन; 

• घेतले या सु य्ांचा तपशील दाखवणारे मालकाचे िनवेदन (जर मृ य यक्ती 

नोकरदार असेल). 



 

िवमाधारकाचा अपघात, आ मह या िकंवा एखादे मािहती नसलेले कारण अशा 

अनसै गर्क कारणांनी मृ य ूझाला तर खालील गो टी तपास या जातील: 

• पोिलसांचा प्राथिमक न दणी अहवाल (एफआयआर); 

• पंचनामा; 

• यायवै यक तपासणी (फोरेि सक) अहवाल; 

• शविव छेदन (पो टमॉटम) अहवाल; आिण  

• मृ य ूसमी काचा (कोरोनरचा) अहवाल. 

प्राथिमक पुरा यानसुार िवशषे चौकशीचे आदेश िदले जाऊ शकतात. 

उदाहरण 

अजयने 25 वषा या कालावधीसाठी 25,00,000 पयांची एंडोमट िवमा पॉिलसी 

घेतली आहे. िविवध पिरि थतींम ये दावे कसे हाताळले जातील हे पाहू: 

क) अजयचा पॉिलसी घेत यानतंर पिह या तीन वषार्तच मृ यू झाला. िवमा 

कंपनी या या मृ यूचा दावा लवकर मृ यचूा दावा मानेल. दावा िनकाली 

काढ यापूव  िवमा कंपनी अ धक सखोल तपासणी करेल. सपंूणर् भरले या 

दा या या अजार्सोबत सादर कराय या नेहमी या कागदपत्रांसोबत कंपनी 

अजयवर मृ यपूूव  उपचार करणार्या डॉक्टरांकडून मािहती घेऊ शकते. 

ख) अजयने सवर् ह त ेवेळेत भरले आिण याचा पॉिलसी या 7 या वष  मृ य ू

झाला. िवमा कंपनी हा दावा सवर्सामा य दा यांप्रमाणे मानेल. अजयच े

नामिनदिशत/कायदेशीर भोगवटादार यांना पूणर् भरले या दा या या 

अजार्सोबत सामा यपणे िदली जाणारी कागदपत्र ेजोडावी लागतील. िवमा 

कंपनी दावा वैध असेल तर सखोल तपासणी न करता माफक कालावधीत 

दावा िनकाली काढेल. 

ग) अजय पॉिलसी या 5 या वषार्त ह ता भ  शकला नाही. याने 6 या वष  

पॉिलसी पुन जीिवत केली आिण याचा 7 या वष  मृ य ूझाला. हा दावा 

इतर सवर्सामा य दा यापे ा वेग या पद्धतीने हाताळला जाईल. पॉिलसी या 

7 या वषार्त मृ य ूझाला असला तरी, िवमा कंपनी हा दावा लवकर मृ यूचा 



दावा मानेल कारण पॉिलसी पुन जीिवत के यानंतर वषर्भरात मृ यचूा दावा 

कर यात आला आहे. क) पिरि थतीप्रमाणे िवमा कंपनी दावा िनकाली 

काढ यासाठी नेहमीपे ा अ धक सखोल तपासणी करेल.  

प्र न 11.2 

मृ यू या दा यासोबत कोणती कागदपत्र ेसादर करणे आव यक आहे? 

घ) दावे िनकाली काढणे 

क िवभागात आपण पिरपक्वता आिण मृ यचेू दावे यािवषयी पािहले आिण आता 

या िवभागात दावे कसे िनकाली काढले जातात हे आपण अ धक तपशीलाने 

पाहू. तसे कर यापवू  दावे कसे हाताळले जावेत याबाबत आयआरडीएने घालून 

िदलेली मागर्दशर्क त वे आपण िवचारात घेऊ कारण या चौकटीत राहूनच सगळे 

दावे हाताळले जातात. 

 

घ)1 दावे िनकाली काढ यासाठी आयआरडीएची मागर्दशर्क त वे 

दावे िनकाली काढ यासाठी आयआरडीएने मागर्दशर्क त वे घालून िदली आहेत हे 

आपण प्रकरणाची ओळख याम ये नमदू केले आहे. या मागर्दशर्क त वांचा 

आयआरडीए (पॉिलसीधारकां या हक्कांचे सरं ण) िनयम 2002 म ये समावेश 

होतो आिण ते खालीलप्रमाणे आहेत. 

 

जीवन िवमा पॉिलसी या बाबतीत दा याची पद्धत 
1. दा याला आधार हणनू जी प्राथिमक कागदपत्र ेसादर करणे आव यक 

आहे ती जीवन िवमा पॉिलसी नमूद करेल. 
2. जीवन िवमा कंपनीला दावा िमळा यानतंर ती यावर प्रिक्रया 

कर यासाठी उशीर करणार नाही. दावा िमळा यानंतर 15 िदवसात काही 
अितिरक्त कागदपत्र ेहवी असतील िकंवा काही प्र न असतील तर 
एकाचवेळी िवचारले जावेत वारंवार िवचा  िकंवा मागू नयेत. 

3. जीवन िवमा पॉिलसी अतंगर्त काही दावा असेल िकंवा काही वाद 
असतील तर ते संबं धत कागदपत्र ेआिण आव यक प टीकरणे 



िमळा यानतंर 30 िदवसात िनकाली काढले जावेत. वाद असतील तर 
याची योग्य कारणे िदली जावीत. या पिरि थतीम ये तपासणी 
आव यक आहे असे कंपनीला वाटते ती तपासणी लवकरात लवकर सु  
करावी, दावा के यानतंर तपासणी कर यासाठी 6 मिह यांपे ा जा त 
कालावधी घेऊ नये. 

4. काय या या कलम 47 नसुार दा याच ेपैसे तयार असतील मात्र याला 
ते यायचे आहेत याची ओळख पटली नस यामळेु दे यात आले नाहीत 
तर जीवन िवमाकतार् ती रक्कम योग्य यिक्तसाठी राखून ठेवेल आिण 
अशा रकमेवर अनसुू चत बँके या बचत खा या या याज दराएव या 
दराने याज िदले जाईल.(सवर् कागदपत्र ेआिण मािहती सादर के यानतंर 
30 िदवसांनी लागू). 

5. िवमाक यार्कडून उप-िनयम(4) या यितिरक्त इतर कारणाने दा याची 
प्रिक्रया सु  कर यास उशीर झा यास, जीवन िवमा कंपनी दा या या 
रकमेवर आ थर्क वषार् या सु वाती या लागू बँक याजदरापे ा 2% 
अ धक याजाने दा याची रक्कम देईल.   

           

          दावे कुठ या िनयमां या चौकटीत हाताळले जावेत हे पािह यानतंर आता आपण 

दा यांचे वेगवेगळे प्रकार पाहू. 

 

घ)2 पिरपक्वतचेा दावा 

पिरपक्वते या दा यासाठी सवर्साधारपणे िवमा कंपनी वतःहूनच पुढाकार घेते. यांना यां या 

न दींव न प्र येक मिह याला कोण या पॉिलसी पिरपक्व होतील हे समजते आिण यानसुार 

कंप या िवमाधारकाला आगाऊ सचूना देतात. िवमाधारक यानतंर ग िवभागात वणर्न केलेली 

पावले उचलतो. दा याचे पैसे दे यापूव  िवमाकतार् खालील गो टींची खात्री करतो. 

 

मळू पॉिलसी दे यात आली आहे पॉिलसीधारकाची ओळख पटव यात आली आहे

 दा याची रक्कम दे यासाठीचा अजर् पूणर् भर यात आला आहे योग्य वय प्रकट 

कर यात आले होते आिण याचा पुरावा देणारी कागदपत्र ेदे यात आली आहेत  सवर् ह ते 

भर यात आले आहेत आिण यवि थत आहेत  पॉिलसीच ेबेचनपत्र दे यात आलेले नाही 

 



िवमाक यार्ने पिरपक्वते या तारखेला पैसे देणे अपे त आहे. सवर्सामा यपणे पिरपक्वते या 

तारखे या काही िदवस आधी पुढील तारखेचे धनादेश पाठवले जातात, अथार्त यासाठी 

दा याची रक्कम दे यासाठीचा पूणर् भरलेला अजर् आधी िमळायला हवा. 

जर पॉिलसी हरवली तर िवमाकतार् ितपूत या त वावर दावा िनकाली काढेल (च िवभाग 

पहा). पॉिलसीवर इतर कुठलीही बंधने उरलेली नस यामुळे हे शक्य आहे. 

 

बेचनपत्र दे यात आले या पॉिलसी 

जाणनू घ्या 

पॉिलसीच ेजर पूणर्पणे बेचनपत्र दे यात आले असेल तर मखु याराला दा याचे पैसे िदले 

जातील. 

बेचनपत्र सशतर् असेल आिण पॉिलसी पिरपक्वते यावेळी पु हा पॉिलसीधारकाकड ेयेणार असेल 

तर िवमा कंपनी दा याची रक्कम पॉिलसीधारकाला देऊ शकते. मात्र मखु याराचा कुठलाही 

दावा बाकी नाही हे आधी तपासले पािहजे. 

 

जाणनू घ्या 

दावे िनकाली काढ याच ेपयार्य: पॉिलसीधारकाने िनवड याप्रमाणे पिरपक्वतेचे काही दावे 

(उदाहरणाथर् यिुलप या बाबतीत) पिरपक्वते या तारखेला नाही तर नतंर आिण याचप्रमाणे 

एकरकमी नाही तर ह या ह याने देय असतील. यालाच दावे िनकाली काढ याचा पयार्य 

हणतात. पॉिलसी पिरपक्व हो यापूव  पॉिलसीधारकाला असा पयार्य िनवडावा लागतो. दावा 

िनकाली काढ याचा पयार्य पिरपक्वतेपूव  घेतला जाऊ शकतो, आिण िनकाली प्रिक्रया 

पिरपक्वते या तारखेनतंर काही वष सु  राहू शकते. 

 

घ)3 िजवतं राह याचे फायदे देणे 



जे हा िजवंत राह याचे फायदे दे याची वेळ येते ते हा पिरपक्वते या दा याची रक्कम 

दे यासारखीच प्रिक्रया असते. िवमाकतार् पुढाकार घेईल आिण पुढील तारखेचे धनादेश आधीच 

पाठवले जातील. 

पॉिलसी हरव याचे न दव यात आले तर पॉिलसीची प्रत िदली जाईल आिण यावर िजवतं 

राह याचे दावे िनकाली काढ यासबंंधी पृ ठांकन केले जाईल. फस या दा यांसबंंधी िवभाग च 

देखील पहा. 

घ)4 मृ यचेू दावे 

पिह या दोन प्रकार या दा यांपे ा वेगळी प्रिक्रया यािठकाणी दावेकरी सु  करतो. तो 

िवमाधारका या मृ यिूवषयी िवमा कंपनीला कळवतो. यानतंर िवमा कंपनी सबंं धत योग्य 

कागदपत्र ेिमळ याची वाट बघेल (िवभाग ग पहा), ती तपासेल आिण आव यक अस यास 

पुढील तपासणी करेल. दावा वैध अस याची िवमा कंपनीची खात्री पटली की ती माफक वेळेत 

िवमा रक्कम नामिनदिशताला िकंवा भोगवटादाराला पाठवेल, हणजेच ती दावा िनकाली 

काढेल. 

 

प्र न 11.3 

आयआरडीए या मागर्दशर्क त वांनसुार िवमा कंपनीला दा यांसाठी तपास कसा पूणर् करावा 

लागतो? 

च) फसवे दावे  

अवैध आ थर्क लाभासाठी िव याचा जाणीवपूवर्क वापर कर याचा प्रय न हणजे हणजे 

िव याची फसवणूक. िव या या फसवणकुीत फसवे दावे आिण चुकीची मािहती सादर करणे 

यांचा समावेश होतो. 

जाणनू घ्या 

पॉिलसी गहाळ होणे 

पिरपक्वता दावे िनकाली काढ या या बाबतीत िवमा कंपनी अितशय काळजी घेते. काही वेळा 

मळू पॉिलसी गहाळ झा याची न द केली जाते. यामळेु कुठ याही प्रकारची फसवणूक केली 



जात नाही याची खात्री केली जावी, उदाहरणाथर् पॉिलसी एखा या िठकाणी कजार्साठी गहाण 

ठेव यात आली असेल. मात्र जर पॉिलसी हरव याची तक्रार खरी असेल तर ितपूित र् या 

आधारे दावा िनकाली काढणे शक्य आहे मात्र याचसोबत खबरदारी हणून वृ तपत्राम ये 

जािहरात िदली जावी. 

ितपिूत र् एका िनवेदना या व पात िदली जाते, यावर दावेकर्याची सही असते, या वारे 

नमदू केले जाते की जर मळू पॉिलसी सापडली आिण दसुर्या प ाने यावर पुरा यासह 

मालकीहक्क सां गतला तर दावेकर्याला िवमा कंपनीने याला िदलेली रक्कम परत करावी 

लागेल.  

च)1 फसवणुकीच ेपिरणाम 

जर फसवणूक उघडकीला आली नाही तर िवमाकतार्, िवमाधारक आिण फसवा दावा 

करणार्यावर खालील पिरणाम होतात: 

फसवणकुीचा िवमाक यार्वर होणारा पिरणाम 

• जर िवमाक यार्ने तपासणी आिण फसवणकू रोखणे गंभीरपणे घेतले नाही तर यामळेु 

यांचा नफा कमी होईल. यांची दा यांची लागत वाढेल आिण याचा ह यांवर 

पिरणाम होईल, पिरणामी बाजारात यांची पधार् मकता कमी होईल. 

• यािशवाय त डी प्रिसद्धीने फसवे गरी करणार्यांना समजेल की कोणता िवमाकतार् दावे 

देताना पुरेशी तपासणी करत नाही यामुळे अशा प्रकारचे आणखी दावे केले जातील. 

िवमाधारकावर फसवणुकीचा पिरणाम 

• या िवमाधारक यक्ती फसवे गरी करत नाहीत यांना फसवे दावे चकुते केले 

गे यामुळे नुकसान होऊ शकते. 

• कारण ह यांची रक्कम वाढली तर याचा पिरणाम यांनी फसवे दावे केले आहेत 

यां यावरच नाही तर सवर् पॉिलसीधारकांवर होईल. तु हाला आठवत असेल की प्र येक 

िवमाधारकाने ह याची रा त रक्कम जोखीम गटात भरावी असा िवमाक यार्चा प्रय न 

असतो. मात्र हे चत्र फस या दा यांमुळे बघडते. 

फसवे दाव ेकरणार्यावर फसवणकुीचा पिरणाम 



• या फस या दा याचे पैसे िदले जातात यांचा दावेकर्यावर पिरणाम प ट आहे. 

दावेकर्याने फसवा दावा क न पैसे िमळवले असतील तर भिव यातही याला अशी 

फसवणूक कर याचा मोह होईल. 

च)2 मृ यचेू दावे हाताळतानंा घे याची काळजी 

मृ यू या दा यांम येच सवार् धक फसवणूक होते आिण हणूनच िवमाकतार् ते हाताळतांना 

सवार् धक काळजी घेतो. मृ यू या फस या दा याची काही ल णे खालील प्रमाणे आहेत: 

• मृ यचूी सचूना अनोळखी यिक्तने िदली असेल तर ती ‘कुटंुबातील सद यांनी िकंवा 

नातेवाईकांनी का िदली नाही?’ असा प्र न िवचारला जाऊ शकतो. 

• दावा िनकाली काढ या या प्रिक्रयेत िकती प्रगती झाली आहे हे वारंवार िवचार यात 

आले तर यामुळे शंका िनमार्ण होऊ शकते. 

• मृ यू या तारखेनतंर तीन वषानी याब लची सूचना दे यात आली तर यािवषयी शंका 

घे यास वाव आहे. अशा पिरि थतीत कुठ याही प्रकारची फसवणूक केली जात नाही 

ना याची खात्री कर यासाठी, लवकर मृ यू या सवर् प्रकरणांम ये या पद्धतीने तपास 

केला जातो तसाच तपास केला जावा. दावा उशीरा कर यात आ याची कारणे 

समाधानकारक नसतील तर दावा कर याची ‘वेळ िनघनू गेली आहे’ असा युक्तीवाद 

केला जाऊ शकतो. 
 

िवमा कंपनीने ाहकांचा सद्भाव कायम राख यासाठी दावे िनकाली काढ याची प्रिक्रया 

वेगाने पूणर् करावी मात्र याचवेळी पॉिलसीधारका या ह याचे आिण यां या कंपनी या 

आ थर्क यवहाराच ेिव व त हणून िवमाक यानी फसवणूक रोख यासाठी नेहमी 

प्रय न केले पािहजेत. हा समतोल राखणे आव यक आहे. 
 

च)3 मृ यचेू अनमुान 

दावा िनकाली काढ यासाठी मृ यूचा पुरावा देणे आव यक आहे. मात्र काहीवेळा एखादी 

यक्ती हरव याच ेन दवले जाते आिण या या ठाविठकाणाब ल काही मािहती नसते. 

अशा यिक्तं या जीवन िव याच ेकाय केले जाते- काही दावा केला जाऊ शकतो का 

िकंवा असे सवर् दावे फसवे आहेत याची िवमा कंपनीला शंका वाटू शकते का? 
 



भारतीय परुावा कायदा 1872 ची 107 आिण 108 कलमे मृ यू या अनमुानासंबंधी 

आहेत, या काय यानसुार जर एखा या यक्तीचा सात वषापयत ठाविठकाणा नसेल 

तर ती मतृ मानली जाते. याचा जीवन िवमा कंपनी या कायार्वर खालील पिरणाम 

होईल: 

• नामिनदिशत िकंवा वारसाने दावा केला की िवमाधारक बेप ता आहे आिण 

याला मतृ मानले जावे तर िवमाकतार् स म यायालयाने तसा िनणर्य यावा 

अशी मागणी करेल. 

• जीवन िवमाधारक एखादा गंभीर अपघात िकंवा धोक्यातून वाचला नसेल 

यासाठी सबळ पिरि थतीज य परुावा असेल तर िवमाकतार् केवळ यायालयावर 

अवलबंून न राहता वतःही कारवाई करेल. 

• यायालयाने मृ यू या अनमुानािवषयी िनकाल देईपयत ह ते भरणे आव यक 

आहे, िवमाकतार् सवलत हणून सात वषा या कालावधीतील ह ते माफ क  

शकतो. मात्र अशी सटू यायची की नाही हे प्र येक िवमा कंपनीवर अवलबंून 

असते. 

छ) र  आिण र बातल कर यायोग्य करार 

िवमाकंपनी वारे दावा फेटाळला जा याचे आणखी एक कारण हणजे मूळ िवमा 

करार अवैध िकंवा र  अस याचे आढळून येणे िकंवा र बातल कर यायोग्य होणे 

यामळेु िवमा कंपनी तो काही कारणासाठी फेटाळू शकते. या दोन श दांचा अथर् 

काय आिण याम ये काय फरक आहे हे आपण या िवभागात पाहणार आहोत. 

िविवध कारणांसाठी काय या या टीने करार वैध नसतो िकंवा पूणर्पणे वैध 

असतो. र बातल झालेला करार दो ही प ांवर बंधनकारक नसतो कारण र बातल 

झालेला करार हा करारच नसतो (हे िवधान िवरोधाभासी आहे). खालील 

पिरि थतीम ये पॉिलसी अवैध ठरवली जाईल: 

चूक करारा या सु वातीलाच 
मलूभतू चुका कर यात 
आ या असतील, यामुळे 
एकमत नसेल तर, 
हणनूच वैध करार 

उदाहरण: दा डी यक्ती 
िकंवा करार करतांना 
चांग या मानिसक 
ि थतीत नसले या 
यिक्तशी जीवन िवमा 



अि त वात नसेल.   करार कर यात आला तर 
तो वैध मानला जाणार 
नाही कारण ती यक्ती 
करारा या अटी आिण 
िनयम समज या या 
मानिसक ि थतीम ये 
नाही. 

अवैध/बेकायदा पिरि थती बेकायदा (अवधै) 
कायार्साठी िवमा घे यात 
आला असेल तर तो 
र बातल ठरेल. 

उदाहरण: आ मह या 
कर या या हेतूने िवमा 
घेणारी यक्ती िकंवा 
प नी या जीवनावर 
जीवन िवमा घेणारा पती 
याचा ितला मा न िवमा 

कंपनीकडून दा याचे पैसे 
घे याचा हेतू आहे. 

िवमािहताचा अभाव  जर पॉिलसीत कोणतेही 
िवमािहत नसेल तर ती 
र बातल ठरवली जाईल. 

 

         

       र बातल कर यायोग्य करार जोपयत दो हीपैकी एक प  तो बाजूला ठेव याचा 

िवचार करत नाही तोपयत बंधनकारक असतो. िवमा करार िविवध पिरि थतीत र बातल 

कर यायोग्य असू शकतील. याची उदाहरणे खालील प्रमाणे आहेत: 

• सद्भावाचें पालन न करणे: चुकीची मािहती िदली िकंवा खरी मािहती प्रकट केली नाही 

तर िवमाकतार् पॉिलसी र बातल ठरवतो. 

• आ वासनाच ेपालन न के यास: यामळेु िवमाक यार्ला पॉिलसी र बातल कर याचा 

अ धकार िमळतो. 

मात्र भारतीय काय याम ये चकुीची मािहती देणे िकंवा मािहती प्रकट केली नाही या 

आधारावर पॉिलसी र बातल ठरव या या िवमा कंपनी या अ धकाराला अपवाद आहेत. हे 

मह वाचे आहे, यामळेु आपण याचा िवचार क . 

छ)1 िनिवर्वाद करार 



आपण आ ताच पािह याप्रमाणे जर प्र तावक यार्ने प्र तावा या वेळी प्र ताव अजर् िकंवा 

वैयिक्तक िनवेदनात काही खोटी िकंवा चकुीची िनवदने केली असतील िकंवा यांनी काही 

मह वाची मािहती प्रकट केली नसेल तर पॉिलसीचा करार सु वातीपासूनच (अब इिनिशयो) 

र बातल ठरतो. याचा अथर् असा होतो की पॉिलसीअतंगर्त असलेले सवर् लाभ र  होतात 

आिण भरले या ह यांचे पैसे ज त केले जातात. 

जाणनू घ्या 

लॅिटनम ये अब इिनिशयोचा अथर् ‘सु वातीपासून’ असा होतो. पॉिलसीचा जो करार ‘अब 

इिनिशयो’ र बातल ठरवला जातो याचा अथर् असा की सु वातीपासूनच पॉिलसी र बातल 

ठरव यात आली होती आिण करार काय याने लागू नाही, यामळेुच िवमाक यार्ला 

दा याची रक्कम दे याची गरज नाही. 

मात्र हा दंड िवमाकायदा 1938 या कलम 45 वर आधािरत आहे. या कलमांतगर्त जी 

पॉिलसी दोन वषापासनू लागू आहे यावर प्र ताव िकंवा इतर कागदपत्रांम ये चकुीची िकंवा 

खोटी िनवेदने दे या या आधारावर वाद होऊ शकत नाही, केवळ अितशय मह वा या 

मािहतीब ल असे कर यात आले िकंवा फसवणुकी या हेतूने कर यात आले तरच वाद होऊ 

शकतो. पॉिलसीधारकाला याने िदले या त यांमधील बारीक-सारीक चकुांमळेु त्रास सहन 

करावा लागू नये यासाठी ही तरतूद कर यात आली आहे. 

 

कलम 45 

जीवन िवमा पॉिलसी लागू झा यानंतर दोन वषानी िवमाकतार् प्र तावाम ये कर यात 

आलेले एखादे िनवेदन िकंवा कुठ याही वै यकीय अ धकार्याचा, पंच, िकंवा 

िवमाधारका या िमत्राचा अहवाल तसेच पॉिलसी दे यासबंंधीची इतर कागदपत्रे चकुीची 

िकंवा खोटी अस याब ल प्र न उपि थत क  शकत नाही, यासाठी िवमाक यार्ने ही 

िनवदने अितशय मह वा या मािहतीची होती िकंवा त ये दाबून ठेव यात आली होती 

आिण पॉिलसीधारकाला िनवेदन करतांना ते चकुीचे होते िकंवा जे त य प्रकट करणे 

मह वाचे होते तरीही ते दाबून ठेव यात आले आहे हे मािहती होती असे िसद्ध करावे 

लागते.  

मह वाचे मु  े



वधै दा यासाठी आव यक बाबी 

• िवमाक यार्ने करारम ये िदलेले आ वासन पूणर् कर याची मागणी हणजे दावा. 

• पिरपक्वतेचा दावा हणजे िवमा रक्कम आिण काही सं चत बोनस अस यास तो 

देखील सािमल केला जातो. िवमाधारक िकंवा प्र तावकतार् (जर प्र ताव दसुर्या 

यिक्त या जीवनावर असेल उदाहरणाथर् मह वा या यिक्तचा िवमा, भागीदाराचा 

िवमा इ यादी) िकंवा मखु याराला, याला पॉिलसीच ेमू या या मोबद यात 

बेचनपत्र दे यात आले आहे, यांना पॉिलसी या शेवटी/पिरपक्वते या वेळी, जर ते 

योजने या संपूणर् कालावधीत जगले तर, िदला जातो. 

• शवेटचा िकंवा अिंतम अितिरक्त बोनस िदला जाऊ शकतो. 

• मनी-बॅक पॉिलसीम ये िवमा कंपनी पॉिलसीधारकाला पॉिलसी या कालावधीत 

ठरािवक कालावधीने िविश ट रक्कम देते. या रकमेला िजवंत राह याचे फायदे 

हटले जाते. 

• जीवन िवमा कंपनीकडून नामिनदिशत/भोगवटादार/मखु यार यांना योजने या 

कालावधीत िवमाधारकाचा मृ य ूझा यास दे यात आले या िवमा रकमेला मृ यचूा 

दावा हणतात. 

दावा अवधै का असू शकतो 

            िवमाकतार् खालील कारणांसाठी दा याची रक्कम देणे नाका  शकतो: 

• पॉिलसी लागू नाही; 

• वगळ याची अट लागू होते; िकंवा 

• दावा फसवा अस याचे आढळले. 

मृ यनूतंरची कतर् ये आिण कागदपत्राबं लचा स ला 

• दावेकर्याने जीवन िवमा कंपनीला िवमाधारका या मृ यूची सचूना यायला 

हवी आिण दावा िनकाली काढ यासाठी आव यक असले या कागदपत्रांची 

पूतर्ता करायला हवी. 

• मृ यचूा दावा लवकर कर यात आ यास सामा य मृ यू या दा यात 

आव यक असले या कागदपत्रां यितिरक्त आणखी अितिरक्त कागदपत्रांची 

आव यकता असते. 



दावे िनकाली काढणे 

• पिरपक्वते या दा यांसाठी िवमाकंपनी पिरपक्वते या तारखे या बर्याच 

आधी वतःहून प्रिक्रया सु  करते. 

• पॉिलसीच ेसंपूणर् बेचनपत्र दे यात आले अस यास पैसे मखु याराला 

िदले जातात. 

• िजवंत राह या या फाय यांसाठी िवमा कंपनी वतःहून कृती करते 

आिण पॉिलसीधारकाला आधीच पुढील तारखेचे धनादेश पाठवते. 

• आयआरडीए िनयम (पॉिलसीधारकां या िहताचे र ण) 2002 म ये 

आयआरडीएने दावे िनकाली काढ यासाठी मागर्दशर्क त वे घालून िदली 

आहेत. 

फसवे दाव े

• िव याची फसवणूक हणजे बेकायदेशीर आ थर्क फाय यासाठी 

जाणीवपूवर्क िव याचा वापर करणे. 

• फसवणूक शोधली नाही आिण फस या दा याची रक्कम दे यात 

आली तर याचे िवमाकतार्, यांच ेिवमाधारक आिण फसवे दावेदार 

असा सवावरच थेट पिरणाम होतो. 

र  आिण र बातल कर यायोग्य करार 

• र बातल करार दो ही प ांवर बंधनकारक नाही. 

• खालील पिरि थतीम ये पॉिलसी र बातल ठरवली जाईल: 

• चूक; 

• अवैध/बेकायदा पिरि थती; आिण 

• िवमािहताचा अभाव. 

• दो ही पकैी एक प  करार बाजूला ठेवत नाही तोपयत र बातल 

कर यायोग्य करार बांधील असतो. 

• िवमा कायदा 1938 या कलम 45 अंतगर्त, जी पॉिलसी दोन 

वषापासनू लागू आहे यावर प्र तावाम ये आिण इतर 

कागदपत्रांमधील मािहती चकुीची अस या या िकंवा खोटे 

िनवेदन िद या या आधारावर प्र न उपि थत केला जाऊ शकत 



नाही, केवळ मह वाची मािहती फसवणुकीने लपवली िकंवा 

मु ाम चकुीची दे यात आली असेल तर प्र न उपि थत केला 

जाऊ शकतो. 

 

प्र नो तरे 

11.1 

दा याचे तीन मह वाचे प्रकार आहेत: 

• पिरपक्वतेचे दावे; 

• मृ यचेू दावे; 

• रायडरचे फायदे. 

11.2 मृ यू या दा यांना पुरावा हणनू खालील कागदपत्रांची 

आव यकता असते: 

• पॉिलसी कागदपत्र. 

• बेचनपत्र देणे/पुनबचनपत्र. 

• वयाचा दाखला, जर वय आधी प्रकट कर यात आले नसेल. 

• मृ यचेू प्रमाणपत्र. 

• दावेकर्याचे िनवेदन. 

• अ धकाराचा कायदेशीर पुरावा, जर पॉिलसीचे बेचनपत्र 

दे यात आले नसेल िकंवा नामिनदशन कर यात आले 

नसेल. 

• िवमा कंपनीने पाठवलेला दावे दे याचा अजर्, पूणर् भ न, 

तपासनू व सा यांकन क न िवमा कंपनीला पु हा 

पाठव यात यावा. 

11.3 



आयआरडीए या मागर्दशर्क त वांनसुार दावा कर यात 

आ यानतंर िवमा कंपनीने सहा मिह यात दा याचा तपास पूणर् 

करणे आव यक आहे. 

वय-ंचाचणी प्र न 

1. मृ यू या वैध दा यासाठी आव यक बाबी कोण या? 

2. कुठ या पिरि थतीम ये िवमाकतार् दा याची रक्कम दे यास नकार देऊ शकतो? 

3. कुठ या पिरि थतीम ये पॉिलसी र बातल ठरवली जाऊ शकते? 

4. फस या दा याचे पिरणाम थोडक्यात प ट करा. 

 

तु हाला पुढील पानावर उ तरे िमळतील 

 

वय-ंचाचणी प्र न 

1. मृ यू या वैध दा यासाठी खालील बाबी आव यक आहेत: 

• या घटनेचा िवमा काढ यात आला आहे ती घडणे;     

• िव याची घटना घड यास पॉिलसी लाग ूअसणे; 

• सवर् आव यक कागदपत्रे सादर करणे, याम ये मळू पॉिलसी, पूणर् भरलेला 

दा याचा अजर् आिण मृ यचेू प्रमाणपत्र इ यादींचा समावेश होतो; 

• पॉिलसीधारकाने वयाचा दाखला सादर करणे आिण पॉिलसीशी संबं धत सवर् 

मह वाची मािहती प्रकट करणे; 

• दा याची रक्कम िमळ याचा अ धकार असले या यिक्तने दावा करणे आिण 

• आव यक या इतर सवर् औपचािरकता पूणर् करणे. 

 

2. िवमाकतार् खालील कारणांसाठी दावा फेटाळू शकतो: 

• घटना घडली ते हा पॉिलसी लागू न हती; 

• हानी लागू अपविजर्त अटीमुळे झाली; िकंवा 

• दावा फसवा होता. 

3. खालील पिरि थतीम ये पॉिलसी र बातल ठरवली जाईल: 



• चकू: करारा या सु वातीलाच मलूभूत चुका कर यात आ या असतील, यामळेु एकमत   

नसेल, हणूनच वैध करार अि त वात नसेल. 

• अवैध/बेकायदा पिरि थती: बेकायदा (अवैध) कायार्साठी िवमा घे यात आला असेल तर 

तो र बातल ठरेल. 

• िवमािहताचा अभाव: जर पॉिलसीत कोणतेही िवमािहत नसेल तर ती र बातल ठरवली 

जाईल. 

 

4. जर फसवणूक उघडकीला आली नाही तर िवमाकतार्, िवमाधारक आिण फसवा दावा 

करणार्यावर खालील पिरणाम होतात: 

क) फसवणकुीचा िवमाक यार्वर होणारा पिरणाम 

जर िवमाक यार्ने तपासणी आिण फसवणकू रोखणे गंभीरपणे घेतले नाही तर यामळेु 

यांचा नफा कमी होईल. यांची दा यांची लागत वाढेल आिण याचा ह यांवर 

पिरणाम होईल, पिरणामी बाजारात यांची पधार् मकता कमी होईल. यािशवाय त डी 

प्रिसद्धीने फसवे गरी करणार्यांना समजेल की कोणता िवमाकतार् दावे देताना पुरेशी 

तपासणी करत नाही यामुळे अशा प्रकारचे आणखी दावे केले जातील. 

ख) िवमाधारकावर फसवणुकीचा पिरणाम 

या िवमाधारक यक्ती फसवे गरी करत नाहीत यांना फसवे दावे चकुते केले 

गे यामुळे नुकसान होऊ शकते. कारण ह यांची रक्कम वाढली तर याचा पिरणाम 

यांनी फसवे दावे केले आहेत यां यावरच नाही तर सवर् पॉिलसीधारकांवर होईल. 

तु हाला आठवत असेल की प्र येक िवमाधारकाने ह याची रा त रक्कम जोखीम 

गटात भरावी असा िवमाक यार्चा प्रय न असतो. मात्र हे चत्र फस या दा यांमुळे 

बघडते. 

 ग) फसवे दावे करणार्यावर फसवणुकीचा पिरणाम 

या फस या दा याचे पैसे िदले जातात यांचा दावेकर्यावर पिरणाम प ट आहे. 

दावेकर्याने फसवा दावा क न पैसे िमळवले असतील तर भिव यातही याला अशी 

फसवणूक कर याचा मोह होईल. 
  
 



 

 

    

 


