
12 

कायदा आिण ग्राहक स ला 

प्रकरणाचे घटक  पा यक्रम िशक याची िन प ती 
क िवमा कायदा 1938  12.1,12.2 
ख भारतीय जीवन आ वासन (ॲ यरु स) 
कंपनी कायदा 1912 

12.1,12.2 

ग जीवन िवमा महामडंळ कायदा 1956  12.1,12.2 
घ िवमा िनयामक आिण िवकास 
प्रािधकरण (आयआरडीए) कायदा 1999 

12.1,12.2 

च धन-शोधन िनवारण कायदा 
(पीएमएलए) 2002 

12.1,12.2 

छ िववािहत ि त्रयां या संप तीचा 
(एमड यपूी) कायदा 1874 

12.1,12.2 

ज इतर मह वाच ेकायदे  12.1,12.2 
िशक याची उि टे 
हे प्रकरण अ यास यानतंर तु हाला खालील गो टी करता आ या पािहजेत: 

• जीवन िवमा एजटंना यां या ग्राहकाला स ला देतांना आव यक असले या 
मह वा या काय यातील तरतुदी समजावून सांगणे. 

 

ओळख 

आ तापयत या अ यासात तु हाला खालील गो टी चागं याप्रकारे समज या 

असतील: 

• िवमा कसे कायर् करतो; 

• तु ही या उ पादनांचा स ला याल आिण िवकाल यांचे प्रकार आिण 

तपशील; 



• तुम या ग्राहकाला यावसाियक सेवा कशी यावी; आिण  

• दा या या वेळी काय होते. 

 

अ यासक्रमाचा शेवटचा िवभाग स या या कायदेशीर आिण िनयामक 

तरतुदींबद ल आहे. जीवन िवमा एजटं हणून तुम या ग्राहकाला स ला 

देतांना या काय यांचा आिण िनयमांचा काय प रणाम होईल यावर 

आप याला ल य कि त करायचे आहे. 

या प्रकरणात आपण मह वाचे कायदे पाहणार आहोत. सु वात िवमा कायदा 

1938 ने क न, मह वा या तरतूदींवर लक्ष कि त क न यांचा एजटंांवर 

कसा प रणाम होतो हे आपण पाहू. 

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

 

क) िवमा कायदा 1938 

िवमा उ योगासंबंधी मंजूर कर यात आलेला हा सवार्त मह वाचा कायदा आहे 

आिण पिह या प्रकरणाम ये नमूद के याप्रमाणे तो 1 जलैु 1939 पासून लागू 

मोबदला (मेहनताना) सवलतींना प्रितबंध  िवमा एजटंना परवाना 
देणे 

दावे चुकते कर याची 
क्षमता (सॉ हंसी) 

पशैाचा काळाबाजार  आिथर्क गु तचर 
िवभाग (एफआययू) 

िव व त सं था  िव व त सं थेचा 
सं थापक 

िव व त 

भोगवटादार  कमी आिण उ च 
जोखीमेचे ग्राहक 

तुम या ग्राहकाला 
जाणून घ्या (केवायसी)



झाला. िवमा उ योगासंबंिधत काय यांना हा कायदा संघिटत करतो आिण सवर् 

प्रकार या िव यांवर िनयत्रंण आणणारा हा पिहला कायदा आहे, या काय यामुळे 

िवमा उ योगावर सरकारी िनयंत्रण आले. 1938 या मूळ काय याम ये 1950, 

1956, 1968, 1972 म ये आिण आयआरडीए या (घ िवभाग पहा) 

थापनेनतंर 1999 आिण 2002 सालीही सधुारणा कर यात आली. 

काय याम ये ढोबळपणे खालील बाबींिवषयी तरतूदी आहेत: 

• िवमाक याची न दणी आिण न दणीचे नूतनीकरण ; 

• ह याची गुंतवणकू कर याची पद्धत; 

• िवमाक यार्ची दावे चकुते कर याची क्षमता कायम राखणे (खालील 

जाणून घ्या पहा); 

• कमर्चार्यांची िनयु ती; 

• िवमा यवसायाचे एकीकरण आिण ह तांतरण; 

• पॉिलसीचे बेचनपत्र देणे िकंवा ह तांतरण; 

• ग्रामीण आिण सामािजक क्षेत्र; 

• यव थापनावर िनयंत्रण; 

• एजटंना परवाना देणे आिण यांचे किमशन; 

• सवलत दे यास प्रितबंध; 

• तपासणीचे अिधकार आिण िनयामक प्रािधकरणाकडून तपासणी; 

• पॉिलसीधारकां या िहताचे संरक्षण; 

• िवमा संघटना आिण िवमा प रषदांची थापना. 

 

जाणनू घ्या 



िव या या बाबतीत दावे चकुते कर याची क्षमता (सॉ हंसी) हणजे 

सो या श दात िवमाक यार्कड ेकुठ याही वेळी सवर् दावे फेड यासाठी परेुसा 

पसैा अस याब ल आयआरडीएचे समाधान करणे. 

 

1999 पयत िवमा िनयंत्रक  (क  सरकारने प्रािधकरणाचे सवर् अिधकार, 

कायर् आिण कतर् ये पार पाड यासाठी आिण बजाव यासाठी नेमलेली 

य ती) िवमा कायदा 1938 या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार होता. 

िनयतं्रकाची जागा आयआरडीएने घेतली. 

 

क)1 एजटंशी संबंिधत िविश ट तरतूदी 

काय यातील खालील कलमे िवमा एजटंनी समजून घेणे िवशेष मह वाचे 

आहे, कारण काय याने खालील बाबतीत घालून िदले या मागर्दशर्क 

त वांचे पालन करणे आव यक आहे: 

• एजटंना परवाना देणे; 

• यांना िदले जाणारे किमशन; आिण 

• सवलत दे यास प्रितबंध. 

क)1(क) कलम 40(1) – यवसाय िमळव यासाठी किमशन िकंवा 

इतर मागार्ने पैसे दे यास प्रितबधं. 

िवमा कायदा 1938 या कलम 40(1) नुसार परवानाधारक िवमा 

एजंट िकंवा िवमा म य थ यां यािशवाय कुणालाही भारताम ये 

िवमा यवसाय माग यासाठी िकंवा िमळवनू दे यासाठी कुठ याही 

प्रकारचा मोबदला िदला जाणार नाही. 

कलम 40(1) 



हा कायदा लागू झा यापासून सहा मिह यांनंतर कुणीही य ती 

िवमा एजटं, म य थ िकंवा िवमा म य थ यां या यि त र त 

कुणाही यि तला भारताम ये िवमा यवसाय माग यासाठी िकंवा 

िमळवून दे यासाठी पसेै देणार नाही िकंवा किमशन तसेच इतर 

कुठ याही व पात कुठलाही मोबदला िकंवा ब क्षस दे याचा करार 

करणार नाही. 

उदाहरण 

प्रशांत जीवन िव या या िनयु ती-पूवर् परीक्षेला बसला होता मात्र 

याला उ तीणर् हो यासाठी आव यक िकमान गुण िमळाले नाहीत 

हणनूच याला अजून प्रमाणपत्र दे यात आलेले नाही आिण जीवन 

िवमा यवसाय माग यासाठी िकंवा िमळव यासाठी आयआरडीएने 

याला परवाना िदलेला नाही. 

यामुळेच प्रशांत परवानाधारक िवमा एजंट िकंवा िवमा म य थ 

नस याने याला िवमा यवसाय माग यासाठी िकंवा 

िमळव यासाठी पसेै िदले जाऊ शकत नाहीत. यामुळेच जोपयत 

प्रशांतला प्रािधकरणाकडून परवाना िमळत नाही तोपयत तो 

कुठ याही जीवन िवमा कंपनीसाठी िवमा यवसाय माग याकरता 

िकंवा िमळवून दे याकरता तो अिधकृत नाही. 

 

40ए(1) कलमाम ये िवमा एजंटला किमशन िकंवा इतर कुठ याही 

व पात मोबदला िकंवा ब क्षस दे यावर मयार्दा घाल यात आली 

आहे, या या तपशीलाब ल आपण प्रकरण 10: चांग या ग्राहक 

पद्धतीम ये चचार् केली. 



40बी(1) हे कलम जीवन िवमा यवसाया या यव थापनासाठी या 

खचार्ची मयार्दा सांगते. सवर् िवमाक याना याचे पालन करावे लागते 

आिण यासंदभार्तील िनवेदन दे यात आले या कालावधीत, ठरािवक 

व पातच सादर करावे लागते आिण ते ॲ चअुरी वारा प्रमािणत 

करावे लागते.  

क)1(ख) कलम 41(1) – सवलतीवर प्रितबधं 

िवमा कायदा 1938चे कलम 41(1) कुठ याही िवमा 

एजंट/म य था वारे िव याची पॉिलसी घे यासाठी िकंवा ितचे 

नूतनीकरण कर यासाठी एखा या यि तला प्रलोभन हणून 

कुठलेही किमशन/ह याम ये सवलत दे यास प्रितबधं करते. 

कुठ याही यि तने िवमा घे यासाठी अशाप्रकारची सवलत 

वीकार यासही हे कलम प्रितबंध करते. 

कलम 41(1) 

कुणीही य ती इतर कुणाही यि तला जीवना या कुठ याही 

प्रकार या जोखीमेसाठी िकंवा भारतातील संप तीसाठी िवमा घे यास 

िकंवा याचे नतूनीकरण कर यासाठी प्र यक्षपणे िकंवा अप्र यक्षपणे 

एकूणच सवलत िकंवा किमशनचा काही भाग िकंवा पॉिलसी या 

ह यावर दाखव यात आलेली कोणतीही सवलत देणार नाही िकंवा 

सवलत दे याची परवानगी देणार नाही, पॉिलसी घेणारी िकंवा ितचे 

नूतनीकरण करणारी कोणीही य ती अशी कुठलीही सवलत 

वीकारणार नाही केवळ अशी सवलत िवमाक यार्ने प्रिसद्ध केले या 

मािहतीपिु तकेत िकंवा को टकात िदलेली असेल तर ती वीकार 

केली जाऊ शकते.  

 



उदाहरण 

संतोष हा एबीसी िवमा कंपनीचा परवानाधारक जीवन िवमा एजटं 

आहे. संतोषने करणला या या जीवनचक्रा या गरजांवर आधा रत 

जीवन िवमा खरेदी कर यासाठी संपकर्  केला. याचप्रमाणे करणला 

इतर जीवन िवमा कंप यांनी देखील यां या उ पादनांचा िवचार 

करावा यासाठी संपकर्  केला. 

यािठकाणी िवमा कायदा 1938 या कलम 41 नसुार, संतोष 

करणला इतर िवमा कंप यां या उ पादनांकडे दलुर्क्ष क न 

या याकडूनच जीवन िवमा खरेदी कर यासाठी प्रलोभन हणून 

एबीसी कंपनीकडून याला जे किमशन िमळणार आहे याआधारे 

कुठलीही सवलत देऊ शकत नाही. 

याचप्रमाणे करणही याने कुठ या कंपनीकडून जीवन िवमा खरेदी 

करावा यासाठी ित या एजटंकडे सवलत मागू शकत नाही. 

या कलमा या तरतूदीकडे दलुर्क्ष करणार्या कुठ याही यि तला 

500 पयांचा दंड केला जाईल. 

 

क)1(ग) कलम 42- िवमा एजंटना परवाना देणे 

िवमा कायदा 1938 या कलम 42 म ये िवमा यवसाय 

माग यासाठी िकंवा िमळव यासाठी कुठ याही य ती िकंवा 

कंपनीला परवाना दे यासाठी अटी घालून दे यात आ या आहेत. या 

कलमात खालील बाबींचा समावेश होतो: 



 
 
 

              

एजटंना परवाना दे या या प्रिक्रये या तपशीलाब ल आपण प्रकरण 13म ये चचार् 

क .  

क)1(घ) कलम 44- किमशनचे पसेै देणे थाबंव यास प्रितबधं  

आपण प्रकरण 10म ये पािहले की िवमा कायदा 1938 या कलम 44 अतंगर्त 

कुठ याही िवमा एजंटला भारतात करारांतगर्त केले या जीवन िवमा 

यवसायासंदभार्त ह या या नूतनीकरणाचे किमशन देणे नाकारले जाऊ शकत 

कलम 42

एजटंना 
परवाना देणे

एजंट 
बन यासाठी या 
पात्रतेचे िनकष.

िद या जाणार्या 
शु कावर कमाल 

मयार्दा.

परवाना तीन 
वषासाठी वैध 

असतो, यानंतर 
याचे 

नूतनीकरण 
करावे लागते.

परवा याची मुदत 
संप याआधी 30 

िदवस 
नूतनीकरणाचा अजर् 

आिण शु क 
आयआरडीएला 
िमळाले पािहजे..

मूळ परवाना 
गहाळ,खराब िकंवा 
न ट झा यास 
दसुरा दे यासाठी 
शु क आकारले 

जाते.

परवा यािशवाय 
िवमा एजंट 
हणून काम 
करणार्या 
यि तस दंड 
होईल.

अपात्रता

िविश ट 
प्रिशक्षण घेणे.

िविश ट चाचणी 
उ तीणर् करणे.



नाही. याने एजंसी बदं केली असली तरीही ह या या नूतनीकरणाचे किमशन 

याला िदले जाते केवळ याला एखा या फसवणकुीचा अपवाद आहे आिण 

खालील गो टी बधंनकारक आहेत: 

(क) जीवन िवमा एजटंने िवमाक यार्ला िनयिमतपणे आिण िवशेषतः जीवन 

िवमा उ योगा या बाबतीत िकमान पाच वष सेवा िदली आहे आिण याने 

िवमाक यार् या वतीने िदले या 50,000 पयांहून अिधक रकमे या 

पॉिलसी याने िवमाक यार्कडे एजटं हणून काम करणे थांबव यापवू  एक 

वषर् लागू हो या आिण नतूनीकरणा या ह यांवरील याचे किमशन 4% 

पेक्षा जा त नाही. 

िकंवा 

(ख)  एजटंने केवळ याच िवमाक यार्ला सात याने 10 वष सेवा िदली आहे 

आिण याने एजंट हणून काम करणे थांबव यानतंर प्र यक्ष िकंवा 

अप्र यक्षपणे दसुर्या यि तसाठी िवमा यवसाय करत नाही िकंवा 

िमळवून देत नाही. 

जाणनू घ्या 

िवमा एजटंचा मृ य ूझा यास याला (क) आिण (ख) मु यांतगर्त िदले 

जाणारे किमशन तो िजवतं असता तर याला िजतके िदवस दे यात आले 

असते िततकेच िदवस ते या या वारसांना िदले जाईल. 

 

प्र न 12.1 

िवमा एजटंना परवाना दे यासंदभार्तील कलम 42 मधील तरतूदींचे वणर्न 

करा? 



ख) भारतीय जीवन आ वासन (ॲ यरु स) कंपनी 

कायदा 1912 

जीवन िवमा उ योगाचे िनयमन कर या या टीने पिहले कायदेशीर पाऊल 

1912 म ये उचल यात आले जे हा भारतीय जीवन आ वासन (ॲ यरु स) 

कंपनी कायदा मंजरू कर यात आला. 1912 पूव  भारतातील िव याचे 

िनयमन कर यासाठी कोणताही कायदा अि त वात न हता. 

आपण प्रकरण 1म ये पािह याप्रमाणे भारतातील जीवन िवमा यवसायाची 

पाळेमुळे दसुर्या देशांम ये िवशेषतः इं लंडम ये आहेत आिण भारताम ये 

1818 म ये थापन कर यात आलेली पिहली िवमा कंपनी होती 

कोलका यामधील ओ रएंटल लाईफ इ शूर स कंपनी. 

मात्र याकाळी थापन कर यात आले या सवर् िवमा कंप या युरोपीय 

समुदाया या गरजा पूणर् करत आिण इतर पॉिलसीधारकांपेक्षा भारतीयांना 

जा त ह ता भरावा लागे. भारतीय जीवन आ वासन (ॲ यरु स) कंपनी 

कायदा 1912 म ये भारतात पिह यांदाच ह यां या दराची को टके आिण 

कंपनीचे ठरािवक कालावधीने कर यात आलेले मू यांकन ऍ चुअरीकडून 

प्रमािणत करणे बधंनकारक कर यात आले. मात्र या काय याम ये बर्याच 

िठकाणी िवदेशी आिण भारतीय कंप यांम ये भेदभाव कर यात आला होता, 

याचा भारतीय कंप यांना तोटा हायचा. 

ग) जीवन िवमा महामंडळ कायदा 1956 

19 जून 1956 साली जीवन िवमा महामंडळ कायदा 1956 ला मंजूरी 

दे यात आली आिण यानतंर लगेच 1 स टबर 1956 साली जीवन िवमा 

महामंडळाची (एलआयसी) थापना कर यात आली. 



 

 

जीवन िवमा महामंडळ कायदा 1952 ला मंजुरी दे याची खालील कारणे 

होती: 

 

 

 जाणनू घ्या 

1956 साली 245 भारतीय आिण िवदेशी िवमाक याना (154 भारतीय, 16 

िवदेशी आिण 75 भिव यिनवार्ह सोसाय या) िवलीन क न भारतीय जीवन 

िवमा महामंडळाची थापना कर यात आली. 

 

भारतातील जीवन िवमा यवसाय रा ीयीकृत कर यासाठी आिण 

एलआयसी या यवसायाचे िनयमन आिण िनयतं्रण कर यासाठी आिण इतर 

संबंिधत सवर् बाबींसाठी एलआयसी कायदा मंजरू कर यात आला. 

 

भारतातील िवमा यवसाय 
रा ीयीकृत करणे यामुळे असे 
सवर् यवसाय भारतीय जीवन 
महामंडळाकड ेह तांत रत केले 

जातील

एलआयसीचा यवसाय आिण इतर 
संबंिधत बाबीचंे िनयमन आिण 

िनयंत्रण करणे



या काय या या कलम 30 अतंगर्त भारतात जीवन िवमा यवसाय करायचा 

एलआयसीला िवशेषािधकार होता. 1999 साली सरका या आिथर्क 

सुधारणां या धोरणाचा एक भाग हणनू एलआयसीचा हा िवशेषािधकार या 

काय याम ये सुधारणा क न र  कर यात आला. 

 

घ) िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण 

(आयआरडीए) कायदा 1999 

संसदेने डसबर 1999 साली िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण 

(आयआरडीए) 1999 काय याला मंजरुी िदली. या काय यामुळे 

आयआरडीएची खालील उि टांसाठी एक कॉप रेट सं था हणनू थापना 

झाली: 

• िवमा पॉिलसीधारकां या िहताचे संरक्षण करणे; 

• िवमा उ योगाचे िनयमन, प्रसार करणे आिण िश तब  वाढ हावी याची 

खात्री करणे; आिण 

• इतर संबंिधत बाबी पाहणे 

 

क िवभागात नमदू के याप्रमाणे आयआरडीए कायदा 1999 या मुळे िवमा 

कायदा 1938, जीवन िवमा महामंडळ कायदा 1956 आिण सवर्सारण िवमा 

यवसाय (रा ीयीकरण) कायदा 1972 म ये सुधारणा कर यात आ या. 

 

 

 



 

िवमा काय यातील न दणी, परवाना देणे, यवसाय यो य पद्धतीने चालावा 

यासाठी िनयम तयार करणे आिण पॉिलसीधारकांचे िहत जपणे यासाठी या 

तरतूदींची अंमबजावणी करणार्या ‘िवमा िनयतं्रकाची’ जागा आयआरडीएने 

घेतली हे आपण पािहले. 

जाणनू घ्या 

आयआरडीए कायदा 1999 या 4 या कलमाम ये आयआरडीएची रचना 

प ट कर यात आली आहे. याम ये अ यक्ष, कमाल पाच पूणर्वेळ सद य 

आिण कमाल चार अधर्-वेळ सद य यांचा समावेश आहे. या सवर् सद यांची 

िनयु ती भारत सरकारतफ केली जाते. या काय या या कलम 14 म ये 

आयआरडीएची कतर् ये, अिधकार आिण काय प ट कर यात आली आहेत. 

 

च) धन-शोधन िनवारण कायदा (पीएमएलए) 2002 

या मह वा या काय यातील तरतूदी आिण यांचा जीवन िवमा एजटंवरील 

प रणाम पाह यापूव  धन-शोधन हणजे नेमके काय हे आपण समजून घेऊ. 

 

धन-शोधन हणजे काळा पसैा याचा मळू त्रोत लपवून अथर् यव थेम ये 

आणणे यामुळे तो कायदेशीर मागार्ने िमळव यासारखा वाटतो. काळा पैसा 

हा पांढर्या पशैाम ये बदल या या प्रिक्रयेसाठी धन-शोधन िकंवा धन वधै 

करणे हा श द वापरला जातो. बेकायदेशीर िकंवा ‘काळा’ पसैा िविवध 

यवहारां या चक्रातून बाहेर पडून ‘पांढरा’ पैसा, ‘कायदेशीर’ िकंवा ‘ व छ’ पैसा 

बनतो. 

धन-शोधन िकंवा धन वधै कर या या प्रिक्रयेत तीन सामाईक ट पे असतात: 



 

 

 

 

पशैाचा काळाबाजार रोख यासाठी तसेच दहशतवादाला अथर्पुरवठा 

रोख यासाठी, 1 जलैु 2005 रोजी धन-शोधन िनवारण कायदा (पीएमएलए) 

2002 लागू झाला. िवमा कंप यांना 31 माचर् 2006 रोजी पसैा वधै करणे 

रोख यासाठी (एएमएल) मागर्दशर्क त वे दे यात आली, याअंतगर्त सवर् 

िवमाक याना पसैा वधै करणे रोख यासाठी कायर्क्रम राबवणे आव यक आहे. 

प्र येक कंपनीचे एएमएलचे धोरण असणे आिण याची एक प्रत 

आयआरडीएकडे सादर करणे आव यक आहे. 

िवमा कंप या प्रिश क्षत एजटं वारे आिण इतर म य थां वारे िविवध उ पादने 

देतात. या मागर्दशर्क त वांम ये दशर्व याप्रमाणे ती िवमा एजंटसाठी 

मह वाची असतात.  

रझ हर् बँक ऑफ इं डया- बँक िनयामक, से यु रटी ए चज बोडर् ऑफ इं डया 

(सेबी)- भांडवली बाजाराचे िनयामक, िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण 

दाखल करणे: बेकायदा 
त्रोतांपासून िमळवलेला 
पैसा दाखल कर याचा 

समावेश होतो

थर िनमार्ण करणे: आिथर्क 
यवहाराचें गंुतागंुतीचे थर 
िनमार्ण क न अवैध पैसा 
आिण याचंा त्रोत याचंा 

सबंंध तोडणे

एकत्र आणणे:का या 
पैशासाठी कायदेशीर 

वाटणारे प टीकरण तयार 
करणे



(आयआरडीए) – िवमा िनयामक यां या अंतगर्त असले या सवर् आिथर्क सं था 

तसेच इतर आिथर्क म य थांना पीएमएलए लागू होतो.  

आयआरडीएने 1 ऑग ट 2006 पासून सवर् जीवन िवमा कंप यांना  

एएमएल मागर्दशर्क त वांचे पालन करणे बधंनकारक केले आहे. या मागर्दशर्क 

त वांनसुार प्र येक िवमाक यार्कड ेएएमएल कायर्क्रम असणे आव यक आहे 

याम ये िकमान खालील गो टींचा समावेश असणे आव यक आहे: 

• अतंगर्त धोरणे, प्रिक्रया आिण िनयतं्रण; 

• मु य अंमलबजावणी अिधकार्याची िनयु ती; 

• एएमएल उपाययोजनांनसुार एजंट/कमर्चारी यांची िनयु ती 

आिण प्रिशक्षण; 

• अतंगर्त लेखापरीक्षण/िनयतं्रण. 

तमुचा यवसाय करतानंा खालील गो टीं या बाबतीत एएमएल मागर्दशर्क त वाचें 
पालन करणे आव यक आहे हे तु ही जाणनू घ्यायला हवे.   
 

• तुम या ग्राहकाला जाणनू घ्या (केवायसी) 

िवमाक यानी यां या ग्राहकांची खरी ओळख जाणून घेणे आव यक आहे 

आिण एजंटची याम ये मह वाची भूिमका असते. ग्राहकांनी यां या 

ओळखीसंदभार्तील आिण प याचे आव यक असलेले परुावे सादर के याची 

एजटंनी खात्री करावी. पॉिलसी देताना, टॉप अ स देताना आिण दा यांची 

र कम देताना केवायसी या गरजा पूणर् करणे आव यक आहे. 

ग्राहकांसंदभार्तील मािहती िवमा एजटंसह सवर् त्रोतांकडून गोळा करणे 

आव यक आहे. केवायसी या आव यकता पणूर् कर या या गरजेब ल एजटंने 

ग्राहकांना समजावणे आव यक आहे. ग्राहकाची ओळख पटव यासाठी, 

प याचा आिण उ प नाचा पुरावा हणून जी कागदपत्रे वीकारली जाऊ 



शकतात यांची आयआरडीएने एक यादी िदली आहे. अिधक तपिशलासाठी 

प्रकरण 9चा िवभाग च 4 पहा. 

• ग्राहका या जोखीमेचे व प 

या यि तंची ओळख आिण पशैांचा त्रोत सहजपणे लक्षात येतो यांचे 

वग करण कमी-जोखीम ग्राहक असे केले जाते. मात्र अशा प्रकरणांम ये 

ग्राहकाचे व प यांनी घेतले या पॉिलसी/गुंतवणकुीशी िमळते जळुते नसेल 

तर अितशय कडक चौकशी क न आव यक ती सवर् कागदपत्रे घेतली जावीत. 

 

उ च िन वळ संप ती असले या य ती (एचएनआय), राजकीय पा वर्भूमी 

असले या य ती (पीईपी), वयंसेवी सं था (एनजीओ), अिनवासी भारतीय 

(एनआरआय) यांना उ च-जोखीम ग्राहकामं ये वग कृत केले जाते. 

उ च जोखीम ग्राहकांशी यवहार करतांना िवमा एजंटनी अितशय काळजी 

घ्यावी. एजटंनी अशा ग्राहकांची छाननी यवि थत केली जाईल याची खात्री 

करावी आिण अशा ग्राहकांशी यवहार करतांना केवायसी आिण एएमएल या 

सवर् आव यकता पूणर् के या जातील याची खात्री करावी. 

उदाहरण 

कमी-जोखीम असले या ग्राहकांम ये खालील यि तंचा समावेश होतो: 

• पगारदार कमर्चारी; 

• सरकारी कमर्चारी. 

 

वर उ लेख केले या उ च जोखीम ग्राहकांिशवाय या वगार्म ये खालील 

यि तंचा समावेश होतो: 



• चलन प रवतर्क (मनी चजर); 

• श त्रे आिण फोटकांचे यापारी; 

• िचत्रपट यावसाियक; 

• थावर मालम तेशी संबिंधत यावसाियक; 

• पुरातन व तूंचे यापारी. 

 

• िनधीचे त्रोत 

 

ग्राहका या उ प नाचा त्रोत ( यामधून ह ता भरला जात आहे) आिण 

यांची िन वळ संप ती पडताळून पाहणे आिण यांची यवि थतपणे 

न द करणे आव यक आहे. ग्राहकाला िवमा संरक्षणाची गरज अस याचे 

दाखवतांना िवमा एजंटनी उ प नाचा यो य परुावा िमळवला पािहजे. 

जर ग्राहक मोठा एकरकमी ह ता भरणार असेल तर िवमा एजंटने या 

पैशांचा त्रोत दाखवणारा यो य कागदोपत्री परुावा िमळवला पािहजे. 
 

• रोख ह ता भर यासाठी मयार्दा 

उ प ना या वैध त्रोतातूनच ह ता भरला जातोय याची खात्री कर यासाठी 

50,000 पयांपेक्षा जा त रोख ह ता भरता येत नाही. 50,000 हजार 

पयांपेक्षा जा त ह ता अस यास तो धनादेश, डमांड ा ट, के्र डट काडर् 

िकंवा बँके या इतर साधनां वारे भरला जावा. 

िवमा एजटंनी हणूनच एएमएल तरतूदींिवषयी यां या ग्राहकांना 

समजावनू सांगणे आव यक आहे. 
 

जाणनू घ्या: 

• या िवमा एजंटमळेु िवमाक यार्ला बर्याच वेळा एएमएल-संबंधी 



           

         

  

 

 

  

 

छ) िववािहत मिहलां या संप तीचा कायदा (एमड यपूी) 

कायदा 1874 

िववािहत मिहला संप ती (एमड यपूी) कायदा 1874 या कलम 6 नसुार 

िववािहत यि तने याची प नी आिण मुलां या फाय यासाठी वतः या 

आयु यावर काढले या जीवन िवमा पॉिलसीला िव व त सं थेचा दजार् िदला 

जाईल आिण यावर वतः िवमाधारकाचे िनयतं्रण नसेल आिण याचे 

कजर्परुवठादार िकंवा यायालय इ यादींना यावर ज ती आणता येणार नाही. 

जाणनू घ्या 

िव व त सं था हा कायदेशीर करार आहे याम ये तीन संबंिधत पक्ष असतात- 

एक िव व त सं थेचा सं थापक, िव व त आिण एक भोगवटादार. 

 

• िव व त सं थेचा सं थापक हणजे या सं थेची थापना करणारी 

य ती. 

जोखीम उचलावी लागली आहे, या या चकुांसाठी याची सेवा बदं 
केली जावी आिण याचे तपशील पढुील कारवाई कर यासाठी 
आयआरडीएला कळवले जावेत. 

• िवमा एजटंने या िनयमांचे पालन केले नाही तर याने िनयमांचे 
पालन करावे यासाठी आव यक ती सवर् पावले उचलावीत. याम ये 
एजटंशी यवहार करणे थांब याचाही समावेश होतो. 



• िव व त ही य ती िकंवा सं था असू शकते जी संप ती या 

यव थापनाला जबाबदार असते आिण िजचा मालकीह क एक ‘िव व त 

सं था’ हणून िव व त सं थेचा सं थापक यांना देतो. 

• भोगवटादार ही य ती/सं था असते िजला िव व त सं थेकडून लाभ 

िमळतो. 

 

प्र तावकतार् खालील िनयु ती क  शकतो: 

• िव व त हणून एक य ती (ती नस यास, दसुरी य ती); 

• िव व त सं थेचे सद य हणून दोन िकंवा अिधक य ती (िकंवा 

यांचे वारसदार); 

• िव व त सं थेचे यवहार पाहणारी बँक ही िव व त सं थेची कॉप रेट 

सद य असू शकते. 

 

िव व त स ान असला पािहजे (18 वष आिण अिधक वय) आिण 

िव व त हणून काम कर यासाठी याची परवानगी घेतली पािहजे आिण 

ती पृ ठांकना या पात पॉिलसीला जोडली पािहजे. जर िव व त िनयु त 

कर यात आलेला नसेल िकंवा अि त वात नसेल तर सक्षम सरकारी 

अिधकारी अिधकृत िव व त िनयु त करतील. 

एड यूपी काय यांतगर्त खालील य ती जीवन िवमा पॉिलसी या 

भोगवटादार असू शकतात: 

• केवळ प नी; िकंवा 

• एक िकंवा अिधक मुले; िकंवा 

• संयु तपणे प नी आिण एक िकंवा अिधक मुले. 



 

या काय याची प्रमुख वैिश ये खालीलप्रमाणे आहेत: 

• प्र तावकतार् िववािहत, घट फोिटत िकंवा िवधूर हवा. केवळ याची प नी 

आिण मुले भोगवटादार होऊ शकतात. मुलांम ये मुलगे आिण मुलींचा 

समावेश होऊ शकतो. िहदंूं या बाबतीत द तक मुलगे आिण मुलींचाही 

याम ये समावेश होतो. 

• पॉिलसी यि त या वतः या आयु यावर हवी. 

• प्र येक पॉिलसी वतंत्र िव व त सं था असेल. 

• पॉिलसीचा एक िव व त सं था हणनू िवमा काढला जातो. याची प नी 

िकंवा मुले (18 वष पणूर् झालेली) यांची िव व त हणून िनयु ती केली 

जाऊ शकते. यि तला कधीही जनेु िव व त र  क न नवे िव व त 

नेम याचा पयार्य उपल ध असतो. 

• दोन िकंवा अिधक िव व तांची िनयु ती केली जाऊ शकते. 

• एम यूपी काय यांतगर्त काढले या िव यावर कोटार्ची, करा या 

थकबाकीसाठी तसेच कजर्परुवठादारांची ज ती येऊ शकत नाही आिण 

अगदी जीवन िवमा धारकालाही पॉिलसीचे काही कर याचा अिधकार 

नसतो. 

• जे हा एखादा दावा केला जातो ते हा पॉिलसीचा पसैा पॉिलसीनुसार 

िव व तांना िदला जाईल. िव व त भोगवटादारां या वतीने पॉिलसीचा पैसा 

साभंाळतील. 

• या पॉिलसीम ये बदल केला जाऊ शकत नाही िकंवा ती समिपर्त केली 

जाऊ शकत नाही. 

• कजार्ची थकबाकी चुकव यासाठी ती काढ यात आली नसावी. 

• यात नामिनदशन आिण बेचनपत्र दे याचा अिधकार नसतो. 

मुसलमानी कायदा 



गैर-मुि लम प्र तावकतार् भोगवटादारांसाठी समान िह से िकंवा असमान िह से 

नमूद क  शकतो आिण यांना संयु तपणे िकंवा यां या वारसांना िकंवा 

यां याही वारसांना िदले जावेत असे नमूद क  शकतो आिण भोगवटादारांचे 

वग करण क  शकतो. 

मात्र मुि लम प्र तावक या या बाबतीत, भोगवटादारांनाचे नाव यावे लागते 

कारण ते ‘पस ना डेिस नेटा’ हणजे िविश ट िनदिशत य ती असतात. 

भोगवटादार हणून प नी आिण मुलांची नावे नमूद करावी लागतात आिण 

पॉिलसी घे या या वेळी ते अि त वात असणे आव यक असते, 

प्र तावक यार्ने प्र येक भोगवटादाराचा िकती िह सा असेल हे प ट करायला 

हवे. 

 

प्र न 12.2 

एएमएल मागर्दशर्क त वांचे एजंटसाठी आव यक असलेले मह वाचे घटक 

कोणते? 

 

ज) इतर मह वाचे कायदे 

िवमा एजटं हणनू तुम या भूिमकेवर प रणाम करणारे आणखी मह वाचे 

कायदे आिण िनयम आपण आता पाहू. 

 

ज)1 सावर्जिनक तक्रार िनवारण िनयम 1998 

भारताम ये िवमा लोकआयु त (आँब समन) सं था थापन कर यास मदत 

हो यासाठी सावर्जिनक तक्रार िनवारण िनयम 1998 (आरपीजी िनयम 



1998) अंतगर्त िवमा आयोगा या प्रशासकीय मंडळाची (जीबीआयसी) 

थापना कर यात आली. 

जाणनू घ्या 

जीबीआयसीम ये सवर् िवमा कंप यांचा एक-एक प्रितिनधी असतो. प्रितिनधी 

कंपनीचा अ यक्ष, यव थापकीय संचालक िकंवा संचालक हवा. 

 

आरपीजी िनयमांम ये खालील बाबींसाठी तरतूद आहे: 

• िवमा लोकपालांची िनयु ती आिण यांचा कायर्काळ; 

• लोकपालां या कायार्लयातील कमर्चारी आिण प्रशासनासंदभार्तील 

िनयम बधंने; 

• लोकपालांचे अिधकार; 

• तक्रार कर याची पद्धत आिण लोकपालांकडून ‘िशफारस’ िकंवा 

‘बहाली’ यापद्धतीने तक्रार िनवारण. 

ग्राहकां या िहताचे रक्षण कर यात िवमा लोकपालाचंी भूिमका आिण 

ितचा िवमा एजटं या भूिमकेवर कसा प रणाम होतो हे आपण 

प्रकरण 14म ये पाहणार आहोत. 

ज)2 िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण (िवमा जािहराती आिण 

प्रकटीकरण) िनयम 2000 

आयआरडीए (िवमा जािहराती आिण प्रकटीकरण) िनयम 2000 म ये 

‘िवमा जािहरातींची’ खालीलप्रमाणे या या कर यात आली आहे: 

पॉिलसीशी संबिंधत कुठलाही प्र यक्ष िकंवा अप्र यक्ष संवाद यामुळे 

शेवटी लोकांना पॉिलसी िवकली जाईल िकंवा िवकत घे याची िवनतंी 



केली जाईल. याम ये सवर् प्रकारचे छापील आिण प्रकािशत सािह य 

िकंवा छापील आिण/िकंवा इले ॉिनक मा यमांचा वापर लोकांना 

मािहती दे यासाठी केला जातो.  

चकुी या िकंवा िदशाभूल करणार्या जािहरातींम ये खालील जािहरातींचा समावेश 

होतो: 

• िवमा उ पादन अस याची खात्री देऊ शकत नाही; 

• पॉिलसी या क्षमतेपेक्षा जा त अवा तव आ वासने करणे; 

• पॉिलसी या तरतूदींम ये नसले या लाभाचे वणर्न करणे. 

िवमा एजटं वारे िद या जाणार्या जािहराती 

िवमाक यार्वर प रणाम करणार्या जािहराती या िवमा एजंट वारे िद या 

जातात या प्रिसद्ध कर यापूव  िवमाक यार्कडून िलिखत व पात मंजरू 

क न घ्यायला ह यात. अशी परवानगी दे यापवू  जािहरात फसवी िकंवा 

िदशाभूल करणारी नस याची खात्री िवमाक यार्ने केली पािहजे. 

खालील बाबतीत जािहरात प्रिसद्धीला दे यापूव  एजटंला िवमाक यार्ची आधी 

परवानगी घेणे आव यक नाही: 

• िवमाक यार्ने जािहरात वतः तयार क न ती एजंटला िदली असेल; 

• जािहरात सामा य व पाची आहे आिण यात केवळ एजंटचे नाव, 

ओळख िच ह, प ता आिण दरू वनी क्रमांक एवढीच मािहती दे यात 

आली असेल; 

• याम ये केवळ एजंटचा अनुभव, सेवा आिण पात्रता यािवषयी 

िनवेदन असेल आिण यात िविश ट पॉिलसी, ितचे फायदे िकंवा 

खचार्िवषयी काहीही मािहती दे यात आली नसेल. 



ज)3 िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण (ह ता िमळ याची पद्धत) 

िनयम 2002 

िवमा पॉिलसी खरेदी कर यासाठी पॉिलसीधारक कुठ या पद्धतीने पसेै देऊ 

शकतो ते या िनयमांम ये प ट कर यात आले आहे, ते खालील प्रमाणे 

आहे: 

• रोख; 

• भारतातील कोण याही अनुसूिचत बँकेत वठवता येईल असा धनादेश, 

डमांड ा ट, पे-ऑडर्र, बँकरचे धनादेश; 

• पो टा वारे पाठवलेली मनी-ऑडर्र; 

• पॉिलसीधारका या नावावर असलेले के्र डट िकंवा डे बट काडर्; 

• बँक गॅरंटी िकंवा रोख ठेव; 

• इंटरनेट; 

• ई- ांसफर, 

• बँक ांसफर वारे प्र तावक यार् या िकंवा पॉिलसीधारका या िकंवा जीवन 

िवमाधारका या सूचनेनुसार थेट जमा आिण 

• आयआरडीएने वेळोवेळी मंजरुी िद याप्रमाणे पैसे दे याची इतर कुठलीही 

पद्धत. 

प्र तावक यार्कडून ह ताची र कम थेट गोळा के यास यासाठीचे शु क 

आकार याचा पयार्य िवमाक यार्कडे असतो. 

जाणनू घ्या 

केवळ रोख र कम वगळता इतर मागार्ने भर यात आले या ह या या 

बाबतीत पैसे िवमाक यार्ला िमळा यानतंरच जोखीम लागू होईल. 

 



ज)4 िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण (कॉप रेट एजटंना परवाना देणे) 

िनयम 2002 

आयआरडीए (कॉप रेट एजटंना परवाना देणे) िनयम 2002 नुसार 

आयआरडीएने ऑ टोबर 2002 साली एक अिधसूचना काढली. ही अिधसूचना 

या य ती नस या तरीही एजटं बन ूशकतात अशा कंप या, सं था, बँका 

आिण सहकारी सोसाय या इ यादी कॉप रेट एजंट संदभार्तील परवाना आिण 

इतर मु यांसंदभार्त आहे.   

 

ज)5 परकीय चलन यव थापन (िवमा) िनयम 2000 

भारतीय रझ हर् बँके या िनयमानुसार भारतीय नाग रक असलेली य ती 

भारताबाहेरील िवमाक यार्कडून जीवन/सवर्साधारण िवमा पॉिलसी घेऊ शकत 

नाही.  

परकीय चलन यव थापन (िवमा) (सुधारणा) िनयम 2002 म ये खालील 

बाबींचा समावेश कर यात आला: ‘या िनयमामुळे भारताबाहेरील 

िवमाक यार्कडून घेतलेली सवर्साधारण िवमा पॉिलसी िवशेष आिथर्क के्षत्रातील 

सं था अथवा कंपनीला लागू कर यास प्रितबंध कर यात आला’. 

ज)6 परकीय चलन यव थापन (िवमा) िनयम 2000- जीवन िवमा िनवेदनपत्र 

(मेमोरॅ डम) (एलआयएम) 

याम ये चलन िनयतं्रणासंदभार्तील िनयम घालून दे यात आले आहेत 

या वारे पयांमधील जीवन िवमा पॉिलसी आिण अिनवासी भारतीयांसाठी 

परकीय चलनातील िवमा पॉिलसी, यानुसार ह ते गोळा करणे आिण दावे 

िनकाली काढणे आिण इतर बाबी हाताळ या जातात. 

 



• पॉिलसी देणे आिण ह ता गोळा करणे- भारतीय नाग रक व असले या 

िनवासी भारतीयांना परकीय चलनाम ये जीवन िवमा पॉिलसी िदली 

जाऊ शकते, यासाठी यां या िवदेशात असले या परकीय चलन 

िनधीमधून पाठव यात आले या पैशातून ह ते भरले जातील िकंवा 

भारतातील यां या अिधकृत डलरकडील िनवासी परकीय चलन 

िनवासी खा यांमधून ह ते भरले जातील. 

अिनवासी भारतीयांसाठी, िवमाक याकडून यां या भारतातील िकंवा 

िवदेशातील कायार्लयां वारे परकीय चलनातील जीवन िवमा पॉिलसी 

िद या जाऊ शकतात यासाठी ितचा ह ता िवदेशातून िकंवा 

िवमाधारक अथवा या या कुटंुबातील सद यां या 

एनआरई/एफसीएनआर खा यामधनू परकीय चलनात िदला जाऊ 

शकतो. 

• दावे िनकाली काढणे- पयांम ये काढले या जीवन िवमा पॉिलसींसाठी 

दावा करणारा जर अिनवासी भारतीय असेल, तर जेव या रकमेचे 

ह ते परकीय चलनात भर यात आले आहेत याच प्रमाणात दा याची 

र कम परकीय चलनात िदली जाईल. अिनवासी भारतीय 

भोगवटादारां या बाबतीत यां या एनआरई/एफसीएनआर खा याम ये 

दा याची परकीय चलनातील र कम जमा केली जाऊ शकते. 

• िवदेशातील एजटंचे किमशन- िवमा कंप यांचे जे एजंट कायमचे 

भारताबाहेर राह यास गेले आहेत यांनाही कंपनी किमशन देऊ शकते, 

जरी यांनी कंपनीला िमळवून िदलेला काही यवसाय हा भारतीय 

नाग रकांना िदले या पॉिलसींचा होता आिण याचे ह ते पयांम ये 

भर यात येत असले तरीही. 

ज)7 ग्राहक संरक्षण कायदा (सीओपीए) 1986 



• या काय यांतगर्त य ती एक ग्राहक हणून ितने घेतले या व तू 

िकंवा सेवांिवषयी समाधानी नसेल तर काय यात नमूद कर यात 

आले या तक्रार िनवारणासाठी या िविवध मंचावर तक्रार क  शकते. 

• सीओपीए िवमा उ योगालाही लागू होतो. 

• यवसायातील चकुीचे पायडंे िकंवा िवमाकतार् आिण एजंटकडून 

असमाधानकारक सेवा यासाठी पॉिलसीधारक दाद मागू शकतो. 

• िव यामधील बहुसं य वाद दावे फेटाळणे िकंवा दावे िनकाली 

काढ यात उशीर झा यामुळेच होतात. 

प्र येक िज हा आिण रा यासाठी ग्राहक तक्रार िनवारण मंचाची थापना 

कर यात आलेली आहे. 20,00,000 लाख पयांपयत या मू या या 

तक्रारींची सुनावणी िज हा पातळीवर केली जाईल आिण 100,00,000 

पये मू यापयतची सुनावणी रा य पातळीवर केली जाईल. रा य 

मंचा या कायर्कके्षबाहेरील सुनावणी आिण रा य मंचा या िनणर्याला 

रा ीय आयोगाम ये दाद मागता येईल. 

 

ग्राहकाचे खालील मूलभूत अिधकार आहेत: 

• व तू आिण सेवां या िवपणनाम ये संरक्षणाचा अिधकार; 

• मािहतीचा अिधकार; 

• सुर क्षत राह याचा अिधकार; 

• िनवडीचा अिधकार; 

• ऐकून घेतले जा याचा अिधकार; 

• दाद माग याचा अिधकार; आिण 

• ग्राहकांना िश क्षत कर याचा अिधकार 



तक्रारी संदभार्तील कारण घड यानतंर दोन वषार्त तक्रार केली जावी, सक्षम 

ग्राहक मंचाने माफ के यास ही वेळेची सीमा लागू होत नाही. 

पॉिलसीधारकां या संरक्षणासाठी आयआरडीएिशवाय संपूणर् िवमा उ योगा या 

भागीदारांकडून इतरही िविवध उपाय योजले जातात. आपण प्रकरण 14: 

ग्राहक संरक्षण या प्रकरणाम ये या उपाययोजनांब ल अिधक तपशीलाने पाहू. 

 

मह वाचे मु  े

• िवमा कायदा 1938 भारतात मंजरू कर यात आले या सवार्त मह वा या 

काय यांपकैी एक आहे. 

• िवमा कायदा 1938 चे कलम 40(1) परवानाधारक िवमा एजंटिशवाय 

िवमा यवसाय िमळवून देणार्या कुठ याही यि तला मोबदला हणून 

पैसे दे यास प्रितबधं करते. 

• िवमा कायदा 1938 चे कलम 41(1) िवमा खरेदी कर यासाठी प्रलोभन 

हणनू कुठलीही सवलत दे यास िवमा एजंटना प्रितबधं करते. हे कलम 

कुठ याही यि तला िवमा घे यासाठी अशी सवलत वीकार यासही 

प्रितबंध करते. 

• िवमाकायदा 1938 चे कलम 42 एखादी सं था िकंवा कंपनीला िवमा 

यवसाय िमळवून दे यासाठी िवमा एजटंचा परवाना दे यास बधंनकारक 

अटी घालते. 

• िवमाकायदा 1938 या कलम 44 अतंगर्त कुठ याही िवमा एजटंला 

भारतातील जीवन िवमा यवसायासंदभार्त देय असलेले नतूनीकरणाचे ह ते 

नाकारले जाऊ शकत नाहीत.  



• भारतीय जीवन आ वासन (ॲ यरु स) कंपनी कायदा 1912 हे भारतातील 

जीवन िवमा यवसायाचे िनयमन कर यासाठी पिहले संवैधािनक पाऊल 

होते. 

• भारतातील सवर् जीवन िवमा यवसाय एलआयसीकडे ह तांत रत क न 

भारतातील जीवन िवमा यवसाय रा ीयीकृत कर यासाठी एलआयसी 

कायदा 1956 ला मंजुरी दे यात आली. 

• 200 हून अिधक जीवन िवमा कंप या आिण भिव यिनवार्ह सोसाय यांना 

िवलीन क न एलआयसीची थापना कर यात आली. 

• िवमा उ यागाचे िनयमन, प्रसार आिण िश तबद्ध िवकास हो यासाठी 

आयआरडीए कायदा 1999 ला मंजुरी दे यात आली. 

• न दणी, परवाना आिण िवमा यवसाय यवि थतपणे चालावा यासाठी 

िनयम तयार करणे आिण पॉिलसीधारकां या िहताचे रक्षण कर यासाठी 

आयआरडीएने ‘िव या या िनयतं्रकाची’ जागा घेतली. 

• धन-शोधन िकंवा पसैा वधै करणे हणजे पसैा कायदेशीर मागार्ने िमळवला 

आहे असे वाटावे यासाठी याचा त्रोत लपवून तो बेकायदेशीर मागार्ने 

अथर् यव थेत आणणे. याचे तीन ट पे आहेत: दाखल करणे, थर िनमार्ण 

करणे आिण एकत्र आणणे. 

• सवर् िवमाक याकडे एएमएलचा कायर्क्रम हवा आिण सवर् एजटंनी 

यवसायाम ये याचे पालन करावे. 

• एमड यूपी कायदा 1874 या कलम 6 नुसार िववािहत पु षाने याची 

प नी आिण मुलां या फाय यासाठी वतः जीवनावर घेतले या जीवन 

िवमा पॉिलसीला िव व त सं थेचा दजार् िदला जाईल आिण यावर वतः 

जीवन िवमाधारक, याचे कजर्पुरवठादार यांचे िनयतं्रण नसेल आिण यावर 

यायालयाची ज ती येऊ शकणार नाही. 



• या जीवन िवमा पॉिलसीचे भोगवटादार एकटी प नी िकंवा एक/अिधक मुले 

िकंवा प नी आिण एक/अिधक मुले असू शकतात. 

 

इतर कायदे: 

 

• भारताम ये िवमा लोकपाल (आँब समन) सं था थापन कर यास मदत 

हो यासाठी सावर्जिनक तक्रार िनवारण िनयम 1998 (आरपीजी िनयम 

1998) अंतगर्त िवमा आयोगा या प्रशासकीय मंडळाची (जीबीआयसी) 

थापना कर यात आली. 

• िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण (िवमा जािहराती आिण 

प्रकटीकरण) िनयम 2000 चकुी या आिण िदशाभूल करणार्या जािहराती 

आिण िवमा कंपनी आिण िवमा एजटं या जािहराती यां यावर िनयतं्रण 

ठेवतो. 

• िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण (ह ते िमळ याची पद्धत) िनयम 

2000 म ये जीवन पॉिलसीधारक िवमा पॉिलसी घे यासाठी कुठ या 

पद्धतीने ह ता भ  शकतो हे प ट कर यात आले आहे. 

• िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण (कॉप रेट एजटंना परवाना देणे) 

िनयम 2000 या य ती नाहीत तरीही एजटं बनू शकतात अशा कॉप रेट 

एजंटना परवाना देणे आिण इतर बाबींशी संबंिधत आहे. 

• परकीय चलन यव थापन (िवमा) िनयम 2000 भारतीय नाग रक 

असले या यि तस भारताबाहेरील िवमाक यार्कडून जीवन/सवर्साधारण 

िवमा पॉिलसी घे यास प्रितबधं करतो. 

परकीय चलन यव थापन (िवमा) िनयम 2000- जीवन िवमा 

िनवेदनपत्राम ये (एलआयएम) चलन िनयंत्रणासंदभार्तील िनयम घालून 



दे यात आले आहेत या वारे पयांमधील जीवन िवमा पॉिलसी आिण 

अिनवासी भारतीयांसाठी परकीय चलनातील िवमा पॉिलसी, यानसुार ह ते 

गोळा करणे आिण दावे िनकाली काढणे आिण इतर बाबी हाताळ या जातात. 

• ग्राहक संरक्षण कायदा (सीओपीए) 1986 या काय यांतगर्त य ती 

एक ग्राहक हणनू ितने घेतले या व तू िकंवा सेवांिवषयी समाधानी 

नसेल तर काय यात नमूद कर यात आले या तक्रार 

िनवारणासाठी या िविवध मंचावर तक्रार क  शकते. याचप्रमाणे 

यवसायातील चकुीचे पायडंे िकंवा िवमाकतार् आिण एजंटकडून 

असमाधानकारक सेवा यासाठी पॉिलसीधारक दाद मागू शकतो. 
 

प्र नो तरे 

12.1 

िवमा कायदा 1938 या कलम 42 म ये िवमा यवसाय माग यासाठी िकंवा 

िमळव यासाठी कुठ याही य ती िकंवा कंपनीला परवाना दे यासाठी अटी घालून 

दे यात आ या आहेत. या कलमात खालील बाबींचा समावेश होतो: 

• एजटं बन यासाठी या पात्रतेचे िनकष. 

• िद या जाणार्या मोबद यावरील कमाल मयार्दा. 

• परवाना तीन वषासाठी वधै असतो,  यानतंर याचे नतूनीकरण 

करावे लागते. 

• परवा याची मुदत संप याआधी 30 िदवस नतूनीकरणाचा अजर् 

आिण शु क आयआरडीएला िमळाले पािहजे. 

• मूळ परवाना गहाळ, खराब िकंवा न ट झा यास दसुरा दे यासाठी 

शु क आकारले जाते.  

• परवा यािशवाय िवमा एजंट हणून काम करणार्या यि तस दंड 

होईल. 



• अपात्रता  

• िविश ट प्रिशक्षण घेणे. 

• िविश ट चाचणी उ तीणर् करणे.  

या कलमाम ये प्रधान एजंट, मु य एजंट आिण िवशेष एजटं या 

न दणीसाठी आिण िनयमनासाठीही मागर्दशर्क त वे घालून दे यात आली 

आहेत. 

12.2 

एएमएल मागर्दशर्क त वांमधील एजटंसाठी आव यक असलेले मह वाचे 

घटक खालील प्रमाणे आहेत: 

• ग्राहकाने सवर् ट यांवर ( हणजे पॉिलसी देतांना, टॉप अ स या वेळी 

आिण दा याचे पसेै दे या या वेळी) आव यक ती ओळख पत्रे आिण 

प याचा परुावा सादर के याची खात्री करावी; 

• ग्राहका या जोखीमेचे व प यांनी केले या गुंतवणकुी या अनु प 

अस याचे िसद्ध करावे; 

• िवमा संरक्षणाची गरज िसद्ध कर यासाठी उ प नाचा यो य पुरावा 

िमळवणे; 

• िनधीचा त्रोत िसद्ध करणे आिण 50,000 पये आिण यावरील 

र कम केवळ धनादेश, डमांड ा ट, के्र डट काडर् िकंवा बँके या इतर 

कुठ याही मा यमा वारे वीकारणे. 

 

वय-ंचाचणी प्र न 

1. आयआरडीए कायदा 1999 ची उि टे काय आहेत? 

2. पीएमएलए 2002 कुणाला लागू होतो? 

3. एम यूपी कायदा 1874 अंतगर्त जीवन िवमा पॉिलसीचे भोगवटादार 

कोण होऊ शकतात? 



 

तु हाला पढुील पानावर उ तरे िमळतील 

 

वय-ंचाचणी प्र न 

1. 

आयआरडीए कायदा 1999 ची उि टे खालील प्रमाणे आहेत: 

• िवमा पॉिलसीधारकां या िहताचे संरक्षण करणे; 

• िवमा उ योगाचे िनयमन, प्रसार आिण िश तबद्ध वाढ; आिण  

• इतर संबंिधत मु यांसाठी. 

2.  

पीएमएलएचे पालन करणे खालील आिथर्क सं थां या अतंगर्त येणार्या 

सवासाठी बंधनकारक आहे: 

• भारतीय रझ हर् बँक (आरबीआय)- बँकांचे िनयामक; 

• से यु रटीज ए चज बोडर् ऑफ इं डया (सेबी) – भांडवली बाजाराचे 

िनयामक; 

• िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण (आयआरडीए)- िवमा 

िनयामक; आिण 

• इतर सवर् आिथर्क म य थ. 

 

3.  

एमड यूपी काय यांतगर्त खालील य ती पॉिलसी या भोगवटादार असू 

शकतात: 



• केवळ प नी; िकंवा 

• एक िकंवा अिधक मुले; िकंवा 

• संयु तपणे प नी आिण एक िकंवा अिधक मुले. 


