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

• ग्राहक सुरके्षचे मह व ओळखणे; 

• आयआरडीएने 2002 साली लाग ूकेले या आयआरडीए  
(पॉिलसीधारकां या िहताचे संरक्षण) िनयमाची चचार् करणे; 

• जीवन िवमा पॉिलसीम ये समावेश कराय या िवषयांची परेषा देणे; 

• िवमा कंप यां या तक्रार िनवारणासाठी या अतंगर्त यंत्रणेची चचार् करणे; 

• िव याचे वाद िनकाली काढ याम ये िवमा लोकपालां या भूिमकेचे वणर्न 
करणे; 

• लोकपालां वारे वीकार या जाणार्या तक्रारी कशा प्रकारे हाताळ या 
जातात यांचे वणर्न करणे; 

• िवमाकत आिण िवमा एजटं यां यािव द्ध नेहमी के या जाणार्या तक्रारींचे 
वणर्न करणे; 

• ग्राहकां या तक्रारी प्रभावीपणे हाताळ यासाठी आयआरडीएने केले या 



िविवध उपाययोजनांची चचार् करणे; 

• आयआरडीए या तक्रार िनवारण िवभागाचे वणर्न करणे; आिण 

• आयआरडीए कुठ या प रि थतीम ये एजंटचा परवाना र  क  शकते ते 
सांगणे.  

 

ओळख 

इतर कुठ याही यवसायाप्रमाणे िवमा उ योगाचेही नफा कमाव याचे ल य 

असते. मात्र नफा कमावतांना ग्राहकां या िहताचे रक्षण केले जावे आिण कंपनी 

कशी चालवली जावी याचा िनणर्य घेतांना सवर् भागधारकांचे (ग्राहकांसह) िहत 

लक्षात घेणे ही प्र येक यवसायाची जबाबदारी अस याब ल जाग कता वाढत 

आहे. याम ये ग्राहकांना सहजपणे समजेल अशा प्रकारे प ट संवाद 

साध याचाही समावेश होतो. 

आिथर्क सेवा के्षत्रा या बाबतीत, िवशेषतः िव या या बाबतीत ग्राहक 

आिथर्क या जेवढा स ान असेल तेवढे या या िहताचे रक्षण करणे सोपे जाते. 

मात्र भारता या अनेक भागात अशी प रि थती नाही यामुळे ग्राहकाशी जा तीत 

जा त पारदशर्कतेने यवहार करणे, याला आव यक असलेले मािहती नेमकी 

आिण अचूक देणे ही जीवन िवमा एजटंसह या के्षत्रातील सवर् भागधारकांची 

जबाबदारी आहे.  

िव या या ग्राहकांना सव तम सेवा िमळावी आिण यां या िहताचे खात्रीशीरपणे 

संरक्षण हावे यासाठी या क्षेत्रातील मु य भागधारक (आयआरडीए, िवमाकतार्, 

िवमा स लागारमंडळे इ यादी.) िनयिमतपणे िविवध उपाययोजना करतात. या 

प्रकरणात आपण खालील मह वा या उपाययोजनांब ल चचार् करणार आहोत: 

• पॉिलसीधारकां या िहताचे रक्षण कर यासाठी आयआरडीएने लागू केलेले 

िनयम; 



• िवमाक याचे अंतगर्त तक्रार िनवारण िवभाग; 

• िवमा लोकपाल; 

• आयआरडीए या ग्राहक प्रकरणे खा याची भूिमका; 

• आयआरडीएचा तक्रार िनवारण िवभाग; आिण 

• पॉिलसीधारकांचे रक्षण कर यासाठी कर यात आले या इतर 

उपाययोजना. 

मह वाचे श द 
या प्रकरणाम ये खालील श द आिण संक पना प ट कर यात आ या 
आहेत: 

         

 

 

 

 

 

 

 

क) ग्राहक सुरके्षचे मह व 

ग्राहक सुरके्षला िवमा उ योगात अनेक कारणांसाठी बरेच मह व आहे. या 

प्रकरणा या प्र तावनेत नमूद के याप्रमाणे इतर देशां या तुलनेत भारता या 

बर्याचशा भागात आिथर्क साक्षरतेचे प्रमाण अजूनही कमी आहे. यामुळेच 

ग्राहकाला एजटं िकंवा िवमा कंपनीकडून िवक्री प्रिक्रयेदर यान, 

ग्राहक सुरक्षा मािहतीपिु तका  िव यासाठीचा 
प्र ताव 

तक्रार 
िनवारणाची 
प्रिक्रया 

दा याची 
प्रिक्रया 

पॉिलसीधारकाची 
सेवा 

िवमा लोकपाल  तक्रार समा ती 

िनणर्य देणे  िशफारस  सवर्सामा य तक्रारी  तक्रार 
यव थापन 
यंत्रणा 

आयआरडीएचा 
तक्रार 
िनवारण 
िवभाग 

मह वाची वैिश टे
असलेली 
कागदपत्रे 

ग्राहक प्रकरणे 
िवभाग 

परवाना र  
करणे 



नतूनीकरणा या िकंवा दा या या वेळी काही सम या अस यास ग्राहकां या 

िहताचे रक्षण कर याम ये ग्राहक सुरक्षेची अितशय मह वाची भूिमका आहे. 

जाणनू घ्या 

बरेच लोक अजनूही िवमा संरक्षण घे याला फारसे मह व देत नाहीत, 

वतःची जोखीम िवमा कंपनीला ह तांत रत कर याऐवजी ते या 

जोखीमेसोबतच राहतात. याच कारणामुळे भारतातील जीवन िव याचा िव तार 

हा अजनूही एकूण लोकसं ये या केवळ 10% पेक्षा कमी आहे. यापकैी 

बर्याचजणांकड े यांना आव यक तेवढे संरक्षण नाही. 

यां याकडे िवमा संरक्षण आहे, यापैकी बर्याच जणां या दावे िनकाली 

काढ याब ल या, ह याब ल या, पॉिलसीची सेवा, पॉिलसी या अटी आिण 

िनयमांब ल तक्रारी असतात, यापैकी बरेच जण दाद माग यासाठी 

यायालात जातात. हा कल ग्राहक, वैयि तक एजंट, िवमाक यासाठी आिण 

िवमा उ योगा या एकूणच िवकासासाठी घातक आहे. हणूनच एजंट आिण 

िवमा कंप यांनी यां या ग्राहकाचें समाधान करणे तसेच यवसायातील 

प्र येक भूिमका आिण जबाबदारी पार पाडतांना ग्राहकांचे िहत कद्र थानी 

ठेव यावर ल य किद्रत करणे आव यक आहे. 

जाणनू घ्या  

चांगली मािहती असलेला आिण समाधानी ग्राहक हा िवमा उ योगाचा ँड 

अँबॅिसडर (दतू) असतो. हणनूच ग्राहकाचे संरक्षण करणे हे उ योगातील सवर् 

भागधारकां या िहताचे आहे. 

एजटंने त ये शोध या या वेळी संभा य ग्राहकाला उ पादनासंबंधी श य ती 

सवर् मािहती यावी आिण जाहीर करावी यामुळे भिव यात तक्रारींची 

श यता िनमार्ण होणार नाही. पॉिलसी खरेदी के यानतंरही ग्राहकाची काही 



तक्रार असेल तर एजंटने याला योग्य पद्धतीने आिण योग्य मा यमातून 

स ला यावा. एजटंने ग्राहक आिण िवमा उ योगातील म य थ हणून 

सम या श य ितत या लवकर सोडवली जाईल असा प्रय न करावा. एजंटने 

अशा प्रकारे वैयि तक मदत के यामुळे ग्राहकाची नाराजी बर्याच प्रमाणात 

कमी होऊ शकते. 

ख) आयआरडीए िनयम (पॉिलसीधारकां या िहताचे 

रक्षण) 2002 

ऑ टोबर 2002 म ये आयआरडीएने िवमा स लागार सिमतीशी चचार् क न 

पॉिलसीधारकां या िहताचे रक्षण कर यासाठी खालील िनयम लागू केले. 

ख)1 िवक्री या वेळी 

1. कुठ याही िवमा उ पादना या मािहतीपुि तकेत खालील बाबी प टपणे 

नमूद केले या असतील: 

• लाभ िकती; 

• िवमा संरक्षणाची मयार्दा; 

• िवमा संरक्षणाला अपवाद आिण अटी अितशय प ट श दात 

सांिगतले या असा यात; 

• उ पादन सहभागा मक (न यासह) की असहभागा मक (न यािशवाय) 

आहे हे प ट करणे; 

• मुदत िकंवा समूह उ पादने असतील तर आरोग्य िकंवा गंभीर 

आजारपणासाठी या रायडरसाठीचे ह ते मूळ पॉिलसी या ह या या 

100% हून अिधक नसावेत; 

• उ पादनासोबत जे रायडर घे याची परवानी दे यात आली आहे या 

रायडरचे नेमके िकती लाभ िमळतील हे प टपणे सांगणे आव यक 



आहे आिण कुठ याही प रि थतीत सवर् रायडरचा एकूण ह ता मूळ 

उ पादना या ह यां या 30% पेक्षा अिधक नसावा; आिण 

• प्र येक रायडर वारे िमळणारे लाभ मूळ उ पादना या िवमा रकमेपेक्षा 

अिधक नसावेत. 

2. िवमाकतार्, यांचे एजटं िकंवा इतर म य थ, संभा य ग्राहकाला 

या यासाठी सवार्त योग्य संरक्षण कुठले आहे हे ठरवता यावे यासाठी 

प्र तािवत संरक्षणािवषयी सवर् मह वाची मािहती देतील. 

3. जे हा संभा य ग्राहक िवमाकतार्, एजंट िकंवा िवमा म य था या 

स यावर अवलंबनू असतो ते हा या ग्राहकाला या गरजांवर आधा रत 

उ पादन िकंवा उ पादने सुचवली जावीत. 

4. संभा य ग्राहकाने एखा या कारणासाठी प्र ताव अजर् आिण यासोबत 

जोडलेली कागदपत्रे पूणर् भरली नसतील तर, प्र ताव अजार् या शेवटी एक 

प्रमाणपत्र जोडले जावे की यांना अजार्चे घटक आिण कागदपत्रे यांची 

संपूणर् मािहती दे यात आली होती आिण प्र तािवत कराराचे मह व 

यांना पूणर्पणे समजले आहे. 

जाणनू घ्या    

िवक्री या प्रिक्रयेत, िवमाकतार्, यांचे एजंट िकंवा कुठलेही म य थ 

खालील सं थांनी घालून िदले या आचारसंिहतेचे पालन करतील: 

• प्रािधकरण; 

• जीवन िवमा स लागार मंडळ; आिण 

• एजटं, म य थ िकंवा िवमा म य थ यांचे सद य असतील या 

यावसाियक सं था िकंवा संघटना. 

ख)2 िव यासाठी प्र ताव 



 
 

िवमा प्र ताव मा य झा याचा लेखी पुरावा िमळाला पािहजे. प्र ताव मंजूर झा यानंतर 30 िदवसात प्र ताव अजार्ची एक 
प्रत िवमाधारकाला देणे ही िवमाक यार्ची जबाबदारी आहे.   

 
 

िवमा संरक्षणासाठी वापरले जाणारे अजर् आिण कागदपत्रे, प्र येक घटनेतील प रि थतीनुसार, भारता या रा यघटनेतील 
मा यताप्रा त भाषेत उपल ध क न यायला हवीत. 

 
 
 

यािठकाणी प्र ताव अजार्चा वापर कर यात आला नसेल ितथे िवमाकतार् त डी िकंवा लेखी िमळालेली सवर् मािहती 
न दवेल, 15 िदवसां या कालावधीत प्र तावक यार्कडून याची खात्री क न घेईल आिण पॉिलसी िकंवा प्र तावने या 
िनवेदनात या मािहतीचा समावेश क न घेईल. एखादी मािहती न दवली नसेल तर पुरा याची जबाबदारी िवमाक यार्वर 
असते, जे हा िवमाकतार्, प्र तावक यार्ने संरक्षण दे यासाठी आव यक असलेली एखादी मह वाची मािहती लपवून ठेवली 
िकंवा िदशाभूल करणारी अथवा खोटी मािहती िद याचा दावा करतो.  
 
 
 
प्र तावक यार्ला यािठकाणी नामिनदशन कर याची सुिवधा आहे ितथे िवमाकतार् प्र तावक यार्च ेिवमा कायदा 1938 कड े
िकंवा पॉिलसी या अटींकड ेलक्ष वेधून घेईल आिण संभा य ग्राहकांना नामिनदशन सुिवधा वापर यासाठी प्रो साहन देईल.  

 
 
 

िवमाकतार् प्र तावावर अितशय वेगाने आिण कायर्क्षमपणे िनणर्य घेईल आिण कुठलाही िनणर्य िवमाक यार्ला प्र ताव 
िमळा यानंतर 15 िदवसां या आत िलिखत व पात कळवला जाईल. 
 

 

जाणनू घ्या 

प्र ताव अजर् भरतांना, संभा य ग्राहकाला िवमा कायदा 1938 या कलम 45 

(िनिवर्वाद कलम) नसुार मागर्दशर्न करावे. जीवन िव याचे संरक्षण दे यासाठी 

मािहती मागणार्या कुठ याही प्र ताव अजार्त या काय या या कलम 45 नसुार 

आव यक असलेली मािहती ठळकपणे नमूद करावी. 

ख)3 तक्रार िनवारणाची प्रिक्रया 

पॉिलसीधारकां या तक्रारी आिण सम यांचे िनवारण कर यासाठी प्र येक 

िवमाक यार्कडे एक योग्य प्रिक्रया हवी. िवमा लोकपालांकडून िद या जाणार्या 



मािहती या बाबतीतही हे लागू होते जी आव यकतेप्रमाणे पॉिलसी या 

कागदपत्रांसह पॉिलसीधारकाला िदली जाते. 

जाणनू घ्या 

या प्रकरणा या च िवभागात िवमा लोकपालांची भूिमका आिण प्र येक 

िवमाक यार्ने पालन कराय या अंतगर्त तक्रार िनवारण यतं्रणेिवषयी चचार् केली 

जाईल. 

ख)4 जीवन िवमा पॉिलसीम ये नमदू कर यात आलेले िवषय  

1. जीवन िवमा पॉिलसीम ये खालील गो टी प टपणे नमूद के या जा यात: 

• पॉिलसी या योजनेचे नाव, ित या अटी आिण िनयम; 

• न याम ये सहभागी होता येते अथवा नाही; 

• न याम ये सहभागी हो याचा आधार िकंवा मा यम, उदा. रोख बोनस, 

कालांतराने बोनस, साधा िकंवा प रप वता अथवा मृ यूनतंर िदला जाणारा 

एक त्रत बोनस (कंपाउंड र हशर्नरी बोनस); 

• देय लाभ आिण कुठ या संकटांम ये ते िदले जातील आिण िवमा कराराचे 

इतर िनयम आिण अटी ; 

• मूळ पॉिलसीशी संलग्न रायडरच ेतपशील ; 

• जोखीम लाग ूहो याची तारीख आिण प रप वतेची तारीख िकंवा या 

तारखांना लाभ देय आहे या तारखा; 

• देय ह ते, ह ते दे याचा कालावधी िकंवा वाढीव कालावधीची परवानगी, 

शेवटचा ह ता भर याची तारीख, ह ते भरणे थांबव याचे प रणाम आिण 

खात्रीशीर समपर्ण मू याची तरतूद; 

• प्रवेशाचे वय आिण ते न दव यात आले आहे का; 

• पॉिलसी या खालील गो टीसंाठी या आव यकता: 

(क)  पॉिलसी पेड-अप पॉिलसीम ये पांत रत करणे, 



(ख)  समपर्ण, 

(ग) ज त होऊ नये यासाठी, आिण 

(घ) र  झाले या पॉिलसींचे पुन जीवन; 

• मु य पॉिलसी आिण रायडर या बाबतीत, संरक्षणा या मयार्देतनू 

वगळ यात आलेली संकटे; 

• नामिनदशन, बेचनपत्र, पॉिलसीवर कजर् काढ याची तरतूद आिण अशा 

कजार्वरील याज दर कजर् घेतांना िवमाक यार्ने सांिगतले या याज 

दराप्रमाणे असेल असे िनवेदन; 

• पिहली गभर्धारणा कलम, आ मह या कलम इ यादी कुठलीही िवशषे 

कलमे िकंवा अटी; 

• िवमाक यार्चा प ता, यावर पॉिलसी संदभार्तील सवर् पत्र यवहार केला 

जाईल; 

• पॉिलसी अंतगर्त दा यासाठी दावेकर्यान ेसवर्साधारणपणे जी कागदपत्र े

सादर करणे आव यक आहे; आिण 

• पॉिलसी या कागदपत्रांसोबत िवमाक यार्ने िवमालोकपालाशंी कसा संपकर्  

करायचा याची मािहती देणेही आव यक आहे. पॉिलसीधारक एखा या 

बाबतीत िवमाक यार्बाबत समाधानी नसेल आिण िवमाक यार्ने यांची 

सम या ठरािवक कालावधीत सोडवली नसेल तर पॉिलसीधारक िवमा 

लोकपालांकडे तक्रार क  शकतो. 

 

सुचव यात आलेला उपक्रम 

तुम या कुटंुबातील सद य िकंवा िमत्रांना यांनी जीवन िवमा पॉिलसी घेतली 

आहे का हे िवचारा. वर उ लेख केले या मु यांची या पॉिलसीशी तुलना 

क न बघा आिण या पॉिलसीम ये हे मु े कसे नमूद कर यात आले आहेत 

हे पहा. 



2. वर उ लेख केले या िनयमांपकैी िनयम 6(1) नसुार, पॉिलसीधारकाला 

पॉिलसी िद यानतंर, िवमाकतार् याला पत्रा वारे मािहती देईल की पॉिलसी 

िमळा यानंतर पॉिलसी या अटी आिण िनयमांचा आढावा घे यासाठी यांना 

15 िदवस िदले जातील. िवमाधारक पॉिलसीतील कुठ याही अटी िकंवा 

िनयमांशी असहमत अस यास यांना यां या हरकतीची कारणे नमूद क न 

पॉिलसी परत कर याचा पयार्य उपल ध आहे. पॉिलसीधारकाने भरलेला 

ह ताही याला परत घे याचा अिधकार आहे केवळ यातून तेव या 

कालावधीम ये जोखीमे या संरक्षणाची र कम, प्र तावक यार्ची वै यकीय 

तपासणी आिण मुद्रांक शु कावर िवमाक यार्ला करावा लागलेला खचर् वजा 

केला जाईल. या 15 िदवसां या कालावधीला िवचार कर यासाठीचा 

कालावधी हणजेच ी-लुक िपरीएड िकंवा कुिलगं ऑफ िपरीएड असे 

हणतात.  

3. युिनट-िनग डत पॉिलसी या बाबतीत या िनयमा या उप-िनयम (2) 

अतंगर्त केले या वजावटीिशवाय, या िदवशी पॉिलसी र  कर यात आली 

या िदवसा या यिुनट या िकंमतीने ते युिनट खरेदी कर याचा अिधकार 

िवमाक यार्ला असतो. 

4. या संरक्षणा या बाबतीत आकारला जाणारा ह ता वयावर अवलंबून आहे 

याम ये ग्राहकाचे वय श यतो पॉिलसीचे कागदपत्र िदले जा यापूव  जाहीर 

कर यात आ याची िवमाकतार् खात्री करेल. पॉिलसी देतांना वय जाहीर 

कर यात आले नसेल तर िवमाकतार् वयाचा दाखला लवकरात लवकर 

िमळव याचा प्रय न करेल. 

प्र न 14.1 

िवमा उ पादना या मािहतीपिु तकेत कोणते तपशील प टपणे नमूद केले 

पािहजेत? 



ख)5 दा याचंी प्रिक्रया 

आयआरडीएने पॉिलसीधारकां या सुरके्ष या िनयमांतगर्त जीवन िव याचे दावे 

िनकाली काढ यासंदभार्त या िविवध प्रिक्रयांचे पालन करणे आव यक आहे 

या प ट केले या आहेत. आपण प्रकरण 11 म ये या मागर्दशर्क त वांचा 

अ यास केला याम ये आपण दा यांिवषयी तपशीलवार चचार् केली. 

प्र येक िवमाकतार् िवमाधारक यि तला दावा सादर के यानतंर दा या या 

प्रिक्रये या संपूणर् कालावधीत यां या जबाबदार्यांिवषयी (पॉिलसी या अटी 

आिण प्रिक्रया) मािहती देतो. िवमाक यार्ला प्रिक्रया सोपी करता ये यासाठी 

आिण दावे लवकर िनकाली काढ यासाठी हे आव यक आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख)6 पॉिलसीधारकाचंी सेवा 



 

 

सुचव यात आलेला उपक्रम 

तुमचे कुटंुब िकंवा िमत्रांना यांनी वरील मु यांसाठी जीवन िवमाक यार्शी 

कधी संपकर्  केला होता का हे िवचारा. जर केला असेल तर कंपनीने यांची 

जीवन िवमा 
यवसायातील 
िवमाक यार्ने 

पॉिलसीधारकांकडून 
िमळाले या कुठ याही 

बाबीसंदभार्तील 
पत्र यवहारास 10 
िदवसात उ तर 
यायला हवे

दावा न दवणे  
आिण वेळेत 
िनकाली 

काढ यासाठी या 
प्रिक्रयेबाबत 
मागर्दशर्न देणे

िवमािहत,िवमा र कम 
िकंवा संर क्षत संकट, 
बँकेचे आिथर्क िहत 
आिण इतर िहत 

यासंदभार्त बदलांसाठी 
पॉिलसी या खाली 
पृ ठांकन जोडणे.

कागदपत्रांवर प्रिक्रया 
करणे आिण पॉिलसी 
तारण ठेवून कजर् 

देणे

पॉिलसी या 
स या या ि थतीवर 

मािहती देणे 
याम ये बोनस, 

समपर्ण मू य आिण 
कजार्चा अिधकार 
यांचा समावेश 

असेल

नवे नामिनदशन 
िकंवा पॉिलसीतील 
नामिनदशन बदलणे

प यातील बदल 
न दवणे

पॉिलसीची दसुरी 
प्रत देणे

पॉिलसीवर बेचनपत्र 
न दवणे

पॉिलसी करार प्रा त न 
होणे, ह या या 

नूतनीकरणाची पावती, 
वयाचा दाखला न िमळणे, 

पॉिलसीतील बदल, 
पॉिलसीचे पुन जीवन, 

प रसमापन, ह त ेभर याचे 
िविवध प्रकार



िवनतंी कशा प्रकारे हाताळली आिण कंपनीची सेवा िकती त पर आिण 

मैत्रीपूणर् होती? 

 

ख)7 जीवन िवमा एजटंसाठी याचा अथर् काय होतो? 

िवमा एजटं हे पॉिलसीधारकांसाठी िवमा कंपनीचा चेहरा असतात. एजटं 

पॉिलसीधारकांशी थेट संवाद साधतात. हणूनच, िवमा एजटंने खालील प्रकारे 

ग्राहकाला सव तम सेवा देणे हे याचे कतर् य आहे: 

• चांग या ग्राहक सेवेमुळे तु ही ग्राहकाचे काम करणारा िवमा एजटं 

हणनू वतःची प्रिसद्धी क  शकता. 

• पारदशर्कता नसेल िकंवा आव यक मािहती जाहीर केली नाही तर 

ग्राहक तु हाला याची आिण या या गरजांची काळजी नस याचा 

िन कषर् काढेल. प रणामी ते तु हाला पु हा यवसाय िकंवा 

एखा याचा संदभर् देणार नाहीत. 

• यामुळे तुमची ‘मौिखक प्रिसद्धी’ होणार नाही, जी िवपणानाची 

अितशय िव वासाहर् पद्धत आहे आिण यामुळे तु ही यवसायात 

यश वी होऊ शकता. 

• ग्राहकांना यांची पॉिलसी सु  ठेवावीशी वाटणार नाही अशीही 

श यता आहे. यामुळे तु हाला िनयिमत उ प न िमळणार नाही 

आिण याचा तुम या आ मिव वासावर प रणाम होईल. 

हणनूच एजटं हणून तु ही ग्राहकाचें िहत सव च थानी ठेवले पािहजे 
आिण ग्राहकानंा सव तम सेवा िदली पािहजे. 
 

ग) सवर्सामा य तक्रारी 



या िवभागात आपण पॉिलसीधारकांकडून नेहमी के या जाणार्या तक्रारी 

पाहणार आहोत. या तक्रारींची तु हाला पूवर्-क पना देणे हा या 

िवभागाचा हेतू आहे यामुळे तु ही तुम या एजंट हणून असले या 

जबाबदार्या पणूर् कराल आिण यामुळे तक्रारी टाळता येऊ शकतील. 

या तक्रारींचे िव लेषण के यानंतर आढळून आलेली सामाईक तक्रार 

हणजे एजटं ग्राहकाला सवर् त ये सांगत नाहीत िकंवा काही वेळेस 

उ पादन िवक या या उ साहात उ पादनाचे फायदे वाढवून सांगतात. 

संभा य ग्राहकांची सखोल चौकशी करत नाहीत आिण प्र ताव अजार्वर 

चुकीची उ तरे न दवतात यामुळे पढेु दावा के यानतंर तो फेटाळला 

जातो आिण यामुळे ग्राहक तक्रार कर याची श यता असते. 

यासंबंधीचा आणखी एक काळजी कर यासारखा मु ा हणजे िवक्री-

नतंरची प्रभावी सेवा. हे भारतीय िवमा बाजारेठेचे मह वाचे वैिश य 

आहे आिण ग्राहकाला याची अपेक्षा असते. याचप्रमाणे एजंटने सतत 

यां या ग्राहकां या संपकार्त राहणे आव यक आहे यामुळे जे हा सेवेची 

आव यकता असेल ते हा एजटं ती देतील असा ग्राहकांना िव वास 

वाटतो. 

नेहमी के या जाणार्या काही तक्रारी आिण पॉिलसीधारकांना या 

सम यांना त ड यावे लागते यांचे खाली वणर्न कर यात आले आहे. 

ग)1 िवमा कंप यां या िवरोधातील तक्रारी 

िवमाक यािव द्ध नेहमी के या जाणार्या तक्रारी खालील प्रमाणे आहेत: 

दा यासदंभार्तील तक्रारी   

• दावा फेटाळणे; 

• िजवंत राह याचे लाभ न देणे; 



• प रप वतेचे पैसे न देणे; 

• वषार्सन न देणे; 

• दा याची र कम योग्य नसणे; आिण 

• दंडाचे याज न देणे. 

 

पॉिलसी या सेवेसंदभार्तील तक्रारी 

• पॉिलसीचा करार न िमळणे; 

• पॉिलसी र  होणे; 

• पॉिलसी या अनुसूचीम ये चूक; 

• पॉिलसीची दसुरी प्रत दे यासंदभार्त; 

• पॉिलसीम ये बदल; 

• पॉिलसींचे नामिनदशन/बेचनपत्र; 

• अशंतः पैसे काढ याशी संबिंधत; 

• िहशेब/बोनस यासंदभार्तील िनवदेन न िमळणे; 

• युिलप या एनए ही संदभार्तील प्रकरणे; आिण  

• िवचार कर या या कालावधीतील ( ी-लुक) पसेै परत 

कर याबाबत. 

 

पॉिलसी र  हो यासदंभार्तील तक्रारी 

• र  झाले या पॉिलसींचे पुन जीवन; 

• समपर्ण मू य न देणे; 

• योग्य समपर्ण मू य न देणे; आिण 



• र  झाले या पॉिलसीवरील कजार्चे याज न भर यामुळे 

पॉिलसीवरील ह क न ट केला जाणे/ पॉिलसीचे प रसमापन 

करणे. 

ग)2 एजटं िव द्ध या तक्रारी 

एजटं िव द्ध नेहमी के या जाणार्या तक्रारी खालील प्रमाणे आहेत: 

 

 

जाणनू घ्या 

एक नवीन एजंट हणून तु ही ग्राहकांना पॉिलसी िवक यापूव  ती यां यासाठी 

योग्य आहे याची खात्री कर यासाठी ग्राहकां या गरजा आिण आव यकतांकडे 

काळजीपूवर्क लक्ष िदले पािहजे. प्रकरण 10 चा ख आिण घ िवभाग पु हा एकदा 

पाहून तु ही ग्राहकां या गरजांप्रमाणे योग्य पॉिलसी कशी सुचवायची याची 

उजळणी क  शकता. 

 

पॉिलसीधारकां या 
एजंटिवरोधातील 
सामाईक तक्रारी

यां या गरजा पूणर् न 
करणारे उ पादन यांना 

िवक यात आले

यांना शु क पूणर्पणे 
सांग यात आले न हते

यांना सांग यात 
आ यापेक्षा ह ते 

भर याचा कालावधी बराच 
जा त आहे

उ पादना या सवर् िनयम 
आिण अटी यांना 
पूणर्पणे समजावून 
सांग यात आ या 

न ह या



घ) ग्राहकां या तक्रारी प्रभावीपणे हाताळणे 

पॉिलसीधारकां या िहताचे संरक्षण कर यासाठी आयआरडीएने उचललेली पावले 

आिण पॉिलसीधारकांसाठी असलेली तक्रार िनवारण यंत्रणा यािवषयी आपण या 

िवभागात पाहणार आहोत. एक एजटं हणून तु ही िनयम आिण मागर्दशर्क 

त वांची बधंने जाणून घेणे आव यक आहे आिण तुमचे वतर्न आिण यवहार 

यानसुारच असले पािहजे. 

एजटंने यां या ग्राहकांना तक्रार कर यासाठीची यामधील िविवध प्रिक्रया आिण 

यांचे ह क यांची जाणीव क न यायला हवी, यांनी ग्राहकांना यां या 

जबाबदारीचीही जाणीव क न यायला हवी. याम ये वतः या त येतीिवषयी, 

सवयी, वैयि तक मािहती आिण इितहास इ यादींची मािहती प्रामािणकपणे जाहीर 

कर याचा समावेश होतो, ही सवर् मािहती जोखीम वीकार यासाठी मह वाची 

आहे. 

ग्राहकां या तक्रारी प्रभावीपणे हाताळ या जा यात यासाठी आयआरडीएने ग्राहक 

प्रकरणे िवभाग तयार केला आहे.  

 

घ)1 ग्राहक प्रकरणे िवभाग 

जाणनू घ्या 

ग्राहक प्रकरणे िवभागाची खालील उि टे आहेत: 

• ग्राहकां या िहताचे संरक्षण कर यासाठी आयआरडीएने घालून िदले या 

िनयमांचे िवमाकत पालन करत आहेत का याची देखरेख करणे आिण 

यावर िवशेष ल य किद्रत करणे; आिण 



• तक्रार िनवारणासाठी उपल ध असले या प्रिक्रया आिण यतं्रणा 

यािवषयी ग्राहकांना मािहती देऊन यांना सश त करणे. 

 

तक्रार िनवारणासाठी ग्राहकांना कमी खचार्ची आिण वेगवान यंत्रणा 

उपल ध क न िदली गेली पािहजे. आयआरडीए (पॉिलसीधारकां या िहताचे 

रक्षण) िनयम 2002 नुसार िवमा कंप यांकड ेप्रभावी अतंगर्त तक्रार 

िनवारण यंत्रणा हवी. आयआरडीएनेही तक्रार िनवारणासाठी मागर्दशर्क त वे 

घालून िदली आहेत याम ये प्रितसाद दे यासाठीची वेळ (टीएटी), तक्रार 

िनवारण इ यादी प्र येक गो टींसाठी वेळेची मयार्दा घालून दे यात आली 

आहे, यामुळे िवमाक याकड ेआधीच अि त वात असलेली तक्रार िनवारण 

यंत्रणा अिधक मजबूत होईल. 

घ)2 सवर्समावेशक तक्रार यव थापन यतं्रणा (आयजीएमएस)   

िनयामकांनी तक्रार िनवारण यतं्रणा िकती प्रभावी आहे याचे िनरीक्षण करणे 

आव यक आहे. संपूणर् िवमा उ योगातील तक्रारींचा एकत्र संकिलत साठा 

तयार कर यासाठी आयआरडीए सवर्समावेशक तक्रार यव थापन यतं्रणा 

(आयजीएमएस) लवकरच लागू करेल. 

पॉिलसीधारक आधी िवमा कंपनीकडे तक्रार करेल आिण गरज पड यास ती 

आयआरडीएपयत पोहोचव यासाठी आयजीएमएस यांना मागर् उपल ध क न 

देईल. आयजीएमएस हा सवर्समावेशक तोडगा आहे, यामुळे पॉिलसीधारकांना 

तक्रार कर यासाठी कद्रीय आिण ऑनलाईन सुिवधा िमळेल आिण 

पॉिलसीधारकां या तक्रारी बाजारा या वतर्ना या मु य िनदशर्क असतात 

यामुळे यांचे िनरीक्षण कर यासाठी आयआरडीएलाही संपणूर् सुिवधा आिण 

िनयतं्रण िमळेल. 



पूवर्-िनदिशत िनयमां या आधारे तक्रारींचे वग करण कर याची क्षमता 

आयजीएमएसकड ेअसेल. या यंत्रणे वारे प्र येक तक्रारीला एक िविश ट 

ओळक क्रमांक िदला जाईल आिण या क्रमांका वारे ती तक्रार साठवली 

जाईल तसेच शोधताही येईल. ही यंत्रणा या प्रिक्रयेम ये या भागधारकांना 

तक्रारीिवषयी कळवणे आव यक आहे यां यापयत ती तक्रार पोहोचवेल. या 

यंत्रणेमुळे तक्रारींना प्रितसाद दे यास िकती वेळ लागतो (टीएटी) आिण 

तक्रारींना प्रितसाद दे यासाठी प्र यक्ष िकती वेळ लागतो हे मोजून ठरवता 

येईल. या यंत्रणेमुळे प्रितसाद दे याची वेळ जवळ आ यावर आपोआप संदेश 

िदला जाईल आिण यामुळे ही सगळी कामे िनयमानुसार वेळेत केली 

जातील. 

आयजीएमएस वारे न दव यात आलेली तक्रार एकाचवेळी िवमाक यार् या 

यंत्रणेम ये आिण आयआरडीए या संग्रही न दवली जाईल. या तक्रारीब ल 

िवमाक यार्ने काही पावले उचलली तर याची लगेच आयआरडीए या 

यंत्रणेम ये न द होईल. आयजीएमएस तक्रारीची ि थती, व प आिण इतर 

कुठ याही िनकषावर आधा रत अहवाल सादर क  शकेल. अशाप्रकारे 

आयजीएमएस वारे िवमाक याना पॉिलसीधारकां या तक्रारींचे िनवारण 

कर यासाठी एक यासपीठ िमळेल आिण आयआरडीएला िवमाक या या 

तक्रार िनवारण यंत्रणे या प रणामकारकतेचे िनरीक्षण कर यासाठी एक 

साधन िमळेल. 

घ)3 िवमाक याचा अंतगर्त तक्रार िनवारण िवभाग 

आयआरडीए या पॉिलसीधारकां या िहता या संरक्षणासाठी या मागर्दशर्क  

त वांनसुार प्र येक िवमा कंपनीची ग्राहकां या तक्रारींचे िनवारण कर यासाठी    

एक तक्रार िनवारण यंत्रणा असेल. अतंगर्त तक्रार िनवारण यतं्रणेमुळे 

ग्राहकां या तक्रारींचे वेगाने िनवारण होऊ शकते. 28 जलैु 2010 रोजी 



आयआरडीएने सवर् िवमा कंप यांसाठी तक्रार िनवारण प्रिक्रयेची तपशीलवार 

मागर्दशर्क त वे लागू केली. िवमाक या या तक्रार िनवारण यंत्रणेम ये 

सवर्साधारणपणे खालील िव तरीय यतं्रणेचा समावेश होतो. 

घ)3(ख) तक्रार न दव यासाठीची यंत्रणा 

ग्राहक यांची तक्रार ग्राहक सेवा िवभागाम ये दरू वनी वारे संपकर्  क न 

न दव ूशकतात, कंपनी या मदत िवभागाला ई-मेल पाठव ूशकतात िकंवा 

शाखा कायार्लयातील अिधकार्याकडे तक्रार न दव ूशकतात. 

बहुतेक िवमा कंप या यांचा हे पलाईन क्रमांक आिण तक्रार 

न दव यासाठीचा ई-मेल प ता, यांची वेबसाईट, प्र ताव अजर्, उ पादनाचे 

मािहती पत्रक आिण पॉिलसीची कागदपत्रे याम ये नमूद करतात. िवमा 

कंपनीने तक्रार िमळा याचे सुटी वगळून तीन िदवसात प ट करावे लागते 

आिण ठरािवक िदवसांम येच यावरील तोडगा काढावा लागतो. तक्रार 

न दवतांनाच तोडगा काढ यासाठी पु हा प्रितसाद दे यास िकती वेळ लागेल 

(टनर् अराउंड टाईम) हे प ट केले जाते. 

घ)3(ख) तक्रार िनवारण अिधकारी 

कंपनी या ग्राहक सेवा िवभागाकडून िमळले या उ तराने/  प टीकरणामुळे 

ग्राहकाचे समाधान झाले नाही िकंवा ग्राहक सेवा िवभागाला ठरािवक वेळेत 

तक्रारीचे िनराकरण करता आले नाही तर ग्राहक तक्रार पढु या पातळीवर 

नेऊ शकतो. अशा प्रकरणात ग्राहक िवमा कंपनीने सांिगतले या शाखा/ 

िवभाग िकंवा क्षेत्र/मंडळ यामधील कद्रीय िकंवा कॉप रेट कायार्लयातील तक्रार 

िनवारण अिधकार्याला भेटू शकतात. काही िवमा कंप या याला कद्रीय 

अिधकारी (नोडल अिधकारी) हणतात. 



ग्राहकाचे यानतंरही समाधान झाले नाही िकंवा तक्रार िनवारण अिधकारी 

तोडगा काढू शकला नाही तर ग्राहक यां या तक्रारी या िनवारणासाठी िवमा 

कंपनीने सांिगतले या पदानकु्रमातील व र ठ अिधकार्याला भेटू शकतो 

याला यायासन अिधकारी (अिपल अिधकारी) हणतात (िकंवा अपीलासाठी 

जबाबदार असले या व र ठ अिधकार्याला भेटू शकतो.)     

हा पदानकु्रम प्र येक कंपनीनसुार वेगळा असतो आिण याचे तपशील िवमा 

कंपनी या वेबसाईटवर िमळू शकतात. 

जाणनू घ्या 

आयआयडीएने प्र येक तक्रारीला प्रितसाद दे याकरता खालील प्रमाणे वेळेची 

मयार्दा घालून िदली आहे: 

• ग्राहकाने पॉिलसी र  कर याची मागणी केली आहे मात्र िवमा कंपनी 

तसे क  शकली नाही; आिण 

• ग्राहकाने अित र त संरक्षणासाठी अित र त ह ता भरला मात्र िवमा 

कंपनीने याबाबतचे पृ ठांकन िदले नाही. 

वरील दो ही प्रकरणाम ये ग्राहकाने तक्रार न दव यानतंर िवमा कंपनीने 

सुटी वगळून 10 िदवसात प्रितसाद देणे आव यक आहे.  

जाणनू घ्या 

िवमा कंपनीने तक्रार फेटाळली तर ितने यासाठी ठोस कारण देणे 

आव यक आहे. 

प्र येक िवमा कंपनीने िवशेषतः मृ यू या दा यां या बाबतीत 

ग्राहक/दावेकरी िवमाक यार् या िनणर्याबाबत समाधानी नसतील तर ते 



िवमा लोकपालांकडे जाऊ शकतात असा स ला यावा आिण 

लोकआयु तांचा प ता, संपकर्  क्रमांक, ई-मेल प ता इ यादी यावे. 

घ)4 पॉिलसीधारकाचें रक्षण कर यासाठी आयआरडीएने उचललेली इतर 

पावले 

पॉिलसीधारकां या िहताचे संरक्षण कर यासाठी आयआरडीएने एव यात 

बरीच पावले उचलली आहेत. याम ये खालील पढुाकाराचंा समावेश 

होतो: 

घ)4(क) मह वाची विैश ये असलेले कागदपत्र 

पॉिलसीधारकाला उ पादनािवषयी मािहती प टपणे आिण यांना 

समजेल अशी िदली जावी यासाठी सो या भाषेत मह वाची विैश ये 

असलेले कागदपत्र देणे सु  कर याचा आयआरडीएचा प्र ताव आहे. 

िविश ट उ पादनाब ल या ग्राहकाला मािहती यायची आहे याला 

याची मु य वैिश ये िकतपत समजतात आिण याव न तो ते 

उ पादन या यासाठी योग्य आहे का याचा िनणर्य घेऊ शकतो या वारे 

उ पादनाची चाचणी केली जाईल. मह वाची वैिश ये असले या 

कागदपत्रांम ये िवमाक यार्ला ह यांचे तपशील, ह ते भर याचे मा यम, 

िविवध शु क, समािव ट जोखीम आिण ह ते भरणे थांबव यास काय 

होईल हे खात्रीशीरपणे प ट करावे लागेल. 

घ)4(ख) गरजेचे िव लेषण िकंवा योग्यता 

चुकीचे स ले आिण चकुीची िवक्री टाळ यासाठीचा उपाय हणून 

आयआरडीएने गरजेचे िव लेषण िकंवा योग्यता हे आणखी एक पाऊल 

उचलले आहे. या संदभार्तील मसु यावर संबंिधतांची मते घेतली जात 

आहेत. उ पादनाची प्र यक्ष िवक्री कर यापूव  उ पादनाकडून नेम या 



काय अपेक्षा आहेत (प्रॉ पे ट प्रॉड ट मॅ ी स) हे जाणून घे यासाठी 

एक यतं्रणा लागू कर यासाठी प्रािधकरणाचे प्रय न सु  आहेत. यामुळे 

चुकीची िवक्री होणार नाही. 

घ)4(ग) प्र यक्ष िवपणानासाठी मागर्दशर्क त वे 

तंत्र ाना या िवकासामुळे सोय झाली असली तरी चकुी या िवक्रीचे 

प्रकार वाढले आहेत. या न या आ हानांवर ल य किद्रत कर यासाठी 

इंटरनेट वगैरे सार या मा यमातून के या जाणार्या िवपणनासाठी 

( ड टंस माकिटगं) मागर्दशर्क त वे लागू कर याचा प्र ताव आहे. 

िवपणना या न या आिण वेगवान मा यमाचंा फायदा क न घ्यायला 

हवा मात्र याचवेळी अशा मा यमांमुळे िनमार्ण झाले या पोक या ही 

भ न काढणे आव यक आहे. 

जाणनू घ्या    

पॉिलसीधारकां या िहताचे रक्षण कर यासाठी िनयामक हणून 

आयआरडीए वेळोवेळी िविवध पावले उचलते. मात्र या प्रकरणी िनवाडा 

कर याचा अिधकार आयआरडीएला नाही. ते केवळ तक्रारी संबिंधत 

िवमा कंपनीपयत पोहोचवनू तक्रार िनवारणाम ये िवमा कंपनीची मदत 

क  शकते. 

 

च) िवमा लोकपालांची भिूमका 

च)1 िवमा लोकपालाची उि टे 

ग्राहकां या तक्रारींचे वेगाने िनराकरण करणे आिण तक्रार िनवारणा या 

प्रिक्रयेतील सम या कमी करणे या हेतूने भारत सरकार या एका 



अिधसूचने वारे 11 नो हबर 1998 साली िवमा लोकपाल सं थेची 

थापना कर यात आली. पॉिलसीधारकां या िहताचे संरक्षण कर यासाठी 

आिण यतं्रणेवरील िव वास वाढिव यासाठी ही सं था अितशय मह वाची 

आिण उपयोगाची आहे. या सं थेने िवमा ग्राहक आिण िवमाकतार् या 

दोघांम ये िव वास िनमार्ण कर यात आिण कायम ठेव यात मदत केली 

आहे. 

दा यांसंदभार्तील तक्रारी, पॉिलसीचा कालावधी िकंवा भरले या 

ह यांिवषयीचे वाद आिण पॉिलसीची कागदपत्रे न दे या या तक्रारीचे 

िनराकरण कमीत कमी खचार्त, तट थतेने आिण प्रभावी पद्धतीने करणे 

हे िवमालोकपालां या कायार्लयाचे मु य उि ट आहे. तक्रारी या 

बाबतीत िवमा कंपनीने उचले या पावलांसंदभार्त ग्राहक असमाधानी 

असेल तर तो िवमा लोकपालांकडे दाद मागू शकतो. 

 

च)2 िवमा लोकपालाचें अिधकारके्षत्र 

प्रशासकीय सं थेने देशभरात िवमा लोकपालांची बारा कायार्लये थापन 

केली आहेत. लोकपालां या प्र येक कायार्लयाला वेगळा भौगोिलक प्रदेश 

अिधकार के्षत्र हणून वाटून दे यात आला आहे. या िविश ट प्रदेशात 

बसून ते यािठकाण या तक्रारींचे िनवारण करतात. 

 



    

च)3 िवमा लोकपालाचंी काय 

िवमा लोकपालांची खालील दोन प्रकारची काय आहेत: 

• तडजोड; आिण 

• िनणर्य देणे. 

िवमा लोकपालांना वैयि तक िव यासंदभार्त कुठ याही यि तला 

िवमाक यार्िव द्ध असलेली तक्रार वीकार याचा आिण यावर िवचार 

कर याचा अिधकार आहे. तक्रार िवमाक यार्िव द्धची कोणतीही तक्रार 

असू शकते. याची उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत: 

• िवमा कंपनीने दावा अशंतः िकंवा पणूर्पणे फेटाळणे ; 

िवमा 
लोकपालांची 
बारा कायार्लये

भोपाळ

लखनौ

भुवने वर

कोचीन

मंुबई

अहमदाबाद कोलकाता

चे नई

नवी िद ली

चंिदगड

गुवाहाटी

हैदराबाद



• पॉिलसीसंदभार्त कुठलाही भरलेला ह ता िकंवा देय असले या 

ह यािवषयीचा वाद; 

• पॉिलसी या कायदेशीर श दरचनेबाबत, ती दा याशी संबंिधत 

असेल तर होणारा वाद; 

• दावे िनकाली काढ यास उशीर; आिण 

• ह याची पावती िमळा यानंतर ग्राहकाला िव याचे एखादे 

कागदपत्र न देणे. 

िवमा कंप यांनी िवमा लोकपालांनी िदले या िनणर्याची (जो तीन 

मिह यात देणे आव यक आहे) 15 िदवसात अंमलबजावणी करणे 

आव यक आहे. 

जाणनू घ्या 

िवमा लोकपालाचे अिधकार 20 लाख पयांपयत या िवमा 

करारांपयत मयार्िदत आहेत. 

च)4 तक्रार दाखल कर याची पद्धत 

तक्रारक यार्ची तक्रार िलिखत व पात असावी आिण 

िवमाक यार्चे कायार्लय या लोकपालां या िवभागात येते या 

िवभागा या िवमा लोकपालांना उ ेशून तक्रार केली जावी. 

िवमाधारकाचे कायदेशीर वारसही तक्रार क  शकतात. 

तक्रार दाखल कर यापूव : 

• तक्रारीम ये उ लेख केले या िवमाक यार्कड ेआधी तक्रार 

दाखल कर यात आलेली असावी आिण िवमाक यार्ने ती 

तक्रार फेटाळली असेल िकंवा मिह याभरात प्रितसाद देऊ 



शकला नसेल िकंवा िवमाक यार् या उ तराने ग्राहकाचे 

समाधान झालेले नसेल; आिण 

• याच तक्रारीचा िवषय कुठ याही यायालयात, ग्राहक 

मंचात िकंवा म य थाकड ेप्रलं बत नसावा. 

 

िवमाक यार्ने उ तर िद यानतंर वषर्भरात तक्रार केली गेली 

पािहजे. 

च)5 तक्रार िनवारणाची प्रिक्रया 

िवमा लोकपालांकडे येणार्या तक्रारींचे िनराकरण खालील 

पद्धतीने केले जाते: 

 

 

 



 

/

/ 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

:



जाणनू घ्या 

पॉिलसीधारका या सुरके्षसाठी या िनयमांनुसार, पॉिलसीधारकाला िवमाक यार्िव द्ध 

एखादी तक्रार करायची असेल तर यांनी यां या िवभागातील िवमा लोकपालांशी 

कसा संपकर्  करायचा याची मािहती िवमाक यार्ने पॉिलसीधारकाला सवर् कागदपत्रे 

पाठवतांना िदली पािहजे. 

 

छ) आयआरडीएचा तक्रार िनवारण िवभाग 

आयआरडीएने नुकतीच आयआरडीए तक्रार कॉल सटरची (आयजीसीसी) सु वात 

केली आहे. पॉिलसीधारकांना आयजीसीसीमुळे तक्रार कर यासाठी आिण यां या 

तक्रारीची ि थती दरू वनी/ई-मेल वारे तपास यासाठी एक नवे मा यम िमळाले 

आहे.  

 

जाणनू घ्या 

आयजीसीसीला 155255 या िनःशु क दरू वनीक्रमांकावर फोन क न िकंवा 

आयआरडीएला complaints@irda.gov.in या प यावर ई-मेल पाठवून तक्रार 

करता येते. 

आयजीएमएसची अमंलबजावणी झा यानंतर याचे व प कॉल सटर सारखे 

असेल (घ2 िवभाग पहा). पॉिलसीधारकाला िविवध िवमा कंप या या तक्रार 

िनवारण यंत्रणेची मािहती दे या यित र त आयजीसीसीने पॉिलसीधारकांना 

आयआरडी या तक्रार िनवारण िवभागाला दरू वनी आिण ई-मेल वारे सहजपणे 

संपकर्  कर याची सुिवधा िदली आहे. कॉल सटरम ये कॉल या आधारे तक्रार 

न दणी अजर् भरला जातो. तक्रारीचा मागोवा घे यासाठीही आयजीसीसी या 

व पात एक मा यम िमळाले आहे. 



आयजीसीसी पॉिलसीधारकांना िवमा लोकपालां या भूिमकेचीही मािहती देते. 

तक्रार िनवारणाला मदत कर यािशवाय आयआरडीएने चौकशी आिण 

तपासणी वारे कुठ या िनयमां या तरतदूींची अमंलबजावणी होत नाही/उ लंघन 

होत आहे. हे शोध यासाठी तक्रारीं या तपशीलात बघायला सु वात केली आहे. 

आव यक या िठकाणी आयआरडीए िनयामक कारवाई करते. 

िवमा लोकपालां या सं थेम येही काही बदल आिण यां या कायर्कके्षत वाढ 

करता येईल का याचा िवचार केला जात आहे. जे वाद यायालयात प्रलं बत 

आहेत ते वगळता, िवमाक यानी या तक्रारींचे िनराकरण केले नाही आिण या 

तक्रारी िनयामक आिण/िकंवा लोकपालांकडे पाठव यात आ या आहेत यांचे 

पूणर्पणे िनराकरण करणे हा यामागचा हेत ूआहे. 

 

ज) सवर्सामा य तक्रार 

प्र येक तक्रार ही वेगळी असते, िवमा कंपनीचा दा या संदभार्त काही वाद असेल 

तर एका सवर्सामा य तक्रारीचा प्रवास कसा होतो हे खालील आकृतीम ये 

दाखव यात आले आहे आिण या प्रिक्रयेम ये ग्राहकाची मदत कर यासाठी 

प्र येक ट यावर एजंटची काय भूिमका असते आिण याने कोणती मािहती देणे 

आव यक आहे हे अधोरेिखत कर यात आले आहे. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      एजंट या स यानसुार अंजलीने िवमा लोकपालांकड ेदाद माग याचा िनणर्य घेतला 
                                        
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एजंटची भिूमका/ मदत 

िवमा एजंट अमर याने अंजलीला 
दावा कर यासाठी आव यक अजर् 
भरायला मदत केली आिण 
आव यक कागदपत्रांसह तो अजर् 
िवमा कंपनी या कायर्लयात 
सादर केला 

 

िवमा एजंटने अंजलीला 
कंपनी या अंतगर्त तक्रार 
िनवारण िवभागात तक्रार दाखल 
करायचा स ला िदला. 

 

िवमा एजंट अमरने 
अंजलीला कंपनी या 
कद्रीय नोडल 
अिधकार्याकड ेतक्रार 
कर याचा स ला िदला. 

 

 

या प रि थतीत अंजलीकड े
तक्रार िनवारणासाठी तीन पयार्य 
अस याचे िवमा एजंट अमरने 
अंजलीला सांिगतले: 

1. िवमा लोकपालाकंड ेदाद 
मागणे; 

2. ग्राहक सरंक्षण 
काय यांतगर्त िज हा 
मचंाकड ेदाद मागणे;  

िकंवा, 
3. आयआरडीए तक्रार 

िनवारण िवभागाकड ेदाद 
मागणे. 

एजंट अमर, िवमा लोकपालांकड े
तक्रार कशी करायची यािवषयी 
ितला मागर्दशर्न करतो. 

 

                          दावा सादर 
केतनची आई अंजली िहने जीवन िवमा कंपनीकड े10 लाख पयांचा 
मृ यूचा दावा सादर केला. दा याम ये अंजलीने नमदू केले की केतनचा 
नैसिगर्क मृ य ूझाला. 

 जीवन िवमा कंपनी   जीवन िवमा कंपनीने आपला अंतगर्त तपास 

पूणर् केला आिण दावा फेटाळला. केतन या मृ यूचा दावा नैसिगर्क मृ यूचा 

दावा नस याचे कंपनीचे हणणे आहे. 

       जीवन िवमा कंपनीचा अतंगर्त तक्रार िनवारण िवभाग 
 
तक्रार िनवारण िवभागाने तक्रार घेतली मात्र दावा फेटाळ याचा कंपनीचा 
िनणर्य योग्यच होता असे सांगून पु हा तचे उ तर िदले. 

            िवमा कंपनीचा कद्रीय नोडल अिधकारी 

कद्रीय अिधकार्याने सांिगतले की िवमाकंपनीला अतंगर्त तपासात केतन 

म यपी अस याचे आढळून आले. ही बाब याने प्र ताव अजार्त जाहीर 

केली न हती. यामळेु मह वाचे त य लपव याने कंपनीचा दावा 

फेटाळ याचा िनणर्य योग्य आहे.  

िवमा लोकपाल 
दो ही पक्षांशी चचार् क न आिण वतः काही तपासणी क न लोकपाल 
िन कषर् काढतो की केतनचा मृ यू नैसिगर्क होता आिण दावा फेटाळ यासाठी 
कंपनीने िदले या प टीकरणाला काही आधार न हता. 
 
 
लोकपाल अंजली आिण िवमा कंपनीम ये म य थी िकंवा 
समेटा वारे तडजोड घडवून आण याचा प्रय न करतो मात्र 
दो ही पक्षात एकमत िकंवा तडजोड होत नाही. 

                                  प रणाम 

िवमा कंपनीने अंजलीला 10 लाख पये देऊन दावा िनकाली 

काढावा असा िनणर्य लोकपालांनी िदला.  



 
 

प्र न 14.2 

िवमा लोकपाल कोण या वेगवेग या प्रकारे तक्रारी हाताळतो/िनवारण 

करतो हे सांगा? 

 

झ) परवा याचे नूतनीकरण 

तु ही या पा यक्रमा या शेवट या ट यात आहात. तुम या ग्राहका या िहताचाच 

तु ही नेहमी िवचार करावा यासाठी तु ही ग्राहकांशी कसा यवहार केला पािहजे 

आिण यामुळे एजंट हणनू काम करतांना भिव यकाळात तुम या यशात कशी 

भर पडेल हे तु हाला ए हाना चागंले समजले असेल. जर ग्राहक समाधानी 

असेल आिण याची आिथर्क प रि थती चांगली असेल तर तो पॉिलसीचे 

नतूनीकरण करेल. 

ग्राहकांचे संरक्षण कर यासाठीचा शेवटचा उपाय हणून आयआरडीएने मागर्दशर्क 

त वांम ये एक तरतूद प्र तािवत केली आहे. यानसुार एजंटने िवकले या 

पॉिलसींपैकी ठरािवक ट के पॉिलसींचे दरवष  नतूनीकरण झाले नाही तर या 

िवमा एजटं या परवा याचे नतूनीकरण होणार नाही, कारण यामुळे एजंटने 

ग्राहकां या गरजा प्रभावीपणे पूणर् के या नस याचे सूिचत होते आिण तो 

कदािचत चकुी या पॉिलसी िवक यासाठीही दोषी असू शकतो. 

या िठकाणी िवमा पद्धती आव यकतेपेक्षा आिण अपेके्षपेक्षा कमी पड या आहेत 

यािठकाणी िवमा एजटं आिण िवमा कंपनींचे मू यमापन, िनरीक्षण आिण यांना 

िश त लाव याचे काम आयआरडीए कसे करते हे आपण प्रकरण 15 या ज 

िवभागात पाहणार आहोत. 

प्र न 14.3 



ग्राहक िवमाक यार्िव द्ध आयआरडीए तक्रार िनवारण िवभागाकडे तक्रार कशी 

न दव ूशकतो? 

साराशं 

तु ही या उ योगाम ये काम करायचा िनणर्य घेतला आहे याचा पाया, आकार 

आिण व प यात सािमल य ती आिण सं था यां या वतर्न आिण पद्धती 

नुसार ठरत असते हे तु हाला या आिण आधी या प्रकरणांमधील चच वारे प ट 

कळले असेल. 

या अ यासक्रमा या अखेर या प्रकरणाम ये या प्रिक्रयेम ये नैितकमू याचंी काय 

भूिमका असते हे आ ही समजावून सांगू. 

 

मह वाचे मु  े

ग्राहक सुरके्षचे मह व 

भारताम ये आिथर्क साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. यामुळे आिण लोकांना 

िव याची चांगली मािहती नस याने िवमा उ योगात ग्राहक सुरक्षेला अितशय 

मह व आहे. 

ग्राहक सुरक्षा कमी असेल तर यामुळे असमाधानाचे प्रमाण वाढते यामुळे 

संपूणर् िवमा उ या या िवकासावर िवप रत प रणाम होतो. 

संपूणर् पॉिलसी या कायर्काळात पारदशर्कता राख याने ग्राहकाला खात्रीशीरपणे 

योग्य वागणकू िमळते. 

आयआरडीए (पॉिलसीधारकां या िहताचे रक्षण) िनयम 2002 

ऑ टोबर 2002 म ये आयआरडीएने िवमा स लागार सिमतीशी चचार् क न 

पॉिलसीधारकां या िहताचे रक्षण कर यासाठी िनयम लागू केले. 



िनयमाम ये िवमा उ पादना या मािहतीपुि तकेत कुठ या बाबींचा प ट 

उ लेख असावा हे नमूद कर यात आले आहे. 

पॉिलसीधारका या तक्रारी प्रभावीपणे हाताळ यासाठी, यांचे िनवारण 

कर यासाठी प्र येक िवमाक यार्कड ेयोग्य यंत्रणा ह यात हे िनयमात नमूद 

कर यात आले आहे. 

पॉिलसीम ये काय प टपणे नमूद कर यात यावे हे या िनयमात सांग यात 

आले आहे. 

िनयमा वारे जीवन िव याचा दावा िनकाली काढतांना या प्रिक्रयेचे पालन 

करणे आव यक आहे ती ठरव यात आली आहे. 

िवमाक यार्ने पॉिलसीधारकाकडून कळव यात आ यानतंर कुठ या बाबतीत 10 

िदवसात प्रितसाद देणे आव यक आहे हे िनयमात प ट कर यात आले आहे. 

 

िवमा लोकपालाची भूिमका 

दा यांसंदभार्तील तक्रारी, पॉिलसीचा कालावधी िकंवा भरले या ह यांिवषयीचे   

वाद आिण पॉिलसीची कागदपत्रे न दे या या तक्रारीचे िनराकरण कमीत कमी 

खचार्त, तट थतेने आिण प्रभावी पद्धतीने करणे हे िवमा लोकपाला या 

कायार्लयाचे मु य उि ट आहे.  

प्रशासकीय सं थेने देशभरात िवमालोकपालांची बारा कायार्लये थापन केली 

आहेत. 

िवमा लोकपालाकडे येणार्या तक्रारींचे िनवारण खालील प्रकारे केले जाते: 

माघार घेणे/तडजोड, िशफारस, िनणर्य देणे, आिण अ वीकाराहर्/असमथर्नीय तक्रारी. 

 



सवर्साधारण तक्रारी 

सवर्साधारण तक्रारी दावे, पॉिलसीची सेवा, ह ते आिण र  झाले या पॉिलसीवरील 

दावे इ यादींसंदभार्त असू शकतात. 

िवमा स लागारांिव द्ध के या जाणार्या सवर्साधारण तक्रारी, चकुीची योजना 

िवक यात आली, चकुीचा कालावधी दे यात आला आिण शु क जाहीर कर यात 

आले नाही अशा प्रकार या असतात. 

ग्राहकां या तक्रारी प्रभावीपणे हाताळणे 

आयआरडीएचा ग्राहक प्रकरणे िवभाग ग्राहकां या िहताचे संरक्षण कर यासाठी 

आयआरडीएने घालून िदले या िनयमांचे िवमाकत पालन करत आहेत की नाही 

याची देखरेख करतो आिण यावर िवशेष ल य किद्रत करतो आिण तक्रार 

िनवारणासाठी उपल ध असले या प्रिक्रया आिण यंत्रणा यािवषयी ग्राहकांना 

मािहती देऊन यांना सश त करतो. 

िवमाक याची तक्रार िनवारणाची यतं्रणा अिधक प्रभावी हो यासाठी आिण संपूणर् 

िवमा उ योगातील तक्रारींचा एकत्र संकिलत साठा तयार कर यासाठी 

आयआरडीए सवर्समावेशक तक्रार यव थापन यतं्रणा (आयजीएमएस) लवकरच 

लागू करणार आहे. 

िवमाक यार् या अतंगर्त तक्रार िनवारण िवभागाम ये खालील िव तरीय यतं्रणा 

असते: 

पिहले हणजे हे पलाईन िकंवा िवमाक यार् या कायार्लयात तक्रार दाखल करणे 

आिण दसुरे हणजे ती तक्रार कद्रीय  नोडल अिधकारी/ यायासन अिधकार्याकड े

नेणे. 

आयआरडीएचा तक्रार िनवारण िवभाग 



आयजीसीसीला 155255 या िनःशु क दरू वनीक्रमांकावर फोन क न िकंवा 

आयआरडीएला complaints@irda.gov.in या प यावर ई-मेल पाठवून तक्रार 

करता येते. 

परवाना र  करणे 

ग्राहकां या सुरके्षसाठी शेवटची उपाययोजना हणून आयआरडीएने िवमा 

एजटंसाठी सात य अनुपात वाढव याचे मागर्दशर्क त व लागू केले आहे. 

यानसुार एजटंने िवकले या पॉिलसीपंैकी ठरािवक ट के पॉिलसींचे दरवष  

नतूनीकरण झाले नाही तर या िवमा एजटं या परवा याचे नूतनीकरण होणार 

नाही. 

 

प्र नो तरे 

14.1 

कुठ याही िवमा उ पादना या मािहतीपुि तकेत खालील बाबींचा प ट उ लेख 

हवा: 

• लाभ िकती; 

• िवमा संरक्षणाची मयार्दा; 

• िवमा संरक्षणा या वॉरंटी, अपवाद आिण अटी  

• मािहती अितशय प ट श दात सांिगतलेली असावी; 

• उ पादन सहभागा मक (न यासह) िकंवा असहभागा मक 

(न यािशवाय) आहे हे प ट केलेले असावे; 

• मुदत िकंवा समूह उ पादने असतील तर आरोग्य िकंवा गंभीर 

आजारपणासाठी या रायडरसाठीचे ह ते मूळ पॉिलसी या ह या या 

100% हून अिधक नसावेत; 



• उ पादनासोबत जी रायडर घे याची परवानी दे यात आली आहे या 

रायडरचे नेमके िकती लाभ िमळतील हे प टपणे सांगणे आव यक 

आहे आिण कुठ याही प रि थतीत सवर् रायडरचा एकूण ह ता मूळ 

उ पादना या ह यां या 30% पेक्षा अिधक नसावा; आिण 

• प्र येक रायडर वारे िमळणारे लाभ मूळ उ पादना या िवमा रकमेपेक्षा 

अिधक नसावेत. 

14.2  

िवमा लोकपालाकडे येणार्या तक्रारींचे िनवारण खालील प्रकारे केले जाते: 

• माघार घेणे/तडजोड,  

• िशफारस, 

•  िनणर्य देणे, 

• अ वीकाराहर्/असमथर्नीय तक्रारी. 

 

14.3 

यि तला िवमाक यार्िव द्ध आयजीसीसीला 155255 या िनःशु क 

दरू वनीक्रमांकावर फोन क न िकंवा आयआरडीएला complaints@irda.gov.in या 

प यावर ई-मेल पाठवनू तक्रार करता येते. 

 

वय-ंचाचणी प्र न 

1. आयआरडीए (पॉिलसीधारकां या िहताचे संरक्षण) िनयमानसुार सवर् जीवन 

िवमा पॉिलसींम ये काय प टपणे नमूद करणे आव यक आहे? 

2. िवमा लोकपालांची कायार्लये कुठ या शहरांम ये आहेत? 

 



तु हाला उ तरे पढुील पानावर िमळतील. 

वय-ंचाचणी प्र न 

1. जीवन िवमा पॉिलसीम ये खालील गो टी प टपणे नमूद के या जा यात: 

क. पॉिलसी या योजनेचे नाव, ित या अटी आिण अटी; 

ख. न याम ये सहभागी होता येते अथवा नाही; 

ग. न याम ये सहभागी हो याचा आधार िकंवा मा यम, उदा. रोख बोनस, 

कालांतराने बोनस, साधा िकंवा प रप वता अथवा मृ यूनतंर िदला जाणारा 

एक त्रत बोनस (कंपाउंड र हशर्नरी बोनस); 

घ. देय लाभ आिण कुठ या संकटांम ये ते िदले जातील आिण िवमा कराराचे 

इतर िनयम आिण अटी ; 

च. मूळ पॉिलसीशी संलग्न रायडरचे तपशील ; 

छ. जोखीम लागू हो याची तारीख आिण प रप वतेची तारीख िकंवा या 

तारखांना लाभ देय आहे या तारखा; 

ज. देय ह ते, ह ते दे याचा कालावधी िकंवा वाढीव कालावधीची परवानगी, 

शेवटचा ह ता भर याची तारीख, ह ते भरणे थांबव याचे प रणाम आिण 

खात्रीशीर समपर्ण मू याची तरतूद; 

झ. प्रवेशाचे वय आिण ते न दव यात आले आहे का; 

ट. पॉिलसी या खालील गो टींसाठी या आव यकता: 

1. पॉिलसी पेड-अप पॉिलसीम ये पांत रत करणे, 

2. समपर्ण, 

3.ज त होऊ नये यासाठी, आिण 

4.र  झाले या पॉिलसींचे पुन जीवन; 



ठ. मु य पॉिलसी आिण रायडर या बाबतीत, संरक्षणा या मयार्देतून 

वगळ यात आलेली संकटे; 

ड. नामिनदशन, बेचनपत्र आिण पॉिलसीवर कजर् काढ याची तरतूद आिण 

अशा कजार्वरील याज दर कजर् घेतांना िवमाक यार्ने सांिगतले या याज 

दराप्रमाणे असेल असे िनवेदन; 

ढ. पिहली गभर्धारणा कलम, आ मह या कलम इ यादी कुठलीही िवशेष 

कलमे िकंवा अटी; 

ण. िवमाक यार्चा प ता, यावर पॉिलसी संदभार्तील सवर् पत्र यवहार केला 

जाईल; 

त. पॉिलसी अंतगर्त दा यासाठी दावेकर्याने सवर्साधारणपणे जी कागदपत्रे 

सादर करणे आव यक आहे; आिण 

पॉिलसी या कागदपत्रांसोबत िवमाक यार्ने िवमालोकपालांना कसा संपकर्  

करायचा याची मािहती देणेही आव यक आहे. 

 

2. बारा िवमा लोकपालांची कायार्लये खालीलप्रमाणे आहेत. 

• अहमदाबाद; 

• भोपाळ; 

• भुवने वर;  

• चिंदगड;    

• चे नई; 

• कोचीन; 

• गुवाहाटी; 

• हैदराबाद; 

• कोलकाता; 

• लखनौ; 



• मंुबई; आिण 

• नवी िद ली. 

 

 

 

 


