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घटक पा यक्रम 

िशक याची 
िन प ती 

िशक याची उि टे  
ओळख  
मह वाचे श द  
क जोखीमेची संक पना  
ख जोखीमेचे घटक  
ग िवमायोग्य जोखीमा  
घ जोखीमांचे ह तांतरण  
च जोखीमांचा गट अथवा समूह तयार करणे  
मह वाचे मु े  
प्र नो तरे  
वयंचाचणी प्र न  

 
िशक याची उि टे 
 
हे प्रकरण िशक यानंतर, तु हाला हे करता आले पािहजे: 
  

• िव या या संदभार्त जोखीमेची संक पना समजावून सांगणे; 
• जोखीमेचे मुख्य घटक समजावून सांगणे; 
• या जोखीमांसाठ  िवमा काढला जाऊ शकतो यांचे वणर्न करणे; 
• जोखीम ह तांतरणाची यं णा हणून िव याचे मह व समजावून सांगणे; 
• जोखीम गटाची संक पना समजावून सांगणे. 
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ओळख 
 
िवमा हा कसा जोखीम ह तांतरण यं णेवर आधािरत आहे आिण एका 
यक्तीला कुठ या प्रकार या जोखीमा असतात हे आपण प्रकरण 1 म ये 
पािहले.  
 
या प्रकरणाम ये आपण जोखीमेचे व प आिण यांचा िवमा काढला 
जाऊ शकतो अशा जोखीमांचे प्रकार अिधक तपशीलाने पाहू, यािशवाय 
जोखीमांचे ह तांतरण कसे केले जाते आिण यांची गटवारी कशी होते 
याब ल अिधक जाणून घेऊ. अथार्त तु हाला जीवन िव याचे एजटं 
हणून मानवी आयु याला असले या जोखीमांबाबत जाणून घे यात 
अिधक वार य आहे आिण आपण या प्रकरणाम ये या मु यांवरच 
अिधक भर देऊ. तरीही, सवर्साधारण िव याला लागू होणार्या काही 
जोखीमांचा आपण संदभर् देणार आहोत यामुळे तु हाला जोखीमांचे 
एकूणच व प चांग याप्रकारे ल ात येईल.  
 
मह वाच ेश द 
 

जोखीम जोखीमेचे घटक अिनि चतता संकट 
धोका समान जोखीम अपघाती जोखीम िवमायोग्य 

जोखीम 
आिथर्क जोखीम िन वळ जोखीम जोखीम 

ह तांतरण 
जोखीमांचा गट 

 



क) जोखीमाचंी सकं पना 
 
क)1 जोखीमेची याख्या 
 
‘जोखीम’ हा श द िविवध संदभार्त वापरला जाऊ शकतो. िव याम ये, या 
संप तीचा िवमा काढला जाऊ शकतो, जसे जीवन, घर, गाडी इ. यां यासाठ  
जोखीम हा श द वापरला जातो.  
जोखीमेची एकच याख्या नाही कारण तो श द िविवध संदभाम ये वापरला 
जाऊ शकतो. 
इथे जोखीमे या काही याख्या दे यात आ या आहेत: 
 

• हानी िकंवा नुकसान हो याची शक्यता हणजे जोखीम. 
• एखा या पिरि थतीचा पिरणाम कसा असेल यािवषयीची शंका हणजे 

जोखीम. 
• एखादी गो ट िकंवा एखादी यक्ती यांना संभा य संकट समजणे याला 

जोखीम हणतात. 
 
जाणनू घ्या 
 
जीवन िव याम ये ‘जोखीम’ हा श द नको असले या घटना घडणे जसे 
अकाली मृ य ूिकंवा अनपे त अपगं व यांचे वणर्न कर यासाठ  वापरला 
जातो. 
 
आयु यभरात एका यक्तीला अनेक जोखीमांना सामोरे जावे लागते, 
यापैकी काही खाली िदले या आहेत: 
 



 
िवमा या जोखीमा होणे टाळू शकत नाही, मा  या झा यास यांचा 
पिरणाम कमी क  शकतो. जीवन िवमा मुख्य दोन जोखीमा हाताळतो- 
अकाली मृ यू आिण अिधक काळ जगणे. मानवी जीवनाशी संबंिधत 
बहुतेक इतर सवर् जोखीमांना जीवनेतर िव याम ये संर ण दे यात आले 
आहे. तरीही, जीवन िवमा कंप या जीवन िवमा योजनांसोबत खालील 
जोखीमांना संर ण दे यासाठ  अितिरक्त फायदे िकंवा जोड फायदे  
(रायडर) देतात- अपघातामुळे मृ यू िकंवा अपंग व, आजारीपण आिण 
बेरोजगारी. 
 

मानवी 
जीवना या 
जोखीमा

अपघात

बेरोजगारी

िनवृ तीनंतर 
जा त काळ 
जगणे

आजारपण

अकाली 
मृ यू
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उदाहरण 
 
राकेश गु ता हे एका खाजगी कंपनीम ये िवक्री यव थापक हणून काम 
करतात. िवक्रीचे मािसक आिण सहामाही ल य गाठ यासाठ  यां या 
िवभागातील िकरकोळ िवके्र यांना भेट यासाठ  करा या लागणार्या 
प्रवासाचा यां या कामात समावेश होतो. काही वेळा यांना िव ांती न 
घेता सतत प्रवास करावा लागतो. 
 
राकेश गु ता यांना खालील जोखीमा आहेत, यासाठ  यांनी िवमा 
घे याचा िवचार केला पािहजे: 
 
अकाली मृ य-ू राकेश यां या कामाचे व प अितशय तणावपूणर् असून 
यांना प्रचंड प्रवास करावा लागतो. यामुळे यांना अपघातामुळे अकाली 
मृ यू िकंवा तणावामुळे आजारपण यांची जोखीम आहे. जीवन िवमा 
योजना राकेश या अकाली मृ यूपासून यां या कुटंुबाला संर ण देते. 
 
अपघात- राकेश यांना सतत करा या लागणार्या प्रवासामुळे यांना 
अपघाताची जोखीम आहे यामुळे कायमचे िकंवा ता पुरते अपंग व येऊ 
शकते. जीवन िवमा योजना याम ये अपंग वासंदभार्तील जोड-कलम आहे 
िकंवा वतं  अपघाती मृ यूसाठ ची पॉिलसी राकेश अपंग हो या या 
जोखीमेपासून यां या कुटंुबाचे संर ण क  शकते. 
 
आजार- कामा या तणावपूणर् व पामुळे, राकेशना गंभीर आजार हो याची 
जोखीम आहे. राकेशना काही गभंीर आजार झा यास यांचा ग्णालयाचा 



खचर् भागव यासाठ , गभंीर आजारासाठ चे जोडकलम असलेली जीवन 
िवमा योजना, िकंवा आरोग्य िवमा योजना यांची मदत होईल. 
 
बेरोजगारी- राकेशना अपघात झाला आिण ते अपंग झाले, तर यांची 
नोकरी जा याची आिण ते बेरोजगार हो याची शक्यता आहे. 
 
बराच काळ जगणे- नोकरी करत असतांना वरीलपैकी कुठ याही घटना 
झा या नाहीत आिण राकेश िनवृ त झाले तर यांना िनवृ तीनंतर अिधक 
जग याची जोखीम आहे. ते एका खाजगी कंपनीसाठ  काम करतात जी 
नोकरी या फाय याचा एक भाग हणून िनवृ तीनंतर मािसक 
िनवृ तीवेतन देत नाही. यामुळेच ते नोकरी करत असतांना िनवृ ती 
वेतन योजनेम ये गुंतवणूक क न यांना िनवृ तीसाठ  िनधी जमा करणे 
आव यक आहे. िनवृ तीनंतर ते जीवन िवमा कंपनीकडून वषार्सन योजना 
िवकत घेऊ शकतात यामुळे यांना यां या िनवृ ती या वषाम ये 
िनयिमत वषार्सन िमळत राहील.  
 
टीप: िविवध जीवन िवमा योजना आिण आरोग्य िवमा योजना आिण 
जोड-कलमे याबाबत पुढील प्रकरणांम ये चचार् केली जाणार आहे. 
 
जाणनू घ्या 
  
िवमा कंप या केवळ ठरािवक जोखीमांनाच संर ण देतात. या जोखीमा 
पॉिलसी या कागदप ाम ये दे यात आले या असतात. या प ट कर यात 
आले या जोखीमांिशवाय इतर काही जोखीमा उ व यास िवमा कंपनी 
यासाठ  संर ण देत नाही.  
 
सुचव यात आलेला उपक्रम 



 
एका यक्तीला असले या जोखीमांचा अ यास क न, तुम या कुटंुबात या 
कमाव या यक्तीला या या कामा या व पामुळे कोण या जोखीमा 
आहेत हे िवचारा. जर तु ही मुख्य कमावती यक्ती असाल तर तु हाला 
यिक्तशः कुठ या जोखीमा आहेत? 
 
क) 2 जोखीमे िवषयीचा टीकोन 
 
प्र येक यक्तीचा जोखीमेबाबतचा टीकोन हा वेगळा असतो. हणूनच, 
आपण जोखीमांना िविवध प्रकारे प्रितसाद देतो. 
 
काही लोक जोखीम धारण करायला आिण ती वतःच उचलायला तयार 
असतात, इतर मा  काळजीपूवर्क वागतात आिण यांची जोखीम िवमा 
कंपनीकड ेह तांतिरत करतात.  
 
ख) जोखीमेचे घटक 
 
जोखीमे या घटकांम ये समावेश होतो: 
 



 
                                       जोखीम 
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धोका 
आिण 
संकट पातळी 

अिनि चतता 
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ख)1  अिनि चतता 
आयु य आिण आपले भिव य अिनि चत आहे. आप याला आधीपासूनच 
मािहती असेल की एखादी घटना घडणार आहे तर आपण ती रोख याचा 
िकंवा यातून सावर याचा प्रय न करतो, आिण हणूनच ती मयार्िदत ठेवू 
शकतो िकंवा यातील जोखीम नाहीशी क  शकतो. 
 
सवर्साधारण त व हणून िवमा केवळ अशाच जोखीमांना िदला जातो या 
अिनि चत आहेत. या िवधानामुळे एक प्र न िनमार्ण होतो: आप या 
सग यांना मािहती आहे की मृ यू िनि चत आहे- मा  आप याला हे देखील 
मािहती आहे की मृ यूसाठ  िवमा काढला जातो. मग हे िवधान खरे कसे असू 
शकते? 
 
ते खरे आहे कारण आपण एकिदवस मरणार असलो तरी, आपण कधी 
मरणार आहोत हे अिनि चत आहे. मृ यबूाबत या या अिनि चततमुेळेच 
याचा िवमा काढला जाऊ शकतो. उदाहरणाथर्, एखा या यक्तीला गभंीर 
आजार झाला असेल, या या मृ यूची वेळ ही िनि चत असेल, तर िवमा 
कंपनी या जोखीमेला संर ण देणार नाही. हे कसे कायर् करते हे खालील 
घटने या अ यासाव न िदसून येईल. 
 
घटनेचा अ यास  
 
1. ऋषभ अ वाल हे 40 वषाचे यापारी आहेत, यांची जीवनशैली अितशय 
आरोग्यपूणर् आहे. रोज सकाळी ते योगासने करतात आिण िसगरेट, तंबाख ू 



आिण दा चे सेवन करत नाहीत. यां या कुटंुबाला मधुमेहाचा इितहास आहे 
आिण यां या दो ही पालकांना तो आहे. मा  ऋषभ अ वाल यांना मधुमेह 
नाही. ऋषभ यांना जीवन िवमा िदला जाऊ शकतो का? 
 
याचे उ तर आहे हो, ऋषभ यांची जीवनशैली आरोग्यपूणर् आहे आिण यांना 
कुठलाही आजार नाही. यां या मृ यूची वेळ अिनि चत आहे.  
 
2. राकेश शमार् यां या मदमू ये अितशय पुढ या ट यातील गाठ अस याचे 
िनदान झाले आहे. यांना वाचवू शकत नस याचे डॉक्टरांना मािहती आहे 
आिण ददुवाने राकेश यांचा मृ यू लवकरच हो याची शक्यता आहे. राकेश 
शमार् यांना जीवन िवमा िदला जाऊ शकतो का? 
 
 उ तर आहे नाही, राकेश यांना िवमा संर ण दे याची जोखीम िवमा कंप या 
घेणार नाहीत, कारण यांचा लवकरच मृ यू होणार आहे हे जवळपास 
िनि चत आहे. 
 
ख)2 जोखीमेची पातळी 
 
आप याला मािहती आहे की काही गो टी घड याची शक्यता ही इतर 
गो टींपे ा अिधक असते आिण यामुळे याम ये असले या जोखीमे या 
पातळीवर पिरणाम होतो.  
 
जोखीमे या पातळीचे मू यांकन खालील संदभार्त केले जाते: 

• एखादी घटना घड याची शक्यता (िकंवा िकती वेळा), आिण 
• एखादी घटना घड यास ितचे प्रमाण (िकंवा ती ता). 
 
वारंवारता 



आधी गोळा केले या मािहती या आधारे, एखादी यक्ती एका वषर्भरात 
मरण पावेल ही शक्यता ॲक्चुअरी मोजतो आिण ती मरणाधीनता 
तक् या या व पात उपल ध क न देतो. यामुळे िवमा कंप यांना िविवध 
पिरि थतीम ये होणार्या, मृ यूसारख्या िविश ट घटनांची शक्यता 
िनि चत करता येते.  
 
प्र येक यक्तीचे वय, वै यकीय पिरि थती, कुटंुबाचा वै यकीय इितहास, 
जीवनशैली आिण कामाचे व प इ. नुसार यां या जीवनाला असलेली 
जोखीम वेगळी असेल. 
 
िविश ट नमु यादाखल घेतले या लोकसंख्येमधील मृ यू या प्रमाणा या 
आधारे िविश ट वयात मरण पाव याची शक्यता िकती आहे हणजे 
मृ यू दर होय. 
 
उदाहरण  
 
आपण 100 जणांचे दोन वेगवेगळे गट पाहू. पिहला गट 30-39 
वयोगटातील आहे. यापैकी एक यक्ती 31वषाची हो यापूव च मरण 
पावते. या प्रकरणात मृ यूची शक्यता 1% आहे- िकंवा वारंवारता 
100म ये 1 एवढी आहे. दसुरा वयोगट 60-69 आहे. यापैकी 15 जण 
61(15%) वषाचे हो यापूव च मरण पावतात. यािठकाणी दसुर्या गटातील 
मृ यूची वारंवारता पिह या गटापे ा अिधक आहे. 
 
ती ता 
िवमा काढलेली घटना प्र य ात झाली तर नुकसानाची ती ता िकती 
असेल याआधारे िवमा कंप या संभा य दा यांची रक्कम िनि चत 
कर याचा प्रय न करतात.  



 
जाणनू घ्या 
 
िवमा कंप या आधी या मािहती या आधारे (दा यांसंदभार्तील अनुभव) 
जोखीमेची पातळी िनि चत करतात. जर आधी या मािहतीमधून िविश ट 
वयोगटाम ये (60-70) दयिवकारा या झटक्याचे प्रमाण अिधक 
अस याचे िदसून आले तर, या वयोगटासाठ  जोखीम अिधक मानली 
जाईल.  
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घटनेचा अ यास 
22 मे 2010 रोजी एअर इं डया एक्सपे्रस 812 (दबुई-मंगलोर) हे िवमान 
कोसळले. यातील 158 प्रवासी ठार झाले. एअर इं डयाकडील िवमान 
दघुर्टना तांचे िव याचे एकूण दावे को यावधी पयां या घरात जातील अशी 
अपे ा आहे. 
िवमान वाहतुकीचा िवमा हा कमी वारंवारता मा  अिधक ती ता (पिरणाम) 
या वगार्म ये मोडतो कारण िवमान कोसळ याचे प्रमाण कमी असते, मा  
जे हा तशी दघुर्टना घडते ते हा होणारे नकुसान प्रचंड असते.  
 
ख)3 संकट आिण धोका      
 
हा जोखीमेचा शवेटचा घटक आहे आिण नुकसाना या कारणांशी संबंिधत 
आहे. 
 
एखादी िविश ट घटना यामुळे नुकसान होऊ शकते याला संकट असे 
हणतात हे नुकसान जीवनाचे िकंवा संप तीचे असू शकते. भूकंप, वादळे, पूर 
इ यादी. नैसिगर्क आप ती संकटे आहेत यामुळे जीवनाचे आिण संप तीचे 
नुकसान होऊ शकते.  
 
या जोखीमांचा िवमा काढला जातो ती संकटे असतात, उदा. पॉिलसी या 

कालावधीत एखा या यक्तीचा मृ यू हो याची जोखीम. दसुरीकड,े धोका, 



संकट िनमार्ण हो याची शक्यता वाढवणारी ि थती असते िकंवा संकट 
आ यास याचा पिरणाम अिधक गभंीर करणारी ि थती असते. 
 
जाणनू घ्या 
 
धोका हा संकटाला प्रवृ त करतो. 
 
उदाहरणाथर् 
 
फु फुसाचा ककर् रोग हे संकट असेल तर धू पान हा धोका आहे यामुळे हे 
संकट (फु फुसाचा ककर् रोग) िनमार्ण हो याची शक्यता वाढेल 
 
घटनेचा अ यास 
 
26 जानेवारी 2001 साली गजुरातला भारता या इितहासातील अितशय 
भीषण असा भूकंपाचा धक्का बसला. या ददुवी घटनेत हजारो लोकांना प्राण 
गमवावे लागले. लाखो लोक जखमी झाले आिण को यावधी पयांची संप ती 
न ट झाली. पि चम गजुरात या भुजम ये भूकंपाचा क बदं ूहोता. 
 
या घटनेम ये भूकंप हे संकट होते आिण अितशय वाईट प तीने बांध यात 
आलेली घरे आिण शाळा या भूकंपाचा धक्का सहन क  शकत न ह या हा 
धोका होता. 
 
याप्रमाणे सुनामी यावेळी (26 डसबर 2004 साली आले या 
सुनामीसारखी) जीवन आिण संप तीचे मो या प्रमाणावर नुकसान होते, इथे 
सुनामी हे संकट आिण समु  िकनारी बांधलेली तकलाद ूघरे आिण इमारती 
यामुळे यातील राहणारे वाहून जातात हा धोका होईल. 



 
ल ात ठेवा की िवमा, संकट ये यापासून थांबवू शकत नाही, मा  या 
संकटामुळे होणार्या नकुसानासाठ  िवमा काढला जाऊ शकतो. 
 
 
धोक्याच ेप्रकार 
धोक्यांचे खालील प्रकारांम ये वग करण केले जाऊ शकते: 
 
शारीिरक धोके 
 
जोखीमे या शारीिरक बाज ूआिण ल णांशी संबंिधत 
 
उदाहरणाथर्: कुटंुबातील दयिवकार, उ च रक्तदाब इ यादी इितहास हा 
शारीिरक धोका आहे. 
 
वागणकुीसबंधंीच ेधोके 
यक्ती या सवयी आिण कृती यामुळे जोखीम वाढ याशी संबंिधत. या 
मानिसक ि थतीमधूनही िनमार्ण होऊ शकतात, हणजे यिक्तचा टीकोन 
आिण याचे वतर्न 
 
उदाहरणाथर्: दा  िपणे, धू पान इ यादी. 
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जीवन िव या या बाबतीत, कंप या पॉिलसीधारकाला कुठ या जोखीमांचा 
सामना करावा लागतो यानुसार यांचे उ च िकंवा कमी जोखीम असले या 
यक्तीं या गटात वग करण क न धोका िकती आहे हे पाहतात. पॉिलसी 
धारकांना यां या संप तीचा पण िवमा उतरवायचा असेल तर हे वग करण 
यालाही लाग ूहोते. एखा या यक्तीचे यामुळे उ च जोखीम गटात 
वग करण होऊ शकते यापैकी काही धोके आहेत: 
 

• कामाच े व प जोखीमेचे: एखा या यक्ती या कामा या 
व पामुळे यांना धोकादायक पिरि थतीम ये काम करावे 
लागत असेल तर जोखीम वाढते. उदाहरणाथर्, रासायिनक 
कंपनीत, फोटकां या कंपनीत, िकंवा जिमनीखालील खाणी 
इ यादी म ये काम करणार्या यक्तीला आयटी कंपनी िकंवा 
बँकेत काम करणार्या यक्तीपे ा अिधक जोखीम अस याचे 
मानले जाईल. 

• स याची वै यकीय पिरि थती: जर एखा या यक्तीला 
आधीपासूनच उ च रक्तदाब िकंवा मधुमेह अस याचे िनदान 
झाले असेल, तर यांना असे िवकार नाहीत यां यापे ा ते 
अिधक जोखीम मानले जातील. 



• यक्तीची जीवनशलैी: जर एखा या यक्तीने आपली जीवनशैली 
आरोग्यपूणर् ठेवली आिण धू पान आिण म यपान केले नाही, 
तर जोखीम कमी होते. यािव , जी यक्ती प्रचंड धू पान 
करते िकंवा म यपान करते याला अिधक जोखीम असते. 

• यिक्तचा वयोगट: िवमा घेणारी वृ  यक्ती ही त ण 
यक्तीपे ा अिधक जोखीम मानली जाईल. 

 
जर एखा या यक्तीचे उ च जोखीम गटात वग करण झाले असेल, 
तर िवमा कंप या याचा प्र ताव वीका  िकंवा नाका  शकतात. 
अिधक ह ता घेणे, िवमाकृत रकमेवर, अटींवर िकंवा अिधकारांवर 
िनबध इ यादी सारख्या प्रमाणभूत अटींपे ा वेग या अटी लाग ू
क न असे उ च जोखीम असलेले प्र ताव वीकारले जाऊ 
शकतात. या िवषयी आपण प्रकरण 4 म ये अिधक तपशीलाने 
पाहू. 
 
िवचार करा 
 
एखा या यक्ती या आयु यात येऊ शकतील अशा कुठ याही तीन 
संकटांचा िवचार करा. कुठ या धोक्यांमुळे ही संकटे िनमार्ण होऊ 
शकतात? 
 
प्र न 2.1 
 
संकटे आिण धोके यातील फरक ओळखा 
 
 

ग) िवमायोग्य जोखीमा 



 
खालील प्रकार या जोखीमांचा िवमा उतरवला जाऊ शकतो: 
• आिथर्क जोखीम; 
• िन वळ जोखीम; आिण  
• िविश ठ जोखीम. 
 
 
ग)1 आिथर्क जोखीमा 
 
या जोखीमांचा पिरणाम आिथर्क व पात मोजला जाऊ शकतो 
यांना आिथर्क जोखीमा असे हणतात. यक्तीने या आिथर्क 
जोखीमांसाठ  िनयोजन करणे आव यक आहे या खालीलप्रमाणे 
आहेत: 
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जीवनाच ेनकुसान- याचा संदभर् कुटंुबा या कमाव या यक्ती या मृ यमुूळे 
अपणूर् रािहले या आिथर्क जबाबदार्यां या जोखीमेशी आहे. 
 

• मृ यूनंतर अवलंबून असले या यक्तींना उ प नाचा ि थर ोत 
पुरवणे. 

• कमाव या यक्तीचा मृ यू झा यास यां यावर अवलंबून यक्तींना 
गहृकजर्, वाहन कजर् यासारख्या िविवध आिथर्क जबाबदार्या पूणर् 
कर यासाठ  मदत करणे. 

 
आजार/अपगं व – याम ये वै यकीय खचर् आिण उ प नाच ेनकुसान याचंा 
समावेश होतो. 
 

• एखादा वै यकीय खचर् उ व यास तो देणे. 
• काही आजार/अपंग व यामुळे यक्ती काम क  शकत नस यास 

आिथर्क सुर ा देणे. 
 
बचत साठवणे 

• मुलां या उ च िश णासाठ  तरतूद. 
• मुलां या लग्ना या खचार्साठ  तरतूद. 
• यवसायासाठ  सु वाती या भांडवलाची तरतूद इ यादी 
 
िनवृ ती- इथे िनवृ तीनतंर अपरु्या िमळकती या जोखीमेचा संदभर् 
आहे. 

• िनवृ तीनंतर आरामात राह यासाठ  पुरेसे भांडवल साठवणे. 
• िनवृ तीनंतर उ प नाचा ि थर ोत पुरवणे. 
उदाहरण 



 
राघव िम ा हे एका थािनक कंपनीम ये िहशबेतपासनीस 
हणून काम करतात. यांना दोन मुले आहेत यांची प नी 
का या ही गिृहणी आहे. यांचे वृ  वडील सुहास, हे देखील 
यां यासोबत राहतात. सुहास िम ा हे शतेकरी आहेत आिण 
यां या मालकीचा एक शतेजिमनीचा तुकडा आहे. मा  या 
जिमनीतून िमळणारे उ प न यांचा वतःचा खचर् 
भागव यासाठ  पुरेसे नाही, हणून ते राघववर अवलंबून 
आहेत. 
कुटंुबातील मुख्य कमावती यक्ती हणून, राघववर 
भिव यातील अनपे त खचार्साठ  तरतूद कर याची बरीच 
मोठ  जबाबदारी आहे, जसे: 
 

• मृ यू: राघवना काही झाले तर यांची प नी, मुले 
आिण वडील यांना उ प नाचा ि थर ोत िमळावा 
यासाठ  यांना खा ी करणे आव यक आहे. हे उ प न 
यां या जबाबदार्या पूणर् कर याऐवढे हवे, जसे 
दैनंिदन खचर्, मुलां या शाळेची फी, व डलांचा 
वै यकीय खचर् इ यादी. 

• आजार/अपगं व – राघवना अपघात होउन ते अपंग 
झा यामुळे काम क  न शक याची जोखीम आहे. 
यावेळी सुर ा पुरिव यासाठ , यांचा वै यकीय खचर् 
आिण दैनंिदन खचर् भागेल एवढा पुरेसा िनधी 
यां याकड ेअसायला हवा. 

• बचत साठवणे- िनधी या कमतरतेमुळे मुलां या 
िश णावर पिरणाम होणार नाही याची खा ी राघवना 
करायला हवी. हणूनच यांना यां या मुलांचे उ च 



िश ण आिण लग्ना या खचार्साठ  बचत करायला 
हवी. 

• िनवृ ती- राघवना िनवृ तीनंतर वै यकीय खचर् 
भागव यासाठ  आिण इतर दैनंिदन खचर् 
भागव यासाठ  उ प नाचा ि थर ोत िमळत राहील 
याची खा ी करणे आव यक आहे.  

 
प्र न 2.2  
 
प्र येक यक्तीला कोण या मुख्य आिथर्क जोखीमांसाठ  
िनयोजन करावे लागते? 
 
ग)2 िन वळ जोखीमा 
 
िन वळ जोखीमा हणजे अशा जोखीमा याम ये नफा 
िमळव याची शक्यता नसते. िन वळ जोखीमांम ये तोटा 
होऊ शकतो आिण सव तम शक्यता हणजे ना नफा ना 
तोटा होता, केवळ केलेला खचर् भ न िनघू शकतो ( ेक 
इ हन). 
िन वळ जोखीमेम ये या घटनेचा िवमा काढला आहे ती 
घड यास कुठलाही फायदा िमळ याची शक्यता अिजबात 
नसते. ही जोखीम यिक्त या पूणर्पणे िनयं णाबाहेर 
असले या घटनांशी संबंिधत असते.  
 
ग)3 िविश ठ जोखीमा 
 



िविश ठ जोखीमांचा पिरणाम यिक्तगत िकंवा थािनक 
असतो. या जोखीमा घड यास यांचा िविश ठ यिक्तंवर 
िकंवा थािनक समुदायांवर पिरणाम होतो.    
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घ) जोखीम ह तांतरण 
 
आपण 1 या प्रकरणात पािह याप्रमाणे िव याचे प्राथिमक कायर् हे एका 
यक्तीची जोखीम िवमा कंपनीकड ेह तांतिरत करणे आहे. िवमा कंपनी, जी 
जोखीम धारण करते ितला िवमाकतार् असे हणतात आिण जी यक्ती 
जोखीम ह तांतिरत करते ितला िवमाधारक असे हणतात. 
 
जोखीम ह तांतरण िवमाधारकाला आिथर्क सुर ततेची जाणीव देते, की 
याला िकंवा या या आिथर्क संप तीला काही झाले तर पॉिलसी या िनयम 
आिण अटींनुसार िवमा कंपनी या नुकसानाची भरपाई करेल. जोखीम 
ह तांतरणा या बद यात, िवमा धारकाला िवमाक यार्ला एक िविश ठ रक्कम 
(मोबदला) यावी लागेल, याला ह ता असे हणतात. 
 

च) जोखीम गट तयार करणे 
 
जोखीम गट तयार करणे हे िव या या मूलभूत त वांपैकी एक आहे. 
 
जोखीमांचे गट तयार क न िवमा कंपनी काही यक्तींकडून घेतलेला ह ता 
यांना एकाच प्रकार या जोखीमांपासून संर ण दे यासाठ  या गटात जमा 
करते. िवमा कंपनी अशा प्रकारे िविवध जोखीमांचे गट राखते.  
 
उदाहरणाथर् 
 
िवमा कंपनी यासाठ  वेगवेगळे गट ठेवते: 



• जीवन िवमा; 
• गाडी िवमा; 
• गहृ िवमा; आिण 
• प्रवास िवमा. 
 
यक्तींकडून जमा केलेले ह ते या गटा या खा याम ये जमा केले 
जातात. जे हा एखादा दावा िनकाली काढायचा असतो ते हा यासाठ ची 
रक्कम या गटातून िदली जाते. यामुळे िवमा कंपनीला याची खा ी 
करावी लागते की गोळा कर यात आलेले ह ते दा यांची रक्कम चुकती 
कर यासाठ  पुरेसे आहेत. या गटाचा प्रशासकीय खचर् आिण इतर खचर् 
भागव यासाठ  िवमा कंपनी आकारत असलेला ह ता पुरेसा असला 
पािहजे. िवमा कंपनी ह यांम ये न यासाठ ची ठरािवक टक्केवारीही 
िमळवते.  
 
प्र न 2.3 
 
िव याम ये जोखीम गट तयार करणे हणजे काय? दा याचे पैसे 
दे यासाठ  गाडी िवमा आिण जीवन िवमा यां यासाठ  एकच गट 
वापरता येईल का? 
 
च)1 मो या संख्येचा िनयम (लॉ ऑफ लाजर् नबंसर्) 
िवमा कंप या एकूण वािषर्क दा यांचा खचर् िनि चत कर यासाठ  
‘मो या संख्येचा िनयम’ वापरतात. एकाच जोखीमेसाठ  लोकांना मो या 
संख्येने िवमा दे यात आला असेल तर िवमा कंप या दा यांसाठ  िकती 
िविश ठ रक्कम यावी लागेल याची शक्यता िनि चत करतात. 
 
उदाहरणाथर्  



जर िवमा कंपनीने 1000 यक्तींना िवमा िदला असेल, आिण मृ यूची 
शक्यता 1% असेल तर कंपनीला 10 लोकांना दा याची रक्कम यावी 
लागेल. 
 
पॉिलसी या कालावधीम ये िकती दा यांची रक्कम देणे अपे त आहे 
यानुसार िवमा कंपनी आपले ह यांचे दर िनि चत करेल. 
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मह वाच ेमु  े
 
या प्रकरणातील मु यांचा खालील प्रमाणे गोषवारा घेता येईल: 
 
जोखीमेची संक पना 
 

• िव याम ये, िवमा काढला जाऊ शकतो अशी संप ती जसे मानवी 
जीवन, घर, गाडी, इ यादीं या संदभार्त जोखीम हा श द वापरला 
जातो.  

• एखादी िविश ट घटना घड यास यक्तीला जे नुकसान सोसावे 
लाग याची शक्यता आहे याला जोखीम हणतात. 

 
जोखीमेचे घटक 

• जोखीमे या घटकांम ये अिनि चतता, जोखीमेची पातळी, संकट 
आिण धोका यांचा समावेश होतो. 

• सवर्साधारण त व हणून, या जोखीमा अिनि चत आहेत 
यां यासाठ च िवमा िदला जातो. 

• जोखीमेची पातळी: ही दोन िनकषां वारे ठरवली जाते: एखादी 
िविश ट घटना घड याची शक्यता आिण ती घटना घड यामुळे 
झाले या नुकसानाचे प्रमाण 

• संकट हणजे एखादी िविश ट घटना यामुळे नुकसान होऊ 
शकते. धोका हणजे अशी ि थती जी संकटाला प्रवृ त करते. 

• धोक्यांचे शारीिरक धोके आिण वागणुकीचे धोके असे वग करण 
केले जाते. 

 
िवमायोग्य जोखीमा 



• या जोखीमां या पिरणामाचे आिथर्क संदभार्त मोजमाप 
करता येऊ शकते यांना आिथर्क जोखीमा हणतात. 

• िन वळ जोखीमा हणजे अशा जोखीमा याम ये नफा 
कमाव याची कुठलीही शक्यता नसते. िन वळ जोखीमांम ये 
तोटा होऊ शकतो आिण सव तम शक्यता हणजे ना नफा 
ना तोटा होता केवळ केलेला खचर् भ न िनघू शकतो ( ेक 
इ हन) 

• िविश ठ जोखीमांचा पिरणाम वैयिक्तक िकंवा थािनक 
असतो. 

 
जोखमीचें गट तयार करणे 
 

• काही यक्तींना समान जोखीमांपासून संर त कर यासाठ  
यां याकडून गोळा केलेला ह ता िवमा कंपनी एकाच गटात 
टाकते. 

• एकूण दा यांचा खचर् िनि चत कर यासाठ  िवमा कंप या 
मो या संख्यांचा िनयम वापरतात.  
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प्र नो तरे 
 
2.1 संकट हणजे एखादी िविश ट घटना यामुळे नुकसान होऊ शकते. 
नुकसान हे जीवनाचे असू शकते िकंवा संप तीचे. भूकंप, वादळे, पूर इ. 
सारख्या नैसिगर्क आप ती अशा संकटांमुळे संप तीचे नुकसान होते तसेच 
मृ यूही होतात. या संकटांसाठ  िवमा काढला जाऊ शकतो ती संकटे हटली 
जातात, उदा. एखा या यक्तीचा पॉिलसी या कालावधीत मृ यू हो याची 
जोखीम. 
दसुर्या बाजलूा धोका हणजे, अशी पिरि थती यामुळे संकट िनमार्ण 
हो याची शक्यता वाढते िकंवा ते िनमार्ण झा यास याचा पिरणाम गभंीर 
होतो. 
धोक्यामुळे संकटाला प्रवृ त केले जाते. 
 
2.2 या प्रमुख आिथर्क जोखीमांसाठ  यक्तीला योजनांची गरज असते या 
आहेत:  
1) जीवनाचे नुकसान- याचा कुटंुबा या कमाव या यक्ती या मृ यू या 
जोखीमेशी संबंध आहे यामुळे आिथर्क जबाबदार्या अपूणर् राहतात. 

• मृ यूनंतर अवलंबून असले या यक्तींना उ प नाचा ि थर ोत 
पुरवणे. 

• कमाव या यक्तीचा मृ यू झा यास यां यावर अवलंबून यक्तींना 
गहृकजर्, वाहन कजर् यासारख्या िविवध आिथर्क जबाबदार्या पूणर् 
कर यासाठ  मदत करणे. 

 



2) आजार/अपंग व- याम ये वै यकीय खचर् आिण उ प नाचे नुकसान 
यांचा समावेश होतो.  

• एखादा वै यकीय खचर् उ व यास तो देणे. 
• काही आजार/अपंग व यामुळे यक्ती काम क  शकत नस यास 

आिथर्क सुर ा देणे. 
 
3) बचत साठवणे 

• मुलां या उ च िश णासाठ  तरतूद. 
• मुलां या लग्ना या खचार्साठ  तरतूद. 
• यवसायासाठ  सु वाती या भांडवलाची तरतूद इ. 
 

     4) िनवृ ती- इथे िनवृ तीनंतर अपुर्या उ प ना या जोखीमेचा संदभर् 
आहे. 

• िनवृ तीनंतर उ प नाचा ि थर ोत पुरवणे. 
• िनवृ तीनंतर आरामात राह यासाठ  पुरेसे भांडवल साठवणे. 

 
2.3 जोखीम गट तयार करतांना िवमा कंप या समान जोखीम असले या 
काही यक्तींकडून गोळा केलेला ह ता यांना संर त कर यासाठ  एकाच 
गटात टाकतात. िवमा कंप या िविवध प्रकार या जोखीमांसाठ  िविवध गट 
राखतात. जीवन िवमा गटाचे खाते हे गाडी िवमा गटा या खा यापे ा वेगळे 
ठेवले जाईल. एका जोखीम गटाचे खाते दसुर्या प्रकार या जोखीमाचे दावे 
चुकते कर यासाठ  वापरता येऊ शकत नाही. 
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वय-ंचाचणी प्र न 
1. जोखीमेचे मुख्य घटक कुठले? 
2. कुठ या प्रकार या जोखीमांचा िवमा काढला जाऊ शकतो? 
 
तु हाला पढु या पानावर उ तरे िमळतील. 
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वय-ंचाचणी प्र नांची उ तरे 
 
1. जोखीमेचे प्रमुख घटक आहेत: 

• अिनि चतता; 
• जोखीमेची पातळी; आिण 
• संकट आिण धोका. 

 
2. खालील प्रकार या जोखीमांसाठ  िवमा काढला जाऊ शकतो: 

• आिथर्क जोखीमा; 
• िन वळ जोखीमा; आिण 
• िविश ट जोखीमा. 
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