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मह वाचे मु े
प्र नो तरे

वयं-चाचणी प्र न
िशक याची उि टे
हे प्रकरण अ यास यानंतर, तु हाला खालील गो टी करता आ या पािहजेत:
• िवमा लेखन प्रिक्रया समजावन
ू सांगणे;

• िवमा लेखनासाठी

या िविवध

त्रोतां वारे मािहती िमळवली जाते ते

समजावून सांगणे;

• नैितक आिण शारीिरक धोक्यांचे िव लेषण करणे;
• आिथर्क, वै यकीय आिण अवै यकीय िवमा लेखनातील फरक
समजावणे;
• मानवी जीवनाचे मू य (एचएल ही) ही संक पना आिण िवमा
लेखनाम ये याची भूिमका समजावणे;

• पॉिलसीची िकंमत ठरव या या प्रिक्रयेचे वणर्न करणे;
• ह यांचा िहशेब कर याची प्रिक्रया िनि चत करणे;
• बोनसचा िहशेब कर या या प्रिक्रयेचे वणर्न करणे;
•

हणािधकार ही संक पना समजावणे;

• िवमा लेखनाम ये एजंट या भिू मकेचे वणर्न करणे.
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ओळख
िवमा लेखन हे खालील प्रिक्रयेला दे यात आलेले नाव आहे :
• जोखीम गटाला एखा या यक्तीमुळे िनमार्ण होणार्या जोखीमेचे
मू यमापन करणे;

• जोखीम

वीकारायची अथवा नाही, िकंवा िकती

वीकारायची हे

ठरवणे;
• िद या जाणार्या संरक्षणा या अटी, िनयम आिण या ती ठरवणे;
आिण
• यो य ह ता काढणे.
जीवन िव याम ये
कंपनी

यांनी प्र ताव सादर केला आहे यापैकी िवमा

यांना िवमा दे ऊ शकेल अशा यक्तींची िनवड करणे आिण

यां या जोखीमे या

व पानुसार, काय िकंमत घेऊन यांना संरक्षण

यायचे हे ठरिव याची जबाबदारी िवमा लेखकाची असते.

आपण पािहले आहे की िवमा यवसाय जोखीम वाटून घे या या

त वावर आधािरत आहे . िवमा कंपनी पॉिलसी या अटी आिण
िनयमांनस
ु ार िवमाधारक यक्तीची जोखीम धारण करते.

िवमा लेखकाला प्र तावक या या समह
ू ातन
ू

हणन
ू च

याला िवमा दे ता येईल

अशी यक्ती अितशय काळजीपूवक
र् िनवडावी लागते आिण यानुसार

प्र येक यक्तीची या िविश ट गटाला जी जोखीम असेल यानुसार

यो य िकंमत ठरवावी लागते. जो िवमा लेखक हे क
िवमा कंपनी या यवसाया या

शकत नाही तो

थैयार्वर िवपिरत पिरणाम क

शकतो.

प्र तावक यार्मुळे िनमार्ण होणार्या जोखीमेचे अचूक मू यांकन

कर यासाठी िवमा लेखकाला कुठली मािहती असणे आव यक असते हे

आपण या प्रकरणाम ये पाहणार आहोत. यां या जोखीमे या

मू यांकनामळ
ु े आकार यात येणारा ह ता बदलेल, आिण नंतर आपण

िकंमत कशी ठरवली जाते आिण ह ता कसा काढला जातो हे पाहू.
मात्र, सु वातीला आपण िवमा लेखना या प्रिक्रयेचा एक संिक्ष त
आढावा घेऊ.

मह वाचे श द
या प्रकरणाम ये खालील संज्ञा आिण संक पना समजाव यात आ या आहे त:
िवमा लेखक
मानवी जीवन
मू य (एचएल ही)
बोनस

िवपिरत िनवड

एकूण ह ता

नैितक धोके

अवै यकीय िवमा

अिधभार

शारीिरक धोके

जोखीम ह ता

आिथर्क

वै यकीय िवमा

हणािधकार

िवमालेखन

लेखन

जोखीम गट

समान ह ता

लेखन

पैशाचे काळानुसार
मू य

क) िवमा लेखनाची प्रिक्रया
िवमा लेखक यांना सादर कर यात आले या जोखीमेचे वग करण, िव लेषण

आिण िनवड कर यास जबाबदार असतो. जोखीमेचे वग करण आिण िकंमत
कशी ठरवायची याबाबत िविवध कंप यांची वेगवेगळी मागर्दशर्क त वे
असतात. जोखीम िनवड यासाठी प्र येक कंपनी

वतःचे िनकष आिण

मागर्दशर्क त वे िवकिसत करते, िवमा लेखक या अंतगर्त, कंपनी अितशय
कायर्क्षमपणे चालावी हे उि

ट डो यासमोर ठे ऊन काम करतो.

िवमा लेखनाची प्रिक्रया खालील प्रमाणे आहे :
आकृती 4.1
अजर्दारािवषयी मािहती गोळा करणे

या याशी संबंिधत जोखीमेचे िव लेषण करणे
संभा य असुरिक्षततेचा अंदाज लावणे

हानीची शक्यता िनि चत करणे

प्र ताव

वीकारणे (िकंवा नाकारणे)

ह ता काढ यासाठी वग करण क न एका जोखीम गटात समावेश करणे

िवमा पॉिलसी दे णे

प्रकरण 4 िवमा

वीकारणे
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जाणन
ू घ्या
जीवन िव याम ये ‘जोखीम’ हा श द

या या आयु याचा िवमा काढ यात

आला आहे िकंवा िवमाधारक यक्ती यां या संदभार्त वापरला जातो.
िवमा लेखना या पिह या पायरीवर संभा य सवर्

त्रोतांकडून

प्र तावक यार्संबंधी या मािहतीचा आढावा घे याचा समावेश होतो. जीवन

िव यासाठी, मह वा या मािहतीम ये यक्तीचे वय, पेशा, उ प न, वैयिक्तक
सवयी,

वतःची त येत आिण कुटुंबाचा आरो य इितहास आिण यािशवाय

या सवर् बाबींवर एजंटचा अहवाल यांचा समावेश होतो.

िवमा लेखक या मािहतीचे िव लेषण करतो आिण प्र ताव

वीकारायचा िकंवा

नाकारायचा याचा िनणर्य घेतो. ही एक िवशेष प्रिक्रया आहे : िवमा लेखकाला
उपल ध असलेली सवर् त ये तपासावी लागतात आिण िवमा घे यामागे

प्र तावक यार्चा खरा हे तू काय आहे याचे िव लेषण करावे लागते. ही मािहती

कशी गोळा केली जाते आिण वापरली जाते हे आपण या प्रकरणात पुढे पाहू.
अप्रामािणक हे त:ू िवमा लेखकाला प्र तावक यार्चा हे तू िनि चत कर यासाठी

अितशय काळजी घ्यावी लागते: सवर्च प्रामािणक िकंवा खरे नसतील. प्र ताव
वीकारायचा िकंवा नाही याचा िनणर्य घे यापव
ू प्र तावक यार् या हे तच
ू े

काळजीपूवक
र् िव लेषण करणे आव यक असते.

िवमा लेखक यानंतर मािहती तपासून पिरि थती या आधारे कंपनीला

दा याची रक्कम

यावी लागेल का याची शक्यता िनि चत करतो. या

पायरीवर, िवमा लेखक कमाल संभा य हानी (एमपीएल) ठरवतो. एमपीएल
हणजे एखादी घटना घड यास सवार्िधक िकती नुकसान होऊ शकते.

यानंतर िवमा लेखक जोखीम सामा य दरांवर, सुधािरत िकंवा िवशेष अटींवर

(उदा. अिधक ह ता आकारणे), िकंवा
कंपनीला

हणािधकारावर

वीकारायची, अथवा

वीकाराहर् वाटत नस याने पुढे ढकलायची िकंवा फेटाळायची याचा

िनणर्य घेईल.

िवमा लेखकाने कंपनीला चक
ु ी या िनवडीपासन
ू वाचवले पािहजे. जे हा िवमा
कंपनी जोखीम गटाला सरासरीपेक्षा अिधक जोखीम िनमार्ण करणारे बरे च

प्र ताव

वीकारते ते हा जी पिरि थती िनमार्ण होते ितचे वणर्न कर यासाठी

हा श द वापरला जातो.

या लोकांना असे वाटते की यांना अिधक धोका

आहे ते जीवन िवमा घे याची शक्यता अिधक असते, यािव द्ध

या लोकांना

असे वाटते ती यांना कमी जोखीम आहे ते जीवन िवमा घे याची शक्यता
कमी असते या िवचारावर चुकीची िनवड ही संक पना आधािरत आहे . जर

कंपनीने चुकीची िनवड केली तर ितला कदािचत अपेक्षेपेक्षा जा त दावे चुकते
करावे लागतील. याचा सहािजकच कंपनी या यशावर वाईट पिरणाम होईल.

उदाहरण
राकेश शमार् यांना नक
ु तेच मधुमेह अस याचे िनदान झाले आहे . यांचे वय

केवळ 38 आहे . राकेश िव याचे संरक्षण िमळव यासाठी अितशय उ सुक
आहे त आिण यासाठी अिधक ह ता दे याची यांची तयारी आहे . िवमा

योजना घे यामागे राकेश शमाचा मुख्य हे तू आहे निजक या भिव यात जो

वै यकीय खचर् हो याची शक्यता आहे तो िवमा कंपनीकडे ह तांतिरत करणे.
तसेच, जर यांचा म ृ यू झाला, तर जीवन िवमा कंपनीने िदलेली दा याची

रक्कम यां या कुटुंबाला एक सामा य जीवनशैली कायम राख यासाठी पुरेशी

असावी.

राकेश शमासारख्या यक्तींची िवमा कंपनीने मो या प्रमाणावर िनवड केली,
तर यामुळे चुकीची िनवड होऊ शकेल. जे संभा य मोठे वै यकीय खचर्

िनमार्ण होतील ते िवमा कंपनीला उचलावे लागतील.

राकेश शमामळ
ु े जोखीम गटाला अितशय मोठी जोखीम िनमार्ण होते या

आधारावर िवमा लेखक यांचा प्र ताव फेटाळ याचा िनणर्य घेऊ शकतो.

मात्र, िवमा लेखकासाठी केवळ फेटाळणे हा एकच पयार्य नाही. िवमा लेखक
खालील पयार्यही िनवडू शकतो:
• प्र ताव सामा य दरावर

वीकारणे;

• प्र ताव अिधक ह ता घेऊन
•

हणािधकारा वारे प्र ताव

• सुधािरत अटींवर प्र ताव

वीकारणे;
वीकारणे;

वीकारणे;

• िविश ट/सुधािरत कलमांवर प्र ताव

वीकारणे;

• िनणर्य काही काळ लांबणीवर टाकणे; िकंवा
• प्र ताव फेटाळणे.
उदाहरण

िहतेन पटे ल यांनी िवमा कंपनीकडे िवमा पॉिलसीसाठी अजर् केला. यां या
प्र ताव अजार्त, यांनी जाहीर केले की
यां यावर उपचार सु

दयाशी-संबंिधत सम येसाठी

आहे . यांनी असेही नमूद केले की या सम येसाठी

यां यावर याआधी श त्रिक्रया झाली आहे .

िवमा लेखकाला या प्रकरणी यां या आजारा या

व पािवषयी, उपल ध

उपचारािवषयी, श त्रिक्रया आिण यातून बरे हो याची प्रिक्रया यािवषयी

मािहती गोळा करावी लागेल. या मािहती या आधारे , िवमा लेखक

िहतेनशी संबंिधत जोखीम िनि चत करे ल. िवमा लेखक यांना जा त

ह ता आकारे ल िकंवा यां या
जाणार्या संरक्षणातून वगळे ल.

दयाशी संबंिधत त येतीचे मु े िद या
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जाणन
ू घ्या
िविवध िवमा कंप या एखादा प्र ताव

वीकाराहर् आहे का हे ठरिव यासाठी

िविवध िनकष वापरतात. एखा या कंपनीने स या असलेला आजार
संरक्षणासाठी यो य मानला नाही, तर दस
ु री कंपनी याला जा त ह ता

आका न काही प्रमाणात संरक्षण दे ऊ शकते.
एकदा जोखीम

वीकार याचा िनणर्य झा यानंतर, िवमा लेखक याचे

जोखीम गटाम ये वग करण करे ल. कंपनी या मागर्दशर्क त वांनुसार

प्र येक जोखीम गटाचे मू यांकन असते,

या जोखीमांना अिधक जोखीम

असते यांचे उ च जोखीम गटात वग करण केले जाते आिण यांना
जा त दर आकारला जातो. प्र तावक यार्ला िकती ह ता

यावा लागेल हे

ठरव यासाठी जोखीम गट वापरला जात अस याने तो अितशय मह वाचा
असतो. अंितम ह ता काढ यापव
ू , िवमा लेखक मू यांकन बदलू/सध
ु ा

शकतो. िवमा लेखकाने सांिगतलेला ह ता आिण अटी प्र तावक यार्ला
मा य असतील, तर प्र तावक यार्ला पॉिलसी िदली जाऊ शकते,
प्र तावक यार्मुळे िकती जोखीम िनमार्ण होईल याचा िवचार क न
यानुसार आव यक अस यास बदलही केला जातो.

जाणन
ू घ्या
आयआरडीएने लागू केले या िनयमांनुसार प्र ताव िमळा यानंतर यावरील

िनणर्य प्र तावक यार्ला 15 िदवसां या आत कळवणे आव यक आहे .
प्र न 4.1

जे हा िवमा लेखकाला िव यासाठी एखादा प्र ताव िमळतो, ते हा तो या
प्र तावासंदभार्त कुठले वेगवेगळे िनणर्य घेऊ शकतो?

ख) आव यक मािहती िमळवणे
िवमा लेखक प्र तावक यार् संदभार्तली मािहती िविवध

त्रोतां वारे िमळवू

शकतो. िवमाक यार्ला आव यक असले या िविश ट कागदपत्रांमधून

उदाहरणाथर्, प्र ताव अजर्, बरीचशी मािहती िमळू शकते.
आकृती 4.2: प्र तावक यार्सब
ं ध
ं ी मािहतीचे

त्रोत

वै यकीय
तपासणी
अहवाल

प्र ताव अजर्

िवमा एजंट
प्र तावक यार्बाबत
मािहती

कर स लागार/
आयकर

अिधकारी

अितिरक्त
मािहती

प्र नावली
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ख)1 प्र ताव
प्र तावक यार्ने भरलेला आिण सही केलेला प्र ताव अजर् हा िवमा लेखकासाठी
मािहतीचा सवार्त मह वाचा प्राथिमक

त्रोत असतो. प्र तावाम ये खालील

मािहतीचा समावेश असतो:
वैयिक्तक मािहती:

• अजार् या या भागाम ये प्र तावक यार्चे नाव,
याचा प ता, वय, वािषर्क उ प न, सरासरी

मािसक खचर्, पेशा, वैवािहक दजार्, इतर
िवमा पॉिलसी घेतली अस यास इ यादीचा
समावेश असतो.
• जर प्र तावकतार् आिण

या या नावाचा

िवमा काढला जात आहे या वेग या
यक्ती असतील तर प्र तावक यार्चे नाव
आिण प ताही अजार्म ये घालणे आव यक
आहे .
वै यकीय मािहती:

• अजार्तील या भागाम ये प्र तावक यार्चा
वै यकीय इितहास आिण स याची वै यकीय
पिरि थती यां या मािहतीचा समावेश असतो.
तसेच प्र तावक यार्चे वजन, उं ची आिण इतर
तपशील, याचा आिण या या कुटुंबाचा

वै यकीय इितहासही गोळा केला जातो. िवमा
लेखकाने िकंवा पॉिलसी या प्रकारानुसार

आव यक अस यास, प्र तावक यार् या

वै यकीय ि थतीबाबतचा डॉक्टरांचा अहवालही
या ि थतीत घेतला जाऊ शकतो.

• जर पॉिलसी अवै यकीय आधारावर (िवभाग घ
पहा) घेतली जात असेल, तर प्र तावक यार्ला
या या पूव या आजारांब ल, इजा आिण

श त्रिक्रयांब ल, तसेच या या डॉक्टरांब ल
मािहती दे यास सांिगतले जाऊ शकते.
एजंटचे शेरे:

• अजार्वर एजंटने प्र तावक यार्बाबत िदलेले शेरेही
असतात. एजंट प्र तावक यार्ची जीवनशैली,
सवयी आिण छं द याबाबत यांचे िव लेषण
दे ईल. यांनी प्र तावक यार्चा आिथर्क दजार्
आिण इतर कुठलीही मािहती जी िवमा

लेखकाला जोखीम िनि चत करतांना उपयोगाला
येईल असे वाटते ती नमूद करावी.

ख)2 वै यकीय तपासणी अहवाल
िवमा कंपनी िकंवा एखादा प्रमािणत डॉक्टर प्र तावक यार्ची संपूणर् वै यकीय
तपासणी क

शकतो. कंपनीने चुकीची िनवड कर याची शक्यता

हणजेच

सु ढ यक्तीं या तुलनेत सु ढ नसले या यक्तींची अिधक िनवड करणे होऊ

शकते

हणून हे केले जाते. िवमा रकमेमुळेही तपासणी केली जाऊ शकते

िकंवा प्र तावक यार्ने आरो यिवषयक प्र नांना िदले या उ तरांमळ
ु े , िवमा

लेखकाला असे वाटते की जोखीम

वीकार याआधी यािवषयी अिधक मािहती

घेणे आव यक आहे .
िविश ट प्रकार या सवर् प्र तािवत जोखीमांसाठी वै यकीय तपासणी अहवाल
घे याचे िवमाक यार्चे धोरण असू शकते.
काही िवमाकत प्र तावक याचे यां या वयानुसार वग करण करतात.

यांचे

वय कमी आहे यांना अितशय कमी वै यकीय तपास या क न घ्या या

लागतील, हळू हळू या वाढत जातील आिण सवार्िधक वयोगटातील

यक्तींसाठी संपूणर् वै यकीय तपासणी क न घ्यावी लागेल. आपण वै यकीय

आिण अवै यकीय िवमा लेखनाब ल िवभाग घ म ये पाहू.

ख)3 िवमा एजंट
िवमा एजंट हा प्र तावक यार्शी थेट संवाद साधतो यामुळे तो अितशय

चांग या प्रकारे जोखीमेचे

व प ठरवू शकतो. एजंटला प्र तावक यार् या

उ तरांचे मू यांकन कर याची आिण ती िकतपत खरी आहे त हे ठरव याची

संधी असते आिण प्र तावक यार्संदभार्त कधीही गरज लागली तर िवमा
लेखक एजंटची मदत घेऊ शकतो.

ख)3(क) एजंटचा गोपनीय अहवाल
िवमा एजंटला ‘एजंटचा गोपनीय अहवाल’ बनवावा लागतो. जर आव यक
असले या िवमा संरक्षणाची रक्कम सामा य असेल तर एजंट प्र तावक यार्ची
आिथर्क ि थती, अवलंबन
यक्तींची संख्या, जीवनशैली, सवयी आिण छं द
ू

यानुसार अहवाल बनवतो. जर आव यक असले या िवमा संरक्षणाची रक्कम

नेहमीपेक्षा अिधक असेल तर एजंटला अिधक सखोल अहवाल बनवावा

लागतो. या अहवालासाठीची मािहती कुटुंबाकडून, िमत्र आिण प्र तावक यार् या

शेजार्यांकडून िमळवली जाते.

काही वेळेस, हे अहवाल िवमा कंपनी या

ये ठ कमर्चार्यांनी बनवणे

आव यक असते (जसे िवभाग यव थापक िकंवा िवक्री यव थापक) आिण
यांना ‘नैितकते या धोक्यांचा अहवाल’ असे

हणतात.

आजकाल िवमाक यासाठी अशा प्रकारची तपासणी करणार्या िवशेष तपासणी
सं था आहे त. या कंप या प्र तावक यार् या नोकरीचा इितहास, आिथर्क

ि थती आिण कजर् दे याची पात्रता या संदभार्त एक अहवाल तयार करते
आिण सादर करते.
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ख)4 अितिरक्त मािहती
माग यात आलेले िवमा संरक्षण सरासरीपेक्षा अिधक असेल िकंवा
प्र तावक यार् या जोखीमेचे

व प मोठे असेल तर िवमा लेखक अितिरक्त

मािहती मागतो.
जे हा प्र तावक यार्ने मािगतले या िवमा संरक्षणाची रक्कम तुलनेने मोठी

असेल, ते हा प्र तावक यार् या वै यकीय अहवालावर अितिरक्त मािहती

मागवली जाऊ शकते. प्र तावातील जोखीमेचे मू यमापन कर यासाठी विर ठ

अिधकारी आिण िवमा एजंटकडून प्र तावक यार्चे उ प न, यवसाय,

जीवनशैली, सवयी इ. ब ल िवशेष अहवालही आव यक असेल.

ख)5 कर अिधकार्यांकडून अहवाल
िवमा लेखक आयकर अिधकारी आिण कर स लागारांकडून प्र तावक यार् या

आयकरा या न दी, कर कपात अहवाल इ. पडताळून पाहू शकतो. यामुळे
िवमा लेखकाला हे ठरवता येईल की प्र तावक यार्ची कर थकबाकी आहे का

िकंवा याने पूव कधी कर चुकवला आहे का.
सच
ु व यात आलेला उपक्रम

कुठ याही िवमा कंपनीचा प्र ताव अजर् घ्या. या अजार्त माग यात आलेला

तपशील/मािहती यांची यादी तयार करा. प्र ताव अजार्म ये कुठ या प्रकारची

मािहती माग यात आली आहे ?

ग) नैितक आिण शारीिरक धोके

आपण धोक्यांब ल प्रकरण २ म ये पािहले की यांचे दोन प्रकार आहे त:
• शारीिरक धोके; आिण
• नैितक धोके.
या भागात आपण पु हा या िवषयाकडे वळू आिण पाहू की जीवन
आिण आरो य िव याम ये नैितक आिण शारीिरक धोक्यांची काय भिू मका

असते.

ग)1 शारीिरक धोके
याचा जीवन िवमा काढ यात आला आहे या याशी संबंिधत जोखीमांची
शारीिरक वैिश

ये

हणजे शारीिरक धोके. आपण यापैकी काही प्रकरण 2

म ये थोडक्यात पािहली.
जीवन िव याशी संबंिधत काही शारीिरक धोके खालील प्रमाणे आहे त:
वय
जीवन िवमा काढ यात आले या यक्तीशी संबंिधत जोखीम ठरवतांना
यक्तीचे वय हा मह वाचा धोका आहे . प्र तावक यार्चे वय जेवढे अिधक
असेल, तेवढी याचा नैसिगर्क म ृ यू हो याची शक्यता अिधक असते.
यवसाय
प्र तावक यार् या यवसायामुळे या या म ृ यूची शक्यता वाढू शकते. काही

कामांम ये, इतरां या तल
ु नेत, शरीराला म ृ यू िकंवा इजेची अिधक जोखीम
असते यामळ
ु े िवमा कंप यांसाठी अिधक धोका असलेले यवसाय कमी

धोका असले या यवसायाएवढे आकषर्क नसतात. िविवध यवसायातील
धोक्यांचा खालील िनकषावर िवचार केला जातो:

पयार्वरणिवषयक:

• एखादा धोका िकंवा िहंसाचाराची जोखीम.
यामुळे यक्तीचे जीवन धोकादायक होऊ

शकते,

यामुळे याचा लवकर म ृ यू हो याची

शक्यता वाढते.
शारीिरक ि थती:

• जर प्र तावकतार् अितशय वाईट पिरि थतीत,
हणजे धळ
ू असले या आिण चांगले

वायिू वजन नसले या फॅक्टरीम ये काम करत

असेल तर प्र तावक यार्ला काही आजार
हो याची शक्यता वाढते.

अपघाताची जोखीम:

• प्र तावकतार् एखा या चालकाचे िकंवा
उपकरणाचे काम करतो, जे अपघाताची जोखीम
वाढवते.

उदाहरण
प्र तावकतार् खालीलपैकी कशातही काम करत असेल तर या या यवसायाचे
धोकादायक असे वग करण केले जाईल: कोळशाची खाण, लोह धातुिवज्ञान

संबंधी उ योग, रासायिनक उ योग,

फोटकांची फॅक्टरी िकंवा या या

कामाम ये पढ
ु ील घटकांचा समावेश असेल: खांबावर चढणे, उं चावर काम
करणे, उ च िवजे या दाबाम ये काम करणे इ.
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वीकारणे

िलंग
काही कंप या ि त्रयांना यां या कामाचे
वेगळे दर आकारतात.

व प आिण पा वर्भूमी इ. आधारे

घर
प्र तावक यार् या घराची सुरक्षा हा मह वाचा शारीिरक धोका आहे . यक्ती

िजथे रहाते या या सभोवतालचा भाग हा असरु िक्षत, िहंसाचार

त आिण

धोकादायक भाग मानला जात असेल, तर या यक्ती या जीवनाला
असलेली जोखीम वाढते.
सवयी
म यपान, धू पान आिण तंबाखू खाणे या सवयी शरीरासाठी धोकादायक

मान या जातात. प्र तावक यार्चा एखादा गंभीर आजार िकंवा लवकर म ृ यू

हो याचा धोका यां यामुळे वाढतो.
छं द

यक्तीला जर धोकादायक छं द असतील जसे बंगी जंिपंग, कार रे िसंग,
पवर्तारोहण,

काय डायि हं ग,

कूबा डायि हं ग इ. तर यक्ती या जीवनात

असलेली जोखीम वाढते. अशा प्रकारचे साहसी खेळ िवमा कंपनीसाठी कमी
आकषर्क असतात.
शारीिरक वैिश ये
प्र तावक यार्ची शारीिरक वैिश

ये याची त येत कशी आहे हे ठरिव यासाठी

वापरली जातात. याची उं ची, वजन, आकार इ. बाबत या मािहती वारे
यक्ती िकती सु ढ आहे हे ठरवता येते.

उदाहरण

रवीची उं ची 153 सेमी आहे आिण याचे वजन 80 िकलो
असे िदसून येते की याचे वजन जा त आहे . यामुळे याला

ॅम आहे . याव न
दयिवकार

आिण मधुमेह तसेच रक्तदाब यासारखे िवकार जड याची शक्यता वाढते.
वै यकीय ि थती
प्र तावकतार् वै यकीय

या सु ढ अस याचे ठरव यासाठी के या जाणार्या

संपण
ू र् शारीिरक तपासणीम ये रक्तदाब आिण नाडी तपासली जाते. जर

प्र तावक यार्ला काही आजार असेल तर या या रक्ताचे आिण लघवीचेही
नमन
ु े घेतले जातात.
शारीिरक अपंग व
शारीिरक अपंग व असले या यक्तींना अिधक शारीिरक धोका अस याचे
मानले जाते कारण यां या अपंग वामुळे यांचा लवकर म ृ यू हो याची

जोखीम वाढते.

कुटुंबाचा वै यकीय इितहास

काही आजार, जसे मधुमेह,

दयिवकाराची प्रव ृ ती तसेच काही प्रकारचे

ककर्रोग हे आनुवंिशक असतात. जर कुटुंबातील सद यांना असा आजार

असेल, तर प्र तावक यार्लाही ते हो याची शक्यता अिधक असते.
वैयिक्तक इितहास

यक्ती या आरो यिवषयक न दी, सवयी, जीवनशैली, पत प्रित ठा इ यादी
संदभार्तील यिक्तचा वैयिक्तक इितहास हा दे खील मह वाचा िनकष आहे .

ग)2 नैितक धोके
शारीिरक धोक्यांपेक्षा नैितक धोक्यांची याख्या करणे अवघड आहे कारण
यांचा संदभर् वागणक
ू ,

टीकोन आिण/िकंवा प्र तावक यार् या हे तश
ू ी असतो.

वाईट नैितक धोके कमी करणे िकंवा सध
ु ारणे कठीण असते.

जीवन िव या या संदभार्तील खालील उदाहरणां वारे नैितक धोक्यांचे

व प

प ट होईल:
• आरो य आिण वैयिक्तक सुरिक्षततेिवषयी अिवचारी िकंवा िन काळजी
टीकोन;

• अप्रामािणकपणाचा इितहास (एखादे गु हे गारी कृ य

यायालयातील

न दी तपास यामुळे उघडकीला येणे); आिण

• पूव या दा यां या इितहासातून, फस या/वारं वार दा यांचा, िदवाळखोरी
िकंवा आिथर्क अडचणीचा इितहास उघडकीला येणे.

फसवणक
ू आिण नैितक धोके
फसवणुकीचा हे तू ही दे खील नैितक धोक्याची एक बाजू आहे

िवमा लेखकाला िवशेष लक्ष

यावे लागते.

याकडे

आयसी-33/मे 2011 जीवन िवमा
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िवमा लेखक यांचे ज्ञान आिण अनुभवा या आधारे , काही वैिश

दशर्िवणार्या जीवन िवमा प्र तावांब ल जाग क असतात,

ये

या वारे

फसवणुकीचा संभा य हे तू िदसून येतो. खालील पैकी याची काही उदाहरणे

आहे त:

• प्र तावकतार् या या जीवना या नंतर या ट यात बर्याच मो या
रकमे या िव यासाठी िवनंती करतो.
•

या यक्तीवर कुणीही अवलंबन
ू नाही तो िवमा घेत आहे .

• िवमा पॉिलसी वारे कुटुंबातील न कमावणार्या यक्तीचा िवमा
काढला काढला जात आहे (कारण कुटुंबातील न कमावणार्या

यक्ती या म ृ यूने इतर अवलंबून यक्तीं या जीवनावर काहीही

पिरणाम होत नाही).

• जे हा पॉिलसीचा नामिनदिशत हा िवमाधारकावर अवलंबून
असले यांपैकी नाही.

• जे हा प्र तावकतार् या या उ प नाहून बर्याच अिधक रकमेचा
िवमा मागत आहे .
• जर यक्तीचे पूव चे ह ते या या उ प ना या आधारे ह ते

भर याची याची जी क्षमता आहे यापेक्षा बरे च जा त आहे त.

• जर वै यकीय तपासणी घरापासून लांब दस
ु र्या िठकाणी कर यात
आली आहे .

• एजंट आिण प्र तावक यार् या ना यामधील एखा या घटकाब ल
िवमा लेखकाला शंका वाटत आहे .
िवभाग ख म ये वणर्न कर यात आलेली मािहती प्र तावक यार्ने
सादर केले या पिरि थतीचे मू यांकन कर यासाठी मदत

वापरतात.

हणन
ू

प्र न 4.2
प्र तावकतार्

या भागात रहातो याला शारीिरक धोका मानले जाऊ

शकते का? तुम या उ तराला आधार

हणून कारणे

या.

घ) आिथर्क, वै यकीय आिण अवै यकीय िवमा
वीकारणे
घ)1 आिथर्क िवमा लेखन
िवमा लेखक फसवणुकीचा हे तू शोध या यितिरक्त इतर कारणांसाठी

ही प्र तािवत जोखीमे या आिथर्क बाजक
र् लक्ष दे तो.
ू डे काळजीपूवक

आपण पुढे पाहूच की आिथर्क िवमा लेखन, एक यक्ती िकती
रकमेचा जीवन िवमा घेऊ शकते यावर मयार्दा घाल याचे कायर्
करते. एका यक्तीला िकती रकमेचा जीवन िवमा काढ याचा
अिधकार आहे हे ‘मानवी जीवन मू य’ (एचएल ही) या

संक पने या आधारे काढले जाते. एचएल ही संक पना एका
यक्तीचे पैशा या संदभार्त आिथर्क मू य िकती आहे हे मोजते. या

प्रकरणा या च िवभागाम ये एचएल हीचे अिधक तपशील दे यात
आले आहे त.

या यक्तीचा िवमा काढला जातोय याची रक्कम या या िवमा
िहतापेक्षा अिधक नसावी. यिक्तचे वैयिक्तक आिण कौटुंिबक
उ प न आिथर्क िवमा लेखनात िवचारात घेतले जाते.

जर एखादी यक्ती या या उ प नापेक्षा बरीच अिधक िवमा रक्कम
मागत असेल, तर िवमा लेखकाने िवमा संरक्षणाची माग यात
आलेली रक्कम िवमा िहतापेक्षा अिधक आहे का याचे मू यमापन

करणे आव यक असते. जीवन िवमा करार वैध हो यासाठी िवमा
िहत असणे आव यक आहे हे आपण प्रकरण 3, भाग 1 या ख
िवभागात पािहले.

या रकमेचा जीवन िव यासाठी अजर् कर यात

आला आहे यामागे काही भक्कम कारण अस यास याला िवमा
िहत

हणतात. िव याची रक्कम जेवढी मोठी असेल तेवढे िवमा

लेखकाकडून अिधक

प टीकरण मािगतले जाईल. सामा यपणे याचा

अथर् असा होतो की कुठ याही प्र तावक यार्ला उपल ध असले या

िव या या रकमेवर एका िविश ट पातळीपयत मयार्दा असते,
यापेक्षा अिधक संरक्षणाचे समथर्न केले जाऊ शकत नाही.
आिथर्क िवमा लेखनाम ये

या घटकांचे िव लेषण केले जाते या

आहे त, यक्तीचे उ प न, वय आिण िन वळ संप ती.

घ)2 वै यकीय िवमा लेखन
वै यकीय िवमा

वीकारतांना िवमा लेखक, प्र तावक यार् या गे या

काही वषार्तील वै यकीय न दी तपासून आिण वै यकीय तपासणीवर

जोर दे ऊन, यक्तीचे आरो य, वै यकीय इितहास यांचे तपशीलाने
आिण अचूक पद्धतीने संशोधन करतो. ही वै यकीय तपासणी

सवर्साधारण

व पाची असू शकते िकंवा प्र तावक यार्चे वय, यांचा

वै यकीय इितहास आिण ते मागत असलेली िवमा संरक्षणाची
रक्कम यानुसार, अिधक सवर्समावेशक असू शकते.
प्र तावक यार्ची त येत ठणठणीत असेल तर, िवमा लेखक यांना
कमी जोखीमेचे मानतो.
जाणन
ू घ्या
प्र तावक यार्चे वय, वै यकीय इितहास आिण यांनी जेव या

रकमे या िवमा संरक्षणाची िवनंती केली आहे यानुसार कुठ या

प्रकार या वै यकीय चाच या कराय या याची िवमा कंप या एक
यादी ठे वतात.

प्रकरण 4 िवमा

घ)3

वीकारणे
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अवै यकीय िवमा लेखन

नावाप्रमाणेच या

ेणी अंतगर्त, िव याला मंजरु ी दे यासाठी

वै यकीय परीक्षणाची गरज नसते. प्र तावक यार्चे वै यकीय
मू यांकन ही वेळखाऊ आिण खिचर्क प्रिक्रया आहे . यािशवाय,

बर्याच वेळेला ( ामीण भागात राहणार्या प्र तावक या या बाबतीत),
िवशेष वै यकीय सेवा उपल ध नसतात यामुळे प्र तावक यार्ला
यो यताप्रा त डॉक्टरांकडून वै यकीय अहवाल िमळवणे अवघड

असते.

अवै यकीय िवमा

वीकारतांना, िवमा वै यकीय अहवालाऐवजी

प्र ताव अजार्म ये दे यात आले या यक्ती या शारीिरक
वैिश

यांवर

हणजे वय, उं ची, वजन इ. वर आधािरत असतो.

प्र ताव अजर् हा सवर्सामा यपणे अशा प्रकार या िव याम ये अिधक
तपशीलवार असतो.

सवर् प्र ताव एजंट, क्षेत्र अिधकारी आिण शाखा अिधकार्यांकडून

तपासले जातात. यािशवाय, विर ट अिधकार्याला एक िवशेष
अहवाल दे यासाठी बोलावले जाते.

प्र तावकतार् नोकरी करत असेल तर या या मालकाकडील हजेरी या
न दणीपु तकाचे िव यासाठी मू यांकन केले जाऊ शकते. वैयिक्तक

िनवेदन िकंवा कौटुंिबक इितहासातून वै यकीय सम या अस याचे
प ट झाले तर वै यकीय तपासणीची िवनंती केली जाऊ शकते.

अवै यकीय िवमा

वीकार याम ये िवमाक यार्ला अिधक जोखीम

असते कारण प्र तावक यार्ची काही वै यकीय सम या असू शकते

जी वै यकीय तपासणी वारे उघड होऊ शकली असती, मात्र

प्र तावक यार् या प्र ताव अजार्तील उ तरांमधून ती लक्षात येत

नाही. िवमा लेखना या या पद्धतीम ये चुकी या िनवडीची शक्यता

अिधक असते आिण पिरणामी या पॉिलसींची िकंमत अिधक ठे वली
जाऊ शकते.
अवै यकीय िवमा यवसायाम ये घेतली जाणारी काळजी
अवै यकीय िवमा

वीकारतांना चक
ु ी या िनवडीची शक्यता अिधक

असते यामळ
ु े िवमा कंप या खालील काळजी घेतात:

•
•
•
•

िनवडीवर िनबध (ि त्रयांचे आयु य);
िवमा रकमेवर मयार्दा घालणे;
प्रवेशा या कमाल वयोमयार्देवर िनबध;
पॉिलसी कमाल िकती वषासाठी िदली जाऊ शकते या

कालमयार्देवर िनबध;

•
•

पिरपक्वते या कमाल वयावर िनबध;
या प्रकार या िवमा योजनांना परवानगी िदली जाते
यावर िनबध;

•

उ च जोखीम योजनांवर िनबध;

•
•

िविश ट

ेणीतील जीवनावर संरक्षणाची मयार्दा (शैक्षिणक,

सामािजक आिण आिथर्क पा वर्भम
ू ीवर आधािरत);
जीवन िव यास पात्र असले या वगार्वर िनबध
(नावाजले या सं थेम ये काम करणारे ,

यांची िनवडी या

वेळी वै यकीय तपासणी कर यात आलेली आहे ,
सु य
् ांची न द ठे वली जाते, आिण

•

यां या

यांची िकमान एक वषर्

सेवा पण
ू र् झाली आहे इ.) ; आिण

िवमाक यार् या अिधकार्याकडून नैितक धोक्यासंदभार्तील
अहवाल मागवणे.

सच
ु व यात आलेला उपक्रम
एका िवमा कंपनीला भेट

या आिण वै यकीय िवमा आिण

अवै यकीय िव यासाठीचा प्र ताव अजर् घ्या. वै यकीय
अजार् या तुलनेत अवै यकीय अजार्म ये कुठ या प्रकारची

अिधक मािहती मािगतली जाते? दो ही प्र तावांम ये काय

फरक आहे हे तु हाला समज यास मदत हो यासाठी एक
सारांश अहवाल तयार करा.

च) मानवी जीवन मू य (एचएल ही)
िवमाधारकाचा अनपेिक्षत म ृ यू झाला तर िवमाधारका या

कुटुंबाला संरक्षण पुरवणे ही जीवन िव याची मुख्य भूिमका

आहे . काही वाईट घड यास पॉिलसीची िवमा रक्कम दे ऊन

जीवन िवमा हे काम करतो. मात्र िवमा रक्कम िकती असावी?
िवमा धारका या जीवनाचे मू य िकती आहे ?

च)1 मानवी जीवन मू य

हणजे काय?

कुठ याही यक्तीला िवचारा की या या आयु याची िकंमत िकती आहे आिण

क्षणभराचाही िवचार न करता ते उ तर दे तील की मानवी जीवन अमू य आहे

आिण मनु याची भरपाई िकतीही पैसा िदला तरी होऊ शकणार नाही. मात्र

िवमा कंप या आिण यां या एजंटचे यािवषयी वेगळे मत असेल. यक्तीने
िकती

पयाचे िवमा संरक्षण घ्यावे याची रक्कम काढ यासाठी मानवी

जीवनाला एक आिथर्क मू य दे णे गरजेचे आहे . यालाच मानवी जीवन मू य

असे

हणतात (एचएल ही).

थावर मालम ता, भागभांडवल/समभाग िकंवा

उपयोगी व तू प्रमाणे माणूसही संप ती असतो आिण याची उ प न

कमाव याची क्षमता असते. मानवी जीवना या मू यातन
ू (एचएल ही) िवमा

कंपनी यक्तीचे आिथर्क मू य िकती आहे िकंवा आिथर्क बाबतीत यक्तीची

िकंमत िकती आहे हे मोज याचा प्रय न करते.
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एका यक्तीकडे िकती

पयांचा जीवन िवमा असावा हे ठरव याचे मोजमाप

हणून एचएल हीचा वापर केला जातो. यो य संरक्षणाने याची खात्री केली

जाते की जर या यक्तीचा आज म ृ यू झाला, तर या या कुटुंबाला कुठलेही

आिथर्क नुकसान होणार नाही. अथार्त, भाविनक नुकसानाची भरपाई केली
जाऊ शकणार नाही. या यक्ती या कुटुंबाला िवमा कंपनीकडून जी एक

मोठी रक्कम िमळे ल, यामुळे िवमाधारक िजवंत रािहला असता तर याने

भिव यात जे उ प न कमावले असते, याची भरपाई होईल.

च)2 एखा याकडे िकती जीवन िवमा असावा?
बर्याच लोकांना हे लक्षात येत नाही की, बर्याच िवमा पॉिलसी असूनही,

प्र येक पॉिलसी वारे दे यात आलेली संरक्षणाची रक्कम लहान अस यास
यांना परु े से संरक्षण िमळणार नाही. तर मग एखा या यक्तीसाठी जीवन

िवमा संरक्षणाची यो य रक्कम िकती? मानवी जीवन मू य (एचएल ही)

काढ या या वेगवेग या पद्धतीं वारे आपण या प्र नाचे उ तर दे ऊ शकतो.
यक्तीने या या एचएल हीएव या रकमेचे जीवन िवमा संरक्षण घ्यायला
हवे.

च)2(क) उ प नाचा पयार्य पद्धत
या पद्धतीम ये यक्ती या कामकाजा या उरले या आयु यात याची

भिव यात उ प न िमळव याची क्षमता िकती होती हे िवचारात घेतले जाते,
हणजे याचा अकाली म ृ यू झा यास कुटुंबाला आिथर्क नुकसान सोसावे

लागणार नाही.

ही दोन-पायर्यांची प्रिक्रया आहे :
पायरी 1:

•

यक्ती या कामकाजा या उरले या वषाम ये तो
भिव यात िकती उ प न िमळवू शकेल याचा िहशेब

करा.
पायरी 2:

• या रकमेचे (1
काढा

या पायरीत काढलेले) स याचे मू य

हणजे आजपयतचे मू य काढा. हे यक्तीचे

मानवी जीवन मू य आहे . यक्तीने या या

एचएल हीएवढे जीवन िवमा संरक्षण घ्यावे. याचा

अकाली म ृ यू झा यास, या पद्धती वारे ती यक्ती

िजवंत असती तर याने िनव ृ तीपयत कमावले असते
या भिव यातील उ प नाची क्षमता काढता येते.

• सारांश असा की या पद्धतीम ये मानवी जीवन मू य

भिव यातील उ प ना या स या या मू याएवढे असते.

उदाहरण
राजेश 35 वषाचा असन
याचे वािषर्क उ प न 4,00,000
ू

पयांचे आहे .

राजेश या कुटुंबात याची प नी (गिृ हणी), 4 वषाची मुलगी आिण याचे

िनव ृ त पालक आहे त जे आता या यावर अवलंबून आहे त. सवर् कर आिण

वैयिक्तक खचर् जाऊन राजेश या या कुटुंबाला दर मिह याला िन वळ
25,000

पये दे तो (वषार्ला 3,00,000

पये).

राजेशचा पगार दरवष 5% वाढे ल आिण याचे कुटुंबातील योगदान

(3,00,000

पये) सुद्धा दरवष 5% वाढे ल असे गिृ हत ध .

वािषर्क उ प न

4,00,000

पये प्रितवषर्

पगारात अपेिक्षत वाढ

5% प्रितवषर्

कर आिण वैयिक्तक खचर् वगळून

3,00,000

स याचे वय

35 वष

नोकरीची उरलेली वष

25 वष

उ प ना या क्षमतेचे भिव यातील

1,43,18,129

पये प्रितवषर्

िन वळ उ प न

मू य

सवलत दर (पीपीएफ दर)

पये

8%

भिव यातील उ प नाचे स याचे मू य 20,90,703

पये

राजेश जर 60 वषापयत जगला तर या या उरले या कामकाजा या
आयु यातील याचे कुटुंबासाठीचे मू य 1.43 कोटी आहे . पण राजेशला काही

झाले, तर या या कुटुंबाचे एव या
या 1.43 कोटी

पयांचे नक
ु सान होईल.

पयांचे आजचे मू य आप याला काढणे आव यक आहे .

यामुळे जर आपण सवलतीचा दर 8% (जोखीम मुक्त पीपीएफ दर) पकडला

तर 1.43 कोटी
आहे .

पयांचे आजचे मू य 20,90,703

पिरणामी याचा अथर् असा होतो 20.90 लाख

पये (20.90 लाख

पये)

पये एका वेळी 8% याजदराने

25 वषासाठी गत
ुं व यास पिरपक्वतेनंतर 1.43 कोटी

पये िमळतील.

हणूनच राजेश या मानवी जीवनाचे मू य (एचएल ही) 20.90 लाख

पये

आहे आिण याने याचे भिव यातील उ प न सुरिक्षत ठे व यासाठी 20.90

लाख

पयांचे जीवन िवमा संरक्षण घ्यावे.

प्रकरण 4 िवमा

वीकारणे
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च)2(ख) सोपी पद्धत
एचएल ही काढ यासाठी उ प न पयार्यी पद्धत वापर याऐवजी एक सोपी
पद्धत आहे
उदाहरण
पु हा राजेशचेच उदाहरण घेऊ. बाजारातील स याचे बँकेचे मुदत ठे वीचे दर

(एफडी) 8% आहे त. यामुळे जर कुणी 37,50,000

पये (37.5 लाख

पये)

बँके या मुदत ठे वीम ये 8% वािषर्क याज दराने ठे वले, तर वषार्ला िमळणारे
याज 3,00,000

पये (3 लाख)

पये असेल.

हणन
ू राजेशची एचएल ही 37.5 लाख

पयांचा जीवन िवमा घेतला पािहजे
या या कुटुंबाला 37.5 लाख

पये आहे आिण याने 37.5 लाख

हणजे याचा अकाली म ृ यू झा यास,

पये िमळतील. जर यांनी ते पैसे बँके या

मुदत ठे वीम ये 8% याज दराने गत
ुं वले, तर यामुळे यांना 3,00,000
पये वािषर्क उ प न िमळे ल. या दरवष िमळणार्या 3 लाख

राजेश या 3 लाख

पयांमुळे

पयां या वािषर्क योगदानाची भरपाई होईल. आिण

या या प चात ् या या कुटुंबा या खचार्ची काळजी घेतली जाईल.
खालील तक् यामधन
ू राजेश या मानवी जीवन मू याचा िहशेब
वािषर्क उ प न

4,00,000

कर आिण वैयिक्तक खचर्

8,000

कुटुंबातील िन वळ योगदान

25,000

पये प्रितवषर्

पये दर महा
पये दर महा

कुटुंबातील वािषर्क िन वळ योगदान

3,00,000

मानवी जीवन मू याचा िहशेब

3,00,000/8%

बँकेचा मद
ु त ठे वीचा दर

प ट होतो:

पये प्रितवषर्

8%
= 3,00,000/0.08
= 37,50,000

िव याची आव यक

37,50,000

पये

रक्कम(एचएल ही)
बँके या मुदत ठे वीम ये 8% याज दराने गत
ुं व यात आले या 37,50,000
पयांमुळे 37,50,000 × 0.08 = 3 लाख

पये वािषर्क उ प न िमळे ल.

या पद्धतीने बँके या मुदत ठे वीचा याज दर 8% असेपयत कुटुंबाला

खात्रीशीरपणे 3 लाख
पगार 4,00,000

पये वािषर्क उ प न िमळे ल. या पद्धतीम ये वािषर्क

पयेच राहील असे गिृ हत धरले जाते, आिण पगारातील

कुठलीही अपेिक्षत वाढ िवचारात घेतली जात नाही. याम ये असेही गिृ हत

धरले जाते की बँकेचा मुदत ठे वीचा याज दर 8% टक्के कायम राहील,
आिण याज दरातील वाढ िकंवा घट िवचारात घेतली जात नाही.

जाणन
ू घ्या
मानवी जीवनाचे मू य हा केवळ एकदा कर याचा िहशेब नाही. ती एक सतत

चालणारी प्रिकया आहे आिण याचा वेळोवेळी आढावा घेणे आव यक आहे .
जसे वय वाढते तसे मानवी जीवनाचे मू य कमी होत जाते.

छ)

हणािधकार

काही प्रकरणाम ये िवमा लेखकाला असे वाटे ल की काही काळाने यक्तीशी
िनग डत जोखीम कमी होईल. अशा प्रकरणांम ये, िवमा लेखक
हणािधकाराने प्र ताव

वीका

शकतो. जोखीम काही कालावधीने कमी

होईल असे गिृ हत धरले जाते, या कालावधीसाठी कमी हो या या त वावर
हणािधकार लागू असतो. उ च जोखीमेसाठी अिधक ह ता घे याचा पयार्य

हणून सामा यपणे

हणािधकाराचा वापर केला जातो.

सो या श दात सांगायचे तर, जर िवमा कंपनीने प्र तावक यार्ला उ च
जोखीम गटात वग कृत केले कारण याची शारीिरक वैिश

ठरवले या प्रमाणभूत वैिश
ह ता

यांप्रमाणे नाहीत, तर प्र तावक यार्ला जा त

यावा लागेल. मात्र, प्र तावक यार्ला

पयार्य आहे . जर

ये िवमा कंपनीने

हणािधकाराची िवनंती कर याचा

हणािधकाराला मंजरु ी िमळाली, तर प्र तावक यार्ला काही

झा यास, िवमाकंपनीला काही काळासाठी िवमा रकमेचा केवळ काही भाग
यावा लागेल.

उदाहरणाथर्

पुढील पाच वषासाठी कमी होणारा

हणािधकार 20% असेल, तर

हणािधकार पाच वषानंतर पूणप
र् णे र

होईल. दस
ु र्या श दात, सहा या

वषार्पासून पुढे िवमा कंपनी काही दावा आ यास पूणर् िवमा रक्कम दे ईल.
िवमाधारक यक्तीचा

हणािधकारा या कालावधीत म ृ यू झा यास, िवमा

कंपनीला पण
ू र् िवमा रक्कम
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िवमा कंप या

यावी लागणार नाही.

जीवन िवमा

हणािधकारासाठी सामा यपणे

या मागर्दशर्क त वांचे पालन

करतात ती आहे त:
•

हणािधकार हा िविश ट कालावधीम ये समान रकमेने कमी झाला
पािहजे; आिण

• जर पॉिलसीचा कालावधी तीन या पटीत असेल, तर लागू

हणािधकार हा पॉिलसी या कालावधी या एक तत
ृ ीयांश असेल.

िविवध िवमा कंप यांम ये

या पिरि थतीम ये

हणािधकार लागू

होतो याम ये फरक असतो. साधारणपणे कंपनीला असे वाटले की

प्र तावक यार्ची वैिश
वैिश

ये कंपनीने ठरवले या प्रमाणभूत शारीिरक

यांसारखी नस यामुळे अितिरक्त जोखीम िनमार्ण होईल तर ती

हणािधकार लागू करते.

खालील घटने या अ यासातून

हणािधकाराची संक पना

समजाव यास मदत होईल:
घटनेचा अ यास

मक
ु े श गु ता हे 31 वषाचे आहे त आिण यांना आयजीपी िवमा

कंपनीकडून जीवन िवमा घ्यायचा आहे . कंपनीला यां या प्राथिमक

चौकशीम ये असे आढळून आले की मुकेश यांचे वजन कमी आहे .
आयजीपी िवमा कंपनी मुकेश यांना उ च जोखीम

करते.

जोखीम

ेणीत वग कृत

मुकेश यांनी अिधक ह ता दे याचे मा य केले तर यांचे उ च
व प असूनही कंपनी यांना िवमा दे याचे मा य करते.

मुकेश याऐवजी

हणािधकार लागू कर यास सांगतात, आिण

हणन
ू च आयजीपी जीवन िवमा कंपनी यां यावर तीन वषासाठी 15%

कमी होणारा

हणािधकार लागू करते.

िव लेषण
1ले वषर्: मुकेश यांचा िवमा घेत यानंतर पिह या वषार्तच म ृ यू झाला,

तर िवमा कंपनीला केवळ 85% िवमा रक्कम

यावी लागेल.

2रे वषर्: मुकेश यांचा िवमा घेत यानंतर दस
ु र्या वष म ृ यू झाला, तर

िवमा कंपनीला केवळ 90% िवमा रक्कम

यावी लागेल.

3रे वषर्: मुकेश यांचा िवमा घेत यानंतर ितसर्या वष म ृ यू झाला, तर
िवमा कंपनीला केवळ 95% रक्कम

यावी लागेल.

4थे वषर्: हणािधकार लागू होणार नाही. आता मुकेश यांचा म ृ यू

झाला तर िवमा कंपनीला पूणर् िवमा रक्कम

यावी लागेल.

प्र न 4.3
िव याम ये

हणािधकार

हणजे काय?

ज) ह याचा दर ठरिवणे आिण िहशेब करणे
िवमा पॉिलसीवर जो ह ता आकारला जाईल याला ह याचा दर
ठरवणे

हणतात. िवमा कंपनीसाठी िवमा पॉिलसी या ह याचा दर

ठरवणे हा मह वाचा िनणर्य आहे आिण या संदभार्त कंपनीला काही
मुख्य उ ेश डो यासमोर ठे वावे लागतील.
आकार या जाणार्या ह यामधून दावे आिण खचर् चुकते झाले

पािहजेत आिण इि छत नफाही झाला पािहजे याची जशी िवमा

कंपनीला िचंता असते याचबरोबर ह याचे दर

पधार् मक असावेत

यासाठीही कंपनी आ ही असेल, कारण यांना आपला यवसाय इतर
िवमा कंप यांकडे जाऊ

यायचा नाही.

आकार या जाणार्या ह याचा िहशेब कर याची प्रिकया सोपी, सहज
व समजेल अशी आिण वारं वार बदल याची गरज नाही अशी
ठे व याचाही कंपनी िवचार करे ल.
जीवन िव यासाठी आकारला जाणारा ह ता, म ृ यूदर तक् यामधील

म ृ यू दरावर आधािरत असतो (तु हाला आठवत असेल की आ ही

याची प्रकरण 2म ये, ख)2 िवभागात ओळख क न िदली), िवमाकत
हे तक्ते आिण दर कसे वापरतात आिण आकार या जाणार्या
ह याचा कसा िहशेब केला जातो हे आपण या िवभागात पुढे पाहू.

मात्र सु वातीला, िवमा कंप या यां या पॉिलसींची िकंमत कशी

ठरवतात याची आपण चचार् क .

ज)1 दर ठरिव याचे घटक
िवमा कंपनी िवमा संरक्षणासाठी जे दर आकारे ल ते ठरवतांना
कंपनीचे मुख्य उ ेश डोक्यात ठे ऊन, इतर घटकांचाही िवचार करे ल

यांचा यावर पिरणाम होईल. दर ठरिव याचे जे घटक आहे त आता

आपण ते थोडक्यात पाहू. ह ता कसा काढला जातो या याशी ते कसे
संबंिधत आहे त हे आपण नंतर पाहू.
म ृ यू दर

ह याचा िहशेब कर यासाठी िवमाकत म ृ यद
ू र तक् याचा वापर

करतात हे आ ही आधीच नमद
ू केले आहे . या तक् यांम ये म ृ यू

दराचाही समावेश असतो, सो या श दात याचा अथर्

हणजे एखा या

यक्तीचा या या पुढील ज मिदनापूव म ृ यू हो याची शक्यता.

आपण ज)2(क) िवभागाम ये ह याचा िहशेब कर यासाठी म ृ यूदर

तक्ता आिण दर कसे वापरले जातात हे पाहू.
अिधभार

सवर् कंप यांना यांचा यवसाय चालव यासाठी खचर् येतो, िवमा
कंप या याला अपवाद नाहीत. ह ता हा िवमा कंप यां या उ प नाचा
मुख्य

त्रोत असतो आिण ह यामधून खचर् भ न िनघाला पािहजे.

यामुळे ह याम ये हा खचर् िमळवणे याला अिधभार

हणतात.

प्रकरण 4 िवमा

वीकारणे
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ह या या गत
ंु वणक
ु ीतन
ू उ प न
िवमा कंप या पारं पािरक योजनांसाठी जे ह ते गोळा करतात यांची
िवमा कायदा 1938 म ये बंधनकारक के याप्रमाणे गत
ुं वणूक

करतात. या गत
ुं वणुकीतून जे उ प न िमळते यातूनही िवमा

कंपनीचा खचर् भागतो आिण दर ठरवतांना याचाही िवचार केला जाऊ
शकतो.
फाय यांचे आ वासन
कंपनीने

या फाय यांचे आ वासन िदले आहे यावर दर अवलंबन
ू

असेल. िवमा कंपनी जेवढे जा त फायदे दे ईल, तेवढा या फाय यांचा
खचर् भ न काढ यासाठी अिधक ह ता आकारणे गरजेचे होईल.

न या-सह पॉिलसी धारक बोनस िमळव यासाठी थोडा अिधक ह ता
भरतात आिण यांना बोनस जाहीर क न चांगला फायदा िदला जातो.
ह ता भर याची घे यात आलेली योजना
पॉिलसीधारक िविवध प्रकारे ह ता भ
एक ह ता योजना:

शकतो:
• या योजनेम ये,
पॉिलसीधारक पॉिलसी या
सु वातीलाच एका मो या

रकमेचा ह ता भरतो.
पॉिलसी या संपूणर्

कालावधीम ये

यव थापकीय आिण इतर
खचर् भर यासाठी ह ता
समान ह ता योजना:

पुरेसा हवा.

• अशा प्रकार या योजनेम ये,
पॉिलसीधारक पॉिलसी या

संपूणर् कालावधीम ये एकाच
रकमेचा ह ता दे तो. अशा

प्रकार या पॉिलसीचे मू य

ठरवतांना िवमा कंपनीला
पैशाचे काळानस
ु ार मू य

पकडावे लागेल, दस
ु र्या

श दात सांगायचे तर
भिव यातील दावे,

भिव यातील यव थापकीय

खचर्, महागाईचे पिरणाम
यासाठी तो पुरेसा असला

पािहजे. बर्याचशा जीवन
िवमा पॉिलसी या समान

ह ता आधारावर असतात
आिण समान ह ता कसा
काढला जातो हे आपण
ज)2(ख) िवभागाम ये
अिधक तपशीलाने पाहू.

लविचक ह ता योजना:

• िवमा कंप या
पॉिलसीधारकांना लविचक
ह ता भर याची योजना
िनवड याचाही पयार्य दे ऊ
शकतात,

याम ये

पॉिलसीधारक यां या
सोयीनुसार ह याची रक्कम

भ

शकतात. संपूणर्

कालावधीत ह ता एकच

राहावा िकंवा परवडेल

याप्रमाणे ह याची रक्कम

बदलावी हे ठरवू शकतात.

ह याची रक्कम ही

सामा यपणे वषार्ला 5% वाढू
शकते, मात्र

लविचकतेसंबंधी या िनि चत

अटी आिण िनयम हे िवमा
कंपनीवर अवलंबून असतात.

पॉिलसी धारकाला सरतेशव
े टी जो ह ता आकारला जातो यावर हे
सगळे घटक पिरणाम करतील.

ज)2

ह याचा िहशेब करणे

ह याचा िहशेब कर याची प्रिक्रया खालीलप्रमाणे आहे :

आकृती 4.3
जोखीमे या ह याचा िहशेब करणे

जोखीमे या ह या या आधारे , समान ह ता काढणे

िन वळ ह ता काढ यासाठी गत
ुं वणुकीवरील अपेिक्षत याजदर वजा करणे

अिधभार िमळवणे

आकारला जाणारा एकूण ह ता िमळे ल

ज)2(क) जोखीमे या ह याचा िहशेब करणे
िव या कंप यांकडून गोळा केले जाणारे जीवन िवमा ह ते िवमा

कंप या एका गटात ठे वतात,
असे

यांना सामाईक गट िकंवा जीवन िनधी

हणतात. कंपनीवरील भिव यातील सवर् दावे या सामाईक

िनधीचा वापर क न िनकाली काढले जातात.

हणूनच दावे पण
ू र्

करता यावेत यासाठी सामाईक िनधीम ये पुरेसे पैसे आहे त ना याची
िवमा कंपनीला खात्री करावी लागते.

सामाईक िनधीची अचूक रक्कम िनि चत करणे हे अवघड काम आहे ,

कारण कुणीही अचूकपणे भिव य सांगणार नाही. मात्र, आपण पािहले

आहे की, मागील वषातील म ृ यू दराची आकडेवारी वाप न, िवमा

कंप या बर्यापैकी अचूकपणे यक्ती पुढील ज मिदना या आधी मरण

पाव याची शक्यता यक्त क
असे

शकतात. या शक्यतेला- म ृ यू दर

हणतात- जो जोखीमेचा ह ता काढ यासाठी वापरला जातो.
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आयसी-33/मे 2011 जीवन िवमा

जाणन
ू घ्या
म ृ यूदराचा तक्ता प्र येक वयोगटा या यक्तींम ये जग याचे आिण

म ृ यूचे प्रमाण िकती आहे हे दाखवतो. गे या 100 िकंवा अिधक

वषार्त गोळा केले या मािहतीवर तो आधािरत असतो.

प्र येक िवमा कंप यां या म ृ यूदरा या तक् यात फरक असतो.
म ृ यूदर

हणजे एका िविश ट यक्तीचा या या पुढील ज मिदनापूव

म ृ यू हो याची शक्यता.

म ृ यूदर तक्ता गिणतज्ञांकडून बनवला जातो यांना ऍक्चुअिरज िकंवा

संख्याशा त्रज्ञ

हणतात, जे म ृ यूदरा या आधारे िकती ह ता

आकारायचा हे ठरवतात.

प्र येक िवमा कंपनी म ृ यद
ू र तक् यातील म ृ यद
ू र वाप न जोखीमेचा

ह ता काढते. यासाठीचे समीकरण आहे :
आकृती 4.4

जोखीमेचा ह ता = म ृ यू दर × िवमा रक्कम
जोखीमेचा ह ता

हणजे केवळ या वषार्म ये

याचे दावे दे यासाठी आकारला जाणारा ह ता.

यांचा म ृ यू होईल

तो कसा काढला जातो हे पाह यासाठी, एका घटनेचा अ यास क .

घटनेचा अ यास
अजय गु ता हे जीवन िवमा एजंट आहे त आिण यांनी तीन जीवन

िवमा पॉिलसी िवक या आहे त.

पिहली िवमा पॉिलसी 25 वषा या अिववािहत पु षाला िवक यात

आली,

याने अिभयांित्रकीची पदवी घेत यानंतर नक
ु तीच एका

नामांिकत मािहती तंत्रज्ञान कंपनीत काम करायला सु वात केली
आहे . याने 5,00,000

पयांचा िवमा वाढला आहे .

दस
ु री पॉिलसी 36 वषा या पु षाला िवक यात आली. तो िववािहत

असून याला दोन मुले आहे त. याचा 8,00,000

पयांचा िवमा

काढ यात आला आहे .

ितसरी पॉिलसी 48 वषा या एका यावसाियकाला िवकली

याने

40,00,000 एव या मो या रकमेचा िवमा काढला आहे .
एजंट अजय गु ता, ित ही

ाहकांसाठी ह ता काढत आहे त. तो ते

कसा काढतील हे पाहू.

ाहक 1: वय = 25 वष. िवमा रक्कम = 5,00,000
= 0.0001
जोखीमेचा ह ता = 50

पये. म ृ यू दर

पये.

ाहक 2: वय = 36 वष. िवमा रक्कम = 8,00,000
= 0.00081
जोखीमेचा ह ता = 648
ाहक 3: वय = 48 वष.

पये.
िवमा रक्कम = 40,00,000

दर = 0.00091
जोखीमेचा ह ता = 3,640

पये. म ृ यू दर

पये. म ृ यू

पये.

आपण पाहू शकतो की म ृ यू दर आिण िवमा रक्कम यानस
ु ार
आकारला जाणारा ह ता बदलतो. िवमा रक्कम जेवढी मोठी तेवढा
ह ता अिधक आकारला जातो. िवमाधारक यक्ती या वयानुसार

म ृ यूदरही वाढत जातो हे ही आपण पाहू शकतो.

ज)2(ख) जोखीमे या ह या या आधारे समान
ह ता काढा
आपण आधी पािह याप्रमाणे, िवमा कंप या बर्याच जीवन िवमा
पॉिलसींसाठी पॉिलसी या संपूणर् कालावधीत समान ह ता आकारतात:

तो बदलला जाऊ शकत नाही.

हणूनच, जो ह ता िनि चत केला

जाईल तो भिव यातील खचर् आिण िवमा कंपनीला

यावे लागणारे

दावे िवचारात घेऊन ठरवला जाईल. यासाठी महागाईचा पिरणामही
िवचारात घ्यावा लागेल, याचा अथर् असा की पैशाचे मू य काळानस
ु ार

कमी होते, यामळ
ु े पॉिलसीधारकाने भरले या ह यांचे मू य

पॉिलसी या नंतर या वषार्त तेवढे च रहाणार नाही.

हणजे महागाईची

िकंमत नंतर या वषार्त िवमा कंपनीला मोजावी लागेल पिरणामी,

सुरवातीला यो य वाटे ल यापेक्षा अिधक दराचा ह ता िनि चत करावा

लागेल. िवमा कंपनी सु वाती या कालावधीत गोळा केलेले उ च ह ते

एका राखीव िनधीत ठे वते, यातून भिव यातील दावे आिण खचर्

भागवला जातो.

आपण समान ह याची मळ
ू संक पना एका उदाहरणा या आधारे
पाहू.

(कृपया न द घ्या: ही केवळ उदाहरणादाखल िदलेली पिरि थती आहे )
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तक्ता 4.1
दावे चक
ु ते करणे खचर्
वषर् 1

दा याची केवळ

यव थापकीय

ह याचे
वग करण
िमळाले या

िकमान रक्कम

खचर् उ च

ह या या

िदली जाईल.

असतील.

रकमेपैकी काही
रक्कम
भिव यासाठी
राखन
ू ठे वली

जाईल. उरलेली
रक्कम दावे

चुकते करणे

आिण खचासाठी
वापरली जाईल.

वषर् 2

िदले जाणारे पैसे
1 या वषार्पेक्षा

यव थापकीय
खचर् अिधक

अिधक असतील. मात्र 1 या

राखीव िनधी
वाढे ल, मात्र
भर यात

वषार्पेक्षा कमी

आलेली रक्कम

असेल.

1 या वषार्पेक्षा
कमी असेल.

-

राखीव िनधी
वाढे ल

-

राखीव िनधी

-

राखीव िनधी

वाढे ल
वाढे ल

वषर् 10

भर यात आलेली

यव थापकीय

यावष जमा

रक्कम अिधक

खचर् कमी

कर यात आलेले

असेल.

असेल.

सवर् ह ते दावे
चक
ु ते करणे

आिण खचार्साठी
वापरले जातील.
यावष गोळा

कर यात
आले या
ह यामधून
राखीव

िनधीम ये

रक्कम जमा
केली जाणार
नाही
वषर् 15

भरलेली रक्कम
अिधक असेल

यव थापकीय

यावष गोळा

खचर् अजन
ू कमी कर यात

होईल.

आलेला ह ता
खचर् आिण
दा यांसाठी
पुरेसा नसतो.
हणून तूट

भ न

काढ यासाठी
राखीव
िनधीमधून

रक्कम काढली
जाते.
-

राखीव िनधी
घटतो.

-

राखीव िनधी
घटतो.

वषर् 20

िवमाधारकाचा

दा या या

ह यामधील

म ृ यू होतो

प्रिक्रयेचा खचर्

िनधी आिण

यािशवाय इतर
प्रशासकीय खचर्

राखीव िनधी
दावा दे यासाठी
पुरेसा असला

पािहजे.

लक्षात ठे वा की हा तक्ता समान ह याची संक पना सो या पद्धतीने
समज यासाठी दे यात आला आहे . प्र यक्षात, ह याचा िहशेब ही
बरीच गत
ुं ागत
ुं ीची प्रिक्रया आहे . वरील तक् याम ये एका जीवन िवमा

पॉिलसीचा िहशेब दे यात आला आहे , मात्र िवमा कंप या पॉिलसीं या
समह
ू ासाठी ह याचा िहशेब करतात. दावे हे सामाईक िनधीमधून िदले
जातात आिण राखीव िनधी हा पॉिलसीं या समह
ू ासाठी राखला जातो.

हणूनच राखीव िनधी समान पॉिलसींचा समूह क न मोजला जाईल,
या समान वयोगट, यांना असलेली जोखीम, घेतले या पॉिलसीचा

प्रकार, पॉिलसीचा कालावधी इ. वर आधािरत असतील. राखीव
िनधीसाठीची एकित्रत रक्कम ही िनि चत असते आिण

या रकमेला

पॉिलसीं या संख्येने भागले जाते.
आदशर् पिरि थतीत राखीव िनधी सु वाती या वषार्त वाढे ल, पढ
ु ील

वषार्त सम-समान ( ेक इ हन) पातळीवर येईल आिण यानंतर या
वषार्त कमी होऊन शेवटी शू य होईल. मात्र न या प्र तावक याची

न द होत राहते आिण ह ते आिण दावे िनधीम ये जमा आिण वजा

होत राहतात.

ज)2(ग) िन वळ ह ता काढा
िवमा कायदा 1938 म ये बंधनकारक अस यामळ
ु े िवमा कंप या

पारं पािरक योजनांम ये जे ह ते गोळा करतात ते यांना रोख्यांम ये
गत
ुं वावे लागतात. या गत
ुं वणुकीसाठी िवमा कंप यांना उ प न
याज िमळते.

हणून

हे िमळालेले याज ह ता काढतांना िवचारात घेतले जाते. या
गत
ुं वणुकीतून िकती याज िमळ याची अपेक्षा आहे याचा

संख्याशा त्रज्ञ अंदाज बांधतात. िमळणार्या याजा या अंदाजा या
आधारे कमी ह ता आकारला जाऊ शकतो.
आकृती 4.5
ह ता – याजाची कमाई = िन वळ ह ता
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जीवन िवमा

जे हा आपण ह ता या या गत
ुं वणुकीवर िमळणार्या याजाशी कसा

जळ
ु वून घेतला जातो याचा िवचार करतो ते हा काही मु े लक्षात

ठे वणे आव यक असते:

• दावा दे याची गरज पडेपयत, ह याची गत
ुं वणूक केली जाते;

• समान ह यांसाठी, राखीव िनधीही गत
ंु वला जातो; आिण

• अपेिक्षत याज दे खील पॉिलसी या मद
ु तीवर अवलंबन
ू असते.
जाणन
ू घ्या

गत
ुं वणक
ु ीवरील याजाचा अपेिक्षत दर काढतांना संख्याशा त्रज्ञ संकुिचत

पद्धतीचा अवलंब करतात. अपेिक्षत याज हे ह यांम ये जळ
ु वन
ू घेतले

जाते.

ज)2(घ) अिधभार िमळवणे
संपण
ू र् ह ता (पॉिलसीधारकाने भरलेला ह ता) काढ यासाठी िन वळ

ह याम ये थोडा फेरफार केला जातो. िवमा कंपनीचा खचर् आिण नफा
ही िवचारात घेतला जातो. या प्रिक्रयेला अिधभार

हणतात.

अिधभारात खालील गो टी जोड या जातात:•

यव थापकीय खचर्, जसे इमारती या दे खभालीचा खचर्,
कमर्चार्यांचा पगार इ.;

• वै यकीय िवमा लेखनासाठी वै यकीय खचर्;
• प्रिक्रया शु क;

• पॉिलसी या नत
ु नीकरणाचा खचर्;

• दावा िनकाली काढ याचा खचर्;

• न यासाठी राखीव िनधी; आिण
• नफा-पॉिलसींसाठी बोनस अिधभार.

जाणन
ू घ्या
पॉिलसी या आरं भीच सवार्त जा त खचर् होतो. ह ता ठरवताना हा
खचर् पॉिलसी या संपण
ू र् कालावधीत पसरव याची गरज असते.

ज)2(च) आकारला जाणारा एकूण ह ता
काढणे

आकारला जाणारा एकूण ह ता काढतांना पॉिलसी कुठ या

प्रकारची आहे - ती एकदाच ह ता भर याची पॉिलसी आहे , समान

ह ता पॉिलसी आहे , लविचक ह ते योजना िकंवा वािषर्क

नुतनीकरण योजना आहे याचा पिरणाम होतो. उदाहरणाथर्,

एकाच ह याची योजना असेल, तर िवमा कंपनीला िकती

पॉिलसीधारक ही योजना घेतील आिण पॉिलसी या कालावधीत
म ृ यूचे िकती दावे अपेिक्षत आहे त हे ठरवावे लागेल.
याचप्रमाणे, ह ता वािषर्क आहे , सहामाही आहे , ितमाही आहे
की मािसक आहे हे दे खील िवचारात घ्यावे लागेल. बहुतेक िवमा
कंप या आधी वषार्ला िकती पैसे यावे लागतील याचा िहशेब
करतात आिण यानुसार मिह याला िकती पैसे

यावे लागतील

हे ठरवतात. ह ता वािषर्क नसेल तर िवमा कंप या साधारणपणे
‘वारं वािरता अिधभार’ घेतात.
उदाहरणाथर्
िवमा कंपनी मािसक ह ता योजनेसाठी 5% वारं वािरता अिधभार
लावते असे ध न चालू. वािषर्क एकूण ह याचा िहशेब 25,000
पये एवढा होईल.

हणजे पॉिलसीधारकाला

मािसक एकूण ह ता असेल:

यावा लागणारा

25,000/12 × 1.05 = 2,187.50

पये

जाणन
ू घ्या
काही िवमा कंप या उलट पद्धतीने एकूण ह ता काढतात.

हणजे, या आधी मािसक ह ता काढतात आिण नंतर वािषर्क

ह याचा िहशेब करतात. वािषर्क ह यासाठी काही सवलती

िद या जातात. या सवलतींचे कारण

हणजे, िजतका वारं वार

ह ता भरला जाईल, तेवढा िवमा कंपनीचा यव थापन खचर्
वाढे ल.

हणून िवमा कंप या पॉिलसी धारकांना वािषर्क ह ता

भर याची योजना िनवड यासाठी प्रो साहन दे तात.
प्र न 4.4
खालील संक पना थोडक्यात
• अिधभार;
• वारं वािरता अिधभार.

प ट करा:
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झ) बोनसचा िहशेब करणे
जे पॉिलसीधारक सहभागा मक िवमा पॉिलसी (न यासह पॉिलसी) खरे दी
करतात यांना कंपनी या न याम ये सहभागी हो याचा अिधकार असतो. हा
नफा पॉिलसीधारकांना बोनस या
चार प्रकारचे बोनस दे तात.
• साधा उजळणी बोनस;
• एकित्रत उजळणी बोनस;
• सत्रा त बोनस; आिण
• अंतरीम बोनस.

व पात िवतिरत केला जातो. िवमा कंप या

झ)1 साधा उजळणी बोनस
िवमा कंपनी हा बोनस जाहीर करते आिण जाहीर केलेला बोनस िवमा

रकमेत िमळवते. हा दा या या वेळी िकंवा पॉिलसी पिरपक्व झा यानंतर

िदला जातो, िकंवा िवमा कंपनीने
जातो.

प ट केले या कुठ याही वेळी िदला

उदाहरण
जे हा एबीसी कंपनी दर 1000
तो बोनस 50

पयांवर 5% बोनस जाहीर करते ते हा

पये असेल. जर ि मता पटे ल यांनी 1,00,000 िवमा

रकमेची पॉिलसी खरे दी केली असेल तर यांचा बोनस 5,000

पये

असेल. ही जाहीर कर यात आलेली रक्कम िदली जाईपयत तेवढीच
असते, मात्र एकित्रत बोनसम ये या या उलट िवमा रकमेत बोनस
िमळव यानंतर पुढील वष चा बोनस काढतांना तो या वाढीव िवमा

रकमेवर काढला जातो.

झ)2 एकित्रत उजळणी बोनस
या पद्धतीम ये िवमा कंप या वािषर्क बोनस एकित्रत याजा या आधारे
काढतात,

हणजे बोनस िवमा रकमेत िमळवला जातो आिण पढ
ु ील

वष चा बोनस वाढीव रकमेवर पकडला जातो.
घटनेचा अ यास

राहुल ख ना यां याकडे प्र येकी 5,00,000 पयां या दोन सहभागा मक
पॉिलसी आहे त. असे गिृ हत ध की पिह या पॉिलसीला यांना सा या

उजळणी पद्धतीने बोनस िमळतो आिण दस
ु र्या पॉिलसीसाठी यांना

एकित्रत उजळणी पद्धतीने बोनस िमळतो.

िवमा कंपनीने िवमा रकमेवर 5% बोनस जाहीर केला आहे . राहुल यांची
िवमा रक्कम 5,00,000 पये आहे हणून यांचा बोनस 25,000 पये
असेल.

वाढे ल:

हणूनच राहुल यांची पिरपक्वते या वेळी िमळणारी रक्कम अशी

• सा या उजळणी या आधारे िवमा रक्कम = 5,00,000
25,000

पये = 5,25,000

पये.

• एकित्रत उजळणी या आधारे िवमा रक्कम = 5,00,000
25,000

पये = 5,25,000

पये +
पये +

पये.

पुढ या वष , िवमा कंपनीने िवमा रकमेवर 3% बोनस जाहीर केला.

यावष राहुल यांची दे य पिरपक्वतेची रक्कम अशा प्रकारे वाढे ल:
• सा या उजळणी बोनस वारे िवमा रक्कम = 5,25,000
15,000

पये = 5,40,000

पये. (15,000

पयांचे 3% आहे त)

पये हे 5,00,000

• एकित्रत उजळणी बोनससाठी िवमा रक्कम = 5,25,000
15,750

पये = 5,40,750

पये. (15,750

पये +

पये +

पये हे 5,25,000

पयांचे 3% आहे त)
टीप: वरील प्रकरणाम ये सा या उजळणी पद्धतीम ये बोनस नेहमी
5,00,000

पयां या रकमेवर काढला जाईल.

एकित्रत उजळणी बोनसम ये पिह या वष बोनस 5,00,000
रकमेवर काढला जाईल आिण तो 5,00,000

पयां या

पयांम ये िमळवला

जाईल. पुढील वषार्त बोनस वाढीव रकमेवर काढला जाईल आिण या

रकमेम ये िमळवला जाईल.

झ)3 सत्रा त बोनस
पॉिलसी संपेपयत कंपनीसोबतच राह यासाठी प्रो साहन लाभ

हणून

िवमा कंपनी िवमाधारकाला हा बोनस दे ते. 20, 25, िकंवा 30 वषा या
दीघर्-कालीन पॉिलसींवर िवमा कंपनी पिरपक्वतेची िवमा रक्कम तसेच
कंपनीने दरवष जाहीर केले या इतर िनयिमत बोनससोबत सत्रा त
बोनस दे ऊ शकते. काही कंपनी सत्रा त बोनस दरवष जाहीर क
शकतात, मात्र तो जमा होत जातो आिण केवळ पॉिलसी पिरपक्व
झा यानंतरच िदला जातो. या बोनसला ‘िटकून राह यासाठीचा बोनसही’
हणतात.
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झ)4 अंतरीम बोनस
काय याने बंधनकारक अस यामळ
ु े िवमा कंप यांना दरवष मू यमापन

करावेच लागते.

या पॉिलसींवर म ृ यच
ू े दावे केले जातात िकंवा

या

पॉिलसी दोन मू यमापन कालावधींम ये पिरपक्व होतात यासद्ध
ु ा

िशलकीम ये धर या जातात, मात्र या बंद झा यानंतर कर यात

आले या मू यमापनाम येच हे जाहीर केले जाते. या पॉिलसी

मू यमापना या तारखेपूव च िवमा कंपनी या न दणी पु तकातून बाहे र

पड या अस याने, या मू यामापना या प्रिक्रयेत सहभागी होणार

नाहीत. मात्र, िवमा कंपनी अशा पॉिलसींना शेवट या मू यमापना या

दराने ‘अंतरीम बोनस’ दे ते. भारताम ये िवमा कायदा 1938
या कलमानस
ु ार अंतरीम बोनस दे णे बंधनकारक आहे .

या 112

उपक्रम
कुठ याही जीवन िवमा कंपनी या वेबसाईटला भेट

या. कंपनीने

गे या पाच वषार्त जाहीर केले या बोनसचा अ यास करा. कंपनी
सहभागी पॉिलसीधारकाला कशाप्रकारे बोनस िवतिरत करते?

ट िवमा लेखनाम ये एजंटची भिू मका
एजंट प्र तावक यार् या थेट संपकार्त असतात आिण िवमा लेखना या
प्रिक्रयेम ये यांची मह वाची भूिमका असते आिण यांना ‘प्राथिमक

िवमा लेखक’ मानले जाते.

• एजंटला प्र तावक यार्ने प्र ताव अजर् पण
ू र् भर याची खात्री करावी
लागते. प्र तावक यार्ने प्रामािणकपणे प्र नांची उ तरे िदली

अस याची खात्रीही यांना करावी लागते कारण प्र ताव अजार् या
आधारे प्र ताव

वीकारला िकंवा नाकारला जाईल.

• जर एजंट अजर् भरायला मदत करत असेल, तर याने तो
प्रामािणकपणे आिण अचूकपणे भरावा. दे यात आलेली उ तरे

कुठ याही पिरि थतीत पूवर् हदिू षत नसावीत. प्रितसाद

दे णार्याची उ तरे शक्य िततक्या व तुिन ठपणे न दवली जावीत

आिण चक
ु ीची िकंवा अपण
ू र् मािहती टाळ यात यावी.

• प्र तावक यार्शी थेट संपकार्त अस यामळ
ु े , याला िवमा का हवा
आहे याचे मू यमापन एजंट चांग याप्रकारे क

शकतो. यांना

असे वाटले की प्र तावक यार्चा हे तू प्रामािणक नाही, तर यांनी
तसे प्र तावात नमूद केले पािहजे. एजंट प्र तावक यार्सोबत

आिण यां या कुटुंबासोबत वैयिक्तक चचार् करतो, यांनी

िदले या उ तरांचे एजंटला मू यांकन करावे लागते.

प्र तावक यार्ने िदलेली मािहती पर परिवरोधी अस याचे आढळून

आ यास, एजंटनी यांना आणखी प्र न िवचारणे आव यक
असते.
• प्र तावक यार्ला िकती रकमेचा जीवन िवमा घ्यावा हे

ठरव यासाठी, मानवी जीवन मू य (एचएल ही) काढायला एजंट
यांना मदत क

शकतो. एचएल ही या िहशेबानुसार जीवन

िवमा घेत यास, कमाव या यक्तीचा अकाली म ृ यू

झा यानंतरही, कुटुंबाला उ प नाची सुरिक्षतता िमळते आिण
यां या आिथर्क गरजा पूणर् होतात.

• एजंट आव यक कागदपत्रे आिण प्र ताव अजर् वेळेत सादर क न
िवमा लेखनाची प्रिकया आणखी जलद क

शकतो. अितिरक्त

वै यकीय तपासणी आव यक अस यास, एजंटने प्र तावक यार्ला
डॉक्टरची भेट घे यास मदत करावी तसेच डॉक्टरांचा अहवाल
लवकरात लवकर सादर केला जाईल याची खात्री करावी.
• िव याचा प्र ताव

वीकार यात आ यास, पॉिलसी थेट

िवमाधारकाला िकंवा एजंटकडे पाठवली जाऊ शकते. प्र ताव
फेटाळ यात आला तरी यात एजंटची भूिमका असू शकते. िवमा

कंपनी प्र ताव का फेटाळ यात आला या संदभार्त

प टीकरण

दे णारे एक पत्र प्र तावक यार्ला पाठवेल, तरीही एजंट
प्र तावक यार्कडे जाऊन फेटाळ याचे कारण(णे)

शकतो.

वतः

प ट क

प्र न 4.5
जे हा िवमा लेखक प्र ताव फेटाळतो ते हा एजंटची भूिमका काय

असते?

प्रकरण 4 िवमा

वीकारणे
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मह वाचे मु े

या प्रकरणात समावेश असले या मह वा या संक पना खालील
प्रमाणे आहे त:
िवमा लेखनाची प्रिक्रया
• प्र तावांचे मू यमापन करणे आिण जोखीम
का आिण जर

वीकारायची

वीकारायची असेल तर कुठ या अटींवर

वीकारायची हे ठरिव या या प्रिकयेला िवमा लेखन असे
हणतात.
• जोखीम िनवड यासाठी प्र येक कंपनी
आिण मागर्दशर्क त व िवकिसत करते.

वतःचे िनकष

• िवमा लेखना या प्रिक्रयेत खालील पायर्यांचा समावेश
होतो: मािहती गोळा करणे; जोखीमेचे िव लेषण करणे;
संभा य धोक्याचा अंदाज घेणे; हानीची शक्यता िनि चत
करणे; प्र ताव

वीकारणे िकंवा फेटाळणे;

वीकारले या

पॉिलसीचे वग करण क न जोखीम गटात वग करण करणे;
आिण पॉिलसी दे णे.
आव यक मािहती िमळवणे
• िवमा लेखक प्र तावक यार्बाबतची मािहती िविवध
त्रोतांकडून िमळवू शकतो

हणजे प्र ताव अजर्,

वै यकीय परीक्षण अहवाल, एजंटचा गोपनीय
अहवाल, अितिरक्त मािहती आिण कर
अिधकार्यांकडून अहवाल.

नैितक आिण शारीिरक धोके

• िवमाधारक यक्ती या जोखीमेशी िनग डत
शारीिरक वैिश

यांना शारीिरक धोके

हणतात,

उदा. वय, यवसाय, िलंग, िनवास, सवयी, छं द,
शारीिरक वैिश
शारीिरक

ये, वै यकीय सम या,

या अपंग, कुटुंबाचा वै यकीय इितहास,

वैयिक्तक इितहास इ.

• नैितक धोक्यांचा संदभर्

टीकोन, मानिसक ि थती

िकंवा प्र तावक यार्चा उ ेश यां याशी आहे .

आिथर्क, वै यकीय आिण अवै यकीय िवमा लेखन
• आिथर्क िवमा लेखन करताना एका यक्तीला िकती जीवन िवमा िमळू

शकतो या रकमेवर मयार्दा घातली जाते. िवमाधारक यक्ती िव याची

रक्कम िमळ यास पात्र आहे आिण ती िवमा िहतापेक्षा अिधक

नस याची खात्री कर यासाठी आिथर्क िवमा लेखनाचा वापर केला
जातो.
• वै यकीय िवमा लेखन करतांना िवमा लेखकाला प्र तावक यार् या
गे या काही वषार्तील वै यकीय न दी आिण वै यकीय तपासणी पाहणे
आव यक असते.
• अवै यकीय िवमा

वीकार यासाठी, प्र ताव अजर् अिधक तपशीलवार

असतो. अवै यकीय िवमा लेखनाम ये िवमा एजंट िकंवा एखा या

उ च पद थ अिधकार्याला िवशेष अहवाल सादर कर यास सांिगतले

जाऊ शकते.
मानवी जीवन मू य (एचएल ही)

• एका यक्तीकडे जीवन िव याचे िकती संरक्षण असावे हे ठरिव याचे
मोजमाप

हणन
ू जीवन िव याम ये एचएल ही वापरले जाते.

• एचएल ही काढ या या उ प न पयार्यी पद्धतीम ये मानवी जीवनाचे
मू य भिव यातील उ प ना या स या या मू याएवढे असते.
हणािधकार
• जे हा िवमा लेखकाला असे वाटते की एखा या यक्तीशी संबंिधत
जोखीम काळासोबत कमी होऊ शकते तर ते असा प्र ताव
हणािधकाराने

वीका

• िवमाधारकाचा जर

शकतात.

हणािधकारा या कालावधीत म ृ यू झाला, तर

िवमा कंपनीला पूणर् िवमा रक्कम

यावी लागत नाही.

ह याचा िहशेब करणे आिण दर ठरवणे

• िवमा पॉिलसीला जो ह ता आकारला जाईल याचा दर काढणे
हणजे ह याचा दर काढणे.
• ह ता काढ याची प्रिक्रया खालील प्रमाणे आहे :
- जोखीमेचा ह ता काढणे;
- जोखीमे या ह यावर आधािरत समान ह ता काढणे;
- गत
ंु वणक
ु ीवरील अपेिक्षत याज वजा करणे;
- अिधभार िमळवणे; आिण

- आकारला जाणारा एकूण ह ता काढणे.

बोनसचा िहशेब करणे
• जे पॉिलसीधारक सहभागा मक िवमा पॉिलसी खरे दी
करतात (न यासह पॉिलसी) यांना िवमा कंपनी या
न यात सहभागी हो याचा अिधकार असतो. हा
नफा पॉिलसीधारकांम ये न या या

व पात

िवतिरत केला जातो.
• िवमा कंपनीकडून चार प्रकारचे बोनस िदले जातात:
साधा उजळणी बोनस; एकित्रत उजळणी बोनस;

सत्रा त बोनस; आिण अंतरीम बोनस.
िवमा

वीकार याम ये एजंटची भिू मका

• एजंट हा प्र तावक यार् या थेट संपकार्त अस यामळ
ु े िवमा लेखना या

प्रिक्रयेत यांची मह वाची भिू मका असते. िवशेषतः जोखीम िनवडी या
प्रिक्रयेत एजंटची भूिमका अितशय मह वाची असते.
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प्र नो तरे
4.1 िवमा लेखक प्र तावासंदभार्त खालील िनणर्य घेऊ शकतो:
• प्र ताव सामा य दरावर

वीकारणे;

• प्र ताव जा त ह यावर

वीकारणे;

• प्र ताव

हणािधकारासोबत

• प्र ताव सध
ु ािरत अटींवर

वीकारणे;
वीकारणे;

• प्र ताव िविश ट/सुधािरत अटींवर

वीकारणे;

• िनणर्य काही काळ लांबवणीवर टाकणे; िकंवा
• प्र ताव फेटाळणे.
4.2 प्र तावकतार् राहतो ते िठकाण मह वाचा शारीिरक धोका होऊ शकते.

यक्ती िजथे राहते या िठकाणाची वगर्वारी असुरिक्षत, िहंसक आिण

धोकादायक कर यात आली असेल, तर यक्ती या जीवनाला असलेली
जोखीम वाढते.
4.3 जे हा िवमा लेखकाला असे वाटते की यक्तीशी िनग डत जोखीम
काही काळाने कमी होईल, ते हा तो

हणािधकारा वारे प्र ताव

वीका

शकतो. जोखीम काही काळाने कमी होईल असे गिृ हत धरले जाते जाते
यामुळे तेव या काळासाठी घट या आधारावर

िवमाधारकाचा
कंपनीला
भागच

हणािधकार लागू होतो.

हणािधकारा या कालावधीत म ृ यू झाला तर िवमा

हणािधकारात नमूद के याप्रमाणे िवमा रकमेचा केवळ काही

यावा लागेल.

4.4 िवमाधारकाने

यायचा एकूण ह ता काढतांना, िवमा कंपनीचा खचर्

आिण नफा िवचारात घे यासाठी जे हा िन वळ ह ता समायोिजत क न
घेतला जातो ते हा याला अिधभार असे

हणतात.

वािषर्क ह ता भर याऐवजी अिधक वारं वार ह ता भर याने वाढलेला
यव थापन खचर् िवचारात घे यासाठी केलेली सोय

हणजे वारं वािरता

अिधभार.
4.5 जर प्र ताव फेटाळ यात आला तर कंपनी प्र तावक यार्ला
याबाबतची कारणे दे णारे पत्र पाठवते. एजंट

वतः प्र तावक यार्ला भेटून

प्र ताव फेटाळ याची कारण(णे) समजावून सांगू शकतो.

प्रकरण 4 िवमा

वीकारणे
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वयं-चाचणी प्र न
1. ‘अंतरीम बोनस’

हणजे काय?

2. ‘समान ह ता’ काढतांना िवमा कंपनी महागाईचे पिरणाम कसे िवचारात
घेते?
तु हाला पढ
ु या पानावर याची उ तरे िमळतील
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जीवन िवमा

वयं-चाचणी प्र नाची उ तरे
1. पॉिलसीने जर म ृ यू या दा याची रक्कम िदली िकंवा दोन

मू यमापना या तारखांदर यान ती पिरपक्व झाली, तर ती

मू यामापना या पढ
ु ील प्रिक्रयेत सहभागी होणार नसली तरी िवमा

कंपनी मागील मू यमापना या दरा या आधारे ‘अंतरीम बोनस’

दे ईल. िवमा कायदा 1938 या 112 या कलमानुसार असे अंतरीम
बोनस दे णे बंधनकारक कर यात आले आहे .

2. िवमा कंपनी समान ह ता काढतांना महागाईचे पिरणाम लक्षात
घेईल. भिव यातील दावे आिण खचर् भ न काढ यासाठी मग ती
योजने या सु वाती या वषार्त गोळा कर यात आलेले काही ह ते

एका राखीव िनधीम ये ठे वेल. पॉिलसीधारक समान ह ता
योजने या संपूणर् कालावधीम ये समान रक्कम भरतो.

