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प्र नो तरे

वयं-चाचणी प्र न

िशक याचे उ श
े
या प्रकरणाचा अ यास के यानंतर तु हाला खालील गो टी करता आ या
पा हजेत:• एका यिक्त या सुरक्षे या िविवध गरजांची

परे षा तयार करणे;

• संरक्षणा या गरजांवर पिरणाम करणारे वैयिक्तक घटक समजावून सांगणे;
• जीवन िवमा योजने या मल
ू भूत घटकांचे वणर्न करणे;
• िवमा उ योगा या मल
ू भत
ू जीवन िवमा उ पादनांची

परे षा सांगणे;

• िविवध प्रकार या जीवन िवमा योजना समजावून सांगणे;
• जीवन िवमा उ पादनांमुळे कशाप्रकारे करसवलत िमळते याचे वणर्न करणे;

• महागाईचा जीवन िवमा उ पादनांवरही कशाप्रकारे पिरणाम झाला आहे हे
समजावणे;
•

ाहकां या गरजांना प्राधा य दे ऊन या गरजा पण
ू र् होतील असे मल
ू भू त
जीवन िवमा उ पादन सुचवणे.
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ओळख
जे हा एखा या अनपेिक्षत घटनेने यिक्त आिण/िकंवा ित यावर अवलंबन
ू
असले यांवर आ थर्क संकट येते ते हा सरु क्षेची गरज िनमार्ण होते हे
आपण प्रकरण 1म ये पा हले. आपण हे दे खील पा हले की िवमा
अनपेिक्षत घटना घड यास संरक्षण दे तो, यामुळे ती घटना घड याने
झालेले बरे चसे आ थर्क नक
ु सान भ न िनघते.
कुठ याही प्रकार या िवमा संरक्षणामुळे फायदा होईल हे यिक्तला मा हती
असले तरी ितला प्र येक वेळी ित या सरु क्षे या गरजा काय आहे त हे
योग्य प्रकारे समजेलच असे नाही.
अशा लोकांना योग्य िनवड कर यासाठी मदत करणे हे एजंटचे कतर् य
आहे . या प्रकरणाम ये आपण बाजाराम ये उपल ध असले या िविवध
जीवन िवमा योजनांची वैिश
हणजे- या वैिश

ये आिण उपयोग पाहू- आिण मह वाचे

यांव न या योजना

ाहकासाठी उपयोगी आहे त का

नाही हे ठरवता येते. प्रकरण 6 आिण 7 म ये आपण यिक्त या
बचती या गरजांकडे लक्ष दे ऊ आिण या गरजा पण
ू र् कर यासाठी उपल ध
असलेली िविवध बचत उ पादने आिण एजंटने जाणून घेणे आव यक
असलेली जीवन िव यासारखी इतर आ थर्क उ पादनेही पाहू.

ही उ पादने समजून घेत यानंतर तु ही तुम या

ाहकाला यां या

वैयिक्तक गरजांसाठी आिण पिरि थतींसाठी योग्य प्रकारचे आिण योग्य
पातळीचे िवमा संरक्षण घे याचा स ला दे ऊ शकाल.
मह वाचे श द
या प्रकरणाम ये खालील श द आिण संक पनांचे वणर्न आहे :
सुरक्षे या गरजा

सुरक्षे या
गरजांवर

म ृ यूसाठी

जीवंत राह याचे

संरक्षण

फायदे

संपूणर् जीवन

पिरणाम करणारे
घटक
मुदत िवमा

शुद्ध एंडोमट

एंडोमट िवमा

योजना

योजना

पिरवतर्नीय िवमा

एकेरी जीवन

योजना

िवमा योजना

संयक्
ु त जीवन

समूह िवमा

न या-सह

कर आकारणी

योजना

लघु-िवमा योजना युिलप
महागाई

िवमा योजना

योजना

पॉिलसी

गरजांचा प्राधा य बालक योजना
ठरवणे

िवमा योजना

मनी-बॅक योजना

प्रकरण 5 मल
ू भत
ू जीवन िवमा उ पादने
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क सरु क्षे या गरजा
एक जीवन िवमा एजंट

हणन
यिक्त या म ृ यू िकंवा अपंग वामुळे
ू

िनमार्ण होणा या सुरक्षे या गरजांिवषयी तु ही िवचार करता.
सु वातीला आपण पुढील घटना अ यास यासाठी थोडा वेळ काढू:
घटनेचा अ यास: प्रशांत या आयु यात अितशय वाईट घटना घडली
ट पा 1
प्रशांत 35 वषाचा असून नोकरीत चांगला ि थरावला आहे . याची प नी
ग ृ हणी असून मुलगा िनशांत 7 वषाचा आहे . िनशांतने मोठे पणी डॉक्टर
हावे असे प्रशांतला वाटते,

हणन
ू िनशांत या वै यकीय िशक्षणा या

खचार्साठी तो गे या दोन वषापासून दर म ह याला 5,000

पये

यु युअल फंडात गुंतवतोय. याचे पालक िनव ृ त आहे त आिण या यावर
अवलंबन
ू आहे त.
प्रशांतने 10 वषासाठी 2,00,000
घेतली आहे ,

पये िवमा रकमेची एंडोमट पॉिलसी

यासाठी तो दरवष 20,000

प्रशांतसाठी 2,00,000

पये ह ता भरतो आहे .

पयांचे संरक्षण मह वाचे नाही, तर पॉिलसी या

कर सवलतीमुळे तो ती घे यास आकिषर्त झाला.

प्रशांत गे या वष नवीन घरात रहायला गेला. याआधी तो भा या या
घरात राहत होता. प्रशांतवर स या 40 लाख
लाख

पयांचे गह
ृ कजर् आिण 7

पयांचे गाडीचे कजर् आहे . तो दर वष कुटुंबासह सु ी घेऊन

िफरायला जातो आिण याचे पैसे क्रेिडट काडर्ने भरतो. समद्ध
ृ भारतातील
वाढ या म यम वगार्चे प्रशांत उ तम उदाहरण आहे . या या सग या
गो टी सरु ळीतपणे सु

आहे त आिण याला असे वाटते की जीवनात

याला यापेक्षा अ धक काही नको.
ट पा 2
मा

याचा आनंद फार काळ टकला नाही, कारण प्रशांत या भाळी काही

वेगळे च िलहून ठे वले होते: या या आयु याला तो क पनाही क

शकणार

नाही असे वाईट वळण लाभले. िनशांतला या या विडलांनी आठ या
वाढ दवसासाठी सायकल

यायचे आ वासन दले अस याने तो यांची

मुंबईहून कायार्लयीन पिरषदे हून ये याची आतुरतेने वाट पाहत आहे . मा
याला क पनाच नाही की याचे वडील आता पु हा कधीच परत येणार
नाहीत. घरी परतत असतांना प्रशांतचे िवमान कोसळले आिण या
अपघातात याचा म ृ यू झाला. िनशांतचे विडलही आले नाहीत आिण
याची सायकलही आली नाही; केवळ प्रशांत या दःु खद िनधनाची बातमी
आली यामुळे कुटुंबाला प्रचंड धक्का बसला.
ट पा 3
प्रशांत या कुटुंबासाठी एवढी एकच वाईट बातमी न हती. पढ
ु े अनेक
अडचणी हो या. प्रशांत या कुटुंबाचे अ ू परु ते वाळलेही न हते ते हाच कजर्
दे णा यांनी घराबाहे र रांग लावायला सु वात केली. आधी क्रेिडट काडर् वसुली

एजंट आले आिण नंतर गाडी या कजार्ची वसुली करणा या एजंटनी गाडी
ज त केली कारण प्रशांतचे कुटुंब ितचे ह ते भ
िनशांतचे िशक्षणाचे

शकले नाही.

व न मागे राहीले कारण कुटुंबाला यापढ
ु े या या

िशक्षणाम ये गुंतवणूक करणे शक्य न हते. कुटुंबाची हातात डाशी गाठ
पडणे कठीण झाले कारण प्रशांत यां या घरातील एकमेव कमावती
यक्ती होती.
2,00,000

पयां या एंडोमट पॉिलसीमळ
ु े या या कुटुंबा या गरजा

वषर्भरही भागणार न ह या. प्रशांतने केवळ एवढे च िवमा संरक्षण घेतले
होते आिण ते दे खील कर सवलतीसाठी घेतले होते.
या प्रकरणात पढ
ु े जातांना ही घटना लक्षात ठे वा. आपण घ िवभागात
पु हा याकडे वळू आिण प्रशांत आिण या या कुटुंबाची पिरि थती कशी
वेगळी असू शकली असती हे पाहू.

क)1 यिक्त या सरु क्षे या सवर्साधारण गरजा
यिक्तला अनेक कारणांसाठी िव या या

व पात आ थर्क संरक्षण हवे

असते. या गरजा खालीलप्रमाणे आहे त:

क)1(क) उ प न
यिक्तला स याचे आिण भिव यातील उ प न सरु िक्षत ठे व याची ती
गरज असते. आपण वरील घटने या अ यासाव न पा हले की अकाली म ृ यू

झाला आिण उ प नाची सुरक्षा नसेल तर कुटुंब आ थर्क अडचणीत येऊ शकते.
मुदत िवमा भिव यातील उ प ना या नुकसानाची भरपाई क

शकतो.

क)1(ख) वै यकीय गरजा
वै यकीय आणीबाणी अनपेिक्षतपणे िनमार्ण होते. वरील घटने या अ यासात
आपण पा हले की प्रशांतचे पालक िनव ृ त आहे त आिण या यावर अवलंबन
ू
आहे त. जर

हातारपणी यांची त येत बघडली, तर उपचारामुळे कुटुंबातील

कमाव या यक्तीला बराच खचर् येईल. वै यकीय िवमा अनपेिक्षत वै यकीय
आणीबाणीसाठी उपयोगी पडतो.
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क)1(ग) अवलंबन
यक्ती
ू
• मुलांचे िशक्षण: आजकाल अनेक मुलांना एमबीए/अिभयां की/वै यकीय
अ यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा असतो आिण चांगले िशक्षण दे णा या सं था
अितशय कमी अस यामळ
ु े िशक्षणाचा खचर् वेगाने वाढतोय.

हणन
ू च,

पालकांना सु वातीपासूनच यां या मुलां या िशक्षणासाठी िनयोजन करावे
लागते. वरील घटने या अ यासात आपण पा हले की पालकाचा अकाली
म ृ यू झा यास या या पा याचे शैक्षिणक िनयोजन बघडते.

हणन
ू च,

मुलां या िशक्षणासाठी िनधी साठवणे गरजेचे आहे . बालक िवमा
योजनेमुळे (िजचा आपण पढ
ु ील प्रकरणाम ये अ यास करणार आहोत)
पालकां या अनप
ु ि थतीत या अडचणीवर मात करता येऊ शकते.
• मुलांची लग्ने: आप या मुलांना सवर् काही सव तम िमळावे यासाठी पालक
सवर् काही करतात. आप या मुलीचे लग्ने गावात सव तम असावे आिण
सवर् पाहु यांनी याचे कौतक
ु करावे असे प्र येक पालकाचे
यांचे

व न असते.

व न पूणर् कर यासाठी पालक सु वातीपासूनच पा या या

लग्नासाठी गंत
ु वणक
ू करायला लागतात. मा
झा यास लग्नाचे

पालकाचा अकाली म ृ यू

व न पण
ू र् होऊ शकत नाही,

हणन
ू च सुरक्षेची गरज

असते. पालकाचा अकाली म ृ यू झा यास बालक िवमा योजना संरक्षण
दे ते.

क)1(घ) संप ती आिण दािय व
घर, गाडी िकंवा यवसाय ही संप ती आप यासाठी अितशय मह वाची
असते.
ही संप ती उभारतांना- सु वातीला मो या गंत
ु वणक
ु ीची गरज असतेयामुळे आप याला कजर् घ्यावे लागते. जी यक्ती कुटुंबाला उ प न
िमळवून दे ते ित यावर हे कजर् फेड याची जबाबदारी असते. मा

कमावती

यक्ती अकाली मरण पावली तर हे कजर् कोण फेडणार? वरील घटने या
अ यासाम ये आपण पा हले की प्रशांत या अनुपि थतीत या या
कुटुं बयांना गाडी आिण घराचे मािसक ह ते फेडणे शक्य न हते
या गो टी ज त झा या.

हणून

हणन
ू च मु य कमाव या यक्ती या

अनुपि थतीत या संप तींचे (कजर्) रक्षण कर याची गरज आहे . या
प्रकरणी गह
ु त िवमा संरक्षण दे ऊ शकतो.
ृ िवमा िकंवा अितिरक्त मद
कमाव या यिक्तचा अकाली म ृ यू झा यास अितिरक्त मुदत िव यामुळे
क्रेिडट काडर्ची थकबाकी, वैयिक्तक कजर्, कार कजर् आिण इतर कजाची
परतफेड करता येते.

क)1(च) कुटुंबाची दे खभाल
कमाव या यक्ती या अनप
ु ि थतीत कुटुंबांचे संरक्षण कर याची गरज
असते. आपण प्रकरणा या अ यासात पा हले की प्रशांत या म ृ यूनत
ं र
कुटुंबाचे जगणे अवघड झाले. जर केवळ एकच यक्ती कमावती असेल
तर िवमाधारकाने याचा अकाली म ृ यू झा यास या या कुटुंबा या गरजा
पूणर् होतील एवढा परु े सा जीवन िवमा घेत याची खा ी करावी. या ठकाणी

मुदत िवमा योजनेमुळे कुटुंबाला एक मोठी रक्कम िमळते िकंवा
िनव ृ तीवेतन योजनेमुळे िनयिमत उ प न िमळते.

जाणन
ू घ्या
योग्य आ थर्क िनयोजनामुळे वरील सवर् गरजा पण
ू र् होतील असे संरक्षण
िमळते. योग्य आ थर्क िनयोजनामुळे सुरक्षा, गुंतवणक
ु ीवरील िमळकत
आिण कर सवलत असे तीन फायदे िमळतात.

याचा िवचार करा......
आता तु ही यिक्त या सरु क्षे या सामाईक गरजा जाणता, तु ही
वतः या सुरक्षा गरजांची एक यादी तयार करा. तुम या इतरही काही
सुरक्षा गरजा आहे त का

यांचा वर उ लेख कर यात आलेला नाही?

क)2 सरु क्षे या गरजांवर पिरणाम करणारे वैयिक्तक
घटक
खालील वैयिक्तक आिण आ थर्क तपशीलांचा कुठ याही
नेमक्या सरु क्षा गरजांवर पिरणाम होतो.
आकृती 5.1

ाहका या

वय

अवलंबून
यक्ती

वैयिक्तक
सुरक्षा
गरजा

संप ती/दािय व

या सवर् बाबी तपशीलाने पाहू:

उ प न

प्रकरण 5 मल
ू भत
ू जीवन िवमा उ पादने

क)2(क) वय
वयाचा यिक्त या गरजांवर िविवध प्रकारे पिरणाम होतो. जे हा यक्ती
िवशीत कमवायला सु वात करते ते हा याला

वतः या आिण

उ प ना या सरु क्षेची अ धक काळजी असते. पढ
ु ील काळात लग्ने
झा यानंतर यिक्तची जबाबादारी वाढते, ते घरासारखी संप ती तसेच
िनव ृ तीवेतन िनधी घेतात आिण पालकांची जबाबदारी यां यावर येते.
वयाप्रमाणे िवमा संरक्षण खरे दी कर याचा खचर्ही वाढतो. 20-25
वयोगटातील यिक्तसाठी िव याचे ह ते 30-35 वयोगटातील यिक्त या
िवमा ह यांपेक्षा िनि चतच कमी असतात. यामुळे िवमा संरक्षण शक्य
तेव या लवकर खरे दी करणेच शहाणपणाचे आहे .

क)2(ख) अवलंबन
यक्ती
ू
जे हा यिक्तचे लग्ने होते, कुटुंब वाढते ते हा ित यावर प नी आिण
मुलांची जबाबदारी येते. आयु या या पढ
ु ील ट यात जे हा यिक्तचे
पालक िनव ृ त होतात, ते दे खील ित यावर अवलंबून राहू शकतात,
यामळ
ु े यिक्तवर अवलंबन
ू राहणा यांची सं या वाढते.

हणन
ू च अवलंबन
ू

यिक्तंची सं या जेवढी अ धक, तेवढी िवमा संरक्षणाची गरज मोठी.

क)2(ग) उ प न

मुलां या िशक्षणाचे िनयोजन, मुलांची लग्ने, घर घेणे आिण िनव ृ तीसाठी
िनधी उभारणे यासार या आ थर्क गरजा पण
ू र् कर याम ये यिक्त या
उ प नाचा मह वाचा वाटा असतो.
जे हा यक्ती नक
ु तीच कमवायला सु वात करते ते हा ितचे उ प न
साहिजकच कमी असते. या काळात उ प नातून घर आिण/िकंवा गाडी
िवकत घेता येत नाही. कजार्मुळे ही तफावत दरू होते. यामुळे कुटुंबातील
मु य कमाव या यिक्तला काही झा यास या कजार्ला िव याचे संरक्षण
असणे मह वाचे आहे . मल
ु ांचे िशक्षण, िववाह आिण

वतःची िनव ृ ती अशा

जबाबदा यांसाठी गुंतवणक
ू कर याकरता, यक्ती लहान रकमेपासून
सु वात क न नंतर यांचे उ प न वाढे ल याप्रमाणे गुंतवणक
ू वाढवू
शकते.

क)2(घ) संप ती आिण दािय व
संप ती आिण दािय वाचा यिक्त या वैयिक्तक सरु क्षे या गरजांवर मोठा
पिरणाम होतो. घरासारखी संप ती कजर् काढून घे यात आली असते.
उ प नाला िवमा संरक्षण असेल तर कुटुंबातील कमावती यक्ती
दीघर्काळासाठी अपंग झाली िकंवा ितचा अकाली म ृ यू झा यानंतरही कजर्
फेडता येऊ शकते.
कमाव या यिक्तचा म ृ यू झा यास गाडी खरे दी कर यासाठी घेतलेले कजर्
िकंवा िफरायला जा यासाठी घेतलेले कजर् यांसारखे दािय व कुटुंबातील
सद यांवर ओझे बनू शकते. यामुळे कुटुंबाला कजर् फेड यासाठी इतर
संप ती िवकणे भाग पडते िकंवा इतर गुंतवणक
ु ीतून पैसे काढावे लागतात,
जे कुटुंबा या हताचे नाही.

ख) जीवन िवमा उ पादने
ख)1 जीवन िवमा योजनेचे मल
ू भत
ू घटक
जीवन िवमा कंप यांकडे िविवध योजना असतात

या अकाली म ृ यच
ू ी

जोखीम िकंवा फार काळ जग या या जोखीमेला संरक्षण दे तात.
भारतातील िवमा कंप यां या बहुतेक िवमा योजनांम ये दोन मूलभूत
घटकांचा समावेश होतो:
• म ृ यप
ू चात संरक्षण- पॉिलसी या कालावधीत िवमाधारकाचा म ृ यू
झा यास ही रक्कम नामिनदिशताला/भोगवटादाराला दली जाते.
• पिरपक्वतेचे फायदे - िवमाधारक यक्ती पॉिलसी या संपण
ू र्
कालावधीत िजवंत रा हली तर ही रक्कम पॉिलसी पिरपक्व
झा यानंतर याला दली जाते. मनी-बॅकसार या पॉिलसी
पिरपक्वतेपूव िवमाधारकाला िनयिमत कालावधीने पैसे दे तात,
यांना जीवंत राह याचे फायदे

हटले जाते. या प्रकरणा या

ख)2(ण) िवभागात मनी-बॅक पॉिलसी सिव तर पाहू.

जाणन
ू घ्या
सवर्साधारणपणे पॉिलसी एका आयु यावरच काढ या जातात,
याम ये एका यिक्त या आयु यालाच संरक्षण दले जाते. आपण
ख)2(ज) आिण ख2(ट) या िवभागांम ये एकापेक्षा अ धक
यिक्तंना संरक्षण दे णा या पॉिलसी पाहू.

ख)2 मल
ू भत
ू जीवन िवमा योजना

िवमा उ योग दे त असले या मु य जीवन िवमा योजना खालील
प्रमाणे आहे त.

ख)2(क) मद
ु त िवमा योजना
जीवन िवमा उ योगाकडून दली जाणारी ही सवार्त मूलभूत आिण साधी िवमा
योजना आहे . या योजनेम ये जीवन िवमा कंपनी िवमाधारकाचा योजने या
कालावधीत म ृ यू झा यास िविश ठ रक्कम (िवमा रक्कम) दे याचे आ वासन
दे ते. जर िवमाधारक योजने या संपूणर् कालावधीत िजवंत राहीला तर यांना
काहीच िमळणार नाही,

हणजेच अशा पॉिलसींवर पिरक्वतेचे फायदे नसतात.
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जीवन िवमा

थोडक्यात या योजनेम ये िवमाधारकाचा योजने या कालावधीत म ृ यू झा यास
केवळ म ृ यप
ू चात ् संरक्षण िमळते.
उदाहरण
प्रशांतने एबीसी कंपनीकडून 30 वषासाठी 75 लाख
पॉिलसी या कागदप ांम ये हे

पये रकमेचा िवमा घेतला.

प ट कर यात आले आहे की जर प्रशांतचा

पॉिलसी या 30 वषा या कालावधीम ये म ृ यू झाला तर िवमा कंपनी प्रशांतने
नामिनदिशत केले या यिक्तला 75 लाख

पये दे ईल.

मा

हणजे 30 वष जगला तर याला

प्रशांत पॉिलसी या संपूणर् कालावधीत

पिरपक्वतेचे िकंवा जग याचे कुठलेही फायदे िमळणार नाहीत.
मह वाचे मु :े
• मुदत िवमा केवळ म ृ यूप चात ् संरक्षण दे तो.
• या िवमा कंप यांकडील सवार्त सा या िवमा योजना आहे त.
• मद
ु त िवमा योजना या बाजारात उपल ध असले या सवार्त कमी
िकंमती या योजना आहे त. कमी ह ता भ न यक्ती ित या दािय वांसाठी
मोठे संरक्षण घेऊ शकते.
• कालावधी: नावाप्रमाणे या योजना केवळ ठरािवक कालावधीसाठी सरु क्षा
दे तात. साधारणपणे यांचा कालावधी 5 वषापासून सु

होतो आिण 10,

15, 20, 25 आिण 30 वषापयत िकंवा िवमाधारकाने िनवडले या आिण
िवमाक यार्ने मंजरू केले या कुठ याही कालावधीपयत असतो.
• दािय वांसाठी संरक्षण: गाडी िकंवा घरासाठी या मो या कजाना संरक्षण
दे यासाठी मद
ु त िवमा संरक्षण सव तम उपाय आहे .

• िवमा कंप या काही मुदत योजनां या कालावधीदर यान म ृ यूसाठीचे
संरक्षण वाढव याची अथवा कमी कर याची परवानगी दे तात.
• िकमान आिण कमाल िवमा रक्कम: बहुतेक मद
ु त योजनांसाठी िवमा
कंपनी िकमान आिण कमाल िवमा रक्कम

प ट करते. काही िवमा

कंप यांम ये कमाल िवमा रक्कम िवमालेखकावर अवलंबून असते.
• िकमान आिण कमाल वय: बहुतेक िवमा कंप या मुदत योजनांम ये
प्रवेशासाठी आिण बाहे र पड यासाठी िकमान आिण कमाल वयोमयार्दा
घालून दे तात.

ख)2(ख) ह ता परतावा (आरओपी) योजना
काही िवमा कंप या मुदत िवमा योजनेचे, ह ता परतावा योजनेसारखे
प्रकारही दे तात. िवमाधारकाचा योजने या कालावधीत म ृ यू झाला तर,
िवमा कंपनी नामिनदिशताला/भोगवटादाराला िविश ठ रक्कम (िवमा
रक्कम) दे ते. जर िवमाधारक पॉिलसी या संपूणर् कालावधीत िजवंत राहीला
तर पॉिलसी पिरपक्व झा यानंतर िवमा कंपनी पॉिलसी या अटींप्रमाणे
ह यांचा काही भाग िकंवा सवर् ह ते िवमाधारकाला परत करते.
मद
ु त िवमा योजने या दस
ु या प्रकारात िवमाधारक पॉिलसी पिरपक्व
होईपयत जग यास, ह याची परतफेड कर यासोबत काही कंप या
ठरािवक याजही दे तात.

याचा िवचार करा.....
तु हाला मुदत िवमा योजना आिण ह ता परतावा योजना याम ये एका
योजनेची िनवड करायची असेल तर तु ही कुणाची िनवड कराल आिण
का?

ख)2(ग) शद्ध
ु एंडोमट योजना
शुद्ध एंडोमट योजना ही मुदत िवमा योजने या िव द्ध असते. या
योजनेम ये जीवन िवमा कंपनी िवमाधारकाला योजनेचा कालावधी पूणर्
होईपयत तो जगला तरच याला िविश ठ रक्कम (िवमा रक्कम) दे ते.
िवमाधारकाचा योजने या कालावधीत म ृ यू झा यास याला काहीही
िमळणार नाही.
थोडक्यात, या योजनेम ये िवमाधारक योजने या संपूणर् कालावधीपयत
जगला तर केवळ पॉिलसी पिरपक्व झा यानंतर फायदा िमळतो. याम ये
म ृ यस
ू ाठी संरक्षण नाही.

उदाहरण
प्रशांतने एबीसी िवमा कंपनीकडून 30 वषासाठी 75 लाख
िवमा योजना घेतली. पॉिलसी या कागदप ांम ये

पयांची एंडोमट

प ट कर यात आले

आहे की जर प्रशांत पॉिलसी या संपूणर् कालावधीम ये 30 वष जगला तर
पॉिलसी पिरपक्व झा यानंतर प्रशांतला 75 लाख

पयांची रक्कम िमळे ल.

मा , प्रशांतचा पॉिलसी या 30 वषा या कालावधीत म ृ यू झाला तर
याला म ृ यप
ू चात ् काहीही संरक्षण िमळणार नाही.
जीवन अितशय अिनि चत आहे . प्रशांतसार या लोकांना मुदत िवमा
योजना घ्यावी िकंवा शुद्ध एंडोमट योजना यां या गरजांसाठी योग्य आहे
हे माहीत नाही कारण आपण िकती जगू िकंवा आपला कधी म ृ यू होईल
हे याला माहीत नाही.

प्रकरण 5 मूलभत
ू जीवन िवमा उ पादने
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हणन
ू च प्रशांतने जर 30 वषासाठीची मुदत िवमा योजना घेतली आिण
तो योजने या संपण
ू र् कालावधीत जगला, तर 30 वषानंतर याला काहीही
िमळणार नाही. याचबरोबर जर याने 30 वषासाठी शुद्ध एंडोमट योजना
घेतली आिण दद
ु वाने या कालावधीत याचा म ृ यू झाला तर, याचे
नामिनदिशत/भोगवटादार यांना काहीही िमळणार नाही.
वर यासारखी पिरि थती िनमार्ण झा यास कोणती िवमा योजना
िनवडायची याबाबत लोकांचा ग धळ होऊ शकतो. या पिरि थतीवर तोडगा
काढ यासाठी, जीवन िवमा कंप यांनी वरील दो ही योजनांची वैिश
एक

ये

केली आिण यामधन
ू एंडोमट िवमा योजना बनवली.

ख)2(घ) एंडोमट िवमा योजना
एंडोमट िवमा योजना ही मुदत िवमा योजना आिण शुद्ध एंडोमट योजना
यांचे िम ण आहे . िवमाधारकाचा पॉिलसी या कालावधीत म ृ यू झा यास
ती म ृ यस
ू ाठी संरक्षण दे ते िकंवा िवमाधारक पॉिलसी पिरपक्व होईपयत
जगला तर जग याचे फायदे दे ते.

उदाहरण
प्रशांतने एबीसी िवमा कंपनीकडून 30 वषासाठी 75 लाख
िवमा योजना घेतली. पॉिलसी या कागदप ांम ये

पयांची एंडोमट

प ट कर यात आले

आहे की जर प्रशांत पॉिलसी या 30 वषा या कालावधीत जगला, तर
िवमा कंपनी याला पॉिलसी पिरपक्व झा यानंतर 75 लाख

पये आिण

काही सं चत बोनस अस यास दे ईल. मा

प्रशांतचा पॉिलसी या 30

वषा या कालावधीत पॉिलसी पिरपक्व हो याआधी म ृ यू झा यास, या या
नामिनदिशताला/भोगवटादाराला 75 लाख

पयांचे म ृ यस
ू ाठीचे संरक्षण

िमळे ल आिण पॉिलसी बंद केली जाईल.
वरील योजनेम ये खालील गो टींचे िम ण कर यात आले आहे :
• 75 लाख

पयांची 30 वषासाठीची मुदत िवमा योजना; आिण

• 75 लाख

पयांची 30 वषासाठीची शुद्ध एंडोमट योजना.

प्रशांतचा जर पॉिलसी या कालावधीत म ृ यू झाला तर मुदत िवमा
योजना उपयोगास येईल आिण जर तो पॉिलसी या संपूणर् 30 वषा या
कालावधीत जगला तर शद्ध
ु एंडोमट योजना उपयोगास येईल.

जाणन
ू घ्या
भारतातील जीवन िवमा कंप या दे त असले या बहुतेक िवमा योजना
या मुदत िवमा आिण शुद्ध एंडोमट योजना यांचे िम ण आहे त.

याचा िवचार करा....
तु हाला मुदत िवमा योजना, शुद्ध एंडोमट योजना िकंवा एंडोमट िवमा
योजना याम ये िनवड करायची असेल तर तु ही कशाची िनवड कराल
आिण का?
मह वाचे मु े

• िवमाधारक पॉिलसी या संपूणर् कालावधीत जगला तर एंडोमट
िवमा योजना पिरपक्व झा यानंतर एक ठरािवक रक्कम दे ते.
• म ृ यस
ू ाठी संरक्षण: या योजनांम ये म ृ यस
ू ाठी या संरक्षणाचाही
समावेश असतो. जर िवमाधारकाचा योजना पिरपक्व हो याआधी
म ृ यू झाला तर नामिनदिशत/भोगवटादार यांना म ृ यू या
संरक्षणांचा फायदा दला जातो.
• बचतीचा घटक: या योजनांम ये म ृ यू या संरक्षणािशवाय
बचतीचाही घटक आहे . ह यामधून म ृ यू या संरक्षणाचा खचर्
आिण यव थापन खचर् वगळून बाकीची रक्कम िवमा कंपनी
िवमाधारका या वतीने गुंतवते. यातून िमळणारा परतावा हा
िवमाधारकाला नंतर बोनस या
•

पाने दला जातो.

येयावर आधािरत गत
ंु वणक
ू : मल
ु ांचे उ च िशक्षण िकंवा लग्ने
इ यादी िविश ट योजनांसाठी पैसा साठव या या उ

टाने या

योजना खरे दी के या जाऊ शकतात.
• काही िवमा कंप या या पॉिलसी काही प्रमाणात माघारी घेणे
िकंवा यां यावर कजर् काढ याची परवानगी दे तात.
• या योजनेचे िविवध प्रकारही आहे त. काही योजनांम ये
म ृ यूसाठीचे संरक्षण हे पिरपक्वतेनत
ं र िमळणा या फाय यांपेक्षा
अ धक असते तर काहींम ये या या उलट पिरि थती असते.
• काही योजनांम ये पिरपक्वतेनंतर िमळणारे फायदे म ृ यस
ू ाठी या
संरक्षणा या द ु पट असतात. अशा प्रकार या योजनांना द ु पट
एंडोमट िवमा योजना

हणतात.

प्र न 5.1
जीवन िवमा योजनेचे मल
ू भत
ू घटक

प ट करा.
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सहभागा मक आिण असहभागा मक पॉिलसी
बहुतेक िवमा पॉिलसीं या ह याम ये बचती या घटकाचा
समावेश असतो. िवमा कंपनी ही रक्कम पॉिलसीधारकां या
वतीने गंत
ु वते आिण नफा कमावते, तो नफा पॉिलसीधारकांना
बोनस या

व पात पु हा वाटला जातो.

या योजनांम ये िवमाधारकांना कंपनी या न याम ये सहभागी
हो याचा अ धकार असतो यांना ‘न या-सह’ िकंवा
‘सहभागा मक’ योजना

हणतात. बहुतेक एंडोमट, मनी-बॅक

आिण संपूणर् जीवन िवमा योजना या सहभागा मक योजना
आहे त. मनी बॅक आिण संपण
ू र् जीवन िवमा योजनांब लचे
आणखी तपशील या िवभागात पढ
ु े दे यात आले आहे त.
या योजनांम ये पॉिलसीधारकाला िवमा कंपनी या न यात
सहभागी हो याचा अ धकार नसतो यांना ‘न यािशवाय’ योजना
िकंवा ‘असहभागा मक’ योजना

हणतात. शुद्ध मुदत िवमा

योजना या न यािशवाय योजनांचे उदाहरण आहे त.

सच
ु व यात आलेला उपक्रम
तुम याकडे जर इंटरनेट असेल तर पाच िवमा कंप यां या
वेबसाईटना भेट
वैिश

या आिण यां या िविवध एंडोमट योजनांची

ये अ यासा. पाचही कंप यां या एंडोमट योजनांमधील

वैिश

यांचा एक तुलना मक तक्ता बनवा. तुम या मते कुठली

कंपनी सव तम एंडोमड योजना दे त आहे आिण का?

ख)2(च) संपण
ू र् जीवन िवमा योजना
• अिनि चत कालावधीसाठी या मद
ु त िवमा योजनेला
संपूणर् जीवन िवमा योजना

हणतात. काही

योजनांम ये बचतीचा घटकही असतो. िवमा कंपनी
गंत
ु वणक
ु ीतन
ू होणा या न या या आधारे या
योजनांसाठी बोनस जाहीर करते.
• नावाप्रमाणे यिक्तचे या या संपूणर् आयु यभर
संरक्षण केले जाते.
• िवमाधारकाचा म ृ यू झा यास,
नामिनदिशत/भोगवटादार यांना िवमा रकमेसोबत या
काळापयतचा सं चत बोनस दला जातो.
•

यिक्त या जीवनकाळात अडीअडचणी यावेळी गरज
पड यास ती काही पैसे काढू शकते. यक्ती पॉिलसीवर
कजर्ही काढू शकते.

उदाहरण
एबीसी िवमा कंपनी 100 वषापयत संरक्षण दे णारी
संपूणर् जीवन िवमा योजना दे ते.
म ृ यस
ू ाठी संरक्षण
िवमाधारकाचा पॉिलसी या कालावधीत म ृ यू झा यास,
या या नामिनदिशताला/भोगवटादाराला िवमा रक्कम,
या तारखेपयत सं चत बोनससह दली जाते.

िजवंत राह याचे फायदे
िवमाधारक 100 वषापयत िजवंत राहीला तर िवमा रक्कम आिण बोनस
िवमाधारकाला दला जातो.

सच
ु व यात आलेला उपक्रम
आतापयत तु ही मुदत योजनेची, एंडोमट योजनांची आिण संपूणर् जीवन
योजनांची वैिश

ये अ यासली आहे त. यक्ती

या पिरि थतीम ये या ित ही

योजना घे याचा िवचार करे ल यांची यादी करा.

ख)2(छ) पिरवतर्नीय िवमा योजना
नावाप्रमाणे, या िवमा योजना एका प्रकार या योजनेतन
ू दस
ु या प्रकार या
योजनेम ये पिरवितर्त के या जाऊ शकतात. उदाहरणाथर्, मुदत िवमा योजना
िवमा कंपनी परवानगी दे ईल याप्रमाणे एंडोमट योजना, संपूणर् जीवन िवमा
योजना िकंवा दस
ु या कुठ याही िवमा योजनेत पिरवितर्त केली जाऊ शकते.
िवमाधारक सु वातीला मोठा ह ता भ

शकत नस यामुळे पिरवतर्नीय योजना

उपयोगी पडते. यामुळे ते मद
ु त िवमा योजनेने कमी ह ता दे ऊन सरु वात क
शकतात आिण नंतर अ धक ह ता दे ऊन पॉिलसी एंडोमट योजना िकंवा संपूणर्
जीवन योजनेत पिरवितर्त क

शकतात. योजना बदलतांना िवमाधारकाला

वै यकीय तपासणी क न घे याची गरज नसते.
पिरवतर्नीय योजनांचा आणखी एक फायदा

हणजे योजना बदलतांना

िवमालेखकाला पु हा िनणर्य घ्यावा लागत नाही.

ख)2(ज) संयक्
ु त जीवन िवमा योजना

• संयक्
ु त जीवन िवमा योजने ये दोन यक्तींना एकाच पॉिलसी अंतगर्त
िवमा संरक्षण दले जाते. ही योजना िववा हत जोड यांसाठी िकंवा
यवसायातील भागीदारांसाठी अितशय योग्य आहे .
• काही संयक्
ु त जीवन िवमा योजनांम ये दो ही पॉिलसीधारकांचा म ृ यू
पॉिलसी या कालावधीतच झाला तर प ह या संयुक्त पॉिलसीधारका या
म ृ यन
ं र म ृ यस
ू त
ू ाठीचे संरक्षण (िवमा रक्कम) दले जाते यानंतर
उरले या पॉिलसीधारका या म ृ यूनत
ं रही या तारखेपयत या सं चत
बोनससह पु हा िवमा रक्कम दली जाते.

प्रकरण 5

मल
ू भत
ू जीवन िवमा उ पादने

5/9

• जर दो ही पॉिलसीधारक पॉिलसी पिरपक्व होईपयत जगले िकंवा दोघांपैकी
एक पॉिलसीधारक पॉिलसी पिरपक्व होईपयत जगला तर पिरपक्वतेचा
फायदा या तारखेपयत या सं चत बोनससोबत दला जातो.
• काही संयक्
ु त जीवन पॉिलसींसाठी िनवडले या मद
ु तीपयत ह ते भरावे
लागतात िकंवा प ह या संयक्
ु त पॉिलसीधारकाचा म ृ यू झा यास ह ता
भरावा लागत नाही.
• काही संयक्
ु त जीवन िवमा पॉिलसींसाठी प्र येका या आयु याचे वेगळे
िवमालेखन केले जाईल.

याचा िवचार करा.....
लग्नानंतर तु हाला तुमची आिण प नीची वेगळी पॉिलसी असावी असे
वाटते की दोघांची संयक्
ु त पॉिलसी असावी असे वाटते? याबाबतचा िनणर्य
घेतांना तु ही कोण या मु यांचा िवचार कराल?

ख)2(झ) वषार्सन (ॲ यइ
ू टी)
वषार्सन दे णा याला (िवमा कंपनीला) एकदाच एक मोठी रक्कम दे ऊन
(खरे दी मू य) िकंवा ठरािवक वषासाठी ह ते भ न या बद यात
वषार्सनधारकाला ( याला ॲ यूअट
ं
जातात याला वषार्सन

हटले जाते) िनयिमतपणे पैसे दले

हणतात.

या पद्धतीने खरे दी मू य दले जाते यानुसार वषार्सन खालील प्रकारचे
असू शकते:

•

विरत वषार्सन;

• कालांतराने वषार्सन.
वषार्सन जीवन िवमा पॉिलसी या िव द्ध असते. जीवन िव याम ये िवमा कंपनी
जोखीम उचलते तर वषार्सनाम ये वषार्सनधारक जोखीम उचलतो. खरे दी मू य
द यानंतर अितशय थो या कालावधीत म ृ यू न हो याची जोखीम
वषार्सनधारकावर असते.
िविवध प्रकारचे वषार्सन उपल ध आहे (जसे संयक्
ु त जीवन, शेवटी िजवंत
राहणारा/जीवन वषार्सन खरे दी मू या या परता यासह/वाढते वषार्सन) आपण हे
प्रकार प्रकरण 7 म ये पाहू.

ख)2(ट) समह
ू िवमा योजना
• एकाच उ ेशाने एक

आले या यिक्तं या समूहाला, समूह िवमा

संरक्षण दे तो.
यक्तींचा समूह खालील प्रकारचा असू शकतो:

•

- एखा या सं थेतील कमर्चारी;
- बँकेचे

ाहक;

- कामगार संघटनेचे सद य;
- लेखापालां या संघटनेसार या यावसाियक संघटनांचे सद य;
िकंवा
-

यािशवाय लोकांचा कुठलाही समूह जो समान हे तूने एक

आला

आहे िकंवा समान उ ेशाने लोक एकमेकांशी जोडलेले आहे त.

• समूह िवमा पॉिलसीम ये िवमा कंपनी एक मु य (मा टर) पॉिलसी दे ते
याम ये समूहातील सवर् सद यांना संरक्षण दले जाते. उदाहरणाथर्, िवमा
कंपनी मालकाला एक मु य पॉिलसी दे ईल

याम ये या कंपनी या सवर्

कमर्चा यांना संरक्षण दले जाईल. मालक ‘मु य पॉिलसीधारक’ असेल.
• िव याचा करार मु य पॉिलसीधारक आिण िवमा कंपनीदर यान असतो.
कमर्चारी िवमा कराराचा प्र यक्ष पक्ष नसतात.
• सरकार समूह िवमा सावर्जिनक क याणाचे मा यम

हणन
ू जनतेला िवमा

संरक्षण दे यासाठी वापरते (दािर यरे षेखालील लोकांसाठी).
• जल
ु ै 2005 म ये िवमा उ योगा या िनयामकाने (आयआरडीए) समह
ू
िवमा पॉिलसींसाठी मागर्दशर्क त वे लागू केली.

उदाहरण
एबीसी िवमा कंपनी समूह िवमा योजना दे ते

याम ये आ थर्क

या

कमकुवत वगार्ला िवमा संरक्षण दले जाते.
या योजनेम ये संरक्षणासाठी यिक्तंची िनवड कर याकरता कंपनीचे
िविश ठ िनकष आहे त.
म ृ यस
ू ाठी संरक्षण
एखा या सद याचा म ृ यू झा यास, नामिनदिशताला/भोगवटाधारकाला
30,000

पयांची िवमा रक्कम दली जाते. अपघाती म ृ यू झा यास

नामिनदिशताला/भोगवटाधारकाला 75,000 हजार
जाते.

पयांची रक्कम दली
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ख)2(ठ) लघ-ु िवमा योजना
• आयआरडीए(लघु-िवमा) िनयामावली 2005 अंतगर्त आयआरडीएने
नो हबर 2005 साली लघ-ु िव यासाठी मागर्दशर्क त वे लागू केली.
कमी उ प न असल या गटातील लोकांना िवमा संरक्षण दे णे हे
लघ-ु िव याचे उ

ट आहे .

• लघु-िव या या उ पादनां वारे दे यात आलेले जीवन संरक्षण 5,000
पये ते 50,000

पयां या दर यान असावे असे आयआरडीएने

प ट केले आहे .
• जीवन िवमाकतार् जीवन लघु िवमा उ पादने तसेच सवर्साधारण
लघु-िवमा उ पादनेही दे ऊ शकतो िकंवा काही वेळेस सवर्साधारण
लघ-ु िवमाकतार् जीवन िव याची उ पादनेही दे तो (हे केवळ लघ-ु िवमा
उ पादनां या बाबतीतच लागू होते बाकी िव यां या बाबतीत नाही.)

ख)2(ड) यिु नट-िनगिडत िवमा योजना (यिु लप)
न या-सह पॉिलसी या तुलनेत यिु नट िनगिडत िवमा योजनेम ये
अ धक जोखीम असते आिण कमी शा वती असते. मा
लव चक असतात. या लव चकतेचा फायदा घे यासाठी जे

या अ धक

गुंतवणक
ु ीत थोडी जोखीम उचलू शकतात अशा लोकांसाठी युिनटिनगिडत पॉिलसी योग्य आहे . भांडवली बाजारातील चढ उतारांनस
ु ार
मोबदला िमळतो,

याम ये भागभांडवलासार या (शेअर) गंत
ु वणीची

खरे दी िवक्री केली जाते (शेअरब ल प्रकरण 6म ये तपशीलाने पाहू).

याचा िवचार करा......
तु हाला जर यिु लप आिण पारं पािरक पॉिलसीम ये
(मुदत/एंडोमट/संपूणर् जीवन) िनवड करायची असेल तर तु ही
कशाची िनवड कराल? या बाबतचा िनणर्य घे यासाठी तु ही
कुठ या मु यांचा िवचार कराल?
मह वाचे मु े
• युिनट-िनगिडत िवमा योजना जीवन िवमा आिण गुंतवणक
ु ीवरील
मोबदला असे दो हीचे फायदे दे ते.
• पारं पािरक योजनांम ये िवमा कंप या िवमाधारका या वतीने
गुंतवणक
ु ीबाबतचा िनणर्य घेतात. मा

युिलपम ये िवमाधारकाला

या या गुंतवणक
ु ीसाठी, भागभांडवल िनधी, ऋण िनधी, समतोल
िनधी आिण भांडवली बाजार िनधी इ यादी िविवध िनधींमधन
ू
िनवड करता येते.
• युिलप िवमाधारकाला भांडवली बाजारा या िवकासात सहभागी
हो याचा पयार्य दे ते.
• िवमाधारकाचा म ृ यू झा यास िवमा रक्कम िकंवा गुंतवणक
ु ीचे
बाजारमू य (िनधीचे मू य), यापैकी जे अ धक असेल ते दले
जाते.
• योजने या पिरपक्वतेनत
ं र िनधीचे मू य दले जाते.

• िनकालात काढ याचा पयार्य: काही योजना पॉिलसीधारकांना
पॉिलसी पिरपक्व झा यानंतरची रक्कम एक रकमी घे याऐवजी
िनयोिजत ट यांनी (ठरािवक कालावधीने) एका ठरािवक
कालावधीसाठी ( हणजे 5 वष िकंवा 5 वषापयतचा कुठलाही
कालावधी) घे याचा पयार्य दे तात. या पयार्याला िनकालात
काढ याचा िकंवा तडजोडीचा पयार्य

हणतात. जर

पॉिलसीधारकाला िनकालात काढ याचा पयार्य घ्यायचा असेल तर
यांनी िवमा कंपनीला तसे आधीच कळवणे आव यक आहे .
प्र न 5.2
समूह िवमा योजनेची वैिश

ये कोणती?

ख)2(ढ) बालक योजना
• मुलां या भिव यातील शैक्षिणक गरजा आिण लग्नासाठी तरतूद
हणन
ू बचत कर यासाठी बालक िवमा योजनेची पालकांना
मदत होते.
• बालक िवमा योजनेमुळे बचत आिण िवमा असे दह
ु े री फायदे
िमळतात.
• मल
ु ांचे

वतःचे काही उ प न नसते याची न द घेणे आव यक

आहे . ते आ थर्क

या पण
र् णे पालकांवर अवलंबन
ू प
ू असतात.

मुलां या भिव यातील आ थर्क गरजा पूणर् कर यासाठी पालक
िवमा कंपनीला ह ता दे तात.
• मूल भोगवटादार असते
याचे फायदे िमळतात.

याला पॉिलसी पिरपक्व झा यानंतर

• या योजनांम ये, पॉिलसीम ये सां गत याप्रमाणे मूल एका
िविश ट वयाचे झा यानंतरच िवमाधारक मुला या जीवनावरील
जोखीम सु

होईल. पॉिलसी सु

हो याची तारीख आिण

जोखीम लागू हो याची तारीख या मधील जे अंतर आहे याला
थगन कालावधी
•

हणतात.

थगन कालावधी संपन
ू
तारखेला

थगन तारीख

या दवशी जोखीम लागू होते या
हणतात.

थगन तारीख हा

पॉिलसीचा वधार्पन दन असतो.
•

थगन कालावधीम ये िवमा संरक्षण नसते.

• जे हा मूल स ान होते (18 वषाचे) ते हा पॉिलसीचे हक्क
आपोआप िवमाधारक मल
ु ाकडे ह तांतिरत होतील. या प्रिक्रयेला
प्रदान करणे असे

हणतात.

या तारखेला पॉिलसीचे हक्क

मुलाकडे ह तांतिरत केले जातात याला प्रदान तारीख
हणतात.
• प्रदान के यानंतर पॉिलसी िवमाकतार् आिण िवमाधारक यक्ती
(या प्रकरणी मल
ू ) यां यातील करार होतो

प्रकरण 5

मूलभत
ू जीवन िवमा उ पादने
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• काही बालक िवमा योजनांम ये ‘ह याम ये सवलत’ हे परु वणी कलम
अंतभत
ूर् च असते, तर काही योजनांम ये पालक थोडा अ धक ह ता भ न
ह याम ये सवलतीचा पयार्य िनवडू शकतात. याम ये जर पालकाचा
पॉिलसी या कालावधीत म ृ यू झाला तर िवमा कंपनी पालका या वतीने
ह ते भरत राहते (मल
ू स ान होईपयत) आिण पॉिलसी टकून राहते.
पॉिलसी या शेवटी पॉिलसी या िनयम आिण अटींनस
ु ार मुलाला फायदे
िमळतात. प्रकरण 7 म ये पुरवणी कलमांिवषयी अ धक तपशीलाने चचार्
क .
• बालक िवमा योजना एंडोमट योजना, मनी-बॅक योजना िकंवा यिु लप
योजने या

व पात घेत या जाऊ शकतात.

ख)2(ण) मनी-बॅक पॉिलसी
• मनी-बॅक पॉिलसीम ये बचत आिण िवमा असे दो ही फाय यांचे िम ण
असते आिण या वैिश

यां या बाबतीत एंडोमट योजनांसार या असतात.

• एंडोमट योजनेम ये, पॉिलसीधारकाला पॉिलसी संप यावर पिरपक्वतेचे
फायदे िमळतात. मा

मनी-बॅक पॉिलसीम ये, पॉिलसी या कालावधीत

ठरािवक वषानी ‘िजवंत राह याचे अंशतः फायदे ’ दले जातात.
• पॉिलसी या अटी आिण िनयमांनुसार पॉिलसी या कालावधीत िजवंत
राह याचे फायदे िनि चत प्रमाणात िकंवा बदल या प्रमाणात िमळू
शकतात.

• स या या कर काय यानुसार पॉिलसीधारकाला िविश ट कालावधीने
िमळणारे फायदे हे करमुक्त असतात.
• पॉिलसीधारकाचा पॉिलसी या कालावधीत म ृ यू झा यास, नामिनदिशताला
िकंवा भोगवटादाराला संपूणर् िवमा रक्कम सं चत बोनससह (जर
अस यास) िमळते. यामधून िवमाधारकाला आधीच दे यात आलेले जीवंत
राह याचे फायदे वगळले जात नाहीत.

उदाहरण
चेतन िम ा यांनी एबीसी कंपनीकडून 20 वषासाठी मनी-बॅक पॉिलसी घेतली.
िवमा रक्कम 20,00,000

पये आहे . यांनी मनी-बॅक पॉिलसी िनवडली

कारण यांना िजवंत असतांना गुंतवणक
ु ीवरील मोबदला उपभोगायचा आहे .
यांनी यांची प नी सुमेधा हला पॉिलसीम ये नामिनदिशत केले. यांनी
घेतले या मनी-बॅक पॉिलसी अंतगर्त यांना 5, 10 आिण 15 वषानंतर जीवंत
राह याचे प्र येकी 25% फायदे िमळतील आिण उरलेले 25% फायदे 20
वषानंतर दले जातील.
मा

कुटुंबात दघ
र् ना घडली. चेतनचा गाडी या दघ
र् नेम ये म ृ यू झाला.
ु ट
ु ट

सुमेधा ग ृ हणी असून, आ थर्क

या चेतनवर अवलंबून होती.

चेतनचा पॉिलसी घेत यानंतर 11 वषानी म ृ यू झाला. याला 5 या आिण
10 या वष जीवंत राह याची (10,00,000

पये) फाय याची टक्केवारी

आधीच िमळाली होती.
चेतनला 5 या आिण 10 या वषार्त िवमा रकमेची टक्केवारी (10,00,000
पये) िमळाली असली तरीही सुमेधाला 20,00,000
रक्कम िमळे ल.

पयांची संपण
ू र् िवमा

ख)2(त) वेतन बचत योजना (एसएसएस)
• वेतन बचत योजना (एसएसएस) या नोकरदार वगार् या गरजा पूणर्
कर यासाठी आहे त.
• या योजनांम ये िवमा कंपनीचा मालकासोबत करार असतो,
यानुसार मालक कमर्चा या या पगारातून ह ता कापतो आिण तो
दर म ह याला िवमा कंपनीला दे तो.
• वेतन कमर्चा याला िमळ यापूव च ह ता कापला जात अस यामुळे
यांना ह ता थक याची चंता नसते.
• िवमा कंपनीलाही फायदा होतो कारण ितला मालकाकडून या
योजनेम ये समािव ट असले या सवर् कमर्चा यांचा ह ता एकाचवेळी
िमळतो.

याचा िवचार करा......
िवमा कंपनीला याचा काय फायदा होईल असे तु हाला वाटते?
• मालक कमर्चा याने

वाक्षरी केले या अ धकार प ा या आधारे

कमर्चा या या पगारातून ह ता वजा करतो, अ धकार प
अजार्सोबत घेतले जाते आिण पॉिलसी

प्र ताव

वीकार यानंतर ते िवमाक यार् वारे

मालकाला पाठवले जाते.
• िवमा कंपनी ठरािवक कालावधीने कमर्चारी, यांचे पद, िकती रक्कम
कापायची आहे याची मागणी करणारी यादी सं थेला पाठवते.
• वेतन बचत योजना (एसएसएस) ही काही िविश ठ िवमा योजना नाही. ही
केवळ ह ता गोळा कर याची एक सोय आहे . ती मद
ु त िव यासाठी,

एंडोमट योजनेसाठी िकंवा िवमाक यार्ने एसएसएस अंतगर्त परवानगी
दले या इतर कुठ याही योजनेसाठी वापरली जाऊ शकते.
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जीवन िवमा

ग) कर आकारणी आिण महागाई
ग)1 िवमा उ पादनांचा कराशी असलेला संबध
ं
आयकर कायदा 1961 नस
ु ार जीवन िवमा उ पादने आयकर सवलतीस
पा

असतात. िवमा उ पादने गुंतवणक
ु ी या वेळी तसेच पिरपक्वते यावेळी

आयकर सवलतीस पा
(क)

असतात.

गत
ुं वणक
ु ीचा ट पा: आयकर काय या या कलम 80सी नुसार जीवन
िवमा योजनेअत
ं गर्त भर यात आलेला ह ता, करपा
सवलतीस पा

उ प नातून कर

असतो. या काय याम ये कर सवलत दे यासाठी

काही अटी घालून दे यात आ या आहे त. खालील अटी पूणर् करणे
आव यक आहे :
• स या या कर काय यानुसार भर यात आलेला ह ता हा िवमा
रकमे या 20% िकंवा 20% पेक्षा कमी असावा िकंवा
• िवमा रक्कम भर यात आले या ह यां या पाच पट िकंवा पाच
पटीपेक्षा अ धक असावी.

उदाहरण

प्रशांतने 4 लाख

पयांची यिु लप पॉिलसी घेतली. या पॉिलसीवर कर

सवलत लागू हो यासाठी, भर यात आलेला ह ता एकूण िवमा
संरक्षणा या

हणजे 4 लाख

पयां या 20% पेक्षाही कमी असावा.

हणन
ू या ठकाणी कर सवलत िमळव यासाठी भर यात आलेला
ह ता 80,000

पये िकंवा यापेक्षा कमी असावा.

जर ह ता िवमा रकमे या 20% टक्क्यांहून अ धक असेल
ह ता 80,000

पयांपेक्षा जा त असेल (100,000

हणजे

पये ग ृ हत

ध ), तर कर कपात भरले या ह यां या 20% पयत मयार् दत
असेल. या ठकाणी ती 80,000

पयांपयत मयार् दत असेल.

आता याची दस
ु री बाजू पाहू:
प्रशांतला 80,000

पयांची गुंतवणक
ू करायची आहे

ती रक्कम करपा

उ प नातून वगळता येईल.

80,000

हणजे याला

हणन
याने
ू

पयांचा ह ता भ न युिलप पॉिलसी घे याचा िनणर्य

घेतला. याला संपूणर् 80,000

पयांसाठी आयकर सवलत हवी

असेल, तर तो जे िवमा संरक्षण घेईल ते भरले या िवमा ह या या
(80,000

पये) िकमान पाच पट अ धक िकंवा पाच पटीपेक्षा जा त

असावे याची खा ी केली पा हजे.

हणन
ू या प्रकरणी प्रशांतने याची

खा ी केली पा हजे की िवमा संरक्षण 4 लाख

पये िकंवा यापेक्षा

अ धक असले पा हजे.
जाणन
ू घ्या
स या या आयकर सवलतीचा आयकर िवभाग कधीही पन
ु िवर्चार क
शकतो आिण याम ये बदलही क

शकतो.

अथर् मं ालयाने नवी प्र यक्ष कर प्रणाली (डीटीसी) तयार केली आहे
आिण ती 1 एिप्रल 2012 पासून लागू होईल आिण पिरणामी
स या या आयकर काय याम ये बदल होतील.
एका आ थर्क वषार्त 1,00,000

पया पयत या ह यावर 80सी

कलमांतगर्त जा तीत जा त कर कपात िमळवता येते.
(ख)

पिरपक्वतेचा ट पा: स या या कर काय यानुसार िवमाधारकाला
पिरपक्वतेनत
ं र िमळालेली रक्कम िकंवा नामिनदिशत/भोगवटादार
यांना िवमाधारका या म ृ यन
ू ंतर िमळालेली रक्कम आयकर
काय या या कलम 10(10डी) अंतगर्त करमुक्त आहे . मा

ह ता

िवमा रकमे या 20 टक्क्यांपेक्षा अ धक नसावा ही अट पिरपक्वते या
फाय यांनाही लागू होते.
सच
ु व यात आलेला उपक्रम
आयकर काय या या 80सी कलमांतगर्त एखादी यक्ती िविवध
मा यमांम ये 1,00,000

पयापयतची गंुतवणक
ू क न आयकर

सवलतीचा फायदा िमळवू शकते. जीवन िवमा हे एक गुंतवणुकीचे
मा यम आहे . गुंतवणक
ु ीची इतर मा यमे शोधा आिण यांची यादी
करा.

ग)2 महागाई
बदल या काळानस
ु ार महागाईचा घे यात आले या िवमा संरक्षणावर
मोठा पिरणाम होऊ शकतो. सो या श दात महागाई
अथर् यव थेतील व तू आिण सेवांची िकंमत वाढते
जग याची िकंमत वाढते.

हणजे
यामुळे एकूणच

उदाहरण
काही वषापयत पे ोल 40 . िलटर होते. आज एक िलटर पे ोलची
िकंमत 60

पये आहे -

हणजे िकंमतीम ये 50% वाढ झाली आहे .

हणजे काही वषापूव 100
आज 100
हणजे 100

पयात 2.5 लीटर पे ोल िमळायचे.

पयांम ये केवळ 1.67 लीटर पे ोल खरे दी करता येते.
पयांची नोट काही वषापूव जेवढे सामान खरे दी

करायची, यापेक्षा कमी सामान आज खरे दी क
िकंमत वाढत राहीली तर तीच 100
सामान खरे दी क

शकते. भिव यातही

पयांची नोट आणखी कमी

शकेल.

हा महागाईचा पिरणाम आहे : पैशाचे मू य कमी होते.

प्रकरण 5 मल
ू भत
ू जीवन िवमा उ पादने
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महागाईचा िवमा संरक्षणावरही अशाच प्रकारे पिरणाम होतो. आज
आपण िवचार केला की आपली संरक्षणाची गरज 50 लाख
आहे आिण आपण 30 वषासाठी 50 लाख
घेतले. मा

पयांची

पयांचे िवमा संरक्षण

महागाईमुळे 15-20 वषानी याच िवमा संरक्षणाचे मू य

कमी असेल. महागाईसोबत िवमा संरक्षणाची गरजही वाढत जाते.
हणन
ू च महागाई या पिरणामांचा िवचार क न

ाहकांनी (आिण

यां या िवमा एजंटनी) वेळो वेळी यां या िवमा संरक्षणाचा आढावा
घेणे आव यक आहे .
काही िवमा योजनांम ये िवमा कंप या िवमाधारकाला
िनि चत/िनयिमत कालावधीने िवमा संरक्षण कमी/अ धक कर याची
परवानगी दे तात.
उदाहरण
काही कंप या िवमा रक्कम प्र येकवष 5-10% वाढव याची/कमी
कर याची परवानगी दे तात. अशा प्रकारे दरवष िवमा संरक्षण वाढवून
िवमाधारक

वतःचे महागाईपासून संरक्षण क

शकतो.

घ सरु क्षे या गरजांचे प्राधा य ठरवणे

घ1 सरु क्षे या गरजांचे प्राधा य ठरवणे गरजेचे का असते?
यिक्तला जीवनाम ये सुरक्षे या अनेक गरजा असू शकतात. आपण
पु हा एकदा प्रशांतचे उदाहरण पाहू आिण या या सुरक्षे या गरजा
काय आहे त हे बघू:
आकृती 5.2
भिव यातील

उ प नाची सुरक्षा

वतः आिण

िनव ृ तीसाठी

कुटु ं बा या
वै यकीय/आरोग्य

िनयोजन

सम यांसाठी सुरक्षा

प्रशांत या
सरु क्षे या
गरजा

िनशांत या

गह
ृ आिण गाडी
कजार्साठी सुरक्षा

िशक्षणासाठी
िनयोजन

िनशांत या

लग्नासाठी िनयोजन

या सग या गरजा भागव यासाठी प्रशांतकडे पुरेसा पैसा आहे का? जर नसेल,
तर सवार्त मह वा या गरजा कोण या हे तो ठरवू शकतो का?
या यिक्तकडे परु े सा पैसा आहे तो या या सुरक्षे या सवर् गरजा पूणर् क
शकतो. मा

या यिक्तचा पैशाचा

ोत मयार् दत आहे तो सवर् सरु क्षा

गरजांसाठी एकाचवेळी पैसे दे ऊ शकत नाही. या ठकाणी गरजांचे प्राधा य
ठरवणे ही संक पना िवचारात घ्यावी लागते.
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घ2 गरजांचे प्राधा य कसे ठरवायचे
असे ग ृ हत ध

की प्रशांतकडे या या सवर् सुरक्षा गरजांसाठी परु े से पैसे नाहीत.

आपण पाहू की िवमा एजंट याला या गरजांचे प्राधा य ठरवायला कशी मदत
करे ल. यांचा क्रमाने िवचार क .

भिव यातील
उ प नाचे संरक्षण:

• प्रशांत या उ प नातूनच या या इतर सवर्
गरजा/उ

टे पण
ू र् कर यासाठी पैसे दले जाणार

अस याने, ही गरज अितशय मह वाची आहे .
यामळ
ु े प्रशांतने या गरजेला प्राधा य

यावे आिण

यासाठी संरक्षण खरे दी करावे. तो मुदत िवमा

योजनेपासून सु वात क
या याकडे अ धक

शकतो आिण पढ
ु े जे हा

ोत असतील ते हा तो

बचत/गुंतवणक
ू योजनेचा िवचार क
पयार्य

शकेल. दस
ु रा

हणजे पिरवतर्नीय योजना घेऊन पढ
ु े

याला एंडोमट योजना िकंवा संपूणर् जीवन

योजनेम ये बदलता येऊ शकते.
वतःचे आिण

कुटुंबाचे

• वै यकीय आणीबाणी कधीही िनमार्ण होऊ शकते

यामळ
ु े ही गरजही बरीच मह वाची आहे . प्रशांत

वै यकीय/आरोग्य

कुटुंब आरोग्य िवमा योजना घेऊ शकतो. ब याच

सम यांपासन
ू संरक्षण:

पगारदार कमर्चा यां या बाबतीत, मालक या या
कमर्चा यांना तसेच यां या कुटु बयांना आरोग्य
िवमा दे ऊ शकतो. अशा पिरि थतीत एखादी

यक्ती जर पैसे कमी असतील तर आरोग्य िवमा

िनशांत या

खरे दी करणे लांबणीवर टाकू शकते.

या िववा हत यिक्तला मुले आहे त ती या

•

गरजेला प्राधा य दे ते. या प्रकरणी प्रशांत बालक

िशक्षणासाठी

िवमा योजनेम ये लहान रकमेची गुंतवणूक क न

िनयोजन:

सु वात क

शकतो आिण नंतर जे हा या याकडे

परु े से पैसे असतील ते हा तो या या उ

िनशांत या लग्नासाठी
िनयोजन:

गुंतवणक
ू वाढवू शकतो.

या यिक्तंकडे यां या सवर् सरु क्षा गरजा पण
ू र्

•

कर यासाठी परु े सा आ थर्क

ोत नाही या ही

गरज लांबणीवर टाकू शकतात, मा
परु े से आ थर्क
उ

गहृ कजर् आिण गाडी
कजार्चे संरक्षण:

टासाठी

ोत आहे त ते यां या इतर

टांसोबतच या उ

सु वात क

यां याकडे

शकतात.

टासाठीही गंत
ु वणक
ु ीला

• या गरजेसाठी संरक्षण खरे दी करणे अितशय

आव यक आहे . कुटुंबातील कमाव या यिक्तला

काही झाले आिण कुटुंबाला ईएमआय भरता आले

नाहीत तर कजर्पुरवठादार संप ती ज त करतात
आिण यांचे पैसे परत िमळव यासाठी ती

िवकतात. गह
ृ कजार्साठी यक्ती बँकेकडून गह
ृ

कजर् संरक्षण पॉिलसी िवकत घेऊ शकते आिण
गाडी या कजार्साठी यक्ती मुदत िवमा संरक्षण
िनव ृ तीसाठी
िनयोजन:

वाढवू शकते.

• ही मह वाची गरज आहे . मा
परु े से आ थर्क

या यिक्तकडे

ोत नाहीत ते सु वातीला या

गरजेसाठी लहान रक्कम गुंतवू शकतात आिण
जे हा यां याकडे अ धक आ थर्क
ते हा या उ

ोत असतील

टासाठीची गुंतवणक
ू वाढवू शकतील.

आपण पढ
ु ील दोन प्रकरणांम ये आपण

िनव ृ तीवेतनािवषयी अ धक तपशीलाने पाहू.
सुरक्षे या गरजांसाठी शहाणपणाचा

टीकोन खालीलप्रमाणे असेल:

आकृती 5.3
यांचा प्राधा य ठरवन
ू तातडी या आिण सवार् धक प्राधा य असले या गरजांसाठी
संरक्षण घेऊन सु वात करावी.

म यम प्राधा य असले या गरजांसाठी लहान गुंतवणक
ु ीने सु वात करावी आिण
ंु वणक
नंतर ही गत
ू वाढवावी.

कमी प्राधा य असले या गरजा काही काळ लांबणीवर टाकणे आिण
नंतर जे हा अितिरक्त आ थर्क

ोत उपल ध होतील ते हा या

गरजांसाठी संरक्षण घेणे

सच
ु व यात आलेला उपक्रम
तुम या

वतः या सुरक्षा गरजांची यादी करा. यानंतर यांचा

प्राधा य अ यंत िनकडीची, उ च, म यम आिण कमी प्राधा य
असले या असे वग करण करा.

आता पु हा मागे वळून ‘प्रशांत या आयु याने वाईट वळण’ कसे
घेतले याकडे जाऊ आिण प्रशांत या या आिण या या कुटुंबा या
गरजांचा प्राधा य कसा ठरवू शकतो आिण यांना कशाप्रकारे योग्य
िवमा संरक्षण दे ऊ शकतो हे पाहू.
प्रकरण 5 मूलभत
ू जीवन िवमा उ पादने

घटनेचा अ यास: प्रशांतचे आयु य पु हा
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ळावर आले

या घटने या अ यासा या प ह या भागात ‘दै दी यमान भारताचे’ गल
ु ाबी च
रं गव यात आले आहे , आिण दस
ु या भागात जीवनाचे कटू स य सांग यात आले
आहे . याम ये जीवनात कशाप्रकारे अनपेिक्षत घटना घडू शकतात आिण तु ही
जर तयार नसाल तर तम
ु या कुटुंबावर याचा कशा प्रकारे पिरणाम होईल हे
अधोरे िखत कर यात आले आहे .
आता आपण प्रशांतचे िनयोजन कसे चुकीचे झाले आिण िव यामुळे या या
गरजा कशा पण
ू र् झा या अस या याचे िव लेषण क .
• मद
ु त िवमा: प्रशांत या या कुटुंबातील एकमेव कमावती यक्ती आहे ,
यामुळे याने या या उरले या कायर्काळातील उ प न सुरिक्षत करायला
हवे होते. थोडक्यात, प्रशांत असला िकंवा नसला तरीही प्रशांत या
कुटुंबाला

ास सहन करावा लागणार नाही. िवमा एखा या यिक्त या

जा याने िनमार्ण झालेली भाविनक पोकळी भ न काढू शकत नाही, मा
िवमा आ थर्क पोकळी भ न काढू शकतो. िनव ृ तीपयत याला िकती पगार
िमळाला असता याचा िवचार क न यासाठी योग्य रकमेचा मुदत िवमा
प्रशांतने घ्यायला हवा होता. याऐवजी प्रशांतने एंडोमट योजना िनवडली
जी कुटुंबाला वषर्भरही परु े शी न हती. प्रशांतने ही योजना सरु क्षेसाठी नाही

तर आयकर फाय यांसाठी िनवडली. प्रशांतने एंडोमट योजनेऐवजी मुदत
योजना घेतली असती तर याच 20,000
संरक्षण िमळाले असते

पयांसाठी बरे च अ धक िवमा

याने या या अनप
ु ि थतीत याचे गह
ृ कजर्,

गाडीचे कजर् आिण कुटुंबा या इतर काही गरजांची काळजी घेतली असती.
• बालक िवमा: प्रशांतकडे

वतःसाठी परु े से िवमा संरक्षण न हते. याचवेळी

तो िनशांत या िशक्षणासाठी
म ृ यू झा यामुळे

यु यअ
ु ल फंडात गंत
ु वत होता. प्रशांतचा

यु यअ
ु ल फंडातील गुंतवणूक थांबली आिण िनशांत या

िशक्षणाचे िनयोजन अडचणीत आले. प्रशांतने िनशांत या िशक्षणा या
िनयोजनासाठी बालक िशक्षण योजना िनवडायला हवी होती. या
योजनेम ये प्रशांत या म ृ यन
ं रही िवमा कंपनीने ह ते भरले असते आिण
ू त
िनशांत या िशक्षणा या िनयोजनाबाबत कसलीही तडजोड करावी लागली
नसती.
• गहृ कजर् आिण गाडी कजर्: जे हा प्रशांत या गरजा वाढ या ते हा याने
या या अितिरक्त जबाबदा यांसाठी मुदत िव याचे संरक्षण वाढवायला हवे
होते. या पिरि थतीम ये पुरेसा िवमा असता तर प्रशांत या अनुपि थतीत
िव या या पैशाने गाडी आिण गह
ृ कजर् फेडता आले असते आिण प्रशांत या
कुटुंबाला गाडी

वतःजळ ठे वता आली असती आिण याच घरात राहता

आले असते.
• िनव ृ ती योजना: एंडोमट योजनेऐवजी, प्रशांतने वाढीव संरक्षणाची मुदत
योजना िनवडायला हवी होती

याम ये उरलेला पैसा िनव ृ ती िवमा

योजनेकडे वळव यात आला असता.

सारांश
या प्रकरणात आपण पा हले की योग्य िनयोजन आिण योग्य जीवन िवमा
उ पादन घेतले असेल तर, म ृ यू िकंवा अपंग व आले तरीही यिक्त या

कुटुंबाचे संरक्षण होते, आयु यात िवपिरत घटना घड यानंतरही आयु य
चंतामुक्त असू शकते.
यावसाियक जीवन िवमा एजंट

हणन
ू तु हाला:

• िविवध जीवन िवमा उ पादनांची वैिश

ये मा हती असणे आव यक

आहे ;
• तु हाला यिक्त या सुरक्षे या गरजांचे िव लेषण करता आले
पा हजे; आिण
• या गरजा पण
ू र् कर यासाठी जीवन िवमा उ पादनांचा सव तम वापर
कसा करता येईल हे ओळखता आले पा हजे.
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जीवन िवमा

मह वाचे मु े
या प्रकरणातील मह वा या संक पनांचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे :
सरु क्षेची गरज
•

यिक्तला

या गरजांसाठी सुरक्षा आव यक आहे या पढ
ु ीलप्रमाणे

असू शकतात: उ प नाचे संरक्षण; वै यकीय खचार्ची गरज; मुलांचे
िशक्षण; मुलांची लग्ने; िविवध संप तीवरील कजर्; आिण यां या
कुटुंबाचे अि त व.
• सुरक्षे या गरजांवर पिरणाम करणा या घटकांम ये पुढील गो टींचा
समावेश होतो: वय; अवलंबन
यक्ती; उ प न; संप ती; आिण
ू
दािय व.
िवमा उ पादने
• बहुतेक जीवन िवमा योजनांम ये म ृ यूप चात संरक्षण आिण
पिरपक्वतेचे फायदे असे दोन मूलभूत घटक असतात.
• मद
ु त िवमा योजना िवमाधारक यिक्तचा पॉिलसी या कालावधीत
म ृ यू झाला तर केवळ िव याची रक्कम दे ते.

• शुद्ध एंडोमट योजना जर िवमाधारक यक्ती योजने या संपूणर्
कालावधीत जगली तर पिरपक्वतेचे फायदे /जीवंत राह याचे फायदे
दे ते.
• एंडोमट िवमा योजना हे मुदत योजना आिण शुद्ध एंडोमट योजना
यांचे िम ण आहे . पॉिलसी या कालावधीत िवमाधारकाचा म ृ यू
झाला तर ती नामिनदिशत/भोगवटादार यिक्तला पॉिलसीम ये
प ट कर यात आलेले संरक्षण दे ते िकंवा िवमाधारक यक्ती
योजने या संपूणर् कालावधीत जगली तर ितला पिरपक्वतेचे
फायदे /िजवंत राह याचे फायदे िमळतात.
• एंडोमट योजनांम ये बचतीचाही घटक असतो. िवमा कंप या
गुंतवणक
ु ीतन
ू िमळणा या उ प नानस
ु ार बोनस जाहीर करतात.
• संपण
ू र् जीवन योजना यिक्तला पण
ू र् आयु यात संरक्षण दे ते.
• पिरवतर्नीय िवमा योजने वारे एक जीवन िवमा योजना दस
ु या
जीवन िवमा योजनेत बदलली जाऊ शकते.
• संयक्
ु त जीवन िवमा योजना एका पॉिलसी अंतगर्त दोन जणांना
िवमा संरक्षण दे तात.
• वषार्सन (ॲ यइ
ू टी)

हणजे यिक्तने एक रकमी (खरे दी मू य)

ह ता भर यानंतर िकंवा ट या ट याने ठरािवक वषासाठी ह ता
भर यानंतर िवमा कंपनी यिक्तला िनयिमतपणे पैसे दे ते.
• एकाच उ ेशाने एक

आले या यिक्तं या समह
ू ाला, समह
ू िवमा

िवमा संरक्षण दे तो.
• लघु िवमा योजना कमी उ प न असले या लोकांना िवमा संरक्षण
दे तात.
• युिनट-िनगिडत िवमा योजना (युिलप) िवमाधारकाला भांडवली
बाजारा या िवकासात सहभागी हो याची संधी दे तात.

• युिलपम ये गुंतवणक
ु ीची जोखीम पारं पािरक योजनांप्रमाणे िवमा
कंपनीवर नाही तर िवमाधारकावर असते.
• बालक िवमा योजना पालकांना मल
ु ां या िशक्षण, लग्ने इ यादी
सार या भिव यातील गरजांसाठी बचत करायला मदत करते.
• मनी-बॅक पॉिलसीम ये ‘िजवंत राह याचा अंशतः फायदा’ पॉिलसी
धारकाला पॉिलसी या कालवधीम ये ठरािवक कालावधीने दला
जातो.
• वेतन बचत योजना (एसएसएस) ही िविश ट िवमा योजना नाही.
तो िवमा गोळा कर यासाठी सोयीचा करार आहे . या योजनांम ये
िवमा कंपनीचा मालकाशी करार होतो,

या वारे मालक

कमर्चा यां या पगारातून ह ता कापतो आिण दर म ह याला िवमा
कंपनीला दे तो.
कर आकारणी आिण महागाई
• आयकर काय या या कलम 80सी अंतगर्त, एका आ थर्क वषार्तील
1,00,000

पयापयत या करपा

उ प नावर, जीवन िवमा

योजनेम ये भरले या ह या वारे कर सवलत िमळते.
• आयकर सवलत िमळव यासाठी ह ता, िवमा रकमे या 20% पेक्षा
अ धक नसावा िकंवा िवमा रक्कम ह या या िकमान 5 पट िकंवा
यापेक्षा अ धक असावी.
• आयकर काय या या कलम 10(10डी) अंतगर्त जीवन िवमा
कंपनीकडून िमळालेला पिरपक्वतेचा फायदा िकंवा म ृ यस
ू ाठी
संरक्षण कर-मक्
ु त आहे .
• महागाई या पिरणामामुळे िवमा संरक्षणाचे मू य भिव यकाळात
वाढते.

• महागाईचा सामना कर यासाठी काही िवमा कंप या िव याचे
संरक्षण िनयिमत कालांतराने वाढव याचा फायदा दे तात.
• काही िवमा कंप या िवमा संरक्षण िनयिमत कालांतराने कमी
कर याचा फायदा दे तात जो कजार्साठी उपयोगी पडतो कारण कजर्
काही कालावधीने कमी होते.

प्रकरण 5 मल
ू भत
ू जीवन िवमा उ पादने
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सरु क्षे या गरजांचे प्राधा य ठरवणे
•

या यिक्तचे आ थर्क

ोत मयार् दत आहे त यामळ
ु े ती

एकाचवेळी सवर् सुरक्षा गरजा पण
ू र् क

शकत नाही, ित यासाठी

गरजांचे प्राधा य ठरवणे मह वाचे आहे .
• एक यक्ती ित या गरजांचे प्राधा य अ यंत िनकडीची; उ च
प्राधा य; म यम प्राधा य; आिण कमी प्राधा य अशा प्रकारे
ठरवून यानस
ु ार यासाठी पैसे गुंतवू शकते.
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जीवन िवमा

5.1 बहुतेक जीवन िवमा योजनांचे दोन मह वाचे घटक खालील
प्रमाणे आहे त:
• म ृ यप
ू चात ् संरक्षण- पॉिलसी या कालावधीत िवमाधारकाचा म ृ यू
झा यास ही रक्कम नामिनदिशताला/भोगवटादाराला दली जाते.
• पिरपक्वतेचे फायदे - िवमाधारक यक्ती पॉिलसी या संपूणर्
कालावधीत िजवंत रा हली तर ही रक्कम पॉिलसी पिरपक्व
झा यानंतर दली जाते. मनी-बॅकसार या पॉिलसी पिरपक्वतेपूव
िवमाधारकाला िनयिमत कालावधीने पैसे दे तात,
राह याचे फायदे

हटले जाते.

5.2 समूह िवमा योजनेची वैिश
• एकाच उ ेशाने एक

ये खालीलप्रमाणे आहे त:

आले या यिक्तं या समूहाला, समूह िवमा

संरक्षण दे तो.
•

यक्तींचा समूह खालील प्रकारचा असू शकतो:
- एखा या सं थेतील कमर्चारी;
- बँकेचे

ाहक;

यांना जीवंत

- कामगार संघटनेचे सद य;
- लेखापालां या संघटनेसार या यावसाियक संघटनांचे सद य;
िकंवा
-

यािशवाय लोकांचा कुठलाही समूह जे समान हे तूने एक

आले

आहे त िकंवा समान उ ेशाने एकमेकांशी जोडलेले आहे त.

• समह
ू िवमा पॉिलसीम ये िवमा कंपनी एक मु य (मा टर) पॉिलसी दे ते
याम ये समूहातील सवर् सद यांना संरक्षण दले जाते. उदाहरणाथर्, िवमा
कंपनी मालकाला एक मु य पॉिलसी दे ईल

याम ये या कंपनी या सवर्

कमर्चा यांना संरक्षण दले जाईल. मालक ‘मु य पॉिलसीधारक’ असेल.
• िव याचा करार मु य पॉिलसीधारक आिण िवमा कंपनीदर यान असतो.
कमर्चारी िवमा कराराचा प्र यक्ष पक्ष नसतात.
• सरकार समूह िवमा सावर्जिनक क याणाचे मा यम

हणन
ू जनतेला िवमा

संरक्षण दे यासाठी वापरते (दािर यरे षेखालील लोकांसाठी).
• जल
ु ै 2005 म ये िवमा उ योगा या िनयामकाने (आयआरडीए) समह
ू
िवमा पॉिलसींसाठी मागर्दशर्क त वे लागू केली.

प्रकरण 5 मल
ू भत
ू जीवन िवमा उ पादने

वयं-चाचणी प्र न
1. यिक्त या िविवध सुरक्षा गरजांची यादी करा.
2. पिरवतर्नीय योजना

हणजे काय? यांचे मह व काय आहे ?

तु हाला पढ
ु ील पानावर उ तरे िमळतील
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आयसी-33/2011

जीवन िवमा

वयं-चाचणी प्र नांची उ तरे
1. यिक्त या िविवध सुरक्षा गरजांम ये खालील गो टींचा समावेश होतो:
• उ प नाचे संरक्षण;
• वै यकीय खचार् या गरजा;
• मुलांचे िशक्षण;
• मल
ु ांची लग्ने;
• िविवध संप तीवरील कजर्; आिण
• कुटुंबाची दे खभाल.

2. पिरवतर्नीय िवमा योजना एका प्रकार या योजनेतून दस
ु या प्रकार या
योजनेम ये पिरवितर्त केली जाऊ शकतात. उदाहरणाथर्, मुदत िवमा
योजना िवमा कंपनी परवानगी दे ईल याप्रमाणे एंडोमट योजना, संपण
ू र्

जीवन िवमा योजना िकंवा दस
ु या कुठ याही िवमा योजनेत पिरवितर्त
केली जाऊ शकते.
िवमाधारक सु वातीला मोठा ह ता भ

शकत नस यामुळे पिरवतर्नीय

योजना उपयोगी पडते. यामुळे ते मुदत िवमा योजनेने कमी ह ता दे ऊन सुरवात
क

शकतात आिण नंतर अ धक ह ता दे ऊन पॉिलसी एंडोमट योजना िकंवा

संपूणर् जीवन योजनेत पिरवितर्त क

शकतात. योजना बदलतांना िवमाधारकाला

वै यकीय तपासणी क न घे याची गरज नसते. पिरवतर्नीय योजनांचा आणखी
एक फायदा
नाही.

हणजे योजना बदलतांना िवमालेखकाला पु हा िनणर्य घ्यावा लागत

