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इतर मह वाची आिथर्क उ पादने
प्रकरणाचे घटक

पा यक्रम िशक याची िन प ती

क. इतर आिथर्क गरजा
ख. उ पादनांचे प्रकार, वैिश
आिण लाभ

7.2, 7.4
ये

7.1, 7.3

ग. कर आिण महागाईचा

7.5

उ पादनांवर होणारा पिरणाम
7.6

घ. गरजांचा प्राधा यक्रम आिण
आिथर्क उ पादनांचा गरजांसाठी

होणारा उपयोग
िशक याची उि

टे

हे प्रकरण अ यास यानंतर तु ही खालील गो टी क
•

यिक्त या इतर आिथर्क गरजांचे वणर्न करणे.

• उपल ध उ पादनांची वैिश

शकाल:

ये आिण यां या लाभांचे वणर्न करणे.

• आिथर्क उ पादनांवरील करा या पिरणामांचा अंदाज लावणे.
• आिथर्क उ पादनांवरील महागाई या पिरणामांचे वणर्न करणे.
•

ाहका या गरजांचा प्राधा यक्रम िवचारात घेऊन इतर आिथर्क उ पादनांचा

यासाठी वापर करणे.

ओळख
मागील दोन प्रकरणांम ये आपण यिक्त या िविवध गरजा, यांचा जीवन िवमा,
बचत कंवा गुंतवणूक आिण इतर उ पादनांशी असलेला संबंध यािवषयी मािहती
घेतली. आता या प्रकरणात आपण यिक्त या आिथर्क गरजांचा अ यास क .

यापूव या दोन प्रकरणातील गरजां या मह वांप्रमाणेच या ही गरजा िततक्याच
मह वा या असू शकतात.
मह वाचे श द
या प्रकरणाम ये खालील श दांचे आिण संक पनांचे
आहे .

आरोग्य िवमा

दावा न के याचा
बोनस

कौटुंिबक

लोटर

िव याचे अितिरक्त िनव ृ ती वेतन
लाभ (रायडर)
वाढ होणारी

अव था

ग्णालयकालीन
दै निं दन रोख

रक्कम योजना
ठरािवक

रायडर वारे

काळानु प

भिव यातील

अितिरक्त लाभ
(रायडर)

प टीकरण दे यात आले

योजना

रोख रक्कम

िवरिहत (कॅशलेस)
सिु वधा

रक्कम काढून घेणे वैयिक्तक आरोग्य
(क यट
ु े शन)

िवमा योजना

अितिरक्त लाभ

अितिरक्त लाभ

आजीवन वषार्सन

ठरािवक

अपघाती म ृ यू
(रायडर)

गंभीर आजारासाठी

काळासाठी

ह यांवर सूट

वषार्सन

वाढत जाणारे

वाढ हो याचा

गरजांचा

वषार्सन

ट पा

प्राधा यक्रम
ठरवणे

क) इतर आिथर्क गरजा
भारतातील आयु यमानाचा दर िनव ृ ती या 60 वषा या वयापेक्षा
िनि चतच अिधक झाला आहे आिण याम ये वाढच होत आहे . याबाबत
वै यक य सोयीसुिवधा आिण उं चावले या जीवनमानाचे आभार मानायला
हवेत. मा

वाढले या आयु यमानासोबतच आ हानेही वाढली आहे त.

पारं पािरक उ पादनां या (मुदत योजना, एंडोमट, मनी-बॅक योजना आिण
युिलप इ यादी) मदतीने िवमा कंप या अकाली म ृ यच
ू ी जोखीम कशी
हाताळतात ते आपण यापव
ू पािहले आहे . परं तु िनव ृ ती पे शनसारखी
उ पादने िनव ृ त यिक्तला वेतनासारखे िनयिमत आिथर्क पाठबळ
नसतांनाही, दै निं दन गरजा पुरव यासाठी तहहयात पैसे परु व याची
यव था करतात. या प्रकरणात आपण िवमा कंप यां या िनव ृ ती पे शन
योजनांसार या उ पादनांचा अ यास करणार आहोत.
वाढ या वयानस
ु ार यक्ती आजार आिण रोगांना लवकर बळी पडत
अस याने अशा प्रसंगी िनमार्ण झालेला आकि मक खचर् भागव यासाठी
िवमा कंप यां या िविवध योजना असतात. िवमा कंप यां या अशा
प्रकार या वै यक य खचासाठी या योजनांचाही आपण या प्रकरणात
आपण अ यास करणार आहोत.
पढ
ु ील अ यास सु

कर यापव
ू खालील घटनेचा िवचार क .

घटनेचा अ यास
िनव ृ तीनंतर राजेशचे नातवंडांसोबत आनंदाने िदवस चालले होते. मा
दद
ु वाने याला वषर्भरापव
ू एक अपघात झाला आिण यामळ
ु े याला
ग्णालयात भरती हावे लागले. िनव ृ तीनंतर उपयोगी पडावी

हणन
ू

याने जी थोडी रक्कम साठवली होती ती दे खील या अपघातप्रसंगी संपून
गेली आिण अशाप्रकारे

याने साठवलेले पैसे पण
र् णे संप याने याला
ू प

उवर्िरत आयु यात मुलावर अवलंबून राह याची पाळी आली.
राजेशचे आिथर्क गिणत कसे आिण कुठे चक
ु ले?
मह वाचा मु ा

हणजे राजेशने कुठलेही आरोग्य िवमा संरक्षण घेतले

न हते. या याकडे आरोग्य िवमा संरक्षण असते तर या या

ग्णालयातील उपचारांचा खचर् या वारे भ न िनघाला असता. यािशवाय
जी थोडीफार रक्कम राजेशने िनव ृ तीनंतर या आयु यासाठी जमवली
होती ती याने बँके या मद
ु त ठे वीत गंत
ु वली होती. याऐवजी ती रक्कम
याने िनव ृ तीवेतना या एखा या योजनेत गुंतवली असती तर याला
याला अिधक फायदा झाला असता.
या प्रकरणात आपण वेगवेग या आरोग्य िवमा योजना आिण
िनव ृ तीवेतन योजनांचा अ यास क .

क)1 आरोग्य िवमा योजनेची गरज
यापूव अ यास याप्रमाणे आप या दे शातील वै यक य सुिवधांचा दजार्
मागील काही वषात बराच उं चावला आहे . परं तु याचबरोबर गे या काही
वषार्त वै यक य खचार्तही अफाट वाढ झा याचे िदसून आले आहे . आज
एखादी मोठी श

क्रया कंवा बराच काळ चालणारा औषधोपचार यांचा

खचर् आकाशाला िभडणारा असू शकतो. वाढलेले आयु यमान आिण
याचबरोबर याधी आिण रोगांना सहजपणे बळी पड याचे प्रमाण
वाढ यामुळे पव
ू या तल
ु नेत स या या काळात वै यक य िव याची
आव यकता अिधक अस याचे लक्षात आले आहे .
आरोग्य िवमाधारक आिण या या कुटुंिबयांचा

ग्णालयातील

भरतीदर यान होणारा खचर् िवमा कंपनी करत असते. िवमा योजनेतील
अटींनस
ु ार डॉक्टरांचे शु क,

ग्णालयातील खोलीचे दर, औषधे आिण

त सम इतर खचर् यांचा पॉिलसीतील अटी आिण िनयमांप्रमाणे
योजनेम ये समावेश होतो.
आरोग्य िव याची (यालाच वै यक य िवमा कंवा मे डक्लेम
आव यकता पढ
ु ील कारणांसाठी असते:

हणतात)

• आयु य अितशय अिनि चत आहे . यक्ती आयु यभर िनरोगी
राहू शकत नाही. यामुळे आयु या या प्र येक ट यांसाठी
आरोग्य िवमा योजनेचा आधार असणे आव यक असते.
• गे या काही वषार्त वै यक य सुिवधांचे दर खूपच वाढले आहे त.
दयिवकार, ककर्रोग कंवा मधुमेह यासार या एखा या गंभीर
याधीचे िनदान झाले आिण यासाठी लागणारी रक्कम वेळेत
उभी करता आली नाही तर

ग्णाचा जीवही जाऊ शकतो.

ग्णा या कुटुंिबयांनी औषधोपचारासाठी जर अितिरक्त
याजदराचे वैयिक्तक कजर् घेतले आिण दद
ु वाने

ग्ण वाचू

शकला नाही तर मागाहून कुटुंिबयांना फार मो या कजार्ला
सामोरे जावे लागते. आरोग्य िवमा योजनेसारखा आधार जर
असेल तर अशा प्रकारचे धोके टाळले जाऊ शकतात.
• आरोग्य िवमा योजना दे तांना यिक्त या वयाचा िवचार
केला जातो. यिक्तचे वय जेवढे अिधक तेवढी ह याची
रक्कमही जा त असते. या योजनेचे नत
ु नीकरण दरवष
करायचे अस याने ह याची रक्कमही यिक्त या वयासोबत
वाढत जाते. पॉिलसी घेतांना यिक्तचे वय कती होते याचा
यावेळी िवचार केला जात नाही. दा यां या अनुभवांवरही हे
अवलंबून असते.
लक्षात ठे वा
योजनेअंतगर्त कोण या सुिवधा िमळणार आहे त आिण
कोण या नाही याचा खुलासा आरोग्य िवमा योजनेम ये
प टपणे केलेला असतो. यामुळे योजनेची मािहती अितशय
काळजीपव
र् वाचणे गरजेचे असते.
ू क
याचा िवचार करा

तुम या कुटुंिबयांपक
ै

कंवा िम मंडळींपैक कुणी आरोग्य

िवमा योजना घेतली आहे का? यांनी घेतले या योजनेची
वैिश

ये आिण लाभ यांचा ज र अ यास करा.

क)2 िवमा योजने या अितिरक्त लाभांची
(रायडर) आव यकता
िवमा योजनेतील लाभांिशवाय िमळणारे िवमा योजनेचे
अितिरक्त लाभ

हणजे रायडर. रायडर

हणजे ठरले या

ह याहून अिधक ह ता भर यास मळ
ू िवमा योजनेत
िमळणारा अितिरक्त लाभ अथार्त ् अितिरक्त लाभ =
अितिरक्त ह ता. यामळ
ु े यिक्तला हवे असलेले वैिश

य

मूळ योजनेत नसेल तर अितिरक्त ह ता भ न ते (उपल ध
अस यास) िमळवता येते.
या रायडसर्चे अिधक
िनरिनरा या

प टीकरण आईसक्र म या

वादां या उदाहरणाने दे ता येईल. यिक्तने

िनवडलेली िवमा योजना

हणजे आई क्र म कोन आिण

यावर आवडीनस
ु ार घेतलेले आईसक्र म

हणजे यिक्तने

ित या आव यकतेनस
ु ार अितिरक्त ह ता भ न घेतलेला
अितिरक्त लाभ

हणजेच रायडर.

बहुतेक िवमा कंप या यां या मािहतीप कांत कोण या िवमा
उ पादनासोबत कोणता रायडर उपल ध आहे याचा उ लेख
करत असतात. अनेक िवमा योजना घे यापेक्षा एकाच िवमा
योजनेत आव यकतेनस
ु ार रायडर िनवड याची मुभा िवमा
कंप या यिक्तला अशा प्रकारे दे त असतात.
रायडरवरील अिधक मािहतीसाठी ख3 हे को टक पहा.

क)3 िनव ृ ती पे शन योजनांची
आव यकता
आयु यमाना या दरात वाढ झा यामुळे, िनव ृ तीनंतरही
पव
ू सारखे जीवनमान असावे यासाठी काम करत
असताना या कालावधीतच बचत कर याची मोठी
आव यकता िनमार्ण झाली आहे . कारण िनव ृ तीनंतर
दै निं दन जीवनासाठी आव यक असणारे पैसे िनयिमत
नसतात.
याला िनव ृ तीनंतरचे आयु य शांततेत आिण आरामात
जगायचे आहे या यासाठी िनव ृ तीवेतनाची योजना
आव यक आहे .
यिक्त या काम क

शक या या उमेदी या काळातच

एखादी िनव ृ ती वेतन योजना मािसक रक्कम भ न घेणे
शक्य असते. अशाप्रकारे िनव ृ त होईपयत या यिक्त या
नावे मोठी रक्कम जमा झालेली असते आिण मग याच
आधारावर याला ठरािवक मािसक रक्कम िमळत राहील
अशी एखादी योजना घेणे सोयीचे होते.
याचा िवचार करा
तुम या पालकांनी कंवा आजी आजोबांनी िनव ृ तीनंतर या
आयु यासाठी यां या कालावधीत कोण या आिथर्क
उ पादनात गुंतवणूक केली होती याबाबत यांना िवचारा.

ख) आिथर्क उ पादनांचे प्रकार यांची
वैिश ये आिण यांचे लाभ
ख)1 आरोग्य िवमा योजना
स या आरोग्य िवमा योजनतगर्त चार प्रकारचे पयार्य उपल ध आहे त. आपण
यांचा क्रमशः अ यास क .
ख)1(क) वैयिक्तक आरोग्य िवमा योजना
या या नावाप्रमाणे या योजनतगर्त एकाच यिक्तचा आिण ित या आव यकतांचा
िवचार केला जातो.
उदाहरणाथर्
अजय आिण िटना हे एक दांप य आहे . लग्नापव
ू अजयने एका िवमा
कंपनीकडून एक लाख

पयांची आरोग्य िवमा योजना घेतली होती. या योजनेत

या या वैयिक्तक वै यक य आव यकतांचा िवचार केला गेला होता. याचप्रमाणे
िटनानेही एका िवमा कंपनीकडून एक लाख

पयांची आरोग्य िवमा योजना

घेतली होती. या योजनतगर्त ित या वैयिक्तक वै यक य आव यकतांचा िवचार
कर यात आला होता.
ख)1 (ख) कौटुंिबक

लोटर आरोग्य िवमा योजना

वैयिक्तक आरोग्य िवमा योजनेपेक्षा कौटुंिबक

लोटर आरोग्य िवमा योजना

वेगळी असते. या योजनतगर्त कुटुंबातील इतर सद यांनाही वै यक य लाभ
िमळतो. एक यक्ती

वतःला, पती कंवा प नीला, मुलांना आिण पालकांना

यामुळे आरोग्य योजनेचा लाभ दे ऊ शकते. आरोग्य िवमा योजनतगर्त कती
यिक्तंना वै यक य लाभ िमळू शकेल याचा खुलासा िवमा कंपनी क

शकते. या

योजनतगर्त िवमा संरक्षण कुटुंबा या सवर् सद यांम ये िवभागलेले असते मा
या संरक्षणाचे प्रमाण िनि चत नसते.
उदाहरणाथर्
अजय आिण िटना या दांप याने दोन लाख
घेतला. दोन लाख

पयांचा कौटुंिबक आरोग्य िवमा

पयांची ही रक्कम अजय आिण टीना या दोघांम ये समान

िवभागलेली नसेल. दोघांपक
ै
एकाला कंवा दोघांनाही
लागले तरीही दोन लाख

ग्णालयात दाखल करावे

पयांपयत वै यक य सुिवधा िमळे ल.

ख) 1(ग) समह
ू आरोग्य िवमा योजना
या योजनतगर्त एकाच कायार्साठी एक

येऊन काम करत असले या एखा या

समूहाला आरोग्य िवमा योजनेचा लाभ घेता येतो. उदाहरणाथर् एखा या
कंपनीसाठी काम करणारे कामगार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. अनेक
मालकमंडळी आप या कामगारांना वै यक य अडीअडचणीं या काळात मदत
हावी या हे तन
ू े या योजनेचा लाभ घेतात. काही वेळा कामगारां या कुटुंिबयांनाही
या योजनेचा लाभ िदला जातो.

उदाहरणाथर्
अजय एका खाजगी कंपनीत काम करतो. या कंपनीने समूह आरोग्य िवमा
योजनेचा लाभ कामगार आिण यां या कुटुंिबयांसाठी उपल ध क न िदला आहे .
यामुळे या योजनतगर्त अजय या या प नीचा

हणजे िटनाचाही समावेश क

शकतो.
ख) 1 (घ)

ग्णालयातील भरतीदर यान दै निं दन रोख रक्कम लाभ योजना

या योजनतगर्त

ग्णालयातील भरती या

व पानस
ु ार िवमा कंप या आरोग्य

िवमाधारकाला काही ठरािवक रक्कम दररोज दे तात. िवमा योजना घेतांनाच ही
दररोज िदली जाणारी रक्कम ठरवली जाते. ही रक्कम आरोग्य िवमाधारक जेवढे
िदवस

ग्णालयात भरती होता तेवढे िदवस परु वली जाते. मा

िवमाधारका या

औषधोपचारावर एकूण खचर् कती झाला आहे याचा िवचार यावेळी केला जात
नाही. यासाठी िवमा कंपनी या अटी लागू असतात. ही रक्कम िनि चत असते.
िवमाधारका या

ग्णालयातील भरतीदर यान होत असले या खचार्पेक्षा दररोज

िमळणारी रक्कम अिधक कंवा कमी असू शकते.
िवमाधारकाला जर अितदक्षता िवभागात ठे व यात आले असेल तर िवमा कंपनी
ठरले या रकमेपेक्षा जा त रक्कम कदािचत दे ऊ शकते. िवमा कंपनी या
अटींनस
ु ार गंभीर आजार कंवा श

क्रयेदर यान एखादी िविश ट ठरािवक

रक्कम िवमा धारकाला एकरकमीही िदली जाऊ शकते. या योजनतगर्त दररोज
िदली जाणारी रक्कम ही सद याने यापव
ू च घेतले या इतर िवमा योजनेिशवाय
अितिरक्तही असू शकते. या योजनतगर्त वै यक य मदत िमळणा या वषर्भरातील
िदवसांची एकूण मयार्दा िवमा कंपनी या िनयमांनस
ु ार ठरलेली असते. याचा
उ लेख िवमा कंपनी या मािहतीप कात केलेला असतो.
उदाहरणाथर्
कृपया लक्षात

या: खाली िदलेले आकडे आिण रकमा या केवळ नमु यादाखल

आहे त आिण िनरिनरा या िवमा कंप यांनुसार दररोज िमळणारी रोख रक्कम
वेगवेगळी असू शकते.
अजय एका खाजगी कंपनीत काम करतो. या कंपनीने समूह आरोग्य िवमा
योजनेचा लाभ कामगार आिण यां या कुटुंिबयांना उपल ध क न िदला आहे .
यामुळे या योजनतगर्त अजय या या प नीचा

हणजे िटनाचाही समावेश क

शकतो. परं तु कंपनीने उपल ध क न िदलेला लाभ अपरु ा वाट यामुळे अजयने

कंपनीने िदले या िवमा योजने या जोडीला

ग्णालय भरतीदर यान दै नंिदन रोख

रक्कम योजनेचा लाभ घे याचे ठरवले.
अजयने जी

ग्णालय भरतीदर यान दै निं दन रोख रक्कम योजना घेतली ते हा

योजनेनुसार

ग्णालय भरतीदर यान दररोज दोन हजार

प ट कर यात आले. िवमा कंपनीने असेही

पये िमळतील असे

प ट केले क जर अजयला

अितदक्षता िवभागात भरती कर याची वेळ आली तर कंपनी दररोज आणखी
2000

पये याला दे ईल. याचबरोबर िवमा कंपनीने यां या िनयमावलीत हे

दे खील सांिगतले आहे क

ग्णालय भरतीदर यान दै नंिदन रोख रक्कम लाभ

योजनतगर्त एकूण 1,20,000

पयांचा वािषर्क लाभ िमळू शकतो. िवमाधारकाला

अितदक्षता िवभागात भरती के यास
योजनतगर्त एकूण 1,20,000

ग्णालय दै नंिदन रोख रक्कम लाभ

पयांचा वािषर्क लाभ िमळू शकतो. याचाच अथर्

असा क अजय संपण
ु सानभरपाईची मागणी
ू र् वषर्भरात एकूण 60 िदवसां या नक
क

शकतो. अजयला गंभीर

व पाचा आजार झा यास एकरकमी 50,000

पये

िदले जातील याचाही उ लेख िवमा कंपनीने आप या िनयमावलीत केला आहे .
अजयला

ग्णालय भरतीदर यान एकूण कती खचर् आला याचा िवचार न करता

िवमा कंपनी वरील ठरले या रकमा दे ऊ करते.

वतः या कंपनीने िदले या िवमा

योजनां यितिरक्त अजय या योजनांचा लाभ घेऊ शकतो.
ख) 2 आरोग्य िवमा योजनांची वैिश ये आिण लाभ
आरोग्य िवमा योजनांची िनरिनराळी वैिश

ये आिण लाभ असतात. यापैक

काही पढ
ु ील प्रमाणे आहे त.
1. कंमत ठरिवणे: यिक्तचे वय, याचे आरोग्य, सवयी आिण कौटुंिबक
वै यक य पा वर्भूमी यावर आरोग्य िवमा योजनेचा ह ता अवलंबून असतो.
जर इतर बाबी ि थर रािह या तर िवमाधारका या वयासोबतच ह यांची
रक्कम वाढत जाते.

हणन
ू शक्य िततक्या लवकर आरोग्य िवमा

योजनेचा लाभ

यावा. कारण त णपणी ह ता कमी असतो तर

िवमाधारका या वयासोबतच ह ताही वाढत जातो.
उदाहरण
करणने 7000

पयांचा वािषर्क ह ता दे ऊन 3,00,000

िवमा घेतला. पढ
ु े करणला
या यावर एक श
2,50,000

दयिवकाराचा झटका आला आिण यामुळे

क्र याही कर यात आली.

ग्णालयात झालेला एकूण

पयांचा खचर् िवमा कंपनीनेच केला. यामळ
ु े करणने घेतले या

आरोग्य िवमा योजने या वािषर्क 7,000
कंपनीने जो

पयांचा आरोग्य

पयां या ह या या तल
ु नेत िवमा

ग्णालयातील खचर् केला तो कतीतरी अिधक प्रमाणात होता.

2.रोख रक्कमिवरिहत (कॅशलेस) सुिवधा: काही आरोग्य िवमा योजना
िवमाधारकाला रोख रक्कम (कॅशलेस) िवरिहत सुिवधा दे तात. या योजनेत
सहभागी झाले या िवमाधारकाला याचे छायािच

असलेले ओळखप

िदले

जाते. जे हा काही वै यक य कारणा तव हा िवमाधारक साखळीतील
कोण याही

ग्णालयात दाखल होतो ते हा याला िवमा कंपनीला कळवावे

लागते. साखळी

ग्णालयातील सवर्

ग्णालयांचा िवमा कंपनीशी

िवमाधारकाला वै यक य सेवा परु व यािवषयी करार झालेला असतो.
िवमाधारक

या

ग्णालयात भरती झालेला आहे या

ग्णालयाला िवमा

कंपनीकडून जे हा उपचारांिवषयी संमती िमळते ते हा यानंतर िवमाधारकाला
ग्णालयाची अनामत रक्कम कंवा औषधोपचाराचा कोण याही प्रकारचा खचर्
करावा लागत नाही. याचा सवर् खचर् िवमा कंपनी या िनयम आिण
अटींनस
ु ार िवमा कंपनी वारे थेट केला जातो.
लक्षात ठे वा

िवमा कंपनी संपूणर् खचर् दे त नाही. काही खचर् असे असतात क ते कदािचत
िवमा कंपनी करीत नाही. िनरिनरा या िवमा कंप यां या अटी आिण
िनयमांनस
ु ार तो खचर् बदलत असतो.
िवमाधारकाला साखळी यितिरक्त एखा या
याला

ग्णालयात भरती केले गेले तर

वतःलाच तो सवर् खचर् करावा लागतो आिण मागाहून िवमा कंपनी

याला खचार्ची रक्कम परत करते. मा

यासाठी िवमाधारकाला योग्य ती

सवर् कागदप े आिण िवमा कंपनी या इतर सवर् अटी आिण िनयमांचे पालन
करावे लागते.

3. वै यक य तपासणी: िवमाधारकाला पॉिलसी दे यापूव च बहुतेक िवमा
कंप या याची वै यक य तपासणी क न घेत असतात आिण
प्र तावक यार् या वयानस
ु ार या या िविवध चाच याही क न घेत या जाऊ
शकतात. डॉक्टरां या तपासणी अहवालानुसार प्र ताव
नाही आिण जर

वीकारायचा कंवा

वीकारायचा असेल तर कुठ या कंमतीवर

वीकारला

जावा हे िवमा कंपनी ठरवते.
4. िवमापव
ू र् याधी: बहुतेक िवमा कंप या एका ठरािवक कालावधीनंतर
( याला ‘वेिटंग िपरीएड’ हणतात) िवमापूवर् याधीचाही िव यात समावेश
करतात. काही िवमा कंप या कदािचत िवमापव
ू र् असले या काही याधींचा
समावेश अिजबात करत नाहीत आिण हा उ लेख यां या अटी आिण
िनयमावलीत केलेला असतो. उदाहरणाथर् मधुमेहासार या िवमापूवर्
याधीचा समावेश कदािचत तीन ते चार वषानंतर केला जाईल.
िनरिनरा या िवमा कंप यानस
ु ार िवमाधारकाला असले या स या या
याधींवरील औषधोपचारा या खचार्चे िनयम बदलतात.
5. दावा न कर याचा लाभ: िवमाधारकाकडून वषर्भरात एकदाही दावा कर यात
आला नाही तर िवमा कंपनी नत
ू नीकरणा या वेळी दावा न कर याचा लाभ

दे ऊ शकते. याचाच अथर् असा क पढ
ु ील वष या ह यांम ये िवमा कंपनी
िवमाधारकाला सूट दे ते.
6. कायम व पी अपवजर्न: आरोग्य िवमा योजनतगर्त काही गो टी कायम
व पी वगळले या असतात. िव या या मािहतीप काम ये यांचा
उ लेखही केलेला असतो. उदाहरणाथर् औषधांचा गैरवापर कंवा वै यक य
स

याचे पालन न करणे.

7. ता काळ सुिवधा: िवमाधारकाला वै यक य उपचार ता काळ आिण या या
सोयीनुसार िमळतात. िवमाधारकाला ता काळ वै यक य उपचारांची
आव यकता अस यास याला डॉक्टरां या पढ
ु ील भेटीसाठी वाट बघत
बसावी लागत नाही.
8. वैयिक्तक बचतीमधून कंवा कजर् काढून एकरकमी पैसे भरत बस याची
आव यकता नसते: याधींवर पैसे खचर् कर याची जे हा वेळ येईल ते हा
पैसे गोळा करत बस याची िचंता िवमाधारकाला भेडसावत नाही कारण
याने यापूव भरले या ह यां या बद यात िवमा कंपनी हा सवर् खचर्
करत असते.
प्र न 7.1
आरोग्य िवमा योजनेची काही वैिश

ये आिण लाभांची मािहती यांची यादी

तयार करा?
ख)3 अितिरक्त लाभ (रायडर)
क2म ये

प ट के याप्रमाणे रायडरमुळे यिक्तला हवे असलेले वैिश

य

जर मूळ िवमा योजनेम ये नसेल तर अितिरक्त ह ता भ न (उपल ध
अस यास) ते िमळवता येते. या िठकाणी आपण रायडरची काही उदाहरणे
पाहू.

ख)3 (क) अपघाती म ृ यू लाभ (एडीबी) रायडर
िवमाधारकाचा अपघाती म ृ यू झाला तर या रायडरमुळे िव या या
रकमेसह आणखी रक्कम िदली जाते आिण यािवषयीची मािहती रायडर
वीकारतांनाच िदली जाते. मा

िवमाधारकाचा म ृ यू अपघाती असावा

आिण या अपघातात बा य, िहंसक,
नाही असे कारण आिण

यांचा आधी अंदाज बांधता येणार

य घटक यांचा समावेश असावा. या रायडरची

रक्कम िवमा कंपनी या िनयमावलीत

प ट केलेली असते.

आप या दे शात अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता एडीबी रायडरचे
मह व मो या प्रमाणात आहे . कोण या िवमा उ पादनासोबत हे रायडर
घेता येईल याचा खुलासा िवमा कंपनी करत असते. तसेच कोण या
घटकांतगर्त रायडरचा लाभ घेता येणार नाही याचाही उ लेख िवमा कंपनी
करत असते.
उदाहरण
महे शला एबीसी िवमा कंपनीकडून 25,00,000

पयांचा मद
ु त िवमा

यायचा आहे . यासोबतच याला अपघाती म ृ यूचा लाभ असलेला एडीबी
रायडर

यायचा आहे .

एबीसी िवमा कंपनीने एडीबी रायडरसाठी महे शला खालील अटी आिण
िनयम सांिगतले:
िवमा घे यासाठी कमान वय

15 वष

िवमा घे यासाठी कमाल वय

55 वष

िवमा पिरपक्वतेचे कमाल वय

60 वष

िव याची कमान रक्कम

50,000

िव याची कमाल रक्कम

10,00,000

पये

पये कंवा िव याची

मळ
ू रक्कम यापैक जी कमी असेल
ती.

अपघातानंतर िवमाधारकाचा 180 िदवसात म ृ यू हायला हवा.
वरील अटी आिण िनयमांचे िव लेषण:
• महे श हा रायडर 15 ते 55 वयोमयार्देपयतच घेऊ शकतो.
• महे श 60 वषाचा झा यावर हा रायडर आपोआप र
मा

होईल.

मूळ िवमा योजना चालू राहील.

• 50,000

पयांहून कमी रक्कम असले या पॉिलसीसाठी

महे शला रायडर िमळणार नाही.
• 10,00,000 ही कमाल रक्कम असले या िवमा योजनेसाठी
कंवा मूळ िवमा रक्कम (इथे 25,00,000

पये) यातील जी

रक्कम कमी असेल या रकमेसाठी महे शला हा रायडर
िमळे ल.

हणन
ू एडीबी रायडर िमळावा यासाठी महे श कमाल

10,00,000 चा िवमा घेऊ शकतो.
• महे शला काही अपघात झा यामुळे

ग्णालयात भरती हावे

लागले आिण अपघातानंतर 9 मिह यात याचा म ृ यू झाला
तर िवमा कंपनी या या वारसाला एडीबी रायडरचा लाभ
दे ऊ करणार नाही. मा

िव याची मूळ रक्कम िदली जाईल.

या रायडर अंतगर्त लाभ िमळावा यासाठी िवमाधारकाचा
म ृ यू अपघातानंतर 180 िदवसातच हायला हवा.
* कृपया हे िवमा कंपनीचे एक उदाहरण

हणन
ू िदले आहे हे

लक्षात ठे वा. प्र येक िवमा कंप यां या एडीबी रायडरसाठी असले या अटी आिण
िनयम वेगळे असू शकतात.
ख)3(ख) ठरािवक काळापरु ता असलेला रायडर
िवमाधारका या वारसाला िवमाधारका या म ृ यच
ू ा अितिरक्त लाभ िमळावा
यासाठी या रायडरचा उपयोग काही नाममा

रक्कम मूळ ह यासोबत भर यास

करता येतो. जर एखा या यिक्तला एंडोमट कंवा मनी-बॅक अशा बचत योजना
ह या असतील आिण याचसोबत नवीन पॉिलसी न घेता म ृ यूसाठीचे िवमा
संरक्षण अिधक वाढवावे असे वाटत असेल तर ित यासाठी हा रायडर उपयक्
ु त
आहे . िवमा कंप या कोण या पॉिलसीसोबत कोणता रायडर िमळे ल याचा खुलासा
करीत असतात आिण याचसोबत कोण या प्रसंगी रायडरचा लाभ घेता येणार
नाही याची यादीही आप या मािहतीप कात दे त असतात.

उदाहरण
महे शला एंडोमट पॉिलसी घेऊन वीस वषार्त मुला या िशक्षणासाठी 25,00,000
पये साठवायचे आहे त. याचसोबत महे शला मुदत िवमा योजनतगर्त अितिरक्त
10,00,000
पॉिलसी

पये साठवायचे आहे त. पण याला यासाठी नवी मद
ु त िवमा

यायची नाही. अशा पिरि थतीत महे श 25,00,000

एंडोमट पॉिलसी मूळ पॉिलसी

पये िवमा रकमेची

हणून घेऊन यावर 10,00,000

पयांचा मुदत

िवमा योजनेचा रायडर घेऊ शकतो.
िवमा कंपनीने मद
ु त िवमा रायडरसाठी खालील अटी आिण िनयम

प ट केले

आहे त:
िवमा घे यासाठी कमान वय

15 वष

िवमा घे यासाठी कमाल वय

55 वष

िवमा पिरपक्वतेचे कमाल वय

60 वष

िव याची कमान रक्कम

50,000

िव याची कमाल रक्कम

मळ
ू िवमा रकमेएवढी रक्कम

पये

वरील अटी आिण िनयमांचे िव लेषण:
• महे श हा रायडर 15 ते 55 वयोमयार्देपयतच घेऊ शकतो.

• महे श 60 वषाचा झा यावर हा रायडर आपोआप र
िवमा योजना सु

होईल. मा

मूळ

राहील.

• 50,000 हून कमी रक्कम असले या पॉिलसासाठी महे शला हा रायडर
िमळणार नाही.
• महे शला जा तीत जा त मूळ िवमा रकमेएव या रकमेचा (इथे
25,00,000

पये) रायडर िमळू शकतो.

योजनेसाठी 25,00,000

हणन
ू महे श मद
ु त िवमा

पयांपयतचा रायडर घेऊ शकेल. मा

आव यकता केवळ 10,00,000

याची

पयांचीच आहे .

• महे शचा पॉिलसी या कालावधीत म ृ यू झाला तर या या वारसाला मळ
ू
िवमा रक्कम 25,00,000
योजनेचा रायडर

पये िमळे लच पण यासोबत मुदत िवमा

हणून 10,00,000

पये िवमा कंपनी या िनयमानस
ु ार

िमळतील.
• कृपया हे िवमा कंपनीचे केवळ एक उदाहरण

हणून दे यात आले आहे हे

लक्षात ठे वा. िनरिनरा या िवमा कंप यां या मुदत िवमा योजनां या
रायडरसाठी असले या अटी आिण िनयम वेगळवेगळे असू शकतात.

ख)3(ग) गंभीर आजाराचा रायडर (सीआय रायडर)
या रायडरमुळे एखा या गंभीर आजारा या िनदानानंतर िवमा कंपनी एक
ठरािवक रक्कम िवमाधारकाला दे ते. ही रक्कम औषधोपचार,

ग्णालय

भरती कंवा गंभीर आजारामळ
ु े िनमार्ण झाले या आिथर्क संकटाला त ड
दे णे यापैक कोण याही कारणासाठी िवमाधारकाकडून वापरली जाऊ शकते.
मा

हा रायडर िमळव यासाठी तो आजार िवमा कंपनी या गंभीर

आजारां या यादीम ये असणे आव यक आहे . गंभीर आजारांची ही यादी
िनरिनरा या िवमा कंप यांनुसार वेगवेगळी असू शकते.

दयिवकाराचा
झटका

मू िपंड िनकामी
होणे

ककर्रोग

रक्ता या मु य

मह वा या

धमनीची

श

अवयवाचे रोपण

क्रया
सीआय रायडर या
गंभीर आजारांना
संरक्षण दे ऊ
शकतात

म टीपल

ोक

क्लेरॉिसस

पक्षाघात

अंध व
कोमा

िवमा कंपनी रायडरसाठी पॉिलसी घे याचे कमान आिण कमाल वय, पॉिलसी
पिरपक्वतेचे कमान वय आिण िव यांतगर्त िमळणारी कमान-कमाल रक्कम
याचा

प टपणे खुलासा करत असते.

िनरिनरा या िवमा कंपनीनस
ु ार ही आकडेवारी बदलू शकते. या रायडरचा लाभ
घे यासाठी असले या इतर अटी आिण िनयमांचा खुलासा िवमा कंपनी

प टपणे

करत असते. कोण या पॉिलसी अंतगर्त या रायडरचा लाभ िमळू शकणार नाही हे
दे खील िवमा कंपनी
लक्षात ठे वा

प ट करत असते.

िवमा कंपनी या सीआय यादीनुसार गंभीर रोगिनदान झा यास िवमा कंपनी
सहसा या रायडर अंतगर्त िवमाधारकाला एकरकमी मदत करत असते आिण
एकदा अशी मदत क न झाली क

या रायडरचा लाभ िवमाधारकाला पु हा घेत

येत नाही. यामुळे या रायडरचा लाभ घेऊन झा यानंतर पु हा सीआय वरील
उपचारांची आव यता िनमार्ण झा यास िवमा कंपनी या रायडरचा लाभ
िवमाधारकाला दे ऊ शकत नाही.
प्र न 7.2
सीआय रायडर या यादीत समािव ट असले या पाच गंभीर आजारांची नावे
सांगा.
ख)3(घ) रायडर वारे भिव यातील ह यांवर सट
ू (ड यओ
ू पी)
िवमाधारक याधी

त झाला कंवा एखा या अपघातामुळे तो काम कर यास

असमथर् झाला तर या रायडर वारे

याला िवमा योजनेसाठी भिव यात ह ते

भरावे लागत नाही. िवमा कंपनी या िवमाधारका या वतीने ह ता भरत राहते
आिण याची पॉिलसी र

होत नाही. िवमाधारकाचा म ृ यू कंवा शारीिरक

असमथर्ता यामुळे पॉिलसी र

होऊ नये यासाठी हा रायडर खूप उपयुक्त ठरतो.

लहान मुलांसाठी असले या काही िवमा योजनांतगर्त ड
अंगभूत समावेश असतो आिण इतरांसाठी मा

तो पयार्यी उपल ध असतो. ह ता

भरत असले या पालका या म ृ यन
ं रही पॉिलसी सु
ू त
भिव यात बाधा िनमार्ण होऊ नये यासाठी ड

यओ
ू पी या रायडरचा

राहावी आिण बालका या

यूओपी रायडरची मोठी मदत होते.

अशाप्रसंगी िवमा कंपनी या िनयमांनस
ु ार बालकाला िवमा योजनेनुसार ठरलेला
लाभ िमळे पयत ह ता भर यास सट
ू िदली जाते. ड

यओ
ू पी रायडरचा लाभ

िमळव यासाठी िवमा घे यास असलेले कमान-कमाल वय, पॉिलसी पिरपक्वतेचे
कमाल वय आिण िव याची कमान- कमाल रक्कम यािवषयीचा खुलासा िवमा
कंपनी करीत असते. िनरिनरा या िवमा कंप यांनुसार यांची आकडेवारी बदलत

जाते. रायडरशी संबंिधत इतरही काही बाबींचा खुलासा िवमा कंपनी करीत असते.
कोण या पॉिलसी अंतगर्त या रायडरचा लाभ िमळू शकेल याचाही खुलासा िवमा
कंपनी करीत असते. याचसोबत कोणकोण या प्रसंगी या रायडरचा लाभ िमळू
शकणार नाही हे दे खील िवमा कंपनी

प ट करीत असते.

ख)3(च) िवमा कंपनीकडून िदले जाणारे इतर रायडर
िवमा कंप यांकडून िदले जाणारे इतर रायडर खालील प्रमाणे आहे त:

•

,

,

,
.

•
.
.
.
.
.

1

.

•

(
)

.

.

,

,

ख)4 रायडरची वैिश ये आिण लाभ
रायडरची वैिश

ये आिण लाभांम ये खालील घटकांचा समावेश होतो:

• अितिरक्त लाभ: रायडर या सहा याने िवमाधारकाला अितिरक्त लाभ
िमळू शकतो. िव याचा दजार् आिण यातील तरतूदी अिधक संप न
हो यास रायडरची खूप मदत होते.
• नाममा

दर: नवीन िवमा योजनेचे सद य हो या या तुलनेत या

रायडरचा दर अगदी नाममा
एंडोमट योजना

असतो. उदाहरणाथर् जर एखा या यिक्तला

यायची असेल आिण या पॉिलसीतच म ृ यस
ू ाठी

संरक्षणही हवे असेल तर अशा प्रसंगी नवी पॉिलसी न घेता आिण न या
पॉिलसी या तल
ु नेत नाममा

दर असलेला रायडर घेऊन हवा असलेला

लाभ ती यक्ती िमळवू शकते.
•

ाहकानस
ु ार िवमा: रायडर या मदतीने आरोग्य िवमा योजना
िवमाधारका या आव यकतेनस
ु ार होऊ शकते. िवमाक यार्साठीही
रायडर या सोबत असले या छो या मूळ सुलभ योजना, िनरिनराळे
पयार्य िनवड यासाठी

ाहकाला दे णे अिधक सहा यकारी असते.

कोणतीही पॉिलसी एक कंवा अिधक रायडरसह घेता येते. मूळ 5
पॉिलसी 7 रायडरसह िवमाधारकाला 35 हून अिधक पयार्य दे तात.
• लविचकता: िवमाधारका या इ छे नस
ु ार मळ
ू पॉिलसीशी रायडर जोडले
जाऊ शकतात कंवा काढून घेता येतात. अशाप्रकारे िवमाधारकाला फार
मो या लविचकतेचा लाभ घेत येतो.
• कर लाभ: आयकरा या िविश ट िनयमांनस
ु ार, कर सवलत
िमळव यासाठीही रायडरचा उपयोग करता येतो.

रायडरसाठी आयआरडीएचे िनयम:
एिप्रल 2002 म ये लागू केले या आिण ऑक्टोबर 2002 म ये बदल के या
गेले या आयआरडीए या िनयमांनस
ु ार:
• मद
ु त िवमा योजना कंवा समह
ू िवमा योजनतगर्त, वै यक य
उपचार कंवा सीआय संबिं धत सवर् िवमा योजनां या रायडसर् वरील
ह ता मूळ िवमा योजने या ह या या 100% पेक्षा अिधक नसावा.
• एकूण सवर् रायडर वरील ह ते एकि तपणे मळ
ू िवमा योजने या
ह यां या 30% पेक्षा अिधक नसावेत.
• प्र येक रायडर या अंतगर्त िमळणारे लाभ मूळ िवमा योजनतगर्त
िमळणा या रकमेहून अिधक नसावेत.

या िनयमां या आधारे कोण याही िवमा योजनेत िद या जाऊ शकतील
अशा रायडर या सं येवर आयआरडीएने बंधन घातले आहे . कदािचत
भिव यात वेळोवेळी या िनयमांम ये बदलही होऊ शकतील.

ख)5 वषार्सन (ॲ यइ
ू टी)
वषार्सनाचा उ लेख ब याचवेळा ‘उलटा जीवन िवमा’

हणन
ू केला

जातो. जीवन िवमा या प्रकारात िवमाधारका या म ृ यन
ं र िवमा
ू त
कंपनी या या वारसाला आिथर्क मदत दे णे सु

करते तर वषार्सन या

प्रकारात िवमाधारका या म ृ यन
ं र िवमा कंपनी आिथर्क मदत दे णे
ू त
साधारणपणे बंद करते.

जीवन िवमा कंप यांकडून वषार्सन िवकत घेता येते. एकरकमी पैसे
भ न कंवा बरीच वष ठरािवक रक्कम सलगपणे भ नही वषार्सन
िवकत घेता येते.

याला वषार्सन िवकत

यायचे आहे अशी यक्ती

कंवा वषार्सन िवकत घेणारी कोणी तरी इतर यक्ती (उदा.
कामगारांसाठी िवकत घेणारा यवसायाचा मालक कंवा कोणी इतर
वैयिक्तकपणे वषार्सनाची रक्कम भरणारी यक्ती कंवा िनव ृ तीवेतन
योजनतगर्त) यासाठी पैसे भ
वषार्सन

शकतात.

हणजे वषार्सन दे ऊ करणा या यिक्तकडून

याला

वषार्सनाचा लाभ होणार आहे अशा यिक्तसाठी सलगपणे भरले
जाणारे पैसे.
वषार्सन हे ता काळ कंवा कालांतराने िमळणारे असू शकते.

• ता काळ वषार्सन: एकरकमी पैसे भ न िवकत घेत यास या
वषार्सनाचा ता काळ लाभ होऊ शकतो. पॉिलसी या िनयमानस
ु ार
कंवा िवमाधारकाने िनवडले या पयार्यानस
ु ार मािसक,

म
ै ािसक,

सहामाही कंवा वािषर्क अशाप्रकारे वषार्सनाचे पैसे िदले जातात.
• कालानंतराने िमळणारे वषार्सन: या प्रकारात पैसे आगाऊ भरले
जातात. वषार्सन खरे दीची रक्कम वषार्सनाचा लाभ सु
हो यापूव सु वातीलाच एकरकमी भरली जाऊ शकते.
वषार्सनाचा लाभ सु

हो यापव
ू या प्रकारचे वषार्सन अनेक वष

ह याने पैसे भ न िवकत घेतले जाऊ शकते.
उदाहरण
वषार्सनाचा लाभ हो याचा काळ

• अजय वया या 40 वष िवमा कंपनीकडे 10 लाख

पये

भ न िनव ृ ती िवमा योजनेचा सद य झाला.
• िनव ृ त झा यानंतर,

हणजेच वया या 60 या वष

अजयला वषार्सनाची रक्कम िमळायला लागणे अपे क्षत
आहे . अशाप्रकारे

या कालवधीपासून वषार्सनाचा लाभ

िमळायला सु वात होते याला वषार्सन सु
कालावधी ( हे ि टं ग)

हो याचा

हणतात.

• दर यान या 20 वषाम ये िवमा कंपनी अजय यावतीने
एकरकमी गंुतवणक
ू करते आिण यावर ितला पैशांची
कमाई होते. अशाप्रकारे िवमा कंपनीकडे जमा झालेली
रक्कम अजय िनव ृ त झा यानंतर वषार्सना या

व पात

अजयला िनयिमतपणे िमळायला सु वात होते.
•

यिक्तचा िनव ृ तीचा िदनांक िहच वषार्सन सु

हो याची

तारीख अस याने या िदवसापासून यिक्तला वषार्सन
िमळायला सु वात होते.
• वषार्सन िमळायला सु वात होतांना ‘ याच िवमा कंपनीकडे
िनव ृ ती वेतन पॉिलसी

यायची कंवा दस
ु या िवमा

कंपनीकडे’ हे अजय ठरवू शकतो. िनव ृ तीवेतन योजनेसाठी
पयार्य िनवड या या अिधकाराला मुक्त बाजारपेठ पयार्य
हणतात.
• वषार्सन सु

हो या या वेळी उपल ध असले या

वषार्सना या प्रकारातून कोण या प्रकारचे वषार्सन िवकत
यायचे हे ठरिव याचा अिधकारही अजयला असतो.

• वषार्सना या िनवडले या प्रकारानस
ु ार आिण वषार्सन सु
हो या यावेळी असले या दरानस
ु ार, वषार्सना वारे कती
रक्कम िमळे ल हे अवलंबन
ू असते.
प्र यक्षात वषार्सनाचे पढ
ु ीलप्रमाणे अनेक प्रकारचे पयार्य उपल ध आहे त:

ख)5(क) आजीवन वषार्सन
या या नावानस
ु ारच या प्रकारात िवमाधारकाला िवमा कंपनीकडून आजीवन
वषार्सन िमळत राहते. िवमाधारका या म ृ यूनंतर ही रक्कम िमळणे बंद होते.
उदाहरणाथर् संजयने आजीवन वषार्सन िवकत घेतले अस यामुळे याला िवमा
कंपनीकडून या या म ृ यप
ू यत िनयिमतपणे वषार्सनाची रक्कम िमळत राहील.
लक्षात ठे वा
आजीवन वषार्सनाची (ता काळ कंवा कालांतराने िमळणारे ) खरे दी साधारणपणे
िनव ृ ती लाभ खरे दीशी िनग डत अस याने इतर कारणासाठी ती वापरली जाऊ
शकत नाही (िनव ृ ती योजनां या अिधक मािहतीसाठी खालील ख6 हा मु ा पहा)
ख)5(ख) िनि चत कालावधीसाठी असलेले वषार्सन
या प्रकारात वषार्सनाची रक्कम तो

वतः िजवंत आहे कंवा नाही हे गिृ हत न

धरताही िनि चतपणे कमान कती काळ (5,10,15 आिण 20 कंवा 25 वष)
िमळावी हे वषार्सन प्रा त करणारा ठरवू शकतो. जर याने िनवडले या वरीलपैक
कालावधीत याचा म ृ यू झाला तर या या वारसाला िनवडले या कालावधीतील
उवर्िरत काळासाठी वषार्सना या रकमेचे ह ते िमळतात. िनवडले या
कालावधीनंतरही जर िवमाधारक िजवंत असेल तर या या म ृ यप
ू यत याला
वषार्सनाची रक्कम िमळत राहते.

ख)5 (ग) सहजीवन योजनतगर्त मागे रािहले या जोडीदारासाठी वषार्सन:
या प्रकारात सहसा दोन िवमा धारक

हणजे पती आिण प नी असतात. यापैक

कोणाही एका या म ृ यूनत
ं र मागे रािहले याला वषार्सनाची तीच रक्कम,
हणजेच दोघेही िजवंत असतांना जी रक्कम िमळत होती ती आजीवन िमळत
राहते.
या प्रकारातील अजून एक प्रकार असा आहे क यातील दोघाही िवमाधारकांना
या दोघां याही हयातीत िमळत असले या रकमे या यापैक कोणाही एका या
म ृ यूनत
ं र मागे रािहले याला जी रक्कम िमळते ती 25%, 50% कंवा 75%
अशा प्रकारे कपात क न िमळते. यामुळे या प्रकारात दोघांपक
ै

याचे नाव

योजनेत अ क्रमावर िदलेले असते या या हयातीपयत वषार्सनाची रक्कम
100% िमळते. अ क्रमाने िदले या या म ृ यूनत
ं र मागे रािहले याला योजने या
िनयमांनस
ु ार आजीवन कपात केलेली वषार्सन रक्कम िमळत रहाते.

उदाहरणाथर्

संजय आिण शीतल या दांप याने वरीलप्रकारचा संयुक्त वषार्सनाचा पयार्य

िनवडला आहे . संजयला िवमा कंपनीकडून िनयिमतपणे आजीवन वषार्सनाची

रक्कम िमळत राहील. संजय या म ृ यूनत
ं र शीतलला मा

वषार्सनाची रक्कम

कपात क न तहहयात िमळे ल. ित या म ृ यन
ू ंतर ही योजना बंद होईल.

संजयआधी जर शीतलचा म ृ यू झाला तर संजय या म ृ यूनत
ं र ही योजना बंद

होईल.

ख)5 (घ) खरे दी मू या या परता यासह आजीवन वषार्सन:
या प्रकारात िवमा धारकाला वषार्सनाची रक्कम आजीवन िमळत असते. या या
म ृ यूनत
ं र

या कंमतीला ती िवकत घेतली होती ती रक्कम या या

वारसाला/भोगवटादाराला परत केली जाते. खरे दी मू य

हणजे ( या रकमेला

वषार्सन िवकत घेतले होते) गुंतवणक
या साठवणक
या शेवटी ितचे जे मू य
ु
ु
असते ते कंवा वषार्सन िवकत घेतांना भरलेली एकरकमी रक्कम असेल तर ती,
अथार्त हे पिरि थतीवर अवलंबन
ू असते.
ख) 5(च) वाढत जाणारे वषार्सन
या प्रकारातील अटी वरीलपैक वषार्सना या कोण याही प्रकाराशी िमळ याजुळ या
असू शकतात. मा

या प्रकारात वषार्सन दरवष िविश ट टक्केवारीत कंवा

आधीच ठर यानस
ु ार महागाई या को टकानस
ु ार वाढत जाते.
ख)6 िनव ृ ती योजना
िनव ृ ती योजना

हणजे यक्ती आिण ित यावर अवलंबून असले या

इतरांसाठी

िनव ृ ती लाभाला जोडले या बचत आिण गुंतवणक
या योजना. एकदा िनव ृ ती
ु
योजनेत सहभाग घेतला क मग या यिक्तची िनव ृ ती कंवा म ृ यू होईपयत
यातून सुटका क न घेता येत नाही. या योजनेतील रक्कम कोण याही
कारणासाठी,

हणजे कजर् फेड यासाठी कंवा गाडी िवकत घे यासाठी काढून घेता

येत नाही. यवसाय मालका वारे कंवा वैयिक्तकिर याही िनव ृ ती योजनांचा
लाभ घेता येतो.
िनव ृ ती योजना
योजना.

वाढीची अव था

हणजेच िनव ृ त होताक्षणीच सु

िनव ृ ती योजनेची वैिश

होणारी आजीवन वषार्सन

ये आिण लाभ

िनव ृ ती योजनेत दोन अव था असतात: वाढ कंवा गुंतवणक
ू

अव था आिण दस
ु री

हणजे िनयिमत वषार्सन अव था.

वाढी या अव थेत, यक्ती

वतः या कायर्काळात

िनयिमतपणे कंवा एकरकमी पैसे भ

शकते. हीच रक्कम

या यिक्त या वतीने िवमा कंपनी गुंतवत असते.

िनयिमत वषार्सन
अव था

वाढी या अव थेत संिचत रकमे या मदतीने िनव ृ त

झा यानंतर िवमाधारक, वषार्सन योजना याच कंवा इतर
एखा या िवमा कंपनीकडून िवकत घेऊ शकतो. संिचत

रकमेिशवाय िनव ृ त होतांना िमळाले या लाभाचा (उदा.
सावर्जिनक भिव य िनवार्ह िनधी,

ॅ यइ
ु टी कंवा सुपर

ऍ यए
ू शन वारे िमळालेली रक्कम) वापर वषार्सन िवकत

घे यासाठी यक्ती क

शकते. या प्रकारात िवमा कंपनी

िवमाधारका या वतीने एकरकमी पैसे गंत
या यिक्तला
ु वन
ू
िनयिमत कंवा ठरािवक काळानंतर वषार्सनाची रक्कम दे त
राहते.

रक्कम काढून

घेणे (क युटेशन)

िनयिमत कंवा ठरािवक काळानंतरची वषार्सनाची रक्कम
िमळ याआधी िवमाधारक एकरकमी पैसे काढून घेऊ शकतो.
यालाच क यट
ु े शन

हणतात. संिचत रकमे या एक तत
ृ ीयांश

रक्कम काढून घे यास िवमा कंपनी िवमाधारकाला

साधारणपणे परवानगी दे ते. उरलेली दोन तत
ृ ीयांश रक्कम

धारकाला वषार्सनाची रक्कम दे यासाठी वापरावी लागते.
पैसे भर याची
वारं वारता

वाढी या अव थेत, िवमाधारक िनव ृ ती या योजनेत मािसक,
म
ै ािसक, सहामाही, वािषर्क कंवा एकरकमी पैशांची

गंत
ु वणक
ू क

शकतो. वषार्सन िवकत घेतांना िवमाधारक

वषार्सनाचे पैसे मािसक,

म
ै ािसक, सहामाही, वािषर्क यापैक

कोण या प्रकारे िमळतील हे दे खील ठरवू शकतो. बहुतेक
जण मािसक पयार्याचा लाभ घेतात.

िवमालाभ

वषार्सन योजना कंवा िनव ृ ती योजना िनयिमत िवमा लाभ
दे त नाहीत. िवमाधारका या म ृ यूनंतरची रक्कम

िनयमानस
ु ार शा वतीचा कालावधी नस यास िमळणे बंद

होते. अिधक मािहतीसाठी ख5ख मधील मािहती पहा.
करातील सवलत

या या कालावधीनस
ु ार असले या करां या िनयमांनुसार

वाढी या अव थेत, एका ठरािवक रकमेपयत िनव ृ ती

योजनांम ये वािषर्क गुंतवणक
ू करता येते. क यट
ु े ड रकमे या

एक तत
ृ ीयांश भागावर कर आकारला जात नाही. िनयिमत

वषार्सन कंवा यिक्तला िमळणारे िनव ृ तीवेतन करा या
पैसे भर याची

िनयमावलीनस
ु ार करपा

असते.

यक्ती िवमा कंपनीकडे एकरकमी पैसे भ

शकते कंवा

वारं वारता

वाढी या अव थेत िनयिमतपणे ह याने पैसे भ

पारं पािरक/युिनट

वाढी या अव थेत यक्ती, जोखीमां या ि थतीनुसार

िनग डत

शकते.

पारं पािरक िनव ृ तीवेतन योजना कंवा युिनट िनग डत
योजनेचा लाभ घेऊ शकते.

पारं पािरक िनव ृ ती वेतन योजनतगर्त बहुतेक गुंतवणूक ही
सरकारी रो यांम ये केली जाते तर यिु लप योजनेत
गंत
ु वणक
ू समभाग िनधी, कजर्रोखे िनधी, समतोल िनधी

कंवा याहून इतर एखादा वेगळा िनधी यापैक कुठे करायची
हे यक्ती ठरवू शकते.

पैसे दे याचे प्रकार िनयिमत वषार्सन अव थेदर यान काही वषार्सन ठरािवक
रक्कम िवमाधारकाला दे ते तर काही वषार्सन या रकमेत
काही प्रमाणात कंवा महागाई या को टकानस
ु ार वाढ
करतात.

1 स टबर 2010 म ये लागू झाले या आयआरडीए या िनयमांनुसार, सवर् युिलप
िनव ृ ती वेतन योजनांतगर्त सवर् ह ते भरलेले अस यास, िवमाधारकाला कमान
4.5% लाभ िमळायला हवा आिण वाढी या अव थेत पैसे कोण याही प्रकारे
अंशतः काढून घेता येत नाहीत.
प्र न 7.3
क यट
ु े शनचा (रक्कम काढून घेणे) अथर्

प ट करा.

ग) कर आिण महागाई यांचा आिथर्क उ पादनांवर होणार
पिरणाम

प्र यक्ष कर प्रणाली (डीटीसी) 1 एिप्रल 2012 पासून लागू होईल असा िनणर्य
िव त िवधेयक 2011 म ये घे यात आ याची न द

या. यामुळे जीवन िवमा

पॉिलसींवरील स या या कर आकारणीत बदल होतील आिण एजंटचा परवाना
घेतांना तु ही या बदलांची ओळख क न घेणे आव यक आहे .
ग)1 आिथर्क उ पादनांवर कराचा पिरणाम
• आरोग्य िवमा योजना: स या या कर काय यानुसार, आरोग्य िवमा

योजनेत ठरािवक मयार्देसाठी भरला जाणारा ह ता करकाय यानस
ु ार कर
सवलतीस पा

असतो. जर िवमाधारक 65 वष कंवा या पढ
ु ील वयाचा

ये ठ नागिरक असेल तर इतर करदा यापेक्षा याला िमळणारी
करसवलत अिधक असते. एखादी यक्ती

वतःसाठी, पती कंवा

प नीसाठी, मल
ु ांसाठी आिण पालकांसाठी आरोग्य िवमा योजनेचा ह ता
भ न याचा करसवलत िमळव यासाठी फायदा क न घेऊ शकते.
• रायडर: िव या या रायडरसाठी भरला जाणारा ह ता हा आयकर
काय या या संबंिधत कलमांतगर्त करसवलतीस पा

असतो.

• िनव ृ तीवेतन योजना: आयकर काय यांतगर्त िनव ृ तीवेतन योजनेसाठी
ठरािवक मयार्देपयत भरला जाणारा ह ता वाढी या अव थेत करसवलतीस
पा

असतो.

क यट
ु े शनम ये िवमाधारक जमा रकमे या जी एक तत
ृ ीयांश रक्कम
एकरकमी काढून घेऊ शकतो ती दे खील करसवलतीस पा

असते.

िनयिमत िमळणारी वषार्सनाची रक्कम हे यिक्तचे उ प न अस याचे
गिृ हत ध न यावर करिनयमानुसार या यिक्तला लागू कर िनयम व
दरांप्रमाणे करआकारणी केली जाते.
ग)2 आिथर्क उ पादनांवर होणारा महागाईचा पिरणाम

पाच या आिण सहा या पाठात आपण िवमा आिण इतर आिथर्क
उ पादनांवर महागाई कसा गंभीर पिरणाम करते हे पािहले आहे . याच
प तीने महागाईचा पिरणाम

हणन
ू गे या काही वषार्त झालेली वै यक य

सेवांची दरवाढ पािहली तर आज घेतलेली एखादी आरोग्य िवमा योजना
अजून दहा वषानी उपयोगी पडेल क नाही अशी शंका वाटते. तरीही काही
वै यक य िवमा योजनां वारे सोयीसुिवधांम ये अितिरक्त वाढ क न िदली
जाते. महागाईचा िवचार करता िवमाधारकाने आरोग्य िवमा योजनेचे
संरक्षण सात याने पडताळून पाहणे गरजेचे आहे . काही आरोग्य िवमा
योजना आिण जीवन िवमा योजना िवमाधारकाला अितिरक्त गंभीर
आजाराचा रायडर दे ऊ करतात. िवमाधारकाला एखा या गंभीर याधीचे
िनदान झा यास या योजना खूप उपयक्
ु त ठरतात.
महागाईमुळे दै निं दन खचार्वर ती

पिरणाम होतो. िनव ृ त होतांना

आधारासाठी यिक्तकडे कमाईचे इतर कोणतेही साधन िश लक नस याने
िनव ृ तीसंदभार्त एखादी िवमा योजना

वीकारतांना या यिक्तने महागाईमुळे

दै निं दन खचार्वर कती पिरणाम होईल असा संभा य पिरणामांचा िवचार करणे
आव यक ठरते. काही िनव ृ तीवेतन योजना वषार्सनाची रक्कम दरवष काही
ठरािवक टक्केवारीने वाढवतात कंवा महागाई या पिरणामांचा िवचार करता
यानस
ु ार तरतूद क न ठे वतात.

घ) गरजांचा प्राधा यक्रम ठरिवणे आिण आिथर्क
उ पादनांचा आव यकतेनस
ु ार वापर करणे
कुटुंबातील क यार् यिक्तला काही गंभीर आजार झाला आिण याला बरे च िदवस
औषधोपचारासाठी

ग्णालयात राहावे लागले तर या या कुटुंबाची आिथर्क

पिरि थती दोन प्रकारे ढासळते- एक

हणजे इतर कारणांसाठी राखून ठे वलेली

रक्कम
कत

ग्णालयातील खचार्साठी वापरावी लागते कंवा दस
ु रे
यिक्तच

हणजे कुटुंबातील

ग्णालयात भरती झा यामुळे उ प नाचे सवर् मागर्च बंद होऊन

जातात. कधीकधी पिरि थती एवढी िबकट होते क

ग्णालयाचा खचर्

भागव यासाठी वैयिक्तक कजर् घेणे भाग पडते. यामुळे उ प न नसणे आिण
डोक्यावर मोठे कजर् अशी ि थती कुटुंबापढ
ु े उभी रहाते. अशाप्रसंगी आरोग्य िवमा
योजना मदतीला येते आिण

ग्णालयाचा खचर् भागवते. काही आरोग्य िवमा

योजनांतगर्त तर िवमाधारकाचे उ प न बंद झा याने दररोज काही ठरािवक
रक्कमही िदली जाते. याचसाठी आरोग्य िवमा योजने या आव यकतेला प्र येक
यिक्तने प्राधा य दे णे आव यक आहे .
कुटुंबातील क यार्ने एकदा जीवन िव याची तरतूद क न ठे वली क मग याने
वतः या आिण या या कुटुंबातील इतर सवर् सद यां या आरोग्य िवमा
योजनेचा िवचार करायला हवा. याचसोबत अपघाती म ृ यच
ू ा अितिरक्त लाभ
असलेला रायडर आिण अपघातामुळे आले या अपंग वा या रायडरची जोड िवमा
योजनेला दे ऊन ती अिधक पिरपूणर् करावी कंवा एखादी िनराळी अपघात िवमा
योजना िवकत

यावी. जे हा यक्ती कुटुंबासाठी आरोग्य िवमा योजनेचा िवचार

करते ते हा ितने वैयिक्तक आरोग्य िवमा योजना िवकत घे याऐवजी कुटुंब
लोटर आरोग्य िवमा योजनेची िनवड करावी. या प्रकार या योजनेत कुटुंबातील
सवर्च सद य आरोग्य िवमा योजनेचा लाभ एकि तपणे परं तु यिक्तगत
िनि चत नसले या रकमां वारे घेऊ शकतात. पव
ू च

प ट के याप्रमाणे

अनेकजण िनव ृ ती योजनांपेक्षा मुलांचे िशक्षण आिण लग्न यासार या घटकांना
अिधक प्राधा य दे तात. जीवन िवमा यावसाियक एजंटने यिक्तला लवकरात
लवकर िनव ृ ती योजना घे यासाठी (सु वातील अगदी छो या रकमेपासून
सु वात क न हळूहळू तीच रक्कम वाढवत ने यास) अिधकािधक प्रो साहन
यावे.

सारांश
जीवन िवमा एजंटला मािहती असणे आिण समजन
ू घेणे आव यक असले या
िविवध उ पादनांचा अ यास आपण पूणर् केला आहे . व ृ ापकाळातील गरजांचा
लवकरात लवकर िवचार क न िनव ृ तीनंतरचे आयु य अिधक आरामदायी आिण
आनंदी जावे यासाठी आधीपासूनच िनयोजन करावे लागते याचा अ यास आपण
या प्रकरणात केला. आता तु ही वेगवेग या आरोग्य िवमा योजनांची भूिमका,
व ृ ापकाळात यक्ती कोण याही आजाराला चटकन बळी पडत अस याने
यां यासाठी उपल ध असलेले रायडसर् आिण वषार्सन यािशवाय िनयिमत
कमाईची सुर क्षतता नस याने आजारपणाचे आिथर्क बाबींवरील पिरणाम
यां यािवषयी जाणून घेतले. पुढे जा यापूव आपण प्रकरण 5 चा भाग घ आिण
प्रकरण 6 चा भाग ज पु हा एकदा िवचारात घेऊ. यामळ
ु े या पाठात
अ यासलेले घटक
या

ाहका या आव यकतांिवषयी मािहती कशी दे तात आिण मग

ानाआधारे या यिक्तला या या आयु यातील िविश ट पिरि थतीनस
ु ार

िविश ट िवमा योजनेची िनवड कर यास तु ही कसे मागर्दशर्न करता याचा
अ यास करता येईल.
पढ
ु ील पाठात आपण

ाहकां या गरजांचा प्राधा यक्रम यां या जीवनातील

स या या अव थेनस
ु ार ठरिवणे आिण याला तु ही

या प्रकारचा स ला

याचे िनरिनराळे घटक यांचा अ यास क .
मह वाचे मु े
इतर आिथर्क गरजा
•

यिक्त या इतर आिथर्क गरजा

हणजे आरोग्य िवमा, िवमा रायडर

आिण िनव ृ तीवेतन योजना इ यादी.

याल

• आरोग्य िवमा योजना
करते

ग्णालया या खचार्पासून िवमाधारकाची मुक्तता

यात डॉक्टरांचे शु क, औषधे, खोलीचा दर आिण इतर वै यक य

खचर् यांचा समावेश होतो.
• िवमा रायडरमळ
ु े अितिरक्त लाभ नाममा

दरात िमळतो. रायडरमुळे िवमा

योजनेची िवमाधारका या आव यकतेनस
ु ार उपयुक्तता वाढते.
• िनव ृ तीवेतन योजनांमळ
ु े यक्ती िनव ृ ती आधी याच दजार्चे आयु य
िनव ृ तीनंतरही घालवू शकते.
इतर मह वा या उ पादनांची वैिश ये आिण यांचे लाभ
• इतर घटक ि थर आहे त असे गिृ हत धर यास वै यक य िवमा
योजनेतील ह ता वयानस
ु ार वाढत जातो.
• आरोग्य िवमा योजने अंतगर्त साखळी
आिण साखळीम ये नसले या

ग्णालयात पैसे न भरताही

ग्णालयात भरपाई त वावर उपचार

िमळ याची सुिवधा असते.
• रायडरमुळे िवमा योजनेचा दजार् आिण संरक्षण वाढते.
• िनव तीवेतन योजनां या दोन अव था असतात: पिहली वाढीची
अव था

यात यक्ती सलगपणे ह याने कंवा एकरकमी पैसे

भरते आिण दस
ु री

हणजे वषार्सन अव था

यात िवमा कंपनी

िवमाधारकाला िनयिमतपणे पैसे दे ते.
• िवमाधारक साठले या रकमे या एक तत
ृ ीयांश रक्कम करमुक्तपणे
काढून घेऊ शकतो मा

उवर्िरत दोन तत
ृ ीयांश रक्कम वषार्सन

िवकत घे यासाठीच वापरावी लागते.
• िनव ृ तीवेतन योजनेत भरलेले पैसे आयकर काय या या संबंिधत
कलमानस
ु ार करसवलतीस पा

असतात. मा

िनयिमतपणे िमळणारे वषार्सन करास पा

िवमाधारकाला

असते.

• पैसे भर याची वारं वारता, िवमा कंपनीकडून िवमाधारकाला मो या
प्रमाणात िदली जाणारी रक्कम, अशी रक्कम िमळणे सु

हो याचा

काळ आिण याचा लाभ कतीजणांना होतो आहे याव न वषार्सनाचे
वग करण केले जाते.
िनरिनरा या प्रकारची आिथर्क उ पादने
• आरोग्य िवमा योजनेचे चार प्रकार आहे त: वैयिक्तक आरोग्य िवमा
योजना, कौटुंिबक
योजना आिण

लोटर आरोग्य िवमा योजना, समह
ू आरोग्य िवमा

ग्णालयातील भरतीदर यान िदला जाणारा दै नंिदन

रोखरक्कम लाभ.
• अपघाती म ृ यू लाभ रायडरमुळे अपघाती म ृ यू या प्रसंगी िवमाधारका या
वारसाला िवमा रकमे यितिरक्त अिधक रक्कम िवमा कंपनीकडून िमळते.
• मुदत रायडरमळ
ु े िवमा योजनेत म ृ यू या प्रसंगी िवमाकंपनीकडून लाभ
िदला जातो.
• गंभीर आजार रायडरमुळे िवमाधारकाला गंभीर आजारां या यादीत
असले यांपैक एखा या गंभीर आजाराचे िनदान झा यास खूप मदत होते.
• िवमाधारकाला अपंग व आ यास भिव यातील ह ते न भर याची सवलत,
ह यात सवलत दे णा या रायडरमुळे िदली जाते.
• वषार्सन योजनेचे िनरिनराळे प्रकार पढ
ु ीलप्रमाणे आहे त: आजीवन वषार्सन,
िनि चत कालावधी वषार्सन, सहजीवनातील मागे रािहले या जोडीदारासाठी
वषार्सन, वषार्सन िवकत घेतले या रकमेतून उवर्िरत रक्कम परत दे णारे
आजीवन वषार्सन आिण वाढत जाणारे वषार्सन.
कर आिण महागाईचा आिथर्क उ पादनांवर होणार पिरणाम

• आरोग्य िवमा योजनतगर्त ठरािवक काळापयत ह ता भर यास ती
पॉिलसी आयकर काय या या संबंिधत कलमानस
ु ार करसवलतीस
पा

ठरते.

• िनव ृ तीवेतना या योजनेत पैसे भर यास ते आयकर काय या या
संबंिधत कलमानस
ु ार करसवलतीस पा

ठरतात. मा

िनयिमतपणे िमळणारे िनव ृ तीवेतन हे करास पा

यिक्तला

असते.

• महागाईमुळे आज पुरेसे वाटणारे आरोग्य िव याचे संरक्षण दहा
वषार्नंतर कदािचत अपुरे वाटे ल.
गरजांचा प्राधा यक्रम ठरिवणे आिण आिथर्क उ पादनांचा
आव यकतेनस
ु ार वापर करणे
• आरोग्य िवमा योजने अंतगर्त कुटुंबातील क यार् यिक्त या
कंवा इतर कोणाही कुटुंब सद या या

ग्णालयातील

भरतीदर यान होणारा खचर् िवमा कंपनीकडून िदला जातो.
• िनव ृ तीचा िवषय हा इतर प्राधा यांनत
ं र येत असला तरीही
याकडे दल
र् क न चालणार नाही. आज छोटी रक्कम या
ु क्ष
योजनतगर्त भरायला सु वात क न ती हळूहळू वाढवत नेता
येते.

प्र नो तरे
7.1
आरोग्य िवमा योजनेची काही वैिश

ये आिण लाभ खालील

प्रमाणे आहे त:
•

कंमत ठरिवणे

• रोख रक्कम न भरता (कॅशलेस) उपचार घे याची सुिवधा

• वै यक य तपासणी
• िवमा योजना घे याआधी या आजारासाठी संरक्षण
• एक

पैसे भरणे (को-पेमट)

• वषर्भरात दावा न के यास िदला जाणारा बोनस
• उपचार ता काळ सु

केले जातात, आिण

• बचतीतून कंवा यिक्तगत कजार्तन
ू एकरकमी पैसे उभे
कर याची आव यकता नसते.
7.2
गंभीर आजारांची यादी िविवध िवमा कंप यांनुसार बदलू
शकते. गंभीर आजार रायडरम ये समावेश असलेले काही
गंभीर आजार खालील प्रमाणे आहे त:
1.

दयिवकाराचा झटका

2. ककर्रोग
3. मू िपंड िनकामी होणे
4. मह वा या अवयवाचे रोपण
5.

ोक: मदत
ु ील रक्तवािहनी अचानक फुटून कंवा ित या
कायार्त अडथळा िनमार्ण झा यास म ृ यू येऊ शकतो कंवा
शारीिरक हालचाली, बोलणे यावर मयार्दा येऊ शकते.

6. रक्ता या मु य धमनीची श

क्र या

7. अंध व
8. पक्षाघात
9. कोमा (बेशु ाव था)
10.म टीपल

क्लेरॉिसस: म जासं थेचा आजार

7.3
क यट
ु े शन (रक्कम काढून घेणे): िनयिमत कंवा ठरािवक
कालावधीनंतर वषार्सन िमळव यापूव िवमाधारक एकरकमी
पैसे काढून घेऊ शकतो. यालाच क यट
ु े शन

हणतात. िवमा

कंपनी साठले या रकमे या एक तत
ृ ीयांश रक्कम काढून
घे यास िवमाधारकाला परवानगी दे ते. उवर्िरत दोन तत
ृ ीयांश
रकमेचा िविनयोग मा

वषार्सन िवकत घे यासाठी करणे

बंधनकारक असते.
वयं-चाचणी प्र न
1. उपल ध असले यांपक
ै
काही वषार्सन योजनांची मािहती
या?
2. अपघाती म ृ यू लाभ रायडरची मािहती

या?

3. वषार्सन योजने या दोन अव थांची मािहती

या?

तु हाला उ तरे पढ
ु ील पानावर िमळतील.
वयं-चाचणी उ तरे :
1.
उपल ध वषार्सन योजनांपैक काही योजना खालीलप्रमाणे
आहे त:
• आजीवन वषार्सन;
• िनि चत काळाचे वषार्सन;
• सहजीवनातील एका या म ृ यूनत
ं र मागे रािहले या
जोडीदारासाठी वषार्सन;

• िवकत घेतले या कंमतीतील उवर्िरत रक्कम
परता यासह आजीवन वषार्सन;
• वाढत जाणारे वषार्सन.
2. िवमाधारकाचा अपघाती म ृ यू झाला तर रायडरमुळे िव या या रकमेसह
अिधक रक्कम िदली जाते आिण यािवषयीची मािहती हा रायडर
िवमाधारकाचा म ृ यू अपघाती असावा

वीकारतानांच िदलेली असते. मा

आिण या अपघातात बा य, िहंसक,
नाही असे कारण आिण

यां या आधी अंदाज करता येत

य घटक यांचा समावेश असावा. या रायडरची

रक्कम िवमा कंपनी या िनयमावलीत

प ट केलेली असते.

आप या दे शातील वाढत असले या अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेता एडीबी
रायडरचे मह व मो या प्रमाणात आहे . कोण या िवमा उ पादनासोबत हा
रायडर घेता येईल याचा खल
ु ासा िवमा कंपनी करत असते. तसेच कोण या
घटकांतगर्त रायडरचा लाभ घेता येणार नाही याचाही उ लेख िवमा कंपनी
करीत असते.
3. वषार्सन योजने या दोन अव था

हणजे वाढीची अव था आिण िनयिमत

वषार्सन अव था.
वाढीची अव था: िनव ृ तीवेतन योजने या दोन अव था असतात: वाढीची
कंवा संचयाची अव था आिण िनयिमत वषार्सन अव था. वाढी या
अव थेत िवमाधारक आप या उमेदी या कायर्काळात िनयिमतपणे कंवा
एकरकमी पैसे िवमा कंपनीकडे भरत असतो आिण हीच रक्कम िवमा
कंपनी या यावतीने गंत
ु वत असते.
िनयिमत वषार्सन अव था: वाढी या अव थेत संचय झाले या रकमे या
सहा याने िनव ृ त झा यानंतर िवमाधारक वषार्सनाची योजना याच कंवा
इतर एखा या िवमा कंपनीकडून िवकत घेऊ शकतो. संचय झाले या या

रकमेिशवायही िनव ृ त होताना प्रा त झाले या लाभाचा (उदा. सावर्जिनक
भिव य िनवार्ह िनधी,

ॅ यइ
ु टी कंवा सुपर ॲ यूएशन वारे िमळालेली

रक्कम) वापर वषार्सन िवकत घे यासाठी तो क

शकतो. या प्रकारात

िवमा कंपनी िवमाधारका या वतीने एकरकमी पैसे गुंतवून या यिक्तला
िनयिमत कंवा ठरािवक काळानंतर वषार्सनाची रक्कम दे त राहते.

