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िशक याची उि टे :
या प्रकरणा या अ यासानंतर तु हाला खालील गो टी करता आ या पािहजेत:
• तुमचे संभा य ग्राहक कोण आहे त हे ओळखणे;
•

यिक्त या आयु यात सवर्साधारणपणे कुठले ट पे असतात यांचे वणर्न
करणे;

•

यिक्त या आयु यातील ट यांवर पिरणाम करणारे घटक कोणते आिण
या ट यातील ग्राहकां या गरजा काय यांचे वणर्न करणे;

• ग्राहकां या खर्या गरजा आिण मानले या गरजा याम ये काय फरक आहे
हे समजावन
ू सांगणे;

• िवमा एजंटसाठी संवाद, प्र न िवचारणे आिण ऐकणे ही कौश ये कशी
आव यक आहे त यांचे वणर्न करणे;
• गरजांचा प्राधा यक्रम ठरव याची प्रिक्रया समजावन
ू सांगणे;
• अ प, म यम-कालीन आिण दीघर्-कालीन गरजांमधील फरक समजावन
ू
सांगणे;
• गिृ हत धरले या गो टींची पु टी कशी करायची आिण उि

टे कशी मा य

करायची हे समजावन
ू सांगणे.

ओळख
यिक्तची जीवना या प्र येक ट यात भूिमका बदलू शकते, एक पु ष
जबाबदार मुलगा, प्रेमळ नवरा आिण काळजी घेणारा वडील असू शकतो.
जीवनचक्राम ये यक्ती अशा िविवध जबाबदार्यांची मािलकाच पार पाडत
असते.
प्र येक ग्राहका या गरजा वेग या अस या तरीही, जीवन िवमा कंप या आिण
िवमा उ योगातील िव लेषकांनी जीवनातील िविवध ट यां या आधारे काही
प्रमाणभूत गरजा ठरव या आहे त आिण िवमा एजंट या गरजा पण
ू र्
कर यासाठी कशी मदत क

शकतो हे आपण या प्रकरणाम ये पाहणार

आहोत.

मह वाचे श द
या प्रकरणाम ये खालील श द आिण संक पनांचे
संप ती

जीवनचक्र

प टीकरण आहे :
गरजांचा प्राधा यक्रम
ठरवणे

संवाद कौश य

ऐक याचे कौश य

प्र न िवचार याचे
कौश य

गरजांचे प्रमाण ठरवणे

दीघर्-कालीन गरजा

खर्या गरजा

उ प न

म यम-कालीन गरजा

अ प-कालीन गरजा

दािय व

मानले या गरजा

अितिरक्त िनधी

क) तम
ु चा ग्राहक कोण आहे ?
क)1 संभा य ग्राहक
ग्राहकां या गरजा समजून यानुसार योग्य उ पादन सुचवणे हे िवमा एजंटचे
कायर् अस याचे आपण पािहले आहे . िवमा एजंटला भेटलेली आिथर्क गरजा
असलेली कुठलीही यक्ती ही याचा संभा य ग्राहक आहे . संभा य ग्राहकां या
िविवध गरजा असू शकतात

यांची याला कदािचत जाणीव नसेल. अशा

पिरि थतीम ये िवमा एजंटचे हे कतर् य आहे की याने संभा य ग्राहकाला
या या गरजांची जाणीव क न

यावी आिण सरु क्षा आिण/िकंवा

गुंतवणक
ु ीसाठी योग्य िवमा संरक्षण सुचवावे. जीवन िवमा कंप या आिण
इतर िव त सं था यिक्त या िविवध गरजा पूणर् करणारी िविवध उ पादने
दे तात हे आपण याआधी या तीन प्रकरणांम ये पािहले. या गरजांची पु हा
उजळणी क . यिक्त या गरजांपक
ै ी सवार्िधक मह वा या गरजा खालील
प्रमाणे आहे त:
• कुटुंबा या कमाव या यिक्तचा अकाली म ृ यू झा यास या यावर
अवलंबन
ू असले यांना परु े सा िनधी दे णे;
• एखादी आणीबाणी िनमार्ण झा यास यासाठी आपा कालीन िनधी
उभारणे;
• मल
ु ांचे िशक्षण, लग्न इ यादींसाठी िनधी साठवणे;

• कुटुंबातील कमाव या यिक्तचा म ृ यू झा यास कुटुंबातील सद यांना
गह
ृ कजर् आिण इतर कजार्साठी संरक्षण दे णे;
• िनव ृ तीसाठी िनधी साठवणे;
• वेळोवेळी िनमार्ण होणारी कुठलीही गरज पण
ू र् करणे.

वरीलपैकी कुठलीही एक गरज असलेली यक्ती िवमा एजंटची संभा य
ग्राहक आहे .

क)2 ग्राहका या गरजा
याआधी या प्रकरणांम ये आपण उ पादने आिण ग्राहकां या गरजा
यािवषयी जे काही पािहले यावर आपण चचार् करणार आहोत यामुळे
आप याला या एकूण प्रिक्रयेवर ल य कि त करता येईल आिण यामुळे
यावसाियक स ला दे तांना ही प्रिक्रया कशी हाताळावी हे तु हाला अिधक
चांग या प्रकारे समजेल.
ग्राहकां या योग्य गरजा ठरवणे, यांना प्राधा यक्रम दे णे आिण यानंतर
यासाठी योग्य िवमा िकंवा बचत उ पादन सुचवणे या िवमा एजंट या
जबाबदार्या आहे त हे आ ही आधी या प्रकरणात दाखवले. या प्रिक्रयेम ये
खालील पायर्या असतात.

गरजा ओळखणे

गरजांचे प्रमाण
ठरवणे

गरजांचा

प्राधा यक्रम
ठरवणे

1. गरजा ओळखणे: िवमा एजंटला खालील मािहती गोळा क न ितचे
िव लेषण करावे लागते:
• ग्राहका या संप तीचे आिण दािय वांचे तपशील;
• वैवािहक ि थती;
• ग्राहकाची भिव यातील

वतःसाठीची आिण मल
ु ांसाठीची उि

टे ;

• ग्राहकावर अवलंबून असले या यिक्तंची संख्या आिण वय;
• नोकरीची ि थती,

हणजे स याचे पद कोणते आिण कंपनीम ये

पदो नतीसाठी असलेला वाव;
• उ प न,

याम ये पगार, यवसायातील उ प न आिण इतर

त्रोत आिण गंत
ु वणक
ु ीतून (अस यास) िमळालेले उ प न;
• आरोग्या या ि थतीबाबतचे तपशील आिण आनुवंिशक वै यकीय
ि थती; आिण
• स याचे संरक्षण, बचत आिण िनव ृ तीसाठीची तरतद
ू
(अस यास).
2. गरजांचे प्रमाण ठरवणे: आिथर्क िनयोजन प्रिक्रयेत िवमा एजंटला
प्र येक गरजेचे आिथर्क बाबतीत प्रमाण ठरवावे लागते आिण यानस
ु ार

यिक्तला भिव यासाठी बचत आिण गुंतवणक
ू कर यासाठी योग्य
रकमेचा िहशेब करावा लागतो.
3. गरजांचा प्राधा यक्रम ठरवणे: गंत
ु वणक
ु ीसाठी उपल ध रक्कम

हणजे

ग्राहका या उ प नातून याचा दै निं दन आिण इतर खचर् वजा क न
उरलेली मािसक रक्कम. ग्राहकाची गुंतवणुकीची क्षमता मयार्िदत असू
शकते आिण गंत
ु वणक
ु ीकरता लागणारा पैसा उपल ध अितिरक्त
रकमेपेक्षा जा त असू शकतो

हणन
या या गरजांचा प्राधा यक्रम
ू

ठरवणे आव यक असते.
िवमा एजंटने ग्राहकाला उ पादनांचे सव तम िम ण सच
ु वणे आव यक
असते,

याम ये मयार्िदत पैसा गुंतवून ग्राहका या जा तीत जा त

गरजा पण
ू र् के या जाऊ शकतात. गरजांचा प्राधा यक्रम ठरव यामुळे
ग्राहक कुठली गंुतवणक
ू लांबणीवर टाकली जाऊ शकते हे ठरवू शकतो
आिण यामुळे प्राधा यक्रमाम ये

या गरजांना सवार्िधक प्राधा य िदले

जाते यां यासाठीची गुंतवणक
ू आधी करता येते.
ग्राहकाकडे आधीपासन
ू च काही िवमा योजना असतील तर काय?
अशा वेळी िवमा एजंटने खालील दोन गो टींचा शोध घ्यायला हवा:

?

?

उदाहरण
नर

32 वषाचा सरकारी कमर्चारी आहे . याची प नी ममता गिृ हणी

आहे . यांना दोन मुले आहे त- एक मुलगा आिण एक मुलगी. नर

या

िविवध आिथर्क आिण सुरक्षे या गरजा कोण या असतील?
1. याचा अकाली म ृ यू झा यास प नी आिण मुलां या आिथर्क गरजा
भागवणे.
2. याचा अकाली म ृ यू झा यास याने घेतलेले गह
ृ कजर् आिण
गाडीसाठीचे कजर् फेडणे.
3. या यासह संपूणर् कुटुंबाला वै यकीय संरक्षण दे णे.
4. मुलांचे िशक्षण आिण लग्न यासाठी बचत करणे.
5. या या िनव ृ तीसाठी बचत करणे

नर ने आधीच 10,00,000

पयांची मद
ु त योजना घेतली आहे .

याबाबतीत िवमा एजंटने िव लेषण क न याला दोन गो टींचा स ला
दे णे आव यक आहे :
1. नर चा अकाली म ृ यू झा यास याचे कजर् फेड यासाठी आिण
कुटुंबा या गरजा पण
ू र् कर यासाठी 10,00,000

पयांचे िवमा

संरक्षण परु े से आहे का. उ तर नकाराथ अस यास कजर् आिण

कुटुंबा या

या गरजांसाठी तरतूद कर यात आलेली नाही यासाठी

आणखी एक मुदत योजना घे याचा स ला िदला जाऊ शकतो.
2. नर

या इतर गरजा जसे घर खरे दी, िनव ृ तीवेतन योजना आिण

बालक योजना इ यादींचा िनणर्य प्राधा यक्रमानस
ु ार आिण
ग्राहका या गुंतवणुकी या क्षमतेनुसार घेणे आव यक आहे हे लक्षात
ठे वावे.
नर ला या या मुलांना उ च िशक्षणासाठी िवदे शी पाठवायचे आहे .
मुलां या भिव यातील फाय यासाठी तो या या फाव या वेळा या
कायर्क्रमात कपात क न बराच मोठा आिथर्क याग करायला तयार
आहे . नर साठी या या गरजांपेक्षा मुलां या िशक्षणाला अिधक
प्राधा य आहे . या िठकाणी िवमा एजंटने योग्य बालक योजना
सच
ु वावी

याम ये याला मोठी गंत
ु वणक
ू करता येईल आिण

उरलेली रक्कम या या इतर गरजा भागव यासाठी वापरता येईल.
पढ
ु े नर चे उ प न वाढ यानंतर आिण या या हातात आणखी
पैसा आ यानंतर, या या गरजा पूणर् कर यासाठी तो आणखी
गुंतवणक
ू क

शकतो.

सच
ु व यात आलेला उपक्रम
तम
ु या

वतः या आिथर्क उि

टांची यादी तयार करा. ही उि

टे

पूणर् कर यासाठी तु हाला िकती रक्कम गुंतवावी लागेल याचा
अंदाज काढा. ती उि

टे पूणर् कर यासाठी तु ही कुठली गुंतवणक
ू

कराल?

ख) ग्राहका या जीवनातील सवर्साधारण ट पे

ग्राहका या जीवनातील ट यांचे खालील प्रमाणे िवभाजन केले जाऊ
शकते:
बालपण

त ण अिववािहत

त ण िववािहत

त ण िववािहत मल
ु े असलेला

िववािहत मोठी मुले असलेला

िनव ृ तीपूवर्

िनव ृ ती

यक्ती नोकरी करत असेल,

वयं-रोजगार असेल िकंवा

वतःचा

यवसाय करत असेल तरीही वर िदलेले जीवनातील ट पे ितला लागू
होतात.

ख)1 बालपण
मुलांना सुरक्षेची गरज अस याची शक्यता नसते. मुलांना

वतःचे

उ प न नसते आिण ती बहुतेक पूणप
र् णे यां या पालकांवर अवलंबून
असतात.

:
•

•

;

ख)2 त ण अिववािहत
यांचे दोन वगर्वारीत िवभाजन होऊ शकते:
• त ण अिववािहत आिण कुणीही अवलंबन
ू नाही- या िठकाणी यिक्तची
सुरक्षेची गरज कमी असते कारण ित यावर कुणीही अवलंबन
ू नसते.
यामुळे अितिरक्त उ प न गुंतव याची गरज आिण जा त मोबदला
िमळवणे यांना प्राधा य िमळते. यामळ
ु े यिु लपसारख्या योग्य गंत
ु वणक
ू
योजना सुचव या जा यात

याम ये भांडवली बाजारा या िवकासात

सहभागी होता येते आिण कर सवलतही िमळते. जे हा लग्न होते आिण
अवलंबून यिक्तंची संख्या वाढते ते हा ही गुंतवणक
ू बदल या या
क्षमतेचा िवचार केला जावा. यक्ती

वतः या लग्नासाठी, घर खरे दी

कर यासाठी िकंवा पालकांना आरोग्य िवमा परु व यासाठी (अजन
ू घेतला
नसेल तर िकंवा यासाठी पालक
पैशांची बचत क

वतः पैसे दे ऊ शकत नसतील तर)

शकते.

घटनेचा अ यास
त ण अिववािहत
अंकुर अरोरा 24 वषाचा िस हील इंिजिनअर आहे आिण एका बांधकाम
कंपनीम ये सहा यक यव थापक पदावर काम करतो. याला मिह याला
18,000

पये िन वळ वेतन िमळते. अंकुर ‘त ण अिववािहत’ असून

या या आईव डलांसोबत राहतो. याचे वडील एका औि णक वीज
प्रक पात इंिजिनअर आहे त. अिववािहत अस याने अंकुरवर कुठ याही
प्रकारची जबाबदारी िकंवा कजर् नाही. अंकुर या व डलांनी याला

भिव यासाठी बचत कर याचा आिण एखा या चांग या गुंतवणूक योजनेत
गुंतवणक
ू कर याचा स ला िदला.
यानस
ु ार अंकुर िवमा एजंटला जाऊन भेटला आिण यांनी याला यिु नट
िनग डत िवमा योजनेत (यिु लप) गुंतवणूक कर याचा स ला िदला

यामुळे

या या गुंतवणक
ु ी या दीघर्-कालीन भांडवली वाढीकरता तो शेअर बाजारात
गंत
ु वणक
ू क

शकेल.

• त ण अिववािहत, अवलंबन
यक्ती असलेले- जर यक्ती कुटुंबातील
ू
कमाव या यिक्तंपक
ै ी एक असेल (ित या आईव डलांसह), तर या त ण
यिक्तचा अकाली म ृ यू झा यास कुटुंबावर िवपिरत पिरणाम होईल.
हणन
ू च यिक्तने ितचे उ प न सुर क्षत करणे गरजेचे आहे . यिक्तला
योग्य अशी जीवन िवमा योजना घे याचा स ला िदला जावा आिण ित या
म ृ यूनत
ं र ित या कुटुंबा या आिथर्क गरजा पण
ू र् होतील एवढी ती िवमा
रक्कम असावी. उरलेला पैसा दीघर्-कालीन संप ती जमव यासाठी गुंतवला
जाऊ शकतो.

ख)3 त ण िववािहत
आयु या या या ट यात यिक्तचे लग्न होते. ती यक्ती आता घर खरे दी
करणे, कुटुंब वाढवणे इ यादी गो टींचा िवचार करत अस याने या या
आिथर्क गरजा बदलतात. अशा यिक्तंचे आणखी दोन प्रकारांम ये वग करण
केले जाऊ शकते:
• दहु े री उ प न कुटुंब – जे हा पती-प नी दोघेही काम करत असतात ते हा
आिथर्क

या एकाच यिक्तवरच अवलंबून रहावे लागत नाही. अशा

जोड यांना दह
ु े री उ प न आिण अप य नसलेली (डबल इ कम नो िकड-

DINK) जोडपीही

हणतात. एकेरी उ प न असले या कुटुंबा या तुलनेत

दह
ु े री उ प न असले या जोड यातील एकाचा अकाली म ृ यू झा यास
कुटुंबा या आिथर्क बाबींवर होणारा पिरणाम तल
ु नेने अितशय कमी असतो.
या ट यावर दो ही साथीदारांसाठी वैयिक्तक मद
ु त िवमा योजना योग्य
आहे

यामळ
ु े एका साथीदाराचा म ृ यू झा यास होणार्या उ प नाचे

नक
ु सान भ न िनघेल. जोडपे जा त मोबदला दे णार्या उ पादनांम येही
गुंतवू शकते

यामुळे यांना भिव यासाठी संप ती जमा करायला मदत

होईल. अशा जोड यांना युिनट िनग डत िवमा योजनांम ये (युिलप)
गंत
ु वणक
ू कर याचा स ला िदला जातो कारण अशा योजनांम ये िवमा
संरक्षणा यितिरक्त भांडवली बाजाराम ये सहभागी होऊन उ च मोबदला
दे याची क्षमता असते.
• एकेरी उ प न कुटुंब- कुटुंबातील केवळ एकच यक्ती कमवत असेल आिण
प नी गिृ हणी असेल तर दह
ु े री उ प न असले या कुटुंबापेक्षा यांची बचत
कमी असते. अशा जोड यांसाठी उ प ना या संरक्षणाची गरज इतर
गरजांपेक्षा सवार्िधक मह वाची असते. कमाव या यिक्तने मुदत िवमा
योजना खरे दी करावी

यामुळे ितचा अकाली म ृ यू झा यास िजवंत

असले या पती अथवा प नीला कमाव या यिक्त या उ प ना या
नुकसानाची भरपाई कर यासाठी िवमा कंपनीकडून परु े शी रक्कम िमळे ल.
घटनेचा अ यास
त ण िववािहत: अंकुरचेच उदाहरण आपण पढ
ु े पाहू, कंपनीम ये नोकरीला
लागून तीन वषानी ि थर थावर झा यानंतर याचे किवताशी लग्न झाले.
ती खाजगी शाळे म ये िश क्षका आहे . अंकुर आिण किवता दह
ु े री उ प न
असले या कुटुंबाचे उदाहरण आहे

याम ये दो ही साथीदार कमावतात.

अंकुरचा अकाली म ृ यू झा यास किवतावर आिथर्क
होणार नाही कारण ती

या पण
र् णे पिरणाम
ू प

वतः सु ा कमावत असेल.

या ि थतीत अकाली म ृ य,ू एखा या इजेमुळे अपंग व िकंवा दीघर्-कालीन
आजार झा यास उ प नाचे संरक्षण करणे ही अंकुर आिण किवताची
मुख्य गरज आहे . जर यां यापैकी एकाचा म ृ यू झाला तर िजवंत
असले या साथीदाराला

वतः या उ प नासोबत िव या या रकमेमुळे

आधार िमळे ल. या जोड याने वैयिक्तक मुदत जीवन िवमा योजना खरे दी
करावी आिण यांची उरलेली अितिरक्त रक्कम

यु य अ
ु ल फंड िकंवा

युिनट िनग डत िवमा योजनेम ये यां या पैशाची दीघर्-कालीन वाढ
हो यासाठी गुंतवावी.

ख)4 मल
ु े असलेले त ण िववािहत
मुले झा यानंतर यिक्तची जबाबदारी वाढते. हा ट पा पढ
ु े दोन
प्रकारांम ये िवभागला जाऊ शकतो:
• दहु े री उ प न कुटुंब- याम ये आई-वडील दोघे कमावत अस यामुळे
एका साथीदारा या अकाली म ृ यम
ू ळ
ु े होणार्या उ प ना या
नुकसानाचा पिरणाम कमी असेल. उ प नाचे संरक्षण मह वाचे आहे .
दो ही साथीदारांसाठी योग्य वैयिक्तक मुदत िवमा योजनेचा स ला
िदला जावा

यामळ
ु े एका साथीदाराचा म ृ यू झा यास या या

उ प नाची भरपाई कर यासाठी कुटुंबाला परु े शी रक्कम िमळे ल.
दो ही साथीदार कमावते अस यामुळे अशा कुटुंबांची गुंतवणुकीची
क्षमताही अिधक असेल. यां या मुलां या भिव यासाठी गुंतवणक
ू

कर याला असे कुटुंब उ च प्राधा य दे ईल. यां या उ प नाचे
संरक्षण कर याची गरज पूणर् झा यानंतर यां यासाठी योग्य बालक
गंत
ु वणक
ू योजना सच
ु वली पािहजे. या ट याम ये जोडपे आिण
मुलां या सुरक्षेसाठी कुटुंब

लोटर िवमा योजना खरे दी करणे योग्य

आहे . जोड याने िनव ृ ती योजनेसाठी थोडी थोडी गुंतवणक
ू करणे
सु

करावे, जी पढ
ु े वाढवता येऊ शकते.

• एकेरी उ प न असलेले कुटुंब- अशा कुटुंबांसाठी उ प नाचे संरक्षण
अितशय मह वाचे आहे . यांना योग्य मद
ु त जीवन िवमा योजना
घे याचा स ला िदला जावा कारण कुटुंबातील कमाव या यिक्त या
उ प नाचे नुकसान झा यानंतर कुटुंबाला गंभीर आिथर्क अडचणींना
सामोरे जावे लागेल. कमाव या पालकाचा म ृ यू झा यानंतर िवमा
रक्कम पुरेशी असेल तर कुटुंबाला एक सामा य जीवनशैली राखता
येईल आिण मल
ु ां या िशक्षणावरही पिरणाम होणार नाही.
उ प ना या संरक्षणाची गरज पूणर् झा यानंतर बालक गुंतवणूक
योजनेला प्राधा य िदले जाऊ शकते. या ि थतीत जोडपे आिण
मल
ु ांना संरक्षण दे णारी कुटुंब
योग्य आहे .

लोटर आरोग्य िवमा योजना घेणे

घटनेचा अ यास
मल
ु े असलेले त ण िववािहत
अंकुर आिण किवता यांना लग्नानंतर दोन वषानी मल
ु गी झाली. किवताने
मुली या संगोपनासाठी नोकरी सोडली. या ट यावर किवता नोकरी करत
नस याने आिण बाळा या ज मामुळे खचर् वाढ यामुळे कुटुंबाचे उ प न कमी
होईल. यामळ
ु े च कुटुंबा या उ प नाचे संरक्षण कर याची गरज अितशय वाढली
आहे . अंकुरकडे आधीपासूनच असले या मद
ु त िव याचे संरक्षण वाढवणे योग्य
आहे . याने मुली या िशक्षणा या आिण लग्ना या खचार्साठी बालक िवमा
योजनेत गुंतवणक
ू करायला सु वात करावी. अंकुरने कुटुंब
योजना खरे दी करावी

लोटर आरोग्य िवमा

याम ये याला, किवताला आिण मुलीला संरक्षण िमळे ल.

याने िनव ृ तीवेतन योजनेम ये थोडी थोडी बचत करणे सु

करावे जी गंत
ु वणक
ू

तो नंतर वाढवू शकतो.
जाणन
ू घ्या
मल
ु ां या िशक्षणाचे िनयोजन
• अंकुरने िनवडले या शैक्षिणक अ यासक्रमाचा खचर् िवमा एजंटने
िवचारात घ्यावा.
• अंकुरची मुलगी जे हा उ च िशक्षण घेऊ लागेल ते हा िशक्षणाचा
महागाई दर िकती असेल हे एजंटने गिृ हत ध न, यावेळी िकती
रक्कम लागेल हे काढावे.

• एजंटने यानंतर रा त दराने मोबदला िमळे ल असे गिृ हत ध न
शैक्षिणक िनधी गोळा कर यासाठी गुंतवायची मािसक रक्कम
काढावी.
•

यानस
ु ार अंकुरने या या मुली या शैक्षिणक िनधीसाठी बालक
िवमा योजनेत िनयिमत गुंतवणक
ू करायला सु वात करावी.

ख)5 मल
ु े मोठी असलेले िववािहत
या ट यात जोड याची आिथर्क जबाबदारी मुलांचे उ च िशक्षण
आिण लग्नासंदभार्तली असते. जोड याचे उ प न अिधक असते कारण तोपयत
यांनी यां या नोकरीम ये परु े सा अनभ
ु व िमळवलेला असतो आिण प्रगती
केलेली असते. या ट यावर पालकांचा अकाली म ृ यू झा यास मुलांचे संरक्षण
कर याची गरज कमी असते कारण तोपयत पालकांनी मुलां या भिव यातील
गरजांसाठी बरीच गुंतवणक
ू केली असते. मात्र मुलांचे उ च िशक्षण आिण
यां या लग्नासाठी पुरेसे संरक्षण असावे याची खात्री कर यासाठी जोड याने
यां या गंुतवणक
ु ीचा आढावा घ्यावा.

जोड याने मुलांचे िशक्षण आिण लग्नासाठी आधीच परु े शी गुंतवणक
ू के यामुळे
या ट यात िनव ृ तीवेतन िनधीम ये गुंतवणक
ू कर या या गरजेवर ल य कि त
करणे मह वाचे असते. ते यां या िनव ृ तीवेतन िनधीसाठी गंत
ु वणक
ू वाढवू
शकतात. जसे वय वाढे ल तसे आजारपण आिण िवकार जड याची शक्यता
वाढते, यामुळेच जोड याने यांचे आरोग्य संरक्षण वाढव याचाही िवचार करावा.
घटनेचा अ यास
मोठी मल
ु े असलेले िववािहत

अंकुर आता 48 वषाचा आहे आिण याचा मुलगा आिण मुलगी आता मोठी
झाले आहे त. या या मुलीने वै यकीय कॉलेजम ये प्रवेश घेतला आहे कारण
ितला दं तवै य बनायचे आहे आिण मल
ु ाने अिभयां त्रकी अ यासक्रमात प्रवेश
घेतलाय. अंकुरचे वडील िनव ृ त झाले आहे त आिण यांना िनव ृ तीवेतन िमळते
जे यां यासाठी आिण अंकुर या आईसाठी परु े से आहे . या ट यावर अंकुरची
जोखीम पचव याची क्षमता बरीच कमी झाली आहे . ये या काही वषार्त मुलां या
िशक्षणासाठी आिण लग्नासाठी ठरािवक िनधीची गरज लागेल यामुळे याने
हळूहळू समभागांसारख्या अिधक जोखीमे या गुंतवणक
ु ीऐवजी मुदत ठे वींसारखी
कमी जोखीमेची गंत
ु वणक
ू करायला सु वात केली आहे . याने आता या या
िनव ृ ती वेतन िनधीम ये गुंतवणक
ू कर यावरही अिधक ल य कि त केले आहे .
अंकुरने कुटुंबासाठीचे

लोटर आरोग्य िवमा संरक्षणही वाढवले आहे .

ख)6 िनव ृ ती-पव
ू र्
या ट याम ये मुलांचे उ च िशक्षण पण
ू र् झालेले असते, यांची लग्ने झालेली
असतात आिण ते आिथर्क

याही

वतंत्र झालेले असतात. यिक्तचे/जोड याचे

उ प न सवार्िधक असेल कारण ते यां या किरअरम ये सव च

थानावर

असतील. या ट यात बहुतेक सवर् गरजा पण
ू र् झा या अस यामळ
ु े िनव ृ तीवेतन
िनधी आिण आरोग्य संरक्षण यावर ल य कि त केले जाते. िनव ृ तीनंतर
जोड याला दै निं दन खचर् भागवणे, िनयिमत आरोग्य तपासणीचा खचर्,
ग्णालयाचा खचर् आिण इतर वै यकीय खचर् याची अिधक काळजी असते.
यक्ती आता िनव ृ ती वेतन िनधीम ये आधीच केले या गुंतवणुकीचे काय झाले
आहे हे बघेल आिण याम ये बदल कर याची गरज आहे का याबाबत िवमा
एजंटशी चचार् करे ल. जोड याने आरोग्य संरक्षणाचाही आढावा घ्यावा आिण तो
परु े सा आहे का हे पहावे.

घटनेचा अ यास
िनव ृ ती-पव
ू र्
या ट यात अंकुरची मुले
आहे आिण ितने

वतंत्र झाली आहे त. अंकुरची मुलगी दं तवै य झाली

वतःचे िक्लिनक सु

केले आहे . ितने नक
ु तेच

नेत्रश यिचिक सकाशी लग्न केले आिण ि थर थावर झाली आहे . अंकुरचा मुलगा
एका आघाडी या बहुरा

ीय कंपनीत सॉ टवेअर इंिजिनयर

हणून कामाला आहे .

याचेही लग्न झाले आहे . अंकुर या आई-व डलांचा म ृ यू झाला आहे आिण
यांनी यांची संप ती अंकुरसाठी ठे वली आहे .
या ट यात अंकुर या इतर सवर् गरजा पण
ू र् झाले या अस यामळ
ु े याने या या
िनव ृ ती वेतन िनधीवर ल य कि त केले आहे . अंकुर या या एजंटला भेटला
आिण या या िनव ृ ती वेतन िनधीची आ तापयतची कामिगरी आिण याम ये
काही बदल करणे आव यक आहे का याबाबत चचार् केली. एजंटने याला स ला
िदला की या या पोटर् फोिलयोमधील समभागांमधील लहान गुंतवणक
ू , कमी
जोखीम असले या गंत
ु वणक
ु ीत गंुतवावी कारण याने इतकी वष िनव ृ तीवेतन
िनधी जमा केला आहे आिण उवर्िरत आयु यात उ प न दे यासाठी जे हा याची
गरज असेल ते हाच याचे मू य कमी हो याची जोखीम तो उचलू शकत नाही.
अंकुरने या ट यात या या कुटुंबाचा आरोग्य िवमा परु े सा आहे का याचा
आढावा घे यासाठी िवमा एजंटशी चचार् केली.

ख)7 िनव ृ ती
या ट यात यिक्तचे/जोड याचे उ प न ते काम करत असले या कालावधीत
केले या गुंतवणक
ु ी या मोबद यापयतच मयार्िदत असते. पगारदार कमर्चार्यां या
बाबतीत यांचे िनयिमत मािसक उ प न बंद होईल. यांनी केले या

गुंतवणक
ु ीवरील मोबदला यां या आिथर्क जबाबदार्या पण
ू र् कर यासाठी परु े सा
नसेल तर आता फारसे काही करता येणार नाही. यक्ती यांचा संिचत
िनव ृ तीवेतन िनधी, यांचा कमर्चारी भिव य िनवार्ह िनधी, ग्रॅ यइ
ु टी आिण
सु य
् ांचे पैसे इ यादी पैसे एकत्र क न िवमा कंपनीकडून वषार्सन योजना खरे दी
क

शकते. यामुळे यां या उवर्िरत आयु यभर यांना दै नंिदन खचर्

भागव यासाठी िनयिमत मािसक उ प न िमळे ल. या वयात यिक्तला आजार
आिण िवकार हो याची शक्यताही अिधक असते. यिक्तने या या आिण
प नी या आरोग्य संरक्षणाचा आढावा घ्यावा आिण ते दोघां या आरोग्य
दे खभाली या गरजा पण
ू र् कर यासाठी परु े से आहे का हे पहावे.
वयंरोजगार आिण

वतःचा यवसाय असले यां या बाबतीत िनव ृ तीचे िनि चत

वय नसते. यांना आिण यां या िवमा एजंटला असे वाटले की यां या
िनव ृ तीवेतन िनधीम ये यां या उवर्िरत आयु यातील खचार्साठी परु े सा पैसा
जमला आहे तर ते िनव ृ त होऊ शकतात. ते िनव ृ ती िनधीमधून िवमा
कंपनीकडून वषार्सन योजना िवकत घेऊ शकतात

यामुळे यांचा खचर्

भागव यासाठी यांना िनयिमत उ प न िमळे ल.
मात्र यिक्तला आिण ित या िवमा एजंटला असे वाटले की िनव ृ ती िनधी
िनव ृ ती नंतर या कालावधीत जग यासाठी पुरेसा नाही तर यावसाियकाला काम
करणे सु

ठे वावे लागेल आिण

होईपयत याचा पेशा सु

वयं-रोजगार असले याला परु े सा पैसा जमा

ठे वावा लागेल. िनव ृ ती िनधीची रक्कम िवमा

कंपनीकडून वषार्सन योजना िवकत घे यासाठी वापरली जाऊ शकते

यामुळे

िनव ृ तीनंतरचे खचर् भागव यासाठी िनयिमत वषार्सन िमळे ल. या ट यात
यिक्तने

वतः या आिण प नी या आरोग्यसंरक्षणाचा आढावा घेणे आिण ते

यां या आरोग्यिवषयक गरजा पूणर् कर यासाठी परु े से आहे का हे पाहणे
आव यक आहे .

घटनेचा अ यास
िनव ृ ती
अंकुर आिण किवता यांनी ते काम करत असतांना िवमा एजंट या मदतीने
यां या िनव ृ ती िनधीचे चांगले िनयोजन आिण यव थापन केले. पिरणामी
यांनी खरे दी केले या वषार्सन योजनेतून यांना यां या िनव ृ ती या वषात
यां या गरजा भागव यासाठी आव यक असले या पैशांपेक्षाही अिधक पैसे
िमळतात. िनव ृ तीनंतरही अंकुर आिण किवता यांना जीवना या दजार्त काही
बदल करावा लागला नाही. यां या आरोग्यसेवेची काळजी घे यासाठी यां याकडे
परु े से आरोग्य संरक्षण असावे याची खात्री कर यासाठीही यांनी यां या िवमा
एजंटचा स ला घेतला आहे . काम करत असतांना एक यश वी आिण जबाबदार
जीवन जग यानंतर दोघेही आता यां या नातवंडांसोबत मजेत वेळ घालवत
आहे त.

ख)8 सारांश
आपण पािहले की एका सवर्साधारण जीवनचक्रात सवर् ग्राहकां या दोन प्राथिमक
गरजा असतात- सरु क्षा आिण गत
ंु वणक
ू . मात्र लक्षात ठे वा की यिक्त या जीवन
कालात या गरजांम ये बदल होऊ शकतात. खाली याचा सारांश दे यात आला
आहे .

जीवनचक्रातील ट पा

ग्राहका या गरजा

मल
ु े

पालकांसाठी खालील गरजा असतात:
• आई व डलांचा अकाली म ृ यू
झा यास मल
ु ांना आिथर्क

या

सुर क्षत करणे;

• िशक्षण, िववाह इ यादींसारख्या
यां या भिव यातील आिथर्क
त ण अिववािहत

जबाबदार्यांसाठी गंत
ु वणक
ू करणे.

• संरक्षणाची गरज- अकाली म ृ यू,
अपंग व इ यादी झा यास
कुटुंबा या गरजा पण
ू र्
कर याकरता
संरक्षण.

वतःसाठी जीवन

• अवलंबून आईव डलांसाठी

आरोग्य संरक्षण (आधीच घेतले
नसेल तर).

• लग्न, घर घेणे इ यादींसारख्या
निजक या कालावधीतील
गरजांसाठी आिण
िनव ृ तीसारख्या दीघर्-कालीन
गरजांसाठी बचत.
मल
ु े असलेले त ण िववािहत

• सुरक्षेची गरज- पती- प नी

दोघांसाठी म ृ यू जीवन िव याचे
संरक्षण.

• मल
ु ां या भिव यासाठी- िशक्षण,
लग्न इ यादींसाठी गुंतवणक
ु ीची
गरज.

• जोडपे आिण मुलांना संरक्षण
दे णारी कुटुंब

लोटर आरोग्य

िवमा योजना.
• िनव ृ ती योजनेसाठी लहान

गुंतवणूक जी भिव यात वाढवली
जाऊ शकते.

मोठी मल
ु े असलेले िववािहत

• सुरक्षे या गरजा- कुटुंबातील

कमाव या यक्तीचा अकाली
म ृ यू झा यास आिथर्क संरक्षण.

• मल
ु ां या भिव यासाठी- िशक्षण,
लग्न इ यादींसाठी गुंतवणक
ू
कायम ठे वणे.

• िनव ृ ती योजनेसाठीची गुंतवणूक
वाढवणे.

• वय वाढ यामुळे आरोग्य संरक्षण
वाढवणे.

िनव ृ ती-पूवर्

• िनव ृ तीसाठी गुंतवणूक

• उ प ना या संरक्षणाची गरज.
• मुलांसाठी संप ती ठे वणे.

• आरोग्य संरक्षणाचा आढावा घेणे
आिण तो परु े सा आहे का हे

पाहणे.
िनव ृ ती

• समजत
ु दारपणे िनधी गंत
ु वन
ू

िनव ृ तीनंतर या कालावीत पुरेसे
िनयिमत उ प न िमळे ल याची
खात्री करणे.

• आरोग्य संरक्षणाचा आढावा घेणे
आिण ते परु े से आहे का हे
पाहणे.

•

थावर संप ती/वारसाला िदली
जाणारी संप ती यासाठी
िनयोजन करणे.

सच
ु व यात आलेला उपक्रम

जीवनचक्रा या खाली िदले या ट याम ये असले या कुठ याही दोन जोड यांना
भेट

या:

1. मुले नसलेले त ण िववािहत.
2. मुले असलेले त ण िववािहत.
यां याकडून मािहती घ्या आिण प्र येक जोड या या िविवध गरजांची यादी
तयार करा. दो ही जोड यां या गरजा सारख्या आहे त का? तुम या
िन कषाचा िवचार करा.
प्र न 9.1
सवर्साधारण जीवनचक्राम ये जीवना या खालील ट यांमधील िविवध गरजा
काय असू शकतात?
1. मुले असलेले त ण िववािहत.
2. मोठी मल
ु े असलेले िववािहत.

ग) जीवना या ट यांवर पिरणाम करणारे घटक
शेवट या िवभागात चचार् कर यात आले या जीवना या सवर् ट यातून प्र येक
ग्राहक जाईलच असे नाही. जीवनातील या ट यांवर बरे च घटक मो या
प्रमाणावर पिरणाम करतात. यातील काही मुख्य घटक खालीलप्रमाणे आहे त:

वैवािहक ि थती

वय

आिण अवलंबन
ू
यक्ती

यिक्तचे उ प न
आिण खचर्

आरोग्यिवषयक

रोजगार

यिक्तची संप ती
आिण दािय व

सम या

घट फोट,िवभक्त
होणे आिण

िप्रयजनाचा म ृ यू

ग)1 वय
यिक्तचे वय जेवढे कमी असेल तेव या या या जबाबदार्या कमी असतील.
यक्ती जशी मोठी होत जाते तसे ती िशक्षण घेते आिण नोकरी करते.
यां यावर लग्न आिण यानंतर कुटुंब अशा न या जबाबदार्या आ यानंतर
यांची सरु क्षेची गरज वाढते.

ग)2 वैवािहक ि थती आिण अवलंबन
यिक्तंची संख्या
ू
जे हा यिक्तचे लग्न होते आिण कुटुंबाची सु वात होते ते हा या या
जबाबदार्या वाढतात आिण कुटुंबा या या जबाबदार्या पण
ू र् कर याची याची
इ छा असते. ते घर आिण कार खरे दी करणे तसेच वािषर्क सहलीवर जाणे या
गो टींचा िवचार कर याचीही शक्यता आहे . यामुळे आिथर्क जबाबदार्या वाढू
शकतात. वरील सवर् जबाबदार्यांमुळे आिण कजर् वाढ यामुळे तु ही पाहू शकता
की लग्नानंतर यिक्तसाठी सरु क्षेची गरज अितशय मह वाची बनते.

ग)3 रोजगार
यिक्त या नोकरी या ि थतीचा यां या आिथर्क िनयोजना या गरजांवर आिण
गुंतवणक
ु ी या क्षमतेवर पिरणाम होऊ शकतो. यक्ती खालील प्रकारे नोकरी क
शकते:
• सावर्जिनक क्षेत्रातील कमर्चारी;
• खाजगी क्षेत्रातील कमर्चारी;
•

वयं रोजगार;

यािशवाय यिक्तचे अ पकालीन यावसाियक किरअर असू शकते (उदा.
यावसाियक खेळाडू) िकंवा ते बेकार असू शकतात.
ग)3(क) सावर्जिनक क्षेत्रातील कमर्चारी
यक्ती जर सावर्जिनक क्षेत्रात काम करत असेल तर ित या जीवन िवमा,
िनव ृ ती वेतन योजना आिण इतर संबिं धत वै यकीय योजनांसाठी या
गरजा जा त नसतील. याचे कारण

हणजे सावर्जिनक क्षेत्रात कमर्चार्यांचा

भिव य िनवार्ह िनधी, िनव ृ ती वेतन िनधी आिण ग्रॅ यइ
ु टी अशा
िनव ृ ती या फाय यां या योजनांम ये कंपनीकडून योगदान िदले जाते.
सावर्जिनक क्षेत्रातील कंप या यिक्तला जीवन िवमा आिण यां या
कुटुंबाला आरोग्य िवमा यासारखे फायदे ही दे तात.
ग)3(ख) खाजगी क्षेत्रातील कमर्चारी
खाजगी क्षेत्रातील कमर्चार्यांना िनव ृ ती वेतन योजना, जीवन िवमा,
आरोग्य िवमा इ यादींची गरज अिधक असते. खाजगी क्षेत्रातील बहुतेक
कंप या ग्रॅ यइ
ु टी आिण भिव य िनवार्ह िनधी यासारख्या योजना दे तात

मात्र बर्याचशा कंप या िनव ृ ती वेतन दे त नाहीत. काही कंप या
यिक्तसाठी जीवन िवमा आिण कुटुंबासाठी आरोग्य िवमा दे तात आिण
काही कंप या कमर्चार्याने ह ता भर याचा पयार्य दे तात. मात्र इतर कंप या
यापैकी कुठलेही फायदे दे त नाहीत आिण कमर्चार्यांना

वतःची सोय

करावी लागते.
ग)3(ग)

वयं-रोजगार

वयंरोजगार असले या यिक्तं या बाबतीत दोन मह वा या घटकांचा
िवचार करावा लागतो:
वयं-रोजगार असले या यिक्तंचे उ प न कमी अिधक होऊ

•

शकते; आिण
• ते यां या कुटुंबातील एकमेव कमावती यक्ती असू शकतात.
वयं-रोजगार असले या यिक्तंना जीवन िव याची गरज जा त
असते. ही गरज पण
ू र् झा यानंतर बालक गंत
ु वणक
ू योजना आिण
िनव ृ ती वेतन योजना अशा इतर गरजांवर ल य कि त करता येते.
ग)3(घ) अ पकालीन किरअर असले या यक्ती
काही यिक्तंचा पैसे िमळव याचा कालावधी अितशय कमी असतो.
िचत्रपट िकंवा टी ही अिभनेते िकंवा अिभनेत्री, खेळाडू, यावसाियक
कलाकार इ यादीं या कारिकद त पैसे कमाव याचा कालावधी अितशय
कमी

हणजे 5,10 िकंवा 15 वषाचा असतो. या वषाम ये जे हा ते

यां या कारिकद या िशखरावर असतील ते हा यां या यावसाियक
शु कातून ते पुरेसा पैसा कमावतील. मात्र हा कालावधी सरला की
यांचे उ प न प्रचंड कमी होते िकंवा पूणप
र् णे थांबते.

या

ेणीतील यिक्तंना कारिकद त िशखरावर असतांनाच अकाली म ृ यू

िकंवा अपंग व यासाठी यांचे उ प न सुर क्षत कर याची गरज असते
आिण या कालावधीम ये पैसे अशा प्रकारे गंत
ु व याची गरज असते की
यामुळे कारिकद या उरले या वषार्त आिण िनव ृ ती या कालावधीत
यांना िनयिमत उ प न िमळे ल.
ग)3(च) बेकार
यक्ती आयु यातील कुठ याही ट यात बेकार होऊ शकते. हे

वयं-

रोजगार असले या यिक्त या बाबतीतही घडू शकते िकंवा पगारदार
यिक्त या बाबतीतही होऊ शकते, त येत खराब होणे िकंवा आिथर्क
पिरि थती यामुळे हे होऊ शकते.
एखादी यक्ती बेकार झा यास यां या आिथर्क योजनांवर याचा
प्रचंड पिरणाम होऊ शकतो कारण यांचे प्राधा य कुटुंबा या िनवारा,
अ न अशा मल
ू भूत गरजा परु व याला असेल. बेकारीचा कालावधी
वाढला तर यक्ती कुठ याही पॉिलसीचे िकंवा गंत
ु वणक
ु ीचे िनयिमत
ह ते भ

शकणार नाही. यामुळे पॉिलसी र

होऊ शकते. अशा

पिरि थतीत यिक्तंनी यांना पु हा नोकरी लाग यानंतर पॉिलसी
पन
ु

जीिवत कर याचा प्रय न करावा िकंवा ते पॉिलसी पेड-अप

(पण
ू र् पैसे भरलेली) क

शकतात. पॉिलसी समिपर्त करणे हा दे खील

एक पयार्य होऊ शकतो.
तु ही पाहू शकता की ही एक अशी ि थती आहे

यासाठी यिक्तने

आधीपासूनच िनयोजन करणे आव यक आहे . यां याकडे
अपंग वासाठी िवमा हवा आिण आपा कालीन िनधी हवा जो यां या
अ पकालीन गरजा पूणर् करे ल.

ग)4 आरोग्यिवषयक सम या
यक्तीचे वय वाढत जाते तसे आरोग्यिवषयक जोखीमा वाढतात आिण
जीवन आिण आरोग्य िवमा संरक्षण घे याची शक्यता कमी होत जाते.
अशीही उदाहरणे असू शकतात की यिक्तचे वय िकतीही असले तरी
यांची त येत सतत खराब असते.
जर िवमा कंप यांनी ही जोखीम

वीकारली तर ते

वीकार या या

अटी बदलू शकतील आिण/िकंवा जा त ह ता आकारतील.
ग)5 यिक्तचे उ प न आिण खचर्
प्र येक यिक्तची जीवनशैली आिण सवयींनस
ु ार प्र येक यिक्तचे
उ प न आिण खचार्चे

व प वेगळे असते. खचार्म ये अ न, कपडे,

िनवारा आिण करमणक
ु ीचे उपक्रम या गो टींचा समावेश होतो.
याम ये यक्तीवर असले या गह
ृ कजर्, कारसाठीचे कजर् इ यादी कजर्
फेड याचाही समावेश होतो. आिथर्क िनयोजनासाठी यिक्तचे सवर् खचर्
भाग यानंतर काही अितिरक्त उ प न असणे गरजेचे आहे .
मात्र खचर् उ प नापेक्षा अिधक झाला तर कजर् वाढते आिण यिक्तची
गुंतवणक
ु ीची क्षमता शू य होते.
ग)6 यिक्तची संप ती आिण दािय व
संप ती

हणजे यिक्तची

या यावर मालकी आहे आिण दािय व

हणजे जी याची दे णी आहे त. यक्ती बचत, वारसा िकंवा
यावसाियक उपक्रमांतगर्त संप ती खरे दी क

शकते. यिक्तची

संप ती या या कजार्पेक्षा अिधक असेल तर या याकडे
गुंतवणक
ु ीसाठी अितिरक्त पैसा उपल ध असेल. जर याचे कजर्

या या संप तीपेक्षा जा त असेल तर यांना सवर् दे णी वेळेत फेडली
जातील याची खात्री करावी लागेल.
उदाहरण
राघव िम ा हे डॉक्टर आहे त आिण

वतःचा दवाखाना चालवतात.

यांचे व डलही डॉक्टर होते आिण यांचाही दवाखाना होता. म ृ यूनत
ं र
राघव या व डलांनी यां यासाठी घर, दवाखाना, जिमनीचा तुकडा
आिण 10,00,000

पयांची बँकेची मद
ु त ठे व मागे ठे वली.

राघव भाग्यवान आहे कारण यांचे

वतःचे चांगले उ प न आहे आिण

यांना वारशाने संप ती िमळाली आहे . राघवसारख्या यिक्तं या
बाबतीत, यां याकडे परु े शी संप ती आहे आिण यां या िनयिमत
उ प नाचा चांगला

त्रोत आहे यामळ
ु े यांची गुंतवणक
ु ीची क्षमता

जा त आहे आिण यांची जोखीम उचल याची क्षमताही अिधक आहे .

जी संप ती आता योग्य नाही, िज यातून अपे क्षत मोबदला िमळत
नाही ती िवकावी आिण यातून आलेले पैसे इतर संप तीम ये गंत
ु वले
जावेत. याचप्रमाणे यिक्तवरील गह
ृ कजर्, कार कजर् यासारख्या
कजार्ला परु े शा जीवन िव याचे संरक्षण िदले जावे

यामुळे कमाव या

यिक्तचा अकाली म ृ यू झा यास, कुटुंबाला कजर् फेडता येईल आिण
कजर्परु वठारांचा आिथर्क त्रास सहन करावा लागणार नाही.
ग)7 घट फोट, िवभक्ती आिण िप्रयजनाचा म ृ यू
िववािहत जीवनात फूट पड यास याचा यिक्त या आिथर्क िनयोजनावर
िवपिरत पिरणाम होऊ शकतो. घट फोट िकंवा िवभक्त झा यानंतर यिक्तची
आिथर्क उि

टे बदलतात आिण याची गुंतवणक
ु ीची क्षमताही कमी होते

(िवशेषतः जर पती प नी दोघेही कमावणारे असतील). पिरणामी, स या या
गुंतवणक
ु ीचा फेरिवचार करावा लागेल.
घट फोट िकंवा िवभक्त होतांना, ि त्रयांसाठी (गिृ हणी) आिथर्क िनयोजन
अितशय मह वाचे बनते कारण यां याकडे पतीिशवाय कदािचत दस
ु री कुठलीही
आिथर्क तरतद
ू नसेल.

हणन
ू च सरु क्षा आिण िनव ृ ती या गरजांना अितशय

जा त मह व असते.
एखा या िवधवा

त्रीकडे पतीची आिथर्क संप ती सांभाळ याची जबाबदारी येते

आिण ित यावर अवलंबून मुलां या गरजा पण
ू र् कर याची जबाबदारी ित यावर
असते. संप तीचे यव थापन करणे आिण ित यावर अवलंबून मल
ु ां या गरजा
पण
ू र् कर यासाठी या संप ती या गंुतवणक
ु ीचे मू य वाढवणे िकंवा कायम राखणे
ही ितची मुख्य िचंता असते.
प्र न 9.2
जीवनातील ट यांम ये खालील गरजांचा कसा पिरणाम होतो हे थोडक्यात
सांगा:
क) आरोग्यिवषयक सम या
ख) उ प न आिण खचर्.
ग) संप ती आिण दािय व.

घ)

ग्राहका या गरजा: खर्या आिण मानले या

खर्या गरजा आिण मानले या गरजा यात फरक अस याचे समजून घेणे
अितशय मह वाचे आहे . खर्या गरजा

हणजे ग्राहका या प्र यक्ष गरजा

यांना इतर गरजांपेक्षा प्राधा य िदले पािहजे आिण मानले या गरजा
हणजे एखादी गरज मह वाची नसतांनाही ग्राहकाला ती मह वाची वाटते
िकंवा याची तशी समजत
ू असते (उदाहरणाथर् सावर्जिनक वाहतक
ु ीची
परु े शी साधने उपल ध असतांनाही महागडी कार खरे दी करािवशी वाटणे
िवशेषतः जे हा ग्राहकाकडे ती खरे दी कर यासाठी परु े शी बचत िकंवा
उ प न नाही ते हा.)
आिथर्क िनयोजन आिण िव लेषणाचे तंत्र वाप न खर्या गरजा ठरव या
जातात. यिक्तचे िवचार आिण इ छांचे िव लेषण क न गरजांची समजत
ू
लक्षात घेता येते. यिक्तंना खर्या गरजा आिण मानले या गरजा याबाबत
स ला दे तांना एजंटना त ड

या या लागणार्या अडचणींपैकी काही खालील

प्रमाणे आहे त:
• आपण या प्रकरणात आधी चचार् के याप्रमाणे, यिक्त या
जीवनचक्रातील िविवध ट यांम ये िविवध आिथर्क गरजा िनमार्ण
होतात. मात्र जे हा आिथर्क िनयोजनाची वेळ येते ते हा
गुंतवणकदार प्र यक्ष गुंतवणक
ू करायचे टाळू शकतो. एका त ण
यिक्तची काही वषानंतर 10,00,000

पये असावेत अशी इ छा

असेल मात्र यासाठी याला याचे फाव या वेळेतील काही
उपक्रम सोडावे लागतील आिण िनयिमतपणे बचत तसेच
गंत
ु वणक
ू करावी लागेल.
• दस
ु री अडचण अशी आहे की ग्राहकांना बर्याचवेळा भिव यासाठी
बचत कर याचे मह व समजत नाही आिण यामुळे िकती फायदे
िमळतील हे ते लक्षात घेत नाहीत. यांना भिव यकाळातील न
िदसणार्या गरजांपेक्षा वतर्मानकाळातील गरजांना प्राधा य
वाटे ल.

यावेसे

•

यिक्तंना कदािचत यां या खर्या गरजा समजणार नाहीत आिण
ते समजत
ू दारपणे यांचा प्राधा यक्रम ठरवू शकणार नाहीत. काही
वेळा असे घडू शकते की यक्ती बालक योजनांम ये आधी
गुंतवणक
ू करे ल, मात्र याऐवजी ितने ितचा अकाली म ृ यू
झा यास, आजारपण िकंवा अपंग व आ यास कुटुंबा या आिथर्क
सुर क्षततेसाठी गंुतवणक
ू करावी.
ग्राहकांना यां या खर्या गरजा ओळख यास मदत करणे हे िवमा
एजंटचे काम आहे . ही प्रिक्रया खालीलप्रमाणे आहे :

• खर्या गरजा ओळखणे: िवमा एजंटने यां या ग्राहकांना यां या खर्या
गरजा ओळख यास मदत करावी. िव याची संक पना आिण मह व
यािवषयी मािहती दे ऊन हे करता येऊ शकते.
• स या या आिण भिव यातील गरजा ओळखणे: िवमा एजंटने या या
ग्राहकांना स या या आिण भिव यातील गरजा ओळख यास मदत करावी.
• गरजेचे प्रमाण आिण प्राधा यक्रम ठरवणे: गरजा ओळख यानंतर आिथर्क
मू या या बाबतीत यांचे प्रमाण काढणे आिण यांचा प्राधा यक्रम ठरवणे
आव यक आहे .
• आिथर्क िनयोजनाचा आढावा: एजंटने या या ग्राहकांना िनयिमतपणे
भेटून यां या आिथर्क गरजा बदल या आहे त का याचा वेळोवेळी आढावा
घेणे आव यक आहे . तसे अस यास बदलले या पिरि थतीनस
ु ार नवी
गुंतवणक
ू करणे आव यक आहे .

उदाहरण
खरी गरज – मला मा या िनव ृ तीसाठी बचत करणे आव यक आहे
खर्या गरजेचा िनकष – मला 20,000

पये मािसक उ प न िमळावे यासाठी

तरतूद करणे आव यक आहे .
प्र न 9.3
खरी गरज आिण मानले या गरजा िकंवा गरज अस याची समजत
ू यामधील
फरक थोडक्यात

प ट करा.

च) संवाद, प्र न िवचारणे आिण ऐक याचे कौश य
िवमा कंपनीसाठी िवमा एजंट हाच बहुतेक वेळा संभा य ग्राहकाशी संपकर्
करणारा पिहला

त्रोत असतो. ग्राहकांना स ला दे तांना िवमा एजंटला ग्राहकांनी

िदले या मािहतीचे पिरणामकारकपणे मू यमापन करता आले पािहजे. ऐक याचे
कौश य वाप न नेमके प्र न िवचा न हे करता येईल. ग्राहकाला िव याचे श द
आिण संक पना मािहती नस याने यांना
अडचण येऊ शकते

वतः या गरजा समजून घे यात

हणन
ू एजंटला यां या बोल याचा नेमका अथर् समजन
ू

घ्यावा लागतो.
या िवभागात तीन मह वा या कौश यांब ल आपण चचार् करणार आहोत जी
प्र येक एजंटम ये असायला हवीत- संवाद कौश य, प्र न िवचार याचे कौश य
आिण ऐक याचे कौश य.

च)1 संवाद कौश य

िवमा एजंटकडे चांगले संवाद कौश य असणे आव यक आहे
ग्राहकाम ये उ सुकता िनमार्ण क

यामुळे तो

शकेल व ती िटकवून ठे वेल आिण आिथर्क

िनयोजन प्रिक्रयेत याला सामावन
ू घेईल. ग्राहकासोबत या अगदी पिह या
भेटीपासूनच प्रभावी संवाद कौश य अितशय मह वाचे आहे आिण ग्राहकाचे
वार य जर कमी हायला लागले तर याची आणखीनच गरज पडते.
चांग या संवाद कौश यांम ये खालील गो टींचा समावेश होतो:
• ग्राहकाचे

थािनक भाषा आिण बोलीवर चांगले प्रभु व.

• ग्राहकाशी मैत्रीपण
ू र् यवहार आिण यां यात प्रामािणक

वार य. िवमा

एजंटने ग्राहकांना यां या िचंता आिण स या या गरजांबाबत बोल यास
प्रो साहन

यावे.

• ग्राहकाने कधीही प्र न िवचारला, िकंवा मु ा उपि थत केला तर एजंटने
या प्र नाचे प्रामािणकपणे उ तर

यायला हवे आिण ग्राहकाला दह
ु े री

संवादात गुंतवन
ू ठे वायला हवे. यामुळे ग्राहकाला आिथर्क िनयोजन
प्रिक्रयेम ये सहभागी हो यास प्रो साहन िमळे ल.

च)2 प्र न िवचार याचे कौश य
ग्राहका या आिथर्क िनयोजना या गरजा समजून घे यासाठी िवमा एजंटने
िविवध प्र न िवचारणे आव यक असते. यासाठी एजंटला चांगले प्र न
िवचार याचे तंत्र अवगत हवे. या तंत्राम ये खालील गो टींचा समावेश होतो:
• िविवध प्रकारचे प्र न िवचारणे; आिण
• प्र न तयार करणे

च)2(क) प्र नांचे िविवध प्रकार
ग्राहकां या गरजा समजून घेतांना मदत हो यासाठी िवमा एजंट
िविवध प्र न िवचा

शकतो. प्र नाची रचना िकंवा याचा हे तू यानस
ु ार

याचे खालील प्रमाणे वग करण होऊ शकते:
1. रचनेप्रमाणे वग करण: या वग करणाम ये दोन प्रकारचे प्र न असू
शकतात: मुक्त आिण नेमके. दो ही प्रकार या प्र नांचे वेगळे उ ेश
आहे त आिण तु ही यांचा अचूक वापर होईल याची खात्री केली
पािहजे.
क) मक्
ु त प्र न – अशाप्रकार या प्र नांमळ
ु े ग्राहकाला मोकळे पणाने
बोल यास प्रो साहन िमळते आिण यां यासाठी मह वाचे िवषय
ते अधोरे िखत क

शकतात.

उदाहरण
काही मक्
ु त प्र न खालीलप्रमाणे आहे त:
• तु हाला तसे का वाटते?
• 10 वषार्नंतर तुम या

वतःब ल या काय अपेक्षा आहे त?

• तु हाला याब ल कसे वाटते?
ख) नेमके प्र न – या प्र नांची रचना अशी कर यात आली असते
की ग्राहकाला लहान आिण नेमकी उ तरे

यावी लागतील.

ग्राहकाचे उ तर “होय” “नाही” “िविश ट त य” िकंवा “एक
िविश ट रक्कम” यापयत मयार्िदत असते.
उदाहरण
काही नेमके प्र न खालील प्रमाणे आहे त:
• तु हाला स या नोकरी आहे का?

• तु हाला िकती मुले आहे त?
• तुमची स या काही गुंतवणक
ू आहे का?
• तम
ु चा िववाह झाला आहे का?
2. उ े यानस
ु ार वग करण: या वग करणाम ये प्र न मुक्त िकंवा नेमके
असू शकतात आिण हे प्र न खालील हे तन
ू े िवचारले जातात:
• मािहती िमळवणे;
• अितिरक्त मािहती शोधणे आिण गोळा करणे;
• अथर् िकंवा समजत
ू तपासणे;
• आधी सहमत झाले या मु यांची पु टी करणे; िकंवा
• ग्राहकाला कृती कर यासाठी बांधील करणे.

उदाहरण
उ श
े ा या आधारे
वग करण
मािहती मागणारे प्र न
अितिरक्त मािहती गोळा
कर यासाठी प्र न

मक्
ु त प्र न

नेमके प्र न

मला तुम या मुलांिवषयी

तु हाला िकती मुले

सांगा.

आहे त?

तम
ु या मुलां या

तम
ु या मल
ु ांना

भिव यासाठी तम
ु या
काय योजना आहे त?

अथर् िकंवा समजत
ू

तपास यासाठी प्र न

यावसाियक िशक्षण
यायची तम
ु ची इ छा

आहे का?
तु ही जे हा

हणता की

तु हाला तुम या मुलांना
यावसाियक िशक्षण

यायचे आहे , तु हाला

यांना पढ
ु ील

िशक्षणासाठी परदे शी

जे हा तु ही

हणता

वै यकीय िशक्षण

यायचे

आहे , तुमचा अथर् डॉक्टर

आहे का फामर्िस ट आहे .

पाठवायला आवडेल का?
आधीच सहमत झाले या
मु यांची खात्री

कर यासाठी प्र न
ग्राहकाला कृती कर यास
बांधील करणारे प्र न

तु हाला तम
ु या मल
ु ां या तु हाला तम
ु या मल
ु ांना
िशक्षणाची िकती िचंता

उ च िशक्षणासाठी परदे शी

सांगा?

तु ही

आहे हे कृपया मला

तु हाला खरोखरच
तुम या मुलां या

िशक्षणासाठी काही
करायचे आहे का?

पाठवायला आवडेल असे

हणाला होता ना?

तु हाला बालक योजना

खरे दी करायची आहे असे
मी गिृ हत ध

का?

च)2(ख) प्र न तयार करणे
कशा
हावी

व पाचे िविवध प्र न िवचारले जाऊ शकतात हे तु हाला समजायला मदत
हणन
ू वरील उदाहरणे दे यात आली आहे त. प्र यक्षात वरील प्र न असे

अचानक िवचारले जाणार नाहीत ते अिधक वैयिक्तक आिण ग्राहकांना पटतील
अशा प तीने तयार कर याची गरज आहे .

प्र न कसे
असावेत

आधी

ग्राहकानस
ु ार

िवचारले या

वैयिक्तक

प्र नाशी

िनग डत
ग्राहकाला

समजेल अशा
सो या भाषेत

च)3 ऐक याचे कौश य
ग्राहकां या उ तरांचा अचूक िन कषर् काढता यावा यासाठी िवमा एजंटने ऐक याचे
कौश य िवकिसत करणे मह वाचे आहे
एजंटने ग्राहकां या उ तरांवर आिण दे यात आले या इतर मािहतीवर ल य
कि त करणे आव यक आहे . एजंटने ग्राहकांची उ तरे न दवली पािहजेत आिण
यां या शारीिरक भाषेचा अ यासही करायला हवा
िनयोजनात िकती

यामुळे ग्राहकाला आिथर्क

वार य आहे हे ठरव यास मदत होईल.

च)4 ग्राहकां या हरकती हाताळणे
तु हाला हे नेहमी लक्षात ठे वावे लागेल की काही संभा य ग्राहक जीवन िवमा
खरे दी कर यास फारसे उ सक
ु नसतात कारण यांना जीवन िव याचे मह व
कळत नाही; यां या म ृ यू या कालावधीब ल आिण यानंतर यां या कुटुंबाचे
काय होईल याची चचार् करतांना यांना अवघड यासारखेही वाटते. िवमा एजंटने
अितशय संवेदनशीलपणे हा मु ा हाताळला पािहजे आिण ग्राहकां या गरजांवर
आधािरत योग्य उ पादने यांना सुचवली पािहजेत.
एजंटने याचा स ला िद यानंतर, ग्राहका या काही संभा य सामाईक हरकती
खालीलप्रमाणे असू शकतात:
1. उ पादन मा या गरजा पण
ू र् करत नाही.
2.

पधर्क उ पादनांम ये अितिरक्त फायदे दे यात आले आहे त.

3. मा याकडे गंत
ु वणक
ु ीसाठी िनधी नाही.

एक िवमा एजंट

हणून अशा हरकती तु ही अितशय काळजीपूवक
र्

हाताळा यात. ग्राहकाने हरकत घेतली तर तु ही मुक्त आिण नेमके प्र न
िवचा न या हरकतींमागची खरी कारणे समजन
ू घे याची आिण या दरू
कर याची गरज आहे . चांगले संवाद कौश य, योग्य प्र न िवचारणे आिण
चांगले ऐक याचे कौश य ही याबाबत अितशय मह वाची साधने आहे त.
वरील हरकती हाताळ याचे काही मागर् खालील प्रमाणे आहे त:

उ पादन मा या गरजा पण
ू र् करत नाही

• ग्राहकां या िचंता जाणून घे यासाठी यांना काही मुक्त प्र न िवचारा
आिण उ पादनािवषयी अिधक मािहती

या; िकंवा ग्राहका या गरजांचा

आढावा घेत यानंतर याला पु हा दस
ु रे उ पादन सुचवा.
पधर्क उ पादने अितिरक्त फायदे दे तात
• काही संबंिधत उ पादनांवरील तुलना मक िव लेषण सादर करा आिण
यांचे फायदे आिण तोटे यािवषयी चचार् करा आिण यानुसार यांना
िविश ट उ पादन का सच
ु व यात आले आहे हे सांगा.

मा याकडे गत
ंु वणक
ु ीसाठी िनधी नाही
• योग्य आिथर्क िनयोजनाचे आिण गरजेवर आधािरत गुंतवणुकीचे
मह व पु हा एकदा सांगा. िवमा योजना घे याचे मह व समजावून
सांगा आिण ती नस यास काय पिरणाम होतील हे समजावन
ू सांगा.

सच
ु व यात आलेला उपक्रम
िवचार करा की तु हाला एका ग्राहकाला भेटून या या िविवध गरजांचे
िव लेषण क न एक आिथर्क योजना तयार करायची आहे . यासाठी
आव यक मािहती गोळा कर याकरता जे मुक्त आिण नेमके प्र न
िवचारावे लागतील यांची यादी तयार करा.

छ) कुटुंबा या मािहतीसह ग्राहकाची मािहती गोळा
करणे

आिथर्क िनयोजन प्रिक्रयेचा भाग

हणन
ू , िवमा एजंटला ग्राहकाची

वैयिक्तक (कुटुंबासिहत) मािहती, यावसाियक मािहती आिण ग्राहका या
आिथर्क बाबींशी िनग डत मािहती त ये-शोध यासाठी या अजार् वारे गोळा
करावी लागते.
• वैयिक्तक मािहती िवभागात ग्राहकाचे नाव, वय, प ता, संपकार्चे
तपशील आिण वैवािहक ि थती यांचा समावेश असतो.
• कौटुं बक तपशील िवभागात कुटुंबातील सद यांची संख्या आिण यांचे
नाव, वय, यवसाय असा तपशील असतो.
• एजंट ग्राहका या कुटुंबा या डॉक्टरांचा आिण ग्राहका या काही
जवळ या िमत्रांचे प ते इ यादीही न दव याची शक्यता आहे .
• एजंट यानंतर ग्राहकाचे यावसाियक तपशील न दवेल जसे ते नोकरी
करतात का,

वयं-रोजगार आहे की यवसाय आहे . ग्राहका या

यवसायाप्रमाणे एजंट यािवषयी अिधक तपशील िवचारे ल.
• एजंट यानंतर ग्राहका या पैशाचा

त्रोत आिण याची स याची

गुंतवणक
ू यािवषयी िवचारे ल.
टीप: पढ
ु ील प्रकरणात आपण जे हा आिथर्क िनयोजन प्रिक्रया पाहू ते हा
त ये शोध या या अजार्तील सवर् िवभागां या अिधक तपशीलांबाबत चचार्
क .

ज) गरजा समजन
ू घेण-े एक सारांश
आपण आधीच चचार् के याप्रमाणे िवमा एजंटने ग्राहकाला या या खर्या
आिथर्क आिण सुरक्षे या गरजा समजून घे यास मदत करावी. या

गरजांचा प्राधा यक्रम खालील काही घटकां या आधारे ठरवला जाऊ
शकतो:
जीवनचक्र:
• जीवनचक्रा या िविवध ट यांनस
ु ार िविवध गरजांचा
प्राधा यक्रम ठरवला जातो. अिववािहत त ण यिक्तसाठी
िनव ृ ती वेतन िनधी या तल
ु नेत जीवन िवमा संरक्षणाला
अिधक प्राधा य असेल.
स या या िवमा पॉिलसी:
• ग्राहकाकडे जर आधीच परु े से मुदत िवमा संरक्षण असेल तर
यानंतर इतर गरजांना प्राधा य िदले जाईल.
उपल ध अितिरक्त िनधीची रक्कम:
अितिरक्त िनधी या उपल धतेवरही िविवध गरजांना िदले जाणारे
प्राधा य अवलंबून असते.

या ग्राहकाकडे गुंतवणक
ु ीसाठी पुरेसा

िनधी उपल ध आहे तो या या िविवध गरजांनस
ु ार िविवध
उ पादने खरे दी क

शकतो. मात्र अितिरक्त िनधी मयार्िदत असेल

तर यांनी यां या मूलभूत गरजांना संरक्षण दे णारी आिथर्क
उ पादने िनवडावीत.
उदाहरण
लहान मूल असले या त ण िववािहत जोड याकडे, आधीच परु े से
जीवन िवमा संरक्षण असेल तर ते बालक िवमा योजना, बचत योजना िकंवा
िनव ृ ती योजनेला प्राधा य दे तील.

झ गिृ हत धरले या गो टींची खात्री आिण उि

टे मा य

करणे
ग्राहकाची उि

टे मा य के यानंतर िवमा एजंटने गरजांचे िव लेषण करावे.

िव लेषणा या दर यान काही गो टी गिृ हत धर या असतील तर यांची
ग्राहकांकडून खात्री क न घेणे आव यक आहे . या ट याम ये ग्राहकाकडून गोळा
केले या मािहतीचे मू यमापन करतांना एजंटचे यावसाियक कौश य मह वाचे
ठरे ल.
गरजे या िव लेषणासाठी सवर् मािहती िमळवतांना एजंटने सवर् आिथर्क गुंतवणक
ू
आिण आधीच फेडलेली दे णी आिण भिव यातील दे णी यांचे िव लेषण करणे
आव यक आहे .
याचप्रमाणे ग्राहका या उि

टांचे िव लेषण करणेही आव यक आहे . ही उि

टे

पूणर् कर यासाठी िकती रकमेची गरज आहे याचा अंदाज बांध यासाठी हे
िव लेषण केले जाते. ही उि

टे पण
ू र् कर यासाठी परु े सा िनधी बाजल
ू ा काढला

जाऊ शकतो का हे िवमा एजंटला ठरवावे लागते.
स या उपल ध असलेली रक्कम आिण भिव यात आव यक असलेली रक्कम
याम ये जर फरक असेल तर ग्राहकाला यासाठी संरक्षण िमळव याकिरता
अितिरक्त िवमा संरक्षण घे यास सुचवले जाईल.
जाणन
ू घ्या- आिथर्क योजनांचा आढावा घे याचे मह व
आिथर्क िनयोजनाचे तंत्र उपल ध असले तरीही, भिव यासाठी आव यक
असले या नेमक्या रकमेचे अचूक भािकत करता येत नाही. ही रक्कम िविवध
गिृ हतकांवर आधािरत असते. िवमा एजंट केवळ अंदाजे रक्कम सांगू शकतील
अचूक रक्कम सांगू शकणार नाहीत. यामुळे दर 12 मिह यांनी आिथर्क

िनयोजनाचा आढावा घेणे िकंवा ग्राहका या गरजांम ये काही बदल झाले आहे त
का आिण गुंतवणक
ु ीतन
ू अपे क्षत मोबदला िमळत आहे का हे पाहणे आव यक
आहे . िवमा एजंटने ग्राहकाशी िनयिमत संपकर् ठे वणे ही अितशय चांगली प त
आहे यामुळे एजंटला ग्राहका या आिथर्क क याणाची काळजी अस याचे िदसून
येते.

िवमा पॉिलसी या िकंमतीिशवाय ित या कालावधीची िवमा एजंटला िचंता करावी
लागते. जीवन िवमा पॉिलसी नेमक्या िकती वषासाठी आव यक आहे अचक
ू पणे
सांगता येत नाही. ही वषर्ही िविश ट गिृ हतकां या आधारे काढली जातात.

उदाहरण
राहुल शमार् 32 वषाचा िस हील इंिजिनअर आहे . याची प नी रे खा गिृ हणी आहे .
याला 1 आिण 3 वषाची दोन मुले आहे त. राहुलला योग्य िवमा योजनेत
गुंतवणक
ू करायची आहे

यामुळे याचा अकाली म ृ यू झाला तरी तो मुलांचे

िशक्षण आिण लग्नाची तरतद
ू क

शकेल.

याची मुख्य काळजी आहे – की पॉिलसीचा कालावधी काय असावा? राहुलला
याचा िनधी मल
ु ां या िशक्षणासाठी आिण लग्नासाठी वापरायचा आहे . मात्र
या या मुलांची नेमकी कधी लग्न होतील आिण याला के हा हा िनधी लागेल
हे याला मािहती नाही. याने जर 10 वषासाठी पॉिलसी घेतली तर याला
मल
ु ां या उ च िशक्षणापव
ू पैसे िमळतील. याने जर 20 वषासाठी पॉिलसी
घेतली तर याला मुलांचे उ च िशक्षण (21 ते 23 वष वयोगटातील मुले) पूणर्
झा यानंतर (बहुतांश पण
ू र् झा यानंतर) पैसे िमळतील आिण यां या लग्नासाठी
ते थोडे लवकर असेल.

यामुळेच िकती काळ पैसे गुंतवायचे आहे त हे राहुलने अितशय शहाणपणाने
ठरवणे आव यक आहे .
िवचार करा
गंत
ु वणक
ु ीचा कालावधी ठरव यासाठी िवमा एजंट आिण ग्राहकाने कुठ या िविवध
घटकांचा वापर करावा? गुंतवलेला िनधी लॉक-इन कालावधीत असेल आिण
ग्राहकाला गरज असेल ते हा तो पैसे काढू शकला नाही तर काय होईल?

मह वाचे मु े
तम
ु चे ग्राहक कोण आहे त?
• िवमा एजंटला भेटलेली आिथर्क गरजा असलेली कुठलीही
यक्ती ही याचा संभा य ग्राहक आहे .
ग्राहका या जीवनातील सवर्साधारण ट पे
ग्राहका या जीवनातील ट यांचे खालील प्रमाणे िवभाजन केले जाऊ
शकते:
• बालपण, त ण अिववािहत, त ण िववािहत, त ण िववािहत
मुले असलेला, िववािहत मोठी मुले असलेला, िनव ृ ती-पूवर्
आिण िनव ृ ती
जीवना या ट यांवर पिरणाम करणारे घटक
•

यिक्त या जीवनातील ट यांवर िविवध घटकांचे अि त व
पिरणाम करते.

•

यक्ती बचत, वारसा िकंवा यवसाया वारे संप ती िमळवू
शकते. यिक्तची संप ती ित या कजार्पेक्षा अिधक असेल तर
ित याकडे गंत
ु वणक
ु ीसाठी अितिरक्त पैसा उपल ध असेल.

ग्राहकां या गरजा खर्या आिण मानले या
• ग्राहकां या प्र यक्ष गरजा

हणजे यां या खर्या गरजा

यांना इतर गरजांपेक्षा अिधक प्राधा य
• मानले या गरजा

यायला हवे.

हणजे एखादी गरज मह वाची

अस याची ग्राहकाची समजत
ू असते.
जीवना या ट यांनस
ु ार ग्राहका या सवर्साधारण गरजा
• सवर्साधारण जीवनचक्राम ये सवर् ग्राहकां या दोन
प्राथिमक गरजा असतात- सुरक्षा आिण गुंतवणक
ू . मात्र
काळानस
ु ार गरजा वाढव या जाऊ शकतात िकंवा र
के या जाऊ शकतात.
संवाद, प्र न िवचारणे आिण ऐक याचे कौश य
• ग्राहकासोबत या अगदी पिह या भेटीपासूनच प्रभावी
संवाद कौश य अितशय मह वाचे आहे आिण ग्राहकाचे
वार य जर कमी हायला लागले तर याची
आणखीनच गरज पडते.
• ग्राहका या आिथर्क िनयोजना या गरजा समजून
घे यासाठी िवमा एजंटने िविवध प्र न िवचारणे
आव यक असते. यासाठी एजंटला चांगले प्र न
िवचार याचे तंत्र अवगत हवे.

• मुक्त प्र नांमुळे ग्राहकाला मोकळे पणाने बोल यास
प्रो साहन िमळते आिण यां यासाठी मह वाचे िवषय ते
अधोरे िखत क

शकतात. नेमक्या प्र नांची रचना अशी

कर यात आली असते की ग्राहकाला लहान आिण नेमकी
उ तरे

यावी लागतील.

• ग्राहकां या उ तरांचा अचक
ू िन कषर् काढता यावा
यासाठी िवमा एजंटने ऐक याचे कौश य िवकिसत करणे
मह वाचे आहे
गरजांचा प्राधा यक्रम समजन
ू घेणे
• त ये-शोधणे या अजार् वारे ग्राहकाची मािहती गोळा
के यानंतर जीवनचक्रा या िविवध ट यांनस
ु ार
िविवध गरजांचा प्राधा यक्रम ठरवला जावा.
• ग्राहकाकडे जर आधीच परु े से िवमा संरक्षण असेल तर
ते इतर गरजांना प्राधा य दे तात.
•

या ग्राहकाकडे गंत
ु वणक
ु ीसाठी परु े सा िनधी उपल ध
असतो ते यां या िविवध गरजां या आधारे िविवध
उ पादने खरे दी क

शकतात.

गिृ हत धरले या गो टींची खात्री करणे आिण उि टे
मा य करणे
• ग्राहकाची उि

टे मा य के यानंतर िवमा एजंटने

गरजांचे िव लेषण करणे आव यक आहे . गरजां या
िव लेषणादर यान गिृ हत धरले या गो टींची
ग्राहकाकडून खात्री क न घेणे आव यक आहे .
प्र नो तरे

8.1
मल
ु े असलेले त ण िववािहत
• सुरक्षे या गरजा- आजारपण िकंवा अपघातासाठी
उ प नाचे संरक्षण.
• पती-प नींपक
ै ी कुणाचाही म ृ यू झाला तर जीवन
िवमा संरक्षण.
• मल
ु ां या भिव यासाठी तरतद
ू - िशक्षण, लग्न इ यादी.
• िनव ृ तीसाठी गुंतवणूक
मोठी मल
ु े असलेले िववािहत
• सुरक्षेची गरज- कुटुंबासाठी आिथर्क संरक्षण
• मुलां या भिव यासाठी तरतूद करत राहणे- िशक्षण,
लग्न इ यादी.
• िनव ृ तीसाठी गंत
ु वणक
ू

8.2
खर्या गरजा आिण मानले या गरजा यात फरक आहे . खर्या गरजा
हणजे ग्राहका या प्र यक्ष गरजा
पािहजे. मानले या गरजा

यांना इतर गरजांपेक्षा प्राधा य िदले

हणजे एखादी गरज मह वाची नसतांनाही

ग्राहकाला ती मह वाची वाटते िकंवा याची तशी समजत
ू असते.
खर्या गरजा आिथर्क िनयोजन तंत्र आिण िव लेषणा वारे ठरव या
जातात. मानले या गरजा यिक्तचे िवचार आिण इ छांचे िव लेषण क न
जाणून घेता येतात.

8.3
आरोग्य सम या
यक्तीचे वय वाढते यानस
ु ार आरोग्याची जोखीम वाढते. यामुळे यांची
आरोग्य आिण जीवन संरक्षण घे याची शक्यता कमी होते. वय िकतीही
असले तरी एखा या यिक्तची त येत सारखी खराब अस या याही घटना
असू शकतात. अशा वेळी िवमा कंप यांनी ती जोखीम

वीकारली तरी या

वीकार या या अटी बदलू शकतात आिण/िकंवा अितिरक्त ह ता आका
शकतात.
यिक्तचे उ प न आिण खचर्
प्र येक यिक्तची जीवनशैली आिण सवयींवर ितचे उ प न आिण खचर्
अवलंबून असतो. खचार्म ये अ न, व त्र, िनवारा आिण करमणुकीचे
उपक्रम इ यादींचा समावेश असतो. याम ये यिक्तचे गह
ृ कजर्, कारसाठीचे
कजर् इ यादी कजाचाही समावेश होतो. आिथर्क िनयोजनासाठी सवर् खचर्
भागव यानंतर यिक्तकडे काही अितिरक्त उ प न असणे आव यक आहे .
खचर् उ प नापेक्षा अिधक असेल तर यामुळे कजर् वाढे ल आिण
गंत
ु वणक
ु ीची काही क्षमता राहणार नाही.
यिक्तची संप ती आिण दािय व
संप ती

हणजे यिक्तकडे

या गो टींची मालकी आहे आिण दािय व

हणजे यिक्तची दे णी. यक्ती बचत, वारसा िकंवा यवसाया वारे
संप ती िमळवू शकते. यिक्तची संप ती कजार्पेक्षा अिधक असेल तर

यां याकडे गुंतवणक
ु ीसाठी अितिरक्त पैसा उपल ध असेल. जर कजर्
संप तीपेक्षा अिधक असेल तर यिक्तने सवर् दे णी वेळेत चक
ु ती केली
जातील याची खात्री करावी.
जी संप ती आता योग्य रािहलेली नाही िकंवा ित यापासून अपेक्षेपेक्षा
अितशय कमी मोबदला िमळतोय, ती िवकून तो पैसा इतर िठकाणी
गुंतवला जाऊ शकतो. याचप्रमाणे यक्ती ित यावरील जबाबदार्यांमुळे
बराच काळ कजर्बाजारी असेल तर ितला
संरक्षण आिण

वतःसाठी परु े से जीवन िवमा

वतः या जबाबदार्यांसाठी परु े से िवमा संरक्षण घेणे

आव यक आहे ,

यामुळे ितचा अकाली म ृ यू झा यास कजर् फेडले जाईल.

वयं-चाचणी प्र न
1. मुक्त प्र न आिण नेमके प्र न यातील फरक

प ट करा?

2. यिक्त या जीवना या ट यावर घट फोट िकंवा िवभक्त झा यामुळे
काय पिरणाम होईल?
3. सवर्साधारण जीवनचक्राचे िविवध ट पे कोणते?

तु हाला पढ
ु ील पानावर उ तरे िमळतील
वयं-चाचणी प्र नांची उ तरे
1. मुक्त प्र नांमुळे ग्राहकाला मोकळे पणाने बोल यास प्रो साहन िमळते
आिण यां यासाठी मह वाचे िवषय ते अधोरे िखत क

शकतात.

नेमक्या प्र नांची रचना अशी कर यात आली असते की ग्राहकाला
लहान आिण नेमकी उ तरे

यावी लागतात.

2. िववािहत जीवनात फूट पड यास याचा यिक्त या आिथर्क
िनयोजनावर िवपिरत पिरणाम होऊ शकतो. घट फोट िकंवा िवभक्त
झा यानंतर यिक्तची आिथर्क उि

टे बदलतील आिण याची

गुंतवणक
ु ीची क्षमताही कमी होईल (िवशेषतः जर पती प नी दोघेही
कमावणारे असतील). पिरणामी, स या या गुंतवणुकीचा फेरिवचार
करावा लागेल.
घट फोट िकंवा िवभक्त होतांना, ि त्रयांसाठी (गिृ हणी) आिथर्क
िनयोजन अितशय मह वाचे बनते कारण यां याकडे पतीिशवाय
कदािचत दस
ु री कुठलीही आिथर्क तरतद
ू नसेल.

हणन
ू च सरु क्षा आिण

िनव ृ ती या गरजांना अितशय जा त मह व असते.
एखा या िवधवा

त्रीकडे पतीची आिथर्क संप ती सांभाळ याची

जबाबदारी येईल. संप तीचे यव थापन करणे या संप ती या
गुंतवणक
ु ीचे मू य वाढवणे िकंवा कायम राखणे
ही ितची मुख्य िचंता असेल.
3. ग्राहका या जीवनातील ट यांचे खालील प्रकारे वग करण केले जाऊ
शकते:
1. बालपण
2. त ण अिववािहत
3. त ण िववािहत
4. त ण िववािहत मुले असलेला
5. िववािहत मोठी मुले असलेला,
6. िनव ृ ती पव
ू र्
7. िनव ृ ती

