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त य-शोधणे आिण आिथर्क िनयोजन
प्रकरणाचे घटक
क त य शोधणे

पा यक्रम िशक याची िन प ती
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ख त य शोध याचा वापर

9.2, 9.3, 9.4

ग मू यमापन आिण िव लेषण
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घ उ पादनाची वैिश ये आिण लाभ

9.5

ग्राहका या पिरि थतीशी पडताळून
पाहणे

च िशफारस करणे

9.5

िशक याची उि टे
या प्रकरणा या अ यासानंतर तु हाला खालील गो टी करता आ या पािहजेत:
• त य शोध या या प्रिक्रयेचे वणर्न करणे;
• त य शोध या या उि

टांना

• त य शोधणे अजर् वापरणे;

परे षा दे णे;

• त य शोधणे अजार् या िविवध िवभागांची चचार् करणे;
• त ये शोधणे अजार् वारे गोळा कर यात आले या मािहतीचे मू यमापन
आिण िव लेषण कसे करायचे हे समजावन
ू सांगणे;

• ग्राहकासाठी योग्य उ पादनांची िनवड कशी करायचे हे समजावणे;

• ग्राहकाला िशफारस कशी करायची याचे वणर्न करणे; आिण
• िशफारस करतांना लाभाचे

प टीकरण दे णार्या कागदपत्रांचा वापर कसा

करायचा हे समजावन
ू सांगणे.

ओळख
त य शोधणे हा आिथर्क िनयोजन प्रिक्रयेचा अितशय मह वाचा भाग आहे . एक
िवमा एजंट

हणन
ू त य शोध या या प्रिक्रयेचा वापर ग्राहकाने या या

जीवनातील आिथर्क उि

टे कुठपयत सा य केली आहे त हे समज यास कशा

प्रकारे होईल हे आपण या प्रकरणात िशकणार आहोत. याचसोबत तु ही खालील
गो टीही िशकाल:
• ग्राहका या िविवध उि
• ही उि

टांसाठी िकती रक्कम आव यक आहे हे काढणे;

टे पण
ू र् कर यासाठी आधीच काही तरतद
ू केली अस यास (जर

असेल) ती दशर्वणे;
•

यािशवायही आणखी रक्कम आव यक अस यास ती ठरवणे;

• ही तूट भ न काढ यासाठी ग्राहकाला मदत करणे; आिण
• ग्राहकाची आिथर्क िनयोजन प्रिक्रया पु हा

ळावर आणणे.

त ये शोध याची प्रिक्रया बिघत यानंतर यातून िमळाले या मािहतीचे
िव लेषण कसे करायचे आिण यानुसार ग्राहकांना योग्य उ पादन कसे
सच
ु वायचे याची आपण चचार् क . िशफारस कर यात आलेली उ पादने
ग्राहकाला सादर करणे, अजर् भरणे आिण आव यक कागदपत्रे गोळा करणे
यासार या औपचािरकता पण
ू र् करणेही आपण पाहणार आहोत.

मह वाचे श द
या प्रकरणाम ये खालील श द आिण संक पानांचे

प टीकरण दे यात आले

आहे .
त ये-शोधणे
कौटुंिबक तपशील

आिथर्क

त्रोत

रोजगाराबाबतचे

मु ेसूद मुलाखत

वैयिक्तक

आिथर्क तपशील

संप ती

तपशील

तपशील
दािय व/कजर्
गरजा

मू यमापन

िव लेषण

प्राधा य

लाभाचे

िशफरसी
करणे
खात्रीशीर लाभ

प टीकरण
खात्री नसलेले
लाभ

तुम या ग्राहकाला
जाणून घ्या
(केवायसी)

क) त ये शोधणे

हणजे काय?

त ये-शोधणे ही एक प्रिक्रया आहे

यामुळे िवमा स लागाराला खालील गो टी

करता येतात:
• ग्राहका या आिथर्क िनयोजना या गरजा समजून घेणे;
•

यांचे प्रमाण ठरवणे; आिण

• गुंतवणक
ु ीसाठी उपल ध

त्रोतां या आधारे

यांचा प्राधा यक्रम ठरवणे.

त ये शोधणे अजर् भरणे ही आिथर्क िनयोजन प्रिक्रयेतील सवार्त पिहली
पायरी आहे . आपण 8 या प्रकरणात पािहले की त ये-शोध यामुळे
ग्राहकाची स याची आिथर्क ि थती काय आहे , ते कुठे उभे आहे त आिण
भिव यात काही बदल अपे क्षत आहे का हे समजते.

त ये चांग या प तीने शोधली तर आिथर्क िनयोजनही चांग या प्रकारे
करता येते. त ये-चांग या प तीने शोध यािशवाय तु ही िशफारस केलेले
उ पादन ग्राहका या गरजांसाठी योग्य आहे का हे शोध यासाठी

तुम याकडे दस
ु रे कुठलेही साधन नसेल. त ये शोधणे अजार्म ये बर्याच
प्र नांची उ तरे

यायची असतात

याम ये तुम या ग्राहकाचे

व प,

ि थती, उ प न आिण भिव यातील आकांक्षा यांचा समावेश होतो. बर्याच
प्र नांना तपशीलवार उ तरे दे णे अपे क्षत असते; तर काहींम ये त वांब ल
िनवेदन करणे अपे क्षत असते, जसे ग्राहकाचा

टीकोन, भावना आिण

काळ या.
पारं पािरक प तीने त ये शोधणे हे याचसाठी आयोिजत केले या एका
मल
ु ाखती वारे केले जाते आिण बहुतेक िवमा एजंट
आिण यिक्तगत सेवा

यांना यावसाियक

यायची आहे ते या प तीवरच अवलंबन
ू असतात.

क)1 त ये शोध याची उि टे
ती खालील प्रमाणे आहे त:
गरजा ओळखणे
• ग्राहका या सुरक्षा, बचत आिण आरोग्य िव या या बाबतीत काय
गरजा (जर अस यास) आहे त हे जाणून घेणे हे त ये शोध याचे
मु य उि

ट आहे . त ये शोध या या चांग या प्रिक्रये वारे

स लागाराला प्र येक गरजेसाठी िकती रकमेची आव यकता आहे हे
शोधणे, या गरजा पण
ू र् कर यासाठी आधीच कर यात आलेली
तरतद
ू आिण या पण
ू र् कर यासाठी

या रकमेची आणखी

आव यकता आहे , याची मािहती िमळाली पािहजे.
• उदाहरण
• रामला या या मल
ु ा या िशक्षणासाठी पैसे साठवायचे आहे त. त ये
शोध या या प्रिक्रये वारे िवमा एजंट रवी याला ही गरज

ओळख यास मदत क

शकतो, ही रक्कम याला कधी लागेल,

िकती रक्कम लागेल आिण गिृ हत धरले या मोबद या या आधारे
हे उि

ट पण
ू र् कर यासाठी दर मिह याला िकती गंत
ु वणक
ू करावी

लागेल याचा िहशेब तो क

शकतो.

• राम जर आधीपासूनच दर मिह याला एक ठरािवक रक्कम गुंतवत
असेल तर तो योग्य आिथर्क उ पादनाम ये परु े शी रक्कम गंत
ु वतो
आहे का याचे रवी मू यमापन क

शकेल. काही रक्कम कमी पडू

शकते का (जर अस यास) हे ओळख यास आिण ती कशी उभी
करायची यासाठी एजंट याला मदत क

शकतो.

ग्राहकाची मािहती गोळा करणे

• ग्राहका या नेमक्या गरजा ओळख यासाठी यां यावर अवलंबून
यक्ती, आिथर्क

त्रोत आिण नोकरीची ि थती इ यादी

वैयिक्तक तपशील मािहती असणे आव यक आहे . या
प्रिक्रयेम ये स या या आरोग्याबाबतचा तपशील आिण जीवन
िवमा तसेच इतर िनव ृ ती योजनांचा तपशील आव यक असतो.
ग्राहकाचे वैयिक्तक ल य, इ छा आिण भिव यातील उि

टे हे

दे खील जाणून घेणे आव यक असते. त ये जाणून घे या या
चांग या प्रिक्रयेत केवळ प्र यक्ष गरजाच नाही तर
भाविनक

या िवचार करतांना िनमार्ण झाले या गरजांचाही

समावेश होतो.
• उदाहरण
• मुला या िशक्षणासाठी इि छत रक्कम साठव याचे ल य
गाठ यासाठी रवीला रामला मदत करायची असेल तर राम या

कुटुंबाम ये कमाव या यक्ती िकती आहे त, अवलंबून
यिक्तंची सं या िकती आहे , रामला िकती मुले आहे त ( यांची
स याची वये), यांचा स याचा पगार आिण यांची बचत
याबाबत अिधक तपशील जाणून घेणे आव यक आहे .
ग्राहका या आिथर्क

त्रोताचे िव लेषण करणे

• आिथर्क िनयोजन उ पादनाम ये गुंतवणूक कर यासाठी
ग्राहकाकडे िकती पैसा उपल ध आहे हा दे खील त ये
शोध याचा मह वाचा उ ेश आहे . ग्राहकाला सवर्
िमळणारे उ प न आिण

त्रोतांमधन
ू

यावर ते खचर् होते यांचे सखोल

िव लेषण क न ही मािहती िमळवली जाते. ग्राहका या
स या या भांडवली

त्रोतांचाही आिण जी कजर् फेडणे

आव यक आहे यांचाही आढावा घेणे आव यक असते.
दो ही बाबतीत जर सकारा मक संतुलन असेल तर आिथर्क
िनयोजनासाठी परु े सा िनधी उपल ध अस याचे िदसेल.
अितिरक्त िनधी उपल ध नसेल तर ग्राहक कजार्चे
पुनिनर्योजन करत नाही िकंवा खचर् कमी करत नाही
तोपयत फारसे काही करता येणार नाही.
• उदाहरण
• त ये शोध या या प्रिक्रये वारे रवी राम या आिथर्क
त्रोतांचे िव लेषण करे ल. तो सवर् उ प न आिण खचर्,
याची स याची संप ती आिण दािय वे िवचारात घेईल
आिण िनधी अितिरक्त/कमी आहे हे काढे ल. अितिरक्त
िनधी उपल ध अस यास एजंट राम या मुलां या
िशक्षणसाठी गुंतवणुकीची योजना तयार करे ल.

अपे क्षत बदलांसाठी तरतद
ू
• ग्राहका या पिरि थतीत काही बदल होऊन या या स या या आिथर्क
ि थतीत काही फरक पडणार आहे का हे दे खील त ये शोध या या
प्रिक्रये वारे शोधले जाते. उदाहरणाथर्, ग्राहकाला पगार वाढ याची अपेक्षा
आहे का िकंवा निजक या भिव यात याला वारसाने काही िमळणार आहे
का, िकंवा याचे कुटुंब वाढणार आहे का, मोठे घर खरे दी करणार आहे का
िकंवा तो बेकार होणार आहे का?
• आिथर्क पिरि थतीत झाले या प्र येक अपे क्षत बदलामळ
ु े ग्राहकाची
भिव यातील गुंतवणूक कायम राह यावर पिरणाम होऊ शकतो. यामुळे
ग्राहक स या िकती गुंतवणूक क

शकतो हे ठरवता येते.

• उदाहरण
• रवी रामशी खालील चचार् करे ल:
•

याला याचे कुटुंब आणखी वाढवायचे आहे का;

• निजक या भिव यात नोकरीत बदलाची याची योजना आहे का;
• स या या नोकरीत याला पगारवाढ अपे क्षत आहे का;
• घर, कार इ यादी संप ती खरे दी करायची याची योजना आहे का.

ख) त ये शोध याचा वापर करणे
एका मु ेसद
ू प्र नावली वारे त ये शोधणे ही सवार्त सामाईक प त आहे .
ग्राहकाची औपचािरक मुलाखत न घेता ही प्र नावली भरणे शक्य आहे
(उदाहरणाथर् टे िलफोन वारे मुलाखत िकंवा पो टा वारे ग्राहकाशी संपकर्
करणे). मात्र आपण मल
ु ाखतीम ये प्र नावलीचा वापर कसा केला जातो याचा
िवचार क .

:

प्र न 9.1
त ये शोध याचे उ ेश काय आहे त?

ख)2 त ये-शोधणारे अजर्
त ये शोधणारा अजर् िविवध िवभागांम ये िवभागला असतो

याम ये ग्राहकाचे

तपशील असतात. या िवभागांम ये खालील तपशीलांचा समावेश होतो:
• वैयिक्तक तपशील;
• कौटुंिबक तपशील;
• रोजगाराचा तपशील;
• आिथर्क तपशील;
• स याचा िवमा आिण गुंतवणक
ू ;
• मािसक उ प न आिण खचार्चे िव लेषण;
• आिथर्क िनयोजनाची उि

टे आिण िवचारात घे याचे मु े; आिण

• भिव यातील बदल.

जाणन
ू घ्या
िजथे संयक्
ु त आिथर्क िनयोजनाची गरज असते,

हणजे पती-प नी िकंवा

यवसायातील भागीदार ितथे प्र येक यिक्तसाठी समान मािहती आव यक
असेल.

प्र येक िवभागाम ये काही प्र न असतील. मात्र ते
जातील यात

या प तीने वापरले

वाभािवकपणे काही बदल असतील. काही कंप या संगणकीकृत

त ये-शोधणे अजर् वापरतात

याम ये एजंट मुलाखती या वेळेला िकंवा

मुलाखतीनंतर संगणकाम ये सवर् मािहती न दवतो. संगणक यानंतर पूणर्
कर यात आलेली त ये-शोधणे प्र नावली,
जोखीमेचे

याम ये ग्राहकांचे प्राधा य,

व प, गरजांचे प्रमाण, योग्य उ पादन, खचर् आिण लाभांचे

िव लेषण अशा ि क्रनवर आले या मािहतीचे ग्राहकाला तयार िप्रंटआउट दे तो.

खालील िवभागांम ये आपण िवमा एजंट अिमतचे उदाहरण पाहू जो याचा
ग्राहक िकशोर याला स ला दे त आहे .
ख)2(क) वैयिक्तक तपशील
या िवभागाम ये अिमत िकशोरचे वैयिक्तक तपशील न दवेल

याम ये पढ
ु ील

गो टींचा समावेश असेल- याचे पण
ू र् नाव, प ता, टे िलफोन क्रमांक आिण पेशा
इ यादी. हे तपशील एजंट या

वतः या यावसाियक न दीसाठी आव यक

असतात. वैवािहक ि थती हे कौटुंिबक जबाबदार्यांचे मह वाचे िनदशर्क असेल
आिण या वारे अवलंबून यिक्तंिवषयी पढ
ु ील प्र न सुचवला जाईल.
ग्राहकाची ज मतारीख, ज म थान आिण आरोग्याची ि थती, धू पान
आिण/िकंवा म यपानाची सवय यां वारे िवमा पॉिलसीसाठीची पात्रता आिण
यायचा ह ता हे दशर्वले जाईल.
ख)2(ख) कौटुंिबक तपशील
या िवभागात अिमत िकशोरचे कौटुंिबक तपशील न दवेल.
एजंट सवर्साधारपणे खालील यक्तींचे नाव, वय, आरोग्याची ि थती आिण पेशा
िवचारे ल:
• पती िकंवा प नी;
• मुले;

• पालक; आिण
• इतर अवलंबून यक्ती.
या मािहती या आधारे ग्राहकाला

वतःचे अपंग व िकंवा म ृ यम
ू ुळे या यावर

अवलंबून यिक्तं या फाय यासाठी िकती संरक्षण दे णे आव यक आहे
यासाठीचे प्र न िवचारता येतात. यािशवाय अवलंबन
यिक्तंिवषयीची मािहती
ू
जसे वयोव ृ

पालकांिवषयी या मािहती या आधारे एजंटला या या आरोग्य

िव या या गरजेबाबत स ला दे ता येईल. वयोव ृ
नस यास यां या कुठ याही आजारपणात होणारा

पालकांसाठी आरोग्य िवमा
ग्णालयाचा खचर्

िकशोरवर पडेल.
ख)2(ग) रोजगाराचा तपशील
रोजगारा या तपशीलाम ये अिमत िकशोरची नोकरी आिण या या
मालकाब ल तपशील भरे ल. ग्राहकाचा जर यवसाय असेल िकंवा
वयंरोजगार असेल एजंट यानस
ु ार तपशील भरे ल. जीवन िवमा पॉिलसीचा
ह ता ठरवतांना ग्राहका या कामाचे

व प आिण कामा या िठकाणाची

मह वाची भूिमका असते. आयटी कंपनीत काम करणारी यक्ती िवमा
कंपनीसाठी कमी जोखीमेची असते आिण

फोटकां या फॅक्टरीत काम

करणारी यक्ती उ च जोखीमेची असते.
एजंट ग्राहका या उ प नाचे सवर् तपशील न दवेल: मूळ वेतन, किमशन,
कायर्िन पादनासाठी बोनस आिण इतर अितिरक्त फायदा िकंवा उ प नाचा
इतर कुठलाही

त्रोत अस यास तो न दवला जाईल. एजंट हे उ प न आिण

उरले या कायर्काळातील उ प नातील वािषर्क वाढ िवचारात घेईल आिण
यानस
ु ार अपंग व आ यास िकंवा म ृ यू झा यास उ प नाचे िकती संरक्षण
कर याची गरज आहे ती रक्कम काढे ल.

वयं-रोजगार असले या यिक्तं या

बाबतीत पगाराऐवजी ग्राहकाचा नफा आिण कुटुंबा या खचार्साठी यवसायातून
काढलेली रक्कम धरली जाईल.
जाणन
ू घ्या
ग्राहकाला नोकरीम ये कुठले लाभ िमळत आहे त हे एजंट िवचारात घेईल: भिव य
िनवार्ह िनधी, सुटीचे पैसे घेणे, ग्रॅ यइ
ु टी, सप
ु र ऍ यूएशन, िनव ृ तीवेतन,
मालकाने िदलेला जीवन आिण आरोग्य िवमा आिण िकती रकमेचा िवमा दे यात
आला आहे इ यादी.
जाणन
ू घ्या
कमर्चारी भिव य िनवार्ह िनधीम ये (ईपीएफ) कमर्चारी आिण मालक
(कमर्चार्या या वतीने) कमर्चार्या या पगाराचा ठरािवक िह सा जमा करतात. या
िनधीचे यव थापन कमर्चारी भिव य िनवार्ह िनधी सं था (ईपीएफओ), एखादा
ट िकंवा

वतः मालक करतो.

ईपीएफओ सं था िनधीम ये गोळा झालेला पैसा सद यां या वतीने गुंतवते.
ईपीएफओ या िनधीवर वािषर्क मोबदला जाहीर करते (दे य वािषर्क याजदरा
प्रमाणे). या िनधीचे प्रशासन कमर्चारी भिव य िनवार्ह िनधी आिण िकरकोळ
तरतुदी (ईपीएफ आिण एमपी) कायदा 1952

या िनयम आिण अटींनस
ु ार केले

जाते. जे हा कमर्चारी नोकरी सोडून जातो िकंवा िनव ृ त होतो अथवा
कमर्चार्या या म ृ यन
ू ंतर या या नामिनदिशत यिक्तला अथवा कमर्चार्याला
जमा झालेला िनधी यावरील याजासह िदला जातो.

िकशोरला िमळणार असलेला भिव य िनवार्ह िनधी, सट
ु ीचे पैसे आिण ग्रॅ यई
ु टी
हा या या िनव ृ तीवेतन िनधीचा एक भाग होईल आिण ही रक्कम वजा
के यानंतर उरले या रकमेसाठी िकशोरला गुंतवणक
ू करणे आव यक आहे .

ख)2(घ) आिथर्क तपशील
या िवभागात अिमत िकशोरची संप ती आिण दािय व यांचा तपशील न दवेल.
संप ती या िवभागात प्र येक संप तीचे स याचे मू य काय आहे हे
दाखव यासाठी आिण या वारे काही उ प न िमळत अस यास ते एकूण उ प न
दाखव यासाठी मोकळी जागा सोडलेली असते. या संप तीमधन
ू िमळणारे उ प न
आिण नोकरीतून िमळणार्या उ प नाची बेरीज क न ग्राहकाचे एकूण उ प न
आिण याचे कर दािय व काढले जावे.
संप ती आिण दािय वे

इतर

संप ती

कजर्

राहते घर

गह
ृ कजर्

थावर मालम ता, यावसाियक

संप ती, जिमनीचा तक
ु डा

क्रे डट काडर्ची थिकत दे णी, बँक
खा यातून काढलेली क्षमतेपेक्षा जा त

रक्कम (ओ हर ा ट) आिण वैयिक्तक
कजर्

समभाग आिण

यु यअ
ु ल फंडातील

गुंतवणक
ू

गंत
ु वणक
ु ी, बँके या मद
ु त ठे वीसार या
िनि चत उ प न दे णार्या योजना,

सरकारी कजर्रोखे, सावर्जिनक भिव य
िनवार्ह िनधी, पो ट कायार्लयातील ठे वी
आिण इतर कजार्ची साधने
सोने, चांदी आिण इतर मू यवान
धातूंम ये गुंतवणक
ू

इतर कुठलीही संप ती

गाडीचे कजर्, शैक्षिणक कजर्,
यावसाियक कजर्

इतर कुठलेही कजर्

ग्राहकाकडे जे हा बरीच संप ती असते ते हा गुंतवणुकी या स

याचीही गरज

असते.

ग्राहकाकडे मयार्िदत संप ती असेल तर ती या या गरजा पण
ू र् कर यासाठी परु े शी
आहे का आिण मो या आिथर्क योजनांसाठी यातून िकती पैसा उपल ध होऊ
शकेल हे तपासणे गरजेचे आहे . ग्राहकाने
असेल याव न याचा जोखीमेबाबतचा

याप्रकारची संप ती

वतः खरे दी केली

टीकोन कसा आहे हे िदसन
ू येईल.

एव या मािहतीव न ग्राहकाची आिण या या कुटुंबाची आिथर्क उि

टे पण
ू र्

कर यासाठी आिधक बचतीची गरज आहे हे एजंटला कळते.
दािय व िवभागाम ये ग्राहका या सवर् कजाची यादी असते. बहुतेक ग्राहकांसाठी
गह
ृ कजर् हे सवार्त मोठे कजर् असते जे 15-20 वषासाठी असते. इतर कजाम ये
क्रे डट काडर्चे बाकी असलेले दे णे, वैयिक्तक कजर् आिण इतर कजर् (जर
अस यास) यांचा समावेश असू शकतो. ग्राहकाचा म ृ यू झाला, अपंग व आले
िकंवा तो बेकार झाला तर या सवर् कजासाठी ग्राहकाकडे काय संरक्षण आहे हे
िवचार यात यावे. असे संरक्षण अस यास आणखी तरतद
ू कर याची आव यकता
आहे का हे काढ यासाठी संप तीमधून ते कजर् वगळ याची गरज नाही.
घराची पिरि थती: ग्राहकाची स याची घराची पिरि थती या या आिथर्क
िनयोजना या गरजा ठरिवतांना मह वाचा घटक असेल.

या िवभागात अिमत आिण िकशोर या चचम ये खालील प्र नांचा समावेश होईल:
• तो स या भा या या घरात रहातो आहे का? तसे अस यास मािसक
भाडे हा मह वाचा आव यक खचर् असेल.

•

याचे

वतःचे घर आहे का? तसे अस यास यामुळे संभा य खचर्

िनमार्ण होतील – उदा. वीज आिण पाणी प ी, मालम ता कर आिण
दु
•

ती इ यादी.

याने गह
ृ कजर् घेतले आहे का? हा मह वाचा आव यक खचर् आहे .
याला म ृ यू िकंवा आजारपणासाठी संरक्षण दे यात आले आहे का?

• मोठे घर घे याची िकंवा स याचे घर वाढव याची इ छा आहे का?
याम ये मो या गह
ृ कजार्चा समावेश होऊ शकतो.

ख)2(च) स याचा िवमा आिण गत
ंु वणक
ू
या िवभागात िकशोरकड या स या या िवमा योजना आिण याने केलेली
गंत
ु वणक
ू याची अिमत न द घेईल.
जाणन
ू घ्या
स या या पॉिलसी आिण गुंतवणक
ु ींमुळे ग्राहकाची आिथर्क उि

टे

गाठ यासाठी आव यक असलेली आिथर्क तरतद
ू कमी कर यास मदत
होईल.
एजंट ग्राहका या जीवन आिण आरोग्य, एंडोमट, यिु लप िवमा पॉिलसींसह
इतर बचत योजनांम ये गुंतवणक
ू केली अस यास याची न द घेईल.
प्र येक िवमा पॉिलसीसाठी या िवभागाम ये िवमाक यार्चे नाव, पॉिलसीचा
प्रकार, लाभाचे

व प आिण रक्कम, दे य ह ते आिण ह यांची वारं वािरता

न दव यात येईल. ह ते कोण भरते, अपंग व िकंवा म ृ यूसाठी कुणाचा
जीवन िवमा काढ यात आला आहे आिण पॉिलसीचे भोगवटादार कोण
आहे त असा तपशीलही या िवभागात िवचारला जातो. पॉिलसीची मद
ु त
िकंवा पिरपक्वतेची तारीखही न दव यात यावी.

ख)2(छ) मािसक उ प न आिण खचार्चे िव लेषण
आिथर्क िनयोजन उ पादनांम ये गुंतवणूक कर यासाठी ग्राहकाकडे िकती
िनधी उपल ध आहे हे शोधन
ू काढ यासाठी िवमा एजंटला ग्राहकाचे
िनयिमत उ प न आिण खचार्चे िव लेषण करावे लागते. आव यक
अस यास िकंवा इ छा अस यास ग्राहक स या या खचार्त कुठे कपात क
शकतो हे दाखवणेही याचा अितिरक्त हे तू आहे .

प्र नावली या या िवभागात ग्राहकाला सवर्

त्रोतांकडून िमळणारे मािसक

उ प न आिण कुटुंबाम ये दोन कमाव या यक्ती अस यास दोघांचे
संयक्
ु त उ प न याब ल प्र न िवचारले जातील. दर मिह याला कुठ या
मु य गो टींवर खचर् होतो हे ग्राहकाला यानंतर िवचारले जाईल.

सावर्जिनक प्रवास यंत्रणेने

िनव ृ ती वेतन

आिण/ िकं वा खाजगी

योजनेचे ह ते

गाडीने प्रवासाचा खचर्

कर
कजार्चे ह ते

करमणूक, फावला वेळ
आिण सुटीवर खचर्

यादीम ये
समावेश

करणे

असलेले काही
खचर्:

पाणी, गॅस, वीज िकं वा
टे िलफोन अशा सुिवधा

इतर कुठ याही
व पाचा खचर्

अ न
मुलांचे िशक्षण

मािसक भाडे

ख)2(ज) आिथर्क िनयोजनाची उि टे आिण िवचारात घे या या बाबी
या िवभागात अिमत िकशोर या वैयिक्तक आिण कुटुंबािवषयी या मह वाकांक्षा
आिण िचंता न दवेल. त ये शोध यासाठी या सवर् प्र नावलींम ये आिथर्क
िनयोजनाची उि

टे हा सवार्त मह वाचा भाग असतो. एजंट ग्राहका या

वैयिक्तक आिण/िकंवा िविश ट दीघर्-कालीन योजना न दवेल.
स याची तरतद
ू या प्र नांम ये खालील गो टी पुरेशा आहे त असे ग्राहकाला वाटते
का हे िवचारले जाईल:
• जीवन आिण आरोग्य िवमा;

• अपंग व िवमा;
• िविवध उ पादनांमधील गंुतवणक
ू ;
• िनयिमत बचतीची पातळी; आिण
• िनव ृ तीचे वय आिण िनव ृ तीवेतन िनधीमधील गुंतवणक
ू .
सवार्त शेवटी ग्राहकाला परू क प्र न िवचारला जाईल की ग्राहकाला यापैकी
कुठ याही उ तरामुळे काळजी वाटते का.
इतर िवभागांम ये ग्राहकां या खालील बाबींसाठी काय योजना आिण मह वाकांक्षा
आहे त हे िवचारले जाईल:
• कुटुंब;
• मुलांचे िशक्षण आिण लग्न;
• भिव यात घर बदलणे;
• किरअर, पेशा िकंवा यवसाय;
• गुंतवणक
ू आिण कजर् पुरवठा;
• िनव ृ ती; आिण
• म ृ यूनत
ं र संप ती.
नेहमी या आकांक्षांपेक्षा काही वेग या आकांक्षा असतील तर
प्र नां वारे
उि

परु वणी

यािवषयीची मािहती िमळे ल.

टे आिण िवचारात घे या या बाबीं या िवभागात ग्राहका या आिथर्क

िनयोजनाची उि

टे न दव यासाठीही जागा असेल. सवर्साधारणपणे, प्राधा य

क्रमांकाने दाखवले जाते

हणजे एक क्रमांक असेल तर सवार्िधक प्राधा य

िदले जाते. प्र यक्षात बहुतेक लोक एका वेळी तीन िकंवा चार प्राधा यांचे

मू यमापन क

शकतात. गरजांची लांबलचक यादी तयार कर या या

प्रय नात ग्राहकाचा ग धळच हो याची शक्यता असते.
जाणन
ू घ्या
ग्राहकाची िकती जोखीम उचल याची आिण गंत
ु वणक
ु ीतील नक
ु सान सहन
कर याची क्षमता आहे याचा िवचार के याने योग्य आिथर्क उ पादन
िनवड यास मदत होते. काही वेळा प्र नावलीम ये ग्राहका या जोखीमेचे
व प या या

वतः याच श दात न दव यासाठी जागा िदलेली असते. मात्र

आजकाल बहुतेक प्र नावलींम ये िकती जोखीम आहे यासाठीचे ठरािवक
पयार्य िदलेले जातात. सवर्साधारपणे जोखीमेची

ेणी ही शू यापासून

पाचपयत असते शू या वारे जोखीम उचल याची अिजबात क्षमता नाही असे
िदसते आिण पाच वारे उ च जोखीम उचल याची तयारी िदसून येते.
या िवभागात ग्राहकाचे काही िलिखत म ृ य/ू इ छा पत्र आहे का, अस यास
यातील मु य तरतुदी आिण ग्राहकाचा म ृ यू झा यास ग्राहकाची संप ती
कमीत कमी कर कपात होऊन िवक यासाठी काही योजना आहे का याचीही
न द केली जाते.
ग्राहक आिण एजंट जोपयत उि

टे िनि चत करणे, गरजांचा प्राधा यक्रम

ठरिव यावर पिरणाम करणारे घटक आिण गुंतवणुकीतील जोखीमा आिण
लाभ याबाबत चचार् करत नाहीत तोपयत प्र नावलीचा उि

टे आिण

िवचारात घे या या बाबी हा भाग पण
ू र् होणार नाही. केवळ याच प तीने
ग्राहक खर्या गरजा आिण मानले या गरजा यामधला फरक कळून
याआधारे उ तरे दे ईल.
ख)2(झ) भिव यातील बदल

त ये-शोध यातील बहुतेक मािहती ही स या या पिरि थतीवर आधािरत
असली तरीही भिव यातील संभा य बदलांकडे दल
र् क न चालणार नाही.
ु क्ष
या िवभागाम ये अिमत िकशोरला भिव यातील संभा य बदलांब ल िवचारे ल.
याम ये खालील गो टींचा समावेश असू शकेल:
• वारसा, उदा. पालकांचा म ृ यू झा यानंतर.
• बाळाचा ज म-

यामळ
ु े शैक्षिणक आिण िववाहाचा खचर् होईल.

• उ प न वाढव यासाठी यावसाियक िशक्षण घे याची िकंवा िशक्षण
पण
ू र् कर याची काही योजना आहे का.
• किरअरम ये संभा य बदल.
• इतर कुठलीही मह वाकांक्षा (उदा. परदे श दौरा, दान िकंवा
दे णगीसाठी िनधी गोळा करणे)

यामुळे मोठा खचर् होऊ शकतो.

ग) मू यमापन आिण िव लेषण
त ये शोध या या प्र येक प्र नावलीम ये िवचारलेले नेमके प्र न
आिण आव यक मािहती याम ये बराच फरक असतो. याचप्रमाणे
प्र नावलीमधील सवर् प्र न प्र येक ग्राहका या पिरि थतीला योग्य असतीलच असे
नाही.
कुठले प्र न कुठ या ग्राहकांना लागू आहे त हे ठरव यासाठी एजंट या मनात
त ये शोध याची उि
वैयिक्तक

टे

प ट हवीत. ग्राहका या गरजा, उि

टे आिण

व प यानस
ु ार आिथर्क उ पादनाची िशफारस करता यावी हा ही

मािहती घे याचा उ ेश आहे .

या हे तस
ू ाठी जे आिथर्क तपशील गोळा करायचे आहे त आिण जी मािहती
िकशोरने िदली आहे याची वगर्वारी अिमतला

प टपणे मािहत हवी. याम ये

खालील गो टींचा समावेश होईल:
• संप ती आिण दािय व;
• उ प न, खचर् आिण बचत;
• जीवन आिण आरोग्य िवमा (अपंग वासह);
• िनव ृ तीसाठीची तरतद
ू ; आिण
• इ छापत्रे आिण वारसाची योजना.
या मािहती वारे प्र येक मह वाची गरज पूणर् कर यासाठी स याची तरतूद
िकती आहे आिण काही तूट अस यास ती भ न काढ यासाठी िकती
आिथर्क

त्रोत उपल ध आहे त हे ठरवता येते.

ग)1 मू यमापन
याम ये एजंटला खालील गो टी करा या लागतात:
• ग्राहकाला प्र येक गरजेसाठी िकती िनधी दे णे आव यक आहे हे
ठरिवणे;
• ग्राहक िकती गुंतवणूक अंशदान क

शकतो हे ठरिवणे;

• या अंशदाना वारे स या उपल ध असलेले सव तम आिथर्क
िनयोजन पॅकेज तयार करणे; आिण
• ग्राहकासोबत आिथर्क योजनेचे मू यांकन आिण कामिगरीचा
िनयिमत आढावा घेणे.

ग्राहका या यिक्तगत प्राधा यानस
ु ार उपल ध िनधीची िविवध
उ पादनांमधील नेमकी गुंतवणूक ठरत असते.
ग)2 िव लेषण
त ये शोधणे प्र नावली मधील मािहतीचा उपयोग हो यासाठी उ तरे
योग्यप्रकारे न दवली जाणे आव यक आहे . एजंट आपले यावसाियक
ान वाप न प्र नावलीम ये न दवलेली त ये आिण मतांचे िनदान
करतो आिण गरजांचे प्रमाण ठरवतो. सो या भाषेत सांगायचे झाले तर
गरजेचे िव लेषण

हणजे ग्राहकाने अपे क्षत आिण अनपे क्षत

गरजांसाठी परु े शी आिथर्क तरतूद केली आहे की नाही हे ठरवणे.
उदाहरण
त य-शोधणे पण
ू र् झा यानंतर अिमतने न दवले या िकशोर या काही
अपे क्षत आिण अने क्षत गरजांम ये खालील बाबींचा समावेश होतो:
• अकाली म ृ यू झा यास अवलंबून यिक्तंना परु े से उ प न
िमळावे यासाठी िकशोरकडे परु े शी संप ती आहे का िकंवा
याने िवमा संरक्षण घेतले आहे का?
• मागे रािहले या प नीसाठी तरतूद केली आहे का?
• आजारपण, इजा िकंवा गंभीर आजारापणामळ
ु े बराच काळ
अंथ णावर रािह यास जीवनाचा दजार् कायम राह यासाठी
िकशोरकडे परु े शी संप ती, िवमा संरक्षण िकंवा नोकरीम ये
तरतूद आहे का?

• बेकार झा यास दै नंिदन खचर् भागव यासाठी आिण
कजार्वरील याज फेड यासाठी िकशोरकडे परु े से आिथर्क
त्रोत आहे त का?
• िकशोर िकंवा या या कुटुंबातील सद यांना महाग या
उपचारांची आव यकता पडली तसेच

ग्णालयात दाखल

करावे लागले तर वै यकीय खचर् कसा केला जाईल?
• िकशोर िकंवा या या मालकांनी या या िनव ृ तवेतन
िनधीसाठी परु े शी तरतूद केली आहे का?
• िकशोरची भिव यासाठी वैयिक्तक उि

टे काय आहे त:

मुलां या शालेय िकंवा िव यापीठातील िशक्षणाचा खचर्,
मल
ु ां या लग्नाचा खचर्, नवे घर, जगाची सफर,
यवसाय सु

वतःचा

करणे आिण िनव ृ तीसाठीची योजना?

• ही प्र येक वैयिक्तक मह वाकांक्षा पण
ू र् कर यासाठी िकती
खचर् येईल आिण हे पैसे कधी लागतील?
• िकशोरने या हे तूसाठी काही पैसे बाजूला काढून ठे वले
आहे त का?
यापैकी बर्याच प्र नांची उ तरे त य-शोध यातून िमळतील.
उदाहरणाथर्, िकशोर या स या या खचार् वारे

याचा म ृ यू

झा यास, तो आजारी पड यास आिण िनव ृ ती या वेळी िकती
उ प नाची गरज आहे हे समजेल. स या या िवमा पॉिलसी,
संप ती आिण बचत योजनांचा अ यास के याने आधीच
िकती तरतद
ू कर यात आली आहे िकंवा िकती कमी तरतद
ू
कर यात आली आहे हे समजेल. मात्र, त ये-शोधणे अजार्तून

आप याला सवर्च गो टी समजत नाहीत. यातील
घटकांसोबत ग्राहकाला भिव यात
आहे त िकंवा

या गो टी खरे दी कराय या

यांची तरतद
ू करायची आहे यांची िकंमतही

जोडणे आव यक असते, उदाहरणाथर् शैक्षिणक खचर्, घराची
िकंमत िकंवा प्रवासाचा खचर्.
काही वेळेस जीवन िवमा िकती काळासाठी आव यक आहे हे
ठरवणे अवघड असते. त ये-शोध यामुळे मुलांचे वय समजू
शकेल मात्र ती िकती वष अवलंबन
ू राहतील हे समजणार
नाही. सवर्साधारणपणे, सवार्त लहान मुलाचे िशक्षण पण
ू र्
होईपयत पॉिलसी लागू असणे आव यक आहे . हे वय प्र येक
कुटुंबाम ये वेगळे असते. त ये-शोध यातील ‘उि

टे आिण

िवचारात घे या या बाबी’ या िवभागातून ग्राहका या या या
मल
ु ांसाठी काय आकांक्षा आहे त हे समजते. या वारे मागे
रािहले या पती-प नीसाठी मुले मोठी झा यानंतरही िवमा
संरक्षण कायम ठे वणे आव यक आहे िकंवा नाही हे समजते.
प्र न 9.2
त ये शोध या या अजार् या िविवध िवभागांची यादी करा?

घ) उ पादनाची वैिश ये आिण लाभ
ग्राहका या पिरि थतीशी पडताळून पाहणे
त ये शोध याचा आणखी एक उ ेश

हणजे ग्राहकाला

भिव यात कुठली उ पादने लागतील हे समजते आिण
यासाठी कधी गुंतवणक
ू करता येईल या तारखांचाही आढावा

घेता येतो. संपूणर् त ये शोध यािशवाय ग्राहका या गरजा
काय आहे त हे नेमके समजणे शक्य नाही. एखा या यिक्तने
िविश ट उ पादनासाठी एजंटकडे िवचारणा केली तरी ते
उ पादन या या िविश ट गरजांसाठी योग्य आहे का हे
पाह यासाठी याची पण
ू र् त ये शोधली पािहजेत. कारण
एखा या मानले या गरजेची समजत
ू आिण खर्या गरजा
अितशय वेग या असू शकतात.
घ)1 उ पादन िनवड याची प्रिक्रया
मािहतीचे िव लेषण आिण ग्राहकाला िशफारस कर याची प्रिक्रया अितशय
शा त्रशु

प तीने केली पािहजे, तसेच ती िठकिठकाणी पडताळून पािहली

पािहजे. ग्राहकाची त ये-शोधणे प्र नावली पािह यानंतर खालील पायर्या
आव यक असतात:

1. ओळखले या प्र येक

2. एकित्रत आिथर्क िशफारस

क्रमवारी लावणे

मािहती शोधून काढणे

गरजेची प्राधा यानुसार

6. अहवाल आिण

सादरीकरण तयार करणे

3. अजन
ू तरतूद करणे

कर यासाठी आव यक

आव यक असले या रकमेचा

5.अंदाजे िकं मत,

4. योग्य उ पादने िनवडणे

प टीकरण आिण खचर्

फायदा यांचे िव लेषण करणे

िहशेब करणे

यातील इतर सवर् वगळून
सवार्त योग्य िनवडणे

हे सवर् ट पे अितशय यावसाियकपणे आिण कौश याने हाताळणे आव यक आहे .
ग्राहकां या गरजां या िव लेषणाम येही ग्राहका या खर्या आिण रा त गरजा

समज या पािहजेत आिण जी पूणर् न होणारी

व न आहे त ती वगळली

पािहजेत. प्र येक योग्य गरजेची एक परु े शी िकंमत असली पािहजे. जर ती
िकंमत जा त ठरिव यात आली तर ग्राहक

या लाभांची गरज नाही यासाठी

पैसे दे त बसेल, जर िकंमत कमी ठरिव यात आली तर यातून िमळणारे लाभ
जे हा गरज असते ते हा ती पूणर् कर यासाठी परु े से नसतील.
प्र येक गरजेसाठी सवार्त योग्य तोडगा शोध यासाठी एजंटला बरीच मािहती
गोळा क न ितचे मू यमापन करावे लागेल.

एजंटचे काम दह
ु े री असेल:

1. योग्य उ पादन, यांची वैिश

ये

आिण यां यावरील कर आकारणी
शोधणे

2.गरजा पूणर् कर यासाठी काही बा य

त्रोत आहे त का हे तपासणे, याम ये

मालकाने केलेली तरतूद आिण ग्राहकाचा
स याचा िवमा व गुंतवणूक यां या
लाभांचा समावेश असतो

यापैकी बरीचशी मािहती सहजपणे उपल ध असते. एजंटकडे त ये
शोध यासाठी परू क मािहतीपत्रके, तक्ते आिण को टके उपल ध असू
शकतात.
घ)2 प्र येक गरजेसाठी उ पादन िनवडणे

ग्राहकासाठी उ पादन िनवड याची एक चांगली प्रिक्रया खालीप्रमाणे आहे :

ग्राहका या प्र येक गरजेची यादी करा

एजंटने ओळखलेली आिण न दवलेली प्र येक
गरज पण
ू र् कर यासाठी योग्य उ पादन

यापैकी काही उ पादने ही इतरांपेक्षा जा त महाग असतील,

काहींमुळे ग्राहकाला नको असलेले अितिरक्त लाभ िमळतील,
काही ग्राहका या संरक्षणा या गरजेपेक्षा जा त

कालावधीसाठी संरक्षण दे तील आिण काहीं या जोखीमेचे
व प ग्राहका या जोखीमेशी जळ
ु त नसेल

एजंट हे सवर् मु े िवचारात घेतो आिण यानुसार
एकामागे एक उ पादन वगळतो आिण शेवटी केवळ

एक उ पादन उरते- हे उ पादन ग्राहकाची एक गरज
पूणर् कर यासाठी सवार्त योग्य असते.

या प्रिक्रयेची प्र येक गरजेसाठी पुनराव ृ ती केली जाईल.
िशफारशी तयार करतांना, ग्राहकाला कोणते लाभ हवे आहे त यानुसार
एजंटने अंदाजे िकंमत आिण उ पादना या

प टीकरणाचा अ यास करावा.

िजथे िकंमत हा मह वाचा मु ा आहे ितथे गरज पूणर् कर यासाठी सवार्त
कमी िकंमतीचे उ पादन शोधणे आव यक आहे . उपल ध िकंमती आिण
लाभांचा अ यास के यानंतर एजंट उ पादने िनवडू शकेल आिण ग्राहकाचे
उपल ध आिथर्क

त्रोत संतुिलत प तीने प्र येक गरजेनस
ु ार िशफारस

कर यात आले या िविवध उ पादनासाठी वापरता येतील. ही प्रिक्रया सोपी
नाही, याम ये तपशीलाकडे लक्ष दे णे अितशय आव यक असते आिण
अ यंत यावसाियकपणे ही प्रिक्रया पार पाडावी लागते.

ग्राहकाची स याची गुंतवणक
ू आिण िव याब ल काय िशफारस करावी ही
एजंटची सवार्त मोठी अडचण असते. ग्राहकाला स या या गुंतवणक
ु ीब ल
योग्य स ला दे यात आलेला असला िकंवा नसला तरीही अंितम िशफारस
करतांना स या या गुंतवणक
ु ीचा िकंवा तरतुदीचा िवचार करणे िनि चतपणे
आव यक आहे .

च) िशफारस करणे
सवर् मािहती गोळा के यानंतर, यावर चचार् झा यानंतर आिण िव लेषण
के यानंतर एजंट त ये शोध याचा अंितम उ ेश पण
ू र् शकतो तो

हणजे:

ग्राहका या गरजांसाठी सवार्त योग्य असे उ पादन िकंवा उ पादनांचा
पोटर् फोिलओ सच
ु वणे,

यासाठी ग्राहक गत
ंु वणक
ू क

शकेल आिण ती

गुंतवणक
ू भिव यात कायम ठे वू शकेल.
त ये शोध याप्रमाणेच, उ पादनाची िशफारस कर याची चांगली प त
हणजे प्रभावी प्रिक्रया आिण उ च नैितक दजार् यांचे िम ण असते.
शोधले या आिथर्क िनयोजन सम यांवरील सव तम तोडगा काय आहे ?
कुठले पयार्य सवार्त कमी खािचर्क आिण कर वाचवणारे आहे त?
च)1 ग्राहकाला िशफारशी सादर करणे
जे हा संपूणर् िनदान प्रिक्रया यावसाियक प तीने पूणर् केली जाते ते हा
एजंट ग्राहकाला सादरीकरण कर यासाठी तयार असतो. सादरीकरणाचे घटक
आिण ते सादर कर याचे कौश य या दो हींना चांग या यवहाराचे िस ांत
लागू होतात.
जाणन
ू घ्या

िशफारशी

वीकार या जा यासाठी सादरीकरणाचे कौश य अितशय मह वाचे

आहे . सादरीकरणाम ये संवाद दहु े री असावा

याम ये एजंटने ग्राहकाला

पूणप
र् णे सहभागी क न घेतले असावे.

िवशेषतः याच कारणासाठी आयोिजत बैठकीम ये एजंट या या िशफारशी
ग्राहकाला त डीच सांगतो. या बैठकीत एजंट प्र ताव समजावून सांगतो, ग्राहकाला
याचे लाभ आिण खचर् सांगतो आिण जर ग्राहकाने प्र ताव
सुधािरत प्र ताव

वीकारला िकंवा

वीकारला तर ग्राहकाला उ पादनाचा िनवदे न अजर् भर यास

मदत करतो. एजंटला हे

प टपणे आिण यावसाियकपणे करता यावे यासाठी,

सादरीकरणा या मल
ु ाखतीची एक िविश ट रचना हवी.
च)2 िशफारशी: सादरीकरणाचा आराखडा
ग्राहक आिण एजंट यांनी एकमेकांचे

वागत के यानंतर, सादरीकरणा या

सवर्साधारण आराख यानस
ु ार बैठक खालील प्रमाणे असावी:
• ग्राहक गरजा पूणर् कर यास िकती बांधील आहे हे तपासणे;
• सखोल िशफारशींमाग या संक पनेची
• प्र येक गरजेसाठी या प्र तावांची

परे षा

प ट करणे;

परे षा दे णे;

• पढ
ु े जा यासाठी ग्राहकाची परवानगी घेणे; आिण
• उ पादनासाठीची कागदपत्रे पूणर् करणे.
ग्राहकाची बांिधलकी तपासणे ही अितशय सोपी मात्र मह वाची प्रिक्रया
आहे . त ये शोध यादर यान जी प्राधा ये त वतः मा य कर यात आली
आहे त यांची आिण गरजांची ग्राहकाला आठवण क न दे याचा याम ये
समावेश होतो. एजंट क्रमाने प्र येक गरजेचा धावता आढावा घेतो आिण
ग्राहकाला अजूनही िचंता कर याची गरज आहे हे याला मा य आहे का हे

िवचारतो. प्र येक गरज ही अितशय सा या आिण सो या प तीने
सांिगतली जाईल याची काळजी घेतली जावी. फार िव तत
ृ मािहती
सांिगतली तर यामुळे ग्राहक ग धळून जाईल, यामळ
ु े यात बदल करणे
आव यक होईल आिण तु हाला त ये शोध यासाठी पु हा एकदा बैठक
करावी लागेल.
कुठ याही कारणाने, ग्राहकाची पिरि थती िकंवा काळजी बदलली असेल तर
एजंटला नवे प्र ताव तयार करावे लागतील. जर एजंटने ग्राहका या इ छा
आिण काळजी अचक
ू पणे ओळख या असतील तर नेहमीप्रमाणे तो पढ
ु ील
िनयोिजत सादरीकरण क

शकेल. िशफारशी तपशीलवार समजावून

सांग याआधी, एजंटने प्र तावामागची संक पना समजावन
ू सांगणे
आव यक आहे . या संक पनेचा ग्राहका या गरजा आिण यक्त कर यात
आले या काळ यांशी अितशय जवळचा संबध
ं असावा. प्र येक घटकाचा
अशाप्रकारे

संबध
ं असावा

यामळ
ु े ग्राहकाला कौतक
ु वाटे ल की प्र येक

तपशीलवार प्र ताव ही कशी एक सुसंगत योजना आहे .
उदाहरण
कुटुंबातील

या क यार् यिक्तची सुरक्षेची गरज मोठी आहे आिण स या

कुठलीही िवमा पॉिलसी नाही या यासाठी याचा म ृ यू झा यास िकंवा
आजारी पड यास कुटुंबा या डोक्यावर छ पर कायम ठे वणे ही संक पना
असेल.
िकंवा,

या ग्राहकाकडे गुंतवणुकीसाठी बरे च पैसे असतील, याची कमी कर

कापला जाऊन जा त उ प न िमळावे आिण भांडवली वाढ हावी,
पॉटर् फोिलओ आिण जोखीम गुंतवणक
ू समतोल राहील याची खात्री िमळावी
अशी संक पना असेल.

तपशील पाह यापूव , ही संक पना योग्य प त आहे या याशी ग्राहक
सहमत होणे मह वाचे आहे . सादरीकरणा या प्र येक ट यात, हे तपशील
प्र तावा या एकूण संक पनेत कसे योग्य बसतात हे एजंटने
दाखवले पािहजे. प्र येक गरजेसाठी, िशफारस करतांना
िशफारस कर यात आली आहे याची मह वाची वैिश

प टपणे

या उ पादनाची
ये, याची िशफारस

का कर यात आली आहे आिण या उ पादना या काय मयार्दा आहे त हे
ग्राहकाला समजले आहे का हे पाह याची जबाबदारी एजंटची आहे .
उदाहरण
ग्राहकाला उ पादना या मयार्दा आिण जोखीम यांची मािहती नसेल आिण
यामुळे यां या भिव यात फायदा िमळ या या अिधकारावर मयार्दा आली
िकंवा यांना गुंतवणुकीत नुकसान झाले तर हे यावसाियकतेचे अपयश
आहे .
च)3 लाभाचे

प टीकरण दे णारी कागदपत्रे

काही पिरि थतींम ये तपशील फारच जा त अस यामुळे पिह या
सादरीकरणातच ते पाहता येणार नाहीत. मात्र यावसाियक आचरणाम ये
ग्राहकाला उ पादन िवक यापव
ू प्र येक उ पादनाची मह वाची वैिश
समजणे आव यक आहे . बरे च एजंट ग्राहकाला उ पादनाचे

ये

व प, याचे

लाभ आिण कुठ या पिरि थतीत लाभ िदला जाईल हे दाखव यासाठी
लाभाचे

प टीकरण दे णार्या कागदपत्रांचा (आयआरडीए या िनयमांनस
ु ार)

वापर करतात.
लाभा या

प टीकरणामुळे खात्रीशीर लाभ आिण खात्री नसलेले लाभ

याम येही फरक करता येतो. खात्रीशीर लाभ आिण खात्री नसलेले लाभ
या वारे प्र येक गुंतवणक
ु ी यावेळी गिृ हत धरला जाणारा वािषर्क िवकास दर
प ट होतो (जीवन िवमा मंडळा या मागर्दशर्क त वांनस
ु ार 6% आिण 10%

दराने िवकास) आिण या वारे िविवध कालावधीतील गुंतवणूक मू याचे
प टीकरण िमळते.
सवर्साधारपणे िवमा कंपनीने आकारलेले दर आिण यामळ
ु े गंत
ु वणक
ु ी या
कालावधीत ग्राहकाला िमळणारा मोबदला िकती कमी होऊ शकतो हे दे खील
दाखवले जाते. यामुळे ग्राहक दोन उ पादनांची तुलना क

शकतो.

च)4 तम
ु या ग्राहकाला जाणन
ू घ्या
सादरीकरणा या शेवटी, एजंट प्र तावाचा सारांश सांगेल आिण पढ
ु े
जा यासाठी ग्राहकाची परवानगी घेऊन आिण अजर् भ न, तम
ु या ग्राहकाला
जाणन
ू घ्या (केवायसी) औपचािरकता पूणर् करे ल.
तम
ु या ग्राहकाला जाणन
ू घ्या (केवायसी)
पूणर् भरले या अजार्सोबत, ग्राहकाला िवमा कंपनी या नावे ह याचा धनादे श
आिण तुम या ग्राहकाला जाणून घ्या (केवायसी) प्रिक्रयेनुसार याची ओळख
पटवणारी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. याम ये खालील कागदपत्रांचा
समावेश होतो:
1. छायािचत्र;
2. ओळख दाखवणारा परु ावा: जी कागदपत्रे

वीकारली जातात याम ये

वाहन चालकाचा परवाना, पारपत्र, मतदार ओळखपत्र, सै यदलातील
कमर्चार्यांचे ओळखपत्र, पॅन काडर् आिण कुठ याही सरकारी सं थेने
िदलेले ओळखपत्र इ यादींचा समावेश होतो.
3. प याचा परु ावा: वाहन चालकाचा परवाना, पारपत्र, िवजेचे िबल, टे लीफोन
िबल, कुठ याही िवमा कंपनी या ह याची पावती, िशधावाटप पत्र, बँकेचे

पासबुक इ यादींचा समावेश प ता या परु ा यासाठी

वीकार या जाणार्या

काही सामाईक कागदपत्रांम ये केला जातो.
ओळख दाखवणारा पुरावा

हणन
ू

वीकार या जाणार्या कागदपत्रांची

यादी प्र येक िवमा कंपनीम ये वेगवेगळी असू शकते.
मह वाचे मु े
आप याला काय जाणन
ू घे याची गरज आहे आिण का
त ये-शोध यामुळे ग्राहकाची स याची आिथर्क ि थती, आज याचे काय
थान आहे आिण भिव यातील अपे क्षत बदल समजन
ू घेता येतात.
त ये शोध यामुळे ग्राहका या आिथर्क िनयोजना या गरजा समजतात
आिण कुठ या गरजांना ग्राहकासाठी सवार्िधक प्राधा य आहे हे दे खील
समजते.
त ये शोध या या उि

टांम ये खालील बाबींचा समावेश होतो:

- गरजा ओळखणे;
- ग्राहकाची मािहती गोळा करणे;
- ग्राहका या आिथर्क

त्रोताचे िव लेषण करणे; आिण

- अपे क्षत बदलांसाठी तरतूद करणे.
त य-शोधणे अजार्चा वापर
त य शोधणे अजार्म ये ग्राहकाचे तपशील भर यासाठी वेगवेगळे िवभाग
असतात. याम ये खालील िवभागांचा समावेश होतो:
- वैयिक्तक तपशील;

- कौटुंिबक तपशील;
- रोजगाराचा तपशील;
- स याचा िवमा आिण गुंतवणक
ू ;
- मािसक उ प न आिण खचार्चे िव लेषण;
- आिथर्क िनयोजनाची उि

टे आिण िवचार कर या या बाबी;

- भिव यातील बदल.
मू यमापन आिण िव लेषण
गरजे या िव लेषणात ग्राहकाने अपे क्षत आिण अनपे क्षत गरजांसाठी
परु े शी आिथर्क तरतूद केली आहे की नाही हे समजून घेतले जाते.
त ये-शोध याम ये एजंट या मह वा या कामांम ये खालील गो टींचा
समावेश होतो:
- प्र येक ग्राहका या प्र येक गरजेसाठी तरतूद करणे आव यक असलेली
रक्कम काढणे;
- ग्राहक यासाठी िकती गुंतवणूक क

शकतो हे काढणे;

- स या उपल ध असलेले सव तम आिथर्क पॅकेज तयार क न
िमळव यासाठी गुंतवणूक करणे; आिण
- ग्राहकासोबत आिथर्क योजने या कामिगरीचे िनयिमत मू यमापन
करणे आिण आढावा घेणे.
उ पादनाची वैिश ये आिण लाभ ग्राहका या पिरि थतीशी पडताळून
पाहणे

त य शोध या वारे िमळाले या मािहतीचे िव लेषण के यानंतर एजंट
उ पादनाची वैिश

ये ग्राहका या गरजांशी पडताळून पाहतो आिण

यानस
ु ार ग्राहकां या गरजांसाठी सवार्त योग्य उ पादन िनवडतो.
िशफारशी करणे
जे हा सवर् मािहती गोळा केली जाते, यावर चचार् होते आिण याचे
िव लेषण केले जाते, यानंतर एजंट त ये शोध याचे अंितम उि
क

ट पूणर्

शकतो: ग्राहका या गरजांसाठी सवार्त योग्य असे उ पादन िकंवा

उ पादनांचा पोटर् फोिलओ सुचवणे

यासाठी ते स या गुंतवणक
ू क

शकतील आिण भिव यात गंुतवणक
ू सु

ठे वू शकतील.

अशा प तीने िनदान प्रिक्रया यावसाियक प तीने पूणर् के यानंतर एजंट
ग्राहकाला अहवाल सादर करायला तयार होतो.
उ पादन िशफारस सादरीकरणाची एक यवि थत रचना हवी.
एकदा हे िशफारस सादरीकरण संपले की एजंटने ग्राहकासोबत बसून
याला काही शंका अस यास या दरू करा यात, ग्राहकाला शंका
नस यास एजंटने अजर् भर याची औपचािरकता सु
एजंट लाभाचे

करावी.

प टीकरण दे णार्या कागदपत्राचा उपयोग गुंतवणक
ु ीची

प्र तािवत वाढ (6% आिण 10% दराने) दाखव यासाठी क

शकतो.

यवि थत भरले या अजार्सोबत ग्राहकाला िवमा कंपनी या नावे धनादे श
आिण केवायसी कागदपत्रे जमा करावी लागतात.
प्र नो तरे

9.1
त ये-शोध याची उि

टे खालीलप्रमाणे आहे त:

1. गरजा ओळखणे.
2. ग्राहकाची मािहती गोळा करणे.
3. ग्राहका या आिथर्क

त्रोतांचे िव लेषण करणे.

4. अपे क्षत बदलांसाठी तरतद
ू करणे.
9.2
त ये भरणे अजार्म ये ग्राहकाचे तपशील भर यासाठी िविवध िवभाग
असतात. याम ये खालील िवभागांचा समावेश होतो:
- वैयिक्तक तपशील;
- कौटुंिबक तपशील;
- रोजगाराचा तपशील;
- स याचा िवमा आिण गुंतवणक
ू ;
- मािसक उ प न आिण खचार्चे िव लेषण;
- आिथर्क िनयोजनाची उि

टे आिण िवचार कर या या बाबी;

- भिव यातील बदल.
वयं-चाचणी प्र न
1. उ पादन िनवडीची प्रिक्रया समजावून सांगा?
2. ग्राहकाला उ पादन सादर कर यासाठी आिण सुचव यासाठी या
बैठकी या रचनेचे थोडक्यात वणर्न करा?

3. जीवन िवमा मंडळा या मागर्दशर्क त वांनस
ु ार, लाभाचे

प टीकरण

दे णार्या कागदपत्रांम ये गुंतवणुकी या मू यासाठी अंदाजे वािषर्क
िवकास दर

हणन
ू काय दाखवले जाऊ शकते?

तु हाला पढ
ु या पानावर उ तरे िमळतील
1. मािहतीचे िव लेषण कर याची आिण ग्राहकाला दे यासाठी िशफारशी
तयार कर याची प्रिक्रया अितशय शा त्रशु

हवी आिण ती िविवध

पातळींवर पडताळून पहायला हवी. ग्राहका या त ये-शोधणे
प्र नावलीचा आढावा घेत यानंतर खालील ट पे आव यक असतात:
- ओळखले या प्र येक गरजेची प्राधा यानस
ु ार क्रमवारी लावणे;
- एकित्रत आिथर्क िशफारस तयार कर यासाठी आव यक असलेली
मािहती शोधणे;
-

या गरजांसाठी तरतद
ू करणे बाकी आहे ती रक्कम काढणे;

- योग्य उ पादने शोधणे आिण इतर उ पादने वगळून सवार्त योग्य
उ पादन िनवडणे;
- अहवाल तयार करणे आिण सादरीकरण.
2. ग्राहक आिण एजंट यांनी एकमेकांचे

वागत के यानंतर, सादरीकरणा या

सवर्साधारण आराख यानस
ु ार बैठक खालील प्रमाणे असावी:
1. ग्राहक गरजा पूणर् कर यास िकती बांधील आहे हे तपासणे;
2. सखोल िशफारशींमाग या संक पनेची
3. प्र येक गरजेसाठी या प्र तावांची

परे षा

प ट करणे;

परे षा दे णे;

4. पढ
ु े जा यासाठी ग्राहकाची परवानगी घेणे; आिण

5. उ पादनासाठीची कागदपत्रे पूणर् करणे.
3. लाभाचे

प टीकरण प्र येक प्र तावा यावेळी खात्री नसले या

फाय यांसाठी गिृ हत धरला जाणारा वािषर्क िवकास दर दाखवते(जीवन िवमा
मंडळा या मागर्दशर्क त वांनस
ु ार 6% आिण 10% दराने िवकास) आिण
या वारे िविवध कालावधीतील गुंतवणूक मू याचे

प टीकरण िमळते.

