అధ్యామం – 2

జీవిత బీభాలో ఇమిడి ఉండే అంశలు
జీవిత బీభా రక్ిమ
ర లో 4 అంశలు ఇమిడి ఉంటామ.

1) ఆస్ి , 2 ) నులస఼్దయయుడు లేదయ బీభా చేమఫడడ యిసఽు, 3) సమీకయణ స్దధ యంతం (ూయౌంగ్ నిమభభు), 4 ) క్ంటారకుు లేదయ ఒందం
బీభా నులస఼్ అనేది బీభా కంపెనీక్ర, నులస఼్దయయునిక్ర భధా ఒక ఒందం. ఇది బీభా కవర్ యొకు హామీని తెయౌమచేసి ఽంది.
H.L.V. (Human Life Value) అనగ భానవ జీవిత విలువ. దీనిని నుర ర ఫెసర్ Hebener రవేశ పెటు ాడు.
తొయౌ నయళ్ల లో స్ేకయించిన పరమిమంలనఽ నిధ్ిగ (యిజయుు) ఏయటు చేస్ బవిషాతత
ి లో జయిపే చెయౌలంులకు వడతయయు.
సధ్యయణ బీభా (General Insurance): సధ్యయణ బీభా నులస఼్లనీన ఇండెమినటి (నషు యిహాయ) క్ంటారకుులు.
జీవిత బీభా (Life Insurance): జీవిత బీభా నులస఼్లు అసఽుయేన్సు క్ంటారకుులు. లేదయ విలువైన ఒందయలు.

జీవత బీభా యిసఽు సుబావం: భయణు యేటు వమసఽు మీద ఆధ్యయడి ఉంటుంది. క్ఫటిు చినన వమసఽులో ఉనన వయిక్ర తకుువ ప఼రమిమం,
పెదద వమసఽులో ఉనన వయిక్ర ఎకుువ ముతి ంలో పరమిమంలు నియధయించ ఫడుతయమ. అమతే నులస఼్ ముదటి సంవతుయం నఽండి చివయి వయకు
ఒక్ే ప఼రమిమం (లెవల్ ప఼రమిమం) ఉంటుంది.

బీభా నుర ందడం వలన లాబాలు: 1) సఽయక్షిత పెటు ుఫడి.
3) దరవాతుం (యౌక్రుడిటి)

2) నుర దఽునఽ అలవటు చేమడం దయుయ ఆయిధక కిభశిక్షణ.

4) ఋణదయత నఽండి క్నుడుక్ొనే సధనం (M.W.P. Act).

01. ఫెైనయనిి మల్ భాయకుటల లో భళ్ల ంు అనే రక్ిమ
ర
యిసఽులనఽ ఎలా తగిిసి ఽంది ?
A)
B)
C)
D)

అనేక వనయుల నఽంచి నిధఽలనఽ సమీకయించడం, వటిని ఒక్ే చోట పెటు ుఫడి పెటుడం
వివిధ వయిలకు చెందిన ఆసఽిలలో వివిధ యక్లుగ పండ్సు ని పెటు ుఫడి పెటుడం
పెటు ుఫడుల భధా సభమానిన నుటించడం
సఽయక్షితభైన ఆసఽిలలో పెటు ుఫడి పెటుడం

B

02. ఈ క్రింది వటిలో జీవిత బీభా వానుయంలో అంశం క్నిదేది ?
A)
B)
C)
D)

ఆస్ి

యిసఽు

అనయానాతయ స్దధ యంతం లేదయ యిసఽు ూయౌంగ్ స్దధ యంతం
సబ్సుడీ

D

03. HLV స్దధ యంతం కనఽగొననది ఎవయు ?
A)
B)
C)
D)

డయ. భాయిున్స లూథర్ క్రంగ్
వయకన్స ఫఫెట్
నుర ర . హఫెనర్
జార్్ సర యస్

C

04. ఈ క్రింది పేయొునన ఏ బీభా నులనల లో కనీస లేదయ నుర దఽు లేని అంశనిన కయౌగిన నులన్సు ఉనయనమ ?
A)
B)
C)
D)

టర్్ బీభా నులన్స

ఎండో భంట్ నులన్స
జీవితయంత బీభా
భనీ ఫాాక్ నులన్స

A

05. ఈ క్రింది వటిలో దేనిని ఒక ఆస్ి గ యిగణంచలేభు ?
A)
B)
C)
D)

క్యు

భానవ జీవితం
గయౌ

ఇలుల

C

06. ఈ క్రింది వటిలో దేనిని యిసఽుల క్రింద వయగికయించయదఽ ?
A)
B)
C)
D)

మువకుడిగ ఉండి భయణంచడం

చయలా చినన వమసఽలో భయణంచడం

రకితి సహజంగ శిధ్ిలం, జీయణ ం క్వడం
వైకలాంతో జీవించడం
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07. ఈ క్రింది వటిలో ఏ స్ేుట్ భంట్ సయిమైనది ?
A)
B)
C)
D)

జీవిత బీభా నులస఼్లు ఇండెమినటి క్ంటారకుులు క్గ సధ్యయణ బీభా నులస఼్లు అషయాయకన్సు క్ంటారకుులు
జీవిత బీభా నులస఼్లు అషయాయకన్సు క్ంటారకుులు క్గ సధ్యయణ బీభా నులస఼్లు ఇండెమినటి క్ంటారకుులు
జయిగే ఘటనలకు వాతియేకంగ సధ్యయణంగ యిసఽునఽ యక్షిసి యు.

సధ్యయణ బీభాలో సభమంతో నుటు యిసఽు యొకు ఖచిితతుం పెయుగుతతంది.

B

08. ఒక వాక్రిక్ర అవసయభైన బీభాని నియణ మంచడంలో ఈ క్రింది వటిలో ఏ దద తి సంరదయమ ఫదధ భైనది ?
A)
B)
C)
D)

భానవ ఆయిధక విలువ

లెైఫ్ టర్్ రసి వన (రనుో స్షన్స)
భానవ జీవిత విలువ (HLV)
బావి జీవిత విలువ

C

09. మవున నురమంలో ఉనన వాకుిల కంటే విదఽధలకు ఎకుువ జీవిత బీభా ప఼రమిమం వసాలు చేమడయనిక్ర ఈ క్రింది వటిలో సయిగి 
సయినుో మే వివయణ ఏది ?

A)
B)
C)
D)

మవున నురమంలో ఉనన వాకుిలు చయలా వయకు ఆధ్యయడి ఉంటాయు
విదఽధలు ఎకుువ ప఼రమిమం చెయౌలంచగల స్ితిలో ఉంటాయు
భయణం (mortality) వమసఽక్ర సంఫందించిన అంశం

భయణం వమసఽకు విలోభంగ (inversely) ఉంటుంది

C

10. ఈ క్రింది వటిలో నగదఽ విలువ బీభా క్ంటారకుు లకు రయోజనకయం క్నిదేది ?
A)
B)
C)
D)

అతాంత సఽయక్షితభైన పెటు ుఫడి

నుర డుు కిభశిక్షణ అలవటు చేసి ఽంది
అల యఫడులు

ఆదయమ నఽన లాబాలు

C

11. ఈ క్రింది వటిలో నగదఽ విలువ బీభా క్ంటారకుు లకు రయోజన కయభైనదేది ?
A)
B)
C)
D)

దరవయాలబణ క్షీణ రబావభు పెై యిటయునలు ఆధ్యయడతయమ

గత క్ొనిన సంవతుయలుగ అలంగ విదిద (accumulation) అగుట
అల యఫడులు

సఽయక్షితభైన పెటు ుఫడి
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D
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