అధ్యామం – 6

జీవిత నౄభా ఉతపతత
ు లు – 2
సంరదయమ ఫదధ భైన జీవిత నౄభా ఉతపతత
ు లు ( Traditional Life Insurance Products) సభూహంగ (Bundle = Savings + Protection)
గ లనసుమ.

సంరదయమేతయ జీవిత నౄభా ఉతపతత
ు లు ( Non-Traditional Life Insurance Products) సభూహంగ కకుండయ (Un bundle = Savings
భయిము Protection) గ విడదీమఫడి లనసుమ.

సంరదయమేతయ జీవిత నౄభా నులస఼లలో ఆయిధక కరభశిక్షణ, నుో ర్ట్ నూో యౌయో భేనేజయల నిమాభకం, పండ్ ల నియవహణ వంటి టిష్భైన చయాల
దయవయ నుయదయసకతనఽ నుటిసు యు.

IRDA నిఫంధనల రకయం యండు యకల సంరదయమేతయ జీవిత నౄభా ఉతపతత
ు లు భాతరభే అనఽభతంచ ఫడయామ.

1. అసియ జీవిత నౄభా (Variable Life Insurance or Universal Life Insurance): ఇది మొట్ మొదటి సయి అభయికలో రవేశ పెట్ఫడింది.
ఇది ఒక విధభైన “హో ల్ ల ైఫ్” నులస఼. ఇందఽలో మొతు ం ప఼రమిమంలు నులస఼ నియవహణకు చేసే ఖయుులకు సయినుో తయమా లేదయ అనేది
నియధయించఽకుంటే చయలు.

2. ULIPs (Unit Linked Insurance Planలు) : మూనిట్ ఆదయయిత నౄభా థకలు జీవిత నౄభాతో నుటు కపటల్ భాయెటల లో పెట్ ుఫడులపెై
రతపలాలనఽ కూడయ అందిసు మ. మూనిటల నికయ ఆసు విలువ (NAV-Net Asset Value) ఆధ్యయంగ చెయౌలంులు ఉంటామ.

01. ఈ క్రంది వటిలో సంరదయమేతయ నౄభా ఉతపతు ఏది ?
A)
B)
C)
D)

టర్ట్ అషతాయన్సస

మూనివయసల్ ల ైఫ్ ఇనఽసయన్సస
ఎండో భంట్ ఇనఽసయన్సస

ూయిు కలు జీవిత నౄభా ధకం

B

02. ఈ క్రంది వటిలో ఏ సే్ట్ భంట్ తుప ?
A)
B)
C)
D)

వేయిమఫుల్ ల ైఫ్ ఇనఽసయన్సస ఒక తయతయెయౌక ల ైఫ్ ఇనఽసయనఽస నులస఼
వేయిమఫుల్ ల ైఫ్ ఇనఽసయన్సస ఒక శశవత ల ైఫ్ ఇనఽసయనఽస నులస఼
ఈ నులస఼ నగదఽ విలువ అక ంట్ ని కయౌగి ఉంటుంది
ఈ నులస఼ కనీస డెత్ ఫెనిఫట్ గయంటీ అందిసు ఽంది

A

03. వనయుల అంతయ తయతయెయౌక కేటామంు (inter-temporal allocation) దేనిని సాచిసఽుంది ?
A)
B)
C)
D)

సయైన సభమం వచేు వయకు వనయులు కేటామంు వమదయ
కల కరభేణయ వనయుల కేటామంు
వయయుల తయతయెయౌక కేటామంు

వనయుల కేటామంు విననీీకయణ లేదయ భళ్ల ంు దధ తతల దయవయ (diversification)

B

04. ఈ క్రంది వటిలో సంరదయమ జీవిత నౄభా ఉతపతత
ు లకు ఒక యిమిత ఏది ?
A)
B)
C)
D)

ఈ నులస఼లపెై యఫడులు ఎకుెవగ ఉంటామ

సయండర్ట విలువలకు చేయుకోవడయనిక్ అనఽసయించే సపష్ భైన, దయశనీమభైన (visible) దధ త
ఫాగ నియవచించఫడిన నగదఽ భయిము నుొ దఽు విలువ అంశం
యిటర్టీ యేట్ నియాయించడం అంత సఽలబం కదఽ

D

05. మూనివయసల్ ల ైఫ్ నులస఼ మొట్ మొదట ఎకెడ యిచమం చేమఫడింది ?
A)
B)
C)
D)

USA

గేరట్ నృరటన్స
జయ్నీ
నూరన్సస

A

06. వీయిలో వేయిమఫుల్ జీవిత నౄభా కొనఽగోలు చేసే అవకశం ఎవయిక్ ఎకుెవగ ఉంది ?
A)
B)
C)
D)

నియిాష్ యిటయుీలు కవలనఽకునేవయు

యిసఽెని ఇష్ డనివయు, ఈక్వటీలో భునగనివయు
ఈక్వటీలపెై సయైన యిజా ఞనం కయౌగిన వయు
సధ్యయణ మువతీ మువకులు

1

C
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07. ULIPల గుయించి ఈ క్రంది సే్ట్ భంటల లో ఏది ఒుప ?
A)
B)
C)
D)

మూనిటల విలువ భుందఽగనే ఒక ఖచిుతభైన సాతరం (formula) దయవయ నియణ మంచఫడుతతంది
ఇనవవస్ట్ భంట్ యిసఽె నౄభా సంసి బయిసు ఽంది

మూయౌప్సస (ULIP) లో టర్ట్ (కలావధ్ి), వామాలు, నుొ దఽు అంశలకు సంఫంధ్ించిన నుయదయశకత ఉంటుంది
మూయౌప్సస నులస఼లు సభూహభుగ (bundled) ఏయపడా ఉతపతత
ు లు

C

08. ఈ క్రంది వటిలో అనీీ వేయిమఫుల్ జీవిత నౄభా యొకె లక్షణయలనఽ కయౌగి ఉంటామ ఒకటి తప ?
A)
B)
C)
D)

ఫ్ెల క్సఫుల్ ప఼రమిమం చెయౌలంులు

నగదఽ విలువ గాయంటీ ఇవవఫడదఽ

నుొ దఽు యిజయువ ఎకెడ పెట్ ుఫడి పెట్ ాలో నులస఼ మజభాని ఎంచఽకుంటాడు
కనీస డెత్ ఫెనిఫట్ గాయంటీ ఉంటుంది

A

09. సయవతరక జీవిత నౄభా (universal life insurance)కు సంఫంధ్ించి ఈ క్రంది వటిలో ఏది సయైనది ?
సే్ట్ భంట్ 1: ఇది నులస఼ మజభానిని చెయౌలంులు భాయుుకునేందఽకు అనఽభతసఽుంది

సే్ట్ భంట్ 2: నులస఼ మజభాని నగదఽ విలువపెై భాయెట్ ఆధ్యయిత యిటర్టీ యేటు సంనుదించవచఽు
A)
B)
C)
D)

1 ఒుప

2 ఒుప

1 భయిము 2 ఒుప
1 భయిము 2 తుప

C

10. మూయౌప్సస విషమంలో ఇది తప మిగతయ అనీీ సయైనవే:
A)
B)
C)
D)

మూనిట్ హో లా ర్ట వివిధ యకల నిధఽలనఽ ఎంచఽకోవచఽు

జీవిత నౄభా సంసి మూనిట్ విలువలక్ ూచీకతత
ు (guarantee) అందిసు ఽంది

సంగిల్ ప఼రమిమం చెయౌలంు లేదయ యగుాలర్ట ప఼రమిమం చెయౌలంుల దయవయ మూనిటల నఽ కొనఽగోలు చేమవచఽు
నౄభా ఖయుుల అంశలకు సంఫంధ్ించి ముయౌప్సస నులస఼ నియ్ణం నుయదయశకంగ ఉంటుంది

B

11. IRDA నిబంధనల భేయకు, ఒక నౄభా సంసి బాయత దేశంలో ఈ క్రంది వటిలో ఏ సంరదయమేతయ నుొ దఽు జీవిత నౄభా ఉతపతతలకు
అనఽభత ఇసఽుంది ?

ఎంపక – 1: మూనిట్ యౌంక్డా ఇనఽసయన్సస నులన్సస
ఎంపక – 2: వేయిమఫుల్ ఇనఽసయన్సస నులన్సస
A)
B)
C)
D)

1 భాతరభే

2 భాతరభే

1 భయిము 2

1 కదఽ 2 కదఽ

C

12. జీవిత నౄభా ఉతపతత
ు ల అన్స ఫండ్ యౌంగ్ దేనిని సాచిసఽుంది ?
A)
B)
C)
D)

నౄభా ఉతపతత
ు లతో ఫాండల సహసంఫంధం

నౄభా ఉతపతత
ు లతో ఈక్వటీల సహసంఫంధం
యక్షణ భయిము నుొ దఽుల మిశరభం

యక్షణ భయిము నుొ దఽు అంశల విబజన

2

D
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