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జీవిత బీభా ఉయోగహలు / అన఼ఴయత నయలు
జీవిత బీభా భయణయతుకూ యక్షణ కయౌపంచే రకిమ
ూ
భాతరభే కహకుండయ ఇతయత్యర కూడయ ఉయోగంచచ఼ు.
వివహహిత భహిళల షంద చట్ట ం ( Married Women’s Property Act): రతీ తృహలస ఒక ట్రస్టట. ఇంద఼లో బాయా భయము 18 షం.లు తుండున

పలలలు షబుాలు. ఈ తృహలస ఋణదయతలు లేదయ కోర్టట జాతతల యొకక ఆధ్ీనంలో ఉండద఼. కలలమమ్ మొతత ం ట్రసట  లకు చెయౌలం ఫడుత ంది. ఈ
తృహలసపై నయమినేశన్ తు, షయలండర్ట, అసైన్ భంట్ చేమయహద఼. ఏదెైనయ షందయభంలో తృహలసపై ట్రసట  తుమాభకం జయుకతృో త్ే, తృహలస మొతత ం యహశట ర
అధ్ికహయక ట్రసట  (State Official Trustee) కూ చెయౌలంత ఫడత్యమ.

కీ భన్ బీభా (Keymen Insurance): ఆదయమాతుతు షంతృహదించి పట్ట గల కీలక or రధ్యన ఴాకూత లేక తృో ఴడం ఴలన కంపతూలు వహాతృహయ
నష్హటలన఼ ఎద఼య్కంట్ామ. తన వహాతృహయ షంయక్షణ కోషం కంపతూలు కీ భన్ ఇన఼ుయలన్ు న఼ తీష఼కుంట్ామ.

భాయటగేజ్ యడభషన్ బీభా ( Mortgage Redemption Insurance): సో మ్ లోన్ తనఖాదయయు (mortgagor) అకహల భయణం చెందిత్ే, అతడు
ఫాలన్ు యుణయలు తీయుడంలో షహామడత్యమ. ఇది ఋణంత్ో తృహట్ు బీభా కూడయ తగుుత నన ట్ర్ట్ బీభా. దీతుతు LOAN PROTECTOR
POLICY అతు కూడయ అనఴచ఼ు.

01. భాయటగేజ్ యడభషన్ బీభా (MRI) వెన఼క గల ఉదేేవాం ఏమిట్ి ?
A)
B)
C)
D)

తనఖా యేట్ల ు చౌకగహ లబాయచడం

సో మ్ లోన఼ గిహీతలకు ఆయి క యక్షణ అందించడం
త్యకట్ుట పట్ిటన ఆసత విలుఴతు యక్ుంచడం

డుతౄహల్టట అమత్ే స్హఴధ్ీనయధ్ికహయ త్ొలగంతన఼ తపపంచ఼కోఴడం

B

02. కీభేన్ (keymen) బీభా తృహలస కూింద బీభా మొతత ం (Sum Assured) స్హధ్యయణంగహ ఈ కూింది వహట్ిత్ో యౌంక్ అమ ఉంట్ుంది ?
A)
B)
C)
D)

కీ భన్ ఆదయమం

వహాతృహయ లాబాకహమకత
వహాతృహయ చయతర

దరవయాలభణ షఽచీ

B

03. తనఖా విభుకూత బీభా (Mortgage Redemption Insurance) తు కూింది విధంగహ ఴయగుకయంచఴచ఼ు _______.
A)
B)
C)
D)

ట్ర్ట్ ల ైఫ్ అశయాయలన్ు తు పంచడం
తగుుత నన ట్ర్ట్ బీభా

వేయమఫుల్ట ల ైఫ్ అశయాయలన్ు

మూతువెయుల్ట ల ైఫ్ అశయాయలన్ు

B

04. ఈ కూింది వహట్ిలో ఏ నష్హటలు కీభన్ బీభా కూింద కఴర్ట చేమఫడత్యమ ?
A)
B)
C)
D)

ఆసత ద ంగతనం (property theft)

కీలకభైన ఴాకూత తు చేమలేతు యసితి ఉనన కహలాఴధ్ికూ షంఫంధ్ించిన నష్హటలు
స్హధ్యయణ ఫాధాత (liability)

లోతృహలు భయము తతపల కహయణంగహ కయౌగన నశట ం

B

05. ఒక వేళ తృహలసదయయుడు ఆ తృహలస కూింద లాబాలు సఴకయంచడయతుకూ భయము తుయఴహించడయతుకూ ఒక రత్ేాక ధయ్కయత (ట్రసట ) తు
తుమమించకతృో త్ే, తృహలస కూింద ష఼యక్ుతం చేమఫడడ మొతత ం ______ కూ చెయౌలంచఴలస ఉంట్ుంది.

A)
B)
C)
D)

ఴాకూతకూ అతి దగు య ఫంధ఼ఴత

యహశట ర అధ్ికహయక ట్రసట  (Official Trustee of State)
బీభా షంషి
బీభాదయయు

B

06. భహేష్ అయుఴత త్ెచిున పట్ుటఫడుపై ఒక వహాతృహయం నడుపషత ఼నయనడు. అతడు ఆకస్క భయణం తయువహత, అతడుకూ అతప ఇచిున వహళళంత్య
భహేష్ ఆష఼తలన఼ కలైఴషం చేష఼కోఴడయతుకూ చేతనెన
ై తున రమత్యనలు చేషత ఼నయనయు. ఈ కూింది వహట్ిలో ఏ ఆష఼తలన఼ ఋణదయతలు కలైఴషం
చేష఼కోలేయు ?
A)
B)
C)
D)

భహేష్ పేయుత్ో ఉనన షంద
భహేష్ ఫాాంకు ఖాత్యలు

MWP చట్ట ం, సక్షన్ 6 కూింద కొన఼గోలు చేసన జీవిత బీభా తృహలస
భహేష్ కూ షఴంతంగహ ఉనన భూాచ఼ఴల్ట పండ్సు

1

C
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07. MWP చట్ట ం కేష఼లకు షంఫంధ్ించి కూింది ఎంపకలలో ఏది తుజం ?

సేటట్ భంట్ 1: భచఽాయట్ీ కలలమం చెక్ లు తృహలసదయయులకు చెయౌలస్త హయు.
సేటట్ భంట్ 2: భచఽాయట్ీ కలలమం చెక్ లు ట్రసట  లకు చెయౌలస్త హయు.

A)
B)
C)
D)

1 ఒతప

2 ఒతప

1 భయము 2 యలండఽ ఒతప
1 భయమూ 2 ఒతప కహద఼

B

08. MWP చట్ట ం కేష఼లకు షంఫంధ్ించి కూింది ఎంపకలలో ఏది తుజం ?

సేటట్ భంట్ 1: డెత్ కలలమమ్ లు నయమితూలకు అన఼కూలంగహ సట్ిల్ట చేమఫడత్యమ.
సేటట్ భంట్ 2: డెత్ కలలమమ్ లు ట్రసట  లకు అన఼కూలంగహ సట్ిల్ట చేమఫడత్యమ.

A)
B)

C)
D)

1 ఒతప

2 ఒతప

1 భయము 2 ఒతప

1 ఒతప కహద఼ 2 ఒతప కహద఼

B

09. అజయ్ తన ఉదయ ాగులకు బీభా పరమిమం చెయౌలస్త హడు. ఈ కూింది వహట్ిలో ఏ బీభా పరమిమంతు ఉదయ ాగకూ చెయౌలంచిన యహాయం
(compensation) గహ మినహామంచ఼ కోఴడయతుకూ వీలు లేద఼ ?

ఎంపక 1: ఉదయ ాగకూ ఫెతుఫట్ త్ో చెయౌలంచఴలసన ఆయోగా బీభా

ఎంపక 2: అజయ్ కూ ఫెతుఫట్ త్ో చెయౌలంచఴలసన కీ భన్ జీవిత బీభా

A)
B)

C)
D)

1 భాతరభే

2 భాతరభే

1 భయమూ 2 యలండఽ ఒతప

1 ఒతప కహద఼ 2 ఒతప కహద఼

B

10. తభ ఆసత తు కొలేల ట్యల్ట సకూాయట్ీ గహ పట్ిటన ఋణగిహీతల ఴదే ఴడడడ ఴషఽలు చేస, ఆసత స్హఴధ్ీనయతునభాతరం వహయకే
ఴదిలేమడయతున _________ అంట్ాయు.
A)
B)
C)
D)

సకూాయట్ీ

తనఖా (Mortgage)

ఴడడడ ద఼శఫయౌత్యలు (Usury)

సకూాయట్ీ గహ పట్ట ఫడడ తనఖా (Hypothecation)

B

11. ఈ కూింద తృహలసలలో ఏది సో మ్ లోన్ తీష఼కునన వహయకూ యక్షణ కయౌగష఼తంది ?
A)
B)
C)
D)

జీవిత బీభా

వికలాంగ బీభా (Disability)

తనఖా విభుకూత (mortgage redemption) బీభా
జలనయల్ట ఇన఼ుయలన్ు

2

C
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