అధ్యాయం – 10

ధర మరియు మదంు
ప఼్ీమియం అంటే ఒక బీమా నులస఼ని కొనఽగోలు చేసందఽకు బీమదయరు చెల్లంచే ధర. అద బీమా మొత్త ం (sum assured) లో ీతీ వెయా
రూనుయలకు చెల్లంచ వలసన ప఼్ీమియం రేట్ గ తెల్యచేస్త రు.

రయతీలు (rebate): బీమా సంసథ లు ‘ప఼్ీమియం చెల్లంు విధ్యనం (mode)’ మరియు ‘అధ్క బీమా మొత్త ం (sum assured)’ల ప్ై రయతీలు
ఇస్తయ.

అదను చయరజీలు (extra charges): Health Extra, Age Extra, Term Rider, DAB Rider, PDB Rider.
ప఼్ీమియంని నిరదరించడం: బీమా గణయంక నిుణులు (actuaries) ఈ క్రంద అంశలనఽ రిగణనలోక్ తీసఽకుని ప఼్ీమియం టేబుళ్ళ నఽ త్యారు

చేస్త రు. 1) మరణు రేటు (mortality), 2) వడ్డీ ( interest), 3) ఖరుుల నిరఴహణ ( expenses management), 4) రిజరుఴలు (reserves),
5) బో నస్ లోడ్ంగ్ (bonus loading), 6) నుో టీత్త్ఴం (competitiveness).
బో నస్ రకలు: 1) స్ధ్యరణ రివరష నరజ బో నస్ (

simple reversionary bonus), 2) కంను ండ్ బో నస్ (compound bonus), 3) టెరిినల్

బో నస్ (terminal bonus). కీ మెన్ బీమా (Keymen Insurance):

ఆసఽతలనఽ విలువ కటట డం 3 రకలు: 1) Book Value, 2) Market Value, 3) Discounted Value.
01. నులస఼ లాప్స్ అంటే ఏమిటి ?
A)
B)
C)
D)

నులస఼ హో లీ రు నులస఼క్ ప఼్ీమియం చెల్లంు ూరిత చేయడం

నులస఼ హో లీ రు నులస఼క్ ప఼్ీమియం చెల్లంు మాని వేయడం
నులస఼ మెచాారిటీని ను ందటం

నులస఼ మారకెట్ నఽంచి వెనక్ె తీసఽకోవడం

B

02. ULIPs విషయంలో ప్టుటబడ్ రిసఽెనఽ ఎవరు భరిస్త రు ?
A)
B)
C)
D)

బీమా సంసథ
బీమదయరు
సట ట్

IRDA

B

03. ఒక బీమా నులస఼క్ సంబంధ్ంచి ‚ప఼్ీమియం‛ ఏమి సాచిసఽతంద ?
A)
B)
C)
D)

బీమా సంసథ దయఴర స్ధ్ంచిన లాభం

నులస఼ కొనఽగోలు కోసం బీమదయరు దయఴర చెల్లంచబడ్ే ధర
ఒక నులస఼ప్ై బీమా సంసథ మారిీనల ఽ

ఒక నులస఼ప్ై బీమా సంసథ వెచిుంచే ఖరుులు

B

04. జీవిత్ బీమా ప఼్ీమియంని ఈ క్రంద వటిలో ఏ అంశం నిరణ యంచదఽ ?
A)
B)
C)
D)

మరణ రేటు
రిబేటు

రిజరుఴలు

మేనేజ్ మెంట్ ఖరుులు

B

05. ఒక నులస఼ ఉసంహరణ (policy withdrawal) అంటే ఏమిటి ?
A)
B)
C)
D)

నులస఼ హో లీ రు దయఴర ప఼్ీమియం చెల్లంు నిల్ప్వేత్ (discontinuation)

ఆరిీత్ (acquired) సరకండర్ వేలయా క్ బదఽలుగ నులస఼ సరకండర్ చేయడం
నులస఼ని ప్ంచడం (upgrade)

నులస఼ దగువ స్థయక్ దండం (downgrade)

B

06. సర్ ల స్ (surplus) లేదయ మిగులుని క్రంద వటిలో ఏద బాగ నిరఴచించ గలదఽ ?
A)
B)
C)
D)

అధ్క అులు (excessive liabilities)
అధ్క టరోనవర్

ఆసఽతల కంటే అుల విలువ ఎకుెవ

అులప్ై కంటే ఆసఽతల విలువ ఎకుెవ

1

D
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07. ఈ క్రంద వటిలో ULIP ప఼్ీమియంలలో ఒక భాగం కదఽ ?
A)
B)
C)
D)

నులస఼ కేటాయంు ఛయరిీ

ప్టుటబడ్ రిసఽె ప఼్ీమియం

మరణ రేటు (mortality) ఛయరిీ
స్మాజిక భదీతయ ఛయరిీ

D

08. జీవిత్ బీమా కంప్నీలు _____ ఆధ్యరంగ చెల్లంచ వలసన ప఼్ీమియం ప్ై కొనఽగోలుదయరుకు రిబెటునఽ అందంచవచఽు.
A)
B)
C)
D)

కొనఽగోలుదయరు ఎంప్క చేసఽకునన Sum Assured
కొనఽగోలుదయరు ఎంచఽకునన నులస఼ రకం

కొనఽగోలుదయరు ఎంప్క చేసఽకునన టర్ి నులన్

కొనఽగోలుదయరు ఎంప్క చేసఽకునన చెల్లంు విధ్యనం (నగదఽ,చెక్,కర్ీ )

A

09. ప఼్ీమియం నిరధరించడంలో ఉయోగించే కీలక అంశలలో వడ్డీ రేటు ఒకటి. ఈక్రంద వటిలో వడ్డీ రేటలక్ సంబంధ్ంచి ఏ సట ట్ మెంట్ సరకైనద ?
A)
B)
C)
D)

వడ్డీ రేటు ఎంత్ త్కుెవగ అంచనయ వేయబడ్తే ప఼్ీమియం అంత్ త్కుెవగ ఉంటుంద
వడ్డీ రేటు ఎంత్ ఎకుెవగ అంచనయ వేయబడ్తే ప఼్ీమియం అంత్ ఎకుెవగ ఉంటుంద

వడ్డీ రేటు ఎంత్ ఎకుెవగ అంచనయ వేయబడ్తే ప఼్ీమియం అంత్ త్కుెవగ ఉంటుంద
వడ్డీ రేటల ు ప఼్ీమియంలనఽ ీభావిత్ం చేయవు

C

10. ఈ క్రంద వటిలో ఏ సట ట్ మెంట్ సరకైనద ?
A)

ఒక నెట్ ప఼్ీమియంక్ ఒక విలక్షణ లోడ్ంగ్ లో 3 భాగలు కల్గి ఉంటాయ: 1) ప఼్ీమియంల కోసం ఒక సథరమెైన మొత్త ం 2) ీతీ ఒక

B)

ఒక నెట్ ప఼్ీమియంక్ ఒక విలక్షణ లోడ్ంగ్ లో 3 భాగలు కల్గి ఉంటాయ: 1) ప఼్ీమియంల కోసం ఒక శత్ం 2) ీతీ ‘1000 sum

C)

ఒక నెట్ ప఼్ీమియంక్ ఒక విలక్షణ లోడ్ంగ్ లో 3 భాగలు కల్గి ఉంటాయ: 1) ప఼్ీమియంల కోసం ఒక శత్ం 2) ీతీ ‘1000 sum

D)

ఒక నెట్ ప఼్ీమియంక్ ఒక విలక్షణ లోడ్ంగ్ లో 3 భాగలు కల్గి ఉంటాయ: 1) ప఼్ీమియంల కోసం ఒక శత్ం 2) ీతీ ‘1000 sum

సథరమెైన మొతయతనిక్ ‘1000 sum assured’ మరియు 3) నులస఼ ీకరం ఒక సథర మొత్త ం.
assured’క్ ఒక సథరమెైన మొత్త ం మరియు 3) నులస఼ ీకరం ఒక సథర మొత్త ం.
assured’క్ ఒక సథరమెైన శత్ం మరియు 3) నులస఼ ీకరం ఒక సథర మొత్త ం.
assured’క్ ఒక సథరమెైన మొత్త ం మరియు 3) నులస఼ ీకరం ఒక శత్ం.

B

11. బీమా కంప్నీల దయఴర ఆసఽతల విలువ రిగణనకు సంబంధ్ంచి ________ ప్ై జీవిత్ బీమా సంసథ దయని ఆసఽతలనఽ కొనఽగోలు చేయడం
లేదయ ను ందడం చేసత ఽంద.
A)
B)
C)
D)

రయతీ భవిషా విలువ (discounted future value)

రయతీ ీసత ఽత్ విలువ (discounted present value)
మారకెట్ విలువ (market value)
బుక్ వేలయా (book value)

D

12. _______ విషయంలో, ఒక కంప్నీ నుీధమిక బెనిఫట్ శత్ంగ బో నస్ నీ, అలాగే అటికే జోడ్ంచబడ్న బో నస్ లనీ ీకటిసత ఽంద.
A)
B)
C)
D)

రివరష నరజ బో నస్

కంను ండ్ బో నస్
టెరిినల్ బో నస్

ప్రి్సట నీ్ బో నస్

2

B
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