అధ్యాయం – 12

తృహలస దవలో పత్రములు
బీమా పరతితృహదన పత్రం న఼ంచి తృహలస పత్రం లేదయ తృహలస బ ండుగహ త్యారు అయన త్రువహత్ అఴషరమైన పత్రములన఼ “తృహలస దవలో
పత్రములు” అంట రు.

ముదటి ప్రమియం రశీద఼ (First Premium Receipt): దీతుతు బీమా కంపతూ జారీ చేసనపపటి న఼ండి బీమా పపందం తృహరరంభమఴుత్ ంది. FPR
లో ఉండే అంశహలు: 1) బీమా చేసన ఴాక్తి ప్ేరు, చిరునయమా, 2) తృహలస షంఖ్ా, 3) రిష఼ు తృహరరంభమయయా తేది, తృహలస పరిపకవత్ తేది, త్ ది

ప్రమియం చెల్లంపు తేది, 4) హామీ ఇచిిన లేదయ బీమా చేసన ముత్ి ం, 5) తృహలస తృహలన఼ మరియు టర్మ్, 6) ప్రమియం ముత్ి ం, 7) ప్రమియం
చెల్లంపు పదధ తి (Yly, Hly, Qly, Mly,SSS,ECS), 8) నయమితూ లేదయ వహరష఼దయరుతు ప్ేరు, 9) పుటిిన తేదీ, ఴయష఼ు.
త్ద఼పరి వహయదయ తేదీలకు అన఼గుణంగహ బీమా కంప్ెతూ రెన఼ాఴల్ ప్రమియం రశీద఼లన఼ జారీ చేషి ఼ంది.

తృహలస దస్హివేజు లేదయ తృహలసపత్రం లేదయ తృహలసబ ండ్: బీమా చేసన వహరిక్త బీమా కంప్ెతూక్త మధ్ా పపందం కుదిరింది అనట తుక్త ఇదే స్హక్ష్ాం.

తృహలస బ ండ్ ప్ెై అరహత్ కల్గిన అధ్ిక్హరి షంత్కం చేయాల్. అలాగే, భ రతీయ స్హింపుల చటి ం పరక్హరం దయతుప్ెై ముదర వేయాల్ు ఉంట ంది. దయతుప్ెై
స్హాతుక బీమా అంబుడ్ు మన్ చిరునయమా ఉండయల్.

01. ముదటి ప్రమియం రశీద఼ దేతుక్త షంక్ేత్ంగహ తులుష఼ింది ? బ గహ ఖ్చిిత్మైన ఐచిిక్హతుి ఎంచ఼క్ ండి.
A)
B)
C)
D)

సేవచయి పపందం తృహరరంభమైనదనడయతుక్త ఇది స్హక్ష్ంగహ తులుష఼ింది
తృహలస పపందం తృహరరంభమైనదనడయతుక్త ఇది స్హక్ష్ంగహ తులుష఼ింది
తృహలసతు ఇక రద఼ు చేయలేరు

తృహలస క తురిుశి నగద఼ విలుఴతు షంతృహదించ఼కుంది

B

02. క్తరంది దస్హివేజులలో ఏవి బీమా షంషా , బీమదయరుకు మధ్ా పపందం కుదిరిందతు చెపపడయతుక్త స్హక్ష్ాంగహ తులుష఼ింది ?
A)
B)
C)
D)

పరతితృహదన పత్రం (Proposal Form)

తృహలస దస్హివేజు (Policy Document)
విఴరణలు (Prospectus)

క్ెలయమ్ తౄహరం (Claim Form)

B

03. ఒ తురిుశిమైన తృహలస దస్హివేజున఼ (Policy Document) రూతృ ందించడయతుక్త షంక్తలశిమైన బ శన఼ ఉపయోగించి, అది అన఼మానయతుి
కలుగచేసేి, దయతుతు ఏ విధ్ంగహ పరిగణంచయల్ ?

A)
B)

బీమా షంషా కు అన఼కూలంగహ

బీమా చేష఼కుని ఴాక్తిక్త అన఼కూలంగహ

C)

తృహలసతు చెలల ుబ ట క్హతుదిగహ పరకటింపచేస, బీమా చేసన వహరిక్త ఴడడీతో షహా ప్రమియంన఼ తిరిగి

D)

తృహలసతు చెలల ుబ ట క్హతుదిగహ పరకటింపచేస, బీమా చేసన వహరిక్త ఎలాంటి ఴడడీ లేకుండయ ప్రమియంన఼

చెల్లంచయల్ుందిగహ బీమా షంషా ఆదేశంచ బడుత్ ంది

తిరిగి చెల్లంచయల్ుందిగహ బీమా షంషా ఆదేశంచ బడుత్ ంది

A

04. తృహలస దస్హివేజున఼ బ గహ విఴరించగల పదధ తితు ఎంప్క చేయండి ?
A)
B)
C)
D)

ఇది బీమా పపందయతుక్త స్హక్ష్ంగహ తులుష఼ింది

కంప్ెతూ న఼ంచి బీమా తృహలసతు క్ొన఼గోలు చేయడంలో బీమదయరు ఆషక్తి ఴాకి పరిచినంద఼కు ఇది స్హక్ష్ాంగహ తులుష఼ింది
బ ాంకులు, బరర కరుల, ఇత్ర భ గస్హవమా షంషా లతో ఴాఴసరించే షమయంలో ఒ బీమా కంప్ెతూ అన఼షరించే
తృహలస (శరత్ లు) క్త ఇది స్హక్ష్ాంగహ తులుష఼ింది

ఇది ముదటి ప్రమియం చెల్లంపు షందరభంగహ బీమా కంప్ెతూక్త జారీ చేసే గురిింపు చీటి

A

05. క్తరంది పరకటనలలో ఏది షరెైనది ?
A)
B)
C)
D)

తృహలస దస్హివేజు తృహరరంభమైనదనడయతుక్త పరతితృహదన పత్రం అంగీక్హరం స్హక్ష్ాంగహ తులుష఼ింది
తృహలస తృహరరంభమైనదనడయతుక్త ప్రమియం అంగీక్హరం స్హక్ష్ాంగహ తులుష఼ింది

తృహలస పపందం తృహరరంభమైనదనడయతుక్త ముదటి ప్రమియం రశీద఼ స్హక్ష్ాంగహ తులుష఼ింది
తృహలస పపందం తృహరరంభమైనదనడయతుక్త ప్రమియం క్ ట్ అనేది స్హక్ష్ాంగహ తులుష఼ింది

C

06. ముదటి ప్రమియం త్రువహత్ బీమా కంప్ెతూ సవకరించిన త్దనంత్ర ప్రమియంల క్ షం, కంప్ెతూ ____ న఼ జారీ చేషి ఼ంది.
A)
B)
C)
D)

రివైఴల్ ప్రమియం రశీద఼

రిస్ిట రేశన్ ప్రమియం రశీద఼

రీఇన్ సేిట్ మంట్ ప్రమియం రశీద఼
రెన఼ాఴల్ ప్రమియం రశీద఼

1

D

-M.Chandrasekhar, Development Officer, LIC of India, GIDDALUR, Mobile: 98664 97149

అధ్యాయం – 12, ప్ేజి – 2
07. బీమా చేసన ఴాక్తి అషలు బీమా తృహలస దస్హివేజున఼ తృట గొటి కుంటే ఏం జరుగుత్ ంది ?
A)
B)

పపందయతుక్త ఎలాంటి మారుపలు చేయకుండయ బీమా కంప్ెతూ ఒ డఽప్ల క్ేట్ తృహలసతు జారీ చేషి ఼ంది
బీమా పపందం ముగింపునకు ఴష఼ింది

C)

బీమా చేసన ఴాక్తి ఆరోగా పరకటనల తృహరతిపదికన క్ొత్ి తుయమ తుబందనలతో

D)

క్ ర్మి ఆదేశహల త్రువహత్ మాత్రమే పపందయతుక్త ఎలాంటి మారుపలు చేయకుండయ,

ఒ డఽప్ల క్ేట్ తృహలసతు బీమా కంప్ెతూ జారీ చేషి ఼ంది
ఒ డఽప్ల క్ేట్ తృహలసతు బీమా కంప్ెతూ జారీ చేషి ఼ంది

A

08. క్తరంది పరకటనలలో ఏది షరెైనదో చెపపండి ?
A)

తృహలస దస్హివేజున఼ అధ్ీకాత్ అధ్ిక్హరి షంత్కం చేయాల్ు ఉంట ంది.

B)

తృహలస దస్హివేజున఼ అరహత్ కల్గిన అధ్ిక్హరి షంత్కం చేయాల్ు ఉంట ంది.

అయతే భ రత్ ముదరణ చటి ం పరక్హరం త్పపతు షరిగహ ముదర వేయాల్ున అఴషరం లేద఼
అయతే భ రత్ ముదరణ చటి ం పరక్హరం త్పపతు షరిగహ ముదర వేయాల్ు ఉంట ంది

C)

తృహలస దస్హివేజున఼ అరహత్ కల్గిన అధ్ిక్హరి త్పపక షంత్కం చేయాల్ున అఴషరం లేద఼.

D)

తృహలస దస్హివేజున఼ అరహత్ కల్గిన అధ్ిక్హరి త్పపక షంత్కం చేయాల్ున అఴషరం క్హతూ,

అయతే భ రత్ ముదరణ చటి ం పరక్హరం త్పపతు షరిగహ ముదర వేయాల్ు ఉంట ంది
భ రత్ ముదరణ చటి ం పరక్హరం త్పపతు షరిగహ ముదర వేయాల్ున అఴషరం లేద఼

B

09. క్తరంది వహటిలో ఒ తృహరమాణక బీమా తృహలస దస్హివేజు ముదటి భ గంగహ తుల్చేది ఏది ?
A)
B)
C)
D)

తృహలస షెడఽాలు

తృహరమాణక శరత్ లు

తురిుశి తృహలస శరత్ లు
క్ెలయమ్ పదధ తి

A

10. ఒ తృహరమాణక బీమా తృహలస దస్హివేజులో, తృహరమాణక శరత్ ల విభ గం క్తరంది వహటిలో దేతుతు కల్గి ఉంట ంది ?
A)
B)
C)
D)

తృహరరంభ తేదీ, పరిపకవత్ తేదీ, చిఴరి ప్రమియం గడుఴు తేదీ
నయమితూ ప్ేరు

పపందం క్తంద ఴరిించగల సకుులు, మరహాదలు మరియు ఇత్ర తుబంధ్నలు
అధ్ిక్హరిక షంత్కం దయరు షంత్కం మరియు తృహలస ముదర

C

11. “పపందం రహసే విశయంలో గరభం క్హరణంగహ ఒ మహిళ చయఴు షంభ వించ గలదతు ఎద఼రు చఽసే పరిసా తి
 తు
తువహరించగల శరత్ ” అనే క్హలజు తృహలస పత్రంలో ఏ విభ గంలో తృ ంద఼పరచబడింది ?

A)
B)
C)
D)

తృహలస షెడఽాలు

స్హధ్యరణ శరత్ లు

తృహరమాణక శరత్ లు

తురిుశి తృహలస శరత్ లు
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