అధ్యాయం – 13

తృలస఼ దశలో త్రములు
కరుణకలం లేదయ అనఽగ్రహ అవధ్ి (Grace period): ప఼్రమియం చెయౌలంు తేది నఽండి 31 రోజులు లేదయ ఒక నెలకు త్కుువ కకుండయ.
తృలస఼ లాప్స్ మరియు ునరుదధ రణ: ప఼్రమియంలు చెయౌలంచతు కరణంగ రదఽు అయన తృలస఼తు అమలు లోతుకి తెచఽుట.

సధ్యరణ ునరుదధ రణ: బకయలనఽ వడడీతో తృటు చెయౌలసూ ా, ఆరోగ్ాసితి రకటన లేదయ/మరియు వెైదా రీక్షకు హాజరగ్ుట.
రతేాక ునరుదధ రణ: తృలస఼ తృరరంభ తేదీతు 2 సం.ల లోు లాప్స్ కలాతుకి సరిచేస, తృలస఼తు అమలులోకి తెసూ రు.

లోన్ కమ్ రివెైవల్: ఏక కలంలో తృలస఼ప్ై ఋణం నఽ మంజూరు చేస, ఆ సొ ముునఽ ునరుదధ రణ కోసం సరుుబాటు చేసూ రు.

వయదయ ునరుదధ రణ: బకయ ప఼్రమియంలనఽ 2 సం.లు లేదయ అంత్కనయా ఎకుువ సం.లలో చెయౌలంచేందఽకు అనఽమతిసూరు.
నషట రహిత్ షరత్ులు ( Non forfeiture Provisions): భారతీయ బీమా చటట ం (సక్షన్ 113) రకరం వరుసగ కతూసం 3 సం.లు ప఼్రమియంలు
చెయౌలసతూ, ఆ తృలస఼ సరండర్ విలువనఽ కయౌగి ఉంటుంది. సరండర్ చేయకుంటే, త్గిగంచిన చెయౌలంు విలువ తృలస఼గ (Reduced Paid Up) అది
రిగ్ణంచ బడుత్ుంది.

సరండర్ విలువ (సాధ్ీన విలువ): 3 సం.ల తృటు ప఼్రమియం చెయౌలంచిన తృలస఼లకు సరండర్ చేసఽకునే అవకశం కలదఽ.

తృలస఼ రుణయలు: 3 సం.ల తృటు ప఼్రమియం చెయౌలంచిన తృలస఼లప్ై తృలస఼ బాండు ూచీతో తృలస఼దయరుడు ఋణం తీసఽకొనవచఽు.

ముందసఽూ ముగింు (Foreclosure): తీసఽకునా ఋణం మరియు వడడీ తృలస఼ విలువ కనయా ఎకుువ అయనచో తృలస఼ రదఽు అవుత్ుంది.
నయమినేషన్: బీమా చటట ం 1938లోతు సక్షన్ 39 రకరం, తృలస఼దయరుడు త్న మరణం త్రువత్ తృలస఼ సొ ముునఽ తీసఽకొనడయతుకి ఒకరితు లేదయ
కొంత్ మందితు నయమినేట్ చేసఽకోవచఽు. నయమితూ మైనర్ అయనచో ఓ గరిీయన్ (అపయంటీ)తు తుయమించయయౌ.

అసైన్ మంట్: బీమా చటట ంలోతు సక్షన్ 38 రకరం, తృలస఼దయరుతు యొకు తృలస఼ హకుుల బదియ్నే అసైన్ మంట్ అంటారు. అసైన్ మంట్ బీమా
కంప్తతూకి త్ప ఇంకవరికి చేసనయ నయమినేషన్ రదఽు అవుత్ుంది. హకుులనఽ బదియ్ చేసన వాకిూతు అసై్నర్ అతు, బదియ్ చేయంచఽకునా వాకిూతు
అసై్తూ అతు అంటారు.

తుబంధనలతో కూడిన అసైన్ మంట్: రికాత్తేదీన బీమాదయరు జీవించి ఉనయా, అసై్తూ మరణంచినయ తృలస఼హకుు బీమాదయరుకు తిరిగివసఽూంది.
సంూరణ అసైన్ మంట్: అసై్తూ రీ-అసైన్ చేసతూ త్ప, ఎలాంటి రిసి త్
 ులోలనా తృలస఼ప్ై అసై్నర్ హకుులు వెనకుురవు.

డాప్ల కేట్ తృలస఼: తృలస఼దయరుడు తృలస఼ బాండు తృో గొటుటకొనాటిల తే, తురీణత్ ఫ఼జు చెయౌలంచి డాప్ల కేట్ తృలస఼ బాండు తృొ ందవచఽు.

సవరణలు లేదయ మారుపలు (Alteration) : తృలస఼ తుయమ తుబందనలలో మారుపలు కొతుా షరత్ులకు లోబడి మారుపలు కోరవచఽు.

Term

Reduction, Sum Assured Reduction, Mode Alteration, Date of Commencement Change, Policy Splitting, Riders, Nomination,
Assignment, Address Change, Age Admission.

01. ఎలాంటి సందరాల కింద తృలస఼దయరు ఓ తుయమిత్ుడితు (అతృపయంటీ) తుయమించయయౌ్న అవసరం ఉంటుంది ?
A)
B)
C)
D)

బీమా చేసన వాకిూ మైనర్ అయతే
నయమితూ మైనర్ అయతే

తృలస఼దయరు మానసక సితి సరిగగ  లేకుంటే
తృలస఼దయరు అవివహిత్ుడు అయతే

B

02. కిరంది రకటనలలో నయమినేషన్ కు సంబంధ్ించి ఏ రకటన త్ుప ?
A)
B)
C)
D)

ఋణం కోసం బీమా సంసి కు తృలస఼తు తిరిగి అసైన్ చేసతూ, తృలస఼ నయమినేషన్ రదఽు చేయబడదఽ
తృలస఼ కొనఽగోలు లేదయ త్దనంత్ర సమయంలో నయమినేషన్ చేయవచఽు
తృలస఼లో అంగీకరం చేయడం దయార నయమినేషన్ మారువచఽు
కల యం ప్ైన నయమితూకి ూరిూ హకుులు ఉనయాయ

D

03. గారంటీ కయౌగిన సరండర్ విలువనఽ సంతృదించఽకునే కరమంలో, ఎంత్ కలం తృటు ప఼్రమియంనఽ చటట రకరం చెయౌలంచయయౌ ?
A)
B)
C)
D)

కతూసం 2 వరుస సంవత్్రల వరకు ప఼్రమియంలనఽ చెయౌలంచయయౌ
కతూసం 3 వరుస సంవత్్రల వరకు ప఼్రమియంలనఽ చెయౌలంచయయౌ
కతూసం 4 వరుస సంవత్్రల వరకు ప఼్రమియంలనఽ చెయౌలంచయయౌ
కతూసం 5 వరుస సంవత్్రల వరకు ప఼్రమియంలనఽ చెయౌలంచయయౌ

B

04. తృలస఼ కలాతీత్మైనటుట (policy lapse) ఎుపడు భావిసూరు ?
A)
B)
C)
D)

ప఼్రమియంనఽ గ్డువు తేదీ నయటికి చయౌల ంచకుంటే

ప఼్రమియంనఽ గ్డువు తేదీకి ముందఽ చయౌల ంచకుంటే

ప఼్రమియంనఽ కరుణ కలం (Grace Period) రోజుల త్రువత్ కూడయ చెయౌలంచకుంటే
తృలస఼ సరండర్ చేసతూ

1

C
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05. బీమా తృలస఼ కరుణ కలాతుకి (Grace Period) సంబంధ్ించి కింది రకటనలోల ఏది సరైనది ?
A)
B)
C)
D)

కరుణ కలం తృరమాణక తుడివి నెల రోజులు
కరుణ కలం తృరమాణక తుడివి 30 రోజులు

కరుణ కలం తృరమాణక తుడివి నెల రోజులు లేదయ 30 రోజులు
కరుణ కలం తృరమాణక తుడివి నెల రోజులు లేదయ 31 రోజులు

D

06. గ్డువు తేదీలోు ప఼్రమియం చెయౌలంచకుండయ, తృలస఼దయరు కరుణ కలం (Grace Period) మధాలో చతుతృో తే ఎం జరుగ్ుత్ుంది ?
A)
B)
C)
D)

గ్డువు తేదీ నయటికి ప఼్రమియం చెయౌలంచతు కరణంగ బీమా సంసి ఆ తృలస఼తు చెలలతుదిగ రిగ్ణంచి, కల యమ్ నఽ తిరసురిసూ ఽంది
బీమా సంసి కల యమ్ నఽ చయౌల ంచి, చివరి చెయౌలంచతు ప఼్రమియంనఽ మాఫ఼ చేసూ ఽంది
బీమా సంసి చివరి చెయౌలంచతు ప఼్రమియంనఽ తీసవేస, కల యమ్ నఽ చెయౌలసూ ఽంది

చెయౌలంచతు ప఼్రమియంతో తృటు దయతుకి బాాంకు తృొ దఽు వడడీ రేటు రండు శత్ం కనయా ఎకుువ వడడీతో కయౌప్
తీసఽకుతు మిగియౌన కల యమ్ సొ ముునఽ చెయౌలసూ ఽంది

C

07. కలాతీత్మైన తృలస఼ ునరుదధ రణ సందరాంగ, కింది లక్షణయలలో దేతుతు బీమా కంప్తూ అత్ాంత్ తృరముఖ్ాం కయౌగినదిగ రిగ్ణసఽూంది ?
బాగ ఖ్చిుత్మైన సమాధ్యనయతుా ఎంచఽకోండి.

A)
B)
C)
D)

ునరుదధ రణ సమయంలో బీమా చేయగ్ల సమరధాతుకి సక్షాం

బీమా కంప్తూకి రిసఽులో ప్ంునకు దయరితీసత తృలస఼ ునరుదధ రణ
చెయౌలంచతు ప఼్రమియంలు వడడీతో తృటు చెయౌలంు

తురిుషట కల రిమితి రిధ్ిలోు ునరుదధ రణ దరఖ్ాసఽూనఽ బీమా చేసన వరు సమరిపంచడం

A

08. ఓ బీమా తృలస఼ కోసం, నయమినేషన్ నఽ బీమా చటట ం, 1938 లోతు _______ కింద అనఽమతిసూరు.
A)
B)
C)
D)

సక్షన్ 10

సక్షన్ 38
సక్షన్ 39
సక్షన్ 45

C

09. బీమా కంప్తూ నఽంచి ఋణం తీసఽకునా తృలస఼కి సంబంధ్ించి కింది రకటనలలో ఏది సరికదో చెపండి ?
A)
B)
C)
D)

తృలస఼తు బీమా కంప్తూకి అనఽకూలంగ అసైన్ చేయాయౌ్ ఉంటుంది

బీమా కంప్తూకి అనఽకూలంగ తృలస఼తు అసైన్ మంట్ చేసనందఽన అలాంటి తృలస఼ నయమినేషన్ రదు వుత్ుంది
తృలస఼లోతు బీమా సంసి రయోజనం రిధ్ి వరకు నయమితూ హకుులు దెబబతింటాయ

తృలస఼ ఋణం సధ్యరణంగ తృలస఼ సరండర్ విలువ శతయతుకి రిమిత్ం చేయబడుత్ుంది

B

10. బీమా తృలస఼ అసైన్ మంట్ కు సంబంధ్ించి కింది రకటనలలో ఏది సరి కదో చెపండి ?
A)

సంూరణ అసైన్ మంట్ విషయంలో, అసైతూ చతుతృో యన సందరాంగ తృలస఼ టైటిల్

B)

ఓ జీవిత్ బీమా తృలస఼ అసైన్ మంట్ నఽ తృలస఼ లోతు (ఆసూ లాగ) హకుు, టైటిల్, రయోజనం హకుులనఽ

C)

తృలస఼దయరు అసైన్ మంట్ కు సంబందించిన నోటీసఽనఽ బీమా సంసి కు ఇవాడం త్పతుసరి

D)

మితి చెందిన అసైతూ సూ రసూ లో భాగ్ం అవుత్ుంది

ఒక వాకిూ నఽంచి మరో వాకిూకి బదియ్ చేసత చరానఽ సాచిసఽూంది

సంూరణ అసైన్ మంట్ విషయంలో, తృలస఼ కలరిమితి సందరాంగ బీమా చేసన వాకిూ చతుతృో యే
రిసి త్
 ులోల తృలస఼తు తిరిగి బీమా చేసన వాకిూ రయోజకులకు తిప్ప ంప్ంచడం త్ప్పంచి,
తృలస఼ గ్డువు కలం వరకు ూరిూగ అసైతూకి సంబందించినదిగనే ఉంటుంది

D

11. ఈ కిరంది తృలస఼ సవరణలలో దేతుతు బీమా కంప్తూ అనఽమతిసఽూంది ?
A)
B)
C)
D)

తృలస఼తు రండు లేక అంత్కనయా ఎకుువ తృలస఼లుగ విడగొటట డం
ప఼్రమియం చెయౌలంు కలం ప్ంు

లాభదయయక తృలస఼ నఽంచి లాభ రహిత్ తృలస఼కి మారుప
బీమా మొత్ూ ం ప్ంు
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