అధ్యయమం – 14

అండర్ రైటంగ్
బీభా యక్షణ తృ ందడయతుకి తన రతితృదన, సఽభుఖతనఽ తెయౌమచేసూ ా సభర్ంచే అబయయధ న తయరతున “రతృో జల్” అంటాయు. రతృో జల్ నఽ

సభర్ంచే వ్యకిూతు “రతృో జర్” అంటాయు. ఏ స్ాయలో ర్సఽునఽ అంగీకర్ంచ వ్లస ఉంట ందో , ఏ ఏ తుఫంధనలనఽ అనఽసర్ంచ వ్లస ఉంట ందో
తుయణ యంచే రకిమనఽ “సెలక్షన్” లేక “అండర్ రైటంగ్” అంటాయు. ఏజంట్ నఽ పస్ట్ ల ైన్ (తృరధమిక) అండర్ రైటర్ అంటాయు.

అండర్ రైటంగ్ ఎందఽకంటే: 1) బీభా సంసా లకు వ్యతిరేకంగ జర్పే జీవితయల ఎంపకనఽ తురోధ్ంచడం కోసం, భర్ము, 2) ర్సఽుల భధయ
సభానతవ ఎంపక (equity) భర్ము వ్యకుూల ర్సఽు వ్రీీకయణ గుర్ంచి.

అండర్ రైటర్ తీసఽకొనఽ తుయణ మాలు: 1) రభాణ జీవితయల (Standard Lives) యొకు ర్సఽు అంగీకయం, 2) రభాణికేతయ జీవితయల (Sub-

Standard Lives) అదను ప఼రమిమంతో అంగీకయం, 3) య్న్ తో అంగీకయం, 4) కాజులతో అంగీకయం, 5) తియసుయణ, 6) లయదయ లేమడం.
ర్సఽుల యొకు వ్రీీకయణ కిింద జీవితయల వ్రీలపెై ఆధ్యయడి ఉంట ంద: 1) తియసుయణ జీవితయలు, 2) రభాణం కతు జీవితయలు, 3) రభాణ
జీవితయలు, 4) తృరధ్యనయం గల జీవితయలు.

అతృమాలు 2 యకలు: 1) నైతిక అతృమాలు, 2) భౌతిక అతృమాలు.
లైదయ రీక్ష లేకుండయ రతృో జల్ నఽ కొతున ర్మితులకు లోఫడి ర్శీయౌంచడయతున నయన్-మెడికల్ అండర్ రైటంగ్ అంటాయు.
అండర్ రైటంగ్ లో అవ్లంబంచే రేటంగ్ విధ్యనయలు: 1) సంఖాయతమక రేటంగ్ (Numerical Rating), 2) తురణమక అండర్ రైటంగ్.
01. కిింద లటలో ఏద నైతిక అతృమాతుకి ఉదయహయణ కగలదఽ ?
A)
B)
C)
D)

స్ ంట్ రదర్శంచే సభమంలో స్ ంట్ కఱాకయుడు చతుతృో తయయు

బీభా చేసనందఽన ఒ వ్యకిూ ఎకుువ్ ర్భాణంలో భదయం సేవిసఽూనయనయు
బీభా చేసన వ్యకిూ సర్గీ  ప఼రమిమం చెయౌాంులు జయలేదఽ
తృలస఼ దస్ూలేజులో రతితృదకుడు అఫదద ం చెతృయు

B

02. మెడికల్ అండర్ రైటంగ్ లో లయసతవ చర్తర ఎందఽకు తృరభుఖయం కయౌగ్ ఉంట ంద ?
A)
B)
C)
D)

సంనన తయౌా దండురలు ఆరోగయకయమెైన శివువ్ులనఽ కయౌగ్ ఉంటాయు
తయౌా దండురల నఽంచి చినయనయులకు కొతున లయధఽలు లయపస్ూ య

తుయుపేద తయౌా దండురలు తృో షక లోం కయౌగ్న పలాలలనఽ కయౌగ్ ఉంటాయు
కుట ంఫ లతయవ్యణం ఒ భుఖయమెైన కయకం కగలదఽ

B

03. ఒ బీభా కంపెతూలో అండర్ రైటర్ తృతరనఽ కిింద లటలో దేతు దయవర గుర్ూస్ూ యు ?
A)
B)
C)
D)

తృరసెస్ట కా యమ్ లు

యుస్టు ల అంగీకయంపెై తుయణ మం

ఉతతిూ యూకలన లసఽూశియౌ

వితుయోగదయయుల సంఫందయల భానేజర్

B

04. కిింద లటలో ఏద అండర్ రైటర్ తుయణ మం కదఽ ?
A)
B)
C)
D)

తృరభాణిక రేటాలో ర్స్టు అంగీకయం
ర్స్టు తియసుితి

ర్స్టు లయదయ లేమడం
కా యమ్ తియసుితి

D

05. కిింద లటలో తృరభాణిక వ్మసఽ దఽరవీదయణ కతుద ఏద ?
A)
B)
C)
D)

తృస్ట తృో ర్్

ఫడి విడిచి వ్చేేటుడు జారీ చేసే ధఽరవ్ తరం (T.C.)
జాతక చకిం

జనన ధఽరవ్ తరం

C

06. కిింద లటలో ఏ తుఫంధన క వ్యకిూకి బీభా చేమగల స్భరధాతుకి రతికూలంగ రభావితం చేసూ ఽంద ?
A)
B)
C)
D)

రోజు లరీ జాగ్ంగ్

తుషేదత దయరధల దఽర్వతుయోగం
స్ో భర్తనం

నఽలు లయదయ లేమడం

1

B
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07. కింద ఉనన అండర్ రైటంగ్ దధ తిలో క అండర్ రైటర్ అతున రతికూల లేదయ వ్యతిరేఖ కయకలకు స్నఽకూల రేటంగ్
తృయంటా నఽ (అలాగే స్నఽకూల లేదయ అనఽకూల కయకలకు రతికూల తృయంటా నఽ) అగ్స్ూ యు ?

A)
B)
C)
D)

నయయమ తుయణ మ (Judgement)
భధయవ్ర్ూతవ (Arbitrary)

సంఖాయ యమెైన (Numerical Rating)
కే అంచే దయవర (Single Step)

C

08. ర్స్టు వ్రీీకయణ కింద, భయణ ట్ క సాచించిన తృరభాణిక జీవితయలకు సంఫంధ్ంచి భుందఽగ చతుతృో తయయతు ఎదఽయుచాసే
వ్యకుూలనఽ ____________ విభాగం కయౌగ్ ఉంట ంద.

A)
B)
C)
D)

తృరభాణిక జీవితయలు
తృరధ్యనయ ర్సఽులు

తకుువ్ రభాణం కయౌగ్న జీవితయలు
తియసుితి జీవితయలు

A

09. అభిత గయభం దయయౌే ఉనయనయు. ఆమె టర్మ బీభా యక్షణ కోరయు. అభితకు ఇవ్వడయతుకి కింద లటలో దేతుతు అండర్ రైటర్
అతుయతూ భమెైనదగ ఎంచఽకుంటాయు ? ఫాగ సర్తృో యే ఐచిేకతున ఎంచఽకోండి.

A)
B)

C)
E)

స్ధ్యయణ రేటాలో అంగీకయం

అదను ప఼రమిమంతో అంగీకయం
తియసుిత రతితృదన

తుమంతిరత తుఫంధనతో అంగీకయం

D

10. కిింద బీభా రతితృదనలోా ఏద నయన్-మెడికల్ అండర్ రైటంగ్ కింద అయహత తృ ందే అవ్కశం లేదఽ ?
A)
B)
C)
D)

ఐ.ట. కంతూలో స్ఫ్ట్ లేర్ ఇంజతూర్ గ తు చేసూ ఽనన 26 ఏళ్ా సవిత
ఫొ గుీ గతులో తు చేసూ ఽనన మాభై ఏళ్ళ భహేష్

ఫాయంకు లో తు చేసూ ా, యూ.కోటకి బీభా యక్షణ కోసం దయఖాసఽూ చేసఽకునన 28 ఏళ్ళ సతీష్
డితృర్్ మెంటల్ స్ో్ ర్ లో తు చేసూ ా, 10 సం.ల కలర్మితితో కూడిన ఎండో మెంట్ బీభా
రణయయక కోసం దయఖాసఽూ చేసఽకునన 30 ఏళ్ళ రవీణ్

B

11. ష఼నయ తీవ్ర భధఽమేహంతో ఫాధడుతుంద. ఆమె ఒ జీవిత బీభా తృలస఼ కోసం దయఖాసఽూ చేసఽకునయనయు.
ఈ సందయభంలో, అండర్ రైటర్ చయలా వ్యకు అండర్ రైటంగ్ కోసం _________ నఽ ఉయోగ్స్ూ యు.
ఫాగ ఖచిేతమెైన సభాధ్యనయతున ఎంచఽకోండి.
A)
B)
C)
D)

నయయమ తుయణ మ దధ తి (Judgement Method)
సంఖాయయమెైన దధ తి (Numerical Method)

భధఽమేహం లాంట అసవసా త రైటంగ్ లో రధ్యన తృతర తృో షంచదఽ కఫట్ పెై దధ తులోా ఏదెైనయ సరే
భధఽమేహం కేసఽలనఽ ూర్ూగ తురకర్సూ ఽననందఽన పెైన దధ తులేవీ కవ్ు

A

12. సంతోష్ టర్మ బీభా కోసం దయఖాసఽూ చేసఽకునయనయు. ఆమన చతుతృో గలయతు భావించే రేట సగట తృరభాణిక జీవితయలకనయన చయలా
తకుువ్గ ఉంద. కఫట్ తకుువ్ ప఼రమిమం చయర్ి విధ్ంచవ్చఽే. ర్స్టు వ్రీీకయణలో సంతోష్ నఽ _____ కిింద వ్రీీకర్ంచవ్చఽే.

A)
B)
C)
D)

తృరభాణిక జీవితయలు (Standard Lives)
తృరధ్యనయ ర్స్టు లు (Preferred Risks)

తకుువ్ రభాణం కయౌగ్న జీవితయలు (Substandard Lives)
తియసుర్ంచిన జీవితయలు (Declaimed Lives)

B

13. ఈ కిింద ఏ సందరభలలో బీభా సంసా లు లయదయ గతూ తియసుయణ వ్ంట చయయలు చేట్ వ్చఽే.
A)
B)
C)
D)

ఆరోగయంతో ఉనన 18 సం. వ్యకుూలనఽ
సా
ా ల కమం ఉనన లర్తు

ఎయడ్స్ తో ఫాధడుతునన లర్తు
స్ ంత ఆదయమం లేతు గిహిణులనఽ

2

C
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