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జీవిత బీమా తృలస఼ చెల్లంపులు
బీమా పందంలో సంసథ తనఽ తురఴర్తంచ వలసన బాధ్ాత క్లలయమ్ ల పర్ష్ారం. సంసథ తనకు తయనఽ సంతిప్త చెందిన తరువత క్లలయమ్ లనఽ
చెల్లసత ఽంది. క్ొతున తృలస఼లలో క్లలయమ్ చెల్లంపు తరువత పందం రదఽద అవుత ంది, మర్క్ొతునంటిలో పందం క్ొనసగుత ంది. క్లలయమ్ లు
రలండు రక్లు: 1) తృలస఼దయరుడు జీవించి ఉననపుడు చెల్లంచే సరలవఴవల్ క్లలయమ్, 2) మరణయనంతర క్లలయమ్.

సరలవఴవల్ క్లలయమ్్: 1) తృలస఼ మెచాార్టీ (Maturity Claim), 2) మతూ బాాక్ తృలస఼లలో క్లానఽగునంగ చెల్లంచ వలసన వయదయలు

(Survival Benefits), 3) రలవడర్ పరయోజనంగ తృలస఼లో కల్ంచిన తీవర అసఴసథ త రక్షణ (Disability Benefit), 4) తృలస఼దయరు లేదయ అస్స్తూ
దయఴర తృలస఼ సరలండర్.

తృలస఼క్ి అదనపు పరయోజనయతున రలవడర్్: Double Accident Benefit, Critical illness Rider, Term Rider, Waiver of Premium.
డెత్ క్లలయమ్్ రలండు రక్లు: 1) శీఘర మరణ క్లలయమ్ (Early Death Claim), 2) మూడేళ్ళ కనయన ఎకుావ క్లం తరువత వచేే డెత్

క్లలయమ్్. నయమితూ లేదయ అస్స్తూ లేదయ చటట బదద వరసఽడు బీమా సంసథ కు సమాచయరం అందించయల్. సహజ మరణం సందరభంలో ర్జినల్ డెత్
సర్టఫక్ేట్, ర్జినల్ తృలస఼ బాండ్ సమర్ంచయల్. యాక్ి్డెంట్ మరణం సందరభంలో అదనంగ
Report, Final Report సమర్ంచయల్.

F.I.R., Inquest Report, Post-mortem

డెత్ క్లలయమ్ ల తిరసారణ: తృలస఼ తీసఽకునే సమయంలో తృలస఼దయరుడు ఏదెసనయ అసతా సమాచయరం ఇచయేరతు గతూ, తుజం వెలలడంచలేదతు గతూ
బీమా సంసథ గుర్తసతత “పందం” చెలల ుబాటుక్దఽ కనఽక బీమదయరుతు వరసఽలు అతున పరయోజనయలనఽ క్ోలోవల్్ ఉంటుంది.
స్క్షన్ 45: వివద రహిత తుయమం (Principle of Indisputability):

తృలస఼ అమలులోక్ి వచిేన 2 సం.ల తరువత తృలస఼దయరుడు ఏదెసనయ

తపుడు సమాచయరం ఇచయేరతు గతూ, తుజం వెలలడంచలేదతు గతూ బీమా సంసథ పరశ్నంచడం గతూ, తృలస఼ చెలలదతు పరకటించడం గతూ సర్క్దఽ.
తృలస఼దయరుడు ఉదేదశపూరఴకంగ తపు చేసరతు తురూప్ంచే సక్ష్యాలనఽ బీమా సంసథ చాప్ంచయల్్ ఉంటుంది .

మరణంచయడతు భావించడం ( Presumption of Death): కతుప్ంచకుండయ తృో యన వాకుతల క్ేసఽలలో 7 సం.ల వరకు ఆయన గుర్ంచిన ఆచాక్ీ
తెల్యకతృో తే, ఆయన చతుతృో య ఉంటారతు భావించేందఽకు భారత సక్ష్యధ్యరల చటట ం వీలు కల్సఽతంది.

IRDA చటట ం (తృలస఼దయరుల పరయోజనయల సంరక్షణ), 2002, తుయంతరణ 8 పరక్రం క్లలయమ్ చెల్లంపుకు అవసరమయయా పతయరలనఽ క్ొాకాటిగ
క్కుండయ పూర్తగ 15 రోజులలోపు తీసఽక్ోవల్. క్లలయమ్ పతయరలు స఼ఴకర్ంచిన తరువత 30 రోజులలోపు బీమా సంసథ క్లలయమ్ చెల్లంచయల్. లేదయ
తగ్న క్రణయలనఽ చాప్ వివరణలనఽ క్ోరల్. ఏ రకంగనా క్లలయమ్ నఽ దయఖలు చేసనపటి నఽండ 6 నెలలు దయటరదఽ.

IRDA చటట ంలోతు 47వ స్క్షన్ పరక్రం, చెల్లంపు క్ోసం క్లలయమ్ సదధమెై, క్లలయమ్ అందఽక్ోవల్్న వాక్ిత సకరమమెైన గుర్తంపు లేకుండయ ఉంటే,
సంసథ ఆ క్లలయమ్ నఽ తన వదద నే ఉంచఽకుతు Savings Bank Account Interest ఇవఴల్ (అతున పతయరలు సమర్ంచిన 30 రోజుల నఽండ).

అలా క్కుండయ క్లలయమ్ చెల్లంపులో బీమా సంసథ తరుపున జాపాం జర్గ్తే, ఆర్ధక సంవత్ర తృరరంభంలో ఉనన బాాంకు వడడీ రేటు కనయన 2%
ఎకుావ వడడీతో (అపరధ్ రుసఽం) క్లలయమ్ చెల్లంచయల్్ ఉంటుంది.

01. క్లలయమ్ భావననఽ క్ింది పరకటనలో ఏ పరకటన సరలవనదో చెపండ ? బాగ ఖచిేతమెైన సమాధ్యనయతున ఎంచఽక్ోండ.
A)
B)
C)
D)

ఒ క్లలయమ్ అనేది పందంలో ప్తరకానన వగదనం నఽంచి బీమా సంసథ నెరవేరేల్్న అభారధ న

ఒ క్లలయమ్ అనేది పందంలో ప్తరకానన వగదనం నఽంచి బీమా సంసథ నెరవేరేల్్న డమాండ్
ఒ క్లలయమ్ అనేది పందంలో ప్తరకానన కటుటబాటునఽ బీమా సంసథ నెరవేరేల్్న డమాండ్

ఒ క్లలయమ్ అనేది పందంలో ప్తరకానన కటుటబాటునఽ నఽంచి బీమా సంసథ నెరవేరేల్్న అభారధ న

B

02. తృలస఼ల జాబితయ క్ింద ఇవఴబడంది. ఏ రకమెైన తృలస఼ క్ింద క్లలయమ్ చెల్లంపునఽ క్లకరమానఽగుణమెైన రూపంలో జరుపుతయరు ?
A)
B)
C)
D)

మతూ-బాాక్ తృలస఼

యూతుట్ ల్ంక్ీ ఇనఽ్రలన్్ తృలస఼
ర్టర్న అఫ్ ప఼్రమియం తృలస఼
టర్్ బీమా తృలస఼

A

03. మహేష్ తీవర అసఴసథ త రలవడర్ తో కూడన క జీవిత బీమా తృలస఼తు క్ొనయనరు. ఆయన కరణ్ ప్తరుకు తృలస఼తు

పూర్తగ అస్న్
స చేసరు. మహేష్ కు గుండె తృో టు వచిేంది. తీవర అసఴసథ త రలవడర్ క్ింద రూ.50వేలు ఉనయనయ.
ఈ విషయంలో చెల్లంపు ఎవర్క్ి జరతృల్ ?

A)
B)
C)
D)

మహేష్
కరణ్

మహేష్, కరణ్ లకు సమానంగ చెల్లంపు జరతృల్

వర్దదర్క్ీ క్దఽ. ఎందఽకంటే మహేష్ కు గుండెతృో టు వచిేంది, క్తూ తృలస఼ కరణ్ ప్తరుకు చేయబడంది

1

B
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04. పరవీణ్ క్రు పరమాదంలో చతుతృో యారు. మరణయనంతర క్లలయమ్ క్ోసం లబిద దయరు దసతవేజులనఽ సమర్ంచయల్. క్ింది

దసతవేజులలో సహజ మరణంతో తృో ల్ేతే పరమాద మరణం విషయంలో సమర్ంచయల్్న అదనపు దసతవేజులు ఏవో చెపండ ?

A)
B)
C)
D)

ఖననం లేదయ దహన ధ్ివపతరం

చిక్ిత్ చేసన వెసదఽాడు జారీ చేసన ధ్ివపతరం
కంప్్తూ యజమాతు ఇచిేన ధ్ివపతరం

తృో లీసఽ విచయరణ తువేదిక(F.I.R), ఇంక్ేఴస్టట ర్తృో ర్ట, తృో స్టట -మారటం ర్తృో ర్ట, ఫ్సనల్ ర్తృో ర్ట

D

05. క్ిరంది వటిలో ఏ మరణయనంత క్లలయమ్ నఽ తఴర్త మరణయనంతర క్లలయమ్ (Early Claim) గ పర్గణసతరు ?
A)
B)
C)
D)

బీమా చేసన వాక్ిత తృలస఼ అమలోల ఉనన మూడేళ్ల లోపు
బీమా చేసన వాక్ిత తృలస఼ అమలోల ఉనన ఐదేళ్ళ లోపు
బీమా చేసన వాక్ిత తృలస఼ అమలోల ఉనన ఏడేళ్ళ లోపు

బీమా చేసన వాక్ిత తృలస఼ అమలోల ఉనన పదేళ్ళ లోపు

A

06. సరలవఴవల్ క్లలయమ్ లనఽ ప్తరరేప్ంచే క్ొతున సంఘటనలు క్ింద ఇవఴబడయీయ. క్ిరంది పరకటనలోల ఏది సర్ అయనది క్దో గుర్తంచండ ?
A)
B)
C)
D)

టర్్ బీమా తృలస఼ మెచాార్టీ సందరభంగ చెల్లంచే క్లలయమ్

మతూ బాాక్ తృలస఼ క్ింద మెైలురయతు చేరుకుననపుడు చెల్లంచగల వయదయ

రలవడర్ పరయోజనంగ తృలస఼ క్ింద రక్షణ కల్ంచయల్్న తీవర అసఴసథ త క్ోసం చెల్లంచే క్లలయమ్
తృలస఼దయరుడ ఎండో మెంట్ తృలస఼ సరలండర్ చేసనపుడు చెల్లంచే సరలండర్ విలువ

A

07. మెైలురయతు చేరుకుననపుడు మతూ బాాక్ తృలస఼ క్ింద చేసన చెల్లంపునఽ ఏ రకమెైన క్లలయమ్ క్ింద వరీీకర్సత రు ?
A)
B)
C)
D)

మరణయనంతర క్లలయమ్
మెచాార్టీ క్లలయమ్

క్ల వావధ్ి సరలవఴవల్ క్లలయమ్
సరలండర్ క్లలయమ్

C

08. శంకర్ పదేళ్ళ యూతుట్ ల్ంక్ీ ఇనఽ్రలన్్ తృలస఼తు క్ొనయనరు. మెచాార్టిక్ి ముందే ఆయన చతుతృో తే,
క్ింది వటిలో ఏ రకమెైన తృలస఼ చెల్లంచ బడుత ంది ?

A)
B)
C)
D)

హామీ ఇచిేన సొ ము్ (Sum Assured) లేదయ ఫండ్ విలువలో తకుావ
హామీ ఇచిేన సొ ము్ లేదయ ఫండ్ విలువలో ఏది ఎకుావ అయతే అది

బాాంకు తృొ దఽపు డతృజిట్ తో తృో ల్ేతే 2% అధ్ిక వడడీతో చెల్లంచిన ప఼్రమియంలో తిర్గ్ ఇవఴబడుతయయ
సరలండర్ విలువ

B

09. క్లలయమ్ వరీీకరణ ఆధ్యరంగ (తఴర్తం లేదయ ఆలసాం) క్ిరంది వటిలో బుననంగ ఉననదేదో చెపండ ?
A)
B)
C)
D)

టర్్ బీమా క్ొనన ఆరు నెలల తరువత రమా చతుతృో యారు

టర్్ బీమా క్ొనన ఏడయదిననర తరువత మనోజ్ చతుతృో యారు

టర్్ బీమా క్ొనన రలండుననర ఏళ్ల తరువత మనోజ్ చతుతృో యారు
టర్్ బీమా క్ొనన ఐదఽననర ఏళ్ళ తరువత పరవీణ్ చతుతృో యారు

D

10. బీమా చేసన వాక్ిత మరణం సందరభంగ లబిద దయరులందరూ సధ్యరణ మరణయంతర క్లలయమ్ క్ోసం సమర్ంచయల్్న
దసతవేజుల జాబితయ క్ింద ఇవఴబడంది. పరమాదంలో మరణంచే పర్సథ త
 లోల అదనంగ సమర్ంచయల్్న వటిలో

క్ింద ఉనన వటిలో ఏది వేరుగ ఉంటుంది ?
A)
B)
C)
D)

విచయరణ తువేదిక (ఇంక్ేఴస్టట ర్తృో ర్ట లేదయ శవ పంచయనయమ)
క్లలయమ్ పతరం

దహనం లేదయ ఖనన ధ్ివపతరం
హాసటల్ ధ్ివపతరం

A

11. ఐ.ఆర్.డ.ఏ. (తృలస఼దయరుల పరయోజనయల రక్షణ) తుయంతరణలు, 2002, పరక్రం, ఒ జీవిత బీమా తృలస఼ క్ింద చేసత క్లలయమ్

సంబందిత పతయరలు, అవసరమెైన వివరణలనఽ స఼ఴకర్ంచిన ___ రోజులోలపు చెల్లంచయల్ లేదయ వివదయసదమెైనదిగ పరకటించయల్.
A)
B)
C)
D)

7 రోజులు

15 రోజులు

30 రోజులు
45 రోజులు
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C
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