అధ్యాయం – 20

ఫయాదఽల యిష్ార యంతయరంగం
తెమా యిశ్రమ సేవలకు సంబంధ్ంచిన యిశ్రమ. కలానఽగుణంగ కసట మర్ ల అంచనయలు తురంతరం పెరుగుతూ ఉంటామ. తెమా సంసథ లపెై క
powerful ఫయాదఽల యిష్ార యంతయరంగం అవసరం. IRDA చటట ంలో “తృలస఼దయరుల సంక్షేమ తుబంధనలు 2002” పేయిట కొతుి మారగ దరశక
సాతయరలనఽ ఏయాటు చేసంద.

సమీకిత ఫయాదఽల తురవహణ వావసథ (Integrated Grievance Management System): తృలస఼దయరులు తమ ఫయాదఽలనఽ ఇంటయనిట్ దయవయ
www.policyholder.gov.in లో నమోదఽ చేసఽకోవలి. తయవత ఫయాదఽనఽ సంబందత తెమా సంసథ కు ండం జరుగుత ంద. ఫయాదఽలనఽ,
వటి యిష్ాయతుకి టటట సమయాతుి IGMS యిశీలిసా
ూ ఉంటుంద.

వితుయోగదయరుల యిరక్షణ చటట ం, 1986 ( The Customer Protection Act, 1986). వితుయోగదయరుతు వివదయల యిష్ార సంసథ లనఽ రతీ
జిలాా, యష్టట ర మయియు జాతీయ స్థమలో ఏయాటు చేశరు.

1) జిలాా తౄో రం (District Forum): రూ.20 లక్షల వరకు విలువైన వసఽూవులు/సేవలకు సంబంధ్ంచిన ఫయాదఽలనఽ స఼వకయించే అధ్కరం ఈ
తౄో రం కు ఉంటుంద.

2) యష్టట ర కమిష్టన్ (State Commission): రూ.20 లక్షలకు మించిన, రూ.కోటి లోు విలువైన వసఽూవుల/సేవల యిహాయలకు సంబంధ్ంచిన
ఫయాదఽలనఽ స఼వకయించే అధ్కరం ఈ తౄో రం కు ఉంటుంద. ఇద జిలాా తౄో రంల నఽండి అప఼ాళ్ళనఽ కూడయ స఼వకయిసూ ఽంద.

3) జాతీయ కమిష్టన్ (National Commission): రూ.కోటికి మించిన వసఽూవుల/సేవల వివదయలకు సంబంధ్ంచిన ఫయాదఽలనఽ విచయరణకు
స఼వకయిసూ ఽంద. ఇద యష్టట ర కమిష్టన్ ఇచిిన తీరుాలపెై అప఼ాళ్ళనఽ కూడయ స఼వకయిసూ ఽంద.

ఈ 3 సంసథ లకూ సవిల్ కోర్ట అధ్కయలుంటామ. ఫయాదఽల దయఖలుకు లాయర్ అవసరభేమీ ఉండదఽ. తౄో రంకు ఫ఼జు కటాటలిిన అవసరం లేదఽ.
తౄో రంలలో స్ధ్యరణంగ వచేి ఫయాదఽలు: కనామమ్ యిష్ార జాాం, కనామమ్ యిష్ారం కకతృో వడం, కనామమ్ తిరసారణ, నష్టట యిమాణం,
తృలస఼ తుయమ తుభందనలు.

తెమా అంబుడ్సి మన్: Insurance Ambudsman నఽ బారత రభుతవం 11-11-1998న ఏయాటు చేసంద. తెమాసంసథ కసట మర్ ఫయాదఽకు నల
లోు బదఽలు ఇవవకతృో మనుడు, తెమా కంపెతూ తన ఫయాదఽనఽ తిరసాయించిన ఏడయద లోు అంబుడ్సి మన్ కు ఫయాదఽ చేయవచఽి.
ఫయాదఽ కోర్ట లో పెండింగ్ లో ఉండయదఽ.

అంబుడ్సి మన్ అనఽసయించయలిిన కొతుి విధఽలు ఇలా ఉంటామ: ఫయాదఽ అందన నల లోు సతౄరుి చేయాలి. కసట మర్ 15 యోజులోాగ ఆ

సతౄరసఽనఽ అంగీకయించయలి. అంబుడ్సి మన్ ఆదేశలు (Awards) రూ.20 లక్షకు మించయదఽ. తెమా కంపెతూ మయియూ కసట మర్ ఇదద రూ సదరు
అవరుునఽ ుాకోవలి.

01. రూ.20 లక్షల దయక విలువైన సేవలు, వసఽూవులు మయియు నష్టట యిహాయతుకి సంబంధ్ంచిన అంశలనఽ విచయరణకు చేటటట
యిధ్ _______ కు ఉంటుంద.
A)
B)
C)
D)

హై కోర్ట

జిలాా తౄో రం

యష్టట ర కమిష్టన్

జాతీయ కమీష్టన్

B

02. ఐ.జి.ఎం.ఎస్. విసూ రణ రూం
A)
B)
C)
D)

ఇనఽియనన్ి జనరల్ భేనేజ్ భంట్ ససటం
ఇండియన్ జనరల్ భేనేజ్ భంట్ ససటం
ఇంటిగరట
ే ెడ్స గీరవన్ి భేనేజ్ భంట్ ససటం

ఇంటటలిాజేంట్ గీరవన్ి భేనేజ్ భంట్ ససటం

C

03. రూ.20 లక్షల నఽంచి 100 లక్షల దయక విలువైన సేవలు, వసఽూవులు మయియు నష్టట యిహాయతుకి సంబంధ్ంచిన అంశలనఽ
విచయరణకు చేటటట యిధ్ _________ కు ఉంటుంద.
A)
B)
C)
D)

హై కోర్ట

యష్టట ర కమీష్టన్

జాతీయ కమీష్టన్
జిలాా యిష్టత్

B

04. ఈ కిరంద వటిలో ఏద చెలా ుబాటమయా వితుయోగదయరు ఫయాదఽకి ఆధ్యయతుి ఏరారచలేదఽ ?
A)
B)
C)
D)

ష్ప్ యజమాతు క ఉతాతిూ కి ఎం.ఆర్.ప. ధర కంటట ఎకుావ ఛయర్్ చేయడం

ష్ప్ యజమాతు క కేటగియీలో అత ాతూ మ ఉతాతిూ గుయించి సలహా ఇవవకతృో వడం
క డరగ్ స఼స్పెై ఎలయీ్ హచియిక లభా రచక తృో వడం
లోం ఉని ఉతాతూ లు
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B
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05. క వితుయోగదయరు తెమా తృలస఼కి సంబంధ్ంచి ఫయాదఽ చేయాలనఽ కుంటట ఈ కిరంద వటిలో ఏద అత ాతూ మ ఎంపక ఏద ?
A)
B)
C)
D)

తృో లీస్

సఽప఼రమ్ కోర్ట

ఇనఽియనన్ి అంబుడ్సి భన్
జిలాా కోర్ట

C

06. ఇనఽియనన్ి అంబుడ్సి భన్ కి తృరంతీయ నయాయ శసన యిధ్కి సంబంధ్ంచి ఈ కిరంద వటిలో సయనైన సేటట్ భంట్ ఏద ?
A)
B)
C)
D)

ఇనఽియనన్ి అంబుడ్సి భన్ కి జాతీయ నయాయ శసన యిధ్ ఉంటుంద
ఇనఽియనన్ి అంబుడ్సి భన్ కి యష్టట ర నయాయ శసన యిధ్ ఉంటుంద

ఇనఽియనన్ి అంబుడ్సి భన్ కి జిలాా నయాయ శసన యిధ్ ఉంటుంద

ఇనఽియనన్ి అంబుడ్సి భన్ క తుయిదష్టటభైన తృరంతీయ యిమిత లతో మాతరభే తుచేస్ూ డు

D

07. ఇనఽియనన్ి అంబుడ్సి భన్ కి ఫయాదఽతు ఎలా అందచేయాలి ?
A)
B)
C)
D)

వరతూరవకభైన ఫయాదఽ అందచేయాలి
తౄో న్ లో మౌలిఖంగ ఫయాదఽ చేయాలి

ఎదఽరుగ తులబడి ముఖాముఖిగ ఫయాదఽ చేయాలి
వయూ తిరక రకటన దయవయ ఫయాదఽ చేయాలి

A

08. ఇనఽియనన్ి అంబుడ్సి భన్ తు ఏ సమయంలోు కలుసఽకోవలి ?
A)
B)
C)
D)

తెమా సంసథ దయవయ తిరసాయించబడిన యనండేళ్ళ లోు

తెమా సంసథ దయవయ తిరసాయించబడిన మూడేళ్ళ లోు
తెమా సంసథ దయవయ తిరసాయించబడిన ఏడయద లోు

తెమా సంసథ దయవయ తిరసాయించబడిన క నల లోు

C

09. అంబుడ్సి భన్ ఫయాదఽ చేయడంలో ఈ కిరంద వటిలో ముందఽగ చేయవలసన అవసరం ఉండదఽ ?
A)
B)
C)
D)

ఫయాదఽ వాకిూ గతభైన రూు యేఖలోా ఇనఽియనన్ి అమ ఉండయలి

తెమసంసథ దయవయ తిరసాయించబడిన 1 ఏడయదలోు ఫయాదఽ చేయాలి

ఫయాదఽదయరు అంబుడ్సి భన్ తు కలిసే ముందఽ క వితుయోగదయరు తౄో రం తు కలవలి
కవలసన ముతూ ం యిలీఫ్ రూ.20 లక్షల లోు ఉండయలి

C

10. అంబుడ్సి భన్ కి ఫయాదఽ చేయడయతుకి ఏభైనయ ఫ఼జు / చయయీ్లు అవసరమవుతయయా ?
A)
B)
C)
D)

రూ.100 చెలిాంచయలిి ఉంటుంద

ఎలాంటి ఫ఼జు గతూ, చయయీ్లు గతూ చెలిాంచ వలసన అవసరం లేదఽ
యిలీఫ్ ముతూ ంలో 20% ఫ఼జు గ చెలిాంచయలి
యిలీఫ్ ముతూ ంలో 10% ఫ఼జు గ చెలిాంచయలి

B

11. క పెవ
ై ేటు తెమా సంసథ పెై ఫయాదఽ చేయవచయి ?
A)
B)
C)
D)

ఫయాదఽలు కేవలం తా క్ తెమా సంసథ ల పెైనే చేయవచఽి

అవునఽ, పెవ
ై ేటు తెమా సంసథ లపెై ఫయాదఽలు చేయవచఽి

ల ైఫ్ సెకటర్ లో ఉండే పెవ
ై ేటు తెమా సంసథ లపెై ఫయాదఽలు చేయవచఽి

నయన్-ల ైఫ్ సెకటర్ లో ఉండే పెవ
ై ేటు తెమా సంసథ లపెై ఫయాదఽలు చేయవచఽి

2

B
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