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முன்னுகர 

 

நிகையம் துகற நிபுணர்ைளுடன் ஆவைாசித்து, கூட்டாண்கை 
முைவர்ைளுக்ைான இந்த பாடத்திட்டத்கத உருவாக்ைியுள்ளது. 
ஐஆர்டிஏஐ-இன் பரிந்துகரயின் அடிப்பகடயில் இந்த 
பாடத்திட்டத்தின் உள்ளடக்ைங்ைள் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளன, 

இந்த பாடத்திட்டம், ஆயுள், கபாது ைற்றும் உடல்நைக் ைாப்பகீட 
பற்றி அடிப்பகட அறிகவ வழங்கும் ைாரணத்தால், முைவர்ைளால் 
சரியான முகறயில் தங்ைள் கதாழில்முகற வாழ்க்கைகய 
புரிந்துக்கைாண்டு பாராட்ட முடிைிறது. ைாப்படீ்டு வணிைம் இன்று 
ஒரு ைாறும் சூழைில் கசயல்பட்டு வருவகதயும் ைற்றும் 
முைவர்ைள் சட்டம் ைற்றும் நகடமுகறயில் ஏற்பட்டிருக்கும் 
சைீபத்திய ைாற்றங்ைளுக்கு நிைராை, தனிப்பட்ட படிப்பு ைற்றும் 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் மூைம் வழங்ைப்படும் பயிற்சியில் பங்வைற்பதன் 
மூைம் தங்ைள் அறிகவ வளர்க்ை வவண்டும் என்றும் கசால்ை 
வதகவயில்கை. 

III-க்கு இந்த பணிகய தந்ததற்ைாை ஐஆர்டிஏஐ-ற்கு நாங்ைள் நன்றி 
கூறுைிவறாம். இகதப் படிக்கும் அகனவரும் பரீட்கசயில் வதர்ச்சி 
கபற வாழ்த்துைிவறாம். 
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அத்தியாயம் 1 

 

ைாப்பீடு அறிமுைம் 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

இந்த அத்தியாயத்தின் குறிக்வைாள் ைாப்படீின் அடிப்பகடைகள, 

அது எப்படி வதான்றியது, ைற்றும் எவ்வாறு கசயல்படுைிறது 

என்பகத அறிமுைப்படுத்துவதாை உள்ளது. எதிர்பாராத 
சம்பவங்ைளினால் ஏற்படும் கபாருளாதார நஷ்டத்திற்கு எதிராை 
ைாப்படீு எப்படி உதவுைிறது  ைற்றும் அபாய கைைாற்றத்திற்கு 
முக்ைிய கசயைகைப்பாை எப்படி கசயல்படுைிறது என்பகதயும் 
நீங்ைள் ைற்றுக்கைாள்வரீ்ைள். 
 
   

ைற்பதற்ைான குறிக்வைாள்ைள் 

 

A. ைாப்படீு வரைாறு – வரைாறு ைற்றும் பரிணாைம்  

B. ைாப்படீு எவ்வாறு கசயல்படுைிறது  

C. அபாய வைைாண்கை அணுகுமுகறைள்  

D. அபாயத்கத நிர்வைிக்கும் ைருவியாை ைாப்படீு 

E. சமூைத்தில் ைாப்படீ்டின் பங்கு 
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A. காப்பீடு வரைாறு – வரைாறு மற்றும் பரிணாமம்  

 

நாம் நிச்சயைற்ற ஒரு உைைத்தில் வாழ்ைிவறாம். பின்வருவது 
வபான்ற தைவல்ைகள வைள்விப்படுைிவறாம்.: 
 

 ரயில்ைள் வைாதிக்கைாள்ளுதல்; 

 முழு சமூைங்ைகள அழித்த கவள்ளம்;  

 துக்ைத்கத கைாண்டு வரும் பூைம்பங்ைள்;  

 இகளஞர்ைள் திடீகரன இறப்பது  

 

நம்கை சுற்றி நடக்கும் நிைழ்வுைள் 

 
 

இந்த நிைழ்வுைள் நைக்கு ைவகை ைற்றும் பயத்கத ஏன் 
ஏற்படுத்துைின்றன? 
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ைாரணம் சாதாரணைாவத. 
I. முதைில் இகதகயல்ைாம் முன்னுணரமுடியாது,  நாம் ஒரு 

நிைழ்கவ எதிர்பார்த்து, முன்கூட்டிவய உணர்ந்தால் தான் 
அதற்ைாை தயாராை இருக்ைமுடியும். 

II. இரண்டாவதாை அத்தகைய முன்னுணரமுடியாத ைற்றும் 
அசம்பாவிதைான நிைழ்வுைவள அடிக்ைடி கபாருளாதார இழப்பு 
மற்றும் சோகத்திற்கு ைாரணைாை இருக்கும். 

பைிரும் ைற்றும் பரஸ்பர ஆதரகவ தரும் ஒரு அகைப்பு 
இருந்தால், அதனால் சமூைத்தில் இது வபான்ற நிைழ்வுைளால் 
பாதிக்ைப்பட்ட நபர்ைளுக்கு உதவ  முன்வர முடியும். 
ைாப்படீ்டு வயாசகன ஆயிரக்ைணக்ைான ஆண்டுைளுக்கு முன்வப 
பிறந்தது. இருந்தும், இன்று நாம் அறிந்த, ைாப்படீ்டு வணிைம்,  
இரண்டு அல்ைது மூன்று நூற்றாண்டுைளாைவவ நகடமுகறயில் 
இருக்ைிறது. 
 

1. காப்பீட்டு வரைாறு  

ைாப்படீு ைி.மு. 3000 முதல் ஏவதா ஒரு வடிவத்தில் இருந்ததாை 
அறியப்படுைிறது. பை நாைரிைங்ைள், ைடந்த சிைஆண்டுைளில், 

நிதிகய வசைரித்து, சமூைத்தில் சிை வபருக்கு  ஏற்படும் அகனத்து 
இழப்புைகளயும் ஈடு கசய்ய, தங்ைள் ைத்தியிவைவய அகத 
பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ைருத்தாக்ைத்கத கசய்து ைாட்டியுள்ளார்ைள். 

இந்த ைருத்தாக்ைம் பயன்படுத்தப்படும் சிை வழிைகள நாம் 
பார்க்ைைாம். 
 

2. வழிவழியாக வந்த காப்பீடு 

பாபிசைானிய 
வணிகர்கள் 

பாபிவைானிய வணிைர்ைளுக்குள், ஒரு ைப்பைில் 

சரக்கு கதாகைந்து அல்ைது ைளவாடப்பட்டு 
விட்டால், ைடன்ைகள தள்ளுபடி கசய்ய ஒரு 
விகையாை, ைடன் கைாடுததவர்ைளுக்கு கூடுதல் 
பணத்கத கசலுத்தவவண்டும் என்ற 
ஒப்பந்தங்ைள் இருந்தன. இகவ ‘அடகு 
ைடன்ைள்’ (‘bottomry loans’) என்று 
அகழக்ைப்பட்டன. இந்த ஒப்பந்தங்ைளின் ைீழ், 
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ைப்பல் அல்ைது அதன் சரக்குைளின் 
பாதுைாப்பிற்கு எதிராை எடுக்ைப்படும் ைடன், 
ைப்பல் அதன் பயணத்திற்கு பின்னர் 
பாதுைாப்பாை, அதன் இைக்கை வந்தகடந்தால் 
ைட்டுவை திருப்பி தரப்பட வவண்டும்.  

பரூச் மற்றும் 
சூரத்தில் 
இருந்த 
வியாபாரிைள் 

பாபிவைானிய வணிைர்ைகள வபான்ற 
நகடமுகறைள் இைங்கை, எைிப்து ைற்றும் 
ைிரீஸ் நாட்டிற்கு கசல்லும் இந்திய 
ைப்பல்ைளில் பரூச் மற்றும் சூரத்தில் இருந்த 
வியாபாரிைள் ைத்தியிலும் பரவி இருந்தது. 

கிசரக்கர்கள் ைிவரக்ைர்ைள் 7-ஆம் நூற்றாண்டு 
இறுதியிவைவய இறந்தவர்ைளின் 
ஈைச்சடங்குைகள -  அவர்ைளது குடும்பங்ைகள 
பார்த்துக்கைாள்ள தருைசிந்கதயுள்ள 
சங்ைங்ைகள கதாடங்ைிவிட்டனர். ஃபிரண்ட்ைி 
கோகேட்டிஸ் ஆஃப் இங்கிைாந்து வபான்ற 
வதாழகை சங்ைங்ைள் இவதவபால் 
அகைக்ைப்பட்டன. 

சராட்ஸ் வாழ் 
மக்கள் 

சராட்ஸ் வாழ் மக்கள் ஒரு நகடமுகறகய 
பின்பற்றினார்ைள், அதன்படி சிை சரக்குைகள 
துயரைான வநரத்தில் கைகய விட்டு 
இழந்திருந்தால் (jettisoning1), சரக்குைளின் 
உரிகையாளர்ைள் அகனவரும் (எதுவும் 
இழக்ைாதவர்ைள் கூட) விைிதவாரியாை இழப்கப 
பைிர்ந்துக்கைாள்ள வவண்டும்.  

ேனீ 
வர்த்தகர்கள் 

பண்கடய ைாைத்தில் ேனீ வர்த்தகர்கள் தங்ைள் 
கபாருட்ைகள பல்வவறு படகுைள் அல்ைது 
நம்பவியைாத ஆறுைள் ைீது பயணிக்ைிற 
ைப்பல்ைள் ைீது கவத்திருப்பார்ைள். படகுைளில் 
ஏதாவது ஒன்று அழிக்ைப்பட்டால் கூட, ஒரு 

                                            
1 Jettisoning என்பது ைப்பல் எகடகய குகறத்து சைநிகைகய (balance) ைீண்டும் கபற சிை 
சரக்குைகள தூக்ைி எறிவது 
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பகுதி கபாருட்ைகளவய இழக்ை வநரிடும்  
ைற்றும் கைாத்த நஷ்டம் ஏற்படாது என்று 
ைருதினார்ைள். இப்படி சைைாை 
பிரிக்ைப்படுவதால் இழப்பு குகறைிறது. 

 

3. காப்பீடின் நவனீ கருத்துக்கள் 

ைாைங்ைாைைாை ஆயுள் ைாப்படீின் சிறந்த வடிவங்ைளில் ஒன்றான 
இந்தியாவின் கூட்டு குடும்ப அகைப்பு, இந்தியாவில் ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு கைாள்கைகய பிரதிபைித்தது. ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் 
துரதிருஷ்டவசைான இறந்தால், அதன் துக்ைங்ைள் ைற்றும் 
இழப்புைகள குடும்பத்தின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரும் பைிர்ந்ததால், 
இதன் விகளவாை குடும்பத்தின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரும் 
பாதுைாப்கப உணர்ந்தனர். 
 

கூட்டு குடும்ப அகைப்பு உகடந்தது ைற்றும் நவனீ யுைத்தின் 
தனிப்பட்ட குடும்பங்ைளின் எழுச்சியுடன் தினசரி வாழ்க்கை 
அழுத்தமும் இகணந்து பாதுைாப்பிற்கு ைாற்று அகைப்புைகள 
உருவாக்குவகத அவசியைாக்ைியது. இது ஒரு தனிப்பட்டவருக்கு 
ஆயுள் ைாப்படீு எவ்வளவு வதகவ என்பகத ைாட்டுைிறது. 
 

i. ைாயிட்ஸ்(Lloyds): இன்று நகடமுகறயில் உள்ள ைாப்படீ்டு 
வணிைம் கதாடங்ைிய இடம், ைண்டன் ைாயிட்ஸ் ைாபி 
ஹவுஸ் என்று கதரியவருைிறது. அங்கு கூடி 
சந்தித்துக்கைாண்ட வியாபாரிைள், ைடல் ஆபத்துக்ைளின் 
மூைம் ைப்பைில் எடுத்துச்கசல்ைப்படுைின்ற கபாருட்ைகள 
இழப்பதால் தங்ைளுக்கு ஏற்படும் இழப்புக்ைகள 
பைிர்ந்துக்கைாள்ள ஒப்புக்கைாண்டனர். ஆழ்ைடைில் திருடும் 
ைடற்கைாள்களக்ைாரர்ைள் மூைம் அல்ைது வைாசைான ைடல் 
வானிகை, கபாருட்ைகள பாழடித்துவிட்டதால் அல்ைது 
ைடல் ஆபத்துக்ைள் ைாரணைாை ைப்பல் மூழ்ைிவிட்டால் 
அத்தகைய இழப்புைள் ஏற்படும். 

ii. ைண்டனில் 1706-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட அமிகப்பில் 
கோகேட்டி ஃபார் ஏ ப்ர்பசுவல் அஷ்யூரன்ஸ் உைைின் 
முதல் ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனம் என ைருதப்படுைிறது. 
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4. இந்தியாவில் காப்பீட்டின் வரைாறு 

ஏ) இந்தியா: இந்தியாவில் நவனீ ைாப்படீு 1800 ஆண்டின் 
கதாடக்ைத்தில் அல்ைது அதற்கு பிறகு, கவளிநாட்டு ைாப்படீ்டு 
முைவர்ைள் ைடல் சார்ந்த ைாப்படீு வணிைத்கத ஆரம்பித்தப்வபாது 
கதாடங்ைியது. 
ஓரியன்டல் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ் கம்பனி 
ைிமிகடட் 

இது இந்தியாவில் முதைில் 
நிறுவப்பட்ட ஆயுள் ைாப்படீு 
நிறுவனம் ஒரு ஆங்ைிை நிறுவனம் 

டிகரடன் இன்சூரன்ஸ் 
கம்பனி ைிமிகடட் 

இது தான் இந்தியாவில் முதைில் 
நிறுவப்பட்ட கபாது ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம். 

பாம்சப மியுட்சுவல் 
அஸ்ஸூரன்ஸ் 
கோகேட்டி ைிமிகடட் 

இது தான் முதல் இந்திய ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம். இது மும்கபயில் 1870-
ஆம் ஆண்டு உருவாக்ைப்பட்டது. 

சதேிய காப்பீட்டு 
நிறுவனம் ைிமிகடட் 

இது இந்தியாவின் ைிை பழகையான 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம்.  இன்றும் 
உள்ளது ைற்றும் கதாடர்ந்து 
வணிைத்திலும் உள்ளது. 

பின்னர் பை இந்திய நிறுவனங்ைள், அந்த நூற்றாண்டு முடியும் 
தருவாயில் சுவதசி இயக்ைத்தின் விகளவாை அகைக்ைப்பட்டன. 

முக்கியமானகவ 

1912-ஆம் ஆண்டில், ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ேட்டம் (Life 

Insurance Companies Act) ைற்றும் வருங்காை கவப்பு நிதி ேட்டம் 
(Provident Fund Act) ைாப்படீ்டு வணிைத்கத ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை 
நிகறவவற்றப்பட்டன. ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் சட்டம் (The 

Life Insurance Companies Act), 1912, ப்ரீைியம்-வதீ அட்டவகணைளும் 
ைற்றும் குறிப்பிட்ட ைாைங்ைளுக்கு ஒரு முகற நிறுவனங்ைளின் 
ைதிப்படீு பற்றிய நற்சான்றிதழ்ைகள ைாப்படீ்டு ைதிப்படீ்டாளர்ைள் 
மூைம் கபறப்படுவகத ைட்டாயப்படுத்திவிட்டது. எனினும், இந்திய 
ைற்றும் கவளிநாட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு இகடவய இருந்த 
ஏற்றத்தாழ்வு ைற்றும் பாகுபாடு கதாடர்ந்தது. 
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ைாப்படீ்டுச் சட்டம்  1938 இந்தியாவில் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளின் 
கசயற்பாடுைகள ஒழுங்குப்படுத்த இயற்றப்பட்ட முதல் சட்டம். 
இந்த சட்டம், அவ்வப்வபாது திருத்தப்பட்டு, இன்றும் அைைில் 
உள்ளது. ைாப்படீு ைட்டுப்பாட்டாளர் ைாப்படீு சட்டத்தின் விதிைளின் 
ைீழ் அரசு மூைம் நியைிக்ைப்பட்டார். 

பி) ஆயுள் காப்பீட்கட நாட்டுடகமயாக்கல்: ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
வணிைம் கசப்டம்பர் 1, 1956 அன்று நாட்டுகடையாக்ைப்பட்டது 
ைற்றும் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC of India) 
உருவாக்ைப்பட்டது. அந்த வநரத்தில் இந்தியாவில் ஆயுள் ைாப்படீு 
வணிைத்கத 170 நிறுவனங்ைள் ைற்றும் 75 வருங்ைாை கவப்பு 
நிதி (Provident Fund) சங்ைங்ைள் கசய்து கைாண்டிருந்தன. 1956-இல் 
இருந்து 1999 வகர, இந்தியாவில் ஆயுள் ைாப்படீு வியாபாரத்கத 
கசய்யும் பிரத்திவயை உரிகைைகள எல்.ஐ.சி. கபற்றிருந்தது. 

ேி) கபாது காப்பீட்கட நாட்டுடகமயாக்கல்: 1972-இல் ைாப்படீ்டு 
வணிை நாட்டுடகையாக்ைல் சட்டம் (General Insurance Business 

Nationalisation Act- GIBNA) இயற்றப்பட்டதும் கபாது ைாப்படீ்டு 
வணிைம் நாட்டுடகையாக்ைப்பட்டது ைற்றும் கபாது காப்பீட்டு 
இந்திய கழகம் (General Insurance Corporation of India –GIC) மற்றும் 
அதன் நான்கு துகண நிறுவனங்களும் அகைக்ைப்பட்டன. அந்த 
ைாை ைட்டத்தில், இந்தியாவில் கபாது ைாப்படீு வணிைம் 
கசய்துக்கைாண்டிருந்த 106 ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், 
அகைக்ைப்பட்ட ஜி.ஐ.சி ஆஃப் இந்தியாவின் நான்கு துகண 
நிறுவனங்ைளுடன் ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்டன 

டி) மல்ச ாத்ரா கமிட்டி மற்றும் ஐஆர்டிஏ: 
1993-இல் ைல்வஹாத்ரா ைைிட்டி நிறுவப்பட்டது. இதன் வநாக்ைம் 
இந்த கதாழிகை ஆராய்ந்து, இதன் முன்வனற்றத்திற்ைாை  
வபாட்டிகய உருவாக்ைி, கதாழில் ைாற்றங்ைகள பரிந்துகரப்பது 
தான். ைைிட்டி 1994-ஆம் ஆண்டு தனது அறிக்கைகய 
சைர்ப்பித்தது. 1997-ஆம் ஆண்டில் ைாப்படீ்டு ஒழுங்குமுகற 
ஆகணயம் (IRA) நிறுவப்பட்டது. ைாப்படீ்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் 
வைம்பாட்டுச் சட்டம் 1999 (Insurance Regulatory & Development Act 1999- 

IRDA) இயற்றப்பட்டது, ஆயுள் ைற்றும் கபாது ைாப்படீு துகறயில் 
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ஒரு சட்டரீதியான ஒழுங்குமுகற அகைப்பாை பணிபுரிய ஏப்ரல் 
2000-இல் இன்சூரன்ஸ் கரகுசைட்டரி மற்றும் கடவைப்மன்ட் 
அதாரிட்டி (ஐஆர்டிஏ)  அகைய வழிவகுத்தது. 
 

5. இன்று ஆயுள் காப்பீடு கதாழில் 

 

தற்வபாது, ைீவழ விவரிக்ைப்பட்ட 24 ஆயுள் ைாப்படீ்டு” 
நிறுவனங்ைள் இந்தியாவில் உள்ளன: 

அ) ஆயுள் ைாப்படீ்டு ைழைம் (எல்ஐசி) இந்தியாவின் ஒரு 
கபாதுத்துகற நிறுவனைாை இருக்ைிறது  

ஆ) தனியார் துகறயில் 23 ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள்  
உள்ளன  

இ) தபால் துகற, இந்திய அரசின் ைீழ், தபால் ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
வழியாை ஆயுள் ைாப்படீு வணிைத்கத கசய்ைிறது, ஆனால், 
ைட்டுப்பாட்டாளரின் அதிைார வரம்பின் ைீழ் வருவதில்கை.  

சுய-பரீட்கே 1 

இந்தியாவின் ைாப்படீ்டு கதாழிகை பின்வருவதில் எது 
ஒழுங்குப்படுத்துைிறது?  

I. இந்திய ைாப்படீ்டு அதிைாரம் 

II. ைாப்படீு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்பாட்டு ஆகணயம்  

III. இந்திய ஆயுள் ைாப்படீ்டு ைழைம்  

IV. இந்திய கபாது ைாப்படீ்டு ைழைம் 

 

B. காப்பீடு எவ்வாறு கேயல்படுகிறது 

நவனீ வர்த்தைம் கசாத்து உரிகை கைாள்கையின் ஆதாரத்தில் 
கதாடங்ைப்பட்டது. குறிப்பிட்ட நிைழ்வின் [இழப்பு அல்ைது அழிவு] 
ைாரணைாை  ஒரு கசாத்தின் ைதிப்பு குகறைிற வபாது, கசாத்து 
உரிகையாளருக்கு  கபாருளாதார இழப்பு ஏற்படுைிறது.ஒவர ைாதிரி 
கசாத்துகடய பை உரிகையாளர்ைளின் சிறிய பங்ைளிப்புக்ள் 
மூைம் ஒரு கபாது நிதிகய உருவாக்ைினால், இந்த நிதிகய  
துரதிருஷ்டவசைான சிைருக்கு ஏற்பட்ட இழப்கப ஈடு கசய்ய 
பயன்படுத்த முடியும். 
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எளிய வார்த்கதைளில் கூறுவகதன்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட 
கபாருளாதார இழப்பு ைற்றும் அதன் விகளவுைகள, ைாப்படீ்டு 
அகைப்பு மூைம் ஒரு தனிப்பட்டவரால் பைருடன் 
பைிர்ந்துக்கைாள்ள முடிைிறது. 

வகரயகற 

நிச்சயைற்ற நிைழ்வுைள்/சூழ்நிகைைள் ைாரணைாை 
துரதிருஷ்டவசைான சிைருக்கு ஏற்படும் இழப்புைகள, அவத 
வபான்ற இழப்புைளுக்கு உள்ளாகும் நிகைகையில் 
உள்ளவர்ைளுடன் பைிர்ந்துக்கைாள்வவத ைாப்படீு என்று 
வகரயறுக்ைமுடியும். 
   

படம் 1 –ைாப்படீு எப்படி வவகை கசய்ைிறது 

 
 

இங்வை ஒரு சிக்ைல் உள்ளது- 

i. இந்த ைாதிரி கபாது நிதிகய உருவாக்ை, ைடினைான 
உகழப்பு மூைம் சம்பாதித்த பணத்கத தர ைக்ைள் 
ஒப்புக்கைாள்வார்ைளா? 

ii. அவர்ைளின் பங்ைளிப்பு உண்கையிவைவய விரும்பிய 
வநாக்ைத்திற்ைாை பயன்படுத்தப்படுைிறதா என்று அவர்ைளால் 
எப்படி நம்ப முடியும்? 

iii. அவர்ைள் ைட்டும் பணம் ைிை அதிைைானதா அல்ைது ைிை 
குகறவானதா என்று எப்படி கதரியும்? 
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இந்த வநாக்ைத்திற்ைாை, நிச்சயைாை இகத கதாடங்ை ைற்றும் 
இதற்ைான கசயல்முகறகய யாராவது ஏற்பாடு கசய்யவவண்டும் 
ைற்றும் சமூைத்தின் உறுப்பினர்ைகளயும் ஒன்றாை கைாண்டுவர 
வவண்டும். அந்த 'யாவரா' தான் 'ைாப்படீு நிறுவனம்' என்று 
அகழக்ைப்படுைிறது ைற்றும் அதுதான் வசர்ைத்தில் (pool) 
ஒவ்கவாருவரும் எவ்வளவு பங்ைளிக்ைவவண்டும் என்பகத 
தீர்ைானிக்ைிறது ைற்றும்  இழப்பால் பாதிக்ைப்படுபவருக்கு 
பணத்கத தரவும் ஏற்பாடு கசய்ைிறது.  

 

ைாப்படீு நிறுவனங்ைள் தனிநபர்ைள் ைற்றும் சமூைத்தின் 
நம்பிக்கைகயயும் கபற வவண்டும்.  

1. எப்படி சவகை கேய்கிறது. 
அ) முதைில், கபாருளாதார ைதிப்புள்ள ஒரு கோத்து 

இருக்கசவண்டும், அந்த கோத்து 

i. கபாருள் சார்ந்ததாை இருக்ைைாம் (ஒரு ைார் அல்ைது ஒரு 
ைட்டிடம் வபான்றது) அல்ைது  

ii. கபாருளாை இல்ைாததும் இருக்ைைாம் (கபயர் ைற்றும் 
நல்கைண்ணம் வபான்றகவ) அல்ைது  

iii. தனிப்பட்டதாை இருக்ைைாம் (ஒருத்தரின் ைண்ைள், ைால்ைள் 
ைற்றும் உடைின் ைற்ற பகுதிைகளப் வபாை). 

ஆ) கசாத்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிைழ்விற்கு பிறகு அதன் ைதிப்கப 
இழக்ைைாம். இழப்பு ஏற்படுைின்ற ைாதிரி வாய்ப்பு தான் 
அபாயம் (RISK) என குறிப்பிடப்படுைிறது. அபாயம் ஏற்பட்ட 
ைாரணம் என்பவத ஆபத்து (PERIL) என அறியப்படுைிறது. 

இ) வசைரித்தல் (POOLING) என அகழக்ைப்படும் ஒரு கைாள்கை 
உள்ளது. இது பல்வவறு நபர்ைளின் தனிப்பட்ட பங்ைளிப்புைளின் 
[ப்ரீைியம் என அகழக்ைப்படும்] வசைரிப்கப கைாண்டுள்ளது. 
இந்த நபர்ைளின் உகடகைைள் ைற்றும் ஏற்படக்கூடிய 
அபாயங்ைளும் ஒவர ைாதிரி. 

ஈ) இந்த நிதி வசர்ைம் ஒரு ஆபத்தினால் இழப்புக்ைகள சந்தித்த 
சிைருக்கு ஈடுகேய்ய (compensate) பயன்படுத்தப்படுைிறது. 
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உ) இந்த நிதி வசைரித்தல் ைற்றும் துரதிர்ஷ்டைான சிைருக்கு 
ஈடுகசய்வது என்பகதல்ைாம் காப்பீட்டாளர்கள் (INSURER) என 
நிறுவனங்ைள் மூைம் வைற்கைாள்ளப்படுைிறது. 

ஊ) ைாப்படீ்டு நிறுவனம் இந்த திட்டத்தில் பங்வைற்ை முற்படும் 
ஒவ்கவாரு நபருடனும் ஒரு ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தில் 
நுகழைிறது. ஒவ்கவாரு பங்வைற்பாளரும் பாைிேிதாரர் 
(INSURED) என அகழக்ைப்படுைிறார் 

 

2. காப்பீடு அபாயத்தின் சுகமகய குகறக்கிறது  

அபாய சுகை என்பது ஒரு கைாடுக்ைப்பட்ட இழப்பு 
நிகைகை/நிைழ்கவ சந்தித்ததன் விகளவாை ஏற்பட்ட கசைவுைள், 

இழப்புைள் ைற்றும் குகறபாடுைகள குறிக்ைிறது.  

படம் 3 ஒருவருக்குள்ள அபாய சுகமகள் 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ஒவ்கவாருவருக்கும் உள்ள அபாய சுகைைளில் இரண்டு வகைைள் 
உள்ளன -முதன்கை (Primary) ைற்றும் இரண்டாம் (Secondary) 

அ)  முதன்கமயான அபாய சுகம 

முதன்கையான அபாய சுகை (primary burden of risk) 
உண்கையில் முழு அபாய நிைழ்வுைளின் விகளவாை, வடீுைளில் 
[ைற்றும் வணிை அைகுைளில்] சந்தித்த இழப்புக்ைகள 
குறிக்ைிறது. இந்த இழப்புக்ைள் கபரும்பாலும் வநரடியானது 
ைற்றும் அளவிடக்கூடியது,  ைற்றும் எளிதில் ைாப்படீு மூைம் 
இகத ஈடு கசய்ய முடியும். 

ஒருவருக்குள்ள அபாய சுகைைள் 

முதன்கமயான அபாய சுகம இரண்டாம் அபாய சுகம 
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உதாரணம் 

ஒரு கதாழிற்சாகை தீயால் அழிந்துவிடும் வபாது, வசதைகடந்த 
அல்ைது அழிக்ைப்பட்ட கபாருட்ைளின் உண்கையான ைதிப்கப 
ைணக்ைிட்டு அதற்ைான இழப்பகீட இழந்தவருக்கு வழங்ைமுடியும். 

தனிப்பட்ட ஒருவர் இதய அறுகவ சிைிச்கச கசய்துக்கைாண்டால், 

அதற்ைான ைருத்துவ கசைவும் கதரிந்த ைதிப்பு என்பதால் 
அகதயும் ஈடு கசய்யமுடியும். கூடுதைாை சிை ைகறமுை 
இழப்புைளும் வநரிடைாம்.  

உதாரணம் 

தீயினால் வர்த்தக நடவடிக்கககள் தகடப்பட்டு ஏற்படும் 
இைாப இழப்கபயும் கணக்கிடைாம் மற்றும் இந்த இழப்பால் 
பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இழப்பீடும் வழங்கமுடியும் 

ஆ) இரண்டாம் அபாய சுகம  

அத்தகைய நிைழ்வு எதுவும் நிைழவில்கை ைற்றும் எந்த 
இழப்பும் இல்கை என்று ைருதவும். இதற்கு அர்த்தம் 
ஆபத்துக்கு உள்ளாைக்கூடியவர்ைளுக்கு  எந்த சுகையும் 
இல்கையா? இதற்ைான பதில், முதன்கை சுகைகய தவிர,  

ஒருவருக்கு  இரண்டாம் நிகை அபாய சுகையும் இருக்ைிறது. 

இரண்டாம் அபாய சுகம (secondary burden of risk) என்பது இப்படி 
ஒரு இழப்பு உள்ளாைக்கூடிய நிகைகையில் இருப்பது 
உண்கைகயன்பதால் அதிைிருந்து தன்கன ைாத்துக்கைாள்ள 
ஏற்படும் கசைவுைள் ைற்றும் உகைச்சகை தாங்குவது தான். 
கூறப்பட்ட நிைழ்வு நிைழவில்கை என்றாலும், இந்த சுகைைகள 
ஏற்றாை வவண்டும். இந்த சுகைைளில் சிைவற்கற நாம் புரிந்து 
கைாள்ளைாம்: 
இந்த சுகைைளில் சிைவற்கற நாம் புரிந்து கைாள்ளைாம்: 
i. முதைில் பயம் ைற்றும் பதட்டத்தினால் ஏற்படும் உடல் 

ைற்றும் ைன அழுத்தம் உள்ளது. பதட்டம் நபருக்கு நபர் 
ைாறுபடைாம் ஆனால் அது இருக்கும் ைற்றும் இதனால் 
ைன அழுத்தம் ஏற்பட்டு ஒரு நபரின் ஆவராக்ைியம் 
பாதிக்ைப்படும். 
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ii. இரண்டாவதாை ஒரு இழப்பு ஏற்படுமா அல்ைது 
இல்கையா என்பகத பற்றி உறுதியாக கதரியாதப்சபாது, 

அத்தகைய நிகைகய சந்திக்ை ஒரு இருப்பு நிதிகய 
அகைப்பதுதான் கசய்யவவண்டிய விவவைைான விஷயம். 
இது வபான்ற ஒரு நிதிகய  அகைக்ை கசைவாகும். 
உதாரணைாை, இது வபான்ற நிதிைகள சுைபைாை எடுக்ைிற 
ைாதிரி  (liquid form-இல்) இருக்ைவவண்டும் ைற்றும் அதற்கு 
குகறந்த வருவாய் தான் ைிகடக்கும். 

ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திடம் அபாயத்கத கைைாற்றுவதன் 
மூைம், ைன அகைதிகய அனுபவிக்ைைாம், ைற்றும் இருப்பாை 
ஒதுக்ைியிருக்ைவவண்டிய நிதிகய முதைீடு கசய்து,  வைலும் 
திறம்பட ஒரு வணிைத்கத திட்டைிடைாம். இந்த 
ைாரணங்ைளுக்ைாை தான் முக்ைியைாை ைாப்படீு வதகவப்படுைிறது. 
 

சுய-பரீட்கே 2 

 

பின்வருவதில் இரண்டாம் அபாய சுகை என்பது எது?  

I. வணிை குறுக்ைீடு கசைவு  

II. கபாருட்ைள் வசதைகடந்த கசைவு  

III. எதிர்ைாைத்தில் இழப்புக்ைகள சந்திக்ை ஒரு இருப்பு நிதிகய 
ஒதுக்ைி கவப்பது. 

IV. ைாரகடப்பு ைாரணைாை ஆஸ்பத்திரியில் அனுைதி கசைவுைள் 

 

C.  அபாய சமைாண்கம அணுகுமுகறகள் 

வைட்ைக்கூடிய ைற்கறாரு வைள்வி ைாப்படீு ைட்டும் தான் அகனத்து 
வகையான அபாய சூழ்நிகைைளுக்கும் சரியான தீர்வா. இதற்கான 
பதில் 'இல்கை' என்பசத. 

தனிநபர்ைள் தாங்ைள் சந்திக்கும் அபாயங்ைகள எதிர்ைாள்ளும் பை 
முகறைளில் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு அகத கைைாற்றுவதும் 
ஒரு வழிமுகற. அபாயங்ைகள எதிர்கைாள்ள ைற்ற வழிமுகறைள் 
ைீவழ விளக்ைப்பட்டுள்ளது: 
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1. அபாய தவிர்ப்பு (Risk avoidance) 

ஒரு இழப்பு நிகைகைகய தவிர்ப்பதன் மூைம் ைட்டுப்படுத்துவவத 
"அபாய தவிர்ப்பு" என அறியப்படுைிறது. எனவவ ஒருவர் 
அபாயத்கத உண்டாக்ைக்கூடிய கசாத்து, நபர் அல்ைது 
நடவடிக்கைகய தவிர்க்ை முயற்சி கசய்யைாம். 

உதாரணம் 

i. சவறு ஒருவருக்கு உற்பத்தி கேய்யும் ஒப்பந்தத்கத 
அளிப்பதன் மூைம், ேிைர் உற்பத்தி அபாயங்ககள தாங்க 
மறுக்கைாம். 

ii. ஒரு விபத்கத ேந்திக்க பயந்து வடீ்டிற்கு கவளிசய 
சபாகாமல் இருக்கைாம்  அல்ைது கவளிநாட்டில் 
உடல்நைம் பாதிக்கப்படும் என்ற அச்ேத்தினால் பயணசம 
கேய்யாமல் இருக்கைாம். 

ஆனால் அபாய தவிர்ப்பு அபாயத்கத கையாள ஒரு 
எதிர்ைகறயான வழி. தனிப்பட்ட ைற்றும் சமூை 
முன்வனற்றங்ைகள கைாண்டுவர  சிை அபாயங்ைகள 
எதிர்கைாள்வது வதகவப்படுைிறது. அத்தகைய நடவடிக்கைைகள 
தவிர்ப்பதன் மூைம், இது வபான்ற அபாயைான நடவடிக்கைைளால் 
கபறக்கூடிய நன்கைைகள தனிநபர்ைள் ைற்றும் சமுதாயம் 
இழக்ைக்கூடும். 
 

2. அபாயத்கத தன்னிடசம கவத்திருத்தல் (Risk retention) 

சிைர் அபாயத்தின் தாக்ைத்கத நிர்வைிக்ை முயற்சி கசய்து ைற்றும் 
அபாயம் ைற்றும் அதன் விகளவுைள் தாங்ை முடிகவடுக்ைின்றனர். 
இது சுய-ைாப்படீு என்று அகழக்ைப்படுைிறது. 
 

உதாரணம் 

அனுபவத்கத அடிப்பகடயாக ககாண்டு ஒரு வணிக நிறுவனம் 
தங்களிடம் ஒரு எல்கைவகர ேிறிய இழப்புககள 
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தாங்கக்கூடிய திறன் உள்ளகதன்பதால் அபாயத்கத 
தங்களிடசம தக்க கவத்துக்ககாள்ள முடிவு கேய்யைாம். 

3. அபாய குகறப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு (Risk reduction and control) 

அபாய தவிர்ப்கப விட இது நல்ை நகடமுகற ைற்றும் 
கபாருத்தைான அணுகுமுகற ஆகும். இதற்கு அர்த்தம் இழப்பு 
ஏற்படும் வாய்ப்கப குகறக்ை ைற்றும்/அல்ைது இழப்பு 
ஏற்பட்டாலும் அதன் தீவிரத்கத குகறக்ை நடவடிக்கைைகள 
எடுப்பது தான். 
 

முக்கியமானகவ 

இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்புககள தடுக்க எடுக்கப்படும் 
வழிமுகறகள் 'இழப்பு குகறப்பு'  (Loss Reduction) என்றும், இழப்பின் 
தீவிரத்கத  குகறக்க எடுக்கப்படும் வழிமுகறகள் 'இழப்கப 
தடுத்தல்' (Loss Prevention) எனப்படுகின்றன. 

அபாய குகறப்பில் பின்வருவதில் ஒன்று அல்ைது அதற்கு 
வைற்பட்ட முகறைள் மூைம் இழப்புக்ைளின் அதிர்கவண் 
ைற்றும்/அல்ைது அளகவ குகறப்பது ஆைியகவ அடங்கும்:- 

அ) கல்வி மற்றும் பயிற்ேி, அதாவது ஊழியர்ைகள வழக்ைைாை 
"தீகய ைட்டுப்படுத்தும் பயிற்சிைகள" கசய்விப்பது, அல்ைது 
டிகரவர்ைள், ஃவபார்ைைிஃப்ட் ஆபவரட்டர்ைள் ஆைியவர்ைளுக்கு 
வபாதுைான பயிற்சியளிக்ைப் பட்டிருப்பகத உறுதி கசய்தல்.  

 உதாரணைாை,  குப்கப உணகவ தவிர்க்குைாறு பள்ளி கச்ைலும் 
குழந்கதைளுக்கு பாடம் கசால்ைிதரைாம். 

ஆ) சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள்,  அதாவது  "ஃபிசிைல்" 
நிகைகைைகள வைம்படுத்துவது, எ.ைா. ைதவுைளில் சிறந்த 
பூட்டுைகள வபாடுவது, ஜன்னல்ைளில் பார்ைள் அதாவது 
இரும்புக்ைம்பிைள் அல்ைது ஷட்டர்ைள் வபாடுவது, ைள்வர் 
அல்ைது கநருப்பு அைாரங்ைகள நிறுவுவது ஆைியகவ. 
ைாநிைமும் ைக்ைளின் சுைாதார நிகைகய வைம்படுத்த ைாசு 
ைற்றும் இகரச்சல் அளவுைகள ைட்டுப்படுத்தும் 
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நடவடிக்கைைகள எடுக்ை முடியும். ைவைரியா ைருந்துைகள 
கதாடர்ந்து கதளித்தல் கதாற்று வநாய் ஏற்படும் ஆபத்கத 
தடுக்ை உதவுைிறது. 

இ) ஆபத்தான அல்ைது அபாயகரமான நடவடிக்கககளில் 
மாற்றங்கள், அதாவது இயந்திரங்ைள், உபைரணங்ைகள 
பயன்படுத்தும் வபாது ைற்றும் பிற பணிைகள கசய்யும் வபாது 
ஆபத்தின் நிைழ்தைகவ குகறக்கும்  வழிைகள பின்பற்றுவது.  

  உதாரணைாை, ஒரு ஆவராக்ைியைான வாழ்க்கைகய வாழ்வது 
ைற்றும் சரியான வநரத்தில் சரியாை சாப்பிடுவது உடம்பு 
சரியில்ைாைல் வபாகும் வாய்ப்புைகள குகறக்ை உதவுைிறது. 

ஈ) பிரிப்பது (Separation), அதாவது ஒரு இடத்திவைவய கவக்ைாைல், 
கவவ்வவறு இடங்ைளில் கசாத்து கபாருட்ைகள  
பிரித்துகவப்பது, அபாயங்ைள் ைட்டுப்படுத்தும் ஒரு முகறயாை 
உள்ளது. இந்த வயாசகனயால்,  விபத்து ஒரு இடத்தில் 
ஏற்பட்டால் கூட, அவத இடத்தில் எல்ைாவற்கறயும் 
கவத்திருக்ைாவிட்டால், அதன் தாக்ைத்கத குகறக்ை முடியும்.  

 கவவ்வவறு ைிடங்குைளில் சரக்கை வசைித்துகவத்தால், சரக்கு 
இழப்கப குகறக்ை முடியும். ஒரு இடத்தில் அழிக்ைப்பட்டால் 
கூட, பாதிப்பு ைணிசைாை குகறக்ைப்படும். 

 

4. அபாய நிதி ( Risk financing) 

இது ஏற்படும் இழப்புைகள சந்திக்ை நிதி ஒதுக்ைிகவப்பகத 
குறிக்ைிறது. 

அ) சுய நிதி மூைம் அபாயத்கத தன்னிடசம கவத்திருத்தல் 
வழிமுகறயில் (Risk retention through self financing) இழப்புைள் 
ஏற்படும் வபாது இழப்படீு வழங்ைப்படுைிறது. இந்த 
கசயல்பாட்டில் நிறுவனம் அதன் கசாந்த அல்ைது ைடன் 
நிதிைள் மூைம், அதன் கசாந்த அபாயத்திற்கு நிதியுதவிகய 
வைற்கைாள்ைிறது. இது சுய ைாப்படீு என்று 
அகழக்ைப்படுைிறது. நிறுவனம் பல்வவறு அபாய குகறப்பு 
முகறைளில் ஈடுபட்டு, இழப்பு தாக்ைத்கத குகறத்து, 
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நிறுவனத்தால் தக்ை கவத்து கைாள்ளக்கூடிய அளவாை 
இருக்குைாறு கசய்ைிறது. 

ஆ) அபாயத்கத ககமாற்றுதல் (Risk transfer) என்பது 

அபாயத்கத கவத்திருத்தலுக்கு ஒரு ைாற்றாை உள்ளது. 
அபாய ககமாற்றுதைில் இழப்புைளின் கபாறுப்பு ைற்கறாரு 
நிறுவனத்திற்கு கைைாற்றப்படுைிறது. இங்வை ஒரு 
தற்கசயைான நிைழ்வின் [அல்ைது ஆபத்தினால்] விகளவாை 
ஏற்படும் இழப்புக்ைள் ைற்கறாரு நிறுவனத்திற்கு 
கைைாற்றப்படுைிறது. 

அபாயத்கத ககமாற்றுவதற்கு உள்ள முக்கிய வடிவங்களில் 
காப்பீடு ஒன்றாகும், மற்றும் அது காப்பீட்டு நஷ்டஈட்ு மூைம் 
நிச்ேயமற்ற நிகைகய நம்பகமான நிகையாக மாற்ற 
அனுமதிக்கிறது. 

உத்தரவாதமும் காப்பீடும் 

ைாப்படீு ைற்றும் உத்தரவாதம் இரு வணிை ரீதியாை 
கசயல்படுைின்ற நிறுவனங்ைகள வழங்ைப்படும் நிதி 
தயாரிப்புைளாை உள்ளன.  

சைீபைாைத்தில், இந்த இரண்டிற்கும் இகடவய உள்ள வவறுபாடு 
ைிைவும் குகறந்து, இரண்டுவை ஓரளவு ஒத்ததாை ைருதப்படுைிறது. 
இருந்தாலும், ைீவழ விவாதிக்ைப்பட்ட ைாதிரி,  இந்த இரண்டிற்கும் 
இகடவய நுட்பைான வவறுபாடுைள் உள்ளன. 

ைாப்படீு நடக்ைக்கூடிய ஒரு நிைழ்வுக்கு எதிரான பாதுைாப்பு 
குறிக்ைிறது. அவதசையம், உத்தரவாதம் நிச்சயைாை நடக்குகைன்ற 
நிைழ்வுக்கு எதிரான பாதுைாப்கப குறிக்ைிறது. ைாப்படீு 
அபாயத்திற்கு எதிராை ைாப்பளிக்ைிறது, ஆனால் உத்தரவாதம் 
திட்டவட்டைான ஒரு நிைழ்விற்கு ைாப்பளிக்ைிறது, எ.ைா.  ைரணம்,  
இது நிச்சயைானது, இது நிைழும் வநரவை  கதளிவற்றதாை உள்ளது. 
உத்தரவாத பாைிசிைள் ஆயுள் ைாப்படீுடன் கதாடர்புள்ளது. 
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படம் 4  ைாப்படீு எவ்வாறு ைாப்படீு கபற்றவருக்கு நஷ்டஈடு 
வழங்குைிறது  
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அபாயத்கத கைைாற்ற வவறு வழிைளும் உள்ளன. உதாரணைாை, 
ஒரு நிறுவனம் குழுவின் ஒரு பகுதியாை இருக்கும்வபாது,  
அபாயத்கத மூை (parent) நிறுவனத்திற்கு கைைாற்றினால், 
இழப்கப அந்த மூை நிறுவனம் ஈடு கசய்ைிறது. 
   

எனவவ, ைாப்படீு அபாய கைைாற்று முகறைளில் ஒன்றாை 
ைட்டுவை இருக்ைிறது. 
 

சுய-பரீட்கே 3 

பின்வருவதில் எது ஒரு அபாய கைைாற்றுதல் முகற? 

 

I. வங்ைி நிரந்தர கவப்பு (FD) 

II. ைாப்படீு 

III. பங்குைள் 

IV. ரியல் எஸ்வடட் 

 

D. அபாயத்கத நிர்வகிக்கும் கருவியாக காப்பீடு 

நாம் அபாயம் பற்றி வபசும் வபாது, உண்கையில் ஏற்பட்ட இழப்கப 
பற்றி வபசாைல் ஏற்படக்கூடிய இழப்பு பற்றி குறிப்பிடுைிவறாம். 
அதனால் இது எதிர்பார்க்ைப்பட்ட இழப்பு. இந்த எதிர்பார்க்ைப்படும் 
இழப்பின் கசைவு [அபாய கசைவும் அவத ஆைைாம்]  இரண்டு 
ைாரணிைகள கபருக்ைி ைிகடக்ைிறது 

 இழப்கப ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த ஆபத்திற்கு எதிராை ைாப்படீு 
கசய்ைிவறாவைா அது நடக்ைக்கூடிய நிகழ்தகவு (probability) 

 தாக்கம் அல்ைது அதன் விகளவாை நஷ்டப்பட்ட கதாகை 

 

நிைழ்தைவு ைற்றும் இழப்புத் கதாகை இரண்கடயுவை சார்ந்த 
வநர்விைிதத்தில் அபாய கசைவும் அதிைரிக்கும். எனினும், இழப்பு 
கதாகை ைிைவும் அதிைைாை இருந்து, ைற்றும் அதன் நிைழ்தைவு 
குகறவாை இருந்தால், அபாய கசைவும் குகறந்வத இருக்கும். 
 
 

படம் 5  காப்பீகட சதர்வு கேய்யும்சபாது கருதசவண்டியகவ 
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ைாப்பகீட வதர்வு கசய்யும்வபாது ைருதவவண்டியகவ 

 

ைாப்படீு கசய்யவவண்டுைா இல்கையா என்பகத தீர்ைானிக்கும் 
வபாது, ஒருவர் ஏற்படக்கூடிய இழப்கப தாங்கும் கசைவிற்கும் 
ைற்றும் அபாயத்கத கைைாற்றும் கசைவிற்கும் இகடவய 
ைணக்ைிடவவண்டும். அபாயத்கத கைைாற்றும் கசைவு தான் 
ைாப்படீு ப்ரிைியம் – முந்கதய பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள ைாதிரி 
இது இரு ைாரணிைகள சார்ந்திருக்கும். நிைழ்தைவு ைிைவும் 
குகறந்து ஆனால் இழப்பு தாக்ைம் ைிைவும் அதிைைாை 
இருக்ைின்றகவ தான் ைாப்படீ்டுக்கு சிறந்த சூழ்நிகைைளாை 
இருக்கும். இது வபான்ற சந்தர்ப்பங்ைளில்,  ைாப்படீ்டு [ப்ரீைியம்] 
மூைம் அபாயத்கத கைைாற்றும் கசைவு ைிைவும் குகறவாை 
இருக்கும், ஆனால்  அகத தாங்கும் கசைவு ைிை அதிைைாை 
இருக்கும். 

 

அ)  ேிறியதிற்கு அதிக அபாயத்கத 
எதிர்ககாள்ளசவண்டாம்:  அபாய கைைாற்ற கசைவு ைற்றும் 
ைணிக்ைப்பட்ட நஷ்ட ைதிப்பும் சரியான விைிதத்தில் 
ைணக்ைிடப்பட வவண்டும் 

உதாரணம் 

 

ைாப்பகீட வதர்வு கசய்யும்வபாது 
ைருதவவண்டியகவ 

ேிறியதிற்கு அதிக 
அபாயத்கத 
எதிர்ககாள்ள 
சவண்டாம் 

ோத்தியமான அபாய 
விகளவுககள 

கவனமாக கருத்தில் 
ககாள்க 

இழக்கமுடிவகத 
விட 

அதிகமானவற்கற 
அபாயத்திற்கு 

உட்படுத்த 
சவண்டாம் 
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ஒரு ோதாரண பால்சபனாகவ காப்பீடு கேய்வதில் அர்த்தம் 
உள்ளதா? 

ஆ) உங்களால் இழக்கமுடிவகத விட அதிகமானவற்கற 
அபாயத்திற்கு உட்படுத்த சவண்டாம்: ஒரு நிைழ்வின் 
விகளவாை ஏற்படக்கூடிய இழப்பு ைிை கபரியதாை இருந்து, 
அதன் மூைம் நீங்ைள்  திவாைாைக்கூடிய  நிகைகை ஏற்படும் 
என்றால், அபாயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல் 
யதார்த்தைானதாை ைற்றும் கபாருத்தைானதாைவும் வதான்றாது. 

உதாரணம் 

ஒரு கபரிய எண்கணய் சுத்திகரிப்புச்ோகை அழிந்தால் 
அல்ைது சேதமகடந்து விட்டால் என்ன நடக்கும்? 
நிறுவனத்தால் அந்த நஷ்டத்கத தாங்க முடியுமா? 

ேி) ோத்தியமான அபாய விகளவுககள கவனமாக கருத்தில் 
ககாள்க: நிைழ்வு நடக்ைின்ற (அதிர்கவண்) நிைழ்தைவு 
குகறவாை உள்ள ஆனால் சாத்தியைான தீவிரம் (தாக்ைம்) 
அதிைைாை உள்ள கசாத்துக்ைகள ைாப்படீு கசய்வவத சிறந்தது. 

உதாரணம் 

 

உதாரணமாக, ஒரு கேயற்ககக்சகாகள காப்பீடு கேய்யாமல் 
யாராவது இருக்கமுடியுமா? 

சுய-பரீட்கே 4 

 
பின்வரும் சூழல்ைளில் எதற்கு ைாப்படீு அவசியைாை 
வதகவப்படுைிறது? 

 

I. குடும்பத்தில் சம்பாதிக்கும் ஒவர ஒருவர் அைாை ைரணம் 
அகடயைாம் 

II. ஒரு நபர் அவரது பணப்கபகய இழக்ை வநரிடும்  

III. பங்கு விகைைள் ைிைவும் குகறந்துவிடைாம் 

IV. இயற்கை வதய்ைானம் ைாரணைாை ஒரு வடீ்டின் ைதிப்பு 
குகறயைாம்.  
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E. ேமூகத்தில் காப்பீட்டின் பங்கு  

 

ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் ஒரு நாட்டின் கபாருளாதார வளர்ச்சியில் 
முக்ைிய பங்கு வைிக்ைின்றன. நாட்டின் கசல்வம் ைாக்ைப்படுவகத 
ைற்றும் பாதுைாக்ைப்படுவகத உறுதி கசய்ய அவர்ைள் 
கபருைளவுக்கு பங்வைற்ைிறார்ைள். அவர்ைளின் சிை பங்ைளிப்புைள் 
ைீவழ தரப்பட்டுள்ளன: 
  

i) அவர்ைளது முதைீடுைள் கபரிய அளவில் சமூைத்திற்கு 
பைனளிக்ைிறது.  ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் பைம் கபரிய 
அளவில் ைட்டணங்ைள் வசைரிக்ைப்பட்டு ப்ரீைியங்ைளாை 
வசருவதில் தான் உள்ளது. 

ii) இந்த நிதி வசைரிக்ைப்பட்டு பாைிசிதாரர்ைளின் நைனுக்ைாை 
பராைரிக்ைப்படுைிறது. ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் இந்த 
அம்சத்கத ைனதில் கவத்திருக்ைவவண்டும். இந்த நிதிகய 
கையாள அவர்ைள் எடுக்கும் அகனத்து முடிவுைளும் 
சமூைத்திற்கு பயனளிக்கும்  விதத்தில் கசய்யப்பட 
வவண்டும். இது முதைீடுைளுக்கும் கபாருந்தும். அதனால் 
தான் கவற்றிைரைான ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், 
நிதிப்பத்திரங்ைள் ைற்றும் பங்குைள் வபான்ற ஊை 
வாணிபங்ைளில் முதைீடு கசய்வதில்கை. 

iii) ைாப்படீ்டு அகைப்பு தனிப்பட்டவர், அவரது குடும்பம், 

கதாழில் ைற்றும் வர்த்தைம், சமூைம் ைற்றும் நாடு 
முழுவதும் பை வநரடி ைற்றும் ைகறமுை நன்கைைகள 
வழங்குைிறது. ைாப்படீு கசய்தவர்ைள் - தனிநபர்ைள் ைற்றும் 
ைார்பவரட் நிறுவனங்ைள் இரண்டுவை, வநரடியாை நன்கைகய 
கபறுைிறார்ைள், ஏகனனில் அவர்ைள் ஒரு விபத்து அல்ைது 
தற்கசயைான நிைழ்வு ைாரணைாை ஏற்படக்கூடிய 
இழப்பிைிருந்து பாதுைாக்ைப்படுைிறார்ைள். ைாப்படீு, இதனால், 

ஒரு துகறயின் மூைதனத்கத பாதுைாக்ைிறது ைற்றும் 
வணிைம் ைற்றும் கதாழிகை வைலும் விரிவாக்ை ைற்றும் 
வளர்ப்பதற்கு வதகவயான மூைதனத்கதயும் வழங்குைிறது. 
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iv) எதிர்ைாைம் பற்றி உள்ள பயம், ைவகை ைற்றும் பதட்டத்கத 
ைாப்படீு நீக்ைிவிடுவதால், வணிை நிறுவனங்ைளில் 
மூைதனத்கத சுதந்திரைாை முதைீடு கசய்ய ைற்றும் 
ஏற்ைனவவ உள்ள வளங்ைகள திறகையாை பயன்படுத்த 
ைாப்படீு ஊக்ைைளிக்ைிறது. இதனால் ைாப்படீு வணிைம் 
ைற்றும் கதாழில்துகற வளர்ச்சிகய ஊக்குவித்து, அதன் 
மூைம் ஒரு ஆவராக்ைியைான கபாருளாதாரம் ைற்றும் 
வதசிய உற்பத்திகய அதிைரிப்பதில் பங்ைளிக்ைிறது. 

v) ஆபத்துக்ைள் மூைம் ஏற்படும் இழப்பு அல்ைது வசதத்திற்கு 
எதிராை ைாப்படீு கசய்யப்படும்வகர வங்ைிவயா அல்ைது நிதி 
நிறுவனவைா கசாத்துக்கு எதிராை முன்கூட்டிவய ைடன்ைகள 
தராைல் இருக்ைைாம். இதில் கபரும்பாைானவர்ைள் 
பாைிசிகய அகடைானைாை கவக்கும் படி 
வைியுறுத்துைின்றனர். 

vi) ஒரு அபாயத்கத ஏற்கும் முன், ைாப்படீு நிறுவனங்ைள், 

தகுதிகபற்ற கபாறியாளர்ைள் ைற்றும் பிற வல்லுனர்ைள் 
மூைம் ைாப்படீு கசய்யப்படவவண்டிய கசாத்கத ஆய்வு 
ைற்றும் பரிவசாதகன கசய்ைிறார்ைள். அவர்ைள் ைதிப்படீு 
வநாக்ைங்ைளுக்ைாை ைட்டும் அபாயத்கத ைதிப்பிடுவதில்கை, 
ஆனால் ைாப்படீு கசய்துக்கைாள்பவரிடம் அபாயத்கத 
குகறக்ை பல்வவறு வைம்பாட்டு வழிைகள பற்றி 
ஆவைாசகனைகள கூறி ைற்றும் பரிந்துகரக்ைின்றனர், 
இதனால் ப்ரீைியம்  விைிதங்ைளும் குகறைின்றன.  

vii) ைாப்படீு நாட்டின் அன்னிய கசைாவணிகய ஈட்டித்தரும் 
ஏற்றுைதி வர்த்தைம், ைப்பல் ைற்றும் வங்ைி வசகவைளிலும் 
உள்ளது. இந்திய ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் 30-ற்கும் 
வைற்பட்ட நாடுைளில் கசயல்படுைிறார்ைள். இந்த 
நடவடிக்கைைள் ைண்ணுக்கு புைனாைாைவை ஏற்றுைதி 
வணிைத்தில் கசயைாற்றி அன்னிய கசைாவணிகய 
கைாண்டுவருைின்றன. 

viii) ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் தீயினால் ஏற்படும் இழப்கப 
தடுப்பது, சரக்கு இழப்கப தடுப்பது, கதாழில்துகற பாதுைாப்பு 
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ைற்றும் சாகை பாதுைாப்பு துகறைளில் ஈடுபட்டுள்ள பை 
முைவர்ைள் ைற்றும் நிறுவனங்ைளுடன் கநருக்ைைாை  
கதாடர்கப கவத்திருக்ைன்றன.  

 

தகவல் 

காப்பீடு மற்றும் ேமூக பாதுகாப்பு 

i) இப்வபாது சமூை பாதுைாப்பு வழங்குவது ைாநிைத்தின் 
கபாறுப்பு என்று ைருதப்படுைிறது. இந்த வநாக்ைத்திற்ைாை 
ைாநிைம் மூைம் கைாண்டு வரப்பட்ட பல்வவறு சட்டங்ைளில், 

ைட்டாயைாைவவா அல்ைது தன்னிச்கசயாைவவா,, சமூை 
பாதுைாப்பிற்கு ஒரு ைருவியாை, ைாப்படீின் பயன்பாடும் 
உள்ளது. கதாழிைாளர் அரசு காப்பீட்டு ேட்டம் (Employees 

State Insurance Act), 1948 மூைம் கதாழிைாளர் அரசு ைாப்படீ்டு 
ைழைம் (Employees State Insurance Corporation) ைாப்படீு 
கசய்யப்பட்ட கதாழில்துகற ஊழியர்ைள் ைற்றும் அவர்ைளின் 
குடும்பங்ைளுக்கு வநாய், இயைாகை, ைைப்வபறு ைற்றும் 
இறப்பு சையத்தில் ஏற்படும் கசைவுக்கு பணத்கத 
வழங்குைிறது. அரசு அறிவித்தப்படி இந்த திட்டம் சிை 
கதாழில்துகற பகுதிைளில் கசயல்படுைிறது. 

ii) ைாப்படீு நிறுவனங்ைள், அரசு ஆதரவுள்ள சமூை பாதுைாப்பு 
திட்டங்ைளில் முக்ைியைான பங்கை வைிக்ைின்றன. பயிர் 
காப்பீட்டு திட்டம் (crop insurance scheme -RKBY) ைணிசைான 
சமூை முக்ைியத்துவமுள்ள ஒரு நடவடிக்கை. இந்த திட்டம் 
வநரடியாை ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட விவசாயிைளுக்கு ைட்டும் 
உதவாைல்,  ைகறமுைைாை சமூைத்திற்வை நன்கைகய 
வழங்குைிறது. 

iii) ஒரு வணிை அடிப்பகடயில் இயக்ைப்படும் அகனத்து 
கிராமப்புற காப்பீட்டு திட்டங்களும் (rural insurance schemes), 

ைிராைப்புற குடும்பங்ைளுக்கு சமூை பாதுைாப்கப வழங்கும் 
வகையிவைவய இறுதியில் வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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iv) அரசு திட்டங்ககள ஆதரிப்பகத தவிர, காப்பீட்டு துகறசய 
ேமூக பாதுகாப்கப ககாண்டுவரும் ஒசர  சநாக்கத்துடன் 
வணிக அடிப்பகடயில் ேிை காப்பீடு திட்டங்ககள 
வழங்குகிறது, இதன் எடுத்துக்காட்டுகளில் ஜனதா 
தனிநபர் விபத்து திட்டம் (Janata Personal Accident Scheme), மக்கள் 
ஆசராக்கிய திட்டம் (Jan Arogya Scheme) ஆகியகவ அடங்கும். 

 

சுய-பரீட்கே 5 

 

ைீழுள்ளதில் எந்த திட்டத்கத ைாப்படீ்டு நிறுவனவை அரசின் 
ஆதரவில்ைாைல் வழங்குைிறது?  

 

I. கதாழிைாளர் அரசு ைாப்படீ்டு ைழைம்  

II. பயிர் ைாப்படீ்டு திட்டம்  

III. ைக்ைள் ஆவராக்ைிய திட்டம்  

IV. வைலுள்ள அகனத்தும் 
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சுருக்கம் 

 ைாப்படீு "அபாய வசைரிப்பு மூைம் அபாய கைைாற்றம்" 
எனப்படும். 

 இன்று நகடமுகறயில் உள்ள ைாப்படீ்டு வணிைம் கதாடங்ைிய 
இடம், ைண்டன் ைாயிட்ஸ் ைாபி ஹவுஸ் என்று 
கதரியவருைிறது. 

 ஒரு ைாப்படீு ஏற்பாடில் பின்வரும் தனிதன்கைைள் உள்ளன: 

 கசாத்து,  

 அபாயம்,  

 ஆபத்து,  

 ஒப்பந்தம்,  

 ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ைற்றும் 

 ைாப்படீு கபற்றவர் 

 ஒவர ைாதிரி கசாத்துக்ைகள கைாண்ட ைற்றும் ஒவர ைாதிரி 
அபாயங்ைளுக்கு உள்ளாைக்கூடிய நபர்ைள் ஒரு கபாதுவான 
நிதி வசர்ைத்தில் பங்வைற்ைிற வபாது அது வசைரித்தல் என 
அறியப்படுைிறது. 

 ைாப்பகீட தவிர, அபாயத்கத நிர்வைிக்கும் ைற்ற வழிைளில் 
உள்ளகவ:   

 அபாய தவிர்ப்பு,  

 அபாய ைட்டுப்பாடு,  

 அபாயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல்,  

 அபாய நிதி  

 அபாய கைைாற்றல்  

 ைாப்படீின் அடிப்பகட விதிைள் படி: 

  இழக்ை முடிவகத விட அதிைைாை அபாயத்தின் ைதிப்பிடு 
இருக்ைக்கூடாது.  

 ைவனைாை அபாயத்தின் சாத்தியமுள்ள கவளிப்பாடுைள் 
அகனத்கதயும் படிக்ைவும் ைற்றும் 

 சிறியதிற்கு அதிை அபாயத்கத எதிர்கைாள்ளவவண்டாம் 
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முக்கிய வார்த்கதகள் 

1. அபாயம் 

2. வசைரிப்பு 

3. கசாத்து 

4. அபாய சுகை 

5. அபாய தவிர்த்தல் 

6. அபாய ைட்டுப்பாடு 

7. அபாயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல் 

8. அபாய நிதி  

9. அபாய கைைாற்றல் 

 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

இந்தியாவில் ைாப்படீு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்பாட்டு 
ஆகணயம் ைாப்படீ்டு கதாழிகை ஒழுங்குப்படுத்துைிறது 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

எதிர்ைாைத்தில் இழப்புக்ைகள சந்திக்ை ஒரு இருப்பு நிதிகய 
ஒதுக்ைி கவப்பது தான் இரண்டாம் அபாய சுகை 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைாப்படீு என்பது ஒரு அபாய கைைாற்றுதல் முகற. 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

குடும்பத்தில் சம்பாதிக்கும் ஒவர ஒருவர் அைாை ைரணம் 
அகடந்து முழு குடும்பமும் வாழும் வழியின்றி தவிக்கும் 
சூழ்நிகைகய தவிர்க்ை ைாப்பகீட வாங்குவது வதகவப்படுைிறது.  
பதில் 5  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ைக்ைள் ஆவராக்ைிய திட்டத்கத ைாப்படீ்டு நிறுவனவை அரசின் 
ஆதரவில்ைாைல் வழங்குைிறது 

 

சுய-சதர்வு  சகள்விகள்  

 
சகள்வி 1  

அபாய வசைரிப்பு மூைம் அபாயத்கத கைைாற்றுவது ________ 
எனப்படும். 
I. வசைிப்பு 

II. முதைீடுைள் 

III. ைாப்படீு 

IV. அபாய தடுப்பு 

 

 
சகள்வி 2  

 

அபாய நிைழ்வு வாய்ப்புைகள குகறக்கும் நடவடிக்கை _____ 

எனப்படும். 
I. அபாயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல் 

II. இழப்பு தடுப்பு 

III. அபாய கைைாற்றம் 

IV. அபாய தவிர்ப்பு 

 

 
சகள்வி 3  

 

ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு அபாயத்கத கைைாற்றுவதன் மூைம், 

அது சாத்தியைாைிறது: 
I. நம் கசாத்துக்ைகள பற்றி ைவனக்குகறவாை இருக்ைைாம் 

II. இழப்பு வநர்ந்தால் ைாப்படீு மூைம் பணம் கபற்று 
அனுபவிக்ைைாம் 

III. நம் கசாத்தின் ைீதுள்ள முக்ைியைான அபாயங்ைகள 
புறக்ைணிக்ைைாம் 
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IV. ைன அகைதி அனுபவிக்ைைாம் ைற்றும் வைலும் திறம்பட 
வணிைத்கத திட்டைிடைாம் 

 
சகள்வி 4  

 

நவனீ ைாப்படீு வணிைத்தின் ஆதாரத்கத ________ இடத்தில் 

ைாணைாம். 
I. அடகு ைடன்ைள் 

II. ைாயிட்ஸ் 

III. வராட்ஸ் 

IV. ைல்வஹாத்ரா குழு 

 
சகள்வி 5  

 

ைாப்படீ்டு பின்னணியில் 'அபாயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல்' 

__________ நிகைகைகய குறிக்ைிறது. 
I. இழப்பு அல்ைது வசதத்திற்ைான சாத்தியம் இல்கை 

II. இழப்பு உற்பத்திகசய்யும் நிைழ்வுக்கு எந்த ைதிப்பும் இல்கை 

III. கசாத்து ைாப்படீு கசய்யப்பட்டுள்ளது 

IV. அபாயம் ைற்றும் அதன் விகளவுைள் ஒருவர் தாங்ை 
முடிவுகசய்ைிறார் 

  

சகள்வி 6  

 

பின்வரும் அறிக்கையில்  எது சரி? 

I. ைாப்படீு கசாத்கத பாதுைாக்ைிறது 

II. ைாப்படீ்டு அதன் இழப்கப தடுக்ைிறது 

III. ைாப்படீ்டு இழப்பின் வாய்ப்புைகள குகறக்ைிறது 

IV. கசாத்து இழப்பு ஏற்படும் வபாது ைாப்படீு அகத ஈடு கசய்ைிறது 

 

சகள்வி 7  

ஒவ்கவான்றும் ரூ.20,000 ைதிப்புள்ள 400 வடீுைளில், சராசரியாை 4 
வடீுைள் ஒவ்கவாரு வருடமும் எரிக்ைப்படுைின்றன. இதன் 
விகளவாை ஏற்படும் ஒருங்ைிகணந்த இழப்புத்கதாகை ரூ.80,000. 
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இந்த இழப்கப ஈடு கசய்ய ஒவ்கவாரு வடீ்டின் உரிகையாளரின் 
வருடாந்திர பங்ைளிப்பு எவ்வளவு இருக்ை வவண்டும்? 

I. ரூ.100/- 

II. ரூ.200/- 

III. ரூ. 80/- 

IV. ரூ.400/- 

 

சகள்வி 8  

பின்வரும் அறிக்கைைளில் இதில் எது சரி? 

I. ைாப்படீு ' பைர்'  ஒரு 'சிைரின்'  இழப்புக்ைகள பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் 
ஒரு முகற 

II. ைாப்படீு  தனி நபரின் அபாயத்கத இன்கனாரு தனி நபருக்கு 
கைைாற்றும் ஒரு முகற 

III. ைாப்படீு  சிைரின் இழப்புக்ைகள ' பைர்'  பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ஒரு 
முகற 

IV. ைாப்படீு சிைரின் கவற்றிைகள பைருக்கு ைாற்றும் ஒரு முகற 

 

சகள்வி 9   

ஒரு அபாயத்கத ஏற்கும் முன், ைாப்படீு நிறுவனங்ைள், கசாத்கத 
ஆய்வு ைற்றும் பரிவசாதகன கசய்ய ஏற்பாடு கசய்ைிறார்ைள். ஏன்? 

I. ைதிப்படீு வநாக்ைங்ைளுக்ைாை அபாயத்கத ைதிப்பிட 

II. ைாப்படீு கசய்யப்வபாைிறவர் கசாத்கத  வாங்ைின விதத்கத 
ைண்டுபிடிக்ை 

III. ைற்ற ைாப்படீு நிறுவனங்ைளும் கசாத்கத ஆய்வு கசய்தனரா 
என்று ைண்டுபிடிக்ை 

IV. பக்ைத்தில் உள்ள கசாத்கதயும் ைாப்படீு கசய்ய முடியுைா 
என்று ைண்டுபிடிக்ை 

   

சகள்வி 10  

 

ைீழுள்ள விருப்பங்ைளில் எது ைாப்படீு முகறகய சரியாை 
வகரயறுக்ைிறது? 

 

I. சிைரின் இழப்புக்ைகள ' பைர்'  பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ஒரு முகற 

II. ' பைர்'  ஒரு 'சிைரின்'  இழப்புக்ைகள பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ஒரு 
முகற 
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III. ஒருவர் ைட்டுவை 'சிைரின்'  இழப்புக்ைகள பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் 
ஒரு முகற 

IV. ைானியம் மூைம் இழப்புைகள  

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III. 

அபாய வசைரிப்பு மூைம் அபாய கைைாற்றுதல் ைாப்படீு என்று 
அகழக்ைப்படுைிறது. 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

இழப்பு தடுப்பு நடவடிக்கைைள் அபாய நிைழ்வின் வாய்ப்கப 
குகறக்ைின்றன. 
பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

ைன அகைதி அனுபவிக்ைைாம் ைற்றும் வைலும் திறம்பட 
வணிைத்கத திட்டைிடைாம் 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

நவனீ ைாப்படீு வதாற்றம் ைாயிட்ஸ்-இல் கதாடங்ைியது 
பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

அபாயம் ைற்றும் அதன் விகளவுைள் ஒருவர் தாங்ை 
முடிவுகசய்தால், அவர் அபாயத்கத கவத்திருப்பதாை 
கூறப்படுைிறது.    
பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

கசாத்து இழப்பு ஏற்படும் வபாது ைாப்படீு அகத ஈடு கசய்ைிறது 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 
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ஒவ்கவாரு வடீ்டின் உரிகையாளரும் ரூ 200 பங்ைளிக்ை 
வவண்டும். 
பதில் 8  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ைாப்படீு  சிைரின் இழப்புைள் பைர் பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ஒரு 
முகற. 
பதில் 9  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ஒரு அபாயத்கத ஏற்கும் முன், ைதிப்படீு வநாக்ைங்ைளுக்ைாை 
அபாயத்கத ைதிப்பிட ைாப்படீு நிறுவனம் கசாத்கத ஆய்வு 
கசய்ைிறார்ைள் 
பதில் 10  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II. 

துரதிருஷ்டவசைான சிைருக்கு ஏற்படும் இழப்புைகள, இவத 
வபான்ற நிச்சயைற்ற நிைழ்வுைள் / சூழ்நிகைைளுக்கு கவளிப்படும் 
பைரால் பைிரப்படும்  கசயல்முகறயாை ைாப்பகீட ைருதைாம். 
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அத்தியாயம் 2 

வாடிக்ககயாளர் சேகவ 

அத்தியாயம் அறிமுகம் 

இந்த அத்தியாயத்தில் வாடிக்கையாளர் வசகவயின் 
முக்ைியத்துவம் பற்றி நீங்ைள் ைற்பரீ்ைள். வாடிக்கையாளருக்கு 
வசகவ வழங்குவதில் முைவர்ைளின் பங்கு குறித்து நீங்ைள் 
ைற்பரீ்ைள். ைாப்படீ்டு பாைிசிதாரர்ைளுக்கு ைிகடக்கும் பல்வவறு 
குகறதீர்ப்பு நுட்பங்ைள் குறித்து நீங்ைள் ைற்பரீ்ைள். 
வாடிக்கையாளருடன் எவ்வாறு நீங்ைள் கதாடர்பு கைாள்வது 
ைற்றும் தைவல் கதரிவிப்பது என்பது பற்றி நீங்ைள் ைற்பரீ்ைள்.  

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

A. வாடிக்கையாளர் வசகவ – கபாதுக் ைருத்துக்ைள் 

B. சிறப்பான வாடிக்கையாளர் வசகவ வழங்குவதில் ைாப்படீ்டு 
முைவரின் பங்கு 

C. குகறதீர் நகடமுகற  

D. தைவல்கதாடர்புச் கசயல்முகற 

E. கசால்ைிைா தைவல்கதாடர்பு 

F.   நன்கனறி நடத்கத 

 

இந்த அத்தியாயத்கதப் படித்த பிறகு, நீங்ைள்: 

வாடிக்கையாளர் வசகவைளின் முக்ைியத்துவத்கத விளக்ை 
முடியும் 

1. வசகவயின் தரத்கத விவரிக்ை முடியும் 

2. ைாப்படீ்டுத் துகறயில் வசகவயின் முக்ைியத்துவத்கத ஆய்வு 
கசய்ய முடியும் 

3. சிறந்த வசகவ வழங்குவதில் ைாப்படீ்டு முைவரின் பங்கு 
குறித்து விவாதிக்ை முடியும் 

4. ைாப்படீ்டில் குகறதீர்ப்பு நுட்பம் குறித்து ைதிப்பாய்வு கசய்ய 
முடியும் 
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5. தைவல்கதாடர்புச் கசயல்முகறகய விளக்ை முடியும் 

6. கசால்ைில்ைா தைவல்கதாடர்பின் முக்ைியத்துவத்கத விவரிக்ை 
முடியும் 

7. நன்கனறி நடத்கதகயப் பரிந்துகரக்ை முடியும் 

A. வாடிக்ககயாளர் சேகவ – கபாதுக் கருத்துக்கள் 

1. வாடிக்ககயாளர் சேகவ ஏன் சதகவப்படுகின்றது? 

வாடிக்கையாளர்ைள் ஒரு வணிைத்துக்ைான ஆதரவிகன 
வழங்குைின்றார்ைள், வைலும் எந்த ஒரு நிறுவனமும் அவர்ைள் ைீது 
அக்ைகறயில்ைாைல் நடந்துகைாள்ள முடியாது. ைற்ற துகறைகள 
விட ைாப்படீ்டுத் துகறயில் வாடிக்கையாளர் வசகவ ைற்றும் 
உறவுைளின் பங்கு என்பது ைிை முக்ைியைானதாை உள்ளது.  

ஏகனனில் ைாப்படீு என்பது ஒரு வசகவயாகும், வைலும் அது 
உண்கைப் கபாருள்ைளிைிருந்து ைிைவும் ைாறுபட்டதாகும்.  

ஒரு ைார் வாங்குவதிைிருந்து ஒரு ைாப்படீு வாங்குவது எவ்வாறு 
வவறுபட்டது என்பகத நாம் ஆய்வு கசய்வவாம்.  

கார் காருக்கான காப்பீடு 

இது ஒரு கதாட்டு 
உணரக்கூடிய கபாருள், 
இகத பார்க்ை முடியும், 
வசாதகன ஓட்டம் கசய்ய 
முடியும் ைற்றும் 
அனுபவிக்ை முடியும். 

இது எதிர்ைாைத்தில் ஏற்படும் 
எதிர்பாராத விபத்தின் ைாரணைாை 
ைாருக்கு ஏற்படும் இழப்பு அல்ைது 
வசதத்தின் இழப்படீ்டுக்ைான ஒரு 
ஒப்பந்தம் ஆகும். 
துரதிருஷ்டவசைான சம்பவம் 
நிைழும் வகர ைாப்படீ்டின் பைகன 
ஒருவர் பார்க்ைவவா அல்ைது 
கதாடவவா அல்ைது 
அனுபவிக்ைவவா முடியாது. 

ைார் வாங்கும்வபாது அகத 
வாங்குபவருக்கு 
ைைிழ்ச்சிக்ைான ஒரு 
எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. அந்த 

ைாப்படீு வாங்குவது என்பது 
உடனடி ைைிழ்ச்சியின் 
எதிர்பார்ப்பின் அடிப்பகடயிைானது 
அல்ை, அது சாத்தியமுள்ள துயரம் 
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அனுபவம் உண்கையானது 
ைற்றும் எளிதில் 
புரிந்துகைாள்ளக்கூடியது. 

 

குறித்த பயம் / ைவகைகய 
குறிக்ைிறது. 

பைகனப் கபறக்கூடிய ஒரு 
சூழ்நிகைகய எந்த ஒரு ைாப்படீ்டு 
வாடிக்கையாளரும் எதிர்பார்த்துக் 
ைாத்திருப்பார் என்பது 
சாத்தியைில்ைாததாகும். 

ஒரு ைார் கதாழிற்சாகை 
ஊர்திபாை இகணப்பில் 
தயாரிக்ைப்படுைின்றது, ஒரு 
வஷாரூைில் விற்பகன 
கசய்யப்படுைின்றது ைற்றும் 
சாகையில் 
பயன்படுத்தப்படுைின்றது.  

தயாரித்தல், விற்பகன 
கசய்தல் ைற்றும் 
பயன்படுத்துதல் ஆைிய 
மூன்று கசயல்ைளும் மூன்று 
கவவ்வவறு வநரங்ைளில், 
கவவ்வவறு இடங்ைளில் 
நகடகபறுைின்றன. 

ஒரு ைாப்படீ்கடப் கபாறுத்தவகர, 
தயாரிப்பும் நுைர்வும் ஒவர 
சையத்தில் நிைழ்வகத நாம் ைாண 
முடியும். தயாரிப்பும் நுைர்வும் ஒவர 
ைாைத்தில் நிைழக்கூடிய இந்த 
தன்கை அகனத்துச் 
வசகவைளிலும் வவறுபட்ட ஒரு 
தனித்துவைான அம்சைாகும்.  

இதில் வாடிக்கையாளர் உண்கையாைப் கபறுவது வசகவ 
அனுபவம் ஆகும். இது ைனநிகறவுக்குக் குகறவானதாை 
இருந்தால், அதிருப்திகய ஏற்படுத்துைின்றது. வசகவயானது 
எதிர்பார்ப்புைகள விட விஞ்சியதாை இருந்தால், வாடிக்கையாளர் 
ைைிழ்ச்சியகடவார். எனவவ வாடிக்கையாளர்ைகள 
ைைிழ்ச்சிப்படுத்துவது என்பது ஒவ்கவாரு நிறுவனத்தின் 
இைக்ைாைவும் இருக்ை வவண்டும். 

2. சேகவயின் தரம் 

வாடிக்கையாளர்ைகள ைைிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்கு ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளும், அகவைளின் ஊழியர்ைளும், முைவர்ைளும் உயர் 
தரமுகடய வசகவகய வழங்குவது அத்தியாவசியைானதாகும்.  
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ஆனால் உயர்தரமிக்க சேகவ என்பது என்ன? அதன் 
தனியியல்புகள் யாகவ ?  

வசகவத் தரத்தில் நன்கு அறியப்பட்ட ைாதிரி [“SERVQUAL” 
எனப்படுவது] சிை நுகழபுைங்ைகள நைக்கு வழங்கும். அது 
வசகவத் தரத்தின் ஐந்து முக்ைியைான குறிைாட்டிைகள 
சிறப்பித்துக் கூறுைின்றது:  

i) நம்பகத்தன்கம: உறுதியளிக்ைப்பட்ட வசகவைகள 
நம்பிக்கையுடனும் துல்ைியைாைவும் வைற்கைாள்ளும் திறன். 
கபரும்பாைான வாடிக்கையாளர்ைள் நம்பைத்தன்கைகய 
வசகவத் தரத்தின் ஐந்து பரிைாணங்ைளில் 
முக்ைியைானதாைக் ைருதுைின்றனர். இது நம்பிக்கைகய 
உருவாக்குவதற்ைான அடித்தளைாை உள்ளது. 

ii) உடனடியாகச் கேயல்படுதல் : இது வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 
உதவுவதற்கும், வாடிக்கையாளரின் வதகவைளுக்கு உடனடி 
பிரதிச்கசயல் வழங்குவதற்கும் வசகவப் பணியாளரின் 
ஆர்வம் ைற்றும் திறகைகயக் குறிப்பிடுைின்றது.  வசகவ 
வழங்கும்வபாது வவைம், துல்ைியம் ைற்றும் ைனப்பான்கை 
என்பன வபான்ற குறிைாட்டிைளால்  இகத அளவிட முடியும். 

iii) உறுதி: இது வசகவ வழங்குநர்ைளின் அறிவு, திறன் ைற்றும் 
ைரியாகதகயயும், நம்பிக்கைகயயும் உறுதிகயயும் 
கதரிவிப்பதற்ைான அவர்ைளின் திறகனயும் 
குறிப்பிடுைின்றது. வசகவப் பணியாளர், வதகவைகள எந்த 
அளவுக்குச் சிறப்பாைப் புரிந்துகைாண்டு நிகறவவற்றும் திறன் 
கபற்றுள்ளார் என்பது குறித்த வாடிக்கையாளரின் 
ைதிப்படீ்டின் மூைம் நாம் இதகனப் கபற முடியும்.  

iv) பரிவு: இது ைனிதத்தன்கை என வகரயறுக்ைப்படுைின்றது.  
இது வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் ைரிசகன 
ைற்றும் தனிப்பட்ட ைவனம் ஆைியவற்றில் 
பிரதிபைிக்ைின்றது.  

v) கதாட்டு உணரக்கூடியகவ: இது வாடிக்கையாளர் பார்க்ை, 
வைட்ை, கதாட முடிைின்ற பருநிகை சுற்றுச்சூழல் 
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ைாரணிைகளக் குறிப்பிடுைின்றது. எடுத்துக்ைாட்டாை, 
இருப்பிடம், தளவகைப்பு ைற்றும் தூய்கை ைற்றும் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்தின் அலுவைைத்கதப் பார்கவயிடும்வபாது ஒருவர் 
கபறுைின்ற ஒழுங்கு ைற்றும் கதாழில் உணர்வு ஆைியகவ 
வாடிக்கையாளரிடம் ைிை நல்ை தாக்ைத்கத ஏற்படுத்த 
முடியும். பருநிகை சுற்றுப்புறம் குறிப்பான முக்ைியத்துவம் 
வாய்ந்தது, ஏகனனில் உண்கையான வசகவகய 
உணர்வதற்கு முன்பும் பின்பும் அது முதைாவதான ைற்றும் 
நீடித்துகழக்கும் எண்ணங்ைகள உருவாக்குைின்றது.  

3. வாடிக்ககயாளர் சேகவயும் காப்பீடும் 

ைாப்படீ்டுத் துகறயில் உள்ள ஏவதனும் முன்னணி 
விற்பகனயாளர்ைளிடம், அவர்ைள் எவ்வாறு உயர்ைட்டத்கத 
அகடந்து அகதத் தக்ைகவத்துக் கைாள்ைிறார்ைள் என்பது 
குறித்துக் வைட்ைவும். தற்வபாகதய வாடிக்கையாளர்ைளின் 
ஊக்ைமும் ஆதரவும்தான் அவர்ைளுகடய வணிைத்கத 
உருவாக்குவதற்கு உதவியுள்ளது என்ற கபாதுவான பதிகை 
நீங்ைள் அவர்ைளிடைிருந்து கபறுவதற்ைான சாத்தியமுள்ளது.  

அவர்ைளுகடய வருைானத்தின் கபரும்பகுதி ஒப்பந்தங்ைகளப் 
புதுப்பித்தைிைிருந்து கபறப்படும் ைைிஷன்ைளிைிருந்து வருைின்றது 
என்பகதயும் நீங்ைள் அறிந்துகைாள்வரீ்ைள். அவர்ைளுகடய 
வாடிக்கையாளர்ைள் புதிய வாடிக்கையாளர்ைகளப் கபறுவதற்ைான 
ஆதாரைாைவும் விளங்குைின்றனர். 

அவர்ைளுகடய கவற்றியின் இரைசியம் என்ன?  

ைிைவும் எதிர்பார்க்ைப்படும் பதில், அவர்களுகடய 
வாடிக்ககயாளர்களுக்கு சேகவ புரிவதில் அர்ப்பணிப்பு 
என்பதாகும். 
 

ஒரு வாடிக்கையாளகர ைைிழ்ச்சியாை கவத்திருப்பது எவ்வாறு 
முைவருக்கும் நிறுவனத்துக்கும் பயனளிப்பதாை உள்ளது?   

இந்தக் வைள்விக்கும் விகடயளிப்பதற்கு, வாடிக்கையாளரின் 
வாழ்நாள் ைதிப்கபப் பார்ப்பது பயனுள்ளதாை இருக்கும்.  
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வாடிக்ககயாளர் வாழ்நாள் மதிப்பு என்பது நீண்ட ைாை 
அடிப்பகடயில் வாடிக்கையாளருடன் ஒரு வலுவான உறகவ 
உருவாக்குவதிைிருந்து கபறப்படும் கபாருளாதார பைன்ைளின் 
கூடுதல் ஆகும்.  

படம் 1: வாடிக்ககயாளர் வாழ்நாள் மதிப்பு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தன்னுகடய வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வசகவ வழங்குவதுடன் 
கநருக்ைைான உறவுைகள வளர்த்துக்கைாள்ளும் ஒரு முைவர், 
நல்கைண்ணத்கதயும் வர்த்தை ைதிப்கபயும் உருவாக்குைிறார், இது 
அவருகடய வணிைத்கத விரிவுபடுத்துவதற்கு உதவுைின்றது. 
 
 

சுய-பரீட்கே 1  

வாடிக்கையாளர் வாழ்நாள் ைதிப்பு என்பது என்ன? 

I. வாடிக்கையாளரின் வாழ்நாள் முழுவதும் வசகவ கசய்வதன் 
மூைம் ஏற்படும் கசைவுைளின் கூட்டல் 

II. உருவாக்ைப்படும் வணிைத்தின் அடிப்பகடயில் 
வாடிக்கையாளருக்குக் கைாடுக்ைப்படும் தரம் 

III. வாடிக்கையாளருடன் நீண்ட ைாை உறகவ உருவாக்குவதன் 
மூைம் கபறப்படும் கபாருளாதார பைன்ைளின் கூடுதல் 

IV. வாடிக்கையாளருக்குப் பரிந்துகரக்ைக்கூடிய அதிைபட்ச ைாப்படீு 
 

அது மூன்று பாகங்களைக் ககாண்டுள்ைது 
 

வரலாற்று மதிப்பு 

பாகங்களைக் 

ககாண்டுள்ைது 
 வாடிக்கையாளரிடம் 

இருந்து ைடந்த 
ைாைத்தில் கபறப்பட்ட 
ப்ரீைியம் ைற்றும் இதர 

வருவாய்ைள் 

தற்வபாகதய வணிைம்  

கதாடர்ந்து 
தக்ைகவக்ைப்பட்டால் 

கபறப்படுவதாை 
எதிர்பார்க்ைப்படும் 

எதிர்ைாை ப்ரீைியங்ைள் 
 

கூடுதல் திட்டங்ைகள 
வாங்குைாறு 

வாடிக்கையாளகர 
வற்புறுத்துவதன் மூைம் 

கபறக்கூடிய 
ப்ரீைியங்ைளின் ைதிப்பு 

உள்ைார்ந்த மதிப்பு 

பாகங்களைக் 

ககாண்டுள்ைது 
 

தறபபாளதய மதிப்பு 

பாகங்களைக் 

ககாண்டுள்ைது 
 



 

40 

B. ேிறப்பான வாடிக்ககயாளர் சேகவ வழங்குவதில் காப்பீட்டு 
முகவரின் பங்கு  

இப்கபாழுது, ஒரு முைவர் எவ்வாறு வாடிக்கையாளருக்கு சிறந்த 
வசகவகய வழங்ை முடியும் என்பது குறித்து நாம் ைருதுவவாம். 
அந்தப் பணி விற்பகன நிகையிைிருந்து கதாடங்ைி ஒப்பந்த 
ைாைைட்டம் முழுவதும் கதாடர்ைின்றது, வைலும் அது பின்வரும் 
படிைகளக் கைாண்டுள்ளது. ஒரு ஒப்பந்தத்தின் சிை முக்ைியக் 
கூறுைகளயும், ஒவ்கவாரு படியிலும் வைற்கைாள்ளப்படும் 
முக்ைியப் பணிைகளயும் நாம் பார்ப்வபாம்.  

1. விற்பகன கேய்யுமிடம் – ேிறந்த அறிவுகர 

வசகவக்ைான முதைாவது இடம் விற்பகன கசய்யுைிடம் ஆகும். 
கபாதுக் ைாப்படீ்டிகன வாங்குவதில் உள்ளடங்ைியுள்ள 
முக்ைியைான பிரச்சிகனைளில் ஒன்று வாங்க சவண்டிய 
காப்பீட்டின் அளகவ [காப்பீட்டுத் கதாகககய] 
தீர்ைானித்தைாகும். 

இங்கு ைனதில் கைாள்ளவவண்டிய முக்ைியைான அடிப்பகடப் 
புைனுணர்வு – வவறுவிதைாை அபாயங்ைகள நிர்வைிக்ைக்கூடிய 
இடத்தில் ைாப்படீ்டிகனப் பரிந்துகரக்ைாதீர்ைள். எதிர்பார்க்ைப்படும் 
சம்பந்தப்பட்ட இழப்பு ைாப்படீ்டுக்ைான கசைகவ விட அதிைைானது 
என்பகத ைாப்படீு கபறுபவர் உறுதி கசய்துகைாள்ள வவண்டும்.  

எதிர்பார்க்ைப்படும் இழப்கப விட கசலுத்தப்படும் ப்ரீைியங்ைள் 
அதிை ைதிப்புகடயதாை இருந்தால், அபாயத்திகன 
ஏற்றுக்கைாள்வவத உசிதைானதாை இருக்ைைாம்.  

ைாறாை, தற்கசயைாை நகடகபறும் ஏவதனும் நிைழ்வு நிதிச் 
சுகைக்கு வழிவகுத்தால், அத்தகைய தற்கசயல் நிைழ்வுக்கு 
எதிராை ைாப்படீு கசய்துகைாள்வது புத்திசாைித்தனைானதாகும்.  

ைாப்படீு வதகவயா இல்கையா என்பது, சூழ்நிகைைகளப் 
கபாறுத்ததாகும். ஒரு அபாயத்தின் ைாரணைாை ஒரு கசாத்துக்கு 
இழப்பு அல்ைது வசதம் ஏற்படுவதற்ைான வாய்ப்பு 
புறக்ைணிக்ைக்கூடியதாை இருந்தால், ஒருவர் ைாப்படீு கசய்வகத 
விட அந்த ஆபத்கத எதிர்கைாள்ளைாம். இவதவபால் ஒரு உருப்படி 
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முக்ைியைில்ைாத ைதிப்கபப் கபற்றிருந்தால், ஒருவர் அதற்ைாை 
ைாப்படீு கசய்ய வவண்டியதில்கை.  

உதாரணம் 

கவள்ள அபாயம் ஏற்படக்கூடிய பகுதியில் வசிக்கும் ஒரு வடீ்டு 
உரிகையாளர் கவள்ள அபாயத்துக்கு எதிராை ைாப்படீு 
கசய்துகைாள்வது உதவிைரைானதாை இருக்கும்.  

மாறாக, கவள்ள அபாயம் ஏற்படாத ஒரு இடத்தில் வடீ்டு 
உரிகமயாளருக்கு வடீு இருந்தால், அவர் கவள்ளக் காப்பீடு 
கபறத் சதகவயில்கை.   

இந்தியாவில், மூன்றாம் தரப்பினருக்கு எதிராக வாகனக் 
காப்பீடு என்பது ேட்டத்தின் கீழ் கட்டாயமானதாக உள்ளது. 
அத்தகைய நிைழ்வில், ஒருவருக்கு ைாப்படீு வதகவயா அல்ைது 
வதகவயில்கையா என்ற விவாதம் கபாருத்தைற்றதாைின்றது.  

ஒருவர் ஒரு வாைன உரிகையாளராை இருந்தால் அவர் மூன்றாம் 
தரப்பு ைாப்படீ்கட ைட்டாயம் வாங்ை வவண்டும், ஏகனனில் கபாதுச் 
சாகையில் ஒருவர் வாைனம் ஓட்டுவதற்கு அது 
ைட்டாயைானதாகும். அவத சையம், ஒருவர் தன்னுகடய ைாருக்கு 
ஏற்படும் வசதத்துக்கும் ைாப்படீு கசய்துகைாள்வது ைட்டாயைில்கை 
என்றாலும் கூட, அது ைதிநுட்பமுகடய கசயைாகும். 

 சாத்தியமுள்ள இழப்பின் ஒரு பகுதிகய ஒருவர் தாவன ஏற்ை 
முடியும் என்றால், ைாப்படீு கபறுபவர் கழிவுத்கதாகக வைாருவது 
சிக்ைனைானதாை இருக்கும். ஒரு ைார்ப்பவரட் வாடிக்கையாளர் 
அவருகடய கதாழிற்சாகை, பணியாளர்ைள், ைார்ைள், கபாறுப்பு 
கவளிப்பாடுைள் என்பன வபான்றவற்றின் ைாப்படீுைள் முதல், 
பல்வவறு வதகவைகளப் கபற்றிருக்ைைாம். ைாப்படீு ைற்றும் எடுக்ை 
வவண்டிய பாைிசிைள் குறித்து அவருக்கு சரியான ஆவைாசகன 
வதகவப்படுைின்றது.  

கபரும்பாைான கபாதுக் ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் இரண்டு 
வகைைளாைப் பிரிக்ைப்படுைின்றன:  

 கதரிந்த ஆபத்துைளுக்ைான பாைிசிைள் 
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 அகனத்து அபாயப் பாைிசிைள் 

பிந்கதயது பாைிசியின் ைீழ் குறிப்பாை எதுவும் விைக்ைப்படாைல் 
அகனத்து இழப்புைகளயும் உள்ளடக்ைியுள்ளதால், அது 
விகையுயர்ந்தாை உள்ளது. எனவவ, இந்த பாைிசியில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அபாயங்ைளால் இழப்புக்கு ைிைவும் 
சாத்தியமுள்ள ைாரணங்ைளுக்ைான ைாப்படீு கபற்றுள்ள 
‘குறிப்பிடப்பட்ட அபாயத்துக்ைான’ பாைிசிைகளத் வதர்ந்கதடுப்பது 
ைிைவும் பயனுள்ளதாை இருக்கும். அத்தகைய ஒரு கசயல் 
ப்ரீைியங்ைகள வசைிப்பதாைவும், ைாப்படீு கபறுபவருக்கு 
வதகவக்வைற்ப அடிப்பகடயிைான ைாப்படீ்கட வழங்குவதாைவும் 
இருக்கும்.  

விஷயம் குறித்த சிறந்த ஆவைாசகனகய வழங்கும்வபாது முைவர் 
உண்கையிவைவய அவருகடய ைைிஷகனச் சம்பாதிக்ைத் 
கதாடங்குைிறார். அபாயங்ைகளக் கையாளுவதற்ைான 
தரநிகையான அணுகுமுகறயாை ஒருவர் ைாப்படீ்டிகனப் 
பார்க்கும் அவத சையம், ைாப்படீ்டுச் கசைகவக் குகறப்பதற்ைாை 
உள்ள வதர்வுைளாை அபாய தக்ைகவப்பு அல்ைது இழப்புத் தடுப்பு 
வபான்ற இதர நுட்பங்ைளும் உள்ளன என்பகத முைவர் நிகனவில் 
கைாள்வது பயனுள்ளதாை இருக்கும்.  

ைாப்படீு கபற்றவரின் வநாக்குநிகையிைிருந்து, சம்பவத்துக்குப் 
கபாருத்தைான வைள்விைளாை இருக்ைக்கூடியன: 

 ைழிவுத் கதாகைைகளக் ைருத்தில் கைாள்ளும்வபாது 
எவ்வளவு ப்ரீைியம் வசைிக்ைப்படும்?  

 ஒரு இழப்புத் தடுப்பு நடவடிக்கையின் விகளவாை 
எவ்வளவு ப்ரீைியம் குகறைின்றது? 

ஒரு கபாதுக் ைாப்படீ்டு விற்பகன நபராை வாடிக்கையாளகர 
அணுகும்வபாது, வாடிக்கையாளர் கதாடர்பாை தன்னுகடய பங்கு 
குறித்து ஒரு முைவர் தனக்குத்தாவன வைட்டுக்கைாள்ள வவண்டும். 
அவர் விற்பகனகயப் கபறுவதற்ைாை ைட்டுவை அங்கு கசல்ைிறாரா 
அல்ைது வாடிக்கையாளர் தன்னுகடய அபாயங்ைகள வைலும் 
திறம்பட நிர்வைிக்ை உதவுவதற்ைான ஒரு பயிற்சியாளராைவும் 
கூட்டாளியாைவும் அவருடன் கதாடர்புகைாள்ளப் வபாைிறாரா? 
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வாடிக்கையாளரின் வைாணம் வித்தியாசைானது. அவர் 
கசைவழிக்கும் பணத்துக்கு அதிைபட்ச ைாப்படீு கபறுவது குறித்து 
அவருக்கு அதிைம் ைவகை இல்கை, அகதவிட அபாயத்கதக் 
ககயாளுவதற்கான கேைகவக் குகறப்பசத அவருகடய 
ைவகையாை இருக்ைின்றது. எனவவ, தக்ைகவக்ை முடியாத 
அபாயங்ைகள அகடயாளம் ைண்டு, அவற்கற ைாப்படீு கசய்வவத 
வாடிக்கையாளரின் ைவகையாை இருக்கும். 
வவறு வகையாைக் கூறினால்,  ைாப்படீ்டு முைவரின் பணி 
கவறுைவன விற்பகன நபர் என்பகத விட வைைானதாகும். அவர் 
அபாய மதிப்பீட்டாளர், காப்பீட்டு ஏற்பாளர், அபாய 
சமைாண்கம ஆசைாேகர், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகளின் 
வடிவகமப்பாளர் மற்றும் நம்பிக்கக மற்றும் நீண்டகாை 
உறவுககள உருவாக்குவதற்கு கடினமாக உகழக்கக்கூடிய 
உறவுமுகற உருவாக்குபவர் என்ற இந்த அகனத்துத் 
திறன்ைகளயும் ஒருங்வை கைாண்டவராை இருக்க சவண்டும்.  

 

2. முன்கமாழிவுக் கட்டம் 

ைாப்படீ்டுக்ைான முன்கைாழிகவ நிரப்புவதில் முைவர் 
வாடிக்கையாளருக்கு ஆதரவளிக்ை வவண்டும். அதில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தைவல்ைளுக்கு ைாப்படீு கபறுபவர் 
கபாறுப்வபற்ை வவண்டும். முன்கைாழிவுப் படிவத்தின் முக்ைிய 
அம்சங்ைள் அத்தியாயம் 5-இல் விவாதிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
முன்கைாழிவுப் படிவத்தில் உள்ள ஒவ்கவாரு வைள்விக்கும் 
விகடயளிப்பதன் வாயிைாை நிரப்பப்பட வவண்டிய விவரங்ைள் 
குறித்து முன்கைாழிபவருக்கு முைவர் விளக்ைித் கதளிவுபடுத்த 
வவண்டும் என்பது ைிை முக்ைியைானதாகும். ஈடுக்வைாரல் 
நிைழ்வில், முகறயான ைற்றும் முழுகையான தைவல்ைகளக் 
கைாடுக்ைத் தவறுவது வாடிக்கையாளரின் ஈடுக்வைாரலுக்கு 
ஆபத்தானதாை அகையக்கூடும்.  

சிை சையங்ைளில், பாைிசிகயப் பூர்த்தி கசய்வதற்கு கூடுதல் 
தைவல்ைள் வதகவப்படைாம். அத்தகைய நிைழ்வுைளில் 
நிறுவனைானது வநரடியாைவவா அல்ைது முைவர் / ஆவைாசைர் 
வாயிைாைவவா வாடிக்கையாளருக்குத் கதரிவிக்ைைாம். இரு 
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வகைைளிலுவை, வதகவயான அகனத்து நகடமுகறைகளயும் 
பூர்த்தி கசய்வதற்கு வாடிக்கையாளருக்கு உதவுவதும், அகவ ஏன் 
வதகவப்படுைின்றன என்பகத அவருக்கு விளக்குவதும் 
அவசியைாைின்றது.  

3. ஏற்புக் கட்டம் 

அ) உகர குறிப்பு -உகர குறிப்பு பற்றி அத்தியாயம் ‘5’ இல் 
விவாதிக்ைப்பட்டுள்ளது. ைாப்படீ்டுக் குறிப்பானது நிறுவனத்தால், 
கபாருந்துைிடங்ைளில் ைாப்படீு கபறுபவரால், 
கவளியிடப்படுவகத உறுதி கசய்வது முைவரின் கபாறுப்பாகும். 
இது கதாடர்பான கசயல்விகரவு, வாடிக்கையாளரின் 
உரிகைைள் முைவரிடமும் நிறுவனத்திடமும் பாதுைாப்பாை 
இருப்பகத அவருக்குத் கதரியப்படுைின்றது.  

ஆ) பாைிேி ஆவணம் வழங்குதல்  

பாைிசி ஆவணம் வழங்குதல் என்பது முைவர் 
வாடிக்கையாளருடன் கதாடர்பு கைாள்வதற்குரிய ைற்கறாரு 
முக்ைியைான வாய்ப்பாகும். பாைிசி ஆவணம் தனிநபர் மூைம் 
வழங்ைப்படுவகத நிறுவன விதிைள் அனுைதித்தால், 
ஆவணத்கதப் கபற்று வாடிக்கையாளரிடம் வழங்குவது என்பது 
சிறப்பான வயாசகனயாை இருக்கும்.  

பாைிசி வநரடியாை அஞ்சைில் அனுப்பப்பட்டால், பாைிசி 
ஆவணம் அனுப்பப்பட்டு விட்டது கதரிந்தவுடன், முைவர் 
வாடிக்கையாளகரத் கதாடர்புகைாள்ள வவண்டும். இது 
வாடிக்கையாளகரச் சந்திப்பதற்கும் கபறப்பட்ட ஆவணத்தில் 
ஏவதனும் புரியாைல் இருந்தால் அதுகுறித்து விளக்குவதற்கும் 
ஒரு வாய்ப்பாை இருக்கும். வைலும், இது பல்வவறு வகையான 
பாைிசி விதிைள், வாடிக்கையாளர் கபறக்கூடிய 
பாைிசிதாரருக்குண்டான உரிகைைள் ைற்றும் ஆதாயங்ைள் 
ஆைியகவ குறித்து விளக்ைைளிப்பதற்ைான ஒரு 
சந்தர்ப்பைாைவும் உள்ளது. இந்த நடவடிக்கை விற்பகனகயத் 
தாண்டிய வாடிக்கையாளர் வசகவகய வழங்குவதற்ைான 
ஆர்வத்கத விளக்குைின்றது.  
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வைலும், இந்தச் சந்திப்பு வாடிக்கையாளருக்கு வசகவ புரிவதில் 
முைவரின் அர்ப்பணிப்புக்கு உறுதியளிப்பதற்கும், முழு 
ஆதரகவத் கதரிவிப்பதற்கும் ஒரு சந்தர்ப்பைாைவும் உள்ளது.   

அடுத்த தர்க்ை ரீதியான படி முைவரின் வசகவைளினால் 
சாத்தியைான பைன் கபற முடிந்தவர்ைளாை வாடிக்கையாளர் 
அறிந்த பிற நபர்ைளின் கபயர்ைகளயும் விவரங்ைகளயும் 
வைட்பதாகும். இவர்ைகள வாடிக்கையாளர் தானாைவவ சந்தித்து 
அவர்ைளுக்கு முைவகர அறிமுைப்படுத்தினால், வணிைத்தில் 
அது ஒரு கபரும் முன்வனற்றத்துக்ைான வழியாை இருக்கும்.  

இ) பாைிேி புதுப்பித்தல் 

கபாதுக் ைாப்படீ்டுப் பாைிசிைள் ஒவ்கவாரு வருடமும் 
புதுப்பிக்ைப்பட வவண்டும், வைலும் ஒவ்கவாரு முகற 
புதுப்பிக்கும்வபாதும் அவத நிறுவனத்தில் ைாப்படீ்கடத் 
கதாடர்வதா அல்ைது வவகறாரு நிறுவனத்துக்கு 
ைாறிக்கைாள்ளைாைா என்பது குறித்து வாடிக்கையாளர் முடிவு 
கசய்துகைாள்ள முடியும். இது முைவரும் நிறுவனமும் 
உருவாக்ைியுள்ள நற்கபயரும் நம்பிக்கையும் வசாதிக்ைப்படும் 
முக்ைியைான இடம் ஆகும்.  

ைாப்படீ்டு கபற்றவரிடம், குறிப்பிட்ட வததியில் அவருகடய 
பாைிசி ைாைாவதியாைின்றது என்பகதத் கதரிவிப்பது ைாப்படீு 
அளிப்பவரின் சட்ட ரீதியான ைடகைப்கபாறுப்பாை 
இல்ைாவிட்டாலும் கூட,  ைரியாகத நிைித்தைாைவும், 
நிச்சயைாை ஒரு ஆவராக்ைியைான வணிை 
நகடமுகறக்ைாைவும், பாைிசிகய புதுப்பிப்பதற்கு அகழப்பு 
விடுக்கும் வகையில் ைாப்படீு அளிப்பவர்ைள் ைாைாவதி 
வததிக்கு ஒரு ைாதம் முன்னதாைவவ ஒரு “புதுப்பித்தல் 
அறிக்கககய” கவளியிடுைிறார்ைள். தவகண வததிக்கு 
முன்னதாைவவ புதுப்பித்தல் குறித்து வாடிக்கையாளருக்கு 
நிகனவுபடுத்துவதற்ைாை முைவர் அவகரத் கதாடர்புகைாள்ள 
வவண்டும், அதன் மூைம் அவர் அவற்றுக்ைான 
முன்வனற்பாடுைகளச் கசய்ய முடியும்.  
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வாடிக்கையாளருடன் அவ்வப்வபாது கதாடர்புகைாள்வதன் 
வாயிைாைவும், ஒரு திருவிழா அல்ைது குடும்ப நிைழ்வு என்பன 
வபான்ற தருணங்ைளில் அவகர  வாழ்த்துவதன் மூைமும் 
உறவு வலுப்கபறுைின்றது. இவதவபால் சிரைைான அல்ைது 
துக்ைைான சையங்ைளில் உதவி கசய்வதன் மூைமும் உறவு 
வலுப்படுைின்றது.  

4. ஈடுக்சகாரல் கட்டம் 

ஈடுக்வைாரல் தீீ்ர்கவ சையத்தில்முைவரின் பங்கு முக்ைியைானதாை 
உள்ளது. ஈடுக்வைாரலுக்ைான நிைழ்வு குறித்து உடனடியாை 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்துக்குத் கதரிவிப்பகதயும், அகனத்துச் 
சம்பிரதாயங்ைகளயும் வாடிக்கையாளர் ைவனமுடன் 
பின்பற்றுவகதயும் உறுதிப்படுத்துவது முைவரின் வவகையாகும், 
வைலும் இழப்கப ைதிப்படீு கசய்வதற்ைாை கசய்யத் வதகவயான 
அகனத்து விசாரகணைளிலும் அவர் உதவி கசய்ைிறார். 
சுய-பரீட்கே 2  

ைாப்படீ்டுக்ைான வதகவ குறித்த விவாதம் நகடகபறத் 
வதகவயில்ைாத சூழ்நிகைகயக் ைண்டறியவும். 

I. கசாத்துக் ைாப்படீு 

II. வணிை ைடன்பாடு ைாப்படீு 

III. மூன்றாம் தரப்பு ைடன்பாடுக்ைான வாைனக் ைாப்படீு 

IV. தீ விபத்துக் ைாப்படீு  

C. குகற தரீ்த்தல் 

1. கண்சணாட்டம் 

வாடிக்கையாளர் ஒரு புைார் கதரிவிக்கும்வபாது உயர் 
முன்னுரிகை (high priority) நடவடிக்கை வதகவப்படுைின்றது. ஒரு 
புைார் கதரிவிக்ைப்படும் நிைழ்வில், வாடிக்கையாளகர 
வைாபமூட்டிய வசகவக் குகறபாட்டுப் பிரச்சிகன [அது ைாப்படீு 
அளிப்பவரின் பதிவவடுைளில் சரிகசய்வதில் தாைதம் 
என்பதிைிருந்து ஒரு ஈடுக்வைாரலுக்கு விகரந்து தீர்வு ைாண்பது 
வகர வவறுபடக்கூடும்] என்பது ைகதயின் ஒரு பகுதி ைட்டுவை 
என்பகத நிகனவில் கைாள்ளுங்ைள். 
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அத்தகைய எதிர்ப்பு குறித்த அவர்ைளின் விளக்ைத்தின் ைாரணைாை 
வாடிக்கையாளர்ைள் கபரிதும் வருத்தமும் வைாபமும் 
அகடைின்றனர். ஒவ்கவாரு வசகவத் வதால்வியிலும் இரண்டு 
வகையான உணர்வுைளும் கதாடர்புகடய ைனகவழுச்சிைளும் 
உள்ளன: 

 முதைாவதாை வநர்கையின்கை எனும் உணர்வு, 
ஏைாற்றப்படுைிவறாம் எனும் உணர்வு இருக்ைின்றது. 

 இரண்டாவது உணர்ச்சி தன்முகனப்புக்ைான (hurt ego) 
பாதிப்பு – தான் சிறியவனாைத் வதான்ற ைற்றும் உணரச் 
கசய்யப்படுைிவறாம் என்ற உணர்வு.  

ஒரு புைார் என்பது வாடிக்கையாளர் உறவில் உள்ள முக்ைியைான 
“உண்கமயின் சநரம்” ஆகும்; நிறுவனம் அகதச் சரியான 
விதத்தில் கையாண்டால், வாடிக்கையாளரின் விசுவாசத்கத 
உண்கையிவைவய வைம்படுத்துவதற்ைான சாத்தியமுள்ளது. இதில் 
ைனிதத்தன்கை என்பது முக்ைியைானதாகும்; வாடிக்கையாளர்ைள் 
ைதிப்பளிக்ைப்பட வவண்டுகைன விரும்புைிறார்ைள்.  

நீங்ைள் ஒரு கதாழில்முகற ைாப்படீ்டு ஆவைாசைராை இருந்தால், 
முதைாவதாை அத்தகைய சூழ்நிகை வருைாறு நீங்ைள் அனுைதிக்ை 
ைாட்டீர்ைள். இந்த விஷயத்கத நீங்ைள் நிறுவனத்தின் 
கபாருத்தைான அதிைாரியிடம் எடுத்துச் கசன்றிருப்பரீ்ைள். 
நிறுவனத்தில் உங்களுக்கு இருப்பது சபான்று சவறு யாருக்கும் 
வாடிக்ககயாளர் பிரச்ேிகனகள் அதிகமாக இருப்பதில்கை என 
நிகனவில் ககாள்ளுங்கள். 

வாடிக்கையாளரின் உரிகைைளில் எந்த அளவுக்கு ைவனம் 
எடுத்துக்கைாள்ைிவறாம் என்பகத நிரூபிப்பதற்ைான ஒரு 
வாய்ப்பிகன புைார்ைள் / ைனக்குகறைள் நைக்கு வழங்குைின்றன. 
உண்கையில் அகவ ைாப்படீ்டு முைவரின் நற்கபயகரயும் 
வணிைத்கதயும் உருவாக்ைக்கூடிய வலுவான தூண்ைளாகும். 
ஒவ்கவாரு பாைிசி ஆவணத்தின் இறுதியிலும், குகறதீர் 
நகடமுகற குறித்து ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் விரிவாை 
விவரித்துள்ளன, ஆவணத்தின் விதிைள் குறித்து விளக்ைப்படும் 
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சையத்தில் இவற்கற வாடிக்கையாளர்ைளின் ைவனத்துக்கு நாம் 
கைாண்டுவர வவண்டும்.  

விற்பகன கேய்வதிலும் சேகவ கேய்வதிலும் வாய்ச்கோல் 
விளம்பரம் (நல்ைது / சமாேமானது) முக்கியப் 
பங்காற்றுகின்றது. சிறந்த வசகவ 5 வபகரச் கசன்றகடயும் அவத 
சையம், வைாசைான வசகவ 20 வபகரச் கசன்றகடைின்றது 
என்பகத நிகனவில் கைாள்ளுங்ைள்.  

2. ஒருங்கிகணந்த குகறதரீ் சமைாண்கம அகமப்பு (Integrated 

Grievance Management System -IGMS) 

ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) 
ஐஆர்டிஏ-வால் கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது, அது ைாப்படீ்டுக் குகறதீர் 
தைவைின் கையக் ைளஞ்சியைாைவும், துகறயிலுள்ள குகறதீர்ப்பு 
முகறைகள ைண்ைாணிப்பதற்ைான ஒரு ைருவியாைவும் 
கசயல்படுைின்றது.  

பாைிசிதாரர்ைள் தங்ைளுகடய பாைிசி விவரங்ைகள இந்த 
அகைப்பில் பதிவு கசய்த பிறகு அவர்ைளுகடய புைார்ைகளப் 
பதிவு கசய்ய முடியும். புைார்ைள் பின்னர் கதாடர்புகடய ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி கவக்ைப்படுைின்றன. புைார்ைள் ைற்றும் 
அவற்கறத் தீர்ப்பதற்ைாை எடுத்துக்கைாள்ளப்படும் வநரம் 
ஆைியகவ குறித்து IGMS ைண்ைாணிக்ைின்றது. புைார்ைகள 
பின்வரும் இகணயதள இகணப்புக்குச் கசன்று பதிவு கசய்யைாம்: 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 

 

 

3. நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் ேட்டம், 1986 

இந்தச் சட்டம் “நுைர்வவாரின் உரிகைைளுக்குச் சிறந்த பாதுைாப்பு 
வழங்குவதற்ைாைவும், நுைர்வவார் பிரச்சிகனைளுக்குத் தீர்வு 
ைாண்பதற்ைாை நுைர்வவார் குழுக்ைள் ைற்றும் இதர 
ஆகணயங்ைகள ஏற்படுத்துவதற்ைான விதிைகள 
வகுப்பதற்ைாைவும்” நிகறவவற்றப்பட்டது. இந்தச் சட்டைானது 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx


 

49 

நுைர்வவார் பாதுைாப்பு (திருத்த) சட்டம், (Consumer Protection 

(Amendment)) 2002-இன் மூைம் திருத்தம் கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

அ) இந்தச் ேட்டத்தின் கீழுள்ள வகரயகறகள் 

இந்தச் சட்டத்தின் ைீழ் வழங்ைப்பட்டுள்ள சிை வகரயகறைள் 
பின்வருைாறு: 

வகரயகற 

 “சேகவ” என்பது சாத்தியமுள்ள பயனர்ைளுக்கு ைிகடக்ைக்கூடிய 
எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்ைியுள்ளது, வைலும் இது வங்ைி, 
நிதி நிறுவனம், ைாப்படீு, வபாக்குவரத்து, கசயைாக்ைம், ைின்சாரம் 
அல்ைது இதர ஆற்றல் வழங்ைல், உணவுவிடுதி அல்ைது 
தங்குைிடம் அல்ைது இரண்டும், வடீ்டு ைட்டுைானம், 
கபாழுதுவபாக்கு, வைளிக்கை அல்ைது கசய்திைள் அல்ைது இதர 
தைவல்ைகள தருவித்துக் கைாடுத்தல் ஆைியவற்றுடன் 
கதாடர்புகடய ஏற்பாடுைகள உள்ளடக்ைியுள்ளது. ஆனால் இது 
இைவசைான அல்ைது தனிப்பட்ட வசகவ ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் 
வழங்ைக்கூடிய எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்ைாது.  

காப்பீடு என்பது ஒரு சேகவயாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது 

“நுகர்சவார்” என்பவர்:  

i. சலுகை நிைித்தைாை கபாருகள வாங்ைக்கூடிய அல்ைது 
அத்தகைய கபாருட்ைகள பயன்படுத்தக்கூடிய ஒருவர் 
ஆவார். ஆனால் ைறுவிற்பகனக்ைாைவவா அல்ைது வவறு 
ஏவதனும் வணிை வநாக்ைத்துக்ைாைவவா அத்தகைய 
கபாருட்ைகளப் கபறக்கூடிய ஒரு நபர் இதில் 
வசர்க்ைப்படவில்கை, அல்ைது  

ii. ஏவதனும் ஒரு ைாரணத்துக்ைாை அத்தகைய வசகவைகள 
வாடகைக்கு அைர்த்துபவர் அல்ைது கபறக்கூடியவர், வைலும் 
இது அத்தகைய வசகவைளினால் பைன் கபறுபவர்ைகளயும் 
உள்ளடக்ைியுள்ளது.  

‘குகறபாடு’ என்பது ஏவதனும் ஒரு சட்டத்தினால் அல்ைது 
சட்டத்தின் ைீழ் பராைரிப்பதற்கு, அல்ைது ஒரு ஒப்பந்தத்கதப் 
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பின்பற்றும் வகையில் அல்ைது வவறு ஏவதனும் வசகவ 
கதாடர்பாை பராைரிப்பதற்குத் வதகவப்படும் கசயல்திறனின் 
தரத்திலும், இயல்பிலும் ைற்றும் முகறயிலும் ஏற்படும் ஏவதனும் 
தவறு, நிகறவின்கை, பற்றாக்குகற ஆைியவற்கறக் 
குறிக்ைின்றது.  

'புகார்' என்பது புைாரளிப்பவரால் எழுத்துப்பூர்வைாை 
கதரிவிக்ைப்படும் பின்வரும் குற்றச்சாட்டுைகளக் 
குறிப்பிடுைின்றது:  

i. வநர்கையற்ற வர்த்தை நகடமுகற அல்ைது தகட 
கசய்யக்கூடிய வர்த்தை நகடமுகற பின்பற்றப்பட்டுள்ளது 

ii. அவர் வாங்ைிய கபாருட்ைளில் இருக்கும் ஒன்று அல்ைது 
அதற்கு வைற்பட்ட குகறபாடுைளால் அவர் 
பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார் 

iii. அவர் வாடகைக்கு அைர்த்திய அல்ைது கபற்ற வசகவைளில் 
இருந்த குகறபாட்டினால் ஏவதனும் ஒரு வகையில் அவர் 
பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார். 

iv. சட்டத்தால் நிர்ணயிக்ைப்பட்டகத விட அல்ைது 
பாக்கைட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளகத விட அதிை விகையில் 
விற்ைப்படுைின்றது. 

v. பயன்படுத்தும்வபாது உயிருக்கும் பாதுைாப்புக்கு ஆபத்து 
விகளவிக்ைக்கூடிய கபாருட்ைள், அத்தகைய கபாருட்ைளின் 
உள்ளடக்ைங்ைள், அவற்கறப் பயன்படுத்தும் முகற ைற்றும் 
விகளவுைள் ஆைியகவ கதாடர்பான தைவல்ைகள வர்த்தைர் 
கதரிவிக்ை வவண்டும் என்ற சட்ட விதிைகள ைீறி அகவ 
கபாதுைக்ைளுக்கு வழங்ைப்படுைின்றன.  

'நுகர்சவார் வழக்கு' என்பது யாருக்கு எதிராக புகார் 
கேய்யப்பட்டுள்ளசதா, அவர் புகாரில் உள்ள குற்றச்ோட்டுககள 
மறுக்கக்கூடிய அல்ைது எதிர்த்து வாதிடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு 
ஆகும்.   

அ) நுகர்சவார் வழக்கு குகறதரீ்த்தல் முககமகள் 
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நுைர்வவார் வழக்கு குகறதீர்த்தல் முைகைைள் ஒவ்கவாரு 
ைாவட்டத்திலும், ஒவ்கவாரு ைாநிைத்திலும், ைற்றும் வதசிய 
அளவிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 மாவட்ட குகறதரீ் மன்றம்: இந்த ைன்றம் 20 இைட்சம் 
ரூபாய் வகரயிைான கபாருட்ைள் அல்ைது வசகவைள் 
ைற்றும் வைாரப்படும் இழப்படீு ஆைியகவ கதாடர்பான 
வழக்குைகள ைட்டுவை நடத்துைின்றது.  ைாவட்ட குகறதீர் 
ைன்றம்  தன்னுகடய ஆகணகய / தீர்ப்பிகன 
கசயல்படுத்தக்வைாரி குடிகை நீதிைன்றத்துக்கு (Civil Court) 

அனுப்பக்கூடிய அதிைாரத்கதப் கபற்றுள்ளது.  

 மாநிை ஆகணயம்: இந்த குகறதீர் ஆகணயம் அசல், 
வைல்முகறயடீ்டு ைற்றும் ைண்ைாணிப்பு அதிைாரங்ைகளப் 
கபற்றுள்ளது. இது ைாவட்ட குகறதீர் ைன்றங்ைளிைிருந்து 
வரும் வைல் முகறயடீுைகளயும் விசாரிக்ைின்றது. வைலும், 
இது 20 இைட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிைைான, ஆனால் 100 
இைட்சம் ரூபாய்க்கும் ைிைாத ைதிப்புகடய கபாருட்ைள் 
அல்ைது வசகவைள் ைற்றும் இழப்படீு குறித்த 
வழக்குைகளயும் வநரடியாை ஏற்றுக்கைாள்ைிறது. இதனுகடய 
ைற்ற அதிைாரங்ைளும் ஆற்றல்ைளும் ைாவட்ட குகறதீர் 
ைன்றத்கத ஒத்ததாகும்.  

 சதேிய ஆகணயம்: இந்தச் சட்டத்தின் ைீழ் நிறுவப்பட்டுள்ள 
இறுதி ஆகணயம் வதசிய ஆகணயம் ஆகும். இது அசல், 
வைல்முகறயடீ்டு ைற்றும் ைண்ைாணிப்பு அதிைாரங்ைகளப் 
கபற்றுள்ளது. இது ைாநிை ஆகணயம் வழங்ைிய ஆகணைள் 
குறித்த வைல் முகறயடீ்டு வழக்குைகள விசாரிக்ைின்றது, 
வைலும் 100 இைட்ச ரூபாய்க்கு வைற்பட்ட ைதிப்புகடய 
கபாருட்ைள் / வசகவைள் ைற்றும் இழப்படீு குறித்த 
வழக்குைகள வநரடியாை ஏற்றுக்கைாள்ைிறது. இது ைாநிை 
ஆகணயத்கதக் ைண்ைாணிக்கும் அதிைாரத்கதயும் 
கபற்றுள்ளது.  

இந்த மூன்று முைகைைளும் குடிகை நீதிைன்றத்தின் (Civil Court) 

அதிைாரத்கதப் கபற்றுள்ளது.  
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ஆ) ஒரு புகார் பதிவு கேய்வதற்கான நகடமுகற 

வைவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று குகறதீர் முைகைைளிலும் 
புகார் பதிவு கேய்வதற்கான நகடமுகற ைிைவும் 
எளிதானதாகும். ஒரு புைாகரப் பதிவு கசய்வதற்வைா, அல்ைது 
ைாநிை அல்ைது வதசிய ஆகணயத்தில் வைல்முகறயடீு பதிவு 
கசய்வதற்வைா எந்தக் ைட்டணமும் ைிகடயாது.  

முகறயடீ்டாளர் தானாைவவா அல்ைது அவருகடய 
அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட முைவர் மூைவைா புைாகரப் பதிவு 
கசய்யைாம். அகத வநரில் வந்து பதிவு கசய்யைாம் அல்ைது 
தபாைில் கூட அனுப்பைாம். புைார் பதிவு கசய்வதற்கு எந்த 
ஒரு வழக்ைறிஞரும் வதகவயில்கை என்பது 
குறிப்பிடத்தக்ைதாகும்.  

இ) நுகர்சவார் குகறதீர் மன்ற ஆகணகள் 

புைாரில் கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள குகறபாடுைளில் ஏவதனும் 
ஒன்றினால் புைார் கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள கபாருள் 
பாதிப்பகடந்துள்ளதாை ஆகணயம் ைருதினாவைா, அல்ைது 
புைாரில் கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள ஏவதனும் வசகவைள் குறித்த 
குற்றச்சாட்டுைள் நிரூபிக்ைப்பட்டாவைா, பின்வருபகவைளில் 
ஏவதனும் ஒன்கற அல்ைது பைவற்கறச் கசய்வதற்கு 
எதிர்தரப்பினருக்கு வழிைாட்டக்கூடிய ஆகணகய குகறதீர் 
ைன்றம் கவளியிடும், அகவயாவன: 

i. முகறயடீ்டாளர் கசலுத்திய விகை, [அல்ைது ைாப்படீ்டு 
எனில் அதற்ைான ப்ரீைியம்], ைட்டணம் ஆைியவற்கற 
அவருக்கு திருப்பிக் ககாடுத்தல் 

ii. எதிர்த் தரப்பினரின் ைவனக்குகறவின் ைாரணைாை 
நுைர்வவாருக்கு ஏற்பட்ட ஏவதனும் இழப்பு அல்ைது 
ைாயத்துக்ைாை இழப்பீட்டுத் கதாகக வழங்குதல் 

iii. பிரச்சிகனக்குரிய வசகவைளில் உள்ள குகறபாடுைள் 
அல்ைது பற்றாக்குகறககள அகற்றுதல் 

iv. நியாயமற்ற வர்த்தக நகடமுகற அல்ைது தகட 
கசய்யக்கூடிய வர்த்தை நகடமுகறைகள நிறுத்துதல் 
அல்ைது அவற்கற ைீண்டும் கசய்யாதிருத்தல் 
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v. உரிய கேைவுத்கதாகககய முகறயடீ்டாளருக்கு 
வழங்குதல் 

ஈ) நுகர்சவார் வழக்கு வகககள் 

ைாப்படீ்டு வணிைத்கதப் கபாறுத்தவகர, மூன்று குகறதீர் 
ைன்றங்ைளிலும் பதிவு கசய்யப்படும் கபரும்பாைான நுைர்வவார் 
வழக்குைள் பின்வரும் முக்ைிய வகைைளின் ைீழ் வருைின்றன: 

i. ஈடுக்வைாரல் தீர்வுைளில் ஏற்படும் தாைதம் 

ii. ஈடுக்வைாரல்ைள் தீர்க்ைப்படாகை 

iii. ஈடுக்வைாரல்ைள் தள்ளுபடி கசய்யப்படுதல் 

iv. இழப்பு அளவு 

v. பாைிசி விதிமுகறைள், நிபந்தகனைள் வபான்றகவ 

4. காப்பீட்டு குகறதீர் அதிகாரி 

ைாப்படீ்டுச் சட்டம், 1983-இன் அதிைாரங்ைளின் ைீழ் ைத்திய அரசு 
நவம்பர் 11, 1988 அன்று கவளியிட்ட அதிைாரப்பூர்வ அரசிதழில் 
கவளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்கையின் மூைம் கபாதுமக்கள் 
குகறதரீ்த்தல் விதிகள் (Public Grievances Rules), 1988 
உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது.  இந்த விதிைள் ஆயுள் ைற்றும் கபாதுக் 
ைாப்படீ்டுக்கும், ைாப்படீுைளின் அகனத்து தனிப்பட்ட 
இகணப்புைளுக்கும், அதாவது, தனிப்பட்ட முகறயில் 
எடுக்ைப்பட்ட ைாப்படீுைளுக்கும் கபாருந்துைின்றன. 

ஈடுக்வைாரல் தீர்வுைளுடன் கதாடர்புகடய அகனத்துப் 
புைார்ைகளயும் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளின் சார்பாை கசைவு 
குகறந்த, திறன்ைிக்ை ைற்றும் பாரபட்சைற்ற முகறயில் தீர்ப்பவத 
இந்த விதிைளின் வநாக்ைம் ஆகும்.  

காப்பீடு கபற்றவருக்கும் காப்பீடு அளிப்பவருக்கும் 
இகடசயயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூைம், குறிப்பிடப்பட்ட 
விதிமுகறகளுக்குள் காப்பீடு குகறதீர் அதிகாரி ஒரு 
மத்தியஸ்தராகவும் ஆசைாேகராகவும் கேயல்படுகிறார். 

முகறயீட்கட ஏற்பதா அல்ைது நிராகரிப்பதா என்பது குறித்த 
காப்பீடு குகறதரீ் அதிகாரியின் முடிவு இறுதியானதாகும்.  

அ) காப்பீடு குகறதரீ் அதிகாரியிடம் புகார் கேய்தல் 
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ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரியிடம் பதிவு கசய்யப்படும் எந்த ஒரு 
புைாரும், முகறயடீ்டாளருக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்பின் தன்கை 
ைற்றும் அளவு குறித்த ைதிப்படீு ைற்றும் வைாரப்படும் இழப்படீு 
ஆைியவற்றுடன் வசர்த்து, ஏவதனும் ஆவணங்ைள் இருப்பின் 
அவற்கறயும் இகணத்து எழுத்து மூைைாை ைாப்படீு 
கபற்றவவரா அல்ல்து அவருகடய சட்டப்பூர்வ வாரிசுைவளா 
கைகயாப்பைிட்டு, ைாப்படீு அளிப்பவரின்  ைிகள / அலுவைைம் 
அகைந்துள்ள சட்ட அதிைாரத்துக்குட்பட்ட விசாரகன 
அதிைாரிக்கு அனுப்பப்பட வவண்டும்.  

பின்வரும் நிைழ்வுைளில் ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைார் 
கசய்ய முடியும்: 

i. முகறயடீ்டாளர், ைாப்படீ்டு நிறுவனத்துக்கு முன்னதாைவவ 
எழுத்து மூைைாைத் கதரிவித்திருந்து, ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
பின்வருவனவற்கற வைற்கைாண்டிருந்தால்:  

 புைாகர நிராைரித்திருந்தால், அல்ைது 

 ைாப்படீு கபற்றவரின் புைாகரப் கபற்ற பிறகு ஒரு 
ைாதத்துக்குள் எந்த ஒரு பதிகையும் முகறயடீ்டாளர் 
கபறவில்கை எனில் 

 ைாப்படீு அளிப்பவர் அளித்த பதிைால் முகறயடீ்டாளர் 
திருப்தி அகடயவில்கை எனில்.  

ii. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் நிராைரித்த வததியிைிருந்து ஒரு 
வருடத்துக்குள் புைார் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

iii. எந்த ஒரு நீதிைன்றத்திலும் அல்ைது நுைர்வவார் 
ைன்றத்திலும் அல்ைது தீர்ப்புக்ைாைவும் அந்த புைார் 
நிலுகவயில் இல்கை. 

ஆ) காப்பீடு குகறதீர் அதிகாரியின் பரிந்துகரகள் 

ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரி பின்பற்ற வவண்டுகைன 
எதிர்பார்க்ைப்படும் குறிப்பிட்ட ைடகைைள் / கநறிமுகறைள் 
உள்ளன: 

i. அத்தகைய ஒரு புைார் கபறப்பட்ட ஒரு ைாதத்துக்குள் 
பரிந்துகரைள் கதரிவிக்ைப்பட வவண்டும் 
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ii. முகறயடீ்டாளர் ைற்றும் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
இருவருக்குவை நைல்ைள் அனுப்பப்பட வவண்டும் 

iii. அத்தகைய பரிந்துகர கபறப்பட்ட 15 நாட்ைளுக்குள் 
பரிந்துகரைகள முகறயடீ்டாளருக்கு எழுத்துப்பூர்வைாைத் 
கதரிவிக்ை வவண்டும் 

iv. ைாப்படீு கபற்றவரின் ஏற்புக் ைடிதத்தின் நைல் ைாப்படீு 
அளிப்பவருக்கு அனுப்பப்பட வவண்டும், வைலும் அத்தகைய 
ஏற்புக் ைடிதம் கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள் அவருகடய 
எழுத்துப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் கபறப்பட வவண்டும். 

ைத்தியஸ்தம் மூைைாை பிரச்சிகன தீர்க்ைப்படாவிட்டால், 
நியாயைானதாைவும், ைாப்படீு கபற்றவரின் இழப்கப ஈடு 
கசய்யத் வதகவயானகத விட அதிைைாை 
இல்ைாைைிருப்பதாைவும் ைருதக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பிகன ைாப்படீு 
குகறதீர் அதிைாரி வழங்குவார். 

இ) காப்பீடு குகறதரீ் அதிகாரியின் தரீ்ப்புகள் 

ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிைளின் தீர்ப்புைள் பின்வரும் 
விதிைளால் அங்ைீைரிக்ைப்படுைின்றன: 

தீர்ப்புத் கதாகை 20 இைட்சம் ரூபாய்க்கு ைிைாைல் இருக்ை 
வவண்டும் (உதவித் கதாகைைள் ைற்றும் இதர கசைவுைள் 
உட்பட) 

i. அத்தகைய புைார் கபறப்பட்ட வததியிைிருந்து 3 ைாத 
ைாைத்துக்குள் தீர்ப்பு வழங்ைப்பட வவண்டும், வைலும் 
அத்தகைய தீர்ப்பு கபறப்பட்ட ஒரு ைாத ைாைத்துக்குள் 
இறுதி ைணக்குத்தீர்த்தல் முகறயில் தீர்ப்பிகன 
முழுகையாைப் கபற்றதாை ைாப்படீு கபற்றவர் ஒப்புதைளிக்ை 
வவண்டும்.  

ii. ைாப்படீு அளிப்பவர் தீர்ப்பிகனப் பின்பற்றி நடக்ை வவண்டும், 
வைலும் அத்தகைய ஏற்புக்ைடிதம் கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள் 
ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிக்கு எழுத்து மூைைான தைவல் 
அனுப்ப வவண்டும்.  
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iii. ைாப்படீு கபற்றவர் அத்தகைய தீர்ப்பு ைிகடக்ைப் கபற்றகத 
எழுத்து மூைைாைத் கதரிவிக்ைவில்கை எனில், ைாப்படீு 
அளிப்பவர் அந்த தீர்ப்கபச் கசயல்படுத்த ைாட்டார். 

 

சுய-பரீட்கே 3  

நுைர்வவார் பாதுைாப்புச் சட்டம், 1986-இன்படி பின்வருபவர்ைளில் 
நுைர்வவார் என யாகர வகைப்படுத்த முடியாது? 

I. தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்ைாை கபாருட்ைகள / வசகவைகள 
வாடகைக்குப் கபறுபவர் 

II. ைறுவிற்பகன கசய்யும் வநாக்ைத்துக்ைாை கபாருட்ைகள 
வாங்கும் ஒரு நபர் 

III. சலுகை நிைித்தைாை கபாருட்ைகளயும் வசகவைகளயும் 
வாங்ைி, அவற்கறப் பயன்படுத்துபவர் 

IV. சலுகை நிைித்தைாை ைற்றவரின் வசகவைகளப் 
பயன்படுத்துபவர்  

D. தகவல்கதாடர்புச் கேயல்முகற 

வாடிக்ககயாளர் சேகவயில் தகவல்கதாடர்புத் திறன்கள் 

பணியிடத்தில் திறகையுடன் கசயல்படுவதற்கு ஒரு முைவர் 
அல்ைது வசகவப் பணியாளர் கபற்றிருக்ை வவண்டிய ைிை 
முக்ைியைான திறன் கதாகுப்புைளில் ஒன்று கமன் திறன்கள் ( soft 

skills) ஆகும்.  

ஒரு குறிப்பிட்ட வகை வவகைகய அல்ைது கசயல்பாட்டிகன 
வைற்கைாள்வதற்ைான ஒருவருகடய தனிப்பட்ட திறன்ைகளக் 
கையாளுவதற்ைான வன் திறன்ைகளப் (hard skills) வபால் 
அல்ைாைல், கமன் திறன்கள் என்பகவ பணியிடத்திலும் 
கவளியிடத்திலும் இதர ஊழியர்களுடனும் 
வாடிக்ககயாளர்களுடனும் திறம்பட கதாடர்பு ககாள்வதற்கான 
ஒருவருகடய திறனுடன் கதாடர்புகடயதாகும். அத்தககய 
கமன் திறன்களில் மிக முக்கியமானவற்றில் தகவல்கதாடர்புத் 
திறன்கள் ஒன்றாகும்.  

1. தகவல்கதாடர்பும் வாடிக்ககயாளர்  உறவுகளும் 
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திருப்திைரைான ைற்றும் விசுவாசைான வாடிக்கையாளர்ைகள 
உருவாக்குவதில் உள்ள முக்ைியக் கூறுைளில் வாடிக்கையாளர் 
வசகவ என்பது ஒன்றாகும். ஆனால் அது ைட்டுவை 
வபாதுைானதல்ை. வாடிக்கையாளர்ைள் என்வபார் நிறுவனம் 
வலுவான உறவுைகள ஏற்படுத்திக் கைாள்ள வவண்டிய நபர்ைள் 
ஆவர்.  

நிறுவனத்கத வாடிக்ககயாளர் பார்க்கும் விதத்கத என்பகத 
இறுதியில் வடிவகமப்பது சேகவ மற்றும் உறவு அனுபவம் 
ஆகிய இரண்டுசம ஆகும்.  

 ஆவராக்ைியைான உறவிகன உருவாக்ைப்வபாவது எது?    

அதன் கையைாை உள்ளது நிச்சயைாை நம்பிக்கை தான். அவத 
சையம், அந்த நம்பிக்கைகய வலுப்படுத்தி வைம்படுத்தக்கூடிய 
இதர கூறுைளும் உள்ளன. அந்தக் கூறுைளில் சிைவற்றுக்ைான 
விளக்ைத்கத நாம் ைாண்வபாம்.  

படம் 2: நம்பிக்ககயின் கூறுகள் 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. ஒவ்கவாரு உறவும் கவர்தைில் கதாடங்குைின்றது: 

ஒருவர் ோதாரணமாக விரும்பப்படுபவராக இருக்க 
சவண்டும், சமலும் வாடிக்ககயாளருடன் இணக்கமான 
உறவு ஏற்படுத்தக்கூடிய திறன் கபற்றவராக இருக்க 
சவண்டும். கபரும்பாலும் கவர்ச்ேி என்பது 
நிறுவனத்துடசனா அல்ைது அதன் பிரிதிநிதிகளுடசனா 
வாடிக்ககயாளர் கதாடபுககாள்ளும்சபாது கபறப்படும் முதல் 

ைவர்ச்சி 

முன்னிகை 
வைித்தல் 

தைவல் கதாடர்பு 

 

நம்பிக்கை 
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பாதிப்பின் விகளவாக உள்ளது. ைவர்ச்சி என்பது ஒவ்கவாரு 
இதயத்கதயும் திறப்பதற்ைான முதல் திறவுவைாைாை உள்ளது. 
அது இன்றி ஒரு உறவு ஏற்படுவது என்பது 
சாத்தியைில்ைாததாகும். விரும்பப்படாத ஒரு 
விற்பகனயாளகரக் ைருதுங்ைள். அவர் தன்னுகடய 
விற்பகனத் துகறயில் எந்த அளவுக்கு முன்வனற்றம் 
ஏற்படுத்த முடியும் என நீங்ைள் உண்கையிவைவய 
நிகனக்ைிறரீ்ைள்? 

ii. உறவின் இரண்டாவது கூறு – வதகவப்படும்வபாது 
ஒருவரின் முன்னிகை ஆகும்:  

இதற்கு ைிைச்சிறந்த எடுத்துக்ைாட்டாை ஒரு திருைணத்கதக் 
கைாள்ளைாம். ைகனவிக்கு ஏவதனும் வதகவ எனும்வபாது 
ைணவர் அருைில் இருக்ை வவண்டியது முக்ைியைல்ைவா? 
இசதசபான்று வாடிக்ககயாளர் உறவில், சதகவ 
ஏற்படும்சபாது நிறுவனசமா அல்ைது அதன் பிரதிநிதிகசளா 
எந்த அளவுக்கு கிகடக்கின்றார்கள் என்பது பிரச்ேிகனயாக 
உள்ளது. அவர் வாடிக்ககயாளருகடய சதகவகளுக்கு 
முன்னிகை வகிப்பதற்கும் சகட்பதற்கும் முழுகமயாக 
காணப்படுகின்றாரா? 

ஒருவர் தன்னுகடய வாடிக்கையாளர்ைளின் அகனத்து 
எதிர்பார்ப்புைளின் வபாதும் முழுகையாை முன்னிகை வைித்து, 
வநர்கையாை நடந்துகைாள்ள முடியாத நிைழ்வுைள் இருக்ைைாம். 
முழு பரிகவ உறுதிப்படுத்தக்கூடிய, மற்றும் 
கபாறுப்புணர்கவத் கதரிவிக்கக்கூடிய முகறயில் ஒருவர் 
வாடிக்ககயாளரிடம் சபே முடிந்தால், மீண்டும் அவர் வலுவான 
உறகவப் பராமரிக்க முடியும்.    

 ஒருவர் உருவாக்ைக்கூடிய எண்ணம் 

 ஒருவர் முன்னிகை வைித்துக் ைவனிக்ைக்கூடிய விதம் 
ைற்றும் 

 ைற்றவருக்கு ஒருவர் அனுப்பும் கசய்தி 

ஆைியன வபான்ற வைவையுள்ள அகனத்துக் ைருத்துக்ைளும் 
தைவல் கதாடர்பின் பரிைாணங்ைளாகும், வைலும் அகவ ஒழுக்ைம் 
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ைற்றும் திறன்ைளுக்ைான அகழப்புைள் ஆகும். ஒருவர் என்ன 
கதரிவிக்ைிறார் என்ற உணர்வு இறுதியாை ஒருவர் என்ன 
நிகனக்ைிறார் ைற்றும் பார்க்ைிறார் என்பதற்ைான கசயல்பாடு 
ஆகும்.    

தற்வபாதுள்ள வாடிக்கையாளகரத் தக்ைகவப்பதற்ைான கசைவு 
புதிய வாடிக்கையாளகரப் கபறுவதற்ைான கசைகவ விட ைிைவும் 
குகறவு என்பதால் வாடிக்கையாளர் உறவு வைைாண்கையில் 
நிறுவனங்ைள் ைிைவும் ைவனம் கசலுத்துைின்றன. பல்வவறு 
சந்தர்ப்பங்ைளில் வாடிக்கையாளர் உறவு ஏற்படுைின்றது, எ.ைா. 
வாடிக்கையாளரின் ைாப்படீ்டுத் வதகவைகளப் 
புரிந்துகைாள்ளும்வபாது, ைாப்படீு குறித்து விளக்கும்வபாது, 
படிவங்ைகளச் சைர்ப்பிக்கும்வபாது. எனவவ, இந்த ஒவ்கவாரு 
சந்தர்ப்பத்திலும் வாடிக்கையாளர் உறவிகன வலுப்படுத்துவதற்கு 
முைவருக்கு பை வாய்ப்புைள் உள்ளன.  

2. தகவல்கதாடர்புச் கேயல்முகற 

தைவல்கதாடர்பு என்றால் என்ன?     

அகனத்துத் தைவல்கதாடர்புைளும், கசய்திைகள அனுப்பக்கூடிய 
அனுப்புநர், ைற்றும் கசய்திகயப் கபறக்கூடிய கபறுநர் ஆைிய 
இருவகரயும் கைாண்டுள்ளது. அனுப்புநர் அனுப்பும் கசய்திகய 
கபறுநர் புரிந்துகைாள்ளும்வபாது இந்தச் கசயல்முகற நிகறவு 
கபறுைின்றது.  

படம் 2 : தகவல்கதாடர்பின் வகககள் 
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தைவல்கதாடர்பு பை வடிவங்ைளில் நிைழைாம்  

 வாய்வழி 

 எழுத்துவழி  

 கசால்ைில்ைா 

 உடைகசவுைகளப் பயன்படுத்தி 

அது வநருக்கு வநரானதாைவவா, கதாகைவபசி வாயிைாைவவா, 
அல்ைது ைின்னஞ்சல் அல்ைது இகணயதளம் மூைைாைவவா 
இருக்ைைாம். அது முகறசார்ந்ததாைவவா அல்ைது முகற 
சாராததாைவவா இருக்ைைாம்.  கசய்தியின் உள்ளடக்ைம் அல்ைது 
வடிவம் அல்ைது பயன்படுத்தப்படும் ஊடைம் எதுவாை 
இருந்தாலும், கதரிவிக்ைப்படும் கசய்தி வாயிைாை கபறுநர் என்ன 
புரிந்துகைாண்டார் என்பது தைவல்கதாடர்பின் சுருக்ைத்தின் மூைம் 
கதரிவிக்ைப்படுைின்றது.  

இைக்கு கபறுநர்ைளுக்கு எவ்வாறு ைற்றும் எப்கபாழுது அது கசய்தி 
அனுப்பும் என்பகதத் வதர்ந்கதடுப்பது ஒரு வணிைத்துக்கு 
முக்ைியைானதாகும். 

தகவல்கதாடர்புச் கேயல்முகற கீசழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

ைீவழயுள்ள படத்தில் உள்ள கசாற்ைகள நாம் வகரயறுப்வபாம்: 

படம் 4: தகவல்கதாடர்புச் கேயல்முகற 
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வகரயகற 

i. மூைம்: கசய்தியின் ஒரு மூைைாை, ஏன் கதாடர்பு கைாள்ைிறார் 
என்பது குறித்தும், எகதத் கதரிவிக்ை விரும்புைிறார் என்பது 
குறித்தும் முைவர் கதளிவாை இருக்ை வவண்டும், வைலும் 
கதரிவிக்ைப்படும் தைவல் பயனுள்ளதாைவும் சரியானதாைவும் 
இருக்ைிறது என்ற நம்பிக்கையுடன் இருக்ை வவண்டும்.   

ii. கேய்தி என்பது ஒருவர் கதரிவிக்ை விரும்பும் தைவல் ஆகும்.   

iii. குறியாக்கம் என்பது ஒருவர் கதரிவிக்ை விரும்பும் 
தைவல்ைகள அனுப்பக்கூடிய ஒரு வடிவத்துக்கு ைாற்றக்கூடிய, 
ைற்றும் ைறுமுகனயில் சரியாை குறிநீக்ைம் கசய்யப்படுைின்ற 
ஒரு கசயல்முகற ஆகும். குறியாக்ைம் கசய்வதன் 
கவற்றியானது ஒருவர் எவ்வளவு சிறப்பாை தைவல்ைகளத் 
கதரிவிக்ை முடிைின்றது என்பகதயும், குழப்பக்கூடிய 
மூைங்ைகள அைற்றுவகதயும் குறிக்ைின்றது. இதற்ைாை 
ஒருவருகடய வைட்வபாகர அறிந்துகைாள்வது 
அத்தியாவசியைானதாகும். அவ்வாறு கசய்யத் தவறுவதன் 
விகளவாை கசய்திைகளத் தவறாைப் புரிந்துகைாள்ளக்கூடும்.  

iv. கசய்தியானது அதற்கைன வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட  ஒரு வழியின் 
வாயிைாை அனுப்பப்படுைின்றது. வழியானது தனிப்பட்ட 
வநருக்கு வநர் சந்திப்புைளாைவவா, கதாகைவபசி ைற்றும் 
ைாகணாைி வாயிைான சந்திப்பாைவவா இருக்ைைாம்; அல்ைது 
அது ைடிதங்ைள், ைின்னஞ்சல்ைள், கைவைாக்ைள் அல்ைது 
அறிக்கைைள் என்பன உள்ளிட்ட எழுத்து மூைைான 
கதாடர்புைளாை இருக்ைைாம்.  

v. குறிநீக்கம் என்பது தைவல்ைள் கசன்று வசருைிடத்தில் அகதப் 
கபற்று, கைாழிகபயர்த்து, புரிந்துகைாள்ளக்கூடிய படி ஆக்குவது. 
குறிநீக்ைம் என்பது [அல்ைது ஒருவர் கசய்திகய எவ்வாறு 
கபறுைிறார் என்பது] குறியாக்ைத்கதப் வபான்வற [ஒருவர் 
அகதத் கதரிவிப்பது வபான்வற] முக்ைியைானதாகும்.  

vi. கபறுநர்: இறுதியாை இருப்பது கபறுநர், அவர் அனுப்பக்கூடிய 
கசய்திகய புரிந்துகைாள்ளக்கூடிய தனிநபர் அல்ைது 
தனிநபர்ைளாவர் [வைட்வபார்]. இந்த வைட்வபார் குழுவிலுள்ள 
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ஒவ்கவாரு உறுப்பினருக்கும் அவருக்கைன ைருத்துக்ைள், 
நம்பிக்கைைள் ைற்றும் உணர்ச்சிைள் உள்ளன, ைற்றும் கசய்தி 
கபறப்பட்டு கசயல்படுத்தப்படும் விதத்தில் இகவ தாக்ைத்கத 
ஏற்படுத்தக்கூடும். எந்தச் கசய்திகய அனுப்ப வவண்டும் என 
முடிவு கசய்யும்வபாது அனுப்புநருக்கு இந்தக் ைாரணிைள் 
நிச்சயைாைத் கதரிய வவண்டும்.  

vii. பின்னூட்டம்: கசய்தி அனுப்பப்பட்டாலும் கபறப்பட்டாலும், 
கபறுநர் அனுப்புநருக்கு வாய்கைாழியாைவவா அல்ைது 
கசால்ைிைா முகறயிவைா பின்னூட்டத்கத அனுப்பக்கூடிய 
வாய்ப்புள்ளது. பின்னவர் அத்தகைய பின்னூட்டத்கத 
எதிர்பார்த்துக் ைாத்திருந்து, இந்தச் கசயல்ைகள ைவனைாைப் 
புரிந்துகைாள்ள வவண்டும், ஏகனனில் கசய்தி எவ்வாறு 
கபறப்பட்டு கசயல்படுத்தப்படுைின்றது என்பகத 
தீர்ைானிப்பதற்கு இது உதவும். வதகவகயனில் கசய்தி 
ைாற்றப்படைாம் அல்ைது கசாற்ைகள ைாற்றி 
கதளிவாக்ைப்படைாம்.  

3. திறன்மிக்க தகவல்கதாடர்புக்கான தகடகள் 

திறன்ைிக்ை தைவல்கதாடர்பிலுள்ள தகடைள் வைற்ைண்ட 
கசயல்முகறயின் ஒவ்கவாரு படியிலும் எழக்கூடும். அனுப்புநர் 
குறித்து உருவாைிய எண்ணத்தின் ைாரணைாைவவா, அல்ைது 
கசய்தி வைாசைாை வடிவகைக்ைப்பட்டதன் ைாரணைாைவவா, 
அல்ைது ைிைவும் அதிைைாை அல்ைது ைிைவும் குகறவாை 
கதரிவிக்ைப்பட்டதன் ைாரணைாைவவா, அல்ைது கபறுநரின் 
ைைாச்சாரத்கத அனுப்புநர் புரிந்துகைாள்ளாத ைாரணத்தினாவைா 
கசய்தியின் கதளிவு சிகதக்ைப்படைாம். இந்தத் தகடைகள 
அைற்றுவது ஒரு சவாைான கசயைாகும்.  

 

சுய-பரீட்கே 4  

பின்வருவனவற்றில் எது ஆவராக்ைியைான உறகவ உருவாக்ைாது? 

I. ைவர்ச்சி 
II. நம்பிக்கை 

III. தைவல்கதாடர்பு 
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IV. அவநம்பிக்கை 

 
 

E. கோல்ைிைா தகவல்கதாடர்பு 

முைவர் புரிந்துகைாள்ள வவண்டிய சிை ைருத்துக்ைகள நாம் 
இப்கபாழுது ைாண்வபாம். 

முக்கியமானகவ 

ேிறப்பான முதல் அபிப்ராயத்கத உருவாக்குதல் 

எந்த ஒரு உறவுக்கும் ைவர்ச்சி என்பது முதைாவது தூண் 
என்பகத ஏற்ைனவவ நாம் பார்த்துள்வளாம். உங்ைகளப் பிடிக்ைாத 
ஒரு வாடிக்கையாளரிடைிருந்து வணிைத்கத நீங்ைள் 
அபூர்வைாைவவ எதிர்பார்க்ை முடியும். உண்கையில் நீங்ைள் 
முதன்முதைாைச் சந்திக்ைச் கசல்லும்வபாது, உங்ைகளப் பற்றி 
தீர்ைானித்து ைதிப்பிடுவதற்கு பை வபர் ஒரு சிை கநாடிைவள 
எடுத்துக்கைாள்ைின்றனர். உங்ைளுகடய வதாற்றம், உங்ைளுகடய 
உடைகசவு, உங்ைளுகடய கசய்கைைள், ைற்றும் நீங்ைள் எவ்வாறு 
உகடயணிைிறரீ்ைள் ைற்றும் வபசுைிறரீ்ைள் என்பதன் அடிப்பகடயில் 
உங்ைகளப் பற்றிய அவர்ைளது ைருத்து அகைந்துள்ளது. 
முதைாவது அபிப்ராயவை நீண்ட நாட்ைள் நீடித்து நிற்ைின்றது 
என்பகத நிகனவில் கைாள்ளுங்ைள். சிறப்பான முதைாவது 
அபிப்ராயத்கத உருவாக்குவதற்ைான சிை பயனுள்ள 
குறிப்புைளாவன: 

i. எப்கபாழுதும் ேரியான சநரத்துக்குச் கேல்ைவும். 

சாத்தியமுள்ள அகனத்து வகையான தாைதங்ைளுக்கும் 
கநைிழ்வுத்தன்கைகய அனுைதிக்கும் விதைாை, சிை 
நிைிடங்ைள் முன்னதாைவவ வருவதற்குத் திட்டைிடவும்.  

ii. தகவல்ககளப் கபாருத்தமாகத் கதரிவிக்கவும். நீங்ைள் 
முதன்முகறயாைச் சந்திக்ைச் கசல்லும் உங்ைளுகடய 
வருங்ைாை வாடிக்கையாளருக்கு உங்ைகளப் பற்றித் 
கதரியாது, வைலும் வழக்ைைாை உங்ைளுகடய வதாற்றத்கத 
கவத்வத அவர் வைற்கைாண்டு கசயல்படுைிறார்.  
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 உங்ைளுகடய வதாற்றம் சரியான முதைாவது 
அபிப்பிராயத்கத உருவாக்ைஉதவுைின்றதா?    

 உங்ைளுகடய ஆகட சந்திப்புக்கு அல்ைது வநரத்துக்குப் 
கபாருத்தைாை உள்ளதா?  

 உங்ைளுகடய ஒப்பகன தூய்கையானதாைவும் 
வநர்த்தியானதாைவும் உள்ளதா – நன்கு முடிகவட்டி 
சவரம் கசய்துள்ளரீ்ைளா, தூய்கையான ைற்றும் 
வநர்த்தியான உகடைகள அணிந்திருக்ைிறரீ்ைளா, 
அைங்ைாரம் சுத்தைானதாைவும் வநர்த்தியானதாைவும் 
உள்ளதா? 

iii. வரசவற்கத்தக்க, நம்பிக்ககயான மற்றும் கவற்றி 
தரக்கூடிய புன்னகக நீங்ைளும் உங்ைளுகடய 
வாடிக்கையாளரும் ஒருவகர ஒருவர் எளிதாைப் 
புரிந்துகைாள்ள உதவுைின்றது.  

iv. கவளிப்பகடயானவராக, நம்பிக்ககயுள்ளவராக மற்றும் 
சநர்மகறயான எண்ணம் ககாண்டவராக இருங்கள் 

 உங்ைளுகடய உடைகசவு நம்பிக்கைகயயும் சுய-
உறுதிப்பாட்கடயும் கதரிவிக்ைின்றதா?  

 நீங்ைள் கதரியைாை இருக்ைிறரீ்ைளா, புன்னகை 
கசய்ைிறரீ்ைளா, வநருக்கு வநராைப் பார்க்ைிறரீ்ைளா, 
உறுதியாை கைகுலுக்ைி வாழ்த்துத் கதரிவிக்ைிறரீ்ைளா? 

 ஏவதனும் குகறைள் கதரிவிக்ைப்பட்டாலும் கூட அல்ைது 
எதிர்பார்த்தபடி சந்திப்பு நகடகபறாவிட்டாலும் கூட, 
நீங்ைள் வநர்ைகறயானவராை இருக்ைிறரீ்ைளா? 

v. மற்றவர்களிடம் ஆர்வமாக இருத்தல் - ைிைவும் 
முக்ைியைான விஷயம் ைற்றவர்ைளிடம் உண்கையான 
ஆர்வம் கைாண்டிருப்பது பற்றியதாகும்.  

 வாடிக்கையாளகரப் பற்றி ைண்டுபிடிப்பதற்கு நீங்ைள் 
சிறிது வநரம் எடுத்துக்கைாள்ைிறரீ்ைளா?   

 அவர் என்ன கசால்ைிறார் என்பகத நீங்ைள் 
அக்ைகறயுடனும் ைவனத்துடனும் வைட்ைிறரீ்ைளா?   
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 முழுகையாை எந்த வநரத்திலும் உங்ைளுகடய 
வாடிக்கையாளர் உங்ைகளச் சந்திக்ை முடிைின்றதா 
அல்ைது உங்ைளுகடய சந்திப்பின்வபாது பாதி வநரம் 
உங்ைளுகடய கைாகபல் ஒைித்துக்கைாண்வட 
இருக்ைின்றதா?   

  

 
 

1. உடைகேவு 

உடைகசவு என்பது இயக்ைங்ைள், கசகைைள், முை பாவகனைள் 
ஆைியவற்கறக் குறிப்பிடுைின்றது. நாம் வபசக்கூடிய, 
நடக்ைக்கூடிய, உட்ைாரக்கூடிய ைற்றும் நிற்ைக்கூடிய முகற 
அகனத்துவை நம்கைப் பற்றியும், நைக்குள்வள என்ன நிைழ்ைின்றன 
என்பது பற்றியும் கூறுைின்றன. 

உண்கையிவைவய கூறப்பட்டது என்ன என்பது குறித்து ைக்ைள் 
ைிைச்சிறிய சதவதீவை ைவனிக்ைிறார்ைள் என்பது அடிக்ைடி 
கூறப்படுைின்றது. நாம் கசால்ைாத விஷயங்ைள் தான் 
அதிைைாைவும், உரக்ைவும் நம்கைப் பற்றிக் கூறுைின்றன. 
கதளிவாை, ஒருவருகடய உடைகசவு குறித்து ஒருவர் ைிைவும் 
ைவனைாை இருக்ை வவண்டும்.  

  அ) தன்னம்பிக்கக 

ஒருவகர ைிைவும் தீவிரைாை ைவனிக்ைின்வறாம் என்ற 
அபிப்பிராயத்கதக் கைாடுப்பதன் மூைம் நம்பிக்கை 
உகடயவராைவும் சுய-உறுதியுகடயவராைவும் இருப்பது 
எவ்வாறு என்பது பற்றிய சிை குறிப்புைள் இங்வை 
கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன: 

 வதாரகண – வதாள்பட்கடகய நிைிர்த்தி கவத்து 
உறுதியுடன் நிற்றல். 

 உறுதியான ைண் கதாடர்பு - "புன்னகை" நிகறந்த 
முைத்துடன் 

 கபாருள் நிகறந்த ைற்றும் திட்டைிட்ட கசகைைள்  
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a) நம்பிக்கக 

கபரும்பாலும், ஒரு விற்பகனயாளரின் ைருத்துக்ைளுக்கு 
யாரும் கசவிைடுப்பதில்கை, ஏகனனில் வைட்வபார் அவகர 
நம்புவதில்கை – அவர் கூறுவது உண்கையானது என்பகத 
அவருகடய உடைகசவு உறுதிப்படுத்துவதில்கை. ஒருவர் 
வநர்கையற்றவராைவும் நம்பிக்கையற்றவராைவும் இருக்ைிற 
ைாதிரி கதரிவிக்ைக்கூடிய குறிப்பிட்ட கசகைைள் குறித்து 
அறிந்திருப்பது ைிைவும் முக்ைியைானதாகும். ைீவழ 
கைாடுக்ைப்பட்டுள்ள அந்தக் ைருத்துக்ைள் குறித்து விழிப்பாை 
இருக்ைவும்:  

 ைண்ைகள வநருக்கு வநராை சிறிதளவவ பார்க்ைக்கூடிய 
அல்ைது பார்க்ைாத நிகை, அல்ைது விகரவான ைண் 
இயக்ைங்ைள் 

 வபசும்வபாது ஒருவருகடய வாய்க்கு முன்னால் கை 
அல்ைது விரல்ைள் இருத்தல் 

 ஒருவருகடய உடல் ைற்றவரிடைிருந்து 
திரும்பியிருத்தல் 

 ஒருவருகடய சுவாச வதீம் அதிைரிக்ைின்றது 

 வதாற்றம் அடிக்ைடி ைாறுதல்; முைம் அல்ைது 
ைழுத்துப்பகுதி சிவப்பாதல் 

 அதிைைாை வியர்த்தல் 

 கதானி ைாற்றம், திக்ைிப் வபசுதல், கதாண்கட சுத்தம் 
என்பன வபான்ற குரல் ைாற்றங்ைள்  

 வபச்சு – ைிதைானது முதல் குகறந்த கதானி 
வகரயிைான கைதுவான ைற்றும் கதளிவான வபச்சு 

தற்ைாப்பு ைற்றும் ஏற்பின்கைகயக் குறிக்ைின்ற சிை உடல் 
இயக்ைங்ைள் பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்ைியுள்ளன: 

 சிறிய அளவிைான, ஒருவருகடய உடவைாடு ஒட்டிய 
கை / புய கசகைைள் 

 குகறவான முை பாவகனைள் 

 உங்ைளிடைிருந்து உடகைத் திருப்பிக்கைாண்டு வபசுதல் 

 முன்புறைாை கைைகளக் ைட்டிக்கைாள்ளுதல் 
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 சிறிதளவு ைண் கதாடர்பு, அல்ைது வசார்வுற்றிருத்தல் 

 

உங்களுகடய வாடிக்ககயாளர் இவற்றில் எகதயாவது 
கவளிப்படுத்தினால், ஒருசவகள அது உங்ககள நீங்கசள 
சோதித்துக்ககாள்வதற்கான சநரமாகவும், வாடிக்ககயாளர் 
மனதில் என்ன நிகனக்கிறார் என்பதில் அதிகம் கவனம் 
கேலுத்தக்கூடிய சநரமாகவும் இருக்கைாம்.  

2. சகட்டல் திறன்கள் 

ஒருவர் விழிப்புடன் வபணி வளர்க்ை வவண்டிய தைவல்கதாடர்புத் 
திறன்ைளின் மூன்றாவது கதாகுப்பு வைட்டல் திறன்ைள் ஆகும். இது 
‘புரிந்துகைாள்ளப்படுவதற்கு முன்பு முதைில் புரிந்துகைாள்ளுதல்’ – 
என்ற தனிப்பட்ட திறன்ைளின் நன்கு அறியப்பட்ட 
கைாள்கைைகளப் பின்பற்றுைின்றது.  

நீங்ைள் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாை ைவனிக்ைிறரீ்ைள் என்பது 
உங்ைளுகடய வவகைத் திறனிலும், ைற்றவர்ைளுடனான 
உங்ைளுகடய உறவுைளின் தரத்திலும் கபரும் தாக்ைத்கத 
ஏற்படுத்துைின்றது. சிை வைட்டல் குறிப்புைகள நாம் பார்ப்வபாம். 

அ) கேயல்திறன்மிக்க சகட்டல்:   

இது ைற்றவர்ைளின் வார்த்கதைகள ைனதாரக் வைட்பது 
ைட்டுைல்ைாது, ைற்றவர்ைள் அனுப்பும் கசய்திகய 
முழுகையாைப் புரிந்துகைாள்ள முயற்சி கசய்வகதயும் 
குறிக்ைின்றது.  

கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டைின் சிை கூறுைகள நாம் பார்ப்வபாம். 

அகவயாவன:- 

i. கவனம் கேலுத்துதல் 

நம்முகடய ைவனத்கதச் சிதறவிடாைல் வபசுபவர் கூறுவகதக் 
வைட்டு, கசய்திகயப் புரிந்துகைாள்ள வவண்டும். கசால்ைிைா 
தைவல்கதாடர்பும்  உரக்ைப் “வபசுைின்றது” என்பகத 
ைவனிக்ைவும். ைவனம் கசலுத்துவதன் சிை அம்சங்ைள் 
பின்வருைாறு:  
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 வபசுபவகர வநருக்கு வநராைப் பார்த்தல் 

 ைவனத்கதச் சிதறடிக்கும் எண்ணங்ைகள 
ஒதுக்ைிகவத்தல் 

 ைறுத்துகரக்ை ைனதளவில் தயாராை இல்ைாைைிருத்தல் 

 அகனத்து கவளிப்புற ைவனச்சிதறல்ைகளயும் தவிர்த்தல் 

[எடுத்துக்ைாட்டாை, உங்ைளுகடய கைாகபகை அகைதி 
முகறகையில் (கசைண்ட் வைாட்) கவத்திருக்ைவும்.] 

 வபசுபவரின் உடைகசவிகனக் “ைவனிக்ைவும்” 

ii. நீங்கள் சகட்டுக்ககாண்டிருக்கிறரீ்கள் என்பகத 
விளக்குதல்:  

உடைகசகவப் பயன்படுத்துவது இங்கு முக்ைியைான 
பங்ைாற்றுைின்றது. எடுத்துக்ைாட்டாை ஒருவர்:  

 அவ்வப்வபாது தகையாட்டைாம் ைற்றும் 
புன்னகைக்ைைாம் 

 எப்வபாதும் கவளிப்பகடயான ஒரு வதாரகணகய 
வைற்கைாண்டு, ைற்றவர்ைகளத் தகடயின்றிப் 
வபசகவக்ைைாம் 

 ஆம் ைற்றும் இம் ஹூம் என்பன வபான்ற சிறிய 
வாய்கைாழிக் ைருத்துக்ைகளக் கூறைாம். 

iii. பின்னூட்டத்கத வழங்கவும்:   

நாம் வைட்பவற்றில் கபரும்பாைானகவ நம்ைிடமுள்ள 
அனுைானங்ைள், ைதிப்படீுைள் ைற்றும் நம்பிக்கைைள் என்பன 
வபான்ற நம்முகடய தனிப்பட்ட வடிைட்டிைளால் திரித்துக் 
கூறப்படைாம். ஒரு வைட்வபாராை, இந்த வடிைட்டிைள் குறித்து 
நாம் விழிப்புடன் இருக்ை வவண்டும், வைலும் உண்கையில் 
கூறப்படுவது என்ன என்பது குறித்துப் புரிந்துகைாள்ள 
முயற்சிக்ை வவண்டும்.    

 இதற்கு கசய்தி ைீது உங்ைளுகடய பிரதிபைிப்பு என்ன  

என்பது வதகவப்படைாம், வைலும் என்ன கூறப்பட்டது 
என்பகதத் கதளிவுபடுத்திக் கைாள்வதற்கு வைள்விைள் 
வைட்ைவும் 
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 பின்னூட்டத்கத வழங்குவதற்கு ைற்கறாரு முக்ைியைான 
வழி வபசுபவரின் வார்த்கதைகள கபாழிப்புகரத்தல் 
ஆகும் 

 மூன்றாவதாை உள்ள ஒரு வழி வபசுபவகர அவ்வப்வபாது 
நிறுத்தி, வபசுபவர் என்ன கூறியிருக்ைிறார் என்பகத 
சுருக்ைைாைக் கூறுதல் ைற்றும் அகத அவருக்குத் 
திரும்பக் கூறுதல். 

உதாரணம் 

விளக்கம் சகட்கவும் - நான் வைட்டதிைிருந்து, நம்முகடய 
உடல்நைத் திட்டங்ைளின் பைன்ைள் குறித்து உங்ைளுக்குப் 
பிரச்சிகனைள் உள்ளன என நான் ைருதியது சரிதானா, இன்னும் 
குறிப்பாை நீங்ைள் கூற முடியுைா? 

சபசுபவரின் உண்கமயான கோற்ககள கபாழிப்புகரத்தல் - 

எனவவ, ‘நம்முகடய உடல்நைத் திட்டங்ைள் வபாதுைான 
அளவுக்குக் ைவர்ச்சிைரைான பைன்ைகள வழங்குவதில்கை’ என 
நீங்ைள் கூறுைிறரீ்ைள் – நீங்ைள் கூறியகத நான் சரியாைப் 
புரிந்துகைாண்டிருக்ைிவறனா?  

iv. முன்கூட்டிசய தீர்மானிக்கக்கூடாது: 

கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டைின் ைிைப்கபரிய தகடைளில் ஒன்று 
முன்சப தீர்மானிக்கக்கூடிய நம்முகடய சபாக்கு மற்றும் 
சபசுபவகர பற்றி உள்ள தப்கபண்ணம் ஆைியனவாகும்.  
இதன் முடிவு என்னகவனில், வபசுபவர் என்ன கூறுைிறார் 
என்பகத வைட்பவர் வைட்ை முடியும், ஆனால் வவகறான்கற 
ைனதில் கவத்துக்கைாண்டு அகத அவர் வைட்ைிறார்.  

அத்தககய முடிகவடுத்தல் அணுகுமுகறயானது சபசுபவர் 
கதாடர்ந்து சபசுவது சநரத்கத வணீடிக்கும் கேயல் எனக் 
கருதி அவர் சபசுவகத நிறுத்துவதற்குக் காரணமாகக்கூடும். 
சமலும் இது சபசுபவர் கேய்திகய முழுகமயாகத் 
கதரிவிப்பதற்கு முன்பாகசவ எதிர் வாதங்கள் மூைமாக 
அவகர இகடயூறு கேய்து அவர் சபச்கே நிறுத்துவதற்கும் 
காரணமாகக்கூடும்.  
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இது வபசுபவகர ைகைக்ைச் கசய்து, கசய்திகய முழுகையாைப் 
புரிந்துகைாள்வகதக் ைட்டுப்படுத்த ைட்டுவை கசய்யும். 
கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டலுக்கு இகவ வதகவப்படுைின்றன:  

 வைள்விைள் வைட்பதற்கு முன்பாை வபசுபவர் ஒவ்கவாரு 
ைருத்கதயும் முடிப்பதற்கு அனுைதித்தல் 

 எதிர் வாதங்ைள் வாயிைாை வபசுபவருக்கு இகடயூறு 
ஏற்படுத்தாைல் இருத்தல் 

v. கபாருத்தமாக பதிைளித்தல்:  

கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டல் என்பது வபசுபவர் என்ன 
கசால்ைிறார் என்பகத கவறுைவன வைட்பகத விட 
அதிைைானதாகும். வைட்பவர் கசால்ைிவைா அல்ைது 
கசயைிவைா, ஏவதனும் ஒரு வகையில் பதிைளிக்கும்வபாது 
ைட்டுவை தைவல்கதாடர்பு நிகறவுறும். வபசுபவர் பைவந்தைாை 
அடக்ைப்படவில்கை, அவர் ைரியாகதயுடனும் பணிவுடனும் 
நடத்தப்பட்டார் என்பகத உறுதிப்படுத்துவதற்கு குறிப்பிட்ட 
விதிைகளப் பின்பற்ற வவண்டும். அகவயாவன: 

 உங்ைளுகடய பதில் சார்பற்று, கவளிப்பகடயாை ைற்றும் 
வநர்கையாைவும் இருத்தல் 

 ஒருவருகடய ைருத்துக்ைகள ைரியாகதயுடன் 
வற்புறுத்துதல் 

 நீங்ைள் எவ்வாறு நடத்தப்பட வவண்டுகைன 
விரும்புைிறரீ்ைவளா, அவதவபான்று ைற்றவர்ைகளயும் 
நடத்துதல் 

vi. பரிவுடன் சகட்டல்:  

பரிவுகடயவராை இருத்தல் என்பது ைற்றவர்ைளுகடய 
உணர்ச்சிைகளக் ைற்பகனயாை அனுபவித்தல் ைற்றும் 
அவருகடய அனுபவத்கத உங்ைளுகடயகதப் வபான்று 
உணர்தல் ஆகும்.  

பரிவுடன் வைட்டல் என்பது அகனத்து சிறப்பான 
வாடிக்கையாளர் வசகவயிலும் முக்ைியைான அம்சைாை 
உள்ளது. அதிை அளவு ைனவைியும் வவதகனயும் கைாண்ட 
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ஒரு வாடிக்கையாளராை ைற்கறாரு நபர் இருக்கும்வபாது இது 
குறிப்பாை முக்ைியைானதாைின்றது.   

பரிவு என்பதன் கபாருள் உங்ைளுக்கு உடன்பாடு 
இல்கைகயன்றாலும் கூட ைற்றவர்ைள் என்ன கசால்ைிறார்ைள் 
என்பகத அகைதியாைவும், முழுகையான ைவனத்துடனும் 
வைட்டல் ைற்றும் ைவனித்தல் என்பகதக் குறிக்ைின்றது. 
சாதாரணைாை தகையாட்டுவதன் மூைவைா, அல்ைது “புரிைிறது” 
அல்ைது “அப்படியா” என்பன வபான்ற கசாற்கறாடர்ைகள 
பயன்படுத்துவதன் மூைவைா ஒருவர் அகதச் கசய்ய முடியும்.  

சுய-பரீட்கே 5  

பின்வருவனவற்றில் எது கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டைின் ஒரு கூறு 
அல்ை? 

I. சிறந்த ைவனம் கசலுத்துதல் 

II. ைிை அதிைாை முன்கூட்டிவய தீீ்ர்ைானிப்பவராை இருத்தல் 

III. பரிவுடன் வைட்பது 

IV. கபாருத்தைாை பதிைளித்தல்  

 

F. நன்கனறிோர் நடத்கத 

1. கண்சணாட்டம் 

சிறிது ைாைைாை, வணிைத்தின் ஏற்புகடகைைள் குறித்த தீவிரைான 
பிரச்சிகனைள் பற்றிய ைருத்துக்ைள் கதரிவிக்ைப்படுைின்றன, 
ஏகனனில் முகறயற்ற நடத்கத குறித்த தைவல்ைள் அதிைரித்து 
வருைின்றன. உைைின் ைிைப்கபரிய சிை நிறுவனங்ைள் கபாய்யான 
ைணக்குைள் ைற்றும் வநர்கையற்ற தணிக்கைச் சான்றிதழ்ைள் 
வாயிைாை ஏைாற்றியிருப்பது ைண்டறியப்பட்டுள்ளது. வங்ைிைளின் 
நிதிைள் சிை நண்பர்ைளின் வபராகசகய ஆதரிப்பதற்ைாை 
அவர்ைளுகடய நிர்வாைத்தினரால் தவறாைப் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதிைாரிைள் தங்ைளுகடய அதிைாரத்கத 
தனிப்பட்ட பைன்ைகள வளர்த்துக்கைாள்வதற்கு 
பயன்படுத்தியுள்ளனர். கபருைளவில், தங்ைளுகடய வவகைைகள 
வைற்கைாள்வதற்ைாை சமுதாயத்தின் நம்பிக்கைகயப் கபற்றவர்ைள் 
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அந்த நம்பிக்கைக்குத் துவராைம் இகழத்துள்ளனர். தனிப்பட்ட 
ஆக்ைிரைிப்புைளும் வபராகசைளும் நிைவுைின்றன. 

அதன் விகளவாை, கபாறுப்புகடகை ைற்றும் கூட்டாண்கை 
ஆளுகை ஆைியகவ பற்றிய விவாதங்ைள் அதிைரித்து 
வருைின்றன, இகவ அகனத்தும் ஒன்றிகணந்து வணிைத்தில் 
“நன்கனறி” எனப்படுைின்றன. ‘தகவைறியும் உரிகமச் ேட்டம்’ 
என்பன சபான்ற ேட்டங்களும், ’கபாதுநைன் வழக்கு’ என்பன 
சபான்ற சமம்பாடுகளும் ேிறந்த கபாறுப்புகடகமகயயும் 
ஆளுகககயயும் கபறுவதற்கான முக்கியமான கருவிகளாக 
கருதப்படுகின்றன.  

நன்கனறி நடத்கத தானாைவவ சிறந்த ஆளுகைக்கு 
வழிவகுக்ைின்றது. ைனச்சாட்சியுடனும் வநர்கையுடனும் ஒருவர் 
தன்னுகடய ைடகைகயச் கசய்யும்வபாது, அங்கு சிறந்த ஆளுகை 
இருக்ைின்றது. நன்கனறியற்ற நடத்கதயானது ைற்றவர்ைளுக்குக் 
குகறவான பிரச்சிகனைகளயும், தனக்கு அதிைைான 
பிரச்சிகனைகளயும் ஏற்படுத்துைின்றது. ஒருவர் தன்னுகடய 
அலுவைை நிகைகையின் வாயிைாை சுய-நைனுக்ைாைச் கசயல்பட 
முயற்சிக்கும்வபாது, அங்கு கநறிமுகறயற்ற நடத்கத 
வதான்றுைின்றது. ஒருவருகடய நைன்ைகளக் 
ைவனித்துக்கைாள்வதில் தவறில்கை. ஆனால் ைற்றவர்ைளுகடய 
நைன்ைகள விகைகைாடுத்து அவ்வாறு கசய்வது தவறானதாகும்.  

ைாப்படீு என்பது நம்பிக்கையின் வணிைம் ஆகும். கசாத்து ைற்றும் 
நன்கனறி குறித்த பிரச்சிகனைள் இந்தக் ைாப்படீ்டு வணிைத்தில் 
ைிைவும் முக்ைியைானகவைளாகும். வருங்ைாை 
வாடிக்கையாளர்ைள் ைாப்படீ்கட வாங்குவதற்குத் தூண்டும் 
வகையில் தவறான தைவல் கைாடுக்கும்வபாவதா அல்ைது 
வருங்ைாை வாடிக்கையாளரின் அகனத்துத் வதகவைகளயும் 
பூர்த்தி கசய்யக்கூடிய ைாப்படீ்டுத் திட்டம் 
பரிந்துகரக்ைப்படவில்கை என்றாவைா விஷயம் 
தவறாைிவிடுைின்றது.  

ஒருவருகடய சுய பைன்ைள் ைற்றவர்ைளுகடய பைன்ைகள விட 
முக்ைியைானதாைக் ைருதப்படும்வபாது நன்கனறியற்ற நடத்கத 
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நிைழ்ைின்றது. ஐஆர்டிஏ-வால் பல்வவறு விதிைளில் 
கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள நன்கனறிக் வைாட்பாடு, நன்கனறி 
நடத்கதகய வநாக்ைி வழிைாட்டப்பட்டுள்ளது (அத்தியாயம் 4இல் 
விவாதிக்ைப்பட்டுள்ளது). 

நன்கனறிக்  வைாட்பாடு எந்த வகையிலும் ைீறப்படவில்கை 
என்பகத உறுதிப்படுத்துவதற்கு நன்கனறிக் வைாட்பாட்டின் 
ஒவ்கவாரு பிரிகவயும் அறிந்திருப்பது முக்ைியைானதாை 
இருக்கும் அவத சையம், ைாப்படீ்டு நிறுவனமும் அதன் 
பிரதிநிதிைளும் எப்கபாழுதும் எதிர்ைாை வாடிக்கையாளரின் 
நைன்ைகள ைனதில் கைாண்டிருந்தால், அது தானாைவவ 
பின்பற்றப்படும். ைாப்படீ்டு நிறுவன அதிைாரிைள் 
வாடிக்கையாளர்ைளின் நைன்ைகள விட வணிைத்தின் இைக்குைள் 
குறித்துக் ைவகை கைாள்ளும்வபாது விஷயங்ைள் 
தவறாைிவிடுைின்றன. 

2. ேிறப்பியல்புகள் 

நன்கனறி நடத்கதயின் சிை சிறப்பியல்புைளாவன:  

அ)  ஒருவருகடய வநரடி அல்ைது ைகறமுை பைன்ைளுக்கு 
வைைாை வாடிக்கையாளரின் சிறப்பான நைன்ைளில் ைவனம் 
கசலுத்துதல் 

ஆ) வாடிக்கையாளர் குறித்து அகனத்து வணிை ைற்றும் 
தனிப்பட்ட தைவல்ைகளயும் ைிை நம்பிக்கையாை 
கவத்திருத்தல் ைற்றும் முக்ைியைானதாை ைருத்தில் 
கைாள்ளுதல் 

இ) வாடிக்கையாளர்ைள் தங்ைளுகடய தைவைறிந்த 
முடிவுைகள எடுக்ை உதவுவதற்ைாை, அகனத்து 
உண்கைைகளயும் முழுகையாைவும் வபாதுைான 
அளவிலும் கவளிப்படுத்துதல் 

பின்வரும் சூழ்நிகைைளில் நன்கனறிைகள 
விட்டுக்கைாடுப்பதற்ைான சாத்தியம் இருக்ைைாம்: 
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a) இரண்டு திட்டங்ைளுக்ைிகடவய வதர்ந்கதடுத்தல், இவற்றில் 
ஒன்று ைற்றகத விட குகறவான ப்ரீைியம் அல்ைது 
ைைிஷன் தருைின்றது 

b) தற்வபாதுள்ள ஒரு பாைிசிகய இகடநிறுத்திவிட்டு புதிய 
ஒன்கற எடுப்பதற்ைாை பரிந்துகர கசய்யத் தூண்டுதல் 

c) ைாப்படீ்டு நிறுவனத்துக்குத் கதரிந்தால், அது 
வாடிக்கையாளரின் அல்ைது ஈடுக்வைாரல் பயனாளிைளின் 
நைன்ைளில் எதிர்ைகறயான பாதிப்பிகன ஏற்படுத்தக்கூடிய 
சூழ்நிகைைள் குறித்து அறிந்திருத்தல் 

 

சுய-பரீட்கே 6  

பின்வருவனற்றில் எது நன்கனறி நடத்கதயின் சிறப்பியல்பு 
அல்ை? 

I. ஒரு தைவைறிந்த முடிகவடுக்ை வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 
உதவுவதற்கு வபாதுைான கசய்திைகளத்  கதரிவித்தல் 

II. வாடிக்கையாளரின் வணிைம் ைற்றும் தனிப்பட்ட தைவல்ைளின் 
இரைசியத்தன்கைகயப் பராைரித்தல் 

III. வாடிக்கையாளரின் நைன்ைகள விட தன்னுகடய நைகன 
கபரிதாைக் ைருதுதல் 

IV. தன்னுகடய நைகன விட வாடிக்கையாளரின் நைகனப் 
கபரிதாைக் ைருதுதை
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சுருக்கம் 

1) ைற்ற துகறைகள விட ைாப்படீ்டுத் துகறயில் வாடிக்கையாளர் 
வசகவ ைற்றும் உறவுைளின் பங்கு என்பது ைிை 
முக்ைியைானதாை உள்ளது.   

2) வசகவத் தரத்தின் முக்ைியைான குறிைாட்டிைள் நம்பைத்தன்கை, 
உறுதி, உடனடியாைச் கசயல்படுதல், பரிவு ைற்றும் கதாட்டு 
உணரக்கூடியகவ ஆைியவற்கற உள்ளடக்ைியுள்ளன.  

3) வாடிக்கையாளர் வாழ்நாள் ைதிப்பு என்பது நீண்ட ைாை 
அடிப்பகடயில் வாடிக்கையாளருடன் ஒரு வலுவான உறகவ 
உருவாக்குவதிைிருந்து கபறப்படும் கபாருளாதார பைன்ைளின் 
கூட்டல் ஆகும்.  

4) வாடிக்கையாளர் வசகவகயப் கபாறுத்தவகர ஒரு ைாப்படீ்டு 
முைவரின் பங்கு முற்றிலும் முக்ைியைானதாகும்.  

5) குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) ஐஆர்டிஏ-வால் 
கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது, அது ைாப்படீ்டுக் குகறதீர் தைவைின் 
கையக் ைளஞ்சியைாைவும், துகறயிலுள்ள குகறதீர்ப்பு 
முகறைகள ைண்ைாணிப்பதற்ைான ஒரு ைருவியாைவும் 
கசயல்படுைின்றது. 

6) ைாப்படீு கபற்றவருக்கும் ைாப்படீு அளிப்பவருக்கும் 
இகடவயயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூைம், குறிப்பிடப்பட்ட 
விதிமுகறைளுக்குள் ைாப்படீ்டு குகறதீர் அதிைாரி ஒரு 
ைத்தியஸ்தராைவும் ஆவைாசைராைவும் கசயல்படுைிறார்.  

7) கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டல் என்பது ைவனம் கசலுத்துதல், 
ைருத்துக்ைகளத் கதரிவித்தல் ைற்றும் அதற்வைற்பச் 
கசயல்படுதல் ஆைியவற்கற உள்ளடக்ைியுள்ளது.  

8) நன்கனறி நடத்கத என்பது தன் நைன்ைளுக்கு முன் 
வாடிக்கையாளரின் நைன்ைகள முன்னிகைப்படுத்துவது. 

முக்கியச் கோற்கள் 

i) வசகவத் தரம் 

ii) பரிவு 

iii) ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) 
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iv) நுைர்வவார் பாதுைாப்புச் சட்டம், 1986 

v) ைாவட்ட நுைர்வவார் ைன்றம் 

vi) ைாப்படீ்டு குகறதீர் அதிைாரி 

vii) உடைகசவு 

viii) கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டல் 

ix) நன்கனறி நடத்கத  

 

சுய -பரீட்கேக்கான பதில்கள்  

பதில் 1   

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

வாடிக்கையாளர் வாழ்நாள் ைதிப்பு என்பது நீண்ட ைாை 
அடிப்பகடயில் வாடிக்கையாளருடன் ஒரு வலுவான உறகவ 
உருவாக்குவதிைிருந்து கபறப்படும் கபாருளாதார பைன்ைளின் 
கூடுதல் ஆகும். 

 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

மூன்றாம் நபர் கபாறுப்புக்ைான வாைனக் ைாப்படீு சட்டப்படி 

ைட்டாயைானதாகும், எனவவ அதுகுறித்த விவாதம் வதகவயில்கை 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

நுைர்வவார் பாதுைாப்புச் சட்டம், 1986இன்படி, ைறுவிற்பகன கசய்யும் 

வநாக்ைத்துடன் கபாருட்ைள் வாங்கும் ஒரு நபகர நுைர்வவார் என 

வகைப்படுத்த முடியாது. 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

ஆவராக்ைியைான வாடிக்கையாளர் உறவிகன உருவாக்குவதற்கு 

அவநம்பிக்கை உதவாது. 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 
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ைிை அதிைைாை முன்கூட்டிவய தீர்ைானிப்பவராை இருத்தல் என்பது 

கசயல்திறன்ைிக்ை வைட்டைின் ஒரு கூறு அல்ை.  

பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

வாடிக்கையாளரின் நைன்ைளுக்கு முன்னால் தன்னுகடய 

நைன்ைகளக் ைருதுதல் என்பது நன்கனறி நடத்கத அல்ை.  

சுய -சதர்வு சகள்விகள்  

 
சகள்வி 1  

____________ ஒரு உறுதியான கதாட்டு உணரக்கூடிய கபாருள். 
I. ைாளிகை 
II. ைாப்படீு 

III. கைாகபல் கதாகைவபசி 
IV. ஜனீ்ஸ் ஒரு வஜாடி 
 
சகள்வி 2  

_______________ வசகவ தரத்தின் குறிைாட்டி இல்கை. 
I. புத்திசாைித்தனம் 
II. நம்பைத்தன்கை 
III. பரிவு 
IV. கேயல்படுதல் 
 
சகள்வி 3  

இந்தியாவில் _______________ ைாப்படீு ைட்டாயைாகும். 
I. வைாட்டார் மூன்றாம் தரப்பு ைடப்பாடு 
II. வடீுைளுக்ைான தீ ைாப்படீு 
III. உள்நாட்டு சுற்றுைாவிற்கு சுற்றுைா ைாப்படீு 
IV. தனிநபர் விபத்து 
 
சகள்வி 4  

ைாப்படீு கசைகவ குகறக்கும் முகறைளில் ஒன்று __________ 

ஆைிறது 
I. ைறுைாப்படீு 
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II. ைழிவுத்கதாகைைள் 
III. இகண-ைாப்படீு 
IV. தள்ளுபடி 
 
சகள்வி 5  

அவரது ைாப்படீு பற்றிய புைார் உள்ள ஒரு வாடிக்கையாளர்  
__________  மூைம் ஐஆர்டிஏ-ஐ அணுைைாம் 
I. ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) 
II. ைாவட்ட நுைர்வவார் ைன்றம் 
III. ைாப்படீ்டு குகறதீர் அதிைாரி 
IV. ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) அல்ைது 

ைாவட்ட நுைர்வவார் அல்ைது ைாப்படீ்டு குகறதீர் அதிைாரி 

 
சகள்வி 6  

நுைர்வவார் பாதுைாப்பு சட்டம் வைற்கைாள்வது : 

I. ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு எதிரான புைார் 
II. ைகடக்ைாரர்ைள் ைீது புைார் 
III. பிராண்டிற்கு எதிரான புைார் 
IV. ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், பிராண்டு ைற்றும் ைகடக்ைாரர்ைள் ைீது 

புைார் 

 
சகள்வி 7  

___________ -ற்கு கபாருட்ைள் அல்ைது வசகவைளின் ைதிப்பு 
ைற்றும் ஈடுக் வைாரல் கதாகை 20 ைட்சம் வகர உள்ள 
வழக்குைகள ஏற்றுக்கைாள்ளும் அதிைாரம் உள்ளது 

I. உயர் நீதிைன்றம் 
II. ைாவட்ட ைன்றம் 
III. ைாநிை ஆகணயம் 
IV. வதசிய ஆகணயம் 
 
சகள்வி 8  

வாடிக்கையாளர் உறவில் முதல் வதாற்றத்கத உருவாக்குவது : 

I. நம்பிக்கையாை இருப்பது 
II. சரியான வநரத்தில் வருவது 
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III. ஆர்வம் ைாட்டுவது 
IV. வநரத்தில் வருவது, ஆர்வம் ைாட்டுவது ைற்றும் நம்பிக்கையாை 

இருப்பது 
 
சகள்வி 9  

சரியான அறிக்கைகய வதர்ந்கதடுக்ைவும்:  
I. ைாப்படீு விற்கும் வபாது நன்வனறி நடத்கத சாத்தியைற்றது  
II. நன்கனறி நடத்கத ைாப்படீு முைவர்ைளுக்கு அவசியம் இல்கை  
III. நன்கனறி நடத்கத முைவர் ைற்றும் ைாப்படீ்டு இகடவய 

நம்பிக்கை வளர உதவுைிறது  
IV. நன்கனறி நடத்கத உயர் நிர்வாைிைளால் ைட்டுவை 

எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது  
 

சகள்வி 10  
 

ைவனம் கசலுத்தி வைட்பதில் அடங்குவது:  
I. வபசுபவர் கூறுவகதக் ைவனைாை வைட்பது 

II. அவ்வப்வபாது தகையாட்டுவது ைற்றும் புன்னகைப்பது 
III. ைருத்துக்ைகள வழங்குதல்  
IV. வபசுபவர் கூறுவகதக் ைவனைாை வைட்பது, அவ்வப்வபாது 

தகையாட்டுவது ைற்றும் புன்னகைப்பது ைற்றும் ைருத்துக்ைகள 
வழங்குதல் 
 

 

சுய -சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள்  

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைாப்படீு கதாட்டு உணரக்கூடிய கபாருளில்கை 

 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

புத்திசாைித்தனம்  வசகவ தரத்தின் குறிைாட்டி இல்கை. 
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பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

இந்தியாவில் வைாட்டார் மூன்றாம் தரப்பு ைடப்பாடு ைாப்படீு 
ைட்டாயைாகும். 
 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைாப்படீு கசைகவ குகறக்கும் முகறைளில் ஒன்று பாைிசியின் 
ைழிவுத்வதாகை. 
 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

அவரது ைாப்படீு பற்றிய புைார் உள்ள ஒரு வாடிக்கையாளர் 
ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) மூைம் 
ஐஆர்டிஏ-ஐ அணுைைாம் 
 

பதில் 6  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

நுைர்வவார் பாதுைாப்பு சட்டம் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், பிராண்டு 
ைற்றும் ைகடக்ைாரர்ைள் ைீது வரும் புைார்ைகள கையாளுைிறது. 
 

பதில் 7  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைாவட்ட ைன்றத்திற்கு கபாருட்ைள் அல்ைது வசகவைளின் ைதிப்பு 
ைற்றும் ஈடுக் வைாரல் கதாகை 20 ைட்சம் வகர உள்ள 
வழக்குைகள ஏற்றுக்கைாள்ளும் அதிைாரம் உள்ளது 

 
பதில் 8  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 
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வாடிக்கையாளர் உறவில் வநரத்தில் வருவது, ஆர்வம் ைாட்டுவது 
ைற்றும் நம்பிக்கையாை இருப்பது முதைாவது வதாற்றத்கத 
உருவாக்குைிறது. 

பதில் 9  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

நன்கனறி நடத்கத முைவர் ைற்றும் ைாப்படீ்டு இகடவய 
நம்பிக்கை வளர உதவுைிறது  
 

பதில் 10  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

ைவனம் கசலுத்தி வைட்பதில் வபசுபவர் கூறுவகதக் ைவனைாை 
வைட்பது, அவ்வப்வபாது தகையாட்டுவது ைற்றும் புன்னகைப்பது 
ைற்றும் ைருத்துக்ைகள வழங்குதல். 
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அத்தியாயம் 3 

 

குகற தீர்க்கும் நுட்பம் 

 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

வாடிக்கையாளர்ைளின் எதிர்பார்ப்புைள் கதாடர்ந்து உயர்ைின்ற 
ைற்றும் வழங்ைப்படும் வசகவ தரத்தில் அதிருப்தி எப்வபாதுவை 
உள்ள இன்கறய சூழைில்,  ைாப்படீ்டு துகற அடிப்பகடயில் ஒரு 
வசகவ துகறயாைவவ உள்ளது. அங்கு கதாடர்ச்சியான தயாரிப்பு 
ைண்டுபிடிப்பு ைற்றும் நவனீ கதாழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் 
வாடிக்கையாளர் வசகவ தரத்தில் குறிப்பிடத்தக்ை முன்வனற்றம் 
வந்த வபாதிலும், வாடிக்கையாளர் அதிருப்தி ைற்றும் தாழ்வான 
பிரதிபைிப்பு மூைம் இது வைாசைாை பாதிக்ைப்படுைிறது. இந்த 
நிகைகைகய உணர்ந்த அரசு ைற்றும் ஒழுங்குயகைப்பாளர் பை 
முயற்சிைகள எடுத்துள்ளனர்.  

ஐஆர்டிஏ ஒழுங்குவிதிைளில் ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
நுைர்வவாருக்கு வழங்ை வவண்டிய பல்வவறு வசகவைளில் 
“ைீள்வரு (டர்ன்அரவுண்ட்) வநரங்ைள்” (TAT) 

வைியுறுத்தப்பட்டுள்ளன. இது ஐஆர்டிஏ-வின் (பாைிசிதாரர்ைளின் 
நைன்ைகள பாதுைாக்கும் ஒழுங்குவிதிைள்) 2002 -இன் பகுதியாை 
உள்ளது. ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் பயனுள்ள குகற தீர்க்கும் 
நுட்பங்ைகள கைாண்டிருக்ை வவண்டும் ைற்றும் ஐஆர்டிஏ 
அதற்ைான வழிைாட்டுதல்ைகளயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. குகற தீர்க்கும் நுட்பம் – நுைர்வவார் நீதிைன்றங்ைள், குகறதீர் 
அதிைாரி (Ombudsman) 
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A. குகற தீர்க்கும் நுட்பம் – நுகர்சவார் நீதிமன்றங்கள், குகறதீர் 

அதிகாரி (Ombudsman) 

 

1. ஒருங்கிகணந்த குகறதரீ் சமைாண்கம அகமப்பு (Integrated 

Grievance Management System -IGMS) 

ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) ஐஆர்டிஏ-
வால் கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது, அது ைாப்படீ்டுக் குகறதீர் தைவைின் 
கையக் ைளஞ்சியைாைவும், துகறயிலுள்ள குகறதீர்ப்பு 
முகறைகள ைண்ைாணிப்பதற்ைான ஒரு ைருவியாைவும் 
கசயல்படுைின்றது.  

பாைிசிதாரர்ைள் தங்ைளுகடய பாைிசி விவரங்ைகள இந்த 
அகைப்பில் பதிவு கசய்த பிறகு அவர்ைளுகடய புைார்ைகளப் 
பதிவு கசய்ய முடியும். புைார்ைள் பின்னர் கதாடர்புகடய ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி கவக்ைப்படுைின்றன.  

குகற தரீ்க்கும் நுட்பம்  

புைார்ைள் ைற்றும் அவற்கறத் தீர்ப்பதற்ைாை எடுத்துக்கைாள்ளப்படும் 
வநரம் ஆைியகவ குறித்து IGMS ைண்ைாணிக்ைின்றது. புைார்ைகள 
பின்வரும் இகணயதள இகணப்புக்குச் கசன்று பதிவு கசய்யைாம்: 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 

2.    நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் ேட்டம், 1986 
 

முக்கியமானகவ 
இந்தச் சட்டம் “நுைர்வவாரின் உரிகைைளுக்குச் சிறந்த முகறயில் 
வழங்குவதற்ைாைவும், நுைர்வவார் பிரச்சிகனைளுக்குத் தீர்வு 
ைாண்பதற்ைாை நுைர்வவார் குழுக்ைள் ைற்றும் இதர 
ஆகணயங்ைகள ஏற்படுத்துவதற்ைான விதிைகள 
வகுப்பதற்ைாைவும்” நிகறவவற்றப்பட்டது. இந்தச் சட்டைானது 
நுைர்வவார் பாதுைாப்பு (திருத்த) சட்டம், (Consumer Protection 

(Amendment)) 2002-இன் மூைம் திருத்தம் கசய்யப்பட்டுள்ளது.  
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இந்தச் சட்டத்தின் ைீழ் வழங்ைப்பட்டுள்ள சிை வகரயகறைள் 
பின்வருைாறு: 

வகரயகற 

“வசகவ” என்பது சாத்தியமுள்ள பயனர்ைளுக்கு ைிகடக்ைக்கூடிய 
எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்ைியுள்ளது, வைலும் இது வங்ைி, 
நிதி நிறுவனம், ைாப்படீு, வபாக்குவரத்து, கசயைாக்ைம், ைின்சாரம் 
அல்ைது இதர ஆற்றல் வழங்ைல், உணவுவிடுதி அல்ைது 
தங்குைிடம் அல்ைது இரண்டும், வடீ்டு ைட்டுைானம், 

கபாழுதுவபாக்கு, வைளிக்கை அல்ைது கசய்திைள் அல்ைது இதர 
தைவல்ைகள தருவித்துக் கைாடுத்தல் ஆைியவற்றுடன் 
கதாடர்புகடய ஏற்பாடுைகள உள்ளடக்ைியுள்ளது. ஆனால் இது 
இைவசைான அல்ைது தனிப்பட்ட வசகவ ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் 
வழங்ைக்கூடிய எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்ைாது.  

ைாப்படீு என்பது ஒரு வசகவயாைச் வசர்க்ைப்பட்டுள்ளது 

“நுைர்வவார்” என்பவர்:  

 சலுகை நிைித்தைாை கபாருகள வாங்ைக்கூடிய அல்ைது 
அத்தகைய கபாருட்ைகள பயன்படுத்தக்கூடிய ஒருவர் 
ஆவார். ஆனால் ைறுவிற்பகனக்ைாைவவா அல்ைது வவறு 
ஏவதனும் வணிை வநாக்ைத்துக்ைாைவவா அத்தகைய 
கபாருட்ைகளப் கபறக்கூடிய ஒரு நபர் இதில் 
வசர்க்ைப்படவில்கை, அல்ைது  

 ஏவதனும் ஒரு ைாரணத்துக்ைாை அத்தகைய வசகவைகள 
வாடகைக்கு அைர்த்துபவர் அல்ைது கபறக்கூடியவர், வைலும் 
இது அத்தகைய வசகவைளினால் பைன் கபறுபவர்ைகளயும் 
உள்ளடக்ைியுள்ளது.  

‘குகறபாடு’ என்பது ஏவதனும் ஒரு சட்டத்தினால் அல்ைது 
சட்டத்தின் ைீழ் பராைரிப்பதற்கு, அல்ைது ஒரு ஒப்பந்தத்கதப் 
பின்பற்றும் வகையில் அல்ைது வவறு ஏவதனும் வசகவ 
கதாடர்பாை பராைரிப்பதற்குத் வதகவப்படும் கசயல்திறனின் 
தரத்திலும், இயல்பிலும் ைற்றும் முகறயிலும் ஏற்படும் ஏவதனும் 
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தவறு, நிகறவின்கை, பற்றாக்குகற ஆைியவற்கறக் 
குறிக்ைின்றது.  

'புகார்' என்பது புைாரளிப்பவரால் எழுத்துப்பூர்வைாை 
கதரிவிக்ைப்படும் பின்வரும் குற்றச்சாட்டுைகளக் குறிப்பிடுைின்றது:  

 வநர்கையற்ற வர்த்தை நகடமுகற அல்ைது தகட 
கசய்யக்கூடிய வர்த்தை நகடமுகற பின்பற்றப்பட்டுள்ளது 

 அவர் வாங்ைிய கபாருட்ைளில் இருக்கும் ஒன்று அல்ைது 
அதற்கு வைற்பட்ட குகறபாடுைளால் அவர் 
பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார் 

 அவர் வாடகைக்கு அைர்த்திய அல்ைது கபற்ற வசகவைளில் 
இருந்த குகறபாட்டினால் ஏவதனும் ஒரு வகையில் அவர் 
பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார். 

 சட்டத்தால் நிர்ணயிக்ைப்பட்டகத விட அல்ைது பாக்கைட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளகத விட அதிை விகையில் 
விற்ைப்படுைின்றது. 

 பயன்படுத்தும்வபாது உயிருக்கும் பாதுைாப்புக்கு ஆபத்து 
விகளவிக்ைக்கூடிய கபாருட்ைள், அத்தகைய கபாருட்ைளின் 
உள்ளடக்ைங்ைள், அவற்கறப் பயன்படுத்தும் முகற ைற்றும் 
விகளவுைள் ஆைியகவ கதாடர்பான தைவல்ைகள வர்த்தைர் 
கதரிவித்தாை வவண்டும் என்ற சட்ட விதிைகள ைீறி அகவ 
கபாதுைக்ைளுக்கு வழங்ைப்படுைின்றன.  

'நுகர்சவார் வழக்கு' என்பது யாருக்கு எதிராை புைார் 
கசய்யப்பட்டுள்ளவதா, அவர் புைாரில் உள்ள குற்றச்சாட்டுைகள 
ைறுக்ைக்கூடிய அல்ைது எதிர்த்து வாதிடக்கூடிய ஒரு நிைழ்வு 
ஆகும். 

அ) நுகர்சவார் வழக்கு குகறதரீ்த்தல் முககமகள் 

“நுைர்வவார் வழக்கு குகறதீர்த்தல் முைகைைள்” ஒவ்கவாரு 
ைாவட்டத்திலும், ஒவ்கவாரு ைாநிைத்திலும், ைற்றும் வதசிய 
அளவிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

i. மாவட்ட மன்றம்  
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 இந்த ைன்றம் 20 இைட்சம் ரூபாய் வகரயிைான 
கபாருட்ைள் அல்ைது வசகவைள் ைற்றும் வைாரப்படும் 
இழப்படீு ஆைியகவ கதாடர்பான வழக்குைகள ைட்டுவை 
நடத்துைின்றது.   

 ைாவட்ட ைன்றம்  தன்னுகடய ஆகணகய / தீர்ப்பிகன 
கசயல்படுத்தக்வைாரி குடிகை நீதிைன்றத்துக்கு (Civil Court) 

அனுப்பக்கூடிய அதிைாரத்கதப் கபற்றுள்ளது.  

ii.   மாநிை ஆகணயம்:  

 இந்த குகறதீர் ஆகணயம் அசல், வைல்முகறயடீ்டு 
ைற்றும் ைண்ைாணிப்பு அதிைாரங்ைகளப் கபற்றுள்ளது.  

 இது ைாவட்ட ைன்றங்ைளிைிருந்து வரும் வைல் 
முகறயடீுைகளயும் விசாரிக்ைின்றது.  

 வைலும், இது 20 இைட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிைைான, 
ஆனால் 100 இைட்சம் ரூபாய்க்கும் ைிைாத ைதிப்புகடய 
கபாருட்ைள் அல்ைது வசகவைள் ைற்றும் இழப்படீு குறித்த 
வழக்குைகளயும் வநரடியாை ஏற்றுக்கைாள்ைிறது.  

 இதனுகடய ைற்ற அதிைாரங்ைளும் ஆற்றல்ைளும் 
ைாவட்ட குகறதீர் ைன்றத்கத ஒத்ததாகும்.  

ii. சதேிய ஆகணயம் 

இந்தச் சட்டத்தின் ைீழ் நிறுவப்பட்டுள்ள இறுதி ஆகணயம் 
வதசிய ஆகணயம் ஆகும்.  

 இது அசல், வைல்முகறயடீ்டு ைற்றும் ைண்ைாணிப்பு 
அதிைாரங்ைகளப் கபற்றுள்ளது.  

 இது ைாநிை ஆகணயம் வழங்ைிய ஆகணைள் குறித்த 
வைல் முகறயடீ்டு வழக்குைகள விசாரிக்ைின்றது, வைலும் 
100 இைட்ச ரூபாய்க்கு வைற்பட்ட ைதிப்புகடய 
கபாருட்ைள் / வசகவைள் ைற்றும் இழப்படீு குறித்த 
வழக்குைகள வநரடியாை ஏற்றுக்கைாள்ைிறது.  

 இது ைாநிை ஆகணயத்கதக் ைண்ைாணிக்கும் 
அதிைாரத்கதயும் கபற்றுள்ளது.  
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இந்த மூன்று முைகைைளும் குடிகை நீதிைன்றத்தின் (Civil Court) 

அதிைாரத்கதப் கபற்றுள்ளது.  

 

படம் 1 குகற தரீ்ப்பதற்கான சேனல்கள் 

 

ஆ) ஒரு புகார் பதிவு கேய்வதற்கான நகடமுகற 

வைவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று குகறதீர் முைகைைளிலும் 
புகார் பதிவு கேய்வதற்கான நகடமுகற ைிைவும் 
எளிதானதாகும். ஒரு புைாகரப் பதிவு கசய்வதற்வைா, அல்ைது 
ைாநிை அல்ைது வதசிய ஆகணயத்தில் வைல்முகறயடீு பதிவு 
கசய்வதற்வைா எந்தக் ைட்டணமும் ைிகடயாது. முகறயடீ்டாளர் 
தானாைவவா அல்ைது அவருகடய அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட முைவர் 
மூைவைா புைாகரப் பதிவு கசய்யைாம். அகத வநரில் வந்து 
பதிவு கசய்யைாம் அல்ைது தபாைில் கூட அனுப்பைாம். புைார் 
பதிவு கசய்வதற்கு எந்த ஒரு வழக்ைறிஞரும் வதகவயில்கை 
என்பது குறிப்பிடத்தக்ைதாகும்.  

இ) நுகர்சவார் குகறதீர் மன்ற ஆகணகள் 
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புைாரில் கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள குகறபாடுைளில் ஏவதனும் 
ஒன்றினால் புைார் கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள கபாருள் 
பாதிப்பகடந்துள்ளதாை ஆகணயம் ைருதினாவைா, அல்ைது 
புைாரில் கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ள ஏவதனும் வசகவைள் குறித்த 
குற்றச்சாட்டுைள் நிரூபிக்ைப்பட்டாவைா, பின்வருபகவைளில் 
ஏவதனும் ஒன்கற அல்ைது பைவற்கறச் கசய்வதற்கு 
எதிர்தரப்பினருக்கு வழிைாட்டக்கூடிய ஆகணகய குகறதீர் 
ைன்றம் கவளியிடும், அகவயாவன: 

vi. முகறயடீ்டாளர் கசலுத்திய விகை, (அல்ைது ைாப்படீ்டு 
எனில் அதற்ைான ப்ரீைியம்), ைட்டணம் ஆைியவற்கற 
அவருக்கு திருப்பிக் ககாடுத்தல் 

vii. எதிர்த் தரப்பினரின் ைவனக்குகறவின் ைாரணைாை 
நுைர்வவாருக்கு ஏற்பட்ட ஏவதனும் இழப்பு அல்ைது 
ைாயத்துக்ைாை இழப்பீட்டுத் கதாகக வழங்குதல் 

viii. பிரச்சிகனக்குரிய வசகவைளில் உள்ள குகறபாடுைள் 
அல்ைது பற்றாக்குகறககள அகற்றுதல் 

ix. நியாயமற்ற வர்த்தக நகடமுகற அல்ைது தகட 
கசய்யக்கூடிய வர்த்தை நகடமுகறைகள நிறுத்துதல் 
அல்ைது அவற்கற ைீண்டும் கசய்யாதிருத்தல் 

x. உரிய கேைவுத்கதாகககய முகறயடீ்டாளருக்கு 
வழங்குதல் 

ஈ) புகாரின் இயல்புகள் 

ைாப்படீ்டு வணிைத்கதப் கபாறுத்தவகர, மூன்று குகறதீர் 
ைன்றங்ைளிலும் பதிவு கசய்யப்படும் கபரும்பாைான 
நுகர்சவார் புகார்கள் பின்வரும் முக்ைிய வகைைளின் ைீழ் 
வருைின்றன: 

vi. ஈடுவைாரல் தீர்வுைளில் ஏற்படும் தாைதம் 

vii. ஈடுவைாரல்ைள் தீர்க்ைப்படாகை 

viii. ஈடுவைாரல்ைள் தள்ளுபடி கசய்யப்படுதல் 

ix. இழப்பு அளவு 

x. பாைிசி விதிமுகறைள், நிபந்தகனைள் வபான்றகவ 
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3. காப்பீட்டு குகறதீர் அதிகாரி (The Insurance Ombudsman ) 

ைாப்படீ்டுச் சட்டம், 1983-இன் அதிைாரங்ைளின் ைீழ் ைத்திய அரசு 
நவம்பர் 11, 1988 அன்று கவளியிட்ட அதிைாரப்பூர்வ அரசிதழில் 
கவளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்கையின் மூைம் கபாதுமக்கள் 
குகறதரீ்த்தல் விதிகள் (Public Grievances Rules), 1988 
உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது.  இந்த விதிைள் ஆயுள் ைற்றும் கபாதுக் 
ைாப்படீ்டுக்கும், ைாப்படீுைளின் அகனத்து தனிப்பட்ட 
இகணப்புைளுக்கும், அதாவது, தனிப்பட்ட முகறயில் 
எடுக்ைப்பட்ட ைாப்படீுைளுக்கும் கபாருந்துைின்றன. 

ஈடுவைாரல் தீர்வுைளுடன் கதாடர்புகடய அகனத்துப் 
புைார்ைகளயும் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளின் சார்பாை கசைவு 
குகறந்த, திறன்ைிக்ை ைற்றும் பாரபட்சைற்ற முகறயில் தீர்ப்பவத 
இந்த விதிைளின் வநாக்ைம் ஆகும்.  

காப்பீடு கபற்றவருக்கும் காப்பீடு அளிப்பவருக்கும் 
இகடசயயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூைம், குறிப்பிடப்பட்ட 
விதிமுகறகளுக்குள் காப்பீடு குகறதீர் அதிகாரி ஒரு 
மத்தியஸ்தராகவும் ஆசைாேகராகவும் கேயல்படுகிறார். 

முகறயீட்கட ஏற்பதா அல்ைது நிராகரிப்பதா என்பது குறித்த 
காப்பீடு குகறதரீ் அதிகாரியின் முடிவு இறுதியானதாகும்.  

அ) காப்பீடு குகறதரீ் அதிகாரியிடம் புகார் கேய்தல் 

ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரியிடம் பதிவு கசய்யப்படும் எந்த ஒரு 
புைாரும், முகறயடீ்டாளருக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்பின் தன்கை 
ைற்றும் அளவு குறித்த ைதிப்படீு ைற்றும் வைாரப்படும் இழப்படீு 
ஆைியவற்றுடன் வசர்த்து, ஏவதனும் ஆவணங்ைள் இருப்பின் 
அவற்கறயும் இகணத்து எழுத்து மூைைாை ைாப்படீு 
கபற்றவவரா அல்ைது அவருகடய சட்டப்பூர்வ வாரிசுைவளா 
கைகயாப்பைிட்டு, ைாப்படீு அளிப்பவரின்  ைிகள / அலுவைைம் 
அகைந்துள்ள சட்ட அதிைாரத்துக்குட்பட்ட விசாரகன 
அதிைாரிக்கு அனுப்பப்பட வவண்டும்.  
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பின்வரும் நிைழ்வுைளில் ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைார் 
கசய்ய முடியும்: 

iv. முகறயடீ்டாளர், ைாப்படீ்டு நிறுவனத்துக்கு முன்னதாைவவ 
எழுத்து மூைைாைத் கதரிவித்திருந்து, ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
பின்வருவனவற்கற வைற்கைாண்டிருந்தால்:  

 புைாகர நிராைரித்திருந்தால், அல்ைது 

 ைாப்படீு கபற்றவரின் புைாகரப் கபற்ற பிறகு ஒரு 
ைாதத்துக்குள் எந்த ஒரு பதிகையும் முகறயடீ்டாளர் 
கபறவில்கை எனில் 

v. ைாப்படீு அளிப்பவர் அளித்த பதிைால் முகறயடீ்டாளர் 
திருப்தி அகடயவில்கை எனில்.  

vi. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் நிராைரித்த வததியிைிருந்து ஒரு 
வருடத்துக்குள் புைார் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

vii. எந்த ஒரு நீதிைன்றத்திலும் அல்ைது நுைர்வவார் 
ைன்றத்திலும் அல்ைது தீர்ப்புக்ைாைவும் அந்த புைார் 
நிலுகவயில் இல்கை. 

ஆ)காப்பீடு குகறதரீ் அதிகாரியின் பரிந்துகரகள் 

ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரி பின்பற்ற வவண்டுகைன 
எதிர்பார்க்ைப்படும் குறிப்பிட்ட ைடகைைள் / கநறிமுகறைள் 
உள்ளன: 

v. அத்தகைய ஒரு புைார் கபறப்பட்ட ஒரு ைாதத்துக்குள் 
பரிந்துகரைள் கதரிவிக்ைப்பட வவண்டும் 

vi. முகறயடீ்டாளர் ைற்றும் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
இருவருக்குவை நைல்ைள் அனுப்பப்பட வவண்டும் 

vii. அத்தகைய பரிந்துகர கபறப்பட்ட 15 நாட்ைளுக்குள் 
பரிந்துகரைகள முகறயடீ்டாளருக்கு எழுத்துப்பூர்வைாைத் 
கதரிவிக்ை வவண்டும் 

viii. ைாப்படீு கபற்றவரின் ஏற்புக் ைடிதத்தின் நைல் ைாப்படீு 
அளிப்பவருக்கு அனுப்பப்பட வவண்டும், வைலும் அத்தகைய 
ஏற்புக் ைடிதம் கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள் அவருகடய 
எழுத்துப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் கபறப்பட வவண்டும். 
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இ) தீர்ப்புகள் 

ைத்தியஸ்தம் மூைைாை பிரச்சிகன தீர்க்ைப்படாவிட்டால், 
நியாயைானதாைவும், ைாப்படீு கபற்றவரின் இழப்கப ஈடு 
கசய்யத் வதகவயானகத விட அதிைைாை 
இல்ைாைைிருப்பதாைவும் ைருதக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பிகன ைாப்படீு 
குகறதீர் அதிைாரி வழங்குவார். 

ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிைளின் தீர்ப்புைள் பின்வரும் 
விதிைளால் ைட்டுப்படுத்தப் படுைின்றன: 

i. தீர்ப்புத் கதாகை 20 இைட்சம் ரூபாய்க்கு ைிைாைல் இருக்ை 
வவண்டும் (உதவித் கதாகைைள் ைற்றும் இதர கசைவுைள் 
உட்பட) 

ii. அத்தகைய புைார் கபறப்பட்ட வததியிைிருந்து 3 ைாத 
ைாைத்துக்குள் தீர்ப்பு வழங்ைப்பட வவண்டும், வைலும் 
அத்தகைய தீர்ப்பு கபறப்பட்ட ஒரு ைாத ைாைத்துக்குள் 
இறுதி ைணக்குத்தீர்த்தல் முகறயில் தீர்ப்பிகன 
முழுகையாைப் கபற்றதாை ைாப்படீு கபற்றவர் ஒப்புதைளிக்ை 
வவண்டும்.  

iii. ைாப்படீு அளிப்பவர் தீர்ப்பிகனப் பின்பற்றி நடக்ை வவண்டும், 
வைலும் அத்தகைய ஏற்புக்ைடிதம் கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள் 
ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிக்கு எழுத்து மூைைான தைவல் 
அனுப்ப வவண்டும்.  

iv. ைாப்படீு கபற்றவர் அத்தகைய தீர்ப்பு ைிகடக்ைப் கபற்றகத 
எழுத்து மூைைாைத் கதரிவிக்ைவில்கை எனில், ைாப்படீு 
அளிப்பவர் அந்த தீர்ப்கபச் கசயல்படுத்த ைாட்டார். 
 

 

 

 

சுய-பரீட்கே 1 
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______________ -ற்கு ரூ. 20 இைட்சம் ரூபாய் வகர ைட்டுவை  
கபாருட்ைள் அல்ைது வசகவைள் ைற்றும் வைாரப்படும் இழப்படீு 
உள்ள புைார்ைகள ைட்டுவை ஏற்றுக்கைாள்ைின்ற அதிைாரம் உள்ளது. 
I. ைாவட்ட ஆகணயம் 

II. ைாநிை ஆகணயம்  

III. ஜில்ைா பரிஷத் 

IV. வதசிய ஆகணயம் 

சுருக்கம் 

 

 ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) 
ஐஆர்டிஏ-வால் கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது, அது ைாப்படீ்டுக் 
குகறதீர் தைவைின் கையக் ைளஞ்சியைாைவும், துகறயிலுள்ள 
குகறதீர்ப்பு முகறைகள ைண்ைாணிப்பதற்ைான ஒரு 
ைருவியாைவும் கசயல்படுைின்றது. 

 “நுைர்வவார் வழக்கு குகறதீர்த்தல் முைகைைள்” ஒவ்கவாரு 
ைாவட்டத்திலும், ஒவ்கவாரு ைாநிைத்திலும், ைற்றும் வதசிய 
அளவிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 ைாப்படீ்டு வணிைத்கதப் கபாறுத்தவகர, கபரும்பாைான 
நுைர்வவார் புைார்ைள்- ஈடுவைாரல் தீர்வுைளில் ஏற்படும் தாைதம், 

ஈடுவைாரல்ைள் தீர்க்ைப்படாகை, ஈடுவைாரல்ைள் தள்ளுபடி 
கசய்யப்படுதல், இழப்பு அளவு, பாைிசி விதிமுகறைள், 
நிபந்தகனைள் வபான்றவற்றின் ைீழ் வருைின்றன 

 ைாப்படீு கபற்றவருக்கும் ைாப்படீு அளிப்பவருக்கும் 
இகடவயயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூைம், குறிப்பிடப்பட்ட 
விதிமுகறைளுக்குள் ைாப்படீ்டு குகறதீர் அதிைாரி ஒரு 
ைத்தியஸ்தராைவும் ஆவைாசைராைவும் கசயல்படுைிறார்.  

 ைத்தியஸ்தம் மூைைாை பிரச்சிகன தீர்க்ைப்படாவிட்டால், 
நியாயைானதாைவும், ைாப்படீு கபற்றவரின் இழப்கப ஈடு 
கசய்யத் வதகவயானகத விட அதிைைாை 
இல்ைாைைிருப்பதாைவும் ைருதக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பிகன ைாப்படீு 
குகறதீர் அதிைாரி வழங்குவார். 
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முக்கியமான வார்த்கதகள் 

 

1. ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS)  

2. நுைர்வவார் பாதுைாப்புச் சட்டம், 1986 

3. ைாவட்ட ஆகணயம் 

4. ைாநிை ஆகணயம்  

5. வதசிய ஆகணயம் 

6. ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரி 

 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

சரியான பதில் விருப்பம் I. 

மாவட்ட ஆகணயத்திற்கு ரூ. 20 இைட்ேம் ரூபாய் வகர 
மட்டுசம  கபாருட்கள் அல்ைது சேகவகள் மற்றும் சகாரப்படும் 
இழப்பீடு உள்ள புகார்ககள மட்டுசம ஏற்றுக்ககாள்கின்ற 
அதிகாரம் உள்ளது 

சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

  

சகள்வி 1  

IGMS என்பகத விரிவாக்ைவும். 

I. ைாப்படீு கபாது வைைாண்கை அகைப்பு  

II. இந்திய கபாது வைைாண்கை அகைப்பு  

III. ஒருங்ைிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு  

IV. நுண்ணறிவுள்ள  குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு 

 

 

 

 

சகள்வி 2  

 

ைீழுள்ளதில் எந்த நுைர்வவார் குகறதீர் முைகை 20 இைட்சம் 
ரூபாய்ைள் ைற்றும் 100 இைட்சம் ரூபாய்க்கு இகடவய உள்ள 
நுைர்வவார் புைார்ைகள கையாள்ைிறது? 

 

I. ைாவட்ட ஆகணயம் 
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II. ைாநிை ஆகணயம்  

III. வதசிய ஆகணயம் 

IV. ஜில்ைா பரிஷத் 

 

சகள்வி 3  

 

பின்வருவதில் எது ஒரு கசல்லுபடியாகும் நுைர்வவார் புைாருக்ைான 
அடிப்பகடயாை இருக்ை முடியாது?  

I.  ைகடக்ைாரர் ஒரு கபாருளுக்கு MRP அதாவது அதிைபட்ச 
சில்ைகற விற்பகன விகைகயவிட அதிைைான விகைகய 
வசூைிக்ைிறார்  

II.  ைகடக்ைாரர் ஒரு பிரிவில் சிறந்த தயாரிப்கப பற்றி 
வாடிக்கையாளருக்கு ஆவைாசகன கூறாைல் இருப்பது 

III. ஒரு ைருந்து பாட்டிைில் அைர்ஜி எச்சரிக்கை வழங்ைப்படாதது  

V. குகறபாடுள்ள கபாருட்ைள்  

 

சகள்வி 4  

ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு ைாப்படீு பாைசி கதாடர்பான ஒரு 
புைாகர தாக்ைல் கசய்ய ைீவழ உள்ளதில் எது ைிைவும் 
கபாருத்தைான வதர்வாை உள்ளது?  

I.  வபாைீஸ்  

II.  உச்ச நீதிைன்றம்  

III. ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரி  

V. ைாவட்ட நீதிைன்றம்  

 
 
 

 

சகள்வி 5  

ைீவழ உள்ள அறிக்கையில் எது ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரியின் 
பிராந்திய அதிைார எல்கை குறித்து சரியானதாை உள்ளது?  

I. ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிக்கு வதசிய அளவில் அதிைார எல்கை 
உள்ளது    

II. ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிக்கு ைாநிை அளவில் அதிைார எல்கை 
உள்ளது  



 

 95 

III. ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிக்கு ைாவட்ட அளவில் அதிைார 
எல்கை உள்ளது  

IV. ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிக்கு குறிப்பிட்ட ைாவட்ட வரம்புைள் 
வகர ைட்டுவை அதிைார எல்கை உள்ளது  

 

சகள்வி 6  

ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைாரிடுவது எப்படி 
கதாடங்ைப்பட்டது?  

I.  புைாகர எழுத்துமூைம் கதரிவிக்ை வவண்டும்  

II.  புைார் கதாகைவபசி வழியாை கசய்யப்பட வவண்டும்  

III. புைார் வாய்வழியாை அல்ைது வநருக்கு வநர் கசய்யப்பட 
வவண்டும்  

IV. புைார் கசய்தித்தாள் விளம்பரம் மூைம் கசய்யப்பட வவண்டும் 

 

சகள்வி 7  

ஒரு ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிகய அணுகுவதற்ைாை உள்ள வநர 
வரம்பு என்ன?  

I. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் புைார் நிராைரிக்ைப்பட்ட இரண்டு 
ஆண்டுைளுக்குள்  

II. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் புைார் நிராைரிக்ைப்பட்ட மூன்று 
ஆண்டுைளுக்குள்  

III. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் புைார் நிராைரிக்ைப்பட்ட 
ஓராண்டிற்குள்  

IV. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் புைார் நிராைரிக்ைப்பட்ட ஒரு 
ைாதத்திற்குள்  

 

சகள்வி 8  

 

ைாப்படீ்டு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைாகர கதாடங்குவதற்ைான 
முன்நிபந்தகனயாை பின்வருவதில் எது இல்கை?  

I.   புைார் ஒரு 'தனிப்பட்ட முகறயில்' ைாப்படீிற்ைாை ஒரு 
தனிப்பட்டவர் மூைம் கசய்யப்பட வவண்டும்  
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II.   ைாப்படீு நிறுவனம் புைாகர நிராைரித்த வததியிைிருந்து 1 
ஆண்டுக்குள் புைாகர தாக்ைல் கசய்யவவண்டும்  

III. ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிகய அணுகும் முன் ஒரு நுைர்வவார் 
ைன்றத்கத அணுை வவண்டும்  

IV. கைாத்த நிவாரணைாை வைாரப்படும் கதாகை ரூ .20 
ைட்சத்திற்குள் இருக்ை வவண்டும்.  

 

சகள்வி 9  

 

ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைாரளிப்பதற்ைாை  கசலுத்தப்பட 
வவண்டிய ைட்டணம் / விகையாை உள்ளது?  

I. ரூ.100 ைட்டணம் கசலுத்த வவண்டும்  

II. எந்த ைட்டணம் அல்ைது விகைகயயும் கசலுத்த 
வதகவயில்கை  

III. நிவாரணைாை வைாரப்பட்டதில் 20%-ஐ ைட்டணைாை கசலுத்த 
வவண்டும்  

IV. நிவாரணைாை வைாரப்பட்டதில் 10%-ஐ ைட்டணைாை கசலுத்த 
வவண்டும்  

 

சகள்வி 10  

 

ஒரு தனியார் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு எதிராை புைாரளிக்ை 
முடியுைா?  

I. கபாது ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு எதிராை ைட்டும் புைாரளிக்ை 
முடியும் 

II. ஆம், தனியார் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு எதிராை புைாரளிக்ை 
முடியும் 

III. ஆயுள் துகறயில் ைட்டுவை தனியார் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளுக்கு எதிராை புைாரளிக்ை முடியும் 

IV. ஆயுளில்ைாத துகறயில் ைட்டுவை தனியார் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளுக்கு எதிராை புைாரளிக்ை முடியும் 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  
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இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III. 

IGMS ஒருங்ைிகணந்த குகற வைைாண்கை அகைப்பு குறிக்ைிறது. 

பதில் 2  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைாநிை ஆகணயம்  20 இைட்சம் ரூபாய்ைள் ைற்றும் 100 
இைட்சம் ரூபாய்க்கு இகடவய உள்ள நுைர்வவார் புைார்ைகள 
கையாள்ைிறது. 

பதில் 3  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைகடக்ைாரர் ஒரு பிரிவில் சிறந்த தயாரிப்கப பற்றி 
வாடிக்கையாளருக்கு ஆவைாசகன கூறாைல் இருப்பது 
கசல்லுபடியாகும் நுைர்வவார் புைாருக்ைான அடிப்பகடயாை இருக்ை 
முடியாது  

பதில் 4  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III. 

ைாப்படீு நிறுவனத்தின் அலுவைைம் உள்ள பிராந்திய வரம்பில் 
கசயல்படும் ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைாரளிக்ைவவண்டும்.  

பதில் 5  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் IV. 

ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிக்கு குறிப்பிட்ட பிராந்திய வரம்புைள் 
வகர ைட்டுவை அதிைார எல்கை உள்ளது  

பதில் 6  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் I. 

ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரியிடம்  புைாகர எழுத்துமூைம் 
கதரிவிக்ை வவண்டும்  

பதில் 7  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III. 
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ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் புைார் நிராைரிக்ைப்பட்ட ஓராண்டிற்குள் 
முகறயடீ்டாளர் ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரிகய அணுை வவண்டும் 

பதில் 8  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III. 

ைாப்படீ்டு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைாகர கதாடங்குவதற்கு முன் 
ஒரு நுைர்வவார் ைன்றத்கத அணுைத் வதகவயில்கை 

பதில் 9  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைாப்படீு குகறதீர் அதிைாரியிடம் புைாரளிப்பதற்கு  எந்த 
ைட்டணமும் / விகையும் இல்கை  

பதில் 10  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஆம், தனியார் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு எதிராை புைாரளிக்ை 
முடியும் 
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இகணப்பு 

 

தற்வபாது இந்தியாவில் கசயல்படும் ஆயுள் ைாப்படீு 
நிறுவனங்ைளின் பட்டியல் 

 

1. பஜாஜ் அகையன்ஸ் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

2. பிர்ைா சன் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

3. கஹச்டிஎப்சி ஸ்டாண்டர்ட் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

4. ஐசிஐசிஐ புருகடன்சியல் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

5. ஐஎன்ஜி கவஸ்யா கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

6. கைஃப் இன்சூரன்ஸ் ைார்பவரஷன் ஆஃப் இந்தியா  

7. வைக்ஸ் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

8. பிஎன்பி கைட்கைஃப் இந்தியா இன்சூரன்ஸ்  

9. வைாடக் ைஹிந்திரா ஓல்ட் ைியூச்வல் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

10. எஸ்.பி.ஐ. கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

11. டாடா ஏஐஏ கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

12. ரிகையன்ஸ் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

13. அவிவா கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

14. சஹாரா இந்தியா கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

15. ஸ்ரீராம் கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

16. பாரதிஆக்சா கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

17. ஃப்யூச்சர் கஜனரல்ைி இந்தியா கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

18. ஐடிபிஐ கபடரல் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

19. ைனரா எச்எஸ்பிசி ஓரியண்டல் வபங்க் ஆஃப் ைாைர்ஸ் 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

20. ஏைான் கரைிவைர் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

21. டிஎல்எப் பிரகைரிைா கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 
22. ஸ்டார் யூனியன் கட-ச்சி கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

23. இந்தியாஃபர்ஸ்ட் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

24. எடல்கவஸ் வடாைிவயா ஆயுள் இன்சூரன்ஸ் 
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அத்தியாயம் 4 

 

ைாப்படீ்டு முைவர்ைள் ஒழுங்குமுகற வநாக்குைள் 

 

 

காப்பீட்டு முகவர்கள் 

 
 

ைாப்படீ்டு முைவர் நியைன ஒழுங்குமுறைகள் ஏப்ரல் 1, 2016-ல் 
நறைமுறைக்கு வந்தன. 

 ின்வரும் வறரயறைகள் ப ொருத்தமொனறவ ஆகும். 
 

1.  வறரயறைகள்: 
1) "சட்ைம்" என் து அவ்வப்ப ொது ஏற் ட்ை திருத்தத்திற்கு 

உட் ட்ைவொறு, கொப் ீடு சட்ைம், 1938 (1938-ல் 4) என் றதக் 
குைிக்கும் 

2) "நியைனக் ைடிதம்" என்றால் ஒரு ைாப்படீ்டு முைவராை கசயல்பட 
ஒரு நபருக்கு ஒரு ைாப்படீ்டாளர் மூைம் வழங்ைப்பட்ட நியைனக் 
ைடிதம் என்று அர்த்தம். 

3) "வைல்முகறயடீ்டு அதிைாரி" என்பவர் ஒரு ைாப்படீ்டு முைவரிடம் 
இருந்து கபறப்படும் பிரதிநிதித்துவங்ைள் ைற்றும் முகறயடீுைகள 
பார்த்து ைற்றும் அகத தீர்த்து கவக்கும் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் 
நியைிக்ைப்பட்ட ைற்றும் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அதிைாரி. 

4) "ைாப்படீ்டு முைவர்" என்பவர் ைாப்படீு வணிகத்கத வைாரி மற்றும் 
கபறுவதற்கொக ைாப்படீ்டாளர் மூைம் நியைிக்ைப்பட்ட தனிநபர், 

இதில் பாைிசிகயத் கதாடர்தல், புதுப்பித்தல் அல்ைது 
ைீட்கடடுத்தல் சம்பந்தப்பட்ட வணிைமும் உட்படுத்தப்படும். 

5) "ஆறணயம்" என் து கொப் ீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் வளர்ச்சி 
ஆறணயச் சட்ைம், 1999 (1999-ல் 41) என் தன்  ிரிவு 3-ன் 
முன்பனற் ொடுகளின் கீழ் நிறுவப் ட்ை இந்திய கொப் ீட்டு 
ஒழுங்குமுறை மற்றும் வளர்ச்சி ஆறணயத்றதக் குைிக்கும். 

6) “ைைகவக் ைாப்படீ்டு முைவர்” என்பவர் இரண்டு அல்ைது அதிை 
ைாப்படீ்டாளர் மூைம் நியைிக்ைப்பட்ட ஒரு ைாப்படீ்டு முைவர், 
ஆனால்  அவர் ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டாளர், ஒரு கபாது 
ைாப்படீ்டாளர்,  ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்டாளர் ைற்றும் ஒவ்கவாரு 
வைாவனா-கைன் ைாப்படீ்டாளர்ைளிலும் ஒன்றிற்ைாை ைட்டுவை 
வவகை கசய்ய முடியும். 
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7) "முைவர்ைளின் கையப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல்" என்பது அகனத்து 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் நியைிக்ைப்பட்ட முைவர்ைகள 
பற்றிய அகனத்து விவரங்ைகள கைாண்டு ஆகணயம் மூைம் 
பராைரிக்ைப்படும் முைவர் பட்டியகை குறிக்ைிறது. 

8) "ைருப்பு பட்டியைிடப்பட்ட முைவர்ைளின் கையப்படுத்தப்பட்ட 
பட்டியல்" என்பது விதிைகள ைீறியதாை ைற்றும் / அல்ைது 
வைாசடி அடிப்பகடயில் நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரியால் நியைனம் 
ரத்து கசய்யப்பட்டு / இகடநீக்ைம் கசய்யப்பட்டு, ஆகணயம் 
மூைம் பராைரிக்ைப்படும் முைவர் பட்டியகை குறிக்ைிறது. 

9) "நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரி" என்பவர் ஒரு தனிநபகர ைாப்படீ்டு 
முைவராை நியைனம் கசய்ய ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் 
அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அதிைாரி. 

10) "பதர்வுக் குழு" என் து ைாப்படீ்டு  முைவர்ைளுக்ைாை வவகை-
வாய்ப்பு (pre-recruitment) பரிட்கசைகள நடத்தும் ஆறணயத்தொல் 
அங்கீகரிக்கப் ட்ை ஒரு நிகையம். 

11) இந்த ஒழுங்குமுகறைளின் வநாக்ைத்திற்ைாை "வைாவனா-கைன் 
ைாப்படீ்டாளர்" என்றால் ைாப்படீ்டு சட்டம், 1938-இன் பிரிவு பிரிவு 
2 (9)-இல் வகரயறுக்ைப்பட்ட ைாதிரி விவசாய ைாப்படீு, ஏற்றுைதி 
ைடன் உத்தரவாத வணிைம் வபான்ற ஒரு குறிப்பிட்ட சிறப்பு 
வணிைத்கத கசய்ைின்ற ைாப்படீ்டாளர் என்று அர்த்தம். 

12) "படிநிகை சந்கதப்படுத்தல் திட்டம்" என்பது சட்டத்தின் பிரிவு 
42A-இல் வகரயறுக்ைப்பட்ட ைாதிரி ஒரு திட்டத்கத குறிக்ைிறது. 
 
 

2. ைாப்படீ்டாளர் மூைம் ைாப்படீ்டு முைவரின் நியைனம்: 
1) ஒரு ைாப்படீ்டு முைவராை நியைனம் வைாரும் விண்ணப்பதாரர் 

நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரியிடம் படிவம் I-A-இல் விண்ணப்பத்கத 
சைர்ப்பிக்ை வவண்டும். 

2) நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரி, விண்ணப்பத்கத கபற்றதும், 

விண்ணப்பதாரர் பின்வருவகத பூர்த்தி கசய்திருப்பகத உறுதி 
கசய்துக் கைாள்வார்: - 

i) எல்ைா விதத்திலும் பூர்த்தி கசய்த முைகை விண்ணப்பத்கத 
படிவம் I-A-இல் அளித்திருக்ைிறார்; 

ii) முைகை விண்ணப்ப படிவத்துடன் நிரந்தர ைணக்கு எண் 
அதாவது PAN விவரங்ைகள சைர்ப்பித்துள்ளார்; 

iii) ஒழுங்குமுகறைள் 6-இன் ைீழ் குறிப்பிட்டுள்ள ைாப்படீ்டு 
பரீட்கசயில் வதர்ச்சி கபற்றுள்ளார்; 
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iv) ஒழுங்குமுகற 7-இல் குறிப்பிட்டுள்ள எந்த 
தகுதியின்கையாலும் பாதிக்ைப்படவில்கை; 

v) கொப் ீட்டு வணிகத்கத வைாரி ைற்றும் முயன்று ப றுவதற்கு 
வதகவயான அறிவு உள்ளது; ைற்றும் பாைிசிதார்ர்ைளுக்கு 
வசகவ வழங்கும் திறகன கபற்றுள்ளார்; 

 

3) நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரி முைகை விண்ணப்பத்கத ைிை 
ைவனைாை சரிபார்க்ை வவண்டும் ைற்றும் விண்ணப்பதாரர் 
ஒன்றுக்கு வைற்பட்ட ஆயுள் ைாப்படீ்டாளர், ஒரு கபாது 
ைாப்படீ்டாளர், ஒரு உடல்நை ைாப்படீ்டாளர் ைற்றும் 
ஒவ்கவான்றிலும் ஒரு வைாவனா-கைன் ைாப்படீ்டாளருக்கு வைவை  
முைகை நியைனம் கபறாதகதயும்  ைற்றும் அவர் ைருப்பு 
பட்டியைிடப்பட்ட முைவர்ைளின் கையப்படுத்தப்பட்ட பட்டியைில் 
இல்ைாதகதயும் உறுதி கசய்வார். 

 

4) நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரி வைலும் சரிபார்க்ை வவண்டியது- 

I. வைவை குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்ைகள ஆகணயம் மூைம் 
பராைரிக்ைப்படும் விண்ணப்பதாரரின் நிரந்தர ைணக்கு எண் 
அதாவது PAN-டன்  கையப்படுத்தப்பட்ட முைவர்ைள் 
பட்டியைில் சரிபார்ப்பார். 

II. ஆகணயம் மூைம் பராைரிக்ைப்படும் ைருப்பு 
பட்டியைிடப்பட்ட முைவர்ைளின் கையப்படுத்தப்பட்ட 
பட்டியைில் விண்ணப்பதாரர் இல்ைாதகத உறுதி கசய்வார். 

5) விண்ணப்பதாரர் வைலுள்ள ஒழுங்குமுகறைளின் அகனத்து 
நிபந்கதைளுக்கும் இணக்ைைாை இருப்பகதயும், ைற்றும்  
சட்டத்தின் பிரிவு 42-இன் உட்பிரிவு (3)-இல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்த தகுதியின்கையாலும் 
பாதிக்ைப்படவில்கை என்று திருப்தியகடந்த பிறகு, 

நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரி முைகை விண்ணப்பத்கத 
கசயல்முகறப்படுத்தி ைற்றும் விண்ணப்பதாரரிடம் இருந்து 
அகனத்து ஆவணங்ைகள கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள் ஒரு 
நியைனக் ைடிதத்கத விநிவயாைிப்பதன் அவகர ஒரு ைாப்படீு 
முைவராை நியைனம் கசய்வார். நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரி 
நியைிக்ைப்பட்ட முைவருக்கு ஒரு முைகை குறியடீு எண்கண 
ஒதுக்குவார் ைற்றும் அந்த முைகை குறியடீ்டு எண்ணில் 
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ைாப்படீ்டாளரின் கபயர் சுருக்ைம் முன்னிகணயாை 
வசர்க்ைப்படும். 

6) வைவை குறிப்பிட்ட ைாதிரி வழங்ைப்பட்ட முைகை நியைனக் 
ைடிதத்தில், ைாப்படீு முைவரின் நியைனம் ைற்றும் 
கசயல்பாடுைகள நிர்வைிக்கும் அகனத்து நிபந்தகனைளும் 
ைற்றும் ைீவழ விளக்ைப்பட்டுள்ள நடத்கத விதிைளும் 
தரப்பட்டிருக்கும். வைவை குறிப்பிட்டுள்ள நியைனம் 
கசய்யப்பட்ட 7 நாட்ைளுக்குள் நியைனக் ைடிதம் அனுப்பப்பட 
வவண்டும். 

7) ைாப்படீ்டு முைவராை நியைிக்ைப்பட்ட விண்ணப்பதாரருக்கு,  
அவர் பிரதிநிதித்துவம் கசய்யும் ைாப்படீ்டாளரின் முைவராை 
அவகர அகடயாளம் ைாட்டும் ஒரு அகடயாள அட்கட, 

ைாப்படீ்டாளர் மூைம் வழங்ைப்படும்,  

8) நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரி விண்ணப்பதாரர் இந்த 
ஒழுங்குமுகறைளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதாவது 
நிபந்தகனைகள நிகறவவற்றாவிட்டால், அந்த 
விண்ணப்பதாரருக்கு முைகை நியைனத்கத வழங்ை ைறுத்து 
விடைாம். விண்ணப்பத்கத கபற்ற 21 நாட்ைளுக்குள் நியைனம் 
ைறுக்ைப்பட்டதற்ைான ைாரணங்ைகள, நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரி 
எழுத்து மூைம் விண்ணப்பதாரருக்கு கதரிவிப்பார். 

9) முைகை நியைனத்கத வழங்ை ைறுத்த நியைிக்ைப்பட்ட 
அதிைாரியின் முடிவினால் வருந்தும் விண்ணப்பதாரர், 

ைறுபரிசீைகனக்ைாை ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் நியைிக்ைப்பட்ட 
வைல்முகறயடீ்டு அதிைாரியிடம் ஒரு ைறுபரிசீைகன 
விண்ணப்பத்கத சைர்ப்பிக்ைைாம். ைாப்படீ்டாளர் 
விண்ணப்பதாரரின் ைறுபரிசீைகன விண்ணப்பத்கதப் 
பரிசீைிக்ை ஒரு வைல்முகறயடீ்டு அதிைாரிகய நியைிப்பார்ைள். 
வைல்முகறயடீ்டு அதிைாரி விண்ணப்பத்கதப் பரிசீைித்து 
ைற்றும் ைறுபரிசீைகன விண்ணப்பத்கத கபற்ற 15 

நாட்ைளுக்குள் இறுதி முடிகவ எழுத்து மூைம் கதரிவிப்பார். 
 

3. ைாப்படீ்டாளர் மூைம் ைைகவ ைாப்படீ்டு முைவரின் நியைனம்: 
1)  ஒரு 'ைைகவ ைாப்படீ்டு முைவராை' நியைனம் வைாரும் 

விண்ணப்பதாரர் ''ைைகவ முைகை விண்ணப்ப படிவம் I-B-இல், 
அந்தந்த ஆயுள், கபாது, உடல்நை ைாப்படீ்டாளர் அல்ைது 
வைாவனா-கைன் ைாப்படீ்டாளரின்  நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரியிடம், 

ஒரு விண்ணப்பத்கத சைர்ப்பிக்ை வவண்டும். அந்தந்த 
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ைாப்படீ்டாளர்ைளின் நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரி வைவை 
விவரிக்ைப்பட்ட முகற ைற்றும் கசயல்முகறப்படி 
விண்ணப்பத்கத கையாள்வார். 
 

4. ைாப்படீு முைகை பரீட்கச: - 

1)  விண்ணப்பதாரர் ஒரு ைாப்படீ்டு முைவராை நியைனத்திற்கு தகுதி 
கபற ஆகணயம் விதித்துள்ள பாடத்திட்டங்ைளின்படி ஆயுள், 

கபாது, அல்ைது உடல்நைக் ைாப்படீ்டு பாடங்ைளில், வதர்வுக் குழு 
நடத்தும் ைாப்படீு முைகை பரீட்கசயில் வதர்ச்சி கபறவவண்டும். 
முைகை வதர்வில் வதர்ச்சி கபற வபாதுைான ைாப்படீு அறிகவ 
விண்ணப்பதாரர் கபற, வதகவயான உதவி ைற்றும் வழிைாட்டகை 
ைாப்படீ்டாளர் வழங்ை வவண்டும். 

2)  வைவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைாப்படீு முைகை பரீட்கசயில் கவற்றி 
கபறும் விண்ணப்பதாரருக்கு வதர்வுக் குழு மூைம் ஒரு பாஸ் 
சான்றிதழ் வழங்ைப்படும். முதல் முகறயாை ஒரு ைாப்படீ்டு 
முைவராை நியைனம் வைாரும் வநாக்ைத்திற்கு, வதர்வுக் குழு மூைம் 
வழங்ைப்பட்ட பாஸ் சான்றிதழ் பன்னிரண்டு ைாதங்ைளுக்கு 
நடப்பில் இருக்கும். 
1) வைவை குறிப்பிட்டுள்ள ைாப்படீு முைகை வதர்வில் தகுதி 

கபற்று ைற்றும் வதர்வுக்குழு மூைம் வழங்ைப்பட்ட 
கசல்லுபடியாகும் பாஸ் சான்றிதகழ கவத்துள்ள 
விண்ணப்பதாரர்ைள் ைட்டுவை முைவர்ைளாை நியைனம் 
கசய்வதற்ைாை ைருதப்படுவார்ைள். 

5. ஒரு ைாப்படீு முைவராை கசயல்பட தகுதியின்கை: தகுதியின்கை 
நிபந்தகனைள் சட்டத்தின் பிரிவு 42 (3) ைீழ் கூறப்பட்டுள்ளபடி 
இருக்கும். 

 

6.  நைத்றத விதி 
1) ஒவ்பவொரு முகவரும் இந்த ஒழுங்குமுறைகளின் ைீவழ 

குைிப் ிட்டுள்ள நைத்றத விதிைளுைன் இணங்கி நைக்க 
பவண்டும்:-  

1. ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டு முைவரும், --- 

i) தன்கனயும் ைற்றும் அவர் ைாப்படீ்டு முைவராை உள்ள 
ைாப்படீ்டாளரின் அகடயாளத்கதயும் ைாட்ட வவண்டும்; 

ii) வைாரினால் வாய்ப்பாளரிடம் தனது அகடயாள அட்கட 
ைற்றும் முைகை நியைனக் ைடித்த்கத ைாட்டவவண்டும்; 
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iii) வழங்ைப்படும் ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைளுக்கு வதகவப்படும் 
தைவல்ைகள விரிவாை கூறவவண்டும்; ைற்றும் ஒரு ைாப்படீ்டுத் 
தயாரிப்கப பரிந்துகர கசய்யும்வபாது வாய்ப்பாளரின் 
வதகவைகள ைனதில் கவத்துக்கைாள்ள வவண்டும்; 

iv) ைாப்படீு முைவர் ஒவர ைாதிரி தயாரிப்புைகள வழங்கும் 
ஒன்றிற்கு வைற்பட்ட ைாப்படீ்டாளர்ைகள பிரதிநிதித்துவம் 
கசய்யும்வபாது, அவர் எந்த வித சார்பும் ைாட்டாைல் அகனத்து 
ைாப்படீ்டாளர்ைளின் தயாரிப்புைகள பற்றியும் ைற்றும் 
பாைிசிதாரரின் குறிப்பிட்ட வதகவைளுக்கு ைிைவும் ஏற்ற 
தயாரிப்கப பற்றியும் ஆவைாசகன கூறவவண்டும்; 

v) வாய்ப்பாளர் வைட்கும் பட்சத்தில், விற்பகன கசய்யப்படும் 
ைாப்படீ்டு பாைிசியின் மூைம் ைிகடக்கும் ைைிஷன் வதீங்ைகளப் 
பற்றி கூறவவண்டும்; 

vi) விற் றனக்கொக வழங்கப் டும் கொப் ீட்டுத் தயொரிப்புக்கொக 
கொப் ீட்ைொளர் வசூலிக்கும் ப்ரீமியம் பதொறகறய பதரிவிக்க 
பவண்டும்; 

vii) கொப் ீட்டாளருக்கு முன்பமொழிவு வடிவத்தில் பதறவப் டும் 
தகவல்களின் தன்றமறயயும், ஒரு கொப் ீட்டு ஒப் ந்தத்றத 
பமற்பகொள்வதில் தகவறல பவளியிடுவதன் 
முக்கியத்துவத்றதயும் பற்றி வாய்ப்பாளரிடம் விளக்க 
பவண்டும்; 

viii) வாய்ப்பாளரிடம் எதிர்ைாறான பழக்ைங்ைள் அல்ைது 
கதாடர்ச்சியற்ற வருைானம் ஆைியவற்கறப் பற்றி 
ைாப்படீ்டாளரிடம் “ைாப்படீ்டு முைவர்ைளின் ரைசிய அறிக்கை” 

எனப்படும் அறிக்கை வடிவத்தில் கதரிவிக்ைவவண்டும் 
அதாவது இது, ைாப்படீ்டாளரிடம் சைர்ப்பிக்ைப்படும் ஒவ்கவாரு 
முன்கைாழிவுடனும் அளிக்ைப்படவவண்டும், ைற்றும் 
வாய்ப்பாளகரப் பற்றித் வதகவயான விசாரகணைகள 
கசய்துவிட்டு, முன்கைாழிகவ ஏற்றுக்கைாள்வதற்கு ைாப்படீு 
ஏற்பளிப்பாளரின் தீர்ைானத்கத பாதிக்ை கவக்கும் முக்ைிய 
உண்கைைகள பற்றியும் கதரிவிக்ைவவண்டும்; 

ix) ைாப்படீ்டாளரிடம் முன்கைாழிவு படிவத்கத பதிவு 
கசய்யும்வபாது வதகவயான ஆவணங்ைகள 
கபற்றுக்கைாள்ளவும் ைற்றும் முன்கைாழிகவ பூர்த்தி 
கசய்வதற்ைாை ைாப்படீ்டாளரால் அடுத்தடுத்து வைட்ைப்படும் 
வவறு ஆவணங்ைகளயும் கபற்றுக்கைாள்ள வவண்டும்; 
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x) ஒவ்கவாரு வாய்ப்பாளரிடமும், வாரிசு நியைனம் கசய்யுைாறு 
ஆவைாசகன கூற வவண்டும் 

xi) கொப் ீட்ைொளர் மூைம் முன்பமொழிவின் ஏற்பு அல்லது 
மறுப்ற  உைனடியொக வொடிக்றகயொளரிைம் பதரிவிக்க 
பவண்டும்; 

xii) நியமனதொரர்கறள நியமித்தல் அல்லது ஒதுக்கீடு பசய்தல் 
அல்லது முகவரி மொற்ைம் அல்லது விருப் த்பதர்வுகள் 
ப ொன்ைவற்றை பசய்தல் ஆகியவற்றுக்கொக ஒவ்பவொரு 
தனிப் ட்ை  ொலிசிதொரருக்கும் ஆபலொசறன வழங்க 
பவண்டும், உதவி பதறவப் ட்ைொல் வழங்க பவண்டும்; 

xiii) பாைிசிதாரர்ைள் அல்ைது இழப்படீு வைாருபவர்ைள் அல்ைது 
பைன் கபறுபவர்ைளுக்கு, ைாப்படீ்டாளரிடைிருந்து ஈடு 
வைாரிக்கைைகள கபறுவதற்ைான வதகவைகள 
பூர்த்திகசய்வதற்கு வபாதுைான உதவிகய அளிக்ைவவண்டும்; 

 

2) எந்த ைாப்படீ்டு முைவரும் கசய்யக்கூடாதகவ, ----   

i) ஒரு கசல்ைத்தக்ை உரிைம் இல்ைாைல் ைாப்படீ்டு வணிைத்கத 
வைாரவவா அல்ைது கபறவவா முடியாது; 

ii) முன்கைாழிவு படிவத்தில் முக்ைியத் தைவல்ைகள 
தவிர்க்குைாறு வாய்ப்பாளரிடம் கூறமுடியாது; 

iii) முன்கைாழிவு படிவத்தில் அல்ைது ைாப்படீ்டாளரிடம் 
முன்கைாழிகவ ஒப்புக்கைாள்வதற்ைாை கைாடுக்ைப்படும் 
ஆவணங்ைளில் தவறான தைவல்ைள் தருைாறு வாய்ப்பாளகர 
தூண்டக்கூடாது; 

iv) எந்த சூழ்நிறலயிலும் கொப் ீடு பாைிசிகளின் அறழப்பு 
விடுத்தலுக்கொக படிநிகை சந்றதப் டுத்துதறல 
பமற்பகொள்ளக் கூைொது ைற்றும்/அல்ைது எந்த 
வாய்ப்பாளர்/பாைிசிதாரகரயும் படிநிகை சந்றதப் டுத்துதல் 
திட்டத்தில் வசர்த்துவிடக் கூடாது. 

v) வாய்ப்பாளரிடம் ைரியாகதயற்ற முகறயில் 
நடந்துகைாள்ளக்கூடாது; 

vi) வவறு ைாப்படீ்டு முைவரால் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட எந்த ஒரு 
முன்கைாழிவிலும் தகையிடக்கூடாது; 

vii) அவருகடய ைாப்படீ்டாளரால் அளிக்ைப்படுவகதத் தவிர 
வித்தியாசைான விகைைள், பயன்ைள், விதிமுகறைகளயும் 
வகரயகறைகளயும் வழங்ைக்கூடாது; 
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viii) ஒரு ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின் மூைம் பைன் 
கபறுபவரிடைிருந்து எந்த பங்கையும் வைட்ைவவா கபறவவா 
கூடாது; 

ix) ஒரு பாைிசிதாரகர தற்வபாதுள்ள பாைிசிகய நிறுத்துைாறு 
கூறி  மூன்று வருடங்ைள் முடிவதற்கு முன் ஒரு புதிய 
முன்கைாழிகவ துவங்குைாறு கூறக்கூடாது; 

x) ஒரு நியைிக்ைப்பட்ட நபரால் ஏற்ைனவவ உள்ள உரிைம் ரத்து 
கசய்யப்பட்டால், ைற்றும் ரத்து கசய்து ஐந்து வருடங்ைள் 
ஆைாவிட்டால், ஒரு ைாப்படீ்டு முைவராை கசயல்படுவதற்ைாை 
புதிய உரிைத்திற்கு விண்ணப்பிக்ைக்கூடாது; 

xi) எந்த ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் நிர்வாைியாைவவா அல்ைது 
இயக்குநராைவவா இருக்ைக் கூடாது; 

 

3) ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டு முைவரும், ஏற்கனபவ ப ைப் ட்ை கொப் ீட்டு 
வணிகத்றத தக்ை கவப்பதற்ைாை, நிர்ணயிக்கப் ட்ை பநரத்திற்குள் 
 ொலிசிதொரர்களின் ப்ரீமியம் ப ைப் டுவறத உறுதிபசய்யும் 
ஒவ்பவொரு முயற்சிறயயும்  ொலிசிதொரருக்கு அளிக்கப் டும் 
வொய்வழி மற்றும் எழுத்துபூர்வ அைிவிப் ின் மூலம் பமற்பகொள்ள 
பவண்டும்; 

4) ைாப்படீ்டு சட்டம், 1938 ைற்றும் அதன் ைீழ் கைாண்டு வரப்பட்ட 
ஒழுங்குமுகறைளில் உள்ள முன்வனற்பாடுைளுக்கு முரணாை 
கசயல்படுைின்ற ைாப்படீ்டு முைவர், பத்தாயிரம் ரூபாய் வகர 
அபராதத்திற்கு உட் ைலொம். வைலும் ைாப்படீ்டு முைவராை கசயல்பட 
அனுைதியில்ைாத அல்ைது இந்தியாவில் ைாப்படீு வணிைம் கசய்ய 
அனுைதியில்ைாத நபகர ைாப்படீ்டு முைவராை நியைிக்கும் எந்த 
ைாப்படீ்டு நிறுவனமும் அல்ைது அவர் சார்பாை நடக்கும் எந்த நபரும் 
ஒரு வைாடி  ரூபாய் வகர அபராதத்திற்கு உட் ைலொம். 

5) இந்த ஒழுங்குமுறைகளின் கீழ், ைாப்படீ்டாளருக்ைாை வவகை 
கசய்யும் அகனத்து ைாப்படீ்டு முைவர்ைள் மூைம் கசய்யப்படும் 
குைிப் ிட்டுள்ள நைத்றத விதியின் மீைல் உள்ளிட்ை பசயல் ொடுகள் 
ைற்றும் புைக்கணிப்புகளுக்கு ைாப்படீ்டாளவர ப ொறுப் ொவொர்.  
பமலும் இது ஒரு பகொடி ரூ ொய் வறரயொன ஒரு அ ரொதத்திற்கு 
உட் ைலொம். 

 

7. ஒரு முைவரின் நியைனத்தின் இகட நீக்ைம்: 

   1) வதகவயான அறிவிப்பு தந்துவிட்டு ைற்றும் அவரின் கருத்து 
பகட்கப் டுவதற்கொக ஒரு நியொயமொன வொய்ப்கப வழங்ைிய 
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பின்னர் ஒரு முைவரின் உரிைம் ரத்து அல்ைது இகட நீக்ைம் 
கசய்யப்படைாம் 

i) ைாப்படீ்டு சட்டம், 1938-ன் விதிைள் (1938-இல் 4), ைாப்படீ்டு 
ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்பாட்டு ஆகணய சட்டம், 1999 

(1999-இல் 41) அல்ைது அவ்வப்வபாது திருத்தப்படும் அதன் 
ைீழுள்ள விதிைள் அல்ைது ஒழுங்குமுகறைகள ைீறினால்; 

ii) ஒழுங்குமுகற 8-இல் குறிப்பிடப்பட்ட நடத்கத விதிைள் 
ைற்றும் அவ்வப்வபாது ஆகணயத்தால் கவளியிடப்பட்ட 
அறிவுகரைளுக்கு இணக்ைைாை நடந்திருக்ைாவிட்டாை. 

iii) நியைன விதிமுகறைகள ைீறியிருந்தால். 
iv) ஒரு முைவராை அவரது நடவடிக்கைைள் கதாடர்பாை, 

ைாப்படீ்டாளர் அல்ைது ஆகணயத்திற்கு வதகவப்பட்ட எந்தத் 
தைவகையும் தர தவறினாவைா;  

v) ஆகணயத்தால் வழங்ைப்பட்ட வழிைாட்டல்ைளுக்கு இணக்ைைாை 
இல்கை; 

vi) ைாப்படீ்டு முைவராை நியைனம் கபறுவதற்ைாை தவறான 
அல்ைது கபாய்யான தைவல்ைகள தந்து; சைர்ப்பித்த 
விண்ணப்பத்தில் அல்ைது நியைனம் கசல்லுபடியாகும் 
ைாைத்தில் முக்ைிய உண்கைைகள ைகறக்ைவவா அல்ைது 
கவளியிடாைல் இருந்திருந்தால்; 

vii) ைாப்படீ்டாளர் / ஆகணயத்திற்கு வதகவப்பட்ட ைாை 
இகடகவளிைளில் வருைான ைணக்கை சைர்ப்பிக்ைவில்கை; 

viii) ஆகணயம் மூைம் வைற்கைாள்ளப்படும் எந்தகவாரு ஆய்வு 
அல்ைது விசாரகணக்கும் ஒத்துகழக்ைவில்கை; 

ix) பாைிசிதாரர்ைளின் புைார்ைகள கபற அல்ைது தீர்க்ை தவறினார் 
அல்ைது இந்த சார்பில் ஆகணயத்திற்கு திருப்திைரைான 
பதிகை கைாடுக்ை முடியவில்கை; 

x) வநரடியாைவவா அல்ைது ைகறமுைைாைவவா ைாப்படீ்டாளர் 
சார்பாை பாைிசிதாரர்ைள் / வாய்ப்பாளர்ைளிடம் வசூைிக்கும் 
ப்ரீைியங்ைள் / கராக்ைத்கத கையாடல் கசய்து வைாசடி 
கசய்ைிறார். எனினும் இந்த முன்வனற்பாடு ைாப்படீ்டாளர் 
மூைம் குறிப்பிட்ட அங்ைீைாரம் இல்ைாைல் ஒரு முைவருக்கு 
கராக்ைம்/ ப்ரீைியம் வசூைிக்ை அனுைதிப்பதில்கை. 

 

8. முைகை ரத்திற்ைான கசய்முகற: 
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ைாப்படீ்டு முைவரின் முைகை நிறுவனத்தின் ரத்கத பற்றி இறுதி ஆகண 
வழங்ைப்பட்டதும்,  அந்த இறுதி ஆகணகய கபற்ற வததியில் இருந்வத, 

அவர்  ைாப்படீ்டு முைவராை கசயல்பட முடியாது. 
 

9. இகட நிறுத்தம்/ முைகை நியைனம் ரத்தாவதன் விகளவு.- 

1) இகட நிறுத்தம் ைற்றும் முைகை ரத்து வததியிைிருந்து கதாடங்ைி, 
ைாப்படீ்டு முைவர், ஒரு ைாப்படீ்டு முைவராை கசயல்பட முடியாது. 

I. இந்த ஒழுங்குமுகறைளின்ைீழ் நியைனம் ரத்தாை விட்ட 
முைவரிடைிருந்து, ரத்தான  இறுதி ஆகண வழங்ைப்பட்ட 7 
நாட்ைளுக்குள், ைாப்படீ்டாளர் முைவரிடம் இருந்து 
நியைனக்ைடிதம் ைற்றும் அகடயாள அட்கடகய திரும்ப 
வாங்குவார்.  

II. இகட நீக்ைம் / ரத்து  கசய்யப்பட்ட முைவகர ைாப்படீ்டாளர் 
தகட கசய்துவிட்டதும், ஆகணயம் மூைம்  பராைரிக்ைப்படும் 
ைருப்பு பட்டியைின் தரவுதளம் ைற்றும் ஆகணயம் மூைம்  
பராைரிக்ைப்படும் முைவர்ைளின் கையப்படுத்தப்பட்ட 
பட்டியைின் தரவுதளத்தில், இகட நீக்ைம் / ரத்தின் ஆகண 
வழங்ைப்பட்டதும், ஆன்கைன் முகறகையில் அவர் 
விவரங்ைகள உடனடியாை உள்ளிடுவார்.  

III. ஒழுங்கு நடவடிக்கை முடிந்தப் பிறகு, நியைிக்ைப்பட்ட 
அதிைாரி மூைம் வபசும் ஆகண வழங்குவதன் மூைம், 
ஏதாவது முைவரின் இகடநீக்ைம்  ரத்து கசய்யப்பட்டால், 

அத்தகைய முைவரின் இகடநீக்ைம் ரத்தாைிய வபசும் ஆகண  
வழங்ைப்பட்டவுடன், முைவர்ைள் ைறுப்புப்பட்டியைில் இருந்து 
அந்த முைவரின் விவரங்ைள் நீக்ைப்படும். 

IV. ைாப்படீ்டாளர் ைற்ற ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கும், அதாவது 
முைவர் பிரதிநிதித்துவம் கசய்யும் ஆயுள், அல்ைது கபாது 
ைாப்படீ்டாளர் அல்ைது உடல்நை ைாப்படீ்டாளர் அல்ைது 
வைாவனா-கைன் ைாப்படீ்டாளருக்கும், அவர்ைள்  
ரிைார்டுைளுக்ைாை ைற்றும் வதகவயான நடவடிக்கை 
எடுப்பதற்ைாை,  ைாப்படீு முைவருக்கு எதிராை 
வைற்கைாள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகய கதரிவிப்பார். 

 

10. ஒரு ைாப்படீ்டு முைவர் மூைம் நியைனத்தின் ராஜிநாைா/ஒப்புவிப்பு 
விஷயத்தில் பின்பற்ற வவண்டிய நகடமுகற: 
1) ஒரு ைாப்படீ்டாளர் மூைம் நியைிக்ைப்பட்ட ஒரு ைாப்படீ்டு முைவர் 

அவரது ைாப்படீ்டு முைகைகய தன் ைாப்படீ்டாளிடவை திரும்பி 
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ஒப்புவிக்ை விரும்பினால்,  அவர் தற்வபாது பிரதிநிதித்துவம் 
கசய்யும் ைாப்படீ்டாளரின் நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரியிடம் அவர் 
தனது நியைனக் ைடிதம் ைற்றும் அகடயாள அட்கடகய 
ஒப்புவிக்ைவவண்டும்.  

2) ராஜினாைா அல்ைது நியைனத்கத ஒப்புவித்த வததியிைிருந்து 15 

நாட்ைளுக்குள் படிவம் I-C-இல் ைாப்படீ்டாளர் நிறுத்துதல் 
சான்றிதகழ வழங்ை வவண்டும். 

3) நியைனத்கத ஒப்புவித்துவிட்ட ஒரு ைாப்படீ்டு முைவர் ைற்ற 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளில் புதிய நியைனத்கத வைாரைாம். அந்த 
ைாதிரி வழக்ைில், முைவர் அவரது முந்கதய முைகைகய பற்றி 
அகனத்து விவரங்ைகளயும் புதிய ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு 
அளிக்ைவவண்டும் ைற்றும் முந்கதய ைாப்படீ்டாளர் மூைம் படிவம் 
I-C-இல் வழங்ைப்பட்ட நிறுத்துதல் சான்றிதகழ, தனது முைகை 
விண்ணப்பப் பத்திரத்துடன் புதிய ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திடம் 
சைர்ப்பிக்ை வவண்டும். 

4) முந்கதய ைாப்படீ்டாளர் மூைம் நிறுத்துதல் சான்றிதழ் 
வழங்ைப்பட்ட வததியிைிருந்து கதாண்ணூறு நாட்ைளுக்கு பிறகு 
வைவை குறிப்பிடப்பட்ட ைாப்படீ்டு முைகை விண்ணப்பத்கத புதிய 
ைாப்படீ்டாளர் பரிசீைிக்ை வவண்டும். 

 

11. ைாப்படீ்டாளர் மூைம் முைவர்ைள் நியைனத்திற்ைான கபாது 
நிபந்தகனைள்: 

1) ைாப்படீ்டு முைகை விஷயங்ைளுக்ைாை ைாப்படீ்டாளர் 'வாரியம் 
அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட கைாள்கை' என்பகத உருவாக்ைி ைற்றும் 
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ைார்ச் 31-ற்கு முன் ஆகணயத்திடம் 
அகத தாக்ைல் கசயவார். 'வாரியம் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 
கைாள்கை' மூைம் கசய்ய வவண்டிய வழிமுகறைள் 
ைாப்படீ்டாளர் மூைம் உருவாக்ைப்படும். 

2) இந்த சட்டத்தில் உள்ள முன்வனற்பாடுைளுக்கு முரணாை 
ைாப்படீ்டு முைவராை கசயல்படுைின்ற எந்த நபரும், பத்தாயிரம் 
ரூபாய் வகர அபராதத்திற்கு உட் ைலொம்.  

3) எந்த ைாப்படீ்டு நிறுவனமும் அல்ைது அவர் சார்பாை நடக்கும் 
எந்த பிரதிநிதியும், ைாப்படீ்டு முைவராை கசயல்பட 
அனுைதியில்ைாத அல்ைது இந்தியாவில் ைாப்படீு வணிைம் 
கசய்ய அனுைதியில்ைாத நபகர ைாப்படீ்டு முைவராை 
நியைித்தால், ஒரு வைாடி  ரூபாய் வகர அபராதத்திற்கு 
உட் ைலொம். 
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4) எந்த ைாப்படீ்டாளரும், ைாப்படீு சட்டங்ைள் (திருத்தம்), 2015  

கதாடங்ைியதற்கு பிறகு எந்த முதன்கை முைவர், முக்ைிய 
முைவர் ைற்றும் சிறப்பு முைவகர நியைிக்ைவவா ைற்றும் 
அவர்ைள் மூைம் இந்தியாவில் எந்த ைாப்படீு வணிைத்கதயும் 
கசய்யக் கூடாது. 

5) எந்த நபரும், வநரடியாைவவா அல்ைது ைகறமுைைாைவவா 
அல்ைது ஒரு தூண்டுதைாை, எந்த நபகரயும் படிநிகை 
சந்கதப்படுத்தல் திட்டத்தின் மூைம் ஒரு ைாப்படீ்டு பாைிசிகய 
எடுக்குைாறு அல்ைது புதுப்பிக்குைாறு அல்ைது கதாடருைாறு 
அனுைதிக்ைவவா அல்ைது அனுைதிக்கும் வாய்ப்கபவயா 
தரக்கூடாது. 

6) இந்த சார்பில், அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அதிைாரியின் மூைம் 
ஆகணயம், கபாருத்தைான வபாைீஸ் அதிைாரிைளிடம்  
படிநிகை விற்பகன திட்டங்ைளுடன் கதாடர்புகடய நிறுவனம் 
அல்ைது நபர்ைகள பற்றி புைாரளிக்ைைாம். 

7) ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டாளரும் ைற்றும் ைாப்படீ்டு முைவர்ைகள  
ைாப்படீ்டாளர் சார்பாை நியைிக்கும் நியைிக்ைப்பட்ட அதிைாரியும், 

அவர்ைள் மூைம் நியைிக்ைப்பட்ட  ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டு 
முைவரின் கபயர் ைற்றும் முைவரி, அந்த ைாப்படீ்டு முைவரின் 
நியைனம் கதாடங்ைிய வததி, ைற்றும் இருந்தால், அவர்  
நியைனம் நிறுத்தப்பட்ட வததி ஆைிய விவரங்ைகள ைாட்டும் 
பதிவவகட பராைரிப்பார்.   

8) ைாப்படீ்டு முைவர் நியைனத்தில் இருக்கும் வகர ைற்றும் 
நியைனம் நிறுத்தப்பட்டதில் இருந்து ஐந்து ஆண்டுைளுக்கு, 

வைவை குறிப்பிட்டுள்ள பதிவுைள்  ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் 
பராைரிக்ைப்பட வவண்டும். 
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அத்தியாயம் 5 

 

ஆயுள் காப்பீட்டின் ேட்டரீதியான ககாள்கககள் 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

இந்த அத்தியாயத்தில், ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்கத 
ைட்டுப்படுத்தும் ஆக்ைக்கூறுைகள பற்றி நாம் விவாதிக்ைிவறாம். 
இந்த அத்தியாயம் ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின் சிறப்பு 
அம்சங்களப் பற்றியும் விளக்குைிறது.  
 
 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. காப்பீடு ஒப்பந்தம் - ேட்ட அம்ேங்கள் மற்றும் ேிறப்பு 
அம்ேங்கள் 

 



 

 113 

 

A. காப்பீடு ஒப்பந்தம் - ேட்ட அம்ேங்கள் மற்றும் விசேஷ 

அம்ேங்கள் 

1. காப்பீடு ஒப்பந்தம் - ேட்ட அம்ேங்கள்  

 

i. காப்பீடு ஒப்பந்தம்  

இதன்படி ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ப்ரீைியம் என அகழக்ைப்படும் ஒரு 
விகை அல்ைது ைருதுகை மூைம் குறிப்பிட்ட அபாயங்ைளுக்கு 
எதிராை நிதி பாதுைாப்கப வழங்ை ஒப்புக்கைாள்வதாை ஒரு ஒப்பந்த 
உடன்பாடு மூைம் ஏற்றுக்கைாள்ைிறது. ஒப்பந்த உடன்படிக்கை ஒரு 
ைாப்படீு பாைிசி வடிவில் கசய்யப்படுைிறது. 

ii. ஒரு காப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் ேட்ட அம்ேங்கள் 

நாம் இப்வபாது ஒரு ைாப்படீு ஒப்பந்தத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட சிை 
அம்சங்ைகள பார்த்துவிட்டு பின்னர் கபாதுவாை ைாப்படீ்டு 
ஒப்பந்தங்ைகள ைட்டுப்படுத்தும் சட்ட கைாள்கைைகள பற்றியும் 
ைருதுவவாம். 

முக்கியமானகவ 

ஒப்பந்தம் என்பது இரு ைட்சிைள் இகடவய சட்டத்தால் 
அைல்படுத்தப்பட்ட உடன்பாடாை இருக்ைிறது. இந்திய ஒப்பந்த 
சட்டம் , 1872-இன் (Indian Contract Act, 1872) விதிமுகறைள்  
ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைள் உட்பட இந்தியாவில் உள்ள அகனத்து 
ஒப்பந்தங்ைகளயும் நிர்வைிக்ைிறது. 

ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தம் என்பது இரு ைட்சிைள் இகடவய ஏற்படும் 
ஒப்பந்தம், அதாவது, காப்பீட்டாளர் எனப்படும் நிறுவனம், ைற்றும் 
பாைிசிதாரராை உள்ள காப்பீடு கபறுபவருக்கும் ைத்தியில் உள்ள 
உடன்பாடாகும் ைற்றும் இது இந்திய ஒப்பந்தங்ைள் சட்டம், 1872-

இன்  விதிைளுக்கு உட்பட்டது. 
படம் 1 காப்பீட்டு ஒப்பந்தம்  
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iii. கேல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்கக்கூறுகள் 

 

படம் 2 கேல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்கக்கூறுகள் 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கசல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைள் பின்வருைாறு: 

i. அளித்தல் மற்றும் ஏற்றுக்ககாள்ளுதல் (Offer and acceptance): 

ஒரு நபர் ைற்கறாருவரிடம் எகதயாவது கசய்ய அல்ைது 
கசய்யாைல் இருப்பதற்ைாை அவரது ஒப்புதகை கபற, தனது 
விருப்பத்கத குறிப்பிடும்வபாது,  அவர்  வாய்ப்கப அளிப்பதாை 
அல்ைது முன்கைாழிவதாை கூறப்படுைிறது. கபாதுவாை, வாய்ப்பு 

ைட்சிைளின் தகுதி 

சட்ட உரிகை 

தகடயற்ற ஒப்புதல் 

கட்ேிகள் இகடசய 
உடன்பாடு 

அளித்தல் மற்றும் 
ஏற்றுக்ககாள்ளுதல் 

கருதுகக 

கேல்லுபடியாகும் 
ஒப்பந்தத்தின் ஆக்கக்கூறுகள் 
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முன்கைாழிபவர்  மூைம் அளிக்ைப்பட்டு, ைற்றும் ஏற்பு ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் மூைம் கசய்யப்படுைிறது.  

வாய்ப்பு யாரிடம் அளிக்ைப்படுைிறவதா, அதற்கு அதற்கு தனது 
இகசவு தந்ததும்,  அது ஏற்ைப்பட்டதாை ைருதப்படும். அதனால், 
ஒரு முன்கைாழிகவ ஏற்றதுவை, அது ஒரு வாக்குறுதி ஆைிறது.  

ஏற்ைப்பட்டது முன்கைாழிபவருக்கு கதரிவிக்ைப்பட வவண்டும், 
அதன் விகளவாை ஒப்பந்தம் உருவாைிறது. 

ஒரு முன்கைாழிபவர் ைாப்படீ்டு திட்டத்தின் விதிைகள 
ஏற்றுக்கைாண்டு, ைற்றும் கவப்பு கதாகைகய, கசலுத்தி தனது 
இகசகவ கதரிவிக்ைிறார்,  இந்த கதாகை முன்கைாழிவு 
ஏற்ைப்பட்டவுடன், முதல் ப்ரீைியைாை ைாற்றப்பட்டுவிடும்,  ைற்றும் 
முன்கைாழிவு ஒரு பாைிசியாைி விடுைிறது. 

ஏதாவது நிபந்தகன  கவக்ைப்பட்டால், அது எதிர் வாய்ப்பாை 
ைாறுைிறது.  

பாைிசி பத்திரம் ஒப்பந்தத்தின் ஆதாரைாைிறது. 

ii. கருதுகக 

இதற்கு அர்த்தம், இந்த ஒப்பந்தம் இருைட்சிைளுக்கும் பரஸ்பர 
ைாபத்கத கைாண்டிருக்ை வவண்டும். ப்ரீைியம் தான் 
பாைிசிதாரரின் பக்ைத்தில் வரும் ைருதுகை அதாவது பங்கு 
ைற்றும் இழப்படீுைகள தருைின்ற வாக்குறுதி, ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்தின் ைருதுகை அதாவது பங்கு. 

iii. கட்ேிகள் இகடசய உடன்பாடு 

இரு ைட்சிைளுவை ஒவர அர்த்தத்தில், ஒவர விஷயத்கத 
ஏற்றுக்கைாள்ள வவண்டும். வவறு வார்த்கதைளில் 
கூறுவதானால், இரு ைட்சிைளுக்கும் இகடவய ஒருைித்த 
அதாவது  ைருத்கதாருைித்தல் -“consensus ad-idem”  இருக்ை 
வவண்டும். ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ைற்றும் பாைிசிதாரர் 
இருவருவை ஒவர அர்த்தத்தில் ஒவர விஷயத்கத 
ஒப்புக்கைாள்ள வவண்டும். 

iv. தகடயற்ற ஒப்புதல் 
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ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நுகழயும் வபாது தகடயற்ற ஒப்புதல் 
இருக்ை வவண்டும்.  

பின்வரும் ைாரணங்ைளால் ஏற்ைபடாத வபாது ஒப்புதல் 
தகடயற்றதாை கூறப்படுைிறது- 

 அச்சுறுத்தல்  

 தைாத ஆதிக்ைம் 

 வைாசடி 

 திரித்துக்கூறுதல் 

 தவறு 

ஒரு உடன்பாட்டிற்கு அச்சுறுத்தல், வைாசடி அல்ைது 
திரித்துக்ைறுதல் மூைம் ஏற்படும் வபாது, உடன்பாடு சட்டப்படி 
கசல்லுபடியாைாது. 

v. கட்ேிகளின் தகுதி 

ஒப்பந்தம் கசய்ைின்ற இரு ைட்சிைளும் ஒப்பந்தத்தில் நுகழய 
சட்டபூர்வைாை தகுதிப் கபற்றிருக்ை வவண்டும். முன்கைாழிவில் 
கைகயழுத்திடும் வநரத்தில் பாைிசிதாரர் வைஜராை அதாவது 
வயதுவந்தவராை இருக்ைவவண்டும் ைற்றும் சித்தநைம் 
உள்ளவராை இருக்ை வவண்டும் ைற்றும் சட்டத்தின் ைீழ் 
தகுதிநீக்ைம் கபற்றவராை இருக்ைக்கூடாது. உதாரணைாை,  

சிறார்ைளால் (minors) ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளில் நுகழய 
முடியாது. 

vi. ேட்ட உரிகம 

ஒப்பந்தத்தில் உள்ளது சட்டப்படி இருக்ைவவண்டும். 
உதாரணைாை, ைடத்தல் கபாருட்ைளுக்கு எந்த ைாப்படீும் 
ைிகடக்ைாது. விஷயம் அல்ைது ைருதுகை சட்டவிவராதைாை 
உள்ள எந்த உடன்பாடுவை  சட்டப்படி கசல்லுபடியாைாது. ஒரு 
ைாப்படீு ஒப்பந்தத்தின் விஷயம் ஒரு சட்டப்பூர்வைான 
விஷயம் ஆகும். 
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முக்கியமானகவ 

i. அச்சுறுத்தல்- இதில் குற்ற வழிமுகறைள் மூைம் அழுத்தத்கத 
தருவது அடங்கும். 

ii. தகாத ஆதிக்கம்-ைற்கறாருவர் ைீது ஆதிக்ைம் கசலுத்த 
முடிைின்ற ஒரு நபர், தைாத ஆதாயத்கத கபற தனது நிகை, 

கசல்வாக்கு அல்ைது அதிைாரத்கத பயன்படுத்தும் வபாது. 

iii. சமாேடி-ஒரு நபர், அவர் அல்ைது அவள் உண்கை என்று 
நம்பாதகத எடுத்துகரத்து  தவறான நம்பிக்கைகய ஏற்படுத்த 
ைற்கறாருவகர தூண்டி விடும்வபாது. இது உண்கைைகள 
வவண்டுகைன்வற ைகறப்பதால் அல்ைது தவறாை 
எடுத்துகரப்பதால் ஏற்படைாம். 

iv. தவறு- ஒரு நிைழ்கவ பற்றிய தீர்ப்பு அல்ைது விளக்ைத்தில் 
தவறு. இதனால் ஒப்பந்தம் கசய்யப்படும் விஷயத்கத பற்றிய 
புரிதல் ைற்றும் உடன்பாட்டில் தவறு ஏற்படைாம் 

3 

2. காப்பீட்டு ஒப்பந்தம் - ேிறப்பு அம்ேங்கள் 

i) உபரிைா ஃகபட்ஸ் அல்ைது உன்னத நன்னம்பிக்கை (Uberrima 

Fides or Utmost Good Faith) 

இந்த ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பகட வைாட்பாடுைளில் 
ஒன்றாகும். இது உபரிைா ஃகபட்ஸ் (uberrima fides)  என்றும் 
அகழக்ைப்படும், இதற்கு ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்ட ஒவ்கவாரு 
ைட்சியும் ைாப்படீு விஷயத்திற்கு கதாடர்பான அகனத்து  
அடிப்பகட உண்கைைகளயும் தானாைவவ கவளியிட வவண்டும் 
என்று அர்த்தம் 

நன்னம்பிக்கைக்கும் உன்னத நன்னம்பிக்கைக்கும் இகடவய 
வித்தியாசம் உள்ளது. கபாதுவாை அகனத்து வணிைரீதியான 
ஒப்பந்தங்ைளும் அவர்ைளுகடய பரிவர்த்தகனயில் 
நன்னம்பிக்கைகயப் பின்பற்ற வவண்டும் என்றும் கபாய்வயா 
ஏைாற்வறா இருக்ைக் கூடாது என்றும் எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. 
நன்னம்பிக்கைகயப் பின்பற்றும் ைடகைகயத் தவிர 
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வாங்குபவருக்கு ஒப்பந்தத்தின் ஷரத்துக்ைகளப் பற்றிய எந்த ஒரு 
தைவகையும் கவளிப்படுத்தும் ைடகை விற்பவருக்கு இல்கை. 

இங்கு பின்பற்றப்படும் விதி “கவியட் எம்டர்” (Caveat Emptor) 

அதாவது 'வாங்குநர் கவனிக்க' என்பதாகும்.  

ஒப்பந்தத்தின் ஷரத்துக்ைகள ஒப்பந்தத்தின் தரப்புைள் 
ஆய்வுகசய்ய எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றனர். ஒரு தரப்பு ைற்கறாரு 
தரப்பிகன தவறுதைாை வழிநடத்தாைல் சரியான பதில்ைகள 
அளிக்கும்வகர, அடுத்த தரப்பு ஒப்பந்தத்கத தவிர்ப்தாைக் 
ைருதப்படாது. 

உன்னத நன்னம்பிக்கக (Utmost good faith) : ைாப்படீ்டு 
ஒப்பந்தங்ைள் ைாறுபட்ட வகைகய சார்ந்துள்ளன. முதைாவதாை, 

ஒப்பந்தம் கசய்யப்படும் விஷயம் கதாட்டுணர முடியாதது ைற்றும்  
ைாப்படீ்டாளரால் அகத வநரடி ைவனம் அல்ைது அனுபவம் மூைம் 
அறியமுடியாது. வைலும் இயல்பின் ைாரணைாை 
முன்கைாழிபவருக்கு ைட்டுவை கதரிந்த பை அடிப்பகட 
உண்கைைள் உள்ளன.  ைாப்படீ்டாளர் கபரும்பாலும் தைவகை கபற 
முன்கைாழிபவகர ைட்டுவை முற்றிலும் நம்பியிருக்ை வவண்டும். 

எனவவ முன்கைாழிபவருக்கு ைாப்படீு விஷயத்கத பற்றி 
அகனத்து அடிப்பகட உண்கைைகளயும் கவளியிடவவண்டிய 
சட்டபூர்வ ைடகை உள்ளது. 
 

உதாரணம் 

வடவிட் ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிக்கு முன்கைாழிகவ 
அளித்தார். பாைிசிக்கு விண்ணப்பிக்கும் வநரத்தில், வடவிட் நீரிழிவு 
வநாயால் பாதிக்ைப்பட்டிருந்து சிைிச்கசயும் கபற்று 
கைாண்டிருந்தார். ஆனால் ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனத்திற்கு வடவிட் 
இந்த உண்கைகய கவளிப்படுத்தவில்கை. வடவிடின் வயது 
முப்பதுைளில் இருந்ததால், ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனம் ைருத்துவ 
வசாதகனகய வைற்கைாள்ளுைாறு வடவிகட வைட்ைாைல் 
பாைிசிகய வழங்ைிவிட்டது. சிை ஆண்டுைளுக்கு பிறகு, வடவிடின் 
உடல்நிகை வைாசைகடந்து அவர் ஆஸ்பத்திரியில் 
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அனுைதிக்ைப்பட்டார். சிைிச்கசக்கு பைனில்ைாைல் அடுத்த சிை 
நாட்ைளில் வடவிட் இறந்துவிட்டார். ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்திடம் ஈடுவைாரல் எழுப்பப்பட்டது.  

வடவிட் மூைம் கபயர் நியைித்தவருக்கு அதிர்ச்சி தரும் வகையில், 
ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனம் ஈடுவைாரகை நிராைரித்துவிட்டது. 
விசாரகணயில், ைாப்படீ்டு நிறுவனம் வடவிட் பாைிசிக்கு 
விண்ணப்பிக்கும் வநரத்திவைவய நீரிழிவு வநாயால் 
பாதிக்ைப்பட்டிருந்தும். அந்த உண்கைகய வவண்டுகைன்வற 
வடவிட் ைகறத்துவிட்டார் என கதரியவந்துவிட்டது. எனவவ 
ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தம் பயனற்றது ைற்றும் கசல்லுபடியாைாதது என 
அறிவிக்ைப்பட்டு,  ஈடுவைாரலும் நிராைரிக்ைப்பட்டது.  

 

அடிப்பகடத் தைவல் என்பது ைாப்படீு நிறுவனங்ைள் 
முடிகவடுப்பதற்கு துகணகசய்யும் தைவல்ைளாகும்: 

 அவர்ைள் அந்த அபாயத்திகன ஏற்பார்ைளா?  

 அப்படியானால், எந்த ப்ரீைிய விைிதத்தில் ைற்றும் எந்த 
விதிைள் ைற்றும் நிபந்தகனைளின் அடிப்பகடயில்? 

கபாதுச் சட்டத்தின்ைீழ் உன்னத நன்னம்பிக்கையின் இந்த 
சட்டப்பூர்வ ைடகை உருவாைிறது. முன்கைாழிபவருக்குத் கதரிந்த 
அடிப்பகட உண்கைைகள ைட்டுைல்ைாது அவர் அறிய வவண்டிய 
அடிப்பகட உண்கைைளுக்கும் இந்தக் ைடகை விரிவகடைிறது. 
 

உதாரணம் 

பின்வருபகவ முன்கைாழியும் சையத்தில் முன்கைாழிபவர் 
கவளிப்படுத்தவவண்டிய அடிப்பகட உண்கைைளின் சிை 
உதாரணங்ைள்: 

i. ஆயுள் ைாப்படீு: கசாந்த ைருத்துவ வரைாறு, பரம்பகர 
வநாய்ைளுக்கு குடும்ப வரைாறு, புகைபிடித்தல் ைற்றும் 
குடிப்பது வபான்ற பழக்ைங்ைள், பணிக்கு வபாைாத நாட்ைளின் 
விவரங்ைள், வயது, கபாழுதுவபாக்குைள், முன்கைாழிபவரின் 
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வருைான விவரங்ைள், ஏற்ைனவவ உள்ள ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
பாைிசிைள் வபான்ற நிதிசார்ந்த தைவல்ைள் முதைியன 

ii. தீ ைாப்படீு: ைட்டிடத்தின் அகைப்பு ைற்றும் பயன். 
ைட்டிடத்தின் நயது, வசைரித்துகவக்கும்/உற்பத்தி 
கபாருட்ைளின் இயல்பு முதைியன  

iii. ைடல் சார்ந்த ைாப்படீு: கபாருட்ைள் விளக்ைம், வபக்ைிங் 
அதாவது ைட்டப்படும் முகற முதைியன 

iv. வாைன ைாப்படீு: வாைனத்தின் விளக்ைம், கைாள்முதல் வததி, 
யார் டிகரவர் வபான்ற விவரங்ைள் 

ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைள் உயர் ைடப்பாட்டுக்கு உட்பட்டது. 
ைாப்படீ்கடப் கபாறுத்தவகர, நன்னம்பிக்கை ஒப்பந்தங்ைள் உன்னத 
நன்னம்பிக்கை ஒப்பந்தங்ைளாைின்றன. 

வகரயகற 

"உபரிைா ஃகபட்ஸ்" என்பது “வவண்டப்பட்டாலும் 
இல்ைாவிட்டாலும், முன்கைாழியப்படும் அபாயத்துக்கு உரிய 
அகனத்து அடிப்பகட உண்கைைகளயும் துல்ைியைாைவும் 
முழுகையாைவும் தானாை முன்வந்து கவளிப்படுத்துவதற்ைான 
ஒரு வநர்ைகற ைடகை" என வகரயறுக்ைப்படுைிறது. 

உன்னத நன்னம்பிக்கை ஏதாவது ஒரு ைட்சியால் அனுசரிக்ைப் 
படாவிட்டால், ஒப்பந்தத்கத ைற்ற ைட்சி தவிர்க்ைமுடியும். இதன் 
அடிப்பகடயில், குறிப்பாை எந்த ஒரு ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தில் 
நுகழயும் வபாதும்,  யாராலும் அவரது கசாந்த தவகற 
ைாபத்திற்ைாை பயன்படுத்த  அனுைதிக்ைமுடியாது என்று அர்த்தம் 

ைாப்படீு ஒப்பந்தத்தின் விஷயத்கத பற்றிய எந்த உண்கைகய 
பற்றியும் ைாப்படீு கபற்றவர் திரித்துக்கூற கூடாது என்று 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. ைாப்படீுடன் கதாடர்புகடய அகனத்து 
உண்கைைகளயம் ைாப்படீு கபற்றவர் கவளிப்படுத்த வவண்டும். 
இந்த ைடப்பாடு இல்கை என்றால், ஒரு நபர் எடுத்துக்கைாள்ளும் 
ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட அபாயத்கத பாதிக்கும் சிை உண்கைைகள 
ைகறத்து  வதகவயற்ற நன்கைகய கபறமுடியும். 



 

 121 

ஏற்பளிப்பாளர் சரியாை அபாயத்கத ைதிப்பிட, எந்த அடிப்பகட 
உண்கைைகளயும் ைகறக்ைாைல் பாைிசிதாரர், அவரது உடல்நைம், 

குடும்ப வரைாறு, வருைானம், வவகை வபான்ற நிகைைகள 
கவளியிடவவண்டும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. ஏற்பளிப்பு 
விஷயத்தில் ஏற்பளிப்பாளரின் முடிகவ பாதிக்கும் வகையில் 
முன்கைாழிவு படிவத்தில் கவளியிடப்பட்ட ஏதாவது 
கவளிப்படுத்தாகை அல்ைது திரித்துக்கூறுதல் உள்ள வழக்ைில், 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தத்கத ரத்து கசய்ய உரிகை 
உண்டு. 

அகனத்து அடிப்பகட உண்கைைகளயும் கவளிப்படுத்தும் ஒரு 
ைடப்பாட்டிகன சட்டம் விதிக்ைிறது. 

உதாரணம் 

ஒரு அதிைாரி ைிகை இரத்த அழுத்தத்தினால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார். 
சைீபத்தில் ஒரு சிறு ைாரகடப்பும் வந்துள்ளது. அகதத் கதாடர்ந்து 
தன்னுகடய உண்கையான நிகைகய கவளிப்படுத்தாைல் ஒரு 
உடல்நைக் ைாப்படீ்டிகன வாங்ை முடிவு கசய்ைிறார். இதனால், 
ைாப்படீு கபற்றவர் மூைம் திரித்துக் கூறப்பட்ட உண்கைைகள 
நம்பி அவருகடய முன்கைாழிதைில் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
ஏைாளியாக்ைப்படுைிறது 

ஒரு நபருக்கு பிறப்பிைிருந்சத இதயத்தில் ஒரு ஓட்கட 
உள்ளது. அகத தனது முன்கமாழிவுப் படிவத்திலும் 
கவளிப்படுத்துகிறார். அது காப்பீட்டு நிறுவனத்தாலும் 
ஏற்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், முன்னசர உள்ள சநாய்களுக்கு 
குகறந்தது 4 ஆண்டுகள்வகர காப்பு கிகடக்காது என்பகத 
காப்பீட்டு நிறுவனம் கூறவில்கை. இது காப்பீடு நிறுவனம் 
மூைம் ஏமாற்றுவதற்காக மகறக்கப்பட்ட உண்கம. 

ii) அடிப்பகட உண்கமகள் 

வகரயகற 

அடிப்பகட உண்கம என்பது ஒரு ைாப்படீ்டு ஏற்பாளர் அந்த 
அபாயத்கத ஏற்பதா எனத் தீர்ைானிக்ைவும், ஏற்பதானால் அதன் 
ப்ரீைிய விைிதம் ைற்றும் விதிைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் என்ன 
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எனத் தீர்ைானிப்பகதப் பாதிக்ைக்கூடிய  உண்கை என 
வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு கவளிப்படுத்தப்படாத உண்கை அடிப்பகடயானதா 
இல்கையா என்பது குறிப்பிட்ட சூழகைப் கபாறுத்தது. அது நீதி 
ைன்றத்தில் ைட்டுவை இறுதியில் முடிவுகசய்யப்படுைிறது 
அபாயத்கதப் பாதிக்கும் உண்கைைகள ைாப்படீு கபறுபவர் 
கவளிப்படுத்த வவண்டும்.  

ஒருவர் கவளிப்படுத்த வவண்டிய ைாப்படீ்டில் உள்ள சிை 
அடிப்பகடயான உண்கைைளின் வகைைகளப் பற்றிப் பார்ப்வபாம். 

i. குறிப்பிட்ட அபாயம் சாதாரண நிகைகய விட ஒரு கபரிய 
கவளிப்படுத்துதகைக் குறிக்ைிறது என்பகத சுட்டிக்ைாட்டும் 
உண்கைைள்.  

 

உதாரணம் 

ைடல் வழியாை எடுத்துச் கசல்ைப்படும் கபாருட்ைளின் இகடயூகற 
உண்டாக்கும் இயல்பு;  

i. அகனத்து ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளிடைிருந்தும் கபற்ற 
முந்கதய பாைிசிக்ைளின் இருப்பு ைற்றும் அவற்றின் 
தற்வபாகதய நிகை 

ii. முன்கைாழிவுப் படிவத்தில் அல்ைது ைாப்படீ்டுக்ைான 
விண்ணப்பத்தில் உள்ள அகனத்துக் வைள்விைளும் 
அடிப்பகடயானகவ என்வற ைருதப்படுைின்றன. ஏகனனில், 

ைாப்படீ்டின் அடிப்பகட சார்ந்த பல்வவறு அம்சங்ைள் ைற்றும் 
அபாயத்திற்ைான வாய்ப்பு பற்றியும் இகவ உள்ளன. அந்தக் 
வைள்விைள் உண்கையாை ைற்றும் அகனத்து வகைைளிலும் 
முழுகையாை பதிைளிக்ைப்பட வவண்டும். 

பின்வருபகவ கவளிப்படுத்த வதகவயில்ைாத உண்கைைளுக்ைான 
சிை உதாரணங்ைள் 
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தகவல் 

கவளிப்படுத்த சதகவயில்ைாத உண்கமகள் 

ைாப்படீ்டு ஏற்பாளர் மூைம் குறிப்பிட்ட விசாரகண எதுவும் 
இல்கை எனில், முன்கைாழிந்தவருக்கு பின்வரும் உண்கைைகள 
கவளிப்படுத்தவவண்டிய எந்தவித கபாறுப்பும் இல்கை என்று 
கூறப்பட்டுள்ளது: 
i. அபாயத்கத குகறக்ை நகடமுகறப்படுத்திய நடவடிக்கைைள்,  

உதாரணம் : ஒரு தீ அகணப்பான் (fire extinguisher) இருப்பது 

ii. பாைிசிதாரருக்கு கதரியாத அல்ைது அவர் அறியாத 
உண்கைைள். 
உதாரணம்: ஒரு நபர்,  அதிை இரத்த அழுத்தத்தால் 
அவதிப்படுபவர், ஆனால் பாைிசி எடுத்துக்கைாள்ளும் வநரத்தில் 
அகத பற்றி அவருக்கு கதரியாைல் இருந்திருந்தால், இந்த 
உண்கைகய ைகறத்தாை அவர் ைீது குற்றம் சாட்டமுடியாது.  

iii. நியாயைான விடாமுயற்சி மூைம் ைண்டுபிடிக்ைக்கூடிய 
உண்கைைள்  

ஒவ்கவாரு அடிப்பகட உண்கைகயயும் கூறவவண்டிய 
அவசியம் இல்கை. வைலும் தைவல் வதகவ என்றால் ைாப்படீ்டு 
ஏற்பாளர்ைள் அகத  பற்றி நிகனவாை வைட்ைவவண்டும் 

iv. சட்ட சம்பந்தைான விஷயங்ைள்:  

எல்வைாருக்கும் இந்த நாட்டின்  சட்டம் கதரிந்திருக்ைவவண்டும் 
என்று கூறப்படுைிறது.  

உதாரணம்: கவடிகபாருட்ைகள வசைித்து கவப்பது பற்றிய 
நைராட்சி சட்டங்ைள் 

v. பாைிசிதாரருக்கு அவசியைில்ைாததாை வதான்றுைின்றகவ 
[அல்ைது கூடுதல் தைவைின் வதகவ தள்ளுபடி 
கசய்யப்பட்டிருந்தால்].  
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ைாப்படீ்டு நிறுவனம் பதில்ைகள முழுகையற்றது என்ற 
அடிப்பகடயில் பின்னர் கபாறுப்கப தட்டி ைழிக்ைமுடியாது. 

கவளிப்படுத்தல் கடகம எங்சக உள்ளது? 

முன்கைாழிவு ஏற்ைப்பட்டு ைற்றும் பாைிசி வழங்ைப்படும் வகர, 
அதாவது வபச்சுவார்த்கத நடக்கும் ைாைம் முழுவதும், ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளில், கவளிப்படுத்தல் ைடகை உள்ளது. ஒரு 
தரம் பாைிசி ஏற்ைப்பட்டுவிட்டால், பாைிசியின் ைாைம் முழுவதும் 
எழும் எந்த அடிப்பகட உண்கைைகளயும் கவளியிட வதகவ 
ைிகடயாது. 

உதாரணம் 

திரு ராஜன் பதிகனந்து ஆண்டுைளுக்கு ஒரு ைாை ஒரு ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு எடுத்துள்ளார். பாைிசிகய எடுத்து ஆறு ஆண்டுைளுக்கு 
பிறகு, திரு. ராஜன் சிை இதய பிரச்சிகனைள் ஏற்பட்டு ைற்றும்  
அறுகவ சிைிச்கசகய வைற்கைாள்ள வவண்டி வந்தது. திரு ராஜன் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு இந்த உண்கைகய கவளியிட 
வதகவயில்கை. 

எனினும், பாைிசிதாரர் உரிய ைாைத்தில் ப்ரீைியங்ைகள ைட்ட 
தவறியதால் பாைிசி ைாைாவதியான நிகையில் இருந்து ைற்றும் 
பாைிசிதாரர் பாைிசி ஒப்பந்தத்கத புதுப்பித்து ைீண்டும் அைைில் 
கைாண்டு வர நிகனத்தால், புதுப்பிக்கும் வநரத்தில், புது 
பாைிசியில் கசய்ைிற ைாதிரி, அடிப்பகடயான ைற்றும் 
கதாடர்புகடய அகனத்து விவரங்ைகளயும் கவளியிடும் ைடகை 
அவருக்கு உள்ளது.  

உன்னத நன்னம்பிக்கககய மீறுதல் (Breach of utmost good faith) 

நாம் இப்வபாது உன்னத நன்னம்பிக்கைகய ைீறும் சூழ்நிகைைகள  
ஆராய்வவாம். இத்தகைய ைீறல் உண்கை கவளிப்படுத்தாகை 
அல்ைது திரித்துக்கூறுதல் மூைம் எழைாம். 

கவளிப்படுத்தாகை: பாைிசிதாரர் அடிப்பகட உண்கைைகள பற்றி 
அகைதியாை உள்ளார், ஏகனனில் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் எந்த 
குறிப்பிட்ட விசாரகணகயயும் எழுப்பவில்கை. ைாப்படீ்டு 
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நிறுவனம் வைட்ட வைள்விைளுக்கு ைழுப்பைான பதில்ைகள 
தருவது. அஜாக்ைிரகதயால்  [அறியாகையால் அல்ைது எந்த 
எண்ணமும் இல்ைாைல் இருக்ைைாம்] அல்ைது முன்கைாழிந்தவர் 
அந்த உண்கை வதகவயில்கை என்று நிகனத்திருக்ைைாம்.  

அப்படியிருந்தால், அது அப்பாவித்தனம். ஆனால் உண்கைகய 
வவண்டுகைன்வற கவளிப்படுத்தாவிட்டால் அகத ைகறத்ததாை 
ைருதப்படுைிறது. அப்படியிருந்தால், அதில் ஏைாற்றும் வநாக்ைம் 
உள்ளது. 

திரித்துக் கூறுதல்: ைாப்படீு ஒப்பந்த சையத்தில் நடக்கும்  
வபச்சுவார்த்கதயில் கவளியிடப்பட்ட அறிக்கை பிரதிநிதித்துவம் 
என்று அகழக்ைப்படுைிறது. இது உண்கையின் திட்டவட்டைான 
அறிக்கையாை அல்ைது நம்பிக்கை, எண்ணம் அல்ைது 
எதிர்பார்ப்பின்  அறிக்கையாை இருக்ைைாம். இதில் உண்கை 
உள்ளப்வபாது, அது ைணிசைான அளவு சரியாை இருக்ைவவண்டும் 
என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. பிரதிநிதித்துவம் கசய்வது நம்பிக்கை 
அல்ைது எதிர்பார்ப்பு விஷயங்ைகள பற்றி இருக்கும் வபாது, அது 
நன்னம்பிக்கையில் தரப்படவவண்டும்.  

திரித்துக்கூறுவதில் இரண்டு வகைைள் உள்ளன: 

i. அப்பாவித்தனைாை திரித்துக்கூறுதல்-துல்ைியைற்ற 
அறிக்கைைள்,  அதாவது எந்தவித வைாசடியான 
எண்ணத்துடனும் கூறப்படாதகவ.  

ii. ைறுபுறம், வைாசடிக்ைாை திரித்துக்கூறுதல் என்பது ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்கத ஏைாற்றும் எண்ணத்துடன் அல்ைது 
உண்கைகய ைதிக்ைாைல் கபாறுப்பற்ற முகறயில் 
வவண்டுகைன்வற தரப்பட்ட தவறான அறிக்கைைள் 

ஏைாற்றும் வநாக்ைத்துடன் ைகறத்திருந்தால், அல்ைது உண்கை 
கவளிப்படுத்தாகை அல்ைது திரித்துக்கூறுதல் இருந்தால் ஒரு 
ைாப்படீு ஒப்பந்தம் கபாதுவாைவவ கசல்ைாததாைி விடுைிறது.  

iii) காப்பீடுப் பற்று (Insurable interest) 
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 'ைாப்படீுப் பற்று' இருப்பது ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு 
அத்தியாவசிய உட்கபாருளாைவும் ைற்றும் ைாப்படீ்டு சட்டத்தின் 
முன்-வதகவயாைவும் ைருதப்படுைிறது.  ைாப்படீு, சூதாட்டம் 
அல்ைது பந்தயம் உடன்பாடுடன் எப்படி வவறுபடுைிறது என்று 
பார்ப்வபாம். 

iv) சூதாட்டம் மற்றும் காப்பீடு 

சீட்டு விகளயாட்கட  ைருதவும், இதில் ஒரு நபர் கஜயிக்ைைாம் 
அல்ைது வதாற்ைைாம். ஒரு நபர் பந்தயத்தில் நுகழயும்வபாது தான் 
இழப்பு அல்ைது ைாபம் ைிகடக்ைிறது. விகளயாடும் நபருக்கு 
கஜயிப்பகத தவிர, ஆட்டத்தின் ைீது எந்த விருப்பவைா அல்ைது 
உறவவா ைிகடயாது. பந்தயம் கவத்தல் அல்ைது, 

பைகடப்பிகணயத்கத (Betting or, wagering) சட்டரீதியாை  
நீதிைன்றத்தில் அைைாக்ைமுடியாது ைற்றும்  இதன் பின்னணியில் 
கசய்யப்படும் எந்த ஒப்பந்தமும் சட்டவிவராதைானது. யாராவது 
தன் வடீ்கட சீட்டாட்டத்தில் பணயம் கவத்து, அதில் வதாற்றால், 

கவற்றி கபற்ற நபர் அதற்ைாை நீதிைன்றத்தில் முகறயிட்டு அகத 
வைாரமுடியாது. 

இப்வபாது ஒரு வடீு ைற்றும் அது எரியக்கூடிய நிைழ்கவ 
ைருதவும். வடீ்கட ைாப்படீு கசய்த தனிநபருக்கு ைாப்படீு 
கசய்யப்பட்ட விஷயம் அதாவது வடீ்டுடன் சட்டரீதியான உறவு 
உள்ளது. அவருக்கு அது கசாந்தம் ைற்றும் அது அழிந்தால் 
அல்ைது வசதைானால், அவருக்கு நிதி பாதிப்பு ஏற்படும். இந்த 
உரிகை தரும் உறவு சுயாதீனைானது, ைற்றும் தீப்பிடிக்ைிறவதா 
அல்ைது இல்கைவயா என்பகத சார்ந்தில்கை. வைலும் இந்த 
உறவு தான் அவர் இழப்பிற்கு  ைாரணைாைிறது. ைாப்படீு 
எடுக்ைப்படுைிறவதா இல்கைவயா இந்த நிைழ்வு [தீ அல்ைது 
திருட்டு], அவருக்கு இழப்கப ஏற்படுத்தும். 

சீட்டு விகளயாட்டில் கவற்றி அல்ைது வதால்வி ஏற்படைாம், 

ஆனால் தீ  ஒவர விகளகவ தான் ஏற்படுத்தும்- அதாவது 
வடீ்டின் உரிகையாளருக்கு இழப்கப ைட்டுவை தரும். 
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ஏற்பட்ட இழப்கப ஏதாவது வழியில் ஈடு கசய்துக்கைாள்வகத 
உறுதி  கசய்ய தான் உரிகையாளர் ைாப்படீ்கட 
எடுத்துக்கைாள்ைிறார். 

ைாப்படீு கசய்பவருக்கு அவரது வடீ்டில் இருக்கும் பற்று அல்ைது 
அவரது  பணம் தான் ைாப்படீுப் பற்று என குறிப்பிடப்படுைிறது. 
ைாப்படீுப் பற்று இருப்பது தான் ஒரு ைாப்படீு ஒப்பந்தத்கத 
கசல்ைத்தக்ைதாக்ைி சட்டத்தின் ைீழ்  
அைல்படுத்தக்கூடியாதாக்குைிறது. 
 

உதாரணம் 

திரு. சந்திரவசைர் ஒரு வடீ்டின் உரிகையாளர் ைற்றும் வங்ைியில் 
இருந்து ரூ 15 ைட்சம் அடைான ைடகன கபற்ற வாங்ைியுள்ளார். 
ைீழுள்ள வைள்விைகள பற்றி வயாசிக்ைவும்: 

 அவருக்கு வடீ்டில் ைாப்படீுப் பற்று உள்ளதா? 

 வங்ைிக்கு வடீ்டில் ைாப்படீுப் பற்று உள்ளதா? 

 இதில் அவரது பக்ைத்துவடீ்டுக்ைாரரின் பற்று என்ன? 

திரு சீனிவாசனுக்கு ைகனவி, இரண்டு குழந்கதைள் ைற்றும் 
வயதான கபற்வறார் கைாண்ட ஒரு குடும்பம் இருக்ைிறது. ைீழுள்ள 
வைள்விைகள பற்றி வயாசிக்ைவும்: 

 அவருக்கு அவர்ைளது நைனில் ைாப்படீுப் பற்று உள்ளதா? 

 அவர்ைள் ைருத்துவைகனயில் வசர்க்ைப்பட்டால் அவருக்கு 
நிதி இழப்பு ஏற்படுைா? 

 பக்ைத்துவடீ்டுக்ைாரரின் குழந்கதைள் பற்றி என்ன? 

அவருக்கு அவர்ைள் ைீதும் ைாப்படீுப் பற்று இருக்குைா? 

ைாப்படீு கசய்யப்படும் விஷயம் ைற்றும் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின் 
விஷயத்திற்கும் இகடவய உள்ள வவறுபாட்கட கூறுவது இங்வை 
கபாருத்தைாை இருக்கும். 

காப்பீடு கேய்யப்படும் விஷயம் ைாப்படீால் பாதுைாக்ைப்படும் 
கசாத்கத பற்றியது, அதற்கைன்று உள்ளார்ந்த ைதிப்பு ஒன்று 
இருக்கும். 
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ைறுபுறம் காப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் விஷயம் பாைிசிதாரருக்கு அந்த 
கசாத்தில் உள்ள நிதி சார்ந்த பற்கற குறிக்ைிறது. பாைிசிதாரருக்கு 
கசாத்தில் உரிகை இருந்தால் ைட்டுவை அகத ைாப்படீு 
கசய்துக்கைாள்ளும் சட்டப்பூர்வைான உரிகை அவருக்கு 
இருக்ைிறது. இதன் அழுத்தைான அர்த்தம், ைாப்படீ்டு பாைிசி 
கவறும் கசாத்கத அப்படிவய பாதுைாப்பதில்கை, ஆனால் 
பாைிசிதாரருக்கு கசாத்தின் ைீது உள்ள நிதி சார்ந்த பற்கற 
(financial interest) பாதுைாக்ைிறது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3   கபாது ேட்டத்தின்படி காப்பீடுப்பற்று 



 

 129 

 
 

i. காப்பீடுப் பற்று இருக்க சவண்டிய சநரம் 

ஆயுள் ைாப்படீ்டில், ைாப்படீுப் பற்று பாைிசி எடுத்துக்கைாள்ளும் 
வநரத்தில் இருக்ைவவண்டும். கபாது ைாப்படீில், ைடல்சார் 
பாைிசிைகள வபான்ற சிை விதிவிைக்குைகள தவிர, ைாப்படீுப் 
பற்று பாைிசி எடுத்துக்கைாள்ளும்  ைற்றும் ஈடுவைாரல் வநரம், 
இந்த இரண்டு வநரத்திலுவை இருக்ை வவண்டும். 

v) அண்கமக் காரணம் (Proximate cause) 

சட்ட கைாள்கைைளில் ைகடசியானது அண்கைக் ைாரணம் என்ைிற 
கைாள்கை. 

அண்கைக் ைாரணம் ைாப்படீ்டின் ஒரு முக்ைிய கைாள்கை ைற்றும் 
இதன் அக்ைகற இழப்பு அல்ைது வசதம்  ஏற்பட்ட விதம் என்றும் 
ைற்றும் அது  உண்கையிவைவய ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட ஒரு 
ஆபத்தின் விகளவாை தான்  ஏற்பட்டதா என்பகத ைண்டறிவதில் 
தான் உள்ளது. இழப்பு ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட ஆபத்தினால் 
ஏற்படும்வபாது, ைாப்படீ்டு நிறுவனம் அதற்கு கபாறுப்பாைிறது. 
உடனடி ைாரணம் ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட ஆபத்தாை இருந்தால், 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் அந்த இழப்பிற்கு இழப்பகீட தந்தாை 
வவண்டும், இல்கைகயனில் இல்கை. 
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இந்த விதியின்படி, ைாப்படீு அளிப்பவர் இழப்கபத் 
வதாற்றுவிக்ைக்கூடிய நிைழ்வுத் கதாடரின் இயக்ைத்துக்குள் 
கபாருந்தக்கூடிய முக்ைியக் ைாரணத்கத வதடுைிறார், இது இழப்பு 
ஏற்படுவதற்கு ைாரணம் முந்கதய ைகடசி நிைழ்ச்சியாைத்தான் 
இருக்ை வவண்டும் என்பதில்கை, அதாவது, அந்த நிைழ்ச்சி அதற்கு 
கநருக்ைைானதாைவவா, அல்ைது இழப்கப ஏற்படுத்தியதற்கு 
உடனடிப் கபாறுப்புகடயதாைவவா இருக்ைவவண்டும். 

ைற்ற ைாரணங்ைகள  கதாகை ைாரணங்ைள் என 
வகைப்படுத்தைாம், இகவ அண்கை ைாரணங்ைளில் இருந்து 
வவறுபட்டகவ. கதாகை ைாரணங்ைள் இருக்ைைாம் ஆனால் 
நிைழ்வு நடக்ைிறைாதிரி எந்த விகளகவயும் ஏற்படுத்தவில்கை. 

வகரயகற 

அண்கமக் காரணம் (Proximate cause) என்பது, ஒரு புதிய மற்றும் 
தன்னிச்கேயான ஆதாரத்திைிருந்து திறகமயுடன் கதாடங்கிச் 
கேயல்படும், எந்த ஒரு ேக்தியின் குறுக்கீடும் இன்றி ஒரு 
முடிகவ ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வுத் கதாடரின் இயக்கத்கதத் 
கதாடங்குவதற்குரிய கேயல்திறன்மிக்க மற்றும் திறகமயான 
காரணம் என வகரயறுக்கப்படுகின்றது. 
அண்கை ைாரணி கைாள்கை ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளுக்கு 
எப்படி கபாருந்துைிறது? கபாதுவாை, ஆயுள் ைாப்படீு 
ைரணத்திற்ைான ைாரணத்கத கபாருட்படுத்தாைல், ஒரு ைரண 
நன்கைக்கு ஈகட வழங்குவதால், அண்கை ைாரணி கைாள்கை 
இதில் கபாருந்தாது. எனினும் பை ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
ஒப்பந்தங்ைளில் ஒரு விபத்து பைன் கரடர் (கூடுதல் ைாப்படீு) 
உள்ளது, அதில் விபத்து மூைம் ைரணம் ஏற்பட்டால், ஒரு 
கூடுதல் கதாகை கசலுத்தப்படும் என்று உத்தரவாதம் 
அளிக்ைப்படுைிறது. இது வபான்ற சூழ்நிகையில், அதன் 
ைாரணத்கத அறிந்துகைாள்ள வதகவயாைிறது - ைரணம் ஒரு 
விபத்து விகளவாை ஏற்பட்டதா என்பது.  அண்கை ைாரணி 
கைாள்கை இது வபான்ற நிைழ்வுைளுக்கு கபாருந்தும். 

ககடப்பிடித்தல் ஒப்பந்தம் (Contract of Adhesion) 
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ைகடப்பிடித்தல் ஒப்பந்தங்ைள் கூடுதைான வபரம் வபசும்  
அனுகூைமுள்ள ைட்சி மூைம் தயாரிக்ைப்படுைின்றான, இகவ 
ைற்ற ைட்சிக்கு அகத ைகடப்பிடித்து நடக்கும் வாய்ப்கப ைட்டுவை 
வழங்கும், அதாவது ஒப்பந்தத்கத ஏற்ைைாம் அல்ைது 
நிராைரிக்ைைாம், இங்வை ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்த 
விதிைள் ைற்றும் நிபந்தகனைகள கதாடர்பான அகனத்து வபரம் 
வபசும் சக்திகயயும் கைாண்டுள்ளது.  

இதற்கு நடுநிகையாை, ஒரு இைவச-பார்கவ ைாைம் 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூைம் ஒரு பாைிசிதாரர், ஒரு 
பாைிசிகய எடுத்து, பாைிசி ஆவணத்கத கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள், 

ைருத்து வவறுபாடு உள்ள வழக்ைில், அகத ரத்து கசய்யும் 
வதர்கவ கைாண்டுள்ளது நிறுவனத்திடம் இகத எழுத்து மூைம் 
கதரிவிக்ைப்பட வவண்டும். கசைவுைள் ைற்றும் ைட்டணங்ைகள 
ைழித்துவிட்டு ப்ரீைியம் கதாகை திருப்பி தரப்படும். 

சுய-பரீட்கே -1 

பின்வருவதில் எது அச்சுறுத்தலுக்ைான ஒரு உதாரணம் ஆகும்?  

I. ரவைஷ் அச்சடித்தகத பற்றிய அறிவு இல்ைாைல் ஒரு 
ஒப்பந்தத்தில் கைகயழுத்திடுைிறார்  

II. ைவைஷ் ஒப்பந்தத்தில் கைகயழுத்திடாவிட்டால் அவகன 
கைான்றுவிடுவவன் என்று ரவைஷ் அச்சுறுத்துைிறார் 

III. ைவைகஷ ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கைகயழுத்திட கவக்ை ரவைஷ் 
அவரது கதாழில் நிகை கசல்வாக்கை பயன்படுத்துைிறார்  

IV. ைவைகஷ ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கைகயழுத்திட கவக்ை ரவைஷ் 
தவறான தைவகை வழங்குைிறார் 

 

சுய-பரீட்கே -2 

பின்வரும் விருப்பங்ைளில் ரவைஷால் யாருக்கு ைாப்படீு 
கசய்யமுடியாது?  

I. ரவைஷின்  வடீு 

II. ரவைஷின்  ைகனவி 
III. ரவைஷின் நண்பன் 



 

 132 

IV. ரவைஷின்  கபற்வறார்ைள் 

 

சுருக்கம் 

 ைாப்படீு என்பது, ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ப்ரீைியம் என 
அகழக்ைப்படும் ஒரு விகை அல்ைது ைருதுகை மூைம் 
குறிப்பிட்ட அபாயங்ைளுக்கு எதிராை நிதி பாதுைாப்கப வழங்ை 
ஒப்புக்கைாள்வதாை ஒரு ஒப்பந்த உடன்பாடு 

 ஒப்பந்தம் என்பது இரு ைட்சிைள் இகடவய சட்டத்தால் 
அைல்படுத்தப்பட்ட ஒரு உடன்பாடாை இருக்ைிறது. 

 கசல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைளில் 
அடங்குபகவ: 

i. அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளுதல்  

ii.  சட்டப்பூர்வைான ைருதுகை 

iii.  ைருத்கதாருைித்தல் (Consensus ad idem) 

iv. தகடயற்ற ஒப்புதல் 

v. ைட்சிைளின் தகுதி 
vi. விஷயத்தின் சட்ட உரிகைt 

 ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின் சிறப்பு அம்சங்ைளில் அடங்குபகவ: 

i. உபரிைா ஃகபட்ஸ்,  

ii. ைாப்படீுப் பற்று,  

iii. அண்கைக் ைாரணம்  

முக்கியமான வார்த்கதகள் 

1. அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளுதல்  

2. சட்டப்பூர்வைான ைருதுகை 

3. ைருத்கதாருைித்தல் (Consensus ad idem) 

4.  உபரிைா ஃகபட்ஸ் (Uberrima fides) 

5. அடிப்பகட உண்கைைள்  

6. ைாப்படீுப் பற்று  

7. அண்கைக் ைாரணம்  

 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 
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ைவைஷ் ஒப்பந்தத்தில் கைகயழுத்திடாவிட்டால் அவகன 
கைான்றுவிடுவவன் என்று ரவைஷ் அச்சுறுத்துவது தான் 
அச்சுறுத்தலுக்ைான ஒரு உதாரணம் 

 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ரசமஷுக்கு தன் நண்பனின் உயிரின் மீது காப்பீடுப்பற்று 
இல்ைாததால், அதற்கு அவர் காப்பீடு கேய்யமுடியாது.. 

சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

 

சகள்வி 1  

கசல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் எந்த ஆக்ைக்கூறு ப்ரீைியத்கத 
கையாளுைிறது? 

 

I. அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளுதல் 

II. ைருதுகை  

III. தகடயற்ற ஒப்புதல் 

IV. ஒப்பந்தம் கசய்ய ைட்சிைளுக்கு உள்ள தகுதி 
 

சகள்வி 2  

_____________ -துல்ைியைற்ற அறிக்கைைளுடன் சம்பந்தப்பட்டது, 
அதாவது எந்தவித வைாசடியான எண்ணத்துடனும் 
கூறப்படாதகவ. 
I. திரித்துக்கூறுதல் 

II. பங்ைளிப்பு  

III. அளித்தல் 

IV. பிரதிநிதித்துவம் 

சகள்வி 3  

_______________ குற்ற வழிமுகறைள் மூைம் அழுத்தத்கத 
தருவகத குறிக்ைிறது. 
I. வைாசடி 

II. தைாத ஆதிக்ைம்  

III. அச்சுறுத்தல் 
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IV. தவறு 

சகள்வி 4  

பின்வருவனவற்றில் எந்த கூறு ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைள் 
கதாடர்பாை உண்கை? 

I. அகவ சட்டரீதியாை அைல்படுத்தப்படுத்த இயைாத வாய்கைாழி 
ஒப்பந்தங்ைள்  

II. அகவ சட்டரீதியாை அைல்படுத்தக்கூடிய வாய்கைாழி 
ஒப்பந்தங்ைள்  

III. இது இந்திய ஒப்பந்தங்ைள் சட்டம், 1872 –இன் வதகவைளுக்கு 
ஏற்ப இரு ைட்சிைளுக்கு (ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ைற்றும் ைாப்படீு 
கபறுபவர்) இகடவய ஏற்படும் ஒப்பந்தம். 

IV. அகவ பந்தய ஒப்பந்தங்ைள் ைாதிரி 

 

சகள்வி 5  

பின்வருவதில் எது ஒப்பந்தத்திற்ைான கசல்லுபடியாகும் ைருதுகை 
இல்கை? 

I. பணம் 

II. உகடகை 

III. ைஞ்சம் 

IV. நகை 

 

சகள்வி 6  

ைீவழ உள்ளவர்ைளில் எவருக்கு ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
ஒப்பந்த்த்தில் நுகழய தகுதி இல்கை? 

I. வணிை உரிகையாளர் 

II. கைனர் அல்ைது முதிரா வயதினர் 

III. இல்ைத்தரசி 
IV. அரசு ஊழியர் 
சகள்வி 7  

ைீவழ உள்ள நடவடிக்கையில் எது "உபரிைா ஃகபட்ஸ்" (“Uberrima 

Fides”) கைாள்கைகய குறிக்ைிறது?  
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I. ைாப்படீ்டு முன்கைாழிவு படிவத்தில் கதரிந்த ைருத்துவ 
நிகைகைைகள பற்றி கபாய்யாை எழுதுவது 

II. ைாப்படீ்டு முன்கைாழிவு படிவத்தில் கதரிந்த அடிப்பகட 
உண்கைைகள கவளிப்படுத்தாைல் இருப்பது 

III. ைாப்படீ்டு முன்கைாழிவு படிவத்தில் கதரிந்த அடிப்பகட 
உண்கைைகள கவளியிடுவது 

IV. உரிய வநரத்தில் ப்ரீைியத்கத ைட்டுவது 

 
சகள்வி 8  

ைாப்படீுப் பற்று குறித்து ைீவழயுள்ள எது சரியானதில்கை? 

I.  தந்கத தனது ைைன் கபயரில் ைாப்படீு எடுப்பது 

II.  வாழ்க்கை துகணவர்ைளில் ஒருவர் கபயரில் இன்கனாருவர் 
ைாப்படீு எடுப்பது 

III. நண்பர்ைள் ைற்கறாரு நண்பரின் கபயரில் ைாப்படீு எடுப்பது 

IV. முதைாளி தன் ஊழியர்ைளுக்ைாை ைாப்படீு எடுப்பது 

 
சகள்வி 9  

 

ைாப்படீுப்பற்று ஆயுள் ைாப்படீு வழக்ைில் இருக்ை வவண்டியது 
எப்வபாது அவசியம்?  

 

I. ைாப்படீு எடுக்கும் வநரத்தில் 

II. ஈடுவைாரும் வநரத்தில் 

III. ஆயுள் ைாப்படீு வழக்ைில் ைாப்படீுப்பற்று வதகவயில்கை 

IV. பாைிசி வாங்கும் சையத்தில் அல்ைது ஈடுவைாரல் சையத்தில் 
 
 
 

சகள்வி 10  

 

பின்வரும் ைாட்சியில் ைரணத்திற்ைான அண்கை ைாரணிகய 
ைண்டுபிடிக்ைவும்?  

அஜய் குதிகரயிைிருந்து விழுைிறார் ைற்றும் அவரது முதுகைலும்பு 
உகடந்துவிடுைிறது. அவர் தண்ணரீ் குளத்தில் விழுைிறார் ைற்றும்  
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நிவைானியா வநாயால் பாதிக்ைப்படுைிறார். அவர் 
ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைப்படுைிறார் ைற்றும் 
நிவைானியாவால் இறந்துவிடுைிறார். 

I. நிவைானியா  

II. முதுகைலும்பு உகடந்ததால் 

III. குதிகரயிைிருந்து விழுந்ததால் 

IV. அறுகவ சிைிச்கச 

 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

கசல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தில் ப்ரீைியத்கத கையாளுைின்ற 
ஆக்ைக்கூறு ைருதுகை ஆகும். 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

திரித்துக்கூறுதல் துல்ைியைற்ற அறிக்கைைளுடன் 
கதாடர்புள்ளகவ,  அதாவது எந்தவித வைாசடியான 
எண்ணத்துடனும் கூறப்படாதகவ. 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

அச்சுறுத்தல் குற்ற வழிமுகறைள் மூைம் அழுத்தத்கத தருவகத 
குறிக்ைிறது. 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைள், இந்திய ஒப்பந்தங்ைள் சட்டம், 1872 
–இன் வதகவைளுக்கு ஏற்ப இரு ைட்சிைளுக்கு (ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
ைற்றும் ைாப்படீு கபறுபவர்) இகடவய ஏற்படும் ஒப்பந்தங்ைள். 

பதில் 5  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ைஞ்சம் தருவது ஒப்பந்தத்திற்ைான கசல்லுபடியாகும் ைருதுகை 
இல்கை 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

கைனர்ைள் அல்ைது முதிரா வயதினருக்கு ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
ஒப்பந்தத்தில் நுகழய தகுதி இல்கை. 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ைாப்படீ்டு முன்கைாழிவு படிவத்தில் கதரிந்த அடிப்பகட 
உண்கைைகள கவளியிடுவது உபரிைா ஃகபட்ஸ்" “Uberrima Fides” 
கைாள்கைகய குறிக்ைிறது 

பதில் 8  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

எந்த ைாப்படீுப்பற்றும் இல்ைாததால் நண்பர்ைள் ைற்கறாரு 
நண்பரின் கபயரில் ைாப்படீு எடுக்ைமுடியாது 

பதில் 9  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ைாப்பகீட எடுக்கும் சையத்தில் ஆயுள் ைாப்படீு வழக்ைில் 
ைாப்படீுப்பற்று இருக்ை வவண்டியது அவசியம் 

பதில் 10  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

அஜய் குதிகரயிைிருந்து விழுந்ததுதான் அவர் ைரணத்திற்ைான 
அண்கை ைாரணி. 
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 ிரிவு 2 

ஆயுள் கொப் ீடு 
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அத்தியாயம் 6 

 

ஆயுள் ைாப்பீடில் சம்பந்தப்பட்டகவ 

 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

ைாப்படீ்டில் நான்கு அம்சங்ைள் உள்ளன 

 கசாத்து 

 ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட அபாயம் 

 நிதி வசைரிப்பு கைாள்கை 

 ஒப்பந்தம்  

 

இப்வபாது நாம் ஆயுள் ைாப்படீ்டின் அம்சங்ைகள ஆராய்வவாம். 
இந்த அத்தியாயம் வைவை குறிப்பிட்டுள்ள ஆயுள் ைாப்படீ்டின் 
பல்வவறு கூறுைகள சுருக்ைைாை விளக்குைிறது. 
 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A.  ஆயுள் காப்பீட்டு வணிகம் –கூறுகள், மனித வாழ்வின் 
மதிப்பு, நிதிபரிமாற்றம்  
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A. ஆயுள் காப்பீட்டு வணிகம் –கூறுகள், மனித வாழ்வின் மதிப்பு,  
நிதிபரிமாற்றம் 

1. கசாத்து – ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு (Human Life Value -HLV) 

 

ஒரு கசாத்து என்பது ைதிப்பு அல்ைது வருவாய் விகளவிக்கும் 
ஒன்று என்பகத ஏற்ைனவவ பார்த்வதாம். கபரும்பாைான கசாத்து 
வகைைளின் ைதிப்பு துல்ைியைான பண அடிப்பகடயில் 
அளவிடப்படுைிறது. இவத ைாதிரி, ைதிப்பின் இழப்பின் 
அளவிடமுடியும். 
 உதாரணம் 

 

ஒரு ைார் விபத்து வநரிடும் வபாது, வசதத்தின் அளவு ரூ. 50,000 
என்று ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
உரிகையாளருக்கு இந்த இழப்பகீட வழங்குைிறது.  

ஒரு நபர் இறந்தால். நாம் எப்படி இழப்பு கதாகைகய 
ைதிப்பிடவவண்டும்? 

அவரது ைதிப்பு 50,000 ரூபாய்ைளா அல்ைது 5,00,000 
ரூபாய்ைளா?  

 

வைலுள்ள வைள்விக்கு வாடிக்கையாளகர சந்திக்கும் வபாது ஒரு 
முைவர் பதிைளிக்ை வவண்டும். இதன் அடிப்பகடயில், 
வாடிக்கையாளருக்கு பரிந்துகர கசய்யவவண்டிய ைாப்படீ்டு 
கதாகைகய முைவர் தீர்ைானிக்ை முடியும் இதுதான் உண்கையில் 
ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு முைவர் ைற்ை வவண்டிய முதல் பாடம். 
  

அதிர்ஷ்டவசைாை, வபராசிரியர் ஹ்யூப்னர் ைிட்டத்தட்ட எழுபது 
ஆண்டுைளுக்கு முன்பு உருவாக்ைப்பட்ட ஒரு அளவு நம்ைிடம் 
உள்ளது. ைனித வாழ்க்கை ைதிப்பு (HLV) என அகழக்ைப்படும் இந்த 
அளவு, உைைம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுைிறது.  

 

HLV ைருத்து வருைானம் தருைிற கசாத்தாை அல்ைது 
உகடகையாை ைனித வாழ்க்கைகய ைருதுைிறது. ஒரு 
தனிப்பட்டவர் எதிர்பார்க்கும் நிைர எதிர்ைாை வருவாயின் 
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அடிப்பகடயில் ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு அளவிடப்படுைிறது. நிைர 
வருவாய் என்பது, ஒரு நபர் எதிர்ைாைத்தில் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 
சம்பாதிப்வபாம் என்ற எதிர்பார்க்ைிற ைதிப்பில் இருந்து, அவர் சுய 
கசைவுக்கு எடுத்துக்கைாள்ளும் ைதிப்கப ைழித்து ைிகடக்கும் 
ைதிப்பு. இது ஊதியம் கபறுபவர் அைாைைாை இறந்தால் ஒரு 
குடும்பத்திற்கு ஏற்படும் கபாருளாதார இழப்பின் அளகவ 
குறிக்ைிறது. கபாருத்தைான வட்டி விைிதம் மூைம் ைிகை 
ைணக்ைிடப்பட்டு, இந்த வருைானம் ைதிப்பிடப்படுைிறது.. 
  

HLV-ஐ அளவிட ஒரு எளிய ைட்கடவிரல் விதி அல்ைது வழி 
உள்ளது. குடும்பத்தில் ேம்பாதிப்பவர் உயிருடன் 
இல்ைாவிட்டாலும், ஒரு குடும்பம் கபற விரும்பும் ஆண்டு  
வருமானத்கத, கபறக்கூடிய வட்டி விகிதம் மூைம் வகுத்தால் 
இந்த மதிப்பு கிகடக்கும். 
  

உதாரணம் 

 

திரு ராஜன் ஒரு ஆண்டில் ரூ 1,20,000 சம்பாதிக்ைிறார். ைற்றும் 
ரூ 24,000 தனக்ைாை கசைவழிக்ைிறார். 
அவர் அைாைைாை இறந்தால், அவரது குடும்பம் இழக்கும் நிைர 
வருவாய் ரூ 96,000- ஆை இருக்கும். 
வட்டி விைிதத்கத 8% (0.08 என குறிப்பிடப்படுைிறது) என்று 
ைருதினால் 

HLV = 96000 / 0.08 = ரூ. 12,00,000 

 

முழு பாதுைாப்பிற்கு எவ்வளவு ைாப்படீு வதகவ என்பகத HLV 
தீர்ைானிக்ை உதவுைிறது. இது எந்த வைல் வரம்கப தாண்டினால் 
ஆயுள் ைாப்படீு ஊைைானதாைி விடும் என்பகதயும் கசால்ைிறது.  

 

கபாதுவாை, ைாப்படீ்டின் அளவு ஆண்டு வருைானத்தில் சுைார் 10-
ைிருந்து 15 ைடங்கு இருக்ை வவண்டும் என்று நாம் கூறைாம். 
வைலுள்ள உதாரணத்தில், ரூ 1.2 ைட்சம் சம்பாதிக்கும் திரு ராஜன் 
2 வைாடிக்கு ைாப்பகீட வைாரினால், நைக்கு சந்வதைம் வர 
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வவண்டும்.  ைாப்படீின் உண்கையான அளவு ஒருவரால் எந்த 
அளவுக்கு ைாப்பகீட வாங்ைி அதற்ைான ப்ரீைியத்கதயும் ைட்ட 
முடியும் என்பகத  வபான்ற ைாரணிைகள சார்ந்ததாை இருக்கும். 
 

2. அபாயம்  

 

நாம் வைவை பார்த்த ைாதிரி, ஆயுள் ைாப்படீு ஒரு கசாத்தாை ைனித 
வாழ்வின் ைதிப்கப அழிக்ை அல்ைது குகறக்கும் அபாய 
நிைழ்வுைளுக்கு எதிராை பாதுைாப்பு வழங்குைிறது. இத்தகைய இழப்பு 
ஏற்படும் சூழ்நிகைைள் மூன்று வகையாை உள்ளன. இகவ 
எல்ைாவை சாதாரண ைக்ைள் எதிர்கைாள்ளும் கபாதுவான 
பிரச்சிகனைள்.  
படம் 1 ோதாரண மக்கள் எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான 

பிரச்ேிகனகள் 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ைற்கறாரு பக்ைம், கபாது ைாப்படீு கபாதுவாை - தீ, ைடைில் 
இருக்கும்வபாது சரக்கு இழப்பு, திருட்டு ைற்றும் கைாள்கள 
ைற்றும் வைாட்டார் விபத்துக்ைள் வபான்ற அபாயங்ைளுக்கு எதிராை 
ைாப்பளிக்ைிறது. அதில் நல்ை கபயர் ைற்றும் நல்கைண்ணத்தின் 
இழப்பிற்கும் ைாப்படீு ைிகடக்ைிறது.  கபாறுப்பு ைாப்படீு என்று 
அகழக்ைப்படும் ைாப்படீு வர்க்ைம் மூைம் இவற்றிற்கு 
ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது. 

இறுதியாை தனிநபகர பாதிக்கும் அபாயங்ைள் உள்ளன. அகவ 
தனிப்பட்ட அபாயங்ைள் என குறிப்பிடப்பட்டு, அவற்றிற்கு கபாது 
ைாப்படீு மூைம் ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது.  

சாதாரண ைக்ைள் எதிர்கைாள்ளும் கபாதுவான பிரச்சிகனைள் 

 

ைிை சீக்ைிரைாை 
இறப்பது 

ஊனத்துடன் 
வாழ்வது 

ைிை நீண்ட ைாைம் 
வாழ்வது 
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உதாரணம் 

ஒரு விபத்து காரணமாக ஏற்பட்ட இழப்புகளுக்கு எதிராக  
விபத்து காப்பீடு காப்பளிக்கிறது. 

அ) ஆயுள் ைாப்படீு ைற்றும் கபாது ைாப்படீு இகடயில் உள்ள 
சரியான வவறுபாடுைள் என்ன?  

கபாது ைாப்படீு  ஆயுள் ைாப்படீு 

ஈட்டுறுதி: தனிநபர் விபத்து 
ைாப்பகீட தவிர ைற்ற கபாது 
ைாப்படீ்டு பாைிசிைள், 
வழக்ைைாை ஈட்டுறுதி  
ஒப்பந்தங்ைளாகும். 
 

ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் 
உத்தரவாத ஒப்பந்தங்ைள். 
 

ஈட்டுறுதி என்பதற்கு அர்த்தம், 
தீ வபாை ஒரு நிைழ்வுக்கு 

பின்னர், ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
ஏற்பட்ட  இழப்பின்  சரியான 
அளகவ ைதிப்பிட்டு இழப்பின் 
அளவிற்கு ைட்டுவை இழப்படீு 
வழங்கும்- அதிைைாைவும் 
இல்கை, குகறவாைவும் 
இல்கை. 
 

இது ஆயுள் ைாப்படீில் 
சாத்தியம் இல்கை. 
நன்கையின் அளகவ அதாவது 
ைரணம் வநர்ந்தால் ைிகடக்கும் 
பைன்ைகள 
கதாடக்ைத்திவைவய, அதாவது 
ஒப்பந்தம் எழுதும் 
வநரத்திவைவய, முடிவு 
கசய்யவவண்டும், இதனால் 
கபரும்பாலும் ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
பாைிசிைள் வாழ்க்கக 
உத்தரவாத ஒப்பந்தங்கள் என 
அறியப்படுைிறது ஒருவர் 
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இறந்துவிட்டால். உறுதி 
கசய்யப்பட்ட ஒரு கதாகை 
நியைித்தவர்ைள் அல்ைது 
ைாப்படீு கபற்றவரின் 
பயனாளிைளுக்கு வழங்ைப்படும்.  

 

நிச்ேயமின்கம: கபாது 
ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளில்,  
ைாப்படீு கசய்யப்படும் அபாய 
நிைழ்வு நிச்சயைில்ைாத 
ஒன்று.  யாருவை ஒரு வடீு 
தீப்பற்றி எரிந்துவிடும் 
அல்ைது ஒரு ைார் விபத்து 
ஏற்படும் என்று உறுதியாை 
கூறமுடியாது.  

ஆயுள் ைாப்படீ்டில், ைரணம் 
ஏற்படுைா அல்ைது இல்கையா 
என்ற வைள்விவய எழாது. ஒரு 
நபர் பிறந்தவுடவனவய, 
அவனுக்கு என்றாவது ைரணம் 
ஏற்படும் என்பதும் உறுதி. 
நிச்சயைற்றதாை இருப்பது 
ைரண வநரம் ைட்டுவை. ஆயுள் 
ைாப்படீு இதனால் அைாை 
ைரணத்தின் அபாயத்திற்கு 
எதிராை பாதுைாப்கப 
வழங்குைிறது. 

 

நிைழ்தைவு அதிைரிப்பு: கபாது 
ைாப்படீ்டில், தீ அல்ைது 
பூைம்பம் வபான்ற ஆபத்துைள் 
ஏற்படக்கூடிய நிைழ்தைவு 
ைாைத்துடன் 
அதிைரிப்பதில்கை  

ஆயுள் ைாப்படீு வழக்ைில் 
ைரணத்தின் நிைழ்தைவு 
வயதுடன் அதிைரிக்ைிறது. 

 

 

ஆ) ஆயுள் காப்பீடு அபாயத்தின் இயற்கக 

இறப்பு வயது கதாடர்புள்ளது என்பதால் இளம் வயதினருக்கு 
குகறந்த ப்ரீைியமும் ைற்றும் வயது அதிைமுள்ளவர்ைளுக்கு 
அதிை ப்ரீைியமும் விதிக்ைப்படும் என்று கபாருள். இதன் ஒரு 
விகளவாை, ஆவராக்ைியைற்ற உறுப்பினர்ைள் திட்டத்தில் 
இருந்தனர் ஆனால் வயது அதிைைானாலும்  நல்ை 
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ஆவராக்ைியமுள்ள நபர்ைள் திட்டத்திைிருந்து விைைிவிட்டனர். 
இதன் விகளவாை ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் ைடுகையான 
பிரச்சிகனைகள எதிர்கைாண்டனர். அதனால் தங்ைள் வாழ்க்கை 
முழுவதும் தனிநபர்ைள் ப்ரீைியங்ைகள ைட்டு முடிைின்ற 
அளவிற்கு ஒப்பந்தங்ைகள உருவாக்ை முயன்றார்ைள். இது 
கைவல் அதாவது நிகை ப்ரீைியங்ைளுக்கு வளர்ச்சிக்கு 
வழிவகுத்தது. 

3. நிகை ப்ரீைியங்ைள் 

முக்கியமானகவ 

நிகை ப்ரீைியம் என்பது வயதுடன் அதிைரிக்ைாத ைாதிரி 
நிர்ணயிக்ைப்பட்ட ப்ரீைியம் அளவு ைற்றும் ஒப்பந்த ைாைம் 
முழுவதும் கதாடர்ந்து இது நிகையானதாை இருக்கும். 
இதற்கு அர்த்தம் முதல் சிை வருடங்ைளில்  வசைரிக்ைப்பட்ட 
ப்ரீைிய அளவு அந்த இள வயதில் ைரண ஈடுவைாரலுக்கு 
வதகவப்படும் கதாகைகய விட கூடுதைாை இருக்கும், ஆனால் 
வயதாகும் வபாது வசைரிக்ைப்படும் ப்ரீைிய அளவு  ைரண 
ஈடுவைாரலுக்கு வதகவப்படும் கதாகைகய விட குகறவாை 
இருக்கும், நிகை ப்ரீைியம் இந்த இரண்டு நிகைக்கும் 
இகடவயயுள்ள சராசரியாை உள்ளது. இதற்கு முந்கதய வயதின் 
ைட்டப்பட்ட கூடுதல் ப்ரீைிய கதாகை பிந்கதய வயதில் ப்ரீைிய 
கதாகை பற்றாக்குகறகய ஈடு என்று கபாருள்.  

நிகை ப்ரீைியத்தின் அம்சம் ைீவழ விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது 

படம் 2 நிகை ப்ரீைியம் 
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நிகை ப்ரீைியங்ைளுக்கு அர்த்தம் ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைள் 
கபாதுவாை நீண்ட ைாை ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளாை இருக்கும் 
ைற்றும் 10, 20 அல்ைது பை ஆண்டுைளுக்கு அைைில் இருக்கும்.  
ைறுபுறம், கபாது ைாப்படீு கபாதுவாை குறுைிய ைாை திட்டைாை 
உள்ளது ைற்றும் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ைாைாவதியாைிறது. 

முக்கியமானகவ 

ஒப்பந்தைாைத்தின் ஆரம்ப ஆண்டுைளில் வசைரிக்ைப்பட்ட 
ப்ரீைியங்ைகள அவர்ைளது பாைிசிதாரர்ைள் நைனுக்ைாை ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் ஒரு நிதியில் கவத்திருக்ைிறது. அந்த ைாதிரி 
வசைரிக்ைப்பட்ட கதாகை ஒரு "ரிசர்வ்" அதாவது இருப்பு என்று 
அகழக்ைப்படுைிறது. ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ைாப்படீு 
கபற்றவரின் எதிர்ைாை கபாறுப்புைகள சந்திக்ை இந்த இருப்கப 
கவத்திருக்ைிறது. கூடுதைாை உள்ள கதாகை "ஆயுள் நிதியம்"( Life 

Fund) என அகழக்ைப்படும் ஒரு நிதிகயயும் உருவாக்குைிறது. 
ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் இந்த நிதிகய முதைீடு கசய்து 
வட்டி சம்பாதிக்ைின்றனர்.  

அ) நிகை ப்ரீைியத்தின் கூறுைள் 

நிகை ப்ரீைியத்தில் இரண்டு கூறுைள் உள்ளன.  
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i) முதைாவது காை அல்ைது பாதுகாப்பு கூறு என 
அறியப்படுைிறது, இது உண்கையான அபாய கசைவிற்கு 
கைாடுக்ை வவண்டிய ப்ரீைியத்தின் பகுதிகய 
கைாண்டுள்ளது.  

ii) இரண்டாவது பண ைதிப்பு உறுப்பு என அறியப்படுைிறது. இது 
பாைிசிதாரரிடம் திரட்டப்பட்ட கூடுதல் ைட்டணங்ைள் 
மூைம் உருவாக்ைப்படுைிறது. இது வசைிப்பு கூகற 
உருவாக்குைிறது. 

இதற்கு ைிட்டத்தட்ட அகனத்து ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிைளிலும் 
பாதுைாப்பு ைற்றும் வசைிப்பின் ஒரு ைைகவயாை உள்ளது என்று 
அர்த்தம். ப்ரீைியத்தில் பண ைதிப்பு உறுப்பு அதிைைாை இருந்தால், 
அது வசைிப்பு சார்ந்த ைாப்படீாை அதிைம் ைருதப்படுைிறது.  

4. அபாய வசர்ைத்தின் கைாள்கை 

ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், ஒப்பந்த நிதி நிறுவனங்ைள் என 
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதற்கு பாைிசிதாரர்ைளுக்கு 
தரவவண்டிய நன்கைைள் கபரும்பாலும் ஒப்பந்த 
உத்தரவாதங்ைளின் வடிவத்தில் எடுக்ைப்படுைின்றன என்று 
அர்த்தம். ஆயுள் ைாப்படீு ைற்றும் ஓய்வூதியங்ைளும், 
எல்ைாவற்றிற்கும் வைைாை, பாரம்பரியைாை அவர்ைள் வழங்கும் 
நிதி பாதுைாப்பு உணர்வுக்ைாை வாங்ைப்படுைின்றன. இந்த பாதுைாப்பு 
ஒப்பந்தங்ைள் அகைக்ைப்பட்டுள்ள முகற மூைம் எழுைிறது 
ைற்றும் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் பணத்கத தரும் நிகையில் 
இருப்பகத உறுதி கசய்ய சிை பாதுைாப்பு முகறைளும் 
தரப்பட்டுள்ளன. பரஸ்பரதன்கை அல்ைது வசர்ைத்தின் 
கைாள்கையின் பயன்பாடு மூைம் இந்த அகைப்பு உருவாைிறது.  

நிதிபரிமாற்றம் (Mutuality) என்பது நிதி சந்கதைளில் அபாயத்கத 
குகறக்கும் முக்ைியைான வழிைளில் ஒன்று, ைற்கறான்று 
பல்வகைப்படுத்துதைாை உள்ளது. இரண்டும் அடிப்பகடயில் 
வவறுபட்டு உள்ளன. 

பல்வகைப்படுத்துதல் 

(Diversification) 
நிதிபரிமாற்றம் (Mutuality) 

பல்வகைப்படுத்துதைில் நிதிைள் நிதிபரிமாற்றம் (Mutuality) 
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பல்வவறு கசாத்துக்ைள் 
இகடயில் பரவைாை இருக்கும் 

(கவவ்வவறு கூகடைளில் 
முட்கடைகள கவப்பது). 

அல்ைது வசர்ைத்தின் ைீழ், 
பல்வவறு தனிநபர்ைளின் நிதி 
இகணைிறது (ஒவர கூகடயில் 
எல்ைா முட்கடைகளயும் 
கவப்பது).  

பல்வகைப்படுத்துதைில் ஒரு 
ஆதாரத்தில் இருந்து நிதி பை 
இைக்குைளுக்கு கசல்ைிறது 

நிதிபரிைாற்றத்தில், பை நிதி 
ஆதாரங்ைளில் இருந்து 
ஒன்றிற்கு நிதி வருைிறது. 

 
 

படம் 3  நிதிபரிமாற்றம் 

நிதிபரிைாற்றம் (பை நிதி ஆதாரங்ைளில் இருந்து ஒன்றிற்கு 
வருைிறது.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நிதிபரிைாற்றம்  அல்ைது நிதி வசர்ை கைாள்கை ஆயுள் ைாப்படீ்டில் 
இரண்டு குறிப்பிட்ட வகை பங்குைகள வைிக்ைிறது.  

i) முதைாவது ஒரு நபரின் அகாை மரணத்தின் விகளவாக 
எழும் கபாருளாதார இழப்பிற்கு எதிராக பாதுைாப்பு 
வழங்குவதில் அதற்குள்ள பங்கு. இந்த இழப்கப தாங்ை 
ைற்றும் ஈடு கசய்யும் கதாகைகய வழங்ைிட ஆயுள் ைாப்படீு 
ஒப்பந்தம் கசய்த பைரின் பங்ைளிப்புைளின் நிதி வசர்ைங்ைள் 
பயன்படுத்தப்படுைின்றன.  

ii) அபாய நிதிவசர்ை கைாள்கை இறப்பின் அபாய ைாப்கப 
தாண்டி வவறு நன்கைைகளயும் தருைிறது. இதகன நிதி 

தனிப்பட்ட 
நிதி 

தனிப்பட்ட 
நிதி 

தனிப்பட்ட 
நிதி 

நிதி 
வசர்ைம் 
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சேர்மத்துடன் நிதி அபாயத்கதயும் ேமமாக்க ஈடுபடுத்த 
முடியும். ப்ரீைியங்ைகளயும், நிதிைகளயும் வசைரித்து, 
ைற்றும்  தனிநபர்ைள் மூைம் கவவ்வவறு வநரத்தில் 
பல்வவறு வகையான அபாயங்ைளுக்கு ைாப்பளிப்பதற்ைாை 
எடுக்ைப்பட்ட ஒப்பந்தங்ைளின் வசர்ைத்கத திரட்டுவதன் 
மூைம் இகத கசய்ய முடிைின்றது. இதனால், இகத 
பாைிசிதாரர்ைளின் பல்வவறு தகைமுகறயினர் ைத்தியில் 
திரட்டப்பட்ட வசர்ைம் என கூறைாம். இந்த வசர்ைத்தின் 
மூைம், ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளால் நல்ை ைற்றும் 
வைாசைான வநரங்ைளிலும், ைாைம் முழுவதும் பைகன 
சைைாை பங்ைிட்டு, ஒரு சீரான விைிதத்தில் (ஒரு சீரான 
வபானஸ்) பைகன வழங்ை முடிவகத உறுதி 
கசய்யமுடியும்.  

ஆயுள் காப்பீட்டு ஒப்பந்தம் 

படம் 4  ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தம் 

 

 

ஆயுள் ைாப்படீ்டின் இறுதி அம்சம் ஒப்பந்தம் ஆகும். அதன் 
முக்ைியத்துவம் ைாப்பளிக்ைப்பட்ட ைாை கதாகையில் இருந்து 
வருைிறது. இந்த கதாகைக்கு ஒப்பந்தம் மூைம் உத்தரவாதம் 
அளிக்ைப்படுைிறது, இதனால் ஆயுள் ைாப்படீு நிதி பாதுகாப்பு 
வாகனமாகிறது. இந்த உத்தரவாத உறுப்பு, ஆயுள் ைாப்படீு 
ைடுகையான ைட்டுப்பாடு ைற்றும் முழுகையான ைண்ைாணிப்பிற்கு 
உட்பட்டது என்பதற்கும் உறுதியளிக்ைிறது.  
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ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் வணிைத்கத நடத்த நிகையான 
சட்டபூர்வைான இருப்புக்ைகள கவத்திருக்ை வவண்டும். அவர்ைள் 
தங்ைள் நிதிைகள முதைீடு கசய்வகத நிர்வைிக்கும் நிபந்தகனைள் 
இருக்ைைாம்,  அவர்ைளது ப்ரீைியங்ைள் வபாதுைானதாை இருக்ைிறது 
என்பகத உறுதி கசய்ய வவண்டும் ைற்றும் அவர்ைள் 
பாைிசிதாரர்ைளின் பணத்கத எவ்வாறு கசைவிடைாம் என்பது 
விதிைள் உட்பட்டதாை இருக்ைைாம்.  

ைற்ற நிதி நிறுவனங்ைளுடன் ஒப்பிடுகையில், பாைிசிதாரர்ைளுக்கு 
வழங்ைப்படும் பைன்ைள் வபாதுைானதாை இருக்ைிறதா என்பது 
அடிக்ைடி விவாதிக்ைப்படுைின்ற ஒரு முக்ைிய வைள்வியாை உள்ளது. 
நாம் நிகனவு கவத்திருக்ை வவண்டியது, ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
ஒப்பந்தங்ைளில், அபாய ைாப்புடன் வசர்த்து ஒரு வசைிப்பு உறுப்பும் 
உள்ளது. இதனால் நிதி சந்கதயில் ைற்ற கபாருட்ைள் வபான்று 
இதுவும் ஒரு நிதி தயாரிப்பாை உள்ளது. உண்கையில் ஆயுள் 
ைாப்படீு பாதுைாப்கப விட அதிைைாை கசல்வத்கத கவத்திருக்கும் 
ஒரு வழியாை உள்ளது. 
ைரண நன்கைகய ைட்டும் வழங்குைின்ற தூய ைாை ைாப்படீு 
ைற்றும் கபரிய பண ைதிப்பு அல்ைது வசைிப்பு கூகற கைாண்டுள்ள 
வசைிப்பு திட்டங்ைள் இகடவய உள்ள வித்தியாசத்கத ைாட்டுவது 
அவசியம். தூய ைாை ைாப்படீிற்கு குகறந்த ப்ரீைியம் ைட்டுவை 
இருக்ைிறது, ஆனால் வசைிப்பு திட்டங்ைள் கபரிய அளவில் 
இருக்ைைாம் ைற்றும் ஒரு தனிநபரின் வசைிப்பின் ஒரு ைணிசைான 
பகுதியாை அகையைாம்.  பண ைதிப்பிற்கு உள்ள வாய்ப்பு 
கசைவும் அதிைம் என்றும் இதற்கு அர்த்தம். 'வாய்ப்பு கசைவு'  
என்ற கசால், ஒருவர் தன் பணத்கத வவறு இடத்தில் முதைீடு 
கசய்யாைல் எத்தகன வாழ்ப்புைகள இழக்ைிறார் என்பகத 
குறிக்ைிறது. 

உண்கையில் வழக்ைைான ஆயுள் ைாப்படீு வசைிப்பு ஒப்பந்தங்ைள் 
எதிர்கைாள்ளும் முக்ைிய சவால்ைளில் ஒன்று, “ைாைக் ைாப்பகீட 
வாங்ைவும் ைற்றும் பிற இடங்ைளில் வவறுபாகட முதைீடு 
கசய்யவும்" என்பது ஒரு வாதத்தின் விகளவாை வந்தது. இதன் 
அடிப்பகடயில், ஒருவர் ைாை ைாப்பகீட ைட்டும் ைாப்படீு 
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நிறுவனத்திடைிருந்து வாங்ைிவிட்டு ைற்றும் ைிகுதி ப்ரீைியங்ைகள 
அதிை பைன் தரும் வழிைளில் முதைீடு கசய்தால் ஒருவரின் 
நிகை வைம்பட்டு இருக்கும் என்று விவாதிக்ைப்படுைிறது. 

இங்வை பாரம்பரிய பண ைதிப்பு ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளுக்கு 
எதிராை இந்த வாதங்ைகள ைருதுவது கபாருத்தைாை இருக்கும்.  

அ) அனுகூைங்கள்  
i. வரைாற்றுபடி இது பாதுைாப்பான ைற்றும் பத்திரைான 

முதைீடு என நிரூபிக்ைப்பட்டுள்ளது. அதன் பண ைதிப்புைள் 
ஒரு குகறந்தபட்ச விைிதத்தில் பைன் ைிகடப்பதற்கு 
உத்தரவாதம் அளிக்ைிறது, அது ஒப்பந்த ைாைத்துடன் 
அதிைரிக்ைைாம்.  

ii. முகறயான ப்ரீைியம் கசலுத்தல்ைள் வசைிப்பின் 
திட்டைிடகை ைட்டாயப்படுத்தி ைற்றும் 
சேமிப்பாளர்களுக்கு சதகவப்படும் ஒழுக்ைத்கத 
வழங்குைிறது.  

iii. ைாப்படீ்டாளர் முதைீட்டு வைைாண்கைகய ைவனிப்பதால் 
இந்த கபாறுப்பிைிருந்து தனிப்பட்டவகர விடுவிக்ைிறது. 

iv. பணப்புழக்கத்கத சுைபமாக்குகிறது. ைாப்படீு கபற்றவர் 
ைடன் எடுக்ைைாம் அல்ைது பாைிசிகய திரும்பி தந்து 
அதகன பணைாை ைாற்றமுடியும். 

v. பண ைதிப்பு வகை ஆயுள் ைாப்படீு ைற்றும் ஆண்டுவதாறும் 
ைிகடக்கும் கதாகைக்கு சிை வருைான வரி சலுகைைகள 
அனுபவிக்ைைாம். 

vi. ைாப்படீுகபற்றவர் திவாைானால் அல்ைது ைரணம் 
ஏற்பட்டால், ைடன் வழங்கியவர்களின் ஈடுசகாரல்களிடம் 
இருந்து பாதுைாப்பாை இருக்ைைாம்.  

ஆ) பிரதிகூைங்ைள் 
i. ஒப்படீ்டளவில் நிகையான வருைானத்கத தரும்  

ைருவியாை இருந்தாலும், அகனத்து நிகையான வருைானம் 
முதைீடுைகளயும் பணவகீ்ைத்தின் அழிக்ைின்ற விகளவால் 
இதுவும் பாதிக்ைப்படுைிறது.  
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ii. உயர் சந்கதப்படுத்தல் ைற்றும் ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
பாைிசிைளின் ைற்ற கதாடக்ை கசைவுைள், முதல் சிை 
ஆண்டுைளில் திரட்டப்படும் பணத்தின் அளகவ 
குகறக்ைிறது.  

I. உத்தரவாதம் அளிக்ைப்பட்டாலும், ைிகடக்கும் பயன், 
ைற்ற நிதி சந்கத ைருவிைகள விட குகறவாைவவ 
இருக்ைைாம். குகறவான பயன் வர்த்தை-பரிைாற்றத்தின் 
விகளவு, இது அபாயத்கதயும் குகறக்ைிறது. 

சுய-பரீட்கே 1 

பல்வகைப்படுத்துதல் (Diversification)  நிதி சந்கதைளில் 
அபாயங்ைகள எப்படி குகறக்ைிறது?  

I. பை ஆதாரங்ைளில் இருந்து நிதி வசைரித்தல் 
ைற்றும் ஒவர இடத்தில் அவற்கற முதைீடு கசய்வது 

II. பல்வவறு கசாத்து வகைைளில் நிதிைகள முதைீடு 
கசய்வது 

III. முதைீடுைள் இகடவய வநர வித்தியாசத்கத 
பராைரித்தல்   

IV. பாதுைாப்பான கசாத்துக்ைளில் முதைீடு கசய்வது  
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சுருக்கம்  

 

i) ஒரு கசாத்து என்பது ைதிப்பு அல்ைது வருவாய் விகளவிக்கும் 
ஒன்று 

ii) HLV ைருத்து வருைானம் தருைிற கசாத்தாை அல்ைது 
உகடகையாை ைனித வாழ்க்கைகய ைருதுைிறது. ஒரு 
தனிப்பட்டவர் எதிர்பார்க்கும் நிைர எதிர்ைாை வருவாயின் 
அடிப்பகடயில் ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு அளவிடப்படுைிறது 

iii) நிகை ப்ரீைியம் என்பது வயதுடன் அதிைரிக்ைாத ைாதிரி 
நிர்ணயிக்ைப்பட்ட ப்ரீைியம் அளவு ைற்றும் ஒப்பந்த ைாைம் 
முழுவதும் கதாடர்ந்து இது நிகையானதாை இருக்கும்.  

iv) நிதிபரிமாற்றம் (Mutuality) என்பது நிதி சந்கதைளில் 
அபாயத்கத குகறக்கும் முக்ைியைான வழிைளில் ஒன்று, 
ைற்கறான்று பல்வகைப்படுத்துதைாை உள்ளது. 

v) ஆயுள் ைாப்படீின் உத்தரவாத உறுப்பு, அது ைடுகையான 
ைட்டுப்பாடு ைற்றும் முழுகையான ைண்ைாணிப்பிற்கு 
உட்பட்டது என்பதற்கும் உறுதியளிக்ைிறது.  

முக்கியமான வார்த்கதகள் 

 

1. கசாத்து 

2. ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு 

3. நிகை ப்ரீைியம் 

4. நிதிபரிைாற்றம் 

5. பல்வகைப்படுத்துதல் 

 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  

சரியான பதில் விருப்பம் II. 
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பல்வகைப்படுத்துதல் பல்வவறு கசாத்து வகைைளில் நிதிைகள 
முதைீடு கசய்வதன் மூைம் நிதி சந்கதைளில் அபாயத்கத 
குகறக்ைிறது. 

 

சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

 
சகள்வி 1  

ைீவழயுள்ளதில் எது ஆயுள் ைாப்படீ்டின் ஒரு உறுப்பு அல்ை?  

I.  கசாத்து  

II. அபாயம்  

III. நிதிபரிைாற்ற  கைாள்கை  

IV. ைானியம்  

 

சகள்வி 2  

யார் HLV-இன் ைருத்கத வடிவகைத்தது?  

I. டாக்டர் ைார்ட்டின் லூதர் ைிங்  

II. வாரன் பஃவப  

III. வபராசிரியர் ஹ்யூப்னர்  

IV. ஜார்ஜ் கசாவராஸ்  

 
சகள்வி 3  

ைீவழ குறிப்பிட்டுள்ள ைாப்படீ்டு திட்டங்ைளில் எதில் வசைிப்பு 
உறுப்பின் அளவு குகறந்ததாை அல்ைது இல்ைவவ இல்கை?  

I. ைாை ைாப்படீ்டு திட்டம்  

II. எண்வடாகைன்ட் ைாப்படீ்டு திட்டம்  

III. வாழ்நாள் முழுவதும் திட்டம்  

IV. பண-ைீட்சி திட்டம்  

சகள்வி 4  

பின்வருவதில் எகத  கசாத்து என கூற முடியாது?  

I. ைார்  

II. ைனித வாழ்க்கை  
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III. ைாத்து  

IV. வடீு  

சகள்வி 5  

ைீழுள்ளதில் எகத அபாயங்ைளின் ைீழ் வகைப்படுத்தமுடியாது?  

I. ைிை இளவயதில் இறப்பது  

II. ைிை சீக்ைிரம் இறப்பது 

III. இயற்கையான வதய்ைானம் 

IV. உடல் ஊனத்துடன் வாழ்வது  

 
சகள்வி 6  

ைீழுள்ள கூற்றில் எது உண்கையானது? 

I. ஆயுள் ைாப்படீ்டு கைாள்கைைள் ஈட்டுறுதி ஒப்பந்தங்ைள், 
ைறுபுறம் ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் உத்தரவாத 
ஒப்பந்தங்ைளாை உள்ளன  

II. ஆயுள் ைாப்படீ்டு கைாள்கைைள் உத்தரவாத ஒப்பந்தங்ைள், 
ைறுபுறம் ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் ஈட்டுறுதி 
ஒப்பந்தங்ைளாை உள்ளன 

III. கபாது ைாப்படீு வழக்ைில், ைாப்பளிக்ைப்படும் அபாயம் 
நிச்சயைான ஒன்றாை உள்ளது. 

IV. கபாது ைாப்படீு வழக்ைில் உள்ள அபாய நிைழ்வின் உறுதிப்பாடு 
ைாைத்துடன் அதிைரிக்ைிறது  

 
சகள்வி 7  

பின்வரும் முகறைளில் ஒரு தனிநபருக்கு வதகவயான ைாப்பகீட 
தீர்ைானிக்ை உதவக்கூடிய பாரம்பரிய முகற எது?  

I.  ைனிதனின் கபாருளாதார ைதிப்பு  

II. வாழ்வு-ைாை முன்கைாழிதல்  

III. ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு  

IV. எதிர்ைாை வாழ்வின் ைதிப்பு  
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சகள்வி 8  

வயதானவர்ைளுடன் ஒப்பிடும்வபாது இகளஞர்ைளுக்கு குகறந்த 
ஆயுள் ைாப்படீ்டு ப்ரீைியம் விதிக்ைப்படுவதற்கு ைிை கபாருத்தைான 
விளக்ைம் என ைீழுள்ளதில் எகத கூறைாம்?  

I.  இகளஞர்ைள் கபரும்பாலும் சார்ந்து வாழ்ைின்றனர் 

II. வயதானவர்ைளால் அதிை பணம் ைட்ட முடியும்  

III. இறப்பிற்கு வயதுடன் கதாடர்புள்ளது  

IV. இறப்பிற்கு வயதுடன் எதிர்ைாறான கதாடர்புள்ளது 

  
சகள்வி 9  

பண ைதிப்பு ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளின் ைீழுள்ளதில் எது 
அனுகூைைானது அல்ை?  

I  பாதுைாப்பான ைற்றும் பத்திரைான முதைீடு  

II. வசைிக்கும் ஒழுக்ைத்கத ைனதில் பதிய கவக்ைிறது  

III. குகறவான பயன்ைள்   

IV. வருைான வரி அனுகூைங்ைள்  

 
சகள்வி 10  

 

ைீழுள்ளதில் எது பண ைதிப்பு ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளில் 
அனுகூைங்ைளில் ஒன்று?  

I. பணவகீ்ைத்தின் அழிக்ைின்ற விகளவு படி பயனும் 
ைிகடக்ைிறது  

II. முந்கதய முதல் சிை ஆண்டுைளில் குகறந்த வசைரிப்பு 

III. குகறவான பயன்ைள்   

IV. பாதுைாப்பான முதைீடு  

 

 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

ஆயுள் ைாப்படீின் கூறுைளில் கசாத்து, அபாயம், நிதிபரிைாற்ற  
கைாள்கை ைற்றும் ஆயுள் ைாப்படீு ஒப்பந்தம் அடங்கும்.  
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ைானியம் ஆயுள் ைாப்படீு ஒரு உறுப்பு இல்கை 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

வபராசிரியர் ஹ்யூப்னர் ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு (HLV) ைருத்கத 
வடிவகைத்தார்  

பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ைாை ைாப்படீில் ஒரு வசைிப்பு உறுப்பு இல்ைவவ இல்கை. 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ைாத்கத ஒரு கசாத்து என கூறவவா / வகைப்படுத்தவவா 
முடியாது 

பதில் 5   

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

இயற்கையான வதய்ைானம் என்பது ஒரு நிைழ்வு ைற்றும் அபாயம் 
ைிகடயாது 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஆயுள் ைாப்படீ்டு கைாள்கைைள் உத்தரவாத ஒப்பந்தங்ைள், ைறுபுறம் 
ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் ஈட்டுறுதி ஒப்பந்தங்ைளாை உள்ளன 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு தனிநபருக்கு வதகவயான ைாப்பகீட 
தீர்ைானிக்கும் முகறயாை உள்ளது.  

 

பதில் 8  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

இறப்பு வயதுடன் கதாடர்புள்ளது ைற்றும் அதனால் தான் 
வயதானவர்ைளுடன் ஒப்பிடும்வபாது இகளஞர்ைளுக்கு குகறந்த 
ஆயுள் ைாப்படீ்டு ப்ரீைியம் விதிக்ைப்படுைிறது 

பதில் 9  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

குகறவான பயன் பண ைதிப்பு ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைள் 
பிரதிகூைங்ைளில் ஒன்றாை இருக்ைிறது.  

பதில் 10  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

பாதுைாப்பான முதைீடு பண ைதிப்பு ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளின் 
அனுகூைங்ைளில் ஒன்றாகும்.  
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அத்தியாயம் 7 

 

நிதி திட்டைிடல் 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

முந்கதய அத்தியாயங்ைளில் நாம் ஆயுள் ைாப்படீ்டில் 
சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்ைள் ைற்றும் நிதி பாதுைாப்பு வழங்குவதில் 
அதன் பங்கை பற்றி விவாதித்வதாம். தற்வபாதுள்ள வதகவைள் 
ைற்றும் எதிர்ைாைத்தில் பல்வவறு வதகவைகள பூர்த்தி கசய்ய 
தங்ைளது வருைானம் ைற்றும் கசல்வத்கத ஒதுக்ை 
தனிநபர்ைளுக்கு உள்ள ைவகைைளில் நிதி பாதுைாப்பும் ஒன்றாகும். 
இதனால், ஆயுள் ைாப்பகீட "தனிப்பட்ட நிதி திட்டைிடல்" என்ற 
பரந்த சூழைில் புரிந்து கைாள்ள வவண்டும். நிதி திட்டைிடல் 
பற்றிய பாடத்கத அறிமுைப்படுத்துவது இந்த அத்தியாயத்தின் 
வநாக்ைைாை உள்ளது.  

 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. நிதி திட்டைிடல் ைற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சுழற்சி 
B. நிதி திட்டைிடைின் பங்கு 

C. நிதி திட்டைிடல் - வகைைள்  
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A. நிதி திட்டமிடல் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கக சுழற்ேி 

1. நிதி திட்டைிடல் என்றால் என்ன?  

நம்ைில் பைர் பணம் சம்பாதிப்பதற்ைாை உகழப்பதில் நம் வாழ்வில் 
கபரும் பகுதிகய கசைவிடுைிவறாம். அந்த பணத்கதவய நைக்ைாை 
வவகை கசய்ய கவக்ை முடியும் என்று ைருத கதாடங்கும் வநரம் 
வந்துவிட்டதா? நிதி திட்டைிடல் இந்த வநாக்ைத்கத 
அகடவதற்ைான ஒரு சாைர்த்தியைான வழி. சிை வகரயகறைகள 
ஆராய்வவாம்:  

வகரயகற 

i. நிதி திட்டைிடல் என்பது வாழ்க்கையின் இைக்குைகள 
அகடயாளம் ைண்டு, அந்த இைக்குைகள நிதி இைக்குைளாை 
உருைாற்றி, அந்த இைக்குைகள அகடய உதவும் வழிைளில் 
ஒருவரின் நிதிகய வைைாண்கை கசய்யும் கசயல்முகற 
ஆகும்.  

ii. ஒருவரின் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்ைப்படும் ைற்றும் 
முன்னுணரமுடியாத  வதகவைகள சந்திப்பதற்ைான வழிகய 
திட்டைிடும் கசயல்முகறகய நிதி திட்டைிடல் என்று 
கூறைாம். இது ஒருவரின் நிைர ைதிப்கப ைதிப்பிட்டு, அவரது 
எதிர்ைாை நிதி வதகவைகள ைணக்ைிட்டு, ைற்றும் சரியான நிதி 
வைைாண்கை மூைம் அந்த வதகவைகள பூர்த்தி கசய்யும் 
வநாக்ைத்துடன் வவகையில் ஈடுபடுைிறது.  

iii. நிதி திட்டைிடல் என்பது ஒருத்தரின் இைக்குைகள ைற்றும் 
ஆகசைகள நிஜைாக்குவதற்ைாை எடுக்ைப்படும் நடவடிக்கைைள்.  

iv. நிதி திட்டைிடல் ஒருவரின் தற்வபாகதய ைற்றும் எதிர்ைாை 
வதகவைள், ஒரு தனிநபருக்குள்ள அபாய வாய்ப்புைள்  ைற்றும் 
வருைானத்கத ைணக்ைில் எடுத்துக்கைாண்டு, அவரது 
முன்னறிந்த  வதகவைகள பூர்த்தி கசய்யும் வழிகய வநாக்ைி 
திட்டைிடுதகை குறிக்ைிறது. 

நிதி திட்டைிடல் குகறந்த ைவகையுடன் உள்ள வாழ்க்கைகய 
தருவதில் முக்ைியைான பங்கை வைிக்ைிறது. ைவனைான 
திட்டைிடல் மூைம், உங்ைள் முன்னுரிகைைகள அகைத்து ைற்றும் 
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உங்ைளது பல்வவறு இைக்குைகள அகடய படிப்படியாை வவகை 
கசய்ய முடியும். 
 

படம் 1 இைக்குைளின் வகைைள்  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. இந்த இைக்குைள் குறுைிய ைாை இைக்குைளாை இருக்ைைாம்: 

ஒரு எல்சிடி டிவி வாங்குவது அல்ைது ஒரு குடும்பம் 
விடுமுகறக்கு கசல்வது  

ii. இகவ ைத்திய-ைாை இைக்குைள்: ஒரு வடீு வாங்குவது 
அல்ைது கவளிநாட்டில் ஒரு விடுமுகறக்கு கசல்தல் 

iii. நீண்ட-ைாைத் இைக்குைள்: ஒரு குழந்கதயின் ைல்வி 
அல்ைது திருைணம் அல்ைது ஓய்வுக்கு-பிறகுள்ள 
வதகவைளுக்கு நிதி ஒதுக்குவது 

2  தனிநபரின் வாழ்க்கக சுழற்ேி  

இந்த உைவை ஒரு நாடை வைகட என்று வில்ைியம் 
வஷக்ஸ்பியர் கூறியுள்ளார். ஒரு நபர் பிறந்ததில் இருந்து 
அவன் / அவளது ைரண நாள்வகர வாழ்வில் பை 
பாத்திரங்ைகள வைிக்ைிறார், அந்த பயணத்தில் அவன் / அவள் 
கதாடர்ச்சியாை பல்வவறு ைட்டங்ைளில் பை பாத்திரங்ைகள 
நிர்வைிப்பார் என எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது- அதாவது ைற்பவர், 
சம்பாதிப்பவர், துகணவர், கபற்வறார், வழங்குநர், ைாைியாை 

நீண்ட-ைாை 
இைக்குைள் 

ைத்திய-ைாை 
இைக்குைள் 

 

குறுைிய-
ைாை 

இைக்குைள் 
 

இைக்கு 
வகைைள் 
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உள்ள கூகட வபாை ைற்றும் இறுதியில் ஓய்வு கபறும் 
ஆண்டுைள்.  

 

இந்த நிகைைகள ைீவழ கைாடுக்ைப்பட்ட வகரபடம் விளக்குைிறது. 
படம் 2  கபாருளாதார வாழ்க்கை சுழற்சி 

 
 

வாழ்க்கை ைட்டங்ைள் ைற்றும் முன்னுரிகைைள் 

i) ைற்பவர் (வயது 20 -25 வகர என கூறைாம்):  இந்த 
ைட்டத்தில் அறிவு ைற்றும் திறன்ைகள அதிைரிப்பதன் மூைம் 
ஒரு பயனுள்ள குடிைைனாை தயாராகும் பணியில் உள்ளார். 
அப்வபாது ஒரு ைனிதனின் மூைதன ைதிப்கப உயர்த்துவது 
தான் முக்ைியைாை உள்ளது. ஒருவரின் ைல்விக்கு நிதி 
வதகவப்படுைிறது. உதாரணைாை, ஒரு ைதிப்புைிக்ை 
வைைாண்கை ைல்லூரியில் எம்பிஏ ைல்விக்ைான அதிை 
ைட்டணத்தின் ைட்ட வதகவப்படுைின்றன.  

ii) சம்பாதிப்பவர் (25 வயதிைிருந்து):  இது வவகை 
ைிகடத்துவிட்ட ைட்டம் ைற்றும் அவரது வதகவைகள 
பூர்த்தி கசய்ய வபாதுைான அளவு சம்பாதிக்ைிறார் ைற்றும் 
உபரியாை கைாஞ்சம் பணம் உள்ளது. இந்த ைட்டத்தில் 
தனிப்பட்டவருக்கு குடும்ப கபாறுப்புைள் இருக்ைைாம் ைற்றும் 
உடனடியாை எதிர்ைாைத்தில் எழும் வதகவைகள பூர்த்தி 
கசய்ய வசைிப்பு ைற்றும் முதைீகட உருவாக்குவதிலும் 
ஈடுபடைாம். உதாரணைாை, ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் 
வவகை கசய்யும் இகளஞன் வடீ்டு ைடன் எடுத்து ைற்றும் 
ஒரு வடீ்டில் முதைீடு கசய்யைாம்.  

[கற்பவர்][ேம்பாதிப்பவர்][துகணவர்][கபற்சறார்][வழங்குநர்][காைிகூடு(Empty Nestor]][ஓய்வு நாட்கள்] 
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iii) துகணவர் (28 – 30 வயதில் திருைணத்திற்கு பிறகு): இது 
திருைணைான ைட்டம் ைற்றும் ஒருவருக்கு கசாந்த குடும்பம்  
இருக்கும்.  இந்த ைட்டத்துடன் தீர்க்ைவவண்டிய பை உடனடி 
வதகவைளும் வந்துவிடுைின்றன – கசாந்த வடீு இருப்பது, 
ைார், நுைர்வவார் சாதனங்ைள், குழந்கதைளின் எதிர்ைாைத்கத 
திட்டைிடுவது வபான்ற பை வதகவைகள கைாண்டுவருைிறது.  

iv) கபற்வறார்  (28 -ைிருந்து 35 வயது வகர): இந்த வருடங்ைளில் 
ஒன்று அல்ைது அதிை குழந்கதைளின் கபருகைைிக்ை 
கபற்வறாராைினற ைட்டம் வருைிறது. இந்த வருடங்ைளில் 
ஒருவர் தன் குழந்கதைளின் ைல்வி ைற்றும் 
ஆவராக்ைியத்கத பற்றி ைவகைப்பட வவண்டும் - நல்ை 
பள்ளிைளில் குழந்கதைகள வசர்ப்பகத வபான்ற வதகவைள் 
முதைியன. 

v) வழங்குநர் (கசால்ை 55 வயது 35): வழங்குநர் (35 -ைிருந்து 55 
வயது வகர என கூறைாம்):  இந்த வயதில் குழந்கதைள் 
இகளஞர்ைளாை வளர்ந்துவிட்டனர், ைற்றும் அவர்ைளின் 
முக்ைியைான உயர்நிகை பள்ளி ைற்றும் ைல்லூரி 
ஆண்டுைள் வந்துவிடுைின்றன. இன்கறய கதாழில்நுட்ப 
ைற்றும் கதாழில்முகற வாழ்க்கையின் சவால்ைகள 
எதிர்கைாள்ள வதகவப்படும் தகுதிகய குழந்கதைள் கபற 
வதகவப்பட்ட ைல்வியின் அதிை கசைவு பற்றிய கபரிய 
ைவகை எழுைிறது. உதாரணைாை, ஐந்து ஆண்டுைளுக்கு 
நீடிக்கும் ைருத்துவ ைல்விக்கு ஒதுக்ை வவண்டிய நிதியின் 
அளகவ ைருதவும். பை இந்திய வடீுைளில், இளவயகத 
எட்டியதுவை கபண்ைள்  திருைணம் கசய்துகைாள்ைிறார்ைள். 
அதனால், கபண்ைள் திருைணத்திற்ைான கசைவிற்கு தீர்வு 
வழங்குதல் இந்திய குடும்பங்ைளில் ைவகைகய தரும் ைிை 
முக்ைியைான நிதி வதகவைளில் ஒன்றாகும். உண்கையில், 
திருைணம் ைற்றும் குழந்கதைளின் ைல்வி கபரும்பாைான 
இந்திய குடும்பங்ைள் ைத்தியில் வசைிப்பின் வயாசகனகய 
தூண்டிவிடும் ஒரு வநாக்ைைாை இன்று உள்ளது.  

vi) ைாைிக்கூடு நிகை  (55-ைிருந்கு 65 வயது வகர): கூடு ைாைி 
என்பதற்கு அர்த்தம் குழந்கதைள் கூகடகய [வடீ்கட] 



 

 165 

ைாைியாக்ைி விட்டு இந்த ைட்டத்தில் பறந்து 
கசன்றுவிட்டனர். இந்த ைட்டத்தில் குழந்கதைளின் 
திருைணம் முடிந்திருக்கும் ைற்றும் சிை வநரங்ைளில் 
அவர்ைள் கபற்வறாகர விட்டு விைைி, வவகைக்ைாை வவறு 
இடங்ைளில் குடிகபயர்ந்துவிட்டனர்.  இந்த ைட்டத்தில், 
ஒருவர் தன் கபாறுப்புைகள [வடீ்டு ைடன் ைற்றும் பிற 
அடைானங்ைள் வபான்றகவ] முடித்திருந்து, தன் 
ஒய்விற்ைாை நிதி வசைரித்திருப்பார் என்று நம்பைாம். இரத்த 
அழுத்தம் ைற்றும் நீரிழிவு வபான்ற சிகதக்கும் வியாதிைளும் 
தாக்ைி ஒருவரின் வாழ்க்கைகய ஆட்டிப்பகடக்ை கதாடங்ைி 
சுைாதார பாதுைாப்பு வதகவப்படும் இந்த சையத்தில், நிதி 
சுதந்திரம் ைற்றும் வருைான பாதுைாப்பு ைிைவும் 
அத்தியாவசியைாைிறது. 

vii) ஓய்வு ைாைம்– அந்தி ஆண்டுைள் (வயது 60 ைற்றும் அதற்கு 
வைவை): இது பணியிைிருந்து ஓய்வு கபற்ற வயது ைற்றும் 
இப்வபாது வாழ்க்கை வதகவைகள பூர்த்தி கசய்ய 
கபரும்பாலும் தன் வசைிப்பிைிருந்து பணத்கத எடுக்ைிறார். 
இங்வை ைவனம் ஒருவரது வாழ்க்கையின் இறுதி வகர 
தன்னுகடய ைற்றும் தன் வாழ்க்கை துகணயின் 
வதகவைகள தீர்த்துகவப்பதுதான். ஒரு ைகனவி அது 
வகர வாழும் வதகவைகள உள்ளது. சுைாதார 
பிரச்சிகனைள், வருைானம் பற்றி நிச்சயைற்ற நிகை ைற்றும் 
தனிகை முக்ைியைான ைவகைைளாை உள்ளன. இந்த 
ைட்டத்தில்தான் ஒருவர் தன் வாழ்க்கை தரத்கத வைம்படுத்த 
முயற்சி கசய்யவவண்டும் ைற்றும் ஒரு கபாழுதுவபாக்கை 
கதாடர்வது அல்ைது விடுமுகறக்கு அல்ைது புனித 
யாத்திகரக்கு கசல்வது வபான்ற வாழ்க்கையில் ைனவு 
ைண்டும் நிகறவவற்றமுடியாத பை விஷயங்ைகள 
அனுபவிக்ை வவண்டும். பிரச்சிகன – ஒருவர் வநர்த்தியாை 
வயதான நிகைகய எட்டுவாரா அல்ைது 
பற்றாகுகறைளுடனா என்பது அந்த வயதான ஆண்டுைளில் 
வதகவைகள பூர்த்தி கசய்ய எந்த அளவு நிதிைகள அவர் 
ஏற்பாடு கசய்துள்ளார் என்பகத சார்ந்துள்ளது.  
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வைவை ைாண்ைிற ைாதிரி,, கபாருளாதார வாழ்க்கை சுழற்சியில் 
மூன்று ைட்டங்ைள் உள்ளன.  
ைாணவர் 
ைட்டம் 

கபாதுவாை முதல் ைட்டம் ஒரு ைாணவராை 
வவகைக்கு முன்னுள்ள ைட்டைாை உள்ளது. இது 
ஒரு பயனுள்ள குடிைைனாை கபாறுப்புைகள 
எடுத்துக்கைாள்ள தயாராகும் ஒரு ஆயத்த 
நிகையாை உள்ளது. திறன்ைகள வளர்ப்பதில் 
ைற்றும் ஒரு ைனிதனின் மூைதன ைதிப்கப 
அதிைரிப்பதற்கு முன்னுரிகை தரப்படுைிறது. 

வவகை 
கசய்யும் 
ைட்டம் 

வவகைகசய்யும் ைட்டம் 18-ைிருந்து 25 வயதில் 
அல்ைது அதற்கு முன்னவர எங்ைாவது 
கதாடங்குைிறது, ைற்றும் 35 முதல் 40 
ஆண்டுைள் நீடிக்ைைாம். இந்த ைாைைட்டத்தில், 
தனிப்பட்டவர் கசைவழிப்பகத விட அதிைம் 
சம்பாதிக்ை கதாடங்குைிறார் ைற்றும் இதனால் 
அவர் வசைிக்ை ைற்றும் நிதி முதைீடு கசய்ய 
கதாடங்குைிறார்.  

ஓய்வுகபறும் 
ைட்டம் 

இந்த கசயல்முகறயில், பின்னருள்ள 
ஆண்டுைளில் அவர் ஓய்வு கபற்று வவகை 
கசய்வகத நிறுத்திய பின்னர் ஏற்படும் பல்வவறு 
எதிர்ைாை வதகவைளுக்ைாை நிதி வழங்குைிற 
ைாதிரி அவர் கசல்வத்கத வசைரித்து ைற்றும் 
கசாத்துக்ைகள உருவாக்குைிறார். 

 

3. ஒருவர் ஏன் வசைிக்ை வவண்டும் ைற்றும் பல்வவறு நிதி 
கசாத்துக்ைகள வாங்ை வவண்டும்?  
ைாரணம் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கை வைிக்ைின்ற தனிப்பட்ட 
வாழ்க்கையின் ஒவ்கவாரு ைட்டமும், நிதிைள் வழங்ைப்பட 
வவண்டிய  பை வதகவைகள  கைாண்டுள்ளது.  
 

உதாரணம் 

ஒரு நபர் திருைணம் கசய்து கைாண்டு ைற்றும் அவரது கசாந்த 
குடும்பத்கத துவங்கும் வபாது, அவருக்கு கசாந்த வடீு 



 

 167 

வவண்டியிருக்ைைாம். குழந்கதைள் வளரும்வபாது, அவர்ைளது 
உயர்ைல்விக்கு நிதி வதகவப்படும். ஒரு தனிப்பட்டவர் நடுத்தர 
வயகத தாண்டி வைலும் வயதாகும் வபாது, குழந்கதைகள சார்ந்து 
அவர்ைளுக்கு ஒரு சுகையாை ைாறாைல் இருக்கும் வகையில், 
அவரது சுைாதார கசைவுைகள சந்திக்ை வதகவயான நிதிைள் 
ைற்றும் ஓய்வூதிய வசைிப்புக்ைள் வபான்ற ைவகைைள் வரும், 
சுதந்திரைாை ைற்றும் வைன்கையுடன் வாழ்வது ைிை 
முக்ைியைாைிறது.  
வசைிப்பு இரண்டு முடிவுைளின் ஒரு ைைப்பாை ைருதப்படுைிறது.  

i. நுைர்கவ தள்ளிகவப்பது: தற்வபாகதய ைற்றும் எதிர்ைாை 
நுைர்வுைளுக்கு இகடவய வளங்ைகள ஒதுக்ைீடு கசய்வது. 

ii. எளிதில் பணமாக்கக்கூடியகத அகற்றி (அல்ைது வாங்கும் 
சக்தியின் தயார்நிகை) எளிதில் எடுக்ைமுடியாதகத 
வாங்குவது. உதாரணைாை, ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிகய 
வாங்குவதன் அர்த்தம், எளிதில் பணைாக்ைமுடியாத 
ஒப்பந்தத்கத பணத்கத தந்து வாங்குவது. 

நிதி திட்டைிடைில் முடிவுைளின் இரண்டு வகைைள் அடங்கும். 
எதிர்ைாை வசைிப்பிற்கும் திட்டைிட வவண்டும் ைற்றும் 
எதிர்ைாைத்தில் எழும் பல்வவறு வதகவைகள பூர்த்தி கசய்ய 
கபாருத்தைான கசாத்துைளில் புத்திசாைித்தனைாை முதைீடு 
கசய்யவவண்டும்.  

வதகவைள் ைற்றும் கபாருத்தைான கசாத்துக்ைகள புரிந்து 
கைாள்ள, ைீவழ விளக்ைப்பட்டுள்ள ஒருவரின் வாழ்க்கை 
ைட்டங்ைகள வைலும் கநருக்ைைாை பார்ப்பது கபாருத்தைாை இருக்ை 
வவண்டும்  

முக்கியமானகவ 

வாழ்க்கை ைட்டங்ைள் 

குழந்கத பருவ 
ைட்டம் 

ஒருவர் ைாணவர் அல்ைது ைற்பவராை 
இருக்கும்வபாது 

இளவயதில் 
திருைணைாைாத 

ஒருவர் வாழ்க்கையில் சம்பாதிக்ை கதாடங்ைி 
ஆனால் ஒற்கறயாை இருக்கும்வபாது 
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ைட்டம் 

புதிதாை 
திருைணைான 
ைட்டம் 

ஒருவர் துகணவராை அல்ைது ைகனவியாகும் 
வபாதும் 

திருைணைாைி 
சிறு 
குழந்கதைள் 
உள்ள ைட்டம் 

ஒருவர் கபற்வறாராை ைாறும்வபாது 

திருைணைாைி 
கபரிய 
குழந்கதைள் 
உள்ள ைட்டம் 

ஒருவர் வழங்குநராைி குழந்கதைளின் ைல்வி 
ைற்றும் ைற்ற வதகவைகள ைவனித்து 
கைாள்ளவவண்டிய சையம் 

பிந்கதய 
குடும்ப 
நிகை/ஓய்வுக்கு 
முன்னுள்ள 
ைட்டம் 

பறகவைள் தன் கூட்கட விட்டு கவளிவயறுைிற 
ைாதிரி, இந்த சையத்தில் குழந்கதைள் 
சுதந்திரைாைி வடீ்கட விட்டு 
கவளிவயறிவிட்டனர்,  

ஓய்வு ைட்டம் ஒருவரின் வாழ்க்கையின் பிரைாசைான 
ஆண்டுைகள ைடந்ததும். இந்த ைட்டத்தில் 
எழும் வதகவைளுக்ைாை ஒருவர் வசைித்து 
ைற்றும் வதகவயான ஏற்பாடுைகள 
கசய்திருந்தால் அவர் ைண்ணியைாை ைதிப்புடன் 
வாழமுடியும் ஆனால் அந்த ைாதிரி 
ஏற்பாடுைகள கசய்திருக்ைாவிட்டால் அவர் 
ஆதரவற்று ைற்றும் ைற்கறாருவரின் 
தருைத்கத சார்ந்து வாழவவண்டி வரைாம்.  

2. தனிப்பட்ட சதகவகள்  

வைலுள்ள வாழ்க்கை சுழற்சியில் இருந்து,  மூன்று வகையான 
வதகவைள் எழுைின்றன என்பகத நாம் பார்க்ை வவண்டும். 
இதன்மூைம் மூன்று வகையான நிதி கபாருட்ைள் 
வதகவப்படுைின்றன.  

அ) எதிர்ைாை நிதி பரிவர்த்தகனைகள கசயைாக்குவது  
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வாழ்க்கை சுழற்சியின் பல்வவறு ைட்டங்ைளில் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட 
கதாடர் கசைவுைகள   சந்திக்ை வதகவயான நிதிைளில் இருந்து 
முதல் வதகவைளின் கதாகுப்பு கதாடங்குைிறது.  அது வபான்ற 
வதகவைளில் இரண்டு வகைைள் உள்ளன:  

I. குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தகன வதகவைள்: நிதிவளங்ைள்    
வதகவப்படும் குறிப்பிட்ட வாழ்க்கை நிைழ்வுைளுக்ைாை 
ஒதுக்ைீடு கசய்ய இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. உதாரணைாை 
சார்ந்தவர்ைளின் உயர் ைல்வி / திருைணம் ஏற்பாடுைளுக்கு; 
ஒரு வடீு அல்ைது நுைர்வவார் கபாருட்ைகள வாங்குவதற்கு 

II. கபாதுவான பரிவர்த்தகன வதகவைள்: எந்த குறிப்பிட்ட 
வநாக்ைங்ைளுக்ைாைவும் ஓதுக்ைீடு கசய்யாைல் தற்வபாகதய 
நுைர்விைிருந்து ஒதுக்ைிகவக்ைப்பட்ட கதாகை - இகவ 
பிரபைைாை 'எதிர்ைாை ஏற்பாடுைள்' என குறிப்பிடப்படுைிறது  

ஆ)  எதிர்பாராத சதகவககள ேந்திப்பது 
எதிர்பாராத நடப்புைள் என்பகவ முன்னறியமுடியாத 
நிைழ்வுைளாை உள்ளன, ைற்றும் தற்வபாகதய வருைானம் மூைம் 
அவற்கற சந்திக்ைமுடியாது எனவவ கபரிய அளவில் முன்-
நிதியுதவிகய உருவாக்குவது வதகவப்படைாம், இந்த 
நிைழ்வுைளில், ைரணம் ைற்றும் இயைாகை அல்ைது 
வவகையின்கை வபான்றகவ வருைான இழப்கப ஏற்படுத்தும். 
ைற்றகவ, ஒரு தீகய வபான்று கசல்வத்தின் இழப்பு 
ஏற்படைாம். அத்தகைய நிைழ்வுைளின் நிைழ்தைவு குகறந்ததாை 
ஆனால் கசைவின் தாக்ைம் அதிைைாை இருந்தால், அவற்கற 
ைாப்படீு மூைம் தீர்க்ைமுடியும்,  ைாற்றாை, எளிதில் 
பணைாக்ைக்கூடிய இருப்புைளாை கசாத்துக்ைளின் ஒரு கபரிய 
அளகவ ஒதுக்குவதன் மூைம், அத்தகைய எதிர்பாராத 
நிைழ்வுைகள சைாளிப்பதற்ைாை ஏற்பாடு கசய்ய வவண்டும்.  

இ) கேல்வ குவிப்பு  
அகனத்து வசைிப்புைள் ைற்றும் முதைீடுைள் உண்கையில் சிறிது  
கசல்வத்தின் உருவாக்ைத்திற்கு வழிவகுக்கும். நாம் குவிப்பு 
வநாக்ைம் பற்றி வபசும்வபாது, அது சாதைைான சந்கத 
வாய்ப்புைளில் இருந்து ைிகடக்கும் நன்கைைகள ைாபைரைாை 
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பயன்படுத்தி அதன் மூைம் கசல்வத்கத குவிக்ை விரும்பும் 
முக்ைிய வநாக்ைத்துடன் முதைீடு கசய்யும் ஒரு தனிநபரின் 
ஆகசகய குறிக்ைிறது. வவறு வகையில் கசால்வகதன்றால், 
வசைிப்பு ைற்றும் முதைீடுைள் முக்ைியைாை கசல்வத்கத 
கபருக்குவதற்ைான விருப்பத்திற்ைாைவவ இயங்குைின்றன.  

ஒரு தனிப்பட்டவர் முதைீடு கசய்யும்வபாது அதிை ைாபங்ைகள 
கபறும் வநாக்ைத்துடன் சிை அபாயங்ைகள எதிர்கைாள்ள 
தயாராை இருக்ைிறார் என்பதால் இது ஊை வநாக்ைம் என 
கூறப்படுைிறது. அதிை வருவாகய கபற விரும்புைிறார், 
ஏகனனில் அது இன்னும் வவைைாை ஒருவரின் கசல்வம் 
அல்ைது நிைர ைதிப்கப கபருக்குவகத கசயல்படுத்துைிறது. 
சுதந்திரம், ஊக்ைம், சக்தி ைற்றும் கசல்வாக்குடன் 
இகணக்ைப்பட்டதால் கசல்வம் விரும்பப்படுைிறது.  

3. நிதி கபாருட்ைள்  

வைலுள்ள வதகவைளுக்கு கபாருந்துவகையில் நிதி சந்கதயில் 
மூன்று வகையான தயாரிப்புைள் உள்ளன:  
 

பரிவர்த்தகன 
தயாரிப்புைள் 

வங்ைி வசைிப்புைள் ைற்றும் பிற வசைிப்பு 
வகைைள் ஒருவருக்கு சரியான வநரம் 
ைற்றும் அளவில் வபாதிய வாங்கும் 
சக்திகய (பணப்புழக்ைம்) வழங்குைிறது.  

ைாப்படீு வபான்ற 
தற்கசயல் 
நிைழ்வுைளுக்ைான 
தயாரிப்புைள் 

திடீர் எதிர்பாராத நிைழ்வுைள் ஏற்பட்டால் 
வநரக்கூடிய கபரிய இழப்புைளுக்கு 
எதிரான பாதுைாப்கப இகவ 
வழங்குைின்றன.  
 

கசல்வக்குவிப்பிற்ைான 
தயாரிப்புைள் 

பங்குைள் ைற்றும் அதிை ைாபம் தரும் 
ைடன் பத்திரங்ைள் அல்ைது ரியல் 
எஸ்வடட் வபான்ற தயாரிப்புைள் 
இதற்ைான உதாரணங்ைளாை உள்ளன. 
இங்வை அதிை பணத்கத 
சம்பாதிப்பதற்ைாைவவ பணம் முதைீடு 



 

 171 

கசய்யப்படுைிறது.  

ஒரு தனிநபருக்கு கபாதுவாை வைலுள்ள அகனத்து வதகவைளின்  
ஒரு ைைகவ வதகவ என்பதால் தயாரிப்புைளின் மூன்று 
வகைைகளயும்  அவர் கவத்திருக்ை வவண்டும். சுருக்ைைாை 
ைீழுள்ளைாதிரி கசால்ைமுடியும்: 

i. வசைிக்கும் வதகவ - பண வதகவைளுக்ைாை 
ii. ைாப்படீின் வதகவ – நிச்சயைின்கைைளுக்கு எதிராை 
iii. முதைீடு கசய்வதன் வதகவ – கசல்வம் உருவாக்குவதற்ைாை 

4.  அபாய வருணகனகள் மற்றும் முதலீடுகள்  

வாழ்க்கை சுழற்சியில் பல்வவறு ைட்டங்ைள் மூைம் ஒரு 
தனிப்பட்டவர் நைரும் வபாது, ஒரு இளவயது சம்பாதிப்பவர், 
நடுத்தர வயதினராை ைற்றும் பிறகு பணிகசய்யும் வாழ்வின் 
இறுதி ஆண்டுைளில் நுகழயும் வபாது, அபாய வருணகன, 
அல்ைது அபாயத்கத எதிர்கைாள்ளும் வநாக்கும் 
அணுகுமுகறயிலும் ைாற்றம் உண்டாைிறது.  

இளம் வயதில், எதிர்வநாக்ை பை ஆண்டுைள் உள்ளன என்பதால், 
ஒருவர் ைிைவும் தீவிரைாை ைற்றும் முடிந்த அளவுக்கு 
கசல்வத்கத குவிக்கும் கபாருட்டு அபாயங்ைகள எடுக்ை தயாராை 
இருக்ைைாம். எனினும் ஆண்டுைள் ைடக்கும்வபாது, ஒருவரது 
வநாக்ைம் முதைீகட பாதுைாத்து  ஒருங்ைிகணப்பதில் இருப்பதால், 
அவர் ைிைவும் விவவைத்துடன் ைற்றும் ைவனத்துடன் இருப்பவராை 
ைாறைாம்.  

இறுதியாை, ஓய்வுகபறும் ஆண்டுைகள கநருங்கும்வபாது, ஒருவர் 
ைிைவும் எச்சரிக்கையாை இருக்ைைாம். ஓய்வு ஆண்டுைளுக்கு 
பிறகு கசைவுைளுக்கு உதவ ஒரு நிதித்கதாகுப்கப (Corpus) 
உருவாக்குவதில் ைவனம் திரும்பிவிடும். அந்த சையத்தில் தன் 
குழந்கதைளுக்கு ைரணசாசனத்தின் மூைம் கசாத்கத பரிசாை 
வழங்குவது அல்ைது தருைத்திற்கு பணத்கத வழங்குவகத 
பற்றியும் வயாசிக்ைைாம்  



 

 172 

ஒரு முதைீட்டு பாணி கூட அபாய வருணகனக்கும் 
ஈடுகைாடுக்கும் வகையில் ைாறுைிறது. இது ைீவழ 
சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டுள்ளது  

படம் 3 அபாய வருணகன ைற்றும் முதைீட்டு பாணி 
   அபாய வருணகன   முதைீட்டு பாணி 

 
 

 

சுய-பரீட்கே 1 

முன்னுணரமுடியாத நிைழ்வுைளுக்கு எதிராை பாதுைாப்கப நாட 
பின்வருவதில் எகத நீங்ைள் பரிந்துகரப்பரீ்ைள்?  
I. ைாப்படீு 

II. வங்ைி எஃப்டி வபான்ற பரிவர்த்தகன கபாருட்ைள்  
III. பங்குைள் 

IV. ைடன் பத்திரங்ைள் 

 

B. நிதி திட்டமிடைின் பங்கு 

I. நிதி திட்டைிடல் 

நிதி திட்டைிடல் கசயல்முகறயில் ஒரு வாடிக்கையாளரின் 
தற்வபாகதய ைற்றும் எதிர்ைாை வதகவைள் ைவனைாை ைருதப்பட்டு 
ைற்றும் ைதிப்படீு கசய்யப்பட்டு, ைற்றும் அவரது  தனிப்பட்ட 
அபாய வருணகனைள் ைற்றும் வருைானம் ஆய்வு 
கசய்யப்படுைிறது ைற்றும்  பல்வவறு எதிர்பார்க்ைப்பட்ட/எதிர்பாராத 
வதகவைகள பூர்த்தி கசய்ய ஒரு வகரபடம் தீட்டப்பட்டு, 
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அவரிடம் கபாருத்தைான நிதி கபாருட்ைள் 
பரிந்துகரக்ைப்படுைின்றன.  

நிதி திட்டைிடைின் ஆக்ைக்கூறுைள் பின்வருைாறு:  
 முதைீடு கசய்வது – ஒருவர் அபாயத்கத எதிர்கைாள்ள 

விரும்பும் அடிப்பகடயில் கசாத்துக்ைகள ஒதுக்ைீடு கசய்வது,  
 அபாய வைைாண்கை,  
 ஓய்விற்கு திட்டைிடல்,  
 வரி ைற்றும் எஸ்வடட்டிற்கு திட்டைிடல், ைற்றும்  
 ஒருவரின் வதகவைளுக்கு நிதிகய திட்டைிடல் 

சுருக்ைைாை, நிதி திட்டைிடல் 360 டிைிரி திட்டைிடகை 
ஈடுபடுத்துைிறது.  

 

 

 

படம் 4   நிதி திட்டைிடைின் ஆக்ைக்கூறுைள் 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒருவரின் வதகவைளுக்கு 
நிதிகய திட்டைிடல் 
தகடயற்ற ஒப்புதல் 

அபாய வைைாண்கை 

ஓய்விற்கு திட்டைிடல் 
றுக்ககாள்ளுதல் 

முதைீடு கசய்வது 

வரி ைற்றும் எஸ்வடட்டிற்கு 
திட்டைிடல் ற்றுக்ககாள்ளுதல் 

நிதி திட்டமிடைின் 
ஆக்கக்கூறுகள் 
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II. நிதி திட்டைிடைின் பங்கு  

நிதி திட்டைிடல் ஒரு புதிய ஒழுக்ைம் அல்ை.  நம் முன்வனார்ைள் 
ைாைத்திைிருந்வத இது எளிய வடிவில் நகடமுகறயில் இருந்தது. 
அந்த சையத்தில் வகரயறுக்ைப்பட்ட சிை முதைீடு விருப்பங்ைவள 
இருந்தன. சிை தசாப்தங்ைள் முன்பு பங்கு முதைீகட ஒரு 
சூதாட்டத்திற்கு ஈடாை  கபரும்பாைானவர்ைள் ைருதினர். வசைிப்பு 
கபரும்பாலும் வங்ைி கவப்பு, தபால் வசைிப்பு திட்டங்ைள் ைற்றும் 
பிற நிகையான வருைான ைருவிைள் மூைம் கசய்யப்பட்டது. 
இன்று நம் சமூைம் ைற்றும் நம் வாடிக்கையாளர்ைள் 
எதிர்கைாள்ளும் சவால்ைள் கபரிதும் வவறுபட்டகவ.. அவற்றில் 
சிை:  

i. சிகதந்த கூட்டு குடும்பங்ைள் 

கூட்டு குடும்பம் அப்பா, அம்ைா ைற்றும் குழந்கதைகள ைட்டுவை 
கைாண்ட குடும்பத்திற்கு வழிவிட்டது. குடும்பத்தின் தகைவராை 
ைற்றும் சம்பாதிக்கும் உறுப்பினராை உள்ள ஒருவர் ைட்டுவை 
தன்னுகடய ைற்றும் தன் உடனடி குடும்பத்தின் கபாறுப்பின் 
சுகைகய தாங்ை வவண்டும். இதற்கு சரியான திட்டைிடல் 
அவசியம் ைற்றும் ஒரு கதாழில்முகற நிதி திட்டைிடுபவர் 
அளிக்கும் குறிப்பிட்ட அளவு ஆதரவு மூைம் நன்கைகய 
கபறைாம். 

ii. பை முதைீட்டு வதர்வுைள்  

கசல்வத்கத உருவாக்குவதற்ைாை கபரிய அளவில் முதைீட்டு 
ைருவிைள் இன்று நைக்கு ைிகடக்ைின்றன, அகவ 
ஒவ்கவான்றிலும் அபாயம் ைற்றும் ஆதாயத்தின் அளவுைள் 
கவவ்வவறாை உள்ளன.  நிதி இைக்குைகள சாதிப்பகத உறுதி 
கசய்ய, ஒருவர் புத்திசாைித்தனைாை வதர்வு கசய்து ைற்றும் 
தனது அபாய கவளிப்பாட்டின் அடிப்பகடயில் சரியான 
முதைீட்டு முடிவுைகள எடுக்ை வவண்டும். நிதி திட்டைிடல் 
ஒருவரின் கசாத்கத ஒதுக்ைீடு கசய்வதற்கு உதவ முடியும்.  

iii.  ைாறுைின்ற வாழ்க்கை பாணி 
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உடனடி ைனநிகறவவ தற்வபாகதய ைாைத்தின் வநாக்ைைாை 
கதரிைிறது. தனி நபர்ைளுக்கு இப்வபாது சைீபத்திய கைாகபல் 
ஃவபான்ைள்,  ைார்ைள், கபரிய வடீுைள், ைதிப்புைிக்ை ைிளப்பின் 
உறுப்பினர் நிகை, முதைியன வவண்டும். இந்த ஆகசைகள 
பூர்த்தி கசய்வது, அவர்ைகள  கபரிய ைடனாளிைளாக்ைி 
விடுைிறது. இதன் விகளவாை வருைானத்தின் ஒரு கபரிய 
பாைம் ைடன்ைகள கசலுத்தவவ வபாய்விடுவதால், வசைிக்கும் 
வநாக்ைம் குகறவாைிறது. நிதி திட்டைிடல்  விழிப்புணர்வு 
ைற்றும் சுய-ஒழுக்ைத்கத கைாண்டு வருவதுடன், ஒருவரின் 
கசைகவ திட்டைிட உதவுவதால் அவர் வதகவயற்ற 
கசைவுைகள தவிர்த்து, வாழ்க்கையின் தற்வபாகதய நிகைகய 
பராைரிப்பதற்கு ைட்டும் உதவாைல், ைாைப்வபாக்ைில் வாழ்க்கை 
பாணிகய வைம்படுத்தும் வழிமுகறயாை உள்ளது. 

 

iv.  பணவகீ்ைம்  

பணவகீ்ைம் என்பது கபாருளாதாரத்தில் கபாருள்ைள் ைற்றும் 
வசகவைளின் விகைைள் ைாைப்வபாக்ைில் அதிைரிப்பகத 
குறிக்ைிறது. இதனால் பணத்தின் ைதிப்பில் வழீ்ச்சி ஏற்படுைிறது. 
இதன் விகளவாை உகழத்து சம்பாதித்த பணத்தின் வாங்கும் 
சக்தி அரிக்ைப்படுைிறது. பணவகீ்ைத்தால் ஓய்வுகபற்ற ைாைத்தில் 
பைத்த பாதிப்கப உண்டாக்ை முடியும், ஏகனனில் ஒரு 
பயனுள்ள பணியிைிருந்து வரும் வழக்ைைான வருவாய் 
முடிவகடவதால், ைடந்த வசைிப்பு ைட்டுவை அந்த சையத்தில் 
வருைானத்திற்கு ஆதாரைாை உள்ளது. குறிப்பாை பின்னருள்ள 
ஆண்டுைளில், பணவகீ்ைத்கத சைாளிக்ைக்கூடிய ஒரு ைருவியாை 
நிதி திட்டைிடல் உறுதியாை உதவ முடியும்  

v. பிற எதிர்பாராத கசைவுைள் ைற்றும் வதகவைள்  

நிதி திட்டைிடல் தனிநபர்ைளின் பிற வதகவைள் ைற்றும் 
சவால்ைகள  பூர்த்தி கசய்யும் வழிமுகறயாைவும் உள்ளது. 
உதாரணைாை, தனிநபர்ைள் சைாளிக்ை வதகவப்படும் அவசர 
ைருத்துவ கநருக்ைடிைள் அல்ைது பிற எதிர்பாராத கசைவுைள் 



 

 176 

திடிகரன்று எழைாம். இவதவபால், தனிநபர்ைள் விவவைத்துடன் 
தங்ைள் வரி கபாறுப்புைகள நிர்வைிக்ை வவண்டும்.  

ைரணத்திற்கு பிறகு அவரது கசல்வம் ைற்றும் உகடகைைகள 
கைாண்டுள்ள அவரது எஸ்வடட், அவரது அன்புக்குரியவர்ைளுக்கு  
சுமுைைாை  கசன்றகடவகத தனிநபர்ைள் உறுதி கசய்ய 
வவண்டும். ஒருவரது வாழ்நாளில் தருைம் கசய்வது அல்ைது 
குறிப்பிட்ட சமூை ைற்றும் சைய ைடகைைகள கசய்வது வபான்ற 
பிற ைடகைைளும் உள்ளன. நிதி திட்டைிடல், இதகன அகடய 
வழிவகுக்ைிறது.  

III. நிதி திட்டைிடகை கதாடங்குவதற்ைான சரியான வநரம் எது?  

இது கசல்வந்தர்ைளுக்கு ைட்டுவை வதகவயானதா? உண்கையில், 
திட்டைிடகை உங்ைள் முதல் சம்பளத்கத கபறுைின்ற ைணவை 
கதாடங்ை வவண்டும். எப்வபாது திட்டத்கத கதாடங்ைவவண்டும் 
என்பகத குறிப்பிட எந்தவித தூண்டுதலும் ைிகடயாது.  

எனினும் நமக்கு வழிகாட்ட ஒரு முக்கியமான சகாட்பாடு 
உள்ளது -  முதலீடுகளின் காைம் எவ்வளவு நீளமாக உள்ளது, 
அவற்றின் கபருக்கமும் அந்த அளவு அதிகமாகும்.  

எனவவ, ைிை சீக்ைிரம் கதாடங்ைியதாை எப்வபாதுவை 
கசால்ைமுடியாது.  முதைீடுைள் வநரத்தின் அதிைபட்ச 
நன்கைைகள கபற வவண்டும். ைீண்டும், திட்டைிடல் 
கசல்வந்தர்ைளுக்கு ைட்டுவை வதகவ என்று கூறமுடியாது. அது 
எல்வைாருக்குவை கபாருந்தும். ஒருவரது நிதி இைக்குைகள 
அகடய ஒழுக்ைைான அணுகுமுகறகய பின்பற்ற வவண்டும். 
முதைில் நிதி இைக்குைகள அகைப்பதில் கதாடங்ைி ைற்றும் 
ஒருவரின் அபாயத்கத எதிர்கைாள்ளும் வவட்கைக்கு ஏற்ப, சிறந்த 
முதைீட்டு வாைனங்ைளில் முதைீடு கசய்வகத சிரத்கதயுடன் 
கதாடங்ைவவண்டும்.  ஒரு திட்டைிடாத, திடீர் உந்துதலுடன் 
கசய்யப்படும் நிதி திட்டைிடல் அணுகுமுகறதான் தனிநபர்ைகள 
பாதிக்ைின்ற நிதி கநருக்ைடிைளுக்ைான பிரதை ைாரணங்ைளில் 
ஒன்றாை உள்ளது.  

சுய-பரீட்கே 2 
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நிதி திட்டைிடகை கதாடங்குவதற்ைான சரியான வநரம் எது? 
I. ஓய்விற்கு பின்னர் 

II. முதல் சம்பளத்கத கபற்றவுடவன 

III. திருைணத்திற்கு பிறகு 

IV. ஒருவர் பணக்ைாரனாதற்கு பின்பு 

 

 



 

 178 

 

C. நிதி திட்டமிடல்- வகககள் 

இப்வபாது ஒரு தனிநபர் கசய்ய வவண்டிய நிதி திட்டைிடல் 
பயிற்சிைளின் பல்வவறு வகைைகள பார்க்ைைாம்.  
 

படம் 5   நிதி திட்டைிடல் ஆவைாசகன வசகவைள் 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

வழங்ைப்படுைின்ற பை ஆவைாசகன வசகவைகள ைருதவும். 
அத்தகைய ஆறு பகுதிைகள நாம் எடுத்துக்கைாள்ள வபாைிவறாம் 

 பண திட்டைிடல்  
 முதைீட்டிற்கு திட்டைிடல்  
 ைாப்படீிற்கு திட்டைிடல்  
 ஓய்வறீ்கு திட்டைிடல்  
 எஸ்வடட்டிற்கு திட்டைிடல்  
 வரி திட்டைிடல்  

1.  பண திட்டைிடல் 

பண ஓட்டத்தின் வைைாண்கையில் இரண்டு வநாக்ைங்ைள் உள்ளன.  

I. எதிர்பாராத அல்ைது அவசர வதகவைகள பூர்த்தி கசய்ய 
கசாத்துக்ைகள உருவாக்குவது ைற்றும் எளிதில் 
பணைாக்ைக்கூடிய பண இருப்கப பராைரிப்பது உட்பட 

நிதி திட்டைிடல் ஆவைாசகன வசகவைள் 

 

பண திட்டமிடல் 
 

முதைீட்டிற்கு திட்டைிடல் 
 

ைாப்படீிற்கு திட்டைிடல் 
 

ஓய்விற்கு திட்டைிடல் 
 

எஸ்வடடிற்கு திட்டைிடல் 
 

வரி திட்டைிடல் 
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வருைானம் ைற்றும் கசைவினங்ைளின் ஓட்டத்கத முதைில் 
நிர்வைிக்ை வவண்டும்,  

ii.   இரண்டாவதாை மூைதன முதைீட்டிற்கு வதகவயான உபரி 
பணத்கத ஒழுங்ைான  முகறயில் உருவாக்ைி ைற்றும் 
பராைரிக்ை வவண்டும்.  

இங்வை முதல் படி, ஒரு பட்கஜட் அதாவது வரவுகசைவுத் 
திட்டத்கத தயாரித்து ைற்றும் தற்வபாகதய வருைானம் ைற்றும் 
கசைவின் ஓட்டத்கத ஆய்வு கசய்யவவண்டும். இதற்ைாை, 
தனிநபர்ைள் முதைில் எதிர்ைாைத்திற்கு வதகவயான நியாயைான 
இைக்குைள் ைற்றும் வநாக்ைங்ைளின் கதாகுப்கப தயாரிக்ை 
வவண்டும். தற்வபாகதய கசைவு வடிவங்ைள் அகத  அவர்ைள் 
அகடயமுடியுைா என்பகத இது தீர்ைானிக்ை உதவும்.  

அடுத்த படி, எந்த ைாதிரி வழக்ைைான ைற்றும் கபரிய கசைவுைள் 
ஏற்பட்டுள்ளன என்பகத ைணிக்ை கடந்த ஆறு மாதங்களில் 
ஏற்பட்ட கேைவுகள் மற்றும் வந்த வருமானங்களின் ஓட்டத்கத 
ஆய்வு கேய்யசவண்டும். கசைவுைகள பல்வவறு வகைைளாை 
வகைப்படுத்தைாம் ைற்றும் நிகையான ைற்றும் ைாறுைின்ற 
கசைவுைகள பிரிக்ைைாம். நிகையான கசைவுைகள 
ைட்டுப்படுத்தமுடியாது, ஆனாலும் ைாறுைின்ற கசைவுைகள 
கபரும்பாலும் விருப்பப்படி கசய்யைாம், குகறக்ைைாம் அல்ைது 
தள்ளி வபாடைாம். 

மூன்றாவது படி வருடம் முழுவதுமுள்ள எதிர்ைாை ைாத 
வருைானம் ைற்றும் கசைவுைகள ைணிப்பது. ைடந்த ைாைத்தின் 
பகுப்பாய்வின் அடிப்பகடயில், எதிர்ைாைத்தில் இந்த பண 
பரிைாற்றங்ைளின் வைைாண்கைக்கு ஒரு திட்டத்கத வடிவகைக்ை 
முடியும்.  

பண திட்டைிடல் கசயல்பாட்டில் ைற்கறாரு பகுதி 
விருப்பத்கதகயாட்டிய வருைானத்கத அதிைரிக்கும் உத்திைகள 
வடிவகைப்பதில் உள்ளது.  

உதாரணம் 

ஒருவர் நிலுகவயில் உள்ள தன் ைடன்ைகள சீரகைக்ை முடியும்.  
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நிலுகவயில் உள்ள ைடன் அட்கட ைடன்ைகள ஒருங்ைிகணத்து 
குகறந்த வட்டியில் வங்ைியில் ைடன் வாங்ைி அவற்கற கசலுத்தி 
தீர்க்ைமுடியும்.  

அதிை வருைானத்கத ஈட்ட தன் முதைீடுைகள ஒருவர் 
ைறுஒதுக்ைீடு கசய்யைாம்.  
 

 

2. ைாப்படீு திட்டைிடல்  

தங்ைள் தனிப்பட்ட நிதி இைக்குைகள அகடவதற்ைாை தனிநபர்ைள் 
கவளிப்படும் சிை அபாயங்ைவள அவகர அகத அகடய 
முடியாைல் தடுக்ைைாம். அத்தகைய அபாயங்ைளுக்கு எதிராை 
வபாதுைான ைாப்பளிப்கப வழங்கும் திட்டத்கத அகைப்பதுதான் 
ைாப்படீு திட்டைிடல்.  

இங்குள்ள பணி எவ்வளவு ைாப்படீ்டு வதகவ ைற்றும் எந்த வித 
பாைிசி ைிைவும் கபாருத்தைானது என்பகத தீர்ைானிப்பதில் 
உள்ளது.  

i. குடும்பத்தில் சம்பாதிப்பருக்கு அைாை ைரணம் வநர்ந்தால், 
வருைானம் ைற்றும் சார்ந்தவர்ைளின் கசைவு வதகவைகள 
ைதிப்படீு கசய்வதன் மூைம் ஆயுள் காப்பீடின் அளகவ 
முடிவு கசய்யைாம்.  

ii. குடும்பத்தில் ைருத்துவ கநருக்ைடி ஏற்படும் சையத்தில் 
ைருத்துவைகனயில் ஏற்படக்கூடிய கசைவுைகள ைதிப்படீு 
கசய்வதன் மூைம் உடல்நைக் காப்பீட்டு சதகவககள 
ைணக்ைிட முடியும்.  

iii. இறுதியாை ஒருவரின் கோத்துக்களின் காப்பீடிற்கு,  இழப்பு 
ஏற்படும் அபாயத்தில் இருந்து ஒருவரது வடீு/வாைனம் / 
கதாழிற்சாகை  ஆைியவற்கற பாதுைாக்ை வதகவயான 
வகை ைற்றும் ைாப்பளிப்பின் அளகவ கபாறுத்து ைாப்படீு 
ைருதப்படுைிறது.  
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3.  முதைீட்டு திட்டைிடல் 

முதைீடு கசய்வதற்கு சரியான வழி என்று எதுவுைில்கை. எது 
கபாருத்தைானது என்பது நபருக்கு நபர் ைாறுபடும். ஒரு 
தனிநபரின் அபாயத்கத எதிர்கைாள்ளும் தன்கை, அவரது நிதி 
இைக்குைள் ைற்றும் அந்த இைக்குைகள எந்த ைாை வரம்பிற்குள் 
அகடய விரும்புைிறார் என்பதன் அடிப்பகடயில், ைிைவும் 
கபாருத்தைான முதைீடு ைற்றும் கசாத்து ஒதுக்ைீடு உத்திைகள 
நிர்ணயிப்பது முதைீட்டு திட்டைிடல் என்ைிற கசயல்முகற.  
 

முதலீட்டு அளவுருக்கள் 

படம் 6  முதலீட்டு அளவுருக்கள் 

 

இங்வை முதல் படியாை சிை முதைீட்டு அளவுருக்ைகள 
வகரயறுக்ை வவண்டும். இதில் அடங்குபகவ:  

i. அபாய ஏற்பு: ஒரு முதைீட்கட வாங்கும் வபாது ஒருவர் 
எந்த அளவு அபாயத்கத எதிர்கைாள்ள தயாராை இருக்ைிறார் 
என்பதற்ைான அளவு.  

ii. ைாை வரம்பு: இது ஒரு நிதி வநாக்ைத்கத அகடய 
ைிகடக்ைின்ற வநரத்தின் அளவு. ைாை வரம்பு இைக்கை 
அகடய பயன்படுத்தப்படும் முதைீட்டு வாைனங்ைகள 
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பாதிக்ைிறது. ைாை வரம்பு எத்தகன நீளைாை உள்ளவதா, 
குறுைிய ைாை ைடன் கபாறுப்பு பற்றிய ைவகையும் அந்த 
அளவு குகறவாை உள்ளது. இதனால் ஒருவர் நீண்ட ைாை 
அடிப்பகடயில், ஆனால் எளிதில் பணைாக்ைமுடியாத 
ைற்றும் அதிை வருவாகய வழங்கும் கசாத்துைளில் முதைீடு 
கசய்யைாம்.  

iii. பணப்புழக்ைம்: யாருகடய முதைீடு கசய்யும் திறன் 
வகரயறுக்ைப்பட்டதாை அல்ைது வருைானம் ைற்றும் 
கசைவின் ஓட்டம் உறுதியற்றதாை அல்ைது குறிப்பிட்ட 
தனிப்பட்ட அல்ைது வணிை கசைவுைகள சந்திப்பதற்ைாை 
பணப்புழக்ைம் அல்ைது ைதிப்பின் இழப்பு இல்ைாைல் 
முதைீகட ைாற்றவவண்டும் என்ற ைவகையுள்ள தனி 
நபர்ைள்.  

iv. வியாபாரம்: ஒரு கசாத்கத எந்த அளவு எளிதாை வாங்ை 
அல்ைது விற்ை முடியும்.  

v. பைவகைப்படுத்துதல்: அபாயங்ைகள குகறப்பதற்ைாை எந்த 
அளவிற்கு முதைீடுைகள பைவகைைளில் அல்ைது பரவைாை 
கசய்ய முற்படுைிறார் என்பகத குறிக்ைிறது.  

vi. வரி ைருதுகைைள்: பை முதைீடுைள் சிை வருைான வரி 
சலுகைைகள வழங்குைின்றன ைற்றும் பல்வவறு 
முதைீடுைளின் பிந்கதய-வரி வருைானங்ைகள ஒருவர் 
ைருத விரும்பைாம்.  

 

1)  கபாருத்தைான முதைீட்டு வாைனங்ைளின் வதர்வு 

அடுத்த படி வைலுள்ள அளவுருக்ைளின் அடிப்பகடயில் 
கபாருத்தைான முதைீட்டு வாைனங்ைகள வதர்வு கசய்தல் ஆகும். 
தனிநபர் எதிர்பார்க்கும் வருவாய் ைற்றும் அபாயத்கத சரியான 
வதர்வு சார்ந்துள்ளது.  

இந்தியாவில், முதைீடுைளுக்ைாை ைருதக்கூடிய பல்வவறு 
தயாரிப்புைள் உள்ளன. இதில் அடங்குபகவ:  

 வங்ைிைள் / நிறுவனங்ைளின் நிகையான கவப்புைள்,  
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 அஞ்சைைத்தின் சிறு வசைிப்பு திட்டங்ைள்  
 பங்குைளின் கபாது கவளியடீுைள் 
 ைடன் பத்திரங்ைள் அல்ைது ைற்ற பத்திரங்ைள் 
 பரஸ்பர நிதிைள்  
 ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் வழங்ைப்படும் யூனிட் 

இகணக்ைப்பட்ட பாைிசிைள் முதைியன  

4. ஓய்விற்கு திட்டைிடல் 

இது ஒரு தனிப்பட்டவர் அவரது ஓய்விற்கு பின்னுள்ள 
வதகவைகள  பூர்த்தி கசய்ய வதகவயான பணத்தின் அளகவ 
தீர்ைானிக்ைவும் ைற்றும் அந்த வதகவைகள பூர்த்தி கசய்வதற்ைாை 
பல்வவறு ஓய்வு திட்டங்ைகள முடிவு கசய்யும் கசயல்முகற 
ஆகும்.  
 

படம் 7  ஓய்வின் கட்டங்கள் 

 

ஓய்வின் ைட்டங்ைள் 

குவிப்பு பாதுைாத்தல் விநிவயாைம் 

 
 

ஓய்வு திட்டைிடைில் மூன்று ைட்டங்ைள் உள்ளன-  

அ) குவிப்பு: நிதி குவிக்கும் வநாக்ைத்திற்ைாைவவ முதைீட்டு பணம் 
ஒதுக்ைப்பட்டு பல்வவறு வகையான உத்திைள் மூைம் முதைீடு 
கசய்யப்படுைிறது.  

ஆ) பாதுைாத்தல்: பாதுைாத்தல் என்பது ஒரு தனிநபர் வவகை 
கசய்யும் ஆண்டுைளிவைவய அதிைபட்சைாை முைதனம் 
கபருகுவகத உறுதி கசய்ய ஒரு முதைீகட ைடினைாை 
உகழப்பிற்கு ஈடுபடுத்துவது,.  

இ) விநிவயாைம்: விநிவயாைம் என்ற ஓய்வு கபற்ற பிறகு 
வருைான வதகவைகள பூர்த்தி கசய்ய பணைாை எடுக்ை / 
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ஆண்டுத் கதாகையாை கபறும் வகையில் (இகத நிதித்கதாகுப்பு 
(Corpus)  அல்ைது ஒரு கூட்டிலுள்ள முட்கட எனவும் கூறைாம்) 
மூைதனத்கத ைாற்றுவதற்ைான உைந்த முகறகய குறிக்ைிறது.  

5. எஸ்வடடிற்கு திட்டைிடல்  

இது அதிைாரப் பைிர்வு ைற்றும் ஒருவரின் ைரணத்திற்கு பிறகு ஒரு 
எஸ்வடட்கட ைாற்றிதருவதற்ைான திட்டம். இதில் கபயர்  
நியைனம் ைற்றும் உரிகை ைாற்றம் அல்ைது உயில் தயாரிப்பு 
வபான்ற பல்வவறு வழிமுகறைள் உள்ளன. அடிப்பகட வயாசகன 
ஒருவரின் உகடகை ைற்றும் கசாத்துக்ைள் அவர் ைரணத்திற்கு 
பிறகு அவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப  சுமூைைாை 
விநிவயாைிக்ைப்படவவண்டும் ைற்றும் / அல்ைது பயன்படுத்தப்பட 
வவண்டும். 

 

6. வரி திட்டமிடல்  

இறுதியாை வரி திட்டைிடல், அைைிலுள்ள வரி சட்டங்ைளில் 
அதிைபட்ச வரிச்சலுகைைகள எப்படி கபறைாம் என்பகத 
தீர்ைானிக்ை ைற்றும் வருைானம், கசைவுைள் ைற்றும் முதைீடுைகள 
அதிைபட்ச வரி நன்கைகய கபறும் வகையில் திட்டைிடுவதற்ைாை 
கசய்யப்படுைிறது. இது தற்வபாகதய அல்ைது எதிர்ைாை வருைான 
வரி கபாறுப்புைகள குகறக்ை, வநரத்கத திட்டைிட அல்ைது ைாற்ற 
வதகவயான உத்திைகள கசய்வகத குறிக்ைிறது. இதன் வநாக்ைம் 
வரிைகள குகறந்தபட்சைாக்குவது ைற்றும் வரிைகள 
தவிர்ப்பதற்ைாை இல்கை என்பகத ைவனிக்ை வவண்டும்.  

ஒருவரது முதைீடுைகள இடம் ைாற்றி கவப்பதன் மூைம் 
சாத்தியைான வரி வசைிப்பு வாய்ப்புைகள சாதைைாக்ைி 
கைாண்டால், வரித்துகறயினருக்கு கசல்ைவவண்டிய பணம் 
வசைிக்ைப்பட்டு, வருவாய் ைற்றும் வசைிப்கப அதிைரிக்கும் 
சாத்தியம் உள்ளது.  

வாடிக்கையாளர்ைள் ைற்றும் வருங்ைாை வாடிக்கையாளர்ைள், 
ஆயுள் ைாப்படீு முைவர்ைளிடம் தங்ைள் ைாப்படீ்டு வதகவைகள 
பூர்த்தி கசய்வகத பற்றி ைட்டும் ஆவைாசிக்ைாைல், தங்ைள் நிதி 
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வதகவைகள பூர்த்தி கசய்வதற்ைாைவும் ஆதரவு ைற்றும் 
ஆவைாசகனகய வைாருைிறார்ைள். வைவை விவரிக்ைப்பட்ட நிதி 
திட்டைிடல் ைற்றும் அதன் பல்வவறு வகைைகள பற்றிய சிறந்த 
அறிவு எந்த ைாப்படீ்டு முைவருக்கும் கபரிதும் பயன்படும். 
 

சுய-பரீட்கே - 3 

 

பின்வருவதில்  எது வரி திட்டைிடைின் வநாக்ைம் இல்கை?  

I. அதிைபட்ச வரி நன்கை 

II. விவவைமுள்ள முதைீடுைளின் விகளவாை குகறக்ைப்பட்ட வரி 
சுகைகய 

III. வரி ஏய்ப்பு 

IV. வரிச்சலுகைைளின் முழு நன்கைைள் 

சுருக்கம்  

 நிதி திட்டைிடல் என்ைிற கசயல்முகற என்பது: 
 ஒருவரது வாழ்க்கை இைக்குைகள அகடயாளம் ைாண்பது 

 இந்த அகடயாளங்ைாணப்பட்ட இைக்குைகள நிதி 
இைக்குைளாை ைாற்றுவது 

 இைக்குைகள அகடய உதவும் வழிைளில் ஒருவரது 
நிதிைகள வைைாண்கை கசய்வது 

 தனிநபரின் வாழ்க்கை சுழற்சியின் அடிப்பகடயில் மூன்று 
வகையான நிதி கபாருட்ைள் வதகவப்படுைின்றன. இகவ 
இவ்வாறு உதவுைின்றன: 

 எதிர்ைாை நிதி பரிவர்த்தகனைகள கசயைாக்குவது  

 எதிர்பாராத வதகவைகள சந்திப்பது 

 கசல்வ குவிப்பு 

 சிகதந்த கூட்டு குடும்பங்ைள், தற்வபாது ைிகடக்ைின்ற பை 
முதைீட்டு வதர்வுைள், ைாறுைின்ற வாழ்க்கை பாணி வபான்ற 
சமூை இயக்ைவியல் ைாற்றங்ைள் முதைியன நிதி 
திட்டைிடலுக்ைான வதகவகய வைலும் அதிைரித்துள்ளன 
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 உங்ைள் முதல் சம்பளத்கத கபறுைின்ற ைணவை நிதி 
திட்டைிடகை கதாடங்குவதற்ைான ைிை சிறந்த வநரம் 

 நிதி திட்டைிடல் ஆவைாசகன வசகவைளில் உள்ளகவ: 

 பண திட்டைிடல்  
 முதைீட்டிற்கு திட்டைிடல்  
 ைாப்படீிற்கு திட்டைிடல்  
 ஓய்வறீ்கு திட்டைிடல்  
 எஸ்வடட்டிற்கு திட்டைிடல்  
 வரி திட்டைிடல்  

முக்கியமான வார்த்கதகள் 

1. நிதி திட்டைிடல்  

2. வாழ்க்கையின் ைட்டங்ைள் 

3. அபாய வருணகன 

4. பண திட்டைிடல் 

5. முதைீட்டிற்கு திட்டைிடல்  
6. ைாப்படீிற்கு திட்டைிடல்  
7. ஓய்வறீ்கு திட்டைிடல்  
8. எஸ்வடட்டிற்கு திட்டைிடல்  
9. வரி திட்டைிடல்  

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ைாப்படீு முன்னுணர முடியாத நிைழ்வுைளுக்கு எதிராை பாசுைாப்கப 
வழங்குைிறது. 
 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

முதல் சம்பளத்கத கபறுைின்ற ைணவை ஒருவர் நிதி 
திட்டைிடகை கதாடங்ை வவண்டும். 
 
பதில் 3  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

வரி ஏய்ப்பு வரி திட்டமிடைின் சநாக்கங்களில் ஒன்றல்ை. 
 

சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

 
வைள்வி 1  

ஒரு தீவிரைான அபாய வருணகனகய கைாண்டுள்ள ஒரு 
தனிநபர் கசல்வ _______ முதைீட்டு பாணிகய பின்பற்றும் வாய்ப்பு 
உள்ளது.  

I. ஒருங்ைிகணப்பு 

II. பரிசளிப்பது 

III. குவிப்பு 

IV. கசைவழிப்பது 

 

வைள்வி 2  

 

பின்வருவதில் எது கசல்வ குவிப்பு தயாரிப்பாை இல்கை? 

I. வங்ைி ைடன்ைள் 

II. பங்குைள் 

III. ைாைக்ைாப்படீு பாைிசி 
IV. வங்ைி வசைிப்பு ைணக்கு 

 
வைள்வி 3  

வசைிப்கப இரண்டு முடிவுைளின் ஒரு ைைப்பாை ைருதைாம். ைீவழ 
உள்ள பட்டியைில் இருந்து அகத வதர்வு கசய்யவும்.  

I. அபாய தக்ைகவப்பு ைற்றும் குகறந்த நுைர்வு  

II. பரிசளிப்பது ைற்றும் குவிப்பு 

III. கசைவழிப்பது ைற்றும் குவிப்பு 

IV. நுைர்வின் ஒத்திகவப்பு ைற்றும் பணப்புழக்ைத்கத பிரிவது 
 
வைள்வி 4  

 

வாழ்க்கையின் எந்த ைட்டத்தில் ஒரு தனிநபர் ைடந்த வசைிப்கப 
ைிைவும் பாராட்ட வவண்டும்?  

I. ஓய்விற்கு பின்னர் 
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II. சம்பாதிக்கும்வபாது 

III. படிக்கும் வபாது 

IV. திருைணைான புதிதில் 

 
வைள்வி 5  

முதைீட்டு வரம்பு ைற்றும் வருைானத்திற்கு இகடவய உள்ள 
உறவு என்ன?  

I. இரண்டிற்கும் இகடவய கதாடர்பில்கை 

II. முதைீட்டு வரம்பு எந்த அளவு அதிைவைா, வருைானமும் அந்த 
அளவு அதிைைாகும்  

III. முதைீட்டு வரம்பு எந்த அளவு அதிைவைா, வருைானமும் அந்த 
அளவு குகறயும் 

IV. முதைிட்டு வரம்பு எந்த அளவு அதிைவைா, வருைானத்தில் 
வரியும் அந்த அளவு அதிைரிக்கும் 

 

வைள்வி 6  

பின்வருவதில்  எது நடவடிக்கை பரிவர்த்தகன கபாருட்ைளின்ைீழ் 
வகைப்படுத்தப்படுைிறது?  

I. வங்ைி கவப்புைள் 

II. ஆயுள் ைாப்படீு 

III. பங்குைள் 

IV. பத்திரங்ைள் 

 

வைள்வி 7  

பின்வருவதில்  எது தற்கசயல் நிைழ்வுைகள சந்திப்பதற்ைான 
கபாருட்ைளின்ைீழ் வகைப்படுத்தப்படுைிறது?  

I. வங்ைி கவப்புைள் 

II. ஆயுள் ைாப்படீு 

III. கபாது ைாப்படீு 

IV. பத்திரங்ைள் 

 
வைள்வி 8  

பின்வருவதில்  எது கசல்வு குவிப்பு கபாருட்ைளின்ைீழ் 
வகைப்படுத்தப்படுைிறது?  
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I. வங்ைி கவப்புைள் 

I. ஆயுள் ைாப்படீு 

II. கபாது ைாப்படீு 

III. பங்குைள் 

 
வைள்வி 9  

__________ ைாைப்வபாக்ைில் கபாருளாதாரத்தில் கபாருட்ைள் ைற்றும் 
வசகவைளின் விகைைளின் கபாதுவான ைட்டம் அதிைரிப்பகத 
குறிக்ைிறது.  

I. பணவாட்டம்  

II. பணவகீ்ைம்  

III. வதக்ைநிகை 

IV. ைிை அதிை பணவகீ்ைம்  

வைள்வி 10  

எது விருப்பப்படி வருைானத்கத அதிைரிக்கும் உத்தி ைிகடயாது?  

I. ைடன் ைறு சீரகைப்பு  

II. ைடன் இடைாற்றம் 

III. முதைீட்டு ைறுசீரகைப்பு  

IV. ைாப்படீு வாங்குவது 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ஒரு தீவிரைான அபாய வருணகனகய கைாண்டுள்ள ஒரு 
தனிநபர் கசல்வ குவிப்பு பாணிகய பின்பற்றக்கூடும். 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

பங்குைள் என்பது ஒரு கசல்வு குவிப்பிற்ைான தயாரிப்பு  
பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

வசைிப்பு என்பது நுைர்வின் ஒத்திகவப்பு ைற்றும் பணப்புழக்ைத்கத 
பிரிவது, இந்த இரண்டின் ைைப்பு ஆகும் 
பதில் 4  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ஓய்விற்கு பின்னர் ஒரு தனிநபர் ைடந்த வசைிப்கப ைிைவும் 
பாராட்டுைிறார்  

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

முதைீட்டு வரம்பு எந்த அளவு அதிைவைா, வருைானமும் அந்த 
அளவு அதிைைாகும் 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

வங்ைி கவப்புைகள பரிவர்த்தகன கபாருட்ைளின்ைீழ் 
வகைப்படுத்தப்படுத்தைாம் 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஆயுள் ைாப்பகீட தற்கசயல் நிைழ்வுைகள சந்திப்பதற்ைான 
கபாருட்ைளின்ைீழ் வகைப்படுத்தைாம். 
பதில் 8  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

பங்குைகள கசல்வு குவிப்பு கபாருட்ைளின்ைீழ் வகைப்படுத்தைாம் 

பதில் 9  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

பணவகீ்ைம் என்பது ைாைப்வபாக்ைில் கபாருளாதாரத்தில் 
கபாருட்ைள் ைற்றும் வசகவைளின் விகைைளின் கபாதுவான 
ைட்டம் அதிைரிப்பகத குறிக்ைிறது 

பதில் 10  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

காப்பீடு வாங்குதல் விருப்பப்படி வருமானத்கத 
அதிகபட்ேமாக்கும் உத்தி கிகடயாது 
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அத்தியாயம் 8 

ஆயுள் ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைள் – I 

அத்தியாய அறிமுகம் 

இந்த அத்தியாயம் உங்ைளுக்கு ஆயுள் ைாப்படீு பாைிசிைளின் 
உைைத்கத அறிமுைப்படுத்துைிறது. இது கபாதுவாை தயாரிப்புைகள 
பற்றி விவரிக்ை கதாடங்குைிறது, பின்னர் ஆயுள் ைாப்படீு 
தயாரிப்புைளின் வதகவ ைற்றும்  பல்வவறு வாழ்க்கை 
இைக்குைகள அகடவதில் அவற்றின்  பங்கு பற்றியும் 
ஆராய்ைிறது. இறுதியாை நாம் சிை ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீு 
திட்டங்ைகள பார்ப்வபாம். 
 
 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 
 
A. ஆயுள் ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைகள பற்றிய ைண்வணாட்டம் 
B. ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீு தயாரிப்புைள் 
 
 

 



  

 192 

 
A. ஆயுள் காப்பீட்டு தயாரிப்புககள பற்றிய கண்சணாட்டம் 

1. ஒரு தயாரிப்பு என்றால் என்ன? 

ஒரு தயாரிப்பு என்றால் என்ன என்பகதப் 
புரிந்துகைாள்வதிைிருந்து கதாடங்ைைாம். பிரபைைான 
வார்த்கதைளில் தயாரிப்பு ைற்றும் வணிைச்சரக்கு ஒவர ைாதிரி 
தான் ைருதப்படுைிறது - அதாவது சந்கதக்குக் கைாண்டு வந்து 
விற்ைப்படும் ஒரு கபாருள். 'தயாரிப்பு' என்ற வார்த்கத 
'ைறுதயாரித்தல்' என்ற கசால்ைில் இருந்து வருைிறது. இதற்கு 
‘தயாரித்தல்’ அல்ைது ‘உருவாக்குதல்’ எனப் கபாருள். வவறு 
வார்த்கதைளில் கூறுவதனால், ஒரு தயாரிப்பு என்பது ஒரு 
கவளியடீு அல்ைது குறிப்பிட்ட உகழப்பின் அல்ைது முயற்சியின் 
விகளவாகும். 

இருப்பினும், ஒரு கபாருளின் பயன்பாடு அதன் பண்புைளிைிருந்து 
வருைிறவதயன்றி அந்தப் கபாருளிைிருந்து வருவதில்கை. 
சந்கதப்படுத்தும் ைண்வணாட்டத்திற்கு இது நம்கை கைாண்டு 
வருைிறது. சந்கதப்படுத்துதல் என்ற நிகையிைிருந்து, ஒரு 
தயாரிப்பு என்பது ஒரு பண்புகளின் கதாகுப்பாகும். பல்வவறு 
வகையான பண்புைகள ஒன்றாை ஒரு கபாதியாக்ைி அளிப்பதன் 
மூைவைா அல்ைது ஒவர வகையான பண்புைகள பல்வவறு 
கதாகுப்புைளாக்குவதன் மூைவைா சந்கதயில் தங்ைளுகடய 
தயாரிப்புைகள நிறுவனங்ைள் பிரித்துக் ைாட்டுைின்றன.  

ஒரு தயாரிப்கபயும் (சந்கதயாக்ைைில் பயன்படுத்தப்படும் 
அர்த்தத்தில்) ஒரு வணிைச்சரக்கையும் இவ்வாறு வவறுபடுத்திப் 
பார்க்ைைாம். ஒரு தயாரிப்கப வவறுபடுத்தி பார்க்ைைாம் ஆனால் 
வணிைச்சரக்கை வவறுபடுத்த இயைாது. அதாவது பல்வவறு 
நிறுவனங்ைளால் விற்ைப்படும் தயாரிப்புைள், அகவ ஒவர 
வகைப்பாட்டில் இருந்தாலும், அவற்றின் பண்புைளின் 
அடிப்பகடயில் ஒன்றிைிருந்து ஒன்று ைாறுபட்டதாை இருக்ைைாம். 
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உதாரணம் 

சகால்சகட், குசளாஸ் அப் மற்றும் பிராமிஸ் ஆகிய 
அகனத்துசம பற்பகேகள் எனும் ஒசர வககப்பாட்டில் வரும் 
பல்சவறு பிராண்டுகளாகும். ஆனால், இவற்றில் 
ஒவ்கவான்றின் பண்புகளும் மற்றதிைிருந்து மாறுபட்டதாகும். 

ஒரு தயாரிப்பு என்பது முடிவானதல்ை. அது பிற வநாக்ைங்ைகள 
நிகறவவற்றும் வழிைவளயாகும். இந்த அர்த்தத்தில், தயாரிப்புப் 
கபாருட்ைள் என்பகவ பிரச்சகனைளுக்குத் தீர்வளிக்கும் 
ைருவிைளாகும். அகவ வதகவகய நிகறகவற்ற உதவுைின்றன. 
ஒரு வநாக்ைத்திற்கு ஒரு தயாரிப்பு எவ்வளவு கபாருத்தைானது 
என்பது அந்தத் தயாரிப்பின் பண்புைகளச் சார்ந்தது. 

தயாரிப்புைளின் பண்புைளாவன: 

i. கதாட்டுணரத்தக்கது: வநரடியாைத் கதாட்டு உணரத்தக்ை 
பருப்கபாருட்ைகளக் குறிக்ைிறது (உதாரணைாை ஒரு ைைிழுந்து 
அல்ைது ஒரு கதாகைக்ைாட்சி) 

ii. கதாட்டுணர முடியாதது: கதாட்டுணர முடியாத தயாரிப்புைகள 
ைட்டும் குறிக்ைிறது. 

ஆயுள் காப்பீடு என்பது ஒரு கதாட்டுணர முடியாத 
தயாரிப்பாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட ைாப்படீ்டுத் திட்டத்தின் 
பண்புைகளயும், அதனால் என்ன கசய்ய முடியும் என்றும், 
வாடிக்கையாளரின் தனித்துவைிக்ை வதகவைளுக்கு அது எவ்வாறு 
உதவும் என்றும் வாடிக்கையாளர் புரிந்துகைாள்ள உதவும் 
கபாறுப்பு ஆயுள் ைாப்படீ்டு முைவருக்கு உள்ளது. 

2. ஆயுள் காப்பீட்டுத் தயாரிப்புகளின் சநாக்கம் மற்றும் 
காப்பளிக்கப்பட்ட சதகவகள்  

அபாயம் எங்கு இருந்தாலும், அது ஒரு ைனப் பதற்றத்திற்குக் 
ைாரணைாை உள்ளது. இருப்பினும், ைனிதர்ைளாைிய நாம் அவற்கற 
வைற்கைாள்ள அல்ைது குகறந்தபட்சம் அபாயத்கதப் 
புரிந்துகைாள்ளவும், எதிர்கைாள்ளவும், அதற்ைாை நம்கைவய 
தயாராை இருக்ைவும் முயற்சித்துள்வளாம். அபாயங்ைளிைிருந்து 
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பாதுைாக்கும் இயல்பும் ஆகசயுவை ைாப்படீ்டிகன 
உருவாக்குவதற்ைான முக்ைிய ைாரணங்ைளாகும். 

நம்கைப் வபான்று – நம்முகடய அன்புக்குரியவர்ைவளாடும் 
நம்முகடய வாழ்க்கைகய பைிர்ந்துகைாள்ளும் சமூை 
பிராணிைளாை ைனிதர்ைளாைிய நாம் இருக்ைிவறாம். நம்ைிடம் ைிை 
உயர்ந்த ைதிப்புகடய கசாத்து உள்ளது – நம்முகடய உற்பத்திப் 
பூர்வமான ேம்பாதிக்கும் திறனின் ஆதாரமாக உள்ள 
நம்முகடய மனித மூைதனசம அது. இருப்பினும், 
வாழ்க்கைகயப் பற்றியும் ைனித நைகனப் பற்றியும் ஒரு 
நிகையற்றதன்கை உள்ளது. ைரணம் ைற்றும் வநாய் வபான்றகவ 
நம்முகடய உற்பத்தித் திறகனப் பாதித்து நம்முகடய ைனித 
மூைதனத்தின் ைதிப்பிகன கவகுவாைக் குகறக்ைைாம் அல்ைது 
அரித்து விடைாம். 

ஒரு தனிைனிதரின் உற்பத்தித் திறனுக்ைான நிதி ைதிப்பு 
இழப்பிற்கு எதிராை பாதுைாப்பிகன அவகரச் 
சார்ந்திருப்பவர்ைளுக்வைா அல்ைது அவருக்வை ஆயுள் ைாப்படீு 
வழங்குைிறது. ‘ஆயுள் ைாப்படீ்டில்’ உள்ள ‘ைாப்படீு’ என்ற கசால் 
இறப்பு அல்ைது நிரந்தர ஊனம் ைாரணைாை ஏற்படும் நிதி 
இழப்பிற்கு எதிராை தன்கனயும் தன்கனச் 
சார்ந்திருப்பவர்ைகளயும் பாதுைாக்கும் வதகவகயக் குறிக்ைிறது.  

வசைிப்புைள் ைற்றும் முதைீடு வபான்ற ைற்ற கசயல்பாடுைளும் 
உள்ளன. ஆனால், ஆயுள் ைாப்படீ்டிகனப் கபறுவதற்ைான ைிைப் 
கபாதுவான ைாரணைாை ைரணவைா அல்ைது வைாசைான வநாய் 
ைாப்புவை உள்ளன. குறிப்பிட்ட வார்த்கதைளில் கூறுவதானால், 
ைாப்படீு கபற்ற தனி நபர் தன்னுகடய எஞ்சிய சம்பாதிக்ைக்கூடிய 
வாழ்நாளில் உருவாக்ை முடியும் என எதிர்பார்க்கும் சாத்தியைான 
எஸ்வடட் ைதிப்பு அல்ைது கசல்வம், ைாப்படீு கபற்றவரின் 
சம்பாதிக்கும் திறன் பாைிசியின் ஒப்பந்த ைாைக்ைட்டத்தில் 
பாதிக்ைப்பட்டால் அல்ைது அழிக்ைப்பட்டால், அவருக்வைா அல்ைது 
அவருகடய அன்புக்குரியவர்ைளுக்வைா அந்த கதாகை ஈடு 
கசய்யப்பட வவண்டும் அல்ைது திருப்பியளிக்ைப்பட வவண்டும் 
என எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. ைாப்படீு கபறுபவர் தனது முதல் 
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ப்ரீைியத்கத கசலுத்தும் வநரத்தில் ைாப்படீு கபறுபவரின் கபயரில் 
உடனடி எஸ்சடட் அதாவது மதிப்பிகன உருவாக்குவதன் மூைம் 
இது நிகறவவற்றப்படுைிறது. 

எனவவ, அவருக்கு ஏதாவது விரும்பத்தைாத நிைழ்வு நடந்தால் 
அந்தத் தனிநபரின் கநருங்கிய நபர்களுக்கு மன நிம்மதிகயயும் 
பாதுகாப்கபயும் ஆயுள் ைாப்படீு வழங்குைிறது. வசைிப்புக்கும் 
கசல்வத்கதச் வசர்ப்பதற்கும் ஒரு வழியாை இருப்பதும் ஆயுள் 
ைாப்படீ்டின் ைற்கறாரு கசயைாகும். இந்த வநாக்ைில், முதைீட்டுக்கு 
பாதுைாப்பு அளிப்பவதாடு ஒரு குறிப்பிட்ட விைித்த்தில் 
வருைானத்கதயும் அளிக்ைிறது.  

ைரணம் ைற்றும் வநாய்க்கு எதிராை பாதுைாப்பளிக்கும் ைருவியாை 
இருப்பதற்கும் அதிைைாை ஆயுள் ைாப்படீு கசயல்படுைிறது. ைாப்படீு 
ஒரு நிதி தயாரிப்பாைவும் உள்ளது. ஒரு தனித்துவைிக்ை தனியான 
ஒரு வழியாை அல்ைாைல் நிதிச் கசாத்துக்ைகள உருவாக்கும் பை 
ைாரணிைளுள் ஒன்றாைவவ பார்க்ைப்படுைிறது. உருவாைிவரும் நிதிச் 
சந்கதயில், வாடிக்கையாளர்ைளின் முன் பை வாய்ப்புைள் உள்ளன. 
பல்வவறு வகையான ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைள் 
ைட்டுைல்ைாைல், நிரந்தர கவப்புநிதிைள், பத்திரங்ைள், இருப்புைள் 
ைற்றும் பரஸ்பர நிதிைள் வபான்ற ஆயுள் ைாப்படீ்டுக்ைான 
எண்ணிைடங்ைாத பதிைிைளும் உள்ளன.  
இந்தச் சூழைில், ஆயுள் ைாப்படீ்டின் ைதிப்பு விைிதத்கத ஒருவர் 
புரிந்துகைாள்ள வவண்டியுள்ளது. வாடிக்கையாளரின் பல்வவறு 
வதகவைளுக்கு ஆயுள் ைாப்படீு எவ்வாறு ஒரு தீர்வாை உள்ளது 
என்பகதப் கபாறுத்வத வாடிக்ககயாளர் மதிப்பு உள்ளது.  
 இது சரியான தீர்விகன வழங்குைிறதா? அல்ைது ‘இது 

கசயல்படக்கூடியதா?’ 
 இதன் விகை என்ன? அல்ைது ‘இதற்கு கசயல்திறன் உள்ளதா?’ 

ைடந்த இரு நூற்றாண்டுைளில் திட்டங்ைகள வழங்குவதில் ஆயுள் 
ைாப்படீ்டுத் துகற எண்ணிைடங்ைாத புதுகைைகளக் ைண்டுள்ளது. 
இறப்புப் பைகன வழங்கும் திட்டங்ைளிைிருந்து இந்தப் பயணம் 
கதாடங்ைியது. ஆனால், ைாைம் கசல்ைச் கசல்ை, என்வடாகைன்ட், 
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ஊனத்திற்ைான பைன்ைள், வைாசைான வநாய்ைளுக்ைான ைாப்பு 
முதைான பை வாழ்நாள் பைன்ைள் வசர்க்ைப்பட்டுள்ளன.  

அவதவபான்று ‘ைாபத்தில் பங்சகற்பு’ வபான்ற ைரபுவழி  
திட்டங்ைளிைிருந்து, முதைீடு கசய்ய விரும்பும் கசாத்துக்ைகளத் 
வதர்ந்கதடுத்து வைைாண்கை கசய்வதற்கு ைாப்படீு கபற்றவருக்கு 
அகழப்பு விடுக்கும் ‘ேந்கதசயாடு இகணந்த’ புதுகையான 
பாைிசிைளும் உருவாைியுள்ளன. ைற்கறாரு பரிைாணமும் 
வசர்க்ைப்பட்டது, அதாவது ஒரு கபாதியிடப்பட்ட ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் 
திட்டம் (வகரயறுக்ைப்பட்ட நன்கைைள் உள்ள) ைாறிவரும் 
வதகவைளுக்கு ஏற்பவும், தன் வசதிக்கு ஏற்பவும், வாழ்க்கைக் 
ைட்டத்திற்கு ஏற்பவும் பாைிசிதாரர் பல்வவறு பைன்ைகளயும், 
விகை கூறுைகளயும், பாைிசிதாரர் ைாற்றிக்கைாள்ளக்கூடிய ைிை 
கநைிழ்வுத்தன்கை கைாண்ட கபாதியிடப்படாத ைாப்படீ்டுத் 
திட்டங்ைகள பாைிசிதாரர் வதர்ந்கதடுக்கும் வகையில் 
வளர்ந்துள்ளது.  

3. ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் உள்ள கரடர்கள்  
ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைள் தங்ைளுகடய 
வாடிக்கையாளர்ைளின் பை வதகவைளுக்கு எவ்வாறு தீர்வுைகள 
வழங்குைின்ற பல்வவறு நன்கைைகள வழங்குைின்றன என நாம் 
வைவை பார்த்வதாம். ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் தங்ைளுகடய 
திட்டங்ைளின் ைதிப்புைகள வைம்படுத்தக்கூடிய பை 
கரடர்ைகளயும் அளிக்ைின்றன.  
ஒரு கரடர் என்பது ஒரு வைல்குறிப்பின் மூைம் வசர்க்ைப்படும் 
ஒரு வழிவகையாகும். இது, பின்னர் ஒப்பந்தத்தின் அங்ைைாை 
ைாறுைிறது. கூடுதல் பைகன வழங்குவதற்ைாைவவா அல்ைது ஒரு 
பாைிசியில் வழங்ைப்பட்டுள்ள இறப்புக்ைாை ஈட்டுத் கதாகைகய 
அதிைரிப்பதற்ைாைவவா கரடர்ைள் கபாதுவாை 
பயன்படுத்தப்படுைின்றன.  
ஒரு பிஸாவில் பல்வவறு வைல் தூவல்ைளின் வதர்வுைளுடன் 
கரடர்ைகள ஒப்பிடைாம். அடிப்பகட பாைிசி என்பது பிஸாவின் 
ைீழ்ப்பைதி வபான்றது. தனிநபரின் வதகவக்வைற்ப பிஸாவிகன 
ைாற்றி அகைப்பதற்கு வசதியாைக் ைிகடக்கும் பல்வவறு பிஸா 
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வைல் தூவல்ைள் வபான்றவத கரடர்ைள். ஒவர திட்டத்திற்குள் ஒரு 
நபரின் பல்வவறு வதகவைகள ைாற்றி அகைக்ை உதவுவவத 
கரடர்ைள்.  

படம் 1 கரடர்ைளின் வதர்வு 

 
ஒரு வழக்ைைான ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்திற்குள் கூடுதல் 
நன்கைைளாை ஊனக் ைாப்பு, விபத்துக் ைாப்பு ைற்றும் அபாயைிக்ை 
வநாய்க் ைாப்பு வபான்ற நன்கைைகள வழங்குவதற்கு கரடர்ைள் 
ஒரு வழியாை உள்ளன. பாைிசிதாரர் ஒரு கூடுதல் ப்ரீைியத் 
கதாகைகயச் கசலுத்துவதன் மூைம் இந்த கரடர்ைகள அவர்ைள் 
எடுத்துக் கைாள்ள முடியும்.  

சுய-பரீட்கே - 1 

ைீழ்க்ைாண்பவற்றுள் கதாட்டுணர முடியாத தயாரிப்பு எது? 
I. ைார் 
II. வடீு 
III. ஆயுள் ைாப்படீு 
IV. வசாப்பு 

B. மரபுவழி ஆயுள் காப்பீட்டு தயாரிப்புகள் 

 

இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் இப்வபாது சிை ைரபுவழி ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைளின் வகைைகளப் பற்றிப் பார்ப்வபாம்.  
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படம் 2 ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைள் 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. காை காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் 

ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிை குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்கு 
ைட்டுவை ைாைக் ைாப்படீுைள் கசல்லுபடியாகும். ைாை வரம்பு 
என்பது ஒரு விைான பயணத்கத நிகறவு கசய்யும் குறுைிய 
ைாைம் முதல் நாற்பது ஆண்டுைள் வகர நீண்டதாை இருக்ைைாம்.  

65 அல்ைது 70 வயதுவகர ைாப்பு நீட்டிக்ைப்படைாம். ஒரு ஆண்டு 
ைாைவரம்புக் ைாப்புைள் ஒரு கசாத்து அல்ைது அவசரைாை 
ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்கதப் வபான்றவத. அத்தகைய பாைிசியின்ைீழ் 
கபறப்படும் அகனத்து ப்ரீைியங்ைளும் உயிர் அபாயத்திற்ைான 
விகைக்ைாை நிறுவனத்திற்கு ைிகடக்கும் வருைானம் என்வற 
ைருதப்படும். ைாப்படீு கபறுபவருக்கு இதில் எந்தவித வசைிப்வபா 
அல்ைது பண ைதிப்வபா வசருவதில்கை.  

i) சநாக்கம் 

ஒரு ைாை ைாப்படீு ஆயுள் ைாப்படீ்டின் முக்ைியைான, 
அடிப்பகடயான ைருத்கத நிகறவவற்றுைிறது. அதாவது, ைாப்படீு 
கபற்றவர் அைாைைாை இறந்து விட்டால், அவருகடய 
குடும்பத்கதக் ைவனித்துக்கைாள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட கதாகை 
நிரந்தரைாை இருக்கும். அந்த குறிப்பிட்ட கைாத்த கதாகை 
ைாப்படீு கபற்றவரின் ைனித வாழ்க்கையின் ைதிப்பிகன 

முழு ஆயுள் 
ைாப்படீு 

திட்டங்ைள் 

என்வடாகைன்ட் 
ைாப்படீு 

திட்டங்ைள் 

ைாை ைாப்படீ்டுத் 
திட்டங்ைள் 

ைரபுவழி 
ஆயுள்  
ைாப்படீு 

தயாரிப்புைள் 
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அவருகடய அன்புக்குரியவர்ைளுக்கு பிரதிநிதித்துவம் 
கசய்ைிறது: அது தாவன எதார்த்தைாைத் வதர்ந்கதடுத்திருந்தாலும் 
அல்ைது அறிவியல் பூர்வைாை ைணக்ைிட்டிருந்தாலும்.  

ஒரு காை காப்பீட்டுத் திட்டம் ஒரு வருமான மாற்றுத் 
திட்டமாகவும்கூட கேயல்படுகிறது. இங்கு, பாைிசிக் 
ைாைத்தின்வபாது, துரதிர்ஷ்டவசைான சாவு நடந்தால் 
சார்ந்திருக்கும் பைன் கபறுபவர்ைளுக்கு அளிக்ைப்படும் கதாகை 
ஒரு முன்னவர வகரயறுக்ைப்பட்ட ைாைத்திற்கு 
ைாதாந்திரைாைவவா, ைாைண்டாைவவா, அல்ைது அதுவபான்ற 
வவறு ைாைமுகறயிவைா அளிக்ைப்படைாம்.  

ii) ஊனம் 

வழக்ைைாை, ஒரு ைாைவரம்புக் ைாப்படீ்டு பாைிசி ைரணத்திற்கு 
ைட்டுவை ைாப்பளிக்ைிறது. இருப்பினும், பிரதான பாைிசியின்ைீது 
ஒரு ஊனக் ைாப்பு கரடகர வாங்கும்வபாது, ைாைவரம்புக் 
ைாப்புக் ைாைத்தின்வபாது அத்தகைய விரும்பத்தைாத 
நிைழ்வினால் ஒருவர் துன்பப்பட்டால், ைாப்படீு 
கபற்றவருக்வைா/பயனாளிைளுக்வைா ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
அத்கதாகைகய வழங்கும். ைாைவரம்பு முடிந்த பின்னர் ைாப்படீு 
கபற்றவர் இறந்தால், ைாைவரம்பு முடிந்தவுடன் ஒப்பந்தம் 
முடிந்து விடுவதால் எந்தப் நன்கைைளும் ைிகடக்ைாது.  

படம் 3 ஊனம் 

 

 
 

iii) ஒரு கரடராக காைக் காப்பீடு 
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ைாைக் ைாப்பு ஒரு தனித்த பாைிசியாை கபாதுவாை 
வழங்ைப்படுைிறது. ஆனால், ஒரு பாைிசியின் கரடராைவும் அது 
வழங்ைப்படைாம்.  

உதாரணம் 

ஓய்வூதிய ைாைம் கதாடங்குவதற்கு முன் ஒருவர் இறக்ை 
வநர்ந்தால் ஒரு இறப்புக் ைாை நன்கைைகள வழங்குவதற்ைான 
வழிவகைகய ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டம் கைாண்டிருக்ைைாம்.  

 

iv) புதுப்பிப்பு 

ைாை ைாப்படீின் முழு ைாைத்திற்கும் ஒரு வகரயறுக்ைப்பட்ட 
வருடாந்திர விைிதத்தில் ப்ரீைியத்கதாகை கபாதுவாை 
விதிக்ைப்படுைிறது. ைாை வரம்பு முடிந்ததும் அகத 
புதுப்பிப்பதற்ைான வதர்விகன சிை திட்டங்ைள் கைாண்டுள்ளன. 
இருப்பினும், அந்தக் ைட்டத்தில் ஒருவருகடய வயது, 
ஆவராக்ைியம் ைற்றும் பாைிசிகயப் புதுப்பிக்கும் ைாைத்திற்ைான 
புதிய ைாை வரம்பு ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் இந்தத் 
திட்டங்ைளுக்ைான ப்ரீைியம் ைறு ைணக்ைீடு கசய்யப்படும்.  

v) மாற்றிக்ககாள்ளும் பண்பு 

ைாற்றத்தக்ை ைாை ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் ஒரு ைாைவரம்புக் 
ைாப்படீ்டு பாைிசிகய எந்த ஒரு புதிய சான்கறயும் 
வழங்ைாைவைவய 'முழு வாழ்நாள்' வபான்ற ஒரு நிரந்தர 
திட்டைாை ைாற்ற அனுைதிக்ைிறது. நிரந்தரைான பண 
ைதிப்பகடய ைாப்படீ்கடப் கபற விரும்பும் ஆனால், அந்தக் 
குறிப்பிட்ட வநரத்தில் அந்த உயர்ந்த ப்ரீைியத் கதாகைகயச் 
கசலுத்த இயைாத நிகையில் உள்ளவர்ைளுக்கு இந்தச் சலுகை 
உதவுைிறது. ைாை பாைிசி நிரந்தர ைாப்படீாை ைாற்றப்படும்வபாது 
புதிய ப்ரீைிய விைிதம் உயர்வாை இருக்கும்.  

vi) USP 

ைிைக் குகறவான கதாகைகயக்கைாண்டு ஒப்படீ்டளவில் கபரிய 
ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் கதாகைகய வாங்குவதற்கு உதவும் ைாை 
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ைாப்படீ்டின் சிறப்பு விற்பகன முன்கைாழிவு (USP) என்பது 
அதன் குகறந்த விகையாகும். இவ்வாறு, ைாப்படீ்டு 
ப்ரீைியத்திற்கு குகறவான நிதிவய உள்ள பிரதான 
சம்பாதிப்பவர் தான் ஒருவவகள திடீகரன இறக்ை வநர்ந்தால் 
தனது அன்புக்குரியவர்ைள் நிதிப் பாதுைாப்வபாடு இருக்ை 
வவண்டுகைன்று விரும்பினால், இது வதர்ந்கதடுக்ை நல்ை 
திட்டைாை உள்ளது.  

 

vii) மாற்றுத் திட்டங்கள் 
ைாை ைாப்பில் பல்வவறு ைாற்றுத் திட்டங்ைள் உள்ளன.  
 

 

படம் 4 ைாை ைாப்பின் பல்வவறு ைாற்றுத்திட்டங்ைள் 

 

i. குகறகின்ற காை காப்புகள் 

ைாப்புக் ைாைம் அதிைரிக்ை அதிைரிக்ை குகறந்த கதாகையுகடய 
ைரண நன்கைகய இந்தத் திட்டங்ைள் வழங்குைின்றன. 
இவ்வாறு, ஒரு பத்தாண்டு குகறந்துவரும் ைாை திட்டம் 
முதைாண்டில் இறக்ை வநரிட்டால் ரூ. 1,00,000 ைற்றும் 
அடுத்தடுத்த ஆண்டுைளுக்கு ரூ. 10,000 குகறந்து இறுதியாை 
பத்தாவது ஆண்டின் இறுதியில் பணம் ஏதும் இல்கை என 
ஆகும். ஆனால், ஒவ்கவாரு ஆண்டும் கசலுத்தும் கதாகை 
ஒவர அளவில் இருக்கும்.  

குகறந்துவரும் ைாை ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைள் அடைானம் 
திருப்புதல் ைற்றும் ைடன் ைாப்படீ்டுத் திட்டைாைவும் 
சந்கதப்படுத்தப்படுைின்றன.  
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 அடமான மீட்பு: தான் கபற்ற ஒரு குகறந்து வரும் 
அடைானக் ைடனுக்கு ஏற்ப ஒரு இறப்புக் ைாைத் 
கதாகையிகன அளிப்பதற்ைாை குகறந்துவரும் ைாை 
வரம்புக் ைாப்படீ்டுத் திட்டம் வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது. 
இத்தகைய ைடன்ைளில், ஒவ்கவாரு சைன்கசய்யப்பட்ட 
ைாதாந்திர தவகணயும்  (EMI) கசலுத்தும்வபாது 
நிலுகவயில் உள்ள ைடன் கதாகைகயக் குகறக்ைிறது. 
ைடன் கபற்றவர் கசலுத்த வவண்டிய ைடன் இருப்புக்கு 
இகணயாை இறப்புக்ைாை பைன்கதாகை இருக்கும் 
வகையில் ைாப்படீு ஏற்பாடு கசய்யப்படைாம். அடைானக் 
ைடனின் ைாை அளவுக்கு இகணயாை பாைிசியின் 
ைாைவரம்பு இருக்கும். புதுப்பிக்கும் ப்ரீைியங்ைள் கபாதுவாை 
பாைிசி ைாைம் முழுவதும் ஒவர அளவாை இருக்கும். 
அடைானம் திருப்புதல் திட்டத்கத வாங்குவது அடைானக் 
ைடனின் ஒரு நிபந்தகனயாைவவ கபரும்பாலும் உள்ளது.  

 கடன் ஆயுள் காப்பீடு ைடன் கபற்றவர் திருப்பிச் 
கசலுத்துவதற்கு முன் இறக்ை வநர்ந்தால் நிலுகவத் 
கதாகைகயச் கசலுத்தும் வகையில் ைாை ைாப்படீ்டுத் 
திட்டத்தின் வகையாை வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது. 
அடைானம் ைீட்பு திட்டம் வபான்வற இது ஒரு 
குகறந்துவரும் ைாைவரம்பு ைாப்பாகும். ைடனளிக்கும் 
நிறுவனங்ைளுக்கு ஒரு குழுக் ைாப்படீ்டுத் திட்டைாை அந்த 
நிறுவனத்திடம் ைடன் வாங்குபவர்ைளின் வாழ்நாகளக் 
ைாக்கும் வகையில் கபரும்பாலும் இந்த பாைிசி 
விற்ைப்படுைிறது. வாைன ைற்றும் பிற தனிப்பட்ட 
ைடன்ைளுக்கும்கூட இது ைிகடக்ைிறது. இந்தத் 
பாைிசிைளின்ைீழ் ைிகடக்கும் பைன்ைள் பாைிசி ைாைத்தில் 
ைடன் கபற்றவர் இறக்ை வநர்ந்தால் கபரும்பாலும் 
ைடனளித்தவருக்கு வநரடியாை வழங்ைப்படுைிறது.  

ii.  அதிகரிக்கும் காை காப்பீடுகள்  
கபயவர குறிப்பிடுவதுவபான்று, பாைிசி ைாைம் அதிைரிக்ை 
அதிைரிக்ை இறப்புக்ைாை நன்கை அதிைரிக்ைிறது. பாைிசிக் 
ைாைத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ைாை இகடகவளியில் ஒரு 
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குறிப்பிட்ட கதாகை அல்ைது ஒரு குறிப்பிட்ட விழுக்ைாட்டுத் 
கதாகை அதிைரிக்ைிறது. ைாற்றாை, வாழ்க்கைச் கசைவு விைிதம் 
அதிைரிப்பதற்கு ஏற்ப நன்கையும் அதிைரிக்ைைாம். ைாப்படீுத் 
கதாகை அதிைரிக்ை அதிைரிக்ை கபாதுவாை ப்ரீைியத் கதாகையும் 
அதிைரிக்ைைாம்.  

iii. ப்ரீமியம் திரும்ப கிகடக்கும் காை காப்பீடு  
ப்ரிைியத்கதத் திருப்பியளிக்கும் விதத்தில் ைற்கறாரு 
வகையான ைாைவரம்புக் ைாப்படீ்டுத் திட்டம் (இந்தியாவில் 
பிரபைைானது) வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது. ஒரு பாைிசிதாரர் 
ஒருவவகள அந்தப் பாைிசிக் ைாைத்கதக் ைடந்து வாழ்ந்தால் 
அவர் எகதயும் இழக்ைவில்கை என்ற திருப்திகய இந்தத் 
திட்டம் அளிக்ைிறது. ப்ரீைியத் கதாகை திருப்பியளிக்ைப்படாத 
ைாைவரம்புக் ைாப்புக்கு உள்ள ப்ரீைியத் கதாகைகயவிட 
இதற்ைான ப்ரீைியத் கதாகை நிச்சயைாை அதிைைாை இருக்கும்.  

viii) கதாடர்புகடய சூழல்கள் 

ைீழ்க்ைாணும் சூழல்ைளில் ைாைக் ைாப்புைள் அதிை 
கபாருத்தமுகடயகவைளாைக் ைருதப்படுைின்றன: 
i. அடைான ைீட்பு அல்ைது ஒரு குறிப்பிட்ட முதைீட்டிற்ைான 

பாதுைாப்பு வபான்ற ைாப்படீ்டின் பாதுைாப்பு முழுவதுவை 
தற்ைாைிைைானதாை உள்ளது 

ii. வளரும் நாட்ைளில் சார்ந்திருப்பவர்ைளுக்கு கூடுதல் 
பாதுைாப்பிகன வழங்குவதற்ைாை குகறந்து வரும் ைாைக் 
ைாப்பிகன இளம் கபற்வறார்ைள் வாங்குவது வபான்ற 
நிகையில் ஒரு வசைிப்புத் திட்டத்தின் ஒரு கூடுதல் 
திட்டைாை வாங்குவது. ஒரு நிரந்தர திட்டத்திகன வாங்ை 
முடியாத நிகையில் ைாற்றத்தக்ை ைாை வரம்ப 
ைாப்படீ்டிகன ஒரு வாய்ப்பாைப் பரிந்தகரக்ைைாம்.  

iii. 'ைாைத்கத வாங்கு ைற்றவற்கற முதைீடு கசய்' என்ற 
தத்துவத்தின் ஒரு பகுதியாை, வாங்குபவர் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்திடைிருந்து விகை குகறந்த ைாப்படீ்டுப் 
பாதுைாப்புத் திட்டத்கத ைட்டுவை வாங்குைிறார், ப்ரீைியத்தில் 
ைிச்சப்படுத்தும் கதாகைகய பிற இடங்ைளில் ஒரு சிறந்த 
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ைவர்ச்சிைரைான முதைீட்டுத் வதர்வில் முதைீடு கசய்ய 
நிகனக்கும் நிகை. அத்தகைய முதைீட்டில் உள்ள 
அபாயங்ைகள பாைிசிதாரர்தான் தாங்ைிக்கைாள்ள வவண்டும்.   

i) கருதுகககள் 

காைக் காப்பீடு திட்டங்களில் சபாட்டிோர் சமம்பாட்டிற்கு 
முதன்கமயான அடிப்பகடயாக இருப்பது விகைசய. அகத 
ஒத்த பிற திட்டங்ைவளாடு ஒப்பிடுகையில் ைிைக் குகறந்த 
விகையுகடய வருடாந்திரம் புதுப்பிக்ைத்தக்ை ைாை திட்டங்ைளில் 
இந்த நிகை ைாணப்படுைிறது.  

வயது அதிைரிக்ை அதிைரிக்ை இறப்புவிைித கசைவுைள் அதிைரிப்பது 
இத்தகைய ஓராண்டு ைாைத் திட்டங்ைளின் பிரச்சகனயாகும். 
இதனால், குகறந்த ைாை ைாப்படீ்டுத் திட்ட வரம்கப 
கைாண்டிருப்பவர்ைளுக்வை இகவ ைவர்ச்சிைரைாை உள்ளன.  

முக்கியமானகவ 

காைக் காப்பீடு திட்டங்களின் குகறகள் 

அவத வநரம் ைாைத் திட்டங்ைளின் குகறைகளப் பற்றியும் 
ஒருவருக்கு கதரிந்திருக்ை வவண்டும். ைாப்படீு மூைம் ைாப்பிகன 
வாங்கும் வநாக்ைம் ைிை நிரந்தரைானதாை இருக்கும்வபாதும் பாைிசி 
ைாைத்திற்கும் கூடுதைாை ஆயுள் ைாப்படீ்டின் ைாப்பு 
விரிவகடயும்வபாதும் ைிைப்கபரிய சிக்ைல் உருவாைிறது. ைாை 
வரம்பு முடிந்ததும் பாைிசிதாரர் ைாப்பளிப்கப கபற முடியாதவராை 
வபாைிறார். அதாவது 65 அல்ைது 70 வயதில் ஒரு புதிய பாைிசிகய 
வாங்ை இயைாதவராைிறார். தீராத வநாய்ைளினால் தனது கசல்வம் 
ைகரந்து வபாைாைல் பாதுைாப்பதற்ைாை சிை நிரந்தரைான 
திட்டங்ைகள தனி நபர்ைள் விரும்பைாம். அல்ைது ஒரு 
உயில்வழிக் கைாகடகய விட்டுச் கசல்ை விரும்பைாம். ைாை 
ைாப்படீுைள் இத்தகைய சூழல்ைளில் உதவாது.  

 

1. முழு ஆயுள் காப்பீடு 
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ைாைக் ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைள் தற்ைாைிை ைாப்படீுைளுக்கு 
உதாரணங்ைளாகும், இங்வை பாதுைாப்பு ஒரு தற்ைாைிைைான ைாைக் 
ைட்டத்திற்கு ைட்டுவை உண்டு. முழு ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைள் 
நிரந்தரக் ைாப்படீ்டுத் திட்டத்திற்ைான  உதாரணம். வவறு 
வார்த்கதயில் கூறுவதானால், காப்பீடு கபற்றவர் எந்தக் காைக் 
கட்டத்தில் இறந்தாலும் காப்பீடு அளிப்பவர் ஏற்றுக்ககாண்ட 
மரண நன்கமகய அளிக்கிறார், இதற்கு எந்தக் காை வரம்பும் 
இல்கை. ஒருவரின் வாழ்நாள் முழுவதுவைா அல்ைது ஒருவரின் 
வாழ்நாளுக்கும் குகறவான வரம்புக்குட்பட்ட குறிப்பிட்ட 
ைாைத்திற்வைா ப்ரீைியங்ைள் கசலுத்தப்படைாம்.  

முழு ஆயுள் ைாப்படீ்டுக்ைான ப்ரீைியம் ைாை வரம்பு 
ப்ரீைியங்ைகளவிட ைிை அதிைைாை இருக்கும். ஏகனனில் முழு 
ஆயுள் ைாப்படீு, ைாப்படீு கபற்றவர் இறக்கும்வகர நடப்பில் 
இருக்கும். எனவவ ைரண நன்கை எப்வபாதும் அளிக்கும் வகையில் 
வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது. ைாைக் ைாப்படீ்டின் விகைகயப் கபற 
ப்ரீைியத்திைிருந்து அதற்குத் வதகவயான கதாகைகய ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் எடுத்துக் கைாண்டதும், ைீதமுள்ள கதாகை 
பாைிேிதாரரின் ோர்பாக முதலீடு கேய்யப்படுகிறது. இது பண 
மதிப்பு என அகழக்கப்படுகிறது. அவசர நிதி வதகவயானால், 
ஒரு பாைிசிக் ைடன் வடிவில் கதாகைகய ஒருவர் திரும்ப 
எடுத்துக் கைாள்ளைாம். அல்ைது, அதன் பண ைதிப்பிற்கு 
பாைிசிகய ஒப்பகடப்பதன் மூைம் அவர் பணத்கத ைீட்ைைாம்.  

ைடன் கதாகை பாக்ைி இருந்தால், ைடன் கதாகையும் வட்டியும் 
ைழிக்ைப்பட்டு, ைரண நன்கை நியைிக்ைப்பட்ட பயனாளிைளுக்கு 
அளிக்ைப்படுைிறது.  

அகாைமாக இறந்துவிட்டால் எந்த ஒரு நிதி பாதுகாப்பற்ற 
நிகையும் ஏற்பட்டு விடாமல் தன்னுகடய 
அன்புக்குரியவர்ககளப் பாதுகாக்க முயலும் ஒரு குடும்பத்தின் 
பிரதான ேம்பாதிப்பவராக இருப்பவருக்கு முழு ஆயுள் காப்பீடு 
ஒரு நல்ை திட்டமாகும். இவர் முழு ஆயுள் ைாப்படீ்டின்  உயர்ந்த 
அளவு ப்ரீைியத்கத கதாடர்ந்து நீண்ட ைாை அடிப்பகடயில் 
கசலுத்தும் திறகன கைாண்டிருக்ை வவண்டும். அவர் எந்தக் ைாைக் 
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ைட்டத்தில் இறந்தாலும் ஆயுள் ைாப்படீு இருக்ை வவண்டும் என 
விரும்பினால், அவத வநரம் முழு ஆயுள் ைாப்படீ்டின் பண 
ைதிப்பிகன ஓய்வுதிய ைாைத் வதகவைளுக்கும் பயன்படுத்த 
விரும்பினால் முழு ஆயுள் ைாப்படீு சிறந்த திட்டைாகும்.  

முழு ஆயுள் ைாப்படீு குடும்பச் வசைிப்பிற்கும் அடுத்த 
தகைமுகறக்ைான கசல்வத்கத உருவாக்ைி அளிப்பதற்கு 
முக்ைியைான பங்ைளிப்பிகன ஆற்றுைிறது. தனது எதிர்ைாை 
சந்ததியினருக்கு ஒரு உயில்வழிக் கைாகடயிகன வழங்ை 
விரும்பும் ஆகசவய இகத வாங்குவதற்ைான முக்ைியைான 
வநாக்ைைாகும். குழந்கதைளுடன் உள்ள இல்ைங்ைளில் ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு பாைிசிைளின் வைம்பட்ட கசாத்துரிகையும் குடும்பப் 
பாசமும் இந்த வநாக்ைத்கத அதிைைாை உறுதி கசய்ைிறது.  

2. என்சடாகமன்ட் காப்பீடு 

ஒரு என்வடாகைன்ட் அல்ைது அறநிதிக் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தம் 
என்பது உண்கையில் இரு திட்டங்ைளின் ஒருங்ைிகணவாகும்: 

 பாைிசி ைாைத்தில் ைாப்படீு கபற்றவர் இறந்தால் முழு 
ைாப்புறுதித் கதாகைகயயும் வழங்கும் ஒரு ைாைக் 
ைாப்படீ்டுத் திட்டம் 

 ைாப்படீ்டுக் ைாைம் நிகறவகடந்த பின்னரும் ைாப்படீு 
கபற்றவர் உயிர் வாழ்ந்தால் இந்தத் கதாகைகய வழங்கும் 
ஒரு உண்கையான என்வடாகைன்ட் திட்டம்.  

இவ்வாறு, இத்திட்டத்தில் ஒரு மரண மற்றும் வாழ்நாள் 
பைனுக்கான கூறுகள் இரண்டுசம உள்ளன. கபாருளாதார 
வநாக்ைில், இந்த ஒப்பந்தம் ஒரு குகறந்துவரும் ைாைக் 
ைாப்படீாைவும் அதிைரிக்கும் மூைதனக் கூறாைவும் உள்ளது. 
பாைிசிக் ைாைம் எவ்வளவு குறுைியதாை உள்ளவதா அந்த அளவு 
முதைீடு கபரியதாை இருக்கும்.  

ைாைவரம்பு ைற்றும் முதைீட்டுக் கூறுைளின் கூட்டு முழு ஆயுள் 
ைற்றும் பிற பண ைதிப்பு ஒப்பந்தங்ைளிலும் உண்டு. இருப்பினும் 
என்வடாகைன்ட் ஒப்பந்தங்ைளில் இது ைிைவும் கவளிப்பகடயாை 
உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட ைாைத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
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கதாகைகயச் வசர்க்கும் ஒரு திறன்ைிக்ை வாைனைாை இகத 
ஆக்குைிறது.  

என்வடாகைன்ட் என்பது முதன்கையாை ஒரு வசைிப்புத் 
திட்டைாகும். அைாை ைரணம் எனும்  இக்ைட்டான நிகைக்கு 
எதிராை பாதுைாக்ை ஒரு ைாப்படீு  மூைம் ஏற்பாடு 
கசய்யப்படுைிறது. ைாப்படீ்டிகன ஒருவரின் வசைிப்புத் திட்டத்வதாடு 
இகணக்கும் ஒருவரின் தனிப்பட்ட நிதித் திட்டத்திற்கு 
உறுதிப்பாகட வழங்குவவத இத்திட்டத்கத வாடிக்கையாளர்ைகள 
ஈர்க்ைிறது. என்வடாகைன்ட் ைாப்படீு ஒரு பாதுைாப்பான 
ைட்டாயைான வசைிப்பு முகறகயயும் வழங்குைிறது. விவவைைான 
முதைீடும் கசாத்துக் ைடன்கபாறுப்பு வைைாண்கையும் பாதுைாப்கப 
அளிக்கையில், ப்ரீைியங்ைகளச் கசலுத்தும் ஓரளவு ைட்டாயத் 
தன்கை வசைிப்பதற்கு ஒரு ஊக்ைைாை அகைைிறது. 

வயதான ைாைத்தில் வதகவயான கபாருளாதார ஆதரவளிக்ைவவா 
அல்ைது உதாரணைாை 15 ஆண்டுைளுக்குப் பின் ஏற்படப் வபாகும் 
ைல்விச் கசைவு  அல்ைது ஒருவரின் ைைளுகடய திருைணச் 
கசைவுைகளச் சைாளிப்பது வபான்ற குறிப்பிட்ட வநாக்ைங்ைளுக்ைாை 
நிதிகய கபறும் ஒரு உறுதியான வழியாை ைக்ைள் என்வடாகைன்ட் 
திட்டங்ைகளப் கபறுைின்றனர். இந்த வநாக்ைங்ைகள 
விகளயாட்டுத் தனைாை எடுத்துக் கைாள்ள இயைாது. இவற்கற 
நிச்சயைாை சந்தித்தாை வவண்டும்.  

ஒரு அடைான (வடீ்டுக்) ைடகனத் திருப்பிச் கசலுத்தும் ஒரு 
சிறந்த வழியாைவும் இது பயன்படுைிறது. இறப்பின் ைாரணைாை 
ைடகனக் ைட்ட முடியாைல் வபாகுவைா என்ற உறுதியின்கைக்கு 
எதிராை ைடன் பாதுைாக்ைப்படுவது ைட்டுைல்ைாது, என்வடாகைன்ட் 
மூைம் ைிகடக்கும் நிதிைள் ைடன் கதாகைகயச் கசலுத்தப் 
வபாதுைானதாைவும் இருக்கும்.  

சிக்ைன வசைிப்பு வழியாைவும் இந்த பாைிசி 
எடுத்துகரக்ைப்படுைிறது. ஒவ்கவாரு 
ைாதமும்/ைாைாண்டும்/ஆண்டும் வருைானத்திைிருந்து ஒரு 
குறிப்பிட்ட ைிகுதியான கதாகைகயச் வசைரித்து அகத 
எதிர்ைாைத்திற்ைாை வசைிக்கும் ஒரு இடத்கத நாடும் ஒருவருக்கு 
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ஒரு ைதிப்புைிக்ை வழிமுகறயாைவும் என்வடாகைன்ட் திட்டம் 
பயன்படுைிறது.  

வரி கணக்கீடில் ப்ரீமியங்ககள கழிப்பதன்  காரணமாக 
வருமான வரி குகறவதால் இந்தத் திட்டம் சமலும் ஈர்க்கிறது.  

இந்தியச் சூழைில் Married Women’s Property Act-MWPA-யின்கீழ் 
(திருமணமான கபண்களின் கோத்துச் ேட்டம்) ஒரு 
அறக்ைட்டகளயில் பாைிசிகய கவக்கும் வசதி ைற்கறாரு 
முன்கைாழிவாகும் - அந்தப் பணம் பாைிசியின் பயனாளிக்கு 
ைட்டுவை வழங்ைப்பட முடியும். இவ்வாறு ைாப்படீு கபற்றவரின் 
கசாத்தின்ைீது ைடனளித்தவர்ைளின் வைட்புைளுக்கு எதிராை 
பாதுைாப்புப் கபறுைிறது.  
 
 

இறுதியாை, பை எண்வடாகைன்ட் திட்டங்ைள் 55-65 வயதில் 
அதாவது தனது பணி ஓய்விகனத் திட்டைிடும் ைாைத்தில் 
முதிர்வகடைின்றன ைற்றும் இத்தகைய திட்டங்ைள் பணி ஓய்வு 
வசைிப்பு சார்ந்த பிற ஆதாரங்ைளுக்கு ஒரு பயனுள்ள கூடுதல் 
உதவியாை இருக்கும்.  

i) மாற்றுத் திட்டங்கள் 

எண்வடாவ்கைன்ட் ைாப்படீ்டில் உள்ள சிை ைாற்றுத் திட்டங்ைள் 
ைீவழ விவரிக்ைப்படுைின்றன: 

i. பண-மீட்ேி திட்டம் 

இந்தியாவில் உள்ள எண்வடாகைன்டு திட்டத்திற்கு பிரபைைான 
ைாற்றுத் திட்டைாை இருப்பது பண-ைீட்சி அதாவது பணம் 
திரும்பப் கபறும் திட்டைாகும். ைாப்படீுத் கதாகையில் ஒரு 
பகுதிகய குறிப்பிட்ட தவகணகளில் பாைிேிக் காைத்தில் 
திரும்பப் கபறும் வழிவககயிகனக் ககாண்டிருக்கும் ஒரு 
எண்சடாகமன்ட் திட்டமாக இது உள்ளது. மீதமுள்ள 
காப்பீடுத் கதாகக பாைிேிக் காைத்தின் இறுதியில் 
கபறப்படுகிறது.  
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உதாரணம் 

20 ஆண்டுைளுக்ைான பண-ைீட்சி திட்டத்தில் ைாப்படீுத் 
கதாகையின் 20% கதாகை 5, 10 ைற்றும் 15 ஆண்டுைளின் முடிவில் 
வாழ்நாள் பைனாைவும், ைீதமுள்ள கதாகை பாைிசிக் ைாைத்தின் 
இறுதியில் அதாவது 20 ஆண்டுைளுக்குப் பின் ைீதமுள்ள 40% 
அளிக்ைப்படும்.  

ைாப்படீு கபற்றவர் 18 ஆண்டுைள் முடிந்த பின் இறக்ை வநரிட்டால் 
முழு ைாப்படீுத் கதாகையுடன் வசர்ந்த வபானஸ் அதாவது 
ஊக்ைத்கதாகையும் ஒட்டு கைாத்தைாை அளிக்ைப்படும். 
ைாப்படீ்டாளர் ஏற்ைனவவ அளித்த 60% ைழிக்ைப்படாது.  

கராக்ைைாக்கும் (பணம் திரும்பப் கபறும்) வாய்ப்பு இருப்பதால் 
இந்தத் திட்டங்ைள் ைிைவும் பிரபைைாை உள்ளன. இதனால், 
குறுைிய ைாை ைற்றும் ைத்திய-ைாை வதகவைகள நிகறவவற்ற 
இகவ ைிைவும் உதவியாை உள்ளன. பாைிசி ைாைத்தின்வபாது எந்த 
ஒரு ைட்டத்திலும் பாைிசிதாரர் இறக்ை வநரிட்டால் முழு ைரண 
நன்கையும் ைிகடக்கும்.  

 

ii. ேமநிகை அதாவது ைாபத்தில் பங்சகற்கும் மற்றும் 
ேமநிகை-இல்ைாத அதாவது ைாபத்தில் பங்சகற்காத 
திட்டங்கள் 

“சைநிகை” என்ற கசால் ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 
ைாபங்ைளில் பங்வைற்கும் பாைிசிைகள குறிக்ைின்றன. ைறுபுறம், 
“சைநிகை-இல்ைாத” என்பது ைாபங்ைளில் பங்வைற்ைாத 
பாைிசிைகள குறிக்ைின்றன.  ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீ்டில் இரு 
வகைைளுவை உண்டு.  
அகனத்து ைரபுவழி திட்டங்ைளிலும், பாைிசிதாரர்ைளிடம் இருந்து 
கபறப்பட்ட ப்ரீைியத் கதாகைைளின் வழியாை வசர்க்ைப்பட்ட ஆயுள் 
நிதிைள், ைிைக் ைவனைாை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 
வைற்பார்கவயின்ைீழ், குறிக்ைப்பட்ட விதிைளின்படி முதைீடு 
கசய்யப்படுைின்றன. வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதிவயா அல்ைது 
ைாப்படீ்டாளரால் உருவாக்ைப்படும் ைிகுதியான கதாகையில் ஒரு 



  

 210 

பங்வைா பாைிசிதாரருக்கு உத்தரவாதைளிக்ைப்படுைிறது. இது 'இைாப 
திட்டங்ைளுடன்' என குறிப்பிடப்படுைின்றன.  
ஒரு இகணக்ைப்பட்ட வடிவிவைா அல்ைது இகணக்ைப்படாத 
வடிவிவைா பங்வைற்பற்ற திட்டங்ைள் வழங்ைப்படைாம். இந்த 
அத்தியாயத்தில், இகணக்ைப்படாத பாைிசிைகளப் பற்றிப் 
பார்ப்வபாம். ைாப திடடங்ைள் அல்ைாதவற்றில் நன்கைைள் 
வகரயறுக்ைப்பட்டு ஒப்பந்த ைாைத்தில் உத்தரவாதம் 
அளிக்ைப்படுைின்றன. பாைிசிதாரர் அந்த நன்கைைகள ைட்டுவை 
கபற முடியும். அதற்கு வைல் கபற இயைாது.  
உதாரணம் 

ஒருவர் 20 ஆண்டுகளுக்கான எண்சடாகமன்ட் திட்டத்கதக் 
ககாண்டிருக்கைாம். ஒவ்கவாரு ஆண்டும் காப்பீடுத் 
கதாககயில் 2% உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட கூடுதல் கதாகககய 
அது அளிக்கிறது. முதிர்வு நன்கம காப்பீடுத் கதாககயுடன் 
கூடுதைாக காப்பீடுத் கதாககயில் 40% கதாககயும் ஆகும்.  

ைரபுவழி சரிசைம்-இல்ைாத பாைிசிைளின் ைீது அைைாைின்ற 
ஐஆர்டிஏ-வின் வழிமுகறைள், அந்த பாைிசிைளில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
நிைழ்வு வநர்ந்தால் ைிகடக்கும் நன்கைைகளயும் ைற்றும் எந்த 
குறியடீ்டுடனும் அகவ இகணக்ைப்படாது என்பது 
கவளிப்பகடயாை ஆரம்பத்திவைவய அறிவிக்ைவவண்டும் என்பகத 
வைியுறுத்துைின்றன. 

அவதவபான்று, பாைிசி ைாைத்தில் குறிப்பிட்ட ைாை 
இகடகவளியில் வசர்க்ைப்பட்ட ஏதாவது கூடுதல் நன்கைைள் 
இருந்தால், . கதாடக்ைத்திவைவய கவளிப்பகடயாை கூறப்பட்டு, 
வவறு எந்த குறியடீ்டுடனும் அகவ இகணக்ைப்படாது. வவறு 
வார்த்கதைளில் கூறுவதானால், பாைிசிைளின் நன்கைைள் 
பாைிசியின் கதாடக்ைத்திவைவய கவளிப்பகடயாைக் 
கூறப்பட்டிருக்ை வவண்டும். ஒட்டுகைாத்த நன்கைைகளயும் 
பாைிசிதாரரால் ைணக்ைிட முடியும் ைற்றும் பாைிசிச் கசைவுைகள 
ைதிப்பிடுவதற்ைாை ைற்ற வழிைளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்ை முடியும்.  
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iii. பங்சகற்கும் (ேமநிகை) அல்ைது இைாபத்துடன் உள்ள 
திட்டங்கள் 
இைாபத்துடன் இல்ைாத அல்ைது உத்தரவாதத் திட்டங்ைள் 
வபான்று அல்ைாைல், இந்தத் திட்டங்ைளில் இைாபத்தில் 
பங்வைற்கும் வழிவகை உள்ளது. ைற்ற பாைிசிைகளவிட 
இைாபத்துடன்கூடிய பாைிசிைளுக்கு அதிை ப்ரீைியம் 
வசூைிக்ைப்படும். இைாபங்ைள் வபானசாைவவா அல்ைது 
டிவிகடண்டைளாை அதாவது ஈவுத்கதாகைைளாை அங்கு 
கசலுத்தத்தக்ைது. வபானஸ்ைள் கபாதுவாை ைாற்றியகைப்பு 
வபானஸ்ைளாை (Reversionary Bonus) வழங்ைப்படுைின்றன. 
உறுதியளிக்ைப்பட்ட கதாகையின் விைிதத்தில் அகவ 
குறிப்பிடப்படுைின்றன (எ.ைா. உறுதியளிக்ைப்பட்ட ஒவ்கவாரு 
ஆயிரத்துக்கும் ரூ. 70) ைாற்றியகைப்பு அடிப்பகடயில் கூடுதல் 
நன்கைைளாை அளிக்ைப்படுைின்றன (பாைிசி ைாை இறுதியில், 
ைரணம் அல்ைது பாைிசி முதிர்வில் அல்ைது ஒப்பகடவு 
சையத்தில்).  
இகணக்ைப்பட்டதுவை உத்தரவாதைளிக்ைப்படும் ைாற்றியகைப்பு 
வபானஸ்ைகளத் தவிர, ஆயுள் ைாப்படீ்டாளர் இறுதிக்ைட்ட 
வபானஸ்ைகளயும் குறிப்பிடைாம். இகவ ைாப்படீ்டாளர் சிை 
இைாபங்ைகளப் கபறும்வபாது ைிகடக்கும் சில்ைகற ைாபைாகும். 
இதற்கு உத்தரவாதம் ஏதும் இல்கை.  
இறுதி வபானஸ்ைள் பங்வைற்கும் பாைிசிதாரர்ைளுடன் 
இங்ைிைாந்தில் முதைீட்டுச் சந்கதைளில் முதைீடு கசய்ததன் 
வழியாை கபற்ற கபரிய சில்ைகற ைாபங்ைகள பைிரும் ஒரு 
வழியாை உருவாக்ைப்பட்டன. இந்தியாவிலும் பை பிற 
வளர்ந்துவரும் சந்கதைளிலும் இகவ பின்பற்றப்படுைின்றன.  

தகவல் 

இைாப பங்சகற்பில் ஈவுத்கதாகக முகற 
அகைரிக்ைா வபான்ற பிற குறிப்பிட்ட சந்கதைளில் இைாபங்ைள் 
ஈவுத்கதாகைைள் வடிவில் பைிர்ந்து கைாள்ளப்படுைின்றன. 
ஈவுத்கதாகைைகள வரவு கவக்ை இரு அணுகுமுகறைள் 
பின்பற்றப்படுைின்றன.  
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i. வழக்ைைான அணுகுமுகற “கதாகுமுதலீட்டு (Portfolio) 
முகறயாகும்”. நிறுவனம் கவத்திருக்கும் கதாகுமுதைீட்டின் 
கைாத்த முதைீட்டு நன்கை ைணிக்ைப்பட்டு,  அகனத்து 
பாைிசிதாரர்ைளுக்கும் அவர்ைளுகடய பங்குைளுக்கு ஏற்ப அந்த 
கதாகை வகுக்ைப்பட்டு பங்கு வழங்ைப்பட்டது. முந்கதய 
ஆண்டுைளில் நிறுவனத்திடம் முதைீடு கசய்யப்பட்ட 
பணத்திைிருந்து சம்பாதித்த பைனின் விைிதத்கத சைீபத்தில் 
கவக்ைப்பட்ட கதாகையிைிருந்து பிரித்துப் பார்க்ை எந்த 
முயற்சியும் எடுக்ைப்படவில்கை. கதாகுமுதைீட்டு முகற 
இவ்வாறு பைகன ஒவர சீரான விைிதத்தில் ைணக்ைிட்டு 
ைாைப்வபாக்ைில் அகத நிகையானதாக்ைியது. நாட்ைள் கசல்ைச் 
கசல்ை அபாயங்ைகள ஒன்றாக்கும் தத்துவத்கத ைகடபிடித்தது 
ைற்றும் இது ஒவர ைாதிரியான ைாற்றியகைப்பு வபானஸ் 
முகறக்கு இகணயானது.  

ii. இரண்டாவது அணுகுமுகற “நடப்புப் பண முகறயாகும்”. 
இங்கு முதைீடு எப்வபாது கசய்யப்பட்டது என்பகதயும், முதைீடு 
கசய்யும்வபாது இருந்த ைாப விைிதத்கதப் கபாருத்தும் திரும்ப 
ைிகடக்கும் வருவாய் இருக்கும். இது பிரிக்ைப்பட்ட அல்ைது 
முதைீட்டு திரள் முகற எனவும் அகழக்ைப்படுைிறது. ஏகனனில் 
கவவ்வவறு முதைீட்டுத் திருளுக்கும் கவவ்வவறு பைன் 
ைிகடக்ைிறது.  

இைாபங்ைளுடன் (பங்வைற்பு) உள்ள ைரபுவழி பாைிசிைள் இவ்வாறு 
ஆயுள் அலுவைைத்தின் முதைீட்டுத் திறனுடன் சிறிதளவு 
இகணப்கபத் தருைிறது. இருப்பினும், அந்த இகணப்பு 
வநரடியானதாை இல்கை. நிதியின் கசாத்துைள் ைற்றும் ைடன் 
கபாறுப்புைகள அவ்வப்வபாது (கபாதுவாை ஆண்டுரீதியாை) 
ைதிப்படீு கசய்வகதப் கபாறுத்வத பாைிசிதாரர் கபறும் வபானஸ் 
இருக்கும்.  

மதிப்பீட்டின்சபாது கேய்யப்பட்ட ஊகிப்புகள் மற்றும் கருத்தில் 
ககாள்ளப்பட்ட காரணிககளப் கபாருத்து அறிவிக்கப்படும் 
மிகுதித் கதாகக இருக்கும். ைிகுதித் கதாகை அறிவிக்ைப்பட்ட 
பின்னரும்கூட நிறுவனத்தின் நிர்வாைம் எடுக்கும் முடிகவப் 
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கபாறுத்வத அது பாைிசிதாரர்ைளுக்குப் பிரித்து அளிக்ைப்படும். 
இகவ அகனத்தின் ைாரணைாை, ைிை எச்சரிக்கையாைவும் கதாகை 
வநாக்குடனும் முதைீட்டு கசயல்திறகனப் பின்பற்றிவய 
வபானஸ்ைள் பாைிசிைளுடன் வசர்க்ைப்படும்.  

நீண்ட நாட்களில் முதலீட்டு பைன்ககள ேரீ்படுத்துவசத இந்த 
அணுகுமுகறயின் அடிப்பகடயான உத்தியாகும். இறுதி 
வபானஸ்ைளும் கூட்டு வபானஸ்ைளும் பங்கு முதைீடுைளிைிருந்து 
கபறும் நன்கைைளின் கபரும்பகுதிகய பங்குதாரர்ைள் 
அனுபவிக்ைச் கசய்ைிறது என்பது உண்கைவய. இருப்பினும், இந்த 
வபானஸ்ைகள அறிவிக்கும் ஆயுள் ைாப்படீ்டு அலுவைைத்தின் 
முடிகவவய இது சார்ந்திருக்கும்.  

இறுதியாை, ஒரு ைதிப்படீ்டின் ைீழ் உள்ள வபானஸ்ைள் கபாதுவாை 
ஆண்டுக்கு ஒருமுகற ைட்டுவை அறிவிக்ைப்படுைின்றன. 
கசாத்துக்ைளின் ைதிப்பில் ஏற்படும் அன்றாட ஏற்ற இறக்ைங்ைகள 
அகவ பிரதிபைிக்ைாது.  

இவ்வாறு நன்கைைள் (ைாப்படீுத் கதாகை ைற்றும் வபானஸ்ைள்) 
ைற்றும் ப்ரீைியங்ைள் உட்பட தயாரிப்பு அல்ைது திட்டத்தின் 
அகைப்கப ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனவை முடிகவடுக்கும் 
தயாரிப்புைளின் ஒரு தகைமுகறகயவய இைாபத்துடன்கூடிய 
ைரபுவழி திட்டங்ைள் பிரதிபைிக்ைின்றன. முதைீட்டுச் சந்கதயில் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் உயர்ந்த அளவு ைாபத்கதப் கபறும்வபாதும், 
இந்த நன்கைைளுடன் வபானஸ்ைவளா அல்ைது பங்ைீடுைகளா 
ைட்டாயைாை இகணக்ைப்பட வவண்டும் என்பதில்கை.  

பாைிேிதாரர்களுக்கு அல்ைது காப்பீடு கபற்றவர்களுக்கு 
கிகடக்கின்ற கபரிய ைாபம், ஒரு குறிப்பிட்ட நிச்ேயமான நிதி 
சதகவககள பூர்த்தி கேய்ய இந்தத் திட்டங்களில் கேய்யப்படும் 
முதலீடுகளின் உறுதிப்பாடு அவற்கற மிகவும் கபாருத்தமான 
நிதிவாகனங்களாக ஆக்குவதுதான். இகவ ஒரு தனிநபரின் 
ஒட்டுகைாத்த கதாகுமுதைீட்டு அபாயங்ைகளயும் குகறக்ை 
உதவுைிறது.  



  

 214 

முக்கியமானகவ 

மரபுவழி திட்டங்களுக்கான ஐஆர்டிஏ-வின் புதிய வழிகாட்டு 
கநறிகள்  

இந்த வழிைாட்டு கநறிைளின்படி, ைரபுவழி திடடங்ைளின் திட்ட 
வடிவகைப்பு ஏறக்குகறய ஒவர வடிவில்தான் இருக்ை வவண்டும்.  

1) புதிய ைரபுவழி திட்டங்ைளில் அதிைைான ைரணக்ைாை ைாப்பு 
இருக்கும்.  

i. ஒசர ப்ரீமிய பாைிேிகளில் 45 வயதுக்கும் 
குகறவானவர்ைளுக்கு இத்கதாகை ஒரு ப்ரீைியத்தின் 125% 
எனவும், 45 வயதுக்கு வைற்பட்டவர்ைளுக்கு ஒரு 
ப்ரீைியத்தின் 110% எனவும் இருக்கும்.  

ii. வழக்கமான ப்ரீமிய பாைிேிகளில், 45 வயதுக்கும் 
குகறவானவர்ைளுக்கு இந்தத் கதாகை வருடாந்திரம் 
கசலுத்திய கைாத்த ப்ரீைியத்கதப் வபான்று 10 ைடங்ைாைவும் 
ைற்றவர்ைளுக்கு 7 ைடங்ைாைவும் இருக்கும்.  

2) ைரபுவழி திட்டங்ைகளப் கபாருத்தவகர குகறந்தபட்ே 
மரணக்காை நன்கம குகறந்தபட்சம் ைாப்படீுத் கதாகையும், 
அத்துடன் கூடுதல் நன்கைைளுைாை (ஏதாவது இருந்தால்)  
இருக்ை வவண்டும்.  

3) ைாப்படீுத் கதாகைவயாடுகூட பாைிசியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
வபான்ற சபானஸ் / கூடுதல் நன்கமகள் ஏற்ைனவவ 
கசலுத்தப்படாதிருந்தால் இறந்த நாள்வகர வசர்ந்த கதாகை 
கசலுத்தப்பட வவண்டும்.  

4) இந்தத் திட்டங்ைள் பங்வைற்கும் ைற்றும் பங்வைற்ைாத 
திட்டங்ைள் என இரு மாற்று வடிவங்களாக கதாடர்ந்து வரும்.  

i. பங்சகற்கும் பாைிேிகளுக்கு நிதியின் கசயல்திறகனாடு 
வபானஸ் இகணக்ைப்படுைிறது. இது அறிவிக்ைப்படுவவதா 
அல்ைது உத்தரவாதைளிக்ைப்படுவவதா இல்கை. ஆனால், 
சபானஸ் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டால் அது ஒரு 
உத்தரவாதமாகிறது. பாைிசிதாரர் இறந்தாவைா அல்ைது 
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முதிர்வு பைனாைவவா அளிக்ைப்படுைிறது. மாற்றியகமப்பு 
சபானஸ் எனவும் இந்த வபானஸ் அகழக்ைப்படுைிறது.  

ii. பங்சகற்காத பாைிேிககளப் கபாறுத்தவகர, பாைிசிைளின் 
நன்கைைள் பாைிசியின் கதாடக்ைத்திவைவய 
கவளிப்பகடயாைக் கூறப்பட்டிருக்கும் 

சுய-பரீட்கே - 2 

முழு ஆயுள் ைாப்படீ்டிற்ைான ப்ரீைியம் ைாை ைாப்படீிற்கு 
கசலுத்தப்படும் ப்ரீைியத்கத விட _____________ ஆைிறது.  

I. அதிைைாை 

II. குகறவாை 

III. சைைாை 

IV. ைணிசைாை அதிைைாை 

 

சுருக்கம்  

 ஒரு தனிைனிதரின் உற்பத்தித் திறனுக்ைான நிதி ைதிப்பு 
இழப்பிற்கு எதிராை பாதுைாப்பிகன அவகரச் 
சார்ந்திருப்பவர்ைளுக்வைா அல்ைது அவருக்வைவயா ஆயுள் 
ைாப்படீு தயாரிப்புைள் வழங்குைின்றன.  

 அடிப்பகடயாை, ஒரு தனிநபருக்கு ஏதாவது விரும்பத்தைாத 
நிைழ்வு நடந்தால் அவருகடய கநருங்ைிய நபர்ைளுக்கு ைன 
நிம்ைதிகயயும் பாதுைாப்கபயும் ஆயுள் ைாப்படீு 
வழங்குைிறது.  

 ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிை குறிப்பிட்ட 
ைாைத்திற்கு ைட்டுவை ைாைக் ைாப்படீுைள் கசல்லுபடியாகும் 
ைாப்பளிப்கப வழங்குைின்றன  

 ைிைக் குகறவான கதாகைகயக்கைாண்டு ஒப்படீ்டளவில் 
கபரிய ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் கதாகைகய வாங்குவதற்கு 
உதவும் ைாை வரம்புக் ைாப்படீ்டின் சிறப்பு விற்பகன 
முன்கைாழிவு (USP) என்பது அதன் குகறந்த விகையாகும்.  

 பாதுைாப்பு ஒரு தற்ைாைிைைான ைாைக் ைட்டத்திற்கு ைட்டுவை 
ைிகடப்பதால், ைாைக் ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைள் தற்ைாைிை 
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ைாப்படீுைளுக்கு உதாரணங்ைளாகும், ைறுபுறம் முழு ஆயுள் 
ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைள் நிரந்தரக் ைாப்படீ்டுத் திட்டத்திற்ைான  
உதாரணம்.  

 ஒரு எண்வடாகைன்ட் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தம் என்பது 
உண்கையில் இரு திட்டங்ைளின் இகணப்பாகும் - பாைிசி 
ைாைத்தில் ைாப்படீு கபற்றவர் இறந்தால் முழு ைாப்படீுத் 
கதாகைகயயும் வழங்கும் ஒரு ைாைக் ைாப்படீ்டுத் திட்டம் 
ைற்றும் ைாப்படீ்டுக் ைாைம் நிகறவகடந்த பின்னரும் 
ைாப்படீு கபற்றவர் உயிர் வாழ்ந்தால் இந்தத் கதாகைகய 
வழங்கும் ஒரு உண்கையான எண்வடாகைன்ட் திட்டம்.  

முக்கியமான கோற்கள் 
1. ைாைக் ைாப்படீு 

2. முழு ஆயுள் ைாப்படீு 

3. என்வடாகைன்ட் ைாப்படீு  

4. பண-ைீட்சி பாைிசி 
5. சைநிகை ைற்றும் சைநிகை இல்ைாத திட்டங்ைள்  

6. ைாற்றியகைப்பு வபானஸ் (Reversionary Bonus) 
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சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

 

ஆயுள் ைாப்படீு ஒரு கதாட்டுணரமுடியாத தயாரிப்பு 

 
பதில் 2  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

 

முழு ஆயுள் காப்பீட்டிற்கான ப்ரீமியம் காை காப்பீடிற்கு 
கேலுத்தப்படும் ப்ரீமியத்கத விட அதிகமாக உள்ளது. 
 

சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

 

சகள்வி 1  

ஒரு நபரின் ைரணம் ஏற்பட்டால் ஒரு பாைிசிதாரரின் அடைானத் 
கதாகைகய ___________  ஆயுள் ைாப்படீு கசலுத்துைிறது.  

I.  ைாை  

II. அடைான  

III.  முழு  

IV. என்வடாகைன்ட்  

 

சகள்வி 2  
 

உங்ைள் ஆயுள் ைாப்படீிற்ைாை நீங்ைள் கசலுத்திய ப்ரீைியம்  
________  இருந்தால்,  உங்ைள் ைரணம் ஏற்பட்டால் பயனாளிக்கு 
ைிகடக்கும் இழப்படீும்  ________  இருக்கும்.  

 

I.  அதிைைாை, அதிைைாை  

II. குகறவாை, அதிைைாை  

III. அதிைைாை, குகறவாை  
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IV. வவைைாை, கைதுவாை  
சகள்வி 3  
 

ைீவழ உள்ள விருப்பத்தில் ஒரு ைாை ைாப்படீ்டு திட்டம் குறித்து 
சரியானது எது?  

  

I.  ைாைக் ைாப்படீ்டு திட்டங்ைள் வாழ்க்கை முழுவதும் புதுப்பிக்கும் 
விருப்பத்துடன் வருைின்றன  

II. அகனத்து ைாைக் ைாப்படீ்டு திட்டங்ைளும் ஒரு 
உள்ளகைக்ைப்பட்ட ஊனத்திற்ைான கரடருடன் வருைின்றன  

III. ைாைக் ைாப்பகீட தனித்த பாைிசியாை அல்ைது ைற்கறாரு 
பாைிசியுடன் ஒரு கரடராைவும் வாங்ைமுடியும் 

IV. ஒரு முழு ஆயுள் ைாப்படீ்டு திட்டைா ைாற்ற ஒரு ைாை 
ைாப்படீ்டு திட்டங்ைளில் எந்த ஏற்பாடும் இல்கை 

 

சகள்வி 4  
 

குகறைின்ற ைாைக் ைாப்படீில், ைாைப்வபாக்ைில் ைட்டப்படும் 
ப்ரீைியம்____________ .  

I.  அதிைரிக்ைிறது  

II. குகறைிறது 

III. நிகையானதாை இருக்ைிறது  

IV. திரும்பி ைிகடக்ைிறது 

 

சகள்வி 5  
 

ஒரு ைாை பாைிசியில் உள்ள ைாற்றும் விருப்பத்கத பயன்படுத்தி 
நீங்ைள் அகத  __________  ைாற்ற முடியும்.  

I.  முழு ஆயுள் பாைிசியாை  

II. அடைான பாைிசியாை 

III.  வங்ைி எஃப்டியாை  

V. குகறைின்ற ைாை பாைிசியாை   

 
 

 

சகள்வி 6  
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ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு தயாரிப்பின் முதன்கை வநாக்ைம் என்ன?  

I.  வரி தள்ளுபடிைள்  

II. பாதுைாப்பான முதைீட்டு வழி  

III. ஒரு தனிநபரின் உற்பத்தி திறன்ைளின் கபாருளாதார ைதிப்பு 
இழப்பிற்கு எதிராை பாதுைாப்பு  

IV. கசல்வக்குவிப்பு  

சகள்வி 7  

பின்வருவதில் யாருக்கு ஒரு ைாை திட்டத்கத வாங்குைாறு 
ஆவைாசகன கூறுவது சிறந்தது?  

I.  ைாப்படீு ைாை இறுதியில் பணம் வதகவப்படும் ஒரு 
தனிநபருக்கு  

II. ைாப்படீு வதகவப்பட்ட ைற்றும் உயர் பட்கஜட் உள்ள ஒரு 
தனிநபருக்கு  

III.  ைாப்படீு வதகவப்பட்ட ஆனால் ஒரு குகறந்த பட்கஜட்டில் 
உள்ள ஒரு தனிநபருக்கு  

IV. அதிை வருைானத்கத கைாடுக்ைிற ைாப்படீு திட்டம் வதகவப்பட்ட 
ஒரு தனிநபருக்கு 

சகள்வி 8  

ைீவழ உள்ள கூறுைளில் குகறைின்ற ைாை ைாப்படீு குறித்து எது 
தவறானது?  

I.  ைரண நன்கையின் அளவு ைாப்பளிப்பின் ைாைத்துடன் 
குகறைிறது  

II. ப்ரீைியம் கதாகை ைாப்பளிப்பின் ைாைத்துடன் குகறைிறது  

III.  ப்ரீைியம் ைாைம் முழுவதும் நிகையானதாை இருக்ைிறது  

IV. அடைான ைீட்பு திட்டங்ைள் குகறைின்ற ைாைக் ைாப்படீு 
திட்டங்ைளுக்ைான ஒரு உதாரணம்  

சகள்வி 9  

ைீவழ உள்ள கூறுைளில் என்வடாகைன்ட் ைாப்படீு திட்டம் குறித்து 
எது சரியானது?  

I. இதில் ைரண நன்கை கூறு ைட்டுவை உள்ளது 

II. இதில் உய்வு நன்கை கூறு ைட்டுவை உள்ளது 
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III. இதில் ைரண நன்கை கூறு ைற்றும் உய்வு நன்கை கூறு, இந்த 
இரண்டுவை உள்ளது 

IV. இது ஒரு ைாை திட்டத்திற்கு ஒத்தது 

சகள்வி 10  

ைீழுள்ளதில் ஒரு என்வடாகைன்ட் ைாப்படீிற்கு திட்டத்திற்ைான 
உதாரணம் எது?  

I. அடைான ைீட்பு திட்டம்  

II. ைடன் ஆயுள் ைாப்படீு திட்டம்  

III.  பண-ைீட்சி திட்டம்  

IV. முழு ஆயுள் திட்டம்  

 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஒரு நபரின் ைரணம் ஏற்பட்டால் ஒரு பாைிசிதாரரின் அடைானத் 
கதாகைகய அடைான ஆயுள் ைாப்படீு கசலுத்துைிறது.  

 
பதில் 2  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

உங்ைள் ஆயுள் ைாப்படீிற்ைாை நீங்ைள் கசலுத்திய ப்ரீைியம்  
அதிைைாை  இருந்தால்,  உங்ைள் ைரணம் ஏற்பட்டால் பயனாளிக்கு 
ைிகடக்கும் இழப்படீும்  அதிைைாை  இருக்கும் 

 
பதில் 3  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ைாைக் ைாப்பகீட தனித்த பாைிசியாை அல்ைது ைற்கறாரு 
பாைிசியுடன் ஒரு கரடராைவும் வாங்ைமுடியும் 

 
பதில் 4  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

குகறைின்ற ைாைக் ைாப்படீில், ைாைப்வபாக்ைில் ைட்டப்படும் 
ப்ரீைியம் நிகையானதாை இருக்ைிறது 

 
பதில் 5  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ஒரு ைாை பாைிசியில் உள்ள ைாற்றும் விருப்பத்கத பயன்படுத்தி 
நீங்ைள் அகத முழு ஆயுள் பாைிசியாை ைாற்ற முடியும்.  
 
பதில் 6  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு தயாரிப்பின் முதன்கை வநாக்ைம், ஒரு 
தனிநபரின் உற்பத்தி திறன்ைளின் கபாருளாதார ைதிப்பு இழப்பிற்கு 
எதிராை பாதுைாப்பு வழங்குவதுதான். 
 
 
பதில் 7  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

 

ைாப்படீு வதகவப்பட்ட ஆனால் ஒரு குகறந்த பட்கஜட்டில் உள்ள 
ஒரு தனிநபருக்கு ஒரு ைாை திட்டத்கத வாங்குைாறு 
ஆவைாசகன கூறுவது சிறந்தது 

 
 
பதில் 8  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

 

குகறைின்ற ைாை ைாப்படீில் ைாப்பளிப்பு ைாைம் முழுவதும் 
ப்ரீைியம் நிகையானதாை உள்ளது. 
 
 
பதில் 9  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 
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என்வடாகைன்ட் ைாப்படீு திட்டத்தில் ைரண நன்கை கூறு ைற்றும் 
உய்வு நன்கை இந்த இரண்டுவை உள்ளது 

 
பதில் 10  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

 

பண-ைீட்சி திட்டம் என்வடாகைன்ட் ைாப்படீு திட்டத்திற்ைான ஒரு 
உதாரணம். 
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அத்தியாயம் 9 

 

ஆயுள் ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைள் – II 

 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

இந்த அத்தியாயம் உங்ைளுக்கு ைரபுசாராத ஆயுள் ைாப்படீு 
பாைிசிைளின் உைைத்கத அறிமுைப்படுத்துைிறது.  முதைில் 
ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீு தயாரிப்புைகள பற்றி விவரிக்ை 
கதாடங்ைி, பின்னர் ஆயுள் ைரபுசாராத ைாப்படீு தயாரிப்புைளின் 
ஈர்ப்பு சக்திகய பார்ப்வபாம். இறுதியாை நாம் சந்கதயில் 
ைிகடக்கும் சிை ைரபுசாராத ஆயுள் ைாப்படீு திட்டங்ைகள 
பார்ப்வபாம். 
 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 
 

A. ைரபுசாராத ைாப்படீு தயாரிப்புைள் பற்றிய ைண்வணாட்டம் 

B. ைரபுசாராத ஆயுள் ைாப்படீு தயாரிப்புைள் 
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A. மரபுோராத காப்பீடு தயாரிப்புகள் பற்றிய கண்சணாட்டம்  

1. மரபுோராத ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் - சநாக்கமும் 
சதகவயும் 

முந்கதய அத்தியாயங்ைளில் ைாப்படீும் வசைிப்பும் இருந்த சிை 
ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைகளப் பற்றிப் பார்த்வதாம். 
இந்தத் திட்டங்ைள் நிதிச் சந்கதயின் அங்ைைாை ைற்றும் 
கபரும்பாலும் மூைதன முதைீட்கடச் வசர்க்கும் பிற வழிைளுடன் 
ஒப்பிடப்படுைின்றன.  

பயனுள்ள மற்றும் ஆற்றல்மிக்க இகடக்காை வள 
ஒதுக்கீட்கட அகடவசத வசைிப்பு ைற்றும் முதைீட்டின் 
முக்ைியைான வநாக்ைங்ைளில் முதன்கையானது என்பகத நாம் 
ைவனிக்ைவவண்டும்.  

i. இகடக்காை ஒதுக்கீடு என்றால் ைாைம் ைடந்த 
ஒதுக்ைீடாகும். பயனுள்ள எனும் வார்த்கத இங்கு 
வாழ்க்கையின் பல்வவறு ைட்டங்ைளில் எழும் பல்வவறு 
வதகவைகள கவற்றிைரைாைப் பூர்த்தி கசய்யப் வபாதுைான 
நிதி ைிகடப்பகதக் குறிக்ைிறது.  

ii. ஆற்றல்மிக்க ஒதுக்கீடு ைற்கறாரு புறம், வவைைாை 
நிதிகயச் வசர்ப்பகதயும் எதிர்ைாைத்தில் அதிை நிதி 
ைிகடப்பகதயும் குறிக்ைிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட 
அபாயத்திற்ைான நன்கை அதிைைாை இருக்கும்வபாது அந்த 
முதைீடு அதிை ஆற்றல்ைிக்ைதாை இருக்கும்.  

நிதிச் சந்கதயில் பிற கசாத்துக்ைளுக்கு ைிகடக்கும் வபாட்டிைிகுந்த 
பைனின் விைிதத்கதக் கைாடுப்பவத ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் 
திட்டங்ைகளப் கபாருத்தவகர ைருத்தில் கைாள்ள வவண்டிய ஒரு 
முக்ைியைான ைருத்தாகும். முந்கதய அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்த 
ஆயுள் ைாப்படீ்டின் ைரபுவழி பண ைதிப்புத் திட்டங்ைளின் சிை 
அம்சங்ைகள பரிவசாதிப்பது பயனுள்ளதாை இருக்கும். இகவ 
நன்கைைள் ைற்றும் ப்ரீைியம் இகணந்த ஒரு ஒற்கற கபாதியாை 
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வடிவகைக்ைப்பட்டு அளிக்ைப்படுவதால் கபாதியிடப்பட்ட 
திட்டங்ைள் என அகழக்ைப்படுைின்றன.  

2. மரபுவழி திட்டங்களின் குகறகள் 

ஒரு ஆழ்ந்த பரிவசாதகன ைீழ்க்ைாணும் பிரச்சகனக்குரிய 
பகுதிைகள கவளிப்படுத்தும்: 

i) பண மதிப்புக் கூறு: முதைில், இத்தகைய பாைிசிைளில் 
வசைிப்புைவளா அல்ைது பண ைதிப்புக் கூவறா கதளிவாை 
வகரயறுக்ைப்படவில்கை. இது ஏற்படுத்தப்பட்ட ைாப்படீ்டு 
ஒதுக்ைீட்டுத் கதாகைகயச் சார்ந்துள்ளது. ஆயுள் 
ைாப்படீ்டாளரால் முன் கவக்ைப்பட்டுள்ள ைரண விைிதம், 
வட்டி விைிதம், கசைவுைள் ைற்றும் பிற ைாரணிைகளப் 
பற்றிய அனுைானங்ைள் மூைம் இது தீர்ைானிக்ைப்படுைிறது. 
இந்த அனுைானங்ைள் முற்றிலும் தன்னிச்கசயானதாை 
இருக்ைைாம்.  

ii) கிகடக்கும் பைனின் விகிதம்: இரண்டாவதாை, இந்தப் 
பாைிசிைளினால் ைிகடக்கும் பைன் அதாவது வருவாயின் 
விைிதத்கத தீர்ைானிப்பது எளிதானதல்ை. ஏகனனில், 
ஒப்பந்தம் முடியும்வபாது ைட்டுவை "இைாபங்ைளுடன்கூடிய 
பாைிசிைளின்ைீழ்" ைிகடக்கும் நன்கைைளின் ைதிப்புைள் 
நிச்சயைாைத் கதரியவரும். வைலும், ைாப்படீ்டாளரின் 
சரியான கசைவுைள் கவளிப்படுத்தப்படுவதில்கை. 
பைன்ைளின் விைிதத்கதப் பற்றிய கதளிவின்கை 
வசைிப்புைளின் பிற ைாற்றத் திட்டங்ைவளாடு ஒப்பிடுவகதக் 
ைடினைாக்குைிறது. இத்தகைய ஒப்படீுைள் கசய்யப்படாைல் 
ஆயுள் ைாப்படீு ஒரு வசைிப்பு வழியாை எவ்வளவு 
திறம்பட்டதாை உள்ளது என்பகத ஒருவரால் நிச்சயைாை 
அறிய முடியாது.  

i) ஒப்பகடவு மதிப்பு: இந்த ஒப்பந்தங்ைளின் ைீழ் பண ைற்றும் 
ஒப்பகடவு ைதிப்புைள் (எந்த ஒரு வநரத்திலும்) சிை 
குறிப்பிட்ட ைதிப்புைகளச் சார்ந்திருப்பது (ைாப்படீ்டு 
ஒதுக்ைீட்டுத் கதாகை ைற்றும் பாைிசியின் ஈடான கசாத்துப் 
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பங்கு வபான்றகவ) மூன்றாவது பிரச்சகனயாகும். இந்த 
ைதிப்புைகள தன்னிச்கசயாைத் தீர்ைானிக்ைைாம். ஒப்பகடப்பு 
ைதிப்பிகனக் ைண்டறியும் முகற புைனாைிறபடி 
இருப்பதில்கை.  

ii) வருவாய்: இறுதியாை, இந்தப் பாைிசிைளில் அதன் மூைம் 
ைிகடக்கும் வருைானத்தின் பிரச்சகனயும் உள்ளது. 
முதைீட்டின்ைீது விவவைைான விதிைள் ைற்றும் ைடுகையான 
வைற்பார்கவயின் ைாரணைாைவும், ஆயுள் ைாப்படீ்டாளரின் 
முதைீட்டுத் திறகன உடனடியாை பிரதிபைிக்ைாத 
ைாரணத்தினாலும், இந்தப் பாைிசிைள் மூைம் ைிகடக்கும் 
வருவாய் ைிைவும் அபாயைிக்ை முதைீடுைளிைிருந்து 
ைிகடக்கும் இைாபம் அளவிற்கு ைிை அதிைைாை இல்ைாைல் 
இருக்ைைாம்.  

3. மாற்றங்கள்  

ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைளின் குகறைள் 
கவளிப்பகடயாைத் கதரியத் கதாடங்ைியதும், ஆயுள் 
ைாப்படீ்டாளர்ைளின் திட்டங்ைளில் பை ைாற்றங்ைள் நிைழ்ந்துள்ளன. 
இகவ ைீவழ சுருங்ைக் கூறப்பட்டுள்ளன: 

i) பிரித்தல் 

இந்தப் வபாக்கு பாதுைாப்பு ைற்றும் வசைிப்பு உறுப்புைகள 
பிரித்து. இதன் விகளவாை இரண்கடயும் ைைக்ைாத 
பாதுைாப்கப அல்ைது வசைிப்கப ைட்டும் வைியுறுத்தும் 
திட்டங்ைள் வளர வழிவகுத்துள்ளன.  

அகைரிக்ைா வபான்ற சந்கதைளில், இதன் ைாரணைாை ைாைக் 
ைாப்படீு ைீண்டும் வலுப்கபற்றது. உைைளாவிய ைாப்படீு ைற்றும் 
ைாறும் ைாப்படீு வபான்ற புதிய திட்டங்ைள் வதான்றின. 
இங்ைிைாந்து ைற்றும் பிற சந்கதைளில் யூனிட் ைிங்க்டு 
அதாவது இகணக்ைப்பட்ட ைாப்படீுைள் வதான்றின.  

ii) முதலீட்டு இகணப்பு 
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பாைிசிதாரர்ைளின் நன்கைைகள முதைீட்டு கசயல்திறனின் 
குறியடீ்டுடன் இகணக்கும் முதைீட்வடாடு இகணந்த 
திட்டங்ைகள வநாக்ைிச் கசன்றது இரண்டாவது வபாக்ைாகும். 
இதன் ைாரணைாை ைாப்படீ்டின் நிகையில் ஒரு ைாற்றம் 
உருவானது. யூனிட் ைிங்க்டு திட்டம் வபான்ற திட்டங்ைள் 
ஆயுள் ைாப்படீ்டாளர்ைளின் புதிய பங்கைச் 
சுட்டிக்ைாட்டுைின்றன. அவர்ைள் இப்வபாது கவறும் நிதி 
பாதுைாப்பு அளிப்பவர்ைளாை ைட்டுல்ைாைல் திறன்ைிக்ை நிதி 
வைைாளர்ைளாை அதிை வபாட்டிைிக்ை ைாப விைிதத்கத 
அளிப்பவர்ைளாை ைாறி விட்டனர்.  

iii) கவளிப்பகடத்தன்கம 

பிரித்தல் ைிகடக்கும் பைனின் விைிதத்திலும் நிறுவனங்ைள் 
தங்ைளுகடய வசகவைளுக்ைான ைட்டணங்ைளிலும் (கசைவுைள் 
வபான்றகவ) அதிை புைன்தன்கைகய அளித்தன. இகவ 
அகனத்தும் கவளிப்பகடயாைத் கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளன. எனவவ 
அகவ ஒப்பிடப்பட முடியும்.  

iv) தரமற்ற தயாரிப்புகள் 

உறுதியான திட்ட அகைப்புைளிைிருந்து கநைிழ்வுத்தன்கையுள்ள 
திட்ட அகைப்புைளுக்கு ைாறியது நான்ைாவது பிரதான 
வபாக்ைாகும். இகத தரைற்ற திட்டங்ைகள வநாக்ைிய நைர்வு 
என்றும் பார்க்ைப்படுைிறது. தரைற்றகவ என நாம் வபசும்வபாது, 
பாைிசியின் அகைப்கபயும் நன்கைைகளயும் வடிவகைப்பதில் 
ஒரு வாடிக்கையாளர் எந்த அளவு தனது பங்ைளிப்கப 
கைாடுக்ை முடியும் என்பகதக் குறிக்ைிறது.  

இது சார்பாை வாடிக்கையாளர்ைள் கசயைாக்ை முகறயில் 
பங்வைற்பதற்ைான இரு பகுதிைள் உள்ளன.  

 ப்ரீைியங்ைள் ைற்றும் நன்கைைளின் அகைப்புைகள முடிவு 
கசய்யும்வபாதும், ைாற்றும்வபாதும் 

 ப்ரீைிய பயன்ைகள எவ்வாறு முதைீடு கசய்வது எனத் 
வதர்ந்கதடுக்கும்வபாது 

4. ஈர்ப்பு - சதகவகள் நிகறசவற்றப்படுகின்றன 



 

 228 

உைை அளவில் உருவான புதிய வகை திட்டங்ைளின் ஈர்ப்பிற்ைான 
முக்ைியைான ைாரணங்ைள் ைீவழ தரப்பட்டுள்ளன: 

i) முதலீட்டு நன்கமகளுடன் சநரடி இகணப்பு: 
முதைாவதாை, முதைீட்டு நன்கைைளுடன் வநரடி 
இகணப்புக்ைான வாய்ப்பு இருந்தது. ஒரு ைிதப்பு ைற்றும் 
பிரைாசைான முதைீட்டு சந்கதயில் முதைீடு கசய்வதன் 
மூைம் இகத ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளால் சாதிக்ை முடிந்தது. 
பங்குச் சந்கதயில் சிை ஏற்ற இறக்ைங்ைள் இருந்தாலும் 
ைற்ற பாதுைாப்பான நிர்ணயிக்ைப்பட்ட வருைான 
திட்டங்ைகளவிட இந்தச் சந்கதயிைிருந்து வரும் 
நன்கைைள், நீண்ட அவைாசங்ைளில் ைிை அதிைைாை 
இருக்கும் என்பவத முதைீட்வடாடு இகணக்ைப்பட்ட ைாப்படீ்டு 
திட்டங்ைளுக்கு ஆதரவாை உள்ள முக்ைியைான 
விவாதங்ைளில் ஒன்றாகும். தங்ைளுகடய முதைீடுைகள 
திறகையாை வைைாண்கை கசய்யக்கூடிய ஆயுள் 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் தங்ைளுகடய வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு ைிை 
அதிைைான ஆதாயங்ைகள உருவாக்ை முடியும். இவ்வாறு 
உயர்ந்த ைதிப்புகடய திட்டங்ைகள உருவாக்ை முடியும்.  

ii) பணவகீ்கத்கத மிஞ்சும் நன்கமகள்: வசைிப்புைளின்ைீது 
பண வகீ்ைத்தின் பாதிப்பிைிருந்தும் ைிகடக்கும் வருவாயின் 
முக்ைியத்துவம் வருைிறது. நாம் அகனவரும் 
அறிந்துள்ளதுவபான்று, ஒருவரின் கசல்வத்தின் வாங்கும் 
சக்திகய பணவகீ்ைம் பாதிக்ைைாம். இன்கறய ஒரு 
ரூபாயின் ைதிப்பு அடுத்த பதிகனந்து ஆண்டுைளில் 30 
கபசா ைட்டுவை என்றால்,  இன்கறய முதைீடான ரூ. 100 
குகறந்தது ரூ. 300 அளவிற்கு பதிகனந்து ஆண்டுைளில் 
வளர்ந்தால்தான் இன்கறய பணத்தின் ைதிப்பிற்கு 
இகணயாை இருக்ை முடியும். அதாவது ஒரு ஆயுள் 
ைாப்படீ்டுத் திட்டத்தின் பைனின் விைிதம் பணவகீ்ை 
விைிதத்கதவிட குறிப்பிடத்தக்ை அளவுக்கு அதிைைாை 
இருக்ை வவண்டும். இவ்வாறுதான் முதைீட்வடாடு இகணந்த 
ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைள் ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் 
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திட்டங்ைகளவிட குறிப்பாை அதிை ைவர்ச்சிைரைானதாை ஆை 
முடிந்தது.  

iii) கநகிழ்வுத்தன்கம: அவற்றின் கநைிழ்வுத்தன்கைவய 
அவற்றின் ைவர்ச்சிக்ைான மூன்றாவது ைாரணைாகும். 
பாைிசிதாரர்ைள் தாங்ைள் கசலுத்த விரும்பும் ப்ரீைியத் 
கதாகைகயயும், ைரணக்ைாை நன்கை கதாகைகயயும் பண 
ைதிப்கபயும் வரம்புக்குட்பட்டு இப்வபாது முடிவு கசய்ய 
முடியும். முதைீட்வடாடு இகணந்த திட்டங்ைளில், 
தங்ைளுகடய ப்ரீைிய முதைீடுைளின் நன்கைைகள எந்த 
நிதிைளில் முதைீடு கசய்யைாம் என்றும் முடிகவடுக்ை 
முடியும். அதாவது, பாைிசிதாரர்ைள் ஆயுள் ைாப்படீுைளில் 
தங்ைளுகடய முதைீடுைளின்ைீது அதிை ைட்டுப்பாடுைகளக் 
கைாண்டிருக்ை முடியும்.  

iv) ஒப்பகடப்பு மதிப்பு: இறுதியாை, ஒரு குறிப்பிட்ட கதாடக்ை 
ஆண்டுைளுக்குப் பின் (மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுைள்) ஒரு 
குகறவான ஒப்பகடப்பு ைட்டணத்கதக் ைழித்த பின் 
திட்டங்ைளிைிருந்து விைகுவதற்கும் பாைிசிதாரர்ைகள 
அனுைதிக்ைிறது. பாைிசிக் ைாைம் முதிர்வகடவதற்கு முன் 
அத்தகைய ஒப்பகடப்பு அல்ைது பணைாக்ைலுக்குப் பின் 
ைிகடக்கும் கதாகை ைற்ற ைரபுசார்ந்த பாைிசிக்ைளின்ைீழுள்ள 
ஒப்பகடப்பு ைதிப்புைகளவிட ைிை அதிைைாை இருக்கும்.  

 
இந்த பாைிசிைள் ைிைவும் பிரபைைாைியவதாடு இந்தியா உட்பட பை 
நாடுைளில் ைரபுவழி திட்டங்ைளின் இடத்கதப் பிடித்து விட்டது. 
ஏகனனில் பை முதைீட்டாளர்ைளின் முக்ைியைான வநாக்ைத்கத 
இகவநிகறவு கசய்ைின்றன – கேல்வத்கதச் சேர்க்க சவண்டும் 
என்ற சநாக்கம் திறன்மிக்க முதலீட்டுக்கான சதகவகய 
உருவாக்கியுள்ளது. உதாரணைாை அகைரிக்ைாவில், 'உைைளாவிய 
ஆயுள்' வபான்ற திட்டங்ைள் பணம் ைற்றும் மூைதனச் சந்கதைளில் 
சம்பாதித்த உயர் ைதிப்புள்ள நடப்பு வட்டி விைித பைன்ைகள, 
ஆயுள் ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைிை வவைைாை பாைிசிதாரர்ைளுக்கு 
ைாற்றும் வாய்ப்பிகன வழங்ைின. 
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ப்ரீைியங்ைளிலும் கதாடக்ை கதாகையிலும் இருந்த கநைிழ்வுத் 
தன்கை, பாைசிதாரர் தனது குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு ஏற்ப 
ப்ரீைியங்ைகள ைாற்றி அகைக்ை உதவின. வதகவயற்ற 
இழப்பின்றி முன்னவர விைைிக்கைாள்ளும் வசதி பாைிசிதாரர்ைள் 
தங்ைளுகடய பணத்கத நீண்ட ைாைத்திற்கு முடக்ை 
வவண்டியதில்ைாைல் கசய்தது. 
 

சுய-பரீட்கே - 1 

 

ைீழ்க்ைாண்பவற்றுள் ைரபு சாராத ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் திட்டம் எது? 
I. ைாைக் ைாப்படீு 
II. உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீு 
III. எண்வடாகைன்ட் ைாப்படீு 
IV. முழு ஆயுள் ைாப்படீு 
 

 

B. மரபு-ோராத ஆயுள் காப்பீடு தயாரிப்புகள் 

1. ேிை மரபுோரா திட்டங்கள்  

இந்த அத்தியாயத்தின் ைீதமுள்ள பத்திைளில், இந்தியச் 
சந்கதயிலும் ைற்ற இடங்ைளிலும் உருவான சிை ைரபுசாரா 
திட்டங்ைகளப் பற்றிப் பார்ப்வபாம். 

i) உைகளாவிய ஆயுள் காப்பீடு (Universal Life) 

உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீு என்பது அகைரிக்ைாவில் 1970-ஆம் 
ஆண்டு அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட பாைிசியாகும். அது வவைைாை 
எம்பதுைளின் முதல் பாதியில் ைிைவும் பிரபைைான திட்டைாை 
ைாறியது. 

நவம்பர் 2010-ல் ஐஆர்டிஏ-வின் சுற்றறிக்ககயின்படி 
"அகனத்து உைகளாவிய ஆயுள் காப்பீடுகளும் மாறக்கூடிய 
காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் (VIP – Variable Insurance Products)" என 
அகழக்கப்படும்.  
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தகவல் 

உைகளாவிய ஆயுள் காப்பீடுபற்றி 

உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீு என்பது ஒரு நிரந்தர ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு வடிவைாகும். இதற்கு கநகிழ்வுத்தன்கமககாண்ட 
ப்ரீமியங்கள், முதன்கமத் கதாகக மற்றும் இறப்புக் காை 
பைன் கதாகககள், மற்றும் பிரிக்கப்பட்ட அதன் விகைக் 
காரணிகள் ஆகியகவ உண்டு. ைரபுவழி பண ைதிப்பு 
பாைிசிைளில் ஒப்பந்த ைாைத்கத நீட்டிக்ை ஒரு குறிப்பிட்ட கைாத்த 
அல்ைது அலுவைை ப்ரீைியம் அவ்வப்வபாது ைட்ட வவண்டிய 
வதகவ உள்ளது, ஆனால் உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் 
திட்டங்ைளில், பாைிசிதாரர் அவர் கசலுத்த விரும்பும் ைாப்புக்ைான 
ப்ரீைியத் கதாகையிகன ஒரு வரம்புக்குட்பட்டு முடிவு கசய்ய 
முடியும். ப்ரீைியத்தின் அளவு எவ்வளவு கபரியதாை உள்ளவதா 
அந்த அளவு அளிக்ைப்படும் ைாப்பும் கபரியதாை இருக்கும், 
பாைிசியின் பண ைதிப்பும் அதிைைாை இருக்கும். 

முதல் பாைிசி ஆண்டுக்குப் பின் முழுகையான கநைிழ்வுத் 
தன்கைகைாண்ட ப்ரீைியங்ைகள அறிமுைம் கசய்தவத 
உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீ்டின் ைிை முக்ைிய புதுகையாகும். 
பாைிசிகயப் பராைரிப்பதற்ைான கசைவுைகள வைற்கைாள்ளப் 
வபாதுைான அளவிற்கு ப்ரீைியம் இருப்பகத உறுதி கசய்வது 
ைட்டும் வபாதுைானது. இதற்கு அர்த்தம், இறப்புச் சடங்குக் 
ைட்டணங்ைகளயும் கசைவுைகளயும் கசலுத்துவதற்குப் வபாதுைான 
பண ைதிப்பு இருக்கும்வகர பாைிசி கசயல்பாட்டில் உள்ளதாைக் 
ைருதப்படைாம்.  

ப்ரீைிய கநைிழ்வுத்தன்கை குறிக்வைாள் கதாகைக்கும் அதிைைான 
கூடுதல் ப்ரீைியங்ைகள பாைிசிதாரர் கசலுத்துவதற்கு 
அனுைதித்தது. ப்ரீைியங்ைகளச் கசலுத்தாைல் இருக்ைவும் 
குறிக்வைாள் கதாகைக்கும் குகறவாைச் கசலுத்துவதற்கும்கூட இது 
அனுைதித்தது. 

ைிகடக்கும் பண ைதிப்பிைிருந்து பகுதியளவுத் கதாகைகய 
திருப்பி எடுக்ைவும் பாைிசிதாரருக்கும் அகைப்பிைிருந்த கநைிழ்வுத் 
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தன்கை உதவியது. இத்கதாகைகய திருப்பச் கசலுத்தும் 
ைடகைவயா அல்ைது அதற்ைான வட்டிகயச் கசலுத்தவவா 
வதகவயில்கை. பண ைதிப்பு ைட்டும் அந்த அளவிற்கு 
குகறக்ைப்பட்டது. 

இறப்புக்ைாை பைன்ைகளயும் முதன்கைத் கதாகைகயயும் ைாற்றி 
அகைப்பகதயும் கநைிழ்வுத்தன்கை அனுைதித்தது.  இருப்பினும், 
இத்தகைய பாைிசி தவறாை விற்ைப்படைாம். உண்கையில், 
அகைரிக்ைா வபான்ற சந்கதைளில், வாய்ப்புகடய 
வாடிக்கையாளர்ைகள ையக்குவதற்ைாை 'கதாடக்ைத்தில் ஒருவர் 
சிை ப்ரீைியங்ைகள ைட்டும் கசலுத்தினால் ைட்டுவை வபாதுைானது, 
பாைிசி கதாடர்ந்து இருக்கும்' என்பது ைட்டுவை கதரிவிக்ைப்பட்டு 
வாடிக்கையாளர்ைள் ைவரப்பட்டனர். முதைீட்டு பைன்ைள் 
வபாதுைான அளவில் இருந்தால்தான் வநாக்ைம் நிகறவவறி பண 
ைதிப்கபப் பராைரிக்ை முடியும் என்பகதயும் பாைிசிகய 
கசயல்பாட்டில் கவத்திருக்ை முடியும் என்பகதயும் ைகறத்து 
விட்டனர்.  

எம்பதுகளின் பிற்பகுதியில் குகறவான முதலீட்டு பைன்கள் 
வந்ததால் பண மதிப்பு குகறந்தது. ப்ரீமியத் கதாகககயச் 
கேலுத்தத் தவறிய பாைிேிதாரர்கள் தங்களுகடய பாைிேிகள் 
காைாவதியாகி விட்டகதயும், ஆயுள் காப்பீட்டின் பாதுகாப்பு 
தங்களுக்கு இல்ைாதகதயும் கண்டு அதிர்ச்ேியகடந்தனர். 
 
 
 
 
 

படம் 1 ைரபு சாராத ஆயுள் ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைள் 
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ஐ.ஆர்.டி.ஏ-யின் விதிைளின்படி, இரு விதைான ைரபுசாராத வசைிப்பு 
ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைள் ைட்டுவை அனுைதிக்ைப்படுைின்றன: 

 ைாறக்கூடிய ைாப்படீ்டுத் தயாரிப்புைள் 
 யூனிட் ைிங்க்டு ைாப்படீ்டுத் தயாரிப்புைள் 

i. மாறக்கூடிய ஆயுள் காப்பீடு  
கதாடக்ைத்தில், அகைரிக்ைாவிலும் ைற்ற சந்கதைளிலும் அறிமுைம் 
கசய்யப்பட்ட ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீுைள் பற்றித் 
கதரிந்துகைாள்வது பயனுள்ளதாை இருக்கும். 

இந்த பாைிசி முதைில் அகைரிக்ைாவில் 1977-ஆம் ஆண்டு 
அறிமுைம் கசய்யப்பட்டது. ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீு என்பது 
'முழு ஆயுள் ைாப்படீ்டு' வகையாகும். ப்ரீைியங்ைள் கசலுத்தப்பட்ட 
ஒரு சிறப்பு முதைீட்டு ைணக்ைில் உள்ள முதைீட்டு 
கசயல்திறனுக்கு ஏற்ப இந்த பாைிசியின் இறப்புக் ைாை 
பைன்ைளும் பண ைதிப்பும் இருக்கும். இவ்வாறு, வட்டி விைிதம் 
அல்ைது குகறந்தபட்ச பண ைதிப்பு பற்றி எந்த 
உத்தரவாதத்கதயும் பாைிசி அளிப்பதில்கை. கருத்தியல் ரீதியாக 
பண மதிப்பு சுழியம் அளவிற்கும் குகறயைாம், அப்படியானால் 
பாைிேி ரத்தாகிவிடும். 

ஒரு ைரபு சார்ந்த பண ைதிப்புப் பாைிசியின் கதாடக்ை கதாகை 
பாைிசி ைாைம் முழுவதும் ஒவர அளவில் இருக்கும். 
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ப்ரீைியங்ைவளாடும் வட்டி வரவுைவளாடும் பண ைதிப்பு ஒரு 
குறிப்பிட்ட விைிதத்தில் வளர்ைிறது. பாைிசி இருப்புைகளக் ைாக்கும் 
கசாத்துைள் ைாப்படீ்டாளர் அதன் உத்தரவாதைிக்ை திட்டங்ைளின் 
நிதிகயப் பராைரிக்கும் ஒரு கபாது முதலீட்டுக் கணக்கின் ஒரு 
பகுதியாை உள்ளன. இந்த கசாத்துக்ைள் ஒரு பாதுைாப்பான 
முதைீடுைளில் கவக்ைப்படுைின்றன. இவ்வாறு ைாப்படீ்டாளர் இந்த 
ைணக்ைில் உள்ள கசாத்துக்ைளின்ைீது ஒரு நிகையான விைித 
பைகன சம்பாதிக்ைைாம் என எதிர்பார்க்ை முடியும். 

இதற்கு ைாறாை, ஒரு ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசியின் 
பாைசி இருப்புைகள பிரதிநிதித்துவம் கசய்யும் கசாத்துைள் அதன் 
கபாது முதைீட்டு ைணக்ைின் ஒரு பகுதியாை இல்ைாத ஒரு தனி 
நிதியில் கவக்ைப்படுைின்றன. அகைரிக்ைாவில் இது ஒரு தனி 
ைணக்கு என்றும் ைனடா நாட்டில் ஒரு பிரிக்ைப்பட்ட ைணக்கு 
என்றும் அகழக்ைப்படுைிறது. கபரும்பான்கையான ைாறக்கூடிய 
பாைிசிைளில் பாைிசிதாரர்ைள் பை தனித்தனி ைணக்குைளிைிருந்து 
ஒன்கறத் வதர்ந்கதடுக்ைவும் ைற்றும் ஆண்டுக்கு 
ஒருமுகறயாவது அந்த வதர்கவ ைாற்றவும் 
அனுைதிக்ைப்படுைிறது. 

ஒட்டுகைாத்தைாை, இந்த பாைிசியில் பண ைதிப்புைள் ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் தனி ைணக்குைளால் நிதியளிக்ைப்படுைிறது, 
இறப்புக்ைாை பைன்ைளும் பண ைதிப்புைளும் முதைீட்டு 
அனுபவத்கதப் பிரதிபைிக்கும் வகையில் ைாறுபடுைின்றன. பாைிசி 
ஒரு குகறந்தபட்ச இறப்புக்ைாை பைனுக்ைான உத்தரவாதத்கத 
அளிக்ைிறது. இதற்ைான இறப்பு ைற்றும் கசைவு அபாயங்ைள் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் ஏற்ைப்படுைின்றன. ைரபுவழி முழு ஆயுள் 
ைாப்படீு வபான்வற ப்ரீைியங்ைள் நிர்ணயிக்ைப்படுைின்றன. இவ்வாறு 
முதைீட்டு ைாரணியில்தான் ைரபுவழி முழு ஆயுள் 
பாைிசியிைிருந்து இகவ கபறுைளவில் ைாறுபடுைின்றன. 

தங்ைளுகடய கசாத்துைள் தாங்ைள் விரும்பும் பங்கு நிதிைளில் 
முதைீடு கசய்யப்படுவகதயும் தங்ைளுகடய விருப்பைான 
கதாகுமுதைீட்டின் முதைீட்டு கசயல்திறனிைிருந்து வநரடியாை 
பைனகடயவும் விரும்புவவாருக்கு ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீுைள் 
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விருப்பத் வதர்வாை ைாறின. பாைிசியின்ைீது முதைீட்டு 
அபாயங்ைகள வாங்குபவர் தாங்ைிக் கைாள்வதற்ைான இகசவும் 
தயார் நிகையுவை அவற்கற வாங்குவதற்ைான முக்ைியைான 
நிபந்தகனயாகும். இதற்கு அர்த்தம், விவரம் அறிந்தவர்ைளாலும், 
பங்கு / ைடன் முதைீடுைள் ைற்றும் சந்கத ஏற்ற இறக்ைங்ைள் பற்றி 
முழுகையாை சவுைரியைாை உணர்பவர்ைளாவைவய உண்கையில் 
ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீுைள் வாங்ைப்பட வவண்டும். முதைீட்டு 
சந்கதயின் நிகைகயப் கபாறுத்வத உண்கையில் இது 
பிரபைைாகும். சந்கத முன்வனற்றம் ைாணும்வபாது கசழிக்கும் 
பங்கும் பத்திர விகையும் குகறயும்வபாது இறங்கும். ைாறக்கூடிய 
ஆயுள் ைாப்படீுைகள சந்கதப்படுத்தும்வபாது, சந்கதயின் ஏற்ற 
இறக்ைம் ைருத்தில் கைாள்ளப்பட வவண்டும்.  

ii. யூனிட் ைிங்க்டு அதாவது யூனிட் இகணக்கப்பட்ட காப்பீடு  

யூைிப்புைள் எனவும் அகழக்ைப்படும் யூனிட் ைிங்க்டு திட்டங்ைள் 
ைிைவும் பிரபைைான, குறிப்பிடத்தக்ை திட்டைாை உருவானது. பை 
சந்கதைளில் ைரபுவழி திட்டங்ைளின் இடத்கதப் இகவ பிடித்தன. 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் சாதாரண பங்குைளில் குறிப்பிடத்தக்ை 
அளவிற்கு முதைீடு கசய்த சூழ்நிகையிலும், அதிை முதைீட்டு 
ைாபங்ைகளப் கபற்ற நிகையில் இந்தத் திட்டங்ைள் இங்ைிைாந்தில் 
அறிமுைம் கசய்யப்பட்டன. பங்கு மூைதனங்ைளில் அதிை 
முதைீட்கடயும் பைன்ைகள பாைிசிதாரர்ைளுக்கு ைிைத் 
திறம்படவும் சைத்துவ முகறயிை அளிப்பதன் வதகவயும் 
உணரப்பட்டது.  

இைாபங்ைளுடன் (பங்வைற்பு) ைரபுசார்ந்த பாைிசிைள் ஆயுள் 
அலுவைைத்தின் முதைீட்டுத் திறனுடன் சிறிதளவு இகணப்கபத் 
தருைிறது. இருப்பினும், அந்த இகணப்பு வநரடியானதாை இல்கை. 
கசாத்துக்ைகளயும் ைடப்பாடுைகளயும் அவ்வப்வபாது (வழக்ைைாை 
வருடம் ஒருமுகற) ைதிப்பிடுவகதப் கபாருத்தும் இதனால் 
ைிகடக்கும் அறிவிக்ைப்பட்ட ைிகுதிகயயும் கபாருத்தும் 
பாைிசிதாரரின் வபானஸ் இருக்கும். இது ைதிப்படீு கசய்யும் 
ைாப்படீ்டு ஆவைாசைரால் ைருதப்படும் ைாரணிைகளயும் 
ஊைங்ைகளயும் கபாருத்து இருக்கும்.  
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ஒப்பந்தத்தின்ைீழ் அளிக்ைப்பட்ட உத்தரவாதங்ைளுக்ைான இகசவவ 
ைதிப்படீ்டு கசயல்முகறக்கு ைிை முக்ைியைானதாகும். இதன் 
ைாரணைாை ைாப்படீ்டாளரின் உரிய கசாத்துக்ைளின் ைதிப்கப 
வபானஸ் வநரடியாை பிரதிபைிப்பதில்கை. ைிகுதித் கதாகை 
அறிவிக்ைப்பட்ட பின்னரும்கூட ைாப்படீ்டாளர் அகத வபானஸாை 
ஒதுக்ைாைல் வளர்ச்சிக்கும் விரிவாக்ைத்திற்கும் உரிய 
கசாத்துக்ைகள வளர்ப்பதற்ைாை அகத ஒதுக்ைிட  முடிகவடுக்ை 
முடியும்.  

இகவ அகனத்தின் ைாரணைாை, ைிை எச்சரிக்கையாைவும் கதாகை 
வநாக்குடனும் முதைீட்டு கசயல்திறகனப் பின்பற்றிவய 
வபானஸ்ைள் பாைிசிைளுடன் வசர்க்ைப்படும். 

ைாைப்வபாக்ைில் முதைீட்டு பைன்ைகள சீர்படுத்துவவத இந்த 
அணுகுமுகறயின் அடிப்பகடயான உத்தியாகும். இறுதி 
வபானஸ்ைளும் கூட்டு வபானஸ்ைளும் பங்கு மூைதனம் ைற்றும் 
பிற உயர் பைன் தரும் முதைீடுைளின் அதிை பைன்ைகள 
அனுபவிக்ை பாைிசிதாரர்ைளுக்கு உதவியிருந்தாலும், இந்த 
வபானஸ்ைகள அறிவிக்கும் ஆயுள் ைாப்படீ்டு அலுவைைத்தின் 
முடிகவப் கபாருத்வத இகவ உள்ளன. வைலும், வபானஸ்ைள் 
கபாதுவாை ஆண்டுக்கு ஒருமுகற ைட்டுவை 
அறிவிக்ைப்படுைின்றன. ஏகனனில் ைதிப்படீு வருடம் ஒருமுகற 
ைட்டுவை நடத்தப்படுைின்றன. கசாத்துக்ைளின் ைதிப்பில் ஏற்படும் 
அன்றாட ஏற்ற இறக்ைங்ைகள பைன்ைள் பிரதிபைிக்ைாது. 

யூனிட் ைிங்க்டு பாைிசிைள் வைற்ைண்ட இரு வரம்புைகளயும் 
கவற்றிகைாள்ள உதவுைின்றன. இந்த ஒப்பந்தங்களின்கீழ் 
கிகடக்கும் பைன்கள் பாைிேிதாரரின் கணக்கில் பணம் 
கேலுத்த சவண்டிய உரிய நாளில் கவக்கப்படும் வரவின் 
மதிப்பினால் முழுகமயாகசவா பகுதி அளவிசைா 
தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டாளரின் முதைீட்டு கசயல்திறனின் 
பைன்ைகள வநரடியாைவும் உடனடியாைவும் கபறும் வழியாை 
யூனிட் ைிங்க்டு பாைிசிைள் உள்ளன. யூனிட்டுைள் என்பகவ 
கபாதுவாை ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட அங்ைீைாரம் கபற்ற யூனிட் 
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டிரஸ்ட் அல்ைது ஒரு நிறுவனத்தால் நிர்வைிக்ைப்படும் ஒரு 
ஒதுக்ைப்பட்ட (அை) நிதியாகும். ஒவர ஒரு ப்ரீைியத்கதச் 
கசலுத்துவதன் மூைவைா அல்ைது வழக்ைைான தவகணைளில் 
ப்ரீைியத்கதச் கசலுத்துவதன் மூைவைா யூனிட்டுைகள வாங்ை 
முடியும். 

இங்ைிைாந்திலும் பிற சந்கதைளிலும் இந்த பாைிசிைள் 
உருவாக்ைப்பட்டன ைற்றும் ஒரு இகணக்ைப்பட்ட ைாப்படீ்டு 
கூறுடன் உள்ள முதைீட்டு வாைனைாை இகவ 
நிகைநாட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் அகைப்பு ைரபுவழி பண 
ைதிப்பு ஒப்பந்தங்ைளிைிருந்து குறிப்பிடத்தக்ை அளவிற்கு 
ைாறுபடுைிறது. நாம் ஏற்ைனவவ கசான்னதுவபான்று, பிந்கதயது 
ஒரு கபாதியாக்ைப்பட்டது. அவற்றின் ைாைவரம்பு, கசைவுைள் 
ைற்றும் வசைிப்புைகளப் கபாருத்தவகர அகவ கதளிவில்ைாததாை 
உள்ளன. இதற்கு ைாறாை யூனிட் ைிங்க்டு பாைிசிைள் 
கபாதியிடப்படாதகவயாை உள்ளன. அவர்ைளுகடய அகைப்பு 
கவளிப்பகடயானது ைற்றும் ைாப்படீ்டுக்குச் கசலுத்த வவண்டிய 
ைட்டணங்ைளும் கசைவுைளும் கதளிவாைக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  

 

 

 

 

 

படம் 2 ப்ரீமியத்தின் பாகங்கள் 
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கேைவுகள் முதலீடு இறப்பு 
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ப்ரீைியத்திைிருந்து இந்தக் ைட்டணங்ைள் ைழிக்ைப்பட்டதும், 
ைணக்ைின் நிலுகவத் கதாகையும் வரவும் யூனிட்டுைளாை முதைீடு 
கசய்யப்படுைின்றன. சிை முன்னவர தீர்ைானிக்ைப்பட்ட 
கசயல்திறனின் குறியடீ்டிற்வைற்ப இந்த யூனிட்டுைளின் ைதிப்பு 
உறுதி கசய்யப்படுைிறது.  

இந்த மதிப்பு கதாடக்கத்திசைசய குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
விதியின்படி வகரயறுக்கப்படுவசத முக்கியமானதாகும். 
யூனிட்டுகளின் மதிப்பு உண்கமயில் கமாத்த கோத்தின் 
மதிப்பினால் (Net Asset Value -NAV) கிகடக்கிறது. இது நிதி 
முதலீடு கேய்யப்பட்ட கோத்துக்களின் ேந்கத மதிப்பிகனப் 
பிரதிபைிக்கிறது. இரு தனித்தனி மனிதர்கள் விதிகயப் 
பின்பற்றி கேலுத்தப்பட சவண்டிய ஒசர பைன்ககளப் 
கபறைாம். 

இவ்வாறு பாைிசிதாரருக்கு ைிகடக்கும் நன்கைைள் ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் ஊைங்ைள் ைற்றும் முடிவுைகளச் 
சார்ந்திருக்ைாது.  

யூனிட்கட கவத்திருக்கும் ஒருவர் பல்வவறு வகையான 
நிதிைளுள் ஒன்கறத் வதர்ந்கதடுக்கும் வசதியளிப்பவத யூனிட் 
ைிங்க்டு பாைிசிைளின் ஒரு முக்ைியைான அம்சைாகும். ஒவ்கவாரு 
நிதிக்கும் ஒவ்கவாருவித கசாத்துக்ைளின் கதாகுமுதைீட்டு ைைப்பு 
உண்டு. முதைீட்டாளர் இவ்வாறு ஒரு பரந்த ைடன், சைன் 
கசய்யப்பட்ட பங்கு நிதிைளிகடவய வதர்ந்கதடுக்கும் வாய்ப்பு 
ைிகடக்ைிறது. உயர்பாதுைாப்பு நிதிைளான ைில்டுைள், பாண்டுைள் 
வபான்ற ைடன் பிகணப் பத்திரங்ைளில்  ஒருவரின் ப்ரீைியங்ைளின் 
கபரும்பாைான முதைீடுைள் கசய்யப்படுவகத ைடன் நிதி 
குறிக்ைிறது. யூனிட்டுைள் கபரும்பாலும் மூைதன வடிவிவைவய 
உள்ளன என்பகத ஒரு மூைதன நிதி குறிக்ைிறது. இந்த பரந்த 
வகைக்குள்வளவய பிற வகைைளும் இருக்ைைாம்.  

பங்கு 
மூைதன நிதி 

கடன் நிதி 
ேமன் 

கேய்யப்பட்ட 
நிதி 

பணச் ேந்கத 
நிதி 
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பங்கு 
மூைதனம் 
ைற்றும் பங்கு 
சார்ந்த 
பத்திரங்ைளில் 
ைட்டுவை 
பணத்தின் 
கபரும்பகுதி
கய இந்த 
நிதி முதைீடு 
கசய்ைிறது. 

அரசின் 
பாண்டுைள், 
கபருவணிை 
பாண்டுைள், 
நிரந்தர 
கவப்புைள் 
வபான்றதில் 
பணத்தின் 
கபரும்பகுதி
கய இந்த நிதி 
முதைீடு 
கசய்ைிறது. 

பங்கு 
மூைதனம் 
ைற்றும் 
ைடன் 
பத்திரங்ைள் 
இரண்டிலும் 
ைைந்து இந்த 
நிதி முதைீடு 
கசய்ைிறது. 

ைருவூை 
பில்ைள், 
கவப்புைளின் 
பத்திரங்ைள், 
வணிைரீதியா
ன வபப்பர்ைள் 
வபான்ற 
பத்திரங்ைளில் 
இந்த நிதி 
பணத்கத 
முதைீடு 
கசய்ைிறது. 

வளர்ச்சி இருப்புைள் அதிைம் முதைீடு கசய்யப்பட்ட வளர்ச்சி 
நிதிகயவயா அல்ைது மூைதன ைாபத்துடன் வருைானம் தரும் 
ஒரு சைநிகையான நிதிகயவயா ஒருவர் வதர்ந்கதடுக்ைைாம். சிை 
குறிப்பிட்ட துகறைள் ைற்றும் கதாழில்துகறயில் ைட்டும் முதைீடு 
கசய்யும் துகறசார் நிதிைகளயும் ஒருவர் வதர்ந்கதடுக்ைைாம். 
வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட ஒவ்கவாரு வதர்வும் ஒருவரின் அபாய 
சூழகையும் முதைீட்டுத் வதகவகயயும் பிரதிபைிக்ை வவண்டும். 
ஒன்வறா அல்ைது அதற்கு வைற்பட்ட நிதிைவளா எதிர்பார்த்த 
அளவிற்கு இல்கை என்றால் ஒருவகையான நிதியிைிருந்து 
ைற்கறாரு வகைக்கு ைாறும் வழிவகையும் உள்ளது. 

இந்த அகனத்து வதர்வுைளுக்கும் ஒரு தகுதியும் உள்ளது. ஆயுள் 
ைாப்படீ்டாளர் ஒரு திறன்ைிக்ை பங்கு மூைதனத்கத நிர்வைிக்ை 
எதிர் பார்க்ைப்பட்டாலும், யூனிட் ைதிப்புைள் பற்றி எந்த 
உத்தரவாதத்கதயும் அளிப்பதில்கை. இவ்வாறு முதைீட்டு 
அபாயத்தின் கபரும்பங்கை ைாப்படீ்டாளர் மூைம் இங்கு 
கைவிடப்படுைிறது. பிந்கதயகத யூனிட்கட கவத்திருப்பவர் 
தாங்குைிறார். எனினும், ஆயுள் ைாப்படீ்டாளர் இறப்பு ைற்றும் 
கசைவு அபாயங்ைகள ஏற்ைைாம். 
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வைலும், ைரபுசார்ந்த திட்டங்ைகளப் வபாைன்றி, யூனிட் ைிங்க்டு 
பாைிசிைள் உறுதியளிக்ைப்பட்ட கதாகையின் அடிப்பகடயிைன்றி 
குகறந்தபட்ச ப்ரீைியத்தின் அடிப்பகடயில் வவகை கசய்ைின்றன. 
ஒரு குறிப்பிட்ட இகடகவளியில் ைாப்படீு கபறுபவர் கசலுத்த 
விரும்பும் ப்ரீைியத்தின் கதாகைகயத் தீர்ைானிக்ைிறார். 
கேலுத்தப்பட்ட ப்ரீமியத்தின் மடங்காகசவ காப்பீட்டின் காப்பு 
இருக்கும். உயர் ைற்றும் குகறந்த ைாப்புக்ைிகடயில் ைாப்படீு 
கபறுபவர் வதர்ந்கதடுக்ை முடியும். ப்ரீைியத்தில் இரு கூறுைள் 
இருக்ைைாம் - இறப்பின்வபாது ஒரு குகறந்தபட்சக் ைாப்புத் 
கதாகைகய வழங்கும் ஒரு உத்தரவாத நிதியில் (ைண்டனில் 
ஸ்கடர்ைிங் நிதி என அகழக்ைப்படுைிறது)  ைாைவரம்புக் கூறு 
கவக்ைப்படைாம். ப்ரீைியத்தின் இருப்புத் கதாகை முதைீட்டுச் 
சந்கதயில், குறிப்பாை பங்குச் சந்கதயில் ைாப்படீ்டாளரால் 
முதைீடு கசய்யப்படும் யூனிட்டுைகள வாங்ைப் 
பயன்படுத்தப்படுைிறது.  

ஒருவவகள இறந்து விட்டால், இறப்புக்ைாை நன்கை 
ைாப்படீுத்கதாகை அல்ைது ஒருவரின் ைணக்ைில் உள்ள நிதி 
ைதிப்பில்,  எது அதிைவைா அது வழங்ைப்படும். யூனிட்டின் 
விகைகய தனி நபரின் ைணக்ைில் உள்ள யூனிட்டுைளால் 
கபருக்ைிவரும் கதாகைவய ஒருவரின் நிதி ைதிப்பாகும். 

 

 

சுய-பரீட்கே - 2 

 

ைீழ்க்ைாண்பவற்றுள் எந்த கூறு தவறானது? 
I. ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீு ஒரு தற்ைாைிை ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் 

திட்டம் 
II. ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீு ஒரு நிரந்தரைான ஆயுள் 

ைாப்படீ்டுத் திட்டம் 
III. பாைிசிக்கு பண ைதிப்பு ைணக்கு உள்ளது 
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IV. ஒரு குகறந்தபட்ச இறப்புக்ைாை நன்கைக்ைான 
உத்தரவாதத்கத பாைிசி அளிக்ைிறது. 

சுருக்கம்  

 நிதிச் சந்கதயில் பிற கசாத்துக்ைளுக்கு ைிகடக்கும் 
வபாட்டிைிகுந்த பைனின் விைிதத்கதக் கைாடுப்பவத ஆயுள் 
ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைகளப் கபாருத்தவகர ைருத்தில் கைாள்ள 
வவண்டிய ஒரு முக்ைியைான ைருத்தாகும்  

 பிரித்தல், முதைீட்டு இகணப்பு ைற்றும் கவளிப்பகடத்தன்கை 
முதைானகவைவள ைரபுசாரா ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைள் 
கபருைளவில் வளர்வதற்கு உதவிய ைாரணிைளாகும். 

 உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீு என்பது ஒரு நிரந்தர ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு வடிவைாகும். இதற்கு கநைிழ்வுத்தன்கைகைாண்ட 
ப்ரீைியங்ைள், கநைிழ்வுத்தன்கையுள்ள முதன்கைத் கதாகை 
ைற்றும் இறப்புக் ைாை பைன் கதாகைைள், ைற்றும் பிரிக்ைப்பட்ட 
அதன் விகைக் ைாரணிைள் ஆைியகவ உண்டு 

 ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீு என்பது 'முழு ஆயுள் ைாப்படீ்டு' 
வகையாகும். ப்ரீைியங்ைள் கசலுத்தப்பட்ட ஒரு சிறப்பு 
முதைீட்டு ைணக்ைில் உள்ள முதைீட்டு கசயல்திறனுக்கு ஏற்ப 
இந்த பாைிசியின் இறப்புக் ைாை பைன்ைளும் பண ைதிப்பும் 
இருக்கும். 

 யூைிப்புைள் எனவும் அகழக்ைப்படும் யூனிட் ைிங்க்டு திட்டங்ைள் 
ைிைவும் பிரபைைான, குறிப்பிடத்தக்ை திட்டைாை உருவானதால். 
பை சந்கதைளில் ைரபுவழி திட்டங்ைளின் இடத்கதப் பிடித்தன. 

 ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டாளரின் முதைீட்டு கசயல்திறனின் 
பைன்ைகள வநரடியாைவும் உடனடியாைவும் கபறும் வழியாை 
யூனிட் ைிங்க்டு பாைிசிைள் உள்ளன.  

 

முக்கியமான வார்த்கதகள் 

 

1. உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீு  

2. ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீு  

3. யூனிட் ைிங்க்டு ைாப்படீு 
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4. கைாத்த கசாத்தின் ைதிப்பு (NAV) 
 
 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீு என்பது ைரபுசாராத ஆயுள் ைாப்படீு 
தயாரிப்பு 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

 “ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீு ஒரு தற்ைாைிை ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் 
திட்டம்” என்ற கூறு தவறானது. 

 “ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீு ஒரு நிரந்தரைான ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் 
திட்டம்” என்ற கூறு தான் சரியானது. 

சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

சகள்வி 1  

வளங்ைளின் இகடக்ைாை ஒதுக்ைீடு எகத குறிக்ைிறது?  

I. சரியான வநரம் வரும் வகர வளங்ைகள ஒதுக்ைீடு கசய்வகத 
ஒத்திப்வபாடுவது  

II. ைாைப்வபாக்ைில் வளங்ைகள ஒதுக்ைீடு கசய்வது 

III.  வளங்ைளின் தற்ைாைிை ஒதுக்ைீடு  

IV. வள ஒதுக்ைீகட பைவகைப்படுத்துதல்  

சகள்வி 2  

ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீு தயாரிப்புைளில் பின்வருவதில் எது 
குகறபாடாை உள்ளது?  

I.  இந்த பாைிசிைளில் ைிகடக்கும் பைன் அதிைைாை உள்ளது  

II.  ஒப்பகடவு ைதிப்கப ைணக்ைிட கதளிவான ைற்றும் புைப்படும் 
முகற  

III.  நன்கு வகரயறுக்ைப்பட்ட பணம் ைற்றும் வசைிப்பு ைதிப்பு கூறு  

IV. வருைான விைிதம் அறிந்துகைாள்ள எளிதானதாை அல்ை  

சகள்வி 3  
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உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீு முதைில் எங்வை 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது?  

I.  அகைரிக்ைா  

II. ைிவரட் பிரிட்டன்  

III.  கஜர்ைனி  

IV. பிரான்ஸ்  
 

சகள்வி 4  

பின்வருபவர்ைளில் யார் ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்பகீட வாங்ை 
அதிைைான வாய்ப்பு உள்ளது?  

I. நிகையான வருவாகய கபற விரும்பும் ைக்ைள்  

II. அபாயத்கத எடுக்ை தயாராை இல்ைாத ைற்றும் பங்கு 
சந்கதயில் குதிக்ை தயாராை இல்ைாத ைக்ைள்  

III.  பங்கை பற்றிய சிறந்த அறிகவகைாண்டுள்ள ைக்ைள்  

IV. கபாதுவாை இகளஞர்ைள்  

 

சகள்வி 5  

ைீவழ உள்ள கூறுைளில் எது யூைிப்ைள்  குறித்து உண்கையானது?  

I. யூனிட்ைளின் ைதிப்பு முன்கூட்டிவய நிகையான ஒரு சூத்திரம் 
மூைம் தீர்ைானிக்ைப்படுைிறது  

II. முதைீட்டு அபாயத்கத ைாப்படீ்டு நிறுவனம் தாங்குைிறார்  

III. யூைிப்ைளின் ைாைம், கசைவுைள் ைற்றும் வசைிப்புைள் வபான்று 
கூறுைள் குறித்து கவளிப்பகடயாை உள்ளது 

IV. யூைிப் தயாரிப்புைள் கபாதியிடப்பட்டகவ  

 

சகள்வி 6  

பின்வருவதில் எகத தவிர ைற்ற அகனத்துவை ைாறக்கூடிய 
ஆயுள் ைாப்படீ்டின் பண்புைளாை உள்ளன:  

I. கநைிழ்வான ப்ரீைியம் ைட்டணங்ைள்  

II. பண ைதிப்பிற்கு உத்தரவாதம் இல்கை  

III.பாைிசி உரிகையாளர் எங்வை வசைிப்பு முதைீடு கசய்யப்படும் 
என்பகத வதர்ந்கதடுக்ைிறார்  

IV. குகறந்தபட்ச இறப்பு நன்கைக்ைான உத்தரவாதம் 
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சகள்வி 7  

ைீவழ உள்ளதில் எந்த கூறு உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீு குறித்து 
சரியானதாை உள்ளது?  

கூறு I:: பாைிசி உரிகையாளர் பண கசலுத்தகை ைாற்ற  
அனுைதிக்ைிறது  

கூறு II: பாைிசி உரிகையாளர் பண ைதிப்பிற்கு சந்கத சார்ந்த 
விைிதத்தில் வருவாகய சம்பாதிக்ை முடியும்  

I.  I உண்கையானது  

II. II உண்கையானது  

III.  I ைற்றும் II உண்கையானது  

IV. I ைற்றும் II தவறானது  

 

சகள்வி 8  
 

பின்வருவதில் எகத தவிர ைற்ற அகனத்துவை யூைிப்ைகள 
குறித்து உண்கையாை உள்ளது:  

I.   யூனிட் கவத்திருப்பவர் நிதி பல்வவறு வகைைளுக்கு இகடவய 
வதர்வு கசய்யைாம்  

II. ஆயுள் ைாப்படீ்டாளர் யூனிட்டின் ைதிப்புைளுக்கு உத்தரவாதம் 
அளிக்ைிறார்  

III.  யூனிட்ைகள ஒரு ஒற்கற பிரீைியம் கசலுத்தி அல்ைது 
வழக்ைைான தவகணைளில் ப்ரீைியம் கசலுத்தியும் வாங்ைைாம் 

IV. யூைிப் பாைிசி அகைப்பு ைாப்படீ்டு கசைவுைள் கூறு குறித்து 
கவளிப்பகடயானதாை உள்ளது  

 

சகள்வி 9  

ஐஆர்டிஏ கநறிைள் படி, ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு ைீவழயுள்ள 
எந்த ைரபுசாராத வசைிப்பு ஆயுள் ைாப்படீு தயாரிப்புைகள 
இந்தியாவில் வழங்ை அனுைதியுள்ளது ?  

வதர்வு I: யூனிட் ைிங்க்ட் ைாப்படீ்டு திட்டங்ைள்  

வதர்வு II:  ைாறக்கூடிய ைாப்படீ்டு திட்டங்ைள்  

I.  I ைட்டுவை 

II. II ைட்டுவை 
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III.  I ைற்றும் II இரண்டுவை  

IV. I ைற்றும் II, இந்த இரண்டுவை இல்கை  

 

சகள்வி 10  
 

ஆயுள் ைாப்படீு தயாரிப்புைள்  வளர வழிவகுத்துள்ளதாை எது 
கூறப்படுைிறது?  

I. பத்திரங்ைளுடன் ஆயுள் ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைகள 
கதாடர்புபடுத்தல்  

II. பங்குைளுடன் ஆயுள் ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைகள கதாடர்புபடுத்தல் 

III.  பாதுைாப்பு ைற்றும் வசைிப்பு உறுப்கப ஒன்றிகணப்பது 

IV. பாதுைாப்பு ைற்றும் வசைிப்பு உறுப்கப பிரிப்பது  

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

வளங்ைளின் இகடக்ைாை ஒதுக்ைீடு ைாைப்வபாக்ைில் வளங்ைகள 
ஒதுக்ைீடு கசய்வகத குறிக்ைிறது 

 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீு தயாரிப்புைளில் வருைான விைித்த்கத 
அறிந்துகைாள்வது எளிதானதாை இல்கை  

 
பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீு முதைில் அகைரிக்ைாவில் 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது 

 
பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

பங்கை பற்றிய சிறந்த அறிகவகைாண்டுள்ள ைக்ைள் ஆயுள் 
ைாப்பகீட வாங்ை அதிைைான வாய்ப்பு உள்ளது  
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பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

யூைிப்ைளின் ைாைம், கசைவுைள் ைற்றும் வசைிப்புைள் வபான்று 
கூறுைள் குறித்து கவளிப்பகடயாை உள்ளது 

 
பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ைாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்படீ்டில் ப்ரீைியம் ைட்டணங்ைள் 
நிகையானகவ ைற்றும் கநைிழ்வுத்தன்கை இல்ைாதகவ  
பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

இரண்டு கூறுைளுவை உண்கையானகவ. ப்ரீைிய ைட்டண 
கநைிழ்வுத்தன்கை உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீ்டின் ஒரு பண்பு. 
இந்த வகை பாைிசி உரிகையாளகர ஒரு குறிப்பிட்ட சந்கத-
சார்ந்த குறியடீ்டில் வருவாகய சம்பாதிக்ை அனுைதிக்ைிறது. 
 
பதில் 8  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஆயுள் ைாப்படீ்டாளர் யூனிட்டின் ைதிப்புைளுக்கு உத்தரவாதம் 
அளிப்பதில்கை  

 
பதில் 9  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ஐஆர்டிஏ கநறிைள் படி, ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு யூனிட் 
ைிங்க்ட் ைாப்படீ்டு திட்டங்ைள் ைற்றும் ைாறக்கூடிய ைாப்படீ்டு 
திட்டங்ைள் வபான்ற ைரபுசாராத வசைிப்பு ஆயுள் ைாப்படீு 
தயாரிப்புைகள இந்தியாவில் வழங்ை அனுைதியுள்ளது  

 
பதில் 10  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

பாதுைாப்பு ைற்றும் வசைிப்பு உறுப்புைகள பிரிப்பது. ஆயுள் ைாப்படீு 
திட்டங்ைள் வளர வழிவகுத்துள்ளன.  
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அத்தியாயம் 10 

 

ஆயுள் ைாப்பீடின் பயன்பாடுைள் 

 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

ஆயுள் ைாப்படீின் வநாக்ைம் அைாை ைரணத்திற்கு எதிராை 
தனிநபர்ைளுக்கு ைாப்பளிப்பது ைட்டுைல்ை. அதன் பைன் பிற 
பயன்பாடுைளிலும் உள்ளது. இது நிதியங்ைகள உருவாக்ைி 
அதகன ைாப்படீ்டு நைன்ைகள தருவதற்ைாை 
பயன்படுத்தப்படைாம்; இதகன கதாழில்ைளின் பிரதான 
அதிைாரிைளுக்கு ைாப்பளிக்கும் பாைிசிகய உருவாக்ை ைற்றும் 
அடைானங்ைளின் ைீட்பிற்கும் பாைிசிகய உருவாக்ை பயன்படுத்த 
முடியும். சுருக்ைைாை ஆயுள் ைாப்படீின் இந்த பல்வவறு 
பயன்பாடுைகள நாம் விவரிக்ைைாம். 
 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. ஆயுள் ைாப்படீின் பயன்பாடுைள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 248 

 
 

A. ஆயுள் காப்பீடின் பயன்பாடுகள் 

1. திருமணமான கபண்களின் கோத்து ேட்டம் (Married Women’s 

Property Act - MWP) 

ஆயுள் பாைிசியில் அறக்ைட்டகளைளின் ைருத்து 
ஆண்டுத்கதாகைைள் உட்பட ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
பாைிசியின்ைீழுள்ள நன்கைைகள ஒருவருக்கு ைாற்றும்வபாது / 
அகத கபறும் பரம்பகர வாரிசுக்கு எஸ்வடட் வரிகய கபாருத்தும் 
வபாது அவசியைாைிறது. இந்தியாவில் எஸ்வடட் வரி அைற்றப்பட்ட 
பின்னர், அறக்ைட்டகளைளின் ைருத்கத இனி யாரும் 
விரும்புவதில்கை என்றாலும், அதன் விரிவான அர்த்தத்கத 
புரிந்து கைாள்வது உதவியாை இருக்கும். 

திருைணைான கபண்ைளின் கசாத்து சட்டத்தின் பிரிவு 6, 1874, 
ைகனவி ைற்றும் குழந்கதைளுக்கு ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டின்ைீழ் 
நைன்ைளின் பாதுைாப்கப வழங்குைிறது. திருைணைான கபண்ைளின் 
கசாத்து சட்டத்தின் பிரிவு 6, 1874, ஒரு அறக்ைட்டகளகய  
உருவாக்ைவும் உரிகை வழங்குைிறது.  

 

படம் 1 MWP சட்டத்தின் ைீழ் பயனகடபவர்ைள்  
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ஒரு திருைணைான நபர் தனது கசாந்த ஆயுளின்ைீது ஒரு ஆயுள் 
ைாப்படீ்டுப் பாைிசி எடுத்து, அதற்ைான நன்கைைகள அவரது 
ைகனவி, அல்ைது அவரது ைகனவி ைற்றும் குழந்கதைள், 

அல்ைது அவர்ைளில் ஒருவருக்கு ைிகடக்ைவவண்டும் என்று 
பாைிசி வைவைவய கவளிப்படுத்தியிருந்தால், அவரது 
விருப்பப்படிவய அது அவரது ைகனவி, அல்ைது ைகனவி ைற்றும் 
குழந்கதைள், அல்ைது அவர்ைளில் ஒருவரின் நைனுக்ைாை ஒரு 
அறக்ைட்டகளயாை ைருதப்படுவது உறுதி கசய்யப்படவவண்டும் 
என்று சட்டத்திவைவய வகுக்ைப்பட்டுள்ளது. வைலும், அந்த 
அறக்ைட்டகளயில் எந்த கபாருளும் இருக்கும்வகர, ைாப்படீு 
கசய்தவர் அல்ைது அவருக்கு ைடனளித்தவர்ைளின் ைட்டுப்பாட்கட 
ைீறியிருக்கும், அல்ைது அவரது எஸ்வடட்டின் பகுதியாைவும் 
இருக்ை முடியாது. 

.அ) MWP சட்டத்தின்ைீழ் ஒரு பாைிசியின் அம்சங்ைள் 

i) ஒவ்கவாரு பாைிசியும் ஒரு தனி டிரஸ்டாை அதாவது 
அறக்ைட்டகளயாை இருக்கும்.. ைகனவி அல்ைது குழந்கத 
(18 வயதுக்கு வைலுள்ளவர்) அதன் அறங்ைாவைராை இருக்ை 
முடியும். 

ii) பாைிசி நீதிைன்ற இகணப்புைள், ைடனாளர்ைள் ைற்றும் ஆயுள் 
ைாப்படீு கசய்தவரின் ைட்டுப்பாட்கட ைீறியிருக்கும். 

iii) ஈடுவைாரல் பணம் அறங்ைாவைர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும். 

iv) பாைிசிகய ஒப்பகடக்ை முடியாது ைற்றும் எந்த  நியைனமும் 
அல்ைது உரிகை ைாற்றமும் அனுைதிக்ைப்படாது. 

v) பாைிசிதாரர் பாைிசியின் ைீழுள்ள நன்கைைகள நிர்வைிப்பதற்கு 
ஒரு சிறப்பு அறங்ைாவைர் நியைிக்ைவில்கை என்றால், 
பாைிசியின் ைீழ் பாதுைாக்ைப்பட்ட கதாகை, ைாப்படீு 
அைைாக்ைப்பட்ட  அலுவைைம் உள்ள இடத்தின் ைாநிைத்தின் 
அதிைாரப்பூர்வ அறங்ைாவைருக்கு வழங்ைப்படவவண்டும் 

ஆ) நன்கைைள் 
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அறக்ைட்டகள, ஒரு ைாற்ற இயைாத, திருத்த இயைாத டிரஸ்ட் 
பத்திரத்தின்ைீழ் அகைக்ைப்படுைிறது ஒன்று அல்ைது அதற்கு 
வைற்பட்ட ைாப்படீ்டு பாைிசிைகள உள்ளடக்ை முடியும். ஆயுள் 
ைாப்படீ்டின் நன்கைைளாை ைிகடக்கும், அறக்ைட்டகளயின் 
கசாத்கத நிர்வைிக்ை ஒரு அறங்ைாவைகர நியைிப்பது ைிை 
முக்ைியம். பாைிசிைகள நடத்த ஒரு அறக்ைட்டகளகய 
உருவாக்குவதன் மூைம், பாைிசிதாரர் பாைிசியின் ைீழுள்ள ைற்றும் 
ஆயுள் ைாப்பகீட கபற்றவரின் ைரணத்தின் ைீது தனது 
உரிகைைகள விட்டுக்கைாடுக்ைிறார். அறங்ைாவைர் ைாப்படீ்டு 
இைாபங்ைகள முதைீடு கசய்ைிறார் ைற்றும் ஒன்று அல்ைது 
அதற்கு வைற்பட்ட பயனாளிைளுக்ைாை அறக்ைட்டகளகய 
நிர்வைிக்ைிறார். 

துகணவர் ைற்றும் குழந்கதைளின் நைனுக்ைாை அறக்ைட்டகளகய 
உருவாக்குவது ஒரு வழக்ைைாை இருந்தாலும், பயனாளிைள் வவறு 
எந்த சட்டரீதியான நபராைவும் இருக்ை முடியும். 
அறக்ைட்டகளகய உருவாக்குவது, பயனாளி சிறுவயதினராை 
இருக்கும்வபாது பாைிசி வருைானம் புத்திசாைித்தனைாை முதைீடு 
கசய்யப்படுவகத உறுதி கசய்ைிறது ைற்றும் எதிர்ைாை 
ைடனாளிைளுக்கு எதிராை நன்கைைகளயும் பாதுைாக்ைிறது. 

1. பிரதான நபரின் ைாப்படீு (Key man Insurance)  

பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்படீு, வணிை ைாப்படீ்டின் ஒரு முக்ைிய 
வடிவம் ஆகும். 
 

வகரயகற 

பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்பகீட, வணிைத்தின் ஒரு முக்ைிய 
உறுப்பினரின் ைரணம் மூைம் அல்ைது நீண்ட ைாைத்திற்கு அவர் 
திறனற்று கசயல்படாைல் இருக்கும்வபாது எழும் நிதி இழப்புைகள 
ஈடு கசய்ய வணிைம் மூைம் எடுக்ைப்படும் ைாப்படீ்டு பாைிசி என 
விவரிக்ைைாம்.  

எளிதாை கூறவவண்டுகைன்றால், பிரதான நபர் ைாப்படீு வணிை 
பாதுைாப்பு ைாரணங்ைளுக்ைாை பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஆயுள் 
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ைாப்படீாை இருக்ைிறது. பாைிசியின் ைாைம் வணிைத்தில் பிரதான 
நபர் பயனுள்ளதாை உள்ள ைாைத்திற்கு வைல் நீடிக்ைாது. பிரதான 
நபர் ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் கபாதுவாை வணிைத்திற்கு 
கசாந்தைானகவ ைற்றும் அதன் வநாக்ைம்  முக்ைியைான வருைான 
உருவாக்ைியின் இழப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய வணிை இழப்புைகள ஈடு 
கசய்து ைற்றும் வணிைம் கதாடர்வகத சுைபைாக்குவதில் உள்ளது. 
பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்படீு, உண்கையான இழப்புைளுக்கு 
ஈட்டுறுதி வழங்குவதில்கை ஆனால் ைாப்படீு பாைிசியில் 
குறிப்பிட்ட ஒரு நிகையான பணத் கதாகைகய இழப்படீாை 
வழங்குைிறது.  

பை கதாழில்ைளில் கபரும்பாைான இைாபங்ைளுக்ைான கபாறுப்பு, 

அல்ைது நிறுவனத்திற்கு ைிை முக்ைியைான அறிவுசார் கசாத்து 
வபான்ற தனிப்பட்ட ைற்றும் ைடினைான திறன் கைாண்ட ஒரு 
பிரதான நபர் இருக்ைிறார். அறிவு, வவகை, அல்ைது நிறுவனத்தில் 
ஒட்டுகைாத்தைாை பங்ைளிக்கும் ைற்றும் ைதிப்புைிக்ைவராை 
ைருதப்படுைிற பிரதான நபரின் ஆயுள் அல்ைது உடல்நைனுக்ைாை 

முதைாளி ைாப்படீு பாைிசிகய எடுக்ைைாம்.  

பிரதான நபகர இழந்துவிடும் நிைழ்வில் முதைாளிக்கு 
ஏற்படக்கூடிய கசைவுைள் (தற்ைாைிை உதவிக்ைாை பணியைர்த்தல் 
அல்ைது ஒரு பதவியில் கதாடர்ந்து வருபவரின் நியைனம் 
வபான்றது) ைற்றும் இழப்புைள் (கதாடர்ந்து வந்தவர்ைள் பயிற்சி 
கபறும் வகர, வணிை பரிைாற்றத்தில் குகறந்துவிடும் திறன் 
வபான்ற)  சாத்தியங்ைகள ஈடு கசய்வதற்ைாை இகத கசய்ைிறார்.  

பிரதான நபர் (Keyman) ஒரு ைாை ைாப்படீ்டு பாைிசி. இதில், 
ைாப்படீுத் கதாகை என்பது பிரதான நபரின் கசாந்த 
வருைானத்துடன் இகணக்ைப்படாைல் நிறுவனத்தின் இைாபத்துடன் 
இகணக்ைப்பட்டுள்ளது.  ப்ரீைியம் நிறுவனம் மூைம் ைட்டப்படும். 
முழு ப்ரீைியமும் வணிை கசைவில் ைருதப்படுவதால் இதறகு 
முழு வரி விைக்கு ைிகடக்ைிறது. பிரதான நபர் இறந்துவிடும் 
வழக்ைில், நன்கை நிறுவனத்திற்கு வழங்ைப்படுைிறது. தனிப்பட்ட 
ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் வபாைல்ைாைல், பிரதான நபர் (Keyman) 
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ைாப்படீ்டின் ைரண நன்கை வரிக்குட்பட்ட வருைானைாை 
ைணக்ைிடப்படுைிறது..  

வணிைத்தின் தணிக்கை கசய்யப்பட்ட நிதி அறிக்கைைகள ைற்றும் 
வருைானவரித் கதாகை ைதிப்படீு தாக்ைல்ைகள ைாப்படீு நிறுவனம் 
பார்க்கும். கபாதுவாை, பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்படீு கபறும் 
தகுதிகய கபற நிறுவனம் இைாபைரைாை இருக்ை வவண்டும். ஒரு 
சிை சந்தர்ப்பங்ைளில், நஷடத்தில் இருந்தாலும் நல்ை-நிதி 
கதாடக்ைமுள்ள நிறுவனங்ைளுக்கு விதிவிைக்ைாை ைாப்படீு 
நிறுவனங்ைள் இகதத் தரைாம்.  

அ)) யார் ஒரு பிரதான நபராை (Keyman) இருக்ை முடியும்?  

ஒரு பிரதான நபர் வநரடியாை வணிைத்துடன் 
கதாடர்புகடயவராை இருக்ைைாம் ைற்றும் அவரது இழப்பு 
வணிைத்திற்கு நிதி கநருக்ைடிகய ஏற்படுத்தைாம். உதாரணைாை, 

இந்த நபர் நிறுவனத்தின் இயக்குனராை, பங்குதாரராை, முக்ைிய 
விற்பகன நபராை, முக்ைிய திட்ட வைைாளராை  அல்ைது 
நிறுவனத்திற்கு விவசஷைாை வதகவப்படும் ைதிப்புைிக்ை 
குறிப்பிட்ட திறன்ைள் அல்ைது அறிகவ கைாண்டுள்ள யாராவது 
இருக்ை முடியும்.  

ஆ) ைாப்படீு கசய்யக்கூடிய இழப்புைள் 

பின்வரும் இழப்புக்ைள் பிரதான நபர் ைாப்படீு மூைம் இழப்படீு 
வழங்ைப்படும் இழப்புைளாை உள்ளன:  

i. பிரதான நபரால் நீண்ட ைாைம் வவகை கசய்யமுடியாத 
வபாது ஏற்படும் இழப்புைளுக்கு, அதாவது  தற்ைாைிை 
பணியாளர்ைள் வழங்கும் கசைவு ைற்றும் ஒரு ைாற்றாகள 
நியைிக்ை ைற்றும் பயிற்சிக்கு  வதகவப்படும் நிதி வதகவைள் 

ii. இைாபங்ைகள பாதுைாக்கும் ைாப்படீு. உதாரணைாை, நாம் 
இழந்த விற்பகன வருைானத்கத ஈடு கசய்ய, பிரதான நபர் 
ஈடுபட்டிருந்த வணிை திட்டத்தின் தாைதம் அல்ைது இரத்து 
விகளவாை எழும் இழப்புைள், விரிவாக்கும் வாய்ப்பின் இழப்பு, 

சிறப்பு திறன்ைள் அல்ைது அறிவின் இழப்பு  
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3 அடைான ைீட்பு ைாப்படீு (Mortgage Redemption Insurance -MRI)  

நீங்ைள் ஒரு கசாத்கத வாங்ை ைடன் வாங்குைிறரீ்ைள். ைடன் 
ஏற்பாட்டின் ஒரு பகுதியாை வங்ைியின் அடைான ைீட்பு 
ைாப்படீ்டிற்கும் நீங்ைள் பணம்  கைாடுக்ை வவண்டும்.  

 

அ) MRI என்றால் என்ன? 

இது வடீ்டு ைடன் கபற்றவர்ைளுக்கு நிதி பாதுைாப்கப 
வழங்குைின்ற ைாப்படீ்டு பாைிசி. இது அடிப்பகடயில் அடைானம் 
கவப்பவர் மூைம் எடுக்ைப்படுைின்ற ஒரு குகறைின்ற ைாை 
ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசி, ைற்றும்    ைடன் வாங்ைியவர் தனது 
முழு ைடகன திருப்பும் முன்னர் இறந்துவிட்டால் ைிகுதியுள்ள 
ைடகன திருப்பி தருவதற்ைாை எடுக்ைப்படுைிறது. பாைிசிதாரரின் 
எதிர்பாராத ைரணம் ஏற்படும் வழக்ைில் அவகர 
சார்ந்தவர்ைளுக்கு தங்ைள் ைடன்ைகள தீர்க்ை உதவி 
வதகவப்படுைின்ற முதியவர்ைளுக்கு இந்த திட்டம் ஏற்றது.  

ஆ) அம்சங்ைள்   

பாைிசி ஒப்பகடவு ைதிப்பு அல்ைது முதிர்வு நன்கைைகள 
கைாண்டுள்ளது. ைாப்பின் அளவு பாைிசி ைாைம் முழுவதும் ஒவர 
ைாதிரி இருக்ைின்ற ைாை ைாப்பகீடப் வபால் இல்ைாைல், இந்த 
பாைிசியின் ைீழுள்ள ைாப்படீின் அளவு  ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 
குகறைிறது.  

 

சுய-பரீட்கே 7  

அடைான ைீட்பு ைாப்படீின் பின்னால் உள்ள வநாக்ைம் என்ன?  

I. ைைிவான அடைான விைிதங்ைகள ஊக்குவிக்ைிறது  

II. வடீ்டு ைடன் கபறுபவர்ைளுக்கு நிதி பாதுைாப்கப வழங்குைிறது  

III. அடைானம் கவக்ைப்பட்ட கசாத்தின் ைதிப்கப பாதுைாப்பது  

IV. தவறு வநரிடும் வழக்ைில் கவளிவயற்றப்படுவகத தவிர்ப்பது  
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சுருக்கம்  

 திருைணைான கபண்ைளின் கசாத்து சட்டத்தின் பிரிவு 6, 1874, 
ைகனவி ைற்றும் குழந்கதைளுக்கு ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டின்ைீழ் 
நைன்ைளின் பாதுைாப்கப வழங்குைிறது. 

 MWP சட்டத்தின்ைீழ் எடுத்த பாைிசி நீதிைன்ற இகணப்புைள், 
ைடனாளர்ைள் ைற்றும் ஆயுள் ைாப்படீு கசய்தவரின் 
ைட்டுப்பாட்கட ைீறியிருக்கும். 

 பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்படீு, வணிை ைாப்படீ்டின் ஒரு முக்ைிய 
வடிவம் ஆகும். பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்பகீட, வணிைத்தின் 
ஒரு முக்ைிய உறுப்பினரின் ைரணம் மூைம் அல்ைது நீண்ட 
ைாைத்திற்கு அவர் திறனற்று கசயல்படாைல் இருக்கும்வபாது 
எழும் நிதி இழப்புைகள ஈடு கசய்ய வணிைம் மூைம் 
எடுக்ைப்படும் ைாப்படீ்டு பாைிசி என விவரிக்ைைாம்.  

 அடைான ைீட்பு ைாப்படீு என்பது அடிப்பகடயில் அடைானம் 
கவப்பவர் மூைம் எடுக்ைப்படுைின்ற ஒரு குகறைின்ற ைாை 
ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசி, ைற்றும்    ைடன் வாங்ைியவர் தனது 
முழு ைடகன திருப்பும் முன்னர் இறந்துவிட்டால் ைிகுதியுள்ள 
ைடகன திருப்பி தருவதற்ைாை எடுக்ைப்படுைிறது. 

முக்கிய வார்த்கதகள் 

 

1. திருைணைான கபண்ைளின் கசாத்து சட்டம் 

2. பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்படீு 

3. அடைான ைீட்பு ைாப்படீு 
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சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

MRI வடீ்டு கடன் கபறுபவர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்கப 
வழங்குகிறது 

சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

 
சகள்வி 1  

பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்படீின்ைீழ் ைாப்பளிக்ைப்பட்ட கதாகை 
கபாதுவாை பின்வருவதில் எதனுடன் இகணக்ைப்பட்டுள்ளது?  

I. பிரதான நபர் (Keyman) வருைானம்  

II. வணிை இைாபம்  

III. வர்த்தை வரைாறு  

IV. பணவகீ்ை வதீம்  

 

சகள்வி 2  

அடைான ைீட்பு ைாப்பகீட (MRI) ________-இன்ைீழ் 
வகைப்படுத்தப்படுைிறது.  

I. அதிைரிக்கும் ைாை ஆயுள் ைாப்படீு  

II. குகறைின்ற ைாை ஆயுள் ைாப்படீு 

III. ைாறுபடும் ஆயுள் ைாப்படீு  

IV. உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்படீு 

 
சகள்வி 3  

ைீழுள்ள இழப்புக்ைளில் பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்படீின்ைீழ் 
ைாப்பளிக்ைப்படுகவ எகவ?  

I. கசாத்து திருட்டு  

II. ஒரு பிரதான நபர் வவகை கசய்ய முடியாதவபாது ஏற்படும் 
நீண்ட ைாைம் கதாடர்பான இழப்புைள்  

III. கபாது ைடன்பாடு  

IV. பிகழைள் ைற்றும் தவிர்ப்புைளால் ஏற்படும் இழப்புைள்  
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சகள்வி 4  

ஒரு பாைிசி MWP சட்டத்தின் ைீழ் எடுக்ைப்பட்டது. பாைிசிதாரர்  
பாைிசியின்ைீழ் நன்கைைகள நிர்வைிப்பதற்கு ஒரு சிறப்பு 
அறங்ைாவைர் நியைிக்ைவில்கை என்றால், பாைிசியின்ைீழ் 
பாதுைாக்ைப்பட்ட கதாகை _____________ -ற்கு வழங்ைப்படும்.  

I. அடுத்த வாரிசு  

II. ைாநிைத்தின் அதிைாரப்பூர்வ அறங்ைாவைர்  

III. ைாப்படீ்டு நிறுவனம்  

IV. ைாப்படீு கபற்றவர் 

 

சகள்வி 5  

ைவைஷ் ைடன் வாங்ைிய மூைதனம் மூைம் ஒரு வணிைத்கத 
நடத்துைிறார். அவரது திடீர் ைகறவுக்கு பின்னர், அகனத்து ைடன் 
வழங்குநர்ைளும் ைவைஷின் கசாத்துக்ைகள முடிந்த வகர 
எடுத்துக்கைாள்ள முயற்சி கசய்ைின்றனர். ைீவழ உள்ள 
கசாத்துக்ைளில் எந்த கசாத்துக்ைகள ைடனாளர்ைளால் 
கதாடமுடியாது?  

I. ைவைஷ் கபயரில் உள்ள கசாத்து  

II. ைவைஷின் வங்ைி ைணக்குைள்  

III. MWP சட்டத்தின் பிரிவு 6 இன் ைீழ் வாங்ைிய ைாை ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு பாைிசி 

IV. ைவைஷுக்கு கசாந்தைான பரஸ்பர நிதிைள்  

 

சகள்வி 6  

ைீவழ உள்ள வதர்வுைளில் MWP சட்டத்கத கபாறுத்தவகர எது 
உண்கை?  

கூறு I: முதிர்வு ஈடுவைாரல்ைளுக்ைான ைாவசாகைைள் 
பாைிசிதார்ர்ைளுக்கு கசலுத்தப்படுைிறது 

கூறு II: முதிர்வு ஈடுவைாரல்ைளுக்ைான ைாவசாகைைள் 
அறங்ைாவைர்ைளுக்கு கசலுத்தப்படுைிறது 

I. I  உண்கையானது  

V. II உண்கையானது  

VI. I ைற்றும் II, இந்த இரண்டுவை உண்கை  



 

 257 

VII. I ைற்றும் II, இந்த இரண்டுவை உண்கையில்கை 

 

சகள்வி 7  

ைீவழ உள்ள வதர்வுைளில் MWP சட்டத்கத கபாறுத்தவகர எது 
உண்கை?  

கூறு I: ைரண ஈடுவைாரல்ைள் நியைித்தவர்ைளுக்கு 
வழங்ைப்படுைிறது 

கூறு II: ைரண ஈடுவைாரல்ைள் அறங்ைாவைர்ைளுக்கு 
வழங்ைப்படுைிறது 

I. I  உண்கையானது  

II. II உண்கையானது  

III. I ைற்றும் II, இந்த இரண்டுவை உண்கை  

IV. I ைற்றும் II, இந்த இரண்டுவை உண்கையில்கை 
  

சகள்வி 8  

அஜய் தனது ஊழியர்ைளுக்ைாை ைாப்படீு ப்ரீைியங்ைகள ைட்டுைிறார். 
ைீழுள்ள ைாப்படீு ப்ரீைியத்தில்  ஊழியருக்கு வழங்ைப்படும் 
இழப்படீிற்கு ைீவழ ைழிக்ைத்தக்ைதாை எது ைருதப்படவில்கை?  

வதர்வு I: ஊழியருக்கு வழங்ைவவண்டிய நன்கைைகள 
கைாண்டுள்ள உடல்நைக் ைாப்படீு  

வதர்வு II: அஜய்க்கு நன்கைைகள வழங்ைவவண்டிய பிரதான நபர் 
(Keyman) ஆயுள் ைாப்படீு  

I. I ைட்டும் 

II. II ைட்டும் 

III.  I ைற்றும் II இரண்டுவை 

IV.  I-ம் இல்கை  II-ம் இல்கை 

 
சகள்வி 9  

உத்தரவாதைாை தங்ைள் கசாத்கத அடகு கவத்து ைடன் 
கபறுபவர்ைளுக்கு வட்டி விதிக்கும் ஆனால் கசாத்தின் உரிகைகய  
கவத்திருக்கும் நகடமுகற _____________ என்று 
அகழக்ைப்படுைிறது.  
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I. பாதுைாப்பு  

II. அடைானம்  

III. ைந்துவட்டி  

IV. அடகு கவப்பது 

 

சகள்வி 10  

ைீவழ உள்ள பாைிசியில் எதனால் வடீ்டு ைடன் வாங்குபவர்ைளுக்கு 
பாதுைாப்பு வழங்ை முடியும்?  

I. ஆயுள் ைாப்படீு 

II. இயைாகை ைாப்படீு  

III. அடைான ைீட்பு ைாப்படீு  

IV. கபாது ைாப்படீு  

 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்படீின்ைீழ் ைாப்பளிக்ைப்பட்ட கதாகை  
கபாதுவாை வணிை ைாபத்துடன் இகணக்ைப்பட்டுள்ளது 

 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

அடைான ைீட்பு ைாப்பகீட (MRI)-ஐ குகறைின்ற ைாை ஆயுள் 
ைாப்படீின்ைீழ் வகைப்படுத்தைாம். 
 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஒரு பிரதான நபர் வவகை கசய்ய முடியாதவபாது ஏற்படும் நீண்ட 
ைாைம் கதாடர்பான இழப்புைளுக்கு பிரதான நபர் (Keyman) ைாப்படீு 
மூைம் ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது. 
 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 
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பாைிசிதாரர்  பாைிசியின்ைீழ் நன்கைைகள நிர்வைிப்பதற்கு ஒரு 
சிறப்பு அறங்ைாவைகர நியைிக்ைவில்கை என்றால், பாைிசியின்ைீழ் 
பாதுைாக்ைப்பட்ட கதாகை ைாநிைத்தின் அதிைாரப்பூர்வ 
அறங்ைாவைருக்கு வழங்ைப்படும் 

 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

MWP சட்டத்தின் பிரிவு 6 இன் ைீழ் வாங்ைிய ைாை ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
பாைிசிகய நீதிைன்ற இகணப்புைள் ைற்றும் ைடன் 
வழங்குநர்ைளால் கதாட முடியாது. 
 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

முதிர்வு ஈடுவைாரல்ைளுக்ைான ைாவசாகைைள் 
அறங்ைாவைர்ைளுக்கு கசலுத்தப்படுைிறது. 
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பதில் 7  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைரண ஈடுவைாரல்ைள் அறங்ைாவைர்ைளுக்கு வழங்ைப்படுைிறது. 

 

பதில் 8  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

அஜய்க்கு நன்கைைகள வழங்ைவவண்டிய பிரதான நபர் (Keyman) 
ஆயுள் ைாப்படீின் ைீழ் ஊழியருக்கு வழங்ைப்படும் இழப்படீிற்கு ைீவழ 
ைழிக்ைத்தக்ைதாை ைருதப்படுவதில்கை 

 

பதில் 9  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

உத்தரவாதைாை தங்ைள் கசாத்கத அடகு கவத்து ைடன் 
கபறுபவர்ைளுக்கு வட்டி விதிக்கும் ஆனால் கசாத்தின் உரிகைகய  
கவத்திருக்கும் நகடமுகற அடைானம் என்று அகழக்ைப்படுைிறது 

 

பதில் 10  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

வடீ்டு ைடன் வாங்குபவர்ைளுக்கு அடைான ைீட்பு ைாப்படீால் 
பாதுைாப்பு வழங்ை முடியும் 
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அத்தியாயம் 11  

 

ஆயுள் காப்பீடில் விகை மற்றும் மதிப்பீடு 

 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

ைற்பவருக்கு ஆயுள்  விகை ைற்றும் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளின் 
நன்கைைளில் பயன்படும் அடிப்பகடக்கூறுைகள 
அறிமுைப்படுத்துவவத இந்த அத்தியாயத்தின் வநாக்ைைாை உள்ளது. 
நாம் முதைில் ப்ரீைியத்தில் உள்ள கூறுைகள  விவாதித்துவிட்டு, 
பின்னர் உபரி ைற்றும் வபானஸ் ைருத்து பற்றி விவாதிப்வபாம். 
 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. ைாப்படீு விகை – அடிப்பகடக்கூறுைள் 

B. உபரி ைற்றும் வபானஸ் 
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A. காப்பீடு விகை- அடிப்பகடக்கூறுகள் 

 

1. ப்ரீமியம் 

சாதாரண கைாழியில், ப்ரீைியம் என்ற கசால் ஒரு ைாப்படீ்டு 
பாைிசிகய வாங்குவதற்ைாை ைாப்படீு கபற்றவர் கசலுத்தும் 
விகைகய குறிக்ைிறது. கபாதுவாை இது ைாப்படீ்டுத் கதாகையில் 
ஒவ்கவாரு ஆயிரம் ரூபாயுக்கும் உள்ள ப்ரீைியம் விைிதைாை  
கதரிவிக்ைப்படும். இந்த ப்ரீைியம் விைிதங்ைள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளிடம் விைிதங்ைளின் அட்டவகணைள் வடிவில் 
ைிகடக்ைின்றன.  

படம் 1 ப்ரீமியம் 

 

இந்த அட்டவகணைளில் அச்சிடப்பட்ட விைிதங்ைள் "அலுவைை 
ப்ரீைியங்ைள்" என்று அகழக்ைப்படுைிறது. அகவ கபாதுவாை 
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ைட்டப்பட வவண்டிய நிகை ஆண்டு 
ப்ரீைியங்ைளாை உள்ளன.  கபரும்பாைான சந்தர்ப்பங்ைளில், பாைிசி 
ைாைம் முழுவதும் அகவ ஒவரைாதிரி இருக்கும் ைற்றும் ஆண்டு 
விைிதைாை குறிப்பிடப்படுைின்றன.  
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உதாரணம் 

ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் ஒரு இருபது ஆண்டு என்வடாகைன்ட் 
பாைிசிக்ைான ப்ரீைியம் ரூ 4,800 என்றால், இதற்கு அர்த்தம் 
இருபது ஆண்டுைளுக்கு ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ரூ.4,800  ைட்டப்பட 
வவண்டும்.  

எனினும் முதல் சிை ஆண்டுைளில் ைட்டுவை ப்ரீைியங்ைள் 
கசலுத்தப்படுைிற ைாதிரி சிை பாைிசிைளும் உள்ளன. ஒவர ஒரு 
ப்ரீைியத்கத ஒப்பந்தத்தின் ஆரம்பத்திவைவய கபறுைிற ஒற்கற 
ப்ரீைியம் ஒப்பந்தங்ைளும் நிறுவனங்ைளிடம் உள்ளன. இந்த 
பாைிசிைள் கபாதுவாை முதைீட்கட சார்ந்ததாை உள்ளன.  

2.  தள்ளுபடிகள்  

ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனங்ைள் கசலுத்தப்பட வவண்டிய 
ப்ரீைியத்தில் சிை வகையான தள்ளுபடிைகளயும் 
வழங்குைின்றன. இத்தகைய இரண்டு தள்ளுபடிைள்:  

 ைாப்பளிக்ைப்பட்ட கதாகைக்கு  

 ப்ரீைியம் கசலுத்தும் முகறக்கு  

அ) காப்பளிக்கப்பட்ட கதாககக்கான தள்ளுபடி 

ைாப்பளிக்ைப்பட்ட கதாகையின் அளவு அதிைைாை உள்ள 
பாைிசிைகள வாங்குபவர்ைளுக்கு தள்ளுபடி வழங்ைப்படுைிறது. 
அதிை ைதிப்புள்ள பாைிசிைளுக்கு வசகவ வழங்கும்வபாது 
ைாப்படீு நிறுவனத்திற்கு ைிகடக்கும் ைாபங்ைளில் 
வாடிக்கையாளருக்கும் பங்ைளிக்கும் ஒரு வழியாை இந்த 
தள்ளுபடி வழங்ைப்படுைிறது, இதற்ைான ைாரணம் ைிை எளிது. 
ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் வசகவயளிக்கும் பாைிசியின் கதாகை 
ரூ.50,000 அல்ைது ரூ.5,00,000 என எந்த அளவில் 
இருந்தாலும் இரண்டிற்கும் வதகவப்படுைின்ற முயற்சியின் 
அளவு, ைற்றும் அதன் விகளவாை இந்த பாைிசிைகள 
கசயல்படுத்துவதற்ைான கசைவும் அவததான் இருக்கும். ஆனால் 
அதிை கதாகையுள்ள பாைிசிைளின் மூைம் ைிகடக்கும் 
ப்ரீைியமும் ைற்றும் இைாபங்ைளும் அதிைைாை உள்ளது. 

ஆ) ப்ரீமியம் கேலுத்தும் முகறயில் தள்ளுபடி  
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இவதவபால் ப்ரீைியம் கசலுத்தப்படும் முகறயில் தள்ளுபடி 
வழங்ைப்படைாம். ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் ஆண்டிற்கு, 
அகர ஆண்டிற்கு, ைாைாண்டிற்கு ஒரு முகற அல்ைது 
ைாதாந்திர அடிப்பகடயில் ப்ரீைியங்ைகள ைட்ட 
அனுைதிக்ைின்றன. பணம் கசலுத்தும் முகற எத்தகன அடிக்ைடி 
உள்ளவதா, கசைவும் அத்தகன அதிைம்.  அகரயாண்டு அல்ைது 
ஆண்டு ப்ரீைியங்ைளில் பணம் வாங்குவதும் அகத 
ைணக்ைிடுவதும் ஆண்டிற்கு ஒரு முகற ைட்டுவை 
வதகவப்படும், ஆனால் ைாைாண்டு அல்ைது ைாதாந்திர 
முகறயில் இந்த கசயல்முகற அடிக்ைடி வதகவப்படுைிறது.  
இதனால் ைாைாண்டு அல்ைது ைாதாந்திர முகறைளுடன் 
ஒப்பிடுகையில் அகரயாண்டு அல்ைது ஆண்டு முகற நிர்வாை 
கசைவுைளில் வசைிப்கப தருைிறது. வைலும், வருடாந்திர 
முகறயில், ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் முழு ஆண்டு 
ைாைத்திற்கும் இந்தத் கதாகைகய பயன்படுத்தி ைற்றும் அதில் 
வட்டி சம்பாதிக்ை முடியும். எனவவ, ைாப்படீ்டாளர்ைள் 
வருடாந்திர ைற்றும் அகரயாண்டு முகறயில் பணம் 
கசலுத்துவகத ஊக்குவிப்பதற்ைாை தள்ளுபடிகய  
அனுைதிக்ைின்றனர். வதகவப்படும் கூடுதல் நிர்வாை கசைகவ 
ஈடு கசய்வதற்ைாை ைாதாந்திர முகற ைட்டணத்தில், ஒரு சிறிய 
கூடுதல் ைட்டணத்கதயும் அவர்ைள் வசூைிக்ைைாம்.  

3. கூடுதல் கட்டணங்கள் 

கூடுதல் அபாயத்கத விகளவிக்கும் எந்த குறிப்பிடத்தக்ை 
ைாரணிைளும் இல்கை என்றால் அட்டவகண ப்ரீைியம் ைட்டணம் 
ைட்டுவை ைாப்படீு கசய்த தனிநபர்ைளின் குழுவிடம் 
வசூைிக்ைப்படும். இத்தகைய தனிப்பட்ட வாழ்வுைள் தரைான 
வாழ்வுைள் என அகழக்ைப்படும் ைற்றும் வசூைிக்ைப்படும் 
விைிதங்ைள் சாதாரண விைிதங்ைள் எனப்படுைின்றன.  

ைாப்படீிற்ைாை முன்கைாழியும் ஒரு நபர் வாழ்விற்கு அபாயத்கத  
விகளவிக்ை முடிைின்ற இதய வநாய்ைள் அல்ைது நீரிழிவு வபான்ற 
சிை உடல்நை பிரச்சிகனைளால் பாதிக்ைப்பட்டிருந்தால், 
அப்படிப்பட்ட வாழ்வு ைற்ற தரைான வாழ்வுடன் ஒப்பிடுகையில், 
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தரைில்ைாத வாழ்வாை ைருதப்படுைிறது ைற்றும் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம், உடல்நைத்திற்ைாை கூடுதல் என்ற முகறயில் கூடுதல் 
ப்ரீைியத்கத வசூைிக்ை முடிவு கசய்யைாம் இவதவபால் சர்க்ைஸ் 
ைகழக் கூத்தாடி வபாை ஒரு அபாயைரைான கதாழிைில் 
ஈடுபட்டுள்ளவர்ைள் ைீதும் கூடுதல் ைட்டணம் சுைத்தப்படும். 
அட்டவகண ப்ரீைியத்கத விட இந்த கூடுதல் அதிைைான 
ப்ரீைியைாை இருக்கும்.  

ைீண்டும், ஒரு ைாப்படீ்டாளர் ஒரு கூடுதல் ப்ரீைியத்கத 
வசூைித்து, அதற்கு ஒரு பாைிசியின்ைீழ் சிை கூடுதல் நன்கைகள 
வழங்ை கூடும்.  

உதாரணம் 

ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ஒரு இரட்கட விபத்து 
நன்கைகய அல்ைது DAB (ைரணம் விபத்து ைாரணைாை இருந்தால் 
ைாப்படீுத் கதாகைகய விட இருைடங்கு கதாகை வழங்ைப்படும்) 
வழங்ைைாம். இதற்ைாை, ஒவ்கவாரு ஆயிரம் ரூபாய் கதாகைக்கும் 
ஒரு ரூபாய் கூடுதல் ைட்டணத்கத வசூைிக்ைைாம்.  

அவதவபால் நிரந்தர இயைாகை நன்கை (PDB) என அகழக்ைப்படும்  
நன்கைகய ஒவ்கவாரு ஆயிரம் ரூபாய் கதாகைக்கும் கூடுதைாை 
ஏதாவது ைட்டணம் வசூைிக்ைப்படைாம்.  

4 ப்ரீமியத்கத தரீ்மானித்தல்  

ப்ரீைியம் அட்டவகணைளில் வழங்ைப்படுைிற விைிதங்ைகள ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் எவ்வாறு தீர்ைானிக்ைிறார்ைள் என்பகத 
இப்வபாது ஆராய்வவாம். இந்தப் பணி ஒரு ைதிப்படீ்டாளர் (actuary) 
மூைம் கசய்யப்படுைிறது. ைாை ைாப்படீு, முழு ஆயுள் ைற்றும் 
என்வடாகைன்ட் வபான்ற ைரபுவழி ஆயுள் ைாப்படீ்டு விஷயத்தில் 
ப்ரீைியத்கத தீர்ைானிக்கும் பணியில் பின்வரும் கூறுைள் 
ைருதப்படுைின்றன:  

 இறப்பு  

 வட்டி  

 வைைாண்கை கசைவுைள்  

 கையிருப்புைள்  
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 வபானஸ் ஏற்றுதல்  

 

 

படம் 2 ப்ரீமியத்தின் கூறுகள் 

 
 

முதல் இரண்டு கூறுைள் நிைர ப்ரீைியத்கத தீர்ைானிக்ைின்றன 
ைற்றும்  ைற்ற கூறுைள் கைாத்த அல்ைது அலுவைை ப்ரீைியத்கத 
தர நிைர ப்ரீைியத்தின் ைீது ஏற்றப்படுைிறது 

அ) இறப்பு விகிதம் மற்றும் வட்டி  

இறப்பு விைிதம் ப்ரீைியங்ைளின் முதல் அடிப்பகடயாை உள்ளது. 
கவவ்வவறு வயதில் இறப்பு விைிதத்திற்கு ஒரு ைதிப்படீ்கட 
கைாடுக்ைப்பட்ட ஒரு "இறப்பு அட்டவகணகய" பயன்படுத்தி இது 
தீர்ைானிக்ைப்படுைிறது.  

உதாரணம் 

35 வயதுக்கு இறப்பு விைிதம் 0.0035 என்றால், வயது 35-இல் 
உயிருடன் உள்ள ஒவ்கவாரு 1000 ைக்ைளுக்கு ைத்தியில், 3.5 
(அல்ைது 10,000 வபரில் 35 வபர்) ைக்ைள் 35 ைற்றும் 36 வயதிற்கு 
இகடவய இறந்துவிடுவார் என எதிர்பார்க்ைப்படுவகத குறிக்ைிறது.  
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அட்டவகணகய கவவ்வவறு வயதில் இறப்பு கசைகவ ைணக்ைிட 
பயன்படுத்தப்படைாம். உதாரணைாை, வயது 35-ற்கு 0.0035 என்ற 
விைிதம், 1000 x 0.0035 = ரூ 3.50 (ைாப்படீ்டுத் கதாகை) என்பது 
ஒவ்கவாரு ஆயிரத்திற்ைான ைாப்படீ்டு கசைவு என்பகத 
குறிக்ைிறது.  

வைலுள்ள கசைகவ "அபாயப் ப்ரீைியம்" என்றும் கூறைாம். வயது 
அதிைைாை இருந்தால் அபாயப் ப்ரீைியமும் அதிைைாை இருக்கும்.  

ஒரு முழு ைாைம் அல்ைது ைாைவகரக்குள், அதாவது 35-ைிருந்து 
55 வயதிற்குள், நாம் எழுகைன்று எதிர்பார்க்கும் ஈடுவைாரல்ைளின் 
கசைகவ கவவ்வவறு வயதுைளில் நாம் ைட்டும் தனிப்பட்ட 
அபாயப் ப்ரீைியங்ைகள கூட்டுவதன் மூைம் கபறமுடியும். 
ஈடுவைாரல்ைளால் எழும் கசைவின் கைாத்த கூட்டல் பாைிசிைளின் 
ைீழுள்ள எதிர்ைாை கபாறுப்புைகள தரும். வவறு வார்த்கதைளில் 
கூறுவதானால் அது எதிர்ைாைத்தில் ஈடுவைாரல்ைளுக்ைாை கசலுத்த 
எவ்வளவு பணம் வதகவ என்று நைக்கு கசால்ைிறது.  

"நிைர ப்ரீைியம்" ைணக்ைிட வதகவயான முதல் படி எதிர்ைாை 
ஈடுவைாரல் கசைவுைளின் தற்வபாகதய ைதிப்கப ைணக்ைிடுவதில் 
உள்ளது. தற்வபாகதய ைதிப்கப ைணக்ைிடுவதற்ைான ைாரணம் 
நாம் எதிர்ைாைத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஈடுவைாரல்ைகள சந்திக்ை 
இன்று கையில் எவ்வளவு கவத்திருக்ை வதகவ என்பகத 
ைண்டுபிடிப்பதற்ைாைதான். தற்வபாகதய ைதிப்கப ைணக்ைிடும் 
இந்த முகற ப்ரீைியத்கத தீர்ைானிக்கும் அடுத்த படிக்கு நம்கை 
கைாண்டு கசல்ைிறது, அதாவது "வட்டி".  

வட்டிகய எதிர்ைாை ஈடுவைாரல்ைளுக்ைாை தரவவண்டிய 
கதாகையின் தற்வபாகதய ைதிப்கப ைணக்ைிட நாம் ஊைித்து 
ைருதும் தள்ளுபடி விைிதம் என எளிதாை கூறமுடியும்.  

உதாரணம் 

ஐந்து ஆண்டுைளுக்கு பின்னர் எழும் ைாப்படீ்டு கசைகவ சந்திக்ை 
ஒவ்கவாரு ஆயிரத்திற்கும் நைக்கு ரூ. 5 வதகவ ைற்றும் வட்டி 
விைிதத்கத 6% என ைருதினால், தற்வபாதுள்ள ரூ 5- இன் ைதிப்பு 
ஐந்து வருடத்திற்கு பிறகு 5 x 1/ (1.06)5 = 3.74 என இருக்கும்.  
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6%-க்கு பதிைாை 10% என ைருதியிருந்தால், தற்வபாகதய ைதிப்பு 
3.10 ைட்டுவை இருக்கும். வவறுவிதைாை கூறினால் ைருதும் வட்டி 
விைிதம் அதிைைாை இருந்தால்,  தற்வபாகதய ைதிப்பு குகறைிறது.  

 

இறப்பு ைற்றும் வட்டி பற்றி எங்ைள் ஆய்விைிருந்து இரண்டு 
முக்ைிய முடிவுைளுக்கு வரமுடியும் 

 இறப்பு அட்டவகணயில் இறப்பு விைிதம் அதிைைாை 
இருந்தால், ப்ரீைியங்ைளும் அதிைைாை இருக்கும் 

 வட்டி விைிதத்கத அதிைைாை ைருதினால்,  ப்ரீைியம் 
குகறயும்.  

ைாப்படீ்டு ைதிப்படீ்டாளர்ைள் நிதானைான ைற்றும் சிறிது 
எச்சரிக்கையான வபாக்கை கபாதுவாை ைகடபிடிப்பார்ைள் ைற்றும் 
எதிர்பார்க்ைப்படும் உண்கையான அனுபவத்கத விட அதிைைான 
இறப்பு விைிதத்கத ைருதுவார்ைள். வைலும் அவர்ைள் தங்ைள் 
முதைீடுைளில் இருந்து எதிர்பார்க்கும் வருைானத்கத விட 
குகறந்த வட்டி விைிதத்கதவய ைருதுவார்ைள்.  

நிகர ப்ரீமியம் 

அகனத்து எதிர்ைாை ஈடுவைாரல் கபாறுப்புைகளயும் தள்ளுபடி 
கசய்தபிறகுள்ள தற்வபாகதய ைதிப்பு "நிைர ஒற்கற ப்ரீைியம்" 
அளகவ தருைிறது. நிைர ஒற்கற ப்ரீைியத்தில் இருந்து, நாம் "நிைர 
நிகை ஆண்டு ப்ரீைியம்" அளகவ கபற முடியும். இது நிைர 
ஒற்கற ப்ரீைியம் ைற்றும் ப்ரீைியம் கசலுத்தும் ைாைம் முழுவதும் 
கசலுத்துைிற வகையில் சைைாை நிகையாக்ைப்படுைிறது.  
 

கமாத்த ப்ரீமியம்  

படம் 3 ஏற்றுதல் அளகவ தீர்ைானிக்ை வழிைாட்டும் 
வைாட்பாடுைள் 

 
 
 
 
 

ஏற்றுதல் அளகவ தீர்மானிக்க வழிகாட்டும் சகாட்பாடுகள் 

 

வபாதுைான 
அளவு 

சபாட்டி பங்கு 
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கைாத்த ப்ரீைியம் என்பது நிைர பிரிைியத்துடன் ஏற்றுதல் என்ற 
கதாகைகய கூட்டினால் ைிகடக்ைிறது. ஏற்றுதல் அளகவ 
தீர்ைானிக்கும் வபாது ைவனிக்ை வவண்டிய மூன்று ைருதுவைாள்ைள் 
அல்ைது வழிைாட்டும் வைாட்பாடுைள் உள்ளன:  

i. சபாதுமான அளவு  

அகனத்து பாைிசிைளிலும் உள்ள கைாத்த ஏற்றுதல் அளவு 
நிறுவனத்தின் கைாத்த இயக்ை கசைவுைளுக்கு வபாதுைானதாை 
இருக்ை வவண்டும்.  பாதுைாப்பிற்கு வபாதுைான அளகவ 
ஒதுக்ைிவிட்டு ைற்றும் இறுதியாை அது இைாபங்ைள் அல்ைது 
நிறுவனத்தின் உபரியிலும் பங்ைளிக்ை வவண்டும்.  

ii. பங்கு  

கசைவுைள் ைற்றும் பாதுைாப்பு விடுைிகைைள் ஆைியகவ, திட்டம், 

வயது ைற்றும் ைாை வகை வபான்றகத கபாறுத்து, பாைிசிைளின் 
பல்வவறு வகைைள் ைத்தியில் சரிசைைாை பங்ைிடப்பட வவண்டும். 
இதன் வநாக்ைம் பாைிசியின் ஒவ்கவாரு வர்க்ைமும் 
கூடியவகரயில், அதன் கசாந்த கசைவுைகள கசலுத்த வவண்டும், 
ஒரு பாைிசி வர்க்ைம் இன்கனாரு வர்க்ைத்திற்கு பணவுதவி 
கசய்யக்கூடாது.  

iii. சபாட்டி  

ைணக்ைிடப்பட்ட கைாத்த ப்ரீைியம் நிறுவனத்தின் வபாட்டி 
நிகைகய வைம்படுத்த உதவ வவண்டும். ஏற்றுதல் ைிைவும் 
அதிைைாை இருந்தால், அது பாைிசிைளின் விகைகய ைிை 
அதிைைாக்ைிவிடும் ைற்றும் ைக்ைள் அகத வாங்ை ைாட்டார்ைள்.  
 

ஆ) கேைவுகள் மற்றும் ககயிருப்புக்கள்  

பின்வருவது உட்பட ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் பல்வவறு 
வகையான இயக்ை கசைவுைள் உள்ளன:  
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 முைவர்ைள் பயிற்சி ைற்றும் ஆட்வசர்ப்பு,  

 முைவர்ைளின் ைைிஷன்ைள்,  

 ஊழியர்ைள் சம்பளம்,  

 அலுவைைத்திற்ைான இடம்,  

 அலுவைை எழுதுகபாருள்ைள்,  

 ைின்சார ைட்டணங்ைள்,  

 இதர கசைவுைள் முதைியன  

இகவ அகனத்தும் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் 
வசைரிக்ைப்பட்ட ப்ரீைியங்ைளில் இருந்து கசலுத்தப்பட வவண்டும். 
இந்த கசைவினங்ைள் நிைர ப்ரீைியத்தில் ஏற்றப்படுைிறது.  

ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு இருவகையான கசைவுைள் 
உண்டு:  

i. முதைாவது “புதிய வணிை கசைவுைள்” என 
அகழக்ைப்படுைிறது ைற்றும் ஒப்பந்த கதாடக்ை ைட்டத்தில் 
வரும்  

ii. "புதுப்பித்தல் கசைவுைள்" கசைவுைள் என அகழக்ைப்படும் 
இரண்டாவது வகை கசைவுைள், அடுத்தடுத்த ஆண்டுைளில் 
வரும். 

ஆரம்ப அல்ைது புதிய வணிை கசைவுைள் ைணிசைானதாை 
இருக்ை முடியும். அவர்ைளின் உண்கையான அனுபவம் 
ைருதப்பட்டகத விட வைாசைாை இருந்தாலும்கூட, ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் தங்ைள் ைடகைைகள நிகறவு 
கசய்வகத உறுதி கசய்ய குறிப்பிட்ட அளவில் கையிருப்புைகள 
கவத்திருப்பதும் சட்டரீதியாை வதகவப்படுைிறது.   விடுைிகை 
கதாகையுடன் பராைரிக்ைப்பட வவண்டிய கையிருப்புக்ைள், 
கபறப்பட்ட ஆரம்ப ப்ரீைியங்ைகளவிட  கபாதுவாை ைிை 
அதிைைாை வதகவப்படுைிறது.  

நிறுவனம் இதனால் புதிய வணிை பளு என அகழக்ைப்படும் 
ஒரு பாரத்கத எதிர்கைாள்ைிறது. ஆரம்ப கசைகவ அடுத்தடுத்த 
ஆண்டுைளில் வசூைிக்ைப்படும் ப்ரீைியங்ைளால் ைட்டுவை 
ைீட்ைமுடியும். இதன் விகளவாை, கசைவுைள் ைீட்ைப்படுவதற்கு 
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முன்வப, ஆரம்ப ஆண்டுைளில் ஏராளைான பாைிசிைள் இரத்து 
கசய்யப்படுவகத அல்ைது ைாைங்ைழிவகத ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளால் தாங்ைிக்கைாள்ள முடியாது. புதிய வணிை 
பளுவின் ைற்கறாரு விகளவு, இைாபம் சம்பாதிப்பதற்கு முன் 
ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் வளர்வதற்ைாை சிை ஆண்டுைள் 
வதகவப்படும். 

கசைவு வகைகய கபாறுத்து, கவவ்வவறு வழிைளில் கசைவுைள் 
தீர்ைானிக்ைப்படுைின்றன.  

i. உதாரணைாை, தரகு ைற்றும் முைகை 
வைைாளர்ைள்/அபிவிருத்தி அதிைாரிைளுக்ைான ஊக்குவிப்பு 
கதாகை கபாதுவாை கபறப்பட்ட ப்ரீைியங்ைளின் சதவதீைாை 
முடிவு கசய்யப்படுைிறது.  

ii. ைறுபுறம், ைருத்துவ பரிவசாதகனயாளர்ைளின் ைட்டணம் 
ைற்றும் பாைிசி முத்திகரைள் வபான்ற கசைவுைள் ைாப்படீுத் 
கதாகைக்கு ஏற்ப, ைாப்படீுத்கதாகை அல்ைது பாைிசியின் 
முை ைதிப்பின் அளகவ கபாறுத்து ைருதப்படுைிறது.  

iii. சம்பளம் ைற்றும் வாடகை வபான்றகவ மூன்றாவது வகை 
கசைவுைள் ஆகும். கபாதுவாை வசகவ வழங்ைப்படும் 
பாைிசிைளின் எண்ணிக்கைகய சார்ந்திருக்கும் 
நடவடிக்கைைளின் அளகவ கபாறுத்து இகவ வவறுபடும்.  
பாைிசிைளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்பகடயில் வணிை 
அளவு கபரிதாகும் வபாது, அலுவைை வைல்கசைவுைளும் 
அதிைரிக்கும்.  

வைவையுள்ள வகைப்பாடின் அடிப்பகடயில், நிைர ப்ரீைியத்தின் 
ஏற்றுதல் வழக்ைைாை மூன்று பாைங்ைகள கைாண்டிருக்கும்  

i. ப்ரீைியங்ைளில் ஒரு சதவதீம்  

ii. ஒவ்கவாரு '1000 ைாப்படீுத் கதாகைக்கும்'  நிைர ப்ரீைியத்தில் 
வசர்க்ைப்படும் ஒரு நிகையான அளவு  (அல்ைது முை அளவு) 

iii. ஒவ்கவாரு பாைிசிக்கும் ஒரு நிகையான அளவு 

 

ைாைங்ைழிதல் ைற்றும் தற்கசயல் நிைழ்வுைள் 
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நிைர ப்ரீைியம் ைற்றும் கசைவிற்ைாை ஏற்றுதல் என்பது, ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் பாைிசியின் ைாைத்தில் நிைழுகைன்று 
எதிர்பார்க்ைிற நன்கைைள் ைற்றும் கசைவுைளுக்ைாை ைணிக்ைப்பட்ட 
கதாகைைகள சைாளிக்ைக்கூடிய வகையில் 
வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது. உண்கையான அனுபவம் ஊைங்ைள் 
இருந்து வவறுபடைாம் என்ற அபாயத்கத ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் 
கதாடர்ந்து ஒப்பந்த்த்கத வடிவகைக்கும் ைட்டத்தில் இருந்வத 
எதிர்கைாள்ைிறது.  

அபாயத்திற்ைான முக்ைிய ைாரணங்ைள் ைாைங்ைழிதல்ைள் ைற்றும் 
விைைல்ைள். ைாைங்ைழிதல் என்பது  பாைிசிதாரர் ப்ரீைியம் 
கசலுத்துவகத நிறுத்திவிடுைிறார் என்று அர்த்தம். விைகும் 
வழக்ைில், பாைிசிதாரர் பாைிசிகய ஒப்பகடக்ைிறார் ைற்றும் 
பாைிசியில் வசைரிக்ைப்பட்ட பண ைதிப்பில் இருந்து ஒரு 
கதாகைகய கபறுைிறார்.  

கபாதுவாை ைாைங்ைழிதல்ைள் அதிைைாை ஒப்பந்தத்தின் முதல் 
மூன்று ஆண்டுைளுக்குள் நடப்பதால், அதுவும் ைிைவும் அதிை 
எண்ணிக்கையில் முதல் ஆண்டிற்குள் நடப்பதால், இது 
ைடுகையான பிரச்சிகனகய தரமுடியும். ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் இதன் விகளவாை ஏற்படும் ைசிவுைகள 
முன்கூட்டிவய ைருதி ஒரு ஏற்றுதகை இகணத்துக்கைாள்ைின்றனர்.  

ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் தங்ைள் ப்ரீைியங்ைகள நிர்ணயிக்ை 
ைருதும் ஊைங்ைள் ைாதிரியிருக்ைாைல்,  உண்கையான 
அனுபவங்ைள்  வவறுபடைாம் என்பதற்கு அவர்ைள் இறுதியில் 
தயாராை இருக்ை வவண்டும். இத்தகைய ஒரு தற்கசயல் 

நிைழ்விற்கு இரண்டு ைாரணங்ைளில் இருந்து எழைாம்.  

i. முதைாவதாை ஊைங்ைள் கபாருத்தைற்றதாை இருந்திருக்ைைாம்.  
உதாரணைாை, ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் தற்வபாகதய இறப்பு 
விைிதத்கத பிரதிபைிக்ைாத  அல்ைது வபாதுைான அளவில் 
பணவகீ்ை ைாரணி ைருதப்படாத  ஒரு இறப்பு அட்டவகணகய 
பயன்படுத்தைாம்  

ii. இரண்டாவதாை ஊைங்ைளுக்கு பாதிக்கும் சீரற்ற ஏற்ற 
இறக்ைங்ைள் உள்ளன.  
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வைலுள்ள அபாய வகைைகள எதிர்கைாள்ள மூன்று வழிைள் 
உள்ளன.  

i. அவற்கற வாடிக்கையாளருக்வை ைாற்றைாம், உதாரணைாை, 
யூைிப் வபான்ற முதைீட்டு கதாடர்புகடய தயாரிப்புைளில், 
குகறந்த வருைானத்கத தரும் அபாயத்கத வாடிக்கையாளவர 
ஏற்றுக்கைாள்ள வவண்டும்..  

ii. இரண்டாவது வழி ஒரு ைறுைாப்படீ்டாளரிடம் பாைிசிகய 
ைறுைாப்படீு கசய்வது. இந்த வழக்ைில் இறப்பு அபாயத்கத 
ைறுைாப்படீ்டாளவர ஏற்பார்.  

iii. மூன்றாவது ைற்றும் கபாதுவாை பயன்படுத்தப்படும் வழி 
ப்ரீைியத்தில் ஏற்றுதல் வரம்கப வசர்ப்பது, இதனால் 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிற ைற்றும் உண்கையான அனுபவத்திற்கு 
இகடவய உள்ள பிளகவ குகறத்து உதவ முடியும் 

இ) இைாப பாைிசிைள் ைற்றும் வபானஸ் ஏற்றுதல்  

ைதிப்படீ்டாளர் பிகரயன் ைார்பி ைாபம் தரும் பாைிசிைள் உருவான 
விதத்கத பற்றி என்ன கசால்ைிறார் என்று வைட்வபாம்.  

"சிை இருநூறு ஆண்டுைளுக்கு முன்பு, ஆயுள் ைாப்படீு கதாடங்ைிய 
சையத்தில், முக்ைியைான நிச்சயைின்கை இறப்பு விைிதைாை 
இருந்தது.  இதன் தீர்வு அதிைப்படியான ைட்டணத்கத 
வசூைிப்பதில் இருந்தது. அகனத்துக் ைடன்ைகளயும் தீர்ப்பகத 
ைருதிய இந்த வயாசகன  முன்கூட்டிவய அதிைப்படியானது என்று 
அவர்ைளுக்கு நிச்சயைாை கதரியவில்கை. அதனால் ப்ரீைியங்ைள் 
எந்த அளவில் இருந்திருக்ைவவண்டும் என்பதற்ைாை வபாதுைான 
அனுபவத்கத திரட்டிய பின்னர், வபானஸ் வசர்க்கைைளின் மூைம் 
அதிைைாை இருப்பகத அல்ைது அதிைிருந்து குறிப்பிட்ட அளகவ 
பாைிசிதாரர்ைளுக்கு திருப்பி விடைாம்..  இன்று நாம் வழங்கும் 
இைாப பாைிசிைளின் ைரபு இதிைிருந்து தான் கதாடங்ைியது…” 

இைாபங்ைளில் பங்வைற்பது "வபானஸ் ஏற்றம்" என்ற ஒரு 
அம்சத்கதயும் கைாண்டு வந்தது. ப்ரீைியத்திற்கு உள்வளவய 
இைாபங்ைளுக்கு இகடகவளி விடுவதுதான் இதன் ைருத்து, இது 
முன்னுணரமுடியாத நிைழ்வுைளுக்கு எதிராை  கூடுதைான ைாப்கப 
வழங்ைியது ைற்றும் விநிவயாைிக்ைப்பட்ட உபரியில் (வபானஸ்)  
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பாைிசியின் பங்கையும் கசலுத்தியது. நீண்ட ைாைத்திற்கு 
ைடன்ைகள தீர்க்கும் திறன் ைற்றும் மூைதன அளவு பற்றிய 
நம்பிக்கை ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு இருப்பதற்கு 
வபானஸ் ஏற்றுதல் அம்சமும் ஒரு ைாரணைாை உள்ளது.  

கைாத்தத்தில் நாம் கசால்ை முடிவது:  

கைாத்த ப்ரீைியம் = நிைர ப்ரீைியம் + கசைவுைள் ஏற்றம் + 
தற்கசயல் நிைழ்வுைளுக்ைான ஏற்றுதல் + வபானஸ் ஏற்றுதல் 

வைலுள்ள ஏற்றுதல்ைள் அகனத்கதயும் வசர்த்து  கைாத்த 
ப்ரீைியத்தில் (GP-Gross Premium) K சதவிைிதைாை ைருதினால், நிைர 
ப்ரீைியம் (NP-Net Premium) என கைாடுக்ைப்பட்டிருந்தால், கைாத்த 
ப்ரீைியத்கத ைணக்ைிடும் சூத்திரம்- 

GP = NP + K (GP)  

எடுத்துக்ைாட்டாை, ஒரு என்வடாகைன்ட் பாைிசியின் நிைர ஒற்கற 
ப்ரீைியம் ரூ 380 ைற்றும் ஏற்றுதல் ைாரணி K-ஐ  50% என 
ைருதினால் பின்னர் கைாத்த ப்ரிைியம் ரூ. 760 ஆைிறது. 
 

சுய-பரீட்கே 1 

 

பாைிசி ைாைங்ைழிதலுக்கு என்ன அர்த்தம்? 

I. பாைிசிதாரர் பாைிசிக்ைான ப்ரீைியத்கத முழுகையாை 
கசலுத்திவிட்டார்  

II. பாைிசிதாரர் ஒரு பாைிசியில் ப்ரீைியம் கசலுத்துவகத 
நிறுத்திவிட்டார் 

III. பாைிசி முதிர்வகடைிறது   

IV. பாைிசி சந்கதயில் இருந்து திரும்ப கபறப்பட்டது  

 

B. உபரி மற்றும் சபானஸ் 

உபரி ைற்றும் வபானகஸ தீர்ைானித்தல்  
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ஒவ்கவாரு ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனமும் தனது கசாத்துக்ைள் 
ைற்றும் ைடன்பாடுைகள தீர்ைானிக்ை குறித்த ைாைங்ைளில் 
ைதிப்பகீட வைற்கைாள்ளவவண்டும் என்று  எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. 
அத்தகைய ஒரு ைதிப்படீு இரு வநாக்ைங்ைகள கைாண்டுள்ளது:  

i. ைடன்தீர்க்கும் (நுைர்வவாருக்கு கைாடுக்ை வவண்டியகத தரும்) 
சக்தி அல்ைது திவாைாகுைா என்பகத தீர்ைானிக்ை ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் நிதி நிகைகய ைதிப்பிடுவது. வவறு 
வார்த்கதைளில் கூறுவதானால், அதற்கு ைடன் தீர்க்கும் 
திறனுள்ளதா அல்ைது திவாைாகும் நிகையில் உள்ளதா என்று 
தீர்ைானிப்பது  

ii. பாைிசிதாரர்ைள் / பங்குதாரர்ைளின் ைத்தியில் ைிகடக்கும் 
உபரிகய விநிவயாைம் கசய்வகத தீர்ைானிக்ை  

வகரயகற 

உபரி என்பது ைடன்கபாறுப்புைளின் ைதிப்புைகள விட அதிைைாை 
உள்ள கசாத்துக்ைளின் ைதிப்பு. இது எதிர்ைகறயாை இருந்தால், 

அது ஒரு பளு எனப்படும்.  

இப்வபாது ஆயுள் ைாப்படீில் உள்ள உபரி என்ற ைருத்து ஒரு 
நிறுவனத்தின் ைாபத்துடன் எவ்வாறு வவறுபடுைிறது என 
பார்ப்வபாம்.  

கபாதுவாை நிறுவனங்ைளில் இைாபத்கத பற்றி இரண்டு 
ைருத்துக்ைள் இருக்ைின்றன. ைணக்ைிடல் அர்த்தத்தில், இைாபம் 
கைாடுக்ைப்பட்ட ைணக்ைிடுதல் ைாைத்தில் கசைகவ ைணக்ைிட்ட 
பிறகு வருைானத்தில் ைிகடக்கும் அதிைப்படி கதாகையாை 
வகரயறுக்ைப்படுைிறது, ைற்றும் அது இைாப நஷ்ட ைணக்ைின் 
அங்ைைாை உள்ளது. இைாபம் ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிகை 
ஏடின் அங்ைைாைவும் உள்ளது - அகத ைடன்கபாறுப்புைகள விட 
அதிைைாை உள்ள கசாத்துக்ைளின் ைதிப்பு என  வகரயறுக்ைைாம். 
இருப்புநிகை ஏடு, ைாப நஷ்ட ைணக்ைில் இைாபத்கத 
பிரதிபைிக்ைிறது. இந்த இரு நிைழ்வுைளிலும், ைணக்ைீடிற்கு பிந்கதய 
(ex-post) அணுகுமுகறவய இைாபங்ைகள அங்ைீைரிக்ை 
ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்டது. 
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உதாரணம் 

31 ைார்ச், 2013 அன்று XYZ  நிறுவனத்தின் இைாபங்ைள், அந்த 
வததியன்று அதன் வருைானத்தில் இருந்து கசைவுைகள ைழித்து 
அல்ைது  கசாத்துக்ைளில் இருந்து ைடன்கபாறுப்புைகள ைழித்து 
வழங்ைப்படும்.  

இரண்டு சந்தர்ப்பங்ைளிலும், இைாபம் கதளிவாை 
வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது ைற்றும் அறியப்படுைிறது.  

ைதிப்படீு விஷயத்தில் ைடன்கபாறுப்புைள் ைற்றும் கசாத்துக்ைகள 
பற்றி குறிப்பிட முடியுைா?  

அந்த வழக்ைில், உபரிகய இப்படி வகரயறுக்ைைாம்  

உபரி = கசாத்துக்ைள் - கபாறுப்புைள்  

எதிர்ைாை ஈடுவைாரல்ைள், கசைவுைள் ைற்றும் பிற 
எதிர்பார்க்ைப்படும் ைட்டணங்ைளில் இருந்து, இந்த பாைிசிைளில் 
இருந்து ைிகடக்கும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைின்ற ப்ரீைியங்ைளின் 
தற்வபாகதய ைதிப்கப ைழித்து பாைிசிைளில் ஒரு கதாகுதியில் 
எழக்கூடிய எதிர்பார்க்ைப்படுைின்ற ைடன்கபாறுப்புைள் 
நிர்ணயிக்ைப்படுைின்றன  

படம் 4   கசாத்துக்ைகள ைதிப்பிடும் வழிைள் 

 

 

கசாத்துக்ைள் மூன்று வழிைளில் ஒன்று மூைம் ைதிப்படீு 
கசய்யப்படுைின்றன  

i. புத்தை ைதிப்பு  
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  இது ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் அதன் கசாத்துக்ைகள 
வாங்ைிய  அல்ைது கபற்ற ைதிப்பு  

ii.  சந்கத ைதிப்பு  

  சந்கத இடத்தில் ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 
கசாத்துக்ைளின் ைதிப்பு  

iii. தள்ளுபடிகசய்த தற்வபாகதய ைதிப்பு  

  பல்வவறு கசாத்துக்ைளில் இருந்து ைிகடக்ைக்கூடிய எதிர்ைாை 
வருவாகய ைதிப்படீு கசய்து ைற்றும் அகத தற்வபாது 
தள்ளுபடி கசய்வது  

எதிர்ைாைத்தில் என்ன நடக்கும் என்பகத துல்ைியைாை ைணிக்ை 
முடியாது என்பதால் ைடன் கபாறுப்புைகள சரியாை ைதிப்படீு 
கசய்யமுடியாததுதான் பிரச்சிகனவய. எதிர்ைாை 
ைடன்கபாறுப்புைளின் தற்வபாகதய ைதிப்பின் ைணக்ைீடு இறப்பு, 

வட்டி, கசைவுைள், ைற்றும் நிகைக்கும்தன்கை வபான்ற 
ைாரணிைகள பற்றி கசய்யப்படும் ஊைங்ைகளச் சார்ந்து 
ைடன்கபாறுப்புைளின் ைதிப்பு உள்ளது. ஆயுள் ைாப்படீில் 
இைாபத்திற்கு பதிைாை உபரி என்ற கசால்கை நாம் 
பயன்படுத்துவதர்கு இதுதான் ைாரணம்.  

உபரி என்பது இதனால் கசாத்துைள் ைற்றும் ைடன்கபாறுப்புைள் 
ைதிப்பிடப்படும் ஒரு கசயல்பாடாை உள்ளது.  

i. ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் அதன் ைதிப்படீில் ைிைவும் 
எச்சரிக்கையுடன் இருந்தால்,  ைடன்ைள் ைிகையாை 
ைதிப்பிடப்படைாம், ைறுபுறம் கசாத்துக்ைகள குகறவாை 
ைதிப்பிடப்படைாம். இதன் விகளவாை, அறிவிக்ைப்படும்  
உபரி குகறக்ைப்படும். இதற்கு அர்த்தம் நடப்பு 
பாைிசிதாரர்ைள் ைத்தியில் விநிவயாைம் கசய்யப்பட குகறந்த 
வபானஸ் ைிகடக்கும். ஆனால் இது ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 
நிதி நிகைகய வலுவாக்குவதில் பங்ைளிக்ை முடியும். 
இதற்கு ைாரணம் உபரியின் உண்கையான அளவு, அறிவித்த 
உபரிகய விட அதிைைாை உள்ளது, எனவவ  
எதிர்ைாைத்திற்ைாை அதிை ஏற்பாடுைகள தக்ை கவத்து 
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கைாள்ள முடிைிறது. இதனால்  எதிர்ைாை பாைிசிதாரர்ைள் 
பயனகடவார்ைள்.  

ii. ைறுபுறம், கசாத்துக்ைள் ைற்றும் ைடன்ைள் தாராளைாை 
ைதிப்படீு கசய்யப்பட்டால், அது எதிர் விகளகவ தருைிறது. 
எதிர்ைாை பாைிசிதாரர்ைளின் இழப்பின் மூைம் 
தற்வபாதுள்ளவர்ைள் பயனகடவார்ைள். 

ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனம், நடப்பு ைற்றும் எதிர்ைாை 
பாைிசிதாரர்ைள் இகடவய சரியான சைநிகைகய அகடய 
முயற்சி கசய்ய வவண்டும்.  

 

2. உபரிகய ஒதுக்குவது  
ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் உண்கையான அனுபவம் 
ைருதப்பட்டகத விட நன்றாை இருந்தால் உபரி எழுைிறது. இைாப 
ஒப்பந்தங்ைளின்ைீழ், ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் இைாபங்ைளில் 
பங்வைற்ை ஒப்புக்கைாண்ட ைற்றும் இைாப பாைிசிைகள வாங்ைிய 
பாைிசிதாரர்ைளுக்கு ஒரு சாதைைான இகடகவளியில் 
(உண்கையான ைற்றும் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட முடிவுைளுக்கு இகடவய 
உள்ள) நன்கைைகள ைட்டாயைாை வழங்ைவவண்டும்.  

அவத வநரத்தில், நிறுவனத்தின் அடிப்பகட மூைதனத்கத (அதன் 
பங்கு அல்ைது நிைர ைதிப்பு) அதிைரித்து கைாள்ள முடிைின்ற  
ஆதாரைாைவும் உபரி உள்ளது. இந்த அர்த்தத்தில், 
விநிவயாைிக்ைாைல் தக்ைகவத்துக்கைாள்ளும் உபரி ஒரு ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு சாதாரண நிறுவனத்தின் இைாபம் 
வபான்வற உள்ளது. இகவ 'தக்ைகவத்த வருவாய்' என்று 
அகழக்ைப்படுைின்றன. இகவ நிதி நிகைகய வலுவாக்குவதில் 
பங்ைளிக்கும்.  

இப்வபாது தீர்ைானிக்ைப்படுைிற உபரி எவ்வாறு ஒதுக்ைீடு 
கசய்யப்படும் என்பகத பார்ப்வபாம்  

அ) ைடன்தீர் திறன் வதகவைள்  

முதைாவதாை, ைடன்கபாறுப்புக்ைகளவிட அதிைைாை உள்ள 
கசாத்துக்ைளின் ஒரு பகுதி எதிர்ைாைத்தில் உணரமுடியாத 
துரதிர்ஷ்ட நிைழ்வுைளுக்கு எதிராை பாைிசிதாரர்ைகள பாதுைாக்ை 
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கவத்து கைாள்ள வவண்டும். ைடன்தீர் திறனின் அளவு குறிப்பாை 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிற ைற்றும் உண்கையான அனுபவத்திற்கு 
இகடவய உள்ள எதிர்பாராத விைைல்ைகள சந்திக்கும் 
அஸ்திவாரத்திற்ைாை ஒதுக்ைி கவக்ைப்படும்  உபரி கசாத்துக்ைளின் 
பகுதி என வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது.  

ஆ) சுதந்திரைான கசாத்துக்ைள்  

சுதந்திரைான கசாத்துக்ைளின் அளகவ அதிைரிப்பதுதான் 
ஒதுக்ைப்படாத (விநிவயாைத்திற்ைாை உள்ள)  உபரியின் ைற்கறாரு 
வநாக்ைம். சுதந்திரைான கசாத்துக்ைள் வில்ைங்ைைில்ைாததாை 
உள்ளகவ. வவறுவிதைாை கூறினால், அகவ எந்த ைடன்ைகளயும் 
தீர்க்ை வதகவயில்கை. இதனால் ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
அவற்கற சுதந்திரைாை பயன்படுத்தைாம். ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் இரண்டு ைாரணங்ைளுக்ைாை இது வபான்ற 
சுதந்திரைான கசாத்துக்ைகள பராைரிக்ை வவண்டும்.  

i. முதைாவதாை நிறுவனங்ைளுக்கு புதிய வணிைத்திற்ைாை நிதி 
முதைீடு வதகவ. புதிய வணிை பளுகவ தீர்க்ை 
அவர்ைளுக்கு நிதி வதகவ என்பகத நாம் ஏற்ைனவவ 
பார்த்வதாம்.  

ii.  சுதந்திரைான கசாத்துக்ைள் ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு 
அதன் முதைீட்டு உத்திைகள வதர்வு கசய்ய அதிை 
கசயல்திறன் ைற்றும் சுதந்திரத்கத வழங்குைின்றன.  
உயர்வான ைற்றும் இன்னும் அதிை வபாட்டிைிகுந்த 
வருவாகய உருவாக்ைி ைற்றும் வழங்ை வவண்டிய 
நிறுவனங்ைளுக்கு இது ைிைவும் முக்ைியைானதாைி 
விடுைிறது.  

வகுக்ைக்கூடிய உபரிகய அறிவித்த பிறகு, அடுத்த பிரச்சிகன 
அகத ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் பாைிசிதாரர்ைளின் 
ைத்தியில்  விநிவயாைிப்பகத தீர்ைானிப்பதில் உள்ளது (ஏதாவது 
இருந்தால் பங்குதாரர்ைள் ைத்தியில் விநிவயாைிப்பதற்ைாை ஒரு 
பகுதிகய விட்ட பின்னர்). இந்தியாவில், இந்த வநாக்ைத்திற்கு 
"வபானஸ் இயக்ைமுகற" என்பவத  பயன்படுத்தப்படும் 
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பிரபைைான முகற, இங்வை உபரி  வபானஸ் வடிவத்தில் 
விநிவயாைிக்ைப்படுைிறது இந்த அகைப்பு இங்ைிைாந்து, இந்தியா 
ைற்றும் ைற்ற பை நாடுைளில் பிரபைைாை உள்ளது.  

3. சபானஸ்  

ஒரு ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் கசலுத்தவவண்டிய அடிப்பகட 
நன்கைைளுடன் கூடுதைாை வபானஸ் வழங்ைப்படும். கபாதுவாை 
இது ைாப்பளிக்ைப்பட்ட அடிப்பகட கதாகையுடன் கூடுதைாை 
அல்ைது வருடத்திற்கு அடிப்பகட ஆண்டு ஓய்வூதியைாை 
வதான்றும். உதாரணைாை, ைாப்புத்கதாகையின் ஒவ்கவாரு 
ஆயிரத்திற்கும் ரூ 60- ஆை ைாட்டப்படுைிறது (அல்ைது 
ைாப்படீுத்கதாகையில் 60%).  

வபானஸின் ைிை கபாதுவான வடிவம் ைாற்றியகைப்பு வபானஸ் 
(Reversionary Bonus) ஆகும். நிறுவனம் ஒப்பந்த ைாைம் முழுவதும், 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் வபானஸ் வசர்க்கைைகள அறிவிக்கும் என 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. ஒருமுகற அறிவிக்ைப்பட்டுவிட்டால், 
அகவ இகணக்ைப்பட்டுவிடும் ைற்றும் திரும்ப எடுக்ைமுடியாது. 
அகவ நிறுவனத்தின் ைடன்கபாறுப்புைளின் பகுதியாைி 
விடுைின்றன. ைரணம் அல்ைது முதிர்வு மூைம் ஈடுவைாரைாை 
ஒப்பந்தம் ைாறும்வபாது ைட்டுவை பாைிசிதாரர் அவற்கற 
கபறுவதால், அகவ 'ைாற்றியகைப்பு வபானஸ்’ என்று 
அகழக்ைப்படுைின்றன.  

ஒப்பகடவு சையத்திலும் வபானஸ் வழங்ைப்படைாம். இத்தகைய 
சந்தர்ப்பங்ைளில், இதற்ைாை தகுதி கபற, கபரும்பாலும் ஒப்பந்தம் 
ஒரு குறிப்பிட்ட ைாைம் வகர இயக்ைத்தில் இருந்திருக்ை 
வவண்டும் (5 ஆண்டுைள் என கூறைாம்) என்ற நிபந்தகன 
விதிக்ைப்படும்.  
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மாற்றியகமப்பு சபானஸ் வகககள் 

படம் 5  ைாற்றியகைப்பு வபானஸ் வகைைள் 

 

 

i. எளிய மாற்றியகமப்பு சபானஸ் 

இது ஒப்பந்தத்தின்ைீழ் அடிப்பகட பண நன்கையில் ஒரு 
சதவதீைாை  ைாட்டப்படும் ஒரு வபானஸ் ஆகும். உதாரணைாை, 
இந்தியாவில், ைாப்படீுத்கதாகையின் ஒவ்கவாரு ஆயிரத்திற்கும் 
ஒரு கதாகையாை அறிவிக்ைப்படுைிறது.  

ii. கூட்டு சபானஸ்  

இங்வை ஒரு நிறுவனம் வபானகஸ அடிப்பகட நன்கைைளின் 
சதவதீைாை  ைற்றும் ஏற்ைனவவ இகணக்ைப்பட்ட வபானஸ்ைளாை 
ைாட்டுைிறது. இதனால் இது வபானஸின் ைீதுள்ள ஒரு வபானஸ் 
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ஆகும். அகத கவளிப்படுத்தும் ஒரு வழி,  அடிப்பகட 
ைாப்புத்கதாகை ைீது @ 8%, அத்துடன் இகணக்ைப்பட்ட வபானகஸ 
கூட்டவும்.  

 

 

iii. இறுதி சபானஸ்  

கபயரில் குறிப்பிடப்பட்டகத வபாைவவ, ஒப்பந்தம் முடிவுறும் 
வபாது (ைரணம் அல்ைது முதிர்வு மூைம்) இந்த வபானஸ் 
ஒப்பந்தத்துடன் இகணைிறது. வபானஸ் (ைாற்றியகைப்பு வபானஸ் 
வழக்கு வபான்றதில்) அடுத்தடுத்த ஆண்டுைகள பற்றி எந்த 
கபாறுப்பும் இல்ைாைல் வரவிருக்கும் ஆண்டிற்ைான 
ஈடுவைாரல்ைளுக்ைாை ைட்டுவை  அறிவிக்ைப்படுைிறது. இதனால் 
2013-இல் அறிவிக்ைப்பட்ட இறுதி வபானஸ்  2013-14 ஆண்டில் 
எழும் ஈடுவைாரல்ைளுக்கு ைட்டுவை கபாருந்தும் ைற்றும் 
அடுத்தடுத்த ஆண்டுைளுக்கு கபாருந்தாது.  

இறுதியாை, இறுதி வபானஸ்ைள் ஒப்பந்த ைாைத்கத சார்ந்த்து 
ைற்றும் அதிைரிக்கும் ைாைத்துடன் அதிைரிக்கும். இதனால் 25 
ஆண்டுைளாை இயங்ைி வருைின்ற ஒப்பந்தத்தில் ைிகடக்கும் இறுதி 
வபானஸ் 15 ஆண்டுைளாை இயங்ைி வருைின்ற ஒப்பந்தத்கதவிட 
அதிைைாை இருக்கும்.  

பங்குைள் ைற்றும் கசாத்து முதைீட்டின் விகளவாை சம்பாதித்த 
ஆனால் கைவராத கபரிய இைாபங்ைகள எப்படி நடத்த வவண்டும் 
என்ற பிரச்சிகனக்கு ஒரு தீர்வாை (இங்ைிைாந்தில்) இறுதி 
வபானஸ் உருவானது. ஒரு தடகவயில் பணைாை இகத வழங்ைி 
ைற்றும் வநரத்துடன் அவற்கற கதாடர்புபடுத்தி, ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் இந்த வபானகஸ எப்படி நீடிக்ை கவப்பது என்ற 
பிரச்சிகனைகள தீர்த்தனர். இது பாைிசிதாரர்ைளுக்கு சைபங்கு 
ைிகடக்கும் ஒரு வழியாைவும் ஆனது  

4 பங்களிப்பு முகற  

வட அகைரிக்ைாவில் ஏற்ைப்பட்ட உபரி விநிவயாைத்தின் ைற்கறாரு 
முகற "பங்ைளிப்பு" முகற ஆகும். இந்த முகறயின்ைீழ், மூன்று 



 

 283 

உபரி ஆதாரங்ைள் ைருதப்படுைின்றன - அதிைப்படியான வட்டி, 

இறப்பு வசைிப்பு ைற்றும் கசைவு ைற்றும் பிற ஏற்றுதல்ைள் மூைம் 
ைிகடக்கும் வசைிப்புைள்.  

இறப்பு, வட்டி ைற்றும் கசைவுைகள கபாறுத்தவகர, அந்த 
வருடத்தில் நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்ைப்பட்ட ைற்றும்  
உண்கையாை நடந்ததற்கும் இகடவய உள்ள வித்தியாசம் 
உபரிகய தருைிறது.  

பின்வரும் நான்கு வழிைளில் ஒன்கற பயன்படுத்தி 
ஈவுத்கதாகைைள் அறிவிக்ைப்படும் 

i. ஈவுத்கதாகை வடிவத்தில் பணைாை வழங்ைைாம்   

ii. எதிர்ைாை தவகணைளில் பணத்கத சரிைட்டுதல், ைற்றும் 
குகறப்பு வடிவத்தில் 

iii. மூன்றாவது முகற பாைிசியில் உரிகை-ைீறமுடியாது உள்ள 

(non-forfeitable) கசலுத்திய  வசர்க்கைைகள வாங்குவதற்கு 
அனுைதிக்ை வவண்டும்  

iv. இறுதியாை ஈவுத்கதாகைைகள வசைரிக்ை அனுைதித்து, 
வட்டியுடன் பாைிசியிவைவய வரவு கவக்ைைாம்.  இகத  
பாைிசிதாரரின்  விருப்பத்திற்கு ஏற்ப எடுக்ைைாம் அல்ைது 
ஒப்பந்த இறுதியில் ைட்டுவை திரும்ப கபறைாம்.  

5.  யூனிட் ைிங்க்ட் பாைிேிகள்  

வைவை விவாதிக்ைப்பட்டகத வபான்ற "இைாபத்துடன் உள்ள" 
ைரபுவழி பாைிசிைளில், அவர்ைள் கசலுத்தும் வபானசிற்கும்,  ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் முதைீடு கசயல்திறனுக்கு இகடவய ஒரு 
இகணப்பு உள்ளது. எனினும் இகணப்பு வநரடியானது இல்கை. 
பாைிசிதாரரின் வபானஸ் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் கசாத்துக்ைள் 
ைற்றும் ைடன்ைள் குறித்த ைாைத்தில் ைதிப்படீு கசய்யப்படும் வபாது 
அறிவிக்ைப்படும்  உபரி மூைம் தீர்ைானிக்ைப்படுைிறது. இதன் 
விகளவாை, வபானஸ் அகைப்பு வநரடியாை ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்தின் ைீழுள்ள கசாத்துக்ைளின் ைதிப்கப பிரதிபைிக்ைாது.  

ைீண்டும், கபாதுவாை ஒரு ைதிப்படீ்டு மூைம் வபானஸ் 
வருடத்திற்கு ஒரு முகற ைட்டுவை அறிவிக்ைப்படுைிறது. அகவ 
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கசாத்துக்ைளின் ைதிப்பில் தினசரி ஏற்படும் ஏற்ற இறக்ைங்ைகள 
நிச்சயைாை பிரதிபைிக்ை முடியாது. யூனிட் ைிங்க்ட் பாைிசிைள் 
வைவை விளக்ைப்பட்டுள்ள குகறபாடுைகள நீக்குவதற்ைாைவவ 
துல்ைியைாை வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளன.  

அவர்ைளது தயாரிப்புைளின் வடிவகைப்பில் ஒரு வித்தியாசைான 
அணுகுமுகற உள்ளது ைற்றும் பாைிசிைளில் ஒரு வித்தியாசைான 
வைாட்பாடுைகள பின்பற்றுைிறார்ைள்.  

i) ஒசர யூனிட்டாக இகணப்பது (Unitising) 

இந்த பாைிசிைளின் நன்கைைள் முழுகையாைவவா அல்ைது 
பகுதியாைவவா ஈடுவைாரலுக்ைான பணம் கசலுத்தப்பட வவண்டிய 
வததியன்று பாைிசிதாரர்ைளின் ைணக்ைில் வரவு கவக்ைப்படும் 
யூனிட்ைளின் ைதிப்பு மூைம் நிர்ணயிக்ைப்படுைிறது என்பவத இதன் 
தனித்துவைான அம்சம். முதைீட்டு நிதிகய  சை பங்குைளாை பை 
பிரிவுைளாை வகுப்பதன் மூைம் ஒரு யூனிட் உருவாக்ைப்பட்டது.  
 

ஆ) கவளிப்பகடயான அகமப்பு  

ஒரு யூனிட் ைிங்க்ட் தயாரிப்பின் ைாப்படீு பாதுைாப்பு ைற்றும் 
கசைவுைளின் கூறுக்ைான ைட்டணங்ைள் கதளிவாை 
குறிப்பிடப்படுைின்றன.. இந்த ைட்டணங்ைள் ைட்டுவை 
ப்ரீைியைிைிருந்து ைழிக்ைப்பட்டு ைற்றும் அந்த ைணக்ைில் உள்ள 
ைீதி பணம் ைற்றும் வந்த வருைானம் யூனிட்ைளில் முதைீடு 
கசய்யப்படுைிறது. இந்த யூனிட்ைளின் ைதிப்பு கசயல்திறனின் ஒரு 
முன்கூட்டிய குறியடீ்டு குறிப்பு மூைம் தீர்ைானிக்ைப்படுைிறது.  

முன்கூட்டிவய விவரிக்ைப்பட்ட சுருக்ைைான குறிப்பு மூைம்,  ஒரு 
விதி அல்ைது சூத்திரம் மூைம் இது வகரயறுக்ைப்படுைிறது. இந்த 
சூத்திரத்கத பின்பற்றி ைணக்ைிடும் இரண்டு தனிப்பட்ட நபர்ைள், 
நன்கைைளின் அவத ைதிப்கப கபறுவார்ைள். வவறு 
வார்த்கதைளில் கூறுவதானால், பாைிசிதாரரின் நன்கைைள், ஆயுள் 
ைாப்படீு நிறுவனத்தின் யூைங்ைள் ைற்றும் நுட்பத்கத சார்ந்து 
இல்கை  
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இ) விகை  

என்வடாகைன்ட் வபான்ற ைரபுவழி திட்டங்ைளில், ைாப்படீு கபறுபவர் 
வாங்கும் ைாப்படீுத் கதாகையின் அளகவ தீர்ைானிக்ைிறார். இந்த 
ைாப்படீுத்கதாகை உத்தரவாதைளிக்ைப்பட்டகவ ைற்றும் 
கைாடுக்ைப்பட்ட இறப்பு, வட்டி ைற்றும் கசைவுைளின் 
அனுைானங்ைளின் ஆதாரத்தில் நிர்ணயிக்ைப்படும் ப்ரீைியம், இந்த 
கதாகைகய கசலுத்த வபாதுைானதாை இருக்கும். ப்ரீைியங்ைகள 
அகைக்கும்வபாது கசய்த அனுைானங்ைகள விட உண்கையான 
அனுபவம் சிறந்ததாை இருந்தால், நன்கை ஒரு வபானஸ் வடிவில் 
பாைிசிதாரர்ைளுக்கு வழங்ைப்படுைிறது.  

யூனிட் ைிங்க்ட் பாைிசிைளின்ைீழ், ைாப்படீு கபற்றவர் அவர் 
வழக்ைைான இகடகவளிைளில் பங்ைளிக்ை முடிைின்ற ப்ரீைியத்தின் 
அளகவ முடிவு கசய்ைிறார். ஒரு குகறந்தபட்ச வரம்புக்கு 
உட்பட்டிருந்தாலும், கசலுத்தப்பட வவண்டிய ப்ரீைியம் 
ைாறுபடைாம். ைாப்படீின் ைாப்பு ைட்டப்பட்ட ப்ரீைியங்ைளின் 
ைடங்ைாை இருக்கும் – உதாரணைாை, அது ஆண்டு ப்ரீைியத்தில் 
பத்து ைடங்கு இருக்ைைாம்.  

ப்ரீைியம் மூன்று பகுதிைளாை பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது  

i. முதைாவதாை முைவர் ைைிஷன், பாைிசி அகைப்பு கசைவுைள், 
நிர்வாை கசைவுைள் ைற்றும் சட்ட வரிைகள கைாண்டுள்ள 
பாைிசி ஒதுக்ைீடு ைட்டணம் (PAC- Policy Allocation Charges)  
உள்ளது.  

ii. இரண்டாவது கூறு அபாய ைாப்கப வழங்கும் கசைவான 
இறப்பு ைட்டணைாை உள்ளது.  

iii. வைலுள்ள இரண்டு கசைவுைளுக்குப் பிறகு ைீதியுள்ள ப்ரீைிய 
கதாகை, யூனிட்ைகள வாங்குவதற்கு ஒதுக்ைப்படுைிறது.  

ைரபுவழி ைற்றும் யூைிப் திட்டங்ைளின்ைீழ் ப்ரீைியங்ைளின் ஒரு 
பகுதியாை PAC ஆரம்ப ஆண்டுைளில் அதிைைாை உள்ளது. 
ைரபுவழியின்ைீழ், இந்த ைட்டணங்ைள் பைிர்ந்தளிக்ைப்பட்டு ைற்றும் 
பாைிசி ைாைம் முழுவதும் பரவி உள்ளது. எனினும் யூைிப்ைளின் 
வழக்ைில்,  அகவ ஆரம்ப ப்ரீைியங்ைளில் இருந்வத ைழிக்ைப்படும். 
இதற்கு அர்த்தம் ஆரம்ப ைட்டங்ைளில், இந்த ைட்டணங்ைள் 
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முதைீடிற்கு ஒதுக்ைப்பட்ட அளகவ ைணிசைாை 
குகறத்துவிடுைிறது. இதனால்தான் கசலுத்தப்படும் ப்ரிைியத்திற்கு 
ைிகடக்கும் வநருக்கு வநரான நன்கைைளின் ைதிப்பு, ைிை 
குகறவாை இருக்கும். அது உண்கையில் ஒப்பந்தத்தின் ஆரம்ப 
ஆண்டுைளில் கசலுத்தப்படும் ப்ரீைியங்ைகள விட குகறவாை 
இருக்ை வவண்டும்.  

ii) முதலீட்டு அபாயத்கத தாங்குவது 

இறுதியாை, யூனிட்ைளின் ைதிப்பு ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 
முதைீடுைளின் ைதிப்கப சார்ந்திருப்பதால்,  எதிர்பார்க்ைப்படுவகத 
விட யூனிட் ைதிப்புைள் குகறவாை இருந்து ைற்றும் ைிகடக்கும் 
வருைானம் குகறந்ததாை ைற்றும் எதிர்ைகறயாை இருக்ைக்கூடிய 
அபாயம் உள்ளது.  ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் திறகையாை 
ைற்றும் ைவனத்துடன் இந்த முதைீடுைகள நிர்வைிக்கும் என 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது, இருந்தாலும் யூனிட் ைதிப்புைள் பற்றி எந்த 
உத்தரவாதமும் கைாடுக்ை முடியாது. வவறு வார்த்கதைளில் 
கூறுவதானால், முதைீட்டு அபாயத்கத பாைிசிதாரர்/ யூனிட் 
கவத்திருப்பவவர தாங்குவார். எனினும் ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் இறப்பு ைற்றும் கசைவு அபாயங்ைகள தாங்ைைாம்.  

 

சுய-பரீட்கே 2 

யூைிப்ைளின் வழக்ைில் முதைீட்டு அபாயத்கத தாங்குவது யார்?  

I. ைாப்படீ்டு நிறுவனம்  

II. ைாப்படீு கபற்றவர் 

III. ைாநிைம்  

IV. ஐஆர்டிஏ 

சுருக்கம் 

 

 சாதாரண கைாழியில், ப்ரீைியம் என்ற கசால் ஒரு ைாப்படீ்டு 
பாைிசிகய வாங்குவதற்ைாை ைாப்படீு கபறுபவர் கசலுத்தும் 
விகைகய குறிக்ைிறது.  
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 ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிைளில் ப்ரீைியம் அகைக்கும் பணியில் 
இறப்பு, நைன்ைள், கசைவு வைைாண்கை ைற்றும் கையிருப்புக்ைள் 
ைருதப்படுைின்றன.  

 கைாத்த ப்ரீைியம் நிைர பிரிைியத்துடன் ஏற்றுதல் என்ற ஒரு 
அளகவ கூட்டி ைிகடக்ைிறது.  

 ஒரு ைாைங்ைழிதலுக்கு அர்த்தம் பாைிசிதாரர் ப்ரீைியம் 
கசலுத்துவகத நிறுத்திவிடுைிறார். விைைிக்கைாள்ளும் வழக்ைில், 
பாைிசிதாரர் பாைிசிகய ஒப்பகடத்து ைற்றும் பாைிசியில் 
வசைரிக்ைப்பட்ட பண ைதிப்பில் இருந்து ஒரு கதாகைகய 
கபறுைிறார்.  

 ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் உண்கையான அனுபவம் 
ைருதப்பட்ட அனுபவத்கத  விட சிறந்ததாை இருப்பதன் 
விகளவாை உபரி எழுைிறது.  

 உபரி நிதி ஒதுக்ைீகட ைடன் தீர்க்கும் திறனுக்ைாை ைற்றும் 
சுதந்திரைான கசாத்துக்ைகள அதிைரிப்பதற்ைாை தக்ைகவத்து 
கைாள்ள முடியும்.  

 வபானஸின் ைிை கபாதுவான வடிவம் ைாற்றியகைப்பு வபானஸ் 
ஆகும்.  

முக்கிய வார்த்கதகள் 

 

1. ப்ரீைியம்  

2. தள்ளுபடி  

3. வபானஸ்  

4. உபரி  

5. கையிருப்பு  

6. ஏற்றுதல்  

7. ைாற்றியகைப்பு வபானஸ் (Reversionary Bonus) 

 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 
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ைாைங்ைழிதலுக்கு அர்த்தம் பாைிசிதாரர் ப்ரீைியம் கசலுத்துவகத 
நிறுத்திவிடுைிறார். 
 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

யூைிப்ைளின் வழக்ைில் ைாப்படீு கபற்றவர் முதைீட்டு அபாயத்கத 
தாங்குைிறார் 

 

சுய-வதர்வு வைள்விைள் 

 

வைள்வி 1  

"ப்ரீைியம்" என்ற கசால் ைாப்படீ்டு பாைிசி கதாடர்பாை எகத 
குறிக்ைிறது?  

I. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் சம்பாதித்த இைாபத்கத 

II. பாைிசி வாங்குவதற்ைாை ஒரு ைாப்படீு கபறுபவர் ைட்டும் 
விகைகய 

III. ஒரு பாைிசியில் ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு ைிகடக்கும் 
ைாபம்  

IV. ஒரு பாைிசியில் ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஏற்படும் 
கசைவுைள்  

 

வைள்வி 2  

ைீழுள்ளதில் எது ஆயுள் ைாப்படீ்டு ப்ரீைியம் நிர்ணயிக்கும் ஒரு 
ைாரணி அல்ை?  

I. இறப்பு  

II. தள்ளுபடி  

III. கையிருப்பு  

IV. வைைாண்கை கசைவுைள்  

 

வைள்வி 3  

ஒரு பாைிசியில் இருந்து விைைிக்கைாள்ளுதல் என்றால்  என்ன?  

I. பாைிசிதாரர் ப்ரீைியத்கத ைட்டாைல் நிறுத்துவது  
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II. வசைரிக்ைப்பட்ட ஒப்பகடவு ைதிப்புக்கு பதிைாை பாைிசியின் 
ஒப்பகடவு  

III. பாைிசியின் வைம்படுத்தல்  

IV. பாைிசி நிகைகய குகறப்பது  

 

வைள்வி 4  

ைீழுள்ளதில் எது எந்த உபரி வகரயறுக்கும் வழிைளில் ஒன்றாகும்?  

I. அதிை ைடன்கபாறுப்புைள்  

II. அதிை வருவாய்  

III. கசாத்துக்ைகள விட ைடன் கபாறுப்புைளின் ைதிப்பு அதிைம் 

IV. ைடன்கபாறுப்புக்ைகள விட கசாத்துக்ைளின் ைதிப்பு அதிைம் 

 

வைள்வி 5  

ைீழுள்ளதில் எது யூைிப் ப்ரீைியங்ைளின் ஒரு கூறு இல்கை?  

I. பாைிசி ஒதுக்ைீடு ைட்டணம்  

II. முதைீட்டு அபாய ப்ரீைியம்  

III. இறப்பு ைட்டணம்  

IV. சமூை பாதுைாப்பு ைட்டணம்  

 

வைள்வி 6  

ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், ___________ அடிப்பகடயில் 
கசலுத்தப்படும் ப்ரீைியத்தின் ைீது வாங்குபவருக்கு தள்ளுபடி 
வழங்ைைாம்.  

I. வாங்குபவர் வதர்வு கசய்யும் ைாப்படீுத் கதாகை  

II. வாங்குபவர் வதர்வு கசய்யும் பாைிசி வகை 

III. வாங்குபவர் வதர்வு கசய்யும் திட்டத்தின் ைாைம்  

IV. வாங்குபவர் வதர்வு கசய்யும் ைட்டணம் கசலுத்தும் முகற 
(கராக்ைம், ைாவசாகை, ைடன் அட்கட)  

 

வைள்வி 7  

வட்டி விைிதங்ைள் ப்ரீைியம் நிர்ணயிக்கும் வபாது 
பயன்படுத்தப்படும் முக்ைிய கூறுைளில் ஒன்றாை உள்ளன. ைீவழ 
உள்ளதில் எந்த கூறு வட்டி  விைிதங்ைள் குறித்து சரியானதாை 
உள்ளது?  
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I.  வட்டி விைிதம் குகறவாை ைருதப்பட்டால், ப்ரீைியம் குகறைிறது  

II. அதிை வட்டி விைிதம் ைருதப்பட்டால், ப்ரீைியம் அதிைரிக்ைிறது 

III. அதிை வட்டி விைிதம் ைருதப்பட்டால், ப்ரீைியம் குகறைிறது  

IV. வட்டி விைிதங்ைள் ப்ரீைியங்ைகள பாதிப்பதில்கை  

 

வைள்வி 8  

ைீவழ உள்ளதில் எந்த கூறு சரியானதாை உள்ளது?  

I. ஒரு நிைர ப்ரீைியத்தின் வழக்ைைான ஏற்றுதைில் 3 பாைங்ைள் 
இருக்கும்: a)   ப்ரீைியங்ைளுக்கு ஒரு நிகையான கதாகை b) 

ைாப்படீுத் கதாகையின் ஒவ்கவாரு 1000-ற்கும் நிகையான 
கதாகை  ைற்றும் ஒவ்கவாரு பாைிசிக்கும் ஒரு நிகையான 
கதாகை  

II. ஒரு நிைர ப்ரீைியத்தின் வழக்ைைான ஏற்றுதைில் 3 பாைங்ைள் 
இருக்கும்: a)   ப்ரீைியங்ைளின் ஒரு சதவிைிதம் b) ைாப்படீுத் 
கதாகையின் ஒவ்கவாரு 1000-ற்கும் நிகையான கதாகை  
ைற்றும் c) ஒவ்கவாரு பாைிசிக்கும் ஒரு நிகையான கதாகை  

III. ஒரு நிைர ப்ரீைியத்தின் வழக்ைைான ஏற்றுதைில் 3 பாைங்ைள் 
இருக்கும்: a)   ப்ரீைியங்ைளின் ஒரு சதவிைிதம் b) ைாப்படீுத் 
கதாகையின் ஒவ்கவாரு 1000-ற்கும் ஒரு நிகையான சதவிைிதம் 
ைற்றும் c) ஒவ்கவாரு பாைிசிக்கும் ஒரு நிகையான கதாகை  

IV. ஒரு நிைர ப்ரீைியத்தின் வழக்ைைான ஏற்றுதைில் 3 பாைங்ைள் 
இருக்கும்: a)   ப்ரீைியங்ைளின் ஒரு சதவிைிதம் b) ைாப்படீுத் 
கதாகையின் ஒவ்கவாரு 1000-ற்கும் நிகையான கதாகை  
ைற்றும் c) ஒவ்கவாரு பாைிசிக்கும் ஒரு சதவிைித கதாகை  

 

வைள்வி 9  

 

ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் கசாத்துக்ைகள ைதிப்படீு 
கசய்யப்படும் வபாது, ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம், அதன் 
கசாத்துக்ைகள வாங்ைிய அல்ைது கபற்ற  ைதிப்பாை __________ 
உள்ளது.  

I. தள்ளுபடிகசய்த எதிர்ைாை ைதிப்கப  

II. தள்ளுபடிகசய்த தற்வபாகதய ைதிப்பு  

III. சந்கத ைதிப்பு  
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IV. புத்தை ைதிப்பு 

  

வைள்வி 10  

 

__________ வழக்ைில், ஒரு நிறுவனம் வபானகஸ ஒரு அடிப்பகட 
நன்கையின் சதவதீைாை ைற்றும் ஏற்ைனவவ இகணக்ைப்பட்ட 
வபானஸாை ைாட்டுைிறது.  

I. ைாற்றியகைப்பு வபானஸ்  

II. கூட்டு வபானஸ்  

III. இறுதி வபானஸ்  

IV. நீடித்திருக்கும் வபானஸ்  

சுய-வதர்வு வைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ப்ரீைியம் என்ற கசால் ஒரு ைாப்படீ்டு பாைிசிகய வாங்குவதற்ைாை 
ைாப்படீு கபறுபவர் கசலுத்தும் விகைகய குறிக்ைிறது.  

 

பதில் 2  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

தள்ளுபடி ஆயுள் ைாப்படீ்டு ப்ரீைியத்கத நிர்ணயிக்கும் ஒரு 
ைாரணி இல்கை. 
 

பதில் 3  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

வசைரிக்ைப்பட்ட ஒப்பகடவு ைதிப்புக்கு பதிைாை பாைிசிகய 
ஒப்பகடப்பவத பாைிசியில் இருந்து விைைிக்கைாள்வது என 
கூறப்படுைிறது. 
 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 
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ைடன்கபாறுப்புக்ைகள விட கசாத்துக்ைளின் ைதிப்பு அதிைைாை 
இருப்பது உபரிகய வகரயறுக்கும் ஒரு வழியாை உள்ளது 

 
பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

யூைிப் ப்ரீைியங்ைளின் கூறுைளாை இருப்பகவ பாைிசி ஒதுக்ைீடு 
ைட்டணம்,  முதைீட்டு அபாய ப்ரீைியம் ைற்றும். இறப்பு ைட்டணம்  

 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், வாங்குபவர் வதர்வு கசய்யும் 
ைாப்படீுத் கதாகையின் அடிப்பகடயில் கசலுத்தப்படும் 
ப்ரீைியத்தின் ைீது வாங்குபவருக்கு தள்ளுபடி வழங்ைைாம்.  

 
பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

அதிை வட்டி விைிதம் ைருதப்பட்டால், ப்ரீைியம் குகறைிறது  

 

பதில் 8  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஒரு நிைர ப்ரீைியத்தின் வழக்ைைான ஏற்றுதைில் 3 பாைங்ைள் 
இருக்கும்: a)   ப்ரீைியங்ைளின் ஒரு சதவிைிதம் b) ைாப்படீுத் 
கதாகையின் ஒவ்கவாரு 1000-ற்கும் நிகையான கதாகை  
ைற்றும் c) ஒவ்கவாரு பாைிசிக்கும் ஒரு நிகையான கதாகை  

 

பதில் 9  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் கசாத்துக்ைகள ைதிப்படீு 
கசய்யப்படும் வபாது, ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம், அதன் 
கசாத்துக்ைகள வாங்ைிய அல்ைது கபற்ற  ைதிப்பாை அதன் புத்தை 
ைதிப்வப உள்ளது.  

 

பதில் 10  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

கூட்டு வபானஸ் வழக்ைில், ஒரு நிறுவனம் வபானகஸ ஒரு 
அடிப்பகட நன்கையின் சதவதீைாை ைற்றும் ஏற்ைனவவ 
இகணக்ைப்பட்ட வபானஸாை ைாட்டுைிறது.  
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அத்தியாயம் 12 

 

ஆவணைாக்குதல் – முன்கைாழிவு ைட்டம் 

  

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

ஆயுள் ைாப்படீ்டுத் துகறயில், நாம் நிகறய படிவங்ைள் ைற்றும் 

ஆவணங்ைகள பயன்படுத்துவவாம். இகவ ைாப்படீு கபறுபவர் 
ைற்றும் ைாப்படீ்டாளருக்கு ைத்தியில் உள்ள உறவில் ஒரு 
கதளிவான புரிதகை ஏற்படுத்துவதற்ைாை வதகவப்படுைிறது இந்த 
அத்தியாயத்தில், முன்கைாழிவு ைட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 
பல்வவறு ஆவணங்ைள் ைற்றும் அவற்றின் முக்ைியத்துவத்கத 
பற்றி நாம் ைற்றுக்கைாள்வவாம். நாம் ைருதப்வபாகும் 
ஆவணங்ைளில் உள்ளகவ 

i. தைவல் ஏடு 

ii. முன்கைாழிவு படிவம் 

iii. முைவரின் அறிக்கை 

iv. ைருத்துவ ஆய்வாளரின் அறிக்கை  

v. கநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் அறிக்கை  

vi. வயது சான்று  

vii. உங்ைள் வாடிக்கையாளகர கதரிந்து கைாள்ளுங்ைள்  (Know 

your Customer -KYC) ஆவணங்ைள் 

 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. ஆயுள் ைாப்படீு– முன்கைாழிவு ைட்டத்தின் ஆவணைாக்ைல்  
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A. ஆயுள் காப்பீடு– முன்கமாழிவு கட்டத்தின்  ஆவணமாக்கல் 

 

1. தைவல் ஏடு 

வகரயகற 

ஒரு தைவல் ஏடு என்பது தயாரிப்பு பற்றி விவரங்ைகள 
வழங்குவதற்ைாை ைாப்படீு நிறுவனங்ைள் பயன்படுத்தும் ஒரு 
முகறயான சட்ட ஆவணம்  

ஒரு வருங்ைாை பாைிசிதாரர் பாைிசி வாங்குவது குறித்து நன்கு 
அறிந்த பின்னர் முடிவு கசய்ைிற வகையில் ஒரு தைவல் ஏடு 
வதகவயான அகனத்து தைவல்ைகளயும் கைாண்டிருக்ை 
வவண்டும்.  

ஒரு ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனம் பயன்படுத்தும் தைவல் ஏடு 
என்பது,  அதன் ஒவ்கவாரு ைாப்படீு திட்டங்ைகளப் பற்றியும், 

பின்வரும் தைவகை தர வவண்டும்:  

i. விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள்  

ii. நன்கைைளின் வநாக்ைம் – உத்தரவாதமுள்ள ைற்றும்  
உத்தரவாதைில்ைாத்து 

iii. வழங்ைப்பட்ட உரிகைைள்  

iv. விதிவிைக்குைள்  

v. திட்டம் பங்வைற்புள்ளதா அல்ைது பங்வைற்பு இல்ைாததா 
என்பது  

தைவல் ஏடு வருங்ைாை பாைிசிதாரருக்கு நிறுவனத்தின் 
தயாரிப்புைள் பற்றி அறிய உதவும் ஒரு அறிமுை ஆவணத்கத 
வபால் உள்ளது.  
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2. முன்கமாழிவு படிவம் 

ைாப்படீு பாைிசி என்பது ைாப்படீு நிறுவனம் ைற்றும் 
பாைிசிதாரருக்கும் இகடவய ஏற்படும் ஒரு சட்ட ஒப்பந்தம் ஆகும். 
எந்த ஒப்பந்தத்திற்கும் வதகவப்படுைிற ைாதிரி, இதில் ஒரு 
முன்கைாழிவும்   ைற்றும் அதன் ஏற்பும் உள்ளது. முன்கைாழிகவ 
தயாரிக்ை பயன்படுைிற ஆவணம் கபாதுவாை 'முன்கைாழிவு 
படிவம்' என அறியப்படுைிறது. முன்கைாழிவு படிவத்தில் 
கவளியிடப்பட்ட உண்கைைள் அகனத்தும் இரு ைட்சிைகளயும் 
ைட்டுப்படுத்தும் ைற்றும் அதன் உள்ளடக்ைங்ைகள சரியாை 
ைதிக்ைாைல் பூர்த்தி கசய்வது ஈடுவைாரைின் தீர்வு சையத்தில் 
பாதைைான விகளவுைகள ஏற்படுத்தைாம்.  

வகரயகற 

ஐஆர்டிஏ ஒழுங்குவிதிைள் (பாைிசிதாரர்ைளின் நைனின்  
பாதுைாப்பு), 2002 முன்கைாழிவு படிவத்கத பின்வருைாறு 
வகரயறுக்ைிறது:  

ைாப்பகீட கபற முன்கைாழிவு அளிப்பவர் அபாயம் பற்றி 
ைாப்படீ்டாளருக்கு வதகவப்படும் அகனத்து உண்கை 
தைவல்ைகளயும் இந்த படிவத்தில் பூர்த்தி கசய்யவவண்டும். 
ைாப்படீ்டாளர் அபாயத்கத ஒப்புக்கைாள்வதா அல்ைது ைறுப்பதா 
ைற்றும் அபாயத்கத ஒப்புக்கைாள்ளும்வபாது, 
அளிக்ைப்படவவண்டிய ைாப்படீின் விகை, விதிமுகறைள் ைற்றும் 
வகரயகறைகள நிர்ணயிக்ை இது வதகவப்படுைிறது.  

இந்த விதிைளின் வநாக்ைத்திற்ைாை "உண்கை தைவல்" என்பது 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ைாப்பளிக்கும் அபாயத்தின் ஏற்பளிப்புக்கு 
வதகவப்பட்ட அகனத்து முக்ைியைான, அத்தியாவசிய ைற்றும் 
சம்பந்தப்பட்ட தைவல்ைள் என அர்த்தம் 

முக்கியமானகவ 

ஐஆர்டிஏ மூைம் முன்கைாழிவு படிவம் வகரயறுக்ைப்பட்ட வபாது, 

படிவத்தின் வடிவகைப்பு ைற்றும் உள்ளடக்ைம் ைாப்படீு 
நிறுவனத்தின் விருப்பத்திற்கு உைந்த ைாதிரி விடப்பட்டது. 
எனினும் பாைிசிதாரர்ைள், இகடத்தரைர்ைள், குகறதீர் அதிைாரிைள் 
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ைற்றும் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளில் இருந்து கபற்ற ைருத்துக்ைளின் 
அடிப்பகடயில்,  முன்கைாழிவு படிவத்தின் வடிவம் ைற்றும் 
உள்ளடக்ைத்கத தரப்படுத்துவது வதகவ என்பகத ஐஆர்டிஏ 
உணர்ந்தது.  

ஐஆர்டிஏ மூைம்  ஐஆர்டிஏ (ஆயுள் ைாப்படீிற்ைான தரைான 
முன்கைாழிவு படிவம்) ஒழுங்குவிதிைள், 2013 
கவளியிடப்பட்டுள்ளது. வடிவகைப்பு ைற்றும் உள்ளடக்ைத்கத 
ஐஆர்டிஏ பரிந்துகரத்திருந்தாலும், கூடுதல் தைவகை வைார 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு கநைிழ்வுதன்கைகயயும் தந்துள்ளது. 
முன்கைாழிவு படிவம் முன்கைாழிபவர் ைற்றும் ைாப்படீு கசய்ய 
முன்கைாழியப்பட்ட நபருக்கு ைட்டுைல்ைாைல் படிவத்கத வைாரும் 
இகடத்தரைருக்கும் விரிவான வழிமுகறைகள கைாண்டுள்ளது 
ைற்றும் படிவத்கத பூர்த்தி கசய்ய உதவுைிறது. 
  

3 முகவரின் அறிக்கக  

முைவர் முதன்கை ஏற்பாளராை இருக்ைிறார். அபாய ைதிப்படீு 
கதாடர்புகடய பாைிசிதாரர்பற்றிய அகனத்து உண்கை 
தைவல்ைகளயும்  ைற்றும் விவரங்ைகளயும், முைவர் அவரது 
அறிக்கையில் கதரிவிக்ை வவண்டும். ஆவராக்ைியம், பழக்ைங்ைள், 

கதாழில், வருைானம் ைற்றும் குடும்ப விவரங்ைகள அறிக்கையில் 
குறிப்பிட வவண்டும்.  

4 மருத்துவ ஆய்வாளரின் அறிக்கக  

பை சந்தர்ப்பங்ைளில், ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் வல்லுநர் குழுவில் 
உள்ள ைருத்துவர் மூைம் ஆயுள் ைாப்படீு கபறுபவர் 
ைருத்துவரீதியாை ஆய்வு கசய்யப்பட வவண்டும். உயரம், எகட, 
ரத்த அழுத்தம், இதய நிகை வபான்ற உடல் அம்சங்ைள் 
கதாடர்பான விவரங்ைகள ைருத்துவ ஆய்வாளர் ைருத்துவ 
ஆய்வாளரின் அறிக்கை எனப்படும் தன் அறிக்கையில் பதிவு 
கசய்து குறிப்பிடவவண்டும்.  

பை திட்டங்ைள் எழுதப்பட்டு ைற்றும் ஒரு ைருத்துவ பரிவசாதகன  
இல்ைாைவைவய ைாப்படீிற்கு ஏற்ைப் படுைின்றன என்பகத நாம் 
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ைவனிக்ை வவண்டும். அகவ ைருத்துவ ஆய்வு-இல்ைாத  
ைாப்படீுைள் என அறியப்படுைிறது. ஆயுள் ைாப்படீு கபறுபவரின் 
வயது அதிைைாை அல்ைது முன்கைாழியப்பட்ட ைாப்படீுத்கதாகை 
அதிைைாை இருந்தால் முன்கைாழிபவகர ைருத்துவ ஆய்வு 
இல்ைாைல் ைாப்படீிற்கு ைருத முடியாத நிகை அல்ைது 
முன்கைாழிவில் கவளியிடப்பட்ட சிை பண்புைளுக்கு ைருத்துவ 
பரிவசாதகன வதகவ என்றால், கபாதுவாை ைருத்துவ 
ஆய்வாளரின் பரிவசாதகன ைற்றும் அறிக்கை வதகவப்படுைிறது.  

ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் ஏற்பாளருக்கு இதனால் ஆயுள் ைாப்படீு 
கபறுபவரின் தற்வபாகதய சுைாதார நிகைகய பற்றிய விவரங்ைள் 
ைிகடக்ைிறது.  

5. கநறிமுகறோர்ந்த இன்னல் அறிக்கக  

ஆயுள் ைாப்படீு என்பது ஒரு தனிநபர் ைற்றும் ைாப்படீு 
நிறுவனத்திற்கும் இகடவய ஏற்படும் ஒப்பந்தைாை இருக்ைிறது, 
இதில் பாைிசி ைாைத்தில் ைாப்பளிக்ைப்பட்ட நபர் இறந்தால், ஒரு 
குறிப்பிட்ட அளவு பணத்கத ைாப்படீ்டு நிறுவனம் கசலுத்துைிறது. 
நீங்ைள் ஆயுள் ைாப்பகீட வாங்கும் வபாது, நீங்ைள் ஒரு 
விண்ணப்பத்கத பூர்த்தி கசய்வது ைற்றும் உடல் பரிவசாதகனக்கு 
உட்படுவது வபான்ற பை ஏற்பளிப்பு நகடமுகறைகள கசய்ய 
வவண்டும். ஏற்பாளர்ைள் ைவனிக்கும் அபாயத்கத பாதிக்ைின்ற ஒரு 
ைாரணி, கநறிமுகறசார்ந்த இன்னல்  என குறிப்பிடப்படுைிறது.  

வகரயகற 

ஒரு ஆயுள் ைாப்படீு பாைிசிகய வாங்ைியதன் விகளவாை ஒரு 
வாடிக்கையாளரின் நடத்கத ைாறி ைற்றும் அந்த ைாற்றம் 
இழப்பின் வாய்ப்கப அதிைரிக்கும் சாத்தியம் என 
கநறிமுகறசார்ந்த இன்னகை  வகரயறுக்ைைாம். 

உதாரணம் 

ஜான் வடா சைீபத்தில் ஒரு ஆயுள் ைாப்படீு பாைிசிகய 
வாங்ைினார். பின்னர் அவர் பூைியில் ைிைவும் ஆபத்தானதாை 
ைருதப்பட்ட பனிச்சறுக்கு இடத்திற்கு பனிச்சறுக்கு சுற்றுப்பயணம் 
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கசல்ை முடிவு கசய்தார். ஆனால் அதற்கு முன் அவர் அகத 
வபான்ற பயணங்ைகள வைற்கைாள்ள ைறுத்திருக்ைிறார்.  

ஆயுள் ைாப்பகீட வாங்ைிவிட்டு, தன் கசாந்த வாழ்க்கை அல்ைது 
வவகறாருவரின் வாழ்க்கைகய முடிக்கும் நடவடிக்கைைள் மூைம் 
இைாபத்கத கபற வைாரும் வாய்ப்புள்ள தனிநபர்ைளுக்கு  எதிராை 
ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனங்ைள் தங்ைகள பாதுைாக்ை முயல்ைின்றன. 
ஆயுள் ைாப்படீு ஏற்பாளர்ைள் இதனால் இந்த ைாதிரி இன்னகை 
பரிந்துகரக்கும் எந்த ைாரணிைகளயும் ைவனைாை பார்க்ை 
வவண்டும்.  

இந்த வநாக்ைத்திற்ைாை, ஒரு கநறிமுகறசார்ந்த இன்னல் 
அறிக்கைகய ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் ஒரு அதிைாரி சைர்ப்பிக்ை 
வவண்டும் என்று நிறுவனம் வைாரைாம். அறிக்கைகய 
முடிப்பதற்கு முன் அறிக்கையிடும் அதிைாரி முன்கைாழிபவரின் 
அகடயாளம் கதாடர்பாை தன்கன திருப்தி கசய்துகைாள்ள 
வவண்டும். அதற்ைாை அந்த அதிைாரி முன்கைாழிபவரின் 
இல்ைத்திவைவய அவகர சந்திப்பதற்கு முன்னுரிகை 
தரவவண்டும்.. அறிக்கையிடும் அதிைாரி ைாப்படீு 
கசய்யப்படுபவரின் ஆவராக்ைியம் ைற்றும் பழக்ைம்,கதாழில், 

வருைானம், சமூை பின்னணி, நிதி நிகை பற்றி சுவயச்கசயாைவும் 
விசாரகணைகள கசய்ய வவண்டும்  

6. வயது ோன்று 

ஆயுள் ைாப்படீில் வயதுடன்  இறப்பு அபாயம் அதிைரிக்கும் என்று 
நாம் ஏற்ைனவவ பார்த்துவிட்வடாம். எனவவ ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் ஆயுள் ைாப்படீு கபறுபவரின் அபாய குறிப்கப 
தீர்ைானிக்ை வயகதயும் ஒரு ைாரணியாை பயன்படுத்துைிறனர். 
அதன்படி ஒவ்கவாரு வயது குழுவிற்கும் ஒரு ப்ரீைியம் 
விதிக்ைப்படும். வயதிற்கு சான்றாை ஒரு கபாருத்தைான ஆவண 
பரிவசாதகன மூைம் சரியான வயதின் சரிபார்ப்பும்  ஆயுள் 
ைாப்படீில் இதனால் முக்ைியத்துவத்கத கபறுைிறது.  

கசல்லுபடியாகும் வயது சான்றுைகள தரைானதாை அல்ைது 
தரைற்றதாைவும் இருக்ைைாம்.  
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அ) தரமான வயது ோன்றுகள்  

தரைான வயது சான்றுைளாை ைருதப்படுைின்ற சிை ஆவணங்ைள்:  

i. பள்ளி அல்ைது ைல்லூரி சான்றிதழ்  

ii. நைராட்சி பதிவுைளில் இருந்து கபறப்படும் பிறப்பு சான்றிதழ்  

iii. பாஸ்வபார்ட்  

iv. நிரந்தர ைணக்கு எண் (PAN) அட்கட  

v. வசகவ பதிவவடு 

vi. ஞானஸ்நானம் சான்றிதழ்  

vii. பிறந்த வததி கைாண்டிருந்தால், குடும்ப கபபிளில் இருந்து 
சான்றளிக்ைப்பட்ட பகுதி 

viii. பாதுைாப்பு பணியாளர்ைள் வழக்ைில் அகடயாள அட்கட  

ix. ஒரு வராைன் ைத்வதாைிக் வதவாையம் மூைம் வழங்ைப்பட்ட 
திருைண சான்றிதழ்  

 

ஆ)  தரமற்ற வயது ோன்றுகள்  

வைவை குறிப்பிடப்பட்ட தரைான வயது சான்றுைள் இல்ைாத 
வபாது, ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ஒரு தரைற்ற வயத சான்கற  
சைர்ப்பிக்ை அனுைதிக்ைைாம். தரைற்ற வயது சான்றுைளாை 
ைருதப்படுைின்ற சிை ஆவணங்ைள்:  

i. ஜாதைம்  

ii. வரஷன் அட்கட  

iii. சுய-பிரைடனம் மூைம் ஒரு வாக்குமூைம்  

iv. ைிராை பஞ்சாயத்திடம் இருந்து சான்றிதழ்  

படம் 1 கசல்லுபடியாகும் வயது சான்றுைள் 
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7. பணச்ேைகவ எதிர்ப்பு (AML) 

 

வகரயகற 

 

பணச்சைகவ என்பது சட்டவிவராதைான பணத்கத அதன் 
சட்டவிவராத வதாற்றத்கத ைகறத்து ஒரு கபாருளாதாரத்தில் 
சட்டப்பூர்வைான வதாற்றத்துடன் கைாண்டுவரும் கசயல்முகற 
ஆகும். பணச்சைகவ நடவடிக்கைைகள ைட்டுப்படுத்த இந்திய 
அரசு மூைம் (Prevention of Money Laundering Act, PMLA), 2002  என்ற 
சட்டம் கதாடங்ைப்பட்டது.  

பணச்சைகவ தடுப்பு சட்டம் (PMLA), பணச்சைகவ 
நடவடிக்கைைகள ைட்டுப்படுத்த ைற்றும் பணச்சைகவ மூைம் 
கபறப்பட்ட கசாத்கத பறிமுதல் கசய்வகத சட்டைாக்குவதற்ைாை 
2005 முதல் அைலுக்கு வந்தது. இது ஒரு குற்றைாை 
பணச்சைகவகய குறிப்பிடுைிறது ைற்றும் இந்த குற்றத்திற்கு 
மூன்று முதல் ஏழு ஆண்டுைள் வகர ைடுங்ைாவல் சிகற 
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தண்டகன ைற்றும் ரூ 5 ைட்சம் வகர அபராதம் 
விதிக்ைப்படைாம்.  

ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டு நிறுவனமும் ஒரு AML திட்டத்கத 
கவத்திருக்ை வவண்டும் ைற்றும் அதன்படி ஐஆர்டிஏ-விடம் ஒரு 
பிரதிகய தாக்ைல் கசய்ய வவண்டும். AML-இன் திட்டத்தில் வசர்க்ை 
வவண்டியகவ::  

I.  உள் கைாள்கைைள், நகடமுகறைள் ைற்றும் ைட்டுப்பாடுைள்  

ii. முக்ைிய இணக்ைம் அதிைாரியின் நியைனம்  

iii. AML நடவடிக்கைைளுக்ைாை ஆட்வசர்ப்பு ைற்றும் முைவர் 
பயிற்சி  

iv. அை தணிக்கை / ைட்டுப்பாடு  

 

8. உங்கள் வாடிக்ககயாளகர கதரிந்து ககாள்ளவும் (KYC) 

உங்ைள் வாடிக்கையாளகர கதரிந்து கைாள்ளவும் என்பது தங்ைள் 
வாடிக்கையாளர்ைளின் அகடயாளத்கத சரிபார்க்ை ஒரு வணிைம் 
மூைம் பயன்படுத்தப்படும் கசயல்முகற. அகடயாள திருட்டு, நிதி 
வைாசடி ைற்றும் பணச்சைகவகய தடுக்ை வங்ைிைள் ைற்றும் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் கபருைிய முகறயில் தங்ைள் 
வாடிக்கையாளர்ைளிடம் தைவல் விரிவான வழங்குைாறு வைாரி 
வருைின்றனர்.  

KYC வழிைாட்டு கநறிைளின் வநாக்ைம் பணச்சைகவ 
நடவடிக்கைைளுக்ைாை குற்றவியல் உறுப்புைள் நிதி 
நிறுவனங்ைகள தவறாை பயன்படுத்துவகத தடுக்ை வவண்டும்.  

எனவவ,  தங்ைள் வாடிக்கையாளரின் உண்கையான 
அகடயாளத்கத ைாப்படீ்டாளர்ைள் தீர்ைானிப்பது அவசியம். KYC 
நகடமுகறயின் ஒரு பகுதியாை, முன்கைாழிபவர்ைள் 
பின்வருவதுடன் வசர்த்து முன்கைாழிவு படிவத்கத சைர்ப்பிப்பகத 
முைவர்ைள் உறுதி கசய்யவவண்டும்:  

i. புகைப்படங்ைள்  

ii. வயது சான்று 
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iii. முைவரி சான்றாை -ஓட்டுநர் உரிைம், பாஸ்வபார்ட், 

கதாகைவபசி பில், ைின்சார ைட்டணம், வங்ைி ைணக்கு 
புத்தைம், முதைியன 

iv. அகடயாள சான்றாை- ஓட்டுநர் உரிைம், பாஸ்வபார்ட், 
வாக்ைாளர் அகடயாள அட்கட, நிரந்தர ைணக்கு எண் 
அட்கட, முதைியன 

v. உயர்-ைதிப்பு பரிவர்த்தகனைளில் வருைான ஆதார 
ஆவணங்ைள்  

9 இைவே-பார்கவ காைம்  

ஒரு நபர் ஒரு புதிய ஆயுள் ைாப்படீு பாைிசிகய வாங்ைி பாைிசி 
ஆவணத்கத கபற்ற பின்னர் அகத ஆய்வு கசய்தவபாது, விதிைள் 
ைற்றும் நிபந்தகனைள் அவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இல்கை என்று 
கதரிய வந்ததாை ைருதவும்.  

அவரால் என்ன கசய்ய முடியும்?  

ஐஆர்டிஏ அதன் விதிைளில் இந்த பிரச்சிகனகய 
ைவனிப்பதற்ைாைவவ  நுைர்வவார்-நட்புள்ள ஒரு ஏற்பாகட 
கசய்துள்ளது. இது ஒரு "இைவச-வதாற்ற ைாைம்” அல்ைது 

“குளிர்விப்பு ைாைம்” எனப்படுவகத  வழங்ைியுள்ளது.  

இந்த ைாைைட்டத்தில், பாைிசிதாரர் ஒரு பாைிசிகய வாங்ைி அவர் 
அகத விரும்பவில்கை என்றால், பின்வரும் நிபந்தகனைளின்ைீழ் 
அகத திருப்பைாம் ைற்றும் பணத்கத திரும்ப கபறமுடியும்:  

i.  அவர் பாைிசி ஆவணத்கத கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள் இந்த 
விருப்பத்கத பயன்படுத்தமுடியும்  

ii.  அவர் எழுத்துமூைம் நிறுவனத்திற்கு இகத 
கதரிவிக்ைவவண்டும்  

iii. விைிதாசார முகறயில் ைாப்பளிக்ைப்பட்ட ைாைத்திற்ைான 
ைாப்படீுத்கதாகை அளவு, ைருத்துவ பரிவசாதகன ைற்றும் 
முத்திகர தீர்கவக்ைாை ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் 
வைற்கைாள்ளப்பட்ட கசைவுைள் திருப்பி தரப்படும் ப்ரீைியம் 
கதாகையில் ைழிக்ைப்பட்டு ைீதி ைிகடக்கும்.  

இந்த இைவச-பார்கவ ைாைம் ஆயுள் ைாப்படீு பாைிசிதாரர்ைளுக்கு 
ஒரு சலுகையாை ைிகடக்ைிறது. பாைிசிதாரர் பாைிசி ஆவணத்கத 
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கபற்ற வததியிைிருந்து பதிகனந்து நாட்ைளுக்குள்  இந்த 
விருப்பத்கத பயன்படுத்தைாம்.  

சுய-பரீட்கே 1 

பாைிசிதாரர் ஒரு பாைிசிகய வாங்ைி அகத விரும்பவில்கை 
என்றால், _________ ைாைத்திற்குள், அகத திருப்பி ைற்றும் 
பணத்கத திரும்ப கபற முடியும்.  

I. இைவச ைதிப்படீு  

II. இைவச பார்கவ  

III. ரத்து கசய்யும்வபாது  

IV. இைவச வசாதகன  

சுருக்கம் 

 தைவல் ஏடு தயாரிப்பு பற்றிய விவரங்ைள் வழங்குவதற்ைாை 
ைாப்படீு நிறுவனங்ைள் பயன்படுத்தும் ஒரு முகறயான சட்ட 
ஆவணம் ஆகும்.  

 முன்கைாழிகவ தயாரிக்ை பயன்படுைிற விண்ணப்ப 
ஆவணம் கபாதுவாை 'முன்கைாழிவு படிவம்' என 
அறியப்படுைிறது.  

 ஆவராக்ைியம், உணவு பழக்ைம், கதாழில், வருைானம் 
ைற்றும் குடும்ப விவரங்ைகள முைவர் தன் அறிக்கையில் 
குறிப்பிட வவண்டும்.  

 உயரம், எகட, ரத்த அழுத்தம், இதய நிகை வபான்ற உடல் 
அம்சங்ைள் கதாடர்பான விவரங்ைகள ைருத்துவர் ைருத்துவ 
ஆய்வாளரின் அறிக்கை எனப்படும் தன் அறிக்கையில் பதிவு 
கசய்து குறிப்பிடவவண்டும்.  

 கநறிமுகறசார்ந்த இன்னல் என்பது ஒரு ஆயுள் ைாப்படீு 
பாைிசிகய வாங்ைியதன் விகளவாை ஒரு 
வாடிக்கையாளரின் நடத்கத ைாறி ைற்றும் அந்த ைாற்றம் 
இழப்பின் வாய்ப்கப அதிைரிக்கும் சாத்தியத்கத குறிக்ைிறது.  

 தரைான வயது சான்றுைளாை ைருதப்படுைின்ற சிை 
ஆவணங்ைளில் பள்ளி அல்ைது ைல்லூரி சான்றிதழ், 
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நைராட்சி பதிவுைளில் இருந்து ைிகடக்கும் பிறப்பு சான்றிதழ் 
வபான்றகவ உள்ளன 

 ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டு நிறுவனமும் ஒரு AML திட்டத்கத 
கவத்திருக்ை வவண்டும் ைற்றும் அதன்படி ஐஆர்டிஏ-விடம் 
ஒரு பிரதிகய தாக்ைல் கசய்ய வவண்டும். AML-இன் 
திட்டத்தில் உள் கைாள்கைைள், நகடமுகறைள் ைற்றும் 
ைட்டுப்பாடுைள் ைற்றும் முக்ைிய இணக்ை அதிைாரியின் 
நியைனமும் இருக்ை வவண்டும்  

 தங்ைள் வாடிக்கையாளரின் உண்கையான அகடயாளத்கத 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் தீர்ைானிப்பது அவசியம். KYC 
நகடமுகறயின் ஒரு பகுதியாை, முைவரி சான்று, நிரந்தர 
ைணக்கு எண் அட்கட ைற்றும் புகைப்படங்ைள் வபான்ற KYC 
ஆவணங்ைள் வசைரிக்ைப்பட்ட வவண்டும்.  

முக்கிய வார்த்கதகள் 

1. தைவல் ஏடு 

2. முன்கைாழிவு படிவம் 

3. கநறிமுகறசார்ந்த இன்னல் 

4. தரைான அல்ைாத தரைற்ற வயது சான்றுைள்  

5. பணச்சைகவ எதிர்ப்பு 

6. உங்ைள் வாடிக்கையாளகர கதரிந்து கைாள்ளவும் (KYC)  

7. இைவச-பார்கவ ைாைம் 

 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

பாைிசிதாரர் ஒரு பாைிசிகய வாங்ைி அகத விரும்பவில்கை 
என்றால், இைவச-பார்கவ ைாைத்திற்குள், அகத திருப்பி ைற்றும் 
பணத்கத திரும்ப கபற முடியும்.  

சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

சகள்வி 1  
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ைீழுள்ளதில் தரைான வயது சான்றிற்ைான உதாரணம் எது?  

I.  வரஷன் அட்கட  

II.  ஜாதைம்  

III. பாஸ்வபார்ட்  

IV. ைிராை ஊராட்சி சான்றிதழ்  

 
சகள்வி 2  

ைீழுள்ளதில் எது கநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் ைாரணைாை 
ஏற்படுைிறது?  

I. ைாப்படீு வாங்ைியகத கதாடர்ந்து அதிைரித்த அபாய நடத்கத  

II. ைாப்படீு வாங்குவதற்கு முன் அதிைரித்த அபாய நடத்கத 

III. ைாப்படீு வாங்ைியகத கதாடர்ந்து குகறந்த அபாய நடத்கத  

IV. ைாப்படீிற்கு பிறகு குற்றவியல் நடவடிக்கைைளில் ஈடுபடுவது  

 
சகள்வி 3  

ைீழுள்ள அம்சங்ைளில் எது ைருத்துவ ஆய்வாளர் அறிக்கையில் 
பரிவசாதிக்ைப்பட வவண்டும்?  

I.  முன்கைாழிபவர் உணர்ச்சிைிக்ை நடத்கத  

II.  உயரம், எகட ைற்றும் இரத்த அழுத்தம்  

III. சமூை அந்தஸ்து  

IV. வநர்கை  

 
சகள்வி 4  

__________ ஒரு தயாரிப்பு பற்றி விவரங்ைகள வழங்குவதற்ைாை 
ைாப்படீு நிறுவனங்ைள் பயன்படுத்தும் ஒரு முகறயான சட்ட 
ஆவணம் ஆகும்.  

I. முன்கைாழிவு படிவம்  

II. திட்ட வைற்வைாள்  

III. தைவல் டாக்கைட்  

IV. தைவல் ஏடு  

 

சகள்வி 5  

திட்டத்கததயாரிக்ை பயன்படுைிற பயன்பாடு ஆவணம் கபாதுவாை 
__________ என அறியப்படுைிறது.  
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I. விண்ணப்ப படிவம்  

II. முன்கைாழிவு படிவம்  

III.  பதிவு படிவம்  

IV. சந்தா படிவம்  

 
சகள்வி 6  

ைீவழ கைாடுக்ைப்பட்ட வயது சான்று ஆவணங்ைளில் இருந்து, 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் எது தரைற்றதாை 
வகைப்படுத்தப்படுைிறது .  

I.  பள்ளி சான்றிதழ்  

II.  பாதுைாப்பு பணியாளர்ைள் வழக்ைில் அகடயாள அட்கட  

III. வரஷன் அட்கட  

IV. ஞானஸ்நான சான்றிதழ்  

 
சகள்வி 7  

பணச்சைகவ என்பது _______ பணத்கத அதன் _______ 
வதாற்றத்கத ைகறத்து ஒரு கபாருளாதாரத்தில் சட்டப்பூர்வைான 
வதாற்றத்துடன் கைாண்டுவரும் கசயல்முகற ஆகும். 
I. சட்டவிவராதைான, சட்டவிவராதைான  

II. சட்டப்பூர்வ, சட்டப்பூர்வ 

III. சட்டவிவராதைான, சட்டப்பூர்வ 

IV. சட்டப்பூர்வ, சட்டவிவராதைான 

 
சகள்வி 8  

பாைிசிதாரர் ஒரு பாைிசிகய வாங்ைி அகத விரும்பவில்கை 
என்றால், இைவச-பார்கவ ைாைத்திற்குள், அதாவது பாைிசிகய 
கபற்ற _______ அகத திருப்பமுடியும்.  

I. 60 நாட்ைள்  

II. 45 நாட்ைள்  

III. 30 நாட்ைள்  

IV.15 நாட்ைள்  
 

சகள்வி 9  
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இைவச-பார்கவ ைாைத்தில் ஒரு பாைிசிதாரர் மூைம் பாைிசி 
திருப்பப்பட்டால், ைீழுள்ளதில் ஒரு பாைிசி குறித்து எந்த கூறு 
சரியானதாை உள்ளது?  

I. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 100% ப்ரீைியத்கத  திரும்ப வழங்கும்  

II. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 50% ப்ரீைியத்கத  திரும்ப வழங்கும் 

III. விைிதாசார முகறயில் ைாப்பளிக்ைப்பட்ட ைாைத்திற்ைான 
ைாப்படீுத்கதாகை அளவு, ைருத்துவ பரிவசாதகன ைற்றும் 
முத்திகர தீர்கவ ைட்டணம் ப்ரீைியம் கதாகையில் 
ைழிக்ைப்பட்டு ைீதி ைிகடக்கும்.  

IV. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் முழு ப்ரீைியத்கதயும் பறிமுதல் கசய்து 
விடும் 

சகள்வி 10  

ைீவழ உள்ளதில் எது ஒரு கசல்லுபடியாகும் முைவரி சான்றாை 
இருக்ைிறது?  

V. நிரந்தர ைணக்கு எண் (PAN) அட்கட  

VI. வாக்ைாளர் அகடயாள அட்கட  

VII. வங்ைி ைணக்கு புத்தைம்,  

VIII. ஓட்டுநர் உரிைம்  

 

 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

பாஸ்வபார்ட் தரைான வயது சான்றிற்ைான ஒரு உதாரணம்  

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ைாப்படீு வாங்ைியகத கதாடர்ந்து அதிைரித்த அபாய நடத்கதகய 
கநறிமுகறசார்ந்த இன்னைாை ைருதைாம். 
பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைருத்துவ ஆய்வாளர் அறிக்கையில் உயரம், எகட ைற்றும் இரத்த 
அழுத்தம் பரிவசாதிக்ைப்பட வவண்டிய சிை விஷயங்ைள்.  
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பதில் 4   

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

தைவல் ஏடு என்பது ஒரு தயாரிப்பு பற்றி விவரங்ைகள 
வழங்குவதற்ைாை ைாப்படீு நிறுவனங்ைள் பயன்படுத்தும் ஒரு 
முகறயான சட்ட ஆவணம் ஆகும் 

  

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

திட்டத்கத தயாரிக்ை பயன்படுைிற பயன்பாடு ஆவணம் கபாதுவாை 
முன்கைாழிவு படிவம்  என அறியப்படுைிறது.  

 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

வரஷன் அட்கட தரைற்ற சான்று ஆவணைாை 
வகைப்படுத்தப்படுைிறது .  

 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

பணச்சைகவ என்பது சட்டவிவராதைான பணத்கத அதன் 
சட்டவிவராத வதாற்றத்கத ைகறத்து ஒரு கபாருளாதாரத்தில் 
சட்டப்பூர்வைான வதாற்றத்துடன் கைாண்டுவரும் கசயல்முகற 
ஆகும். 
 

பதில் 8  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

பாைிசிதாரர் ஒரு பாைிசிகய வாங்ைி அகத விரும்பவில்கை 
என்றால், இைவச-பார்கவ ைாைத்திற்குள், அதாவது பாைிசிகய 
கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள் அகத திருப்பமுடியும்.  

 
பதில் 9  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

இைவச-பார்கவ ைாைத்தில் ஒரு பாைிசிதாரர் மூைம் பாைிசி 
திருப்பப்பட்டால், விைிதாசார முகறயில் ைாப்பளிக்ைப்பட்ட 
ைாைத்திற்ைான ைாப்படீுத்கதாகை அளவு, ைருத்துவ பரிவசாதகன 
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ைற்றும் முத்திகர தீர்கவ ைட்டணம் ப்ரீைியம் கதாகையில் 
ைழிக்ைப்பட்டு ைீதி ைிகடக்கும்.  

 
பதில் 10  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

நிரந்தர ைணக்கு எண் (PAN) அட்கட ஒரு கசல்லுபடியாகும் 
முைவரி சான்று இல்கை 
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அத்தியாயம் 13 

 

ஆவணைாக்ைல் – பாைிசி நிகை - I 

 

 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் ஒரு முன்கைாழிவு ஆயுள் ைாப்படீு 
பாைிசியாை ைாறும் வபாது சம்பந்தப்பட்ட பல்வவறு ஆவணங்ைகள 
பற்றி விவாதிக்ைிவறாம் 

 
 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. பாைிசி  ைட்டம் - ஆவணைாக்ைல் 
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A. பாைிேி கட்டம்- ஆவணமாக்கல் 

1. முதல் ப்ரீைியம் ரசீது  

ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனம் முதல் பிரீைியம் ரசீகத (First Premium 

Receipt -FPR) வழங்கும் வபாது ஒரு ைாப்படீு ஒப்பந்தம் 
துவங்குைிறது. பாைிேி ஒப்பந்தம் கதாடங்கியுள்ளதற்கு ோன்றாக 
FPR உள்ளது.  

முதல் பிரீைியம் ரசீது பின்வரும் தைவகை கைாண்டிருக்ைிறது:  

1. ஆயுள் ைாப்படீு கபற்றவரின் கபயர் ைற்றும் முைவரி  

2. பாைிசி எண் 

3. ைட்டப்பட்ட ப்ரீைியம் கதாகை  

4. ப்ரீைியம் கசலுத்தும் முகற ைற்றும் அதிர்கவண்  

5. ப்ரீைியம் கசலுத்தவவண்டிய அடுத்த உரிய வததி  

6. அபாயத்தின் ைாப்பு துவங்கும் வததி  

7. பாைிசியின் இறுதி முதிர்வு வததி  

8. ைடந்த ப்ரீைியம் கசலுத்தப்பட்ட வததி  

9. ைாப்படீுத் கதாகை 

FPR வழங்ைப்பட்ட பிறகு. முன்கைாழிபவரிடம் இருந்து வைலும் 
ப்ரீைியங்ைகள கபறும்வபாது அடுத்தடுத்த ப்ரீைியம் ரசீதுைகள 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் கவளியிடும். இந்த ரசீதுைள் புதுப்பித்தல் 
ப்ரீைியம் ரசீதுைள் (Renewal Premium Receipt -RPR) என்று 
அகழக்ைப்படுைின்றன. ப்ரீைியம் ைட்டப்பட்ட கதாடர்பில் ஏதாவது 
சர்ச்கசைள் ஏற்பட்டால் பணம் ைட்டியதற்ைான சான்றாை  RPR-ைள் 
கசயல்படும் 

2. பாைிேி ஆவணம் 

பாைிசி ஆவணம் என்பது ைாப்படீு கதாடர்புகடய ைிை 
முக்ைியைான ஆவணம். இது ைாப்பளிக்ைப்படுபவர் ைற்றும் ைாப்படீு 
நிறுவனத்தின் இகடவய உள்ள ஒப்பந்தத்தின் சான்றாை உள்ளது. 
அதுவவ ஒப்பந்தம் அல்ை. பாைிசி ஆவணத்கத பாைிசிதாரர் 
கதாகைத்துவிட்டால், அது ைாப்படீு ஒப்பந்தத்கத பாதிக்ைாது. 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ஒப்பந்தத்தில் எந்த ைாற்றங்ைகளயும் 
கசய்யாைல் ஒரு நைல் பாைிசிகய வழங்கும். பாைிசி ஆவணம் 
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ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிைாரியால் கைகயழுத்திடப்பட வவண்டும் 
ைற்றும் இந்திய முத்திகர சட்டத்தின் படி முத்திகரயிடப்பட 
வவண்டும்.  

தரைான பாைிசி ஆவணத்தில் கபாதுவாை மூன்று பாைங்ைள் 
உள்ளன:  

அ) பாைிேி அட்டவகண  

பாைிசி அட்டவகண முதல் பகுதியாை உள்ளது. இது கபாதுவாை 
பாைிசியின் முைப்பு பக்ைத்தில் ைாணப்படுைிறது. ஆயுள் ைாப்படீு 
ஒப்பந்தங்ைளின் ைாை அட்டவகணைள் கபாதுவாை ஒவரைாதிரி 
இருக்ை வவண்டும். அவர்ைள் வழக்ைைாை பின்வரும் தைவகை 
கைாண்டிருக்ை வவண்டும்:  

 

படம் 1   பாைிேி ஆவண கூறுகள்  

 

 

i. ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் கபயர்  

ii. குறிப்பிட்ட பாைிசிக்ைான சிை குறிப்பிட்ட விவரங்ைள்:  

 பாைிசி உரிகையாளரின் கபயர் ைற்றும் முைவரி  

 பிறந்த வததி ைற்றும் ைடந்த பிறந்த வததியன்று அவர் 
வயது 

 திட்டம் ைற்றும் பாைிசியின் ஒப்பந்த ைாைம்  

 ைாப்படீுத் கதாகை  

 ப்ரீைியம் கதாகை  

 ப்ரீைியம் கசலுத்தும் ைாைம்  
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 துவங்ைிய வததி, முதிர்வு வததி ைற்றும் ைகடசி 
ப்ரீைியத்தின் உரிய வததி  

 பாைிசி இைாபத்துடன் உள்ளதா அல்ைது இைாபம் 
இல்ைாைல் உள்ளதா  

 நியைிக்ைப்பட்டவரின் கபயர்  

 ப்ரீைியம் கசலுத்தும் முகற – ஆண்டில்;  
அகரயாண்டில்; ைாைாண்டில்; ைாதாந்திர; சம்பளத்தில் 
இருந்து ைழிக்ைப்படுவது  

 பாைிசி எண் - பாைிசி ஒப்பந்தத்தின் தனிப்பட்ட 
அகடயாள எண் ஆகும்  

iii. ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் பணம் வழங்குவதற்ைான 
வாக்குறுதி.  இது ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தததின் பிரதான 
பகுதியாை உள்ளது  

iv.  அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அதிைாரியின் கைகயழுத்து ைற்றும் 
பாைிசி முத்திகர  

v. உள்ளூர் ைாப்படீு  குகறதீர் அதிைாரியின் முைவரி.  

ஆ) தரமான விதிகள்  

பாைிசி ஆவணத்தின் இரண்டாவது கூறு தரைான பாைிசி விதிைள், 
ைற்றும் குறிப்பாை விைக்ைப்பட்டிருந்தாவை தவிர கபாதுவாை 
அகனத்து ஆயுள் ைாப்படீு ஒப்பந்தங்ைளிலும் இது உள்ளது. இந்த 
விதிைளில் சிை ைாைக்ைாப்படீு, ஒற்கற பிரீைியம் அல்ைது 
பங்வைற்ைாத (இைாபம்) பாைிசிைள் வபான்றதற்ைான 
ஒப்பந்தங்ைளில் கபாருந்தாததாை இருக்ைைாம். இந்த தரைான 
விதிைள், ஒப்பந்தத்தின்ைீழ் அைைாைின்ற உரிகைைள் ைற்றும் 
சலுகைைள் ைற்றும் பிற நிபந்தகனைகள வகரயறுக்ைின்றன.  

இ) குறிப்பிட்ட பாைிேி விதிகள்  

பாைிசி ஆவணத்தின் மூன்றாவது கூறு தனித்த பாைிசி 
ஒப்பந்தத்திற்கு ைட்டும் கபாருந்தும் குறிப்பிட்ட பாைிசி விதிைளாை 
உள்ளன. இகவ ஆவணத்தின் முைப்பு பக்ைத்தில் 
அச்சிடப்பட்டிருக்கும் அல்ைது ஒரு இகணப்பு வடிவில் தனியாை 
வசர்க்ைப்படும்.  
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சலுகை நாட்ைள் அல்ைது ைாைங்ைழிதல் வழக்ைில் பறிமுதல்-
கசய்யாைல் இருப்பது வபான்ற தரைான பாைிசி விதிைள் சட்டபூர்வ 
ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் வழங்ைப்படும் வபாது, குறிப்பிட்ட விதிைள் 
கபாதுவாை ைாப்படீு நிறுவனம் ைற்றும் ைாப்படீு கபறுபவருக்கும் 
இகடவய உள்ள குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்துடன் 
இகணக்ைப்பட்டிருக்கும்.  

உதாரணம் 

ஒப்பந்தம் எழுதும் வநரத்தில் ைர்ப்பைாை உள்ள கபண் ைர்ப்பத்தின் 
ைாரணைாை ைரணம் அகடவகத முன்கூட்டிவய விைக்கும் ஒரு 
விதி  

விரிவான ஏற்பாடுைகள அத்தியாயம் 13-இல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  

சுய-பரீட்கே 1 

முதல் ப்ரீைியம் ரசீது (FPR) என்ன சுட்டிக்ைாட்டுைிறது? ைிைவும் 
கபாருத்தைான விருப்பத்கத வதர்ந்கதடுக்ைவும்.  

I.  இைவச-பார்கவ ைாைம் முடிவகடந்த்து  

II.  இது பாைிசி ஒப்பந்தம் கதாடங்ைியதற்ைான சான்று  

III.  பாைிசிகய தற்வபாது ரத்து கசய்யமுடியாது  

IV.  பாைிசி ஒரு குறிப்பிட்ட பண ைதிப்கப திரட்டிவிட்டது 

சுருக்கம்  

 ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனம் முதல் ப்ரீைியம் ரசீகத (FPR) 
வழங்கும் வபாது ஒரு ைாப்படீு ஒப்பந்தம் துவங்குைிறது. 
பாைிசி ஒப்பந்தம் கதாடங்ைியுள்ளதற்கு சான்றாை FPR 
உள்ளது.  

 பாைிசி ஆவணம் என்பது ைாப்படீு கதாடர்புகடய ைிை 
முக்ைியைான ஆவணம். இது ைாப்பளிக்ைப்படுபவர் ைற்றும் 
ைாப்படீு நிறுவனத்தின் இகடவய உள்ள ஒப்பந்தத்தின் 
சான்றாை உள்ளது. 
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 தரைான பாைிசி ஆவணத்தில் கபாதுவாை பாைிசி 
அட்டவகண, தரைான விதிைள் ைற்றும் பாைிசியின் 
குறிப்பிட்ட விதிைள் என்று மூன்று பாைங்ைள் உள்ளன.  

 

முக்கியமான வார்த்கதகள் 

 

1. முதல் ப்ரீைியம் ரசீது (FPR)  

2. பாைிசி ஆவணம்  

3. பாைிசி அட்டவகண  

4. தரைான விதிைள்  

5. குறிப்பிட்ட விதிைள் 

 

 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

 

FPR என்பது பாைிேி ஒப்பந்தம் கதாடங்கியதற்கான ோன்று. 

 

சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

 

சகள்வி 1  

 

ைாப்படீு நிறுவனம் ைற்றும் ைாப்படீு கபற்றவர் இகடவய 
ஒப்பந்தத்திற்கு சான்றாை பின்வரும் ஆவணங்ைளில் எது உள்ளது?  

I. முன்கைாழிவு படிவம் 

II. பாைிசி ஆவணம் 

III. தைவல் ஏடு 

IV. ஈடுவைாரல் படிவம் 

 

சகள்வி 2  
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ஒரு குறிப்பிட்ட பாைிசி ஆவணத்தில் சிக்ைைான கைாழியில் 
வார்த்கதைள் பயன்படுத்தப்பட்டு ைற்றும் அது ஒரு 
கதளிவின்கைகய தந்தால், அது கபாதுவாை எப்படி 
பரீசீைிக்ைப்படும்  

I.   ைாப்படீு கபற்றவருக்கு ஆதரவாை  

II.   ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாை  

III. பாைிசி கசல்ைாததாை அறிவிக்ைப்படும் ைற்றும் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்திடம் வட்டியுடன் ப்ரீைியம் திரும்ப வைட்ைப்படும்  

IV. பாைிசி கசல்ைாததாை அறிவிக்ைப்படும் ைற்றும் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்திடம் வட்டியில்ைாைல் ப்ரீைியம் திரும்ப 
வைட்ைப்படும் 

 

சகள்வி 3  

 

ஒரு பாைிசி ஆவணத்கத ைிைச் சிறந்த முகறயில் விவரிக்ைின்ற 
விருப்பத்கத வதர்ந்கதடுக்ைவும்.  

I.  அது ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின் சான்றாை உள்ளது  

II. இது ைாப்படீு நிறுவனத்தின் ைாப்படீ்டு பாைிசிகய 
வாங்குவதற்ைாை ைாப்படீு கபறுபவர் கவளிப்படுத்திய 
விருப்பத்திற்கு சான்றாை உள்ளது  

III. இது வங்ைிைள், தரைர்ைள் ைற்றும் பிற நிறுவனங்ைள் வபான்ற 
வசனல் பங்ைாளிைகள கையாளும் வபாது ஒரு ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் பின்பற்றும் பாைிசி (கசயல்முகறைளுக்கு) சான்றாை 
இருக்ைிறது  

IV. இது முதல் ப்ரீைியம் கசலுத்தியதும் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
வழங்கும் ஒரு ஒப்புகை சீட்டு  

 

சகள்வி 4  

 

ைீவழ உள்ள கூறுைளில் எந்த கூறு சரியானதாை உள்ளது?  

IX. முன்கைாழிவு படிவத்கத ஏற்பது பாைிசி ஒப்பந்தம் 
கதாடங்ைிவிட்டதற்ைான சான்று  

X. ப்ரீைியத்கத ஏற்பது பாைிசி கதாடங்ைிவிட்டதற்ைான சான்று  

XI. முதல் ப்ரீைியம் ரசீது பாைிசி ஒப்பந்தம் 
கதாடங்ைிவிட்டதற்ைான சான்று  
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XII. ப்ரீைியம் விகைகய குறிப்பிடுவது பாைிசி ஒப்பந்தம் 
கதாடங்ைிவிட்டதற்ைான சான்று  

 

சகள்வி 5  

முதல் ப்ரீைியத்திற்கு பின்னர் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் கபறும் 
அடுத்தடுத்த ப்ரீைியங்ைளுக்கு, நிறுவனம் __________ வழங்கும்.  

I. புத்துயரளிப்பு ப்ரீைியம் ரசீது  

II. ைீட்பு ப்ரீைியம் ரசீது  

III. ைறுநியைன ப்ரீைியம் ரசீது  

IV. புதுப்பித்தல் ப்ரீைியம் ரசீது  

 

சகள்வி 6  

 

ைாப்படீு கபற்றவர் அசல் ஆயுள் ைாப்படீு பாைிசி ஆவணத்கத 
இழந்தால் என்ன நடக்கும்?  

I. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ஒப்பந்தத்தில் எந்த ைாற்றங்ைகளயும் 
கசய்யாைல் ஒரு நைல் பாைிசிகய வழங்கும்  

II. ைாப்படீு ஒப்பந்தம் ஒரு முடிவுக்கு வரும்  

III. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ஆயுள் ைாப்படீு கபற்றவருக்கு 
தற்வபாகதய உடல்நை நிகைைளின் அடிப்பகடயில் 
புதுப்பிக்ைப்பட்ட நிபந்தகனைளுடன் ஒரு நைல் பாைிசிகய 
வழங்கும்  

IV. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் பாைிசி ஒப்பந்தத்தில் எந்த 
ைாற்றங்ைகளயும் கசய்யாைல்  ஒரு நைல் பாைிசிகய 
வழங்கும், ஆனால் ஒரு நீதிைன்ற உத்தரவு ைிகடத்தால் 
ைட்டுவை.  

சகள்வி 7  

ைீவழ உள்ள கூறுைளில் எந்த கூறு சரியானதாை உள்ளது?  

I. பாைிசி ஆவணம் ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிைாரியால் 
கைகயழுத்திடப்பட வவண்டும் ஆனால் இந்திய முத்திகர 
சட்டத்தின் படி முத்திகரயிடப்படுவது ைட்டாயைில்கை. 
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II. பாைிசி ஆவணம் ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிைாரியால் 
கைகயழுத்திடப்பட வவண்டும் ைற்றும் இந்திய முத்திகர 
சட்டத்தின் படி முத்திகரயிடப்பட வவண்டும்.  

III. பாைிசி ஆவணம் ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிைாரியால் 
கைகயழுத்திடப்பட வதகவயில்கை ைற்றும் இந்திய முத்திகர 
சட்டத்தின் படி முத்திகரயிடப்பட வவண்டும்.  

IV. பாைிசி ஆவணம் ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிைாரியால் 
கைகயழுத்திடப்பட வதகவயில்கை ைற்றும் இந்திய முத்திகர 
சட்டத்தின் படி முத்திகரயிடப்படவும் வதகவயில்கை 

சகள்வி 8  

ைீவழ உள்ளதில் எது ஒரு தரைான ைாப்படீு பாைிசி ஆவணம் 
முதல் பகுதி?  

I. பாைிசி அட்டவகண  

II. தரைான விதிைள்  

III. குறிப்பிட்ட பாைிசி விதிைள்  

IV. ஈடுவைாரல் நகடமுகற  

சகள்வி 9  

ஒரு தரைான ைாப்படீு பாைிசி ஆவணத்தில், தரைான விதிைள் 
பிரிவில் ைீழுள்ளதில் எகத பற்றிய தைவல் இருக்கும்?  

I. துவக்ை வததி, முதிர்வு வததி,  ைற்றும் ைடந்த ப்ரீைியத்தின் 
உரிய வததி  

II. நியைிக்ைப்பட்டவரின் கபயர்  

III. ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் கபாருந்தும் உரிகைைள் ைற்றும் சலுகைைள் 
ைற்றும் பிற நிபந்தகனைள்  

IV. அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அதிைாரியின் கைகயழுத்து ைற்றும் பாைிசி 
முத்திகர  
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சகள்வி 10  

"ஒப்பந்தம் எழுதும் வநரத்தில் ைர்ப்பைாை உள்ள கபண் ைர்ப்பத்தின் 
ைாரணைாை ைரணம் அகடவகத முன்கூட்டிவய விைக்கும் ஒரு 
விதி” ஒரு தரைான பாைிசி ஆவணத்தில் எந்த பிரிவில் 
வசர்க்ைப்படும்?  

I. பாைிசி அட்டவகண  

II. கபாது விதிைள்  

III. தரைான விதிைள்  

IV. குறிப்பிட்ட பாைிசி விதிைள்  

 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

 

பாைிசி ஆவணம் ைாப்படீு நிறுவனம் ைற்றும் ைாப்படீு கபற்றவர் 
இகடவய ஒப்பந்தத்திற்கு சான்றாை 

 

பதில் 2  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

 

ஒரு குறிப்பிட்ட பாைிசி ஆவணத்தில் சிக்ைைான கைாழியில் 
வார்த்கதைள் பயன்படுத்தப்பட்டு ைற்றும் அது ஒரு 
கதளிவின்கைகய தந்தால், அது கபாதுவாை ைாப்படீு 
கபற்றவருக்கு ஆதரவாை பரீசீைிக்ைப்படும்  

 

பதில் 3  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

 

பாைிசி ஆவணம் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின் சான்றாை உள்ளது  

 

பதில் 4  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

 

முதல் ப்ரீைியம் ரசீது பாைிசி ஒப்பந்தம் கதாடங்ைிவிட்டதற்ைான 
சான்று  

 
பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

முதல் ப்ரீைியத்திற்கு பின்னர் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் கபறும் 
அடுத்தடுத்த ப்ரீைியங்ைளுக்கு, நிறுவனம் புதுப்பித்தல் ப்ரீைியம் 
ரசீகத வழங்கும். 
பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ைாப்படீு கபற்றவர் அசல் ஆயுள் ைாப்படீு பாைிசி ஆவணத்கத 
இழந்தால் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ஒப்பந்தத்தில் எந்த 
ைாற்றங்ைகளயும் கசய்யாைல் ஒரு நைல் பாைிசிகய வழங்கும்  

பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

பாைிசி ஆவணம் ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிைாரியால் 
கைகயழுத்திடப்பட வவண்டும் ைற்றும் இந்திய முத்திகர 
சட்டத்தின் படி முத்திகரயிடப்பட வவண்டும். 
பதில் 8  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

பாைிசி அட்டவகண ஒரு தரைான ைாப்படீு பாைிசி ஆவணத்தின் 
முதல் பகுதியாை உள்ளது 

பதில் 9  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ஒரு தரைான ைாப்படீு பாைிசி ஆவணத்தில், தரைான விதிைள் 
பிரிவில்  ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் கபாருந்தும் உரிகைைள் ைற்றும் 
சலுகைைள் ைற்றும் பிற நிபந்தகனைகளப் பற்றிய விவரங்ைள் 
இருக்கும்  
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பதில் 10  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் IV. 

"ஒப்பந்தம் எழுதும் சநரத்தில் கர்ப்பமாக உள்ள கபண் 
கர்ப்பத்தின் காரணமாக மரணம் அகடவகத முன்கூட்டிசய 
விைக்கும் ஒரு விதி” ஒரு தரமான பாைிேி ஆவணத்தில் 
குறிப்பிட்ட பாைிேி விதிகளில் சேர்க்கப்படும் 
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அத்தியாயம் 14 

 

ஆவணைாக்குதல் – பாைிசி நிகை- II 

 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

இந்த அத்தியாயத்தில் ஒரு பாைிசி  ஆவணத்தில் இகணக்ைப்பட்ட 
விதிைள் பற்றி விவாதிக்ைிவறாம். அத்தியாயத்தில் 
விவாதிக்ைப்படும் விதிைளில் சலுகை ைாைம், பாைிசி 
ைாைங்ைழிதல் ைற்றும் பறிமுதல்-இல்ைாகை வபான்றவற்கற 
பற்றி சிை முக்ைியைான விதிைளும் உள்ளன.  

 
 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. பாைிசி நிகைைள் ைற்றும் சலுகைைள் 
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A. பாைிேி நிகைகள் மற்றும் ேலுகககள் 

1. ேலுகக காைம் 

ஒவ்கவாரு ஆயுள் ைாப்படீு ஒப்பந்தமும் ப்ரீைியங்ைள் ைகடசி 
வததி வகர ைட்டப்பட்டு ைற்றும் பாைிசி அைைில் உள்ளதா என்று 
நிபந்தகனயில் தான் ைரண நன்கைகய வழங்ை வைற்கைாள்ைிறது. 
"சலுகை ைாைம்" என்ற உட்பிரிவு உரிய வததிக்கு பின்னர் 
பாைிசிதாரருக்கு ப்ரீைியம் கசலுத்துவதற்ைாை ஒரு கூடுதல் 
ைாைத்கத வழங்குைிறது.  

முக்கியமானகவ 

ேலுகக காைத்தின் தரமான அளவு ஒரு மாதம் அல்ைது 31 
நாட்களாக உள்ளது. சலுகை நாட்ைகள ப்ரீைியம் கசலுத்த 
நிர்ணயிக்ைப்பட்ட  உரிய வததிக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து 
ைணக்ைிடைாம். சலுகை ைாைம் என்ைிற ஏற்பாடு, ப்ரீைியம் ைட்டாத 
ைாரணத்தால் ைாைங்ைழிந்து விட்டிருக்கும் பாைிசிகய, சலுகை 
ைாைம் வகர கதாடர்ந்து  அைைில் இருப்பகத 
கசயல்படுத்துைிறது.  

எனினும் ப்ரீைியம் ைட்டவவண்டிய கதாகையாைவவ இருப்பதால்,  
பாைிசிதாரர் இந்த ைாைைட்டத்தில் இறந்துவிட்டால், ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் ைரண நன்கையில் இருந்து ப்ரீைியத்கத ைழிக்ைைாம். 
சலுகை ைாைம் முடிந்தும் ப்ரீைியங்ைள் ைட்டப்படாைல் இருந்தால், 

பாைிசி பின்னர் ைாைங்ைழிந்ததாை ைருதப்படுைிறது ைற்றும் 
நிறுவனத்திற்கு ைரண நன்கைகய கசலுத்தவவண்டிய எந்த 
ைடகையும் இல்கை. கசலுத்தத்தக்ை அளவு பறிமுதல்-இல்ைாகை 
ஏற்பாடுைளின்ைீழ் கசலுத்தவவண்டிய அளவு ைட்டுவை இருக்கும். 
ஒருவிதத்தில், இதனால் ைாப்படீு கபற்றவர் சலுகை ைாைத்தில் 
இைவச ைாப்பகீட கபற்றதாை கூறைாம்.  

2.  காைங்கழிதல் மற்றும் மறுநியமனம் / புத்தாக்கம்  

ஒரு பாைிசியின் ப்ரீைியம் சலுகை ைாைத்தில் கூட 
ைட்டப்படாவிட்டால் பாைிசி ைாைங்ைழிந்த நிகையில் இருப்பதாை 
ைருதப்படும் என்பகத நாம் ஏற்ைனவவ பார்த்வதாம். நல்ை கசய்தி 
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என்னகவன்றால் நகடமுகறயில் உள்ள அகனத்து நிரந்தர 
ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைளுவை ஒரு ைாைங்ைழித்த பாைிசிக்கு 
ைீண்டும் (புத்துயிர் அளிப்பகத) அனுைதிக்ைிறது.  

 

வகரயகற 

ைறுநியைனம் என்பது  ப்ரீைியங்ைகள கசலுத்தாைல் நிறுத்தப்பட்ட 
அல்ைது பறிமுதல்-இல்ைாகை விதிைளில் ஒன்றின்ைீழ் கதாடர்ைிற 
ஒரு பாைிசிகய ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ைீண்டும் அைைில் 
கைாண்டு வரும் வழிமுகறயாகும்.  

எனினும் பாைிசியின் புத்தாக்ைம்  ைாப்படீு கசய்தவரின் 
நிபந்தகனயற்ற உரிகையாைவும் இருக்ை முடியாது. சிை 
நிபந்தகனைளின்ைீழ் ைட்டுவை அது நிகறவவற்றப்படுைிறது:  

i. காப்பீட்டு அபாயத்தில் எந்த அதிகரிப்பும் இல்கை: ஒரு 
பாைிசியின் புத்தாக்ைம் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு அபாயத்தின் 
அதிைரிப்கப ஏற்படுத்தாது  

ii. ககயிருப்பின் உருவாக்கம்: பாைிசி ைாைங்ைழியாைல் 
இருந்திருந்தால் அதில் வசர்ந்திருக்ை வவண்டிய 
கையிருப்புக்ைளின் கதாகைகய உருவாக்ை வழிவகுக்கும் 
அளவிற்கு பாைிசிதாரர் வட்டியுடன் ப்ரீைியங்ைகள கசலுத்த 
வவண்டும்.  

iii. குறிப்பிட்ட காைத்திற்குள் புத்தாக்கத்திற்கான விண்ணப்பம்: 
ைறுநியைனத்திற்ைாை குறிப்பிடப்பட்ட ைாைக்ைட்டத்திவைவய 
பாைிசியின் உரிகையாளர் புத்தாக்ை விண்ணப்பத்கத பூர்த்தி 
கசய்ய வவண்டும். இந்தியாவில், புத்தாக்ைம் ஒரு குறிப்பிட்ட 
ைாைக்ைட்டத்திற்குள் கசய்யப்படவவண்டும், அதாவது 
ைாைங்ைழிந்த வததியிைிருந்து ஐந்து ஆண்டுைள் வகர என 
கூறைாம்.  

iv. காப்பீடு கதாடர்ந்துள்ளதற்கான திருப்தியான ஆதாரம்: 
ைாப்படீு கபற்றவர் ைாப்படீு கதாடர்ந்துள்ளதற்ைான திருப்தியான 
ஆதாரத்கத ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு முன்கவக்ை வவண்டும் 
ைாப்படீு. அவரது உடல்நைம் திருப்திைரைாை இருக்ை வவண்டும் 
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ஆனால்  நிதி வருவாய் ைற்றும் ஒழுக்ைம் வபான்ற ைற்ற 
ைாரணிைள் ைணிசைாை சீரழியாைல் இருந்திருக்ைவவண்டும்.  

v. பணம் கேலுத்த தாமதமான  ப்ரீமியங்ககள வட்டியுடன் 
கேலுத்துவது: பாைிசி உரிகையாளர் பணம் கசலுத்த 
தாைதைான  அகனத்து  ப்ரீைியங்ைகளயும் வட்டியுடன் 
கசலுத்த வவண்டும்.  

vi. நிலுகவயில் உள்ள கடகன கேலுத்துவது: ைாப்படீு கபற்றவர்  
நிலுகவயில் உள்ள பாைிசியின் ைடகன கசலுத்த வவண்டும் 
அல்ைது ஏற்ைனவவ உள்ள வவறு எந்த ைடகனயும் கசலுத்தி 
பகழய நிகைக்கு கைாண்டு வரவவண்டும்.  

 
 
 

புத்தாக்க ேமயத்தில் காப்பீட்டு தகுதிக்கான ஆதாரம் சதகவ 
என்பசத சமலுள்ள நிபந்தகனகளில் மிக முக்கியமானது என 
கூறைாம்.  வைாரப்படும் ஆதார வகை ஒவ்கவாரு தனி 
பாைிசியின் சூழ்நிகைைகள சார்ந்திருக்கும். பாைிசி ைிை குறுைிய 
ைாைத்திற்வை ைாைங்ைழிந்த நிகையில் இருந்தால், ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் ைாப்படீ்டு தகுதிக்ைான எந்த ஆதாரமும் இல்ைாைல் 
பாைிசிகய ைீண்டும் புதுப்பிக்ைைாம் அல்ைது ைாப்படீு 
கபறுபவரிடன் அவர் நல்ை உடல் நைத்துடன்  இருப்பதற்கு 
சான்றளிக்கும் வகையில் ஒரு எளிய அறிக்கைகய ைட்டும் 
வைாரைாம் 

எனினும் ைீவழ தரப்பட்டுள்ள சிை சூழ்நிகைைளில் நிறுவனத்திற்கு 
ைருத்துவ பரிவசாதகன அல்ைது ைாப்படீ்டு தகுதிக்ைான பிற 
ஆதாரங்ைள் வதகவப்படைாம்:  

i. நீண்ட ைாைத்திற்கு முன்வப சலுகை ைாைம் 
ைாைாவதியாைிவிட்டது ைற்றும் பாைிசி ைிட்டத்தட்ட ஒரு 
வருடைாை ைாைங்ைழிந்த நிகையில் உள்ளது.  

ii. ைற்கறாரு நிகைகை ைாப்படீ்டாளருக்கு  உடல்நை அல்ைது 
வவறு ஏதாவது பிரச்சகன இருக்ைைாம் என்று 
சந்வதைிப்பதற்ைான ைாரணம் உள்ளது. ைாப்படீ்டுத் கதாகை 
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அல்ைது பாைிசியின் முை ைதிப்பு கபரியதாை இருந்தால் புதிய 
ைருத்துவ பரிவசாதகனயும் வதகவப்படைாம்.  

புத்தாக்ைத்திற்ைாை பாைிசிதாரர் ஒரு ைணிசைான கதாகைகய 
கசலுத்த வதகவப்படைாம் என்பதால் (நிலுகவயில் உள்ள 
ப்ரீைியம் ைற்றும் வட்டி), ஒவ்கவாரு பாைிசிதாரரும் அசல் 
பாைிசிகய புத்தாக்ைம் கசய்யவவண்டுைா  அல்ைது ைீண்டும் ஒரு 
புதிய பாைிசிகய வாங்குவவத இன்னும் சாதைைானதாை 
இருக்குைா என்பகத தீர்ைானிக்ை வவண்டும். ஒரு புதிய 
பாைிசிகய வாங்கும்வபாது ைாப்படீு கபற்றவரின் வயகத 
கபாறுத்து ப்ரீைியத்தின் வதீம் அதிைைாை இருக்ைைாம் என்பதால், 
ைாப்படீின் புத்தாக்ைம் கபரும்பாலும் ைாபைரைானதாை இருக்கும். 

அ) பாைிேி புத்தாக்க நடவடிக்கககள் 

இப்வபாது பாைிசிகய புத்தாக்ைத்திற்ைான சிை வழிைகள 
பார்ப்வபாம். கபாதுவாை கசலுத்தப்படாத முதல் ப்ரீைியம் வததியில் 
இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்குள் (சுைார் 5 ஆண்டுைள் 
வகர) ைாைங்ைழிந்த பாைிசி இருந்தால், அதற்கு புத்தாக்ைத்கத 
தரமுடியும்.  

i. ோதாரண புத்தாக்கம் 

புத்தாக்ைத்தின் ைிை எளிய வடிவம், வட்டியுடன் நிலுகவயில் 
உள்ள ப்ரீைியத்கத கசலுத்துவதாை உள்ளது. இது சாதாரண 
புத்தாக்ைம் எனப்படுைிறது ைற்றும் பாைிசியில் ஒப்பகடவு 
ைதிப்பு திரட்டப்பட்டிருந்தால் கசய்யப்படும். ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம்  நல்ை உயல்நைனுக்ைான அறிவிப்பு அல்ைது ஒரு 
ைருத்துவ பரிவசாதகன வபான்ற வவறு சிை ஆதாரங்ைகளயும் 
ைாப்படீ்டு தகுதிக்ைாை வைாரமுடியும்.   

 

ii. விசேஷ புத்தாக்கம் 

பாைிசி மூன்று ஆண்டுைளுக்கும் குகறவான சையத்திற்கு 
இயக்ைத்தில் இருந்து ைற்றும் குகறந்தபட்ச ஒப்பகடவு ைதிப்பு 
திரட்டப்படவில்கை (அதாவது, திரட்டப்பட்ட கையிருப்புைள் 
அல்ைது பண ைதிப்பு ைிை அற்பைாை உள்ளது) ஆனால் 
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ைாைங்ைழிந்த நிகையில் இருந்த ைாைம் ைிை கபரியதாை 
இருந்தால் நாம் என்ன கசய்வது? முதல் ைட்டப்படாத ப்ரீைியம் 
வததியில் இருந்து ஒரு வருடம் அல்ைது அதற்கு வைற்பட்ட 
ைாைத்திற்கு பிறகு பாைிசி புத்தாக்ைத்திற்ைாை வருைிறகதன்று 
ைருதவும். 
 

அதன் புத்தாக்ைத்திற்ைான ஒரு வழி விவசஷ புத்தாக்ைம் 
எனப்படும் திட்டைாை உள்ளது (இது எல்ஐசி. ஆஃப் 
இந்தியாவில் அதிைைாை பழக்ைத்தில் உள்ளது). இங்வை ஒரு 
புதிய பாைிசிவய எழுதப்பட்ட ைாதிரி, ைாைங்ைழிந்த பாைிசி 
துவங்ைப்பட்ட அசல் வததியில் இருந்து  இரண்டு 
ஆண்டுைளுக்குள் உள்ள வததியில் புத்தாக்ைப்பட்ட  பாைிசி 
எழுதப்படுைிறது. முதிர்வு வததியும் அசல் பாைிசிகய எடுத்த  
வநரத்திவைவய சிை ஆயுள்ைளுக்ைாை குறிக்ைப்பட்ட 
நிர்ணயிக்ைப்பட்ட அசல் வததிகய தாண்டி இருக்ைாது.  

 

உதாரணம் 

அசல் பாைிசி 40 வயதில் எடுக்ைப்பட்டு ைற்றும் புதிய துவக்ை 
வததி 42 வயதாை இருந்தால், 60 வயதில் முடியவவண்டும் 
என்றுள்ள பாைிசிைளில், பாைிசியின்  ைாைம் 20 வருடங்ைளில் 
இருந்து இப்வபாது 18 வருடங்ைளாை குகறந்துவிடும். பகழய 
ைற்றும் புதிய ப்ரீைியங்ைளுக்கும் இகடவய உள்ள வித்தியாசம் 
ைற்றும் வட்டி அதற்கு வைல் கசலுத்தப்பட வவண்டும்.  

 
 
 
 

iii. கடனுடன் கிகடக்கும் புத்தாக்கம் 

இன்னும் எல்.ஐ.சி. ைற்றும் பிற நிறுவனங்ைளில் ைிகடக்கும் 
மூன்றாவது புத்தாக்ை முகற ைடனுடன் ைிகடக்கும் புத்தாக்ைைாை 
உள்ளது. இது தனியாை புத்தாக்ைைாை ைட்டுைல்ைாைல், இதில் 
இரண்டு பரிைாற்றங்ைள் அடங்ைியுள்ளன:  

 ஒவர வநரத்தில் ைடகன வழங்ைிவிட்டு ைற்றும் 
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 பாைிசியின் புத்தாக்ைமும் கசய்யப்படுைிறது 

நிலுகவயில் உள்ள ப்ரீைியம் ைற்றும் வட்டி சாதாரண புத்தாக்ை 
முகறகய வபாைவவ ைணக்ைிடப்படுைின்றன. புத்தாக்ை வததியன்று 
ஒருவருக்கு பாைிசியின்ைீழ் எந்த அளவு ைடகன கபற 
தகுதியுள்ளது என்று  தீர்ைானிக்ைப்படுைிறது.  இந்த ைடகன 
புத்தாக்ை வநாக்ைங்ைளுக்ைாை ைருதுகை கதாகையாை 
பயன்படுத்தைாம். நிலுகவயில் உள்ள ப்ரீைியம் ைற்றும் வட்டிகய 
ைட்டிய பின்னர்  ஏதாவது கதாகை பாக்ைி இருந்தால், அது 
பாைிசிதாரருக்கு கசலுத்தப்பட வவண்டும். புத்தாக்ை வததியன்று 
ஒப்பகடவு ைதிப்கப கபற்றுள்ள பாைிசிைளுக்கு ைட்டுவை 
ைடனுடன் ைிகடக்கும் புத்தாக்ை வசதி அனுைதிக்ைப்படும் என்பது 
கதளிவாை உள்ளது.  

iv. தவகணமுகற புத்தாக்கம் 

இறுதியாை, பாைிசிதாரர் நிலுகவயில் உள்ள ப்ரீைியத்கத 
கைாத்தைாை ைட்டும் நிகையில் இல்கை ைற்றும் பாைிசிகய 
விவசஷ புத்தாக்ை திட்டத்தின்ைீழ் புத்தாக்ைம் கசய்ய முடியாத 
வபாது, தவகணமுகற புத்தாக்ை திட்டம் உள்ளது. இத்தகைய 
வழக்ைில் ப்ரீைியம் நிலுகவைள்  சாதாரண புத்தாக்ை 
திட்டத்தின்ைீழுள்ளகத வபாைவவ வழக்ைைான முகறயில் 
ைணக்ைிடப்படுைிறது.  

ைட்டணம் கசலுத்தும் முகறகய கபாறுத்து (ைாைாண்டு அல்ைது 
அகரயாண்டு முகறவயா) ஆயுள் ைாப்படீு கபற்றவர் ஒரு அகர 
ஆண்டு அல்ைது இரண்டு ைாைாண்டு ப்ரீைியங்ைகள 
ைட்டவவண்டும். பாக்ைியுள்ள ப்ரீைியம் நிலுகவ, தற்வபாகதய 
பாைிசி ஆண்டு ைற்றும் அதற்கு பிறகுள்ள இரண்டு 
ஆண்டுைளுடன் வசர்த்து,  இரண்டு அல்ைது அதற்கு அதிைைான 
ஆண்டுைளில் சைைாை பிரிக்ைப்பட்டு ப்ரீைியம் ைட்டப்படவவண்டிய 
உரிய வததிைளில் எதிர்ைாை ப்ரீைியங்ைளுடன் வசர்த்து பூரணைாை 
ைட்டப்படும். புத்தாக்ை வநரத்தில் நிலுகவயில் எந்த ைடனும் 
பாைிசியின்ைீழ் இருக்ைக்கூடாது என்ற நிபந்தகன 
திணிக்ைப்படைாம்.  
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முக்கியமானகவ 

ைாைங்ைழிந்த பாைிசிைளின் புத்தாக்ைம் என்பது ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் தீவிரைாை ஊக்குவிக்கும் ஒரு முக்ைியைான வசகவ 
கசயல்பாடு, ஏகனனில் ைாைங்ைழிந்த நிகையில் உள்ள 
பாைிசிைளால் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்வைா அல்ைது 
பாைிசிதாரருக்வைா எந்தவித நன்கையும் ைிகடயாது. 

3. பறிமுதல்-இல்ைாகம விதிகள் 

பாைிசிதாரர்ைளால் வைலும் ப்ரீைியங்ைகள கசலுத்தி தங்ைள் 
பாைிசிைகள முழுகையாை அைைில் கவத்திருக்ை முடியாத வபாது 
இந்திய ைாப்படீு சட்டத்தின் (பிரிவு 113) ைீழுள்ள முக்ைியைான 
விதிைளில் ஒன்று,. அவர்ைகள சிை நன்கைைகள வசைரிப்பகத 
அனுைதிக்ைிறது. இங்வை கபாருந்தும் தர்க்ைம், பாைிசிதாரருக்கு 
பாைிசியின் ைீழ் திரட்டப்பட்ட பண ைதிப்பில் ஒரு ஈடுவைாரல் 
உரிகை உள்ளது.  

ப்ரீமியங்கள் குகறந்தபட்ேம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 
கதாடர்ந்து கட்டப்பட்டிருந்தால், உத்தரவாதமாக ஒரு 
ஒப்பகடவு மதிப்பு இருக்க சவண்டும் என்று இந்தியாவில் 
ேட்டம் கூறுகிறது. பாைிசிகய ஒப்பகடக்ைாவிட்டால் 
குகறக்ைப்பட்ட கசலுத்திய பண ைதிப்புடன் அந்த பாைிசி 
கதாடர்ந்து அைைில் இருக்கும். சட்டத்தில் வதகவப்பட்டகத விட  
தாராளைான ஒப்பகடவு ைதிப்கப பாைிசி விதிைள் கபாதுவாை 
வழங்குைின்றன.  

 

அ) ஒப்பகடவு மதிப்புகள்  

ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளிடம் கபாதுவாை பல்வவறு 
வநரங்ைளில் உள்ள ஒப்பகடவு ைதிப்புைள் ைற்றும் ஒப்பகடவு 
ைதிப்புைகள ைணக்ைிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுைிற முகறகய 
பட்டியைிடும் ஒரு விளக்ைப்படம் ைிகடக்கும். ைணக்ைிட 
சூத்திரத்தில் ைாப்படீு திட்டம், பாைிசியின் வயது ைற்றும் 
பாைிசிக்ைாை ப்ரீைியம்-கசலுத்தும் ைாைம்  ைருதப்படும். கையில் 
ைிகடக்கும் உண்கையான ஒப்பகடவு பணத்தின்  அளவு 
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பாைிசியில் பரிந்துகரக்ைப்பட்ட ஒப்பகடவு ைதிப்பில் இருந்து 
வவறுபடைாம். 

இைற்கு ைாரணம், கசலுத்தப்பட்ட கூட்டல்ைள், வபானஸ் அல்ைது 
ஈவுத்கதாகை திரட்டுைள் முன்கூட்டிவய கசலுத்தப்பட்ட 
ப்ரீைியங்ைள் அல்ைது ப்ரீைியங்ைளின் இகடகவளிைள்,  பாைிசி 
ைடன்ைள் முதைியன திரட்டப்பட்ட கராக்ை ஒப்பகடவு ைதிப்பில் 
இருந்து வசர்த்தல் அல்ைது ைழித்தல்ைள் ஏற்படுத்தைாம் 
பாைிசிதாரர் இறுதியில் கபறுவது நிைர ஒப்பகடவு ைதிப்பாை 
உள்ளது. ஒப்பகடவு ைதிப்பு கசலுத்தப்படும் ைதிப்பின் சதவதீைாை 
இருக்கும்.  

ப்ரீைியங்ைளின் சதவதீைாை ைணக்ைிடப்பட்டு ைிகடக்கும் 
ஒப்பகடவு ைதிப்பின்  உத்தரவாதைளிக்ைப்பட்ட ஒப்பகடவு ைதிப்பு 
என அகழக்ைப்படுைிறது  

ஆ) பாைிேி கடன்கள்  

பண ைதிப்கப குவிக்கும் ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிைளில், ைடனுக்கு 
ஈடாை பாைிசியின் பணைதிப்கப பயன்படுத்தி ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்திடம் ைடகன வைாருவதற்ைாை உள்ள ஏற்பாடு 
பாைிசிதாரருக்கு ைடன் கபறும் உரிகைகய வழங்குைிறது. 
வழக்ைைாை பாைிசிகய ஒப்பகடவு ைதிப்பின் சதவதீைாை ைட்டுவை 
(அதாவது 90%) பாைிசி ைடகன ைட்டுப்படுத்தைாம். பாைிசிதாரர் 
தனது கசாந்த ைணக்ைில் இருந்வத ைடகன கபறுைிறார் என்பகத 
நிகனவில் கைாள்ை. பாைிசிகய ஒப்பகடத்திருந்திருந்தால் 
அவருக்கு அந்த கதாகை கபறும் தகுதி இருந்திருக்கும்.  

அந்த வழக்ைில் ைாப்படீு நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். அதற்கு பதிைாை 
பாைிசியில் இருந்து ைடன் எடுப்பதால், ஒரு பாைிசிதாரர் வைக்கை 
கவத்துக்கைாண்வட அகத சாப்பிடவும் முடியும். ைாப்பகீட 
அைைில் கவத்துக்கைாண்வட,  கபறும் ைடன் பணப்புழக்ைத்திற்கு 
சுைபைாை அணுைகை வழங்குைிறது. அவசர நிதி வதகவயுள்ள 
நீங்ைள் உங்ைள் வாடிக்கையாளகர தக்ைகவத்து கைாள்ள 
விரும்பினால், அவருக்கு இந்த ைாதிரி ைடகன பரிந்துகரக்ை 
வவண்டும். 
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பாைிசி ைடன் ஒரு சாதாரண வர்த்தை ைடனிைிருந்து இரு 
விதங்ைளில் வவறுபட்டது:  

பாைிேி கடன் வர்த்தக கடன் 

கடகன திருப்பி கேலுத்த எந்த 
ேட்ட கபாறுப்பும் இல்கை:  

பாைிசி உரிகையாளர் 
சட்டபூர்வைாை ைடகன திருப்பி 
கசலுத்த ைடகைப்படவில்கை. 
அவர் வதர்ந்கதடுக்கும் எந்த 
வநரத்திலும் முழு ைடகன அல்ைது 
ஒரு பகுதிகய திருப்பி கசலுத்த 
முடியும். ைடகன 
திருப்பாவிட்டாலும், ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் வழங்ைவவண்டிய பாைிசி 
நன்கையில் இருந்து நிலுகவயில் 
உள்ள (கசலுத்தப்படாத) ைடன் 
கதாகை ைற்றும் வட்டி கதாகைகய 
ைழித்துவிடுைிறது.  

ஒரு வர்த்தை ைடன் ஒரு 
ைடனாளி-ைடனளித்தவர் 
உறகவ 
உருவாக்குைிறது, இதில் 
ைடனாளி சட்டபூர்வைாை 
ைடகன திருப்பி கசலுத்த 
ைடகைப்பட்டிருக்ைிறார் 

 

எந்த கடன் சோதகனயும் 
சதகவயில்கை:  

ைாப்படீ்டு நிறுவனம் உண்கையில் 
பாைிசிதாரருக்கு அதன் கசாந்த 
நிதியில் இருந்து ைடகன 
தராததால், ைடனாளி ைடனுக்ைாை 
விண்ணப்பிக்கும்வபாது எந்த ைடன் 
வசாதகனகயயும் கசய்யும் 
அவசியம் இல்கை. ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் தகுதி கதாகைகய 
(வைவை குறிப்பிட்டகத வபால் 
ஒப்பகடவு ைதிப்பில் 90%) ைடன் 
தாண்டவில்கை என்பகத ைட்டுவை 
உறுதி கசய்ய வவண்டும்.  

ைடன் தருபவர் ைடனாளி 
ைீது ஒரு முழுகையான 
ைடன் வசாதகனகய 
கசய்ைிறார்  
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ஒரு கைாள்கை விஷயைாைவவ ைாப்படீ்டு நிறுவனம் அவ்வப்வபாது 
அத்தகைய ைடன்ைளுக்ைான விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் 
குறித்து முடிவு கசய்யும் உரிகைகய தன்னிடவை தக்ைகவத்துக் 
கைாள்ைிறது. பாைிசிகய ஈடாை கவத்வத ைடன் வழங்ைப்படும் 
என்பதால், பாைிசிகய ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் கபயரில் உரிகை 
ைாற்றம் கசய்யவவண்டும். ைரணம் ஏற்பட்டால் பணத்கத கபறும் 
உரிகைக்கு பாைிசிதாரர் யாகரயாவது நியைனம் கசய்திருந்தால், 
இந்த உரிகை ைாற்றம் அந்த நியைனத்கத ரத்து கசய்யாது.  

ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு பாைிசி ைீதுள்ள உரிகை அளவிற்கு 
கபயர் நியைிக்ைப்பட்டவரின் உரிகை பாதிக்ைப்படும்.  

உதாரணம் 

பாைிசியின்ைீழ் வழங்ைப்பட வவண்டிய கைாத்த இறப்பு ஈடு ரூ. 2.5 
ைட்சைாை இருந்த ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்கட அர்ஜுன் 
வாங்ைியிருந்தார். பாைிசியின்ைீழ் நிலுகவயில் இருந்த அர்ஜுனின் 
ைடன் ைற்றும் வட்டி ரூ. 1.5 ைட்சைாை இருந்தது  

எனவவ அர்ஜுனின் ைரணம் ஏற்படும் நிைழ்வில்,  
நியைிக்ைப்பட்டவருக்கு ைீதியுள்ள ரூ. 1 ைட்சத்கத கபறும் தகுதி 
உள்ளது.  

 
 

ைாப்படீ்டாளர்ைள் கபாதுவாை பாைிசி ைடன்ைள் ைீது வட்டி 
வசூைிக்ைின்றனர், அகத அகர ஆண்டிற்கு அல்ைது ஆண்டிற்கு 
ஒரு முகற ைட்டவவண்டும். வட்டி ைட்டப்படாவிட்டால், அகவ 
பாைிசி ைடனின் அங்ைைாை ைாறி ைற்றும் நிலுகவயில் உள்ள 
ைடன் கதாகையில் வசர்க்ைப்படுைிறது.  

ப்ரீைியங்ைள் வநரத்தில் ைட்டப்பட்டு ைற்றும் பாைிசி அைைில் 
இருக்கும்வகர, திரட்டப்பட்ட பண ைதிப்பு கபாதுவாை ைடன் 
ைற்றும் வட்டிகய தீர்க்ை வபாதுைானதாை இருக்ை வவண்டும்.  
ஆனால் பாைிசி ைாைங்ைழிந்த நிகையில் உள்ளது ைற்றும் எந்த 
புதிய ப்ரீைியங்ைளும் ைட்டப்படாது இருந்தால்,  நிலுகவயில் 
உள்ள ைடன் ைற்றும் கசலுத்தப்படாத வட்டி (கைாத்த ைடன்) 
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அளவு பாைிசியின் பண ைதிப்பு கதாகைகய விட கூடுதைாை 
ைாறக்கூடிய நிகைகை எழைாம்.  

ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் நிச்சயைாை இந்த நிகைகைகய 
அனுைதிக்ை முடியாது. அது வபான்ற நிகைகை வருவதற்கு முன், 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் கபாதுவாை முன்முடிப்பு  (foreclosure) 
எனப்படும் நடவடிக்கைகய எடுத்துவிடுவார்.  முன்முடிப்கப 
கசய்ய ைாப்படீ்டு நிறுவனம் முடிகவடுப்பதற்கு முன்பு 
பாைிசிதாரருக்கு அறிவிப்கப அனுப்பவவண்டும். பாைிசி 
நிறுத்தப்படும் ைற்றும் பாக்ைியுள்ள பண ைதிப்பு நிலுகவயில் 
உள்ள ைடன் ைற்றும் வட்டியுடன் சரிைட்டப்படும். அதிைப்படியாை 
உள்ள அளவு  பாைிசிதாரருக்கு வழங்ைப்படும்.  

 

4. ேிறப்பு பாைிேி விதிகள் மற்றும் சமல்குறிப்புகள் 

அ) கபயர் நியைனம் 

i ைாப்பளிக்ைப்பட்டவர் அவரது ைரணத்திற்கு பிறகு ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் மூைம் ைாப்படீுத்கதாகை வழங்ைப்படவவண்டிய 
நபர் (ைளின்)  கபயகர முன்கைாழிவது கபயர்நியமனம் 
ஆைிறது.  

ii ைாப்பளிக்ைப்பட்டவர் ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்கும் 
சமற்பட்ட நபர்களின் கபயர்ககள  நியமிக்க முடியும். 

iii கபயர் நியைிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு கேல்லுபடியாகும் 
நிகறசவற்றல் உரிகை உள்ளது ைற்றும் 
உரிகையுள்ளவர்ைளின்  சார்பாை ஒரு அறங்காவைராக 
பணத்கத பராமரிக்கசவண்டும்.  

iv கபயர் நியைனத்கத  பாைிேிகய வாங்கும் சநரத்தில் 
அல்ைது அதற்கு பின்னரும் கசய்யமுடியும் 

v ைாப்படீு சட்டம் 1938-இன் பிரிவு 39-இன் ைீழ், தன் கசாந்த 
வாழ்க்கையின்ைீது பாைிசிகய கவத்திருப்பவர், அவரது 
ைரணம் ஏற்பட்டால் பாைிசியின் ைீழுள்ள ைாப்படீுத் கதாகை 
கசலுத்தப்பட வவண்டிய நபர் அல்ைது நபர்ைளின் கபயகர 
நியைிக்ை முடியும்.  
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கபயர் நியைனத்கத பாைிசியில் ைற்கறாரு வைற்குறிப்பு மூைம் 
ைாற்ற முடியும்.  

 

முக்கியமானகவ 

கபயர் நியைனம் நியைிக்ைப்பட்டவருக்கு ைாப்பளிக்ைப்பட்டவருக்கு 
ைரணம் ஏற்படும் நிைழ்வில் பாைிசி பணத்கத கபறும் உரிகைகய 
கைாடுக்ைிறது. ஒரு நியமிக்கப்பட்டவருக்கு கமாத்த  (அல்ைது 
பகுதி)  ஈடுசகாரைில் எந்த உரிகமயும் கிகடயாது. 
 

கபயர் நியைிக்ைப்பட்டவர் ஒரு சிறாராை இருக்கும்வபாது, 

பாைிசிதாரர் இன்கனாருவகர  நியைிக்ை வவண்டும்.  
நியைிக்ைப்கபற்றவராை கசயல்பட அவரது ஒப்புதகை ைாட்ட 
பாைிசி ஆவணத்தில் கைகயழுத்திட வவண்டும். கபயர் 
நியைிக்ைப்பட்டவர் வயது வந்தவருக்ைான வயகத அகடயும் 
வபாது நியைிக்ைப்பட்டவர்ைள் தங்ைள் நிகைகய இழக்ைின்றனர். 
எந்த வநரத்திலும் நியைிக்ைப்பட்டவகர ஆயுள் ைாப்பளிக்ைப்பட்டவர் 
ைாற்ற முடியும். எவரும் இதற்ைாை நியைிக்ைப்படாவிட்டால் 
ைற்றும் கபயர் நியைிக்ைப்பட்டவர் சிறாராை இருந்தால், பின்னர் 
ஆயுள் ைாப்பளிக்ைப்பட்டவரின் ைரணம் ஏற்பட்டால், ைரண 
நன்கை ஈடுவைாரல் பாைிசிதாரரின் சட்ட வாரிசுைளுக்கு 
வழங்ைப்படுைிறது.  

ஒன்றுக்கு வைற்பட்ட கபயர் நியைிக்ைப்பட்டவர் இருந்தால், ைரண 
ஈடுவைாரல் அவர்ைளுக்கு இகணந்து, அல்ைது உயிர் பிகழத்தவர் 
அல்ைது உயிர் பிகழத்தவர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும். ஒவ்கவாரு 
கபயர் நியமிக்கப்பட்டவருக்கும் குறிப்பிட்ட பங்கக 
வழங்கமுடியாது. பாைிசி துவங்ைியபின் கசய்யப்படும் கபயர் 
நியைனங்ைள் பயனுள்ளதாை இருக்ை ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு 
கதரிவிக்ைப்பட வவண்டும்.  

 

படம் 1  கபயர் நியமனம் கதாடர்பான விதிகள்  
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ஆ) உரிகம மாற்றம்  

உரிகை ைாற்றம் என்ற கசால் சாதாரணைாை கசாத்கத 
விநிவயாைித்து ைாற்றுவதில் இருந்து வவறுபடுத்தி 
எழுத்துமூைைாை கசாத்கத ைாற்றித்தருவகத குறிக்ைிறது. 
கசாத்தின் உரிகை, அந்த கசாத்து குறித்துள்ள பல்வவறு 
உரிகைைகள கைாண்டுள்ளது, அதற்ைான உரிகை ஒன்று அல்ைது 
அதற்கு வைற்பட்ட நபர்ைளுக்கு அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

உரிகை ைாற்றப்பட்டதும், ஒரு பாைிசி ைடனுக்கு எதிராை 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு உரிகை ைாற்றப்பட்டிருந்தாவை தவிர, 
கபயர் நியைனம் ரத்து கசய்யப்படுைிறது.  

ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசியின் உரிகை ைாற்றத்தில், ஒரு நபர் 
ைற்கறாரு நபருக்கு (கசாத்தாை) பாைிசியின் உரிகைைள், சாசனம் 
ைற்றும் நைன்ைகள ைாற்றும் கசயகை குறிக்ைிறது. உரிகைைள் 
ைாற்றும் நபர் உரிகம மாற்றுபவர் எனவும், ைற்றும் அகத 
கபறுபவர் உரிகம கபறுபவர் எனவும் அகழக்ைப்படுைிறார்ைள்.  
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படம் 2 உரிகை ைாற்றம் 

 

 

இந்தியாவில் உரிகை ைாற்றம் ைாப்புறுதி சட்டத்தின் பிரிவு 38 
மூைம் ைட்டுபடுத்தப்படுைிறது. உரிகை ைாற்றம் கசய்யப்பட்டதுவை, 
உரிகை. கபறுபவர் உரிகை ைாற்றப்படும் கசாத்து குறித்த 
அகனத்து உரிகைைள், சாசனம் ைற்றும் நைன்ைகளயும் கபற்று, 
உரிகை கபறுபவருக்கு உரிகை அளிப்பவகர விட அதிை சாசன 
உரிகை ைிகடக்ைாது என்ற விதிக்கு உட்பட்டு, அவர் பாைிசியின் 
உரிகையாளர் ஆைிறார். 

இந்த ைகடசி விதி ைிைவும் முக்ைியைானது. இது சிை 
ைாரணங்ைளால் ைாப்பளிக்ைப்பட்டவருக்கு நிராைரிக்ைப்பட்ட 
ஈடுவைாரகை கபறும் தகுதி உரிகைகய கபறுபவருக்கும் 
ைிகடயாது என்பவத இதற்கு எளிகையான  அர்த்தம். உரிகை 
ைாற்றத்தில் உள்ள ைட்சிைள் ஒப்பந்தத்திற்கு 
தகுதிவாய்ந்தவர்ைளாை இருக்ை வவண்டும் ைற்றும் சட்டரீதியாை 
தகுதிநீக்ைலுக்கு  உட்பட்டவர்ைளாை இருக்ைக்கூடாது.  

உரிகை ைாற்றத்தில்  இரண்டு வகைைள் உள்ளன.  

படம் 3 உரிகம மாற்ற வகககள் 
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நிபந்தகனயுள்ள உரிகை 
ைாற்றம் 

முழுகையான உரிகை ைாற்றம் 

நிபந்தகனயுள்ள உரிகை 
ைாற்றத்தில் ஆயுள் 
ைாப்பளிக்ைப்பட்டவர் முதிர்வு 
வததி வகர உயிருடன் 
இருந்தால் அல்ைது உரிகை 
கபறுபவர் இறந்துவிட்டால் 
பாைிசி ைீண்டும் ஆயுள் 
ைாப்பிகட கபற்றவருக்கு 
திரும்பி வந்து விடும் 

முழுகையான உரிகை ைாற்றம், 
பாைிசி குறித்து உரிகை 
ைாற்றுபவருக்குள்ள அகனத்து 
உரிகைைள், சாசனம் ைற்றும் 
நைன்ைகள எந்த நிைழ்விலும் 
முன்னுள்ள நிகைக்கு அல்ைது 
அவரது எஸ்வடட் நிகைக்கு 
திருப்பி வராதபடி  உரிகை 
கபறுபவருக்கு ைாற்றப்படுவகத  
வழங்குைிறது. இதனால் 
பாைிசியின் முழு உரிகையும் 
அதன் உரிகை கபறுபவரிடவை 
உள்ளது. உரிகை கபறுபவர், 
அகத தருபவரின் அனுைதி 
இல்ைாைல். பாைிசிகய அவர் 
விருப்பப்படி எந்த விதத்திலும் 
பயன்படுத்தமுடியும். 

பாைிசிதாரர்  எடுத்துக்கைாள்ளும் ைடனுக்கு எதிராை பாைிசிகய 
அடைானம் கவக்கும் பை வணிை சூழ்நிகைைளில்,, முழுகையான 
உரிகை ைாற்றம் அதிைைாை ைாணப்படுைிறது.  

கேல்லுபடியாகும் உரிகம மாற்றத்திற்கான நிபந்தகனகள்  

இப்வபாது ஒரு கசல்லுபடியாகும் உரிகை ைாற்றத்திற்கு 
வதகவயான நிபந்தகனைகள நாம் இப்வபாது பார்ப்வபாம்.  

உரிகை ைாற்ற வகைைள் 

நிபந்தகனயுள்ள உரிகம மாற்றம் முழுகமயான உரிகம மாற்றம் 
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i. முதைில் உரிகை ைாற்றத்கத கசய்யும் அகனத்து 
நபர்ைளுக்கும் (ைாற்றுபவர்) உரிகை ைாற்றப்படும் பாைிசி 
குறித்து உண்கமயான உரிகம மற்றும் ோேனம் அல்ைது 
உரிகம மாற்றக்கூடிய பற்று இருக்ை வவண்டும்.  

ii. இரண்டாவதாை உரிகை ைாற்றம் முக்கியத்துவம் மிக்க 
கருதுகக மூைம் ஆதரிக்கப்படுவது அவசியம், இதில் 
அன்பும், பாசமும் வசர்க்ைப்படைாம். 

iii. மூன்றாவதாை, உரிகை ைாற்றத்கத அமைில் உள்ள எந்த 
ேட்டமும் எதிர்க்காமல் இருப்பது ைிைவும் அவசியம். 
உதாரணைாை, ைற்கறாரு நாட்டில் வசிக்கும் கவளிநாட்டு 
நபருக்கு ஒரு பாைிசிகய உரிகை ைாற்றம் கசய்வது அந்நிய 
கசைாவணி ைட்டுப்பாட்டு விதிைகள ைீறுவதாை இருக்ைைாம்.  

iv. உரிகை கபறுபவர் ைற்கறாரு உரிகை ைாற்றத்கத கசய்ய 
முடியும், ஆனால் கபயர் நியைிக்ை முடியாது, ஏகனனில் 
ஆயுள் ைாப்பகீட கபற்றது  உரிகை கபற்றவரின் வாழ்க்கை 
அல்ை.  

உரிகை ைாற்றம் எழுத்து மூைைாை இருக்ை வவண்டும் ைற்றும் 
ஒப்பந்தத்தில்  குகறந்தது ஒரு சாட்சி சான்றளித்திருக்ை 
வவண்டும். சாசனத்கத ைாற்றுவகத குறிப்பாை பாைிசியுடன் ஒரு 
வைற்குறிப்பு  வடிவில் முன்கவக்ை வவண்டும். பாைிசிதாரர் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு உரிகை ைாற்றத்கத பற்றி ஒரு 
முன்னறிவித்தகை தருவதும் அவசியம். எழுத்துமூைம் இது 
சபான்ற அறிவிப்கப காப்பீட்டு நிறுவனம் கபறும் வகர, 
உரிகம கபறுபவருக்கு பாைிேி ோேனம்மீது எந்த உரிகமயும் 
இருக்காது.  

பாைிசி ஆவணத்திற்ைான வைற்குறிப்பு ைற்றும் அறிவிப்கப 
கபற்றபிறகு ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனம் உரிகை ைாற்றத்கத 
கசய்து ைற்றும் அகத பதிவு கசய்ைிறது. உரிகை ைாற்றத்கத 
பதிவு கசய்யும் வபாது நிறுவனம்  அதன் கசல்லுபடியாகும் 
தன்கை அல்ைது சட்ட விகளவுைள் பற்றி எந்த கபாறுப்கபயும் 
எடுத்துக்கைாள்வதில்கை அல்ைது எந்த ைருத்கதயும் 
கதரிவிப்பதில்கை என்பகத ைவனிக்ைவவண்டும். ஆயுள் ைாப்படீு 
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நிறுவனத்தில் புத்தைத்தில் பதிவு கசய்யப்பட்ட உரிகை ைாற்ற 
வததி, கதாடர்புள்ள அலுவைைம் அந்த உரிகை ைாற்றம் ைற்றும் 
அதற்ைான அறிவிப்கப கபற்ற வததியாை இருக்கும். அறிவிப்பு 
ைற்றும் உரிகை ைாற்றத்கத கவவ்வவறு வததிைளில் கபற்றால், 
பின்னராை கபறப்பட்டதன்  வததிவய பதிவு வததி என்று 
ைருதப்படும்.  

பாைிசி நடப்பில் இருக்கும்வபாவத உரிகை கபற்றவர்  பாைிசியில் 
உள்ள நைகன ைீண்டும் பாைிசிதாரருக்கு / ஆயுள் ைாப்படீு 
கபற்றவருக்வை பாைிசிகய ைறு உரிகை ைாற்றி தரமுடியும். 
அத்தகைய ைறு உரிகை ைாற்றத்திற்கு பிறகு, ஈடுவைாரல்ைள் 
வவைைாை தீரக்ைப்படுவதற்ைாை, பாைிசிதாரரிடம் புதியதாை கபயர் 
நியைனம் அல்ைது உரிகை ைாற்றத்கத கசய்யுைாறு  
ஆவைாசகன கூறப்படைாம். ைீண்டும், நிபந்தகனயுள்ள உரிகம 
மாற்ற வழக்கில், உரிகம கபறுபவர் இறந்துவிட்டால் 
பாைிேியின் ோேனம் ஆயூள் காப்பீடு கபற்றவருக்கு திரும்பி 
வந்துவிடும். ைறுபுறம், முழுகையான உரிகை ைாற்றத்தில், 
இறந்தவர் மூைம் நியைிக்ைப்பட்ட எஸ்வடட்டிற்கு  சாசனத்கத 
அனுப்ப வவண்டும்.  

படம் 4 காப்பீடு பாைிேிகளின் உரிகம மாற்றம் குறித்துள்ள 
விதிகள்  
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கபயர் நியமனம் மற்றும் உரிகம மாற்றம் -சவறுபாடுகள் 

வித்தியாேத்தி
ன் அடிப்பகட 

கபயர் நியமனம் உரிகம மாற்றம் 

கபயர் 
நியமனம் 
அல்ைது 
உரிகம 
மாற்றம் 
என்றால் 
என்ன? 

கபயர் நியைனம்  
என்பது ைரண 
நன்கைகய கபற 
ஒரு நபகர நியைனம் 
கசய்யும் 
கசயல்முகற  

உரிகை ைாற்றம்  
என்பது ைற்கறாரு 
நபர் அல்ைது 
நிறுவனத்திற்கு 
ைாப்படீின் சாசனத்கத  
ைாற்றி தரும் 
கசயல்முகற  

கபயர் 
நியமனம் 
அல்ைது 
உரிகம 
மாற்றத்கத 
எப்சபாது 
கேய்யமுடியும்? 

கபயர் நியைனத்கத 
முன்கைாழிவு 
சையத்தில் அல்ைது 
பாைிசிகய 
கதாடங்ைிய 
பின்னரும் 
கசய்யமுடியும் 

உரிகை ைாற்றத்கத 
பாைிசிகய 
கதாடங்ைிய பின்னவர 
கசய்யமுடியும் 

கபயர் 
நியமனம் 
அல்ைது 
உரிகம 
மாற்றத்கத 
யாரால் 
கேய்யமுடியும்? 

கபயர் நியைனத்கத 
ஆயுள் ைாப்படீு 
கபற்றவர் ைட்டுவை 
தன் கசாந்த 
வாழ்வின் ைீதுள்ள 
பாைிசியில் 
கசய்யமுடியும்.  

உரிகை ைாற்றத்கத 
பாைிசியின் 
உரிகையாளர், 
அதாவது ஆயுள் 
ைாப்பகீட கபற்றவர் 
பாைிசிதாரராை 
இருந்தால் அல்ைது 
உரிகை ைாற்றத்கத 
கபற்றவர் கசய்யைாம் 

அது எங்சக 
கபாருந்தும்?  

இது ைாப்படீு சட்டம், 

1938 கபாருந்தும் 
இடத்தில் ைட்டுவை  
கபாருந்தும்.  

இது கசாத்து 
பரிைாற்ற கதாடர்பில் 
அந்தந்த நாட்டின் 
சட்டத்தின்படி, உைைம் 
முழுவதும் 
கபாருந்தும். 
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பாைிேிதாரர் 
பாைிேி மீது 
கட்டுப்பாட்கட 
தக்ககவத்துக் 
ககாள்வாரா?  

பாைிசியின் சாசனம் 
ைற்றும் தகைப்பு 
ைற்றும் ைட்டுப்பாகட 
பாைிசிதாரர் 
தன்னிடவை 
கவத்திருக்ைிறார் 
ைற்றும் கபயர் 
நியைிக்ைப்பட்டவரால் 
பாைிசியின்ைீழ் 
வழக்கை வபாட எந்த 
உரிகையும் 
ைிகடயாது  

ைறு உரிகை ைாற்றம் 
கசய்யப்படும் வகர 
பாைிசிதாரர் 
பாைிசியின் ைீழுள்ள 
உரிகை, சாசனம் 
ைற்றும் உரிகை 
ைாற்றத்கத 
கபறுபவருக்கு 
பாைிசியின் ைீழ் 
வழக்கு வபாடும் 
உரிகை உண்டு 

ஒரு ோட்ேி 
சதகவயா?.   

சாட்சி வதகவ 
இல்கை 

சாட்சி ைட்டாயைாை 
வதகவ. 

அவர்கள் 
ஏதாவது 
உரிகம 
கிகடக்குமா? 

கபயர் 
நியைிக்ைப்பட்டவருக்
கு பாைிசி ைீது எந்த 
உரிகையும் 
ைிகடயாது 

உரிகை கபறுபவருக்கு 
பாைிசி ைீது முழு 
உரிகை ைிகடக்ைிறது, 

ைற்றும் கூட 
பாைிசியின் ைீழ் அவர் 
வழக்கு கதாடரைாம். 

இகத 
தள்ளுபடி 
கேய்ய 
முடியுமா?.  

கபயர் நியைனத்கத  
பாைிசி ைாைத்தில் 
எந்த வநரத்திலும் 
தள்ளுபடி கசய்யைாம் 
அல்ைது ரத்து 
கசய்யைாம் 

உரிகை ைாற்றத்கத 
ஒரு முகற 
கசய்துவிட்டால் அகத 
ரத்து கசய்ய 
முடியாது, ஆனால் 
ைறு உரிகை ைாற்றம் 
கசய்யப்படைாம். 

ேிறார் 
விஷயத்தில் 

கபயர் 
நியைிக்ைப்பட்டவர் 
சிறாராை இருந்தால், 
ஒருவகர 
நியைிக்ைப்கபற்றவரா
ை  நியைிக்ை 

உரிகை கபறுபவர் 
சிறாராை இருந்தால், 
ஒரு ைாப்பாளகர 
நியைிக்ை வவண்டும்.  
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வவண்டும்  

கபயர் 
நியமிக்கப்பட்ட
வர் அல்ைது 
உரிகம 
மாற்றம் 
கபறுபவர் 
இறந்தால் 
என்ன 
நடக்கும்?  

கபயர் 
நியைிக்ைப்பட்டவரின் 
ைரணம் வநர்ந்தால், 
பாைிசி உரிகைைள் 
பாைிசிதாரருக்வை 
அல்ைது அவரது 
சட்ட வாரிசுைளுக்கு 
ைாற்றியகைக்ைப்படும்
. 

நிபந்தகனயுள்ள 
உரிகை ைாற்றத்தில், 
உரிகை கபறுபவர் 
இறந்துவிட்டால் 
பாைிசியின்  
உரிகைைள் ஆயூள் 
ைாப்படீு கபற்றவருக்கு 
திரும்பி வந்துவிடும். 
முழுகையான உரிகை 
ைாற்றத்தில், உரிகை 
கபற்றவரின் சட்ட 
வாரிசுைளுக்கு  
பாைிசிைீது உரிகை. 
உண்டு 
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கபயர் 
நியமிக்கப்பட்ட
வர் அல்ைது 
உரிகம 
மாற்றத்கத 
கபறுபவர், 
ஆயுள் 
காப்பீகட 
கபற்றவருக்கு 
பிறகு 
இறந்தால் 
மற்றும் மரண 
நன்கம 
வழங்கப்படுவ
தற்கு முன் 
இறந்தால் 
என்ன 
நடக்கிறது.  

 

கபயர் 
நியைிக்ைப்பட்டவர் 
ைரணம் நன்கை 
வழங்ைப்படுவதற்கு 
முன் 
இறந்துவிட்டால்,  
ைரண ஈடு, ஆயுள் 
ைாப்படீு கபற்றவரின் 
சட்ட வாரிசுைளுக்கு 
வழங்ைப்படும்.  

தீர்வுக்கு முன் உரிகை 
கபறுபவர் 
இறந்துவிட்டால், 
பாைிசி பணம் உரிகை 
கபற்றவரின் சட்ட 
வாரிசுைளுக்கு 
வழங்ைப்படும் ைற்றும் 
உரிகைகய ைாற்றி 
தந்த ஆயுள் ைாப்பகீட 
கபற்றவரின் சட்ட 
வாரிசுைளுக்கு 
ைிகடக்ைாது. 

கடன் 
தந்தவர்களால் 
பாைிேிகய 
இகணக்க 
முடியுமா?  

ைடன் தந்தவர்ைளால்   
கபயர் நியைனம்  
கசய்யப்பட்ட ைாப்படீு 
பாைிசிகய இகணக்ை 
முடியும்.  

 

உரிகை ைாற்றம் 
ைடன் தந்தவர்ைகள  
ஏைாற்றுவதற்ைாை 
கசய்யப்பட்டுள்ளது 
என்று 
ைாட்டப்பட்டாவை 
தவிர, ைடன் 
தந்தவர்ைளால் 
பாைிசிகய 
இகணக்ைமுடியாது.. 

இ) பிரதி பாைிேி  

ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசி ஆவணம் ஒரு வாக்குறுதியின்  
ஆதாரைாை உள்ளது. பாைிசி ஆவணத்தின்  இழப்பு அல்ைது அழிவு 
மூைம் ஒப்பந்தத்தின்ைீழ் நிறுவனத்திற்கு உள்ள கபாறுப்பு எந்த 
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வழியிலும் இல்கை என்றாைிவிடாது. பாைிசி ஆவணம் இழப்பு 
விஷயத்தில், ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் கபாதுவாை பின்பற்ற 
வவண்டிய நிகையான நகடமுகறைள் இருக்கும். 

கபாதுவாை அலுவைைம் கூறப்படும் இழப்கப சந்வதைிக்ை ஏதாவது 
ைாரணம் உள்ளதா என்று ஆராய வவண்டும். பாைிசி கதாகைந்து 
விட்டது ைற்றும் எந்த முகறயிலும் கையாளப்படவில்கை 
என்பதற்ைான திருப்தியான ஆதாரத்கத வழங்ை வதகவப்படைாம். 
கபாதுவாை உத்தரவாதம் அல்ைது உத்தரவாதம் இல்ைாத ஒரு 
ஈட்டுறுதி பத்திரத்கத சைர்ப்பித்தாவை ைனுதாரரின் ஈடுவைாரல் 
தீர்க்ைப்படைாம்.  

விகரவிவைவய பணத்கத கசலுத்தவவண்டும் ைற்றும்  கசலுத்த 
வவண்டிய கதாகையின் அளவும் அதிைைாை இருந்தால், 
அலுவைைத்தில் இழப்கப பற்றிய  ஒரு விளம்பரத்கத பரந்த 
விநிவயாைம் உள்ள வதசிய கசய்தித்தாளில் கவளியிடுைாறு 
வைியுறுத்தைாம். வவறு யாரிடம் இருந்தும் எந்த ஆட்வசபகனயும் 
இல்கை என்று உறுதியாை கதரிந்த பின்னர் ஒரு பிரதி பாைிசிகய 
வழங்ைமுடியும்.  

ஈ) மாற்றம்  

பாைிசிதாரர்ைள் பாைிசி விதிைள் ைற்றும் நிபந்தகனைளில் 
ைாற்றங்ைகள ஏற்படுத்த வைாரைாம். ைாப்படீு நிறுவனம் ைற்றும் 
ைாப்பளிக்ைப்பட்டவரின் சம்ைதத்துடன் அத்தகைய ைாற்றங்ைகள 
கசய்யக்கூடிய விதி உள்ளது. கபாதுவாை பாைிசியின் முதல் 
வருடத்தில் ைாற்றங்ைள் அனுைதிக்ைப்படாது,  அது பாைிசி ைட்டும் 
முகற அல்ைது ைீவழ தந்திருக்ைிற உதாரணங்ைகள வபாை 
ைட்டாயைாை வதகவப்படுவதாை இருந்தாவை தவிர - 

 கபயர் அல்ைது / முைவரி ைாற்றம்;  

 வயது அதிைம் அல்ைது குகறவு என நிரூபிக்ைப்பட்டால், 
வயகத ைீண்டும் சைர்ப்பிப்பது;  

 இரட்கட விபத்து நன்கை அல்ைது நிரந்தர ஊன நன்கை 
வபான்றகத வழங்குவதற்ைான வைாரிக்கை  
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ைாற்றங்ைகள அடுத்தடுத்த ஆண்டுைளில் அனுைதிக்ைைாம். இதில் 
சிை ைாற்றங்ைள் பாைிசிைீது கபாருத்தைான வைற்குறிப்பு மூைம் 
அல்ைது ஒரு தனி தாளில் கசய்யப்படைாம். பாைிசியின் 
நிகைைளில் முக்ைியைான ைாற்றம் வதகவப்படும் பிற 
ைாற்றங்ைளுக்கு, இருக்கும் பாைிசிைகள  ரத்து கசய்து ைற்றும் 
புதிய பாைிசிைகள வழங்குவது வதகவப்படைாம்.  

அனுைதி வழங்ைப்பட்டுள்ள ைாற்றங்ைளின் சிை முக்ைிய வகைைள் 
பின்வருைாறு உள்ளன  

i. ைாப்படீின் சிை வர்க்ைங்ைளில் அல்ைது ைாைத்தில்  ைாற்றம் 
[அபாயம் அதிைரிப்படாததில்]  

ii. ைாப்படீுத் கதாகையில் குகறப்பு 

iii.  ப்ரீைியம் கசலுத்தும் முகறயில் ைாற்றம் 

iv. பாைிசி ஆரம்பிக்ைப்பட்ட வததியில் ைாற்றம்  

v. இரண்டு அல்ைது அதற்கு வைற்பட்ட பாைிசிைளாை ஒரு 
பாைிசிகய  பிரிப்பது 

vi. ஒரு கூடுதல் பரீைியம் அல்ைது ைட்டுப்படுத்தும் பிரிகவ 
நீக்குவது  

vii. இைாபம் இல்ைாைல் இருந்த திட்டத்கத இைாபங்ைளுடன் 
உள்ள திட்டைாை ைாற்றுவது  

viii.  கபயர் திருத்தம்  

ix. ஈடுவைாரல் தீர்கவ வழங்குவதற்ைான விருப்பம் ைற்றும் 
இரட்கட விபத்து நன்கைகய வழங்குவது 

இந்த ைாற்றங்ைளில் கபாதுவாை எந்தவித அபாய அதிைரிப்பும் 
இல்கை. பாைிசிைளில் அனுைதிக்ைப்படாத ைற்ற ைாற்றங்ைளும் 
உள்ளன. இகவ ப்ரீைியத்கத குகறக்கும் விகளகவ ஏற்படுத்தும் 
ைாற்றங்ைளாை இருக்ைைாம்.,  ப்ரீைியம் கசலுத்தும் ைாைத்தின் 
நீட்டிப்பு; இைாபத்துடன் உள்ள திட்டங்ைகள இைாபத்துடன் 
இல்ைாததாை ைாற்றுவது; அபாயத்கத அதிைரிக்ைிற ைாதிரி ஒரு 
ைாப்படீ்டு வர்க்ைத்தில் இருந்து இன்கனான்றுக்கு ைாறுவது, 
ைாப்படீுத் கதாகையின் அதிைரிப்பு வபான்றகவ உதாரணங்ைளாை 
உள்ளன.  
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ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் எல்ைா இடங்ைளிலும் கபாதுவாை தங்ைள் 
பாைிசி ஆவணங்ைளுக்ைான சரியான வார்த்கதைகள 
வதர்ந்கதடுக்ை அனுைதிக்ைப்படுைின்றனர், ஆனால் இவற்கற 
ஒழுங்குப்படுத்துபவரிடம் (regulator) ஒப்புதலுக்ைாை சைர்ப்பிக்ை 
வவண்டும்.  

சுய-பரீட்கே 1 

எந்த சூழ்நிகையில் பாைிசிதாரர் ஒரு நியைிக்ைப்பட்டவகர 
நியைிக்ை வவண்டும்?  

I.   ைாப்படீு கபற்றவராை சிறாராை இருக்ைிறார்  

II.  கபயர் நியைிக்ைப்பட்டவர் சிறாராை இருக்ைிறார்  

III. பாைிசிதாரருக்கு ைன குகறபாடு உள்ளவர்  

IV. பாைிசிதாரருக்கு திருைணம் ஆைவில்கை  

  

சுருக்ைம் 

 "சலுகை ைாைம்" என்ற உட்பிரிவு உரிய வததிக்கு பின்னர் 
பாைிசிதாரருக்கு ப்ரீைியம் கசலுத்துவதற்ைாை ஒரு கூடுதல் 
ைாைத்கத வழங்குைிறது..  

 ைறுநியைனம் என்பது  ப்ரீைியங்ைகள கசலுத்தாைல் 
நிறுத்தப்பட்ட அல்ைது பறிமுதல்-இல்ைாகை விதிைளில் 
ஒன்றின்ைீழ் கதாடர்ைிற ஒரு பாைிசிகய ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் ைீண்டும் அைைில் கைாண்டு வரும் வழிமுகறயாகும்.  

 ஒரு பாைிசி ைடன் இரு விதங்ைளில் ஒரு சாதாரண வணிை 
ைடனிடைிருந்து வவறுபட்டது, முதைில் பாைிசியின் 
உரிகையாளர் சட்டபூர்வைாை ைடகன திருப்பி கசலுத்த 
சட்டரீதியாை ைடகைப்படவில்கை ைற்றும் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
ைாப்படீு கபற்றவர் ைீது ஒரு ைடன் தகுதிக்ைான வசாதகனகய 
கசய்ய வவண்டிய அவசியைில்கை.  

 ைாப்பளிக்ைப்பட்டவர் அவரது ைரணத்திற்கு பிறகு ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் மூைம் ைாப்படீுத்கதாகை வழங்ைப்படவவண்டிய நபர் 
(ைளின்)  கபயகர முன்கைாழிவது கபயர்நியமனம் ஆைிறது.  

 ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசியின் உரிகை ைாற்றத்தில், ஒரு 
நபர் ைற்கறாரு நபருக்கு (கசாத்தாை) பாைிசியின் உரிகைைள், 
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சாசனம் ைற்றும் நைன்ைகள ைாற்றும் கசயகை குறிக்ைிறது. 
உரிகைைள் ைாற்றும் நபர் உரிகை ைாற்றுபவர் எனவும், ைற்றும் 
அகத கபறுபவர் உரிகை கபறுபவர் எனவும் 
அகழக்ைப்படுைிறார்ைள்.  

 ைாற்றங்ைகள ைாப்படீு நிறுவனம் ைற்றும் 
ைாப்பளிக்ைப்பட்டவரின் சம்ைதத்திற்கு உட்பட்டது. சிை எளிய 
ைாற்றங்ைகள தவிர, கபாதுவாை ைாற்றங்ைள் பாைிசியின் முதல் 
வருடத்தில் அனுைதிக்ைப்படுவதில்கை.  

முக்கிய வார்த்கதகள் 

1. சலுகை ைாைம் 

2. பாைிசி ைாைங்ைழிதல் 

3. பாைிசி புத்தாக்ைம் 

4. ஒப்பகடவு ைதிப்பு 

5. கபயர் நியைனம் 

6. உரிகை ைாற்றம் 

 
 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

கபயர் நியைிக்ைப்பட்டவர் சிறாராை இருக்கும்வபாது பாைிசிதாரர் 
ஒரு நியைிக்ைப்பட்டவகர நியைிக்ை வவண்டும்  

 

சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

 

வைள்வி 1  

 

ைீவழ உள்ள அறிக்கையில்  கபயர் நியைனம் குறித்து எது 
தவறானது?  

I. ைடனுக்கு ஈடாை பாைிசி ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு உரிகை 
ைாற்றப்பட்டால் , பாைிசி கபயர் நியைனம் ரத்தாவதில்கை  
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II. கபயர் நியைனத்கத பாைிசிகய வாங்கும்வபாது அல்ைது 
பின்னரும் கசய்யைாம்  

III. கபயர் நியைனத்கத பாைிசியில் ஒரு வைற்குறிப்பு மூைம் 
ைாற்ற முடியும்  

IV. கபயர் நியைிக்ைப்பட்டவருக்கு ஈடுவைாரல் ைீது முழு உரிகை 
உள்ளது  

 

வைள்வி 2  

 

உத்தரவாதைான ஒரு ஒப்பகடவு ைதிப்கப பாைிசி கபறும் 
கபாருட்டு, சட்டத்தின் படி எவ்வளவு ைாைத்திற்கு ப்ரீைியங்ைகள 
ைட்ட வவண்டும்?  

I.   ப்ரீைியங்ைள் குகறந்தது 2 ஆண்டுைள் கதாடர்ச்சியாை 
ைட்டப்படவவண்டும்  

II.  ப்ரீைியங்ைள் குகறந்தது 3 ஆண்டுைள் கதாடர்ச்சியாை 
ைட்டப்படவவண்டும் 

III. ப்ரீைியங்ைள் குகறந்தது 4 ஆண்டுைள் கதாடர்ச்சியாை 
ைட்டப்படவவண்டும்  

IV. ப்ரீைியங்ைள் குகறந்தது 5 ஆண்டுைள் கதாடர்ச்சியாை 
ைட்டப்படவவண்டும்  

 

வைள்வி 3  

 

ஒரு பாைிசி ைாைங்ைழிந்ததாை எப்வபாது ைருதப்படும்?  

I. உரிய வததியில் ப்ரீைியங்ைள் ைட்டப்படவில்கை என்றால்  

II. உரிய வததிக்கு முன்னர் ப்ரீைியங்ைள் ைட்டப்படவில்கை 
என்றால் 

III. சலுகை ைாைத்தில் கூட ப்ரீைியம் ைட்டப்படவில்கை என்றால் 

IV. பாைிசிகய ஒப்பகடத்திருந்தால்  
 

வைள்வி 4  

ைாப்படீு பாைிசியின் சலுகை ைாைம் குறித்து ைீழுள்ள 
அறிக்கையில் எது சரியானதாை உள்ளது?  
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I. தரைான சலுகை ைாைத்தின் அளவு ஒரு ைாதம்.  

II. தரைான சலுகை ைாைத்தின் அளவு 30 நாட்ைள்.  

III. தரைான சலுகை ைாைத்தின் அளவு ஒரு ைாதம் அல்ைது 30 
நாட்ைள்.  

IV. தரைான சலுகை ைாைத்தின் அளவு ஒரு ைாதம் அல்ைது 31 
நாட்ைள்  

 

வைள்வி 5  

பாைிசிதாரர் உரிய வததிக்குள் ப்ரீைியத்கத ைட்டவில்கை ைற்றும் 
சலுகை ைாைத்தில்  இறந்து விட்டால் என்ன நடக்கும்?  

I. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் உரிய வததிக்குள் ப்ரீைியத்கத 
ைட்டாததால் பாைிசிகய கசல்ைாததாக்ைி விடும் ைற்றும் 
ஈடுவைாரகை நிராைரித்து விடும்  

II. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ஈடுவைாரகை கைாடுத்துவிடும் ைற்றும் 
கசலுத்தப்படாத ைகடசி ப்ரீைியத்கத தள்ளுபடி கசய்துவிடும்  

III. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் கசலுத்தப்படாத ப்ரீைியத்கத ைழித்த 
பிறகு ஈடுவைாரகை கைாடுத்து விடும்  

IV. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் வங்ைி வசைிப்பிற்ைான வட்டி விைித்த்திற்கு 
வைவை 2%  வட்டிகய வசர்த்து கசலுத்தப்படாத ப்ரீைியத்கத 
ைழித்த பிறகு ஈடுவைாரகை கைாடுத்து விடும்  

 
 

 

வைள்வி 6  

ஒரு ைாைங்ைழிந்த பாைிசிகய புத்தாக்ைம் கசய்யும் வபாது 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் ைீழுள்ளதில் எந்த அம்சம் ைிைவும் 
குறிப்பிடத்தக்ைதாை ைருதப்படும்?  ைிைவும் கபாருத்தைான 
விருப்பத்கத வதர்ந்கதடுக்ைவும்.  

I. புத்தாக்ை சையத்தில் ைாப்படீ்டு தகுதிக்ைான சான்றுைள்  

II. ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்ைான அபாயத்கத அதிைரிப்பதற்கு 
வழிவகுக்கும் பாைிசி புத்தாக்ைம்  

III. வட்டியுடன் கசலுத்தப்படாத ப்ரீைியங்ைள் கசலுத்துதல்  

IV. ைாப்படீு கபற்றவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ைாைவகரக்குள் 
புத்தாக்ைத்திற்ைான விண்ணப்பத்கத சைர்ப்பிப்பது 
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வைள்வி 7  

ைாப்படீ்டு பாைிசிக்கு, ைாப்படீு சட்டம், 1938 _________ ைீழ் கபயர் 
நியைனம் அனுைதிக்ைப்படுைிறது.  

I. பிரிவு 10 

II. பிரிவு 38 

III. பிரிவு 39 

IV. பிரிவு 45 

வைள்வி 8   

ஒரு பாைிசிக்கு எதிராை ைாப்படீு நிறுவனத்திடம் வாங்ைப்படும் 
ைடன் குறித்து ைீவழ உள்ள அறிக்கையில் எது தவறானது?  

I. பாைிசி ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாை உரிகை ைாற்றம் 
கசய்யப்பட வவண்டும்  

II. ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாை பாைிசி உரிகை 
ைாற்றப்பட்ட ைாரணைாை இத்தகைய பாைிசியின் கபயர் 
நியைனம் ரத்து கசய்யப்படும் 

III. கபயர் நியைிக்ைப்பட்டவரின் உரிகை ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு 
பாைிசி ைீதுள்ள பற்றின் அளவிற்கு பாதிக்ைப்படும்  

IV. பாைிசி ைடன் கபாதுவாை பாைிசியின் ஒப்பகடவு ைதிப்பின் 
குறிப்பிட்ட சதவதீைாை ைட்டுவை வரம்பிடப்படுைிறது. 

 

வைள்வி 9  

 

ைீவழ உள்ள அறிக்கையில் ஒரு ைாப்படீ்டு பாைிசி உரிகை ைாற்றம் 
குறித்து எது தவறானது?  

I. முழுகையான உரிகை ைாற்ற வழக்ைில், உரிகை கபறுபவரின் 
ைரணம் ஏற்பட்டால், பாைிசியின் சாசனம் இறந்த உரிகை 
கபறுபவரின் எஸ்வடட்டிற்கு கசன்றுவிடும்.  

II. ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசியின் உரிகை ைாற்றத்தில், ஒரு 
நபர் ைற்கறாரு நபருக்கு (கசாத்தாை) பாைிசியின் உரிகைைள், 
சாசனம் ைற்றும் நைன்ைகள ைாற்றும் கசயகை குறிக்ைிறது. 
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III. பாைிசிதாரர் உரிகை ைாற்றம் குறித்து ைாப்படீ்டு  
நிறுவனத்திற்கு அறிவிப்கப தருவது அவசியம்.  

IV. முழுகையான உரிகை ைாற்ற வழக்ைில், முதிர்வு வகர 
பாைிசி உரிகை கபறுவரிடவை முழுகையாை உள்ளது, ஆனால்  
பாைிசி ைாைத்தில் ைாப்படீு கபற்றவர் இறந்துவிட்டால் பாைிசி 
ைாப்படீு கபற்றவரின் பயனாளிைளுக்கு திரும்புைிறது.  

 

வைள்வி 10  

 

ைீவழ உள்ள ைாற்றங்ைளில் எது ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் 
அனுைதிக்ைப்படும்? 

I. இரண்டு அல்ைது அதற்கு வைற்பட்ட பாைிசிைளாை ஒரு 
பாைிசிகய பிரிப்பது 

II. ப்ரீைியம் கசலுத்தும் ைாைத்தின் நீட்டிப்பு  

III. இைாபத்துடன் உள்ள பாைிசிகய இைாபத்துடன் இல்ைாத 
பாைிசியாை ைாற்றுவது  

IV. ைாப்படீுத் கதாகையின் அதிைரிப்பு  

 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

கபயர் நியைிக்ைப்பட்டவருக்கு ஈடுவைாரல் ைீது முழு  (அல்ைது 
பகுதி) உரிகைவயா ைிகடயாது  

 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

உத்தரவாதைான ஒரு ஒப்பகடவு ைதிப்கப பாைிசி கபறும் 
கபாருட்டு, ப்ரீைியங்ைள் குகறந்தது 3 ஆண்டுைள் கதாடர்ச்சியாை 
ைட்டப்படவவண்டும் 

 
பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 
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சலுகை ைாைத்தில் கூட ப்ரீைியம் ைட்டப்படவில்கை என்றால் 
ஒரு பாைிசி ைாைங்ைழிந்ததாை ைருதப்படும்  

 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

தரைான சலுகை ைாைத்தின் அளவு ஒரு ைாதம் அல்ைது 31 
நாட்ைளாை இருக்கும். 
 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

பாைிசிதாரர் உரிய வததிக்குள் ப்ரீைியத்கத ைட்டவில்கை ைற்றும் 
சலுகை ைாைத்தில்  இறந்து விட்டால், ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
கசலுத்தப்படாத ப்ரீைியத்கத ைழித்த பிறகு ஈடுவைாரகை 
கைாடுத்து விடும்  

 
பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ஒரு ைாைங்ைழிந்த பாைிசிகய புத்தாக்ைம் கசய்யும் வபாது 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ைாப்படீ்டு தகுதிக்ைான சான்றுைகள ைிைவும் 
குறிப்பிடத்தக்ைதாை ைருதும் 
 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ைாப்படீ்டு பாைிசிக்கு, ைாப்படீு சட்டம், 1938 பிரிவு 39-இன்ைீழ் கபயர் 
நியைனம் அனுைதிக்ைப்படுைிறது. 
 

பதில் 8  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

விருப்பம் II தவறானது. 

ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திடம் பாைிசிக்கு ஆதரவாை ைடன் 
வாங்ைப்பட்டதன் ைாரணைாை ைாப்படீு நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாை 
பாைிசி உரிகை ைாற்றப்பட்டிருந்தால், பாைிசியின் கபயர் 
நியைனம் ரத்து கசய்யப்படாது. 
 

பதில் 9  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

விருப்பம் IV தவறானது. 

முழுகையான உரிகை ைாற்ற வழக்ைில், முதிர்வு வகர பாைிசி 
உரிகை கபறுவரிடவை முழுகையாை உள்ளது, ஆனால்  பாைிசி 
ைாைத்தில் ைாப்படீு கபற்றவர் இறந்துவிட்டால் பாைிசி ைாப்படீு 
கபற்றவரின் பயனாளிைளுக்கு திரும்ப வராது.  

 

பதில் 10  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ஒரு ைாற்றத்தில் இரண்டு அல்ைது அதற்கு வைற்பட்ட 
பாைிசிைளாை ஒரு பாைிசிகய பிரிப்பது ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
மூைம் அனுைதிக்ைப்படும்  
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அத்தியாயம் 15 

 

ஏற்பளிப்பு 
 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு முைவரின் வவகை வருங்ைாை 
வாடிக்கையாளரிடம் இருந்து முன்கைாழிகவ கபற்றதுவை 
முடிந்துவிடுவதில்கை. முன்கைாழிவு ஒரு பாைிசி ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் மூைம் ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்டு பாைிசியாை கவளிவர 
வவண்டும். 

ஆயுள் ைாப்படீ்டு  நிறுவனம் முன்கைாழிகவ ஏற்ை வவண்டுைா, 
ைற்றும் அப்படி ஏற்றுக்கைாண்டால், எந்த நிபந்தகனைளின்ைீழ் 
என்பகத முடிகவடுக்கும் முன் ஒவ்கவாரு முன்கைாழிவும் ஒரு 
நுகழவாயிகை ைடக்ைவவண்டும். இந்த அத்தியாயத்தில், நாம் 
ஏற்பளிப்பு கசயல்முகற ைற்றும் ஈடுபாடு கூறுைள் பற்றி வைலும் 
கதரிந்து கைாள்வவாம்.  

 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. ஏற்பளிப்பு - அடிப்பகட ைருத்துக்ைள் 

B. ைருத்துவ-ைற்ற ஏற்பளிப்பு 

C. ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு 
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A. ஏற்பளிப்பு – அடிப்பகட கருத்துக்கள் 

 

1. ஏற்பளிப்பு சநாக்கம் 

நாம் ஏற்பளிப்பின் வநாக்ைத்கத ஆய்வு கசய்வதன் மூைம் 
கதாடங்குவவாம். இரண்டு வநாக்ைங்ைள் உள்ளன  

i. எதிர்-வதர்வு அல்ைது ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு எதிரான 
வதர்கவ தடுப்பது  

ii. அபாயங்ைள் வகைப்படுத்துவது ைற்றும் அபாயங்ைள் 
நடுவில் சைபங்கை உறுதி கசய்வது  

 

வகரயகற 

 

அபாயங்ைளின் வதர்வு என்ற கசால் ஆயுள் ைாப்படீிற்ைான 
ஒவ்கவாரு முன்கைாழிகவயும் அபாயத்தின் அளவின் 
அடிப்பகடயில் ைதிப்படீு கசய்வகதயும் ைற்றும் ைாப்பகீட வழங்ை 
வவண்டுைா அல்ைது இல்கையா என்பகத தீர்ைானிக்கும் 
கசயல்முகறகய குறிக்ைிறது.  

எதிர்-வதர்வு என்பது, இழப்கப அனுபவிக்கும் தங்ைள் வாய்ப்பு 
அதிைைாை உள்ளது என்று சந்வதைிக்கும் அல்ைது கதரிந்வத 
ஆவலுடன் ைாப்பகீட நாடி ைற்றும் இைாபத்கத கபறும் ைக்ைளின் 
வபாக்கை குறிக்ைிறது.  

உதாரணம் 

ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் ைாப்படீு யாருக்கு வழங்ைப்படும் 
என்பகத  வதர்ந்கதடுக்ைாைல் இருந்தால், நீண்ட நாள் 
வாழ்வார்ைள் என எதிர்பார்க்ைப்படாத இருதயப் பிரச்சிகனைள் 
அல்ைது புற்றுவநாய் வபான்ற ைடுகையான வியாதிைள் உள்ள 
ைக்ைளும் ைாப்பகீட வாங்ை முயற்சி கசய்ைின்ற வாய்ப்பு 
எழுைிறது.  

வவறு வார்த்கதைளில் கூறுவதானால், ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
வதர்வு கசய்யும் முகறகய பின்பற்றாவிட்டால், அதற்கு எதிரான 
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வதர்வுைள் கசய்யப்படும்  ைற்றும் இழப்புைளால் 
பாதிக்ைப்படுவார்ைள். 

2. அபாயங்ைள் ைத்தியில் "ஈக்விட்டி" அதாவது சைபங்கு  

இப்வபாது அபாயங்ைள் ைத்தியில் உள்ள சைபங்கை ஆராய்வவாம். 
ஒவர ைாதிரி அபாயங்ைளின் அளவிற்கு கவளிப்படும் 
விண்ணப்பதாரர்ைள் அவத ப்ரீைியம் வர்க்ைத்தில் கவக்ைப்பட 
வவண்டும் என்பவத "ஈக்விட்டி" என்ற கசால்ைிற்கு அர்த்தம். நாம் 
ஏற்ைனவவ ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் விதிக்ைப்படும் 
ப்ரீைியத்கத தீர்ைானிக்ை ஒரு இறப்பு அட்டவகணகய 
பயன்படுத்தும் விதத்கத பார்த்வதாம். அந்த அட்டவகண தரைான 
வாழ்க்கை அல்ைது சராசரி அபாயங்ைளுக்ைான இறப்பு 
அனுபவத்கத பிரதிபைிக்ைிறது. அதில் ஆயுள் ைாப்பகீட 
எடுத்துக்கைாள்வதற்ைாை முன்கைாழிைின்ற கபரும்பாைான நபர்ைள் 
அடங்குவார்ைள். 

அ) அபாய வகைப்பாடு  

சைபங்கை பற்றி முடிகவடுக்ை, ஏற்பாளர்  அபாய வகைப்பாடு 
எனப்படும் கசயல்முகறயில் ஈடுபடுைிறார், அதாவது தனிப்பட்ட 
வாழ்க்கைைள் வகைப்படுத்தப்பட்டு ைற்றும் அவர்ைள் கவளிப்படும் 
அபாயங்ைளின் அளவுக்கு ஏற்ப கவவ்வவறு அபாய வர்க்ைங்ைளில் 
ஒதுக்ைப்படுைின்றனர் இது  வபான்ற நான்கு அபாய வர்க்ைங்ைள் 
உள்ளன.  
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படம் 1 அபாய வகைப்பாடு 

 

i. தரமான வாழ்வுகள் 

இதில் உள்ளவர்ைளின் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட இறப்பு வதீம், இறப்பு 
அட்டவகணயில் பிரதிநிதித்துவம் கசய்யப்பட்ட தரைான 
வாழ்வுடன் ஒத்துள்ளது.  

ii. விரும்பத்தக்க வாழ்வுகள் 

இதில் உள்ளவர்ைளின்  எதிர்பார்க்ைப்பட்ட இறப்பு வதீம், இறப்பு 
அட்டவகணயில் பிரதிநிதித்துவம் கசய்யப்பட்ட தரைான  
வாழ்கவ விட ைணிசைாை குகறவாை உள்ளதால்,  
இவர்ைளிடம் குகறந்த ப்ரீைியத்கத வசூைிக்ை முடியும் தான்.  

 

iii. தரக்குகறவான வாழ்வுகள் 

இதில் உள்ளவர்ைளின் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட இறப்பு வதீம் சராசரி 
அல்ைது தரைான வாழ்கவ விட அதிைைாை உள்ளது, ஆனாலும் 
அவர்ைள் ைாப்படீிற்ைாை ைருதப்படுைின்றனர். அதிை (அல்ைது 
கூடுதல்) ப்ரீைியங்ைகள வசூைித்து அல்ைது சிை 
ைட்டுப்பாடுைளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவர்ைளுகடய ைாப்படீு 
ஏற்ைப்படைாம்.  

iv. மறுக்கப்பட்ட வாழ்வுகள் 

இதில் உள்ளவர்ைளின் பைவனீங்ைள் ைற்றும் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட 
கூடுதல் இறப்பு வதீத்தின் அளவு ைிை அதிைம் என்பதால், ஒரு 
வாங்ைக்கூடிய விகையில் அவர்ைளுக்கு ைாப்பகீட வழங்ை 
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முடியாது. சிை வநரங்ைளில் ஒரு தனிநபர் சைீபத்தில் அறுகவ 
சிைிச்கச வபான்ற கபரிய ைருத்துவ சிைிச்கசகய 
கபற்றிருந்தால், அவரது முன்கைாழிவு தற்ைாைிைைாை 
ைறுக்ைப்படைாம். 

3. சதர்வு கேயல்முகற  

ஏற்பளிப்பு அல்ைது வதர்வு கசயல்முகற இரண்டு நிகைைளில் 
நகடகபறுவதாை கூறமுடியும்:  

 கசயற்ைள நிகை 

 ஏற்பளிப்பு துகற நிகை  

படம் 2 ஏற்பளிப்பு அல்ைது சதர்வு கேயல்முகற 

 

அ) கேயற்கள அல்ைது முதன்கம நிகை  

கசயற்ைள நிகைகய கசய்யப்படும் ஏற்பளிப்கப முதன்கை 
ஏற்பளிப்பு  என்றும் கூறைாம். இதில் ஒரு விண்ணப்பதாரருக்கு 
ைாப்பகீட கபறும் தகுதியுள்ளதா என்பகத முடிவு கசய்ய ஒரு  
முைவர் அல்ைது நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி மூைம் 
வசைரிக்ைப்படும் தைவல் அடங்கும்.  ஒரு முைவர் முதன்கை 
ஏற்பளிப்பில் ஒரு முக்ைிய பங்கை வைிக்ைிறார். ஆயுள் ைாப்படீு 
கசய்யப்பட வவண்டியவகர அறிைின்ற ைிை சிறந்த நிகையில் 
அவர் உள்ளார்.  

பை ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு முைவரின் அறிக்கை அல்ைது  
இரைசிய அறிக்கை வதகவப்படும். அதில் முன்கைாழியப்பட்ட 
வாழ்கவ குறித்து குறிப்பிட்ட தைவல்,  ைருத்து ைற்றும் 
பரிந்துகரைகள பூர்த்தி கசய்யுைாறு முைவர்ைளிடம் 
வைட்ைப்படும்.  
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கநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் அறிக்கை என்று அகழக்ைப்படும் 
இவத வபான்றகதாரு அறிக்கையும், ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்தின் அதிைாரியிடம் வைாரப்படைாம்.. இந்த 
அறிக்கைைள் கபாதுவாை முன்கைாழியப்பட்ட வாழ்வின் 
கதாழில், வருைானம் ைற்றும் நிதி நிகைகைகய பற்றிய 
விவரங்ைகள தருைின்றன.  

சமாேடி கண்காணிப்பில் மற்றும் முதன்கம ஏற்பாளராக 
முகவரின் பங்கு  

ஒரு அபாய வதர்வு பற்றிய முடிவு கபரும்பாலும் முன்கைாழிவு 
படிவத்தில் முன்கைாழிபவர் கவளிப்படுத்திய உண்கைைகள 
சார்ந்துள்ளது. ஏற்பளிப்பு துகறயில் உட்ைார்ந்திருக்கும் ஒரு 
ஏற்பாளரால்  இந்த உண்கைைள் சரியானதா ைற்றும் வைாசடியாை 
ஏைாற்ற வவண்டுகைன்ற உள்வநாக்ைத்துடன் திரிக்ைப்பட்டுள்ளதா 
என்பகத அறிவது ைடினைாை இருக்ைைாம்.  

முைவர் இங்வை ஒரு முக்ைியைான பங்கை வைிக்ைிறார். 
கவளிப்படுத்திய உண்கைைள் சரியானதா என்பகத தீர்ைானிக்கும் 
அல்ைது  தவறான வநாக்ைத்துடன் வவண்டுகைன்வற 
திரித்துக்கூறப்பட்டதா என்பகத ைண்ைாணிக்கும் நிகையில் 
முைவர் ைட்டுவை இருக்ைிறார், ஏகனனில் அவர் 
முன்கைாழியப்பட்ட நபர்ைளிடம் வநரடி ைற்றும் தனிப்பட்ட 
கதாடர்கப கவத்திருக்ைிறார்.  

 

ஆ) ஏற்பளிப்பு துகற நிகை  

ஏற்பளிப்பின் இரண்டாம் நிகை துகற அல்ைது அலுவைை 
ைட்டத்தில் உள்ளது. இது வபான்ற வவகையில் நிபுணர்ைளாை 
ைற்றும் வல்லுநர்ைளாை உள்ளவர்ைவள வழக்கு கதாடர்புகடய 
அகனத்து தரகவயும் ைருதிய பின்னர் ஆயுள் ைாப்படீு 
முன்கைாழிகவ ஏற்ைைாைா  என்பகதயும் ைற்றும் எந்த 
அடிப்பகடயில் ஏற்ைைாம் என்பகத முடிவு கசய்யும் பணியில்  
ஈடுபடுவார்ைள். 

4. ஏற்பளிப்பு வழிமுகறைள் 
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படம் 3 ஏற்பளிப்பு வழிமுகறகள் 

 
 

இந்த வநாக்ைத்திற்ைாை ஏற்பாளர்ைள்  இரண்டு வகையான 
முகறைகள பயன்படுத்தைாம்:  

தீர்ப்பு முகற எண்ணியல் முகற 

இந்த முகறயின் ைீழ் 
தற்சார்புகடய தீர்ப்பு, குறிப்பாை 
சிக்ைைான  ஒரு வழக்கை 
தீர்ைானிக்கும் வபாது 

பயன்படுத்தப்படுைிறது.  

உதாரணம்: ைடுகையான 
நீரிழிவு வநாய் உள்ளவர்ைளுக்கு 
ைாப்பகீட தரவவண்டுைா, 
அப்படி தந்தால் என்ன 
அடிப்பகடயில் என்பகத 
தீர்ைானிக்கும் 

இந்த முகறயின்ைீழ் 
ஏற்பாளர்ைள் அகனத்து 
எதிர்ைகற அல்ைது 
பாதைைான ைாரணிைளுக்கு 
வநர்ைகற ைதிப்படீு 
புள்ளிைகள ஒதுக்குவார்ைள் 
(வநர்ைகறயான அல்ைது 
சாதைைான ைாரணிைளுக்கு 
எதிர்ைகற புள்ளிைள்).  

இது வபான்ற சூழ்நிகைைளில், 
துகற ஒரு ைருத்துவ நடுவர் 
என்று அகழக்ைப்படும் 
ைருத்துவர் நிபுணரின் 
நிபுணத்துவைான ைருத்கத 
கபறைாம்.  

அந்த ைாதிரி ஒதுக்ைப்பட்ட 
புள்ளிைள் எவ்வளவு கூடுதல் 
இறப்பு ைதிப்படீு (Extra Mortality 

risk -EMR எனவும் 
அகழக்ைப்படும்) தரப் 
பட்டுள்ளது என்பகத முடிவு 
கசய்யும். உயர்வான EMR, 
வைலும் தரக்குகறவான 
வாழ்க்கைகய குறிக்ைிறது. 
EMR ைிை அதிைைாை 
இருந்தால், ைாப்படீு 
ைறுக்ைவும் படைாம். 
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ஏற்பளிப்பு முடிவுகள் 

படம் 4 ஏற்பளிப்பு முடிவுகள் 

 

இப்வபாது ஏற்பளிப்புக்ைாை முன்கைாழியப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து 
ஏற்பாளர்ைள் எடுக்ைக்கூடிய முடிவுைளின் பல்வவறு வகைைகள 
ைவனிப்வபாம்  

i) ோதாரண விகிதங்களில் ஏற்பது (அல்ைது) ஒரு) ைிைவும் 
கபாதுவான முடிவு. இந்த ைதிப்படீு ஒரு சாதாரண அல்ைது 
தரைான வாழ்க்கைக்கு கபாருந்தும் ப்ரீைியத்தின் 
விைிதத்திவைவய அபாயம் ஏற்ைபடுவகத குறிக்ைிறது.  

ii) ஒரு கூடுதல் ைட்டணத்துடன் ஏற்பது: இது தரக்குகறவான 
அபாயங்ைளின் கபரும்பாைான வகைகய கையாள்வதற்ைான 
ைிைவும் கபாதுவான வழி. இது ப்ரீைியம் அட்டவகண 
விைிதத்தின் ைீது கூடுதல் ைட்டணத்கத விதிப்பகத 
குறிக்ைிறது.  

iii) காப்பீடுத் கதாகக மீது மீள் உரிகமயுடன் ஏற்பது: ைீள்  
உரிகை என்பது ஒரு ஈடுவைாரல் ஏற்பட்டால் கசலுத்த 
வவண்டிய நன்கையின் அளவின்ைீது  (பகுதியாை அல்ைது 
முழுகையாை) ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனத்திற்கு உள்ள அதிைார 
வரம்பாை உள்ளது.  



 

 363 

உதாரணம்: ைாப்படீிற்ைாை முன்கைாழியப்பட்ட வாழ்க்கை 
ைாசவநாய் வபான்ற வநாயால் பாதிக்ைப்பட்டு ைற்றும் 
குணைாைியிருந்தால், இகத விதிக்ைைாம். ைீள்  உரிகைக்கு 
அர்த்தம் ஆயுள் ைாப்படீு கசய்யப்பட்டவர்  ஒரு குறிப்பிட்ட 
ைாைத்திற்குள் (உதாரணைாை  ைாசவநாயால் ைீண்டும் 
தாக்ைப்பட்டதால்) ஒரு குறிப்பிட்ட ைாரணத்தால் இறந்தால், 
ைரண நன்கையில் ஒரு குகறந்த அளவவ கசலுத்தப்பட 
வதகவ 

iv)  ஒரு கட்டுப்படுத்தும் உட்பிரிவுடன் ஏற்பது: சிை வகையான 
இன்னல்ைளுக்கு ஒரு ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட உட்பிரிகவ 
பயன்படுத்தினால், அதன் மூைம் சிை சூழ்நிகைைளில் ைரணம் 
ஏற்பட்டால் ைரண நன்கைகய ைட்டுப்படுத்தைாம் 

உதாரணைாை ைர்ப்பைான கபண்ைளின் ைீது விதிக்ைப்படும்  
ைர்ப்ப உட்பிரிவு, இதன் மூைம் சிை சூழ்நிகைைளில் ைர்ப்பம் 
கதாடர்புகடய இறப்புக்ைள் குழந்கத பிறந்து மூன்று 
ைாதங்ைளுக்குள் நிைழ்ந்தால் ைட்டுவை ைாப்பகீட கசலுத்துைிற 
ைாதிரி ைட்டுப்படுத்த முடியும்.  

v) மறுப்பது அல்ைது ஒத்திகவப்பது: இறுதியாை, ஒரு ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு ஏற்பாளர் ஒரு ைாப்படீ்டு முன்கைாழிகவ 
ைறுக்ைைாம் அல்ைது நிராைரிக்ை முடிவு கசய்யைாம்.   சிை 
குறிப்பிட்ட உடல்நை /ைற்ற அம்சங்ைள் ைிை பாதைைானதாை 
இருந்து ைரணத்தின் வாய்ப்கப ைணிசைாை அதிைரிக்கும் வபாது 
இது நடக்கும்.  

உதாரணம்: புற்றுவநாயால் அவதிப்படும் ஒருவர் பிகழக்கும் 
வாய்ப்பு ைிைவும் குகறவாை இருந்தால், அந்த நபர் 
நிராைரிக்ைப்படுபவரில் ஒருவராை இருப்பார்  

இவதவபால் சிை வநரங்ைளில் நிகைகை வைம்பட்டு ைற்றும் அதிை 
சாதைைாை ைாறும் வகர அபாயத்கத ஏற்பகத ஒத்திகவப்பது 
விவவைைானதாை இருக்ைைாம்.  

உதாரணம் 

ைருப்கப அறுகவ சிைிச்கசகய தற்வபாது கசய்துகைாண்ட 
கபண்ைணியின் ஆயுள் ைாப்பகீட அனுைதிக்கும் முன் அவகர 
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சிை ைாதங்ைளுக்கு ைாத்திருக்குைாறு வைட்ைைாம்,  இதனால் 
அறுகவ சிைிச்கசக்கு பின் எழும் சிக்ைல்ைள் தீர்வதற்கு அவைாசம் 
ைிகடக்கும். 

சுய-பரீட்கே 1 

பின்வரும் வழக்குைளில் எந்த ஒரு வாழ்க்கை ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்தால் ைறுக்ைப்பட அல்ைது ஒத்திகவக்ைப்பட வாய்ப்பு 
உள்ளது?  

I.   ஆவராக்ைியைான 18 வயது நபர்  

II.   ஒரு பருைனான நபர்  

III. எய்ட்ஸ் வநாயால் பாதிக்ைப்பட்ட ஒரு நபர்  

IV. கசாந்த வருைானம் இல்ைாத இல்ைத்தரசி  

 
 

B. மருத்துவ-மற்ற ஏற்பளிப்பு 

1. மருத்துவ-மற்ற ஏற்பளிப்பு 

ஆயுள் ைாப்படீு முன்கைாழிவுைள் கபரும்பாைான எண்ணிக்கையில் 
கபாதுவாை ைாப்படீ்டு தகுதிகய சரிபார்க்ை ஒரு ைருத்துவ 
பரிவசாதகனகய கசய்யாைவைவய ைாப்படீிற்ைாை வதர்ந்கதடுக்ைப் 
படுைின்றன. இது வபான்ற வழக்குைள் ைருத்துவ-ைற்ற 
முன்கைாழிவுைள் என்றகழக்ைப்படும்.  

ைருத்துவ-ைற்ற ஏற்பளிப்புைள் ைருத்துவ பரிவசாதகனைள் சிறிய 
விைிதத்தில்   ைட்டுவை பாதைைான அம்சங்ைகள (பத்தில் ஒரு 
பங்கு என்று கூறைாம்) ைண்டுபிடித்த வழக்குைளாை உள்ளன. 
ைீதமுள்ள அம்சங்ைகள முன்கைாழிவு அல்ைது 
முன்கைாழியப்பட்ட வாழ்வின் விடுப்பு பதிவவடுைள் ைற்றும் 
ஏகனய ஆவணங்ைளில் கைாடுக்ைப்பட்ட பதில்ைளில் இருந்து 
ைண்டுபிடிக்ைைாம்.  

ஒரு தகுதியான ைருத்துவர் மூைம் ைருத்துவ பரிவசாதகனகய 
நடத்துவதற்கு ைருத்துவருக்கு ைட்டணம் கசலுத்தப்பட  
வதகவப்படும். ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனம்  ைருத்துவ 
பரிவசாதகனகய தவிர்ப்பதன் விகளவாை எழும் கூடுதல் ைரண 
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ஈடுவைாரல்ைள மூைம் எழும் இழப்கப விட  அப்படிப்பட்ட 
பரிவசாதகனைகள நடத்தாைல் வசைிக்ைப்படும் கதாகை ைிை 
அதிைைாை உள்ளகதன்று ைண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனவவ ஆயுள் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள்  ைருத்துவ பரிவசாதகனகய 
வைியுறுத்தாைல் ைாப்பகீட வழங்கும் நகடமுகறகய 
பயன்படுத்துைின்றனர்.  

 

2. மருத்துவ-மற்ற ஏற்பளிப்பிற்கான நிபந்தகனகள் 

எனினும் ைருத்துவ-ைற்ற ஏற்பளிப்புக்கு சிை நிபந்தகனைள் 
வதகவப்படுைிறது.  

i. முதைாவதாை வவகை கசய்யும் கபண்ைள் வபாை, 
கபண்ைளின் சிை பிரிவுைளுக்கு ைட்டுவை இதற்கு தகுதி 
கபறைாம்.  

ii. ைாப்படீுத் கதாகைைீது  வைல்வரம்புைள் விதிக்ைப்படைாம். 
உதாரணைாை, ைாப்படீுத் கதாகை ஐந்து ைட்சத்கத விட 
அதிைைாை இருக்கும் எந்த வழக்கும் ஒரு ைருத்துவ 
பரிவசாதகனக்கு  உட்படுத்தப்பட வவண்டும்.  

iii. நுகழவிற்வை வயது வரம்புைள் விதிக்ைப்படைாம் - 
உதாரணைாை, 40 அல்ைது 45 வயதுக்கு வைலுள்ளவர்ைள் 
ைருத்துவ பரிவசாதகனகய கசய்துகைாள்வது 
ைட்டாயைானதாை இருக்ைைாம் 

iv. சிை ைாப்படீு திட்டங்ைளில் ைட்டுப்பாடு சுைத்தப்படும். – 
உதாரணைாை ைாை ைாப்படீிற்கு ைருத்துவ-ைற்ற பிரிவின்ைீழ் 
அனுைதி இல்கை. 

v. ைாப்படீின் அதிைபட்ச ைாைம் 20 ஆண்டுைளுக்கு / வயது 60 
வகர ைட்டுவை ைட்டுப்படுத்தப்படைாம் 

vi. வாழ்க்கக வர்க்கங்கள்: ைருத்துவ-ைற்ற ைாப்படீு சிை 
விவசஷ வகை தனிநபர்ைளுக்கு அனுைதிக்ைப்படைாம், 
உதாரணைாை சிறப்பு ைருத்துவ-ைற்ற திட்டம் 
கபருைதிப்புள்ள நிறுவனங்ைளின் ஊழியர்ைளுக்கு- ஒரு 
ஆண்டு வசகவக்கு பிறகு வழங்ைப்படைாம். இந்த 
நிறுவனங்ைளில் முகறயான விடுப்பு பதிவவடுைள் ைற்றும் 
அவ்வப்வபாது ஊழியர்ைளின்  ைருத்துவ பரிவசாதகன 
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கசய்யப்படுவதால், ஊழியரின் ைருத்துவ நிகைகய எளிதில் 
சரிபார்க்ை முடியும்.  

3. ஏற்பளிப்பில் உள்ள மதிப்பீடு காரணிகள் 

ைதிப்படீு ைாரணிைள் ைாப்பகீட கபறும் வாய்ப்புள்ளவர்ைளின் 
வாழ்வில் இன்னகை விகளவித்து அபாயத்கத அதிைரிக்ைக்கூடிய 
கபாருளாதார நிகைகை, வாழ்க்கை பாணி, பழக்ைங்ைள், குடும்ப 
வரைாறு, தனிப்பட்ட உடல்நைம் ைற்றும் ைற்ற சூழ்நிகைைள் 
கதாடர்பான பல்வவறு அம்சங்ைகள குறிக்ைின்றன. இந்த 
இன்னல்ைள் ைற்றும் அதன் சாத்தியைான தாக்ைல்ைகள 
அகடயாளம் ைண்டு அதன்படி அபாயத்கத  வகைப்படுத்துவது  
ஏற்பளிப்பில் கசய்யப்படுைிறது.  

ஒரு தனிநபரின் வாழ்க்கை பண்புைள் எவ்வாறு அபாயத்தின் ைீது 
தாக்ைத்கத ஏற்படுத்துைிறது என்பகத நாம் புரிந்து கைாள்வவாம். 
இகத  இரண்டு அைன்ற பாைங்ைளாை பிரிக்ைைாம் – அதாவது 
கநறிமுகறசார்ந்த இன்னைில் பங்ைளிப்பகவ ைற்றும் உடல்சார்ந்த 
[ைருத்துவ] இன்னல்ைகள பங்ைளிப்பகவ. –ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள், கபரும்பாலும் இதன்படி தங்ைள் ஏற்பளிப்கப 
வகைைளாை பிரிக்ைின்றனர். கநறிமுகற சார்ந்த இன்னகை 
விகளவிக்ைின்ற ைாரணிைளான வருைானம், கதாழில், வாழ்க்கை 
முகற ைற்றும் பழக்ைங்ைள்  நிதி ஏற்பளிப்பில் ஆய்வு 
கசய்யப்படுைின்றன, ைறுபுறம் உடல்நைத்தின் ைருத்துவ 
அம்சங்ைள் ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு பகுதியாை ஆய்வு 
கசய்யப்படுைின்றன. 

அ) கபண்களின் காப்பீடு  

கபண்ைளுக்கு கபாதுவாை ஆண்ைகளவிட அதிை ஆயுள் உள்ளது. 
எனினும் அவர்ைளுக்கு கநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் விஷயத்தில் 
சிை பிரச்சிகனைள் வரைாம். இந்திய சமூைத்தில் பை கபண்ைள் 
இன்னும் ஆண் வைைாதிக்ைம், சமுதாய சுரண்டல் வபான்றதால் 
பாதிக்ைப்படுவது தான் இதற்கு ைாரணம்.. வரதட்சகண ைரணங்ைள் 
வபான்ற தீகைைள் இன்று கூட ைாணப்படுைின்றன. கபண்ைளின் 
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ஆயுகள பாதிக்கும்  ைற்கறாரு ைாரணி ைர்ப்பம் கதாடர்புகடய 
பிரச்சிகனைள் மூைம் ஏற்படுைின்றன.  

ைாப்படீின் வதகவ ைற்றும் ப்ரீைியம் ைட்டும் திறன் மூைம் 
கபண்ைளின் ைாப்படீு தகுதி ஆளப்படுைிறது. இதனால் ைாப்படீு 
நிறுவனங்ைள் கசாந்த வருைானம் உள்ளவர்ைளுக்கு ைட்டுவை முழு 
ைாப்பகீட வழங்ை நிர்ணயிக்ைைாம் ைற்றும் கபண்ைளின் ைற்ற 
பிரிவுைள்ைீது வரம்புைகள திணிக்ைைாம். இவதவபால் சிை 
நிபந்தகனைகள ைர்ப்பிணி கபண்ைள் ைீதும் விதிக்ைப்படும்.  

ஆ) ேிறார்கள்  

சிறார்ைளுக்கைன்று கசாந்த ஒப்பந்த சக்தி எதுவும் ைிகடயாது. 
எனவவ ஒரு சிறாரின் ஆயுள் ைாப்படீு முன்கைாழிகவ 
அவருகடய கபற்வறார் அல்ைது சட்டபூர்வைான ைாப்பாளராை 
உள்ள ைற்கறாரு நபர் சைர்ப்பிக்ை வவண்டும். சிறார்ைளுக்கு 
கபாதுவாை கசாந்த வருைானம் எதுவும் இல்ைாததால், ைாப்படீு 
வதகவகய தீர்ைானிப்பதும் வதகவப்படுைிறது.  

சிறார்ைளின் ைாப்பகீட ைருதும்வபாது,  கபாதுவாை மூன்று 
நிகைகைைள் வைாரப்படுைின்றன:  

i. அவர்ைளுக்கு ஒழுங்ைாை வளர்ந்த உடைகைப்பு இருப்பகத 

உடைகைப்பின் குகறவான வளர்ச்சி சத்துக்குகறபாடு அல்ைது 
ைடுகையான அபாயத்கத விகளவிக்ைக்கூடிய உடல்நை 
பிரச்சிகனைளின் விகளவாை இருக்ைைாம்.  

ii. முகறயான குடும்ப வரைாறு ைற்றும் தனிப்பட்ட வரைாறு  

பாதைைான ைாரணிைள் இங்வை இருந்தால், அது 
அபாயங்ைகள விகளவிக்ைைாம்.  

iii. குடும்பத்திற்கு வபாதுைான அளவு ைாப்படீு உள்ளதா 
என்பகத  

கபாதுவாை சிறார்ைளுக்கு ைாப்படீு கசய்வகத, ைாப்படீு ைைாச்சாரம் 
கைாண்ட குடும்பங்ைள் ைகடபிடிக்ைின்றன. இவ்வகையில் 
கபற்வறார்ைளுக்கு ைாப்படீு இல்ைாத இடத்தில் ஒரு குழந்கதயின் 
ஆயுள் ைாப்படீு முன்கைாழிகவ கபறும் வபாது விழிப்புடன் இருக்ை 
வவண்டும். ஏற்பாளர்ைள் அத்தகைய ைாப்பகீட எடுப்பதற்ைான 
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ைாரணத்கத அறிந்துகைாள்ள வவண்டும். வைலும் ைாப்படீுத் 
கதாகையும் கபற்வறார்ைளுகடய ைாப்படீுடன் இகணக்ைப்படுைிறது.  

இ) மிகப்கபரிய காப்பீடுத் கதாகக   

முன்கைாழிபவரின் ஆண்டு வருைானத்துடன் ஒப்பிடுகையில் ஒரு 
ைாப்படீ்டுத் கதாகை ைிைப்கபரியதாை இருக்கும்வபாது ஏற்பாளர் ைிை 
எச்சரிக்கையாை இருக்ை வவண்டும். கபாதுவாை ைாப்படீுத் கதாகை  
ஒருவரின் ஆண்டு வருைானத்கதவிட சுைார் பத்திைிருந்து 
பன்னிரண்டு ைடங்குவகர ைருதப்படுைிறது. விைிதம் இகத விட 
அதிைைாை இருந்தால்,  ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு எதிரான 
வதர்வுக்ைான சாத்தியம் எழும்புைிறது.  

உதாரணம் 

ஒரு தனிப்பட்ட ஆண்டு வருைானம் 5 ைட்சம் இருந்து ைற்றும் 
முன்கைாழியப்பட்ட ஆயுள் ைாப்படீு . 3 வைாடிைளாை இருந்தால், 

அது ைவகைக்ைான ஒரு ைாரணத்கத எழுப்புைிறது.  

இந்த ைாதிரி வழக்குைளில் ஏற்படும் கபாதுவான ைவகைைள் 
என்னகவன்றால் தற்கைாகைகய எதிர்பார்ப்பது அல்ைது 
உடல்நைத்தில் கபரும் சரிகவ எதிர்பார்ப்பது வபான்ற ைாரணங்ைள் 
கபரிய அளவு ைாப்பகீட முன்கைாழிவதற்ைான ைாரணைாை 
இருக்ைின்ற சாத்தியம் உள்ளது. இத்தகைய கபரும் கதாகைக்ைான 
மூன்றாவது ைாரணைாை, விற்பகன நபரின் தவறான 
அதிைப்படியான விற்பகனயும்  இருக்ை முடியும்.  

கபரிய ைாப்படீுத் கதாகைைளுக்கு அர்த்தம் அதிை அளவு 
ப்ரீைியங்ைள் ைற்றும் அத்தகைய ப்ரீைியங்ைகள ைட்டுவது 
கதாடருைா என்ற வைள்விகய எழுப்பும். கபாதுவாை ைாப்படீ்டு 
கதாகையின் அளவிற்கு வரம்பிடுவது தான் விவவைம், ஏகனனில் 
ஒரு தனிநபரின் ஆண்டு வருைானத்தில் அதிைபட்சைாை மூன்றில் 
ஒரு பங்கு ைட்டுவை ப்ரீைியைாை கசலுத்தப்பட வவண்டும்.  

ஈ) வயது  

நாங்ைள் இந்த பாடத்திட்டத்தில் வவறு இடத்தில் பார்த்திருக்ைிற 
ைாதிரி, இறப்பு அபாயத்திற்கு வயதுடன் கநருக்ைைான 
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கதாடர்புள்ளது. அதிை வயதுள்ளவர்ைளுக்ைாை ைாப்பகீட ைருதும் 
வபாது ஏற்பாளர் ைவனைாை இருக்ை வவண்டும்.  

 

உதாரணம் 

 

முதல் முகறயாை ைாப்படீிற்ைாை முன்கைாழிபவரின் வயது 50-க்கு 
பிறகு இருந்தால், கநறிமுகறசார்ந்த இன்னல் உள்ளதா என்று 
சந்வதைிக்ை ைற்றும் ைாப்படீு முன்வப ஏன் எடுக்ைப்படவில்கை 
என்பகத விசாரிக்கும் வதகவ உள்ளது.  

இதயம் ைற்றும் சிறுநீரை கசயைிழப்பு வநாய்ைள் வபான்ற 
சிகதக்கும் வநாய்ைள் வருவதற்ைான வாய்ப்புைள் வயதுடன் 
அதிைரிக்ைிறது ைற்றும் முதிர்வான வயதில் உயர்வகத நாம் 
ைவனிக்ை வவண்டும்.  

கபரிய ைாப்படீுத் கதாகைைளுக்கு / வயது அதிைைானவர்ைளிடம் 
இருந்து அல்ைது இரண்டுவை வசர்ந்த ைாதிரி  முன்கைாழிவுைள் 
சைர்ப்பிக்ைப்படும் வபாது ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் சிை 
சிறப்பு அறிக்கைைகள வைாரைாம்.  

உதாரணம் 

அத்தகைய அறிக்கைைளுக்ைான உதாரணங்ைளாை உள்ளகவ ECG; 
EEG; ைார்பின் எக்ஸ்வர ைற்றும் இரத்த சர்க்ைகர பரிவசாதகன. 
ஒரு சாதாரண ைருத்துவ பரிவசாதகன மூைம் ைிகடக்கும் 
பதில்ைகளவிட, இந்த வசாதகனைள் முன்கைாழியப்பட்ட வாழ்வின் 
உடல்நைகன பற்றிய கதளிவான தைவல்ைகள வழங்ை முடியும். 

ஏற்பளிப்பு கசயைாக்ைத்தின் ஒரு முக்ைிய பகுதியாை உள்ளது 
வயதின் சான்கற ஆதாரம் சரிபார்த்த பிறகு கசய்யப்படும் 
வயதின் வசர்க்கை ஆகும்.. வயதில் சான்றுைளில் இரண்டு 
வகைைள் உள்ளன  

 தரைான  

 தரைற்ற  

தரைான வயது சான்றுைகள கபாதுவாை ஒரு கபாது அதிைாரம் 
மூைம் வழங்ைப்படும். இதற்ைான சான்றுைள்  
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 ஒரு நைராட்சி அல்ைது வவறு அரசாங்ை அதிைாரம் மூைம் 
வழங்ைப்பட்ட  பிறப்பு சான்றிதழ்;  

 பள்ளிகய விட்டு கவளிவயறும் சான்றிதழ்;  

 பாஸ்வபார்ட்; ைற்றும்  

 முதைாளிைளின் சான்றிதழ்  

அந்த ைாதிரி சான்றுைகள ைிகடக்ைாத நிகையில், 
முன்கைாழிபவரிடம் ஒரு தரைற்ற வயதிற்ைான சான்கற கைாண்டு 
வருைாறு வைட்ைப்படும். ஜாதைம்; ஒரு சுய அறிவிப்பு இதற்ைான 
உதாரணங்ைள்  
ஒரு தரைான வயது சான்று ைிகடக்ைாத வபாது, தரைற்ற வயது 
ஆதாரத்கத உடனடியாை ஏற்றுக்கைாள்ளக் கூடாது. கபரும்பாலும், 
ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் ைாப்படீு திட்டம், ைாப்படீு ைாைம்; 
அதிைபட்ச முதிர்வு வயது ைற்றும் அதிைபட்ச ைாப்படீுத் 
கதாகைகய கபாறுத்து சிை ைட்டுப்பாடுைகள விதிக்ை வவண்டும்  

இ) கநறிமுகற ோர்ந்த இன்னல்  
ஒரு தனிப்பட்டவரின் சிை சூழ்நிகைைள் அல்ைது நிதி நிகைகை, 
வாழ்க்கை முகற ைற்றும் பழக்ைவழக்ைங்ைள், நற்கபயர் ைற்றும் 
ைனவநாய் நிகைைள், அவர்  வவண்டுகைன்வற அபாயத்கத 
அதிைரிக்கும் நடவடிக்கைைளில் ஈடுபட கூடும் என்பகத 
சுட்டிைாட்டும்  வபாது கநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் இருப்பதாை 
கூறமுடியும். இத்தகைய கநறிமுகற சார்ந்த இன்னகை 
பரிந்துகரக்கும் பை  ைாரணிைள் இருக்ைைாம்.  

உதாரணம் 

ஒரு முன்கைாழிவு ைாப்படீிற்ைாை முன்கைாழியப்பட்டவர் வசிக்கும் 
இடத்தில் இருந்து கவகு தூரத்தில் அகைந்துள்ள ஒரு ைிகளயில் 
சைர்ப்பிக்ைப்படும் வபாது  

ைருத்துவ ஆய்வாளர் வசிக்கும்  இடம் அருைில் ைிகடக்கும் வபாது 
கூட ஒரு ைருத்துவ பரிவசாதகன வவறு எங்வைவயா 
கசய்யப்படுைிறது.  

மூன்றாவது வழக்ைில் கசய்யப்படும் ஒரு முன்கைாழிவு ைற்கறாரு 
வாழ்க்கை ைீது கதளிவான ைாப்படீுப் பற்று இல்ைாைல், அல்ைது 
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நியைனம் கசய்யப்பட்டவர் முன்கைாழியப்பட்டவருடன் 
கநருக்ைைான உறவு மூைம் சார்ந்து இல்ைாத வபாது.  

இது வபான்ற ஒவ்கவாரு வழக்ைில் விசாரகண கசய்யப்படும். 
இறுதியாை, முைவருக்கு ஆயுள் ைாப்படீு கசய்பவருடன் 
கதாடர்பிருந்தால், கநறிமுகற சார்ந்த இன்னலுக்ைான அறிக்கை 
முைகையின் வைைாளர் / அபிவிருத்தி அதிைாரி வபான்ற ஒரு 
ைிகள அதிைாரியிடம் இருந்து வைாரப்படைாம் 

ஊ) கதாழில்  

கதாழில் சார்ந்த இன்னல்ைள்  மூன்று ஆதாரங்ைளில் இருந்து வர 
முடியும்:  

 விபத்து  

 உடல்நை இன்னல் 

 கநறிமுகறசார் இன்னல்  

படம் 5 கதாழில்சார் இன்னல்ைளின் ஆதாரங்ைள் 

 

 
   

i) விபத்திற்ைான அபாயம் அதிைமுள்ள சிை வகையான 
வவகைைளில் விபத்து இன்னல்ைள் எழுைின்றன.  இந்தப் 
பிரிவில் பை வகை வவகைைள் உள்ளன - சர்க்ைஸ் 
ைகைஞர்ைள், சாரம் கதாழிைாளர்ைள், இடிப்பு நிபுணர்ைள் 
ைற்றும் சினிைா ஸ்டண்ட் ைகைஞர்ைகளப் வபாை  
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ii) ைருத்துவரீதியான வசதத்கத விகளவிக்கும் சாத்தியமுள்ள 
வவகைகய கசய்யும் வபாது உடல்நை இன்னல்ைள் 
எழுைின்றன. உடல்நை இன்னல்ைளில் பல்வவறு வகைைள் 
உள்ளன.  

 ரிக்ஷா இழுப்பது வபான்ற வவகைைளில் ைிை அதிைைான  
உடலுகழப்பு உள்ளதால், இது சுவாச அகைப்கப 
பாதிக்கும்.  

 ரசாயனங்ைள் ைற்றும் அணு ைதிர்வசீ்சு அல்ைது சுரங்ை 
தூசி அல்ைது புற்றுவநாயிற்கு ைாரணைான கபாருட்ைள் 
(புற்றுவநாய் உருவாக்குபகவ) வபான்ற நச்சு 
கபாருட்ைளுக்கு கவளிப்படுவராை இருப்பது 
இரண்டாவது நிகைகையாை இருக்ைிறது.  

 மூன்றாவது வகை இன்னல், ைடுகையான டிைம்ப்ரசன் 
வநாகய ஏற்படுத்தும் நிைத்தடி சுரங்ைங்ைள் அல்ைது 
ஆழைான ைடல் வபால் உயர் அழுத்த சூழைில் வவகை 
கசய்யும் நிகைகைைள் மூைம் உருவாைிறது.  

iii) இறுதியாை, (இறுக்ைைான சூழைில் KPO 
வபான்ற இடங்ைளில் அைர்ந்த நிகையிவைவய ைணினியில் 
வவகை கசய்வது அல்ைது ஒரு ைிை அதிை சத்தமுள்ள 
அகைப்பில் வவகை கசய்வது வபான்றகவ) சிை வவகை 
சூழ்நிகைைளில் நீண்ட நாட்ைள் வவகை கசய்வது சிை உடல் 
பாைங்ைளின் கசயல்பாட்கட முடக்ை முடியும்.  

iv) கசய்யும் வவகை குற்றவியல் 
கூறுைளுக்கு அல்ைது வபாகத ைருந்துைள் ைற்றும் 
ைதுபானங்ைளுக்கு அருைாகையில் அல்ைது அனுகூைைாை 
இருக்கும் வபாது கநறிமுகற சார்ந்த இன்னல்ைள் 
ஏற்படுைின்றன. உதாரணைாை, ஒரு இரவு விடுதியில் 
நடனைாடுபவர் அல்ைது ஒரு ைதுபான ைகடயில் 
கசயல்படுத்துபவர் அல்ைது சந்வதைத்திற்குரிய குற்றவியல் 
இகணப்புைள் ஒரு கதாழிைதிபரின் “ைாவைர்”, ைீண்டும் சூப்பர் 
ஸ்டார் கபாழுதுவபாக்ைாளர்ைள் வபான்ற சிை தனிநபர்ைளின் 
வவகை அவர்ைகள அதீதைாை வபாகதயில் மூழ்ைகவக்கும் 
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வாழ்க்கை பாணிகய வநாக்ைி கசல்ை கவத்து,   சிை 
வநரங்ைளில் வசாைைான முடிவிற்கு வழிவகுக்கும்.  

கசய்யும் கதாழில் இன்னகை விகளவிக்கும் பட்டியைிடப்பட்ட 
பிரிவுைளில் ஒன்றாை உள்ள இடத்தில், ைாப்படீ்டிற்ைாை 
விண்ணப்பிவர் கபாதுவாை வவகை விவரங்ைள்,  ைடகைைள் 
ைற்றும் அவர் கவளிப்படும் அபாய நிகைைகள பற்றி வைட்கும் 
ஒரு கதாழில்ரீதியான வைள்வித்தாகள பூர்த்தி கசய்ய 
வவண்டும்,. கதாழிைில் உள்ள இன்னல் ைதிப்படீு கசய்யப்பட்டு 
கூடுதைாை ஒரு சைைான விகை திணிக்ைப்படைாம் 
(உதாரணைாை ஒவ்கவாரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் இரண்டு 
ரூபாய்).  திணிக்ைப்பட்ட இத்தகைய கூடுதல் கதாகை ைாப்படீு 
கபறுபவரின் கதாழில் ைாறும்வபாது குகறக்ைப்படைாம் 
அல்ைது நீக்ைப்படைாம்.  

எ) வாழ்க்கை முகற ைற்றும் பழக்ைவழக்ைங்ைள்  

வாழ்க்கை முகற ைற்றும் பழக்ைவழக்ைங்ைள் என்ற கசாற்ைள, 
தனிப்பட்ட பண்புைளின் பரந்த வரம்கப குறிக்ைின்றன. கபாதுவாை 
முைவரின் இரைசிய அறிக்கைைள் ைற்றும் கநறிமுகற சார் 
இன்னல்ைளின் அறிக்கைைளில், ஒரு தனிநபரின் வாழ்க்கை 
பாணிைளில், அபாயத்திற்கு கவளிப்படுவகத பற்றி பரிந்துகரக்கும் 
இந்த பண்புைள்  குறிப்பிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. 
குறிப்பாை மூன்று அம்சங்ைள் முக்ைியைானகவ:  

i) புககபிடித்தல் மற்றும் புககயிகை பயன்பாடு: இப்வபாது 
புகையிகையின் பயன்பாடு அபாயைரைானதாை 
ைட்டுைில்ைாைல்,  ைருத்துவ அபாயங்ைகள அதிைரிப்பதில் 
பங்ைளிக்ைிறது என்பது நன்றாை அங்ைீைரிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
இன்று புகை பிடிப்பவர்ைள் ைற்றும் புகை பிடிக்ைாதவர்ைளுக்கும் 
கவவ்கவறு ப்ரீைியங்ைகள நிறுவனங்ைள் விதிக்ைிறார்ைள், 
இதில் புகை பிடிப்பவர்ைள் அதிை ப்ரீைியங்ைகள கசலுத்த 
வவண்டும்.. குட்ைா ைற்றும் பான் ைசாைா வபான்ற புகையிகை 
பயன்பாடின் ைற்ற வடிவங்ைளும் வைலும் பாதைைான இறப்பு 
ைதிப்படீுைகள கபறைாம்.  
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ii) ைதுபானம்: எப்வபாதாவது சுைாரான அளவில் ைது அருந்துவது 
ஒரு இன்னல் இல்கை. அது பை நாடுைளின் சமூை வாழ்வின்  
ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட அங்ைைாை உள்ளது. எனினும், கதாடர்ந்து  
நீண்ட ைாைைாை அதிைைாை ைது குடிப்பது இறப்பு அபாயத்தில் 
குறிப்பிடத்தக்ை தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தும். நீண்ட ைாைம் 
அதிைைாை குடிப்பது ைல்ைீரல் கசயல்பாட்கட முடக்கும் ைற்றும் 
கசரிைான அகைப்கப பாதிக்கும். இது ைன வநாய்ைகளயும் 
உண்டாக்ைைாம்.  

ைது அருந்துவகத விபத்துைள், வன்முகற ைற்றும் குடும்பத்தில் 
துஷ்பிரவயாைம், ைன அழுத்தம் ைற்றும் தற்கைாகையுடனும் 
இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. முன்கைாழிவு படிவத்தில் ைது 
அருந்துவது குறிப்பிடப்படும் வபாது, ஏற்பாளர் வைலும் 
விவரங்ைகள வைாரைாம் ைற்றும் பயன்பாடு அளவு ைற்றும்  
இதன் விகளவாை ஏற்பட்டிருக்கும் குறிப்பிடப்பட்ட ஏதாவது 
சிக்ைல்ைகள கபாறுத்தது என்று வழக்கை முடிவு கசய்யைாம்.  

iii) கபாருளின் தவறான பயன்பாடு: கபாருளின் தவறான பயன்பாடு 
ைருந்துைள் அல்ைது வபாகத கபாருட்ைள், தூக்ை ைருந்து ைற்றும் 
பிற இவத வபான்ற தூண்டிைள் வபான்ற கபாருட்ைளின் பல்வவறு 
வகையான பயன்பாடுைகள குறிக்ைிறது. இதில் சிை 
சட்டவிவராதைானகவ ைற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு 
குற்றவியல் ைனநிகை ைற்றும் கநறிமுகறசார் இன்னகை 
குறிக்ைிறது. கபாருளின் தவறான பயன்பாடு சந்வதைிக்ைப்படும் 
இடத்தில், ஏற்பாளர் துஷ்பிரவயாைத்கத சரிபார்க்ை பை 
வசாதகனைகள வைாரைாம். கபரும்பாலும் இது வபான்ற 
வழக்குைளில் ைாப்படீு ைறுக்ைப்படுைிறது. 
i.  

சுய-பரீட்கே 2 

பின்வருவதில் எது கநறிமுகறசார் இன்னலுக்ைான ஒரு 
உதாரணம்?  

I. ஒரு ஸ்டண்கட கசய்யும் வபாது ஸ்டண்ட் ைகைஞர் இறந்து 
விடுைிறார் 
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II.  ைாயம் பட்டதால் அதிைைான அளவில் ைது குடிக்ைின்ற ஒரு 
நபர்  

III. ப்ரீைியங்ைள் கசலுத்துவதில் ைாப்படீு கபற்றவர் தவறு 
கசய்ைிறார்  

IV. முன்கைாழிபவர் பாைிசி ஆவணத்தில் கபாய் கசால்வது 

 

C. மருத்துவ ஏற்பளிப்பு 

 

1. மருத்துவ ஏற்பளிப்பு  

இப்வபாது ஒரு ஏற்பாளரின் முடிகவ பாதிக்கும் சிை ைருத்துவ 
ைாரணிைகள ஆராய்வவாம். இகவ கபாதுவாை ைருத்துவ 
ஏற்பளிப்பு மூைம் ைதிப்படீு கசய்யப்படுைிறது. அவர்ைள் 
கபரும்பாலும் ஒரு ைருத்துவ ஆய்வாளரின் அறிக்கைகய 
வைாரைாம். சரிபார்க்ைப்படும் சிை ைாரணிைகள இப்வபாது 
பார்க்ைைாம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 6 ஒரு ஏற்பாளரின் முடிகவ பாதிக்கும் மருத்துவ 
காரணிகள் 



 

 376 

 
 

அ) குடும்ப வரைாறு  

இறப்பு அபாயத்தின் ைீதுள்ள குடும்ப வரைாறின் தாக்ைம் மூன்று 
வைாணங்ைளில் ஆராயப்பட்டுள்ளது  

i மரபுோர்ந்த: சிை வநாய்ைள் ஒரு தகைமுகறயில் இருந்து 
ைற்கறாரு தகைமுகறக்கு கசலுத்தப்படைாம், அதாவது 
கபற்வறார்ைளிடம் இருந்து குழந்கதைளுக்கு வரைாம்.  

ii குடும்பத்தின் ேராேரி ஆயுள்: கபற்வறார்ைள் இதய வநாய் 
அல்ைது புற்றுவநாய் வபான்ற சிை வநாய்ைள் ைாரணைாை 
முன்கூட்டிவய இறந்திருந்தால், அது  அவர்ைளது குழந்கதைளும் 
நீண்ட ைாைம் வாழ ைாட்டார்ைள் என்பகத சுட்டிக்ைாட்டைாம்.  

iii குடும்ப சூழல்: மூன்றாவதாை, குடும்பம் வாழ்ைின்ற சூழல்   
கதாற்று வநாய் ைற்றும் பிற அபாயங்ைளுக்கு 
கவளிப்படுத்தைாம்.  

ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாதைைான குடும்ப வரைாறுள்ள நபர்ைளின் 
வழக்குைள் விஷயத்தில் ைவனைாை இருக்ை வவண்டும், இதனால் 
அவர்ைள் ைற்ற அறிக்கைைகளயும் வைாரைாம் ைற்றும் இத்தகைய 
வழக்குைளில் ஒரு கூடுதல் இறப்பு ைதிப்பகீட சுைத்தக் கூடும்.  

ஆ) தனிப்பட்ட வரைாறு  
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தனிப்பட்ட வரைாறு ைடந்த வாழ்க்கையில் ைனித உடைின் 
பல்வவறு அகைப்புைளில் ஆயுள் ைாப்படீு கபறுபவர் 
அவதிப்பட்ட  வைாளாறுைகள குறிக்ைிறது. ஆயுள் ைாப்படீின் 
முன்கைாழிவு படிவத்தில் கபாதுவாை ஆயுள் ைாப்படீு கபறுபவர் 
ைீழுள்ளதில் எதற்ைாவது சிைிச்கச அளிக்ைப்பட்டதா என்பகத 
விசாரிக்கும் வைள்விைளின் ஒரு கதாகுப்பு உள்ளது.  

இத்தகைய பிரச்சிகனைகள ைருத்துவ ஆய்வாளர் அறிக்கைைள் 
அல்ைது வைாரப்பட்ட எந்த சிறப்பு அறிக்கைைளிலும்கூட 
குறிப்பிடைாம். கைால்லும் வநாய்ைள் என்பதில் உள்ள முக்ைிய 
வகையான வியாதிைளில் உள்ளகவ  

i. ைாரகடப்பு, பக்ைவாதம் ைற்றும் இரத்த ைசிவு வபான்ற - 
இதயம் ைற்றும் இரத்த ைண்டைத்கத பாதிக்கும் இதய 
வநாய்ைள்  

ii. ைாசவநாய் வபான்ற சுவாச வநாய்ைள்  

iii. புற்றுவநாய் என அகழக்ைப்படும் வரீியம் ைிக்ை ைட்டிைள் 
வழிவகுக்கும் அதிைைாை உற்பத்தி ைற்றும் கசல்ைள் 
இனப்கபருக்ைம்,  

iv. சிறுநீரை கசயைிழப்பு ைற்றும் ைரணத்கத ஏற்படுத்தக்கூடிய  
சிறுநீரை ைற்றும் பிற சிறுநீர் பாைங்ைகள கைாண்டுள்ள  
சிறுநீரை அகைப்பில் வரும் வியாதிைள்  

v. நாளைில்ைாசுரப்பி அகைப்புைளின் வைாளாறுைள், இதில் 
ைிைவும் நன்கு அறியப்பட்டது நீரிழிவு வநாய். இது இரத்த 
ஓட்டத்தில் சர்க்ைகரயின் (அல்ைது குளுக்வைாஸ்) 
ஆக்ைச்சிகதகவ ஏற்படுத்த  வபாதுைான இன்சுைின் 
உருவாக்ை முடியாத உடல் இயைாகையால் ஏற்படுைிறது.  

vi. ைல்ைீரல் இகரப்கப புண்ைள் ைற்றும் ஈரல் வநாய் வபான்ற 
கசரிைான அகைப்பு வநாய்  

vii. நரம்பு வநாய்ைள்  

 

இ) தனிப்பட்ட பண்புகள்  

இந்த வநாய் வரும் வாய்ப்பிற்கு குறிப்பிடத்தக்ை குறிைாட்டிைளாை 
இருக்ை முடியும்.  
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i. உருவ அகமப்பு 

உதாரணைாை ஒரு நபரின் உருவ அகைப்பில் அவரது உயரம், 

எகட, ைார்பு ைற்றும் வயிறு சுற்றளவு உள்ளது தரப்பட்ட 
வயது ைற்றும் உயரத்திற்கு, வகரயறுக்ைப்பட்ட தரைான எகட 
உள்ளது ைற்றும் எகட இந்த தரைான எகடகயவிட ைிை 
அதிைைாை அல்ைது குகறவாை இருந்தால், நபர் அதிை 
எகடயுள்ளவர் அல்ைது குகறஎகட உள்ளவர் என்று நாம் 
கூறைாம்.  

அது வபாைவவ, ஒரு சாதாரண நபரின் ைார்பு குகறந்தபட்சம் 
நான்கு கசன்டிைீட்டருக்கு விரிவாக்ைப்பட வவண்டும் ைற்றும் 
வயிற்றின் சுற்றளவு ஒரு விரிவகடந்த ைார்கப விட 
அதிைைாை இருக்ைக்கூடாது என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.  

ii. இரத்த அழுத்தம் 

 ஒரு நபரின் ைற்கறாரு சுட்டிக்ைாட்டியாை இரத்த அழுத்தம் 
இருக்ைிறது. இதில் இரண்டு அளவடீுைளாை உள்ளன  

 சிஸ்வடாைிக் அதாவது இதய சுருங்ைியக்ைம் 

 கடயஸ்வடாைிக் அதாவது இதய விரிவியக்ைம்  

வயது கைாடுக்ைப்பட்டால்,  சாதாரணைாை இரத்த அழுத்த 
அளவடீுைளுக்ைான ஒரு ைட்கடவிரல் விதி  

சிஸ்வடாைிக்: இது 115 + வயதில் 2/5 ஆைிறது.  

கடயஸ்வடாைிக்: இது 75 + வயதில் 1/5 ஆைிறது  

இவ்வாறு வயது 40 ஆண்டுைள் என்றால், சாதாரணைாை இரத்த 
அழுத்தம் சிஸ்டாைிக் 131: ைற்றும் கடயஸ்வடாைிக் 83 என 
இருக்ை வவண்டும்.  

உண்கையான அளவடீுைள் வைலுள்ள ைதிப்புைகளவிட 
அதிைைாை இருக்கும் வபாது,  நபருக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் 
அல்ைது கஹபர்கடன்ஷன் இருப்பதாை கசால்ைிவறாம். அது 
ைிைவும் குகறவாை இருக்கும் வபாது, அது குகற ரத்த 
அழுத்தம் அல்ைது கஹவபாகடன்ஷன் என 
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குறிப்பிடப்படுைிறது. கஹபர்கடன்ஷன் தீவிர விகளவுைகள 
ஏற்படுத்தும்.  

உடைில் பாயும் இரத்த அழுத்தம் நாடித்துடிப்பு மூைமும் 
சுட்டிக்ைாட்டப்படுைிறது. நாடித்துடிப்பு விைிதம்  நிைிடத்திற்கு 50 
முதல் 90 வகர ைாறுபடுைிறது, சராசரியாை இது 72 

iii. –ேிறுநீர் - ஒப்படர்த்தி (Specific gravity) 

 

இறுதியாை, ஒருவரின் சிறுநீரின் ஒப்படர்த்தியின் அளவடீு  
சிறுநீர் அகைப்பில் உள்ள பல்வவறு உப்புக்ைளின் சைநிகைகய 
குறிக்ை முடியும். அகைப்பில் உள்ள வைாளாகற இது 
சுட்டிக்ைாட்டும்.  

 

சுய-பரீட்கே 3 

ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் ைரபுவழி வரைாறு ஏன் முக்ைியைானதாை 
உள்ளது?  

I.    பணக்ைார கபற்வறார்ைளுக்கு ஆவராக்ைியைான குழந்கதைள் 
இருக்கும் 

II. சிை வநாய்ைள் குழந்கதைளுக்கு கபற்வறார்ைளிடம் இருந்து 
கசலுத்தப்பட்டு வருைிறது 

III.  ஏகழ கபற்வறார்ைளுக்கு வபாசாக்ைின்றி குழந்கதைள் இருக்கும்  

IV.  குடும்ப சூழல் ஒரு முக்ைிய ைாரணியாகும்  
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சுருக்கம்  

 சைபங்கை பற்றி முடிகவடுக்ை, ஏற்பாளர்  அபாய வகைப்பாடு 
எனப்படும் கசயல்முகறயில் ஈடுபடுைிறார், அதாவது 
தனிப்பட்ட வாழ்க்கைைள் வகைப்படுத்தப்பட்டு ைற்றும் அவர்ைள் 
கவளிப்படும் அபாயங்ைளின் அளவுக்கு ஏற்ப கவவ்வவறு அபாய 
வர்க்ைங்ைளில் ஒதுக்ைப்படுைின்றனர்  

 ஏற்பளிப்பு அல்ைது வதர்வு கசயல்முகற இரண்டு நிகைைளில் 
நகடகபறுவதாை கூறமுடியும்:  

 கசயற்ைள நிகை ைற்றும் 

 ஏற்பளிப்பு துகற நிகை  

 ைாப்படீு முன்கைாழிவுைளின் ஏற்பளிப்பு வழிமுகறைள் தீர்ப்பு 
வழிமுகற அல்ைது எண்ணியல் வழிமுகற பரவைாை 
பயன்படுத்தப்படுைிறது. 

 ஏற்பாளர்ைள் மூைம் கசய்யப்படும் ஏற்பளிப்பு முடிவுைளில் 
தரைான அபாயங்ைகள தரைான விைிதத்தில் ஏற்பது அல்ைது 
தரக்குகறவான அபாயங்ைகள கூடுதைாை வசூைித்து ஏற்பதும் 
அடங்கும். சிை வநரங்ைளில் ைாப்படீுத்கதாகை ைீது ைீள் 
உரிகையுடன் ஏற்பு இருக்கும் அல்ைது ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
உட்பிரிவுைளின் அடிப்பகடயில் ஏற்பு இருக்கும். அபாயம் ைிை 
கபரியதாை இருந்தால் முன்கைாழிவு ைறுக்ைப்படும் அல்ைது 
ஒத்திகவக்ைப்படும். 

 ஆயுள் ைாப்படீு முன்கைாழிவுைள் கபரும்பாைான 
எண்ணிக்கையில் கபாதுவாை ைாப்படீ்டு தகுதிகய சரிபார்க்ை 
ஒரு ைருத்துவ பரிவசாதகனகய கசய்யாைவைவய ைாப்படீிற்ைாை 
வதர்ந்கதடுக்ைப் படுைின்றன. இது வபான்ற வழக்குைள் ைருத்துவ-
ைற்ற முன்கைாழிவுைள் என்றகழக்ைப்படும்.  

   ைருத்துவ-ைற்ற ஏற்பளிப்பில் ைருதப்படும் சிை ைதிப்படீு 
ைாரணிைள்   

 வயது  

 ைிைப்கபரிய ைாப்படீுத் கதாகை   

 கநறிமுகற சார் இன்னல் முதைியன  
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” ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் ைருதப்படும் சிை ைாரணிைள்   

 குடும்ப வரைாறு,  

 ைரபுவழி ைற்றும் தனிப்பட்ட வரைாறு முதைியன  

முக்கியமான வார்த்கதகள் 

1. ஏற்பளிப்பு  

2. தரைான வாழ்க்கை  

3. ைருத்துவ-ைற்ற ஏற்பளிப்பு  

4. ைதிப்படீு ைாரணி  

5. ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு  

6. எதிர்- வதர்வு  

 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

எய்ட்ஸ் வநாயால் பாதிக்ைப்பட்ட ஒரு நபரின் ஆயுள் ைாப்படீு 
கபரும்பாலும் ைறுக்ைப்படுைிறது.  

 

பதில் 2  
 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைாப்படீு கசய்யப்படும் நபர் ைிை அதிைைாை ைது அருந்துவது 
கநறிமுகற சார்ந்த இன்னலுக்ைான ஒரு உதாரணம். 
 
பதில் 3  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

சிை வநாய்ைள் குழந்கதைளுக்கு கபற்வறார்ைளிடம் இருந்து ைடந்து 
வருவதால் ைரபவழி வரைாற்று ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் ைருதப்பட 
வவண்டும்.  
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சுய-வதர்வு வைள்விைள் 

 
வைள்வி 1  

 

பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தில் 
ஏற்பாளரின் பங்கை குறிக்ைிறது?  

I.  கசயல்முகற ஈடுவைாரல்ைள்  

II.  அபாயங்ைளின் ஏற்கப பற்றிய முடிவு  

III. தயாரிப்பு வடிவகைப்பு ைட்டிடக்ைகைஞர்  

IV. வாடிக்கையாளர் உறவு வைைாளர்  

 

வைள்வி 2  

 

பின்வருவனவற்றில் எது ஏற்பளிப்பு முடிவு இல்கை?  

I.  தரைான விைிதத்தில் அபாயத்கத ஏற்பது  

II.  அபாயத்கத நிராைரிப்பது 

III. அபாயத்கத ஒத்திகவப்பது  

IV. ஈடுவைாரல் நிராைரிப்பு  

 

வைள்வி 3  

 

பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு தரைான வயது சான்று இல்கை?  

I.  பாஸ்வபார்ட்  

II.  பள்ளிகய விட்டு கவளிவயறிய சான்றிதழ்  

III. ஜாதைம்  

IV. பிறப்பு சான்றிதழ்  

 
வைள்வி 4  

 

பின்வரும் நிபந்தகனயில் எது ஒரு நபரின் ைாப்படீு திறகன 
எதிர்ைகறயாை பாதிக்கும்?  

I.  தினப்படி ஓடுவது  

II.  தகடகசய்த கபாருளின் துஷ்பிரவயாைம்  

III. வசாம்வபறியான இயல்பு 

IV. ைாைந்தாழ்த்துதல் 

 
வைள்வி 5  
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எந்த முகறயின்ைீழ் ஏற்பாளர்ைள் அகனத்து எதிர்ைகற அல்ைது 
பாதைைான ைாரணிைளுக்கு வநர்ைகற ைதிப்படீு புள்ளிைகள 
(வநர்ைகறயான அல்ைது சாதைைான ைாரணிைளுக்கு எதிர்ைகற 
புள்ளிைள்)  ஒதுக்குவார்ைள்? 

I.  தீர்ப்பு  

II.  தன்னிச்கசயான  

III. எண்ணியல் ைதிப்படீு  

IV. ஒரு படி  

 
வைள்வி 6  

 

___________ -இல் உள்ளவர்ைளின் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட இறப்பு வதீம், 
இறப்பு அட்டவகணயில் பிரதிநிதித்துவம் கசய்யப்பட்ட தரைான 
வாழ்வுடன் ஒத்துள்ளது. 
I.  தரைான வாழ்வுைள்  

II.  விரும்பப்பட்ட அபாயங்ைள்  

III. தரக்குகறவான வாழ்வுைள் 

IV. நிராைரிக்ைப்பட்ட வாழ்வுைள் 

 

வைள்வி 7  

 

அம்ருதா ைர்ப்பைாை உள்ளார். அவர் ஒரு ைாை ைாப்படீிற்கு 
விண்ணப்பித்துள்ளனர். ைீவழ உள்ள விருப்பங்ைளில், ஏற்பாளர் 
அம்ருதாவிற்கு ைாப்படீு வழங்குவதற்ைாை வதர்வு கசய்யும் சிறந்த 
வழியாை எது இருக்கும்? ைிை சாத்தியைான விருப்பத்கத 
வதர்ந்கதடுக்ைவும். 
I.  சாதாரண விைிதத்தில் ஏற்பு  

II.  கூடுதல் ப்ரீைியத்துடன் ஏற்பு 

”””. முன்கைாழிகவ ைறுப்பது 

VI. ஒரு ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட உட்பிரிகவ கைாண்ட ஏற்பு  

 
 
 
 

 
வைள்வி 8  
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ைீவழ உள்ள ைாப்படீ்டு முன்கைாழிவுைளில்  ைருத்துவ-ைற்ற 
ஏற்பளிப்பாை தகுதி கபறும் வாய்ப்பு எதற்கு இல்கை?  

I.  26 வயதுள்ள சவிதா, ஒரு கைன்கபாருள் கபாறியாளராை ஒரு 
தைவல்கதாடர்பு நிறுவனத்தில் வவகை கசய்ைிறார் 

II.   50 வயதுள்ள ைவைஷ், நிைக்ைரி சுரங்ைத்தில் வவகை 
கசய்ைிறார்  

III. 28 வயதுள்ள சதீஷ், ஒரு வங்ைியில் வவகை கசய்பவர் 
ைற்றும் ரூ 1 வைாடி ைாப்படீிற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர் 

IV. 30 வயதுள்ள பிரவனீ்,, பல்கபாருள் ைகடயில் வவகை 
கசய்ைிறார் ைற்றும் 10 ஆண்டுைளுக்கு ஒரு என்வடாகைன்ட் 
ைாப்படீ்டு திட்டத்திற்கு  விண்ணப்பித்துள்ளனர் 

 

வைள்வி 9  

 

ஷீனா தீவிரைான நீரிழிவு வநாயால்  பாதிக்ைப்பட்டுள்ளார்.. அவர் 
ஒரு ைாப்படீ்டு திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். இந்த 
வழக்ைில் ஏற்பாளர் ____________ பயன்படுத்தும் அதிை வாய்ப்பு 
உள்ளது. ைிைவும் கபாருத்தைான விருப்பத்கத வதர்ந்கதடுக்ைவும்.  

I.  தீர்ப்பு முகற  

II.  எண்ணியல் முகற  

III. நீரிழிவு வபான்ற ஒரு வநாய் என்பதால் வைவையுள்ள எந்த 
முகறயும்  ஏற்பளிப்பு கசயல்முகறயில் முக்ைிய பங்கை 
வைிப்பதில்கை 

IV. வைலுள்ள முகறயில் எதுவுைில்கை ஏகனனில் நீரிழிவு 
வநாயாளிைள் உடனடியாை நிராைரிக்ைப்படுைின்றனர்  

 

வைள்வி 10  

சந்வதாஷ் ஒரு ைாை ைாப்படீிற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். அவரது 
எதிர்பார்க்ைப்பட்ட இறப்பு வதீம் தரைான வாழ்வுைகளவிட 
ைணிசைாை குகறவாை உள்ளது, எனவவ குகறந்த அவருக்கு 
ப்ரீைியம் விதிக்ைப்படைாம். அபாய வகைப்பாடின்ைீழ், சந்வதாஷ் 
___________ ைீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.  

I.  தரைான வாழ்வுைள் 
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II.  விரும்பப்பட்ட அபாயங்ைள்  

III. தரக்குகறவான வாழ்வுைள் 

IV. நிராைரிக்ைப்பட்ட வாழ்வுைள்  

சுய-வதர்வு வைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

 
பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஏற்பாளர் அபாயங்ைளின் ஏற்கப பற்றிய முடிவு கசய்ைிறார். 
 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

ஈடுவைாரல் நிராைரிப்பு ஒரு ஏற்பளிப்பு முடிவு இல்கை 

 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ஜாதைம் ஒரு தரைான வயதிற்ைான சான்று இல்கை 

 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

தகடகசய்த கபாருளின் துஷ்பிரவயாைம் ஒரு நபரின் ைாப்படீு 
திறகன எதிர்ைகறயாை பாதிக்கும் 

 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

எண்ணியல் ைதிப்படீு முகறயின்ைீழ் ஏற்பாளர்ைள் அகனத்து 
எதிர்ைகற அல்ைது பாதைைான ைாரணிைளுக்கு வநர்ைகற ைதிப்படீு 
புள்ளிைகள (வநர்ைகறயான அல்ைது சாதைைான ைாரணிைளுக்கு 
எதிர்ைகற புள்ளிைள்)  ஒதுக்குவார்ைள் 

 

 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 
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தரைான வாழ்வுைளின்ைீழ் உள்ளவர்ைளின் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட இறப்பு 
வதீம், இறப்பு அட்டவகணயில் பிரதிநிதித்துவம் கசய்யப்பட்ட 
தரைான வாழ்வுடன் ஒத்துள்ளது. 
 
 
பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

அம்ருதா விஷயத்தில், அம்ருதா ைர்ப்பைாை உள்ளதால். ஏற்பாளர் 
அம்ருதாவிற்கு ைாப்படீு வழங்குவதற்ைாை வதர்வு கசய்யக்கூடிய 
ைிை சிறந்த வழி ஒரு ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட உட்பிரிகவ கைாண்ட 
ஏற்பாைவவ உள்ளது. இந்த ைட்டுப்படுத்தும் உட்பிரிவு மூைம் 
ைர்ப்பம் கதாடர்புகடய இறப்புக்ைள் குழந்கத பிறந்து மூன்று 
ைாதங்ைளுக்குள் நிைழ்ந்தால் ைட்டுவை ைாப்பகீட கசலுத்துைிற 
ைாதிரி ைட்டுப்படுத்த முடியும். 
 
பதில் 8  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

50 வயதுள்ள ைவைஷின் முன்கைாழிவிற்கு ைருத்துவ-ைற்ற 
ஏற்பளிப்பாை தகுதி கபறும் வாய்ப்பில்கை ஏகனனில் அவர் வயது 
அதிைம் ைற்றும் கைன்கபாருள், வங்ைி துகற வவகைைகள விட 
அவர் கதாழிைில் உள்ள அபாயம் அதிைம் 

 
பதில் 9  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ஷீனா வபான்ற தீவிரைான நீரிழிவு வநாயால்  
பாதிக்ைப்பட்டுள்ளவரின் சிக்ைைான வழக்ைில் முடிகவடுக்ை, 
ஏற்பாளர் தீர்ப்பு வழிமுகறகய பயன்படுத்துவார். 
 

 

 

 
பதில் 10  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 
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அபாய வகைப்பாடின்ைீழ், சந்வதாஷ் விரும்பப்பட்ட 
அபாயங்ைளின்ைீழ் வகைப்படுத்தப்படுவார்.  
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அத்தியாயம் 16 

 

ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டின்ைீழ் பணத்கத வழங்கும் முகறைள் 

 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

இந்த அத்தியாயம் ஈடுவைாரல் ைருத்கத ைற்றும் ஈடுவைாரல்ைள் 
எவ்வாறு ஆராயப்படும் என்பகத விளக்குைிறது. பின்னர் ைரண 
ஈடுவைாரலுக்கு சைர்ப்பிக்ை வவண்டிய படிவங்ைளின் விவரங்ைள்  
ைற்றும் ைாப்படீு கபற்றவர் எந்த முக்ைியைான தைவல்ைகளயும் 
ைகறத்திருக்ைாவிட்டால், ைாப்படீ்டு நிறுவனம் பயனாளிைளின் 
ஈடுவைாரகை நிராைரிப்பகத எதிர்த்து  பாதுைாக்கும் (எதிர்க்ை 
இடைற்ற உட்கூறு ைற்றும் பாைிசிதாரர்ைளின் நைன்ைளுக்ைான 
பாதுைாப்பு ஒழுங்குவிதிைள்) பற்றி அறிந்துக்கைாள்வரீ்ைள்.   

 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. ஈடுசகாரல் வகககள் மற்றும் ஈடுசகாரல் நகடமுகறகள் 
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A. ஈடுவைாரல் வகைைள் ைற்றும் ஈடுவைாரல் நகடமுகறைள் 

 

1. ஈடுவைாரல் ைருத்து 

ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ைற்றும் ஒரு ைாப்படீ்டு பாைிசியின் 
உண்கையான  வசாதகன, ஒரு பாைிசி ஈடுவைாரைாை வரும்வபாது 
எழுைிறது. ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் நிஜைான ைதிப்பு, ஈடுவைாரல் 
தீர்க்ைப்பட்டு ைற்றும் நன்கைைள் வழங்ைப்படும் முகறயில் 
உள்ளது. 

வகரயகற 

ஒரு ஈடுவைாரல் என்பது ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட 
வாக்குறுதிகய பூர்த்தி கசய்யவவண்டும் என்ற உரிகை ஆகும்.  

ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின்ைீழ் ைாப்பளிக்ைப்பட்ட அபாய 
நிைழ்வுைளில் ஒன்று அல்ைது அதற்கு வைற்பட்டது நடக்கும்வபாது 
ஒரு ஈடுவைாரல் தூண்டப்படுைிறது. சிை ஈடுவைாரல்ைளில் 

ஒப்பந்தம் கதாடர்ைிறது, ைற்ற வழக்குைளில் ஒப்பந்தம் முடிவு 
கபறுைிறது.  

படம் 1 அபாய நிகழ்வு மற்றும் ஈடுசகாரல் 

 

 
 

ஈடுவைாரல்ைள் இரண்டு வகையாை இருக்ை முடியும்:  

i ஆயுள் ைாப்படீு கபற்றவர் உயிவராடு இருக்கும்வபாது 
வழங்ைவவண்டிய உய்வு ஈடுவைாரல்ைள் 

ii ைரண ஈடுவைாரல்  
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படம் 2 ஈடுவைாரல் வகைைள் 

 
 

ஒரு ைரண ஈடுவைாரல் ஆயுள் ைாப்பகீட கபற்றவர் இறக்கும்வபாது 
ைட்டுவை எழுைிறது, உய்வு ஈடுவைாரல்ைள் ஒன்று அல்ைது அதற்கு 
வைற்பட்ட நிைழ்வுைளால் ஏற்படைாம். 
 

உதாரணம் 

 

உய்வு ஈடுவைாரல்ைகள தூண்டும் நிைழ்வுைளான உதாரணங்ைளாை 
உள்ளகவ:  

i பாைிசி முதிர்வு;  

ii பண-ைீட்சி பாைிசியின்ைீழ் ஒரு கைல்ைல்கை 
அகடயும்வபாது கசலுத்தப்பட வவண்டிய ஒரு தவகண;  

iii  ஒரு கரடர் நன்கையாை பாைிசியின்ைீழ் ைாப்பளிக்ைப்பட்ட 
ைடுகையான வநாய்ைளுக்கு; 

iv பாைிசிதாரர் அல்ைது உரிகை ைாற்றப்பட்டவர் மூைம் 
பாைிசியின் ஒப்பகடவு;  

2 ஒரு ஈடுவைாரல் நிைழ்வு ஏற்பட்டுள்ளதா என்பகத தீர்ைானிப்பது  

 ஒரு உய்வு ஈடுவைாரல் பணத்கத வழங்ை, பாைிசியில் உள்ள 
நிபந்தகனைகளபடி நிைழ்வு ஏற்பட்டுள்ளது என்று 
அறிந்துகைாள்ள வவண்டும்.  

 ஒப்பந்தத்தின் ஆரம்பத்திவைவய தீர்ைானிக்ைப்படும் வததிைளின் 
அடிப்பகடயில் முதிர்வு ைாை வைாரிக்கைைள் ைற்றும் பண-
ைீட்சி தவகண ஈடுவைாரல்ைள் எளிதாை வழங்ைப்படும்.  

உதாரணைாை, பண-ைீட்சி பாைிசியின்ைீழ் ஒப்பந்தம் தயார் 
கசய்யப்படும் வநரத்திவைவய வழங்ைப்படும் உய்வு நன்கைைளின் 
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தவகணைள் வழங்ைப்படும் வததிைள் ைற்றும் முதிர்வு வததி  
கதளிவாை குறிப்பிடப்படுைின்றன.  

 ஒப்பகடவு ைதிப்பு வழங்ைல்ைள் ைற்ற ஈடுவைாரல் 
முகறைளிடைிருந்து வவறுபடுைிறது. ைற்ற ஈடுக்வைாரல்ைள் 
வபாைில்ைாைல், ஒப்பந்தத்கத ரத்து கசய்து  ைற்றும் 
ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் அவருக்கு ைிகடக்ை வவண்டி.ய பணத்கத 
வாங்ை பாைிசி கவத்திருப்பவர் அல்ைது உரிகை 
ைாற்றப்பட்டவரின் முடிவின் மூைம் இங்கு நிைழ்வு 
தூண்டப்படுைிறது. ஒப்பகடவு முகறயில் வழங்ைப்படும் 
கதாகை கபாதுவாை முழு ஈடுவைாரைில் வழங்ை வவண்டிய 
கதாகைகய விட குகறவாை இருக்கும், ஏகனனில் அதில் 
முன்கூட்டிவய திரும்ப கபறுவதற்ைாை ஒரு அபராதம் 
விதிக்ைப்படும்.  

 ைடுகையான வநாய் ஈடுவைாரல்ைள், அதற்கு ஆதரவாை 
பாைிசிதாரர் மூைம் வழங்ைப்பட்ட ைருத்துவ ைற்றும் பிற 
பதிவுைகள அடிப்பகடயாை கைாண்டு தீர்ைானிக்ைப்படும் 

ைடுகையான வநாய் ஈடுவைாரல் கரடர் உள்ள பாைிசி உரிகை 
ைாற்றம் கசய்யப்பட்டிருக்கும் வபாது சிக்ைல் எழுைிறது. ஒரு 
ைடுகையான வநாய் நன்கையின் வநாக்ைம், அது வபான்ற  
வநாய் ஏற்பட்டால் கசைவுைளுக்கு அகத பாைிசி 
கவத்திருப்பவர் பயன்படுத்தமுடியும். இந்த பாைிசிகய உரிகை 
ைாற்றம் கசய்திருந்தால், அகனத்து நன்கைைகளயும் உரிகை 
ைாற்றப்பட்டவருக்கு வழங்ைவவண்டி வரும். இது சட்டபூர்வைாை 
சரியானதாை இருந்தாலும், உத்வதசிக்ைப்பட்ட வநாக்ைம் 
நிகறவவற முடியாது. இது வபான்ற ஒரு நிகைகைகய 
தவிர்க்கும் கபாருட்டு, ஒரு நிபந்தகனயுள்ள உரிகை 
ைாற்றத்தின் மூைம், உரிகை ைாற்றக்கூடிய நன்கைைளின் 
அளவு குறித்து பாைிசிதாரர்ைளுக்கு  ைற்பிப்பது முக்ைியைாகும்.  

 ஒரு முதிர்வு அல்ைது ைரண ஈடுவைாரல் அல்ைது ஒப்பகடவு, 
ஒப்பந்தத்தின்ைீழ் ைாப்படீு முடிவுக்கு வர வழிவகுக்ைிறது ைற்றும் 
அதற்கு பின்னர் ைாப்படீு அைைில் இருக்ைாது. இது ஈடுவைாரல் 
கதாகை உண்கையில் வழங்ைப்பட்டதா அல்ைது இல்கையா 
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என்பகத சார்ந்து இல்கை. ஒரு ஈடுவைாரகை 
வழங்ைாவிட்டாலும், ஒப்பந்தத்தின்ைீழ் ைாப்படீு கதாடர்வதற்கு 
எந்த  உறுதியும் ைிகடக்ைாது.  

3. ஈடுசகாரல்களின் வகககள்  

பின்வரும் பண வழங்ைல்ைள் பாைிசி ைாைவகரயில் ஏற்படைாம்:  

அ) உய்வு நன்கை வழங்ைல்ைள்  

பாைிசியின் ைாைத்தில் குறிப்பிட்ட ைாைப்பகுதிைளில் ைாப்படீு 
கபறுபவருக்கு சிை பண வழங்ைல்ைள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் 
மூைம் கசய்யப்படுைின்றன. பாைிசி பத்திரம் ஒவ்கவாரு உய்வு 
நன்கை தவகணக்கு பிறகும் பணத்கத வழங்ைினதற்ைான 
வைற்குறிப்புடன் பாைிசிதாரருக்கு திருப்பப்படுைிறது..  

ஆ) பாைிேியின் ஒப்பகடவு   

பாைிசிதாரர் அவரது பாைிசிகய முன்கூட்டிவய நிறுத்த 
விரும்புைிறார்.  இந்த பாைிசி ஒப்பந்தம் ஒரு தன்னார்வ முடிவுக்கு 
வருைிறது. பாைிசியில் பண ைதிப்பு திரட்டப்பட்டிருந்தால் ைட்டுவை 
அகத ஒப்பகடக்ை முடியும். வழக்ைைாை ைட்டப்பட்ட 
ப்ரீைியங்ைளின் ஒரு சதவதீவை ைாப்படீு கபற்றவருக்கு 
வழங்ைவவண்டிய ஒப்பகடவு ைதிப்பாை உள்ளது. இங்கு ஒரு 
குகறந்தபட்ச உத்தரவாதைளிக்ைப்பட்ட ஒப்பகடவு ைதிப்பும் 
(Guaranteed Surrender Value -GSV) உள்ளது, ஆனால் ைாப்படீு 
கபறுபவருக்கு வழங்ைப்படும் உண்கையான ஒப்பகடவு ைதிப்பு 
GSV-ஐ விட அதிைைாை இருக்ைிறது.  

இ) கரடர் நன்கம  

ஒரு கரடரின் நன்கை, விதிைள் ைற்றும் நிபந்தகனைளுக்கு ஏற்ப 
ஒரு குறிப்பிட்ட நிைழ்வு நடக்கும் வபாது ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
மூைம் வழங்ைப்படும்.  

ஒரு ைடுகையான வநாய் கரடரில், ஒரு ைடுகையான வநாகய 
ைண்டறியும் நிைழ்வில், விதிைளின் அடிப்பகடயில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
அளவு  வழங்ைப்படும். அந்த வநாய் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் 
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ைாப்பளிக்ைப்படுவதாை குறிப்பிடப்பட்ட ைடுகையான வநாய்ைளின் 
பட்டியைில் இருக்ைவவண்டும்,.  

ைருத்துவைகன பாதுைாப்பு கரடரின்ைீழ், விதிமுகறைள் ைற்றும் 
நிபந்தகனைளுக்கு உட்பட்டு, ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
ைருத்துவைகனயில் ஏற்படும் சிைிச்கச கசைவுைளுக்கு பணத்கத 
கசலுத்துைிறது..  

கரடர் ைட்டணங்ைள் கசலுத்தப்பட்ட பின்னரும்கூட பாைிசி 
ஒப்பந்தம் கதாடர்ைிறது.  

ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பின்வரும் ஈடுவைாரல்ைள்  
பாைிசியின் ைாை இறுதியில் கசய்யப்படுைின்றன.  

ஈ) முதிர்வு நன்கம 

இத்தகைய ஈடுவைாரல்ைளில், ைாப்படீு முழு பாைிசி ைாைம் முடிந்த 
பின்னரும், கபறுபவர் பிகழத்திருந்தால், ைாை இறுதியில் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கதாகைகய 
வழங்குவதாை வாக்ைளிக்ைிறது. இது முதிர்வு ஈடுவைாரல் என 
அறியப்படுைிறது.  

i. பங்வைற்கும் திட்டம்: முதிர்வு ஈடுவைாரைில் வழங்ைவவண்டிய 
பணம், பங்வைற்கும் திட்டைாை இருந்தால்,  ைாப்படீுத் 
கதாகையுடன் வசர்த்து திரட்டப்பட்ட வபானஸ்ைளில் இருந்து 
ப்ரீைியம் ைற்றும் பாைிசி ைடன்ைள், அதற்குரிய வட்டிைள் 
வபான்ற நிலுகவயில் உள்ள கதாகைைள் ைழிக்ைப்பட்ட 
பிறகுள்ள கதாகை ைிகடக்கும்.  

ii. ப்ரீைியம் திரும்ப ைிகடக்கும் (Return of Premium -ROP) திட்டம் 
:சிை வழக்குைளில்,  பாைிசி முதிர்வகடயும் வபாது அந்த 
ைாைக்ைட்டத்தில் ைட்டப்பட்ட ப்ரீைியங்ைள் திரும்ப 
ைிகடக்கும். 

iii. யூனிட் ைிங்க்ட் ைாப்படீ்டு திட்டம் (ULIP): யூைிப்ைள் 
வழக்ைில், ைாப்படீ்டு நிறுவனம் முதிர்வு ஈடுவைாரைாை 
நிதியின் ைதிப்கப கசலுத்துைிறது.  

iv. பண-ைீட்சி திட்டம்: பண-ைீட்சி பாைிசி விஷயத்தில், 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் முதிர்வு ஈடுவைாரல்ைளில் பாைிசியின் 
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ைாைத்தில் கபற்ற உய்வு நன்கைைகள ைழித்து 
கைாடுக்ைிறது.  

ஈடுவைாரகை வழங்ைிய பிறகு ைாப்படீு ஒப்பந்தம் முடிைிறது.  

இ) இறப்பு நன்கை 

ைாப்படீு கபற்றவர் தற்கசயைாை  அவருகடய / அவளுகடய 
பாைிசி ைாைத்தில் இறந்துவிட்டால், ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
ைீதமுள்ள பாைிசி ைடன் ைற்றும் ப்ரீைியங்ைள் ைற்றும் அதற்குரிய 
வட்டி வபான்ற நிலுகவயில் உள்ள கதாகைைகள ைழித்து, 
திரட்டப்பட்ட வபானசுடன் ைாப்படீுத் கதாகைகய வழங்ை 
வவண்டும். நிகைகை எவ்வாறு இருந்தாலும் உரிகை 
ைாற்றப்பட்டவர் அல்ைது நியைிக்ைப்பட்டவர் அல்ைது சட்ட 
வாரிசுக்கு ைிகடக்கும் ைரண ஈடுவைாரைாை உள்ளது. ஒரு ைரண 
ஈடுவைாரல், ைரணத்தின் விகளவாை ஒப்பந்தத்தின் முடிகவ 
குறிக்ைிறது.  

ஒரு ைரண ஈடுவைாரல் இருக்ைைாம்:  

 முன்கூட்டிவய ைரண நிகை (மூன்று ஆண்டுைளுக்கு 
குகறவான பாைிசி ைாைம்) அல்ைது  

 முன்கூட்டிய ைரண நிகை-இல்ைாத (மூன்று 
ஆண்டுைளுக்கு வைல்)  

நியைிக்ைப்பட்டவர் அல்ைது உரிகை ைாற்றப்பட்டவர் அல்ைது 
சட்ட வாரிசாை உள்ளவர் ைரணத்திற்ைான ைாரணம், வததி ைற்றும் 
இடத்கத ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு கதரிவித்தாை வவண்டும்.  

i. மரண ஈடுசகாரலுக்காக ேமர்ப்பிக்க சவண்டிய படிவங்கள்  
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ஈடுவைாரகை கசயைாக்குவகத எளிதாக்ை ைாப்படீ்டு பயனாளி 
பின்வரும் படிவங்ைகள சைர்ப்பிக்ைவவண்டும்:  

 நியைிக்ைப்பட்டவர் மூைம் ஈடுவைாரல் வடிவம்  

 அடக்ைம் அல்ைது தைனத்திற்ைான சான்றிதழ்  

 சிைிச்கசயளித்த ைருத்துவரின் சான்றிதழ்  

 ைருத்துவைகனயின் சான்றிதழ்  

 பணி முதைாளியின் சான்றிதழ்  

 முதல் தைவல் அறிக்கை (FIR), புைன் விசாரகண அறிக்கை, 
பிவரத பரிவசாதகன அறிக்கை, விபத்து மூைம் இறந்த 
வழக்ைில் வதகவயான இறுதி அறிக்கை வபான்ற வபாைீஸ் 
அறிக்கைைளின் சான்றளிக்ைப்பட்ட நீதிைன்ற பிரதிைள்.  

 ைரணத்தின் சான்றாை நைராட்சி அதிைாரிைள் மூைம் 
வழங்ைப்பட்ட  இறப்பு சான்றிதழ் வபான்றகவ 

 

 

படம் 3 மரண ஈடுசகாரலுக்காக ேமர்ப்பிக்க சவண்டிய 
படிவங்கள் 



 

 396 

 
 

ii. ைரண ஈடுவைாரைின் நிராைரிப்பு  

ைரணம் ஈடுவைாரலுக்கு பணம் வழங்ைப்படைாம் அல்ைது 
நிராைரிக்ைப்படைாம். ஈடுவைாரகை கசயைாக்கும் வபாது  
முன்கைாழிபவர் தவறான அறிக்கைைகள கைாடுத்தது அல்ைது 
பாைிசி சம்பந்தப்பட்ட முக்ைிய உண்கைைகள ைகறத்தது 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டால், ஒப்பந்தம் 
கசல்ைாத்தாைிறது. பாைிசியின்ைீழுள்ள அகனத்து நன்கைைளும் 
பறிமுதல் கசய்யப்படும்.  

 

ii. பிரிவு 45: எதிர்க்ை முடியாத உட்பிரிவு 

எனினும் இந்த அபராதம் சட்டம், 1938-இன் உட்பிரிவு 45-ற்கு 
உட்பட்டது.  

  

முக்கியமானகவ 

பிரிவு 45 கூறுவது: 
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ஆயுள் ைாப்படீின் எந்த ஒரு பாைிசியும் துவங்ைிய இரண்டு 
வருடத்திற்கு வைல், முன்கைாழிவு, அல்ைது ைருத்துவ 
அதிைாரியால் தரப்பட்ட அறிக்கை, அல்ைது நடுவர், அல்ைது 
ைாப்படீு கசய்தவரின் நண்பன், அல்ைது வவறு ஏவதனும் பாைிசி 
வழங்ைப்பட ைாரணைாை இருந்த ஆவணங்ைளில் கூறப்பட்ட 
விவரம் தவறாை இருப்பதாை எந்த ைாப்படீ்டு நிறுவனமும் குகற 
கூறமுடியாது, அதுவும் இந்த வாக்குமூைம் சாட்சியாை அல்ைது 
ஒடுக்ைப்பட்ட உண்கைைளாை கவளிப்படுத்தப்படவவண்டியகவ 
என்றும் பாைிசிதாரர் இதில் வைாசடி கசய்துள்ளார், ைற்றும் இந்த 
வாக்குமூைத்கத கைாடுக்கும்வபாது பாைிசிதாரருக்கு அது 
தவறானது என்று கதரிந்திருந்து ைற்றும் அகத கவளியில் 
கூறாைல் இருந்திருந்தார் என்று ைாப்படீ்டு நிறுவனம் நிரூபிக்கும் 
வகர வைள்வி எழுப்பமுடியாது 

விளக்கம்:  

பாைிசி வழங்ைைில் இருந்து 2 ஆண்டுைள் வகரயில் எந்த 
வநரத்திலும் ஒரு பாைிசிதாரர் மூைம் முக்ைிய உண்கைைள் 
ஒடுக்ைப்பட்டதாை கதரிந்தால், முன்கைாழிவில் முக்ைிய 
உண்கைைள் தவறாை இருந்ததற்ைாை  ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் 
பாைிசிகய நிராைரிக்ை முடியும். 

2 - ஆண்டு ைாைம் வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு ைாத்திருப்பு ைற்றும் 
ைண்ைாணிப்பு ைாைம் ஆகும். இந்த ைாைத்திற்கு பிறகு, ஒரு 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் பாைிசிதாரர் வைாசடி அறிக்கைைள் ைற்றும் 
முக்ைிய உண்கைைகள ஒடுக்ைியதாை ைற்றும் கைாடுக்ைப்பட்ட 
அறிக்கைைள் கபாய்யானகவ என்று அவருக்கு கதரிந்திருந்தது 
என்று நிரூபித்தாை வவண்டும். 2 ஆண்டு ைாைத்திற்கு பிறகு 
ஆதாரத்கத கபற்ற பின்னவர ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் பாைிசிகய 
நிராைரிக்ை முடியும். 
 

iii. மரணத்கத ஊகித்தல் 

சிை வநரங்ைளில் ஒரு நபர் அவரது இருக்கும் இடத்கத பற்றி 
எந்த தைவலும் இல்ைாைல் ைாணாைல் வபாைிறார் . இந்திய சாட்சி  
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சட்டத்தின் ைீழ் ஒருவகரப் பற்றிய தைவல் 7 வருடங்ைளாை 
அறியப்படாைல் இருந்தால், அவர் இறந்துவிட்டதாை 
ஊைிக்ைப்படுவார். நியைிக்ைப்பட்டவர் அல்ைது வாரிசுைள் ஆயுள் 
ைாப்படீு கபற்றவகர ைாணவில்கை ைற்றும் அவர் 
இறந்துவிட்டதாை நிகனக்ைவவண்டும் என்று வைாரினால், ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் தகுதியான நீதிைன்றத்தின் இருந்து ஒரு 
ஆகணகய தருைாறு வைியுறுத்துைின்றனர். ஊைிக்ைப்பட்ட 
ைரணத்கத தீர்ைானிக்ை நீதிைன்ற ஆகண ைிகடக்கும் வகர 
ப்ரீைியங்ைகள கசலுத்துவது அவசியம். ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், 
ஒரு சலுகையாை, ஏழு ஆண்டு ைாை ப்ரீைியங்ைகள தள்ளுபடி 
கசய்யைாம்.  

4. ஆயுள் காப்பீட்டு பாைிேியில் ஈடுசகாரைின் நகடமுகறகள்  

ஐஆர்டிஏ (பாைிசிதாரர்ைள் நைன்ைள் பாதுைாப்பு) ஒழுங்குவிதிைள் 
2002 பின்வருைாறு வழங்குைிறது:  

ஒழுங்குவிதி 8: ஒரு ஆயுள் காப்பீட்டு விஷயத்தில் ஈடுசகாரல் 
நகடமுகற  

i. ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் கபாதுவாை ஒரு 
ஈடுவைாரலுக்கு ஆதரவாை ஒரு பயனாளி சைர்ப்பிக்ை வவண்டிய 
முதன்கம ஆவணங்ககள கதரிவிக்ைவவண்டும்.  

ii. ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம், ஒரு ஈடுவைாரகை 
கபற்றவுடன் தாமதம் இல்ைாமல் ஈடுவைாரகை கசயல்படுத்த 
வவண்டும்.  ஏதாவது வைள்விைள் இருந்தால் அல்ைது கூடுதல் 
ஆவணங்ைள் வதகவ என்றால், முடிந்த அளவிற்கு, 
ஈடுவைாரகை கபற்ற 15 நாட்களுக்குள், தனித்தனியாை 
வைட்ைாைல், அகனத்து வதகவைகளயும் ஒவர சையத்தில் வைார 
வவண்டும்.  

iii. ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசியின்ைீழ் ஒரு ஈடுவைாரலுக்கு 
வதகவயான அகனத்து கதாடர்புகடய ஆவணங்ைள் ைற்றும் 
விளக்ைங்ைகள கபற்ற சததியிைிருந்து 30 நாட்களுக்குள் 
பணம் வழங்ைப்படவவண்டும் அல்ைது சர்ச்கசயிருந்தால் 
அகனத்து கதாடர்புகடய ைாரணங்ைகளயும் கைாடுத்து 
விசாரகணக்கு அனுப்பவவண்டும். எனினும், விசாரகண 
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வதகவ என்று  ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ைருதும் ஈடுவைாரல் 
சூழ்நிகைைளில், அத்தகைய விசாரகணகய விகரவில் 
துவங்ைி, அகத முடிக்ை வவண்டும் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 
ைருத்துப்படி, விசாரகண வதகவ என்றால், அத்தகைய 
விசாரகணகய விகரவில் துவங்ைி, முடிக்ை வவண்டும்.  எந்த 
வழக்ைிலும், ஈடுவைாரல் அளிக்ைப்பட்ட வததிக்கு பின்னர் 6 
ைாதங்ைகள விட தாைதைாை விசாரகணகய முடிக்ைமுடியாது. 

iv. ஒரு ஈடுவைாரல் வழங்ை தயாராை உள்ளது ஆனால் பயனாளிக்கு 
சரியான அகடயாளம் ைாண முடியாத ைாரணங்ைளுக்ைாை 
அகத வழங்ைமுடியாத சூழ்நிகையில், சட்டத்தின் பிரிவு 47-
இன் விதிைளுக்கு உட்பட்டு,  ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
பயனாளியின் நைனுக்ைாை அந்த பணத்கத கவத்திருக்கும் 
ைற்றும் அத்தகைய கதாகை கஷட்யூல்ட் வங்ைியில் ஒரு வங்ைி 
வசைிப்பு ைணக்ைிற்கு கபாருந்தும் வட்டிகய சம்பாதிக்கும். 
(அகனத்து ஆவணங்ைள் ைற்றும் தைவல்ைள் சைர்ப்பிக்ைப்பட்ட 
பின்னர் 30 நாட்ைளுக்கு வைல் இது கசயைாக்ைப்படும்)  

v. துகண-ஒழுங்குவிதி (iv)-இன் ைீழ் கூறப்பட்டகத தவிர வவறு 
ஒரு ைாரணத்தால் ஒரு ஈடுவைாரகை கசயைாக்குவதில் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் தாைதைானால்,  ஆயுள் ைாப்படீு 
நிறுவனம் அந்த ஈடுவைாரல் ஆய்வு கசய்யப்படும் நிதி ஆண்டு 
கதாடக்ைத்தில் அமைில் இருக்கும் வங்கி வதீத்கத விட 2% 
அதிக வட்டிகய அந்த கதாககக்கு வழங்கும்.  

 

5. ஒரு முகவரின் பங்கு  

ஒரு முைவர் துல்ைியைாை ஈடுவைாரல் படிவங்ைகள பூர்த்தி 
கசய்வதற்கு நியைிக்ைப்பட்டவர்/சட்ட வாரிசு அல்ைது பயனாளிக்கு  
அகனத்து சாத்தியைான வசகவ வழங்ை வவண்டும் ைற்றும் 
ைாப்படீ்டு அலுவைைத்தில் அகத சைர்ப்பிக்ைவும் உதவவவண்டும்.  

ைடகைைள் கசய்யப்படுவகத தவிர, இந்த ைாதிரி சூழ்நிகைைளில் 
நல்கைண்ணம் உருவாைி, முைவருக்கு இறந்தவரின் குடும்பத்தில் 
இருந்து எதிர்ைாைத்தில் வணிைம் அல்ைது பரிந்துகரைகள கபறும் 
நிகறய வாய்ப்பு ைிகடக்ைக்கூடிய சூழ்நிகை உருவாைிறது.  
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சுய-பரீட்கே 1 

ைீவழ உள்ள அறிக்கையில் ஈடுவைாரல் ைருத்து எது சிறந்த 
முகறயில் விவரிக்ைிறது? ைிைவும் கபாருத்தைான விருப்பத்கத 
வதர்ந்கதடுக்ைவும்.  

I.  ஒரு ஈடுவைாரல் என்பது ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தில் 
குறிப்பிடப்படாத வாக்குறுதிகய ைாப்படீ்டு நிறுவனம் பூர்த்தி 
கசய்யவவண்டும் என்ற உரிகை ஆகும்.  

II. ஒரு ஈடுவைாரல் என்பது ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட 
வாக்குறுதிகய ைாப்படீ்டு நிறுவனம் பூர்த்தி கசய்யவவண்டும் 
என்ற உரிகை ஆகும்.  

III. ஒரு ஈடுவைாரல் என்பது ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்ட கபாறுப்கப ைாப்படீு கபற்றவர் பூர்த்தி 
கசய்யவவண்டும் என்ற உரிகை ஆகும். 
IV. ஒரு ஒரு ஈடுவைாரல் என்பது ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்ட வாக்குறுதிகய ைாப்படீு கபற்றவர் பூர்த்தி 
கசய்யவவண்டும் என்ற உரிகை ஆகும்.  

சுருக்ைம்  

 

 ஒரு ஈடுவைாரல் என்பது ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட 
வாக்குறுதிகய ைாப்படீ்டு நிறுவனம் பூர்த்தி கசய்யவவண்டும் 
என்ற உரிகை ஆகும்.  

 ஒரு ஈடுவைாரல் என்பது உய்வு ஈடுவைாரல் அல்ைது ைரண 
ஈடுவைாரைாை இருக்ைைாம். ஒரு ைரண ஈடுவைாரல் ஆயுள் 
ைாப்பகீட கபற்றவர் இறக்கும்வபாது ைட்டுவை எழுைிறது, உய்வு 
ஈடுவைாரல்ைள் ஒன்று அல்ைது அதற்கு வைற்பட்ட நிைழ்வுைளால் 
ஏற்படைாம் 

 ஒரு உய்வு ஈடுவைாரல் பணத்கத வழங்ை, பாைிசியில் உள்ள 
நிபந்தகனைள்படி நிைழ்வு ஏற்பட்டுள்ளது என்று அறிந்துகைாள்ள 
வவண்டும்.  
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 பின்வரும் பண வழங்ைல்ைள் பாைிசி ைாைவகரயில் 
ஏற்படைாம்:  

 உய்வு நன்கை வழங்ைல்ைள் 

 பாைிசியின் ஒப்பகடவு 

 கரடர் நன்கை 

 முதிர்வு நன்கை 

 ைரண நன்கை 

 ைாப்படீு சட்டத்தின் பிரிவு 45  (எதிர்க்ைமுடியாத உட்பிரிவு), 
பாைிசி கதாடங்ைி 2 வருடம் முடிந்து ைற்றும் ைாப்படீு கபற்றவர் 
எந்த முக்ைிய தைவகையும் ஒடுக்ைவில்கை என்றால்,  
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் ஈடுவைாரல் நிராைரிப்பில்  இருந்து 
ைாப்படீு கபறுபவகர பாதுைாக்ைிறது. 

 ஐஆர்டிஏ (பாைிசிதாரர்ைள் நைன் பாதுைாப்பு) விதிைள் 2002-இன் 
ைீழ், ஐஆர்டிஏ ஈடுவைாரல் எழும் வழக்ைில்  ைாப்படீு கபற்றவர் 
அல்ைது பயனாளிகய பாதுைாக்கும் /ைாப்பாற்றுவதற்ைாை 
விதிைகள வகுத்திருக்ைிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுய-பரீட்கசக்ைான பதில்ைள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஒரு ஈடுசகாரல் என்பது காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்ட வாக்குறுதிகய காப்பீட்டு நிறுவனம் பூர்த்தி 
கேய்யசவண்டும் என்ற உரிகம ஆகும். 
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சுய-சதர்வு சகள்விகள் 

 

சகள்வி 1  

பாைிசிைளின் ஒரு பட்டியல் ைீவழ கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. எந்த 
வகையான பாைிசியின்ைீழ், ஈடுவைாரல் பணம் குறிப்பிட்ட 
ைாைவகரைளில் வழங்ைப்படும்?  

I.  பண-ைீட்சி பாைிசி 
II.  யூனிட் ைிங்க்ட் ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசி  

III. ப்ரீைியம் திரும்ப ைிகடக்கும் பாைிசி  

IV. ைாை ைாப்புறுதி  

 

சகள்வி 2  

ைவைஷ் ஒரு ைடுகையான வநாய் கரடருடன் ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
பாைிசிகய வாங்ைியுள்ளார். அவர் ைரனுக்கு ஆதரவாை பாைிசியின் 
முழுகையான உரிகை ைாற்றத்கத கசய்துள்ளார். ைவைஷ் 
ைாரகடப்பு பாதிக்ைப்படுைிறார் ைற்றும்  ைடுகையான வநாய் 
கரடரின்ைீழ் ரூ. 50,000 வைாருைிறார். இந்த வழக்ைில் யாருக்கு 
பணம் வழங்ைப்படும்?  

I.  ைவைஷ்  

II. ைரன்  

III. பணம் ைவைஷ் ைற்றும் ைரன் இகடவய சைைாை பைிரப்படும்  

IV. இரண்டு வபருக்குவை ைிகடக்ைாது ஏகனனில் ைாரகடப்பு 
ைவைஷுக்கு வந்தது ஆனால் பாைிசி ைரண் கபயரில் உரிகை 
ைாற்றம் கசய்யப்பட்டுள்ளது  

 

சகள்வி 3  

பிரவனீ் ஒரு ைார் விபத்தில் இறந்தார். பயனாளி ைரண ஈடுவைாரல் 
ஆவணங்ைகள சைர்ப்பிக்ைிறார். ைீவழ உள்ள ஆவணங்ைளில் 
இயற்கை ைரணத்துடன் ஒப்பிடுகையில் விபத்து மூைம் இறந்த 
வழக்ைில் சைர்ப்பிக்ை வவண்டிய கூடுதல் ஆவணம் எது.  

I.  அடக்ைம் அல்ைது தைனத்திற்ைான சான்றிதழ்  

II. சிைிச்கசயளித்த ைருத்துவரின் சான்றிதழ்  

III. பணி முதைாளியின் சான்றிதழ்  
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IV. புைன் விசாரகண அறிக்கை  

  

சகள்வி 4  

ைீவழ உள்ள ைரண ஈடுவைாரல்ைளில் எது முன்கூட்டிவய எழும் 
ைரண ஈடுவைாரைாை ைருதப்பட வவண்டும்?  

I. மூன்று ஆண்டுைள் பாைிசி ைாைம் முடிவதற்குள் ைாப்படீு 
கபற்றவர் இறந்துவிட்டால்  

II. ஐந்து ஆண்டுைள் பாைிசி ைாைம் முடிவதற்குள் ைாப்படீு 
கபற்றவர் இறந்துவிட்டால் 

III. ஏழு ஆண்டுைள் பாைிசி ைாைம் முடிவதற்குள் ைாப்படீு கபற்றவர் 
இறந்துவிட்டால்  

IV. பத்து ஆண்டுைள் பாைிசி ைாைம் முடிவதற்குள் ைாப்படீு 
கபற்றவர் இறந்துவிட்டால் 

 

சகள்வி 5  

உய்வு ஈடுவைாரல்ைகள தூண்டும் என்று சிை நிைழ்வுைள் ைீவழ 
தரப்பட்டுள்ளன. தவறாை உள்ள அறிக்கைகய அகடயாளம் 
ைாணவும்  

I. ைாை ைாப்படீு பாைிசியில் வழங்ைப்படும் முதிர்வு ஈடுவைாரல் 
பணம்  

II. பண-ைீட்சி பாைிசியின்ைீழ் ஒரு கைல்ைல்கை அகடயும் வபாது 
வழங்ைப்படும் ஒரு தவகண  

III. ஒரு கரடர் நன்கையாை பாைிசியின்ைீழ் ைடுகையான 
வநாய்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் ஈடுவைாரல் 

IV. பாைிசிதாரருக்கு என்வடாகைன்ட் பாைிசியின் ஒப்பகடவின் 
வபாது வழங்ைப்படும்  ஒப்பகடவு ைதிப்பு  

சகள்வி 6  

ஒரு கைல்ைல்கை அகடயும்வபாது பண-ைீட்சி  பாைிசியின்ைீழ் 
வழங்ைப்படும் பணம், ஈடுவைாரைின் எந்த வகையின் ைீழ் 
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?  

I.  ைரண ஈடுவைாரல்  

II. முதிர்வு ஈடுவைாரல்  

III. குறிப்பிட்ட ைாைத்தில் உய்வு ஈடுவைாரல்  
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IV. ஒப்பகடவு ஈடுவைாரல்  

சகள்வி 7  

சங்ைர் யூனிட் ைிங்க்ட் ைாப்படீ்டு திட்டத்கத 10 ஆண்டுைளுக்ைாை 
வாங்ைினார். அவர் பாைிசி முதிர்வகடயும் முன் இறந்துவிட்டால் 
ைீழுள்ளதில் எது வழங்ைப்படும்?  

I. ைாப்படீுத் கதாகை அல்ைது நிதி ைதிப்பில் எது குகறவாை 
உள்ளவதா  

II. ைாப்படீுத் கதாகை அல்ைது நிதி ைதிப்பில் எது உயர்வாை 
உள்ளவதா  

III. ஒரு வங்ைியின் வசைிப்பு கவப்புடன் ஒப்பிடுகையில் ைிகடக்கும் 
வட்டிகய விட 2% அதிை வட்டி விைிதத்தில் ப்ரீைியங்ைள்  
திரும்ப ைிகடக்கும்  

IV. ஒப்பகடவு ைதிப்பு  

சகள்வி 8  

ஈடுவைாரல்ைள் வகைப்பாடு (முன்கூட்டி அல்ைது முன்கூட்டி 
ைரணம் அல்ைாத) அடிப்பகடயில்,  தனிப்வபாக்குள்ளகத 
வதர்ந்கதடுக்ைவும்?  

I.  ரம்யா ஒரு ைாை ைாப்படீ்டு திட்டத்கத வாங்ைியபின், 6 
ைாதங்ைளுக்கு பிறகு இறந்து விடுைிறார்  

II. ைவனாஜ் ஒரு ைாை ைாப்படீ்டு திட்டம் வாங்ைியபின், ஒன்றகர 
ஆண்டுைளுக்கு பிறகு இறந்து விடுைிறார் 

III. வடவிட் ஒரு ைாை ைாப்படீ்டு திட்டம் வாங்ைியபின், இரண்டகர 
ஆண்டுைளுக்கு பிறகு இறந்து விடுைிறார் 

IV. பிரவின் ஒரு ைாை ைாப்படீ்டு திட்டம் வாங்ைியபின், ஐந்தகர 
ஒன்றகர ஆண்டுைளுக்கு பிறகு இறந்து விடுைிறார்  

சகள்வி 9  

ஆயுள் ைாப்படீு கபற்றவரின் ைரணம் ஏற்பட்டால் பயனாளிைள் 
ஒரு சாதாரண ைரண ஈடுவைாரலுக்கு சைர்ப்பிக்ை வவண்டிய 
ஆவணங்ைளின் பட்டியல் ைீவழ கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. கூடுதைாை 
விபத்தில் இறந்த வழக்ைில் ைட்டும் சைர்ப்பிக்ைப்பட வவண்டிய 
புதுகையான ஆவணத்கத வதர்ந்கதடுக்ைவும்.  

I.  புைன் விசாரகண  
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II.  ஈடுவைாரல் படிவம்  

III. அடக்ைம் அல்ைது தைனத்தின் சான்றிதழ்  

IV. ைருத்துவைகனயின் சான்றிதழ்  

 

சகள்வி 10  

ஐஆர்டிஏ (பாைிசிதாரர்ைள் நைன்ைள் பாதுைாப்பு) ஒழுங்குவிதிைள் 
2002-இன் ைீழ் ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசியின்ைீழ் ஒரு 
ஈடுவைாரலுக்கு வதகவயான அகனத்து கதாடர்புகடய 
ஆவணங்ைள் ைற்றும் விளக்ைங்ைகள கபற்ற வததியிைிருந்து 30 
நாட்ைளுக்குள் பணம் வழங்ைப்படவவண்டும் அல்ைது 

சர்ச்கசயிருந்தால் விசாரகணக்கு அனுப்பவவண்டும். 
I. 7 நாட்ைள் 

II. 15 நாட்ைள் 

III. 30 நாட்ைள் 

IV. 45 நாட்ைள் 

சுய-வதர்வு வைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I 

பண-ைீட்சி பாைிசியின்ைீழ், ஈடுவைாரல் பணம் குறிப்பிட்ட 
ைாைவகரைளில் வழங்ைப்படும்  

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II 

முழு கதாகையான ரூ. 50000 ைரனுக்வை ைிகடக்கும் ஏகனனில் 
ைரன் கபயரில் பாைிசியின் முழுகையான உரிகை ைாற்றம் 
கசய்யப்பட்டுள்ளது 

 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV 

இயற்கை ைற்றும் விபத்து ைாரணைான ைரணம், இந்த 
இரண்டிலுவை நியைிக்ைப்பட்டவர் மூைம் ஈடுவைாரல் படிவம், 
அடக்ைம் அல்ைது தைனத்திற்ைான சான்றிதழ், சிைிச்கசயளித்த 
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ைருத்துவரின் சான்றிதழ், ைருத்துவைகனயின் சான்றிதழ், பணி 
முதைாளியின் சான்றிதழ் ஆைியகவ சைர்ப்பிக்ைப்பட வவண்டும்  

இயற்கை ைரணத்துடன் ஒப்பிடுகையில், முதல் தைவல் அறிக்கை 
(FIR), புைன் விசாரகண அறிக்கை, பிவரத பரிவசாதகன அறிக்கை 
வபான்றகவ விபத்து மூைம் இறந்த வழக்ைில் வதகவயான 
கூடுதைான ஆவணங்ைள்  

 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I 

மூன்று ஆண்டுைள் பாைிசி ைாைம் முடிவதற்குள் ைாப்படீு 
கபற்றவர் இறந்துவிட்டால், அது முன்கூட்டிவய எழும் ைரண 
ஈடுவைாரைாை ைருதப்படும் 

 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I 

விருப்பம் I தவறானது. ைாை ைாப்படீு பாைிசி முதிர்வில் எந்த 
ஈடுவைாரலும் வழங்ைப்படுவதில்கை.  

பதில் 6  
இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III 

பண-ைீட்சி பாைிசியின்ைீழ் ஒரு கைல்ைல்கை அகடயும் வபாது 
வழங்ைப்படும் ஒரு தவகண குறிப்பிட்ட ைாைத்தில் வழங்ைப்படும் 
உய்வு ஈடுவைாரைாை வகைப்படுத்தப்படும் 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II 

சங்ைர் பாைிசி முதிர்வகடயும் முன் இறந்துவிட்டால். ைாப்படீுத் 
கதாகை அல்ைது நிதி ைதிப்பில் எது உயர்வாை உள்ளவதா அது 
வழங்ைப்படும் 

பதில் 8  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV 
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விருப்பம் IV தனிப்வபாக்குள்ளது ஏகனனில் இது முன்கூட்டி 
ைரண-ைில்ைாத ஈடுவைாரைாை நடத்தப்படும். விருப்பங்ைள் I, II 

ைற்றும் III முன்கூட்டி ஈடுவைாரல்ைளாை நடத்தப்படும். 
பதில் 9  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I 

புைன் விசாரகண அறிக்கைகய ைட்டும் கூடுதைாை விபத்தில் 
இறந்த வழக்ைில் சைர்ப்பிக்ை வவண்டும். ஈடுவைாரல் படிவம், 
அடக்ைம் அல்ைது தைனத்தின் சான்றிதழ்,. ைருத்துவைகனயின் 
சான்றிதழ் வபான்ற ஆவணங்ைகள அகனத்து பயனாளிைளுவை 
ஆயுள் ைாப்பகீட கபற்றவர் இறந்து விடும் நிைழ்வில் சைர்ப்பிக்ை 
வவண்டும். 
பதில் 10  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III 

ஐஆர்டிஏ (பாைிேிதாரர்கள் நைன்கள் பாதுகாப்பு) 
ஒழுங்குவிதிகள் 2002-இன் கீழ் ஆயுள் காப்பீட்டு பாைிேியின்கீழ் 
ஒரு ஈடுசகாரலுக்கு சதகவயான அகனத்து கதாடர்புகடய 
ஆவணங்கள் மற்றும் விளக்கங்ககள கபற்ற சததியிைிருந்து 30 
நாட்களுக்குள் பணம் வழங்கப்படசவண்டும் அல்ைது  
ேர்ச்கேக்குரியகத விோரகணக்கு அனுப்பசவண்டும். 
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 ிரிவு 3  

மருத்துவ கொப் ீடு 
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அத்தியாயம் 17 

உடல்நைக் ைாப்பீடு அறிமுைம் 

 

அத்தியாய அறிமுகம் 

இந்த அத்தியாயம் ைாைப்வபாக்ைில் ைாப்படீு வளர்ந்துள்ள விதத்கத  
பற்றி விவரிக்ைிறது. இதில் உடல்நை பராைரிப்பு, அதன் நிகைைள் 
ைற்றும் வகைைள் பற்றியும் விளக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள 
உடல்நை பராைரிப்பு அகைப்பு ைற்றும் அகத பாதிக்கும் ைாரணிைகள 
பற்றி அறிந்து கைாள்வரீ்ைள். இதில் இறுதியாை, உடல்நைக் ைாப்படீு 
இந்தியாவில் உருவான விதம் ைற்றும் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
சந்கதயில் உள்ள பல்வவறு நிறுவனங்ைகள பற்றி விளக்ைப்பட்டுள்ளது. 

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

 

A. ைாப்படீு வரைாறு ைற்றும் இந்தியாவில் ைாப்படீின் பரிணாைம் 

B. கஹல்த்வைர் அதாவது உடல் பராைரிப்பு என்றால் என்ன 

C. உடல் பராைரிப்பு நிகைைள் 

D. உடல் பராைரிப்பு வகைைள் 

E. இந்தியாவில் உடல்நை அகைப்புைகள பாதிக்கும் ைாரணிைள் 

F. உடல்நை பராைரிப்பு – சுதந்திரத்திற்கு பிறகு அகடந்த முன்வனற்றம் 

G. உடல்நைக் ைாப்படீ்டு சந்கத 

இந்த அத்தியாயத்கத படித்தவுடன் நீங்ைள் ைற்றிருக்ைவவண்டும்: 

1. ைாப்படீ்டு துகறயின் வளர்ச்சிப் பாகதப் பற்றி; 

2. உடல்நைக்ைாப்படீின்  ைருத்து ைற்றும் அதன் நிகைைள் ைற்றும் 
வகைைள் பற்றி விவரிக்ை; 
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3. இந்தியாவில் உடல்நை பராைரிப்கப பாதிக்கும் ைாரணிைள் ைற்றும் 
சுதந்திரம் ைிகடத்ததில் இருந்து அகடந்த முன்வனற்றத்கத பாராட்ட 
முடியும். 

4. இந்தியாவில் உடல்நைக் ைாப்படீின் பரிணாைத்கத பற்றி ஆவைாசிக்ை 
முடியும். 

5. இந்தியாவில் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு சந்கதகய அறிந்துக்கைாள்ளைாம். 
 

A. இந்தியாவில் காப்பீடு மற்றும் காப்பீட்டு வளர்ச்ேியின் வரைாறு 

ைாப்படீு 1000 ஆண்டுைளுக்கு முன்வப ஏவதா ஒரு வடிவத்தில் 
இருந்ததாை அறியப்படுைிறது. பை நாைரிைங்ைள், ைடந்த 
சிைஆண்டுைளில், நிதிகய வசைரித்து, சமூைத்தில் சிை வபருக்கு  
ஏற்படும் அகனத்து இழப்புைகளயும் ஈடு கசய்ய, தங்ைள் ைத்தியிவைவய 
அகத பைிர்ந்துக்கைாள்ளும் ைருத்தாக்ைத்கத கசய்து ைாட்டியுள்ளார்ைள். 
இருந்தும், இன்று நாம் அறிந்த, ைாப்படீ்டு வணிைம்,  இரண்டு அல்ைது 
மூன்று நூற்றாண்டுைளாைவவ நகடமுகறயில் இருக்ைிறது. 

1. நவனீ வணிக காப்பீடு 

ைாப்படீ்டு மூைம் முதைில் தீரக்ைப்பட்ட அபாய வகைைள்  ைடைில் 
விபத்து மூைம் ஏற்பட்ட இழப்புக்ைவள – அகத நாம் ைடல் சார்ந்த 
ஆபத்து என கசால்ைிவறாம். இதனால் ைடல் சார்ந்த ைாப்படீு ைற்ற 
வகையான ைாப்படீுைளுக்கு முன்வனாடியாை இருந்தது. 

எனினும், நவனீ ைாப்படீில் முதைில் இருந்த வகை, 14 ஆம் 
நூற்றாண்டில், குறிப்பாை இத்தாைியில் ஐவராப்பாவில் வியாபாரம் 
கசய்பவர்ைளின் குழுைம் அல்ைது குழுைங்ைளுக்கு பாதுைாப்கப தரும் 
வடிவில் இருந்தது. ைப்பல் இழப்புைள், தீ, உறுப்பினர்ைளின் ைரணம், 

கைாகை அல்ைது ைால்நகடைளின் இழப்பினால் உறுப்பினர்ைள் 
அகடயும் நஷ்டத்திற்கு நிதி வழங்குவதற்ைாை சந்தா அடிப்பகடயில் 
இந்த குழுைங்ைள் இயக்ைப்பட்டன. தற்வபாது நாம் அறிந்த தீ ைாப்படீ்டின் 
வடிவம்,  1591-இல் வஹம்பர்ைில் இருந்ததாை கதரிைிறது. 
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1666-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட "கபரும் ைண்டன் தீ விபத்து", இதில் 13000 
வடீுைள் அழிந்தன. இதுவவ ைாப்படீிற்கு ஒரு ஊக்ைத்கத கைாடுத்தது 
ைற்றும் முதல் த ீ காப்பீடு (Fire insurance)- நிறுவனம், ஃகபர் ஆஃபிஸ் 
என்ற கபயரில், முதைில் 1680-இல் கதாடங்ைப்பட்டது. 

ைாயிட்ஸ்(Lloyds): இன்று நகடமுகறயில் உள்ள ைாப்படீ்டு வணிைம் 
கதாடங்ைிய இடம், ைண்டன் ைாயிட்ஸ் ைாபி ஹவுஸ் என்று 
கதரியவருைிறது. அங்கு கூடி சந்தித்துக்கைாண்ட வியாபாரிைள், ைடல் 
ஆபத்துக்ைளின் மூைம் ைப்பைில் எடுத்துச்கசல்ைப்படுைின்ற 
கபாருட்ைகள இழப்பதால் தங்ைளுக்கு ஏற்படும் இழப்புக்ைகள 
பைிர்ந்துக்கைாள்ள ஒப்புக்கைாண்டனர். ஆழ்ைடைில் திருடும் 
ைடற்கைாள்களக்ைாரர்ைள் மூைம் அல்ைது வைாசைான ைடல் வானிகை, 

கபாருட்ைகள பாழடித்துவிட்டதால் அல்ைது ைடல் ஆபத்துக்ைள் 
ைாரணைாை ைப்பல் மூழ்ைிவிட்டால் அத்தகைய இழப்புைள் ஏற்படும். 
 

2. இந்தியாவில் நவனீ வணிக காப்பீட்டின் வரைாறு 

இந்தியாவில் நவனீ ைாப்படீு 1800 ஆண்டின் கதாடக்ைத்தில் அல்ைது 
அதற்கு பிறகு, கவளிநாட்டு ைாப்படீ்டு முைவர்ைள் ைடல் சார்ந்த ைாப்படீு 
வணிைத்கத ஆரம்பித்தப்வபாது கதாடங்ைியது. இந்தியாவில் முதைில் 
1818-இல் நிறுவப்பட்ட ஆயுள் ைாப்படீு நிறுவனம் ஓரியன்டல் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி ைிைிகடட் என்ற ஒரு ஆங்ைிை நிறுவனம் ைற்றும் 
டிகரடன் இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி ைிைிகடட் என்பது  தான் இந்தியாவில் 
முதைில் நிறுவப்பட்ட கபாது ைாப்படீ்டு நிறுவனம். இகவ இரண்டுவை 
ைல்ைத்தாவில் கதாடங்ைப்பட்டன. 

பாம்வப ைியுட்சுவல் அஸ்ஸூரன்ஸ் கசாகசட்டி ைிைிகடட் தான் முதல் 
முழுகையான இந்திய ைாப்படீ்டு நிறுவனம். இது மும்கபயில் 1870-
ஆம் ஆண்டு உருவாக்ைப்பட்டது. பின்னர் பை இந்திய நிறுவனங்ைள், 
அந்த நூற்றாண்டு முடியும் தருவாயில் சுவதசி இயக்ைத்தின் 
விகளவாை அகைக்ைப்பட்டன. 

1912-ஆம் ஆண்டில், ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் சட்டம் (Life 

Insurance Companies Act) ைற்றும் வருங்ைாை கவப்பு நிதி சட்டம் (Provident 
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Fund Act) ைாப்படீ்டு வணிைத்கத ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை 
நிகறவவற்றப்பட்டன. ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் சட்டம் (The Life 

Insurance Companies Act), 1912, ப்ரீைியம்-வதீ அட்டவகணைளும் ைற்றும் 
குறிப்பிட்ட ைாைங்ைளுக்கு ஒரு முகற நிறுவனங்ைளின் ைதிப்படீு 
பற்றிய நற்சான்றிதழ்ைகள ைாப்படீ்டு ைதிப்படீ்டாளர்ைள் மூைம் 
கபறப்படுவகத ைட்டாயப்படுத்திவிட்டது. எனினும், இந்திய ைற்றும் 
கவளிநாட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு இகடவய இருந்த ஏற்றத்தாழ்வு ைற்றும் 

பாகுபாடு கதாடர்ந்தது.  

1906-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட வதசிய ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ைிைிகடட் 
(National Insurance Company Ltd.) என்ற இந்தியாவின் ைிை பழகையான 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம், இது இன்றும் உள்ளது. 

நிகைகையின் வதகவகய கபாறுத்து, இந்திய ைாப்படீ்டு துகற, அரசு 
மூைம் ைண்ைாணிக்ைப்படுைிறது, நாட்டுடகையாக்ைப்பட்டது பின்னர் 
நாட்டுடகையாக்ைல் நீக்ைப்பட்டது ைற்றும் அது நடந்த விதம் 
பின்வருைாறு: 

a)  ஆயுள் காப்பீட்கட நாட்டுடகமயாக்கல் 

ஆயுள் ைாப்படீ்டு வணிைம் கசப்டம்பர் 1, 1956 அன்று 
நாட்டுகடையாக்ைப்பட்டது ைற்றும் இந்திய ஆயுள் ைாப்படீ்டுக் ைழைம் 
(LIC) உருவாக்ைப்பட்டது. அந்த வநரத்தில் இந்தியாவில் ஆயுள் ைாப்படீு 
வணிைத்கத 170 நிறுவனங்ைள் ைற்றும் 75 வருங்ைாை கவப்பு நிதி 
(Provident Fund) சங்ைங்ைள் கசய்து கைாண்டிருந்தன. 1956-இல் இருந்து 
1999 வகர, இந்தியாவில் ஆயுள் ைாப்படீு வியாபாரத்கத கசய்யும் 
பிரத்திவயை உரிகைைகள எல்.ஐ.சி. கபற்றிருந்தது. 

b) கபாது காப்பீட்கட நாட்டுடகமயாக்கல் 

1972-இல் ைாப்படீ்டு வணிை நாட்டுடகையாக்ைல் சட்டம் (General 

Insurance Business Nationalisation Act- GIBNA) இயற்றப்பட்டதும் கபாது 
ைாப்படீ்டு வணிைம் நாட்டுடகையாக்ைப்பட்டது ைற்றும் கபாது ைாப்படீ்டு 
இந்திய ைழைம் (General Insurance Corporation of India -GIC) ைற்றும் அதன் 
நான்கு துகண நிறுவனங்ைள் அகைக்ைப்பட்டன. அந்த ைாை ைட்டத்தில், 

இந்தியாவில் கபாது ைாப்படீு வணிைம் கசய்துக்கைாண்டிருந்த 106 
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ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள்  ஜி.ஐ.சி ஆஃப் இந்தியாவின் துகண 
நிறுவனங்ைளுடன் ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்டன 

c) மல்ச ாத்ரா கமிட்டி மற்றும் ஐஆர்டிஏ: 

1993-இல் ைல்வஹாத்ரா ைைிட்டி நிறுவப்பட்டது. இதன் வநாக்ைம் இந்த 
கதாழிகை ஆராய்ந்து, இதன் முன்வனற்றத்திற்ைாை தனித்துகற 
நிறுவனங்ைகள நுகழய அனுைதித்து,  வணிைத்தில் வபாட்டிகய 
உருவாக்ைி, கதாழில் ைாற்றங்ைகள பரிந்துகரப்பது தான். ைைிட்டி 1994-
ஆம் ஆண்டு தனது அறிக்கைகய சைர்ப்பித்தது. 1997-ஆம் ஆண்டில் 
ைாப்படீ்டு ஒழுங்குமுகற ஆகணயம் (IRA) நிறுவப்பட்டது.  

d) ைாப்படீ்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்பாட்டுச் சட்டம் 1999 (Insurance 

Regulatory & Development Act 1999- IRDA) இயற்றப்பட்டது, ஆயுள் ைற்றும் 
கபாது ைாப்படீு துகறயில் ஒரு சட்டரீதியான ஒழுங்குமுகற 
அகைப்பாை பணிபுரிய ைற்றும் “பாைிசி கவத்திருப்பவர்ைள் நைன்ைகள 
பாதுைாக்ை ைற்றும் ைாப்படீு கதாழிகை முன்வனற்றவும் ைற்றும் 
ஒழுங்குமுகறயான வளர்ச்சிகய உறுதி கசய்ய” ஏப்ரல் 2000-இல் 
இன்சூரன்ஸ் கரகுசைட்டரி மற்றும் கடவைப்மன்ட் அதாரிட்டி 
(ஐஆர்டிஏ)  அகைய வழிவகுத்தது. 

e)  ஜி.ஐ.ேி மறுேரீகமப்பு 

ஜி.ஐ.சி ஒரு வதசிய ைறுைாப்படீ்டு நிறுவனைாை ைாற்றப்பட்டது [ைற்றும் 
துகண நிறுவனங்ைள் தனிப்பட்ட நிறுவனங்ைளாை ைறுசீரகைப்பு 
கசய்யப்பட்டன]. டிசம்பர், 2000-இல் பாராளுைன்றத்தில் ஜூகை 2002-
ைிருந்து ஜி.ஐ.சி-ைிருந்து நான்கு துகண நிறுவனங்ைளின் கதாடர்பு 
நீக்ைப்படுவதாை ைவசாதா நிகறவவற்றப்பட்டது. அகவ பின்வருபகவ- 

 வநஷனல் இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி ைிைிகடட்  

 ஓரியன்டல் [தீ ைற்றும் கபாது] இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி ைிைிகடட் 

 நியூ இந்தியா அஸ்ஸூரன்ஸ் ைம்பனி ைிைிகடட்  

 யுகனகடட் இந்தியா [தீ ைற்றும் கபாது] இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி 
ைிைிகடட் 

f) இன்று ஆயுள் காப்பீட்டு கதாழில் 



 

 414 

"ஆயுள் ைாப்படீ்டு" நிறுவனங்ைளாை 28 ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் பதிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளன பட்டியல் ைீவழ தரப்பட்டுள்ளது 

g) இன்று கபாது ைாப்படீு கதாழில்  

"கபாது காப்பீட்டு" நிறுவனங்களாக 28 காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் பதிவு 
கேய்யப்பட்டுள்ளன. 

i. அக்ரிைல்சர் இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி ஆஃப் இந்தியா ைிைிடட், பயிர் 
ைாப்படீு/ைிராைப்புற ைாப்படீு கதாடர்பான அபாயங்ைளுக்கு ஒரு 
விவசஷ ைாப்படீ்டு நிறுவனைாை உள்ளது. 

ii. எைஸ்வபார்ட் ைிகரடிட் ைற்றும் ைாரன்டி ைார்பவரஷன் ஆஃப் 
இந்தியா, ஏற்றுைதி சம்பந்தப்பட்ட ைடன் அபாயங்ைளுக்கு ஒரு 
விவசஷைான ைாப்படீ்டு நிறுவனைாை உள்ளது. 

iii. தனியாை நின்று கசயல்படும் 5 உடல்நைக் ைாப்படீ்டு (health 

Insurance) நிறுவனங்ைள் உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் உள்ளன. 

iv. ைற்ற நிறுவனங்ைள் அகனத்து வகையான கபாது ைாப்படீு 

வணிைத்கத கையாள்ைின்றனர். 

(அ)ஆயுள் காப்பீடு நிறுவனங்களின் பட்டியல் 

 

1. ஏைான் கரைிவைர் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

2. அவிவா கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ் 

3. பஜாஜ் அகையன்ஸ் 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

4. பாரதி ஆக்சா கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

5. பிர்ைா சன் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

13. ஐடிபிஐ கபடரல் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

14. இந்தியாஃபர்ஸ்ட் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

15. வைாடக் ைஹிந்திரா 
ஓல்ட் ைியூச்வல் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

16. கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 
ைார்பவரஷன் ஆஃப் 
இந்தியா  
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6. ைனரா எச்எஸ்பிசி ஓபிசி 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

7. டிஎச்எஃப்எல் பிரகைரிைா 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

8. எடல்கவஸ் வடாைிவயா 
ஆயுள் இன்சூரன்ஸ் 

9. எக்கசட் ஆயுள் 
இன்சூரன்ஸ் 

10. ஃப்யூச்சர் கஜனரல்ைி 
இந்தியா கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

11. கஹச்டிஎப்சி ஸ்டாண்டர்ட் 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

12. ஐசிஐசிஐ புருகடன்சியல் 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

17. வைக்ஸ் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

18. பிஎன்பி கைட்கைஃப்   

19. ரிகையன்ஸ் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

20. சஹாரா இந்தியா கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ் 

21. எஸ்.பி.ஐ. கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

22. ஸ்ரீராம் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ் 

23. ஸ்டார் யூனியன் கட-
ச்சி கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

24. டாடா ஏஐஏ கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

 

(ஆ) தனியாை நின்று கசயல்படும் உடல்நைக் ைாப்படீ்டாளர்ைளின் 
பட்டியல் 

(1) பஜாஜ் அகையன்ஸ் கபாது இன்சூரன்ஸ் 

(2) ஃப்யூச்சர் கஜனரைி கபாது ைாப்படீு 

(3) ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ் 

(4) டாடா ஏஐஜி  கபாது இன்சூரன்ஸ் 

(5) ஸ்டார் கஹல்த் இன்சூரன்ஸ்  
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 (இ) கபாது ைாப்படீு ைற்றும் தனித்து நின்று கசயல்படும் உடல்நைக் 
நிறுவனங்ைளின் பட்டியல்:  

 

1. வவளாண் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் 

2. பஜாஜ் அகையன்ஸ் கபாது 
இன்சூரன்ஸ் 

3. பாரதி ஏஎக்ஸ்ஏ கபாது 
இன்சூரன்ஸ் 

4. வசாைைண்டைம் எம்எஸ் 
கபாது இன்சூரன்ஸ் 

5. எக்ஸ்வபார்ட் க்கரடிட் அன்ட் 
ைாரன்டி ைார்கபாவரஷன் ஆப் 
இந்தியா ைிைிடட் 

6.   ஃப்யூச்சர் கஜனரைி கபாது 
ைாப்படீு 

7.  கஹச்டிஎப்சி எர்வைா கபாது 
இன்சூரன்ஸ் 

8.   ஐசிஐசிஐ வைாம்பார்ட் 
கபாது இன்சூரன்ஸ் 

9. இஃப்வைா வடாக்ைிவயா 
கபாது இன்சூரன்ஸ் 

10. எல் அன்ட் டி கபாது ைாப்படீு 

11. ைிபர்டி வடீிவயாைான் கபாது 
இன்சூரன்ஸ் ைம்.ைிைிகடட் 

12. ைாைைா எச்டிஐ கபாது 
இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி 
ைிைிடட் 

13. வநஷனல் இன்சூரன்ஸ்  

14. நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ்  

15. ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ் 

16. ரவஹஜா க்யூபிஈ கபாது 
இன்சூரன்ஸ் 

17. ரிகையன்ஸ் கபாது 
இன்சூரன்ஸ் 

18. ராயல் சுந்தரம் கபாது 
இன்சூரன்ஸ் 

19. எஸ்பிஐ  கபாது இன்சூரன்ஸ்  

20. ஸ்ரீராம் கபாது இன்சூரன்ஸ் 

21. டாடா ஏஐஜி  கபாது 
இன்சூரன்ஸ் 

22. யுகனடட் இந்தியா 
இன்சூரன்ஸ் 

23. யுனிவர்சல் வசாம்வபா கபாது 
இன்சூரன்ஸ் 
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B. உடல்நை பராமரிப்பு என்றால் என்ன 

"உடல்நைவை உண்கையான கசல்வம்" என்ற பழகைாழிகய 
வைள்விப்பட்டிருப்பரீ்ைள். Health அதாவது உடல்நைம் என்ற 
வார்த்கதயின் உண்கையில் அர்த்தத்கத எப்கபாழுதாவது  என்று 
அறிய முயற்சி கசய்திருக்ைிறரீ்ைளா? ' Health ' என்ற வார்த்கத 'உடைின் 
வநாயின்கை’ என்ற அர்த்தத்கத கைாண்டுள்ள வார்த்கதயான 'hoelth' -
ைிருந்து எடுக்ைப்பட்டது.  

பழங்ைாைங்ைளில், உடல்நைம் ஒரு 'கதய்வைீ பரிசு'  எனக் ைருதப்பட்டது 
ைற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நபர் கசய்த பாவங்ைவள வநாய் ஏற்படுவதற்ைான 
ைாரணம் என்று நம்பப்பட்டது. வநாய் வருவதற்ைான ைாரணங்ைகள 
ஹிப்வபாைிவரட்டஸ் (460-ைிருந்து 370 ைிமு வகர) தான் 
ைண்டுபிடித்தார். அவகர கபாறுத்தவகர, சூழல், புறத்தூய்கை, தனிப்பட்ட 
சுைாதாரம் ைற்றும் உட்கைாள்ளும் உணவு கதாடர்பான பல்வவறு 
ைாரணிைவள வநாய் வருவதற்ைான ைாரணங்ைள். 

ஹிப்வபாைிவரட்சிற்கு முன்வப, பை நூற்றாண்டுைளாை இருந்த 
ஆயுர்வவத இந்திய ைருத்துவத்தில் உடல்நைம் நான்கு திரவங்ைளின் 
ஒரு நுட்பைான இருப்பாை ைருதப்படுைிறது: இரத்தம், ைஞ்சள் பித்த நீர், 

ைருப்பு பித்த நீர் ைற்றும் ைபம் ைற்றும் இந்த திரவங்ைளின் ஒரு 
ஏற்றத்தாழ்வவ வநாகய ஏற்படுத்துைின்றன. இந்திய ைருத்துவத்தின் 
தந்கத என அகழக்ைப்படும் சுஸ்ருதா, அந்த ைாைத்தில் வைற்கு 
நாடுைவள அறியாத சிக்ைைான அறுகவ சிைிச்கசைகள கசய்திருப்பதாை 
பாராட்டப்படுைிறார். 

ைாைப்வபாக்ைில், நவனீ ைருத்துவம் ஒரு சிக்ைைான அறிவியைாை 
உருவானது ைற்றும் தற்ைாை ைருந்துைளின் இைக்கு வியாதிக்கு 
சிைிச்கச ைட்டுவை அளிக்ைாைல், வநாய் தடுப்பு ைற்றும் வாழ்க்கை 
தரத்கத உயர்த்துவதும் உள்ளது. உடல்நைம் பற்றி பரவைாை 
ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட ஒரு வகரயகற 1948-இல் உைை உடல்நை 
அகைப்பு கைாடுத்த ஒன்றாகும்; அதன்படி "உடல்நைம் என்பது வநாய் 
அற்ற நிகைகய ைட்டுைல்ைாைல், முழு உடல், ைனம் ைற்றும் சமூை 
நன்கைகய குறிக்ைிறது". நிகனவிற்கு எட்டாத பழங்ைாைத்திைிருந்வத, 
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இந்திய ஆயுர்வவத ைருத்துவத்தில் இம்ைாதிரியான முழுகையான 
உடல்நை வநாக்கு ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்டுள்ளது. 

வகரயகற 

உைை உடல்நை அகைப்பு (WHO) : உடல்நைம் என்பது வநாய் அற்ற 
நிகைகய ைட்டுைல்ைாைல், முழு உடல், ைனம் ைற்றும் சமூை 
நன்கைகய குறிக்ைிறது. 
 

உடல்நைத்கத நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் 

கபாதுவாை பின்வரும் ைாரணிைள் எந்த தனிப்பட்டவரின் 
உடல்நைத்கதயும் தீர்ைானிப்பதாை நம்பப்படுைிறது: 

a) வாழ்க்கக பாணி காரணிகள் 

வாழ்க்கை பாணி ைாரணிைள் என்பகவ கபரும்பாலும் தனிப்பட்டவரின் 
ைட்டுப்பாட்டில் உள்ளன எ.ைா. உடற்பயிற்சி ைற்றும் ைட்டுப்பாடான 
உணவு, ைவகை வபான்றகத தவிர்த்து நல்ை உடல்நைத்கத வபணுவது; 
ைற்றும் புகைபிடித்தல், வபாகத ைருந்து, பாதுைாப்பற்ற உடலுறவு 
ைற்றும்  உடல் உகழப்பு வதகவப்படாத (எந்த உடற்பயிற்சியும் 
இல்ைாத) வாழ்க்கை பாணி வபான்றது புற்றுவநாய், எய்ட்ஸ், உயர் 
இரத்த அழுத்தம் ைற்றும் நீரிழிவு வநாய் வபான்ற சிை வநாய்ைள் வர 
வழிவகுக்ைிறது. 

அரசு அம்ைாதிரி நடத்கதகய  ைட்டுப்படுத்துவதில்/தடுப்பதில் முக்ைிய 
பங்கை (எ.ைா. வபாகத ைருந்துைளின் துஷ்பிரவயாைம் கசய்பவர்ைளுக்கு 
விடுவிப்பு- அல்ைாத சிகறதண்டகன வழங்ைி, புகையிகை கபாருட்ைள் 
முதைியன ைீது ைடுகையான வரிைகள சுைத்தி) வைித்தாலும், 

வாழ்க்கை பாணி மூைம் ஏற்படும் வநாய்ைகள ைட்டுபடுத்த நபரின் 
தனிப்பட்ட கபாறுப்பிற்கும் ஒரு தீர்ைானிக்கும் பங்குள்ளது. 

b) சுற்றுப்புற சூழல் காரணிகள் 

பாதுைாப்பான குடிநீர், புறத்தூய்கை ைற்றும் ஊட்டச்சத்து 
உடல்நைத்திற்கு ைிைவும் முக்ைியைானகவயாகும். இகவ ைிகடக்ைாதது 
உைைம் முழுவதும், குறிப்பாை வளரும் நாடுைளில், ைடுகையான 
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உடல்நை பிரச்சிகனைளுக்கு வழிவகுக்ைிறது. இன்ஃப்ளூயன்ஸா ைற்றும் 
அம்கை வபான்ற கதாற்று வநாய்ைள் கைட்ட சுைாதாரம் ைாரணைாை 
பரவுைின்றன, ைவைரியா ைற்றும் கடங்கு வபான்ற வநாய்ைள் வைாசைான 
சுற்றுச்சூழ தூய்கை இல்ைாை ைாரணத்தால் பரவுைின்றன, எ.ைா. சிை 
உற்பத்தி கதாழிற்துகறைளில் ஆபத்தான வவகை கசய்யும் ைக்ைளுக்கு 
கதாழில் கதாடர்பான வநாய்ைள் வரும் வாய்ப்பு அதிைம், உதாரணைாை 
ஆஸ்கபஸ்டாஸ் அதாவது ைல்நார் உற்பத்தி கதாழிைாளர்ைள் ைற்றும்  
நிைக்ைரி சுரங்ைத் கதாழிைாளர்ைள் நுகரயரீல்ைளின் பல்வவறு 
வநாய்ைளுக்கு ஆளாைின்றனர். 

c) மரபியல் காரணிகள் 

ைரபணுக்ைள் மூைம் கபற்வறார்ைளிடைிருந்து குழந்கதைளுக்கு வநாய்ைள் 
கசல்ைைாம். இத்தகைய ைரபியல் ைாரணிைள் இனம், புவியியல் 
இருப்பிடம் ைற்றும் சமூைங்ைள் அடிப்பகடயில்கூட உைைம் முழுவதும் 
ைக்ைள் ைத்தியில் பரவைாை உடல்நை வபாக்குைள் ைாறுபடுவகத 
விகளவிக்ைின்றன. 

ஒரு நாட்டின் சமூை ைற்றும் கபாருளாதார முன்வனற்றம் அதன் 
ைக்ைளின் உடல்நைத்கத கபாறுத்தது என்பது ைிைவும் கதளிவாை 
கதரிைிறது. ைக்ைள் ஆவராக்ைியைாை இருப்பது கபாருளாதார 
நடவடிக்கைக்ைாை உற்பத்தி திறகன ைட்டும் கபருக்ைாைல், இந்தியா 
வபான்ற ஒரு வளரும் நாட்டிற்கு ைிைவும் முக்ைியைான அரிய ைனித 
வளங்ைகள விடுவிக்ைிறது,  தனிப்பட்ட அளவில், உடல் நைக்குகறவு, 
வாழ்க்கைத்கதாழிைில் நஷ்டத்கத  ஏற்படுத்தி,  தினசரி அத்தியாவசிய 
பணிைகளகூட கசய்யவிடாத  இயைாகைகய ஏற்படுத்தி ைற்றும் 
ைக்ைகள வறுகைக்கு தள்ளி, தற்கைாகை கசய்யக்கூட தூண்டைாம். 
 

இவ்வாறு உைைம் முழுவதும், தங்ைளது  ைக்ைளின் நன்கைக்ைாை 
ைற்றும் அகனத்து குடிைக்ைளுக்கும் உடல்நைம் ைற்றும் உடல்நை 
பராைரிப்பு வசதி சுைபைாை ைற்றும் இயல்ைின்ற ைட்டுப்படியாகும் 
விகையில் ைிகடக்ைிற ைாதிரி வழங்ை, அரசாங்ைங்ைள் 
நடவடிக்கைைகள எடுத்து வருைின்றனர். இவ்வாறு உடல்நை 
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பராைரிப்பிற்ைாை, ஒவ்கவாரு நாட்டின் GDP அதாவது கைாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியில் ஒரு ைணிசைான பகுதி 'கசைவழிைிறது'. 

இது உடல்நை பராைரிப்பிற்ைாை பல்வவறு சூழ்நிகைைளில் கவவ்வவறு  

வகைைள் வதகவயா என்ற ஒரு வைள்விகய முன்கவக்ைிறது. 
 

C. உடல்நை பராமரிப்பு நிகைகள் 

உடல்நை பராைரிப்பு என்பது, அரசாங்ைம் உட்பட பல்வவறு முைகைைள் 
ைற்றும் வழங்குநர்ைள் மூைம்,  ைக்ைள் உடல்நைகன ஊக்குவிக்ை 
பராைரிக்ை, ைவனிக்ை அல்ைது ைீட்பதற்ைாை வழங்ைப்படும் வசகவைளின் 
ஒரு கதாகுப்பாை உள்ளது. உடல்நை பராைரிப்பு பயனுள்ளதாை இருக்ை 
பின்வருவது வதகவ: 

• ைக்ைள் வதகவைளுக்கு ஏற்றதாை இருக்ைவவண்டும் 

• முழுகையானதாை 

• வபாதுைானதாை 

• எளிதாை ைிகடப்பதாை 

• ைட்டுப்படியாைக்கூடியதாை 

 

உடல்நை நிகைகை நபருக்கு நபர் வவறுபடும். அகனத்து வகையான 
உடல்நை பிரச்சிகனைளுக்கும் அவத அளவில் அடிப்பகட வசதி 
ைிகடக்ை கசய்வது சாத்தியைானவதா அல்ைது வதகவயானவதா 
இல்கை. உடல்நை பராைரிப்பு வசதிைள் ைக்ைள் கதாகைக்கு வநாய் 
ஏற்படும் நிைழ்தைவின் அடிப்பகடயில் இருக்ைவவண்டும். உதாரணைாை, 

ஒரு நபருக்கு ஜூரம், சளி, இருைல், வதால் ஒவ்வாகை ஒரு ஆண்டில் 
பை முகற வரைாம், ஆனால் குளிர் ைற்றும் இருைலுடன் 
ஒப்பிடுகையில் அவகர கஹபகடடிஸ் B தாக்கும் நிைழ்தைவு 
குகறவாை உள்ளது. 

அவதவபாை, கஹபகடடிஸ் பி-உடன் ஒப்பிடுகையில், அவத நபர் இதய 
வநாய் அல்ைது புற்றுவநாய் வபான்ற தீவிர வநாயால் பாதிக்ைப்படும் 
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நிைழ்தைவு குகறவாை உள்ளது. அதனால், ஒரு ைிராைம் அல்ைது 
ைாவட்டம் அல்ைது ைாநிைத்தில் உடல்நை பராைரிப்பு வதகவைளுக்கு, 
அந்த பகுதியின் சுட்டிக்ைாட்டிைள் என அகழக்ைப்படும் உடல்நை 
பராைரிப்பு ைாரணிைகள ஆதாரைாை கவத்வத உடல்நை பராைரிப்பு 
வசதிைகள வழங்ை வவண்டும், உதாரணத்திற்கு: 

 ைக்ைள் கதாகை அளவு 

 இறப்பு விைிதம் 

 வநாய் விைிதம் 

 இயைாகை விைிதம் 

 ைக்ைளின் சமூை ைற்றும் ைனநைம் 

 ைக்ைளின் கபாது ஊட்டச்சத்து நிகை 

 நிைக்ைரி சுரங்ை பகுதி அல்ைது கதாழில்துகற பகுதி வபான்ற 
சுற்றுப்புற சூழல் ைாரணிைள் 

 சாத்தியைான உடல்நை பராைரிப்பு வழங்குநர் அகைப்பு, எ.ைா. 
இதய ைருத்துவர்ைள் ஒரு ைிராைத்தில் எளிதாை ைிகடக்ைாைல் 
இருக்ைைாம் ஆனால் ஒரு ைாவட்ட நைரத்தில் எளிதில் 
ைிகடக்ைைாம் 

 உடல்நை அகைப்பு எந்த அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாய்ப்பு 
உள்ளது 

 கசைவு ைட்டுப்படியாை வவண்டும் என்பகத வபான்ற சமூை- 
கபாருளாதாரக் ைாரணிைள் 

வைலுள்ள ைாரணிைகள அடிப்பகடயாைக் கைாண்டு, அரசாங்ைம் 

முதன்கை இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிகை உடல்நை 
கையங்ைகள அகைப்பதின்ைீது முடிவு எடுக்கும் ைற்றும் ைக்ைள் 
கதாகைக்கு கபாருத்தைான உடல்நை பராைரிப்பு ைைிவாை ைற்றும் 
அணுகுைிற ைாதிரி கசய்வதற்ைாை ைற்ற நடவடிக்கைைகள எடுக்ைிறது. 
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D. உடல்நை பராமரிப்பு வகககள் 

உடல்நை பராைரிப்பு பரந்த அளவில் பின்வருைாறு பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது: 

1. முதல் நிகை உடல்நை பராமரிப்பு 

முதல் நிகை உடல்நை பராைரிப்பு எந்த வியாதிக்ைாைவும் வநாயாளி 
முதைில் கதாடர்பு கைாள்பவர்ைகள  குறிக்ைிறது,  அதாவது 
ைருத்துவர்ைள், கசவிைியர்ைள் ைற்றும் பிற சிறிய ைருத்துவைகனைள் 
மூைம் வழங்ைப்படும் வசகவைள். அதாவது முதல் நிகை உடல்நை 
வழங்குநர் என்பவர் ஒரு உடல்நை அகைப்பிற்குள் அகனத்து 
வநாயாளிைளுக்கும் கதாடர்பு கைாள்ளும் முதல் புள்ளி. 

முன்வனறிய நாடுைளில், உடல்நை பிரச்சிகனைள் அதிைம் பரவி, 
சிக்ைைாைி ைற்றும் நீடித்த நிகைக்கு அல்ைது தீவிரைாவதற்கு முன் 
அகத சைாளிப்பதற்ைாை முதல் நிகை  உடல்நை பராைரிப்பிற்கு அதிை 
ைவனம் வழங்ைப்படுைிறது. முதல் நிகை  உடல்நை அகைப்புைளும் 
தடுப்பு உடல்நை பராைரிப்பு, தடுப்பூசிைள், விழிப்புணர்வு, ைருத்துவ 
ஆவைாசகன வபான்றதில் அதிை ைவனம் கசலுத்துைின்றனர் ைற்றும் 
வதகவப்படும் வபாது வநாயாளிகய  அடுத்த நிகை ைருத்துவ 
வல்லுநர்ைளிடம் அனுப்புவார்ைள். 

உதாரணைாை, ஒரு நபர் ைாய்ச்சலுக்ைாை டாக்டரிடம் கசன்று, முதல் 
ஆய்வு கடங்கு ைாய்ச்சகை குறிப்பதாை இருந்தால், முதல்நிகை 
உடல்நை பராைரிப்பு வழங்குநர் சிை ைருந்துைகள தருவார் ஆனால் 
வநாயாளியிடம் சிறப்பு சிைிச்கசக்ைாை ஒரு ைருத்துவைகனயில் 
வசருைாறு கூறுவார். கபரும்பாைான முதல் நிகை உடல்நை பராைரிப்பு 
வழக்குைளில், டாக்டர் என்பவர் குடும்ப உறுப்பினர்ைள் அகனவரும் 
எந்த சிறு வநாயிற்ைாைவும் கசல்லும் 'குடும்ப டாக்டர்'  வபால் 
கசயல்படுவார். 

இந்த முகறயில், குடும்ப ைருத்துவராை இருப்பது, அறிகுறிைகள 
பார்த்து ைரபியல் ைாரணிைள் அடிப்பகடயில் சரியான முகறயில் 
ைருத்துவ ஆவைாசகனகய பரிந்துகரக்ை ைருத்துவருக்கு உதவுைிறது. 
உதாரணைாை, கபற்வறாருக்கு நீரிழிவு வரைாறு உள்ள ஒரு 
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வநாயாளியிடம் நீரிழிகவ தவிர்க்ை இளம் வயதில் இருந்து வாழ்க்கை 
பாணியில் ைவனைாை இருக்குைாறு டாக்டர் ஆவைாசகன கூறுவார். 

ஒரு நாட்டின் அளவிற்கு, அரசாங்ைவை முதல் நிகை உடல்நை 
பராைரிப்பு கையங்ைள் ைற்றும் தனியார் நிகையங்ைள் மூைம் 
அகைக்ைப்பட்டுள்ளன. ைக்ைளின் அளகவ கபாறுத்து அரசு முதல்நிகை 
உடல்நை கையங்ைகள நிறுவுைிறது ைற்றும் அகவ ைிராை 
நிகைைளிலும் ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் இருக்ைின்றன. 

2. இரண்டாம் நிகை உடல்நை பராமரிப்பு 

இரண்டாம் நிகை உடல்நை பராைரிப்பு கபாதுவாை வநாயாளியுடன் 
முதல் கதாடர்பு இல்ைாத ைருத்துவ நிபுணர்ைள் ைற்றும் பிற 
ஆவராக்ைிய துகறசார் நிபுணர்ைள் மூைம் வழங்ைப்படும் உடல்நை 
வசகவைகள குறிக்ைிறது. இதில் ஒரு வநாயாளிக்கு ைடுகையான 
வநாயிற்ைாை ஒரு குறுைிய-ைாை சிைிச்கசக்ைாை தீவிரைான ைவனிப்பும், 
அடிக்ைடி உள்-வநாயாளியாை (ஆனால் இது வதகவயில்கை) அவசர 
வசகவைள், ஆம்புைன்ஸ் வசதிைள், வநாயியல், வநாய் ைண்டறிதல் 
ைற்றும் பிற கதாடர்புகடய ைருத்துவ வசகவைளும் அடங்கும். 

கபரும்பாைான வநரங்ைளில், வநாயாளிைள் முதல் நிகை உடல்நை 
பராைரிப்பு வழங்குநர்/முதல் நிகை ைருத்துவர் மூைம் இரண்டாம் 
நிகை பராைரிப்பு வழங்குவவாரிடம் கசல்லுைாறு 
பரிந்துகரக்ைப்படுைிறார்ைள். சிை சந்தர்ப்பங்ைளில், இரண்டாம் நிகை 
பராைரிப்பு வழங்குவவார் வைலும் ஒருங்ைிகணந்த வசகவைகள 
வழங்கும் கபாருட்டு, ஒரு 'உள்ளை' முதல்நிகை உடல்நை வசதிகயயும் 
இயக்குைின்றனர். 

கபரும்பாலும், இரண்டாம் உடல்நை பராைரிப்பு வழங்குநர்ைள் ைக்ைள் 
அளகவ கபாறுத்து தாலுக்ைா / வட்டார ைட்டத்தில் உள்ளனர். 

3. மூன்றாம் நிகை உடல்நை பராமரிப்பு 

மூன்றாம் நிகை உடல்நை பராைரிப்பு என்பது  சிறப்பு ஆவைாசகன 
உடல்நை பராைரிப்பு, கபாதுவாை உள்-வநாயாளிைள் ைற்றும் முதல் 
நிகை/ இரண்டாம் நிகை பராைரிப்பு வழங்குநர்ைளிடம் பரிந்துகர 
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கபற்று வந்த வநாயாளிைள் வருைின்ற இடம். மூன்றாம் நிகை 
பராைரிப்பு வழங்குநர்ைள் கபரும்பாலும் ைாநிைத் தகைநைர்ைளில் 
உள்ளன ைற்றும் ைாவட்ட தகைகையைத்தில் ஒரு சிை உள்ளன. 

இரண்டாம் உடல்நை வழங்குநர்ைளால் வழங்ைமுடியாத முன்வனறிய 
ைருத்துவ வசதிைள் ைற்றும் ைருத்துவ நிபுணர்ைள் உள்ள இடங்ைவள 
மூன்றாம் நிகை ஆவராக்ைிய பராைரிப்பு வழங்குநர்ைளின் 
எடுத்துக்ைாட்டுைள் எ.ைா. ஆன்ைாைஜி (புற்றுவநாய் சிைிச்கச), உறுப்பு 
ைாற்று சிைிச்கச வசதிைள், உயர் ஆபத்துள்ள ைைப்வபறு நிபுணர்ைள் 
முதைியன 

சிைிச்கசயின் நிகை அதிைரிக்கும் வபாது, பராைரிப்பு கதாடர்புகடய 
கசைவுைளும் அதிைரிக்கும் என்பகத ைவனிக்ை வவண்டும். ைக்ைளால்  
எளிதாை முதல்நிகை பராைரிப்பிற்கு பணம் ைட்டமுடியும் ஆனால்  
இரண்டாம் நிகை பராைரிப்புக்ைாை கசைவழிப்பது ைடினைாை ைற்றும் 
மூன்றாம் நிகை பராைரிப்பு வரும் வபாது அகதவிட ைிைவும்  
ைடினைாை இருக்கும். பல்வவறு நிகைைளில், நாட்டுக்கு-நாடு, 

ைிராைப்புறம்-நைர பகுதிைளுக்கு இகடயில் பராைரிப்பு அகைப்புைள் 
வவறுபடுைிறது. அவத சையம், அகைப்புைளின் ைீது சமூை-கபாருளாதாரக் 
ைாரணிைளின் தாக்ைமும் உள்ளது. 
 

E. இந்தியாவில் உடல்நை அகமப்கப பாதிக்கும் காரணிகள் 

இந்திய உடல்நை அகைப்பு பை பிரச்சிகனைள் ைற்றும் சவால்ைள் 
எதிர்கைாண்டுள்ளது ைற்றும் அது இன்றும் கதாடர்ைிறது. இகவ,  
உடல்நை பராைரிப்பின் அகைப்பின் இயற்கை ைற்றும் அளகவ ைற்றும் 
தனிப்பட்ட அளவில் ைற்றும் ைட்டகைப்பு அகைப்பில் வதகவப்படும் 
உடல்நை பராைரிப்பு அகைப்கப பாதிக்ைிறது. இகவ ைீவழ 
விவாதிக்ைப்பட்டுள்ளன: 

1. ைக்ைள் கதாகை அல்ைது ைக்ைள் கதாகை கதாடர்பான வபாக்குைள் 

a) இந்தியா உைைிவைவய இரண்டாவது அதிை ைக்ைள் கதாகைகய 
கைாண்ட நாடாை உள்ளது. 
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b) இது ைக்ைள் கதாகை வளர்ச்சியுடன் கதாடர்புகடய பிரச்சிகனைளுக்கு 
நம்கை கவளிப்படுத்துைிறது. 

c) வறுகை நிகையும் ைருத்துவ பராைரிப்பிற்கு கசைவழிக்ை முடியாத 
நிகையும் ைக்ைளின் திறனின் ைீது அதன் விகளகவ 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

2. ேமூக சபாக்குகள் 

a) நைரையைாக்ைல் அல்ைது நைர்ப்புற பகுதிைளில் ைிராைப்புறத்தில் 
இருந்து ைக்ைள் இடம் கபயர்வது உடல்நை பராைரிப்கப வழங்குவதில் 
சவால்ைகள முன்கவத்துள்ளது. 

b) ைிராைப்புறங்ைளில் உடல்நை பிரச்சிகனைள் கதாடர்ந்து இருக்ைின்றன, 
அதற்கு முக்ைிய ைாரணம் அங்வை ைருத்துவ வசதிைள் ைற்றும் 
அதற்ைாை கசைவிடும் சக்தியும் இல்ைாதவத.  

c) வைலும் உட்ைார்ந்வத பணியாற்றுைின்ற வாழ்க்கைக்கு நைர்ந்து 
உடற்பயிற்சி குகறந்த்து, இது புதிய வகையான நீரிழிவு ைற்றும் உயர் 
இரத்த அழுத்தம் வபான்ற வநாய்ைளுக்கு வழிவகுத்தது. 

3. ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு 

a)  ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு என்பது இன்று பிறந்த ஒரு பாைைனின் 
எதிர்பார்க்ைப்படும் வாழ்நாளின் எண்ணிக்கைகய குறிக்ைிறது. 

b) சுதந்திர சையத்தில் 30 ஆண்டுைளாை இருந்த ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு 
இன்று 60 ஆண்டுைளாை அதிைரித்துவிட்டது ஆனால் அந்த நீண்ட 
ஆயுட்ைாைத்தில் வாழ்வின் தரம் கதாடர்பான பிரச்சிகனைள் பற்றி 
வயாசிக்ைப்படவில்கை. 

c) இது 'ஆவராக்ைியைான வாழ்க்கை எதிர்பார்ப்பு' என்ற ஒரு புதிய 
ைருத்திற்கு வழிவகுக்ைிறது. 

d) இதனால் 'முதிவயார்' (வயதானவர்ைளுக்கு கதாடர்பான) 
வநாய்ைளுக்ைாை ைட்டகைப்பு வசதிைள் உருவாக்குவது 
வதகவப்படுைிறது. 
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F. இந்தியாவில் உடல்நை காப்பீட்டு பரிணாமம் 

உடல்நை பராைரிப்பு விஷயத்தில் கைாள்கை முடிவுைகள எடுப்பதில் 
அரசு பிஸியாை இருந்த சையத்தில், சரியான உடல்நைக் ைாப்படீு 
திட்டங்ைகளயும்  கதாடங்ைி கவத்துள்ளது. அதற்கு பின்னவர ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் தங்ைள் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு பாைிசிைகள கைாண்டு 
வந்தனர். இந்தியாவில் இப்படிதான் உடல்நைக் ைாப்படீு வளர்ந்த்து: 

a) கதாழிைாளர் அரசு காப்பீட்டு கழகம் (Employees State Insurance 

Corporation) இந்தியாவில் உடல்நைக் ைாப்படீு, 1947-இல் நாட்டின் 
சுதந்திரத்திற்கு சிறிது ைாைத்திற்கு பிறகு ESI சட்டம், 1948 மூைம் 
கதாழிைாளர்  ைாப்படீ்டுத் திட்டம் கதாடங்ைிய சையத்தில் முகறயாை 
கதாடங்ைியது இந்த திட்டம் தனியார் துகறயில் வவகை கசய்யும் 
வைல்ைட்ட கதாழிைாளர்ைளுக்ைாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது ைற்றும் 
தங்ைளது கசாந்த சிைிச்கச கையங்ைள் ைற்றும் ைருத்துவைகனைளின் 
ஒரு கநட்கவார்க் மூைம் முழுகையான உடல்நை வசகவைகள 
வழங்குைிறது. 

ESIC (கதாழிைாளர் அரசு ைாப்படீ்டு ைழைம்) அதன் கசாந்த சிைிச்கச 
கையங்ைள் ைற்றும் ைருத்துவைகனைகள நடத்துைின்ற ஒரு முைகை 
ைற்றும் அதன் கசாந்த வசதிைளில் பற்றாக்குகற இருந்தாலும் 
அதற்ைாை கபாது/தனியார் வழங்குநர்ைளுடன் ஒப்பந்தங்ைகள 
கசய்ைிறது. 

ரூ. 15,000 வகர கூைி கபறும் அகனத்து கதாழிைாளர்ைளுக்கும் 
பங்ைளிப்பு திட்டத்தின் ைீழ் ைாப்படீு அளிக்ைப்படுைிறது. இதில் 
கதாழிைாளர்ைள் ைற்றும் முதைாளிைள் முகறவய 1.75% ைற்றும்  4.75% 
பங்ைளிக்ைின்றன; ைாநிை அரசுைள் ைருத்துவ கசைவுைளில் 12.5% 
பங்ைளிக்ைின்றன. 

ைாப்பளிக்ைப்பட்ட நன்கைைளில் உள்ளகவ: 

a) ESIS வசதிைளில் இைவசைான முழுகையான உடல்நை பராைரிப்பு 

b) ைைப்வபறு நன்கை 

c) ஊனத்துக்ைான நன்கை 
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d) வநாய் ைற்றும் பிகழப்புநிகை ஊதிய இழப்பு ைாரணைாை பண 
இழப்படீு 

e) கதாழிைாளி இறந்த வழக்ைில் இறுதி கசைவுைள் 

இதில் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட ைருத்துவ துகணயாட்ைள் ைற்றும் தனியார் 
ைருத்துவைகனைளில் இருந்து வாங்ைிய வசகவைளும் 
வசர்க்ைப்பட்டுள்ளன. ைார்ச் 2012 விவரப்படி ESIS 65.5 ைில்ைியன் 
பயனாளிைளுக்கு ைாப்பளிக்ைிறது. 

b) மத்திய அரசு உடல்நை திட்டம் 

ESIS-ஐ கதாடர்ந்து விகரவில் ைத்திய அரசு ஊழியர்ைளுக்ைாை 1954-இல் 
ைத்திய அரசு உடல்நை திட்டம் (CGHS) அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது,  இந்த 
திட்டத்தில் ஓய்வூதியம் கபறுவவார் ைற்றும் கபாதுைக்ைளாை 
இருக்ைின்ற ஊழியர்ைளின் குடும்ப உறுப்பினர்ைளும் வசர்க்ைப்பட்டனர்.  
ஊழியர்ைள் ைற்றும் அவர்ைளின் குடும்பங்ைளுக்கு முழுகையான 
ைருத்துவ ைவனிப்கப வழங்குவவத இதன் வநாக்ைம் ைற்றும் ஊழியர்ைள் 
மூைம் இதில் ஒரு பகுதியும்  ைற்றும் கபரும்பாலும் முதைாளி 
(ைத்திய அரசு) மூைம் நிதியளிக்ைப்படுைிறது. 

வசகவைள் CGHS-இன் கசாந்த சிைிச்கச கையங்ைள், பல் துகற 
ைருத்துைகனைள் ைற்றும் அரசு வபனைில் வசர்க்ைப்பட்டுள்ள தனியார் 
ைருத்துவைகனைள் மூைம் வழங்ைப்படுைிறது. 

அது ஆங்ைிை ைருத்துவத்தில் உள்ள அவசர வசகவைள்,  இைவச 
ைருந்துைள், வநாயியல் ைற்றும் ைதிரியக்ை சிைிச்கச, தீவிரைாை 
வநாய்வாய்ப்பட்டுள்ள வநாயாளிைளுக்கு வடீ்டில் சிைிச்கச, நிபுணரிடம் 
ஆவைாசகனைகள வபான்ற அகனத்துவை இதில் வசர்க்ைப்பட்டுள்ளது. 

ஊழியர்ைளின் பங்ைளிப்பு படிப்படியாை சம்பளத்துடன் 
இகணக்ைப்பட்டிருந்தாலும் ைிைவும் குகறவாைவவ உள்ளது - 
ைாதத்திற்கு ரூ.15 முதல் ரூ.150 வகர. 

2010-இல், CGHS 3 ைில்ைியன் பயனாளிைளுக்கு வைல் பைனளிக்ைிறது 
ைற்றும் அடித்தளைாை 800,000 குடும்பங்ைகள உறுப்பினர்ைளாை 
கைாண்டுள்ளது. 
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c) வணிக உடல்நைக் காப்பீடு 

ைாப்படீு கதாழில் நாட்டுடகையாக்ைப்பட்டதற்கு முன்வப சிை கபாது-
ைாப்படீு நிறுவனங்ைள் மூைம் வணிை உடல்நைக் ைாப்படீு 
வழங்ைப்பட்டது. ஆனால், அது கபரும்பாலும் ஆரம்பத்தில் 
நஷ்டத்கதவய ஏற்படுத்தியது ைற்றும் கபரும்பாலும் கபரிய நிறுவன 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு ைட்டுவை அதுவும் ஓரளவிற்கு ைட்டுவை 
ைிகடத்தது. 

1986-ஆம் ஆண்டில், தனிநபர்ைள் ைற்றும் அவர்ைளுகடய 
குடும்பங்ைளுக்கு முதல் தரப்படுத்தப்பட்ட உடல்நைக் ைாப்படீு தயாரிப்பு 
அகனத்து நான்கு நாட்டுகடகையாக்ைப்பட்ட கபாது ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் மூைமும் இந்திய சந்கதயில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது 
(இகவ அந்த சையத்தில் இந்திய கஜனரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் 
துகண நிறுவனங்ைளாை இருந்தன). இந்த தயாரிப்பு, கைடிக்களய்ம், ஒரு 
குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் வருடாந்திர ஈட்டுறுதி கதாகைகய 
ஆஸ்பத்திரி கசைவுைளுக்கு எதிராை வழங்குவதற்ைான ைாப்படீு, இந்த 
ைாப்படீு ைைப்வபறு, முன் இருக்கும் வநாய்ைள் வபான்ற சிை 
விைக்குைளுடன் அறிமுைைானது. சந்கத வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப இது 
திருத்தங்ைளின் பை சுற்றுக்ைகள ைண்டது, ைகடசி திருத்தம் 2012-இல் 
கசய்யப்பட்டது. 

எனினும், பை திருத்தங்ைகள வைற்கைாண்ட பின்னரும், 

ைருத்துவைகனயில் ஈட்டுறுதி-சார்ந்த ஆண்டு ஒப்பந்தவை கதாடர்ந்து 
இந்திய தனியார் உடல்நைக் ைாப்படீில் ைிைவும் பிரபைைானதாை இன்று 
உள்ளது, இதில் முன்னணியில் நிற்பது கைடிக்களய்ைின் தற்வபாகதய 
பதிப்புைள். இந்த தயாரிப்பின் அதீத பிரபைத்தினால், தனியார் 
உடல்நைக் ைாப்படீு தயாரிப்புைளும், வவறு குறிப்பிட்ட தயாரிப்புைளாைை 
ைருதப்படாைல் கைடிக்களய்ம் ைாப்படீு வகையாைவவ ைருதப்பட்டு 
அடிக்ைடி ைக்ைளால் ‘கைடிக்களய்ம் ைாப்புைள்’  என்வற 
அகழக்ைப்படுைின்றன  

2001-இல் ைாப்படீ்டு துகறயில் தனியார் நிறுவனங்ைளால் வந்த்தால், 
உடல்நைக் ைாப்படீு கபரும் அளவிற்கு வளர்ந்திருக்ைிறது ஆனாலும், 
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இன்றும் கூட இதுவகர ைாப்படீு எடுக்ைப்படாத கபரிய சந்கதவய 
இருக்ைிறது. அறிமுைம் கசய்யப்பட்ட ைாப்பிடுைள், விைக்குைள் ைற்றும் 
புதிதாை கூடுதல் ைாப்புைளில் (add-on covers)  உள்ள ைணிசைான 
வவறுபாடுைள்.. பின்வரும் அத்தியாயங்ைளில் விவாதிக்ைப்படுைிறது  

இன்று, 300-க்கும் வைற்பட்ட உடல்நைக் ைாப்படீு கபாருட்ைள் இந்திய 
சந்கதயில் ைிகடக்ைின்றன. 
 

G. உடல்நைக் காப்பீடு ேந்கத 

உடல்நை ைாப்படீ்டு சந்கதயில் இன்று பைர் உள்ளனர், இதில் சிைர் 
உடைநை பராைரிப்பு வசதிைள் வழங்குைின்ற வழங்குநர்ைள்,   ைற்றதில் 
ைாப்படீு வசகவைள் ைற்றும் பல்வவறு இகடத்தரைர்ைளும் உள்ளனர். 
சிைர் ஆதரவு வசதிைகள வழங்கும் சிை அடிப்பகட ைட்டகைப்கப 
அகைக்ைின்றனர். சிைர் அரசு துகறயில் உள்ளவபாது ைற்றவர்ைள் 
தனியார் துகறயில் உள்ளனர். இகவ சுருக்ைைாை ைீவழ 
விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது: 

A.  கட்டகமப்பு: 

1. கபாது உடல்நை துகற 

கபாது உடல்நை அகைப்பு வதசிய அளவில், ைாநிை அளவில், ைாவட்ட 
அளவில் ைற்றும் ைிராை அளவில் ஒரு வகரயறுக்ைப்பட்ட அளவிற்கு 
கசயல்படுைிறது. ைிராைங்ைளில் வதசிய உடல்நை கைாள்கைைகள 
அைல்படுத்த ைிராை சமூைம் ைற்றும் அரசின் ைட்டகைப்பிற்கு இகடவய 
இகணைளாை பணியாற்ற சமூைநை கதாண்டர்ைள் ஈடுபட்டு 
வருைின்றனர். அந்த விவரங்ைள் பின்வருைாறு: 

a) ஊட்டச்சத்து துகணஉணவு திட்டம் ைற்றும் ஒருங்ைிகணந்த 
குழந்கத வளர்ச்சி வசகவ திட்டத்தில் (ICDS) ைத்திய ைனித வள 
வைம்பாட்டின் ைீழ் வசர்ந்துள்ள அங்ைன்வாடி ஊழியர்ைள் (ைக்ைள் கதாகை 
1000 இரும்தால் 1). 



 

 430 

b) பயிற்சிகபற்ற ைைப்வபறுஉதவியாளர்ைள் (BirthAttendants -TBA) ைற்றும் 
கிராம உடல்நை வழிகாட்டிகள் (ைாநிைங்ைளில் உடல்நை துகறைளில் 
முன்வப இருந்த ஒரு திட்டம்). 

c) NRHM (National Rural Health Mission -வதசிய ைிராை உடல்நைத் திட்டம்) 
திட்டத்தின்ைீழ், சமூைத்தினால் வதர்வு கசய்யப்படுைின்ற, ASHA (அதிைாரம் 
கபற்ற சமூை உடல்நை கசயல் திறனாளர்) தன்னார்வைர்ைள் 
என்பவர்ைள் புதிய, ைிராை-அளவில் உடல்நை துகற இகணைளாை 
பணிபுரிைின்ற பயிற்சி கபற்ற தன்னார்வ உடல்நை ஊழியர்ைள். 

ஒவ்கவாரு 5000 ைக்ைள் கதாகைக்கும் (ைகைப் பகுதி. பழங்குடி 
ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிைளில் 3,000 இருந்தாவை) துகண-
கையங்ைள் நிறுவப்பட்டுள்ளன ைற்றும் துகண கசவிைியர் 
ைருத்துவச்சி (ANM)  என்று அகழக்ைப்படும் ஒரு கபண் உடல்நைப் 
பணியாளர் ைற்றும் ஒரு ஆண் உடல்நை பணியாளர் மூைம் அகவ 
நடத்தப்படுைின்றன. 

சுைார் ஆறு துகண-கையங்ைளுக்கு ஆவைாசகன கூற முதல்நிகை 
உடல்நை நிகையங்ைள் ஒவ்கவாரு 30,000 ைக்ைள் கதாகைக்கும் 
(ைகைப் பகுதி. பழங்குடி ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிைளில் 20,000 
இருந்தாவை) நிறுவப்பட்டுள்ளன. அகனத்து PHC-ைள் அதாவது 
முதல்நிகை உடல்நை நிகையங்ைளும் கவளிவநாயாளர் வசகவைகள 
வழங்குைின்றன, ைற்றும் கபரும்பாைான நிகையங்ைளில் நான்ைில் 
இருந்து ஆறு-வநாயாளி படுக்கைைள் உள்ளன. அவர்ைளது ஊழியர்ைளில் 
ஒரு ைருத்துவ அதிைாரி ைற்றும் 14 ைருத்துவ உதவியாளர்ைள் (ஒரு 
ஆண் ைற்றும் ஒரு கபண் உடல்நை உதவியாளர், ஒரு கசவிைியர்-
ைருத்துவச்சி, ஒரு ஆய்வை பணியாளர், ஒரு ைருந்துக் ைைகவயாளர் 
ைற்றும் பிற துகண ஊழியர்ைள்) உள்ளனர். 

நான்கு PHC-ைளுக்கு முதைில் ஆவைாசகன வழங்குபவர்ைள் ேமூக 
உடல்நை நிகையங்கள், இகவ விவசஷ பராைரிப்கபயும் 
வழங்குைின்றன. விதிமுகறைகள படி ஒவ்கவாரு சமூை உடல்நை 
நிகையத்திலும் (ஒவ்கவாரு 1 ைட்சம் ைக்ைள் கதாகைக்கும்) 
குகறந்தது 30 படுக்கைைள், ஒரு அறுகவ சிைிச்கச அரங்கு, எக்ஸ்வர 
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ைருவி, ைைப்வபறு அகற ைற்றும் ஆய்வை வசதிைள் வவண்டும் ைற்றும் 
குகறந்தபட்சம் நான்கு நிபுணர்ைள் அதாவது ஒரு அறுகவ சிைிச்கச 
நிபுணர், ஒரு ைருத்துவர், ஒரு ைைப்வபறு ைருத்துவர் ைற்றும் ஒரு 
குழந்கத ைருத்துவரும், ைற்றும் அவர்ைளுக்கு ஆதரவு தர 21 ைருத்துவ-
உதவியாளர்ைள் ைற்றும் பிற ஊழியர்ைளும் பணியில் 
அைர்த்தப்பட்டிருக்ை வவண்டும்,  

கிராமப்புற ஆஸ்பத்திரிகளும் அகைக்ைப்பட்டுள்ளன ைற்றும் 
இவற்றில் இந்த துகண-பிரவதச / தாலுைா ைருத்துவைகனைள் / 
சிறப்பு ைருத்துவைகனைள் (சுைார்  நாட்டில் 2000 இருப்பதாை 
ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது)  வபான்ற துகண-ைாவட்ட ைருத்துவைகனைளும்  
அடங்கும்; 

ேிறப்பு மற்றும் கற்பிக்கும் மருத்துவமகனகள் குகறவாைவவ உள்ளன 
ைற்றும் இதில் ைருத்துவ ைல்லூரிைள் (தற்வபாதுள்ள எண்ணிக்கை 300) 
ைற்றும் பிற மூன்றாம் நிகை ஆவைாசகன கையங்ைளும் அடங்கும். 
இகவ கபரும்பாலும் ைாவட்ட நைரங்ைளில் ைற்றும் நைர்ப்புற 
பகுதிைளில் இருக்ைின்றன ஆனால் இதில் சிை ைிை சிறந்த ைற்றும் 
வைம்பட்ட ைருத்துவ வசகவைகள வழங்குைின்றன. 

அரசாங்ைத்திற்கு கசாந்தைான பிற முைகைைள், ரயில்வவ, 
பாதுைாப்புப்பகட ைற்றும் அகத ஒத்த கபரிய துகறைளின் 
(துகறமுைங்ைள்/ சுரங்ைங்ைள் முதைியன) ைருத்துவைகனைள் ைற்றும் 
சிைிச்கச கையங்ைளும், உடல்நை வசகவைகள வழங்குவதில் ஒரு 
பங்கை வைிக்ைின்றன. எனினும், அவர்ைளது வசகவைள் கபரும்பாலும் 
அந்த நிறுவனங்ைள் ைற்றும் அவர்ைகள சார்ந்தவர்ைள் ைற்றும்  

ஊழியர்ைளுக்கு ைட்டுவை கபரும்பாலும் ைிகடக்ைிறது. 

2. தனியார் துகற வழங்குநர்கள் 

இந்தியாவில்  ைிை கபரிய அளவில் அகனத்து வகையான ைருத்துவ 
வசகவைகள வழங்கும் தனியார் உடல்நை துகற உள்ளது- முதல், 
இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிகை. இவற்றில் தன்னார்வ, இைாப 
வநாக்ைற்ற நிறுவனங்ைள் ைற்றும் தனிநபர்ைளில் இருந்து இைாப-
வநாக்ைற்ற கபருநிறுவன, அறக்ைட்டகளைள் ைற்றும் தனியாை சிைிச்கச 
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அளிப்பவர்ைள், தனியான சிறப்பு வசகவைள், வநாய் ைண்டறியும் 
பரிவசாதகன ஆய்வைங்ைள், ைருந்து ைகடைள், வைலும் உரிய தகுதியற்ற 
வழங்குநர்ைள் (வபாைி ைருத்துவர்ைள்) வகர உள்ளனர்.  இந்தியாவில் 
ைிட்டத்தட்ட 77% அவைாபதி (எம்.பி.பி.எஸ் ைற்றும் அதற்கு வைல் 
படித்துள்ள) டாக்டர்ைள் தனியார் துகறயில் பணியாற்றுைின்றனர். 
இந்தியாவில் கசய்யப்படும் கைாத்த உடல்நை கசைவினங்ைளில் 75%-
க்கும் அதிைைானது தனியார் உடல்நை சிைிச்கச கசைவுைளாை உள்ளன. 
தனியார் துகறயின் பங்கு அகனத்து கவளிவநாயாளர் சிைிச்கசயில் 
82% ைற்றும் இந்திய அளவில்2. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
சிைிச்கசயில் 52% -ஆை உள்ளது. 

இந்தியாவில் ைருத்துவத்தின் ைற்ற அகைப்புைளிலும் (ஆயுர்வவதம் / 
சித்த / யூனானி / வஹாைிவயாபதி) தகுதி கபற்ற ைருத்துவர்ைள் 
அதிைளவில் உள்ளனர், இதில் 7 ைட்சத்திற்கு வைல் ைருத்துவர்ைள் 
உள்ளனர். இகவ கபாது ைற்றும் தனியார் துகறயில், இந்த 
இரண்டிலுவை பணியாற்றுைின்றனர். 

உடல்நை பராைரிப்கப இைாபத்திற்ைாை வழங்கும் தனியார் 
வழங்குநர்ைகள தவிர, கதாண்டு நிறுவனங்ைள் ைற்றும் தன்னார்வ 
துகறயும் சமூைத்துக்கு உடல்நை பராைரிப்பு வசகவைகள வழங்குவதில் 
ஈடுபட்டு வருைின்றனர். 

7,000- க்கும் அதிைைான தன்னார்வ நிறுவனங்ைள் உடல்நை 
கதாடர்புகடய நடவடிக்கைைளில் ஈடுபடுவதாை ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிகை ைருத்துவைகனைள் ஏராளைான 
எண்ணிக்கையில் இைாபைற்ற நிகையங்ைள் அல்ைது 
அறக்ைட்டகளைளாை பதிவு கசய்யப்பட்டு, ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட 
நபர்ைளுக்கு உள்வநாயாளி வசகவைகள வழங்குவதில் குறிப்பிடத்தக்ை 
வகையில் பங்ைளிக்ைின்றன. 
 

3. மருந்து துகறைருந்துைள் ைற்றும் உடல் நைம் கதாடர்பான 
கபாருட்ைளின் வழங்குநகர பற்றி வபசும்வபாது, இந்தியாவில் 1950-இல் 
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ரூ 10 வைாடி வணிைத்தில் இருந்து, இன்று ரூ. 55,000 வைாடியாை 
வணிை கதாழில் (ஏற்றுைதி உட்பட) இன்று வளர்ந்து விட்டதால் இது 
ைிைப்கபரிய ைருந்து துகற உள்ளது. இதில் உற்பத்தி சுைார் 6000 
அைகுைளில் நகடகபறுைிறது ைற்றும் சுைார் 5 ைில்ைியன் ைக்ைள் 
பணிபுரிைின்றனர். 

இந்த துகறயில் கைய அளவிைான விகை சீராக்ைி, சநஷனல் 
ஃபாரமாகேடிகல் பிகரேிங் அதாரிட்டி (NPPA) ஆகும் ைற்றும் ைருந்து 
துகற கைைிக்ைல்ஸ் (ரசாயன) அகைச்சைத்தின் ைீழ் வருைிறது. ஒரு 
சிறிய எண்ணிக்கையிைான ைருந்துைள் ைட்டுவை (500 அல்ைது கைாத்த 
ைருந்துைளில் 76 ைட்டுவை) ைட்டுப்பாடில் உள்ளன, ஆனால் ைிகுதியுள்ள 
ைருந்துைள் ைற்றும் உற்பத்தி இைவச-விகையிடல் ஆட்சிமுகறயின் 
ைீழ் உள்ளன. இகவ விகை சீராக்ைி மூைம் எச்சரிக்கையுடன் 
ைவனிக்ைப்படுைின்றன. ைாநிைங்ைளின் ைருந்து ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரிைள் 
அவர்ைளது பகுதிைளில் ைருந்துைள் ைற்றும் சூத்திரங்ைளின் தரம் ைற்றும் 
விகைகய கசன்று வைற்பார்கவயிடும் தங்ைள் குழுகவ 
நிர்வைிக்ைின்றனர். 

B. காப்பீடு வழங்குநர்கள்: 

காப்பீடு நிறுவனங்கள் குறிப்பாை கபாது ைாப்படீ்டு துகறயில் 
உள்ளகவ கபருைளவில் உடல்நைக் ைாப்படீு வசகவைகள 
வழங்குைின்றன. இகவ முன்வப பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன. ைிைவும் 
ஊக்ைத்கத அளிப்பது தனித்து-நின்று கசயல்படும் உடல்நைக் ைாப்படீு 
நிறுவனங்ைள் இருப்பவத - இன்கறய வததியில் ஐந்து உள்ளன - 
உடல்நைக் ைாப்படீு வழங்குநர்  சந்கதகய அதிைரிக்ை இன்னும் சிை 
உடல்நைக் ைாப்படீு வழங்குநர்  வரும் சாத்தியக்கூறுைள் உள்ளன.  

C. இகடத்தரகர்கள்: 

ைாப்படீு கதாழிைின் பகுதியாை வசகவைகள வழங்கும் பை ைக்ைள் 
ைற்றும் நிறுவனங்ைள் உடல்நை ைாப்படீ்டு சந்கதயின் பகுதியாைவும் 
உள்ளனர். இது வபான்ற அகனத்து இகடத்தரைர்ைள், IRDA மூைம் 
நிர்வைிக்ைப்படுைின்றனர். இதில் இருப்பவர்ைள் பின்வருைாறு: 
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1. காப்பீட்டுத் தரகர்கள் தனிநபர்ைவளா அல்ைது 
கபருநிறுவனங்ைளாைவவா இருக்ைைாம் ைற்றும்  ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைகள சார்ந்தில்ைாைல் சுதந்திரைாை வவகை 
கசய்ைின்றனர். அவர்ைள் ைாப்பகீட வாங்ை விரும்பும் வவண்டும் 
ைக்ைகள பிரதிநிதித்துவம் கசய்ைின்றனர் ைற்றும் சிறந்த 
சாத்தியைான ப்ரீைியம் விைிதங்ைகள கைாண்டுள்ள சிறந்த 
சாத்தியைான ைாப்பகீட கபறுவதற்கு ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுடன் 
ைக்ைகள இகணக்ைின்றனர். அவர்ைள் இழப்பு வநரும் ைாைங்ைளில் 
ஈடு வைாரகை கபறவும் ைாப்படீு கபற்ற ைக்ைளுக்கு உதவுைிறார்ைள். 
தரைர்ைள் வணிைத்கத கசய்ைின்ற எந்த ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கும் 
ைாப்படீ்டு வணிைத்கத தர முடியும். ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளிடம் 
இருந்து ைாப்படீு ைைிஷன் மூைம் அவர்ைள் ஊதியத்கத 
கபறுைின்றனர். 

2. காப்பீட்டு முகவர்கள் கபாதுவாை தனிநபர்ைள் ஆனால் சிைர் 
கூட்டாண்கை முைவராை இருக்ை முடியும். தரைர்ைள் வபாைல்ைாைல், 

முைவர்ைள் எந்த ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கும் வணிைத்கத 
கசய்யமுடியாது ைற்றும் முைகைகய வழங்ைிய நிறுவனத்தின் 
ைாப்படீுைகள ைட்டுவை விற்ைமுடியும். தற்வபாகதய 
விதிமுகறைளின் படி, ஒரு முைவர் ஒரு கபாது ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
ைற்றும் ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனம், ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீு 
நிறுவனம் ைற்றும் அதிைபட்சம் ஒவர வணிைத்கத கசய்யும் 
ைாப்படீ்டாளருக்ைாை ைட்டுவை கசயல்படமுடியும். இவர்ைளுக்கும் 
ைாப்படீு ைைிஷன் மூைம் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளிடம் இருந்து 
ஊதியம் ைிகடக்ைிறது. 

3. மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகிகள், 2001 ல் இருந்து வணிைத்திற்கு  ஒரு 
புதிய வகை வசகவ வழங்குநர்ைள் வந்துள்ளனர். அவர்ைளுக்கு 
ைாப்பகீட விற்ை அங்ைீைாரம் இல்கை ஆனால் ைாப்படீு 
நிறுவனங்ைளுக்கு நிர்வாை வசகவைகள வழங்குைின்றனர். ஒரு 
உடல்நை ைாப்படீு விற்ைப்பட்டதுவை,  ைாப்படீு கசய்தவரின் விபரங்ைள் 
TPA-உடன் பைிரப்படும், அவர் பின்னர் ைாப்படீு கசய்தவரின் புள்ளி 
விபரத்கத தயாரித்து ைற்றும் உடல்நை அட்கடைகள அவருக்கு 
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வழங்குைிறார். இது வபான்ற உடல்நை அட்கடைள், 
ைருத்துவைகனைள் ைற்றும் ைிளினிக்குைளில், ைாப்படீு கபற்றவர் 
பணைில்ைா ைருத்துவ வசதிைகள (உடனடியாை பணம் கசலுத்த 
வவண்டிய வதகவ இல்ைாைல் சிைிச்கச) கபறுவகத  
கசயைாக்குைிறது  பணைில்ைா ைருத்துவ வசதிைகள ைாப்படீு 
கசய்தவர் பயன்படுத்தாவிட்டாலும், அவர்ைகள பில்ைகள 
ைட்டிவிட்டு நியைிக்ைப்பட்ட TPA-டம் பணத்கத ைீளப் கபற முடியும். 
TPA-ைளுக்கு அந்தந்த ஈடுவைாரல்ைளுக்கு ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் 
மூைம் நிதி ைிகடக்ைிறது ைற்றும் அவர்ைளது ஊதியம் ப்ரீைியத்தின் 
விைிதைாை ைட்டணம் மூைம் ைிகடக்ைிறது. 

4.  Insurance Web Aggregators are one of the newest types of service providers to be 
governed by IRDAI regulations. Through their web site and/or telemarketing, they can 
solicit insurance business through distance marketing without coming face to face with 
the prospect and generate leads of interested prospects to insurers with whom they 
have an agreement. They also display products of such insurance companies for 
comparison. They may also seek IRDAI authorization to perform telemarketing and 
outsourcing functions for the insurers such as premium collection through online 
portal, sending premium reminders and also various types of policy related services. 
They are remunerated by insurance companies based on the leads converted to 
business, display of insurance products as well as the outsourcing services performed 
by them. 

 
5. Insurance Marketing Firms are the latest types of intermediaries to be governed by 
IRDAI. They can perform the following activities by employing individuals licensed to 
market, distribute and service such products: 

 
Insurance Selling Activities: To sell by engaging Insurance Sales Persons (ISP) 
insurance products of two Life, two General and two Health Insurance companies 
at any point of time, under intimation to the Authority. In respect of general 
insurance, the IMF is allowed to solicit or procure only retail lines of insurance 
products as given in the file & use guidelines namely motor, health, personal 
accident, householders, shopkeepers and such other insurance products approved 
by the Authority from time to time. Any change in the engagement with the 
insurance companies can be done only with the prior approval of the Authority 
and with suitable arrangements for servicing existing policyholders. 
 
Insurance Servicing Activities: These servicing activities shall be only for those 
insurance companies with whom they have an agreement for soliciting or 
procuring insurance products and are enumerated below:  
a. undertaking back office activities of insurers as allowed in the Guidelines on 

Outsourcing Activities by Insurance Companies issued by the Authority; 
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b. becoming approved person of Insurance Repositories; 
c. undertaking survey and loss assessment work by employing on their rolls 

licensed surveyor & loss assessors; 
d. any other insurance related activity permitted by the Authority from time to 

time. 
 
Financial Products Distribution: To distribute by engaging Financial Service 
Executives (FSE) who are individuals licensed to market, distribute and service 
such other financial products namely: 
 
a. mutual funds of mutual fund companies regulated by SEBI; 
b. pension products regulated by PFRDA; 
c. other financial products distributed by SEBI licensed Investment Advisors; 
d. banking/ financial products of banks/ NBFC regulated by RBI; 
e. non-insurance products offered by Department of Posts, Government of India; 
f. any other financial product or activity permitted by the Authority from time to 

time. 

D. மற்ற முக்கிய நிறுவனங்கள் 

உடல்நை ைாப்படீ்டு சந்கதயின் ஒரு பகுதியாை வைலும் சிைர் உள்ளனர், 

அவற்றில் அடங்குபகவ: 

1. பாராளுைன்றச் சட்டத்தின் மூைம் உருவாக்ைப்பட்ட 
இன்ஸ்யூரன்ஸ் கரகுவைட்டரி அன்ட் கடவைப்கைன்ட் அதாரிட்டி 
ஆஃப் இந்தியா  (IRDAI), இது ைாப்படீ்டு சந்கதயில் உள்ள 
அகனத்து வணிை ைற்றும் நிறுவனங்ைகள முகறப்படுத்துைிறது. 
இது 2000- இல் வந்தது ைற்றும் இதனிடம் ைாப்பகீட  
முகறப்படுத்துவது ைட்டுைல்ைாைல் ஆனால் ைாப்படீ்டு 
வணிைத்கத வளர்க்கும் பணியும் ஒப்பகடக்ைப்பட்டது. 

2. கபாது ைாப்படீ்டு ைற்றும் ஆயுள் ைாப்படீு ைன்றங்ைள் (General 

Insurance and Life Insurance Councils), குறிப்பிட்ட ஆயுள் ைற்றும் 
கபாது ைாப்படீு வணிைத்கத கசய்ய IRDAI-ற்கு  இவர்ைள் 
பரிந்துகரைகள கசய்யமுடியும். 

3. Insurance Information Bureau of India was promoted in year 2009 by IRDA and is 
a registered society with a governing council of 20 members mostly from the 
insurance sector. It collects analyses and creates various sector-level reports 
for the insurance sector to enable data-based and scientific decision making 
including pricing and framing of business strategies. It also provides key 
inputs to the Regulator and the Government to assist them in policymaking. 
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The Bureau has generated many reports, both periodic and one-time, for the 
benefit of the industry. 

 
IIB handles the Central Index Server which acts as a nodal point between different 
Insurance Repositories and helps in de-duplication of demat accounts at the stage 
of creation of a new account. The Central Index Server also acts as an exchange for 
transmission/routing of information pertaining to transactions on each policy 
between an insurer and the insurance repository. 
 
IIB has already launched its hospital unique ID master programme by enlisting the 
hospitals in 'the preferred provider network' serving the health insurance sector. 
 

The latest initiative of IIB would be maintaining a health insurance grid connecting 
TPAs, insurers and hospitals. The aim of the initiative is to help the health 
insurance sector to come out with a system of insurance claims management with 
transparency in treatment costs and efficient pricing of health insurance products. 

4. பல்வவறு ைாப்படீுைள் ைற்றும் வைைாண்கை கதாடர்பான 
பயிற்சிகய வழங்கும்  இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 
இந்தியா ைற்றும் வநஷனல் இன்சூரன்ஸ் அைாதைி ைற்றும் 
முைவராை வபாைிறவர்ைளுக்கு பயிற்சி வழங்கும் தனியார் 
பயிற்சி நிறுவனங்ைள் வபான்ற ைல்வி நிறுவனங்ைள்.  

5. மருத்துவராக பணிபுரிபவர்கள்  ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் ைற்றும் 
TPA-ைளுக்கு, அபாயத்கத ஏற்கும் சையத்தில் சாத்தியைான 
வாடிக்கையாளரின்  உடல்நைக் ைாப்படீு அபாயங்ைகள ைதிப்பிட 
ைற்றும் ைடினைாை ஈடுவைாரல் வழக்ைில் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளுக்கு ஆவைாசகன கூறுைின்றனர். 

6. குகறதீர் அதிைாரம் வபான்ற சட்டரீதியான நிறுவனங்ைள், 
நுைர்வவார் நீதிைன்றங்ைள் அத்துடன் சிவில் நீதிைன்றங்ைளும்  
நுைர்வவார் குகறைளின் நிவர்த்தி சையத்தில் உடல்நை ைாப்படீ்டு 
சந்கதயில் ஒரு பங்கை வைிக்ைின்றன. 

 

சுருக்கம் 

1. ைாப்படீு 1000 ஆண்டுைளுக்கு முன்வப ஏவதா ஒரு வடிவத்தில் 
இருந்ததாை அறியப்படுைிறது. இந்தியாவில் ைாப்படீு அரசாங்ை 
ஒழுங்குவிதிைளின் பை ைட்டங்ைகளக் ைடந்து வந்துள்ளது. 
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2. ைக்ைளின் உடல்நைம் ைிை முக்ைியைானதால், அரசாங்ைங்ைள் ஒரு 
கபாருத்தைான உடல்நை அகைப்கப உருவாக்குவதில் ஒரு முக்ைிய 
பங்கை நிகறவவற்றுைிறது. 

3. வழங்ைப்படும் உடல்நை பராைரிப்பின் அளவு ஒரு நாட்டின் ைக்ைள் 
கதாகையுடன் கதாடர்புள்ள பை ைாரணிைகள சார்ந்திருக்ைிறது. 

4. ைருத்துவ ைவனத்தின் அளகவ கபாறுத்து, உடல்நை பராைரிப்பில் 

உள்ள மூன்று வகைைள், முதல் நிகை, இரண்டாம் நிகை ைற்றும் 
மூன்றாம் நிகை. உடல்நை பராைரிப்பின் கசைவு ஒவ்கவாரு 
நிகைக்கும் அதிைரிக்ைிறது, இதில் மூன்றாம் நிகைக்கு ைிை 
அதிைைாை கசைவாைிறது 

5. ைக்ைள் கதாகை வளர்ச்சி ைற்றும் முகறயான உடல்நை பராைரிப்பு 
வதகவப்படும் நைரையைாக்ைல் வபான்ற விவனாதைான சவால்ைள் 
இந்தியாவுக்கு தனிப்பட்டதாை உள்ளது  

6. அரசாங்ைம் உடல்நைக் ைாப்படீு திட்டங்ைள் முதைில் கைாண்டு 
வந்த்து, பின்னர் தனியார் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் வணிை 
ைாப்படீ்டு கைாண்டு வரப்பட்டது.  

7. உடல்நை ைாப்படீ்டு சந்கதயில் பைர் ஈடுபட்டுள்ளனர், சிைர் 
ைட்டகைப்கப வழங்ைியுள்ளனர், ைற்றவர்ைளான தரைர்ைள், 
முைவர்ைள் ைற்றும் மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைிைள் வபான்ற 
இகடத்தரைர்ைள் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு வணிைத்தில் வசகவகய 
வழங்குைின்றனர், ைற்றும் பிற ஒழுங்குப்படுத்தும், ைல்வி ைற்றும் 
சட்டரீதியான குழுக்ைளும் தங்ைள் பங்கை கசய்ைின்றனர்.  

 

 

முக்கிய கோற்கள் 

 

1. உடல்நை பராைரிப்பு 

2. வணிை ைாப்படீு 

3. நாட்டுடகையாக்ைம் 
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4. முதல் நிகை, இரண்டாம் நிகை ைற்றும் மூன்றாம் நிகை 
உடல்நை பராைரிப்பு 

5. கைடிக்களய்ம் 

6. தரைர் 

7. முைவர் 

8. மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைிைள் 

9. ஐஆர்டிஏ 

10. குகறதீர் அதிைாரி 
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அத்தியொயம் 18 

கொப் ீடு ஆவணமொக்குதல் 

 

அத்தியாய அறிமுகம் 

ைாப்படீ்டுத் துகறயில், நாம் நிகறய படிவங்ைள், ஆவணங்ைள் 
வபான்றவற்கற பயன்படுத்துவவாம். இந்த அத்தியாயம், ைாப்படீ்டு 
ஒப்பந்தத்தில் உள்ள பல்வவறு ஆவணங்ைள் ைற்றும் அவற்றின் 
முக்ைியத்துவம் பற்றி விளக்குைிறது. இதில், ஒவ்கவாரு படிவத்தின் 
சரியான இயல்பு, அகத பூர்த்தி கசய்யும் முகற ைற்றும் குறிப்பிட்ட 
தைவல் வதகவப்படுவதற்ைான ைாரணங்ைள் ஆைியவற்கறப் பற்றியும் 
கூறுைிறது.  

கற்பதற்கான குறிக்சகாள்கள் 

A. முன்கைாழிவு படிவங்ைள் 

B. முன்கைாழிவு ஏற்பு (ஏற்பளிப்பு)  

C. தைவல் ஏடு 

D. ப்ரீைியம் ரசீது 

E. உகற குறிப்புைள் / ைாப்படீின் சான்றிதழ் / பாைிசி ஆவணம் 

F. நிபந்தகனைள் ைற்றும் உத்திரவாதங்ைள் 

G. வைற்குறிப்புைள் 

H. பாைிசிைளின் கபாருள் விளக்ைம் 

I. புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு 

J. பணச்சைகவ எதிர்ப்பு ைற்றும் உங்ைள் வாடிக்கையாளகர 
கதரிந்து கைாள்ளவும் (KYC) வழிைாட்டுதல்ைள் 

இந்த பாடத்கத ைற்று முடித்தவுடன், உங்ைளால்: 

i) முன்கைாழிவு படிவத்தின் உள்ளடக்ைத்கத பற்றி விளக்ை முடியும் 

ii) தைவல் ஏடின் முக்ைியத்துவத்கத பற்றி விவரிக்ை முடியும் 
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iii) ப்ரீைியம் ரசீது ைற்றும் ைாப்படீு சட்டம், 1938-இன் பிரிவு 64VB பற்றி 
விளக்ை முடியும். 

iv) உகற குறிப்புைள் ைற்றும் ைாப்படீின் சான்றிதகழ பற்றி விளக்ை 
முடியும் 

v) ைாப்படீு பாைிசி ஆவணத்திலுள்ள வார்த்கதைள் ைற்றும் கசாற்ைகள 
பற்றி விளக்ை முடியும் 

vi) பாைிசி நிபந்தகனைள், உத்திரவாதங்ைள் ைற்றும் வைற்குறிப்புைள் பற்றி 
விவாதிக்ை முடியும் 

vii) வைற்குறிப்புைள் வழங்ைப்படுவதன் முக்ைியத்துவம் புரியும் 

viii) ைாப்படீு பாைிசி ஆவணத்திலுள்ள வார்த்கதைள் நீதிைன்றத்தில் 
பார்க்ைப்படும் விதத்கத அறியமுடியும் 

ix) புதுப்பித்தல் வநாட்டீஸ் எதற்ைாை அனுப்ப்ப்படுைின்றன என்பது புரியும் 

x) பணச்சைகவ எதிர்ப்பு ைற்றும் ஒரு முைவர் “உங்ைள் 
வாடிக்கையாளகர கதரிந்து கைாள்ளவும் வழிமுகறைள்” கதாடர்பாை 
கசய்ய வவண்டியதும் புரியும் 
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A. முன்கமாழிவு படிவங்கள் 

 

முன்னதாை குறிப்பிட்டபடி, ைாப்படீு என்பது ஒரு பாைிசியாை எழுத்தில் 
சுருக்ைப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் ஆகும். ைாப்படீு ஆவணப்படுத்துதல் 
பாைிசிைகள வழங்குவதுடன் முடிந்துவிடுவதில்கை. இகடவய 
கசயல்படும் தரைர்ைள் ைற்றும் முைவர்ைள் வபான்ற பை ைத்தியஸ்தர்ைள் 
இருப்பதால், ஒரு ைாப்படீு கபறுபவரும் ஒரு ைாப்படீ்டாளரும் எப்வபாதும் 
சந்தித்துக் கைாள்ளாைல் இருக்ைக்கூடிய சாத்தியமுண்டு.  

வாடிக்கையாளரால் சைர்ப்பிக்ைப்படும் ஆவணங்ைளிைிருந்து ைட்டுவை 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு வாடிக்கையாளகரயும் அவரின் ைாப்படீ்டுத் 
வதகவைளும் கதரிய வரும். அம்ைாதிரியான ஆவணங்ைள் அபாயத்கத 
சிறப்பாை புரிந்துகைாள்ளவும் ைாப்படீ்டாளருக்கு உதவும். எனவவ ைாப்படீு 
கபறுபவர் ைற்றும் ைாப்படீ்டாளர் இருவருக்கும் இகடவய புரிதல் ைற்றும் 
கதளிகவக் கைாண்டு வரும் உபவயாைத்திற்ைாை ஆவணப்படுத்துதல் 
வதகவப்படுைின்றது. ைாப்படீ்டு வணிைத்தில் வழக்ைைாை பயன்படுத்தப்படும் 
சிை குறிப்பிட்ட ஆவணங்ைளும் உண்டு. 

ைாப்படீ்டு முைவர் என்பவர்தான் வாடிக்கையாளருடன் கநருக்ைைாை 
இருக்கும் நபராவார், அவர் வாடிக்கையாளகர எதிர்கைாண்டு, 
சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்ைள் பற்றிய அகனத்து சந்வதைங்ைகளயும் 
கதளிவுபடுத்த வவண்டும் வைலும் அவற்கற நிரப்ப வாடிக்கையாளருக்கு 
உதவ வவண்டும். முைவர்ைள் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்கவாரு ஆவணத்தின் 
உபவயாைம் ைற்றும் ைாப்படீ்டில் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்ைளில் உள்ள 
தைவல்ைளில் முக்ைியத்துவம் ைற்றும் கதாடர்பு ஆைியவற்கற 
புரிந்துகைாண்டிருக்ை வவண்டும். 
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1. முன்கமாழிவு படிவங்கள் 

ஆவணைாக்ைைின் முதல் படி அடிப்பகடயாை முன்கைாழிவு படிவைாை 
உள்ளது ைற்றும் ைற்றும் அதன் மூைம் ைாப்படீு கபறுபவர் கதரிய 
கவப்பது: 

 அவர் யார்,  

 அவருக்கு எந்த ைாப்படீு வதகவ,  

 அவர் ைாப்படீு கபற விரும்புபகவ பற்றிய விவரங்ைள், ைற்றும்  

 அதற்ைான ைாை அளவு  

விவரங்ைள் என்பது ைாப்படீு கசய்யப்படும் விஷயத்கத பண ைதிப்கப 
பற்றிய விவரங்ைகள ைற்றும் முன்கைாழியப்பட்ட ைாப்படீுடன் 
சம்பந்தப்பட்ட அடிப்பகட உண்கமககள குறிப்பதாகும். 

அ) காப்பீட்டாளர் அபாயத்கத மதிப்பிடுதல் 

i. ைாப்பகீட கபற “முன்கமாழிவு படிவம்” முன்கமாழிவு 
அளிப்பவரால் பூர்த்தி கேய்யப்படசவண்டும். இது அபாயம் பற்றி 
ைாப்படீ்டாளருக்கு வதகவப்படும் அகனத்து தைவல்ைகளயும் 
அளிப்பதற்ைாை கசய்யப்படுைிறது. இது ைாப்படீ்டாளகர இவற்கற 
தீர்ைானிக்ை கவக்ைிறது: 

 ஒப்புக்கைாள்வதா அல்ைது ைறுப்பதா என்றும் 

 அபாயத்கத ஒப்புக்கைாள்ளும்வபாது, அளிக்ைப்படவவண்டிய 
ைாப்படீின் விகை, விதிமுகறைள் ைற்றும் வகரயகறைகள 
நிர்ணயிப்பதற்கு 

ைாப்படீிற்ைாை அளிக்ைப்படும் அபாயத்கத ஏற்றுக்கைாள்வதற்ைாை, 
ைாப்படீு நிறுவனத்திற்கு பயன்படுைின்ற தைவல்ைகள முன்கைாழிவு 
படிவம் கைாண்டிருக்கும். ைாப்படீிற்ைான நன்னம்பிக்கை ைற்றும் 
தைவல்ைகள கவளிப்படுத்தும் ைடகை வபான்ற கைாள்கைைள் 
முன்கைாழிவு படிவத்திைிருந்து கதாடங்கும். 
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அடிப்பகட உண்கைைகள கவளிப்படுத்தும் ைடகை பாைிசிகயத் 
கதாடங்குவதற்கு முன்பாைவவ, துவங்ைிவிடும் ைற்றும் ைாப்படீு 
அைைில் உள்ள ைாைம் முழுவதும் ைற்றும் ஒப்பந்தம் முடிந்த பிறகும் 
கதாடரும் 

உதாரணம் 

காப்பீடு கபறுபவர் தன்னுகடய தங்க நகக சஷாரூமில் அைாரம் 
கவக்க சவண்டும் என்ற சதகவ இருந்தால், அல்ைது தானியங்கி 
அைாரம் அகமப்கப கவத்திருந்தால், அவர் அகத 
கவளிப்படுத்துவது மட்டுமின்றி, அது பாைிேி காைம் முழுவதும் 
நன்கு கேயல்புரிகிறதா என்றும் உறுதிப்படுத்தசவண்டும். அைாரம் 
இருப்பது காப்பீட்டாளகர கபாறுத்த வகர ஒரு அடிப்பகட உண்கம 
மற்றும் காப்பீட்டாளர் இந்த உண்கமகளின் அடிப்பகடயில்தான் 
அபாயத்திற்கு காப்பீடு அளிக்க ஒப்புக்ககாண்டு, அதற்கான 
விகைகயயும் நிர்ணயிப்பார். 

முன்கைாழிவு படிவங்ைள் வழக்ைைாை, ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 
கபயர், சின்னம், முைவரி ைற்றும் பிரிவு/ ைாப்படீின் 
வகை/பயன்படுத்தப்படும் பாைிசி ஆைியவற்றுடன் ைாப்படீ்டாளரால் 
அச்சடிக்ைப்படும். இதற்கு நிகையான வடிவம் அல்ைது நகடமுகற 
இல்ைாவிட்டாலும், ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், முன்கைாழிவு 
படிவத்தில் இகத பற்றி ஒரு அச்சடித்த குறிப்கப ைண்டிப்பாை 
வசர்க்ைவவண்டும்.   

உதாரணங்கள் 

இது வபான்ற குறிப்புைளின் சிை உதாரணங்ைளாவன: 

‘அபாயத்கத ைணக்ைிடுவதற்ைாை உண்கைைகள சரியாை 
கவளிப்படுத்தாைல் இருத்தல், தவறாை வழிநடத்தும் தைவல்ைகள 
அளித்தல், ஏைாற்றுதல் அல்ைது ைாப்படீு கபறுபவர் ஒத்துகழக்ைாைல் 
இருத்தல், ஆைியகவ அளிக்ைப்பட்ட பாைிசியின் பாதுைாப்கப 
கசல்ைாததாை ஆக்ைிவிடும்’,  
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‘முன்கமாழிவு நிறுவனத்தால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டு, முழு ப்ரீமியம் 
கதாககயும் கேலுத்தப்படுவது வகர நிறுவனத்திற்கு எந்த 
அபாயமும் இல்கை’. 

 

முன்கமாழிவு படிவத்தில் பிரகடனம்: ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், 
வழக்ைைாை ைாப்படீ்டாளரால் கைகயாப்பம் இடப்படவவண்டிய 
பிரைடனத்கத முன்கைாழிவு படிவத்தின் இறுதியில் வசர்ப்பார்ைள். இது 
ைாப்பகீட கபறுபவர், படிவத்கத சரியாை பூர்த்தி கசய்தகதயும், அதில் 
அளிக்ைப்பட்ட உண்கைைகள புரிந்துகைாண்டகதயும் உறுதிப்படுத்தும். 
இதனால் ஈடுவைாரல் அளிக்ைப்படும் வநரத்தில் உடன்பாடின்கை, 
அல்ைது தவறாை புரிந்துகைாள்ளுதல் ஆைியகவ இல்ைாைல் இருக்கும்.  

இது ைாப்படீு கபறுபவரிடம் நல்ை நன்னம்பிக்கைகயப் கபற வவண்டிய 
ைற்றும் ைாப்படீு கபறுபவரும் அகனத்து அடிப்பகட உண்கைைகள 
கவளிப்படுத்த வவண்டிய முக்ைியைான கைாள்கைகய பூர்த்தி கசய்யும் 

 

பிரைடனம் உன்னத நன்நம்பிக்கையின் கபாதுவான சட்ட 
கைாள்கைைகள, உன்னத நன்நம்பிக்கையின்  ஒப்பந்த ைடகையாை 
ைாற்றுைிறது. 

உதாரணம் 

இதுவபான்ற பிரைடனங்ைளின் உதாரணங்ைள்: 

‘நான்/நாங்ைள் வைவையுள்ள கூற்றுைள் உண்கையானகவ ைற்றும் 
எல்ைா ரீதியிலும் முழுகையானகவ என்றும், ைாப்படீிற்ைான 
விண்ணப்பத்தில் ைாப்படீிற்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த முக்ைியைான 
விஷயத்கதயும் நான் கவளிப்படுத்தாைல் இல்கை என்பதற்கு 
வாக்குமூைம் ைற்றும் சான்றாகணகய அளிக்ைிவறன்.’  

‘நான்/நாங்கள் இந்த முன்கமாழிவு மற்றும் பிரகடகனகள் 
எனக்கும்/எங்களுக்கும் மற்றும் (காப்பீட்டாளரின் கபயருக்கும்) 
மத்தியிைான ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பகட என்பகத நாங்கள் 
ஒப்புக்ககாள்கிசறாம்.’ 
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ஆ) முன்கமாழிவு படிவத்தில் இருக்கும் வினாக்களின் இயல்பு 

முன்கைாழிவு படிவத்திலுள்ள வினாக்ைளின் எண்ணிக்கை ைற்றும் 
இயல்பு ைாப்படீு அளிக்ைப்படும் பிரிவிற்கு ஏற்ப ைாறுபடும். 

i. தீ ைாப்படீு முன்கைாழிவு படிவங்ைள் சாதாரணைாை 
எளிய/நிகையான அபாயங்ைள் அதாவது வடீுைள், ைகடைள் 
வபான்றவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும். கபரிய கதாழிற்சாகை 
அபாயங்ைளுக்கு, அபாயத்கத ஏற்றுக்கைாள்வதற்கு முன்பாை, 
அபாயத்கத பரிவசாதகன கசய்வதற்கு ைாப்படீ்டாளர் ஏற்பாடு 
கசய்வார். சிறப்பு தைவல்ைகள கபறுவதற்கு முன்கைாழிவு 
படிவத்தில் சிை வநரங்ைளில், சிறப்பு வினாப்பட்டியல்ைள் 
வசர்க்ைப்படுைின்றன.  

தீ ைாப்படீு முன்கைாழிவு படிவம், வவறு விஷயங்ைளுடன், 
கசாத்கதப் பற்றிய விவரிப்கப வைாருைிறது, அவற்றில் பின்வரும் 
தைவல்ைள் இருக்கும்: 

 கவளிப்புற சுவர்ைள் ைற்றும் கூகர ைட்டுதல், ைாடிைளின் 
எண்ணிக்கை 

 ைட்டிடத்தில் ஒவ்கவாரு பகுதியிலும் இருப்பவர்ைள் 

 இகடயூறு விகளவிக்ைக்கூடிய கபாருட்ைள் 

 உற்பத்தி கசயல்முகற 

 ைாப்படீிற்ைாை ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்ட கதாகை 

 ைாப்படீின் ைாை அளவு, வபான்றகவ. 

ii. வாகன காப்பீடிற்கு, வாைனத்கதப் பற்றி, அதன் கசயற்பாடுைள், 
கைாண்டு கசல்ைக்கூடிய கைாள்ளளவு, அது உரிகையாளரால் 
நிர்வாைம் கசய்யப்படும் முகற ைற்றும் சம்பந்தப்பட்ட ைாப்படீ்டு 
வரைாறு ஆைியவற்கற பற்றி வினாக்ைள் இருக்கும். 

iii. கோந்த காப்பீடு அதாவது உடல்நைம், கசாந்த விபத்து ைற்றும் 
பயணக் ைாப்படீு ஆைியவற்றின் முன்கைாழிவு படிவங்ைள், 
முன்கைாழிபவரின் ஆவராக்ைியம், வாழ்க்கை முகற ைற்றும் 
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பழக்ைங்ைள், ஏற்ைனவவ இருக்கும் ஆவராக்ைிய நிகைைள், 
ைருத்துவ வரைாறு, ைரபுவழிப் பண்புைள், முன் ைாப்படீ்டு 
அனுபவங்ைள் வபான்றவற்கறப் பற்றிய தைவல்ைகள 
கபறுவதற்ைாை வடிவகைக்ைப்பட்டிருக்ைிறது.  

இ) முன்கமாழிவின் கூறுகள் 

i. முன்கமாழிபவரின் முழு கபயர் 

முன்கைாழிபவர் தன்கன கதளிவாை அகடயாளம் ைாட்டிகைாள்ள 
வவண்டும். ைாப்படீ்டாளர் யாருடன் ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக் கைாள்ைிறார் 
என்பகத கதரிந்து கைாள்வது முக்ைியம், இதனால் ைாப்படீு 
கபறுபவருக்கு ைட்டும் தான் அந்த பாைிசியின் ைீழுள்ள பயன்ைள் 
கசன்றகடயும். அகடயாளத்கத நிகைநாட்டுவது முக்ைியம், அதுவும் 
ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட அபாயத்தில் வவகறாருவரும் 
சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் வழக்குைளில் (அகடைானம் கபறுபவர், வங்ைி 
அல்ைது இறப்பு ஏற்படுகையில் அதன் சட்டப்படியான வாரிசு 
வபான்றவர்) ைற்றும் ஈடுவைாரகை வவகறாருவர் கபறும் வாய்ப்புைள் 
இருக்ைின்றது.  

ii. முன்கமாழிபவரின் முகவரி மற்றும் கதாடர்பு விவரங்கள் 

வைவை குறிப்பிட்ட ைாரணங்ைள் முன்கைாழிபவரின் முைவரி ைற்றும் 
கதாடர்பு விவரங்ைகளயும் கபறுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும்.  

iii. முன்கமாழிபவரின் கதாழில், பணி, அல்ைது வியாபாரம் 

ஆவராக்ைியம் ைற்றும் கசாந்த விபத்து ைாப்படீுைளில், முன்கைாழிபவரின் 
கதாழில், பணி அல்ைது வியாபாரம் ஆைியகவ முக்ைியைாகும். 
ஏகனன்றால் அகவ அபாயத்திற்கு உட்படக்கூடிய முக்ைிய தைவல்ைகள 
கவளிப்படுத்தும்.  
 

உதாரணம் 

ஒரு ஃபாஸ்ட-ஃபுட் உணவு விடுதியில் விநிசயாகம் கேய்பவர், தன் 
வாடிக்ககயாளர்களுக்கு உணகவ ககாண்டு கேல்ை சமாட்டார் 
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கபக்குகளில் அடிக்கடி சவகமாக கேல்வதால், அவர் அந்த உணவு 
விடுதியின் கணக்காய்வாளகர விட அதிக அபாயங்களுக்கு 
ஆளாகக்கூடியவர். 
iv. காப்பீடு கேய்யப்படும் விஷயங்ககளப் பற்றிய விவரங்கள் 

மற்றும் அகடயாளம் 

முன்கைாழிபவர், ைாப்படீிற்ைாை முன்கைாழியப்பட்ட விஷயத்கத 
கதளிவாை கூறவவண்டும்.  

உதாரணம் 

முன்கைாழிபவர் பின்வருவகத கதரிவிக்ைவவண்டும்: 

i. கசாந்த ைாரிற்கு [இன்ஜனீ் எண், அடிச்சட்டத்திலுள்ள எண் 
(சாஸிஸ் எண்), பதிவு கசய்த எண் வபான்ற அகடயாளங்ைள்] 

அல்ைது  

ii. குடியிருப்பு வடீிற்கு [அதன் முழு முைவரி ைற்றும் அகடயாள 
எண்ைள்] அல்ைது  

iii. கவளிநாட்டு பயணம் என்றால் [யாரால், எப்வபாது, எந்த 
வதசத்திற்கு, எந்த வவகைக்ைாை] அல்ைது  

iv. நபரின் ஆவராக்ைியம் என்றால் [நபரின் கபயர், முைவரி ைற்றும் 
அகடயாளத்துடன்] வபான்றகவ அதுவும் நிைழ்விற்கு ஏற்ப.  

v. காப்புத் கதாகக என்பது அந்த பாைிசியின் ைீழ் ைாப்படீ்டாளரின் 
ைடப்பாடு நிகைகய குறிக்கும் ைற்றும் அது எல்ைா முன்கைாழிவு 
படிவங்ைளிலும் குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

 

உதாரணம் 

கோத்து காப்பீடில், அது காப்பீடு கேய்யப்படும் விஷயம் கபாருளின் 
பண மதிப்பாக இருக்கும். உடல்நைக் காப்பீடில், அது 
மருத்துவமகன கேைவாக இருக்கும். கோந்த விபத்துக்கான 
காப்பீடில், அது விபத்தினால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு, கக கால் இழப்பு 
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அல்ைது பார்கவ இழப்பு ஆகியவற்றுக்ககன ஒதுக்கப்பட்ட 
குறிப்பிட்ட கதாககயாக இருக்கும்.  

v.  முன்புள்ள மற்றும் தற்சபாதுள்ள காப்பீடு  

முன்கைாழிபவர், அவருகடய முன்புள்ள ைாப்படீுைகளப் பற்றி 
ைாப்படீ்டாளரிடம் அறிவிக்ைவவண்டும். அது அவருகடய ைாப்படீ்டு 
வரைாற்கறப் பற்றி கதரிந்துகைாள்வதற்ைாை வைட்ைப்படுைிறது. சிை 
சந்கதைளில், ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைாப்படீு கபறுபவர் பற்றி ரைசியைாை 
தைவல்ைகள பைிர்ந்து கைாள்ளும் முகறைள் இருக்ைின்றன.  

முன்கைாழிபவர், ஏதாவது ைாப்படீ்டாளர் அவருகடய முன்கைாழிகவ 
ைறுத்துவிட்டாரா, சிறப்பு நிபந்தகனைகள சுைத்தினாரா, 
புதுப்பிக்கும்வபாது கூடுதல் ப்ரீைியத்கத வைாரினாரா, புதுப்பிப்பதற்கு 
ைறுத்தாரா அல்ைது பாைிசிகய ரத்து கசய்தாரா வபான்ற விவரங்ைகள 
குறிப்பிட வவண்டும். 

வவறு ஏவதனும் ைாப்படீ்டாளரிடம் எடுத்திருக்கும் தற்வபாகதய 
ைாப்படீின் விவரங்ைள் ைற்றும் ைாப்படீ்டாளர்ைளின் கபயர்ைள் 
ஆைியகவயும் கூறப்பட வவண்டும். குறிப்பாை கசாத்து ைாப்படீில், 
ைாப்படீு கபறுபவர் பைவிதைான ைாப்படீ்டாளர்ைளிடைிருந்து ைாப்பகீட 
கபற்றுக்கைாண்டு, இழப்பு ஏற்படும் வநரத்தில் ஒன்றுக்கு வைற்பட்ட 
ைாப்படீ்டாளரிடம் இருந்து இழப்பகீட கபறும் வாய்ப்புைள் இருக்ைின்றன. 
பிரித்து வழங்கும் கைாள்கை (principle of contribution) 
கசயல்படுத்தப்பட்டதா என்பகத உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை இந்த தைவல் 
வதகவப்படுைின்றது. இதனால், ைாப்படீு கபறுபவருக்கு ஈட்டுறஉதி 
ைிகடக்கும் ஆனால் ஒவர அபாயத்திற்ைாை பைவிதைான ைாப்படீ்டு 
பாைிசிைளிைிருந்து ைாபத்கத கபற ைாட்டார்ைள்.   

கூடுதைாை, கசாந்த விபத்து ைாப்படீில், ைாப்படீு கபறுபவர் எடுத்த வவறு 
கசாந்த விபத்து பாைிசிைளின் மூைம் ைாப்படீு கசய்யப்பட்டத் 
கதாகையின்  அடிப்பகடயில், பாதுைாப்பு கதாகை (ைாப்புத் கதாகை) 
அளகவ ைட்டுப்படுத்தைாம். 

vi. இழப்பு அனுபவம்  
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முன்கைாழிபவர், ைாப்படீு கசய்யப்பட்டிருந்தாலும் இல்ைாவிட்டாலும், 
அவர் அனுபவித்த இழப்புைளின் முழு விவரங்ைகளயும் கூறவவண்டும். 
இது ைாப்படீு பற்றிய விஷயத்கதயும் ைடந்த ைாைத்தில் ைாப்படீ்டு 
கசய்தவர் அபாயத்கத எப்படி சைாளித்தார் என்பது பற்றிய தைவகையும் 
ைாப்படீ்டாளரிடம் கதரிவிக்கும். இதுவபான்ற பதில்ைளிைிருந்து ைாப்படீு 
ஏற்பாளர்ைள், அபாயத்கத நன்கு புரிந்துகைாள்வார்ைள் ைற்றும் 
அபாயத்கத பற்றிய பரிவசாதகன நடத்த அல்ைது கூடுதல் 
விவரங்ைகள திரட்ட தீர்ைானிப்பார்ைள்.  

vii. காப்பீடு கபறுபவருகடய பிரகடனம் 

முன்கைாழிவு படிவத்தின் வநாக்ைம் ைாப்படீ்டாளர்ைளுக்கு வதகவயான 
எல்ைா விஷயங்ைகளயும் வழங்குவதாை இருப்பதால், அந்த படிவத்தில், 
அவரது பதில்கள் உண்கமயானகவ மற்றும் துல்ைியமானகவ 
என்றும் இந்த படிவம் காப்பீடு ஒப்பந்தத்தின்  அடிப்பகடயாக 
இருக்கும் என்பகத கதரிவிக்கும் காப்பீடு கபறுபவருகடய 
பிரகடனம் இருக்கும். தவறான பதில் ஏவதனும் இருப்பின், அந்த 
ஒப்பந்தத்கத தவிர்க்கும் உரிகைகய ைாப்படீ்டாளர்ைளுக்கு அது 
அளிக்ைிறது. எல்ைா முன்கைாழிவு படிவங்ைளிலும் கபாதுவாை இருக்கும் 
வவறு பிரிவுைளாவன, கககயழுத்து, சததி மற்றும் ேிை இடங்களில் 
முகவர்களின் பரிந்துகர ஆகியகவயாகும்.  

viii. ஒரு முன்கைாழிவு படிவம் பயன்படுத்தப்படாத பட்சத்தில், வாய் 
மூைம் அல்ைது எழுத்து மூைம் ைிகடக்கும் தைவல்ைகள ைாப்படீ்டாளர் 
பதிவு கசய்யைாம் ைற்றும் 1 5 நாட்ைளுக்குள் அகத உறுதிபடுத்தி, அதன் 
தைவல்ைகள உகற குறிப்பு அல்ைது பாைிசியில் ைாப்படீ்டாளர் 
குறிப்பிடவவண்டும். ைாப்பகீட கபறுவதற்ைாை, முன்கைாழிபவர் ஏவதனும் 
அடிப்பகட உண்கைைகள ைகறத்ததாைவும் அல்ைது தவறான 
தைவல்ைகள அளித்ததாைவும் பின்னர் ைாப்படீ்டாளர் வைாரிக்கை 
விடுக்கும் சையத்தில்  இது வதகவப்படும் ைற்றும் அகத நிரூபிப்பது 
ைாப்படீ்டாளரின் கபாறுப்பு 

அதாவது, வாய்வழியாக கபறப்படுகின்ற தகவல்ககள பதிவு 
கேய்வது காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் கபாறுப்பாகும், இகத நிகனவில்  
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கவத்துக்ககாண்டு கதாடர்ச்ேியான கேயல்ககள முகவர் 
கேய்யசவண்டும்.  

 

முக்கியமானகவ 

ைீவழ தரப்பட்டுள்ளகவைள் ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்டிற்ைான 
முன்கைாழிவுப் படிவத்தின் சிை விவரங்ைளாகும்: 

1. முன்கைாழிவுப் படிவத்துடன் ைாப்புகற, விைக்ைீடுைள், 
முன்வனற்பாடுைள் வபான்ற ைாப்படீ்டு விவரங்ைகள அளிக்கும் ஒரு 
தைவல் ஏடு இகணக்ைப்பட்டிருக்கும். தைவல் ஏடு முன்கைாழிவுப் 
படிவத்தின் ஒரு பகுதியாை இருக்கும் வைலும் முன்கைாழிவாளர் 
அதன் உள்ளடக்ைங்ைள் ைவனத்தில் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டகத 
உணர்த்தும் வகையில் அதில் கைகயழுத்திட வவண்டும். 

B. முன்கைாழிவுப் படிவம் கபயர், முைவரி, கதாழில், பிறந்த வததி, 
பாைினம், முன்கைாழிபவருடனான ஒவ்கவாரு ைாப்படீு 
கபறுபவருக்கும் உள்ள உறவு, சராசரி ைாத வருைானம் ைற்றும் 
வருைான வரி ைணக்கு (PAN) எண், ைருத்துவரின் கபயர் ைற்றும் 
முைவரி, அவரின் ைல்வித் தகுதிைள் ைற்றும் பதிவு எண் கதாடர்பான 
விவரங்ைகள கதாகுக்கும். இப்வபாகதல்ைாம் வநரடி வங்ைிப் 
பரிைாற்றம் மூைம் ஈடுவைாரல் பணத்கதாகைகய அளிக்ை ைாப்படீு 
கபறுபவரின் வங்ைி விவரங்ைளும் வசைரிக்ைப்படுைின்றன. 

C. கூடுதைாை, ைாப்படீு கபறுபவரின் ைருத்துவ நிகை கதாடர்பான 
வைள்விைளும் இருக்கும். படிவத்திலுள்ள இந்த விரிவான வைள்விைள் 
ைடந்த ஈடுவைாரல் அனுபவத்தின் அடிப்பகடயில் இருக்கும் வைலும் 
அகவ அபாயத்தின் முகறயான ஏற்பளிப்கப அகடய 
வதகவப்படுபகவயாகும். 

D. ைாப்படீு கபறுபவர் படிவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள ஏவதனும் வநாய்ைளால் 
பாதிக்ைப்பட்டிருந்தால் அவர் முழு விவரங்ைகளயும் 
குறிப்பிடவைலும், பாதிப்புண்டாக்ைிய வவறு ஏவதனும் 
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உடல்நைைின்கைைள் அல்ைது வநாய்ைள் அல்ைது ஆளாைிய விபத்து 
ஆைியவற்றின் விவரங்ைள் பின்வருைாறு வைட்ைப்படுைின்றன: 

i. உடல்நைைின்கை / ைாயம் ைற்றும் சிைிச்கசயின் தன்கை 

ii. முதல் சிைிச்கசயின் வததி 

iii.ைவனித்துக்கைாண்ட ைருத்துவரின் கபயர் ைற்றும் முைவரி 

iv. முழுகையாை குணைானதா 

6. ைாப்படீு கபறுபவர் ைாப்படீ்டாளர்ைளிடம் அறிவிக்ைப்பட வவண்டிய 
ஏவதனும் கூடுதல் உண்கைைகளயும் ைற்றும் ைருத்துவ ைவனிப்பு 
வதகவப்படக்கூடிய ஏவதனும் உடல்நைைின்கை அல்ைது ைாயம் 
இருத்தல் அல்ைது இருப்பதற்ைான ஏவதனும் சாத்தியம் 
ஆைியவற்கற அறிந்திருந்தால் அவற்கறயும் கதரிவிக்ை வவண்டும்.  

7. அப்படிவம் ைடந்தைாை ைாப்படீு ைற்றும் ஈடுவைாரல் வரைாறு ைற்றும் 
வவறு ஏவதனும் ைாப்படீ்டாளருடனான தற்வபாகதய கூடுதல் ைாப்படீு 
ஆைியகவ கதாடர்பான வைள்விைகளயும் உள்ளடக்கும்.  

8. முன்கைாழிபவரால் கைகயழுத்திடப்படும் பிரைடனத்தின் சிறப்பு 
அம்சங்ைள் ைவனிக்ைப்பட வவண்டும்.  

9. ைாப்படீு கபறுபவரின் உடல் அல்ைது ைன நைத்கத பாதிக்கும் 
ஏவதனும் உடல்நைைின்கைைகள எந்த வநரத்திலும் ைவனித்த 
அல்ைது ைவனிக்ைக்கூடிய ஏவதனும் ைருத்துவைகன / 
ைருத்துவரிடைிருந்து ைருத்துவரீதியான தைவல்ைகள ைாப்படீ்டாளர் 
கபற ைாப்படீு கபறுபவர் ஒப்புக்கைாண்டு அதிைாரைளிக்ைின்றார்.  

10. ைாப்படீு கபறுபவர் படிவத்தின் ஒரு பகுதியாை இருக்கும் தைவல் 
ஏட்கட படித்தார் என்றும் விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைகள 
ஒப்புக்கைாள்ள தயாராை இருக்ைிறார் என்றும் உறுதி கசய்ைிறார். 

11. பிரைடனம் ஒப்பந்த அடிப்பகடயில் அறிக்கைைள் ைற்றும் 
முன்கைாழிவுப் படிவம் ஆைியவற்றின் உண்கைநிகை கதாடர்பான 
வழக்ைைான உத்திரவாதத்கத உள்ளடக்குைின்றது. 

மருத்துவ சகள்விப்பட்டியல் 
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முன்கைாழிவுப் படிவத்தில் ஏவதனும் எதிர்ைகற ைருத்துவ வரைாறு 
இருந்தால், ைாப்படீு கபறுபவர் நீரிழிவு வநாய், உயர் இரத்த அழுத்தம், 
கநஞ்சு வைி அல்ைது இதய இரத்தப் பற்றாக்குகற அல்ைது 
இதயத்தகசயிரத்த அகடப்பு வபான்ற வநாய்ைள் கதாடர்பான ஒரு 
விரிவான வைள்விப்பட்டியகை முழுகை கசய்ய வவண்டும். 

இகவ ஒரு ஆவைாசகனயளிக்கும் ைருத்துவரால் நிரப்பப்படும் ஒரு 
படிவத்தால் ஆதரிக்ைப்பட வவண்டும் இந்த படிவம் நிறுவனத்தின் குழு 
ைருத்துவரால் கூர்ந்தாய்வு கசய்யப்படும், அவரின் ைருத்து, ஏற்பு, 
விைக்ைீடு வபான்றவற்றின் அடிப்பகடயில் இறுதி முடிவு எடுக்ைப்படும். 

முன்கைாழிவுப் படிவம் ைற்றும் அதன் பிற்வசர்க்கைைள் ஆைியவற்றின் 
நைல்ைள் பாைிசி ஆவணத்துடன் இகணக்ைப்பட்டு, அகவ ைாப்படீு 
கபறுபவருக்கு அவரின் பதிவுைளுக்ைாை அனுப்பப்பட வவண்டும் என 
ஐஆர்டிஏஐ நிர்ணயித்துள்ளது. 

2. இகடத்தரகரின் பங்கு 

இகடத்தரைருக்கு இரண்டு ைட்சிைகளப் பற்றிய கபாறுப்பும் இருக்ைிறது 
அதாவது ைாப்படீு கபறுபவர் ைற்றும் ைாப்படீ்டாளர்  

ஒரு முைவர் அல்ைது ஒரு தரைர், அதாவது ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
ைற்றும் ைாப்படீு கபறுபவருக்கு ைத்தியில் இகடத்தரைராை 
கசயல்படுபவர், அபாயத்கத பற்றிய எல்ைா தைவல்ைளும் ைாப்படீு 
கபறுபவரிடைிருந்து ைாப்படீ்டாளருக்கு அளிக்ைப்பட்டதா என்பகத 
உறுதிப்படுத்தும் கபாறுப்கப உள்ளவராைிறார்.  

ஐஆர்டிஏஐ விதி வாடிக்கையாளரிடம் இகடத்தரைருக்கும் கபாறுப்பு 
உண்டு என்று கூறுைிறது. 

 

முக்கியமானகவ 

வாய்ப்பாளரிடம் இகடத்தரகருகடய கடகம 
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ஐஆர்டிஏஐ  விதி கூறுவது என்னகவன்றால் “ஒரு ைாப்படீ்டாளர் 
அல்ைது அதன் முைவர் அல்ைது வவறு இகடயாளர், 
முன்கைாழியப்பட்ட ைாப்படீிற்ைான அகனத்து அடிப்பகட 
தைவல்ைகளயும் வாய்ப்பாளரிடம் தருவார்ைள். இகதகவத்து 
வாய்ப்பாளர், அவர் வதகவைளுக்கு ஏற்ப நல்ை ைாப்பகீட 
வதர்ந்கதடுப்பார்.  

ஒரு வாய்ப்பாளர் தன் ைாப்படீ்டாளர் அல்ைது முைவர் அல்ைது ைாப்படீு 
இகடத்தரைரின் அறிவுகரகய சார்ந்திருந்தால், அந்த நபர் 
வாய்ப்பாளரிடம் நடுநிகையாை அறிவுகர கூறவவண்டும். 

ஏசதனும் காரணத்திற்காக, முன்கமாழிவு மற்றும் அத்துடன் 
ேம்பந்தப்பட்ட தாள்கள் வாய்ப்பாளரால் பூர்த்தி 
கேய்யப்படாவிட்டால், முன்கமாழிவு படிவத்தின் இறுதியில் ஒரு 
ோன்றிதழ் கவக்கப்படைாம். அதில் படிவத்தின் உட்கபாருள் நன்கு 
விளக்கப்பட்டது எனவும் ஒப்புதல் அளித்த ஒப்பந்தத்தின் 
முக்கியத்துவத்கத முழுகமயாக புரிந்துககாண்டதாகவும் 
குறிப்பிடப்படும்.” 
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E.  முன்கமாழிவிற்கு ஒப்புதல் அளித்தல் (ஏற்பளிப்பு) 

ஒரு பூர்த்தி கசய்யப்பட்ட முன்கைாழிவு படிவம் கபாதுவாை பின்வரும் 
தைவல்ைகள அளிக்கும் என்பகத நாம் பார்த்திருக்ைிவறாம்: 

 ைாப்படீு கபறுபவரின் விவரங்ைள் 

 ைாப்படீு கசய்யப்படும் விஷயத்கதப் பற்றிய விவரங்ைள் 

 வதகவப்படும் ைாப்படீின் வகை 

 கபாருள்சார்ந்த அம்சங்ைள் பற்றி வநர்ைகற ைற்றும் எதிர்ைகற 
விவரங்ைள்  

 ைாப்படீு ைற்றும் இழப்பின் முந்கதய வரைாறு  

அபாயத்தின் இயல்பு ைற்றும் ைதிப்கப சார்ந்து, அபாயத்கத 
ஏற்றுக்கைாள்வதற்கு முன்பாை, ைாப்படீ்டாளர் முன்-பரிவசாதகன 
ைருத்துக்ைணிப்கப கசய்யைாம். ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
முன்கைாழிவு வழக்ைில், ைாப்படீ்டாளர் வருங்ைாை வாடிக்கையாளகர 
எ.ைா. 45 வயதுக்கு அதிைைானவகர ஒரு ைருத்துவரிடம் ைற்றும் / 
அல்ைது ைருத்துவ வசாதகனக்ைாை அனுப்பைாம். முன்கைாழிவில் 
இருக்ைின்ற தைவல்ைகள சார்ந்து ைற்றும், ைருத்துவ பரவசாதகன 
ஆவைாசிக்ைப்பட்டிருக்கும் வழக்குைளில், ைருத்துவ அறிக்கை ைற்றும் 
ைருத்துவரின் பரிந்துகரகய சார்ந்து, ைாப்படீ்டாளர் முடிகவ எடுப்பார்.  
சிை சையம், ைருத்துவ வரைாறு திருப்திைரைாை இல்ைாவிட்டால், 
வருங்ைாை வாடிக்கையாளரிடம் இருந்து வைலும் தைவல்ைகள கபற 
ஒரு கூடுதல் வைள்வித்தாளும் தரப்படுவது வதகவ. அதன் பிறகு, 
ைாப்படீ்டாளர், அபாய ைாரணிக்கு எவ்வளவு விகைகய நிர்ணயிக்ை 
வவண்டும் என்று தீர்ைானிப்பார் ைற்றும் பல்வவறு வசாதகன 
ைாரணிைளுக்கு  ஏற்ப ப்ரீைியத்கத ைணக்ைிடுவார். இது பிறகு ைாப்படீு 
கபறுபவரிடம் கதரிவிக்ைப்படும். 

முன்கைாழிவுைள் ைாப்படீ்டாளரால் வவைத்துடனும் திறகையுடனும் 
கசயல்படுத்தப்படும் ைற்றும் அகனத்து முடிவுைளும், கபாருத்தைான 
ைாைத்திற்குள் எழுத்து மூைம் கதரிவிக்ைப்படும்.  
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ஏற்பளிப்பு மற்றும் முன்கமாழிவுகள் கேயல்படுத்தல் 

 

காப்பீடிற்கு ஏற்பளித்தல்: ஐஆர்டிஏஐ கநறிமுகறகளின்படி, 1 5 
நாட்களுக்குள், நிறுவனம் இந்த முன்கமாழிகவ 
கேயல்படுத்தசவண்டும். முகவர், இந்த காைவரிகேககள கவனித்து, 
பின் கதாடர்ந்து, வாய்ப்பாளர்/காப்பீட்டு கபறுபவரிடம் சதகவப்படும் 
சபாது வாடிக்ககயாளர் சேகவ மூைம் கதாடர்பு ககாள்ளசவண்டும். 
முன்கமாழிகவ கூர்ந்தாய்வு கேய்து ஏற்பளிக்கப்படுவகதப் பற்றி 
தீர்மானிக்கும் முழு கேயல்முகறயும் காப்பீடு ஏற்பளித்தல் என்று 
அகழக்கப்படுகிறது.  
 

சுய-பரீட்கே 8  

கநறிமுகறைளுக்கு ஏற்ப, ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ஒரு ைாப்படீ்டு 
முன்கைாழிகவ __________நாட்ைளுக்குள் கசயல்படுத்தவவண்டும். 

I. 7 நாட்ைள் 

II. 15 நாட்ைள் 

III. 30 நாட்ைள் 

IV. 45 நாட்ைள் 
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F. தகவல் ஏடு 

ஒரு தைவல் ஏடு என்பது ைாப்படீ்டின் எதிர்ைாை 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைாை ைாப்படீ்டாளர் அல்ைது அவரின் சார்பாை 
கவளியிடப்படும் ஒரு ஆவணைாகும். இது வழக்ைைாை ஒரு சிற்வறடு 
அல்ைது துண்டுப் பிரசுரம் வபான்ற வடிவில் இருக்கும் வைலும் இது 
எதிர்ைாை வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைாை ஒரு தயாரிப்கப 
அறிமுைப்படுத்தும் வநாக்ைத்கதக் கைாண்டுள்ளது. தைவல் ஏட்டின் 
கவளியடீு ைாப்படீ்டுச் சட்டம், 1938 ைற்றும் ஐஆர்டிஏஐ-ன் 
பாைிசிதாரர்ைளின் நைன் பாதுைாப்பு ஒழுங்குமுகறைள் ஆைியவற்றால் 
ைட்டுப்படுத்தப்படுைின்றது. 

ஏவதனும் ைாப்படீ்டுத் தயாரிப்பின் தைவல் ஏடு பைன்ைளின் வநாக்ைம், 
ைாப்படீ்டு ைாப்பின் அளவு ஆைியவற்கற கதளிவாை குறிப்பிட வவண்டும் 
வைலும் ைாப்படீ்டு ைாப்பின் உத்திரவாதங்ைள், விைக்ைீடுைள் ைற்றும் 
நிபந்தகனைகள கதளிவான முகறயில் விளக்ை வவண்டும்  

ஆயுள் ைாப்படீு எனில், தயாரிப்பு அதில் பங்வைற்ைிறதா 
(இைாபங்ைளுடன்) அல்ைது பங்வைற்ைாைல் இருக்ைிறதா (இைாபங்ைள் 
இல்ைாைல்) என்பகத குறிப்பிட வவண்டும். 

தயாரிப்பில் உள்ள அனுைதிக்ைப்படும் கரடர்ைளும் (இகணப்பு ைாப்புைள் 
எனவும் அகழக்ைப்படுைிறது) தங்ைளின் ஆதாய வநாக்ைத்துடன் 
கதளிவாை குறிப்பிடப்பட வவண்டும். வைலும் அகனத்து கரடர்களின் 
ப்ரீமியம் ஒன்றிகணந்து, முதன்கம தயாரிப்பின் ப்ரீமியத்தின் 30%-
க்கு மிகாமல் இருக்க சவண்டும். 

ஒரு தைவல் ஏடு கதரிவிக்கும் ைற்ற முக்ைியைான விவரங்ைள் 
இவற்கற உள்ளடக்கும்:  

A. கவவ்வவறு வயது குழுக்ைள் அல்ைது கவவ்வவறு உள்நுகழயும் 
வயதுகடயவர்ைளுக்ைான ைாப்புைள் ைற்றும் ப்ரீைியத்தில் உள்ள 
ஏவதனும் வவறுபாடுைள் 
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B. பாைிசியின் புதுப்பிக்கும் விதிமுகறைள் 

C. பல்வவறு சூழ்நிகைைளின் ைீழ் கபாருந்தும் ஏவதனும் தள்ளுபடிைள் 
அல்ைது ஏற்றுத்கதாகை பற்றிய விவரங்ைள் 

D. ப்ரீைியம் உள்ளிட்ட பாைிசி விதிமுகறைளில் ஏவதனும் திருத்தம் 
அல்ைது ைாற்றத்திற்ைான சாத்தியம் 

E. அவத ைாப்படீ்டாளருடனான முன்கூட்டிய உள்நுகழவு, கதாடரும் 
புதுப்பிப்புைள், விரும்பத்தக்ை ஈடுவைாரல் அனுபவங்ைள் 
வபான்றகவைளுக்ைாை பாைிசிதாரர்ைளுக்கு பரிசளிக்கும் 
வநாக்ைத்துடன் அளிக்ைப்படும் ஏவதனும் ஊக்ைத்கதாகைைள் 

F. அதன் அகனத்து உடல்நைக் ைாப்படீ்டு பாைிசிைளும் எடுத்துச் 
கசல்ைக்கூடியகவைள், அதாவது ைாப்படீு கபறுபவர் ஏற்ைனவவ 
உள்ள ைாப்படீ்டாளரிடம் கதாடர்ந்து கபற்ற அவத பைன்ைளுடன் 
அவத வபான்ற ைாப்கப வழங்கும் ஏவதனும் ைற்ற ைாப்படீ்டாளரிடம் 
இந்த பாைிசிைகள புதுப்பித்துக்கைாள்ள முடியும் என கதரிவிக்கும் 
ஒரு பிரைடனம். 

உடல்நைக் காப்பீடுகளின் காப்பீட்டாளர்கள் வழக்கமாக தங்களது 
உடல்நைக் காப்பீட்டுத் தயாரிப்புகள் பற்றிய தகவல் ஏடுககள 
கவளியிடுவார்கள். அம்மாதிரியான நிகைகமகளில் முன்கமாழிவுப் 
படிவம் வாடிக்ககயாளர் தகவல் ஏட்கடப் படித்து அதகன 
ஒப்புக்ககாள்கிறார் என்பகத கதரிவிக்கும் ஒரு பிரகடன 
அறிக்கககய ககாண்டிருக்கும்.  

G.  ப்ரீமியம் ரேதீு 

 

வகரயகற 

ப்ரீமியம் என்பது, காப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ஒரு கபாருகள 
காப்பீடு கேய்வதற்காக காப்பீட்டாளருக்கு காப்பீடு கபறுபவரால் 
கேலுத்தப்படும் கருதுகக அல்ைது கதாககயாகும்.  
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1. ப்ரீைியத்கத முன்கூட்டிவய கசலுத்துதல் (ைாப்படீ்டு சட்டம், 1938ன் 
பிரிவு 64 VB)  

ைாப்படீ்டுச் சட்டத்தின்படி, ப்ரீமியம் முன்கூட்டிசய, அதாவது காப்பீட்டு 
ஒப்பந்தம் துவங்கும் சததிக்கு முன்பாகசவ கேலுத்தப்படசவண்டும். 
இது ஒரு முக்ைியைான ஏற்பாடு, இது, ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு 
ப்ரீைியம் ைிகடத்தால் ைட்டுவை ஒரு கசல்ைத்தக்ை ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தம் 
முழுகையாக்ைப்படும் ைற்றும் அந்த அபாயத்கத பாதுைாக்கும் 
கபாறுப்பும் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும். இந்த பிரிவு, 
இந்தியாவில் கபாது ைாப்படீ்டுத் துகறயின் சிறப்பு இயல்கப 
விளக்குைிறது.  
 

முக்கியமானகவ 

i. ைாப்படீ்டுச் சட்டம் – 1 938 இன் பிரிவு 64 VB, ப்ரீைியம் முன்கூட்டிவய 
கபறப்படும் வகர அல்ைது அளிப்பதாை அச்சாரம் கைாடுப்பது வகர 
அல்ைது குறிப்பிடப்பட்ட வகையில் முன்கூட்டிவய கவப்புத்கதாகை 
கவக்ைப்படும் வகர எந்த ைாப்படீ்டாளரும் எந்த அபாயத்கதயும் 
பாதுைாக்கும் கபாறுப்கப ஏற்றுக்கைாள்ளைாட்டார்.  

ii. ஒரு ைாப்படீ்டாளரின் சார்பாை ஒரு ைாப்படீ்டு முைவர் ஒரு ைாப்படீ்டு 
பாைிசிக்ைான ப்ரீைியத்கத கபற்றுக்கைாள்ளும் வபாது, அகத கபற்ற 
இருபத்தி-நாலு ைணி வநரங்ைளுக்குள், வங்ைி ைற்றும் தபால்நிகைய 
விடுமுகறைள் தவிர ைற்ற நாட்ைளில் முழு ப்ரீைிய 
கதாகைகயயும் தன் ைைிஷகன ைழித்துக்கைாள்ளாைல் வங்ைியில் 
ைட்டி விடுவார் அல்ைது தபால் வழியாை அனுப்பி விடுவார். 

iii. ப்ரீைியம் பணைாைவவா அல்ைது ைாவசாகையாைவவா 
கசலுத்தப்பட்ட வததியிைிருந்து தான் அபாயத்தின் பாதுைாப்பு 
ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும் என்பதும் குறிப்பிடப்படுைிறது. 

iv. ப்ரீைியம் தபால் வழியாை அல்ைது பண அஞ்சல் வழியாை அல்ைது 
ைாவசாகையாை தபால் மூைம் அனுப்பப்படும் வபாது, பணம் 
அஞ்சைில் பதிவு  கசய்யப்பட்ட வததி அல்ைது ைாவசாகை 
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அனுப்பப்பட்ட நாள் முதவை,  அபாயத்தின் பாதுைாப்பு 
ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம்.  

v. ைாப்படீு கசய்தவர், பாைிசிகய ரத்து கசய்வதாவைா அல்ைது அதன் 
விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைகள ைாற்றுவதாவைா அல்ைது 
வவறு ைாரணங்ைளாவைா பணத்கத திருப்பிக் கைாடுக்கும் 
நிகையில், அது ைாப்படீ்டாளரால் ைாப்படீு கசய்தவருக்கு வநரடியாை 
வைாடிட்ட அல்ைது ஆகணக் ைாவசாகை மூைைாை அல்ைது 
தபால்/பண அஞ்சல் மூைைாை அனுப்பப்படும். இதன் ரசீகத ைாப்படீு 
கசய்தவரிடைிருந்து ைாப்படீ்டாளர் கபற்றுக்கைாள்ளைாம்.   ைாப்படீு 
கசய்துள்ளவரின் வங்ைி ைணக்ைில் வநரடியாை பணத்கத வபாடுவது 
இப்வபாது நகடமுகறயில் உள்ளது. இதுவபான்ற திருப்பி 
அளிக்ைப்படும் பணம், முைவரின் ைணக்ைில் வசர்க்ைப்படாது. 

வைவை குறிப்பிட்ட ைாதிரி முன்-கூட்டிவய ப்ரீைியம் கசலுத்தல் 
நிகையில் விதிவிைக்குைள் இருக்ைின்றன, அகவ ைாப்படீ்டு விதிைள் 58 
ைற்றும் 59ல் அளிக்ைப்பட்டிருக்ைின்றன. இதில் ஒன்று 12 ைாதங்ைளுக்கு 
வைல் நடக்கும் பிராஜக்ட் ைாப்படீுைள் வபான்ற தவகணயில் பணம் 
கசலுத்தப்படும் பாைிசிைளின் வழக்கு ைற்றகவைளில் குறிப்பிட்ட 
சந்தர்ப்பங்ைளில் சரியான ப்ரீைியத்கத  முன்கூட்டிவய தீர்ைானிக்ை 
முடியாத ைாரணத்தால் ைாப்படீ்டாளரிடம் வாடிக்கையாளர் மூைம் 
பராைரிக்ைப்படும் பண கவப்பு ைணக்ைில், வங்ைி உத்தரவாதம் மூைம் 
முன்கூட்டிவய அல்ைது பற்று கவக்ைப்பட்வடா பணம் கசலுத்துதலும் 
அடங்கும் 

2. ப்ரீமியம் கேலுத்தும் முகற 

முக்கியமானகவ 

ைாப்படீ்டு பாைிசி எடுக்ை விரும்பும் நபரால் கசலுத்தப்படவவண்டிய 
அல்ைது பாைிசிதாரரால் ைாப்படீ்டாளருக்கு கசலுத்தப்படவவண்டிய 
ப்ரீைியம் பின்வரும் ஏவதனும் ஒரு முகற மூைம் கசய்யப்படைாம்: 

i. கராக்ைைாை 
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ii. அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட ஏதாவது வங்ைியின் கசைாவணிக்ைருவிைளான 
ைாவசாகை, வைட்புக் ைாவசாகைைள், பணக் கைாடுப்பாகண, 
இந்தியாவின் ஏதாவது பட்டியல் வங்ைியின் வங்ைிக் ைாவசாகை; 

iii. தபால் பண அஞ்சல்; 

iv. ைடன் அல்ைது பற்று அட்கடைள் (Credit or debit cards); 

v. வங்ைி உத்திரவாதம் அல்ைது கராக்ை கவப்பு; 

vi. இகணயம்; 

vii. ஈ-டிரான்ஸ்பர் 

viii. முன்கைாழிபவரின் அல்ைது பாைிசிதாரரின் அல்ைது ஆயுள் 
ைாப்படீு கசய்தவரின் ைட்டகளக்கு ஏற்ப வங்ைி டிரான்ஸ்பர் 
மூைம் வநரடி க்கரடிட்ைள்; 

ix. அவ்வப்வபாது ஆகணயத்தால் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட வவறு ஏவதனும் 
பணம் கசலுத்தும் முகற; 

ஐஆர்டிஏஐ  விதிமுகறைளின்படி, முன்கைாழிபவர்/பாைிசிதாரர் ப்ரீைியம் 
கசலுத்துவதற்கு கநட் வபங்ைிங் அல்ைது க்கரடிட்/கடபிட் அட்கடகய 
வதர்ந்கதடுத்தால், அந்த ைட்டணம் முன்கைாழிபவர்/பாைிசிதாரர் 
கபயரில் உள்ள கநட் வபங்ைிங் அல்ைது க்கரடிட்/கடபிட் அட்கட 
மூைைாை ைட்டும்தான் ப்ரீைியத்கத கசலுத்தவவண்டும். 

சுய-பரீட்கே 9  

ப்ரீைியம் ைாவசாகை மூைைாை கசலுத்தப்படுைானால், ைீவழயுள்ள எந்த 
கூற்று உண்கையாகும்? 

I. ைாவசாகை அனுப்பப்பட்ட வததியில் அபாய பாதுைாப்பு 
ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம் 

II. ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் ைாவசாகை வங்ைியில் ைட்டப்பட்ட 
வததியிைிருந்து அபாய பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம் 

III. ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் ைாவசாகை கபறப்படும் வததியிைிருந்து 
அபாய பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம் 
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IV. முன்கைாழிபவர் ைாவசாகைகய தந்த வததியிைிருந்து அபாய 
பாதுைாப்பு ஏற்றுக்கைாள்ளப்படைாம் 

 

H.  உகற குறிப்புகள் / காப்பீட்டு ோன்றிதழ் / பாைிேி ஆவணம் 

1. உகற குறிப்புைள் 

ைாப்படீு ஏற்பளிப்பு பூர்த்தியகடந்த பின்னர் பாைிசி வழங்ைப்பட சிறிது 
ைாைம் எடுக்கும். கபாதுவாை ைாப்படீிற்ைான ஒப்பந்தப் வபச்சு நீண்ட நாள் 
எடுக்கும் ைற்றும் சரியான ப்ரீைியத்கத நிர்ணயிப்பதற்ைாை வளாைம் 
பரிவசாதகன கசய்யப்படும் சிக்ைைான பாைிசிைளில் இது நடக்ைிறது. 
பாைிசியினால் பாதுைாப்பு அளிக்ைப்படும் என்பகத உறுதிப்படுத்தும் 
விதைாை பாைிேி தயாரிப்பில் இருக்கும்சபாது அல்ைது காப்பீடிற்கான 
ஒப்பந்தப் சபச்சு நடக்கும்சபாது, தற்காைிக அடிப்பகடயில் 
பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுவது அவேியம். சிை வநரங்ைளில், ஒரு உகற 
குறிப்பிற்கு பதிைாை தற்ைாைிை ைாப்படீ்டு பாதுைாப்கப உறுதி கசய்ைின்ற 
ைடிதத்கத ைாப்படீ்டாளர்ைள் அளிப்பார்ைள்.  

உகற குறிப்பில் முத்திகரயிடப்படாவிட்டாலும், உகற குறிப்பில் 
இருக்கும் வாசைம், பாைிசி ைாப்படீின் வகைக்கு கபாருந்தும் வழக்ைைான 
விதிமுகறைள் ைற்றும் வகரயகறைளுக்கு உட்படும் என்பகத 
உறுதிப்படுத்தும். அபாயத்திற்கு உத்திரவாதங்ைள் ஏவதனும் 
இருக்குைானால், உகற குறிப்பில், ைாப்படீிற்கும் அவத உத்திரவாதங்ைள் 
இருக்ைின்றது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். கபாருந்தினால், சிறப்பு 
உட்பிரிவுைள் இருந்தால், உகற குறிப்புைள் அதற்கும் உட்படுத்தப்படும். 
எ.ைா. ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட வங்ைி உட்பிரிவு, பிரைடனம் உட்பிரிவு 
வபான்றகவ. 

உகற குறிப்புைள் முக்ைியைாை ைடல் சார்ந்த ைற்றும் வாைன வகை 
வணிைங்ைளில் பயன்படுத்தப்படுைின்றன. நிகறய நிறுவனங்ைள் உகற 
குறிப்புைள் பயன்படுத்தப்படுவகத ஊக்குவிப்பவதில்கை. தற்வபாதுள்ள 
கதாழில்நுட்பங்ைள், பாைிசி ஆவணத்கத உடனடியாை அளிக்கும் 
வசதிகய கபற்றிருக்ைின்றன 
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1. ைாப்படீின் சான்றிதழ்  

சான்று வதகவப்படுைின்ற இடங்ைளில் ைாப்படீு இருப்பதற்ைான சான்றாை 
ைாப்படீின் சான்றிதழ் பயன்படுைிறது. உதாரணத்திற்கு, வாைன 
ைாப்படீிற்கு, பாைிசியுடன் வசர்த்து வைாட்டார் வண்டிைள் சட்டத்திற்கு 
வதகவப்படுைின்ற ைாப்படீு சான்றிதழும் வழங்ைப்படும்.  இந்த 
ோன்றிதழ் சபாலீஸ் மற்றும் பதிவு கேய்யும் அதிகாரிகளுக்கு 
ோன்றாக கேயல்படுகிறது.  

வாைன ைாப்படீ்டு சான்றிதழ், சம்பந்தப்பட்ட அதிைாரிைளால் கூர்ந்தாய்வு 
கசய்யப்பட, எந்த சையத்திலும் வண்டியிவைவய கவக்ைப்பட வவண்டும் 

2. பாைிேி ஆவணம் 

பாைிசி என்பது ைாப்படீு ஒப்பந்தத்திற்கு சான்றாை அளிக்ைப்படும் 
முகறப்படியான ஆவணைாகும். இந்த ஆவணத்தில் இந்திய முத்திகர 
சட்டம், 1 899-இன் விதிைளின் படி முத்திகர வபாடப்பட வவண்டும். 

ஐஆர்டிஏஐ ஒழுங்குவிதிைள் பாைிசிதார்ர்ைளின் நைகன 
பாதுைாப்பதற்ைாை  பாதுைாக்கும் குறிப்பிட்டிருப்பது என்னகவன்றால் 
கபாது ைாப்படீ்டு பாைிசியில் இருக்ை வவண்டியகவ: 

i) ைாப்படீு கசய்தவருகடய ைற்றும் ைாப்படீு கபறும் விஷயத்தின் 
ைீது ைாப்படீுப் பற்றுள்ளள வவறு ஒருவரின் கபயர்(ைள்) ைற்றும் 
முைவரி(ைள்) அதாவது- கசாத்து அகடைானம் கவக்ைப்படும் 
வங்ைி; 

ii) ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட கசாத்து அல்ைது பற்றின் முழு விவரிப்பு; 

iii) பாைிசியின் ைீழ் ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட கசாத்தின் அல்ைது பற்று 
உள்ள இடம்/இடங்ைள் ைற்றும் ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட பணத்தின் 
ைதிப்புைள்; 
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iv) ைாப்படீ்டுக் ைாைம்; 

v) ைாப்புத் கதாகைைள்; 

vi) இழப்படீு அளிக்ைப்படும் ஆபத்துைள் ைற்றும் விைக்ைல்ைள்; 

vii) கபாருந்தும் ஏதாவது அதிைரிப்பு /குகறப்பு; 

viii) கசலுத்தப்படவவண்டிய ப்ரீைியம் ைற்றும் அந்த ப்ரீைியம் 
தற்ைாைிைைாை சரிப்படுத்தக்கூடியதாை இருந்தால், ப்ரீைியத்கத 
சரிப்படுத்துவதற்ைான அடிப்பகட; 

ix) பாைிசி விதிமுகறைள், நிபந்தகனைள் ைற்றும் உத்திரவாதங்ைள்; 

x) தற்கசயைாை நிைழ்வு ஏவதனும் ஏற்பட்டு பாைிசியின் ைீழ் இழப்படீு 
கபறுவதற்ைான வாய்ப்பு வரும்வபாது ைாப்படீு கசய்பவர் 
கசய்யவவண்டிய கசயல்; 

xi) ைாப்படீு எடுக்ைப்பட்ட விஷயத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஏவதனும் ஒரு 
நிைழ்வு ஏற்பட்டு அதற்ைாை ஈடுவைாரல் கபறுவதற்ைாை 
கசய்யப்படும் ைாப்படீு கசய்பவரின் ைடகைைள் ைற்றும் அந்த 
வநரங்ைளில் ைாப்படீ்டாளரின் உரிகைைள்; 

xii) ஏவதனும் சிறப்பு நிபந்தகனைள்; 

xiii) திரித்துக் கூறுதல், ஏைாற்றுதல், உண்கைைகள ைகறத்தல் 
அல்ைது ைாப்படீ்டாளருக்கு ஒத்துகழப்பு தராததால் 
ஆைியவற்றால் பாைிசிகய ரத்து கசய்யும் ஏற்பாடு; 

xiv) பாைிசி சம்பந்தப்பட்ட எல்ைா தைவல்ைளும் அனுப்பப்படவவண்டிய 
ைாப்படீு கசய்பவரின் முைவரி; 

xv) கரடர்ைள் இருக்குைானால் அவற்றின் விவரங்ைள்; 

xvi) குகறபாடுைகள தீர்க்கும் கசயல்முகற ைற்றும் ஓம்பட்ஸ்வைன் 
முைவரி பற்றிய விவரங்ைள் 

ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டாளரும், ைாப்படீு கபறுபவரிடம் (the insured), 
பாைிசியின் கபயரில் ஈடு வைாருவது வபாை வரக்கூடிய வதகவைகள 
கசய்வதற்கு வதகவயானவற்கற பூர்த்தி கசய்வது பற்றியும் அவர் 
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ஈடுவைாரகை ைாப்படீ்டாளரிடைிருந்து சீக்ைிரைாை கபறுவதற்கு 
பின்பற்றவவண்டிய கசயல்முகறைகளயும்   பற்றியும் அவ்வப்வபாது 
அறிவிக்ை வவண்டும்.  
 

சுய-பரீட்கே 10  

பின்வரும் கூற்றுைளில் எது உகற குறிப்புைகளப் பற்றிய உண்கைகய 
கூறுைிறது? 

I. உகற குறிப்புைள் முக்ைியைாை ஆயுள் ைாப்படீில் 
பயன்படுத்தப்படுைின்றன 

II. உகற குறிப்புைள் முக்ைியைாை எல்ைா கபாது ைாப்படீ்டு 
பிரிவுைளிலும் பயன்படுத்தப்படுைின்றன 

III. உகற குறிப்புைள் முக்ைியைாை ஆவராக்ைிய ைாப்படீில் 
பயன்படுத்தப்படுைின்றன 

IV. உகற குறிப்புைள் முக்ைியைாை, கபாது ைாப்படீ்டின் ைடல் சார்ந்த 
ைற்றும் வாைனப் பிரிவுைளில் பயன்படுத்தப்படுைின்றன 

 

I.  நிபந்தகனகள் மற்றும் உத்திரவாதங்கள் 

இங்வை, பாைிசி வார்த்கதைளில் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு 
முக்ைியைான கசாற்ைகள விளக்குவது முக்ைியைானதாகும். இகவ 
நிபந்தகனைள் ைற்றும் உத்திரவாதங்ைள் என அகழக்ைப்படுைின்றன. 

1. நிபந்தகனகள் 

ஒரு நிபந்தகன என்பது உடன்படிக்கையின் அடிப்பகடகய 
உருவாக்கும் ஒரு ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ஒரு முன்வனற்பாடு 
ஆகும். 

உதாரணங்ைள்: 
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i. கபரும்பாைான ைாப்படீ்டு பாைிசிைளில் உள்ள நிகையான 
நிபந்தகனைளில் ஒன்று குறிப்பிடுவதாவது: 

ஈடுவைாரல் ஏவதனும் முகறயில் வைாசடியானதாை இருந்தால் 
அல்ைது ஏவதனும் வபாைியான பிரைடனம் கசய்யப்பட்டால் அல்ைது 
வபாைி பிரைடனம் ஆதரவாை பயன்படுத்தப்பட்டால் அல்ைது 
ஏவதனும் வைாசடியான கபாருட்ைள் அல்ைது சாதனங்ைள் 
ைாப்படீ்டாளரால் பயன்படுத்தப்பட்டால் அல்ைது பாைிசியின் ைீழ் 
ஏவதனும் பைகனப் கபற ைாப்படீு கபறுபவர் சார்பாை வவறு 
யாராவது கசயல்பட்டால் அல்ைது வவண்டுகைன்வற கசய்யப்படும் 
கசயைால் இழப்பு அல்ைது வசதம் ஆைியகவ நிைழ்ந்தால் அல்ைது 
ைாப்படீு கசய்பவரின் வசதிக்ைாை இழப்பு அல்ைது வசதம் ஆைியகவ 
கசய்யப்பட்டால், இந்த பாைிசியின் ைீழ் எல்ைாப் பைன்ைகளயும் 
அவர்ைள் இழப்பார்ைள்.  

ii. ஒரு உடல்நை பாைிசியில் உள்ள ஈடுவைாரல் கதரிவிப்பு நிபந்தகன 
இவ்வாறு குறிப்பிடைாம்:  

ஈடுவைாரல் ைருத்துவைகனயிைிருந்து கவளிவயறிய வததியிைிருந்து 
குறிப்பிட்ட நாட்ைளுக்குள் தாக்ைல் கசய்யப்பட வவண்டும். 
இருப்பினும், ைாப்படீு கபறுபவர் பரிந்துகரக்ைப்பட்ட ைாை 
வரம்பிற்குள் தனக்ைாை அல்ைது வவகறாருவருக்ைாை ஈடுவைாரகை 
கதரிவிப்பது அல்ைது தாக்ைல் கசய்வது சாத்தியைில்ைாதவபாது, 
அந்த சூழ்நிகைைள் நிறுவனத்திற்கு திருப்திைரைாை இருந்தால் 
அம்ைாதிரியான ைடுகையான துன்பம் இருக்கும் தீவிரைான 
நிகைகைைளில் இந்த நிபந்தகனயின் உரிகைதுறப்பு ைருத்தில் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்படைாம். 

iii. ஒரு தீ பாைிசியில் உள்ள “சராசரி” நிபந்தகன குறிப்பிடுவதாவது:   

ைாப்படீு கபறுபவரின் கசாத்து ஏவதனும் தீ விபத்தின் வபாது அல்ைது 
வவறு ஏவதனும் அபாயத்தின் வபாது ஏற்படும் ஏவதனும் அழிவு 
அல்ைது வசதம் ஆைியவற்றின் கைாத்த ைதிப்பு ைாப்படீு 
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கசய்யப்பட்ட கதாகையின் ைதிப்கப விட அதிைைாை இருந்தால், 
ைீதித் கதாகைக்ைாை ைாப்படீு கபறுபவவர தன் கசாந்த 
ைாப்படீ்டாளராை கசயல்பட்டு,  இழப்பின் ஒரு விைிதப்படியான 
அளகவ தாவன ஏற்றுக்கைாள்ள வவண்டும். ஒன்றுக்கு 
வைற்பட்டிருந்தால், பாைிசியின் ஒவ்கவாரு கபாருளும் இந்த 
நிபந்தகனக்கு தனித்தனியாை உட்படும்.  

நிபந்தகனயின் ைீறல் என்பது ைாப்படீ்டாளரின் ைருத்தின்படி 
பாைிசிகய கசல்ைாததாை ஆக்குைின்றது. எடுத்துக்ைாட்டாை தரைான 
தீ பாைிசி நிபந்தகனைளில் ஒன்று பின்வருைாறு கவளிப்பகடயாை 
குறிப்பிடுைின்றது: ஏவதனும் திரித்துக்கூறுதல், தவறான விவரிப்பு 
அல்ைது பிரைடனம் அளிக்ைாகை வபான்ற நிைழ்வுைளின் வபாது 
பாைிசி கசல்ைாததாை ஆகும். 

J. 2.  உத்திரவாதங்கள் 

ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் ைாப்படீ்டாளரின் ைடப்பாகட குகறப்பதற்கு ைாப்படீ்டு 
ஒப்பந்தத்தில் உத்திரவாதங்ைள் பயன்படுத்தப்படுைின்றன. இன்னகை 
குகறப்பதற்கு ைாப்படீ்டாளர்ைள் கபாருத்தைான உத்திரவாதங்ைகள 
அகைப்பார்ைள். உத்திரவாத்த்துடன், ைாப்படீு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு ைட்சி, 
அதாவது ைாப்படீு கசய்பவர், குறிப்பிட்ட சையத்திற்குள் இணங்ை 
வவண்டிய சிை ைடகைைகள ஏற்றுக்கைாள்ளவவண்டும் ைற்றும் 
ைாப்படீ்டாளரின் ைடப்பாடு இந்த ைடகைைளுக்கு ைாப்படீு கசய்பவர் 
ஒத்துகழத்து கசயல்படும் விதத்கத கபாருத்து இருக்கும்.  
உத்திரவாதங்ைள், அபாயத்கத நிர்வாைம் கசய்வதில் ைற்றும் 
குகறப்பதில் முக்ைிய பங்கை வைிக்ைின்றன. 

உத்திரவாதம் என்பது ஒப்பந்தத்கத கசல்லுபடியாக்குவதற்கு, இணங்ை 
வவண்டிய நிபந்தகன என்று பாைிசியில் திட்டவட்டைாை 
குறிப்பிடப்பட்டிருக்ைிறது. உத்திரவாதம் என்பது தனியான ஆவணம் 
இல்கை. அது உகற குறிப்புைள் ைற்றும் பாைிசி ஆவணம் ஆைிய 
இரண்டின் ஒரு பாைைாகும். இது ஒப்பந்தத்திற்கு முன்ைாதிரியாை 
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இருக்கும் நிகையாகும். அது அபாயத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டு இருந்தாலும் 
இல்ைாவிட்டாலும், அது ைட்டாயைாை பின்பற்றப்படவவண்டும்.  

உத்திரவாதம் அத்துைீறப்பட்டால், அது இழப்பிற்ைான ைாரணைாை 
கதளிவாை நிரூபிக்ைப்படாவிட்டாலும், ைாப்படீ்டாளர்ைளின் விருப்பப்படி 
பாைிசி கசல்ைத்தைாததாைி விடக்கூடும். ஆயினும், நகடமுகறயில், 
உத்திரவாதத்தின் அத்துைீறலுக்ைான ைாரணம்  
கதாழில்நுட்பரீதியானதாை இருந்தாலும், அது எந்த வழியிலும் இழப்கப 
ஏற்படுத்தாவிட்டாலும், ைாப்படீ்டாளர்ைள் தங்ைள் உசிதப்படி அந்த ஈடு 
வைாரல்ைகள நிறுவன பாைிசியின் விதிமுகறைள் ைற்றும் 
வழிமுகறைளுக்கு ஏற்ப அவற்கற கசயல்படுத்தைாம். இது வபான்ற 
விஷயத்தில், இழப்புைள் சைரச ஈடுவைாரல்ைளாை ைருதப்படுைின்றன 
ைற்றும் ஈடுவைாரைில் அதிை சதவதீம் வழங்ைப்பட்டாலும் 100 சதவதீம் 
தரப்படுவதில்கை. 

அ) தீ காப்பீடுகளுக்கான உத்திரவாதங்கள் கீசழ 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

உத்திரவாதம் அளிக்ைப்பட்டிருந்தால், பாைிசி ைாைத்தில் இன்னல் 
விகளவிக்ைக்கூடிய எந்த கபாருட்ைளும் ைாப்படீு கசய்யப்படும் 
இடத்தில் வசைித்து கவக்ைப்படக்கூடாது.  

அகமதியான அபாயம்: உத்திரவாதம் அளிக்ைப்பட்டிருந்தால், ைாப்படீு 
கசய்யப்பட்ட இடத்தில் கதாடர்ச்சியாை 30 நாட்ைளுக்கு அல்ைது அதற்கு 
வைல் தயாரிப்பு கசயல்ைள் கசய்யப்படக்கூடாது.  

ேிககரட் ஃபில்டர் தயாரித்தல்: உத்திரவாதம் அளிக்ைப்பட்டிருந்தால், 
அந்த இடத்தில் 300C-க்கு ைீவழ தீப்பற்றக்கூடிய எந்த ைகரப்பானும் 
பயன்படுத்த/வசைிக்ைப்படக்கூடாது  

ஆ) கடல் ோர்ந்த காப்பீடில், உத்திரவாதம் என்பது பின்வருமாறு 
வகரயறுக்கப்படுகிறது: “ஒரு உறுதிகைாழியடங்ைிய உத்திரவாதத்தில்,   
உறுதிப்படுத்துபவர் ஏற்றுக்கைாள்ளும் உத்திரவாதத்தில் அவர் கூறுவது,  
ஒரு விஷயம் நடக்கும் அல்ைது நடக்ைாது, அல்ைது ஒரு நிகை பூர்த்தி 
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கசய்யப்படும், அல்ைது குறிப்பிட்ட உண்கை நிகைைள் இருப்பகத 
ஒத்துக்கைாள்ைிறார் அல்ைது ைறுக்ைிறார்” 

கடல் ோர்ந்த ேரக்கு காப்பீடில் (Marine Cargo Insurance),  தைரத்தால் 
பூசப்பட்ட கபட்டிைளில் கவக்ைப்படும் கபாருட்ைளுக்கு (எ.ைா.வதநீர்) 
உத்திரவாதம் அளிக்ைப்படும்.  

கடல் ோர்ந்த கப்பல் கவளிசுவர் காப்பீடில் (Marine Hull insurance), 
உத்திரவாதம் அளிப்பதன் மூைம், ைாப்பகீட கபற்ற ைப்பல் ஒரு 
குறிப்பிட்ட இடத்தில் கசல்ைாவிட்டால், இழப்படீு அளிப்பதாை 
ஒப்புக்கைாண்ட அபாயத்கத பற்றிய அறிகவ ைாப்படீ்டாளருக்கு 
அளிக்கும். உத்திரவாதம் அத்துைீறப்பட்டால், துவக்ைத்தில் 
ஒப்புக்கைாண்ட அபாயம் ைாற்றப்படும் ைற்றும் அத்துைீறப்பட்ட 
நாளிைிருந்து கூடுதைான ைடப்பாடுைளிைிருந்து விைைிக்கைாள்வதற்கு 
ைாப்படீ்டாளர் அனுைதிக்ைப்படுவார்.  

இ) கபருங்ககாள்கள காப்பீடில் (Burglary Insurance), கசாத்து இருபத்தி 
நாலு ைணி வநரங்ைளும் ைாவைாளியால் ைவனிக்ைப்படுவதற்ைாை 
உத்திரவாதம் அளிக்ைப்படும்.  

விகை, விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் ஆைியகவ, பாைிசியுடன் 
இகணக்ைப்பட்ட உத்திரவாதங்ைளுக்கு இணங்ைினால் ைட்டுவை ஒவர 
ைாதிரி கதாடர்ந்து இருக்கும்.  
சுய-பரீட்கே 11  

ஒரு உத்திரவாதத்துடன் சம்பந்தப்படுத்தி, ைீவழயுள்ள எந்த கூற்று 
சரியானதாை இருக்கும்? 

I. உத்திரவாதம் பாைிசியில் கதரிவிக்ைப்படாைல் கசயல்படுத்தப்படும் 
நிகை 

II. உத்திரவாதம் பாைிசியில் திட்டவட்டைாை கதரிவிக்ைப்படும் நிகை 

III. ஒரு உத்திரவாதம் என்பது ஒரு பாைிசியில் திட்டவட்டைாை 
கதரிவிக்ைப்பட்ட ஒரு நிகையாகும் ைற்றும் ைாப்படீு கசய்பவருக்கும் 
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தனியாை கதரிவிக்ைப்படும் ைற்றும் பாைிசி ஆவணத்தின் ஒரு 
பகுதியாை இருக்ைாது. 

IV. ஒரு உத்திரவாதம் அத்துைீறப்பட்டால், அது அபாயம் ஏற்பட ஒரு 
ைாரணைாை இல்ைாத வகர அதற்ைான இழப்படீு அளிக்ைப்படைாம் 

G. சமற்குறிப்புகள் 

பாைிசிைகள தரைான வடிவத்தில் வழங்குவது ைாப்படீ்டாளர்ைளின் 
பழக்ைைாகும்; இதில் சிை ஆபத்துைள் உட்படுத்தப்படும் ைற்றும் சிை 
தவிர்க்ைப்படும்.  

வகரயகற 

வழங்கப்படும்சபாது, பாைிேியின் விதிமுகறகள் மற்றும் 
நிபந்தகனகள் மாற்றப்படசவண்டுமானால், அது சமற்குறிப்பு என்ற  
ஆவணம் மூைம் திருத்தல்கள்/மாற்றங்ககள அகமத்து 
கேய்யப்படுகிறது.  

இது பாைிசியுடன் இகணக்ைப்படும் ைற்றும் அதன் பாைைாை இருக்கும். 
பாைிசி ைற்றும் வைற்குறிப்பு இரண்டும் வசர்ந்து ஒப்பந்தத்தின் சான்றாை 
அகையும். பாைிசி ைாைத்தில் ைாற்றங்ைள்/திருத்தல்ைகள பதிவு 
கசய்வதற்ைாை வைற்குறிப்புைள் வழங்ைப்படைாம்  

அடிப்பகட தைவல்ைள் ைாறும்வபாகதல்ைாம், ைாப்படீு கசய்பவர் ைாப்படீு 
நிறுவனத்திடம் அகத கதரிவிக்ை வவண்டும் ைற்றும் நிறுவனம் இகத 
குறித்துக்கைாண்டு, அகத ைாப்படீு ஒப்பந்தத்தின் பாைைாை வைற்குறிப்பு 
மூைம் வசர்த்து அகத கசயல்படுத்துவார். 

பாைிசியின் ைீழ் வதகவப்படும் வைற்குறிப்புைள் இவற்றுடன் 
சம்பந்தப்படுபகவயாகும்: 

i) ைாப்புத்கதாகையில் வவறுபாடுைள் /ைாற்றங்ைள்  

ii) விற்பகன, அகடைானம் வபான்றவற்றால் ைாப்படீுப்பற்று 
ைாற்றப்படுதல்.  

iii) கூடுதல் ஆபத்துைளுக்கு இழப்படீு அளிப்பதற்கு ைாப்பகீட 
நீட்டுதல்/ பாைிசி ைாைத்கத நீட்டுதல் 
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iv) அபாயத்தில் ைாற்றம், உதாரணத்திற்கு, ைட்டகைப்பு ைாற்றம், 
அல்ைது தீ ைாப்படீில் ைட்டிடத்தில் ஆட்ைள் வசிப்பதில் ைாற்றம்.  

v) வவறு இடத்திற்கு கசாத்கத இடம் ைாற்றுதல்  

vi) ைாப்பகீட ரத்து கசய்தல் 

vii) கபயர் அல்ைது முைவரி வபான்றவற்றில் ைாற்றம் 

மாதிரி சமற்குறிப்புகள் 

விளக்குவற்ைாை, வைற்குறிப்புைளின் சிை ைாதிரி வாசைங்ைள் ைீவழ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: 

ரத்து கேய்தல் 

ைாப்படீு கசய்பவரின் வவண்டுவைாளிற்கு இணங்ை, இந்த பாைிசியின் 
ைாப்படீு <வததி> ைிருந்து ரத்து கசய்யப்பட்டதாை அறிவிக்ைப்படுைிறது. 
ைாப்படீு 9 ைாதங்ைளுக்கு வைல் அைைில் இருந்த்து, ைாப்படீு 
கசய்தவருக்கு திருப்பித்தர எந்த கதாகையும் பாக்ைியில்கை  
 

 

பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்ட ேரக்கு மதிப்பில் அதிகரிப்பு: 

"இந்த பாைிசியின் ைீழ் பாதுைாப்பு அளிக்ைப்பட்ட சரக்ைின் ைதிப்பு 
அதிைரிக்ைப்பட்டிருக்ைிறது என்பகத ைாப்படீு கசய்பவரிடம் 
கதரிவிக்ைப்பட்டதால், ைாப்புத்கதாகை அதற்வைற்ப பின்வருைாறு 
ரூ......ஆை ைாற்றப்படும்: 

ைிடங்கு <முைவரியில்> உள்ள சரக்ைிற்கு     
 ரூ. 

ைாப்படீு கபற்றவரின் கதாழிற்சாகை <முைவரியில்> உள்ள சரக்ைிற்கு
 ரூ.  

இகத ைருத்தில் கைாண்டு, கூடுதல் ரூ ………………… ப்ரீைியம் 
வைட்ைப்படுைிறது. 
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இருந்தும், இந்த பாைிசியின் விதிமுகறைள், ஏற்பாடுைள் ைற்றும் 
நிபந்தகனைளுக்கு உட்பட்டகவ. 
 

 

ஒரு கடல் ோர்ந்த பாைிேியில் கதாடர்பற்ற ஆபத்திற்காக 
பாதுகாப்கப நீட்டுதல் 

ைாப்படீு கசய்பவரின் வவண்டுவைாளிற்கு இணங்ை, வைவையுள்ள 
பாைிசியின் ைீழ் உகடக்ைப்படும் அபாயத்கதயும் உட்படுத்துவதாை 
ஒப்புக்கைாள்ளப்படுைிறது. 

இகத ைருத்தில் கைாண்டு, ைாப்படீு கபற்றவரிடம் கூடுதல் ப்ரீைியம் ரூ. 
…………………………..வைட்ைப்படுைிறது. 
 

கைாண்டு கசல்லும் விதத்தில் ைாற்றங்ைள் 

வைவையுள்ள பாைிசியின் ைீழ் அனுப்பப்படும் சரக்குைளில், ரூ. ……………     
ைதிப்புள்ள 2 சுருகள அத்தரைங்ைள் ைப்பல் வழியாை ைப்பல் தளத்திற்கு 
அனுப்பப்படும், எனவவ இதற்கு, சரக்குைகள ைடைில் எறிதல் (jettison) 
ைற்றும் ைப்பைில் இருந்து கவளிவய தள்ளப்படுவதிைிருந்து (washing 

overboard) பாதுைாப்பு வழங்ைப்படும்.  

இதன்படி, ைாப்படீு கசய்பவரிடம் கூடுதல் ப்ரீைியம் வழங்குைாறு 
வைட்ைப்படும். 

கூடுதல் ப்ரீைியம்…………… ரூ.…………. 

 

சுய-பரீட்கே 12  

வழங்ைப்படும் சையத்தில் பாைிசியின் விதிமுகறைள் ைற்றும் 
நிபந்தகனைள் ைாற்றப்பட வவண்டுைானால், அது __________ மூைம் 
அகைக்ைப்பட்டு கசய்யப்படுைிறது. 

I. உத்திரவாதம் 
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II. வைற்குறிப்பு 

III. திருத்தம் 

IV. திருத்தியகைப்பது சாத்தியைில்கை 

 

 

H. பாைிேிகளின் கபாருள் விளக்கத்கத அளித்தல் 

ைாப்படீு ஒப்பந்தங்ைள் எழுத்து மூைம் கதரிவிக்ைப்படும் ைற்றும் 
ைாப்படீ்டு பாைிசியின் வாசைங்ைள் ைாப்படீ்டாளர்ைளால் வகரவு 
கசய்யப்படும். இந்த பாைிசிைள் ைட்டகைப்பின் சிை நன்கு-வகரயகற 
கசய்யப்பட்ட விதிைளுக்கு ஏற்ப கபாருள் விளக்ைம் அளிக்ைப்படும் 
அல்ைது பல்வவறு நீதிைன்றங்ைளால் நிறுவப்பட்ட கபாருள் 
விளக்ைங்ைள் அளிக்ைப்படவவண்டும். கட்டகமப்பின் மிகவும் 
முக்கியமான விதி என்னகவன்றால், நபர்களின் சநாக்கம் 
இணங்கச்கேய்வதாக இருக்கசவண்டும் மற்றும் இந்த சநாக்கம் 
பாைிேியிசைசய பார்க்கப்படசவண்டும்., இந்த பாைிசி கதளிவற்ற 
அர்த்தத்துடன் வழங்ைப்பட்டிருந்தால், நீதிைன்றங்ைளால் ைாப்படீு 
கசய்பவரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ைற்றும் ைாப்படீ்டாளருக்கு எதிராை 
கபாருள் விளக்ைம் அளிக்ைப்படும்.  

 

பின்வரும் விதிைளுக்கு ஏற்ப பாைிேி வாேகங்கள் புரிந்துகைாள்ளப்படும் 
ைற்றும் கபாருள் விளக்ைம் அளிக்ைப்படும்: 

i) அப்படி கசய்வதில் ஒவ்வாகை ஏற்பட்டாவை தவிர, ஒரு 
திட்டவட்டைான நிபந்தகன ைகறமுைைாை குறிப்பிடப்பட்ட 
நிபந்தகனயின் ைட்டுப்பாட்கட நீக்ைிவிடும். 

ii) வழக்ைைான அச்சிடப்பட்ட பாைிசி படிவத்திற்கும் தட்டச்சு 
கசய்யப்பட்ட அல்ைது கையால் எழுதப்பட்ட பகுதிைளுக்கும் 
ைத்தியிலுள்ள முரண்பாடுைள், குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்திலுள்ள 
நபர்ைளின் வநாக்ைத்கத கதரிவிப்பதாை ைருதப்படும், ைற்றும் 
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அவற்றின் அர்த்தங்ைள் உண்கையான அச்சிடப்பட்ட 
வார்த்கதைகள ைறுக்கும்.  

iii) ஒரு வைற்குறிப்பு, ஒப்பந்தத்தின் வவறு பாைங்ைகள முரண்பாடாை 
கூறினால், ைகடசியாை வந்த ஆவணைாை இருப்பதால் 
வைற்குறிப்பின் அர்த்தம் தான் வைவைாங்ைி இருக்கும்.  

iv) முரண்பாடாை  இருக்கும் பட்சத்தில், சரிவாை எழுதப்பட்ட 
கூறுைள் சாதாரணைாை அச்சிடப்பட்ட வாசைங்ைளின் 
ைட்டுப்பாடுைகள நீக்குவதாை இருக்கும்.  

v) பாைிசியின் ஓரத்தில் அச்சிடப்பட்ட அல்ைது தட்டச்சு 
கசய்யப்பட்ட கூறுைள், பாைிசியின் நடுவில் இருப்பகத விட 
அதிை முக்ைியத்துவம் வாய்ந்தகவயாை இருக்கும்.  

vi) பாைிசியில் இகணக்ைப்பட்ட அல்ைது ஒட்டப்பட்ட கூறுைள், 
ஓரத்திலுள்ள கூறுைள் ைற்றும் பாைிசியின் நடுவிலுள்ள 
கூறுைளின் ைட்டுப்பாட்கட நீக்குவதாை இருக்கும்.  

vii) அச்சிடப்பட்ட வாசைம் தட்டச்சு கசய்யப்பட்ட வாசைத்தால் 
ைட்டுப்பாட்டு நீக்ைம் கசய்யப்படும் அல்ைது கையுள்ள இரப்பர் 
முத்திகரயால் பதிக்ைப்பட்டிருக்கும்.  

viii) கையால் எழுதப்பட்டகவ தட்டச்சு கசய்யப்பட்ட அல்ைது 
பதிக்ைப்பட்ட வாசைங்ைகளவிட முன்கசல்லுபகவயாை இருக்கும். 

ix) இறுதியாை, ஏவதனும் தடுைாற்றம் அல்ைது கதளிவின்கை 
இருந்தால், இைக்ைணம் ைற்றும் நிறுத்தற்குறியின் சாதாரண 
விதிைள் கசயல்படுத்தப்படும்.  

 

முக்கியமானகவ 

1. பாைிேிககள உருவாக்குதல் 

ைாப்படீ்டு பாைிசி என்பது வணிை ஒப்பந்தத்தின் சான்றாகும் ைற்றும் 
எல்ைா ஒப்பந்தங்ைளிலும் இருப்பது வபாை ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்திலும் 
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நீதிைன்றங்ைளால் ஏற்றுக்கைாள்ளப்படும் ைட்டகைப்பு ைற்றும் கபாருள் 
விளக்ைத்தின் கபாது விதிைள் இதற்கும் கபாருந்தக்கூடியதாை இருக்கும்.  

ைட்டகைப்பின் முக்ைிய கைாள்கையாவது, ஒப்பந்தம் கசய்பவர்ைளின் 
வநாக்ைம் வைவைாங்ைி இருக்ைவவண்டும், ைற்றும் அந்த வநாக்ைம், பாைிசி 
ஆவணம், முன்கைாழிவு படிவம், உட்பிரிவுைள், வைற்குறிப்புைள், 
உத்திரவாதங்ைள்  ஆைியவற்றிைிருந்து கபறப்படவவண்டும். இகவ 
பாைிசியுடன் இகணக்ைப்பட்டு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாை 
விளங்ைவவண்டும். 

2. வாேகங்களின் அர்த்தங்கள் 

பயன்படுத்தப்படும் வாசைங்ைள், எளியதாை ைற்றும் பிரபைைாை அர்த்தம் 
புரியும் நிகையில் இருக்ைவவண்டும். வாேகங்களில் 
பயன்படுத்தப்படும் வார்த்கதகள் கதருவில் உள்ள ோதாரண நபரும் 
புரிந்துககாள்ளும் வககயில் இருக்கசவண்டும். எனவவ, “த”ீ என்பது 
கநருப்பு அல்ைது நிஜமாக எரிவகதக் குறிக்கும்.  

வவறு வகையில், கபாதுவான வியாபாரம் அல்ைது வணிக 
அர்த்தமுள்ள வார்த்கதகள் சவறு வககயான அர்த்தங்களில் 
வாேகங்களில் கூறப்படும் வகர அவத அர்ததத்துடன் கபாருள் 
கைாள்ளப்படும். சட்டவிதிைளில் வகரயகற கசய்யப்பட்ட ைாதிரி 
வார்த்கதைளின் அர்த்தம் பயன்படுத்தப்படும், உதாரணத்திற்கு இந்திய 
குற்றவியல் நகடமுகற சட்டத்தில் (Indian Penal Code) “திருட்டு” என்ற 
வார்த்கத.  

காப்பீட்டு பாைிேிகளில் பயன்படுத்தப்படும் நிகறய வார்த்கதகள், 
முன்புள்ள ேட்டத் தீர்மானங்களின்படி பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் 
உயர் நீதிமன்றங்களால் எடுக்கப்படும் அந்த தீர்மானங்கள் கீழ் 
நீதிமன்றங்களின் தீர்மானங்களுக்கு இணங்கி இருக்கும். 
கதாழில்நுட்ப வார்த்கதகளுக்கு, முரண்பாடான அர்த்தம் 
சுட்டிக்காட்டப் படும்வகர கதாழில்நுட்ப அர்த்தங்கசள 
ககாடுக்கப்படசவண்டும். 
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I. புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு 

கபரும்பாைான ஆயுளில்ைாத கபாதுக் ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் வருடாந்திர 
அடிப்பகடயில் ைாப்படீு கசய்யப்படும்.  

ைாப்படீு கசய்பவரிடம் அவருகடய பாைிசி, குறிப்பிட்ட வததியில் 
முடிவதாை அறிவிக்கும் ைடகை சட்டரீதியாை ைாப்படீ்டாளர்ைளுக்கு 
இல்கை  என்றாலும், ஒரு ைரியாகதக்ைாை ைற்றும் நல்ை வியாபார 
வழக்ைத்திற்ைாைவும், ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைாைாவதியாகும் வததிகயக் 
குறிப்பிட்டு, பாைிசிக்கு புதுப்பித்தல் அறிவிப்கபயும் முன்கூட்டிவய 
வழங்ைி பாைிசிகய புதுப்பிக்குைாறு அகழப்பார்ைள். இந்த அறிவிப்பில் 
எல்ைா முக்ைிய விஷயங்ைளும் இருக்கும் அதாவது ைாப்புத்கதாகை, 
ஆண்டு ப்ரீைியம் வபான்றகவ. அதில் அபாயம் பற்றிய ஏவதனும் 
ைாற்றங்ைள் இருக்குைானால், அகத கதரிவிக்குைாறு ைாப்படீு 
கசய்பவரிடம் அறிவிக்ை ஒரு குறிப்கப வசர்ப்பதும் ஒரு வழக்ைைாகும். 

வாைன புதுப்பித்தல் அறிக்கையில், உதாரணத்திறகு, தற்வபாகதய 
வதகவைளுக்கு ஏற்ப ைாப்புத்கதாகைகய திருத்த, ைாப்படீு கசய்பவரின் 
ைவனம் திருப்பப்படவவண்டும் (அதாவது ைாப்படீு கசய்பவர் அறிவித்த 
வாைனத்தின் ைதிப்படீு)  

ைாப்படீு கசய்பவரின் ைவனத்திற்கு, ப்ரீைியம் முன்கூட்டிவய 
கசலுத்தப்படும் வகர அபாயம் ைணக்ைிடப்படாது என்பதும் 
கைாண்டுவரப்பட வவண்டும். 
சுய-பரீட்கே 13  

ைீவழயுள்ள எந்த கூற்று புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு விஷயத்தில் சரியானது? 

I. விதிமுகறைளுக்கு ஏற்ப, பாைிசி முடிவதற்கு 30 நாட்ைளுக்கு 
முன்பாைவவ ைாப்படீு கசய்பவருக்கு புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு 
அனுப்புவது ைாப்படீ்டாளர்ைளின் சட்டப்பூர்வைான ைடகையாகும் 

II. விதிமுகறைளுக்கு ஏற்ப, பாைிசி முடிவதற்கு 1 5 நாட்ைளுக்கு 
முன்பாைவவ ைாப்படீு கசய்பவருக்கு புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு 
அனுப்புவது ைாப்படீ்டாளர்ைளின் சட்டப்பூர்வைான ைடகையாகும் 
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III. விதிமுகறைளுக்கு ஏற்ப, பாைிசி முடிவதற்கு 7 நாட்ைளுக்கு 
முன்பாைவவ ைாப்படீு கசய்பவருக்கு புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு 
அனுப்புவது ைாப்படீ்டாளர்ைளின் சட்டப்பூர்வைான ைடகையாகும் 

IV. விதிமுகறைளுக்கு ஏற்ப, ைாப்படீு கசய்பவரிடம் அவருகடய பாைிசி, 
குறிப்பிட்ட வததியில் முடிவதாை அறிவிக்கும் ைடகை 
சட்டப்பூர்வைாை ைாப்படீ்டாளர்ைளுக்கு இல்கை  
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J. பணச்ேைகவ எதிர்ப்பு (AML)  மற்றும் உங்கள் வாடிக்ககயாளகர 
அறிதல் (KYC) 

குற்றவாளிைள் தங்ைளின் சட்டத்திற்கு புறம்பான கசயல்பாடுைள் மூைம் 
நிதிைகள கபறுைிறார்ைள் ஆனால் அகத பணச்சைகவ என 
அகழக்ைப்படும் ஒரு கசயல்முகற மூைம் சட்டரீதியான பணைாை 
ைாற்ற முயற்சிக்ைிறார்ைள். 

பணச்சைகவ என்பது குற்றவாளிைள் தங்ைளது குற்றச் கசயல்பாடுைள் 
மூைம் ைிகடத்த நிதிைளின் உண்கையான வழித்வதாற்றம் ைற்றும் 
உரிகையுகடகை ஆைியவற்கற மூடி ைகறக்ை அந்த நிதிைகள 
பரிைாற்றும் கசயல்முகற ஆகும். இந்த கசயல்முகற மூைம், அந்த 
பணம் தன் குற்ற அகடயாளத்கத இழந்து கசல்லுபடியாகும் பணைாை 
வதாற்றைளிக்ைைாம். 

குற்றவாளிைள் தங்ைளது பணத்கத சைகவ கசய்ய, வங்ைிைள் ைற்றும் 
ைாப்படீு உள்ளிட்ட நிதி வசகவைகளப் பயன்படுத்த முயற்சிப்பார்ைள். 
அவர்ைள் வபாைி அகடயாளங்ைகளப் பயன்படுத்தி பணப் 
பரிவர்த்தகனைகள கசய்வார்ைள், எடுத்துக்ைாட்டாை, சிை வகை 
ைாப்படீுைகள வாங்ைி அந்த பணத்கத எடுத்துக் கைாண்டு தங்ைளின் 
உபவயாைம் தீர்ந்தவுடன் ைாணாைல் வபாய் விடுவார்ைள். 

இப்படிப்பட்ட பணச்சைகவ முயற்சிைகள தடுப்பதற்ைான வழிைள் 
இந்தியா உள்ளிட்டு உைைளாவிய அளவில் அரசாங்ைங்ைளால் 
வைற்கைாள்ளப்பட்டு வருைின்றன. 

பணச்சைகவ தடுப்புச் சட்டம் அரசாங்ைத்தால் 2002-ஆம் ஆண்டு 
இயற்றப்பட்டது. அதன் பிறகு விகரவில் ஐஆர்டிஏஐ-ஆல் 
கவளியிடப்பட்ட பணச்சைகவ எதிர்ப்பு வழிைாட்டுதல்ைள், ைாப்படீ்டுச் 
வசகவைளுக்கு வைாரிக்கை கசய்யும் வாடிக்கையாளர்ைளின் 
உண்கையான அகடயாளத்கத தீர்ைானிப்பதற்ைான கபாருத்தைான 
வழிமுகறைள், சந்வதைத்திற்ைிடைான பணப் பரிவர்த்தகனைகள 
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அறிக்கை கசய்தல் ைற்றும் பணச்சைகவ கசய்துள்ள அல்ைது 
பணச்சைகவ நடந்திருக்ைைாம் என சந்வதைிக்ைப்படும் நிகைகைைகள 
முகறயாை பதிவு கசய்தல் ஆைியவற்கற சுட்டிக்ைாட்டியுள்ளது.  

உங்ைள் வாடிக்கையாளகர அறிதல் வழிைாட்டுதல்ைளின்படி, ஒவ்கவாரு 
வாடிக்கையாளரும் பின்வரும் ஆவணங்ைளின் வசைரிப்பின் மூைம் 
முகறயாை அகடயாளம் ைாணப்பட வவண்டும்:  

1. முைவரி சரிபார்ப்பு 

2. சைீபத்திய புகைப்படம் 

3. கபாருளாதார நிகை 

4. ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின் வநாக்ைம் 

எனவவ முைவர் வாடிக்கையாளர்ைளின் அகடயாளத்கத கைய்ப்பிக்ை 
வியாபாரத்திற்குள் எடுத்துச் கசல்ைப்படும் வநரத்தில் ஆவணங்ைகள 
வசைரிக்ை வவண்டும்: 

1. தனிநபர்ைள் எனில் – முழு கபயர், முைவரி, அகடயாளச் சான்று 
ைற்றும் முைவரிச் சான்றுடன் ைாப்படீு கபறுபவரின் கதாடர்பு 
எண்ைள், தனிப்பட்ட ைணக்கு எண் (PAN No.) ைற்றும் கநஃப்ட்(NEFT) 
பயன்பாடுைளுக்ைாை முழு வங்ைி விவரங்ைள் ஆைியவற்கற 
வசைரிக்ை வவண்டும் 

2. கபருநிறுவனங்ைள் எனில் – கூட்டிகணப்புச் சான்றிதழ், ஒப்பந்தப் 
பத்திரம் ைழை அகைப்பு விதிைள், வணிைத்கத பரிைாற்றுவதற்ைான 
பைராள் கசயலுரிகை ஆவணம், தனிப்பட்ட ைணக்கு அட்கடயின் 
(PAN ைார்டு) நைல் ஆைியவற்கற வசைரிக்ை வவண்டும் 

3. கூட்டுவணிை நிறுவனங்ைள் எனில் – பதிவு சான்றிதல் (பதிவு 
கசய்யப்பட்டிருந்தால்), பங்குரிகை ஒப்பந்தப் பத்திரம், தன் சார்பாை 
வணிைத்கத நடத்த ஒரு கூட்டாளி அல்ைது ஒரு பணியாளரிடம் 
வழங்ைப்படும் பைராள் கசயலுரிகை ஆவணம், அந்நபரின் 
அகடயாளச் சான்று ஆைியவற்கற வசைரிக்ை வவண்டும் 
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4. அறக்ைட்டகளைள் அல்ைது அறநிறுவனங்ைள் எனில் – கூட்டு 
வணிை நிறுவனங்ைளுக்குப் வபாைவவ 

இப்படிப்பட்ட விவரங்ைள் தயாரிப்புைளின் குறுக்கு விற்பகனயிலும் 
உதவும் வைலும் ஒரு உதவிைரைான சந்கதப்படுத்தும் ைருவியாைவும் 
இருக்கும் என்பகத இங்வை ைவனிப்பது முக்ைியைானதாகும் 

சுருக்கம் 

1) ஆவணைாக்ைைின் முதல் ைட்டைாவது முன்கைாழிவு படிவங்ைளாகும், 
இதன் மூைம் ைாப்படீு கசய்பவர் அவகரப் பற்றி கதரிவிப்பார்  

2) தைவல்ைகள கவளிப்படுத்தும் ைடகை, பாைிசி துவங்குவதற்கு 
முன்வப துவங்ைி, பாைிதி ைாைம் முழுவதும் அைைில் கதாடரும்.  

3) ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், கபாதுவாை முன்கைாழிவு படிவத்தின் 
இறுதியில் ைாப்படீு கபறுபவர் கைகயழுத்திட ஒரு பிரைடனத்கத 
வசர்ப்பார்ைள் 

4) முன்கைாழிவு படிவத்தில் இருக்கும் விஷயங்ைளாவன: 

i. முன்கைாழிபவரின் முழு கபயர் 

ii. முன்கைாழிபவரின் முைவரி ைற்றும் கதாடர்பு விவரங்ைள் 

iii. முன்கைாழிபவரின் கதாழில், பணி அல்ைது வணிைம் 

iv. ைாப்படீு கசய்யப்படும் விஷயத்தின் விளக்ைங்ைள் ைற்றும் 
அகடயாளம் 

v. ைாப்புத்கதாகை 

vi. முன்புள்ள ைற்றும் தற்வபாதுள்ள ைாப்படீு 

vii. இழப்பு அனுபவம் 

viii. ைாப்படீு கசய்பவரின் பிரைடனம் 

5) இகடத்தரைராை இருக்கும் முைவர், ைாப்படீு கசய்பவர் 
ைாப்படீ்டாளரிடம் அபாயம் சம்பந்தப்பட்ட எல்ைா தைவல்ைகளயும் 
அளிக்ைிறாரா என்பகத உறுதிப்படுத்தும் கபாறுப்கப 
கபற்றிருக்ைிறார். 
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6) முன்கைாழிகவ கூர்ந்தாய்வு கசய்து ஏற்பளிப்பகதப் பற்றி 
தீர்ைானிக்கும் கசயல்முகறக்கு ைாப்படீு ஏற்பளிப்பு என்று கபயர்.  

7) ப்ரீைியம் என்பது, ைாப்படீு ஒப்பந்தத்தின் ைீழ், ஒரு கபாருகள ைாப்படீு 
கசய்வதற்ைாை ைாப்படீ்டாளருக்கு ைாப்படீு கபறுபவரால் 
கசலுத்தப்படும் ைருதுகை அல்ைது கதாகையாகும் 

8) ப்ரீைியம், கராக்ைைாைவவா, வங்ைியால் ஏற்ைப்படும் விஷயைாைவவா, 
தபால் வழியான பண அஞ்சைாைவவா, ைடன் அல்ைது பற்று 
அட்கடைள் (Credit or debit cards) மூைம், இகணயத்தின் மூைைாைவவா, 
ஈ-டிரான்ஸ்கபர் மூைைாைவவா, வநரடி ைிகரடிட் (direct credit) 
மூைைாைவவா, அந்தந்த ைாைத்தில் அதிைாரம் மூைம் 
அனுைதிக்ைப்பட்ட வகையில் கசலுத்தப்படைாம். 

9) ஒரு உகற குறிப்பு என்பது பாைிசி தயாரிக்ைப்படும்வபாவதா அல்ைது 
ைாப்படீிற்ைான ஒப்பந்தப் வபச்சு நடத்தப்படும்வபாவதா, ைற்றும் 
தற்ைாைிைைாை ைாப்படீ்டு பாதுைாப்பு வதகவப்படும்வபாது 
வழங்ைப்படுைிறது. 

10) ைடல் சார்ந்த ைற்றும் வாைன பிரிவு வணிைங்ைளில் முக்ைியைாை 
உகற குறிப்புைள் பயன்படுத்தப்படுைின்றன. 

11) ைாப்படீு இருப்பதாை சான்று வதகவப்படும் இடங்ைளில், ைாப்படீ்டுச் 
சான்றிதழ் அகத நிரூபிக்ைிறது. 

12) பாைிசி என்பது ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தத்தின் சான்கற அளிக்ைின்ற 
முகறயான ஆவணைாகும். 

13) உத்திரவாதம் என்பது ஒப்பந்தத்தின் கசல்லுபடித்தன்கைக்ைாை உரிய 
முகறப்படி பாைிசியில் திட்டவட்டைாை கதரிவிக்ைப்படும் ைற்றும் 
ைட்டாயைாை இணங்ைப்படவவண்டிய விஷயம். 

14) வழங்ைப்படும்வபாது, பாைிசியின் விதிமுகறைள் ைற்றும் 
நிபந்தகனைள் ைாற்றப்படவவண்டுைானால், அது வைற்குறிப்பு என்ற  
ஆவணம் மூைம் திருத்தல்ைள்/ைாற்றங்ைகள அகைத்து 
கசய்யப்படுைிறது. 
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15) பாைிசி உருவாக்ைத்தின் ைிை முக்ைியைான விதியாவது, நபர்ைளின் 
வநாக்ைம் வைவைாங்ைி இருக்ைவவண்டும், ைற்றும் இந்த வநாக்ைம் 
பாைிசியில் ைாட்டப்படவவண்டும் என்பதாகும். 

16) பணச்சைகவ என்பது குற்றவாளிைள் தங்ைளது குற்றச் 
கசயல்பாடுைள் மூைம் ைிகடத்த பணத்கத சட்டரீதியான 
பணைாக்கும் வழி ைற்றும் இகத தடுக்ை உைைம் முழுவதும் ைற்றும் 
இந்தியாவிலும் சட்டங்ைள் இயற்றப்பட்டுள்ளன  

17) முைவர் உங்ைள் வாடிக்கையாளகர அறிதல் வழிைாட்டுதல்ைகள 
பின்பற்றும் ைடகை உள்ளது ைற்றும் வழிைாட்டுதல்ைகளபடி 
வதகவப்பட்ட ஆவணங்ைகள வசைரிக்ை வவண்டும்: 

 

முக்கிய வார்த்கதகள் 

 

1. பாைிசி படிவம் 

2. ப்ரீைியத்கத முன்கூட்டிவய கசலுத்துதல் 

3. உகற குறிப்பு 

4. ைாப்படீின் சான்றிதழ் 

5. புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு 

6. உத்திரவாதம் 

7. நிபந்தகன 

8. வைற்குறிப்பு 

9. பணச்சைகவ  

10. உங்ைள் வாடிக்கையாளகர அறிதல் 
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அத்தியாயம் 19 

உடல்நைக் ைாப்படீு தயாரிப்புைள் 

அத்தியாய அறிமுகம் 

இந்த அத்தியாயம் இந்தியாவில் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் 
வழங்ைப்படும் பல்வவறு உடல்நைக் ைாப்படீு தயாரிப்புைகள பற்றிய ஒரு 
ஒட்டுகைாத்த பார்கவகய தருைிறது. ஒரு தயாரிப்பில் இருந்து – 
கைடிக்களய்ைில் இருந்து பல்வவறு வகையில் நூற்றுக்ைணக்ைான 
தயாரிப்புைள் உள்ளதால், வாடிக்கையாளரிடம் கபாருத்தைான ைாப்பகீட 
வதர்வு கசய்ய பரவைான ஒரு வதர்வு உள்ளது. தனிநபர்ைள், குடும்பம் 
ைற்றும் குழுவிற்கு ைாப்பளிப்பதற்ைாை பல்வவறு உடல்நை 
தயாரிப்புைளின் அம்சங்ைகள இந்த அத்தியாயம் விளக்குைிறது. 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்வைாள்ைள் 

A. உடல்நைக் ைாப்படீு தயாரிப்புைளின் வகைப்பாடு  

B. உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் தரநிர்ணயம் ைீதான ஐஆர்டிஏ வழிைாட்டுதல்ைள் 

C. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை இழப்படீு திட்டம் 

D. கூட்டுக் ைாப்படீுைள் அல்ைது உயர் அனுைான ைாப்படீ்டுத் திட்டங்ைள் 

E. மூத்த குடிைக்ைள் ைாப்படீு 

F. நிகையான பைன் ைாப்படீுைள் – ைருத்துவைகன கராக்ைம், ைடுகையான 
உடல்நைைின்கை 

G. நீண்டைாை பராைரிப்புக் ைாப்படீு 

H. ஒருங்ைிகணத்-தயாரிப்புைள் 

I. வபக்வைஜ் பாைிசிைள் 

J. ஏகழைக்ைள் பிரிவுைளுக்ைான நுண் ைாப்படீு ைற்றும் உடல்நைக் ைாப்படீு 

K. ராஷ்ட்ரீய ஸ்வஸ்த்ய பைீா வயாஜனா 

L. விபத்து ைற்றும் இயைாகை ைாப்பு 
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M. கவளிநாட்டு பயணக்ைாப்படீு 

N. குழு உடல்நைக் ைாப்படீு 

O. உடல்நை வசைிப்பு ைணக்கு 

P. உடல்நை பாைிசிைளில் உள்ள பிரதான உட்பிரிவுைள் 

Q. வைாப்பு ைற்றும் பயன்பாடு வழிைாட்டிைள் 

அத்தியாயத்கத படித்தப்பின்னர் உங்ைளால்: 

i. உடல்நைக் ைாப்படீு பல்வவறு பிரிவுைளுக்கு விளக்ை முடியும் 

ii. உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் தரநிர்ணயம் ைீதான ஐஆர்டிஏ 
வழிைாட்டுதல்ைகள விவரிக்ை முடியும் 

iii. இந்திய சந்கதயில் இன்று ைிகடக்கும் பல்வவறு வகையான 
உடல்நை தயாரிப்புைகள  பற்றி ஆவைாசிக்ை முடியும் 

iv. விபத்து ைாப்படீு விளக்ை முடியும் 

v. கவளிநாட்டு பயணக் ைாப்பகீட பற்றி விவாதிக்ைமுடியும் 

vi. உடல்நை பாைிசிைகள முக்ைிய கசாற்ைள் ைற்றும் உட்புரிவுைகள 
புரிந்துக்கைாள்ள முடியும் 

vii. ஐஆர்டிஏ கவளியிட்டுள்ள வைாப்பு ைற்றும் பயன்பாடு வழிைாட்டிைள் 
கதரியவரும். 
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A. உடல்நைக் காப்பீடு தயாரிப்புகளின் வககப்பாடு 

ஐஆர்டிஏ -இன் உடல்நைக் ைாப்படீு ஒழுங்குவிதிைள் உடல்நைக் 
ைாப்புைள் பின்வருைாறு வகரயறுக்ைின்றன 

வநாய் நைன்ைகள வழங்குவதற்ைாை அல்ைது நீண்ட ைாை பராைரிப்பு, 

பயண ைாப்படீு ைற்றும் தனிநபர் விபத்து ைாப்பு வபான்ற உறுதியான 
நைன்ைள் உட்பட ைருத்துவ, அறுகவ சிைிச்கச அல்ைது ைருத்துவைகன 
கசைவு நன்கைைகள வழங்குவதற்ைாை ைாப்படீ்டு ஒப்பந்தங்ைகள 
கசயல்படுத்துவவத "உடல்நைக் ைாப்படீு, வர்த்தைம்" அல்ைது 
"உடல்நைக் ைாப்பு" என்பதற்கு அர்த்தம். 

இந்திய சந்கதயில் ைிகடக்கும் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைளின் 
இயல்பு கபரும்பாலும் மருத்துவமகனச் சேர்க்கக தயாரிப்புகளாக 
உள்ளன. ைருத்துவைகனயில் வசரும்வபாது ஒரு தனிநபருக்கு ஏற்படும் 
கசைவுைளுக்கு இந்த தயாரிப்புைள் ைாப்பளிக்ைின்றன. வைலும், இந்த 
வகையான கசைவுைள் ைிை அதிைைாை இருப்பதால் கபரும்பாலும் 
சாதாரண ைனிதனுக்கு அப்பாற்பட்டதாை உள்ளது. இதற்கு ைாரணைாை 
இருப்பது, உடல்நை பராைரிப்பு, அறுகவ சிைிச்கச நகடமுகறைள், 
சந்கதயில் வரும் புதிய ைற்றும் அதிை விகையுயர்ந்த கதாழில்நுட்பம் 
ைற்றும் புதிய தகைமுகற ைருந்துைளின் அதிை விகையினால் 
அதிைரித்து வரும் ைருத்துவ கசைவு. உண்கையில், வபாதுைான 
பணவசதி உள்ள தனிநபரால்கூட எந்த உடல்நைக் ைாப்படீும் இல்ைாைல் 
இந்த கபருைிய ைருத்துவ கசைகவ சைாளிப்பது ைிைவும் ைடினைாை 
உள்ளது. 

எனவவ, உடல்நைக் ைாப்படீு இரண்டு ைாரணங்ைளுக்ைாை ைிை 
முக்ைியைானது: 

 ஏதும் வநாய் வந்தால் மருத்துவ வேதிகளுக்கு வழங்குவதற்காக 
நிதியளித்தல் 

 வநாய் ைாரணைாை தீர்ந்துவிடக்கூடிய இது ஒரு தனிநபரின் 
வசைிப்கப பாதுைாத்தல். 
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ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைகள சைாளிப்பதற்ைான முதல் 
சில்ைகற உடல்நைக் ைாப்படீு தயாரிப்பு – கைடிக்களய்ம் – 1986-இல் 4 
கபாதுத் துகற ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் மூைம் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. 
இவத நிறுவனங்ைள் வைலும் இரண்டு ைாப்படீுைகள அறிமுைப்படுத்தனர்- 
அகவ, முன்கைாழிபவர்ைளுக்கு இளம் வயதிவைவய ஓய்வுக்குப்-பின்னர் 
வதகவப்படும் ைருத்துவ கசைவுைளுக்ைாை பவிஷ்ய ஆவராக்ைிய பாைிசி, 
பயணக்ைாப்பகீட வழங்கும் கவளிநாட்டு கைடிக்களய்ம் பாைிசி ைற்றும் 
ஏகழ ைக்ைளுக்ைான ஜன ஆவராக்ைிய பைீா பாைிசி. 

பின்னர் ைாப்படீ்டு துகற தனியார் துகறக்ைாை திறக்ைப்பட்டது, இது 
உடல்நைக் ைாப்படீ்டு சந்கதயில் பை நிறுவனங்ைள் வர வழிவகுத்தது. 
இத்துடன் வணிைத்தில் அதிை பரவல் ஏற்பட்டு, இந்த ைாப்புைளில் பை 
வவறுபாடுைள், ைற்றும் சிை புதிய ைாப்புைளும் கூட வந்தன. 

இன்று, உடல்நைக் ைாப்படீு பிரிவு ஒரு கபரிய அளவிற்கு 
உருவாைியுள்ளது. அகனத்து கபாது ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள், 
தனித்தியங்கும் உடல்நைக் ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைற்றும் ஆயுள் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் முைம் நூற்றுக்ைணக்ைான உடல்நைக் ைாப்படீு 
தயாரிப்புைள் வழங்ைப்படுைின்றன. எனினும், ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
கசைவுைளுக்கு எதிரான ைாப்பிற்கு, கைடிக்களய்ம் பாைிசியின் 
அடிப்பகட அகைப்வப  இன்றும் ைிைவும் பிரபைைான வடிவைாை 
இருக்ைிறது. 

1.   உடல்நைக் காப்பீடுகளின் அம்ேங்கள் 

 உடல்நைக் ைாப்படீானது அடிப்பகடயில் உடல்நைைின்கைகயயும் 
அதனால் ஏற்படும் கசைவுைகளயும் கையாள்ைிறது. சிை வநரங்ைளில், 

ஒரு நபருக்கு உண்டாகும் வநாய் தினசரி வாழ்க்கைச் கசயல்பாடுைகள 
பாதிக்கும் வகையில், ைடுகையானதாைவவா அல்ைது நீண்டைாைம் 
நீடித்திருப்பதாைவவா, வாழ்நாள் முழுதும் இருப்பதாைவவா அல்ைது 

ஆபத்தானதாைவவா இருக்ைக்கூடும். விபத்துக் ைாயங்ைளின் 
ைாரணைாைவும் அல்ைது விபத்தால் ஏற்படும் உடல் குகறபாடு 
ைாரணைாைவும் கசைவுைள் ஏற்படைாம். 
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 கவவ்வவறு விதைான வாழ்க்கை முகறைள், பணம் கசலுத்தும் திறன் 
ைற்றும் ஆவராக்ைிய நிகை ஆைியவற்றுடனான பல்வவறு 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு கவவ்வவறு விதைான வதகவைள் 

இருக்ைக்கூடும். அகவ ஒவ்கவாரு வாடிக்கையாளர் பிரிவுக்கும் 
கபாருத்தைான தயாரிப்புைகள வடிவகைக்கும்வபாது ைருத்தில் 
கைாள்ளப்பட வவண்டும். வாடிக்கையாளர்ைள் உடல்நைக் ைாப்படீ்கட 
வாங்கும்வபாது தங்ைள் வதகவைள் அகனத்கதயும் பூர்த்தி 
கசய்யக்கூடிய ஒரு முழுகையான ைாப்படீ்கடவய விரும்புைின்றனர். 
அவத சையம், சிறந்த ஏற்புதிறன் ைற்றும் ைிைப்கபரிய கைாள்திறன் 
ஆைியவற்கற அகடவதற்கு, நைக் ைாப்படீுத் தயாரிப்புைள் வாங்ைக்கூடிய 
விகைைளில் இருக்ை வவண்டும். அகவ வாடிக்கையாளர்ைள் 
புரிந்துகைாள்ளும் வகையிலும், விற்பகனக் குழு அவற்கற 
சந்கதப்படுத்தும் வகையிலும் எளிகையானதாை இருக்ை வவண்டும். 

இகவ ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் வாடிக்கையாளகர கவவ்வவறு 
வடிவங்ைளில் அகடய முயற்சிக்கும், நைக் ைாப்படீுத் தயாரிப்புைளின் 
சிை விரும்பத்தக்ை அம்சங்ைளாகும். 

தயாரிப்புகளின் கபரும் வககப்பாடு 

தயாரிப்பு வடிவகைப்பு என்னவாை இருந்தாலும், உடல்நைக் ைாப்படீு 
தயாரிப்புைகள பரவைாை 3 வகைைளாை வகைப்படுத்தைாம்:  

i. ஈட்டுறுதி காப்பீடுகள் 

இந்த தயாரிப்புைவள கபரும்பகுதி உடல்நைக் ைாப்படீ்டுச் சந்கதகய 
உள்ளடக்குைின்றன வைலும் இகவ ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையால் 
ஏற்படும் உண்கையான ைருத்துவச் கசைவுைளுக்கு பணம் 
கசலுத்துைின்றது. 

ii.  நிகையான பைன் காப்பீடுகள் 

‘ைருத்துவைகன கராக்ைம்’ எனவும் அகழக்ைப்படும் இந்த 
தயாரிப்புைள் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ைாைைட்டத்திற்ைாை 
நாகளான்றுக்கு வதீம் என்று நிகையான கூட்டுத்கதாகைகய 
கசலுத்துைின்றது. சிை தயாரிப்புைள் தங்ைள் தயாரிப்பில் ஒரு 
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நிகையான தரப்படுத்திய அறுகவ சிைிச்கச பைகனயும் 
இகணத்திருக்கும்.  

iii.  கடுகமயான உடல்நைமின்கம காப்பீடுகள் 

இது ைாரகடப்பு, பக்ைவாதம், புற்றுவநாய் வபான்ற ஒரு முன்-
வகரயறுக்ைப்பட்ட ைடுகையான உடல்நைைின்கைைள் ஏற்படும்வபாது 
வதகவப்படும் பணத்திற்ைான ஒரு நிகையான பைன் திட்டைாகும். 

உைைம் முழுதும் உடல்நைம் ைற்றும் உடல் குகறபாடு 
ஆைியவற்றிற்ைான ைாப்படீானது இகணந்து வருைின்றது, ஆனால் 
இந்தியாவில் தனிநபர் விபத்துக் காப்பீடு பாரம்பரியைாை உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டுடன் இல்கை ைற்றும் தனியாை விற்ைப்படுைின்றது. 

வைலும் உடல்நைக் ைாப்படீு வழக்ைைாை இந்தியாவிற்கு கவளிவய 
ஏற்படும் கசைவுைகள உள்ளடக்குவதில்கை. இந்த உபவயாைத்திற்ைாை 
ைற்கறாரு தயாரிப்பான - கவளிநாட்டு உடல்நைக் காப்பீடு அல்ைது 
பயணக் காப்பீடு – என்பகத வாங்ை வவண்டும். சைீப ைாைங்ைளில் 
ைட்டுவை, வழக்ைைான உடல்நைக் ைாப்படீ்டின் பகுதியாை கவளிநாட்டுக் 
ைாப்படீு உள்ளிட்ட தனியார் ைாப்படீ்டாளர்ைளின் ஒரு சிை ைிைவும் 
விகையுயர்ந்த உடல்நைக் ைாப்படீு தயாரிப்புைள், சிை விதிமுகறைள் 
ைற்றும் நிபந்தகனைளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு ைிகடக்ைின்றன.  

iv. வாடிக்ககயாளர் பிரிவின் அடிப்பகடயிைான வககப்பாடு 

தயாரிப்புைள், இைக்கு வாடிக்கையாளர் பிரிகவ ைனதில் கைாண்டும் 
வடிவகைக்ைப்படுைின்றன. ஒவ்கவாரு பிரிவிற்ைான பைன் ைட்டகைப்பு, 
விகையிடுதல், ஏற்பளிப்பு ைற்றும் சந்கதப்படுத்துதல் ஆைியகவ 
முற்றிலும் ைாறுபட்டிருக்கும். வாடிக்கையாளர் பிரிவுைளின் 
அடிப்பகடயில் வகைப்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்புைளாவன: 

i) சில்ைகற வாடிக்கையாளர்ைள் ைற்றும் அவர்ைளின் குடும்ப 
உறுப்பினர்ைளுக்ைாை வழங்ைப்படும் தனிநபர் காப்பீடு 

ii) பணியாளர்ைள் ைற்றும் குழுக்ைகள உள்ளடக்கும், அவர்ைளின் 
உறுப்பினர்ைகள உள்ளடக்கும் கபருநிறுவன 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் குழு காப்பீடு 
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iii) ைிைவும் வறுகையான ைக்ைகள உள்ளடக்கும் RSBY வபான்ற 
அரசாங்ைத் திட்டங்ைளுக்ைான ைாஸ் அதாவது  திரள் காப்பீடுகள் 

B. உடல்நைக் காப்பீட்டில் தரநிரணயம் மீதான ஐஆர்டிஏ 
வழிகாட்டுதல்கள் 

பல்வவறு விதிமுகறைள் ைற்றும் விைக்ைீடுைளின் கவவ்வவறு 
வகரயகறைளுடன் ஏராளைான ைாறுபட்ட தயாரிப்புைகள பல்வவறு 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் வழங்குவதால், சந்கதயில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. 
தனிப்பட்ட நிறுவனங்ைளின் தயாரிப்புைளுக்கு எதிராை இழப்படீுைகள 
அளிப்பதில் மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைத்தினர்ைளுக்கும், தயாரிப்புைகள 
ஒப்பிடுவதில் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கும் ைடினைாை உள்ளது. 
அதுைட்டுைில்ைாைல், ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்படீுைளில், எது 
ஒரு ைடுகையான உடல்நைைின்கை, எது ைடுகையான 
உடல்நைைின்கை இல்கை என்பது பற்றிய கதளிவான புரிதல் இல்கை. 
உடல்நைக் ைாப்படீு துகறக்ைான ைின்னணு தரவுைகள கையாள்வதும் 
ைிைவும் ைடினைாை இருக்ைின்றது. 

ைாப்படீ்டாளர்ைள், வசகவ வழங்குநர்ைள், TPA-க்ைள் ைற்றும் 
ைருத்துவைகனைள் ஆைிவயாருக்கு இகடவயயான குழப்பத்கத நீக்ைவும், 
ைாப்படீு கசய்யும் கபாதுைக்ைள், ஐஆர்டிஏ வபான்ற பல்வவறு 
நிறுவனங்ைள், வசகவ வழங்குநர்ைள், ைருத்துவைகனைள் ஆைிவயாரின் 
குகறைகள நிவர்த்தி கசய்யவும், இந்திய கதாழில் வர்த்தை 
கூட்டகைப்பின் உடல்நை ஆவைாசகனக் கசயற்குழுவானது உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டில் ஒரு வகை தரநிர்ணயத்கத வழங்ை ஒன்றாை இகணந்தது. 
ஒரு கபாதுவான புரிதைின் அடிப்பகடயில், ஐஆர்டிஏ 2013-ல் உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டில் தரநிர்ணயம் ைீதான வழிைாட்டுதல்ைகள கவளியிட்டுள்ளது. 

வழிைாட்டுதல்ைள் இப்வபாது இவற்றிற்ைான தரநிர்ணயத்கத 
வழங்ைின்றன: 

1. கபாதுவாை பயன்படுத்தப்படும் ைாப்படீ்டு ைகைச்கசாற்ைளின் 
வகரயகறைள் 

2. ைடுகையான உடல்நைைின்கையின் வகரயகறைள் 
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3. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ஈட்டுறுதி ைாப்படீுைளில் 
விைக்ைளிக்ைப்பட்ட கசைவுைளின் பட்டியல் 

4. ஈடுவைாரல் படிவங்ைள் ைற்றும் முன்-அதிைாரைளிப்பு படிவங்ைள் 

5. இரசீதிடுதல் வடிவகைப்புைள் 

6. ைருத்துவைகனைளின் கவளிவயறுதல் சுருக்ைவுகர 

7. TPA-க்ைள், ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைற்றும் ைருத்துவைகனைளுக்கு 
இகடவயயான நிகையான ஒப்பந்தங்ைள் 

8. புதிய ைாப்படீுைளுக்ைாை ஐஆர்டிஏஐ-ஐ (IRDAI) கபறுவதற்ைான 
நிகையான வைாப்பு ைற்றும் பயன்பாடு வடிவகைப்பு 

 

இது உடல்நைம் வழங்குநர்ைள் ைற்றும் ைாப்படீு துகறயின் வசகவயின் 
தரத்கத வைம்படுத்துவதில் ஒரு ைிைப்கபரிய வளர்ச்சிப்படியாை 
அகைந்துள்ளது வைலும் இது அர்த்தமுள்ள உடல்நைம் ைற்றும் 
உடல்நைக் ைாப்படீு தரவுைளின் கதாகுப்பிற்கும் உதவும். 

C. மருத்துவமகனச் சேர்க்கக ஈட்டுறுதி திட்டம்  

ஒரு ஈட்டுறுதி அடிப்பகடயிைான உடல்நைக் ைாப்படீு என்பது 
இந்தியாவில் ைிைவும் பரவைான ைற்றும் அதிைம் விற்ைப்படும் 
உடல்நைக் ைாப்படீு தயாரிப்பு ஆகும். PSU ைாப்படீ்டாளர்ைளால் 
எண்பதுைளில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட கமடிகிகளய்ம் பாைிேி ைிைவும் 
முந்கதய நிகையான உடல்நைத் தயாரிப்பு ஆகும் வைலும் அது ஒரு 
நீண்டைாைத்திற்கு சந்கதயில் இருந்த ஒவர தயாரிப்பு ஆகும். இந்த 
தயாரிப்பு ஒரு சிை ைாற்றங்ைளுடன் பல்வவறு பிராண்ட் கபயர்ைளின்ைீழ் 
கவவ்வவறு ைாப்படீ்டாளர்ைளால் சந்கதப்படுத்தப்பட்டாலும், 
கைடிைிகளய்ம் கதாடர்ந்து நாட்டில் அதிைம் விற்ைப்படும் 
உடல்நைக்ைாப்படீாை இருந்துவருைின்றது. 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ஈட்டுறுதி தயாரிப்புைள் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கையின்வபாது கசய்ய வவண்டியிருக்கும் கசைவனீங்ைளிைிருந்து 
தனிநபர்ைகள பாதுைாக்ைின்றது. கபரும்பாைான சையங்ைளில், அவர்ைள் 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முன்னும் பின்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட 
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நாட்ைளுக்கும் ைாப்படீ்கட கபறைாம், ஆனால் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கையில் உள்ளடங்ைாத ஏவதனும் கசைவுைகள இது 
விைக்குைின்றது. 

இப்படிப்பட்ட ஒரு ைாப்படீு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின்வபாது 
உண்டாகும் கசைவுைள் அல்ைது கசைவழிக்கும் கதாகைகய 
கைாத்தைாைவவா அல்ைது அதன் ஒரு பகுதிகயவயா ‘ஈட்டுறுதி’ 
அடிப்பகடயில் வழங்குைின்றது. இது ‘பைன்’ அடிப்பகடயில் 
உள்ளடங்கும் ைாப்படீ்டுடன் ைாறுபட்டிருக்ைைாம், இதில் பணத்கதாகை 
ைாப்படீ்டில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஏற்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிைழ்வின்வபாது 
(ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை, ைடுகையான உடல்நைைின்கையின் 
வநாயறிதல் அல்ைது வசர்க்கையின் ஒவ்கவாரு நாள் வபான்றகவ) 
அளிக்ைப்படும் வைலும் இது உண்டான உண்கையான கசைவனீங்ைள் 
கதாடர்பானதாை இருக்ைாது.  

உதாரணம் 

ரகு தன் ைகனவி ைற்றும் ஒரு 14 வயது ைைன் ஆைிவயாகரக் கைாண்ட 
ஒரு சிறு குடும்பத்கதக் கைாண்டுள்ளார். அவர் ஒவ்கவாருவருக்கும் ரூ. 
1 ைட்சம் எனும் ஒரு தனிநபர் ைாப்படீ்டிற்ைாை, ஒரு உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திடைிருந்து, தன் குடும்பத்தின் ஒவ்கவாரு 
உறுப்பினகரயும் உள்ளடக்கும் ஒரு கைடிைிகளய்ம் பாைிசிகய 
எடுத்திருந்தார். அவர்ைள் ஒவ்கவாருவரும் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கையின்வபாது ரூ. 1 ைட்சம் வகரயிைான ைருத்துவ கசைவுைளின் 
ைீட்கப கபற முடியும். 

ரகு ைாரகடப்பு ைாரணைாை ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைப்பட்டார், 
அவருக்கு அறுகவசிைிச்கச வதகவப்பட்டது. ைருத்துவ இரசீது ரூ. 1.25 
ைட்சத்திற்கு எழுப்பப்பட்டது. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் திட்ட 
உள்ளடக்ைத்தின்படி ரூ. 1 ைட்சத்கத அளித்தது வைலும் ரகு ைீதமுள்ள 
கதாகை ரூ. 25,000-ஐ தன் கசாந்தப் பணத்தில் இருந்து கசலுத்த 
வவண்டியிருந்தது. 
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ஈட்டுறுதி அடிப்பகடயிைான கைடிைிகளய்ம் பாைிசியின் முக்ைிய 
அம்சங்ைள் ைீவழ விளக்ைப்பட்டுள்ளன, காப்பீட்டின் வரம்புகளில் 
மாறுபாடுகள் இருந்தாலும், கூடுதல் விைக்கீடுகள் அல்ைது 
பைன்கள் அல்ைது ேிை இகணப்புகள் ஒவ்கவாரு காப்பீட்டாளராலும் 
ேந்கதப்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளுக்கு கபாருந்தைாம். ைாணவர் 
தயாரிப்பு பற்றிய ஒரு பரந்த வயாசகனகய ைட்டும் பின்பற்றுைாறும், 
அவர் குறிப்பிட்ட ைாப்படீ்டாளரின் தயாரிப்பு பற்றி வைலும் 
அறிந்துகைாள்ள விரும்பினால் அவராைவவ அகத கதரிந்துகைாள்ள 
வவண்டும் எனவும் ஆவைாசிக்ைப்படுைின்றது. அவர் 
பயன்படுத்தப்படக்கூடிய மருத்துவ ககைச்கோற்கள் ேிைவற்கற 
பற்றியும் தானாகசவ கதரிந்துககாள்ள சவண்டும். 

1. உள்சநாயாளி மருத்துவமகனச் சேர்க்கக கேைவுகள் 

ஒரு ஈட்டுறுதி ைாப்படீானது உடல்நைைின்கை / விபத்தின்வபாது 
ஏற்படும் ைருத்துவைகன கசைவுைளுக்ைான கதாகைகய ைாப்படீு 
கபற்றவருக்கு அளிக்ைின்றது. 

எல்ைா கசைவுைளுக்கும் பணம் தரப்படாைல் வபாைைாம் வைலும் 
கபரும்பாைான தயாரிப்புைள் பின்வருவனற்கற கபாதுவாை உள்ளடக்கும் 
கசைவுைகள வகரயறுக்கும்:  

i. ைருத்துவைகன / நர்சிங் வஹாைில் அளிக்ைப்படும், அகற, தங்கும் 
வசதி ைற்றும் கசவிைிப்பணி கசைவுைள். இது கசவிைிப்பணி 
ைவனிப்பு, RMO ைட்டணங்ைள், IV திரவங்ைள் / இரத்தம் ஏற்றுதல் / ஊசி 
வபாடுவதற்ைான ைட்டணங்ைள் ைற்றும் அதுவபான்ற கசைவுைள் 
ஆைியவற்கற உள்ளடக்கும் 

ii. தீவிர சிைிச்கசப் பிரிவு (ஐசியு) கசைவுைள் 

iii. அறுகவசிைிச்கச நிபுணர், ையக்ைைருந்து நிபுணர், ைருத்துவர், 
ஆவைாசைர்ைள், நிபுணர்ைள் ைட்டணங்ைள் 

iv. ையக்ைைருந்து, இரத்தம், பிராணவாயு, அறுகவசிைிச்கசக் கூட 
ைட்டணங்ைள், அறுகவசிைிச்கச உபைரணங்ைள், 

v. ைருந்துைள் ைற்றும் ைருந்துப்கபாருட்ைள், 
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vi. கசயற்கை சிறுநீர்ப் பிரித்கதடுப்பு, வவதிச்சிைிச்கச, ைதிரியக்ைச் 
சிைிச்கச 

vii. வபஸ்வைக்ைர்(இதயமுடுக்ைி), எலும்புமூட்டு உள்பதிப்புைள், ைீழ் இதய 
வாழ்வு ைாற்றுைள், இரத்தநாள உள்குழாய்ைள் வபான்ற 
அறுகவசிைிச்கச கசயல்பாட்டின்வபாது உள்வள கபாருத்தப்படும் 
கசயற்கை உறுப்பு சாதனங்ைளின் கசைவு 

viii. தகுந்த ஆய்வை / வநாயறிதல் பரிவசாதகனைள் ைற்றும் சிைிச்கச 
கதாடர்பான ைற்ற ைருத்துவ கசைவுைள் 

ix. ைாப்படீு கபறுபவருக்கு உறுப்பு ைாற்றம் கசய்யப்படும்வபாது உறுப்பு 
வழங்குநருக்கு ஏற்படும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைள் 
(உறுப்பின் விகை தவிர்த்து) 

ைருத்துவைகனயில் தங்ைியிருக்கும் ைாைஅளவு 24 ைணி வநரங்ைள் 
அல்ைது அதற்கும் அதிைைாை இருந்தால் ைட்டுவை ஒரு வழக்ைைான 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை இழப்படீு கசைவுைளுக்கு பணைளிக்கும். 
இருப்பினும் ைருத்துவ கதாழிற்நுட்பங்ைளில் ஏற்பட்டுள்ள 
முன்வனற்றங்ைளின் ைாரணைாை, பை அறுகவ சிைிச்கசைளுக்ைான 
சிைிச்கச கசயல்முகறைளுக்கு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
வதகவப்படுவதில்கை. இப்வபாது வடவைர் அதாவது பைல்பராைரிப்பு 
கசயல்முகறைகளப் வபாை, அகவ சிறப்பு வடவைர் கசன்டர்ைள் அல்ைது 
ைருத்துவைகனைளில் நடத்தப்படைாம். ைண் அறுகவ சிைிச்கசைள், 
வவதிச்சிைிச்கச, டயைாசிஸ் (கசயற்கை சிறுநீர்ப் பிரித்கதடுப்பு) வபான்ற 
சிைிச்கசைள் வடவைர் அறுகவ சிைிச்கசைளின் ைீழ்வகைப் 
படுத்தப்படைாம் வைலும் பட்டியல் வளர்ந்துகைாண்வட இருக்ைின்றது. 
இகவைளும் ைாப்படீ்டின்ைீழ் உள்ளடக்ைப்படைாம். 

புறவநாயாளி கசைவுைளுக்ைான ைாப்படீு, ஓபிடி (OPD) ைாப்படீுைகள 
வழங்குபகவ ைிைச் சிை தயாரிப்புைளுடன், இந்தியாவில் ைிைவும் 
குகறவாைவவ உள்ளது. இருப்பினும் புறவநாயாளி சிைிச்கச ைற்றும் 
ைருத்துவர் வருகைைள், வழக்ைைான ைருத்துவப் பரிவசாதகனைள், பல் 
ைற்றும் ைருந்தை கசைவுைள் உடனான உடல்நை பராைரிப்பு கசைவுைள் 
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கதாடர்பானகவ ஆைியவற்கற உள்ளடக்கும் சிை திட்டங்ைளும் 
உள்ளன. 

2. மருத்துவமகனச் சேர்க்ககக்கு முந்கதய மற்றும் பிந்கதய 
கேைவுகள் 

i. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய கசைவுைள் 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை என்பது அவசரநிகை ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கையாைவவா அல்ைது திட்டைிடப்பட்டதாைவவா இருக்ைைாம். 
ஒரு வநாயாளி ஒரு திட்டைிடப்பட்ட அறுகவ சிைிச்கசக்ைாை 
கசன்றால், ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முன்பாைவவ அவருக்கு 
ஏற்படக்கூடிய கசைவுைள் இருக்கும். 

ஐஆர்டிஏ உடல்நைக் ைாப்படீு தரநிர்ணய வழிைாட்டுதல்ைள் 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய கசைவுைகள பின்வருைாறு 
விவரிக்ைின்றது: 

ைாப்படீு கசய்த நபர் ைருத்துவைகனயில் வசருவதற்கு முன் உடனடியாை 
ஏற்படும் ைருத்துவ கசைவுைள், இவற்கற உள்ளடக்கும்: 

i) ைாப்படீு கசய்த நபருக்கு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை வதகவப்படும் 
அவத நிகைகைக்ைாை ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட ைருத்துவ 
கசைவுைள், ைற்றும் 

ii) ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் அனுைதிக்ைப்படும் அப்படிப்பட்ட 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்ைான உள்-வநாயாளி ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை ஈடுவைாரல். 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய கசைவுைள் 
பரிவசாதகனைள், ைருந்துைள், ைருத்துவர்ைளின் ைட்டணங்ைள் வபான்ற 
வடிவில் இருக்ைக்கூடும். ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு 
கபாருத்தைான ைற்றும் அது குறித்த அப்படிப்பட்ட கசைவுைள் 
உடல்நைக் ைாப்படீுைளின் ைீழ் உள்ளடக்ைப்படும். 

i. மருத்துவமகனச் சேர்க்ககக்கு பிந்கதய கேைவுகள் 
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ைருத்துவைகனயில் தங்ைியிருந்தபின், பைசையங்ைளில் 
குணைகடதல் ைற்றும் பின்கதாடர் சிைிச்கச கதாடர்பாை கசைவுைள் 
இருக்ைக்கூடும். 

வகரயகற 

ைாப்படீு கசய்த நபர் ைருத்துவைகனயிைிருந்து கவளிவயறியபின் 
உடனடியாை ஏற்படும் ைருத்துவ கசைவுைளில், இவற்கற வழங்கும் 

i) ைாப்படீு கசய்த நபரின் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை வதகவப்பட்ட 
அவத நிகைகைக்ைாை ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட ைருத்துவ கசைவுைள், 
ைற்றும் 

ii) ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் அனுைதிக்ைப்படும் அப்படிப்பட்ட 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்ைான உள்-வநாயாளி ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை ைாப்படீு. 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு பிந்கதய கசைவுைள், ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கைக்கு பின் வகரயறுக்ைப்பட்ட எண்ணிக்கையிைான நாட்ைள் 
கைாண்ட ைாை அளவின்வபாது ஏற்படும் கபாருத்தைான ைருத்துவ 
கசைவுைளாை இருக்ை வவண்டும் வைலும் அது ைாப்படீ்டின் பகுதியாை 
ைருதப்படும். 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு பிந்கதய கசைவுைள் 
ைருத்துவைகனயிைிருந்து கவளிவயறியபிறகு, ைருந்துைள், 
ைருந்துப்கபாருட்ைள், ைருத்துவர்ைளின் ைறுஆய்வு வபான்ற வடிவில் 
இருக்ைக்கூடும். அப்படிப்பட்ட கசைவுைள் ைருத்துவைகனயில் 
எடுத்துக்கைாள்ளும் சிைிச்கச கதாடர்பானதாை இருக்ை வவண்டும் 
வைலும் அகவ உடல்நைக் ைாப்படீுைளின்ைீழ் உள்ளடக்ைப்படும். 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய ைற்றும் பிந்கதய 
கசைவுைளுக்ைான ைாப்படீ்டிற்ைான ைாை அளவு ைாப்படீு 
அளிப்பவர்ைளுக்கு இகடவய ைாறுபடைாம், வைலும் அது பாைிசியில் 
வகரயறுக்ைப்பட்டிருக்கும், ைிைவும் கபாதுவான ைாப்படீு முப்பது 
நாட்கள் முன்மருத்துவமகனச் சேர்க்கககயயும், மருத்துவமகனச் 
சேர்க்ககக்கு பிந்கதய அறுபது நாட்ககளயும் உள்ளடக்குைின்றது. 
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ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய ைற்றும் பிந்கதய கசைவுைள் 
பாைிசியின்ைீழ் ைாப்படீு கசய்தவருக்கு ைாப்படீுவழங்கும் கைாத்தக் 
கூடுதைின் பகுதியாை இருக்கும். 

i) வடீ்டில் தங்கி ேிகிச்கே 

இந்த பைன் பாைிசிதாரர்ைளால் கபாதுவாைப் பயன்படுத்தாதவபாதும், 
ஒரு தனிநபர் உடல்நைக் ைாப்படீும் ஒரு ைருத்துவைகனயில் 
அனுைதிக்ைப்படாைல் வடீ்டில் எடுத்துக்கைாள்ளப்படும் ைருத்துவச் 
சிைிச்கசக்ைாை ஆகும் கசைவுைகள ைவனிக்கும் ஒரு 
முன்வனற்பாட்கடக் கைாண்டுள்ளது. இருப்பினும், நிகைகையானது 
ஒரு ைருத்துவைகனயில் ைவனிப்பு வதகவப்படும் 
உடல்நைைின்கையாை இருந்தாலும், வநாயாளியின் நிகைகை 
அவகர ைருத்துவைகனக்கு கைாண்டு கசல்ை முடியாத 
நிகைகையாைவவா அல்ைது ைருத்துவைகனைளில் தங்கும் வசதி 
பற்றாக்குகற உள்ள நிகைகையாைவவா இருக்ை வவண்டும். 

இந்தக் ைாப்படீு வழக்ைைாை முதல் மூன்றில் இருந்து ஐந்து 
நாட்களின் ஒரு மிகுதி உட்கூகற கைாண்டிருக்ைின்றது, அதாவது 
முதல் மூன்றில் இருந்து ஐந்து நாட்ைள் வகரக்குைான கசைகவ 
ைாப்படீு கசய்பவவர பார்த்துக் கைாள்ள வவண்டும். ைாப்படீானது 
ஆஸ்துைா, மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, நாட்பட்ட சிறுநீரை அழற்சி ைற்றும் 
சிறுநீரைம் சார்ந்த இகணப்வபாக்கு, வயிற்றுப்வபாக்கு ைற்றும், 
இகரப்கபக்குடல் அழற்சி உள்ளிட்ட எல்ைா வகை சீதவபதிைள், 
நீரிழிவு வநாய், வைிப்பு வநாய், உயர் இரத்த அழுத்தம், சளிக்ைாய்ச்சல், 
இருைல் ைற்றும் சளி, ைாய்ச்சல்ைள் வபான்ற சிை நாட்பட்ட அல்ைது 
கபாதுவான வநாய்ைளுக்ைான வடீ்டு சிைிச்கசைகளயும் 
விைக்குைின்றது. 

ii)  கபாதுவான விைக்கீடுகள் 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை இழப்படீு ைாப்படீுைளின் ைீழ் உள்ள 
வழக்ைைான விைக்ைீடுைளில் சிை ைீவழ கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன: 

i. ஏற்கனசவ இருக்கும் சநாய்கள் 
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இது ஏறக்குகறய எப்வபாதும் தனிநபர் உடல்நைத் திட்டங்ைளின் ைீழ் 
விைக்ைப்படுைின்றது, ஏகனனில் இது ஒரு நிச்சயத்தன்கைகய 
உள்ளடக்குைின்றது வைலும் ைாப்படீ்டாளருக்கு அதிை அபாயத்கத 
எடுத்துகரக்ைின்றது. ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்கட எடுக்கும் வநரத்தில் 
வதகவப்படும் முக்ைியைான கவளியடீுைளில் ஒன்று ைாப்படீு 
கசய்பவர் ஒவ்கவாருவரின் வநாய்ைள் / ைாயங்ைளின் முந்கதய 
வரைாறு கதாடர்பானதாகும். இது ைாப்படீ்டிற்ைான முன்கைாழிகவ 
ஏற்றுக்கைாள்வது ைீதான தீர்ைானத்கத எடுக்ை ைாப்படீ்டாளகர 
அனுைதிக்கும்.  

தரநிர்ணயம் ைீதான ஐஆர்டிஏ வழிைாட்டுதல்ைள் முன்வப இருக்கும் 
வநாய்ைகள இவ்வாறு வகரயறுக்ைின்றது 

“ைாப்படீ்டாளரால் முதல் பாைிசி வழங்ைப்படுவதற்கு முன் 48 
ைாதங்ைளுக்குள் உங்ைளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அறிகுறிைள் அல்ைது 
அகடயாளங்ைளுக்ைான ைற்றும்/அல்ைது வநாயறியப்பட்ட, 
ைற்றும்/அல்ைது ைருத்துவ ஆவைாசகன/சிைிச்கச கபறப்பட்ட ஏவதனும் 
நிகைகை, வநாய் அல்ைது ைாயம் அல்ைது கதாடர்பான நிகைகை(ைள்).” 

விைக்ைீடானது: நிறுவனத்துடனான தன் முதல் பாைிசியின் 
கதாடக்ைத்திைிருந்து, கதாடர்ச்சியான ைாப்படீு 48 ைாதங்ைள் வகர 
முடியும் வகர, பாைிசியில் வகரயறுத்துள்ள ைாதிரியான ஏவதனும் 
ைாப்படீு கபறும் நபருக்கு ஏற்ைனவவ உள்ள நிகைகை(ைள்). 

i. ஒரு விபத்தின் ைாரணைாை வதகவப்பட்டால் தவிர, அழகுச் 
சிைிச்கசைள், ஒட்டுறுப்பு அறுகவ சிைிச்கசைள் 

ii. ைண் ைண்ணாடிைள், ைாது வைட்கும் ைருவிைள் வபான்றவற்றிற்ைான 
கசைவுைள் (பாைிசியால் வழங்ைப்படும் புறவநாயாளி ைாப்படீ்டின் 
ைீழ் சிறப்பாை உள்ளடக்ைப்பட்டால் தவிர) 

iii. கபாதுவான உடல் தளர்ச்சி, உடல் வதறுதல் 

iv. சிைிச்கசக்கு கதாடர்பில்ைாத விட்டைின்ைள், டானிக்குைள் 
ஆைியவற்றிற்ைான கசைவுைள் 
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v. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை அவசியைாை உள்ள ஏவதனும் வநாய் / 
உடல்நைைின்கை / ைாயத்தின் இருப்பு அல்ைது சிைிச்கச 
வநர்ைகற இருப்பிற்ைான நிகையற்ற அல்ைது தற்கசயைான 
வநாயறிதல்ைள், ஆய்வை பரிவசாதகனைளுக்ைாை முதன்கையாை 
ஆகும் கசைவுைள். 

vi. ைைப்வபறு கதாடர்பான கசைவுைள் (சிை ைாப்படீ்டாளர்ைள் 
ைாத்திருப்பு ைாைங்ைளுடன் ைைப்வபறு ைாப்படீ்கட 
வழங்குைின்றனர்) 

vii. வபார் ைற்றும் அணுசக்தி சார்ந்த ைாரணங்ைள் 

viii. எச்ஐவி / எய்ட்ஸ்-டன் சிைிச்கச கதாடர்பான எல்ைா கசைவுைள். 
(இருப்பினும் சிை ைாப்படீ்டாளர்ைள் எச்ஐவி / எய்ட்ஸ் உள்ள 
நபர்ைளுக்ைான சிறப்புக் ைாப்படீுைகள வழங்ைத் 
கதாடங்ைியுள்ளனர்.) 

ix. பதிவு ைட்டணங்ைள், வசர்க்கைக் ைட்டணங்ைள், கதாகைவபசி, 
கதாகைக்ைாட்சி ைட்டணங்ைள், ைழிவகற வசதிைள் வபான்ற 
ைருத்துவம் சாராத விஷயங்ைள் அகனத்தும்.  

x. பாைிசியின் கதாடக்ைத்திைிருந்து 30 நாட்ைள் வகரயான ஒரு 
ைாத்திருப்புக் ைாை அளவு இழப்படீ்கடக் வைாரும் கபரும்பாைான 
பாைிசிைளுக்கு கபாருந்தும். இருப்பினும் இது ஒரு விபத்தால் 
ஏற்படும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்குப் கபாருந்தாது. 

உதாரணம் 

ைீரா ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின்வபாது ஏற்படும் கசைவுைளின் 
உள்ளடக்ைத்திற்ைான ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீு பாைிசிகய எடுத்திருந்தார். 
பாைிசி 30 நாட்ைள் கைாண்ட கதாடக்ைக் ைாத்திருப்புக் ைாைத்திற்ைான 
ஒரு உட்கூகறக் கைாண்டிருந்தது. 

துரதிர்ஷ்டவசைாை, அவர் பாைிசி எடுத்த 20 நாட்ைளுக்குப் பிறகு, 
ைீராவிற்கு ைவைரியா பாதிப்பு ஏற்பட்டது, அவர் 5 நாட்ைளுக்கு 
ைருத்துவைகனயில் வசர்க்ைப்பட்டார். அவர் அதிைைான ைருத்துவைகன 
ைட்டணங்ைகள கசலுத்த வவண்டியிருந்தது. 
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அவர் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திடைிருந்து பண ஈடுவைாரகை வைட்கும்வபாது, 
அவர்ைள் இழப்படீு பணத்கத அளிக்ை ைறுத்து விட்டனர், ஏகனனில் 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை நிைழ்வு பாைிசி எடுத்ததிைிருந்து 30 நாட்ைள் 
வகரயான ைாத்திருப்பு ைாைத்திற்குள்ளாைவவ நடந்துள்ளது. 

காத்திருப்புக் காைங்கள்: இது வழக்ைைாை சிைிச்கச தாைதைாைக் கூடிய 

ைற்றும் திட்டைிடப்படக்கூடிய வநாய்ைளுக்கு கபாருந்தும். தயாரிப்கபப் 

கபாறுத்து, ைண்புகர, புற்றல்ைாத சுக்ைிை     உருப்கபருக்ைம், ைாதவிடாய் 

ைிகைப்பு அல்ைது நார்த்தகசப் புற்றுக்ைான ைருப்கப நீக்ைம், குடைிறக்ைம், 

விகரவகீ்ைம், பிறவிசார் உள்வநாய், ஆசன வாய்புகர, மூைவநாய், 

எலும்புக் ைாற்றகற அழற்சி ைற்றும் கதாடர்புள்ள ஒழுங்ைின்கைைள், 

பித்தப்கபக் ைல்நீக்ைம், ைீல்வநாய்ைற்றும் முடக்குவாதம், ைல்வநாய், வயது 

கதாடர்பான எலும்பு மூட்டு அழற்சி, எலும்புத்துகள வநாய் வபான்ற 

வநாய்ைளுக்கு ஒன்று / இரண்டு / நான்கு வருட ைாத்திருப்புக் ைாைங்ைள் 

கபாருந்தும். 

அ) கிகடக்கக்கூடிய காப்பீடு விருப்பத்சதர்வுகள் 

i. தனிநபர் காப்பு 

ஒரு தனிநபர் தன்னுடன், ைணவன்/ைகனவி, சார்ந்திருக்கும் 
குழந்கதைள், சார்ந்திருக்கும் கபற்வறார்ைள், சார்ந்திருக்கும் 
ைணவன்/ைகனவியின் கபற்வறார்ைள், சார்ந்திருக்கும் 
உடன்பிறந்வதார்ைள் வபான்ற குடும்ப நபர்ைளுடன் வசர்த்து ைாப்படீு 
கசய்யமுடியும். சிை ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைாப்படீு கசய்யப்படக்கூடிய 
சார்ந்திருப்வபார்ைளில் ஒரு வரம்பிகன கைாண்டிருக்ை ைாட்டார்ைள். 
அப்படிப்பட்ட சார்ந்திருப்வபார்ைளில் ஒவ்கவாரு நபருக்கும் ஒரு தனி 
ைாப்படீ்டு கூடுதலுடன் ஒரு ஒற்கற பாைிசியின்ைீழ் ைாப்படீு கசய்வது 
சாத்தியைானதாகும். இம்ைாதிரி ைாப்புைளில், பாைிசியின்ைீழ் ைாப்படீு 
கசய்யப்பட்ட ஒவ்கவாரு நபரும் ைாப்படீுத்கதாகையின் அதிைபட்ச 
கதாகைகய  பாைிசி அைைில் இருக்கும் சையத்தில் கபற முடியும். 
ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட ஒவ்கவாருவருக்கும், அவரது வயது ைற்றும் 
ைாப்படீ்டுத் கதாகை ைற்றும் வவறு ஏதாவது ைதிப்படீு ைாரணியின் 
அடிப்பகடயில் ப்ரீைியம் வசூைிக்ைப்படும். 
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ii. குடும்பப் கபயர்ச்ேி  

குடும்பப் கபயர்ச்சி ைாப்படீு என்பதில் ைணவன்/ைகனவி, சார்ந்திருக்கும் 
குழந்கதைள் ைற்றும் சார்ந்திருக்கும் கபற்வறார்ைள் உள்ளடங்ைிய 
குடும்பத்திற்கு குடும்பம் முழுகைக்குைான ஒரு ஒற்கறக் ைாப்படீ்டுத் 
கதாகை வழங்ைப்படுைிறது. 

உதாரணம் 

ரூ. 5 ைட்சம் கைாண்ட ஒரு குடும்பக் ைாப்படீு நான்கு வபர் உள்ள ஒரு 
குடும்பத்திற்கு எடுக்ைப்பட்டால், பாைிசிக் ைாைத்தின்வபாது, அது 
ஒன்றுக்கும் வைற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர் கதாடர்பான 
ஈடுவைாரல்ைளுக்கு அல்ைது குடும்பத்தின் ஒற்கற உறுப்பினருக்ைான 
பை ஈடுவைாரல்ைளுக்கு பணைளிக்கும். இகவ அகனத்தும் ரூ. 5 ைட்சம் 
கைாண்ட கைாத்தக் ைாப்படீ்கடவிட அதிைைாை இருக்ை முடியாது. 
ப்ரீைியம் (தவகண) வழக்ைைாை ைாப்படீ்டு முன்கைாழியப்படும் 
குடும்பத்தில் உள்ள ைிைவும் வயதான உறுப்பினரின் அடிப்பகடயில் 
வசூைிக்ைப்படும். 

இந்த இரண்டு பாைிசிைளின் ைீழ் ைாப்புைள் ைற்றும் விைக்ைீடுைள் 
ஆைியகவ ஒவர ைாதிரியாை இருக்கும். குடும்பக் ைாப்படீுைள் 
சந்கதயில் ைிைவும் பிரபைைாைி வருைின்றன, ஏகனனில் கைாத்த 
குடும்பமும் ஒரு நியாயைான ப்ரீைியத்தில் ஒரு அதிை அளவில் 
வதர்ந்கதடுக்ைப்படக்கூடிய ஒரு கைாத்தக் ைாப்படீ்டுக் கதாகைக்ைான 
ைாப்பகீட கபறுைின்றது.  

ஆ) ேிறப்பு அம்ேங்கள் 

ஏற்ைனவவ உள்ள ைாப்படீுைளில் சிை ைாற்றங்ைள் ைற்றும் புதிய 
ைதிப்பு கூட்டப்பட்ட அம்சங்ைள் ஆரம்பைாை கைடிைிகளய்ம் 
தயாரிப்பின் ைீழ் வழங்ைப்படும் அடிப்பகட ஈட்டுறுதி ைாப்படீ்டுடன் 
வசர்க்ைப்பட்டுள்ளன. நாம் இந்த ைாற்றங்ைளில் சிைவற்கற 
விவாதிப்வபாம். ைீவழ குறிப்பிட்டுள்ள அம்சங்ைள் அகனத்தும் எல்ைா 
தயாரிப்புைளிலும் இருப்பதில்கை என்பகதயும், அகவ 
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ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைற்றும் தயாரிப்புைளுக்ைிகடவய ைாறுபடைாம் 
என்பகதயும் ைவனத்தில் கைாள்ளவும். 

i. உப வரம்புகள் மற்றும் சநாய் ோர்ந்த காப்புகற 

சிை தயாரிப்புைள் வநாய் சார்ந்த ைாப்புகறகய கபற்றுள்ளன எ.ைா. 
ைண்புகர. ஒரு சிை ைாப்படீுைள் ைாப்படீ்டுத் கதாகையுடன் 
இகணந்துள்ள அகற வாடகையில் உப வரம்புைகளப் கபற்றிருக்கும் 
எ.ைா. நாகளான்றுக்ைான அகற வாடகை ைாப்படீ்டுத் கதாகையின்  
1% வரம்புக்கும், ICU ைட்டணங்ைள் ைாப்படீ்டுத் கதாகையின்  2% 
வரம்புக்கும் உட்பட்டிருக்கும். ICU ைட்டணங்ைள், OT ைட்டணங்ைள் 
ைற்றும் அறுகவ சிைிச்கச நிபுணரின் ைட்டணங்ைள் வபான்ற ைற்ற 
தகைப்புைளின் ைீழ் வரும் கசைவுைள் ஆைியகவ வதர்ந்கதடுக்ைப்படும் 
அகறயின் வகையுடன் இகணந்திருப்பதால், ைற்ற தகைப்புைளின் 
ைீழும், அதன் மூைம் கைாத்த ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
கசைவுைளிலும் கசைவிகன ைட்டுப்படுத்த அகற வாடகை ைாப்புகற 
உதவுைின்றது. 

ii. இகண-பணமளிப்பு 

இது பாைிசியில் வகரயறுத்துள்ளபடி உடல்நைைின்கை 
ைற்றும்/அல்ைது விபத்து ைாரணைாை ஒரு ஈடுவைாரகை வைாரும் 
ஒவ்கவாரு முகறயும் ைாப்படீு கபறும் நபரால் கசாந்தைாை 
வைற்கைாள்ளப்படும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைளின் 
கதாகை அல்ைது சதவதீத்கத குறிக்ைின்றது. இது ைாப்படீு கபறுபவர் 
தன் வதர்வுைகள வதர்ந்கதடுப்பதில் எச்சரிக்கைகய வைற்கைாள்ைிறார் 
என்பகதயும் அதன் மூைம் அவரின் கைாத்த ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை கசைவுைள் தன்னிச்கசயாை குகறக்ைப்படுைின்றது 
என்பகதயும் உறுதிகசய்ைின்றது. 

iii. இகவ சபான்ற புதிய விைக்கீடுகள் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன: 

கபாது குகறபாடுைள் ைற்றும் முதல்நிகை உயிரணு உட்புகுத்தல் / 
அறுகவசிைிச்கச. 
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 CPAP, CAPD, உட்கசறிதல் பம்பு வபான்றகவ, நடக்ை உதவும் 
சாதனங்ைள் அதாவது, ஏவதனும் வகை நடப்பிப்பான், 
ஊன்றுவைால்ைள், பட்கடைள், ைழுத்துப்பட்கடைள், மூடிைள், 
சிம்புைள், ைவண்ைள், அகணச்சட்டங்ைள், ைாலுகறைள் 
வபான்றகவ, நீரிழிவு வநாய் ைாைணி, சர்க்ைகரைானி / 
கவப்பைானி ைற்றும் கதாடர்பான கபாருட்ைள் வபான்றகவ  
உள்ளடக்ைிய வநாயறிதல் ைற்றும்/அல்ைது சிைிச்கசக்ைாை 
பயன்படுத்தப்படும் ஏவதனும் வகை கவளிப்புற ைற்றும்/அல்ைது 
நீண்டைாைம் உகழக்கும் ைருத்துவ / ைருத்துவம் சாராத 
ைருவிைள் ைற்றும் கதாடர்ச்சியாை வடீ்டில் பயன்படுத்தப்படும் 
ஏவதனும் ைருத்துவ உபைரணங்ைள். 

 ைருத்துவைகனயால் வசூைிக்ைப்படும் ஏவதனும் வகை வசகவக் 
ைட்டணங்ைள், கூடுதல் ைட்டணங்ைள், அனுைதிக் ைட்டணங்ைள் / 
பதிவுக் ைட்டணங்ைள் வபான்றகவ 

 ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய ைற்றும் பிந்திய 
ைாைைட்டத்தின்வபாதான ைருத்துவரின் வடீ்டு வருகைக் 
ைட்டணங்ைள், ைவனிப்பாளர் / கசவிைிப்பணி ைட்டணங்ைள் 

ஐஆர்டிஏஐ கபாதுவான விைக்ைீடு விஷயங்ைகள தரநிர்ணயப் 
படுத்தியுள்ளது. இறுதியில் பிற்வசர்க்கைகய பரிந்துகர கசய்யவும் 

i. மண்டைம் ோர்ந்த ப்ரீமியம் 

வழக்ைைாை, ப்ரீைியம் ைாப்படீு கபறும் நபரின் வயது ைற்றும் 
வதர்ந்கதடுக்ைப்படும் ைாப்படீ்டுத் கதாகை ஆைியவற்கற 
சார்ந்திருக்கும். ப்ரீைியம் வவறுபாடு அதிை ஈடுவைாரல் கசைவுடன் 
சிை ைண்டைங்ைளில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, எ.ைா. தில்ைி 
ைற்றும் மும்கப ஆைியகவ சிை ைாப்படீ்டாளர்ைளால் குறிப்பிட்ட 
தயாரிப்புைளுக்ைான அதிைைான ப்ரீைியம் கைாண்ட ைண்டைத்தின் 
பகுதியாை இருக்ைின்றன. 

ii. ஏற்கனசவ இருக்கும் சநாய்களுக்கான காப்பு 
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ஒழுங்குமுகற வதகவைளின் பார்கவயில், முன்னதாை விைக்ைப்பட்ட 
ஏற்ைனவவ இருக்கும் வநாய்ைள் நான்கு வருட ைாத்திருப்புக் 
ைாைத்துடன் பிரத்திவயைைாை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. சிை ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளின் சிை அதிை விகையுள்ள தயாரிப்புைள் 2 ைற்றும் 3 
வருடங்ைள் ைாைைட்டத்திற்கு ைாத்திருப்புக்ைாைம் 
குகறக்ைப்பட்டுள்ளன.  

iii. புதுப்பிப்புத் திறன் 

வாழ்நாள் புதுப்பிப்புத்திறன் சிை ைாப்படீ்டாளர்ைளால் 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்வபாது, இது எல்ைா 
பாைிசிைளுக்ைாைவும் ஐஆர்டிஏஐ-ஆல் ைட்டாயைாக்ைப்பட்டுள்ளன. 

iv.  பைல் சிைிச்கச கசயல்முகறக்ைான ைாப்படீு 

ைருத்துவ அறிவியைின் முன்வனற்றம் வட வைர் அதாவது பைல் 
சிைிச்கச வகைப்பாட்டின் ைீழ் ஏராளைான எண்ணிக்கையிைான 
கசயல்முகறைளின் உள்ளடக்ைத்கத ைண்டுள்ளது. முன்னதாை ஏழு 
கசயல்முகறைள் – ைண்புகர, டி அண்ட் சி (ைருப்கப சுத்தைாக்ைல்), 
டயாைாசிஸ் (கசயற்கை சிறுநீர்ப்பிரிப்பு), வவதிச்சிைிச்கச, 
ைதிரியக்ைச்சிைிச்கச, ைித்வதாட்ரிப்சி (ைளக்ைல் கநாறுக்ைல்) ைற்றும் 
உள்நாக்கு அறுகவ ஆைிய ைட்டுவை வடவைரின் ைீழ் பிரத்திவயைைாை 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இப்வபாது 150-க்கும் அதிைைான 
கசயல்முகறைள் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளன வைலும் பட்டியல் 
வளர்ந்துகைாண்டு இருக்ைின்றது.  

v. பாைிேிக்கு முந்கதய மருத்துவ சோதகனயின் கேைவு 

ைருத்துவச் வசாதகனக்ைான கசைவு முன்னதாை சாத்தியைான 
வாடிக்கையாளர்ைளால் வைற்கைாள்ளப்பட்டது. இப்வபாது ைாப்படீ்டாளர் 
கசைவுக்ைான கதாகைகய, ஏற்பளிப்புக்ைாை முன்கைாழிவு ஏற்ைப் 
பட்டிருந்தால், திருப்பித் தருைிறார்,  ைீட்புத்கதாகை 50% முதல் 100% 
வகர ைாறுபடும். இப்வபாது இதுவும் ஐஆர்டிஏஐ-ஆல் 
ைட்டாயைாக்ைப்பட்டுள்ளது, அதாவது ைாப்படீ்டாளர் ைருத்துவச் 
வசாதகனக்ைான கசைவுைளில் குகறந்தபட்சம் 50%-ஐ ஏற்றுக்கைாள்ள 
வவண்டும். 
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vi.  மருத்துவமகனச் சேர்க்ககக்கு முந்கதய மற்றும் பிந்கதய 
காப்பீட்டிற்கான காை அளவு 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய ைற்றும் பிந்கதய 
ைாப்படீ்டிற்ைான ைாைஅளவு கபரும்பாைான ைாப்படீ்டாளர்ைளால் 
குறிப்பாை அவர்ைளது விகையுயர்ந்த தயாரிப்புைளில் 60 நாட்ைள் 
ைற்றும் 90 நாட்ைள் வகர நீட்டிக்ைப்பட்டுள்ளது. சிை 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் இழப்படீுகதாகையின் குறிப்பிட்ட சதவதீத்துடன் 
இகணந்துள்ள இந்த கசைவுைகள ைாப்புகறயிட்டுள்ளனர், இது ஒரு 
அதிைபட்ச வரம்பிற்கு உட்படுைின்றது. 

vii. கூடுதல் காப்பீடுகள் 

இகணப்பு அல்ைது கூடுதல் ைாப்படீுைள் என அகழக்ைப்படும் 
பல்வவறு புதிய கூடுதல் ைாப்படீுைள் சிை ைாப்படீ்டாளர்ைளால் 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சிை: 

 மகப்சபறுக் காப்பீடு: முன்னதாை ைைப்வபறு சில்ைகற 
பாைிசிைளின் ைீழ் வழங்ைப்படவில்கை, ஆனால் இப்வபாது பை 
ைாப்படீ்டாளர்ைளால், ைாறுபடும் ைாத்திருப்புக் ைாைங்ைளுடன் 
வழங்ைப்படுைின்றன. 

 கடுகமயான உடல்நைமின்கம காப்பீடு: உயிகர அச்சுறுத்தும் 
ைற்றும் விகையுயர்ந்த சிைிச்கச வதகவப்படும் குறிப்பிட்ட 
வநாய்ைளுக்ைாை அதிை விகையுயர்ந்த வகையான தயாரிப்புைளின் 
ஒரு வதர்வாை ைிகடக்ைின்றது. 

 காப்பீட்டுத் கதாககயின்  மீளப்கபறுதல்: ஒரு ஈடுவைாரல் 
கதாகைகயப் வழங்ைிய பின் ைாப்படீ்டுத் கதாகையானது 
(ஈடுவைாரல் கதாகைகயப் கபற்ற பின் அது குகறைிறது) கூடுதல் 
ப்ரீைியத்கத கசலுத்துவதன் மூைம் உண்கையான வரம்பு 
நிகைக்கு ைீண்டும் கைாண்டு வரமுடியும். 

 AYUSH –ஆயுர்சவதம் – சயாகா – யுனானி – ேித்தமருத்துவம் – 
ச ாமிசயாபதி ஆகியவற்றிற்கான காப்பீடு: சிை பாைிசிைள் 
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AYUSH சிைிச்கசக்ைான கசைவுைளுக்ைாை ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை கசைவுைளின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவதீம் வகர ைாப்படீு 
அளிக்ைின்றது. 

viii. மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட காப்பீடுகள் 

சிை ஈட்டுறுதி தயாரிப்புைள் ைீவழ பட்டியைிட்டுள்ளபடி ைதிப்புக் 
கூட்டப்பட்ட ைாப்படீுைகள உள்ளடக்குைின்றன. பைன்ைள் ைாப்படீு 
கசய்யப்பட்ட கைாத்தத் கதாகைக்கு ைிைாைல், பாைிசியின் 
அட்டவகணயில் உள்ள ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டிற்கும் எதிராை 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைாப்படீ்டுத் கதாகையின்  வரம்பு வகர 
அளிக்ைப்படும்.  
 

 புறசநாயாளிக் காப்பீடு: நைக்கு ஏற்ைனவவ கதரிந்தபடி 
இந்தியாவில் உள்ள உடல்நைக் ைாப்படீு தயாரிப்புைள் 
கபரும்பாலும் உள்-வநாயாளி ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைைளுக்கு 
ைட்டுவை ைாப்படீு அளிக்ைின்றன. சிை நிறுவனங்ைள் இப்வபாது சிை 
விகையுயர்ந்த திட்டங்ைளின் ைீழ் புறவநாயாளி கசைவுைளுக்ைாை 
வரம்புள்ள ைாப்படீ்கட வழங்குைின்றன. 

1. மருத்துவமகன கராக்கம்: இது ஒரு குறிப்பிட்ட ைாை அளவிற்கு 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின் ஒவ்கவாரு நாளுக்ைாைவும் 
நிகையான கைாத்தக் கூட்டுத் கதாகைகய வழங்குைின்றது. 
வழக்ைைாை இந்த ைாை அளவு பாைிசிைள் கைாண்டுள்ள 2 / 3 
நாட்ைள் ைழிவிகன தவிர்த்து 7 நாட்ைளுக்கு வழங்ைப்படுைின்றது. 
எனவவ ைழிவுநாட்ைள் ைாை அளவிற்கு அதிைைாை 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ைாை அளவு இருந்தால் ைட்டுவை 
பைனானது கசயல்படுத்தப்படும். இது ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
ைாப்படீ்டுடன் கூடுதைாை உள்ளது, ஆனால் பாைிசியின் ைாப்படீ்டுத் 
கதாகையின்  கைாத்தத் கதாகைக்கு உள்ளாை இருக்கும் அல்ைது 
ஒரு தனி உப-வரம்புடன் இருக்ைைாம். 

2. குணமகடதல் பைன்: கைாத்தக் கூட்டுத் கதாகை பைனானது 
உடல்நைைின்கை ைற்றும்/அல்ைது விபத்தின் ைாரணைாை 
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ைருத்துவைகனயில் தங்கும் கைாத்த ைாை அளவு 10 நாட்ைளுக்கு 
குகறயாைல் இருந்தால் ைட்டுவை அளிக்ைப்படும். 

3. உறுப்பு வழங்குநரின் கேைவுகள்: பாைிசியானது பாைிசியில் 
வகரயறுக்ைப்பட்ட விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனயின்படி 
முக்ைிய உறுப்பு ைாற்றத்தின்வபாது உறுப்பு வழங்குபவருக்ைான 
கசைவுைளுக்ைான கதாகைகய திரும்பத் தருைின்றது. 

4. மருத்துவமகன ஊர்திக்கான பணமீட்பு: ைாப்படீு 
கபறுபவர்/ைாப்படீு கசய்தவரால் ைருத்துவைகன ஊர்திக்ைாை 
ஆகும் கசைவுைளுக்கு பாைிசியின் அட்டவகணயில் 
குறிப்பிட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு வகர பணைீட்பு 
அளிக்ைப்படும். 

5. துகணயிருக்கும் நபருக்கான கேைவுகள்: இது ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை ைாைைட்டத்தின்வபாது ைாப்படீு கபறுபவகர 
ைவனித்துக்கைாள்ளும்வபாது துகணயிருக்கும் நபருக்கு உணவு, 
வபாக்குவரத்து ஆைியவற்றிற்கு ஆகும் கசைவுைகள உள்ளடக்கும் 
வநாக்ைத்கதக் கைாண்டுள்ளது. பாைிசியின் விதிமுகறைளின்படி 
கைாத்தக் கூட்டுத் கதாகை அல்ைது பணைீட்புத் கதாகை 
பாைிசியின் அட்டவகணயில் குறிப்பிட்டுள்ள வரம்பு வகர 
அளிக்ைப்படும். 

6. குடும்பத்தின் வகரயகற: குடும்பத்திற்ைான வகரயகற சிை 
உடல்நைத் தயாரிப்புைளில் ைாற்றங்ைளுக்கு உள்ளாைியுள்ளன. 
முன்னதாை, முதன்கையாை ைாப்படீு கபறுபவர், அவரின் 
ைணவன்/ைகனவி, சார்ந்திருக்கும் குழந்கதைள் ஆைிவயாருக்கு 
ைாப்படீு வழங்ைப்பட்டது. இப்வபாது அவத பாைிசியின்ைீழ் 
ைணவன்/ைகனவியின் கபற்வறார்ைளுக்குக்கூட ைாப்படீு வழங்கும் 
பாைிசிைள் உள்ளன. 

D. கூட்டுக் காப்பீடுகள் அல்ைது உயர் அனுமான காப்பீட்டுத் 
திட்டங்கள் 

ஒரு டாப்-அப் அதாவது கூட்டுக் ைாப்படீு ஒரு உயர் அனுைான (high 

deductible) பாைிசியாைவும் அறியப்படுைின்றது. சர்வவதச சந்கதைளில் 
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உள்ள கபரும்பாைான நபர்ைள் உயர் இகண-கசலுத்தல் (Co-pay) 
பாைிசிைளுடன் அல்ைது ைாப்படீு கசய்யப்படாத வநாய்ைள் அல்ைது 
சிைிச்கசைளுடன் கூடுதைாை கூட்டுக் ைாப்படீுைகள வாங்குைின்றனர். 
இருப்பினும் இந்தியாவில், கூட்டுக் ைாப்படீ்கட அறிமுைம் 
கசய்வதற்ைான ைாரணம் அதிை கூட்டுத் கதாகை கைாண்ட ைாப்படீு 
தயாரிப்புைளின் பற்றாக்குகறயாை கதாடக்ைத்தில் ைருதப்பட்டாலும், 
இப்வபாது அந்த ைாரணம் நகடமுகறயில் இல்கை. ஒரு உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டின் ைீழ் அதிைபட்ச ைாப்படீ்டுத் கதாகை ைிை நீண்டைாைைாை 
ரூ.5,00,000-ஆை இருந்து வருைின்றது. ஒரு ைிை அதிைைான ைாப்படீ்கட 
விரும்பும் எவரும், இரட்கட ப்ரீைியங்ைகள கசலுத்தும் இரண்டு 
பாைிசிைகள வாங்கும் நிகையில் இருந்தனர். இது ைாப்படீ்டாளர்ைளால் 
கூட்டுக் ைாப்படீுைள் உருவாை வழிகசய்தது. இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
கதாகைகய விட (நுகழவுநிகை என அகழக்ைப்படுைின்றது) அதிைைான 
ைாப்படீ்டுத் கதாகைக்கு அதிை ைாப்பு வழங்ைப்படுைின்றது.  

இந்த பாைிசி ஒரு குகறந்த ைாப்படீ்டுத் கதாகை கைாண்ட ஒரு 
அடிப்பகட உடல்நைக் ைாப்படீ்டுடன் இகணந்து வவகை கசய்ைின்றது 
வைலும் இது ஒரு ஒப்பிடும் வகையில் நியாயைான ப்ரீைியத்துடன் 
வருைின்றது. எடுத்துக்ைாட்டாை, தங்ைளது முதைாளிைளால் ைாப்படீு 
கசய்யப்பட்ட தனிநபர்ைள் கூடுதல் பாதுைாப்புக்ைாை ஒரு கூட்டுக் 
ைாப்பகீட வதர்ந்கதடுக்ை முடியும் (முதல் பாைிசியின் ைாப்படீ்டுத் 
கதாகைகய நுகழவுநிகையாை கதாடர்ந்து கவத்திருக்ைைாம்). இது 
தனக்ைாை ைற்றும் குடும்பத்திற்ைாை இருக்ைைாம், இது துரதிர்ஷ்டைான 
அதிைைான கசைவுகடய சிைிச்கச வதகவப்படும் சையத்தில் 
பயனுள்ளதாை இருக்ைின்றது. 

கூட்டுக் ைாப்படீ்டின் ைீழ் ஒரு ஈடுவைாரகை கபறும் தகுதிகபற, ைருத்துவ 
கசைவுைள் திட்டத்தின் வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட அனுைான (அல்ைது 
நுகழவுநிகை) அளகவவிட அதிைைாை இருக்ை வவண்டும் வைலும் உயர் 
அனுைான திட்டத்தின் ைீழ் பணைீட்பானது அனுைானத்கத விட 
அதிைைாை ஆைியுள்ள கசைவுைளின் கதாகையாை இருக்கும். 
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உதாரணம் 

ஒரு தனிநபர் தன் முதைாளியால் ரூ. 3 ைட்ேம் ககாண்ட காப்பீட்டுத் 
கதாககக்காக காப்பீடு கேய்யப்படுகிறார். அவர் ரூ. மூன்று 
ைட்ேத்திற்கு அதிகமாக ரூ. 10 ைட்ேம் உள்ள ஒரு கூட்டுக் 
காப்பீட்கட சதர்ந்கதடுக்க முடியும். 

ஒரு ஒற்கற மருத்துவமகனச் சேர்க்ககக்கான கேைவு ரூ. 5 
ைட்ேமாக இருந்தால், அடிப்பகட பாைிேி ரூ. 3 ைட்ேத்கத மட்டுசம 
காப்பீடாக அளிக்கும். கூட்டுக் காப்பீடு மூைம், மீதமுள்ள ரூ. 2 
ைட்ேம் கூட்டுக் காப்பீட்டால் கேலுத்தப்படும். 

கூட்டுக் காப்பீடுகள் விகை மைிவானகவயாக வருகின்றன சமலும் 
ஒரு தனி ரூ. 10 ைட்ேம் காப்பீட்டின் விகையானது ரூ. மூன்று ைட்ே 
பாைிேியுடன் ரூ. 10 ைட்ேம் ககாண்ட கூட்டுக் காப்பீட்டின் விகைகய 
விட மிக அதிகமாக இருக்கும். 

இந்த ைாப்புைள் தனிநபர் அடிப்பகடயிலும் குடும்ப அடிப்பகடயிலும் 
ைிகடக்ைின்றன. ஒவ்கவாரு குடும்ப உறுப்பிகரயும் ைாப்படீு கசய்யும் 
தனிநபர் ைாப்படீ்டுத் கதாகை அல்ைது குடும்பத்கத கைாத்தைாை ைாப்படீு 
கசய்யும் ஒரு ஒற்கற ைாப்படீ்டுத் கதாகை ஆைியகவ இப்வபாது 
சந்கதயில் வழங்ைப்படுைின்றன. 

ஒவ்கவாரு தனி ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை நிைழ்வின்வபாது 
ைடந்துகசல்லும் அனுைானத் கதாகை வதகவப்படும் கூட்டுக் ைாப்படீு 
திட்டம் எனில், இந்த திட்டம் ஒரு சபரிடர் அடிப்பகடயிைான உயர் 
அனுைானத் திட்டைாை அறியப்படுைின்றது. அதாவது வைவை 
வழங்ைப்பட்டுள்ள எடுத்துக்ைாட்கட எடுத்துக்கைாண்டால், ஒவ்கவாரு 
ஈடுவைாரலும் ரூ. 3 ைட்சத்திற்கு அதிைைாை இருக்ை வவண்டும்.   

இருப்பினும் பாைிசிக் ைாைத்தின்வபாது ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின் 
ஒரு வரிகசத் கதாகுப்பிற்கு பிறகு அனுைானத் கதாகைகயக் ைடக்ை 
அனுைதிக்கும் கூட்டுக் ைாப்படீு திட்டங்ைள் கபருகுதல் 
அடிப்பகடயிைான (Aggregate based) உயர் அனுைானத் திட்டங்ைள் என 
அறியப்படுைின்றன அல்ைது மிகக கூட்டுக் (Super top-up) ைாப்பு என 
இந்திய சந்கதயில் அறியப்படுைின்றன. அதாவது வைவை 
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வழங்ைப்பட்டுள்ள எடுத்துக்ைாட்கட எடுத்துக்கைாண்டால், ஒவ்கவாரு 
ஈடுவைாரலும் கூட்டப்படும், அது ரூ. 3 ைட்சத்திற்கும் அதிைைாை 
ஆகும்வபாது, கூட்டுக் ைாப்படீு இழப்படீுைளுக்கு பணைளிக்ைத் 
கதாடங்கும். 
 

ஒரு ைருத்துவைகன ஈட்டுறுதி ைாப்படீ்டின் கபரும்பாைான தரநிர்ணய 
விதிமுகறைள், நிபந்தகனைள் ைற்றும் விைக்ைீடுைள் இந்த 
தயாரிப்புைளுக்குப் கபாருந்தும். சிை சந்கதைளில், அடிப்பகட உடல்நைக் 
ைாப்படீு அரசாங்ைத்தால் வழங்ைப்படுவதால், ைாப்படீ்டாளர்ைள் 
கபரும்பாலும் கூட்டுக் ைாப்படீுைகள வழங்குவகத ைட்டுவை 
கையாள்ைின்றனர். 

E. மூத்த குடிமக்கள் பாைிேி 
 

இந்த திட்டங்ைள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்குப் பிறகு (எ.ைா. 60க்கும் 
அதிைைான வயதுகடயவர்ைள்) அடிக்ைடி ைாப்படீு ைறுக்ைப்படும் வயதான 
நபர்ைளுக்கு ைாப்படீு வழங்கும் விதத்தில் வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளன. 
ைாப்படீு ைற்றும் விைக்ைீடுைளின் ைட்டகைப்பு ஒரு ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை ைாப்படீு வபாைவவ அதிைம் உள்ளது. 

ைாப்படீு ைற்றும் ைாத்திருப்புக் ைாைத்கத நிர்ணயிக்கும்வபாது 
வயதானவர்ைளின் வநாய்ைளில் சிறப்பு ைவனம் கசலுத்தப்படுைின்றது. 
நுகழவு வயது கபரும்பாலும் 60 வயதுக்கு வைல் இருக்கும் வைலும் 
அது வாழ்நாள் முழுதும் புதுப்பிக்ைக் கூடியதாை இருக்கும். ைாப்படீ்டுக் 
கூடுதல் வரம்புரூ. 50,000 முதல் ரூ. 5,00,000 வகர இருக்கும். சிை 
வநாய்ைளுக்கு ைாத்திருப்புக் ைாைத்தில் ைாற்றம் இருக்கும். 
எடுத்துக்ைாட்டு: ைண்புகர ஒரு ைாப்படீ்டாளரிடம் 1 வருட 
ைாத்திருப்கபயும், ைற்கறாரு ைாப்படீ்டாளரிடம் 2 வருட 
ைாத்திருப்கபயும் கைாண்டிருக்ைைாம். 

வைலும் சிை வநாய்ைள் ஒரு குறிப்பிட்ட ைாப்படீ்டாளரிடம் ைாத்திருப்புக் 
ைாைத்கத கபற்றிருக்ைாைல் இருக்ைைாம் ஆனால் இன்கனாருவரிடம் 
அது இருக்ைைாை. எடுத்துக்ைாட்டு: புகரயழற்சி சிை ைாப்படீ்டாளர்ைளின் 
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ைாத்திருப்பு ைாை உட்கூறின் ைீழ் வருவதில்கை, ஆனால் வவறு சிைர் 
அகத தங்ைளின் ைாத்திருப்பு ைாை உட்கூறில் வசர்த்துள்ளனர்.  

ஏற்ைனவவ உள்ள வநாய்ைள் ைாத்திருப்புக் ைாைம் அல்ைது ைாப்புகறகய 
சிை பாைிசிைளில் கபற்றிருக்ைைாம். ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு 
முந்கதய-பிந்கதய கசைவுைள் ைருத்துவைகன ஈடுவைாரல்ைளின் 
சதவதீைாைவவா அல்ைது ஒரு உபவரம்பாைவவா இதில் எது அதிைவைா 
அதுவாை அளிக்ைப்படும். சிை பாைிசிைளில், அவர்ைள் 30/60 நாட்ைள் 
அல்ைது 60/90 நாட்ைள் கைாண்ட சிறப்புைாை ைட்டத்திற்குள் நிைழும் 
கசைவுைள் வபான்று வழக்ைைான ஈட்டுறுதி திட்டங்ைகள 
பின்பற்றுவார்ைள். 

F. நிகையான பைன் காப்பீடுகள் – மருத்துவமகன கராக்கம், 
கடுகமயான உடல்நைமின்கம 

ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் ஒரு ைாப்படீாளரின் ைிைப்கபரிய அபாயம் 
என்னகவன்றால் பாைிசி பைன்ைளின் அவசியைற்ற ைற்றும் 
நியாயைில்ைாத பயன்பாடு ஆகும். வநாயாளி ஒரு உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டின் ைீழ் ைாப்படீு கபற்றவர் என்பகத கதரிந்துகைாள்ளும்வபாது 
ைருத்துவர்ைள், அறுகவசிைிச்கச நிபுணர்ைள் ைற்றும் ைருத்துவைகனைள் 
அவருக்கு அளவுக்கு அதிைைாை சிைிச்கசயளிக்ை முகனைிறார்ைள். 
அவர்ைள் ைருத்துவைகனயில் தங்ை வவண்டிய ைாை அளகவ 
நீட்டிக்ைிறார்ைள், அவசியைில்ைாத வநாயறிதல் ைற்றும் ஆய்வை 
பரிவசாதகனைகள கசய்ைிறார்ைள், இதனால் சிைிச்கசக்ைான கசைவு 
அவசியைான கதாகைகயவிட அதிைைாை ஆைின்றது. ைாப்படீ்டாளர்ைளின் 
கசைவுைளில் ைற்கறாரு கபரிய பாதிப்பு, ைருத்துவ கசைவுைள் 
கதாடர்ந்து அதிைரிப்பதாகும், இது வழக்ைைாை ப்ரீைியம் கதாகைைளில் 
உள்ள அதிைரிப்கபவிட அதிைைாை இருக்ைின்றது. 

இதற்கு தீர்வுதான் நிகையான பைன் ைாப்படீு ஆகும். ைாப்படீு கபறும் 
நபர்ைளுக்கு வபாதுைான பாதுைாப்பு அளிக்கும் அவத வநரம், நிகையான 
பைன்ைள் ைாப்படீ்டாளர் ஒரு நியாயைான ைாை அளவிற்கு தன் 
பாைிசிக்கு சிறந்த விகைகய தீர்ைானிக்ை உதவுைின்றது. இந்த 
தயாரிப்பில், கபாதுவாை கசய்யப்படும் சிைிச்கசைள் ENT, ைண் 
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ைருத்துவம், ைைப்வபறு ைருத்துவம் ைற்றும் ைைளிர் ைருத்துவம் வபான்று 
ஒவ்கவாரு அகைப்பின் ைீழும் பட்டியைிடப்பட்டுள்ளது, வைலும் இகவ 
ஒவ்கவான்றுக்கும் ைருத்துவ கசைவிற்ைாை ைிகடக்கும் அதிைபட்ச 
கதாகையும் பாைிசியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

ைாப்படீு கபறுபவரும் குறிப்பிட்ட சிைிச்கசக்ைாை கசைவான கதாகையில் 
ஒரு நிகையான அளவு கதாகைகய ைாப்படீ்டுத் கதாகையாை கபறுவார். 
இந்த ஒவ்கவாரு சிைிச்கசக்குைான கசலுத்தப்படக்கூடிய வபக்வைஜ் 
ைட்டணங்ைள் கபாதுவாை ஒரு நிகைகைக்கு சிைிச்கசயளிக்கும்வபாது 
வதகவப்படும் நியாயைான கதாகை பற்றிய ஒரு ஆய்வின் 
அடிப்பகடயில் இருக்கும்.   

வபக்வைஜ் ைட்டணங்ைள் இகவ வபான்ற எல்ைா வகை கசைவுைகளயும் 
உள்ளடக்ைக் கூடும்: 

i) அகற வாடகை, 

ii) நிபுணர் ைட்டணங்ைள், 

iii) வநாயறிதல், 

iv) ைருந்துைள், 

v) ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய ைற்றும் பிந்கதய 
கசைவுைள் வபான்றகவ 

வபக்வைஜ் ைட்டணங்ைள் தயாரிப்பிகனப் கபாறுத்து உணவு, 
வபாக்குவரத்து, ைருத்துவ ஊர்தி ைட்டணங்ைள் வபான்றவற்கறயும் 
உள்ளடக்ைைாம். 

இந்த பாைிசிைள் நிர்வைிக்ை எளிதானகவ ஏகனனில் ஈடுவைாரகை 
கசயைாக்ை பாைிசியின்ைீழ் ைாப்பு கசய்யப்பட்ட வநாயிற்ைாை 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ைற்றும் வநாய் ஆைியவற்றிற்ைான 
நிரூபணவை வபாதுைானது, 

சிை தயாரிப்புைள் நிகையான பைன் ைாப்படீ்டுடன் ஒரு தினசரி கராக்ைப் 
பைகனயும் வபக்வைஜ் கசய்ைின்றன. ைாப்படீு கசய்யப்படும் 
சிைிச்கசைளின் பட்டியல் தயாரிப்பில் உள்ள சிைிச்கசைகளப் கபாறுத்து 
சுைார் 75 முதல் 200 வகர ைாறுபடைாம். 
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பாைிசியில் உள்ள பட்டியைில் இடம்கபறாத அறுகவ சிைிச்கசைள் / 
சிைிச்கசைளுக்ைான ஒரு நிகையான கதாகைகய அளிக்ை ஒரு 
முன்வனற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. கவவ்வவறு சிைிச்கசைளுக்ைான பை 
ஈடுவைாரல்ைளுக்கு பாைிசி ைாைத்தின்வபாது சாத்தியமுண்டு. இருப்பினும் 
ஈடுவைாரல்ைள் பாைிசியின் ைீழ் வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட ைாப்படீ்டுத் 
கதாகையால் இறுதியாை ைட்டுப்படுத்தப்படும். 

நிகையான பைன் ைாப்படீ்டுப் பைன்ைளின் சிை: 

 ைருத்துவைகன தினசரி கராக்ைக் ைாப்படீ்டுப் பைன்ைள் 

 ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்படீ்டுப் பைன்ைள் 

A. மருத்துவமகன தினேரி கராக்கக் காப்பீடு 

i) நாகளான்றுக்கான கதாகக வரம்பு 

ைருத்துவைகன கராக்ைம் ைாப்பு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின் 
ஒவ்கவாரு நாளும் ைாப்படீு கபறுபவருக்கு ஒரு நிகையான 
கதாகைகய வழங்குைின்றது. தினசரி ைாப்புத் கதாகை நாகளான்றுக்கு 
ரூ. 1,500 (எடுத்துக்ைாட்டாை) முதல் ரூ. 5,000 வகர அல்ைது அதற்கு 
அதிைைாைவும் ைாறுபடைாம். ஒவ்கவாரு உடல்நைைின்கைக்கும் 
தினசரி கராக்ைத் கதாகையின் அதிைபட்ச வரம்பு ைற்றும் பாைிசியின் 
ைாைத்திற்கும் ஒரு உச்ச வரம்பு வழங்ைப்படும், இது கபாதுவாை ஒரு 
வருடாந்திர பாைிசியாை இருக்கும். 

ii) பணமளிக்கும் நாட்களுக்கான எண்ணிக்கக 

இந்த பாைிசியின் சிை ைாறுபாடுைளில், அனுைதிக்ைப்படும் தினசரி 
கராக்ைத்தின் நாட்ைளுக்ைான எண்ணிக்கை என்பது சிைிச்கச 
எடுத்துக்கைாள்ளப்படும் வநாயுடன் இகணந்திருக்கும். சிைிச்கசைள் 
ைற்றும் ஒவ்கவான்றிற்குைான தங்கும் ைாை அளவு ஆைியவற்றின் 
விவரைான பட்டியல் ஒன்று வகரயறுக்ைப்பட்டிருக்கும், அது 
ஒவ்கவாரு வகை கசயல்முகற / உடல்நைைின்கைக்ைாை 
அனுைதிக்ைப்படும் தினசரி கராக்ைப் பைகன வரம்புக்குட்படுத்தும். 

iii) தனித்த அல்ைது கூடுதல் காப்பீடு 
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ைருத்துவைகன தினசரி கராக்ைக் ைாப்படீு சிை ைாப்படீ்டாளர்ைளால் 
ஒரு தனிக் ைாப்படீாை வழங்ைப்படுைிறது, ைற்றவர்ைள் அகத ஒரு 
வழக்ைைான ஈட்டுறுதிக் ைாப்படீ்டுடன் ஒரு கூடுதல் ைாப்படீாைவும் 
வழங்குைிறார்ைள். இந்த பாைிசிைள் ைாப்படீு கபறுபவர் தற்கசயைான 
கசைவுைகள சைாளிக்ை உதவுைின்றன, ஏகனனில் இங்வை 
கசலுத்தப்படும் கதாகை ஒரு நிகையான கதாகையாை இருக்ைின்றது 
வைலும் அது சிைிச்கசயின் உண்கையான கசைவுடன் 
கதாடர்புகடயதாை இல்கை. இது ஒரு ஈட்டுறுதி அடிப்பகடயிைான 
உடல்நைக் ைாப்படீ்டுத் திட்டத்தின்ைீழ் கபறப்படும் எந்த 
ைாப்படீ்டுடனும் பாைிசியின்ைீழ் ஒரு கதாகைகய கூடுதைாை 
வழங்ைப்படவும் அனுைதிக்ைின்றது. 

iv) துகண காப்பீடு 

இந்த ைாப்படீுைள் ஒரு வழக்ைைான ைருத்துவைகன கசைவுைளுடன் 
கூடுதைாை இருக்ைக் கூடும், ஏகனனில் இது விரும்பத்தக்ை 
விகையில் இருக்ைின்றது ைற்றும் தற்கசயைான கசைவுைளுக்ைாை 
இழப்படீு வழங்குைின்றது. வைலும் விைக்ைீடுைள், இகண-பணம் 
கசலுத்தல் வபான்ற ஈட்டுறுதிக் ைாப்படீ்டின்ைீழ் கசலுத்தப்படாத 
கசைவுைளுக்கும் இழப்படீு வழங்குைின்றது. 

v) காப்பின் பற்ற அனுகூைங்கள் 

ைாப்படீ்டாளரின் பார்கவயில் இருந்து பார்க்கும்வபாது, இந்த 
திட்டம் வாடிக்கையாளரிடம் விளக்குவதற்கு எளிதானதாை 
இருப்பதாலும், அதனால் அதிைம் எளிதாை விற்ை முடிவதாலும் 
பை பைன்ைகளக் கைாண்டுள்ளது. ஒரு நிகையான கூட்டுத் 
கதாகையானது, உண்கையான கசைவு என்னவாை இருந்தாலும், 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்ைான ைாை அளவிற்ைாை 
கசலுத்தப்படுவதால் இது ைருத்துவ விகைவயற்றத்கத 
சைாளிக்ைின்றது. வைலும், இப்படிப்பட்ட ைாப்படீின் ைாப்புைள் 
ைற்றும் ஈடுவைாரல் அளித்தல்ைள் உண்கையாைவவ எளிதாக்ைப் 
பட்டுள்ளன. 
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B. கடுகமயான உடல்நைமின்கம காப்பீடு 

இந்த தயாரிப்பு அச்சுறுத்தும் சநாய் காப்பீடு அல்ைது அதிர்ச்ேி 
தாக்கல் (trauma) பராமரிப்புக் காப்பு எனவும் அறியப்படுைின்றது. 

ைருத்துவ அறிவியைில் ஏற்பட்டுள்ள முன்வனற்றங்ைளால், 
முற்ைாைத்தில் ைரணத்கத விகளவித்த புற்றுவநாய், பக்ைவாதம் 
ைற்றும் ைாரகடப்பு வபான்ற கபரிய வநாய்ைள் சிைவற்றிைிருந்து 
ைக்ைள் தப்பிப் பிகழக்ை முடிைின்றது. வைலும் அப்படிப்பட்ட கபரிய 
உடல்நைைின்கைைளில் இருந்து தப்பிப் பிகழத்த பின்னும் 
எதிர்பார்க்கும் ஆயுட்ைாைம் ைணிசைாை அதிைரித்துள்ளது. 
இருப்பினும் ஒரு கபரிய வநாயிைிருந்து தப்பிப்பிகழப்பது என்பது 
சிைிச்கசக்ைாை ைிைப்கபரிய கசைகவயும், சிைிச்கசக்குப் பிறகு 
வாழ்வதற்ைான கசைவுைகளயும் கசய்வது கைாண்டு வருைின்றது. 
எனவவ ைடுகையான உடல்நைைின்கையின் தாக்குதல் ஒரு நபரின் 
நிதி பாதுைாப்கப அச்சுறுத்துைின்றது 

i) ைடுகையான உடல்நைைின்கைக் ைாப்படீு என்பது குறிப்பிட்ட 
ைடுகையான உடல்நைைின்கையின் வநாயறிதல் ைீது ஒரு கூட்டுத் 
கதாகைகய அளிக்கும் ஒரு ஏற்பாடுள்ள ஒரு பைன்  ைாப்படீு 
ஆகும். 

ii) இது இவ்வாறு விற்ைப்படுைின்றது: 

 ஒரு தனித்த பாைிசியாை அல்ைது 

 ஒரு சிை உடல்நைக் ைாப்படீுைளுடன் ஒரு கூடுதல் ைாப்படீாை 
அல்ைது 

 சிை ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிைளில் ஒரு கூடுதல் ைாப்படீாை 

 

இந்தியாவில், ைடுகையான உடல்நைைின்கை பைன்ைள் என்பகவ 
ஆயுள் ைாப்படீுைளுடன் கரடர்ைளாை ஆயுள் ைாப்படீு அளிப்பவர்ைளால் 
ைிைப் பரவைாை விற்ைப்படுபகவ ஆகும் வைலும் அவர்ைளால் இரண்டு 
வித ைாப்படீுைள் வழங்ைப்படுைின்றன – துரிதப்படுத்திய CI (ைடுகையான 
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வநாய்) பைன் திட்டம் ைற்றும் தனி CI பைன் திட்டம். ைாப்பு கசய்யப்படும் 
உடல்நைைின்கைைகள துல்ைியைாை கதரிவிப்பது ைற்றும் சிறந்த 
ஏற்பளிப்பு ஆைியகவ இந்த பைன் விற்ைப்படும்வபாது ைிைவும் 
முக்ைியைானகவ ஆகும். குழப்பத்கதத் தவிர்க்ை, 20 ைிைவும் கபாதுவான 
ைடுகையான உடல்நைைின்கைைள் ஐஆர்டிஏ உடல்நைக் ைாப்படீு 
தரநிர்ணய வழிைாட்டுதல்ைளின்ைீழ் தரநிர்ணயப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
(முடிவில் உள்ள பிற்வசர்க்கைகய பரிந்துகர கசய்யவும்). 

இருப்பினும், வழங்கும் ைட்டத்தில் எதிர்ைகற வதர்வுக்ைான வாய்ப்பு 
(கபரும்பாலும் பாதிக்ைப்பட அதிைம் வாய்ப்புண்ட ைக்ைவள இந்த 
ைாப்படீ்கட எடுப்பதால்) ைிைவும் அதிைைாை உள்ளது வைலும் 
முன்கைாழிபவர்ைளின் ஆவராக்ைிய நிகைகய தீர்ைானிப்பது ைிைவும் 
முக்ைியைானதாகும். வபாதுைான தைவல்ைள் இல்ைாத ைாரணத்தால், 
ைடுகையான உடல்நைைின்கை திட்டங்ைளின் தற்வபாகதய விகைைள் 
ைறுைாப்படீ்டாளர்ைளின் தைவல் மூைம் நிர்ணயிக்ைப்பட்டு வருைின்றது. 

i) ைடுகையான உடல்நைைின்கைைள் ைிை அதிை ைருத்துவைகனச் 
கசைவுைளுக்கு வழிவகுக்ைக் கூடியதாை ைட்டும் இல்ைாைல், 
அகவ உடல்குகறபாடு, கைைால்ைள் இழத்தல், வருவாய் இழப்பு 
வபான்றவற்கறயும் உண்டாக்ைைாம் வைலும் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கைக்கு பின் நீண்டைாை பராைரிப்பும் வதகவப்படைாம்.. 

ii) ஒரு ைடுகையான உடல்நைைின்கைக் ைாப்படீானது ஒரு 
ைருத்துவைகன இழப்படீுக் ைாப்படீ்டுடன் கூடுதைாை 
எடுக்ைப்படுைாறு அவ்வப்வபாது பரிந்துகரக்ைப்படுைின்றது, 
இதனால் பாைிசியின் ைீழ் வரும் இழப்படீு அப்படிப்பட்ட 
உடல்நைைின்கையால் ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் 
பாதிக்ைப்படுவதால் ஏற்படும் கபாருளாதார சுகைகயக் குகறக்ை 
உதவக்கூடும். 

iii) ைாப்படீு கசய்யப்படும் ைடுகையான உடல்நைைின்கைைள் 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைற்றும் தயாரிப்புைளுக்ைிகடவய ைாறுபடைாம், 
ஆனால் கபாதுவானகவைள் இவற்கற உள்ளடக்கும்:  

 குறிப்பிட்ட ைடுகைத்தன்கை கைாண்ட புற்றுவநாய்ைள் 
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 தீவிரைான இதயச்சிகதவு வநாய் 

 இதயத்தைனி அறுகவசிைிச்கச 

 இதய வால்வு ைாற்றுதல் 

 குறிப்பிட்ட ைடுகைத்தன்கை கைாண்ட ஆழ்நிகை ையக்ைம் 

 சிறுநீரை கசயைிழப்பு 

 நிரந்தரைான அறிகுறிைகள உண்டாக்கும் பக்ைவாதம் 

 கபரிய உறுப்பு / எலும்பு ைஜ்கஜ ைாற்றுதல் 

 பன்கை திசுக்ைராடக்ைம் 

 இயக்ை நரம்பணு வநாய் 

 நிரந்தர கைைால்ைள் கசயைிழப்பு 

 கபரிய விபத்துைளால் ஏற்பட்ட நிரந்தர உடல்குகறபாடு 

 

ைடுகையான உடல்நைைின்கைைளின் பட்டியல் நிகையானது 
இல்கை ைற்றும் அது வளர்நதுக்கைாண்வட இருக்கும். ஒரு சிை 
சர்வவதச சந்கத ைாப்படீ்டாளர்ைள் நிகைகைைகள ‘கைய’ ைற்றும் 
‘கூடுதல்’ என வகைப்படுத்தியுள்ளனர், அல்சீைர் வநாய் வபான்ற 
நிகைகைைகளயும்கூட உள்ளடக்ைியுள்ளனர். சிை சையங்ைளில் 
ப்ரீைியம் ைிைவும் அதிைைாை இருந்தாலும் கூட ‘உயிர்வபாகும் 
வநாய்ைளும்’ ைாப்புகறயில் உள்ளடக்ைப்படைாம்.  

i) கபரும்பாைான ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்படீுைள் 
அந்வநாய்ைகள ைண்டறியும்வபாது ஒரு கூட்டுத் கதாகைகய 
அளிக்ைின்றது, அவதசையம் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
கசைவுைகள திரும்பத் தருவதன் மூைம்  ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை கசைவு ைாப்படீ்கட ைட்டும்  வழங்கும் ஒரு சிை 
பாைிசிைளும் உள்ளன. சிை தயாரிப்புைள் உள்வநாயாளி 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைளுக்ைான ஈட்டுறுதி ைற்றும் 
பாைிசியில் குறிப்பிட்டுள்ள கபரிய வநாய்ைகள ைண்டறியும்வபாது 
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தரப்படும் கூட்டுத் கதாகை ஆைிய இரண்கடயுவை வசர்த்து 
வழங்குைின்றன. 

ii) ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்படீுைள் வழக்ைைாை 21 வயது 
முதல் 65 வயது வகரயுள்ள நபர்ைளுக்ைாை ைிகடக்ைின்றன. 

iii) இந்த ைாப்படீுைளின்ைீழ் வசூைிக்ைப்படும் ைாப்படீ்டுத் கதாகை 
ைிைவும் அதிைைாை இருக்கும், ஏகனனில் இப்படிப்பட்ட ஒரு 
ைாப்படீ்டின் முதன்கையான ைாரணம் அதுவபான்ற வநாய்ைளுடன் 
இகணந்த நீண்டைாை பராைரிப்பிற்ைான கபாருளாதார சுகைக்ைாை 
இகத வழங்குவதாகும். 

iv) இந்த ைாப்படீுைளின்ைீழ் ைாப்படீ்டுத் கதாகையின் 100% கபாதுவாை 
ஒரு ைடுகையான உடல்நைைின்கைகயக் ைண்டறியும்வபாது 
கசலுத்தப்படுைின்றது. சிை சையங்ைளில் இழப்படீு பாைிசி 
விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் ைற்றும் 
உடல்நைைின்கையின் ைடுகைத்தன்கை ஆைியவற்கறப் கபாறுத்து 
25% முதல் 100% ைாப்படீ்டுத் கதாகை வகர ைாறுபடைாம். 

v) அகனத்துக் ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்படீுைளிலும் 
ைாணப்படும் ஒரு நிகையான விதி, பாைிசியின்ைீழ் 
கசலுத்தப்படக்கூடிய ஏவதனும் பைனுக்ைாை பாைிசியின் 
கதாடக்ைத்திைிருந்து உள்ள 90 நாட்ைள் ைாத்திருப்புக் ைாைம் 
ைற்றும் உடல்நைைின்கைகய ைண்டறிந்த பிறகு வரும் 30 நாட்ைள் 
பிகழப்புக் உட்கூறு ஆைியகவ ஆகும். பிகழப்பு உட்கூறு என்பது 
பின்வருவதற்ைாை உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளது ைற்றும் இந்த பைகன 
ஒரு “இறப்புப் பைன்” உடன் குழப்பிக்கைாள்ளக் கூடாது, ஆனால் 
“பிகழப்பு (வாழ்வதற்ைான) பைன்” என புரிந்துகைாள்ளைாம் 
அதாவது இந்த பைன் ஒரு ைடுகையான உடல்நைைின்கைைகய 
கதாடர்ந்து வரக்கூடிய ைஷ்டங்ைகள சைாளிக்ை 
வழங்ைப்படுைின்றது. 

vi) ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்படீ்கட எடுக்ை விரும்பினால் 
குறிப்பாை 45 வயதுக்கும் வைற்பட்ட நபர்ைளுக்கு ைிைவும் 
ைடுகையான ைருத்துவ வசாதகனைள் வைற்கைாள்ளப்படும். 
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நிகையான விைக்ைீடுைள் உடல்நைக் ைாப்படீ்டுத் தயாரிப்புைளில் 
ைாணப்படுபகவயுடன் கபரிதும் ஒத்துப்வபாைின்றன, ைாத்திருப்புக் 
ைாைத்கத தவிர்ப்பதற்ைாை ைருத்துவ ஆவைாசகனகயப் 
கபறாைல் அல்ைது பின்பற்றாைல் இருத்தல், அல்ைது ைருத்துவ 
சிைிச்கசகய தாைதைாக்குதல் ஆைியகவயும் பிரத்திவயைைாை 
விைக்ைப்படும். 

vii) ைாப்படீ்டாளர் பாைிசியின் ைாப்படீு கசய்யப்படும் வநாய்ைளில் 
ஏவதனும் ஒன்று அல்ைது பைவற்றிற்ைாை ஒவர ஒரு முகற 
ைட்டுவை ைாப்படீ்டிற்ைான இழப்படீ்கட அளிக்ைைாம், அல்ைது ஒரு 
குறிப்பிட்ட வரம்பு எண்ணிக்கை வகரயில் பை பணம் 
கசலுத்துதல்ைகளயும் வழங்ைைாம். ைாப்படீு கபறும் ஏவதனும் 
நபருக்ைாை பாைிசியின்ைீழ் இழப்படீு அளிக்ைப்பட்டவுடன், ைாப்படீு 
முடிைின்றது. 

viii) ைடுகையான உடல்நைைின்கைக் ைாப்படீு தங்ைளது 
பணியாளர்ைளுக்ைாை ைாப்படீுைகள எடுக்கும் குறிப்பாை கபரு 
நிறுவனங்ைள் வபான்ற குழுக்ைளுக்கும் வழங்ைப்படுைின்றது. 
 

G. நீண்டகாை பராமரிப்புக் காப்பீடு 

இன்று, எதிர்பார்க்கும் ஆயுட்ைாைம் அதிைரித்துள்ளதால், உைைில் உள்ள 
வயதான ைக்ைளின் எண்ணிக்கை அதிைரித்து வருைின்றது. வயதான 
நபர்ைளின் ைக்ைள்கதாகையால், உைைம் முழுவதும், நீண்டைாை 
பராைரிப்புக் ைாப்படீுைளும் முக்ைியத்துவத்கத கபற்று வருைின்றன. 
வயதானவர்ைளுக்கு நீண்டைாை பராைரிப்பு வதகவப்படுைின்றது வைலும் 
அவர்ைள் ஏவதனும் வகை உடல்குகறபாட்டால் பாதிக்ைவும் 
படுைிறார்ைள். நீண்டைாை பராைரிப்பு என்பது ஆவராக்ைியம் 
எதிர்ைாைத்தில் வைலும் நன்றாை ஆை முடியாத, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு 
ஆதரவில்ைாைல் தங்ைகளத் தாங்ைவள ைவனித்துக்கைாள்ள முடியாத, 
நபர்ைளுக்ைான எல்ைாவிதைான தனிநபர் அல்ைது கசவிைிப்பணி 
பராைரிப்கப கதாடர்ந்து அளிப்பதாகும். 

நீண்டைாைப் பராைரிப்பிற்ைான இரண்டு வகைத் திட்டங்ைள் உள்ளன:  
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i) தங்ைளின் எதிர்ைாை ைருத்துவ கசைவுைகள ைவனித்துக்கைாள்ள 
ஆவராக்ைியைான ைாப்படீு கபறுபவர் மூைம் வாங்ைப்படும் முன்-
நிதியளிக்ைப்பட்ட திட்டங்ைள் ைற்றும் 

ii) ைாப்படீு கபறுபவருக்கு நீண்டைாைப் பராைரிப்புத் வதகவப்படும்வபாது 
ஒரு கூட்டு ப்ரீைியம் கதாகையால் வாங்ைப்படும் உடனடித் வதகவ 
திட்டங்ைள் 

உடல்குகறபாட்டின் ைடுகைத்தன்கை (ைற்றும் எதிர்பார்க்ைப்படும் 
பிகழப்புக் ைாைம்) பைனின் அளகவத் தீர்ைானிக்கும். நீண்டைாைப் 
பராைரிப்புத் தயாரிப்புைள் இந்திய சந்கதயில் இன்னும் வளர்ச்சி 
நிகையிவைவய இருக்ைின்றன.  

பவிஷ்யா ஆசராக்யா பாைிேி 

முதல் முன்-நிதியளிக்ைப்பட்ட ைாப்படீ்டுத் திட்டம் நான்கு கபாதுத்துகற 
கபாதுக் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளால் சந்கதப்படுத்தப்பட்ட பவிஷ்யா 
ஆவராக்யா பாைிசி ஆகும். 1990-ஆம் வருடம் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட, 
இந்த பாைிசி அடிப்பகடயில் ஒரு ைாப்படீு கபறும் நபரின் உடல்நை 
பராைரிப்பு வதகவைகள அவரின் பணி ஓய்விற்குப் பிறகு ைவனித்துக் 
கைாள்வதாகும், இதில் அவர் ப்ரீைியத்கத அவரின் வருவாய் ஈட்டும் 
ைாைத்தில் கசலுத்துவார். இது ஒரு ஆயுள் ைாப்படீு பாைிசிகய எடுத்து 
வபான்றவத ஆகும், ஆனால் ைரணத்திற்குப் பதிைாை இது எதிர்ைாை 
ைருத்துவ கசைவுைகள ைாப்படீு கசய்ைின்றது. 

i) காைங்கடத்தும் கமடிகிகளய்ம் 

இந்த ைாப்படீு ஒரு வகை ைாைங்ைடத்தும் எதிர்ைாை கைடிைிகளய்ம் 
பாைிசி ஆகும் இது கைடிைிகளய்ம் பாைிசி வபான்ற ைாப்படீ்கட 
வழங்குைின்றது. முன்கைாழிபவர் இந்த திட்டத்தில் 25 முதல் 55 
வயதுக்குள் எப்வபாது வவண்டுைானாலும் வசரைாம்.  

i) ஓய்வு வயது 

அவர் தன் ஓய்வு வயகத 55 முதல் 60 வயதுக்குள் 
வதர்ந்கதடுக்ைைாம், ஆனால் அதில் வசரும் வததிக்கும் 
வதர்ந்கதடுக்ைப்படும் ஓய்வு வயதுக்கும் இகடவய 4 வருட 
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கதளிவான இகடகவளியிருக்கும் நிகைகை இருக்ை வவண்டும். 
இந்த பாைிசி ஓய்வு வயது என்பது ைாப்படீு கபறுபவரால் 
முன்கைாழிவில் கைகயழுத்திடும்வபாது வதர்ந்கதடுக்ைப்படும் ைற்றும் 
பாைிசியின் ைீழ் பைகனப் கபறத் கதாடங்கும் உபவயாைத்திற்ைாை 
அட்டவகணயில் குறிப்பிட்டுள்ள வயது ஆகும். இந்த வயகத 
முன்வனாக்ைி கசய்ய முடியாது. 

ii) ஓய்வுக்கு முந்கதய காைம் 

ஓய்வுக்கு முந்கதய ைாைம் என்பது முன்கைாழிகவ ஏற்றுக்கைாண்ட 
வததியிைிருந்து கதாடங்கும் ைற்றும் அட்டவகணயில் குறிப்பிட்ட 
பாைிசி ஓய்வு வயதுடன் முடியும். இந்த ைாைைட்டத்தின்வபாது 
ைாப்படீு கபறுபவர் தகுந்தவாறு தவகண/ஒற்கறப் ப்ரீைியம் 
கதாகைகய கசலுத்த வவண்டும். ைாப்படீு கபறுபவர் ப்ரீைியத்கத 
ஒரு கூட்டுத் கதாகையாை அல்ைது தவகணைளில் பணம் கசலுத்தும் 
வதர்கவப் கபற்றிருப்பார். 

iii) திரும்ப கபறல் (withdrawal) 

வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட ஓய்வு வயதுக்கு முன்னவரா அல்ைது பின்னவரா 
ைாப்படீு கபறுபவர் ைரணைகடந்துவிட்டால் அல்ைது திட்டத்திைிருந்து 
விைை விரும்பினால், ப்ரீைியத்தின் கபாருத்தைான ைீள்கதாகை, 
பாைிசியின்ைீழ் எந்த ஈடுவைாரலும் வைட்ைப்படாத நிகைக்கு உட்பட்டு 
அனுைதிக்ைப்படும். புதுப்பித்தலுக்ைான தாைதத்திற்ைான 
திருப்திைரைான ைாரணம் இருக்கும்வபாது ப்ரீைியம் கதாகைகய 
கசலுத்த 7 நாட்ைள் சலுகைக் ைாைத்திற்ைான ஒரு முன்வனற்பாடும் 
உள்ளது. 

iv) நியமனம் (assignment) 

இந்த திட்டத்தில் நியைனத்திற்ைான ஏற்பாடும் வழங்ைப்படுைின்றது. 

v) விைக்கீடுகள் (Exclusions) 

பாைிசியில் முன்-இருக்கும் வநாய்ைளின் விைக்ைீகட இல்கை, 
குறிப்பிட்ட வநாய்ைளுக்ைான 30 நாட்ைள் ைாத்திருப்புக் ைாைம் ைற்றும் 
முதல் வருட விைக்ைீடு கைடிைிகளய்ைில் உள்ளது வபாைவவ 
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இருக்கும். இது ஒரு எதிர்ைாை கைடிைிகளய்ம் பாைிசி என்பதால், இது 
ைிைவும் தர்க்ைரீதியாைவவ இருக்கும். 

vi) குழு காப்பீடு மாறுபாடு (Group insurance variant) 

பாைிசி குழு அடிப்பகடயிலும் ைிகடக்கும், இதில் குழுத் தள்ளுபடி 
வசதியும் ைிகடக்ைிறது. 

H.  ஒருங்கிகணத் –தயாரிப்புகள் (Combi-products) 

சிை சையங்ைளில், ஆயுள் ைாப்படீு கதாடர்பான தயாரிப்புைள் உடல்நைக் 
ைாப்படீுத் தயாரிப்புைளுடன் இகணந்திருக்ைைாம். இது இரண்டு 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் ஒன்றாை இகணந்து ஒரு புரிதலுடன் ஒரு வபக்வைஜ் 
கசய்யப்பட்ட வழியில் பை தயாரிப்புைகள அறிமுைப்படுத்தும் ஒரு 
சிறந்த வழியாகும். 

உடல்நைம் மற்றும் ஆயுள் ஒருங்கிகணத் தயாரிப்புகள், என்பகவ 
ஒரு ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் ஒரு ஆயுள் ைாப்படீு ைற்றும், 
கபாது ைற்றும்/அல்ைது தனி உடல்நைக் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் ஒரு 
உடல்நைக் ைாப்படீ்டு ஆைியவற்கற ஒருங்ைிகணந்து வழங்கும் 
தயாரிப்புைள் ஆகும். 

இந்த தயாரிப்புைள் இரண்டு ைாப்படீ்டாளர்ைளால் இகணந்து 
வடிவகைக்ைப்படுைின்றது வைலும் இரண்டு ைாப்படீ்டாளர்ைளின் 
விநிவயாை வழிைள் மூைம் சந்கதப்படுத்தப் படுைின்றன. இருப்பினும், 
கையாளப்படும் ஈடுவைாரல்ைள் பாைிசியின் எந்தப் பகுதிகய சார்ந்தது 
என்பகதப் கபாறுத்து முகறவய சரியான ைாப்படீ்டாளால் 
கையாளப்படும். 

I. சபக்சகஜ் பாைிேிகள் 

வபக்வைஜ் அல்ைது அம்ப்கரல்ைா ைாப்படீுைள் ஒரு ஒற்கற ஆவணத்தின் 
ைீழ், ைாப்படீுைளின் ஒரு கூட்டிகணப்கப அளிக்ைின்றன. 

உதாரணைாை ைற்ற வகை வியாபாரங்ைளில், வடீ்டுரிகையாளர் பாைிசி, 
ைகடக்ைாரர் பாைிசி, ஆஃபிஸ் வபக்வைஜ் பாைிசி வபான்ற ைாப்படீுைள் 
உள்ளன, அதாவது ஒவர பாைிசியின்ைீழ் ைட்டிடங்ைள், அதன் 
உள்ளடக்ைங்ைள் வபான்றகவ உள்ளிட்ட பல்வவறு கசாத்துக்ைகள 
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ைாப்படீு கசய்ய முயற்சிக்ைின்றது. இப்படிப்பட்ட பாைிசிைள் சிை 
தனிப்பட்ட வரம்புைள் அல்ைது ைடன்பாடு ைாப்புைகளயும் 
கைாண்டிருக்ைைாம்.  

உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் உள்ள வபக்வைஜ் பாைிசியின் எடுத்துக்ைாட்டுைள் 
ஈட்டுறுதி ைாப்படீுைள் ைற்றும் ஆயுள் ைாப்படீுைளுடனும் இகணக்ைப்படும் 
ைடுகையான உடல்நைைின்கை ைாப்படீ்டு பைன்ைள் ைற்றும் ஈட்டுறுதி 
ைாப்படீ்டுைளுடன் ைருத்துவைகன தினசரி கராக்ைப் பைன்ைள் 
ஆைியவற்கற ஒருங்ைிகணப்பகத உள்ளடக்குைின்றது.  

பயணக் ைாப்படீு எனில், உடல்நைக் ைாப்படீு ைட்டுைல்ைாைல் விபத்து 
ைரணம் / உடல்நைைின்கை/விபத்து ைாரணைாை ஏற்படும் ைருத்துவ 
கசைவுைளுடான உடல்குகறபாடு பைன்ைள், கசக்-இன் கசய்யப்பட்ட 
பயணப் கபாருட்ைளின் இழப்பு அல்ைது வரவின் தாைதம், ைடவுச்சீட்டு 
ைற்றும் ஆவணங்ைள் இழப்பு, கசாத்து/தனிநபர் வசதங்ைளுக்ைான 
மூன்றாம் தரப்பினர் கபாறுப்பு, பயண இரத்து, வைலும் பயணக் ைடத்தல் 
ைாப்படீ்டு ஆைியவற்கறயும் உள்ளடக்கும் ஒரு வபக்வைஜ் பாைிசிகயயும் 
பாைிசி வழங்குைின்றது. 

J. ஏகழமக்கள் பிரிவுகளுக்கான நுண் காப்பீடு மற்றும் உடல்நைக் 
காப்பீடு 

நுண் ைாப்படீு தயாரிப்புைள் ைிராை ைற்றும் முகறசாராப் பகுதிைளில் 
உள்ள குகறவான வருைானம் கைாண்ட ைக்ைகளப் பாதுைாக்கும் 
வநாக்ைத்துடன் சிறப்பாை வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளன. குகறவான 
வருைானம் கைாண்ட ைக்ைள் நம் ைக்ைள் கதாகையில் ஒரு ைணிசைான 
அளவில் இருக்ைின்றனர் வைலும் அவர்ைள் வழக்ைைாை எந்த உடல்நை 
பாதுைாப்புக் ைாப்படீ்கடயும் கபற்றிருப்பதில்கை. எனவவ, இந்த 
ஏற்றுக்கைாள்ளும் விகையுள்ள ப்ரீைியம் ைற்றும் பைன் வபக்வைஜ் 
உடனான இந்த குகறந்த ைதிப்புகடய தயாரிப்பு, கபாதுவான 
அபாயங்ைளிைிருந்து பாதுைாத்து இம்ைக்ைளுக்கு உதவுவதற்ைாை 
கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது. நுண்ைாப்படீு ஐஆர்டிஏ நுண்ைாப்படீு 
ஒழுங்குமுகறைள், 2005-ஆல் நிர்வைிக்ைப்படுைின்றது. 
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இந்த தயாரிப்புைள் ஒரு சிறிய ப்ரீைியத்துடன் வருைின்றன ைற்றும் 
வழக்ைைாை ஐஆர்டிஏ நுண் ைாப்படீு ஒழுங்குமுகறைள், 2005- இன்ைீழ் 
வதகவப்படும் அளவான ரூ.30,000-க்கும் குகறவாைவவ ைாப்படீ்டுத் 
கதாகை இருக்கும். இப்படிப்பட்ட ைாப்படீுைள் கபரும்பாலும் பல்வவறு 
சமுதாய நிறுவனங்ைள் அல்ைது அரசுசாரா நிறுவனங்ைள் (NGO-க்ைள்) 
மூைம் தங்ைளின் உறுப்பினர்ைளுக்ைாை ஒரு குழு அடிப்பகடயில் 
எடுக்ைப்படுைின்றன. ஐஆர்டிஏவின் ைிராை ைற்றும் சமூைப் பிரிவு 
ைடகைப்கபாறுப்புைளில், ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைாப்படீு நிகறய நபர்ைகள 
அகடயச் கசய்ய தங்ைளின் ைாப்படீுைளின் ஒரு வகரயறுக்ைப்பட்ட 
பகுதிகய நுண் ைாப்படீு தயாரிப்புைளாை விற்ை வவண்டும் என 
வைியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.   

சமூைத்தின் ஏகழைக்ைள் பிரிவுைகள பாதுைாக்ை குறிப்பாை PSU-ைளால் 
உருவாக்ைப்பட்ட இரண்டு ைாப்படீுைள் ைீவழ விவரிக்ைப்பட்டுள்ளன: 

1. ஜன் ஆசராக்யா பீமா பாைிேி 

பின்வருபகவ ஜன் ஆவராக்யா பைீா பாைிசியின் அம்சங்ைளாகும்: 

i) இந்த பாைிசி சமூைத்தின் ஏகழைக்ைள் பிரிவுைளுக்கு விகைைைிவான 
ைருத்துவக் ைாப்படீுைகள வழங்ை வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ii) இந்த ைாப்படீு திரள் ஊக்ைத்கதாகை ைற்றும் ைருத்துவ வசாதகன 
பைன்ைள் உள்ளடக்ைப்படாைல் இருப்பகதத் தவிர தனிநபர் 
கைடிைிகளய்ம் பாைிசியுடன் ஒத்துப்வபாைின்றது. 

iii) இந்த பாைிசி தனிநபர்ைள் ைற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்ைளுக்கு 
ைிகடக்ைின்றது. 

iv) இதற்ைான வயது வரம்பு ஐந்து முதல் 70 வயது வகர ஆகும்.. 

v) மூன்று ைாதம் வயது முதல் ஐந்து வயது வகரயுள்ள 
குழந்கதைளுக்கு அவர்ைளின் ஒரு அல்ைது இரு கபற்வறாரும் 
ைாப்படீு கசய்திருந்தால் ஒவர சையத்தில் அவர்ைளுக்கும் ைாப்படீு 
ைிகடக்கும். 
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vi) ைாப்படீு கபறும் நபர் ஒன்றுக்ைான ைாப்படீ்டுத் கதாகை ரூ.5,000-க்கு 
வகரயான வரம்புடன் இருக்கும் வைலும் கசலுத்த வவண்டிய 
ப்ரீைியம் கதாகை பின்வரும் அட்டவகணயின்படி இருக்கும். 

அட்டவகண 2.1 

 

ைாப்படீு கபறும் நபரின் வயது 
46 வயது 
வகர 

46-55 56-65 66-70 

குடும்பத்தகைவர் 70 100 120 140 

ைணவன்/ைகனவி 70 100 120 140 

25 வயது வகரயுள்ள 
சார்ந்திருக்கும் குழந்கத 

50 50 50 50 

2+1 சார்ந்திருக்கும் குழந்கத 
உள்ள குடும்பத்திற்கு 

190 250 290 330 

2+2 சார்ந்திருக்கும் குழந்கத 
உள்ள குடும்பத்திற்கு 

240 300 340 380 

 

ப்ரீைியம் வருைான வரிச் சட்டம் பிரிவு 80டி-ன் ைீழ் வரிப் பைனுக்கு 
தகுதியாகும். 
வசகவ வரி பாைிசிக்கு கபாருந்தாது. 

1. யுனிகவர்ேல் க ல்த் இன்ஸ்யூரன்ஸ் ஸ்கீம் (UHIS) 

இந்த பாைிேி 100 அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட குடும்பங்கள் ககாண்ட 
குழுக்களுக்கு கிகடக்கும். ேமீபகாைங்களில் தனிநபர் UHIS 
பாைிேிகளும் கபாதுமக்களுக்கு கிகடக்கச் கேய்யப்பட்டுள்ளன. 
 

 

பைன்கள் 
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பின்வருபகவ யுனிகவர்ேல் க ல்த் இன்ஸ்யூரன்ஸ் ஸ்கீமின் 
பைன்களின் பட்டியல் ஆகும்: 

 மருத்துவ பணமீட்பு 

இந்த பாைிேி பின்வரும் உப வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு, ஒரு தனிநபர் 
அல்ைது / குடும்பத்திற்கு ரூ.30,000 வகரயான மருத்துவமகனச் 
சேர்க்கக கேைவுகளுக்கான பணமீட்கப வழங்குகின்றது. 

 

அட்டவகண 2.2 

விவரங்கள் Limit 

 

அகற, தங்கும்வசதிகசைவுைள் நாகளான்றுக்கு ரூ. 150/- 
வகர 

 ஐசியூவில்அனுைதிக்ைப்பட்டால் நாகளான்றுக்கு ரூ. 300/- 
வகர 

அறுகவ சிைிச்கச நிபுணர், 
ையக்ைைருந்து நிபுணர், ஆவைாசைர், 
நிபுணர்ைள் ைட்டணங்ைள், கசவிைிப்பணி 
கசைவுைள் 

உடல்நைைின்கை/ ைாயம் 
ஒன்றுக்கு ரூ. 4,500/- 
வகர 

ையக்ைைருந்து, இரத்தம், பிராணவாயு, 
OT ைட்டணங்ைள், ைருந்துைள், 
பரிவசாதகனப் கபாருட்ைள் ைற்றும் 
எக்ஸ்வர, கசயற்கை 
சிறுநீர்ப்பிரித்கதடுப்பு, 
ைதிரியக்ைச்சிைிச்கச, வவதிச்சிைிச்கச, 
இதயமுடுக்ைி, கசயற்கை கைைால் 
வபான்றவற்றிற்ைான கசைவு 

உடல்நைைின்கை / 
ைாயம் ஒன்றுக்கு ரூ. 
4,500/- வகர 
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ஏதாவது ஒரு உடல்நைைின்கைக்ைாை 
ஆகும் கைாத்த கசைவுைள் 

 

ரூ. 15,000/- வகர 

 தனிநபர் விபத்துக் காப்பீடு 

விபத்தினால் ஏற்படும் வருவாய் ஈட்டும் குடும்பத் தகைவரின் 
(அட்டவகணயில் உள்ள கபயரின்படி) மரணத்திற்கான காப்பீடு: 
ரூ.25,000/- ஆகும். 

 உடல்குகறபாடு காப்பீடு 

வருவாய் ஈட்டும் குடும்பத்தகைவர் ஒரு விபத்து / 
உடல்நைமின்கம காரணமாக மருத்துவமகனயில் 
சேர்க்கப்பட்டால், மூன்று நாட்கள் ககாண்ட காத்திருப்பு 
காைத்திற்குப் பிறகு அதிகபட்ேம் 15 நாட்கள் வகர 
மருத்துவமகனச் சேர்க்கக நாட்களில் நாகளான்றுக்கு ரூ.50/- 
இழப்பீடு அளிக்கப்படும். 

 ப்ரீமியம் 

 அட்டவகண 2.3 
 

நிறுவனம் ப்ரீமியம் 

ஒரு தனிநபருக்கு வருடம் ஒன்றிற்கு ரூ.365/- 

ஐந்து நபர்ைள் வகரயுள்ள ஒரு 
குடும்பத்திற்கு (முதல் மூன்று 
குழந்கதைள் உட்பட) 

வருடம் ஒன்றிற்கு ரூ.548/- 

ஏழு நபர்ைள் வகரயுள்ள ஒரு 
குடும்பத்திற்கு (முதல் மூன்று 
குழந்கதைள் ைற்றும் சார்ந்திருக்கும் 
கபற்வறார் உட்பட) 

வருடம் ஒன்றிற்கு ரூ.730/- 
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BPL குடும்பங்ைளுக்ைான ப்ரீைியம் 
ைானியத்கதாகை 

வறுகைக்வைாட்டிற்கு ைீவழயுள்ள 
குடும்பங்ைளுக்கு அரசாங்ைம் 
ஒரு ப்ரீைியம் 
ைானியத்கதாகைகய வழங்கும் 

 

K. ராஷ்ட்ரீய ஸ்வஸ்த்ய பீமா சயாஜனா 

 

அரசாங்ைமும் பல்வவறு உடல்நைத் திட்டங்ைகள 
அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது, அவற்றில் சிை குறிப்பிட்ட ைாநிைங்ைளுக்குப் 
கபாருந்தும். கபருந்திரளான ைக்ைள் உடல்நை பைன்ைகள அகடயும் 
கபாருட்டு, ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து ராஷ்ட்ரீய 
ஸ்வஸ்த்யா பைீா வயாஜனா திட்டத்கத கசயல்படுத்தியுள்ளது. 
வறுகைக்வைாட்டிற்கு ைீவழ உள்ள (BPL) குடும்பங்ைளுக்ைான உடல்நைக் 
ைாப்படீ்கட வழங்குவதற்ைாை, இந்திய அரசின் கதாழிைாளர் ைற்றும் 
வவகைவாய்ப்பு அகைச்சைத்தால் RSBY திட்டைானது 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. 
 

பின்வருபகவ ராஷ்ட்ரீய ஸ்வஸ்த்ய பைீா வயாஜனா திட்டத்தின் 
அம்சங்ைளாகும்: 

i. ஒரு குடும்பப் கபயர்ச்சி அடிப்பகடயில் BPL குடும்பம் ஒன்றிற்கு 
ரூ. 30,000 அளவிைான கைாத்தக் ைாப்படீ்டுத் கதாகை 

ii. ஏற்ைனவவ உள்ள வநாய்ைள் ைாப்படீு கசய்யப்படும். 

iii. தினசரி-பராைரிப்பு அடிப்பகடயில் வழங்ைப்படக்கூடிய, 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கதாடர்பான உடல்நை வசகவைள் 
ைற்றும் அறுகவசிைிச்கச தன்கைகைாண்ட வசகவைள் 
ஆைியவற்றிற்ைான ைாப்படீு 

iv. அகனத்து தகுதியுள்ள உடல்நை வசகவைளுக்கும் கராக்ைைில்ைாக் 
ைாப்படீு 
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v. ஸ்ைார்ட் ைார்டின் முன்வனற்பாடு 

vi. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய ைற்றும் பிந்கதய 
கசைவுைளின் முன்வனற்பாடு 

vii. வருகை ஒன்றுக்ைான ரூ.100/ அளவிைான வபாக்குவரத்துப் படி. 

viii. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசு ைாப்படீ்டாளர்ைளிடம் ப்ரீைியம் 
கசலுத்துைிறது. 

ix. ைாப்படீ்டாளர்ைள் ஒரு வபாட்டி ஏைம் அடிப்பகடயில் ைாநிை 
அரசால் வதர்ந்கதடுக்ைப்படுவார்ைள். 

x. அரசு அல்ைது தனியார் ைருத்துவைகனைளுக்ைிகடவய பைன் கபற 
வதர்ந்கதடுக்ைைாம். 

xi. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசுைளால் அளிக்ைப்படும் ப்ரீைியம் 3:1 
என்ற விைிதத்தில் இருக்கும். ைத்திய அரசு குடும்பம் ஒன்றிற்கு ரூ. 
565/- எனும் அதிைபட்ச கதாகைகய அளிக்கும். 

xii. ைாநிை அரசுைளின் பங்ைளிப்புைள்: வருடாந்திர ப்ரீைியத்தின் 25 
சதவதீம் ைற்றும் ரூ. 750க்கும் அதிைைான ஏவதனும் கூடுதல் 
ப்ரீைியம் 

xiii. பைன் கபறுபவர் பதிவு ைட்டணம் / புதுப்பிப்பு ைட்டணைாை 
ஆண்டுக்கு ரூ. 30/- கசலுத்த வவண்டும் 

xiv. நிர்வாை கசைவு ைாநிை அரசால் ஏற்றுக்கைாள்ளப்படுைிறது. 

xv. ஸ்ைார்ட் ைார்ட் விகையான கூடுதல் கதாகையான ரூ. 60/- 
ஒவ்கவாரு நபருக்கும் இந்த பயன்பாட்டிற்ைாை ைிகடக்கும். 

xvi. இந்த திட்டம் ஸ்ைார்ட் ைார்டு அளிக்ைப்பட்ட வததியிைிருந்து 
அடுத்த ைாதத்தின் முதல் வததியில் கசயல்பாட்டிற்கு வரும். 
எனவவ ஆரம்ப ஸ்ைார்ட் ைார்டுைள் ஒரு குறிப்பிட்ட ைாவட்டத்தில் 
பிப்ரவரி ைாதத்தில் எப்வபாது வவண்டுைானாலும் தரப்படைாம். 
திட்டம் ஏப்ரல் 1 முதல் கசயல்பாட்டிற்கு வரும். 

xvii. இந்த திட்டம் அடுத்த வருடம் ைார்ச் 31 வகர ஒரு வருடத்திற்கு 
நீடிக்கும். இது அந்த குறிப்பிட்ட ைாவட்டத்தில் திட்டத்திற்ைான 
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முடிவு வததியாை இருக்கும். எனவவ, இகடப்பட்ட ைாைத்தில் 
கைாடுக்ைப்படும் ைார்டுைளுக்கும் வருடத்தின் ைார்ச் 31 முடிவு 
வததியாை இருக்கும். 

TPA மூைம் கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல் அளித்தல் அட்டவகணயில் 
அல்ைது ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். ஈடுவைாரல் 
பட்டியைிடப்பட்டுள்ள ைருத்துவைகனைள் மூைம் சாத்தியமுள்ளவகர 
கராக்ைைில்ைாைல் வழங்ைப்படும். 

ஏவதனும் ஒரு உடல்நைைின்கை அந்த உடல்நைைின்கையின் 
கதாடர்ச்சியான ைாைைட்டைாை ைருதப்படைாம் வைலும் அது 
ைருத்துவைனயின் ைகடசி ஆவைாசகனத் வததியிைிருந்து 60 
நாட்ைளுக்குள்ளான ைீண்டும் வநாய்வாய்ப்படும் நிகைகய 
உள்ளடக்குைிறது. 
 

 

 

L. தனிநபர் விபத்து மற்ற உடல்குகறபாடு காப்பு 

ஒரு தனிநபர் விபத்து (PA) ைாப்பு, எதிர்பாராத விபத்து ஏற்பட்டால் 
இறப்பு ைற்றும் உடல்குகறபாடிற்கு எதிராை இழப்பகீட வழங்குைிறது. 
கபரும்பாலும் இந்த பாைிசிைள் விபத்து பைனுடன் இகணந்து ைருத்துவ 
ைாப்பின் ஏதாவது வடிவத்கத வழங்கும். 

PA பாைிசியில், இறப்பு பைன் ஏற்பட்டால் 100% ைாப்படீ்டுத் கதாகை 
வழங்ைப்படுைிறது, அவத சையம் உடல்குகறபாடு ஏற்பட்டால், 
வழங்ைப்படும் இழப்படீு ைாறுபடுைிறது, ஒரு நிகையான சதவதீம் 
நிரந்தர ஊனத்திற்கும் ைற்றும் தற்ைாைிை ஊனத்திற்கு வாராந்திர 
வழக்ைிலும் இழப்படீு ைிகடக்ைிறது. 

வாரத்திற்ைான இழப்படீு என்றால், குறிப்பிட்ட ஒரு கதாகை இழப்படீாை 
வழங்ைவவண்டிய அதிைபட்ச வாரங்ைளின் எண்ணிக்கை என்பது கபாருள் 

1. ைாப்பளிக்ைப்பட்ட உடல்குகறபாடு வகைைள் 
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வழக்ைைாை பாைிசியில் ைாப்பளிக்ைப்பட்ட உடல்குகறபாடு வகைைள் 
பின்வருைாறு: 

i. நிரந்தர கமாத்த ஊனம் (PTD):  வாழ்க்கை முழுவதும் கைாத்தைாை 
ஊனைாை இருப்பது எனப் கபாருள். அதாவது, அகனத்து கைைளும் 
ைால்ைளும் கசயைிழப்பது, புைன் ைரத்த நிகை, இரு ைண்ைகளயும் / 
இரு கைைகளயும் / இரு ைால்ைகளயும் அல்ைது ஒரு கை ைற்றும் 
ஒரு ைண் ைற்றும் ஒரு ைால் அல்ைது ஒரு கை ைற்றும் ஒரு ைால் 
இழப்பு.  

ii. நிரந்தர பகுதி ஊனம் (PPD):  வாழ்க்கை முழுவதும் பகுதியளவு 
ஊனைாை இருப்பது என்று கபாருள். எ.ைா. விரல்ைள், ைால் விரல்ைள், 
விரல் எலும்புைள் வபான்றகவயின் இழப்பு.  

iii. தற்காைிக கமாத்த ஊனம் (TTD): சிை குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்கு 
தற்ைாைிைைாை கைாத்த ஊனைாை இருப்பது எனப் கபாருள். 
ஊனப்பட்ட ைாைத்தில் ஏற்படும் வருைான இழப்பிகன ஈடுைட்டுவது 
இந்தக் ைாப்பின் வநாக்ைம்.  

வாடிக்கையாளர் இறப்பு ைாப்பு ைட்டும் அல்ைது இறப்புடன் இகணந்த 
நிரந்தர ஊனம் அல்ைது இறப்புடன் இகணந்த நிரந்தர ைற்றும் 
தற்ைாைிை ஊனத்கதயும் வதர்ந்கதடுக்கும் விருப்பம் உள்ளது. 

2. ைாப்படீ்டுத் கதாகை 

PA பாைிசிைளில் ைாப்படீ்டுத் கதாகை கபாதுவாை கைாத்த ைாத 
வருைானத்தின் அடிப்பகடயில் முடிவு கசய்யப்படும். கபாதுவாை, இது 
கைாத்த ைாத வருைானத்தில் 60 ைடங்ைாை இருக்கும். எனினும், சிை 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் வருைான நிகைகய ைருதாைல் நிகையான திட்டம் 
அடிப்பகடயிலும் வழங்குைின்றன. அத்தகைய பாைிசிைளில் ைாப்படீ்டுத் 
கதாகை ைாப்பின் ஒவ்கவாரு பிரிவிலும் வதர்வு கசய்த திட்டத்தின்படி 
வவறுபடுைிறது. 

3. பைன் திட்டம் 

பைன் தரும் பாைிசி என்பதால், தனிநபர் விபத்துக் ைாப்படீுைள் 
வழங்ைல்ைகள ைவருவதில்கை. இவ்வாறு, கவவ்வவறு 
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ைாப்படீ்டாளர்ைளிடைிருந்து ஒருவர் ஒன்றுக்கு வைற்பட்ட பாைிசிைகள 
வாங்ைியிருந்தால், விபத்தில் இறந்தால், பிடிடி, பிபிடி, (PTD, PPD) 

ஈடுக்வைாரல்ைள் அகனத்துத் திட்டங்ைளின் ைீழும் கைாடுக்ைப்படைாம்.  

4. காப்பின் சநாக்கம் 

இந்த பாைிசிைள் கபரும்பாலும் ைருத்துவைகனயில் விபத்கத அடுத்து 
ஏற்படும் ைருத்துவ கசைவுைகள சந்திக்ைவும் ைாப்பகீட நீட்டிக்ைின்றன. 
இதில் விபத்திற்கு பிறகுள்ள ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ைற்றும் பிற 
ைருத்துவ கசைவுைள் திரும்ப வழங்ைப்படுைிறது.  விபத்து விகளவாை 
ஏற்படும் ைருத்துவ / ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைளுக்கு 
எதிராை ைாப்பளிக்கும் உடல்நை பாைிசிைள் இன்று நைக்கு 
ைிகடக்ைின்றன. இத்தகைய பாைிசிைள், வநாய்ைள் ைற்றும் அவற்றின் 
சிைிச்கசக்கு ைாப்பளிக்ைாைல், அதற்கு பதிைாை விபத்து கதாடர்பான 
ைருத்துவச் கசைவுைளுக்கு ைட்டுவை ைாப்பளிக்ைின்றன. 

5. மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பைன்கள் 

தனிநபர் விபத்துடன் இகணந்து, பை ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைதிப்புக் 
கூட்டப்பட்ட பைன்ைகளயும் வழங்குைின்றனர். அதில் விபத்து 
ைாரணைாை ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை சையத்தில்   ைருத்துவைகன 
கராக்ைம்,  ைல்வி நைனுக்ைாை இறந்தவர் உடகை எடுத்துச்கசல்ை 
வபாக்குவரத்து கசைவு, குறிப்பிட்ட கதாகைக்கு ைல்வி பைன்ைள் ைற்றும் 
ஆம்புைன்ஸ் ைட்டணத்திற்ைான கசைவுைளின் உண்கையான அல்ைது 
நிகையான வரம்பில் எது குகறவானவதா அகத வழங்குைின்றனர்.  

6. விைக்கீடுகள் 

தனிநபர் விபத்து ைாப்பின் ைீழுள்ள கபாதுவான விைக்குைள்: 

i. பாைிசி கதாடங்குவதற்கு முன் எந்த இருக்கும் உடல் குகறபாடு 

ii. ைன வநாய்ைள் அல்ைது வநாய் ைாரணைாை ஏற்படும் ைரணம் 
அல்ைது குகறபாடு 

iii. வநரடியாைவவா அல்ைது ைகறமுைைாைவவா பால்விகன வநாய், 

உடலுறுவு மூைம் பரவிய வநாய்ைள்,  எய்ட்ஸ் அல்ைது பித்துநிகை 
மூைம் ஏற்படுவது. 
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iv. விபத்தும் மூைம் ஏற்படாைல் ைதிர்வசீ்சு, வநாய் கதாற்று, நச்சு 
மூைம் ஏற்படும் உயிரிழப்பு அல்ைது உடல்குகறபாடு 

v. ைாப்படீு கபற்றவர் அல்ைது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்ைள் குற்ற 
வநாக்ைத்துடன் சட்டத்கத ைீறி கசய்த கசயல் ஏற்படுத்திய அல்ைது 
விகளவித்த எந்த ைாயமும். 

vi. வபார், பகடகயடுப்பு, கவளிநாட்டு எதிரி கசயல் (வபார் பிரைடனம் 
இருந்தாலும் இல்ைாவிட்டாலும்) உள்நாட்டு வபார், ைைைம், புரட்சி, 
ைிளர்ச்சி, சிப்பாய் ைைைம், இராணுவம் அல்ைது பறித்துக்கைாண்ட 

சக்தி, பறிமுதல்,  பிடிப்பு, கைதுைள், ைட்டுப்பாடுைள் ைற்றும் 
ைாவைில் கவப்பது வபான்றதுடன் வநரடியாைவவா அல்ைது 
ைகறமுைைாைவவா கதாடர்பிருந்ததால் அல்ைது அதன் விகளவாை 
தற்கசயைாை ஏற்படும் ைரணம் அல்ைது உடல்குகறபாடு அல்ைது 
ைாயம். 

vii. ைாப்படீு கசய்தவர் ைரணம் விகளவிக்கும் குற்றத்திற்கு அதாவது 
கைாகைக்கு பைியானவராை இருந்தால். எனினும், கபரும்பாைான 
பாைிசிைளில்,  கைாகை வழக்ைில் ைாப்படீு கசய்தவவர குற்றவியல் 
நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருக்ைாவிட்டால், அது ஒரு விபத்தாை 
ைருதப்படுைிறது ைற்றும் பாைிசியின்ைீழ் ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது. 

viii. வநரடியாைவவா அல்ைது ைகறமுைைாைவவா,  குழந்கத பிறப்பில் 
அல்ைது ைர்ப்பம் மூைம் இறப்பு/கசயைிழப்பு/ ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை ஏற்பட்டு இதன் விகளவாை வநாய் தீவிரைாைி அல்ைது  

நீண்ட ைாைம் நீடித்தாவைா. 

ix. ைாப்படீு கபற்றவர்/ைாப்படீு கபற்ற நபர்  அகைதிக்ைாைம் அல்ைது 
வபார் சையத்தில், நாட்டின் இராணுவம் அல்ைது ஆயுதப்பகடைளின் 
ஏதாவது ைிகளயில் பங்வைற்கும் அல்ைது ஏதாவது விகளயாட்டில் 
நிபுணராை பயிற்சி கபறும் வபாது. 

x. வவண்டுகைன்வற கசய்யப்படும் சுய-ைாயம், தற்கைாகை அல்ைது 
தற்கைாகை முயற்சி (கதளிந்த அறிவுள்ளவவரா அல்ைது 
பித்துபிடித்தவவரா) 
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xi. வபாகத அல்ைது ைருந்துைள் ைற்றும் ைதுவின் துஷ்பிரவயாைம் 

xii. உைைில் எங்கும் முகறயாை உரிைம் கபற்ற தரைான வகை எந்த 
விைானத்திலும் பயனராை இல்ைாைல் (ைட்டணம் கசலுத்துபவவரா 
அல்ைது வவறு ஏவதா), வானப்பயணவைா அல்ைது உடல்கப 
ைாற்வறற்றவைா, ஒரு விைானம் அல்ைது பலூனில் ஏறும்வபாவதா, 
இறங்கும் வபாவதா அல்ைது பயணம் கசய்யும் வநரத்திவைா 

 

சிை பாைிசிைள் ஒரு கசல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிைம் இல்ைாைல் 
வாைன ஓட்டுநர் மூைம் எழும் இழப்புைகளயும் விைக்ைீடு 
கசய்ைின்றனர். 
 

PA பாைிசிைள் தனிநபர்ைள், குடும்பம் ைற்றும் குழுக்ைளுக்கும் 
வழங்ைப்படுைிறது. 
 

உகடந்த எலும்பு பாைிேி மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கககள் 
இழப்பதற்கான இழப்பீடு 

 

இது ஒரு சிறப்பு PA பாைிசி. இந்த பாைிசி பட்டியைிடப்பட்ட 
முறிவுைளுக்கு எதிராை ைாப்கப வழங்ை வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

i) நிகையான நன்கை அல்ைது ஒவ்கவாரு எலும்பு முறிவுக்கு 
எதிராை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைாப்படீுத் கதாகையின் சதவதீம் 
ஈடுவைாரல் வநரத்தில் வழங்ைப்படும். 

ii) பைனின் அளவு ைாப்பளிக்ைப்பட்ட எலும்பின் வகை ைற்றும் 
எலும்பு முறிவு தன்கைகய சார்ந்தது. 

iii) வைலும் விளக்ை, கூட்டுமுறிவுக்கு சாதாரண முறிகவ விட பைன் 
அதிை சதவதீம் இருக்கும். ைீண்டும், ஃபைீர் எலும்பிற்ைான 
(கதாகட எலும்பு) பைன் சதவதீம் கை எலும்பின் பைகன விட 
அதிைைாை இருக்கும். 
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iv) பாைசியின் ைாப்பளிப்பில், தினசரி கசயல்பாடுைளின் இழப்பிற்கும் 
அதாவது உண்பது. பாத்ரூம் வபாவது, உகடயணிய, புைனடக்ைம் 
(சிறுநீர் அல்ைது ைைத்கத ைட்டுப்படுத்த முடியாத திறன்) 
அல்ைது நைரமுடியாத இயைாகைக்கும் பாைிசியில் நிகையான 
பைன் வகரயறுக்ைப்பட்டு உள்ளது, இதனால் ைாப்படீு கபற்றவர் 
அவரது வாழ்க்கைகய பராைரிப்பதற்கு கதாடர்பான கசைவு 
பார்த்துக்கைாள்ள முடியும். 

v) இதில் ைருத்துவைகன கராக்ை பைன் ைற்றும் விபத்து மூைம் 
ைரணம் ைாப்பும் உள்ளது. பல்வவறு திட்டங்ைள் பல்வவறு 
ைாப்படீுத் கதாகைைளுடன் ைற்றும் பைன் கசலுத்தல்ைளுடன் 
ைிகடக்ைின்றன. 

 

M. கவளிநாட்டு பயண காப்பீடு  

1. பாைிசியின் வதகவ 

கதாழில் பயணம், விடுமுகற அல்ைது ைல்விக்ைாை ஒரு இந்திய 
குடிைைன் கவளிநாடு கசல்லும்வபாது, அவர் விபத்து, ைாயம் ைற்றும் 
வநாய் ஆபத்துக்கு கவளிப்படுைிறார். கவளிநாடுைளில் குறிப்பாை 
அகைரிக்ைா ைற்றும் ைனடா வபான்ற நாடுைளில் சிைிச்கசச் கசைவு ைிை 
அதிைம் ைற்றும் ஒரு நபர் துரதிருஷ்டவசைான விபத்து / வநாகய 
சந்திக்ை வநர்ந்தால், அவருக்கு கபரிய நிதி கநருக்ைடி ஏற்படைாம். இது 
வபான்ற துரதிருஷ்டவசைான நிைழ்வுைளுக்கு எதிராை பாதுைாக்ை, பயண 
பாைிசிைள் அல்ைது கவளிநாடு உடல்நை ைற்றும் விபத்து 
பாைிசிைளுக்கு ைிகடக்ைின்றன 

2. ைாப்பின் வநாக்ைம் 

இத்தகைய பாைிசிைளின் முதன்கையான் வநாக்ைம் விபத்து ைற்றும் 
வநாய் நைன்ைகள வழங்குவது, ஆனால் சந்கத கதாகுப்பாை ைிகடக்கும் 
கபரும்பாைான கபாருட்ைள் ஒவர தயாரிப்பில் பை ைாப்புைகள 
வழங்குைின்றன வழங்ைப்படும் ைாப்புைள்: 

i. தற்கசயல் இறப்பு / ஊனைாவது,  
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ii. வநாய்/விபத்து ைாரணைாை  ைருத்துவ கசைவுைள்,  

iii. கசக்-இன் கசய்த வபக்வைஜ் கதாகைந்து வபாவது,  

iv. கசக்-இன் கசய்த வபக்வைஜ் ைிகடக்ை தாைதைாவது 

v. ைடவுச் சீட்டும் (passport) ஆவணங்ைளும் கதாகைந்து வபாவது,  

vi. கபாருட்ைளுக்ைான மூன்றாம் தரப்பு ைடப்பாடு ைற்றும் தனிப்பட்ட 
வசதங்ைள் வபான்றகவ ைடத்தப்படுதலுக்ைான ைாப்பு,  

vii. பயணம் ரத்தாவது 

viii. ைடத்தலுக்கு எதிரான ைாப்பு 

3. திட்ட வகைைள் 

பிரபைைான பாைிசிைள் வணிை ைற்றும் விடுமுகற திட்டங்ைகள, ைல்வி 
திட்டங்ைள் ைற்றும் வவகைவாய்ப்பு திட்டங்ைள். 

4. யாரால் பாைிசி எடுக்ை முடியும்  

வணிைம், விடுமுகற அல்ைது கவளிநாடு பயணம் கசய்யும் ஒரு 
இந்திய குடிைைன் இந்த பாைிசிகய கபற முடியும். கவளிநாட்டில் 
வவகைக்ைாை ஒப்பந்தரீதியில் அனுப்பப்படும் இந்திய ஊழியர்ைளுக்கும் 
ைாப்பளிக்ைப்படைாம். 

5. ைாப்படீ்டுத் கதாகை ைற்றும் ப்ரீைியம் 

ைாப்பு அகைரிக்ை டாைர்ைளில் வழங்ைப்படும் ைற்றும் கபாதுவாை முக்ைிய 
பகுதியான ைருத்துவ கசைவுைள், கவளிவயற்றுதல், தாயைத்திற்கு 
அனுப்புதல் உள்ளடக்ைிய பிரிவில் USD 100,000 முதல் USD 500,000 
வகர வவறுபடுைிறது.  ைடன்பாடு ைாப்கப தவிர, ைற்ற பிரிவினருக்கு 
S.I. அதாவது ைாப்படீ்டுத் கதாகை குகறவாைவவ உள்ளது. வவகை 
திட்டத்திறகு டாைர்ைளில் ைட்ட வவண்டும், ைற்றகவக்கு ப்ரீைியங்ைகள 
இந்திய ரூபாய்ைளில் ைட்டைாம்.  திட்டங்ைளில் கபாதுவாை இரண்டு 
வகைைள் உள்ளன: 

 உைைம்-முழுவதும் அகைரிக்ைா / ைனடாகவ தவிர்த்து 

 உைைம்-முழுவதும் அகைரிக்ைா / ைனடா உட்பட 
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சிை கபாருட்ைள் ஆசிய நாடுைளில் ைட்டுவை ைாப்பு வழங்குைின்றன, 

Schengen நாடுைள் ைட்டுவை முதைியன. 

6. அடிக்கடி பயணம் கேய்யும் கபருநிறுவன பயணிகளுக்கான 
திட்டங்கள்   

இது ஒரு கபருநிறுவனம்/முதைாளி இந்தியாவிற்கு கவளிவய அடிக்ைடி 
பயணம்  கசய்யும் தன் கசயைாளர்ைளுக்ைாை தனிநபர் ைாப்படீுைகள 
எடுக்கும் ஒரு  வருடாந்திர பாைிசி ஆகும். இந்த ைாப்பு ஒரு வருடத்தில் 
பை முகற  கவளிநாடுைளுக்கு பயணம் கசய்யும் நபர்ைளாலும் 
எடுக்ைப்படைாம். ஒவ்கவாரு  பயணத்திற்ைான அதிைபட்ச ைாை அளவு 
ைற்றும் ஒரு வருடத்தில் கசய்யக்கூடிய  அதிைபட்ச பயணங்ைளின் 
எண்ணிக்கை ஆைியவற்றிற்ைான வரம்புைள் உள்ளன. 

இன்று அதிைம் பிரபைைாைி வரும் இந்த ைாப்பு ஒரு வருடாந்திர 
அறிவிக்கை பாைிசி  ஆகும், இதில் ஒரு முன்கூட்டிய பிரீைியம் ஒரு 
வருடத்தில் பயணம் கசய்யும்  உத்வதச ைனித வவகை நாட்ைளின் 
அடிப்பகடயில் கசலுத்தப்படும். 

பணியாளர் வாரியாை பயணம் கசய்யும் நாட்ைளின் எண்ணிக்கையின் 
ைீது  வாரந்வதாறும் / இரண்டு வாரத்திற்கு ஒருமுகற அறிவிக்கைைள் 
கதரிவிக்ைப்படும் ைற்றும் முன்பணத்தில் இருந்து ப்ரீைியம் 
சரிக்ைட்டப்படும். பாைிசி நடப்பில் இருக்கும்வபாது  ைனித நாட்ைகள 
அதாவது பயண நாட்ைகள அதிைரிக்ைக்கூடிய ஏற்பாடும் வழங்ைப்படும், 

அதற்கு பாைிசியில் பணம் தீரும்வபாது கூடுதல்  ப்ரீைியம் கதாகை 
முன்பணைாை ைட்டவவண்டும். 

வைவை உள்ள பாைிசிைள் வியாபாரம் ைற்றும் விடுமுகறப் 
பயணங்ைளுக்ைாை  ைட்டுவை வழங்ைப்படும். 

OMP-இன் ைீழ் வரும் கபாதுவான விைக்ைீடுைள் ஏற்ைனவவ இருக்கும் 
வநாய்ைகள  உள்ளடக்குைின்றன. ஏற்ைனவவ இருக்கும் வநாய்ைளுடன் 
உள்ள நபர்ைளால்  கவளிநாட்டு சிைிச்கசக்ைான ைாப்கப கபற முடியாது. 

.இந்த பாைிசிைளின்ைீழ் உள்ள உடல்நைம் கதாடர்பான ஈடுவைாரல்ைள் 
முற்றிலும்  கராக்ைைில்ைாததாை இருக்கும், இதில் ஒவ்கவாரு 
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ைாப்படீ்டாளரும் கவளிநாட்டில்  வசகவைகள அளிக்கும் கபரிய 
நாடுைளில் உள்ள ஒரு சர்வவதச வசகவ  வழங்குநருடன் இகணப்பில் 
இருப்பார் 
 

N. குழு உடல்நைக் காப்பு 

 

1. குழு பாைிேிகள் 

அத்தியாயத்தில் ஏற்ைனவவ விளக்ைியுள்ளபடி, ஒரு குழு பாைிசி என்பது 
ஒரு  ஒரு குழு உரிகையாளரால் கசய்யப்படுைின்றது, அவர் முதைாளி, 
ஒரு சங்ைம், ஒரு வங்ைி ைடன் அட்கடப் பிரிவாை இருக்ைைாம் ைற்றும் 
குழுவின்  கைாத்த தனிநபர்ைகளயும் ைாப்பு கசய்யும் ஒரு தனி பாைிசி 
ஆகும். 

குழு பாைிசிைளின் அம்சங்ைள் – ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைப் பைன் 
ைாப்புைள். 

2. ைாப்படீ்டின் வநாக்ைம் 

குழு உடல்நைக் ைாப்படீ்டின் ைிைப் கபாதுவான வடிவம் முதைாளி 
மூைம் தங்ைளது பணியாளர்ைள்  ைற்றும் சார்ந்திருக்கும் 
ைணவன்/ைகனவி, குழந்கதைள் ைற்றும் கபற்வறார்ைள்/  ைாைனார்-
ைாைியார் கைாண்டுள்ள குடும்பத்தினகர ைாப்பு கசய்ய எடுக்ைப்படும் 
பாைிசி ஆகும். 

3. வதகவக்கு ஏற்ப-கசய்யப்படும் ைாப்பு (Tailor-made cover) 

குழு பாைிசிைள் கபரும்பாலும் குழுவின் வதகவைளுக்குப் கபாருந்தும் 
வகையில் கசய்யப்படும் ைாப்புைளாகும். எனவவ குழு பாைிசிைளில், 

தனிநபர் பாைிசியின் பை தரநிர்ணய  விைக்ைீடுைளுக்கு குழு  

பாைிசியின்ைீழ் ைாப்பளிக்ைப்படுவகத நாம் பார்க்ைைாம் 

4. ைைப்வபறு ைாப்பு 

ஒரு குழு பாைிசியின் உள்ள ைிைவும் கபாதுவான நீட்டிப்புைளில் ஒன்று  

ைைப்வபறுக் ைாப்படீு ஆகும். இது இப்வபாது சிை ைாப்படீ்டாளர்ைளால், 
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ஆனால்  இரண்டு முதல் மூன்று வருட ைாத்திருப்புக் ைாைத்துடன் 
வழங்ைப்படுைின்றது,  ஒரு குழு பாைிசியில் சி-கசக் ஷன் பிரசவம் 
உள்ளிட்டு குழந்கதப் பிரசவத்திற்ைாை  கசய்யப்படும் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கைக்ைாை ஆகும் கசைவுைளுக்ைாை ைைப்வபறு  ைாப்பு 
வழங்ைப்படுைின்றன. இந்த ைாப்பு கபாதுவாை குடும்பத்தின் கைாத்தக்  

ைாப்படீ்டுத் கதாகைக்குள், ரூ.25,000 முதல் ரூ.50,000 வகர  

ைட்டுப்படுத்தப்படுைின்றது. 

5. குழந்கதைள் ைாப்பு 

குழந்கதைள் கபாதுவாை மூன்று ைாத வயதிைிருந்து ைட்டுவை தனிநபர் 
உடல்நைக்  ைாப்படீுைளால் ைாப்பு கசய்யப்படுைின்றன. குழு 
பாைிசிைளில், ைாப்படீு ஒரு  நாவளயான குழந்கதைளுக்கும் 
தரப்படுைின்றது, சிை சையங்ைளில் இது ைைப்வபறு  ைாப்பு வரம்பால் 
ைட்டுப்படுத்தப்படும் வைலும் சிை சையங்ைளில் குடும்பத்தின் முழு 

ைாப்படீ்டுத் கதாகைகயச் வசர்க்ை நீட்டிக்ைப்படும். 
 

6. ஏற்கனசவ உள்ள சநாய்கள் காப்பு கேய்யப்படுதல், காத்திருப்புக் 
காைம்  கேயல்படுத்தப்படாமைிருத்தல் 

ஏற்ைனவவ உள்ள வநாய்ைளின் விைக்ைீடு, முப்பது நாட்ைளுக்ைான 
ைாத்திருப்புக்  ைாைம், இரண்டு வருட ைாத்திருப்புக் ைாைம், பிறவி 
வநாய்ைள் வபான்ற வநாய்ைளும் வதகவக்கு ஏற்ப-உருவாக்ைப்படும் குழு 
பாைிசியில் உள்ளடக்ைப்படைாம். 

7. ப்ரீைியம் ைணக்ைீடு 

ஒரு குழு பாைிசிக்ைாை வசூைிக்ைப்படும் ப்ரீைியம் குழு உறுப்பினர்ைளின் 
வயது  விவரம், குழுவின் அளவு வைலும் ைிை முக்ைியைாை குழுவின் 
ஈடுவைாரல்ைள்  அனுபவம் ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் இருக்கும். 
ப்ரீைியைானது அனுபவம், கூடுதல்  ைாப்புைள் ஆைியவற்றின் 
அடிப்பகடயில் வருடத்திற்கு வருடம் ைாறுபடுவதால்,  வைவை 
குறிப்பிட்டுள்ளகவ  குழுக்ைளுக்கு இைவசைாை வழங்ைப்படுைிறது 
ஏகனனில் கசலுத்தப்பட்ட ப்ரீைியம் கதாகைைளுக்குள் ஈடுவைாரல்ைகள  

கையாள்வது குழு பாைிசிதாரருக்வை பைனளிக்ைிறது. 
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8. முதைாளியில்ைா பணியாளர் குழுக்ைள் 

இந்தியாவில், ஒழுங்குமுகற முன்வனற்பாடுைள் குழு ைாப்படீ்டு ைாப்கப  

கபறும் வநாக்ைத்கத முதன்கையாை கைாண்டு குழுக்ைள் 
உருவாக்ைப்படுவகத  ைடுகையாை தகடகசய்ைின்றது. குழு பாைிசிைள் 
முதைாளிைகளத் தவிர  ைற்றவர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும்வபாது, குழு 
உரிகையாளர் அதன்  உறுப்பினர்ைளுடன் கைாண்டுள்ள உறகவ 
தீர்ைானிப்பது ைிைவும் முக்ைியைாகும் 
 

உதாரணம் 

ஒரு வங்ைியானது ஒரு ஓரியல்பு குழுகவ உருவாக்கும் தன் வசைிப்பு 
வங்ைிக்  ைணக்குதாரர்ைள் அல்ைது ைடன் அட்கடதாரர்ைளுக்ைாை ஒரு 
பாைிசிகய  எடுக்ைின்றது, இங்வை வதகவைளுக்கு  கபாருந்துைாறு 
வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ள வதகவக்கு ஏற்ப-உருவாக்ைப்படும் பாைிசியால்  

ஒரு கபரிய குழு பைன் கபற முடியும். 

இங்வை ஒவ்கவாரு தனிப்பட்ட ைணக்குதாரர்ைளிடைிருந்து 
வசைரிக்ைப்படும் ப்ரீைியம்  ைிைக் குகறவாை இருக்ைைாம், ஆனால் ஒரு 
குழுவாை ைாப்படீ்டாளரால் கபறப்படும்  ப்ரீைியம் ைணிசைாை இருக்கும் 
வைலும் வங்ைி சிறந்த ப்ரீைியங்ைளில் ஒரு உயர்ந்த  பாைிசி வடிவில் 
தன் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு ஒரு ைதிப்புக் கூட்டகை  அளிக்ைின்றது. 

9. விகையிடுதல் 

குழு பாைிசிைளில், குழுவின் அளவு ைற்றும் குழுவின் ஈடுவைாரல்ைள் 
அனுபவம்  ஆைியகவ அடிப்பகடயிைான ப்ரிைீயம் ைீதான 
தள்ளுபடிக்ைாை முன்வனற்பாடு  இருக்கும். குழு ைாப்படீு எதிர்ைகற 
வதர்விற்ைான அபாயத்கதக் குகறக்ைின்றது,  ஏகனனில் கைாத்த 
குழுவும் ஒரு பாைிசியால் ைாப்பு கசய்யப்பட்டுள்ளது வைலும்  இது 
சிறந்த ைட்டணங்ைளுக்ைாை வபரம் வபச குழு உரிகையாளகர 
அனுைதிக்ைின்றது. இருப்பினும் சைீப வருடங்ைளில் இந்த பிரிவு 
வபாட்டியினால் கசய்யப்பட்ட விகைகுகறந்த  ப்ரீைியங்ைளில் 
ைாரணைாை அதிை இழப்பு விைிதங்ைகள ைண்டுள்ளது, இது 
ைாப்படீ்டாளர்ைளால்  ப்ரீைியம் ைற்றும் ைாப்புைகள 
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ைறுபார்கவயிடுவதற்ைாை சிைகர நியைிப்பதற்கு வழிவகுத்துள்ள 
வபாதும், இந்த  நிகைகை சரிகசய்யப்பட்டு வருவதாை அறிவிப்பது 
இன்னமும் ைடினைாைவவ உள்ளது. 

10. ப்ரீைியம் ைட்டுதல் 

ப்ரீைியங்ைள் முதைாளி அல்ைது குழு உரிகையாளரால் கைாத்தைாை  

கசலுத்தப்படைாம், ஆனால் இது வழக்ைைாை ஒரு பங்ைீட்டின் 
அடிப்பகடயில்  முதைாளிைள் அல்ைது குழு உறுப்பினர்ைளால் 
கசலுத்தப்படுைின்றது. இருப்பினும்  இது ப்ரீைியங்ைகள வசைரித்து 
ைற்றும் எல்ைா உறுப்பினர்ைகளயும் உள்ளடக்கும்  ப்ரீைியகை 
கசலுத்துதல் ஆைியவற்றிற்ைாை ைாப்படீ்டாளருடன் முதைாளி/குழு  

உரிகையாளர் கசய்யும் ஒரு தனி ஒப்பந்தம் ஆகும். 

11. கூடுதல் பைன்ைள் 

வதகவக்கு ஏற்ப-உருவாக்ைப்படும் குழு பாைிசிைள் பல் பராைரிப்பு, 

ைண்பார்கவ  பராைரிப்பு ைற்றும் உடல்நை பரிவசாதகன ைற்றும் சிை 
சையங்ைளில் ைடுகையான  உடல்நைைின்கை வபான்றகவைகள 
கூடுதல் ப்ரீைியங்ைளில் அல்ைது பரிசளிக்ைிற ைாதிரி  பைன்ைளாைவவா 
ைாப்புைகள அளிக்ைின்றன. 

குறிப்புைள்:  

ஐஆர்டிஏஐ குழு விபத்து ைற்றும் உடல்நைக் ைாப்படீுைகள 
வழங்குவதற்ைான  நிபந்தகனைகள உருவாக்ைியுள்ளது. இது பயனற்ற 
ைற்றும் பணம் ஈட்டும் குழு  பாைிசித் திட்டங்ைளில் வைாசடி நபர்ைளால் 
தவறாை வசர்க்ைப்படுவதிைிருந்து  ைற்றவர்ைகள பாதுைாக்ைின்றது. 

சைீபத்தில் அறிமுைப்படுத்திய அரசாங்ை உடல்நை ைாப்படீ்டுத் 
திட்டங்ைள் ைற்றும்  கபரும் தயாரிப்புைள் ஆைியகவயும் குழு 
உடல்நைக் ைாப்படீுைளாை வகைப்படுத்த  முடியும், ஏகனனில் பாைிசிைள் 
அரசாங்ைத்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவின் அகனத்து ைக்ைளுக்ைாைவும் 
வாங்ைப்படுைின்றன. 
 

வகரயகற 
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குழு வகரயகற பின்வருைாறு சுருக்ைைாை இருக்ைைாம்: 

i) ஒரு குழு என்பது ஒரு கபாதுவான வநாக்ைத்கத கைாண்ட 
நபர்ைகள  உள்ளடக்ைியிருக்ை வவண்டும், வைலும் குழு 
ஒருங்ைிகணப்பாளர் குழுவின் சார்பாை ைாப்படீ்கட ஏற்பாடு கசய்ய 
குழுவின் கபரும்பாைான உறுப்பினர்ைளின் வாக்கை கபற்றிருக்ை 
வவண்டும். 

ii) எந்த ஒரு குழுவும் ைாப்படீ்கட கபறும் முதன்கையான 
வநாக்ைத்துடன்  உருவாக்ைப்படக் கூடாது. 

iii) வசூைிக்ைப்படும் ப்ரீைியம் ைற்றும் ைிகடக்கும் பைன்ைள் 
ஆைியகவ ஒவ்கவாரு  உறுப்பினருக்கும் அளிக்ைப்படும் குழு 
பாைிசியில் கதளிவாை  குறிப்பிடப்பட்டிருக்ை வவண்டும். 

iv) குழு தள்ளுபடிைள் தனிப்பட்ட உறுப்பினர்ைளுக்கும் தரப்பட 
வவண்டும்  வைலும் வசூைிக்ைப்படும் ப்ரீைியம் ைாப்படீு 
நிறுவனத்திடம் தரப்படும்  ப்ரீைியத்கத விட அதிைைாை 
இருக்ைக்கூடாது. 

 

12. கபருநிறுவன இகடத்தடுப்பு (BUFFER) அல்ைது கபயர்ச்ேி காப்பு 

கபரும்பாைான குழு பாைிசிைளில், ஒவ்கவாரு குடும்பமும் ஒரு 
வகரயறுக்ைப்பட்ட  ைாப்படீ்டுத் கதாகைக்கு ைாப்பு கசய்யப்படுைின்றது. 
இத்கதாகை ரூ.1 ைட்சம்  முதல் 5 ைட்சம் வகர ைற்றும் சிை 
சையங்ைளில் அதற்கு வைலும் இருக்ைைாம். குடும்பத்தின் ைாப்படீ்டுத் 
கதாகை முற்றிலும் தீர்ந்துவபாகும் சூழ்நிகைைள்  எழைாம், குறிப்பாை 
ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் ைிைப்கபரிய உடல்நைைின்கைைள்  ஏற்படும் 
சையங்ைளில் ஏற்படைாம். 

அப்படிப்பட்ட சூழ்நிகைைளில், இகடத்தடுப்பு  ைாப்பானது 
உதவியளிக்ைின்றது, இதில் குடும்பத்தின் ைாப்படீ்டுத் கதாகைகய ைீறிய  

கூடுதல் கசைவுைகள இந்த இகடத்தடுப்பு கதாகை பூர்த்தி 
கசய்ைின்றது. 
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சுருக்ைைாை இகடத்தடுப்பு ைாப்பு ரூ.10 ைட்சம் முதல் ஒரு வைாடி 
அல்ைது  அதற்கு வைலும் ைாறும் ஒரு ைாப்படீ்டுத் கதாகைகய 
கபற்றிருக்கும். குடும்பத்தின்  ைாப்படீ்டுத் கதாகை முற்றிலும் 
தீர்ந்தவுடன், இகடத்தடுப்பிைிருந்து கதாகைைள்  எடுக்ைப்படும். 
இருப்பினும் இந்த பயன்பாடு வழக்ைைாை ஒரு ஒற்கற  

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையில் ைாப்படீ்டுத் கதாகை தீரக்கூடிய கபரிய  

உடல்நைைின்கை / ைடுகையான உடல்நைைின்கை கசைவுைளுக்கு 
ைட்டும்  கபாருந்தும். 

இந்த இகடத்தடுப்பிைிருந்து ஒவ்கவாரு உறுப்பினரால் 
பயன்படுத்தக்கூடிய  கதாகைக்கு கபரும்பாலும் உண்கையான ைாப்படீுத் 
கதாகை அளவு வகர  வரம்பும் விதிக்ைப்படும். இம்ைாதிரியான 
இகடத்தடுப்பு ைாப்புைள் நடுத்தர  அளவிைான பாைிசிைளுக்கு 
வழங்ைப்பட வவண்டும் வைலும் ஒரு விவவைைான  ஏற்பளிப்பாளர் 
குகறவான ைாப்படீ்டுத் கதாகை பாைிசிைளுக்கு இந்த ைாப்பிகன  

வழங்ைைாட்டார்.. 

14. விசேஷ தயாரிப்புகள் 

உடல்நை சேமிப்புக் கணக்கு -இந்த தயாரிப்பு ைருத்துவக் ைாப்புடன் 
முதைீடு  இகணந்த வசைிப்புைளின் அம்சங்ைகள ஒன்றிகணக்ைின்றது. 
இந்த தயாரிப்பு ஒரு  உயர் அனுைான அல்ைது வபரிடர் உடல்நைத் 
திட்டத்துடன் ஒரு துகண  ைாப்பாை  பை நாடுைளில் பிரபைைாை 
உள்ளது. உடல்நை வசைிப்புக் ைணக்கு குகறந்கத கசைவுள்ள 
வநாய்ைள்/கவளி வநாயாளி ஆவைாசகனைளின் கசைவுக்கு உதவுைிறது. 

உடல்நை வசைிப்புைள் ைணக்ைின் சிை முக்ைிய அம்சங்ைளாவன:  

i) இது ஒரு தனிநபர் ஓய்வூதியக் ைணக்கைப் வபான்ற ஒரு வரி-
விைக்குள்ள வசைிப்புக்  ைணக்கு ஆகும், ஆனால் இது ைருத்துவ 
கசைவுைளுக்ைாை ஒதுக்ைி  கவக்ைப்பட்டிருக்கும். ைணக்ைில் உள்ள 
வசைிப்புைளுக்கு ைணக்குதாரர்ைளுக்கு வரி  விைக்கு ைிகடக்கும் 
வைலும் இகத வழக்ைைான ைருத்துவ பில்ைளுக்ைாை பணம்  ைட்ட 
எளிதாை எடுக்ை முடியும். 
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ii) HSA சிறப்பு ‘உயர்-அனுைான’ உடல்நைக் ைாப்படீு பாைிசியுடன் 
இகணந்து  கசயல்படுவதால், ைிைக் குகறந்த நிைர விகையில்  

முழுகையான உடல்நைக் ைாப்பகீட வழங்கும் ஏற்பாட்டிற்கு  

வழிவகுக்ைின்றது. 

iii) ைாப்படீ்டு நிறுவனம் கபரிய ைருத்துவச் கசைவுைளுக்கு 
பணைளிக்ைின்றது  (அனுைானத் கதாகைகய ைீறிய கசைவுைகள 
ைாப்பு கசய்ைின்றது) அவதசையம்  HSA ைணக்குதாரர்ைள் தன் HSA –
இல் உள்ள வரி-விைக்குள்ள பணம் மூைம்  ‘சிறிய’ ைருத்துவ 
கசைவுைளுைகள ைட்டுவார். HSA -இல் உள்ள பயன்படுத்தாத 
ைீதங்ைள் தனிநபர் ஓய்வு ைணக்குைளில்  வசைரிக்ைைாம். 

 

கைாத்த ப்ரீைியமும் அபாய ப்ரீைியம்  ைற்றும் முதைீட்டுத் கதாகை 
என பிரிைின்றன. அபாய ப்ரீைியம் உடல்நைக் ைாப்பாட்டிற்ைாை 
ஒதுக்ைப்படுைின்றது,  அவத சையம் முதைீட்டுத் கதாகையானது அபாயப் 
பிரிவில் உள்ளடக்ைப்படாத  எதிர்ைாை உடல்நை கசைவுைள் அல்ைது 
OPD வபான்ற கசைவுைளுக்ைாை  கசலுத்தப்படக்கூடிய நிதிைளுடன் 
இகணந்து யூனிட் ைிங்க்ட் நிதி பிரிவுக்குச் கசல்லும். இந்த  

தயாரிப்புைள் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை படிைள், ைடுகையான 
உடல்நைைின்கை  பைன்ைள் வபான்ற ைற்ற பைன்ைகளகூட 
வழங்ைைாம்.  

இந்தியாவில்  உடல்நை வசைிப்புக் ைணக்கு கதாடர்பாை ைிைச் சிை 
தயாரிப்புைவள உள்ளன,  கபரும்பாைானகவ ஆயுள் ைாப்புட அல்ைது 
அதில்ைாைல் ஆயுள் ைாப்படீ்டு  நிறுவனங்ைளால் 
சந்கதப்படுத்தப்படுைின்றன. 

1. வநாய் ைாப்புைள் 

சைீபத்திய வருடங்ைளில், புற்றுவநாய், நீரிழிவு வநாய் வபான்ற வநாய்க்கு  

பிரத்திவயைைான ைாப்படீுைள் இந்தியச் சந்கதயில், கபரும்பாலும் 
வாழ்நாள்  ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளால் அறிமுைப்படுத்த்தப்பட்டுள்ளன. 
இந்த ைாப்பு 5 வருடம்  முதல் 20 வருடங்ைள் கைாண்ட நீண்ட ைாை 
ைாப்பு வைலும் இது  ைாப்படீ்டாளரால் பணம் கசலுத்தப்படும் ஒரு 
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வழக்ைைான உடல்நை பரிவசாதகன  எனும் ஒரு நைவாழ்வுப் 
பைகனயும் உள்ளடக்ைியுள்ளது. இரத்த குளுக்வைாஸ்,  LDL, இரத்த 
அழுத்தம் வபான்ற ைாரணிைளின் சிறந்த முகறயில் 
ைட்டுப்படுத்தப்பட்டால்,  ஊக்ைத்கதாகையாை பாைிசியின் இரண்டாம் 
வருடத்திைிருந்து ப்ரீைியங்ைள் குகறக்ைப்பட்டு ைிகடக்ைிறது. ைற்கறாரு 
பக்ைம், அதிை ப்ரீைியமும் வைாசைான  ைட்டுப்பாட்டிற்ைாை 
வசூைிக்ைப்படும் 

2. நீரிழிவு வநாயாளிைகள ைாப்பு கசய்வதற்ைாை வடிவகைக்ைப்பட்ட 
தயாரிப்பு 

இந்த பாைிசி 26 முதல் 65 வயதுக்கு இகடவயயான நபர்ைளால்  

எடுக்ைப்படுைிறது வைலும் இது 70 வயது வகர புதுப்பிக்ைக்கூடியது 
ஆகும். ைாப்படீ்டுத் கதாகை ரூ.50,000 முதல் ரூ.5,00,000 வகர 
இருக்கும். அகற வாடகை  ைீதான வரம்பு கபாருந்தும். தயாரிப்பு 
நீரிழிவு ைண்வநாய் (ைண்), சிறுநீரைம்,  நீரிழிவு பாதங்ைள், வழங்குநர் 
கசைவுைள் உள்ளிட்ட சிறுநீர் உறுப்பு ைாற்றம்  வபான்ற நீரிழிவு 
வநாயின் சிக்ைல்ைளின் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைைளுக்கு ைாப்பு  

கசய்யும் வநாக்ைத்துடன் இருக்ைின்றது. 

சுய-பரீட்கே 1 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய கசைவுைளுக்ைான 
ைாப்புக்ைான ைாை  அளவு ைாப்படீ்டாளர்ைளுக்கு இகடவய ைாறுபடும் 
வைலும் அது பாைிசியில்  வகரயறுக்ைப்பட்டிருக்கும் என்றாலும், ைிைப் 
பரவைான ைாப்பு ைருத்துவைகனச்  வசர்க்கைக்கு முன் உள்ள 
______________ நாட்ைள் ஆகும் 

I. பதிகனந்து நாட்ைள்  

II. முப்பது நாட்ைள்  

III. நாற்பத்கதந்து நாட்ைள்  

IV. அறுபது நாட்ைள் 
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K. 16. உடல்நைக் காப்பீடுகளின் முக்கிய கூறுகள் 

 

1. வகையகைப்பு வழங்குநர்  

வகையகைப்பு வழங்குநர் என்பது ைாப்படீு கசய்துள்ள வநாயாளிைளுக்கு  

கராக்ைைில்ைாத சிைிச்கசகய அளிப்பதற்ைாை ஒரு ைாப்படீ்டாளர்/TPA 
உடனான ஒரு  கூட்டிகணப்பில் இகணந்திருக்கும் ஒரு 
ைருத்துவைகன/நர்சிங் வஹாம்/வட வைர்  கசன்டர் வபான்றவற்கற 
குறிக்ைின்றது. ைாப்படீ்டாளர்ைள் / TPAக்ைள் சாதாரணைாை  சிறந்த 
தரத்திைான வசகவகய வழங்கும் உத்திரவாதத்கத அளிக்கும்  

வழங்குநர்ைளின் ைட்டணங்ைள் ைற்றும் கசைவுைளின்ைீது வபரம் வபசி 
விரும்பத்தக்ை  தள்ளுபடிைகள ஏற்பாடு கசய்ைின்றனர். வநாயாளிைள்  
வகையகைப்பிற்கு கவளிவய  உள்ள வழங்குநர்ைளிடமும் சுதந்திரைாை 
கசல்ை முடியும், ஆனால் அவர்ைள்  கபாதுவாை வழக்ைைாை அதிை 
ைட்டணங்ைகள வசூைிப்பார்ைள். 

2. விருப்பைான வழங்குநர் வகையகைப்பு (PPN)  

ஒரு ைாப்படீ்டாளர் சிறந்த விகைைளில் தரைான சிைிச்கசகய உறுதி 
கசய்வதற்ைாை  ைருத்துவைகனைளின் ஒரு விருப்பைான 
வகையகைப்கப உருவாக்கும்  விருப்பத்வதர்கவ கபற்றுள்ளார். இந்த 
குழு அனுபவம், பயன்பாடு ைற்றும்  பராைரிப்கப வழங்குவதற்ைான 
கசைவு ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில்  ைாப்படீ்டாளரால் 
வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட ஒரு சிை ைருத்துவைகனைகள ைட்டுவை  

கைாண்டிருந்தால், அதுதான் விருப்பைான வழங்குநர் வகையகைப்பு என  

அறியப்படுைின்றது. 

3. கராக்ைைில்ைா வசகவ  

ைடனுக்ைான ைாரணங்ைளில் ஒன்று உடல்நைைின்கையின் 
சிைிச்கசக்ைாை ைடன்  வாங்குதல் என்பகத அனுபவரீதியாை 
ைண்டுள்வளாம். ஒரு கராக்ைைில்ைா  வசகவயானது 
ைருத்துவைகனைளுக்கு எந்த பணமும் கசலுத்தாைல் ைாப்பின்  வரம்பு 
வகரக்கும் சிைிச்கச கபற ைாப்படீு கபற்றுள்ளவகர அனுைதிக்ைின்றது. 
ைாப்படீு கபறுபவர் கசய்ய வவண்டியகதல்ைாம், ஒரு வகையகைப்பு  
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ைருத்துவைகனகய அணுைி தன் ைருத்துவ அட்கடகய 
ைாப்படீ்டிற்ைான  அத்தாட்சியாை வழங்ை வவண்டியதுதான். ைாப்படீ்டாளர் 
உடல்நை  வசகவக்ைான கராக்ைைில்ைா அணுைகை ைாப்படீு 
கபற்றவருக்கு வழங்குைிறார், வைலும் வகையகைப்பு  வழங்குநரிடம் 
அனுைதிக்ைப்பதற்ைான கதாகைகய வநரடியாை கசலுத்துைிறார். 
இருப்பினும் ைாப்படீு கபறுபவர் பாைிசி வரம்புைளுக்கும் அதிைைான 
கதாகைைள்  ைற்றும் பாைிசி நிபந்தகனைளின்படி கசலுத்தப்பட 
முடியாத கசைவுைள்  ஆைியவற்றிற்ைாை பணம் கசலுத்த வவண்டும். 

4. மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைி (TPA)  

உடல்நைக் ைாப்படீ்டுத் துகறயின் ஒரு ைிைப்கபரிய வளர்ச்சி மூன்றாம் 
தரப்பு  நிர்வாைி அல்ைது TPA ஆகும். உைைம் முழுவதுமுள்ள பை 
ைாப்படீ்டாளர்ைள்  உடல்நைக் ைாப்படீு ஈடுவைாரல்ைகள 
கையாளுவதற்ைாை தன்னிச்கசயான  நிறுவனங்ைளின் வசகவைகள 
பயன்படுத்திக் கைாள்ைின்றனர். இந்த ஏகஜன்சிைள்  TPA-க்ைள் என 
அறியப்படுைின்றன. 

இந்தியாவில், ைற்றகவைளுடன் ைீழ்ைாண்பகவைகள உள்ளடக்கும் 
உடல்நை  வசகவைளின் முன்வனற்பாட்டிற்ைாை ஒரு ைாப்படீ்டாளரால் 
ஒரு TPA உடன்  ஒப்பந்தம் கசய்யப்படுைின்றது: 

i. ைாப்படீ்டுக்ைான அத்தாட்சியாை இருக்கும் ஒரு  

ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைாை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு  

அகடயாள அட்கடகய பாைிசிதாரரிடம் வழங்குதல். 

ii. வகையகைப்பு ைருத்துவைகனைளில் ஒரு கராக்ைைில்ைாத 
வசகவகய  வழங்குதல். 

iii. ஈடுவைாரல்ைகள கசயல்முகறப்படுத்துதல். 

TPAக்ைள் என்பகவ உடல்நை ஈடுவைாரல்ைகள கசயல்முகறப்படுத்தவும்  

நிகறவவற்றவும் ைாப்படீ்டாளர்ைளால் நியைிக்ைப்படும் தன்னிச்கசயான  

அகைப்புைள் ஆகும். உடல்நை பாைிசிதாரர்ைளுக்ைான TPAக்ைளின் 
வசகவ  ைருத்துவைகன அனுைதிக்ைாை தனித்துவைான அகடயாள 
அட்கடகய  வழங்குவதிைிருந்து கராக்ைைில்ைா அடிப்பகடயில் 
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அல்ைது பணம் திரும்பப்கபறல்  அடிப்பகடயில் ஈடுவைாரல்ைளின் 
ஒப்பகடப்பு வகர நடக்கும். 

மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைிைள் 2001ஆம் வருடத்தில் அறிமுைம் 
கசய்யப்பட்டனர். அவர்ைள் ஐஆர்டிஏஐ-ஆல் உரிைம் வழங்ைப்பட்டு  

ஒழுங்குமுகறப்படுத்தப் படுைிறார்ைள் வைலும் உடல்நை வசகவைகள 
வழங்ை  ைட்டுப்படுத்தப்படுைிறார்ைள். ஒரு TPAவாை தகுதிகபற 
வதகவயான குகறந்தபட்ச  மூைதனம் ைற்றும் ைற்ற வகரயகறைள் 
ஆைியகவ ஐஆர்டிஏஐ-ஆல்  பரிந்துகரக்ைப்பட்டுள்ளது. 

எனவவ உடல்நை ஈடுவைாரல்ைள் வசகவயளித்தகை ைாப்படீ்டாளர்ைள் 
தற்வபாது  TPAக்ைளுக்கு தந்துவிட்டனர் ைற்றும் வசைரிக்ைப்படும்  

ப்ரீைியத்தில் ஐந்து-ஆறு சதவதீம் ஊதியைாை TPAக்ைளுக்கு ைிகடக்ைிறது. 

மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைிைள் ைருத்துவைகனைள் அல்ைது உடல்நை 
வசகவ வழங்குநர்ைளுடன்  MOU-க்குள் நுகழைின்றனர் வைலும் 
வகையகைப்பு ைருத்துவைகனைளில் சிைிச்கசகய  வைற்கைாள்ளும் 
எந்த ஒரு நபருக்கும் ஒரு கராக்ைைில்ைா வசகவ வழங்ைப்படுவகத  

உறுதிகசய்யப்படுைிறது. அவர்ைள் ைாப்படீ்டாளர்(ைள்) ைற்றும் ைாப்படீு 
கபறுபவர்(ைள்) ஆைிவயாருக்கு  இகடவயயான ைத்தியஸ்தர்ைள் 
ஆவார்ைள், இவர்ைள் ைருத்துவைகனைளுடன் ஒருங்ைிகணந்து உடல்நை  

ஈடுவைாரல்ைகள நிகறவவற்றுைின்றனர். 

5. மருத்துவமகன 

ஒரு ைருத்துவைகன என்பது ைற்றும் / அல்ைது ைாயங்ைளுக்ைான 
உள்வநாயாளி பராைரிப்பு ைற்றும்  உடல்நைைின்கை வட வைர் சிைிச்கச  

ஆைியவற்றிற்ைாை நிறுவப்பட்டுள்ள ஒரு நிறுவனம் ஆகும். வைலும் 
அது  கபாருந்தும் வகையில், உள்ளூர் அதிைாரிைளால் ஒரு 
ைருத்துவைகனயாை பதிவு  கசய்யப்பட்டிருக்கும் வைலும் அது ஒரு 
பதிவு கசய்யப்பட்ட ைற்றும்  தகுதிவாய்ந்த ைருத்துவரின் 
வைற்பார்கவயின்ைீழ் இருக்கும் ைற்றும் அது  பின்வருவனவற்றின் ைீழ் 
அகனத்து குகறந்தபட்ச வகரயகறைளுக்கும் இணங்ை  வவண்டும்:   

i. 10,00,000க்கும் குகறவான ைக்ைள்கதாகை கைாண்ட நைரங்ைளில்  

குகறந்தபட்சம் 10 உள்வநாயாளி படுக்கைைகளயும் ைற்ற 
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அகனத்து  இடங்ைளில் குகறந்தபட்சம் 15 உள்வநாயாளி 
படுக்கைைகளயும்  கைாண்டிருக்ை வவண்டும்;  

ii. 24 ைணி வநரமும் தன் பணியின் ைீழ் தகுதிவாய்ந்த கசவிைிப்பணி  

பணியாளர்ைகளக் கைாண்டிருக்ை வவண்டும்;  

iii. 24 ைணி வநரமும் கபாறுப்பில் இருக்கும் தகுதிவாய்ந்த  

ைருத்துவர்ைகளக் கைாண்டிருக்ை வவண்டும்;  

iv. அறுகவசிைிச்கசைகள நடத்துவதற்ைாை தன் கசாந்த முழுகையான  

உபைரண வசதிைள் கைாண்ட அறுகவசிைிச்கசக் கூடத்கதப்  

கபற்றிருக்ை வவண்டும்;  

v. வநாயாளிைளின் தினசரி பதிவவடுைகள பராைரிக்ை வவண்டும். 
 

6. ைருத்துவர் 

ஒரு ைருத்துவர் என்பவர் இந்தியாவின் எந்த ஒரு ைாநிைத்தின் 
ைருத்துவ  ைவுன்சிைிடைிருந்து கபற்ற ஒரு கசல்லுபடியாகும் 
பதிவிகனப் கபற்றுள்ள ஒரு  நபர் ஆவார் வைலும் அவர் அதன் மூைம் 
அதன் சட்ட அதிைாரத்திற்குள் ைருத்துவப்  பணிகய வைற்கைாள்ளும் 
தகுதிகபறுைிறார்; வைலும் அவர் தன்  உரிைத்தின் கசயல்பரப்பு ைற்றும் 
சட்ட அதிைாரத்திற்குள் கசயல்படுைிறார். 

7. தகுதிவாய்ந்த கசவிைி  

தகுதிவாய்ந்த கசவிைி என்பவர் இந்தியாவின் எந்த ஒரு ைாநிைத்தின் 
நர்சிங்  ைவுன்சில் அல்ைது இந்திய நர்சிங் ைவுன்சிைிடைிருந்து கபற்ற 
ஒரு  கசல்லுபடியாகும் பதிவிகனப் கபற்றுள்ள ஒரு நபர் ஆவார். 

8. நியாயைான ைற்றும் அவசியைான கசைவுைள்  

ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீு பாைிசி எப்வபாதும் இந் ஒரு குறிப்பிட்ட 
புவியியல்  பகுதியில் உள்ள ைற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட வநாயின் 
சிைிச்கசக்ைாை  நியாயைாை ைருதப்படும் கசைவுைளின் இழப்படீ்டிற்ைாை 
பாைிசி  வழங்ைப்படுவதால் ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீு பாைிசி எப்வபாது 
இந்த  உட்பிரிகவக் கைாண்டுள்ளது. 
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ஒரு கபாதுவான வகரயகற என்னகவனில், நிகைகைக்கு 
சிைிச்கசயளிக்ை  ைருத்துவரீதியாை அவசியைாை இருக்கும் கசைவுைள், 

அந்த கசைவுைள்  வைற்கைாள்ளப்பட்ட உள்ளூர்ப் பகுதியில் அவத 
வபான்ற சிைிச்கசக்ைான வழக்ைைான  ைட்டண அளவுைகள ைீறி 
இருக்ைக்கூடாது, வைலும் ைாப்படீு இல்ைாவிட்டால்  கசய்யப்படாத 
கசைவுைள் உள்ளடக்ைபட ைாட்டாது. 

இந்த உட்பிரிவு வழங்குபவரின் ைருத்துவ பில்ைளின் பணவகீ்ைத்திற்கு 
எதிராை  ைாப்படீ்டாளருக்கு பாதுைாப்பு வழங்குைின்றது வைலும் ைாப்படீு 
கபறுபவர்  நியாயைான குகறந்த கசைவுைளில் கசய்யப்படக்கூடிய 
கபாதுவான வநாய்ைளின்  சிைிச்கசக்ைாை விகையுயர்ந்த 
ைருத்துவைகனைளுக்குச் கசல்வகதத் தடுக்ைின்றது 

9.  ஈடுவைாரைின் கதரிவிப்பு 

ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டு பாைிசியிலும் ஈடுவைாரல் ைற்றும் ஆவண 
சைர்ப்பிப்புக்ைான  குறிப்பிட்ட வநர வரம்புைள் ஆைியகவ உடனடி 
கதரிவிப்பிற்ைாை  வழங்ைப்படுைின்றன. உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
பாைிசிைளில், கராக்ைைில்ைா வசகவ  வசதி வாடிக்கையாளரால் 
விரும்பப்படும் சையத்தில்,  கதரிவிப்புைள்  ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கைக்கு நன்கு முன்னவர கதரிவிக்ைப்படவவண்டும். இருப்பினும் 
பணம்  திரும்பப் கபறும் ஈடுவைாரல்ைளில், ைாப்படீு கபறுபவர் சிை 
சையங்ைளில்  ஈடுவைாரகை பற்றி ைாப்படீ்டாளர்ைளுக்கு கதரிவிப்பகத 
கசய்வதில்கை, வைலும்  ஆவணங்ைகள பை நாட்ைள் / ைாதங்ைளுக்கு 
பிறகு சைர்ப்பிக்ைிறார்ைள். இரசீதுைகள சைர்ப்பிப்பதில் ஏற்படும் 
தாைதைானது, ைாப்படீு கபறுபவர் /  ைருத்துவைகனைள் 
வபான்றவர்ைளால் கசய்யப்படும் பில்ைளின் பணவகீ்ைம்,  வைாசடிைள் 
ஆைியவற்றிற்கு வழிவகுக்ைக் கூடும். இது ைாப்படீ்டு  நிறுவனத்தால் 
கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல்ைளுக்ைான முகறயான  முன்வனற்பாடுைகள 
கசய்வகதயும் பாதிக்ைின்றது. எனவவ ைாப்படீ்டு  நிறுவனங்ைள் 
வழக்ைைாை ஈடுவைாரல்ைளின் உடனடி அறிவிப்கப  வற்புறுத்துைின்றன. 
ஈடுவைாரல் ஆவணங்ைளின் சைர்பிப்பிற்ைான வநர வரம்பு  வழக்ைைாை 
ைருத்துவைகனயிைிருந்து கவளிவயறிய வததியிைிருந்து 15  நாட்ைள் 
வகர  நிர்ணயிக்ைப்படும். இது ஈடுவைாரல்ைள் வவைைாை ைற்றும் 
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துல்ைியைாை கதரிவிக்ைப்படுவகத உறுதி கசய்ைிறது, ைற்றும் 
ைாப்படீ்டாளர் வதகவப்படும் இடத்தில் விசாரகணைகள 
வைற்கைாள்ளவும் கசயைாக்குைிறது. 

வகரயறுக்ைப்பட்ட வநரத்திற்கு பிறகு கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல் 
அறிவிப்பு/ஆவண  சைர்ப்பிப்பின்வபாது அதற்ைான ஒரு நியாயைான 
ைாரணம் இருந்தால் அது ைருத்தில்  எடுத்துக்கைாள்ளப்பட வவண்டும் 
என ஐஆர்டிஏ வழிைாட்டுதல்ைள்  குறிப்பிடுைின்றன. 

10. இைவச உடல் பரிவசாதகன  

தனிநபர் உடல்நை பாைிசிைளில், ஒரு ஈடுவைாரல் இல்ைாத 
பாைிசிதாரருக்கு  சிை வகை ஊக்ைத்கதாகைகய வழங்ை ஒரு 
முன்வனற்பாடு கபாதுவாை  ைிகடக்கும். பை பாைிசிைள் நான்கு 
கதாடர்ச்சியான, ஈடுவைாரல் இல்ைாத  பாைிசி ைாைங்ைளின் முடிவில் 
உடல் பரிவசாதகனயின் கசைவு திரும்ப  ைிகடக்கும் வசதி ஊக்ைைாை 
வழங்ைப்படுைின்றது. இது சாதாரணைாை முந்கதய மூன்று  

வருடங்ைளின் சராசரி ைாப்படீ்டுத் கதாகையின் 1%-ஆை ைாப்புகற  

கசய்யப்படும். 

11. திரண்ட ஊக்ைத்கதாகை  

ஒரு ஈடுவைாரல் இல்ைாத பாைிசிதாரகர ஊக்குவிக்கும் ைற்கறாரு 
விதம் ஒவ்கவாரு  ஈடுவைாரல் இல்ைாத வருடத்திற்கும் ைாப்படீ்டுத் 
கதாகை ைீது ஒரு திரண்ட  ஊக்ைத்கதாகைகய வழங்குவதாகும். 
அதாவது ைாப்படீ்டுத் கதாகை வருடந்வதாறும்  5% எனும் ஒரு 
நிகையான சதவதீத்தில் புதுப்பித்தல் ைீது அதிைரிக்கும். வைலும்  அது 
பத்து ஈடுவைாரல் இல்ைாத புதுப்பித்தல்ைளுக்ைாை அதிைபட்சைாை 50% 
வகர  அனுைதிக்ைப்படும். ைாப்படீு கபறுபவர் உண்கையான ைாப்படீ்டுத் 
கதாகைக்ைாை  ப்ரீைியத்கத கசலுத்துவார் ைற்றும் ஒரு அதிைைான 
ைாப்கப அனுபவிப்பார். 
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உதாரணம் 

ஒரு நபர் ரூ.5,000 என்ற ப்ரீைியத்தில் ரூ.3 ைட்சத்திற்ைாை ஒரு பாைிசி  

எடுக்ைின்றார். முதல் வருடம் எந்த ஈடுவைாரலும் இல்கைகயன்றால், 

இரண்டாவது  வருடத்தில், அவர் அவத ரூ.5,000 எனும் ப்ரீைியத்தில் 
ரூ.3.15 ைட்சம் (முந்கதய  வருடத்கத விட 5% அதிைம்) ைாப்படீ்டுத் 
கதாகைகயப் கபறுவார். இது ஒரு  பத்து வருட ஈடுவைாரல் இல்ைாத 
புதுப்பித்தலுக்ைாை ரூ.4.5 ைட்சம் வகரக்கும்  கபருை முடியும். 
 

12. அபராதங்ைள் / ஊக்ைத்கதாகைைள் ( Malus/ Bonus) 

உடல்நை பாைிசிகய ஈடுவைாரல் இல்ைாைல் கவத்திருக்ை ஒரு 
ஊக்ைத்கதாகை இருக்ைிற ைாதிரி, அதற்கு வநர் எதிரானது அபாராதம் 
எனப்படுைின்றது. இங்வை, ஒரு  பாைிசியின் ைீழ் ஈடுவைாரல்ைள் ைிை 
அதிைைாை இருந்தால், ஒரு அபராதம் அல்ைது  ஏற்றுத்கதாகை 
புதுப்பித்தைின்வபாது வசைரிக்ைப்படும்.  

உடல்நை பாைிசி என்பது ஒரு சமூைப் பைன் பாைிசி எனும் ைருத்கதக் 
கைாண்டு,  தனிநபர் உடல்நை பாைிசிைளின்ைீது இதுவகர அபராதவை 
வசூைிக்ைப்படவில்கை. 

இருப்பினும், குழு பாைிசிைளில், நியாயைான வரம்புைளுக்குள் ஈடுவைாரல்  

விைிதத்கத நிகைநிறுத்த கபாருத்தைான கைாத்த ப்ரீைியகை 
ஏற்றுவதன் மூைம்  அபராதம் வசூைிக்ைப்படுைின்றது. ைற்கறாரு பக்ைம் 
அனுபவம் நல்ைதாை இருந்தால்  ப்ரீைியம் விகையில் ஒரு தள்ளுபடி 
அனுைதிக்ைப்படுைின்றது, இது ஊக்ைத்கதாகை  எனப்படுைின்றது. 

13. ஈடுவைாரல் இல்ைாத தள்ளுபடி 

சிை தயாரிப்புைள் ைாப்படீ்டுத் கதாகை ைீது ஒரு ஊக்ைத்கதாகை  

தருவதற்குப் பதிைாை ஒவ்கவாரு ஈடுவைாரல் இல்ைா 
வருடத்திற்ைாைவும்  ப்ரீைியத்தில் ஒரு தள்ளுபடிகய வழங்குைின்றது. 
 

14. இகண-பணம் கசலுத்தல் / இகண-பங்ைிடுதல்  
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இகண-பணம் கசலுத்தல் என்பது ஒரு உடல்நை பாைிசியின் ைீழ் 
ஒவ்கவாரு ஈடுவைாரைிலும் பகுதி கசைகவ ைாப்படீு கபறுபவவர  

ஏற்றுக்கைாள்ளும் தன்கையாகும். இது தயாரிப்கபப் கபாறுத்த  

ைட்டாயைாைவவா அல்ைது தன்னிகசயானதாைவவா இருக்ைைாம். 
இகண- பணம் கசலுத்துதல் அவசியைில்ைாத ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கைைகளத்  தவிர்க்ை ைாப்படீு கபறுபவர்ைளுக்கு இகடவய ஒரு 
குறிப்பிட்ட  ைட்டுப்பாட்கட வழங்குைின்றது 

இகண-பங்ைிடுதல் என்பது ஒரு அளவுக்கு ைீறியதாை அகழக்ைப்படும் 
ஒரு  நிகையான கதாகையாை இருக்ைக் கூடும், அல்ைது அது 
அனுைதிக்ைப்படும்  ஈடுவைாரல் கதாகையின் சதவதீைாை இருக்ைக் 
கூடும். சந்கதயில் உள்ள சிை  தயாரிப்புைள் கபரிய அறுகவ 
சிைிச்கசைள், அல்ைது கபாதுவாை கசய்யப்படும்  அறுகவ சிைிச்கசைள் 
வபான்ற குறிப்பிட்ட வநாய்ைள் கதாடர்பாை, அல்ைது  குறிப்பிட்ட 
வயதுக்கு வைற்பட்ட நபர்ைளுக்ைாை இகண-பணம் கசலுத்துதல் பற்றிய  

உட்பிரிவுைகளப் கபற்றுள்ளன. 

15. அனுைானத் கதாகை / அளவுைீறியத் கதாகை   

அளவுைீறியத் கதாகை என அகழக்ைப்படும் இது, உடல்நை 
பாைிசிைளில்,  வழக்ைைாை இகண-பணம் எனவும் குறிப்பிடப்படுைின்றது. 
இது ஈடுவைாரல்  ைாப்படீ்டாளரால் கசலுத்தப்படுவதற்கு முன்பாை 
ஆரம்பத்தில் ைாப்படீு கபறுபவர்  கசலுத்த வவண்டிய ஒரு நிகையான 
அளவு கதாகையாகும், எடுத்துக்ைாட்டாை,  ஒரு பாைிசியில் அனுைானத் 
கதாகை ரூ.10,000 ஆை இருந்தால், ஈடுவைாரல்  கசய்யப்படும் ஒவ்கவாரு 
ைாப்படீ்டு இழப்பிலும் ைாப்படீு கபறுபவர் முதைில்  ரூ.10,000-ஐ 
கசலுத்துவார். விளக்ைைாை கூற வவண்டுைானால், ஈடுவைாரல் ரூ.80,000- 

க்கு என்றால், ைாப்படீு கபறுபவர் முதல் ரூ.10,000-ஐ ஏற்றுக்கைாள்ள 
வவண்டும்  வைலும் ைாப்படீ்டாளர் ரூ.70,000-ஐ அளிப்பார். 

16. ைாப்படீ்டு விைக்கு (Franchise) 

ைாப்படீ்டு விைக்கு என்பது அனுைானத் கதாகையின் ைருத்தில் 
அதிைைான வாடிக்கையாளருக்கு  சாதைைான ஒரு விஷயைாகும். 
இதில், அனுைானத் கதாகைக்கும் ைீவழ ஒரு  ஈடுவைாரல் இருந்தால் அது 
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ைாப்படீ்டு விைக்கு என அகழக்ைப்படுைின்றது ைற்றும் இங்வை  ைாப்படீு 
கபறுபவர் அந்த கசைகவ ஏற்றுகைாள்ள வவண்டும், ஆனால் ஈடுவைாரல் 
கதாகை  ைாப்படீ்டு விைக்குத் கதாகைகய விட அதிைைாை இருந்தால், 

அனுைானத்தின்  ஏவதனும் ஒரு பகுதிகயக் கூட ைாப்படீு கபறுபவர் 
ஏற்ை வவண்டியதில்ைாைல்,  ஈடுவைாரல் முழுகையாை கசலுத்தப்படும். 
எனவவ ைாப்படீ்டு விைக்கு ரூ.10,000  ஆை இருந்து, ஈடுவைாரல் ரூ.9,000-

ஆை இருந்தால், ைாப்படீு கபறுபவர் அகத  ஏற்றுக்கைாள்ள வவண்டும், 

ஆனால் ஈடுவைாரல் ரூ.10,001-ஆை இருந்தால்  ைாப்படீ்டாளர் அகத 
முழுகையாை கசலுத்துவார். 

17. அகற வாடகை வரம்புைள்  

பை தயாரிப்புைளில் ஈடுவைாரைின் அதிைபட்ச கசலுத்துத் கதாகையாை  

ைாப்படீ்டுத் கதாகையாை குறிப்படப்பட்டு வரம்பற்றதாை இருக்கும். அவத 
சையம், பை  தயாரிப்புைள் இன்று ைாப்படீு  கபறுபவரால் 
வதர்ந்கதடுக்ைப்படும் அகறயின் வகையில் ைாப்படீ்டு கதாகையுடன் 
இகணக்ைப்பட்ட ஒரு வரம்பிகனக்  கைாண்டுள்ளன. ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கைக்ைான அகனத்து கசைவுைளும் அகற  வாடகைகயத் 
கதாடர்ந்து வருைின்றன, அதிை அகற வாடகை ைற்ற எல்ைா வகை  

கசைவுைளின் ைீழ் விைிதரீதியாை அதிை ைட்டணங்ைளுக்கு 
வழிவகுக்ைின்றது  என்பகத அனுபவரீதியாை ைாணப்பட்டுள்ளது. எனவவ 
நாகளான்றுக்கு  ைாப்படீ்டுத் கதாகையின் 1% அகற வாடகை வரம்கப 
பாைிசி கைாண்டிருந்தால், ஒரு  ைட்சத்திற்கு ைாப்படீு கசய்துள்ள ஒரு 
நபர் நாகளான்றுக்கு ரூ.1,000 உள்ள ஒரு  அகறக்கு தகுதி கபறுவார். 
ஒருவர் விகையுயர்ந்த ைருத்துவைகனைளில்  கசாகுசான சிைிச்கசகய 
கபற விரும்பினால், பாைிசியும் தகுந்த ப்ரீைியங்ைளில்  விகை 
அதிைைான ைாப்படீ்டுத் கதாகைக்கு வாங்ைப்பட வவண்டும் என்பகத  

இது கதளிவாைக் ைாட்டுைின்றது.  

18. புதுப்பித்தல் உட்பிரிவு  

உடல்நைக் ைாப்படீ்டு பாைிசிைளின் புதுப்பித்தல் ைீதான ஐஆர்டிஏ  

வழிைாட்டுதல்ைள் வாழ்நாள் முழுவதும்  உடல்நை பாைிசிைளின் 
உத்திரவாதமுள்ள  புதுப்பித்தகை ைட்டாயைாக்குைின்றது. ைாப்படீ்கட 
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கபறும்வபாது அல்ைது அதன் கதாடர்ச்சியாை ைாப்படீு  கபறுபவரால் 
(அல்ைது அவரின் சார்பாை) கசய்யப்படும் வைாசடி அல்ைது  தவறான 
தைவல் தருதல் அல்ைது ைகறப்பு ஆைியகவைளுக்ைாை ைட்டும்  ஒரு 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம்  புதுப்பித்தகை ைறுக்ைைாம். 

19. இரத்து கசய்தல் உட்பிரிவு  

இரத்து கசய்தல் உட்பிரிவும் ஒழுங்குமுகற முன்வனற்பாடுைளால்  

தரநிர்ணயப்படுத்தப்படும் வைலும் தவறான தைவல்  தருதல், வைாசடி, 

கபாருள் உண்கைகய கவளியிடாகை அல்ைது ைாப்படீு  கபறுபவரின் 
ஒத்துகழப்பின்கை ஆைியகவைளுக்ைாை ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
பாைிசிகய எந்த  வநரத்திலும் இரத்து கசய்யைாம். 

எழுத்துவடிவிைான ஒரு குகறந்தபட்ச பதிகனந்து நாட்ைள் அறிவிப்பு 
ைாப்படீு  கபறுபவரின் ைகடசியாை அறியப்பட்ட முைவரிக்கு பதிவு 
அஞ்சைில்  கபற்றுகைாள்ளும் ரசீதுடன் அனுப்பப்பட வவண்டும். 

ைாப்படீு கபறுபவர் இரத்து கசய்தால், ப்ரீைியகை திரும்பப் கபறுதல் 
குறுைிய ைாை  விகைைளில் இருக்கும், அதாவது ைாப்படீு கபறுபவர் 
ஒரு குறிப்பிட்ட விைிதத்கத  விட குகறவான சதவதீத்திற்ைான 
ப்ரீைியம் கதாகைகய திரும்பப் கபறுவார். ஒரு  ஈடுவைாரல் 
கசய்யப்பட்டிருந்தால் பணம் திரும்பத் தரப்பட ைாட்டாது. 

20. இைவச ஆராய்வு ைாைம்  

ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு புதிய ைாப்படீ்டு பாைிசிகய வாங்ைியுள்ளார் 
வைலும்  பாைிசி ஆவணத்கத கபற்றுள்ளார், பிறகு விதிமுகறைள் 
ைற்றும் நிபந்தகனைள்  அவர் விரும்பியகவ அல்ை என்பகத 
ைண்டறிைிறார் எனில், அவருக்ைான  விருப்பத்வதர்வுைள் எகவ? 

ஐஆர்டிஏஐ இந்த பிரச்சிகனகய சைாளிக்ை நுைர்வவாருக்கு சாதைைான  

முன்வனற்பாட்கட தன் ஒழுங்குமுகறக்குள் அகைத்துள்ளது. 
வாடிக்கையாளர்  பின்வரும் நிகைகைைளுக்கு உட்பட்டு பாைிசிகய 
திரும்பத் தந்து பணத்கதயும்  திரும்பப் கபறைாம்:  

1. இது ஆயுள் ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் ைற்றும் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
பாைிசிைள்  ஆைியவற்றிற்கு ைட்டும் கபாருந்துைிறது. ஐஆர்டிஏ 
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சைீபத்தில் இகத 3  வருடத்திைிருந்து 1 வருடைாை 
குகறத்துள்ளது. 

2. வாடிக்கையாளர் இந்த உரிகைகய பாைிசி ஆவணத்கதப் கபற்ற 
15  நாட்ைளுக்குள் பயன்படுத்திக் கைாள்ள வவண்டும்.  

3. அவர் இகத ைாப்படீ்டாளரிடம் எழுத்துவடிவில் கதரியப்படுத்த 
வவண்டும்.  

4. ப்ரீைியம் கதாகைகய திரும்ப தரும்வபாது இவற்றிற்ைாை  

சரிகசய்துகைாள்ளப்படும்   

i) ைாப்பு இருந்த ைாைைட்டத்திற்ைான சரிவிைி அபாய ப்ரீைியம்  

ii) ைருத்துவ வசாதகன ைீது ைாப்படீ்டாளரால் வைற்கைாள்ளப்படும்  

கசைவுைள் ைற்றும்  

iii) முத்திகர வரிக் ைட்டணங்ைள் 

21. புதுப்பிப்பதற்ைான சலுகைக் ைாை அளவு  

ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்டு பாைிசியின் ஒரு முக்ைியைான அம்சம் 
ைாப்படீ்டின்  கதாடர்ச்சிகய தக்ைகவப்பதாகும். ஒரு பாைிசியின் ைீழ் 
உள்ள  பைன்ைளானது, பாைிசிைள் இகடகவளியின்றி புதுப்பிக்ைப்பட்டால் 
ைட்டுவை  தக்ைகவக்ைப்படுவதால், சரியான வநரத்தில் புதுப்பிப்பது 
ைிைவும்  முக்ைியைானதாகும். 

ஐஆர்டிஏஐ வழிைாட்டுதல்ைளின்படி, 30 நாட்ைள் சலுகைக் ைாைம் 
தனிநபர்  உடல்நை பாைிசிைளின் புதுப்பித்தலுக்ைாை அனுைதிக்ைப்படும். 

முந்கதய ைாப்படீ்டின் ைாைாவதி வததியிைிருந்து 30 நாட்ைளுக்குள் 
பாைிசி  புதுப்பிக்ைப்பட்டால் அகனத்து கதாடர்ச்சியான பைன்ைளும் 
தக்ைகவக்ைப்படும். இகடப்பட்ட ைாைத்தில் கசய்யப்படும் ஏவதனும் 
ஈடுவைாரல்ைள் ைருதப்பட  ைாட்டாது. 

ைாப்படீ்டாளர்ைள் தனிநபர் தயாரிப்புைகளப் கபாறுத்து, புதுப்பித்தலுக்ைாை 
ஒரு  நீண்ட சலுகைக் ைாைத்கத வழங்குவகத ைருதைாம். 

கபரும்பாைான முக்ைிய உட்பிரிவுைள், வகரயகறைள், விைக்ைீடுைள் 
ஆைியகவ  ஐஆர்டிஏ-ஆல் கவளியிடப்படும் உடல்நை ஒழுங்குகறைள் 
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ைற்றும் உடல்நை  ைாப்படீு தரநிர்ணய வழிைாட்டுதல்ைளின் ைீழ் 
தரநிர்ணயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ைாணவர்ைள் வைற்ைண்டகத நன்கு 
கதரிந்துகைாள்ளுைாறும்,  அவ்வப்வபாது  ஐஆர்டிஏ-ஆல் கவளியிடப்படும் 
வழிைாட்டுதல்ைள் ைற்றும் சுற்றறிக்கைைள் பற்றி  அவ்வப்வபாது 
தாங்ைளாை அறிந்துகைாள்ளுைாறும் ஆவைாசிக்ைப் படுைின்றது. 
 

17. சகாப்பு மற்றும் பயன்பாடு வழிகாட்டுதல்கள் 

ஒவ்கவாரு நிறுவனமும் வாடிக்கையாளர்ைளின் வதகவைகள, 

விருப்பங்ைள்  ைற்றும் கசைகவத் தாங்கும் திறன், ஏற்பளிப்பு 
நிைித்தங்ைள், ைாப்படீ்டுக்  ைதிப்படீுசார் விகையிடுதல், சந்கதயில் உள்ள 
வபாட்டி சூழ்நிகைைள்  வபான்றவற்கற ைனதில் இைக்ைாை 
கவத்துக்கைாண்டு தன் தயாரிப்புைகள வடிவகைக்ைின்றது. எனவவ  

அடிநிகையில் கூட இந்தியச் சந்கதயில் ஆதிக்ைம் கசலுத்தும் 
ைருத்துவைகனச்  வசர்க்கை கசைவுைள் ஈட்டுறுதி தயாரிப்புைளிைிருந்து 
வதர்ந்கதடுக்ை கவவ்வவறு  வகையான வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைான 
ஏராளைான விருப்பத்வதர்வுைகள நான்  ைாண்ைின்வறாம். 

ஒவ்கவாரு புதிய தயாரிப்புக்கும் அறிமுைம் கசய்யும் முன் 
ஐஆர்டிஏவின்  அங்ைீைாரம் வதகவப்படுைின்றது. தயாரிப்கப ைீவழ 
குறிப்பிட்டுள்ள ‘வைாப்பு ைற்றும்  பயன்பாடு’ முன்வனற்பாடுைளின் ைீழ் 
ஒழுங்குபடுத்துபவரிடம் தாக்ைல் கசய்யப்பட  வவண்டும். அறிமுைம் 
கசய்தவுடன், தயாரிப்பு விைைலும் வழிைாட்டுதல்ைகள  பின்பற்ற 
வவண்டும். ைாணவர்ைள் எல்ைா முன்வனற்பாடுைள், படிவங்ைள்,  

வருவாய்ைள் வபான்றகவ கதாடர்பான வைாப்பு ைற்றும் பயன்பாடு  

வழிைாட்டுதல்ைகளயும் நன்கு அறிந்துகைாள்ளுைாறு  

ஆவைாசிக்ைப்படுைின்றது. 
 

ஐஆர்டிஏ வழிகாட்டுதல்களின்படி உடல்நைக் காப்பீட்டுத் 
தயாரிப்புகளுக்கான  சகாப்பு மற்றும் பயன்பாடு கேயல்முகற: 

1. எந்த ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்டு தயாரிப்பும் வைாப்பு ைற்றும் 
பயன்பாடு  கசயல்முகறயின்படி அதிைாரிைளால் முன்கூட்டிய 
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ஒப்புதல் கபற்றிருந்தால்  தவிர, எந்த ைாப்படீ்டாளராலும் அது 
சந்கதப்படுத்தப்படாது. 

2. ஏவதனும் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட உடல்நைக் ைாப்படீ்டுத் தயாரிப்பின் 
ஏவதனும்  கதாடர்ச்சியான திருத்தம் அல்ைது ைாற்றத்திற்கும் 
அவ்வப்வபாது  வழிைாட்டுதல்ைளின்படி அதிைாரிைளின் 
முன்கூட்டிய ஒப்புதல்  வதகவப்படுைின்றது. 

i. அதிைாரிைளால் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட ஒரு பாைிசியில் உள்ள 
ஏவதனும்  திருத்தம் அல்ைது ைாற்றம், அந்த திருத்தம் அல்ைது 
ைாற்றம்  கசயல்பாட்டிற்கு வரும் வததிக்கு குகறந்தபட்சம் 
மூன்று ைாதங்ைளுக்கு  முன் ஒவ்கவாரு பாைிசிதாரருக்கும் 
கதரியப்படுத்தப்படும். இந்த  அறிவிப்பு இம்ைாதிரியான 
திருத்தம் அல்ைது ைாற்றத்திற்ைான  ைாரணங்ைகள 
குறிப்பிடும், குறிப்பாை ப்ரீைியத்தில் உள்ள ஏற்றம் ைற்றும்  

அப்படிப்பட்ட ஏற்றத்தின் அளவு ஆைியவற்றிற்ைான 
ைாரணத்கத  குறிப்பிடும். 

ii. ப்ரீைியம் உள்ளிட்ட பாைிசியின் விதிமுகறைளின் ஒரு 
திருத்தம் அல்ைது  ைாற்றத்திற்ைான சாத்தியம் தைவல் 
கதாகுப்வபட்டில் கதரிவிக்ைப்பட்டிருக்ை  வவண்டும். 

3. அதிைாரிைளின் முன்கூட்டிய ஒப்புதலுக்ைான வைாப்பு ைற்றும் 
பயன்பாடு  பயன்படுத்துதல் நியைிக்ைப்பட்ட ைாப்படீ்டு 
ைதிப்படீ்டாளர் ைற்றும் ைாப்படீ்டு  நிறுவனத்தின் CEO ஆைிவயாரால் 
சான்றளிக்ைப்படும். வைலும் அவ்வப்வபாகதய அதிைாரிைளால் 
நிர்ணயிக்ைப்படும் ைாதிரியான வடிவகைப்புைளில் ைற்றும் 
ஆவணங்ைளுடன் இகணக்ைப்பட்டிருக்கும். 
 

4. உடல்நைக் ைாப்படீ்டுத் தயாரிப்கப திரும்பப்கபறுதல் 

 

1) ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்டுத் தயாரிப்கப திரும்பப் கபற, 

ைாப்படீ்டாளர்  அதற்ைான ைாரணங்ைள் ைற்றும் ஏற்ைனவவ 
உள்ள  பாைிசிதாரர்ைளுக்கு அப்படி கசய்வதற்ைான 
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முழுகையான விவரங்ைள் ஆைியவற்கற  அளிப்பதன் மூைம் 
அதிைாரிைளின் முன்கூட்டிய ஒப்புதகை கபற  வவண்டும். 

2) பாைிசி ஆவணம் எதிர்ைாைத்தில் தயாரிப்புைள் திரும்பப் 
கபறுவதற்ைான  சாத்தியம் ைற்றும் தயாரிப்புைகள 
திரும்பப்கபறும்வபாது பாைிசிதாரருக்கு  ைிகடக்ைக்கூடிய 
விருப்பத்வதர்வுைள் ஆைியவற்கற கதளிவாை  சுட்டிக்ைாட்ட 
வவண்டும். 

3) ஏற்ைனவவ உள்ள வாடிக்கையாளர் ைாப்படீ்டாளரின் 
அறிவிப்பிற்கு  பதிைளிக்ைவில்கை என்றால், பாைிசி புதுப்பிப்பு 
வததியில் திரும்பிப் கபறப்படும்  வைலும் ைாப்படீு கபறுபவர் 
கபயர்வுத்திறன் நிபந்தகனைளுக்கு உட்பட்டு  ைாப்படீ்டாளரிடம் 
உள்ள ஒரு புதிய பாைிசிகய எடுக்ை வவண்டும் 

4) திரும்பிப் கபறப்பட்ட தயாரிப்பு எதிர்ைாை சாத்தியைான 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வழங்ைப்படாது. 

5. எந்த ஒரு தயாரிப்பின் அகனத்து விவரங்ைளும் அறிமுைம் 
கசய்த பின்  குகறந்தபட்சம் வருடத்திற்கு ஒருமுகற 
நியைிக்ைப்பட்ட ைாப்படீ்டு  ைதிப்படீ்டாளரால் ைறுஆய்வு 
கசய்யப்படும். தயாரிப்பு கபாருளாதாரரீதியாை  

நிகைக்ைக்கூடியதில்கை என ைண்டறியப்பட்டால், அல்ைது அது 
ஏவதனும்  விவரத்தில் குகறபாட்டுடன் இருந்தால் நியைிக்ைப்பட்ட 
ைாப்படீ்டு  ைதிப்படீ்டாளர் தயாரிப்கப சரியாை திருத்தைாம் 
ைற்றும் வைாப்பு ைற்றும்  பயன்பாடு கசயல்பாட்டின் ைீழ் உள்ள 
திருத்தத்திற்கு விண்ணப்பிக்ைைாம். 

6. ஒரு தயாரிப்பு வைாப்பு ைற்றும் பயன்பாட்டு ஒப்புதகை கபற்று  

ஐந்து வருடங்ைளுக்குப் பிறகு, வநாயுற்ற நிகை, ைாை இகடயடீு, 

வட்டி வதீங்ைள், பணவகீ்ைம், கசைவுைள்  ைற்றும் ைற்ற தகுந்த 
விவரங்ைள் ஆைியவற்கற அந்த தயாரிப்கப  

வடிவகைக்கும்வபாது உருவாக்ைப்பட்ட உண்கையான 
ைணிப்புைளுடன்  ஒப்பிட்டு தயாரிப்பின் கசயல்பாட்கட, 
நியைிக்ைப்பட்ட ைாப்படீ்டு ைதிப்படீ்டாளர்  ைறு ஆய்வு கசய்வார் 
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வைலும்  கபாருத்தைான நியாயங்ைளுடன் அல்ைது முந்கதய  

ைருத்துக்ைளின் திருத்தங்ைளுடன் புதிய ஒப்புதகை நாடுவார். 
 

சுய-பரீட்கே 2 

IRDA, வழிைாட்டுதைின் படி,  ஒரு ________ சலுகைக் ைாைம் தனிப்பட்ட 
உடல்நை பாைிசிைளின் புதுப்பித்தலுக்கு அனுைதிக்ைப்படுைிறது. 
 

I. பதிகனந்து நாட்ைள்  

II. முப்பது நாட்ைள்  

III. நாற்பத்கதந்து நாட்ைள்  

IV. அறுபது நாட்ைள் 

 

சுருக்கம் 

1. எதிர்பாராத ைற்றும் திடீர் விபத்து / வநாய் ஏற்பட்டால் 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை சையத்தில் ைாப்படீு கசய்தவருக்கு நிதி 
பாதுைாப்கப உடல்நைக் ைாப்படீு வழங்குைிறது. 

2. பாைிசி உடல்நை ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைகள பாைிசியின்ைீழ் 
ைாப்பளிக்ைப்படும் ைக்ைளின் எண்ணிக்கை அடிப்பகடயில் இவ்வாறு 
வகைப்படுத்தைாம்: தனிநபர் பாைிசி, குடும்பப் கபயர்ச்சி பாைிசி, குழு 

3. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைள் பாைிசி அல்ைது 
கைடிக்களய்ம் வநாய் / விபத்து ஏற்படும் வழக்ைில் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை கசைவுைகள திரும்ப வழங்குைிறது. 

4. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு கதாடர்புகடய ைருத்துவத்திற்ைான 
முந்கதய ைருத்துவ கசைவுைள் வகரயறுக்ைப்பட்ட நாட்ைளுக்கு 
(கபாதுவாை 30 நாட்ைள் முன்னர் வகர) ஈடுவைாரைின் பகுதியாை 
ைருதப்படும்  
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5. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு கதாடர்புகடய ைருத்துவத்திற்ைான 
பிந்கதய ைருத்துவ கசைவுைள் வகரயறுக்ைப்பட்ட நாட்ைளுக்கு 
(கபாதுவாை 60 நாட்ைளுக்கு) ஈடுவைாரைின் பகுதியாை ைருதப்படும். 

6. குடும்பப் கபயர்ச்சி ைாப்படீு என்பதில் ைணவன்/ைகனவி, 
சார்ந்திருக்கும் குழந்கதைள் ைற்றும் சார்ந்திருக்கும் கபற்வறார்ைள் 
உள்ளடங்ைிய குடும்பத்திற்கு குடும்பம் முழுகைக்குைான ஒரு 
ஒற்கறக் ைாப்படீ்டுத் கதாகை கபயர்ச்சி அடிப்பகடயில் 
வழங்குைிறது. 

7. ைருத்துவைகன தினசரி கராக்ை ைாப்பிடு ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கையின் ஒவ்கவாரு நாளும் ைாப்படீு கபறுபவருக்கு ஒரு 
நிகையான கதாகைகய வழங்குைின்றது. 

8. ைடுகையான உடல்நைைின்கைக் ைாப்படீு என்பது குறிப்பிட்ட 
ைடுகையான உடல்நைைின்கையின் வநாயறிதல் ைீது ஒரு கூட்டுத் 
கதாகைகய அளிக்கும் ஒரு ஏற்பாடுள்ள ஒரு பைன்  ைாப்படீு ஆகும்.  

9. ஒரு உயர் அனுைான (high deductible) அல்ைது டாப்-அப் அதாவது 
கூட்டுக் ைாப்படீுைள் குறிப்பிட்ட கதாகைகய விட (நுகழவுநிகை என 
அகழக்ைப்படுைின்றது) அதிைைான ைாப்படீ்டுத் கதாகைக்கு அதிை 
ைாப்பு வழங்ைப்படுைின்றது.  

10. நிகையான பைன் ைாப்படீு ைாப்படீு கபறும் நபர்ைளுக்கு வபாதுைான 
பாதுைாப்பு அளிக்கும் அவத வநரம், நிகையான பைன்ைள் 
ைாப்படீ்டாளர் ஒரு நியாயைான ைாை அளவிற்கு தன் பாைிசிக்கு 
சிறந்த விகைகய தீர்ைானிக்ை உதவுைின்றது. 

11. ஒரு தனிநபர் விபத்து (PA) ைாப்பு, எதிர்பாராத விபத்து ஏற்பட்டால் 
இறப்பு ைற்றும் உடல்குகறபாடிற்கு எதிராை இழப்பகீட வழங்குைிறது. 

12. புறவநாயாளிக் ைாப்படீு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை வதகவப்படாத 
பல் சிைிச்கச, ைண்பார்கவ  பராைரிப்பு ைற்றும் உடல்நை 
பரிவசாதகனைள் ைற்றும் வசாதகனைள் ஆைியகவக்கு 
ைாப்பளிக்ைிறது.  
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13. ஒரு குழு பாைிசி என்பது ஒரு  ஒரு குழு உரிகையாளரால் 
கசய்யப்படுைின்றது, அவர் முதைாளி, ஒரு சங்ைம், ஒரு வங்ைி ைடன் 
அட்கடப் பிரிவாை இருக்ைைாம் ைற்றும் குழுவின்  கைாத்த 
தனிநபர்ைகளயும் ைாப்பு கசய்யும் ஒரு தனி பாைிசி ஆகும். 

14. கபருநிறுவன இகடத்தடுப்பு (BUFFER) அல்ைது கபயர்ச்சி ைாப்பு 
ைாப்படீ்டுத் கதாகைகய ைீறிய  கூடுதல் கசைவுைகள இந்த 
இகடத்தடுப்பு கதாகை பூர்த்தி கசய்ைின்றது 

15. கதாழில் பயணம், விடுமுகற அல்ைது ைல்விக்ைாை ஒரு இந்திய 
குடிைைன் கவளிநாடு கசல்லும்வபாது, அவர் விபத்து, ைாயம் ைற்றும் 
வநாய் ஆபத்துக்கு கவளிப்படும் தனிநபருக்கு கவளிநாட்டு 
கைடிக்களய்ம் /பயணக்ைாப்படீுைள் ைாப்பளிக்ைின்றன 

16. அடிக்ைடி பயணம் கசய்யும் கபருநிறுவன பயணிைளுக்ைான திட்டம் 
என்பது ஒரு கபருநிறுவனம் இந்தியாவிற்கு கவளிவய அடிக்ைடி 
பயணம்  கசய்யும் தன் கசயைாளர்ைளுக்ைாை தனிநபர் ைாப்படீுைகள 
எடுக்கும் தனிப்பட்ட பாைிசிைள் ஆகும். 

17. உடல்நை ைாப்படீில் பயன்படுத்தப்படும் பை கசாற்ைள், குறிப்பாை 
ைாப்படீு கசய்பவருக்கு ஏற்படும் குழப்பத்கத தவிர்க்ை ஐஆர்டிஏ 
மூைம் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

18. வைாப்பு ைற்றும் பயன்பாடு வழிைாட்டுதல்ைளும் அகனத்து 
தயாரிப்புைளின் ஒழுங்குபடுத்துபவர் மூைம் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள்  

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய கசைவுைளுக்ைான 
ைாப்புக்ைான ைாை  அளவு ைாப்படீ்டாளர்ைளுக்கு இகடவய ைாறுபடும் 
வைலும் அது பாைிசியில்  வகரயறுக்ைப்பட்டிருக்கும் என்றாலும், ைிைப் 
பரவைான ைாப்பு ைருத்துவைகனச்  வசர்க்கைக்கு முன் உள்ள 30 
நாட்ைள் ஆகும் 

 



 

 562 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ஐஆர்டிஏ வழிைாட்டுதைின் படி,   30 நாட்ைள் சலுகைக் ைாைம் 
தனிப்பட்ட உடல்நை பாைிசிைளின் புதுப்பித்தலுக்கு 
அனுைதிக்ைப்படுைிறது. 

சுய-சதர்வு சகள்விகள்  

சகள்வி 1  

ைீவழ உள்ள கூறுைளில் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைள் பாைிசி 
குறித்து சரியானதாை எது உள்ளது? 

I. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைளுக்கு ைட்டும் 
ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது 

II. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முந்கதய ைற்றும் பிந்கதய 
கசைவுைளுக்கு ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது  

III. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ைற்றும் அதற்கு முந்கதய ைற்றும் 
பிந்கதய கசைவுைளுக்கு ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது 

IV. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைள் முதல் ஆண்டில் 
ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது ைற்றும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு 
முந்கதய ைற்றும் பிந்கதய கசைவுைள் இரண்டாம் ஆண்டில் 
இருந்து முதல் வருடத்தில் எந்த ஈடுவைாரலும் இல்ைாவிட்டால் 
ைாப்பளிக்ைப்படுைின்றது. 

 

சகள்வி 2  

சரியான கூகற அகடயாளம் ைாணவும்? 

I. உடல்நைக் ைாப்படீு வநாயுற்ற நிகை கையாள்ைிறது 

II. உடல்நைக் ைாப்படீு இறப்பு நிகைகய கையாள்ைிறது 

III. உடல்நைக் ைாப்படீு வநாயுற்ற நிகை ைற்றும் இறப்பு நிகைகய 
கையாள்ைிறது 
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IV. உடல்நைக் ைாப்படீு வநாயுற்ற தன்கை ைற்றும் இறப்பு நிகை, இந்த 
இரண்கடயுவை கையாள்வதில்கை 
 

சகள்வி 3  

உடல்நைக் ைாப்படீில் வழங்ைப்படும் கராக்ைைில்ைா வசகவ குறித்து 
ைீவழ உள்ள கூறில் எது சரியானதாை உள்ளது? 

I. இது ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் கதாடங்ைிய முயற்சி, இது  கராக்ைப் 
பண வநாட்டுக்ைளின் ஓட்டத்கத ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை ைின்னணு 
மூைம் பணம் ைட்டுவகத ஊக்குவித்து சுற்றுச்சுழகை 
தூய்கைப்படுத்தும் சூழல்-நட்புள்ள முயற்சி 

II. ைாப்படீு கசய்தவருக்கு வசகவ இைவசைாை வழங்ைப்படுைிறது 
ைற்றும் எந்தவித கராக்ைமும் ைட்ட வதகவயில்கை ஏகனனில் ஒரு 
சிறப்பு திட்டத்தின் ைீழ் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு  அரசாங்ைவை 
பணத்கத கசலுத்துைிறது 

III. ைாப்படீு கசய்பவர் அகனத்து ைட்டணங்ைகளயும் இகணய வங்ைி 
அல்ைது அட்கடைள் மூைவை ைட்டவவண்டும் ஏகனனில் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் கராக்ைத்கத ஏற்பதில்கை 

IV. ைாப்படீு கசய்பவர் பணத்கத ைட்டுவதில்கை ைற்றும் ைாப்புறுதி 
நிறுவனம் ைருத்துவைகனக்வை வநரடியாை பில்ைகள ைட்டிவிடுைிறது 

 

சகள்வி 4  

உடல்நை ைாப்படீ்டில் ைருத்துவைகனைள் குறித்து PPN –இன் சரியான 
முழு வடிவத்கத அகடயாளம் ைாட்டவும். 

I. கபாது விருப்புக்குரிய கநட்கவார்க் 

II. விருப்பைான வழங்குநர் கநட்கவார்க் 

III. கபாது தனியார் பிகணய 

IV. வழங்குபவர் விருப்புக்குரிய கநட்கவார்க் 

சகள்வி 5  
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ைீவழயுள்ள கூறுைளில் தவறானகத அகடயாளம் ைாட்டவும்? 

I. ஒரு முதைாளி அவரது ஊழியர்ைளுக்ைாை ஒரு குழு பாைிசிகய 
எடுக்ை முடியும் 

II. ஒரு வங்ைி தனது வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைாை குழு பாைிசிகய 
எடுக்ை முடியும் 

III. ஒரு ைகடக்ைாரர் தனது வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைாை குழு பாைிசி 
எடுக்ை முடியும் 

IV. முதைாளி மூைம் எடுக்ைப்பட்ட குழு பாைிசி அவரது 
ஊழியர்ைளுடன் ஊழியர்ைளின் குடும்ப உறுப்பினர்ைளுக்கும் 
நீட்டிக்ைப்படைாம். 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள்  

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசைவுைள் பாைிசியில், ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை ைற்றும் அதற்கு முந்கதய ைற்றும் பிந்கதய கசைவுைளுக்கு 
ைாப்பளிக்ைப்படுைிறது 
 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

உடல்நைக் ைாப்படீு வநாயுற்ற நிகை கையாள்ைிறது (வநாய் ஏற்படும் 
நிைழ்வுைள் விைிதம்). 

 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

கராக்ைைில்ைா வசகவயில், ைாப்படீு கசய்பவர் பணத்கத 
ைட்டுவதில்கை ைற்றும் ைாப்புறுதி நிறுவனம் ைருத்துவைகனக்வை 
வநரடியாை பில்ைகள ைட்டிவிடுைிறது 
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பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

PPN –இன் முழு வடிவம் விருப்பைான வழங்குநர் கநட்கவார்க் 

 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

கூறுைள் I, II ைற்றும் IV சரியானகவ. கூறு III தவறானது  ஏகனனில் ஒரு 
ைகடக்ைாரர் தனது வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைாை குழு பாைிசிகய எடுக்ை 
முடியாது 
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அத்தியாயம் 20 

உடல்நைக் காப்பீடில் ஏற்பளிப்பு 
 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

இந்த அத்தியாயத்தின் வநாக்ைம் உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் ஏற்பளிப்பு 
பற்றிய விரிவான அறிகவ  உங்ைளுக்கு வழங்குவது. ஏற்பளிப்பு 
ைாப்படீ்டின் எந்த வகையிலும் ைிை முக்ைியைான அம்சைாகும் ைற்றும் 
ைாப்படீ்டு பாைிசி வழங்குதைில் ஒரு முக்ைிய பங்கை வைிக்ைிறது. இந்த 
அத்தியாயத்தில், ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகட கைாள்கைைள், ைருவிைள் 
ைற்றும் ஏற்பளிப்பின் கசயல்முகறைகள பற்றி ஒரு புரிதகை 
கபறுவரீ்ைள். குழு உடல்நைக் ைாப்படீு ஏற்பளிப்பின் பற்றியும் இதில் 
ைற்பரீ்ைள்.. 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்வைாள்ைள் 

 

I. ஏற்பளிப்பு என்றால் என்ன? 

II. ஏற்பளிப்பு - அடிப்பகட கருத்துக்கள்  

III. ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகட ககாள்கககள் மற்றும் கருவிகள் 

IV. ஏற்பளிப்பின் கேயல்முகறகள் 

V. குழு உடல்நைக் காப்பீடு 

 

இந்த அத்தியாயத்கதப் படித்த பிறகு, நீங்ைள்: 
 

அ) ஏற்பளிப்பின் அர்த்தத்கத விளக்ைமுடியும் 

ஆ) ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகடக் ைருத்துக்ைகள விவரிக்ை முடியும் 
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இ) ஏற்பாளர்ைள் பின்பற்றும் கைாள்கைைள் ைற்றும் பல்வவறு ைருவிைள் 
விளக்ை முடியும் 

ஈ) தனிப்பட்ட உடல்நை பாைிசிைளின் ஏற்பளிப்பின் முழுகையான 
கசயல்முகறைகள பாராட்ட முடியும் 

உ) குழு உடல்நை பாைிசிைள் ஏற்பளிப்பு கசய்யும் விதத்கத பற்றி 
விவாதிக்ைமுடியும் 
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இந்த சூழ்நிகைகய பார்க்கவும் 

48 வயதுள்ள ைனிஷ் ஒரு கைன்கபாருள் கபாறியாளராை வவகை 
கசய்ைிறார் ைற்றும் தனக்ைாை ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்கட எடுக்ை 
முடிவு கசய்ைிறார். அவர் ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு கசன்றார், 
அங்வை ஒரு முன்கைாழிவு படிவத்கத தந்தனர். அதில் அவன் உடல் 
ைட்டகைப்பு ைற்றும் உடல்நைம், ைன ஆவராக்ைியம், முன்-உள்ள 
வநாய்ைள், அவரது குடும்ப உடல்நை வரைாறு, பழக்ைங்ைள் ைற்றும் 
கதாடர்பான பை வைள்விைளுக்கு பதிைளிக்ை வவண்டியிருந்தது.  

முன்கைாழிவு படிவம் ைிகடத்ததும், அவர் தனது அகடயாளம் ைற்றும் 
வயது சான்று, முைவரி சான்று ைற்றும் முந்கதய ைருத்துவ பதிவுைள் 
வபான்ற பை ஆவணங்ைகள சைர்ப்பிக்ை வவண்டியிருந்தது. பிறகு 
அவர்ைள் அவகர ஒரு உடல்நை வசாதகன ைற்றும் சிை ைருத்துவ 
வசாதகனைள் வைற்கைாள்ளவும் என்று அவரிடம் கூறியது அவருக்கு 
விரக்திகய அளித்தது 

தன்கன ஆவராக்ைியைானவர் ைற்றும் நல்ை வருைான நிகையுள்ளவர் 
என ைருதிய ைனிஷ். அவரது வழக்ைில் இது வபான்ற ஒரு நீண்ட 
கசயல்முகறகய ைாப்படீ்டு நிறுவனம்  பின் கதாடரும் ைாரணத்கத 
பற்றி வயாசித்தார். இகத எல்ைாம் கசய்த பின்னரும், அவரது ைருத்துவ 
வசாதகனைளில் உயர் கைாழுப்பு ைற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் 
ைண்டறியப்பட்டதால், பின்னர் அவருக்கு இதய வநாய்ைள் வரும் 
வாய்ப்புைகள அதிைம் இருப்பதாை, ைாப்படீ்டு நிறுவனம் கூறியது. 
அவர்ைள் அவருக்கு ஒரு பாைிசிகய வழங்ைினாலும், ப்ரீைியம் அவரது 
நண்பர் ைட்டியகத விட ைிை அதிைைாை இருந்தது, அதனால் அவர் 
பாைிசிகய ஏற்ை ைறுத்தார். 

இங்வை, ைாப்படீ்டு நிறுவனம் தங்ைள் ஏற்பளிப்பு கசயல்முகறயின் ஒரு 
பகுதியாை இந்த வழிமுகறைகள பின்கதாடர்ந்தது. அபாய ைாப்கப 
வழங்கும் வபாதும், வைலும் நியாயைான இைாபத்கத கபறவும், ஒரு 
ைாப்படீ்டாளர் ஒழுங்ைாை அபாயங்ைகள ைதிப்படீு கசய்ய வவண்டும்,. 
அபாயம் ஒழுங்ைாை ைதிப்படீு கசய்யப்படாைல் இருந்து ைற்றும் ஒரு 
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ஈடுவைாரல் வந்தால், இழப்பு ஏற்படும். வைலும், ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் 
அகனத்து ைாப்படீு கசய்பவர்ைளின் சார்பாைவும் ப்ரீைியத்கத 
வசைரிக்ைின்றனர் ைற்றும் இந்த பணங்ைகள  ஒரு நிதி ைாதிரி கையாள 
வவண்டும். 
 

I. ஏற்பளிப்பு என்றால் என்ன? 

 

1. ஏற்பளிப்பு 

  

அபாயத்திற்கு தகுந்தவாறு தங்ைளது ைாப்படீு வசர்ைத்தில் வபாதுைான 
ப்ரீைியத்கத கசலுத்த எதிர்பார்க்ைப்படும் ைக்ைகளவய ைாப்படீு கசய்ய 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் முயற்சி கசய்வார்ைள். அபாயத்கத வதர்வு 
கசய்வதற்ைாை ஒரு முன்கைாழிபவரிடம் இருந்து தைவல்ைகளச் 
வசைரித்து ைற்றும் பகுப்பாய்வு கசய்யும் இந்த கசயல்முகற ஏற்பளிப்பு 
என அறியப்படுைிறது. இந்த கசயல்முகற மூைம் வசைரிக்ைப்பட்ட 
தைவல்ைளின் அடிப்பகடயில், அவர்ைள் ஒரு முன்கைாழிபவகர ைாப்படீு 
கசய்ய வவண்டுைா என்பகத தீர்ைானிக்ைின்றனர். அவ்வாறு கசய்ய 
முடிவு கசய்தால், எந்த ப்ரீைியம், விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் 
மூைம் அபாயத்கத ஏற்றால் அவர்ைளால் ஒரு நியாயைான இைாபத்கத 
கபற முடியும். 

உடல்நைக் ைாப்படீு வநாயுற்றல் நிகை அடிப்பகடயில் உள்ளது. ஒரு 
நபர் வநாயுற்று அல்ைது வியாதி வந்து அதற்ைான சிைிச்கச கபறுவது 
அல்ைது ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைப்படும் சாத்தியத்கத இங்வை 
வநாயுற்றல் நிகை என்று வகரயறுக்ைைாம்.. ஒரு கபரிய அளவிற்கு, 

வயது ைாரணைாை உள்ளது (கபாதுவாை இகளஞர்ைள் விட மூத்த 
குடிைக்ைளுக்கு அதிைைாை) ைற்றும் அதிை எகட அல்ைது குகறவான 
எகட, சிை ைடந்த ைாை ைற்றும் தற்வபாகதய வநாய்ைள் அல்ைது 
வியாதிைளுக்ைான தனிப்பட்ட வரைாறு,  புகைத்தல் வபான்ற தனிப்பட்ட 
பழக்ைம், தற்வபாகதய உடல் நிகை ைற்றும் அபாயைரைாை இருப்பதாை 
ைருதக்கூடிய முன்கைாழிபவரின் கதாழில் வபான்ற பல்வவறு பாதைைான 



 

 570 

ைாரணிைள் மூைம் வநாயுறும் நிகை அதிைரிக்ைிறது. இதற்கு ைாறாை, 

வநாயுற்ற நிகை குகறந்த வயது  ைற்றும் ஆவராக்ைியைான வாழ்க்கை 
வபான்ற சிை சாதைைான ைாரணிைள் மூைம் குகறைிறது 

வகரயகற 

ஏற்பளிப்பு என்பது அபாயத்கத கபாருத்தைாை ைதிப்பிட்டு ைற்றும் 
ைாப்படீு வழங்ைப்படவவண்டிய விதிைகள தீர்ைானிக்கும் கசயல்முகற 
ஆகும். இதனால், இது அபாய வதர்வு ைற்றும் அபாய விகையிடுதைின் 
ஒரு கசயல்முகற ஆகும். 

2. ஏற்பளிப்பின் சதகவ  

ஏற்பளிப்பு ைாப்படீு நிறுவனத்தின் முதுகைலும்பாை உள்ளது, ஏகனனில் 
ைவனக்குகறவினால் அபாயத்கத ஏற்பது அல்ைது வபாதாத ப்ரீைிய 
ைட்டணங்ைள் ைாப்படீ்டாளர்ைளின் திவால்தன்கைக்கு வழிவகுக்கும். 
ைறுபுறம், வதர்ந்கதடுப்பில் ைிை ைவனைாை இருப்பதும், சீராை 
அபாயத்கத பரவுைிற ைாதிரி ஒரு கபரிய நிதி வசர்ைத்கத உருவாக்ை 
முடியாைல் ைாப்படீு நிறுவனத்கத தடுக்கும். அதனால் அபாயம் ைற்றும் 
வணிைத்திற்கு நடுவில் சரியான சைநிகைகய அகடவது ைிை 
முக்ைியம், இதன் மூைம் வபாட்டித்திறனுடன் இருந்தும் நிறுவனத்திற்கு 
ைாபத்கதயும் தரைாம். 

கதாடர்புள்ள ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் தத்துவங்ைள், கைாள்கைைள் 
ைற்றும் அபாய பசிக்கு ஏற்ப, சைநிகைகய அகடயும் கசயல்முகறகய 
ஏற்பாளர் கசய்ைிறார்.  அபாயத்கத வகைப்படுத்தி ைற்றும் ஒரு 
சரியான விகையில் ஏற்பு விதிமுகறைகள முடிவு கசய்வவத 
ஏற்பளிப்பாளரின் வவகை. அபாயத்கத ஏற்பது ைாப்படீு கசய்தவருக்கு 
எதிர்ைாைத்தில் ஈடுவைாரகை கைாடுப்பதற்ைான உறுதிகைாழி வழங்குவது 
வபான்றது என்பகத ைவனத்தில் கைாள்வது முக்ைியைானது. 
 

 

3. ஏற்பளிப்பு-  அபாய மதிப்பீடு 
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ஏற்பளிப்பு ஒரு குழு அல்ைது தனிநபரின் பண்புைகள அடிப்பகடயாைக் 
கைாண்டுள்ள அபாய வதர்வின் கசயல்முகற ஆகும். இங்வை 
அபாயத்தின் அளவின் அடிப்பகடயில், அதன்ைீழ் அபாயத்கத 
ஏற்ைவவண்டுைா ைற்றும் என்ன விகைக்கு என்பகத ஏற்பாளர் 
தீர்ைானிப்பார்.. எந்த சூழ்நிகையிலும்,  ஏற்கும் கசயல்முகற 
வநர்கையாை ைற்றும் அதாவது நியாயைான அடிப்பகடயில் கசய்யப்பட 
வவண்டும், அதாவது ஒவர ைாதிரியான ஒவ்கவாரு அபாயத்திற்கும் 
எந்த பாரபட்சமும் இல்ைாைல் சைைாை வகைப்பாடு கசய்யப்பட 
வவண்டும். பிரதிநிதித்துவம் கசய்யப்படும்  இந்த வகைப்பாடு 
கபாதுவாை தரைான ஏற்பு அட்டவகணைள் மூைம் கசய்யப்படுைிறது,  
அதன்படி ஒவ்கவாரு அபாயமும் அளவடீு கசய்யப்படும் அடிப்பகடயில் 
ப்ரீைியம் ைணக்ைிடப்படுைிறது  

வநாய் வாய்ப்புடன் ைரணத்தின் வாய்ப்கப வயது பாதிக்ைிறது 
என்றாலும்,  வநாய் கபாதுவாை ஒருவர் இறப்பதற்கு ைிை முன்பு 
வந்துவிடும் ைற்றும் அடிக்ைடி வரமுடியும் என்பகத நிகனவில் 
கைாள்ள வவண்டும். எனவவ தருக்ைரீதியாை, ஏற்பளிப்பு விதிமுகறைள் 
ைற்றும் வழிைாட்டுதல்ைள் ைரணத்கத ைாப்பகதவிட உடல்நை 
பாதுைாப்புக்கு ைிைவும் ைடினைானதாை இருக்ைவவண்டும். 

உதாரணம் 

நீரிழிவு வநாயுள்ள ஒரு நபர் ைரணத்கத விட இதய வநாயினால் 
அல்ைது சிறுநீரை சிக்ைல் ஏற்பச்சு ைருத்துவைகனயில் 
அனுைதிக்ைப்படுவதற்கு இறப்பகத விட இன்னும் அதிைைாை 
வாய்ப்புள்ளது, ைற்றும் ைாப்படீ்டு கசய்யப்பட்ட ைாைத்தில் அவருக்கு 
பை முகற உடல்முகற பாதிக்ைப்படைாம்.. ஒரு ஆயுள் ைாப்படீு 
ஏற்பளிப்பு வழிைாட்டுதல் இந்த தனிநபகர  சராசரி அபாயமுள்ளவர் 
என ைதிப்பிடைாம்.. எனினும், ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் அவர் அதிை 
அபாயமுள்ளவராை ைதிப்பிடப்படுவார்.. 
 

உடல்நைக் ைாப்படீில், நிதி அல்ைது வருைான அடிப்பகடயில் 
கசய்யப்படும் ஏற்பளிப்கப விட ைருத்துவ அல்ைது உடல்நை 
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ைண்டுபிடிப்புைளுக்கு உயர்வான ைவனம் உள்ளது. எனினும், நிதி 
பகுதிகய நிராைரிக்ைமுடியாது ஏகனனில் ைாப்படீ்டுப பற்று (insurable 

interest) இருக்ை வவண்டும் ைற்றும் எந்த எதிர் வதர்கவயும் 
தவிர்ப்பதற்கு ைிை முக்ைியம் ைற்றும் உடல்நைக் ைாப்படீின் 
கதாடர்ச்சிகய உறுதி கசய்ய நிதி ஏற்பளிப்பு வதகவ. 
  

3. சநாய் வாய்ப்கப பாதிக்கும் காரணிகள் 

அபாயத்கத ைதிப்பிடும்கபாழுது வநாயுற்ற விைிதத்கத (வநாய் 
வருவதற்ைான அபாயம்) பாதிக்ைக்கூடிய ைற்றும் ைவனைாை 
ைண்ைாணிக்ை வவண்டிய ைாரணிைள் பின்வருைாறு: 

i) வயது: ப்ரீைியங்ைள் வயது ைற்றும் அபாய அளவின் 
அடிப்பகடயில் வசூைிக்ைப்படுைின்றன. எ.ைா. வநாய் கதாற்று 
ைற்றும் விபத்துக்ைள் ஏற்படும் அபாயம் அதிைம் என்பதால் 
கைக்குழந்கத ைற்றும் குழந்கதைளுக்கு வநாயுற்ற நிகை 
ப்ரீைியங்ைள் இகளஞர்ைகள விட அதிைம். இவதவபால், நீரிழிவு 
வபான்ற நாள்பட்ட வநாய், திடீகரன்று வரும் இதய வநாய் 
அல்ைது வநாயுற்ற விைிதம் அதிைமுள்ள 45 வயதுக்கு வைல் 
உள்ள கபரியவர்ைளுக்கு இகளஞர்ைகள விட ப்ரீைியங்ைள் 
அதிைைாை உள்ளன. 

ii) பாைினம்: கபண்ைள் குழந்கத கபறும் ைாைத்தில் வநாய் 
வருவதற்ைான கூடுதல் அபாயத்திற்கு கவளிப்படுைிறார்ைள். 
எனினும், ஆண்ைள் கபண்ைகள விட அதிை ஆபத்தான 
வவகைைளில் ஈடுபடுவதால்,  அவர்ைள் கபண்ைகள விட 
ைாரகடப்பால் பாதிக்ைப்பட அல்ைது வவகை கதாடர்புள்ள 
தாக்குதல்ைளுக்கு ஆளாை  அதிை வாயப்ப்ள்ளது 

iii) பழக்கம்: எந்த வடிவத்திலும் புகையிகை, ைது அல்ைது வபாகத 
கபாருளின் நுைர்வு வநாயுற்ற விைிதத்கத வநரடியாை பாதிக்ைிறது. 

iv) கதாழில்: குறிப்பிட்ட கதாழில்ைளில் விபத்துக்ைளின் கூடுதல் 
அபாயத்தின் சாத்தியம் உள்ளது, எ.ைா. டிகரவர், கவடிப்பவர், 
வாவனாட்டி வபான்றவர் அவதவபால்,. குறிப்பிட்ட கதாழில்ைளில் 
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அதிை  உடல்நை அபாயங்ைள் இருக்ைைாம், உதாரணத்திற்கு 
எக்ஸ்வர இயந்திர ஆபவரட்டர், ைல்நார் கதாழில் ஊழியர்ைள், 
சுரங்ைத் கதாழிைாளர்ைள் முதைியன 

v) குடும்ப வரைாறு: ைரபியல் ைாரணிைகள ஆஸ்துைா, நீரிழிவு 
வநாய் ைற்றும் சிை புற்று வபான்ற வநாய்ைகள பாதிக்கும் 
என்பதால், இதற்கு அதிை கதாடர்பு உள்ளது. இது வநாயுற்ற 
நிகைகய பாதிக்ைிறது ைற்றும் அபாயத்கத ஏற்கும்வபாது 
ைணக்ைில் எடுத்து கைாள்ள வவண்டும். 

vi) உடல் அகைப்பு: தடித்த, கைல்ைிய அல்ைது சராசரி உடல் 
அகைப்புைள் சிை குழுக்ைளில் வநாயுற்ற நிகையுடன் 
இகணக்ைப்பட்டிருக்ைைாம். 

vii) ைடந்த வநாய் அல்ைது அறுகவ சிைிச்கச: ைடந்தைாை வநாய் 
உடல் பைவனீத்கத அதிைரிக்ைைாைா அல்ைது ைீண்டும் வநாய் 
ஏற்படைாைா என்பகத உறுதிப்படுத்திக் கைாள்ள வவண்டும், 
ைற்றும் அதன்படி பாைிசி விதிைள் தீர்ைானிக்ைப்பட வவண்டும்.. 
எ.ைா. சிறுநீரை ைற்ைள் ைீண்டும் ஏற்படுவதாை அறியப்படுைிறது 
ைற்றும் இவதவபால், ஒரு ைண்ணில் ைண்புகர இன்கனாரு 
ைண்ணில் ைண்புகர வரும் வாய்ப்கப அதிைரிக்ைிறது. 

viii) தற்சபாகதய உடல் நிகை மற்றும் பிற காரணிகள் 
அல்ைது புகார்கள்: அபாய நிகை ைற்றும் ைாப்படீு 
கசய்யக்கூடியகத அறிந்துகைாள்ள இது முக்ைியைானது ைற்றும் 
சரியான கவளிப்படுத்தல் ைற்றும் ைருத்துவ பரிவசாதகன மூைம் 
இகத கசய்யமுடியும். 

ix) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குடியிருப்பு: இகவகூட வநாயுற்ற தன்கை 
விைிதங்ைகள பாதிக்ைின்றன. 
 

 

சுய-பரீட்கச 1 

ஏற்பளிப்பு என்பது ___________ கேயல்முகற ஆகும் 
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I. ைாப்படீ்டு தயாரிப்புைளின் சந்கதப்படுத்தல்  

II. வாடிக்கையாளர்ைளிடம் ப்ரீைியம் வசூைிப்பது 

III. அபாய வதர்வு ைற்றும் அபாய விகையிடுதல் 

IV. பை ைாப்படீ்டுத் தயாரிப்புைகள விற்பகன கசய்வது 

II. ஏற்பளிப்பு – அடிப்பகட கருத்துக்கள் 

 

5. ஏற்பளிப்பின் சநாக்கம் 

நாம் ஏற்பளிப்பின் வநாக்ைத்கத ஆய்வு கசய்வதன் மூைம் 
கதாடங்குவவாம். இரண்டு வநாக்ைங்ைள் உள்ளன  

iii. எதிர்-வதர்வு அல்ைது ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு எதிரான வதர்கவ 
தடுப்பது  

iv. அபாயங்ைள் வகைப்படுத்துவது ைற்றும் அபாயங்ைள் நடுவில் 
சைபங்கை உறுதி கசய்வது  

வகரயகற 

அபாயங்ைளின் வதர்வு என்ற கசால் உடல்நைக் ைாப்படீிற்ைான 
ஒவ்கவாரு முன்கைாழிகவயும் அபாயத்தின் அளவின் அடிப்பகடயில் 
ைதிப்படீு கசய்வகதயும் ைற்றும் ைாப்பகீட வழங்ை வவண்டுைா அல்ைது 
இல்கையா என்பகத ைற்றும் அதன் விதிைகள தீர்ைானிக்கும் 
கசயல்முகறகய குறிக்ைிறது.  

எதிர்-சதர்வு என்பது, இழப்கப அனுபவிக்கும் தங்ைள் வாய்ப்பு 
அதிைைாை உள்ளது என்று சந்வதைிக்கும் அல்ைது கதரிந்வத ஆவலுடன் 
ைாப்பகீட நாடி ைற்றும் இைாபத்கத கபறும் ைக்ைளின் வபாக்கை 
குறிக்ைிறது 

உதாரணம் 

ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் ைாப்படீு யாருக்கு வழங்ைப்படும் என்பகத  
வதர்ந்கதடுக்ைாைல் இருந்தால், நீரிழவு இரத்த அழுத்தம், இருதயப் 
பிரச்சிகனைள் அல்ைது புற்றுவநாய் வபான்ற வநாய்ைள் இருந்து 
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சீக்ைிரவை ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை வதகவப்படும் என்று கதரிந்த 
ைக்ைளும் ைாப்பகீட வாங்ை முயற்சி கசய்ைின்ற வாய்ப்பு எழுைிறது, இது 
ைாப்படீ்டாளருக்கு நஷ்டத்கத ஏற்படுத்தும் 

வவறு வார்த்கதைளில் கூறுவதானால், ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனம் வதர்வு 
கசய்யும் முகறகய பின்பற்றாவிட்டால், அதற்கு எதிரான வதர்வுைள் 
கசய்யப்படும்  ைற்றும் இழப்புைளால் பாதிக்ைப்படுவார்ைள். 

6. அபாயங்கள் மத்தியில் "ஈக்விட்டி" அதாவது ேமபங்கு  

இப்வபாது அபாயங்ைள் ைத்தியில் உள்ள சைபங்கை ஆராய்வவாம். ஒவர 
ைாதிரி அபாயங்ைளின் அளவிற்கு கவளிப்படும் விண்ணப்பதாரர்ைள் 
அவத ப்ரீைியம் வர்க்ைத்தில் கவக்ைப்பட வவண்டும் என்பவத 
"ஈக்விட்டி" என்ற கசால்ைிற்கு அர்த்தம். ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் 
விதிக்ைப்படும் ப்ரீைியத்கத தீர்ைானிக்ை ஒரு தரநிர்ணயத்கத 
பயன்படுத்த வவண்டும். இவ்வாறு சராசரி அபாயங்ைளுக்கு கவளிப்படும் 
ைக்ைள் ஒவர ைாதிரி ப்ரீைியத்கத கசலுத்த வவண்டும். அவர்ைள் சராசரி 
அபாயங்ைகள எதிர்கைாள்ளும் கபரும்பாைானவர்ைளுக்கு 
தரநிர்ணயத்கத பயன்படுத்த வவண்டும். அகத சையம் அதிை 
அபாயத்திற்கு கவளிப்படுபவர்ைளுக்கு அபாயங்ைகள ைதிப்பிடுவகத  
முடிவு கசய்ய அதிை வநரத்கத கசைவிட வவண்டும்  

அ) அபாய வககப்பாடு  

சைபங்கை பற்றி முடிகவடுக்ை, ஏற்பாளர்  அபாய வககப்பாடு 
எனப்படும் கசயல்முகறயில் ஈடுபடுைிறார், அதாவது தனிநபர்ைள் 
வகைப்படுத்தப்பட்டு ைற்றும் அவர்ைள் கவளிப்படும் அபாயங்ைளின் 
அளவுக்கு ஏற்ப கவவ்வவறு அபாய வர்க்ைங்ைளில் 
ஒதுக்ைப்படுைின்றனர் இது  வபான்ற நான்கு அபாய வர்க்ைங்ைள் 
உள்ளன. 

v. தரமான அபாயங்கள் 

இதில் உள்ளவர்ைளின் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட வநாயுற்ற நிகை (வநாயுறும் 
வாய்ப்பு), சராசரியாை உள்ளது  

vi. விரும்பத்தக்க அபாயங்கள் 
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இதில் உள்ளவர்ைளின்  எதிர்பார்க்ைப்பட்ட வநாயுற்ற நிகை தரைான  
வாழ்கவ விட ைணிசைாை குகறவாை உள்ளதால்,  இவர்ைளிடம் 
குகறந்த ப்ரீைியத்கத வசூைிக்ை முடியும்  

vii. தரக்குகறவான அபாயங்கள் 

இதில் உள்ளவர்ைளின் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட வநாயுற்ற நிகை 
சராசரிகய விட அதிைைாை உள்ளது, ஆனாலும் அவர்ைள் 
ைாப்படீிற்ைாை ைருதப்படுைின்றனர். அதிை (அல்ைது கூடுதல்) 
ப்ரீைியங்ைகள வசூைித்து அல்ைது சிை ைட்டுப்பாடுைளுக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டு அவர்ைளுகடய ைாப்படீு ஏற்ைப்படைாம்.  

viii. மறுக்கப்பட்ட அபாயங்கள் 

இதில் உள்ளவர்ைளின் பைவனீங்ைள் ைற்றும் எதிர்பார்க்ைப்பட்ட 
கூடுதல் வநாயுற்ற நிகை அளவு ைிை அதிைம் என்பதால், ஒரு 
வாங்ைக்கூடிய விகையில் அவர்ைளுக்கு ைாப்பகீட வழங்ை 
முடியாது. சிை வநரங்ைளில் ஒரு தனிநபர் சைீபத்தில் கபரிய 
ைருத்துவ சிைிச்கசகய கபற்றிருந்தால், அவரது முன்கைாழிவு 
தற்ைாைிைைாை ைறுக்ைப்படைாம். 

7. சதர்வு கேயல்முகற  

ஏற்பளிப்பு அல்ைது வதர்வு கசயல்முகற இரண்டு நிகைைளில் 
நகடகபறுவதாை கூறமுடியும்:  

 கசயற்ைள நிகை 

 ஏற்பளிப்பு துகற நிகை  

 

 

 

படம் 7 ஏற்பளிப்பு அல்ைது சதர்வு கேயல்முகற 
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அ) கேயற்கள அல்ைது முதன்கம நிகை  

கசயற்ைள நிகைகய கசய்யப்படும் ஏற்பளிப்கப முதன்கை 
ஏற்பளிப்பு  என்றும் கூறைாம். இதில் ஒரு விண்ணப்பதாரருக்கு 
ைாப்பகீட கபறும் தகுதியுள்ளதா என்பகத முடிவு கசய்ய ஒரு  
முைவர் அல்ைது நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி மூைம் வசைரிக்ைப்படும் 
தைவல் அடங்கும்.  ஒரு முைவர் முதன்கை ஏற்பளிப்பில் ஒரு 
முக்ைிய பங்கை வைிக்ைிறார். ைாப்படீு கசய்யப்பட வவண்டியவகர 
அறிைின்ற ைிை சிறந்த நிகையில் அவர் உள்ளார்.  

ஒரு சிை ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு முைவரின் அறிக்கை அல்ைது  
இரைசிய அறிக்கை வதகவப்படும். அதில் முன்கைாழியப்பட்ட 
வாழ்கவ குறித்து குறிப்பிட்ட தைவல்,  ைருத்து ைற்றும் 
பரிந்துகரைகள பூர்த்தி கசய்யுைாறு முைவர்ைளிடம் வைட்ைப்படும்.  

கநறிமுகறோர்ந்த இன்னல் அறிக்கக என்று அகழக்ைப்படும் இவத 
வபான்றகதாரு அறிக்கையும், ஆயுள் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 
அதிைாரியிடம் வைாரப்படைாம்.. இந்த அறிக்கைைள் கபாதுவாை 
முன்கைாழியப்பட்ட வாழ்வின் கதாழில், வருைானம் ைற்றும் நிதி 
நிகைகைகய பற்றிய விவரங்ைகள தருைின்றன.  
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கநறிமுகற ோர்ந்த இன்னல் என்றால் என்ன? 

வயது, பாைினம், பழக்ைங்ைள், வபான்ற ைாரணிைள் ஒரு உடல்நை 
இன்னகை குறிக்கும்வபாது,  கநருக்ைைாை பார்க்ைவவண்டியது ஒன்று 
இருக்ைிறது. இது ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு ைிைவும் நஷ்டத்கத 
விகளவிக்க்க் கூடிய வாடிக்கையாளரின் கநறிமுகற சார்ந்த 
இன்னைாை  உள்ளது. 

ைிை வைாசைான கநறிமுகற சார்ந்த இன்னைின்  எடுத்துக்ைாட்டு 
உடல்நைக் ைாப்பகீட எடுக்கும்வபாது அவருக்கு ஒரு குறுைிய 
ைாைத்திற்குள் ஒரு அறுகவ சிைிச்கச நடக்கும் என்று கதரிந்தும் 
ைாப்படீ்டாளருக்கு அகத கதரிவிப்பதில்கை. ஈடுவைாரகை வாங்ை 
ைட்டுவை ைாப்படீு எடுக்ைப்பட்ட உறுதியான வநாக்ைம் இதனால் அங்கு 
உள்ளது. 

இழப்கப பற்றி ைவகையில்ைாைல் இருப்பது ைற்கறாரு உதாரணம் 
ஆகும். ைாப்படீு இருப்பதால், எந்த ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் பணம் வழங்ைப்படும் என்று கதரிந்து, 

ைாப்படீு கசய்தவர் தனது உடல் நைம் குறித்து ஒரு 
ைவனக்குகறவான அணுகுமுகறகய பின்பற்றைாம். 

 ‘ஒழுங்குணர்வு இன்னல்' என்று அகழக்ைப்படும் இன்கனாரு 
வகையான இன்னகை இங்வை குறிப்பிடுவது உசிதைானது. இங்வை 
ைாப்படீு கசய்பவர் எந்த வைாசடியும் கசய்யைாட்டார், ஆனால் கபரிய 
கதாகைக்கு ைாப்படீு கசய்திருப்பது கதரிந்து, அவர் ைிை 
விகையுயர்ந்த சிைிச்கச எடுக்ை விரும்புவார், விகையுயர்ந்த 
ைருத்துவைகனயில் அகறயில் தங்குவகத வபான்றகத கசய்வார். 
ைாப்பகீட எடுத்திருக்ைாவிட்டால் அவர் இகத கசய்திருக்ை ைாட்டார். 

சமாேடி கண்காணிப்பில் மற்றும் முதன்கம ஏற்பாளராக 
முகவரின் பங்கு  

ஒரு அபாய வதர்வு பற்றிய முடிவு கபரும்பாலும் முன்கைாழிவு 
படிவத்தில் முன்கைாழிபவர் கவளிப்படுத்திய உண்கைைகள 
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சார்ந்துள்ளது. ஏற்பளிப்பு துகறயில் உட்ைார்ந்திருக்கும் ஒரு 
ஏற்பாளரால்  இந்த உண்கைைள் சரியானதா ைற்றும் வைாசடியாை 
ஏைாற்ற வவண்டுகைன்ற உள்வநாக்ைத்துடன் திரிக்ைப்பட்டுள்ளதா 
என்பகத அறிவது ைடினைாை இருக்ைைாம்.  

முைவர் இங்வை ஒரு முக்ைியைான பங்கை வைிக்ைிறார். 
கவளிப்படுத்திய உண்கைைள் சரியானதா என்பகத தீர்ைானிக்கும் 
அல்ைது  தவறான வநாக்ைத்துடன் வவண்டுகைன்வற 
திரித்துக்கூறப்பட்டதா என்பகத ைண்ைாணிக்கும் நிகையில் முைவர் 
ைட்டுவை இருக்ைிறார், ஏகனனில் அவர் முன்கைாழியப்பட்ட 
நபர்ைளிடம் வநரடி ைற்றும் தனிப்பட்ட கதாடர்கப கவத்திருக்ைிறார்.  

ஆ) ஏற்பளிப்பு துகற நிகை  

ஏற்பளிப்பின் இரண்டாம் நிகை துகற அல்ைது அலுவைை 
ைட்டத்தில் உள்ளது. இது வபான்ற வவகையில் நிபுணர்ைளாை ைற்றும் 
வல்லுநர்ைளாை உள்ளவர்ைவள வழக்கு கதாடர்புகடய அகனத்து 
தரகவயும் ைருதிய பின்னர் ைாப்படீு முன்கைாழிகவ ஏற்ைைாைா  
என்பகதயும் ைற்றும் எந்த அடிப்பகடயில் ஏற்ைைாம் என்பகத 
முடிவு கசய்யும் பணியில்  ஈடுபடுவார்ைள். 

III.  ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகட ககாள்கககள் மற்றும் கருவிகள் 

1. ஏற்பளிப்பு கதாடர்புகடய அடிப்பகட ைருத்துக்ைள் 

ைாப்படீின் எந்த வடிவத்திலும், அது ஆயுள் ைாப்பவீடா அல்ைது கபாது 
ைாப்பவீடா, அபாயங்ைகள ஏற்று கைாண்டு கசயல்படும்வபாது அதில் சிை 
சட்ட வைாட்பாடுைளும் இயக்ைத்தில் உள்ளன. உடல்நைக் ைாப்பகீடயும் 
இந்த வைாட்பாடுைள் சைைாை நிர்வைிக்ைின்றன ைற்றும் வைாட்பாடுைகள 
ைீறினால் ைாப்படீ்டாளர் தன் கபாறுப்கப தவிர்க்ை முடிவு கசய்வார், 
இது பாைிசிதாரர்ைளுக்கு அதிருப்திகய ைற்றும் ஏைாற்றத்கத 
அளிக்கும். இந்த முக்ைியைான வைாட்பாடுைள் 

1. உன்னத நம்பிக்கை (உகபர்ரிைா ஃகபட்ஸ்) ைற்றும் ைாப்படீ்டுப் 
பற்று 

2. ஏற்பளிப்பு கருவிகள்  
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ஏற்பாளருக்கு ைிகடக்கும் பின்வரும் தைவல் ஆதாரங்ைளின்  
அடிப்பகடயில்  அபாய வகைப்பாடு கசய்யப்படுைிறது ைற்றும் 
ப்ரீைியங்ைள் முடிவு கசய்யப்படுைிறது. ைீவழ தரப்பட்டகவ ஏற்பளிப்புக்கு 
முக்ைிய ைருவிைளாை உள்ளன: 

அ) முன்கமாழிவு படிவம் 

இந்த ஆவணம் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பகடயாை உள்ளது. இதில் 
முன்கைாழிபவரின் உடல்நை ைற்றும் தனிப்பட்ட விவரங்ைள் 
கதாடர்பான முக்ைியைான தைவல்ைள் (அதாவது வயது, கதாழில், 

உடல் அகைப்பு, பழக்ைம், உடல்நை நிகை, வருைானம், ப்ரீைியம் 
கசலுத்தல் விவரம் வபான்றகவ) வசைரிக்ைப்படுைிறது.  தயாரிப்பு 
ைற்றும் நிறுவனத்தின் வதகவைள்/ பாைிசியின் படி, இது எளிய 
வைள்விைளின் ஒரு கதாகுப்பில் இருந்து  ஒரு முழுகையான 
விரிவான வைள்வித்தாள் வகர இருக்ைைாம். இதனால் அகனத்து 
அடிப்பகட உண்கைைள் கவளியிடப்படுவது உறுதி கசய்யப்படுைிறது 
ைற்றும் ைாப்பும் அதன்படி வழங்ைப்படுைிறது. ைாப்படீு கசய்தவர் 
ஒப்பந்தத்கத ைீறினால் அல்ைது தைவல்ைகள ைகறத்தால், அவரது 
பாைிசி கசல்ைாைல் வபாய்விடும். 

ஆ) வயது சான்று 

ப்ரீைியங்ைள் ைாப்படீு கசய்தவரின் வயதின் அடிப்பகடயில் 
தீர்ைானிக்ைப்படுைிறது. எனவவ வசர்க்கையின் வபாது கவளிப்படுத்தின 
வயது ஒரு வயது சான்கற சைர்ப்பிப்பதன் மூைம் 
சரிபார்க்ைப்படுவது அத்திவாசியம். 

உதாரணம் 

இந்தியாவில், வயது சான்று என ைருதப்படுைின்ற பை ஆவணங்ைள் 
உள்ளன ஆனால் அகவ அகனத்தும் சட்டபூர்வைாை ஏற்றுக்கைாள்ளப் 
படுவதில்கை. கபரும்பாலும் கசல்லுபடியாகும் ஆவணங்ைகள இரண்டு 
வகைைளாை பிரிக்ைைாம். அகவ பின்வருைாறு: 



 

 581 

அ) தரைான வயது சான்று: இதில் உள்ளகவ பள்ளி சான்றிதழ், 
பாஸ்வபார்ட், இருப்பிடச் சான்றிதழ், நிரந்தர ைணக்கு எண் PAN 
அட்கட ஆைியகவ 

ஆ) தரைற்ற வயது சான்று: இதில் உள்ளகவ வரஷன் அட்கட, 

வாக்ைாளர் அகடயாளம், மூத்தவர்ைளின் அறிவிப்பு,  ைிராை 
பஞ்சாயத்து சான்றிதழ் ஆைியகவ 

இ) நிதி ஆவணங்ைள் 

முன்கைாழிபவரின் நிதி நிகை கதரிவது கநறிமுகற சார்ந்த 
இன்னகை  குகறப்பதற்ைாை, நைன் தயாரிப்புைளுக்கு குறிப்பாை 
வதகவ. எனினும், கபாதுவாை நிதி ஆவணங்ைள் ைீவழ தரப்பட்ட 
ைாப்புைளுக்ைாை ைட்டுவை  வைட்ைப்படுைின்றன 

i) தனிநபர் விபத்து ைாப்புைள் அல்ைது 

ii) அதிை கதாகைக்ைான ைாப்பு அல்ைது 

iii) கதரிவிக்ைப்பட்ட வருைானம் ைற்றும் கதாழிலுடன் 
ஒப்பிடும்வபாது வைாரப்பட்ட ைாப்பு ஒரு கபாருந்தாகை 
ைாண்பிக்ைிறது. 

 

ஈ) ைருத்துவ அறிக்கைைள் 

ைருத்துவ அறிக்கைைளின் வதகவ ைாப்படீ்டாளரின் விதிமுகறைகள 
சார்ந்து உள்ளது ைற்றும் கபாதுவாை ைாப்படீு கசய்பவரின் வயது 
ைற்றும் சிை வநரங்ைளில் ைாப்பின் அளகவ கபாறுத்தது. 
முன்கைாழிவு படிவத்தில் உள்ள சிை பதில்ைளில் தரப்பட்ட சிை 
தைவல்ைளும் கூட ைருத்துவ அறிக்கைைள் வைட்ைப்பட 
வழிவகுக்ைைாம். 

உ) விற்பகன பணியாளர்ைளின் அறிக்கைைள் 

விற்பகன பணியாளர்ைகளயும் நிறுவனத்தின் அடிைட்ட அளவில் 
உள்ள ஏற்பாளராை ைருதைாம் ைற்றும் அவர்ைளுகடய அறிக்கையில் 
அளித்த தைவலும் முக்ைியைானதாை இருக்ைமுடியும். எனினும், 
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விற்பகன பணியாளர்ைளுக்கு அதிை வணிைத்கத உருவாக்ைினால் 
ஊக்ைத்கதாகை ைிகடப்பதால், இங்வை நைன்ைளின் முரண்பாடு 
இருக்ைிறது ைற்றும் ைவனிக்ைப்பட வவண்டும். 

சுய-பரீட்கே 2 

ஏற்பளிப்பில் உன்னத நன்னம்பிக்கை கைாள்கைகய ___________ 

பின்பற்றுவது வதகவப்படுைிறது 

I. ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 

II. ைாப்படீு கசய்பவர் 

III. ைாப்படீு நிறுவனம் ைற்றும் ைாப்படீு கசய்பவர் 

IV. ைருத்துவ பரிவசாதகனயாளர்ைள் 

 

சுய-பரீட்கே 3 

ைாப்படீ்டுப் பற்று  ____________ ஐ குறிக்ைிறது. 

I. ைாப்படீு கசய்யப்பட வவண்டிய கசாத்தில் ைாப்பகீட கசய்யும் 
நபருக்கு உள்ள நிதி பற்று 

II. ஏற்ைனவவ ைாப்படீு கசய்யப்பட்ட கசாத்து 

III. ஒன்றுக்கும் வைற்பட்ட நிறுவனம் ஒவர ைாதிரியான இழப்பிற்கு 
ைாப்பளிக்கும் வபாது ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டாளரின் இழப்பின் பங்கு 

IV. ைாப்படீ்டாளரிடைிருந்து ைீட்கடடுக்ை கூடிய இழப்பின் அளவு 

 

 

L. IV. ஏற்பளிப்பு கேயல்முகற 

வதகவயான தைவல் கபறப்பட்டவுடன், பாைிசியின் விதிைகள ஏற்பாளர் 
முடிவு கசய்ைிறார்.  உடல்நைக் ைாப்படீ்டு வணிைத்தின் ஏற்பளிப்பில் 
பயன்படுத்தப்படும் கபாதுவான படிவங்ைள் பின்வருைாறு: 

1. ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு 



 

 583 

ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு என்பது உடல்நை ைாப்படீ்டிற்ைாை விண்ணப்பிக்கும் 
ஒரு தனிநபரின் உடல்நை நிகைகய தீர்ைானிக்ை முன்கைாழிபவரிடம் 
இருந்து ைருத்துவ அறிக்கைைள் வைாரப்படும் ஒரு கசயல்முகற ஆகும். 
வசைரிக்ைப்பட்ட உடல்நை தைவகை கபற்றதும், ைாப்பளிக்ை வவண்டுைா 
ைற்றும்  ைாப்பளித்தால் அதன்ைீது விதிக்ைவவண்டிய வரம்பு, 
நிபந்தகனைள் ைற்றும் விைக்குைகள தீர்ைானிப்பதற்ைாை ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் மூைம் ைதிப்படீு கசய்யப்படுைிறது.  இவ்வாறு ைருத்துவ 
ஏற்பளிப்பு அபாயத்கத ஏற்பகத அல்ைது ைறுப்பகத ைற்றும் ைாப்பின் 
விதிைகளயும் தீர்ைானிக்ைைாம். 

எனினும், ைருத்துவ அறிக்கைைகள கபறுவதில் ைற்றும் ஆய்வு 
கசய்வதில் ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் அதிை கசைவாைிறது. வைலும், 
ைாப்படீு நிறுவனங்ைள்  ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் ஒரு உயர் ைட்டத்கத 
பயன்படுத்தும் வபாது, 'ைிரீம்-ஸ்ைிம்ைிங்' (சிறந்த வகையான 
அபாயங்ைகள ைட்டுவை ஏற்று ைற்றும் ைற்றகத ைறுப்பதாை) 
கசய்வதாை அவர்ைள் ைீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது  இது வருங்ைாை 
வாடிக்கையாளர்ைள் ைத்தியில் கவறுப்கப ஏற்படுத்துைிறது ைற்றும் 
இந்த ைாப்படீ்டாளர்ைளிடம் ைாப்படீு கசய்ய விரும்பும் ைக்ைளின் 
எண்ணிக்கை குகறைிறது, ஏகனனில் அவர்ைள் வதகவயான தைவல் 
ைற்றும் விபரங்ைகள தரவவா ைற்றும் வதகவயான ைருத்துவ 
வசாதகனக்கு உட்பட விரும்பவில்கை. 

உடல்நை நிகை ைற்றும் வயதும் தனிநபர் ைாப்படீில் முக்ைியைான 
ஏற்பளிப்பு வநாக்ைங்ைளாகும். வைலும் தற்வபாகதய உடல்நை நிகை, 

தனிப்பட்ட ைற்றும் குடும்ப ைருத்துவ வரைாறு, முன்-இருக்கும் 
வநாய்ைள் அல்ைது நிகைகைைள் ைற்றும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
அல்ைது அறுகவ சிைிச்கச வதகவப்படும் எதிர்ைாை உடல்நை 
பிரச்சிகனைளின் நிைழ்தைகவ தீர்ைானிக்ை ஏற்பாளருக்கு உதவுைிறது. 

வைலும் எடுத்துக்கைாண்ட ைடந்தைாை சிைிச்கசைள், ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை ைற்றும் அறுகவ சிைிச்கச பற்றிய தைவல்ைகள 
கவளிப்படுத்தும் முகறயில் முன்கைாழிவு படிவங்ைள்  
வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ளன. இது முந்கதய வநாய் ைீண்டும் வரக்கூடிய 
சாத்தியத்கத, தற்வபாகதய அல்ைது எதிர்ைாை உடல்நை நிகையில் 
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அதன் தாக்ைத்கத அல்ைது எதிர்ைாை சிக்ைல்ைகள ைதிப்படீு கசய்ய 
ஏற்பாளருக்கு உதவுைிறது. சிை வநாய் எந்த முன்கைாழிபவர் ைருந்துைள் 
எடுத்து வருைின்ற சிை வநாய்ைளுக்கு விகரவில் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை எந்த வநரத்திலும் வதகவப்படைாம் அல்ைது ைீண்டும் 
ஏற்படைாம்  

உதாரணம் 

உயர் இரத்த அழுத்தம், அதிக எகட/உடல் பருமன் மற்றும் அதிக 
ேர்க்ககர அளவு சபான்ற மருத்துவ நிகைகள் இதயம், ேிறுநீரகம் 
மற்றும் நரம்பு அகமப்பின் சநாய்களுக்காக எதிர்காைத்தில் 
மருத்துவமகனச் சேர்க்ககக்கான உயர் நிகழ்தககவ 
ககாண்டுள்ளன. அதனால், மருத்துவ ஏற்பளிப்பில் அபாயத்கத 
மதிப்பிடும் சபாது, இந்த நிகைகமககள கவனமாக கருத சவண்டும் 

சாதாரண வயதாகும் கசயல்முகற ைாரணைாை கபாதுவாை 40 
வயதுக்குப் பின் உடல்நை நிகையில் பாதைைான ைாற்றங்ைள் ஏற்படும் 
என்பதால், 45 வயதுக்கு ைீவழ (சிை ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் 50 அல்ைது 
55 வயதுவகர இந்த வதகவகய உயர்த்த முடியும் கூட). உள்ள 
முன்கைாழிபவர்ைளிடம் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளுக்கு எந்த ைருத்துவ 
பரிவசாதகன அல்ைது வசாதகனைளும் வதகவப்படுவதிகை. ைருத்துவ 
ஏற்பளிப்பு வழிைாட்டு கநறிமுகறைளின்ைீழ் முன்கைாழிபவரிடம் அவரது 
உடல்நை நிகைகய பற்றி குடும்ப ைருத்துவரின் கைகயாப்பைிட்ட 
அறிவிப்பும் வதகவப்படைாம். 

இந்திய உடல்நைக் ைாப்படீு சந்கதயில், தனிநபர் உடல்நைக் ைாப்படீில் 
உள்ள முக்ைிய ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு ைாரணி அந்த நபரின் வயதாை 
உள்ளது. 45-50 வயதிற்கு வைற்பட்ட நபர்ைள் முதல் முகறயாை 
ைாப்படீு கசய்யும்வபாது, உடல்நை அபாய விவரத்கத ைதிப்படீு 
கசய்யவும் ைற்றும் தற்வபாகதய நிகை பற்றிய தைவல்ைகள 
அறிவதற்கும், குறிப்பிட்ட வநாயியல் விசாரகணைகள வைற்கைாள்ள 
வவண்டும். இத்தகைய விசாரகணைள் ஏதாவது முன்-இருக்கும் 
ைருத்துவ நிகைகைைள் அல்ைது வநாய்ைகள பற்றி ஒரு குறிப்கப 
வழங்குைின்றன. 
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உதாரணம் 

வபாகத ைருந்துைள், ைது ைற்றும் புகையிகை நுைர்கவ ைண்டறிவது 
ைடினம் ைற்றும் முன்கைாழிவு படிவத்தில் ைிை அரிதாைவவ 
முன்கைாழிபவர் அகத கதரிவிக்ைிறார். இகத கவளிப்படுத்தப்படாைல் 
இருப்பது, உடல்நைக் ைாப்படீு ஏற்பளிப்பில் ஒரு கபரிய சவாைாை 
உள்ளது. உடல் பருைனும் அச்சுறுத்தும் ைற்கறாரு முக்ைிய உடல்நை 
பிரச்சிகன ைற்றும் ஏற்பாளர்ைள் அதன்மூைம் எழும் சிக்ைல்ைளுக்கு 
சரியான விகைகய நிர்ணயிக்ை வபாதுைான ஏற்பளிப்பு ைருவிைகள 
உருவாக்ை வவண்டும். 

2. மருத்துவமற்ற ஏற்பளிப்பு 

உடல்நைக் ைாப்படீிற்ைாை விண்ணப்பிக்கும் கபரும்பாைான 
முன்கைாழிபவர்ைளுக்கு ைருத்துவ பரிவசாதகன வதகவயில்கை. இது 
வபான்ற வழக்குைளில் பத்தில்-ஒன்று அல்ைது அதற்கும் 
குகறவானவர்ைவள ைருத்துவ பரிவசாதகனயின் வபாது பாதைைான 
முடிவுைகள கைாண்டு வருவார்ைள் என்று நியாயைான அளவு வகர 
துல்ைியைாை அறியப்பட்டிருந்தால், ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் 
கபரும்பாைான வநரங்ைளில் ைருத்துவ பரிவசாதகனகய 
வவண்டாகைன்று கைவிடுைிறார்ைள். 

முன்கைாழிபவர் முற்றிலும் உண்கையாை அகனத்து அடிப்பகட 
உண்கைைகள கவளியிட்டு, அகத முைவரும்  ைவனைாை 
சரிபார்த்திருந்தாலும், ைருத்துவ பரிவசாதகனயின் வதகவ ைிைவும் 
குகறவாை இருந்திருக்கும். உண்கையில், ைருத்துவ பரிவசாதகன 
ைற்றும் பிற கசைவுைள் இல்ைாைல் வசைிப்பு உண்டாகும் வபாது, 
ஈடுவைாரல்ைளின் விைிதத்தில் ஏற்படும் சிறிய உயர்கவ ஏற்ைைாம். 
வைலும், இது முன்கைாழிபவரின் சிரைத்கதயும் குகறக்கும் 

எனவவ, ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் முன்கைாழிபவர் எந்த ைருத்துவ 
பரிவசாதகனகயயும் வைற்கைாள்ள வதகவயில்ைாத சிை ைருத்துவ 
பாைிசிைகள கைாண்டு வருைிறார்ைள். இது வபான்ற சந்தர்ப்பங்ைளில், 

என்ன வயது ைற்றும் ைட்டத்தில் ைருத்துவ ஏற்பளிப்கப 
கசய்யவவண்டும் என்பகத சுட்டிைாட்ட, நிறுவனங்ைள் வழக்ைைாை ஒரு 



 

 586 

'ைருத்துவ ைிரிட்' உருவாக்குைின்றனர்.  எனவவ வணிைம் ைற்றும் 
அபாயத்திற்கும் இகடவய ஒரு சரியான சைநிகைகய நிகைநாட்ட,  
இந்த ைருத்துவைற்ற வரம்புைகள ைவனைாை 
வடிவகைக்ைப்படவவண்டும் 

உதாரணம் 

ஒரு தனிநபர் ைருத்துவ பரிவசாதகனைள், ைாத்திருக்கும் ைாைம் ைற்றும் 
கசயைாக்ை தாைதங்ைகள கைாண்டுள்ள நீண்ட கசயல்முகற 
இல்ைாைல், விகரவில் உடல்நைக் ைாப்படீு எடுத்துக் கைாள்ள 
விரும்பினால், அவர் ஒரு ைருத்துவைற்ற ஏற்பளிப்பு பாைிசிகய வதர்வு 
கசய்யைாம். ஒரு ைருத்துவைற்ற ஏற்பளிப்பு பாைிசியில், ப்ரீைியம் 
விைிதங்ைள் ைற்றும் ைாப்படீ்டுத் கதாகை வழக்ைைாை கபரும்பாலும் 
வயது, பாைினம், புகைபிடித்தல் வர்க்ைம், உடல் அகைப்கப 
அடிப்பகடயாைக் கைாண்ட ஒரு சிை உடல்நை வைள்விைளின் 
பதில்ைளின் அடிப்பகடயில் முடிகவடுக்ை படுைிறது கசயல்முகற 
விகரவானது ஆனால் ஒப்படீ்டளவில் ப்ரீைியங்ைள் அதிைைாை 
இருக்ைைாம். 
 

 

3. எண்ணியல் மதிப்பீடு முகற 

இது ஏற்பளிப்பில் ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட ஒரு கசயல்முகற ஆகும். 
இதில் எண்சார்ந்த அல்ைது சதவதீ ஆய்வுைள் அபாயத்தின் ஒவ்கவாரு 
கூறின் ைீதும் கசய்யப்படுைிறது  

வயது, பாைினம், இனம், கதாழில், குடியிருப்பு, சூழல், உடல் அகைப்பு, 
பழக்ைங்ைள், குடும்பம் ைற்றும் தனிப்பட்ட வரைாறு வபான்ற ைாரணிைள் 
ஆய்வு கசய்யப்படுைின்றன ைற்றும் முன்-நிர்ணயிக்ைப்பட்ட விதியின் 
அடிப்பகடயில் ைதிப்கபண்ைள் வபாடப்படுைின்றன. 

4. ஏற்பளிப்பு முடிவுைள் 

கபற்ற தைவல்ைள் ைவனைாை ஆராயப்பட்டு, கபாருத்தைான அபாய 
வகைைளின்ைீழ் வகைப்படுத்திய பின்னர் ஏற்பளிப்பு கசயல்முகற 
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முடிைிறது. வைவை குறிப்பிடப்பட்ட ைருவிைள் ைற்றும் அவரது தீர்ப்பின் 
அடிப்பகடயில், ஏற்பாளர் பின்வருைின்ற வகைைளாை அபாயத்கத 
வகைப்படுத்துைிறது: 

i) வழக்ைைான விைிதங்ைளில் அபாயத்கத ஏற்பது 

ii) கூடுதல் ப்ரீைியத்துடன் (ஏற்றுதல்) அபாயத்கத ஏற்பது, ஆனால் 
அகனத்து நிறுவனங்ைளும் இகத நகடமுகறயில் 
கசய்வதில்கை 

iii) ஒரு கூடுதல் ைட்டணத்துடன் ஏற்பது 

iv) ைாப்கப ஒரு குறிப்பிட்ட ைாை வகர/ைாைத்திற்கு ஒத்திகவப்பது 

v) ைாப்கப ைறுப்பது 

vi) எதிர் திட்டத்கத வழங்குவது (ைாப்கப ைட்டுப்படுத்துவது அல்ைது 
ைாப்கப பகுதியாை ைறுப்பது) 

vii) பாைிசியின்ைீழ் நிரந்தர விைக்ைீடு(ைகள) விதிப்பது 

  

ஏதாவது வநாய் நிரந்தரைாை நீக்ைப்பட்டுள்ளது என்றால், அது பாைிசி 
சான்றிதழ் ைீது வைகைாப்பைிடப்படுைிறது. இந்த நிகையான பாைிசி 
விைக்ைீடுகள தவிர ஒரு கூடுதல் விைக்ைீடு ஆைிறது ைற்றும் 
ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாை அகைைிறது. 

ைாப்படீ்டு அகைப்கப சைநிகையில் கவப்பதால், ஏற்பாளர்ைளின்  
நிபுணத்துவைிக்ை தனிநபர் அபாய ைதிப்படீு  ைாப்படீு நிறுவனங்ைளுக்கு 

ைிை முக்ைியைானது. ஏற்பளிப்பு இது அவத அளவில் 
எதிர்பார்க்ைப்படுைின்ற அபாயத்கத  கைாண்டுள்ளவர்ைகள ஒரு 
குழுவாக்குவதற்கு ைாப்படீ்டாளர்ைளுக்கு உதவி, ைற்றும் ஒவர ைாதிரி 
வதர்ந்கதடுக்ைப்படும் பாதுைாப்பிற்கு அவத ப்ரீைியத்கத வசூைிக்ை 
கசயல்படுத்துைிறது. ைாப்படீு நியாயைான ைற்றும் வபாட்டிைிக்ை 
விகையில் ைிகடப்பது பாைிசிதாரர்ைளுக்கு ைிகடக்கும் பயன். அவத 
சையம் வநாயுற்ற நிகையின் ஊைங்ைளுக்கு ஏற்ப ைாப்படீ்டாளரால் 
அவர்ைளது வபார்ட்ஃவபாைிவயா அனுபவத்கத பராைரிக்கும் திறன் 
ைிகடக்ைிறது. 
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5. கபாது அல்ைது தரைான விைக்ைீடுைளின் பயன்பாடு 

கபரும்பாைான பாைிசிைள் அகனத்து உறுப்பினர்ைளும் கபாருந்தும் 
வகையில் விைக்ைீடுைகள திணிக்ைின்றனர்.  இகவ தரைான 
விைக்குைள் என அகழக்ைப்படும் அல்ைது சிை வநரங்ைளில் வபான்ற 
விைக்ைீடுைள் என்றும் குறிப்பிடப்படுைின்றன. ைாப்படீ்டாளர்ைள் தரைான 
விைக்ைீடுைகள கசயல்படுத்தி தங்ைள் கவளிப்பாடுைகள 
ைட்டுப்படுத்துைின்றனர். 

இகத பற்றி முந்கதய அத்தியாயத்தில் விவாதிக்ைப்பட்டது. 

சுய-பரீட்கே 4 

.ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு பற்றிய கூறுைளில் பினவருவதில் எகவ 
தவறானது? 

I. ைருத்துவ அறிக்கைைள் வசைரிப்பதில் ைற்றும் ைதிப்பிடுவதில் 
அதிை கசைவு ஆைிறது. 

II. தற்வபாகதய உடல்நை நிகை ைற்றும் வயது உடல்நைக் 
ைாப்படீின் ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் முக்ைிய ைாரணிைளாை உள்ளன. 

III. முன்கைாழிபவர்ைள் தங்ைள் உடல்நை அபாயத்கத ைதிப்படீு 
கசய்ய ைருத்துவ ைற்றும் வநாயியல் விசாரகணைகள 
வைற்கைாள்ள வவண்டும். 

IV. சதவதீ ைதிப்படீு அபாயத்தின் ஒவ்கவாரு கூறின் ைீதும் 
கசய்யப்படுைிறது. 

படம் 1 –ஏற்பளிப்பு கசயல்முகற   
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V.  குழு உடல்நைக் காப்பீடு 

 

1. குழு உடல்நைக் காப்பீடு 

குழு ைாப்படீு சராசரிைளின் விதியின்படி முக்ைியைாை ஏற்பளிப்பு 
கசய்யப்படுைிறது,  ஒரு நிகையான குழுவின் அகனத்து 
உறுப்பினர்ைளும் ஒரு குழு உடல்நைக் ைாப்படீ்டின்ைீழ் ைாப்பளிக்ைப்படும் 
வபாது, வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட குழுவின் தனிநபர்ைள் ைாப்படீ்டாளருக்கு 
எதிராை வதர்வு கசய்யமுடியாது. அதனால், உடல்நைக் ைாப்படீிற்ைாை 
ஒரு குழுகவ ஏற்கும் வபாது, குழுவில் ஒரு சிை உறுப்பினர்ைளுக்கு 
ைடுகையான ைற்றும் அடிக்ைடி உடல்நை பிரச்சிகனைள் இருக்ைின்ற 
சாத்தியத்கதயும் ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் ைணக்ைில் எடுக்ைின்றனர். 

குழு உடல்நைக் ைாப்படீின் ஏற்பளிப்பில், ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 
ஏற்பளிப்பு வழிைாட்டுதல்ைள் ைற்றும்  குழு ைாப்படீிற்ைாை ைாப்படீு 
கரகுவைட்டர் அதாவது ஒழுங்ைகைப்பாளர்ைளால் விதிக்ைப்பட்ட 
வழிைாட்டுதல்ைளின்படி, குழுவின் பண்புைள்  உள்ளனவா என்பது 
பகுப்பாய்வு கசய்யப்படவவண்டும். 

குழு உடல்நைக் ைாப்படீு தரநிகை ஏற்பளிப்பு கசயல்முகறயில் 
முன்கைாழியப்பட்ட குழுவின் பின்வரும் ைாரணிைளி ைதிப்பாய்வு 
கசய்யப்படுைின்றன: 
 

i) குழுவின் வகை 

ii) குழு அளவு 

iii) துகறயின் வகை 

iv) ைாப்பிகன கபற தகுதியுள்ள நபர்ைள் 

v) முழு குழுவிற்கும் ைாப்பளிக்ைப்படுைா அல்ைது உறுப்பினர்ைளுக்கு 
விைகுவதற்ைான வழி இருக்ைிறதா என்பது, 

vi) ைாப்பின் நிகை – அகனவருக்கும் ஒவர ைாதிரியா அல்ைது 
கவவ்வவறு வகையிைா 
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vii) பாைினம், வயது, ஒற்கற இடத்தில் அல்ைது பை இடங்ைளில் 
உள்ளதா, குழு உறுப்பினர்ைளின் வருைான நிகைைள், ஊழியர் 
புரள்வு விைிதம், ப்ரீைியத்கத குழு உரிகையாளர் முழுவதுைாை 
ைட்டுைிறாரா அல்ைது உறுப்பினர்ைளும் ப்ரீைியம் ைட்டுவதில் 
பங்வைற்ை வவண்டுைா என்பதன் அடிப்பகடயில் குழுவின் ைைகவ 

viii) பை இடங்ைளில் ைற்றும் பல்வவறு நிைப்பரப்புைளில் குழு பரவி 
உள்ள வழக்ைில் கவவ்வவறு பகுதிைளில் உடல்நை பராைரிப்பு 
கசைவுைளின் வவறுபாடு  

ix) ஒரு மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைி மூைம் (அவரது வதர்வு அல்ைது 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் மூைம் வதர்வு)  குழு ைாப்படீ்டின் நிர்வைிப்பதா 
அல்ைது ைாப்படீ்டு நிறுவனவை நிர்வைிக்ை வவண்டுைா என்பகத 
பற்றி குழு கவத்திருப்பவரின் விருப்பம் 

x) முன்கைாழியப்பட்ட குழுவின் ைடந்த ஈடுவைாரல் அனுபவம்  

 

உதாரணம் 

சுரங்ைங்ைள் அல்ைது ஆகைைளில் வவகை கசய்யும் உறுப்பினர்ைள் 
குழு குளிர்சாதன அலுவைைங்ைளில் வவகை கசய்யும் உறுப்பினர்ைள் 
குழுகவ விட அதிை உடல்நை அபாயத்தில் உள்ளனர். பல்வவறு 
வநாய்ைளின் (இதன் மூைம் ஈடுவைாரல்ைள்) தன்கை, இரு 
குழுக்ைளுக்கும் ைிைவும் வித்தியாசைாை இருக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. 
எனவவ, ைாப்படீ்டு நிறுவனம் இரு வழக்குைளிலும் அதன்படி குழு 
உடல்நை ைாப்படீ்டிற்கு விகைகய நிர்ணயிக்ைிறது. 

இவதவபால் வபான்ற ஐ.டி நிறுவனங்ைகள வபான்ற உயர் வருவாய் 
கைாண்ட குழுக்ைள் வழக்ைில் எதிர்-வதர்கவ தவிர்க்ை, ைாப்படீு கபற 
தகுதி வரும் முன்னவர தங்ைள் தகுதிைாண் பருவைாை வசகவகய 
முடிக்குைாறு முன்கனச்சரிக்கை விதிகய ைாப்படீ்டாளர்ைள் 
அறிமுைப்படுத்த முடியும். 

குழு உடல்நைக் ைாப்படீ்டு வணிை ைிைவும் வபாட்டி நிகறந்த தன்கை 
ைாரணைாை, ைாப்படீ்டாளர்ைள் குழு ைாப்படீ்டு திட்டங்ைளின் நைன்ைளில் 
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ைணிசைான அளவு கநைிழ்ச்சிகய ைற்றும் தனிப்பயனாக்ைத்கத 
அனுைதிக்ைின்றனர். முதைாளி-ஊழியர் குழு ைாப்படீ்டு திட்டங்ைளில்,  
நைன்ைளின் வடிவகைப்பு வழக்ைைாை ைாைப்வபாக்ைில் 
வைம்படுத்தப்படுைிறது ைற்றும் முதைாளியின் ைனித வளங்ைள் துகற 
மூைம் ஒரு ஊழியர் கவத்திருத்தல் ைருவியாை பயன்படுத்தப்படுைிறது. 
கபரும்பாலும், ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் ைத்தியில் உள்ள வபாட்டியின் 
விகளவாை  கநைிழ்வு தரப்படுைிறது ைற்றும் ைற்கறாரு ைாப்படீ்டு 
நிறுவனம் ஏற்ைனவவ வழங்ைிய குழு ைாப்படீ்டு திட்டத்தின் 
நன்கைைளுக்கு ஈடாை அல்ைது அதற்கு அதிைைான நைன்ைகள வழங்ைி 
வியாபாரத்கத கைப்பற்றி ைற்றும் வணிைத்கத கைைாற்றுவதற்ைாை 
பயன்படுத்தப்படுைிறது. 

2. முதைாளி- ஊழியர் குழுக்ைள் தவிர வவறு குழுக்ைளின் ஏற்பளிப்பு 

முதைாளி- ஊழியர் குழுக்ைள் பாரம்பரியைாை குழு உடல்நைக் ைாப்படீு 
வழங்ைப்படும் ைிைவும் கபாதுவான குழுக்ைளாை உள்ளன. எனினும், 
உடல்நை பராைரிப்பிற்கு கசைகவ அளிக்கும் பயனுள்ள வாைனைாை 
உடல்நைக் ைாப்படீு அதிைைாை ஏற்றுக்கைாள்ளப் படுவதால், பல்வவறு 
வகையான குழு அகைப்புைைள் இப்வபாது வளர்ந்துள்ளன. இத்தகைய 
சூழ்நிகையில், உடல்நை ைாப்படீ்டு ஏற்பாளர்ைள், ஒரு  குழுவின் 
ஏற்பளிப்கப ைருதும் வபாது, குழுவின் ைைகவயின் பண்புைகள 
ைணக்ைில் எடுத்துக் கைாள்வது ைிை அவசியம். 

முதைாளி-ஊழியர் குழுக்ைளுடன் கூடுதைாை, ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் 
இது வபான்ற பல்வவறு வகையான குழுக்ைளுக்கு குழு உடல்நைக் 
ைாப்பகீட வழங்ைியுள்ளன: கதாழிற் சங்ைங்ைள், அறக்ைட்டகளைள் 
ைற்றும் சங்ைங்ைள், பை-முதைாளி குழுக்ைள், உரிகையாளர் 
விநிவயாைஸ்தர்ைள், கதாழில் சங்ைங்ைள், க்ளபுைள் ைற்றும் இதர 
சவைாதரத்துவ நிறுவனங்ைள். 

பல்வவறு நாட்டு அரசாங்ைங்ைளும் சமூைத்தின் ஏகழ பிரிவுைளுக்ைாை 
உடல்நைக் ைாப்கப வாங்ைி வருைின்றனர். இந்தியாவில், ைத்திய 
ைற்றும் ைாநிை அளவில் அரசாங்ைம் தீவிரைாை ஏகழைளுக்ைாை  குழு 
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உடல்நைக் ைாப்படீு திட்டங்ைளுக்கு பண ஆதரவளித்து நடத்துைின்றனர் 
எ.ைா. RSBY, யஷஸ்வினி முதைியன 

பல்வவறு குழுக்ைளின் அடிப்பகட ஏற்பளிப்பு பரிசீைகனைள் கபாதுவாை 
ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட குழு ஏற்பளிப்பு ைாரணிைள் வபான்வற இருக்கும் 
என்றாலும், கூடுதல் வநாக்ைங்ைள் பின்வருைாறு: 

i) குழு அளவு (சிறிய குழு அளவு அடிக்ைடி ைாற்றங்ைளால் 
பாதிக்ைப்படுைின்றனர்) 

ii) பல்வவறு நிைப்பரப்புைளில் பல்வவறு நிகைைளில் உள்ள 
உடல்நை பராைரிப்பு கசைவு  

iii) அகனத்து குழு கதாகுதிைளும் குழு உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
திட்டத்தில் பங்வைற்ைாத வழக்ைில் எதிர்- வதர்வின் அபாயம் 

iv) பாைிசியில் குழு உறுப்பினர்ைள் கதாடர்ச்சியாை இருப்பது 

இம்ைாதிரியான குழு உடல்நை ைாப்படீ்டு உதவிைகள பயன்படுத்தி 
கைாள்வதற்ைாைவவ,  ‘groups of convenience’ அதாவது 'வசதிக்ைாை 
குழுக்ைள்' என்று அகழக்ைப்படும் ஒழுங்ைற்ற வகையான குழுக்ைளின்  

வளர்ச்சி உள்ளது.  பல்வவறு குழுக்ைகள கையாள்வதில் ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளின் அணுகுமுகறகய சீராக்கும் வநாக்ைத்துடன், ைாப்படீ்டு 
ஒழுங்குகைப்பாளரான ஐஆர்டிஏ குழு ைாப்படீ்டு வழிைாட்டுதல்ைகள 
கவளியிட்டுள்ளது அத்தகைய முதைாளி-இல்ைாத குழுக்ைளாவன: 
 

 

i) வவகை நைன்புரி சங்ைங்ைள் 

ii) ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனம் வழங்ைிய ைடன் அட்கடைள் 
கவத்திருப்வபார் 

iii) ைாப்படீு ஒரு கூடுதல் நைனாை வழங்ைப்படும் குறிப்பிட்ட 
வணிைத்தின் வாடிக்கையாளர்ைள் 

iv) ஒரு வங்ைியில் ைற்றும் கதாழில் சங்ைங்ைள் அல்ைது 
சமூைங்ைளில் இருந்து ைடன் வாங்குபவர்ைள்  
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கநைிழ்வான வடிவகைப்கப சாதைைாை பயன்படுத்தி, தனிநபர் 
பாைிசிைளில் ைிகடக்ைாத நைன்ைளின் ைாப்கப கபற வவண்டும் ைற்றும் 
கசைவு வசைிப்பு என்ற வநாக்ைத்திற்ைாை ைட்டுவை குழுக்ைள் 
உருவாகுவகத ைட்டுப்படுத்துவவத குழு ைாப்படீ்டு வழிைாட்டுதைின் 
உள்ளார்ந்த ைாரணம். இது வபான்ற 'வசதிக்ைாை குழுக்ைள்' அடிக்ைடி 
ைாப்படீ்டாளர்ைளுக்கு ைடும் எதிர்-வதர்கவ ைற்றும் இறுதியில் உயர் 
ஈடுவைாரல் விைிதங்ைளுக்கும் வழிவகுக்ைிறது. இதனால், ஒழுங்குமுகற 
ஆகணயம் விதித்த குழு ைாப்படீ்டு வழிைாட்டுதல்ைள்,  ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளின் கபாறுப்பான சந்கத நடத்கதக்கு உதவும். ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் மூைம் கசய்யப்படும் குழு திட்டங்ைளின் ஏற்பளிப்பிலும் 
ைற்றும்  குழு ைாப்படீ்டு திட்டங்ைகள திரட்டுவதில்  நிர்வாை தரத்கத 
அகைப்பதிலும் இகவ ஒழுங்குமுகறகய கைாண்டுவருைின்றன. 

சுய-பரீட்கே 5 

1) ஒரு குழு உடல்நைக் ைாப்படீில், குழுவில் உள்ள எந்த தனிப்பட்ட 
நபரும் ைாப்படீ்டாளருக்கு எதிரான எதிர்-வதர்கவ எடுத்துக்ை 
முடியும். 

2) குழு உடல்நைக் ைாப்படீு முதைாளி-ஊழியர் குழுக்ைளுக்கு ைட்டுவை 
ைாப்புகறகய அளிக்ைிறது. 

I. கூறு 1 சரியானது ைற்றும் கூறு 2 தவறானது 

II. கூறு 2 சரியானது ைற்றும் கூறு 1 தவறானது 

III. கூறு 1 ைற்றும் கூறு 2 சரியானகவ 

IV. கூறு 1 ைற்றும் கூறு 2 தவறு 

தகவல் 

அபாய வைைாண்கை கசயல்முகறயின் ஒரு பகுதியாை, குறிப்பாை 

கபரிய குழு பாைிசிைள் வழக்ைில், ஏற்பாளர் அபாயங்ைகள ைாற்ற 
இரண்டு முகறைகள பயன்படுத்துைிறார்: 

இகணக்காப்பீடு: இந்த ஒன்றுக்கு வைற்பட்ட ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளால் ஒரு அபாயம் ைாப்பாளிக்ைப்படுவகத குறிக்ைிறது. 
கபாதுவாை,  ஒவ்கவாரு ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கும் அபாயத்தில் ஒரு 
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சதவதீத்கத ஒதுக்ைீடு கசய்வதன் மூைம் இது கசய்யப்படுைிறது. 
ைாப்படீ்டு நிறுவனம் ஏ-க்கு 60% பங்கு ைற்றும் ைாப்படீ்டு நிறுவனம் பி-
க்கு 60% பங்கு என்று ஒதுக்ைப்பட்டு, பாைிசி இரண்டு ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைளால் ஏற்ைப்படும்.  கபாதுவாை, ைாப்படீ்டு பாைிசி ைற்றும் 
ஈடுவைாரல் தீர்வு வழங்ைல் உட்பட, பாைிசி கதாடர்பான அகனத்து 
விஷயங்ைகளயும் கையாளும் முன்னணி ைாப்படீ்டு நிறுவனைாை ஏ 
இருக்ை வவண்டும். ைாப்படீ்டு நிறுவனம் பி ஈடுவைாரல் வழங்ைைில் 40% 
கதாகைகய நிறுவனம் ஏ-க்கு திருப்பி கசைகவ ஈடு கசய்யும். 

மறுகாப்பீடு: ைாப்படீ்டாளர் பல்வவறு வகையான ைற்றும் அளவுைளில் 
அபாயங்ைகள ஏற்றுக்கைாள்ைிறார். எப்படி அவர் பல்வவறு 
அபாயங்ைகள பாதுைாக்ை முடியும்? அவர் தனது அபாயங்ைகள ைற்ற 
ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைளிடம் ைீண்டும் ைாப்படீு கசய்து இகத கசய்ைிறார் 
ைற்றும் இது ைறுைாப்படீு என்று அகழக்ைப்படுைிறது. 
ைறுைாப்படீ்டாளர்ைள் உடன்படிக்கை என்று அகழக்ைப்படும் நிகையான 
ைட்டகளைள் மூைம் ைற்ற ைாப்படீ்டாளர்ைளின் அபாயங்ைகள ஏற்ைிறார் 
அல்ைது அகையத்துக்வைற்ற ைறுைாப்படீு மூைம் வழக்கு அடிப்பகடயில் 
தனித்தனியாை ஏற்றுக்கைாள்ைிறார்  ைறுைாப்படீு உைைம் முழுவதும் 
கசய்யப்படுைிறது ைற்றும் இது அபாயத்கத பரந்ததாக்ைி உைகைங்கும் 
பரப்புைிறது. 
 

சுருக்கம் 

 

i) உடல்நைக் ைாப்படீு வநாயுற்றல் நிகை அடிப்பகடயில் உள்ளது 
ைற்றும் வநாயுற்றல் நிகை ஒரு நபருக்கு வநாய் அல்ைது வியாதி 
வரும் அபாயம் என வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது 

ii) ஏற்பளிப்பு அபாய வதர்வு ைற்றும் அபாய விகையிடுதைின் ஒரு 
கசயல்முகற ஆகும். 

iii) அபாயம் ைற்றும் வணிைத்திற்கு நடுவில் சரியான சைநிகைகய 
அகடய ஏற்பளிப்பு வதகவ ைற்றும் இதன் மூைம் 
வபாட்டித்திறனுடன் இருந்து நிறுவனத்திற்கு ைாபத்கதயும் தரைாம். 
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iv) ஒரு நபரின் வநாயுற்ற விைிதத்கத பாதிக்கும் ைாரணிைளில் சிை 
வயது, பாைினம், பழக்ைம், கதாழில், உடல் அகைப்பு, குடும்ப 
வரைாறு, ைடந்த வநாய் அல்ைது அறுகவ சிைிச்கச, தற்வபாகதய 
உடல்நை நிகை ைற்றும் வசிக்கும் இடைாை உள்ளன. 

v) ஏற்பளிப்பின் வநாக்ைம் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு எதிராை எதிர்- 
வதர்கவ தடுத்து ைற்றும் அபாயங்ைள் ைத்தியில் சரியான 
வகைப்பாடு ைற்றும் சைபங்கை உறுதி கசய்ய வவண்டும். 

vi) முைவர் முதல் நிகை ஏற்பாளர் ஆவார் ஏகனனில் அவர் ைாப்படீு 
கசய்யப்படும் வருங்ைாை வாடிக்கையாளர் கதரியும் சிறந்த 
நிகையில் அவர் இருக்ைிபாப் 

vii) ைாப்படீின் அடிப்பகட கைாள்கைைளாை உள்ளகவ: உன்னத 
நன்னம்பிக்கை ைாப்படீ்டுப் பற்று, ஈட்டுறுதி, பங்ைளிப்பு, ைடன் 
பற்றுரிகை (Subrogation) ைற்றும் அண்கைக் ைாரணி 

viii) ஏற்பளிப்பின் முக்ைிய ைருவிைளாை உள்ளகவ: முன்கைாழிவு 
படிவம், வயது சான்று, நிதி ஆவணங்ைள், ைருத்துவ அறிக்கைைள் 
ைற்றும் விற்பகன அறிக்கைைள். 

ix) ைருத்துவ ஏற்பளிப்பு உடல்நை ைாப்படீ்டிற்ைாை விண்ணப்பிக்கும் 
ஒரு தனிநபரின் உடல்நை நிகைகய தீர்ைானிக்ை ைாப்படீ்டு 
நிறுவனங்ைள் மூைம் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கசயல்முகற ஆகும். 

x) முன்கைாழிபவர் எந்த ைருத்துவ பரிவசாதகனயும் வைற்கைாள்ள 
வதகவயில்ைாத ஒரு கசயல்முகற ைருத்துவைற்ற ஏற்பளிப்பு  

xi) இது ஏற்பளிப்பில் ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட ஒரு கசயல்முகற ஆகும். 
இதில் எண்சார்ந்த அல்ைது சதவதீ ஆய்வுைள் அபாயத்தின் 
ஒவ்கவாரு கூறின் ைீதும் கசய்யப்படுைிறது  

xii) கபற்ற தைவல்ைள் ைவனைாை ஆராயப்பட்டு, கபாருத்தைான அபாய 
வகைைளின்ைீழ் வகைப்படுத்திய பின்னர் ஏற்பளிப்பு கசயல்முகற 
முடிைிறது 

xiii) குழு ைாப்படீு சராசரிைளின் விதியின்படி முக்ைியைாை ஏற்பளிப்பு 
கசய்யப்படுைிறது,  ஒரு நிகையான குழுவின் அகனத்து 
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உறுப்பினர்ைளும் ஒரு குழு உடல்நைக் ைாப்படீ்டின்ைீழ் 
ைாப்பளிக்ைப்படும் வபாது, வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட குழுவின் தனிநபர்ைள் 
ைாப்படீ்டாளருக்கு எதிராை வதர்வு கசய்யமுடியாது. 

சுய-பரீட்கேக்கான பதில்கள்  

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ஏற்பளிப்பு என்பது அபாய வதர்வு ைற்றும் அபாய விகையிடுதல் 
கசயல்முகற ஆகும். 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

ஏற்பளிப்பில் உன்னத நன்னம்பிக்கை கைாள்கைகய ைாப்படீு நிறுவனம் 
ைற்றும் ைாப்படீு கசய்பவரும் பின்பற்ற வவண்டும் 

 

 

 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ைாப்படீ்டுப் பற்று  ைாப்படீு கசய்யப்பட வவண்டிய கசாத்தில் ைாப்பகீட 
கசய்யும் நபருக்கு உள்ள நிதி பற்கற குறிக்ைிறது ைற்றும் அந்த 
கசாத்தில் ஏதாவது வசதம் வநர்ந்தால் அவருக்கு நிதி நஷ்டம் 
ஏற்படைாம் 

 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

எண்ணியல் ைதிப்படீு முகறயில் எண்சார்ந்த அல்ைது சதவதீ 
ஆய்வுைள் அபாயத்தின் ஒவ்கவாரு கூறின் ைீதும் கசய்யப்படுைிறது, 
ைற்றும் ைருத்துவ ஏற்பளிப்பில் அது கசய்யப்படுவதில்கை 

 

பதில் 5  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

ஒரு குழுவின் அகனத்து உறுப்பினர்ைளும் ஒரு குழு உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டின்ைீழ் ைாப்பளிக்ைப்படும் வபாது, வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட குழுவின் 
தனிநபர்ைள் ைாப்படீ்டாளருக்கு எதிராை வதர்வு கசய்யமுடியாது. 

ஊழியர்-முதைாளி குழுக்ைளுடன் கூடுதைாை, ைாப்படீ்டு நிறுவனங்ைள் 
இது வபான்ற பல்வவறு வகையான குழுக்ைளுக்கு குழு உடல்நைக் 
ைாப்பகீட வழங்ைியுள்ளன: கதாழிற் சங்ைங்ைள், அறக்ைட்டகளைள் 
ைற்றும் சங்ைங்ைள்,  கதாழில் சங்ைங்ைள், க்ளபுைள் ைற்றும் இதர 
சவைாதரத்துவ நிறுவனங்ைள். 
 

 

 

 

சுய-சதர்வு சகள்விகள்  

 

சகள்வி 1  

ஒரு தனிநபரின் வநாயுற்ற நிகைகய ைீழுள்ள எந்த ைாரணி பாதிக்ைாது? 

I. பால் 

II. ைணவன், ைகனவியின் வவகை 

III. பழக்ைங்ைள் 

IV. வசிக்கும் இடம் 

 

சகள்வி 2  

ஈட்டுறுதி கைாள்கை படி, ைாப்படீு கசய்தவருக்கு __________ பணம் 
வழங்ைப்படும். 
 

I. ைாப்படீு கதாகை அளவு வகர ஏற்பட்ட உண்கையான இழப்புக்ைள் 
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II. உண்கையில் கசைவு அளவு எதுவாை இருந்தாலும் ைாப்படீு 
கதாகை  

III. இரு ைட்சிைளுக்கும் இகடயில் ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட ஒரு 
நிகையான அளவு 

IV. ைாப்படீ்டுத் கதாகை எதுவாை இருந்தாலும் உண்கையான 
இழப்புைளின் அளவு 

 

சகள்வி 3  

ஏற்பாளருக்கு விண்ணப்பதாரர் பற்றிய தைவல்ைளுக்கு முதன்கையான 
ஆதாரைாை இருப்பது அவரது ________________ உள்ளது. 
 

I. வயது சான்று ஆவணங்ைள் 

II. நிதி ஆவணங்ைள் 

III. முந்கதய ைருத்துவ பதிவவடுைள் 

IV. முன்கைாழிவு வடிவம் 

 

சகள்வி 4  

ஏற்பளிப்பு கசயைமுகற ___________________ வபாது  முடிைிறது. 

I. முன்கைாழிபவரின் உடல்நைம் ைற்றும் தனிப்பட்ட விவரங்ைள் 
கதாடர்பான அகனத்து முக்ைியைான தைவல்ைளும் முன்கைாழிவு 
படிவத்தில் வசைரிக்ைப்பட்டதும் 

II. முன்கைாழிபவரின் அகனத்து ைருத்துவ பரிவசாதகனைள் ைற்றும் 
வசாதகனைளும் முடிந்ததும் 

III. கபற்ற தைவல்ைள் ைவனைாை ஆராயப்பட்டு, கபாருத்தைான அபாய 
வகைைளின்ைீழ் வகைப்படுத்திய பின்னர்  

IV. அபாய வதர்வு ைற்றும் விகையிடுதலுக்கு பின்னர் 
முன்கைாழிபவருக்கு பாைிசி விநிவயாைிக்ைப்படும்வபாது. 
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சகள்வி 5  

எண்ணியல் ைதிப்படீு முகற பற்றி ைீழுள்ள கூற்றுைளில் எகவ 
தவறானது? 

I. எண்ணியல் ைதிப்படீு முகற பயிற்சி கபற்றவர்ைளின் உதவியுடன் 
ஒரு கபரிய வணிைத்கத சைாளிக்ை அதிைைான வவைத்தில் 
வழங்குைிறது. 

II. ைடினைான அல்ைது சந்வதைைான வழக்குைளின் பகுப்பாய்வு 
ைருத்துவ நடுவர்ைள் அல்ைது நிபுணர்ைள் இல்ைாைல் எண்ணியல் 
புள்ளிைள் அடிப்பகடயில் சாத்தியம் இல்கை. 

III. இந்த முகற ைருத்துவ அறிவியைின் எந்த குறிப்பிட்ட அறிவும் 
இல்ைாைல் நபர்ைளால் பயன்படுத்த முடியும். 

IV. இது கவவ்வவறு ஏற்பாளர்ைளின் முடிவுைளின் இகடவய 
நிகைத்தன்கைகய உறுதி கசய்ைிறது. 

 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஒருவரது கசாந்த வவகை அவரது வநாயுற்ற விைிதத்கத பாதிக்கும் 
ஒரு முக்ைியைான ைாரணியாகும் ஆனால் அது அவரது ைகனவி 
அல்ைது ைணவரின் வநாயுற்ற நிகைகய பாதிக்ைாது  

 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ஈட்டுறுதி கைாள்கை படி, ைாப்படீு கசய்தவருக்கு ைாப்படீு கதாகை அளவு 
வகர ஏற்பட்ட உண்கையான இழப்புைளுக்கு பணம் வழங்ைப்படும். 
 

பதில் 3  
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இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் IV. 

ஏற்பாளருக்கு விண்ணப்பதாரர் பற்றிய தைவல்ைளுக்கு முதன்கையான 
ஆதாரைாை இருப்பது அவரது முன்கைாழிவு அல்ைது விண்ணப்ப 
படிவைாை உள்ளது. இதில் முன்கைாழிபவரின் உடல்நைம் ைற்றும் 
தனிப்பட்ட விவரங்ைளின் அகனத்து முக்ைியைான விவரங்ைளும் 
வசைரிக்ைப்படுைிறது. 
 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

கபற்ற தைவல்ைள் ைவனைாை ஆராயப்பட்டு, கபாருத்தைான அபாய 
வகைைளின்ைீழ் வகைப்படுத்திய பின்னர் ஏற்பளிப்பு கசயல்முகற 
முடிைிறது. 
 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

எண்ணியல் ைதிப்படீு முகற மூைம் ைடினைான அல்ைது சந்வதைைான 
வழக்குைளின் பகுப்பாய்வு சாத்தியைானது ஏகனனில் தரைான ைற்றும் 
நிழற்று முகறயில் சந்வதைைான புள்ளிைளின்  பற்றிய ைடந்த ைாை 
அனுபவங்ைள் எண்ரீதியாை வழங்ைப்படுைிறது. 
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அத்தியாயம் 21 

 

உடல்நைக் ைாப்பீடு ஈடுவைாரல்ைள் 

அத்தியாய அறிமுகம் 
 

இந்த அத்தியாயத்தில், நாம் உடல்நைக் ைாப்படீ்டின் ஈடுவைாரல் 
நிர்வாை கசயல்முகற, வதகவப்படும் ஆவணங்ைள் ைற்றும் 
ஈடுவைாரகை ஒதுக்ைி கவக்கும் கசயல்முகற ஆைியகவப் பற்றி 
விவாதிப்வபாம். இகவ தவிர நாம் தனிநபர் விபத்து ைாப்படீ்டின் 
ைீழ் கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல்ைள் நிர்வாைம் ைற்றும் TPAக்ைளின் 
பங்கை புரிந்துகைாள்ளுதல் ஆைியவற்கறயும் பார்ப்வபாம் 

 

ைற்பதற்ைான குறிக்வைாள்ைள் 

 

1. காப்பீட்டில் உள்ள ஈடுசகாரல்களின் நிர்வாகம் 

2. உடல்நைக் காப்பீட்டு ஈடுசகாரல்களின் நிர்வாகம் 

3. உடல்நைக் காப்பீடுகளில் உள்ள ஆவணப்படுத்துதல் 

4. ஈடுசகாரல்ககள ஒதுக்கீடு கேய்தல் 

5. ஈடுசகாரல்கள் நிர்வாகம் – தனிநபர் விபத்து 

6. மூன்றாம் தரப்பினர் நிர்வாகிகளின் பங்கு (TPA) 
 

இந்த அத்தியாயத்கத ைற்ற பிறகு, நீங்ைள் இவற்கறச் கசய்ய 
முடியும் 

i. ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரல்ைளில் உள்ள பல்வவறு பங்குதாரர்ைகள 
விளக்குதல் 

ii. உடல்நைக் ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரல்ைள் எவ்வாறு 
கையாளப்படுைின்றன என்பகத விவரித்தல் 

iii. உடல்நைக் ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரல்ைளின் நிகறவவற்றலுக்கு 
வதகவப்படும் பல்வவறு ஆவணங்ைகள விவாதித்தல் 

iv. ைாப்படீ்டாளர்ைளால் வழங்ைப்படும் ஈடுவைாரல்ைகள எப்படி 
ஒதுக்ைீடு கசய்வது என்பகத விளக்குதல் 
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v. தனிநபர் விபத்து ஈடுவைாரல்ைகள விவாதித்தல் 

vi. TPAக்ைளின் வைாட்பாடு ைற்றும் பங்ைிகன புரிந்துகைாள்ளுதல் 

 
 

A. காப்பீட்டில் உள்ள ஈடுசகாரல்களின் நிர்வாகம் 

ைாப்படீு என்பது ஒரு ‘உறுதிகமாழி’ ைற்றும் பாைிசி என்பது அந்த 
உறுதிகைாழிக்ைான ‘ோட்ேி’ என்பகத நன்கு புரிந்துகைாள்ள 
வவண்டும். ஒரு ைாப்படீு கசய்யும் நிைழ்வின் சம்பவம் பாைிசியின் 
ைீழ் ஈடுவைாரைாை ைாறுவது அந்த உறுதிகைாழியின் உண்கையான 
வசாதகனயாகும். ைாப்படீ்டாளார் எந்த அளவிற்கு நன்றாை 
கசயல்படுைிறார் என்பது அந்த ைாப்படீ்டின் ஈடுவைாரல் 
உறுதிகைாழிைகள எந்த அளவிற்கு சிறப்பாை தக்ைகவக்ைின்றது 
என்பதன் மூைம் ைதிப்பிடப்படுைின்றது. ைாப்படீ்டின் முக்ைிய 
ைதிப்படீ்டு ைாரணிைளில் ஒன்று ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 
ஈடுவைாரலுக்கு பணைளிக்கும் திறன் ஆகும். 

1. ஈடுசகாரல் கேயல்முகறயில் உள்ள பங்குதாரர்கள் 

ஈடுவைாரல்ைள் எப்படி கையாளப்படுைின்றன என்பகத விளக்ைைாை 
ைாணும் முன், ஈடுவைாரல் கசயல்முகறயில் ஆர்வமுள்ள 
தரப்பினர்ைள் யார் என்பகத நாம் புரிந்துகைாள்ள வவண்டும். 

 

 

 

 

படம் 1 -ஈடுசகாரல் கேயல்முகறயில் உள்ள பங்குதாரர்கள் 
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வாடிக்ககயாளர் 

ைாப்படீ்கட வாங்கும் நபர் என்பவர் முதல் 
பங்குதாரர் ைற்றும் ‘ஈடுவைாரகை கபறுபவர்’ 
ஆவார். 

உரிகமயாளர்கள் 

ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் உரிகையாளர்ைள் 
‘ஈடுவைாரல்ைளின் கசலுத்துநர்ைளாை’ 
இருப்பதால் ஒரு கபரிய பங்கைப் 
கபற்றுள்ளனர். ஈடுவைாரல்ைள் 
பாைிசிதாரர்ைளின் நிதிைகளப் பூர்த்தி 
கசய்திருந்தாலும் கூட, கபரும்பாைான 
நிகைகைைளில், அவர்ைள்தான் 
உறுதிகைாழிகயக் ைாப்பாற்றும் 
கபாறுப்புள்ளவர்ைள் ஆவார்ைள். 
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ஏற்பாளர்கள் 

ஒரு ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்குள் உள்ள 
ைற்றும் அகனத்து ைாப்படீாளர்ைளிடவய 
உள்ள ஏற்பாளர்ைள் ஈடுவைாரல்ைகள 
புரிந்துகைாள்ளுதல்ைள் ைற்றும் 
தயாரிப்புைகள வடிவகைத்தல், பாைிசி 
விதிமுகறைள், நிபந்தகனைள், 
விகையிடுதல் வபான்றகவைகள 
முடிவுகசய்தல் ஆைியவற்றிற்ைான 
கபாறுப்கபக் கைாண்டுள்ளனர்,  

ஒழுங்குபடுத்துபவர் 

ஒழுங்குபடுத்துபவர் (இந்திய ைாப்படீ்டு 
ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வளர்ச்சி 
ஆகணயம்) பின்வரும் வநாக்ைத்தில் ஒரு 
முக்ைிய பங்குதாரர்: 

 ைாப்படீ்டுச் சூழைில் 
ஒழுங்குமுகறகய நிகைநிறுத்துதல் 

 பாைிசிதாரர்ைளின் நைகன 
பாதுைாத்தல் 

 ைாப்படீ்டாளர்ைளின் நீண்டைாை 
கபாருளாதார நைத்கத 
உறுதிகசய்தல்  

மூன்றாம் தரப்பு 
நிர்வாகிகள் 

உடல்நைக் ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரல்ைகள 
கசயல்முகறப்படுத்தும் வசகவ 
ைத்தியஸ்தர்ைள் மூன்றாம் தரப்பு 
நிர்வாைிைள் என அறியப்படுைின்றனர்.   

காப்பீட்டு 
முகவர்கள் / 
தரகர்கள் 

ைாப்படீ்டு முைவர்ைள் / தரைர்ைள் 
பாைிசிைகள ைட்டும் விற்பது 
ைட்டுைில்ைாைல், ஒரு ஈடுவைாரைின்வபாது 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வசகவயளிக்ை 
வவண்டும் எனவும் 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறார்ைள். 
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வழங்குநர்கள் / 
மருத்துவமகனகள் 

வாடிக்கையாளர் ஒரு இைகுவான 
ஈடுவைாரல் அனுபவத்கதப் கபறுவகத, 
குறிப்பாை கராக்ைைில்ைா ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கைகய வழங்ை ைருத்துவைகன 
ைாப்படீ்டாளரின் TPAவின் குழுவில் 
இருக்கும்வபாது, அப்படிப்பட்ட 
அனுபவத்கதப் கபறுவகத 
உறுதிகசய்ைிறார்ைள். 

  

எனவவ ஈடுவைாரல்ைகள சிறப்பாை கையாளுவது என்பது 
ஈடுவைாரல்ைள் கதாடர்பாை இந்த ஒவ்கவாரு பங்குதாரர்ைளின் 
வநாக்ைங்ைகளயும் கையாளுவதாகும். அவத சையம் இந்த 
வநாக்ைங்ைளில் சிை ைற்றவற்றுடன் முரண்படுவதும் நடக்ைைாம். 

1. காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் ஈடுசகாரல்கள் நிர்வாகத்தின் 
பங்கு 

கதாழிற்துகற தரவின்படி – “பல்வவறு ைாப்படீ்டாளர்ைளின் 
உடல்நைக் ைாப்படீ்டின் இழப்பு விைிதம் 65%-ைிருந்து 120%-க்கும் 
அதிைைாை ைாறுபடைாம், சந்கதயின் கபரும்பான்கை பகுதி 100%-
ற்கு அதிைைான இழப்பு விைிதத்தில் இயங்குைின்றன”. 
கபரும்பாைான நிறுவனங்ைள் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு வணிைத்தில் 
இழப்புைகள உண்டாக்குைின்றன. 

இதற்கு அர்த்தம், நிறுவனம் ைற்றும் பாைிசிதாரர்ைளுக்கு சிறந்த 
பைன்ைகள தர, ைிைச்சிறப்பான ஏற்பளிப்பு நகடமுகறைள் ைற்றும் 
ஈடுவைாரல்ைளின் திறனுள்ள நிர்வாைம் ஆைியவற்கற 
கைக்கைாள்ளும் ஒரு முக்ைியத் வதகவ இங்குள்ளது. 

 

சுய-பரீட்கே 1  

பின்வருபகவைளில் எது ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரல் கசயல்முகறயில் 
உள்ள ஒரு பங்குதாரர் இல்கை? 
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I. ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்ைள்  
II. ைனித வள துகற 

III. ஒழுங்குபடுத்துபவர் 

IV. TPA 

 

 

2. உடல்நைக் காப்பீட்டு ஈடுசகாரல்களின் நிர்வாகம் 

1.     உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் உள்ள சவால்ைள் 

உடல்நைக் ைாப்படீ்டின் குறிப்பிடத்தக்ை அம்சங்ைகள ஆழைாை 
புரிந்துகைாள்வது முக்ைியைானதாகும். இதனால் உடல்நை 
ஈடுவைாரல்ைகள சிறப்பாை கையாள முடியும். அகவயாவன: 

i. கபரும்பாைான பாைிசிைள் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
ஈட்டுறுதிக்ைானகவ ஆகும், இங்வை ைாப்படீு கசய்யப்படும் 
விஷயம் ஒரு ைனிதன் ஆவார். இது ைற்ற வகை 
ைாப்படீுைளில் சாதாரணைாை எதிர்வநாக்ைப்படாத 
கவளித்வதான்றும் உணர்வுப் பிரச்சிகனைகள கைாண்டு 
வருைின்றது. 

ii. இந்தியா சிைிச்கச ைற்றும் பின்-கதாடர்வுக்ைாை, 
உடல்நைைின்கைைளின் ைிைவும் புதுகையான 
வடிவகைப்புைகள வழங்குைின்றது. இது சிைர் தங்ைள் 
உடல்நைைின்கை ைற்றும் சிைிச்கசக்ைாை அளவுக்கு 
அதிைைான ைவனத்துடன் இருப்பதற்கும், வவறு சிைர் 
அவற்கறப் பற்றி ைவகைப்படாைல் இருப்பதற்கும் 
வழிவகுக்ைின்றது. 

iii. உடல்நைக் ைாப்படீு ஒரு தனிநபரால், ஒரு கபருநிறுவன 
அகைப்பு வபான்ற ஒரு குழு அல்ைது ஒரு வங்ைி வபான்ற 
ஒரு சில்ைகற விற்பகன அகைப்பு முைைாை 
வாங்ைப்படைாம். தயாரிப்பு ஒரு பக்ைம் நிகையான 
விற்பகனப் கபாருளாைவும், ைற்கறாரு பக்ைம் 
வாடிக்கையாளரின் வதகவைகள திருப்தி கசய்யும் வகையில் 
வடிவகைக்ைப்பட்டும் விற்ைப்படுவதற்கு இது 
வழிவகுக்ைின்றது. 
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iv. பாைிசியின் ைீழ் ஒரு ஈடுவைாரகை கசயைாற்றச் கசய்வதற்கு, 
உடல்நைக் ைாப்படீானது ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
கசய்யப்படும் கசயகைப் கபாறுத்திருக்ைின்றது. இருப்பினும், 
அதன் இருப்புநிகை, சிறப்பியல்பு, சிைிச்கச முகறைள், பில் 
கசய்யப்படும் முகறைள் ைருத்துவர்ைள், அறுகவசிைிச்கச 
நிபுணர்ைள் அல்ைது ைருத்துவைகனைள் வபான்ற அகனத்து 
உடல்நை வசகவ வழங்குநர்ைளின் ைட்டணங்ைள் 
ஆைியவற்றில் கபரிய வித்தியாசம் உள்ளதால் 
ஈடுவைாரல்ைகள அணுகுவது ைிைவும் ைடினைாைிறது.   

v. உடல்நை பராைரிப்பு பிரிவு என்பது ைிை வவைைாை வளர்ந்து 
வரும் ஒன்றாகும். புதிய வநாய்ைள் ைற்றும் நிகைகைைள் 
கதாடர்ந்து ஏற்படுவது புதிய சிைிச்கச முகறைளுக்கு 
வழிவகுத்துள்ளது. இதற்ைான எடுத்துக்ைாட்டுைள் நுண்துகள 
அறுகவசிைிச்கசைள், வைசர் அறுகவசிைிச்கசைள் வபான்றகவ 
ஆகும்.   

vi. இந்த அகனத்துக் ைாரணிைகளயும் விட ைனித உடகை 
தரநிர்ணயப்படுத்த முடியாது எனும் உண்கை ஒரு முற்றிலும் 
புதிய பரிைாணத்கதச் வசர்க்ைின்றது. ஒவர 
உடல்நைைின்கைக்ைான ஒவர ைாதிரியான சிைிச்கசக்கு 
இரண்டு நபர்ைள் கவவ்வவறு விதைாை பதிைளிக்ைைாம் 
அல்ைது கவவ்வவறு சிைிச்கசைள் வதகவப்படைாம் அல்ைது 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை ைாை அளவுைள் ைாறுபடைாம். 

உடல்நைக் ைாப்படீ்டு பிரிவு வவைைாை வளர்ந்து வருைின்றது. 
அப்படிப்பட்ட துரிதைான வளர்ச்சியின் சவால் அதிை அளவு 
எண்ணிக்கையிைான தயாரிப்புைள் ஆகும். சந்கதயில் 
நூற்றுக்ைணக்ைான உடல்நைக் ைாப்படீ்டுத் தயாரிப்புைள் உள்ளன. 
வைலும் ஒரு நிறுவனத்திற்குள்வளவய பை கவவ்வவறு விதைான 
தயாரிப்புைகளக் ைாண முடியும். ஒவ்கவாரு தயாரிப்பும் ைற்றும் 
அதன் ைாறுபாட்டு தயாரிப்பும் தனக்ைான சிறப்புத்தன்கைகய 
கபற்றுள்ளன, எனவவ ஒரு ஈடுவைாரகைக் கையாளும் முன் 
அவற்கற ஆய்வு கசய்யும் வதகவ உள்ளது.  
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உடல்நைக் ைாப்படீ்டுத் துகறயின் வளர்ச்சி பை சவால்ைகளக் 
கைாண்டு வந்துள்ளது – ஒரு நிறுவனம் சில்ைகற 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 100,000 உடல்நை பாைிசிைகள விற்ைிறது 
எனில், இந்த பாைிசிைளின் ைீழ் 300,000 உறுப்பினர்ைள் இருந்தால், 
குகறந்தபட்சம் 20,000 ஈடுவைாரல்ைளுக்கு வசகவயளிக்ை தயாராை 
இருக்ை வவண்டும்! கராக்ைைில்ைா வசகவ ைற்றும் வவைைான 
ஈடுவைாரல் நிகறவவற்றம் ஆைியவற்றின் எதிர்பார்ப்பினால், 
உடல்நைக் ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரல் துகறகய ஒழுங்குபடுத்துவது 
ஒரு குறிப்பிடத்தக்ை சவாைாை இருக்ைின்றது. 

வழக்ைைாை இந்தியாவில் எழுதப்படும் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
பாைிசிைள் நாட்டுக்குள் எங்வைனும் கசய்யப்படும் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கைகய ைாப்பு கசய்ைின்றது. ஈடுவைாரல்ைகள கையாளும் 
குழு வைாரப்படும் ஈடுவைாரகை புரிந்துக்கைாள்ள நாட்டிற்குள் 
ைகடபிடிக்ைப்படும் நகடமுகறைகள புரிந்துகைாள்ள வவண்டும்.  

உடல்நை ைாப்படீ்டு வைைாளர் நிபுணத்துவம், அனுபவம் ைற்றும் 
அவருக்கு ைிகடக்கும் பல்வவறு ைருவிைகள பயன்படுத்து இந்த 
சவால்ைகள சைாளிப்பார். 

இறுதி பகுப்பாய்வில், உடல்நைக் ைாப்படீு வதகவயில் உள்ள 
ைற்றும் தன்னுகடய ைற்றும் தன் குடும்பத்துகடய 
உடல்நைைின்கையின், உடல்ரீதியான ைற்றும் ைனரீதியான 
அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் நபருக்கு உதவிய திருப்திகய 
அளிக்ைின்றது. 

ேிறப்பான ஈடுசகாரல் நிர்வாகம் ேரியான சநரத்தில் ேரியான 
நபருக்கு ேரியான ஈடுசகாரல் அளிப்பகத உறுதி கேய்கின்றது. 

2.  உடல்நைக் காப்பீட்டின் ஈடுசகாரல் கேயல்முகற 

ஒரு ஈடுவைாரல் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தாவைா அல்ைது ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்தால் அதிைாரைளிக்ைப்பட்ட ஒரு மூன்றாம் தரப்பு 
நிர்வாைியின் (TPA) வசகவைள் மூைைாைவவா கசய்யப்படைாம். 
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ஒரு ஈடுவைாரல் ைாப்படீ்டாளர் / TPA-விடம் கதரிவிக்ைப்படும் 
வநரத்திைிருந்து பாைிசி விதிமுகறைளின்படி பணம் 
கசலுத்தப்படும் வநரம் வகர, நன்கு வகரயறுக்ைப்பட்ட படிைளின் 
வழிவய உடல்நை ஈடுவைாரல் ைடந்து கசல்ைின்றது, அகவ 
ஒவ்கவான்றும் தனக்ைான முக்ைியத்துவத்கத கபற்றுள்ளது. 

ைீவழ விளக்ைப்பட்டுள்ள கசயல்முகறைள் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
வியாபாரத்தின் கபரும்பகுதிகய உருவாக்கும் உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டு (ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை) ஈட்டுறுதி தயாரிப்புைளின் 
குறிப்பிட்ட கதாடர்புைளுடன் உள்ளன. 

நிகையான பைன் தயாரிப்பு அல்ைது ைடுகையான 
உடல்நைைின்கை அல்ைது தினசரி கராக்ை தயாரிப்பு 
வபான்றவற்றின் ைீழ் வரும் ஒரு ஈடுவைாரலுக்ைான கபாது 
கசயல்முகற ைற்றும் ஆதரிக்ைப்படும் ஆவணங்ைள், 
கராக்ைைில்ைா வசதியுடன் வராத தயாரிப்புைகளத் தவிர்த்து, 
ைிைவும் ஒத்திருக்ைைாம்,  

ஒரு ஈட்டுறுதி பாைிசியின் ைீழ் வரும் ஈடுவைாரல் இதுவாை 
இருக்ைைாம்: 

i. கராக்கமில்ைா ஈடுசகாரல் 

 வாடிக்கையாளர் அனுைதிப்பு அல்ைது சிைிச்கச சையத்தில் 
கசைவுைளுக்கு பணம் கசலுத்துவதில்கை. வகையகைப்பு 
ைருத்துவைகன ைாப்படீ்டாளர்/TPAவின் ஒரு முன்-
ஒப்புதைின் அடிப்பகடயில் வசகவைகள வழங்குைின்றது 
வைலும் பின்னர் ஈடுவைாரைின் நிகறவவற்றத்திற்ைாை 
ைாப்படீ்டாளர்/TPAவிடம் ஆவணங்ைகள சைர்ப்பிக்ைின்றது. 

ii. பணம் திரும்பப்கபறல் ஈடுசகாரல் 

 வாடிக்கையாளர் தன் கசாந்தப் பணத்தில் கசைவுைகள 
வைற்கைாள்வார், பிறகு அனுைதிக்ைப்பட்ட ஈடுவைாரல் 
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கதாகைக்ைாை ைாப்படீ்டாளர்/TPAவிடம் ஈடுவைாரகை 
தாக்ைல் கசய்வார்.    

இரண்டு நிகைைளிலும், அடிப்பகடப் படிைள் ஒவர ைாதிரியாை 
இருக்கும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

படம் 2: ஈடுசகாரல் கேயல்முகற விரிவாக பின்வரும் படிககள 
உள்ளடக்குகின்றது (மிகச்ேரியான வரிகேயில் இல்கை) 
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i) கதரிவிப்பு 

ஈடுவைாரல் கதரிவிப்பு  என்பது வாடிக்கையாளர் ைற்றும் 
ஈடுவைாரல் குழுவுக்கு இகடவயயான முதல் கதாடர்பு நிைழ்வாகும். 
வாடிக்கையாளர் தான் ஒரு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைகயப் 
கபறத் திட்டைிட்டுள்ளகத நிறுவனத்திற்கு கதரிவிக்ைைாம் 
அல்ைது குறிப்பாை ஒரு ைருத்துவைகனயில் அவசரநிகையில் 
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அனுைதிக்ைப்படும்வபாது, ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை நடந்த பின் 
கதரிவிப்பு வைற்கைாள்ளப்படைாம். 

சைீபைாைம் வகர, ஒரு ஈடுவைாரலுக்ைான கதரிவிப்பு ஒரு 
சம்பிரதாயைாை இருந்தது. இருப்பினும் சைீபைாை ைாப்படீ்டாளர்ைள் 
முடிந்தவகர சீக்ைிரைாை ஈடுவைாரல் அகழப்கப கசய்யுைாறு 
வற்புறுத்தத் கதாடங்ைியுள்ளனர். வழக்ைைாை இது திட்டைிடப்பட்ட 
அனுைதிப்பு என்றால் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு முன் 
கதரிவிப்பு வதகவப்படும் வைலும் ஒரு அவசரநிகை என்றால், 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைக்கு பின் 24 ைணி வநரத்திற்குள் 
கதரிவிப்பு வதகவப்படும்.  

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை பற்றிய தைவகை சரியான வநரத்தில் 
கதரிவிப்பது வாடிக்கையாளரின் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
உண்கையானது என்பகதயும் உறுதிப்படுத்தவும், ஆள்ைாறாட்டம் 
அல்ைது வைாசடி எதுவுைில்கை என்பகதயும் வைலும் சிை 
சையங்ைளில் ைட்டணங்ைகள வபரம் வபசவும் 
ைாப்படீ்டாளர்/TPAவிற்கு உதவுைின்றது. 

முன்கூட்டிய கதரிவிப்பு என்பது ‘ஒரு ைடிதம் எழுதப்பட்டு, 
சைர்ப்பிக்ைப்பட்டு ைற்றும் அங்ைீைரிப்பட்டகத’ அல்ைது 
கதாகைநைல் மூைம் கதரிவிக்ைப்படுைின்றது. தைவல் கதாடர்பு 
ைற்றும் கதாழிற்நுட்பத்தில் உள்ள வளர்ச்சிைள் மூைம், இப்வபாது 
கதரிவிப்பானது 24 ைணி வநரமும் திறந்திருக்கும் 
ைாப்படீ்டாளர்ைள்/TPAக்ைளால் நடத்தப்படும் அகழப்பு கையங்ைள் 
வழியாை அல்ைது இகணயம் ைற்றும் ைின்னஞ்சல் வழியாைவும் 
சாத்தியைாை உள்ளது 

ii) பதிவு 

ஒரு ஈடுவைாரகை பதிவு கசய்தல் என்பது ஈடுவைாரகை 
அகைப்பிற்குள் நுகழக்கும் ைற்றும் ஈடுவைாரகை எந்த 
வநரத்திலும் ைண்டறியக்கூடிய ஒரு வைற்வைாள் எண்கண 
உருவாக்கும் கசயல்முகறயாகும். இந்த எண் ஈடுவைாரல் எண், 
ஈடுவைாரல் வைற்வைாள் எண் அல்ைது ஈடுவைாரல் ைட்டுப்பாட்டு 
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எண் என அகழக்ைப்படுைிறது. கசயல்முகறப்படுத்தும் 
நிறுவனத்தின் அகைப்பு ைற்றும் கசயல்முகறைளின் 
அடிப்பகடயில் ஈடுவைாரல் எண் எண்ைளாைவவா அல்ைது எண்-
எழுத்து ைைகவயாைவவா இருக்ைைாம். 

பதிவு கசய்தல் ைற்றும் ஒரு வைற்வைாள் எண்கண உருவாக்குதல் 
ஆைியகவ வழக்ைைாை ஈடுவைாரல் அகழப்கப கபற்ற பின், 
ைற்றும் சரியான பாைிசி எண் ைற்றும் ைாப்படீு கபறுபவர்ைளின் 
விவரங்ைள் கபாருந்திய பின் கசய்யப்படும். 

ஒரு ஈடுவைாரல் அகைப்பில் பதிவு கசய்யப்பட்ட பின், அதற்ைான 
ஒரு ஒதுக்ைீடும் ைாப்படீ்டாளரின் ைணக்குைளில் அவத வநரத்தில் 
உருவாக்ைப்படும். அகழப்பு/பதிவு கசய்தல் சையத்தில், 
துல்ைியைான ஈடுவைாரல் கதாகை அல்ைது ைணக்ைீடு கதரியாைல் 
வபாைைாம். ஆரம்ப ஒதுக்ைீட்டுத் கதாகை என்பது ஒரு நிகையான 
ஒதுக்ைீடு (கபரும்பாலும் வரைாற்றுரீதியான சராசரி ஈடுவைாரல் 
அளவின் அடிப்பகடயில் இருக்கும்) ஆகும். ைணக்ைிடப்பட்ட 
அல்ைது எதிர்ப்பார்க்ைப்படும் ைடன்பாடு கதாகை கதரிந்த பின், 
ஒதுக்ைீடு அதற்வைற்றவாறு வைல்வநாக்ைிவயா/ைீழ்வநாக்ைிவயா 
திருத்தப்படும். 

iii. ஆவணங்ககள உறுதிப்படுத்துதல் 

ஒரு ஈடுவைாரல் பதிவு கசய்யப்பட்ட பின், அடுத்த படி 
கசயல்முகறப்படுத்தலுக்கு வதகவப்படும் அகனத்து 
ஆவணங்ைகளயும் கபற்றுக்கைாண்டகத சரிபார்ப்பது ஆகும். 

கசயல்முகறப்படுத்தபடும் ஒரு ஈடுவைாரலுக்கு பின்வருபகவ ைிை 
முக்ைியைான வதகவைளாை ைருதப்படுைின்றது: 

1. உடல்நைைின்கையின் ஆவணச் சான்று 

2. வழங்ைப்பட்ட சிைிச்கச 

3. உள்வநாயாளி ைாை அளவு 

4. ஆய்வறிக்கைைள் 

5. ைருத்துவைகனக்கு ைட்டப்பட்ட கதாகை 
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6. சிைிச்கசக்ைான கூடுதல் ஆவைாசகன 

7. உள்வள கபாருத்தப்படுபகவ வபான்றகவக்ைான பணம் 
கசலுத்துதல் சான்றுைள் 

ஆவணங்ைகள உறுதிப்படுத்துதல் ஈடுவைாரல் 
கசயல்முகறப்படுத்துபவர் சரிபார்க்கும் ஒரு சரிபார்ப்புப் 
பட்டியகை பின்பற்றுைின்றது. கபரும்பாைான நிறுவனங்ைள் 
அப்படிப்பட்ட சரிபார்ப்புப் பட்டியல்ைகள ஆவண 
கசயல்முகறப்படுத்துதைின் பகுதியாை கவத்துள்ளன. 

விடுபடும் ஆவணங்ைள் இந்த நிகையில் கதரிவிக்ைப்படும் – இந்த 
சையத்தில் சிை கசயல்முகறப்படுத்தல்ைள் வாடிக்கையாளர் / 
ைருத்துவைகனயால் சைர்ப்பிக்ைப்படாவிட்டால், கபரும்பாைான 
நிறுவனங்ைள் முதைில் கூடுதல் தைவல்ைளுக்ைாை வைாரிக்கை 
கசய்யப்படும் முன் சைர்ப்பிக்ைப்பட்ட அகனத்து ஆவணங்ைளின் 
கூர்ந்தாய்கவ நிகறவு கசய்யும், இதனால் வாடிக்கையாளர் 
அகசௌைரியப்படுவதில்கை.  

iv. பில் விவரங்ககளப் பதிவு கேய்தல் 

பில்ைிங் என்பது ஈடுவைாரல் கசயல்முகறப்படுத்தல் சுழற்சியின் 
ஒரு முக்ைியைான பகுதியாகும். வழக்ைைான உடல்நைக் ைாப்படீு 
பாைிசிைள் பல்வவறு தகைப்புைளின் ைீழ் குறிப்பிட்ட வரம்புைளுடன் 
சிைிச்கசயில் வைற்கைாள்ளப்பட்ட ஈட்டுறுதியளிக்கும் 
கசைவுைளுக்ைாை வழங்ைப்படுைின்றன. நிகையான முகற என்பது 
சிைிச்கசக் ைட்டணங்ைகள இவ்வாறு வகைப்படுத்துவதாகும்: 

 பதிவு ைற்றும் வசகவக் ைட்டணங்ைள் உள்ளிட்ட அகற, 
தங்கும் வசதி ைற்றும் கசவிைிப் பணி கசைவுைள். 

 ICU ைற்றும் ஏவதனும் தீவிர சிைிச்கச கசயல்பாடுைளுக்ைான 
ைட்டணங்ைள். 

 அறுகவ சிைிச்கசக் ைட்டணங்ைள், ையக்ைைருந்து, இரத்தம், 
பிராணவாயு, அறுகவ சிைிச்கசக் ைட்டணங்ைள், அறுகவ 
சிைிச்கச உபைரணங்ைள், ைருந்துைள் ைற்றும் ைருந்துப் 
கபாருட்ைள், வநாயறிதல் கபாருட்ைள் ைற்றும் எக்ஸ்-வர, 
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கசயற்கை சிறுநீர் பிரித்கதடுப்பு, வவதிச்சிைிச்கச, ைதிர்வசீ்சு 
சிைிச்கச, இதயமுடுக்ைி கசைவு, கசயற்கை கைைால்ைள் 
ைற்றும் அறுகவசிைிச்கசயின் ஒரு பகுதியாை ஏவதனும் 
வைற்கைாள்ளப்பட்ட ைருத்துவ கசைவுைள். 

 அறுகவ சிைிச்கச நிபுணர், ையக்ைைருந்து நிபுணர், 
ைருத்துவர்ைள், ஆவைாசைர்ைள், நிபுணர்ைளின் ைட்டணங்ைள். 

 ைருத்துவ ஊர்தி ைட்டணங்ைள். 
 இரத்தப் பரிவசாதகன, எக்ஸ்-வர, ஸ்வைன்ைள் 

வபான்றவற்கற உள்ளடக்கும் ஆய்வு ைட்டணங்ைள் 

 ைருந்துைள் ைற்றும் ைருந்துப் கபாருட்ைள்.  

 

வாடிக்கையாளரால் சைர்ப்பிக்ைப்படும் ஆவணங்ைள் இந்த 
தகைப்புைளின் உள்ள தைவல்ைகள வசைரிக்ை ஆய்வு 
கசய்யப்படும், இதனால் ஈடுவைாரல்ைளின் நிகறவவற்றல் 

துல்ைியத்தன்கையுடன் கசய்யப்பட முடியும். 

ைருத்துவைகனைளின் பில்ைிங் முகறைகள தரநிர்ணயப்படுத்தும் 
முயற்சிைள் எடுக்ைப்பட்டு வந்தாலும், ஒவ்கவாரு 
ைருத்துவைகனயும் பில்ைிங் கசய்வதற்ைாை கவவ்வவறு 
முகறகய பயன்படுத்துவது சாதாரணைானதாகும், வைலும் இதில் 
எதிர்வநாக்ைப்படும் சவால்ைளாவன:  

 

 வசகவ ைட்டணங்ைள் அல்ைது உணவு வபான்ற சிை பணம் 
கசலுத்தப்படாதகவைகள அகற ைட்டணங்ைள் 
உள்ளடக்ைைாம். 

 ஒற்கற பில் கவவ்வவறு தகைப்புைகள உள்ளடக்ைைாம் 
அல்ைது ஒரு கபரும் பில் அகனத்து ஆய்வுைள் அல்ைது 
அகனத்து ைருந்துைளுக்ைாை இருக்ைைாம். 

 தரநிர்ணயப்படுத்தப்படாத கபயர்ைள் பயன்படுத்தப்படுதல் – 
எ.ைா. கசவிைிப்பணி ைட்டணங்ைகள வசகவ 
ைட்டணங்ைளாை அகழப்படுதல். 
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 “அவத வபான்ற ைட்டணங்ைள்”, “வைலும் பை”, “துகண 
கசைவுைள்” வபான்ற வார்த்கதைகள பில்ைில் 
பயன்படுத்துதல்.  

பில்ைிங் கதளிவாை இல்ைாதவபாது, கசயல்முகறப்படுத்துபவர் 
அதன் விரிவான விவரத்கத அல்ைது கூடுதல் தைவல்ைகள 
வைட்ைைாம், அதன் மூைம் வகைப்படுத்தல் ைற்றும் ஏற்புத்திறன் 
பற்றிய சந்வதைங்ைள் தீரும். 

இந்த பிரச்சிகனகய தீர்க்ை, தரநிர்ணயப்படுத்தியுள்ள பில்ைளின் 
வடிவகைப்பு ைற்றும் கதாகை கசலுத்தப்படாத கபாருட்ைளின் 
பட்டியகை கபற்றிருக்கும் உடல்நைக் ைாப்படீு தரநிர்ணய 
வழிைாட்டுதல்ைகள ஐஆர்டிஏ வழங்ைியுள்ளது 

 

சபக்சகஜ் கட்டணங்கள் 

பை ைருத்துவைகனைள் குறிப்பிட்ட வநாய்ைளுக்ைான 
சிைிச்கசக்ைாை ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட வபக்வைஜ் ைட்டணங்ைகள 
கைாண்டுள்ளன. இது சிைிச்கச கசயல்முகறகய 
தரநிர்ணயப்படுத்தும் ைருத்துவைகனயின் திறன் ைற்றும் 
வளங்ைளின் பயன்பாடு ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் இருக்கும். 
சைீபைாைங்ைளில், விருப்பைான வழங்குநர் கூட்டகைப்பில் 
சிைிச்கசக்ைாைவும், வைலும் RSBY வபான்ற நிகைைளிலும், பை 
கசயல்முகறைளின் வபக்வைஜ் கசைவு முன்-முடிவு 
கசய்யப்பட்டகவயாை இருக்ைின்றது. 

 

உதாரணம் 

 

i) இதய ைருத்துவ வபக்வைஜ்ைள்: ஆஞ்சிவயாைிராம், 
ஆஞ்சிவயாபிளாஸ்டி, CAPG அல்ைது திறந்த முகற இதய 
அறுகவசிைிச்கச வபான்றகவ. 

ii) ைைளிர் ைருத்துவ வபக்வைஜ்ைள்: இயற்கைப் பிரசவம், 
சிவசரியன் பிரசவம், ைருப்கப நீக்ைம் வபான்றகவ. 
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iii) எலும்புமூட்டு ைருத்துவ வபக்வைஜ்ைள் 

iv) ைண் ைருத்துவ வபக்வைஜ்ைள் 

அறுகவ சிைிச்கசக்கு பிறைான சிக்ைல்ைளின் ைாரணைாை 
ஏற்படும் கூடுதல் கசைவுைள் உண்கையான கசைவுைள் 
அடிப்பகடயில் அவற்கற விட அதிைைாை கசைவுைள் 
வைற்கைாள்ளப்பட்டிருந்தால், அகவ தனியாை வசூைிக்ைப்படும். 

வபக்வைஜ்ைள் உள்ளடங்ைிய கசைவின் நிச்சயத்தன்கை ைற்றும் 
கசயல்முகறைளின் தரநிர்ணயம் ஆைிய பைன்ைகள 
கபற்றுள்ளது, எனவவ இம்ைாதிரியான ஈடுவைாரல்ைள் கையாள 
எளிதானகவயாகும். 

v) ஈடுசகாரல்களின் குறியீடுப்படுத்தல் (coding) 

பயன்படுத்தப்படும் ைிை முக்ைியைான குறியடீுத் கதாகுப்பு உைை 
சுைாதார நிறுவனைான (WHO) மூைம் உருவாக்ைப்பட்ட ேர்வசதே 
சநாய்கள் வககப்பாடு (International Classification of Diseases codes- 
ICD) குறியீடுகள் ஆகும். 

ICD ஒரு தரநிர்ணயப்படுத்தப்பட்ட முகறயில் வநாகய 
பதிவுகசய்ய பயன்படுத்தப்படும் அவத சையம், 
உடல்நைைின்கைக்கு சிைிச்கசயளிக்ை கசய்யப்படும் 
கசயல்முகறைகள பதிவுகசய்ய தற்வபாகதய கேயல்முகற 
ககைச்கோற்கள் (Current Procedure Terminology -CPT) குறியீடுகள் 
வபான்ற கசயல்முகற ஒழுங்குமுகறைளும் உள்ளன. 

ைாப்படீ்டாளர்ைள் குறியடீுைகள சார்ந்து நடப்பது அதிைரித்து 
வருைின்றது வைலும் ைாப்படீ்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வளர்ச்சி 
ஆகணயத்தின் (ஐஆர்டிஏஐ) ஒரு பகுதியான, ைாப்படீ்டு தைவல் 
கசயைைம் (IIB), அம்ைாதிரியான தைவல்ைகள பகுப்பாய்வு 
கசய்யக்கூடிய ஒரு தைவல் வங்ைிகய கதாடங்ைியுள்ளது. 

vi) ஈடுசகாரகை கேயல்முகறப்படுத்துதல் 
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உடல்நைக் ைாப்படீ்டு பாைிசிகய படித்தால் அது ஒரு வர்த்தை 
ஒப்பந்தைாை கதரிந்தாலும், அது ஒரு ஈடுவைாரகை எப்வபாது 
கசலுத்தப்படைாம் ைற்றும் எந்த அளவிற்கு கசலுத்தப்படைாம் 
என்பகத வகரயறுக்கும் ைருத்துவ கசாற்ைகள 
உள்ளடக்ைியிருப்பகத ைாட்டுைின்றது. எந்த ஒரு ைாப்படீ்டு 
பாைிசியிலும், ஈடுவைாரல் கசயல்முகறப்படுத்துதைின் கையம், 
இரண்டு முக்ைிய வைள்விைளுக்கு பதிைளிப்பதில் இருக்ைின்றது: 

I. அளிக்ைப்படக்கூடிய ஈடுவைாரல் பாைிசியின் ைீழ் உள்ளதா? 

II. ஆம் எனில், நிைர கசலுத்துத் கதாகை எவ்வளவு? 

இந்த ஒவ்கவாரு வைள்விக்கும் பதில் கதரிய, வழங்ைப்பட்ட 
பாைிசியின் ஏராளைான விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் 
ைற்றும் ஒரு வகையகைப்பு ைருத்துவைகனயில் சிைிச்கச 
வைற்கைாள்ளப்பட்டால் ைருத்துவைகனயுடன் ஒப்புக்கைாண்ட 
ைட்டணங்ைள் ஆைியவற்கற புரிந்துகைாள்ள வவண்டும். 

 

ஒரு ஈடுசகாரைின் ஏற்புத்திறன் 

 

ஒரு உடல்நை ஈடுவைாரகை ஏற்ை பின் நிகைகைைள் 
திருப்திைரைாை இருக்ை வவண்டும் 
 

i. மருத்துவமகனச் சேர்க்கக கேய்யப்பட்ட உறுப்பினர் 
காப்பீட்டு பாைிேியின் கீழ் காப்பு கேய்யப்பட்டிருக்க 
சவண்டும் 

இது பார்க்ை எளிதாை வதான்றினாலும், ைாப்படீு கபறுபவர் 
ைற்றும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை கசய்யப்பட்ட நபர் 
ஆைிவயாரின் கபயர்ைள் (வைலும் பை நிகைைளில், வயதும்) 
கபாருந்தாைல் இருக்கும் சூழ்நிகைைகள நாம் பார்க்ைிவறாம். 
இதற்கு ைாரணம்: 



 

 620 

பாைிசியின் ைீழ் ைாப்படீு கபறுபவரும் ைற்றும் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை கசய்யப்பட்ட நபரும் ஒருவவர என்பகத உறுதி 
கசய்து கைாள்வது முக்ைியைானதாகும். இந்த வகை வைாசடி 
உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் ைிைவும் பரவைாை ைாணப்படுைின்றது. 

ii. காப்பீட்டு காை வகரக்குள் சநாயாளியின் அனுமதிப்பு 

iii. மருத்துவமகன      

நபர் அனுைதிக்ைப்பட்டுள்ள ைருத்துவைகன பாைிசியின் ைீழ் 
அனுைதிக்ைப்பட்டுள்ள “ைருத்துவைகன அல்ைது நர்சிங் 
வஹாம்” -ஆை இருக்ை வவண்டும், இல்கைகயன்றால் 
ஈடுவைாரலுக்கு பணைளிக்ைப்படாது. 

iv. வடீ்டில் தங்கி ேிகிச்கே 

சிை பாைிசிைள் வடீ்டில் தங்ைி கபறும் சிைிச்கசகய ைாப்பு 
கசய்யும் அதாவது சாதாரணைாை ைருத்துவைகன/நர்சிங் 
வஹாைில் வதகவப்படும் ஒரு வநாய்க்ைாை 3 நாட்ைகள 
தாண்டிய ைாைத்திற்ைாை இந்தியாவில் வடீ்டிவைவய 
எடுக்ைப்படும் சிைிச்கசகய ைாப்பு கசய்யும், 

ஒரு பாைிசியில் வடீ்டு சிைிச்கச ைாப்பு கசய்யப்பட்டால், 
பின்வரும் நிகைகைைளில் இருந்தால் ைட்டுவை 
பணைளிக்ைப்படும்: 

 வநாயாளியின் நிகைகை அவகர ைருத்துவைகன/நர்சிங் 
வஹாைிற்கு நைர்த்திக் கைாண்டு கசல்ை முடியாதது வபான்ற 
நிகைகையில் உள்ளது அல்ைது 

 அங்வை தங்கும் வசதி பற்றாக்குகறயாை உள்ளதால் 
வநாயாளிகய ைருத்துவைகன/ நர்சிங் வஹாைிற்கு 
கைாண்டு கசல்ை முடியாது. 

v. மருத்துவமகனச் சேர்க்ககயின் காை அளவு 

உடல்நைக் ைாப்படீ்டு பாைிசிைள் வழக்ைைாை ஒரு 
உள்வநாயாளியாை 24 ைணி வநரத்திற்கும் அதிைைான 
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ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைகய ைாப்பு கசய்யும். எனவவ இந்த 
நிபந்தகன பூர்த்தி கசய்யப்பட்டிருந்தால், அனுைதிப்பு ைற்றும் 
கவளிவயறுதைின் வததி ைற்றும் வநரம் ஆைியவற்கற குறிப்பது 
முக்ைியைாகும். 

சட-சகர் அதாவது பகல்சநர ேிகிச்கேகள் 

உடல்நைப் பராைரிப்பு துகறயில் உள்ள கதாழிற்நுட்ப 
வளர்ச்சிைள் முன்னதாை சிக்ைைான ைற்றும் நீண்ட 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை வதகவப்பட்ட பை 
கசயல்முகறைளின் எளிகைப்படுத்தலுக்கு வழிவகுத்துவிட்டது. 
எனவவ ஏராளைான கசயல்முகறைள் 24 ைணி வநரத்திற்கும் 
அதிைைான ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை வதகவப்படாதவாறு 
வட-வைர் அடிப்பகடயில் கசய்யப்படுைின்றன. 

கபரும்பாைான வட-வைர் கசயல்முகறைள் முன்-
ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட வபக்வைஜ் ைட்டண அடிப்பகடயில் 
இருக்கும், இது கசைவுைளில் நிச்சயத்தன்கைக்கு 
வழிவகுக்ைின்றது. 

vi. OPD     

ஒரு புறவநாயாளியாைவும் சிைிச்கச/ஆவைாசகனைகள ைாப்பு 
கசய்யும் சிை பாைிசிைள், வழக்ைைான ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கை ைாப்படீ்டுத் கதாகைகய விட குகறவாை உள்ள ஒரு 
குறிப்பிட்ட ைாப்படீ்டுத் கதாகைக்கு உட்படும்.  

OPD-ன் ைீழான ைாப்புகற பாைிசிைளுக்ைிகடவய ைாறுபடும். 
பணம் திரும்பப்கபறுதல் வபான்றகவைளுக்கு, 24 ைணி வநர 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை உட்பிரிவு கபாருந்துவதில்கை. 

vii. ேிகிச்கே கேயல்முகற/ேிகிச்கே வரிகே 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை வழக்ைைாை அவைாபதி 
முகறயிைான சிைிச்கசயுடன் இகணந்திருக்கும். இருப்பினும் 
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வநாயாளி ைீழ்ைாண்பகவ வபான்ற ைற்ற சிைிச்கச 
முகறைகளயும் வைற்கைாண்டிருக்ைைாம்: 

 யுனானி 
 சித்த ைருத்துவம் 

 வஹாைிவயாபதி 
 ஆயுர்வவதம்  

 வநச்சுவராபதி வபான்றகவ 

கபரும்பாைான பாைிசிைள் இந்த சிைிச்கசைகள 
விைக்குைின்றன, சிை பாைிசிைள் இந்த சிைிச்கசைளில் ஒன்று 
அல்ைது அதற்கு வைற்பட்டகவைகள உப வரம்புைளுடன் ைாப்பு 
கசய்ைின்றது. 

viii. ஏற்கனசவ உள்ள சநாய்கள் 

 

வகரயகற 

ஏற்கனசவ உள்ள சநாய்கள் என்பது “திட்டவட்டமாய் 
கதரிந்திருந்தாலும் அல்ைது கதரியாவிட்டாலும் நிறுவனத்திடம் 
எடுத்துள்ள உடல்நை பாைிேிக்கு முன்னுள்ள 48 
மாதங்களுக்குள் காப்பீடு கபறுபவருக்கு ஏதாவது அறிகுறிகள் 
அல்ைது அகடயாளங்கள் இருந்து மற்றும்/அல்ைது சநாயறிதல் 
கேய்யப்பட்டால் மற்றும்/அல்ைது மருத்துவ 
ஆசைாேகன/ேிகிச்கே கபற்றிருக்கும் ஏசதனும் நிகைகம, 
சநாய் அல்ைது காயம் அல்ைது கதாடர்பான நிகைகம(கள்)” 

எனபகதக் குறிக்கின்றது. 

ஏற்ைனவவ உள்ள வநாகய விைக்குவதற்ைான ைாரணம் ஒரு 
நிச்சயத்தன்கைகய ைாப்படீ்டின் ைீழ் ைாப்பு கசய்யப்பட 
முடியாது எனும் அடிப்பகட ைாப்படீ்டுக் வைாட்பாடுைள் ஆகும்.  

இருப்பினும், இந்த வைாட்பாட்டின் பயன்பாடு ைிைவும் 
ைடினைானது. வைலும் நபர் ைாப்படீு கசய்யும் சையத்தில் 
நிகைகைகயப் கபற்றிருந்தாரா என்பகதக் ைண்டறிய 
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அறிகுறிைள் ைற்றும் சிைிச்கசயின் ஒரு முகறயான 
சரிபார்ப்கப இது உள்ளடக்குைின்றது. ைருத்துவர்ைள் 
உடல்நைைின்கைைளின் ைாை அளவு பற்றிய வவறுபட்ட 
ைருத்துக்ைகள கூறைாம் என்பதால், எந்த ஒரு ஈடுவைாரகையும் 
ைறுப்பதற்கு இந்த நிபந்தகனகய கசயல்படுத்தும் முன், வநாய் 
முதல்முகற வதான்றியவபாது அளிக்ைப்படும் ைருத்கத 
ைவனத்தில் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட வவண்டும். 

உடல்நைக் ைாப்படீ்டின் பரிணாை வளர்ச்சியில், நாம் இந்த 
விைக்ைில் இரண்டு திருத்தங்ைகள ைண்டுள்வளாம்.  

 முதைில் இருப்பது, குழு ைாப்படீ்டிற்ைானது, இதில் கைாத்த 
குழு நபர்ைளும் ைாப்படீ்டாளருக்கு எதிராை எந்த வதர்வும் 
இல்ைாைல் ைாப்படீு கசய்யப்படுைிறார்ைள். ைாப்படீு 
கசய்யப்படும் குழு பாைிசிைள் உதாரணைாை அகனத்து 
அரசுப் பணியாளர்ைள், வறுகைக்வைாட்டிற்கு ைீவழ உள்ள 
அகனத்துக் குடும்பங்ைள், ஒரு கபரிய கபருநிறுவன 
குழுவின் அகனத்து பணியாளரின் குடும்பங்ைள் வபான்றகவ 
ஒரு ஒற்கறக் குடும்பம் முதல் முகற ைாப்படீு 
கசய்வதுடன் ஒப்பிடும்வபாது சாதைைாை நடத்தப்படுைின்றன. 
இந்த பாைிசிைள் அவ்வப்வபாது விைக்ைிற்கு வபாதுைான 
விகை உருவாக்ைத்துடன், விைக்ைிகன நீக்குைின்றன. 

 இரண்டாவது திருத்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட ைாை அளவிைான 
கதாடர்ச்சியான ைாப்புகறக்குப் பிறகு ஏற்ைனவவ உள்ள 
உடல்நைைின்கைைள் ைாப்பு கசய்யப்படுவதாகும். இது ஒரு 
நிகைகை ஒரு நபருக்கு இருந்தாலும் கூட, அது ஒரு 
குறிப்பிட்ட ைாை அளவிற்கு ைாணப்படவில்கை என்றால், 

அகத ஒரு நிச்சயத்தன்கையாை ைருத முடியாது எனும் 
வைாட்பாட்கட பின்பற்றுைின்றது. 

ix. கதாடக்கக் காத்திருப்புக் காைம் 

ஒரு வழக்ைைான உடல்நைக் ைாப்படீ்டு பாைிசி கதாடக்ை 30 
நாட்ைளுக்குப் பிறகு ைட்டுவை உடல்நைைின்கைைகள ைாப்பு 
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கசய்ைின்றது (விபத்து கதாடர்பான ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கைத் தவிர). 

அவதவபால், இம்ைாதிரியான உடல்நைைின்கைைளின் 
பட்டியல்ைள் உள்ளன: 

 

 ைண்புகர, 
 புற்றல்ைாத சுக்ைிை 

உருப்கபருக்ைம், 
 ைருப்கப நீக்ைம், 

 புகர, 
 மூைவநாய், 

 குடைிறக்ைம், 

 விகரவகீ்ைம், 

 எலும்புக் ைாற்றகற 
அழற்சி, 

 முழங்ைால் / இடுப்பு 
மூட்டு ைாற்று 
வபான்றகவ 

இகவ ஒரு கதாடக்ைக் ைாை அளவிற்கு ைாப்பு 
கசய்யப்படுவதில்கை, அது குறிப்பிட்ட ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 
தயாரிப்கபப் கபாறுத்து ஒரு வருடைாைவவா அல்ைது இரண்டு 
வருடங்ைளாவவா அல்ைது அதற்கும் அதிைைாைவவா 
இருக்ைைாம். 

ஈடுவைாரகை கசயல்முகறப்படுத்துபவர் உடல்நைைின்கை 
இகவைளில் ஒன்றாை இருக்ைிறதா ைற்றும் அனுைதிக்ைப்படும் 
நிகைகைக்குள் இருக்ைின்றதா என்பகத சரிபார்க்ை எவ்வளவு 
ைாைம் நபர் ைாப்பு கசய்யப்பட்டிருக்ை வவண்டும் என்பகதயும் 
அகடயாளம் ைாண்பார். 

x. விைக்கீடுகள் 

பாைிசி விைக்ைீடுைளின் கதாகுப்கபயும் பட்டியைிடுைின்றது, 
அகத கபாதுவாை இவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படைாம்: 

 ைைப்வபறு வபான்ற பைன்ைள் (இது சிை பாைிசிைளில் 
ைட்டுவை ைாப்பு கசய்யப்படுைிறது என்றாலும்). 

 புறவநாயாளி ைற்றும் பல் ைருத்துவச் சிைிச்கசைள். 
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 HIV,, ஹார்வைான் சிைிச்கச, உடல்பருை சிைிச்கச, 
ைருத்தரிப்புத்திறன் சிைிச்கச, அழகு சிைிச்கசைள் வபான்ற 
ைாப்பு கசய்யும் வநாக்ைத்தில் இல்ைாத உடல்நைைின்கைைள்.
       

 ஆல்ைஹால்/வபாகத ைருந்து உபவயாைத்தால் ஏற்பட்ட 
வநாய்ைள். 

 இந்தியாவிற்கு கவளிவயயான ைருத்துவ சிைிச்கச. 
 அதிை அபாயைான கசயல்பாடுைள், தற்கைாகை முயற்சி, 

ைதிரியக்ை ைாசுைள். 
 அனுைதிப்பு பரிவசாதகனைள்/ஆய்வுைள் 

உபவயாைத்திற்ைானது ைட்டுவை. 

இப்படிப்பட்ட வழக்குைளில், சூழ்நிகைைகள குறிப்பாை 
விளக்குவது ஈடுவைாரல்ைகள கையாள்பவருக்கு ைிை 
முக்ைியைானதாகும், இதனால் நிபுணர் ைருத்து 
துல்ைியைானதாை இருக்கும், வைலும் எதிர்க்ைப்பட்டால், ஒரு 
சட்ட நீதிைன்றத்தின் கூர்ந்தாய்வில் நிகைத்து நிற்ைமுடியும். 

xi. ஈடுசகாரல்கள் கதாடர்பான நிபந்தகனகளுடனான 
இணக்கம்.  

ஈடுவைாரல் கசய்யப்படும்வபாது ைாப்படீு கபறுபவரால் 
கசய்யப்பட வவண்டிய குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைைகளயும் 
ைாப்படீ்டு பாைிசி வகரயறுக்ைிறது, அவற்றில் சிை 
ஈடுவைாரலுக்ைான ஏற்புத்திறனுக்கு முக்ைியைானதாை இருக்கும். 

கபாதுவாை இது இவற்றுடன் கதாடர்புகடயது: 

 குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்குள் ஈடுவைாரல் கதரிவிப்பு – நாம் 
முன்னதாைவவ கதரிவிப்பின் முக்ைியத்துவத்கதப் 
பார்த்துள்வளாம். பாைிசி அம்ைாதிரியான கதரிவிப்பு 
நிறுவனத்கத அகடய வவண்டிய ஒரு ைாை அளகவ 
குறிப்பிட முடியும். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட ைாை அளவிற்குள் ஈடுவைாரல் 
ஆவணங்ைகள சைர்ப்பித்தல்.  
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 தவறான தைவல்ைள், தவறான விவரிப்பு அல்ைது அடிப்பகட 
உண்கைைகள அறிவிப்படாதது ஆைியவற்றில் ஈடுபடாைல் 
இருத்தல் 

xii. கேலுத்தப்படக்கூடிய இறுதி ஈடுசகாரல் கதாகககய 
முடிவு கேய்தல் 

ஈடுவைாரகை ஏற்றுக்கைாண்ட பின், அடுத்த படி கசலுத்தப்படும் 
ஈடுவைாரல் கதாகைகய முடிவு கசய்வதாகும். இகத ைணக்ைிட 
கசலுத்தப்படும் ஈடுவைாரல் கதாகைகய முடிவு கசய்யும் 
ைாரணிைகள நாம் புரிந்துகைாள்ள வவண்டும். இந்த 
ைாரணிைளாவன: 

i) பாைிேியின் கீழ் உள்ள உறுப்பினருக்கு கிகடக்கும் 
காப்பீட்டுத் கதாகக 

பாைிசிைள் தனிநபர் ைாப்படீ்டுத் கதாகையுடன் வழங்ைப்பட்டுள்ள 
அவத சையத்தில், சிை கபயர்ச்சி அடிப்பகடயிலும் 
வழங்ைப்படுைின்றன, இதில் ைாப்படீ்டுத் கதாகை குடும்பம் 
முழுகைக்கும் கபயர்ச்சி அடிப்பகடயில் ைிகடக்ைின்றது 
ஆனால் நபர் ஒன்றிற்கு ஒரு வரம்புடன் வழங்ைப்படுைின்றன.  

ii) ஏற்கனசவ ஏசதனும் ஈடுசகாரல் வழங்கப்பட்ட பின், 
பாைிேியின் கீழ் நபருக்காக இருப்பிலுள்ள மீதி காப்பீட்டுத் 
கதாகக: 

ஏற்ைனவவ கசலுத்தப்பட்ட ஈடுவைாரல்ைகள ைழித்த பிறகு 
இருப்பிலுள்ள ைீதி ைாப்படீ்டுத் கதாகைகய ைணக்ைிடும்வபாது, 
ைருத்துவைகனைளுக்கு ஏவதனும் பின்னர் வழங்ைப்பட்ட 
கராக்ைைில்ைா அதிைாரைளிப்பும் ைவனத்தில் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட வவண்டும். 

iii) உப வரம்புகள் 

கபரும்பாைான பாைிசிைள் அகற வாடகை வரம்பு, கசவிைிப் 
பணி ைட்டணங்ைள் வபான்றவற்கற ைாப்படீ்டுத் கதாகையின் 
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ஒரு சதவதீைாைவவா அல்ைது நாகளான்றுக்ைான ஒரு 
வரம்பாைவவா குறிப்பிடுைின்றன. அம்ைாதிரியான வரம்புைள் 
ஆவைாசைர் ைட்டணம், அல்ைது ைருத்துவ ஊர்தி ைட்டணங்ைள் 
வபான்றகவைளுக்கும் பின்பற்றப்படக் கூடும். 

iv) உடல்நைமின்கமக்கான தனிப்பட்ட ஏசதனும் வரம்புகள் 
உள்ளதா என ேரிபார்த்தல் 

பாைிசியானது ைைப்வபறு ைாப்புக்ைாை அல்ைது இதய வநாய் 
வபான்ற ைற்ற வநாய்ைளுக்ைாை ஒரு குறிப்பிட்ட கதாகை 
அல்ைது ைாப்புகறகய குறிப்பிடைாம். 

v) திரள் ஊக்கத்கதாககக்கு தகுதியுள்ளதா அல்ைது 
இல்கையா என ேரிபார்த்தல் 

ைாப்படீு கபறுபவர் ஏவதனும் ஈடுவைாரல் இல்ைாத 
ஊக்ைத்கதாகைக்கு தகுதியானவரா என சரிபார்க்ைவும் (ைாப்படீு 
கபறுபவர் முந்கதய வருடங்ைளில் தன் பாைிசியிைிருந்து 
ஈடுவைாரல் எகதயும் கபற்றிருக்ைாவிட்டால்). ஈடுவைாரல் 
இல்ைாத ஊக்ைத்கதாக்கை அவ்வப்வபாது கூடுதல் ைாப்படீ்டுத் 
கதாகையின் வடிவில் வரும், இது வநாயாளி/ைாப்படீு 
கபறுபவரின் ைாப்படீ்டுத் கதாகைகய அதிைரிக்ைின்றது. 
முந்கதய வருட முடிவில் கதரிவிக்ைப்பட்ட ஈடுவைாரல்ைள் 
ைணக்ைில் எடுத்துக்கைாள்ளப்படாது என சிை சையங்ைளில் 
திரள் ஊக்ைத்கதாகை தவறாை குறிப்பிடப்படைாம். 

vi) வரம்புகளுடன் காப்பு கேய்யப்படும் மற்ற கேைவுகள்:  

ைற்ற வரம்புைளும் இருக்ைைாம், எ.ைா. சிைிச்கச ஆய்வுவவத 
ைருந்துைளின் ைீழ் வைற்கைாள்ளப்பட்டிருந்தால், வழக்ைைாை அது 
ஒரு ைிைவும் குகறந்த வரம்கபவய கைாண்டிருக்கும். 
உடல்நைப் பரிவசாதகன கசைவுைள் பாைிசியின் நான்கு 
வருடங்ைளுக்குப் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு வகரக்கும் 
ைட்டும் இருக்கும். ைருத்துவைகன கராக்ை கசலுத்துத் 
கதாகையும் நாகளான்றுக்ைான வரம்கபப் கபற்றிருக்கும். 
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vii)  இகண-கேலுத்துத் கதாகக 

இது சாதாரணைாை பணம் கசலுத்தப்படும் முன் ைதிப்பிடப்பட்ட 
ஈடுவைாரைின் ஒரு நிகையான சதவதீம் ஆகும். இகண-
கசலுத்துப் பணம் வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட சூழ்நிகைைளில் ைட்டுவை 
கபாருந்தும்படியும் இருக்ைைாம் – கபற்வறார் 
ஈடுவைாரல்ைளுக்ைானது ைட்டும், ைைப்வபறு 
ஈடுவைாரல்ைளுக்ைானது ைட்டும், இரண்டாவது 
ஈடுவைாரைிைிருந்து ைட்டும் அல்ைது ஒர் குறிப்பிட கதாகைக்கு 
அதிைைாை உள்ள ஈடுவைாரல்ைளில் ைட்டும்.  

கசலுத்தப்படும் கதாகை இந்த வரம்புைளுக்கு ஏற்ப 
சரிகசய்யப்படும் முன்பு, கதாகை கசலுத்தப்பட்டாத 
கபாருட்ைளுக்ைான நிைர தள்ளுபடிைகள ஈடுவைாரல் கதாகை 
ைணக்ைிடுைின்றது. 

ஒரு உடல்நைக் காப்பீட்டில் உள்ள கதாகக-கேலுத்தப்படாத 
கபாருட்கள் 

ஒரு உடல்நைைின்கைைகள குணப்படுத்துவதில் ஆகும் 
கசைவுைகள இவ்வாறு வகைப்படுத்தைாம்: 

 சிைிச்கசக்ைான கசைவுைள் ைற்றும் 

 பராைரிப்பிற்ைான கசைவுைள்.  

ஒரு உடல்நைைின்கைகய குணப்படுத்துவதற்கு ஆகும் 
கசைவுைள் அகனத்தும் ைருத்துவச் கசைவுைள் ைற்றும் 
சாதாரண கதாடர்புகடய வசதிைகள உள்ளடக்குைின்றது. 
கூடுதைாை, ஒரு ைருத்துவைகனயில் ைிைவும் வசதியாைவவா 
அல்ைது கசாகுசாைவவா கூட இருப்பதற்ைாை 
வைற்கைாள்ளப்படும் கசைவுைளும் இருக்ைைாம். 

ஒரு வழக்ைைான உடல்நைக் ைாப்படீ்டு பாைிசி ஒரு 
உடல்நைைின்கைகய குணப்படுத்துவதற்ைான கசைவுைகள 
ைவனிக்ைின்றது வைலும் சிறப்பாை குறிப்பிட்டிருந்தால் தவிர 
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கசாகுசு வசதிக்ைான கூடுதல் கசைவுைள் 
கசலுத்தப்படக்கூடியகவ அல்ை. 

இந்த கசைவுைகள பதிவு ைட்டணம், ஆவணைாக்ைல் 
ைட்டணங்ைள் வபான்ற சிைிச்கசயில்ைா ைட்டணங்ைள் என்றும் 
ைற்றும் சிைிச்கசக்கு வநரடியாை கதாடர்புகடய 
கபாருட்ைளுக்ைான (எ.ைா. உள்வநாயாளி ைாைைட்டத்தின்வபாது 
புரத நிரப்பிைள் சிறப்பாை பரிந்துகரக்ைப்படுைின்றன) கசைவுைள் 
என வகைப்படுத்தைாம். 

முன்னதாை ஒவ்கவாரு TPA/ைாப்படீ்டாளர் தன் கசாந்த 
கதாகை-கசலுத்தப்படாத கபாருட்ைளின் பட்டியகைக் 
கைாண்டிருந்தன, இப்வபாது அது ஐஆர்டிஏஐ உடல்நைக் ைாப்படீு 
தரநிர்ணய வழிைாட்டுதல்ைளின் ைீழ் 
தரநிர்ணயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.      

இறுதி ஈடுவைாரல் கசலுத்தும் கதாகைகய முடிவு கசய்யும் 
வரிகசமுகற பின்வருைாறு: 

அட்டவகண 2.1 

படி 1 

அகற வாடகை, நிபுணர் ைட்டணம் வபான்ற 
தகைப்புைளின் ைீழ் உள்ள அகனத்து பில்ைள் ைற்றும் 
விகைப்பட்டியல்ைகள பட்டியைிடவும். 

படி 2 

ஒவ்கவாரு தகைப்பின் ைீழும் ஈடுவைாரல் 
கசய்யப்பட்டுள்ள கதாகை கசலுத்தப்படாத 
கபாருட்ைகள ைழிக்ைவும். 

படி 3 
ஒவ்கவாரு கசைவு தகைப்பிற்ைாைவும் கபாருத்தைான 
ஏவதனும் வரம்புைகள கசயல்படுத்தவும். 

படி 4 

கைாத்த கசலுத்தப்படும் கதாகைகய முடிவு கசய்யவும் 
வைலும் அது கைாத்தக் ைாப்படீ்டுத் கதாகைக்குள் 
இருக்ைின்றதா என சரிபார்க்ைவும். 

படி 5 

கசலுத்தப்படும் நிைர ஈடுவைாரல் கதாகைகய முடிவு 
கசய்ய அதிைிருந்து ஏவதனும் இகண-கசலுத்துத் 
கதாகைகயக் ைழிக்ைவும். 
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xiii. ஈடுசகாரல் கேலுத்துதல் 

கசலுத்தப்படும் ஈடுவைாரல் கதாகைகய முடிவு கசய்த பின், 
நிகைகைைளுக்கு ஏற்றவாறு வாடிக்கையாளரிடம் அல்ைது 
ைருத்துவைகனயிடம் பணம் கசலுத்தப்படும். அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 
ஈடுவைாரல் கதாகை நிதி / ைணக்குைளின் கசயல்பாட்டிற்ைாை 
ஆவைாசிக்ைப்படும் வைலும் பணம் கசலுத்துதல் ைாவசாகை 
மூைைாைவவா அல்ைது வாடிக்கையாளரின் வங்ைிக் ைணக்ைிற்கு 
ஈடுவைாரல் பணத்கத பரிைாற்றுதல் மூைைாைவவா 
கசய்யப்படும். 

ைருத்துவைகனயிடம் பணம் கசலுத்தப்பட்டால், ஏவதனும் 
அவசியைான வரிைட்டணம் கசலுத்தப்படும் பணத்திைிருந்து 
ைட்டப்படும்.  

பணம் கசலுத்துதல் மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைியால் 
கையாளப்பட்டால், பணம் கசலுத்துதல் கசயல்முகற 
ைாப்படீாளர்ைளிகடவய ைாறுபடைாம். TPAக்ைளின் கசயல்பாடு 
பற்றிய ஒரு ைிைவும் விரிவான விளக்ைம் பின்னர் 
வழங்ைப்படும். 

அகைப்பில் உள்ள பணம் கசலுத்துதல் பற்றிய விவரங்ைகள 
புதுப்பித்தல் வாடிக்கையாளர் வைாரிக்கைைகள கையாளுவதில் 
ைிை இன்றியகையாததாை இருக்ைின்றது. வழக்ைைாை இந்த 
விவரங்ைள் அகழப்பு கையங்ைள் / வாடிக்கையாளர் வசகவக் 
குழு மூைம் சிஸ்டத்தில் பைிர்ந்துகைாள்ளப்படுைின்றது. 

பணம் கசலுத்தப்பட்ட பிறகு, ஈடுவைாரல் 
நிகறவவற்றப்பட்டதாை ைருதப்படும். நிறுவனத்தின் நிர்வாைம், 
ைத்தியஸ்தர்ைள், வாடிக்கையாளர்ைள் ைற்றும் ஐஆர்டிஏஐ 
ஆைிவயாருக்கு நிகறவவற்றப்பட்ட ஈடுவைாரல்ைளின் 
எண்ணிக்கை ைற்றும் கதாகைக்ைான அறிக்கைைள் குறிப்பிட்ட 
ைாைத்திற்கு ஒருமுகற முகறயாை அனுப்பப்பட வவண்டும். 
கசலுத்தப்பட்ட % கதாகை, சதவதீத்தில் கசலுத்தப்படாத 
கதாகை, ஈடுவைாரல்ைகள நிகறவவற்ற எடுத்துக்கைாண்ட 
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சராசரி ைாை அளவு வபான்றவற்கற நிகறவவற்றப்பட்ட 
ஈடுவைாரல்ைளின் வழக்ைைான பகுப்பாய்வு உள்ளடக்குைின்றது. 

xiv. சதகவப்படும் ஆவணங்கள் / கூடுதல் தகவல்களின் 
குகறபாட்கட ககயாளுதல் 

ஒரு ஈடுவைாரகை கசயல்முகறப்படுத்தலுக்கு முக்ைிய 
ஆவணங்ைளின் பட்டியைின் கூர்ந்தாய்வு வதகவப்படுைின்றது. 
அகவயாவன: 

 

 அனுைதிப்புக் குறிப்புைளுடனான கவளிவயறுதல் 
சுருக்ைவுகர, 

 ஆதரவளிக்கும் ஆய்வறிக்கைைள், 
 பல்வவறு பகுதிைளாை பிரிக்ைப்பட்ட பிரிவுைளுடனான இறுதி 
ஒன்றுவசர்க்ைப்பட்ட பில் 

 ைருத்துவ பரிந்துகரப்புச் சீட்டுைள் ைற்றும் ைருந்தை பில்ைள், 
 பணம் கசலுத்தும் இரசீதுைள், 
 ஈடுவைாரல் படிவம் ைற்றும் 

 வாடிக்கையாளர் அகடயாளம். 

சைர்ப்பிக்ைப்படும் நான்கு ஈடுவைாரல்ைளில் ஒன்று அடிப்பகட 
ஆவணங்ைள் முழுகையில்ைாைல் இருப்பதால் 
பாதிக்ைப்படுவதாை அனுபவம் ைாட்டுைின்றது. எனவவ 
வாடிக்கையாளரிடம் சைர்ப்பிக்ைப்படாத ஆவணங்ைளின் 
விவரங்ைகளயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ைாை அளவிற்குள் அவர் 
அவற்கற தன் ஈடுவைாரலுடன் இகணக்ை முடியும் 
என்பகதயும் கதரிவிப்பது வதகவயாை உள்ளது. 

அவதவபால், ஒரு ஈடுவைாரல் கசயல்முகறப்படுத்தப்படும்வபாது, 
கூடுதல் தைவல்ைள் வதகவப்படைாம் ஏகனனில்: 

1. வழங்ைப்பட்ட கவளிவயறுதல் சுருக்ைவுகர சரியான 
வடிவகைப்பில் இல்கை அல்ைது உடல்நைைின்கையின் 
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வநாயறிதல் அல்ைது வரைாற்றின் சிை விவரங்ைகள பதிவு 
கசய்யவில்கை.  

2. அளிக்ைப்படும் சிைிச்கச வதகவயான விளக்ைத்துடன் 
விவரிக்ைப்படவில்கை அல்ைது கதளிவுபடுத்துதல் 
வதகவப்படுைின்றது. 

3. டிஸ்சார்ஜ் அல்ைது சிைிச்கச முடிந்து கவளிவயறும் 
சுருக்ைவுகர வநாயறிதலுடன் கபாருந்தவில்கை அல்ைது 
பரிந்துகரக்ைப்பட்ட ைருந்துைள் வழங்ைப்பட்ட சிைிச்கசக்ைான 
உடல்நைைின்கையுடன் கதாடர்புகடயது இல்கை. 

4. வழங்ைப்பட்ட பில்ைள் வதகவப்படும் பிரிவுைகள 
வழங்ைவில்கை. 

5. இரண்டு ஆவணங்ைளுக்கு இகடவய நபரின் வயது 
கபாருந்தாைல் இருக்ைின்றது. 

6. கவளிவயறும் சுருக்ைவுகர ைற்றும் பில்லுக்கு இகடவய 
அனுைதிப்பு நாள் / கவளிவயறும் நாள் ஆைியகவ 
கபாருந்தாைல் இருக்ைின்றது. 

7. ஈடுவைாரலுக்கு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின் ஒரு ைிை 
விரிவான கூர்ந்தாய்வு வதகவப்படுைின்றது, வைலும் 
இதற்ைாை ைருத்துவைகனயின் உள்ளரங்ை சிைிச்கச தாள்ைள் 
வதகவப்படுைின்றன. 

இரண்டு நிகைகைைளிலும், வாடிக்கையாளருக்கு கூடுதல் 
தைவைின் வதகவகய விவரிக்கும் எழுத்துபூர்வ ைடிதவைா 
அல்ைது ைின்னஞ்சவைா அனுப்பப்படும். கபரும்பாைான 
சையங்ைளில், வாடிக்கையாளரால் வதகவப்படும் தைவகை தர 
முடியும். இருப்பினும், சிை சூழ்நிகைைளில் தைவல் ஆராய 
ைிைவும் முக்ைியைானது ைற்றும் தவிர்க்ைமுடியாததாை 
இருந்தாலும் வாடிக்கையாளர் பதிைளிக்ைாத சூழல்ைளும் 
இருக்ைின்றன. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிகைைளில், 
வாடிக்கையாளருக்கு ஈடுவைாரகை கசயல்முகறப்படுத்த 
தைவல் வதகவ என்பதற்ைான நிகனவூட்டிைள் அனுப்பப்படும். 
அம்ைாதிரியான மூன்று நிகனவூட்டிைளுக்குப் பிறகு, 
ஈடுவைாரல் முடிவு அறிவிப்பு அனுப்பப்படும்.  
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ஒரு ஈடுவைாரல் கசயல்முகறப்படுதைில் இருக்கும்வபாது 
கசய்யப்படும் அது கதாடர்பான அகனத்து ைடிதத் 
கதாடர்புைளிலும், ைடிதத்தின் வைவை “முன் ைருத்து 

 எதுவுைில்ைாைல்” எனும் வார்த்கதைகள நீங்ைள் ைாணைாம். 
இது இந்த ைடிதத் கதாடர்புைள் சரியாை இருந்த பின்னரும், ஒரு 
ஈடுவைாரகை ைறுப்பதற்ைான ைாப்படீ்டாளரின் உரிகைகய 
உறுதி கசய்வதற்ைான சட்டரீதியான வதகவ ஆகும். 

உதாரணம் 

காப்பீட்டாளர் வழக்கக விரிவாக ஆய்வு கேய்ய உள்ளரங்க 
ேிகிச்கே தாள்ககள சகட்கைாம் சமலும் பாைிேி 
நிபந்தகனகளுக்குள் கேயல்முகற / ேிகிச்கே 
உள்ளடங்கவில்கை என்ற முடிவிற்கு வரைாம். கூடுதல் 
தகவல்ககள சகட்கும் கேயல் காப்பீட்டாளர் ஈடுசகாரகை 
ஏற்றுக்ககாண்டதற்கான கேயைாக கருதப்படக்கூடாது. 

ஆவணப்படுத்துதல் ைற்றும் வதகவப்படும் விளக்ைம் ைற்றும் 
கூடுதல் தைவல்ைள் ஆைியவற்றில் உள்ள பற்றாக்குகறகய 
கையாளுதல் என்பது ஈடுவைாரல் நிர்வாத்தில் உள்ள ஒரு 
முக்ைிய சவாைாகும். வதகவப்படும் தைவல்ைள் அகனத்தும் 
இல்ைாைல் ஈடுவைாரகை கசயல்முகறப்படுத்த முடியாது, 
அவதசையம் வைலும் கூடுதல் தைவல்ைளுக்ைாை அடிக்ைடி 
வைாரிக்கைைள் கசய்து வாடிக்கையாளருக்கு 
அகசௌைரியத்கதயும் உண்டாக்ைக் கூடாது. 

சிறந்த முகறயில், வதகவப்படக்கூடிய அகனத்து 
தைவல்ைளின் கதாகுப்புப் பட்டியல் ஒன்றுடன் அம்ைாதிரியான 
வைாரிக்கை எழுப்பப்பட வவண்டும், அதற்கு பிறகு வவறு எந்த 
புதிய வதகவயும் எழுப்பப்படக் கூடாது,  

xv. ஈடுசகாரல்ககள மறுத்தல் 

உடல்நைக் ைாப்படீுைளின் அனுபவைானது, சைர்ப்பிக்ைப்படும் 
ஈடுவைாரல்ைளில் 10% முதல் 15% பாைிசியின் 
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விதிமுகறைளுக்குள் உள்ளடங்குவதில்கை என்பகதக் 
ைாட்டுைின்றது. இது இகவ வபான்ற பல்வவறு ைாரணங்ைளால் 
இருக்ைக் கூடும்: 

1. அனுைதிப்பு வததி ைாப்படீ்டுக் ைாைத்திற்குள் இல்கை. 
2. ஈடுவைாரல் கசய்யப்படும் உறுப்பினர் ைாப்பு 

கசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கை. 
3. ஏற்ைனவவ உள்ள உடல்நைைின்கைைளின் ைாரணைாை 

(இங்வை பாைிசி இம்ைாதிரியான நிகைகைகய 
விைக்குைின்றது). 

4. தகுந்த ைாரணைின்றி கசய்யப்படும் சைர்ப்பிப்பில் உள்ள 
வதகவக்கு அதிைைான தாைதம். 

5. எந்த முகனப்பான சிைிச்கசயும் இல்கை; அனுைதிப்பு 
கவறும் ஆய்வு பயன்பாட்டிற்ைானது ைட்டுவை. 

6. சிைிச்கசயளிக்ைப்படும் உடல்நைைின்கை பாைிசியின் ைீழ் 
விைக்ைப்பட்டுள்ளது. 

7. உடல்நைைின்கைக்ைான ைாரணம் ைது அல்ைது 
வபாகதைருந்து துஷ்பிரவயாைம் ஆகும். 

8. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 24 ைணி வநரத்திற்கும் 
குகறவாை இருக்ைின்றது. 

ஒரு ஈடுவைாரைின் ைறுப்பு அல்ைது தள்ளுபடிகய (ைாரணம் 
என்னவாை இருந்தாலும்) எழுத்து வடிவில் 
வாடிக்கையாளருக்கு கதரியப்படுத்த வவண்டும். வழக்ைைாை 
அப்படிப்பட்ட ைறுப்புக் ைடிதம் ைறுப்பின் ைாரணத்கத கதளிவாை 
குறிப்பிடும், ைறுக்ைப்பட்ட ஈடுவைாரலுக்கு ைாரணைான பாைிசி 
விதிமுகற / நிபந்தகனைகள எடுத்துகரக்கும். 

கபரும்பாைான ைாப்படீ்டாளர்ைள் ஒரு கசயல்முகறகயக் 
கைாண்டுள்ளனர், அதன் மூைம் ஈடுவைாரகை ஏற்ை 
அதிைாரைளிக்ைப்பட்ட ஒரு உயர்நிகை வைைாளரால் ஒரு 
ைறுப்புக்கு அதிைாரைளிக்ைப்படுைின்றது.  இது எந்த ைறுப்பும் 
முழுகையாை நியாயைானது ைற்றும் ைாப்படீு கசய்தவர் 
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ஏதாவது சட்ட நிவாரணத்திற்கு முற்பட்டால் வழக்ைில் அகத 
விளக்ைமுடிவகத உறுதி கசய்ய வவண்டும். 

ைாப்படீ்டாளரிடம் அளிக்ைப்படுவகதத் தவிர்த்து, 
வாடிக்கையாளர் ஈடுவைாரைின் ைறுப்பின்வபாது 
பின்வருபவர்ைகள அணுகும் வதர்கவயும் கைாண்டுள்ளார்: 

 ைாப்படீ்டு குகறத்தீர்ப்பாயம் அல்ைது 

 நுைர்வவார் ைன்றங்ைள் அல்ைது 

 ஐஆர்டிஏஐ அல்ைது 

 சட்ட நீதிைன்றங்ைள் 

இம்ைாதிரியான ைறுப்புச் சூழ்நிகைைளில் அந்த வைாப்பு 
சாதாரண நிகையில் சட்டப்படியான கூர்ந்தாய்கவ 
நிகைநிறுத்துைின்றதா எனவும் ஆவணங்ைள் பாதுைாப்பான 
இடத்தில் வசைிக்ைப்பட்டுள்ளகதயும் சரிபார்க்ை வவண்டும், 
எடுக்ைப்பட்ட முடிகவ ைாப்பாற்றும் வதகவ ஒன்று 
அங்குள்ளது 

xvi. ேந்சதகத்திற்கிடமான ஈடுசகாரல்கள் சமலும் விரிவான 
ஆய்விற்கு 

ைாப்படீ்டாளர்ைள் எல்ைா வணிைப் பிரிவுைளிலும் வைாசடிப் 
பிரச்சிகனைகள கையாள முயற்சித்து வருைிறார்ைள். 
கையாளப்படும் வைாசடி ஈடுவைாரல்ைளின் எண்ணிக்கைகயப் 
பார்க்கும்வபாது உடல்நைக் ைாப்படீு ைாப்படீ்டாளர்ைளுக்கு ஒரு 
ைிைப்கபரிய சவாகை அளிக்ைின்றது. 

உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் கசய்யப்படும் வைாசடிைளின் சிை 
எடுத்துக்ைாட்டுைளாவன: 

1. ஆள்மாறாட்டம், ைாப்பிடு கபறுபவர் சிைிச்கச கபற்ற 
நபரல்ை. 

2. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கைவய இல்ைாதவபாது ஒரு 
ஈடுவைாரகை கசய்வதற்ைான சபாைி ஆவணங்கள். 
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3. கேைவுகளின் அளவுக்குமீறிய பணவகீ்கம், 
ைருத்துவைகனயின் உதவியிடவனா அல்ைது கூடுதைான 
கவளிப்புற இரசீதுைளுடவனா வபாைியாை கசய்யப்படுதல். 

4. சிை நிகைகைைளில் அதிைைாை இருக்ைக்கூடிய வநாயறிதல் 
கசைவுைகள உள்ளடக்ை புறசநாயாளி ேிகிச்கே 
உள்சநாயாளி / மருத்துவமகனச் சேர்க்ககயாக 
மாற்றப்படுதல். 

தினமும் நடக்கும் புதிய வைாசடி முகறைளின் ைாரணைாை, 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைற்றும் TPAக்ைள் கதாடர்ந்து சூழகை 
ைண்ைாணிக்ை வவண்டியிருக்ைின்றது வைலும் அம்ைாதிரியான 
வைாசடிைகள ைண்டறிந்து ைட்டுப்படுத்த நடவடிக்கைகய 
உருவாக்ைி பின்பற்ற வவண்டியுள்ளது.  

ஆய்விற்ைாை வதர்ந்கதடுக்ைப்படும் ஈடுவைாரல்ைள் இரண்டு 
முகறைளின் அடிப்பகடயில் உள்ளது: 

 வழக்ைைான ஈடுவைாரல்ைள் ைற்றும் 

 விகரவாை கசயைாற்றும் ஈடுவைாரல்ைள் 

ஒரு TPA அல்ைது ஒரு ைாப்படீ்டாளர், ஈடுவைாரல்ைள் 
ஸ்தூைைாை உறுதிகசய்யப்படுவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட 
சதவதீத்தின் ஒரு உள் தரநிர்ணயத்கத அகைக்ைைாம்; இந்த 
சதவதீம் கராக்ைைில்ைா ைற்றும் பணம் திரும்பப்கபறல் 
ஈடுவைாரல்ைளில் ைாறுபடைாம்.  

இந்த முகறகயப் பயன்படுத்தி, ஈடுவைாரல்ைள் தற்வபாக்கு 
ைாதிரிப்படுத்தல் முகறயில் வதர்ந்கதடுக்ைப்படுைின்றன. ஒரு 
குறிப்பிட்ட ைதிப்புக்கு வைைான அகனத்து ஈடுவைாரல்ைளும் 
ஆய்வு கசய்யப்படும் எனவும் அந்த வரம்புக்கு ைீவழ உள்ள 
ைாதிரிப்படுத்தப்பட்ட ஈடுவைாரல்ைள் கதாகுப்பு 
உறுதிப்படுத்தலுக்ைாை எடுத்துக்கைாள்ளப்படும் எனவும் சிை 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் குறிப்பிடுைிறார்ைள். 
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இரண்டாவது முகறயில், ஒவ்கவாரு ஈடுவைாரலும் சரிபார்ப்பு 
நிகைைளின் கதாகுப்பு ஒன்கற ைடந்து கசல்ைின்றது, அது 
ஒத்துப்வபாைவில்கை என்றால் இவ்வாறான ஆய்வுைளுக்கு 
உட்படுத்தப்படுைின்றது:  

i. ைருத்துவ வசாதகனைள் அல்ைது ைருந்துைள் கதாடர்பான 
ஈடுவைாரைின் கபரும்பகுதி 

ii. வாடிக்கையாளர் பணத்கத கபறுவதில் ைிைவும் ஆர்வைாை 
இருத்தல் 

iii. திருத்தி வைகைழுதப்படும் பில்ைள், வபான்றகவ  

ஈடுவைாரல் வநர்கையானதில்கை என சந்வதைப்பட்டால், 
ஈடுவைாரகை அது எவ்வளவு சிறியதாை இருந்தாலும் ஆய்வு 
கசய்ய வவண்டும். 

 

xvii.   TPAவால் கேய்யப்படும் கராக்கமில்ைா நிகறசவற்றல் 
கேயல்முகற 

 

வசதி எப்படி வவகை கசய்ைின்றது? இதன் கையம் TPA 
ைாப்படீ்டாளர் ைருத்துவைகனயுடன் கசய்யும் ஒரு ஒப்பந்தம் 
ஆகும். இந்த ஒப்பந்தங்ைள் ைற்ற ைருத்துவ வசகவ 
வழங்குநர்ைளுடனும் சாத்தியைாகும். இந்தப் பிரிவில் 
கராக்ைைில்ைா வசதிகய வழங்குவதற்ைாை பயன்படுத்தப்படும் 
கசயல்முகறகயப் பார்ப்வபாம்: 

அட்டவகண 2.2 

 

 

 

படி 1 

உடல்நைக் ைாப்படீ்டின் ைீழ் ைாப்பு கசய்யப்பட்டுள்ள ஒரு 
வாடிக்கையாளர் ஒரு உடல்நைைின்கை அல்ைது ஒரு 
ைாயத்தால் அவதிப்படுைிறார் வைலும் அவர் ஒரு 
ைருத்துவைகனக்குள் அனுைதிக்ைப்படுைாறு 
ஆவைாசிக்ைப்படுைிறார். அவர் (அல்ைது அவரின் சார்பாை 
ைற்கறாருவர்) ைீழ்ைாண்பகவ வபான்ற ைாப்படீ்டு 
விவரங்ைளுடன் ைருத்துவைகனயின் ைாப்படீ்டு 
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கையத்கத அணுகுைிறார்: 

 

i. TPA கபயர், 
ii. அவரின் உறுப்பினர் கபயர், 
iii. ைாப்படீ்டாளர் கபயர் வபான்றகவ.  

படி 2 

ைீழ்ைாண்பகவ வபான்ற அவசியைான விவரங்ைகள 
ைருத்துவைகன கதாகுக்ைின்றது: 

i. உடல்நைைின்கை வநாயறிதல், 
ii. சிைிச்கச, 
iii. சிைிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரின் கபயர், 
iv. முன்கைாழியப்படும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின் 

நாட்ைளின் எண்ணிக்கை ைற்றும் 

v. ைணக்ைிடப்பட்ட கசைவு 

இது கராக்கமில்ைா அதிகாரமளிப்புப் படிவம் என 
அகழக்கப்படும் ஒரு வடிவகமப்பில் 
வழங்கப்படுகின்றது.  

படி 3 

TPA கராக்கமில்ைா அதிகாரமளிப்புப் படிவத்தில் 
வழங்ைப்பட்டுள்ள தைவல்ைகள ஆய்வு கசய்ைின்றது. இது 
தைவல்ைகள ைருத்துவைகனயுடனான பாைிசி 
விதிமுகறைள் ைற்றும் ஏவதனும் ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட 
ைட்டணவதீங்ைளுடன் சரிபார்க்ைின்றது. வைலும் 
கராக்ைைில்ைா அதிைாரைளிப்பு வழங்ைப்பட முடியுைா 
இல்கையான எனும் முடிவிற்கு வர வவண்டும் வைலும் 
அப்படி முடிகவடுத்தால் எவ்வளவு கதாகைக்கு 
அதிைாரைளிக்ைப்பட வவண்டும் என்பகதயும் முடிவு 
கசய்ய வவண்டும் 

முடிகவ எடுக்ை வைலும் தைவல்ைளுக்கு TPA-கவ 
வைட்ைைாம். முடிகவ எடுத்த பின், அகத 
தாைதைில்ைாைல் ைருத்துவைகனக்கு 
கதரிவிக்ைவவண்டும். 
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இப்வபாது இரண்டு படிவங்ைளும் ஐஆர்டிஏஐ உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டு தரநிர்ணய வழிைாட்டுதல்ைளின் ைீழ் 
தரநிர்ணயப்படுத்தப்பட்டிருக்ை வவண்டும்; இறுதியில் 
உள்ள பிற்வசர்க்கைகய பரிந்துகர கசய்யவும்). 

படி 4 

வநாயாளி ைருத்துவைகனயில் சிைிச்கச கபறும்வபாது 
TPAவால் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட கதாகை வநாயாளியின் 
ைணக்ைில் உள்ள கதாகையாை தக்ைகவக்ைப்படும். 
வாடிக்கையாளர் சிைிச்கசயல்ைாத கசைவுைள் ைற்றும் 
பாைிசியின் ைீழ் வதகவப்படும் ஏவதனும் இகண-
கசலுத்துத் கதாகை ஆைியவற்கற உள்ளடக்ை ஒரு 
கதாகைகய கசலுத்தும்படிக் வைட்டுக்கைாள்ளப்படைாம். 

படி 5 

வநாயாளி கவளிவயறத் தயாராை இருக்கும்வபாது, 
ைாப்படீ்டால் ைாப்பு கசய்யப்பட்டுள்ள உண்கையான 
ைட்டணங்ைளுக்கு எதிராை TPAவால் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 
வநாயாளியின் ைணக்ைில் உள்ள கதாகைகய 
ைருத்துவைகன சரிபார்க்கும். 

ைணக்ைில் கதாகை குகறவாை இருந்தால், ைருத்துவைகன 
கராக்ைைில்ைா சிைிச்கசக்ைாை கூடுதல் ஒப்புதல் 
கதாகைக்ைாை வைாரிக்கை அனுப்பும். 

TPA அகத ஆராய்ந்து கூடுதல் கதாகைக்கு ஒப்புதல் 
அளிக்கும். 

படி 6 

வநாயாளி அனுைதிக்ைப்படாத ைட்டணங்ைகள 
கசலுத்திவிட்டு கவளிவயறுவார். அவர் 
ஆவணப்படுத்தகை முழுகை கசய்ய ஈடுவைாரல் படிவம் 
ைற்றும் பில்ைில் கைகயழுத்திடும்படி 
வைட்டுக்கைாள்ளப்படுவார். 

படி 7 

ஒன்றுவசர்க்கும் வைலும் பில்ைின் 
கசயல்முகறப்படுத்தலுக்ைாை பின்வரும் ஆவணங்ைகள 
TPAவிடம் வழங்கும்: 

i. ஈடுவைாரல் படிவம் 

ii. கவளிவயறும் சுருக்ைவுகர / அனுைதிப்புக் 
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குறிப்புைள் 

iii. TPAவால் வழங்ைப்பட்ட வநாயாளி / 
முன்கைாழிபவர் அகடயாள அட்கட ைற்றும் 
புகைப்பட அகடயாளச் ைார்டு 

iv. இறுதி ஒன்றுவசர்க்ைப்பட்ட ரசீது 

v. விளக்ைைான பில் 

vi. ஆய்வு அறிக்கைைள் 

vii. ைருத்துவர் பரிந்துகரப்பு ைற்றும் ைருந்தை 
பில்ைள் 

viii. TPAவால் அனுப்பப்பட்ட ஒப்புதல் ைடிதங்ைள் 

படி 8 

TPA ஈடுவைாரகை கசயல்முகறப்படுத்தும் வைலும் 
பின்வருபகவ வபான்ற விவரங்ைகள உறுதிப்படுத்திய 
பிறகு ைருத்துவைகனக்கு கதாகைகய கசலுத்துைாறு 
பரிந்துகரக்கும்: 

i. சிைிச்கசயளிக்ைப்பட்ட வநாயாளி எவருக்ைாை 
ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டவதா அவவரயாவார். 

ii. வநாயாளி சிைிச்கச எடுத்துக்கைாண்ட நிகைகை 
எந்த நிகைக்ைாை ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டவதா 
அதுவவயாகும். 

iii. ஏவதனும் விைக்ைளிக்ைப்பட்ட உடல்நைைின்கையின் 
சிைிச்கசக்ைான கசைவுைள், பில்ைின் பகுதியாை இல்கை. 

iv. ைருத்துவைகனைளிடம் கதரிவிக்ைப்பட்ட அகனத்து 
வரம்புைளும் பின்பறறப்பட்டுள்ளது. 

v. ைருத்துவைகனயிடம் ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட 
ைட்டணவதீங்ைள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது ைற்றும் நிைர 
கசலுத்துத் கதாகை ைணக்ைிடப்பட்டுள்ளது. 

கராக்ைைில்ைாத வசதியின் ைதிப்பு சந்வதைத்திற்ைிடைில்ைாைல் 
இருக்ைின்றது. வசதிகய சிறப்பாை பயன்படுத்துவது எப்படி 
என்பகத வாடிக்கையாளரிடம் கதரிவிப்பதும் முக்ைியைானதாகும். 
ைவனிக்ை வவண்டிய முக்ைியக் குறிப்புைளாவன: 
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i. வாடிக்கையாளர் தன் ைாப்படீ்டு விவரங்ைள் தன்னுடன் 
இருப்பகத உறுதி கசய்து கைாள்ள வவண்டும். இது  
இவற்கற உள்ளடக்குைின்றது: 

 

 அவரது TPA அட்கட, 
 அவரது பாைிசி நைல், 
 அவரது ைாப்பின் விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைள் 
வபான்றகவ.  

இகவ இல்ைாதவபாது, அவர் TPAகவ (ஒரு 24 ைணி வநர 
உதவி இகணப்பு மூைம்) கதாடர்புகைாண்டு விவரங்ைகள 
வைட்ை வவண்டும். 

ii. தன் ஆவைாசகன ைருத்துவரால் பரிந்துகரக்ைப்பட்ட 
ைருத்துவைகன TPAவின் வகையகைப்பில் இருக்ைின்றதா 
என்பகத வாடிக்கையாளர் சரிபார்க்ை வவண்டும். 
அப்படியில்கை என்றால், அவர் TPAவிடம் அந்த 
சிைிச்கசக்ைாை கராக்ைைில்ைா வசதி ைிகடக்கும் வதர்வுைள் 
பற்றி சரிபார்க்ை வவண்டும். 

iii. முன்-அதிைாரைளிப்பு படிவத்தில் சரியான விவரங்ைள் பதிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளகத அவர் உறுதி கசய்து கைாள்ள 
வவண்டும். ஏவதனும் கதளிவாை இல்கைகயன்றால், TPA 
கராக்ைைில்ைா வசதிகய ைறுக்ைைாம் அல்ைது வைள்வி 
எழுப்பைாம். 

iv. ைருத்துவைகன ைட்டணங்ைள் ைண்புகர வபான்ற குறிப்பிட்ட 
சிைிச்கசைளில் இருக்கும் அகற வாடகை அல்ைது 
ைாப்புகறைள் வபான்ற வரம்புைளுடன் நிகையாை இருப்பகத 
அவர் உறுதி கசய்து கைாள்ளவவண்டும். 

பாைிசியால் அனுைதிக்ைப்படுவகத விட அதிைைாை அவர் 
கசைவு கசய்ய விரும்பினால், அவரின் கசைவுப் பங்கு 
எவ்வளவாை இருக்கும் என்பகத முன்னதாைவவ 
கதரிவிப்பது நல்ைதாகும். 
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v. வாடிக்கையாளர் கவளிவயறுவகத முன்கூட்டிவய TPAவிடம் 
கதரிவிக்ை வவண்டும் வைலும் கவளிவயறும் முன் 
ைருத்துவைகனயிடம், வதகவப்படக்கூடிய ஏவதனும் 
கூடுதல் ஒப்புதல்ைகள TPAவிடம் அனுப்புைாறு வைாரிக்கை 
கசய்ய வவண்டும். இது வநாயாளி அவசியைில்ைாைல் 
ைருத்துவைகனயில் ைாத்திருக்ைாைல் இருப்பகத உறுதி 
கசய்யும். 

வாடிக்கையாளர் ஒரு ைருத்துவைகனயில் கராக்ைைில்ைா 
சிைிச்கசக்ைாை வைாரிக்கை கசய்து ஒரு ஒப்புதகைப் கபற்று, 
ஆனால் வவகறாரிடத்தில் அனுைதிக்ைப்பட முடிவுகசய்வதும் 
சாத்தியைானதாகும். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிகைைளில், 
வாடிக்கையாளர் ைருத்துவைகனயிடம் கதரிவித்து 
கராக்ைைில்ைா ஒப்புதல் பயன்படுத்தப்படுைிறதா என TPAவிடம் 
வைட்குைாறு கசால்ை வவண்டும். 

இகதச் கசய்யவில்கை என்றால், ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட 
கதாகை வாடிக்கையாளரின் பாைிசியில் தகட கசய்யப்படைாம் 
வைலும் அடுத்த வைாரிக்கையின் ஒப்புதைின்வபாது தவறான 
ைருத்கத வதாற்றுவிக்ைைாம். 

3. உடல்நைக் காப்பீடுகளில் உள்ள ஆவணப்படுத்துதல் 

 

முன்னதாை விளக்ைியபடி, உடல்நைக் ைாப்படீு ஈடுவைாரல்ைளின் 
கசயல்முகறப்படுத்தலுக்கு பை ஆவணங்ைள் வதகவப்படுைின்றன. 
ஒவ்கவாரு ஆவணமும் இரண்டு முக்ைியக் வைள்விைளுக்கு 
பதிைளிக்ை உதவும் என எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது – ஏற்கும் திறன் 
(அது பணம் கசலுத்தக்கூடியதா?) ைற்றும் ஈடுவைாரைின் அளவு 
(எவ்வளவு?).  

இந்தப் பிரிவு வாடிக்கையாளர்ைளால் சைர்ப்பிக்ைப்பட வவண்டிய 
வதகவப்படும் ஒவ்கவாரு ஆவணங்ைளின் வதகவ ைற்றும் 
உள்ளடக்ைத்கத விளக்குைின்றது: 
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1. கவளிசயறுதல் சுருக்கவுகர 

கவளிவயறுதல் சுருக்ைவுகரகய ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
ஈடுவைாரகை கசயல்முகறப்படுத்த வதகவப்படும் ைிை 
முக்ைியைான ஆவணைாை குறிப்பிடைாம். இது வநாயாளியின் 
நிகைகை ைற்றும் சிைிச்கச முகற பற்றிய முழு 
தைவைைகளயும் விளக்குைின்றது. 

கவளிவயறுதல் சுருக்ைவுகர இவற்கறக் கைாண்டிருக்ை வவண்டும்: 

i) வநாயாளியின் கபயர், வயது, பாைினம் ைற்றும் விவரம். 
ii) அனுைதிப்பு ைற்றும் கவளிவயறுதைின் வததி ைற்றும் வநரம். 
iii) அனுைதிப்பு வநரத்தில் இருந்த வநாயாளியின் நிகைகை, 

கவப்பநிகை, நாடித்துடிப்பு, இரத்த அழுத்தம் வபான்றகவ 
ைற்றும் அனுைதிப்பிற்ைான ைாரணம் ஆைியவற்றின் விவரம். 

iv) நிகைகை தானாை கவளிப்பட்டதில் இருந்து உள்ள 
உடல்நைைின்கையின் வரைாறு. ைைப்வபறு நிகைகைைளில் 
ைருத்தரிப்பு ைற்றும் உயிருடனுள்ள குழந்கதைள் 
ஆைியவற்றின் விவரங்ைள் வழங்ைப்படும். 

v) கசய்யப்பட்ட ஆய்வுைள். 
vi) நிகைகைகய குணப்படுத்தும் ைருத்துவ ஆவைாசைர்ைள். 
vii) சிைிச்கச முகற – கபாருத்தைானால் அறுகவசிைிச்கசயின் 

விவரம். 
viii) அறுகவசிைிச்கசக்கு பிந்கதய ஆவைாசகன. 
ix) பயன்படுத்தப்படும் ைருந்துைள். 
x) அறுகவசிைிச்கசக்கு பிறைான முன்வனற்றத்கத 

அளவிடுவதற்ைான ஆய்வுைள். 
xi) கவளிவயறுதைின் வபாதுள்ள நிகைகை. 
xii) பயன்படுத்தப்பட வவண்டிய ைருந்துைள், கசய்யப்பட வவண்டிய 

கசயல்முகற / வநாயறிதல் ைற்றும் பின்கதாடர்வு வருகை 
உள்ளிட்ட கவளிவயறுதைின் வபாதான ஆவைாசகன. 

ஒரு நன்கு எழுதப்பட்ட கவளிவயறுதல் சுருக்ைவுகரயானது 
உடல்நைைின்கை / ைாயம் ைற்றும் சிைிச்கச முகற 
ஆைியவற்கற நன்கு புரிந்துகைாள்ள ஈடுவைாரல் 
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கசயல்முகறப்படுத்தும் நபருக்கு உதவுைின்றது, இதன் மூைம் 
நிகறவவற்றுதல் கசயல்முகற வவைப்படுத்தப்படுைின்றது. 
ஐஆர்டிஏஐ தரநிர்ணய வழிைாட்டுதல்ைள் ஈடுவைாரல்ைளின் 
சிறப்பான கசயல்முகறப்படுத்தலுக்ைாை கவளிவயறுதல் 
சுருக்ைவுகரக்ைான பரிந்துகரக்ைப்படும் உள்ளடக்ைங்ைகள 
உள்ளடக்ைியுள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசைாை வநாயாளி 
பிகழக்ைாவிட்டால், பை ைருத்துவைகனைளில் கவளிவயறுதல் 
சுருக்ைவுகர இறப்பு சுருக்கவுகர என கூறப்படுைிறது.  

கவளிவயறுதல் சுருக்ைவுகரகய எப்வபாதும் அசைாை கபற 
வவண்டும். 

2. ஆய்வறிக்கககள் 

ஆய்வறிக்கைைள் வநாயறிதல் ைற்றும் சிைிச்கசகய ஒப்பிடுவதில் 
உதவுைின்றது, அதன் மூைம் சிைிச்கச உடவன வதகவப்பட்ட 
துல்ைியைான நிகைகை ைற்றும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின் 
வபாதான முன்வனற்றம் ஆைியவற்கற புரிந்து கைாள்வதற்ைான 
அவசியைான தைவல்ைகள வழங்குைின்றது. 

ஆய்வறிக்கைைள் வழக்ைைாை இவற்கற உள்ளடக்ைியிருக்கும்: 

i) இரத்தப் பரிவசாதகன அறிக்கைைள்; 
ii) எக்ஸ்-வர அறிக்கைைள்; 
iii) ஸ்வைன் அறிக்கைைள் ைற்றும் 

iv) திசுப் பரிவசாதகன அறிக்கைைள் 

அகனத்து ஆய்வறிக்கைைளும் கபயர், வயது, பாைினம், 
வசாதகனத் வததி வபான்றவற்கறக் கைாண்டிருக்கும் வைலும் 
வழக்ைைாை அசைாை வழங்ைப்படும். ைாப்படீ்டாளர் எக்ஸ்-வர 
ைற்றும் ைற்ற படங்ைகள சிறப்புக் வைாரிக்கையின் ைீது 
வாடிக்கையாளரிடம் திரும்பத் தரைாம். 

3. ஒன்றுசேர்க்கப்பட்ட மற்றும் விளக்கமான பில்கள்: 
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இது ைாப்படீ்டு பாைிசியின் ைீழ் கசலுத்தப்பட வவண்டியகவைகள 
முடிவு கசய்யும் ஆவணைாகும். பில்ைின் நிகையான 
வடிவகைப்பு எதுவுைில்கை என்றாலும், வழக்ைைான நகடமுகற 
பின்வரும் தகைப்புைளின் ைீழ் ஒன்றுவசர்க்ைப்பட்ட சிைிச்கச 
ைட்டணங்ைகள வழங்குவதாகும்: 

i) பணி ைருத்துவ அலுவைர் ைற்றும் அகறயில் வழங்ைப்பட்ட 

அடிப்பகட வசதிைள் ஆைியவற்றிற்ைான ைட்டணங்ைள் 

உள்ளிட்ட அகற வாடகக. கசவிைிப் பணி ைட்டணங்ைள் 

இதன் பகுதியாை இருக்ைைாம் அல்ைது ஒரு தனி தகைப்பின் 

ைீழ் இருக்ைைாம். 

ii) ICU சிைிச்கசக்ைாைப் பயன்படுத்தப்பட்டால் தீவிர ேிகிச்கேப் 

பிரிவு கட்டணங்கள். இது ICU வில் இருந்த பணி ைருத்துவ 

அலுவைர், நிபுணர் சிைிச்கச, நாடித்துடிப்பு ைாட்டி, பிராணவாயு 

வபான்றகவைளுக்ைான ைட்டணங்ைகள உள்ளடக்குைின்றது. 

iii) வநாயாளிக்கு சிைிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவர்ைள் ைற்றும் 

நிபுணர்ைள் அகனவருக்குைான ைட்டணங்ைகள உள்ளடக்கும் 

ஆசைாேகர் கட்டணங்கள். 

iv) சநாயறிதல் சோதகனகள் ைற்றும் ஆய்வுைள். 

v) IP சிைிச்கசயின் ஒரு பகுதியாை வாங்ைப்பட்ட மருந்துகள். 

vi) ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின்வபாது கசய்யப்பட்ட கசயற்கை 

சிறுநீர்ப் பிரித்கதடுப்பு, வவதிச்சிைிச்கச வபான்ற ஏவதனும் 

சிறப்பு கசயல்முகறைளுக்ைான கேயல்முகறக் 

கட்டணங்கள். 

vii) அனுைதிப்பு, பதிவு, ஆவணைாக்ைம், வசகவ ைட்டணங்ைள் 

ைற்றும் வரிைள் வபான்ற இதர கட்டணங்கள். 

ஒன்றுவசர்க்ைப்பட்ட பில்ைள் கைாத்த நிைழ்கவயும் வழங்கும், 
விளக்ைைான பில் பிரிவுைகள குறிப்புைளுடன் வழங்கும். எனவவ 
கைாத்த பில் அகற வாடகை ைற்றும் ைட்டணங்ைகளக் 
குறிப்பிடும், விளக்ைைான பில் அகறயின் வகை, நாட்ைளின் 
எண்ணிக்கை, நாகளான்றுக்ைான ைட்டணம் ைற்றும் தகைப்பின் 
ைீழ் உள்ளடக்ைப்படும் ைற்ற ைட்டணங்ைள் ஆைியவற்கற 
குறிப்பிடும். அவதவபால், ஆவைாசைர் ைட்டணத்திற்கு, விளக்ைைான 
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பில் ஒவ்கவாரு நாள் ைற்றும் ஒவ்கவாரு ஆவைாசைருக்குைான 
பிரிவுக் ைட்டணங்ைகள வழங்கும்.   

விளக்ைைான பில்ைில் ைருத்துவர் பரிந்துகரப்புைளுடன் 
ஒப்பிடப்பட்ட ைருந்தை பில்ைளும் உள்ளடக்ைப்படும். 

கசலுத்தப்படாத கதாகை கசைவுைளின் கூர்ந்தாய்வு விளக்ைைான 
பில்கை பயன்படுத்தி கசய்யப்படும், இதில் ஏற்ைப்படாத 
கசைவுைள் முழுகையாக்ைப்பட்டு ைற்றும் அது சார்ந்திருக்கும் 
கசைவு தகைப்பில் இருந்து ைழிக்ை பயன்படுத்தப்படும்.   

ஐஆர்டிஏஐ தரநிர்ணய வழிைாட்டுதல்ைள் ஒன்றுவசர்க்ைப்பட்ட 
ைற்றும் விளக்ைைான இரசீதுக்ைான வடிவகைப்கப 
வழங்ைியுள்ளது. 

இரசீதுைள் அசைாை கபறப்பட வவண்டும். 

4. பணம் கேலுத்துதைின் இரேதீு 

ஒரு ஈட்டுறுதி ஒப்பந்தைாை இருப்பதால், ஒரு உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரைின் பணம் திரும்பப்கபறும் கசயலுக்கு 
ைருத்துவைகனயில் கசலுத்திய கதாகைக்ைான முகறயான 
இரசீதும் வதகவ. 

கசலுத்தப்பட்ட பணம் பில்ைின் கைாத்தத் கதாகையுடன் 
ஒத்திருக்ை வவண்டும், பை ைருத்துவைகனைள் கசலுத்தப்படும் 
கதாகையில் சலுகை அல்ைது தள்ளுபடிகய வழங்குைின்றன. 
அம்ைாதிரியான நிகைைளில், ைாப்படீ்டாளர் வநாயாளியின் சார்பாை 
உண்கையாை கசலுத்தப்பட்ட கதாகைக்கு ைட்டுவை பணைளிக்ை 
அகழக்ைப்பட வவண்டும். 

இரசீது எண்ணிடப்பட்டு ைற்றும்/அல்ைது முத்திகரயிடப்பட்டு 
அசைாை வழங்ைப்பட வவண்டும். 

5. ஈடுசகாரல் படிவம் 
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ஈடுவைாரல் படிவம் என்பது ஈடுவைாரகை 
கசயல்முகறப்படுத்துவதற்ைான முகறயான ைற்றும் 
சட்டரீதியான வைாரிக்கையாகும் வைலும் அது வாடிக்கையாளரால் 
கைகயழுத்திடப்பட்டு அசைாை சைர்ப்பிக்ைப்பட வவண்டும். 
ஈடுவைாரல் படிவம் இவற்கற உள்ளடக்ைியிருக்கும்: 

i) முன்கைாழிபவர் ைற்றும் ஈடுவைாரல் கசய்யப்படும் பாைிசி 
எண் ஆைியவற்றின் விவரங்ைள். 

ii) வநாயாளியின் விவரங்ைள். 
iii) ஈடுவைாரலுக்ைான ைாரணம் – எதற்ைாை ைருத்துவைகனச் 

வசர்க்கை கசய்யப்பட்டவதா அது ைற்றும் 
உடல்நைைின்கைக்ைான ைாரணம். 

iv) ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின் ைாை அளவு. 
v) பல்வவறு தகைப்புைளின் ைீழ் வைற்கைாள்ளப்பட்ட 

கசைவுைளின் கதாகை. 
vi) இகணக்ைப்பட வவண்டிய ஆவணங்ைளின் சரிபார்ப்புப் 

பட்டியல். 
vii) ைாப்படீு கபறுபவரிடைிருந்து கபற்ற பிரைடனம் 

வநாய், சிைிச்கச வபான்ற விவரங்ைள் தவிர்த்து, ைாப்படீு 
கபறுபவரிடைிருந்து கபற்ற பிரைடனம் சட்டரீதியாை ைிை 
முக்ைியைான ஆவணைாை ஈடுவைாரல் படிவத்கத ஆக்குைின்றது.  

இந்த பிரைடனத்தில் ஈடுவைாரலுக்குள் “கபரும் நன்னம்பிக்ககக் 
சகாட்பாட்கட” கபாருத்துைின்றது, இதன் ைீறல் பாைிசியின் ைீழ் 
வரும் தவறான விவரைளித்தல் உட்பிரிகவ ைவர்ைின்றது. 

6. அகடயாளச் ோன்று 

நம் வாழ்க்கையில் பல்வவறு கசயல்பாடுைளில் அகடயாளச் 
சான்கறப் பயன்படுத்துவது அதிைரித்திருப்பதன் மூைம், கபாது 
அகடயாளச் சான்று முக்ைியைான பயகன வழங்குைின்றது – 
ைாப்படீு கபறும் நபரும் சிைிச்கச கபறும் நபரும் ஒருவவர 
என்பகத உறுதிப்படுத்துைின்றது. 
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வழக்ைைாை அகடயாளச் சான்றாை இகவ இருக்ைைாம்: 

i) வாக்ைாளர் அகடயாள அட்கட, 
ii) ஓட்டுநர் உரிைம், 
iii) PAN -நிரந்தர ைணக்கு அட்கட, 
iv) ஆதார் அட்கட வபான்றகவ. 

அகடயாளச் சான்கற ைட்டாயைாக்ைல் கராக்ைைில்ைா 
ஈடுவைாரல்ைளில் ஆள்ைாறாட்டங்ைகள குறிப்பிடத்தக்ை அளவில் 
குகறத்துள்ளது ஏகனனில் அகடயாளச் சான்று ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கைக்கு முன்னால் கபறப்பட வவண்டும், அகதப் கபற்று 
சரிபார்த்து, பின் அகத ைாப்படீ்டாளர் அல்ைது TPAவிடம் 
வழங்குவது ைருத்துவைகனயின் ைடகையாை ஆைியுள்ளது. 

பணம் திரும்பப்கபறல் ஈடுவைாரல்ைளில், அகடயாளச் சான்று 
பயன் குகறந்ததாை உள்ளது. 

7. குறிப்பிட்ட ஈடுசகாரல்களுக்கு சதகவயான ஆவணங்கள் 

வைவை குறிப்பிட்டுள்ளகதத் தவிர்த்து கூடுதல் ஆவணங்ைள் 
வதகவப்படும் சிை வகை ஈடுவைாரல்ைளும் உள்ளன. 
அகவயாவன: 

i) விபத்து ஈடுவைாரல்ைள், இங்வை ைருத்துவைகன மூைம் பதிவு 
கசய்யப்பட்ட ைாவல் நிகையத்திற்கு அளிக்ைப்படும் FIR 

அல்ைது ைருத்துவ-சட்டச் சான்றிதழ், வதகவப்படைாம். இது 
விபத்திற்ைான ைாரணத்கதயும், நபர் சாகை 
விபத்துைளின்வபாது ைது அருந்தியிருந்தாரா என்பகதயும் 
குறிப்பிடுைின்றது. 

ii) சிக்ைைான அல்ைது உயர் ைதிப்பு ஈடுவைாரல்ைளின் வபாது 
வழக்ைின் உள்ளரங்ை தாள்ைள். உள்ளரங்ை நிகைகை தாள் 
அல்ைது வநாய் விவரக் குறிப்புத்தாள் என்பது 
ைருத்துவைகனயால் பராைரிக்ைப்படும் ஒரு ஆவணம், இது 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையின் கைாத்தக் ைாைத்திலும் 
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தினசரி அடிப்பகடயில் வநாயாளிக்கு அளிக்ைப்பட்ட எல்ைா 
சிைிச்கசைகளயும் விவரிக்ைின்றது. 

iii) கபாருந்துைிடங்ைளில் கசயற்கை சிறுநீர்ப் பிரித்கதடுப்பு / 
வவதிச்சிைிச்கச / உடல்பயிற்சி ைருத்துவ விளக்ைப்படங்ைள். 

iv) ைருத்துவைகன பதிவுச் சான்றிதழ், இங்வை ைருத்துவைகனத் 
வதகவைளின் இணக்ைம் சரிபார்க்ைப்பட வவண்டும். 

ஒரு ஈடுவைாரகை கசயல்முகறப்படுத்துவதற்ைான குறிப்பிட்ட 
உள் ஆவண வடிவகைப்புைகள ஈடுவைாரல்ைள் குழு 
பயன்படுத்துைின்றது. அகவயாவன: 

i) ஆவண உறுதிப்படுத்தலுக்ைான சரிபார்ப்புப் 
பட்டியல்ைள்,  

ii) கூர்ந்தாய்வு / நிகறவவற்றுதல் தாள்,  
iii) தர வசாதகனைள் / ைட்டுப்பாடு வடிவகைப்பு.  

 

இந்த வடிவகைப்புைள் ைாப்படீ்டாளர்ைளிகடவய சீராை 
இருப்பதில்கை என்றாலும், வழக்ைைான உள்ளடக்ைங்ைளுடனான 
ஒரு ைாதிரியுடன் உள்ள ஆவணங்ைளின் பயன்பாட்கட நாம் 
ஆய்வு கசய்வவாம். 

அட்டவகண 2.3 

1.  
ஆவண 
உறுதிப்படுத்தல் 
தாள் 

இது எல்ைாவற்றிலும் எளிதானது, இந்த 
ஆவணங்ைள் வாடிக்கையாளரால் 
சைர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளதா என்பகத குறிக்ை 
கபறப்பட்ட ஆவணங்ைளின் பட்டியைில் 
ஒரு அகடயாளக் குறி 
கவக்ைப்படுைின்றது.  
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2.  கூர்ந்தாய்வு/ 
கேயல்முகற தாள் 

வழக்ைைாை  ஒரு ஒற்கறத் தாளில் 
கைாத்த கசயல்முகறப்படுத்தல் 
குறிப்புைளும் குறிக்ைப்படும்.  

i) வாடிக்கையாளரின் கபயர் 
ைற்றும் அகடயாள எண் 

ii) ஈடுவைாரல் எண், ஈடுவைாரல் 
தாள்ைள் கபற்றுக்கைாண்ட வததி 

iii) பாைிசி ைீளாய்வு, பிரிவு 64விபி 
இணக்ைம் 

iv) ைாப்படீ்டுத் கதாகை ைற்றும் 
ைாப்படீ்டுத் கதாகையின் பயன்பாடு 

v) ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
ைற்றும் கவளிவயறுதல் வததி 

vi) வநாயறிதல் ைற்றும் சிைிச்கச 

vii) ஈடுவைாரல் ஏற்றுக்கைாள்ளும் 
தன்கை / கசயல்முகறப்படுத்தல் 
ைருத்துைள் அதற்ைான ைாரணத்துடன் 

viii) ஈடுவைாரல் கதாகையின் 
ைணக்ைீடு 

ix) கசயல்முகறப்படுத்தும் 
நபர்ைளின் கபயர்ைள் ைற்றும் 
வததிைளுடான ஈடுவைாரல் நைர்வு 

3.  
தர சோதகனகள் / 
கட்டுப்பாடு 
வடிவகமப்பு 

ஈடுவைாரல் கையாளுபவகரத் தவிர்த்து 
ைற்றவரால் கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல் 
சரிபார்ப்பிற்ைான இறுதிச் வசாதகன 
அல்ைது தரக் ைட்டுப்பாடு வடிவகைப்பு 

சரிபார்ப்புப் பட்டியல் ைற்றும் ஈடுவைாரல் 
கூர்ந்தாய்வு வைள்விப்பட்டியல் தவிர, 
தரக் ைட்டுபாடு/தணிக்கை வடிவகைப்பும் 
இகவ கதாடர்பான விவரங்ைகள 
உள்ளடக்கும்: 
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i) ஈடுவைாரகை நிகறவவற்றுதல் 
ii) ஈடுவைாரகை ைறுத்தல் 
iii) கூடுதல் தைவல்ைளுக்ைான 

வைாரிக்கை.  

சுய-பரீட்கே 2  

பின்வரும் ஆவணங்ைளில் எது ைருத்துவைகனயில் 
பராைரிக்ைப்படும் ஒரு உள்வநாயாளிக்கு கசய்யப்படும் அகனத்து 
சிைிச்கசைகளயும் விவரிக்ைிறது? 

I. ஆய்வறிக்கை 

II. நிகறவவற்றுதல் தாள் 

III. நிகைகை தாள் 

IV. ைருத்துவைகன பதிவுச் சான்றிதழ் 

4. ஈடுசகாரல்ககள ஒதுக்கீடு கேய்தல் 

1. ஒதுக்கீடு கேய்தல்  

இது ஈடுவைாரல்ைளின் நிகைகையின் அடிப்பகடயில் 
ைாப்படீ்டாளரின் பதிவவடுைளில் உள்ள எல்ைா 
ஈடுவைாரல்ைளுக்ைாைவும் கசய்யப்பட்ட முன்வனற்பாட்டுத் 
கதாகைகயக் குறிக்ைின்றது. இது ைிை எளிதாை வதான்றுைிறது, 
ஆனால் ஒதுக்ைீடு கசய்யும் கசயல்முகறக்கு ஏராளைான ைவனம் 
வதகவப்படுைின்றது – ஒதுக்ைீடு கசய்வதில் ஏவதனும் தவறு 
ஏற்பட்டால் அது ைாப்படீ்டாளரின் இைாபங்ைள் ைற்றும் ைடன்தீர் 
ஆற்றல் ைணக்ைீடு ஆைியவற்கறப் பாதிக்ைின்றது. 

இன்று கசயல்முகறப்படுத்தும் அகைப்புைள் எந்த ஒரு 
வநரத்திலும் ஒதுக்ைீடுைகள ைணக்ைிடும் திறனுள்ளதாை 
அகைக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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சுய-பரீட்கே 3  

 

ஈடுவைாரல்ைளின் நிகைகையின் அடிப்பகடயில் ைாப்படீ்டாளரின் 
பதிவவடுைளில் உள்ள எல்ைா ஈடுவைாரல்ைளுக்ைாைவும் 
கசய்யப்பட்ட முன்வனற்பாட்டுத் கதாகை _________________ என 
அறியப்படுைின்றது 

I. வசர்ைம் 

II. முன்வனற்பாடு 

III. ஒதுக்ைீடு கசய்தல் 

IV. முதைீடு 

 

5.    ஈடுசகாரல்கள் நிர்வாகம் – தனிநபர் விபத்து 

1. தனிநபர் விபத்து 

வகரயகற 

தனிநபர் விபத்து என்பது ஒரு பைன் பாைிேியாகும். இது 
விபத்து மரணம், விபத்து உடல்குகறபாடு (நிரந்தர/பகுதி), 
தற்காைிக கமாத்த உடல்குகறபாடு ஆகியவற்கற காப்பீடு 
கேய்கின்றது மற்றும் குறிப்பிட்ட தயாரிப்கபப் கபாறுத்து 
விபத்து மருத்துவ கேைவுகள், ஈமக்கிரிய கேைவுகள், கல்வி 
கேைவுகள் சபான்ற இகணப்பு காப்புகறகயயும் 
கபற்றிருக்கைாம். 
 

PA பாைிசியின் ைீழ் ைாப்பு கசய்யப்படும் ஆபத்து “விபத்து” ஆகும் 

வகரயகற 

விபத்து என்பது ஏசதனும் திடீர், எதிர்பாராத, தற்கேயைான, 
கவளிப்புற, கடுகமயாக நிகழும் மற்றும் கண்ணால் 
பார்க்கக்கூடிய ஏசதனும் ஒன்றாக வகரயறுக்கப்படுகின்றது.  
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ஈடுவைாரல் வைைாளர் எச்சரிக்கைகய வைற்கைாள்ள வவண்டும் 
வைலும் ஈடுவைாரல் அறிவிப்பின் இரசீதின் ைீது பின்வரும் 
பகுதிைகள வசர்க்ை வவண்டும்: 

i) ஈடுவைாரல் கசய்த நபவர பாைிசியின் ைீழ் ைாப்பு கசய்யப்படும் 
நபரா என்பகத 

ii) பாைிசி இழப்புத் வததி கசல்லுபடியாை இருக்ைின்றது ைற்றும் 
ப்ரீைியம் ைட்டப்பட்டுள்ளது 

iii) இழப்பு பாைிசி ைாைத்திற்குள் இருக்ைின்றது. 
iv) இழப்பு “விபத்தினால்” வநர்ந்துள்ளது, உடல்நைைின்கையால் 

அல்ை. 
v) ஏவதனும் வைாசடி நிைழ்ந்துள்ளதா என சரிபார்த்தல் வைலும் 

வதகவப்பட்டால் ஆய்விற்கு ஏற்பாடு கசய்தல். 
vi) ஈடுவைாரகை பதிவு கசய்தல் ைற்றும் அதற்ைாை ஒதுக்ைீட்கட 

உருவாக்குதல். 
vii) பணிமுடிப்புக் ைாைத்கத (ஈடுவைாரல் வசகவயளிக்கும் 

ைாைம்) தக்ைகவத்தல் வைலும் ஈடுவைாரைின் முன்வனற்றம் 
பற்றி வாடிக்கையாளருக்கு கதாடர்ந்து கதரிவித்தல். 

 

2. ஈடுசகாரல் ஆய்வு 

ஈடுவைாரல் அகழப்பு அல்ைது ஈடுவைாரல் ஆவணங்ைளின் 
இரசீதில் ஏவதனும் சிவப்பு எச்சரிக்கை ைண்டறியப்பட்டால், 
ஈடுவைாரல் உறுதிப்படுத்தலுக்ைாை ஒரு நிபுணத்துவ ஆய்வாளரிடம் 
அவத வநரத்தில் ஒதுக்ைப்படைாம். 

 

உதாரணம் 

தனிநபர் விபத்து ஈடுவைாரல்ைளுக்ைான சிவப்பு எச்சரிக்கைைளின் 
எடுத்துக்ைாட்டுைள் (கூடுதல் ஆய்வின் பயன்பாட்டிற்ைானது ஆகும், 
ஆனால் வைாசடியின் வநர்ைகற சுட்டிக்ைாட்டல் அல்ைது 
ஈடுவைாரல் வைாசடியாை இருப்பகத சுட்டிக்ைாட்டுவதில்கை):  
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 கநருக்ைைான அண்கை ஈடுவைாரல்ைள் (ைாப்படீு 
கதாடங்ைியதிைிருந்து ைிைக் குறுைிய வநரத்திற்குள் 
கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல்) 

 நீண்டைாை உடல்குகறபாட்டுடனான உயர் வாராந்திர பைன் 
கதாகை 

 ஈடுவைாரல் ஆவணங்ைளில் உள்ள முரண்பாடு 

 ஒவர ைாப்படீு கபறுபவரால் கசய்யப்படும் பை ஈடுவைாரல்ைள் 

 ைது கதரிவிப்பு 

 சந்வதைத்திற்ைிடைான தற்கைாகை 

 ைாப்படீு கபறுபவரால் வாைனம் ஓட்டப்படும்வபாது நடந்த 
பின்னிரவு சாகைப் வபாக்குவரத்து விபத்து 

 பாம்புக் ைடி 

 நீரில் மூழ்குதல் 

 உயரத்திைிருந்து விழுகுதல் 

 சந்வதைத்திற்ைிடைான உடல்நிகை கதாடர்பான நிகைகைைள் 

 விஷவைற்றம் 

 கைாகை 

 துப்பாக்ைிக் குண்டு ைாயம் 

 பனிப் புண் ைகறவு 

 ைனிதக்கைாகை வபான்றகவ 
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ஆய்வின் முக்ைிய வநாக்ைங்ைளாவன: 

i) இழப்பிற்ைான ைாரணத்கத ஆராய்தல். 
ii) இழப்பின் தன்கை ைற்றும் அளகவ உறுதிப்படுத்துதல். 
iii) சாட்சியம் ைற்றும் தைவல்ைள் வசைரிப்பு. 
iv) ஈடுவைாரல் கதாகையின் வைாசடி அல்ைது ைிகைப்படுத்தல் 

இருக்ைிறதா என உறுதிப்படுத்துவது. 

தயவுகேய்து கவனிக்கவும்: ஆய்வின் வநாக்ைம் நிகைகையின் 
உண்கைைகள சரிப்பார்த்தல் ைற்றும் அவசியைான 
சாட்சியங்ைகள வசைரித்தல் ஆகும். 

ஈடுவைாரல்ைள் பரிவசாதைர் ஆய்வின் வநாக்ைத்தின்படி 
ஆய்வாளகர வழிநடத்துவார். 

உதாரணம் 

வழக்கு வழிைாட்டுதைின் உதாரணம்:   

ோகைப் சபாக்குவரத்து விபத்து:  

i) எப்வபாது சம்பவம் நடந்தது – துல்ைியைான வநரம் ைற்றும் 
வததி உள்ளதா? வததி ைற்றும் வநரம் 

ii) ைாப்படீு கபறுபவர் விபத்து நடந்தவபாது ஒரு பாதசாரியா, 
பயணி/பின்னிருக்கை பயணியாை பயணம் கசய்தாரா 
அல்ைது வாைனத்கத ஓட்டிக்கைாண்டிருந்தாரா? 

iii) விபத்து பற்றிய விவரிப்பு, எப்படி அது நடந்தது? 
iv) விபத்து நடந்தவபாது ைாப்படீு கபறுபவர் ைது 

அருந்தியிருந்தாரா? 
v) ைரணம் எனில், இறப்பின் துல்ைியைான வநரம் ைற்றும் வததி,  
vi) ைரணத்திற்கு முன் வழங்ைப்பட்ட சிைிச்கச, அது எந்த 

ைருத்துவைகனயில் வபான்றகவ? 

 
 

விபத்திற்கான ோத்தியமான காரணம்: 
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காப்பீடு கபறுபவர் அல்ைது எதிராளியின் வாகனத்தின் 
இயந்திர கேயைிழப்பு (ஸ்டியரிங், பிசரக் சபான்றவற்றின் 
கேயைிழப்பு), வாகனத்தின் ஓட்டுநரின் ஏசதனும் 
உடல்நைமின்கம (மாரகடப்பு, வைிப்பு சபான்றகவ) 
காரணமாக, மது அருந்தியிருத்தல், சமாேமான ோகை 
நிகைகம, சமாேமான காைநிகை, வாகனத்தின் சவகம் 
சபான்றகவ. 
 

3. ஈடுசகாரல் ஆவணமாக்கல்  

 

அட்டவகண 2.4 

மரண ஈடுசகாரல் 

 

i) ஈடுவைாரல் கசய்பவரின் 
நியைனதாரர்/குடும்ப உறுப்பினரால் 
கைகயழுத்திடப்பட்டு முகறயாை 
நிரப்பப்பட்ட தனிநபர் விபத்து 
ஈடுவைாரல் படிவம். 

ii) முதல் தைவைறிக்கையின் அசல் 
அல்ைது சான்கறாப்பைிட்ட நைல். (FIR / 
பஞ்ச்நாைா / இங்க்கவஸ்ட் பஞ்ச்நாைா 
ஆைியவற்றின் சான்கறாப்பைிட்ட நைல்). 

iii) இறப்புச் சான்றிதழின் அசல் அல்ைது 
சான்கறாப்பைிட்ட நைல். 

iv) உள்ளடப்பட்டால், பிவரதப் பரிவசாதன 
அறிக்கையின் சான்கறாப்பைிட்ட நைல். 

v) AML (பணவைாசடி எதிர்ப்பு) 
ஆவணங்ைளின் சான்கறாப்பைிட்ட நைல் 
- கபயர் உறுதிப்படுத்தலுக்ைாை 
(ைடவுச்சீட்டு / PAN -நிரந்தர 
ைணக்ைட்கட / வாக்ைாளர் அகடயாள 
அட்கட / ஓட்டுநர் உரிைம்), முைவரி 
உறுதிப்படுத்தலுக்ைாை (கதாகைவபசி 
ைட்டண இரசீது / வங்ைிக் ைணக்கு 
அறிக்கை / ைின்சார ைட்டண பில் / 
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குடும்ப அட்கட). 
vi) பிரைாணப் பத்திரம் ைற்றும் ஈட்டுறுதிப் 

பத்திரம் ஆைியவற்கறக் கைாண்ட 
சட்டரீதியான வாரிசு சான்றிதழ், 
இரண்டிலும் அகனத்து சட்டரீதியான 
வாரிசுைள் கைகயழுதிட்டு சான்றுறுதி 
அளித்திருக்ை வவண்டும். 

நிரந்தர கமாத்த 
உடல்குகறபாடு 
(PTD) மற்றும் நிரந்தர 
பகுதி 
உடல்குகறபாடு 
(PPD) காப்பு 

i) ஈடுவைாரல் கசய்பவரால் 
கைகயழுத்திடப்பட்ட முகறயாை 
நிரப்பப்பட்ட தனிநபர் விபத்து 
ஈடுவைாரல் படிவம் 

ii) கபாருந்துைானால் முதல் 
தைவைறிக்கையின் சான்கறாப்பைிட்ட 
நைல் 

iii) ஒரு அரசு ைருத்துவர் அல்ைது 
ஏவதனும் சைைான தகுதியுள்ள 
ைருத்துவரிடைிருந்து கபற்ற ைாப்படீு 
கபறுபவரின் உடல்குகறபாட்கட 
உறுதிப்படுத்தப்படும் நிரந்தர 
உடல்குகறபாடு சான்றிதழ். 

தற்காைிக கமாத்த 
உடல்குகறபாடு 
(TTD) ஈடுசகாரல் 

 

i) உடல்குகறபாட்டின் வகை ைற்றும் 

உடல்குகறபாட்டின் ைாை அளவு 

ஆைியவற்கற குறிப்பிடும் 

சிைிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரிடைிருந்து 

கபற்ற ைருத்துவச் சான்றிதழ். 

முதைாளியால் முகறயாை 

கைகயழுத்திடப்பட்ட ைற்றும் முத்திகர 
வபாடப்பட்ட, துல்ைியைான விடுமுகறக் 

ைாை விவரங்ைகள வழங்கும் 

முதைாளியிடைிருந்து கபற்ற 

விடுமுகறச் சான்றிதழ். 

ii) ைாப்படீு கபறுபவர் தன் வழக்ைைான 

ைடகைைகளச் கசய்யும் அளவிற்கு 

இருக்ைிறார் என்பகத உறுதிப்படுத்தும் 
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சிைிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரிடைிருந்து 

கபற்ற உடல்தகுதிச் சான்றிதழ். 

வைவை உள்ள பட்டியல் கவறும் சுட்டிக்ைாட்டுவதற்ைானது 
ைட்டுவை, அந்நிகைகையின் குறிப்பிட்ட உண்கைைள், குறிப்பாை 
ஆய்வு கசய்யப்பட வவண்டிய சந்வதைத்திற்ைிடைான வைாசடி 
நிகைகைைள் வபான்றவற்கறப் கபாறுத்து கூடுதல் ஆவணங்ைள் 
(தழும்புைள், விபத்து நடந்த இடம் வபா 

சுய-பரீட்கே 4  

 

பின்வரும் ஆவணங்ைளில் எது நிரந்தர உடல்குகறபாடு 
ஈடுவைாரலுக்ைாை சைர்ப்பிக்ைப்பட வதகவயில்கை? 

I. ஈடுவைாரல் கசய்பவரால் கைகயழுத்திடப்பட்ட முகறயாை 
நிரப்பப்பட்ட தனிநபர் விபத்து ஈடுவைாரல் படிவம்.. 

II. முதல் தைவைறிக்கையின் அசல் அல்ைது சான்கறாப்பைிட்ட 
நைல்  

III. ஒரு அரசு ைருத்துவர் அல்ைது ஏவதனும் சைைான தகுதியுள்ள 
ைருத்துவரிடைிருந்து கபற்ற ைாப்படீு கபறுபவரின் 
உடல்குகறபாட்கட உறுதிப்படுத்தப்படும் நிரந்தர 
உடல்குகறபாடு சான்றிதழ். 

IV. ைாப்படீு கபறுபவர் தன் வழக்ைைான ைடகைைகளச் கசய்யும் 

அளவிற்கு இருக்ைிறார் என்பகத உறுதிப்படுத்தும் 

சிைிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரிடைிருந்து கபற்ற உடல்தகுதிச் 

சான்றிதழ். 

 

 

6. மூன்றாம் தரப்பினர் நிர்வாகிகளின் பங்கு (TPA) 

1. இந்தியாவில் TPA-க்களின் அறிமுகம் 
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ைாப்படீ்டுத் துகற 2000ஆம் வருடத்தில் தனியார்ைளுக்கும் 
வழிகயத் திறந்தது. அவதசையம், உடல்நைப் பாதுைாப்புத் 
தயாரிப்புைளுக்ைான வதகவயும் புதிய தயாரிப்புைளின் 
அறிமுைங்ைளுடன் அதிைரித்துக்கைாண்வட வந்தது. ஒரு வதகவ 
இருப்பதாை உணரப்பட்ட்தால் உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் விற்பகனக்கு 
பிந்கதய வசகவைளுக்ைாை ஒரு பிரிவு அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. 
இது கதாழிற்பாங்ைான மூன்றாம் தரப்பு  நிர்வாைிைள் 
அறிமுைப்படுத்தப்படும் வாய்ப்கப வழங்ைியது. 

இகதப் பார்த்து, ைாப்படீ்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வளர்ச்சி 
ஆகணயம் ஐஆர்டிஏஐ-ன் உரிைத்தின் ைீழ் TPAக்ைள் 
அறிமுைப்படுத்தப்பட அனுைதிக்ைப்பட்டனர், அவர்ைள் 17 கசப்டம்பர் 
2001-ல் அறிவிக்ைப்பட்ட ஐஆர்டிஏஐ (மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைிைள் – 
உடல்நைக் ைாப்படீு) ஒழுங்குமுகறைள், 2001 உடன் இணங்ைி 
நடக்ை வவண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

வகரயகற 

ஒழுங்குமுகறைளின்படி, 

“மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகிகள் அல்ைது TPA என்பது ஐஆர்டிஏஐ 
(மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகிகள் – உடல்நைக் காப்பீடு) 
ஒழுங்குமுகறகள், 2001 என்பதின் கீழ் ஆகணயத்தால் உரிமம் 
கபற்ற, மற்றும் உடல்நை சேகவககள வழங்குவதற்கான, ஒரு 
காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் ஒரு கட்டணம் அல்ைது 
ஊதியத்திற்காக ஈடுபட்டுள்ள ஏசதனும் ஒரு நபகரக் 
குறிக்கின்றது”. 

 

“TPAவின் உடல்நை வசகவைள்” என்பது உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
வியாபாரத்துடன் இகணந்த ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் ஒரு 
ைாப்படீ்டாளருக்ைாை ஒரு TPAவால் வழங்ைப்படும் வசகவைகள 
குறிக்ைின்றது, ஆனால் இது வநரடியாை அல்ைது ைகறமுைைாை 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு வியாபாரத்கத 
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வைாருவது அல்ைது ஒரு ஈடுவைாரைின் அனுைதி அல்ைது அதன் 
ைறுப்கப முடிவு கசய்தல் ஆைியவற்கற உள்ளடக்குவதில்கை. 

எனவவ  TPA வசகவைள் விற்பகன ைற்றும் ைாப்படீ்டு பாைிசியின் 
கவளியடீு ஆைியவற்றிற்கு பிறகு கதாடங்குைின்றது. 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் TPAக்ைகள பயன்படுத்தாவிட்டால், வசகவைள் 
உள்ளிருப்புக் குழுவால் கசய்யப்படுைின்றன 

2. விற்பகனக்கு பிந்கதய உடல்நைக் காப்பீட்டு சேகவ 

i) முன்கைாழிவு (ைற்று ப்ரீைியம்) ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்டவுடன், 
ைாப்புகற கதாடங்குைிறது. 

ii) ஒரு TPA பாைிசிக்கு வசகவயளிக்ை பயன்படுத்தப்படுவதாை 
இருந்தால், ைாப்படீ்டாளர் வாடிக்கையாளர் ைற்றும் பாைிசி 
பற்றிய தைவல்ைகள TPAவுக்கு அளிக்ைிறார். 

iii) TPA உறுப்பினர்ைகள பதிவு கசய்ைின்றது (முன்கைாழிபவர் 
என்பவர் பாைிசிகய எடுக்கும் நபராை இருப்பவர், 
உறுப்பினர்ைள் என்பவர்ைள் பாைிசியின் ைீழ் ைாப்பு 
கசய்யப்படும் நபர்ைள்) வைலும் ஸ்தூைைான அல்ைது 
ைின்னணுரீதியான ஒரு அட்கடயின் வடிவில் ஒரு 
உறுப்பினர் அகடயாளத்கத வழங்ைைாம். 

iv) ைாப்படீு கபறும் ஒரு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை அல்ைது 
சிைிச்கசக்ைாை பாைிசியின் ைீழ் உறுப்பினருக்கு ஆதரவு 
வதகவப்படும்வபாது, TPA உடனான உறுப்பினர் பதிவானது 
கராக்ைைில்ைா வசதி ைற்றும் ஈடுவைாரல்ைளின் 
கசயல்முகறப்படுத்தல் ஆைியவற்றிற்ைாை 
பயன்படுத்தப்படுைின்றது. 

v) TPA ஈடுவைாரல் அல்ைது கராக்ைைில்ைா வசதிகய 
கசயல்முகறப்படுத்துைின்றது வைலும் ைாப்படீ்டாளருடன் 
ஒப்புக்கைாண்ட வநரத்திற்குள் வசகவைகள வழங்குைின்றது.  

ஒரு TPAவின் பங்கு கதாடங்கும் நிறுத்துப் புள்ளி, 
வசகவயளிப்பவராை TPAவின் கபயரில் பாைிசிகய ஒதுக்ைீடு 
கசய்யும் நிைழ்வாகும். வசகவயளிப்பு வதகவ பாைிசி ைாைம் 
முழுவதும் ைற்றும் ஒரு ஈடுவைாரகை அறிவிப்பதற்ைாை 
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பாைிசியின் ைீழ் அனுைதிக்ைப்படும் ஏவதனும் கூடுதல் ைாைம் 
முழுவதும் கதாடரும். 

ஆயிரக்ைணக்ைான பாைிசிைளுக்கு வசகவயளிக்கும்வபாது, இந்த 
கசயல்பாடு கதாடர்ந்து நடக்கும், குறிப்பாை அவத பாைிசி 
புதுப்பிக்ைப்படும்வபாது ைற்றும் அவத TPA பாைிசிக்கு வசகவகய 
வழங்கும்வபாது கதாடர்ந்து நடக்கும். 

3.  மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகியின் சநாக்கங்கள் (TPA) 

உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைியின் வைாட்பாடு 
பின்வரும் வநாக்ைங்ைளுடன் உருவாக்ைப்பட்டுள்ளதாை கூறைாம்: 

i) வதகவப்படும் வநரத்தில் உடல்நைக் ைாப்படீ்டின் ஒரு 
வாடிக்கையாளருக்கு உள்ள அகனத்து சாத்தியைான 
முகறைளிலும் வசகவ வசதிகய வழங்ை.  

ii) வகையகைப்பு ைருத்துவைகனைளில் உள்ள ைாப்படீு கபறும் 
வநாயாளிக்ைான கராக்ைைில்ைா சிைிச்கசகய ஏற்பாடு கசய்ய. 

iii) சைர்ப்பிக்ைப்பட்ட ஈடுவைாரல் ஆவணங்ைளின் அடிப்பகடயில் 
ைற்றும் ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தின் கசயல்முகற ைற்றும் 
வழிைாட்டுதல்ைளின்படி வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 
ஈடுவைாரல்ைகள நியாயைாைவும் வவைைாைவும் வழங்ை. 

iv) உடல்நைக் ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரல்ைள் ைற்றும் கதாடர்பான 
வசகவைகள கையாளுவதில் கசயல்பாட்டு நிபுணத்துவத்கத 
உருவாக்ை. 

v) வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு சரியான வநரத்தில், சரியான 
முகறயில் பதிைளிக்ை. 

vi) ஒரு நியாயைான விகையில் தரைான உடல்நைப் பாதுைாப்கப 
வழங்கும்படியான ஒரு ைாப்படீு கபறும் நபரின் சந்கத 
வநாக்ைம் நிகறவவற்றப்படுைின்ற ஒரு சூழகை உருவாக்ை. 

vii) வநாயுற்ற நிகை, கசைவுைள், கசயல்முகறைள், தங்ைைின் ைாை 
அளவு வபான்றகவ கதாடர்பான தகுந்த தரவுைகள 
உருவாக்ை/ஒத்திட உதவ. 
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4. காப்பீட்டாளர் மற்றும் TPA ஆகிசயாருக்கு இகடசயயான 
உறவு 

பை ைாப்படீ்டாளர்ைள் உடல்நை ைாப்படீ்டு பாைிசிைளின் பின்-
விற்பகன வசகவக்ைாை TPAவின் வசகவைகள 
பயன்படுத்துைிறார்ைள் வைலும் சிை ைாப்படீ்டாளர்ைள், குறிப்பாை 
ஆயுள் ைாப்படீ்டு துகற, பாைிசிக்கு முந்கதய ைருத்துவ வசாதகன 
வசகவகய ஏற்பாடு கசய்வதற்ைாை ஒரு TPAவின் உதவிகய 
வைட்ைின்றது. 

ைாப்படீ்டாளர் ைற்றும் TPAவுக்கு இகடவயயான உறவு 
ஒப்பந்தரீதியானது ஆகும், அது ஒப்பந்தத்திற்குள் உருவாக்ைப்பட்ட 
வதகவைள் ைற்றும் கசயல்முகறப் படிைகளக் கைாண்டுள்ளது. 

ஒரு ைாப்படீ்டாளர் TPAவிடம் எதிர்பார்க்கும் வசகவைள் 
பின்வருைாறு: 

i. வழங்குநர் வகையகமப்பு சேகவகள் 

ைாப்படீு கபறும் நபர்ைளுக்கு உடல்நை ஈடுவைாரல்ைளுக்ைான 
கராக்ைைில்ைா ஈடுவைாரல் கதாகைகய வழங்கும் வநாக்ைத்துடன், 
நாடு முழுவதுமுள்ள ைருத்துவைகன வகையகைப்புைளுடன் ஒரு 
உறகவ நிர்ைாணிக்குைாறு TPA எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது. 
ஐஆர்டிஏஐ-ன் சைீபத்திய வழிைாட்டுதல்ைள்படி TPA ைற்றும் 
வழங்குநர் இகடவயயான உறவு ைட்டுைில்ைாைல், 
ைாப்படீ்டாளகரயும் உள்ளிட்டு மூன்று தரப்பு உறவும் 
வதகவப்படுைின்றது. 

ைாப்படீு கபறுபவர்ைள் ைற்றும் ைாப்படீ்டாளர்ைளின் கசைவுைகளக் 
குகறக்ை, அவர்ைள் பல்வவறு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
கசயல்முகறைள் ைற்றும்  வகையகைப்பு ைருத்துவைகனைளின் 
வபக்வைஜ்ைள் ஆைியவற்றின் சிறந்த திட்டைிடப்பட்ட விகைைகள 
வபரம் வபசவும் கசய்ைிறார்ைள் 

ii. அகழப்பு கமய சேகவகள் 
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TPA வழக்ைைாை இரவுைள், வார இறுதிைள் ைற்றும் விடுமுகறைள் 
உள்ளிட்ட எல்ைா வநரங்ைளிலும் அதாவது 24*7*365 என 
அகடயக்கூடிய இைவச அகழப்பு எண்ைளுடன் ஒரு அகழப்பு 
கையத்கத பராைரிப்பது எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது. TPAவின் 
அகழப்பு கையம் இகவ கதாடர்பான தைவல்ைகள வழங்கும்: 

i) பாைிசியின் ைீழ் ைிகடக்கும் ைாப்புகற ைற்றும் பைன்ைள். 
ii) உடல்நை ஈடுவைாரல்ைள் கதாடர்பான கசயல்முகறைள் 

ைற்றும் நகடமுகறைள். 
iii) வசகவைள் ைற்றும் கராக்ைைில்ைா ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 

கதாடர்பான வழிைாட்டுதல். 
iv) வகையகைப்பு ைருத்துவைகனைள் ைீதான தைவல்ைள். 
v) பாைிசியின்ைீழ் ைிகடக்கும் ைீதி ைாப்படீ்டுத் கதாகை ைீதான 

தைவல்ைள் 

vi) ஈடுவைாரல் நிகைகை ைீதான தைவல்ைள். 
vii) ஈடுவைாரல்ைள் கசய்யப்படும்வபாது விட்டுப்வபான 

ஆவணங்ைள் ைீதான ஆவைாசகன. 

அகழப்பு கையம் ஒரு வதசிய இைவச எண் மூைம் அணுைப்பட 
வவண்டும் வைலும் வாடிக்கையாளர் வசகவப் பணியாளர் 
வாடிக்கையாளர்ைளால் சாதாரணைாை வபசப்படும் முதன்கை 
கைாழிைளில் கதாடர்பு கைாள்ள வவண்டும். இந்த விவரங்ைள் 
ைாப்படீ்டாளர்ைள் ைற்றும் அவற்றின் TPAக்ைளுக்கு இகடவயயான 
ஒப்பந்தத்தால் நிர்வைிக்ைப்படுைின்றன. 

iii. கராக்கமில்ைா அணுகல் சேகவகள் 

வகரயகற 

“கராக்ைைில்ைா வசதி” என்பது ைாப்படீ்டாளரால் ைாப்படீு 
கபறுபவருக்கு அளிக்ைப்படும் ஒரு வசதியாகும், இங்வை ைாப்படீு 
கபறுபவரால் வைற்கைாள்ளப்படும் சிைிச்கசக்ைான கசைவுைளின் 
கதாகை பாைிசி விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைளுக்கு 
உட்பட்டு, ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட முன்-அதிைாரைளிப்பு அளவு வகர, 
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வநரடியாை வகையகைப்பு வழங்குநருக்கு ைாப்படீ்டாளரால் 
வழங்ைப்படுைிறது. 

இந்த வசகவகய வழங்குவதற்ைான, ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் வரும் 
ைாப்படீ்டாளரின் வதகவைளாவன: 

i) அகனத்து பாைிசி கதாடர்பான தைவல்ைளும் TPA-விடம் 
இருக்ை வவண்டும். TPA-ற்கு இகத வழங்குவது 
ைாப்படீ்டாளரின் ைடகையாகும். 

ii) பாைிசியில் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்ைளின் தரவு எந்த 
பிகழ அல்ைது குகறபாடும் இல்ைாைல் ைிகடக்ை வவண்டும் 
ைற்றும் அணுகும்படி இருக்ை வவண்டும். 

iii) ைாப்படீு கபறும் நபர்ைள் அவர்ைகள பாைிசி ைற்றும் TPA 
உடன் கதாடர்புப்படுத்தும் ஒரு அகடயாள அட்கடகயக் 
கைாண்டு வர வவண்டும். இந்த அகடயாள அட்கட ஒரு 
அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட வடிவில் TPAவால் வழங்ைப்பட வவண்டும், 
ஒரு நியாயைான வநரத்திற்குள் உறுப்பினகர கசன்று வசர 
வவண்டும் வைலும் பாைிசிக் ைாைம் முழுவதும் 
கசல்லுபடியாகுவதாை இருக்ை வவண்டும். 

iv) கராக்ைைில்ைாத வசதிகய வைாருவதற்ைாை வழங்ைப்படும் 
தைவல்ைளின் அடிப்பகடயில் ைருத்துவைகனயிடம் ஒரு 
முன்-அதிைாரைளிப்பு அல்ைது ஒரு உத்திரவாதக் ைடிதத்கத 
TPA அளிக்ை வவண்டும். அது உடல்நைைின்கையின் தன்கை, 
முன்கைாழியப்படும் சிைிச்கச ைற்றும் உள்ளடங்ைிய 
கசைவுைள் ஆைியவற்கற புரிந்துகைாள்வதற்ைான கூடுதல் 
தைவல்ைகள நாடைாம். 

v) தைவல் கதளிவாை இல்கைகயன்றாவைா, அல்ைது 
ைிகடக்ைவில்கை என்றாவைா, TPA கராக்ைைில்ைா 
வைாரிக்கைகய ைறுக்ைைாம், கராக்ைைில்ைா வசதியின் ைறுப்பு 
சிைிச்கச ைறுப்கப உணர்த்தாது என்பகத கதளிவாக்ைவும். 
உறுப்பினர் பணத்கத கசலுத்திவிட்டு பின்னர் ஒரு 
ஈடுவைாரகை தாக்ைல் கசய்வதற்கும் இடமுண்டு, அது அதன் 
பைன்ைளின் அடிப்பகடயில் ஆவைாசிக்ைப்படும். 
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vi) அவசரநிகைைளில், ைருத்துவைகன அனுைதிப்பின் 24 ைணி 
வநரங்ைளுக்குள் அறிவிப்பு கசய்யப்பட வவண்டும் வைலும் 
கராக்ைைில்ைா வசகவயின் ைீதான முடிவு கதரிவிக்ைப்பட 
வவண்டும் 

iv. வாடிக்ககயாளர் உறவு மற்றும் கதாடர்பு நிர்வாகம் 

வாடிக்கையாளர்ைள் தங்ைள் குகறைகள கதரிவிக்கும்படியான 
ஒரு கசயல்முகறகய TPA வழங்ை வவண்டும். உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரல்ைள் கூர்ந்தாய்வு ைற்றும் உறுதிப்படுத்தலுக்கு 
உட்படுவது வழக்ைைானது ஆகும். உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
ஈடுவைாரல்ைளின் ஒரு சிறிய அளவிைான சதவதீம், பாைிசி 
விதிமுகறைள் ைற்றும் நிபந்தகனைளின் இைக்ைிற்கு கவளிவய 
இருப்பதால் ைறுக்ைப்படுைின்றன என்பகதயும் ைவனிக்ை 
வவண்டும். 

கூடுதைாை, கபரும்பாலும் எல்ைா உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
ஈடுவைாரல்ைளும் ஈடுவைாரைின் சிறு கதாகை அளவிற்ைான 
ைழித்தலுக்கு உட்படுைின்றது. இந்த ைழித்தல்ைள் வாடிக்கையாளர் 
அதிருப்திகய உண்டாக்குைின்றது, குறிப்பாை ைழித்தல் அல்ைது 
ைறுப்பிற்ைான ைாரணம் முகறயாை வாடிக்கையாளர்ைளிடம் 
விளக்ைப்படாத சூழ்நிகைைளில் ஏற்படுைின்றது. 

வாடிக்கையாளர் குகறைள் முடிந்தவகர விகரவாை 
தீர்க்ைப்படுவகத உறுதிகசய்ய, ைாப்படீ்டாளரின் வதகவப்படி TPA 
ஒரு சிறந்த கசயல்படும் குகற தீர்ப்பு நிர்வாைத்கத 
கவத்திருக்ைவவண்டும். 

v. பில்ைிங் சேகவகள் 

பில்ைிங் வசகவைளின் ைீழ், TPA இந்த மூன்று கசயல்ைகள வழங்ை 
வவண்டுகைன ைாப்படீ்டாளர் எதிர்பார்க்ைிறார்: 

i) பல்வவறு தகைப்புைளின்ைீழ் ைாப்படீ்டிகன பயன்படுத்துதல் 
ைற்றும் விகைகய முடிவு கசய்தல் ஆைியவற்கற ஆராய 
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ைாப்படீ்டாளருக்கு உதவக்கூடிய தரநிர்ணயப்படுத்திய பில்ைிங் 
வடிவகைப்பு. 

ii) வசூைிக்ைப்படும் கதாகை உடல்நைைின்கைக்கு 
உண்கையாைவவ வதகவப்படும் சிைிச்கசக்கு தகுந்ததாை 
இருப்பகத உறுதி கசய்தல். 

iii) தரவின் தரநிர்ணயப்படுத்தல் என்பது வதசிய அல்ைது 
சர்வவதச தரநிர்ணயங்ைளுடன் கபாருந்தும் வகையில் 
அகனத்து TPAக்ைளிலும் சாத்தியமுள்ளதாை இருக்கும் 
வகையில் வநாயறிதல் ைற்றும் கசயல்முகற குறியடீுைள் 
ஆைியகவ பதிவு கசய்யப்படுதல். 

இதற்கு TPAவில் பயிற்சிகபற்ற திறனுள்ள பணியாட்ைள் வதகவ, 
அவர்ைள் ைட்டணவதீங்ைகள ஒழுங்குமுகறபடுத்தும், சரிபார்க்கும் 
திறனுடனும், பில்ைிங் தரவுப் பதிகவ தரநிர்ணயப்படுத்தும் 
திறனுடனும் இருக்ை வவண்டும். 

vi. ஈடுசகாரல் கேயல்முகறப்படுத்துதல் மற்றும் பணம் 
கேலுத்துதல் சேகவகள் 

இது TPAக்ைளால் வழங்ைப்படும் ைிை முக்ைியைான வசகவயாகும். 
ைாப்படீ்டாளருக்கு TPAவால் வழங்ைப்படும் ஈடுவைாரல் 
கசயல்முகறப்படுத்துதல் வசகவைள் வழக்ைைாை கதரிவிப்கப 
பதிவு கசய்தல் முதல் பரிந்துகரக்ைப்படும் ஒப்புதல் ைற்றும் 
கசலுத்துத் கதாகைகய கசயல்முகறப்படுத்துதல் வகரயிைான 
அடி-முதல்-நுனி வகரயிைான வசகவயாை இருக்கும். 

ஈடுவைாரல்ைளின் கதாகை ைாப்படீ்டாளரிடைிருந்து கபறப்படும் 
நிதிைள் மூைம் கசய்யப்படும். இந்த நிதிைள் TPAவிற்கு 
முன்கதாகை வடிவில் வழங்ைப்படைாம் அல்ைது வாடிக்கையாளர் 
அல்ைது ைருத்துவைகனயிடம் தன் வங்ைி மூைம் 
ைாப்படீ்டாளரால் வநரடியாை வழங்ைப்படைாம். 

பணத்திற்ைான ஒரு ைணக்கை பராைரிக்ை வவண்டும் எனவும், 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்தால் கபறப்படும் கதாகைைளின் 
ைாைந்வதாறுைான சைரச இணக்ைத்கத வழங்ை வவண்டும் எனவும் 
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TPA-விடம் எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது. ஒப்புக்கைாள்ளப்பட்ட 
ஈடுவைாரல்ைகள வழங்ைாைல் தவிர்த்து வவறு எந்த 
உபவயாைத்திற்ைாைவும் இந்த பணத்கத பயன்படுத்த முடியாது. 

vii. நிர்வாக தகவல் சேகவகள் 

TPA ஈடுவைாரல் கசயல்முகறகய கசயல்படுத்துவதால், 
தனிப்பட்வடா அல்ைது கூட்டாைவவா கசய்யப்படும் ஈடுவைாரல்ைள் 
கதாடர்பான அகனத்து விவரங்ைளும் TPAவிடம் ைிகடக்கும். 
ைாப்படீ்டாளருக்கு பல்வவறு உபவயாைங்ைளுக்ைான தரவுைள் 
வதகவப்படுைின்றது வைலும் அம்ைாதிரியான தரவுைள் 
துல்ைியைாைவும் சரியான வநரத்திலும் TPAவால் தரப்பட 
வவண்டும். 

எனவவ TPAவின் வசகவைளின் வநாக்ைங்ைளில் ஒன்கற 
ைாப்படீ்டாளர்ைளால் கவளியிடப்படும் உடல்நைக் ைாப்படீ்டு 
பாைிசிைளின் அடி-முதல்-நுனி வகரயிைான வசகவ என 
குறிப்பிடைாம், இது குறிப்பிட்ட ைாப்படீ்டாளரின் வதகவைள் 
ைற்றும் MOU- கவப் கபாறுத்து, சிை கசயல்பாடுைளில் 
வரம்புகடயதாை இருக்ைைாம். 

viii. TPA ஊதியம் 

இந்த வசகவைளுக்கு, TPA பின்வருவனற்றில் ஒன்றின் 
அடிப்பகடயில் ஒரு ைட்டணத்கத கபறுைின்றது 

i) வாடிக்கையாளர்ைளிடம் வசூைிக்ைப்படும் ப்ரீைியத்தில் 
(வசகவ வரி தவிர்த்து) ஒரு சதவதீம் 

ii) ஒரு வகரயறுக்ைப்பட்ட ைாை அளவிற்ைாை TPAவால் 
வசகவயளிக்ைப்படும் ஒவ்கவாரு உறுப்பினருக்ைான ஒரு 
நிகையான அளவு, அல்ைது 

iii) TPAவால் வழங்ைப்படும் வசகவயின் ஒவ்கவாரு 
பரிைாற்றத்திற்குைான ஒரு நிகையான கதாகை – எ.ைா. 
அளிக்ைப்படும் ஒவ்கவாரு உறுப்பினர் அட்கட, ஈடுவைாரல் 
வபான்றவற்றிற்ைான ைட்டணம் 
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எனவவ TPAவின் வசகவைள் மூைம், ைாப்படீ்டாளர்ைள் இவற்றின் 
அணுைகைப் கபறுவார்ைள்: 

i) கராக்ைைில்ைா வசகவைள் 

ii) தரவு கதாகுப்பு ைற்றும் பகுப்பாய்வு 

iii) வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைான ஒரு 24 ைணி வநர அகழப்பு 
கையம் ைற்றும் உதவி 

iv) ைருத்துவைகனைள் ைற்றும் ைற்ற ைருத்துவ வசதி வழங்கும் 
அகைப்புைளின் வகையகைப்பு 

v) கபரிய குழு வாடிக்கையாளர்ைளுக்ைான ஆதரவு 

vi) வாடிக்கையாளர்ைளுடான ஈடுவைாரல் இகடகசயல்பாட்டின் 
வசதி 

vii) ைருத்துவைகனைளுடனான ைட்டணவதீங்ைள் ைற்றும் 
கசயல்முகற கசைவுைள் ஆைியவற்றிற்ைான வபரம் 

viii) எளிதான வாடிக்கையாளர் வசகவக்ைான கதாழிற்நுட்பம் 
மூைம் கசயைாக்ைப்பட்ட வசகவைள் 

ix) சந்வதைத்திற்ைிடைான வழக்குைகள சரிபார்த்தல் ைற்றும் 
ஆராய்தல் 

x) நிறுவனங்ைளிகடவயயான ஈடுவைாரல் விதங்ைள் ைற்றும் 
கசைவுைள் ைீதான இன்றியகையாத தைவல்ைளின் 
முன்வனற்பாடு, சிைிச்கசயின் புதிய முகறைள், வளர்ந்துவரும் 
வபாக்குைள் ைற்றும் வைாசடிைகள ைட்டுப்படுத்துதல் 
ஆைியவற்றின் பகுப்பாய்வு 

xi) வசகவைகள விகரவாை அகடவதன் விரிவாக்ைம் 

சுருக்கம் 

1) ைாப்படீு என்பது ஒரு ‘உறுதிகமாழி’ ைற்றும் பாைிசி என்பது 
அந்த உறுதிகைாழிக்ைான ‘ோட்ேி’ என்பகத நன்கு 
புரிந்துகைாள்ள வவண்டும். ஒரு ைாப்படீு கசய்யும் நிைழ்வின் 
சம்பவம் பாைிசியின் ைீழ் ஈடுவைாரைாை ைாறுவது அந்த 
உறுதிகைாழியின் உண்கையான வசாதகனயாகும். 

2) ைாப்படீ்டின் முக்ைிய ைதிப்படீ்டு ைாரணிைளில் ஒன்று ைாப்படீ்டு 
நிறுவனத்தின் ஈடுவைாரலுக்கு பணைளிக்கும் திறன் ஆகும். 
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3) ைாப்படீ்கட வாங்கும் நபர் என்பவர் முதல் பங்குதாரர் ைற்றும் 
‘ஈடுவைாரகை கபறுபவர்’ ஆவார்.  

4) கராக்ைைில்ைா ஈடுவைாரைில் வகையகைப்பு ைருத்துவைகன 
ைாப்படீ்டாளர்/TPAவின் ஒரு முன்-ஒப்புதைின் அடிப்பகடயில் 
வசகவைகள வழங்குைின்றது வைலும் பின்னர் ஈடுவைாரைின் 
நிகறவவற்றத்திற்ைாை ைாப்படீ்டாளர்/TPAவிடம் ஆவணங்ைகள 
சைர்ப்பிக்ைின்றது. 

5) பணைீட்பு ஈடுவைாரைில், வாடிக்கையாளர் தன் கசாந்தப் 
பணத்தில் கசைவுைகள வைற்கைாள்வார், பிறகு 
அனுைதிக்ைப்பட்ட ஈடுவைாரல் கதாகைக்ைாை 
ைாப்படீ்டாளர்/TPAவிடம் ஈடுவைாரகை தாக்ைல் கசய்வார் 

6) ஈடுவைாரல் கதரிவிப்பு  என்பது வாடிக்கையாளர் ைற்றும் 
ஈடுவைாரல் குழுவுக்கு இகடவயயான முதல் கதாடர்பு 
நிைழ்வாகும்.  

7) ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரல் விஷயத்தில் வைாசடி இருப்பதாை 
ைாப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு சந்வதைம் இருந்தால், அது 
விசாரகணக்கு அனுப்பப்படும். ஒரு ஈடுவைாரல் விசாரகண 
ஒரு ைாப்படீ்டாளரால் உள்ளிருப்புக் குழு மூைம் / TPA மூைம் 
கசய்யப்படுைின்றன அல்ைது ஒரு கதாழில்முகற விசாரகண 
முைகைக்கு கபாறுப்பு தரப்படும். 

8) ஒதுக்ைீடு கசய்தல் ஈடுவைாரல்ைளின் நிகைகையின் 
அடிப்பகடயில் ைாப்படீ்டாளரின் பதிவவடுைளில் உள்ள எல்ைா 
ஈடுவைாரல்ைளுக்ைாைவும் கசய்யப்பட்ட முன்வனற்பாட்டுத் 
கதாகைகயக் குறிக்ைின்றது 

9) வாடிக்கையாளர் ஈடுவைாரைின் ைறுப்பின் வழக்ைில், 
ைாப்படீ்டாளர் பிரதிநிதித்துவம் கசய்வகத தவிர, ைாப்படீ்டு 
குகறதீர் அதிைாரம் அல்ைது நுைர்வவார் ைன்றங்ைள் அல்ைது 
சட்ட நீதிைன்றங்ைகள அணுகும் விருப்பம்  உள்ளது. 

10) வைாசடிைள் கபரும்பாலும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கை 
ஈட்டுறுதி பாைிசிைளில் நடக்ைின்றன ஆனால் விபத்து 
பாைிசிைளும் வைாசடி ஈடுவைாரல்ைகள வைார 
பயன்படுத்தப்படுைின்றன. 

11) TPA ைாப்படீ்டாளருக்கு பை முக்ைிய வசகவைகள வழங்குைிறது 
ைற்றும் ைட்டணங்ைளாை அதற்ைான ஊதியத்கத கபறுைிறது. 
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சுய-சதர்வு சகள்விகள்  

சகள்வி 1  

ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரல் கசயல்பாட்டில் முதன்கை பங்குதாரராை 
ைருதப்படுவது யார்? 

I. வாடிக்கையாளர்ைள் 

II. உரிகையாளர்ைள் 

III. ஏற்பாளர்ைள் 

IV. ைாப்படீு முைவர்ைள் / தரைர்ைள் 
சகள்வி 2  

ைிரிஷ் சக்வசனாவின் ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரகை ைாப்படீ்டு நிறுவனம் 
ைறுத்துள்ளது. ஒரு ைறுப்பு வழக்ைில், ைாப்படீ்டாளரிடம் 
பிரதிநிதித்துவம் கசய்வகத தவிர, ைிரிஷ் சக்வசனாவிற்கு 
ைிகடக்கும்  விருப்பங்ைள் என்ன? 

I. அரகச அணுைைாம் 

II. சட்ட அதிைார சகபைகள அணுைைாம் 

III. ைாப்படீ்டு முைவர் அணுைைாம் 

IV. ைறுப்பு விஷயத்தில் ஒன்றும் கசய்யமுடியாது 
சகள்வி 3  

விசாரகணயின்வபாது, ராஜவீ் கைஹ்வதா வைாரிய ஒரு உடல்நைக் 
ைாப்படீ்டு ஈடுவைாரைில், ைாப்படீ்டு நிறுவனம், ராஜவீ் 
கைஹ்வதாவிற்கு பதிைாை, அவரது சவைாதரர் ராவஜஷ் கைஹ்வதா 
சிைிச்கசக்ைாை ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்ைப்பட்டுள்ளதாை 
ைண்டுபிடிக்ைறது. ராஜவீ் கைஹ்வதாவின் பாைிசி ஒரு குடும்பப் 
கபயர்ச்சி திட்டம் இல்கை. இது ___________ வைாசடிக்ைான ஒரு 
உதாரணம் ஆகும். 

I. ஆள்ைாறாட்டம் 

II. ஆவணங்ைள் புகனவு கசய்தல் 

III. கசைவுைள் ைிகைப்படுத்தல் 

IV. கவளிவநாயாளர் சிைிச்கச உள்-வநாயாளி / 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கையாை ைாற்றியது 

சகள்வி 4  
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பின்வரும் நிகைைளில் எதன்ைீழ், வடீ்டில் தங்ைி சிைிச்கச 
கபறுவது ஒரு உடல்நைக் ைாப்படீ்டில் ைாப்புகற 
கசய்யப்பட்டிருக்கும்? 

I. வநாயாளியின் நிகை அவன் / அவள் ைருத்துவைகனயில் / 
நர்சிங் வஹாைிற்கு கைாண்டு கசல்ைிற ைாதிரியுள்ளது, 

ஆனால் அகத விரும்பவில்கை 

II. ைருத்துவைகன/ நர்சிங் வஹாைில் இடைில்ைாததால்  
வநாயாளிகய கைாண்டு கசல்ைமுடியாது 

III. ைருத்துவைகனயில் / நர்சிங் வஹாைில் ைட்டுவை சிைிச்கச 
வழங்ைப்பட முடியும் 

IV. ைருத்துவைனச் வசர்க்கையின் ைாைம் 24 ைணி வநரத்திற்கு 
வைல் உள்ளது 

சகள்வி 5 

பின்வரும் குறியீடுகளில் எது உடல்நைமின்கமக்கு 
ேிகிச்கேயளிக்க கேய்யப்படும் கேயல்முகறககள பதிவு 
கேய்கின்றன? 

I. ICD 
II. DCI 
III. CPT 
IV. PCT 

 

சுய-சதர்வு சகள்விகளுக்கான பதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 

ஈடுவைாரல் கசயல்பாட்டில் முதன்கை பங்குதாரராை ைருதப்படுவது 
வாடிக்கையாளர்ைள். 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைாப்படீு ஈடுவைாரல் ைறுக்ைப்பட்டால், தனிநபர்ைள் சட்ட 
அதிைாரங்ைகள அணுைைாம். 
பதில் 3  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் I. 
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இது ஆள்ைாறாட்ட வைாசடியின் உதாரணம், ஏகனனில் ைாப்படீு 
கசய்யப்பட்ட நபரும் சிைிச்கச எடுத்துக்கைாண்ட நபரும் 
கவவ்வவறு நபர்ைள். 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் II. 

இடம் இல்ைாததால் வநாயாளிகய ைருத்துவைகன/ நர்சிங் 
வஹாைிற்கு கைாண்டு கசல்ை முடியாத நிகையில் வடீ்டு 
சிைிச்கச ைாப்பிற்கு உடல்நைக்ைாப்படீில் அனுைதியுள்ளது. 

 

 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான பதில் விருப்பம் III. 

தற்சபாகதய கேயல்முகற ககைச்கோற்கள் (CPT) குறியீடுகள், 
உடல்நைமின்கமக்கு ேிகிச்கேயளிக்க கேய்யப்படும் 
கேயல்முகறககள பதிவுகேய்கின்றன. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


