
1.

    







я  

я  ?

આ યોજના એક વષ માટ ના વન વીમા ની યોજના છે  દર વષ ફર ર ૂ કરવી શકાય છે . આ યોજના
કોઈ પણ કારણોસર થયેલા & ૃ(ુ માટ વીમા કવચ + ૂ,ું પાડ છે .
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ઉપભો1તા3ુ ં કોઈ પણ કારણોસર & ૃ(ુ થાય તો 4. 2 લાખ મળ શકશે. આ માટ દર ક ઉપભો1તા એ 4.
330/- 3ુ ં <દાત =ીિમયમ ભરવા3ુ ં રહશે.
3.
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આ =ીિમયમ ઉપભો1તા ના બેક ના બચત ખાતા માથી “ ઓટો ડBબટ” Cુિવધા થી એક વખત માં કપાઈ
જશે. ઉપભો1તા આ માટ બેક ને અર આપી દર વષ Fતે =ીિમયમ ભરાઈ Fય એ Cુિવધા નો પણ લાભ
લઈ શક. તેમજ Gયાં Cુધી આ યોજના અમલ માં છે (યાં Cુધી તે દર વષ પોતાના અ3ુભવ ને આધાર
ફરફાર પણ કર શક.
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આ યોજના વન વીમા િનગમ (એલ આઇ સી) તેમજ અય વીમા કંપની Lારા સમાન િનયમો પર
આપવામાં આવશે માં િવિવધ બેક પણ ભાગ લેશે. ભાગ લેનાર બેક પણ આ બાબતે કોઈ પણ વીમા
કંપની સાથે જોડાણ કર આ યોજના નો લાભ તેના ઉપભો1તા ને આપી શકશે.
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18 થી 50 વષ Cુધી ની ઉમર ના, ભાગ લેનાર બેક ના તમામ બચત ખાતા ધારકો (PયQ1તગત & સં1ુ ત)
આ યોજના નો લાભ લઈ શકશે. એક કરતાં વધાર બેક ખાતા ધરાવનાર ઉપભો1તા માS . બેક ખાતા
માં જ આ યોજના નો લાભ લઈ શકશે.
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શ4આત ના ધોરણે આ યોજના નો સમયગાળો તા. 01 Tૂન, 2015 થી 31 મે, 2016 રહશે. માં ઉપભો1તા
“ઓટો ડBબટ” Cુિવધા વડ 31 મે 2015 થી 31 ઓગVત 2015 Cુધી માં ભર શકશે. ઉપભો1તા એ એક વષ 3ુ ં
=ીિમયમ ની સાથે સાર તBબયત 3ુ ં Vવ=માBણત પS આપવો પડશે.
તWુપરાંત  ઉપભો1તા દર વષ “ઓટો ડBબટ” Cુિવધા નો લાભ લીધેલ હશે તેઓ એ 31 મે Cુધી પોતાની
રકમ ભર દ વી જ4ર છે . જો તેમાં મોXુ થશે તો + ૂ,ું વાિષYક =ીિમયમ ઉપરાંત સાર તBબયત 3ુ ં
Vવ=માણપS આપZુ ં પડશે.
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હા, “ઓટો ડBબટ” Cુિવધા થી =ીિમયમ ભર ને તથા ઉપરાંત સાર તBબયત 3ુ ં Vવ=માણપS આપીને આ
યોજના માં જોડાઈ શકશે. ભિવ[યમાં પણ આ જ રતે નવા પાS =વેશ1તા આ યોજના નો લાભ લઈ શકશે.
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આ યોજના માં થી કોઈ પણ સમયે બહાર નીકળે લા PયQ1ત ભિવ[ય ના વષ\ માં વાિષYક =ીિમયમ તેમજ
સાર તBબયત 3ુ ં Vવ=માણપS જમા કરવી આ યોજના નો લાભ લઈ શક છે .
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ભાગ લેનાર બેક આ યોજના માં માVટર પોBલસી હો]ડર રહશે. એક સામાય અને ઉપભો1તા ને અ3ુ4પ
PયવVથા અને 1લેઇમ સેટલમેટ =ોસેસ વન વીમા િનગમ/પસંદ કરાયેલ વીમા કંપની તેમજ ભાગ લેનાર
બેક Lારા ન^ કરવામાં આવશે.
10.
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ઉપભો1તા નો વીમો નીચેની કોઈ એક ઘટના સમયે + ૂણ થયેલ ગણવામાં આવશે.
i. ઉપભો1તા ની ઉમર 55 વષની પહaચે (યાં Cુધી, જો વાિષYક રુયલ કર લ હોZુ ં જોઈએ.
(ઉપરાંત, 50 વષ પછ આ યોજનામાં જોડાZુ ં શc નથી ).
ii. બેક માં ખાdુ ં બંધ કરZુ ં અથવા વીમા 3ુ ં =ીિમયમ ભરવા ટલી  ૂનતમ રકમ ખાતા માં રાખવા અસમથ
હોZુ.ં
iii. Gયાર એક કરતાં વધાર બેક ખાતા Lારા ઉપભો1તા =ીિમયમ ભરશે (યાર વન વીમા િનગમ/ અય વીમા
કંપની Lારા વીમો 2 લાખ નો રાખવામાં આવસે તેમજ બાક 3ુ ં =ીિમયમ પરત મળ શકશે નહe.
11.
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i આ યોજના ની દ ખર ખ વન વીમા િનગમ અને અય વીમા કંપની કરશે માં ભાગ લેનાર બેક/બેકો
પોતાનો સહયોગ આપશે.
ii. આ યોજના માં ભાગ લેનાર બેકો ની જવાબદાર વાિષYક વીમા =ીિમયમ ઉપભો1તા ના ખાતા માથી
“ઓટો ડBબટ” થી ઉધાર અને સલfન વીમા કંપની માં ખાતા માં જમા કરવાની રહશે.
iii. જોડાણ 3ુ ં ફોમ/ ઓટો ડBબટ ની સતા/ મંTૂર તેમજ Fહરાત 3ુ ં િનયોત પSક, લઈ અને સાચવણી
કરવાની જવાબદાર બેક ની રહશે. 1લેઇમ કરતી સમયે વન વીમા િનગમ/અય વીમા કંપની આ
માહતી માંગી શક છે . તWુપરાંત કોઈ પણ સમયે વન વીમા િનગમ/અય વીમા કંપની ને આ માહતી
માંગવાનો હક ધરાવે છે .
12.

   

*A- % &    '?

1. વન વીમા િનગમ/ અય વીમા કંપની ને વીમા =ીિમયમ : 4. 289/- વાિષYક PયQ1ત દઠ.
2. બીસી/માઇjો/કોપ\ર ટ/એજટ : 4. ૩૦/- વાિષYક PયQ1ત દઠ.
૩. ભાગ લેનાર બેક ને વહવટ ખચ માટ ની રકમ: 4. ૧૧/- વાિષYક PયQ1ત દઠ
13.
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સં1ુ ત બnક એકાઉટના કVસામાં, સં1ુ ત એકાઉટના તમામ ધારક, જો યોજનામાં જણાવેલ યોfયતા
ધરાવતા હોય અને PયQ1તગત વાિષYક વીમા =ીિમયમ 4.330/- o ૂકવીને આ વીમા યોજનામાં જોડાઈ શક છે .
15.
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ભારતની કોઈપણ બnકની શાખામાં પાS ખાdુ ં ધરાવતા અને યોજનાની તમામ િનયમો તથા શરતો પર+ ૂણ
કરતાં કોઈપણ એનઆરઆઇ (NRI) આ યોજનાનો લાભ લઈ શક છે . જો ક દાવો ઊભો થયાના કVસામાં,
દાવાની રકમ લાભાથt/ નૉિમની ને ભારતીય ચલણમાં જ o ૂકવવામાં આવશે.
16.
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સંVથાકય એકાઉટ ધારકો િસવાય તમામ બnક ખાતા ધારકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શક છે .
17.
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આ તમામ ઘટનાઓ આ યોજનામાં આવર લેવામાં આવેલ છે થી કોઈપણ કારણોસર થયેલ & ૃ(ુ
પીએમબીવાયમાં આરBvત કર લ છે .
18.
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ભારતમાં કોઈ િવદ શી વીમા કંપની સીધી રતે કાયરત નથી. વીમા અિધિનયમ અને IRDA િનયમન/કા3 ૂન
Lારા મળે લ પરવાનગી &ુજબ અ&ુક િવદ શી કંપનીઓ ભારતીય કંપનીઓ સાથે સં1ુ ત સાહસ રચી કાયરત
છે , માં િવદ શી કંપનીઓનો હVસો 49% Cુધી સીિમત કર લ છે .
19.
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પીએમબીવાય યોજના <તગત ફ1ત & ૃ(ુનો જ સમાવેશ કર લ છે અને તેથી લાભ ફ1ત નૉિમનીને
મળવા પાS છે . PMJJBY એક wુx ટમ વીમા પોBલસી છે ,  ફ1ત & ૃ(ુ કવચ માટ છે , અને માં રોકાણ
ઘટકનો સમાવેશ થતો નથી. તે &ુજબ વીમા3ુ ં =ીિમયમ પણ બી વન વીમા પોBલસી (ક માં
પરપ1વતા, સaપણી-& ૂ]ય, અય લાભ ઉપલyધ છે ) ની સરખામણી ઓzં છે . આ યોજના એવી રતે
બનાવવામાં આવી છે , ક થી સમાજનાં નબળા વગ\ ને વન વીમાનો લાભ આપી શકાય. આ હd ુ સાથે,
રોકાણનાં ઘટકને Wૂ ર કર =ીિમયમનો દર ઓછો રાખવામાં આવેલ છે .
20.
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વીમા અિધિનયમમાં Pયા{યાિયત થયા &ુજબ એકમાS ભારતીય વીમા કંપનીઓ જ ભારતમાં કામગીર કર
શક છે . ભારતમાં કાયરત વીમા કંપનીઓ સહત તેવી કંપનીઓ, માં િવદ શી ભાગીદારોનો હVસો 49% Cુધી
સીિમત છે , તેમના Lારા પોBલસી ધારકોનાં ભંડોળ3ુ ં કાયદા =માણે ભારતમાં જ રોકાણ કરવામાં આવે છે અને
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િવદ શમાં રોકાણ કર શકતા નથી. PMJJBY યોજનામાં વC ૂલ કરવામાં આવdુ ં િ=િમયમ બધાં જ જોખમોને
યાન માં લઈ હાલના & ૃ(ુ દર અને =િતૂળ પસંદગી ને યાને રાખી કળાકય ગણતરનાં આધાર
કરવામાં આવેલ છે , આથી આ યોજનામાં  ૂબ મોટા =માણમાં નફો મળવાને કોઈ અવકાશ નથી.
21.
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ભારતમાં ૨૪ વન વીમા કંપનીઓ કાયરત છે , ક ઓને ભારતમાં વન વીમાનો Pયવસાય કરવા માટ
IRDAI મારફતે લાઇસસ આપેલ છે . હરફાઈને =ો(સાહન આપવા અને વુ સારો ભાવ તેમજ સાર ાહક
સેવા મળ રહ તે માટ, આવી તમામ કંપનીઓને ભાગ લેવા પરવાનગી આપેલ છે . વુમાં, આ તમામ
ભારતીય વીમા કંપનીઓ છે અને જો કોઈ િવદ શી ભાગીદાર હોય તો, આ કંપનીઓમાં તેઓનો હVસો 49%
ની નીયત મયાદામાં છે . તેમ છતાં, આ યોજનાની કામગીરમાં ભારતીય વન વીમા િનગમ (LIC) હ પણ
=ાથિમક વીમા કતા છે .
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ભારતમાં સીધી રતે કાયરત હોય એવી કોઈપણ િવદ શી વીમા કંપની નથી. વીમા અિધિનયમ અને IRDA
િનયમન/કા3 ૂન Lારા મળે લ પરવાનગી &ુજબ અ&ુક િવદ શી કંપનીઓ ભારતીય કંપનીઓ સાથે સં1ુ ત
સાહસ રચી કાયરત છે , માં િવદ શી કંપનીઓનો હVસો 49% Cુધી સીિમત કર લ છે અને Pયા{યા =માણે, આ
ભારતીય વીમા કંપનીઓ છે . આ તમામ કંપનીઓ ભારતીય કાયદાઓને આધીન છે , અને તેમની સામે
કાયદાકય કાયવાહ કરવામાં કોઈ =િતબંધ નથી.
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વીમો પણ કોઈ અય ઉ(પાદન મજ છે . વીમાનો =ીિમયમ દર ભિવ[યમાં વધી શક છે , ભારતમાં કાયરત
૨૪ વન વીમા કંપનીઓ વચે તી Vપધા હોવાને લીધે, વીમાનો =ીિમયમ દર QVથર રહવાની શcતા છે .
આ યોજનાનાં વીમા કવચ અને કમત િનધારણ ને જોતાં, આ યોજના સxર રહશે એZુ ં અપેBvત છે અને
યોજના બંધ થવાની શcતા  ૂબ જ ઓછ છે . કોઈ પણ ઘટનામાં, જો કોઈ કંપની યોજનામાં ભાગ લેવા3ુ ં
બંધ કર તો પણ, બnક પાસે અય કંપની સાથે જોડાવવાના અનેક િવક]પો છે .
**********
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