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�������� 
�� ���� ���� ������ ���� ��� 

1. � �� ���� �� ���� ��?  

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. 
 

2. � ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� � ���  � �!�� ����� ��"�� #$  ��? 

ઉપભો1તા3ુ ં કોઈ પણ કારણોસર &(ૃ� ુથાય તો 4. 2 લાખ મળ� શકશે. આ માટ� દર�ક ઉપભો1તા એ 4. 

330/- 3ુ ં<દા�ત =ીિમયમ ભરવા3ુ ંરહ�શે. 
 

3. � ����� �% �&�� ��& '��? 

આ =ીિમયમ ઉપભો1તા ના બે�ક ના બચત ખાતા માથી “ ઓટો ડ�Bબટ” Cિુવધા થી એક વખત મા ંકપાઈ 

જશે. ઉપભો1તા આ માટ� બ�ેક ને અર� આપી દર વષ� Fતે =ીિમયમ ભરાઈ Fય એ Cિુવધા નો પણ લાભ 

લઈ શક�. તેમજ Gયા ંCધુી આ યોજના અમલ મા ં છે (યા ં Cધુી તે દર વષ� પોતાના અ3ભુવ ને આધાર� 

ફ�રફાર પણ કર� શક�. 
 

4. � ���� ���� (��� )* � +% ��? �,� ����� ��- ��'�? 

આ યોજના �વન વીમા િનગમ (એલ આઇ સી) તેમજ અ�ય વીમા કંપની Lારા સમાન િનયમો પર 

આપવામા ંઆવશે �મા ં િવિવધ બે�ક પણ ભાગ લેશે. ભાગ લેનાર બે�ક પણ આ બાબતે કોઈ પણ વીમા 

કંપની સાથે જોડાણ કર� આ યોજના નો લાભ તેના ઉપભો1તા ને આપી શકશે. 
  

5. � ������ ��� ��- �% '�'�? 

18 થી 50 વષ� Cધુી ની ઉમર ના, ભાગ લેનાર� બે�ક ના તમામ બચત ખાતા ધારકો (PયQ1તગત & સ�ં1ુત) 

આ યોજના નો લાભ લઈ શકશે. એક કરતા ંવધાર� બ�ેક ખાતા ધરાવનાર ઉપભો1તા માS .� બે�ક ખાતા 

મા ંજ આ યોજના નો લાભ લઈ શકશે.  
 

6. � ���� ��� ��$����� /� � ��� ��� 0��+� *'�? 

શ4આત ના ધોરણ ેઆ યોજના નો સમયગાળો તા. 01 Tૂન, 2015 થી 31 મે, 2016 રહ�શે. �મા ંઉપભો1તા 

“ઓટો ડ�Bબટ” Cિુવધા વડ� 31 મે 2015 થી 31 ઓગVત 2015 Cધુી મા ંભર� શકશે. ઉપભો1તા એ એક વષ� 3ુ ં

=ીિમયમ ની સાથે સાર� તBબયત 3ુ ંVવ=માBણત પS આપવો પડશે. 

તWુપરાતં � ઉપભો1તા દર વષ� “ઓટો ડ�Bબટ” Cિુવધા નો લાભ લીધેલ હશે તેઓ એ 31 મે Cધુી પોતાની 

રકમ ભર� દ�વી જ4ર� છે. જો તેમા ં મોXુ થશે તો +,ંુૂ વાિષYક =ીિમયમ ઉપરાતં સાર� તBબયત 3ુ ં

Vવ=માણપS આપZુ ંપડશે.  

7. ��� '1����� � ���� �� ��� � ����� 234� ���5 ��� ��� ��� �% '�'�? 

હા, “ઓટો ડ�Bબટ” Cિુવધા થી  =ીિમયમ ભર� ને તથા ઉપરાતં સાર� તBબયત 3ુ ંVવ=માણપS આપીને આ 

યોજના મા ંજોડાઈ શકશે. ભિવ[યમા ંપણ આ જ ર�તે નવા પાS =વેશ1તા આ યોજના નો લાભ લઈ શકશે. 
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8. 6 234� � ������� +� 7*�� ����& ) �� 8�& +� ��$�% '� ? 

આ યોજના મા ંથી કોઈ પણ સમયે બહાર નીકળેલા PયQ1ત ભિવ[ય ના વષ\ મા ંવાિષYક =ીિમયમ તેમજ 

સાર� તBબયત 3ુ ંVવ=માણપS જમા કરવી આ યોજના નો લાભ લઈ શક� છે. 
  

9. � ���� ��� “��9�� #�:�/� *�;$�” ��- *'�? 

ભાગ લેનાર� બે�ક આ યોજના મા ંમાVટર પોBલસી હો]ડર રહ�શે. એક સામા�ય અને ઉપભો1તા ને અ34ુપ 

PયવVથા અને 1લેઇમ સેટલમે�ટ =ોસેસ �વન વીમા િનગમ/પસદં કરાયેલ વીમા કંપની તેમજ ભાગ લેનાર 

બે�ક Lારા ન^� કરવામા ંઆવશે.  
 

10. <#��4�� �� ���� 0��  = >-? +�� �-�'�? 

  ઉપભો1તા નો વીમો નીચનેી કોઈ એક ઘટના સમયે +ણૂ� થયેલ ગણવામા ંઆવશે. 

i. ઉપભો1તા ની ઉમર 55 વષ�ની પહaચ ે(યા ંCધુી, જો વાિષYક �ર��યુલ કર�લ હોZુ ંજોઈએ.  

  (ઉપરાતં, 50 વષ� પછ� આ યોજનામા ંજોડાZુ ંશc નથી ). 

ii. બે�ક મા ંખાd ુ ંબધં કરZુ ંઅથવા વીમા 3ુ ં=ીિમયમ ભરવા �ટલી ��નૂતમ રકમ ખાતા મા ંરાખવા અસમથ� 

હોZુ.ં 

iii. Gયાર� એક કરતા ંવધાર� બે�ક ખાતા Lારા ઉપભો1તા =ીિમયમ ભરશે (યાર� �વન વીમા િનગમ/ અ�ય વીમા 

કંપની Lારા વીમો 2 લાખ નો રાખવામા ંઆવસે તેમજ બાક� 3ુ ં=ીિમયમ પરત મળ� શકશે નહe. 
 

11. ���� ���� ��#�� ��� 7�@� �� '� ��� �* '�? 

i આ યોજના ની દ�ખર�ખ �વન વીમા િનગમ અને અ�ય વીમા કંપની કરશે �મા ંભાગ લેનાર બે�ક/બે�કો 

પોતાનો સહયોગ આપશે. 

ii. આ યોજના મા ં ભાગ લેનાર બે�કો ની જવાબદાર� વાિષYક વીમા =ીિમયમ ઉપભો1તા ના ખાતા માથી 

“ઓટો ડ�Bબટ” થી ઉધાર� અને સલfન વીમા કંપની મા ંખાતા મા ંજમા કરવાની રહ�શે. 

iii. જોડાણ 3ુ ંફોમ�/ ઓટો ડ�Bબટ ની સતા/ મTૂંર� તેમજ Fહ�રાત 3ુ ં િનયો�ત પSક, લઈ અને સાચવણી 

કરવાની જવાબદાર� બે�ક ની રહ�શે. 1લઇેમ કરતી સમયે �વન વીમા િનગમ/અ�ય વીમા કંપની આ 

મા�હતી માગંી શક� છે. તWુપરાતં કોઈ પણ સમયે �વન વીમા િનગમ/અ�ય વીમા કંપની ને આ મા�હતી 

માગંવાનો હક ધરાવે છે. 
 

12. � ����� �� �* A-� �% �&�� ������� ��'�? 

1. �વન વીમા િનગમ/ અ�ય વીમા કંપની ને વીમા =ીિમયમ : 4. 289/- વાિષYક PયQ1ત દ�ઠ. 

2. બીસી/માઇjો/કોપ\ર�ટ/એજ�ટ  : 4. ૩૦/- વાિષYક PયQ1ત દ�ઠ. 

૩.  ભાગ લેનાર બે�ક ને વહ�વટ� ખચ� માટ� ની રકમ: 4. ૧૧/- વાિષYક PયQ1ત દ�ઠ 
 

13.  �@ ���� ��� ��$��� <#��4�� � ���� �� ��� �% '�  ��? 

 હા. 
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14. ��� /�B�4� 7C��� ���� D�������� .� .��<@� ���8�� � ������� ��$�% '�  �� ? 

સ�ં1ુત બnક એકાઉ�ટના �કVસામા,ં સ�ં1ુત એકાઉ�ટના તમામ ધારક, જો યોજનામા ં જણાવેલ યોfયતા 

ધરાવતા હોય અને PયQ1તગત વાિષYક વીમા =ીિમયમ 4.330/- oકૂવીને આ વીમા યોજનામા ંજોડાઈ શક� છે. 
   

15. ��� NRIs � ������� ��$�J '�  �� ? 

ભારતની કોઈપણ બnકની શાખામા ંપાS ખાd ુ ંધરાવતા અને યોજનાની તમામ િનયમો તથા શરતો પ�ર+ણૂ� 

કરતા ંકોઈપણ એનઆરઆઇ (NRI) આ યોજનાનો લાભ લઈ શક� છે. જો ક� દાવો ઊભો થયાના �કVસામા,ં 

દાવાની રકમ લાભાથt/ નૉિમની ને ભારતીય ચલણમા ંજ oકૂવવામા ંઆવશે.  
 

16. ��� 7C� .��<@�� � ������ ��� ����� '�  �� ? 

સVંથાક�ય એકાઉ�ટ ધારકો િસવાય તમામ બnક ખાતા ધારકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શક� છે. 
 

17. ��� K�L��� �8�� 6��� , N >���, = >� ��� �@ K�L��� *������� ���-� +�� O PQB�/��������� � 

������� ��:S� �� ? ��� �Q�*Q� ���� *Q��� T�9/���� ��� � ��'� ���? 

આ તમામ ઘટનાઓ આ યોજનામા ં આવર� લેવામા ં આવેલ છે �થી કોઈપણ કારણોસર થયેલ &(ૃ� ુ

પીએમ��બીવાયમા ંઆરBvત કર�લ છે. 
 

18. ��� #�.�667����� #�:�/�, ��L '� ���� ��#��U�� /�+� ��D��� ������- ������� ���� �� ? 

ભારતમા ંકોઈ િવદ�શી વીમા કંપની સીધી ર�તે કાય�રત નથી. વીમા અિધિનયમ અને IRDA  િનયમન/કા3નૂ 

Lારા મળેલ પરવાનગી &જુબ અ&કુ િવદ�શી કંપનીઓ ભારતીય કંપનીઓ સાથે સ�ં1ુત સાહસ રચી કાય�રત 

છે, �મા ંિવદ�શી કંપનીઓનો �હVસો 49% Cધુી સીિમત કર�લ છે.  
 

19. 7�
 
�� ���� ����+� ���, #�.�667��� ������ ��� 84� 
�� ���� ������� 

234���� O PQB� #� �V������ �#����� ��� ��. '� ���  /���@ 
�� ���� ������ 6� � 

������� #T�#4��� �+�� /X#-�-O >;�� ��� <#�Z� �+� ? 

પીએમ��બીવાય યોજના <તગ�ત ફ1ત &(ૃ�નુો જ સમાવેશ કર�લ છે અને તેથી લાભ ફ1ત નૉિમનીને  

મળવા પાS છે. PMJJBY એક wxુ ટમ� વીમા પોBલસી છે, � ફ1ત &(ૃ� ુકવચ માટ� છે, અને �મા ંરોકાણ 

ઘટકનો સમાવેશ થતો નથી. તે &જુબ વીમા3ુ ં =ીિમયમ પણ બી� �વન વીમા પોBલસી (ક� �મા ં

પ�રપ1વતા, સaપણી-&]ૂય, અ�ય લાભ ઉપલyધ છે) ની સરખામણી ઓz ં છે. આ યોજના એવી ર�તે 

બનાવવામા ંઆવી છે, ક� �થી સમાજના ંનબળા વગ\ ને �વન વીમાનો લાભ આપી શકાય. આ હ�d ુસાથે, 

રોકાણના ંઘટકને Wૂર કર� =ીિમયમનો દર ઓછો રાખવામા ંઆવેલ છે. 
 

20. #�.�667��� ���� �  6�� 7*��� �A�� ������� ��� �[� �� ��� \ >7 ���� ���-��� ��A����� 

��� �*& ��, ����� ��� ��L '� ���� ��#��U �  6U. ����� ��#��U /�+� /�B�4� /�*/ ]��?� 

���� ��#�� 7���� � 
�� ���� ���� A���� \ >7 ���� ���-��� �8� ��& �*& �� ? 

વીમા અિધિનયમમા ંPયા{યાિયત થયા &જુબ એકમાS ભારતીય વીમા કંપનીઓ જ ભારતમા ંકામગીર� કર� 

શક� છે. ભારતમા ંકાય�રત વીમા કંપનીઓ સ�હત તેવી કંપનીઓ, �મા ંિવદ�શી ભાગીદારોનો �હVસો 49% Cધુી 

સીિમત છે, તેમના Lારા પોBલસી ધારકોના ંભડંોળ3ુ ંકાયદા =માણ ેભારતમા ંજ રોકાણ કરવામા ંઆવે છે અને 
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િવદ�શમા ંરોકાણ કર� શકતા નથી. PMJJBY યોજનામા ંવCલૂ કરવામા ંઆવdુ ં િ=િમયમ બધા ંજ જોખમોને 

�યાન મા ં લઈ હાલના &(ૃ� ુ દર અને =િત�ળૂ પસદંગી ને �યાને રાખી �કળાક�ય ગણતર�ના ંઆધાર� 

કરવામા ંઆવેલ છે, આથી આ યોજનામા ં�બૂ મોટા =માણમા ંનફો મળવાને કોઈ અવકાશ નથી.  
 

21. /����& ��:��&�� ����� 
�� ���� ���� (LIC), /����  ���� �� � PMJJBY ����,�� /�A��� 

��& '������ /S� *��� ����, ��L '� ���� ��#��U�� '� ���  � ������� ��$����� ���� �� ? 

ભારતમા ં૨૪ �વન વીમા કંપનીઓ કાય�રત છે, ક� �ઓને ભારતમા ં�વન વીમાનો Pયવસાય કરવા માટ� 

IRDAI મારફતે લાઇસ�સ આપેલ છે. હર�ફાઈને =ો(સાહન આપવા અને વ� ુસારો ભાવ તેમજ સાર� �ાહક 

સેવા મળ� રહ� તે માટ�, આવી તમામ કંપનીઓને ભાગ લેવા પરવાનગી આપેલ છે. વ�મુા,ં આ તમામ 

ભારતીય વીમા કંપનીઓ છે અને જો કોઈ િવદ�શી ભાગીદાર હોય તો, આ કંપનીઓમા ંતેઓનો �હVસો 49% 

ની નીયત મયા�દામા ંછે. તેમ છતા,ં આ યોજનાની કામગીર�મા ંભારતીય �વન વીમા િનગમ (LIC) હ� પણ 

=ાથિમક વીમા કતા� છે. 

 

22. ��� L����� :7�–/������� T�9/����, ��L '� �������?�� ��h�i ������� ��L��& ��?��*& ���� 

'� �� ? 

ભારતમા ંસીધી ર�તે કાય�રત હોય એવી કોઈપણ િવદ�શી વીમા કંપની નથી. વીમા અિધિનયમ અને IRDA  

િનયમન/કા3નૂ Lારા મળેલ પરવાનગી &જુબ અ&કુ િવદ�શી કંપનીઓ ભારતીય કંપનીઓ સાથે સ�ં1ુત 

સાહસ રચી કાય�રત છે, �મા ંિવદ�શી કંપનીઓનો �હVસો 49% Cધુી સીિમત કર�લ છે અને Pયા{યા =માણ,ે આ 

ભારતીય વીમા કંપનીઓ છે. આ તમામ કંપનીઓ ભારતીય કાયદાઓને આધીન છે, અને તેમની સામે 

કાયદાક�ય કાય�વાહ� કરવામા ંકોઈ =િતબધં નથી. 

 

23. ��� ���� ��#��U ���5��� � ���� 7�� �+�� ����� L���� ����� ��& '�  �� ? 

વીમો પણ કોઈ અ�ય ઉ(પાદન �મજ છે. વીમાનો =ીિમયમ દર ભિવ[યમા ંવધી શક� છે, ભારતમા ંકાય�રત 

૨૪ �વન વીમા કંપનીઓ વ�ચે તી� Vપધા� હોવાને લીધે, વીમાનો =ીિમયમ દર QVથર રહ�વાની શcતા છે. 

આ યોજનાના ંવીમા કવચ અને �ક�મત િનધા�રણ ને જોતા,ં આ યોજના સxર રહ�શે એZુ ંઅપેBvત છે અને 

યોજના બધં થવાની શcતા �બૂ જ ઓછ� છે. કોઈ પણ ઘટનામા,ં જો કોઈ કંપની યોજનામા ંભાગ લેવા3ુ ં

બધં કર� તો પણ, બnક પાસે અ�ય કંપની સાથે જોડાવવાના અનેક િવક]પો છે. 

********** 

 

 


