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

�� – 1 : � ����� ��� �����	 �� ? 

જવાબ – ૧ : આ યોજના એક વષ� માટ�ની “�ય��તગત અક�માત વીમા યોજના” છે   !િતવષ� / દર વષ& 

'ર() ૂથઈ શક� છે અને   અક�માતને કારણે થતા ં02ૃ) ુઅથવા િવ�લાગંતા સામે વીમા ર6ણ 78ંુૂ પાડ� છે.  

�� – 2 : ����� "#$% ���� &���'�� �	(��� )'� �%�� *�&�   

જવાબ – ૨ : આ યોજનાના ંલાભો નીચે 0જુબ છે : 

+� *�& �� ����    �	�� ��,	 

અ 02ૃ) ુ ?.૨ લાખ 

બ 
અક�માતમા ં સ7ંણૂ� અને કાયમી, બનેં Bખોની CDEટ Fમુાવવી અથવા 
અક�માતમા ંબનેં પગ અથવા બનેં હાથ Fમુાવવા અથવા એક Bખની CDEટ 
Fમુાવવી અને એક પગ અથવા એક હાથ Fમુાવવો. 

?.૨ લાખ 

ક 
અક�માતમા ં સ7ંણૂ� અને કાયમી, એક Bખની CDEટ  Fમુાવવી અથવા 
અક�માતમા ંએક પગ અથવા એક હાથ Fમુાવવો. 

?.૧ લાખ 

• વીમા માટ�Hુ ં!ીિમયમ ?.૧૨/- !િત વષ� !િત સJય છે.  

�� – 3 : �	(��� �#�	 �.�� / �����0�� �"#,� ? 

જવાબ – ૩ : નLધણી દરNયાન આપવાના થતા ં િવકOપ અHસુાર, વાિષPક !ીિમયમ એક હQતાથી 

“આપોઆપ કપાત” Rિુવધા મારફત ખાતા ધારકના બચત ખાતામા ં ઉધારવામા ંઆવશે. વાિષPક ધોરણે 

યોજનાની સિમ6ાના અHભુવના આધાર� જો યોજનાની ફરUથી 0Oૂયાકંનની જ?ર જણાય એ શરતે, સJયો 

!િત વષ� આપોઆપ કપાતનો આદ�શ યોજના અમલમા ંરહ� 2યા ંRધુી આપી શક�.   

 

�� – 4 : � ������� �".�2  ���� 3��� 4,� અ4�� � ������� �6��� ���� 3��� 4,�? 

જવાબ – ૪ : આ યોજનાH ુ વહUવટ / !�તાવ  “Wહ�ર 6ેXની સામા(ય વીમા કંપનીઓ” તથા અ(ય 

સામા(ય વીમા કંપનીઓક�   આ યોજનામા ંજોડાવા રસ ધરાવતી હોય તેવી કંપનીઓ સમાન શરતોએ 

જ?રU મZૂંરU મેળ�યા પછU,  બ\કો સાથે ગઠબધંનમા રહU !�તાવ કરવાનો રહ�શે. સહભાગી બ\કો તેમના ં

^ાહકો માટ� કોઈપણ આવી સામા(ય વીમા કંપની _ારા અમલીકરણ કરવાની `ટ ધરાવે છે. 

 

�� – 5 : � ������� *�& ��8 *9 ,�,� ? 

જવાબ – ૫ : ૧૮ થી ૭૦ વષ� વeચનેી ઉમરના દર�ક બ\ક બચત ખાતા ધારકો આ યોજના મા ંજોડાઇ શક� 

છે. જો કોઈ �ય��ત ના બચત  ખાતા એક અથવા એકથી વધાર� બે(કોમા ંહોય તો તે કોઈપણ એક બચત 

ખાતા માટ�જ લાયક રહ�શે 
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�� – 6  : � �������� ��;��� ��2#�� <����%� અ�� �=+�� >�� ��? 

જવાબ – ૬ : આ યોજના શ? થયાની તારUખ ૦૧.૦૬.૨૦૧૫ થી ૩૧.૦૫.૨૦૧૬ ના એક વષ� માટ� ^ાહકોએ 

તારUખ ૩૧.૦૫.૨૦૧૫ Rધુીમા ં(વધીને ૩૧.૦૮.૨૦૧૫ Rધુીમા)ં નLધણી કરાવી તેમની બ\કને “આપોઆપ 

કપાત” માટ� લેjખત Rચુના આપવાની રહ�શે. આ તારUખ પછUની નLધણી વાિષPક !ીિમયમની સ7ંણૂ� 

kકુવણી તથા શરતોને આધીન રહ�શે. 

  ^ાહક આ યોજનાનો લાભ એક વષ� પછU પણ ચાl ુરાખવા માગંતા હોય તેમને દર વષ& ૩૧ મે પહ�લા 

“ઓટો ડ�jબટ” માટ�ની લેjખત બાહં�ધરU આપવાની રહ�શે. તારUખ ૩૧ મે પછUHુ ં 'ર(),ૂ વાિષPક !ીિમયમની 

સ7ંણૂ� kકુવણી તથા શરતોને આધીન રહ�શે. 

 

�� – 7 : >�� '"#*� �@A � �������� �� ��;�9 ,�#* '���� ������� B�CD� '�.�� �@A � 

�������� ��;�9 ,�# ? 

જવાબ – ૭ : હા, “ઓટો ડ�jબટ” _ારા સ7ંણૂ� !ીિમયમ ભરવાથી આ યોજનામા ંજોડાઈ શક� છે. નવા પાXતા 

ધરાવતા ^ાહકો પણ આ રUતે ભિવEયના વષmમા ંજોડાઈ શક� છે. 

 

�� – 8 : � ����� ��;. ���� ��9 B�CD� F�.4	 � �������� ��;�9 ,�# �� ? 

જવાબ – ૮ : આ યોજના કોઈ પણ સમયે છોડU જનાર કોઈ �ય��ત પછUના વષmમા ંસ7ંણૂ� વાિષPક !ીિમયમ 

ભરUને ફરUથી આ યોજનામા ં(શરતો ને આધીન) જોડાઈ શક� છે.  

 

�� – 9 : � �������� H�I� '�J*<	 ���� ��8 �"#,� ? 

જવાબ – ૯ : ભાગ લેનાર બ\ક 0oુય પોjલસી ધારક રહ�શે. Wહ�ર 6ેXની સામા(ય વીમા કંપની અથવા 

અ(ય પસદં કર�લ સામા(ય વીમા કંપની ભાગ લેનાર બ\ક સાથે પરામશ� કરUને સરળ અને ^ાહકલ6ી 

વહUવટU અને દાવા પતાવટ !'pયાને qિતમ �વ?પ આપશે. 

 

�� – 10 : અ�6��� �	�� ��� ����# <��L� 4,� ? 

જવાબ – ૧૦ : કોઈ પણ સJયHુ ંઅક�માત વીમા કવર નીચેનામાથંી કોઈપણ ઘટનાથી સમાQત થશે :  

૧. સJયની sમર ૭૦ વષ� 7ણૂ� થએથી. 

૨. બ\ક ખાtુ ંબધં કરાવવાથી અથવા બ\ક ખાતામા ંવીમો ચાl ુરાખવા માટ� જ?રU બેલે(સ ન રાખવાથી. 

૩. જો કોઈ સJય એક કરતા ંવધાર� બ\ક ખાતા _ારા uલુથી !ીિમયમ ભરUને જોડાશે તો વીમા કવર એક જ 

ખાતામા ંમળશે અને બાકUના ખાતામાથંી મળેલ !ીિમયમ અમા(ય ઠ�રવી જQત કરવામા ંઆવશે. 
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�� – 11 : �	�� ��'�	 અ�� MN��	 O�(��� >�� �"#,� ? 

જવાબ – ૧૧ :  

૧. આ યોજનાH ુસચંાલન “Wહ�ર 6ેXની સામા(ય વીમા કંપનીઓ” તથા અ(ય રસ ધરાવતી સામા(ય વીમા 

કંપનીઓ બ\કો સાથે મળUને કરશે. 

૨. યોvય વાિષPક !ીિમયમ ^ાહકના બચત  ખાતામાથંી એક હQતામા ં િનયત તારUખ પહ�લા વRલૂ કરUને 

વીમા કંપનીને મોકલવાની જવાબદારU ભાગ લેનાર બ\કની રહ�શે. 

૩. ભાગ લેનાર બ\ક� િનયત કર�લ !વેશ ફોમ� / ઓટો ડ�jબટ અિધwૃત ફોમ� / સમંિત-કમ-'ડકલેર�શન ફોમ� 

જ?'રયાત 0જુબ મેળવી લેવાના ંરહ�શે. દાવાના સમયે વીમા કંપની આ ફોમ� રZૂ કરવા જણાવી શક� છે. 

તxુપરાતં, વીમા કંપની આવા ફોમ� ગમે તે સમયે માગંવાનો હક ધરાવે છે.  

 

�� – 12 : �	�� �	(��� �#�	 �.�� �"PQ����� ��,� ? 

જવાબ – ૧૨ : 

૧. વીમા કંપનીHુ ં!ીિમયમ : ?.૧૦ !િત સJય, !િત વષ�. 

૨. બી.સી./માઇpો/કોપmર�ટ એજ(ટ ના ખચ�ની ભરપાઈ : ?.૧ !િત સJય, !િત વષ�. 

૩. ભાગ લેનાર બ\કના વહUવટU ખચ�ની ભરપાઈ : ?.૧ !િત સJય, !િત વષ�. 

 

�� – 13 : >�� � �	�� ��� R�"�# *	��*� અS� �	�� ��� )'����0�� �"#,�? 

જવાબ – ૧૩ : હા. 

 

�� – 14 : >�� T�U��	 �F�� V�	�#, O ����, � �� અ�� અS� T�U��	 "������� ���8� 4��* 

H XYZ�/(��*����� � �������� ��J� �� ? અ�� �Y�"Y�� ���� "Y���� =�6<���� ���#� (�,� >��? 

જવાબ – ૧૪ : wુદરતી આપyીઓ અક�માતના ં�વ?પમા ંહોય, આવી wુદરતી આપyીને લીધે થતા ંકોઈ 

પણ 02ૃ) ુ/ અપગંતા નો સમાવેશ આ યોજનામા ંથશે. zયાર� આ2મહ2યા ને લીધે થતા ં02ૃ)નુો સમાવેશ 

થતો નથી, પરંt ુહ2યાનો સમાવેશ થાય છે. 
 

�� – 15 : >�� <�Z�D� MN��� ���� \�������� ]� ]��)S2 ���F�� � �������� ��;�9 ,�# �� ? 

જવાબ – ૧૫ : સ)ં�ુત બ\ક એકાઉ(ટના 'ક�સામા,ં સ)ં�ુત એકાઉ(ટના તમામ ધારક, જો યોજનામા ં

જણાવેલ યોvયતા ધરાવતા હોય અને ?.૧૨/- �ય��તગત વાિષPક વીમા !ીિમયમ ઓટો ડ�jબટ મા{યમથી 

kકૂવીને આ વીમા યોજનામા ંજોડાઈ શક� છે. 

 

�� – 16 : ���� MN� ]��)S2� � ������� *�& ��%�	 ,�# �� ? 

જવાબ - ૧૬: સ�ંથાકUય એકાઉ(ટ ધારકો િસવાય તમામ બ\ક ખાતા ધારકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શક� છે. 
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�� – 17 : >�� NRIs � �������� ��;�b ,�# �� ? 

જવાબ – ૧૭ : ભારતની કોઈપણ બ\કની શાખામા ંપાX ખાt ુ ંધરાવતા અને યોજનાની તમામ િનયમો તથા 

શરતો પ'ર7ણૂ� કરતા ં કોઈપણ એનઆરઆઇ (NRI) આ યોજનાનો લાભ લઈ શક� છે. જો ક� દાવો ઊભો 

થયાના 'ક�સામા,ં દાવાની રકમ લાભાથ�/ નૉિમની ને ભારતીય ચલણમા ંજ kકૂવવામા ંઆવશે. 
 

�� – 18 : � ����� ����� અ�6��� 4�� '�. અ�� H XYZ� અ4�� (��*����� '"#*� 4��� 

"�C6'2*�� *���� \Q��	 &�'�9 �����	 �����9 �� ? 

જવાબ – ૧૮ : ના 
 

�� – 19 : V \��� ����# <��(� F��� MN���� �'�c�� "�� અ�� ����� H XYZ���� <�������� �	����� 

*�&�� U��� ��8 �d� ��. ,�# ? 

જવાબ – ૧૯ :  મણે સમંિત ફોમ� બ\કમા ંજમા કરવેlુ ં છે, તેવા બ\ક ખાતા ધારકના ં02ૃ)નુા ંસજંોગોમા ં

સમંિત તેમજ ઘોસણા ફોમ� મા ંદશા��યા !માણ ેનૉિમની/િનમાયેલ �ય��ત અથવા જો સમંિત તેમજ ઘોસણા 

ફોમ�મા ંનૉિમની/િનમાયેલ �ય��ત નો ઉOલેખ ન કર�લ હોય, તેવા સજંોગોમા ંકાયદ�સરના ંવારસદારો વીમા 

દાવો રZૂ કરU શક� છે. 
 

�� – 20 : �	�� U����	 ��� �#�	 �.�� / �������� ��� �� ? 

જવાબ – ૨૦ : િવકલાગંના ંદાવાની રકમ બ\ક ખાતા વીમા ધારકના બ\ક ખાતામા ંજમા આપવામા ંઆવશે 

અને 02ૃ)નુા ંદાવાની રકમ નૉિમની/વારસદારના ંબ\ક ખાતા મારફત kકૂવવામા ંઆવશે. 
 

�� – 21 : \��� ������� �Y�"Y���� =�6<���� >�� ���� '=������ �	���� *�& �%,� ? 

જવાબ – ૨૧ : ના 
 

�� – 22 : � �	�� '�J*<	 "#$%, U��� ��%��� ��2# અ�6����	 e8 '�*	<�� ��. અ�� FIR �	 

��* ��%��	 �f�. �� ? 

જવાબ – ૨૨ : રોડ, ર�Oવે અને બીW વાહનથી થતા ંઅક�માત, �બૂ�ુ,ં અપરાિધક 02ૃ) ુિવગેર�ના ં'ક�સામા ં

અક�માતની  Wણ પોલીસ ને કરવી જ?રU છે. સાપ કરડવો, ઝાડ પરથી પડU જ�ુ ંિવગેર�  વા અક�માતના 

'ક�સામા,ં અક�માતHુ ંકારણ ઘટના પછUના ંtરંુત દવાખાનાના ંર�કડ� સાથે સમથ�ન થ�ુ ંજ?રU છે. 
 

�� – 23 : �	�� ���� g�� 4��* "�� અ�� V�� H XYZ��	 ��hi2 4��* � "�� ��, ���U#<���� 

���<U���� �	���� *�& �%,� ? 

જવાબ – ૨૩ : વીમાનો લાભ 02ૃ)નુી 7DુEટ થયા પછU અથવા ધારણા 02ૃ) ુ કાયદા _ારા �પEટ થયેલ 

સમયગાળાની સમા�Qત,   સમય ગાળો ૭ વષ�નો છે, થયા પછU kકૂવવામા ંઆવશે.  
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�� – 24 : �� B�CD� j(,� અ�� અk'��J*� ]� j\ �	 ��,�	 અ4�� ]� "�4 અ4�� ]� '� 

g����� ���� 0��,����� <�������� �	���� *�& / ����� '�� �� ? 

જવાબ – ૨૪ : તેવા સજંોગોમા ંકોઈ લાભ kકુવવાને પાX નથી. 
 

�� – 25 : �� \��� ����# ]� ����� ����# MN���� F��� અ�� (��	�� &�#* "��, �� �� ]� ����� 

����# MN����4	 U��� ��%�	 ,�# ��? 

જવાબ – ૨૫ : ના, વીમા ધારક / નૉિમની ફ�ત એક જ દાવા માટ� પાX છે. 
 

�� – 26 : >�� '	]�]<M	����	 '�J*<	, (�U#,	 �	�� ��'�	l�� <�4� ��\	�� અ�*	��8 ������� 

���* �� ? 

જવાબ – ૨૬ : ભારતમા ંકોઈ િવદ�શી વીમા કંપની સીધી રUતે કાય�રત નથી. વીમા અિધિનયમ અને IRDA  

િનયમન/કાHનૂ _ારા મળેલ પરવાનગી 0જુબ અ0કુ િવદ�શી કંપનીઓ ભારતીય કંપનીઓ સાથે સ)ં�ુત 

સાહસ રચી કાય�રત છે,  મા ંિવદ�શી કંપનીઓનો 'હ�સો 49% Rધુી સીિમત કર�લ છે. 
 

�� – 27 : PMSBY ����� �# V�� M"�%� �Q�� ������� ��	 �m� �� અ�� n �M ��2� ���8��� 

��Q����� ��	 �". ��, ����� >�� (�U#,	 (��� ��'�	l �# Vl] &���	� ��'�	l <�4� <�Z�D� <�"< 

����� <���S� �	�� ��'�	 M���	 � �	�� ����� Q*��	 n �M ��2� ���8��� �F� ��. �". �� ? 

જવાબ – ૨૭ : વીમા અિધિનયમમા ં �યાoયાિયત થયા 0જુબ એકમાX ભારતીય વીમા કંપનીઓ જ 

ભારતમા ં કામગીરU કરU શક� છે. ભારતમા ં કાય�રત વીમા કંપનીઓ સ'હત તેવી કંપનીઓ,  મા ં િવદ�શી 

ભાગીદારોનો 'હ�સો 49% Rધુી સીિમત છે, તેમના _ારા પોjલસી ધારકોના ંભડંોળHુ ંકાયદા !માણે ભારતમા ં

જ રોકાણ કરવામા ંઆવે છે અને િવદ�શમા ં રોકાણ કરU શકતા નથી. PMSBY યોજનામા ંવRલૂ કરવામા ં

આવtુ ંિ!િમયમ બધા ંજ જોખમોને {યાન મા ંલઈ હાલના 02ૃ) ુદર અને !િતwૂળ પસદંગી ને {યાને રાખી 

BકળાકUય ગણતરUના ં આધાર� કરવામા ં આવેલ છે, આથી આ યોજનામા ં �બૂ મોટા !માણમા ં નફો 

મળવાને કોઈ અવકાશ નથી. હકUકતમા,ં િ!િમયમનો દર વધારવા માટ�ની પણ માગં છે. 
 

�� – 28 : <����. ��J*�.�	 e"#� ���	 <���S� �	�� ��'�	l, <����# ���& ��#* PMSBY 

�����0�� <�Q�*� ��. ,������ <� "��� ����, (�U#,	 �	�� ��'�	l�� ,� ��2# PMSBY �������� 

��;����� ���* �� ? 

જવાબ – ૨૮ : ભારતમા ં૨૧ સામા(ય વીમા કંપનીઓ કાય�રત છે, ક�  ઓને ભારતમા ંજનરલ વીમાનો 

�યવસાય કરવા માટ� IRDAI મારફતે લાઇસ(સ આપેલ છે. હરUફાઈને !ો2સાહન આપવા અને વ� ુસારો 

ભાવ તેમજ સારU ^ાહક સેવા મળU 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 ં
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તેઓનો 'હ�સો 49% ની નીયત મયા�દામા ંછે. તેમ છતા,ં આ યોજનાની કામગીરUમા ંસામેલ Wહ�ર 6ેXની 

સામા(ય વીમા કંપનીઓ હ� પણ !ાથિમક વીમા કતા� છે. 
 

�� – 29 : >�� U����� JM�–<������� =�6<����, (�U#,	 �	�������	 (�o�p &������ ���U��.� 

������". ���	 ,�� �� ? 

જવાબ – ૨૯ : ભારતમા ં સીધી રUતે કાય�રત હોય એવી કોઈપણ િવદ�શી વીમા કંપની નથી. વીમા 

અિધિનયમ અને IRDA  િનયમન/કાHનૂ _ારા મળેલ પરવાનગી 0જુબ અ0કુ િવદ�શી કંપનીઓ ભારતીય 

કંપનીઓ સાથે સ)ં�ુત સાહસ રચી કાય�રત છે,  મા ંિવદ�શી કંપનીઓનો 'હ�સો 49% Rધુી સીિમત કર�લ છે 

અને �યાoયા !માણ,ે આ ભારતીય વીમા કંપનીઓ છે. આ તમામ કંપનીઓ ભારતીય કાયદાઓને આધીન 

છે, અને તેમની સામે કાયદાકUય કાય�વાહU કરવામા ંકોઈ !િતબધં નથી. 
 

�� – 30 : >�� �	�� ��'�	l &(�i���� � ����� M�� અ4�� �	(��� U���� ����� ��. ,�# �� ? 

જવાબ – ૩૦ : વીમો પણ કોઈ અ(ય ઉ2પાદન  મજ છે. વીમાનો !ીિમયમ દર ભિવEયમા ંવધી શક� છે, 

ભારતમા ંકાય�રત ૨૧ સામા(ય વીમા કંપનીઓ વeચે તી� �પધા� હોવાને લીધે, વીમાનો !ીિમયમ દર ��થર 

રહ�વાની શ�તા છે. આ યોજનાના ંવીમા કવચ અને 'ક�મત િનધા�રણ ને જોતા,ં આ યોજના સ�ર રહ�શે એ�ુ ં

અપેj6ત છે અને યોજના બધં થવાની શ�તા �બૂ જ ઓછU છે. કોઈ પણ ઘટનામા,ં જો કોઈ કંપની 

યોજનામા ંભાગ લેવાHુ ંબધં કર� તો પણ, બ\ક પાસે અ(ય કંપની સાથે જોડાવવાના અનેક િવકOપો છે. 
 

********** 


