
௧) :த�ேபாைதய ெதாழி�

a) ?  பா�சி வழ�க�ப�ட ேததியி� இ��� இ�வைர நீ�க� உ�க� ெதாழிைல மா�றி� ெகா���ளீ�களா ஆ� இ�ைல

 :ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� �றி�த விவர�கைள� தர��

 b) பா�சி�கான ��ெமாழிைவ நீ�க� சம��பி�த ேநர�தி� இ��தைதவிட இ�ேபா� ஏதாவ� ேநாயாேலா, உட�நல� 

ேகாளாறாேலா அ�ல� காய�தாேலா அ�ல� ேவ� எ�தவைகயிேலா உ�கள� கடைமகைள உபகரண�க� உதவியி�றி 

அ�ல� பிற� உதவியி�றி ெச�ய ��யாம� உ�ளீ�களா? அ�ல� ��ைமயாக ஊன� அைட���ளீ�களா?.  ஆ� இ�ைல 

ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� �றி�த விவர�கைள� தர��:

 c) கா���தி எ��தவ� த�ேபா� ஏதாவ� ேநா�, உட�நல� ேகாளா�, திற� இழ�� அ�ல� ஊன�தா� பாதி�க�ப�� உ�ளாரா? 

அ�ல� அ�ைவ சிகி�ைச ஏ�� நட���ளதா? ஆ� இ�ைல

:ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� �றி�த விவர�கைள� தர��

௨) பா�சி வழ�க�ப�டதி� இ��� இ�வைர கா���தி எ��தவ� வி��ைற�கால பயணமாக இ�லாம� ேவ� காரண�க��காக 

ெவளிநா� ெச���ளாரா? அ�ல� -------------- நா�க��� ேம� ெவளிநா��� த�கி உ�ளாரா?  ஆ� இ�ைல 

 :ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� �றி�த விவர�கைள� தர��

௩) :               .          :               .உயர� ெசமீ எைட கிேலா

2 5 ?  கட�த ஆ��களி� கா��� எ��தவாி� எைட கிேலா��� ேம� அதிகாி�� உ�ளதா அ�ல� �ைற���ளதா ஆ� இ�ைல

 :ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� �றி�த விவர�கைள� தர��

௪) அ) கா���தி எ��தவ� ம� அ���கிறாரா ம���/அ�ல� சிகெர�/�� பி��கிறாரா அ�ல� �ைகயிைல/நிேகா��

 உ�ள ேவ� ெபா��கைள� பய�ப���கிறாரா? ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா�, ஒ� வார�தி�� எ�ன அள�/எ�தைன எ�� தய� ெச�� �றி�பிட��:

 ம�                           �ைகபி��தல;

 

b) ஆ) பதி�ெப�ற ம���வாி� பாி��ைர�ப� இ�லாம� ேவ�விதமாக கா���தி எ��தவ� எ�ேபாதாவ� ெகா�ைக�, 

ெஹராயி� அ�ல� ேவ� ஏதாவ� ேபாைத� ெபா��க�, மாிஜுவானா, எ�.எ�.� அ�ல� ஆ�/பிடாமி� 

பய�ப��தி உ�ளாரா?  ஆ� இ�ைல

 :ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� �றி�த விவர�கைள� தர��

ஆப�தான ேநா�க��கான ைரட� ேச���� ப�வ�

பா��தார�� ெபய� :

பா�� எ� :

ேத� :

ெதாைலேப� எ� :

இ-ெம�� �கவ� :

��தலாக ைரட� 
ேச��த�:

ெப�க��� ஏ�ப�� ஆப�தான ேநா�க��கான 
ைரட� வைக 1*

ஐ-ஆப�தான ேநா�க��கான ைரட�

ெப�க��� ஏ�ப�� ஆப�தான ேநா�க��கான வைக 2*

ஆப�தான ேநா�க��கான ைரட�

ெப�க� ஆேரா��ய���கான ைரட� வைக 2*

ெப�க� ஆேரா��ய���கான ைரட� வைக 1*

�ற (தய�ெச�� ����ட��)

ஆப�தான ேநா�க��கான ைரட� ���ய� த��ப�



5) கா���தி எ��தவாி� ெப�ேறா�/சேகாதர�க�/சேகாதாிக� இ�தயேநா�, ப�கவாத�, உய� ர�த அ��த�, நீாிழி�, ���ேநா�, 

சி�நீரக ேநா� அ�ல� ெசய�ழ�� அ�ல� ஹ����ட�� ேநா� ேபா�ற பர�பைர/���ப ேநா�, பா�சி��� ேநா�, அ�ல� 

�ட�� பர�பைர பா�ேபாசி� ேபா�றவ�றா� இற���ளா�களா அ�ல� த�ேபா� பாதி�க�ப�� உ�ளா�களா? ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� ���த �வர�கைள� தர��:

6) கட�த 5 ஆ��க�� கா���� எ��தவ�:

அ) சாதரணமான ஜலேதாஷ�, கா��ச� அ�ல� இ�/��ய�சா த���� 4 நா�க��� ேம� ���த ேவ� ஏதாவ� ேநா�க��� ெபா� ம���வ� a) 

அ�ல� �ற ம���வைர� கல�� ஆேலா����ளாரா?  ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� ���த �வர�கைள� தர��:

 b) ஆ) க��ப�, �ரசவ� அ�ல� வழ�கமான ெச�க�-அ� த���� ேவ� ஏதாவ� ேநா�க���, உட�ேகாளா�க��� அ�ல� 

காய���� உ�ேநாயா�யாக இ��� ���ைச ெபற ப���ைர�க�ப���ளதா?  ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� ���த �வர�கைள� தர��:

 c) இ) இ��, எ��-ேர, ர�த� ப�ேசாதைன அ�ல� ேவ� ப�ேசாதைனக� எ����ளாரா? ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� ���த �வர�கைள� தர��:

7) இ�தய� ேகாளா�, உய�ர�த அ��த�, �ர��, �வாசம�டல� ேகாளா�, காசேநா�, ெச�மான� ேகாள�, ���ரக� ேகாளா�, �ைள�க�� அ�ல� 

மனநல� ேகாளா� ஆ�யவ���காக ப�ேசாதைன�� எ�ேபாதாவ� ெச���ளாரா அ�ல� ���ைச எ����ளாரா?  ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� ���த �வர�கைள� தர��:

8) கா���� எ��தவ� எ�ேபாதாவ� ஏம�ெகா� �ைற ேநா��� (எ���) ஆேலாசைன ெப���ளாரா அ�ல� ெஹ�.ஐ.�. ைவர� 

இ���றதா எ�� ப�ேசாதைன ெச���ளாரா?  ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� ���த �வர�கைள� தர��:

9) பா�� வழ�க�ப�ட ேத��� இ��� கா���� எ��தவ��கான இ��ர�� ��ெமா�� அ�ல� பா��ைய ���� 
�����த� அ�ல� ெஹ�� இ��ர�� ஏகா� ஆய� கா���� க�ெப� ��ெட� அ�ல� ேவ� ஏதாவ� இ��ர�� 

க�ெப�யா� த���ேபாட�ப���ளதா, ���த�ப���ளதா அ�ல� ம���ட�ப���ளதா?   ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� ���த �வர�கைள� தர��:

10) கா���� எ��தவ�� இ��ர�� ��ெமா�� ஏதாவ� த�ேபா� ஏகா� ஆ�� கா���� க�ெப�  ��ெட��� அ�ல� 

ஏைனய இ��ர�� க�ெப��� ��ைவ�� உ�ளதா?   ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� ���த �வர�கைள� தர��:

11) கா���� எ��த ெப�க��� ம���: 

அ) த�ேபா� ��க� க��பமாக உ���களா? ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா�, க��ப��� கால அளைவ� ����ட�� (வார�க��) :

 ஆ) க��ப� ெதாட�பான ஏதாவ� ேகாளா�க� அ�ல� ெப�க��� எ�ேற வ�� ேநா�களா� பா��க�ப�����களா 

அ�ல� அத�காக ப�ேசாதைன ேம�ெகா���களா? அ�ல� அவ���காக ���ைச எ��� வ����களா? ஆ� இ�ைல

 ஆ� எ�றா� தய�ெச�� அ� ���த �வர�கைள� தர��:



ேத�:

பா��தார�� ைகெயா�ப�:

இட�:ேத

ேம�ெசா�ன ேக�விக��� நா� அளி���ள பதி�க� உ�ைமயானைவ, ��ைமயானைவ ம��� சாியானைவ என நா� உ�தி 

அளி�கிேற�.

நா� இவ����� ச�மதி�கிேற�:

 ௧) இ�த ��ெமாழி��கான ேததிைய� ெதாட��� இ�த ��ெமாழி� எ�தவித மா�ற�� இ�றி கா���தி எ��பவாி� இ��ர���காக 

க�ெபனியா� ஏ���ெகா�ள�ப��, நைட�ைற�� வ��வைர இதைன நா� சம��பி��வி�ட காரண�தினா� அ�ல� இ�த 

ைரட��காக பிாிமீய� ெதாைகைய நா� ெச��தி உ�ேள� எ�பதனா� ஏகா� ஆ�� கா���� க�ெபனி �மிெட� (க�ெபனி) எ�த� 

ெபா��ைப�� ஏ�கா�.

உ�திெமாழி:

 ௨) இ�த ��ெமாழிவி� ெசா�ல�ப���ள தகவ�க�, க�ெபனி இ�த ��ெமாழிைவ மதி��� ெச�வதி� தா�க�ைத ஏ�ப��த���ய 

உ�ைம� தகவ�களாக இ��பதா�, அ�தைகய தகவைல� ெதாிவி�க� தவ�வ� எ�ப� ��ெமாழிைவ� ெதாட��� ஏ�ப�� ஒ�ப�த� 

க�ெபனியி� ��வி�ப� ெச�லாததாகிவி�� எ�பைத நா� �ாி�� ெகா���ேள�.

ம���ைர 
“ெமா� ெபய��க�ப�ட இ�த� ப�வ��� உ�ளட�க�கைள� ���� ெகா�வ�� ஏேத�� �ர�பா� இ���� ப�ச���, 29 ஏ�ர� 2014 
அ�� ேத���ட ஐ.ஆ�.�.ஏ.ஐ ��ற��ைக எ�: IRDAI/Life/Life Council/2013/73-இ� ப� இ�� / ஆ��ல��� அ���ட ப�வ��� 
(ேதைவ�ப�� ப�ச���) அ��தேம க���� எ���� ெகா�ள�ப��”.

ேத மா மா வ வ வ வ
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