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காப்படீ்டின்  பபாருள் (Meaning of Insurance) 
 

 1) ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட 
இடரை பலர் மீது 
பைவலாக்கி இடரை ஈடு 
பெய்வதாகும்.  

 2) காப்படீு பபறுநருக்கு, 
காப்படீுதருநர் குறிப்பிட்ட 
இடர்பாட்டால் 
ஏற்படும்இழப்பிரை 
ஈடுபெய்வதாக 
ஒப்புதல்அளிக்கும் 
ஓர்ஒப்பந்தம் காப்படீு 
ஆகும். 
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காப்படீ்டின் அவெியம்  
(Necessity of Insurance) 

 வாணிகம், பொத்து, 
மைித வாழ்க்ரக 
இவற்ரறத் 
தழுவியுள்ள 
இடர்பாடுகளுக்கு 
எதிைாகப் பாதுகாப்பு 
அளிப்பதத காப்படீு, 
வாணிபம் பல 
இடர்பாடுகரளக் 
பகாண்டுள்ளது.  
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காப்படீ்டின் அவெியம் (Necessity of Insurance) 

 வாணிகத்தில் பபாருட்கள் 
பவவ்தவறு இடங்களுக்கு 
அனுப்புதலின்தபாததா, 
கிடங்குகளில் தெமித்திருக்கும் 
தபாததா தீ விபத்து, திருட்டு 
தபான்றவற்றால் 
அழிவுறலாம் அல்லது 
தெதமரடயலாம்.   

 இவ்வரக இடர்ப்பாட்டிரைக் 
காப்படீு பெய்வதன் மூலம் 
குரறத்துக் பகாள்ள 
முடிகிறது. 
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காப்படீு பபறுநர் அல்லது காப்படீ்டுறுதி பபறுநர் 

 Insured or Assured 

 எவர் ஒருவருரடய 
இடர்பாடுகள் 
காப்படீு 
பெய்யப்படுகிறததா 
அவர் காப்படீு 
பபறுநர் அல்லது 
காப்படீ்டுறுதி 
பபறுநர் ஆவார்.  
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காப்படீு தருநர் அல்லது காப்படீ்டுறுதி தருநர்   

 Assurer or Underwriter 

 எவர் ஒருவர் இடர் 
தநர்ந்தால் 
அதைால் எழும் 
இழப்ரப 
ஈடுபெய்ய ஒப்புக் 
பகாள்கிறாதைா 
அவர் காப்படீு 
தருநர் அல்லது 
காப்படீ்டுறுதி 
தருநர் ஆவார்.  
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காப்படீ்டுறுதி (Assurance) 

 இடர் ஏற்படுவது 
உறுதியாகவும், 
அவ்விடர் 
எக்காலத்தில் 
எற்படும் என்பது 
உறுதியற்றதாகவும் 
உள்ள ஒன்றிக்குக் 
காப்படீு பெய்யும் 
ஒப்பந்தம் 
காப்படீ்டுறுதியாகும்   
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காப்படீ்டுறுதி (Assurance) 

 மைித வாழ்வில் "இறப்பு" 
உறுதியாைது.   

 ஆைால் அது எப்பபாழுது 
நிகழும் என்பது உறுதியற்றது.   

 எைதவ மைித இறப்பு குறித்த 
காப்படீு ஒப்பந்தம் 
காப்படீ்டுறுதியாகும்.   

 நாம் ஆயுள்காப்படீு 
திட்டாவணங்கரள ஆயுள் 
காப்படீ்டுறுதி திட்டாவணங்கள் 
என்றரழப்பதத 
ெரியாைதாகும். 
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காப்படீு காப்படீ்டுறுதி 
காப்படீு பெய்யப்படும் இடர் நிகழுமா 
நிகழாதா என்ற உறுதியற்ற நிரல  
 

எந்த ஒருவரும் மைணத்ரத 
பவல்ல முடியாது. எைதவ 
இடர் உறுதி எப்பபாழுது 
என்பதத உறுதியற்றது.  

இவ்வரகயிலாை ஒப்பந்தம் குறுகிய 
கால ஒப்பந்தமாகும் (ஒைாண்டிற்கு 
மிகாது)  

காப்படீுறுதி நீண்டகால 
ஒப்பந்தம் (15 ஆண்டுகள் 
மற்றும் அதற்குதமல்) 

காப்படீ்டிற்காை பொத்து, பபாருள் 
தபான்றரவகளின் மதிப்பிரை 
எளிதாக நிர்ணயிக்க முடியும் 

மைித வாழ்வின் மதிப்ரப 
பணத்தால் மதிப்பிட 
முடியாது. 
 

இது இடரைச் ெரிபெய்வதற்காை 
ஈட்டுறுதி ஒப்பந்தம் 

மைித இழப்ரபச் ெரிபெய்ய 
முடியாது எைதவ இது 
ஈட்டுறுதி ஒப்பந்தமல்ல 

காப்படீு தருநர் இடரின் நட்டத்ரத 
ெரிகட்டிவிட்டு இடைால் 
பபறுநருக்குரிய இதை 

உரிரமகரளயும், வாய்ப்புகரளயும் 
அவரிடமிருந்து பபற்றுவிடுகிறார் 

அரவ இதற்குப் பபாருந்தாது. 
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காப்படீ்டின் தத்துவங்கள் (அல்லது) காப்படீ்டின் 
தகாட்பாடுகள் PRINCIPLES OF INSURANCE  

 (1)காப்படீு பபறுநலன்: 
Insurable Interest    

 காப்படீு பபறுநலன் 
என்பது குறிப்பிட்ட 
நிதி ொர்ந்த அக்கரற 
இருக்க தவண்டும். 

 கடல்ொர் காப்படீ்டில் 
நட்டம் ஏற்படும் 
தநைத்தில், காப்படீு 
பபருநலன் இருக்க 
தவண்டும். 
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(1) காப்படீு பபறுநலன்    Insurable Interest  

 தீக்காப்படீ்டில் காப்படீு 
பபறுநலன், ஒப்பந்தம் 
ஏற்படும் தபாதும், நட்டம் 
ஏற்படும் தபாதும் இருக்க 
தவண்டும். 

 ஆைால், ஆயுள் 
காப்படீ்டுறுதியில், 
காப்படீ்டு பபறுநலன் 
காப்படீு ஒப்பந்தம் 
பெய்யும் பபாழுதத 
இருத்தல் தவண்டும்.  
 11/24/2017 12 MMS 



2.மிக்க நம்பிக்ரக: (Utmost good faith) 

  
 காப்படீு மிக்க 
நம்பிக்ரக 
அடிப்பரடயிலாை 
ஒப்பந்தம் ஆகும்.  

 இதில் காப்படீு பபறுநர் 
மற்றும் தருநர் 
இருவரும் அரைத்து 
கருப்பபாருள் 
உண்ரமகரளயும் 
ஒருவருக்கு ஒருவர் 
பவளிப்படுத்திட 
தவண்டும். 
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3.ஈட்டுறுதி:  (Indemnity) 

  
 ஒருவருக்கு ஏற்படும் 
உண்ரமயாை நட்டத்ரத 
ஈடு பெய்வரததய 
ஈட்டுறுதி ஆகும்.  

 ஈட்டுறுதி தகாட்பாடு, 
பொத்துக் காப்படீ்டிற்கு 
மட்டும் பபாருந்தும்.  

 எந்த சூழ்நிரலயிலும் 
காப்படீு பபறுநர் உண்ரம 
நட்டத்திற்குக் கூடுதலாக 
எரதயும் பபற்றுவிட 
முடியாது. 
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(4) அண்ரமக் காைணம்: 
Proximate cause 

 ஓர் இழப்பு 
ஏற்பட காப்படீு 
பெய்யப்பட்ட 
இடர் அண்ரமக் 
காைணமாக 
இருந்தால் 
மட்டுதம 
ஒப்பந்தப்படி 
காப்படீு தருநர் 
பபாறுப்பாவார். 
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(5) பகிர்ந்தளித்தல்: 
Contribution 

 காப்படீு பபறுநர், தன் 
பொத்தின் மீது 
ஒன்றிற்கு தமற்பட்ட 
காப்படீு தருநரிடம் 
காப்படீு பெய்திருந்தால், 
ஏற்படும் இழப்பிரை 
பதாரகக்கு ஏற்ப, 
விகிதாொை 
அடிப்பரடயில் 
அவர்களுக்குள் பகிர்ந்து 
அளித்தல் தவண்டும். 
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(6) பகை உரிரம: 
Subrogation 

 பகை உரிரம என்பது 
காப்படீு பபறுநர், 
தைக்கு ஏற்பட்ட 
இடரை காப்படீு தருநர் 
ஈடு  பெய்வதுடன், 
இடர் பதாடர்பாை 
அரைத்து 
உரிரமகரளயும் 
காப்படீு தருநருக்கு 
மாற்றித் தருவதாகும். 
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காப்படீ்டின் வரககள் 
FORMS OF INSURANCE  

 காப்படீ்டுகள் 
இைண்டு 
வரகப்படும் 
அரவகளாவை.  

 1. ஆயுள் காப்படீு      

 2. பபாது காப்படீு  
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ஆயுள் காப்படீு பபாருள் 
Meaning of Life Insurance  

 ஒருவர் தைது 
ஆயுரளதயா 
அல்லது தான் 
காப்படீு பபறுநலன் 
பகாண்ட 
பிரிபதாருவரின் 
ஆயுரளதயா, காப்படீு 
பெய்வைாயின் 
அதுதவ 
ஆயுள்காப்படீு 
எைப்படுகிறது.   
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ஆயுள்காப்படீ்டு – வரைவிலக்கணம் 

Definition of life insurance  

 ஆயுள் திட்டாவணத்தில்  
காப்படீு  பபறுநர்  தைது  
இறப்பு எனும் இடர் குறித்து 
காப்படீு பெய்து பகாள்கிறார்.   

 மைித ஆயுரளத் தழுவிய 
குறித்த நிகழ்ச்ெி நிகழும்தபாது 
காப்படீ்டுறுதி தருநர் 
திட்டாவணத் பதாரகரயக் 
பகாடுக்கப் பபாறுப்தபற்கும் 
ஒப்பந்ததம ஆயுள் காப்படீு. 

 தமற்கூறிய விளக்கம், காப்படீு 
ெட்டம் 1938  உட்பிரிவு 2(11)ல் 
விரிவாகக் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ஆயுள் காப்படீ்டின் ெிறப்பம்ெங்கள் 
Features of Life Insurance  

 
 ஆயுள் காப்படீ்டுக்கும், 
ஆள் விபத்து 
காப்படீ்டிற்கும் 
ஈட்டுறுதிக்தகாட்பாடு, 
பபாருந்தாது.   

 ஏபைைில் மைித 
வாழ்ரவப் பணத்தால் 
கணக்கிட முடியாது.    

 எைதவ காப்படீ்டு 
நிறுவைம் மைித 
வாழ்ரவ  ஈட்டுறுதியால்  
ெமன் பெய்ய முடியாது.  
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ஆயுள் காப்படீ்டின் ெிறப்பம்ெங்கள் 
Features of Life Insurance 

 ஆரகயால், காப்படீு ஒர் 
ஈட்டுறுதி 
ஒப்பந்தமாகாது.    

 காப்படீ்டுறுதியில் 
உண்ரம நட்டம் என்ை 
என்று அளவிட 
முடியாது.   

 அது தபாலதவ உண்ரம 
நட்டத்ரத நிரூபிக்க 
தவண்டிய 
அவெியமில்ரல.   
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ஆயுள் காப்படீ்டின் ெிறப்பம்ெங்கள் 
Features of Life Insurance 

 காப்படீ்டுறுதியில் 
காப்படீு பபறுநர் 
நிதிொர்ந்த நட்டத்ரத 
அரடகிறாைா 
இல்ரலயா என்று 
பாைாமல் 
திட்டாவணம் 
முதிர்ச்ெி 
அரடயும்தபாது 
திட்டபதாரக 
அளிக்கப்பட 
தவண்டும்.  
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ஆயுள் காப்படீ்டின் ெிறப்பம்ெங்கள் 
Features of Life Insurance 

 ஒரு நபர் எத்தரை 
திட்டாவணங்கரளயும், 
எந்தத் பதாரகக்கும், 
தன் ஆயுள் மீது 
எடுத்துக் பகாள்ளலாம்.  

 

 ெட்டத்தில் இதற்கு 
வரையரறயில்ரல.  

 

 

11/24/2017 24 MMS 



ஆயுள் காப்படீ்டின் ெிறப்பம்ெங்கள் 
Features of Life Insurance 

 ஆயுள் காப்படீ்டு 
திட்டாவணத்தில் காப்படீு 
தருநர், காப்படீு 
பபறுநருக்குரிய 
திட்டாவணத் பதாரகரய 
என்றாவது ஒரு நாள் 
பகாடுத்தத ஆகதவண்டும்.  

 ஏபைைில்,அவருரடய 
இறப்தபா அல்லது குறித்த 
வயரத அரடவததா 
நிச்ெயமாக நரடபபறக் 
கூடிய ஒன்றாகும். 
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ஆயுள் காப்படீ்டு திட்டாவண வரககள் 

Kinds of Life Policies 

 1. திட்டாவண காலத்தின் 
அடிப்பரடயில் 

 2. முரைமம் பெலுத்தும் 
முரறயின் 
அடிப்பரடயில் 

 3.இலாபத்தில் பங்கு 
பகாள்ளும் அடிப்பரடயில் 

 4. நபர்களின் 
அடிப்பரடயில் 

 5. இழப்படீு பதாரக 
தகாரும் அடிப்பரடயில் 
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1. திட்டாவண காலத்தின் அடிப்பரடயில்  

(அ) முழு ஆயுள் திட்டாவணம் (Whole Life Policy) 
 

 காப்படீு பபறுநர் 
அவருரடய ஆயுள் 
முழுரமக்குமாக 
எடுக்கும் திட்ட 
ஆவணம் முழு ஆயுள் 
திட்ட வணமாகும்.  

 காப்படீு பபறுநர் 
இறந்த பின்ைதை, 
காப்படீ்டுத் பதாரக 
அவைது 
வாரிசுதாைர்களுக்கு 
வழங்கப்படும்.  
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(அ) முழு ஆயுள் திட்டாவணம்  

(Whole Life Policy) 

 இத்திட்டாவணம் 
அவருரடய குடும்பத்ரதப் 
பாதுகாக்கவும் 
துரணபுரியவும் வரக 
பெய்கிறது  

 இவ்வரகயில் காப்படீ்டு 
முரைமம் அவருரடய 
வாழ்நாள் முழுவதுதமா 
அல்லது குறிப்பிட்ட 
வருடங்களுக்தகா பெலுத்த 
தவண்டும். 
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(ஆ) குறித்த வயது திட்டாவணம் 
(Endowment Policy) 

 
 இத்திட்டாவணம் 
காப்படீ்டுறுதி பபறுநரின் 
இறப்பு அல்லது 
திட்டாவண 
முதிர்வுக்காலம் இதில் 
எது முன்ைதாக 
நிகழ்கின்றததா அப்தபாது 
முதிர்ச்ெியரடவதாகும்.   

 இதற்கு முரைமத் 
பதாரக திட்டாவண 
முதிர்ச்ெிக் காலம்வரை 
பெலுத்தப்பட தவண்டும்.  
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(ஆ) குறித்த வயது திட்டாவணம் 
(Endowment Policy) 

 
 இத்திட்டாவணத்தில் 
காப்படீ்டுறுதித் 
பதாரக குறிப்பிட்ட 
வயது வரை காப்படீு 
பபறுநர் உயிருடன் 
இருந்தால் 
அவரிடமும், அவர் 
முன்ைதை 
இறந்திருந்தால் 
அவருரடய 
வாரிசுதாரிடம் 
அளிக்கப்படும்.   
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(ஆ) குறித்த வயது திட்டாவணம் 
(Endowment Policy) 

 
 எந்தக் காலம் வரை 
இத்திட்டாவணம் 
எடுக்கட்பபட்டுட்ளளததா 
அந்தக் காலம் குறித்த வயது 
திட்டாவண காலம் எை 
அரழக்கப்படுகிறது.   

 ஒய்வூதியம் 
பபறுதவாருக்கும், 
காப்படீ்டாளரின் 
குடும்பத்திற்கும் இந்த 
பிைபலமரடந்த திட்டாவணம் 
பயனுரடயதாக இருக்கிறது. 
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2.  முரைமம் பெலுத்தும் முரறயின் 
அடிப்பரடயில்  On the basis of payment of Premium  

 முரைமம் பெலுத்தும் 
முரறயின் அடிப்பரடயில் 
திட்டாவணத்ரத,  
கீழ்க்கண்டவாறு இரு 

வரககளாகப் பிரிக்கலாம்.  

 1. ஒதை தடரவ 
முரைமம் பெலுத்தும் 
திட்டாவணம்  

 2. ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட 
முரைமம் பெலுத்தும் 
திட்டாவணம்  
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3.இலாபத்தில் பங்கு பபறும் திட்டாவணங்கள் 

On the basis of participation in Profits 

 இலாபத்தில் பங்கு 
பபறுவரத 
அடிப்பரடயாகக் 
பகாண்டு 
திட்டாவணத்ரத 
கீழ்க்கண்ட 
இருவரககளாக 
பிரிக்கலாம்.  

 1. இலாபம் தெைா 
திட்டாவணம்  

 2. இலாபம் தெர்ந்த 
திட்டாவணம் 
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4.திட்டாவணத்தில் பங்குபபறும் 
நபர்களின் அடிப்பரடயில் 

On the basis of number of persons insured 

 திட்டாவணத்தில் 
பங்குபபறும் நபர்களின் 
அடிப்பரடயில் 
கீழ்க்கண்டவாறு பிரிக்கலாம்.  

 அ.  தைிநபர் திட்டாவணம்  

 ஆ. ஒரு நபருக்கு தமற்பட்ட 
திட்டாவணம்  

 இ. கூட்டு நபர் திட்டாவணம்  

 ஈ.கூட்டுடரமயில் 
எஞ்ெியிருப்பவருக்குரிய 
திட்டாவணம் 
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5.திட்டாவணம் பெலுத்தும் முரறயின் 
அடிப்பரடயில்   

On the basis of method of payment of claims  

 1.முழு பமாத்தத் 
திட்டாவணம்  

 

 2. தவரணகளில் 
பெலுத்தப்படும் 
திட்டாவணம் 
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தமலும் பல திட்டாவணங்கள் உள்ளை 
அரவகளாவை. 

i. பணம் - திருப்பத் திட்டாவணம்  

(Money Back Policy) 

 இத்திட்டாவணம் 
பதாழில்புரிதவாருக்கும், 
பணிபுரிதவார்க்கும் ஏற்ற 
ஒன்றாகும்.  

 இத்திட்டத்தில் 
காப்படீ்டுறுதித் பதாரகயில் 
ஒரு குறித்த விழுக்காடு 
பதாரக, குறித்த கால 
இரடபவளியில் காப்படீு 
பபறுநருக்கு 
திருப்பியளிக்கப்படுகிறது. 
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i. பணம் - திருப்பத் திட்டாவணம்  
(Money Back Policy) 

 எ.கா. 15-ம் ஆண்டு 
திட்டாவணத்தின் கீழ் 
காப்படீ்டுத் பதாரகயில்  

 ஐந்தாண்டு முடிவில் 20 
ெதவதீமும்  

 10-ம் ஆண்டு முடிவில் 
அடுத்த 20 ெதவதீமும்  

 15ஆம் ஆண்டு முடிவில் 
மீதித் பதாரகயும் 
தைப்படுகிறது.   
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i. பணம் - திருப்பத் திட்டாவணம்  

(Money Back Policy) 

 இத்திட்டாவண 
காலத்தில் 
காப்படீ்டு பபறுநர் 
எப்பபாழுது இறக்க 
தநரிட்டாலும் 

அவருரடய 
வாரிசுதாைருக்கு 
திட்டாவண முழுத் 
பதாரகயும் 
கிரடக்கும். 
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 ii.குழந்ரத நலக்காப்படீ்டுறுதி 
திட்டாவணம் (Children’s Deferred Assurance) 

  
 இத்திட்டாவணத்தில் 
இரளயவரின் 
ொர்பாக அவருரடய 
பபற்தறாதைா அல்லது 
பாதுகாவலதைா ஆயுள் 
திட்டாவணத்ரத 
எடுக்கலாம்.  

 ஏபைைில், இளவர் 
காப்படீு ஒப்பந்தத்தில் 
ஈடுபட முடியாது.   
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ii. குழந்ரத நலக் காப்படீ்டுறுதி 
திட்டாவணம் (Children’s Deferred Assurance) 

 முன்பமாழிபவைால் 
முரைமம் 
பெலுத்தப்படுகிறது.   

 முரைமம் அளவு 
குரறவாைதாக 
இருக்கும்.  

 இத் திட்டாவணம் 
ெிறுவர்களிடம் 
தெமிப்பு 
மைப்பான்ரமரய 
வளர்க்கிறது. 
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iii. குழு காப்படீ்டுத் திட்டாவணம்  
(Group Insurance Policy) 

 
 இத்திட்டாவணத்தில் பல 
நபர்களுரடய ஆயுள் 
ஒதை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 
காப்படீு பெய்யப்படுகிறது.  

 பின்வரும் குழுக்களுக்கு 
இரவ பபாருந்தும்.  

 (அ)பணியளிப்பாளர்- 
பணியாளர் குழு  

    (Employer-Employee Group) 

11/24/2017 41 MMS 



அ.பணியளிப்பாளர் -பணியாளர் குழு 
(Employer-Employee Group) 

 இதில் பணியாட்களின் 
ொர்பாக அவர்களின் 
பணியளிப்பாளர் பிைதம 
திட்டாவணத்ரத எடுக்கிறார்.   

 இத்திட்டாவணம் 
பணியளிப்பாளரின் 
பபயரிதலா அல்லது 
இத்திட்டத்ரத நிர்வகிக்க 
ஏற்படுத்தப்பட்ட 
அறக்கட்டரள பபயரிதலா 
இருக்கும். 
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(ஆ) பதாழிற் ெங்கக் குழு 

Labour Union Group  

 இத்திட்டத்தின் கீழ்ப் 
பிைதம திட்டாவணம் 
பதாழிற்ெங்கத்தின் 
ொர்பாக அதன் 
உறுப்பிைர்களின் 
நன்ரமக்காக 
எடுக்கப்படுகிறது.  

 பதாழிற்ெங்க 
நிதியிலிருந்து 
இதற்குரிய முரைமத் 
பதாரக பெலுத்தப்படும். 
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(இ) கடைாளர் - கடைாளி குழு 

 Creditor - Debtor Group  
 இத்திட்டத்தின் கீழ்ப் பிைதம 
திட்டாவணம் கடைாளைால் 
கடைாளிகளிடமிருந்து பபற 
தவண்டிய கடன் பதாரக 
அளவிற்கு எடுக்கப்படுகிறது.  

 இதில் கடைாளி 
இறந்துவிட்டால் 
ஈட்டுறுதிபபறும் பதாரக 
அக் கடைாளியிடமிருந்து 
வை தவண்டிய கடன் 
பதாரகக்கு ெரி 
பெய்துக்பகாள்ளப்படும். 
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விடுமதிப்பு (Surrender Value) 

 விடுமதிப்பு  என்பது  
காப்படீு  பபறுநர் 
திட்டாவணத்ரத பதாடரும் 
நிரலயில்  இல்லாததபாது 
அவர் அத்திட்டாவணத்ரத 
முடிவுக்கு 
பகாண்டுவைலாம்.   

 அப்பபாழுது அவர் ஒரு 
குறிப்பிட்ட பதாரகரய 
காப்படீ்டு தருநரிடம் 
இருந்து விடுமதிப்பாக 
பபறுவார்.   
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விடுமதிப்பு (Surrender Value) 

 இத்பதாரக ஒவ்பவாரு 
திட்டாவணத்திற்கும் அதன் 
காலம் மற்றும் தன்ரமக்கு 
ஏற்றார் தபால் விகிதாொை 
அடிப்பரடயில் தவறுபடும். 

 பபாதுவாக திட்டாவணம் 
எடுத்து இைண்டு 
ஆண்டுக்குள் ஒருவர் 
திட்டாவணத்ரத 
முடித்துக்பகாண்டால் 
அவருக்கு விடுமதிப்பு 
பதாரக கிரடக்காது. 
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நியமைம்  (Nomination) 
 காப்படீு பபறுநர்  
திட்டாவணம் முடிவுறும் 
முன்ைதை இடர் ஏற்பட்டு  
உயிர் இழக்கும் 
தருவாயில் திட்டாவண 
பதாரகரய தவறு 
யாரிடம் பகாடுப்பது 
என்ற சூழ்நிரலப்பற்றி 
காப்படீு ெட்டம் 1938  
பிரிவு  (39)  ெில  
விதிமுரறகரள  
பதரிவிக்கிறது.   
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நியமைம்  (Nomination) 
 காப்படீு பபறுநர்  உயிருடன்  
இருக்கும் பபாழுதத, 
அவரிடம் உங்கரளத் தவிை  
இத்பதாரக  "தவறுயாரிடம் 
பகாடுக்கதவண்டும்", என்ற 
உறுதிபமாழிரய 
எழுத்துமூலமாக பபற்று 
விடதவண்டும்.  

 அப்படி காப்படீு பபறுநர் 
நியமைம் பெய்யும் நபர் 
அத்பதாரகரய பபற 
தகுதியுரடயவர் ஆகிறார். 
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பபாதுக் காப்படீு 
General Insurance 

 
 பபாதுக் காப்படீு 
என்பது கடல், தீ 
மற்றும் இதை காப்படீு 
வரககரளக் 
பகாண்டது     

 பபாதுக் காப்படீு  
என்பது ஆயுள் 
காப்படீ்டுறுதி தவிை 
அரைத்து வரகயாை 
காப்படீ்ரடயும் 
உள்ளடக்கியதாகும். 
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பபாதுக் காப்படீ்டின் வரககள் 
 

 1. தீ காப்படீு  

 2. கடல்ொர் காப்படீு  

 3. பகாள்ரளொர் 
காப்படீு 

 4. மருத்துவக் காப்படீு  

 5. பயிர்க் காப்படீு  

 6. வாகைக் காப்படீு  

 7. மூன்றாவது நபர் 
காப்படீு 
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தீக் காப்படீு 
FIRE INSURANCE 

 இக்காப்படீ்டின் 
முக்கிய தநாக்கம் 
காப்படீு 
பபறுநருக்குத் 
தீயிைால் ஏற்படும் 
இழப்ரப ஈடு 
பெய்வததயாகும்.  

 தீ என்பது ஒரு 
ெிறந்த தெவகன்.  
ஆைால் தமாெமாை 
தரலவன். 
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1. தீக்காப்படீு ஓர் ஆள்ொர் 
ஒப்பந்தமாகும்  

Fire Insurance is a personal contract  

 தீக்காப்படீு  ஒப்பந்தம்  
காப்படீு  பபறுநருரடய 
பொத்துக்குப் பாதுகாப்பு 
அளிப்பது கிரடயாது.   

 ஆைால், காப்படீ்டுச் 
பொத்துக்குத் தீயிைால் 
ஏற்படும் இழப்பால் 
காப்படீு பபறுநர் பாதிப்பு 
அரடயாவண்ணம் 
பார்த்துக்பகாள்கிறது.   
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1. தீக்காப்படீு ஓர் ஆள்ொர் 
ஒப்பந்தமாகும்  Fire Insurance is a personal contract 

 காப்படீு பெய்யப்பட்ட 
பொத்து தவறு ஒரு 
நபருக்கு  உரிரம 
மாறுகிறபபாழுது 
இவ்பவாப்பந்தம் 
முடிவுக்கு வந்து 

விடுகிறது.  

 ஏபைைில் காப்படீு 
பொத்ரதச் 
ொர்ந்திருக்கவில்ரல.  
உரிரமயாளரைச் 
ொர்ந்துள்ளது 

 
11/24/2017 53 MMS 



தீக்காப்படீு திட்டாவண வரககள்  

Kinds of Fire Policies 

(அ) மிதக்கும் திட்டாவணம் (Floating Policy)  
 

 

 ஒரு நபருக்கு நகரிதலா, ஊரிதலா 
உள்ள பற்பல இடங்களிலுள்ள 
ெைக்குகளின் மீது இத்திட்டாவணம் ஒதை 
முரைமத்தின் தபரில் 
வழங்கப்படுகிறது.   

 இதற்கு காப்படீ்டு பபறுநர் எந்த 
இடத்தில் அவருக்கு அதிக மதிப்பாை 
பபாருட்கள் உள்ளததா, அம்மதிப்பு 
முரைமத்துடன் கூடுதலாக 25 
ெதவதீம் முரைமாகச் பெலுத்துதல் 
தவண்டும்.   

 இம் மிதக்கும் திட்டாவணம் எந்தவித 
அரெயா பொத்துக்கும் பபாருந்தாது. 
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(ஆ) அறிவிக்கப்பட்ட திட்டாவணம்  

(Declaration Policy) 

 இத்திட்டாவணம் காப்படீு 
பபறுநரின் பொந்த ெைக்கு 
அல்லது அவருரடய 
பாதுகாப்பிலுள்ள ெைக்கிற்கு 
வழங்கப்படுகின்றது. 

 பபாதுவாக ெைக்கிருப்பின் அளவு, 
பகாள்முதல், விற்பரைக்தகற்ப 
அடிக்கடி மாறுபடும், பபாருள் 
உரிரமயாளர் குறித்த 
பதாரகக்கு ஒரு திட்டாவணம் 
எடுத்து (எதிர் பார்க்கும் 
அதிகபட்ெ அளவு) அதற்காை 
முரைமம் பெலுத்துகிறாைா?  
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(ஆ) அறிவிக்கப்பட்ட திட்டாவணம்  

(Declaration Policy) 

 மாதா மாதம் பபாருளின் 
உரிரமயாளர், காப்படீு 
தருநருக்கு ெைக்கு இருப்பு 
அளவிரை 
பதரியப்படுத்துகிறாைா? 
திட்டாவண காலமுடிவில் 
"முரைரமத்பதாரக" 
பதரிவிக்கப்பட்ட 
அளவிற்தகற்ப 
ெரிப்படுத்தப்படுகிறதா? 
என்பரத கவைிக்க 
தவண்டும்.  
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(இ) மறு அளிப்புத் திட்டாவணம்   

(Re-Instatement Policy) 

  
 இத்திட்டாவணம் 
பழரமக்குப் புதியை 
எைவும் கூறப்படுகிறது.  
இத்திட்டாவைம் 
கட்டிடம், இயந்திைம், 
இயந்திைத் 
தளவாடங்கள், 
அரறகலன் மற்றும் 
பபாருத்தல்கள் 
முதலியவற்றிக்கு 
மட்டும் 
வழங்கப்படுகிறது. 
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(இ) மறு அளிப்புத் திட்டாவணம்   

(Re-Instatement Policy) 

 இத்திட்டத்தின் 
கீழ், தெதமுற்ற 
பொத்து 
ஒப்பந்தத்தின் 
தபாது இருந்த 
தன்ரமக்கு 
நிகைாகக் காப்படீு 
தருநைால் மாற்றி 
வழங்கப்படும். 
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கடல்ொர் காப்படீு MARINE INSURANCE 

 இது மிக முக்கியமாைதும், 
ெவால் நிரறந்ததாகவும் 
உள்ளது.   

 இக்காப்படீு பல 
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்தப, 
உலக நாடுகளால் 
ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாகும்.   

 இக்காப்படீ்டின் கீழ் காப்படீ்டு 
தருநர் கடல் பயணத்ரத 
தழுவி எழும் இழப்புகளுக்கு 
ஈட்டுறுதி அளிக்க ஒப்புக் 
பகாள்கிறார்.  
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கடல்ொர் காப்படீு திட்டாவண 
வரககள்  

On the basis of the subject matter policies are classified into  

 1. திட்டாவணத்தின் 
கருப்பபாருளின் 
அடிப்பரடயில்  

 2. திட்டாவணத்தின் 
கால அடிப்பரடயில் 
மற்றும்  

 3. திட்டாவணத்தின் 
நிபந்தரை 
அடிப்பரடயில் 
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திட்டாவணத்தின் கருப்பபாருளின் 
அடிப்பரடயில்  

On the basis of the subject matter policies are classified into  

 அ. பபாருள் ொர் 
காப்படீு Cargo Insurance  

 ஆ. கடல் ொர் 
காப்படீு Hull Insurance  

 இ. கப்பல் ெத்தம் 
காப்படீு Freight Insurance  

 ஈ. பபாறுப்பு காப்படீு 

Liability Insurance  
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அ.   பபாருள் ொர் காப்படீு Cargo Insurance  

 இவ்வரகக் காப்படீ்டில் 
கப்பல் மூலமாக 
அனுப்பும் 
பபாருள்களுக்கு தீ, 
திருட்டு, 
சூறாவளிப்புயல் பவடிப் 
பபாருள்களிைால் 
ஏற்படும் விபத்து, 
பிறவற்தறாடு தமாதல் 
தபான்ற காைணங்களால் 
எற்படும் நட்டத்திற்கு 
ஈட்டுறுதி பபற 
உதவுகிறது. 
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ஆ.  கடல்ொர் காப்படீு Hull Insurance  

 இக்காப்படீு கடலில் பயணமாகும் 
கப்பல்கள், மீன்பிடி படகுகள், 
தமலும், கப்பல் கட்டுமாைத்தில் 
ஏற்படும் கட்டுமாைப்பணி 
இடர்கள் தபான்றவற்ரற 
உள்ளடக்கியதாக உள்ளது.   

 இத்திட்டாவணம், எரிந்து 
விடுதல், பிறவற்தறாடு தமாதல், 
புயல், திரெ மாறுதல் தபான்ற 
இடர்பாடுகளிலால் மூன்றாம் 
நபருக்கு எற்படும் நட்டத்திற்கு 
ஈட்டுறுதி பபற உதவி 
பெய்கிறது. 
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இ.கப்பல் ெத்தம் காப்படீு  Freight Insurance 

 பபாருள்கரளக்  கப்பலில் ஏற்றிச்  
பெல்லச் ெத்தம் தைப்படும்.  
கப்பல் முழுவதும் வாடரகக்கு 
எடுத்துக் பகாண்டால் வாடரக 
தை தவண்டும்.   

 பபாருட்கரளச் தெர்க்க தவண்டிய 
இடத்தில் தெர்க்காவிடில் 
ெத்தத்ரத கப்பல் உரிரமயாளர் 
இழக்க தநரிடும்.   

 இவ்வரக ெந்தர்ப்பங்களில் 
காப்படீு தருநர் காப்படீு 
பபறுநருக்கு ெத்த இழப்ரப ஈடு 
பெய்வார். 
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ஈ. பபாறுப்புக் காப்படீு 
Liability Insurance 

 துரறமுகத்திற்குச் தெதம், 
தமாதல், தரைதட்டுதல் 
முதலியவற்றால் ஏற்படும் 
நட்டங்கரள இக்காப்படீு 
ஈடு பெய்கிறது.   

 ஏமாற்றும் 
எண்ணமில்லாது, 
விதிமுரறகரள 
பின்பற்றாததிைால் 
ஏற்படும்  
பெலவுகளுக்கும் காப்படீு 
எடுக்க முடியும். 
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2.  திட்டாவணத்தின் கால அடிப்பரடயில் 
On the basis of duration, policies may be classified as follows  

அ. காலத்திட்டாவணங்கள் Time Policy  

 ஒரு  குறிப்பிட்ட  
காலத்திற்கு  எடுக்கப்படும். 
திட்டாவணத்தில் அக்கால 
அளவுகுறிக்கப்பட்டிருக்கும்.  

 கடல்ொைா ெட்டம் 1963, 
பிரிவு 27(22)ன்படி 
காலத்திட்டாவணம், 12 
மாதங்களுக்குட்பட்டதாக 
இருக்க தவண்டும்.   

 மீறிைால் 
பெல்லாததாகிவிடும். 
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ஆ. கடற்பயண திட்டாவணங்கள் 
Voyage Policy  

  இத்திட்டாவண ஒப்பந்தப்படி, 
ஒரு குறிப்பிட்ட 
கடற்பயணத்திற்காை 
காலத்திற்கு மட்டுதம காப்படீு 
பெய்யப்படும். 

 எ.கா.பென்ரையில் இருந்து 
ெிங்கப்பூர், 
பென்ரையிலிருந்து-லண்டன் 
இரவ குறித்த காலத்திற்குள் 
நரடபபறும் கடற்பயணமாக 
இருக்க தவண்டும் எை 
வரையறுக்கப்படலாம். 
11/24/2017 67 MMS 



3. திட்டாவணத்தின் நிபந்தரை அடிப்பரடயில் 

அ)கட்டுமாைம் – கட்டுைர் இடர் திட்டாவணங்கள்  

a) Construction or Builders Risk Polices 

 கப்பல் கட்டுமாைம் 
பதாடங்கிய நாள் முதல், 
பவள்தளாட்டம் நடத்தி 
பயணத்திற்கும் அளிக்கும் 
வரையில் ஏற்படும் ஏரைய 
இடர்பாடுகளுக்காை காப்படீு, 
இத்திட்டாவணத்தின் கீழ் 
வருகிறது.   

 இத்திட்டாவணம், கப்பல் 
பழுது பார்த்தலின் தபாதாை 
இடர்களுக்கும் பபாருந்தும். 
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ஆ) துரறமுக இடர் திட்டாவணங்கள் 

Port Risks Policies 

 குறிப்பிட்ட துரறமுகத்தில் 
கப்பல் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் 

தபாது, கப்பலுக்தகா அல்லது 
அதிலுள்ள பபாருட்களுக்தகா 
ஏற்படும் இழப்ரப 
இத்திட்டாவணம் ஈடு பெய்கிறது.  

 கப்பல், துரறமுகத்ரத தெர்ந்த 
தநைம் முதல் மீண்டும் பயணம் 
பதாடங்கும் வரை துரறமுகப் 
பகுதியில் கப்பல் எங்கிருந்தாலும் 
அதற்கு ஏற்படும் இழப்பு ஈடு 
பெய்யப்படுகிறது. 
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இ) மிதக்கும் திட்டாவணங்கள் 

Floating Policies 

 இத்திட்டாவணத்தில் 
காப்படீு பபறுநர் கப்பலில் 
உள்ள பபாருட்கள் 
குறித்து ஏதும் குறிப்பிடத் 
ததரவயில்ரல.  

  எந்தக் காலம் வரை 
காப்படீு 
வழங்கப்பட்டுள்ளததா, 
அக்காலம் வரை 
நிபந்தரையற்ற காப்படீு 
பாதுகாப்புத் தருகிறது. 
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ஈ) திறந்த திட்டாவணங்கள்  
Open Cover policies 

 இத்திட்டாவணம் குறிப்பிட்ட 
காலத்திற்கு அனுப்பப்படும்.  
பபாருள்களுக்பகல்லாம் 
நிபந்தரையற்ற பாதுகாப்பு 
அளிக்கும் ஒரு ஏற்பாடாகும்.   

 இத்திறந்த திட்டாவணம், இரு 
குறிப்பிட்ட 
துரறமுகங்களுக்கிரடதய 
அல்லது உலகம் முழுவதும் 
உள்ள 
துரறமுகங்களுக்கிரடதய என்ற 
அடிப்பரடயில் அரமயலாம். 
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பகாள்ரளொர் காப்படீு (Burglary Insurance) 

 இவ்வரகக் காப்படீு 
பொத்து காப்படீு 
வரகரயச் ொர்ந்தது.  

 இத்திட்டாவணத்தில் 
ெிறு திருட்டு, 
பகாள்ரள,  
வடீ்ரடஉரடத்து 
திருடுதல் மூலம், 
வடீ்டுப் பபாருள்கள் 
தைி உடரமகள் 
தபான்றவற்றிற்கு 
ஏற்படும் இழப்பிற்கு ஈடு 
பெய்யப்படுகிறது.  
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திட்டாவண வரககள்  
அ.வியாபாை வளாகக் - பகாள்ரளக்காப்படீு திட்டாவணம் 

Burglary - Business Premises’ - Insurance Policy  

 இத்திட்டம் பபாதுவாகக் 
பகாள்ரள மற்றும் 
கரடயரடப்பால்   ஏற்படும்   
நட்டத்திற்குச்  பெய்யப்படும்  
காப்படீாகும்.   

 வியாபாை ெைக்கு, நம்பிக்ரகயின் 
தபரில் அளிக்கப்பட்ட ெைக்கு, 
அரறகலன் தபான்றவற்றிற்கு, 
பகாள்ரள மற்றும் கரடயுரடப்பு 
திருட்டிைால் வரும் 
இடர்பாடுகரள இத்திட்டாவணம் 
காப்படீு பெய்கிறது. 
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ஆ. தைியார் இருப்பிடக் பகாள்ரள காப்படீு 
திட்டாவணம்  

Burglary - ‘Private Dwellings’ - Insurance Policy  

 இத்திட்டாவணம் பகாள்ரள 
மற்றும் வடீ்ரடஉரடத்தல் 
இடர்பாடுகளுடன் 
ொதாைணத் திருட்டிைால் 
எற்படும் இடர்களுக்கும் 
பபாருந்தும்.   

 இவ்வரகத் 
திட்டாவணத்திற்கு 
வடீ்டிலுள்ள பபாருட்கள் 
அரைத்திற்கும் அதன் 
முழுமதிப்பிற்குக் காப்படீு 
பெய்யப்படுதல் தவண்டும்.   
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ஆ. தைியார் இருப்பிடக் பகாள்ரள காப்படீு 
திட்டாவணம்  

Burglary - ‘Private Dwellings’ - Insurance Policy  

 தமலும் இத்திட்டத்தில்,    
i.அரறகலன், 
வடீ்டுப்பபாருட்கள் 
மற்றும் தைியுரடரம 
ஆகியவற்றிற்கு ஒரு 
திட்டாவணமும்.  

 ii.அணிகலன்கள் 
மற்றும் விரலயுயர்ந்த 
பபாருட்களுக்கு 
மற்பறாரு திட்டாவணம் 
வழங்கப்படலாம். 
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இ. அணிகலன்கள் மற்றும் விரலயுயர்ந்த 
பபாருட்கள் பாதுகாப்புத் திட்டாவணம்  

Jewellery and valuable Insurance Policy  

 இத்திட்டாவணம், அணிகலன் 
மற்றும் விரலயுர்ந்த 
பபாருள்களின் இழப்பால் 
ஏற்படும் நட்டத்திற்குப் 
பபாருந்துகிறது.  

 ஆைால், அணிகலரை ஒரு 
நபர் அணிந்திருக்கும்தபாததா 
அணிகலன் 
பெய்யப்படும்தபாததா 
ஏற்படும் நட்டத்திற்கு இது 
பபாருந்தாது. 
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ஈ. அரைத்து இடர் காப்படீு திட்டாவணம்   

All risks Insurance Policies  

 இத்திட்டாவணம் தீ, பகாள்ரள, 
திருட்டு, விபத்து மற்றும் 
எதிர்பாைா விரளவுகளால் 
ஏற்படும் அழிவு மறறும்  இழப்பு  
முதலியரவகளுக்குப்  
பபாருந்தும்,   

 இத்திட்டாவணம்  அணிகலன், 
விரலயுயர்ந்த பபாருள்கள், 
ஓவியம் மற்றும் 
கரலப்பபாருட்கள் 
தபான்றவற்றிற்கு மிகவும் 
ெிறப்பாகப் பபாருந்தும். 
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மருத்துவக் காப்படீு (Medical Insurance) 

 இக்காப்படீ்டின் கீழ் 
காப்படீ்டு நிறுமங்கள் 
காப்படீ்டு பபறுநருக்கு 
மருத்துவமரைச் 
பெலவுகள், வடீ்டுரட 
மருத்துவ பெலவுகள், 
அபாயப் பிரிவு மருந்து 
பெலவுகள், அறுரவ 
ெிகிச்ரெ மற்றும் 
அதன் பதாடர் மருந்து 
பெலவுகளுக்கு 
ஈடளிக்கும்.   

11/24/2017 78 MMS 



மருத்துவக் காப்படீு (Medical Insurance) 

 ஒரு ெிறு முரைமத் 
பதாரகயின் தபரில் 
காப்படீ்டு பபறுநர் 
இவ்வரகக் 
காப்படீ்டால் 
குறிப்பிட்ட 
எல்ரலக்குட்பட்டு 
எல்லாவரக 
மருத்துவ 
பயன்பாடுகரளயும் 
பபற முடியும். 
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மருத்துவக்காப்படீ்டின் வரககள் 
Types of Mediclaim Policy 

 1. தைிநபர் விபத்து 
மருத்துவக் காப்படீு 

Mediclaim with Personal 

Accident Insurance 

 2. தைிநபர் 
விபத்தல்லாத 
மருத்துவக் காப்படீு  

Mediclaim without 

Personal Accident 

Insurance 
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மருத்துவக்காப்படீ்டின் வரககள் 
Types of Mediclaim Policy 

 இக்காப்படீ்டின் கீழ்க் காப்படீ்டு 
தருநர் காப்படீ்டு பபறுநருக்கு  

 திட்டம்A-ன் கீழ் விபத்துக் 
காப்படீ்டுடைாை மருத்துவ 
காப்படீும்,  

 திட்டம்B-ன்படி விபத்துக் 
காப்படீற்ற மருத்துவ காப்படீும் 
அளிக்கிறார்.   

 திட்டம் A-ன்படி அதிக பட்ெ 
பயன் ரூ.1,50,000/-ஆகும்.   

 திட்டம் B-ன்படி ரூ.96,000/- 
ஆகும். 
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மருத்துவக்காப்படீ்டின் வரககள் 
Types of Mediclaim Policy 

 அரைத்து இந்திய 
குடிமக்களுக்கும் 
இக்காப்படீு பபாருந்தும், 
இத்திட்டத்திற்காை 
முரைமத் பதாரகக்கு 
வருமாை வரிச் ெலுரக 
அளிக்கப்படுகிறது.  

 இக்காப்படீு குரறந்த 
மற்றும் நடுத்தை 
வருமாைம் 
உள்ளவர்களுக்கும் ஏற்ற 
ஒன்றாகும்.   

11/24/2017 82 MMS 



மருத்துவக்காப்படீ்டின் வரககள் 
Types of Mediclaim Policy 

 இக்காலத்தில் மருத்துவ 
மற்றும் அறுரவ  
ெிகிச்ரெ  பெலவுகள் 
அதிகரித்துக் பகாண்டு 
பெல்கின்றை.  

 இவ்வாறாை 
மருத்துமரைச் 
பெலவுகரள இத்திட்டம் 
ஈடுபெய்ய உதவுவதால் 
இது தற்பபாழுது 
பவகுவாகப் 
பிைபலமரடந்து வருகிறது. 
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காப்படீு தைியார் மயமாக்குதல் 
(Privatisation of Insurance) 

 பபாதுவாக ஒரு நாட்டில் 
பபாதுத்துரற நிறுவைங்கள் 
இலாபகைமாகவும் மற்றும் 
திறரமமிக்கதாகவும் 
பெயல்பட வாய்ப்புகள் 
குரறவு.  

 ஒருநாட்டில் அரைத்துத் 
துரறகரளயும் 
அைசுடரமயாக்கிைால், 
அடிரமதைத்திற்கும், அடக்கு 
முரற ஆட்ெிக்கும் 
அடிதகாலுவதாகும்.  
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காப்படீு தைியார் மயமாக்குதலின் 
அவெியம் (Need for Privatisation of Insurance) 

 பபாதுவாக பபாதுத்துரற 
நிறுவைங்கள் அரைத்தும் 
அளவில் பபரியதாகவும், 
நரடமுரறெிக்கல்கள் 
அதிகமாகவும் காணப்படுகின்றை.  

 நாட்டில் உள்ள ெில இலாப 
தநாக்கமற்ற துரறகரளவிட 
(பாதுகாப்பு  மற்றும் 
அத்தியாவெியப் பபாருள்கள்) 
மற்ற துரறகரளத் தைியார்  
மயமாக்குதலின் மூலம் மக்களின் 
ெமூக நலன் கருதி அவற்ரறத் 
திறரமயாகச் பெயல்பட ரவக்க 

தவண்டும். 
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காப்படீு தைியார் மயமாக்கப்படுவதால் 
ஏற்படும் நன்ரமகள்   

Benefits of privatization of Insurance 
 1.தவரலவாய்ப்பு 

அதிகரிக்கிறது Creation of jobs 
 பல நிறுவைங்கள் காப்படீு  
துரறயில் நுரழவதால் 
அதிகமாை தபாட்டி 
ஏற்படுகிறது.   

 நிறுவைங்கள் அதிகரிப்பதால் 
தவரல வாய்ப்புகள் 
அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.  
நாட்டின் தவரலயில்லா 
திண்டாட்டமும் ஒழியும். 
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2. புதுரமரயப் புகுத்துதல் 

New and Innovative business 
 பல  புதிய 
திட்டாவணங்கள் 
அறிமுகப்படுத்தப்படும்.   

 காப்படீு பபருநர்கள் 
அதிகரிப்பார்கள்.   

 பழரமயாை காப்படீு 
நடவடிக்ரககள் 
புதுரமப்படுத்தப்படும்.   

 பல அயல்நாட்டு 
நிறுமங்களும் 
இத்துரறயில் ஈடுபட 
வாய்ப்புள்ளது.   
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3.ெிறப்பாை தமலாண்ரம திறன் 

Greater management skill 

 காப்படீு துரற தைியார் 
மயமாக்குவதால், நிரறய 
உள்நாட்டு மற்றும் அயல் 
நாட்டு நிறுவைங்கள் 
இத்துரறயில் ஈடுபட 
வாய்ப்புள்ளது.   

 தமலாண்ரமத் திறன் 
அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.   

 தமலாண்ரமத் திறன் 
அதிகரிப்பதைால், அவர்கள் 
ெிறப்பாை தெரவரய காப்படீு 
பபறுநருக்கு அளிப்பார்கள். 
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4. சுதந்திைமாை பெயல்பாடு 

Greater operation of freedom 

 காப்படீு துரற 
தைியார்மயமாக்கப்படுவதால்
அவர்கள் எந்த ஒரு 
முடிரவயும் விரைவாக  
எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.  

 முடிவுகள் விரைவாக 
எடுப்பதைால் காப்படீு  
பபறுநர்கள் பயன் 
அரடகின்றைர்.   

 இதைால் காப்படீு பபறுநருக்கு 
கிரடக்கதவண்டிய தெரவகள் 
விரைவாகக் கிரடக்கப்பபறும். 

 
11/24/2017 89 MMS 



5. நுகர்தவார் ததரவகள் மற்றும் 
தெரவகள்   Consumer needs and service 

 காப்படீு துரற தைியார் 
மயமாக்கப்படுவதால் பபரும் 
தபாட்டி அதிகரிப்பதைால், 
நுகர்தவாருக்குப் பயன்கள் 
அதிகரிக்கின்றை.  

 காப்படீு நிறுவைங்கள் நிரறய 
ெலுரககள் அளிக்கின்றைர்.   

 நுகர்தவார்கள் அவர்களுக்கு 
அதிகமாகத் ததரவப்படுகின்றைர்.  

 இதைால், அவர்களின் தெரவ 
மைப்பான்ரமயும் அதிகரிக்கிறது. 
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6.காப்படீு ெந்ரத விரிவாக்கப்படுதல் 

Expansion of Insurance Market 
 அரைத்து துரறகளிலும் 
நிதி, தமலாண்ரம, 
கணிப்பபாறி, பமன்பபாருள், 
கடிைபபாருள் 
தபான்றவற்றிலும் காப்படீு 
நிறுவைங்களின் தெரவ 
அதிகரித்துள்ளது.   

 இதைால் அதிகமாை நிதி 
திைட்டப்படுகிறது.   

 தமலும் இந்நிதி நாட்டின் 
அடிப்பரட கட்டரமப்புக்குப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
 11/24/2017 91 MMS 



7.ெமூக பாதுகாப்பு 
Social Security  

 இந்த நவைீ காலத்தில் 
காப்படீ்டு துரறரய 
தைியார்மயமாக்குவதன் 
மூலம் பல தைியார் 
நிறுவைங்கள் இத்துரறயில் 
ஈடுபடும்.  

 இதன் மூலம் காப்படீு துரற 
அரைத்து தை மக்கரளயும் 
பென்றரடய வாய்ப்புள்ளது.   

 ஆரகயால்  பபாதுமக்களின்  
ெமூக பாதுகாப்பு 
அதிகரிக்கப்படுகிறது. 
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