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પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના (પીએમ�ડ�વાય) હ�ઠળ લાઇફ કવર - સંશોધનો
તાર�ખ 20.04.2015 સંદભર્: એફ.નં. I-13016/01/2014-Ins.I પત્ર �ુજબ, નાણાક�ય સેવાઓનો િવભાગ,
નાણાક�ય ખા�ુ,ં ભારત સરકાર, પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના (પીએમ�ડ�વાય) હ�ઠળ લાઇફ કવર �તગર્ત
ઠરાવેલ � ૂળ િનયમો અને શરતોમાં મં�ૂર�ઓ/સંશોધનો �ગે, સંશોિધત િનયમો અને શરતો નીચે �ુજબ છે :
1. પીએમ�ડ�વાયના �દશાિનદ� શો અને �ુિવધાઓ �ુજબ, અયોગ્ય ક�ટ�ગર�ઝ ફકરા હ�ઠળ એક અયોગ્ય
ક�ટ�ગર� આ ર�તે ઉલ્લે�ખત છે , ક� "અન્યથા પાત્ર ખાતા ધારકો, ક� �મની પાસે ખાતા સામે બ�કની
અન્ય કોઈપણ યોજનાને લીધે લાઇફ કવર હોય, તેમણે બે યોજનાઓની વચ્ચે પસંદગી કરવી
પડશે અને કોઈપણ એકમાંથી લાભ લઈ શકશે".

ફ�રફારો :- તે િનધાર્�રત કરવામાં આવ્� ંુ છે ક� પીએમ�ડ�વાય યોજના હ�ઠળ સભ્યને કવર� જ નકાર�
શકા� ંુ નથી; જો સભ્યએ તે જ બ�ક ખાતા સાથે જોડાયેલ અન્ય વીમા લાભ મેળવવા માટ� પોતે
� ૂણર્પણે અથવા �િશક ર�તે વીમા પ્રીિમયમ � ૂકવ્� ંુ છે .

2. પીએમ�ડ�વાયના સં�ક્ુ ત ખાતાનાં �કસ્સામાં, જો પ્રાથિમક ખાતા ધારક �. 30,000/- ના જોખમ
કવર માટ� અપાત્ર હોય તો પછ� �ુ ં �. 30,000/-�ુ ં જોખમ કવર ગૌણ ખાતા ધારક પર, જો
તે/તેણી પાત્રતાની શરતોને સંતોષતા હોય તો, િવસ્તાર�ત કર� શકાશે?

ફ�રફારો :- તે િનધાર્�રત કરવામાં આવ્� ંુ છે ક� પીએમ�ડ�વાય હ�ઠળના સં�ક્ુ ત ખાતાનાં �કસ્સામાં, જો
પ્રાથિમક ખાતા ધારક �. 30,000/- ના જોખમ કવર માટ� અપાત્ર હોય તો પછ� �. 30,000/-� ંુ
જોખમ કવર ગૌણ ખાતા ધારક પર િવસ્તાર�ત કર� શકાશે, િસવાય ક� તે/તેણી લાઇફ કવર માટ� ની
પાત્રતાની શરતોને સંતોષતા હોય.

3. યોજના�ુ ં એક્સ્ટ�ન્શન : પહ�લા યોજના 15.08.2014 થી 26.01.2015 ની અવિધ માટ� ખોલવામાં
આવી હતી

ુ ી વધારવા� ંુ િનધાર્ર�ત કરવામાં આવેલ છે .
ફ�રફારો :- હવે આ યોજનાને 31.01.2015 �ધ
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4. તે શ� છે ક� ખા�ુ ખોલવાની તાર�ખે (ખાતાઓ 15મી ઑગસ્ટ, 2014 થી 25મી �ન્�ુઆર�,
2015), ખાતા ધારક 18 વષર્ની �મરનાં ન હોય પરં � ુ તેઓ પછ�થી 18 વષર્ની �મરને � ૂણર્ કરતા
હોય (16મી ઑગસ્ટ 2014 થી 26મી �ન્�ુઆર�, 2015)". જો સભ્ય 26.01.2015 પહ�લા 18 વષર્ને
�મર� પહ�ચતા હોય, તો પછ� તેઓને પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના (પીએમ�ડ�વાય) હ�ઠળ �વન
વીમા કવર� જ માટ� ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ ક� નહ�.

ફ�રફારો: - તે િનધાર્�રત કરવામાં આવ્� ંુ છે ક� જો કોઈ સગીર 15મી ઑગસ્ટ 2014 થી 26મી
ુ ર� 2015 ની વચ્ચે ખા� ુ ખોલાવે છે તો પછ� તે 15.08.2014 થી 26.01.2015 (હવે
�ન્�આ
ુ ી વધાર� લ) ની અવિધમાં 18 વષર્ � ૂરા કર� છે તો પીએમ�ડ�વાય હ�ઠળ તેઓ
31.01.2015 �ધ
�વન વીમા કવર માટ� પાત્ર ગણવામાં આવવા જોઈએ.

5. પીએમ�ડ�વાય હ�ઠળ લાઇફ કવર માટ� ની � ૂળ� ૂત પાત્રતાની શરતોમાં નીચે �ુજબનાં સંશોધનોને
મં�ૂર કરવામાં આવ્યા છે :i)

� ૂળ શરત:- પહ�લીવાર બ�ક ખા�ુ ખોલાવનાર વ્ય�ક્ત, વધારામાં �પે કાડર્ સાથે, 15.08.2014 થી
26.01.2015 �ુધીની અવિધ દરિમયાન, અથવા અન્ય વધારાની અવિધ ક� � ભારત સરકાર દ્વારા
આગળ વધાર� શકાય છે .

ુ ાર� લી યોગ્યતા �સ્થિત: - વધારામાં �પે કાડર્ ધરાવનાર બ�ક ખા� ુ ખોલાવતી વ્ય�ક્ત,
�ધ
ુ ીની અવિધ દરિમયાન, અથવા અન્ય વધારાની અવિધ ક� �
15.08.2014 થી 26.01.2015 �ધ
ભારત સરકાર દ્વારા આગળ વધાર� શકાય છે .

ii)

� ૂળ શરત:- વ્ય�ક્ત સામાન્ય ર�તે �ુ�ુંબનો �ુ�ખયા અથવા �ુ�ુંબનો કમાઉ સભ્ય હોવો જોઈએ અને
18 થી 59 ની વય �ૂથનો હોવો જોઈએ (એટલે ક� વ્ય�ક્ત ઓછામાં ઓછો 18 વષર્નો હોવો જોઈએ
અને તેણે 60 વષર્ ઓળંગેલ ન હોવા જોઈએ). જો �ુ�ુંબનાં વડા 60 વષર્ ક� તેથી વ�ુ �મરના
હોય, તો ઉપર ઉલ્લે�ખત વય �ૂથમાંની, યોગ્યતાને પાત્ર �ુ�ુંબની બી� કમાઉ વ્ય�ક્તને કવર
આપવામાં આવશે.
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ુ ાર� લી યોગ્યતા �સ્થિત:- વ્ય�ક્ત �ુ �ંુ બનો એક સભ્ય હોવો જોઈએ અને 18 થી 59 ના
�ધ
વય�ૂથમાંથી હોવો જોઈએ (એટલે ક� વ્ય�ક્ત ઓછામાં ઓછો 18 વષર્નો હોવો જોઈએ અને તેણે 60
વષર્ ઓળં ગેલ ન હોવા જોઈએ) અને તે પાત્રતાની અન્ય તમામ શરતોને � ૂર� કરતો હોવો જોઈએ
�મ ક� એક બ�ક ખા� ંુ હો� ંુ વગે ર�.

iii)

� ૂળ શરત:- વ્ય�ક્ત પાસે બ�ક ખાતાથી �લ�ક કર� � ું કોઈ �પે કાડર્ અને બાયો-મે�ટ્રક કાડર્ હો�ુ ં
આવશ્યક છે અથવા જો પહ�લાથી તે� ુ ં ન હોય તો બ�ક ખાતા સાથે �લ�ક કરવાની પ્ર�ક્રયામાં હો�ુ ં
આવશ્યક છે .

ુ ાર� લી યોગ્યતા �સ્થિત:- વ્ય�ક્ત પાસે બ�ક ખાતાથી �લ�ક કર� � ં ુ કોઈ �પે કાડર્ અને બાયો-મે�ટ્રક
�ધ
કાડર્ હો� ંુ આવશ્યક છે અથવા જો પહ�લાથી તે� ંુ ન હોય તો બ�ક ખાતા સાથે �લ�ક કરવાની
પ્ર�ક્રયામાં હો� ંુ આવશ્યક છે . જો ક�, આ શરતને કારણે કોઈ દાવો નકાર� શકાય નહ�.

iv)

� ૂળ શરત:- �ુ�ુંબનો કોઈ એક વ્ય�ક્ત બીમા યોજનામાં કવર કરવામાં આવશે અને જો વ્ય�ક્ત
બ�િુ વધ કા�્ ર્ સ/ખાતાઓ ધરાવતો હોય તો તે �કસ્સામાં લાભ ફક્ત કોઈ એક જ કાડર્ હ�ઠળ મં�ૂર
કરવામાં આવશે એટલે ક� �ુ�ુંબ દ�ઠ ફક્ત એક વ્ય�ક્ત, પાત્રતાની શરતોને આધીન, �. 30,000/�ુ ં કવર મેળવશે.

ુ ાર� લી યોગ્યતા �સ્થિત: - વ્ય�ક્ત બ�ુિવધ કા�્ર્ સ/ખાતાઓ ધરાવતો હોય તો તે �કસ્સામાં લાભ
�ધ
ફક્ત કોઈ એક જ કાડર્ હ�ઠળ મં�ૂર કરવામાં આવશે એટલે ક� �ુ �ંુ બ દ�ઠ ફક્ત એક વ્ય�ક્ત,
પાત્રતાની શરતોને આધીન, �. 30,000/- � ંુ કવર મેળવશે.

પીએમ�ડ�વાય હ�ઠળ અન્ય તમામ િનયમો અને શરતો તેમ જ દાવાઓના પતાવટ માટ�ની
ુ ાર અપ�રવતર્નીય રહ� છે .
પદ્ધિતઓ � ૂળ દાવા પદ્ધિત અ�સ
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