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આ કંપની એક ભારતમાં સાર્વજનિક ક્ષેત્રમાં બીજી વિમાની કંપની છે. તે એક વિશાળ ભવ્ય દેખાવવાળી સ્વાસ્થયના વિમાની
પૉલિસીઓ છે, જેમાંથી કોઇક નીચે બતાવેલ છે.
કટોકટીમાં બિમારીની પૉલિસી
આ પૉલિસી દરેક વ્યક્તિ માટે છે, જેનો ઉમરનો વર્ગ: ૨૦-૬૫ વર્ષ છે, જેમાં નીચે જણાવેલ
કટોકટીવાળી માંદગીઓનો સમાવેશ છે
- હદયની ધમનીની શસ્ત્રક્રિયા.
- કર્કરોગ.
- ગુરદાની નિષ્ફળતા, દા.ત. બંને ગુરદાની નિષ્ફળતા.
- હુમલો.
- બહુવિધ શરીરની પેશીઓની કઠણ થવાની વિકૃતી.
- પ્રમુખ અંગોનુ પ્રત્યારોપણ જેવુ કે ગુરદા, ફેફસા, સ્વાદુપિંડ અથવા હાડકાની અંદરની ચરબી.
વિમા ઉતરાવેલ રકમ ચાર સ્તરમાં છે. રૂ.૫/-લાખ, રૂ.૧૦/-લાખ, રૂ.૨૦/-લાખ અને રૂ.૨૫/- લાખ. પસંદ કરેલી રકમ વિમો ઉતરાવેલને તેના
વૈદ્યકીય ખર્ચા માટે તેની આવી બિમારીમાં થયો છે તે આપે. ત્યાં આ પૉલિસીમાં કેટલીક શરતો છે, જે બતાવવાની આવશ્યકતા છે:
- એક દાવાની ઘટનામાં તમારી ગંભીર બિમારીનુ એક પત્રકમાં નોંધેલા વૈદ્યકીય ચિકિત્સકે નિદાન કરવુ પડશે અને તે
radiological, histological અને પ્રયોગશાળાના પુરાવાઓની સાથે કંપનીને માન્ય કરવુ પડશે અને તે ફરીથી કંપનીએ નિયુક્ત
કરેલા વૈદ્યકીય ચિકિત્સકે મંજુર કરવુ જોશે.
- કંપની વિમા ઉતરાવેલ માટે ફક્ત એક જ વાર ગમે તે વિશિષ્ટ ગંભીર બિમારી માટે ભરપાઈ કરશે.
- જો વિમા ઉતરાવેલ વ્યક્તિ ૩૦ દિવસ તેના ગંભીર બિમારીનુ નિદાન કર્યા પછી જીવશે તો તેને દાવા કરેલ પૈસા આપશે. જો
વ્યક્તિ પહેલા ૯૦ દિવસ પૉલિસી લીધા પછી બિમાર પડશે તો તેને તેની પૉલિસીના દાવા કરેલ પૈસા પાછા નહી મળે.
વ્યક્તિગત અકસ્માતની પૉલિસી
આ પૉલિસી વ્યક્તિઓને અકસ્માતને લીધે તેને થયેલી ઇજાઓ માટે ભરપાઈ કરે છે જે ફક્ત એક
સીધા થયેલા અકસ્માતને લીધે છે:
- મૃત્યુ.
- અંગો ગુમાવવા.
- દૃષ્ટી ગુમાવવી.
- કાયમી સંપુર્ણ અપંગતા.
- કાયમી અપૂર્ણ અપંગતા.
- ક્ષણિક સંપુર્ણ અપંગતા.
વ્યક્તિગત અકસ્માત લાભ
અહિયા નિમ્નલિખિત લાભ રહેલા છે, જો એક ઘાયલ વ્યક્તિના શરીરને અક્સ્માત જે
બહારના હિંસક અને દેખાય તેવા કારણોને લીધે થાય.
- મૃત્યુ રૂ.૧/- લાખ.
- બે અંગો ગુમાવવા/બે આંખો/એક અંગ અને એક આંખ - રૂ.૧/- લાખ.
- એક અંગ અથવા એક આંખ ગુમાવવી - રૂ.૫૦,૦૦૦/- કાયમી સંપુર્ણ અપંગતા : રૂ.૧/- લાખ.
- (આ પૉલિસીનો ભાગ મૃત્યુ/૨૪ કલાક અપંગતા અને તે ફક્ત રેલ્વે/રોડના પ્રવાસ દરમ્યાન થતા અકસ્માત માટે નથી પણ તે
બધી જાતના અકસ્માતને આવરી લ્યે છે.)
વ્યક્તિગત અકસ્માતનો ભરપાઈ ખર્ચ
જો એક ઘાયલ વ્યક્તિના શરીરને ઈજા થાય જેના માટે ઔષધીય સારવાર, એક શિક્ષિત વૈદ્યકીય ચિકિત્સકની સલાહ પ્રમાણે,
આપવાની જરૂર પડે, અને તેને અકસ્માત એક સીધા રેલ્વે/રોડના અક્સ્માતને લીધે થયો હોય તો તેના માટે વૈદ્યકીય સારવાર કરવા
માટે નીચે બતાવેલ પ્રમાણે ખર્ચો કરાય છે.
- ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થયા પછી વૈદ્યકીય/શસ્ત્રક્રિયા કરીને તેની સારવાર કરવાનો ખર્ચો, એક સેવાચાકરી કરે તેવા
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ઘરમાં/ઇસ્પિતાલમાં એક અંતરૂગ્ણ દરદીની જેમ - રૂ.૧/- લાખ સુધી.
- બાહ્યરૂગ્ણ દર્દીઓની સારવાર રૂ.૧૦,૦૦૦/- સુધી અને એકંદર સીમા રૂ.૧/- લાખ ઉપર બતાવેલ પ્રમાણે.
- ઘરની અંદર ઇસ્પિતાલ બનાવવી તેનો પણ સમાવેશ છે જો દર્દી ઇસ્પિતાલ સુધી પહોચી શક્તો નથી અથવા તેને ઇસ્પિતાલમાં
જગ્યા ન મળે.
આ પૉલિસીનો વાર્ષિક હપ્તો એક ઘાયલ વ્યક્તિ માટે રૂ.૧૫૦/- છે. આ પૉલિસીમાં એક સોપણી કલમ છે જે ઘાયલ વ્યક્તિને
મદદ કરવા માટે એક લાભ મેળવનારને નિયુક્ત કરે છે, જો તે વ્યક્તિ અકસ્માતને કારણે મરી જાય.
ઉપર બતાવ્યા સિવાય આ પૉલિસી ઘાયલ થઈને મરેલા વ્યક્તિના શરીરને લઈ જવા માટેનો ખર્ચો પણ સામિલ કરે છે. (જો મૃત્યુ
અકસ્માતને લીધે જ થયુ હોય), એક શિક્ષણ નિધી ઘાયલ વ્યક્તિને આધારિત બાળકો માટે અને એકત્રિત બક્ષિસનો ફાયદો. આની
વિગતવાર માહિતી વિમાની કંપનીની વેબસાઈટ ઉપર મળશે.
ગ્રામીણ બજારો માટે
રાષ્ટ્રિય વિમાની કંપની ગ્રામીણ બજારો માટે ઘણા બધા વિકલ્પો આપે છે, તેમાંથી કેટલાક નીચે બતાવેલ છે:
- રાજરાજેશ્વરી મહિલા કલ્યાણ યોજનાની પૉલિસીનુ લક્ષ છે, સ્ત્રીઓનુ કલ્યાણ, ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને અર્ધા
શહેરના ક્ષેત્રોમાં પછી તેની ગમે તેવી આવક અથવા ધંધો હોય. ભાગ્યશ્રી બાળક કલ્યાણ પૉલિસી તે બાળકના માતાપિતા અથવા ગમે તે
એક અથવા બંનેનુ મૃત્યુ થયુ હોય તો સંરક્ષણ આપે છે.

મેડીક્લેમ પૉલિસી
આ પૉલિસી ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થયા પછીનો ખર્ચો ભરપાઈ કરવાની ખાતરી આપે છે, જે વ્યાજબી રીતે અને જરૂરીયાત પ્રમાણે
વપરાયેલ છે, જેના નીચે બતાવેલ ભાગો છે:
- ઓરડો, જમવાનો ખર્ચો, ઇસ્પિતાલે/સેવાચાકરી કરવાવાળાએ આપેલ પ્રમાણે.
- સેવાચાકરી કરવાનો ખર્ચ.
- શસ્ત્રવૈદ્ય, ભુલ આપનાર, વૈદ્યકીય ચિકિત્સક, સલાહકાર અને તજ્ઞ.
- ભુલ આપવા માટે, લોહી, પ્રાણવાયુ, શસ્ત્રક્રિયા કરવાનો ઓરડો, શસ્ત્રક્રિયા કરવાના ઉપકરણો, દવા અને ઔષધ,
નિદાન કરવા લાગતી વસ્તુઓ, એક્સ-રે, લોહીને શુદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયા, chemotherapy, radiotherapy,
pacemakerની કિંમત, ક્રુત્રિમ અવયવો અને શરીરની ઇન્દ્રિયોની કિંમત અને તેને લગતા બધાય ખર્ચાઓ.
કુંટુંબની મેડીક્લેમ પૉલિસી
આ કુંટુંબની અસ્થાયી સ્વાસ્થયના વિમાની પૉલિસી છે, જેમાં આખુ કુંટુંબ માટે એક રકમનો વિમો ઉતરાવાય છે. આ પૉલિસી
ઇસ્પિતાલમાં થયેલ ખર્ચો ભરપાઈ કરે છે જે માંદગી અથવા રોગોનો ચેપ લાગેલ અથવા એક વિમા ઉતરાવેલ ઇજા થયેલ વ્યક્તિને થાય છે.
જો આ પૉલિસીમાં તમારો કોઇ પણ દાવો મંજુર થાય તો કંપની વિમા ઉતરાવેલ વ્યક્તિને સીધા પૈસા આપશે અથવા TPAને માધ્યમમાં રાખીને
ઇસ્પિતાલને પૈસા આપશે.
Vidyarthi policy
આ મેડીક્લેમ પૉલિસી એવી રીતે ઘડવામાં આવી છે જેમાં વિદ્યાર્થીને સ્વાસ્થય અને વ્યક્તિગત અકસ્માતનો સમાવેશ કરે છે.
તે વિમા ઉતરાવેલ વિદ્યાર્થીઓ જેમનો પાલક મૃત્યુ પામ્યો છે અથવા કાયમીપણે સંપુર્ણ રીતે અપંગ થઈ ગયો છે, તેમનુ શિક્ષણ ચાલુ
રાખવા માટે મદદ કરે છે.
વરિષ્ટનુ મેડીક્લેમ
આ પૉલિસી વરિષ્ટ નાગરીકોની જરૂરીયાતને પુરી પાડે છે. આ ગંભીર બિમારીઓનો સારવાર કરતી વખતે થયેલા ખર્ચાનુ અને
ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થયા પછી અને ઘરમાં ઇસ્પિતાલ રાખીને ઉપચાર વખતે થતા ખર્ચાનો પણ સમાવેશ કરે છે. ગંભીર બિમારીઓને લીધે થતા
રોગોનો આમાં સમાવેશ છે.
- હદયની ધમનીની શસ્ત્રક્રિયા.
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-

કર્ક રોગ.
ગુરદાની નિષ્ફળતા, દા.ત. બંને ગુરદાની નિષ્ફળતા.
હુમલો.
બહુવિધ શરીરની પેશીઓની કઠણ થવાની વિકૃતી.
પ્રમુખ અંગોનુ પ્રત્યારોપણ જેવા કે ગુરદા, ફેફસા, સ્વાદુપિંડ અથવા હાડકાની અંદરની ચરબી.
લકવો અને અંધત્વ વધારે હપ્તો આપવાથી.

વિદેશી મેડીક્લેમ પૉલિસી
આ પૉલિસી જ્યારે તમે વિદેશ વ્યાપાર માટે અથવા પર્યટન માટે ગયા હોય ત્યારે થતા ખર્ચાનો સમાવેશ કરે છે. આ પૉલિસી
જણાવ્યા પ્રમાણે માન્ય છે જો પૉલિસીના પહેલા દિવસથી ૧૪ દિવસ સુધીની યાત્રાને એક વિમા ઉતરાવેલ વ્યક્તિ વાપરશે.
બેન્કો માટે એક વિશિષ્ટ ચિકિત્સાની પૉલિસીઓ
- યુકો મેડી + કાળજી રાખનાર વિમાની સ્વાસ્થય સહિત અકસ્માતની પૉલિસી યુકો બેન્કના ખાતાના ધારકો માટે ખાસ રચવામાં
આવી છે. ખાતાનો ધારક તેનુ આખુ કુંટુંબ, પત્ની, બે પરાશ્રયી બાળકો અને પરાશ્રયી માતાપિતાનો આ પૉલિસીમાં સમાવેશ છે.
- BOI રાષ્ટ્રિય સ્વાસ્થય વિમા પૉલિસી બેન્ક ઓફ ઇન્ડીયાના ખાતાના ધારકો માટે રચાવેલી છે. ખાતા ધારક, તેનુ આખુ
કુંટુંબ, પત્ની અને બે પરાશ્રયી બાળકો, ૨૧ વર્ષની ઉમર સુધી, તેમનો આ પૉલિસીમાં સમાવેશ છે. આ પૉલિસી ખાતા ધારકનો અને તેના
કુંટુંબ માટે ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થવાનો ખર્ચો આવરી લ્યે છે. જો ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થાય તો તેનુ આખુ કુંટુંબ અસ્થાયી રકમ જે તેણે
પસંદ કરી છે, દા.ત. ફક્ત એક માટે અથવા કુંટુંબના બધા સભ્યો આ વિમા ઉતરાવેલ રકમ તેના પૉલિસીના સમયના ગાળા દરમ્યાન વાપરી
શકે છે.
- સ્ટાર રાષ્ટ્રિય સ્વાસ્થય વિમા પૉલિસી બેન્ક ઓફ ઇન્ડીયાના ખાતા ધારકો માટે રચાવેલી છે. ખાતા ધારક અને તેનુ
સંપુર્ણ કુંટુંબ, તેની પત્ની, બે પરાશ્રયી બાળકો, ૨૧ વર્ષની ઉમર સુધી, આ પૉલિસીમાં સામિલ છે. આ પૉલિસી ખાતા ધારક અને તેના
કુંટુંબ માટે ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થવાનો ખર્ચો આવરી લ્યે છે. જો ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થાય તો તેનુ સંપુર્ણ કુંટુંબ અસ્થાયી રકમ જે તેણે
પસંદ કરી છે, દા.ત. ફક્ત એક માટે અથવા કુંટુંબના બધા સભ્યો આ વિમા ઉતરાવેલ રકમ તેના પૉલિસીના ગાળા દરમ્યાન વાપરી શકે છે.
- બરોડા સ્વાસ્થયની પૉલિસી એક સ્વાસ્થય સંયુક્ત અકસ્માતની પૉલિસી જે ખાસ બેન્ક ઑફ બરોડાના ખાતા ધારકો માટે
બનાવી છે. ખાતા ધારક, તેનુ સંપુર્ણ કુંટુંબ, તેની પત્ની અને બે પરાશ્રયી બાળકો આ પૉલિસીમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. જો ઇસ્પિતાલમાં
દાખલ થાય તો તેનુ સંપુર્ણ કુંટુંબ અસ્થાયી રકમ, જે તેણે પસંદ કરી છે, દા.ત. ફક્ત એક માટે અથવા કુંટુંબના બધા સભ્યો આ વિમા
ઉતરાવેલ રકમ તેના પૉલિસીના ગાળા દરમ્યાન વાપરી શકે છે.
વધારે જાણકારી માટે અમારી કંપનીની વેબસાઈટ www.nationalinsuranceindia.com પર જાવ.

3/3

