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தடையில்லா வருமானத்துக்கு உதவும் ‘டிஸ்எபிலிை்டி’ இன்ஷூரன்ஸ்..!  

அக்ஷய் தந்த், நியமன ஆக்சுவரி கனரா ஹெச.்எஸ்.பி.சி டலஃப் 

இன்ஷூரன்ஸ் 

 

மனித வாழ்க்டகயில் எப்பபாது எது நைக்கும் என்கிற கணிக்க முடியாத 

தன்டம மற்றும் சூழ்நிடலகபே, ஒவ்ஹவாருவரும் நிதி ரீதி யாகத் திை்ைமிை 

பவண்டியடத அவசியமாக்கியுே்ேது. திடீஹரன்று ஒருவருக்குக் 

கடுடமயான பநாய் பாதிப்பு அல்லது உைல்நல பாதிப்பு ஏற்பை்ைால் 

அவரால் பவடலக்குச ் ஹசல்ல இயலாது. இதுபபான்ற நிடலயில், இதய 

பநாய் பபான்ற தீவிர பநாய்கே் மற்றும் உைல் குடறபாடுகளுக்கு எதிராக 

நிதிப் பாதுகாப்டப வழங்கும் காப்பீைட்ை எடுத்திருக்கும் பைச்த்தில் 

நிடலடமடய சுலபமாக சமாேிக்க முடியும். 

 

பமலும், இந்தக் காப்பீைட்ுத் திை்ைங்கே் சம்பந்தப்பை்ை நபரின் முதலீைட்ுக் 

கலடவடய (Investment Portfolio) பாதுகாப்பதாகவும் இருக்கும். அதாவது, உைல் 

நலக்குடறவால் பவடலக்குச ்ஹசல்ல முடியாத நிடலயில் காப்பீைட்ு பாலிசி 

மூலம் குடும்பச ் ஹசலவுக்குப் பணம் வருவதால், அவரின் முதலீைட்ுக் 

கலடவயிலிருந்து பணத்டத எடுத்து ஹசலவு ஹசய்ய பவண்டியதில்டல.  

 

 

ஊனத்துக்கான காப்பீைட்ுத் திை்ைம்... 

 

அனைதத்ு உடல் குனை பாடுகளும் ஊைங்களும் விபதத்ுகளால் ஏை்படும் எை்று 

ச ால்வதை்கில்னல. உடல்நலக் குனைபாடுகள், ஊைங்கள், சில தீவிர 

நநாய்களால்கூட ஏை்படலாம். ஊைங்கள் சதாடரப்ாை காப்பீட்டுத் (Disabilities 

Insurance) திட்டமாைது, நநாய் பாதிப்பு மை்றும் விபத்து மூலம் ஏை்படும் உடல் 

குனைபாடுகளால் ஏை்படும் நவனல இழப்புக்கு இழப்பீடு வழங்குவதாக 

இருக்கிைது. அதாவது, ஒருவரிை் வாழ்க்னகயில் ஊைத்தால் ஏை்படும் வருமாை 

இழப்பு நபாை்ை  வாலாை காலங் களில், இந்த ‘டிஸ்எபிலிட்டி இை்ஷூரை்ஸ்’ 

னகசகாடுப் பதாக இருக்கிைது. உடல் பாதிப்பால், ஊைத்தால் நவனலக்கு  ்

ச ல்ல இயலாத நினலயில் நிதி சநருக்கடியில் சிக்காமல் இயல்பாை 

வாழ்க்னகமுனைனயப் (Lifestyle) பராமரிக்க இந்த ‘டிஸ்எபிலிட்டி இை்ஷூ ரை்ஸ்’ 

உதவுகிைது. 



 

பாலிசி வடககே்... 

 

பாலிசியிை் கவநரஜ் காலதத்ிை் அடிப்பனடயில், ஊைத்துக்காை காப்பீடு 

குறுகிய கால ஊைக் காப்பீடு மை்றும் நீண்ட கால ஊைக் காப்பீடு (Short Term 

Disability Insurance and Long-Term Disability Insurance.) எை இரு வனகயாக இருக்கிைது. 

 

குறுகிய கால ஊைத்துக் காை காப்பீடு, அதிகபட் மாக இரண்டு ஆண்டுகள் 

வனர இழப்பீடு கினடப்பதாக வடிவனமக்கப்பட்டிருக்கும். கவநரஜ் சதானக 

தீரும் வனர குறுகிய கால ஊைக் காப்பீட்டு பாலிசியிை்கீழ் பலை்கனளப் 

சபைலாம். 

 

நீண்ட கால ஊைக் காப்பீடு எை்பது நிரந்தர ஊைதத்ுக்காை பாதுகாப்புக் 

காப்பீடு ஆகும். காப்பீடு ச ய்யப்பட்ட தைிநபர ்சில வருடங்கள் முதல் வாழ்நாள் 

முழுவதும் பணப் பலை்கனளப் சபைலாம். 

 

நிதிப் ஹபாறுப்புகே், குடும்பத்தின் நிதி நிடலடம... 

 

ஊைக் காப்பீடு பாலிசினய எடுக்கும்முை் ஒருவர ் குடும்பத்திை் நிதிப் 

சபாறுப்புகனளக் கருதத்ில் சகாள்ள நவண்டும். நமலும், குடும்பத்திை் நிதி 

நினலனமனய மதிப்பீடு ச ய்து அதை்நகை்ப பாலிசி யிை் கவநரஜ் சதானகனய 

நிரண்யம் ச ய்ய நவண்டும். இவை்றிை் அடிப்பனடயில், சபாருத்தமாை கவநரஜ் 

சதானகனயத் தீரம்ாைிக்க நவண்டும். நதனவப்பட்டால் காப்பீட்டு 

ஆநலா கரிை் உதவினய நாடலாம். 

 

ஊைமுை்நைார ் காப்பீடு எை்பது நிதிப் பாதுகாப்பு, மை்றும் வருமாை 

ஆதாரதத்ுக்காை மாை்று ஏை்பாடு ஆகும். ஊைக் காப்பீட்டு பாலிசிக்காை 

பிரீமியத்னதத் தவைாமல் ச லுத்தி வருவது மூலம் அனத எப்நபாதும் 

ச யல்பாட்டில் னவத்திருக்க முடியும். இந்த ஊைதத்ுக்காை பாலிசியிை்கீழ் 

வழங்கப்படும் இழப்பீடாைது நிறுவைம் மை்றும் பாலிசியிை் தை்னமக்நகை்ப 

மாறுபடும். எைநவ, பல்நவறு நிறுவைங்களிை் பாலிசிகனள அலசி ஆராய்ந்து 

ஒருவருக்குத் நதனவயாை பாலிசினயத் நதரவ்ு ச ய்வது மிக முக்கியமாகும். 

 

விபத்திை் காரணமாக முழு நிரந்தர ஊைம் ஏை்பட்டால், சபாதுவாக காப்பீட்டு 

நிறுவைங்கள் பாலிசியிை் காப்பீட்டுத ் சதானகயில் குறிப்பிட்ட  தவிகித 

சதானகனய வழங்கும். 



 

நம்மில் பலருக்கு பலவிதமாை நிதிப் சபாறுப்புகளும் கடை்களும் இருக்கிை்ைை. 

அது நபாை்ை நநரதத்ில் உடல் ஊைத்தால் நவனலக்கு  ் ச ல்ல இயலவில்னல 

எைில், இந்த பாலிசி னகசகாடுக்கும். குடும்பதத்ில் வருமாைம் ஈட்டும் நபர ்

ஊைமுை்ைவராகி, இைி நவனல ச ய்ய முடியாமல் நபாைால், நிதிக் 

கடனமகனள நினைநவை்றுவது ஒரு கைவாகி விடும். இந்த  ் சூழ்நினல 

உருவாகாமல் தடுக்க ஊைதத்ுக்காை காப்பீடு பாலிசினய எடுப்பது 

அவசியமாகும்.நம்மில் பலருக்கு பலவிதமாை நிதிப் சபாறுப்புகளும் 

கடை்களும் இருக்கிை்ைை. அது நபாை்ை நநரதத்ில் உடல் ஊைத்தால் 

நவனலக்கு  ் ச ல்ல இயலவில்னல எைில், இந்த பாலிசி னகசகாடுக்கும். 

குடும்பதத்ில் வருமாைம் ஈட்டும் நபர ்ஊைமுை்ைவராகி, இைி நவனல ச ய்ய 

முடியாமல் நபாைால், நிதிக் கடனமகனள நினைநவை்றுவது ஒரு கைவாகி 

விடும். இந்த  ் சூழ்நினல உருவாகாமல் தடுக்க ஊைதத்ுக்காை காப்பீடு 

பாலிசினய எடுப்பது அவசியமாகும். 

 

Link - https://www.vikatan.com/business/insurance/guidance-for-disability-

insurance?utm_source=magazine-page  
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