
অিন�য়তার িব�ে� আপনার পিরবারেক সুর�ক্ষত 
ক�ন, এমন এক� �্যান যা আপনার �েয়াজেনর 
সােথ সামঞ্জস্য বজায় রােখ।
েপশ করা হে�

ি�ক 2 ে�ােট� লাইফ
এক� নন-�ল�ড, নন-পা�ৰ্িসেপ�ং, ই��িভজয়ুাল, িপওর ির� ��িময়াম/েসিভংস লাইফ ই�ুের� �্যান

েকািভড-19 
এর জন্য করা 
ে�মও কভার 

কের 1

1 েকা�র লাইফ কভার @ 25/িদন*
WOP CI এবং ADB 
িবক���লর সােথ আপনার 
সুরক্ষা উ�ত ক�ন^৷

ROP িবক�# সহ েময়াদপূিতৰ্ র 
আেগ পযৰ্� সাভৰ্ াইভােলর জন্য 
�দত্ত সম� ��িময়াম েফরত পান

��িময়াম েপে�� টামৰ্ েথেক 
ের�লার েপ এবং তারপর 
�লিমেটড েপ-েত কমােনার িবক�

1. দািবর িন�ত্িত প�লিস েকনার সময় এবং �েযাজ্য শতৰ্ াবলী অনসুাের সম� �াক-িবদ্যমান িচিকৎসা অব�ার েঘাষণা সােপেক্ষ হেব
নীিত চ���র
* জীবন সরুক্ষা িবকে�র জন্য ��িময়াম, প�ুষ জীবন িন��ত, অ-ধূমপায়ী, 25 বছর বয়সী, 30 বছেরর প�লিস েময়াদ, িনয়িমত েবতন, বািষৰ্ক ��েকােয়��, �েযাজ্য কর এবং �� ব্যতীত।
(9214/365  25 টাকার বািষৰ্ক ��িময়াম)
^ CI-এর িনণৰ্েয়র উপর WOP �ধুমা� �ফ�ড টামৰ্ েভিরেয়ে�র অধীেন অিতির� ��িময়াম �দােনর জন্য উপল�। অিতির� ��িময়াম �দােনর েক্ষে� ADB িবক� উপল�। 
# �ায়ী েময়াদ েভিরেয়ে�র অধীেন অিতির� ��িময়াম �দােনর েক্ষে� উপল�।

=~

সর উঠা েক �জেয়া!



HDFC লাইফ ি�ক 2 ে�ােট� লাইফ (লাইফ ে�ােট� িবক�)

জীবন সুরক্ষা িবক� হল এক� সাধারণ পিরক�না িবক� যা আপনােক িনবৰ্ািচত কভােরজ েময়ােদর জন্য লাইফ কভার �দান কের, যার ফেল 
আপনার ��য়জেনর ভিবষ্যত সুর�ক্ষত হয়। 

জীবন সুরক্ষা িবকে�র সুিবধা��ল নীেচ ব্যাখ্যা করা হেয়েছ। অন্যান্য �্যান িবকে�র িব�ািরত জানার জন্য, অনু�হ কের সংি�� �লফেলট এবং 
িব�য় �িশওর� প�ন।

আপনার পিরবারেক িব�ীণৰ্ 
আিথৰ্ক সুরক্ষা �দান কের

সারা জীবেনর জন্য 
কভার পাওয়ার িবক�

িরটানৰ্ অফ ��িময়াম িবকে�র সােথ 
ম্যাচ�য়াির� পযৰ্� েবঁেচ থাকার সমেয় � 

��িময়াম েফরত পান*

��তর অসু�তা িনণৰ্েয়র জন্য 
��িময়াম মওকুফ করা হয় (WOP 

CI িবকে�র মাধ্যেম)#

দঘুৰ্টনাজিনত মৃত� ্যেত 
অিতির� বীমাকৃত অথৰ্ (ADB 

িবকে�র মাধ্যেম)#

মিহলা-েদর এবং অ-তামাক 
ব্যবহারকারীেদর জন্য 

িবেশষ ��িময়াম-এর হার

�চ�লত কর আইন 
অনুযায়ী কর সুিবধা 1

**�ফ�ড টামৰ্ েভিরেয়ে�র অধীেন অিতির� ��িময়াম েপেম� করার জন্য উপল�। 
# CI এর িনণৰ্েয়র উপর WOP �ধুমা� �ফ�ড টামৰ্ েভিরেয়ে�র অধীেন অিতির� ��িময়াম েপেম� করার জন্য উপল�। অিতির� ��িময়াম েপম্� করার েক্ষে� ADB 
িবক� উপল�। 
1 আয়কর আইন 1961 অনুযায়ী,  কর সুিবধা��ল কর আইেন পিরবতৰ্ ন সােপেক্ষ

েযাগ্যতা

পিরক�না িবক�
লাইফ ে�ােট�

িনিদৰ্ � েময়াদ সারা জীবন

এি�র সময় নূ্যনতম বয়স

এি�র সময় সেবৰ্া� বয়স

ম্যাচ�য়ারী�র সময় নূ্যনতম বয়স

ম্যাচ�য়াির�র সময় নূ্যনতম বয়স

নূ্যনতম প�লিসর েময়াদ

সেবৰ্া� প�লিসর েময়াদ

��িময়াম েপেমে�র েময়াদ

নূ্যনতম েবিসক সাম অ্যািসওরড

সেবৰ্া� েবিসক সাম অ্যািসওরড

18 বছর

65 বছর

18 বছর

85 বছর

85 বছর - �েবেশর সময় বয়স

িসে�ল েপ, ের�লার েপ, �লিমেটড 
েপ (5 েথেক েযেকােনা PPT 
PT-এর েথেক কম)

েকান সীমা েনই, েবাডৰ্  অনুেমািদত আ�াররাই�ং নীিত 
(BAUP) সােপেক্ষ

45 বছর \ এবং 65 

বছর \ এবং সারা 

জীবন \ এবং সারা 

জীবন

সম� জীবন

সম� জীবন

�লিমেটড েপ (5, 10, 
15 েপ)

সম� বয়স গত জ�িদন িহসােব �কাশ করা হয়। সম� বয়েসর জন্য, চ� ��র সূচনার তািরখ েথেক ঝঁুিক �� হয়।

েবিন�ফট:

মূল ৈবিশ�্য

একক েবতন: 1 মাস
িনয়িমত েবতন: 5 বছর
সীিমত েবতন: 6 বছর

এই �্যান িবকে�র অধীেন, আপিন প�লিসর েময়ােদ মৃত� ্যর জন্য কভাডৰ্ । প�লিসর েময়াদ চলাকালীন আপনার দভুৰ্ াগ্যজনক মৃত� ্য হেল, আপনার 
মেনানীত ব্য�� এক েথাক েবিন�ফট পােবন। 

উদাহরণ: িমঃ বানসাল, একজন 40 বছর বয়সী ভ�েলাক, 85 বছর বয়স পযৰ্� কভােরর জন্য HDFC লাইফ ি�ক 2 ে�ােট� লাইফ-এর লাইফ 
ে�ােট� অপশন িকেনেছন। ের�লার েপ পান, এবং ₹1,00,00,000 এর েলেভল কভার পান িমঃ বানসাল 10ম প�লিস বছের মারা যান। ওনার 
মেনানীত ব্য�� ₹1,00,00,000 এর এক েথাক সুিবধা পােবন।

সর উঠা েক �জেয়া!



েমাট SA: ₹1 েকা� | প�লিসর েময়াদ: 85 বছর বয়স পযৰ্�

10 তম বছের মৃত� ্য:
েডথ সাম অ্যািসেয়ােরড ₹1 েকা� টাকা েদওয়া 

বয়স

আপিন িনয়িমত ��িময়াম �দান কেরন

েডথ েবিন�ফট

যিদ প�লিসর েময়াদ চলাকালীন আপনার মৃত� ্য হয় তাহেল আপিন যােক মেনানীত কেরেছন েসই ব্য�� একেথাক "েডথ েবিন�ফট" পােবন। এ� 
উ�তর:

A. মৃত� ্যর উপর বীমাকৃত অথৰ্

B. �দত্ত েমাট ��িময়ােমর 105% 

িসে�ল েপ-এর (SP) জন্য মৃত� ্যেত িবমাকৃত রািশ হল সেবৰ্া�:

A. একক ��িময়ােমর 125%

B. ম্যািচউির�র উপর বীমাকৃত অথৰ্

C. েবিসক সাম অ্যাসুরড 

িসে�ল েপ (সীিমত েবতন এবং িনয়িমত েবতন) ব্যতীত মৃত� ্যর উপর িবমাকৃত রািশ হল সেবৰ্া�:

A. বািষৰ্ক ��িময়ােমর ১০ �ণ

B. ম্যািচউির�র  উপর বীমাকৃত অথৰ্

C. েবিসক সাম অ্যাসুরড 

বািষৰ্ক ��িময়াম হল প�লিসধারেকর �ারা বাছাই করা এক বছের �েদয় ��িময়ােমর পিরমাণ, ট্যা�, রাইডার ��িময়াম, আ�াররাই�ং অিতির� 
��িময়াম এবং েমাডাল ��িময়ােমর জন্য েলািডং, যিদ থােক। 

�দত্ত েমাট ��িময়াম হল �া� সম� ��িময়ােমর েমাট ��িময়াম, েযেকান অিতির� ��িময়াম, েযেকান রাইডার ��িময়াম এবং কর ব্যতীত। ROP 
িবক�� িনবৰ্াচন করা হেল, েমাট ��িময়াম �েদয় েবস �্যান িবকে�র জন্য �দত্ত ��িময়াম এবং ROP িবকে�র জন্য �দত্ত অিতির� ��িময়াম 
অ�ভ�ৰ্ �। 

মৃত� ্যেত িবমাকৃত অথৰ্ হল অ্যাবেসা�লউট অ্যামাউ� েবিন�ফট যা প�লিসর শতৰ্ াবলী অনুসাের জীবন িবমাকৃত ব্য��র মৃত� ্যেত �েদয় হওয়ার গ্যারাি� 
েদওয়া হয় বা �া�্য কভার পূরেণর জন্য উপল� এক� পরম পিরমাণ সুিবধা।  

েবিসক সাম অ্যািসওরড হল প�লিসধারেকর �ারা িনবৰ্ািচত িবমাকৃত রািশর পিরমাণ৷ 

েময়াদপিূতৰ্ েত িবমাকৃত অথৰ্ হল েসই পিরমাণ যা প�লিসর েময়াদ ও শতৰ্ াবলী অনুসাের প�লিসর েময়াদপূিতৰ্ েত গ্যারাি�র সােথ �েদয় হয়। 

ম্যাচ�য়াির� েবিন�ফট:

ম্যািচউির�র আেগ পযৰ্� েবঁেচ থাকেল, ম্যািচউির�েত িবমাকৃত অথৰ্ �দানেযাগ্য হেব।  

ম্যািচউির�েত যিদ িবমাকৃত অথৰ্-এর ROP েবিন�ফট িনবৰ্াচন করা হয় তাহেল �েদয় েমাট ��িময়ােমর সমান হেব, অন্যথায় েকানও িকছ�  �েদয় হেব না। 

উপেরা� অনুযায়ী েডথ বা ম্যািচউির� েবিন�ফট �দােনর পের, প�লিস� ব� হেয় যায় এবং আর েকােনা সুিবধা �েদয় হয় না।

অ্যাড-অন সুিবধা উপল�

1. িরটানৰ্ অফ ��িময়াম (ROP) অপশন1 

আপিন যিদ এ� েবেছ েনন, তাহেল আপিন েময়াদপূিতৰ্ র আেগ পযৰ্� েবঁেচ থাকার পের এক েথাক টাকা িহসােব �দত্ত েমাট ��িময়ােমর 100% েফরত 
পােবন।
এই অ্যাড-অন িবক�� এর জন্য উপল� হেব:

10 েথেক 40 বছেরর মেধ্য সম� প�লিসর শতৰ্ াবলী একক, িনয়িমত এবং 5 েপ।

15 েথেক 40 বছেরর মেধ্য সম� প�লিসর শতৰ্ াবলী 8, 10 এবং 12 েপ।



2. CI (WOP CI) িবকে� ��িময়াম মওকুফ 4 

আপিন যিদ এই অ্যাড-অন িবক�� েবেছ েনন, তাহেল �্যােনর অধীেন �েদয় সম� ভিবষ্যত ��িময়াম মওকুফ করা হেব, যিদ কভােরর তা�লকায় 
থাকা েয েকােনা এক� ��তর অসু�তাও যিদ আপনার থােক2

তাহেল এই িবক�� েকবলমা� েসখােনই পাওয়া যােব েযখােন PPT কমপেক্ষ 5 বছর এবং �ায়ী েময়ােদর েভিরেয়� িনবৰ্াচন করা হয়।

3. অ্যা��েড�াল েডথ েবিন�ফট 3 (ADB) িবক�4 

আপিন যিদ এই অ্যাড-অন িবক�� েবেছ েনন, তাহেল আপনার (জীবন বীমাকৃতেদর) উপর মেনানীত ব্য��েক �াথিমক িবমাকৃত অেথৰ্র 100% এর 
সমান অিতির� অথৰ্ �দান করা হেব। প�লিসর েময়াদ চলাকালীন দঘুৰ্টনা �েম মৃত� ্য হেল।

4. ��িময়াম েপেমে�র েময়াদ ের�লার েপ েথেক সীিমত েপ-এ কমােনার িবক� 

আপনার কােছ েকােনা চাজৰ্/�ফ ছাড়াই �্যান িবকে�র অধীেন উপল� েয েকােনা সীিমত ��িময়াম েময়ােদ বেকয়া িনয়িমত ��িময়াম কনভাটৰ্ করার 
িবক� রেয়েছ।

5. ��িময়াম েপেম� ��েকােয়�� পিরবতৰ্ ন 

আপনার কােছ ��িময়াম েপেম� েময়ােদর সময় েকােনা চাজৰ্/�ফ ছাড়াই ��িময়াম েপেম� ��েকােয়�� পিরবতৰ্ ন করার এক� িবক� রেয়েছ।
1 �ফ�ড টামৰ্ েভিরেয়ে�র অধীেন অিতির� ��িময়াম েপেম� করার জন্য উপল�।

2 এই �্যােনর অধীেন কভার করা ��তর অসু�তার জন্য অনু�হ কের পেণ্যর �িশওর েদখুন।

3 অ্যা��েড�াল েডথ েবিন�ফট-এর িবশদ িববরেণর জন্য অনু�হ কের পেণ্যর �িশওর� েদখুন।

4 অিতির� ��িময়াম �দােনর জন্য উপল�।

রাইডা

আপিন িন��লিখত েযেকান রাইডারেক ব্যবহার কের আপনার সুরক্ষা বাড়ােত পােরন: 

HDFC লাইফ ইনকাম েবিন�ফট অন অ্যাকিসেড�াল িডেসিব�ল� রাইডার (ইউআইএন: 101B013V03) 

HDFC লাইফ ���ক্যাল ইলেনস �াস রাইডার (UIN: 101B014V02) 

HDFC লাইফ ে�ােট� �াস রাইডার (UIN: 101B013V03)

িরেবেটর িনেষধাজ্ঞা: সমেয় সমেয় সংেশািধত বীমা আইন, 1938 এর ধারা 41 অনুসাের:

(1) েকােনা ব্য�� ভারেত জীবন বা স�ত্িত স�িকৰ্ ত েয েকােনা ধরেনর ঝঁুিকর েক্ষে� বীমা �হণ বা পুননৰ্বীকরণ বা চা�লেয় যাওয়ার জন্য �েরাচনা 
িহেসেব �ত্যক্ষ বা পেরাক্ষভােব অনুমিত েদওয়া হেব না, েকােনা ছাড় েদওয়া হেব না। �েদয় কিমশেনর স�ূণৰ্ বা আংিশক বা প�লিসেত েদখােনা 
��িময়ােমর েকােনা ছাড়, অথবা েকােনা ব্য�� প�লিস �হণ বা নবায়ন বা অব্যাহত রাখেল েকােনা িরেবট �হণ করেব না, এই ধরেনর িরেবট ব্যতীত 
যা �কািশত �সেপ�াস বা সারণী অনুসাের অনুেমািদত হেত পাের। বীমাকারী  

(2) েয েকান ব্য�� এই ধারার িবধান��ল েমেন চলার েক্ষে� �� করেল দশ লক্ষ টাকা পযৰ্� জিরমানা �েদয় হেব৷

আজই আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন

েকনার জন্য: 1800-266-9777(েটাল ��)
(সকাল ৯টা েথেক রাত ৯টা পযৰ্� সব িদনই 
উপল� থােক)

আমােদর সােথ www.hdfclife.com এ 
েযাগােযাগ ক�ন

সর উঠা েক �জেয়া!

HDFC  লাইফ ই�ু্যের� েকা�ািন �লিমেটড ("HDFC  লাইফ")। CIN: L65110MH2000PLC128245। IRDAI ের�জে�শন ন�র 101।
ের�জ�াডৰ্  অ�ফস: 13 তলা, েলাধা এে�লাস, অ্যােপােলা িমলস ক�াউ�, এন.এম. েজাশী মাগৰ্, মহাল�ী, মু�াই - 400 011।

ইেমইল: service@hdfclife.com, েট�লেফান। নং: 1860 267 9999 (েসাম-শিন সকাল 10 টা েথেক 7 টা) �ানীয় চাজৰ্ �েযাজ্য। েদশীয় েকাড বসােত হেব না। েযমন +91 বা 00। 
ওেয়বসাইট: www.hdfclife.com

েকা�ািনর নাম/েলােগােত "HDFC"-এর নাম/অক্ষর��ল হাউ�জং েডেভলপেম� ফাইন্যা� কেপৰ্ােরশন �লিমেটড ("HDFC �লিমেটড") এর অ�গৰ্ত এবং HDFC �লিমেটেডর সােথ স�ািদত 
এক� চ� ��র অধীেন �ধু HDFC লাইফ ব্যবহার কের৷

HDFC লাইফ ি�ক 2 ে�ােট� লাইফ (UIN: 101N139V04) হল এক� নন-�ল�ড, নন-পা�ৰ্িসেপ�ং, ই��িভজয়ুাল, িপওর ির�, ��িময়াম/েসিভংস লাইফ ই�ু্যের� �্যান। এই পেণ্য জীবন 
বীমা কভােরজ পাওয়া যায়। HDFC  লাইফ ইনকাম েবিন�ফট অন অ্যাকিসেড�াল িডেসিব�ল� রাইডার (UIN: 101B013V03), HDFC লাইফ ���ক্যাল ইলেনস �াস রাইডার (UIN: 
101B014V02), HDFC লাইফ ে�ােট� �াস রাইডার (UIN: 101B016V01) হল রাইডারেদর নাম। ঝঁুিকর কারণ, সংি�� শতৰ্ াবলী এবং এ��� শন স�েকৰ্  আরও িবশদ িববরেণর জন্য 
অনু�হ কের এক� িব�য় েশষ করার আেগ যত্ন সহকাের িব�য় ে�ািশওর প�ন। ARN: PP/02/22/27771।

জাল েফান কল এবং কা�িনক/�তারণামূলক অফার-এর েথেক সাবধান
IRDAI বীমা প�লিস িব��, েবানাস েঘাষণা বা ��িময়াম িবিনেয়ােগর মেতা েকান রকম কাযৰ্কলােপর সােথ জিড়ত নয়।

যারা এই ধরেনর েফান কল পাে�ন তােদর পু�লেশ অিভেযাগ করার জন্য অনুেরাধ করা হে�।


