
�ಾತ��ಲ್ಲದ ಬದು�ನ�್ಲ �ಮಮ್ ಅಗತಯ್ಗ�� ಸ��ೂಂ�ಸುವ 
�ೕಜ��ಂದ �ಮಮ್ ಕುಟುಂಬವನುನ್ ಸುರ�ತ�ೂ��.

ಪ�ಚ�ಸ�ಾಗು�್ತ�
�್ಲಕ್ 2 ��್ರ�ಕ್್ಟ �ೖಫ್ 

�ಾನ್-�ಂಕ್್ಡ, ಸಹ�ಾ�ತ್ವ�ಲ್ಲದ, �ೖಯ�್ತಕ, ಪ�ಯ್ರ್ �ಸ್್ಕ �್ರೕ�ಯಂ/�ೕ�ಂಗ್್ಸ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ �ಾ್ಲ�ನ್

�ೂೕ�ಡ್-19 
�್ಲ�ಮ್ ಗಳನುನ್ 
ಒಳ�ೂಂ��1

₹25/�ನದ�್ಲ ₹1 �ೂೕ� �ೖಫ್ ಕವರ್ *

WoP CI ಮತು್ತ ADB 
ಆ�್ಕಗ��ಂ�� �ಮಮ್ 
ರಕ್ಷ�ಯನುನ್ ವ�ರ್�^

ROP ಆ�್ಕ�ಂ�� 
�ಚೂಯ್�� ತನಕ �ಾವ��ದ 
ಎ�ಾ್ಲ �್ರೕ�ಯಂಗಳನುನ್ 
ಬದು�ರುವವರು ಮರ� 
ಪ�ಯು�ಾ್ತ�#

�ಯ�ತ �ಾವ��ಂದ 
�ೕ�ತ �ಾವ�ಯ ತನಕ 
�್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ�ಯನುನ್ 
ತ�ಗ್ಸುವ ಆ�್ಕ

1. �್ಲ�ಮ್ ನ ಪ��ಾರವ� �ಾ�� ಖ�ೕ�ಯ ಸಮಯದ�್ಲ ಮತು್ತ ಅನ್ವಯ�ಾಗುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗ�� ಅನು�ಾರ�ಾ� ಎ�ಾ್ಲ ಪ�ವರ್ ಅ�್ತತ್ವದ�್ಲರುವ �ೖದಯ್�ೕಯ ಪ��್ಥ�ಗಳ ��ೕಷ�� ಒಳಪ�್ಟರುತ್ತ�
�ೕ� ಒಪಪ್ಂದದ
* �ೖಫ್ ��್ರ�ಕ್್ಟ ಆ�್ಕ�ಾ� �್ರೕ�ಯಂ, ಪ�ರುಷ �ೕವ ��ಾ�ಾರ, ಧೂಮ�ಾನ �ಾಡದ, 25 ವಷರ್ ವಯಸು್ಸ, 30 ವಷರ್ಗಳ �ಾ�� ಅವ�, �ಯ�ತ �ೕತನ, �ಾ�ರ್ಕ ಆವತರ್ನ, ಅನ್ವಯ�ಾಗುವ ���ಗಳ� 
ಮತು್ತ ��ಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ��.
(�ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ ರೂ. 9214/365  25)
^ CI ನ �ೂೕಗ�ಣರ್ಯದ�್ಲನ WoP ಯು ��ಚ್ತ ಅವ�ಯ �ೕ��ಂಟ್ ನ ಅ�ಯ�್ಲ �ಾತ್ರ�ೕ �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� �ೕ� ಲಭಯ್. ADB ಆ�್ಕಯು �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ�ಯ �ೕ� ಲಭಯ್.  
# ��ಚ್ತ ಅವ�ಯ �ೕ��ಂಟ್ ನ ಅ�ಯ�್ಲ �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ�ಯ �ೕ� ಲಭಯ್.

=~

�ಮಮ್ನುನ್ �ೕವ� �ೌರ��!



ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ �್ಲಕ್ 2 ��್ರ�ಕ್್ಟ �ೖಫ್ (�ೖಫ್ ��್ರ�ಕ್್ಟ ಆ�್ಕ)

�ೖಫ್ ��್ರ�ಕ್್ಟ ಆ�್ಕಯು ಒಂದು ಸರಳ �ಾ್ಲ�ನ್ ಆ�್ಕ�ಾ�ದುದ್, ಇದು ಆ�್ಕ �ಾ�ದ ಕವ�ೕಜ್ ಅವ�� �ಮ� �ೖಫ್ ಕವರ್ ಒದ�ಸುತ್ತ�, ಆ ಮೂಲಕ �ಮಮ್ 
�್ರೕ��ಾತ್ರರ ಭ�ಷಯ್ವನುನ್ ಸುಭದ್ರ�ೂ�ಸುತ್ತ�. 

�ೖಫ್ ��್ರ�ಕ್್ಟ ಆ�್ಕಯ ಪ್ರ�ೕಜನಗಳನುನ್ ಇ�್ಲ �ಳ� �ವ�ಸ�ಾ��. ಇತ� �ಾ್ಲ�ನ್ ಆ�್ಕಗಳ ಕು�ತು �ವರಗ��ಾ�, ದಯ�ಟು್ಟ ಆ�ಾ ಹಸ್ತಪ�್ರ� ಅಥ�ಾ 
�ಾ�ಾಟ �ೖ��ಯನುನ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.

�ಮಮ್ ಕುಟುಂಬ�್ಕ ಸಮಗ್ರ ಆ�ರ್ಕ ರಕ್ಷ�ಯನುನ್ 
ಒದ�ಸುತ್ತ�

ಪ�ಣರ್ �ೕವನ�್ಕ ಕವರ್ �ೂಂದುವ 
ಆ�್ಕ

�ಟನ್ರ್ ಆಫ್ �್ರೕ�ಯಂ ಆ�್ಕ�ಂ�� �ಚೂಯ್�� 
ತನಕ ಬದುಕು�ಯು��ಯ �ೕ� �ಾವ��ದ ಎ�ಾ್ಲ 

�್ರೕ�ಯಂಗಳನುನ್ ಮರ� ಪ���*

ಗಂ�ೕರ �ಾ��ಯ �ೂೕಗ�ಣರ್ಯದ �ೕ� 
�್ರೕ�ಯಂನ ಮ�ಾನ್ (WOP CI ಆ�್ಕಯ ಮೂಲಕ)#

ಅಪ�ಾತದ ಮರಣದ �ೕ� �ಚುಚ್ವ� ��ಾ�ತ್ತ 
(ADB ಆ�್ಕಯ ಮೂಲಕ)#

��ೕಯ�� ಮತು್ತ ತಂ�ಾಕು ಬಳಸದವ��ಾ� 
��ೕಷ �್ರೕ�ಯಂ ದರಗಳ�

�ಾ�್ತಯ�್ಲರುವ ��� 
�ಾನೂನುಗಳ ಪ್ರ�ಾರ ��� 

ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ�1

**��ಚ್ತ ಅವ� �ೕ��ಂಟ್ ನ ಅ�ಯ�್ಲ �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� �ೕ� ಲಭಯ್. 
# CI ನ �ೂೕಗ�ಣರ್ಯದ�್ಲನ WoP ಯು ��ಚ್ತ ಅವ�ಯ �ೕ��ಂಟ್ ನ ಅ�ಯ�್ಲ �ಾತ್ರ�ೕ �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� �ೕ� ಲಭಯ್. ADB ಆ�್ಕಯು �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� �ೕ� ಲಭಯ್. 
1 ಆ�ಾಯ ��� �ಾ�ದ್, 1961 ಪ್ರ�ಾರ. ��� ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ� ��� �ಾನೂನುಗಲ ಬದ�ಾವ�ಗ�� ಒಳಪ�್ಟ�

ಅಹರ್�

�ಾ್ಲ�ನ್ 
�ೖಫ್ 

�್ಥರ ಅವ� ಇ�ೕ 

ಕ�ಷಠ್ ಪ್ರ�ೕಶದ ವಯಸು್ಸ

ಗ�ಷಠ್ ಪ್ರ�ೕಶದ ವಯಸು್ಸ

�ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ�್ಲ ಕ�ಷಠ್ ವಯಸು್ಸ

�ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ�್ಲ ಗ�ಷಠ್ ವಯಸು್ಸ

ಕ�ಷಠ್ �ಾ�� ಅವ�

ಗ�ಷಠ್ �ಾ�� ಅವ�

�್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ�

ಕ�ಷಠ್ ಮೂಲ ��ಾ �ತ್ತ

ಗ�ಷಠ್ ಮೂಲ ��ಾ �ತ್ತ

18 ವಷರ್ಗಳ�

65 ವಷರ್ಗಳ�

18 ವಷರ್ಗಳ�

85 ವಷರ್ಗಳ�

85 ವಷರ್ಗಳ� – ಪ್ರ�ೕಶದ �ೕ� 
ವಯಸು್ಸ

ಏಕ �ಾವ�, �ಯ�ತ �ಾವ�, 
�ೕ�ತ �ಾವ� (5 �ಂದ 
�ಾವ��ೕ ��� �ಂದ �� 
�ಂತ ಕ��)

���ಲ್ಲ, �ೂೕಡ್ರ್ ಅನು�ೕದ�� ಒಳಪ�್ಟ�  
ಅಂಡ���ಂಗ್ �ಾ�� (BAUP)

45 ವಷರ್ಗಳ� 

65ವಷರ್ಗಳ� ಇ�ೕ 

�ೕವ�ಾನ ಇ�ೕ 

�ೕವ�ಾನ

ಇ�ೕ �ೕವ�ಾನ

ಇ�ೕ �ೕವ�ಾನ

�ೕ�ತ �ಾವ� (5, 
10, 15 �ಾವ�)

ಎ�ಾ್ಲ ವಯಸು್ಸಗಳನುನ್ ಕ�ದ ಜನಮ್�ನ�್ಕ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ್ತ�. ಎ�ಾ್ಲ ವಯ�್ಸನವ��, ಒಪಪ್ಂದದ �ಾ್ರರಂಭದ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಸ್್ಕ ಪ�ಗಣ� �ಾ್ರರಂಭ�ಾಗುತ್ತ�.

ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ�:

ಪ� �ಖ ಲ�ಣಗ�

ಏಕ �ೕತನ: 1 �ಂಗಳ�
�ಯ�ತ �ೕತನ: 5 ವಷರ್ಗಳ�
�ೕ�ತ �ೕತನ: 6 ವಷರ್ಗಳ�

ಈ �ಾ್ಲ�ನ್ ಆ�್ಕಯ ಅ�ಯ�್ಲ, ಈ �ಾ�� ಅವ�ಯ �ೕ� ಮರಣ�್ಕ �ೕವ� ಕವರ್ ಪ�ಯು�್ತೕ�. �ಾ�� ಅವ�ಯ �ೕ� �ೕವ� 
ದು�ಾದೃಷ್ಟವ�ಾತ್ ಮರಣ �ೂಂ�ದ�, �ಮಮ್ �ಾ�� �ೂಡ್ಡ�ತ್ತದ ಪ್ರ�ೕಜನವನುನ್ ಪ�ಯು�ಾ್ತ�. 

ಉ�ಾಹರ�: �್ರೕ ಬ�ಾ್ಸಲ್, 40 ವಷರ್ದ ಓವರ್ ವಯ್�್ತ�ಾ�ದುದ್, 85 ವಷರ್ ವಯ�್ಸನ ತನಕ ಕವರ್ �ಾ� ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ �್ಲಕ್ 2 ��್ರ�ಕ್್ಟ �ೖಫ್
 ನ �ೖಫ್ ��್ರ�ಕ್್ಟ ಆ�್ಕ, �ಯ�ತ �ಾವ�ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸು�ಾ್ತ� ಮತು್ತ ₹1,00,00,000 ನ ಮಟ್ಟದ ಕವರ್ ಅನುನ್ ಪ�ಯು�ಾ್ತ�. 

�್ರೕ ಬ�ಾ್ಸಲ್ 10�ೕ �ಾ�� ವಷರ್ದ�್ಲ ಅಸು�ೕಗು�ಾ್ತ�. ಅವರ �ಾ�� ₹1,00,00,000 ನ �ೂಡ್ಡ �ತ್ತದ ಪ್ರ�ೕಜನವನುನ್ ಪ�ಯು�ಾ್ತ�.



ಒಟು್ಟ ಎಸ್ಎ: ₹1 �ೂೕ� | �ಾ�� ಅವ�:  85 ವಷರ್ �ಾ್ರಯದ ತನಕ

10�ೕ ವಷರ್ದ �ೕ� ಮರಣ:
ಮರಣ �ೕ� �ಾವ��ದ ��ಾ �ತ್ತ ₹1 Cr

ವಯಸು್ಸ

�ೕವ� �ಯ�ತ�ಾ� �್ರೕ�ಯಂಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸು�್ತೕ�

ಮರಣದ �ೕ�ಯ ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ�:

�ಾ�� ಅವ�ಯ �ೕ� �ೕವ� ಮರಣ �ೂಂ�ದ� �ಮಮ್ �ಾ��� “ಮರಣ �ೕ�ಯ ಪ್ರ�ೕಜನ”ವನುನ್ ಒಂದು �ೂಡ್ಡ �ತ್ತ�ಾ� �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ್ತ�. ಅದು ಇವ�ಗಳ�್ಲ 
�ಾವ�ದು ��ಾಚ್�ರುತ್ತ�ೂೕ ಅ�ಾ�ರುತ್ತ�:

A.  ಮರಣ �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತ 

B. �ಾವ��ದ ಒಟು್ಟ �್ರೕ�ಯಂಗಳ 105%  

ಏಕ �ಾವ��ಾ� (ಎಸ್ �) ಮರಣದ �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತ ಇವ�ಗಳ�್ಲ �ಾವ�ದು ��ೂಚ್ೕ ಅ�ಾ�ರುತ್ತ�:

A. ಏಕ �್ರೕ�ಯಂನ 125% 

B.  �ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ�್ಲ ��ಾ �ತ್ತ 

C.  ಮೂಲ ��ಾ �ತ್ತ  

ಏಕ �ಾವ� �ೂರತುಪ��ದವ�ಗಳ (�ೕ�ತ �ಾವ� ಮತು್ತ �ಯ�ತ �ಾವ�ಗ��) ಮರಣ �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತವ� ಇವ�ಗಳ�್ಲ �ಾವ�ದು ��ೂಚ್ೕ ಅ�ಾ�ರುತ್ತ�:

A.  �ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂನ 10 ಪಟು್ಟ 

B.  �ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತ 

C.  ಮೂಲ ��ಾ �ತ್ತ  

�ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ ಎನುನ್ವ�ದು �ಾ���ಾರರು ಆ�್ಕ�ಾ�ದ ವಷರ್ದ�್ಲ, ಇವ�ಗಳ� ���ಗಳ�, �ೖಡರ್ �್ರೕ�ಯಂಗಳ�, ಅಂಡರ್ �ೖ�ಂಗ್ ಎಕ್್ಸ �ಾ್ರ �್ರೕ�ಯಂಗಳ� 
ಮತು್ತ �ೕಡಲ್  �್ರೕ�ಯಂಗ�� �ೂೕ�ಂಗ್ ಗಳ� �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್� ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ�� �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾದ �್ರೕ�ಯಂ �ತ್ತ�ಾ��.  

�ಾವ��ದ ಒಟು್ಟ �್ರೕ�ಯಂಗಳ� �ಾವ��ೕ �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂ, �ಾವ��ೕ �ೖಡರ್ �್ರೕ�ಯಂ ಮತು್ತ ���ಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ�� �್ವೕಕ��ದ ಎ�ಾ್ಲ �್ರೕ�ಯಂಗಳ 
ಒಟು್ಟ �ತ್ತ�ಾ��. ಆರ್ ಒ� ಆ�್ಕಯನುನ್ ಆ�್ಕ�ಾ�ದ�, �ಾವ��ದ ಒಟು್ಟ �್ರೕ�ಯಂಗಳ� ಮೂಲ �ೕಜ� ಆ�್ಕ�ಾ� �ಾವ��ದ �್ರೕ�ಯಂ ಮತು್ತ ಆರ್ ಒ� 
ಆ�್ಕ� �ಾವ��ದ �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂ ಅನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತ್ತ�.  

ಮರಣದ �ೕ�ಯ ��ಾ�ತ್ತವ� ಸಂಪ�ಣರ್ ಪ್ರ�ೕಜನದ �ತ್ತ�ಾ�ದುದ್, �ಾ��ಯ �ಯಮಗಳ� ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗ�� ಅನು�ಾರ�ಾ� �ೕವ ��ಾ�ಾರನ ಮರಣದ 
ನಂತರ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು �ಾತ�ಪ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಆ�ೂೕಗಯ್ ರಕ್ಷ�ಯನುನ್ ಪ��ೖಸಲು ಲಭಯ್�ರುವ ಸಂಪ�ಣರ್ ಪ್ರ�ೕಜನ�ಾ��.  

ಮೂಲ ��ಾ �ತ್ತ ಎಂದ� �ಾ���ಾರರು ಆ�್ಕ �ಾ�ದ ��ಾ �ತ್ತ�ಾ��. 

�ಚೂಯ್��ಯ �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತವ� �ಾ��ಯ �ಯಮಗಳ� ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗ�� ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾ��ಯ �ಚೂಯ್��ಯ�್ಲ �ಾವ�ಸುವ �ಾತ�ಯ 
�ತ್ತ�ಾ��. 

�ಚೂಯ್�� ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ�:

�ಚೂಯ್��ಯವ�ಗೂ ಬದುಕು�ದ ಸಂದಭರ್ದ�್ಲ,  �ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತವನುನ್ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.  

�ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತವ�, ROP ಅನುನ್ ಆ�್ಕ �ಾ�ದದ್�, �ಾವ��ದ ಒಟು್ಟ �್ರೕ�ಯಗ�� ಸಮ�ಾ�ರುತ್ತ�, ಇಲ್ಲ�ೕ �ೂೕದ� ಇಲ್ಲ. 

�ೕ�ನಂ� ಮರಣ ಅಥ�ಾ �ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ಪ್ರ�ೕಜನ �ಾವ���ಾಗ, ಆ �ಾ�� ರ�ಾದ್ಗುತ್ತ� ಮತು್ತ ಬ�ಕ �ಾವ��ೕ ಪ್ರ�ೕಜನಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ್ಲ.

ಆಡ್-ಆನ್ ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ� ಲಭಯ್

1. �ಟನ್ರ್ ಆಫ್ �್ರೕ�ಯಂ (ROP) ಆ�್ಕ 1

�ೕವ� ಇದನುನ್ ಆ�್ಕ �ಾ�ದ�, �ಚೂಯ್��ಯ ತನಕ ಬದುಕು��ಾಗ, �ೕವ� �ಾವ��ದ ಒಟು್ಟ �್ರೕ�ಯಂಗಳ 100% ನ �ಟನ್ರ್ ಅನುನ್ �ೂಡ್ಡ 
�ತ್ತ�ಾ� ಪ�ಯು�್ತೕ�.
ಇದು ಇದ�ಾ್ಕ� ಲಭಯ್�ರುವ ಆಡ್-ಆನ್ ಆ�್ಕ�ಾ��:

ಏಕ, �ಯ�ತ ಮತು್ತ 5 �ಾವ�� 10 �ಂದ 40 ವಷರ್ಗಳ ನಡು�ನ ಎ�ಾ್ಲ �ಾ�� ಅವ�ಗಳ�.
8, 10 ಮತು್ತ 12 �ಾವ�� 15 ಮತು್ತ 40 ವಷರ್ಗಳ ನಡು�ನ ಎ�ಾ್ಲ �ಾ�� ಅವ�ಗಳ� .

.......................................



2. �ೕವರ್ ಆಫ್ �್ರೕ�ಯಂ ಆನ್ �ಐ (WOP CI) ಆ�್ಕ4

�ೕವ� ಈ ಆಡ್-ಆನ್ ಆ�್ಕಯನುನ್ ಆ��ದದ್�, ಕವರ್ ಆ�ರುವ �ಾವ��ೕ ಗಂ�ೕರ �ಾ��ಗ�ಂದ �ೕವ� �ೂೕಗ�ಣರ್ಯ�ೂಂಡ�, ಈ �ಾ್ಲ�ನ್ 
ಅ�ಯ�್ಲ �ಾವ�ಸಬಹು�ಾದ ಎ�ಾ್ಲ ಭ�ಷಯ್ದ �್ರೕ�ಯಂಗಳನುನ್ ಮ�ಾನ್ �ಾಡ�ಾಗುತ್ತ�2.  

��� ಕ�ಷಠ್ 5 ವಷರ್ಗ�ದದ್� ಮತು್ತ ��ಚ್ತ ಅವ� �ೕ��ಂಟ್ ಅನುನ್ ಆ�್ಕ �ಾ�ದದ್� �ಾತ್ರ ಈ ಆ�್ಕಯು ಲಭಯ್�ರುತ್ತ�.

3.  ಆ�್ಸ�ಂಟಲ್ �ತ್ ���ಟ್3 (ADB) ಆ�್ಕ4
�ೕವ� ಈ ಆಡ್-ಆನ್ ಆ�್ಕಯನುನ್ ಆ��ದ�, �ಾ�� ಅವ�ಯ �ೕ� ಅಪ�ಾತ�ಂದ �ಮಮ್ (�ೕವ ��ಾ�ಾರ)ಮರಣ ಸಂಭ��ದ� �ಾ��� 
ಮೂಲ ��ಾ �ತ್ತದ 100% �್ಕ ಸಮ�ಾದ �ಚುಚ್ವ� �ತ್ತವನುನ್ �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ್ತ�.

4.  �ಯ�ತ �ಾವ��ಂದ �ೕ�ತ �ಾವ�� �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ�ಯನುನ್ ತ�ಗ್ಸುವ ಅವ�ಾಶ 

�ಾ��ರುವ �ಯ�ತ �್ರೕ�ಯಂಗಳನುನ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ತ �್ರೕ�ಯಂ ಅವ�� �ಾವ��ೕ ಶುಲ್ಕ�ಲ್ಲ� �ಾ್ಲ�ನ್ ಆ�್ಕಗಳ ಅ�ಯ�್ಲ 
ಪ�ವ�ರ್ಸುವ ಆ�್ಕಯನೂನ್ �ೕವ� �ೂಂ��ದ್ೕ�.

5. �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಆವತರ್ನದ ಬದ�ಸು��  

�್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ�ಯ �ೕ� �ಾವ��ೕ ಶುಲ್ಕ�ಲ್ಲ� �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಆವತರ್ನವನುನ್ ಬದ�ಸುವ ಆ�್ಕಯನುನ್ �ೕವ� �ೂಂ��ದ್ೕ�. 
1��ಚ್ತ ಅವ� �ೕ��ಂಟ್ ಅ�ಯ�್ಲ �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂನ �ಾವ� �ೕ� ಲಭಯ್.
2ಈ �ಾ್ಲ�ನ್ ಅ�ಯ�್ಲ ಕವರ್ ಆ�ರುವ ಗಂ�ೕರ �ಾ��ಗ��ಾ� ದಯ�ಟು್ಟ ಈ ಉತಪ್ನನ್ �ೖ��ಯನುನ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.
3 ಅಪ�ಾತದ ಮರಣ �ೕ�ಯ ಪ್ರ�ೕಜನ�ಾ್ಕ� ದಯ�ಟು್ಟ ಈ ಉತಪ್ನನ್ �ೖ��ಯನುನ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.
4�ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂನ �ಾವ�ಯ �ೕ� ಲಭಯ್.

�ೖಡರ್ ಗಳ�

ಈ �ಳ�ನ �ಾವ��ೕ �ೖಡರ್ ಗಳನುನ್ �ೂಂದುವ ಮೂಲಕ �ಮಮ್ ರಕ್ಷ�ಯನುನ್ �ೕವ� ��ಚ್��ೂಳ್ಳಬಹುದು: ಎ

ಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ಇನ್ ಕಂ ���ಟ್ ಆನ್ ಆ�್ಸ�ಂಟಲ್ ��ೕ��� �ೖಡರ್ (UIN: 101B013V03) 

ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ �್ರ�ಕಲ್ ಇಲ್ �ಸ್ ಪ್ಲಸ್ �ೖಡರ್ (UIN: 101B014V02) 

ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ��್ರ�ಕ್್ಟ ಪ್ಲಸ್ �ೖಡರ್ (UIN: 101B016V01)

��ಾ��ಗಳ ��ೕಧ: �ಾಲ�ಾಲ�್ಕ �ದುದ್ಪ� �ಾಡ�ಾದ ��ಾ �ಾ��, 1938 ರ �ಕ್ಷನ್ 41 ರ ಪ್ರ�ಾರ:

(1) �ಾರತದ�್ಲ, �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ೕವ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಆ�್ತ�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ ಅನುನ್ ��ದು�ೂಳ್ಳಲು ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕ�ಸಲು 
ಅಥ�ಾ ಮುಂದುವ�ಸಲು �ಾವ��ೕ ವಯ್�್ತ� ಪ್ರ�ೂೕದ��ಾ� ಪ್ರತಯ್ಕ್ಷ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ�ೂೕಕ್ಷ�ಾ� �ಾವ��ೕ ವಯ್�್ತ ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ್ಲ ಅಥ�ಾ 
ಸಹಕ�ಸುವ��ಲ್ಲ, ��ಾ�ಾರ ಪ್ರಕ�ತ �ಾ್ರ�ಪ್ಕ್ಟಸ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೂೕಷ್ಟಕಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಅನುಮ�ಸಬಹು�ಾದ ��ಾ��ಯನುನ್ 
�ೂರತುಪ�� �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾದ ಕ�ಷನ್ ನ ಸಂಪ�ಣರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ �ಾವ��ೕ ��ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯ�್ಲ �ೂೕ��ರುವ 
�್ರೕ�ಯಂನ �ಾವ��ೕ ��ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ವಯ್�್ತಯು �ಾ��ಯನುನ್ ��ದು�ೂಳ�್ಳವ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ 
ಮುಂದುವ�ಸುವ �ಾವ��ೕ ��ಾ��ಯನುನ್ �್ವೕಕ�ಸುವ��ಲ್ಲ.  

(2) ಈ ��ಾಗದ �ಬಂಧ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ�್ಲ ತಪ��ವ �ಾವ��ೕ ವಯ್�್ತಯು ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ರೂ�ಾ�ಗಳವ�� �ಸ್ತ�ಸಬಹು�ಾದ ��ಾ�್ಟ� 
�ೂ��ಾರ�ಾ�ರು�ಾ್ತ�.

ಇಂ�ೕ ನಮಮ್ನುನ್ ಸಂಪ�ರ್�

ಖ�ೕ�ಸಲು: 1800-266-9777(�ೂೕಲ್ �್ರೕ)
(ಎ�ಾ್ಲ �ನಗಳ� ���ಗ್ 9 �ಂದ �ಾ�್ರ 9 ರವ�� ಲಭಯ್��)

www.hdfclife.com � �ೕ� �ೕ�
�ಮಮ್ನುನ್ �ೕವ� �ೌರ��!

ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ಇನೂಶ್ರನ್್ಸ ಕಂಪ� ���ಡ್ ("ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್"). �ಐಎನ್: L65110MH2000PLC128245. IRDAI �ೂೕಂದ� ಸಂ�ಯ್ 101.
�ೂೕಂ�ಾ�ತ ಕ�ೕ�: 13�ೕ ಮಹ�, �ೂೕ�ಾ ಎ�್ಸಲಸ್, ಅ���ೂ �ಲ್್ಸ �ಾಂ�ೌಂಡ್, ಎನ್.ಎಂ. �ೂೕ� �ಾಗರ್, ಮ�ಾಲ��, ಮುಂ�ೖ - 400 011.
ಇ�ೕಲ್: service@hdfclife.com, ದೂರ�ಾ�. ಸಂ�ಯ್: 1860 267 9999 (�ೂೕಮ-ಶ� ���ಗ್ 10 �ಂದ ಸಂ� 7) ಸ್ಥ�ೕಯ ಶುಲ್ಕಗಳ� ಅನ್ವ�ಸುತ್ತ�. �ಾವ��ೕ �ೕಶದ �ೂೕಡ್ 
ಬಳಸ�ೕ�. ಉ�ಾ. +91 ಅಥ�ಾ 00. �ಬ್ �ೖಟ್: www.hdfclife.com
ಕಂಪ�ಯ �ಸರು/�ೂೕ�ೂೕದ�್ಲರುವ "HDFC" ಯ �ಸರು/ಅಕ್ಷರಗಳ� �ೌ�ಂಗ್ �ವಲಪ್ �ಂಟ್ �ೖ�ಾನ್್ಸ �ಾ��ರ್�ೕಶನ್ ���ಡ್ � ("ಎಚ್ �ಎಫ್ � ���ಡ್") �ೕ�ದುದ್ ಮತು್ತ 
ಎಚ್ �ಎಫ್ � ���ಡ್ �ೂಂ�� �ಾ��ೂಂ�ರುವ ಒಪಪ್ಂದದ ಅ�ಯ�್ಲ ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ �ಂದ ಬಳಸಲಪ್ಡುತ್ತ�.
ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ �್ಲಕ್ 2 ��್ರ�ಕ್್ಟ �ೖಫ್ (UIN: 101N139V04) ಇ�ೂಂದು �ಾನ್ �ಂಕ್್ಡ, �ಾನ್ �ಾ�ರ್��ೕ�ಂಗ್, �ೖಯ�್ತಕ, ಪ�ಯ್ರ್ �ಸ್್ಕ �್ರೕ�ಯಂ/�ೕ�ಂಗ್್ಸ �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ 
�ಾ್ಲ�ನ್ ಆ��. �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ ಕವ�ೕಜ್ ಈ ಉತಪ್ನನ್ದ �ೕ� ಲಭಯ್ ಇ�. ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ಇನ್ ಕಂ ���ಟ್ ಆನ್ ಆ�್ಸ�ಂಟಲ್ ��ೕ��� �ೖಡರ್ (UIN: 101B013V03), ಎಚ್
 �ಎಫ್ � �ೖಫ್ �್ರ�ಕಲ್ ಇಲ್ �ಸ್ ಪ್ಲಸ್ �ೖಡರ್ (UIN: 101B014V02), ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ��್ರ�ಕ್್ಟ ಪ್ಲಸ್ �ೖಡರ್ (UIN: 101B016V01) ಇವ�ಗಳ� �ೖಡರ್ ಗಳ �ಸರುಗಳ�. 
ಅ�ಾಯದ ಅಂಶಗಳ ಕು�ತು ��ಚ್ನ �ವರಗ��ಾ�, ಸಂಬಂ�ತ ಕ�ಾರುಗಳ� ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳ� ಮತು್ತ ��ಾ��ಗ��ಾ� �ಾ�ಾಟ ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸುವ ಮುನನ್ ದಯ�ಟು್ಟ �ಾ�ಾಟ 
�ೖ��ಯನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಓ�. ARN: PP/02/22/27771-KA.

ನಕ� ��ೕನ್ ಕ�ಗಳ� ಮತು್ತ �ಾಲಪ್�ಕ/ವಂಚ�ಯ ಆಫರ್ ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾಗೃತ�ಾ��
IRDAI ಯು ��ಾ �ಾ��ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದು, �ೂೕನಸ್ ��ೕ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �್ರೕ�ಯಂ ಹೂ��ಯಂತಹ ಚಟುವ��ಗಳ�್ಲ �ೂಡ���ೂಂ�ಲ್ಲ.

ಇದ�್ಕ ಸಂಬಂ�ಸದ ದೂರ�ಾ� ಕ�ಗಳನುನ್ �ಾವರ್ಜ�ಕರು �್ವೕಕ��ದ� ���ೕಸ�� ದೂರು �ಾಖ�ಸಲು �ೂೕರ�ಾ��.


