
உங்கள் ேதைவகைள �ர்த்த� ெசய்�ம் வைகய�லான 
ப�ளானின் உதவ�ேயா� ந�ச்சயமற்ற �ழ�ல் 
இ�ந்� உங்கள் ��ம்பத்ைத பா�காத்த��ங்கள்.
அற��கப்ப�த்தப்ப�க�ற�

க�ளிக் 2 �ெராெடக்ட் ைலஃப்
ெதாடர்� ெசய்யப்படாத, ேபானஸ்/ஆட்-ஆன் எ��ம் இல்லாத, தனிநபர், ப��ர் ரிஸ்க் 

ேகாவ�ட்-19 
க�ைளம்க�

ம் கவர் 
ெசய்யப்ப�

க�ற�

1 ேகா�க்கான ைலஃப் கவர் @ 25/நாள்*

தீவ�ர ேநாய்கள் 
கண்டற�யப்ப�ம் ேபா� 
ப�ரிமீயத்த�ல் தள்�ப� 
வழங்�வ� மற்�ம் 
வ�பத்� இறப்� பலன் 
ேபான்ற ஆப்ஷன்க�டன் 
உங்கள் பா�காப்ைப 
ேமம்ப�த்த��ங்கள்

ஆர்ஓப� ஆப்ஷன் ெகாண்� 
ெமச்�ரிட்� அைட�ம் வைர 
வா�ம் ேபா� 
ெச�த்தப்பட்ட அைனத்� 
ப�ரீமியங்கைள�ம் த��ம்பப் 
ெப�ங்கள்#

ெர�லர் ேப-வ�ல் இ�ந்� 
�மிட்ெடட் ேபவ�ற்� 
ப�ரீமியம் ெச�த்�ம் 
காலத்ைத �ைறப்பதற்கான 
ஆப்ஷன்

1. பா�ச� வாங்�ம் ேபா� மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�த��ைறகள் மற்�ம் ந�பந்தைனக�க்� இணங்க, உரிைமேகார�ன் தீர்� ஏற்கனேவ இ�க்�ம் 
அைனத்� ம�த்�வ ந�ைலைமகளின் அற�வ�ப்�க்� உட்பட்ட�.
ெகாள்ைக ஒப்பந்தம்
* ஆ�ள் பா�காப்� வ��ப்பத்த�ற்கான ப�ரீமியம், ஆண் ஆ�ள் உத்தரவாதம், �ைகப்ப��க்காதவர், 25 வய�, பா�ச� கால அள� 30 ஆண்�கள், வழக்கமான 
ஊத�யம், ஆண்� கால இைடெவளி, வரிகள் மற்�ம் வரிகள் தவ�ர. (ஆண்� ப�ரீமியம் �. 9214/365  25)
^தீவ�ர ேநாய்கள் கண்டற�யப்ப�ம் ேபா� ப�ரிமீயத்த�ல் தள்�ப� வழங்�ம் அம்சமான� ந�ைலயான கால மா�பாட்�ன் கீழ் ��தல் ப�ரீமியம் ெச�த்த�னால் 
மட்�ேம க�ைடக்�ம். ��தல் ப�ரீமியம் ெச�த்த�னால் வ�பத்� இறப்� பலன் (ஏ�ப�) ஆப்ஷன் க�ைடக்�ம்.  #ந�ைலயான கால மா�பாட்�ன் கீழ் ��தல் 
ப�ரீமியம் ெச�த்த�னால் க�ைடக்�ம்

=~



எச்�எஃப்ச� ைலஃப் க�ளிக் 2 �ெராெடக்ட் ைலஃப் (ைலஃப் �ெராெடக்ட் ஆப்ஷன்)

ைலஃப் �ெராெடக்ட் ஆப்ஷன் என்ப� ஒ� எளிைமயான ப�ளான் ஆப்ஷனா�ம், இ� ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட கவேரஜ் 

காலத்த�ற்கான ஆ�ள் காப்பீட்ைட உங்க�க்� வழங்�க�ற�, இதன் �லம் உங்கள் அன்�க்�ரியவர்களின் எத�ர்காலம் 

பா�காக்கப்ப�க�ற�. ைலஃப் �ெராெடக்ட் ஆப்ஷனின் நன்ைமகள் ப�ன்வ�மா� வ�ளக்கப்பட்�ள்ளன. மற்ற ப�ளான் 

ஆப்ஷன்கள் பற்ற�ய வ�வரங்க�க்�, ெதாடர்�ைடய  லீஃப்ெலட்ஸ் மற்�ம் ேசல்ஸ் ப�ர�ச்சைரப் பார்க்க�ம்.

உங்கள் ��ம்பத்த�ற்� ��ைமயான 

ந�த� பா�காப்ைப வழங்�க�ற�

வாழ்நாள் ��வ�ம் காப்��த� 

ெப�வதற்கான ஆப்ஷன்

ரிட்டர்ன் ஆஃப் ப�ரீமியம் ஆப்ஷ�டன் 

ெமச்�ரிட்� வைர உய�ர்வா�ம் ேபா� 

ெச�த்தப்பட்ட அைனத்� ப�ரீமியங்கைள�ம் 

த��ம்பப் ெப�ங்கள்*

தீவ�ர ேநாய்கள் கண்டற�யப்ப�ம் ேபா� 

ப�ரிமீயத்த�ல் தள்�ப� (ட�ள்�ஓப� ச�ஐ 

ஆப்ஷன் �லம்)

தற்ெசயலாக இறப்� ஏற்ப்ப�ம் பட்சத்த்த�ல் 

��தல் உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட ெதாைக 

(ஏ�ப� ஆப்ஷன் �லம்)
#

ெபண்கள் மற்�ம் �ைகய�ைல 

பயன்ப�த்தாதவர்க�க்� ச�றப்� 

ப�ரீமியம் வ�க�தங்கள்

நைட�ைறய�ல் உள்ள 

வரிச் சட்டங்களின்ப� 

வரிச் ச�ைககள்1

**ந�ைலயான கால மா�பாட்�ன் கீழ் ��தல் ப�ரீமியம் ெச�த்த�னால் க�ைடக்�ம். 
# தீவ�ர ேநாய்கள் கண்டற�யப்ப�ம் ேபா� ப�ரிமீயத்த�ல் தள்�ப� வழங்கப்ப�ம் அம்சமான� ந�ைலயான கால மா�பாட்�ன் கீழ் ��தல் ப�ரீமியம் 
ெச�த்த�னால் மட்�ேம க�ைடக்�ம். ��தல் ப�ரீமியம் ெச�த்த�னால் ஏ�ப� ஆப்ஷன் க�ைடக்�ம். 
1 வ�மான வரிச் சட்டம், 1961-ன் ப� வரிச் சட்டங்களில் அவ்வப்ேபா� ஏற்ப�ம் மாற்றங்க�க்� உட்பட்� வரிச் ச�ைககள் அைம�ம்.

த�த�

ப�ளான் ஆப்ஷன்
ைலஃப் �ெராெடக்ட்

ஃப�க்ஸட் ேடர்ம் வா�ம் ெமாத்த காலம்

�ைறந்தபட்ச �ைழ�ம் ேபாதான வய�

அத�கபட்ச  �ைழ�ம் ேபாதான வய�

ெமச்�ரிட்�-ல் �ைறந்தபட்ச வய�

ெமச்�ரிட்�-ல் அத�கபட்ச வய�

�ைறந்தபட்ச பா�ச� காலம்

அத�கபட்ச பா�ச� காலம்

ப�ரீமியம் ேபெமண்ட் காலம்

�ைறந்தபட்ச சம் இன்�ர்ட்

அத�கபட்ச சம் இன்�ர்ட்

18 ஆண்�கள்

65 ஆண்�கள்

18 ஆண்�கள்

85 ஆண்�கள்

85 ஆண்�கள் - �ைழ�ம் 
ேபாதான வய�
ச�ங்க�ள் ேப, ெர�லர் ேப, 
�மிட்டட் ேப (5-ல் இ�ந்� 
ப��-ஐ வ�ட �ைறவான 
எந்தெவா� ப�ப��)

வரம்� இல்ைல, ேபார்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
அண்டர்ைரட்�ங் பா�ச�க்� (ப�ஏ�ப�) உட்பட்ட�

45 ஆண்�கள்

65 ஆண்�கள்

 வா�ம் காலம் 
��வ�ம்
 வா�ம் காலம் 
��வ�ம்

வா�ம் காலம் 

��வ�ம்

வா�ம் காலம் 
��வ�ம்

�மிட்ெடட் ேப 
(5, 10, 15 ேப)

அைனத்� வய�ம் ெசன்ற ப�றந்தநாளின் அ�ப்பைடய�ல் ெவளிப்ப�த்தப்ப�க�ற�. அைனத்� வயத�ன�க்�ம், ஒப்பந்தம் ெதாடங்கப்பட்ட 

ேதத�ய���ந்� ரிஸ்க் ெதாடங்�க�ற�.

ெபனிஃப�ட்ஸ்:

Key 

ஒற்ைற ஊத�யம்: 1 மாதம்
வழக்கமான ஊத�யம்: 5 
ஆண்�கள்
வைரய�க்கப்பட்ட 
ஊத�யம்: 6 ஆண்�கள்

இந்தத் ஆப்ஷனின் கீழ், பா�ச� காலத்த�ன் ேபா� மரணத்த�ற்� காப்��த� அளிக்கப்ப�க�ற�. பா�ச� காலத்த�ன் ேபா� 
நீங்கள் �ரத�ர்ஷ்டவசமாக இறக்க ேநர்ந்தால், உங்கள் நாமினி ெமாத்தப் பலைனப் ெப�வார். 

உதாரணத்த�ற்�: 40 வய� மத�க்கத்தக்க த��. பன்சால் அவர்கள், 85 வய� வைர, ெர�லர் ேப மற்�ம் 1,00,00,000 காப்��த� 
உடனான எச்�எஃப்ச� ைலஃப் க�ளிக் 2  �ெராெடக்ட்-ன் ைலஃப் �ெராெடக்ட் ஆப்ஷைன வாங்�க�றார் என்� ைவத்�க் 
ெகாள்ேவாம்.  

அவர் தன் 10வ� பா�ச� ஆண்�ல் இறக்க ேநர்ந்தால், அவர� நாமினிக்� ெமாத்த ெதாைகயான 1,00,00,000 க�ைடக்�ம்.



ெமாத்த எஸ்ஏ: ₹1 ேகா� | பா�ச� காலம்: 85 வய� வைர

10 ஆம் ஆண்�ல் இறப்�:
இறக்க ேநர்ந்தால், உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட 
ெதாைக ₹1 ேகா� ெச�த்தப்ப�ம்

வய�

நீங்கள் ப�ரீமியத்ைத தவறாமல் ெச�த்�க�றீர்கள்

ெடத் ெபனிஃப�ட் (இறப்� பலன்):

"ெடத் ெபனிஃப�ட்/இறப்� பலன்" என்ப� நீங்கள், அதாவ� ஆ�ள் காப்பீட்டாளர் பா�ச� காலத்த�ன் ேபா� இறக்க ேநர்ந்தால், நாமினிக்� 
ெச�த்தப்ப�ம் லம்ப் சம் ெதாைகையக் �ற�க்க�ற�. இ� :

A. மரணத்த�ன் ேபா� வழங்கப்ப�ம் சம் அ�ர்ட் 

B. ெச�த்தப்பட்ட ெமாத்த ப�ரீமியங்களில் 105%  

C. ைலஃப் கவர் எஸ்ஏ 

ச�ங்க�ள் ேப (எஸ்ப�)-க்� இறப்ப�ன் மீதான சம் அ�ர்ட் இத�ல் எ� அத�கமாக இ�க்க�றேதா அைதப் ெபா�த்� அைம�ம்: 

A. 125% ச�ங்க�ள் ப�ரீமியம்  

B. ெமச்�ரிட்� மீதான சம் அ�ர்ட் 

C. ேபச�க் சம் அ�ர்ட்  

ச�ங்க�ள் ேப (�மிட்டட் ேப மற்�ம் ெர�லர் ேப) அல்லாததற்� இறப்ப�ன் மீதான சம் அ�ர்ட் இத�ல் எ� அத�கமாக இ�க்க�றேதா அைதப் ெபா�த்� 
அைம�ம்: 

A. வ�டாந்த�ர பீரியாமத்த�ன் 10 மடங்�.  

B. ெமச்�ரிட்� மீதான சம் இன்�ர்ட்

C. ேபச�க் சம் இன்�ர்ட்.  

வ�டாந்த�ர ப�ரீமியம் என்ப� ஒ� பா�ச�ேஹால்டர் ேதர்� ெசய்த ஆண்�ல், வரிகள், ைரடர் ப�ரீமியம், அண்டர்ைரட்�ங் எக்ஸ்டரா ப�ரீமியம் மற்�ம் 
ெமாடல் ப�ரீமியங்க�க்கான (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ேலா�ங்ஸ் தவ�ர்த்�, ெச�த்த ேவண்�ய ப�ரீமியம் ெதாைக ஆ�ம். எக்ஸ்டரா ப�ரீமியம், ைரடர் 
ப�ரீமியம் மற்�ம் வரிகள் தவ�ர்த்� ெபறப்பட்ட ெமாத்த ப�ரீமியம் ெதாைக தான் ெச�த்தப்பட்ட ெமாத்த ப�ரீமியம் ஆ�ம். ஆர்ஓப� ஆப்ஷன் ேதர்� 
ெசய்யப்பட்� இ�ந்தால், ேபஸ் ப�ளான் ஆப்ஷ�க்� ெச�த்தப்பட்ட ப�ரீமியம் மற்�ம் ஆர்ஓப� ஆப்ஷ�க்� ெச�த்தப்பட்ட ��தல் ப�ரீமியம் ஆக�ய 
இரண்ைட�ம் ெமாத்தமாக ெச�த்தப்பட்ட ப�ரீமியம் உள்ளடக்�க�ற�.  

மரணத்த�ன் ேபாதான சம் இன்�ர்ட் என்ப� பா�ச�ய�ன் வ�த��ைறகள் மற்�ம் ந�பந்தைனக�க்� இணங்க ஆ�ள் காப்பீட்டாளரின் மரணத்த�ன் 
ப�ன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெபனிஃப�ட் ெதாைகயா�ம் அல்ல� இ� ெஹல்த் கவைர �ர்த்த� ெசய்ய க�ைடக்கக்��ய ஒ� ��ைமயான 
ெபனிஃப�ட் ெதாைகயா�ம். 

ேபச�க் சம் இன்�ர்ட் என்ப� பா�ச�தாரரால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட சம் இன்�ர்ட் ெதாைகயா�ம்.

ெமச்�ரிட்�-ன் ேபா� பா�ச�ய�ன் வ�த��ைறகள் மற்�ம் ந�பந்தைனக�க்� இணங்க, பா�ச�ய�ன் ெமச்�ரிட்�-ன் ேபா� ெச�த்தப்ப�வதாக 
உ�த�யளிக்கப்ப�ம் ெதாைகயா�ம்.

ெமச்�ரிட்� ெபனிஃப�ட்:

ெமச்�ரிட்� அைட�ம் வைர உய�ர்வா�ம் ேபா�, ெமச்�ரிட்� அைட�ம் ேபா� சம் அ�ர்ட் ெச�த்தப்ப�ம். 

ஆர்ஓப� ெபனிஃப�ட் ேதர்� ெசய்யப்பட்� இ�ந்தால், ெமச்�ரிட்� அைட�ம் ேபா� சம் இன்�ர்ட் ஆன� ெமாத்த ப�ரீமியங்க�க்�ச் சமமாக இ�க்�ம். 
இல்ைலெயனில், ஒன்�மில்ைல. 

ேமேல �ற�ப்ப�ட்�ள்ளப� இறப்� அல்ல� ெமச்�ரிட்� ெபனிஃப�ட் ெச�த்த�ய�டன், பா�ச� ��வைட�ம். ேம�ம், எந்த நன்ைமக�ம் 
ெச�த்தப்படா�.

க�ைடக்��ய ஆட்-ஆன் ெபனிஃப�ட்ஸ்

1. ரிட்டர்ன் ஆஃப் ப�ரீமியம் (ஆர்ஓப�) ஆப்ஷன்  \s 1 \s : 

நீங்கள் இந்த ப�ளான் ஆப்ஷைனத் ேதர்� ெசய்தால், நீங்கள் ேதர்� ெசய்த ேபஸ் ப�ளான் ஆப்ஷ�க்� ெச�த்த ேவண்�ய ப�ரீமியத்த�ற்� ேமல் 
��தல் ப�ரீமியம் ெச�த்த ேவண்� இ�க்�ம், உய�ர் வா�ம் ெபா� ெமச்�ரிட்� வைர உங்க�க்� ெச�த்தப்பட்ட ெமாத்த ப�ரீமிய�க்� லம்ப் சம் ஆக 
100% ரிட்டர்ன் க�ைடக்�ம்.

இந்த ஆட்-ஆன் ஆப்ஷன் ப�ன்வ�வனவற்ற�ற்� க�ைடக்�ம்:

ச�ங்க�ள், ெர�லர் மற்�ம் 5 ேப-வ�ற்� 10 மற்�ம் 40 ஆண்�கள் இைடய�லான அைனத்� பா�ச� ேடர்ம்ஸ்./n

8, 10 மற்�ம் 12 ேப-வ�ற்� 15 மற்�ம் 40 ஆண்�கள் இைடய�லான அைனத்� பா�ச� ேடர்ம்ஸ்.

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



2. தீவ�ர ேநாய்கள் கண்டற�யப்பட்டால் ப�ரிமீயத்த�ல் தள்�ப� (ட�ள்�ஓப� ச�ஐ) ஆப்ஷன் \s 4  \s 

இந்த ஆட-ஆன் ஆப்ஷைன நீங்கள் ேதர்� ெசய்த��ந்தால், எத�ர் காலத்த�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ப�ரீமியம் தள்�ப� 

ெசய்யப்ப�ம், ஏேத�ம் தீவ�ர ேநாய் இ�ப்பதாக கண்டற�யப்பட்டால்2.  

இந்த ஆப்ஷன் ஆன� ப�ப�� �ைறந்த� 5 ஆண்�கள் இ�ந்தால் மற்�ம் ஃப�க்சட் ேடர்ம் ேவரியண்ட் ேதர்� ெசய்த��ந்தால் 

மட்�ம் க�ைடக்�ம்.

3. வ�பத்� இறப்� பலன்3 (ஏ�ப�) ஆப்ஷன் \s 4 \s  
நீங்கள் இந்த ஆட-ஆன் ஆப்ஷைன ேதர்� ெசய்த��ந்தால், பா�ச� காலத்த�ன் ேபா� வ�பத்� (ஆ�ள் காப்பீட்டாளரின்) 

மரணத்த�ன் ேபா�,   அ�ப்பைட சம் அ�ர்ட்-ல்  100% க்� சமமான ��தல் ெதாைக நாமினிக்� ெச�த்தப்ப�ம்.

4. ப�ரீமியம் ேபெமண்ட் ேடர்ம்-ஐ ெர�லர் ேப-வ�ல் இ�ந்� �மிட்ெடட் ேப-க்� �ைறப்பதற்கான ஆப்ஷன். 

எந்த வ�த கட்டண�ம் இன்ற� ப�ளான் ஆப்ஷனின் கீழ் க�ைடக்கக்��ய எந்தெவா� வைரய�க்கப்பட்ட ப�ரீமியம் காலத்த�ற்� 
ந��ைவய�ல் உள்ள வழக்கமான ப�ரீமியங்கைள மாற்�வதற்கான ஆப்ஷன் உங்க�க்� க�ைடக்�ம். 

5. ப�ரீமியம் ெச�த்�ம் ஃப்ரீக்ெவன்ச�ைய மாற்�தல் 
எந்த ஒ� கட்டண�ம் இல்லாமல், ப�ரீமியம் ேபெமண்ட் ேடர்ம்-ன் ேபா� ப�ரீமியம் ேபெமண்ட் ஃப்ரீக்ெவன்ச�ைய 
மாற்�வதற்கான ஆப்ஷன் உங்க�க்� க�ைடக்�ம். 
1ந�ைலயான கால மா�பாட்�ன் கீழ் ��தல் ப�ரீமியம் ெச�த்த�னால் மட்�ேம க�ைடக்�ம். 
2 இந்த த�ட்டத்த�ன் கீழ் அடங்�ம் தீவ�ர ேநாய்கள் பற்ற� அற�ய தய�ெசய்� �ராடக்ட் ப�ர�ச்சைரப் பா�ங்கள்.  
3வ�பத்� இறப்� பலன் �ற�த்� வ�வரங்கள் அற�ய, தய�ெசய்� �ராடக்ட் ப�ர�ச்சைரப் பா�ங்கள்  
4��தல் ப�ரீமியம் ெச�த்த�னால் மட்�ேம க�ைடக்�ம்.

ைரடர்கள்:

ப�ன்வ�ம் ைரடர்களில் ஏேத�ம் ஒன்ைறப் ெப�வதனால் உங்கள் பா�காப்ைப நீங்கள் ேமம்ப�த்த�க் ெகாள்ளலாம்: 

ஆக்ச�ெடன்ட்டல் �ஸ்எப��ட்� ைரடரில் எச்�எஃப்ச� ைலஃப் இன்கம் ெபனிஃப�ட் (�ஐஎன்: 101B013V03) 

எச்�எஃப்ச� ைலஃப் க�ரிட்�க்கல் இல்னஸ் ப�ளஸ் ைரடர்  (�ஐஎன்: 101B014V02) 

எச்�எஃப்ச� ைலஃப் �ெராெடக்ட் ப�ளஸ் ைரடர் (�ஐஎன்: 101B016V01)

ரீேபட்கைளத் தைட ெசய்தல்: அவ்வப்ேபா� த��த்தம் ெசய்யப்ப�வதற்ேகற்ப காப்��த�ச் சட்டம்,1938 
ப�ரி� 41-ன் ப�ய�ற்கைமய:

(1) இந்த�யாவ�ல் உள்ள உய�ர்கள் அல்ல� ெசாத்�க்கள் ெதாடர்பான எந்த வைகயான ஆபத்�, ெச�த்த ேவண்�ய 

கமிஷனின் �� அல்ல� ப�த� அளவ�லான ஏேத�ம் தள்�ப� அல்ல� பா�ச�ய�ல் காட்டப்பட்�ள்ள ப�ரீமியத்த�ன் ஏேத�ம் 

தள்�ப� ஆக�யவற்ைறப் ெபா�த்�, எந்தெவா� நப�க்�ம் ஒ� �ண்�தலாக, எந்தெவா� நப�ம் ஒ� இன்�ரன்ைஸ 

எ�க்கேவா அல்ல� ��ப்ப�க்கேவா அல்ல� ெதாடரேவா, ேநர�யாகேவா அல்ல� மைற�கமாகேவா அ�மத�க்கேவா 

அல்ல� வழங்கேவா �டா�, அல்ல� இன்�ரரின் ெவளிய�டப்பட்ட தகவலற�க்ைககள் அல்ல� அட்டவைணக�க்� 

இணங்க அ�மத�க்கப்படக்��ய அத்தைகய தள்�ப�ையத் தவ�ர, எந்தெவா� நப�ம் ஒ� பா�ச�ைய எ�ப்ப� அல்ல� 

��ப்ப�ப்ப� அல்ல� ெதாடர்வ� �டா�. 

(2) இப்ப�ரிவ�ல் வழங்கப்பட்� இ�ப்பைவக�க்� இணங்க ஏேத�ம் ஒ� நபர் தவ�ம் பட்சத்த�ல், பத்� லட்சம் வைரயான 

அபராதம் ெச�த்த ேவண்� இ�க்�ம்.

எங்கைள இன்� ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்

வாங்�வதற்�: 1800-266-9777 (டால் ஃப்ரீ)

(அைனத்� நாட்க�ம் உண்� காைல 9 மணி 
�தல் இர� 9 மணி வைர)
www.hdfclife.com என்ற இைணயதளத்த�ல் 
எங்கைளப் பற்ற� அற�யலாம் ெப�ைம�டன் வா�ங்கள்!

எச்�எஃப்ச� ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபனி �மிெடட் ("எச்�எஃப்ச� ைலஃப்"). CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI பத�� எண் 101. 
பத�� ெசய்யப்பட்ட அ�வலகம்: 13வ� மா�, ேலாதா எக்ெசல்லஸ், அப்பல்ேலா மில்ஸ் காம்ப�ண்ட், என்.எம். ேஜாஷ� மார்க், 
மகாலட்�மி, �ம்ைப - 400 011
இ-ெமய�ல்: service@hdfclife.com, ெதாைலப்ேபச� எண்: 1860 267 9999 (த�ங்கள்-சனி 10 am to 7 pm) ேலாக்கல் கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம். எந்த ஒ� நாட்� 
�ற�யீட்ைட�ம் �ன்ேன ேசர்க்க ேவண்�ய அவசயம் இல்ைல. எ�த்�க்காட்�: +91 அல்ல� 00. இைணயத்தளம்: www.hdfclife.com

ந��வனத்த�ன் ெபயர்/ேலாேகாவ�ல் உள்ள "எச்�எஃப்ச�" என்ற ெபயர்/எ�த்�க்கள் ஹ�ச�ங் ெடவலப்ெமன்ட் ஃைபனான்ஸ் கார்ப்பேரஷன் �மிெடட் 
("எச்�எஃப்ச� �மிெடட்") ந��வனத்த�ற்� ெசாந்தமான� மற்�ம் இ� எச்�எஃப்ச� ைலஃப் ந��வனத்தால் எச்�எஃப்ச� �மிெடட் உடன் ெசய்யப்பட்ட 
ஒப்பந்தத்த�ன் கீழ் பயன்ப�த்தப்ப�க�ற�.

எச்�எஃப்ச� ைலஃப் க�ளிக் 2 �ெராெடக்ட் ைலஃப் UIN: 101N139V04) என்ப� ஒ� �ங்க் ெசய்யப்படாத, ேபானஸ்/ஆட்-ஆன் எ��ம் இல்லாத, தனிநபர், ப��ர் 
ரிஸ்க் ப�ரீமியம் / ேசவ�ங்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் ப�ளான். இந்த �ராடக்ட்�ல் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கவேரஜ் க�ைடக்�ம். ஆக்ச�ெடன்ட்டல் �ஸ்எப��ட்� 
மீதான எச்�எஃப்ச� ைலஃப் இன்கம் ெபனிஃப�ட் ைரடர் (UIN: 101B013V03) எச்�எஃப்ச� ைலஃப் க�ரிட்�க்கல் இல்னஸ் ைரடர் (UIN: 101B014V02) எச்�எஃப்ச� 
ைலஃப் �ெராெடக்ட் ப�ளஸ் ைரடர் (UIN: 101B016V01) ஆக�யைவ ைரடர்களின் ெபயர்கள் ஆ�ம். ஏேத�ம் ஒன்ைற வாங்�வதற்� �ன், ரிஸ்க் ஃேபக்டர்கள், 
ெதாடர்�ைடய வ�த��ைறகள், மற்�ம் இத�ல் அடங்காதைவ பற்ற� அந்தந்த லீஃப்ெலட்ஸ் \a ேசல்ஸ் ப�ர�ச்சைர கவனமாக ப�த்�ப் பார்த்� ெதரிந்� 
ெகாள்வ� அவச�யமா�ம். ஏஆர்என்: PP/02/22/27771-TL

ஏமாற்�ம் வ�தமான ெதாைலேபச� அைழப்�கள் மற்�ம் ச�த்தரிக்கப்பட்ட / ேமாச� ெசய்�ம் வைகய�லான ச�ைககள் �ற�த்� மி�ந்த எச்சரிக்ைக�டன் இ�ங்கள்

இன்�ரன்ஸ் பா�ச�கைள வ�ற்ப�, ேபானைஸ அற�வ�ப்ப� அல்ல� ப�ரீமியங்கைள �தலீ� ெசய்வ� ேபான்ற நடவ�க்ைககளில் IRDAI ஈ�ப�வத�ல்ைல.
ெபா�மக்கள் அத்தைகய ேபான் கால்கைளப் ெபற்றால் ேபாலீஸ் ஸ்ேடஷனில் �கார் அளிக்�மாற்� ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�க�றார்கள்.


