
तुमच्या गरजा भाग�वणार ्या योजनेसह तुमच्या, 
कुटंुबास अ�न��तते�व�द्ध सुर�क्षत ठेवा.

सादर�करीत�आहोत
�क्लक 2 �ोटेक्ट लाईफ 

एक�नॉन-�ल�क, नॉन-पा�ट��सपे�ट�ग, वैय��तक, शु��जोखीम��ी�मयम / से�व��ज  लाईफ�इ�ुर�स��लॅन

कोव्हीड-19 
क्लेम्स कव्हर 

करत1े

वया�या 60 नंतर 
इ�कम�पेआउट्स#

�नय�मत�भरणा�ते मया��दत 
भरणा�पय�त��ी�मयम�भरणा 
कालावधी�कमी�कर�याचा 
पया�य

संपूण��जीवनासाठ� 
क�हरचा�पया�य

सर�उठा�के �जओ!
1.पॉ�लसी खरेद�च्या वेळ� आ�ण पॉ�लसी कराराच्या लागू अट� व शत�नुसार क्लेमची सेटलम�ट  सवर् पूवर्-अ�स्तत्वात असलेल्या वैद्यक�य प�र��ती घोषणेच्या अधीन असेल. 
# इनकम प्लस पयार्यांतगर्त उपल�. आजीवन आ�ासन �दलेल्या 60 �ा वाढ�दवशी आ�ण मृत्यू �क�वा पॉ�लसी प�रपक्वता होईपय�त सु� ठेवल्यानंतर मा�सक इन्कम पेआउट्स 
पॉ�लसी वधार्पन�दना�न�म� सु� होतात.



एचडीएफसी लाईफ �क्लक 2 �ोटेक्ट लाईफ (इन्कम प्लस पयार्य)

इन्कम प्लस प्लॅन पयार्याअंतगर्त, �वमीत संपूणर् पॉ�लसी मुदतीसाठ� संर�क्षत आहे आ�ण 60 �ा वषार्पासून �नय�मत इन्कमसह प�रपक्वतेवर ठोस रकम 
पेआउट देखील �ाप्त होते..

इन्कम प्लस पयार्याचे फायदे खाली �� केले आहेत. इतर योजनेच्या पयार्यांवरील तपशीलांसाठ�, कृपया संबं�धत प�के आ�ण �व�� मा�हतीप�काचा संदभर् 
घ्या. 

�मुख वै�श�ये

तुमच्या कुटंुबास सवर्समावेशक 
आ�थ�क संरक्षण �दान करते

वयाच्या 60 नंतर इन्कम पेआउट 
�मळवा ^

संपूणर् आयुष्यासाठ� कव्हरचा 
पयार्य

म�हलांसाठ� आ�ण तंबाखू न 
वापरणार् यांसाठ� �वशेष �ी�मयम दर

चालु कर कायद्यांनुसार कर 
फायदे#

^ �वमीताच्या 60 �ा वाढ�दवशी आ�ण मृत्यू �क�वा पॉ�लसी प�रपक्वता होईपय�त चालू ठेवल्यानंतर पॉ�लसी वधार्पन�दनानंतर इन्कम देय रक्कम सु� होते.  
# 1961 आयकर कायद्यानुसार, कर लाभ कर कायद्यांमधील बदलांच्या अधीन आहेत.

पा�ता

�लॅन�पया�य
इ�कम��लस

�न��त�मुदत आजीवन

�कमान �वेश वय

कमाल �वेश वय

कमाल प�रपक्वतेवर वय

कमाल प�रपक्वतेवर वय

�कमान पॉ�लसी मुदत

कमाल पॉ�लसी मुदत

�ी�मयम भरणा मुदत

�कमान मूलभूत हमी रक् कम

कमाल मूलभूत हमी रक् कम

30 वषर्

50 वषर्

70 वषर्

85 वषर्

70 वषर् - �वेश वेळ�चे वय

40 वषर्

एकल भरणा, मयार्�दत भरणा ( 5, 10 भरणा )

कोणतीही मयार्दा नाही, मंडळाने मंजूर केलेल्या 
अंडरराय�ट�ग पॉ�लसी नुसार (BAUP)

45 वषर्

10 भरणा: 50 वष�  
एकल भरणा, 
5 भरणा: 55 वष�

आजीवन

आजीवन

आजीवन

आजीवन

सवर् वयोगटातील मागील वाढ�दवसाच्या �पात �क्त केले जातात. सवर् वयोगटासाठ�, कराराच्या �ारंभाच्या तारखेपासून जोखीम सु� होते.

पा�ता अंतगर्त वर नमूद केलेल्या पा�तेच्या �नकषांच्या अधीन तुम्ही खालील टेबलनुसार प�रपक्वता वय �नवडू शकता – 

पयार्य �न��त मुदत आजीवन

प�रपक्वता वय 70, 75, 80 �क�वा 85 वषर् आजीवन

`50,000



फायदे:

हा पयार्य तुम्हाला �नवडलेल्या पॉ�लसी मुदतीसाठ� आ�ण 60 �ा वषार्पासून �नय�मत मा�सक इन्कमसाठ� तसेच प�रपक्वतावर ठोस रकम  �दान करतो. मूलभूत 

हमी रकमेच्या 0.1% मा�सक इन्कम थकबाक�मध्ये �दली जाईल, तुमच्या 60 �ा वाढ�दवशी पॉ�लसी वधार्पन �दनापासून आ�ण तुमचा मृत्यू �क�वा पॉ�लसी 

प�रपक्वता होईपय�त सु� राहील., जे आधी होते ते.आधीपासून �दलेले उ�रजीवी लाभ नाम�नद��शत �क्तीला देय असलेल्या मृत्यू लाभामधून वजा केले जातील..

उदाहरण: �ी. �स�ग, एक 45 वषा�चे गृह�, एचडीएफसी लाइफ �क्लक 2 �ोटेक्ट लाइफचा इन्कम प्लस पयार्य �वकत घेतात आ�ण 5 वषा�च्या �ी�मयम भरणा 

मुदतीसह आजीवन कव्हरेज घेतात आ�ण ₹1,00,00,000 च्या मूळ �वम्याची रक्कम �मळवतात.ते वा�ष�क 5,08,837 चा �ी�मयम भरतात.

त्यांला 16 �ा पॉ�लसी वषार्च्या सु�वातीपासून (वय 60 वष� पूणर् झाल्यानंतर) ₹10,000 चे �नय�मत मा�सक इन्कम �मळू लागते.  

त्यांचे �नधन 20 �ा पॉ�लसी वषार्च्या प�हल्या म�हन्यात होते. त्यांच्या नाम�नद��शत �क् तीला ₹95,20,000 ची ठोस रकम मृत्यू लाभ �मळेल. 

एकूण भरलेले �ी�मयम्स: ₹25,44,185

�व�मताच्या मृत्यूनंतर, नाम�नद��शत 
�क्तीला  ₹95,20,000 चा ठोस रकम 
लाभ �दला जातो.

पॉ�लसी��ारंभ 
होते

पॉ�लसी समाप्ती

पॉ�लसी मुदत (आजीवन)

वा�ष�क �ी�मयम ₹ 5,08,837

उ�रजीवी लाभ ₹ 1,20,000 ��त वषर्.

मृत्यू लाभ:

पॉ�लसी मुदतीदरम्यान तुमचा, �व�मताचा मृत्यू झाल्यास तुमच्या नाम�नद��शत �क्तीला "मृत्यू लाभ" ठोस रकम देय आहे.ती यापैक� सवार्त जास्त आहे: 

A. मृत्यूवर हमी रक्कम  

B. 105% भरलेल्या एकूण �ी�मयम्सपैक�  

वजा मृत्यूच्या तारखेपय�त �दलेला एकूण उ�रजीवी लाभ 

एकल भरणा (एसपी) साठ� मृत्यूवरील �वम्याची रक्कम सवार्त जास्त आहे: 

A. 125% एकल �ी�मयमचे  

B. प�रपक्वतेवर हमी रक्कम 

C. मूलभूत  हमी रक् कम  

एकल भरणा (मयार्�दत भरणा आ�ण �नय�मत भरणा ) ��त�रक्त मृत्यूवरील �वम्याची रक्कम सवार्त जास्त आहे: 

A. वा�ष�क �ी�मयमच्या 10 पट 

B. प�रपक्वतेवर हमी रक्कम

C. मूलभूत  हमी रक् कम 

वा�ष�क�कृत �ी�मयम म्हणजे कर, रायडर �ी�मयम्स, करारांतगर्त अ�त�रक्त �ी�मयम्स आ�ण मोडल �ी�मयम्ससाठ� लो�ड�ग्स, काही असल्यास, वगळता, एका 

वषार्त देय �ी�मयमची रक्कम आहे.  

भरलेल्या एकूण �ी�मयम्स म्हणजे कोणत्याही अ�धक �ी�मयम, कोणतेही रायडर �ी�मयम आ�ण कर वगळता �मळालेल्या सवर् �ी�मयम्सची बेरीज असते.  

मृत्यूवरील �वम्याची रक्कम ही पॉ�लसीच्या अट� व शत�नुसार �वमाधारकाच्या मृत्यूवर देय होण्याची हमी �दलेली लाभाची प�रपूणर् रक्कम आहे �क�वा आरोग्य 

कव्हर पूणर् करण्यासाठ� उपल� असलेल्या फायद्याची प�रपूणर् रक्कम आहे.  

मूलभूत  हमी रक् कम  ही पॉ�लसीधारकाने �नवडलेली �वमा रक्कम आहे.  

प�रपक्वतेवर �वमा रक्कम ही पॉ�लसीच्या अट� व शत�नुसार पॉ�लसीच्या प�रपक्वतेवर देय होण्याची हमी �दलेली रक्कम आहे



उ�रजीवी लाभ :

पॉ�लसीच्या मुदतीदरम्यान तुमच्या उ�रजीवीत्वावर सवर् देय �ी�मयम भरले गेले असतील तर, मूलभूत  हमी रक् कमेच्या 0.1% इतके इन्कम तुम्हाला �त्येक 
म�हन्याच्या शेवट�, पॉ�लसीच्या वधार्पन�दनानंतर तुमचे वय 60 वष� पूणर् झाल्यावर, मृत्यूपय�त �क�वा पॉ�लसी मुदत समाप्तीपय�त तुम्हाला देय असेल, जे आधी 
असेल ते.

प�रपक्वता लाभ:

�न��त मुदत �कार: 

प�रपक्वता होईपय�त अ�स्तत्वावर, प�रपक्वतेवर हमी �दलेली रक्कम देय असेल.

प�रपक्वतेवर हमी �दलेली रक्कम  कमाल ( एकूण �ी�मयमच्या 110% इतक� असेल जी �दलेल्या उ�रजीवी लाभ वजा असेल,0 )

आजीवन �कार: NIL
वरील�माणे मृत्यू �क�वा प�रपक्वता लाभ भरल्यानंतर, पॉ�लसी समाप्त होते आ�ण यापुढे कोणतेही फायदे देय नाहीत.

अ ॅड-ऑन लाभ उपल�

1. �नय�मत भरणा ते मयार्�दत भरणा 

पय�त �ी�मयम भरणा मुदत कमी करण्याचा पयार्य.तुमच्याकडे थकबाक� �नय�मत �ी�मयम्स कोणत्याही शुल्क/फ��शवाय प्लॅन पयार्यांतगर्त उपल� असलेल्या 
कोणत्याही मयार्�दत �ी�मयम कालावधीत �पांत�रत करण्याचा पयार्य देखील आहे. 

2. �ी�मयम भरणा वारंवारता बदलणे  

तुमच्याकडे �ी�मयम भरणा वारंवारता बदलण्याचा कोणतेही शुल्क/फ� न घेता �ी�मयम भरणा मुदतीत पयार्य आहे.

रायडसर्

पुढ�लपैक� कोणत्याही रायडसर्चा लाभ घेऊन तुम्ही तुमचे संरक्षण वाढवू शकताः  

एचडीएफसी लाईफ इन्कम बे�न�फट ऑन ऑ�क्सडेटल �डसे�ब�लट� रायडर (यूआयएन: 101B013V03)

एचडीएफसी लाईफ ���टकल इलनेस प्लस रायडर (यूआयएन: 101B014V02 ) 

एचडीएफसी लाइफ प्लस रायडर ( यूआयएन: 101B016V01 ) 

रीबेट्स �न�षद्धताः �वमा कायद्याच्या 1938 कलम 41 नुसार, वेळोवेळ� सुधा�रत केल्यानुसार :

( 1 ) कोणतीही �क्ती �त्यक्ष �क�वा अ�त्यक्ष�रत्या परवानगी �क�वा ऑफर देऊ शकत नाही, कोणत्याही �क्तीस भारतातील जीवन �क�वा मालम�ेशी संबं�धत 
कोणत्याही �कारच्या जोखमीच्या बाबतीत �वमा काढणे �क�वा नूतनीकरण करणे �क�वा सु� करणे यासाठ� �ेरणा म्हणून, देय असलेल्या क�मशनच्या संपूणर् �क�वा 
भागाच्या कोणत्याही सूट �क�वा पॉ�लसीवर दशर्�वलेल्या �ी�मयमची कोणतीही सूट, पॉ�लसी काढून घेणारी �क�वा नूतनीकरण करणारी �क�वा चालू ठेवणारी 
कोणतीही �क्ती �वमा कंपनीच्या �का�शत �ॉ�ेक्टस �क�वा टेबलांनुसार परवानगी �दली जाऊ शकते अशा सूट�शवाय कोणतीही सूट स्वीका� शकत नाही.  

(2) या �वभागातील तरतुद�चे पालन करण्यास डीफॉल्ट बन�वणारी कोणतीही �क्ती दंडास जबाबदार असेल जो दहा लाख �पयांपय�त वाढवू शकेल. 

आम�याशी�आजच�संपक� �साधा:

खरेद��कर�यासाठ�: 1800-266-9777 (टोल ��)
(सवर् �दवशी उपल�: सकाळ� 9 ते सायंकाळ� 9 पय�त)

आम्हाला येथे भेट द्या: www.hdfclife.com

सर�उठा�के �जओ!
एचडीएफसी लाईफ इ�ूरन्स कंपनी �ल�मटेड ("एचडीएफसी लाईफ). CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI न�दणी �. 101 
र�जस्टडर् ऑ�फस: लोढा एक्सेलस, 13वा मजला, अपोलो �मल्स कंपाउंड, एन एम जोशी मागर्, महाल�मी, मुंबई - 400 011.
ईमेल: service@hdfclife.com, �रध्वनी �.: 1860 267 9999 (सोम-श�न स. 10 ते सायं 7) �ा�नक आकारणी लागू, कोणताही देशाचा कोड लावू नका. उदा. +91 �क�वा 00. वेबसाईट: 
www.hdfclife.com.
कंपनीचं नाव/लोगो �ातील *“एचडीएफसी”" हे नाव/अक्षरे ही हाउ�स�ग डेवलपम�ट फायनान्स कॉप�रेशन �ल�मटेड ('“एचडीएफसी �ल�मटेड") �ांच्या मालक�ची आहेत आ�ण एचडीएफसी लाईफ द्वारा 
एका अँ�ीम�ट अंतगर्त ती वापरली जातात. 
एचडीएफसी �क्लक 2 �ोटेक्ट लाईफ  (UIN: 101N139V04) , एक नॉन-�ल�क्ड, नॉन-पा�ट��सपे�ट�ग,वैय�क्तक, शुद्ध जोखीम �ी�मयम / से�व�ग्ज  लाईफ इ�ुरन्स प्लॅन . �ा उत्पादनांतगर्त �वमा संरक्षण 
उपल� आहे. एचडीएफसी लाईफ इन्कम बे�न�फट ऑन ऑ�क्सड�टल �डस��ब�लट� रायडर(यूआयएन: 101B013V03) आ�ण एचडीएफसी लाईफ ���टकळ इलनेस प्लस रायडर (यूआयएन: 
101B014V02),एचडीएफसी लाईफ �ोटेक्ट प्लस रायडर  (यूआयएन: 101B016V01)  ही रायडसर्ची नावे आहेत. जोखम�चे घटक, संबं�धत �नयम व अट� आ�ण वगळण्याचे मुदे्द यासंबंधी अ�धक 
मा�हतीसाठ�, कृपया �व��चा �वहार पूणर् करण्यापूव� �व��ची मा�हतीपु�स्तका काळजीपूवर्क वाचा. 
ARN: PP/02/22/27772-MI.

बनावट�/फस�ा फोन कॉल्स आ�ण ऑफसर् पासून सावध रहा 
IRDAI �वमा पॉ�लस�ची �व��, बोनस जाहीर करणे �क�वा �ी�मयम्सची गुंतवणूक अशा ��यांमध्ये सामील होत नाही.

असे फोन कॉल्स येणार्या लोकांना अशी �वनंती करण्यात येते क� त्यांनी पो�लसांकडे त�ार दाखल करावी.


