
� అవస�లకు సరు� �టు �సుకు� ప���క�, 
అ���తుల నుం� � కుటుం��� సుర�తం� 
ఉంచం�.
ప�చయం

��క్ 2 �� �క్� �ఫ్
�న్ �ంక్�, �న్ ������ంగ్, ఇం��డు�వల్, ��ర్ �స్� ���యం/��ంగ్� �ఫ్ ఇనూ���న్� �� న్

��డ్-19 
���మ్� 1� 
కవర్ �సు� ం�

60 సంవత��ల 
వయసు� నుం� 
ఆ�య ���ం�లు #

�గు�లర్ � నుం� ���డ్ 
�కు ���యం ��ంట్ టర్� 
త��ం� ఆప�న్

�త�ం ����� 
కవ��� �ం� ఆప�న్

సర్ ఉ� � ��

1. ���ం �క� ����ంట్ అ�� �ల� �ను�లు సమయం� మ�యు �ల� �ం�� క్� �క� వ��ం� �యమ�బంధనలకు అనుగుణం� ముందసు� � ఉన� అ�� �ద� ప���తుల �క� 
�క��షన్ కు �బ� ఉంటుం� 
#  ఇన్ కమ్ ప�స్ ఆప�న్ �ంద లభ�ం అ�తుం�. ��త �� ��న వ��� �క� 60వ ���న�� తరు�త �ల� ����త�వం నుం� �ల�� ఆ�య ���ం�లు �� రంభమ��� 
మ�యు మరణం �� �ల� �చూ��� వరకు �న�గు��.



HDFC �ఫ్ ��క్ 2 �� �క్� �ఫ్ (ఇన్ కమ్ ప�స్ ఆప�న్)

ఇన్ కమ్ ప�స్ �� న్ ఆప�న్ �ంద, ��త �� ��న వ��� �త�ం �ల� �లవ�వ� �రకు కవర్ �యబడ�డు మ�యు �చూ��� 
సమయం� ఏక�త�ం� ���ం���టు� 60 సంవత��ల వయసు� నుం� �� రంభమ�� �గు�లర్ ఆ�యం కూ� �ందు�డు. ఇన్
 కమ్ ప�స్ ఆప�న్ �క� ప��జ�లు �గువన �వ�ంచబ�� �. ఇతర �� న్ ఆప�న్ లకు సంబం�ం�న �వ�ల �రకు, దయ�� సంబం�త 
కరప�� లు మ�యు �ల్� �� చర్ �ఫర్ �యం�.

�లక �చరు�

� కుటుం��� సమగ� ఆ��క 
సంరక్షణను అం�సు� ం�

60 సంవత��ల వయసు� 
నుం� ఆ�య ���ం�లను 

�ందం�^

�త�ం ����� కవ��� 
�ం� ఆప�న్

మ�� ���లు మ�యు 
��కు �గ� ���గ�రుల 

�రకు ప���క ���యం �టు�

ప�సు� తమున� పను� చ�� ల 
ప��రము పను� 
ప��జ�లు #

^��త �� ��న వ��� �క� 60వ ���న�� తరు�త �ల� ����త�వం నుం� �ల�� ఆ�య ���ం�లు �� రంభమ��� మ�యు మరణం �� �ల� 
�చూ��� వరకు �న�గు��.
# ఆ�య� పను� చట�ం, 1961 ప��రం. పను� ప��జ�లు పను� చ�� ల� �రు�లకు �బ� ఉం��.

అర�త

�� న్ ఆప�న్
ఇన�మ్ ప�స్

���డ్ టర్� �త�ం ��తం

ఎం�� వద�  క�ష� వయసు�

ఎం�� వద�  గ�ష� వయసు�

�చూ��� వద� గ�ష� వయసు�

�చూ��� వద� గ�ష� వయసు�

క�ష� �ల� �లవ�వ�

గ�ష� �ల� �లవ�వ�

���యం ���ం� వ�వ�

క�ష� �� �యబడ� �� థ�క �త�ం

గ�ష�. �� �యబడ� �� థ�క �త�ం

30 సంవత��లు

50 సంవత��లు

70 సంవత��లు

85 సంవత��లు

ప��శం వద� వయసు� - 70 
సంవత��లు

40 సంవత��లు

�ం�ల్ �, ���డ్ � (5, 10 �)

�రు�  ఆ��ంచబడ� అండర్ ��ంగ్ �ల� (BAUP)కు �బ� 
ఎ�ం� ప��� �దు

45 సంవత��లు

10 �: 50 
సంవత��లు �ం� ��, 

5 �: 55 సంవత��లు

మొత్తం జీవితం

మొత్తం జీవితం

�త�ం ��తం

�త�ం ��తం

అ�� వయసు�లు �వ� ���న�� �డు వ���క�ంచబడ��. అ�� వయసు�ల �రకు, �ం�� క్� �� రంభ�న �� నుం� �స్� �� రంభం అ�తుం�.

అర్హత కింద పైన కనబరచిన అర్హతా ప్రమాణాలకు లోబడి దిగువ టేబుల్ ప్రకారంగా మీరు మెచ్యూరిటీ వయస్సులను ఎంచుకోవచ్చు-

ఆప�న్ ���డ్ టర్� �త�ం ��తం

�చూ��� వయసు� 70, 75, 80 �� 85 సంవత��లు �త�ం ��తం

`50,000



ప��జ�లు:

ఎంచుకున్న పాలసీ కాలవ్యవధి మరియు 60 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి క్రమం తప్పకుండా నెలవారీ ఆదాయంతో పాటు మెచ్యూరిటీ 
సమయంలో ఏకమొత్తంలో చెల్లింపుకు ఈ ఆప్షన్ మీకు జీవిత బీమాను అందిస్తుంది. మీ 60వ పుట్టినరోజు తరువాత పాలసీ 
వార్షికోత్సవం నుంచి ప్రారంభించి, మీ మరణం లేదా పాలసీ మెచ్యూరిటీ వరకు, ఏది ముందు అయితే అది కొనసాగేవిధంగా, బేసిక్ బీమా 
చేయబడ్డ మొత్తంలో 0.1% నెలవారీ ఆదాయం బకాయిలుగా చెల్లించబడుతుంది. ఇప్పటికే చెల్లించిన సర్వైవల్ బెనిఫిట్ లు నామినీకి 
చెల్లించాల్సిన డెత్ బెనిఫిట్ నుంచి మినహాయించబడతాయి.

సదృశ్యం: శ్రీ. సింగ్, ఒక 45 సంవత్సరాల పెద్దమనిషి, HDFC లైఫ్ క్లిక్ 2 ప్రొటెక్ట్ లైఫ్ యొక్క ఇన్కమ్ ప్లస్ ఆప్షన్ని 5 సంవత్సరాల 
ప్రీమియం చెల్లింపు కాలవ్యవధి మరియు మొత్తం జీవితానికి కవరేజీతో కొనుగోలు చేశాడు మరియు ₹1,00,00,000 బేసిక్ అస్యూర్డ్ 
మొత్తాన్ని పొందుతాడు. అతడు సంవత్సరానికి ₹5,08,837 ప్రీమియం చెల్లిస్తాడు.

అతడు 16వ పాలసీ సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి (60 సంవత్సరాలు నిండిన తరువాత) రెగ్యులర్ గా నెలవారీ ఆదాయం ₹10,000 
అందుకోవడం ప్రారంభించాడు.  

20వ పాలసీ సంవత్సరం యొక్క మొదటి నెలలో అతడు మరణిస్తాడు. అతని నామినీ ఏకమొత్తంలో రూ. 95,20,000 మరణ ప్రయోజనాన్ని 
పొందుతాడు. చెల్లించిన మొత్తం ప్రీమియంలు: ₹25,44,185

��త �� ��న వ��� మర�ం�న 
తరు�త, ���� ఏక�త�ం� 
రూ. 95,20,000 ���ట్ 
���ంచబడుతుం�.

�ల� 
�� రంభం

�ల� ముగుసు� ం�

�ల� టర్� (�త�ం �����)

���క ���యం ₹ 5,08,837

స��వల్ ���ట్ సంవత���� ₹1,20,000

�త్ ���ట్:

ఒక�ళ �రు, �� ��న వ��� �ల� �లవ�వ�� మర�ం�నట���, "�త్ ���ట్" అ�� � ���� ఏక�త�ం� ���ంచబడుతుం�. 
ఇ� ��కం� ఎకు�వ:

A.  మరణం� �� �యబడ� �త�ం 

B.  ���ం�న �త�ం ���యం��  105%  

మర�ం�న �� వరకు ���ం�న తకు�వ �త�ం స��వల్ ���ట్ లు 

�ం�ల్ � (SP) �రకు మరణం� �� �యబడ� �త�ం ���ట్ లు ��� అత��కం� ఉం��: 

A.  �ం�ల్ ���యం �క� 125%  

B.  �చూ��� సమయం� �� �యబడ� �త�ం 

C.  ��క్ సమ్ అసూ�ర్� 

�ం�ల్ � (���డ్ � మ�యు �గు�లర్ �) �కుం� ఇతర �� �రకు మరణం� �� �యబడ� �త�ం ��� అత��కం� ఉంటుం�: 

A.  ���క ���యంకు 10 �టు�   

B.  �చూ��� సమయం� �� �యబడ� �త�ం 

C.  �� �యబడ� �� థ�క �త�ం

�ను�వ�జ్� ���యం అ��, పను�లు, �డర్ ���యంలు, అండర్ ��ంగ్ అదన� ���యంలు మ�యు �డల్ ���యంల �రకు ��ంగ్ 
లు ఏ�� ఉన�ట���, �ల��రుడు ఎంచుకున� సంవత�రం� ���ంచబ� ���యం �త�ం.  

���ంచబడ� �త�ం ���యంలు, ఏ�� అదన� ���యం, ఏ�� �డర్ ���యం మ�యు పను�లు �న��ం�, అందు�బడ� అ�� 
���యంల �త�ం.  

మరణం� �� �యబడ� �త�ం అ�� �ల� �క� �యమ�బంధనలకు అనుగుణం� ��త �� �యబడ� వ��� మర�ం�న��డు 
���ంచబ� ���ట్ �క� సం�ర� �త�ం �� ఆ�గ� ��ను �ర�డం �రకు లభ�ం అ�� �త�ం ���ట్.  

��క్ సమ్ అషూ�ర్� అ�� �ల��రుడు ఎంచుకున� �� �యబడ� �త�ం �క� �త�ం.  

�చూ��� సమయం� �� �యబడ� �త�ం అ��, �ల� �క� �యమ�బంధనలకు అనుగుణం�, �ల� �క� �చూ��� 
సమయం� ���ంచబ��ధం� ���ం� ఇవ�బ� �త�ం. 



స��వల్ ���ట్:

అ�� బ�� ���యంలు ���ం�నట���, �ల� �లవ�వ�� � మనుగడ�, ��క్ �� �యబడ� �త�ం� 0.1%కు స�న�న 
ఆ�యం ప�� �� �వర�� , � వయసు� 60 సంవత��లు వ��న తరు�త �ల� ����త�వం తరు�త, మరణం �� �ల� �లప��� 
ము��ంత వరకు, ��� ఏ� ముందు� అ�� అ� �కు ���ంచబడుతుం�.

�చూ��� ���ట్:

���డ్ టర్� ���ంట్: 

�చూ��� వరకు మనుగడ�, �చూ��� సమయం� �� �యబడ� �త�ం ���ంచబడుతుం�. 

�చూ��� సమయం� �� �యబడ� �త�ం గ�ష�ం� (�త�ం ���యం��  110% ���ంచబడ� తకు�వ �త�ం స��వల్ ���ట్ లు 
���ంచబ�� �, 0)

�ల్ �ఫ్ ���ంట్: 
�ల్ �న ���న� �ధం� �త్ �� �చూ��� ���ట్ ���ం�న తరు�త, �ల� రదు�  �యబడుతుం� మ�యు తదుప� ���ట్ లు 
���ంచబడ�.

�డ్-ఆన్ ���ట్ లు లభ�ం అ�తు���

1. ప్రీమియం చెల్లింపు వ్యవధిని రెగ్యులర్ పే నుంచి లిమిటెడ్ పేకు తగ్గించే ఆప్షన్ 

బకాయి రెగ్యులర్ ప్రీమియంలను ఎలాంటి ఛార్జీలు/రుసుము లేకుండా ప్లాన్ ఆప్షన్ ల కింద లభ్యం అయ్యే ఏదైనా పరిమిత ప్రీమియం 
పీరియడ్ గా మార్చే ఆప్షన్ కూడా మీకు ఉంది. 

2. ప్రీమియం చెల్లింపు ఫ్రీక్వెన్సీని మార్చడం  

ప్రీమియం చెల్లింపు కాలవ్యవధిలో ఎలాంటి ఛార్జీలు/రుసుము లేకుండా ప్రీమియం చెల్లింపు అవధిని మార్చే ఆప్షన్ మీకు ఉంది. 

�డరు�

�గువ ���న� �డర్ ��  ���� ఉప��ంచడం ��� �రు � సంరక్షణను �ం�ం�ంచు�వచు�: 

����ంటల్ ����� �డర్ � HDFC �ఫ్ ఇన్ కమ్ ���ట్ (UIN: 101B013V03)

HDFC �ఫ్ ���కల్ ఇల్ �స్ ప�స్ �డర్ (UIN: 101B014V02)

HDFC �ఫ్ �� �క్� ప�స్ �డర్ (UIN: 101B016V01)

త��ం� ��ధం: �య�ను�రం� సవ�ంచబడ� �� చట�ం, 1938 �క� �క్షన్ 41కు అనుగుణం�:
(1) �రత�శం�� ���లు �� ఆ��� సంబం�ం�న ఏ�� ర�ల ప���లకు సంబం�ం� ��ను �సు�వ��� �� 
�నరుద��ంచ��� �� �న��ంచ��� ఏ వ����� ����ంచడం ��� ప�త�క్షం� �� ప�క్షం� అనుమ�ంచ��� ఏ వ��� కూ� 
అనుమ�ంచ�దు �� ఆఫర్ �య�దు. �త�ం �� ���ం���న క�షన్ �క� ఏ�� త��ం� �� �ల�� చూ�ంచబడ� ���యం 
�క� ఏ�� త��ం�, �� �ల�� �సుకు� �� �ను�వల్ �� �� �న��ం� ఏ వ��� అ��, �� కం�� �క� ప��ష్ �యబడ� 
�� ��క�స్ లు �� �బుల్� కు అనుగుణం� అనుమ�ంచబ� అటువం� త��ం� �న�, ఏ�� త��ం�� ఆ��ంచ�దు.  

(2) ఈ �క్షన్ �క� �బంధనలను ��ంచడం� ��ల్� అ�న ఏ వ��� అ�� ప� లక్షల రూ�యల వరకు ���ం� ����� �ధ�త 
వ��� డు.

�� మమ��� సంప��ంచం�

�ను�లు �య��� సంప��ంచం�: 1800-266-9777 (�ల్ ��)
(అ�� ��లూ ఉదయం 9 గంటల నుం� ��� 9 గంటల 
వరకు లభ�ం అ�తుం�)

www.hdfclife.com వద�  మమ��� సంద��ంచం�

సర్ ఉ� � ��

HDFC �ఫ్ ఇనూ���న్� కం�� ���డ్ ("HDFC �ఫ్"). CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI �����షన్ �ంబర్. 101.
రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: 13వ అంతస్తు, లోధా ఎక్సెలస్, అపోలో మిల్స్ కాంపౌండ్, ఎన్.ఎం.జోషి మార్గ్, మహాలక్ష్మి, ముంబై - 400 011.

ఇ��ల్: service@hdfclife.com, ���న్. �ంబరు: 1860 267 9999 (ఉదయం 10 నుం� �యంత�ం 7 గంటల వరకు) �� �క ���లు వ���� �. ఏ�� �శం �డ్ � ���క్� 
�యవదు� . ఉ�: +91 �� 00. �బ్ �ట్: www.hdfclife.com
కం�� �క� �రు/���� "HDFC" అ� �రు/అక్ష�లు ��ంగ్ �వలప్ �ంట్ ��న్� ����షన్ ���డ్ ("HDFC ���డ్") కు �ం�న� మ�యు HDFC ���డ్ � 
కుదురు�కున� ఒప�ందం �ంద HDFC �ఫ్ ��� ఉప��ంచబడుతుం�.

HDFC �ఫ్ ��క్ 2 �� �క్� �ఫ్ (UIN: 101N139V04) అ�� �న్ �ంక్�, �న్ ������ంగ్, ఇం��డు�వల్, ��ర్ �స్� ���యం/��ంగ్� �ఫ్ ఇనూ���న్� �� న్. ఈ �� డక్� � ��త 
�� కవ�� లభ�ం అ�తుం�. �చ్ �ఎఫ్ � �ఫ్ ఇన్ కమ్ ���ట్ ఆన్ ����ంటల్ ����� �డర్ (UIN: 101B013V03), HDFC �ఫ్ ���కల్ ఇల్ �స్ ప�స్ �డర్ (UIN: 
101B014V02), HDFC �ఫ్ �� �క్� ప�స్ �డర్ (UIN: 101B016V01) అ�� �డర్ ల �రు� . �స్� �ర�లు, సంబం�త �యమ�బంధనలు మ�యు �న��ం�ల� మ��� �వ�ల 
�రకు, దయ�� ఒక అమ���� ము�ంచ��� ముందు �ల్� �� చర్ � �గ�త�� చదవం�. ARN: ��/02/22/27772-TU.

న�� �న్ �ల్� మ�యు క��త/�స��త ఆఫర్ ల పట�  �గ�త� వ�ంచం�
IRDAI �� �ల�లను �క��ంచడం, �నస్ ప�క�ంచడం �� ���యంల �టు� బ� వం� �ర�క����  �మగ�ం �దు.

అటువం� �న్ �ల్� అందుకున� ప�జలు ��సులకు ���దు ��ల� �రుతు��ము.


