
^ൈലഫ്  സി ഐ റീബാലൻസ് ഓപ്ഷന് കീഴിൽ ലഭ�മാണ്. ഓേരാ േപാളിസി വാർഷിക�ി�ം ��തര േരാഗ�ൾ�ാ�� പരിര� വർ�ി�ക�ം ൈലഫ് കവറിൽ 
അ�ബ�മായ �റവ് ഉ�ാ�ക�ം െച��.

* ൈലഫ്  സി ഐ റീബാലൻസ് ഓപ് ഷനാ�� �ീമിയം, �ായം 25 വയ�്, ��ഷൻ, �കവലി�ാ�വർ, 10 വർഷെ� േപാളിസി കാലാവധി, സാധാരണ ശ�ളം, 
വാർഷിക ആ��ി, ബാധകമായ നി�തിക�ം െലവിക�ം ഒഴിെക.(വാർഷിക �ീമിയം 12575/365 =~34)

നി��െട ��ംബെ� അനി�ിതത��ളിൽ 
നി�ം സംര�ി�, ആവശ��ൾ�് 
അ�േയാജ�മായ ഒ� പ്ളാനിെനാ�ം.

മരണം, ��തരമായ 
േരാഗ�ൾ 
എ�ിവ�ാ�� 
പരിര�^ ഓേ�ാ 
ബാലൻസ് െച��

36 ��തര 
േരാഗ�ൾെ�തിര
െ പരിര�

�ീമിയം േപയ് െമ�് കാലാവധി 
െറ�ലർ േപയിൽ നി�് ലിമി�ഡ് 
േപയിേല�് �റ�ാ�� 
ഓപ്ഷൻ

അവതരി�ി��
�ി�് 2 െ�ാ��് ൈലഫ്

ഒ� േനാൺ-ലി�്ഡ്, േനാൺ-പാർ�ിസിേ��ിംഗ്, ഇൻഡിവിജ�ൽ, പ�വർ റി�് �ീമിയം/ േസവിംഗ്സ് 
ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് �ാൻ

ൈലഫ് / സി ഐ റീബാലൻസ് കവർ ₹1 േകാടി @ �പ 34/ �തിദിനം*

1. െ�യിം െസ�ിൽെമ�് െച��ത് േപാളിസി വാ�� സമയ�് നിലനി�ി�� എ�ാ െമഡി�ൽ അവ�ക�െട�ം േപാളിസി കരാറിെ� ബാധകമായ നിബ�നക�െട�ം 
വ�വ�ക�െട�ം �ഖ�ാപന�ിന് വിേധയമായിരി�ം

േകാവിഡ്-19 
െ�യി�കൾ 

കവർ 
െച��1

അ�േ�ാെട ജീവി�!



ൈലഫ് & സിഐ റീബാലൻസ് ഓപ് ഷൻ എ�ത് നി��െട ജീവിതം �േ�ാ� േപാ�ംേതാ�ം മരണം, ��തരമായ േരാഗ�ൾ 
എ�ിവ�ിടയിൽ ഒ� ബാലൻസ് ൈകവരി�ാൻ ല��മി�� ഒ� �ാർ�് കവറാണ്. ഓേരാ േപാളിസി വാർഷിക�ി�ം 
��തര േരാഗ�ൾ�ാ�� പരിര� വർ�ി�ക�ം ൈലഫ് കവറിൽ അ�ബ�മായ �റവ് ഉ�ാ�ക�ം െച��. 
�ടാെത, പരിര�ി�െ�� ഏെത�ി�ം ��തരമായ േരാഗ��െട േരാഗനിർണയ�ിന് േശഷം ഭാവിയിെല എ�ാ �ീമിയ��ം 
ഒഴിവാ�െ��ക�ം ൈലഫ് കവർ �ട�ക�ം െച��.
ൈലഫ് & സിഐ റീബാലൻസ് ഓപ്ഷെ� േന��ൾ �വെട വിശദീകരി�ിരി��. മ�് �ാൻ ഓപ്ഷ�കെള�റി�� 
വിശദാംശ�ൾ�്, ദയവായി ബ�െ�� ല�േലഖക�ം വിൽ�ന േ�ാഷ�ം കാ�ക.

*ൈലഫ് & സി ഐ റീബാലൻസ് ഓപ് ഷൻ �കാരം അധിക �ീമിയം അട��തി�� ഓപ് ഷൻ ലഭ�മാണ്.  
# 1961 െല ആദായ നി�തി നിയമ �കാരം. നി�തി ആ��ല��ൾ നി�തി നിയമ�ളിെല മാ��ൾ�് വിേധയമാണ്

േയാഗ�ത

എ�ാ �ായ�ം കഴി� ജ�ദിനം �തൽ കണ�ാ�ി നൽകിയിരി��. എ�ാ �ായ�ാർ�ം, കരാർ ആരംഭി� തീയതി �തൽ ന�സാധ�തകൾ  ആരംഭി��.

�ാൻ ഓപ്ഷൻ

ഏ��ം �റ� �േവശന �ായം 18 വയ�്

ഏ��ം �റ� െമച�രി�ി എ�േ�ാൾ ഉ� 
പരമാവധി �ായം
 പരമാവധി െമച�രി�ി എ�േ�ാൾ ഉ� 
പരമാവധി �ായം

ഏ��ം �റ� േപാളിസി  കാലാവധി

 പരമാവധി േപാളിസി  കാലാവധി

 പരമാവധി �േവശന �ായം

28 വയ�്

75 വയ�്

10 വയ�്

30 വയ�്

₹ 20,00,000

65 വയ�്

�ീമിയം േപയ് െമ�് കാലാവധി
സിംഗിൾ േപ, െറ�ലർ േപ, ലിമി�ഡ് േപ (5 �തൽ, 
പിടിെയ�ാൾ �റവായ ഏെത�ി�ം എ�ം പിപിടി വെര)

ൈലഫ് & സി ഐ റീബാലൻസ്

ഏ��ം �റ� േബസിക് സം അേഷ�ർഡ്

േബസിക് സം അേഷ�ർഡ് പരിധിയി�, േബാർഡ് അ�വ്ഡ് അ�ർ ൈറ�ിംഗ് 
േപാളിസി�് (ബി എ � പി) വിേധയമാണ്

നി��െട ��ംബ�ിന് സമ�മായ 
സാ��ിക പരിര� നൽ�� 

�ധാന സവിേശഷതകൾ

��തരമായ േരാഗം 
നിർണയി�േ�ാൾ �ീമിയം 

ഒഴിവാ��

�ായം ���തിന�സരി�് മരണ�ം 
��തര േരാഗ�ൾ�ാ�� 

ആ��ല���ം സ�ാഭാവികമായി 
ബാലൻസ് െച�െ���.

36 ��തര 
േരാഗ�ൾെ�തിെര 

പരിര�

�ീകൾ�ം �കയില 
ഉപേയാഗി�ാ�വർ�ം �േത�ക 

�ീമിയം നിര�കൾ

നിലവി�� നി�തി 
നിയമ�ൾ അ�സരി�് 
നി�തി ആ��ല��ൾ#

റിേ�ൺ ഓഫ് �ീമിയം ഓപ് ഷൻ ഉപേയാഗി�് 
അതിജീവനം �തൽ െമച�രി�ി കാലാവധി 

�ർ�ിയാ���വെര അട� എ�ാ 
�ീമിയ��ം തിരിെക േന�ക*

ഈ �ാൻ ഓപ്ഷന് കീഴിൽ, നി�ൾ തിരെ��� േബസിക് സം അേഷ�ർഡ് ൈലഫ് കവർ എസ് എ, �ി�ി�ൽ ഇൽെനസ് എസ് എ (സി ഐ എസ് എ) എ�ിവയിൽ വിഭജി�െ��ം. 

കവറിെ� �ട��ിൽ, ൈലഫ് കവർ എസ് എ  എ�ത് േബസിക് സം അേഷ�ർഡിെ� 80% ആ�ം സി ഐ എസ് എ  അടി�ാന സം അേഷ�ർഡിെ� 20% ആ�ം 
സ�ീകരി�ിരി��. ഒ� ഇൻ-േഫാഴ്സ് േപാളിസി�്, എ�ാ േപാളിസി വാർഷിക�ി�ം, േപാളിസി�െട ആദ� വർഷം �തൽ, സി ഐ എസ് എ എ�ാ വർഷ�ം വർ�ി�ക�ം ൈലഫ് 
കവർ എസ് എ അേത �കയിൽ �റ�ക�ം െച�ം. ഈ �ക ഇനി�റ�� രീതിയിൽ കണ�ാ�ാം:

30% ×േബസിക് സം അേഷ�ർഡ് ÷ േപാളിസി കാലാവധി 

അടി�ാന സം അേഷ�ർഡ് (ൈലഫ് കവർ എസ് എ, സി ഐ എസ് എ ) എ�ത് േപാളിസി കാലാവധിയി�ടനീളം അേതപടി �ട�ം. 

ഒ� ��തര േരാഗം െ�യിം െചയ്�കഴി�ാൽ, ൈലഫ് കവർ എസ് എ അ�് നിലവി�� ബാധകമായ നിലവാര�ിൽ നി�യി�ം, അേത എസ് എ തെ� േപാളിസി 
കാലാവധി�െട അവസാനം വെര �ട�ം. 

ഉദാഹരണം: 45 വയ�� �ീ.േസവ�ർ, 20 വർഷെ� േപാളിസി കാലാവധിയിൽ, െറ�ലർ േപ രീതിയിൽ, എ�് ഡിഎഫ് സി ൈലഫ് �ി�് 2 െ�ാ�ക്�് ൈലഫിെ� ൈലഫ് & സിഐ 
റീബാലൻസ് ഓപ് ഷൻ വാ�ക�ം േബസിക് സം അേഷ�ർഡ് ആയ ₹1,00,00,000. േന�ക�ം െച��.  അേ�ഹം �തിവർഷം 68,295 �പ �ീമിയം അടയ് ��.

7-ാം േപാളിസി വർഷ�ിൽ അേ�ഹ�ിന് ��തരമായ അ�ഖം കെ��ി. അേ�ഹ�ിൻെറ ഭാവി �ീമിയ�ൾ ഒഴിവാ�ക�ം 29,00,000 �പ �ി�ി�ൽ ഇൽെനസ് 
ആ��ല�മായി ലഭി�ക�ം െച��. അേ�ഹ�ിെ� ൈലഫ് കവർ എസ്എ ഇേ�ാൾ ₹71,00,000 �പയായി നി�യി�ിരി��.

 േപാളിസി�െട 13-മത് വർഷ�ിൽ �ീ.േസവ�ർ അ�രി�. അേ�ഹ�ിൻെറ അവകാശി�്  ₹71,00,000 �പ�െട മരണ ആ��ല�ം ലഭി�ം. 

ആെക അട� �ീമിയ�ൾ: ₹4,78,065

ആ��ല��ൾ:

എ�് ഡിഎഫ് സി ൈലഫ് �ി�് 2 െ�ാ�ക്�് ൈലഫ് (ൈലഫ് & സി ഐ റീബാലൻസ് ഓപ്ഷൻ) 

ൈലഫ് / സി ഐ റീബാലൻസ് കവർ ₹1 േകാടി @ �പ 34/ �തിദിനം*

അ�േ�ാെട ജീവി�!



�ാൻ ഓപ്ഷൻ

ഇവിെട, 

നി�തികൾ, ൈറഡർ �ീമിയ�ൾ, അധിക �ീമിയ�ൾ അ�ർൈറ�ിംഗ്, േമാഡൽ �ീമിയ�ൾ�� േലാഡിംഗ് എ�ിവ ഒഴിെക േപാളിസി ഉടമ 
തിരെ��� ഒ� വർഷ�ിൽ അടയ് േ�� �ീമിയം �കയാണ് വാർഷിക �ീമിയം.

അട� �ീമിയ�ൾ എ�ത് ഏെത�ി�ം അധിക �ീമിയം, ഏെത�ി�ം ൈറഡർ �ീമിയം, നി�തികൾ എ�ിവ ഒഴിെക സ�ീകരി� �ീമിയ��െട 
ആെക�കയാണ്. ആർ ഓ പി ഓപ് ഷൻ തിരെ���ി�െ��ിൽ, അടയ് �� െമാ�ം �ീമിയ�ൾ എ�തിൽ േബസിക് �ാൻ ഓപ്ഷനായി 
അട� �ീമിയ�ം ആർ ഓ പി ഓപ്ഷനായി അട� അധിക �ീമിയ�ം ഉൾെ���.

േപാളിസി�െട നിബ�നകൾ�ം വ�വ�കൾ�ം അ��തമായി ൈലഫ് അേഷ�ർഡ് വ��ി�െട മരണ�ിന് േശഷം നൽകെ��െമ�് 
ഉറ�നൽ�� ആ��ല��ിെ� സ�ർ� �കയാണ് മരണസമയെ� സം അേഷ�ർഡ് �ക.

േബസിക് സം അേഷ�ർഡ് എ�ത് േപാളിസി േഹാൾഡർ തിരെ���� സം അേഷ�ർഡ് �കയാണ്.

േപാളിസി�െട നിബ�നകൾ�ം വ�വ�കൾ�ം അ��തമായി, േപാളിസി�െട കാലാവധി �ർ�ിയാ�േ�ാൾ നൽകെ��െമ�് 
ഉറ�നൽ�� �കയാണ് െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ്.

പരിര��� ഏെത�ി�ം ��തരമായ േരാഗ��െട േരാഗനിർ�യ�ിന്*, േരാഗനിർണയ സമയ�് ബാധകമായ �ി�ി�ൽ ഇൽെനസ് (സി 
ഐ) എസ്  എ, നി�ൾ�് നൽ��താണ്.

ഇതി� �റെമ  �ാനിന് കീഴിൽ അടയ് േ�� എ�ാ ഭാവി �ീമിയ��ം ഒഴിവാ�െ��ം. �ടാെത ൈലഫ് കവർ �ട�ക�ം െച��. 

*പരിര� നൽ�� ��തര േരാഗ��െട ലി�ി�ം ഉൽ�� േ�ാഷറിെല നിർവചന�ൾ�ം ഒഴിവാ��കൾ�ം ഇ�മായി ബ�െ��

െമച�രി�ി വെര അതിജീവി�േ�ാൾ, െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ് നൽകെ��ം. 

ആർ ഓ പി െബനിഫി�് ആ��ല�ം തിരെ���ി�െ��ിൽ െമച�രി�ിയിൽ ലഭി�� അേഷ�ർഡ് �ക അട�� െമാ�ം �ീമിയ�ൾ�് �ല�മായിരി�ം, അ�ാ�പ�ം.

�കളിൽ പറ��േപാെല മരണേമാ െമച�രി�ി െബനിഫിേ�ാ സംബ�ി�� േപയ് െമ�ി� േശഷം േപാളിസി അവസാനി�ം, ��തൽ േപയബിൾ ആ��ല��ൾ 
ഉ�ായിരി�ി�.

ആ��ല��ൾ:

േപാളിസി കാലയളവിൽ നി�ൾ, അഥവാ ൈലഫ് അേഷ�ർഡ് മരി�കയാെണ�ിൽ, നി��െട േനാമിനി�് ഒ��വണയായി 
നൽ�� �കയാണ് "െഡ�് െബനിഫി�്". ഇത് ഇനിപറ��വയിൽ ഏ��ം ഉയർ�താണ്:

A. മരണസമയെ� അേഷ�ർഡ് സം

B. അട� െമാ�ം �ീമിയ��െട 105%

C. ൈലഫ് കവർ എസ് എ 

സിംഗിൾ േപ�� മരണസമയ�� അേഷ�ർഡ് സം  (എസ് പി) ഇനിപറ��വയിൽ  ഉയർ�താണ്:

A. സിംഗിൾ �ീമിയ�ിെ� 125%

B. കാലാവധി �ർ�ിയാ�േ�ാ�� സം അേഷ�ർഡ്

സിംഗിൾ േപ ഒഴിെക��വയിൽ (ലിമി�ഡ് േപ�ം െറ�ലർ േപ�ം) മരണസമയെ�  സം അേഷ�ർഡ് ഇനിപറ��വയിൽ 
ഉയർ�താണ്:

A. വാർഷിക �ീമിയ�ിെ� 10 മട�്

B. െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ്

മരണ ആ��ല�ം:

എ�് ഡിഎഫ് സി ൈലഫ് �ി�് 2 െ�ാ�ക്�് ൈലഫ് (ൈലഫ് & സി ഐ റീബാലൻസ് ഓപ്ഷൻ) 

വാർഷിക �ീമിയം ₹68,295

േപാളിസി 
ആരംഭി��

��തരമായ അ�ഖം കെ��ിയാൽ, ₹29,00,000 
�പ�െട ഒ��വണ ആ��ല�ം ൈലഫ് അേഷ�ർഡിന് 

ഐ ഐ ആ��ല�മായി നൽ�ം.

േപാളിസി കാലാവധി (20 വർഷം)

��തരമായ േരാഗനിർണയം േപാളിസി അവസാനി��

ഭാവി �ീമിയ�ൾ ഒഴിവാ�� 

ൈലഫ് അേഷ�ർഡിെ� 
മരണേശഷം, േനാമിനി�് 

₹71,00,000 �പ�െട 
ഒ��വണ ആ��ല�ം 

നൽ�ം.

��തരമായ േരാഗനിർണയ�ിെല െബനീഫി�കൾ:

െമച�രി�ി െബനിഫി�്:



ഇ�് തെ� േകാൺടാ�് െച�

വാ��തിനായി: 1800-266-9777
(എ�ാ ദിവസ�ം രാവിെല 9 മണി �തൽ രാ�ി 9 
മണിവെര ലഭ�മാണ്)

(േടാൾ �ീ)

സ�ർശി� www.hdfclife.com

വ�ാജ േഫാൺ േകാ�കൾ, ��ിമ/വ�നാപരമായ ഓഫ�കൾ എ�ിവയ്െ�തിെര ജാ�ത പാലി�ക.
ഇൻ�റൻസ് േപാളിസികൾ വിൽ�ക, േബാണസ് �ഖ�ാപി�ക, �ീമിയം നിേ�പി�ക �ട�ിയ �വർ�ന�ളിൽ IRDAI ഉൾെ��ി�ി�.

ഇ�രം േഫാൺേകാ�കൾ സ�ീകരി�� െപാ�ജന�ൾ േപാലീസിൽ പരാതിെ�ടാൻ അഭ�ർ�ി��.

�ാൻ ഓപ്ഷൻ

ഇനി�റ�� ഏെത�ി�ം ൈറഡ�കൾ �േയാജനെ���ി നി�ൾ�് നി��െട പരിര�  വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�ം:
ആക് സിഡ�ൽ ഡിെസബിലി�ി ൈറഡറിൽ എച് ഡി എഫ് സി  ൈലഫ് ഇൻകം െബനിഫി�് (UIN: 101B013V03)
എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് െ�ാ��് �സ് ൈറഡർ (UIN: 101B016V01)

(1) ഇ��യിെല ജീവ�ം സ��മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം തര�ി�� അപകടസാധ�തകൾ സംബ�ി� ഏെത�ി�ം 
രീതിയി�� ഒ� ഇൻ�റൻസ് എ���തിേനാ ����തിേനാ �ട��തിേനാ ഏെത�ി�ം വ��ി�് ഒ� േ�രണയായി 
�ത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ നൽേക� ക�ീഷനിൽ ��വനാേയാ ഭാഗികേമാ ഉ� കിഴിവ് അെ��ിൽ േപാളിസിയിൽ 
കാണി�ിരി�� �ീമിയ�ിൽ ഏെത�ി�ം കിഴിവ് അ�വദി�കേയാ അ�വദി�െമ� വാ�ാനം െച�കേയാ െച��ത്. ഒ� 
േപാളിസി എ���േതാ ����േതാ �ട��േതാ ആയ ഒ� വ��ി�ം �സി�ീകരി� േ�ാസ് െപ��കൾ�് 
അ��തമായി അ�വദനീയമായ റിേബ�് ഒഴിെക ഒ� റിേബ�ം സ�ീകരി�ാൻ പാ��ത�.

 (2) ഈ വ��ിെല വ�വ�കൾ പാലി��തിൽ വീ� വ��� ഏെതാരാളിൽ നി�ം പ� ല�ം �പ വെര�� പിഴ�് 
ബാധ��നായിരി�ം.

ൈറഡ�കൾ:

ആഡ്-ഓൺ ആ��ല��ൾ ലഭ�മാണ്

റിേബ�ക�െട നിേരാധനം:ഇൻ�റൻസ് നിയമം 1938 െല വ��് 41 ൽ കാലാകാല�ളിൽ വ��� േഭദഗതി അ�സരി�്:

�ീമിയം േപയ് െമ�് കാലയളവിൽ യാെതാ� ചാർജ്/ഫീ�ം �ടാെത �ീമിയം േപയ് െമ�് �ീക�ൻസി മാ�ാ�� ഒ� ഓപ്ഷൻ 
നി�ൾ��്.

�ടി�ിക�� െറ�ലർ �ീമിയ�ൾ യാെതാ� ചാർജ്/ഫീ�ം �ടാെത �ാൻ ഓപ് ഷ�കൾ�് കീഴിൽ ലഭ�മായ ഏെത�ി�ം 
പരിമിത �ീമിയം കാലയളവിേല�് കൺെവർ�്  െച��തി�� ഒ� ഓപ്ഷ�ം നി�ൾ��്.

2. �ീമിയം േപയ് െമ�് കാലാവധി െറ�ലർ േപയിൽ നി�് ലിമി�ഡ് േപയിേല�് �റയ്�ാ�� ഓപ്ഷൻ

1. റിേ�ൺ ഓഫ് �ീമിയം (ആർ ഓ പി) ഓപ് ഷൻ

ഈ ആഡ്-ഓൺ ഓപ് ഷൻ ഇനി�റ��തിന് ലഭ�മാണ്: 
 സിംഗിൾ, െറ�ലർ, 5 േപ എ�ിവ�് 10 �തൽ 40 വർഷം വെര�� എ�ാ േപാളിസി കാലയള�കളി�ം.
 8, 10, 12 േപയ് �് 15 �തൽ 40 വർഷം വെര�� എ�ാ േപാളിസി കാലയള�കളി�ം.

നി�ൾ ഈ �ാൻ ഓപ് ഷൻ തിരെ���കയാെണ�ിൽ, തിരെ��� േബസ് �ാൻ ഓപ് ഷനിൽ അടയ് േ�� 
�ീമിയേ��ാൾ ��തലായി നി�ൾ ഒ� അധിക �ീമിയം അടയ് േ��ിവ�ം, �ടാെത െമച�രി�ി വെര അതിജീവി�േ�ാൾ  
അട� െമാ�ം �ീമിയ�ിെ� 100% നി�ൾ�് ലംസം ലഭി�ം.

3. �ീമിയം േപയ്െമ�് �ീക�ൻസിയിൽ മാ�ം

രജി�ർ െചയ്ത ഓഫീസ്: േ�ാർ -13, േലാധ എക് െസലസ്, അേ�ാേളാ മിൽസ് േകാ�ൗ�്, എൻ.എം. േജാഷി മാർഗ്, മഹാല�്മി, �ംൈബ - 400 011
ഇെമയിൽ: service@hdfclife.com, െടലേഫാൺ. ന�ർ: 1860 267 9999 (തി�ൾ-ശനി രാവിെല 10 �തൽ രാ�ി 7 വെര) �ാേദശിക നിര�കൾ ബാധകമാണ്. 
ഏെത�ി�ം രാജ��ിെ� േകാഡ് േചർ��ത്. ഉദാ. +91 അെ��ിൽ 00. െവബ്ൈസ�്: www.hdfclife.com
ക�നി�െട േപരിെല/ േലാേഗായിെല "എച് ഡി എഫ് സി" എ� േപര് / അ�ര�ൾ ഹൗസിംഗ് െഡവലപ് െമ�് ഫിനാൻസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡിെ� ("എച് ഡി 
എഫ് സി ലിമി�ഡ് ") ആണ്, ഇത് എച് ഡി എഫ് സി ലിമി��മാ�� ഒ� കരാറിന് കീഴിൽ എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് ഉപേയാഗി��.
എ�്ഡിഎഫ് സി ൈലഫ് �ി�് 2 െ�ാ�ക്�് ൈലഫ് (UIN: 101N139V04) എ�ത് ഒ� േനാൺ ലി�്ഡ്, േനാൺ പാർ�ിസിേ��ിംഗ്, ഇൻഡിവിജ�ൽ, പ�വർ റി�് 
�ീമിയം/േസവിംഗ്സ് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് �ാനാണ്. ഈ ഉൽ���ിൽ ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് കവേറജ് ലഭ�മാണ്. എ�് ഡിഎഫ് സി ൈലഫ് ഇൻകം െബനിഫി�് 
ഓൺ ആക് സിഡ�ൽ ഡിെസബിലി�ി ൈറഡർ (UIN: 101B013V03), HDFC ൈലഫ് െ�ാ�ക്�് �സ് ൈറഡർ (UIN: 101B016V01) എ�ിവയാണ് ൈറഡ�ക�െട 
േപ�കൾ. ന�സാധ�ത ഘടക�ൾ, അ�ബ� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം , ഒഴിവാ��കൾ എ�ിവെയ�റി�� ��തൽ വിശദാംശ�ൾ�്, വിൽ�ന 
അവസാനി�ി��തിന് ��് െസയിൽസ് േ�ാഷർ ��ാ�ർ�ം വായി�ക. ARN: PP/02/22/27773-MM.

എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ് ("എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് "). CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI രജിസ്േ�ഷൻ ന�ർ 101.

അ�േ�ാെട ജീവി�!


