
ಅನುಕೂಲಕರ �ೕಔಟ್ ಗಳ� ಮತು್ತ ಸಂಪ�ಣರ್ �ೖಫ್ ಕವರ್
 �ೂಂ�� ಇ�ೕ �ೕವ�ಾನ �ಯ�ತ ಆ�ಾಯವನುನ್ ಆನಂ��.¹
ಪ�ಚ�ಸ�ಾಗು�್ತ�,

ಸಂಚಯ್ ಪರ್ ಅ�ಾ್ವಂ�ೕಜ್
ಒಂದು �ಾನ್-�ಂಕ್್ಡ, ಸಹ�ಾ�ತ್ವ�ಲ್ಲದ, �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ �ಾ್ಲ�ನ್

ಈ ಕರಪತ್ರವ� ಮುಂದೂಡಲಪ್ಟ್ಟ ಆ�ಾಯದ ಆ�್ಕಯ ಪ್ರ�ೕಜನಗಳನುನ್ �ವ�ಸುವ ಗು�ಯನುನ್ �ೂಂ��.
ತಕ್ಷಣದ ಆ�ಾಯದ ಆ�್ಕಯ �ವರಗ��ಾ�, ದಯ�ಟು್ಟ ಇತರ ಕರಪತ್ರ ಮತು್ತ �ಾ�ಾಟ �ೖ��ಯನುನ್ �ೂೕ�.
ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ಸಂಚಯ್ ಪರ್ ಅ�ಾ್ವಂ�ೕಜ್ �ಾಗವ�ಸುವ �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ �ಾ್ಲ�ನ್ ಆ�ದುದ್ ಅದು ಇ�ೕ �ೕವನ�್ಕ (100 ವಷರ್ ವಯ�್ಸನವ��) ಕವರ್ 
ಪ�ಯುವ ಆ�್ಕಯನುನ್ ಒದ�ಸುತ್ತ�. �ಯ�ತ ಆ�ಾಯವನುನ್ ಗ�ಸಲು ಮತು್ತ �ೕ�ತ ಗು�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸಲು ಮತು್ತ �ಮಮ್ �್ರೕ��ಾತ್ರರ ಭ�ಷಯ್ವನುನ್ 
�ಾವ��ೕ �ಾ�ಗ�ಲ್ಲ� ಭದ್ರಪ���ೂಳ್ಳಲು ಮೂಲಧನವನುನ್ ��ರ್ಸಲು �ೕಜ�ಯು ಸಮಗ್ರ ಪ��ಾರವನುನ್ ಒದ�ಸುತ್ತ�.

ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ಸಂಚಯ್ �ಾರ್ ಅ�ಾ್ವಂ�ೕಜ್ ನ ಪ್ರಮುಖ �ೖ�ಷ್ಟ�ಗಳ�

ಬದುಕು�ಯುವವ�� ಪ್ರ�ೕಜನ 
�ೕಔಟ್ ಗಳನುನ್ ಸಂಗ್ರ�ಸುವ ಅನುಕೂಲ

ಇ�ೕ �ೕವ�ಾನ ಕವರ್ + ಇ�ೕ 
�ೕವ�ಾನದ ಆ�ಾಯ1

�ಾತ�ಯ ಪ್ರ�ೕಜನಗ��ಂ�� 
ಮುಂದೂಡಲಪ್ಟ್ಟ ಆ�ಾಯದ ಆ�್ಕ 2 

��� ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ� 3

1. �ಾ�� ಅವ�ಯನುನ್ (100 - ಪ್ರ�ೕಶದ ವಯಸು್ಸ) ವಷರ್ಗಳ� ಎಂದು ಆ�್ಕ�ಾಡಲು ಅನ್ವಯ�ಾಗುತ್ತ�.
2. ಎ�ಾ್ಲ �ಾ� �್ರೕ�ಯಂಗಳನುನ್ �ಾವ��ದ� ಮತು್ತ �ಾ�� �ಾ�ಯ�್ಲದದ್�, �ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯವನುನ್ �ಗ�ತ ಅವ�� �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ್ತ� ಮತು್ತ �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ� + 1 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ 
�ಾ್ರರಂಭ�ಾಗುತ್ತ�.
3. ಆ�ಾಯ ��� �ಾ��, 1961 ರ ಪ್ರ�ಾರ. ��� ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ� ��� �ಾನೂನುಗಳ�್ಲನ ಬದ�ಾವ�ಗ�� ಒಳಪ�್ಟರುತ್ತ�.

ಅಹರ್�
ಈ �ಾ್ಲ�ನ್ ಅನುನ್ �ಂಗಲ್ �ೖಫ್ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಾತ್ರ ��ದು�ೂಳ್ಳಬಹುದು. ಈ �ಾ್ಲ�ನ್ � ವಯ�್ಸನ ��ಗಳ� ಈ �ಳ�ನಂ��:

ಅಹರ್�ಯ �ಾನದಂಡಗಳ�

ಪ್ರ�ೕಶದ ವಯಸು್ಸ (ವಷರ್ಗಳ�)

�ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ�್ಲ ವಯಸು್ಸ (ವಷರ್ಗಳ�)

�್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ� (ವಷರ್ಗಳ�)

�ಾ�� ಅವ� (ವಷರ್ಗಳ�)

�ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ಕ�ಷಠ್ ��ಾ 
�ತ್ತ (ರೂ.ಗಳ�್ಲ)

�ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ಗ�ಷಠ್ ��ಾ 
�ತ್ತ (ರೂ.ಗಳ�್ಲ)

ಕ�ಷಠ್ ಗ�ಷಠ್

0 ವಷರ್ಗಳ� (30 �ನಗಳ�)^
55 ವಷರ್ಗಳ� (��� 7, 8 ವಷರ್ಗ��)

60 ವಷರ್ಗಳ� (��� 9, 10, 12 ವಷರ್ಗ��)

100 ವಷರ್ಗಳ� (ಗ�ಷಠ್)

7, 8, 9, 10, 12 ವಷರ್ಗಳ�

100 �ೖನಸ್ ಪ್ರ�ೕಶದ ವಯಸು್ಸ ಅಥ�ಾ 20-40 ವಷರ್ಗಳ �ಾಯ್�್ತಯ�್ಲ �್ಥರ �ಾ�� ಅವ�ಯನುನ್ ಆ�್ಕ �ಾಡಬಹುದು

3,00,000 ರೂಗಳ�

�ಾವ��ೕ ���ಲ್ಲ, �ೂೕಡ್ರ್ ಅನು�ೕ�ತ ಅಂಡರ್ �ೖ�ಂಗ್ �ಾ��� (�ಎಯು�) ಒಳಪ�್ಟ�

�ೕ� ��ಸ�ಾದ ಎ�ಾ್ಲ ವಯಸ್ಸನುನ್ ಕ�ದ ಜನಮ್�ನದ �ೕ�ಯ ವಯ�್ಸನಂ� �ಕ್ಕ�ಾಕ�ಾ��.

^ಪ್ರ�ೕಶದ ವಯಸು್ಸ 1 ವಷರ್�್ಕಂತ ಕ�� ಇರುವ �ದಲ �ಾ�� �ಾ�ರ್�ೂೕತ್ಸವ�ಂದ �ಸ್್ಕ ಪ�ಗಣ� �ಾ್ರರಂಭ�ಾಗುತ್ತ�. ಎ�ಾ್ಲ ಇತರ ವಯ�್ಸನವ��, ಒಪಪ್ಂದದ �ಾ್ರರಂಭದ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಸ್್ಕ ಪ�ಗಣ� �ಾ್ರರಂಭ�ಾಗುತ್ತ�.

 

  

 



ಸ�ತ್ರ �ವರ�

�ಾ�� ಅವ� = 70 ವಷರ್ಗಳ�

ನಗದು �ೂೕನಸ್ + �ಾತ� ಅವ�� ಪ್ರ� ವಷರ್ �ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯ, ಅಂದ� 25 ವಷರ್ಗಳ�

���= 8 ವಷರ್ಗಳ�

�ಚೂಯ್��

�ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತ + ಸಂ�ತ 
ಬದುಕು�ಯುವವ�� ಪ್ರ�ೕಜನ (�ಂ� 

�ಾವ�ಸ�ದದ್�) + ಮಧಯ್ಂತರ 
ಬದುಕು�ಯುವವ�� ಪ್ರ�ೕಜನ 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್� + ಟ�ರ್ನಲ್ 
�ೂೕನಸ್ (��ೕ��ದ�)

�ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯ~= ₹ 28,400

ನಗದು �ೂೕನಸ್^ @ 8%#�ಾ��ಾನ = ₹ 42,600
ನಗದು �ೂೕನಸ್^ @ 4%#�ಾ��ಾನ = ₹ 1,100

ನಗದು �ೂೕನಸ್^ @ 8%#�ಾ��ಾನ = ₹ 71,000
ನಗದು �ೂೕನಸ್^ @ 4%#�ಾ��ಾನ = ₹ 2,500

�ಚೂಯ್�� ಪ್ರ�ೕಜನವನುನ್ ಅಂ�ಾ��

�ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತ (₹)

ಟ�ರ್ನಲ್ �ೂೕನಸ್, ��ೕ��ದ� (₹)

ಒಟು್ಟ ಪ್ರ�ೕಜನ (₹)

@4%#�ಾ��ಾನ @8%#�ಾ��ಾನ

ಪ�ರುಷ ವಯಸು್ಸ 30 ವಷರ್ | �ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ = ₹ 1 ಲಕ್ಷ | �ಾ��ಯ ಅವ�ಯ ಉದದ್ಕೂ್ಕ ನಗದು �ೂೕನಸ್ �್ವೕಕ�ಸ�ಾ��
^ �ೕ� �ೂೕ��ರುವ ನಗದು �ೂೕನಸ್ (��ೕ�ತ�ಾದ�) �ೕಔಟ್ ಗಳ� �ಾ�ರ್ಕ �ೕಔಟ್  ಆವತರ್ನ�ಾ್ಕ�. �ಾ�ಕ �ೕಔಟ್  ಆವತರ್ನವನುನ್ ಆ�್ಕ�ಾ�ದ�, �ೕಔಟ್ ಗಳ� �ಾ್ರರಂಭ�ಾಗುವ�ದು

# �ಾ��ಾನ 4% ಮತು್ತ �ಾ��ಾನ 8% ಊ�ಸ�ಾದ ಹೂ��ಯ �ಟನ್ರ್ ಗ�ಾ�� ಮತು್ತ ಇವ�ಗ�� �ಾವ��ೕ �ಾತ�ಯನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುವ��ಲ್ಲ.
~ ಎ�ಾ್ಲ �ಾ� �್ರೕ�ಯಂಗಳನುನ್ �ಾವ��ದ� ಮತು್ತ �ಾ�� �ಾ�ಯ�್ಲದದ್�, �ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯವನುನ್ �ಗ�ತ ಅವ�� �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ್ತ� ಮತು್ತ �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ� + 1 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ 
�ಾ್ರರಂಭ�ಾಗುತ್ತ�.

�ಲವ� ಪ್ರ�ೕಜನಗಳನುನ್ �ಾತ�ಪ�ಸ�ಾ�� ಮತು್ತ �ಲವ� ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ� �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ ವಯ್ವ�ಾರದ�್ಲ �ಮಮ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ ನ ಭ�ಷಯ್ದ �ಾಯರ್ಕ್ಷಮ�ಯ 
ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಟನ್ರ್ �ೂಂ�� ಬದ�ಾಗುತ್ತ�. �ಮಮ್ �ಾ��ಯು �ಾತ�ಯ ಪ್ರ�ೕಜನಗಳನುನ್ �ೕ�ದ�, ಈ ಪ�ಟದ �ವರ� �ೂೕಷ್ಟಕದ�್ಲ ಇದನುನ್ 
ಸಪ್ಷ್ಟ�ಾ� "�ಾತ�" ಎಂದು ಗುರು�ಸ�ಾಗುತ್ತ�. �ಮಮ್ �ಾ�� �ೕ�ಯಬಲ್ ಪ್ರ�ೕಜನಗ�ಾ�ದದ್�, ಈ ಪ�ಟದ�್ಲನ �ವರ�ಗಳ� ಭ�ಷಯ್ದ ಹೂ��ಯ 
ಆ�ಾಯವನುನ್ �ಾವ� ಊ�ಸುವ ಎರಡು ��ನನ್ ದರಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸುತ್ತ�. �ಮಮ್ �ಾ��ಯ �ೌಲಯ್ವ� ಭ�ಷಯ್ದ ಹೂ��ಯ �ಾಯರ್ಕ್ಷಮ�ಯನುನ್ 
ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಹಲ�ಾರು ಅಂಶಗಳ �ೕ� ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಈ ಊ�ಯ ಆ�ಾಯದ ದರಗಳನುನ್ �ಾತ��ಾ� �ೕಳಲು �ಾಧಯ್�ಲ್ಲ ಮತು್ತ �ೕವ� 
ಮರ� ಪ�ಯಬಹು�ಾದ �ೕ�ಮ್� ಅಥ�ಾ �ಳ ��ಗಳಲ್ಲ. �ವರ�ಾದ �ವರ��ಾ�, ದಯ�ಟು್ಟ ನಮಮ್ ಹಣ�ಾಸು ಸಲ��ಾರ/ದ�ಾ್ಲ��ಂ�� �ಾತ�ಾ�. 
ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ� ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು್ಟ ಉತಪ್ನನ್ �ೖ��ಯನುನ್ �ೂೕ�

a)  ಬದುಕು�ಯುವವ�� ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ�
�ಾ���ಾರರು �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ� ಮು�ದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ನಂತರ �ಾ��ಾರ�� �ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯ ಮತು್ತ  ���ೕಷನ� ನಗದು �ೂೕನಸ್ ಗಳನುನ್ 
(��ೕಷ��ಾದ�) �್ವೕಕ�ಸಲು �ಾ್ರರಂ�ಸು�ಾ್ತ�.
ನಗದು �ೂೕನಸ್ ಅನುನ್ ನಗದು �ೂೕನಸ್ ದರ x �ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ ಎಂದು ವಯ್ಕ್ತಪ�ಸ�ಾಗುತ್ತ� 1

�ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯವನುನ್ �ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯದ ದರ x �ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ ಎಂದು ವಯ್ಕ್ತಪ�ಸ�ಾಗುತ್ತ�.

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

b)  �ಚೂಯ್�� ಪ್ರ�ೕಜನ

ಎ�ಾ್ಲ �ಾ��ರುವ ಪ�ರ್ �್ರೕ�ಯಂಗಳನುನ್ �ಾವ��ದ �ಾ���, �ಾ��ಯ ಅವ�ಯ �ೂ�ಯ�್ಲ �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾದ �ಚೂಯ್�� ಪ್ರ�ೕಜನವನುನ್ 
�ೕ� �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾ��:
�ಚೂಯ್�� ಮತು್ತ ಸಂ�ತ �ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯ ಮತು್ತ ನಗದು �ೂೕನಸ್ ಗಳ ��ಾ �ತ್ತ, ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾವ�ಸ�ದದ್�್ಲ ಮತು್ತ ಮಧಯ್ಂತರ 
ಬದುಕು�ಯುವವ�� ಪ್ರ�ೕಜನ, �ಾವ��ೕ ಪ್ಲಸ್ ಟ�ರ್ನಲ್ �ೂೕನಸ್ ಇದದ್�, (��ೕ��ದ�)
�್ರೕ�ಯಂ �ಾವ�ಯ ಅವ�ಯ�್ಲ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�್ಲ �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾದ ಒಟು್ಟ �ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ �ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತ�ಾ��.
�ಚೂಯ್�� ಪ್ರ�ೕಜನ ಒಂದು �ಾವ�, �ಾ�� �ೂ��ೂಳ�್ಳತ್ತ� ಮತು್ತ ��ಚ್ನ ಪ್ರ�ೕಜನಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ್ಲ

c)  ಮರಣ ಪ್ರ�ೕಜನ

�ಾ�� ಅವ�ಯ�್ಲ �ೕವ ��ಾ�ಾರರ ಮರಣದ �ೕ�ಯ�್ಲ, ಎ�ಾ್ಲ �ಾ� �್ರೕ�ಯಂ ಅನುನ್ �ಾವ��ದ�, ಈ �ಳ�ನವ�ಗ�� ಸ�ಾನ�ಾದ 
ಮರಣ ಪ್ರ�ೕಜನಗಳನುನ್ �ಾ��� ಒಟು್ಟ �ತ್ತ�ಾ� �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ್ತ�:
ಮರಣದ �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತ ಮತು್ತ ಸಂ�ತ ನಗದು �ೂೕನಸ್ ಗಳ� ಮತು್ತ �ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯ, ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾವ�ಸ�ದದ್� ಮತು್ತ ಮಧಯ್ಂತರ 
ಬದುಕು�ಯುವ�� ಪ್ರ�ೕಜನ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�) �ೂ�� ಟ�ರ್ನಲ್ �ೂೕನಸ್ (��ೕ��ದ�)
ಕ�ಷಠ್ ಮರಣದ �ೕ�ಯ ��ಾ�ತ್ತವ� ಮರಣದ ��ಾಂಕದಂದು �ಾವ��ದ ಒಟು್ಟ �್ರೕ�ಯಂನ 105% ಆ�ರ�ೕಕು

4 �ಾವ��ದ ಒಟು್ಟ �್ರೕ�ಯಂಗಳ� �ಾವ��ೕ �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂ, �ಾವ��ೕ �ೖಡರ್ �್ರೕ�ಯಂ ಮತು್ತ ���ಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ�� �್ವೕಕ��ದ ಎ�ಾ್ಲ �್ರೕ�ಯಂಗಳ ಒಟು್ಟ �ತ್ತ�ಾ��.

ಮಧಯ್ಂತರ ಬದುಕು�ಯುವವ�� ಪ್ರ�ೕಜನ ಮತು್ತ ಮರಣ ಮ�್ಟಪಲ್ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು್ಟ ಉತಪ್ನನ್ದ �ೖ��ಯನುನ್ 

�್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ�ಯ ಅಂತಯ್ದ ನಂತರ 13�ೕ �ಾ�� �ಂಗಳ ಅಂತಯ್. �ಾ���ಾರರು ���ಾ�ಕ ಅಥ�ಾ ಅ�-�ಾ�ರ್ಕ �ೕಔಟ್ ಆವತರ್ನವನುನ್ ಪ�ಯಲು ಆ�್ಕ �ಾಡಬಹುದು

  

  
  

  

 



�ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂನ 10 ಪಟು್ಟ      �ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತ    ಮರಣ ಮ�್ಟಪಲ್ x �ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ

ಉ�್ಲೕ��, ಮರಣದ �ೕ�ಯ ��ಾ �ತ್ತವ� �ೕವ ��ಾ�ಾರರ ಮರಣದ �ೕ�ಯ�್ಲ �ಾತ��ಾ� �ಾವ��ಾಗುವ  ಪ್ರ�ೕಜನದ ಸಂಪ�ಣರ್ 
�ತ್ತ�ಾ��. ಇದು ಇದರ ಅತಯ್�ಕ�ಾ�ರ�ೕಕು:

�ಾ��ಯ ಅವ�ಯ�್ಲ ಮರಣದ �ೕ�ಯ ಪ್ರ�ೕಜನವನುನ್ �ಾವ��ದ ನಂತರ, �ಾ��ಯು �ೂ��ೂಳ�್ಳತ್ತ� ಮತು್ತ �ಾವ��ೕ �ೕಔಟ್ ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ್ಲ

�ಾದ� ಸ�ತ್ರ �ವರ�

ವಯಸು್ಸ
�್ರೕ�ಯ
ಂ �ಾವ� 
ಅವ�

�ಾ�ರ್ಕ�್ರೕ
�ಯಂ

(ರೂ.ಗಳ�್ಲ)

ಬದುಕು�ಯುವವ�� ಪ್ರ�ೕಜನ �ೕಔಟ್*
ನಗದು �ೂೕನಸ್^

�ಾತ� ಅವ�ಯ�್ಲ 
(25 ವಷರ್ಗಳ�)

�ಾತ� ಅವ�ಯ 
ನಂತರ

ಊ�ಸ�ಾದ ಹೂ��ಯ �ಟನ್ರ್

�ಾತ�ಯ 
ಆ�ಾಯ5

�ಚೂಯ್�� ಪ್ರ�ೕಜನ**

ಊ�ಸ�ಾದ 
ಹೂ��ಯ 

�ಟನ್ರ್

8(�ಾ�� 
ಅವ�: 40 
ವಷರ್ಗಳ�)

10(�ಾ�� 
ಅವ�: 40 
ವಷರ್ಗಳ�)

^ ನಗದು �ೂೕನಸ್ ಅನುನ್ ��� + 1 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾ�� ಅವ�� �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ್ತ�.
# �ಾ��ಾನ 4% ಮತು್ತ �ಾ��ಾನ 8% ಊ�ಸ�ಾದ ಹೂ��ಯ �ಟನ್ರ್ ಗ�ಾ�� ಮತು್ತ ಇವ�ಗ�� �ಾವ��ೕ �ಾತ�ಯನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುವ��ಲ್ಲ.
* �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ� ಮು�ದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ನಂತರ ಮುಂದೂಡಲಪ್ಟ್ಟ ಆ�ಾಯದ ಆ�್ಕಯ ಅ�ಯ�್ಲ ನಗದು �ೂೕನಸ್ ಮತು್ತ �ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯ �ಾವ�ಗಳ� �ಾ್ರರಂಭ�ಾಗುತ್ತ�
** �ಚೂಯ್�� ಪ್ರ�ೕಜನ �ಚೂಯ್�� �ೕ�ಯ ��ಾ�ತ್ತ ಮತು್ತ ಟ�ರ್ನಲ್ �ೂೕನಸ್ ನ ��ಾ �ತ್ತವನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತ್ತ�.
ಮುಂದೂಡಲಪ್ಟ್ಟ ಆ�ಾಯದ ಆ�್ಕಯ ಅ�ಯ�್ಲ 5 �ಾತ�ಪ��ದ ಆ�ಾಯವನುನ್ 25 ವಷರ್ಗಳವ�� �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ್ತ�.

A. �್ರೕ�ಯಂನ�್ಲ ಅನ್ವಯ�ಾಗುವ ���ಗಳ� ಮತು್ತ ಸುಂಕಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ�ಸ�ಾ��. B. ಈ �ವರ�ಯ �ಾನ್�ಪ್ �ಾಟ್ ಆ�ೂೕಗಯ್ಕರ ಪ�ರುಷ �ೕವನ�ಾ್ಕ� ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ 
ಸಂಚಯ್ �ಾರ್ ಪ್ರ�ೕಜನ�ಾ್ಕ� �ಾತ್ರ. C. �ೂೕ��ರುವ �ೌಲಯ್ಗಳ� �ವರ�ಾತಮ್ಕ ಉ�ದ್ೕಶಗ��ಾ� �ಾತ್ರ. D. �ಲವ� ಪ್ರ�ೕಜನಗಳನುನ್ �ಾತ�ಪ�ಸ�ಾ�� ಮತು್ತ �ಲವ� 
ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ� �ಮಮ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ ನ ಭ�ಷಯ್ದ �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ ವಯ್ವ�ಾರ �ಾಯರ್ಕ್ಷಮ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ೕ�ಯಬಲ್ ಆ�ರುತ್ತ� . �ಮಮ್ �ಾ��ಯು �ಾತ�ಯ 
ಪ್ರ�ೕಜನಗಳನುನ್ �ೕ�ದ�, ಈ ಪ�ಟದ �ವರ� �ೂೕಷ್ಟಕದ�್ಲ ಇದನುನ್ ಸಪ್ಷ್ಟ�ಾ� "�ಾತ�" ಎಂದು ಗುರು�ಸ�ಾಗುತ್ತ�. �ಮಮ್ �ಾ�� �ೕ�ಯಬಲ್ ಪ್ರ�ೕಜನಗ�ಾ�ದದ್�, ಈ 
ಪ�ಟದ�್ಲನ �ವರ�ಗಳ� ಭ�ಷಯ್ದ ಹೂ��ಯ ಆ�ಾಯವನುನ್ �ಾವ� ಊ�ಸುವ ಎರಡು ��ನನ್ ದರಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸುತ್ತ�. �ಮಮ್ �ಾ��ಯ �ೌಲಯ್ವ� ಭ�ಷಯ್ದ ಹೂ��ಯ 
�ಾಯರ್ಕ್ಷಮ�ಯನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಹಲ�ಾರು ಅಂಶಗಳ �ೕ� ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಈ ಊ�ಯ ಆ�ಾಯದ ದರಗಳನುನ್ �ಾತ��ಾ� �ೕಳಲು �ಾಧಯ್�ಲ್ಲ ಮತು್ತ �ೕವ� 
ಮರ� ಪ�ಯಬಹು�ಾದ �ೕ�ಮ್� ಅಥ�ಾ �ಳ ��ಗಳಲ್ಲ.

�ವರ�ಾದ �ವರ��ಾ�, ದಯ�ಟು್ಟ ನಮಮ್ ಹಣ�ಾಸು ಸಲ��ಾರ/ದ�ಾ್ಳ��ಂ�� �ಾತ�ಾ�. ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ� ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು್ಟ ಉತಪ್ನನ್ 
�ೖ��ಯನುನ್ �ೂೕ�

14,000



�ೖಡರ್ ಆ�್ಕಗಳ�
ಈ �ಳ�ನ �ಾವ��ಾದರೂ �ೖಡರ್ ಗಳನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳ�್ಳವ ಮೂಲಕ �ಮಮ್ ರಕ್ಷ�ಯನುನ್ �ೕವ� ��ಚ್ಸಬಹುದು
- ಅಪ�ಾತ ಅಂಗ�ೖಕಲಯ್ �ೖಡರ್ ನ�್ಲ ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ಇನ್ ಕಮ್ ���ಟ್ (UIN: 101B013V03)

- ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ �್ರ�ಕಲ್ ಇಲ್ �ಸ್ ಪ್ಲಸ್ �ೖಡರ್ (UIN:101B014V02)
**�ೖಡರ್ ಗಳ ಎ�ಾ್ಲ �ವರಗ��ಾ�, ನಮಮ್ �ಬ್ �ೖಟ್ ನ�್ಲ ಲಭಯ್�ರುವ �ೖಡರ್ �ೂ್ರೕಷರ್ ಗಳನುನ್ ದಯ�ಟು್ಟ �ೂೕ�

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

(1) �ಾರತದ�್ಲ, �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ೕವ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಆ�್ತ�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಇನೂಶ್ರನ್್ಸ 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, ಪ್ರಕ�ತ ��ಾ�ಾರನ �ಾ್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: 1800-266-7227 (�ೂೕಲ್ �್ರೕ)
(�ೂೕಮ�ಂದ ಶ��ಾರದವ�� ���ಗ್ 9.30 �ಂದ ಸಂ� 6.30 
ರವ�� ಲಭಯ್��)

www.hdfclife.com � �ೕ� �ೕ�

�ಮಮ್ನುನ್ �ೕವ� �ೌರ��!

ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ ಕಂಪ� ���ಡ್ ("ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್"). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI �ೂೕಂದ� ಸಂ�ಯ್ 101
�ೂೕಂ�ಾ�ತ ಕ�ೕ�: �ೂೕ�ಾ ಎ�್ಸಲಸ್, 13�ೕ ಮಹ�, ಅ���ೂ �ಲ್್ಸ �ಾಂ�ೌಂಡ್, ಎನ್.ಎಂ. �ೂೕ� �ಾಗರ್, ಮ�ಾಲ��, ಮುಂ�ೖ 400 011: 
ಸ�ಾಯ�ಾ�: 1860-267-9999 (ಸ್ಥ�ೕಯ ಶುಲ್ಕಗಳ� ಅನ್ವ�ಸುತ್ತ�) |.022-68446530 (STD ಶುಲ್ಕಗಳ� ಅನ್ವ�ಸುತ್ತ�)  �ೂೕಮ-ಶ� 10 �ಂದ ಸಂ� 7 
ರವ�� .�ಾವ��ೕ �ೕಶದ �ೂೕಡ್ ಅನುನ್ ಪ�ವರ್ಪ್ರತಯ್ಯ�ಾ� ಬಳಸ�ೕ�. ಉ�ಾ. +91 ಅಥ�ಾ 00. �ಬ್ �ೖಟ್: www.hdfclife.comಕಂಪ�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 ಸಂಚಯ್ �ಾರ್ ಅ�ಾ್ವಂ�ೕಜ್ (UIN:101N136V03) ಯು ಒಂದು �ಾನ್-�ಂಕ್್ಡ, ಸಹ�ಾ�ತ್ವ�ಲ್ಲದ, �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ �ೕಜ��ಾ��. 
ಆ�್ಸ�ಂಟಲ್ ����� �ೖಡರ್ �ೕ� ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ಇನ್ ಕಮ್ ���ಟ್ (UIN: 101B013V03) ಮತು್ತ ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ �್ರ�ಕಲ್ ಇಲ್ �ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 
�ೖಡರ್ (UIN: 101B014V02) ಇವ� �ೖಡರ್ ಗಳ �ಸರುಗ�ಾ��.
ಈ ಉತಪ್ನನ್ದ�್ಲ �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ ಕವ�ೕಜ್ ಲಭಯ್��. ಅ�ಾಯ�ಾ� ಅಂಶಗಳ�, ಸಂಬಂ�ತ �ಯಮಗಳ� ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳ� ಮತು್ತ �ೂರ�ಡು��ಗಳ ಕು�ತು 
��ಚ್ನ �ವರಗ��ಾ�,
�ಾ�ಾಟವನುನ್ ಮು�ಾ್ತಯ�ೂ�ಸುವ �ದಲು ದಯ�ಟು್ಟ �ಾ�ಾಟ �ೖ��ಯನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಓ�. ARN: MC/12/22/31010-KA.

ನಕ� ��ೕನ್ ಕ�ಗಳ� ಮತು್ತ �ಾಲಪ್�ಕ/ವಂಚ�ಯ ಆಫರ್ ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾಗೃತ�ಾ��
ಐಆರ್ �ಎಐ 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�ಾ��.


