
ஃப்ெளக்�ப�ல் ஆன ேப அ�ட்ஸ் மற்�ம் ��ைமயான 
ைலஃப் கவர் உடன் வாழ்நாள் ��வ�ம் ெர�லர் 
வ�மானத்ைத அ�பவ��ங்கள்.1

அற��கப்ப�த்�க�ேறாம்,

சஞ்சய் பர் அட்ேவன்ேடஜ்
ஒ� �ங்க் ெசய்யப்படாத, ேபானஸ்/ஆட்-ஆன்  உடன் ��ய  ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் ப�ளான்

இந்த �ண்�ப்ப�ர�ரம் ஆன� தள்ளிைவப்� வ�மான வ��ப்பத்த�ன் நன்ைமகைள வ�ளக்�க�ற�.

உடன� வ�மானம் பற்ற�ய வ�வரங்க�க்�, மற்ற ப�ர�ரம் மற்�ம் ேசல்ஸ் ப�ர�ச்சைரப் பார்க்க�ம்.
எச்�எஃப்ச� ைலஃப் சஞ்சய் பர் அட்ேவன்ேடஜ் என்ப� ேபானஸ்/ஆட்-ஆன்  உடன் ��ய  ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் ப�ளான் ஆ�ம். இ� 
ஒ�வர் தங்கள் வாழ்நாள் ��வ�ம் (100 வய� வைர) காப்��த� ெப�வதற்கான வ��ப்பத்ைத வழங்�க�ற�. எந்த சமரச�ம் 
இல்லாமல், ெர�லர் ஆன வ�மானத்ைத ஈட்ட�ம், த�ட்டமிட்ட இலக்�கைள அைடய�ம், உங்கள் அன்�க்�ரியவரின் எத�ர்காலத்ைதப் 
பா�காக்க�ம், கணிசமான ெதாைகைய உ�வாக்�வதற்கான ��ைமயான தீர்ைவ இந்தத் த�ட்டம் வழங்�க�ற�.

எச்�எஃப்ச� ைலஃப் சஞ்சய் பர் அட்ேவன்ேடஜ்-ன் �க்க�ய அம்சங்கள்

சர்ைவவல் ெபனிஃப�ட் ேப 
அ�ட்கைளப் ெப�வதற்கான 

ஃப்ெளக்��ட்�

�� வாழ்வ�ற்கான காப்��த� + 
வாழ்நாள் ��வதற்�மான 

வ�மானம்1

தள்ளிைவப்� வ�மான 
வ��ப்பத்�டன்  \s உ�த�யான 

நன்ைமகள்2

வரிச் ச�ைககள்3

1. பா�ச� காலத்ைத (100 - �ைழ�ம் ேபாதான வய�) ஆண்�களாக ேதர்ந்ெத�க்�ம் பட்சத்த்த�ல் ெபா�ந்�ம்.
2. உத்த�ரவாதமான வ�மானம் ஒ� �ற�ப்ப�ட்ட காலத்த�ற்�ச் ெச�த்தப்ப�ம் மற்�ம் ப�ரீமியம் ெச�த்�ம் காலம் + அைனத்� ப�ரீமியங்க�ம் 
ெச�த்தப்பட்�, பா�ச� நைட�ைறய�ல் இ�ந்தால், 1 ஆண்�க்�ப் ப�ன்னர் ெதாடங்�ம்.
3. வ�மான வரிச் சட்டம், 1961-ன் ப�. வரிச் ச�ைககள் வரிச் சட்டங்களில் அவ்வப்ேபா� ஏற்ப�ம் மாற்றங்க�க்� உட்பட்��க்�ம்.

த�த�
இந்த ப�ளாைன ச�ங்க�ள் ைலஃப் அ�ப்பைடய�ல் மட்�ேம எ�க்க ���ம். இந்தத் ப�ளானிற்கான வய� வரம்�கள் ப�ன்வ�மா�:

த�த� வரம்�

�ைழ�ம் ேபாதான வய�(ஆண்�கள்)

ெமச்�ரிட்� அைட�ம் ேபாதான 
வய�(ஆண்�கள்)

ப�ரீமியம் ேபெமண்ட் 
காலம்(ஆண்�கள்)

பா�ச� காலம்(ஆண்�கள்)

ெமச்�ரிட்� ேபாதான �ைறந்தபட்ச 
உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட ெதாைக (�)

ெமச்�ரிட்� ேபாதான அத�கபட்ச 
உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட ெதாைக (�)

�ைறந்தபட்சம் அத�கபட்சம்

0 ஆண்�கள் (30 நாட்கள்)^
55 ஆண்�கள் (ப�ப�� 7, 8 ஆண்�க�க்�)

60 ஆண்�கள் (ப�ப�� 9, 10, 12 ஆண்�க�க்�)

100 ஆண்�கள் (அத�கபட்சம்)

7, 8, 9, 10, 12  ஆண்�கள்

100 ைமனஸ் �ைழ�ம் ேபாதான 
வய� அல்ல�

20-40 வ�ட வரம்ப�ல் ஒ� ந�ைலயான பா�ச� காலத்ைத ேதர்� ெசய்� 
ெகாள்ளலாம்

�. 3,00,000

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

�ைழ�ம் ேபாதான வய�(ஆண்�கள்)
^�ைழ�ம் ேபாதான வய� 1 ஆண்�ற்�ம் �ைறவாக இ�க்�ம் ேபா�, �தல் பா�ச� ஆண்� ந�ைறவைடவத�ல் இ�ந்�, ஆபத்� ெதாடங்�க�ற�. மற்ற அைனத்� 
வயத�ன�க்�ம், ஒப்பந்தம் ெதாடங்கப்பட்ட ேதத�ய���ந்� ஆபத்� ெதாடங்�ம்.

 

  

 



வ�ளக்கம்

பா�ச� காலம் = 70 ஆண்�கள்

ேகஷ் ேபானஸ் + உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட காலத்த�ற்� ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் 
மளிக்கப்பட்ட வ�மானம், அதாவ� 25 ஆண்�கள்

ப�ப�� = 8 ஆண்�கள்

ெமச்�ரிட்�

ெமச்�ரிட்�ய�ன் ேபாதான 
உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட ெதாைக + 
த�ரட்டப்பட்ட சர்ைவவல் ெபனிஃப�ட் 

(�ன்� ெச�த்தப்படாவ�ட்டால்) + 
இைடக்கால சர்ைவவல் ெபனிஃப�ட், 

ஏேத�ம் இ�ந்தால் + ெடர்மினல் 
ேபானஸ் (அற�வ�க்கப்பட்��ந்தால்)

உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட~= ₹ 28,400

ேகஷ் ேபானஸ்^ @ 8%#ஆண்�. = ₹ 42,600
ேகஷ் ேபானஸ்^ @ 4%#ஆண்�. = ₹ 1,100

ேகஷ் ேபானஸ்^ @ 8%#ஆண்�. = ₹ 71,000
ேகஷ் ேபானஸ்^ @ 4%#ஆண்�. = ₹ 2,500

எஸ்�ேமட் ெமச்�ரிட்� ெபனிஃப�ட்

ெமச்�ரிட்� ேபாதான 
உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட ெதாைக (₹)
ெடர்மினல் ேபானஸ், 
அற�வ�க்கப்பட்��ந்தால் (₹)

ெமாத்த ெபனிஃப�ட் (₹)

@4#/ஆண்� @8#/ஆண்�

ஆண் வய� 30 | வ�டாந்த�ர ப�ரீமியம் = ₹ 1 லட்சம் | பா�ச� காலம் ��வ�ம் ெபறப்பட்ட ேகஷ் ேபானஸ்

^ ேமேல காட்டப்பட்�ள்ள ேகஷ் ேபானஸ் (அற�வ�க்கப்பட்��ந்தால்) ேபஅ�ட் வ�டாந்த�ர ேபஅ�ட் ப்ரீ�ெவன்�க்கானைவ. மாதாந்த�ர ேபஅ�ட் ப்ரீ�ெவன்�ைய ேதர்� 
ெசய்யப்பட்��ந்தால்,

# 4%/ஆண்� மற்�ம் 8%/ஆண்� ஆக�யைவ �தலீட்� வ�மானமாக க�தப்பப��பைவ மற்�ம் உத்தரவாதமானதல்ல.
~ உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட வ�மானம் என்ப� ஒ� �ற�ப்ப�ட்ட காலத்த�ற்�ச் ெச�த்தப்ப�வதா�ம் மற்�ம் அைனத்� ப�ரீமியங்க�ம் ெச�த்தப்பட்� பா�ச� 
நைட�ைறய�ல் இ�ந்தால், இ� ப�ரீமியம் ெச�த்�ம் காலம் + 1 ஆண்�க�க்�ப் ப�ன் ெதாடங்�ம்.

ச�ல நன்ைமகள் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டைவ மற்�ம் ச�ல நன்ைமகள் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் ப�ச�ன�ல் உங்கள் இன்�ரன்�ன் எத�ர்கால 

ெசயத்த�றன் அ�ப்பைடய�ல் ெபறப்ப�ம்  ரிட்டர்ன்-ன் ெபா�த்� மா�ப�ம். உங்கள் பா�ச� உத்தரவாதமான பலன்கைள வழங்க�னால், இந்தப் 

பக்கத்த�ல் உள்ள வ�ளக்க அட்டவைணய�ல் "உத்தரவாதம்" என்பத�ல் ெதளிவாகக் �ற�ப்டப்பட்� இ�க்�ம். உங்கள் பா�ச� மா�ம் வைகயான 

பலன்கைளக் ெகா�த்தால், இந்தப் பக்கத்த�ல் உள்ள வ�ளக்கப்படங்கள், எத�ர்கால �தலீட்� வ�மானத்த�ன் இரண்� ெவவ்ேவ� வ�க�தங்கைளக் 

காண்ப�க்�ம், இந்த அ�மானத்த�லான வ�மான வ�க�தம் உத்த�ரவாதம் ெகாண்ட� இல்ைல மற்�ம் இ� நீங்கள் த��ம்பப் ெபறக்��யவற்ற�ன் ேமல் 

அல்ல� கீழ் வரம்�கள் அல்ல. ஏெனனில், பா�ச�ய�ன் மத�ப்பான� எத�ர்கால �தலீட்� ெசயல்த�றன் உட்பட பல காரணிகைளச் சார்ந்�ள்ள�. 

வ�ரிவான வ�ளக்கத்த�ற்�, எங்கள் ந�த� ஆேலாசகர்/தரகரிடம் ேபச�ம். நன்ைமகள் மற்�ம் ந�பந்தைனகள் பற்ற�ய வ�வரங்க�க்� �ராடக்ட் 

ப�ர�ச்சைரப் பார்க்க�ம்

அ)    சர்ைவவல் ெபனிஃப�ட்
ப�ரீமியம் ெச�த்�ம் காலம் ந�ைறவைடந்த ஒ� வ�டத்த�ற்�ப் ப�ன்னர், உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட  வ�மானம் மற்�ம் வ��ப்பமான ேகஷ் 
ேபானஸ் (அற�வ�க்கப்பட்��ந்தால்) ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக பா�ச�தாரர் ெபறத் ெதாடங்�வார்.
ேகஷ் ேபானஸ் இவ்வா� �ற�க்கப்ப�க�ற�: ேகஷ் ேபானஸ் வ�க�தம் க்ஸ் வ�டாந்த�ர ப�ரீமியம்1 

உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட வ�மானம் இவ்வா� �ற�க்கப்ப�க�ற�: உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட வ�மான வ�க�தம் x வ�டாந்த�ர ப�ரீமியம்

1 வ�டாந்த�ர ப�ரீமியம் என்ப� பா�ச�தாரரால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ஒ� ஆண்�ல் வரிகள், ைரடர் ப�ரீமியங்கள், அண்டர்ைரட்�ங் ��தல் ப�ரீமியங்கள் மற்�ம் மாத�ரி 
ப�ரீமியங்க�க்கான ேலா�ங்�கள் ஆக�யைவ தவ�ர அவர் ெச�த்த ேவண்�ய ப�ரீமியத் ெதாைகயா�ம்.

ஆ)     ெமச்�ரிட்� ெபனிஃப�ட்

அைனத்� ந��ைவய�ல் உள்ள ப�ரீமியங்க�ம் ெச�த்தப்பட்ட பா�ச�க்�, பா�ச� காலத்த�ன் ��வ�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெமச்�ரிட்� பலன் 
ப�ன்வ�மா� வைரய�க்கப்ப�க�ற�:
ெமச்�ரிட்� மற்�ம் த�ரட்டப்பட்ட உத்த�ரவாதமான வ�மானம் மற்�ம் ேகஷ் ேபானஸ் ஆக�யவற்ற�ல் உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட ெதாைக (சம் 
அ�ர்ட்), �ன்னதாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால் மற்�ம் இைடக்கால சர்ைவவல் ெபனிஃப�ட், ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் ெடர்மினல் ேபானஸ் 
(அற�வ�க்கப்பட்��ந்தால்)
ப�ரீமியம் ெச�த்�ம் காலத்த�ன் ேபா� பா�ச�ய�ன் கீழ் ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்த வ�டாந்த�ர ப�ரீமியம் ெமச்�ரிட்�ய�ன் ேபாதான 
உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட ெதாைக (சம் அ�ர்ட்) ஆ�ம்.
ெமச்�ரிட்� ெபனிஃப�ட்-ஐ ெச�த்த�னால், பா�ச� ந�ைறைட�ம், அேதா� ேம�ம் ேவ� எந்த பலன்க�ம் ெச�த்தப்படா�

இ)    இறப்� பலன் (ெடத் ெபனிஃப�ட்)

பா�ச� காலத்த�ன் ேபா� ஆ�ள் காப்பீ� ெசய்யப்பட்டவர் இறக்�ம் பட்சத்த்த�ல், ெச�த்த ேவண்�ய அைனத்� ப�ரீமியங்க�ம் 
ெச�த்தப்பட்� இ�ந்தால், ப�ன்வ�வனவற்ற�ற்� சமமான இறப்� பலன்கள் நாமினிக்� ெமாத்த ெதாைகயாக ெச�த்தப்ப�ம்:
இறப்ப�ன் ேபாதான உ�த�யளிக்கப்பட்ட ெதாைக மற்�ம் ெபறப்பட்ட ேகஷ் ேபானஸ் மற்�ம் உத்தரவாத வ�மானம், �ன்� 
ெச�த்தப்படாவ�ட்டால் மற்�ம் இைடக்கால சர்ைவவல் ெபனிஃப�ட் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) மற்�ம் ெடர்மினல் ேபானஸ் 
(அற�வ�க்கப்பட்��ந்தால்)
�ைறந்தபட்ச இறப்� என்ப� இறந்த ேதத�ய�ன் ப� ெச�த்தப்பட்ட ெமாத்த ப�ரீமியத்த�ன் 105%4 ஆக இ�க்�ம்

4 ெச�த்தப்பட்ட ெமாத்த ப�ரீமியங்கள் என்ப� ��தல் ப�ரீமியம், ைரடர் ப�ரீமியம் மற்�ம் வரிகள் தவ�ர்த்� ெபறப்பட்ட அைனத்� ப�ரீமியங்களின் ெமாத்தேம ஆ�ம்.

13 ஆவ� பா�ச� மாதத்த�ல் ப�ரீமியம் ெச�த்�ம் காலத்த�ன் ��வ�ற்� ப�ன்னர் ேபஅ�ட்கள் ெதாடங்�ம். பா�ச�தாரர் காலாண்� அல்ல� அைரயாண்� ேபஅ�ட் 
ப்ரீ�ெவன்�ையப் ெபற�ம் ேதர்� ெசய்யலாம்.

  

  
  

  

 



இைடக்கால சர்ைவவல் ெபனிஃப�ட் மற்�ம் இறப்� பன்மடங்� பற்ற�ய வ�வரங்க�க்� �ராடக்ட் ப�ர�ச்சைரப் பார்க்க�ம், மரணத்த�ன் மீதான உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட 
ெதாைகயான� ஆ�ள் காப்பீட்டாளரின் இறப்ப�ன் ேபா� ெச�த்தப்ப�ம் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட நன்ைமய�ன் �� ெதாைகயா�ம். இ� இவற்ற�ல் எ� அத�கேமா அதன் 
ப� இ�க்�ம்:

வ�டாந்த�ர ப�ரீமியத்த�ல் 10 மடங்� ெடத் மல்�ப்ப�ள் x வ�டாந்த�ர ப�ரீமியம்ெமச்�ரிட்�ய�ன் மீதான உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட 
ெதாைக (சம் அ�ர்ட்) 

பா�ச� காலத்த�ன் ேபா� இறப்� நன்ைமைய ெச�த்தப்பட்டால், அேதா� பா�ச� ��வைட�ம் மற்�ம் ேபஅ�ட்கள் ெச�த்தப்படா�

மாத�ரி வ�ளக்கம்

வய�

ப�ரீமியம் 
ேபெமண்ட் 

காலம்

வ�டாந்த�ர 
ப�ரீமியம் 

(�)

சர்ைவவல் ெபனிஃப�ட் ேபஅ�ட்*

ேகஷ் ேபானஸ்^

உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட 
காலத்த�ன் ேபா�

உத்த�ரவாதமளிக்க
ப்பட்ட காலத்த�ற்�ப் 

ப�ன்

அ�மானிக்கப்பட்ட �தலீட்� வ�மானம்

உத்த�ரவாதம
ளிக்கப்பட்ட 
வ�மானம்5

ெமச்�ரிட்� ெபனிஃப�ட்**

அ�மானிக்க
ப்பட்ட 

�தலீட்� 
வ�மானம்

8 (பா�ச� 
காலம்: 40 
ஆண்�க

ள்)

10 (பா�ச� 
காலம்: 40 
ஆண்�க

ள்)

^ ேகஷ் ேபானஸ் (அற�வ�க்கப்பட்��ந்தால்) ப�ப��+ 1 ஆண்�ற்�ப் ப�ன் பா�ச� காலம் ��வத�ற்�ம் ெச�த்தப்ப�ம்.

# 4%/ஆண்� மற்�ம் 8%/ஆண்� ஆக�யைவ �தலீட்� வ�மானமாக க�தப்பப��பைவ மற்�ம் உத்தரவாதமானதல்ல.

* தள்ளிைவப்� வ�மான ஆப்ஷனின் கீழ் ேகஷ் ேபானஸ் மற்�ம் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட வ�மான ெச�த்�தல்கள் ப�ரீமியம் ெச�த்�ம் 
காலம் ��ந்த ஒ� வ�டத்த�ற்�ப் ப�ன்னர் ெதாடங்�ம்

** ெமச்�ரிட்� ெபனிஃப�ட்-ல் ெமச்�ரிட்�ய�ன் ேபாதான உத்த�ரவாதமளிக்கப்பட்ட ெதாைக (சம் அ�ர்ட்) மற்�ம் ெடர்மினல் ேபானஸ் அடங்�ம்.
5 தள்ளிைவப்� வ�மான வ��ப்பத்த�ன் கீழ் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட வ�மானம் 25 ஆண்�க�க்� ெச�த்தப்ப�ம்.

A. ப�ரீமியங்கள் ெபா�ந்தக்��ய வரிகள் மற்�ம் வரிகள் தவ�ர்த்� இ�க்�ம். B. இந்த வ�ளக்கப்படத்த�ன் 
ஸ்னாப்ஷாட் ஆன�, ஒ� ஆேராக்க�யமான ஆணின் வாழ்க்ைகக்கான எச்�எஃப்ச� சஞ்சய் பர் அட்ேவன்ேடஜ்-க்� 
மட்�ேம. C. இத�ல் காட்டப்பட்�ள்ள மத�ப்�கள் வ�ளக்கத்த�ற்காக மட்�ேம காட்டப்பட்�ள்ள� ஈ. ச�ல நன்ைமகள் 
உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டைவ மற்�ம் ச�ல நன்ைமகள் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் ப�ச�ன�ல் உங்கள் இன்�ரன்�ன் 
எத�ர்கால ெசயத்த�றன் அ�ப்பைடய�ல் ெபறப்ப�ம்  ரிட்டர்ன்-ன் ெபா�த்� மா�ப�ம். உங்கள் பா�ச� 
உத்தரவாதமான பலன்கைள வழங்க�னால், இந்தப் பக்கத்த�ல் உள்ள வ�ளக்க அட்டவைணய�ல்

வ�ரிவான வ�ளக்கத்த�ற்�, எங்கள் ந�த� ஆேலாசகர்/தரகரிடம் ேபச�ம். நன்ைமகள் மற்�ம் ந�பந்தைனகள் பற்ற�ய 
வ�வரங்க�க்� �ராடக்ட் ப�ர�ச்சைரப் பார்க்க�ம்

14,000



ெடத் மல்�ப்ப�ள் x வ�டாந்த�ர ப�ரீமியம்

ைரடர் ஆப்ஷன்கள்
உங்கள் பா�காப்ைப ேமம்ப�த்த உத�ம் வைகய�லான ப�ன்வ�ம் ைரடர் ஆப்ஷன்கைள நாங்கள் வழங்�க�ேறாம்
-  ஆக்ச�ெடன்ட்டல் �ஸ்எப��ட்� மீதான எச்�எஃப்ச� ைலஃப் இன்கம் ெபனிஃப�ட் ைரடர் (�ஐஎன்: 101B013V03)
-   எச்�எஃப்ச� க�ரிட்�க்கல் இல்னஸ் ப�ளஸ் ைரடர் (�ஐஎன்: 101B014V02)
** ைரடர்கள் பற்ற�ய அைனத்� வ�வரங்க�க்�ம், எங்கள் இைணயதளத்த�ல் க�ைடக்�ம் ைரடர் 
ப�ர�ரங்கைளப் பார்க்க�ம்

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�: 1800-266-7227(டால் ஃப்ரீ)

(த�ங்கள் �தல் சனி வைர, காைல 9.30 
�தல் மாைல 6.30 வைர ெசயல்ப�ம்)
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, உதவ� அைழப்� எண்: 1860-267-9999 ( உள்�ர் கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம் ) |.022-68446530  (எஸ்.�.� கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம்) த�ங்கள் - சனி காைல 10 

மணி �தல் இர� 7 மணி வைர ெசயல்ப�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 சஞ்சய் பர் அட்ேவன்ேடஜ் (UIN: 101N136V03) என்ப� ஒ� �ங்க் ெசய்யப்படாத, ேபானஸ்/ஆட்-ஆன்  உடன் ��ய  ைலஃப் 

இன்�ரன்ஸ் ப�ளான் ஆ�ம். ஆக்ச�ெடன்ட்டல் �ஸ்எப��ட்� மீதான எச்�எஃப்ச� ைலஃப் இன்கம் ெபனிஃப�ட் ைரடர் (UIN: 101B013V03) மற்�ம் எச்�எஃப்ச� க�ரிட்�க்கல் இல்னஸ் 

ப�ளஸ் ைரடர் (UIN: 101B014V02) �த�யன ைரடர்களின் ெபயர்கள் ஆ�ம்.

இந்த �ராடக்ட்�ல் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கவேரஜ் உள்ள�. ஆபத்� வ�ைளவ�க்�ம் காரணிகள், ெதாடர்�ைடய வ�த��ைறகள் மற்�ம் ந�பந்தைனகள் மற்�ம் வ�லக்�கள் 
பற்ற�ய ��தல் வ�வரங்க�க்�,
மற்�ம் இத�ல் அடங்காதைவ பற்ற� அந்தந்த லீஃப்ெலட்ஸ் & ேசல்ஸ் ப�ர�ச்சைர கவனமாக ப�த்�ப் பார்த்� ெதரிந்� ெகாள்வ� அவச�யமா�ம். ARN: MC/12/22/31010-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.


