
���ం�లు మ�యు �ల్ �ఫ్ కవర్ �క� �������� 
��త�ల �గు�లర్ ఆ���� ఆ���ంచం�.1

ప�చయం,
సంచయ్ పర్ అ��ం�జ్

�న్ �ంక్�, ������ంగ్, �ఫ్ ఇనూ���న్� �� న్

�ఫర్� ఇన్ కమ్ ఆప�న్ ప��జ�లను �వ�ంచడం ఈ కరపత�ం లక్ష�ం.
తక్షణ ఆ�య ఆప�న్ � �వ�ల �రకు, దయ�� ఇతర కరపత�ం మ�యు �ల్� �� చర్ �ఫర్ �యం�.
�చ్ �ఎఫ్ � �ఫ్ �ం�య్ �ర్ అ��ం�జ్ అ�� ఒక ������ంగ్ �ఫ్ ఇనూ���న్� �� న్, ఇ� �త�ం ����� (100 సంవత��ల వయసు� 
వరకు) కవ��� �ం� ఆప�న్ � అం�సు� ం�. క�మం తప�కుం� ఆ���� సృ��ంచ��� మ�యు ప����బద��న ల��లను ��ంచ��� 
మ�యు � ��య�న వ��� �క� భ�ష�తు� ను ఎ�ం� �� పడకుం� భద�పరచ��� ఒక �ర�స్ ను ���ంచ��� ఈ �� న్ �కు ఒక సం�ర� 

�చ్ �ఎఫ్ � �ఫ్ �ం�య్ �ర్ అ��ం�జ్ �క� �లక �చరు�

స��వల్ ���ట్ ���ం�లను 
�ం� �లభ�ం

సం�ర� ��త వ��ం� + 
��త�ల ఆ�యం1

���ం�డ్ ���ట్ ల� �ఫర్� 
ఇన్ కమ్ ఆప�న్2

పను� ప��జ�లు3

1. �ల� టర్� (100 - ఎం�� వద�  వయసు�) సంవత��లు� ఎంచుకున���డు వ��సు� ం�.
2. ���ం�డ్ ఇన�మ్ అ�� ఒక ���త ���� ���ంచబడుతుం� మ�యు ���యం ��ంట్ టర్� + 1 సంవత��ల తరు�త �� రంభమ�తుం�, అ�� బ�� ���యంలు ���ంచబ�, �ల� అమ��  
ఉన�ట���.
3. ఆ�య� పను� చట�ం, 1961 ప��రం. పను� ప��జ�లు పను� చ�� ల� �రు�లకు �బ� ఉం��.

అర�త
ఈ �� న్ � ఒ� ��త �� �ప�కన �త�� �సు�వచు�. ఈ �� న్ �రకు వ�ప��� �గువ ���న��ధం� ఉంటుం�:

అర�త ప���లు

ప��శం వద�  వయసు�(సంవత��లు)

�చూ��� వద�  వయసు�(సంవత��లు)

���యం ���ం� వ�వ� (సంవత��లు)

�ల� �లవ�వ� (సంవత��లు)

�చూ��� సమయం� క�స 
�� �త�ం (INR)

�చూ��� సమయం� గ�ష�  
�� �త�ం (INR)

క�ష� గ�ష�

0 సంవత��లు (30 ��లు)^
55 సంవత��లు (PPT �రకు 7, 8 సంవత��లు)

60 సంవత��లు (PPT 9, 10, 12 సంవత��ల �రకు)

100 సంవత��లు (గ�ష�ం�)

7, 8, 9, 10, 12 సంవత��లు

ఎం�� వద�  వయసు� �నస్ 100 20-40 సంవత��ల ప��� �క్� డ్ �ల� �లప���� ఎంచు�వచు�

రూ. 3,00,000

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

�న ���న� అ�� వయసు�లు వయసు� �వ� ���న��.
^ఎం�� వద�  వయసు� 1 సంవత�రం కం� తకు�వ� ఉన� �ద� �ల� ����త�వం నుం� �స్� �� రంభం అ�తుం�. అ�� ఇతర వయసు�ల �రకు, �ం�� క్� �� రంభ�న �� నుం� �స్� �� రంభం 
అ�తుం�.

 

  



ఉ�హరణ

�ల� �లవ�వ� = 70 సంవత��లు

��ష్ �నస్ + ���ం�డ్ ��యడ్ �రకు ప�� సంవత�రం ���ం�డ్ ఇన్ 
కమ్ అం� 25 సంవత��లు

PPT = 8 సంవత��లు

�చూ���

�చూ���� �� �యబడ� �త�ం + సం�త 
స��వల్ ���ట్ (ఒక�ళ ఇంతకు ముందు 

���ంచనట���) + ఒక�ళ ఏ�� ఉన�ట��� 
మధ�ంతర స��వల్ ���ట్ ���ట్ + ���నల్ 

�నస్ (ఒక�ళ ���ర్ �యబ�నట���)

���ం�డ్ ఇన్ కమ్~= ₹ 28,400

��ష్ �నస్^ @ 8%#p.a. = ₹ 42,600
��ష్ �నస్^ @ 4%#p.a. = ₹ 1,100

��ష్ �నస్^ @ 8%#p.a. = ₹ 71,000
��ష్ �నస్^ @ 4%#p.a. = ₹ 2,500

�చూ��� ప��జ��� అంచ� 
�యం�

�చూ��� సమయం� �� �యబడ� �త�ం (₹)

���నల్ �నస్, ఒక�ళ ���ర్ �యబ�నట���(₹)

���ట్ �త�ం(₹)

@4%#p.a. @8%#p.a.

30 సంవత��ల వయసు� గల �రుషుడు | ���క ���యం = ₹ 1 లక్ష | �ల� �లవ�వ� అంత� ��ష్ �నస్ ��� �

^ �న చూ�ం�న ��ష్ �నస్ (ఒక�ళ ���ర్ �యబ�నట���) ���ం�లు ���క ���ం� ������ �రకు. ఒక�ళ �ల�� �అ�ట్ ������ ఎంచుకున�ట���, �అ�ట్ లు �� నుం� �� రంభం అ���

# సంవత���� 4% మ�యు సంవత���� 8% �టు� బ� �బడులు �త�� ఊ�ంచబడ�� మ�యు ��� ���ం� �దు.

~ ���ం�డ్ ఇన్ కమ్ అ�� ఒక ���ష�  �లవ�వ� �రకు ���ంచబడుతుం� మ�యు ���యం ��ంట్ టర్� + 1 సంవత��ల తరు�త �� రంభమ�తుం�, ఒక�ళ అ�� బ�� ���యంలు 
���ం�నట��� మ�యు �ల� అమ��  ఉన�ట���.

��� ���ట్ లకు ���ం� ఇవ�బడుతుం� మ�యు ��త �� ������ �న��ం� � �� �క� భ�ష�తు�  ప��రు ఆ�రం� ��� 
���ట్ లు �టర్� ల� ��యబుల్ � ఉం��. ఒక�ళ � �ల� ���ం�డ్ ���ట్ లను ఆఫర్ ��నట���, ఈ ���� ఇల���షన్ �బుల్ 
� ''���ం�డ్''� ఇ� స�ష�ం� �ర్� �యబడుతుం�. ఒక�ళ � �ల� ఆ�సు ��యబుల్ ���ట్ లు అ��, ఈ ���� ఇల���షన్ లు 
ఊ�ం�న భ�ష�తు�  ఇ��స్� �ంట్ �టర్� ల �క� �ండు ��న� �ట�ను చూ���, ఈ ఊ�ం�న �టర్� �ట�కు ���ం� �దు మ�యు � 
�ల� �క� �లువ భ�ష�తు�  �టు� బ� ప��రు� స� అ�క �ర�ల� ఆ�రప� ఉంటుం� కనుక, �రు ��� �ం� �� �క� ఎగువ �� 
�గువ ��ట్ లు ��. స�స�ర�న ఇల���షన్ �రకు, దయ�� � ����యల్ కన���ంట్/�� కర్ � ��� డం�. ���ట్ లు మ�యు కం�షన్ 
ల� �వ�ల �రకు దయ�� �� డక్� �� చర్ �ఫర్ �యం�.

a) స��వల్ ���ట్

���యం ���ం� �లప��� ము��న ఒక సంవత�రం తరు�త �ల��రుడు ���ం�డ్ ఇన్ కమ్ ప�స్ �చక్ష�త�క ��ష్ �నస్ లు 
(ఒక�ళ ���ర్ �యబ�నట���) బ����  అందు�వడం �� రం��� డు.

��ష్ �నస్ ��ష్ �నస్ �టు x ���క ���యం వ� వ���క�ంచబడుతుం�.
���ం�డ్ ఇన్ కమ్ అ�� ���ం�డ్ ఇన్ కమ్ �ట్ x���క ���యం వ� వ���క�ంచబడుతుం�.

1 ���క ���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�ం.

b) �చూ��� ���ట్

అ�� బ�� ���యంలు ���ంచబడ� �ల� �రకు, �ల� �లవ�వ� �వర��  ���ంచబ� �చూ��� ���ట్ �రకు �గువ 
���న��ధం� �ర��ంచబడుతుం�:
�చూ���� �� �యబడ� �త�ం ప�స్ ���ం�డ్ ఇన్ కమ్ మ�యు ��ష్ �నస్ లు, ఒక�ళ ఇంతకు ముందు ���ంచనట���, ఒక�ళ 
మధ�ంతర స��వల్ ���ట్, ఒక�ళ ఏ�� ప�స్ ���నల్ �నస్, (ఒక�ళ ���ర్ �యబ�నట���)
�చూ���� �� �యబడ� �త�ం అ�� ���యం ���ం� �లవ�వ�� �ల� �ంద ���ంచబ� �త�ం ���క ���యం.
�చూ��� ���ట్ �క� ఒక ���ం�, �ల� రదు�  �యబడుతుం� మ�యు ఎ�ం� ���ట్ లు ���ంచబడ�.

c) �త్ ���ట్

�ల� �లవ�వ�� �� ��న వ��� మర�ం�న��డు, అ�� ���యంలు ���ం�నట���, �గువ ���న���� స�న�న 
�త్ ���ట్ లు ���� ఏక�త�ం� ���ంచబడ��:
మరణం� �� ఇవ�బడ� �త�ం ప�స్ �పగ�స� ��ష్ �నస్ లు మ�యు ���ం�డ్ ఆ�యం, ఒక�ళ ఇంతకు ముందు ���ంచనట���, 
ఒక�ళ ఇంతకు ముందు ���ంచనట��� ప�స్ ఇంటర్� స��వల్ ���ట్ (ఒక�ళ ఏ�� ఉన�ట���) ప�స్ ���నల్ �నస్ (ఒక�ళ ���ర్ 
�యబ�నట���)
క�స మరణం ���ం�న 4�త�ం ���యం� 105% � ఉం�� మరణం �� ���

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

మధ�ంతర స��వల్ ���ట్ మ�యు �త్ మ���ల్ కు సంబం�ం�న �వ�ల �రకు దయ�� �� డక్� �� చర్ �ఫర్ �యం�, 

���యం ��ంట్ టర్� ము��న తరు�త 13వ �ల� �ల �క� ము�ం�. �ల��రుడు ����క �� ��-�ను�వల్ �అ�ట్ ����ం�� కూ� ఉప��ంచు�వచు�.
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���, మరణం� �� �యబడ� �త�ం అ��, �� �యబడ� వ��� మర�ం�న��డు ���ంచబ� ���ట్ �క� ఎ��లూ�ట్ �త�ం. 
ఇ� ��� అతు�న�త�న�:

���క ���యంకు 10 �టు�       �చూ��� సమయం� �� �యబడ� �త�ం      మరణం బహ�ళ x ���క ���యం

�ల� �లవ�వ�� �త్ ���ట్ ���ం�న తరు�త, �ల� రదు�  �యబడుతుం� మ�యు ���ం�ల �రకు ఎ�ం� ���ం�లు ���ంచబడ�.

నమూ� ఉ�హరణ

వయసు
���యం 
���ం� 
వ�వ�

���క 
���యం 

(INR)

స��వల్ ���ట్ �అ�ట్*

��ష్ �నస్^

���ం� ��యడ్ � 
(25 సంవత��లు)

���ం� ��యడ్ 
తరు�త

ఊ�ం�న �టు� బ� �బడులు

���ం�డ్ 
ఆ�యం5

�చూ��� ���ట్**

ఊ�ం�న 
�టు� బ� 
�బడులు

8(�ల� 
�లప���: 

40 
సంవత��లు)

10(�ల� 
�లప���: 

40 
సంవత��లు)

^ ��ష్ �నస్ (ఒక�ళ ���ర్ �యబ�నట���) ��� + �ల� �లవ�వ� �క� సం�ర�త �రకు 1 సంవత�రం తరు�త ���ంచబడుతుం�.
# సంవత���� 4% మ�యు సంవత���� 8% �టు� బ� �బడులు �త�� ఊ�ంచబడ�� మ�యు ��� ���ం� �దు.
* �ఫర్� ఇన్ కమ్ ఆప�న్ �ంద ��ష్ �నస్ మ�యు ���ం�డ్ ఇన్ కమ్ ���ం�లు ���యం ��ంట్ టర్� ము��న ఒక సంవత�రం తరు�త �� రంభమ���.
** �చూ��� ���ట్ � �చూ���� �� �యబడ� �త�ం మ�యు ���నల్ �నస్ ఉం��.
5 �ఫర్� ఇన్ కమ్ ఆప�న్ �ంద ���ం�డ్ ఇన్ కమ్ 25 సంవత��ల�టు ���ంచబడుతుం�.

A. ���యంలు వ��ం� పను�లు మ�యు ��లను �న��ం��. B. ఇల���షన్ �క� ఈ ��ప్ �ట్ ఆ�గ�కర�న �రుష ��తం �రకు HDFC �ఫ్ 
సం�య్ �ర్ అ��ం�జ్ �రకు �త��. c. చూ�ంచబడ�  �లువలు �వలం ఇల����వ్ ఉ����ల �రకు �త��. D. ��� ���ట్ లకు ���ం� ఇవ�బడుతుం� 
మ�యు ��త �� ���రం� � �� �క� భ�ష�తు�  ప��రు ఆ�రం� ��� ���ట్ లు �టర్� ల� ��యబుల్ � ఉం��. ఒక�ళ �రు ���ం�డ్ 
���ట్ లను ఆఫర్ �� �ల� అ��, ఈ ���� ఇల���షన్ �బుల్ � ఇ� స�ష�ం� "���ం�డ్" అ� �ర్� �యబడుతుం�. ఒక�ళ ��యబుల్ ���ట్ ల 
�క� � �ల� అ��, ఈ ���� ఇల���షన్ లు భ�ష�తు� � ఇ��స్� �ంట్ �టర్� లను ఊ�ం�న � �క� �ండు ��న� �ట�ను చూ���. ఈ 
ఊ�ం�న �టర్� �ట�కు ���ం� �దు మ�యు అ� �రు ��� �ం� �� �క� ఎగువ �� తకు�వ ప��తులు ��, ఎందుకం� � �ల� �క� �లువ 
భ�ష�తు�  �టు� బ� ప��రు� స� అ�క �ర�ల� ఆ�రప� ఉంటుం�.

స�స�ర�న ఇల���షన్ �రకు, దయ�� � ����యల్ కన���ంట్/�� కర్ � ��� డం�. ���ట్ లు మ�యు కం�షన్ ల� �వ�ల �రకు దయ�� �� డక్� 
�� చర్ �ఫర్ �యం�.

14,000



�డర్ ఆప�ను�
� సంరక్షణను �ం�ం�ంచడం� �కు స�యపడటం �రకు �ం �గువ �డర్ ఆప�న్ లను అం��� ం.

- ����ంటల్ ����� �డర్ � HDFC �ఫ్ ఇన్ కమ్ ���ట్(UIN: 101B013V03)
- HDFC �ఫ్ ���కల్ ఇ��స్ ప�స్ �డర్ (UIN: 101�014�02)
**�డర్ లకు సంబం�ం�న అ�� �వ�ల �రకు, దయ�� � �బ్ �ట్ � లభ�ం అ�� �డర్ �� చర్ లను �ఫర్ �యం�.

��ట్ ల ��ధం: �� చట�ం, 1938 �క� �క్షన్ 41 �య�ను�రం� సవ�ంచబ�న �ధం� ఈ ��ం� �ధం� ���ం�:
(1)�రత�శం� ���లు �� ఆ��� సంబం�ం�న ఏ�� రక�న �స్�, ���ం���న క�షన్ �క� �త�ం �� �గం �క� ఏ�� ��ట్ 
�� �ల�� చూ�ంచబడ� ���యం �క� ఏ�� ��ట్ కు సంబం�ం� ఏ�� వ��� ప�త�క్షం� �� ప�క్షం� ��� డ��� �� 
�నరుద��ంచ��� �� ��ను �న��ంచ��� ఏ వ��� కూ� అనుమ�ంచ�దు �� అనుమ�ంచ�దు.  �� �� కం�� �క� ప��ష్ 
�యబడ� �� ��క�స్ లు �� �బుల్� కు అనుగుణం� అనుమ�ంచబ� ��ట్ �న�, �ల�� �సు�వడం �� �ను�వల్ �యడం �� 
�న��ంచడం �రకు ఏ వ��� కూ� ఎ�ం� ��ట్ � ఆ��ంచ�దు.

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

�� మమ��� సంప��ంచం�

�ను�లు �య���: 1800-266-7227(�ల్ ��)
(�మ�రం - శ��రం ఉదయం 9.30 నుం� �యంత�ం 
6.30 గంటల వరకుఅందు�టు� ఉంటుం�)

www.hdfclife.com వద�  మమ��� సంద��ంచం�

HDFC �ఫ్ ఇనూ���న్� కం�� ���డ్ ("HDFC �ఫ్"). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI ��స�ర్ �ంబరు. 101
��స�ర్� ఆ�స్: �� ఎ��ల�స్, 13వ అంతసు� , అ�� �ల్� �ం�ండ్, ఎన్.ఎం.�� �ర్�, మ�ల��, ముం� 400 011:
�ల్� �న్: 1860-267-9999 (�� �క ���లు వ���� �) |.022-68446530 (STD ���లు వ���� �) �మ�రం-శ��రం ఉదయం 10 నుం� 
�యంత�ం 7 గంటల వరకు IST � అందు�టు� ఉంటుం�. ఏ�� �శం �డ్ � ���క్� �యవదు� . ఉ�: +91 �� 00. �బ్ �ట్: www.hdf-
clife.comn కం�� �రు/���� "HDFC" �రు/అక్ష�లు ��ంగ్ �వలప్ �ంట్ ��న్� ����షన్ ���డ్ ("HDFC Limited") కు �ం�న� 
మ�యు HDFC ���డ్ � కుదురు�కున� ఒప�ందం �ంద HDFC �ఫ్ ��� ఉప��ంచబడుతుం�.  
HDFC �ఫ్ �ం�య్ �ర్ అ��ం�జ్ (UIN:101N136V03) అ�� �న్ �ంక్�, ������ంగ్, �ఫ్ ఇనూ���న్� �� న్. ����ంటల్ ����� �డర్ 
(UIN: 101B013V03) మ�యు HDFC �ఫ్ ���కల్ ఇల్ �స్ ప�స్ �డర్ (UIN: 101B014V02) � HDFC �ఫ్ ఇన్ కమ్ ���ట్ లు �డర్ ల �రు� .
ఈ �� డక్� � ��త �� కవ�� లభ�ం అ�తుం�. ప��ద �ర�లు, సంబం�త �యమ�బంధనలు మ�యు �న��ం�ల� మ��� 
�వ�ల �రకు,
ఒక అమ���� ము�ంచ��� ముందు దయ�� �ల్� �� చర్ � �గ�త�� చదవం�. ARN: MC/12/22/31010-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.

సర్ ఉ� � ��!


