
েপআউেটর েফ্ল��িব�ল� এবং পুেরা জীবন কভার 
সহ আজীবন িনয়িমত আয় উপেভাগ ক�ন.1

েপশ করা হে�,

সঞ্চয় পর অ্যাডভাে�জ
এক� নন-�ল�ড, পা�ৰ্িসেপ�ং, লাইফ ই�ু্যের� �্যান

এই �লফেলট�র লক্ষ্য িবলি�ত আয় িবকে�র সুিবধা��ল ব্যাখ্যা করা।

HDFC  লাইফ সঞ্চয় পর অ্যাডভাে�জ হল এক� পা�ৰ্িসেপ�ং লাইফ ই�ু্যের� �্যান যা সারা জীবেনর জন্য (100 বছর বয়স পযৰ্�) কভার িবক� 
�দান কের। পিরক�না� আপনার জন্য এক� িনয়িমত আয় ৈতির করেত এবং পিরক��ত লক্ষ্য��ল অজৰ্ন করেত এবং আপনার ��য়জেনর 
ভিবষ্যতেক সুর�ক্ষত করার জন্য এক� সামি�ক সমাধান �দান কের, েকােনা আপস ছাড়াই।

সাভৰ্ াইভাল েবিন�ফট �দােনর 
জন্য েফ্ল��িব�ল�

সারা জীবন-এর জন্য কভার + 
আজীবন আয়1

ট্যা� েবিন�ফট2

1. বছর িহসােব (100 - �েবেশর সময় বয়স) এক� প�লিস টামৰ্ চয়ন করার েক্ষে� �েযাজ্য৷
2. আয়কর আইন 1961, অনুযায়ী। ট্যা� েবিন�ফট কর আইেন পিরবতৰ্ ন সােপেক্ষ।
* তাৎক্ষিণক আয় িবকে�র উপর �েযাজ্য।

েযাগ্যতা

এই পিরক�না� �ধুমা� িসে�ল লাইেফর িভত্িতেত েনওয়া েযেত পাের। এই পিরক�নার বয়স সীমা িন��প:

েযাগ্যতার সবৰ্িন� সেবৰ্া�

0 বছর (30 িদন)^ 50 বছর (PPT  5 বছেরর জন্য) 
65 বছর (PPT  6, 7, 8, 9, 10, 12 বছেরর জন্য)

100 বছর (সেবৰ্া�)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 বছর

�েবেশর সময় 100 মাইনাস 
বয়স বা 20-40 বছেরর মেধ্য এক� িনিদৰ্ � প�লিস েময়াদ েবেছ েনওয়া েযেত পাের

Rs. 3,00,000

েকান সীমা েনই, েবাডৰ্  অনুেমািদত আ�াররাই�ং প�লিস(BAUP) সােপেক্ষ

�েবেশর বয়স (বছর)

��িময়াম পিরেশােধর েময়াদ (বছর)

প�লিসর েময়াদ (বছর)

ম্যািচউির�েত নূ্যনতম বীমাকৃত রািশ 
(INR)

ম্যািচউির�েত সেবৰ্া� িবমাকৃত রািশ 
(INR)

উপের উ��িখত সকল বয়েসর বয়স গত জ�িদন অনুযায়ী।
^�থম প�লিস বািষৰ্কী েথেক ঝঁুিক �� হয় েযখােন �েবেশর বয়স 1 বছেরর কম। অন্য সব বয়েসর জন্য, চ� ��র সূচনার তািরখ েথেক ঝঁুিক �� হয়।

 

ম্যািচউির�র সময় বয়স (বছর)

HDFC  লাইফ সঞ্চয় পর অ্যাডভাে�েজর মূল ৈবিশ�্য

  

 

 

তাৎক্ষিণক আয় িবকে�র িবশদ িববরেণর জন্য, অনু�হ কের অন্যান্য �লফেলট এবং িব�য় �িশওর� েদখুন।



উদাহরণ

প�লিসর েময়াদ = 70 বছর

নগদ েবানাস 100 বছর বয়স পযৰ্� �িত বছর �েদয় হেব

নগদ েবানাস^ @ 8%# p.a. = Rs. 30,000
নগদ েবানাস^@ 4%# p.a. = Rs. 14,500

PPT = 8 বছর

ম্যািচউির�

ম্যািচউির�র উপর িবমাকৃত অথৰ্ + 
অ�জৰ্ত সাভৰ্ াইভাল েবিন�ফট (যিদ আেগ 

না েদওয়া হয়) +  ই�ািরম সাভৰ্ াইভাল 
েবিন�ফট যিদ থােক + টািমৰ্নাল েবানাস 

(যিদ েঘাষণা করা হয়)30 বছর বয়সী প�ুষ | বািষৰ্ক ��িময়াম = ₹ 1 লক্ষ | প�লিসর েময়াদ জেুড় 
নগদ েবানাস �াি�

^ উপের েদখােনা নগদ েবানাস (যিদ েঘাষণা করা 
হয়) েপআউট��ল বািষৰ্ক েপআউট ��েকােয়��র 
জন্য। যিদ মািসক েপআউট ��েকােয়�� েবেছ 
েনওয়া হয়, তাহেল েপআউট��ল 1ম মােসর েশষ 
েথেক �� হেব৷ প�লিসধারক ৈ�মািসক বা 
আধা-বািষৰ্ক েপআউট ��েকােয়��ও েপেত 
পােরন৷

এি�েমট ম্যািচউর� েবিন�ফট @4#বািষৰ্ক @8#বািষৰ্ক

ম্যািচউির� িবমাকৃত অথৰ্ (₹)

টািমৰ্নাল েবানাস, যিদ েঘাষণা 
করা হয়(₹)

েমাট েবিন�ফট (₹)

# 4% p.a এবং 8% p.a. �ধুমা� িবিনেয়াগ িরটানৰ্ অনুমান করা হয় িক� িন��ত করা হয় না।

িকছ�  সুিবধা িন��ত করা হয় এবং িকছ�  সুিবধা আপনার জীবন বীমা ব্যবসায় বহনকারী বীমার ভিবষ্যত কমৰ্ক্ষমতার উপর িভত্িত কের িরটােনৰ্র সােথ 

পিরবতৰ্ নশীল। যিদ আপনার প�লিস গ্যারাি�যু� সুিবধা �দান কের তেব এই পৃ�ায় িচি�ত সারণীেত এ� "গ্যারাি�ড" এ ��ভােব িচিহ্নত করা হেব। যিদ 

আপনার প�লিস অ�ফস পিরবতৰ্ নশীল েবিন�ফট, তাহেল এই পৃ�ার িচ���ল অনুমানকৃত ভিবষ্যেতর িবিনেয়ােগর িরটােনৰ্র দ�ু িভ� হার েদখােব, এই 

অনুমানকৃত িরটানৰ্��ল িন��ত নয় এবং আপনার প�লিসর মূল্য িহসােব আপিন যা েপেত পােরন তার উপেরর বা িন� সীমা নয়। ভিবষ্যেত িবিনেয়াগ 

কমৰ্ক্ষমতা সহ অেনক কারেণর উপর িনভৰ্ রশীল। িব�ািরত উদাহরেণর জন্য, অনু�হ কের আমােদর আিথৰ্ক পরামশৰ্দাতা/ে�াকােরর সােথ কথা বলুন। 

সুিবধা এবং শতৰ্ াবলী স�েকৰ্  িব�ািরত জানার জন্য অনু�হ কের পণ্য ে�ািশওর প�ন

a) সাভৰ্ াইভাল েবিন�ফট

প�লিস ধারক �িত� প�লিস বছেরর েশেষ নগদ েবানাস (যিদ েঘাষণা করা হয়) পাওয়ার েযাগ্য হেবন এবং

1ম প�লিস বছর েথেক মৃত� ্য বা প�লিসর েময়াদ েশষ হওয়া পযৰ্�, েয� আেগ েহাক। নগদ েবানাস (যিদ েঘাষণা করা হয়) এভােব �কাশ করা হেব:
নগদ েবানাস �েদয় = নগদ েবানাস েরট x বািষৰ্ক ��িময়াম

1বািষৰ্ক ��িময়াম হল প�লিসধারেকর �ারা িনবৰ্ািচত এক� বছের �েদয় ��িময়ােমর পিরমাণ, কর, রাইডার ��িময়াম, আ�াররাই�ং অিতির� ��িময়াম এবং েমাডাল ��িময়ােমর 
জন্য েলািডং, যিদ থােক।

b)  ম্যািচউির� েবিন�ফট
এক� প�লিসর জন্য েযখােন সম� বেকয়া পারিম ��িময়াম �দান করা হেয়েছ, প�লিসর েময়াদ েশেষ �েদয় ম্যািচউির� েবিন�ফট�েক এইভােব 
সংজ্ঞািয়ত করা হয়:
েময়াদপূিতৰ্ র উপর িবমাকৃত অথৰ্ এবং অ�জৰ্ত গ্যারাি�যু� আয় এবং নগদ েবানাস, যিদ আেগ না েদওয়া হয় এবং ই�ািরম
েবিন�ফট যিদ েকান �াস টািমৰ্নাল েবানাস, (যিদ েঘাষণা করা হয়)
েময়াদপূিতৰ্ েত িবমাকৃত অথৰ্ হল ��িময়াম েপেম� েময়ােদ প�লিসর অধীেন �েদয় েমাট বািষৰ্ক ��িময়াম।
নূ্যনতম মৃত� ্য হেত হেব মৃত� ্যর তািরখ অনুযায়ী �দত্ত েমাট ��িময়ােমর 105%

c) েডথ েবিন�ফট
প�লিসর েময়ােদর সময় বীমাকৃত ব্য��র মৃত� ্যেত, সম� বেকয়া ��িময়াম েশয়ার �দান করা হেল, িন��লিখত��লর সমান েডথ েবিন�ফট
মেনানীত ব্য��েক এক েথাক িহসােব �েদয় হেব:

মৃত� ্যর উপর িন��ত রািশ এবং অ�জৰ্ত নগদ েবানাস এবং গ্যারাি�যু� আয়, যিদ আেগ পিরেশাধ না করা হয় এবং অ�বৰ্ত�কালীন েবঁেচ থাকার 
সুিবধা(যিদ থােক) �াস টািমৰ্নাল েবানাস (যিদ েঘাষণা করা হয়)

নূ্যনতম মৃত� ্য হেত হেব মৃত� ্যর তািরখ অনুযায়ী �দত্ত2 েমাট ��িময়ােমর 105%

2�েদয় েমাট ��িময়াম হল �া� সম� ��িময়ােমর েমাট, েযেকান অিতির� ��িময়াম, েযেকান রাইডার ��িময়াম এবং কর ব্যতীত।
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তাৎক্ষিণক আয় িবকে�র িবশদ িববরেণর জন্য, অনু�হ কের অন্যান্য �লফেলট এবং িব�য় �িশওর� েদখুন।



েময়াদপূিতৰ্ র উপর িবমাকৃত অথৰ্ এবং অ�জৰ্ত গ্যারাি�যু� আয় এবং নগদ েবানাস, যিদ আেগ না েদওয়া হয় এবং ই�ািরম
েবিন�ফট যিদ েকান �াস টািমৰ্নাল েবানাস, (যিদ েঘাষণা করা হয়)
েময়াদপূিতৰ্ েত িবমাকৃত অথৰ্ হল ��িময়াম েপেম� েময়ােদ প�লিসর অধীেন �েদয় েমাট বািষৰ্ক ��িময়াম।

প�লিসর েময়ােদর সময় বীমাকৃত ব্য��র মৃত� ্যেত, সম� বেকয়া ��িময়াম েশয়ার �দান করা হেল, িন��লিখত��লর সমান েডথ েবিন�ফট
মেনানীত ব্য��েক এক েথাক িহসােব �েদয় হেব:

েযখােন, মৃত� ্যেত িবমাকৃত অথৰ্ হল েবিন�ফেটর িন��ত পিরমাণ যা  বীমাকৃত ব্য��র মৃত� ্যর পেরও �েদয় হওয়ার গ্যারাি� েদয়।
এ� সেবৰ্া� হেব:

বািষৰ্ক ��িময়ােমর 10 �ণ
ম্যািচউির�েত িবমাকৃত অথৰ্
েডথ মা��পল x বািষৰ্ক ��িময়াম

প�লিস েময়ােদর সময় েডথ েবিন�ফট �দােনর পের, প�লিস� ব� হেয় যােব এবং েপআউেটর জন্য েকান িকছ�  �েদয় হেব না

স্যা�ল ইলাে�শন

বয়স

��িময়াম 
েপেমে�র 

েময়াদ

বািষৰ্ক 
��িময়াম 
(INR)

সাভৰ্ াইভাল েবিন�ফট েপআউট* ম্যািচউির� েবিন�ফট**

অনুমানকৃত িবিনেয়াগ িরটানৰ্

8 
(প�লিসর 
েময়াদ: 40 

বছর)

10 
(প�লিসর 
েময়াদ: 40 

বছর)

* নগদ েবানাস (যিদ েঘাষণা করা হয়) স�ূণৰ্ প�লিসর েময়ােদর জন্য �েদয়।
** ম্যািচউির� েবিন�ফট হল ম্যািচউির� এবং টািমৰ্নাল েবানােসর উপর িবমাকৃত সম�র অ�ভ�ৰ্ �।
# 4% p.a এবং 8% p.a. �ধুমা� িবিনেয়াগ িরটানৰ্ অনুমান করা হয় িক� িন��ত করা হয় না।

A. ��িময়াম��ল �েযাজ্য কর ও �� ব্যতীত। B. উদাহরেণ েদখােনা এই �্যাপশট� �ধুমা� এক� সু� পু�ষ জীবেনর জন্য HDFC লাইফ সঞ্চয় 
পার সুিবধার জন্য। C. েদখােনা মান��ল �ধুমা� উদাহরেণর উে�েশ্য। D. িকছ�  সুিবধা িন��ত করা হয় এবং জীবন বীমা ব্যবসায় আপনার বীমার 
ভিবষ্যত কমৰ্ক্ষমতার উপর িভত্িত কের িরটানৰ্ সহ িকছ�  সুিবধা পিরবতৰ্ নশীল। যিদ আপনার এক� প�লিস িন��ত সুিবধা �দান কের তাহেল এই 
পৃ�ার দ�ৃা� সারণীেত এ� ��ভােব "গ্যারাি�ড" িহেসেব িচিহ্নত হেব। যিদ আপনার নীিত পিরবতৰ্ নশীল সুিবধার হয় তেব এই পৃ�ার িচ���ল 
আমােদর ভিবষ্যেতর িবিনেয়ােগর িরটানৰ্ অনুমান করা দ�ু িভ� হার েদখােব। এই অনুমানকৃত িরটােনৰ্র হার��ল িন��ত নয় এবং আপিন যা েফরত 
েপেত পােরন তার উপেরর বা িন� সীমা নয়, কারণ আপনার নীিতর মূল্য ভিবষ্যেতর িবিনেয়ােগর কাযৰ্কািরতা সহ অেনক��ল কারেণর উপর িনভৰ্ র 
কের।
িব�ািরত উদাহরেণর জন্য, অনু�হ কের আমােদর আিথৰ্ক পরামশৰ্দাতা/ে�াকােরর সােথ কথা বলুন। সুিবধা এবং শতৰ্ াবলী স�েকৰ্  িব�ািরত জানার 
জন্য অনু�হ কের পেণ্যর �িশওর� প�ন  



প�লিস েময়ােদর সময় েডথ েবিন�ফট �দােনর পের, প�লিস� ব� হেয় যােব এবং েপআউেটর জন্য েকান িকছ�  �েদয় হেব না

ম্যািচউির� েবিন�ফট**

রাইডার িবক�

আমরা আপনােক আপনার সুরক্ষা উ�ত করেত সাহায্য করার জন্য িন��লিখত রাইডার িবক���ল অফার কির
- HDFC লাইফ ে�ােট� �াস রাইডার (UIN: 101B016V01)
- দঘুৰ্টনাজিনত অক্ষমতাযু� চালেকর জন্য HDFC জীবন আেয়র সুিবধা (UIN: 101B013V03)
- HDFC লাইফ ���ক্যাল ইলেনস �াস রাইডার (UIN: 101B014V02)
**রাইডার স�েকৰ্  সম� িববরেণর জন্য, অনু�হ কের আমােদর ওেয়বসাইেট উপল� রাইডার ে�াশার��ল প�ন

িরেবেট িনেষধাজ্ঞা: সমেয় সমেয় সংেশািধত বীমা আইন, 1938 এর ধারা 41 অনুযায়ী:

(1) েকােনা ব্য�� ভারেত জীবন বা স�ত্িত স�িকৰ্ ত েয েকােনা ধরেনর ঝঁুিকর েক্ষে� েকােনা ব্য��েক কথা বলার বা পুননৰ্বীকরণ বা বীমা চা�লেয় 
যাওয়ার �েরাচনা িহেসেব, �ত্যক্ষ বা পেরাক্ষভােব অনুমিত েদওয়ার ��াব েদেবন না, েকােনা ছাড় �েদয় কিমশেনর স�ূণৰ্ বা আংিশক বা প�লিসেত 
েদখােনা ��িময়ােমর েকােনা ছাড়, অথবা েকােনা ব্য�� প�লিস �হণ বা পুননৰ্বীকরণ বা চা�লেয় যাে�ন এমন েকােনা িরেবট �হণ করেবন না, 
বীমাকারীর �কািশত �সেপ�াস বা েটিবল অনুসাের অনুেমািদত ছাড় ছাড়া

(2) েকান ব্য�� এই ধারার িবধান��ল েমেন চলেত ব্যথৰ্ হেল দশ লক্ষ টাকা পযৰ্� জিরমানার জন্য েস দায়ী হেব৷

আজই আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন

েকনার জন্য: 1800-266-9777 (েটাল ��)
(�িতিদন সকাল 9.30 টা েথেক স�্যা 6.30টা পযৰ্� 
উপল� থােক)

আমােদর সােথ www.hdfclife.com এ 
েযাগােযাগ ক�ন

সর উঠা েক �জেয়া!

HDFC লাইফ ই�ু্যের� েকা�ািন �লিমেটড ("HDFC লাইফ")। CIN: L65110MH2000PLC128245। IRDAI ের�জে�শন নং 101।
ের�জ�াডৰ্  অ�ফস: 13 তলা, েলাধা এে�লাস, অ্যােপােলা িমলস ক�াউ�, এন.এম. েজাশী মাগৰ্, মহাল�ী, মু�াই - 400 011।

ইেমইল: service@hdfclife.com, েহ� লাইন: 1860-267-9999 (েলাকাল চাজৰ্ �েযাজ্য) | 022-68446530 (STD চাজৰ্ �েযাজ্য)  েসাম-শিন 
সকাল 10 টা েথেক স�্যা 7 টা IST পযৰ্� উপল�। েদশীয় েকাড বসােত হেব না। েযমন +91 বা 00। ওেয়বসাইট: www.hdfclife.com
েকা�ািনর নাম/েলােগােত "HDFC" নাম/অক্ষর��ল হাউ�জং েডেভলপেম� ফাইন্যা� কেপৰ্ােরশন �লিমেটড ("HDFC �লিমেটড") এর অ�গৰ্ত 
এবং HDFC �লিমেটেডর সােথ স�ািদত এক� চ� ��র অধীেন HDFC লাইফ ব্যবহার কের৷  
HDFC লাইফ সঞ্চয় পার অ্যাডভাে�জ (UIN:101N136V03) হল এক� নন-�ল�ড, পা�ৰ্িসেপ�ং, লাইফ ই�ু্যের� �্যান। HDFC লাইফ 
ে�ােট� �াস রাইডার (UIN: 101B016V01), HDFC  লাইফ ইনকাম েবিন�ফট অন অ্যাকিসেড�াল িডেসিব�ল� রাইডার (UIN: 101B013V03) 
এবং HDFC লাইফ ���ক্যাল ইলেনস �াস রাইডার (UIN: 101B014V02) হল রাইডারেদর নাম। এই পেণ্য জীবন বীমা কভােরজ পাওয়া যায়। 
ঝঁুিকর কারণ, সংি�� শতৰ্ াবলী এবং এ��� শন স�েকৰ্  আরও িবশদ িববরেণর জন্য, িব�য় েশষ করার আেগ দয়া কের িব�য় ে�ািশওর� যত্ন 
সহকাের প�ন। ARN: MC/12/22/31009-BI

জাল েফান কল এবং কা�িনক/�তারণামূলক অফার েথেক সাবধান
IRDAI  বীমা প�লিস িব��, েবানাস েঘাষণা বা ��িময়াম িবিনেয়ােগর মেতা কাযৰ্কলােপর সােথ জিড়ত নয়।

যারা এই ধরেনর েফান কল পাে�ন তােদর পু�লেশ অিভেযাগ করার জন্য অনুেরাধ করা হে�।


