
�ુકવણીમાં લવચીકતા અને �ૂણર્ �વન વીમા 
સાથે માણો આ�વન �નય�મત આવક.1
પ્રસ્�ુત છે,

સંચય પાર એડવાંટેજ
એક નોન-�લ�ક્ડ, પા�ટ��સપે�ટ�ગ, �વન વીમા યોજના

આ પત્રક�ું લ�ય �વલં�બત આવક �વકલ્પના ફાયદા સમ�વવા�ું છે

એચડ�એફસી લાઇફ સંચય પાર એડવા�ટેજ એ એક પા�ટ��સપે�ટ�ગ �વન વીમા યોજના છે જ ેસમગ્ર �વન (100 વષર્ની �મર �ુધી) માટે કવર મેળવવાનો �વકલ્પ 
�ૂરો પાડ ેછે. આ યોજના તમારા માટે �નય�મત આવક પેદા કરવા અને આયો�જત લ�યો હાંસલ કરવાનો દ�ાંત બનાવવા માટે અને કોઈપણ તડજોડ �વના તમારા 
�પ્રયજનના ભ�વષ્યને �ુર�ક્ષત કરવા માટે સવર્ગ્રાહ� ઉકેલ �ૂરો પાડ ેછે.

ઉ�ર�વન લાભ �ુકવણી 
મેળવવામાં �ુગમતા

�ૂણર્ �વન કવર + 
આ�વન આવક1

કર લાભો2

1. પૉ�લસી �ુદત તર�કે વષર્ (100 - પ્રવેશ સમયે �મર) પસંદ કરવા પર લા�ુ.
2. આવકવેરા અ�ધ�નયમ, 1961 અ�ુસાર. કર લાભો કર કાયદામાં ફેરફારને આધીન છે.
* તાત્કા�લક આવક �વકલ્પ પર લા�ુ.

પાત્રતા

આ યોજના માત્ર એકલ ��ક્તના આધારે લઈ શકાય છે. આ યોજના માટે �મર મયાર્દા નીચે �ુજબ છે:

પાત્રતા માપદ� ડ ન્�ૂનતમ મહ�મ

0 વષર્ (30 �દવસ)^ 50 વષર્ (પીપીટ� 5 વષર્ માટે)
65 વષર્ (પીપીટ� 6, 7, 8, 9, 10, 12 વષર્ માટે)

100 વષર્ (મહ�મ)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 વષર્

100 ઓછા પ્રવેશ સમયની �મર અથવા 20-40 વષર્ની શ્રેણીના �વસ્તારમાં એક �ન��ત પૉ�લસી �ુદત પસંદ કર� શકાય છે

₹ 3,00,000

કોઈ મયાર્દા નથી, બોડ� અ�ુવ્ડ અંડરરાઈ�ટ�ગ પૉ�લસી (BAUP)ને આધીન

પ્રવેશ સમયે �મર (વષર્)

પ્રી�મયમ �ુકવણીની �ુદત (વષર્)

પૉ�લસી �ુદત (વષર્)

મેચ્�ુ�રટ� પર ન્�ૂનતમ વીમા રકમ (INR)

મેચ્�ુ�રટ� પર મહ�મ વીમા રકમ (INR)

ઉપર દશાર્વેલ તમામ �મર છેલ્લા જન્મ�દવસ સમયની છે.
^પૉ�લસીની પ્રથમ વષર્ગાંઠથી જોખમ શ� થાય છે �ાં પ્રવેશ સમયે �મર 1 વષર્થી ઓછ� હોય છે. અન્ય તમામ �મર માટે, જોખમ કરારની શ�આતની તાર�ખથી શ� થાય છે.

 

મેચ્�ુ�રટ� સમયે �મર (વષર્)

એચડ�એફસી લાઇફ સંચય પાર એડવા�ટેજની �ુ� �વ�શ�તાઓ

  

 

 

તાત્કા�લક આવકના �વકલ્પની �વગતો માટે, કૃપા કર�ને અન્ય પ�ત્રકા અને વચેાણ �ુ�સ્તકાનો સદંભર્ લો.



દ�ાંત

પૉ�લસીની �ુદત = 70 વષર્

100 વષર્ની �મર �ુધી દર વષ� રોકડ બોનસ �ૂકવવાપાત્ર રહેશે

રોકડ બોનસ^ @ વા�ષ�ક 8%#  = ₹ 30,000
રોકડ બોનસ^ @ વા�ષ�ક 4%#  = ₹ 14,500

પીપીટ� = 8 વષર્

મેચ્�ુ�રટ�

મેચ્�ુ�રટ� પર વીમાની રકમ + ઉપા�જ�ત 
ઉ�ર�વન લાભ (જો અગાઉ �ૂકવેલ ન 
હોય તો) + વચગાળાનો ઉ�ર�વન લાભ 
જો કોઇ હોય તો + ટ�મ�નલ બોનસ (જો 

�હેર કરવામાં આવે તો)30 વષર્નો �ુ�ષ | વા�ષ�ક પ્રી�મયમ = ₹ 1 લાખ | સમગ્ર પૉ�લસી �ુદત દર�મયાન પ્રાપ્ત 
રોકડ બોનસ

^ દશાર્વેલ રોકડ બોનસ (જો �હેર કરવામાં આવે તો) 
�ૂકવણીની આ�ૃ�� વા�ષ�ક છે. જો મા�સક �ૂકવણીની 
આ��ૃ� પસંદ કરવામાં આવી હોય, તો �કૂવણી 1લા 
મ�હનાના અંતથી શ� થશે. પૉ�લસીધારક �ત્રમા�સક અથવા 
અધર્-વા�ષ�ક �ૂકવણીની આ�ૃ��નો લાભ લેવા�ંુ પણ પસંદ 
કર� શકે છે

મેચ્�ુ�રટ� લાભનો અંદાજ @વા�ષ�ક 4# @વા�ષ�ક 8#

મેચ્�ુ�રટ� પર વીમાની રકમ (₹)

ટ�મ�નલ બોનસ, જો �હેર કરવામાં 
(₹)આવે તો

કુલ લાભ(₹)

# વા�ષ�ક 4%  અને વા�ષ�ક 8% એ માત્ર ધારેલ રોકાણ વળતર છે અને તેની ખાતર� આપવામાં આવતી નથી.

કેટલાક લાભોની ખાતર� આપવામાં આવે છે અને કેટલાક લાભો એ �વન વીમાના �વસાય પર તમારા વીમાના ભા�વ પ્રદશર્નના આધારે વળતર સાથે બદલાતા હોય 

છે. જો તમાર� પૉ�લસી ખાતર��ૂવર્ક લાભો પ્રદાન કરે છે, તો આ �ૃ� પરના દ�ાંત કો�કમાં "ખાતર��ૂવર્ક"માં સ્પ�પણે �ચ��ત કરવામાં આવશે. જો તમાર� 

પૉ�લસી વધઘટપાત્ર લાભો પ્રદાન કરે છે, તો આ �ૃ� પરના દ�ાંત અ�ુમા�નત ભા�વ રોકાણના વળતરના બે અલગ-અલગ દરો બતાવશે, આ ધારવામાં આવેલા 

વળતરના દરોની ખાતર� આપવામાં આવતી નથી અને તે તમને �ું પાછુ�  મળશે તેની ઉપરની કે નીચલી મયાર્દા નથી, કારણ કે તમાર� પૉ�લસી ભા�વ રોકાણ પ્રદશર્ન 

સ�હત સં�ાબંધ પ�રબળો પર આધા�રત છે. �વગતવાર દ�ાંત માટે, કૃપા કર�ને અમારા નાણાક�ય સલાહકાર/બ્રોકર સાથે વાત કરો. લાભો અને શરતોની �વગતો 

માટે કૃપા કર�ને પ્રોડક્ટ �ુ�સ્તકાનો સંદભર્ લો

a) ઉ�ર�વન લાભ

પૉ�લસીધારક એ દરેક પૉ�લસી વષર્ના અંતે રોકડ બોનસ (જો �હેર કરવામાં આવે તો) મેળવવા માટે પાત્ર હશે અને
1લા પૉ�લસી વષર્થી �ૃત્�ુ �ુધી અથવા પૉ�લસીની �ુદતની સમા�પ્ત,  જ ેપણ વહે�ું હોય ત્યાં �ુધી �ૂકવવાપાત્ર છે. રોકડ બોનસ (જો �હેર કરવામાં આવે તો) 
�નમ્ન�લ�ખત ર�તે �ક્ત કરવામાં આવશે:
�ૂકવવાપાત્ર રોકડ બોનસ = રોકડ બોનસ દર x વા�ષ�ક પ્રી�મયમ

1વા�ષ�ક પ્રી�મયમ એ પૉ�લસીધારક દ્વારા પસંદ કરાયેલ વષર્માં �ૂકવવાપાત્ર પ્રી�મયમની રકમ છે, જમેાં ટેક્સ, રાઇડર �પ્ર�મયમ, અન્ડરરાઇ�ટ�ગ વધારાના પ્રી�મયમ અને મોડલ �પ્ર�મયમ માટે લો�ડ�ગ, 
જો કોઈ હોય તોનો સમાવેશ થતો નથી.

b) મેચ્�ુ�રટ� લાભ

પૉ�લસી માટે �ાં તમામ બાક� �પ્રમીયમ �ૂકવવામાં આ�ા હોય, ત્યાં પૉ�લસીની �ુદતના અંતે �ૂકવવાપાત્ર મેચ્�ુ�રટ� લાભ �નમ્ન�લ�ખત ર�તે �ા�ા�યત 
કરવામાં આવે છે:
મેચ્�ુ�રટ� પર વીમાની રકમ વ�ા ઉપા�જ�ત ખાતર��ૂવર્ક આવક અને રોકડ બોનસ, જો અગાઉ �ૂકવવામાં ન આવે વ�ા વચગાળાનો ઉ�ર�વન
લાભ, જો કોઈ હોય તો વ�ા ટ�મ�નલ બોનસ, (જો �હેર કરવામાં આવે તો)
મેચ્�ુ�રટ� પર વીમાની રકમ એ પ્રી�મયમ �ુકવણીની �ુદત દર�મયાન પૉ�લસી હેઠળ �ૂકવવાપાત્ર કુલ વા�ષ�ક પ્રી�મયમ છે.
ન્�ૂનતમ �ૃત્�ુ લાભ એ �ૃત્�ુ તાર�ખે �ૂકવવામાં આવેલા કુલ પ્રી�મયમના 105% હો�ું જોઈએ

c) �ૃત્�ુ લાભ

પૉ�લસીની �ુદત દર�મયાન વી�મતના �ૃત્�ુ પર, જો તમામ બાક� પ્રી�મયમ �ૂકવવામાં આ�ા હોય,
તો નીચેના સમાન �ૃત્�ુ લાભ નો�મનીને એક�કૃત રકમ તર�કે �ૂકવવાપાત્ર રહેશે:
�ૃત્�ુ પર વીમાની રકમ વ�ા ઉપા�જ�ત રોકડ બોનસ અને ખાતર��ૂવર્ક આવક, જો અગાઉ �ૂકવણી ન કર� હોય તો વ�ા વચગાળાના ઉ�ર�વન લાભ

(જો કોઈ હોય તો) વ�ા ટ�મ�નલ બોનસ (જો �હેર કરેલ હોય તો)
ન્�ૂનતમ �ૃત્�ુ લાભ એ �ૃત્�ુ તાર�ખે �ૂકવવામાં આવેલા કુલ પ્રી�મયમના 105% હો�ું જોઈએ

2�ૂકવેલ કુલ પ્રી�મયમ એ કોઈપણ વધારા�ું પ્રી�મયમ, કોઈપણ રાઇડર પ્રી�મયમ અને કરને બાદ કરતાં પ્રાપ્ત થયેલા તમામ પ્રી�મયમનો સરવાળો છે.
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તાત્કા�લક આવકના �વકલ્પની �વગતો માટે, કૃપા કર�ને અન્ય પ�ત્રકા અને વચેાણ �ુ�સ્તકાનો સદંભર્ લો.



મેચ્�ુ�રટ� પર વીમાની રકમ વ�ા ઉપા�જ�ત ખાતર��ૂવર્ક આવક અને રોકડ બોનસ, જો અગાઉ �ૂકવવામાં ન આવે વ�ા વચગાળાનો ઉ�ર�વન
લાભ, જો કોઈ હોય તો વ�ા ટ�મ�નલ બોનસ, (જો �હેર કરવામાં આવે તો)
મેચ્�ુ�રટ� પર વીમાની રકમ એ પ્રી�મયમ �ુકવણીની �ુદત દર�મયાન પૉ�લસી હેઠળ �ૂકવવાપાત્ર કુલ વા�ષ�ક પ્રી�મયમ છે.

પૉ�લસીની �ુદત દર�મયાન વી�મતના �ૃત્�ુ પર, જો તમામ બાક� પ્રી�મયમ �ૂકવવામાં આ�ા હોય,
તો નીચેના સમાન �ૃત્�ુ લાભ નો�મનીને એક�કૃત રકમ તર�કે �ૂકવવાપાત્ર રહેશે:
�ૃત્�ુ પર વીમાની રકમ વ�ા ઉપા�જ�ત રોકડ બોનસ અને ખાતર��ૂવર્ક આવક, જો અગાઉ �ૂકવણી ન કર� હોય તો વ�ા વચગાળાના ઉ�ર�વન લાભ

(જો કોઈ હોય તો) વ�ા ટ�મ�નલ બોનસ (જો �હેર કરેલ હોય તો)

�ાં, �ૃત્�ુ પર વીમાની રકમ એ લાભની સં�ૂણર્ રકમ છે જ ેવી�મતના �ૃત્�ુ પર �ૂકવવાની

ખાતર� આપવામાં આવે છે. તે નીચેનામાંથી સૌથી વ�ુ હશે:

વા�ષ�ક પ્રી�મયમના 10 ગણા
મેચ્�ુ�રટ� પર વીમાની રકમ

�ૃત્�ુ �ુણક x વા�ષ�ક પ્રી�મયમ

પૉ�લસીની �ુદત દર�મયાન �ૃત્�ુ લાભની �ુકવણી પર, પૉ�લસી સમાપ્ત થઈ જશે અને વ�ુ કોઈ �ૂકવણી �ૂકવવાપાત્ર રહેશે ન�હ

ન�ૂના દ�ાંત

�મર

પ્રી�મયમ 
�ુકવણી 

�ુદત

વા�ષ�ક 
પ્રી�મયમ 
(INR)

ઉ�ર�વન લાભ �ૂકવણી* મેચ્�ુ�રટ� લાભ**

ધારેલ રોકાણ વળતર

8(પૉ�લસી 
�ુદત: 40 

વષર્)

10(પૉ�લસી 
�ુદત: 40 

વષર્)

* રોકડ બોનસ (જો �હેર કરવામાં આવે તો) એ પૉ�લસીની સં�ૂણર્ �ુદત માટે �ૂકવવાપાત્ર છે.
** મેચ્�ુ�રટ� લાભમાં મેચ્�ુ�રટ� પર મળતી �વમાની રકમ અને ટ�મ�નલ બોનસનો સમાવેશ થાય છે.
# વા�ષ�ક 4%  અને વા�ષ�ક 8% એ માત્ર ધારેલ રોકાણ વળતર છે અને તેની ખાતર� આપવામાં આવતી નથી.

A. પ્રી�મયમ લા�ુ કર અને વ�ૂલાત �સવાયના છે. B. દ�ાંતનો આ સ્નેપશોટ એ માત્ર એચડ�એફસી લાઇફ સંચયના તંદરુસ્ત �ુ�ષ �વન માટેના લાભ માટે છે. C. 
બતાવેલ �ૂલ્યો માત્ર દ�ાંત�પ હે�ુઓ માટે છે. D. કેટલાક લાભોની ખાતર� આપવામાં આવે છે અને કેટલાક લાભો એ �વન વીમાના �વસાય પર તમારા વીમાના 
ભા�વ પ્રદશર્નના આધારે વળતર સાથે બદલાતા હોય છે. જો તમાર� પૉ�લસી ખાતર��ૂવર્ક લાભો પ્રદાન કરે છે, તો આ �ૃ� પરના દ�ાંત કો�કમાં "ખાતર��ૂવર્ક"માં 
સ્પ�પણે �ચ��ત કરવામાં આવશે. જો તમાર� પૉ�લસી વધઘટપાત્ર લાભો પ્રદાન કરે છે, તો આ �ૃ� પરના દ�ાંત અ�ુમા�નત ભા�વ રોકાણના વળતરના બે 
અલગ-અલગ દરો બતાવશે, આ ધારવામાં આવેલા વળતરના દરોની ખાતર� આપવામાં આવતી નથી અને તે તમને �ું પાછુ�  મળશે તેની ઉપરની કે નીચલી મયાર્દા નથી, 
કારણ કે તમાર� પૉ�લસી ભા�વ રોકાણ પ્રદશર્ન સ�હત સં�ાબંધ પ�રબળો પર આધા�રત છે.

�વગતવાર દ�ાંત માટે, કૃપા કર�ને અમારા નાણાક�ય સલાહકાર/બ્રોકર સાથે વાત કરો. લાભો અને શરતોની �વગતો માટે કૃપા કર�ને પ્રોડક્ટ �ુ�સ્તકાનો સંદભર્ લો

 



પૉ�લસીની �ુદત દર�મયાન �ૃત્�ુ લાભની �ુકવણી પર, પૉ�લસી સમાપ્ત થઈ જશે અને વ�ુ કોઈ �ૂકવણી �ૂકવવાપાત્ર રહેશે ન�હ

�વગતવાર દ�ાંત માટે, કૃપા કર�ને અમારા નાણાક�ય સલાહકાર/બ્રોકર સાથે વાત કરો. લાભો અને શરતોની �વગતો માટે કૃપા કર�ને પ્રોડક્ટ �ુ�સ્તકાનો સંદભર્ લો

રાઇડર �વકલ્પો

અમે તમાર� �ુરક્ષા વધારવામાં મદદ કરવા માટે નીચેના રાઇડર �વકલ્પો પ્રદાન કર�એ છ�એ

- એચડ�એફસી લાઇફ પ્રોટેક્ટ પ્લસ રાઇડર (UIN: 101B016V01)
- એચડ�એફસી લાઇફ ઇન્કમ બે�ન�ફટ ઓન એ�ક્સડ�ટલ �ડસેબીલીટ� રાઇડર (UIN: 101B013V03)

- એચડ�એફસી લાઇફ �ક્ર�ટકલ ઇલનેસ પ્લસ રાઇડર (UIN: 101B014V02)
**રાઇડર �વશેની તમામ �વગતો માટે, કૃપા કર�ને અમાર� વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ રાઇડર �ુ�સ્તકાનો સંદભર્ લો

�રબેટ્સ પર પ્ર�તબંધ: વીમા અ�ધ�નયમ, 1938 ની કલમ 41 અ�ુસાર સમયાંતરે �ુધારો:

(1) કોઈપણ ��ક્તને ભારતમાં �વન અથવા �મલકતને લગતા કોઈપણ પ્રકારના જોખમના સંદભર્માં વીમો લેવા અથવા �રન્�ૂ કરવા અથવા ચા�ુ રાખવા માટે 
કોઈપણ ��ક્તને પ્રલોભન તર�કે, પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ ર�તે મંજૂર� આપવાની અથવા ઓફર કરવાની મંજૂર� નથી. �ૂકવવાપાત્ર ક�મશનનો સં�ૂણર્ અથવા આં�શક 
ભાગની �રબેટ અથવા પૉ�લસી પર દશાર્વેલ પ્રી�મયમની કોઈપણ �રબેટ, તેમજ કોઈ પણ ��ક્ત પૉ�લસી લેતી કે �રન્�ૂ કરતી કે ચા�ુ રાખતી હોય તે કોઈપણ 
�રબેટ સ્વીકારશે ન�હ, �સવાય કે વીમાદાતાના પ્રકા�શત પ્રોસ્પેક્ટસ અથવા કો�કો અ�ુસાર મંજૂર� આપવામાં આવી હોય તેવા �રબેટ.

(2) કોઈપણ ��ક્ત આ કલમની જોગવાઈઓ�ું પાલન કરવામાં �ૂલ કરશે તે દ� ડ માટે જવાબદાર રહેશે જ ેદસ લાખ ��પયા �ુધીનો હોઈ શકે છે.

અમારો આજ ેજ સંપક�  કરો

ખર�દ� કરવા: 1800-266-7227(ટોલ ફ્ર�)
(સોમ થી શ�ન સવારે 9.30 થી સાંજ ે6.30 વાગ્યા �ુધી 
ઉપલબ્ધ)
www.hdfclife.com પર અમાર� �વ�ઝટ કરો

સ્વા�ભમાનથી �વો!

એચડ�એફસી લાઇફ ઈન્શ્�ુરન્સ ક�પની �લ�મટેડ (“એચડ�એફસી લાઇફ”). CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI ન�ધણી નં. 101.
ર�જ�ટડ�  ઑ�ફસ: 13મો માળ, લોઢા એક્સેલસ, અપોલો �મલ્સ ક�પાઉન્ડ, એન. એમ. જોશી માગર્, મહાલ�મી, �ુંબઈ- 400 011
ઇમેઇલ: service@hdfclife.com, હેલ્પ લાઇન: 1860-267-9999 (�ા�નક દરો લા�ુ) |. 022-68446530 ( STD  દરો  લા�ુ) સોમ-શ�ન 
સવારે 10 થી સાંજ ે7 વાગ્યા �ુધી ભારતીય સમયા�ુસાર ઉપલબ્ધ. આગળ કોઈપણ દેશનો  કોડ લગાવશો ન�હ. દા.ત. +91 અથવા 00. વેબસાઇટ: 
www.hdfclife.com
ક�પની�ું નામ/નામમાં અક્ષરો "એચડ�એફસી"/લોગો એ હાઉ�સ�ગ ડવેલપમે�ટ ફાઇનાન્સ કોપ�રેશન �લ�મટેડ ("એચડ�એફસી �લ�મટેડ")ના છે અને તે 
એચડ�એફસી લાઇફ દ્વારા એચડ�એફસી �લ�મટેડ સાથે કરાયેલા કરાર હેઠળ ઉપયોગ કરાયા છે.

એચડ�એફસી લાઇફ સંચય પાર એડવાંટેજ (UIN:101N136V03) એ એક નોન-�લ�ક્ડ, પા�ટ��સપે�ટ�ગ, �વન વીમા યોજના છે. એચડ�એફસી લાઇફ પ્રોટેક્ટ 
પ્લસ રાઇડર (UIN: 101B016V01), એચડ�એફસી લાઇફ ઇન્કમ બે�ન�ફટ ઓન એ�ક્સડ�ટલ �ડસેબીલીટ� રાઇડર (UIN: 101B013V03) અને 
એચડ�એફસી લાઇફ �ક્ર�ટકલ ઇલનેસ પ્લસ રાઇડર (UIN: 101B014V02) એ રાઈડરોના નામ છે. �વન વીમા કવર એ આ પ્રોડક્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. 
જોખમના પ�રબળો, સંબં�ધત �નયમો અને શરતો અને બાકાત �વશે વ�ુ �વગતો માટે, કૃપા કર�ને વેચાણ �ૂણર્ કરતા પહેલા વેચાણ �ુ�સ્તકા કાળ��ૂવર્ક વાંચો. 
ARN: MC/12/22/31009-GI.

ખોટા ફોન કોલ્સ તથા બનાવટ�/છેતર�પ�ડ�વાળ� ઑફસર્થી સાવધાન
IRDAI એ કોઈપણ પ્રકારના વીમાઓના વેચાણ, બોનસની �હેરાત કે પ્રી�મયમ્સના �ૂડ�રોકાણ જવેી પ્ર�ૃ��ઓ  કરતી નથી.

આવા ફોન આવે તો લોકોને �વનંતી છે કે તેઓ ફોન કોલની �વગતો અને તે ફોન નંબર સાથે પોલીસમાં ફ�રયાદ કરે.


