
േപഔ�ക�െട�ം ��വൻ ൈലഫ് കവറിെ��ം െ��ിബിലി�ി 
സഹിതം ആജീവനാ� �ിര വ�മാനം ആസ�ദി�.1

അവതരി�ി��,
സ�യ് പാർ അഡ�ാേ�ജ്

ഒ� േനാൺ-ലി�്ഡ്, പാർ�ിസിേ��ിംഗ്, ൈലഫ് 
ഇൻ�റൻസ് �ാൻ

ഡിേഫർഡ ്ഇൻകം ഓപ് ഷെ� േന��ൾ വിശദീകരി�ാനാണ് ഈ ല�േലഖ ല��മി��ത്.

എ�് ഡിഎഫ് സി ൈലഫ് സ�യ് പർ അഡ�ാേ�ജ് ഒ� പാർ�ിസിേ��ിംഗ് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് �ാനാണ്, അത് ആജീവനാ� (100 
വയ�് വെര) പരിര� േനടാ�� ഓപ്ഷൻ നൽ��. �ിരമായ വ�മാനം ഉ�ാ��തി�ം ആ��ിതമായ ല���ൾ 
ൈകവരി��തി�ം നി��െട �ിയെ��വ�െട ഭാവി �ര�ിതമാ��തി�ം യാെതാ� വി�വീ��മി�ാെത സ��് 
സ�ാ�പി��തി�ം ഈ �ാൻ നി�ൾ�് സമ�മായ ഒ� പരിഹാരം നൽ��.

സർൈവവൽ െബനിഫി�് േപഔ�കൾ 
േനടാ�� െ��ിബിലി�ി

േവാൾ ൈലഫ് കവർ + 
ആജീവനാ� വ�മാനം1

നി�തി 
ആ��ല��ൾ2

1. േപാളിസി കാലാവധി വർഷ�ളിൽ (100 - �േവശന �ായം)തിരെ��േ��ത് ബാധകമാണ്.
2. ആദായ നി�തി നിയമം, 1961 �കാരം. നി�തി ആ��ല��ൾ നി�തി നിയമ�ളിെല മാ��ൾ�് വിേധയമാണ്.
* ഉടനടി വ�മാന ഓപ്ഷനിൽ ബാധകം.

േയാഗ�ത
ഈ �ാൻ സിംഗിൾ ൈലഫ് അടി�ാന�ിൽ മാ�േമ എ��ാൻ കഴി�. ഈ �ാനി�� �ായപരിധി ഇനി�റ��ത് േപാെലയായിരി�ം:

േയാഗ�ത മാനദ��ൾ ഏ��ം �റ�ത് ഏ��ം ��തൽ

0 വർഷം (30 ദിവസം)^ 50 വർഷം (പിപിടി 5 വർഷം) 65 വർഷം (പിപിടി 
6, 7, 8, 9, 10, 12 വർഷം)

100 വർഷം (പരമാവധി)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 വർഷം
100 �റ�ണം �േവശന 
സമയെ� �ായം അെ��ിൽ

20-40 വർഷെ� പരിധിയി�� ഒ� നി�ിത േപാളിസി കാലാവധി 
തിരെ���ാം

�പ. 3,00,000

പരിധിയി�, േബാർഡ് അ�വ്ഡ് അ�ർ ൈറ�ിംഗ് േപാളിസി�് (ബി എ � പി) 
വിേധയമാണ്

�േവശന �ായം (വർഷ�ൾ)

�ീമിയം േപയ് െമ�് കാലാവധി 
(വർഷ�ൾ)
േപാളിസി കാലാവധി (വർഷ�ൾ)

െമച�രി�ിയിെല ഏ��ം �റ� സം 
അേഷ�ർഡ് (�പ)

െമച�രി�ിയിെല ഏ��ം �ടിയ സം 
അേഷ�ർഡ് (�പ)

�കളിൽ �ചി�ി� എ�ാ �ായ�ം കഴി� ജ�ദിനം അ�സരി�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്.
^�േവശന �ായം 1 വർഷ�ിൽ താെഴയാെണ�ിൽ ആദ� േപാളിസി വാർഷികം �തൽ റി�് കവർ ആരംഭി��. മെ��ാ �ായ�ാർ�ം, കരാർ ആരംഭി� തീയതി �തൽ റി�് കവർ ആരംഭി��.

 

െമച�രി�ി എ�േ�ാൾ ഉ� പരമാവധി 
�ായം (വർഷ�ൾ)

എ�് ഡിഎഫ് സി ൈലഫ് സ�യ് പർ അഡ�ാൻേ�ജിെ� �ധാന സവിേശഷതകൾ

 

 

ഉടനടി വ�മാന ഓപ്ഷെന�റി�� വിശദാംശ�ൾ�്, ദയവായി മ� ്ല�േലഖക�ം വിൽ�ന േ�ാഷ�ം കാ�.

 



ചി�ീകരണം

േപാളിസി കാലാവധി = 70 വർഷം

100 വയ�് വെര എ�ാ വർഷ�ം ക�ാഷ് േബാണസ് 
നൽ��.

ക�ാഷ് േബാണസ്^ @ 8% #�തിവർഷം =�പ. 30,000

ക�ാഷ് േബാണസ്^ @ 8%#�തിവർഷം =�പ. 14,500

പി പി ടി = 8 വർഷം

െമച�രി�ി

െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ് + 
അ�ഡ് സർൈവവൽ െബനിഫി�് 

(േനരെ� അട�ിെ��ിൽ) + ഇട�ാല 
സർൈവവൽ െബനിഫി�് ഏെത�ി�ം 
ഉെ��ിൽ+ െടർമിനൽ േബാണസ് 

(�ഖ�ാപി�ാൽ)30 വയ�� ��ഷൻ | വാർഷിക �ീമിയം = ₹ 1 ല�ം | േപാളിസി 
കാലയളവി�ടനീളം സ�ീകരി� ക�ാഷ് േബാണസ്

�കളിൽ കാണി�ിരി�� ക�ാഷ ്േബാണസ് 
(�ഖ�ാപി�ാൽ) േപഔ�കൾ വാർഷിക േപഔ�് 
�ീക�ൻസി�് േവ�ി��താണ്. �തിമാസ േപഔ�് 
�ീക�ൻസി തിരെ���ി�െ��ിൽ, 1 മാസ�ിെ� 
അവസാനം �തൽ േപഔ�കൾ ആരംഭി�ം. േപാളിസി 
ഉടമ�് ൈ�മാസ അെ��ിൽ അർ� വാർഷിക 
േപഔ�് �ീക�ൻസിൽ ലഭ�മാ�ാ�ം തിരെ���ാം.

െമച�രി�ി െബനിഫി� ്കണ�ാ�ക @4%#�തിവർഷം @8%#�തിവർഷം

െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ്
െടർമിനൽ േബാണസ്, 
�ഖ�ാപി�ാൽ(
െമാ�ം െബനിഫി�് (

# �തിവർഷം 4% ,8% എ�ിവ അ�മാനി�െ��� നിേ�പ വ�മാനം മാ�മാണ്, അവ ലഭി�െമ�് ഉറ�നൽ��ി�.

ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ബിസിനസി� കീഴിൽ തിരെ���� നി��െട ഇൻ�റൻസിെ� ഭാവി �കടനെ� അടി�ാനമാ�ി ചില ആ��ല��ൾ 
ഉറ�നൽ��, ചില ആ��ല��ൾ�് വ�മാന�ിെനാ�ം മാ�ം സംഭവി�ിേ��ാം. നി��െട േപാളിസി ഉറ�ായ ആ��ല��ൾ വാ�ാനം 
െച��െവ�ിൽ, ഇത് ഈ േപജിെല ചി�ീകരണ പ�ികയിൽ "ഗ�ാര�ിഡ്/ ഉറ�ാ�ിയത്" എ�് വ��മായി അടയാളെ���ം. നി��െട േപാളിസി 
മാ�ം സംഭിേ��ാ�� ആ��ല��ൾ വാ�ാനം െച��െവ�ിൽ, ഈ േപജിെല ചി�ീകരണ�ൾ ഭാവിയിെല നിേ�പ വ�മാന��െട ര�് 
വ�ത�� നിര�കൾ കാണി�ം. ഈ അ�മാന�ൾ ഉറ��വയാലാ �ടാെത നി�ൾ�് ലഭി�� �ക�് ��തേലാ �റ�േതാ ആയ പരിധികൾ 
ഉ�ായിരി�ി�, നി��െട േപാളിസി�െട �ല�ം ഭാവിയിെല നിേ�പ �കടനം ഉൾെ�െട നിരവധി ഘടക�െള ആ�യി�ിരി��.  വിശദമായ 
ചി�ീകരണ�ിന്, ദയവായി ഞ��െട ഫിനാൻഷ�ൽ കൺസൾ��്/േ�ാ��മായി സംസാരി�ക. ആ��ല��െള�ം വ�വ�കെള�ം �റി�� 
വിശദാംശ�ൾ�് ഉൽ�� േ�ാഷർ പരിേശാധി�ക  

a)   സർൈവവൽ െബനിഫി�്
േപാളിസി ഉടമ�് ഓേരാ േപാളിസി വർഷ�ിെ��ം അവസാന�ിൽ ക�ാഷ് േബാണസ് (�ഖ�ാപി�ാൽ) ലഭി�ാൻ അർഹത��്,
ഇത് ഒ�ാം േപാളിസി വർഷം �തൽ മരണം അെ��ിൽ േപാളിസി കാലാവധി അവസാനി��ത് വെര, ഏതാണ് േനരെ� അത് വെര 
നൽേക�താണ്. ക�ാഷ് േബാണസ് (�ഖ�ാപി�കയാെണ�ിൽ) ഇനിപറ��ത് േപാെല �ചി�ി�െ��ം:
ക�ാഷ് േബാണസ് െപേയബിൾ = ക�ാഷ് േബാണസ് േറ�് x വാർഷിക �ീമിയം ആയി �ചി�ി��

1 നി�തികൾ, ൈറഡർ �ീമിയ�ൾ, അധിക �ീമിയ�ൾ അ�ർ ൈറ�ിംഗ്, േമാഡൽ �ീമിയ�ൾ�� േലാഡിം�കൾ എ�ിവ ഒഴിെക േപാളിസി േഹാൾഡർ തിരെ��� 
ഒ� വർഷ�ിൽ അടയ് േ�� �ീമിയം �കയാണ് വാർഷിക �ീമിയം.

b)  െമച�രി�ി െബനിഫി�്
എ�ാ �ൻ �ർ �ീമിയ��ം അട� േപാളിസി�്, േപാളിസി കാലാവധി�െട അവസാന�ിൽ നൽേക� െമച�രി�ി െബനിഫി�് ഇനിപറ��ത് 
േപാെല നിർവചി�ിരി��:
െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ് , സമാഹരി� ഗ�ാര�ീഡ് ഇൻകം,േനരെ� ലഭി�ി�ി� എ�ിൽ ക�ാഷ് േബാണ�കൾ എ�ിവ�െട �ക�ം
അേതാെടാ�ം ഇട�ാല സർൈവവൽ െബനിഫി�്,ബാധകമാെണ�ിൽ െടർമിനൽ േബാണസ് (�ഖ�ാപി�ാൽ) എ�ിവ�ം
�ീമിയം േപയ് െമ�് കാലയളവിൽ േപാളിസി�് കീഴിൽ അടയ് േ�� െമാ�ം വാർഷിക �ീമിയമാണ് െമച�രി�ിയിെല സം  അേഷ�ർഡ്
ഏ��ം �റ� െഡ�് െബനിഫി�് മരണ തീയതി വെര അട� 4െമാ�ം �ീമിയ�ിെ� 105% ആയിരി�ം

c)  െഡ�് െബനിഫി�്
േപാളിസി കാലയളവിൽ ൈലഫ് അേഷ�ർഡിെ� മരണം സംഭവി�ക�ം എ�ാ �ീമിയ�ം �ടി�ികയി�ാെത അട�ക�ം െച��െവ�ിൽ
ഇനി�റ��തിന് �ല�മായ മരണ ആ��ല��ൾ േനാമിനി�് ലംസം �കയായി നൽകണം:
െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ് , സമാഹരി�  ക�ാഷ് േബാണ�കൾ & ,േനരെ� ലഭി�ി�ി� എ�ിൽ ഗ�ാര�ീഡ് ഇൻകം എ�ിവ�െട �ക�ം
അേതാെടാ�ം ഇട�ാല സർൈവവൽ െബനിഫി�്,ബാധകമാെണ�ിൽ െടർമിനൽ േബാണസ് (�ഖ�ാപി�ാൽ) എ�ിവ�ം

ഏ��ം �റ� െഡ�് െബനിഫി�് മരണ തീയതി വെര അട� 2െമാ�ം �ീമിയ�ിെ� 105% ആയിരി�ം

2 അധിക �ീമിയം, ഏെത�ി�ം ൈറഡർ �ീമിയം, നി�തികൾ എ�ിവ ഒഴിെക അട�ി�� �ീമിയ��െട ആെക�കയാണ് അട� െമാ�ം �ീമിയ�ൾ.

1

70

 

ഉടനടി വ�മാന ഓപ്ഷെന�റി�� വിശദാംശ�ൾ�്, ദയവായി മ� ്ല�േലഖക�ം വിൽ�ന േ�ാഷ�ം കാ�.



െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ് , സമാഹരി� ഗ�ാര�ീഡ് ഇൻകം,േനരെ� ലഭി�ി�ി� എ�ിൽ ക�ാഷ് േബാണ�കൾ എ�ിവ�െട �ക�ം
അേതാെടാ�ം ഇട�ാല സർൈവവൽ െബനിഫി�്,ബാധകമാെണ�ിൽ െടർമിനൽ േബാണസ് (�ഖ�ാപി�ാൽ) എ�ിവ�ം

�ീമിയം േപയ് െമ�് കാലയളവിൽ േപാളിസി�് കീഴിൽ അടയ് േ�� െമാ�ം വാർഷിക �ീമിയമാണ് െമച�രി�ിയിെല സം  അേഷ�ർഡ്

േപാളിസി കാലയളവിൽ ൈലഫ് അേഷ�ർഡിെ� മരണം സംഭവി�ക�ം എ�ാ �ീമിയ�ം �ടി�ികയി�ാെത അട�ക�ം െച��െവ�ിൽ
ഇനി�റ��തിന് �ല�മായ മരണ ആ��ല��ൾ േനാമിനി�് ലംസം �കയായി നൽകണം:
െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ് , സമാഹരി�  ക�ാഷ് േബാണ�കൾ & ,േനരെ� ലഭി�ി�ി� എ�ിൽ ഗ�ാര�ീഡ് ഇൻകം എ�ിവ�െട �ക�ം
അേതാെടാ�ം ഇട�ാല സർൈവവൽ െബനിഫി�്,ബാധകമാെണ�ിൽ െടർമിനൽ േബാണസ് (�ഖ�ാപി�ാൽ) എ�ിവ�ം

സം അേഷ�ർഡ് ഓൺ െഡ�് എ�ത് ൈലഫ് അേഷ�ർഡ് െച� വ��ി�െട മരണ സമയ�് നൽ�െമ�് ഉറ�നൽ��
ആ��ല��ിെ� സ�ർ� �കയാണ്. ഇത് ഇനിപറ��വയിൽ ഏ��ം ഉയർ�തായിരി�ം:

വാർഷിക �ീമിയ�ിെ� 10 മട�്
െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ്
െഡ�് മൾ�ി�ിൾ x വാർഷിക �ീമിയം

േപാളിസി കാലയളവിൽ മരണ ആ��ല�ം നൽകിയാൽ, േപാളിസി അവസാനി��താണ് �ടാെത േപഔ�കൾ�് േവ�ി 
��തൽ പണം നൽേക�തി�

സാ�ിൾ ചി�ീകരണം

വയ�്
�ീമിയം 

േപയ് െമ�് 
കാലാവധി

വാർഷിക 
�ീമിയം 
(�പ)

സർൈവവൽ െബനിഫി�് േപഔ�്* െമച�രി�ി െബനിഫി�്**

കണ�ാ�ിയ നിേ�പ വ�മാനം

8 (േപാളിസി 
കാലാവധി: 
40 വർഷം)

10 
(േപാളിസി 

കാലാവധി: 
40 വർഷം)

* ക�ാഷ് േബാണസ് (�ഖ�ാപി�കയാെണ�ിൽ) േപാളിസി കാലാവധിയി�ടനീളം നൽേക�താണ്.
** െമച�രി�ി െബനിഫി�ിൽ െമച�രി�ിയിെല സം അേഷ�ർഡ് െടർമിനൽ േബാണസ് എ�ിവ ഉൾെ���.
# �തിവർഷം 4% ,8% എ�ിവ അ�മാനി�െ��� നിേ�പ വ�മാനം മാ�മാണ്, അവ ലഭി�െമ�് ഉറ�നൽ��ി�.

എ. �ീമിയ�ൾ ബാധകമായ നി�തിക�ം കര��ം ഒഴിെക��താണ്. ബി. ഈ ചി�ീകരണ�ിെ� �ാ�്േഷാ�് ആേരാഗ��� ��ഷജീവിത�ിന് 
േവ�ി�� എ�്ഡിഎഫ്സി ൈലഫ് സ�യ് പർ അഡ�ാേ�ജിേ�താണ്. സി. കാണി�ിരി�� �ല��ൾ ചി�ീകരണ ആവശ��ൾ�് മാ���താണ് ഡി. 
ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ബിസിനസി� കീഴിൽ തിരെ���� നി��െട ഇൻ�റൻസിെ� ഭാവി �കടനെ� അടി�ാനമാ�ി ചില ആ��ല��ൾ 
ഉറ�നൽ��, ചില ആ��ല��ൾ�് വ�മാന�ിെനാ�ം മാ�ം സംഭവി�ിേ��ാം. നി��െട േപാളിസി ഉറ�ായ ആ��ല��ൾ വാ�ാനം 
െച��െവ�ിൽ, ഇത് ഈ േപജിെല ചി�ീകരണ പ�ികയിൽ "ഗ�ാര�ിഡ്/ ഉറ�ാ�ിയത്" എ�് വ��മായി അടയാളെ���ം. നി��െട േപാളിസി മാ�ം 
സംഭിേ��ാ�� ആ��ല��ൾ വാ�ാനം െച��െവ�ിൽ, ഈ േപജിെല ചി�ീകരണ�ൾ ഭാവിയിെല നിേ�പ വ�മാന��െട ര�് വ�ത�� നിര�കൾ 
കാണി�ം. ഈ കണ�ാ�ിയ നിര�കൾ ഉറ��വയ� �ടാെത നി�ൾ�് ലഭി�� �ക�് ��തേലാ �റ�േതാ ആയ പരിധികൾ ഉ�ായിരി�ി�, 
നി��െട േപാളിസി�െട �ല�ം ഭാവിയിെല നിേ�പ �കടനം ഉൾെ�െട നിരവധി ഘടക�െള ആ�യി�ിരി��   

വിശദമായ ചി�ീകരണ�ിന്, ദയവായി ഞ��െട ഫിനാൻഷ�ൽ കൺസൾ��്/േ�ാ��മായി സംസാരി�ക. ആ��ല��െള�ം വ�വ�കെള�ം 
�റി�� വിശദാംശ�ൾ�് ഉൽ�� േ�ാഷർ പരിേശാധി�ക

 



ൈറഡർ ഓപ്ഷ�കൾ
പരിര� വർ�ി�ി��തിന് നി�െള സഹായി��തിന് ഞ�ൾ ഇനി�റ�� ൈറഡർ ഓപ്ഷ�കൾ വാ�ാനം െച��
- എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് െ�ാ�ക്�് �സ് ൈറഡർ (UIN: 101B016V01)
- എ�്ഡിഎഫ്സി ൈലഫ് ഇൻകം െബനിഫി�് ഓൺ ആ�ിഡ�ൽ ഡിെസബിലി�ി (UIN: 101B013V03)
- എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് �ി�ി�ൽ ഇൽെനസ് �സ് ൈറഡർ (UIN: 101B014V02)

** ൈറഡ�കെള�റി�� എ�ാ�ര�ി��  വിശദാംശ�ൾ�ം, ഞ��െട െവബ് ൈസ�ിൽ ലഭ�മായ ൈറഡർ 
േ�ാഷ�കൾ ദയവായി പരിേശാധി�ക

റിേബ�ക�െട നിേരാധനം:ഇൻ�റൻസ് നിയമം 1938 െല വ��് 41 ൽ കാലാകാല�ളിൽ വ��� േഭദഗതി 
അ�സരി�്:

(1) ഇ��യിെല ജീവ�ം സ��മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം തര�ി�� അപകടസാധ�തകൾ സംബ�ി� ഏെത�ി�ം 
രീതിയി�� ഒ� ഇൻ�റൻസ് എ���തിേനാ ����തിേനാ �ട��തിേനാ വ��ികേളാട് സംസാരി�കേയാ 
ഏെത�ി�ം വ��ി�് ഒ� േ�രണയായി �ത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ നൽേക� ക�ീഷനിൽ ��വനാേയാ ഭാഗികേമാ 
ഉ� കിഴിവ് അെ��ിൽ േപാളിസിയിൽ കാണി�ിരി�� �ീമിയ�ിൽ ഏെത�ി�ം കിഴിവ് അ�വദി�കേയാ അ�വദി�െമ� 
വാ�ാനം െച�കേയാ െച��ത്. ഒ� േപാളിസി എ���േതാ ����േതാ �ട��േതാ ആയ ഒ� വ��ി�ം �സി�ീകരി� 
േ�ാസ് െപ��കൾ�് അെ��ിൽ ഇൻ�റൻസ് നല്��യാ�െട േടബി�കൾ�് അ��തമായി അ�വദനീയമായ റിേബ�് 

(2) ഈ വ��ിെല വ�വ�കൾ പാലി��തിൽ വീ� വ��� ഏെതാരാളിൽ നി�ം പ� ല�ം �പ വെര�� പിഴ�് 
ബാധ��നായിരി�ം.

ഇ�് തെ� േകാൺടാ�് െച�

വാ��തിനായി: 1800-266-7277 (േടാൾ �ീ)
(തി�ൾ �തൽ ശനി വെര രാവിെല 9.30 
�തൽ ൈവ�േ�രം 6.30 വെര ലഭ�മാണ്)

സ�ർശി� www.hdfclife.com
അ�േ�ാെട ജീവി�!

എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ് ("എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ്"). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI രജിസ് േ�ഷൻ. ന�ർ. 101.
രജി�ർ െച� ഓഫീസ്: േലാധ എെ�ലസ്, 13-ാം നില, അേ�ാേളാ മിൽസ് േകാ�ൗ�്, എൻ.എം. േജാഷി മാർഗ്, മഹാല�്മി, �ംൈബ 400 011.
ഇെമയിൽ: service@hdfclife.com, െഹൽ�് ൈലൻ: 1860-267-9999 (�ാേദശിക നിര�കൾ ബാധകം ) |.022-68446530 (എസ് ടിഡി നിര�കൾ 
ബാധകം) തി�ൾ �തൽ ശനി വെര ഇ��ൻ സമയം രാവിെല 10 �തൽ ൈവകി�് 7 വെര ലഭ�മാണ്  ഏെത�ി�ം രാജ��ിെ� േകാഡ് േചർ��ത്. ഉദാ. 
+91 അെ��ിൽ 00. െവബ്ൈസ�്: www.hdfclife.com
ക�നി�െട േപരിെല/ േലാേഗായിെല "എച് ഡി എഫ് സി" എ� േപര് / അ�ര�ൾ ഹൗസിംഗ് െഡവലപ് െമ�് ഫിനാൻസ് േകാർ�േറഷൻ 
ലിമി�ഡിെ� ("എച് ഡി എഫ് സി ലിമി�ഡ്") ആണ്, ഇത് എച് ഡി എഫ് സി ലിമി��മാ�� ഒ� കരാറിന് കീഴിൽ എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് 
ഉപേയാഗി��. 
എ�്ഡിഎഫ്സി ൈലഫ് സ�യ് പർ അഡ�ാേ�ജ് (UIN:101N136V03) ഒ� േനാൺ-ലി�്ഡ്, പാർ�ിസിേ��ിംഗ്, ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് �ാൻ ആണ്. 
എച് ഡി എഫ് സി  ൈലഫ് െ�ാ�ക്�് �സ് ൈറഡർ (UIN: 101B016V01), എ�്ഡിഎഫ് സി ൈലഫ് ഇൻകം െബനിഫി�് ഓൺ ആക് സിഡ�ൽ 
ഡിെസബിലി�ി ൈറഡർ (UIN: 101B013V03), എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് �ി�ി�ൽ ഇൽെനസ് �സ് ൈറഡർ (UIN: 101B014V02) എ�ിവയാണ് 
ൈറഡ�ക�െട േപ�കൾ. ഈ ഉൽ���ിൽ ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് കവേറജ് ലഭ�മാണ്. ന�സാധ�ത ഘടക�ൾ, അ�ബ� നിബ�നക�ം 
വ�വ�ക�ം , ഒഴിവാ��കൾ എ�ിവെയ�റി�� ��തൽ വിശദാംശ�ൾ�്, വിൽ�ന അവസാനി�ി��തിന് ��് െസയിൽസ് േ�ാഷർ 
��ാ�ർ�ം വായി�ക. ARN: MC/12/22/31009-MM.

വ�ാജ േഫാൺ േകാ�കൾ, ��ിമ/വ�നാപരമായ ഓഫ�കൾ എ�ിവയ്െ�തിെര ജാ�ത പാലി�ക.
ഇൻ�റൻസ് േപാളിസികൾ വിൽ�ക, േബാണസ് �ഖ�ാപി�ക, �ീമിയം നിേ�പി�ക �ട�ിയ �വർ�ന�ളിൽ IRDAI ഉൾെ��ി�ി�.

ഇ�രം േഫാൺേകാ�കൾ സ�ീകരി�� െപാ�ജന�ൾ േപാലീസിൽ പരാതിെ�ടാൻ അഭ�ർ�ി��.


