
आजीवन �नय�मत उत्प�ाचा आनंद घ्या लव�चकतेसह
पेआउट्स आ�ण संपूणर् जीवन कव्हर.1
सादर करीत आहोत,

संचय पर अ ॅडव्हान्टेज 
एक नॉन-�ल�क्ड, पा�ट��सपे�ट�ग लाइफ इ�ुरन्स प्लॅन

या प�काच ेउद्द�� आह े�डफडर् इन्कम ऑप्शन च ेफायदे �� करणे आह.े

एचडीएफसी लाइफ संचय पर अ ॅडव्हान्टेज &ही एक पा�ट��सपे�ट�ग जीवन �वमा योजना आहे जी संपूणर् आयुष्यासाठ� (वय 100 वष� पय�त)  कव्हर करण्याचा पयार्य 
�दान करते. ही योजना तुमच्यासाठ� �नय�मत इन्कम �मळवून देण्यासाठ� आ�ण �नयो�जत उद्द��े साध्य करण्यासाठ� आ�ण तुमच्या ��य �क्तीचे भ�वष्य सुर�क्षत 
करण्यासाठ� कोणत्याही तडजोडी�शवाय एक कॉपर्स तयार करण्यासाठ� एक सम� उपाय �दान करते.

उ�रजीवी लाभ पेआउट्स जमा करण्यासाठ� 
लव�चकता

संपूणर् आयुष्य कव्हर + 
आजीवन इन्कम1

कर लाभ2

1. पॉ�लसी मुदत (100 - �वेश वय) वष� �नवडल्यास लागू.
2. आयकर कायदा, 1961 नुसार. कर लाभ कर कायद्यातील बदलांच्या अधीन आहेत.
*इ�मडीयेट इन्कम ऑप्शनवर लागु

पा�ता

ही योजना केवळ एकाच जीवनाच्या आधारावर घेतली जाऊ शकते. या योजनेच्या वय मयार्दा पुढ�ल�माणे आहेत:

पा�ता �नकष �कमान& कमाल

0 वष� (30 �दवस)^ 50 वष� (पीपीट� 5 वषा�साठ�) 
65 वष� (पीपीट� 6, 7, 8, 9, 10, 12 वषा�साठ�)&

100 वष� (कमाल)&

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 वष�

100 वजा �वेश वय �क�वा 20-40 वषा�च्या �ेणीतील �न��त पॉ�लसी मुदत �नवडली जाऊ शकते

�.3,00,000

कोणतीही मयार्दा नाही, मंडळाने मंजूर केलेल्या अंडरराय�ट�ग पॉ�लसीच्या अधीन (बीएयूपी)

�वेश वय (वषर्)&

�ी�मयम देय मुदत (वषर्)

पॉ�लसी मुदत (वषर्)&

प�रपक्वतेवर �कमान हमी रक्क्म 
(आयएनआर)&

प�रपक्वतेवर कमाल हमी रक्क्म 
(आयएनआर)&

वर नमूद केलेले सवर् वय म्हणजे शेवटचा वाढ�दवसाचे वय.&
^ जोखीम प�हल्या पॉ�लसी वधार्पन �दनापासून सु� होते �जथे �वेशाचे वय 1 वषार्पेक्षा कमी आहे. इतर सवर् वयोगटासाठ�, कराराच्या �ापनेच्या तारखेपासून जोखीम सु� होते.

 

प�रपक्वता वय (वषर्)&

एचडीएफसी लाइफ संचय पर अ ॅडव्हान्टेजची मुख्य वै�श�े

  

 

 

इ�मडीयेट इन्कम ऑप्शनवरील तपशीलांसाठ�, कृपया इतर प�क आ�ण �व�� मा�हतीप�काचा संदभर् घ्या.



आजीवन �नय�मत उत्प�ाचा आनंद घ्या लव�चकतेसह
पेआउट्स आ�ण संपूणर् जीवन कव्हर.1

इलस्�ेशन

पॉ�लसी मुदत = 70 वष�

रोख बोनस दरवष� 100 वषार्पय�त देय असेल&

रोख बोनस ^ @ 8% # �ती वषर् = ₹ 30,000
रोख बोनस ^ @ 4% # �ती वषर् = ₹ 14,500

पीपीट� = 8 वष�

प�रपक्वता

प�रपक्वतेवर हमी रक्क्म + जमा झालेले 
उ�रजीवी लाभ(पूव� �दलेले नसल्यास) +
अंत�रम उ�रजीवी लाभ जर असल्यास+

ट�म�नल बोनस  (घो�षत केल्यास)&
30 वष� वयोगटातील प�ुष | वा�ष�क �ी�मयम = ₹ 1 लाख | पॉ�लसी मदुतीत रोख बोनस 
�ाप्त झाला&

^ रोख बोनस (घो�षत केल्यास) वरील दशर्�वलले ेपआेउट्स 
वा�ष�क पेआउट वारंवारतसेाठ� आहते. जर मा�सक देय 
वारवंारता �नवडली गेली तर पेआउट्सची सु� होतील 1 ल्या  
म�हन्याच्या शवेट�. पॉ�लसीधारक �ैमा�सक �क�वा 
अधर्-वा�ष�क देय वारंवारता देखील �नवडू शकतो

अंदाजे प�रपक्वता लाभ @4# �ती वषर् @8# �ती वषर्

प�रपक्वता हमी रक्क्म ( ₹ )

ट�म�नल बोनस, घो�षत केल्यास ( ₹ )

एकूण लाभ ( ₹ )

# 4% ��त वषर्. आ�ण 8% ��त वषर् केवळ गृ�हत गुंतवणूक�चे परतावे आहेत आ�ण त्यांना हमी �दलेली नाही.&

काही फायद्यांची हमी �दली जाते आ�ण काही फायदे तुमच्या �वमा कंपनीच्या भ�वष्यातील काम�गरीवर आधा�रत परतावा सह बदलू शकतात. जर 
तुमच्या पॉ�लसीला हमी लाभ �दले गेले तर या पृ�ावरील ��ीकरण टेबलमध्ये हे ��पणे "हमी �दलेले" मध्ये �चन्हां�कत केले जाईल. जर तुमची 
पॉ�लसी प�रवतर्नीय फायदे देत असेल तर या पृ�ावरील इलस्�ेशन गृ�हत भ�वष्यातील गुंतवणूक परता�ाचे दोन �भ� दर दशर्वतील हे गृ�हत 
परता�ाचे दर हमी देत     नाहीत आ�ण ते तुम्हाला परत �मळतील त्या वरच्या �क�वा खालच्या मयार्दा नाहीत कारण तुमची पॉ�लसी भ�वष्यातील 
गुंतवणूक काम�गरीसह अनेक घटकांवर अवलंबून असते. तपशीलवार इलस्�ेशनसाठ�, कृपया आमच्या आ�थ�क सल्लागार/�ोकरशी बोला.कृपया 
फायदे आ�ण शत�च्या तपशीलांसाठ� उत्पादन मा�हतीप�काचा संदभर् घ्या  

ए)    उ�रजीवी फायदे

पॉ�लसीधारक �त्येक पॉ�लसी वषार्च्या शेवट� रोख बोनस (घो�षत केल्यास) �ाप्त करण्यास पा� असेल आ�ण देय असेल

1ल्या पॉ�लसी वषार्पासून मृत्यू �क�वा पॉ�लसी मुदत संपेपय�त ,यापैक� जे आधी असेल तोपय�त.रोख बोनस (जर घो�षत केले तर) असे दशर्�वला जाईल:

देय रोख बोनस = रोख बोनस दर x वा�ष�क �ी�मयम

1 वा�ष�क �ी�मयम पॉ�लसीधारकांनी �नवडलेल्या वषार्त देय �ी�मयम रक्कम आहे, कर, रायडर �ी�मयम, अंडरराय�ट�ग अ�त�रक्त �ी�मयम आ�ण मॉडेल �ी�मयमसाठ� लो�ड�ग्ज वगळता, काही 
असल्यास.

बी)     प�रपक्वता लाभ

पॉ�लसी मुदतीच्या शेवट� देय प�रपक्वता लाभासाठ� सवर् देय �ी�मयम �दले गेले आहेत अशा पॉ�लसीसाठ� असे प�रभा�षत केले आहे:

प�रपक्वतेवर हमी रक्कम अ�धक जमा हमी इन्कम आ�ण रोख बोनस, आधी न भरल्यास अ�धक अंत�रम उ�रजीवी

लाभ, जर काही असल्यास अ�धक ट�म�नल बोनस, (जर घो�षत केले असेल तर)
प�रपक्वतेवर हमी रक्कम म्हणजे �ी�मयम देय मुदतीच्या दरम्यान पॉ�लसी अंतगर्त देय असलेला एकूण वा�ष�क �ी�मयम आहे.
�कमान मृत्यू हा मृत्यूच्या तारखेनुसार भरलेल्या4 एकूण �ी�मयमच्या 105% असेल

सी)     मृत्यू लाभ

पॉ�लसीच्या मुदतीदरम्यान �वमाधारकाच्या मृत्यूवर, सवर् देय �ी�मयम �दलेले असल्यास, मृत्यू लाभ
नाम�नद��शत �क्तीला ठोक रक्कम म्हणून पुढ�ल�माणे देय असतील:
मृत्यूवरील हमी रक्कम अ�धक जमा झालेला रोख बोनस आ�ण हमी इन्कम ,आधी पैसे न �दल्यास अ�धक अंत�रम उ�रजीवी लाभ

(जर असल्यास) अ�धक ट�म�नल बोनस (जाहीर केले असल्यास)
�कमान मृत्यू हा मृत्यूच्या तारखेनुसार भरलेल्या2 एकूण �ी�मयमच्या 105% असेल

2भरलेले एकूण �ी�मयम म्हणजे कोणतेही अ�त�रक्त �ी�मयम, कोणताही रायडर �ी�मयम आ�ण कर वगळता �ाप्त झालेल्या सवर् �ी�मयम्सची एकूण रक्कम.&

1
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इ�मडीयेट इन्कम ऑप्शनवरील तपशीलांसाठ�, कृपया इतर प�क आ�ण �व�� मा�हतीप�काचा संदभर् घ्या.



प�रपक्वतेवर हमी रक्कम अ�धक जमा हमी इन्कम आ�ण रोख बोनस, आधी न भरल्यास अ�धक अंत�रम उ�रजीवी

लाभ, जर काही असल्यास अ�धक ट�म�नल बोनस, (जर घो�षत केले असेल तर)
प�रपक्वतेवर हमी रक्कम म्हणजे �ी�मयम देय मुदतीच्या दरम्यान पॉ�लसी अंतगर्त देय असलेला एकूण वा�ष�क �ी�मयम आहे.

पॉ�लसीच्या मुदतीदरम्यान �वमाधारकाच्या मृत्यूवर, सवर् देय �ी�मयम �दलेले असल्यास, मृत्यू लाभ
नाम�नद��शत �क्तीला ठोक रक्कम म्हणून पुढ�ल�माणे देय असतील:
मृत्यूवरील हमी रक्कम अ�धक जमा झालेला रोख बोनस आ�ण हमी इन्कम ,आधी पैसे न �दल्यास अ�धक अंत�रम उ�रजीवी लाभ

(जर असल्यास) अ�धक ट�म�नल बोनस (जाहीर केले असल्यास)

जेथे, मृत्यूबद्दल हमी �दलेली रक्कम म्हणजे लाभाची प�रपूणर् रक्कम जी मृत्यूवर देय होणारी हमी आहे&
�वमाधारकाला.ही यापैक� सवार्त जास्त असेल:

10 पट वा�ष�क �ी�मयम
प�रपक्वतेवर हमी रक्कम
एका�धक मृत्यू x वा�ष�क �ी�मयम

पॉ�लसी मुदतीत दरम्यान मृत्यू लाभ देय केल्यावर, पॉ�लसी संपु�ात येईल आ�ण पेआउट्ससाठ� कोणतेही देय नसेल

नमुना इलस्�ेशन

वय

�ी�मयम देय 
मुदत&

वा�ष�क �ी�मयम 
(आयएनआर)

उ�रजीवी लाभ पेआउट* प�रपक्वता लाभ**

गृ�हत गुंतवणूक परतावा

8 (पॉ�लसी 
मुदत: 40 

वष�)

10 (पॉ�लसी 
मुदत: 40 

वष�)&

* रोख बोनस (जर घो�षत केला असेल तर) संपूणर् पॉ�लसी मुदतीसाठ� देय आहे.
** प�रपक्वता लाभामध्ये प�रपक्वता आ�ण ट�म�नल बोनसवर गृहीत हमी रक्कम समा�व� आहे.&
4% ��त वषर्. आ�ण 8% ��त वषर् केवळ गृ�हत गुंतवणूक�चे परतावे आहेत आ�ण त्यांना हमी �दलेली नाही.&

ए. �ी�मयम लागू कर आ�ण आकारणी वगळता आहेत. बी. हा उदाहरणांचा स्नॅपशॉट केवळ �नरोगी पु�ष जीवनासाठ� एचडीएफसी लाइफ संचय पर अ ॅडव्हान्टेज 
आहे.सी. दशर्�वलेले मूल्ये केवळ इलस्�ेशन हेतूंसाठ� आहेत . डी.काही फायद्यांची हमी �दली जाते आ�ण काही फायदे तुमच्या �वमा कंपनीच्या भ�वष्यातील 
काम�गरीवर आधा�रत परता�ासह बदलू शकतात. जर तुमच्या पॉ�लसीला हमी लाभ �दले गेले तर या पृ�ावरील ��ीकरण टेबलमध्ये हे ��पणे "हमी �दलेले" 
मध्ये �चन्हां�कत केले जाईल. जर तुमची पॉ�लसी प�रवतर्नीय फायदे देत असेल तर या पृ�ावरील इलस्�ेशन गृ�हत भ�वष्यातील गुंतवणूक परता�ाचे दोन �भ� दर 
दशर्वतील हे गृ�हत परता�ाचे दर हमी देत     नाहीत आ�ण ते तुम्हाला परत �मळतील त्या वरच्या �क�वा खालच्या मयार्दा नाहीत कारण तुमची पॉ�लसी भ�वष्यातील 
गुंतवणूक काम�गरीसह अनेक घटकांवर अवलंबून असते. 

तपशीलवार इलस्�ेशनसाठ�, कृपया आमच्या आ�थ�क सल्लागार/�ोकरशी बोला.कृपया फायदे आ�ण शत�च्या तपशीलांसाठ� उत्पादन मा�हतीप�काचा संदभर् घ्या
 



पॉ�लसी मुदतीत दरम्यान मृत्यू लाभ देय केल्यावर, पॉ�लसी संपु�ात येईल आ�ण पेआउट्ससाठ� कोणतेही देय नसेल

तपशीलवार इलस्�ेशनसाठ�, कृपया आमच्या आ�थ�क सल्लागार/�ोकरशी बोला.कृपया फायदे आ�ण शत�च्या तपशीलांसाठ� उत्पादन मा�हतीप�काचा संदभर् घ्या

रायडर ऑप्शन्स

तुमच्या संरक्षण वाढ�मध्ये मदत करण्यासाठ� आम्ही खालील रायडर पयार्य ऑफर करतो &
- एचडीएफसी लाइफ �ोटेक्ट प्लस रायडर (UIN: 101B016V01)
- एचडीएफसी लाइफ इन्कम बे�न�फट ऑन ऑ�क्सडेटल �डसे�ब�लट� रायडर (UIN: 101B13V03)&
- एचडीएफसी लाइफ ���टकल इलनेस प्लस रायडर (UIN: 101B014V02)
**रायडसर्वरील सवर् तपशीलांसाठ�, आमच्या वेबसाइटवर उपल� रायडर मा�हतीप�काचा कृपया संदभर् घ्या

रीबेट्स �न�षद्धताःवेळोवेळ� सुधारणा केल्या�माणे �वमा कायदा, 1938 चे कलम 41 असे नमूद करते:

(1) कोणतीही �क्ती �त्यक्ष �क�वा अ�त्यक्ष�रत्या परवानगी �क�वा ऑफर देऊ शकत नाही, कोणत्याही �क्तीस भारतातील जीवन �क�वा मालम�ेशी संबं�धत 
कोणत्याही �कारच्या जोखमीच्या बाबतीत �वमा काढणे �क�वा नूतनीकरण करणे �क�वा सु� करणे यासाठ� �ेरणा म्हणून, देय असलेल्या क�मशनच्या संपूणर् �क�वा 
भागाच्या कोणत्याही सूट �क�वा पॉ�लसीवर दशर्�वलेल्या �ी�मयमची कोणतीही सूट, पॉ�लसी काढून घेणारी �क�वा नूतनीकरण करणारी �क�वा चालू ठेवणारी 
कोणतीही �क्ती �वमा कंपनीच्या �का�शत �ॉ�ेक्टस �क�वा टेबलांनुसार परवानगी �दली जाऊ शकते अशा सूट��शवाय कोणतीही सूट स्वीका� शकत नाही.

(2) या �वभागातील तरतुद�चे पालन करण्यास डीफॉल्ट बन�वणारी कोणतीही �क्ती दंडास जबाबदार असेल जो दहा लाख �पयांपय�त वाढवू शकेल.

आमच्याशी आजच संपकर्  साधा:

खरेद� करण्यासाठ�: 1800-266-9777 & (टोल ��)
(सवर् �दवशी उपल�: सकाळ� 9.30 ते सायंकाळ� 6.30 पय�त)

आम्हाला येथे भेट द्या: www.hdfclife.com

सर उठा के �जयो!

एचडीएफसी लाइफ इ�ूरन्स कंपनी �ल�मटेड ("एचडीएफसी लाइफ). CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI न�दणी �. 101.&
र�जस्टडर् ऑ�फस: लोढा एक्सेलस, 13वा मजला, अपोलो �मल्स कंपाउंड, एन एम जोशी मागर्, महाल�मी, मुंबई - 400 011.
ईमेल: service@hdfclife.com, हेल्पलाईन:  1860-267-9999 ( �ा�नक शुल्क लागू)  |.022-68446530  (STD शुल्क लागू )  उपल� 
सोमवार ते श�नवार सकाळ� 10 ते संध्याकाळ�  7 भारतीय �माण वेळ. कोणताही देशाचा कोड लावू नका. उदा. +91 �क�वा 00. वेबसाईट: 

कंपनीचं नाव/लोगो �ातील *“एचडीएफसी”" हे नाव/अक्षरे ही हाउ�स�ग डेवलपम�ट फायनान्स कॉप�रेशन �ल�मटेड ('“एचडीएफसी �ल�मटेड") �ांच्या 
मालक�ची आहेत आ�ण एचडीएफसी लाइफ द्वारा एका अँ�ीम�ट अंतगर्त ती वापरली जातात. 

एचडीएफसी लाइफ संचय पर अ ॅडव्हान्टेज (UIN:101N136V03) , एक नॉन-�ल�क्ड, नॉन-पा�ट��सपे�ट�ग,  लाइफ इ�ुरन्स प्लॅन आहे.एचडीएफसी लाइफ 
�ोटेक्ट प्लस रायडर  (यूआयएन: 101B016V01), एचडीएफसी लाइफ इन्कम बे�न�फट ऑन ऑ�क्सड�टल �डस��ब�लट� रायडर&(यूआयएन: 
101B013V03) आ�ण एचडीएफसी लाइफ ���टकल इलनेस प्लस रायडर (यूआयएन: 101B014V02) ही रायडसर्ची नावे आहेत. जोखम�चे घटक, 
संबं�धत �नयम व अट� आ�ण वगळण्याचे मुदे्द यासंबंधी अ�धक मा�हतीसाठ�, कृपया �व��चा �वहार पूणर् करण्यापूव� �व��ची मा�हतीपु�स्तका काळजीपूवर्क 
वाचा. ARN: MC/12/22/31009-MI.

बनावट�/फस�ा फोन कॉल्स आ�ण ऑफसर् पासून सावध रहा &
IRDAI �वमा पॉ�लस�ची �व��, बोनस जाहीर करणे �क�वा �ी�मयम्सची गुंतवणूक अशा ��यांमध्ये सामील होत नाही.

असे फोन कॉल्स येणार्या लोकांना अशी �वनंती करण्यात येते क� त्यांनी पो�लसांकडे त�ार दाखल करावी.


