
େପଆଉଟର ସୁବିଧା ଏବଂ ସ�ୂ��  ଜୀବନ ପାଇଁ କଭର ସହିତ
ଆଜୀବନ ନିୟମିତ ଆୟର ଆନ� ନିଅ�1ୁ

ପରିଚୟ,
ସ�ୟ ପର୍ ଆଡଭେ�ଜ୍ 

ଏକ ନନ୍ -ଲି�ଡ୍ , ପାଟ�ସି େପଟି�, ଲାଇଫ୍  ଇନସୁ�ରାନ�  ପ� ାନ୍ 

ଏହି ଲିଫେଲଟ୍ ଆ�ଗିତ ଆୟ ବିକ�ର ଲାଭ ବ�� ନା କରିବାକୁ ଲ�� ରଖିଛି।

ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍ ସ�ୟ ପର୍ ଆଡଭେ�ଜ୍ େହଉଛି ଏକ ଅଂଶଗ� ହଣକାରୀ ଜୀବନ ବୀମା େଯାଜନା ଯାହାକି ସମଗ�  ଜୀବନ ପାଇଁ (100 ବଷ�  ବୟସ ପଯ� ��) 
କଭର ପାଇବାର ଏକ ବିକ� ପ� ଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି େଯାଜନା ଆପଣ� ପାଇଁ ଏକ ନିୟମିତ ଆୟ ସୃ�ି କରିବା ଏବଂ େଯାଜନାବ� ଲ�� ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 
ତଥା ଆପଣ�ର ପ�ି ୟଜନ� ଭବିଷ�ତକୁ ସୁର�ିତ ରଖିବା ପାଇଁ େକୗଣସି  ସାଲିସ୍  ବିନା ଏକ କପ� ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ପ� ଦାନ କେର।

ଅନୁବ�� ୀ ଲାଭ େପଆଉଟ୍  ଅଜ� ନ 
କରିବା ପାଇଁ ନମନୀୟତା

ସ�ୂ��  ଜୀବନ କଭର + ଆଜୀବନ ଆୟ1
ଟିକସ ସ��ିତ ଲାଭ 2

1. (100 - ପ� େବଶ ସମୟେର ବୟସ) ବଷ� ର ପଲିସି  ଅବଧି ଉପେର ପ� ଯୁଜ�
2.  ଆୟକର ଅଧିନିୟମ, 1961। ଟିକସ େ�ତ� େର ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ଟିକସ ସ��ିତ ନିୟମେର ପରିବ�� ନ ଅଧୀନେର ଥାଏ।
* ତୁ ର� ଆୟ ବିକ� ଉପେର ପ� ଯୁଜ�

େଯାଗ�ତା

ଏହି େଯାଜନା େକବଳ ଜେଣ ବ��ି� ଜୀବନ ଆଧାରେର ନିଆଯାଇପାେର। ଏହି େଯାଜନା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ନିମ� ଲିଖିତ ପରି ଅେଟ:

େଯାଗ�ତା ମାନଦ� ସବ� ନିମ� ସବ� ାଧିକ

0 ବଷ�  (30 ଦିନ) ^ 50 ବଷ�  (PPT 5 ବଷ�  ପାଇଁ) 
65 ବଷ�  (PPT 6, 7, 8, 9, 10, 12 ବଷ�  ପାଇଁ)

100 ବଷ�  (ସବ� ାଧିକ)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ବଷ�

ପ� େବଶ ସମୟେର 100 ମାଇନସ୍ ବୟସ କି�ା 20-40 ବଷ�  ପରିସର ମଧ�େର ଏକ �ିରୀକୃତ ପଲିସି  ଅବଧି ଚୟନ 
କରାଯାଇପାରିବ

ଟ. 3,00,000

େକୗଣସି  ସୀମା ନାହ�, େବାଡ�  �ାରା ଅନୁେମାଦିତ ଅ�ରରାଇଟିଂ ପଲିସି  (BAUP) ଅଧୀନେର ଥାଏ

ପ� େବଶ ସମୟେର ବୟସ (ବଷ� )

ପ�ି ମିୟମ୍ େପେମ� ଟମ�  (ବଷ� )

ପଲିସି  ଅବଧି (ବଷ� )

ମାଚୁ �ରିଟି େ�ତ� େର ସବ� ନିମ�  ବୀମା ରାଶି 
(INR)

ମାଚୁ �ରିଟି େ�ତ� େର ସବ� ାଧିକ ବୀମା ରାଶି 
(INR)

ଉପେରା� ସମ� ବୟସ େହଉଛି ଗତ ଜନ� ଦିନ ସୁ�ା ଥିବା ବୟସ।
^ପ� ଥମ ପଲିସି  ବାଷ�କୀରୁ  ରି� କଭର୍  ଆର� ହୁ ଏ େଯଉଁଠାେର ପ� େବଶ ସମୟେର ବୟସ 1 ବଷ� ରୁ  କମ୍ ଅେଟ। ଅନ� ସମ� ବୟସ ପାଇଁ, ଚୁ �ି ଆର� େହବା ଦିନଠାରୁ  ରି� କଭର୍  ଆର� ହୁ ଏ।

 

ମାଚୁ �ରିଟି ସମୟେର ବୟସ (ବଷ� )

ଏଚଡିଏଫସି ଲାଇଫ୍  ସ�ୟ ପର୍ ଆଡଭେ�ଜ୍ ର ମୁଖ� େବୖଶି��

  

 

ତୁ ର� ଆୟ ବିକ� ବିଷୟେର ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଅନ�ାନ� ଲିଫେଲଟ୍ ଏବଂ େସଲ�  େବ� ାଶରକୁ ଅନୁସରଣ କର�।ୁ



େପଆଉଟର ସୁବିଧା ଏବଂ ସ�ୂ��  ଜୀବନ ପାଇଁ କଭର ସହିତ
ଆଜୀବନ ନିୟମିତ ଆୟର ଆନ� ନିଅ�1ୁ

ଦୃ�ା�

କ�ାଶ୍  ଅବଧି = 70 ବଷ�

100 ବଷ�  ବୟସ ପଯ� �� ପ� ତିବଷ�  କ�ାଶ୍  େବାନସ ପ� ଦାନ କରାଯିବ

କ�ାଶ୍  େବାନସ୍ ^ @ 8% # ପ� ତି ବଷ�  = ₹30,000

କ�ାଶ୍  େବାନସ୍ ^ @ 4% # ପ� ତି ବଷ�  =  ₹14,500

PPT = 8 ବଷ�

ମାଚୁ �ରିଟି

ମାଚୁ �ରିଟି େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି + 
ସଂଗୃହିତ ଅନୁବ�� ୀ ଲାଭ (ଯଦି ପୂବ� ରୁ  

େପୖଠ େହା ଇନଥାଏ) + ମଧ�ବ�� ୀ 
ଅନୁବ�� ୀ ଲାଭ ଯଦି କିଛି ଥାଏ + 

ଟମ�ନାଲ୍ େବାନସ୍ (ଯଦି େଘାଷଣା 
କରାଯା ଇଥାଏ)

30 ବଷ�  ବୟସର ପୁରୁ ଷ। ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍ = ₹ 1 ଲ�। ପଲିସି  ଅବଧି ମଧ�େର 
ମିଳିଥିବା କ�ାଶ୍  େବାନସ୍

^ଉପେର ପ� ଦଶ�ତ କ�ାଶ୍  େବାନସ୍ (ଯଦି  େଘାଷଣା 
କରାଯା ଇଥାଏ) େପଆଉଟ୍  ବାଷ�କ େପଆଉଟ୍ 
ବାର�ାରତା ପାଇଁ ଉ�ି� ଅେଟ। ଯଦି ମାସି କ େପଆଉଟ୍ 
ବାର�ାରତା ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ, େପଆଉଟ୍ ମାସର 1ମ 
ତାରିଖେର ଆର� େହବ। ପଲିସି ଧାରୀ ମଧ� ତ� ୟ ମାସି କ 
କି�ା ଅ�� -ବାଷ�କ େପଆଉଟ୍ ବାର�ାରତା ପାଇବାକୁ 
ଚୟନ କରିପାରିେବ।

ମାଚୁ �ରିଟିଜନିତ ଲାଭ ଆକଳନ କର�ୁ @4 # ପ� ତି ବଷ� @8 # ପ� ତି ବଷ�

ମାଚୁ �ରିଟି େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି(₹)

ଟମ�ନାଲ୍  େବାନସ୍ , ଯଦି େଘାଷଣା 
କରାଯାଇଥାଏ(₹)
ସମୁଦାୟ ଲାଭ(₹)

# 4% ପ� ତି ବଷ�  ଏବଂ 8% ପ� ତି ବଷ�  େହଉଛି େକବଳ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ନିେବଶଜନିତ ରିଟ��  ଏବଂ ସୁନି�ିତ ନୁେହଁ।

ଜୀବନ ବୀମା ବ�ବସାୟେର ଆପଣ�ର ବୀମା ର ଭବିଷ�ତ କାଯ� �ଦ�ତା ଉପେର ଆଧାର କରି କିଛି ଲାଭ ସୁନି�ିତ ଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଲାଭ ରିଟ��  ଅନୁଯାୟୀ 
ପରିବ�� ନଶୀଳ ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ�ର ପଲିସି  ସୁନି�ିତ ଲାଭ ପ� ଦାନ କେର େତେବ ଏହି ପୃ�ାେର ଥିବା ଦୃ�ା� ସାରଣୀେର ଏହା “ସୁନି�ିତ” େର �� ଭାବେର 
ଚି�ିତ େହବ। ଯଦି ଆପଣ�ର ପଲିସି  ପରିବ�� ନଶୀଳ ଲାଭ େଦଉଥାଏ େତେବ ଏହି ପୃ�ାେର ଥିବା ଦୃ�ା�ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ�ତର ପୁ�ି  
ନିେବଶ ରିଟ�� ର ଦୁଇଟି ଭି� ହାର େଦଖାଇବ, ଏହି ରିଟ�� ର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ହାର ସୁନି�ିତ ନୁେହଁ ଏବଂ େସଗୁଡିକ ଆପଣ ପଲିସି ର ମୂଲ� ଭାବେର 
ଯାହା ପାଇପାର�ି ତାହାର ଉପର ବା ତଳ ସୀମା ନୁେହଁ, ତାହା ଭବିଷ�ତର ନିେବଶ ପ� ଦଶ� ନକୁ ଅ�ଭୁ � � କରି ଅେନକ କାରଣ ଉପେର ନିଭ� ରଶୀଳ। ବି�ୃତ 
ଦୃ�ା� ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମର ଆଥ�କ ପରାମଶ� ଦାତା/େବ� ାକର� ସହିତ କଥା ହୁ ଅ�ୁ। ଲାଭ ଏବଂ ସ�� ାବଳି ଉପେର ସବିେଶଷ ତଥ� ପାଇଁ ଦୟାକରି େପ� ାଡ� 
େବ� ାଶରକୁ ଅନୁସରଣ କର�ୁ।

a) ଅନୁବ�� ୀ ଲାଭ

ପଲିସି ଧାରୀ ପ� େତ�କ ପଲିସି  ବଷ�  େଶଷେର କ�ାଶ୍  େବାନସ୍ (ଯଦି େଘାଷଣା କରାଯାଇଥାଏ) ପାଇବାକୁ େଯାଗ� େହେବ ଏବଂ ଏଥିରୁ  େଦୟ ପ� ଦାନ କରାଯିବ
1ମ ପଲିସି  ବଷ� , ମୃତୁ � କି�ା ପଲିସି  ଅବଧି େଶଷ େହବା ପଯ� ��, ଯାହା ପ� ଥେମ ଆସି ଥାଏ। କ�ାଶ୍  େବାନସ୍ (ଯଦି  େଘାଷଣା କରାଯାଇଥାଏ) ଭାବେର 
ପ� କାଶ କରାଯିବ:
ପ� ଦାନ କରାଯାଉଥିବା କ�ାଶ୍  େବାନସ୍ = କ�ାଶ୍  େବାନସ୍ ହାର x ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍

1ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍ େହଉଛି ପଲିସି ଧାରୀ� �ାରା ଚୟନିତ ଏକ ବଷ� େର ପ� ଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପ�ି ମିୟମ୍ ପରିମାଣ, ଏହା ଟିକସ, ରାଇଡର୍  ପ�ି ମିୟମ୍, ଅ�ରରାଇଟି� ଅତିରି� ପ�ି ମିୟମ୍ ଏବଂ େମାଡାଲ୍ ପ�ି ମିୟମ୍ ପାଇଁ 
େଲାଡିଂର ବହିଭୁ � � େହା ଇଥାଏ, ଯଦି କିଛି ଥାଏ।

b) ମାଚୁ �ରିଟିଜନିତ ଲାଭ
ଏକ ପଲିସି  ପାଇଁ େଯଉଁଠାେର ସମ� ବେକୟା ପ�ି ମିୟମ୍  େପୖଠ କରାଯାଇଥାଏ, ପଲିସି  ଅବଧି େଶଷେର ପ� ଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ମାଚୁ �ରିଟିଜନିତ ଲାଭ 
ଏପରି ନି�� ାରିତ େହା ଇଛି:
ମାଚୁ �ରିଟି େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି ପ� ସ୍  ସଂଗୃହିତ ସୁନି�ିତ ଆୟ ଏବଂ କ�ାଶ୍  େବାନସ୍, ଯଦି ପୂବ� ରୁ  େପୖଠ କରାଯାଇ ନାହ� ପ� ସ୍  ମଧ�ବ�� ୀ ଅନୁବ�� ୀ
ଲାଭ, ଯଦି କିଛି ଥାଏ ପ� ସ୍ ଟମ�ନାଲ୍ େବାନସ୍, (ଯଦି େଘାଷଣା କରାଯାଇଥାଏ)
ମାଚୁ �ରିଟି େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି େହଉଛି ପ�ି ମିୟମ୍ େପେମ� ଅବଧି ସମୟେର ପଲିସି  ଅଧୀନେର ପ� ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସମୁଦାୟ ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍।
ସବ� ନିମ�  ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ ମୃତ� ତାରିଖେର ସମୁଦାୟ େପୖଠ କରାଯାଇଥିବା ପ�ି ମିୟମ୍  ର 105% େହବ

c) ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ

ପଲିସି  ଅବଧିେର ବୀମାଭୁ � ବ��ି� ମୃତୁ � େ�ତ� େର, ଯଦି ସମ� ପ�ି ମିୟମ୍ େପୖଠ କରାଯାଇଥାଏ,
ନିମ� ଲିଖିତ ସହିତ ସମାନ ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ ସୁବିଧା େନାମିନୀ�ୁ ଏକକାଳୀନ ରାଶି ଭାେବ ପ� ଦାନ କରାଯିବ:
ମୃତୁ � େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି ପ� ସ୍  ସଂଗୃହିତ କ�ାଶ୍  େବାନସ୍  ଏବଂ ସୁନି�ିତ ଆୟ, ଯଦି ପୂବ� ରୁ  େପୖଠ େହା ଇନଥାଏ ପ� ସ୍  ମଧ�ବ�� ୀ ଅନୁବ�� ୀ ଲାଭ
(ଯଦି କିଛି ଥାଏ) ପ� ସ୍ ଟମ�ନାଲ୍ େବାନସ୍ (ଯଦି େଘାଷଣା କରାଯାଇଥାଏ)
ସବ� ନିମ�  ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ ମୃତୁ � ତାରିଖ ଅନୁଯାୟ2 େପୖଠ େହା ଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପ�ି ମିୟମ୍  ର 105% େହବ

2େପୖଠ େହା ଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପ�ି ମିୟମ୍ େହଉଛି ପ� ା� େହା ଇଥିବା ସମ� ପ�ି ମିୟମ୍, ଏହା େଯ େକୗଣସି  ଅତିରି� ପ�ି ମିୟମ୍, େଯ େକୗଣସି  ରାଇଡର୍  ପ�ି ମିୟମ୍ ଏବଂ ଟିକସ ବହିଭୁ � � ଅେଟ।

1

70

 

ତୁ ର� ଆୟ ବିକ� ବିଷୟେର ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଅନ�ାନ� ଲିଫେଲଟ୍ ଏବଂ େସଲ�  େବ� ାଶରକୁ ଅନୁସରଣ କର�।ୁ



ମାଚୁ �ରିଟି େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି ପ� ସ୍  ସଂଗୃହିତ ସୁନି�ିତ ଆୟ ଏବଂ କ�ାଶ୍  େବାନସ୍, ଯଦି ପୂବ� ରୁ  େପୖଠ କରାଯାଇ ନାହ� ପ� ସ୍  ମଧ�ବ�� ୀ ଅନୁବ�� ୀ
ଲାଭ, ଯଦି କିଛି ଥାଏ ପ� ସ୍ ଟମ�ନାଲ୍ େବାନସ୍, (ଯଦି େଘାଷଣା କରାଯାଇଥାଏ)
ମାଚୁ �ରିଟି େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି େହଉଛି ପ�ି ମିୟମ୍ େପେମ� ଅବଧି ସମୟେର ପଲିସି  ଅଧୀନେର ପ� ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସମୁଦାୟ ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍।

ପଲିସି  ଅବଧିେର ବୀମାଭୁ � ବ��ି� ମୃତୁ � େ�ତ� େର, ଯଦି ସମ� ପ�ି ମିୟମ୍ େପୖଠ କରାଯାଇଥାଏ,
ନିମ� ଲିଖିତ ସହିତ ସମାନ ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ ସୁବିଧା େନାମିନୀ�ୁ ଏକକାଳୀନ ରାଶି ଭାେବ ପ� ଦାନ କରାଯିବ:
ମୃତୁ � େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି ପ� ସ୍  ସଂଗୃହିତ କ�ାଶ୍  େବାନସ୍  ଏବଂ ସୁନି�ିତ ଆୟ, ଯଦି ପୂବ� ରୁ  େପୖଠ େହା ଇନଥାଏ ପ� ସ୍  ମଧ�ବ�� ୀ ଅନୁବ�� ୀ ଲାଭ
(ଯଦି କିଛି ଥାଏ) ପ� ସ୍ ଟମ�ନାଲ୍ େବାନସ୍ (ଯଦି େଘାଷଣା କରାଯାଇଥାଏ)

େଯଉଁଠାେର, ମୃତୁ � େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି େହଉଛି ଲାଭର ସ�ୂ��  ପରିମାଣ ଯାହାକି
ବୀମାଭୁ � ବ��ି� ମୃତୁ � େ�ତ� େର ପ� ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସେବ� ା� େହବ:

ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍  ର 10 ଗୁଣ
ମାଚୁ �ରିଟି େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି
ମୃତୁ �ଜନିତ ଏକାଧିକ x ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍

ପଲିସି  ଅବଧି ମଧ�େର ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ େପେମ� ଉପେର, ପଲିସି  ସମା� େହବ ଏବଂ ଏହାପେର େକୗଣସି  େପଆଉଟ୍  ପ� ଦାନ କରାଯିବ ନାହ�

ନମୁନା ଦୃ�ା�

ବୟସ

ପ�ି ମିୟମ୍ 
େପେମ� 

ଅବଧି

ବାଷ�କ 
ପ�ି ମିୟମ୍ 
(INR)

ଅନୁବ�� ୀ ଲାଭ େପଆଉଟ୍ * ମାଚୁ �ରିଟିଜନିତ ଲାଭ**

ନିେବଶ ଉପେର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ରିଟ��

8 (ପଲିସି  
ଅବଧି: 40 

ବଷ� )

10 (ପଲିସି  
ଅବଧି: 40 

ବଷ� )

କ�ାଶ୍  େବାନସ୍ (ଯଦି େଘାଷଣା କରାଯାଇଥାଏ) ସ�ୂ��  ପଲିସି  ଅବଧି ପାଇଁ ପ� ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ
**  ମାଚୁ �ରିଟିଜନିତ ଲାଭେର ମାଚୁ �ରିଟି େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି ଏବଂ ଟମ�ନାଲ୍ େବାନସ୍ ଅ�ଭୁ � � େହା ଇଥାଏ।
# 4% ପ� ତି ବଷ�  ଏବଂ 8% ପ� ତି ବଷ�  େକବଳ ନିେବଶ ରିଟ��  ଭାେବ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସୁନି�ିତ ନୁେହଁ

A. ପ�ି ମିୟମଗୁଡିକ ପ� ଯୁଜ� ଟିକସ ଏବଂ ଶୁ� ବହିଭୁ � � ଅେଟ।  B. ଦୃ�ା�ର ଏହି �ାପସଟ୍ େକବଳ ଜେଣ ସୁ� ପୁରୁ ଷ ବ��ି� ପାଇଁ ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍ ସ�ୟ 
ପର୍ ଆଡଭେ�ଜ୍  ନିମେ� ଉ�ି� ଅେଟ।  C. ପ� ଦଶ�ତ େହଉଥିବା ମୂଲ�ଗୁଡ଼ିକ େକବଳ ଦୃ�ା�ମୂଳକ ଉେ�ଶ�େର ଦିଆଯାଇଛି। D. କିଛି ଲାଭ ସୁନି�ିତ ଅେଟ 
ଏବଂ  କିଛି ଲାଭ ଜୀବନ ବୀମା ବ�ବସାୟେର ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଆପଣ� ବୀମାର ଭବିଷ�ତ କାଯ� �ଦ�ତା ଉପେର ଆଧାର କରି ରିଟ��  ସହିତ ପରିବ�� ନଶୀଳ 
ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ�ର ପଲିସି  ସୁନି�ିତ ଲାଭ ପ� ଦାନ କେର େତେବ ଏହି ପୃ�ାେର ଥିବା ଦୃ�ା� ସାରଣୀେର ଏହା �� ଭାବେର “ସୁନି�ିତ” ଭାବେର ଚି�ିତ େହବ
। ଯଦି ଆପଣ�ର ଏକ ପରିବ�� ନଶୀଳ ଲାଭ ଥିବା ପଲିସି  ଅେଟ, େତେବ ଏହି ପୃ�ାେର ଥିବା ଦୃ�ା� ଭବିଷ�ତର ପୁ�ି  ନିେବଶେର ରିଟ�� ର ଦୁଇଟି ଭି� ହାର 
େଦଖାଇବ। ଏହି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ରିଟ��  ହାର ସୁନି�ିତ ନୁେହଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ପାଇପାର�ି, ତାହାର ଉପର କି�ା ତଳ ସୀମା ନୁେହଁ, କାରଣ ଆପଣ�ର 
ପଲିସି ର ମୂଲ� ଭବିଷ�ତର ନିେବଶ କାଯ� �ଦ�ତାକୁ ଅ�ଭୁ � � କରି ଅେନକ କାରଣ ଉପେର ନିଭ� ରଶୀଳ ଅେଟ।

ବି�ୃତ ଦୃ�ା� ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମର ଆଥ�କ ପରାମଶ� ଦାତା/େବ� ାକର� ସହିତ କଥା ହୁ ଅ�ୁ। ଲାଭ ଏବଂ ସ�� ାବଳି ବିଷୟେର ସବିେଶଷ ତଥ� ପାଇଁ 
ଦୟାକରି େପ� ାଡ� େବ� ାଶରକୁ ଅନୁସରଣ କର�ୁ  



ପଲିସି  ଅବଧି ମଧ�େର ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ େପେମ� ଉପେର, ପଲିସି  ସମା� େହବ ଏବଂ ଏହାପେର େକୗଣସି  େପଆଉଟ୍  ପ� ଦାନ କରାଯିବ ନାହ�

ରାଇଡର୍  ବିକ�

ଆପଣ�ର ସୁର�ାେର ବୃ�ି କରିବାେର ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ ଆେମ ନିମ� ଲିଖିତ ରାଇଡର୍ ବିକ� ପ� ଦାନ କରୁ
-  ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍ େପ� ାେଟ� ପ� ସ୍ ରାଇଡର୍ (UIN: 101B016V01)
-  ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍  ଇନକମ୍  େବନିଫିଟ୍  ଅନ୍  ଆ�ିେଡ�ାଲ୍  ଡିେଜବିଲିଟି ରାଇଡର୍  (UIN: 101B013V03)
- ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍  କ�ି ଟିକାଲ୍  ଇଲେନସ୍  ପ� ସ୍ ରାଇଡର୍  (UIN: 101B014V02)
** ରାଇଡସ�  ବିଷୟେର ସମ� ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମ େୱବସାଇଟ୍ େର ଉପଲ� ଥିବା ରାଇଡର୍ େବ� ାଶର୍  କୁ ଅନୁସରଣ କର�ୁ

ରିହାତି ଉପେର ନିେଷଧ: ବୀମା ଅଧିନିୟମ, 1938 ର ଧାରା 41 ଅନୁଯାୟୀ ସମୟାନୁସାେର ସଂେଶାଧିତ ହୁ ଏ:

(1) େକୗଣସି  ବ��ି ଭାରତେର ଜୀବନ କି�ା ସ��ି ସହ ସ��ିତ େକୗଣସି  ପ� କାରର ବିପଦ ସଂପକ� େର େକୗଣସି  ବ��ିକୁ ବୀମା େନବା ପାଇଁ କି�ା ନବୀକରଣ 
ପାଇଁ କି�ା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ, ପ� ତ�� କି�ା ପେରା� ଭାବେର, େକୗଣସି  ରିହାତି େଦବା, ପ� ଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା କମିଶନ ର ସ�ୂ��  କି�ା ଆଂଶିକ ରିହାତି 
କି�ା ପଲିସି େର ଦଶ� ାଯାଇଥିବା ପ�ି ମିୟମ୍  ଉପେର େକୗଣସି  ରିହାତି େଦବାର ଅନୁମତି େଦେବ ନାହ� କି�ା ଅନୁମତି େଦବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦେବ ନାହ�, ଏବଂ 
ପଲିସି  େନବା କି�ା ନବୀକରଣ କରିବା କି�ା ଜାରି ରଖୁଥିବା େଯ େକୗଣସି  ବ��ି ରିହାତି ପାଇେବ ନାହ�, ଏଥିେର େକବଳ ଏହି ରିହାତିକୁ ବାଦ୍  ଦିଆଯାଏ, 
ଯାହା ପ� କାଶିତ ବିବରଣ ପତ�ି କା କି�ା ବୀମାକ�� ା� ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ।

(2) ଏହି ଧାରାର ପ� ାବଧାନ ପାଳନ କରିବାେର େକୗଣସି  ବ��ି ବିଚୁ �ତି କେଲ, େସ ଏକ େଜାରିମାନା ପାଇଁ ଉ�ରଦାୟୀ େହା ଇପାର�ି, ଯାହା ଦଶ ଲ� ଟ�ା 
ପଯ� �� େହା ଇପାେର।

ଆଜି ହ� ଆମ ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କର�ୁ

କିଣିବା ପାଇଁ: 1800-266-9777(ନିଃଶୁ�)
(ସକାଳ 9ଟାରୁ  ରାତି 9ଟା ପଯ� �� ଉପଲ�)

www.hdfclife.com େର ଆମକୁ ଭିଜିଟ୍  କର�ୁ

�ାଭିମାନତାର ସହିତ ବ��ୁ!

ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍  ଇନସୁ�ରାନ�  କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍ (“ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍ ”)। CIN: L65110MH2000PLC128245। IRDAI ପ�ୀକରଣ ନ�ର 101
ପ�ୀକୃତ କାଯ� �ାଳୟ: 13 ତମ ମହଲା, େଲାଧା ଏ�ିଲସ୍, ଆେପାେଲା ମିଲ�  କ�ାଉ�, N. M. େଜାଶୀ ମାଗ� , ମହାଲ�ୀ, ମୁ�ାଇ - 400 011
ଇ-େମଲ୍ : service@hdfclife.com, େହ� ଲାଇନ: 1860-267-9999 (�ାନୀୟ ଶୁ� ଲାଗୁ) | .022-68446530 (STD ଶୁ� ଲାଗୁ) 
େସାମବାର-ଶନିବାର ସକାଳ 10ଟାରୁ  ସ��ା 7ଟା ପଯ� �� ଉପଲ�।  େକୗଣସି  େଦଶ େକାଡ୍ ପୂବ� ରୁ  ଲଗା�ୁ ନାହ�। ଯଥା +91 କି�ା 00। 
େୱବସାଇଟ୍: www.hdfclife.com
କ�ାନୀର ନାମ/େଲାେଗାେର ନାମ/ଅ�ର "ଏଚଡିଏଫସି " ହାଉସି ଂ େଡଭଲପେମ� ଫାଇନାନ�  କେପ� ାେରସନ୍ ଲିମିେଟଡ୍ ("ଏଚଡିଏଫସି  ଲିମିେଟଡ୍") 
ର ଅେଟ ଏବଂ ଏଚଡିଏଫସି  ଲିମିେଟଡ୍ ସହିତ େହାଇଥିବା ଚୁ �ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍ �ାରା ବ�ବହୃ ତ ହୁ ଏ।
ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍ ସ�ୟ ପର୍  ଆଡଭେ�ଜ୍  (UIN:101N142V03) େହଉଛି ନନ୍  ଲି�ଡ୍ , ପାଟ�ସି େପଟିଂ, ଲାଇଫ୍  ଇନସୁ�ରାନ�  ପ� ାନ୍ । ଏଚଡିଏଫସି  
ଲାଇଫ୍  େପ� ାେଟ� ପ� ସ୍  ରାଇଡର୍  (UIN: 101B016V01), ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍  ଇନକମ୍  େବନିଫିଟ୍  ଅନ୍  ଆ�ିେଡ�ାଲ୍  ଡିେଜବିଲିଟି ରାଇଡର୍  (UIN: 
101B013V03) ଏବଂ  ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍  କ�ି ଟିକାଲ୍  ଇଲେନସ୍  ପ� ସ୍  ରାଇଡର୍  (UIN: 101B014V02) େହଉଛି ରାଇଡସ� � ନାମ। ଏହି େପ� ାଡ�େର 
ଜୀବନ ବୀମା କଭେରଜ୍ ଉପଲ� ଅେଟ। ବିପଦର କାରଣ, ସଂପୃ� ସ��  ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ବହିଭୁ � �ି ବିଷୟେର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ବିକ� ୟ ସମା� 
େହବା ପୂବ� ରୁ  ଦୟାକରି େସଲ�  େବ� ାଶର୍  ପଢିନିଅ�ୁ। ARN: MC/12/22/31009-OA.

ନକଲି େଫାନ୍ କଲ୍ ଏବଂ କା�ନିକ/ପ� ବ�ନା�କ ଅଫର୍ ପ� ତି ସାବଧାନ
ବୀମା ପଲିସି  ବିକ� ୟ, େବାନସ୍  େଘାଷଣା କି�ା ପ�ି ମିୟମ୍  ର ବିନିେଯାଗ ପରି କାଯ� �କଳାପେର IRDAI ଜଡିତ ନୁେହଁ

ଏହିପରି େଫାନ୍ କଲ ଗ� ହଣ କରୁ ଥିବା ଜନସାଧାରଣ�ୁ ଜନସାଧାରଣ�ୁ େପାଲିସ� ପାଖେର ଏକ ଅଭିେଯାଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କରାଯାଉଛି


