
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 
ਭਰ ਿਨਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।1

ਪੇਸ਼ ਹੈ,
ਸੰਚੇ ਪਰ ਲਾਭ

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਿੰਕਡ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਆਮਦਨ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਸੰਚੇ ਪਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਕਵਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਵਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੇਆਉਟ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਵਰ + ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ 
ਆਮਦਨ  1 

ਟੈਕਸ ਲਾਭ  2 

1. ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ (100 - ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ) ਸਾਲ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
* ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਲਾਗੂ।

ਯੋਗਤਾ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

0 ਸਾਲ (30 ਦਿਨ)^ 50 ਸਾਲ (ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ) 65 ਸਾਲ (ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ 
6, 7, 8, 9, 10, 12 ਸਾਲ ਲਈ)

100 ਸਾਲ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ਸਾਲ

ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਵਿਚੋਂ 100 ਘਟਾਓ ਜਾਂ 20-40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਰੁ. 3,00,000

ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ  (ਬੀ.ਏ.ਯੂ.ਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ

ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ (ਸਾਲ)

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਸਾਲ)

ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਸਾਲ)

ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 
(ਰੁਪਏ)

ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 
(ਰੁਪਏ)

ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ  ਉਮਰਾਂ ਹਨ।
^ਜੋਖਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ  'ਤੇ ਉਮਰ (ਸਾਲ)

ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਸੰਚੈ ਪਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  

 

 

ਤਤਕਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।



ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ

ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ = 70 ਸਾਲ

ਨਕਦ ਬੋਨਸ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਕਦ ਬੋਨਸ^ @ 8%# ਹਰ ਸਾਲ = ਰੁਪਏ 30,000
ਨਕਦ ਬੋਨਸ^ @ 4%# ਹਰ ਸਾਲ = ਰੁਪਏ 14,500

ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ = 8 ਸਾਲ

ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ

ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ + ਸੰਿਚਤ 
ਸਰਵਾਈਵਲ ਬੈਨੀਿਫਟ (ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) + ਅੰਤਿਰਮ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਾਭ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ + ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ (ਜੇ ਘੋਿਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ)
ਮਰਦ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ | ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ = ₹ 1 ਲੱਖ | ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਮਆਦ 
ਦੌਰਾਨ ਨਕਦ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ

^ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਕਦ ਬੋਨਸ (ਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ) ਭੁਗਤਾਨ ਸਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਲਈ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਂੋ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ @4#ਹਰ ਸਾਲ @8#ਹਰ ਸਾਲ

ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ  'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ (`)

ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (`)

ਕੁੱਲ ਲਾਭ (₹)

#4% ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ 8% ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਟਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਭਿਵੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਿਚੱਤਰ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ "ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ" ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚੰਿਨਹ੍ਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਆਿਫਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਾਭ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਿਚੱਤਰ ਭਿਵੱਖੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਰਟਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ, ਇਹ 
ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟਾਂਤ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਦਲਾਲ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ

a) ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਾਭ

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਹਰੇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਬੋਨਸ (ਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਨਕਦ ਬੋਨਸ (ਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਕਦ ਬੋਨਸ = ਨਕਦ ਬੋਨਸ ਦਰ x ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

1ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ, ਰਾਈਡਰ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ, ਅੰਡਰਰਾਈਿਟੰਗ ਵਾਧੂ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ 
ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਲੋਿਡੰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

b) ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  ਲਾਭ
ਪਾਿਲਸੀ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:

ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਰਮ ਸਰਵਾਈਵਲ
ਲਾਭ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, (ਜੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)

ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਤ ਮੌਤ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ 105% ਹੋਵੇਗੀ

c) ਮੌਤ ਤੇ ਲਾਭ

ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ:

ਮੌਤ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜਮਹ੍ਾ ਨਕਦ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ, ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਿਤਰ੍ਮ ਬਚਾਅ ਲਾਭ
(ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਪਲੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ (ਜੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਤ ਮੌਤ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ 105% ਹੋਵੇਗੀ

2 ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਡਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹੈ।

1

70

 

ਤਤਕਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।



ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਬੋਨਸ, ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਰਮ ਸਰਵਾਈਵਲ
ਲਾਭ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ, (ਜੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)

ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਹੈ।

ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ:

ਮੌਤ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜਮਹ੍ਾ ਨਕਦ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ, ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਿਤਰ੍ਮ ਬਚਾਅ ਲਾਭ
(ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਪਲੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ (ਜੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)

ਜਿੱਥੇ, ਮੌਤ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ:

ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ
ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ  'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ
ਡੈਥ ਮਲਟੀਪਲ x ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਮੂਨਾ ਉਦਾਹਰਨ

ਉਮਰ
ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 

ਿਮਆਦ

ਸਾਲਾਨਾ 
ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ 

(ਰੁਪਏ)

ਬਚਾਅ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ* ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  ਲਾਭ**
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਟਰਨ

8 (ਪਾਲਿਸੀ 
ਦੀ ਮਿਆਦ: 
40 ਸਾਲ)

10 (ਪਾਲਿਸੀ 
ਦੀ ਮਿਆਦ: 
40 ਸਾਲ)

* ਨਕਦ ਬੋਨਸ (ਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ।
** ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ  ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ  ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ 
#4% ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ 8% ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਟਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ 

A. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨ। B. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਸੰਚੇ ਪਰ ਲਾਭ ਲਈ 
ਹੈ। c. ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਹਨ। D. ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਨ ੇ
'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ" ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ  ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ 
ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਟਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਉਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ  ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 
'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਦਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਬਰੋਸ਼ਰ 
ਵੇਖੋ

 



ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਰਾਈਡਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
- ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਪਲੱਸ ਰਾਈਡਰ (UIN: 101B016V01)

- ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਪਲੱਸ ਰਾਈਡਰ (UIN: 101B014V02)
**ਰਾਈਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ

ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ: ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1938 ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ 41 ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

(1) ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾ ਂਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ 
ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ 
ਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(2) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰਂੈਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (“ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ”)। CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. ਨੰ: 101
ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: ਲੋਢਾ ਐਕਸਲਸ, 13ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਅਪੋਲੋ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਜੋਸ਼ੀ ਮਾਰਗ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ, ਮੁੰਬਈ 400 011
ਈਮੇਲ: service@hdfclife.com, ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ:  1860-267-9999 (ਸਥਾਨਕ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ) | 022-68446530  (ਐੱਸ. ਟੀ. ਡੀ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ) 
ਉਪਲਬਧ ਸੋਮ-ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼  ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ +91 ਜਾਂ 00. 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.hdfclife.com
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ/ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਨਾਮ/ਅੱਖਰ "ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ" ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ("ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ") ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਦੁਆਰਾ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਸੰਚੇ ਪਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ (UIN:101N136V03) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਿੰਕਡ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਪਲੱਸ ਰਾਈਡਰ (UIN: 101B016V01), ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਇਨਕਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਰਾਈਡਰ (UIN: 
101B013V03) ਅਤੇ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਪਲੱਸ ਰਾਈਡਰ (UIN: 101B014V02) ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ARN: MC/12/22/31009-PI.

ਜਾਅਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ/ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
IRDAI ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਖਰੀਦਣ ਲਈ: 1800-266-7227 (ਟੋਲ ਫਰ੍ੀ)
(ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਉਪਲਬਧ)

ਿਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀਓ
ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ www.hdfclife.com 'ਤੇ ਜਾਓ


