
16,25,485

14,85,850

েকােনা িন�য়তা নথকা জীৱনত, 
িন��ত সুিবধা লাভ কৰক।

সঞ্চয় �াচ 
এটা অংশীদািয়� িবহীন, �লংক িবহীন সঞ্চয়ী বীমা �ান 

এই �চাৰপি�কাৰ লক্ষ্য হ'ল  জীৱনৰ দীঘৰ্ আয়ৰ িবক�ৰ সুিবধােবাৰ বণৰ্না কৰা 
অন্যান্য উপল� িবক�সমূহৰ িবষেয় অিধক িবৱৰণৰ বােব, অনু�হ কিৰ অন্য �চাৰ পি�কা আ� িব�ী �'চাৰ চাওক।

HDFC লাইফ সঞ্চয় �ােছ আেপানাৰ আ� আেপানাৰ পিৰয়ালৰ বােব িন��ত িৰটাণৰ্ �দান কেৰ যাৰ ফলত আেপানাৰ জীৱনৰ িববাহ, িপতৃ-মাতৃ�, অৱসৰ 
আিদৰ দেৰ জীৱনৰ �ৰেবাৰ সুৰ�ক্ষত হয়। 

মূখ্য ৈবিশ�্য আ� সুিবধােবাৰ- দীঘৰ্ জীৱনৰ আয়ৰ িবক� 

িন�য়তা1 আয়ৰ লাভ �দান কৰা হয় পিৰেশাধ কৰা ��িময়ামৰ দ�ুণতৈক অিধক # 12 টা পিৰেশাধ িবক�ৰ বােব 
150,002 টকাতৈক অিধক বািষৰ্ক ��িময়াম থকা প�লিচৰ বােব সুিবধা বৃি� কৰা

কৰ সুিবধা3 - �চ�লত কৰ আইন অনুসিৰ আপিুন কৰ সুিবধাৰ বােব েযাগ্য হ'ব পােৰ

ঐ��ক ৰাইডাৰ - অিতিৰ� ��িময়াম পিৰেশাধ কিৰেল ৰাইডাৰ িবক�ৰ ৈসেত আেপানাৰ সুৰক্ষা কভােৰজ বৃি� কৰা হ'ব 

1. ��িময়াম িদব : 7/8/9/10/11/12  বছৰৰ বােব 
��িময়াম পিৰেশাধ কৰা সময়সীমা( PPT)

বািষৰ্ক ��িময়াম 

3. আ� িন��ত আয় পাওক: 10/12 বছৰৰ বােব 
েপআউট িপিৰয়ড 

িন��ত আয় 

AP= বািষৰ্ক ��িময়াম 
ওপৰৰ ব্যাখ্যািচ�খন  PPT 12 বছৰ , PT 12 বছৰ আ� আয়ৰ সময়সীমা 12 বছৰৰ বােব। আয় 13 ন�ৰ প�লিচ বছৰৰ পৰা আৰ� হ'ব। 

নমনুা ব্যাখ্যা িচ� 

সু� প�ুষৰ বােব সুিবধাৰ ব্যাখ্যা িচ�ণ িয  বছিৰ ��িময়াম পিৰেশাধ কৰাৰ সময়েছাৱাত আ� জীয়াই থেকােত 1 লাখ + কৰ পিৰেশাধ কেৰ 

বয়স মঠু িন��ত ধন 
ৰািশ 

মতৃ� ্য সিুবধা
আৰ�িণত 

প�লিচৰ 
সময়সীমা 

(বছৰ) 

��িময়াম পিৰেশাধ 
কিৰবলগীয়া 

সময়সীমা(বছৰ) 
পিৰপ�তাৰ সুিবধা 

55 বছৰ 

35 বছৰ িন��ত আয়4ৰ 14ৰ পৰা 25 বছৰৈলেক বািষৰ্ক ₹ 
2,27,000  (12 বছৰৰ েপআউট সময়সীমা)

িন��ত আয়4ৰ 14ৰ পৰা 25 বছৰৈলেক বািষৰ্ক ₹ 
2,07,500  (12 বছৰৰ েপআউট সময়সীমা)

��িময়ামসমূহত �েযাজ্য কৰ আ� আেৰািপত কৰ বাদ িদয়া ৈহেছ।  ইয়াত েদখুওৱা মানসমূহ েকৱল িচ�ণ ব্যাখ্যাৰ উে�শ্যৰ বােবেহ। িবশদ ব্যাখ্যামূলক িচ�ৰ বােব অনু�হ কিৰ 
আমাৰ মধ্য�তাকাৰীৰ ৈসেত কথা পাতক।  অনু�হ কিৰ সুিবধা আ� চতৰ্ ৰ িবষেয় িবতংভােৱ জািনবৈল �ডা� �'চাৰ চাওক।
এইেটা ��িময়াম েপেম� টামৰ্ 12 বছৰ, প�লিচ টামৰ্ 13 বছৰ আ� েপআউট িপিৰয়ড 12 বছৰৰ সংিম�ণৰ বােব �েযাজ্য। অনু�হ কিৰ অন্য সংিম�ণৰ অধীনত পিৰেশাধ কিৰবলগীয়া েগৰাে�ড আয়ৰ অিধক িবৱৰণৰ 
বােব িব�ী �'চাৰ চাওক।
যিদেহ সকেলা �াপ্য ��িময়াম পিৰেশাধ কৰা ৈহেছ আ� প�লিচ কাযৰ্্যক্ষম ৈহ আেছ।
অিধক িবৱৰণৰ বােব, অনু�হ কিৰ িব�ী �'চাৰত “উ� ��িময়াম প�লিচৰ বােব অিধক সুিবধা” অংশ চাওক
1961 চনৰ আয়কৰ আইন অনুসিৰ,  কৰ সুিবধাসমূহ কৰ আইনসমূহৰ পিৰৱতৰ্ নৰ আওতাত থােক।
             
 
েপআউট িপিৰয়ডৰ সময়েচাৱাত বািষৰ্ক সঘনতাত বেকয়াত িন��ত পিৰমাণৰ আয় পিৰেশাধ কৰা হ'ব (প�লিচৰ সময়সীমাৰ িপছত) 
অনু�হ কিৰ বছৰ অনুসিৰ মৃত� ্য সুিবধাৰ বােব লাভৰ িচ�ণ ব্যাখ্যা চাওক 

এই �ােন েকেনৈক কাম কেৰ 
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আ�জেয়ই আমাৰ ৈসেত েযাগােযাগ কৰক 

িকিনবৈল:  1800-266-9777 (েটাল �ী) 
(সকেলা িদনত পৱুা 9 বজাৰ পৰা ৰািত 9 বজাৈলেক 
উপল�) 

আমাক দশৰ্ন কৰক www.hdfclife.com
চৰ উথােক �জঅ' 

মৃত� ্য সুিবধা: 

এই িবক�ই আেপানাক (প�লিচ টামৰ্+1)তম বছৰৰ পৰা আৰ� কিৰ 10 বা 12 বছৰৰ িনিদৰ্ � সময়সীমাৰ বােব িন��ত আয়ৰ �পত েমিচউিৰ� েবিন�ফট �দান 
কেৰ, এিৰয়াৰত সকেলা েদয় ��িময়াম পিৰেশাধত আ� প�লিচৰ সময়সীমাৰ িভতৰত জীয়াই থকা ব্য��ৰ েক্ষ�ত। িন��ত আয়ৰ পিৰমাণ ��িময়াম েপেম�ৰ চতৰ্  
আ� নীিতৰ চতৰ্ ৰ ওপৰত িনভৰ্ ৰ কেৰ, এেকিখিন জািনবৈল অনু�হ কিৰ �ডা� �'চাৰ চাওক। েপআউট সময়েছাৱাৰ িযেকােনা সময়েত, আপিুন ভিৱষ্যতৰ আয় 
এককালীন ধন িহচােপ লাভ কৰাৰ িবক� থািকব, িযেটা ভিৱষ্যতৰ েপআউটৰ বতৰ্ মান মূল্য হ’ব, চ�লত সুতৰ হাৰ ব্যৱহাৰ কিৰ গণনা কৰা হাৰত েৰহাই িদয়া হ’ব
েপআউট সময়েছাৱাত বীমাকৃত ব্য��ৰ মৃত� ্যত, মেনানীত ব্য��েয় আয় েপআউট অনুসিৰ িন��ত আয় লাভ কিৰ থািকব েপআউটৰ সময়সীমাৰ েশষৈলেক 
িনবৰ্ািচত কৰা সঘনতা আ� সুিবধা িবক�

মৃত� ্য সুিবধা: 

যিদেহ প�লিচৰ সময়সীমাৰ িভতৰত বীমাকৃত জীৱনৰ মতৃ� ্য হয়,  মতৃ� ্যত লাভ কিৰব লগা মঠু িন��ত ধন ৰািশৰ সমান ধন মতৃ� ্যৰ সিুবধা �েপ মেনানীত 
ব্য��ক পিৰেশাধ কৰা হ'ব মৃত� ্যত মুঠ িন��ত ধন ৰািশ সৱৰ্ািধক হ'ব: 

• বািষৰ্ক ��িময়াম 6 ৰ 10 �ণ, বা

• পিৰেশাধ কৰা মুঠ ��িময়াম7 ৰ 105% , বা

• বািষৰ্ক চ�বৃি� সুতত বছিৰ 5% সুতত জমা েহাৱা ��িময়াম �দান কৰা হয়, বা

• পিৰপ�তাত িন��ত মুঠ বীমাকৃত ধনৰািশ, বা

• মৃত� ্যৰ সময়ত �দান কিৰবলগীয়া বীমাকৃত িনৰেপক্ষ ধনৰািশ, িযেটা বীমাকৃত ৰািশৰ সমান

বীমাকৃত ৰািশ বািষৰ্ক ��িময়ামৰ ব��ণ �েযাজ্য মৃত� ্য সুিবধাৰ সমান হ'ব। �েযাজ্য মৃত� ্য সুিবধাৰ ব��ণৰ বােব অনু�হ কিৰ িব�ী �'চাৰ চাওক

এই িবক�ৰ অধীনত, পিৰপ�তাৰ সময়ত িন��ত কৰা ধন ৰািশ হ’ব ভিৱষ্যতৰ েপআউটৰ বতৰ্মান মূল্য, বছিৰ 9%  েৰহাই িদয়া হ’ব। 

মৃত� ্য সুিবধা পিৰেশাধ কৰাৰ িপছত প�লিচখন সমা� হয় আ� েকােনা পৰৱত� সুিবধা �দান কৰা নহয়। 

ইনকাম েপআউট 
িন��ত আয় িবক�ৰ অধীনত আপিুন বািষৰ্ক আয় কম সঘনাই অথৰ্াৎ অধৰ্বািষৰ্ক, ি�মািসক, মােহকীয়া লাভ কৰাৰ িবক� আেছ। অিধক িবৱৰণৰ বােব 
অনু�হ কিৰ �'চাৰ চাওক।

আিম আেপানাৰ সুৰক্ষা বৃি� কৰাত সহায় কিৰবৈল িন��লিখত ৰাইডাৰ িবক�সমূহ আগবঢ়াইেছা
- HDFC লাইফ ইনকাম েবিন�ফট দঘুৰ্টনাজিনত অক্ষমতা ৰাইদাৰ ওপৰত  (UIN: 101B013V03)
- HDFC লাইফ জ�ল েৰাগ �াছ ৰাইডাৰ (UIN: 101B014V02)

ৰাইডাৰসকলৰ সকেলা িবৱৰণৰ বােব, আমাৰ েৱবছাইটত উপল� ৰাইডাৰ �'চাৰসমূহ চাওক

অহৰ্তা 

অহৰ্তাৰ ে�ণীিবভাগ নূন্যতম সৱৰ্ািধক 

আৰ�িণৰ বয়স (েশষৰ জ�িদন) 58 বছৰ 60 বছৰ 

পিৰপ�তাত বয়স (েশষৰ জ�িদন) 18 বছৰ 73 বছৰ 

প�লিচৰ সময়সীমা (PT) আ�
��িময়াম পিৰেশাধৰ সময়সীমা (PPT)

PPT 7 বছৰ – প�লিচৰ সময়সীমা 7 ৰ পৰা 12 বছৰ 
PPT 8বছৰ – প�লিচৰ সময়সীমা 8 ৰ পৰা 13 বছৰ
PPT 9বছৰ – প�লিচৰ সময়সীমা 9 ৰ পৰা 14 বছৰ
PPT 10বছৰ – প�লিচৰ সময়সীমা 10ৰ পৰা 15 বছৰ 
PPT 11বছৰ – প�লিচৰ সময়সীমা 11 ৰ পৰা 16বছৰ  
PPT 12  বছৰ – প�লিচৰ সময়সীমা 12 ৰ পৰা 17  বছৰ

েপআউট িপিৰয়ড 10 বা 12 বছৰ 

নূন্যতম ��িময়াম বািষৰ্ক:  ₹  30,000, ছমহীয়া: ₹  15,000, ি�মািসক: ₹  7,500, মােহকীয়া:  ₹ 2,500
সৱৰ্ািধক ��িময়াম েকােনা সীমা নাই, ব'ডৰ্ ৰ অনুেমািদত আ�াৰাৰাই�ং প�লিচৰ(BAUP)  অধীনত  

ৰাইডাৰ িবক�েবাৰ 

ওপৰত উে�খ কৰা সকেলা বয়স েশষৰ জ� িদন অনুসিৰ হয়

বািষৰ্কীকৃত ��িময়াম হ’ব কৰ, ৰাইডাৰ ��িময়াম, আ�াৰৰাই�ং অিতিৰ� ��িময়াম আ� মেডল ��িময়ামৰ বােব েলািডং বাদ িদ প�লিচধাৰীেয় বািছ েলাৱা বছৰত �দান কিৰবলগীয়া ��িময়ামৰ পিৰমাণ,  যিদ আেছ।
মঠু ��িময়াম �দান কৰা মােন েকােনা অিতিৰ� ��িময়াম, েকােনা ৰাইডাৰ ��িময়াম আ� কৰ বাদ িদ লাভ কৰা সকেলা ��িময়ামৰ মুঠ।
নাবালকেক ধিৰ সকেলা জীৱনৰ বােব প�লিচ আৰ� েহাৱাৰ তািৰখৰ পৰা িৰ� কভাৰ আৰ� হয়। নাবালকৰ জীৱনৰ েক্ষ�ত 18 বছৰ বয়সত বীমাকৃত ব্য��ক প�লিচ অপৰ্ণ কৰা হ'ব। 

HDFC লাইফ ইঞু্চেৰ� েকা�ানী �লিমেটড (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI পঞ্জীয়ন ন�ৰ . 101.
পঞ্জীয়নভ�� কাযৰ্ালয়: 13 ফ্ল'ৰ, েলাধা এে�লাছ, এপ’ল’ িমলছ ক�াউ�, এন.এম.েযাশী মাগৰ্, মহাল�ী, মু�াই - 400 011
ইেমইল: service@hdfclife.com, েহ� লাইন:1860-267-9999 (�ানীয় মাচ�ল �েযাজ্য )  | 022-68446530  (STD  মাচ�ল �েযাজ্য)   েসামবাৰৰ পৰা শিনবাৰৈলেক ভাৰতীয় সময় অনুসিৰ 
পুৱা 10 বজাৰ পৰা সি�য়া  7 বজাৈলেক উপল�। েকােনা েদশৰ ক'ডৰ আগত িনিদব। েযেন- +91 বা 00. েৱবছাইট: www.hdfclife.com
েকা�ানীেটাৰ নাম/ল'গ'ত থকা " HDFC" নাম/আখৰেবাৰ হাউিছং েডেভলপেম� ফাইেন� কপৰ্'েৰশ্যন �লিমেটডৰ ("HDFC Limited") আ�  HDFC লাইেফ  HDFC �লিমেটডৰ ৈসেত কৰা 
চ� ��ৰ অধীনত ব্যৱহাৰ কেৰ।
 HDFC লাইফ সঞ্চয় �াছ (UIN: 101N134V16) ৈহেছ এটা �লংক িবহীন, অ অংশ�হণকাৰী, ব্য��গত, স�ূণৰ্ িৰ� ��িময়াম/েছিভংছ লাইফ বীমা �ান। এই �ডা�ত জীৱন বীমা কভােৰজ উপল�। 
দঘুৰ্টনাজিনত অক্ষমতা ৰাইডাৰৰ ওপৰত HDFC  লাইফ ইনকাম েবিন�ফট  (UIN: 101B013V03), HDFC  লাইফ ���েকল ইলেনছ �াছ ৰাইডাৰ ( (UIN: 101B014V02)আিদ ৰাইডাৰেবাৰৰ নাম। 
িবপদজনক কাৰক, সংি�� চতৰ্  আ� িনয়ম আ� বাদিদয়াৰ িবষেয় অিধক িবৱৰণৰ জািনবৈল অনু�হ কিৰ িব�ী কাযৰ্্য কৰাৰ আগেত িব�ীৰ �'চাৰখন ভালদেৰ পঢ়ক। ARN: MC/01/23/31271-AE। 

 নন-িপঅ’এছ েভিৰেয়�ৰ বােব 

ভ�ৱা েফান কল আ� কৃি�ম/�ৱঞ্চনামূলক অফাৰৰ পৰা সাৱধান হওক
• IRDAI -এ বীমা প�লিচ িব�ী, েবানাছ েঘাষণা বা ��িময়াম িবিনেয়াগৰ দেৰ কামত জিড়ত নহয়।

এেন েফান কল লাভ কৰা জনসাধাৰণক আৰক্ষীক অিভেযাগ দািখল কিৰবৈল অনুেৰাধ জেনাৱা ৈহেছ।

 

 


