
16,25,485

14,85,850 

ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ, 
ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਲਾਭ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸੰਚੇ ਪਲੱਸ 
ਇੱਕ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਗੈਰ-ਿਲੰਕਡ ਬੱਚਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।

ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ਼ ਸੰਚੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜਾਅ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਵਆਹ, 
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਿਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਿਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ - ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਿਵਕਲਪ
ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ1 ਆਮਦਨੀ ਲਾਭ ਜੋ 12 ਪੇਅ ਿਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ # ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
INR 150,002 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਵਧਾਓ

ਟੈਕਸ ਲਾਭ3 - ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿਵਕਲਿਪਕ ਰਾਈਡਰ - ਵਾਧੂ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਈਡਰ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

1. ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ: 7/8/9/10/11/12 ਸਾਲ
ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ (PPT)

ਸਾਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ

3. ਅਤੇ 10/12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ
ਭਗੁਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ

ਏ.ਪੀ = ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ
ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ 12 ਸਾਲ, ਪੀ.ਟੀ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 12 ਸਾਲ ਹੈ। ਆਮਦਨ 13ਵੇਂ ਪਾਿਲਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਮਨੂਾ ਉਦਾਹਰਨ

ਿਸਹਤਮੰਦ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ + ਟੈਕਸ ਪਰ੍ਤੀ ਸਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੋਂ 
ਬਚਦਾ ਹੈ

ਉਮਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਤੌ ਲਾਭ
ਸ਼ਰੁਆੂਤ 'ਤੇ

ਨੀਤੀ ਦੀ ਿਮਆਦ
(ਸਾਲ)

ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ

ਿਮਆਦ (ਸਾਲ)
ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  ਲਾਭ

55 ਸਾਲ

35 ਸਾਲ ₹2,27,000 p.a. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ 4 14ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 
25ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ (12 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ)

₹ 2,07,500 p.a ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ 14ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 25
ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ (12 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ)

ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨ। ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ। ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟਾਂਤ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।
ਇਹ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ 12 ਸਾਲ, ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ 
ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਵਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਲਜ਼ ਬਰੋਸ਼ਰ ਿਵੱਚ "ਉੱਚ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਲਈ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਲਾਭ" ਭਾਗ ਵੇਖੋ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
              ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ (ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਬਕਾਏ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨੀ ਰਕਮ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਮੌਤ ਲਾਭ ਲਈ ਬੈਨੀਿਫਟ ਇਲਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ।

ਯੋਜਨਾ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
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ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ ਲਾਭ 
ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ+1)ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਆਦ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਰੇ 
ਬਕਾਇਆ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੋਂ ਬਚੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ 
ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਭਿਵੱਖੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਿਵਆਜ 
ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੇਆਉਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ  ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਿਵਕਲਪ

ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ:
ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇਮਾਮਲ ੇਿਵਚੱ, ਮੌਤ 'ਤ ੇਬੀਮ ੇਦੀ ਰਕਮ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਮਤੌ ਲਾਭ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੁਤਾਨ ਯਗੋ ਹਵੋਗੇਾ
ਮੌਤ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ:
• ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ6 ਦਾ 10 ਗੁਣਾ, ਜਾਂ

• ਕੁੱਲ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ7  ਦਾ 105% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜਾਂ

• ਸਾਲਾਨਾ 5% ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਆਜ 'ਤੇ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ, ਜਾਂ
• ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਾਂ
• ਮੌਤ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਕਮ, ਜੋ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲਾਗੂ ਮੌਤ ਲਾਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਮੌਤ ਲਾਭ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਿਵਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।

ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, 9% ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਮੈਿਚਓਿਰਟੀ  'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, 9% ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਮਦਨੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ, ਿਤਮਾਹੀ, ਮਾਿਸਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਰਾਈਡਰ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਿਡਸਏਿਬਿਲਟੀ ਰਾਈਡਰ (UIN: 101B013V03) 'ਤੇ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਜੀਵਨ ਆਮਦਨ ਲਾਭ
- ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਿਕਰ੍ਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਪਲੱਸ ਰਾਈਡਰ (UIN: 101B014V02)
ਰਾਈਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ

ਯੋਗਤਾ

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਦਾਖਲ ੇਸਮੇਂ ਉਮਰ (ਿਪਛਲ ੇਜਨਮਿਦਨ) 58 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ

ਮਿੈਚਓਿਰਟੀ  'ਤ ੇਉਮਰ (ਿਪਛਲ ੇਜਨਮਿਦਨ) 18 ਸਾਲ 73 ਸਾਲ

ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ (ਪੀ.ਟੀ) ਅਤ ੇ
ਪਰੀ੍ਮੀਅਮ ਭਗੁਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ (ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ)

ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ 7 ਸਾਲ - ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 7 ਤੋਂ 12 
ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ  8 ਸਾਲ - ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 8 ਤੋਂ 13
ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ 9 ਸਾਲ - ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 9 ਤੋਂ 14 
ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ 10 ਸਾਲ - ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 10 ਤੋਂ 15 
ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ 11 ਸਾਲ - ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 11 ਤੋਂ 16
ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ 12 ਸਾਲ – ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 12 ਤੋਂ 17

ਭਗੁਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਸਲਾਨਾ: ₹ 30,000, ਿਛਮਾਹੀ: 15,000, ਿਤਮਾਹੀ: ₹ 7,500, ਮਾਿਸਕ: ₹ 2,500
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਅਪਰੂਵਡ ਅੰਡਰਰਾਈਿਟੰਗ ਪਾਿਲਸੀ  (ਬੀ.ਏ.ਯੂ.ਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ

ਰਾਈਡਰ ਿਵਕਲਪ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਿਦਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹਨ।

ਅਜੱ ਹੀ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ

ਖਰੀਦਣ ਲਈ: 1800-266-9777 (ਟੋਲ ਫਰ੍ੀ)
(ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ)

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

ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੈਕਸਾਂ, ਰਾਈਡਰ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ, ਅੰਡਰਰਾਈਿਟੰਗ ਵਾਧੂ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਲੋਿਡੰਗ, ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਕੁਲੱ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤ ੇਪਰੀ੍ਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧ ੂਪਰੀ੍ਮੀਅਮ, ਕੋਈ ਰਾਈਡਰ ਪਰੀ੍ਮੀਅਮ ਅਤ ੇਟਕੈਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕ,ੇ ਪਰਾ੍ਪਤ ਕੀਤ ੇਸਾਰ ੇਪਰੀ੍ਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲੱ ਰਕਮ।
ਜੋਖਮ ਕਵਰ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਪਾਿਲਸੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ (“ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ”)। CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. ਨੰ: 101
ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: 13ਵੀਂ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਲੋਢਾ ਐਕਸਲਸ, ਅਪੋਲੋ ਿਮੱਲਜ਼ 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। ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ +91 ਜਾਂ 00. ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.hdfclife.com
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ/ਲੋਗੋ ਿਵੱਚ ਨਾਮ/ਅੱਖਰ "ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ" ਹਾਊਿਸੰਗ ਿਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਲਿਮਟੇਡ ("ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਿਲਿਮਟੇਡ") ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਦੁਆਰਾ 
ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਿਲਮਿਟਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ/ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
• ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਵੇਚਣ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਿਜਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਿਲਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ

ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਸੰਚੇ ਪਲੱਸ (UIN:101N134V16) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਗੈਰ-ਿਲੰਕਡ ਬੱਚਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਜੀਵਨ ਆਮਦਨ
ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀ ਰਾਈਡਰ (UIN: 101B013V03) ਅਤੇ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਲਾਈਫ ਿਕਰ੍ਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਪਲੱਸ ਰਾਈਡਰ (UIN: 101B014V02) 'ਤੇ ਲਾਭ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪੜਹ੍ੋ। ARN: MC/01/23/31271-PI.

6

7

8

 

 e 


