
େକୗଣସି ନି�ିତତା ନଥିବା ଜୀବନେର, 
ସୁନି�ିତ ଲାଭ ପାଆ�ୁ

ସ�ୟ ପ� ସ୍
ଏକ ନନ୍ -ପାଟ�ସି େପଟି�୍ , ନନ୍ -ଲି�ଡ୍  େସଭି�ସ୍  ଇନସୁ�ରାନ�  ପ� ାନ୍ 

ଏହି ଲିଫେଲଟ୍ ନି�ିତ ମାଚୁ �ରିଟି ବିକ�ର ଲାଭ ବ�� ନା କରିବାକୁ ଲ�� ରଖିଛି
ଅନ�ାନ� ଉପଲ� ବିକ�ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଅନ�ାନ� ଲିଫେଲଟ୍ ଏବଂ େସଲ�  େବ� ାଶରକୁ ଅନୁସରଣ କର�ୁ।

ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍ ସ�ୟ ପ� ସ୍ ଆପଣ� ଏବଂ ଆପଣ� ପରିବାର ପାଇଁ ନି�ିତ ରିଟ��  ପ� ଦାନ କରି ବିବାହ, ସ�ାନପ� ା�ି, ଅବସର େନବା ଇତ�ାଦି ପରି ଆପଣ� ଜୀବନର ପ� ମୁଖ 
ଜୀବନ ପଯ� �ାୟଗୁଡିକୁ ସୁର�ିତ କରିଥାଏ।

ମୁଖ� ବିେଶଷତା ଏବଂ ଲାଭ - ନି�ିତ ମାଚୁ �ରିଟିଜନିତ ବିକ�

ଗ�ାେର�ି1 - ଲାଭ – ରିଟ��  ବିଷୟେର ନି�ିତ ରୁ ହ�ୁ

ଟ. 150,00 2 ରୁ  ଅଧିକ ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍  ଥିବା ପଲିସି  ପାଇଁ ଲାଭ ବୃ�ି କର�ୁ

ଟିକସ ସ��ିତ ସୁବିଧା3 - ପ� ଚଳିତ ଟିକସ େ�ତ� େର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଟିକସ ସ��ିତ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ େଯାଗ� େହାଇପାର�ି

ଇଛାଧୀନ ରାଇଡର୍  - ଅତିରି� ପ�ି ମିୟମ୍  େପେମ� କରିବା େ�ତ� େର ରାଇଡର୍  ବିକ� ସହିତ ଆପଣ�ର ସୁର�ା କଭେରଜ୍ ବୃ�ି କର�ୁ।

େଯାଜନା କିପରି କାମ କେର

5/6/7/8/9/10 ବଷ�  ପାଇଁ ପ�ି ମିୟମ୍  ଦିଅ�ୁ
ପ�ି ମିୟମ୍ େପେମ� ଅବଧି (PPT)

ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍

ମାଚୁ �ରିଟିଜନିତ ଲାଭ

ନି�ିତ ଅତିରି�

ପଲିସି  ଅବଧି (PT)

ଉପେରା� ଦୃ�ା�ଟି ପ�ି ମିୟମ୍ ପ� ଦାନ ଅବଧି 10 ବଷ�  ଏବଂ ପଲିସି  ଅବଧି 20 ବଷ�  ପାଇଁ ଉ�ି� ଅେଟ

ନମୁନା ଦୃ�ା�
ସୁ� ପୁରୁ ଷ� ପାଇଁ ଲାଭର ଦୃ�ା� ଯିଏ ପ�ି ମିୟମ୍ େଦୟ ଅବଧିେର ବଷ� କୁ 1 ଲ� ଟ�ା ଟିକସ ପ� ଦାନ କର�ି ଏବଂ ନି��� ବୟସ ପଯ� �� ବ�ିଥା’�ି

ବୟସ ବୀମା ରାଶି ଆର� ସମୟେର 
ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ

ପଲିସି  ଅବଧି (ବଷ� ) ପ�ି ମିୟମ୍ େପେମ� 
ଅବଧି (ବଷ� )

ମାଚୁ �ରିଟିଜନିତ ଲାଭ

35 ବଷ�

50 ବଷ�

55 ବଷ�

60 ବଷ�

ମାଚୁ �ରିଟିେର ଏକ ଏକକାଳୀନ ରାଶି ଭାେବ ₹ 24,09,460 େପୖଠ କରାଯାଇଛି

ମାଚୁ �ରିଟିେର ଏକ ଏକକାଳୀନ ରାଶି ଭାେବ ₹ 23,37,830 େପୖଠ କରାଯାଇଛି

ମାଚୁ �ରିଟିେର ଏକ ଏକକାଳୀନ ରାଶି ଭାେବ ₹ 22,85,440 େପୖଠ କରାଯାଇଛି

ମାଚୁ �ରିଟିେର ଏକ ଏକକାଳୀନ ରାଶି ଭାେବ ₹ 22,17,320 େପୖଠ କରାଯାଇଛି

ପ�ି ମିୟମଗୁଡିକେର ପ� ଯୁଜ� ଟିକସ ଏବଂ ଶୁ�କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ।  ପ� ଦଶ�ତ ମୂଲ�ଗୁଡ଼ିକ େକବଳ ଦୃ�ା�ମୂଳକ ଉେ�ଶ� ପାଇଁ ଅେଟ। ବି�ୃତ ଦୃ�ା� ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମର ଇ�ରମିଡିଆରୀ� 
ସହିତ କଥା ହୁ ଅ�ୁ। ଲାଭ ଏବଂ ସ�� ାବଳି ବିଷୟେର ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି େପ� ାଡ� େବ� ାଶରକୁ ଅନୁସରଣ କର�ୁ।

ସମ� ପ�ି ମିୟମ୍  ପ� ଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପଲିସି  ବଳବ�ର ଅଛି।
ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି େସଲ�  େବ� ାଶରେର ଥିବା “ଉ� ପ�ି ମିୟମ୍ ପଲିସି  ପାଇଁ ବ��ତ ଲାଭ” ବିଭାଗକୁ ଅନୁସରଣ କର�ୁ
ଆୟକର ଅଧିନିୟମ, 1961 ଅନୁଯାୟୀ। ପ� ଚଳିତ ଟିକସ ସ��ିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକସଜନିତ ସୁବିଧା ଉପଲ� େହାଇପାେର।
ବଷ�  ଅନୁଯାୟୀ ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଲାଭ ସ��ିତ ଦୃ�ା�କୁ ଅନୁସରଣ କର�ୁ।

    

    

    

    

ଏକ ପଲିସି  ଅବଧି ପାଇଁ: PPT5 ପାଇଁ 10 ରୁ  20 ବଷ�  ଏବଂ ଅନ�ାନ� PPT ପାଇଁ 12 ରୁ  20 ବଷ�
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A. ମାଚୁ �ରିଟିଜନିତ ଲାଭ:

ମାଚୁ �ରିଟିଜନିତ ଲାଭ ମାଚୁ �ରିଟି ଉପେର ନି�ିତ ବୀମା ରାଶି ପ� ସ୍  ସଂଗୃହୀତ ନି�ିତ ଆଡିସନ୍  ସହିତ ସମାନ ଅେଟ
େଯଉଁଠାେର, ମାଚୁ �ରିଟି ଉପେର ନି�ିତ ଥିବା ବୀମା ରାଶି େହଉଛି ପ�ି ମିୟମ୍ େଦୟ ଅବଧି ସମୟେର ପଲିସି  ଅନୁଯାୟୀ ପ� ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସମୁଦାୟ ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍ ଅେଟ।
ନି�ିତ ଆଡିସନ୍ -(GA) ତେଳ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ପ� ତି ପଲିସୀ ବାଷ�କୀେର ସଂଗୃହିତ େହବ
•  5 PPT ପାଇଁ GA ବଷ�  6ରୁ  ସଂଗ� ହ େହବା ଆର� ହୁ ଏ
•  6, 7 ଏବଂ 8 PPT ପାଇଁ GA ବଷ�  7ରୁ  ସଂଗ� ହ େହବା ଆର� ହୁ ଏ
•  9 ଏବଂ 10 PPT ପାଇଁ GA ବଷ�  8ରୁ  ସଂଗ� ହ େହବା ଆର� ହୁ ଏ ନି�ିତ ଆଡିସନ୍  ର ମୂଲ� ପାଇଁ ଦୟାକରି େପ� ାଡ� େବ� ାଶର୍ /ପଲିସି  କ��ା�କୁ େରଫର୍  କର�ୁ।

ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ:
ଯଦି ପଲିସି  ଅବଧି ମଧ�େର ବୀମାଭୁ � ବ��ି� ମୃତୁ � ହୁ ଏ, ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ ମୃତୁ � େ�ତ� େର ବୀମା ରାଶି ପ� ସ୍  ସଂଗୃହିତ ନି�ିତ ଆଡିସନ୍  େନାମିନୀ�ୁ ପ� ଦାନ କରାଯିବ

ମୃତୁ � ଉପେର ନି�ିତ େହାଇଥିବା ବୀମା ରାଶି େହଉଛି ସେବ� ା�:

•  ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍ ର 10 ଗୁଣ, କି�ା

•  େପୖଠ େହା ଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପ�ି ମିୟମର 105%, କି�ା

•  ମାଚୁ �ରିଟି ଉପେର ନି�ିତ େହାଇଥିବା ବୀମା ରାଶି, କି�ା

•  ମୃତୁ � ଉପେର ପ� ଦାନ କରାଯିବାକୁ ନି�ିତ େହାଇଥିବା ଏକ ସ�ୂ��  ପରିମାଣ, ଯାହା ବୀମା ରାଶି ସହିତ ସମାନ

ବୀମା ରାଶି ପ� ଯୁଜ� ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍  ଏକାଧିକ ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ େହବ ଦୟାକରି ପ� ଯୁଜ� ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ ଏକାଧିକ ଗୁଣ ପାଇଁ େସଲ�  େବ� ାଶରକୁ 
ଅନୁସରଣ କର�ୁ

ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ େପେମ� କରିବା ପେର, ପଲିସି  ସମା� ହୁ ଏ ଏବଂ ଆଉ େକୗଣସି  ଲାଭ ପ� ଦାନ କରାଯାଏ ନାହ�।

ରାଇଡସ�  ବିକ�

ଆେମ ଆପଣ�ର ସୁର�ାେର ବୃ�ି କରିବାେର ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ ନିମ� ଲିଖିତ ରାଇଡର୍ ବିକ�ଗୁଡିକ ପ� ଦାନ କରୁ

-  ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍  ଇନକମ୍  େବନିଫିଟ�  ଅନ୍  ଆ�ିେଡ�ାଲ୍  ଡିେଜବିଲିଟି ରାଇଡର୍  (UIN: 101 B013V03)
-  ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍  କ�ି ଟିକାଲ୍  ଇଲେନସ୍  ପ� ସ୍ ରାଇଡର୍  (UIN: 101B014V02)

ରାଇଡସ�  ବିଷୟେର ସମ� ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମ େୱବସାଇଟ୍ େର ଉପଲ� ଥିବା ରାଇଡର୍ େବ� ାଶରକୁ ଅନୁସରଣ କର�ୁ

େଯାଗ�ତା

େଯାଗ�ତା ମାନଦ� ସବ� ନିମ� ସବ� ାଧିକ

ପ� େବଶ ସମୟେର ବୟସ (େଶଷ ଜନ� ଦିନ) 57 ବଷ� 60 ବଷ�

ମାଚୁ �ରିଟି ବୟସ (େଶଷ ଜନ� ଦିନ) 18 ବଷ� 80 ବଷ�

ପଲିସି  ଅବଧି (PT) ଏବଂ 
ପ�ି ମିୟମ୍ େପେମ� ଅବଧି (PPT)

PPT 5 - PT 10 ରୁ  20 ବଷ�  ଏବଂ  
PPT 6/7/8/9/10 - PT 12 ରୁ  20 ବଷ�

ସବ� ନିମ�  ପ�ି ମିୟମ୍ ବାଷ�କ: ₹30,000। ଅ��  ବାଷ�କ: 15,000। ତ� ୟମାସି କ: ₹7,500
 ମାସି କ: ₹2500

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

ଉପେରା� ସମ� ବୟସ େହଉଛି ଗତ ଜନ� ଦିନ ସୁ�ା ଥିବା ବୟସ।

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��ୁ!

ନନ୍  POS ପ� କାର ପାଇଁ
ବାଷ�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।
େପୖଠ େହା ଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପ�ି ମିୟମ୍ ର ଅଥ�  େହଉଛି ପ� ା� େହା ଇଥିବା ସମ� ପ�ି ମିୟମ୍ ର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ, ଏହା େଯ େକୗଣସି  ଅତିରି� ପ�ି ମିୟମ୍ , େଯ େକୗଣସି  ରାଇଡର୍  ପ�ି ମିୟମ୍  ଓ ଟିକସ ବହିଭୂ � � େହା ଇଥାଏ।
ନାବାଳକ� ସେମତ ସମ� ଜୀବିତ ବ��ିମାନ� ପାଇଁ ପଲିସି  ଆର� େହବା ତାରିଖରୁ  ରି� କଭର େହବା ଆର� ହୁ ଏ। ନାବାଳକ� େ�ତ� େର, ଏହି ପଲିସି  18 ବଷ�  ବୟସ ହାସଲ କରିବା ପେର ବୀମାଭୁ � ବ��ି� ଉପେର 
ନ�� େହବ।

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
ଇେମଲ୍: service@hdfclife.com, େହ� ଲାଇନ: 1860-267-9999 (�ାନୀୟ ଶୁ� ଲାଗୁ) | .022-68446530 (STD ଶୁ� ଲାଗୁ) େସାମବାର-ଶନିବାର ସକାଳ 10ଟାରୁ  ସ��ା 7ଟା ପଯ� �� ଉପଲ�।
 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 ପ� ସ୍  (UIN: 101N134V16) େହଉଛି ଏକ ନନ୍  ପାଟ�ସି େପଟି�୍ , ନନ୍  ଲି�ଡ୍  େସଭିଂସ୍  ଇନସୁ�ରାନ�  ପ� ାନ୍ । ଏହି େପ� ାଡ�େର ଜୀବନ ବୀମା କଭେରଜ୍ ଉପଲ� ଅେଟ। ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍  ଇନକମ୍ 
େବନିଫିଟ୍  ଅନ୍  ଆ�ିେଡ�ାଲ୍  ଡିେଜବିଲିଟି ରାଇଡର୍  (UIN: 101B013V03), ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍  କ�ି ଟିକାଲ୍  ଇଲେନସ୍  ପ� ସ୍  ରାଇଡର୍  (UIN: 101B014V02) େହଉଛି ରାଇଡସ� � ନାମ। ବିପଦର କାରଣ, ସଂପୃ� ସ��  ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ବହିଭୁ � �ି 
ବିଷୟେର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ବିକ� ୟ ସମା� େହବା ପୂବ� ରୁ  ଦୟାକରି ଯ�ର ସହିତ େସଲ�  େବ� ାଶର୍  ପଢିନିଅ�ୁ। ARN: MC/01/23/31269-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
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