
�ಮಮ್ �ವೃ�್ತಯನುನ್ ಈಗ�ೕ �ೕ�� ಮತು್ತ 
�ಾತ�ಯ* �ೕವನಪಯರ್ಂತ ಆ�ಾಯವನುನ್ 
ಆನಂ��!

�ಸ್ಟ�ಾಯ್�ಕ್ ��ೖರ್ �ಂಟ್ �ಾ್ಲ�ನ್
ಒಂದು �ೖಯ�್ತಕ/ ಗುಂಪ�, �ಾಗವ�ಸದ, �ಾನ್ �ಂಕ್್ಡ, ಉ��ಾಯ ಮುಂದೂಡಲಪ್ಟ್ಟ ವ�ಾರ್ಶನ �ಾ್ಲ�ನ್

24-ಗಂ�ಗಳ�್ಲ 
�ತರ�#

�ಾ್ಲ�ನ್
ಸಮಯ�್ಕ ಸ��ಾ�

ಉ��ಾಯ
ವಯ್ವ�್ಥತ�ಾ�

ಆನಂ��
�ಮಮ್ ಬಯ�ಯ ಪ್ರ�ಾರ �ವೃ�್ತ

�ಾ್ರರಂಭದ�್ಲ 
�ಾತ�ಯ* ವ�ಾರ್ಶನ 
ದರ

�ೕ�ತ �್ರೕ�ಯಂ 
�ಾವ� ಅವ�

ಮುಂದೂಡಲಪ್ಟ್ಟ 
ವ�ಾರ್ಶನ �ಾ್ಲ�ನ್

�ಮಮ್ನುನ್ �ೕವ� �ೌರ��

*�ಾ��ಯನುನ್ ಒ�ಮ್ ಖ�ೕ��ದ ನಂತರ ವ�ಾರ್ಶನ ದರವನುನ್ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾಗುತ್ತ� �ಾಗು ಇದು �ಾ��ಯ ಅವ�ಯವ�� ಒಂ�ೕ ಆ�ರುತ್ತ�. �ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯದ �ತ್ತವ� 
�ಾವ�ಸ�ಾದ �್ರೕ�ಯಂ ಅನುನ್ ಅವಲಂ��ರುತ್ತ� ಮತು್ತ ಅನ್ವಯ�ಾಗುವ �ಾ�ಾರುಗಳ� �ಾಗು ಷರತು್ತಗ�� ಒಳಪ�್ಟರುತ್ತ�. 
# HDFC �ೖಫ್ ನ �ೕ�ಾರ್ನದಂ� ��ಚ್ನ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳ ಪ��ೖ�� ಒಳಪ�್ಟರುತ್ತ�.



�ಸ್ಟ�ಾಯ್�ಕ್ ��ೖರ್ �ಂಟ್ �ಾ್ಲ�ನ್
ಒಂದು �ೖಯ�್ತಕ/ ಗುಂಪ�, �ಾಗವ�ಸದ, �ಾನ್ �ಂಕ್್ಡ, ಉ��ಾಯ ಮುಂದೂಡಲಪ್ಟ್ಟ ವ�ಾರ್ಶನ �ಾ್ಲ�ನ್

ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡಂತೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 
ರಜಾಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಂದಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಜೀವನ 
ಭಿನ್ನವಾಗಬೇಕು? ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಲೈಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕದ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ 
ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಲೈಫ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ,  ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಇಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ, ಮುಂದೂಡಿದ ಅವಧಿ, 
ಖಾತರಿಯ* ವರ್ಷಾಶನದಂತಹ ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ 
ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಜೀವಿಸಬಹುದು.

�ೕ�ತ �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� 
ಅವ�� �ಾವ��

�ಮಮ್ ಮುಂದೂ�� 
ಅವ�ಯನುನ್ ಆ�್ಕ �ಾ�

ಮರಣ �ೕ� �್ರೕ�ಯಂಗಳ 
�ಟನ್ರ್

ಸಂಪ�ಣರ್ �ೕವನ�್ಕ �ಾತ�ಯ* 
ಆ�ಾಯ

�ಮಮ್ ವ�ಾರ್ಶನ �ೕಔಟ್ 
��ಾಂಕವನುನ್ ಆ�್ಕ �ಾ�

4 ಆ�್ಕಗಳನುನ್ �ಾ� ಮತು್ತ �ೕವನಪ��ರ್ �ಾತ�ಯ*ಆ�ಾಯವನುನ್ �್ವೕಕ��

��ಮ್ಷ್ಟದ ಆ�್ಕ �ಾ�:

ಹಂತ 1:   �್ರೕ�ಯಂ ಅಥ�ಾ ವ�ಾರ್ಶನ ಆ�ಾಯ

ಹಂತ 2:   �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ� ಮತು್ತ ಮುಂದೂ�� ಅವ�

ಹಂತ 3:   ವ�ಾರ್ಶನ ಆ�್ಕ

ಹಂತ 4:   ವ�ಾರ್ಶನ �ೕಔಟ್ ��ಾಂಕ ಮತು್ತ ಆವತರ್� - �ಾ�ಕ, ���ಾ�ಕ, ಅಧರ್�ಾ�ರ್ಕ, ಅಥ�ಾ �ಾ�ರ್ಕ ಅಥ�ಾ �ಮಮ್  ಆ�್ಕಯ �ಾವ��ೕ ��ಾಂಕ

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರ ಜಮೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಾಶನ ಪೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಆಜೀವ ವರ್ಷಾಶನ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ

�ಾ್ಲನ್ ನ �ಾಯರ್�ವರ್ಹ� –ಆ�ೕವ ವ�ಾರ್ಶನ ಆರ್ ಒ��ಂ��

�ಾ್ಲನ್ ಆ�್ಕ : ಆ�ೕವ ವ�ಾರ್ಶನ ಆರ್ ಒ��ಂ��  
��� : 5 ವಷರ್ಗಳ�. ಮುಂದೂ�� : 10 ವಷರ್ಗಳ�; ವ�ಾರ್ಶನ �ೕಡ್: �ಾ�ಕ

�್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ� ವ�ಾರ್ಶನ �ೕಔಟ್ ಗಳ�
ಮರಣ �ೕ�ಯ 
ಆರ್ ಒ�

ಮುಂದೂ�� ಅವ�

*�ಾ��ಯನುನ್ ಖ�ೕ��ದ ನಂತರ ವ�ಾರ್ಶನ ದರವನುನ್ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾಗುತ್ತ� �ಾಗು ಇದು �ಾ��ಯ ಅವ�ಯವ�� ಒಂ�ೕ ಆ�ರುತ್ತ�. �ಾತ�ಯ ಆ�ಾಯದ �ತ್ತವ� 
�ಾವ�ಸ�ಾದ �್ರೕ�ಯಂ ಅನುನ್ ಅವಲಂ��ರುತ್ತ�  ಮತು್ತ ಅನ್ವಯ�ಾಗುವ �ಾ�ಾರುಗಳ� �ಾಗು ಷರತು್ತಗ�� ಒಳಪ�್ಟರುತ್ತ�.

ಈ �ಾ್ಲ�ನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರ�ೕಜನಗ�ೕನು (�್ರೕ�ಯಂಗಳ �ಟನ್ರ್ �ೂಂ�� ಆ�ೕವ ವ�ಾರ್ಶನ ಆ�್ಕ):

1         2         3         4         5          6         7         8        9        10       11     ....      



�ಮಮ್ ವ�ಾರ್ಶನವನುನ್ (�ಾ�ರ್ಕ ಆವತರ್ನ�್ಕ) ಈ �ಳ�ನಂ� �ಕ್ಕ �ಾಕ�ಾಗುತ್ತ�:

•ವ�ಾರ್ಶನ �ೕಔಟ್ =  ವ�ಾರ್ಶನ ದರ * �ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ

ವ�ಾರ್ಶನ ದರವನುನ್ �ಾ್ಲನ್ ನ ಆರಂಭದ�್ಲ �ಾತ��ೂ�ಸ�ಾಗುತ್ತ� ಮತು್ತ �ಮಮ್ ವ�ಾರ್ಶನವನುನ್ ಮುಂದೂ��ಯ ಅವ�ಯ ನಂತರ ಆ�್ಕ 
�ಾ�ದ ವ�ಾರ್ಶನ �ಾವ� ಆವತರ್�ಯ �ೂ�ಯ�್ಲ ಅ�ಯಸ್ರ್ ನ�್ಲ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �್ರೕ�ಯಂಗಳ �ಟನ್ರ್ �ೂಂ��ನ ಆ�ೕವ 
ವ�ಾರ್ಶನ ಆ�್ಕ�, ವ�ಾರ್ಶನ�ಾರರ �ಾ��/ ಉತ್ತ�ಾ��ಾ�� ಮರಣ �ೕ�ಯ ಪ್ರ�ೕಜನವನುನ್ �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ್ತ�

�ಮಮ್ ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ �ಾ�ಾಂಶ

ಘಟ�ಗಳ� ಮುಂದೂ�� ಅವ�ಯ�್ಲ1 ಮುಂದೂ�� ಅವ�ಯ ನಂತರ

ಬದು�ರುವವ�� a) ಮು ಂ ದೂ �� ಅವ�ಯ ಸಂದಭರ್ದ�್ಲ ಬ ದು � ರು ವವ�� �ಾ ವ 
ಪ್ರ �ೕ ಜನವ ನೂ ನ್ �ಾ ವ�ಸ �ಾ ಗು ವ� �ಲ್ಲ

ಬ ದು � ರು ವವ�� ಮು ಂ ದೂ �� ಅವ� ಪ� ಣರ್ �ೂ ಂಡ ನಂತರ, 
ವ �ಾ ರ್ಶನ �ಾ ರ �ೕ ವಂತ �ಾ � ರು ವ ಷು ್ಟ �ಾ ಲ ಆ�್ಕ 
�ಾ � �ೂ ಂಡ ವ �ಾ ರ್ಶನ �ಾ ವ� ಆವತರ್�ಯ ಪ್ರ �ಾ ರ 
ಅ�ಯಸ್ರ್ ನ�್ಲ �ೕ ಔಟ್ ಗಳ ನು ನ್ �ಾ ಡ �ಾ ಗು ತ್ತ�

ಮರಣ i)  ಮರಣ �ೕ �ಯ ಪ್ರ �ೕ ಜನ ವ�  ಇ ವ� ಗಳ�್ಲ �ಾ ವ� ದು  ಅ�ಕ ��ೕ  
ಅ �ಾ � ರು ತ್ತ�
•ಮರಣದ � �ಾ ಂಕದವ�� �ಾ �ರ್ಕ 6%  ನ�್ಲ ಸಂ�ತ �ೂ ಂಡ 
�ಾ ವ��ದ ಒ ಟು ್ಟ � ್ರೕ �ಯಂಗ ಳ� 2 
•ಮರಣ � �ಾ ಂಕದವ�� �ಾ ವ��ದ ಒ ಟು ್ಟ � ್ರೕ �ಯಂನ 105%  
ಮರಣ �ೕ �ಯ ಪ್ರ �ೕ ಜನವ ನು ನ್ �ಾ ವ�� �ಾ ಗ �ಾ �� ಯು  
ರ �ಾ ದ್ ಗು ತ್ತ� ಮ ತು ್ತ ಇತ� ಪ್ರ �ೕ ಜನಗ ಳ�  ಅಂತಯ್ �ೂ ಳ� ್ಳತ್ತ�.

ಮರಣ �ೕ �ಯ ಪ್ರ �ೕ ಜನ ವ�  ಇ ವ� ಗಳ�್ಲ �ಾ ವ� ದು  ಅ�ಕ ��ೕ  
ಅ �ಾ � ರು ತ್ತ�

•ಮರಣದ � �ಾ ಂಕದವ�� �ಾ �ರ್ಕ 6%  ನ�್ಲ ಸಂ�ತ �ೂ ಂಡ 
�ಾ ವ��ದ ಒ ಟು ್ಟ � ್ರೕ �ಯಂಗ ಳ�  ಕ� ಮರಣ � �ಾ ಂಕದವ�� 
�ಾ �ದ ಒ ಟು ್ಟ ವ �ಾ ರ್ಶನ �ೕ ಔಟ್ ಗ ಳ�  

•ಮರಣ � �ಾ ಂಕದವ�� �ಾ ವ��ದ ಒ ಟು ್ಟ � ್ರೕ �ಯಂನ 105%  

�ಸ್ಟ�ಾಯ್�ಕ್ ��ೖರ್ �ಂಟ್ �ಾ್ಲ�ನ್ ನ ಒಂದು �ೂೕಟ

�ವರಗಳ� ಕ�ಷಠ್ ಗ�ಷಠ್

ಪ್ರ�ೕಶದ ವಯಸು್ಸ 45 ವಷರ್ಗಳ� 75 ವಷರ್ಗಳ�^

�್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ� 5 ವಷರ್ಗಳ� 15 ವಷರ್ಗಳ�

ಮುಂದೂ�� ಅವ� ಆ�್ಕ �ಾ�ದ �್ರೕ�ಯಂ 
�ಾವ� ಅವ� 15 ವಷರ್ಗಳ�

�ಾ�� ಅವ� ಸಂಪ�ಣರ್ �ೕವನ

�ವರಗಳ� ಕ�ಷಠ್ ಗ�ಷಠ್

ಪ್ರ� ಕಂ�� ವ�ಾರ್ಶನ �ೕಔಟ್
�ಾ�ರ್ಕ: ₹ 12,000; 

ಅಧರ್ �ಾ�ರ್ಕ: ₹ 6,000; 
���ಾ�ಕ: ₹ 3,000; 

�ಾ�ಕ: ₹ 1,000

�ಾವ��ೕ ���ಲ್ಲ. �ಾವ��ೕ 
ಪ್ರಕರಣದ �್ವೕ�ಾ�ಾಹರ್�ಯು 

�ೂೕಡ್ರ್ ಅನು�ೕ�ತ ಅಂಡರ್
 �ೖ�ಂಗ್ �ಾ��� (�ಎಯು�) 

ಒಳಪ�್ಟರುತ್ತ�.

ಪ್ರ� ಕಂ�� 
�್ರೕ�ಯಂ3

�ಾ�ರ್ಕ: ₹ 30,000;  
ಅಧರ್�ಾ�ರ್ಕ: ₹ 15,300; 

���ಾ�ಕ: ₹ 7,800; 
�ಾ�ಕ: ₹ 2,625

�ಾವ��ೕ ���ಲ್ಲ. �ಾವ��ೕ 
ಪ್ರಕರಣದ �್ವೕ�ಾ�ಾಹರ್�ಯು �ೂೕಡ್ರ್ 

ಅನು�ೕ�ತ ಅಂಡರ್ �ೖ�ಂಗ್ 
�ಾ��� (�ಎಯು�) ಒಳಪ�್ಟರುತ್ತ�.

ಕ�ಷಠ್ ವ�ಾರ್ಶನ �ೕಔಟ್ ಗಳ� �ಾಲ�ಾಲ�್ಕ ಬದ�ಾಗುವಂ�, ಐಆರ್ �ಎಐ (ವ�ಾರ್ಶನಗಳ� ಮತು್ತ ಇತ� ಪ್ರ�ೕಜನಗ�� ಕ�ಷಠ್ ��ಗಳ�) 
�ಯಮಗಳ�, 2015 ನ ಅನು�ಾರ ಇರ��.
ಎ�ಾ್ಲ ವಯಸು್ಸಗಳನುನ್ ಕ�ದ ಜನಮ್�ನದಂ� �ಕ್ಕ�ಾಕ�ಾಗುತ್ತ�. �ಸ್್ಕ ಕವರ್ ಎ�ಾ್ಲ ವಯ್�್ತಗ�� �ಾ��ಯ �ಾ್ರರಂಭ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾ್ರರಂಭ�ಾಗುತ್ತ�.
^ಗ�ಷಠ್ ವಷರ್ 80 ರ�್ಲ ವ�ಾರ್ಶನ �ಾ್ರರಂಭ�ಾಗುವ�ದ�್ಕ ಒಳಪ�್ಟ�

1. ಮುಂದೂ�� ಅವ� – �ಾ�� �ಾ್ರರಂಭ�ಾದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಅವ�, ಇದರ ಬ�ಕ ವ�ಾರ್ಶನ�ಾರ�� �ದಲ ವ�ಾರ್ಶನವನುನ್ ಅ�ಯಸ್ರ್ ನ�್ಲ, ವ�ಾರ್ಶನ�ಾರ ಆ�ಸುವ 
ಆವತರ್�ಯ ಪ್ರ�ಾರ �ೕಡ�ಾಗುತ್ತ�. ಮುಂದೂ�� ಅವ�ಯನುನ್ �ಾ್ರರಂಭದ�್ಲ ವ�ಾರ್ಶನ�ಾರರು ಆ�ಸು�ಾ್ತ�. ಮುಂದೂ�� ಅವ�ಯು �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ��ಂತ 
�ನನ್�ಾ�ರಬಹುದು.  

2.�ಾವ��ದ ಒಟು್ಟ �್ರೕ�ಯಂಗಳ�:  �ಾವ��ೕ �ಚುಚ್ವ� �್ರೕ�ಯಂ, �ಾವ��ೕ �ೖಡರ್ �್ರೕ�ಯಂ ಮತು್ತ ���ಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ�� �್ವೕಕ��ದ ಎ�ಾ್ಲ �್ರೕ�ಯಂಗಳ 
ಒಟು್ಟ �ತ್ತ�ಾ��. 

3.�್ರೕ�ಯಂ �ತ್ತಗಳ� ಅನ್ವಯ�ಾಗುವ ���ಗಳ� ಮತು್ತ ಸುಂಕಗಳನುನ್ �ೂರ�ಾ��



�ಚುಚ್ವ� ಪ್ರ�ೕಜನಗಳ�
ಅ�ಕ �್ರೕ�ಯಂ ಪ್ರ�ೕಜನ:

�ಚುಚ್ವ� ವ�ಾರ್ಶನದ ರೂಪದ�್ಲನ ಪ್ರ�ೕಜನಗಳನುನ್, ವ�ಾರ್ಶನ ದರಗಳ �ೕಕ�ಾ�ಾರು ಆ� ಅ�ಕ �ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂಗ�� ಈ �ಳ�ನಂ� 
�ಾವ�ಸ�ಾಗುತ್ತ�:

�್ರೕ�ಯಂ �ಾವ� ಅವ�\ �ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ <=1.5 ಲಕ್ಷಗಳ� < 3 ಲಕ್ಷಗಳ� < 5 ಲಕ್ಷಗಳ� >= 5 ಲಕ್ಷಗಳ�

5-7 ವಷರ್ಗಳ� 
8-10 ವಷರ್ಗಳ� 
> 10 ವಷರ್ಗಳ�

�ಾದ� ವ�ಾರ್ಶನ ದರಗಳ�

�್ರೕ�ಯಂಗಳ �ಟನ್ರ್ �ೂಂ�� ಆ�ೕವ ವ�ಾರ್ಶನ

�ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ/ಮುಂದೂ�� ಅವ�^ 10 ವಷರ್ಗಳ� 12 ವಷರ್ಗಳ� 15 ವಷರ್ಗಳ�

ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ನಿಷೇಧ: ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮಾ ಕಾಯಿದೆ, 1938 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 41 ರ ಪ್ರಕಾರ:

1) �ಾರತದ�್ಲ, �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ೕವ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಆ�್ತ�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಇನೂಶ್ರನ್್ಸ ಅನುನ್ ��ದು�ೂಳ್ಳಲು ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕ�ಸಲು 
ಅಥ�ಾ ಮುಂದುವ�ಸಲು �ಾವ��ೕ ವಯ್�್ತ� ಪ್ರ�ೂೕದ��ಾ� ಪ್ರತಯ್ಕ್ಷ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ�ೂೕಕ್ಷ�ಾ� �ಾವ��ೕ ವಯ್�್ತಯನುನ್ ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ್ಲ 
ಅಥ�ಾ ಸಹಕ�ಸುವ��ಲ್ಲ, ಪ್ರಕ�ತ ��ಾ�ಾರನ �ಾ್ರ�ಪ್ಕ್ಟಸ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೂೕಷ್ಟಕಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಅನುಮ�ಸಬಹು�ಾದ 
��ಾ��ಯನುನ್ �ೂರತುಪ�� �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾದ ಕ�ಷನ್ ನ ಸಂಪ�ಣರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ �ಾವ��ೕ ��ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯ�್ಲ 
�ೂೕ��ರುವ �್ರೕ�ಯಂನ �ಾವ��ೕ ��ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ವಯ್�್ತಯು �ಾ��ಯನುನ್ ��ದು�ೂಳ�್ಳವ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ 

2)  ಈ ��ಾಗದ �ಬಂಧ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ�್ಲ ತಪ��ವ �ಾವ��ೕ ವಯ್�್ತಯು ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ರೂ�ಾ�ಗಳವ�� �ಸ್ತ�ಸಬಹು�ಾದ ��ಾ�್ಟ� 
�ೂ��ಾರ�ಾ�ರು�ಾ್ತ�.

ಇಂ�ೕ ನಮಮ್ನುನ್ ಸಂಪ�ರ್�

ಖ�ೕ�ಸಲು: 1800-266-9777(�ೂೕಲ್ �್ರೕ)
(ಎ�ಾ್ಲ �ನಗಳ�್ಲ �ಳ�ಗ್ 10 �ಂದ ಸಂ� 7 ರವ��  ಲಭಯ್)

www.hdfclife.com � �ೕ� �ೕ�
�ಮಮ್ನುನ್ �ೕವ� �ೌರ��

^10 ವಷರ್ಗ�� �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ�ಸುವ  50 ವಷರ್ ವಯ�್ಸನ ಪ�ರುಷ ವ�ಾರ್ಶನ�ಾರ�� �ವರ�. �ಾ�ರ್ಕ �್ರೕ�ಯಂ �ಾವ��ೕ ಕ್್ಸ �ಾ್ರ �್ರೕ�ಯಂಗಳ�, �ೕಡಲ್ 
�ೂೕ�ಂಗ್ ಗಳ�, �ೖಡರ್ �್ರೕ�ಯಂಗಳ� ಮತು್ತ    ���ಗ�� �ೂರ�ಾ��. ವ�ಾರ್ಶನ �ತ್ತಗಳನುನ್ �ಾ�ರ್ಕ �ೕಡ್ � ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ್ತ�.

ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ ಕಂಪ� ���ಡ್ ("ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್"). �ಐಎನ್: L65110MH2000PLC128245, ಐಆರ್ �ಎಐ 
�ೂೕಂ�ಾ�ತ ಕ�ೕ�: �ೂೕ�ಾ ಎ�್ಸಲಸ್, 13�ೕ ಮಹ�, ಅ���ೂ �ಲ್್ಸ �ಾಂ�ೌಂಡ್, ಎನ್.ಎಂ. �ೂೕ� �ಾಗರ್, ಮ�ಾಲ��, ಮುಂ�ೖ 400 011
ಇ�ೕಲ್: service@hdfclife.com,ದೂರ�ಾ�. ಸಂ�ಯ್: 1860 267 9999 (�ೂೕಮ�ಾರ-ಶ��ಾರ 10 �ಂದ ಸಂ� 7ರ ವ��) ಸ್ಥ�ೕಯ ಶುಲ್ಕಗಳ� ಅನ್ವ�ಸುತ್ತ�. �ಾವ��ೕ 
�ೕಶದ �ೂೕಡ್ ಅನುನ್ ಪ�ವರ್ಪ್ರತಯ್ಯ�ಾ� ಬಳಸ�ೕ�. ಉ�ಾ. +91 ಅಥ�ಾ 00. �ಬ್ �ೖಟ್: www.hdfclife.com
ಕಂಪ�ಯ �ಸರು/�ೂೕ�ೂೕದ�್ಲರುವ "HDFC" ಯ �ಸರು/ಅಕ್ಷರಗಳ� �ೌ�ಂಗ್ �ವಲಪ್ �ಂಟ್ �ೖ�ಾನ್್ಸ �ಾ��ರ್�ೕಶನ್ ���ಡ್ � ("ಎಚ್ �ಎಫ್ � ���ಡ್") �ೕ�ದುದ್ 
ಮತು್ತ ಎಚ್ �ಎಫ್ � ���ಡ್ �ೂಂ�� �ಾ��ೂಂ�ರುವ ಒಪಪ್ಂದದ ಅ�ಯ�್ಲ ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ �ಂದ ಬಳಸಲಪ್ಡುತ್ತ�.

ಎಚ್ �ಎಫ್ � �ೖಫ್ �ಸ್ಟ�ಾಯ್�ಕ್ ��ೖರ್ �ಂಟ್ �ಾ್ಲ�ನ್ (UIN:101N143V06) ಒಂದು �ೖಯ�್ತಕ/ ಗುಂಪ�, �ಾಗವ�ಸದ, �ಾನ್ �ಂಕ್್ಡ, ಉ��ಾಯ ಮುಂದೂಡಲಪ್ಟ್ಟ 
ವ�ಾರ್ಶನ �ಾ್ಲ�ನ್.  ಈ ಉತಪ್ನನ್ದ�್ಲ �ೖಫ್ ಇನೂಶ್�ನ್್ಸ ಕವ�ೕಜ್ ಲಭಯ್��. ಅ�ಾಯ�ಾ� ಅಂಶಗಳ�, ಸಂಬಂ�ತ �ಯಮಗಳ� ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳ� ಮತು್ತ �ೂರ�ಡು��ಗಳ ಕು�ತು 
��ಚ್ನ �ವರಗ��ಾ� �ಾ�ಾಟವನುನ್ ಮು�ಾ್ತಯ�ೂ�ಸುವ �ದಲು ದಯ�ಟು್ಟ �ಾ�ಾಟ �ೖ��ಯನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಓ�.  ARN: PP/11/22/30251-KA.

ನಕ� ��ೕನ್ ಕ�ಗಳ� ಮತು್ತ �ಾಲಪ್�ಕ/ವಂಚ�ಯ ಆಫರ್ ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾಗೃತ�ಾ��
• ಐಆರ್ �ಎಐ ಯು ��ಾ �ಾ��ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದು, �ೂೕನಸ್ ��ೕ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �್ರೕ�ಯಂ ಹೂ��ಯಂತಹ ಚಟುವ��ಗಳ�್ಲ �ೂಡ���ೂಂ�ಲ್ಲ.

ಇದ�್ಕ ಸಂಬಂ�ಸದ ದೂರ�ಾ� ಕ�ಗಳನುನ್ �ಾವರ್ಜ�ಕರು �್ವೕಕ��ದ� ���ೕಸ�� ದೂರು �ಾಖ�ಸಲು �ೂೕರ�ಾ��.
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₹5,00,000
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₹4,39,253

₹8,78,507

₹5,54,253

₹11,08,506

₹7,17,336
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