
� ��ర్ �ంట్ �రకు ఇ��� �� న్ �సు�ం� 
మ�యు ���ం�డ్* ��త�ల ఆ���� 
ఆ���ంచం�.

క�మబద��న ��ర్ �ంట్ �� న్
ఒక వ���/గూ� �, �న్ ������ంగ్, �న్ �ంక్�, ��ంగ్� ���క ��� �� న్

24 గంటల 
��#

�� న్
స�లం�

ఆ�
క�మపద���ఆనం�ంచం�

� �బంధనల ప��రం పద� 
�రమణ

���ం�డ్* 
�� రంభం����క 
�టు

ప��త �� 
��� ���ం� 
వ�వ�

���క 
��� �� న్

సర్ ఉ� � ��

* �ల� �ను�లు ��న తరు�త ���క �టు �క్� �యబడుతుం� మ�యు �ల� �క� �లవ�వ� వరకు ఒ��ధం� ఉంటుం�. వ��ం� �యమ�బంధనలకు �బ� 
���ం�న �� ��� � ���ం�డ్ ఆ�యం �త�ం ఆ�రప� ఉంటుం�. 
# HDFC �ఫ్ ��� �ల్ �యబడ�  తదుప� ఆవశ�కతలను �ర�ర���� �బ� ఉంటుం�.



క�మబద��న ��ర్ �ంట్ �� న్
ఒక వ���/గూ� �, �న్ ������ంగ్, �న్ �ంక్�, ��ంగ్� ���క ��� �� న్

సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో పెరిగిన అవగాహన మరియు పురోగతితో మేము ఉత్తమ విద్య, స్మార్ట్ పెట్టుబడులు, స్మార్ట్ గాడ్జెట్లు, 
విదేశాలలో సెలవులు మరియు మరెన్నో ప్రాప్యతతో మా జీవనశైలిని అప్ గ్రేడ్ చేసాము. కాబట్టి పదవీ విరమణ తర్వాత జీవితం ఎందుకు 
భిన్నంగా ఉండాలి? HDFC లైఫ్ తో ముందస్తుగా ప్లాన్ చేయడం ద్వారా రిటైర్ మెంట్ తరువాత మీ అత్యుత్తమ జీవితానికి మిమ్మల్ని 
మీరు అప్ గ్రేడ్ చేసుకోండి  .
HDFC లైఫ్ మీకు క్రమబద్ధమైన రిటైర్ మెంట్ ప్లాన్ ని అందిస్తుంది, ప్రీమియం పేమెంట్ టర్మ్, డిఫర్ మెంట్ పీరియడ్, గ్యారెంటీడ్* 
యాన్యువిటీ వంటి కస్టమైజ్డ్ ఆప్షన్ లతో మీ భవిష్యత్తు జీవితాన్ని క్రమేపీ నిర్మించుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే ప్లాన్, 
తద్వారా మీరు మీ స్వంత నిబంధనలపై జీవితాన్ని గడపవచ్చు

ప��త �� ��� 
���ం� వ�వ� �రకు 
���ంచం�

� ��� వ�వ�� 
ఎంచు�ం�

మర�ం�న��డు 
���యంల �టర్�

�త�ం ����� 
���ం�డ్* 
ఆ�యం

� ���క ���ం� ��� 
ఎంచు�ం�

4 ఎం�కలు �యం� మ�యు ��త�లం �రకు ���ం�డ్* ఆ���� అందు�ం�.

� �� న్ ఎంచు�ం�:

దశ 1:        ���యం �� ���క ఆ�యం

దశ 2:        ���యం ���ం� వ�వ� మ�యు ��� వ�వ�

దశ 3:        ���క ఎం�క

దశ 4:       �ను�� ���ం� �� మ�యు ������- �ల��, ����క, అర� ���క, �� ���క �� �కు న��న ఏ�� ��

ఇప్పుడు మీ బ్యాంకు ఖాతాకు డైరెక్ట్ క్రెడిట్ ద్వారా వార్షిక చెల్లింపులను అందుకోండి.
లైఫ్ వార్షిక ఆప్షన్ తో చింత లేకుండా మీరు ఎలా జీవిస్తారో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం.

�� న్ వ��ంగ్ - ��త ���క

�� న్ ఆప�న్ : �ఫ్ �ను�� 
��� : 5 సంవత��లు. ��� : 10 సంవత��లు; ���ం� వ�వ�: �ల��

�� ��� ���ం� వ�వ� ���క ���ం�లు
�ఫర్ �ంట్ 
��యడ్

�� ��న వ��� మర�ం�న��డు �ల� 
రదు�  �యబడుతుం�

* �ల� �ను�లు ��న తరు�త ���క �టు �క్� �యబడుతుం� మ�యు �ల� �క� �లవ�వ� వరకు ఒ��ధం� ఉంటుం�. వ��ం� �యమ�బంధనలకు �బ� 
���ం�న ���యంల� ���ం�డ్ ఆ�యం �త�ం ఆ�రప� ఉంటుం�.

ఈ �� న్ �క� �లక ప��జ�లు ఏ�� (�ఫ్ �ను�� ఆప�న్):

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



మీ వార్షిక (వార్షిక ఫ్రీక్వెన్సీ కొరకు) దిగువ పేర్కొన్నవిధంగా లెక్కించబడుతుంది:

•  వార్షిక చెల్లింపు = వార్షిక రేటు *వార్షిక బీమా వాయిదా

ప్లాన్ ప్రారంభంలోవార్షిక రేటు గ్యారెంటీ ఇవ్వబడుతుంది మరియు డిఫర్ మెంట్ పీరియడ్ తరువాత ఎంచుకున్న వార్షిక చెల్లింపు 
ఫ్రీక్వెన్సీ చివరల్లో బకాయిల్లో మీ యాన్యువిటీ చెల్లించబడుతుంది. రిటర్న్ ఆఫ్ ప్రీమియంస్ ఆప్షన్ తో లైఫ్ యాన్యువిటీ కొరకు, బీమా 
చేసిన వ్యక్తి మరణించినప్పుడు నామినీ/లీగల్ వారసులకు డెత్ బెనిఫిట్ చెల్లించబడుతుంది.

� ప��జ�ల ��ంశం

సంఘటనలు �ఫర్ �ంట్ ��యడ్ 1 సమయం� �ఫర్ �ంట్ ��యడ్ తరు�త

అవ�ష� A)�ఫర్ �ంట్ ��యడ్ � ��ం� ఉ న� �� డు  
ఎ�ం� ���ట్ లు  ���ంచబడ�.

�ఫర్ �ంట్ ��యడ్ �ర��న త రు �త 
��ం�న త రు �త, � ను� �ంట్ ��ం� 
ఉ న� ంత �లం �ర కు  ఎం చు కు న�  � ను� � 
��ంట్ �� �� ��  ప��రం� బ����  ���ం� లు  
�యబడ��.

�త్ i) డెత్ బెనిఫిట్ దేనికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది
•మరణించిన తేదీ వరకు సంవత్సరానికి 6% చొప్పున 
జమ చేయబడ్డ మొత్తం ప్రీమియంలు2 మరణించిన 
తేదీ వరకు చెల్లించిన మొత్తం ప్రీమియంలలో 105% 
డెత్ బెనిఫిట్ చెల్లించిన తరువాత పాలసీ రద్దు 
చేయబడుతుంది మరియు అన్ని ఇతర బెనిఫిట్ లు 
నిలిపివేయబడతాయి.

డెత్ బెనిఫిట్ దేనికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది
•డిఫర్ మెంట్ పీరియడ్ ముగిసేంత వరకు 
సంవత్సరానికి 6% చొప్పున చెల్లించిన మొత్తం 
ప్రీమియంలు లేట్ చేయబడ్డాయి, డెత్ తేదీ వరకు 
చేయబడ్డ మొత్తం యాన్యువిటీ చెల్లింపులు 
•మరణించిన తేదీ వరకు చెల్లించిన మొత్తం 
ప్రీమియంల్లో 105%.

ఒక క�క్షం� క�మబద��న ��ర్ �ంట్ �� న్

�వ�లు క�ష� గ�ష�

ప��శ వయసు� 45 సంవత��లు 75 సంవత��లు^

�� ��� ���ం� వ�వ� 5 సంవత��లు 15 సంవత��లు

�ఫర్ �ంట్ ��యడ్
���యం ���ం� వ�వ� 

ఎంచు�బ�ం� 15 సంవత��లు

�ల� టర్� �త�ం ��తం

�వ�లు క�ష� గ�ష�

ప�� ఇన్ �� ల్ �ంట్ కు ���క ���ం�
���క: ₹ 12,000; 

అర����క: ₹ 6,000; 
����కం: ₹ 3,000; 

�ల��: ₹ 1,000

ప��� �దు. ఏ�� �సును 
ఆ��ంచడం అ�� �ర్� అ�� వ్� 
అండర్ ��ంగ్ �ల� (BAUP)కు 

�బ� ఉంటుం�.

ప�� ఇన్ �� ల్ �ంట్ కు 
���యం3

���క: ₹ 30,000; 
అర����క: ₹ 15,300; 
����కం: ₹ 7,800; 

�ల��: ₹ 2,625

ప��� �దు. ఏ�� �సును 
ఆ��ంచడం అ�� �ర్� అ�� వ్� 
అండర్ ��ంగ్ �ల� (BAUP)కు 

�బ� ఉంటుం�.

�య�ను�రం� సవ�ంచబడ�  IRDAI (�ను��లు మ�యు ఇతర ���ట్ ల �రకు క�స ప��తులు) �గు��షన్ లు, 2015కు అనుగుణం� 
క�స �ను�� ���ం�లు ఉం��.
అ�� వయసు�లు �వ� ���న�� వ� ���ంచబడ��. �స్� కవర్ అ�� ���ల �రకు �ల� �� రం�ం�న �� నుం� �� రంభం అ�తుం�.
^ గ�ష�ం� 80 సంవత��ల వయసు�� �� రంభమ�� �ను��� �బ�

1. ��ర్ �ంట్ ��యడ్ - �ల� �� రం�ం�న �� నుం� �� ��న వ��� ఎంచుకున� ������� బ��  �� �రుడు �ద�  ���క ��ంట్ 
�యబ� ��యడ్. �ఫర్ �ంట్ ��యడ్ � �� రంభం� �ను��ంట్ ��� ఎంచు���. �ఫర్ �ంట్ వ�వ� ���యం ���ం� ���� �న�ం� 
ఉండవచు�. 

2. ���ం�న �త�ం ���యంలు: ఏ�� అదన� ���యంలు, �డర్ ���యంలు మ�యు పను�లు �న��ం� అందుకున� �త�ం ���యంలు 

3. ���యం ��� లు వ��ం� �ధం� పను�లు మ�యు ��లు �న��ంచబడ��.



అదన� ప��జ�లు
అ�క ���యం ���ట్:

�ను��� �ట�  �క� �తం వ� అదన� �ను��� రూపం� ప��జ�లు �గువ ���న� �ధం� అ�క ���క ���యంల �రకు 
���ంచబడ��:

���యం ���ం� వ�వ� \ ���క ���యం <=1.5 లక్షలు <.3 లక్షలు <.5 లక్షలు >= 5 లక్షలు

5-7 సంవత��లు 
8-10 సంవత��లు 
> 10 సంవత��లు

నమూ� ���క �టు�

�టర్� ఆఫ్ ���యంల� �ఫ్ �ను���

���క ���యం/�ఫర్ �ంట్ ��యడ్^ 10 సంవత��లు 12 సంవత��లు 15 సంవత��లు

త��ం�లు ��ధం: �య�ను�రం� సవ�ంచబడ� �� చట�ం, 1938 �క� �క్షన్ 41కు అనుగుణం�:

1) �రత�శం�� ���లు �� ఆ��� సంబం�ం�న ఏ�� రక�న �స్�, �త�ం �� క�షన్ �క� ఏ�� ��ట్ � ప�గణన�� 
�సు�కుం�, �� �నరుద��ంచ��� �� �న��ంచ��� ప�త�క్షం� �� ప�క్షం� ఏ వ����� ����ంచ��� ఏ వ��� కూ� 
అనుమ�ంచ�దు �� ఆఫర్ �య�దు �ల�� చూ�ంచబడ�  ���యం �క� ���ం� �� ఏ�� త��ం�, �� �ల�� �సుకు� �� 
�ను�వల్ �� �� �న��ం� ఏ వ��� అ��, �� కం�� �క� ప��ష్ �యబడ�  �� ��క�స్ లు �� �బుల్� కు అనుగుణం� 
అనుమ�ంచబ� అటువం� త��ం� �న�, ఏ�� త��ం�� ఆ��ంచ�దు.

2) ఈ �క్షన్ �క� �బంధనలను ��ంచడం� ��ల్� అ�న ఏ వ��� అ�� ప� లక్షల రూ�యల వరకు ���ం� ����� �ధ�త 
వ��� డు.

ఈ�� ఏ మమ��� సంప��ంచం�

�ను�లు �య��� �ల్ �యం� : 
1800-266-9777 (�ల్ ��)
(అ�� ��లూ ఉదయం 10 గంటల నుం� �యంత�ం 7 
గంటల వరకు లభ�ం అ�తుం�)
www.hdfclife.com వద�  మమ��� సంద��ంచం�

సర్ ఉ� � ��

^ 10 సంవత��ల �రకు ���యంలు ���ం� 50 సంవత��ల వయసు� గల �రుష �� �రుడు �రకు నమూ�. ���క ���యం� ఏ�� అదన� ���యం, �డల్ 
��ంగ్ లు, �డర్ ���యం మ�యు పను�లు �న��ంచబడ��. ���క �డ్ �రకు �ను�� ��� లు సూ�ంచబడ��.

HDFC �ఫ్ ఇ�� � �న్�  కం�� ���డ్ ("HDFC �ఫ్"). CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI  �����షన్ �ం. 101.
��స�ర్� ఆ�స్: 13వ అంతసు� , �� ఎ��లస్, అ�� �ల్� �ం�ండ్, ఎన్.ఎం.�� �ర్� , మ�ల��, ముం� - 400 011.
ఇ��ల్: service@hdfclife.com, ���న్. �ంబరు: 1860 267 9999 (ఉదయం 10 నుం� �యంత�ం 7 గంటల వరకు) �� �క ���లు వ���� �. ఏ�� �శం �డ్ � 
���క్� �యవదు� . ఉ�: +91 �� 00. �బ్ �ట్: www.hdfclife.com
కం�� �క� �రు/���� "HDFC" అ� �రు/అక్ష�లు ��ంగ్ �వలప్ �ంట్ ��న్� ����షన్ ���డ్ ("HDFC ���డ్") కు �ం�న� మ�యు HDFC ���డ్ 
� కుదురు�కున� ఒప�ందం �ంద HDFC �ఫ్ ��� ఉప��ంచబడుతుం�.

HDFC �ఫ్ �స���క్ ��ర్ �ంట్ �� న్ (UIN:101N143V06) ఒక వ���/గూ� �, �న్ ������ంగ్, �న్ �ంక్�, ��ంగ్� �ఫర్� �ను��� �� న్. ఈ �� డక్� � ��త �� 
కవ�� లభ�ం అ�తుం�. �స్� �ర�లు, సంబం�త �యమ�బంధనలు మ�యు �న��ం�ల� మ��� �వ�ల �రకు, దయ�� ఒక అమ���� ము�ంచ��� ముందు 
�ల్� �� చర్ � �గ�త�� చదవం�. ARN:PP/11/22/30251-TU.

నకిలీ ఫోన్ కాల్స్ మరియు కల్పిత/మోసపూరిత ఆఫర్ ల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి
• IRDAI బీమా పాలసీలను విక్రయించడం, బోనస్ ప్రకటించడం లేదా ప్రీమియంల పెట్టుబడి వంటి కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నం కాదు.

అటువంటి ఫోన్ కాల్స్ అందుకున్న ప్రజలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని కోరుతున్నాము.
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