
এিতয়া আেপানাৰ অৱসৰৰ বােব পিৰক�না 
কৰক আ� িন��ত* আজীৱন উপাজৰ্ন 
উপেভাগ কৰক!

�ণালীব� অৱসৰ পিৰক�না
এক ব্য��গত/ েগাট, অংশ�হণ নকৰা, সংযু� েনােহাৱা, সঞ্চয় িবলি�ত বািষৰ্ক আঁচিন

24-ঘ�া 
জাৰী কৰা#

উপেভাগ কৰক
আেপানাৰ চতৰ্ ত অৱসৰ

সঞ্চয় কৰক
�ণালীব�ভােৱ

পিৰক�না
সময়মেত

আৰ�িণেত িন��ত* 
বািষৰ্ক হাৰ

সীিমত ��িময়াম 
পিৰেশাধৰ ম্যাদ

িবলি�ত বািষৰ্ক 
পিৰক�না

মূৰ ত� �ল জীয়াই থাকক

*আঁচিনখন �য় কৰাৰ িপছত বািষৰ্ক হাৰ িনধৰ্াৰণ কৰা হয় আ� আঁচিনখনৰ ম্যাদৰ বােব এেক থািকব। িন��ত উপাজৰ্নৰ পিৰমাণ �েযাজ্য চতৰ্ াৱলী আ� িনয়মাৱলী সােপেক্ষ 
পিৰেশাধ কৰা ��িময়ামৰ ওপৰত িনভৰ্ ৰ কিৰব।
# এইছ.িড.এফ.িচ. লাইফৰ �াৰা আ�ান কৰা অিধক �েয়াজনীয়তা পূৰণ সােপেক্ষ।



�ণালীব� অৱসৰ পিৰক�না
এক ব্য��গত/ েগাট, অংশ�হণ নকৰা, সংযু� েনােহাৱা, সঞ্চয় িবলি�ত বািষৰ্ক আঁচিন

�যু��িবদ্যাৰ েক্ষ�ত বিধৰ্ত সজাগতা আ� উ�িতৰ ৈসেত আিম সবৰ্ে�� িশক্ষা, �াটৰ্ িবিনেয়াগ, �াটৰ্ েগেজট, িবেদশত ব� আ� ব�েতা 
�েৱশািধকাৰৰ ৈসেত আমাৰ জীৱনৈশলী উ�ত কিৰেছা। েতে� অৱসৰৰ িপছত জীৱন িকয় েবেলগ হ'ব লােগ? এইচ.িড.এফ.িচ. লাইফৰ ৈসেত 
আগতীয়াপিৰক�না কিৰ অৱসৰৰ িপছত িনজেক আেপানাৰ সবৰ্ে�� জীৱনৈল উ�ীত কৰক। এইচ.িড.এফ.িচ. লাইেফ আেপানাৰ বােব �ণালীব� 
অৱসৰ আঁচিন আিনেছ, এক আঁচিন িয আেপানাক আেপানাৰ ভিৱষ্যত জীৱন েটা �মা�েয় অনুকূ�লত িবক�েযেন ��িময়াম পিৰেশাধৰ ম্যাদ, 
�িগত ম্যাদ, েগৰাি�যু�* এনুই�ৰ ৈসেত গিঢ় ত� �লবৈল অনুমিত িদেয় যােত আপুিন আেপানাৰ িনজৰ চতৰ্ াৱলীঅনুসিৰ জীৱন যাপন কিৰব পােৰ
।

এই আঁচিনৰ মুখ্য উপকাৰেবাৰ িক (জীৱন বািষৰ্ক িবক�):

সীিমত ��িময়াম পিৰেশাধম্যাদৰ 
বােব পিৰেশাধ কৰক    

আেপানাৰ �িগতৰ ম্যাদ বাছিন 
কৰক

েগােটই জীৱনৰ বােব 
িন��ত* উপাজৰ্ন

আেপানাৰ বািষৰ্ক পিৰেশাধৰ 
তািৰখ বাছিন কৰক

4 টা বাছিন কৰক আ� জীৱনেজাৰা িন��ত উপাজৰ্ন �া� কৰক

আেপানাৰ বাছিন কৰক:

পদেক্ষপ 1:     ��িময়াম বা বািষৰ্ক উপাজৰ্ন

পদেক্ষপ 2:     ��িময়াম পিৰেশাধৰ ম্যাদ আ� �িগত ম্যাদ

পদেক্ষপ 3:      বািষৰ্ক িবক�

পদেক্ষপ 4:      বািষৰ্ক পিৰেশাধৰ তািৰখ আ� সঘনতা– মািহলী, িতিনমহীয়া, অধৰ্-বািষৰ্ক, বা বািষৰ্ক বা আেপানাৰ পচ�ৰ িযেকােনা তািৰখ

এিতয়া আেপানাৰ েব� একাউ�ৈল েপানপ�য়া ে�িডটৰ জিৰয়েত এনুই� পিৰেশাধ �া� কৰক

এতিয়া আপোনাৰ বেঙ্ক একাউণ্টলৈ পোনপটীয়া ক্ৰেডিটৰ জৰিয়তে এনুইটি পৰিশোধ প্ৰাপ্ত কৰক

কাযৰ্্যৰত পিৰক�না– লাইফ এনুই�

পিৰক�না িবক� : লাইফ এনুই�িপ
 : 5 বছৰ। �িগত : 10 বছৰ; বািষৰ্ক েমাড: মািহলী

��িময়াম পিৰেশাধৰ ম্যাদ বািষৰ্ক পিৰেশাধ

�িগত কাল এনইু�েয়�ৰ মতৃ� ্যৰ িপছত 
আঁচিন সমা� হয়

*আঁচিনখন �য় কৰাৰ িপছত বািষৰ্ক হাৰ িনধৰ্াৰণ কৰা হয় আ� আঁচিনখনৰ ম্যাদৰ বােব এেক থািকব। িন��ত উপাজৰ্নৰ পিৰমাণ �েযাজ্য চতৰ্ াৱলী আ� িনয়মাৱলী সােপেক্ষ 
পিৰেশাধ কৰা ��িময়ামৰ ওপৰত িনভৰ্ ৰ কিৰব।

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



আেপানাৰ এনুই� (বািষৰ্ক সঘনতাৰ বােব) িন��লিখত ধৰেণ গণনা কৰা হ'ব:

•এনুই� পিৰেশাধ = বািষৰ্ক হাৰ * বািষৰ্ক ��িময়াম

আঁচিনখনৰ আৰ�িণেত বািষৰ্ক হাৰ িন��ত কৰা হ'ব আ� �িগত ম্যাদৰ িপছত বাছিন কৰা বািষৰ্ক পিৰেশাধ সঘনতাৰ েশষত আেপানাৰ এনুই� 
বেকয়া পিৰেশাধ কিৰব লািগব।

আেপানাৰ লাভালাভৰ সাৰাংশ

ঘটনাসমহূ �িগত ৰখাৰ সময়ত 1 �িগত ৰখাৰ িপছত

জীয়াই 
থকা

a) �িগত ৰখা ৰসময়ত জীয়াই থকাৰ িপছত েকােনা লাভালাভ 
পিৰেশাধ কৰা নহ'ব, 

�িগতােদশ ম্যাদ স�ূণৰ্ েহাৱাৰ িপছত, এনুই� পিৰেশাধৰ 
সঘনতা অনুসিৰ পিৰেশাধ বেকয়া কৰা হ'ব েযিতয়াৈলেক 
এনুই�এ� জীয়াই থােক।

মৃত� ্য i) মৃত� ্যৰ লাভালাভ অিধক হ'ব

•মৃত� ্যৰ তািৰখৈলেক 6% টকাত পিৰেশাধ কৰা মুঠ ��িময়াম2

•মৃত� ্যৰ  তািৰখৈলেক পিৰেশাধ  কৰা  মুঠ  ��িময়ামৰ 105% 
আঁচিনখন মৃত� ্যৰ লাভালাভ পিৰেশাধ ৰখাৰ িপছত সমা� হ'ব 
আ� আন সকেলা লাভালাভ ব� হ'ব।

েকােনা মৃত� ্যৰ লাভালাভ পিৰেশাধ কিৰব েনাৱািৰ

এক দ�ৃত �ণালীব� অৱসৰ পিৰক�না

িবৱৰণসমহূ িন�তম সবৰ্ািধক

�েৱশ বয়স 45 বছৰ 75 বছৰ^

��িময়াম পিৰেশাধৰ ম্যাদ 5 বছৰ 15 বছৰ

�িগত কাল
বাছিন কৰা ��িময়াম পিৰেশাধৰ 

ম্যাদ  
15 বছৰ

প�লচীৰ ম্যাদ জীৱন েজাৰা

িবৱৰণসমহূ িন�তম সবৰ্ািধক

�িত িক��ত বািষৰ্ক পিৰেশাধ
বািষৰ্ক: ₹ 12,000; অধৰ্ 

বািষৰ্ক: ₹ 6,000; 
ৈ�মািসক: ₹ 3,000; 

মািহলী: ₹ 1,000

েকােনা সীমা নাই। িযেকােনা েগাচৰ 
�হণ কৰােটা েবাডৰ্  অনুেমািদত 

আ�াৰৰাই�ং প�লচী (িব.এ.ইউ.িপ.) 
সােপেক্ষ।

��িময়াম3 �িত িক��
বািষৰ্ক: ₹ 30,000;  অধৰ্ 

বািষৰ্ক: ₹ 15,300; 
ৈ�মািসক: ₹ 7,800; 

মািহলী: ₹ 2,625

েকােনা সীমা নাই। িযেকােনা 
েগাচৰ �হণ কৰােটা েবাডৰ্  
অনুেমািদত আ�াৰৰাই�ং 

প�লচী (িব.এ.ইউ.িপ.) সােপেক্ষ
।

িন�তম বািষৰ্ক পিৰেশাধেবাৰ সমেয় সমেয় সংেশাধন কৰা অনুসিৰ আইআৰিডএআই (বািষৰ্ক আ� অন্যান্য লাভালাভৰ বােব িন�তম সীমা) িনয়মাৱলী, 
2015 অনুসিৰ হ'ব।

সকেলা বয়স েযাৱা জ�িদনৰ দেৰ গণনা কৰা হয়। িবপদাশংকা আৱৰণ সকেলা জীৱনৰ বােব আঁচিন আৰ� েহাৱাৰ তািৰখৰ পৰা আৰ� হয়।

সবৰ্ািধক 80 বছৰ বয়সত আৰ� েহাৱা এনুই� সােপেক্ষ ^

1. আঁচিনখন আৰ� েহাৱাৰ তািৰখৰ পৰা ম্যাদ �িগত কৰা হ'ব যাৰ িপছত এনুই�েয়�ক �থম বািষৰ্ক পিৰেশাধ কৰা হয়, বািষৰ্ক ৰ �াৰা বাছিন কৰা 
সঘনতা অনুসিৰ বেকয়া। �িগতৰ ম্যাদেটা আৰ�িণেত এনুই�েয়�ৰ �াৰা বাছিন কৰা হ'ব। �িগতৰ ম্যাদ ��িময়াম পিৰেশাধৰ ম্যাদতৈক পৃথক হ'ব পােৰ। 

2. পিৰেশাধ কৰা মুঠ ��িময়াম: িযেকােনা অিতিৰ� ��িময়াম, ৰাইডাৰ ��িময়াম আ� কৰ 

3 বাদ িদ �া� মুঠ ��িময়াম। ��িময়ামৰ পিৰমাণ �েযাজ্য অনুসিৰ কৰ আ� ��ৰ একেচ�য়া



অিতিৰ� লাভালাভ
উ�তৰ ��িময়াম লাভালাভ:

বািষৰ্ক হাৰৰ শতাংশ িহচােপ অিতিৰ� এনুই�ৰ �পত লাভালাভেবাৰ তলত উে�খ কৰা অনুসিৰ অিধক বািষৰ্ক ��িময়ামৰ বােব পিৰেশাধ কৰা হ'ব:

��িময়াম পিৰেশাধৰ ম্যাদ। বািষৰ্ক ��িময়াম <=1.5 লাখ < 3 লাখ <5 লাখ >= 5 লাখ

5-7 বছৰ 
8-10 বছৰ 
> 10 বছৰ

নমনুা বািষৰ্ক হাৰ

জীৱন এনুই�

বািষৰ্ক ��িময়াম/�িগত ম্যাদ^ 10 বছৰ 12 বছৰ 15 বছৰ

েৰহাই িনিষ�কৰণ: সমেয় সমেয় সংেশাধন কৰা বীমা আইন, 1938-ৰ ধাৰা 41 অনুসিৰ:
1) েকােনা ব্য��েয় �ত্যক্ষ বা পেৰাক্ষভােৱ, ভাৰতত জীৱন বা স�ত্িত স�ক�য় িযেকােনা ধৰণৰ িবপদাশংকা, পিৰেশাধ েযাগ্য আেয়াগৰ স�ূণৰ্ 
বা অংশৰ িযেকােনা েৰহাই বা আঁচিনখনত েদখুওৱা ��িময়ামৰ িযেকােনা েৰহাইৰ স�ভৰ্ ত েকােনা ব্য��ক বীমা নৱীকৰণ বা অব্যাহত ৰখাৰ �েলাভন 
িহচােপ অনুমিত বা ��াৱ িনিদব,  আঁচিন এখন উ�লয়াই েলাৱা বা নৱীকৰণ কৰা বা অব্যাহত ৰখা েকােনা ব্য��েয় েকােনা েৰহাই �হণ নকেৰ, 
বীমাকতৰ্ াৰ �কািশত �ে��াচ বা তা�লকা অনুসিৰ অনুেমািদত েৰহাইৰ বািহেৰ।    

2) এই শাখাৰ ব্যৱ�ােবাৰ পালন কৰাত িডফ� কৰা িযেকােনা ব্য��ক জিৰমনা িবহা হ'ব িয দহ লাখ টকাৈলেক বৃি� হ'ব পােৰ।

আ�জেয়ই আমাৰ ৈসেত েযাগােযাগ কৰক

�য় কিৰবৈল: 1800-266-9777 (িনঃ��)
(সকেলা িদনত ৰািতপুৱা 10 বজাৰ পৰা সি�য়া 7 
বজাৈল উপল�)

www.hdfclife.com আমাক লগ কৰক
মূৰ ত� �ল জীয়াই থাকক

10 বছৰৰ বােব ��িময়াম পিৰেশাধ কৰা 50 বছৰীয়া পু�ষ এনুই�েয়�ৰ বােব ^ দ�ৃা�। বািষৰ্ক ��িময়ামত িযেকােনা অিতিৰ� ��িময়াম, মেডল েলািডং, ৰাইডাৰ ��িময়াম আ� 
কৰ অ�ভ�ৰ্ � থােক। বািষৰ্ক েমাডৰ বােব বািষৰ্ক পিৰমাণ সূিচত কৰা হয়।  
এই্ছ.িড.এফ.িচ. লাইফ ইিঞ্চউেৰ� েকা�ানী �লিমেটড ("এই্ছ.িড.এফ.িচ. জীৱন")। CIN: L65110MH2000PLC128245 IRDAI. পঞ্জীয়ন নং 
101।
পঞ্জীভ�� কাযৰ্ালয়: 13 তম মহলা, েলাধা এে�লাছ, এেপােলা িমলছ ক�াউ�, এন. এম. েযাশী মাগৰ্, মহাল�ী, মু�াই - 400 011।

ইেমইল: service@hdfclife.com, েট�লেফান নং: 1860 267 9999 (েসাম-শিন ৰািতপুৱা 10 বজাৰ পৰা সি�য়া 7 বজাৈল) �ানীয় মাচ�ল �েযাজ্য হয়। েকােনা েদশৰ েকাড উপসগৰ্ 
নকিৰব। েযেন +91 বা 00। েৱবছাইট: www.hdfclife.com
েকা�ানীৰ নাম/েলােগাত থকা নাম/আখৰ "এইচিডএফিচ" হাউিচং েডেভলপেম� ফাইেন� কেপৰ্ােৰচন �লিমেটডৰ ("এইচিডএফিচ �লিমেটড") অ�ভ�ৰ্ � আ� এইচিডএফিচ 
লাইেফ এইচিডএফিচ �লিমেটডৰ ৈসেত কৰা চ� ��ৰ অধীনত ব্যৱহাৰ কেৰ।

এইচ.িড.এফ.িচ. জীৱন �ণালীব� অৱসৰ আঁচিন (UIN:101N143V06) এক ব্য��গত/ েগাট, অংশ�হণ নকৰা, অ-সংযু�, সঞ্চয় িবলি�ত বািষৰ্ক আঁচিন। এই সাম�ীত জীৱন 
বীমা কভােৰজ উপল�। িবপদাশংকাৰ কাৰক, স�িকৰ্ ত চতৰ্ াৱলী আ� িনয়মাৱলী আ� বজৰ্নৰ িবষেয় অিধক িবৱৰণৰ বােব অনু�হ কিৰ িব�ী সমা� কৰাৰ আগেত িব�ী পু��কা 
খন সাৱধােন পঢ়ক। ARN: PP/11/22/30250-AE.

নকল েফান কল আ� কা�িনক/�ৱঞ্চনামলূক অফাৰৰ পৰা সাৱধান হ'ব
• IRDAI বীমা আঁচিন িব�ী কৰা, েবানাচ েঘাষণা কৰা বা ��িময়াম িবিনেয়াগ কৰাৰ দেৰ কাযৰ্কলাপত অ�ভ�ৰ্ � নহয়।

এেন ধৰণৰ েফান কল �া� কৰা ৰাইজক আৰক্ষীৰ অিভেযাগ দািখল কিৰবৈল অনুেৰাধ কৰা ৈহেছ।
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