
നി��െട റി�യർെമ�ിനായി ഇേ�ാൾ തെ� 
�ാന്  െച�, ഉറ�ായ  ആജീവനാ� വ�മാനം 
ആസ�ദി�.

ചി�യായ റി�യര് െമന് റ് �ാന് 
ഒ� ഇൻഡിവിജ�ല്  /��്, േനാൺ-പാർ�ിസിേ��ിങ്, േനാൺ ലി�്ഡ്, േസവിംഗ്സ് 
ഡിെഫർഡ് ആന�ി�ി �ാൻ.

24-മണി�റി�
�ില്  ഇഷ� 
െച��#

ആസ�ദി�
റി�യര് െമന് റ് നി��െട താല്

 പര��ളില് ��ി� വയ്�
സി�മാ�ി�് ആയി

ശരിയായ സമയ�്
�ാന്  െച�

�ട��ില്  തെ� 
ഗ�ാര�ീഡ്* ആന�ി�ി 
നിര�്

പരിമിതമായ 
�ീമിയം േപയ് െമ�് 
കാലാവധി

ഡിേഫര് ഡ് 
ആന�ി�ി ഇന് കം

അ�േ�ാെട ജീവി�

* േപാളിസി വാ�ി�ഴി�ാൽ വാർഷിക നിര� ് നി�യി�ക�ം േപാളിസി�െട കാലാവധി വെര അേതപടി �ട�ക�ം െച�ം. ഗ�ാര�ീഡ ്
വ�മാന�ിെ� അളവ് ബാധകമായ നിബ�നകൾ�ം വ�വ�കൾ�ം വിേധയമായി അട� �ീമിയ�െള ആ�യി�ിരി�ം.
# എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ ്ആവശ�െ��� ��തൽ ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിന ്വിേധയമാണ.്



ചി�യായ റി�യര് െമന് റ് �ാന് 
ഒ� ഇൻഡിവിജ�ല്  /��്, േനാൺ-പാർ�ിസിേ��ിങ്, േനാൺ ലി�്ഡ്, േസവിംഗ്സ് ഡിെഫർഡ് ആന�ി�ി �ാൻ.

സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ വർധിച്ച അവബോധവും പുരോഗതിയും ഉപയോഗിച്ച്, മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം, മികച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് ഗാഡ്
ജെറ്റുകൾ, വിദേശയാത്രകൾ എന്നിവയും മറ്റുപലതും ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ  ജീവിതശൈലികൾ തന്നെ നവീകരിച്ചു. 
എന്തുകൊണ്ടാണ് വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്? എച്ച്ഡിഎഫ്സി ലൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ 
ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക്  റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സ്വയം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് 
ചെയ്യാവുന്നതാണ്  
എച്ച്ഡിഎഫ്സി ലൈഫ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ചിട്ടയായ ഒരു  റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ, പ്രീമിയം പേയ്മെന്റ് കാലാവധി, 
ഡിഫർമെന്റ് പിരീഡ്, ഗ്യാരണ്ടീഡ്* ആന്വിറ്റി പോലുള്ള ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച്  ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ഭാവി 
ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന പ്ലാൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ 
സാധിക്കുന്നു.

ഈ �ാനിെ� �ധാന േന��ൾ എെ�ാെ�യാണ് (ൈലഫ് ആന�ി�ി ഓപ്ഷൻ):

പരിമിതമായ �ീമിയം 
േപയ് െമ�് കാലയളവിൽ 
പണമട�ാം

നി��െട ഡിേഫർെമ�് 
കാലയളവ് തിരെ���ാം

ആജീവനാ�ം 
ഉറ�ായ* വ�മാനം

നി��െട ആന�ി�ി േപ 
ഔ�് തീയതി 
തിരെ���ാം

4 തിരെ���കള്  നട�, ആജീവനാ�ം ഉറ�ായ* വ�മാനം േന�

തിരെ��� നി��െട:

ഘ�ം 1:    �ീമിയം അെ��ില്  ആന�ി�ി ഇന് കം

ഘ�ം 2:    �ീമിയം േപയ് െമ�് കാലാവധി�ം ഡിേഫർെമ�് കാലയള�ം

ഘ�ം 3:    ആന�ി�ി ഓപ്ഷൻ

ഘ�ം 4:    ആന�ി�ി േപഔ�് തീയതി�ം ആ��ി�ം- �തിമാസം, പാദവാർഷികം, അർ�വാർഷികം, അെ��ിൽ വാർഷികം   
 അെ��ിൽ നി�ൾ�് ഇ��� ഏെത�ി�ം തീയതി
ഇേ�ാൾ നി��െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് േനരി�� െ�ഡി�് ആയി ആന�ി�ി േപഔ�കൾ സ�ീകരി�ാം

ലൈഫ് ആന്വിറ്റി ഓപ്ഷന് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തുടരാനാകുമെന്ന് 
നോക്കാം.

�ാൻ �വർ�നം - ൈലഫ് ആന�ി�ി

�ാൻ ഓപ്ഷൻ : ൈലഫ് ആന�ി�ി  
പി പി ടി  : 5 വർഷം. ഡിേഫർെമ�്  : 10 വർഷം; ആന�ി�ി േമാഡ്: �തിമാസം

�ീമിയം േപയ് െമ�് കാലാവധി ആന�ി�ി േപഔ�കൾ

ഡിഫര ്െമന് റ ്കാലാവധി ആന�ി��ിെ� 
മരണേ�ാെട േപാളിസി 

അവസാനി��

* േപാളിസി വാ�ി�ഴി�ാൽ വാർഷിക നിര� ്നി�യി�ക�ം േപാളിസി�െട കാലാവധി വെര അേതപടി �ട�ക�ം െച�ം. ഗ�ാര�ീഡ ്
വ�മാന�ിെ� അളവ് ബാധകമായ നിബ�നകൾ�ം വ�വ�കൾ�ം വിേധയമായി അട� �ീമിയ�െള ആ�യി�ിരി�ം.

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



നി��െട ആന�ി�ി (വാർഷിക ആ��ി�്) ഇനി�റ�� രീതിയിൽ കണ�ാ�ം:

•ആന�ി�ി േപഔ�് = ആന�ി�ി നിര�് * വാർഷിക �ീമിയം

�ാനിെ� �ട��ിൽ ആന�ി�ി നിര�് ഉറ�നൽ�ം �ടാെത ഡിെഫർെമ�് കാലയളവി�േശഷം തിരെ��� ആന�ി�ി േപയ്
 െമ�് ആ��ി�െട അവസാനം, നി��െട ആന�ി�ി �ടി�ികയായി നൽകെ��ം.

നി�ള് �് ലഭി�� െബനഫി�ക�െട സം�ഹം

സംഭവ�ള് ഡിേഫര് െമന് റ് കാലാവധി 1 ന് ഇടയില് ഡിഫര് െമന് റ് കാലാവധിയ്�് േശഷം

അതിജീവനം എ) ഡിേഫര് െമന് റ് കാലയളവിെല അതിജീവന�ിന് 
ആ��ല��െളാ�ം നൽ��ത�, ഡിേഫര് െമന് റ് 
കാലയളവ് �ർ�ിയാ�ിയതിന് േശഷ�� 
അതിജീവന�ിന്, 

ആന�ി��് ജീവി�ിരി�� സമയേ�ാളം ആന�ി�ി 
േപയ് െമ�് ആ��ി അ�സരി�് തവണകളായി 
േപഔ�കൾ നൽകെ��ം.

മരണം i) െഡ�് െബെനഫി�് ഇനിപറ��വയില്  ഏ��ം 
��തലായിരി�ം

•മരണ തീയതി വെര അട� െമാ�ം �ീമിയ�ൾ2 6% വാര്
 ഷിക നിര�ില്  .
• മരണ തീയതി വെര അട� െമാ�ം �ീമിയ��െട 105% 
.മരണ ആ��ല�ം ലഭി�തി� േശഷം  േപാളിസി 
അവസാനി�ക�ം മെ��ാ ആ��ല���ം 
അവസാനി�ക�ം െച�ം.

ഡെത്ത് ബെനെഫിറ്റ് നല്കുന്നതല്ല

ചി�യായ റി�യര് െമ�് �ാന്  ഒ� േനാ��ില് 

സവിേശഷതകള് ഏ��ം �റ�ത് ഏ��ം ��തൽ

�േവശന �ായം 45 വയ�് 75 വയ�്^

�ീമിയം േപയ് െമ�് കാലാവധി 5 വര് ഷം 15 വര് ഷം

ഡിഫര് െമന് റ് കാലാവധി തിരെ��� �ീമിയം േപയ്
 െമ�് കാലാവധി 15 വര് ഷം

േപാളിസി കാലാവധി േഹാൾ ൈലഫ്

സവിേശഷതകള് ഏ��ം �റ�ത് ഏ��ം ��തൽ

തവണകള്  അടി�ാനമാ�ി�� 
ആന�ി�ി േപഔ�് 

വാര് ഷികം:₹ 12,000; അര്
 �വാര് ഷികം: ₹̀6,000; 

പാദവാര് ഷികം: ₹̀3,000; 
�തിമാസം:  ̀₹1,000

പരിധിയി�. ഏെതാ� േകസിെ��ം 
സ�ീകാര�ത േബാർഡ് അംഗീ�ത 

അ�ർ ൈറ�ിംഗ് േപാളിസി�് (ബി എ 
� പി) വിേധയമാണ്.

ഒ� തവണെ���3 �ീമിയം
വാര് ഷികം: ₹ 30,000; അര്
 � വാര് ഷികം: ₹ 15,300; 
പാദ വാര് ഷികം: ₹ 7,800; 

�തിമാസം: ₹ 2,625

പരിധിയി�. ഏെതാ� േകസിെ��ം 
സ�ീകാര�ത േബാർഡ് അംഗീ�ത 

അ�ർ ൈറ�ിംഗ് േപാളിസി�് (ബി 
എ � പി) വിേധയമാണ്.

2015 െല ഏ��ം �റ� ആന�ി�ി േപഔ�കൾ�� ഐ ആര്  ഡി എ ഐ (ആന�ി�ികൾ�ം മ�് ആ��ല��ൾ��� ഏ��ം 
�റ� പരിധികൾ) െറ�േലഷൻസ് കാലാകാല�ളിൽ േഭദഗതി െച��ത�സരി�് ആയിരി�ം.
എ�ാ �ായ�ം കഴി� ജ�ദിനം �തൽ കണ�ാ�ിയിരി��. എ�ാ ൈല�കൾ�ം േപാളിസി ആരംഭി� തീയതി �തൽ റി�് കവർ 
ആരംഭി��.
^ പരമാവധി 80 വയ�ിൽ ആരംഭി�� ആന�ി�ി�് വിേധയമാണ്
1. ഡിേഫര് െമന ്റ് കാലയളവ് - േപാളിസി ആരംഭി� തീയതി �തൽ,  ആന�ി��് തിരെ��� ആ��ി അ�സരി�് തവണകളായി  
ആന�ി��ിന് ആദ� ആന�ി�ി േപയ് െമ�് നൽ�� തി�തി വെര. ഡിേഫര് െമന ്റ് കാലയളവ് �ട��ിൽ തെ� ആന�ി��് 
തിരെ���ം. ഡിേഫര് െമന ്റ് കാലയളവ് �ീമിയം േപയ്െമ�് കാലയളവിൽ നി�് വ�ത��മായിരി�ം.  
2. അട� െമാ�ം �ീമിയ�ൾ: ഏെത�ി�ം അധിക �ീമിയ�ൾ, ൈറഡർ �ീമിയ�ൾ, നി�തികൾ എ�ിവ ഒഴിെക ലഭി� െമാ�ം 
�ീമിയ�ൾ 
3. �ീമിയം �കകൾ ബാധകമായ നി�തിക�ം െലവിക�ം ഒഴിെക��താണ്



അധിക െബനഫി�കൾ
ഉയര് � �ീമിയം െബെനഫി�്:
താെഴ വ��മാ�ിയി�� ഉയർ� വാർഷിക �ീമിയ�ൾ�് ആന�ി�ി നിര�ക�െട ഒ� ശതമാനമായി അധിക ആന�ി�ി�െട 
�പ�ി�� ആ��ല��ൾ നൽ�ം:

�ീമിയം േപയ് െമ�് കാലാവധി\ വാർഷിക �ീമിയം <=1.5 ല�ം < 3 ല�ം <5 ല�ം >= 5 ല�ം

5-7 വര് ഷം 
8-10 വര് ഷം 
> 10 വര് ഷം

സാ�ിള്  ആന�ി�ി നിര�കള് 

ൈലഫ് ആന�ി�ി

വാർഷിക �ീമിയം/ ഡിേഫര് െമന് റ് കാലാവധി^ 10 വര് ഷം 12 വര് ഷം 15 വര് ഷം

റിേബ�ക�െട നിേരാധനം:ഇൻ�റൻസ് നിയമം 1938 െല വ��് 41 ൽ കാലാകാല�ളിൽ വ��� േഭദഗതി അ�സരി�്:

(1) ഇ��യിെല ജീവ�ം സ��മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം തര�ി�� അപകടസാധ�തകൾ സംബ�ി� ഏെത�ി�ം 
രീതിയി�� ഒ� ഇൻ�റൻസ് എ���തിേനാ ����തിേനാ �ട��തിേനാ ഏെത�ി�ം വ��ി�് ഒ� േ�രണയായി 
�ത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ നൽേക� ക�ീഷനിൽ ��വനാേയാ ഭാഗികേമാ ഉ� കിഴിവ് അെ��ിൽ േപാളിസിയിൽ 
കാണി�ിരി�� �ീമിയ�ിൽ ഏെത�ി�ം കിഴിവ് അ�വദി��തിേനാ അ�വദി�െമ� വാ�ാനം െച�ാേനാ ആര് �ം 
അധികാരമി�. ഒ� േപാളിസി എ���േതാ ����േതാ �ട��േതാ ആയ ഒ� വ��ി�ം �സി�ീകരി� േ�ാസ്
 െപ��കൾ�് അെ��ിൽ ഇൻ�റൻസ് നല്��യാ�െട േടബി�കൾ�് അ��തമായി അ�വദനീയമായ റിേബ�് ഒഴിെക 
ഒ� റിേബ�ം സ�ീകരി�ാൻ പാ��ത�.

(2) ഈ വ��ിെല വ�വ�കൾ പാലി��തിൽ വീ� വ��� ഏെതാരാളിൽ നി�ം പ� ല�ം �പ വെര�� പിഴ�് 
ബാധ��നായിരി�ം.

ഇ�് തെ� േകാൺടാ�് െച�

വാ��തിനായി: 1800-266-9777 (േടാൾ �ീ)
(എ�ാ ദിവസ�ം രാവിെല 10 �തൽ ൈവകി�് 7 
വെര ലഭ�മാണ്)

സ�ർശി� www.hdfclife.com അ�േ�ാെട ജീവി�

^10 വർഷേ��് �ീമിയം അട�� 50 വയ�� ��ഷ ആന�ി��ിന ് ബാധകമായ ചി�ീകരണം. വാർഷിക �ീമിയം ഏെത�ി�ം അധിക �ീമിയം, 
േമാഡൽ േലാഡിംഗ,് ൈറഡർ �ീമിയം, നി�തികൾ എ�ിവ ഒഴിവാ�ി��താണ.് വാര് ഷിക േമാഡിനാ�� ആന�ി�ി �കകള ്:
എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ് ("എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ്"). CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI രജിസ്േ�ഷൻ ന�ർ 101.

രജി�ർ െചയ്ത ഓഫീസ്: േ�ാർ -13, േലാധ എക് െസലസ്, അേ�ാേളാ മിൽസ ്േകാ�ൗ�,് എൻ.എം. േജാഷി മാർഗ,് മഹാല�്മി, �ംൈബ - 400 011
ഇെമയിൽ: service@hdfclife.com,  െടലേഫാൺ. ന�ർ: 1860 267 9999 (തി�ൾ-ശനി രാവിെല 10 �തൽ രാ�ി 7 വെര) �ാേദശിക നിര�കൾ 
ബാധകമാണ.് ഏെത�ി�ം രാജ��ിെ� േകാഡ് േചർ��ത.് ഉദാ. +91 അെ��ിൽ 00. െവബ്ൈസ�്: www.hdfclife.com
ക�നി�െട േപരിെല/ േലാേഗായിെല "എച് ഡി എഫ് സി" എ� േപര് / അ�ര�ൾ ഹൗസിംഗ് െഡവലപ് െമ�് ഫിനാൻസ് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡിെ� 
("എച് ഡി എഫ് സി ലിമി�ഡ്") ആണ്, ഇത് എച് ഡി എഫ് സി ലിമി��മാ�� ഒ� കരാറിന് കീഴിൽ എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ് ഉപേയാഗി��.
എച് ഡി എഫ് സി ൈലഫ ് സി�മാ�ിക ് റി�യർെമ� ് �ാൻ (UIN:101N143V06) ഒ� ഇൻഡിവിജ�ള ് /��്, േനാൺ-പാർ�ിസിേ��ിങ,് േനാൺ ലി�്ഡ,് 
േസവിംഗ്സ ് ഡിെഫർഡ ് ആന�ി�ി �ാൻ. ഈ ഉൽ���ിൽ ൈലഫ ് ഇൻ�റൻസ് കവേറജ് ലഭ�മാണ്. ന�സാധ�ത ഘടക�ൾ, അ�ബ� 
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം , ഒഴിവാ��കൾ എ�ിവെയ�റി�� ��തൽ വിശദാംശ�ൾ�,് വിൽ�ന അവസാനി�ി��തിന ് �� ് െസയിൽസ് 
േ�ാഷർ ��ാ�ർ�ം വായി�ക. ARN: PP/11/22/30250-MM.

വ�ാജ േഫാൺ േകാ�കൾ, ��ിമ/വ�നാപരമായ ഓഫ�കൾ എ�ിവയ്െ�തിെര ജാ�ത പാലി�ക.
•ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ വിൽക്കുക, ബോണസ് പ്രഖ്യാപിക്കുക, പ്രീമിയം നിക്ഷേപിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആർഡിഎഐ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഇത്തരം ഫോൺകോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
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