
ଆପଣ�ର ଅବସରକାଳ ପାଇଁ ଏେବ ହ� େଯାଜନା 
କର�ୁ ଏବଂ ସୁନି�ିତ* ଆଜୀବନ ଆୟ ଉପେଭାଗ 
କର�ୁ!

ସି�େମଟିକ୍  ରିଟାୟାରେମ� ପ� ାନ୍ 
ଏକ ବ��ିଗତ/େଗା�ୀଭି�ିକ, ନନ୍ -ପାଟ�ସି େପଟି�, ନନ୍  ଲି�ଡ୍ , େସଭିଂସ୍  ଡିଫଡ�  ଆନ�ି ଟି ପ� ାନ୍ 

24-ଘ�ାେର 
ପ� ଦାନ#

ଉପେଭାଗ କର�ୁ
ଅବସରକାଳ ନିଜ ଇଛାେର

ସ�ୟ କର�ୁ
ବ�ବ�ିତ ଭାବେର

େଯାଜନା କର�ୁ
ସଠିକ୍  ସମୟେର

ଆର�େର ସୁନି�ିତ* 
ବାଷ�କୀ ହାର

ସୀମିତ ପ�ି ମିୟମ୍ 
େପେମ� ଅବଧି

ଆ�ଗିତ 
ବାଷ�କୀ 
େଯାଜନା

�ାଭିମାନର ସହିତ ବ��ୁ

*ପଲିସି  ଥେର କ� ୟ େହବା ପେର ବାଷ�କୀ ହାର �ିର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଲିସି ର ସ�ୂ��  ଅବଧି ପାଇଁ ଏହା ସମାନ ରହିବ।  ପ� ଯୁଜ� ସ�� ାବଳୀ ଏବଂ ଚୁ �ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନି�ିତ ଆୟର 
ପରିମାଣ ପ� ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ�ି ମିୟମ୍  ଉପେର ନିଭ� ର କରିବ।
#ଏଚଡିଏଫସି  ଲାଇଫ୍ �ାରା ଜଣାଯାଇଥିବା ଆଗାମୀ ଆବଶ�କତା ପୂରଣ କରିବା ଅଧୀନେର



ସି�େମଟିକ୍  ରିଟାୟାରେମ� ପ� ାନ୍ 
ଏକ ବ��ିଗତ/େଗା�ୀଭି�ିକ, ନନ୍ -ପାଟ�ସି େପଟି�, ନନ୍  ଲି�ଡ୍ , େସଭିଂସ୍  ଡିଫଡ�  ଆନ�ି ଟି ପ� ାନ୍ 

ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଚେତନତା ଓ ବିକାଶ ସହିତ ଆମେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ମାର୍ଟ 
ନିବେଶ, ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ବିଦେଶରେ ଛୁଟି କଟାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସହିତ ଉନ୍ନତ କରିଛୁ। ତେବେ ଅବସରନେବା ପରେ ଜୀବନ କାହିଁକି 
ଅଲଗା ହେବ? ଏଚଡିଏଫସି ଲାଇଫ୍ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯୋଜନା କରି ଅବସରକାଳରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ହୁଅନ୍ତୁ 
ଏଚଡିଏଫସି ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଥାଏ, ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେମେଣ୍ଟ 
ଅବଧି, ସ୍ଥଗିତକରଣ ଅବଧି, ସୁନିଶ୍ଚିତ* ବାର୍ଷିକୀ ଭଳି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ 
କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜୀବନ ନିଜ ଇଛାନୁସାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।

ଏହି େଯାଜନା (ଲାଇଫ୍  ଆନ�ି ଟି ଅ�ନ୍ )ର ମୁଖ� ଲାଭ କ’ଣ:

ସୀମିତ ପ�ି ମିୟମ୍  େପେମ� 
ଅବଧି ପାଇଁ େଦୟ

ଆପଣ�ର �ଗିତକରଣ 
ଅବଧି ବାଛ�ୁ

ସମଗ�  ଜୀବନ ପାଇଁ 
ସୁନି�ିତ* ଆୟ

ଆପଣ�ର ବାଷ�କୀ 
େପଆଉଟ୍  ତାରିଖ ବାଛ�ୁ

4ଟି ପସ� କର�ୁ ଏବଂ ଆଜୀବନ ପାଇଁ ସୁନି�ିତ* ଆୟ ପ� ା� କର�ୁ

ଆପଣ�ର ଏହିସବୁ ବାଛ�ୁ:

ପଯ� �ାୟ 1:     ପ�ି ମିୟମ୍ କି�ା ବାଷ�କୀ ଆୟ

ପଯ� �ାୟ 2:     ପ�ି ମିୟମ୍ େପେମ� ଅବଧି ଏବଂ �ଗିତକରଣ ଅବଧି

ପଯ� �ାୟ 3:     ବାଷ�କୀ ବିକ�

ପଯ� �ାୟ 4:     ବାଷ�କୀ େପଆଉଟ୍  ତାରିଖ ଏବଂ ବାର�ାରତା - ମାସି କ, ତ� ୟ ମାସି କ, ଅ��  ବାଷ�କ, କି�ା ବାଷ�କ କି�ା ଆପଣ� ପସ�ର େଯ    
 େକୗଣସି  ତାରିଖ;

ବ�� ମାନ ଆପଣ�ର ବ�ା� ଆକାଉ�କୁ ସି ଧାସଳଖ େକ� ଡିଟ୍ ମାଧ�ମେର ବାଷ�କୀ େପଆଉଟ୍  ପ� ା� କର�ୁ
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଆନ୍ୱିଟି ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ

କାଯ� � କରୁ ଥିବା େଯାଜନା - ଲାଇଫ୍

େଯାଜନା ବିକ�:  ଲାଇଫ୍  ଆନ�ି ଟି 
PPT: 5 ବଷ� । �ଗିତକରଣ: 10 ବଷ� ; ବାଷ�କୀ େମାଡ୍: ମାସି କ

ପ�ି ମିୟମ୍ େପେମ� ଅବଧି ବାଷ�କୀ େପଆଉଟ୍ 

�ଗିତକରଣ ସମୟ ବାଷ�କୀ ପ� ା�କ�� ା� ମୃତୁ � ପେର 
ପଲିସି  ସମା� ହୁ ଏ

*ପଲିସି  ଥେର କ� ୟ େହବା ପେର ବାଷ�କୀ ହାର �ିର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଲିସି ର ସ�ୂ��  ଅବଧି ପାଇଁ ଏହା ସମାନ ରହିବ।  ପ� ଯୁଜ� ସ�� ାବଳୀ ଏବଂ ଚୁ �ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନି�ିତ 
ଆୟର ପରିମାଣ ପ� ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ�ି ମିୟମ୍  ଉପେର ନିଭ� ର କରିବ।

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



ଆପଣ�ର ବାଷ�କୀ (ବାଷ�କ ବାର�ାରତା ପାଇଁ) ନିମ� ଲିଖିତ ଭାବେର ଗଣନା କରାଯିବ:

•   ବାଷ�କୀ େଦୟ = ବାଷ�କୀ ହାର * ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍

େଯାଜନା ଆର�େର ବାଷ�କୀ ହାର ସୁନି�ିତ େହବ ଏବଂ �ଗିତକରଣ ଅବଧି ପେର ଚୟନିତ ବାଷ�କୀ େପେମ� ବାର�ାରତା େଶଷେର ଆପଣ�ର 
ବାଷ�କୀ ଏରିଅସ� େର ପ� ଦାନ କରାଯିବ।

ଆପଣ�ର ଲାଭର ଏକ ସାରାଂଶ

ଘଟଣା �ଗିତକରଣ ଅବଧି1 ସମୟେର �ଗିତକରଣ ଅବଧି ପେର

ଅନୁବ�� ୀ a) �ଗିତକରଣ ଅବଧିେର ଅନୁବ�� ୀ ସମୟ ମଧ�େର େକୗଣସି  
ଲାଭ ପ� ଦାନ କରାଯିବ ନାହ�। �ଗିତକରଣ ଅବଧି ସମା� 
େହବା ପେର ଅନୁବ�� ୀ ସମୟେର, 

ବାଷ�କୀ ପ� ା�କ�� ା ବ�ିଥିବା ପଯ� �� ଚୟନିତ ବାଷ�କୀ 
େପେମ� ବାର�ାରତା ଅନୁଯାୟୀ ଏରିଅସ� େର େପଆଉଟ୍
  ପ� ଦାନ କରାଯିବ।

ମୃତୁ � i) ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ ସବ� ାଧିକ େହବ

•  େପୖଠ େହା ଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପ�ି ମିୟମ୍2  ମୃତୁ � ତାରିଖ ପଯ� �� 
6% ପ� .ବ. େର ସଂଗୃହିତ
•  ମୃତୁ �  ତାରିଖ  ପଯ� ��  ପ� ଦାନ  କରାଯାଇଥିବା  ସମୁଦାୟ 
ପ�ି ମିୟମର 105% ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ ପ� ଦାନ କରାଯିବା ପେର 
ପଲିସି  ସମା�  େହବ  ଏବଂ  ଅନ�ାନ�  ସମ�  ସୁବିଧା  ବ� 
େହାଇଯିବ।

େକୗଣସି  ମୃତୁ �ଜନିତ ଲାଭ େଦୟେଯାଗ� ନୁେହଁ

ସି�େମଟିକ୍  ରିଟାୟାରେମ� ପ� ାନ୍  େଗାଟିଏ ନଜରେର

ବିବରଣୀ ସବ� ନିମ� ସବ� ାଧିକ

ପ� େବଶ ବୟସ 45 ବଷ� 75 ବଷ� ^

ପ�ି ମିୟମ୍ େପେମ� ଅବଧି 5 ବଷ� 15 ବଷ�

�ଗିତକରଣ ସମୟ
ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପ�ି ମିୟମ୍ 

େପେମ� ଅବଧି 15 ବଷ�

ପଲିସି  ଅବଧି ଜୀବନସାରା

ବିବରଣୀ ସବ� ନିମ� ସବ� ାଧିକ

କି�ି  ପିଛା ବାଷ�କୀ େପଆଉଟ୍ 
ବାଷ�କ: ₹12,000; 

ଅ��  ବାଷ�କ: ₹6,000; 
ତ� ୟ ମାସି କ: ₹3,000; 

ମାସି କ: ₹1,000

େକୗଣସି  ସୀମା ନାହ�। େଯ େକୗଣସି  
ମାମଲାର ଗ� ହଣ େବାଡ�  ଅନୁେମାଦିତ 

ଅ�ରରାଇଟିଂ ପଲିସି  (BAUP) 
ଅଧୀନେର ଅଛି।

କି�ି  ପିଛା ପ�ି ମିୟମ୍3
ବାଷ�କ: ₹ 30,000; ଅ��  

ବାଷ�କ: ₹ 15,300; 
ତ� ୟ ମାସି କ: ₹ 7,800; 

ମାସି କ: ₹ 2,625

େକୗଣସି  ସୀମା ନାହ�। େଯ େକୗଣସି  
ମାମଲାର ଗ� ହଣ େବାଡ�  ଅନୁେମାଦିତ 

ଅ�ରରାଇଟିଂ ପଲିସି  (BAUP) 
ଅଧୀନେର ଅଛି।

ସବ� ନିମ�  ବାଷ�କୀ େପଆଉଟ୍  IRDAI (ବାଷ�କୀ ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଲାଭ ପାଇଁ ସବ� ନିମ�  ସୀମା) ନିୟମାବଳୀ, 2015 ଅନୁଯାୟୀ େହବ, ଯାହା ସମୟାନୁସାେର 
ସଂେଶାଧିତ େହବ।
ସମ� ବୟସ େହଉଛି ଗତ ଜନ� ଦିନ ସୁ�ା ଥିବା ବୟସ ଭାବେର ହିସାବ କରାଯାଏ। ସମ� ବ��ି� ପାଇଁ, ଚୁ �ି ଆର� େହବା ଦିନଠାରୁ  ରି� କଭର୍  ଆର� ହୁ ଏ।
^ସବ� ାଧିକ 80 ବଷ�  ବୟସେର ଆର� େହଉଥିବା ବାଷ�କୀ ଅଧିନେର

1. �ଗିତକରଣ ଅବଧି - ପଲିସି  ଆର� େହବା ଦିନଠାରୁ  େସହି ଅବଧି, ଯାହା ପେର ବାଷ�କୀ ପ� ା�କ�� ା� �ାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବାର�ାରତା ଅନୁସାେର 
ବାଷ�କୀ ପ� ା�କ�� ା�ୁ ପ� ଥମ ବାଷ�କୀ େପେମ� ପ� ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। �ଗିତକରଣ ଅବଧି ଆର� ସମୟେର ବାଷ�କୀ ପ� ା�କ�� ା� �ାରା ଚୟନ 
କରାଯାଇଥାଏ। �ଗିତକରଣ ଅବଧି ପ�ି ମିୟମ୍  େପେମ� ଅବଧି ଠାରୁ  ଅଲଗା େହାଇପାେର। 
2. ପ� ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପ�ି ମିୟମ୍:  ପ� ା� େହା ଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପ�ି ମିୟମ୍ େଯ େକୗଣସି  ଅତିରି� ପ�ି ମିୟମ୍, ରାଇଡର୍  ପ�ି ମିୟମ୍ ଏବଂ ଟିକସ ବହିଭ�� 
େହା ଇଥାଏ 
3. ପ�ି ମିୟମ୍  ପରିମାଣ ପ� ଯୁଜ� ଥିବା ଟିକସ ଓ ଶୁ� ବହିଭୁ � � େହା ଇଥାଏ



ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ
ଉ� ପ�ି ମିୟମ୍ ଲାଭ:

ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବାର୍ଷିକୀ ଆକାରରେ ଲାଭ ବାର୍ଷିକୀ ହାରର ଶତକଡ଼ା ଭାବରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ଉଚ୍ଚ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯିବ:

ପ�ି ମିୟମ୍ େପେମ� ଅବଧି\ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍ <= 1.5 ଲ� <3 ଲ� <5 ଲ� > = 5 ଲ�

5-7 ବଷ�  
8-10 ବଷ�

> 10 ବଷ�

ନମୁନା ବାଷ�କୀ ହାର

ଜୀବନ ବାଷ�କୀ

ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍/�ଗିତକରଣ ସମୟ^ 10 ବଷ� 12 ବଷ� 15 ବଷ�

ରିହାତି ଉପେର ନିେଷଧ: ବୀମା ଅଧିନିୟମ, 1938 ର ଧାରା 41 ଅନୁଯାୟୀ ସମୟାନୁସାେର ସଂେଶାଧିତ

:(1) େକୗଣସି  ବ��ି ଭାରତେର ଜୀବନ କି�ା ସ��ି ସହ ସ��ିତ େକୗଣସି  ପ� କାରର ବିପଦ ସଂପକ� େର େକୗଣସି  ବ��ିକୁ ବୀମା େନବା ପାଇଁ କି�ା 
ନବୀକରଣ ପାଇଁ କି�ା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ, ପ� ତ�� କି�ା ପେରା� ଭାବେର, େକୗଣସି  ରିହାତି େଦବା, ପ� ଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା କମିଶନ ର ସ�ୂ��  କି�ା 
ଆଂଶିକ ରିହାତି କି�ା ପଲିସି େର ଦଶ� ାଯାଇଥିବା ପ�ି ମିୟମ୍  ଉପେର େକୗଣସି  ରିହାତି େଦବାର ଅନୁମତି େଦେବ ନାହ� କି�ା ଅନୁମତି େଦବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦେବ 
ନାହ�, ଏବଂ ପଲିସି  େନବା କି�ା ନବୀକରଣ କରିବା କି�ା ଜାରି ରଖୁଥିବା େଯ େକୗଣସି  ବ��ି ରିହାତି ପାଇେବ ନାହ�, ଏଥିେର େକବଳ ଏହି ରିହାତିକୁ ବାଦ୍
  ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ପ� କାଶିତ ବିବରଣ ପତ�ି କା କି�ା ବୀମାକ�� ା� ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ।

(2) ଏହି ଧାରାର ପ� ାବଧାନ ପାଳନ କରିବାେର େକୗଣସି  ବ��ି ବିଚୁ �ତି କେଲ, େସ ଏକ େଜାରିମାନା ପାଇଁ ଉ�ରଦାୟୀ େହା ଇପାର�ି, ଯାହା ଦଶ ଲ� 
ଟ�ା ପଯ� �� େହା ଇପାେର।

ଆଜି ହ� ଆମ ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କର�ୁ

କିଣିବା ପାଇଁ: 1800-266-9777 (ନିଃଶୁ�)
(ସକାଳ 10ଟାରୁ  ରାତି 7ଟା ପଯ� �� ଉପଲ�)

www.hdfclife.com େର ଆମକୁ ଭିଜିଟ୍  କର�ୁ

�ାଭିମାନର ସହିତ ବ��ୁ

^50 ବଷ�  ବୟ� ପୁରୁ ଷ ବାଷ�କୀ ପ� ା�କ�� ା 10 ବଷ�  ପାଇଁ ପ�ି ମିୟମ୍  ପ� ଦାନ କରିବାର ଦୃ�ା�। ବାଷ�କ ପ�ି ମିୟମ୍ େଯ େକୗଣସି  ଅତିରି� ପ�ି ମିୟମ୍, େମାଡାଲ୍ େଲାଡି�୍, ରାଇଡର୍ ପ�ି ମିୟମ୍ 
ଏବଂ ଟିକସ ବହିଭୁ � � େହାଇଥାଏ। ବାଷ�କୀ ପରିମାଣ ବାଷ�କ େମାଡ୍ ପାଇଁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି।

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, େଟଲିେଫାନ୍  ନଂ: 1860 267 9999 (େସାମ-ଶନିବାର ସକାଳ 10ଟାରୁ  ସ��ା 7ଟା) �ାନୀୟ ଶୁ� ଲାଗୁ େହବ। େକୗଣସି  େଦଶ େକାଡ୍ ପୂବ� ରୁ  ଲଗା�ୁ 
ନାହ�। 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  ସି �େମଟିକ୍  ରିଟାୟାରେମ� ପ� ାନ୍  (UIN:101N143V06) େହଉଛି ଏକ ବ��ିଗତ/େଗା�ୀଭି�ିକ, ନନ୍ -ପାଟ�ସି େପଟି�, ନନ୍  ଲି�ଡ୍ , େସଭିଂସ୍  ଡିଫଡ�  ଆନ�ି ଟି ପ� ାନ୍
 । ଏହି େପ� ାଡ�େର ଜୀବନ ବୀମା କଭେରଜ୍  ଉପଲ� ରହିଛି। 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: PP/11/22/30250-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

0

0

0

0.5%

0.4%

0.3%

0.75%

0.60%

0.45%

0.9%

0.7%

0.5%

₹5,00,000

₹10,00,000

₹5,29,933

₹10,59,868

₹6,48,206

₹12,96,412

₹8,34,753

₹16,69,505


