
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ* ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੰਦ 
ਮਾਣੋ!

ਿਵਵਸਿਥਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ/ ਸਮੂਹ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗ਼ੈਰ-ਿਲੰਕ ਕੀਤਾ, ਬਚਤਾਂ ਸਥਿਗਤ ਐਨੁਅਟੀ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਰਕਮ) ਯੋਜਨਾ

24-ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ#

ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ

ਬਚਤ ਕਰੋ
ਿਵਵਸਿਥਤ ਢੰਗ ਨਾਲਯੋਜਨਾ

ਸਮੇਂ ਿਸਰ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ* 
ਐਨੁਅਟੀ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਰਕਮ) 
ਦੀ ਦਰ

ਸੀਮੀਤ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਆਦ

ਸਥਿਗਤ ਐਨੁਅਟੀ 
(ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਰਕਮ) 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਿਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਿਜਓ
*ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੁਅਟੀ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਰਕਮ) ਦੀ ਦਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮਾਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।  
# HDFC ਲਾਈਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



ਿਵਵਸਿਥਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ/ ਸਮੂਹ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗ਼ੈਰ-ਿਲੰਕ ਕੀਤਾ, ਬਚਤਾਂ ਸਥਿਗਤ ਐਨੁਅਟੀ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਰਕਮ) ਯੋਜਨਾ

ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਰਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਯੰਤਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ 
ਕੁਝ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? HDFC Life 
ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ 
HDFC ਲਾਈਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸਥਗਨ ਦੀ 
ਮਿਆਦ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ* ਐਨੁਅਟੀ (ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਰਕਮ) ਵਰਗੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ (ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਲਾਈਫ਼ ਐਨੁਅਟੀ):

ਸੀਮੀਤ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ 
ਿਮਆਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਗਤ ਿਮਆਦ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ

ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ

ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ 
ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ* ਆਮਦਨ

4 ਚੋਣਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ* ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:

ਪੜਾਅ 1:   ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਐਨੁਅਟੀ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਰਕਮ) ਆਮਦਨ

ਪੜਾਅ 2:   ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਸਥਿਗਤ ਿਮਆਦ

ਪੜਾਅ 3:   ਐਨੁਅਟੀ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਰਕਮ) ਿਵਕਲਪ

ਪੜਾਅ 4:   ਐਨੁਅਟੀ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਰਕਮ) ਅਦਾਇਗੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਵਾਰਤਾ - ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਿਤਮਾਹੀ, ਿਛਮਾਹੀ, ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਮਤੀ

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹ੍ਾਂ ਹੋਣ ਰਾਹੀਂ ਐਨੁਅਟੀ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਰਕਮ) ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ

ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੋ -  ROP ਨਾਲ ਲਾਈਫ਼ ਐਨੁਅਟੀ

ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ : ROP 
PPT ਨਾਲ ਲਾਈਫ਼ ਐਨੁਅਟੀ : 5 ਸਾਲ ਸਥਗਨ 10 ਸਾਲ; ਐਨੁਇਟੀ ਮੋਡ: ਮਹੀਨਾਵਾਰ

ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਆਦ ਐਨੁਅਟੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ

ਸਥਗਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਥਗਨ ਦੀ ਿਮਆਦ

*ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੁਅਟੀ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਰਕਮ) ਦੀ ਦਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮਾਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

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



ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੁਅਟੀ (ਸਲਾਨਾ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਲਈ) ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

•  ਐਨੁਅਟੀ ਅਦਾਇਗੀ =  ਐਨੁਅਟੀ ਦੀ ਦਰ * ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਐਨੂਅਟੀ ਦਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਗਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਗਈ ਐਨੁਅਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੂਅਟੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਐਨੁਅਟੀ ਲਈ, ਮੌਤ ਲਾਭ ਐਨੁਅਟੀ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ

ਈਵੈਂਟਸ ਸਥਗਨ ਿਮਆਦ 1 ਦੌਰਾਨ ਸਥਗਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਜੀਿਵਤ a) ਸਥਗਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ 
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,

ਸਥਗਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 
ਐਨੁਇਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 
ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਨੁਇਟੀ 
ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜੀਵਿਤ ਹੈ।.

ਮੌਤ I) ਮੌਤ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
•ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 6% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ2 ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 
•ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

• 6% ਪਰ੍ਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਸਥਗਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੌਤ 
ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਐਨੁਅਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਿਵਵਸਿਥਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਵੇਰਵੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ^

ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਆਦ 5 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ

ਸਥਗਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ 
ਿਮਆਦ 15 ਸਾਲ

ਪਾਿਲਸੀ ਿਮਆਦ ਕੁੱਲ ਜੀਵਨ

ਵੇਰਵੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਪਰ੍ਤੀ ਿਕਸ਼ਤ ਐਨੁਅਟੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ
ਸਲਾਨਾ: ₹12,000; 
ਿਛਮਾਹੀ: ₹6,000; 
ਿਤਮਾਹੀ: ₹3,000; 

ਮਹੀਨਾਵਾਰ: ₹1,000

ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 
ਸਵੀਿਕਰ੍ਤੀ ਬੋਰਡ ਅਪਰੂਵਡ 

ਅੰਡਰਰਾਈਿਟੰਗ ਪਾਿਲਸੀ(BAUP) ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ2 ਪਰ੍ਤੀ ਿਕਸ਼ਤ
ਸਲਾਨਾ: ₹30,000; 
ਿਛਮਾਹੀ:₹15,300; 
ਿਤਮਾਹੀ: ₹7,800; 

ਮਹੀਨਾਵਾਰ: ₹2,625

ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 
ਦੀ ਸਵੀਿਕਰ੍ਤੀ ਬੋਰਡ ਅਪਰੂਵਡ 

ਅੰਡਰਰਾਈਿਟੰਗਪਾਿਲਸੀ 
(BAUP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਨੁਅਟੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ IRDAI (ਐਨੁਅਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ) ਿਨਯਮ, 2015, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਖੀਰਲੇ ਜਨਮ ਿਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਕਵਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
^ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਨੁਅਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ

1. ਸਥਗਨ ਦੀ ਿਮਆਦ - ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੁਅਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 
ਿਵੱਚ, ਐਨੁਅਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਐਨੁਅਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਗਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਐਨੁਅਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਗਨ 
ਦੀ ਿਮਆਦ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਆਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
2. ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ: ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ, ਆਰੋਹੀ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ 
3. ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ



ਵਾਧੂ ਲਾਭ
ਉੱਚ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਲਾਭ:
ਐਨੁਅਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਐਨੁਅਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਾਭ ਉੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ:

ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਆਦ \ ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ < =1.5 ਲੱਖ < 3 ਲੱਖ <5 ਲੱਖ >=5 ਲੱਖ

5-7 ਸਾਲ 
8-10 ਸਾਲ 
> 10 ਸਾਲ

ਨਮੂਨਾ ਐਨੁਅਟੀ ਦਰਾਂ

ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਲਾਈਫ਼ ਐਨੁਅਟੀ

ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ/ਸਥਗਨ ਿਮਆਦ^ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ

ਛੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1938 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਹੈ:
1) ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਵਜੋਂ, ਿਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪਾਿਲਸੀ 'ਤੇ 
ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਵਆਉਣ ਜਾਂ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਿਸਵਾਏ ਅਿਜਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਜੋ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਿਬਓਰਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2) ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
।ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਖਰੀਦਣ ਲਈ: 1800-266-9777 (ਟੋਲ ਫਰ੍ੀ)
(10am ਤੋਂ 7pm ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ)

Www.hdfclife.com ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਿਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਿਜਓ

^ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਐਨੁਅਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ। ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ, ਮਾਡਲ ਲੋਿਡੰਗ, ਆਰੋਹੀ 
ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਅਤੇ  ਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਲਾਨਾ ਿਵਧੀ ਲਈ ਐਨੁਅਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੂਰਂੈਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟਡ  (“HDFC ਲਾਈਫ਼”). CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਿਖਆ 101.
ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: 13ਵੀਂ ਮੰਜਲ, ਲੋਧਾ ਐਕਸੈਲਸ, ਅਪੋਲੋ ਿਮਲਜ਼ ਕੰਪਾਉਂਡ, ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਜੋਸ਼ੀ ਮਾਰਗ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ, ਮੁੰਬਈ - 400 011.
ਈਮੇਲ: service@hdfclife.com, ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ: 1860 267 9999 (ਸੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ 10 am ਤੋਂ 7 pm) ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੁਕਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਡ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ +91 ਜਾਂ 00 ਨੂੰ 
ਅਗੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤ।ੋ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.hdfclife.com
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ/ਲੋਗੋ ਿਵੱਚ ਨਾਮ/ਅੱਖਰ "HDFC" ਹਾਊਿਸੰਗ ਿਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਲਿਮਟੇਡ ("HDFC ਿਲਿਮਟੇਡ") ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ HDFC ਲਾਈਫ਼ ਦੁਆਰਾ HDFC 
ਿਲਮਿਟਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

HDFC ਲਾਈਫ਼ ਿਵਵਸਿਥਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (UIN:101N143V06) ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ/ ਸਮੂਹ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਿਲੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਚਤਾਂ ਸਥਿਗਤ ਐਨੁਅਟੀ ਯੋਜਨਾ। 
ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾ,ਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ 
ਿਵਕਰੀ ਿਕਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ੋ। ARN: PP/11/22/30250-PI.

ਨਕਲੀ ਫ਼ਨੋ ਕਾਲਾ ਂਅਤੇ ਕਾਲਪਿਨਕ/ਠਗੱੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾ ਂਤੋ ਂਸਚੇਤ ਰਹੋ
• IRDAI ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆ ਂਵਚੇਣ, ਬਨੋਸ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਜਾਂ ਪਰੀ੍ਮੀਅਮ ਦ ੇਿਨਵਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵਚੱ ਸਾ਼ਮਲ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਅਿਜਹੀਆ ਂਫ਼ਨੋ ਕਾਲਾਂ ਪਰਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਕੋਾਂ ਨੂੰ ਪਿੁਲਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ

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


