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я   :
આ યોજના તગત એક વષુ ં રણ મળશે ુ ં દર વષ નવીનીકરણ કરવાુ ં રહશે. આ વીમા
યોજના તગત, કોઈપણ કારણોસર % ૃ'(ુ થાય તો *વન વીમા મળવા પા+ છે . આ યોજના
એલ.આઇ.સી. તેમજ અ0ય *વન વીમા કંપનીઑ ઓ સમાન શરતોથી સંચા4લત અને જ5ર6 મં7ૂર6
લઈ બ:કો સાથેના સંગઠનમાં રહ6 ઉપલ=ધ કરશે॰ સહયોગી બે0કો કોઈપણ *વન વીમા કંપનીઑની
િનમ@ ૂક કર6 Aાહકો માટ આ યોજનાનો અમલીકરણ કરવાની Cટ ધરાવે છે .
    :
સહયોગી બે0કોના બધાજ બચત ખાતા ધારકો મની ઉમર ૧૮ થી ૫૦ વષની હશે તે જોડાવા માટ
અિધJૃત રહશે. Kયકતીગત એક અથવા અ0ય બ:કોમાં બચત બે0ક ખાતા હોય તેવા LકMસામાં મા+ એકજ
બચત ખાતા Nારા આ યોજનામાં જોડાવા લાયક રહશે॰
    (" # $):
યોજનાના Oારં ભમાં વીમારણ સમય ૧લી 7ૂન ૨૦૧૫ થી ૩૧મે ૨૦૧૬ Tુધીનો રહશે ના માટ
Aાહકોએ નUધણી તેમજ તેમના બચત ખાતામાંથી આપોઆપ કપાત ગે સંમિત ૩૧મે ૨૦૧૫ Tુધીમાં
આપવાની રહશે. %ુદત વીતી ગયા બાદ જોડાવનારા માટ નોધણી તા. ૩૧.૦૮.૨૦૧૫ Tુધી શV છે 
ભારત સરકાર Nારા વWુ +ણ મLહના માટ, એટલે ક ૩૦.૧૧.૨૦૧૫ Tુધી લંબાવવામાં આવી શક.
પાછળથી નUધણી કરાવનાર િનયતપ+કમાં સારા આરોXય ગે ુ ં Mવ-Oમા4ણતપ+ ર7ુ કર6ને તેમજ
સંZ ૂણ વાિષ[ક Oીિમયમ ભરપાઈ કર6ને સંભિવત રણ મેળવવા યોXયતા Oા\ત કરશે.
  & ' ( :
યોજના નીચે રણ એક વષના સમય ગાળા માટ 1લી 7ૂન થી 31મી મે માટ Aાહકોએ નUધણી તેમજ
એમના બચત ખાતામાં થી આપો આપ કપાત માટ સંમિત દર વષ 31મી મે Tુધીમાં જ5ર6 ફોમ માં
આપવાની રહશે  પહલા વષને લા`ુ પડશે નહa. િનયત સમય પછ6 નUધણી જ5ર6 વાિષ[ક Oીિમયમ
તેમજ સારા આરોXય ગે ુ ં Mવ-Oમા4ણત પ+ આપી યોજના નીચે રણ મેળવbુ ં શV રહશે.
કોઈપણ સમયે Mક6મમાં/ યોજનામાંથી નીકળ6 જનાર Kયdeતઓ િનયત પ+કમાં સારા આરોXય ની
કf ૂલાત આપીને ભિવgયના વષhમાં આ યોજનામાં ફર6 જોડાઇ શક છે .
ભિવgયમાં, લાયકાત વગમાં આવતા નવા Aાહકો, અથવા હાલની લાયક Kયdeતઓ  અગાઉ જોડાઈ
શક6 નથી તેઓ અથવા Oીિમયમ બંધ કર6 દ6ધેલ છે તેઓ આ યોજનામાં સારા MવાMiયુ ં MવOમાણીત પ+ ર7ુ કર6ને ચાjુ યોજના દરkયાન ફર6થી જોડાઈ શક છે .
): સmયુ ં કોઈ પણ કારણસર % ૃ'(ુ થાય તો 5.2 લાખ n ૂકવવા પ+ રકમ થશે॰
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  :
સmય દ6ઠ વાિષ[ક Oીિમયમ ક oુ.૩૩૦/- આ યોજના હઠળ દર કુ ં વાિષ[ક કવર જ Oીિમયમ એકજ
હ\તામાં આપોઆપ કપાતની સવલત મારફતે ખાતાધારકના બચત ખાતામાથી ૩૧મી મે પહલાં અથવા
Tુધીમાં ઉધારવામાં આવશે. ૩૧મી મે પછ6 સંભિવત કવર માટ સાoું MવાMiય ગે Oમાણીત પ+ તેમજ
વાિષ[ક Oીિમયમની સંZ ૂણ nુકવણી સાથે ર7ૂ કરવાથી તા. ૩૧મી મે પછ6 પણ શV બનશે. આ
Oીિમયમની સમીા વાિષ[ક ઉદભવતા દાવાઓના અુભવ આધાLરત કરવામાં આવશે. જોક, ભાર
Jુદરતી અણધાયા સંજોગો િસવાય Oથમ +ણ વષમાં Oીિમયમનો વધારો નહa કરવા Oય'ન કરવામાં
આવશે.
" * :
અ) સહભાગી બ:કોના બચત ખાતાધારકો મની ઉમર ૧૮ વષ (Z ૂણ) અને ૫૦ વષ ( જ0મ તાર6ખથી
ન*કની ઉમર) હોય અને ઓ ઉપરોeત કાયવાહ6 Oમાણે નUધણી તેમજ આપો આપ કપાત ની સંમિત
આપશે તેઓની આ યોજનામાં નUધણી કરાશે.
બ) Oારં 4ભક નUધણી સમયે તેમજ વધાર લ સમય ગાળો ૩૧.૮ ૨૦૧૫ અથવા ૩૦.૧૧.૨૦૧૫ પછ6
નUધણી કરાવવા માંગતી Kયdeતઓ,  લા`ુ પડrુ ં હોય, તેમણે / તેણીએ પોતાના MવાMiય ગે Mવ
Oમાણીત પ+ તેમજ જLટલ માંદગીથી પીડાતા / પીડાતી નથી તેb ુ ં સંમિત અને િનવેદન ફૉમમાં
tણવાુ ં અથવા આપવાુ ં રહશે.
+ ",- & :
સહભાગી બ:ક માMટર પો4લસી ધારક બનશે.

સરળ અને િમ+તા સભર તેમજ દાવાની પતાવટ

એલઆઇસી / અ0ય વીમા કંપની બ:કોની સાથે રહ6 કરશે.
   . :
.(
નીચે દશાવેલ ઘટનાઓમાંથી કોઈ પણ એક ઘટના ઘLટત થતાં

 ર6
સmયની *વનરણ બાંહધ

રદબાતલ થશે અને તેની નીચે કોઈ લાભ n ૂકવવાપા+ રહશે નહa.
1) ૫૫ વષની ઉમર પહોચતા (જ0મતાર6ખથી ન*કની ઉમર), વાિષ[ક નવીનીકરણ થયે (નUધણી,
તેમ છતાં, ૫૦ વષથી ઉપરની ઉમર શV નથી)
2) બ:ક ખાrુ ં બંધ કરવાથી અથવા વીમો ચાjુ રાખવા માટ અZ ૂરતી રકમ બચત ખાતામાં
રાખવાથી
3) જો સmય એલઆઇસી / બી* કંપની Nારા પીએમબીવાય તેમજ અtણતા એક કરતાં વWુ
ખાતા અને Oીિમયમ એલઆઇસી / કંપનીએ મેળવેલ હશે તો 5. ૨ લાખ Tુધી મળવા પ+
રહશે અને બી7ુ ં Oીિમયમ પાvં મળવા પ+ રહશે નહa.
4) જો વીમા રણ કોઈ ટકિનકલ કારણો વાક નવીનીકરણ તાર6ખે બચત ખાતામાં અZ ૂરrુ ં
બેલે0સ અથવા કોઈપણ વહ6વટ6 કારણસર બંધ કરવામાં આવેલ હશે તો તેવા વીમા રણ વાિષ[ક
Z ૂણ Oીિમયમ ભરવાથી તેમજ સારા MવાMiયની સંતોષકારક ર7ૂઆતથી Zુનઃ ચાjુ થઈ શકશે.
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૫) સહભાગી બ:ક દર વષની ૩૦ 7ૂને Oીિમયમ વીમાકંપનીને િનયિમત નોધણી થયેલ LકMસામાં
મોકલશે અને અ0ય LકMસામાં  માLહનામાં Oીિમયમ મળશે તેજ મLહનામાં મોકલશે॰
( :
ઉપર દશાવેલ વીમા યોજનાુ ં સંચાલન એલ. આઈ. સી., પી. *. એકમો / અ0ય વીમાં કંપનીના
સહયોગથી થશે. ડટા xલો OLyયા અને માLહતી પ+કની અલગ થી tણ કરવામાં આવશે.
આપોઆપ કપાત

OLyયા મારફતે વાિષ[ક Oીિમયમ એકજ હ\તાથી ખાતા ધારકો પાસેથી આપેલ

િવકzપના આધાર  તે તાર6ખે અથવા તે પહલા વT ૂલ કરવાની જવાબદાર6 સહભાગી બ:કોની રહશે.
સmયો આપોઆપ કપાતનો િવકzપ યોજના અમલમાં રહલ 'યાં Tુધીનો આપી શક છે .
નUધણી ફોમ / િનયત પ+ક માં આપોઆપ કપાત અિધJૃિત / સંમિત સાથે િનવેદનુ ં ફૉમ મેળવી
સહભાગી બે0કો Nારા સાચવી રાખવાુ ં રહશે. દાવાના LકMસામાં, એલઆઇસી / વીમા કંપનીને દMતાવેજો
ર7ૂ કરવા માંગી શક છે . એલઆઇસી / વીમા કંપની કોઈપણ સમયે આ દMતાવેજો માંગવાનો અિધકાર
અબાિધત રાખે છે .
MવીJૃિત રસીદ  વીમા Oમાણપ+-કમ-MવીJૃિત રસીદ બનાવી શકાય છે .
જો જ5ર6 જણાશે તો આ યોજનાના અુભવની સિમા વાિષ[ક ધોરણે ફર6થી માપાંકન કરવા માટ
આવશે
   /  :
૧) એલઆઈસી / વીમા કંપનીને વીમા િOમીયમ: ક oુ. ૨૮૯/- સmય દ6ઠ વાિષ[ક
૨) બી. સી./ માઇyો/ કોપhર ટ / એજ0ટને ખચ પેટ Zુન: nુકવણી ક oુ. 30/- સmય દ6ઠ વાિષ[ક
૩) સહભાગી બે0કને વહ6વટ6 ખચ ક oુ. ૧૧/- સmય દ6ઠ વાિષ[ક
આ યોજના Oારં ભ કરવાની T ૂ4ચત તાર6ખ ૧ લી 7ૂન ૨૦૧૫ છે અને વાિષ[ક ર60(ુઅલ તાર6ખ પછ6ના
વષhમાં ૧ લી 7ૂન રહશે.
સંજોગોવસાત જ5ર જણાય તો આ યોજના ભિવgયમાં નવીનીકરણ તાર6ખ બંધ પહલાં થઈ શક છે .
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