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�����	 ����� : 

આ યોજના �તગ�ત એક વષ��ુ ં ર�ણ મળશે ��ુ ં દર વષ� નવીનીકરણ કરવા�ુ ં રહ�શે. આ વીમા 

યોજના �તગ�ત, કોઈપણ કારણોસર %'ૃ( ુ થાય તો *વન વીમા મળવા પા+ છે. આ યોજના 

એલ.આઇ.સી. તેમજ અ0ય *વન વીમા કંપનીઑ �ઓ સમાન શરતોથી સચંા4લત અને જ5ર6 મ7ૂંર6 

લઈ બ:કો સાથેના સગંઠનમા ં રહ6 ઉપલ=ધ કરશે॰ સહયોગી બે0કો કોઈપણ *વન વીમા કંપનીઑની 

િનમ@કૂ કર6 Aાહકો માટ� આ યોજનાનો અમલીકરણ કરવાની Cટ ધરાવે છે. 
 

���� �	��� ���:  

સહયોગી બે0કોના બધાજ બચત ખાતા ધારકો �મની ઉમર ૧૮ થી ૫૦ વષ�ની હશે તે જોડાવા માટ� 

અિધJૃત રહ�શે. Kયકતીગત એક અથવા અ0ય બ:કોમા ંબચત બે0ક ખાતા હોય તેવા LકMસામા ંમા+ એકજ 

બચત ખાતા Nારા આ યોજનામા ંજોડાવા લાયક રહ�શે॰ 

 

����	 �� � ("	#�$):  

યોજનાના Oારંભમા ં વીમાર�ણ સમય ૧લી 7ૂન ૨૦૧૫ થી ૩૧મે ૨૦૧૬ Tધુીનો રહ�શે �ના માટ� 

Aાહકોએ નUધણી તેમજ તેમના બચત ખાતામાથંી આપોઆપ કપાત �ગે સમંિત  ૩૧મે ૨૦૧૫ Tધુીમા ં

આપવાની રહ�શે. %દુત વીતી ગયા બાદ જોડાવનારા માટ� નોધણી તા. ૩૧.૦૮.૨૦૧૫ Tધુી શV છે �  

ભારત સરકાર Nારા વW ુ +ણ મLહના માટ�, એટલે ક� ૩૦.૧૧.૨૦૧૫ Tધુી લબંાવવામા ં આવી શક�. 

પાછળથી નUધણી કરાવનાર� િનયતપ+કમા ં સારા આરોXય �ગે�ુ ં Mવ-Oમા4ણતપ+ ર7ુ કર6ને તેમજ 

સZંણૂ� વાિષ[ક Oીિમયમ ભરપાઈ કર6ને સભંિવત ર�ણ મેળવવા યોXયતા Oા\ત કરશે. 

 

����	�	 &�'��(� : 

યોજના નીચ ેર�ણ એક વષ�ના સમય ગાળા માટ� 1લી 7ૂન થી 31મી મે માટ� Aાહકોએ નUધણી તેમજ 

એમના બચત ખાતામા ંથી આપો આપ કપાત માટ� સમંિત દર વષ�  31મી મે Tધુીમા ંજ5ર6 ફોમ� મા ં

આપવાની રહ�શે � પહ�લા વષ�ને લા` ુપડશે નહa.  િનયત સમય પછ6 નUધણી જ5ર6 વાિષ[ક Oીિમયમ 

તેમજ સારા આરોXય �ગે�ુ ંMવ-Oમા4ણત પ+ આપી યોજના નીચ ેર�ણ મેળવbુ ંશV રહ�શે.  
 

કોઈપણ સમયે Mક6મમા/ં યોજનામાથંી નીકળ6 જનાર Kયdeતઓ િનયત પ+કમા ં સારા આરોXય ની 

કfલૂાત આપીને ભિવgયના વષhમા ંઆ યોજનામા ંફર6 જોડાઇ શક� છે. 

 

ભિવgયમા,ં લાયકાત વગ�મા ંઆવતા નવા Aાહકો, અથવા હાલની લાયક Kયdeતઓ � અગાઉ જોડાઈ 

શક6 નથી તેઓ અથવા Oીિમયમ બધં કર6 દ6ધેલ છે તેઓ આ યોજનામા ં સારા MવાMiય�ુ ં Mવ- 

Oમાણીત પ+ ર7ુ કર6ને ચાj ુયોજના દરkયાન ફર6થી જોડાઈ શક� છે.  

 

��)�:  સmય�ુ ંકોઈ પણ કારણસર %'ૃ( ુથાય તો 5.2 લાખ nકૂવવા પ+ રકમ થશે॰ 
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�	���:  

સmય દ6ઠ વાિષ[ક Oીિમયમ �ક� oુ.૩૩૦/- આ યોજના હ�ઠળ દર�ક�ુ ંવાિષ[ક કવર�જ Oીિમયમ એકજ 

હ\તામા ંઆપોઆપ કપાતની સવલત મારફતે ખાતાધારકના બચત ખાતામાથી ૩૧મી મે પહ�લા ંઅથવા 

Tધુીમા ંઉધારવામા ંઆવશે. ૩૧મી મે પછ6 સભંિવત કવર માટ� સાoંુ MવાMiય �ગ ેOમાણીત પ+ તેમજ 

વાિષ[ક Oીિમયમની સZંણૂ� nકુવણી સાથે ર7ૂ કરવાથી તા. ૩૧મી મે પછ6 પણ શV બનશે. આ 

Oીિમયમની સમી�ા વાિષ[ક ઉદભવતા દાવાઓના અ�ભુવ આધાLરત કરવામા ં આવશે. જોક�, ભાર� 

Jુદરતી અણધાયા� સજંોગો િસવાય Oથમ +ણ વષ�મા ંOીિમયમનો વધારો  નહa કરવા Oય'ન કરવામા ં

આવશે. 
 

"�����	 *��� : 

અ) સહભાગી બ:કોના બચત ખાતાધારકો �મની ઉમર ૧૮ વષ� (Zણૂ�) અને ૫૦ વષ� ( જ0મ તાર6ખથી 

ન*કની ઉમર) હોય અને �ઓ ઉપરોeત કાય�વાહ6 Oમાણે નUધણી તેમજ આપો આપ કપાત ની સમંિત 

આપશે તેઓની આ યોજનામા ંનUધણી કરાશે.  

 

બ) Oારં4ભક નUધણી સમયે તેમજ વધાર�લ સમય ગાળો ૩૧.૮ ૨૦૧૫ અથવા ૩૦.૧૧.૨૦૧૫ પછ6 

નUધણી કરાવવા માગંતી Kયdeતઓ, � લા` ુપડrુ ંહોય, તેમણે / તેણીએ પોતાના MવાMiય �ગે Mવ 

Oમાણીત પ+ તેમજ જLટલ માદંગીથી પીડાતા / પીડાતી નથી તેbુ ં સમંિત અને િનવેદન ફૉમ�મા ં

tણવા�ુ ંઅથવા આપવા�ુ ંરહ�શે. 
 

��+�� "�,�-	 ���& : 
 

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 દશા�વેલ ઘટનાઓમાથંી કોઈ પણ એક ઘટના ઘLટત થતા ં  સmયની *વનર�ણ બાહં�ધર6 

રદબાતલ થશે અને  તેની નીચે કોઈ લાભ nકૂવવાપા+ રહ�શે નહa.  

1) ૫૫ વષ�ની ઉમર� પહોચતા (જ0મતાર6ખથી ન*કની ઉમર), વાિષ[ક નવીનીકરણ થયે (નUધણી, 

તેમ છતા,ં ૫૦ વષ�થી ઉપરની ઉમર� શV નથી)   

2) બ:ક ખાr ુ ં બધં કરવાથી અથવા વીમો ચાj ુ રાખવા માટ� અZરૂતી રકમ બચત ખાતામા ં

રાખવાથી  

3) જો સmય એલઆઇસી / બી* કંપની Nારા પીએમ��બીવાય તેમજ અtણતા એક કરતા ંવW ુ

ખાતા અને Oીિમયમ એલઆઇસી / કંપનીએ મેળવેલ હશે તો 5. ૨ લાખ Tધુી મળવા પ+ 

રહ�શે  અને બી7ુ ંOીિમયમ પાv ંમળવા પ+ રહ�શે નહa. 

4) જો વીમા ર�ણ કોઈ ટ�કિનકલ કારણો �વાક� નવીનીકરણ તાર6ખે બચત ખાતામા ં અZરૂr ુ ં

બેલે0સ અથવા કોઈપણ વહ6વટ6 કારણસર બધં કરવામા ંઆવેલ હશે તો તેવા વીમા ર�ણ વાિષ[ક 

Zણૂ� Oીિમયમ ભરવાથી તેમજ સારા MવાMiયની સતંોષકારક ર7ૂઆતથી Zનુઃ ચાj ુથઈ શકશે.   
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૫) સહભાગી બ:ક દર વષ�ની ૩૦ 7ૂને Oીિમયમ વીમાકંપનીને િનયિમત નોધણી થયેલ LકMસામા ં

મોકલશે અને અ0ય LકMસામા ં� માLહનામા ંOીિમયમ મળશે તેજ મLહનામા ંમોકલશે॰  
 

�(���: 

ઉપર દશા�વેલ વીમા યોજના�ુ ં સચંાલન એલ. આઈ. સી., પી. *. એકમો / અ0ય વીમા ં કંપનીના 

સહયોગથી થશે. ડ�ટા xલો OLyયા અને માLહતી પ+કની અલગ થી tણ કરવામા ંઆવશે. 
 

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

િવકzપના આધાર� � તે તાર6ખે અથવા તે પહ�લા વTલૂ કરવાની જવાબદાર6 સહભાગી બ:કોની રહ�શે.  
 

સmયો આપોઆપ કપાતનો િવકzપ યોજના અમલમા ંરહ�લ 'યા ંTધુીનો આપી શક� છે. 
 

નUધણી ફોમ� / િનયત પ+ક મા ં આપોઆપ કપાત અિધJૃિત / સમંિત સાથે િનવેદન�ુ ં ફૉમ� મેળવી 

સહભાગી બે0કો Nારા સાચવી રાખવા�ુ ંરહ�શે. દાવાના LકMસામા,ં એલઆઇસી / વીમા કંપનીને દMતાવેજો 

ર7ૂ કરવા માગંી શક� છે. એલઆઇસી / વીમા કંપની કોઈપણ સમયે આ દMતાવેજો માગંવાનો અિધકાર 

અબાિધત રાખે છે. 
 

MવીJૃિત રસીદ � વીમા Oમાણપ+-કમ-MવીJૃિત રસીદ બનાવી શકાય છે. 
 

જો જ5ર6 જણાશે તો આ યોજનાના અ�ભુવની સિમ�ા વાિષ[ક ધોરણ ે ફર6થી માપાકંન 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� Zનુ: nકુવણી �ક� oુ. 30/- સmય દ6ઠ વાિષ[ક 

૩) સહભાગી બે0કને વહ6વટ6 ખચ� �ક� oુ. ૧૧/- સmય દ6ઠ વાિષ[ક 

 

આ યોજના Oારંભ કરવાની T4ૂચત તાર6ખ ૧ લી 7ૂન ૨૦૧૫ છે અને વાિષ[ક ર60(અુલ તાર6ખ પછ6ના 

વષhમા ં૧ લી 7ૂન રહ�શે. 
 

સજંોગોવસાત જ5ર જણાય તો આ યોજના ભિવgયમા ંનવીનીકરણ તાર6ખ  બધં પહ�લા ંથઈ શક� છે. 
 

  


