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র পেমn নীmিখ

মাণ 25% হেব। 

ন করেব। kিতর
রকারী শয়ােরর 

1800 266 0

mited). 
00 020. Custome
er Service No: 02
s, please read the 
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কভােরজ pদান
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ফসল কাটার প
যমন িশলাবৃি ,
যােব।   

V. 

VI. 

VII. 

ভূিমধস eবং িশল
 
sানীয় দেুযাগ: 
দেুযােগর কারেণ

 
VIII. 

IX. 

eneral Insura
1st Floor, HDFC 
or, Eastern Busin
4 | care@hdfcergo
re concluding the
Company under l

পের হoয়া kিত
, ঘূিণঝড়, বৃি প

 
ফসল কাটার প
দ ণ ঘটা বৃি প
েকাবার জন  

মেধ  কভােরজ 
 
যাগ তার মান
ধুমাt সi সব

িpিময়াম কেট 
ফসল কেট নo
 
kিতর মলূ ায়ন
 
kিতর 72 ঘnা
eবং সi তেথ  
মােপ জিমর পির
eরপের, কৃষেকর
হেব।  
kিতর মূল ায়নক
পের kিতর মূল
aনযুায়ী িpিময়া
 
দাবী সmিকত 
aথবা মল িলখ
 

শলাবৃি  িক কভা

িশলাবৃি , ভূিম
ণ িবjািপত eলা

sানীয় কােনা দ
aংেশর বা sানী
 
যাগ তার মান
ধুমাt সi সব

িpিময়াম কেট 
 
d ব ঃ সবািধক 
বীমাকৃত পিরমা
যিদ eিরয়া a া
দু র মেধ  uc
িনভরশীল। pকl
aিgম সরকাির 

ance Compan
House, 165-166 

ness District (Mag
o.com | www.hdfc
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license. CIN: U66

ত: জিমেত কেট ছ
পাত eবং aসম

পের eবং sানীয়
পােতর ফেল/ a
জিমেত রেখ দ
পাoয়া যােব।  

নদn: 
ব কৃষক kiম
নoয়া হেয়েছ।

oয়ার সবািধক 

ন pিkয়া:  

ার মেধ  কৃষকেদ
সমীkা নmর a

িরমাণo থাকেত
র kiেমর পেম

কারীেক িনেয়াগ
ল ায়ন িবষয়ক ির
াম লােভর িভিt

pে র জন  gাহ
খেত পােরন ei

ার লাভ করেব 

স, pাবন, ম
াকায় iতsত চা

দেুযােগর/ িবপয
নীয় দেুযােগর জন

নদn: 
ব কৃষক kiম
নoয়া হেয়েছ।

প-আuট হেব
াণ িভিtক।  
ােpােচর আoতায়
cতর kiম  বী
কl িনেদিশকা aন

শয়ার লােভর

ny Limited (F
Backbay Reclama

gnet Mall), LBS M
fcergo.com. For m
o displayed above
6030MH2007PLC

ছিড়েয় িকেয় ি
মেয়র বৃি র মেধ

ঝঁুিকর ফেল ঘট
aসমেয়র বৃি র
দoয়া কাটা ফসে
 

জানােত পারেবন

14 িদেনর মেধ

দর আমােদর কল
aনযুায়ী বীমাকৃত
হেব।    
মেnর জন  pেয়া

করা হেব eবং
িরেপাট চূড়াn হo
tেত।  

হক আমােদর কল
কানায় care@

eবং িকভােব দ

মঘ ভা া বৃি  o
ােষর জিমেত ঘট

যেয়র যমন ভূিম
ন  কৃষক kiম

জানােত পারেবন

ব iনপুেটর খরেচ

য় পআuট (CC
বীমাকৃত কৃষক ল
নযুায়ী ei কভাে
পেরi বীমা সংs

ormerly HDF
ation, H. T. Parek

Marg, Bhandup (W
more details on the
e belongs to HDF
C177117. UIN: IR

িনেত হয় eরকম
ধ  ফসল কাটার

টা kিতর জন
ফেল ‘ কেট ছিড়

সেলর kিত হেল, 

ন যারা kিতর

 িনিদহশট িবপয

ল সnার নmর
ত ফসেলর িবশদ

াজনীয় সমs pাস

মূল ায়ন িনধাির
oয়ার পের দাবী

ল সnাের ফান
@hdfcergo.com

দাবী করেত হেব?

o বjপােতর ফেল
টা kিত/ kয়kি

িম স, িশলাবৃি
জানােত পােরন

ন যারা kিতর

চর aনপুােত যা

CE ডটার িভিt
লাভ করেবন, যা
ােরর আoতাধীন
sা dারা িবতরণ

FC General In
kh Marg, Churchg
West), Mumbai - 4
e risk factors, term
C Ltd and ERGO
RDAI Reg. No.14

ম ফসল িলর k
সবািধক দ’ুসpাে

kiেমর জন , 
িড়েয়’ রাখেত হয়
ফসল কাটার স

পূেব িpিময়াম িদ

যেয়র কারেণ ফস

1800 266 070
দ িববরণ eবং 

সি ক নিথ সহ 

িরত সময়সীমার 
ী িলর িন িt ক

ন করেত পােরন 
m  

? 

েল pাকৃিতক aিg
kিত। 

o pাবেনর কার
eরকম জিমেত 

পূেব িpিময়াম িদ

বীমাকৃত িবপয

িtেত) sানীয় k
া িনেদশাবলী aন
প-আuট ধু

ণ করা হেব।  

nsurance Lim
gate, Mumbai – 4
400 078. Custome
ms and conditions

O International AG
46. 

kেt িনিদ  িকছু
ােহর মেধ  কভাে

দশজেুড় ঘূিণঝড়
য় eরকম ফসেলর
সবািধক দ’ুসpােহ

িদেয়েছন/যােদর 

ফসেলর kিত হেল

00-e kিত সm
kিত সািধত হo

পূরণ করা দাবী

মেধ  সmn কর
করা হেব, pকেl

ei নmের 180

িgকােnর মত িচ

ারেণ িবjািপত i
ত ফসেলর kিত 

িদেয়েছন/যােদর 

যেয়র থেক সংঘ

kিতর চেয় aিধ
নযুায়ী, িpিময়াম
ধুমাt কমপেk িp

mited). 
00 020. Custome
er Service No: 02
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G and used by the

ছু pাকৃিতক দেুযা
েরজ লাভ করা

ড় বা ঘূিণঝেড়র
র kেt ধুমাt
হর (14 িদন) 

a াকাun থেক

ল।  

mেক জানােত হেব
oয়া eকেরর 

বীর ফম িদেত 

রা হেব, যার 
lর িনেদশাবলী 

00 266 0700 

িচিhত sানীয় 

iuিনেটর কান
হেল।     

a াকাun থেক

ঘ ত হেয়েছ, 

ধক হয়, তাহেল
ম লােভর uপর
িpিময়াম ভতুিকর
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X. 
 

ারমাণিবক ঝঁুিক

i pকেlর আo

ক. খাদ  ফসল,
খ. তলবীজ যথ
গ. বািষক বািণ
eর সে i ব ব
যার জন  ফলন

sাভািবক িpিম

ক. বীমার িpিম
করা হেব, যা 
খ. িকছু িকছু র
কৃষকরা eর জন

PMFBY-eর a

ভাগচাষী eবং 
কভার পাoয়া ক

ক. আবশ ক u

eneral Insura
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kিতর মলূ ায়ন

kিতর 72 ঘnা
eবং সi তেথ  
মােপ জিমর পির
eরপের, কৃষেকর
হেব।  
kিতর মূল ায়নক
পের kিতর মূল
 
দাবী সmিকত 
aথবা মল িলখ
 

ক, িবেdষপণূ kি

তায় কান ফস

, aথাৎ দানা শ
থা চীনাবাদাম 
িণিজ ক/ বািষক 
বষজীবী ফসেলর 
ন aনমুােনর জন

ময়াম ভতুিকর হ

িময়াম হার o কৃ
কnd o রাজ  স
রাজ  তােদর বা

জন  সরকজারী o

aধীেন কভার লা

ভাড়া কৃষক সহ
কৃষকেদর 2  u

uপাদান 

ance Compan
House, 165-166 

ness District (Mag
o.com | www.hdfc
e sale. Trade Logo
license. CIN: U66

ন pিkয়া:  

ার মেধ  কৃষকেদ
সমীkা নmর a

িরমাণo থাকেত
র kiেমর পেম

কারীেক িনেয়াগ
ল ায়ন িবষয়ক ির

pে র জন  gাহ
খেত পােরন ei

িত eবং aন ান

সল িলর কভার

শস , জায়ার-বা

uদ ানপালন িবষ
পাশাপািশ, সi

ন  আদশ পdিত

হার কী হেব? 

কৃষকেদর pেদয়
সরকার িলর মে
ােজট থেক িনেজ
oেয়বসাiট দখেত

ােভর জন  কৃষক

হ বীমায় আgহী
uপাদােন ভাগ ক

ny Limited (F
Backbay Reclama

gnet Mall), LBS M
fcergo.com. For m
o displayed above
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দর আমােদর কল
aনযুায়ী বীমাকৃত
হেব।    
মেnর জন  pেয়া

করা হেব eবং
িরেপাট চূড়াn হo

হক আমােদর কল
কানায় care@

ন  pিতেরাধেযাগ

পাoয়া যােব?

াজরা o ডাল জ

বষয়ক ফসল যথ
i সব বািষক বা
uপলb। 

িpিময়ােমর হাের
েধ  সমান ভােগ
জেদর িনয়মানয়ুায়ী
ত পােরন।  

কেদর যাগ তা

সকল কৃষকi
করা হয়:- 

ormerly HDF
ation, H. T. Parek

Marg, Bhandup (W
more details on the
e belongs to HDF
C177117. UIN: IR

ল সnার নmর
ত ফসেলর িবশদ

াজনীয় সমs pাস

মূল ায়ন িনধাির
oয়ার পের দাবী

ল সnাের ফান
@hdfcergo.com

গ  ঝঁুিকর ফেল হ

জাতীয় শস  

থা ফলফলািদ o
ািগচা শেস র k

রর মধ s পাথক
বিnত হেব। 

য়ী িনধািরত ভতু

া কী? 

ei pকেlর আ

FC General In
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West), Mumbai - 4
e risk factors, term
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RDAI Reg. No.14
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সি ক নিথ সহ 

িরত সময়সীমার 
ী িলর িন িt ক

ন করেত পােরন 
m  

হoয়া kয়kিত 

শাকসবিজ। 
kেt কভােরেজর 

ক েক sাভািবক
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আoতায় কভার ল
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00-e kিত সm
kিত সািধত হo

পূরণ করা দাবী

মেধ  সmn কর
করা হেব। 

ei নmের 180

eর anভূk নয়

জন  পাiলট ন

িpিময়াম ভতুিক

িতিরk ভতুিক ি

লােভর যাগ তা 
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oয়া eকেরর 

বীর ফম িদেত 

রা হেব, যার 
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নoয়া যেত পাের

কর হার বেল গণ
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থক সংsা থেক 
ক) আবশ ক ভা
lর সংsান aনযু

েলর পিরকlনায় 
বলমাtর SLCCC
। 

খ. ঐিcক uপা
l  যেকান িবj
ক o ফসল uৎপ
েুমািদত চ ােনল a
ণ কের, আেবদন
লকানা/ ভাড়ার 
ময়াম জমা িদেত 

েলর পিরকlনায় 
া psাব িল ধু

ােরজ লােভ আg
দ িববরণ িদেত 

ষকেদর eক  p
িnত pামািণক ন

কেক িনি ত কর
ষর জন  psািবত
কম কােনা kেt
মেক asীকার ক
sা ei ধরেণর কৃ

pকেl uভয় u
uেdশ  রেয়েছ। 

 
ফসেলর জন  ক

ফসেলর ম
তারপের ফ
সmিকত, 
pিkয়াকরে
কৃষেকর জ

eneral Insura
1st Floor, HDFC 
or, Eastern Busin
4 | care@hdfcergo
re concluding the
Company under l

িবjািপত ফসেল
ােব কভােরেজর 
যুায়ী ঋণgহীতা 

কােনা রকেমর
C/ রাজ  সরকাে

পাদান  
jািপত বীমা iu
পাদেকর জন  ব
aংশীদার/ বীমা
নপt  জমা িদেয়
ময়াদ/ চােষর 
পােরন। 

কানo রকম প
ধুমাt SLCCCI d

gহী কৃষকেক িনধ
হেব। 

psাবপেt তােদর 
নিথপto pদান ক

রেত হেব য িত
ত ফসেলর জন  
t, কৃষকেক কভ
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