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aথবা 
কৃষক হ

a.
আিথক সংsা থে
আবশ ক ভােব ক
pকেlর সংsান a

 
b.
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ফসল 
aংশীদ
আেবদন
ময়াদ/
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কেl রাজ  সরক

কল কৃষক eবং ভ
দর িবjািপত/ ব
ী কৃষকেদর িনেজ
pেয়াগেযাগ  চুিk
হেল) সহ pেয়াজ

. আবশ ক uপ
েক িবjািপত ফ
কভােরেজর anভূ
aনযুায়ী ঋণgহীত

 ফসেলর পির
হেব।   

 কবলমাt S
হেব।   
 

b. ঐিcক uপা
 যেকান িবjা
uৎপাদেকর জন
দার/ বীমা সংsা
নপt  জমা িদে
/ চােষর aিধক

 কভােরজ লাে
সসেবর িবশ

 কৃষকেদর eক
সmিnত pাম
হেব।  

 কৃষকেক িনি
চােষর/ চােষ
হেব না eবং
যেকােনা দাব
 

 সংsা, ei ধ
ফসেলর পিরক

 বীমা psাব

eneral Insura
1st Floor, HDFC 

or, Eastern Busine
care@hdfcergo.co
luding the sale. Tr

under licens

কার dারা pদt 

ভাড়ােট কৃষক য
বীমাকৃত ফসেলর
জেদর রােজ র জ
িk/ চুিkর িবশদ
জনীয় pামািণক 

uপাদান 
ফসেলর ( িলর)
ভূk হেবন।    
তা সকল কৃষেকর

রকlনায় কােনা 

SLCCC/ রাজ  

পাদান 
ািপত বীমা iuিন
ন  বকিlক হেব 
sার বীমা মধ sত
েয় বীমার জন  
কার) সংkাn িন

ােভ আgহী কৃষক
শদ িববরণ িদেত

ক  psাবপেt ত
মািণক নিথপto 

ি ত করেত হেব
ষর জন  psািবত
ং eরকম কােনা
বী বা kiমেক 

ধরেণর কৃষকেদর
কlনায় কানo 
িল ধুমাt SL

ance Compan
House, 165-166 

ess District (Magn
om | www.hdfcerg
rade Logo display
se. CIN: U66030M

pধানমntী

p

না শ aনযুায়ী

যারা িবjািপত
র জন  বীমােযাগ
জিমর রকড (a
দ িববরণ/ সংি
নিথপt জমা িদ

 জন  মর মী

কর kেti বীমার

রক মর পিরবত

সরকােরর িবjি

িনেট যেকান িবj
eবং তারা কাট

তাকারী সংsার ক
psািবত ব া

িনেজর বীমাকারী

কেক িনধািরত ব
ত হেব।   

তােদর জিমর িচ
pদান করেত হ

ব য িতিন eক
ত ফসেলর জন
া kেt, কৃষকেক
asীকার করার

র িব েd আiিন
রকম পিরবতেন

LCCCI dারা ঘা

ny Limited (F
Backbay Reclama
net Mall), LBS M
go.com. For more
yed above belong
MH2007PLC177

ntী ফসল বীম

pকেlর বিশ

য়ী সকল কৃষকেদ

eলাকায় িবjািপ
গ  আgহ থাকেত
aিধকােরর রকড
ি  রাজ  সরকা
িদেত হেব।   

কৃিষ কম (SA

র কভােরজ লােভ

তন করা হেল ক

িpেত ঘািষত িন

jািপত ফসেলর
াট- aফ তািরেখ
কােছ যেত পাের
শাখা/ CSC ক
সুদ িবষয়ক pা

ব াে  eক  খাত

িচিhতকরেণর নm
হেব। ফসল uৎপ

মাt uৎস থে
বীমা লাভ কের

ক কভােরেজর জ
র eবং িpিময়াম

িন পদেkপo gহণ
নর িবষয় িলেক
ািষত িনধািরত

ormerly HDF
ation, H. T. Parek

Marg, Bhandup (W
e details on the ris
s to HDFC Ltd an
117. UIN: IRDAI

মা যাজনা

িশ   

দর তােদর ফসে

িপত ফসল ফলােc
ত হেব।   
ড (RoR), জি
ােরর িবjািপত/

O) ঋণ লাভকা

ভর িবষেয় জার

কাট-aফ তািরেখ

িনধািরত কাট-a

জন   PMFBY
খর মেধ  িনকটব
রন, psািবত ফ
কnd িলেত চােষর
ামািণক নিথপt

তা বা a াকাun

mর  uেlখ কর
পাদকেক aবশ i

েক eক টুকেরা
রন।  কােনা নক
জন  যাগ  বেল
ফরত না দo

ণ করেত পাের।
কাট-aফ-তাির
কাট-aফ তািরখ

FC General In
kh Marg, Churchg

West), Mumbai - 4
sk factors, terms a
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েলর জন  বীমা 

cন তারা ei ক

জিমর মািলকার শ
 aনেুমািদত aন

ারী সকল কৃষক

র করাটা আবশ

খর anতপেk 3

aফ তািরখ পযn 

Y-eর aধীেন বী
বত  ব া  শাখা/
ফম িনধািরত ভা
র জিম/ ফসল
সহেযােগ pেয়াজ

n খুলেত/ চালােত

রেত হেব eবং স
সুিনি তকরণ 

জিমেত িবjািপত
কল aথবা দু  
িবেবচনা করা

oয়ার aিধকার স

 
িরেখর 2 িদেনর 
রখ পযni gহণ

nsurance Lim
gate, Mumbai – 4

400 078. Custome
and conditions, pl
ational AG and us

কভার pদান ক

কভােরজ লােভর 

শংসাপt (LPC)
ন ান  নিথ (ভা

ক (aথাৎ ঋণgহী

ক।   

30 িদন পূেব ব

n সমেয়i বীমার 

বীমা লােভ আgহী
/ PACS/ aনেু
ােব সmূণ পূরণ 
(aথাৎ মািলকা

জনীয় িpিময়াম জ

েত হেব, eবং p

সi সে  চােষর 
শংসাপেt চােষর

পত ফসেলর ( ি
বীমা লাভ করা
হেব না। বীমা 
সংরিkত রােখ। 

মেধ  ব াে র ন
করা হয়।  

mited). 
00 020. Custome
r Service No: 022
lease read the sale
sed by the Compa

করা হয় 

র যাগ তা সmn

) iত ািদ) eবং
াগচাষী/ ভাড়ােট

হীতা কৃষক) 

া েক তা জানাে

psাব gহণ কর

হী a-ঋণী কৃষক
নেুমািদত চ ােনল

কের, 
ানা/ ভাড়ার 
জমা িদেত পােরন

psািবত ফেম 

জিমর মািলকান
র eলাকা দখােত

িলর) জন  তার
ার aনমুিত দo
সংsা ei ধরেণ
 

নজের আনেত হে
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II. কভারক

pকেlর aধী
aতীত ফলেন
eর সে i ব
ফলন aনমুা

III. কভাের

pকl  িনিদ
iuিনট (IU
aনযুায়ী িভি
aন ান  যেক
gাম/ gাম 

pকেlর আo

ক
মর
বী

খ
ক
ঝ

গ
য
যা

ঘ
দেু

d ব ঃ 

IV. িভn িভ

ফসেলর pক
পযােয়র kি
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রকৃত ফসল   

ধীেন সকল pকার
নর ডটা লভ ।

ব বষজীবী ফসেল
ােনর জন  আদশ

রেজর ঝঁুিক eবং

িদ  কতক িল স
U),  পৃথক পৃথক
ভিt ফসল o সংj
কােনা সমতুল  i
প ােয়ত পযােয়র

oতায় ফসেলর k

ক. pিতহত বপন
মর মী পিরিsিতর
বীমাকৃত ফস লর 

খ. sায়ী ফসল (ফ
করা হয়, যমন 
ঝড়, িশলাবৃি , ঘ

গ. ফসল কাটার 
যমন িশলাবৃি , 
যােব।     

 
ফসল কাটার
বৃি পােতর ফ
রেখ দoয়া 
পৃথক পৃথক 
 

ঘ. sানীয় দেুযাগ
েুযােগর কারেণ ি

যdু, পারমাণিব

িভn ফসেলর k

কােরর িভিtেত স
িতপরূণ কভার 

eneral Insura
1st Floor, HDFC 

or, Eastern Busine
care@hdfcergo.co
luding the sale. Tr

under licens

র ফসল কভারকৃ
  
লর পাশাপািশ, 
শ পdিত uপলb

ং pকেlর আoত

সংjািয়ত eলাকা
ক রাজ / কnd 
jািয়ত eলাকা
iuিনেটর kেt 
র uধাকার iuি

kিত সাধন হেত 

ন/ রাপেণর ঝঁুিক
র মত আবহাoয়
kেt বীমাকৃত 

ফসল কাটার জন
খরা, াবsা, 
ঘূিণঝড়, টাiফুন,

পের হoয়া kিত
ঘূিণঝড়, বৃি পাত

র পের eবং sানী
ফেল/ aসমেয়র 
া কাটা ফসেলর 
জিমর িভিtেত 

গ: িশলাবৃি , ভূিম
িবjািপত eলাক

িবক ঝঁুিক, িবেdষ

kেt pেযাজ  kিত

সংি  eলাকায় 
করা হয় eবং 

ance Compan
House, 165-166 

ess District (Magn
om | www.hdfcerg
rade Logo display
se. CIN: U66030M

কৃত যমন খাদ

সi সব বািষক
b।  

তায় থাকা ব িত

ায় “eলাকা িভিt
শািসত সরকার
িল িবেবিচত হয়
pেযাজ  বীমা i
িনট হেত পাের।

ত পাের eরকম নী

ক:  eক  িবjা
য়ার pিতkল aব
পিরমােণর সেব

জন  বপন): ব াপক
বন া, pাবন, ক
, pচn ঝড়-তুফ

িত: জিমেত কেট
ত eবং aসমেয়

নীয় ঝঁুিকর ফেল
বৃি র ফেল ‘ ক
kিত হেল, ফসল
kিতর মূল ায়ন

িম স, pাবন, ম
কায় iতsত চােষ

ষপণূ kিত eবং

িতপরূেণর sর  

uc, মাঝাির e
িবjািপত iuিন

ny Limited (F
Backbay Reclama
net Mall), LBS M
go.com. For more
yed above belong
MH2007PLC177

eবং তলবীজ

বািগচা শেস র

তkম িল 

িtক agসরতা”-
র িলর ফসেলর
য়।  ei iuিনট
iuিনট িহেসেব িব
  

নীেচর ফসেলর প

ািপত eলাকায় বী
বsার জন  বপন
বাc 25% kিতপ

ক ঝঁুিক বীমা a
কীটপতে র আk

তুফান, হািরেকন

ছিড়েয় িকেয়
য়র বৃি র মেধ

ল ঘটা kিতর জ
কেট ছিড়েয়’ রাখ
সল কাটার সবািধ
ন করা হেব।   

মঘ ভা া বৃি
ষর জিমেত ঘটা

ং aন ান  pিতের

eবং কম ঝঁুিকর
নেটর kেt যমন

ormerly HDF
ation, H. T. Parek

Marg, Bhandup (W
e details on the ris
s to HDFC Ltd an
117. UIN: IRDAI

ফসল eবং বািষ

kেt কভােরেজ

-র নীিতেত পির
বীমা িবষয়ক র
িলেক gাম/ gা

িবjািপত করা হ

পযায় eবং ঝঁুিক

বীমাকৃত aিধকাং
ন/ রাপণ pিতহ
পূরণ kiম বা দ

a-pিতেরাধেযাগ
kরমণ বা রাগব
আর টেনেডা।  

িনেত হয় eরক
ফসল কাটার স

জন  kiেমর জন
খেত হয় eরকম
িধক দ’ুসpােহর (
 

o বjপােতর ফ
kিত/ kয়kিত

রাধেযাগ  ঝঁুিক

sেরর kেt য
নটা pেযাজ  সi

FC General In
kh Marg, Churchg

West), Mumbai - 4
sk factors, terms a
nd ERGO Interna
I Reg. No.146. 

িষক বািণিজ ক/ 

জর জন  পাiলট 

রচািলত হয় য
রাজ  পযােয়র স
াম প ােয়ত aথ
হয়।  aন ান  সক

ক িল রেয়েছ।   

ংশ ফসেলর kে
তহত করা হেল, 
দাবী করা যােব

 ঝঁুিকর কারেণ 
ব ািধ, ভূিমধস, 
      

কম ফসল িলর 
সবািধক দ’ুসpােহর

ন , দশজেুড় ঘূিণ
ম ফসেলর kেt 
(14 িদন) মেধ

ফেল pাকৃিতক a
ত।     

কর ফেল হoয়া k

যথাkেম 70%, 8
সiমত ফসেলর জ

nsurance Lim
gate, Mumbai – 4

400 078. Custome
and conditions, pl
ational AG and us

uদ ানপালন িব

নoয়া যেত প

িলেক বলা হয় 
সমnয় সিমিতেত 
থবা কােনা 
কল pকার ফসেল

েt কম বৃি পাত 
kিতপূরণ লােভর
।      

ফসেলর kিতর 
pাকৃিতক aিgক

kেt িনিদ  িকছ
র মেধ  কভােরজ

িণঝড় বা ঘূিণঝে
ধুমাt েকাব

ধ  কভােরজ পাo

aিgকােnর মত ি

kয়kিত eর an

80% eবং 90%
জন  িবjািপত ক

mited). 
00 020. Custome
r Service No: 022
lease read the sale
sed by the Compa

বষয়ক ফসল যার

পাের, যার জন

iনসু েরn বা বী
গৃহীত িসdাn 
tপূণ ফসেলর জ
েলর জন  e  

ত aথবা kিতকার
র জন  যাগ  

কভােরজ pদান
কাn eবং বjপা

ছু pাকৃিতক দেুয
জ লাভ করা 

েড়র দ ণ ঘটা
বার জন  জিমেত
oয়া যােব eবং 
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