ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ) ਤਿਹਤ ਜੀਵਨ ਕਵਰ
ਿਮਤੀ 20.04.2015, ਹਵਾਲਾ: ਐਫ. ਨੰਬਰ I-13016/01/2014-Ins.I, ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ
ਵਾਈ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਹੇਠ� ਸਥਾਿਪਤ ਅਸਲ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ / ਸੰ ਸ਼ੋਧਣ� ਬਾਰੇ, ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਵਭਾਗ, ਿਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ,
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਹੈ, ਦੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਣ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ� ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1.

ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ, ਅਯੋਗ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਗ�ਾਫ ਤਿਹਤ, ਇਕ ਅਯੋਗ ਸ਼�ੇਣੀ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਇਸ
ਤਰ�� ਹੈ, “ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਵਰ, ਬ�ਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ �ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਦੋ ਸਕੀਮ�
ਦੇ ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਤ� ਫਾਇਦਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ”।
ਸੰ ਸ਼ੋਧ ਣ :- ਇਹ ਫੈਸ ਲਾ ਿਲੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ; ਜੇ ਸਦੱ ਸ ਨ� ਆਪ ਸਮਾਨ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ�
ਅੰ ਸ਼ਕ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।

2.

ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਜੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ 30,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ�
ਕੀ 30,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੱ ਕ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰ
ਿਰਹਾ / ਰਹੀ ਹੈ?
ਸੰ ਸ਼ੋਧ ਣ :- ਇਹ ਫੈਸ ਲਾ ਿਲੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਜੇ ਪ�ਮ ੁੱ ਖ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ
30,000/- ਰੁਪ ਏ ਦੇ ਜੋਖ ਮ ਕਵਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� 30,000/- ਰੁਪ ਏ ਦੇ ਜੋਖ ਮ ਕਵਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੱ ਕ ਿਵਸਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਲਈ ਯੋਗ ਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ ਟ ਕਰਦਾ /ਕਰਦੀ ਹੈ।

3.

ਸਕੀਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ : ਪਿਹਲੇ ਸਕੀਮ 15.08.2014 ਤ� 26.01.2015 ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਖੋਲ�ੀ ਗਈ ਸੀ
ਸੰ ਸ਼ੋਧ ਣ :- ਸਕੀਮ ਦਾ 31.01.2015 ਤੱ ਕ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸ ਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।

4.

ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� (15 ਅਗਸਤ, 2014 ਤ� 25 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੇ ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਖੋਲੇ � ਗਏ ਖਾਤੇ), ਖਾਤਾ
ਧਾਰਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (16 ਅਗਸਤ, 2014 ਤ� 26 ਜਨਵਰੀ, 2015
ਦੇ ਿਵੱ ਚਕਾਰ)”। ਜੇ ਸਦੱ ਸ 26.01.2015 ਤ� ਪਿਹਲੇ , ਮਗਰ� 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਜੇ
ਡੀ ਵਾਈ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।
ਸੰ ਸ਼ੋਧ ਣ :- ਇਹ ਫੈਸ ਲਾ ਿਲੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ 15 ਅਗਸਤ, 2014 ਤ� 26 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੇ ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਇਕ ਖਾਤਾ
ਖੋਲ ਦ
� ਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ 15.08.2014 ਤ� 26.01.2015 (ਹੁਣ 31.01.2015 ਤੱ ਕ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤੀ) ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱ ਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ ਣ ਤੇ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5.

ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਲਈ ਬੁਿਨਯਾਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਣ� ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ :-

i)

ਮੂਲ ਸ਼ਰਤ:- 15.08.2014 ਤ� 26.01.2015 ਤੱ ਕ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਜਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ
ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੂਪੇ (RuPay) ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ।
ਸੋਧ ੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ�: - 15.08.2014 ਤ� 31.01.2015 ਤੱ ਕ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਜਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਹੋਰ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ੇ (RuPay) ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ � ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ।

ii)

ਮੂਲ ਸ਼ਰਤ:- ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦੱ ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਤ� 59
ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਯ�ਨੀ, ਿਵਅਕਤੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ)। ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ� ਵੱ ਡਾ ਹੈ ਤ� �ਪਰ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਮਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੋਧ ੀ ਗਈ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ:- ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱ ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਤ� 59 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ (ਯ�ਨੀ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹ� ਹੋਇ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ) ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਇਕ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਆਿਦ ਿਜਹੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

iii)

ਮੂਲ ਸ਼ਰਤ:- ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਇਕ ਰੂਪੇ (RuPay) ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਯੋ-ਮੈਟਿਰਕ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜ�
ਇਸਦਾ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿਹਲ� ਤ� �ਥੇ ਨਹ� ਹੈ।
ਸੋਧ ੀ ਗਈ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ:- ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿ ੜਆ ਇਕ ਰੂਪ ੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਯੋ-ਮੈਟਿਰਕ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਜ� ਇਸਦਾ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿਹਲ� ਤ� �ਥੇ ਨਹ� ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਿਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

iv)

ਮੂਲ ਸ਼ਰਤ:- ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਕ ਤ� ਵੱ ਧ
ਕਾਰਡ / ਖਾਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਖਾਤੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯ�ਨੀ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ,
ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ 30,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਿਸੰ ਗਲ ਕਵਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੋਧ ੀ ਗਈ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ:- ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਕਾਰਡ /ਖਾਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਖਾਤੇ
ਤਿਹਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ, ਯ�ਨੀ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ 30,000/- ਰੁਪ ਏ ਦਾ ਇਕ ਿਸੰ ਗਲ ਕਵਰ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗ ਾ।

ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਜਿਵਧੀਆਂ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਅਸਲ
ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

