এক্সাইড লাইফ ইনস্যুরেন্স প্ৰবর্তন কেল এক্সাইড লাইফ
স্টাে সস্ভাে- স্ীমির্ সেরিন্ট সস্মভিংস্ র্থা ইনস্যুরেন্স
প্ল্ুান


এই প্ল্যানে নেনিত করমুক্ত মযাচু নরটি বেনেনিট* প্ৰস্তাে করা হনেনে



নপ্ৰনমোম বেনমন্ট টামম- ৫ েের



৩টি েনিনি টামম নেকল্প- ১০, ১২ ও ১৫ েের



দুর্মটোর বেনে ডােি িাইি কভার



প্ৰনেনের িনেমাচ্চ েেি ৬০ েের

বুাঙ্গালযরু, ২১ জানযয়ামে ২০১৬: প্ৰনতনিত ও িাভজেক নেমা িংস্থা এক্সাইড
িাইি ইেিুযনরন্স আজ বর্াষণা করি-- এক্সাইড িাইি স্টার বিভার- িীনমত
বেনমন্ট বিনভংি তথা ইেিুযনরন্স প্ল্যাে। এক্সাইড িাইি স্টার বিভার নেনিত
করমুক্ত মযাচু নরটি বেনেনিট* প্ৰস্তাে করনে িনে থাকনে ব াটা েনিনি বমোনদর
েযােক প্ৰনতরো।
এক্সাইড িাইি স্টার বিভার-এর অধীনে আেোনক মাে ৫ েের নপ্ৰনমোম নদনত
হনে, যনদও আেনে িাইি কভার োনেে েনিনির ব াটা বমোনদই। আেনে েনিনির
নতেটি নেকল্প ১০, ১২ ও ১৫ েেনরর মনধয একটি েেন্দ করনত োনরে। আেোর
েেনন্দর েনিনিনত নেনেনো

করনি মযাচু নরটির িমে আেনে োনেে এক বমাটামুটি

অথম যা করমুক্ত*। িাইি কভার েনরমাণ োডা আেনে বেনত োনরে িম েনরমাণ
অথম যনদ অদৃষ্টেূেম বকানো দুর্মটো র্নট।
এই প্ল্যানে আেনে প্ৰনতরো েৃনি করনত োনরে িামােয অনতনরক্ত নপ্ৰনমোম নদনে
আনরাহীনদর (রাইডার) জেয প্ল্যাে েেন্দ কনর, বযখানে আেনে এক্সাইড িাইি
নিটিকযাি ইিনেি রাইডার বথনক েেন্দ করনত োরনেে ২৫টি জটিি অিুনখর জেয
কভার আে ো এক্সাইড িাি টামম রাইডার আেোর বেি িাইি কভার নিগুণ
করার জেয।
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ইেিুযনরনন্সর

এ নজনকউটিভ ভাইি বপ্ৰনিনডন্ট, প্ৰডাক্টি মযানেজনমন্ট িঞ্জে নতওোনর েনিে,
‘যখে আেনে নরটানেম

যারানন্ট োনেে, আেনে িহনজই আত্মনেশ্বানির িনে আেোর

েনরোনরর স্বপ্নেূরনণর জেয েনরকল্পো করনত োরনেে। এক্সাইড িাইি স্টার
বিভার, খুে িরি এেং িহনজই বোধ ময প্ল্যাে, এই দেমেনক িামনে বরনখ রূোেণ
করা হনেনে বয এই প্ল্যাে বকোর িমে গ্ৰাহকনদর েেনন্দর নভনিনত করমুক্ত
মযাচু নরটি বেনেনিট* নেনিত হনে। এই প্ল্যানে ৬০ েের েেি েযমন্ত বয বকউ
নেনেনো

করনত োনরে োনষমক েূযেতম ২৪,০০০ টাকা নপ্ৰনমোম টাো ৫ েের

নদনে।
* এই প্ল্যানের অধীনে আেনে প্ৰনদে নপ্ৰনমোম ও মযাচু নরটির অনথম আেকনরর
িুনেধা িাভ করনেে আেকর ১৯৬১ (িমোন্তনর েনরমানজমত) অেুিানর।
এক্সাইড লাইফ ইনস্যুরেন্স সকাম্পামন মলমিরেড স্ম্পরকত
এক্সাইড িাইি ইেিুযনরন্স বকাম্পানে নিনমনটড ২০০১ িাি বথনক কাজ করনে এেং
এর িদর দপ্তর েযাোিুরুনত। এই বকাম্পানে িাভজেক এেং ভারতজুনড ১০
িনেরও বেনে গ্ৰাহকনক েনরনষো নদনে, এর িম্পনির েনরমাণ ৮,৮০০ বকাটি
টাকা। বকাম্পানের একনো েতাংে মানিকাো এক্সাইড ইন্ডানিজ নিনমনটনডর এেং
ভারনত ১০০ েের েেনি (৩১ মাচ ২০১৫-বত) একটি ব্ৰ্যান্ড হওোর ব ৌরে
অজমে কনরনে।
এক্সাইড িাইি ইেিুযনরন্স এর প্ৰডাক্ট নেনভন্ন মাধযনম েণ্টে কনর বযমে এনজনন্স,
েযাঙ্ক

অযািুনরন্স,
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ও
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চযানেি।
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৩৫,০০০-এরও বেনে েরামেমদাতা যাাঁরা ব াটা বদনে বকাম্পানের ২০০টি অনিি ও
কাস্টমার বকোর বিন্টানর যুক্ত। অযািানেন্স েযেিার অন্তভুম ক্ত েযাঙ্ক, করনোনরট
এনজন্ট, বব্ৰ্াকার ও বরিানরি োটমোরনদর িম্পকম েণ্টে।
দনেণ ভারনতর প্ৰথম িানরর িাইি ইেিুযনরন্স বকাম্পানে এক্সাইড িাইি ইেিুযনরন্স
এখে এর ফ্ৰ্যাঞ্চাইনজ োডানে েূেম ও বদনের অেযােয প্ৰানন্ত। বকাম্পানের িেয

দীর্মনমোনদ প্ৰনতরো ও িঞ্চে িমাধাে এেং েনক্তোিী ঐনতহযোিী েনণযর তানিকা
রনেনে িংস্থার ঝু নিনত ধারাোনহক িািনিযর বরকডম িহ। িে রকম গ্ৰাহক
েনরনষোে এক্সাইড িাইি ইেিুযনরনন্সর আনে আইএিও ৯০০১:২০০৮ গুণমাে
িাটিমনিনকট।
এক্সাইড ইন্ডামিজ মলমিরেড স্ম্পরকত
এক্সাইড হি ভারনতর েৃহিম বেদুযনতক বস্টানরজ েযাটানরর নেমমাতা এেং এর
েৃহিম োওোর-বস্টানরজ িমাধাে েনরনষোকারী যার মানকম ট কযানেটাইনিজেে
োনষমক ১৫,০০০ বকাটি টাকা। ভারনত একনো েেনররও আন

এর প্ৰেতম ে বথনক

এক্সাইড রনেনে প্ৰথম িানরনত এেং িেনচনে নেশ্বািী েযাটানর ব্ৰ্যান্ড রূনে। েতাব্দী
প্ৰাচীে ব্ৰ্যান্ড ইকুইটিনক বদেনজাডা ১৮০০-এরও বেনে নডিানরর বেটওোকম ভরিা
বজা ানে। (৩১ মাচম ২০১৫ েযমন্ত)
ব াটা ভারনত ৭টি নেশ্বমানের েযাটানর নেমমাণ কারখাো িহ বকাম্পানের রনেনে
বমাটরিাইনকনি প্ৰনোজেীে েু দ্ৰতম েযাটানর বথনক িােনমনরনে েনক্ত বজা ানোর জেয
বদতযাকৃ নত েযাটানর েযমন্ত িেনকেু । িেনচনে েড কথা, ভারত এন ানে এক্সাইনড।
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