PSRF383828021502 Comp/Feb/Int/4403 / (KINDLY FILL THIS FORM IN ENGLISH ONLY) /(অনুগ্রহ করে এই ফর্মটিকে কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষায় পুরণ করুন)
For HDFC Life Unit Linked Plans Only
এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড প্ল্যানের জন্যই কেবল মাত্র

Fund Switch &
Premium Redirection
ফান্ড সুইচ এবং প্রিমিয়াম
রিডাইরেকশন

(Please use a separate request form for each policy)
(প্রত্যেক পলিসির জন্য একটি আলাদা আলাদা রিক�োয়েস্ট ফর্ম ভরুন)

Current Day NAV

For Official Use Only

অফিসের ব্যবহারের জন্য কেবলমাত্র

আজকের দিনের এনএভি

Branch Name:

Next Day NAV

শাখার নাম :

Received by:

আগামী দিনের এনএভি

Interaction ID:

এমপ্লয়ী ক�োড :

Dt & Time:

স্বাক্ষর :

Employee Code: ______________

গ্রহণকারীর নাম :

Signature: __________________

য�োগায�োগ আইডি :

তারিখ এবং সময় :

(First Name) / (প্রথম নাম)
(Middle Name) / (মধ্য নাম)
(Last Name) / (শেষ নাম)
NameofthePolicyholder :_______________________________________________________________________________________________

পলিসি হ�োল্ডারের নাম :

Proposal /Policy No: ________________________________ E-Insurance Account No.:

প্রোপ�োসাল/পলিসি নম্বর :

ই-ইন্সিওরেন্স অ্যাকাউন্ট নম্বর :

Email ID*:__________________________________________________________________________________________________________________
ইমেইল আইডি*:

Contact No.*:(Off)_______________________/(Res)_____________________________/(Mob)______________________Mobile number is preferable
য�োগায�োগের নম্বর*:(অফিস)
(বাড়ির নম্বর)
(ম�োবাইল)
ম�োবাইল নম্বর বাঞ্ছনীয়
* Contact details provided herein will be updated for all future communications. For customers registered under National Do Not Call Registry, this will be considered as consent to communicate
with him/her on the contact details provided herein.
* ভবিষ্যতে সমস্ত রকমের য�োগায�োগ স্থাপনের জন্য আপনার এখানে দেওয়া য�োগায�োগ বিবরণ ব্যবহার করা হবে৷ সেই সব গ্রাহকরা যারা ন্যাশনাল ড্যু নট কল রেজিস্টার-এর অধীনে রেজিস্টার করেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই
রেস পন্সকে বৈধ ডিসচার্জ হিসাবে গণ্য করা হবে৷এই ক্ষেত্রে এখানে প্রদান করা পরিচিতির বিশদ বিবরণের উপর ভিত্তি করে তার সাথে য�োগায�োগ করার বিষয়ে তার সম্মতি আছে তা বিবেচনা করা হবে৷

Fund Name/ ফান্ড-এর নাম
(Please mention the name of the fund(s) that you wish to switch to and/or redirect premiums)

প্রিমিয়াম রিডাইরেকশন
(ভবিষ্যতের প্রিমিয়ামগুলি)*

New Percentage
নতু ন শতাংশ

New Percentage
নতু ন শতাংশ

100%

100%

(অনুগ্রহ করে আপনি যে ফান্ডে পরিবর্ত ন করতে চান এবং/বা প্রিমিয়ামসমূহকে পুনঃনির্দেশিত করতে চান, সেই ফান্ড (গুলির) নাম উল্লেখ করুন)

Total Percentage
ম�োট শতাংশ

Premium Redirection
(future premiums)*

Fund Switch
(current fund holdings)
ফান্ড সুইচ
(বর্তমান ফান্ড হ�োল্ডিংস)

(the total % of fund allocation should be 100%)
(ফান্ড অ্যাল�োকেশনের ম�োত শতাংশ হওয়া উচিত 100%)

GeneralRules:
1. Request for the above transactions are acceptable subject to cut-off rules followed by HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd in accordance with IRDAI. The current cut -off timing for accepting requests to be processed with same day NAV is 3pm IST. 2. If Asset Allocation Option (AAO) was previously opted for, the same will be treated as withdrawn on receipt of a FundS witch/Premium Redirection request. Once withdrawn,
the AAO cannot be opted for again. 3. In case aprior unit allocation is pending, your current request will be processed on thes uccessive working day. 4. If a FundS witch & Top Up requestis received together, Fund Switch
transaction will be processed first. 5. Redirection is not applicable to single premium plans. Please check your plan for the same. 6. The future premiums received will continue to get allocated as per the original fund allocation unless a Premium Redirection requestis also given to change the future fund allocation. 7.The Company reserves the right to alter the charges without prior intimation. 8. Policy servicing charges may be levied as
applicable. Please refer to your policy document for details. 9. To process your fund switch request, we will first cancel all of the existing unitsin your policy fund(s).The proceeds from the cancelled units, after deducting
the applicable charge(if any), will then be used to buy units in your chosen Fund(s).
সর্বজনীন নিয়ম:
1. আইআরডিএ মূলনীতি অনুযায়ী এইচডিএফসি স্ট্যান্ডার্ড লাইফ ইন্সিওরেন্স ক�োম্পানী লিমিটেড-এর কাট-অফ নিয়মের শর্ত অনুসারে ওপরের ট্র্যানস্যাকশনের জন্য অনুর�োধ গ্রহণ করা হবে৷ অনুর�োধ গৃহীত হয়েছে ই দিনের এনএভি-র সাথে প্রসেস
বর্তমান কাট-অফ সময় হচ্ছে আইএসটি 3 পিএম৷ 2. যদি অ্যাসেট অ্যাল�োকেশন অপশন (এএও) আগে থেকে বাছাই করা হয়ে থাকে তাহলে ফান্ড সুইচ অথবা প্রিমিয়াম রিডায়রেকশনের জন্য প্রাপ্ত অনুর�োধের ক্ষেত্রে প্রাক্তন অ্যাসেট অ্যাল�োকেশন
অপশন (এএও)-ই গ্রাহ্য হবে৷ 3. আগের ইউনিট অ্যাল�োকেশন যদি বাকি থাকে তাহলে আপনার বর্তমান অনুর�োধ প্রসেস করা হবে আগামী কর্মরত দিনে৷ 4. যদি ফান্ড সুইচ এবং টপ আপ অনুর�োধ একই সাথে পাঠান�ো হয় তাহলে ফান্ড সুইচ
ট্র্যানস্যাকশনের প্রসেসিং প্রথমে করা হবে৷ 5. সিঙ্গল প্রিমিয়াম প্ল্যানে রিডায়রেকশন প্রয�োজ্য নয়৷ অনুগ্রহ করে আপনার প্ল্যানটি চেক করুন৷ 6. অরিজিনাল ফান্ড অ্যাল�োকেশন অনুযায়ী ভবিষত্যের জমা হওয়া প্রিমিয়াম গুলি লাগাতার অ্যালিকেট হতে
থাকবে যতক্ষণ না ভবিষ্যতের ফান্ড অ্যাল�োকেশন পরিবর্ত ন করার জন্য প্রিমিয়াম রিডায়রেকশনের অনুর�োধ করা হচ্ছে৷ 7. আগে থেকে ক�োন�ো কারণ না জানিয়ে চার্জ গুলি পরিবর্ত ন করার অধিকার ক�োম্পানীর সংরক্ষিত৷ 8. পলিসি সার্ভিসিং চার্জেস
লাগু হবে যে রকম ভাবে প্রয�োজ্য৷ বিশদ ভাবে জানার জন্য অনুগ্রহ করে আপনার পলিসি ডক্যুমেন্টটি পড়ুন৷ 9. আপনার পরিবর্তনের অনুর�োধটিকে প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য, আমাদের প্রথমে আপনার পলিসি ফান্ডের বর্তমান সকল ইউনিটগুলিকে
বাতিল করতে হবে৷ বাতিল ইউনিটসমূহ থেকে আয়, প্রয�োজ্য চার্জ (যদি থাকে) পরিষ�োধ করার পরে, আপনার চয়ন করা ফান্ড(সমূহ) থেকে ইউনিট ক্রয় করার জন্য ব্যবহার করা হবে৷

I confirm having read all the relevant policy provisions before making this application and having understood them and its consequences. I further confirm that the premium paid above is
derived out of legitimate sources of funds. I understand and agree that all the instructions are authorised by me through this formare made under my consent and are not provided underany
duressor compulsion, and HDFC Life has agreed to carry out the same on my behalf. I under take notto raise any action or claim what so everagainst HDFC Life for any reasons thereto.
এই আবেদনটি করার আগে আমি পলিসির সমস্ত প্রাসঙ্গিক শর্তগুলি পড়েছি এই বিষয়গুলি এবং তার পরিণাম বুঝেছি বলে সুনিশ্চিত করছি৷ আমি আর�ো সুনিশ্চিত করছি যে তহবিলের বৈধ উৎস থেকে ওপরে উল্ল্যেখিত
প্রিমিয়াম আগত হয়েছে৷ এই ফর্মের মাধ্যমে আমি বুঝেছি এবং সম্মতি জানাচ্ছি যে সমস্ত উল্লেখিত নির্দে শাবলী আমার দ্বারা অনুম�োদিত, আমার সম্মতিতে করা হয়েছে এবং ক�োন�ো জ�োর বা বাধ্যবাধকতা প্রয়�োগ
করা হয়নি এবং আমার তরফ থেকে এইচডিএফসি লাইফও সমানভাবে তা সম্পন্ন করবে বলে সম্মত হয়েছে৷ আমি অঙ্গীকার করছি এইচডিএফসি লাইফ-এর বিরূদ্ধে ক�োন�ো কারণে ক�োন�ো প্রকারের ক�োন�ো রকম
ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা দাবি আমি তু লব না যে৷

Policy Holder’s / Assignee’s Name:__________________________________________________Date:_________________ Place:__________________________
স্থান:
পলিসি হ�োল্ডার/অধিকার প্রাপ্তকারীর নাম:
তারিখ:
Policy holder’s / Assignee’s Signature:________________________ * Assignee’s details are required in case of assigned policies
পলিসি হ�োল্ডার/অধিকার প্রাপ্তকারীর স্বাক্ষর:
* অধিকার সম্প্রদান করা পলিসির ক্ষেত্রে অধিকার প্রাপ্তকরীর বিবরণ আবশ্যক
Declaration to be made by a third person where:
The life assured has affixed his/her thumb impression / has signed in vernacular / has not filled the application. I hereby declare that I have explained the contents of this
application form to the life to be assured in _____________________language and have truthfully recorded the answers provided to me. I further declare that the life to
beassured has signed /affixed his / her thumb impression in my presence.
তৃ তীয় ব্যক্তি দ্বারা ঘ�োষণা করা সেখানে আবশ্যক যেখানে:
জীবন বিমাকারী টিপসই দিয়েছেন অথবা স্বদেশীয় ভাষায় স্বাক্ষর করেছেন অথবা নিজে ফর্ম ভরেননি৷ আমি এখানে ঘ�োষণা করছি যে আমি এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের বিষয়বস্তু যে ব্যক্তির জীবন বিমা করা হবে তাকে_____________________
ভাষায় বর্ণনা করেছি এবং সততার সাথে আমাকে দেওয়া তার জবাব আমি রেকর্ড করেছি৷ আমি পুনরায় ঘ�োষণা করছি আমার উপস্থিতিতেই পলিসি হ�োল্ডার স্বাক্ষর করেছেন অথবা টিপসই সংবদ্ধ করেছেন৷
Declarant Name____________________________________Signature____________Declarant Address: ____________________________________________________________________

ঘ�োষণা কারীর নাম

স্বাক্ষর

Customer Acknowledgement Copy
কাস্টোমার অ্যাকনলেজমেন্ট কপি

ঘ�োষণা কারীর ঠিকানা:

Fund Switch
ফান্ড স্যুইচ

Premium Redirection
প্রিমিয়াম পুনঃনির্দেশিত

Policy No:_________________Interaction ID No:________________________________Policy holder name:________________________________________________________________ __

পলিসি নম্বর:

য�োগায�োগ আইডি নম্বর:

পলিসি হ�োল্ডারের নাম:

Documents accepted (specify):_________________________________

গৃহীত ডক্যুমেন্টস (নির্দি ষ্ট করুন):
Customer Relations Officer:

কাস্টোমার রিলেশন অফিসার:

Date:

তারিখ:

Time:

Branch Stamp
শাখার স্ট্যাম্প

সময়:

প্রশ্ন বা আর�ো তথ্যের জন্য, 1860-267-9999 নম্বরে (স্থানীয় চার্জ প্রয�োজ্য হবে) আমাদের কল করুন। ক�োন�ো দেশের ক�োড ব্যবহার করবেন না যেমন +91 বা 00।
স�োম - শনি সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত উপলব্ধ | ইমেল - service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (শুধুমাত্র অনাবাসি গ্রাহকদের জন্য) www.hdfclife.com - দেখুন

Page 1

2
2

SIMPLE
STEPS
টি সহজ
পদক্ষেপ

Perform Fund Switch
Premium Redirection,
in just 2 simple steps
সম্পাদনা করা, মাত্র 2 টি
সহজ পদক্ষেপে ফান্ড সুইচ
প্রিমিয়াম রিডাইরেকশন

My Account - Login

Register Now!

আমার অ্যাকাউন্ট – লগইন

এখনই রেজিস্টার করুন

Save your time! Go Green!!
আপনার সময় বাঁচান! সবুজ ব্যবহার করুন!!
For queries or more information: / প্রশ্ন

বা অধিক তথ্যের জন্য:

Helpline No. 18602679999 (Local charges apply). DO NOT prefix any country code e.g. +91 or 00. Available Mon - Sat from 10 am to 7 pm

সহায়তার জন্য য�োগায�োগের নম্বর 18602679999 (ল�োকাল চার্জেস প্রয�োজ্য)৷ নম্বরের আগে ক�োন�ো দেশের ক�োড লাগবে না, যেমন +91 বা 00৷
স�োম - শনি সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত উপলব্ধ

@

service@hdfclife.com

www.hdfclife.com

Insurance is the subject matter of the solicitation.
HDFC Standard Life Insurance Company Limited. In partnership with Standard Life plc . IRDAI Reg. no. 101.
Registered Office: Lodha Excelus, 13 Floor, Apollo Millls Compound, N.M.Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai-400 011.
PSNE62020061314
বীমা আগ্রহের বিষয়বস্তু৷
এইচডিএফসি স্ট্যান্ডার্ড লাইফ ইন্সিওরেন্স ক�োম্পানী লিমিটেড৷ স্ট্যান্ডার্ড লাইফ পিআইসি.–এর সাথে য�ৌথ মালিকানায় আবদ্ধ৷ আইআরডিএআই নথিভু ক্তিকরণ নং 101৷
রেজিস্টার্ড অফিস: ল�োধা এক্সেলাস, ত্রয়�োদশ তলা, অ্যাপ�োল�ো মিলস কম্পাউন্ড, এন.এম. য�োশি মার্গ, মহালক্ষ্ণী, মুম্বাই-400011৷

BEWARE OF SPURIOUS PHONE CALLS AND FICTITIOUS/FRAUDULENT OFFERS
মিথ্যা ফ�োন কল এবং মনগড়া/প্রতারণামূলক প্রস্তাব থেকে সাবধান থাকুন

IRDAI clarifies to public that
• IRDAI or its officials do not involve in activities like sale of any kind of insurance or financial products nor invest premiums.
• IRDAI does not announce any bonus. Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint along with details of phone call number.
আইআরডিএ জনসাধারণের জন্য সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করে যে
• আইআরডিএআই বা তার কর্মকর্তারা বীমা বা আর্থিক যে ক�োন�ো পণ্যের ক�োন ধরনের বিক্রয়ের মত কর্মকান্ডে জড়িত না বা প্রিমিয়ামে বিনিয়োগ করেন না৷
• আইআরডিএআই ক�োন�ো ধরনের ব�োনাস ঘ�োষণা করে না৷ জনসাধারণের প্রতি অনুর�োধ করা হচ্ছে যে এই প্রকারের ক�োন�ো ফ�োন কল এলে ফ�োন নম্বর সহ একটি পুলিশ অভিয�োগ দায়ের করবেন৷
HDFC Standard Life Insurance Company Limited. In partnership with Standard Life plc.
Insurance is the subject matter of solicitation.
Regd Off: Lodha Excelus, 13 Floor, Apollo Mills Compound, N.M.Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai-400 011.
Communication Address: 11th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N M Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai – 400011
For any queries or assistance, please contact us at any of our touch points – Helpline number 18602679999 (Local charges apply)
Available Mon-Sat from 10 am to 7 pm DO NOT prefix any country code e.g. +91 or 00.
Email service@hdfclife.com, Website - www.hdfclife.com
HDFC Standard Life Insurance Company Limited. IRDAI Regn. No.101. CIN: U99999MH2000PLC128245
এইচডিএফসি স্ট্যান্ডার্ড লাইফ ইন্সিওরেন্স ক�োম্পানী লিমিটেড৷ স্ট্যান্ডার্ড লাইফ পিএলসি.–এর সাথে য�ৌথ মালিকানায় আবদ্ধ৷
বীমা আগ্রহের বিষয়বস্তু৷
রেজিস্টার্ড অফিস: ল�োধা এক্সেলাস, ত্রয়�োদশ তলা, অ্যাপ�োল�ো মিলস কম্পাউন্ড, এন.এম. য�োশি মার্গ, মহালক্ষ্ণী, মুম্বাই-400011৷ য�োগায�োগের ঠিকানা: দ্বাদশ তলা, ল�োধা
এক্সেলাস, অ্যাপ�োল�ো মিলস কম্পাউন্ড, এন.এম. য�োশি মার্গ, মহালক্ষ্ণী, মুম্বাই-400011- সহায়তার জন্য বা যে ক�োন�ো প্রকারের অনুসন্ধানের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের
যে ক�োন�ো টাচ পয়েন্টে য�োগায�োগ করুন- সহায়তা নম্বর 18602679999 (ল�োকাল চার্জেস প্রয�োজ্য)
স�োম-শনি সকাল 10 টা থেকে সন্ধ্যা 7 টা পর্যন্ত উপলভ্য নম্বরের আগে ক�োন�ো দেশের ক�োড লাগবে না, যেমন +91 বা 00৷
ইমেল service@hdfclife.com, ওয়েবসাইট- www.hdfclife.com,
এইচডিএফসি স্ট্যান্ডার্ড লাইফ ইন্সিওরেন্স ক�োম্পানী লিমিটেড৷ আইআরডিএআই নথিভু ক্তিকরণ নং 101৷ CIN: U99999MH2000PLC128245
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে করা হয়৷ অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করবেন না৷
UIN

Name of the Product / পণ্যের নাম
HDFC Unit Linked Endowment Plan / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড এনড�োমেন্ট প্ল্যান

101L015V01

HDFC Unit Linked Endowment / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড এনড�োমেন্ট

101L015V02

HDFC Unit Linked Young Star Plan / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড ইয়ং স্টার প্ল্যান

101L019V01

HDFC Unit Linked Young Star / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড ইয়ং স্টার

101L019V02

HDFC Unit Linked Young Star Plus / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড ইয়ং স্টার প্লাস		

101L023V01

HDFC Unit Linked Endowment Plus / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড এনড�োমেন্ট প্লাস

101L024V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড ইয়ং স্টার সুবিধা

101L025V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড ইয়ং স্টার সুবিধা প্লাস		

101L026V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড এনড�োমেন্ট সুবিধা

101L027V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড এনড�োমেন্ট সুবিধা প্লাস

101L028V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
টীকা: সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র উল্লিখিত পণ্যসমূহের জন্য প্রয�োজ্য
Asset Class / সম্পদ শ্রেণী
Fund
ফান্ড
Liquid Fund
লিক্যুইড ফান্ড

Stable Managed Fund
স্টেবেল ম্যানেজড ফান্ড

SFIN
এসএফআইএন

Public Deposits
পাবলিক ডিপ�োজিট

Money Market
Instruments
অর্থ বাজার
নির্দে শাবলী
100%

ULIF00102/01/04LiquidFund101

Govt. Securities
& Corp Bonds
সরকারি সিকিউরিটিস
এবং কর্পোরেশন বন্ড
0%

Equity
ইক্যুইটি

0%

*0-12 months / মাস

-

0 - 30%

0%

*12-18 months / মাস

-

50 - 100%

0%

*18-24 months / মাস

-

0 - 20%

0%

*More than 24 months
*24 মাসের বেশি - 0%

-

0%

0%

ULIF00720/06/07StableMgFd101

Secure Managed Fund
সিকিওর্ড ম্যানেজড ফান্ড

ULIF00202/01/04SecureMgtF101

0% to / থেকে 5%

0% to / থেকে 20%

75% to / থেকে 100%

Defensive Managed Fund
ডিফেন্সিভ ম্যানেজড ফান্ড

ULIF00302/01/04DefensiveF101

0% to / থেকে 5%

0% to / থেকে 15%

50% to / থেকে 85%

Balanced Managed Fund
ব্যালেন্সড ম্যানেজড ফান্ড

ULIF00402/01/04BalancedMF101

0% to / থেকে 5%

0% to / থেকে 15%

20% to / থেকে 70%

Equity Managed Fund
ইক্যুইটি ম্যানেজড ফান্ড

ULIF00616/01/06EquityMgFd101

0% to / থেকে 5%

0% to / থেকে 10%

0% to / থেকে 40%

Growth Fund
গ্রোথ ফান্ড

ULIF00502/01/04GrowthFund101

0% to / থেকে 5%

0%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*সংশ্লিষ্ট ফান্ড প�োর্টফ�োলিওর মধ্যে সিকিউরিটিস/নির্দেশাবলীর অবশিষ্ট উত্তীর্ণ মেয়াদ চিহ্নিত করে৷
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0%

0%
15% to / থেকে 30%
30% to / থেকে 60%
60% to / থেকে 100%
95% to / থেকে 100%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে করা হয়৷ অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করবেন না৷

Name of the Product

UIN

পণ্যের নাম

101L030V01

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড এনহ্যানহ্যান্সড লাইফ প্রোটেকশন II
HDFC Unit Linked Endowment Plus II / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড এনড�োমেন্ট প্লাস II

101L031V01

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড ইয়ংস্টার প্লাস II

101L032V01

HDFC SimpliLife / এইচডিএফসি সিম্পলিলাইফ

101L033V01

HDFC SimpliLife / এইচডিএফসি সিম্পলিলাইফ

101L033V02

HDFC SimpliLife / এইচডিএফসি সিম্পলিলাইফ

101L033V03

HDFC Unit Linked Young Star II / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড ইয়ং স্টার II

101L036V01

HDFC Unit Linked Endowment II / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড এনড�োমেন্ট II

101L038V01

HDFC Unit Linked Endowment Winner / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড এনড�োমেন্ট উইনার

101L041V01

HDFC Unit Linked Young Star Champion / এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড ইয়ং স্টার চ্যাম্পিয়ন

101L042V01

HDFC Young Star Super / এইচডিএফসি ইয়ং স্টার সুপার

101L048V01

HDFC Endowment Super / এইচডিএফসি এনড�োমেন্ট সুপার

101L049V01

HDFC Young Star Super Suvidha / এইচডিএফসি ইয়ং স্টার সুপার সুবিধা

101L050V01

HDFC Endowment Super Suvidha / এইচডিএফসি এনড�োমেন্ট সুপার সুবিধা

101L051V01

HDFC Young Star Supreme Suvidha / এইচডিএফসি ইয়ং স্টার সুপ্রিম সুবিধা

101L052V01

HDFC Endowment Supreme Suvidha / এইচডিএফসি এনড�োমেন্ট সুপ্রিম সুবিধা

101L053V01

HDFC Endowment Supreme / এইচডিএফসি এনড�োমেন্ট সুপ্রিম

101L058V01

HDFC Young Star Champion Suvidha / এইচডিএফসি ইয়ং স্টার চ্যাম্পিয়ন সুবিধা

101L059V01

HDFC YoungStar Supreme / এইচডিএফসি ইয়ংস্টার সুপ্রিম

101L060V01

HDFC Endowment Champion Suvidha / এইচডিএফসি এনড�োমেন্ট চ্যাম্পিয়ন সুবিধা

101L061V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
টীকা: সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র উল্লিখিত পণ্যসমূহের জন্য প্রয�োজ্য
Asset Class / সম্পদ শ্রেণী
Fund

SFIN

ফান্ড

এসএফআইএন

Money Market
Instruments
& Public Deposits
অর্থ বাজার নির্দে শাবলী
এবং পাবলিক ডিপ�োজিট

Govt. Securities
& Corp Bonds
সরকারি সিকিউরিটিস
এবং কর্পোরেশন বন্ড

100%

0%

Equity
ইক্যুইটি

0%

Liquid Fund II
লিক্যুইড ফান্ড II

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II
স্টেবেল ম্যানেজড ফান্ড II

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secure Managed Fund II
সিকিওর্ড ম্যানেজড ফান্ড II

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to / থেকে 25%

Defensive Managed Fund II
ডিফেন্সিভ ম্যানেজড ফান্ড II

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to / থেকে 20%

50% to / থেকেo 85%

15% to / থেকে 30%

Balanced Managed Fund II
ব্যালেন্সড ম্যানেজড ফান্ড II

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to / থেকে 20%

20% to / থেকে 70%

30% to / থেকে 60%

Equity Managed Fund II
ইক্যুইটি ম্যানেজড ফান্ড II

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to / থেকে 15%

0% to / থেকে 40%

60% to / থেকে 100%

Growth Fund II
গ্রোথ ফান্ড II

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to / থেকে 10%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*সংশ্লিষ্ট ফান্ড প�োর্টফ�োলিওর মধ্যে সিকিউরিটিস/নির্দেশাবলীর অবশিষ্ট উত্তীর্ণ মেয়াদ চিহ্নিত করে৷

Page 4

0 - 100% (*Upto 24 Months)
0 -100% (*24 মাস পর্যন্ত)

0%

75% to / থেকে 100%

0%

0%

90% to / থেকে 100%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে করা হয়৷ অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করবেন না৷

Name of the Product / পণ্যের নাম

UIN

HDFC Unit Linked Pension II
এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড পেনশন II

101L039V01

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II
এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড পেনশন ম্যাক্সিমাইজার II

101L040V01

HDFC Pension Super
এইচডিএফসি পেনশন সুপার

101L047V01

HDFC Pension Supreme

101L055V01

এইচডিএফসি পেনশন সুপ্রিম
HDFC Unit Linked Pension Maximiser II
এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড পেনশন ম্যাক্সিমাইজার II

101L056V01

HDFC Pension Champion
এইচডিএফসি পেনশন চ্যাম্পিয়ন

101L057V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
টীকা: সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র উল্লিখিত পণ্যসমূহের জন্য প্রয�োজ্য
Asset Class / সম্পদ শ্রেণী
Fund

SFIN

ফান্ড

এসএফআইএন

Money Market
Instruments &
Public Deposits
অর্থ বাজার নির্দে শাবলী
এবং পাবলিক ডিপ�োজিট

Govt. Securities
& Corp Bonds

Equity
ইক্যুইটি

সরকারি সিকিউরিটিস
এবং কর্পোরেশন বন্ড

Liquid Fund
লিক্যুইড ফান্ড II

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II
স্টেবেল ম্যানেজড ফান্ড II

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secure Managed Fund II
সিকিওর্ড ম্যানেজড ফান্ড II

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to / থেকে 25%

75% to / থেকে 100%

Defensive Managed Fund II
ডিফেন্সিভ ম্যানেজড ফান্ড II

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to / থেকে 20%

50% to / থেকে 85%

15% to / থেকে 30%

Balanced Managed Fund II
ব্যালেন্সড ম্যানেজড ফান্ড II

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to / থেকে 20%

20% to / থেকে 70%

30% to / থেকে 60%

Equity Managed Fund II
ইক্যুইটি ম্যানেজড ফান্ড II

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to / থেকে 15%

0% to / থেকে 40%

60% to / থেকে 100%

Growth Fund II
গ্রোথ ফান্ড II

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

100%

0%

0 - 100% (*Upto 24 Months)

0%

0%

0 -100% (*24 মাস পর্যন্ত)

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*সংশ্লিষ্ট ফান্ড প�োর্টফ�োলিওর মধ্যে সিকিউরিটিস/নির্দেশাবলীর অবশিষ্ট উত্তীর্ণ মেয়াদ চিহ্নিত করে৷
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0% to / থেকে 10%

0%

0%

90% to / থেকে 100%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে করা হয়৷ অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করবেন না৷
Name of the Product / পণ্যের নাম

UIN

HDFC Unit Linked Pension Plan
এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড পেনশন প্ল্যান

101L016V01

HDFC Unit Linked Pension
এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড পেনশন

101L016V02

HDFC Unit Linked Pension Plus
এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড পেনশন প্লাস

101L029V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
টীকা: সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র উল্লিখিত পণ্যসমূহের জন্য প্রয�োজ্য
Asset Class / সম্পদ শ্রেণী
Fund
ফান্ড

Liquid Fund
লিক্যুইড ফান্ড

Stable Managed Fund
স্টেবেল ম্যানেজড ফান্ড

SFIN
এসএফআইএন

Money Market
Instruments
অর্থ বাজার
নির্দে শাবলী
100%

ULIF00802/01/04LiquidFund101

ULIF01420/06/07StableMgFd101

Public Deposits
পাবলিক ডিপ�োজিট

Govt. Securities &
Corp Bonds
সরকারি সিকিউরিটিস
এবং কর্পোরেশন বন্ড

Equity
ইক্যুইটি

0%

0%

*0-12 months / থেকে

-

0 - 30%

0%

*12-18 months / থেকে

-

50 - 100%

0%

*18-24 months / থেকে

-

0 - 20%

0%

*More than 24 months / থেকে *24 মাসের বেশি- -

0%

0%

Secure Managed Fund
সিকিওর্ড ম্যানেজড ফান্ড

ULIF00902/01/04SecureMgtF101

0% to / থেকে 5%

0% to / থেকে 20%

75% to / থেকে 100%

Defensive Managed Fund
ডিফেন্সিভ ম্যানেজড ফান্ড

ULIF01002/01/04DefensiveF101

0% to / থেকে 5%

0% to / থেকে 15%

50% to / থেকে 85%

15% to / থেকে 30%

Balanced Managed Fund
ব্যালেন্সড ম্যানেজড ফান্ড

ULIF01102/01/04BalancedMF101

0% to / থেকে 5%

0% to / থেকে 15%

20% to / থেকে 70%

30% to / থেকে 60%

Equity Managed Fund
ইক্যুইটি ম্যানেজড ফান্ড

ULIF01316/01/06EquityMgFd101

0% to / থেকে 5%

0% to / থেকে 10%

0% to / থেকে 40%

60% to / থেকে 100%

Growth Fund
গ্রোথ ফান্ড

ULIF01202/01/04GrowthFund101

0% to / থেকে 5%

0%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.

*সংশ্লিষ্ট ফান্ড প�োর্টফ�োলিওর মধ্যে সিকিউরিটিস/নির্দেশাবলীর অবশিষ্ট উত্তীর্ণ মেয়াদ চিহ্নিত করে৷
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0%

0%

95% to / থেকে 100%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে করা হয়৷ অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করবেন না৷
Name of the Product
পণ্যের নাম

UIN

HDFC SL pension Maximus
এইচডিএফসি এসএল পেনশন ম্যাক্সিমাস

101L074V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
টীকা: সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র উল্লিখিত পণ্যসমূহের জন্য প্রয�োজ্য
Asset Class / সম্পদ শ্রেণী
Equity
ইক্যুইটি

Fund
ফান্ড

Pension Guarantee
Fund 1

101L074V01

Money Market Instruments ,Public Deposits,Govt. Securities
& Corp Bonds

SFIN
এসএফআইএন

Equity
ইক্যুইটি

অর্থ বাজার নির্দে শাবলী, পাবলিক ডিপ�োজিট, সরকারি সিকিউরিটিস এবং
কর্পোরেশন বন্ড

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101

পেনশন গ্যারান্টি ফান্ড 1
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70% -100%

0% - 30%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে করা হয়৷ অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করবেন না৷

Name of the Product
পণ্যের নাম

UIN

HDFC Life Pension Super Plus
এইচডিএফসি লাইফ পেনশন সুপার প্লাস

101L085V02

HDFC Life Single Premium Pension Super
এইচডিএফসি লাইফ সিঙ্গল প্রিমিয়াম পেনশন সুপার

101L086V02

HDFC Life Pension Super Plus
এইচডিএফসি লাইফ পেনশন সুপার প্লাস

101L085V01

HDFC Life Single Premium Pension Super
এইচডিএফসি লাইফ সিঙ্গল প্রিমিয়াম পেনশন সুপার

101L086V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
টীকা: সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র উল্লিখিত পণ্যসমূহের জন্য প্রয�োজ্য
Asset Class / সম্পদ শ্রেণী
Fund
ফান্ড

Pension Super Plus Fund - 2012
পেনশন সুপার প্লাস ফান্ড – 2012

অর্থ বাজার নির্দে শাবলী

Govt. Securities
& Corp Bonds
সরকারি সিকিউরিটিস এবং
কর্পোরেশন বন্ড

0% - 40%

40% - 100%

Money Market Instruments

SFIN
এসএফআইএন

ULIF04818/06/12PenSuPls12101
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Equity
ইক্যুইটি

0% - 60%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে করা হয়৷ অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করবেন না৷

Name of the Product
পণ্যের নাম

UIN

HDFC Wealth Maximiser Plus
এইচডিএফসি ওয়েল্থ ম্যাক্সিমাইজার প্লাস

101L034V01

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier
এইচডিএফসি ইউনিট লিঙ্কড ওয়েল্থ মাল্টিপ্লায়ার

101L044V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
টীকা: সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র উল্লিখিত পণ্যসমূহের জন্য প্রয�োজ্য

Fund
ফান্ড

SFIN
এসএফআইএন

Asset Class
সম্পদ শ্রেণী
*All debt instruments maturity less than equal to 12 months
*সকল ঋণসংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের মেয়াদ যেন 12 মাসের কম হয়
*Bank deposits with maturity greater than equal to 12 months and lesser
than or equal to 36 months

Money Plus Fund
মানি প্লাস ফান্ড

ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

Asset
Allocation
সম্পদ
বরাদ্দকরণ
0 - 30%

0 - 20%

*মেয়াদ উত্তীর্ণতা সহ ব্যাঙ্ক ডিপ�োসিট 12 মাসের বেশি এবং 36 মাসের কম বা সমান
*Government Securities with maturity greater than equal to 12 months and
lesser than or equal to 36 months

40 - 100%

*মেয়াদ উত্তীর্ণতা সহ সরকার 12 মাসের বেশি এবং 36 মাসের কম বা সমান
*Corporate Debt with maturity greater than equal to 12 months and lesser
than or equal to 36 months
*মেয়াদ উত্তীর্ণতা সহ কর্পোরেট ঋণ 12 মাসের বেশি এবং 36 মাসের কম বা সমান
Money Market Instruments
অর্থ বাজার নির্দেশাবলী

Bond Opportunities Fund
বন্ড অপারচু নিটিস ফান্ড

ULIF03004/08/08BondOprtFd101

লার্জ ক্যাপ ফান্ড

Mid Cap Fund
মিড ক্যাপ ফান্ড

ULIF03204/08/08Large-CapF101

ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

0 – 15%

Govt. Securities
সরকারি সিকিউরিটিস

50 – 60%

Money Market Instruments
অর্থ বাজার নির্দেশাবলী

ULIF03304/08/08ManagerFnd101

ম্যানেজার্স ফান্ড

20 – 30%
0%
0-5%

Equity
ইক্যুইটি

95-100%

Money Market Instruments
অর্থ বাজার নির্দেশাবলী

0-5%

Equity
ইক্যুইটি

95-100%

All Debt with maturity < 12 Months
মেয়াদ উত্তীর্ণতা সহ সকল ঋণ < 12 মাস

0% - 40%

Money Market Instruments & Public Deposits

0% - 25%

অর্থ বাজার নির্দেশাবলী এবং পাবলিক ডিপ�োজিট

Manager’s Fund

0 – 5%

Public Deposits
পাবলিক ডিপ�োজিট

Corporate Bonds
কর্পোরেট বন্ড
Equity
ইক্যুইটি

Large Cap Fund

0 – 10%

Govt Securities & Corporate Bonds
সরকারি সিকিউরিটিস এবং কর্পোরেশন বন্ড

5% - 65%

Large Cap Equity
লার্জ ক্যাপ ইক্যুইটি

10% - 45%

Mid Cap Equity
মিড ক্যাপ ইক্যুইটি

10% - 45%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*সংশ্লিষ্ট ফান্ড প�োর্টফ�োলিওর মধ্যে সিকিউরিটিস/নির্দেশাবলীর অবশিষ্ট উত্তীর্ণ মেয়াদ চিহ্নিত করে৷
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে করা হয়৷ অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করবেন না৷
Name of the Product

UIN

পণ্যের নাম
HDFC Life Click 2 Invest

101L100V01

এইচডিএফসি লাইফ বিনিয়�োগ করার জন্য 2 ক্লিক করুন
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
টীকা: সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র উল্লিখিত পণ্যসমূহের জন্য প্রয�োজ্য

Asset Class / সম্পদ শ্রেণী
Fund
ফান্ড

SFIN
এসএফআইএন

Money Market
Instruments
& Public Deposits

অর্থ বাজার নির্দে শাবলী
এবং পাবলিক ডিপ�োজিট
Balanced Fund
ব্যালেন্সড ফান্ড
Income Fund
ইনকাম ফান্ড
BlueChip Fund
ব্লুচিপ ফান্ড
Opportunities Fund
অপারচু নিটিস ফান্ড
Equity Plus Fund
ইক্যুইটি প্লাস ফান্ড

Govt. Securities &
Corp Bonds
সরকারি সিকিউরিটিস এবং
কর্পোরেশন বন্ড

Equity
ইক্যুইটি

ULIF03901/09/10BalancedFd101

0% to / থেকে 20%

0% to / থেকে 60%

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0% to / থেকে 20%

80% to / থেকে 100%

-

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0% to / থেকে 20%

-

80% to / থেকে 100%

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0% to / থেকে 20%

-

80% to / থেকে 100%

ULIF05301/08/13EquityPlus101

Diversified Equity Fund

40% to / থেকে 80%

0% to / থেকে 20%

0% to / থেকে 20%

80% to / থেকে 100%

0% to / থেকে 40%

0% to / থেকে 40%

60% to / থেকে 100%

ডাইভারসিফায়েড ইক্যুইটি ফান্ড

ULIF05501/08/13DivrEqtyFd101

Bond Fund
বন্ড ফান্ড

ULIF05601/08/13Bond Funds101

0% to / থেকে 60%

40% to / থেকে 100%

-

ULIF05801/08/13ConsertvFd101

0% to / থেকে 60%

40% to / থেকে 100%

-

Conservative Fund
কনজারভেটিভ ফান্ড
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে করা হয়৷ অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করবেন না৷
Name of the Product
পণ্যের নাম

Blue Chip Fund
ব্লু চিপ ফান্ড

101L054V01

101L054V01

101L054V01

101L064V01

101L064V01

101L064V01

NA

HDFC SL Crest
এইচডিএফসি এসএল ক্রেস্ট

101L064V02

101L064V02

101L064V02

NA

HDFC SL Youngstar Super II
এইচডিএফসি এসএল ইয়ংস্টার সুপার II

101L065V01

101L065V01

101L065V01

NA

101L065V01

101L065V01

HDFC SL ProGrowth Super II
এইচডিএফসি এসএল প্রোগ্রোথ সুপার II

101L066V01

101L066V01

101L066V01

NA

101L066V01

101L066V01

HDFC SL ProGrowth Super II
এইচডিএফসি এসএল প্রোগ্রোথ সুপার II

101L066V02

101L066V02

101L066V02

NA

HDFC SL ProGrowth Maximiser
এইচডিএফসি এসএল প্রোগ্রোথ ম্যাক্সিমাইজার

101L067V01

101L067V01

101L067V01

NA

HDFC SL ProGrowth Maximizer
এইচডিএফসি এসএল প্রোগ্রোথ ম্যাক্সিমাইজার

101L067V02

101L067V02

101L067V02

NA

HDFC SL Young Star Super Premium
এইচডিএফসি এসএল ইয়ং স্টার সুপার প্রিমিয়াম

101L068V01

101L068V01

101L068V01

NA

HDFC SL Young Star Super Premium
এইচডিএফসি এসএল ইয়ং স্টার সুপার প্রিমিয়াম

101L068V02

101L068V02

101L068V02

NA

HDFC SL ProGrowth Flexi
এইচডিএফসি এসএল প্রোগ্রোথ ফ্লেক্সি

101L072V01

101L072V01

101L072V01

NA

HDFC SL ProGrowth Flexi
এইচডিএফসি এসএল প্রোগ্রোথ ফ্লেক্সি

101L072V02

101L072V02

101L072V02

NA

HDFC SL ProGrowth Plus
এইচডিএফসি এসএল প্রোগ্রোথ প্লাস

101L081V01

101L081V01

101L081V01

NA

HDFC SL ProGrowth Plus
এইচডিএফসি এসএল প্রোগ্রোথ প্লাস

101L081V02

101L081V02

101L081V02

NA

HDFC Life Smart Women Plan
এইচডিএফসি লাইফ স্মার্ট উইমেন প্ল্যান

101L082V01

101L082V01

101L082V01

NA

HDFC Life Smart Woman
এইচডিএফসি লাইফ স্মার্ট উইমেন

101L082V02

101L082V02

101L082V02

NA

HDFC Life Invest Wise
এইচডিএফসি লাইফ ইনভেস্ট উইস

101L083V01

101L083V01

101L083V01

NA

HDFC Life Invest wise
এইচডিএফসি লাইফ ইনভেস্ট উইস

101L083V02

101L083V02

101L083V02

NA

HDFC Wealth Builder
এইচডিএফসি ওয়েল্থ বিল্ডার
HDFC SL Crest
এইচডিএফসি এসএল ক্রেস্ট

Opportunities Fund

অপারচু নিটিস ফান্ড

Vantage Fund
ভ্যান্টেজ ফান্ড

Short Term Fund Balanced Fund
স্বল্প মেয়াদী ফান্ড
ব্যালেন্সড ফান্ড

Income Fund
ইনকাম ফান্ড

NA

101L054V01

101L064V01
NA

NA
101L067V01
NA
101L068V01
NA
101L072V01
NA
101L081V01
NA
101L082V01
NA
101L083V01
NA

NA
101L064V01
101L064V02

101L066V02
101L067V01
101L067V02
101L068V01
101L068V02
101L072V01
101L072V02
101L081V01
101L081V02
101L082V01
101L082V02
101L083V01
101L083V02

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
টীকা: সম্পদ শ্রেণী শুধুমাত্র উল্লিখিত পণ্যসমূহের জন্য প্রয�োজ্য

Asset Class / সম্পদ শ্রেণী
Fund
ফান্ড

Money Market
Instruments
& Public Deposits
অর্থ বাজার নির্দে শাবলী
এবং পাবলিক ডিপ�োজিট

SFIN
এসএফআইএন

Govt. Securities &
Corp Bonds
সরকারি সিকিউরিটিস এবং
কর্পোরেশন বন্ড

Equity
ইক্যুইটি

Income Fund
ইনকাম ফান্ড

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0% to / থেকে 20%

Blue Chip Fund
ব্লু চিপ ফান্ড

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0% to / থেকে 20%

-

80% to / থেকে 100%

Opportunities Fund
অপারচু নিটিস ফান্ড

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0% to / থেকে 20%

-

80% to / থেকে 100%

Vantage Fund
ভ্যান্টেজ ফান্ড

ULIF03701/01/10VantageFnd101

Short Term Fund
শর্ট টার্ম ফান্ড

ULIF03801/09/10ShortTrmFd101

Balanced Fund
ব্যালেন্সড ফান্ড

ULIF03901/09/10BalancedFd101

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*সংশ্লিষ্ট ফান্ড প�োর্টফ�োলিওর মধ্যে সিকিউরিটিস / নির্দেশাবলীর অবশিষ্ট উত্তীর্ণ মেয়াদ চিহ্নিত করে৷
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0% - 40%

80% to / থেকে 100%

10% to / থেকে 70%

0% to / থেকে 100% (*36 মাস পর্যন্ত)

0% to / থেকে 20%

0% to / থেকে 60%

-

10% to / থেকে 70%

-

40% to / থেকে 80%

