PSRF417119051502 (KINDLY FILL THIS FORM IN ENGLISH ONLY)
Comp/May/Int/4478 (இந்தப் படிவத்தை ஆங்கிலத்தில் மட்டும் நிரப்பவும்)

For HDFC Life Unit Linked Plans Only

எச்டிஎஃப்சி லைஃப் யூனிட் லிங்க்ட் திட்டங்களுக்கு மட்டும்

Additional Single
Premium Top-up

For Official Use Only

Current Day NAV

அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

தற்போதைய நாளின் என்ஏவி

Branch Name:

கிளையின் பெயர்:

Next Day NAV

பெற்றுக் க�ொண்டவர்:

Employee Code:

Received By:

கூட்டுக்கூடுதல் ஒற்றை
தவணை டாப் அப்

(Please use a separate request from for each policy)
(தயவுசெய்து ஒவ்வொரு பாலிசிக்கும் தனியான வேண்டுக�ோள்
படிவத்தை பயன்படுத்தவும்)

அடுத்தநாள் என்ஏவி

Interaction ID:

ஊழியரின் க�ோட்:

த�ொடர்பு க�ொண்ட ஐடி:

Signature:

Dt & Time:

கைய�ொப்பம்:

தேதி மற்றும் நேரம்:

(Last Name) /(கடைசி பெயர்)
(முதல் பெயர்)
(First Name)
(Middle Name) /(நடுப் பெயர்)
Name of the Policy holder :_______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
பாலிசிதாரரின் பெயர்:

Policy No.: __________________________________ E-Insurance Account No.:
பாலிசி எண்:

ஈ-இன்ஷ்யூரன்ஸ் கணக்கு எண்:

Email ID*:________________________________________________________________________________________________________________
மின்னஞ்சல் ஐடி*:
Contact No.*:(Mob)_______________________/(Res)____________________________/(Off)_______________________Mobile number is preferable
(வடு)
ீ
ம�ொபைல் எண் விரும்பத்தக்கது
த�ொடர்பு எண்*:(ம�ொபைல்)
(அலுவலகம்)
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. Policyholder/Payor’s ID & Address proof along with PAN card to be submitted. In case Policyholder/Payor does not have PAN Card the please submit Form 60/61.

இங்கே க�ொடுக்கப்படும் த�ொடர்பு விவரங்கள் அனைத்து எதிர்கால த�ொடர்புகளுக்காக புதிதாக சேர்க்கப்படும். நேஷனல் டூ நாட் கால் பதிவேட்டில் பதிவுசெய்துள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு, இங்கு க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள அனுமதி மூலம்,
உங்களைத் த�ொடர்பு க�ொள்ள அனுமதியளிக்கிறீர்கள். பான் கார்டுடன் பாலிசிதாரர்/பணம் செலுத்துபவர் ID-யும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். பாலிசிதாரர்/பணம் செலுத்துபவரிடம் பான் கார்டு இல்லையெனில், படிவம் 60/61 சமர்பிக்க வேண்டும்.

I would like to pay an Additional Single Premium Top-up amount of ` __________by Cash/Cheque/DD No. ______________________________dated_________________________drawn on
For ` (in words)
to be invested in the funds as mentioned in the table below.
நான் த�ொகை: _____________________________________________, ர�ொக்கமாக/காச�ோலை/டிடி எண்:______________________________, தேதி:_________________________, ______________________________ இல் எடுக்கப்பட்ட` _________________________
(வார்த்தைகளில்) கூடுதல் சிங்கிள் பிரீமியம் டாப் அப் த�ொகையை, கீ ழே அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள நிதியில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறேன்.

Additional Single Premium Top-up*

கூடுதல் சிங்கிள் பிரிமீ யம் டாப் அப்*

Fund Name /நிதியின் பெயர்

Total Percentage
ம�ொத்த சதவதம்
ீ

Percentage /சதவதம்
ீ

(the total % of fund allocation should be 100%)

100%

(நிதி ஒதுக்கீட்டின் ம�ொத்த % 100% ஆக இருக்க வேண்டும்)

*Additional Single Premium Top-up (ASPTP)- In case you have not mentioned any percentage above, ASPTP amount will be invested as per the current fund allocation. The ASPTP will not be
adjusted towards renewal premium due. Please note the allocation specified above is applicable only for the above transaction & not for regular premium. In case aggregate of annualised premium
and Top-up amount Paidby you equals or exceeds Rs. 1lakh,then incomeproof is required.
*கூடுதல் சிங்கிள் பிரீமியம் டாப் அப் (ஏஎஸ்பிடிபி)-நீ ங்கள் மேலே எந்தவித சதவதமும்
ீ
குறிப்பிடாதபட்சத்தில் ஏஎஸ்பிடிபி த�ொகை தற்போதைய நிதி ஒதுக்கீ ட்டின் படி முதலீடு

செய்யப்படும். ஏஎஸ்பிடிபி புதுப்பிக்கும் செலுத்த வேண்டிய தவணைக்காக சரிசெய்துக�ொள்ளப்படாது. மேலே குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடு மேற்கண்ட பரிவர்த்தனைக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும், வழக்கமான
தவணைக்குப் ப�ொருந்தாது என்பதை தயவுசெய்து கவனத்தில் க�ொள்ளவும். வாடிக்கையாளர் செலுத்திய ஒன்றுசேர்ந்த வருடாந்திர தவணை மற்றும் டாப் அப் த�ொகை ரூ. 1 லட்சத்திற்கு சமமாக
அல்லது அதிகமாக இருந்தால் வருமான ஆதாரம் அளிக்கப்பட வேண்டும்.

My current gross total income from all sources is `
per annum. If the said amount plus the aggregate regular premium payable in the financial year is equal to or exceeds
‘llakh, enclose self-attested copies of the documents mentioned below and information (The proofs are not required if provided earlier.)

அனைத்து ஆதாரங்களிலிருந்தும் எனது தற்போதைய ம�ொத்த வருமானம் ஆண்டுக்கு `.__________________________________________ ஆகும். அந்த நிதியாண்டில் ச�ொல்லப்பட்ட த�ொகை மற்றும்செ லுத்த வேண்டிய ஒன்றுசேர்ந்த வழக்கமான தவணை ரூ. 1
லட்சத்திற்கு சமமாக அல்லது கூடுதலாக இருந்தால், நான் கீ ழே ச�ொல்லப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகளை இணைத்துள்ளேன். (ஏற்கனவே க�ொடுத்திருந்தால் ஆதாரங்கள் தேவையில்லை)

a. Proof of identity and proof of residence. (The proofs are not required if provided earlier) b. Proof of income e.g. latest income tax returns etc.
a. அடையாள ஆதாரம் மற்றும் குடியிருப்பு ஆதாரம். (முன்பே க�ொடுத்திருந்தால் சான்றுகள் தேவையில்லை) b. வருமான ஆதாரம் எ.கா. அண்மையில் தாக்கல் செய்த வருமான
Source of funds: (please state %under each head-totaling upto 100%) (Top-up only)

வரி கணக்கு ப�ோன்றது.

நிதிக்கான ஆதாரம்: (தயவுசெய்து ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் கீ ழாக % இல் குறிப்பிடவும், ம�ொத்தமாக 100% (டாப் அப் மட்டும்)

Salaries
சம்பளம்

Business Property

House
வடு
ீ

த�ொழில் ச�ொத்து

Capital Gains

முதலீட்டு லாபம்

Investments
முதலீடுகள்

Agriculture
விவசாயம்

Others

மற்றவை

Total

ம�ொத்தம்

General Rules:

1. Request for the above transactions are acceptable subject to cut-off rules followed by HDFC Life in accordance with IRDAI. The current cut-off timing for accepting requests to be processed with same day NAV is 3pm IST. 2.
In case a prior unit allocation is pending, your current request will be processed on the successive working day. 3. If a Fund Switch & Top-up request is received together, Fund Switch transaction will be processed first. In case a
prior unit allocation is pending, your current request will be processed on the successive working day. 4. Policy servicing charges may be levied as applicable. Please refer to your policy document for details.
ப�ொது விதிமுறைகள்:

1. ஐஆர்டிஏயின்படி, எச்டிஎஃப்சி ஸ்டேண்டர்ட் லைஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் க�ோ. லிட் பின்பற்றும் கட்-ஆஃப் விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு மேற்படி பரிவர்த்தனைகளுக்கான வேண்டுதல் ஏற்கத்தக்கவை. செயல்முறைப்படுத்த ஏற்கப்படும் வேண்டுதல்களுக்கான தற்போதைய கட்-ஆஃப் நேரம்
அதே நாளிலான 3 மணி ஐஎஸ்டி ஆகும். 2. முன்னதான யூனிட் அலகேஷன் நிலுவையில் இருந்தால், உங்கள் தற்போதைய வேண்டுக�ோள் அடுத்த வேலை நாளில் செயல்முறைப்படுத்தப்படும். 3. ஒரு நிதி மாறுதல் மற்றும் டாப் அப் வேண்டுதல் ஒன்றாக கிடைக்கப் பெற்றால், நிதி
மாறுதல் பரிவர்த்தனையே முதலில் செயல்முறைப்படுத்தப்படும். முன்னதான யூனிட் அலகேஷன் நிலுவையில் இருந்தால், உங்கள் தற்போதைய வேண்டுக�ோள் அடுத்த வேலை நாளில் செயல்முறைப்படுத்தப்படும். 4. ப�ொருந்துவதுபடி பாலிசி சேவைக் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
விவரங்களுக்கு தயவுசெய்து பாலிசி ஆவணத்தை பார்க்கவும்.

I confirm having read all the relevant policy provisions before making this application and having under stood 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 authorised by me through this form are made under my consent and are not provided under any duress or compulsion and HDFC Life has agreed to carry out the same on my behalf. I
under take not to raise any action/ claim whatsoever against HDFC Life for any reasons thereto.

நான் விண்ணப்பிக்கும் முன்பாக சம்பந்தப்பட்ட பாலிசி விதிமுறைகளை படித்து அவற்றையும் அவற்றின் விளைவுகளையும் புரிந்துக�ொண்டேன் என்பதை உறுதி செய்கிறேன். மேலே நான் செலுத்திய தவணை அனைத்தும் சட்டப்படியான நிதி
ஆதாரங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை என்பதையும் உறுதி செய்கிறேன். இந்தப் படிவத்தின் மூலமாக நான் அங்கீ காரம் அளித்த அனைத்து அறிவுரைகளும் எனது சம்மதத்தின் பேரில் க�ொடுக்கப்பட்டன மற்றும் எந்தவித வற்புறுத்துதல் அல்லது
கட்டாயத்தின்பேரில் க�ொடுக்கப்படவில்லை, எச்டிஎஃப்சி லைஃப் எனக்காக அவற்றை செய்ய ஒப்புக்கொண்டுள்ளது என்பதை நான் புரிந்துக�ொள்கிறேன் மற்றும் ஒப்புக் க�ொள்கிறேன். அதற்காக எந்தக் காரணத்திற்காகவும் நான் எச்டிஎஃப்சி
லைஃப் மீ தாக நடவடிக்கை எடுக்கவ�ோ அல்லது உரிமை க�ோரவ�ோ மாட்டேன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறேன்.

Policyholder’s/Assignee’s Name:

Date:
தேதி:

பாலிசிதாரர்/ ஒப்படைக்கப்பட்டவரின் பெயர்:

Place:

இடம்:

*Assignee’s details are required In case of assigned policies
*ஒப்படைக்கப்பட்ட பாலிசிகளாக இருந்தால் ஒப்படைக்கப்பட்டவரின் விவரங்கள்

Policy holder’s/Assignee’s Signature:

பாலிசிதாரர்/ ஒப்படைக்கப்பட்டவரின் கைய�ொப்பம் (முன்பே
க�ொடுத்திருந்தால் சான்றுகள் தேவையில்லை)

Signature Verified Stamp
தேவைப்படும்.

கைய�ொப்பம் சரிபார்க்கப்பட்ட ஸ்டாம்ப்

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 l 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 be assured has signed/affixed his/her thumb impression in my presence.

கீழ்க்கண்ட நிலையில் மூன்றாம் நபரின் அறிவிப்பு:
காப்பீடு எடுத்துள்ளவர் விண்ணப்பத்தை நிரப்பவில்லை. தனது பெருவிரல் ரேகை வைத்தார்/ பிராந்திய ம�ொழியில் கைய�ொப்பமிட்டார். காப்பீடு எடுக்க உள்ளவருக்கு இந்த விண்ணப்பப் படிவத்தில் உள்ள ______________________________________ ம�ொழியில் விவரித்தேன்.
எனக்குக் க�ொடுக்கப்பட்ட பதில்களை உண்மையாக பதிவு செய்தேன். காப்பீடு எடுக்க உள்ளவர் எனது முன்னிலையில் கைய�ொப்பமிட்டார்/ தனது பெருவிரல் ரேகை வைத்தார் என்றும் உறுதியளிக்கிறேன்.

Declarant Name

Signature

அறிவிப்பவரின் பெயர்

Date:

தேதி:

கைய�ொப்பம்

Declarant Address:

Place:

இடம்:

அறிவிப்பவரின் முகவரி:

Customer Acknowledgement Copy (Additional Single Premium Top- up Form)

வாடிக்கையாளர் ஒப்புதல் பிரதி (கூட்டு கூடுதல் ஒற்றை தவணை டாப் அப்)

Policy No.

பாலிசி எண்:

Documents accepted (specify):

Interaction ID No:

Policyholder name:

த�ொடர்புக�ொண்ட ஐடி எண்:

பாலிசிதாரரின் பெயர்:

Branch Stamp
கிளையின் முத்திரை

ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன (குறிப்பிடவும்)

Customer Relations Officer:

வாடிக்கையாளர் த�ொடர்பு அதிகாரி:

Date:

தேதி:

Time:

காலம்:

சந்தேகங்கள் அல்லது கூடுதல் தகவலுக்கு, 1860-267-9999 என்ற எண்ணில் அழைக்கவும் (உள்ளூர் கட்டணங்கள் ப�ொருந்தும்). நாட்டின் குறியீட்டை (எ.கா: +91 அல்லது 00) முன்னால் சேர்க்க வேண்டாம்.
திங்கள் முதல் சனி வரை 10 am முதல் 7 pm வரை த�ொடர்புக�ொள்ளலாம் | மின்னஞ்சல் – service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (NRI வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டும்) இணையதளம் – www.hdfclife.com
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Maximise Insurance
benefits with Top-ups
டாப்-அப்களுடன்
காப்பீட்டின் பலன்களை
அதிகப்படுத்திடுங்கள்

Looking for a top-up?
Login to My Account or Register now!
டாப்-அப் செய்ய வேண்டுமா?

எனது கணக்கு என்பதில் உள்நுழையவும் அல்லது
இப்போதே பதிவுபெறவும்!
My Account Login

எனது கணக்கு உள்நுழைவு

Register Now!

இப்போதே பதிவுபெறவும்!

For queries or information:

கேள்விகள் அல்லது தகவலுக்கு:
www.hdfdife.com

service@hdfclife.com
1860-267-9999
(Local charges apply). DO NOT prefix any country code e.g. +91 or 00
(Available Mon-Sat from 10 am to 7 pm)
(உள்ளூர் கட்டணங்கள் ப�ொருந்தும்). நாட்டின் குறியீட்டை (எ.கா: +91 அல்லது 00) முன்னால்
சேர்க்க வேண்டாம்.திங்கள் முதல் சனி வரை 10 am முதல் 7 pm வரை த�ொடர்புக�ொள்ளலாம்

MSCNO 398302041507
Insurance is the subject matter of solicitation.
காப்பீடு என்பது தனிநபரின் விருப்பத்திற்குட்பட்டது.

HDFC Standard life Insurance Company Limited. In partnership with Standard Life pic. IRDAI Registration No. 101. Regd. Off: Lodha Excelus, 13th
Floor, Apollo Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400011, India.
எச்டிஎஃப்சி ஸ்டேண்டர்டு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட். ஒரு ஸ்டேண்டர்டு லைஃப் பிஎல்சி கூட்டு நிறுவனம். IRDAI பதிவு என்ன: 101,
பதிவு அலுவலகம்: ல�ோதா எக்செலஸ், 13 வது மாடி, அப்பல்லோ மில்ஸ் காம்பவுண்ட், என்.எம்.ஜ�ோஷி மார்க், மகாலக்ஷ்மி, மும்பை – 400 011.

CIN :U99999MH2000PLC128245

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

திட்ட விவரங்கள் மற்றும் அசெட் கிளாஸ் இரண்டும் மேற்கோளாக மட்டுமே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிட வேண்டாம்.

Name of the Product /திட்டத்தின் பெயர்

UIN

HDFC Unit Linked Endowment Plan /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் என்டோமென்ட் பிளான்

101L015V01

HDFC Unit Linked Endowment /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் என்டோமென்ட்

101L015V02
101L019V01

HDFC Unit Linked Young Star Plan /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் பிளான்
HDFC Unit Linked Young Star /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார்

101L019V02

HDFC Unit Linked Young Star Plus /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் பிளஸ்

101L023V01

HDFC Unit Linked Endowment Plus /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் என்டோமென்ட் பிளஸ்

101L024V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் சுவிதா

101L025V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் சுவிதா பிளஸ்

101L026V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் என்டோமென்ட் சுவிதா

101L027V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் என்டோமென்ட் சுவிதா பிளஸ்

101L028V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only

குறிப்பு: அசெட் கிளாஸ் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும்
Asset Class /அசெட் கிளாஸ்
Fund
நிதி
Liquid Fund

லிக்விட் நிதி

Stable Managed Fund

SFIN

ULIF00720/06/07StableMgFd101

செக்யூர் மேனேஜ்ட் நிதி

Public Deposits
ப�ொது வைப்புகள்

0%

Equity
ஈக்விட்டி

0%

*0-12 months/மாதங்கள்

-

0 - 30%

0%

*12-18 months/மாதங்கள்

-

50 - 100%

0%

*18-24 months/மாதங்கள்

-

0 - 20%

0%

*More than 24 months
24 மாதங்களுக்கும் மேல்
ULIF00202/01/04SecureMgtF101

Govt. Securities
& Corp Bonds
அரசாங்க
செக்யூரிட்டிகள் மற்றும்
கார்பரேட் பாண்ட்கள்

100%

ULIF00102/01/04LiquidFund101

ஸ்டேபிள் மேனேஜ்ட் நிதி

Secure Managed Fund

Money Market
Instruments
பணச்சந்தை
ச�ொத்துகள் மற்றும்
ப�ொது வைப்புகள்

0%

- 0%

0%

0% to 20%

75% to 100%

0%

Defensive Managed Fund

ULIF00302/01/04DefensiveF101

0% to 5%

0% to 15%

50% to 85%

15% to 30%

Balanced Managed Fund

ULIF00402/01/04BalancedMF101

0% to 5%

0% to 15%

20% to 70%

30% to 60%

Equity Managed Fund

ULIF00616/01/06EquityMgFd101

0% to 5%

0% to 10%

0% to 40%

60% to 100%

Growth Fund

ULIF00502/01/04GrowthFund101

0% to 5%

0%

0%

95% to 100%

டிஃபென்சிவ் மேனேஜ்ட் நிதி
பேலன்ஸ்ட் மேனேஜ்ட் நிதி
ஈக்விட்டி மேனேஜ்ட் நிதி
குர�ோத் நிதி

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*அந்தந்த நிதி போர்ட்ஃபோலியோக்களில் உள்ள செக்யூரிட்டிகள் / ச�ொத்துகளின் மீ த முதிர்வைக் குறிக்கிறது.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

திட்ட விவரங்கள் மற்றும் அசெட் கிளாஸ் இரண்டும் மேற்கோளாக மட்டுமே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிட வேண்டாம்.

UIN

Name of the Product /திட்டத்தின் பெயர்
HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் என்ஹேன்ஸ்டு லைஃப் புர�ொடக்ஷன் II

101L030V01

HDFC Unit Linked Endowment Plus II /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் என்டோமென்ட் பிளஸ் II

101L031V01

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் பிளஸ் II

101L032V01

HDFC SimpliLife /எச்டிஎஃப்சி சிம்பிளி லைஃப்

101L033V01

HDFC SimpliLife /எச்டிஎஃப்சி சிம்பிளி லைஃப்

101L033V02

HDFC SimpliLife /எச்டிஎஃப்சி சிம்பிளி லைஃப்

101L033V03

HDFC Unit Linked Young Star II /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் II

101L036V01

HDFC Unit Linked Endowment II /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் என்டோமென்ட் II

101L038V01

HDFC Unit Linked Endowment Winner /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் என்டோமென்ட் வின்னர்

101L041V01

HDFC Unit Linked Young Star Champion /எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் சாம்பியன்

101L042V01

HDFC Young Star Super /எச்டிஎஃப்சி யங் ஸ்டார் சூப்பர்

101L048V01

HDFC Endowment Super /எச்டிஎஃப்சி என்டோமென்ட் சூப்பர்

101L049V01

HDFC Young Star Super Suvidha /எச்டிஎஃப்சி யங் ஸ்டார் சூப்பர் சுவிதா

101L050V01

HDFC Endowment Super Suvidha /எச்டிஎஃப்சி என்டோமென்ட் சூப்பர் சுவிதா

101L051V01

HDFC Young Star Supreme Suvidha /எச்டிஎஃப்சி யங் ஸ்டார் சுப்ரீம் சுவிதா

101L052V01

HDFC Endowment Supreme Suvidha /எச்டிஎஃப்சி என்டோமென்ட் சுப்ரீம் சுவிதா

101L053V01

HDFC Endowment Supreme /எச்டிஎஃப்சி என்டோமென்ட் சுப்ரீம்

101L058V01

HDFC Young Star Champion Suvidha /எச்டிஎஃப்சி யங் ஸ்டார் சாம்பியன் சுவிதா

101L059V01

HDFC YoungStar Supreme /எச்டிஎஃப்சி யங் ஸ்டார் சுப்ரீம்

101L060V01

HDFC Endowment Champion Suvidha /எச்டிஎஃப்சி என்டோமென்ட் சாம்பியன் சுவிதா

101L061V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
குறிப்பு: அசெட் கிளாஸ் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும்
Asset Class /அசெட் கிளாஸ்
Fund
நிதி

Liquid Fund II
லிக்விட் நிதி II

Stable Managed Fund II
ஸ்டேபிள் மேனேஜ்ட் நிதி II

Money Market
Instruments &
Public Deposits

SFIN

பணச்சந்தை ச�ொத்துகள்
மற்றும் ப�ொது
வைப்புகள்

ULIF02208/10/08LiquidFdII101
ULIF02308/10/08StableMFII101

100%

Govt. Securities
& Corp Bonds

அரசாங்க
செக்யூரிட்டிகள் மற்றும்
கார்பரேட் பாண்ட்கள்

0%

0 - 100% (*Upto 24 Months)
(*24 மாதங்கள் வரை)

Equity
ஈக்விட்டி

0%
0%

Secured Managed Fund II

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to 25%

75% to 100%

Defensive Managed Fund II

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to 20%

50% to 85%

15% to 30%

Balanced Managed Fund II

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to 20%

20% to 70%

30% to 60%

Equity Managed Fund II

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to 15%

0% to 40%

60% to 100%

Growth Fund II

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to 10%

செக்யூர் மேனேஜ்ட் நிதி II

டிஃபென்சிவ் மேனேஜ்ட் நிதி II

பேலன்ஸ்ட் மேனேஜ்ட் நிதி II

ஈக்விட்டி மேனேஜ்ட் நிதி II

குர�ோத் நிதி II

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*அந்தந்த நிதி போர்ட்ஃபோலியோக்களில் உள்ள செக்யூரிட்டிகள் / ச�ொத்துகளின் மீ த முதிர்வைக் குறிக்கிறது.
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0%

0%

90% to 100%

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

திட்ட விவரங்கள் மற்றும் அசெட் கிளாஸ் இரண்டும் மேற்கோளாக மட்டுமே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிட வேண்டாம்.

UIN

Name of the Product
திட்டத்தின் பெயர்
HDFC Unit Linked Pension II

101L039V01

எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் பென்ஷன் II

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II

101L040V01

எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் பென்ஷன் மேக்ஸிமைசர் II

HDFC Pension Super

101L047V01

எச்டிஎஃப்சி பென்ஷன் சூப்பர்

HDFC Pension Supreme

101L055V01

எச்டிஎஃப்சி பென்ஷன் சுப்ரீம்

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II

101L056V01

எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் பென்ஷன் மேக்ஸிமைசர் II

HDFC Pension Champion

101L057V01

எச்டிஎஃப்சி பென்ஷன் சாம்பியன்
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
குறிப்பு: அசெட் கிளாஸ் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும்

Asset Class /அசெட் கிளாஸ்
Fund

Money Market
Instruments &
Public Deposits

SFIN

நிதி

பணச்சந்தை
ச�ொத்துகள் மற்றும்
ப�ொது வைப்புகள்

அரசாங்க செக்யூரிட்டிகள்
மற்றும் கார்பரேட்

Equity
ஈக்விட்டி

பாண்ட்கள்

Liquid Fund II

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secured Managed Fund II

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to 25%

75% to 100%

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to 20%

50% to 85%

15% to 30%

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to 20%

20% to 70%

30% to 60%

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to 15%

0% to 40%

60% to 100%

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to 10%

லிக்விட் நிதி II

ஸ்டேபிள் மேனேஜ்ட் நிதி II

செக்யூர் மேனேஜ்ட் நிதி II

Defensive Managed Fund II
டிஃபென்சிவ் மேனேஜ்ட் நிதி II

Balanced Managed Fund II
பேலன்ஸ்ட் மேனேஜ்ட் நிதி II

Equity Managed Fund II
ஈக்விட்டி மேனேஜ்ட் நிதி II

Growth Fund II
குர�ோத் நிதி II

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*அந்தந்த நிதி போர்ட்ஃபோலியோக்களில் உள்ள செக்யூரிட்டிகள் / ச�ொத்துகளின் மீ த முதிர்வைக் குறிக்கிறது.
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100%

Govt. Securities &
Corp Bonds

0%

0 - 100% (*Upto 24 Months)
0-100% (*24 மாதங்கள் வரை)

0%

0%
0%
0%

90% to 100%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
திட்ட விவரங்கள் மற்றும் அசெட் கிளாஸ் இரண்டும் மேற்கோளாக மட்டுமே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிட வேண்டாம்.

Name of the Product /திட்டத்தின் பெயர்

UIN

HDFC Unit Linked Pension Plan/எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் பென்ஷன் பிளான்

101L016V01

HDFC Unit Linked Pension/எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் பென்ஷன்

101L016V02

HDFC Unit Linked Pension Plus/எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் பென்ஷன் பிளஸ்

101L029V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
குறிப்பு: அசெட் கிளாஸ் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும்

Asset Class /அசெட் கிளாஸ்
Fund
நிதி

SFIN

Money Market
Instruments
பணச்சந்தை
ச�ொத்துகள்

Liquid Fund/லிக்விட் நிதி

Stable Managed Fund/
ஸ்டேபிள் மேனேஜ்ட் நிதி

Secured Managed Fund

Public Deposits
ப�ொது வைப்புகள்

ULIF01420/06/07StableMgFd101

அரசாங்க
செக்யூரிட்டிகள்
மற்றும் கார்பரேட்
பாண்ட்கள்

0%

100%

ULIF00802/01/04LiquidFund101

Govt. Securities &
Corp Bonds
Equity
ஈக்விட்டி

0%

*0-12 months/மாதங்கள்

-

0 - 30%

0%

*12-18 months/மாதங்கள்

-

50 - 100%

0%

*18-24 months/மாதங்கள்

-

0 - 20%

0%

*More than 24 months
*ஸ்டேபிள் மேனேஜ்ட் நிதி

-

0%

0%

0%

ULIF00902/01/04SecureMgtF101

0% to 5%

0% to 20%

75% to 100%

Defensive Managed Fund

ULIF01002/01/04DefensiveF101

0% to 5%

0% to 15%

50% to 85%

15% to 30%

Balanced Managed Fund

ULIF01102/01/04BalancedMF101

0% to 5%

0% to 15%

20% to 70%

30% to 60%

ULIF01316/01/06EquityMgFd101

0% to 5%

0% to 10%

0% to 40%

60% to 100%

ULIF01202/01/04GrowthFund101

0% to 5%

செக்யூர் மேனேஜ்ட் நிதி
டிஃபென்சிவ் மேனேஜ்ட் நிதி

பேலன்ஸ்ட் மேனேஜ்ட் நிதி

Equity Managed Fund
ஈக்விட்டி மேனேஜ்ட் நிதி

Growth Fund
குர�ோத் நிதி

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*அந்தந்த நிதி போர்ட்ஃபோலியோக்களில் உள்ள செக்யூரிட்டிகள் / ச�ொத்துகளின் மீ த முதிர்வைக் குறிக்கிறது.
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0%

0%

95% to 100%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
திட்ட விவரங்கள் மற்றும் அசெட் கிளாஸ் இரண்டும் மேற்கோளாக மட்டுமே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிட வேண்டாம்.

		

Name of the Product

UIN

திட்டத்தின் பெயர்

HDFC SL pension Maximus

101L074V01

எச்டிஎஃப்சி SL பென்ஷன் மேக்ஸிமைஸ்
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only

குறிப்பு: அசெட் கிளாஸ் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும்

Asset Class /அசெட் கிளாஸ்

Equity
ஈக்விட்டி

Fund
நிதி

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

SFIN

Equity
ஈக்விட்டி

பணச்சந்தை ச�ொத்துகள், ப�ொது வைப்புகள்,
அரசாங்க செக்யூரிட்டிகள் மற்றும் கார்பரேட் பாண்ட்கள்

Pension Guarantee
Fund 1
பென்ஷன்
கியாரண்டி நிதி 1

101L074V01

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101
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70% -100%

0% - 30%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
திட்ட விவரங்கள் மற்றும் அசெட் கிளாஸ் இரண்டும் மேற்கோளாக மட்டுமே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிட வேண்டாம்.

Name of the Product

UIN

திட்டத்தின் பெயர்

HDFC Life Pension Super Plus

101L085V02

எச்டிஎஃப்சி லைஃப் பென்ஷன் சூப்பர் பிளஸ்

HDFC Life Single Premium Pension Super

101L086V02

எச்டிஎஃப்சி லைஃப் சிங்கிள் பிரீமியம் பென்ஷன் சூப்பர்

HDFC Life Pension Super Plus

101L085V01

எச்டிஎஃப்சி லைஃப் பென்ஷன் சூப்பர் பிளஸ்

HDFC Life Single Premium Pension Super

101L086V01

எச்டிஎஃப்சி லைஃப் சிங்கிள் பிரீமியம் பென்ஷன் சூப்பர்
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
குறிப்பு: அசெட் கிளாஸ் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும்

Asset Class/அசெட் கிளாஸ்
Fund
நிதி

SFIN

Money Market
Instruments

பணச்சந்தை ச�ொத்துகள்

Pension Super Plus Fund - 2012
பென்ஷன் சூப்பர் பிளஸ் நிதி – 2012

0% - 40%

ULIF04818/06/12PenSuPls12101
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Govt. Securities
&Corp Bonds

அரசாங்க செக்யூரிட்டிகள்
மற்றும் கார்பரேட்
பாண்ட்கள்
40% - 100%

Equity
ஈக்விட்டி

0% - 60%

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

திட்ட விவரங்கள் மற்றும் அசெட் கிளாஸ் இரண்டும் மேற்கோளாக மட்டுமே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிட வேண்டாம்.

Name of the Product
திட்டத்தின் பெயர்

UIN

HDFC Wealth Maximiser Plus

101L034V01

எச்டிஎஃப்சி வெல்த் மேக்ஸிமைசர் பிளஸ்

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier

101L044V01

எச்டிஎஃப்சி யூனிட் லிங்க்ட் வெல்த் மல்டிபிளையர்
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only

குறிப்பு: அசெட் கிளாஸ் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும்

Fund

நிதி

SFIN

Asset Class
அசெட் கிளாஸ்
*All debt instruments maturity less than equal to 12 months
*12 மாதங்கள், அதை விடக் குறைவான அனைத்து டெப்ட் ச�ொத்துகள்

Money Plus Fund

ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

மணி பிளஸ் நிதி

*Bank deposits with maturity greater than equal to 12 months and
lesser than or equal to 36 months
*12 மாதங்கள், அதை விட அதிகமான மற்றும் 36 மாதங்கள், அதை

Asset
Allocation
அசெட்
ஒதுக்கீடு
0 - 30%

0 - 20%

விடக் குறைவான முதிர்வுக் காலம் க�ொண்ட வங்கி வைப்புகள்

*Government Securities with maturity greater than equal to 12
months and lesser than or equal to 36 months
*12 மாதங்கள், அதை விட அதிகமான மற்றும் 36 மாதங்கள்,

40 - 100%

அதை விடக் குறைவான முதிர்வுக் காலம் க�ொண்ட
அரசாங்க செக்யூரிட்டிகள்

*Corporate Debt with maturity greater than equal to 12 months and
lesser than or equal to 36 months
*12 மாதங்கள், அதை விட அதிகமான மற்றும் 36 மாதங்கள்,

0 – 10%

அதை விடக் குறைவான முதிர்வுக் காலம் க�ொண்ட
கார்பரேட் டெப்ட்

Bond Opportunities Fund

ULIF03004/08/08BondOprtFd101

பாண்ட் வாய்ப்புகள் நிதி

Large Cap Fund

ULIF03204/08/08Large-CapF101

லார்ஜ் கேப் நிதி

Mid Cap Fund

மிட் கேப் நிதி

ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

Money Market Instruments /பணச்சந்தை ச�ொத்துகள்

0 – 5%

Public Deposits /ப�ொது வைப்புகள்

0 – 15%

Govt. Securities /அரசாங்க செக்யூரிட்டிகள்

50 – 60%

Corporate Bonds/கார்பரேட் பாண்ட்கள்

20 – 30%

Equity /ஈக்விட்டி

0%

Money Market Instruments / பணச்சந்தை ச�ொத்துகள்

0-5%

Equity/ஈக்விட்டி

95-100%

Money Market Instruments/பணச்சந்தை ச�ொத்துகள்

0-5%

Equity/ஈக்விட்டி

95-100%

All Debt with maturity < 12 Months /< 12 மாதங்கள் முதிர்வு

0% - 40%

Money Market Instruments & Public Deposits

0% - 25%

க�ொண்ட எல்லா டெப்ட்களும்

பணச்சந்தை ச�ொத்துகள் மற்றும் ப�ொது வைப்புகள்

Manager’s Fund

மேனேஜர்ஸ் நிதி

ULIF03304/08/08ManagerFnd101

Govt Securities & Corporate Bonds

அரசாங்க செக்யூரிட்டிகள் மற்றும் கார்பரேட் பாண்ட்கள்

5% - 65%

Large Cap Equity/லார்ஜ் கேப் ஈக்விட்டி

10% - 45%

Mid Cap Equity/மிட் கேப் ஈக்விட்டி

10% - 45%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*அந்தந்த நிதி போர்ட்ஃபோலியோக்களில் உள்ள செக்யூரிட்டிகள் / ச�ொத்துகளின் மீ த முதிர்வைக் குறிக்கிறது.
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`

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

திட்ட விவரங்கள் மற்றும் அசெட் கிளாஸ் இரண்டும் மேற்கோளாக மட்டுமே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிட வேண்டாம்.

Name of the Product

UIN

HDFC Life Click 2 Invest

101L100V01

திட்டத்தின் பெயர்

எச்டிஎஃப்சி லைஃப் கிளிக் 2 இன்வெஸ்ட்
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
குறிப்பு: அசெட் கிளாஸ் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும்

Asset Class/அசெட் கிளாஸ்

Fund
நிதி

SFIN

Money Market

Govt. Securities

Instruments &

& Corp Bonds

Public Deposits

அரசாங்க

பணச்சந்தை
ச�ொத்துகள் மற்றும்
ப�ொது வைப்புகள்

செக்யூரிட்டிகள்

Equity
ஈக்விட்டி

மற்றும் கார்பரேட்
பாண்ட்கள்

Balanced Fund /பேலன்ஸ்டு நிதி

ULIF03901/09/10BalancedFd101

0% to 20%

0% to 60%

Income Fund /இன்கம் நிதி

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0% to 20%

80% to 100%

BlueChip Fund/புளூ சிப் நிதி

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0% to 20%

-

80% to 100%

Opportunities Fund /வாய்ப்புகள் நிதி

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0% to 20%

-

80% to 100%

Equity Plus Fund/ஈக்விட்டி பிளஸ் நிதி

ULIF05301/08/13EquityPlus101

0% to 20%

0% to 20%

80% to 100%

Diversified Equity Fund

ULIF05501/08/13DivrEqtyFd101

0% to 40%

0% to 40%

60% to 100%

Bond Fund/பாண்ட் நிதி

ULIF05601/08/13Bond Funds101

0% to 60%

40% to 100%

-

Conservative Fund/கன்சர்வேட்டிவ் நிதி

ULIF05801/08/13ConsertvFd101

0% to 60%

40% to 100%

-

டைவர்சிஃபைடு ஈக்விட்டி நிதி
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40% to 80%
-

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
திட்ட விவரங்கள் மற்றும் அசெட் கிளாஸ் இரண்டும் மேற்கோளாக மட்டுமே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அச்சிட வேண்டாம்

Name of the Product

Balanced Fund

Income Fund

Blue Chip Fund

Opportunitie Fund

இன்கம் நிதி

புளூ சிப் நிதி

வாய்ப்புகள் நிதி

HDFC Wealth Builder
எச்டிஎஃப்சி வெல்த் பில்டர்

101L054V01

101L054V01

101L054V01

101L054V01

HDFC SL Crest
எச்டிஎஃப்சி SL கிரெஸ்ட்

101L064V01

101L064V01

101L064V01

NA

HDFC SL Crest
எச்டிஎஃப்சி SL கிரெஸ்ட்

101L064V02

101L064V02

101L064V02

NA

HDFC SL Youngstar Super II
எச்டிஎஃப்சி SL யங் ஸ்டார் சூப்பர் II

101L065V01

101L065V01

101L065V01

NA

101L065V01

101L065V01

HDFC SL ProGrowth Super II
எச்டிஎஃப்சி SL புரோக்ரோத் சூப்பர் II

101L066V01

101L066V01

101L066V01

NA

101L066V01

101L066V01

HDFC SL ProGrowth Super II
எச்டிஎஃப்சி SL புரோக்ரோத் சூப்பர் II

101L066V02

101L066V02

101L066V02

NA

HDFC SL ProGrowth Maximiser
எச்டிஎஃப்சி SL புரோக்ரோத் மேக்ஸிமைசர்

101L067V01

101L067V01

101L067V01

NA

HDFC SL ProGrowth Maximizer
எச்டிஎஃப்சி SL புரோக்ரோத் மேக்ஸிமைசர்

101L067V02

101L067V02

101L067V02

NA

HDFC SL Young Star Super Premium
எச்டிஎஃப்சி SL யங் ஸ்டார் சூப்பர் பிரீமியம்

101L068V01

101L068V01

101L068V01

NA

HDFC SL Young Star Super Premium
எச்டிஎஃப்சி SL யங் ஸ்டார் சூப்பர் பிரீமியம்

101L068V02

101L068V02

101L068V02

NA

HDFC SL ProGrowth Flexi

101L072V01

101L072V01

101L072V01

NA

HDFC SL ProGrowth Flexi
எச்டிஎஃப்சி SL புரோக்ரோத் ஃப்ளெக்ஸி

101L072V02

101L072V02

101L072V02

NA

HDFC SL ProGrowth Plus
எச்டிஎஃப்சி SL புரோக்ரோத் பிளஸ்

101L081V01

101L081V01

101L081V01

NA

HDFC SL ProGrowth Plus
எச்டிஎஃப்சி SL புரோக்ரோத் பிளஸ்

101L081V02

101L081V02

101L081V02

NA

HDFC Life Smart Women Plan
எச்டிஎஃப்சி லைஃப் ஸ்மார்ட் வுமன் பிளான்

101L082V01

101L082V01

101L082V01

NA

HDFC Life Smart Woman
எச்டிஎஃப்சி லைஃப் ஸ்மார்ட் வுமன்

101L082V02

101L082V02

101L082V02

NA

HDFC Life Invest Wise
எச்டிஎஃப்சி லைஃப் இன்வெஸ்ட் வைஸ்

101L083V01

101L083V01

101L083V01

NA

HDFC Life Invest wise
எச்டிஎஃப்சி லைஃப் இன்வெஸ்ட் வைஸ்

101L083V02

101L083V02

101L083V02

NA

திட்டத்தின் பெயர்

எச்டிஎஃப்சி SL புரோக்ரோத் ஃப்ளெக்ஸி

Short Term Fund

Vantage Fund
வான்டேஜ் நிதி

குறுகிய கால நிதி

NA
101L064V01

NA

NA
101L067V01

NA
101L068V01

NA
101L072V01

NA
101L081V01

NA
101L082V01

NA
101L083V01

NA

பேலன்ஸ்டு நிதி

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
குறிப்பு: அசெட் கிளாஸ் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும்

Asset Class/அசெட் கிளாஸ்
Fund
நிதி

Money Market
Instruments &
Public Deposits

SFIN

பணச்சந்தை
ச�ொத்துகள் மற்றும்

Income Fund
இன்கம் நிதி

Blue Chip Fund
புளூ சிப் நிதி

Opportunities Fund
வாய்ப்புகள் நிதி

Vantage Fund

வான்டேஜ் நிதி

Short Term Fund
குறுகிய கால நிதி

Balanced Fund
பேலன்ஸ்டு நிதி

Govt. Securities &
Corp Bonds
அரசாங்க
செக்யூரிட்டிகள்

Equity
ஈக்விட்டி

மற்றும் கார்பரேட்

ப�ொது வைப்புகள்

பாண்ட்கள்

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0% to 20%

80% to 100%

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0% to 20%

-

80% to 100%

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0% to 20%

-

80% to 100%

ULIF03701/01/10VantageFnd101

0% - 40%

0% to 100% (*upto 36 Months)

ULIF03801/09/10ShortTrmFd101
ULIF03901/09/10BalancedFd101

0% - 100% (*36 மாதங்கள் வரை)
0% to 20%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*அந்தந்த நிதி போர்ட்ஃபோலியோக்களில் உள்ள செக்யூரிட்டிகள் / ச�ொத்துகளின் மீ த முதிர்வைக் குறிக்கிறது.
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10% to 70%

0% to 60%

-

10% to 70%

-

40% to 80%

