PSRF417119051502 (KINDLY FILL THIS FORM IN ENGLISH ONLY)
Comp/May/Int/4478 (దయచేసి ఈ ఫారమ్ను ఆంగ్లంలో మాత్రమే పూరించండి)
For HDFC Life Unit Linked Plans Only
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్ యూనిట్ లింక్డ్ ప్లాన్స్కి మాత్రమే

For Official Use Only

Current Day NAV

అధికారి ఉపయోగించేందుకు మాత్రమే

Additional Single
Premium Top-up
అడిషనల్ సింగిల్
ప్రీమియం టాప్ అప్

ఈ రోజు ఎన్ఎవి

Branch Name:
బ్రాంచి పేరు:

Next Day NAV

అందుకున్నవారు:

Employee Code:

Received By:

మరుసటి రోజు ఎన్ఎవి

Interaction ID:

ఉద్యో గి కోడ్:

ఇంటరాక్షన్ ఐడి:

(Please use a separate request from for each policy)
(దయచేసి ప్రతి పాలసీకి వేరే అభ్యర్థ న ఉపయోగించండి)

Signature:

Dt & Time:

తేదీ మరియు సమయం:

సంతకం:

(First Name) (మొదటి పేరు)
(Middle Name) (మధ్య పేరు)
(Last Name) (ఆఖరి పేరు)
Name of the Policy holder :__________________________________________________________________________________________________________________________________

పాలసీదారుని పేరు:

Policy No.: __________________________________ E-Insurance Account No.:
ప్రతిపాదన/పాలసీ నం:

ఇ-ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్ నం.:

Email ID*:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ఇమెయిల్ ఐడి*:

Contact No.*:(Mob)_______________________/(Res)____________________________/(Off)________________________________________________________________________Mobile number is preferable
సంప్రదించవలసిన నం.*:(మొబ�ైల్)

(నివాసం)

(కార్యాలయం)

మొబ�ైల్ నంబరుకు ప్రాధాన్యమివ్వాలి

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.

ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సంప్రదింపు వివరాలు భవిష్యత్
తు కమ్యూనికేషన్లన్నింటికీ అప్డేట్ చేయబడుతుంది. నేషనల్ డు నాట్ కాల్ రిజిస్ట్ రీ కింద రిజిస్ట రు చేయించుకున్న కస్ట మర్లకు, ఈ స్పందన ఇక్కడ అందించిన సంప్రదింపు వివరాల ద్వారా అతను/ఆమెను సంప్రదించడానికి సమ్మతిగా పరిగణించబడుతుంది. PAN కార్డ్ తో పాటు 
పాలసీహక్కుదారు/చెల్లింపుదారు గుర్తింపు ధృవీకరణ మరియు నివాస ధృవీకరణ మరియు చిరునామా ఆధారాన్ని సమర్పించాలి. పాలసీహక్కుదారు/చెల్లింపుదారుకి PAN కార్డు లేకపో తే, దయచేసి ఫారమ్ 60/61ని సమర్పించండి.

I would like to pay an Additional Single Premium Top-up amount of ` __________by Cash/Cheque/DD No. ______________________________dated_________________________drawn on

నేను అదనపు సింగిల్ ప్రీమియం టాప్ అప్ సొ మ్ము రూ.

కి రూ.

నగదు రూపంలో/

For ` (in words)

ద్వారా చెల్లించాలనుకుంటున్నాను. ఈ కింద ఉన్న పట్టికలో పేర్కొన్న విధంగా ఫండ్లో పెటటు ్బడి పెటటాలి
్ .

Additional Single Premium Top-up*
అదనపు సింగిల్ ప్రీమియం టాప్ అప్*
Percentage /శాతం

Fund Name /ఫండ్ పేరు

Total Percentage
మొత్తం శాతం

ప�ై

to be invested in the funds as mentioned in the table below.

తేదీన తీసిన చెక్కు/డిడి నం.

(the total % of fund allocation should be 100%)
(ఫండ్ కేటాయింపులో మొత్ తం % 100% ఉండాలి)

100%

*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.

*అదనపు సింగిల్ ప్రీమియం టాప్ అప్ (ఎఎస్పిటిపి)- ఒకవేళ మీరు ప�ైన ఏద�ైనా శాతాన్ని పేర్కొనకపో తే, ఎఎస్పిటిపి సొ మ్ము ప్రస్తు త ఫండ్ కేటాయింపు ప్రకారం పెటటు ్బడి పెట్టబడుతుంది. బకాయివున్న రెన్యువల్ ప్రీమియం కింద ఎఎస్పిటిపి అడ్జ స్ట్ చేయబడదు. ప�ైన
తెలియజేసిన కేటాయింపుప�ై లావాదేవీకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది మరియు రెగ్యులర్ ప్రీమియంకి కాదు. ఒకవేళ కస్ట మర్లు చెల్లించిన వార్షిక ప్రీమియం మరియు టాప్ అప్ సొ మ్ము రాశి రూ. 1 లక్ష లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఆదాయ ధృవీకరణ తప్పనిసరి.

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.)
అన్ని మార్గాల నుంచి నాకు ప్రస్తు తం లభిస్తు న్న మొత్ తం స్
థూ ల ఆదాయం ఏడాదికి `___________________ . సదరు సొ మ్ముతో పాటు ఆర్థిక సంవత్సరంలో చెల్లించవలసిన అగ్రిగేట్ రెగ్యులర్ ప్రీమియం రూ. 1 లక్ష లేదా అంతకుమించి ఉంటే, ఈ
కింద తెలియజేసిన డాక్యుమెంట్ల మరియు సమాచారం యొక్క సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కాపీలని  జత చేయండి.( పూర్వం ఇచ్చివుంటే అవసరం లేదు.)
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. గుర్తింపు ధృవీకరణ మరియు నివాస ధృవీకరణ (పూర్వం ఇచ్చివుంటే అవసరం లేదు)
b. ఆదాయం ధృవీకరణ. ఉదా. తాజా ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు మొదల�ైనవి
Source of funds: (please state %under each head-totaling upto 100%) (Top-up only)
ఫండ్స్కి మూలం: (దయచేసి ప్రతి పద్దు కింద % తెలియజేయండి -మొత్ తం 100%) (టాప్ అప్ మాత్రమే)
Salaries
జీతాలు

Business Property

House

వ్యాపార స్థి రాస్తి

ఇల్లు

Capital Gains
మూలధన లాభాలు

Investments
పెటటు ్బడులు

Agriculture
వ్యవసాయం

Others
ఇతరం

Total

మొత్తం

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.

సాధారణ నిబంధనలు:
1. ప�ై లావాదేవీలకు అభ్యర్థన ఐఆర్డిఎకి అనుగుణంగా  హెచ్డిఎఫ్సి ల�ైఫ్ పాటించే కటాఫ్ నిబంధనలకు లోబడి స్వీకరించబడతాయి. అదే రోజు నాటి ఎన్ఎవిని వర్తింపజేయడానికి అభ్యర్థనలను స్వీకరించడానికి ప్రస్తు త కటాఫ్ సమయం  3 పి.ఎం. ఐఎస్టి.
2. ఒకవేళ పూర్వ యూనిట్ కేటాయింపు పెండింగులో ఉంటే, మీ ప్రస్తు త అభ్యర్థన తదుపరి పని దినాన ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది. 3. ఫండ్ స్విచ్ మరియు టాప్ అప్ అభ్యర్థన కనుక ఉమ్మడిగా అందితే, ఫండ్ స్విచ్ లావాదేవీ మొట్ట మొదట ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది. ఒకవేళ పూర్వ యూనిట్ కేటాయింపు
పెండింగులో ఉంటే, మీ ప్రస్తు త అభ్యర్థన తదుపరి పని దినాన ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది. 4. పాలసీ సర్వీసింగ్ ఛార్జీలు వర్తించినట్లుగా విధించవచ్చు.

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.

ఈ దరఖాస్తు చేయడానికి ముందు సంబంధిత పాలసీ నిబంధనలన్నిటినీ చదివానని మరియు వాటిని మరియు వాటి పర్యవసానాలను అర్థం చేసుకున్నానని నేను ధృవీకరిసతు ్న్నాను. ప�ైన చెల్లించిన ప్రీమియంకి డబ్బు చట్ట బద్ధ మార్గాల నుంచి వచ్చిందని కూడా నేను 
ధృవీకరిసతు ్న్నాను. ఈ ఫారం ద్వారా అధీకృతం ఇవ్వబడిన నిర్దేశనలన్నీ నా సమ్మతితో చేయబడ్డా యని మరియు ఎలాంటి బలప్రయోగంతో లేదా అనివార్యతతో ఇవ్వలేదని నాకు అర్థ మ�ైంది మరియు దీనికి అంగీకరిసతు ్న్నాను, వీటిని నా తరపున చేయడానికి హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్
అంగీకరించింది. ఏ కారణాలతో కూడా నేను హెచ్డిఎఫ్సి ల�ైఫ్ప�ై ఎలాంటి చర్య లేదా క్లెయిమ్ చేయనని నేను వాగ్దా నం చేసతు ్న్నాను.

Policyholder’s/Assignee’s Name:
Date:
Place:
స్థ లం:
తేదీ:
పాలసీదారుని/ఎస�ైనీ పేరు:
Signature Verified Stamp
Policy holder’s/Assignee’s Signature:
*Assignee’s details are required In case of assigned policies
సంతకం వెరిఫ�ై చేసిన స్టాంపు
పాలసీదారుని/ఎస�ైనీ సంతకం:
*ఒకవేళ ఎస�ైన్డ్ పాలసీలు అయితే ఎస�ైనీ వివరాలు కావాలి
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.

ఇలాంటి చోట మూడవ పక్షం డిక్లరేషన్ చేయాలి:
ల�ైఫ్ అష్యూర్డ్ అతని/ఆమె బొ టనవేలి ముద్ర వేశారు/మాతృభాషలో సంతకం చేశారు/దరఖాస్తు ను నింపలేదు. ఈ దరఖాస్తు ఫారంలోని విషయాలను నేను ల�ైఫ్ అష్యూర్డ్ కి___________________________ భాషలో వివరించాను మరియు నేను ఇచ్చిన సమాధానాలను
నిక్కచ్చిగా రికార్డు చేశారు. ల�ైఫ్ అష్యూర్డ్ నా సమక్షంలో సంతకం చేశారు/అతని/ఆమె బొ టనవేలి ముద్ర వేశారని కూడా నేను ప్రకటిస్తు న్నాను.

Declarant Name
ప్రకటనదారుని పేరు

Signature
సంతకం

Declarant Address:
ప్రకటనదారుని చిరునామా:

Date:
తేదీ:

Place:
స్థ లం:

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

కస్ట మర్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ కాపీ (అడిషనల్ సింగిల్ ప్రీమియం టాప్ అప్ ఫారం)

Policy No.
పాలసీ నం.

Documents accepted (specify):
స్వీకరించిన డాక్యుమెంట్
లు (తెలియజేయండి):

Customer Relations Officer:
కస్ట మర్ రిలేషన్స్ అధికారి:

Interaction ID No:

Policyholder name:

ఇంటరేక్షన్ ఐడి నం:

పాలసీదారుని పేరు:

Date:

Branch Stamp
బ్రాంచి స్టాంపు

Time:

తేదీ:	             సమయం:

సందేహాలు ఏవ�ైనా ఉంటే లేదా మరింత సమాచారం కావాలన్నా, మా నంబర్ 1860-267-9999 (స్థా నిక ఛార్జీలు వర్తిస్తా యి)కి కాల్ చేయండి. దేశం కోడ్ ఏదీ కలపవద్దు, ఉదా. +91 లేదా 00. సో మ - శని; ఉదయం 10 నుండి రాత్రి 7 వరకు |
ఇమెయిల్ – service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (NRI కస్ట మర్లు మాత్రమే)  సందర్శించండి – www.hdfclife.com
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Maximise Insurance
benefits with Top-ups
టాప్ అప్లతో బీమా
ప్రయోజనాలను పెంచుకోండి

Looking for a top-up?
Login to My Account or Register now!

టాప్ అప్ కోసం శోధిసతు ్న్నారా?
నా ఖాతాకి లాగిన్ చేయండి లేదా ఇప్పుడే నమోదు చేసుకోండి!
My Account Login
నా ఖాతా లాగిస్

Register Now!
ఇప్పుడే నమోదు చేసుకోండి!

For queries or information:
ప్రశ్నలు లేదా సమాచారం కోసం:
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)
(స్థానిక ఛార్జీలు వర్తిసతాయి
్ ). నంబర్ ముందు దేశం కోడ్ ఏదీ చేర్చవద్దు. ఉదా. +91 లేదా 00
(సో మ - శని; ఉదయం 10 నుండి రాత్రి 7 వరకు)

MSCNO 398302041507
Insurance is the subject matter of solicitation.
బీమా అనేది అభ్యర్థ నప�ై అందించబడుతుంది.

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.

హెచ్డ
 ిఎఫ్సి స్టాండర్డ్ ల�ైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్. స్టాండర్డ్ ల�ైఫ్ పిఎల్సి భాగస్వామ్యంలో ఉంది. ఐఆర్డిఎఐ రిజిస్ట్రేషన్ నం. 101. రిజిస్ట ర్డు కార్యాలయం: లోఢా ఎక్సెలస్, 13వ అంతస్తు , అపో లో
మిల్స్ కాంపౌండ్, ఎన్. ఎం. జోషి మార్గ్ , మహాలక్ష్మీ, ముంబయి - 400011, భారతదేశం.
CIN :U99999MH2000PLC128245

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ఉత్పత్తి వర్గీకరణ మరియు ఆస్తి వర్గం సూచన ప్రయోజనం దృష్ట్ యా మాత్రమే. దయచేసి ముద్రించవద్దు.

Name of the Product /ఉత్పత్తి పేరు

UIN /యుఐఎన్

HDFC Unit Linked Endowment Plan /హెచ్డిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండో మెంట్ ప్లాన్

101L015V01

HDFC Unit Linked Endowment /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండో మెంట్

101L015V02

HDFC Unit Linked Young Star Plan /హెచ్డిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ స్టార్ ప్లాన్

101L019V01

HDFC Unit Linked Young Star /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ స్టార్

101L019V02

HDFC Unit Linked Young Star Plus /హెచ్డిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ స్టార్ ప్ల స్

101L023V01

HDFC Unit Linked Endowment Plus /హెచ్డిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండో మెంట్ ప్ల స్

101L024V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ స్టార్ సువిధ

101L025V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ స్టార్ సువిధ ప్ల స్

101L026V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండో మెంట్ సువిధ

101L027V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus /హెచ్డిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండో మెంట్ సువిధ ప్ల స్

101L028V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
గమనిక: ఆస్తి వర్గం ప�ైన పేర్కొన్న ఉత్పత్
తు లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది

Fund
ఫండ్
Liquid Fund
లిక్విడ్ ఫండ్

SFIN
ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

Asset Class /ఆస్తి వర్గం

Money Market
Instruments
మనీ మార్కెట్
ఇన్స్ట్రు మెంట్స్

Public Deposits
పబ్లి క్ డిపాజిట్స్

ULIF00720/06/07StableMgFd101

ULIF00202/01/04SecureMgtF101

Defensive Managed Fund
డిఫెన్సివ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్

ULIF00302/01/04DefensiveF101

Balanced Managed Fund
బ్యాలెన్స్డ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్
Equity Managed Fund
ఈక్విటీ మేనేజ్డ్ ఫండ్
Growth Fund

గ్రో త్ ఫండ్

0%

0%

-		

0 - 30%

0%

*12-18 months/*12-18 నెలలు

-

50 - 100%

0%

*18-24 months/*18-24 నెలలు

-

0 - 20%

0%

*More than 24 months
*24 నెలల కంటే ఎక్కువ

Secure Managed Fund
సెక్యూర్ మేనేజ్డ్ ఫండ్

Equity
ఈక్విటీ

100%

ULIF00102/01/04LiquidFund101

*0-12 months/*0-12 నెలలు

Stable Managed Fund
స్టేబుల్ మేనేజ్డ్ ఫండ్

Govt. Securities
& Corp Bonds
ప్రభుత్వ సెక్యూరిటిలు మరియు
కార్పొరేట్ బాండ్లు

- 0%

0%

0% to/నుండి 20%

75% to/నుండి 100%

0%

0% to/నుండి 5%

0% to/నుండి 15%

50% to/నుండి 85%

15% to/నుండి 30%

ULIF00402/01/04BalancedMF101

0% to/నుండి 5%

0% to/నుండి 15%

20% to/నుండి 70%

30% to/నుండి 60%

ULIF00616/01/06EquityMgFd101

0% to/నుండి 5%

0% to/నుండి 10%

0% to/నుండి 40%

60% to/నుండి 100%

ULIF00502/01/04GrowthFund101

0% to/నుండి 5%

0%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబంధిత ఫండ్ దస్త్రాల్లో మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్స్ట్రు మెంట్స్ మెచ్యూరిటీని సూచిస్తుంది.
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0%

0%

95% to/నుండి 100%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ఉత్పత్తి వర్గీకరణ మరియు ఆస్తి వర్గం సూచన ప్రయోజనం దృష్ట్ యా మాత్రమే. దయచేసి ముద్రించవద్దు.

Name of the Product /ఉత్పత్తి పేరు

UIN /యుఐఎన్
101L030V01

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II /హెచ్డిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎన్హేన్స్డ్ ల�ైఫ్ ప్రొ టెక్షన్ 2

101L031V01

HDFC Unit Linked Endowment Plus II /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండో మెంట్ ప్ల స్ 2

101L032V01

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ స్టార్ ప్ల స్ 2

101L033V01

HDFC SimpliLife /హెచ్డిఎఫ్సి సింప్లీల�ైఫ్

101L033V02

HDFC SimpliLife /హెచ్డిఎఫ్సి సింప్లీల�ైఫ్

101L033V03

HDFC SimpliLife /హెచ్డిఎఫ్సి సింప్లీల�ైఫ్

101L036V01

HDFC Unit Linked Young Star II /హెచ్డిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ స్టార్ 2

101L038V01

HDFC Unit Linked Endowment II /హెచ్డిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండో మెంట్ 2

101L041V01

HDFC Unit Linked Endowment Winner /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండో మెంట్ విన్నర్

101L042V01

HDFC Unit Linked Young Star Champion /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ స్టార్ ఛాంపియన్

101L048V01

HDFC Young Star Super /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యంగ్ స్టార్ సూపర్

101L049V01

HDFC Endowment Super /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎండో మెంట్ సూపర్

101L050V01

HDFC Young Star Super Suvidha /హెచ్డిఎఫ్సి యంగ్ స్టార్ సూపర్ సువిధ

101L051V01

HDFC Endowment Super Suvidha /హెచ్డిఎఫ్సి ఎండో మెంట్ సూపర్ సువిధ

101L052V01

HDFC Young Star Supreme Suvidha /హెచ్డిఎఫ్సి యంగ్ స్టార్ సుప్రీం సువిధ

101L053V01

HDFC Endowment Supreme Suvidha /హెచ్డిఎఫ్సి ఎండో మెంట్ సుప్రీం సువిధ

101L058V01

HDFC Endowment Supreme /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎండో మెంట్ సుప్రీం

101L059V01

HDFC Young Star Champion Suvidha /హెచ్డిఎఫ్సి యంగ్ స్టార్ ఛాంపియన్ సువిధ

101L060V01

HDFC YoungStar Supreme /హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యంగ్ స్టార్ సుప్రీం

101L061V01

HDFC Endowment Champion Suvidha /హెచ్డిఎఫ్సి ఎండో మెంట్ ఛాంపియన్ సువిధ
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
గమనిక: ఆస్తి వర్గం ప�ైన పేర్కొన్న ఉత్పత్
తు లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది

Asset Class /ఆస్తి వర్గం
Fund
ఫండ్

Money Market
Instruments &
Public Deposits

SFIN
ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రు మెంట్స్
మరియు పబ్లి క్ డిపాజిట్స్

ప్రభుత్వ సెక్యూరిటిలు మరియు
కార్పొరేట్ బాండ్లు

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II
స్టేబుల్ మేనేజ్డ్ ఫండ్ 2

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secured Managed Fund II
సెక్యూర్డ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్ 2

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to/నుండి 25%

75% to/నుండి 100%

0%

Defensive Managed Fund II
డిఫెన్సివ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్ 2

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to/నుండి 20%

50% to/నుండి 85%

15% to/నుండి 30%

Balanced Managed Fund II
బ్యాలెన్స్డ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్ 2

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to/నుండి 20%

20% to/నుండి 70%

30% to/నుండి 60%

Equity Managed Fund II
ఈక్విటీ మేనేజ్డ్ ఫండ్ 2

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to/నుండి 15%

0% to/నుండి 40%

60% to/నుండి 100%

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to/నుండి 10%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబంధిత ఫండ్ దస్త్రాల్లో మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్స్ట్రు మెంట్స్ మెచ్యూరిటీని సూచిస్తుంది.
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0%

Equity
ఈక్విటీ

Liquid Fund II
లిక్విడ్ ఫండ్ 2

Growth Fund II
గ్రో త్ ఫండ్ 2

100%

Govt. Securities
& Corp Bonds

0 - 100% (*Upto 24 Months)
0 - 100% (*గరిష్టంగా 24 నెలల వరకు)

0%

0%

0%

90% to/నుండి 100%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ఉత్పత్తి వర్గీకరణ మరియు ఆస్తి వర్గం సూచన ప్రయోజనం దృష్ట్ యా మాత్రమే. దయచేసి ముద్రించవద్దు.

Name of the Product

UIN
యుఐఎన్

ఉత్పత్తి పేరు

HDFC Unit Linked Pension II

101L039V01

హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ పెన్షన్ 2
HDFC Unit Linked Pension Maximiser II

101L040V01

హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ పెన్షన్ మ్యాగ్జిమ�ైజర్ 2
HDFC Pension Super

101L047V01

హెచ్డ
 ిఎఫ్సి పెన్షన్ సూపర్
HDFC Pension Supreme

101L055V01

హెచ్డ
 ిఎఫ్సి పెన్షన్ సుప్రీం
HDFC Unit Linked Pension Maximiser II

101L056V01

హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ పెన్షన్ మ్యాగ్జిమ�ైజర్ 2
HDFC Pension Champion
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి పెన్షన్ ఛాంపియన్

101L057V01

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

గమనిక: ఆస్తి వర్గం ప�ైన పేర్కొన్న ఉత్పత్
తు లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది

Asset Class /ఆస్తి వర్గం
Fund

SFIN

ఫండ్

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

Money Market
Instruments &
Public Deposits
మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రు మెంట్స్
మరియు పబ్లి క్ డిపాజిట్స్

Govt. Securities &
Corp Bonds
ప్రభుత్వ సెక్యూరిటిలు మరియు
కార్పొరేట్ బాండ్లు

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II
స్టేబుల్ మేనేజ్డ్ ఫండ్ 2

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secured Managed Fund II
సెక్యూర్డ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్ 2

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to/నుండి 25%

75% to/నుండి 100%

Defensive Managed Fund II
డిఫెన్సివ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్ 2

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to/నుండి 20%

50% to/నుండి 85%

15% to/నుండి 30%

Balanced Managed Fund II
బ్యాలెన్స్డ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్ 2

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to/నుండి 20%

20% to/నుండి 70%

30% to/నుండి 60%

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to/నుండి 15%

0% to/నుండి 40%

60% to/నుండి 100%

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to/నుండి 10%

ఈక్విటీ మేనేజ్డ్ ఫండ్ 2
Growth Fund II
గ్రో త్ ఫండ్ 2

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబంధిత ఫండ్ దస్త్రాల్లో మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్స్ట్రు మెంట్స్ మెచ్యూరిటీని సూచిస్తుంది.
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0%

ఈక్విటీ

Liquid Fund II
లిక్విడ్ ఫండ్ 2

Equity Managed Fund II

100%

Equity

0 - 100% (*Upto 24 Months)
(*గరిష్టంగా 24 నెలల వరకు)

0%

0%

0%

0%

90% to/నుండి 100%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT./
ఉత్పత్తి వర్గీకరణ మరియు ఆస్తి వర్గం సూచన ప్రయోజనం దృష్ట్ యా మాత్రమే. దయచేసి ముద్రించవద్దు.

Name of the Product /ఉత్పత్తి పేరు

UIN/యుఐఎన్

HDFC Unit Linked Pension Plan/హెచ్డిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ పెన్షన్ ప్లాన్

101L016V01

HDFC Unit Linked Pension/హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ పెన్షన్

101L016V02

HDFC Unit Linked Pension Plus/హెచ్డిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ పెన్షన్ ప్ల స్

101L029V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
గమనిక: ఆస్తి వర్గం ప�ైన పేర్కొన్న ఉత్పత్
తు లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది

Asset Class / ఆస్తి వర్గం
Fund

SFIN

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

ఫండ్

Liquid Fund/లిక్విడ్ ఫండ్

Stable Managed Fund/
స్టేబుల్ మేనేజ్డ్ ఫండ్

Money Market
Instruments
మనీ మార్కెట్
ఇన్స్ట్రు మెంట్స్

100%

ULIF00802/01/04LiquidFund101

ULIF01420/06/07StableMgFd101

Public Deposits
పబ్లి క్ డిపాజిట్స్

Govt. Securities &
Corp Bonds
ప్రభుత్వ సెక్యూరిటిలు
మరియు కార్పొరేట్ బాండ్లు

Equity
ఈక్విటీ

0%

0%

*0-12 months/*0-12 నెలలు

-

0 - 30%

0%

*12-18 months/*12-18 నెలలు

-

50 - 100%

0%

*18-24 months/*18-24 నెలలు

-

0 - 20%

0%

*More than 24 months

-

0%

0%

*24 నెలల కంటే ఎక్కువ
Secured Managed Fund
సెక్యూర్డ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్
Defensive Managed Fund
డిఫెన్సివ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్
Balanced Managed Fund
బ్యాలెన్స్డ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్
Equity Managed Fund
ఈక్విటీ మేనేజ్డ్ ఫండ్
Growth Fund
గ్రో త్ ఫండ్

ULIF00902/01/04SecureMgtF101

0% to/నుండి 5%

0% to/నుండి 20%

75% to/నుండి 100%

0%

ULIF01002/01/04DefensiveF101

0% to/నుండి 5%

0% to/నుండి 15%

50% to/నుండి 85%

15% to/నుండి 30%

ULIF01102/01/04BalancedMF101

0% to/నుండి5%

0% to/నుండి 15%

20% to/నుండి 70%

30% to/నుండి 60%

ULIF01316/01/06EquityMgFd101

0% to/నుండి 5%

0% to/నుండి 10%

0% to/నుండి 40%

60% to/నుండి 100%

ULIF01202/01/04GrowthFund101

0% to/నుండి 5%

0%

0%

95% to/నుండి 100%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబంధిత ఫండ్ దస్త్రాల్లో మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్స్ట్రు మెంట్స్ మెచ్యూరిటీని సూచిస్తుంది.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ఉత్పత్తి వర్గీకరణ మరియు ఆస్తి వర్గం సూచన ప్రయోజనం దృష్ట్ యా మాత్రమే. దయచేసి ముద్రించవద్దు.

		

Name of the Product
ఉత్పత్తి పేరు

UIN/యుఐఎన్

HDFC SL pension Maximus
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ పెన్షన్ మ్యాగ్జిమస్

101L074V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
గమనిక: ఆస్తి వర్గం ప�ైన పేర్కొన్న ఉత్పత్
తు లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది
Asset Class / ఆస్తి వర్గం

Equity
ఈక్విటీ

Pension Guarantee
Fund 1
పెన్షన్ గ్యారంటీ ఫండ్ 1

Fund
ఫండ్

101L074V01

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

SFIN
ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రు మెంట్స్, పబ్లి క్ డిపాజిట్స్, ప్రభుత్వ 
సెక్యూరిటిలు మరియు కార్పొరేట్ బాండ్లు

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101
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70% -100%

Equity
ఈక్విటీ

0% - 30%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ఉత్పత్తి వర్గీకరణ మరియు ఆస్తి వర్గం సూచన ప్రయోజనం దృష్ట్ యా మాత్రమే. దయచేసి ముద్రించవద్దు

Name of the Product
ఉత్పత్తి పేరు

UIN/యుఐఎన్

HDFC Life Pension Super Plus
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్ పెన్షన్ సూపర్ ప్ల స్

101L085V02

HDFC Life Single Premium Pension Super
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్ సింగిల్ ప్రీమియం పెన్షన్ సూపర్

101L086V02

HDFC Life Pension Super Plus
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్ పెన్షన్ సూపర్ ప్ల స్

101L085V01

HDFC Life Single Premium Pension Super
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్ సింగిల్ ప్రీమియం పెన్షన్ సూపర్

101L086V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
గమనిక: ఆస్తి వర్గం ప�ైన పేర్కొన్న ఉత్పత్
తు లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది
Asset Class/ ఆస్తి వర్గం
Fund
ఫండ్

Pension Super Plus Fund - 2012
పెన్షన్ సూపర్ ప్ల స్ ఫండ్ – 2012

Money Market
Instruments

SFIN

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

మనీ మార్కెట్
ఇన్స్ట్రు మెంట్స్

0% - 40%

ULIF04818/06/12PenSuPls12101
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Govt. Securities
&Corp Bonds
ప్రభుత్వ సెక్యూరిటిలు మరియు
కార్పొరేట్ బాండ్లు
40% - 100%

Equity
ఈక్విటీ

0% - 60%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ఉత్పత్తి వర్గీకరణ మరియు ఆస్తి వర్గం సూచన ప్రయోజనం దృష్ట్ యా మాత్రమే. దయచేసి ముద్రించవద్దు.

Name of the Product
ఉత్పత్తి పేరు

UIN/యుఐఎన్

HDFC Wealth Maximiser Plus
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి వెల్త్ మ్యాగ్జిమ�ైజర్ ప్ల స్

101L034V01

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి యూనిట్ లింక్డ్ వెల్త్ మల్టిప్ై యర్
ల

101L044V01

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

గమనిక: ఆస్తి వర్గం ప�ైన పేర్కొన్న ఉత్పత్
తు లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది
Fund
ఫండ్

Money Plus Fund
మనీ ప్ల స్ ఫండ్

SFIN

Asset Class

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

ఆస్తి వర్గం

Asset
Allocation

ఆస్తి కేటాయింపు

*All debt instruments maturity less than equal to 12 months
*అన్ని డెబిట్ ఇన్స్ట్రు మెంట్స్ మెచ్యూరిటీ 12 నెలల కంటే తక్కువ లేదా 
సమానంగా ఉంటే

0 - 30%

*Bank deposits with maturity greater than equal to 12 months and
lesser than or equal to 36 months

0 - 20%

*బ్యాంకు డిపాజిట్ల మెచ్యూరిటీ 12 నెలల కంటే ఎక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటే
మరియు 36 నెలల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటే
*Government Securities with maturity greater than equal to 12
months and lesser than or equal to 36 months

40 - 100%

*ప్రభుత్వ సెక్యూరిటిల మెచ్యూరిటీ 12 నెలల కంటే ఎక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటే
మరియు 36 నెలల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటే
*Corporate Debt with maturity greater than equal to 12 months and
lesser than or equal to 36 months

0 – 10%

*కార్పొరేట్ డెబిట్ మెచ్యూరిటీ 12 నెలల కంటే ఎక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటే
మరియు 36 నెలల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటే

Bond Opportunities Fund
బాండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్

Large Cap Fund

ULIF03004/08/08BondOprtFd101

ULIF03204/08/08Large-CapF101

లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్

Mid Cap Fund

ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

మిడ్క్యాప్ ఫండ్

Money Market Instruments /మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రు మెంట్స్

0 – 5%

Public Deposits /పబ్లి క్ డిపాజిట్స్

0 – 15%

Govt. Securities /ప్రభుత్వ సెక్యూరిటిలు

50 – 60%

Corporate Bonds/కార్పొరేట్ బాండ్లు

20 – 30%

Equity /ఈక్విటీ

0%

Money Market Instruments / మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రు మెంట్స్

0-5%

Equity/ఈక్విటీ

95-100%

Money Market Instruments/మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రు మెంట్స్

0-5%

Equity/ఈక్విటీ

95-100%

All Debt with maturity < 12 Months /మొత్ తం డెబిట్ మెచ్యూరిటీ < 12 నెలలుగా ఉంటే

0% - 40%

Money Market Instruments & Public Deposits
మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రు మెంట్స్ మరియు పబ్లి క్ డిపాజిట్స్
Manager’s Fund
మేనేజర్స్ ఫండ్

ULIF03304/08/08ManagerFnd101

Govt Securities & Corporate Bonds
ప్రభుత్వ సెక్యూరిటిలు మరియు కార్పొరేట్ బాండ్లు

0% - 25%

5% - 65%

Large Cap Equity/లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ

10% - 45%

Mid Cap Equity/మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ

10% - 45%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబంధిత ఫండ్ దస్త్రాల్లో మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్స్ట్రు మెంట్స్ మెచ్యూరిటీని సూచిస్తుంది.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ఉత్పత్తి వర్గీకరణ మరియు ఆస్తి వర్గం సూచన ప్రయోజనం దృష్ట్ యా మాత్రమే. దయచేసి ముద్రించవద్దు.

Name of the Product
ఉత్పత్తి పేరు

UIN/యుఐఎన్

HDFC Life Click 2 Invest
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్ క్లిక్ 2 ఇన్వెస్ట్

101L100V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
గమనిక: ఆస్తి వర్గం ప�ైన పేర్కొన్న ఉత్పత్
తు లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది

Asset Class/ ఆస్తి వర్గం

Fund
ఫండ్

Money Market

SFIN
ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

Instruments &
Public Deposits

Govt. Securities
& Corp Bonds

ప్రభుత్వ సెక్యూరిటిలు మరియు
మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రు మెంట్స్
కార్పొరేట్ బాండ్లు
మరియు పబ్లి క్ డిపాజిట్స్

Equity
ఈక్విటీ

Balanced Fund /బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్

ULIF03901/09/10BalancedFd101

0% to/నుండి 20%

0% to/నుండి 60%

Income Fund /ఇన్కమ్ ఫండ్

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0% to/నుండి 20%

80% to/నుండి100%

BlueChip Fund/బ్లూ చిప్ ఫండ్

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0% to/నుండి 20%

-

80% to/నుండి 100%

Opportunities Fund /ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0% to/నుండి 20%

-

80% to/నుండి 100%

Equity Plus Fund/ఈక్విటీ ప్ల స్ ఫండ్

ULIF05301/08/13EquityPlus101

0% to /నుండి 20%

0% to/నుండి 20%

80% to /నుండి100%

Diversified Equity Fund /విభిన్న ఈక్విటీ ఫండ్

ULIF05501/08/13DivrEqtyFd101

0% to/నుండి 40%

0% to /నుండి 40%

60% to/నుండి 100%

Bond Fund/బాండ్ ఫండ్

ULIF05601/08/13Bond Funds101

0% to/నుండి 60%

40% to/నుండి 100%

-

Conservative Fund/కన్సర్వేటివ్ ఫండ్

ULIF05801/08/13ConsertvFd101

0% to/నుండి 60%

40% to /నుండి100%

-
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40% to/నుండి80%
-

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ఉత్పత్తి వర్గీకరణ మరియు ఆస్తి వర్గం సూచన ప్రయోజనం దృష్ట్ యా మాత్రమే. దయచేసి ముద్రించవద్దు.

Name of the Product
ఉత్పత్తి పేరు

Income Fund

Blue Chip Fund

ఇన్కమ్ ఫండ్

బ్లూ చిప్ ఫండ్

Opportunitie Fund
ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్

Short Term Fund
షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్

Vantage Fund
వాంటేజ్ ఫండ్

వర్తించదు

Balanced Fund
బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్

వర్తించదు

HDFC Wealth Builder/హెచ్డ
 ిఎఫ్సి వెల్త్ బిల్డ ర్

101L054V01

101L054V01

101L054V01

HDFC SL Crest
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ క్రెస్ట్

101L064V01

101L064V01

101L064V01

వర్తించదు

HDFC SL Crest
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ క్రెస్ట్

101L064V02

101L064V02

101L064V02

వర్తించదు

వర్తించదు

101L064V02

HDFC SL Youngstar Super II
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ యంగ్ స్టార్ సూపర్ 2

101L065V01

101L065V01

101L065V01

వర్తించదు

101L065V01

101L065V01

HDFC SL ProGrowth Super II
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ ప్రో గ్రో త్ సూపర్ 2

101L066V01

101L066V01

101L066V01

వర్తించదు

101L066V01

101L066V01

HDFC SL ProGrowth Super II
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ ప్రో గ్రో త్ సూపర్ 2

101L066V02

101L066V02

101L066V02

వర్తించదు

వర్తించదు

101L066V02

HDFC SL ProGrowth Maximiser
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ ప్రో గ్రో త్ మ్యాగ్జిమ�ైజర్

101L067V01

101L067V01

101L067V01

వర్తించదు

101L067V01

101L067V01

HDFC SL ProGrowth Maximizer
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ ప్రో గ్రో త్ మ్యాగ్జిమ�ైజర్

101L067V02

101L067V02

101L067V02

వర్తించదు

వర్తించదు

101L067V02

HDFC SL Young Star Super Premium
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ యంగ్ స్టార్ సూపర్ ప్రీమియం

101L068V01

101L068V01

101L068V01

వర్తించదు

101L068V01

101L068V01

HDFC SL Young Star Super Premium
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ యంగ్ స్టార్ సూపర్ ప్రీమియం

101L068V02

101L068V02

101L068V02

వర్తించదు

వర్తించదు

101L068V02

HDFC SL ProGrowth Flexi
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ ప్రో గ్రో త్ ఫ్లెక్సి

101L072V01

101L072V01

101L072V01

వర్తించదు

101L072V01

101L072V01

HDFC SL ProGrowth Flexi
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ ప్రో గ్రో త్ ఫ్లెక్సి

101L072V02

101L072V02

101L072V02

వర్తించదు

వర్తించదు

101L072V02

HDFC SL ProGrowth Plus
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ ప్రో గ్రో త్ ప్ల స్

101L081V01

101L081V01

101L081V01

వర్తించదు

101L081V01

101L081V01

HDFC SL ProGrowth Plus
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ఎస్ఎల్ ప్రో గ్రో త్ ప్ల స్

101L081V02

101L081V02

101L081V02

వర్తించదు

వర్తించదు

101L081V02

HDFC Life Smart Women Plan
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్ స్మార్ట్ ఉమెన్ ప్లాన్

101L082V01

101L082V01

101L082V01

వర్తించదు

101L082V01

101L082V01

వర్తించదు

101L054V01

HDFC Life Smart Woman
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్ స్మార్ట్ ఉమెన్

101L082V02

101L082V02

101L082V02

HDFC Life Invest Wise
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్ ఇన్వెస్ట్ వ�ైజ్

101L083V01

101L083V01

101L083V01

వర్తించదు

HDFC Life Invest wise
హెచ్డ
 ిఎఫ్సి ల�ైఫ్ ఇన్వెస్ట్ వ�ైజ్

101L083V02

101L083V02

101L083V02

వర్తించదు

101L064V01

వర్తించదు
101L083V01

వర్తించదు

101L082V02
101L083V01
101L083V02

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

గమనిక: ఆస్తి వర్గం ప�ైన పేర్కొన్న ఉత్పత్
తు లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది

Asset Class/ఆస్తి వర్గం

Fund

SFIN

ఫండ్

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

Money Market
Instruments &
Public Deposits
మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రు మెంట్స్
మరియు పబ్లి క్ డిపాజిట్స్

Income Fund

Govt. Securities
& Corp Bonds
ప్రభుత్వ సెక్యూరిటిలు మరియు
కార్పొరేట్ బాండ్లు

Equity
ఈక్విటీ

-

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0% to/నుండి 20%

80% to/నుండి100%

Blue Chip Fund
బ్లూ చిప్ ఫండ్

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0% to/నుండి 20%

-

80% to/నుండి 100%

Opportunities Fund
ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0% to/నుండి 20%

-

80% to/నుండి 100%

Vantage Fund
వాంటేజ్ ఫండ్

ULIF03701/01/10VantageFnd101

ఇన్కమ్ ఫండ్

Short Term Fund
షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్
Balanced Fund
బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్

ULIF03801/09/10ShortTrmFd101

ULIF03901/09/10BalancedFd101

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబంధిత ఫండ్ దస్త్రాల్లో మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్స్ట్రు మెంట్స్ మెచ్యూరిటీని సూచిస్తుంది.
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0% - 40%

10% to/నుండి 70%

0% to 100% (*upto 36 Months)
0% to 100% (*గరిష్టంగా 36 నెలల వరకు)
0% to/నుండి 20%

0% to/నుండి 60%

10% to/నుండి 70%

40% to/నుండి 80%

