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

Email ID*:________________________________________________________________________________________________________________

Contact No.*:(Mob)_______________________/(Res)____________________________/(Off)_______________________Mobile number is preferable 

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. 

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

For Official Use Only

Branch Name:

Received By:

Interaction ID:

Dt & Time:

For HDFC Life Unit Linked Plans Only

(Please use a separate request from for each policy)

এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি প্ল্যানির জিল্ই কেবি মযাত্র

পডিডি ক�যাল্যানরর িযাম :

ক্যানপযািযাি/পডিডি িম্বর:

আডম অর্থরযাডির বযাড়ডি ডিঙ্গি ড্ডময়যাম টপ আপ জমযা েরনি ইচ্ছুে িগদ টযােযা/কচে/ডিডি-র মযাধল্নম যযা িম্বর

অর্থরযাডি (িনদে ডিখছুি) যযা ডিনচর কটডবনি উডলিডখি ফযানডে ডিনয়যাগ েরযা �নব৷

িযাডরনখর িযানম

ইনমইি আইডি*:

(বযাডড়র িম্বর) (অডফনির িম্বর) কমযাবযাইি িম্বর বযাঞ্ছিীয়কযযাগযানযযানগর িম্বর*:(কমযাবযাইি) 

ই-ইডসিওনরসি অল্যােযাউন্ট িম্বর :

(্নিল্ে পডিডির জিল্ এেটি আিযাদযা আিযাদযা ডরনেযানয়স্ট ফম্থ ভরুি)

For ` (in words)

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.
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Branch Stamp
িযাখযার স্টল্যাম্প

Declaration to be made by a third person where:

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

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.

Source of funds: (please state %under each head-totaling upto 100%) (Top-up only)
অর্থরাশিসমহূের উৎস: (অিছুগ্র� েনর ্ডিটি ক�ডিং-এর ডিনচ % ডিডদ্থষ্ট েরুি- কমযাট 100% কদখযানি �নব) (শুধছুমযাত্র টপ-আপ)

ক�যাষণযা েযারীর ঠিেযািযা:

গৃ�ীি িক্ল্নমন্টি (ডিডদ্থষ্ট েরুি):
Customer Relations Officer: Date: Time:
েযানস্টযামযার ডরনিিি অডফিযার: িযাডরখ: িময়:

ক�যাষণযা েযারীর িযাম স্যাক্ষর িযাডরখ: স্যাি:

*অশিকার সম্প্রদান করা পশিশসর ক্ষেহরে অশিকার প্াপ্তকরীর শিিরণ আিি্যকপডিডি ক�যাল্যার/অডধেযার ্যাপ্তেযারীর স্যাক্ষর:

পডিডি ক�যাল্যার/অডধেযার ্যাপ্তেযারীর িযাম: িযাডরখ: স্যাি:

General Rules:

Customer Acknowledgement Copy (Additional Single Premium Top- up Form)
কাহ্ামার অ্যাকনহিজহমন্ট কশপ (কম্াইন্ড ইউশনট শিঙ্কড ফম্থ – ফান্ড সইুচ এিং শপ্শমযাম শরডাইহরকিন)

Signature Verified Stamp
স্যাক্ষর যযাচযাইেরণ স্টল্যাম্প

Salaries
ক্িতন ি্যিসাশযক সম্পশতি িাশি সম্পশতির ক্রহক িনরাশি িশৃধি ইনহে্হমন্ট এশরিকািচার অন্যান্য ক্মাট

Business Property House Capital Gains Investments Agriculture Others Total

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.

Current Day NAV

Next Day NAV

Employee Code:

Signature:

Policy holder’s/Assignee’s Signature: *Assignee’s details are required In case of assigned policies

পডিডি িম্বর কযযাগযানযযাগ আইডি িম্বর: পডিডি ক�যাল্যানরর িযাম:
Documents accepted (specify):

Policy No. Interaction ID No: Policyholder name:

Declarant Address:

Place:Declarant Name Signature Date:

Policyholder’s/Assignee’s Name: Date: Place:

llakh, enclose self-attested copies of the documents mentioned below and information (The proofs are not required if provided earlier.)
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 

িমস্ত উৎি করনে আমযার িযামডগ্রে কমযাট আয় �নচ্ ্ডি বছর৷   যডদ উপনরযাক্ত অর্থরযাডি এবং কমযাট জমযা েরযা ড্ডময়যাম এেটি আডর্থে বছনর 1 িক্ষ টযােযার িমযাি বযা কবডি �য় িযা�নি আডম ডিনচ উনলিডখি িক্ল্নমন্টি এবং 
িনরল্র কিল্ফ অল্যানটনস্টি েডপ িংবদ্ধ েরডছ (যডদ আনগ জমযা ডদনয় রযানেি িযা�নি এখি আর কেযানিযা ্মযানণর আবিল্ে কিই)৷

Percentage / িতাংি

PSRF417119051502 
Comp/May/Int/4478  

(KINDLY FILL THIS FORM IN ENGLISH ONLY)
(অিছুগ্র� েনর এই ফম্থটিনে কেবিমযাত্র ইংনরডজ ভযাষযায় পছুরণ েরুি)

Additional Single 
Premium Top-up

কম্াইন্ড অ্যাশডিনাি শসঙ্গি 
শপ্শমযাম টপ আপ

Fund Name / ফান্ড-এর নাম

Total Percentage (the total % of fund allocation should be 100%)
ক্মাট িতাংি (ফযাডে অল্যানিযানেিনির কমযাি িিযাংি �ওয়যা উডচি 100%) 100%

Additional Single Premium Top-up*
অ্যাশডিনাি শসঙ্গি শপ্শমযাম টপ আপ*

Name of the Policy holder :____________________________________________________________________________________________________________________________________      

ভডবষল্নি িমস্ত রেনমর কযযাগযানযযাগ স্যাপনির জিল্ আপিযার এখযানি কদওয়যা কযযাগযানযযাগ ডববরণ বল্ব�যার েরযা �নব৷ কিই িব গ্রযা�েরযা যযারযা িল্যািিযাি িছু ল্ িট েি করডজস্টযার-এর অধীনি করডজস্টযার েনরনছি িযানদর কক্ষনত্র এই করি পসিনে ববধ ডিিচযাজ্থ  ড�িযানব গণল্ েরযা �নব৷ এই কক্ষনত্র এখযানি ্দযাি েরযা পডরডচডির ডবিদ 
ডববরনণর উপর ডভডতি েনর িযার িযানর কযযাগযানযযাগ েরযার ডবষনয় িযার িম্মডি আনছ িযা ডবনবচিযা েরযা �নব৷ পল্যাি েযাি্থ  ি� পডিডিধযারে/্দযািেযারীর ID এবং ঠিেযািযার ্মযাণপত্র জমযা ডদনি �নব৷ কেযানিযা েযারণবিি পডিডিধযারে/্দযািেযারীর পল্যাি েযাি্থ  িযা রযােনি ডিডি অিছুগ্র� েনর ফম্থ 60/61 জমযা কদনবি৷

(First Name) / (্রম িযাম) (Middle Name) / (মধল্ িযাম) (Last Name) / (কিষ িযাম) 

*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.
*অ্যাশডিনাি শসঙ্গি শপ্শমযাম টপ আপ (এএসশপটিশপ)- আপডি যডদ ওপনর কেযানিযা িিযাংি উনলিখ িযা েনর রযানেি িযা�নি এএিডপটিডপ অর্থরযাডি বি্থ মযাি ফযাডে অল্যানিযানেিি অিছুযযায়ী ডিনয়যাডজি �নব৷ ড্ডময়যাম ডরডিউয়যানির অর্থরযাডির িযানর এএিডপটিডপ অল্যািজযাস্ট �নব 
িযা৷ অিছুগ্র� েনর িক্ষল্ েরুি ওপনর ডিডদ্থষ্ট অল্যানিযানেিি কেবিমযাত্র ওপনরর কিিনদনির জিল্ই ্নযযাজল্ এবং ডিয়ডমি ড্ডময়যানমর জিল্ িয়৷ গ্রযা�নের জমযা েরযা বযাডষ্থে কমযাট ড্ডময়যাম এবং টপ আপ ড্ডময়যাম ডমনি যডদ 1 িক্ষ টযােযার িমযাি বযা কবডি �য় িযা�নি 
িযা�নি আনয়র ্মযাণ আবিল্ে৷ 1961 িযানির আয়ের ডবডধ অিছুিযানর ডবভযাগ 10 (10ডি), ডবভযাগ 80ডি-র এই কিিনদনির ওপর জটিিিযা জযািযার জিল্ অিছুগ্র� েনর আপিযার ের পরযামি্থেযারীর িযানর কযযাগযানযযাগ েরুি৷

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.
এই আহিদনটি করার আহে আশম পশিশসর সমস্ত প্াসশঙ্গকিত্থ  গুশি পহিশি এই শিষযগুশি এিং তার পশরণাম িুহেশি িহি সশুনশচিত করশি৷ আশম আহরা সশুনশচিত করশি ক্ে তেশিহির বিি উৎস ক্রহক ওপহর উহল্্যশিত শপ্শমযাম আেত েহযহি৷ এই ফহম্থর মাি্যহম 
আশম িুহেশি এিং সম্মশত জানাশছি ক্ে সমস্ত উহল্শিত শনহদ্থ িািিী আমার দ্ারা অনহুমাশদত, আমার সম্মশতহত করা েহযহি এিং ক্কাহনা ক্জার িা িাি্যিািকতা প্হযাে করা েযশন এিং আমার তরফ ক্রহক এইচশডএফশস িাইফও সমানোহি তা সম্পন্ন করহি িহি 
সম্মত েহযহি৷ আশম অঙ্গীকার করশি এইচশডএফশস িাইফ-এর শিরূহধি ক্কাহনা কারহণ ক্কাহনা প্কাহরর ক্কাহনা রকম ি্যিস্া রিেণ অরিা দাশি আশম তুিি না ক্ে৷

সি্থজনীন শনযম:
1. আইআরডিএ মিূিীডি অিছুযযায়ী এইচডিএফডি স্টল্যাডেযাি্থ  িযাইফ ইডসিওনরসি কেযাম্পযািী ডিডমনটি-এর েযাট-অফ ডিয়নমর িি্থ  অিছুিযানর ওপনরর ট্ল্যািিল্যােিনির জিল্ অিছুনরযাধ গ্র�ণ েরযা �নব৷ অিছুনরযাধ গৃ�ীি �নয়নছ ই ডদনির এিএডভ-র িযানর ্নিি বি্থ মযাি েযাট-অফ িময় �নচ্ আইএিটি 3 ডপএম৷3. 
আনগর ইউডিট অল্যানিযানেিি যডদ বযাডে রযানে িযা�নি আপিযার বি্থ মযাি অিছুনরযাধ ্নিি েরযা �নব আগযামী েম্থরি ডদনি৷2. যডদ অল্যানিট অল্যানিযানেিি অপিি (এএও) আনগ করনে বযাছযাই েরযা �নয় রযানে িযা�নি ফযাডে িছুইচ অরবযা ড্ডময়যাম ডরিযায়নরেিনির জিল্ ্যাপ্ত অিছুনরযানধর কক্ষনত্র ্যাক্তি অল্যানিট 
অল্যানিযানেিি অপিি (এএও)-ই গ্রযা�ল্ �নব৷4. যডদ ফযাডে িছুইচ এবং টপ আপ অিছুনরযাধ এেই িযানর পযাঠযানিযা �য় িযা�নি ফযাডে িছুইচ ট্ল্যািিল্যােিনির ্নিডিং ্রনম েরযা �নব৷ 5. ডিঙ্গি ড্ডময়যাম প্ল্যানি ডরিযায়নরেিি ্নযযাজল্ িয়৷ অিছুগ্র� েনর আপিযার প্ল্যািটি কচে েরুি৷ 6. অডরডজিযাি ফযাডে 
অল্যানিযানেিি অিছুযযায়ী ভডবষনিল্র জমযা �ওয়যা ড্ডময়যাম গুডি িযাগযািযার অল্যাডিনেট �নি রযােনব যিক্ষণ িযা ভডবষল্নির ফযাডে অল্যানিযানেিি পডরবি্থ ি েরযার জিল্ ড্ডময়যাম ডরিযায়নরেিনির অিছুনরযাধ েরযা �নচ্৷ 7. আনগ করনে কেযানিযা েযারণ িযা জযাডিনয় চযাজ্থ গুডি পডরবি্থ ি েরযার অডধেযার কেযাম্পযািীর 
িংরডক্ষি৷8. পডিডি িযাডভ্থ ডিং চযানজ্থ ি িযাগু �নব কয রেম ভযানব ্নযযাজল্৷ ডবিদ ভযানব জযািযার জিল্ অিছুগ্র� েনর আপিযার পডিডি িক্ল্নমন্টটি পড়ছুি৷

তৃতীয ি্যশতি দ্ারা ক্�াষণা করা ক্সিাহন আিি্যক ক্েিাহন:
জীবি ডবমযােযারী টিপিই ডদনয়নছি অরবযা স্নদিীয় ভযাষযায় স্যাক্ষর েনরনছি অরবযা ডিনজ ফম্থ ভনরিডি৷ আডম এখযানি ক�যাষণযা েরডছ কয আডম এই অল্যাডপ্নেিি ফনম্থর ডবষয়বস্তু কয বল্ডক্তর জীবি ডবমযা েরযা �নব
িযানে ভযাষযায় বণ্থিযা েনরডছ এবং িিিযার িযানর আমযানে কদওয়যা িযার জবযাব আডম করেি্থ  েনরডছ৷ আডম পছুিরযায় ক�যাষণযা েরডছ আমযার উপডস্ডিনিই পডিডি ক�যাল্যার স্যাক্ষর েনরনছি অরবযা টিপিই িংবদ্ধ েনরনছি ৷

অডফনির বল্ব�যানরর জিল্ কেবিমযাত্র

িযাখযার িযাম:

গ্র�ণ েযারীর িযাম:

কযযাগযানযযাগ আইডি:

িযাডরখ এবং িময়:

আজনের ডদনির এিএডভ

আগযামী ডদনির এিএডভ 

এমপ্য়ী কেযাি: 

স্যাক্ষর: 

b. আনয়র ্মযাণ, উদযা�রণ স্রূপ, িব্থনিষ আয়ের ডরটযাি্থ ইিল্যাডদ৷a. িিযাক্তেরনণর ্মযাণ এবং বযািস্যানির ্মযাণ৷(যডদ আনগ জমযা ডদনয় রযানেি িযা�নি এখি আর কেযানিযা ্মযানণর আবিল্ে কিই)

্শ্ন বযা আনরযা িনরল্র জিল্, 1860-267-9999 িম্বনর (স্যািীয় চযাজ্থ  ্নযযাজল্ �নব) আমযানদর েি েরুি। কেযানিযা কদনির কেযাি বল্ব�যার েরনবি িযা কযমি +91 বযা 00। 
কিযাম - িডি িেযাি 10টযা করনে িন্ল্যা 7টযা পয্থন্ত উপিব্ধ | ইনমি - service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (শুধছুমযাত্র অিযাবযাডি গ্রযা�েনদর জিল্) www.hdfclife.com - কদখছুি



Maximise Insurance

For queries or information:
প্শ্ন িা তহর্যর জন্য:

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)

(কিযােযাি চযানজ্থ ি্নযযাজল্) ৷  িম্বনরর আনগ কেযানিযা কদনির কেযাি িযাগনব িযা, কযমি +91 বযা 00 
(কিযাম - িডি িেযাি 10টযা করনে িন্ল্যা 7টযা পয্থন্ত উপিব্ধ)

MSCNO 398302041507
HDFC Standard life Insurance Company Limited. IRDAI Registration No. 101. 
Regd. Off: Lodha Excelus, 13th Floor, Apollo Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400011, India.
এইচশডএফশস ্্যান্ডাড্থ  িাইফ ইশসিওহরসি ক্কাম্পানী শিশমহটড৷ আইআরডিএআই িডরভছু ডক্তেরণ িং 101৷ 
করডজস্টযাি্থ  অডফি: কিযাধযা এনসেিযাি, ত্রনয়যাদি িিযা, অল্যানপযানিযা ডমিি েম্পযাউডে, এি.এম. কযযাডি মযাগ্থ, ম�যািক্ষী, মছুম্বযাই-400011, ভযারি৷

CIN :L65110MH2000PLC128245

My Account Login Register Now!
My Account িেইন এিনই ক্রশজ্ার করুন !

benefits with  Top-ups
টপ-আহপর সাহর 

ইশসিওহরহসির সশুিিাগুশিহক 
সি্থাশিক কাে্থকরী করুন

Looking for a top-up?

একটি টপ-আপ িঁুজহিন?
Login to My Account or Register now!

My Account -এ িেইন করুন িা এিনই ক্রশজ্ার করুন!



Fund   SFIN  

 ULIF00102/01/04LiquidFund101  

 ULIF00720/06/07StableMgFd101  

 ULIF00202/01/04SecureMgtF101  

 ULIF00302/01/04DefensiveF101  

 ULIF00402/01/04BalancedMF101  

 ULIF00616/01/06EquityMgFd101  

 ULIF00502/01/04GrowthFund101  

Money Market 
Instruments  

100%  

Public Deposits  

*0-12 months / মযাি                                    - 0 - 30% 

*12-18 months / মযাি                                 - 50 - 100% 

*18-24 months / মযাি                                 - 0 - 20%  

*More than 24 months                        
*24 মযানির কবডি -  0%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
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 0%  

UIN  

101L015V01  

101L015V02  

101L019V01  

101L019V02  

101L023V01  

101L024V01  

101L025V01  

101L026V01  

101L027V01  

101L028V01  

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 0%  

 0%  

Equity  

0%  

0%  

0%  

0%  

0%  0%  -

0%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পনণল্র করেণীডবিল্যাি ও িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র করফযানরনসির উনদেনিল্ েরযা �য়৷ অিছুগ্র� েনর মছুদ্রণ েরনবি িযা ৷

 Name of the Product / পহণ্যর নাম 

 HDFC Unit Linked Endowment Plan / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি এিনিযানমন্ট প্ল্যাি 

 HDFC Unit Linked Endowment / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি এিনিযানমন্ট 

 HDFC Unit Linked Young Star Plan / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি ইয়ং স্টযার প্ল্যাি

 HDFC Unit Linked Young Star / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি ইয়ং স্টযার

 HDFC Unit Linked Young Star Plus / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি ইয়ং স্টযার প্যাি  

 HDFC Unit Linked Endowment Plus / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি এিনিযানমন্ট প্যাি

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি ইয়ং স্টযার িছুডবধযা

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus / এইচডিএফডি ইিডিট ডিঙ্কি ইয়ং স্টযার িছুডবধযা প্যাি  

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি এিনিযানমন্ট িছুডবধযা

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি এিনিযানমন্ট িছুডবধযা প্যাি

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
টীেযা: িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র উডলিডখি পণল্িমনূ�র জিল্ ্নযযাজল্

ফান্ড এসএফআইএন অর্থ িাজার 
শনহদ্থ িািিী

পািশিক শডহপাশজট ইক্্যইটি
সরকাশর শসশকউশরটিস 
এিং কহপ্থাহরিন িন্ড

Asset Class /  সম্পদ ক্রেণী

Liquid  Fund  

Stable Managed Fund  

Secure Managed  Fund  

Defensive Managed Fund  

Balanced Managed Fund  

Equity Managed Fund  

Growth Fund  

ডিক্ল্ইি ফযাডে

কস্টনবি মল্যানিজি ফযাডে

ডিডেওি্থ  মল্যানিজি ফযাডে

ডিনফডসিভ মল্যানিজি ফযাডে

বল্যানিসিি মল্যানিজি ফযাডে

ইক্ল্ইটি মল্যানিজি ফযাডে

কগ্রযার ফযাডে

 0% to / করনে 5%  

 0% to / করনে 5%  

 0% to / করনে 5%  

 0% to / করনে 5%  

 0% to / করনে 5%  

 0% to / করনে 20%  

 0% to / করনে 15%  

 0% to / করনে 15%  

 0% to / করনে 10%  

 75% to / করনে 100%  

 50% to / করনে 85%  

 20% to / করনে 70%  

 0% to / করনে 40%  

15% to / করনে 30%  

30% to / করনে 60%  

60% to / করনে 100%  

95% to / করনে 100%  

*িংডলিষ্ট ফযাডে কপযাট্থ নফযাডিওর মনধল্ ডিডেউডরটিি/ডিনদ্থিযাবিীর অবডিষ্ট উতিীণ্থ কময়যাদ ডচডনিি েনর৷



Fund   SFIN  

ULIF02208/10/08LiquidFdII101 

ULIF02308/10/08StableMFII101 

ULIF02408/10/08SecureMFII101 

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101 

ULIF02608/10/08BalncdMFII101 

ULIF02708/10/08EquityMFII101 

ULIF02808/10/08GrwthFndII101  

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
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101L030V01  

100%  

 UIN  Name of the Product / পহণ্যর নাম

101L031V01  

101L032V01  

101L033V01  

101L033V02  

101L033V03  

101L036V01  

101L038V01  

101L041V01  

101L042V01  

101L048V01  

101L049V01  

101L050V01  

101L051V01  

101L052V01  

101L053V01  

101L058V01  

101L059V01  

101L060V01  

101L061V01  

Govt. Securities 
& Corp Bonds 

Money Market 
Instruments & 

Public Deposits

 0%  

0 - 100% (*Upto 24 Months)  

 0%  

Equity

 0%  

0%  

 0%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পনণল্র করেণীডবিল্যাি ও িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র করফযানরনসির উনদেনিল্ েরযা �য়৷ অিছুগ্র� েনর মছুদ্রণ েরনবি িযা ৷

   

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II  / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি এি�ল্যাি�ল্যাসিি িযাইফ ক্যানটেিি II

HDFC Unit Linked Endowment Plus II / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি এিনিযানমন্ট প্যাি II

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II  / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি ইয়ংস্টযার প্যাি II

HDFC SimpliLife / এইচডিএফডি ডিম্পডিিযাইফ

HDFC SimpliLife / এইচডিএফডি ডিম্পডিিযাইফ

HDFC SimpliLife / এইচডিএফডি ডিম্পডিিযাইফ

HDFC Unit Linked Young Star II / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি ইয়ং স্টযার II

HDFC Unit Linked Endowment II / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি এিনিযানমন্ট II

HDFC Unit Linked Endowment Winner / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি এিনিযানমন্ট উইিযার 

HDFC Unit Linked Young Star Champion / এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি ইয়ং স্টযার চল্যাডম্পয়ি

HDFC Young Star Super / এইচডিএফডি ইয়ং স্টযার িছুপযার

HDFC Endowment Super / এইচডিএফডি এিনিযানমন্ট িছুপযার

HDFC Young Star Super Suvidha / এইচডিএফডি ইয়ং স্টযার িছুপযার িছুডবধযা

HDFC Endowment Super Suvidha / এইচডিএফডি এিনিযানমন্ট িছুপযার িছুডবধযা

HDFC Young Star Supreme Suvidha / এইচডিএফডি ইয়ং স্টযার িছুড্ম িছুডবধযা

HDFC Endowment Supreme Suvidha / এইচডিএফডি এিনিযানমন্ট িছুড্ম িছুডবধযা

HDFC Endowment Supreme / এইচডিএফডি এিনিযানমন্ট িছুড্ম 

HDFC Young Star Champion Suvidha / এইচডিএফডি ইয়ং স্টযার চল্যাডম্পয়ি িছুডবধযা

HDFC YoungStar Supreme / এইচডিএফডি ইয়ংস্টযার িছুড্ম

HDFC Endowment Champion Suvidha / এইচডিএফডি এিনিযানমন্ট চল্যাডম্পয়ি িছুডবধযা

ফান্ড এসএফআইএন
অর্থ িাজার শনহদ্থ িািিী 
এিং পািশিক শডহপাশজট

সরকাশর শসশকউশরটিস 
এিং কহপ্থাহরিন িন্ড

ইক্্যইটি

Asset Class /  সম্পদ ক্রেণী

Liquid  Fund  II

Stable Managed Fund II 

Secure Managed  Fund II 

Defensive Managed Fund II  

Balanced Managed Fund II  

Equity Managed Fund II 

Growth Fund II 

ডিক্ল্ইি ফযাডে II

কস্টনবি মল্যানিজি ফযাডে II

ডিডেওি্থ  মল্যানিজি ফযাডে II

ডিনফডসিভ মল্যানিজি ফযাডে II

বল্যানিসিি মল্যানিজি ফযাডে II

ইক্ল্ইটি মল্যানিজি ফযাডে II

কগ্রযার ফযাডে II

*িংডলিষ্ট ফযাডে কপযাট্থ নফযাডিওর মনধল্ ডিডেউডরটিি/ডিনদ্থিযাবিীর অবডিষ্ট উতিীণ্থ কময়যাদ ডচডনিি েনর৷

0 -100% (*24 মযাি পয্থন্ত)

0% to / করনে 25%  

0% to / করনে 20%  

0% to / করনে 20%  

0% to / করনে 15%  

0% to / করনে 10%  

 75% to / করনে 100%  

 50% to / করনেo 85%  

 20% to / করনে 70%  

 0% to / করনে 40%  

 15% to / করনে 30%  

 30% to / করনে 60%  

 60% to / করনে 100%  

 90% to / করনে 100% 

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
টীেযা: িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র উডলিডখি পণল্িমনূ�র জিল্ ্নযযাজল্



পনণল্র করেণীডবিল্যাি ও িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র করফযানরনসির উনদেনিল্ েরযা �য়৷ অিছুগ্র� েনর মছুদ্রণ েরনবি িযা ৷

Name of the Product / পহণ্যর নাম

HDFC Unit Linked Pension II  

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II  

HDFC Pension Super  

HDFC Pension Supreme  

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II  

HDFC Pension Champion  

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

Fund   SFIN  

ULIF02208/10/08LiquidFdII101 

ULIF02308/10/08StableMFII101 

ULIF02408/10/08SecureMFII101 

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101 

ULIF02608/10/08BalncdMFII101 

ULIF02708/10/08EquityMFII101 

ULIF02808/10/08GrwthFndII101  
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UIN  

101L039V01  

101L040V01  

101L047V01  

101L055V01  

101L056V01  

101L057V01  

Money Market 
Instruments & 

Public Deposits  

100%  

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 0%  

0 - 100% (*Upto 24 Months)  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

 0%  

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

এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি কপিিি মল্যাডসেমযাইজযার II

এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি কপিিি II

এইচডিএফডি কপিিি িছুপযার

এইচডিএফডি কপিিি িছুড্ম

এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি কপিিি মল্যাডসেমযাইজযার II

এইচডিএফডি কপিিি চল্যাডম্পয়ি

টীেযা: িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র উডলিডখি পণল্িমনূ�র জিল্ ্নযযাজল্

ফান্ড এসএফআইএন

Asset Class /  সম্পদ ক্রেণী

অর্থ িাজার শনহদ্থ িািিী 
এিং পািশিক শডহপাশজট

ইক্্যইটি

Liquid  Fund II 

Stable Managed Fund II 

Secure Managed  Fund II 

Defensive Managed Fund II  

Balanced Managed Fund II  

Equity Managed Fund II 

Growth Fund II 

ডিক্ল্ইি ফযাডে II

কস্টনবি মল্যানিজি ফযাডে II

ডিডেওি্থ  মল্যানিজি ফযাডে II

ডিনফডসিভ মল্যানিজি ফযাডে II

বল্যানিসিি মল্যানিজি ফযাডে II

ইক্ল্ইটি মল্যানিজি ফযাডে II

কগ্রযার ফযাডে II

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
*িংডলিষ্ট ফযাডে কপযাট্থ নফযাডিওর মনধল্ ডিডেউডরটিি/ডিনদ্থিযাবিীর অবডিষ্ট উতিীণ্থ কময়যাদ ডচডনিি েনর৷

0 -100% (*24 মযাি পয্থন্ত)

0% to / করনে 25%  

0% to / করনে 20%  

0% to / করনে 20%  

0% to / করনে 15%  

0% to / করনে 10%  

 75% to / করনে 100%  

 50% to / করনে 85%  

 20% to / করনে 70%  

 0% to / করনে 40% 

 15% to / করনে 30%  

 30% to / করনে 60%  

 60% to / করনে 100%  

 90% to / করনে 100%  

সরকাশর শসশকউশরটিস 
এিং কহপ্থাহরিন িন্ড



Fund   SFIN  

ULIF00802/01/04LiquidFund101  

ULIF01420/06/07StableMgFd101  

ULIF00902/01/04SecureMgtF101 

ULIF01002/01/04DefensiveF101 

ULIF01102/01/04BalancedMF101 

ULIF01316/01/06EquityMgFd101 

ULIF01202/01/04GrowthFund101  

Money Market 
Instruments  

Public Deposits 

100%  

UIN

101L016V01

101L016V02

101L029V01

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

0%  

*0-12 months / করনে - 0 - 30% 

*12-18 months / করনে - 50 - 100%

*18-24 months / করনে - 0 - 20% 

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

Equity  

 0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

 0%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
পনণল্র করেণীডবিল্যাি ও িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র করফযানরনসির উনদেনিল্ েরযা �য়৷ অিছুগ্র� েনর মছুদ্রণ েরনবি িযা ৷

Name of the Product / পহণ্যর নাম

HDFC Unit Linked Pension Plan 

HDFC Unit Linked Pension 

HDFC Unit Linked Pension Plus  

এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি কপিিি প্ল্যাি

এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি কপিিি

এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি কপিিি প্যাি

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
টীেযা: িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র উডলিডখি পণল্িমনূ�র জিল্ ্নযযাজল্

ফান্ড এসএফআইএন
অর্থ িাজার 
শনহদ্থ িািিী

সরকাশর শসশকউশরটিস 
এিং কহপ্থাহরিন িন্ড

পািশিক শডহপাশজট ইক্্যইটি

Liquid  Fund  

Stable Managed Fund  

Secure Managed  Fund  

Defensive Managed Fund  

Balanced Managed Fund  

Equity Managed Fund  

Growth Fund  

ডিক্ল্ইি ফযাডে

কস্টনবি মল্যানিজি ফযাডে

ডিডেওি্থ  মল্যানিজি ফযাডে

ডিনফডসিভ মল্যানিজি ফযাডে

বল্যানিসিি মল্যানিজি ফযাডে

ইক্ল্ইটি মল্যানিজি ফযাডে

*24 মযানির কবডি

কগ্রযার ফযাডে

*িংডলিষ্ট ফযাডে কপযাট্থ নফযাডিওর মনধল্ ডিডেউডরটিি/ডিনদ্থিযাবিীর অবডিষ্ট উতিীণ্থ কময়যাদ ডচডনিি েনর৷
*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  

 0% to / করনে 5%  

 0% to / করনে 5%  

 0% to / করনে 5%  

 0% to / করনে 5%  

 0% to / করনে 5%  

 0% to / করনে 20%  

 0% to / করনে 15%  

 0% to / করনে 15%  

 0% to / করনে 10%  

 75% to / করনে 100%  

 50% to / করনে 85%  

 20% to / করনে 70%  

 0% to / করনে 40%  

15% to / করনে 30%  

30% to / করনে 60%  

60% to / করনে 100%  

95% to / করনে 100%  

Asset Class /  সম্পদ ক্রেণী



HDFC SL pension Maximus  

Equity  

Pension Guarantee 
Fund  1  

Fund  

101L074V01  ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101  
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UIN

 101L074V01  

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

70% -100%  

Equity  

0% - 30%  

 SFIN  

Name of the Product   

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
  পনণল্র করেণীডবিল্যাি ও িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র করফযানরনসির উনদেনিল্ েরযা �য়৷ অিছুগ্র� েনর মছুদ্রণ েরনবি িযা ৷

পহণ্যর নাম

এইচডিএফডি এিএি কপিিি মল্যাডসেমযাি

টীেযা: িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র উডলিডখি পণল্িমনূ�র জিল্ ্নযযাজল্
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  

ইক্্যইটি ফান্ড এসএফআইএন ইক্্যইটি
অর্থ িাজার শনহদ্থ িািিী, পািশিক শডহপাশজট, সরকাশর শসশকউশরটিস এিং 

কহপ্থাহরিন িন্ড

কপিিি গল্যারযাডন্ট ফযাডে 1

Asset Class / সম্পদ ক্রেণী



Fund  

Pension Super Plus Fund - 2012  

 SFIN  Money Market  
Instruments

Govt. Securities
&Corp Bonds

Equity

ULIF04818/06/12PenSuPls12101  
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0% - 40%  

101L085V02  

101L086V02  

101L085V01  

101L086V01  

 40% - 100%   0% - 60%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পনণল্র করেণীডবিল্যাি ও িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র করফযানরনসির উনদেনিল্ েরযা �য়৷ অিছুগ্র� েনর মছুদ্রণ েরনবি িযা৷

Name of the Product  
পহণ্যর নাম

UIN 

HDFC Life Pension Super Plus 
এইচডিএফডি িযাইফ কপিিি িছুপযার প্যাি

HDFC Life Single Premium Pension Super  
এইচডিএফডি িযাইফ ডিঙ্গি ড্ডময়যাম কপিিি িছুপযার

HDFC Life Pension Super Plus  
এইচডিএফডি িযাইফ কপিিি িছুপযার প্যাি

এইচডিএফডি িযাইফ ডিঙ্গি ড্ডময়যাম কপিিি িছুপযার
HDFC Life Single Premium Pension Super  

টীেযা: িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র উডলিডখি পণল্িমনূ�র জিল্ ্নযযাজল্
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  

ফান্ড এসএফআইএন

অর্থ িাজার শনহদ্থ িািিী সরকাশর শসশকউশরটিস এিং 
কহপ্থাহরিন িন্ড

ইক্্যইটি

Asset Class  / সম্পদ ক্রেণী

কপিিি িছুপযার প্যাি ফযাডে – 2012



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

 ULIF02904/08/08MoneyPlusF101  *Bank deposits with maturity greater than equal to 12 months and 
  lesser than or equal to 36 months 

*Government Securities with maturity greater than equal to 12 
months and lesser than or equal to 36 months 

*কময়যাদ উতিীণ্থিযা ি� িরেযার 12 মযানির কবডি এবং 36 মযানির েম 
 বযা িমযাি

*Corporate Debt with maturity greater than equal to 12 months and 
  lesser than or equal to 36 months 

Money Market Instruments / অর্থ বযাজযার ডিনদ্থিযাবিী

 ULIF03004/08/08BondOprtFd101  

 ULIF03204/08/08Large-CapF101  

 ULIF03104/08/08Mid-capFnd101  

 ULIF03304/08/08ManagerFnd101  

UIN  

101L034V01  

101L044V01  

Fund SFIN Asset Class  

*All debt instruments maturity less than equal to 12 months 

Public Deposits / পযাবডিে ডিনপযাডজট

Govt. Securities / িরেযাডর ডিডেউডরটিি 

Corporate Bonds / েনপ্থযানরট বডে

Equity / ইক্ল্ইটি

Money Market Instruments / অর্থ বযাজযার ডিনদ্থিযাবিী

Equity / ইক্ল্ইটি 

Money Market Instruments / অর্থ বযাজযার ডিনদ্থিযাবিী

Equity / ইক্ল্ইটি

All Debt with maturity < 12 Months 

Money Market Instruments & Public Deposits 

কময়যাদ উতিীণ্থিযা ি� িেি ঋণ < 12 মযাি

অর্থ বযাজযার ডিনদ্থিযাবিী এবং পযাবডিে ডিনপযাডজট

Govt Securities & Corporate Bonds  
িরেযাডর ডিডেউডরটিি এবং েনপ্থযানরিি বডে

Large Cap Equity / িযাজ্থ  েল্যাপ ইক্ল্ইটি

Mid Cap Equity / ডমি েল্যাপ ইক্ল্ইটি  
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Asset 
Allocation  

 0 - 30%  

0 - 20%  

40 - 100%  

0 – 10%  

 0 – 5%  

 0 – 15%  

 50 – 60%  

 20 – 30%  

 0%  

 0-5%  

 95-100%  

 0-5%  

 95-100%  

 0% - 40%  

 0% - 25%  

 5% - 65%  

 10% - 45%  

 10% - 45%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পনণল্র করেণীডবিল্যাি ও িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র করফযানরনসির উনদেনিল্ েরযা �য়৷ অিছুগ্র� েনর মছুদ্রণ েরনবি িযা ৷

Name of the Product  
পহণ্যর নাম

HDFC Wealth Maximiser Plus 
 এইচডিএফডি ওনয়লর মল্যাডসেমযাইজযার প্যাি

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier 
এইচডিএফডি ইউডিট ডিঙ্কি ওনয়লর মযাডটিপ্যায়যার

ফান্ড এসএফআইএন সম্পদ ক্রেণী সম্পদ 
িরাদ্দকরণ

Money Plus Fund  
মযাডি প্যাি ফযাডে

বডে অপযারচছু ডিটিি ফযাডে

িযাজ্থ  েল্যাপ ফযাডে

ডমি েল্যাপ ফযাডে

মল্যানিজযাি্থ ফযাডে

Bond Opportunities Fund  

Large Cap Fund  

Mid Cap Fund  

Manager’s Fund  

*িেি ঋণিংডলিষ্ট েযায্থেিযানপর কময়যাদ কযি 12 মযানির েম �য়

*কময়যাদ উতিীণ্থিযা ি� বল্যাঙ্ক ডিনপযাডিট 12 মযানির কবডি এবং 36 মযানির 
েম বযা িমযাি

*কময়যাদ উতিীণ্থিযা ি� েনপ্থযানরট ঋণ 12 মযানির কবডি এবং 36 মযানির েম বযা িমযাি

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
*িংডলিষ্ট ফযাডে কপযাট্থ নফযাডিওর মনধল্ ডিডেউডরটিি/ডিনদ্থিযাবিীর অবডিষ্ট উতিীণ্থ কময়যাদ ডচডনিি েনর৷

টীেযা: িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র উডলিডখি পণল্িমনূ�র জিল্ ্নযযাজল্



`

HDFC Life Click 2 Invest  

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

Fund  

Balanced Fund / বল্যানিসিি ফযাডে

Income Fund  / ইিেযাম ফযাডে

BlueChip Fund / ব্লুডচপ ফযাডে  

Opportunities Fund / অপযারচছু ডিটিি ফযাডে

Equity Plus Fund / ইক্ল্ইটি প্যাি ফযাডে

Diversified Equity Fund / িযাইভযারডিফযানয়ি ইক্ল্ইটি ফযাডে

Bond Fund / বডে ফযাডে 

Conservative Fund / েিজযারনভটিভ ফযাডে

 SFIN  

ULIF03901/09/10BalancedFd101 

ULIF03401/01/10IncomeFund101 

ULIF03501/01/10BlueChipFd101 

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101 

ULIF05301/08/13EquityPlus101 

ULIF05501/08/13DivrEqtyFd101  

ULIF05601/08/13Bond Funds101  

ULIF05801/08/13ConsertvFd101  
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Money Market 
Instruments & 
Public Deposits  

UIN

101L100V01  

Govt. Securities 
& Corp Bonds 

 -  

 -  

Equity  

 -  

 -  

 -  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পনণল্র করেণীডবিল্যাি ও িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র করফযানরনসির উনদেনিল্ েরযা �য়৷ অিছুগ্র� েনর মছুদ্রণ েরনবি িযা ৷

Name of the Product  
পহণ্যর নাম

এইচডিএফডি িযাইফ ডবডিনয়যাগ েরযার জিল্ 2 ডলিে েরুি

ফান্ড এসএফআইএন

অর্থ িাজার শনহদ্থ িািিী 
এিং পািশিক 

শডহপাশজট

সরকাশর শসশকউশরটিস 
এিং কহপ্থাহরিন িন্ড

ইক্্যইটি

টীেযা: িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র উডলিডখি পণল্িমনূ�র জিল্ ্নযযাজল্

Asset Class  / সম্পদ ক্রেণী

0% to / করনে 20%  

0% to / করনে 20%  

0% to / করনে 20%  

0% to / করনে 20%  

0% to / করনে 20%  

0% to / করনে 40%  

0% to / করনে 60%  

 0% to / করনে 60%  

 0% to / করনে 60%  

 80% to / করনে 100%  

 0% to / করনে 20%  

 0% to / করনে 40%  

 40% to / করনে 100%  

 40% to / করনে 100%  

 40% to / করনে 80%  

 80% to / করনে 100%  

 80% to / করনে 100%  

 80% to / করনে 100%  

 60% to / করনে 100%  



HDFC SL ProGrowth Super II 

HDFC SL ProGrowth Super II 

HDFC SL ProGrowth Maximiser 

HDFC SL ProGrowth Maximizer 

HDFC SL Young Star Super Premium 

HDFC SL Young Star Super Premium 

HDFC SL ProGrowth Flexi 

HDFC SL ProGrowth Flexi 

HDFC SL ProGrowth Plus 

HDFC SL ProGrowth Plus 

HDFC Life Smart Women Plan 

HDFC Life Smart Woman 

HDFC Life Invest Wise 

HDFC Life Invest wise  

Name of the Product  

HDFC Wealth Builder

HDFC SL Crest  

HDFC SL Crest  

HDFC SL Youngstar Super II  

Income Fund  

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Blue Chip Fund  

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

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  

Fund   SFIN  

Opportunitie Fund  

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

ULIF03401/01/10IncomeFund101 

ULIF03501/01/10BlueChipFd101 

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101 

 ULIF03701/01/10VantageFnd101 

ULIF03801/09/10ShortTrmFd101 

ULIF03901/09/10BalancedFd101  
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Vantage Fund  

101L054V01  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

NA  

Money Market 
Instruments &   

Public Deposits  

Short Term Fund  

NA  

NA  

101L065V01  

101L066V01  

NA  

101L067V01  

NA  

101L068V01  

NA  

101L072V01  

NA  

101L081V01  

NA  

101L082V01  

NA  

101L083V01  

NA  

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 -  

 -  

 0% to / করনে 60%  

Balanced Fund  
পহণ্যর নাম

NA  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Equity  

 80% to / করনে 100%  

 80% to / করনে 100%  

10% to / করনে 70%  

 -  

 -  

 40% to / করনে 80%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.  
পনণল্র করেণীডবিল্যাি ও িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র করফযানরনসির উনদেনিল্ েরযা �য়৷ অিছুগ্র� েনর মছুদ্রণ েরনবি িযা ৷

ইনকাম ফান্ড ব্লু শচপ ফান্ড অপারচুশনটিস ফান্ড ে্যাহন্টজ ফান্ড স্বল্প ক্মযাদী ফান্ড ি্যাহিসিড ফান্ড

এইচডিএফডি ওনয়লর ডবল্যার

এইচডিএফডি এিএি করেস্ট

এইচডিএফডি এিএি করেস্ট

এইচডিএফডি এিএি িছুপযার ৷৷

এইচডিএফডি এিএি ক্যানগ্রযার িছুপযার II

এইচডিএফডি এিএি ক্যানগ্রযার িছুপযার II

এইচডিএফডি এিএি ক্যানগ্রযার মল্যাডসেমযাইজযার

এইচডিএফডি এিএি ক্যানগ্রযার মল্যাডসেমযাইজযার

এইচডিএফডি এিএি ইয়ং স্টযার িছুপযার ড্ডময়যাম

এইচডিএফডি এিএি ইয়ং স্টযার িছুপযার ড্ডময়যাম

এইচডিএফডি এিএি ক্যানগ্রযার কলেডসে

এইচডিএফডি এিএি ক্যানগ্রযার কলেডসে

এইচডিএফডি এিএি ক্যানগ্রযার প্যাি

এইচডিএফডি এিএি ক্যানগ্রযার প্যাি

এইচডিএফডি িযাইফ স্যাট্থ  উইনমি প্ল্যাি

এইচডিএফডি িযাইফ স্যাট্থ  উইনমি

এইচডিএফডি িযাইফ ইিনভস্ট উইি

এইচডিএফডি িযাইফ ইিনভস্ট উইি

টীেযা: িম্পদ করেণী শুধছুমযাত্র উডলিডখি পণল্িমনূ�র জিল্ ্নযযাজল্

ফান্ড এসএফআইএন ইক্্যইটি

অর্থ িাজার শনহদ্থ িািিী 
এিং পািশিক শডহপাশজট

সরকাশর শসশকউশরটিস এিং 
কহপ্থাহরিন িন্ড

Asset Class / সম্পদ ক্রেণী

Income Fund  
ইিেযাম ফযাডে

ব্লু ডচপ ফযাডে

অপযারচছু ডিটিি ফযাডে

ভল্যানন্টজ ফযাডে

িট্থ  টযাম্থ ফযাডে

বল্যানিসিি ফযাডে

Blue Chip Fund  

Opportunities Fund  

Vantage Fund  

Short Term Fund  

Balanced Fund  

*িংডলিষ্ট ফযাডে কপযাট্থ নফযাডিওর মনধল্ ডিডেউডরটিি / ডিনদ্থিযাবিীর অবডিষ্ট উতিীণ্থ কময়যাদ ডচডনিি েনর৷
*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios. 

 0% to / করনে 20%  

 0% to / করনে 20%  

 0% to / করনে 20%  

0% - 40%  

0% to / করনে 100% (*36 মযাি পয্থন্ত)

 0% to / করনে 20%  

 80% to / করনে 100%  

10% to / করনে 70%  


