PSRF417119051502 (KINDLY FILL THIS FORM IN ENGLISH ONLY)
Comp/May/Int/4478 (કૃપા કરીને આ ફોર્મ ફક્ત અંગ્રેજીમાં ભરો)

For HDFC Life Unit Linked Plans Only
માત્ર એચડીએફસી લાઇફ યુનિટ લિંક્ડ પ્લાન્સ માટે જ

Additional Single
Premium Top-up
સંયકુ ્ત વધારાનું
સિંગલ પ્રીમિયમ ટૉપ અપ

(Please use a separate request from for each policy)
(કૃપા કરીને દરે ક પૉલિસી માટે અલગ રીક્વેસ્ટ ફોર્મનો ઉપયોગ કરશો)

For Official Use Only

Current Day NAV

Branch Name:

Next Day NAV

માત્ર ઑફિસના ઉપયોગ માટે

ચાલુ દિવસની એનએવી

શાખાનું નામ:

Received By:

પછીના દિવસની એનએવી

Employee Code:

પ્રાપ્તકર્તા:

Interaction ID:

કર્મચારી કોડ:

ઈન્ટરએક્શન આઇડી:

Signature:

Dt & Time:

સહી:

તારીખ અને સમય:

(First Name) / (પ્રથમ નામ)
(Middle Name) / (પતિ/પિતાનુ ં નામ)
(Last Name) / (છે લ્લું નામ)
Name of the Policy holder :_________________________________________________________________________________________________________________________________
પૉલિસીધારકનુ ં નામ:
Policy No.: __________________________________ E-Insurance Account No.:
પ્રસ્તાવ/પૉલિસી નં.:
ઈ-ઈન્શ્યૉરન્સ અકાઉન્ટ નં.:
Email ID*:________________________________________________________________________________________________________________
ઈ-મેઈલ આઇડી*:
Contact No.*:(Mob)_______________________/(Res)____________________________/(Off)_____________________________________________________________________Mobile number is preferable
મોબાઇલ નંબર પસંદગીપાત્ર છે
(ઘર)
(મોબાઇલ)
સંપર્ક નં.:* (ઑફિસ)

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.

અહીં જણાવેલી સંપર્ક વિગતો બધા જ ભાવિ પત્ર વ્યવહારો માટે સુધારવામાં આવશે. નૅશનલ ડુ નોટ કૉલ રજિસ્ટ્રીમાં નોંધણી કરાવેલા ગ્રાહકો માટે આ પ્રતિભાવને માન્ય સંમતિ તરીકે ગણવામાં આવશે. પેન કાર્ડની સાથે પૉલિસીધારક/ચુકવણીકર્તાના આઇડી અને
સરનામાનો પુરાવો સબમિટ કરવાનો રહે છે . પૉલિસીધારક/ચુકવણીકર્તા પાસે પેન કાર્ડ ન હોવાની સ્થિતિમાં કૃપા કરીને ફોર્મ 60/61 સબમિટ કરો.

I would like to pay an Additional Single Premium Top-up amount of ` __________by Cash/Cheque/DD No. ______________________________dated__________________________________________drawn on
હુ ં રૂ. ____________ ના વધારાના સિંગલ પ્રીમિયમ ટૉપ અપની રકમ રોકડેથી /તારીખ _
 ____________ ના અને ______________ બૅન્ક પર લખાયેલા રૂપિયા

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

For ` (in words)

(શબ્દો)માં---------------------- ના ચેક / ડીડી નં. ------------------- દ્વારા ચુકવવા માગું છું જે નીચે આપેલા ટેબલમાં જણાવેલા ફંડમાં રોકાણ કરવાની રહેશ.ે

Additional Single Premium Top-up*
એડિશનલ સિંગલ પ્રીમિયમ ટૉપ અપ*
Percentage / ટકાવારી

Fund Name / ફં ડનું નામ

Total Percentage
કુ લ ટકાવારી

(the total % of fund allocation should be 100%)
(ફંડની ફાળવણીની કુ લ ટકાવારી(%) 100% હોવી જોઈએ)

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.
*એડિશનલ સિંગલ પ્રીમિયમ ટૉપ અપ (એએસપીટીપી) - જો તમે ઉપર કોઈ ટકાવારી ન જણાવી હોય તો એએસપીટીપી રકમ વર્તમાન ફંડ ફાળવણી અનુસાર રોકાણ કરવામાં આવશે. એએસપીટીપી પહેલા રીન્ યૂઅલ પ્રીમિયમ સામે એડ્જસ્ટ નહીં કરાય. કૃપા કરી નોંધ
લેશો કે ઉપર નિર્દિ ષ્ટ ફાળવતી માત્ર ઉપર જણાવેલા ટ્રાન્ઝેક્શન માટે જ લાગુ છે અને રે ગ્ યૂલર પ્રીમિયમ માટે નહીં. જો ગ્રાહકે ચુકવેલા વાર્ષિકીકૃત પ્રીમિયમ અને ટૉપ અપ રકમનો સરવાળો રૂ. 1 લાખ અથવા તેનાથી વધારે થાય તો આવકનો પુરાવો આવશ્યક રહેશ.ે
કૃપા કરી આ ટ્રાન્ઝેક્શન પર આવકવેરો ધારો, 1961 ની કલમ 10(10ડી) અને કલમ 80સી ની લાગત વિશે તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો.
My current gross total income from all sources is `
copies of the documents mentioned below and information (The proofs are not required if provided earlier.)

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

મારી હાલની બધા જ સ્રોતમાંથી કુ લ ચોખ્ખી આવક રૂ.___________________________________ પ્રતિ વર્ષ છે . જો આ રકમ વત્તા નાણાકીય વર્ષમાં ચુકવવાપાત્ર કુ લ રે ગ્ યૂલર પ્રીમિયમ રૂ. 1 લાખ અથવા તેનાથી વધારે થાય તો હુ ં નીચે જણાવેલા દસ્તાવેજો
અને માહિતીની સ્વપ્રમાણિક કરે લી કૉપીઓ આ સાથે જોડુ ં છું. (જો અગાઉ રજૂ કર્યો હોય તો આ પુરાવા જરૂરી નથી) પ્રતિ વર્ષ છે . જો આ રકમ વત્તા નાણાકીય વર્ષમાં ચુકવવાપાત્ર કુ લ રે ગ્ યૂલર પ્રીમિયમ રૂ. 1 લાખ અથવા તેનાથી વધારે થાય તો હુ ં નીચે જણાવેલા
દસ્તાવેજો અને માહિતીની સ્વપ્રમાણિક કરે લી કૉપીઓ આ સાથે જોડુ ં છું. (જો અગાઉ રજૂ કર્યો હોય તો આ પુરાવા જરૂરી નથી)
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.ઓળખનો પુરાવો અને રહેઠાણનો પુરાવો. (જો અગાઉ રજૂ કર્યા હોય તો આ પુરાવા જરૂરી નથી)

b.આવકનો પુરાવો દા.ત. છે લ્લું આવકવેરા રિટર્ન્સ ઈત્યાદી

Source of funds: (please state %under each head-totaling upto 100%) (Top-up only)

આવકના સ્રોતો: (કૃપા કરી દરે ક મથાળા હેઠળ % જણાવો - કુ લ 100%) (માત્ર ટૉપ અપ)
Salaries
પગાર

Business Property
બિઝનેસ પ્રોપર્ટી

House
ઘર

Capital Gains
કૅપિટલ ગે ન્સ

Investments
રોકાણો

Agriculture
ખેતી

Others
અન્ય

Total
કુ લ

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.
સામાન્ય નિયમો:
1. ઉપર જણાવેલા ટ્રાન્ઝેક્શનો માટેની અરજી એચડીએફસી લાઈફ દ્વારા આઈઆરડીએ અનુરૂપ કટ-ઑફ નિયમોનુ ં પાલન કરવાને આધીન સ્વીકાર્ય રહેશ.ે એ જ દિવસની એનએવી સાથે પ્રક્રિયા કરવાની રહેતી અરજીઓ સ્વીકારવા માટેનો હાલનો કટ-ઑફ સમય ભારતીય માનક સમય પ્રમાણે બપોરના
3 વાગ્યાનો છે . 2. જો અગાઉની યુનિટ ફાળવણી બાકી હોય તો, તમારી હાલની અરજી ત્યારપછીના કાર્યકારી દિવસે પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.3. જો ફં ડ સ્વિચ અને ટૉપ અપ અરજી સાથે મળે તો ફં ડ સ્વિચ ટ્રાન્ઝેક્શન પહેલા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. જો અગાઉની યુનિટ ફાળવણી બાકી હોય તો, તમારી
હાલની અરજી ત્યારપછીના કાર્યકારી દિવસે પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.4. પૉલિસી સર્વિસિંગ ચાર્જિસ લાગુ થાય તેમ લેવમાં આવશે. કૃપા કરી વિગતો માટે તમારું પૉલિસી દસ્તાવેજ જુ ઓ.
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.
હું સ્વીકૃત કરું છું કે આ અરજી કરતા પહેલા મેં બધી જ સુસગ
ં ત પૉલિસી જોગવાઈઓ વાંચી લીધી છે અને તેની સાથે તેના પરિણામો પણ સમજી લીધા છે . હું એ પણ સ્વીકૃત કરું છું કે ઉપર ચુકવેલા પ્રીમિયમ યોગ્ય આર્થિક સ્રોત મારફત મેળવવામાં આવેલ છે . હું સમજુ ં
છું અને સહમત થાઊં છું કે બધી જ સ ૂચનાઓ આ પત્રક મારફત મારા દ્વારા અધિકૃત કરવામાં આવી છે તે મારી સંમતિ હેઠળ કરવામાં આવી છે અને તે કોઈ જબરદસ્તી અથવા ફરજીયાત નથી આપવામાં આવી અને એચડીએફસી લાઈફે મારા વતી તે હાથ ધરવા
સહમતી આપી છે . હું આ માટે કોઈપણ કારણસર એચડીએફસી લાઈફ સામે કોઈ પગલાં અથવા દાવો ન કરવાનું વચન આપું છું.
Policyholder’s/Assignee’s Name:
પૉલિસીધારક/અસાઈનીનુ ં નામ:

Date:
તારીખ:

Place:
સ્થાન:

*Assignee’s details are required In case of assigned policies
*અસાઈન કરાયેલી પૉલિસીઓના કિસ્સામાં અસાઈનીની વિગતો આવશ્યક રહેશે.

Policy holder’s/Assignee’s Signature:
પૉલિસીધારક/અસાઈનીની સહી:

Signature Verified Stamp
સહી ચકાસ્યાનો સ્ટેમ્પ

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.
ત્રીજા પક્ષકારે ઘોષણા કરવાની રહેશે જ્યાં:
વીમિત વ્યક્તિએ તેના/તેણીના અંગ ૂઠાની છાપ મારી હોય/પ્રાદે શિક ભાષામાં સહી કરી હોય/અરજીમાં વિગતો પોતે ન ભરી હોય. હુ ં આ દ્વારા ઘોષિત કરું છું કે મેં જેનો વીમો કરવાનો છે એ વ્યક્તિને આ અરજીની વિગતો ____________________ ભાષામાં સમજાવી દીધી છે અને મને આપવામાં
આવેલા જવાબો મેં સત્યનિષ્ઠા સાથે નોંધ્યા છે . હુ ં એ પણ ઘોષિત કરું છું કે જેના જીવનનો વીમો કરવાનો છે એ વ્યક્તિએ મારી હાજરીમાં સહી કરી છે / તેના/ તેણીના અંગ ૂઠાની છાપ મારી છે .
Declarant Name
ઘોષણા કરનારનુ ં નામ:
Declarant Address:
ઘોષણા કરનારનુ સરનામુ
ં
:ં

Signature
સહી

Date:
તારીખ:

Customer Acknowledgement Copy (Additional Single Premium Top- up Form)
કસ્ટમર એક્નોલોજમેન્ટ કૉપી (કમ્બાઈન્ડ સંયકુ ્ત વધારાનું સિંગલ પ્રીમિયમ ટૉપ અપ)

Policy No.

પૉલિસી નં.:

Documents accepted (specify):

સ્વીકારવામાં આવેલા દસ્તાવેજો (નિર્દિ ષ્ટ કરો):

Customer Relations Officer:
કસ્ટમર રીલેશન્સ ઑફિસર:

Interaction ID No:

Place:
સ્થળ:

Policyholder name:

ઈન્ટરએક્શન આઈડી નં.:

પૉલિસીધારકનુ ં નામ:

Date:

તારીખ:

Branch Stamp
શાખા સ્ટેમ્પ

Time:
સમય:

પ્રશ્નો અથવા વધુ માહિતી માટે, અમને 1860-267-9999 (સ્થાનિક શુલ્ક લાગુ) પર કૉલ કરો. કોઈપણ દે શનો કોડ ઉપસર્ગ તરીકે આગળ ઉમેરશો નહીં, ઉદાહરણ: +91 કે 00. સોમ - શનિ સવારે 10 થી સાંજે 7 વાગ્યા 
સુધી ઉપલબ્ધ | ઈમેલ – service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (માત્ર એનઆરઆઈ ગ્રાહકો માટે ) મુલાકાત લો – www.hdfclife.com
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Maximise Insurance
benefits with Top-ups
ટૉપ-અપ્સ સાથે વીમા
લાભને વધારો

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

ટૉપ-અપ શોધી રહ્યાં છો?
મારા ખાતા પર લૉગિન કરો અથવા હમણાં નોંધણી કરો!
My Account Login
મારં ુ ખાત ંુ લૉગિન

Register Now!
હમણાં નોંધણી કરાવો!

For queries or information:
પ્રશ્નો અથવા માહિતી માટે:
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)
(લોકલ ચાર્જિસ લાગુ). આગળ કોઈ કન્ટ્રી કોડ લગાડશો નહીં દા.ત. +91 અથવા 00
(સોમ - શનિ સવારે 10 થી સાંજે 7 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ)

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.
એચડીએફસી સ્ટાન્ડર્ડ લાઇફ ઈન્શ્યૉરન્સ કં પની લિમિટે ડ. IRDAI નોંધણી નં. 101.
રજિસ્ટર્ડ ઑફિસ: લોઢા એક્સેલસ, 13મો માળ, અપોલો મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન.એમ. જોશી માર્ગ, મહાલક્ષ્મી, મુબ
ં ઈ 400011, ભારત.
CIN :L65110MH2000PLC128245

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ઉત્પાદન વર્ગીકરણ અને અસેટ ક્લાસ ફક્ત સંદર્ભ હેત ુ માટે છે . કૃપા કરીને પ્રિન્ટ કરશો નહીં.

Name of the Product / ઉત્પાદનનું નામ

UIN

HDFC Unit Linked Endowment Plan / એચડીએફસી યુનિટ
HDFC Unit Linked Endowment /

101L015V01

લિંક્ડ એન્ડોમેન્ટ પ્લાન  		

101L015V02

એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ એન્ડોમેન્ટ 

HDFC Unit Linked Young Star Plan / એચડીએફસી યુનિટ
HDFC Unit Linked Young Star / એચડીએફસી યુનિટ

101L019V01

લિંક્ડ યંગ સ્ટાર પ્લાન

101L019V02

લિંક્ડ યંગ સ્ટાર

HDFC Unit Linked Young Star Plus / એચડીએફસી યુનિટ

101L023V01

લિંક્ડ યંગ સ્ટાર પ્લસ

HDFC Unit Linked Endowment Plus / એચડીએફસી યુનિટ

લિંક્ડ એન્ડોમેન્ટ પ્લસ		

101L024V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha / એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ યંગ સ્ટાર સુવિધા		

101L025V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus / એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ યંગ સ્ટાર સુવિધા પ્લસ

101L026V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha / એચડીએફસી યુનિટ

101L027V01

લિંક્ડ એન્ડોમેન્ટ સુવિધા		

101L028V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus /એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ એન્ડોમેન્ટ સુવિધા પ્લસ
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલ્લેખિત ઉત્પાદનો માટે જ અસેટ ક્લાસ લાગુ છે

Asset Class / અસેટ ક્લાસ
Fund
ફં ડ
Liquid Fund
લિક્વિડ ફંડ

SFIN

Money Market
Instruments
મની માર્કે ટ
ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ

ULIF00102/01/04LiquidFund101

100%
*0-12 months / મહિના

Stable Managed Fund
સ્ટેબલ મેનેજ્ડ ફંડ

Secure Managed Fund
સીક્યોર મેનેજ્ડ ફંડ
Defensive Managed Fund
ડીફેન્સિવ મેનેજ્ડ ફંડ
Balanced Managed Fund
બૅલેન્સ્ડ મેનેજ્ડ ફંડ
Equity Managed Fund
ઈક્વિટી મેનેજ્ડ ફંડ
Growth Fund
ગ્રોથ ફંડ

ULIF00720/06/07StableMgFd101

Public Deposits
પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ

Govt. Securities
& Corp Bonds
ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ અને
કૉર્પોરે ટ બોન્ડ્સ
0%

Equity
ઈક્વિટી
0%
0%

- 0 - 30%

0%

*12-18 months / મહિના

-

50 - 100%

*18-24 months / મહિના

- 0 - 20%

0%

*More than 24 months
*24 મહિના કરતાં વધુ

- 0%

0%
0%

ULIF00202/01/04SecureMgtF101

0%

0% to/થી 20%

75% to/થી 100%

ULIF00302/01/04DefensiveF101

0% to/થી 5%

0% to/થી 15%

50% to/થી 85%

15% to/થી 30%

ULIF00402/01/04BalancedMF101

0% to/થી 5%

0% to/થી 15%

20% to/થી 70%

30% to/થી 60%

ULIF00616/01/06EquityMgFd101

0% to/થી 5%

0% to/થી10%

0% to/થી 40%

60% to/થી 100%

0% to/થી 5%

0%

ULIF00502/01/04GrowthFund101

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*સંબધિ
ં ત ફંડ પોર્ટફોલિયો હેઠળ આ સીક્યોરિટીઝ/ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સની બાકી રહેલ મેચ્યુરિટી સ ૂચવે છે .
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0%

95% to/થી 100%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ઉત્પાદન વર્ગીકરણ અને અસેટ ક્લાસ ફક્ત સંદર્ભ હેત ુ માટે છે . કૃપા કરીને પ્રિન્ટ કરશો નહીં.

Name of the Product

UIN

ઉત્પાદનનું નામ
HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II / એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ એન્હાંસ્ડ લાઇફ પ્રોટે ક્શન II

101L030V01

HDFC Unit Linked Endowment Plus II / એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ એંડોમેન્ટ પ્લસ II

101L031V01

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II / એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ યંગ સ્ટાર પ્લસ II

101L032V01
101L033V01

HDFC SimpliLife / એચડીએફસી સિમ્પ્લી લાઇફ

101L033V02

HDFC SimpliLife / એચડીએફસી સિમ્પ્લી લાઇફ
HDFC SimpliLife / એચડીએફસી સિમ્પ્લી લાઇફ

101L033V03

HDFC Unit Linked Young Star II / એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ યંગ સ્ટાર II

101L036V01

HDFC Unit Linked Endowment II / એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ એંડોમેન્ટ II

101L038V01

HDFC Unit Linked Endowment Winner / એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ એંડોમેન્ટ વિનર

101L041V01
101L042V01

HDFC Unit Linked Young Star Champion / એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ યંગ સ્ટાર ચેમ્પિયન
HDFC Young Star Super / એચડીએફસી યંગ સ્ટાર સુપર

101L048V01

HDFC Endowment Super / એચડીએફસી એંડોમેન્ટ સુપર

101L049V01

HDFC Young Star Super Suvidha / એચડીએફસી યંગ સ્ટાર સુપર સુવિધા

101L050V01

HDFC Endowment Super Suvidha / એચડીએફસી એંડોમેન્ટ સુપર સુવિધા

101L051V01
101L052V01

HDFC Young Star Supreme Suvidha / એચડીએફસી યંગ સ્ટાર સુપ્રીમ સુવિધા

101L053V01

HDFC Endowment Supreme Suvidha / એચડીએફસી એંડોમેન્ટ સુપ્રીમ સુવિધા

101L058V01

HDFC Endowment Supreme / એચડીએફસી એંડોમેન્ટ સુપ્રીમ
HDFC Young Star Champion Suvidha / એચડીએફસી યંગ સ્ટાર ચેમ્પિયન સુવિધા

101L059V01

HDFC YoungStar Supreme / એચડીએફસી યંગ સ્ટાર સુપ્રીમ

101L060V01

HDFC Endowment Champion Suvidha / એચડીએફસી એંડોમેન્ટ ચેમ્પિયન સુવિધા

101L061V01

Asset Class / અસેટ ક્લાસ
Fund

Money Market
Instruments &
Public Deposits
મની માર્કે ટ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ
અને પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ

SFIN

ફં ડ

Govt. Securities
& Corp Bonds
ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ અને
કૉર્પોરે ટ બોન્ડ્સ

100%

0%

Equity
ઈક્વિટી

0%

Liquid Fund II / લિક્વિડ ફંડ II

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II / સ્ટેબલ મેનેજ્ડ ફંડ II

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secured Managed Fund II / સીક્યોર મેનેજ્ડ ફંડ II

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to/થી 25%

75% to/થી 100%

0%

Defensive Managed Fund II / ડીફેન્સિવ મેનેજ્ડ ફંડ II

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to/થી 20%

50% to/થી 85%

15% to/થી 30%

Balanced Managed Fund II / બૅલેન્સ્ડ મેનેજ્ડ ફંડ II

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to/થી 20%

20% to/થી 70%

30% to/થી 60%

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to/થી 15%

0% to/થી 40%

60% to/થી 100%

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to/થી 10%

0%

90% to/થી 100%

Equity Managed Fund II / ઈક્વિટી મેનેજ્ડ ફંડ II
Growth Fund II / ગ્રોથ ફંડ II  

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*સંબધિ
ં ત ફંડ પોર્ટફોલિયો હેઠળ આ સીક્યોરિટીઝ/ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સની બાકી રહેલ મેચ્યુરિટી સ ૂચવે છે .

Page 4

0 - 100% (*Upto 24 Months)

0%

0 -100%(*24 મહિના સુધી)

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ઉત્પાદન વર્ગીકરણ અને અસેટ ક્લાસ ફક્ત સંદર્ભ હેત ુ માટે છે . કૃપા કરીને પ્રિન્ટ કરશો નહીં.
Name of the Product / ઉત્પાદનનું નામ

UIN

HDFC Unit Linked Pension II

101L039V01

એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ પેન્શન II
HDFC Unit Linked Pension Maximiser II

101L040V01

એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ મેક્સિમાઇઝર II
HDFC Pension Super

101L047V01

એચડીએફસી પેન્શન સુપર
HDFC Pension Supreme

101L055V01

એચડીએફસી પેન્શન સુપ્રીમ
HDFC Unit Linked Pension Maximiser II

101L056V01

એચડીએફસી યુનિટ પેન્શન મેક્સિમાઇઝર II
HDFC Pension Champion

101L057V01

એચડીએફસી પેન્શન ચેમ્પિયન
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલ્લેખિત ઉત્પાદનો માટે જ અસેટ ક્લાસ લાગુ છે

Asset Class / અસેટ ક્લાસ
Fund

Money Market
Instruments &
Public Deposits

SFIN

ફંડ

મની માર્કે ટ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ
અને પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ

Govt. Securities &
Corp Bonds

ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ
અને કૉર્પોરે ટ બોન્ડ્સ

100%

0%

Equity

ઈક્વિટી
0%

Liquid Fund II / લિક્વિડ ફંડ II

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II / સ્ટેબલ મેનેજ્ડ ફંડ II

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secured Managed Fund II / સીક્યોર મેનેજ્ડ ફંડ II

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to/થી 25%

75% to/થી 100%

0%

Defensive Managed Fund II / ડીફેન્સિવ મેનેજ્ડ ફંડ II

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to/થી 20%

50% to/થી 85%

15% to/થી 30%

Balanced Managed Fund II / બૅલેન્સ્ડ મેનેજ્ડ ફંડ II

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to/થી 20%

20% to/થી 70%

30% to/થી 60%

Equity Managed Fund II / ઈક્વિટી મેનેજ્ડ ફંડ II

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to/થી 15%

0% to/થી 40%

60% to/થી 100%

Growth Fund II / ગ્રોથ ફંડ II  

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to/થી 10%

0%

90% to/થી 100%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*સંબધિ
ં ત ફંડ પોર્ટફોલિયો હેઠળ આ સીક્યોરિટીઝ/ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સની બાકી રહેલ મેચ્યુરિટી સ ૂચવે છે .
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0 - 100% (*Upto 24 Months)
0 -100%(*24 મહિના સુધી)

0%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ઉત્પાદન વર્ગીકરણ અને અસેટ ક્લાસ ફક્ત સંદર્ભ હેત ુ માટે છે . કૃપા કરીને પ્રિન્ટ કરશો નહીં.

UIN

Name of the Product / ઉત્પાદનનું નામ
HDFC Unit Linked Pension Plan
એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ પેન્શન પ્લાન

101L016V01

HDFC Unit Linked Pension
એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ પેન્શન

101L016V02

HDFC Unit Linked Pension Plus
એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ પેન્શન પ્લસ

101L029V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલ્લેખિત ઉત્પાદનો માટે જ અસેટ ક્લાસ લાગુ છે
Asset Class / અસેટ ક્લાસ

Fund
ફંડ

Liquid Fund
લિક્વિડ ફંડ

Stable Managed Fund
સ્ટેબલ મેનેજ્ડ ફંડ

Secured Managed Fund
સીક્યોર મેનેજ્ડ ફંડ
Defensive Managed Fund
ડીફેન્સિવ મેનેજ્ડ ફંડ
Balanced Managed Fund
બૅલેન્સ્ડ મેનેજ્ડ ફંડ
Equity Managed Fund
ઈક્વિટી મેનેજ્ડ ફંડ
Growth Fund
ગ્રોથ ફંડ

SFIN

Money Market
Instruments

મની માર્કે ટ
ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ

પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ
100%

ULIF00802/01/04LiquidFund101

ULIF01420/06/07StableMgFd101

Public Deposits

Govt. Securities &
Corp Bonds

Equity

ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ
અને કૉર્પોરે ટ બોન્ડ્સ

ઈક્વિટી

0%

0%

*0-12 months/મહિના

-

0 - 30%

0%

*12-18 months/મહિના

-

50 - 100%

0%

*18-24 months/મહિના

-

0 - 20%

*More than 24 months
*24 મહિના કરતાં વધુ

-

0%

0%
0%

0%

ULIF00902/01/04SecureMgtF101

0% to/થી 5%

0% to/થી 20%

75% to/થી 100%

ULIF01002/01/04DefensiveF101

0% to/થી 5%

0% to/થી 15%

50% to/થી 85%

15% to/થી 30%

ULIF01102/01/04BalancedMF101

0% to/થી 5%

0% to/થી 15%

20% to/થી 70%

30% to/થી 60%

ULIF01316/01/06EquityMgFd101

0% to/થી 5%

0% to/થી 10%

0% to/થી 40%

60% to/થી 100%

ULIF01202/01/04GrowthFund101

0% to/થી 5%

0%

95% to/થી 100%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*સંબધિ
ં ત ફં ડ પોર્ટ ફોલિયો હેઠળ આ સીક્યોરિટીઝ/ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સની બાકી રહેલ મેચ્યુરિટી સ ૂચવે છે .
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0%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ઉત્પાદન વર્ગીકરણ અને અસેટ ક્લાસ ફક્ત સંદર્ભ હેત ુ માટે છે . કૃપા કરીને પ્રિન્ટ કરશો નહીં.

		

Name of the Product

UIN

ઉત્પાદનનું નામ

HDFC SL pension Maximus

101L074V01

એચડીએફસીએસએલ પેન્શન મેક્સિમસ  
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલ્લેખિત ઉત્પાદનો માટે જ અસેટ ક્લાસ લાગુ છે
Asset Class / અસેટ ક્લાસ

Equity
ઈક્વિટી

Pension Guarantee
Fund 1

Fund
ફં ડ

101L074V01

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

SFIN

મની માર્કે ટ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ, પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ, ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ અને
કૉર્પોરે ટ બોન્ડ્સ
ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101

પેન્શન ગેરેન્ટી ફંડ  1
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70% -100%

Equity
ઈક્વિટી

0% - 30%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ઉત્પાદન વર્ગીકરણ અને અસેટ ક્લાસ ફક્ત સંદર્ભ હેત ુ માટે છે . કૃપા કરીને પ્રિન્ટ કરશો નહીં.

Name of the Product

UIN

ઉત્પાદનનું નામ

HDFC Life Pension Super Plus
એચડીએફસી પેન્શન સુપર પ્લસ 

101L085V02

HDFC Life Single Premium Pension Super
એચડીએફસી લાઇફ સિંગલ પ્રીમિયમ પેન્શન સુપર

101L086V02

HDFC Life Pension Super Plus
એચડીએફસી લાઇફ પેન્શન સુપર પ્લસ 

101L085V01

HDFC Life Single Premium Pension Super
એચડીએફસી લાઇફ સિંગલ પ્રીમિયમ પેન્શન સુપર

101L086V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલ્લેખિત ઉત્પાદનો માટે જ અસેટ ક્લાસ લાગુ છે

Asset Class / અસેટ ક્લાસ
Fund
ફં ડ

Pension Super Plus Fund - 2012
પેન્શન સુપર પ્લસ ફંડ - 2012

Money Market
Instruments

SFIN

મની માર્કે ટ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ

ULIF04818/06/12PenSuPls12101

0% - 40%
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Govt. Securities
&Corp Bonds
ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ
અને કૉર્પોરે ટ બોન્ડ્સ
40% - 100%

Equity
ઈક્વિટી

0% - 60%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ઉત્પાદન વર્ગીકરણ અને અસેટ ક્લાસ ફક્ત સંદર્ભ હેત ુ માટે છે . કૃપા કરીને પ્રિન્ટ કરશો નહીં.

Name of the Product
ઉત્પાદનનું નામ

UIN

HDFC Wealth Maximiser Plus
એચડીએફસી વેલ્થ મેક્સિમાઇઝર પ્લસ

101L034V01

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier
એચડીએફસી યુનિટ લિંક્ડ વેલ્થ મલ્ટિપ્લાયર

101L044V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલ્લેખિત ઉત્પાદનો માટે જ અસેટ ક્લાસ લાગુ છે

Fund
ફં ડ

SFIN

Asset Class
અસેટ ક્લાસ
*All debt instruments maturity less than equal to 12 months

Asset
Allocation

અસેટ ફાળવણી
0 - 30%

*12 મહિના કરતાં ઓછા અથવા તેની સમાન પરિપક્વતાના બધા ઋણ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ
Money Plus Fund

ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

મની પ્લસ ફંડ

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

0 - 20%

*12 મહિના કરતાં વધુ અથવા તેની સમાન અને 36 મહિના કરતાં ઓછા અથવા તેની 
સમાન પરિપક્વતાવાળી બેન્ક ડિપોઝિટ્સ
*Government Securities with maturity greater than equal to 12
months and lesser than or equal to 36 months

40 - 100%

*12 મહિના કરતાં વધુ અથવા તેની સમાન અને 36 મહિના કરતાં ઓછા અથવા
તેની સમાન પરિપક્વતાવાળી ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ
*Corporate Debt with maturity greater than equal to 12 months and
lesser than or equal to 36 months

0 – 10%

*12 મહિના કરતાં વધુ અથવા તેની સમાન અને 36 મહિના કરતાં ઓછા અથવા તેની 
સમાન પરિપક્વતાવાળા કૉર્પોરે ટ ઋણ

Bond Opportunities Fund

ULIF03004/08/08BondOprtFd101

બોન્ડ ઑપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ

Large Cap Fund

ULIF03204/08/08Large-CapF101

લાર્જ કૅપ ફંડ

Mid Cap Fund

ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

મિડ કૅપ ફંડ

Manager’s Fund
મેનેજર્સ ફંડ

ULIF03304/08/08ManagerFnd101

Money Market Instruments / મની માર્કે ટ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ 

0 – 5%

Public Deposits / પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ 

0 – 15%

Govt. Securities / ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ

50 – 60%

Corporate Bonds / કૉર્પોરે ટ બોન્ડ્સ  

20 – 30%

Equity / ઈક્વિટી

0%

Money Market Instruments / મની માર્કે ટ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ

0-5%

Equity / ઈક્વિટી

95-100%

Money Market Instruments / મની માર્કે ટ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ  

0-5%

Equity / ઈક્વિટી

95-100%

All Debt with maturity < 12 Months
12 મહિના કરતાં ઓછી પરિપક્વતા સાથેના તમામ ઋણ

0% - 40%

Money Market Instruments & Public Deposits
મની માર્કે ટ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ અને પબ્લિક ડિપોઝિટ્સ

0% - 25%

Govt Securities & Corporate Bonds
ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ અને કૉર્પોરે ટ બોન્ડ્સ

5% - 65%

Large Cap Equity / લાર્જ કૅપ ઈક્વિટી

10% - 45%

Mid Cap Equity / મિડ કૅપ ઈક્વિટી

10% - 45%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*સંબધિ
ં ત ફંડ પોર્ટફોલિયો હેઠળ આ સીક્યોરિટીઝ/ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સની બાકી રહેલ મેચ્યુરિટી સ ૂચવે છે .
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ઉત્પાદન વર્ગીકરણ અને અસેટ ક્લાસ ફક્ત સંદર્ભ હેત ુ માટે છે . કૃપા કરીને પ્રિન્ટ કરશો નહીં.

Name of the Product

UIN

HDFC Life Click 2 Invest

101L100V01

ઉત્પાદનનું નામ

HDFC લાઇફ ક્લિક 2 ઇન્વેસ્ટ
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલ્લેખિત ઉત્પાદનો માટે જ અસેટ ક્લાસ લાગુ છે

Asset Class / અસેટ ક્લાસ
Fund
ફં ડ

Money Market

SFIN

Instruments &

Govt. Securities

Public Deposits

& Corp Bonds
ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ
અને કૉર્પોરે ટ બોન્ડ્સ

મની માર્કે ટ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ
અને પબ્લિક
ડિપોઝિટ્સ
Balanced Fund
બેલેન્સ્ડ ફંડ

ULIF03901/09/10BalancedFd101

Income Fund
ઇન્કમ ફંડ

ULIF03401/01/10IncomeFund101

BlueChip Fund
બ્લુ ચિપ ફંડ

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

Opportunities Fund
ઑપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

Equity Plus Fund

ULIF05301/08/13EquityPlus101

ઈક્વિટી પ્લસ ફંડ
Diversified Equity Fund

ULIF05501/08/13DivrEqtyFd101

ડાઇવર્સિફાઇડ ઈક્વિટી ફંડ
Bond Fund
બોન્ડ ફંડ

ULIF05601/08/13Bond Funds101

Conservative Fund

ULIF05801/08/13ConsertvFd101

કન્ઝર્વેટિવ ફંડ

Page 10

Equity
ઈક્વિટી

0% to/થી 20%

0% to/થી 60%

0% to/થી 20%

80% to/થી 100%

0% to/થી 20%

-

80% to/થી 100%

0% to/થી 20%

-

80% to/થી 100%

40% to/થી 80%
-

0% to /થી 20%

0% to/v 20%

80% to /થી 100%

0% to/થી 40%

0% to /થી 40%

60% to/થી 100%

0% to/થી 60%

40% to/થી 100%

-

0% to/થી 60%

40% to /થી 100%

-

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ઉત્પાદન વર્ગીકરણ અને અસેટ ક્લાસ ફક્ત સંદર્ભ હેત ુ માટે છે . કૃપા કરીને પ્રિન્ટ કરશો નહીં.
Name of the Product

Income Fund

ઉત્પાદનનું નામ

Blue Chip Fund

ઇન્કમ ફં ડ

બ્લુ ચિપ ફં ડ

Opportunitie Fund

Vantage Fund

Short Term Fund

વેન્ટેજ ફં ડ

ઑપર્ચ્યુનિટીઝ ફં ડ

HDFC Wealth Builder
એચડીએફસી વેલ્થ બિલ્ડર

101L054V01

101L054V01

101L054V01

HDFC SL Crest
એચડીએફસીએલ ક્રેસ્ટ

101L064V01

101L064V01

101L064V01

NA

Balanced Fund

શૉર્ટ ટર્મ ફં ડ

બેલેન્સ્ડ ફં ડ

NA

NA

101L054V01

101L064V01

HDFC SL Crest
એચડીએફસીએલ ક્રેસ્ટ

101L064V02

101L064V02

101L064V02

NA

HDFC SL Youngstar Super II
એચડીએફસીએલ યંગસ્ટાર સુપર II

101L065V01

101L065V01

101L065V01

NA

101L065V01

101L065V01

HDFC SL ProGrowth Super II
એચડીએફસીએલ પ્રોગ્રોથ સુપર II

101L066V01

101L066V01

101L066V01

NA

101L066V01

101L066V01

HDFC SL ProGrowth Super II
એચડીએફસીએલ પ્રોગ્રોથ સુપર II

101L066V02

101L066V02

101L066V02

NA

HDFC SL ProGrowth Maximiser
એચડીએફસીએલ પ્રોગ્રોથ મેક્સિમાઇઝર

101L067V01

101L067V01

101L067V01

NA

HDFC SL ProGrowth Maximizer
એચડીએફસીએલ પ્રોગ્રોથ મેક્સિમાઇઝર

101L067V02

101L067V02

101L067V02

NA

HDFC SL Young Star Super Premium
એચડીએફસીએલ યંગ સ્ટાર સુપર પ્રીમિયમ

101L068V01

101L068V01

101L068V01

NA

HDFC SL Young Star Super Premium
એચડીએફસીએલ યંગ સ્ટાર સુપર પ્રીમિયમ 

101L068V02

101L068V02

101L068V02

NA

HDFC SL ProGrowth Flexi
એચડીએફસીએલ પ્રો ગ્રોથ ફ્લેક્સી

101L072V01

101L072V01

101L072V01

NA

HDFC SL ProGrowth Flexi
એચડીએફસીએલ પ્રો ગ્રોથ ફ્લેક્સી

101L072V02

101L072V02

101L072V02

NA

HDFC SL ProGrowth Plus
એચડીએફસીએલ પ્રો ગ્રોથ પ્લસ

101L081V01

101L081V01

101L081V01

NA

HDFC SL ProGrowth Plus
એચડીએફસીએલ પ્રો ગ્રોથ પ્લસ

101L081V02

101L081V02

101L081V02

NA

HDFC Life Smart Women Plan
એચડીએફસીએલ સ્માર્ટ વુમન પ્લાન

101L082V01

101L082V01

101L082V01

NA

HDFC Life Smart Woman
એચડીએફસીએલ સ્માર્ટ વુમન

101L082V02

101L082V02

101L082V02

NA

101L083V01

101L083V01

101L083V01

NA

101L083V02

101L083V02

101L083V02

NA

HDFC Life Invest Wise
એચડીએફસીએલ ઇન્વેસ્ટ વાઇસ
HDFC Life Invest wise
એચડીએફસીએલ ઇન્વેસ્ટ વાઇસ

NA

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

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
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલ્લેખિત ઉત્પાદનો માટે જ અસેટ ક્લાસ લાગુ છે

Asset Class / અસેટ ક્લાસ

Fund

SFIN

Money Market
Instruments &
Public Deposits

ફં ડ

મની માર્કેટ ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સ અને
પબ્લિક
ડિપોઝિટ્સ

Govt. Securities
& Corp Bonds
ગવર્મેન્ટ સીક્યોરિટીઝ
અને કૉર્પોરે ટ બોન્ડ્સ

Equity
ઈક્વિટી

Income Fund
ઇન્કમ ફંડ

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0% to/થી 20%

Blue Chip Fund
બ્લુ ચિપ ફંડ

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0% to/થી 20%

-

80% to/થી 100%

Opportunities Fund

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0% to/થી 20%

-

80% to/થી 100%

Vantage Fund
વેન્ટેજ ફંડ

ULIF03701/01/10VantageFnd101

0% - 40%

Short Term Fund
શૉર્ટ ટર્મ ફંડ

ULIF03801/09/10ShortTrmFd101

Balanced Fund
બેલેન્સ્ડ ફંડ

ULIF03901/09/10BalancedFd101

ઑપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*સંબધિ
ં ત ફંડ પોર્ટફોલિયો હેઠળ આ સીક્યોરિટીઝ/ઈન્સ્ટ્રુમેંટ્સની બાકી રહેલ મેચ્યુરિટી સ ૂચવે છે .
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10% to/થી 70%

0% to 100% (*upto 36 Months)
0% થી 100%(*36 મહિના સુધી)
0% to/થી 20%

-

80% to/થી 100%

0% to/થી 60%

10% to/થી 70%

-

40% to/થી 80%

