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

Email ID*:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Contact details provided here in 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 HDFC Life Unit Linked Plans Only

(Please use a separate request form for each policy)  

For Official Use Only

Branch Name:

Received By:

Interaction ID:

Dt & Time:

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.

Customer Relations Officer: Date: Time:

Branch Stamp
ಶಾಖೆ ಸಾಟ್ಯಾಂಪ್

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)
ಫಂಡ್ಗಳಮೂಲ:(ದಯವಿಟ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಖ್ಯ ಮೊತ್ತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 100% ವರೆಗೂ % ನಮೂದಿಸಿ) (ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಮಾತ್ರ)

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸ್ವವರ ವಿಳಾಸ:

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸ್ವವರ ಹೆಸರ್ ಸಹಿ ದಿನಾಾಂಕ: ಸ್ಥಳ:

ಗಾ್ರಹಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ದಿನಾಾಂಕ: ಸಮಯ:

ಪಾಲ್ಸಿ ಸಾಂ. ಸಾಂವಹನ ID ಸಾಂ: ಪಾಲ್ಸಿದಾರರ ಹೆಸರ್:

ಪಾಲ್ಸಿದಾರರ/ವಹಿಸಿಕೊಾಂಡವರ ಸಹಿ: *ವಹಿಸಿದಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆವಹಿಸಿದವರವಿವರಗಳುಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

ಪಾಲ್ಸಿದಾರರ/ವಹಿಸಿಕೊಾಂಡವರ ಹೆಸರ್: ದಿನಾಾಂಕ: ಸ್ಥಳ:

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

Signature Verified Stamp
ಸಹಿ ಪರಿಶೀಲ್ಸಲಾದ ಸಾಟ್ಯಾಂಪ್

General Rules:

Salaries
ವೆೀತನಗಳು ವಾ್ಯಪಾರಆಸಿ್ತ ನಿವಾಸ ಬಂಡವಾಳಗಳಿಕೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ವ್ಯವಸಾಯ ಇತರೆ ಒಟುಟು

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.
a. ಗ್ರ್ತಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್್ತ ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆ. (ಈ ಹಿಾಂದೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರ್ವುದಿಲಲಿ) b. ವರಮಾನದ ಪುರಾವೆ ಉದಾ. ಇತಿ್ತೀಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು ಮ್ಾಂತಾದವು

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

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳು (ನಿದಿದಿಷಟ್ಪಡಿಸಿ):
Documents accepted (specify):

Interaction ID No:Policy No. Policyholder name:

Declarant Address:

Place:Declarant Name Signature Date:

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

‘1lakh, 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 

Percentage / ಶೆೀಕಡಾವಾರು

PSRF417119051502 
Comp/May/Int/4478  

(KINDLY FILL THIS FORM IN ENGLISH ONLY)
(ದಯವಿಟ್ಟ್ ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಇಾಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭತಿದಿ ಮಾಡಿ) 

Additional Single 
Premium Top-up

ಹೆಚುಚುವರಿಸಿಂಗಲ್
ಪರಾೀಮಿಯಮ್ಟಾಪ್-ಅಪ್

Fund Name / ಫಂಡ್ಹೆಸರು

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

Additional Single Premium Top-up*
ಹೆಚುಚುವರಿಏಕಪರಾೀಮಿಯಮ್ಟಾಪ್-ಅಪ್*

Name of the Policy holder :___________________________________________________________________________________________________________________________________  

ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಾಂಪಕದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಲಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂವಹನಗಳಿಗೆ ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ೀಯವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಬೆೀಡಿ ರಿಜಿಸಟ್ರಿಗೆ ನೊೀಾಂದಣ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿರ್ವ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಾಂಪಕದಿ ವಿವರಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಇದನ್ನು ಅವರೊಾಂದಿಗೆ ಸಾಂವಹಿಸಲ್ ಸಮ್ಮತಿ ಎಾಂದ್ ಪರಿಗಣಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 
PAN ಕಾರ್ದಿ ನೊಾಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಸಿದಾರರ್/ಪಾವತಿದಾರರ ID & ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್. ಪಾಲ್ಸಿದಾರರ್/ಪಾವತಿದಾರರ್ PAN ಕಾರ್ದಿ ಹೊಾಂದಿಲಲಿದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟ್ ಫಾರ್ದಿ 60/61 ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ನಾನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ ನಗದ್/ಚೆಕ್/ಡಿಡಿ ಸಾಂ ದಿನಾಾಂಕ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ರೂ. (ಪದಗಳಲ್ಲಿ) ಕೆಳಗಿನ ಕೊೀಷ್ಠಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರ್ವ ಫಾಂರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ ಪಾವತಿಸ್ತಿ್ತದೆ್ದೀನೆ.

ಪಾಲ್ಸಿ ಸಾಂ.:

ಇಮೀಲ್ ID*:

ಸಾಂಪಕದಿ ಸಾಂ.*:(ಮೊಬೆೈಲ್) (ನಿವಾಸ) (ಕಛೆೀರಿ) ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಾಂಖೆ್ಯಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಇ-ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಖಾತೆ ಸಾಂ.:

(First Name) / (ಮೊದಲ ಹೆಸರ್) (Middle Name) / (ಮಧ್ಯದ ಹೆಸರ್)  (Last Name) / (ಕೊನೆಯ ಹೆಸರ್) 

*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.
*ಹೆಚುಚುವರಿಏಕಪರಾೀಮಿಯಮ್ಟಾಪ್-ಅಪ್(ASPTP)- ನಿೀವು ಮೀಲೆ ಯಾವುದೆೀ ಶೆೀಕಡಾವಾರನ್ನು ಪ್ರಸಾ್ತಪಸದಿದ್ದರೆ, ASPTP ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಸ್್ತತ ಫಾಂರ್ ಹಾಂಚಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೀರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ASPTP ಯನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಾಕಿ ನವಿೀಕರಣದೊಾಂದಿಗೆ ಹೊಾಂದಾಣಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ. ಮೀಲೆ ನಿದಿದಿಷಟ್ಪಡಿಸಲಾದ ಹಾಂಚಿಕೆಯ್ ಮೀಲ್ನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸ್ತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೆ ಅಲಲಿ ಎಾಂಬ್ದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. ವಾಷ್ದಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನ ಮೊತ್ತ ಮತ್್ತ ನಿಮಿ್ಮಾಂದ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ.1 ಲಕ್ಷಕೆಕೆ 
ಸಮ ಅಥವಾ ಹೆಚಾಚುಗ್ತ್ತದೆ ನಾಂತರ ವರಮಾನ ಪುರಾವೆಯ್ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತ್ತದೆ.

ಎಲಲಿ ಮೂಲಗಳಿಾಂದ ನನನು ಪ್ರಸ್್ತತ ನಿವ್ವಳ ಒಟ್ಟ್ ವರಮಾನ ವಾಷ್ದಿಕ ರೂ.    ನಮೂದಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ ಮತ್್ತ ಹಣಕಾಸ್ ವಷದಿದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹ್ದಾದ ಒಟ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ 1 ಲಕ್ಷಕೆಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚಾಚುಗಿದ್ದರೆ,  
ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸ್ವಯಾಂ-ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತಿ್ತಸಿ (ಈ ಹಿಾಂದೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಪುರಾವೆ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವುದಿಲಲಿ.)

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 legiti-
mate 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.
ಈಅರ್ಜಿಯನುನುಸಲಿಲಿಸುವಮೊದಲುಎಲಲಿಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಪಾಲಿಸಿನಿಬಂಧನೆಗಳನುನುಓದಿರುವುದಾಗಿಮತು್ತಅದರಪರಿಣಾಮಗಳನುನುಅರಜಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿನಾನುಖಚಿತಪಡಿಸುತೆ್ತೀನೆ.ಮೀಲೆಪಾವತಿಸಲಾದಪರಾೀಮಿಯಮ್ಹಣವನುನುಕಾನೂನುಬದ್ಧಮೂಲಗಳಿಂದ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಎಂಬುದನುನುನಾನುಖಚಿತಪಡಿಸುತೆ್ತೀನೆ.ಈನಮೂನೆಯಮೂಲಕನನಿನುಂದದೃಢೀಕರಿಸಲಾದಎಲಲಿಸೂಚನೆಗಳನುನುನನನುಸಮ್ಮತಿಯಮೀರೆಗೆಮಾಡಲಾಗಿದೆಎಂದುನಾನುಅರಜಿಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೀನೆಮತು್ತಸಮ್ಮತಿಸುತೆ್ತೀನೆಹಾಗೂಯಾವುದೆೀ
ಬಲವಂತದಿಂದಾಗಲಿಅರವಾಕಡಾಡಾಯದಿಂದಾಗಿಮಾಡಿಲಲಿಹಾಗೂHDFCLifeನನನುಪರವಾಗಿಅದನುನುಮಾಡಲುಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿನಾನುHDFCLifeವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯಾವುದೆೀಕರಾಮ/ಹಕುಕುಯಾವುದನೂನುಜರುಗಿಸುವುದಿಲಲಿಎಂದುನಾನುಪರಾಮಾಣೀಕರಿಸುತೆ್ತೀನೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯನಿಯಮಗಳು:
1.   ಮೀಲ್ನ ವಹಿವಾಟ್ಗಳ ವಿನಾಂತಿಯನ್ನು IRDAI ವಿಧಿಸಿರ್ವ HDFC Life ನಿಾಂದ ಅನ್ಸರಿಸಲಾಗ್ವ ಕಟ್ ಆಫ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಅದೆೀ ದಿನದ NAV ಯಾಂತೆ  ಪ್ರಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸಲ್ ವಿನಾಂತಿಯನ್ನು 3 ಗಾಂಟೆ IST ಯೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕ್.
2. ಹಿಾಂದಿನ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಂಚಿಕೆಯ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಸಾಂದಭದಿದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್್ತತ ವಿನಾಂತಿಯನ್ನು ಮ್ಾಂದ್ವರಿದ ಕೆಲಸದ ದಿನದಾಂದ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 3. ಫಾಂರ್ ಸಿ್ವಚ್ ಮತ್್ತ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ವಿನಾಂತಿಯನ್ನು ಒಟಿಟ್ಗೆ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಫಾಂರ್ ಬದಲಾವಣೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮೊದಲ್  
ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ .ೆ ಮ್ಾಂಚಿನ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಂಚಿಕೆಯ  ್ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರ ,ೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್್ತತ ವಿನಾಂತಿಯನ್ನು ಮ್ಾಂಬರ್ವ ಕೆಲಸದ ದಿನದಾಂದ  ್ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ .ೆ 4. ಪಾಲ್ಸಿ ಸೆೀವ  ೆಶ್ಲಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ವಾಂತ  ೆವಿಧಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ .ೆ ದಯವಿಟ್ಟ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ.

ಈಸಂದರಜಿದಲಿಲಿಮೂರನೆೀವ್ಯಕ್್ತಯಂದದೃಢೀಕರಣವನುನುಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿರುತ್ತದೆ:
ಜಿೀವ ವಿಮದಾರರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಬೆಬೆಟ್ಟ್ ಗ್ರ್ತನ್ನು ನಿೀಡಿದ್ದರೆ /ಅವರ್ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ / ಅವರ್ ಅಜಿದಿಯನ್ನು ತ್ಾಂಬಿಲಲಿದಿದ್ದರೆ. ಈ ಅಜಿದಿಯ ನಮೂನೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಮದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವಿವರಿಸಿದೆ್ದೀನೆ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಅವರ್ ನಿೀಡಲಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು  
ನಾನ್ ಸತ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಸಿದೆ್ದೀನೆ ಎಾಂದ್ ನಾನ್ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸ್ತೆ್ತೀನೆ. ವಿಮದಾರರ್ ನನನು ಸಮ್್ಮಖದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ/ಅವರ ಹೆಬೆಬೆರಳು ಗ್ರ್ತನ್ನು ನಿೀಡಿದಾ್ದರೆ ಎಾಂದ್ ನಾನ್ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸ್ತೆ್ತೀನೆ.

HDFC Life ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯೊೀಜನೆಗಳು ಮಾತ್ರ

(ದಯವಿಟ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಪಾ ಲ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೀಕ ವಿನಾಂತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ)

ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ

ಶಾಖೆ ಹೆಸರ್:

ಇವರಿಾಂದ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಸಾಂವಹನ ID: 

ದಿನಾಾಂಕ ಮತ್್ತ ಸಮಯ:

ಪ್ರಸ್್ತತ ದಿನದ NAV

ಮ್ಾಂದಿನ ದಿನದ NAV

ಉದೊ್ಯೀಗಿ ಕೊೀರ್:

ಸಹಿ:

ಪಾಲ್ಸಿದಾರರ ಹೆಸರ್:

ಒಟುಟುಶೆೀಕಡಾವಾರು            (ಒಟ್ಟ್ % ಫಾಂರ್ ಹಾಂಚಿಕೆಯ್ 100% ಆಗಿರಬೆೀಕ್)
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ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶೆನುಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 1860-267-9999 (ಸ್ಥಳಿೀಯ ಶ್ಲಕೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸ್ತ್ತವೆ). ದೆೀಶದ ಯಾವುದೆೀ ಕೊೀರ್ ಅನ್ನು ಸೆೀರಿಸಬೆೀಡಿ ಉದಾ. +91 ಅಥವಾ 00. 
ಸೊೀಮ - ಶನಿ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಾಂದ ಸಾಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರ್ತ್ತದೆ | ಇಮೀಲ್ – service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)  ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ – www.hdfclife.com



Maximise Insurance

ಟಾಪ್-ಅಪ್ಗಳೊೆಂದಿಗೆವಿಮ
ಪರಾಯೀಜನಗಳನುನುಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿ

For queries or information: / ಪರಾಶೆನುಗಳುಅರವಾಮಾಹಿತಿಗೆ:

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)

(ಸ್ಥಳಿೀಯ ಶ್ಲಕೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸ್ತ್ತವೆ). ದೆೀಶದ ಯಾವುದೆೀ ಕೊೀರ್ ಅನ್ನು ಸೆೀರಿಸಬೆೀಡಿ ಉದಾ. +91 ಅಥವಾ 00.

(ಸೊೀಮ - ಶನಿ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಾಂದ ಸಾಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರ್ತ್ತದೆ)

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.
HDFCಸಾಟುಯಂಡಡ್ಜಿಲೆೈಫ್ಇನುಶುರೆನ್ಸ್ಕಂಪನಿಲಿಮಿಟೆಡ್.IRDAI ನೊೀಾಂದಣ ಸಾಂ. 101. 

ನೊೀಾಂ. ಕಛೆೀರಿ: ಲೊೀಧ ಎಕೆಸ್ಲಸ್, 13 ನೆೀ ಮಹಡಿ, ಅಪೀಲೊ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಾಾಂಪೌಾಂರ್, ಎನ್.ಎಾಂ.ಜೊೀಶ ಮಾರ್ದಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮ್ಾಂಬೆೈ – 400011, ಭಾರತ.
CIN :L65110MH2000PLC128245

My Account Login Register Now!
ನನನುಖಾತೆಲಾಗಿನ್ ಇದಿೀಗನೊೀಂದಾಯಸಿ!

benefits with  Top-ups

Looking for a top-up?

ಟಾಪ್-ಅಪ್ಗೆನೊೀಡುತಿ್ತರುವಿರಾ?
ನನನುಖಾತೆಗೆಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿಅರವಾಇದಿೀಗನೊೀಂದಾಯಸಿ!

Login to My Account or Register now!

www.hdfdife.com service@hdfclife.com



Liquid  Fund  

Stable Managed Fund  

Secure Managed  Fund  

Defensive Managed Fund  

Balanced Managed Fund  

Equity Managed Fund  

Growth Fund  

ಲ್ಕಿ್ವರ್ ಫಾಂರ್

ಸಿ್ಥರ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್

ಸ್ರಕ್ಷತ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್

ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್

ಬಾ್ಯಲೆನ್ಸ್ ರ್ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್

ಈಕಿ್ವಟಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಫಾಂರ್ 

ಬೆಳವಣಗೆ ಫಾಂರ್

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 / ತಿಾಂಗಳು                                    - 0 - 30% 

*12-18 months /                                    - 50 - 100% 

*18-24 months /                                 - 0 - 20%  

*More than 24 months                        

ತಿಾಂಗಳು  

ತಿಾಂಗಳು  

 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%  

ಗಮನಿಸಿ: ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್್ತ ವಗದಿವು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತ್ತದೆ
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  

ಉತ್ಪನನು ವಗಿೀದಿಕರಣ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತ ವಗದಿವು ಉಲೆಲಿೀಖದ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ಮ್ದಿ್ರಸಬೆೀಡಿ.

 Name of the Product / ಉತ್ಪನನುದಹೆಸರು 

 HDFC Unit Linked Endowment Plan / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ಪಾಲಿನ್

 HDFC Unit Linked Endowment / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್

 HDFC Unit Linked Young Star Plan / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಪಾಲಿನ್

 HDFC Unit Linked Young Star / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್  

 HDFC Unit Linked Young Star Plus / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಪಲಿಸ್ 

 HDFC Unit Linked Endowment Plus / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ಪಲಿಸ್ 

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಸ್ವಿಧಾ 

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಸ್ವಿಧಾ ಪಲಿಸ್

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ಸ್ವಿಧಾ 

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ಸ್ವಿಧಾ ಪಲಿಸ್

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

Asset Class /  ಸ್ವತು್ತವಗಜಿ

ಫಂಡ್ ವಿತ್ತಮಾರುಕಟೆಟು
ಪತರಾಗಳು

ಸಕಾಜಿರಿದಸಾ್ತವೆೀಜಗಳುಮತು್ತ
ಕಾಪ್ಜಿಬಾಂಡ್ಗಳು

ಸಾವಜಿಜನಿಕಠೆೀವಣಗಳು ಈಕ್್ವಟಿ

*24 ತಿಾಂಗಳಿಗಿಾಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು 

*ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಫಾಂರ್ ಪೀಟ್ದಿ ಫೀಲ್ಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸಾ್ತವೆೀಜ್ಗಳು ಉಳಿದಿರ್ವ ಮ್ಕಾ್ತಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತ್ತದೆ.

 0% to/ರಿಾಂದ 5% ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 5% ಗೆ  

 0% to/ರಿಾಂದ 5% ಗೆ  

 0% to/ರಿಾಂದ 5% ಗೆ  

 0% to / ರಿಾಂದ 20% ಗೆ  

 0% to / ರಿಾಂದ 15% ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 15% ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 10% ಗೆ  

 75% to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ 

 50% to / ರಿಾಂದ 85 % ಗೆ 

 20% to / ರಿಾಂದ 70 % ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 40 % ಗೆ 

15% to / ರಿಾಂದ 30 % ಗೆ 
  

30% to / ರಿಾಂದ 60 % ಗೆ 
 

60% to / ರಿಾಂದ100 % ಗೆ 
 

95% to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ 
 



Stable Managed Fund II 

Secured Managed Fund II 

Defensive Managed Fund II 

Balanced Managed Fund II 

Equity Managed Fund II  

Liquid Fund II  
ಲ್ಕಿ್ವರ್ ಫಾಂರ್ II

ಸಿ್ಥರ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್ II

ಸ್ರಕ್ಷತ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್ II

ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್ II

ಬಾ್ಯಲೆನ್ಸ್ ರ್ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್ II

ಈಕಿ್ವಟಿ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್ II

Fund  

Growth Fund II  

 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.  
*ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಫಾಂರ್ ಪೀಟ್ದಿ ಫೀಲ್ಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸಾ್ತವೆೀಜ್ಗಳು ಉಳಿದಿರ್ವ ಮ್ಕಾ್ತಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತ್ತದೆ.
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101L030V01  

100%  

 UIN  

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%  

Equity

 0%  

0%  

 0%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
ಉತ್ಪನನು ವಗಿೀದಿಕರಣ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತ ವಗದಿವು ಉಲೆಲಿೀಖದ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ಮ್ದಿ್ರಸಬೆೀಡಿ.

ಬೆಳವಣಗೆ ಫಾಂರ್ II

 

   

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II  / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ವಧಿದಿತ ಲೆೈಫ್ ರಕ್ಷಣೆ II 

HDFC Unit Linked Endowment Plus II / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ಪಲಿಸ್ II 

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II  / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಪಲಿಸ್ II 

HDFC SimpliLife / HDFC ಸಿಾಂಪಲಿಲೆೈಫ್

HDFC SimpliLife / HDFC ಸಿಾಂಪಲಿಲೆೈಫ್

HDFC SimpliLife / HDFC ಸಿಾಂಪಲಿಲೆೈಫ್

HDFC Unit Linked Young Star II / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ II 

HDFC Unit Linked Endowment II / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ II 

HDFC Unit Linked Endowment Winner / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ವಿನನುರ್

HDFC Unit Linked Young Star Champion / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಚಾಾಂಪಯನ್

HDFC Young Star Super / HDFC ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಸೂಪರ್

HDFC Endowment Super / HDFC ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ಸೂಪರ್

HDFC Young Star Super Suvidha / HDFC ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ವಿಧಾ

HDFC Endowment Super Suvidha / HDFC ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ವಿಧಾ

HDFC Young Star Supreme Suvidha / HDFC ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಸ್ಪ್ರೀರ್ ಸ್ವಿಧಾ

HDFC Endowment Supreme Suvidha / HDFC ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೀರ್ ಸ್ವಿಧಾ

HDFC Endowment Supreme / HDFC ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೀರ್

HDFC Young Star Champion Suvidha / HDFC ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಚಾಾಂಪಯನ್ ಸ್ವಿಧಾ

HDFC Young Star Supreme / HDFC ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಸ್ಪ್ರೀರ್

HDFC Endowment Champion Suvidha / HDFC ಎಾಂಡೊೀಮಾಂಟ್ ಚಾಾಂಪಯನ್ ಸ್ವಿಧಾ

ಉತ್ಪನನುದಹೆಸರು
Name of the Product 

ಸಕಾಜಿರಿದಸಾ್ತವೆೀಜಗಳುಮತು್ತ
ಕಾಪ್ಜಿಬಾಂಡ್ಗಳುವಿತ್ತಮಾರುಕಟೆಟುಪತರಾಗಳುಮತು್ತ

ಸಾವಜಿಜನಿಕಠೆೀವಣಗಳು

ಈಕ್್ವಟಿ

Asset Class / ಆಸಿ್ತವಗಜಿ

ಫಂಡ್

0 - 100% (*Upto 24 Months) / (*24 ತಿಾಂಗಳ ತನಕ)

0% to / ರಿಾಂದ 25% ಗೆ 

0% to / ರಿಾಂದ 20% ಗೆ 

0% to / ರಿಾಂದ 20% ಗೆ 

0% to / ರಿಾಂದ 15% ಗೆ 

0% to / ರಿಾಂದ 10%  ಗೆ

 75% to / ರಿಾಂದ 100% ಗೆ 

 50% to / ರಿಾಂದ 85% ಗೆ   

 20% to / ರಿಾಂದ 70% ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 40% ಗೆ 

 15% to / ರಿಾಂದ  30% ಗೆ  

 30% to / ರಿಾಂದ  60% ಗೆ

 60% to / ರಿಾಂದ  100% ಗೆ 

 90% to / ರಿಾಂದ  100% ಗೆ  

ಗಮನಿಸಿ: ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್್ತ ವಗದಿವು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತ್ತದೆ
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  



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

Name of the Product 

HDFC Unit Linked Pension II  

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II  

ಉತ್ಪನನುದಹೆಸರು

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  

Liquid Fund II  

Stable Managed Fund II 

Secured Managed Fund II 

Defensive Managed Fund II 

Balanced Managed Fund II 

Equity Managed Fund II  

Growth Fund II  

 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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UIN  

101L039V01  

101L040V01  

101L047V01  

101L055V01  

101L056V01  

101L057V01  

Money Market 
Instruments & 

Public Deposits  

100%  

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 0%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

 0%  

ಉತ್ಪನನು ವಗಿೀದಿಕರಣ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತ ವಗದಿವು ಉಲೆಲಿೀಖದ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ಮ್ದಿ್ರಸಬೆೀಡಿ.

HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನಶುನ್ ಮಾ್ಯಕಿಸ್ಮೈಸರ್ II

HDFC ಪೆನಶುನ್ ಸೂಪರ್

HDFC ಪೆನಶುನ್ ಸ್ಪ್ರೀರ್

HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನಶುನ್ ಮಾ್ಯಕಿಸ್ಮೈಸರ್ II

HDFC ಪೆನಶುನ್ ಚಾಾಂಪಯನ್

HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನಶುನ್ II

ಗಮನಿಸಿ: ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್್ತ ವಗದಿವು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತ್ತದೆ

ಫಂಡ್
ವಿತ್ತಮಾರುಕಟೆಟುಪತರಾಗಳುಮತು್ತ

ಸಾವಜಿಜನಿಕಠೆೀವಣಗಳು

Asset Class  / ಸ್ವತು್ತವಗಜಿ

ಸಕಾಜಿರಿದಸಾ್ತವೆೀಜಗಳುಮತು್ತ
ಕಾಪ್ಜಿಬಾಂಡ್ಗಳು

ಈಕ್್ವಟಿ

ಲ್ಕಿ್ವರ್ ಫಾಂರ್ II

ಬೆಳವಣಗೆ ಫಾಂರ್ II

ಸ್ರಕ್ಷತ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್ II

ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್ II

ಬಾ್ಯಲೆನ್ಸ್ ರ್ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್ II

ಈಕಿ್ವಟಿ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್ II

ಸಿ್ಥರ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್ II

*ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಫಾಂರ್ ಪೀಟ್ದಿ ಫೀಲ್ಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸಾ್ತವೆೀಜ್ಗಳು ಉಳಿದಿರ್ವ ಮ್ಕಾ್ತಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತ್ತದೆ.

0 - 100% (*Upto 24 Months)
                        (*24 ತಿಾಂಗಳ ತನಕ)

0% to / ರಿಾಂದ 25 % ಗೆ  

0% to / ರಿಾಂದ 20% ಗೆ 

0% to / ರಿಾಂದ 20% ಗೆ 

0% to / ರಿಾಂದ 15% ಗೆ 

0% to / ರಿಾಂದ 10% ಗೆ 

 75% to / ರಿಾಂದ 100% ಗೆ

 50% to / ರಿಾಂದ  85% ಗೆ 

 20% to / ರಿಾಂದ 70% ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 40% ಗೆ

 15% to / ರಿಾಂದ 30% ಗೆ 

 30% to / ರಿಾಂದ 60% ಗೆ 

 60% to / ರಿಾಂದ 100% ಗೆ 

 90% to / ರಿಾಂದ 100% ಗೆ



Name of the Product /ಉತ್ಪನನುದಹೆಸರು

HDFC Unit Linked Pension Plan 

HDFC Unit Linked Pension 

HDFC Unit Linked Pension Plus  

HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನಶುನ್ ಪಾಲಿನ್

HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನಶುನ್

HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನಶುನ್ ಪಲಿಸ್

ಉತ್ಪನನು ವಗಿೀದಿಕರಣ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತ ವಗದಿವು ಉಲೆಲಿೀಖದ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ಮ್ದಿ್ರಸಬೆೀಡಿ.
The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
ಗಮನಿಸಿ: ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್್ತ ವಗದಿವು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತ್ತದೆ

Liquid Fund  
ಲ್ಕಿ್ವರ್ ಫಾಂರ್

Stable Managed Fund  
ಸಿ್ಥರ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್

Secured Managed Fund  
ಭದ್ರತಾ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್

ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್

ಬಾ್ಯಲೆನ್ಸ್ ರ್ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್

ಈಕಿ್ವಟಿ ನಿವದಿಹಣೆಯ ಫಾಂರ್

ಬೆಳವಣಗೆ ಫಾಂರ್

Defensive Managed Fund  

Balanced Managed Fund  

Equity Managed Fund  

Growth Fund  

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

ವಿತಿ್ತಮಾರುಕಟೆಟು
ಪತರಾಗಳು

ಸಾವಜಿಜನಿಕಠೆೀವಣಗಳು

ಸಕಾಜಿರಿರದರಾತೆಗಳುಮತು್ತ
ಕಾಪೀಜಿರೆೀಷನ್ಬಾಂಡ್ಗಳು

ಈಕ್್ವಟಿ

Asset Class / ಸ್ವತು್ತವಗಜಿ  

ಫಂಡ್

0% to / ರಿಾಂದ 5% ಗೆ

0% to / ರಿಾಂದ 5% ಗೆ  

0% to / ರಿಾಂದ 5% ಗೆ  

0% to / ರಿಾಂದ 5% ಗೆ 

0% to / ರಿಾಂದ 5% ಗೆ  

 0% to / ರಿಾಂದ 20% ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 15 % ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 15% ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 10%  ಗೆ

 75% to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ  

 50% to / ರಿಾಂದ 85 % ಗೆ 

 20% to / ರಿಾಂದ 70 % ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 40 % ಗೆ 

 15% to / ರಿಾಂದ 30 % ಗೆ 

 30% to / ರಿಾಂದ 60 % ಗೆ 

 60% to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ

 95% to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ 

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 / ತಿಾಂಗಳು - 0 - 30% 

*12-18 months / ತಿಾಂಗಳು - 50 - 100%

*18-24 months / ತಿಾಂಗಳು - 0 - 20% 

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

Equity  

 0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

 0%  

*24 ತಿಾಂಗಳಿಗಿಾಂಕಲೂ ಹೆಚಿಚುನ - 0% 



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 Securi-
ties & 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. 
  ಉತ್ಪನನು ವಗಿೀದಿಕರಣ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತ ವಗದಿವು ಉಲೆಲಿೀಖದ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ಮ್ದಿ್ರಸಬೆೀಡಿ.

HDFC SL ಪೆನಶುನ್ ಮಾ್ಯಕಿಸ್ಮಸ್

ಉತ್ಪನನುದಹೆಸರು

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

ಈಕ್್ವಟಿ ಫಂಡ್
ವಿತ್ತಮಾರುಕಟೆಟುಪತರಾಗಳುಮತು್ತಸಾವಜಿಜನಿಕಠೆೀವಣಗಳು,ಸಕಾಜಿರಿರದರಾತೆಗಳುಮತು್ತ

ಕಾಪೀಜಿರೆೀಷನ್ಬಾಂಡ್ಗಳು

ಈಕ್್ವಟಿ

ಪೆನಶುನ್ ಗಾ್ಯರಾಂಟಿ 
ಫಾಂರ್ 1

Asset Class / ಸ್ವತು್ತವಗಜಿ  



Name of the Product  

HDFC Life Pension Super Plus  

HDFC Life Single Premium Pension Super  

HDFC Life Pension Super Plus 

HDFC Life Single Premium Pension Super  

Fund  

Pension Super Plus Fund - 2012  

 SFIN  
Money Market  
Instruments

Asset Class / ಆಸಿ್ತವಗಜಿ

Govt. Securities
&Corp Bonds

Equity

ULIF04818/06/12PenSuPls12101  
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0% - 40%  

UIN

101L085V02  

101L086V02  

101L085V01  

101L086V01  

 40% - 100%   0% - 60%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
ಉತ್ಪನನು ವಗಿೀದಿಕರಣ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತ ವಗದಿವು ಉಲೆಲಿೀಖದ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ಮ್ದಿ್ರಸಬೆೀಡಿ.

ಉತ್ಪನನುದಹೆಸರು

HDFC Life ಪೆನಶುನ್ ಸೂಪರ್ ಪಲಿಸ್

HDFC Life ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ ಪೆನಶುನ್ ಸೂಪರ್

HDFC Life ಪೆನಶುನ್ ಸೂಪರ್ ಪಲಿಸ್

HDFC Life ಸಿಾಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ ಪೆನಶುನ್ ಸೂಪರ್

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
ಗಮನಿಸಿ: ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್್ತ ವಗದಿವು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತ್ತದೆ

ಫಂಡ್
ವಿತಿ್ತಮಾರುಕಟೆಟುಪತರಾಗಳು

ಈಕ್್ವಟಿ
ಸಕಾಜಿರರದರಾತೆಗಳುಮತು್ತ

ಕಾಪೀಜಿರೆೀಷನ್ಬಾಂಡ್ಗಳು

ಪೆನಶುನ್ ಸೂಪರ್ ಪಲಿಸ್ ಫಾಂರ್ - 2012



HDFC Wealth Maximiser Plus 

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier  

HDFC ವೆಲ್್ತ ಮಾ್ಯಕಿಸ್ಮೈಸರ್ ಪಲಿಸ್

HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲ್ಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ವೆಲ್್ತ ಮಲ್ಟ್ಪೆಲಿೀಯರ್

Money Plus Fund  
ಮನಿ ಪಲಿಸ್ ಫಾಂರ್

Bond Opportunities Fund  
ಬಾಾಂರ್ ಅವಕಾಶಗಳ ಫಾಂರ್

Large Cap Fund  
ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಡವಾಳ ಫಾಂರ್

Mid Cap Fund  
ಮಧ್ಯಮ ಬಾಂಡವಾಳ ಫಾಂರ್

Manager’s Fund  
ನಿವಾದಿಹಕರ ಫಾಂರ್

 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 

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

Money Market Instruments / ಹಣ ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ ಪತ್ರಗಳು 

 ULIF03004/08/08BondOprtFd101  

 ULIF03204/08/08Large-CapF101  

 ULIF03104/08/08Mid-capFnd101  

 ULIF03304/08/08ManagerFnd101  

UINName of the Product 
ಉತ್ಪನನುದಹೆಸರು

101L034V01  

101L044V01  

Fund
ಫಂಡ್

SFIN Asset Class  
ಸ್ವತು್ತವಗಜಿ ಆಸಿ್ತಸಂಗರಾಹಣೆ

*All debt instruments maturity less than equal to 12 months 

Public Deposits / ಸಾವದಿಜನಿಕ ಠೆೀವಣಗಳು 

Govt. Securities / ಸಕಾದಿರಿ ದಸಾ್ತವೆೀಜಗಳು

Corporate Bonds / ಕಾಪೀದಿರೆೀಟ್ ಬಾಾಂರ್ ಗಳು

Equity / ಈಕಿ್ವಟಿ

Money Market Instruments / ಹಣ ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ ಪತ್ರಗಳು

Equity / ಈಕಿ್ವಟಿ

Money Market Instruments / ಹಣ ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ ಪತ್ರಗಳು  
 

Equity / ಈಕಿ್ವಟಿ  

All Debt with maturity < 12 Months / ವಾಯಿದೆಯೊಾಂದಿಗೆ ಎಲಾಲಿ ಸಾಲವು < 12 ತಿಾಂಗಳು

Money Market Instruments & Public Deposits 
ಹಣ ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್್ತ ಸಾವದಿಜನಿಕ ಠೆೀವಣಗಳು

Govt Securities & Corporate Bonds  

ಸಕಾದಿರಿ ದಸಾ್ತವೆೀಜಗಳು ಮತ್್ತ ಕಾಪೀದಿರೆೀಟ್ ಬಾಾಂರ್ ಗಳು

Large Cap Equity / ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಡವಾಳ ಈಕಿ್ವಟಿ

Mid Cap Equity / ಮಧ್ಯಮ ಬಾಂಡವಾಳ ಈಕಿ್ವಟಿ  

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
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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. 
ಉತ್ಪನನು ವಗಿೀದಿಕರಣ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತ ವಗದಿದ ಉಲೆಲಿೀಖದ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ಮ್ದಿ್ರಸಬೆೀಡಿ.

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
ಗಮನಿಸಿ: ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್್ತ ವಗದಿವು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತ್ತದೆ

*ಎಲಾಲಿ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳ ವಾಯಿದೆಯ್ 12 ತಿಾಂಗಳಿಗಿಾಂತಲೂ ಕಡಿಮ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತ್ತದೆ

*ಬಾ್ಯಾಂಕ್ ಠೆೀವಣಗಳ ವಾಯಿದೆಯ್ 12 ತಿಾಂಗಳಿಗಿಾಂತಲೂ ಹೆಚಿಚುನ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತ್ತದೆ ಅಥವಾ 36 
ತಿಾಂಗಳಿಗಿಾಂತಲೂ ಕಡಿಮ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತ್ತದೆ

 *ಸಕಾದಿರಿ ದಸಾ್ತವೆೀಜಗಳು 12 ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಸಮಾನತೆಗಿಾಂತಲೂ ಹೆಚಾಚುಗಿರ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಕಡಿಮಯಾಗಿರ್ತ್ತದೆ 
  ಅಥವಾ 36 ತಿಾಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತ್ತದೆ

*ಕಾಪೀದಿರೆೀಟ್ ಸಾಲದ ವಾಯಿದೆಯ್ 12 ತಿಾಂಗಳಿಗಿಾಂತಲೂ ಹೆಚಿಚುನ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ 36 
 ತಿಾಂಗಳಿಗಿಾಂತಲೂ ಕಡಿಮ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತ್ತದೆ

*ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಫಾಂರ್ ಪೀಟ್ದಿ ಫೀಲ್ಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸಾ್ತವೆೀಜ್ಗಳು ಉಳಿದಿರ್ವ ಮ್ಕಾ್ತಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತ್ತದೆ.



Name of the Product  

HDFC Life Click 2 Invest  

Fund  

Balanced Fund / ಬಾ್ಯಲೆನ್ಸ್ ರ್ ಫಾಂರ್ 

Income Fund  / ಆದಾಯ ಫಾಂರ್

BlueChip Fund / ಬೂಲಿ ಚಿಪ್ ಫಾಂರ್  

Opportunities Fund  / ಅವಕಾಶಗಳ ಫಾಂರ್

Equity Plus Fund/ ಈಕಿ್ವಟಿ ಪಲಿಸ್ ಫಾಂರ್

Diversified Equity Fund / ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಈಕಿ್ವಟಿ ಫಾಂರ್

Bond Fund / ಬಾಾಂರ್ ಫಾಂರ್

Conservative Fund / ಕನಸ್ವೆದಿೀಟಿವ್ ಫಾಂರ್

 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  

Asset Class / ಸ್ವತು್ತವಗಜಿ

Govt. Securities 

& Corp Bonds  

 -  

 -  

Equity  

 -  

 -  

 -  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
ಉತ್ಪನನು ವಗಿೀದಿಕರಣ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತ ವಗದಿವು ಉಲೆಲಿೀಖದ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ಮ್ದಿ್ರಸಬೆೀಡಿ.

ಉತ್ಪನನುದಹೆಸರು

HDFC Life ಕಿಲಿಕ್ 2 ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
ಗಮನಿಸಿ: ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್್ತ ವಗದಿವು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತ್ತದೆ

ಫಂಡ್

ವಿತ್ತಮಾರುಕಟೆಟು

ಪತರಾಗಳುಮತು್ತ

ಸಾವಜಿಜನಿಕಠೆೀವಣಗಳು

ಸಕಾಜಿರಿದಸಾ್ತವೆೀಜಗಳುಮತು್ತ

ಕಾಪ್ಜಿಬಾಂಡ್ಗಳು

ಈಕ್್ವಟಿ

0 %  to / ರಿಾಂದ 20 % ಗೆ  

0 % to / ರಿಾಂದ 20 % ಗೆ 

0 % to / ರಿಾಂದ 20 % ಗೆ  

0 % to / ರಿಾಂದ 20 % ಗೆ

0 % to / ರಿಾಂದ 20 % ಗೆ 

0 % to / ರಿಾಂದ 40 % ಗೆ  

0 % to / ರಿಾಂದ 60 % ಗೆ  

 0 % to / ರಿಾಂದ 60 % ಗೆ 

 0 % to / ರಿಾಂದ 60 % ಗೆ 

 80% to/ ರಿಾಂದ  100 % ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 20 % ಗೆ 
 

 0% to / ರಿಾಂದ 40 % ಗೆ 
 

 40% to / ರಿಾಂದ 100 %  ಗೆ 

 40% to / ರಿಾಂದ 100 %  ಗೆ 

 40 % to / ರಿಾಂದ 80 % ಗೆ  

 80 % to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ 

 80 % to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ 

 80 % to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ 

 60 % to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ 



Name of the Product  

HDFC Wealth Builder 

HDFC SL Crest  

HDFC SL Crest  

HDFC SL Youngstar Super II  

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  

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  

Income Fund  

Blue Chip Fund  

Opportunities Fund  

Vantage Fund  

Short Term Fund  

Balanced 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  

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

0% - 40%  

Short Term Fund  

NA  

NA  

101L065V01  

101L064V01  

101L066V01  

NA  

101L067V01  

NA  

101L068V01  

NA  

101L072V01  

NA  

101L081V01  

NA  

101L082V01  

NA  

101L083V01  

NA  

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 -  

 -  

0% to 100% (*upto 36 Months)  

Balanced Fund  

NA  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Equity  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.  
ಉತ್ಪನನು ವಗಿೀದಿಕರಣ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತ ವಗದಿವು ಉಲೆಲಿೀಖದ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ಮ್ದಿ್ರಸಬೆೀಡಿ.

ಉತ್ಪನನುದಹೆಸರು ಆದಾಯಫಂಡ್ ಬೂಲಿಚಿಪ್ಫಂಡ್
ಅವಕಾಶಗಳಫಂಡ್

ವಾ್ಯಂಟೆೀಜ್ಫಂಡ್ ಅಲಾ್ಪವಧಿಯಫಂಡ್ ಬಾ್ಯಲೆನ್ಸ್ಡ್ಫಂಡ್

HDFC ವೆಲ್್ತ ಬಿಲ್ಡರ್

HDFC SL ಕೆ್ರಸ್ಟ್

HDFC SL ಕೆ್ರಸ್ಟ್

HDFC SL ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಸೂಪರ್ II

HDFC SL ProGrowth ಸೂಪರ್ II

HDFC SL ProGrowth ಸೂಪರ್ II

HDFC SL ProGrowth ಮಾ್ಯಕಿಸ್ಮೈಸರ್

HDFC SL ProGrowth ಮಾ್ಯಕಿಸ್ಮೈಸರ್

HDFC SL ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ

HDFC SL ಯಾಂರ್ ಸಾಟ್ರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ

HDFC SL ProGrowth ಫೆಲಿಕಿಸ್

HDFC SL ProGrowth ಫೆಲಿಕಿಸ್

HDFC SL ProGrowth ಪಲಿಸ್

HDFC SL ProGrowth ಪಲಿಸ್

HDFC SL ಸಾ್ಮಟ್ದಿ ವುಮನ್ ಪಾಲಿನ್

HDFC SL ಸಾ್ಮಟ್ದಿ ವುಮನ್

HDFC SL ಬಾಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ

HDFC SL ಬಾಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ

ಫಂಡ್

ವಿತ್ತಮಾರುಕಟೆಟು

ಪತರಾಗಳುಮತು್ತ

ಸಾವಜಿಜನಿಕಠೆೀವಣಗಳು

ಸಕಾಜಿರಿದಸಾ್ತವೆೀಜಗಳುಮತು್ತ
ಕಾಪ್ಜಿಬಾಂಡ್ಗಳು

ಈಕ್್ವಟಿ

Asset Class  / ಸ್ವತು್ತವಗಜಿ

ಆದಾಯ ಫಾಂರ್

ಬೂಲಿ ಚಿಪ್ ಫಾಂರ್

ಅವಕಾಶಗಳ ಫಾಂರ್

ವಾಾಂಟೆೀಜ್ ಫಾಂರ್

ಅಲಾ್ಪವಧಿಯ ಫಾಂರ್

ಬಾ್ಯಲೆನ್ಸ್ ರ್ ಫಾಂರ್

*ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಫಾಂರ್ ಪೀಟ್ದಿ ಫೀಲ್ಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸಾ್ತವೆೀಜ್ಗಳು ಉಳಿದಿರ್ವ ಮ್ಕಾ್ತಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತ್ತದೆ.

 0% to / ರಿಾಂದ 20 % ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 20 % ಗೆ 

 0% to / ರಿಾಂದ 20 % ಗೆ  

 0% to / ರಿಾಂದ  20 % ಗೆ 

0% ರಿಾಂದ 100% (*36 ತಿಾಂಗಳ ತನಕ)

 80% to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ  

10% to / ರಿಾಂದ 70 % ಗೆ  

 0% to / ರಿಾಂದ  60 % ಗೆ  

 80% to / ರಿಾಂದ 100 %  ಗೆ 

 80% to / ರಿಾಂದ 100 % ಗೆ  

10% to / ರಿಾಂದ 70 %  ಗೆ 

 40% to / ರಿಾಂದ  80 % ಗೆ  

ಗಮನಿಸಿ: ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್್ತ ವಗದಿವು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತ್ತದೆ

 -  

 -  


