
நான் த�ாகை: _____________________________________________, த�ாகைமாை/ைாச�ாகை/டிடி எண்:______________________________, ச��ி:_________________________, ______________________________ இல் எடுகைப்பட்ட`  _________________________ 

(வார்தக�ைளில்) கூடு�ல் �ிஙைிள் ்பிரீமியம் ்டாப அப த�ாகைகய, ைீசே அட்டவகையில் குறிப்பிடடுள்ள நி�ியில் மு�லீடு த�யய விரும்புைிசறன்.

For HDFC Life Unit Linked Plans Only

(Please use a separate request from for each policy)

எச்டிஎஃப�ி கைஃப யூனிட ைிஙகட �ிட்டஙைளுககு மடடும்

(�யவுத�யது ஒவதவாரு ்பாைி�ிககும் �னியான சவண்டுசைாள் 
்படிவ்தக� ்பயன்்படு்த�வும்)

For Official Use Only

Branch Name:

Received By:

Interaction ID:

Dt & Time:

அலுவைை ்பயன்்பாடடிற்கு மடடும் 

ைிகளயின் த்பயர:

த்பற்றுக தைாண்்டவர:

த�ா்டரபு தைாண்்ட ஐடி:

ச��ி மற்றும் சந�ம்:

For ` (in words)
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Branch Stamp
ைிகளயின் மு்த�ிக�

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.

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)
நிதிக்கான ஆதகாரம்: (�யவுத�யது ஒவதவாரு �கைபபுககும் ைீோை % இல் குறிப்பி்டவும், தமா்த�மாை 100% (்டாப அப மடடும்)

ஆவைஙைள் ஏற்றுகதைாள்ளப்பட்டன (குறிப்பி்டவும்)

அறிவிப்பவரின் முைவரி:

அறிவிப்பவரின் த்பயர கைதயாப்பம் ச��ி: இ்டம்:

்பாைி�ி எண்: த�ா்டரபுதைாண்்ட ஐடி எண்: ்பாைி�ி�ா�ரின் த்பயர:

Customer Relations Officer: Date: Time:
வாடிககையாளர த�ா்டரபு அ�ிைாரி: ச��ி:                         ைாைம்:

்பாைி�ி�ா�ர/ ஒப்பக்டகைப்பட்டவரின் கைதயாப்பம் (முன்ச்ப  
தைாடு்த�ிருந�ால் �ான்றுைள் ச�கவயில்கை)

*ஒப்படைக்ப்படை ்பகாலிசி்ளகா் இருநதகால் ஒப்படைக்ப்படைவரின் விவரங்ள் ததடவப்படும்.

்பாைி�ி�ா�ர/ ஒப்பக்டகைப்பட்டவரின் த்பயர: ச��ி: இ்டம்:

Customer Acknowledgement Copy (Additional Single Premium Top- up Form)
வகாடிகட்யகாளர் ஒபபுதல் ்பிரதி (கூடடு கூடுதல் ஒறடறை தவடை ைகாப அப)

Signature Verified Stamp
கைதயாப்பம் �ரி்பாரகைப்பட்ட ஸ்டாம்ப

General Rules:

Salaries
சம்்பளம்

Business Property
ததகாழில் தசகாத்து

House
வடீு

Capital Gains
முதலீடடு லகா்பம்

Investments
முதலீடு்ள்

Agriculture
விவசகாயம்

Others
மறறைடவ

Total
தமகாத்தம்

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. அக்டயாள ஆ�ா�ம் மற்றும் குடியிருபபு ஆ�ா�ம். (முன்ச்ப தைாடு்த�ிருந�ால் �ான்றுைள் ச�கவயில்கை) b. வருமான ஆ�ா�ம் எ.ைா. அண்கமயில் �ாகைல் த�ய� வருமான வரி ைைககு ச்பான்றது.

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

Documents accepted (specify):

Policy No. Interaction ID No: Policyholder name:

Declarant Address:

Place:Declarant Name Signature Date:

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

My current gross total income from all sources is `  
‘llakh, enclose self-attested 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 

�ற்ச்பாக�ய நாளின் என்ஏவி

அடு்த�நாள் என்ஏவி

ஊேியரின் சைாட:

கைதயாப்பம்:

Percentage /சதவதீம்

PSRF417119051502 
Comp/May/Int/4478  

(KINDLY FILL THIS FORM IN ENGLISH ONLY)
(இந�ப ்படிவ்தக� ஆஙைிை்த�ில் மடடும் நி�ப்பவும்)

Additional Single 
Premium Top-up

கூடடுககூடுதல் ஒறடறை 
தவடை ைகாப அப

Fund Name /நிதியின் த்பயர்

Total Percentage (the total % of fund allocation should be 100%)
தமகாத்த சதவதீம் (நி�ி ஒதுகைீடடின் தமா்த� % 100% ஆை இருகை சவண்டும்)

100%

Additional Single Premium Top-up*
கூடுதல் சிங்ிள் ்பிரிமீயம் ைகாப அப*

Name of the Policy holder :______________________________________________________________________________________________________________________________________
்பாைி�ி�ா�ரின் த்பயர:

இஙசை தைாடுகைப்படும் த�ா்டரபு விவ�ஙைள் அகன்தது எ�ிரைாை த�ா்டரபுைளுகைாை பு�ி�ாை ச�ரகைப்படும். சநஷனல் டூ நாட ைால் ்ப�ிசவடடில் ்ப�ிவுத�யதுள்ள வாடிககையாளரைளுககு, இஙகு தைாடுகைப்படடுள்ள அனும�ி மூைம், 
உஙைகள்த த�ா்டரபு தைாள்ள அனும�ியளிகைிறரீைள். ்பான் ைாரடு்டன் ்பாைி�ி�ா�ர/்பைம் த�லு்தது்பவர ID-யும் �மரப்பிகைப்ப்ட சவண்டும். ்பாைி�ி�ா�ர/்பைம் த�லு்தது்பவரி்டம் ்பான் ைாரடு இல்கைதயனில், ்படிவம் 60/61 �மர்பிகை சவண்டும்.

த�ா்டரபு எண்*:(தமாக்பல்)

ஈ-இன்ஷ்யூ�ன்ஸ ைைககு எண்:

(வடீு) (அலுவைைம்) தமாக்பல் எண் விரும்்ப்த�கைது

்பாைி�ி எண்:

மின்னஞ�ல் ஐடி*:

(First Name)  (மு�ல் த்பயர) (Middle Name)  /(நடுப த்பயர) (Last Name)  /(ைக்ட�ி த்பயர)

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  

*Additional Single Premium Top-up (ASPTP)- In case you have not mentioned any percentage above, ASPTP amount will be invested as per the current fund allocation. The ASPTP will not be 
adjusted towards renewal premium due. Please note the allocation specified above is applicable only for the above transaction & not for regular premium. In case aggregate of annualised premium 
and Top-up amount Paidby you equals or exceeds Rs. 1lakh,then incomeproof is required.
*கூடுதல் சிங்ிள் ்பிரீமியம் ைகாப அப (ஏஎஸ்பிடி்பி)-நீங்ள் தமதல எநதவித சதவதீமும் குறைிப்பிைகாத்படசத்தில் ஏஎஸ்பிடி்பி ததகாட் தறத்பகாடதய நிதி ஒதுக க்ீடடின் ்படி முதலீடு 
தசயயப்படும். ஏஎஸ்பிடி்பி புதுப்பிககும் த�லு்த� சவண்டிய �வகைகைாை �ரித�யதுதைாள்ளப்ப்டாது. சமசை குறிப்பிட்ட ஒதுகைீடு சமற்ைண்்ட ்பரிவர்த�கனககு மடடுசம த்பாருநதும், வேகைமான 
�வகைககுப த்பாருந�ாது என்்பக� �யவுத�யது ைவன்த�ில் தைாள்ளவும். வாடிககையாளர த�லு்த�ிய ஒன்றுச�ரந� வரு்டாந�ி� �வகை மற்றும் ்டாப அப த�ாகை ரூ. 1 ைட�்த�ிற்கு �மமாை 
அல்ைது அ�ிைமாை இருந�ால் வருமான ஆ�ா�ம் அளிகைப்ப்ட சவண்டும்.

அகன்தது ஆ�ா�ஙைளிைிருநதும் எனது �ற்ச்பாக�ய தமா்த� வருமானம் ஆண்டுககு `.__________________________________________ ஆகும். அந� நி�ியாண்டில் த�ால்ைப்பட்ட த�ாகை மற்றும்த� லு்த� சவண்டிய ஒன்றுச�ரந� வேகைமான �வகை ரூ. 1 
ைட�்த�ிற்கு �மமாை அல்ைது கூடு�ைாை இருந�ால், நான் ைீசே த�ால்ைப்படடுள்ள ஆவைஙைள் மற்றும் �ைவல்ைளின் சுய �ான்றளிகைப்பட்ட ்பி��ிைகள இகை்ததுள்சளன். (ஏற்ைனசவ தைாடு்த�ிருந�ால் ஆ�ா�ஙைள் ச�கவயில்கை)

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.
நகான் விணைப்பிககும் முன்்பகா் சம்்பநதப்படை ்பகாலிசி விதிமுடறை்டள ்படித்து அவறடறையும் அவறறைின் விடளவு்டளயும் புரிநதுத்காணதைன் என்்படத உறுதி தசய்ிதறைன். தமதல நகான் தசலுத்திய தவடை அடனத்தும் சடைப்படியகான நிதி 
ஆதகாரங்ளிலிருநது த்பறைப்படைடவ என்்படதயும் உறுதி தசய்ிதறைன். இநதப ்படிவத்தின் மூலமகா் நகான் அங க்ீ்காரம் அளித்த அடனத்து அறைிவுடர்ளும் எனது சம்மதத்தின் த்பரில் த்காடுக்ப்படைன மறறும் எநதவித வறபுறுத்துதல் அல்லது 
்டைகாயத்தின்த்பரில் த்காடுக்ப்பைவில்டல, எச்டிஎஃபசி டலஃப எனக்கா் அவறடறை தசயய ஒபபுகத்காணடுள்ளது என்்படத நகான் புரிநதுத்காள்்ிதறைன் மறறும் ஒபபுக த்காள்்ிதறைன். அதற்கா் எநதக ்காரைத்திற்கா்வும் நகான் எச்டிஎஃபசி 
டலஃப மீதகா் நைவடிகட் எடுக்தவகா அல்லது உரிடம த்காரதவகா மகாடதைன் என்று ஒபபுகத்காள்்ிதறைன்.

த்பகாது விதிமுடறை்ள்:
1. ஐஆரடிஏயின்்படி, எச்டிஎஃப�ி ஸச்டண்்டரட கைஃப இன்ஷ்யூ�ன்ஸ சைா. ைிட ்பின்்பற்றும் ைட-ஆஃப வி�ிமுகறைளுககு ைடடுப்படடு சமற்்படி ்பரிவர்த�கனைளுகைான சவண்டு�ல் ஏற்ை்த�கைகவ. த�யல்முகறப்படு்த� ஏற்ைப்படும் சவண்டு�ல்ைளுகைான �ற்ச்பாக�ய ைட-ஆஃப சந�ம் 
அச� நாளிைான 3 மைி ஐஎஸடி ஆகும். 2. முன்ன�ான யூனிட அைசைஷன் நிலுகவயில் இருந�ால், உஙைள் �ற்ச்பாக�ய சவண்டுசைாள் அடு்த� சவகை நாளில் த�யல்முகறப்படு்த�ப்படும். 3. ஒரு நி�ி மாறு�ல் மற்றும் ்டாப அப சவண்டு�ல் ஒன்றாை ைிக்டகைப த்பற்றால், நி�ி 
மாறு�ல் ்பரிவர்த�கனசய மு�ைில் த�யல்முகறப்படு்த�ப்படும். முன்ன�ான யூனிட அைசைஷன் நிலுகவயில் இருந�ால், உஙைள் �ற்ச்பாக�ய சவண்டுசைாள் அடு்த� சவகை நாளில் த�யல்முகறப்படு்த�ப்படும். 4. த்பாருநதுவது்படி ்பாைி�ி ச�கவக ைட்டைஙைள் வி�ிகைப்ப்டைாம். 
விவ�ஙைளுககு �யவுத�யது ்பாைி�ி ஆவை்தக� ்பாரகைவும்.

க்ீழக்ணை நிடலயில் மூன்றைகாம் ந்பரின் அறைிவிபபு:
ைாப்பபீடு எடு்ததுள்ளவர விண்ைப்ப்தக� நி�ப்பவில்கை. �னது த்பருவி�ல் ச�கை கவ்த�ார/ ்பி�ாந�ிய தமாேியில் கைதயாப்பமிட்டார. ைாப்பபீடு எடுகை உள்ளவருககு இந� விண்ைப்பப ்படிவ்த�ில் உள்ள ______________________________________ தமாேியில் விவரி்தச�ன். 
எனககுக தைாடுகைப்பட்ட ்ப�ில்ைகள உண்கமயாை ்ப�ிவு த�யச�ன். ைாப்பபீடு எடுகை உள்ளவர எனது முன்னிகையில் கைதயாப்பமிட்டார/ �னது த்பருவி�ல் ச�கை கவ்த�ார என்றும் உறு�ியளிகைிசறன்.

சநதத்ங்ள் அல்லது கூடுதல் த்வலுககு, 1860-267-9999 என்றை எணைில் அடழக்வும் (உள்ளூர் ்டைைங்ள் த்பகாருநதும்). நகாடடின் குறைியீடடை (எ.்கா: +91 அல்லது 00) முன்னகால் தசர்க் தவணைகாம். 
திங்ள் முதல் சனி வடர 10 am முதல் 7 pm வடர ததகாைர்புத்காள்ளலகாம் | மின்னஞசல் – service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (NRI வகாடிகட்யகாளர்்ளுககு மடடும்) இடையதளம் – www.hdfclife.com



Maximise Insurance

ைகாப-அப்ளுைன் 
்காப்ீபடடின் ்பலன்்டள 
அதி்ப்படுத்திடுங்ள்

For queries or information:
த்ள்வி்ள் அல்லது த்வலுககு:

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)

(உள்ளூர ைட்டைஙைள் த்பாருநதும்). நாடடின் குறியபீடக்ட (எ.ைா: +91 அல்ைது 00) முன்னால் 

ச�ரகை சவண்்டாம்.�ிஙைள் மு�ல் �னி வக� 10 am மு�ல் 7 pm வக� த�ா்டரபுதைாள்ளைாம்

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.
எச்டிஎஃபசி ஸதைணைர்டு டலஃப இன்சூரன்ஸ ்ம்த்பனி லிமிதைட. IRDAI ்ப�ிவு என்ன: 101, 
்ப�ிவு அலுவைைம்: சைா�ா எகத�ைஸ, 13 வது மாடி, அப்பல்சைா மில்ஸ ைாம்்பவுண்ட, என்.எம்.ச�ாஷி மாரக, மைாைக ஷ்மி, மும்க்ப – 400011.

CIN :L65110MH2000PLC128245

My Account Login Register Now!
எனது ்ைககு உள்நுடழவு இபத்பகாதத ்பதிவுத்பறைவும்!

benefits with  Top-ups

Looking for a top-up?

ைகாப-அப தசயய தவணடுமகா?
Login to My Account or Register now!

எனது ்ைககு என்்பதில் உள்நுடழயவும் அல்லது 
இபத்பகாதத ்பதிவுத்பறைவும்!

www.hdfdife.com service@hdfclife.com



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

Name of the Product /திடைத்தின் த்பயர்

HDFC Unit Linked Endowment Plan /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட என்ச்டாதமன்ட ்பிளான்

HDFC Unit Linked Endowment /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட என்ச்டாதமன்ட

HDFC Unit Linked Young Star Plan /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட யங ஸ்டார ்பிளான்

HDFC Unit Linked Young Star /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட யங ஸ்டார

HDFC Unit Linked Young Star Plus /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட யங ஸ்டார ்பிளஸ

HDFC Unit Linked Endowment Plus /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட என்ச்டாதமன்ட ்பிளஸ

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட யங ஸ்டார சுவி�ா

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட யங ஸ்டார சுவி�ா ்பிளஸ

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட என்ச்டாதமன்ட சுவி�ா

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட என்ச்டாதமன்ட சுவி�ா ்பிளஸ 

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

Fund  
நிதி 

Liquid  Fund  
ைிகவிட நி�ி

Stable Managed Fund  
ஸச்ட்பிள் சமசனஜ்ட நி�ி

Secure Managed  Fund  
த�கயூர சமசனஜ்ட நி�ி

Defensive Managed Fund  
டிஃத்பன்�ிவ சமசனஜ்ட நி�ி

Balanced Managed Fund  
ச்பைன்ஸட சமசனஜ்ட நி�ி

Equity Managed Fund  
ஈகவிடடி சமசனஜ்ட நி�ி

Growth Fund  
குச�ா்த நி�ி

 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  
்பைச்சநடத  

தசகாத்து்ள் மறறும்  
த்பகாது டவபபு்ள்

100%  

Asset Class  /அதசட ்ிளகாஸ

Public Deposits  
த்பகாது டவபபு்ள்

*0-12 months/மா�ஙைள்                               - 0 - 30% 

*12-18 months/மா�ஙைள்                             - 50 - 100% 

*18-24 months/மா�ஙைள்                            - 0 - 20%  

*More than 24 months                        
24 மா�ஙைளுககும் சமல்

 0% to 5%  

 0% to 5% 

 0% to 5% 

 0% to 5% 

 0% 

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
*அந�ந� நி�ி ச்பாரடஃச்பாைிசயாகைளில் உள்ள த�கயூரிடடிைள் / த�ா்ததுைளின் மீ� மு�ிரகவக குறிகைிறது.

 0% to 20%  

 0% to 15%  

 0% to 15%  

 0% to 10%  

 0%  

UIN  

101L015V01  

101L015V02  

101L019V01  

101L019V02  

101L023V01  

101L024V01  

101L025V01  

101L026V01  

101L027V01  

101L028V01  

Govt. Securities 
& Corp Bonds  
அரசகாங்  

தசகயூரிடடி்ள் மறறும் 
்கார்்பதரட ்பகாணட்ள்

 0%  

 75% to 100%  

 50% to 85%  

 20% to 70%  

 0% to 40%  

 0%  

Equity  
ஈகவிடடி

0%  

0%  

0%  

0%  

0%  0%  -

0%  

15% to 30%  

30% to 60%  

60% to 100%  

95% to 100%  

�ிட்ட விவ�ஙைள் மற்றும் அத�ட ைிளாஸ இ�ண்டும் சமற்சைாளாை மடடுசம தைாடுகைப்படடுள்ளன. அச்�ி்ட சவண்்டாம்.

குறிபபு: அத�ட ைிளாஸ சமசை குறிப்பி்டப்படடுள்ள �ிட்டஙைளுககு மடடுசம த்பாருநதும்
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                                  Name of the Product /திடைத்தின் த்பயர்

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட என்சஹேன்ஸடு கைஃப புத�ா்டக ஷன் II

HDFC Unit Linked Endowment Plus II /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட என்ச்டாதமன்ட ்பிளஸ II

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட யங ஸ்டார ்பிளஸ II

HDFC SimpliLife /எச்டிஎஃப�ி �ிம்்பிளி கைஃப

HDFC SimpliLife /எச்டிஎஃப�ி �ிம்்பிளி கைஃப

HDFC SimpliLife /எச்டிஎஃப�ி �ிம்்பிளி கைஃப

HDFC Unit Linked Young Star II /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட யங ஸ்டார II

HDFC Unit Linked Endowment II /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட என்ச்டாதமன்ட II

HDFC Unit Linked Endowment Winner /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட என்ச்டாதமன்ட வின்னர

HDFC Unit Linked Young Star Champion /எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட யங ஸ்டார �ாம்்பியன்

HDFC Young Star Super /எச்டிஎஃப�ி யங ஸ்டார சூப்பர

HDFC Endowment Super /எச்டிஎஃப�ி என்ச்டாதமன்ட சூப்பர

HDFC Young Star Super Suvidha /எச்டிஎஃப�ி யங ஸ்டார சூப்பர சுவி�ா

HDFC Endowment Super Suvidha /எச்டிஎஃப�ி என்ச்டாதமன்ட சூப்பர சுவி�ா

HDFC Young Star Supreme Suvidha /எச்டிஎஃப�ி யங ஸ்டார சுபரீம் சுவி�ா

HDFC Endowment Supreme Suvidha /எச்டிஎஃப�ி என்ச்டாதமன்ட சுபரீம் சுவி�ா

HDFC Endowment Supreme /எச்டிஎஃப�ி என்ச்டாதமன்ட சுபரீம்

HDFC Young Star Champion Suvidha /எச்டிஎஃப�ி யங ஸ்டார �ாம்்பியன் சுவி�ா

HDFC YoungStar Supreme /எச்டிஎஃப�ி யங ஸ்டார சுபரீம்

HDFC Endowment Champion Suvidha /எச்டிஎஃப�ி என்ச்டாதமன்ட �ாம்்பியன் சுவி�ா

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only 
குறிபபு: அத�ட ைிளாஸ சமசை குறிப்பி்டப்படடுள்ள �ிட்டஙைளுககு மடடுசம த்பாருநதும்

Liquid Fund II  
ைிகவிட நி�ி II

ஸச்ட்பிள் சமசனஜ்ட நி�ி II

த�கயூர சமசனஜ்ட நி�ி II

டிஃத்பன்�ிவ சமசனஜ்ட நி�ி II

ச்பைன்ஸட சமசனஜ்ட நி�ி II

ஈகவிடடி சமசனஜ்ட நி�ி II

Fund  
நிதி

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.  
*அந�ந� நி�ி ச்பாரடஃச்பாைிசயாகைளில் உள்ள த�கயூரிடடிைள் / த�ா்ததுைளின் மீ� மு�ிரகவக குறிகைிறது.

 
101L030V01  

100%  

 UIN  

101L031V01  

101L032V01  

101L033V01  

101L033V02  

101L033V03  

101L036V01  

101L038V01  

101L041V01  

101L042V01  

101L048V01  

101L049V01  

101L050V01  

101L051V01  

101L052V01  

101L053V01  

101L058V01  

101L059V01  

101L060V01  

101L061V01  

Asset Class  /அதசட ்ிளகாஸ

Govt. Securities 
& Corp Bonds 
அரசகாங்  

தசகயூரிடடி்ள் மறறும் 
்கார்்பதரட ்பகாணட்ள்

Money Market 
Instruments & 

Public Deposits
்பைச்சநடத தசகாத்து்ள் 

மறறும் த்பகாது  
டவபபு்ள்

 0%  

0 - 100% (*Upto 24 Months)  
(*24 மா�ஙைள் வக�)

0% to 25%  

0% to 20%  

0% to 20%  

0% to 15%  

0% to 10%  

 75% to 100%  

 50% to 85%  

 20% to 70%  

 0% to 40%  

 0%  

Equity
ஈகவிடடி

 0%  

0%  

 0%  

 15% to 30%  

 30% to 60%  

 60% to 100%  

 90% to 100%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
�ிட்ட விவ�ஙைள் மற்றும் அத�ட ைிளாஸ இ�ண்டும் சமற்சைாளாை மடடுசம தைாடுகைப்படடுள்ளன. அச்�ி்ட சவண்்டாம்.

குச�ா்த நி�ி II
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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  
எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட த்பன்ஷன் சமக்ிகம�ர II

எச்டிஎஃப�ி த்பன்ஷன் சூப்பர

எச்டிஎஃப�ி த்பன்ஷன் சுபரீம்

எச்டிஎஃப�ி த்பன்ஷன் �ாம்்பியன்

எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட த்பன்ஷன் சமக்ிகம�ர II

எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட த்பன்ஷன் II

திடைத்தின் த்பயர்

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  
குறிபபு: அத�ட ைிளாஸ சமசை குறிப்பி்டப்படடுள்ள �ிட்டஙைளுககு மடடுசம த்பாருநதும்

Liquid Fund II  

Fund  
நிதி

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.  
*அந�ந� நி�ி ச்பாரடஃச்பாைிசயாகைளில் உள்ள த�கயூரிடடிைள் / த�ா்ததுைளின் மீ� மு�ிரகவக குறிகைிறது.

UIN  

101L039V01  

101L040V01  

101L047V01  

101L055V01  

101L056V01  

101L057V01  

Money Market 
Instruments & 

Public Deposits  
்பைச்சநடத 

தசகாத்து்ள் மறறும் 
த்பகாது டவபபு்ள்

100%  

Asset Class  /அதசட ்ிளகாஸ

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

அரசகாங் தசகயூரிடடி்ள் 

மறறும் ்கார்்பதரட 

்பகாணட்ள்

 0%  

0 - 100% (*Upto 24 Months)  
0-100% (*24 மா�ஙைள் வக�)

0% to 25%  

0% to  20%  

0% to  20%  

0% to 15%  

0% to  10%  

 75% to 100%  

 50% to 85%  

 20% to 70%  

 0% to 40%  

 0%  

Equity  
ஈகவிடடி

 0%  

0%  

 0%  

 15% to 30%  

 30% to 60%  

 60% to 100%  

 90% to 100%  

�ிட்ட விவ�ஙைள் மற்றும் அத�ட ைிளாஸ இ�ண்டும் சமற்சைாளாை மடடுசம தைாடுகைப்படடுள்ளன. அச்�ி்ட சவண்்டாம்.

குச�ா்த நி�ி II

ஈகவிடடி சமசனஜ்ட நி�ி II

ச்பைன்ஸட சமசனஜ்ட நி�ி II

டிஃத்பன்�ிவ சமசனஜ்ட நி�ி II

த�கயூர சமசனஜ்ட நி�ி II

ஸச்ட்பிள் சமசனஜ்ட நி�ி II

ைிகவிட நி�ி II
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Name of the Product /�ிட்ட்த�ின் த்பயர

HDFC Unit Linked Pension Plan/எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட த்பன்ஷன் ்பிளான்

HDFC Unit Linked Pension/எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட த்பன்ஷன்

HDFC Unit Linked Pension Plus/எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட த்பன்ஷன் ்பிளஸ

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

Liquid Fund/ைிகவிட நி�ி

Fund  

Stable Managed Fund/
ஸச்ட்பிள் சமசனஜ்ட நி�ி

Secured Managed Fund  
த�கயூர சமசனஜ்ட நி�ி

Defensive Managed Fund  
டிஃத்பன்�ிவ சமசனஜ்ட நி�ி

Balanced Managed Fund  
ச்பைன்ஸட சமசனஜ்ட நி�ி  

Equity Managed Fund  
ஈகவிடடி சமசனஜ்ட நி�ி

Growth Fund  
குச�ா்த நி�ி 

 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  
்பைச்சநடத 
தசகாத்து்ள்

Asset Class /அதசட ்ிளகாஸ

Public Deposits  
த்பகாது டவபபு்ள்

100%  

UIN

101L016V01

101L016V02

101L029V01

Govt. Securities & 
Corp Bonds  
அரசகாங் 

தசகயூரிடடி்ள் 
மறறும் ்கார்்பதரட 

்பகாணட்ள் 

0%  

*0-12 months/மா�ஙைள் - 0 - 30% 

*12-18 months/மா�ஙைள் - 50 - 100%

*18-24 months/மா�ஙைள் - 0 - 20% 

*More than 24 months - 0%  

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios. 
*அந�ந� நி�ி ச்பாரடஃச்பாைிசயாகைளில் உள்ள த�கயூரிடடிைள் / த�ா்ததுைளின் மீ� மு�ிரகவக குறிகைிறது.

0% to 5%  

0% to 5%  

0% to 5%  

0% to 5%  

0% to 5%  

 0% to 20%  

 0% to 15%  

 0% to 15%  

 0% to 10%  

 0%  

 75% to 100%  

 50% to 85%  

 20% to 70%  

 0% to 40%  

 0%  

Equity  
ஈகவிடடி

 0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

 0%  

 15% to 30%  

 30% to 60%  

 60% to 100%  

 95% to 100%  

�ிட்ட விவ�ஙைள் மற்றும் அத�ட ைிளாஸ இ�ண்டும் சமற்சைாளாை மடடுசம தைாடுகைப்படடுள்ளன. அச்�ி்ட சவண்்டாம்.

குறிபபு: அத�ட ைிளாஸ சமசை குறிப்பி்டப்படடுள்ள �ிட்டஙைளுககு மடடுசம த்பாருநதும்

நி�ி

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

*ஸச்ட்பிள் சமசனஜ்ட நி�ி
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

 
        

HDFC SL pension Maximus  
எச்டிஎஃப�ி SL த்பன்ஷன் சமக்ிகமஸ

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
குறிபபு: அத�ட ைிளாஸ சமசை குறிப்பி்டப்படடுள்ள �ிட்டஙைளுககு மடடுசம த்பாருநதும்

Equity  
ஈகவிடடி

Pension Guarantee 
Fund  1  

த்பன்ஷன்  
ைியா�ண்டி நி�ி 1

Fund  
நிதி

101L074V01  ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101  

UIN

 101L074V01  

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

்பைச்சநடத தசகாத்து்ள், த்பகாது டவபபு்ள், 

அரசகாங் தசகயூரிடடி்ள் மறறும் ்கார்்பதரட ்பகாணட்ள்

Asset Class /அத�ட ைிளாஸ

70% -100%  

Equity  
ஈகவிடடி

0% - 30%  

 SFIN  

�ிட்ட விவ�ஙைள் மற்றும் அத�ட ைிளாஸ இ�ண்டும் சமற்சைாளாை மடடுசம தைாடுகைப்படடுள்ளன. அச்�ி்ட சவண்்டாம்.

திடைத்தின் த்பயர்
Name of the Product   
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

  Name of the Product  

HDFC Life Pension Super Plus  
எச்டிஎஃப�ி கைஃப த்பன்ஷன் சூப்பர ்பிளஸ

HDFC Life Single Premium Pension Super  
எச்டிஎஃப�ி கைஃப �ிஙைிள் ்பிரீமியம் த்பன்ஷன் சூப்பர

HDFC Life Pension Super Plus 
எச்டிஎஃப�ி கைஃப த்பன்ஷன் சூப்பர ்பிளஸ

HDFC Life Single Premium Pension Super  
எச்டிஎஃப�ி கைஃப �ிஙைிள் ்பிரீமியம் த்பன்ஷன் சூப்பர

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
குறிபபு: அத�ட ைிளாஸ சமசை குறிப்பி்டப்படடுள்ள �ிட்டஙைளுககு மடடுசம த்பாருநதும்

Fund  
நிதி 

Pension Super Plus Fund - 2012  
த்பன்ஷன் சூப்பர ்பிளஸ நி�ி – 2012

 SFIN  
Money Market  
Instruments

்பைச்சநடத தசகாத்து்ள்

Asset Class/அதசட ்ிளகாஸ

Govt. Securities
&Corp Bonds

அரசகாங் தசகயூரிடடி்ள் 
மறறும் ்கார்்பதரட 

்பகாணட்ள்

Equity
ஈகவிடடி

ULIF04818/06/12PenSuPls12101  0% - 40%  

UIN 

101L085V02  

101L086V02  

101L085V01  

101L086V01  

 40% - 100%   0% - 60%  

�ிட்ட விவ�ஙைள் மற்றும் அத�ட ைிளாஸ இ�ண்டும் சமற்சைாளாை மடடுசம தைாடுகைப்படடுள்ளன. அச்�ி்ட சவண்்டாம்.

திடைத்தின் த்பயர்
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
 �ிட்ட விவ�ஙைள் மற்றும் அத�ட ைிளாஸ இ�ண்டும் சமற்சைாளாை மடடுசம தைாடுகைப்படடுள்ளன. அச்�ி்ட சவண்்டாம்.
 

HDFC Wealth Maximiser Plus 

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier  

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
குறிபபு: அத�ட ைிளாஸ சமசை குறிப்பி்டப்படடுள்ள �ிட்டஙைளுககு மடடுசம த்பாருநதும்

எச்டிஎஃப�ி தவல்்த சமக்ிகம�ர ்பிளஸ

எச்டிஎஃப�ி யூனிட ைிஙகட தவல்்த மல்டி்பிகளயர

Money Plus Fund  
மைி ்பிளஸ நி�ி

Bond Opportunities Fund  
்பாண்ட வாயபபுைள் நி�ி

Large Cap Fund  
ைாரஜ் சைப நி�ி

Mid Cap Fund  
மிட சைப நி�ி

Manager’s Fund  
சமசன�ரஸ நி�ி

 ULIF02904/08/08MoneyPlusF101  *Bank deposits with maturity greater than equal to 12 months and 
  lesser than or equal to 36 months 
*12 மா�ஙைள், அக� வி்ட அ�ிைமான மற்றும் 36 மா�ஙைள், அக�  
 வி்டக குகறவான மு�ிரவுக ைாைம் தைாண்்ட வஙைி கவபபுைள்

*12 மா�ஙைள், அக� வி்டக குகறவான அகன்தது த்டபட த�ா்ததுைள்
  

*Government Securities with maturity greater than equal to 12 
  months and lesser than or equal to 36 months 
*12 மா�ஙைள், அக� வி்ட அ�ிைமான மற்றும் 36 மா�ஙைள்,    
  அக� வி்டக குகறவான மு�ிரவுக ைாைம் தைாண்்ட  
  அ��ாஙை த�கயூரிடடிைள்

*Corporate Debt with maturity greater than equal to 12 months and 
  lesser than or equal to 36 months 
*12 மா�ஙைள், அக� வி்ட அ�ிைமான மற்றும் 36 மா�ஙைள்,    
 அக� வி்டக குகறவான மு�ிரவுக ைாைம் தைாண்்ட  
 ைார்பச�ட த்டபட

Money Market Instruments /்பைச்�நக� த�ா்ததுைள்

 ULIF03004/08/08BondOprtFd101  

 ULIF03204/08/08Large-CapF101  

 ULIF03104/08/08Mid-capFnd101  

 ULIF03304/08/08ManagerFnd101  

UIN Name of the Product 
திடைத்தின் த்பயர்

101L034V01  

101L044V01  

Fund
நி�ி

SFIN Asset Class  
அத�ட ைிளாஸ

*All debt instruments maturity less than equal to 12 months 

Public Deposits /த்பாது கவபபுைள்

Govt. Securities /அ��ாஙை த�கயூரிடடிைள்

Corporate Bonds/ைார்பச�ட ்பாண்டைள்

Equity /ஈகவிடடி

Money Market Instruments / ்பைச்�நக� த�ா்ததுைள்

Equity/ஈகவிடடி

Money Market Instruments/்பைச்�நக� த�ா்ததுைள்

Equity/ஈகவிடடி

All Debt with maturity < 12 Months /< 12 மா�ஙைள் மு�ிரவு 
தைாண்்ட எல்ைா த்டபடைளும்

Money Market Instruments & Public Deposits 
்பைச்�நக� த�ா்ததுைள் மற்றும் த்பாது கவபபுைள்

Govt Securities & Corporate Bonds  
அ��ாஙை த�கயூரிடடிைள் மற்றும் ைார்பச�ட ்பாண்டைள்

Large Cap Equity/ைாரஜ் சைப ஈகவிடடி 

Mid Cap Equity/மிட சைப ஈகவிடடி

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
*அந�ந� நி�ி ச்பாரடஃச்பாைிசயாகைளில் உள்ள த�கயூரிடடிைள் / த�ா்ததுைளின் மீ� மு�ிரகவக குறிகைிறது.

Asset 
Allocation  
அத�ட 

ஒதுகைீடு

 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%  
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
�ிட்ட விவ�ஙைள் மற்றும் அத�ட ைிளாஸ இ�ண்டும் சமற்சைாளாை மடடுசம தைாடுகைப்படடுள்ளன. அச்�ி்ட சவண்்டாம்.

Name of the Product  
திடைத்தின் த்பயர்

HDFC Life Click 2 Invest  
எச்டிஎஃப�ி கைஃப ைிளிக 2 இன்தவஸட

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
குறிபபு: அத�ட ைிளாஸ சமசை குறிப்பி்டப்படடுள்ள �ிட்டஙைளுககு மடடுசம த்பாருநதும்

Fund  
நிதி

Balanced Fund /ச்பைன்ஸடு நி�ி

Income Fund /இன்ைம் நி�ி

BlueChip Fund/புளூ �ிப நி�ி 

Opportunities Fund /வாயபபுைள் நி�ி

Equity Plus Fund/ஈகவிடடி ்பிளஸ நி�ி

Diversified Equity Fund  
க்டவர�ிஃக்படு ஈகவிடடி நி�ி 

Bond Fund/்பாண்ட நி�ி

Conservative Fund/ைன்�ரசவடடிவ நி�ி 

 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  

Money Market 
Instruments & 
Public Deposits  

்பைச்சநடத  

தசகாத்து்ள் மறறும் 

த்பகாது டவபபு்ள்

அரசகாங் 

தசகயூரிடடி்ள் 

 மறறும் ்கார்்பதரட 

்பகாணட்ள்

0% to 20%  

0% to 20%  

0% to 20%  

0% to 20%  

0% to  20%  

0% to 40%  

0% to 60%  

 0% to 60%  

UIN

101L100V01  

Asset Class/அதசட ்ிளகாஸ  

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 0% to 60%  

 80% to 100%  

 -  

 -  

 0% to 20%  

 0% to 40%  

 40% to 100%  

 40% to 100%  

Equity  
ஈகவிடடி

 40% to 80%  

 -  

 80% to 100%  

 80% to 100%  

 80% to 100%  

 60% to 100%  

 -  

 -  
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.  
�ிட்ட விவ�ஙைள் மற்றும் அத�ட ைிளாஸ இ�ண்டும் சமற்சைாளாை மடடுசம தைாடுகைப்படடுள்ளன. அச்�ி்ட சவண்்டாம்

Name of the Product  
திடைத்தின் த்பயர்

HDFC Wealth Builder
எச்டிஎஃப�ி தவல்்த ்பில்்டர

எச்டிஎஃப�ி SL ைித�ஸட

எச்டிஎஃப�ி SL ைித�ஸட

எச்டிஎஃப�ி SL யங ஸ்டார சூப்பர II

எச்டிஎஃப�ி SL புச�ாகச�ா்த சூப்பர II

எச்டிஎஃப�ி SL புச�ாகச�ா்த சூப்பர II

எச்டிஎஃப�ி SL புச�ாகச�ா்த சமக்ிகம�ர

எச்டிஎஃப�ி SL புச�ாகச�ா்த சமக்ிகம�ர 

எச்டிஎஃப�ி SL யங ஸ்டார சூப்பர ்பிரீமியம்

எச்டிஎஃப�ி SL யங ஸ்டார சூப்பர ்பிரீமியம்

எச்டிஎஃப�ி SL புச�ாகச�ா்த ஃபதளக்ி

எச்டிஎஃப�ி SL புச�ாகச�ா்த ஃபதளக்ி

எச்டிஎஃப�ி SL புச�ாகச�ா்த ்பிளஸ 

எச்டிஎஃப�ி SL புச�ாகச�ா்த ்பிளஸ

எச்டிஎஃப�ி கைஃப ஸமாரட வுமன் ்பிளான்

எச்டிஎஃப�ி கைஃப ஸமாரட வுமன்

எச்டிஎஃப�ி கைஃப இன்தவஸட கவஸ

எச்டிஎஃப�ி கைஃப இன்தவஸட கவஸ

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  
இன்்ம் நிதி

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Blue Chip Fund  
புளூ சிப நிதி

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  
குறிபபு: அத�ட ைிளாஸ சமசை குறிப்பி்டப்படடுள்ள �ிட்டஙைளுககு மடடுசம த்பாருநதும்

Fund  
நிதி

Income Fund  
இன்ைம் நி�ி

Blue Chip Fund  
புளூ �ிப நி�ி

Opportunities Fund  
வாயபபுைள் நி�ி

Vantage Fund  
வான்ச்டஜ் நி�ி

Short Term Fund  
குறுைிய ைாை நி�ி

Balanced Fund  
ச்பைன்ஸடு நி�ி

 SFIN  

Opportunitie Fund  
வகாயபபு்ள் நிதி வகான்தைஜ் நிதி

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.  
*அந�ந� நி�ி ச்பாரடஃச்பாைிசயாகைளில் உள்ள த�கயூரிடடிைள் / த�ா்ததுைளின் மீ� மு�ிரகவக குறிகைிறது.  

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  
்பைச்சநடத 

தசகாத்து்ள் மறறும் 

த்பகாது டவபபு்ள்

 0% to 20%  

 0% to 20%  

 0% to 20%  

0% - 40%  

Short Term Fund  
குறு்ிய ்கால நிதி

NA  

NA  

101L065V01  

101L066V01  

NA  

101L067V01  

NA  

101L068V01  

NA  

101L072V01  

NA  

101L081V01  

NA  

101L082V01  

NA  

101L083V01  

NA  

Asset Class/அதசட ்ிளகாஸ

Govt. Securities & 
Corp Bonds  
அரசகாங் 

தசகயூரிடடி்ள் 

மறறும் ்கார்்பதரட 

்பகாணட்ள்

 80% to 100%  

 -  

 -  

10% to 70%  

0% to 100% (*upto 36 Months)  
0% - 100% (*36 மா�ஙைள் வக�)

 0% to 20%   0% to 60%  

Balanced Fund  
த்பலன்ஸடு நிதி

NA  

101L064V01  101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Equity  
ஈகவிடடி

 -  

 80% to 100%  

 80% to 100%  

10% to 70%  

 -  

 40% to 80%  
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