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

Name of the Policyholder  :____________________________________________________________________________________________________(Last Name)(Middle Name)(First Name)

Email ID*:________________________________________________________________________________________________________________

Additional Single
Premium Top-up

*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. 

u

PSRF417119051502
Comp/May/Int/4478

(Please use a separate request form for each Policy)

Contact * No.: (O�)_______________________/(Res)_____________________________/(Mob)______________________(Mobile number is preferable)

I would like to pay an Additional  Single Premium Top-up amount of INR _________________by Cheque/DD No.  ______________________________dated____________________drawn on 
_______________________________ for INR(in words) ___________________________________________ to be invested in the funds as mentioned in the table below.

I have paid the Additional Single Premium Top-up amount of INR __________________ online.

শধুমা� এইচিডএফিস লাইফ ইউিনট 
িল�ড �য্ান-এর জনয্

(অন�ুহ কের �িতিট পিলিসর জনয্ একিট আলাদা 
অনেুরাধ বয্বহার করন)

অিতির� একক ি�িময়াম টপ-আপ

শধুমা� অিফেসর বয্বহােরর জনয্ বতর্ মান িদেনর এনএিভ

পেরর িদেনর এনএিভ

কম�র েকাড:

�া�র:

শাখা অিফেসর নাম :

পিলিসধারেকর নাম :

*এখােন �দান করা েযাগােযােগর িবশদ িববরণ ভিবষয্েতর সম� েযাগােযােগর জনয্ আপেডট করা হেব৷ নয্াশনাল ডু নট কল েরিজি�-এর অধীেন িনবি�ত �াহকেদর জনয্, এিট এখােন �দান করা েযাগােযােগর িবশদিটেত তার সােথ েযাগােযাগ 
করার স�িত িহেসেব িবেবিচত হেব। পিলিসধারক/�দানকারীর আইিড এবং িঠকানার �মাণপ� পয্ান কাডর্  সহ জমা করা হেব৷ যিদ পিলিসধারক/�দানকারীর কােছ পয্ান কাডর্  না থােক তেব অন�ুহ কের ফমর্ 60/61 জমা িদন৷

*অিতির� একক ি�িময়াম টপ-আপ (এএসিপিটিপ) - আপিন যিদ উপের েকােনা শতাংশ উে�খ না কের থােকন তেব, এএসিপিটিপ অথর্ পিরমাণেক বতর্ মান ফা� বরা� অনসুাের িবিনেয়াগ করা হেব৷ এএসিপিটিপ �েযাজয্ 
িরিনউয়াল ি�িময়ােম সাম�সয্ করা হেব না। অন�ুহ কের েনাট করন েয উপের বিণর্ত বরা� েকবলমা� উপেরর েলনেদেনর জনয্ �েযাজয্ এবং িনয়িমত ি�িময়ােমর জনয্ নয়। যিদ আপনার বািষর্ক ি�িময়ােমর সমি� এবং 
আপনার �দত্ত টপ-আেপর পিরমাণ 1 লাখ টাকার সমান বা ছািড়েয় যায় তেব আপনােক আেয়র �মাণ জমা িদেত হেব। আেয়র �মাণিট আপনার এক আিথর্ক বছের আপনার বািষর্ক ি�িময়াম এবং আপনার �দান করা 
টপ-আেপর সমানপুািতক হওয়া উিচত৷

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

আিম ______________________________ তািরেখ, েচক/িডিড ন�র _________________ �ারা ___________________তািরেখ েতালার জনয্ _______________________________ টাকার 
(িলিখত রেপ) ___________________________________________ অিতির� একক ি�িময়াম টপ-আপ নীেচ সারণীেত উি�িখত ফা�গিলেত িবিনেয়াগ করার জনয্ �দান করেত চাই৷

উপেরর �েয়াজনীয়তা পূণর্-না হওয়ার ে�ে�, অনেুরাধিট অ�ীকার করা হেত পাের৷ আপিন আেগর অনেুরাধিট স�ূণর্ কের একিট ে�শ অনেুরােধর জমা িদেত পােরন৷ �েযাজয্ এনএিভ নতুন অনেুরােধর তািরখ 
িহেসেব �াহয্ হেব।

সম� উৎস েথেক আমার বতর্ মান েমাট আয় বািষর্ক _________________________________ ভারতীয় ম�ুা৷ যিদ উ� অথর্ পিরমাণ �াস আিথর্ক বছের �েদয় সামি�ক িনয়িমত ি�িময়াম ভারতীয় মু�ায় 1 লােখর 
সমান বা অিত�ম কের থােক তেব নীেচ উি�িখত নিথপে�র �-�তয্ািয়ত কিপগিল এবং তথয্ সংযু� করন (আেগ �দান করা হেয় থাকেল আর �মাণপে�র �েয়াজন েনই।)

a.পিরচেয়র �মাণপ� এবং বাস�ােনর �মাণপ� (যিদ আেগ িদেয় থাকা হেয় থােক তেব �মাণপে�র �েয়াজন েনই) b.আেয়র �মাণপ� েযমন সবর্েশষ আয় কর িরটানর্ ইতয্ািদ৷

ফাে�র উৎস: (অন�ুহ কের �িতটা ফাে�র অধীেন %  উে�খ করন - েমাট 100%) (শধুমা� টপ-আপ)

পিলিস নং.:

ইেমইল আইিড*:

আিম অিতির� __________________টাকার একক ি�িময়াম টপ-আপ অনলাইেন �দান কেরিছ।

শতাংশ

ফাে�র নাম

েমাট শতাংশ (ফা� বরাে�র েমাট % 100% হেত হেব)

অিতির� একক ি�িময়াম টপ-আপ*

েযাগােযােগর* ন�র.: (অিফস) /(বাস�ান) /(েমাবাইল) (েমাবাইল ন�র বা�নীয়)

ই-ই�যু্ের� অয্াকাউ� নং.:

এর �ারা �হণ করা হেয়েছ:

ই�ারঅয্াকশন আইিড:

তািরখ এবং সময়:

�থম নাম নােমর মধয্ অংশ পদবী

*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 speci�ed above is applicable only for the above transaction & not for regular premium. If the aggregate of your annualised premium and the Top-up 
amount paid by you equals or exceeds INR 1 lakh, then you are required to submit income proof. The income proof should be commensurate with your annualised premium and Top-up paid by you in a �nancial 
year.

In case of non-ful�lment of the above requirement, the request will be declined. You can submit a fresh request post completion of the previous request. The NAV applicable will be as of the date of the new 
request.

(The proofs are not required if provided earlier)

exceeds INR 1lakh, enclose self-attested copies of the documents mentioned below and information(The proofs are not required if provided earlier.)
INR _______________________________
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I con�rm  having read all the relevant Policy provisions before making this application and having understood them and its consequences. I further Con�rm 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 undertake not to raise any action / claim whatsoever against HDFC Life for any reasons thereto.

Declarant Name: _____________________________________ Date: _____________ Place: ____________________Signature:______________________

1. উপেরা� েলনেদেনর জনয্ অনেুরাধিট আইআরিডএআই অনসুাের এইচিডএফিস লাইেফর কাট-অফ িবিধ অনসুাের �হণেযাগয্ একই িদেনর এনএিভ িদেয় �ি�য়া করার জনয্ অনেুরাধগিল �হেণর বতর্ মান 
কাট-অেফর সময় হল িবেকল 3েট ভারতীয় সময়। 2. যিদ আেগর একিট ইউিনট বরা� মলুতুিব থােক তেব আপনার বতর্ মান অনেুরাধিট পরবত� কাযর্িদবেস �ি�য়া করা হেব৷ 3. যিদ েকানও ফা� 
সুইচ এবং টপ আেপর অনেুরাধ একসােথ �হণ করা হয়, ফা� সুইেচর েলনেদন �থেম �ি�য়া করা হেব। যিদ আেগর একিট ইউিনট বরা� মলুতুিব থােক, আপনার বতর্ মান অনেুরাধিট পরবত� কাযর্ 
িদবেস �ি�য়া করা হেব। 4. যিদ �েযাজয্ হয় তাহেল পিলিস সািভর্ িসং চাজর্  ধাযর্ হেত পাের৷। অন�ুহ কের িব�ািরত জানার জনয্ আপনার পিলিসর নিথপ� েদখুন।

আিম িনি�ত হেয়িছ েয এই অয্াি�েকশনিট করার আেগ সম� �াসি�ক পিলিসর �িবধানগিল পেড় এবং েসগিল এবং এিটর পিরণিত বুঝেত েপেরিছ। আিম আরও িনি�ত কির েয উপের �দত্ত ি�িময়াম 
ফা�িটৈবধ উৎস েথেক �া� হেয়েছ। আিম বেুঝিছ এবং স�ত েয এই ফেমর্র মাধয্েম আমার �ারা অনেুমািদত সম� িনেদর্ শ আমার স�িতেত ৈতির হেয়েছ এবং েকানও চােপর বা বাধয্তার অধীেন �দান 
করা হয়িন এবং এইচিডএফিস লাইফ আমার প� েথেক েসগিল পালন করেত স�ত হেয়েছ। আিম েয েকানও কারেণ এইচিডএফিস লাইেফর িবরে� েকানও পদে�প বা দািব না করার দািয়� িনি�।

জীবন িবমাকৃত বয্ি� তার আ�েুলর ছাপ িদেয়েছন / �ানীয় ভাষায় �া�র কেরেছন / অয্াি�েকশান পূরণ কেরনিন৷ এত�ারা আিম েঘাষণা করিছ েয আিম এই অয্াি�েকশন ফমর্িটর িবষয়ব� িবমাকৃত বয্ি�র কােছ _____________________ 
ভাষায় বয্াখয্া কেরিছ এবং আমােক েদওয়া উত্তরগিল যথাথর্রেপ েরকডর্  কেরিছ। আিম আরও েঘাষণা করিছ েয িবমাকারী বয্ি� আমার উপি�িতেত �া�র কেরেছন /তার আ�েুলর ছাপ িদেয়েছন৷

পিলিসধারেকর/��িনেয়াগী বয্ি�র নাম:

েঘাষণাকারীর নাম:

েঘাষণাকারীর িঠকানা:.

তািরখ: �ান: �া�র:

পিলিসধারেকর/��িনেয়াগী বয্ি�র �া�র:. * িনধর্ািরত পিলিসগিলর ে�ে� ��িনেয়াগী বয্ি�র িবশদ িববরণ �েয়াজন

েঘাষণািট একজন তৃতীয় বয্ি�র �ারা ৈতির করা হেব েযখােন:

যাচাই করা �য্া� িদেয় �া�র

তািরখ: �ান:

েবতন বয্বসািয়ক স�িত্ত বািড় মলূধন �াি� িবিনেয়াগ কৃিষ অনয্ানয্ েমাট

I
Top-up

Policy

General Rules:

সাধারণ িনয়মাবলী:

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

* Assignee's details are required in case of assigned Policies

Declaration to be made by a third person where:

Policyholder’s/Assignee's Signature:

Declarant Address:
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NOTE:
With reference to recent regulatory changes, please submit PAN or Form 60 (if you do not have a PAN) with HDFC Life with immediate e�ect. Please update via My 
Account/service@hdclife.com/18602679999/HDFC Life branch. Ignore if submitted.
��বয্:

এইচিডএফিস লাইেফর সরাসির �ভােবর সােথ সা�িতক িনয়�েকর পিরবতর্ নগেলার েরফাের� সহ, অন�ুহ কের পয্ান অথবা ফমর্ নং 60 (আপনার কােছ যিদ েকােনা িপন না থােক) 
জমা িদন। অন�ুহ কের My Account/service@hdfclife.com/18602679999/HDFC লাইফ �াে�র মাধয্েম আপেডট করন। জমা েদওয়া হেয় থাকেল এিড়েয় যান।



HDFC Life Insurance Company Limited [Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited] (HDFC Life).

CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI Registration No 101.

Regd. Off: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011. 

BEWARE OF SPURIOUS / FRAUD PHONE CALLS!

• IRDAI is not involved in activities like selling insurance policies, announcing bonus or investment of premiums.

• Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint.

NRIservice@hdfclife.com 
(For NRI cust omers only)

Available Mon-Sa t fr om 10 am t o 7 pm

টপ আপ িদেয় ই�যু্েরে�র 
সিুবধািদ বাড়ান

আপিন িক টপ-আপ করেত ই�কু? আমার 
অয্াকাউ�-এ লগইন করন বা এখনই েরিজ�ার করন!

�� বা তেথয্র জনয্:

(�ানীয় চাজর্  �েযাজয্)৷ +91 বা 00-এর মত েদেশর েকাড আেগ লাগােবন 
না৷ েসাম-শিন 10 am েথেক 7 pm পযর্� উপল�

এইচিডএফিস লাইফ ই�যু্ের� েকা�ািন িলিমেটড [আেগ িছল এইচিডএফিস �য্া�াডর্  লাইফ ই�যু্ের� েকা�ািন িলিমেটড] (এইচিডএফিস লাইফ)৷

িমথয্া এবং �তারণামলূক েফান কল সতকর্  থাকুন!

CIN: L65110MH2000PLC128245. আইআরিডএআই েরিজে�শান  নং. 101.

আইআরিডএআই েকােনা ধরেনর ই�যু্ের� পিলিস িবি�, েবানােসর েঘাষণা বা ি�িময়ােম িবিনেয়ােগর মত কাযর্কলােপর সােথ যু� নয়।

েলােকরা এই ধরেনর েকােনা েফান কল েপেল তােদরেক পুিলেশ অিভেযােগর অনেুরাধ জানােনা হেয়েছ।

িনবি�ত অিফস: 13শ তলা, েলাধা এ�েসলাস, অয্ােপােলা িমলস ক�াউ�, এন.এম েজািশ মাগর্, মহাল�ী, ম�ুাই - 400 011.

(শধুমা� এআরআই �াহকেদর জনয্)

আমার অয্াকাউ�-এ লগইন করন এখনই েরিজ�ার করন!
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পেণয্র ে�ণীিবভাগ এবং স�দ ে�ণীিট েকবলমা� েরফােরে�র উে�েশয্। অন�ুহ কের ি�� করেবন না৷

েনাট: অয্ােসেটর ে�ণী শধুমা� উপের উে�খ করা পণয্গিলর জনয্ �েযাজয্

*সংি�� ফাে�র েপাটর্ েফািলওগিলেত সুর�া / দিলেলর অবিশ�াংেশর পিরপূণর্তা িনেদর্শ কের।

/পেণয্র নাম

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড এনডাওেম� �য্ান

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড এনডাওেম�

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড ইয়াং �ার �য্ান

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড ইয়াং �ার

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড ইয়াং �ার �াস

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড এনডাওেম� �াস 

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড ইয়াং �ার সুিবধা

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড ইয়াং �ার সুিবধা �াস

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড এনডাওেম� সুিবধা

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড এনডাওেম� সুিবধা �াস

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

Equity

0%

0%

0%

0%

0%

95% to  100%

Money Market
Instruments

Public Deposits
Govt. Securities
& Corp Bonds

Liquid  Fund
ULIF00102/01/04LiquidFund101 0%

0%0% to  5% 0% to  20% 75% to  100%

15% to  30%0% to  5% 0% to  15% 50% to  85%

30% to  60%0% to  5% 0% to  15% 20% to  70%

Secure Managed  Fund

Defensive Managed Fund

Balanced Managed Fund

Growth Fund

ULIF00202/01/04SecureMgtF101

ULIF00302/01/04DefensiveF101

ULIF00402/01/04BalancedMF101

60% to  100%0% to  5% 0% to  10% 0% to  40%
Equity Managed Fund ULIF00616/01/06EquityMgFd101

ULIF00502/01/04GrowthFund101 0% to  5% 0% 0%

*0-12 months                                               

*12-18 months                                    

*18-24 months                                               

*More than 24 months                                                            

Fund SFIN

Asset Class

100%

Stable Managed Fund

ULIF00720/06/07StableMgFd101

Name of the Product

HDFC Unit Linked Endowment Plan

HDFC Unit Linked Endowment

HDFC Unit Linked Young Star Plan

HDFC Unit Linked Young Star

HDFC Unit Linked Young Star Plus 

HDFC Unit Linked Endowment Plus  

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha  

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus   

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus 

UIN /ইউআইএন

101L015V01

101L015V02

101L019V01

101L019V02

101L023V01

101L024V01

101L025V01

101L026V01

101L027V01

101L028V01

The product classi�cation & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

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

িলকুইড ফা� 

ে�বল ময্ােনজড ফা� 

িসিকওর ময্ােনজড ফা� 

িডেফনিসভ ময্ােনজড ফা�

বয্ােল�ড ময্ােনজড ফা�

ইকুয্ইিট ময্ােনজড ফা�

ে�াথ ফা� 

পাবিলক 
িডেপািজট

/ অয্ােসেটর ে�ণী

/মাস

/মাস

/মাস

/(*24 মােসর েবিশ)

/েথেক

/েথেক

ইকুয্ইিটমািন মােকর্ ট 
ইন�ুেম� 

সরকারী সরু�া এবং 
কপর্ ব�

                 0 - 30%

             50 - 100%

                 0 - 20%

 0%  

-

-

-

-

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

ফা� এসএফআইএন
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পেণয্র ে�ণীিবভাগ এবং স�দ ে�ণীিট েকবলমা� েরফােরে�র উে�েশয্। অন�ুহ কের ি�� করেবন না৷

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড এনেহ�ড লাইফ ে�ােটকশন II

/েনাট: অয্ােসেটর ে�ণী শধুমা� উপের উে�খ করা পণয্গিলর জনয্ �েযাজয্

*সংি�� ফাে�র েপাটর্ েফািলওগিলেত সুর�া / দিলেলর অবিশ�াংেশর পিরপূণর্তা িনেদর্শ কের।

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড এনডাওেম� �াস II

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড ইয়াং �ার �াস II

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড ইয়াং �ার চয্াি�য়ন

/এইচিডএফিস িসমি� লাইফ

/এইচিডএফিস িসমি� লাইফ

/এইচিডএফিস িসমি� লাইফ

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড ইয়াং �ার II

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড এনডাওেম� II

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড এনডাওেম� উইনার

/এইচিডএফিস ইয়াং �ার সুপার

/এইচিডএফিস এনডাওেম� সুপার

/এইচিডএফিস ইয়াং �ার সুপার সুিবধা

/এইচিডএফিস এনডাওেম� সুপার সুিবধা

/এইচিডএফিস ইয়াং �ার সুি�ম সুিবধা

/এইচিডএফিস এনডাওেম� সুি�ম সুিবধা

/এইচিডএফিস এনডাওেম� সুি�ম

/এইচিডএফিস ইয়াং �ার চয্াি�য়ন সুিবধা

/এইচিডএফিস ইয়াং �ার সুি�ম

/এইচিডএফিস এনডাওেম� চয্াি�য়ন সুিবধা

 

Money Market
Instruments & 

Public Deposits

Govt. Securities
& Corp Bonds Equity

Liquid Fund II ULIF02208/10/08LiquidFdII101 100% 0% 0%

Stable Managed Fund II ULIF02308/10/08StableMFII101 0%

Secured Managed Fund II ULIF02408/10/08SecureMFII101 0%

Defensive Managed Fund II ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

Balanced Managed Fund II ULIF02608/10/08BalncdMFII101

Equity Managed Fund II ULIF02708/10/08EquityMFII101

Growth Fund II ULIF02808/10/08GrwthFndII101 0%

Fund SFIN

Asset Class

0 - 100%  (*Upto 24 Months)

Name of the Product UIN / ইউআইএন

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II 
HDFC Unit Linked Endowment Plus II 
HDFC Unit Linked YoungStar Plus II 
HDFC SimpliLife
HDFC SimpliLife
HDFC SimpliLife
HDFC Unit Linked Young Star II
HDFC Unit Linked Endowment II
HDFC Unit Linked Endowment Winner
HDFC Unit Linked Young Star Champion
HDFC Young Star Super 
HDFC Endowment Super
HDFC Young Star Super Suvidha
HDFC Endowment Super Suvidha
HDFC Young Star Supreme Suvidha
HDFC Endowment Supreme Suvidha
HDFC Endowment Supreme
HDFC Young Star Champion Suvidha 
HDFC YoungStar Supreme
HDFC Endowment Champion Suvidha

101L030V01
101L031V01
101L032V01
101L033V01
101L033V02
101L033V03
101L036V01
101L038V01
101L041V01
101L042V01
101L048V01
101L049V01
101L050V01

101L051V01
101L052V01
101L053V01
101L058V01
101L059V01
101L060V01
101L061V01

The product classi�cation & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

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

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

/পেণয্র নাম

0% to  25%/েথেক

0% to  20%/েথেক

0% to  20%/েথেক

0% to  15%/েথেক

0% to  10%/েথেক

50% to  85%/েথেক

75% to  100%/েথেক

20% to  70%/েথেক

0% to  40%/েথেক

15% to  30%/েথেক

30% to  60%/েথেক

60% to  100%/েথেক

90% to  100%/েথেক

ফা�

িলকুইড ফা� II

(*24 মাস পযর্�)ে�বল ময্ােনজড ফা� II

িসিকওর ময্ােনজড ফা� II

িডেফনিসভ ময্ােনজড ফা� II

বয্ােল�ড ময্ােনজড ফা� II

ইকুয্ইিট ময্ােনজড ফা� II

ে�াথ ফা� II

এসএফআইএন
ইকুয্ইিট

/ অয্ােসেটর ে�ণী

মািন মােকর্ ট ইন�ুেম� 
এবং পাবিলক 
িডেপািজটগিল

সরকারী সরু�া 
এবং কপর্ ব�
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পেণয্র ে�ণীিবভাগ এবং স�দ ে�ণীিট েকবলমা� েরফােরে�র উে�েশয্। অন�ুহ কের ি�� করেবন না৷

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড েপনশন II

িলকুইড ফা� II

ে�বল ময্ােনজড ফা� II

িসিকওর ময্ােনজড ফা� II

(*24 মাস পযর্�)

িডেফনিসভ ময্ােনজড ফা� II

বয্ােল�ড ময্ােনজড ফা� II

ইকুয্ইিট ময্ােনজড ফা� II

ে�াথ ফা� II

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড েপনশন ময্াি�মাইজার II

/এইচিডএফিস েপনশন সুপার

/এইচিডএফিস েপনশন সুি�ম

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড েপনশন ময্াি�মাইজার II

/এইচিডএফিস েপনশন চয্াি�য়ন

েনাট: অয্ােসেটর ে�ণী শধুমা� উপের উে�খ করা পণয্গিলর জনয্ �েযাজয্

*সংি�� ফাে�র েপাটর্ েফািলওগিলেত সুর�া / দিলেলর অবিশ�াংেশর পিরপূণর্তা িনেদর্শ কের।

 

 

Money Market
Instruments & 

Public Deposits

Govt. Securities
& Corp Bonds Equity

Liquid Fund II ULIF02208/10/08LiquidFdII101 100% 0% 0%

Stable Managed Fund II ULIF02308/10/08StableMFII101 0%

Secured Managed Fund II ULIF02408/10/08SecureMFII101

Defensive Managed Fund II ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

Balanced Managed Fund II ULIF02608/10/08BalncdMFII101

Equity Managed Fund II ULIF02708/10/08EquityMFII101

Growth Fund II ULIF02808/10/08GrwthFndII101

Fund SFIN

Asset Class

0 - 100%  (*Upto 24 Months)

HDFC Unit Linked Pension II

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II

HDFC Pension Super 

HDFC Pension Supreme

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II

HDFC Pension Champion

Name of the Product

101L039V01

101L040V01

101L047V01

101L055V01

101L056V01

101L057V01

UIN

The product classi�cation & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

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

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

/ইউআইএন/পেণয্র নাম

0% to  25% 75% to  100% 0%/েথেক

0% to  20% 50% to  85% 15% to  30%/েথেক /েথেক

0% to  20% 20% to  70% 30% to  60%/েথেক /েথেক/েথেক

0% to  15% 0% to  40% 60% to  100%/েথেক /েথেক/েথেক

0% 90% to  100%/েথেক0% to  10%/েথেক

ইকুয্ইিট
ফা� এসএফআইএন

/ অয্ােসেটর ে�ণী

মািন মােকর্ ট ইন�ুেম� 
এবং পাবিলক 
িডেপািজটগিল

সরকারী সরু�া 
এবং কপর্ ব�

/েথেক

/েথেক
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পেণয্র ে�ণীিবভাগ এবং স�দ ে�ণীিট েকবলমা� েরফােরে�র উে�েশয্। অন�ুহ কের ি�� করেবন না৷

িলকুইড ফা�

ে�বল ময্ােনজড ফা�

িসিকওর ময্ােনজড ফা�

িডেফনিসভ ময্ােনজড ফা�

বয্ােল�ড ময্ােনজড ফা�

ইকুয্ইিট ময্ােনজড ফা�

ে�াথ ফা�

*সংি�� ফাে�র েপাটর্ েফািলওগিলেত সুর�া / দিলেলর অবিশ�াংেশর পিরপূণর্তা িনেদর্শ কের।

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড েপনশন �য্ান

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড েপনশন

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড েপনশন �াস

েনাট: অয্ােসেটর ে�ণী শধুমা� উপের উে�খ করা পণয্গিলর জনয্ �েযাজয্

/পেণয্র নাম

Money Market
Instruments

Public Deposits
Govt. Securities

& Corp Bonds
Equity

Liquid Fund ULIF00802/01/04LiquidFund101 0% 0%

0%

0%

0%

0%

Secured Managed Fund ULIF00902/01/04SecureMgtF101 0% to  5% 0% to  20% 75% to 100 % 0%

Defensive Managed Fund ULIF01002/01/04DefensiveF101 0% to  5% 0% to  15% 50% to 85% 15% to 30%

Balanced Managed Fund ULIF01102/01/04BalancedMF101 0% to  5% 0% to  15% 20% to 70% 30% to 60%

Equity Managed Fund ULIF01316/01/06EquityMgFd101 0% to  5% 0% to  10% 0% to  40% 60% to 100%

Growth Fund ULIF01202/01/04GrowthFund101 0% to  5% 0% 0% 95% to 100%

Stable Managed Fund ULIF01420/06/07StableMgFd101

*0-12 months                                -                0 - 30%          

*12-18 months                              -              50 - 100% 

*18-24 months                       -               0 - 20%            

*More than 24 months                  -                      0%                    

Fund SFIN

Asset Class

100%

101L016V01HDFC Unit Linked Pension Plan

101L016V02HDFC Unit Linked Pension  

101L029V01HDFC Unit Linked Pension Plus  

Name of the Product UIN

The product classi�cation & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

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

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

ইকুয্ইিট
ফা�

/মাস

/মাস

/মাস

/*24 মােসর েবিশ

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক /েথেক

/েথেক /েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

এসএফআইএন
পাবিলক 

িডেপািজট

/ অয্ােসেটর ে�ণী

মািন মােকর্ ট 
ইন�ুেম�

সরকারী সরু�া 
এবং কপর্ ব�

/ইউআইএন
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পেণয্র ে�ণীিবভাগ এবং স�দ ে�ণীিট েকবলমা� েরফােরে�র উে�েশয্। অন�ুহ কের ি�� করেবন না৷

েনাট: অয্ােসেটর ে�ণী শধুমা� উপের উে�খ করা পণয্গিলর জনয্ �েযাজয্

পেণয্র নাম

এইচিডএফিস েপনশন ময্াি�মাইজ

েপনশন গয্ারা�ী 
ফা� 1

ইউআইএন

HDFC SL pension Maximus 101L074V01

Name of the Product UIN

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101 70% -100%

Fund SFIN
Money Market

Instruments ,Public Deposits,Govt. Securities
& Corp Bonds

Equity

101L074V01Pension Guarantee 
Fund  1

Equity

0% - 30%

The product classi�cation & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

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

     ফা� এসএফআইএন

মািন মােকর্ ট ইন�ুেম�, পাবিলক িডেপািজট, 
সরকারী সরু�া এবং কপর্ ব�

Asset Class / অয্ােসেটর ে�ণী

ইকুয্ইিটইকুয্ইিট

পেণয্র ে�ণীিবভাগ এবং স�দ ে�ণীিট েকবলমা� েরফােরে�র উে�েশয্। অন�ুহ কের ি�� করেবন না৷

েনাট: অয্ােসেটর ে�ণী শধুমা� উপের উে�খ করা পণয্গিলর জনয্ �েযাজয্

/পেণয্র নাম

/এইচিডএফিস লাইফ েপনশন সুপার �াস

/এইচিডএফিস লাইফ িস�ল ি�িময়াম েপনশন সুপার

/এইচিডএফিস লাইফ েপনশন সুপার �াস

/এইচিডএফিস লাইফ িস�ল ি�িময়াম েপনশন সুপার

েপনশন সুপার �াস ফা� – 2012

Govt. Securities
& Corp Bonds Equity

Pension Super Plus Fund - 2012 ULIF04818/06/12PenSuPls12101 40% - 100% 0% - 60%0% - 40%

Fund SFIN

Asset Class

Money Market
Instruments

 

Name of the Product UIN /ইউআইএন

HDFC Life Pension Super Plus 

HDFC Life Single Premium Pension Super

HDFC Life Pension Super Plus 

HDFC Life Single Premium Pension  Super

101L085V02

101L086V02

101L085V01

101L086V01

The product classi�cation & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

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

     ফা�  ফা�
ইকুয্ইিট

/ অয্ােসেটর ে�ণী

মািন মােকর্ ট 
ইন�ুেম�

সরকারী সরু�া 
এবং কপর্ ব�
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পেণয্র ে�ণীিবভাগ এবং স�দ ে�ণীিট েকবলমা� েরফােরে�র উে�েশয্। অন�ুহ কের ি�� করেবন না৷

েনাট: অয্ােসেটর ে�ণী শধুমা� উপের উে�খ করা পণয্গিলর জনয্ �েযাজয্.

/এইচিডএফিস ওেয়ল্থ ময্াি�মাইজার �াস

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড ওেয়ল্থ মাি��ায়ার

*সম� েডব্ট ইন�ুেম� পিরপূণর্তা 12 মােসর সমান অথবা কম

মািন �াস ফা�

ব� অপচুর্ িনিটস ফা�

লাজর্  কয্াপ ফা�

িমড কয্াপ ফা�

*সংি�� ফাে�র েপাটর্ েফািলওগিলেত সুর�া / দিলেলর অবিশ�াংেশর পিরপূণর্তা িনেদর্শ কের।

ময্ােনজােরর ফা�

মািন মােকর্ ট ইন�ুেম�

পাবিলক িডেপািজট

সরকারী সুর�া

কেপর্ােরট ব�

/ইকুয্ইিট

মািন মােকর্ ট ইন�ুেম�

/ইকুয্ইিট

/ইকুয্ইিট

পিরপূণর্তা সহ সম� েডিবট < 12 মাস

মািন মােকর্ ট ইন�ুেম� এবং পাবিলক িডেপািজট

সরকারী সুর�া এবং কপর্ ব�

/লাজর্  কয্াপ ইকুয্ইিট

/িমড কয্াপ ইকুয্ইিট

*পিরপূণর্তার সােথ বয্া� িডেপািজট 12 মােসর সমান অথবা েবিশ এবং 36 মােসর েচেয় 
কম বা সমান

*পিরপূণর্তার সােথ সরকারী সুর�া 12 মােসর সমান অথবা েবিশ এবং 36 মােসর েচেয় 
কম বা সমান

*পিরপূণর্তার সােথ কেপর্ােরট েডিবট 12 মােসর সমান অথবা েবিশ এবং 36 মােসর 
েচেয় কম বা সমান

/পেণয্র নামName of the Product UIN/ইউআইএন

101L034V01

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier 101L044V01

HDFC Wealth Maximiser Plus

Fund SFIN Asset Class Asset 

*All debt instruments maturity less than equal to 12 months 0 - 30%

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

0 - 20%

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

40 - 100%

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

0 – 10%

Money Market Instruments
0 – 5%

Public Deposits
0 – 15%

Govt. Securities
50 – 60%

Corporate  Bonds 20 – 30%

Equity 0%

Money Market Instruments 0-5%

Equity 95-100%

Money Market Instruments 0-5%

Equity 95-100%

All Debt with maturity < 12 Months 0% - 40%

Money Market Instruments & Public Deposits 0% - 25%

Govt Securities & Corporate Bonds 5% - 65%

Large Cap Equity 10% - 45%

Mid Cap Equity 10% - 45%

Manager’s Fund ULIF03304/08/08ManagerFnd101

Large Cap Fund ULIF03204/08/08Large-CapF101

Mid Cap Fund ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

Money Plus Fund ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

Bond Opportunities Fund
ULIF03004/08/08BondOprtFd101

Allocation

The product classi�cation & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

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

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

    ফা� এসএফআইএন অয্ােসেটর ে�ণী
অয্ােসট 

বরা�করণ

/মািন মােকর্ ট ইন�ুেম�
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পেণয্র ে�ণীিবভাগ এবং স�দ ে�ণীিট েকবলমা� েরফােরে�র উে�েশয্। অন�ুহ কের ি�� করেবন না৷

েনাট: অয্ােসেটর ে�ণী শধুমা� উপের উে�খ করা পণয্গিলর জনয্ �েযাজয্

/এইচিডএফিস ওেয়ল্থ ময্াি�মাইজার �াস

/এইচিডএফিস ইউিনট িল�ড ওেয়ল্থ মাি��ায়ার

*সম� েডব্ট ইন�ুেম� পিরপূণর্তা 12 মােসর সমান অথবা কম

মািন �াস ফা�

/পাবিলক িডেপািজট

/সরকারী সুর�া

/কেপর্ােরট ব�

/ইকুয্ইিট

/ইকুয্ইিট

/ইকুয্ইিট

/লাজর্  কয্াপ ইকুয্ইিট

/িমড কয্াপ ইকুয্ইিট

ব� অপচুর্ িনিটস ফা�

লাজর্  কয্াপ ফা�

িমড কয্াপ ফা�

ময্ােনজােরর ফা�

মািন মােকর্ ট ইন�ুেম�

মািন মােকর্ ট ইন�ুেম�

পিরপূণর্তা সহ সম� েডিবট < 12 মাস

মািন মােকর্ ট ইন�ুেম� এবং পাবিলক িডেপািজট

সরকারী সুর�া এবং কপর্ ব�

মািন মােকর্ ট ইন�ুেম�

*সংি�� ফাে�র েপাটর্ েফািলওগিলেত সুর�া / দিলেলর অবিশ�াংেশর পিরপূণর্তা িনেদর্শ কের।

*পিরপূণর্তার সােথ বয্া� িডেপািজট 12 মােসর সমান অথবা েবিশ এবং 36 মােসর েচেয় 
কম বা সমান

*পিরপূণর্তার সােথ সরকারী সুর�া 12 মােসর সমান অথবা েবিশ এবং 36 মােসর েচেয় 
কম বা সমান

*পিরপূণর্তার সােথ কেপর্ােরট েডব্ট 12 মােসর সমান অথবা েবিশ এবং 36 মােসর েচেয় 
কম বা সমান

Name of the Product UIN /ইউআইএন/পেণয্র নাম

101L034V01

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier 101L044V01

HDFC Wealth Maximiser Plus

Fund SFIN Asset Class Asset 

*All debt instruments maturity less than equal to 12 months 0 - 30%

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

0 - 20%

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

40 - 100%

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

0 – 10%

Money Market Instruments 0 – 5%

Public Deposits 0 – 15%

Govt. Securities 50 – 60%

Corporate  Bonds 20 – 30%

Equity 0%

Money Market Instruments
0-5%

Equity 95-100%

Money Market Instruments 0-5%

Equity 95-100%

All Debt with maturity < 12 Months 0% - 40%

Money Market Instruments & Public Deposits 0% - 25%

Govt Securities & Corporate Bonds 5% - 65%

Large Cap Equity 10% - 45%

Mid Cap Equity 10% - 45%

Manager’s Fund ULIF03304/08/08ManagerFnd101

Large Cap Fund ULIF03204/08/08Large-CapF101

Mid Cap Fund ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

Money Plus Fund ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

Bond Opportunities Fund ULIF03004/08/08BondOprtFd101

Allocation

The product classi�cation & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

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

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

    ফা� এসএফআইএন অয্ােসেটর ে�ণী
অয্ােসট 

বরা�করণ
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পেণয্র ে�ণীিবভাগ এবং স�দ ে�ণীিট েকবলমা� েরফােরে�র উে�েশয্। অন�ুহ কের ি�� করেবন না৷

এইচিডএফিস লাইফ 2 ি�ক টু ইনেভ�

বয্ােল�ড ফা�

ইনকাম ফা�

� িচপ ফা�

অপচুর্ িনিটস ফা� 

ইকুয্ইিট �াস ফা�

ডাইভারিসফােয়ড ইকুয্ইিট ফা�

ব� ফা�

কনসারেভিটভ ফা�

েনাট: অয্ােসেটর ে�ণী শধুমা� উপের উে�খ করা পণয্গিলর জনয্ �েযাজয্

পেণয্র নাম

Money Market
Instruments & 

Public Deposits

Govt. Securities
& Corp Bonds

Equity 

0% to  20% 0% to  60% 40% to  80%

0% to  20% 80% to 100% -

0% to  20% - 80% to  100%

0% to  20% - 80% to   100%

0% to  20% 0% to  20% 80% to  100%

0% to  40% 0% to  40% 60% to  100%

0% to  60% 40% to  100% -

Balanced Fund

Income Fund

BlueChip Fund

Opportunities Fund

Equity Plus Fund

Diversified Equity Fund

Bond Fund

Conservative Fund

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 0% to  60% 40% to  100% -

Fund SFIN

Asset Class

Name of the Product UIN
ইউআইএন

HDFC Life Click 2 Invest 101L100V01

The product classi�cation & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

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

    ফা�

মািন মােকর্ ট 
ইন�ুেম� এবং 

পাবিলক িডেপািজট

সরকারী সরু�া 
এবং কপর্ ব�

এসএফআইএন
ইকুয্ইিট

/অয্ােসেটর ে�ণী

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক /েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক /েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক
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পেণয্র ে�ণীিবভাগ এবং স�দ ে�ণীিট েকবলমা� েরফােরে�র উে�েশয্। অন�ুহ কের ি�� করেবন না৷

পেণয্র নাম ইনকাম ফা�

এইচিডএফিস ওেয়ল্থ িব�ার

এইচিডএফিস এসএল ে��

এইচিডএফিস এসএল ে��

এইচিডএফিস এসএল ইয়াং �ার সুপার II

এইচিডএফিস এসএল ে�া ে�াথ সুপার II

এইচিডএফিস এসএল ে�া ে�াথ সুপার II

এইচিডএফিস এসএল ে�া ে�াথ ময্াি�মাইজার

এইচিডএফিস এসএল ে�া ে�াথ ময্াি�মাইজার

এইচিডএফিস এসএল ইয়াং �ার সুপার ি�িময়াম

এইচিডএফিস এসএল ইয়াং �ার সুপার ি�িময়াম

এইচিডএফিস এসএল ে�া ে�াথ ে�ি�

এইচিডএফিস এসএল ে�া ে�াথ ে�ি�

এইচিডএফিস এসএল ে�া ে�াথ �াস

এইচিডএফিস এসএল ে�া ে�াথ �াস

এইচিডএফিস লাইফ �াটর্  উইময্ান �য্ান

এইচিডএফিস লাইফ �াটর্  উইময্ান

এইচিডএফিস লাইফ ইনেভ� ওয়াইজ

এইচিডএফিস লাইফ ইনেভ� ওয়াইজ

� িচপ ফা� অপচুর্ িনিট ফা� ভয্ানেটজ ফা� শটর্  টামর্ ফা� বয্ােল�ড ফা�
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 Blue Chip Fund Opportunities 
Fund Vantage Fund Short Term Balanced FundFund

101L054V01

101L064V01

101L064V02

101L065V01

101L066V01

101L066V02

101L067V01

101L067V02

101L068V01

101L068V02

101L072V01

101L072V02

101L081V01

101L081V02

101L082V01

101L082V02

101L083V01

101L083V02

101L054V01

101L064V01

101L064V02

101L065V01

101L066V01

101L066V02

101L067V01

101L067V02

101L068V01

101L068V02

101L072V01

101L072V02

101L081V01

101L081V02

101L082V01

101L082V02

101L083V01

101L083V02

101L054V01

101L064V01 NA

101L064V02 NA

101L065V01 NA

101L066V01 NA

101L066V02 NA

101L067V01 NA

101L067V02 NA

101L068V01 NA

101L068V02 NA

101L072V01 NA

101L072V02 NA

101L081V01 NA

101L081V02 NA

101L082V01 NA

101L082V02 NA

101L083V01 NA

101L083V02 NA

101L054V01 NA

101L064V01

NA

101L065V01

101L066V01

NA

101L067V01

NA

101L068V01

NA

101L072V01

NA

101L081V01

NA

101L082V01

NA

101L083V01

NA

NA

101L064V01

101L064V02

101L065V01

101L066V01

101L066V02

101L067V01

101L067V02

101L068V01

101L068V02

101L072V01

101L072V02

101L081V01

101L081V02

101L082V01

101L082V02

101L083V01

101L083V02

The product classi�cation & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only 
েনাট: অয্ােসেটর ে�ণী শধুমা� উপের উে�খ করা পণয্গিলর জনয্ �েযাজয্
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Money Market
Instruments & 

Public Deposits

Govt. Securities
& Corp Bonds

Equity

Income Fund ULIF03401/01/10IncomeFund101 0% to        20% 80% to 100% -

Blue Chip Fund ULIF03501/01/10BlueChipFd101 0% to       20% - 80% to       100%

Opportunities Fund ULIF03601/01/10OpprtntyFd101 0% to       20% - 80% to       100%

Vantage Fund ULIF03701/01/10VantageFnd101 0% - 40% 10% to  70% 10% to       70%

Short Term Fund ULIF03801/09/10ShortTrmFd101
-

Balanced Fund ULIF03901/09/10BalancedFd101 0% to        20% 0% to       60% 40% to        80%

Fund SFIN

Asset Class

0% to        100%  (*upto 36 Months)

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

   ফা� এসএফআইএন

মািন মােকর্ ট 
ইন�ুেম� এবং 

পাবিলক িডেপািজট

সরকারী সরু�া 
এবং কপর্ ব�

ইকুয্ইিট

/অয্ােসেটর ে�ণী

ইনকাম ফা�

� িচপ ফা�

অপচুর্ িনিটস ফা�

ভয্ানেটজ ফা�

শটর্  টামর্ ফা�

বয্ােল�ড ফা�

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক /েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

/েথেক

*সংি�� ফাে�র েপাটর্ েফািলওগিলেত সুর�া / দিলেলর অবিশ�াংেশর পিরপূণর্তা িনেদর্শ কের।

HDFC Life Insurance Company Limited [Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited] (HDFC Life).

CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI Registration No. 101. 
Regd. Off: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011. 

For queries or more information, Call 1860-267-9999 (local charges apply). DO NOT prefix any country code e.g. +91 or 00. Available Mon-Sat from 10 am to7 pm | 
Email – service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (For NRI customers only)  Visit – www.hdfclife.com

এইচিডএফিস লাইফ ই�যু্ের� েকা�ািন িলিমেটড [আেগ িছল এইচিডএফিস �য্া�াডর্  লাইফ ই�যু্ের� েকা�ািন িলিমেটড] (এইচিডএফিস লাইফ)৷.

CIN: L65110MH2000PLC128245. আইআরিডএআই েরিজে�শান  নং. 101.
িনবি�ত অিফস: 13শ তলা, েলাধা এ�েসলাস, অয্ােপােলা িমলস ক�াউ�, এন.এম েজািশ মাগর্, মহাল�ী, ম�ুাই - 400 011.

আরও �� বা তেথয্র জনয্, 1860-267-9999-এ কল করন (�ানীয় চাজর্  �েযাজয্)৷ +91 বা 00-এর মত েদেশর েকাড আেগ লাগােবন না৷ েসাম-শিন 10 am েথেক 
7 pm পযর্� উপল�| ইেমল করন - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (শধুমা� এনআরআই �াহকেদর জনয্) | www.hdfclife.com -এ যান

u

For queries or more information, call us on 1860-267-9999 (Local charges apply). DO NOT prefix any country code e.g. +91 or 00. Available Mon-Sat from 10 am to7 pm | 
Email - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (For NRI customers only) | Visit -www.hdfclife.com

Policyholder Name: 

আরও �� বা তেথয্র জনয্, 1860-267-9999-এ কল করন (�ানীয় চাজর্  �েযাজয্)৷ +91 বা 00-এর মত েদেশর েকাড আেগ লাগােবন না৷ েসাম-শিন 10 am েথেক 7 pm পযর্� উপল�| 
ইেমল করন - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (শধুমা� এনআরআই �াহকেদর জনয্) | www.hdfclife.com -এ যান

পিলিস নং.:

নিথপ� �ীকার করা হেয়েছ (িনিদর্�): �াহক স�কর্  কমর্কতর্ া: তািরখ: সময়:

শাখা �য্া�

ই�ারঅয্াকশন আইিড নং.: পিলসেহা�ােরর নাম:

�াহেকর �ীকৃিতর কিপ (অিতির� একক ি�িময়াম টপ-আপ ফমর্)

Documents accepted (specify): Date: Time:Customer Relations O�cer:

(*36 মাস পযর্�)
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