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ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் �ன�ட் ெதாடர்பான
திட்டங்க�க்காக மட்�ம்

Additional Single
Premium Top-up

அ�வலகப் பயன்பாட்�ற்� மட்�ம்

இன்ைறய நாள�ன் என்ஏவ�

கிைளய�ன் ெபயர்:
அ�த்த நாள�ன் என்ஏவ�
ெப�நர்:

��தல் ஒற்ைறப்

ப��மியம் டாப்-அப்

பண�யாளர் �றிய��:

ெதாடர்� ஐ�:

(Please use a separate request form for each Policy)
(ஒவ்ெவா� பாலிசிக்�ம் தன�த் தன�யான
ப�வங்கைள உபேயாகிக்க�ம்)

ைகெயாப்பம்:

நாள் & ேநரம்:

(First Name) (ெபய�ன் �தற்ப�தி)
(Middle Name) (ெபய�ன் ந�ப்ப�தி)
(Last Name) (ெபய�ன் கைடசிப் ப�தி) _
Name of the Policyholder :___________________________________________________________________________________________________
பாலிசிதார�ன் ெபயர்:

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

பாலிசி எண்:

இ- இன்�ரன்ஸ் கணக்� எண்:

Email ID*:________________________________________________________________________________________________________________
மின்னஞ்சல் �கவ�*:
Contact * No.: (Off)_______________________/(Res)_____________________________/(Mob)______________________ (Mobile number is preferable)
ெதாடர்�* எண் :(அ�வலகம்)

/ (வ�)
�

/ (ெமாைபல்)

(ெமாைபல் எண் வ��ப்பதிற்ேகற்ற�)

*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.
*இங்� வழங்கப்ப�ம் ெதாடர்� வ�வரங்கள் தான் இன� வ�ம் ெதாடர்�கள் அைனத்திற்�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம். ேதசிய அைழப்� ேவண்டாம் பதிவ�ன் கீ ழ் பதிவ�ட்ட வா�க்ைகயாளர்க�க்�,
இதற்� ேமல் அவர்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்வதற்கான ஒப்�தலாக எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். பாலிசிதாரார்/ ெச�த்�பவ�ன் ஐ� மற்�ம் ேபன் அட்ைடைய �கவ�ச் சான்�டன் சமர்ப்ப�க்க
ேவண்�ம்.பாலிசிதாரார்/ ெச�த்�பவ�ம் ேபன் அட்ைட இல்ைல என்றால் ப�வம் 60/61 ஐச் சமர்ப்ப�க்கேவண்�ம்.

I have paid the Additional Single Premium Top-up amount of INR __________________ online.
நான் ��தல் ஒற்ைறப் ப��மியம் டாப்-அப்* கட்டணமான இந்திய �பாய் மதிப்ப�ன்ப� __________________

ஐ ஆன்ைலன�ல் ெச�த்தி�ள்ேளன்.

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.
நான், கீ ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள அட்டவைணய�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ளப� ஃபண்�கள�ல் �த�� ெசய்வதற்காக,

�. (எ�த்� வ�வ�ல்) _______________________ ெதாைகக்� ___________________________ அன்� வைரயப்பட்�

__________க்� ேததிய�டப்பட்�ள்ள காேசாைல/�� எண். ______________________ �லம் �. _________________________

ெதாைகைய ��தல் ஒற்ைறப் ப��மியம் டாப்-அப் ெதாைகயாகச் ெச�த்த வ��ம்�கிேறன்.

u

ஃபண்�ன் ெபயர்

��தல் ஒற்ைறப் ப��மியம் டாப்-அப்*
சதவதம்
�

ெமாத்த சதவதம்
�
(ஃபண்� ஒ�க்கீ ட்�ன் ெமாத்த சதவதமான�
�
100% ஆக இ�க்கேவண்�ம்)
*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. 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 financial
year.
��தல் ஒற்ைறப் ப��மியம் டாப்-அப்* (எஎஸ்ப��ப�)- ஒ�ேவைள ந�ங்கள் எந்த சதவதத்ைத�ம்
�
ேமேல �றிப்ப�டவ�ல்ைல என்றால், தற்ேபாைதய நிதி ஒ�க்கீ ட்�ன் அ�ப்பைடய�ேல எஎஸ்ப��ப� ெதாைக �த�� ெசய்யப்ப�ம். ��ப்ப�க்கப்பட்ட
ப��மியம் தவைணய�ல் எஎஸ்ப��ப� ஐ ஈ� ெசய்ய ��யா�. ேமேல �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள ஒ�க்கீ டான�, ேமேல�ள்ள ப�வர்த்தைனக்� மட்�ேம அன்றி வழக்கமான ப��மியதிற்�ப் ெபா�ந்தா�. உங்கள் வ�டாந்திரப் ப��மியம் மற்�ம்
டாப்-அப்ப�ன் �ட்�த் ெதாைகயான�, இந்திய �பாய் மதிப்ப�ன்ப� 1 லட்சமாகேவா அதற்� ேமலாகேவா இ�ந்தால், உங்கள் வ�மானச் சான்ைறச் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம். உங்கள� வ�மானச் சான்றான�,

நிதியாண்�ல் ந�ங்கள் ெச�த்திய

வ�டாந்திர ப��மியம் மற்�ம் டாப்-அப்ப�ற்� நிகரானதாக இ�க்க ேவண்�ம்.

In case of non-fulfilment 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.
ேமேல உள்ள ேதைவையப் �ர்த்தி ெசய்யாவ�ட்டால், ேகா�க்ைக நிராக�க்கப்ப�ம். �ந்ைதய ேகா�க்ைக நிைறவைடந்த ப�ன், �திய ேகா�க்ைகையச் சமர்ப்ப�க்க�ம். ெபா�ந்தக்��ய என்ஏவ�, �திய ேகா�க்ைகத் ேததிையேய ெகாண்��க்�ம்.

INR _______________________________
exceeds INR 1lakh, enclose self-attested copies of the documents mentioned below and information(The proofs are not required if provided earlier.)
அைனத்� �லங்கள் வழியாக�ம் எனக்�க் கிைடக்�ம் தற்ேபாைதய வ�மானத்தின் ெமாத்தத் ெதாைகயான�, இந்திய �பாய் மதிப்ப�ன்ப� வ�டத்திற்� _______________________________________ ஆ�ம். �றப்பட்�ள்ள ெதாைக மற்�ம்
அந்த நிதியாண்�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய வழக்கமான ப��மியத்தின் ெமாத்தத் ெதாைகயான� இந்திய �பாய் மதிப்ப�ன்ப� 1 லட்சம் அல்ல� அதற்� அதிகமாக இ�ந்தால், கீ ேழ ேகட்கப்பட்�ள்ள ஆவணங்கள் மற்�ம் தகவல்கைளக்
ைகெயாப்பமிட்�ச் சமர்ப்ப�க்க�ம் (சான்�கைள �ன்ேப வழங்கிய��ந்தால், இப்ேபா� வழங்கத் ேதைவய�ல்ைல.)

(The proofs are not required if provided earlier)
a. அைடயாளச் சான்� மற்�ம் வசிப்ப�டச் சான்�.

(சான்�கைள �ன்ேப வழங்கிய��ந்தால், இப்ேபா� வழங்கத் ேதைவய�ல்ைல) b. வ�மானச் சான்� எ.கா. சம� பத்திய வ�மான வ� வ�வாய்கள் மற்�ம் பல.

Source of funds: (please state % undereach head - totaling upto 100%) (Top-up only)
நிதிக்கான �லம்: (ஒவ்ெவா�வ�க்�மான % ெமாத்தத்ைத - 100% வைரக் �றிப்ப�ட�ம்) (டாப்-அப்ப�ற்� மட்�ம்)
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சம்பளங்கள்

வண�கச் ெசாத்�

வ�
�

�த��கள்

�த�ட்� வர�கள்

General Rules:

வ�வசாயம்

I

மற்றைவ

ெமாத்தம்

Top-up
Policy

ெபா�வான வ�திகள்:
1. ஐஆர்�எஐ இன் கட்�ப்பா�கள�ன் கீ ழ், ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் ப�ன்பற்�ம் கட்-ஆஃப் வ�தி�ைறக�க்� ேமற்கண்ட ப�வர்த்தைன ேகா�க்ைககள் உட்பட்ட�. அன்ைறய என்ஏவ� மதிப்ப�ல் ெசயலாக்கம்
ெசய்வதற்கான ேகா�க்ைககைள ஏற்�ம் தற்ேபாைதய கட்-ஆஃப் ேநரம் மதியம் 3 மண�யா�ம் (இந்திய ேநரப்ப�). 2. ஒ�ேவைள ஏற்கனேவ ஒ�க்கிடப்பட்ட ேவைலகள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், உங்கள� தற்ேபாைதய ேகா�க்ைக, அ�த்த
பண� நாள�ல் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 3. ஃபண்� மாற்றம் & டாப்-அப் ேகா�க்ைககள் ஒன்றாக ெபறப்பட்டால், ஃபண்� மாற்றக் ேகா�க்ைகேய �தலில் ெசயலாக்கம் ெசய்யப்ப�ம். ஒ�ேவைள ஏற்கனேவ ஒ�க்கிடப்பட்ட ேவைலகள் நி�ைவய�ல்
இ�ந்தால், உங்கள� தற்ேபாைதய ேகா�க்ைக, அ�த்த பண� நாள�ல் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 4. பாலிசிக்கான ேசைவக் கட்டணங்கள் ஏற்ற�ேபால வ�திக்கப்ப�ம். வ�வரங்க�க்�, பாலிசி ஆவணத்ைதப் பார்க்க�ம்.

I confirm having read all the relevant Policy provisions before making this application and having understood 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 undertake not to raise any action / claim whatsoever against HDFC Life for any reasons thereto.
சம்மந்தப்பட்ட அைனத்� பாலிசி ஆவணங்கைள�ம் அவற்றின் ப�ன்வ�ைள�கைள�ம் வாசித்�ப் ��ந்� ெகாண்ேடன் என்பைத உ�திெசய்கிேறன். ேம�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப��மியமான�, சட்டத்திற்� உட்பட்� கிைடத்த
பணத்தில் இ�ந்ேத ஆ�ம் என்பைத�ம் உ�திெசய்கிேறன். இந்தப் ப�வத்தின் �லம், அைனத்� அறி��த்தல்க�ம்

என்னால்,என� ஒப்�த�டன்

அங்கீ க�க்கப்பட்டதாக ஏற்கிேறன். இைத எந்த வ�தமான வற்��த்தலினாேலா

கட்டாயத்தினாேலா இைத ெசய்யவ�ல்ைல என்�ம் ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் என� சார்பாக இைத ேமற்ெகாள்வைத ஒப்�க்ெகாண்�ள்ள� என்�ம் ��ந்�, ஏற்�க்ெகாள்கிேறன். இதன்�லம், எந்தக் காரணங்க�க்காக�ம்
ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப்ப�ன் ம� � எந்த நடவ�க்ைகேயா/ கிைளைமேயா ேகாரமாட்ேடன் என்�ம் உ�தி எ�க்கிேறன்.

Policyholder's /Assignee's Name :

Date:

நாள் :

பாலிசிதாரர்/ உ�ைமமாற்றம் ெப�பவ�ன் (Assignee) ெபயர்:

Policyholder’s/Assignee's Signature:

Place:

இடம் :

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

பாலிசிதாரர்/ உ�ைமமாற்றம் ெப�பவ�ன் (Assignee) ைகெயாப்பம்:

* பாலிசிகள் ஒ�க்கப்பட்��ந்தால் உ�ைமமாற்றம் ெப�பவ�ன் (Assignee) ெபயர் ேதைவ

�த்�ைர�டன்
அங் �கரிக்கப் பட்ட ைகெயாப் பம்

Declaration to be made by a third person where:
�ன்றாம் தரப்ப�ன�ன் உ�திெமாழி ெசய்யப்பட ேவண்�ய�:

ஆ�ள் காப்ப�� ெசய்தவர், என� �ன்ன�ைலய�ல் ைகெயாப்பமிட்�ள்ளார் / அவர� ைகேரைகையப் பதி� ெசய்�ள்ளார் / ப�ராந்திய ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பமிட்�ள்ளார்/ வ�ண்ணப்பப் ப�வத்ைத நிரப்பவ�ல்ைல. ஆ�ள் காப்ப�� அள�க்�ம்
இந்தப் ப�வத்தின் உள்ளடக்கங்கைள ________________________________________ ெமாழிய�ல் வ�ளக்கி, எனக்� வழங்கப்பட்ட அதற்கான பதில்கைள பதி� ெசய்�ள்ேளன் என்பைத உ�திப்ப�த்�கிேறன். ேம�ம், ஆ�ள் காப்ப�� ெசய்தவர், என�
�ன்ன�ைலய�ல் ைகெயாப்பமிட்� / அவர� ைகேரைகையப் பதி� ெசய்�ள்ளார்.

Declarant Name: _____________________________________ Date: _____________ Place: ____________________Signature:______________________
உ�தியள�ப்பவ�ன் ெபயர்:

நாள்:

இடம் :

ைகெயாப்பம்:

Declarant Address:

உ�தியள�ப்பவ�ன் �கவ�:

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 effect. Please update via My
Account/service@hdclife.com/18602679999/HDFC Life branch. Ignore if submitted.
�றிப்�:
சம� பத்திய ஒ�ங்� நைட�ைற மாற்றங்கைளக் க�த்தில் ெகாண்�, ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப்ப�ற்� உங்கள�ன் பான் அல்ல� ப�வம் 60 (உங்கள�டம் பான் இல்ைலெயன்றால்) ஐ உடேன சம்ர்ப்ப�த்தி�ங்கள். என�கணக்�/ service@hdfclife.com/
18602679999/ ெஹச்�எஃப்சி கிைள வழியாகப் ��ப்ப�க்க�ம். ஏற்கனேவ சமர்ப்ப�த்தி�ந்தால், ெபா�ட்ப�த்த ேவண்டாம்.
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டாப் அப்க�டன் உங்கள�
இன்�ரன்ஸ் பலன்கைள
அதிக�க்கச் ெசய்�ங்கள்

டாப் அப் ேவண்�மா? என� கணக்கிற்�ள்

உள்�ைழய�ம் அல்ல� இப்ேபாேத பதி� ெசய்ய�ம்!
என� கணக்கிற்கான
உள்�ைழ�

இப்ேபாேத பதி�
ெசய்ய�ம்!

ஏேத�ம் ேகள்வ�கள் அல்ல� ேம�ம் தகவ�க்�:

NRIservice@hdfclife.com

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

(For NRI cust omers only)

(உள்�ர் கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம்). நாட்�ன் �றிய�� எைத�ம் �ன்னால்

(என்ஆர்ஐ வா�க்ைகயாளர்க�க்� மட்�ம்)

�றிப்ப�டக் �டா� எ.கா. +91 அல்ல� 00. திங்- சன� ஆகிய நாட்கள�ல் காைல 1௦
மண� �தல் மாைல 7 மண� வைர இயங்�ம்

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

ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிட்ெடட் [�ன்னதாக ெஹச்�எஃப்சி ஸ்டாண்டர்� ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிட்ெடட்] (ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப்).

CIN: L65110MH2000PLC128245.

IRDAI Registration No 101.

சிஐஎன்: L65110MH2000PLC128245. ஐஆர்�எஐ பதி� எண். 101.

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

பதி�. அ�வலகம்: 13வ� தளம், ேலாதா எக்ெசலஸ், அப்பல்ேலா மில்ஸ் காம்ப�ண்ட், என்.எம். ேஜாஷி மார்க், மஹால�மி, �ம்ைப - 400 011.

BEWARE OF SPURIOUS / FRAUD PHONE CALLS!
ேபாலியான / ேமாச�யான ஃேபான் அைழப்�கள�டம் கவனமாக இ�ங்கள்!
• IRDAI is not involved in activities like selling insurance policies, announcing bonus or investment of premiums.
இன்�ரன்ஸ் பாலிசிகைள வ�ற்பைன ெசய்வ�, ேபானஸ் அறிவ�ப்ப�, ப��மியம்கைள �த�� ெசய்வ� ேபான்ற ெசயல்பா�கள�ல் ஐஆர்�எஐ ஈ�படா�.

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

அவ்வாறான அைழப்�கைளப் ெப�ம் ெபா�மக்கள், காவல்�ைறய�ன�டம் �ற்றச்சாட்ைடப் பதி� ெசய்�மா� ேகட்�க்ெகாள்ளப் ப�கிறார்கள்.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

தயா�ப்� வைகப்பா� மற்�ம் ெசாத்� வைகயான� �றிப்ப�ற்காக மட்�ேம. அச்சிட ேவண்டாம்.

Name of the Product

UIN /�ஐஎன்

/தயா�ப்ப�ன் ெபயர்

HDFC Unit Linked Endowment Plan /ெஹச்�எஃப்சி
HDFC Unit Linked Endowment

�ன�ட் லிங்க்ட் எண்ேடாவ்ெமன்ட் திட்டம்

101L015V01
101L015V02

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் எண்ேடாவ்ெமன்ட்

HDFC Unit Linked Young Star Plan /ெஹச்�எஃப்சி
HDFC Unit Linked Young Star /ெஹச்�எஃப்சி

101L019V01
101L019V02

�ன�ட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார்

HDFC Unit Linked Young Star Plus /ெஹச்�எஃப்சி
HDFC Unit Linked Endowment Plus

�ன�ட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் திட்டம்

�ன�ட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் ப்ளஸ்

101L023V01

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் எண்ேடாவ்ெமன்ட் ப்ளஸ்

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha

101L024V01
101L025V01

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் �வ�தா

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus /ெஹச்�எஃப்சி
HDFC Unit Linked Endowment Suvidha /ெஹச்�எஃப்சி
HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus

101L026V01

�ன�ட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் �வ�தா ப்ளஸ்

101L027V01

�ன�ட் லிங்க்ட் எண்ேடாவ்ெமன்ட் �வ�தா

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் எண்ேடாவ்ெமன்ட் �வ�தா ப்ளஸ்

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

101L028V01

�றிப்�: ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள தயா�ப்�க�க்� மட்�ேம ெசாத்� வைக ெபா�ந்�ம்

Asset Class ெசாத்� வைக
Fund
ஃபண்�

SFIN
எஸ்எஃப்ஐஎன்

Money Market
Instruments

ெபா�

பணச் சந்ைதக்

லிக்வ�ட் ஃபண்�

ஸ்ேடப�ள் ேமேனஜ்ட்
ஃபண்�

ULIF00720/06/07StableMgFd101

Secure Managed Fund
ெசக்�ர்ட் ேமேனஜ்ட்

�ஃபன்சிவ் ேமேனஜ்ட்
ஃபண்�

Balanced Managed Fund
ேபலன்ஸ்ட் ேமேனஜ்ட்
ஃபண்�

Equity Managed Fund
ஈக்வ�ட்� ேமேனஜ்ட்
ஃபண்�

Growth Fund

�ேராத் ஃபண்�

0%

Equity
ஈக்வ�ட்�

0%

*0-12 months /*0 �தல் -12 மாதங்கள் வைர

-

0 - 30%

0%

*12-18 months /*12 �தல் -18 மாதங்கள் வைர

-

50 - 100%

0%

*18-24 months /*18 �தல் -24 மாதங்கள் வைர

-

0 - 20%

0%

*More than 24 months /*24 மாதங்க�க்� ேமல்

-

0%

0%

0%

ULIF00202/01/04SecureMgtF101

0% to/�தல் 5% வைர

0% to/�தல் 20% வைர

75% to/�தல் 100% வைர

ULIF00302/01/04DefensiveF101

0% to/�தல் 5% வைர

0% to/�தல் 15% வைர

50% to/�தல் 85% வைர

15% to/�தல் 30% வைர

ULIF00402/01/04BalancedMF101

0% to/�தல் 5% வைர

0% to/�தல் 15% வைர

20% to/�தல் 70% வைர

30% to/�தல் 60% வைர

ULIF00616/01/06EquityMgFd101

0% to/�தல் 5% வைர

0% to/�தல் 10% வைர

0% to/�தல் 40% வைர

60% to/�தல் 100% வைர

ULIF00502/01/04GrowthFund101

0% to/�தல் 5% வைர

ஃபண்�

Defensive Managed Fund

100%

ULIF00102/01/04LiquidFund101

Stable Managed Fund

அரசாங்கப்
பத்திரங்கள் மற்�ம்
நி�மப் பத்திரங்கள்

ெடபாசிட்கள்

க�வ�கள்

Liquid Fund

Govt. Securities
& Corp Bonds

Public Deposits

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

*பத்திரங்க�க்கான எஞ்சிய �திர்�/ ெதாடர்�ைடய ஃபண்� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாக்கள�ன் க�வ�கைளக் �றிக்கிற�.
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0%

0%

95% to/�தல் 100% வைர

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

தயா�ப்� வைகப்பா� மற்�ம் ெசாத்� வைகயான� �றிப்ப�ற்காக மட்�ேம. அச்சிட ேவண்டாம்.

Name of the Product
HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II

101L030V01

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் என்ஹான்ஸ்ட் ைலஃப் ப்ெராட்டக்ஷன் II

HDFC Unit Linked Endowment Plus II /ெஹச்�எஃப்சி
HDFC Unit Linked YoungStar Plus II

UIN /�ஐஎன்

/தயா�ப்ப�ன் ெபயர்

101L031V01

�ன�ட் லிங்க்ட் எண்ேடாவ்ெமன்ட் ப்ளஸ் II

101L032V01

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் ப்ளஸ் II

/ெஹச்�எஃப்சி சிம்ப்ள� ைலஃப்

101L033V01

HDFC SimpliLife

/ெஹச்�எஃப்சி சிம்ப்ள� ைலஃப்

101L033V02

HDFC SimpliLife

/ெஹச்�எஃப்சி சிம்ப்ள� ைலஃப்

101L033V03

HDFC SimpliLife

HDFC Unit Linked Young Star II

HDFC Unit Linked Endowment II

HDFC Young Star Super /ெஹச்�எஃப்சி

101L042V01

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் சாம்ப�யன்

101L048V01

யங் ஸ்டார் �ப்பர்

HDFC Endowment Super /ெஹச்�எஃப்சி

101L049V01

எண்ேடாவ்ெமன்ட் �ப்பர்

HDFC Young Star Super Suvidha /ெஹச்�எஃப்சி
HDFC Endowment Super Suvidha

101L041V01

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் எண்ேடாவ்ெமன்ட் வ�ன்னர்

HDFC Unit Linked Young Star Champion

101L050V01

யங் ஸ்டார் �ப்பர் �வ�தா

101L051V01
101L052V01

/ெஹச்�எஃப்சி எண்ேடாவ்ெமன்ட் �ப்பர் �வ�தா

HDFC Young Star Supreme Suvidha

/ெஹச்�எஃப்சி யங் ஸ்டார் �ப்பர் �ப்�ம் �வ�தா

HDFC Endowment Supreme Suvidha

101L053V01

/ெஹச்�எஃப்சி எண்ேடாவ்ெமன்ட் �ப்�ம் �வ�தா

101L058V01

/ெஹச்�எஃப்சி எண்ேடாவ்ெமன்ட் �ப்�ம்

HDFC Young Star Champion Suvidha
HDFC YoungStar Supreme

101L038V01

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் எண்ேடாவ்ெமன்ட் II

HDFC Unit Linked Endowment Winner

HDFC Endowment Supreme

101L036V01

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் யங் ஸ்டார் II

101L059V01

/ெஹச்�எஃப்சி யங் ஸ்டார் சாம்ப�யன் �வ�தா

101L060V01

/ெஹச்�எஃப்சி யங் ஸ்டார் �ப்�ம்

HDFC Endowment Champion Suvidha /ெஹச்�எஃப்சி

101L061V01

எண்ேடாவ்ெமன்ட் சாம்ப�யன் �வ�தா

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

ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள தயா�ப்�க�க்� மட்�ேம ெசாத்� வைக ெபா�ந்�ம்

Asset Class /ெசாத்� வைக
Fund

ஃபண்�

SFIN

எஸ்எஃப்ஐஎன்

Money Market
Instruments &
Public Deposits

பணச் சந்ைதக்
க�வ�கள்
மற்�ம் ெபா�
ெடபாசிட்கள்

அரசாங்கப்
பத்திரங்கள்
மற்�ம் நி�மப்
பத்திரங்கள்

Liquid Fund II

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secured Managed Fund II

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to/�தல் 25% வைர

75% to/�தல் 100% வைர

Defensive Managed Fund II

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to/�தல் 20% வைர

50% to/�தல் 85% வைர

Balanced Managed Fund II

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to/�தல் 20% வைர

20% to/�தல் 70% வைர

Equity Managed Fund II

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to/�தல் 15% வைர

0% to/�தல் 40% வைர

Growth Fund II

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to/�தல் 10% வைர

லிக்வ�ட் ஃபண்� II

ஸ்ேடப�ள் ேமேனஜ்ட் ஃபண்� II

ெசக்�ர்ட் ேமேனஜ்ட் ஃபண்� II

�ஃபன்சிவ் ேமேனஜ்ட் ஃபண்� II

ேபலன்ஸ்ட் ேமேனஜ்ட் ஃபண்� II

ஈக்வ�ட்� ேமேனஜ்ட் ஃபண்� II

�ேராத் ஃபண்� II

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

100%

Govt. Securities
& Corp Bonds

0 - 100% (*Upto 24 Months)
(*24 மாதங்கள் வைர

*பா�காப்�க�க்கான எஞ்சிய �திர்�/ ெதாடர்�ைடய ஃபண்� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாக்கள�ன் க�வ�கைளக் �றிக்கிற�.
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0%

0%

Equity

ஈக்வ�ட்�

0%

0%

0%

15% to/�தல் 30% வைர

30% to/�தல் 60% வைர

60%to/�தல் 100%வைர

90%to/�தல் 100%வைர

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
தயா�ப்� வைகப்பா� மற்�ம் ெசாத்� வைகயான� �றிப்ப�ற்காக மட்�ேம. அச்சிட ேவண்டாம்.

Name of the Product

HDFC Unit Linked Pension II

101L039V01

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் ெபன்ஷன் II

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II
HDFC Pension Super /ெஹச்�எஃப்சி

101L040V01

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் ெபன்ஷன் மாக்சிைமசர் II

101L047V01

ெபன்ஷன் �ப்பர்

HDFC Pension Supreme /ெஹச்�எஃப்சி

101L055V01

ெபன்ஷன் �ப்�ம்

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II /ெஹச்�எஃப்சி
HDFC Pension Champion

UIN /�ஐஎன்

/தயா�ப்ப�ன் ெபயர்

�ன�ட் லிங்க்ட் ெபன்ஷன் மாக்சிைமசர் II

101L056V01

/ெஹச்�எஃப்சி ெபன்ஷன் சாம்ப�யன்

101L057V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
�றிப்�: ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள தயா�ப்�க�க்� மட்�ேம ெசாத்� வைக ெபா�ந்�ம்

Asset Class /ெசாத்�
Fund

ஃபண்�

SFIN

எஸ்எஃப்ஐஎன்

Money Market
Instruments &
Public Deposits
பணச் சந்ைதக்
க�வ�கள்
மற்�ம் ெபா�
ெடபாசிட்கள்

Liquid Fund II

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II

ULIF02308/10/08StableMFII101

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

லிக்வ�ட் ஃபண்� II

ஸ்ேடப�ள் ேமேனஜ்ட் ஃபண்� II

ெசக்�ர்ட் ேமேனஜ்ட் ஃபண்� II

�ஃபன்சிவ் ேமேனஜ்ட் ஃபண்� II

ேபலன்ஸ்ட் ேமேனஜ்ட் ஃபண்� II

ஈக்வ�ட்� ேமேனஜ்ட் ஃபண்� II

�ேராத் ஃபண்� II

100%

அரசாங்கப்
பத்திரங்கள்
மற்�ம் நி�மப்
பத்திரங்கள்

0%

0 - 100% (*Upto 24 Months)
(*24 மாதங்கள் வைர)
0%to/�தல் 25%வைர

0%to/�தல் 20%வைர

0%to/�தல் 20%வைர

0%to/�தல் 50%வைர

0%to/�தல் 10%வைர

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*பா�காப்�க�க்கான எஞ்சிய �திர்�/ ெதாடர்�ைடய ஃபண்� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாக்கள�ன் க�வ�கைளக் �றிக்கிற�.
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Govt. Securities
& Corp Bonds

75%to/�தல் 100%வைர

50%to/�தல் 85%வைர

வைக

Equity

ஈக்வ�ட்�

0%

0%

0%

15%to/�தல் 30%வைர

20%to/�தல் 70%வைர

30%to/�தல் 60%வைர

0%to/�தல் 40%வைர

60%to/�தல் 100%வைர

0%

90%to/�தல் 100%வைர

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

தயா�ப்� வைகப்பா� மற்�ம் ெசாத்� வைகயான� �றிப்ப�ற்காக மட்�ேம. அச்சிட ேவண்டாம்.

Name of the Product /தயா�ப்ப�ன்

ெபயர்

HDFC Unit Linked Pension Plan /ெஹச்�எஃப்சி
HDFC Unit Linked Pension

UIN

101L016V01

�ன�ட் லிங்க்ட் ெபன்ஷன் திட்டம்

101L016V02

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் ெபன்ஷன்

HDFC Unit Linked Pension Plus /ெஹச்�எஃப்சி

/�ஐஎன்

101L029V01

�ன�ட் லிங்க்ட் ெபன்ஷன் ப்ளஸ்

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
�றிப்�: ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள தயா�ப்�க�க்� மட்�ேம ெசாத்� வைக ெபா�ந்�ம்

Asset Class /ெசாத்� வைக
Fund

ஃபண்�

Liquid Fund

SFIN

Money Market
Instruments
பணச் சந்ைதக்
க�வ�கள்

எஸ்எஃப்ஐஎன்

Public Deposits
ெபா�

ெடபாசிட்கள்

Govt. Securities
& Corp Bonds

அரசாங்கப்
பத்திரங்கள் மற்�ம்
நி�மப் பத்திரங்கள்

100%

ULIF00802/01/04LiquidFund101

0%

Equity

ஈக்வ�ட்�

0%

லிக்வ�ட் ஃபண்�

*0-12 months /*0
Stable Managed Fund

ஸ்ேடப�ள் ேமேனஜ்ட் ஃபண்�

ULIF01420/06/07StableMgFd101

�தல் -12 மாதங்கள் வைர -

*12-18 months /*12 �தல்

-18 மாதங்கள் வைர
-

*18-24 months /*18 �தல்

-24 மாதங்கள் வைர
-

0 - 30%

0%

50 - 100%

0%

0 - 20%

0%

*More than 24 months /* 24 மாதங்க�க்� ேமல்
Secured Managed Fund

ULIF00902/01/04SecureMgtF101

Defensive Managed Fund

ULIF01002/01/04DefensiveF101

Balanced Managed Fund

ULIF01102/01/04BalancedMF101

Equity Managed Fund

ULIF01316/01/06EquityMgFd101

Growth Fund

ULIF01202/01/04GrowthFund101

ெசக்�ர்ட் ேமேனஜ்ட் ஃபண்�

�ஃபன்சிவ் ேமேனஜ்ட் ஃபண்�

ேபலன்ஸ்ட் ேமேனஜ்ட் ஃபண்�

ஈக்வ�ட்� ேமேனஜ்ட் ஃபண்�

�ேராத் ஃபண்�

0%to/�தல் 5%வைர

0%to/�தல் 20%வைர

0%

75%to/�தல் 100%வைர

0%
0%

0%to/�தல் 5%வைர

0%to/�தல் 15%வைர

50%to/�தல் 85%வைர

15%to/�தல் 30%வைர

0%to/�தல் 5%வைர

0%to/�தல் 15%வைர

20%to/�தல் 70%வைர

30%to/�தல் 60%வைர

0%to/�தல் 5%வைர

0%to/�தல் 10%வைர

0%to/�தல் 40%வைர

60%to/�தல் 100%வைர

0%

95%to/�தல் 100%வைர

0%to/�தல் 5%வைர

0%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*பா�காப்�க�க்கான எஞ்சிய �திர்�/ ெதாடர்�ைடய ஃபண்� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாக்கள�ன் க�வ�கைளக் �றிக்கிற�.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
தயா�ப்� வைகப்பா� மற்�ம் ெசாத்� வைகயான� �றிப்ப�ற்காக மட்�ேம. அச்சிட ேவண்டாம்..

Name of the Product

UIN

தயா�ப்ப�ன் ெபயர்

�ஐஎன்

HDFC SL pension Maximus

101L074V01

ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் ெபன்ஷன் ேமக்சிமஸ்

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

�றிப்�: ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள தயா�ப்�க�க்� மட்�ேம ெசாத்� வைக ெபா�ந்�ம்

Asset Class /ெசாத்� வைக
Equity
ஈக்வ�ட்�

Fund
ஃபண்�

Money Market
Instruments ,Public Deposits,Govt. Securities
& Corp Bonds
பணச் சந்ைதக் க�வ�கள், ெபா�

SFIN
எஸ்எஃப்ஐஎன்

Equity
ஈக்வ�ட்�

ெடபாசிட்கள், அரசாங்கப் பத்திரங்கள்
மற்�ம் நி�மப் பத்திரங்கள்

Pension Guarantee
Fund 1

101L074V01

70% -100%

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101

0% - 30%

ெபன்ஷன் ேகரண்�
ஃபண்� 1

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
தயா�ப்� வைகப்பா� மற்�ம் ெசாத்� வைகயான� �றிப்ப�ற்காக மட்�ேம. அச்சிட ேவண்டாம்.

Name of the Product
HDFC Life Pension Super Plus

/தயா�ப்ப�ன் ெபயர்

/ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் ெபன்ஷன் �ப்பர் ப்ளஸ்

HDFC Life Single Premium Pension Super
HDFC Life Pension Super Plus

UIN /�ஐஎன்
101L085V02

/ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் சிங்கிள் �ப்பர் ப��மியம் ெபன்ஷன் �ப்பர்

/ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் ெபன்ஷன் �ப்பர் ப்ளஸ்

HDFC Life Single Premium Pension Super

101L086V02
101L085V01

/ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் சிங்கிள் �ப்பர் ப��மியம் ெபன்ஷன் �ப்பர்

101L086V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
�றிப்�: ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள தயா�ப்�க�க்� மட்�ேம ெசாத்� வைக ெபா�ந்�ம்

Asset Class /ெசாத்� வைக
Fund

ஃபண்�

SFIN

Money Market
Instruments

எஸ்எஃப்ஐஎன்

பணச் சந்ைதக்
க�வ�கள்

Pension Super Plus Fund - 2012
ெபன்ஷன் �ப்பர் ப்ளஸ்
ஃபண்� – 2012

0% - 40%

ULIF04818/06/12PenSuPls12101
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Govt. Securities
& Corp Bonds

Equity

40% - 100%

0% - 60%

அரசாங்கப்
பத்திரங்கள்
மற்�ம் நி�மப்
பத்திரங்கள்

ஈக்வ�ட்�

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

தயா�ப்� வைகப்பா� மற்�ம் ெசாத்� வைகயான� �றிப்ப�ற்காக மட்�ேம. அச்சிட ேவண்டாம்.

Name of the Product

/தயா�ப்ப�ன் ெபயர்

HDFC Wealth Maximiser Plus

UIN /�ஐஎன்
101L034V01

/ெஹச்�எஃப்சி ெவல்த் மாக்சிைமசர் ப்ளஸ்

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier

/ெஹச்�எஃப்சி �ன�ட் லிங்க்ட் ெவல்த் மல்�ப்ைளயர்

101L044V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
�றிப்�: ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள தயா�ப்�க�க்� மட்�ேம ெசாத்� வைக ெபா�ந்�ம்

Fund

ஃபண்�

SFIN

Asset Class

எஸ்எஃப்ஐஎன்

ெசாத்� வைக

Asset
Allocation
ெசாத்�
ஒ�க்கீ �

*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%

*அைனத்� கடன் க�வ�க�க்�மான �திர்�க் காலம் 12 மாதங்க�க்�ம்
�ைறவாக இ�க்க ேவண்�ம்

Money Plus Fund

மண� ப்ளஸ் ஃபண்�

ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

*வங்கி ெடபாசிட்கள�ன் �திர்� காலமான� 12 மாதங்கேளா அதற்�
ேமலாகேவா மற்�ம் 36 மாதங்கேளா அதற்� �ைறவாகேவா இ�க்க ேவண்�ம்

*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%

*அரசாங்க பா�காப்�க�க்கான �திர்� காலம் 12 மாதங்கேளா அதற்�
ேமலாகேவா மற்�ம் 36 மாதங்கேளா அதற்� �ைறவாகேவா இ�க்க
ேவண்�ம்

*நி�ம கடன்க�க்கான �திர்�க் காலம் 12 மாதங்கேளா அதற்� ேமலாகேவா
மற்�ம் 36 மாதங்கேளா அதற்� �ைறவாகேவா இ�க்க ேவண்�ம்

Money Market Instruments
பணச் சந்ைதக் க�வ�கள்

Public Deposits

ெபா� ெடபாசிட்கள்

Bond Opportunities Fund
பான்ட் ஆப்பர்�ன�ட்�ஸ்
ஃபண்�

ULIF03004/08/08BondOprtFd101

Govt. Securities

அரசாங்கப் பத்திரங்கள்

Corporate Bonds

நி�மப் பத்திரங்கள்

Equity /ஈக்வ�ட்�
Money Market Instruments /பணச் சந்ைதக் க�வ�கள்
Large Cap Fund

லார்ஜ் ேகப் ஃபண்�

மிட் ேகப் ஃபண்�

Equity /ஈக்வ�ட்�

ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

All Debt with maturity < 12 Months
அைனத்� கடன்க�க்�மான �திர்�க் காலம் 12 மாதங்க�க்�ம்
�ைறவாக இ�க்க ேவண்�ம்

Money Market Instruments & Public Deposits
ேமேனஜர்ஸ் ஃபண்�

50 – 60%
20 – 30%
0%
0-5%

ULIF03304/08/08ManagerFnd101

95-100%
0-5%

/பணச் சந்ைதக் க�வ�கள்

Equity /ஈக்வ�ட்�

Manager’s Fund

0 – 15%

ULIF03204/08/08Large-CapF101

Money Market Instruments
Mid Cap Fund

0 – 5%

95-100%
0% - 40%

0% - 25%

பணச் சந்ைதக் க�வ�கள் மற்�ம் ெபா� ெடபாசிட்கள்

Govt Securities & Corporate Bonds

5% - 65%

Large Cap Equity /லார்ஜ் ேகப் ஈக்வ�ட்�

10% - 45%

Mid Cap Equity /மிட் ேகப் ஈக்வ�ட்�

10% - 45%

அரசாங்க பத்திரங்கள் மற்�ம் நி�மப் பத்திரங்கள்

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

*பத்திரங்க�க்கான எஞ்சிய �திர்�/ ெதாடர்�ைடய ஃபண்� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாக்கள�ன் க�வ�கைளக் �றிக்கிற�.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

தயா�ப்� வைகப்பா� மற்�ம் ெசாத்� வைகயான� �றிப்ப�ற்காக மட்�ேம. அச்சிட ேவண்டாம்..

Name of the Product
HDFC Wealth Maximiser Plus

/தயா�ப்ப�ன் ெபயர்

UIN /�ஐஎன்
101L034V01

/ெஹச்�எஃப்சி ெவல்த் மாக்சிைமசர் ப்ளஸ்

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier /ெஹச்�எஃப்சி

�ன�ட் லிங்க்ட் ெவல்த் மல்�ப்ைளயர்

101L044V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
�றிப்�: ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள தயா�ப்�க�க்� மட்�ேம ெசாத்� வைக ெபா�ந்�ம்

Fund

ஃபண்�

SFIN

Asset

Asset Class

எஸ்எஃப்ஐஎன்

Allocation

ெசாத்� வைக

ெசாத்�

ஒ�க்கீ �

*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%

/*அைனத்� கடன் க�வ�க�க்�மான �திர்�க் காலம் 12 மாதங்க�க்�ம்
�ைறவாக இ�க்க ேவண்�ம்

Money Plus Fund

ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

மண� ப்ளஸ் ஃபண்�

/*வங்கி ெடபாசிட்கள�ன் �திர்� காலமான� 12 மாதங்கேளா அதற்� ேமலாகேவா
மற்�ம் 36 மாதங்கேளா அதற்� �ைறவாகேவா இ�க்க ேவண்�ம்

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

40 - 100%

/அரசாங்க பா�காப்�க�க்கான �திர்� காலம் 12 மாதங்கேளா அதற்�
ேமலாகேவா மற்�ம் 36 மாதங்கேளா அதற்� �ைறவாகேவா இ�க்க
ேவண்�ம்

*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%

*நி�ம
கடன்க�க்கான
�திர்�க்
காலம்
12
மாதங்கேளா
ேமலாகேவா மற்�ம் 36 மாதங்கேளா அதற்� �ைறவாகேவா
ேவண்�ம்

அதற்�
இ�க்க

பணச் சந்ைதக் க�வ�கள்

Public Deposits /ெபா�
Bond Opportunities Fund

பான்ட் ஆப்பர்�ன�ட்�ஸ்
ஃபண்�

ULIF03004/08/08BondOprtFd101

Govt. Securities

ெடபாசிட்கள்

/அரசாங்கப் பத்திரங்கள்

Corporate Bonds

/நி�மப் பத்திரங்கள்

Equity /ஈக்வ�ட்�

0 – 15%
50 – 60%
20 – 30%
0%

Money Market Instruments
Large Cap Fund

லார்ஜ் ேகப் ஃபண்�

ULIF03204/08/08Large-CapF101

பணச் சந்ைதக் க�வ�கள்

Equity /ஈக்வ�ட்�

95-100%

Money Market Instruments
Mid Cap Fund

மிட் ேகப் ஃபண்�

ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

Manager’s Fund

ULIF03304/08/08ManagerFnd101

0-5%

பணச் சந்ைதக் க�வ�கள்

Equity /ஈக்வ�ட்�

95-100%

All Debt with maturity < 12 Months

0% - 40%

Money Market Instruments & Public Deposits

0% - 25%

அைனத்� கடன்க�க்�மான �திர்�க் காலம் 12 மாதங்க�க்�ம்
�ைறவாக இ�க்க ேவண்�ம்

ேமேனஜர்ஸ் ஃபண்�

0-5%

பணச் சந்ைதக் க�வ�கள் மற்�ம் ெபா� ெடபாசிட்கள்

Govt Securities & Corporate Bonds

5% - 65%

Large Cap Equity

10% - 45%

அரசாங்க பத்திரங்கள் மற்�ம் நி�மப் பத்திரங்கள்

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

/லார்ஜ் ேகப் ஈக்வ�ட்�

/மிட் ேகப் ஈக்வ�ட்�

*பத்திரங்க�க்கான எஞ்சிய �திர்�/ ெதாடர்�ைடய ஃபண்� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாக்கள�ன் க�வ�கைளக் �றிக்கிற�.
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10% - 45%

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

தயா�ப்� வைகப்பா� மற்�ம் ெசாத்� வைகயான� �றிப்ப�ற்காக மட்�ேம. அச்சிட ேவண்டாம்.

Name of the Product

UIN

தயா�ப்ப�ன் ெபயர்

�ஐஎன்

HDFC Life Click 2 Invest

101L100V01

ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் கிள�க் 2 இன்ெவஸ்ட்

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

�றிப்�: ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள தயா�ப்�க�க்� மட்�ேம ெசாத்� வைக ெபா�ந்�ம்

Asset Class /ெசாத்�
Fund

ஃபண்�

SFIN

எஸ்எஃப்ஐஎன்

Money Market
Instruments &
Public Deposits
பணச் சந்ைதக்
க�வ�கள்
மற்�ம் ெபா�
ெடபாசிட்கள்

Balanced Fund

ULIF03901/09/10BalancedFd101

Income Fund

Govt. Securities
& Corp Bonds
அரசாங்கப்
பத்திரங்கள்
மற்�ம் நி�மப்
பத்திரங்கள்

வைக

Equity

ஈக்வ�ட்�

0%to/�தல் 20%வைர

0%to/�தல் 60%வைர

40%to/�தல் 80%வைர

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0%to/�தல் 20%வைர

80%to/�தல் 100%வைர

-

BlueChip Fund

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0%to/�தல் 20%வைர

-

80%to/�தல் 100%வைர

Opportunities Fund

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0%to/�தல் 20%வைர

-

80%to/�தல் 100%வைர

Equity Plus Fund

ULIF05301/08/13EquityPlus101

0%to/�தல் 20%வைர

0%to/�தல் 20%வைர

Diversiﬁed Equity Fund

ULIF05501/08/13DivrEqtyFd101

0%to/�தல் 40%வைர

0%to/�தல் 40%வைர

Bond Fund

ULIF05601/08/13Bond Funds101

0%to/�தல் 60%வைர

40%to/�தல் 100%வைர

Conservative Fund

ULIF05801/08/13ConsertvFd101

0%to/�தல் 60%வைர

ேபலன்ஸ் ஃபண்�

இன்கம் ஃபண்�

ப்�சிப் ஃபண்�

ஆப்பர்�ன�ட்�ஸ் ஃபண்�

ஈக்வ�ட்� ப்ளஸ் ஃபண்�

ைடவர்சிஃைப� ஈக்வ�ட்� ஃபண்�

பான்ட் ஃபண்�

கன்சர்ேவட்�வ் ஃபண்�
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40%to/�தல் 100%வைர

80%to/�தல் 100%வைர

60%to/�தல் 100%வைர

-

-

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

தயா�ப்� வைகப்பா� மற்�ம் ெசாத்� வைகயான� �றிப்ப�ற்காக மட்�ேம. அச்சிட ேவண்டாம்.

Name of the Product
தயா�ப்ப�ன் ெபயர்

Income Fund
இன்கம்
ஃபண்�

Blue Chip Fund

Opportunities
Fund

ப்�சிப் ஃபண்� ஆப்பர்�ன�ட்�ஸ்
ஃபண்�

Vantage Fund
ேவண்ேடஜ்
ஃபண்�

Short Term
Fund
ஷார்ட் ெடர்ம்
ஃபண்�

Balanced Fund
ேபலன்ஸ்ட்
ஃபண்�

101L054V01

101L054V01

101L054V01

101L054V01

NA

NA

101L064V01

101L064V01

101L064V01

NA

101L064V01

101L064V01

101L064V02

101L064V02

101L064V02

NA

NA

101L064V02

101L065V01

101L065V01

101L065V01

NA

101L065V01

101L065V01

101L066V01

101L066V01

101L066V01

NA

101L066V01

101L066V01

101L066V02

101L066V02

101L066V02

NA

NA

101L066V02

101L067V01

101L067V01

101L067V01

NA

101L067V01

101L067V01

101L067V02

101L067V02

101L067V02

NA

NA

101L067V02

101L068V01

101L068V01

101L068V01

NA

101L068V01

101L068V01

HDFC SL Young Star Super Premium

101L068V02

101L068V02

101L068V02

NA

NA

101L068V02

HDFC SL ProGrowth Flexi

101L072V01

101L072V01

101L072V01

NA

101L072V01

101L072V01

101L072V02

101L072V02

101L072V02

NA

NA

101L072V02

101L081V01

101L081V01

101L081V01

NA

101L081V01

101L081V01

101L081V02

101L081V02

101L081V02

NA

NA

101L081V02

HDFC Life Smart Women Plan

101L082V01

101L082V01

101L082V01

NA

101L082V01

101L082V01

HDFC Life Smart Woman

101L082V02

101L082V02

101L082V02

NA

NA

101L082V02

101L083V01

101L083V01

101L083V01

NA

101L083V01

101L083V01

101L083V02

101L083V02

101L083V02

NA

NA

101L083V02

HDFC Wealth Builder
ெஹச்�எஃப்சி ெவல்த் ப�ல்டர்

HDFC SL Crest
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் க்ெரஸ்ட்

HDFC SL Crest
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் க்ெரஸ்ட்

HDFC SL Youngstar Super II
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் யங் ஸ்டார் �ப்பர் II

HDFC SL ProGrowth Super II
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் ப்ேரா �ேராத் �ப்பர் II

HDFC SL ProGrowth Super II
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் ப்ேரா �ேராத் �ப்பர் II

HDFC SL ProGrowth Maximiser
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் ப்ேரா �ேராத் மாக்சிைமசர்

HDFC SL ProGrowth Maximizer
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் ப்ேரா �ேராத் மாக்சிைமசர்

HDFC SL Young Star Super Premium
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் யங் ஸ்டார் �ப்பர் ப��மியம்

ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் யங் ஸ்டார்
�ப்பர் ப��மியம்

ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் ப்ேரா �ேராத் ப்ெளக்ஸி

HDFC SL ProGrowth Flexi
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் ப்ேரா �ேராத் ப்ெளக்ஸி

HDFC SL ProGrowth Plus
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் ப்ேரா �ேராத் ப்ளஸ்

HDFC SL ProGrowth Plus
ெஹச்�எஃப்சி எஸ்எல் ப்ேரா �ேராத் ப்ளஸ்

ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் ஸ்மார்ட் வ�மன் திட்டம்

ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் ஸ்மார்ட் வ�மன்

HDFC Life Invest Wise
ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் இன்ெவஸ்ட் ைவஸ்

HDFC Life Invest wise
ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் இன்ெவஸ்ட் ைவஸ்

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
�றிப்�: ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள தயா�ப்�க�க்� மட்�ேம ெசாத்� வைக ெபா�ந்�ம்
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Asset Class ெசாத்� வைக
SFIN

Fund

ஃபண்�

எஸ்எஃப்ஐஎன்

Money Market
Instruments &
Public Deposits

பணச் சந்ைதக்
க�வ�கள்
மற்�ம் ெபா�
ெடபாசிட்கள்

ஈக்வ�ட்�

80%to/�தல் 100%வைர

-

அரசாங்கப்
பத்திரங்கள்
மற்�ம் நி�மப்
பத்திரங்கள்

Income Fund

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0%to/�தல் 20%வைர

Blue Chip Fund

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0%to/�தல் 20%வைர

-

Opportunities Fund

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0%to/�தல் 20%வைர

-

ULIF03701/01/10VantageFnd101

0%to/�தல் 40%வைர

இன்கம் ஃபண்�

ப்�சிப் ஃபண்�

ஆப்பர்�ன�ட்�ஸ் ஃபண்�

Vantage Fund

Short Term Fund

ULIF03801/09/10ShortTrmFd101

Balanced Fund

ULIF03901/09/10BalancedFd101

ேபலன்ஸ்ட் ஃபண்�

80%to/�தல் 100%வைர

80%to/�தல் 100%வைர

10%to/�தல் 70%வைர

ேவண்ேடஜ் ஃபண்�

ஷார்ட் ெடர்ம் ஃபண்�

Equity

Govt. Securities
& Corp Bonds

10%to/�தல் 70%வைர

0% to /�தல் 100% வைர (*upto 36 Months)
(*36 மாதங்கள் வைர)

0%to/�தல் 20%வைர

0%to /�தல் 60%வைர

40%to/�தல் 80%வைர

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*பத்திரங்க�க்கான எஞ்சிய �திர்�/ ெதாடர்�ைடய ஃபண்� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாக்கள�ன் க�வ�கைளக் �றிக்கிற�.

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

ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிட்ெடட் [�ன்னதாக ெஹச்�எஃப்சி ஸ்டாண்டர்� ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிட்ெடட்] (ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப்).

CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI Registration No. 101.
Regd. Off: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.
சிஐஎன்: L65110MH2000PLC128245. ஐஆர்�ஏஐ பதி� எண். 101.
பதி� ெசய்யப்பட்ட அ�வலகம்: 13வ� தளம், ேலாதா எக்ெசலஸ், அப்பல்ேலா மில்ஸ் காம்ப�ண்ட், என்.எம். ேஜாஷி மார்க், மஹால�மி, �ம்ைப - 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
ேகள்வ�கள் அல்ல� ேம�ம் தகவ�க்�, 1860-267-9999 என்ற எண்ண�ல் எங்கைள அைழக்கலாம் (உள்�ர் கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம்). நாட்�ன் �றிய��
எைத�ம் �ன்னால் �றிப்ப�டக் �டா� எ.கா. +91 அல்ல� 00.

திங்கள்- சன� வைர, காைல 10 மண�ய�லி�ந்� 7 மண� வைர இயங்�ம் | மின்னஞ்சல் -

service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (என்ஆர்ஐ வா�க்ைகயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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u
வா�க்ைகயாளர் ஒப்�தலின் நகல் (��தல் ஒற்ைறப் ப��மியம் டாப்-அப் ப�வம்)

பாலிசி எண்

ெதாடர்� ஐ� எண்:

Documents accepted (specify):

ஒப்�தல் அள�க்கப்பட ஆவணங்கள் (�றிப்ப�ட�ம்):

Policyholder Name:

பாலிசிதார�ன் ெபயர்:

Customer Relations Officer:

வா�க்ைகயாளர் ெதாடர்� அதிகா�:

Date:
நாள்:

Time:

ேநரம்:

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
ேகள்வ�கள் அல்ல� ேம�ம் தகவ�க்�,

1860-267-9999 என்ற எண்ண�ல் எங்கைள அைழக்கலாம் (உள்�ர் கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம்). நாட்�ன் �றிய�� எைத�ம்

�ன்னால் �றிப்ப�டக் �டா� எ.கா. +91 அல்ல� 00. திங்- சன� ஆகிய நாட்கள�ல் காைல 1௦ மண�’ �தல் மாைல 7 மண� வைர இயங்�ம் | மின்னஞ்சல் -

service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (என்ஆர்ஐ வா�க்ைகயாளர்க�க்� மட்�ம்) | www.hdfclife.com – ஐப் பா�ங்கள்

கிைள �த்திைர

