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��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ య��ట్ �ంక్్డ �ా్లన్ల ��సం మ�త్ర��

Additional Single
Premium Top-up
అదనప� �ిం��ల్
�ీ్ర�యం ట�ప్-అప్

(Please use a separate request form for each Policy)

(దయ�ే�ి ఒ��్కక్క �ాల�ీ ��సం ����్వర� అభయ్ర్థన
�ారమ్లను ఉప���ంచం��)

ప్రసత్ ుత ��� ఎన్ఏ�

�ా�ాయ్లయ ���గం ��సం మ�త్ర��
బ�్రంచ్ ��ర�:

త�ా్వత ��� ఎన్ఏ�

�ీ్వక��ం�న �ార�:
ఉ�ోయ్ �� ��డ్:

పరసప్ర చరయ్ ఐ��:

సంతకం:

�ే�� & సమయం:

(First Name) (�దట� ��ర�)
(Middle Name) (మధయ్ ��ర�)
(Last Name) (�వ�� ��ర�)
Name of the Policyholder :___________________________________________________________________________________________________
_

�ాల�ీ��ర� ��ర� :

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

�ాల�ీ సం.:

ఈ-ఇనూస్��న్స్ ఖ��� సం.:

Email ID*:________________________________________________________________________________________________________________
ఇ���ల్ ID*

Contact * No.: (Off)_______________________/(Res)_____________________________/(Mob)______________________ (Mobile number is preferable)
/(ఇల�్ల)
/(�బ�ౖల్)
(�బ�ౖల్ నంబర్క� �ా్ర��నయ్త��ాత్మ�)
సంప్ర��ంప�* నం.:(�ా�ాయ్.)
*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.

*ఇక్కడ అం��ం�న సంప్ర��ంప� �వ�ాల� భ�షయ్త�
త్ ల� �ే�� అ�న్ కమ�య్���షన్ల ��సం అప్�ేట్ �ేయబడ���. జ��య డ� ��ట్ �ాల్ ����ీ్ట � ���ంద న�దు �ేసుక�నన్ కస్ట మర్ల ��సం, ఇక్కడ అం��ం�న సంప్ర��ంప� �వ�ాల�� అతను/ఆ����
కమ�య్���ట్ �ేయ����� ���న్ సమ్మ��ా ప��గణ��త్ ామ�. �ాన్ �ార్్డ �� �ాట��ా �ాల�ీ��ర�/�ె�్లంప���ర� ఐ�� & �ర���మ� ర��వ�ను సమ��ప్ం���. �ాల�ీ��ర�/�ె�్లంప���ర�క� �ాన్ �ార్్డ ల�క�ంట�, దయ�ే�ి �ారమ్ 60/61 సమ��ప్ంచం��.

I have paid the Additional Single Premium Top-up amount of INR __________________ online.
��ను __________________ ర��ాయల అదనప� �ిం��ల్ �ీ్ర�యం ట�ప్-అప్ ���త్�న్ ఆన్ల�ౖన్ ��్వ�ా �ె�్లం��ను.
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.
��ను ర�. (ప��లల�) ________________________________�� సంబం��ం� _______________________________ ��డ� ��్ర �ే�ినట�వంట� �ే�� గల �ెక�్క/���� సం. ___________________________ ��్వ�ా ర�.

అదనప� �ిం��ల్ �ీ్ర�యం ట�ప్-అప్ ���త్�న్ �ె�్లం��లనుక�ంట���న్ను.

ఫండ్ ��ర�

అదనప� �ిం��ల్ �ీ్ర�యం ట�ప్-అప్*

u

�ాతం

�తత్ ం �ాతం

(ఫండ్ ��ట��ంప� �క్క �తత్ ం % తపప్�స���ా 100% ఉం���)

*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.
*అదనప� �ిం��ల్ �ీ్ర�యం ట�ప్-అప్ (ఎఎస్�ిట��ి)- ఎగ�వన �ర� �ాతం ఏ�� ����్కనక�ంట�, ప్రసత్ ుత ఫండ్ ��ట��ంప� ప్ర�ారం ఎఎస్�ిట��ి �తత్ ం ��ట్ట �బ���ా ��ట్టబడ�త�ం��. �ె�్లం���స్న ప�నర�దధ్ ణ �ీ్ర�య�����ానూ ఎఎస్�ిట��ి సర�ద్బ�ట� �ేయబడదు.
ఎగ�వ ����్కనన్ ��ట��ంప� ఎగ�వ ల��ా�ే��� మత్ర�� వ��త్సత్ ుంద� & �ా��రణ �ీ్ర�య���� వ��త్ంచద� గమ�ంచం��. � �ా��ష్క �తత్ ం మ��య� �ర� �ె�్లం�న ట�ప్-అప్ �ీ్ర�యం సమ�న����ే ల��� 1 లకష్ ర��ాయల కంట� ఎక�్క��ౖ�ే, �ర� ఆ��యప�
పనున్ ర��వ�ను సమ��ప్ం���. ఆ��యప� పనున్ ర��వ� � �ా��ష్క �ీ్ర�య���� మ��య� ఆ��్థక సంవతస్రంల� �ర� �ె�్లం�న ట�ప్-అప్క� త��న �ధం�ా ఉం���.
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.

ఎగ�వ ����్కనన్ ఆవశయ్�ా��� అనుగ�ణం�ా ల�క�ంట�, అభయ్ర్థ న ��ాక��ంచబడ�త�ం��. �ర� మ�నుపట� అభయ్ర్థ న �క్క ప�రత్ �న త�ా్వత ��జ� అభయ్ర్థ నను సమ��ప్ంచవచు్చ. వ��త్ంచద��న ఎన్ఏ� ��తత్ అభయ్ర్థ న �ే�ిన �ే�� నుం�
అమల� అవ�త�ం��.

INR _______________________________
exceeds INR 1lakh, enclose self-attested copies of the documents mentioned below and information(The proofs are not required if provided earlier.)

��క� ప్రసత్ ుతం అ�న్ మ�ల�ల నుం�� అం�ే �తత్ ం సూ
్థ ల ఆ��యం సంవతస్�ా��� ర�. ______________________. ����్కనన్ �తత్ ం�� �ాట��ా ఆ��్థక సంవతస్రంల� �ె�్లం���స్న సమగ� క�మ�నుగత �ీ్ర�యం 1 లకష్ ర��ాయలక�
సమ�నం�ా ఉంట� ల��� ��ట��ే, ��గ�వ ����్కనన్ ప��్రల �క్క �ీ్వయ-ధృ�కృత �ా�ీల� మ��య� సమ����ా�న్ (ర��వ�లను మ�నుప� అం��ం� ఉనన్ట్ల ��ే ఇప�ప్డ� అవసరం ల�దు) జతపరచం��.

(The proofs are not required if provided earlier)
a. గ���త్ంప� ర��వ� మ��య� ��ాస ర��వ�. (ర��వ�లను మ�నుప� అం��ం� ఉనన్ట్ల ��ే ఇప�ప్డ� అవసరం ల�దు) b. ఆ��య ర��వ� ఉ��. ��జ� ఆ��యప� పనున్ �ాబడ�ల� �.

Source of funds: (please state % undereach head - totaling upto 100%) (Top-up only)
�ధుల మ�ల���రం: (దయ�ే�ి ప్ర� ����ా��� సంబం��ం� %� ����్కనం�� - �తత్ ం క��ి�ే 100% �ా�ా�) (ట�ప్-అప్ మ�త్ర��)

Page 1-13

���ల�

ఇల�్ల

�ాయ్�ార ఆ�ిత్

మ�లధనం
�ాబడ�ల�

General Rules:

��ట్ట �బడ�ల�

వయ్వ�ాయం

I

ఇత�ాల�

�తత్ ం

Top-up
Policy

�ా��రణ �యమ�ల�:

1. ఐఆర్��ఎఐ�� అనుగ�ణం�ా ��చ్��ఎఫ్�ి అనుస��సత్ ునన్ కట�ఫ్ �యమ�లక� ల�బ�� ఎగ�వ ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న అభయ్ర్థ న ఆ���ంచబడ�త�ం��, అ�ే ��� ఎన్ఏ��� �ా్ర��స్ �ేయ����� అభయ్ర్థ నలను ఆ���ంచడం ��సం ప్రసత్ ుత కట�ఫ్
సమయం 3pm IST. 2. మ�ందసుత్ య��ట్ ��ట��ంప� ��ం��ంగ్ల� ఉంట�, � ప్రసత్ ుత అభయ్ర్థ న త�ా్వత ప���నంల� �ా్ర��స్ �ేయబడ�త�ం��. 3. ఫండ్ మ���ప్�� & ట�ప్-అప్ అభయ్ర్థ నలను క��ి �ీ్వక��ం�నట్ల ��ే, ఫండ్ మ���ప్�� ల��ా�ే��
�దట��ా �ా్ర��స్ �ే�త్ ామ�. మ�ందసుత్ య��ట్ ��ట��ంప� ��ం��ంగ్ల� ఉంట�, � ప్రసత్ ుత అభయ్ర్థ న త�ా్వత ప���నంల� �ా్ర��స్ �ేయబడ�త�ం��. 4. �ాల�ీ స��్వ�ింగ్ ����జ్ల� వ��త్ం�ే �ధం�ా ���ంచబడ���. దయ�ే�ి �వ�ాల ��సం � �ాల�ీ
��క�య్��ంట్� చూడం��.

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.

��ను ఈ దరఖ�సుత్ �ేయ����� మ�ందు సంబం��త �ాల�ీ �యమ�ల�న్ంట�� చ���, �ాట�� మ��య� �ాట� పరయ్వ�ా��లను అర్థ ం �ేసుక���న్న� ��ాధ్��సత్ ు��న్ను. ఇం�ా, చట్ట బదధ్ ���న �ధుల వనర�ల నుం�� �సుక�� ��ౖ �ీ్ర�య��న్ �ె�్లం��న�
క��� ��ాధ్��సత్ ు��న్ను. ఈ �ారమ్ ��్వ�ా ��ను సూచనల�న్ంట�� �� సమ్మ� ��రక� �ా్రమ�ణ�క��సత్ ు��న్న� మ��య� ఎవర� ననున్ బలవంతం �ా� ఒ�త్ �� �ా� �ేయల�ద� ధృ�క��సత్ ు��న్ను, అ�ే �ధం�ా �� తరఫ�న ��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ �ాట��
అమల� �ేయ����� అం��క��ం�ంద� అర్థ ం �ేసుక��, సమ్మ�సుత్��న్ను. ఏ �ారణం �ేత�ా� ��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్క� వయ్���కం�ా ఎట�వంట� చరయ్ �సు��న� / ���ా ��యన� �� ఇసుత్��న్ను.
Policyholder's /Assignee's Name :
�ాల�ీ��ర� /హక�్కల గ���త ��ర� :

Place:
స్థ లం:.

Date:
�ే��:.

Policyholder’s/Assignee's Signature:
�ాల�ీ��ర� /హక�్కల గ���త సంతకం:.

* Assignee's details are required in case of assigned Policies
* హక�్కల� ����ంచబ��న �ాల�ీల �షయంల�, హక�్కల గ���త �వ�ాల� అవసరం

Declaration to be made by a third person where:

సంతకం ��ాధ్��ంచబ��ం�� �ా్టంప�

ఈ సందరభ్ంల� మ�డవ వయ్��త్ ఇ�ా్వ�స్న ప్రకటన:

�ాల�ీ��ర� అత�/ఆ�� ���మ�ద్ర ���ినప�ప్డ� / �ా్థ�క ��షల� సంతకం �ే�ినప�ప్డ� / దరఖ�సుత్ను ప���ంచనప�ప్డ�. ��ను ఈ దరఖ�సుత్ �ారమ్ల�� �షయ�ల�న్ంట�� ��త �మ� �� ందబ� �� వయ్��త్�� _____________________
��షల� �వ��ం��న�, అల��� �ార� ��క� అం��ం�న సమ�����లను �జ����ా ���ార్్డ �ే�ాన� ఇందుమ�లం�ా ప్రకట�సత్ ు��న్ను. ఇం�ా, ��త �మ� �� ందబ� �� వయ్��త్ �� సమకష్ంల� సంతకం �ే�ార�/ అల��� అతను/ ఆ�� బ� టన���
మ�ద్ర ���ార� ��ను ప్రకట�సత్ ు��న్ను.
Declarant Name: _____________________________________ Date: _____________ Place: ____________________Signature:______________________

ప్రకటన��ర� ��ర�:

�ే��:

స్థ లం:

సంతకం:

Declarant Address:
ప్రకటన��ర� �ర���మ�:.
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.
గమ�క:
ఇట�వల ��ట� �ేసుక�నన్ �యంత్రణ�పర���న మ�ర�ప్ల ప్ర�ారం, దయ�ే�ి ��ంట�� ��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్�� �ాన్ �ార్్డ ల��� (�క� �ాన్ �ార�్డ ల�� పకష్ంల�) �ారమ్ 60ను సమ��ప్ంచం��. దయ�ే�ి �� ఖ���/service@hdfclife.com/
18602679999/��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ �ాఖ ��్వ�ా అప్�ేట్ �ేయం��. ఇపప్ట��� సమ��ప్ం� ఉంట�, �స్మ��ంచం��.
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ట�ప్ అప్ల�� �మ� ప్ర�జ��లను
గ��ష్టం�ా ��ంచు��ం��

ట�ప్ అప్ ��సం చూసుత్��న్�ా? �� ఖ���క� ల���న్ �ేయం�� ల���
ఇప�ప్�ే ���స్ట ర్ �ేసు��ం��!

�� ఖ��� ల���న్

ఇప�ప్�ే ���స్ట ర్ �ేసు��ం��!

ప్రశన్ల� ల��� సమ���రం ��సం:
NRIservice@hdfclife.com

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

(For NRI cust omers only)

(�ా్థ�క ����జ్ల� వ��త్�త్ ా�). +91 ల��� 00 �దల�ౖనట�వంట� �ేశం ��డ్ ఏ�� మ�ందు��ౖప�
�ేర్చవదుద్ �� మ-శ�, ఉదయం 10 గంటల నుం�� �ా�్ర 7 గంటల వరక� అందుబ�ట�ల� ఉంట�ం��

(ఎన్ఆర్ఐ కస్ట మర్ల ��సం మ�త్ర��)

HDFC Life Insurance Company Limited [Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited] (HDFC Life).
��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ [గతంల� ��చ్��ఎఫ్�ి �ా్టండర్్డ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ అ� �ిల�వబ�ే��] (��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్).

CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI Registration No 101.
�ిఐఎన్: L65110MH2000PLC128245. ఐఆర్��ఎఐ �����్టష
� న్ నం 101.

Regd. Off: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.
���స్ట ర్్డ �ా�ాయ్లయం: 13వ అంతసుత్, ల��� ఎ��స్లస్, అ�� ల� �ల్స్ �ాం��ండ్, ఎన్.ఎమ్. జ��ి మ�ర్గ్ , మ�ల��్మ, మ�ంబ�ౖ - 400 011.
BEWARE OF SPURIOUS / FRAUD PHONE CALLS!
అ�ాసత్ �క / �సప���త �� న్ �ాల్ల పట్ల జ�గ�తత్�ా ఉండం��!

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

�మ� �ాల�ీలను �క��ంచడం, బ� నస్ను ప్రకట�ంచడం ల��� �ీ్ర�య�లను ��ట్ట �బ���ా ��ట్టడం వంట� �ారయ్కల��ాలల� ఐఆర్��ఏఐ �ాల�పంచు��దు.

• Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint.
అల�ంట� �� న్ �ాల్లను �ీ్వక��ం�ే వయ్క�త్ల� �� �సులక� �ి�ాయ్దు ఇ�ా్వ�స్ం���ా ��ర�త���న్మ�.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

ఉతప్�త్ వ��గ్కరణ & ఆ�ిత్ వరగ్ ం సూచన ప్ర�జనం ��సం మ�త్ర�� అం��ంచబ��ం��. దయ�ే�ి మ���ం్ర చవదుద్..

UIN /య�ఐఎన్

Name of the Product / ఉతప్�త్ ��ర�
HDFC Unit Linked Endowment Plan /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ఎం�ో ��ంట్ �ా్లన్

101L015V01

HDFC Unit Linked Endowment /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ఎం�ో ��ంట్

101L015V02

HDFC Unit Linked Young Star Plan /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ యంగ్ �ా్టర్ �ా్లన్

101L019V01

HDFC Unit Linked Young Star /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ యంగ్ �ా్టర్

101L019V02

HDFC Unit Linked Young Star Plus /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ యంగ్ �ా్టర్ ప్ల స్

101L023V01

HDFC Unit Linked Endowment Plus /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ఎం�ో ��ంట్ ప్ల స్

101L024V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ యంగ్ �ా్టర్ సు�ధ

101L025V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ యంగ్ �ా్టర్ సు�ధ ప్ల స్

101L026V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ఎం�ో ��ంట్ సు�ధ

101L027V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ఎం�ో ��ంట్ సు�ధ ప్ల స్

101L028V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only గమ�క: ఎగ�వ ����్కనన్ ఉతప్త�
త్ లక� మ�త్ర�� ఆ�ిత్ వరగ్ ం వ��త్సత్ ుం��
Asset Class ఆ�ిత్ వరగ్ ం
Fund

SFIN

ఫండ్

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

Liquid Fund

���్వడ్ ఫండ్

Money Market
Instruments

Public Deposits

ప్రజల ���ా�ట్ల�

నగదు మ���్కట్
�ాధ��ల�

*0-12 months ��లల�

Stable Managed Fund

ULIF00720/06/07StableMgFd101

0%

0%

ఈ��్వట�

-

0 - 30%

0%

*12-18 months

��లల�

-

50 - 100%

0%

*18-24 months

��లల�

-

0 - 20%

0%

*More than 24 months *24
Secure Managed Fund

Equity

ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల� &
�ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

100%

ULIF00102/01/04LiquidFund101

�ి్థర �ర్వ��త ఫండ్

Govt. Securities
& Corp Bonds

��లల కంట� ఎక�్కవ

-

0%

0%

ULIF00202/01/04SecureMgtF101

0% to/నుం�� 5%

0% to/నుం�� 20%

75% to/నుం�� 100%

0%

ULIF00302/01/04DefensiveF101

0% to/నుం�� 5%

0% to/నుం�� 15%

50% to/నుం�� 85%

15% to/నుం�� 30%

ULIF00402/01/04BalancedMF101

0% to/నుం�� 5%

0% to/నుం�� 15%

20% to /నుం�� 70%

30% to/నుం�� 60%

Equity Managed Fund

ULIF00616/01/06EquityMgFd101

0% to /నుం�� 5%

0% to/నుం�� 10%

0% to /నుం�� 40%

60% to/నుం�� 100%

Growth Fund

ULIF00502/01/04GrowthFund101

0% to /నుం�� 5%

0%

0%

95% to/నుం�� 100%

సుర��త �ర్వ��త ఫండ్

Defensive Managed Fund

రకష్ణ�త్మక �ర్వ��త ఫండ్

Balanced Managed Fund

సమత�లయ్ �ర్వ��త ఫండ్

ఈ��్వట� �ర్వ��త ఫండ్

అ�వృ��ధ్ ఫండ్

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబం��త ఫండ్ �� ర్్ట�� ��లల� ప��కత�
త్ ల� / ద�ాత్���ల �క్క ����న ��చూయ్��ట� వయ్వ��� సూ�సుత్ం��..

Page 4-13

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

ఉతప్�త్ వ��గ్కరణ & ఆ�ిత్ వరగ్ ం సూచన ప్ర�జనం ��సం మ�త్ర�� అం��ంచబ��ం��. దయ�ే�ి మ���ం్ర చవదుద్..

Name of the Product

UIN /య�ఐఎన్

/ ఉతప్�త్ ��ర�

101L030V01

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ఎన్���స్డ్ ల�ౖఫ్ �� ్ర ట�కష్న్ II

101L031V01

HDFC Unit Linked Endowment Plus II /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ఎం�ో ��ంట్ ప్ల స్ II

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ యంగ్ �ా్టర్ ప్ల స్ II

101L032V01
101L033V01

HDFC SimpliLife /��చ్��ఎఫ్�ి �ిం�ీ్ల ల�ౖఫ్

101L033V02

HDFC SimpliLife /��చ్��ఎఫ్�ి �ిం�ీ్ల ల�ౖఫ్
HDFC SimpliLife /��చ్��ఎఫ్�ి �ిం�ీ్ల ల�ౖఫ్

101L033V03

HDFC Unit Linked Endowment II /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ఎం�ో ��ంట్ II

101L038V01

HDFC Unit Linked Young Star Champion /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ యంగ్ �ా్టర్ ��ం�ియన్

101L042V01

HDFC Unit Linked Young Star II /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ యంగ్ �ా్టర్ II

101L036V01

HDFC Unit Linked Endowment Winner /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ఎం�ో ��ంట్ �నన్ర్

101L041V01

HDFC Young Star Super /��చ్��ఎఫ్�ి యంగ్ �ా్టర్ సూపర్

101L048V01

HDFC Endowment Super /��చ్��ఎఫ్�ి ఎం�ో ��ంట్ సూపర్

101L049V01

HDFC Young Star Super Suvidha /��చ్��ఎఫ్�ి యంగ్ �ా్టర్ సూపర్ సు�ధ

101L050V01

HDFC Endowment Super Suvidha /��చ్��ఎఫ్�ి ఎం�ో ��ంట్ సూపర్ సు�ధ

HDFC Young Star Supreme Suvidha /��చ్��ఎఫ్�ి యంగ్ �ా్టర్ సు�ీ్రమ్ సు�ధ

101L051V01
101L052V01

HDFC Endowment Supreme Suvidha /��చ్��ఎఫ్�ి ఎం�ో ��ంట్ సు�ీ్రమ్ సు�ధ

101L053V01

HDFC Endowment Supreme /��చ్��ఎఫ్�ి ఎం�ో ��ంట్ సు�ీ్రమ్

101L058V01

HDFC YoungStar Supreme /��చ్��ఎఫ్�ి యంగ్ �ా్టర్ సు�ీ్రమ్

101L060V01

101L059V01

HDFC Young Star Champion Suvidha /��చ్��ఎఫ్�ి యంగ్ �ా్టర్ ��ం�ియన్ సు�ధ

101L061V01

HDFC Endowment Champion Suvidha /��చ్��ఎఫ్�ి ఎం�ో ��ంట్ ��ం�ియన్ సు�ధ
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only / గమ�క: ఎగ�వ ����్కనన్ ఉతప్త�త్లక� మ�త్ర�� ఆ�ిత్ వరగ్ ం వ��త్సత్ ుం��

Asset Class / ఆ�ిత్ వరగ్ ం
Fund
ఫండ్

Money Market
Instruments &
Public Deposits

SFIN

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

నగదు మ���్కట్
�ాధ��ల� & ప్రజల
���ా�ట్ల�

ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల� &
�ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

ఈ��్వట�

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II
�ి్థర �ర్వ��త ఫండ్ II

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secured Managed Fund II
సుర��త �ర్వ��త ఫండ్ II

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to/నుం�� 25%

75% to/నుం��100%

0%

Defensive Managed Fund II
రకష్ణ�త్మక �ర్వ��త ఫండ్ II

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to/నుం�� 20%

50% to /నుం�� 85%

15% to/నుం�� 30%

Balanced Managed Fund II
సమత�లయ్ �ర్వ��త ఫండ్ II

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to/నుం�� 20%

20% to /నుం�� 70%

30% to/నుం�� 60%

Equity Managed Fund II
ఈ��్వట� �ర్వ��త ఫండ్ II

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to/నుం�� 15%

0% to/నుం�� 40%

60% to/నుం��100%

Growth Fund II
అ�వృ��ధ్ ఫండ్ II

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to/నుం�� 10%

0%

90% to/నుం��100%
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0%

Equity

Liquid Fund II
���్వడ్ ఫండ్ II

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబం��త ఫండ్ �� ర్్ట�� ��లల� ప��కత�
త్ ల� / ద�ాత్���ల �క్క ����న ��చూయ్��ట� వయ్వ��� సూ�సుత్ం��.

100%

Govt. Securities
& Corp Bonds

0 - 100% (*Upto 24 Months)
(*గ��ష్టం�ా 24 ��లల�)

0%

0%

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

ఉతప్�త్ వ��గ్కరణ & ఆ�ిత్ వరగ్ ం సూచన ప్ర�జనం ��సం మ�త్ర�� అం��ంచబ��ం��. దయ�ే�ి మ���ం్ర చవదుద్..

UIN /య�ఐఎన్

Name of the Product / ఉతప్�త్ ��ర�

HDFC Unit Linked Pension II / ��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ��నష్న్ II

101L039V01

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II / ��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ��నష్న్ మ�య్��జ్��జర్ II

101L040V01

HDFC Pension Super / ��చ్��ఎఫ్�ి ��నష్న్ సూపర్

101L047V01

HDFC Pension Supreme / ��చ్��ఎఫ్�ి ��నష్న్ సు�ీ్రమ్

101L055V01

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II / ��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ��నష్న్ మ�య్��జ్��జర్ II

101L056V01

HDFC Pension Champion / ��చ్��ఎఫ్�ి ��నష్న్ ��ం�ియన్

101L057V01

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

గమ�క: ఎగ�వ ����్కనన్ ఉతప్త�
త్ లక� మ�త్ర�� ఆ�ిత్ వరగ్ ం వ��త్సత్ ుం��

Asset Class / ఆ�ిత్ వరగ్ ం
Fund
ఫండ్

Money Market
Instruments &
Public Deposits

SFIN

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

నగదు మ���్కట్
�ాధ��ల� & ప్రజల
���ా�ట్ల�

ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల� &
�ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

ఈ��్వట�

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II
�ి్థర �ర్వ��త ఫండ్ II

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secured Managed Fund II
సుర��త �ర్వ��త ఫండ్ II

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to/నుం�� 25%

75% to/నుం��100%

0%

Defensive Managed Fund II
రకష్ణ�త్మక �ర్వ��త ఫండ్ II

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to/నుం�� 20%

50% to/నుం�� 85%

15% to/నుం��30%

Balanced Managed Fund II
సమత�లయ్ �ర్వ��త ఫండ్ II

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to/నుం�� 20%

20% to/నుం�� 70%

30% to/నుం�� 60%

Equity Managed Fund II
ఈ��్వట� �ర్వ��త ఫండ్ II

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to/నుం�� 15%

0% to/నుం�� 40%

60% to/నుం��100%

Growth Fund II
అ�వృ��ధ్ ఫండ్ II

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to/నుం�� 10%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
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0%

Equity

Liquid Fund II
���్వడ్ ఫండ్ II

*సంబం��త ఫండ్ �� ర్్ట�� ��లల� ప��కత�
త్ ల� / ద�ాత్���ల �క్క ����న ��చూయ్��ట� వయ్వ��� సూ�సుత్ం��..

100%

Govt. Securities
& Corp Bonds

0 - 100% (*Upto 24 Months)
(*గ��ష్టం�ా 24 ��లల�)

0%

0%

0%

90% to/నుం��100%

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

ఉతప్�త్ వ��గ్కరణ & ఆ�ిత్ వరగ్ ం సూచన ప్ర�జనం ��సం మ�త్ర�� అం��ంచబ��ం��. దయ�ే�ి మ���ం్ర చవదుద్..

Name of the Product / ఉతప్�త్ ��ర�

UIN /య�ఐఎన్

HDFC Unit Linked Pension Plan / ��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ��నష్న్ �ా్లన్

101L016V01

HDFC Unit Linked Pension / ��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ��నష్న్

101L016V02

HDFC Unit Linked Pension Plus / ��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ��నష్న్ ప్ల స్

101L029V01

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

గమ�క: ఎగ�వ ����్కనన్ ఉతప్త�
త్ లక� మ�త్ర�� ఆ�ిత్ వరగ్ ం వ��త్సత్ ుం��

Asset Class / ఆ�ిత్ వరగ్ ం
Fund
ఫండ్

Liquid Fund

���్వడ్ ఫండ్

Stable Managed Fund

�ి్థర �ర్వ��త ఫండ్

SFIN
ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

Money Market
Instruments
నగదు మ���్కట్
�ాధ��ల�

Public Deposits
ప్రజల ���ా�ట్ల�

Govt. Securities
& Corp Bonds
ప్రభ�త్వ ప��కత�త్ల� &
�ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

100%

ULIF00802/01/04LiquidFund101

ULIF01420/06/07StableMgFd101

0%

Equity
ఈ��్వట�

0%

*0-12 months /��లల�

-

0 - 30%

0%

*12-18 months /��లల�

-

50 - 100%

0%

*18-24 months /��లల�

-

0 - 20%

0%

*More than 24 months *24 ��లల కంట� ఎక�్కవ -

0%

0%

Secured Managed Fund

ULIF00902/01/04SecureMgtF101

0% to /నుం�� 5%

0% to/నుం�� 20%

75% to/నుం��100 %

0%

Defensive Managed Fund

ULIF01002/01/04DefensiveF101

0% to /నుం�� 5%

0% to/నుం�� 15%

50% to/నుం�� 85%

15% to /నుం�� 30%

Balanced Managed Fund

ULIF01102/01/04BalancedMF101

0% to /నుం�� 5%

0% to/నుం�� 15%

20% to/నుం�� 70%

30% to/నుం�� 60%

Equity Managed Fund

ULIF01316/01/06EquityMgFd101

0% to /నుం�� 5%

0% to/నుం�� 10%

0% to/నుం�� 40%

60% to/నుం��100%

Growth Fund

ULIF01202/01/04GrowthFund101

0% to /నుం�� 5%

0%

0%

95% to/నుం�� 100%

సుర��త �ర్వ��త ఫండ్

రకష్ణ�త్మక �ర్వ��త ఫండ్

సమత�లయ్ �ర్వ��త ఫండ్
ఈ��్వట� �ర్వ��త ఫండ్
అ�వృ��ధ్ ఫండ్

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబం��త ఫండ్ �� ర్్ట�� ��లల� ప��కత�
త్ ల� / ద�ాత్���ల �క్క ����న ��చూయ్��ట� వయ్వ��� సూ�సుత్ం��.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

ఉతప్�త్ వ��గ్కరణ & ఆ�ిత్ వరగ్ ం సూచన ప్ర�జనం ��సం మ�త్ర�� అం��ంచబ��ం��. దయ�ే�ి మ���ం్ర చవదుద్..

Name of the Product

UIN

ఉతప్�త్ ��ర�

య�ఐఎన్

HDFC SL pension Maximus

101L074V01

��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ ��నష్న్ మ�య్��జ్మస్
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
గమ�క: ఎగ�వ ����్కనన్ ఉతప్త�
త్ లక� మ�త్ర�� ఆ�ిత్ వరగ్ ం వ��త్సత్ ుం��

Asset Class / ఆ�ిత్ వరగ్ ం
Money Market
Instruments ,Public Deposits,Govt. Securities
& Corp Bonds
నగదు మ���్కట్ �ాధ��ల� & ప్రజల ���ా�ట్ల�, ప్రభ�త్వ
ప��కత�
త్ ల� & �ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

Equity
ఈ��్వట�

Fund
ఫండ్

SFIN
ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

Pension Guarantee
Fund 1

101L074V01

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101

70% -100%

��నష్న్ �ాయ్��ంట�
ఫండ్ 1

Equity
ఈ��్వట�

0% - 30%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ఉతప్�త్ వ��గ్కరణ & ఆ�ిత్ వరగ్ ం సూచన ప్ర�జనం ��సం మ�త్ర�� అం��ంచబ��ం��. దయ�ే�ి మ���ం్ర చవదుద్.

Name of the Product / ఉతప్�త్ ��ర�

UIN /య�ఐఎన్

HDFC Life Pension Super Plus /��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ ��నష్న్ సూపర్ ప్ల స్

101L085V02

HDFC Life Single Premium Pension Super /��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ �ిం��ల్ �ీ్ర�యం ��నష్న్ సూపర్

101L086V02

HDFC Life Pension Super Plus /��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ ��నష్న్ సూపర్ ప్ల స్

101L085V01

HDFC Life Single Premium Pension Super /��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ �ిం��ల్ �ీ్ర�యం ��నష్న్ సూపర్

101L086V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
గమ�క: ఎగ�వ ����్కనన్ ఉతప్త�
త్ లక� మ�త్ర�� ఆ�ిత్ వరగ్ ం వ��త్సత్ ుం��.

Asset Class / ఆ�ిత్ వరగ్ ం
Fund
ఫండ్

Pension Super Plus Fund - 2012
��నష్న్ సూపర్ ప్ల స్ ఫండ్ – 2012

SFIN

Money Market
Instruments

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

నగదు మ���్కట్
�ాధ��ల�

0% - 40%

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

Equity

40% - 100%

0% - 60%

ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల� &
�ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

ఈ��్వట�

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

ఉతప్�త్ వ��గ్కరణ & ఆ�ిత్ వరగ్ ం సూచన ప్ర�జనం ��సం మ�త్ర�� అం��ంచబ��ం��. దయ�ే�ి మ���ం్ర చవదుద్..

Name of the Product / ఉతప్�త్ ��ర�

UIN /య�ఐఎన్

HDFC Wealth Maximiser Plus /��చ్��ఎఫ్�ి ��ల్త్ మ�య్��జ్��జర్ ప్ల స్

101L034V01

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ��ల్త్ మ�్ట�్ల �యర్

101L044V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
గమ�క: ఎగ�వ ����్కనన్ ఉతప్త�
త్ లక� మ�త్ర�� ఆ�ిత్ వరగ్ ం వ��త్సత్ ుం��

Fund

SFIN

ఫండ్

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

Asset Class
ఆ�ిత్ వరగ్ ం

*All debt instruments maturity less than equal to 12 months
*12 ��లల కంట� తక�్కవ ల��� ����� సమ�న���న ��చూయ్��ట� గల అ�న్ ర�ణ ద�ాత్���ల�

Money Plus Fund
మ� ప్ల స్ ఫండ్

ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

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

Asset
Allocation
ఆ�ిత్ ��ట��ంప�

0 - 30%

0 - 20%

*12 ��లల కంట� ఎక�్కవ ల��� సమ�న���న మ��య� 36 ��లల కంట� తక�్కవ ల���
సమ�న���న ��చూయ్��ట� గల బ�య్ంక్ ���ా�ట్ల�

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

40 - 100%

*12 ��లల కంట� ఎక�్కవ ల��� సమ�న���న మ��య� 36 ��లల కంట� తక�్కవ ల���
సమ�న���న ��చూయ్��ట� గల ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల�

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

0 – 10%

*12 ��లల కంట� ఎక�్కవ ల��� సమ�న���న మ��య� 36 ��లల కంట� తక�్కవ ల���
సమ�న���న ��చూయ్��ట� గల �ాణ�జయ్ ర�ణం

Money Market Instruments
నగదు మ���్కట్ �ాధ��ల�

Public Deposits
ప్రజల ���ా�ట్ల�

Bond Opportunities Fund
బ�ండ్ అవ�ా�ాల ఫండ్

ULIF03004/08/08BondOprtFd101

Govt. Securities
ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల�

Corporate Bonds
�ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

Equity /ఈ��్వట�

Large Cap Fund
ఎక�్కవ ��ట్ట �బ�� ఫండ్

ULIF03204/08/08Large-CapF101

Mid Cap Fund
మధయ్స్థ ��ట్ట �బ�� ఫండ్

ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

Money Market Instruments /నగదు మ���్కట్ �ాధ��ల�
Equity /ఈ��్వట�
Money Market Instruments

0 – 5%
0 – 15%

50 – 60%
20 – 30%
0%
0-5%
95-100%
0-5%

నగదు మ���్కట్ �ాధ��ల�

Equity /ఈ��్వట�

95-100%

All Debt with maturity < 12 Months

0% - 40%

��చూయ్��ట� < 12 ��లల� గల అ�న్ ర�ణ�ల�

Money Market Instruments & Public Deposits
Manager’s Fund
��ా్వహక�ల ఫండ్

ULIF03304/08/08ManagerFnd101

0% - 25%

నగదు మ���్కట్ �ాధ��ల� & ప్రజల ���ా�ట్ల�

Govt Securities & Corporate Bonds

5% - 65%

Large Cap Equity /ఎక�్కవ ��ట్ట �బ�� ఈ��్వట�

10% - 45%

Mid Cap Equity /మధయ్స్థ ��ట్ట �బ�� ఈ��్వట�

10% - 45%

ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల� & �ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబం��త ఫండ్ �� ర్్ట�� ��లల� ప��కత�
త్ ల� / ద�ాత్���ల �క్క ����న ��చూయ్��ట� వయ్వ��� సూ�సుత్ం��.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

ఉతప్�త్ వ��గ్కరణ & ఆ�ిత్ వరగ్ ం సూచన ప్ర�జనం ��సం మ�త్ర�� అం��ంచబ��ం��. దయ�ే�ి మ���ం్ర చవదుద్..

Name of the Product / ఉతప్�త్ ��ర�

UIN /య�ఐఎన్

HDFC Wealth Maximiser Plus /��చ్��ఎఫ్�ి ��ల్త్ మ�య్��జ్��జర్ ప్ల స్

101L034V01

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier /��చ్��ఎఫ్�ి య��ట్ �ంక్్డ ��ల్త్ మ�్ట�్ల �యర్

101L044V01

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

గమ�క: ఎగ�వ ����్కనన్ ఉతప్త�
త్ లక� మ�త్ర�� ఆ�ిత్ వరగ్ ం వ��త్సత్ ుం��.

Fund
ఫండ్

SFIN

Asset Class

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

ఆ�ిత్ వరగ్ ం

*All debt instruments maturity less than equal to 12 months
*12 ��లల కంట� తక�్కవ ల��� ����� సమ�న���న ��చూయ్��ట� గల అ�న్ ర�ణ ద�ాత్���ల�
Money Plus Fund

ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

మ� ప్ల స్ ఫండ్

*Bank deposits with maturity greater than equal to 12 months and
lesser than or equal to 36 months
*12 ��లల కంట� ఎక�్కవ ల��� సమ�న���న మ��య� 36 ��లల కంట� తక�్కవ ల��� సమ�న���న

Asset
Allocation
ఆ�ిత్
��ట��ంప�

0 - 30%

0 - 20%

��చూయ్��ట� గల బ�య్ంక్ ���ా�ట్ల�

*Government Securities with maturity greater than equal to 12
months and lesser than or equal to 36 months
*12 ��లల కంట� ఎక�్కవ ల��� సమ�న���న మ��య� 36 ��లల కంట� తక�్కవ ల��� సమ�న���న

40 - 100%

��చూయ్��ట� గల ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల�

*Corporate Debt with maturity greater than equal to 12 months
and lesser than or equal to 36 months
*12 ��లల కంట� ఎక�్కవ ల��� సమ�న���న మ��య� 36 ��లల కంట� తక�్కవ ల��� సమ�న���న

0 – 10%

��చూయ్��ట� గల �ాణ�జయ్ ర�ణం

Money Market Instruments

0 – 5%

Public Deposits /ప్రజల ���ా�ట్ల�

0 – 15%

Govt. Securities /ప్రభ�త్వ ప��కత�త్ల�

50 – 60%

Corporate Bonds /�ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

20 – 30%

నగదు మ���్కట్ �ాధ��ల�

Bond Opportunities Fund

ULIF03004/08/08BondOprtFd101

బ�ండ్ అవ�ా�ాల ఫండ్

Equity /ఈ��్వట�

0%

Money Market Instruments
Large Cap Fund

ఎక�్కవ ��ట్ట �బ�� ఫండ్

ULIF03204/08/08Large-CapF101

నగదు మ���్కట్ �ాధ��ల�

Equity /ఈ��్వట�
Money Market Instruments

Mid Cap Fund

మధయ్స్థ ��ట్ట �బ�� ఫండ్

ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

Manager’s Fund

ULIF03304/08/08ManagerFnd101

95-100%
0-5%

నగదు మ���్కట్ �ాధ��ల�

Equity /ఈ��్వట�

95-100%

All Debt with maturity < 12 Months

0% - 40%

Money Market Instruments & Public Deposits

0% - 25%

��చూయ్��ట� < 12 ��లల� గల అ�న్ ర�ణ�ల�

��ా్వహక�ల ఫండ్

0-5%

నగదు మ���్కట్ �ాధ��ల� & ప్రజల ���ా�ట్ల�

Govt Securities & Corporate Bonds

5% - 65%

Large Cap Equity /ఎక�్కవ ��ట్ట �బ�� ఈ��్వట�

10% - 45%

Mid Cap Equity /మధయ్స్థ ��ట్ట �బ�� ఈ��్వట�

10% - 45%

ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల� & �ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబం��త ఫండ్ �� ర్్ట�� ��లల� ప��కత�
త్ ల� / ద�ాత్���ల �క్క ����న ��చూయ్��ట� వయ్వ��� సూ�సుత్ం��.
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ఉతప్�త్ వ��గ్కరణ & ఆ�ిత్ వరగ్ ం సూచన ప్ర�జనం ��సం మ�త్ర�� అం��ంచబ��ం��. దయ�ే�ి మ���ం్ర చవదుద్..

Name of the Product

UIN

ఉతప్�త్ ��ర�

య�ఐఎన్

HDFC Life Click 2 Invest

101L100V01

��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ ��్లక్ 2 ఇ��్వస్్ట
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only

గమ�క: ఎగ�వ ����్కనన్ ఉతప్త�
త్ లక� మ�త్ర�� ఆ�ిత్ వరగ్ ం వ��త్సత్ ుం��

Asset Class / ఆ�ిత్ వరగ్ ం
Fund
ఫండ్

SFIN
ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

Money Market
Instruments &
Public Deposits

Govt. Securities
& Corp Bonds

నగదు మ���్కట్
�ాధ��ల� & ప్రజల
���ా�ట్ల�

ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల�
& �ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

Equity
ఈ��్వట�

Balanced Fund
సమత�లయ్ ఫండ్

ULIF03901/09/10BalancedFd101

0% to /నుం�� 20%

0% to /నుం�� 60%

40% to/నుం�� 80%

Income Fund
ఆ��య ఫండ్

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0% to /నుం�� 20%

80% to /నుం�� 100%

-

BlueChip Fund
బ�
్ల �ప్ ఫండ్

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0% to /నుం�� 20%

-

80% to /నుం�� 100%

Opportunities Fund
అవ�ా�ాల ఫండ్

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0% to /నుం�� 20%

-

80% to /నుం��100%

Equity Plus Fund
ఈ��్వట� ప్ల స్ ఫండ్

ULIF05301/08/13EquityPlus101

0% to /నుం�� 20%

0% to /నుం�� 20%

80% to /నుం�� 100%

Diversiﬁed Equity Fund

ULIF05501/08/13DivrEqtyFd101

0% to /నుం�� 40%

0% to /నుం�� 40%

60% to /నుం�� 100%

Bond Fund
బ�ండ్ ఫండ్

ULIF05601/08/13Bond Funds101

0% to /నుం�� 60%

40% to /నుం��100%

-

Conservative Fund
�ల్వ ఫండ్

ULIF05801/08/13ConsertvFd101

0% to /నుం�� 60%

40% to /నుం��100%

-

వ��గ్క��ం�న ఈ��్వట� ఫండ్
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

ఉతప్�త్ వ��గ్కరణ & ఆ�ిత్ వరగ్ ం సూచన ప్ర�జనం ��సం మ�త్ర�� అం��ంచబ��ం��. దయ�ే�ి మ���ం్ర చవదుద్..

Name of the Product
ఉతప్�త్ ��ర�

Income Fund

Blue Chip Fund

Opportunities
Fund

Vantage Fund

�ాంట�జ్ ఫండ్

Short Term
Fund

Balanced Fund

సం��పత్ వయ్వ��
ఫండ్

సమత�లయ్ ఫండ్

ఆ��య ఫండ్

బ�
్ల �ప్ ఫండ్

HDFC Wealth Builder

101L054V01

101L054V01

101L054V01

101L054V01

NA

NA

HDFC SL Crest

101L064V01

101L064V01

101L064V01

NA

101L064V01

101L064V01

HDFC SL Crest

101L064V02

101L064V02

101L064V02

NA

NA

101L064V02

101L065V01

101L065V01

101L065V01

NA

101L065V01

101L065V01

HDFC SL ProGrowth Super II

101L066V01

101L066V01

101L066V01

NA

101L066V01

101L066V01

HDFC SL ProGrowth Super II

101L066V02

101L066V02

101L066V02

NA

NA

101L066V02

HDFC SL ProGrowth Maximiser

101L067V01

101L067V01

101L067V01

NA

101L067V01

101L067V01

HDFC SL ProGrowth Maximizer

101L067V02

101L067V02

101L067V02

NA

NA

101L067V02

101L068V01

101L068V01

101L068V01

NA

101L068V01

101L068V01

101L068V02

101L068V02

101L068V02

NA

NA

101L068V02

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

HDFC Life Invest Wise

101L083V01

101L083V01

101L083V01

NA

101L083V01

101L083V01

HDFC Life Invest wise

101L083V02

101L083V02

101L083V02

NA

NA

101L083V02

��చ్��ఎఫ్�ి ��ల్త్ �ల్డ ర్

��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ ���స్్ట
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ ���స్్ట

HDFC SL Youngstar Super II

అవ�ా�ాల�
ఫండ్

��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ యంగ్ �ా్టర్ సూపర్ II
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ �� ్ర ���త్ సూపర్ II
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ �� ్ర ���త్ సూపర్ II
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ �� ్ర ���త్ మ�య్��జ్��సర్
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ �� ్ర ���త్ మ�య్��జ్��సర్

HDFC SL Young Star Super Premium
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ యంగ్ �ా్టర్ సూపర్ �ీ్ర�యం

HDFC SL Young Star Super Premium
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ యంగ్ �ా్టర్ సూపర్ �ీ్ర�యం

HDFC SL ProGrowth Flexi
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ �� ్ర ���త్ ��్ల ��స్

HDFC SL ProGrowth Flexi
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ �� ్ర ���త్ ��్ల ��స్

HDFC SL ProGrowth Plus
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ �� ్ర ���త్ ప్ల స్

HDFC SL ProGrowth Plus
��చ్��ఎఫ్�ి ఎస్ఎల్ �� ్ర ���త్ ప్ల స్
��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ �ా్మర్్ట ఉ��న్ �ా్లన్
��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ �ా్మర్్ట ఉ��న్
��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ ఇ��్వస్్ట ��ౖజ్

��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ ఇ��్వస్్ట ��ౖజ్

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
గమ�క: ఎగ�వ ����్కనన్ ఉతప్త�
త్ లక� మ�త్ర�� ఆ�ిత్ వరగ్ ం వ��త్సత్ ుం��
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Asset Class / ఆ�ిత్ వరగ్ ం
Money Market
Instruments &
Public Deposits

SFIN

Fund
ఫండ్

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

నగదు మ���్కట్
�ాధ��ల� & ప్రజల
���ా�ట్ల�

Govt. Securities
& Corp Bonds

ప్రభ�త్వ ప��కత�
త్ ల� &

Equity
ఈ��్వట�

�ా��ప్��ట్ బ�ండ్ల�

Income Fund

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0% to /నుం�� 20%

80% to /నుం�� 100%

Blue Chip Fund

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0% to /నుం�� 20%

-

80% to/నుం��100%

Opportunities Fund

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0% to /నుం�� 20%

-

80% to/నుం��100%

Vantage Fund

ULIF03701/01/10VantageFnd101

0% - 40%

10% to/నుం�� 70%

10% to/నుం�� 70%

ఆ��య ఫండ్

బ�
్ల �ప్ ఫండ్

అవ�ా�ాల ఫండ్

�ాంట�జ్ ఫండ్
Short Term Fund

ULIF03801/09/10ShortTrmFd101

సం��పత్ వయ్వ�� ఫండ్
Balanced Fund

ULIF03901/09/10BalancedFd101

సమత�లయ్ ఫండ్

0% to /నుం�� 100% (*upto 36 Months)
(గ��ష్టం�ా 36 ��లల�*)
0% to /నుం�� 20%

0% to /నుం�� 60%

-

40% to /నుం�� 80%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*సంబం��త ఫండ్ �� ర్్ట�� ��లల� ప��కత�
త్ ల� / ద�ాత్���ల �క్క ����న ��చూయ్��ట� వయ్వ��� సూ�సుత్ం��.

HDFC Life Insurance Company Limited [Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited] (HDFC Life).
��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ [గతంల� ��చ్��ఎఫ్�ి �ా్టండర్్డ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ అ� �ిల�వబ�ే��] (��చ్��ఎఫ్�ి ల�ౖఫ్).
CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI Registration No. 101.
Regd. Off: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.
�ిఐఎన్: L65110MH2000PLC128245. ఐఆర్��ఏఐ �����్టష
� న్ నం. 101.
���స్ట ర్్డ �ా�ాయ్లయం: 13వ అంతసుత్, ల��� ఎ��స్లస్, అ�� ల� �ల్స్ �ాం��ండ్, ఎన్.ఎమ్. జ��ి మ�ర్గ్ , మ�ల��్మ, మ�ంబ�ౖ - 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
ఏ��ౖ�� సం�ే�ల�ంట� ల��� మ��ంత సమ���రం ��సం, 1860-267-9999�� �ాల్ �ేయం�� (�ా్థ�క ����జ్ల� వ��త్�త్ ా�). +91 ల��� 00 �దల�ౖనట�వంట� �ేశం ��డ్ ఏ�� మ�ందు �ేర్చవదుద్. �� మ-శ�, ఉదయం 10
గంటల నుం�� �ా�్ర 7 గంటల వరక� అందుబ�ట�ల� ఉంట�ం�� | ఇ���ల్ – service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (ఎన్ఆర్ఐ కస్ట మర్లక� మ�త్ర��) ��ౖట్ను సంద��్శంచం�� – www.hdfclife.com
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కస్ట మర్ �ీ్వకరణ ర�ీదు �ా�ీ (అదనప� �ిం��ల్ �ీ్ర�యం ట�ప్- అప్ �ారమ్)
�ాల�ీ సం.

Documents accepted (specify):

పరసప్ర చరయ్ ఐ�� నం:

ఆ�ద�గయ్���న ��క�య్��ంట్ల� (����్కనం��):

Policyholder Name:
�ాల�ీ��ర� ��ర�:

Customer Relations Officer:
కస్ట మర్ సంబం��ల అ���ా��:

Date:
�ే��:.

Time:
స్థ లం:.

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
ఏ��ౖ�� సం�ే�ల�ంట� ల��� మ��ంత సమ���రం ��సం, 1860-267-9999ల� మ�క� �ాల్ �ేయం�� (�ా్థ�క ����జ్ల� వ��త్�త్ ా�). �ేశం ��డ్ ఏ�� మ�ందు జ���ంచవదుద్ ఉ��. +91 ల��� 00. �� మ-శ��ారం,
ఉదయం 10 నుం�� �ా�్ర 7 గంటల వరక� అందుబ�ట�ల� ఉంట�ం�� | ఇ���ల్ - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (ఎన్ఆర్ఐ కస్ట మర్లక� మ�త్ర��) |
��ౖట్ను సంద��్శంచం�� -www.hdfclife.com

బ�్రంచ్ �ా్టంప్

