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Documents accepted (specify):_________________________________ 

Customer Relations Officer: Date: Time:  

Policy Holder’s / Assignee’s  Name:__________________________________________________Date:_________________ Place:__________________________ 

(Please mention the name of the fund(s) that you wish to switch to and/or redirect premiums)

PSRF383828021502 Comp/Feb/Int/4403 / (KINDLY FILL THIS FORM IN ENGLISH ONLY) /(অনগু্রহ করে এই ফর্মটিরক ককবলরাত্র ইংরেজি ভাষায় পুেণ করুন)

For HDFC Life Unit Linked Plans Only 

Fund Switch & 
Premium Redirection 

(Please use a separate request form for each policy)  

For Official Use Only 

Branch Name: 

Received by: 

Interaction ID: 

Dt & Time:  

Current Day NAV 

Next Day NAV 

Employee Code: ______________ 

Signature: __________________  

NameofthePolicyholder :_______________________________________________________________________________________________  (First Name) / (প্রথর নার) (Middle Name) / (রধ্য নার)

Proposal /Policy No: ________________________________ E-Insurance Account No.:  

(Last Name) / (কেষ নার) 

Email ID*:__________________________________________________________________________________________________________________  

Contact No.*:(Off)_______________________/(Res)_____________________________/(Mob)______________________Mobile number is preferable 

* Contact details provided herein will be updated for all future communications. For customers registered under National Do Not Call Registry, this will be considered as consent to communicate 
with him/her on the contact details provided herein.  

Fund Name/ ফান্ড-এর নাম

Total Percentage        (the total % of fund allocation should be 100%)  
মমাট শতাংশ                         (ফান্ড অ্যারলারকেরনে করাত েতাংে হওয়া উজিত 100%)

Fund Switch 
(current fund holdings)  

ফান্ড সইুচ 
(বত্ত মান ফান্ড ম�াল্ডংস)

লরিলময়াম লরডাইররকশন 
(ভলবষ্যরতর লরিলময়ামগুলি)*

New Percentage  

100%  

Premium Redirection 
(future premiums)*  

 New Percentage  

 100%  

GeneralRules: 
1. Request for the above transactions are acceptable subject to cut-off rules followed by HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd in accordance with IRDAI. The current cut -off timing for accepting requests to be pro-
cessed with same day NAV is 3pm IST. 2. If Asset Allocation Option (AAO) was previously opted for, the same will be treated as withdrawn on receipt of a FundS witch/Premium Redirection request. Once withdrawn, 
the AAO cannot be opted for again. 3. In case aprior unit allocation is pending, your current request will be processed on thes uccessive working day. 4. If a FundS witch & Top Up requestis received together,  Fund Switch 
transaction will be processed first. 5. Redirection is not applicable to single premium plans. Please check your plan for the same. 6. The future premiums received will continue to get allocated as per the original fund al-
location unless a Premium Redirection requestis also given to change the future fund allocation. 7.The Company reserves the right to alter the charges without prior intimation. 8. Policy servicing charges may be levied as 
applicable. Please refer to your policy document for details. 9. To process your fund switch request, we will first cancel all of the existing unitsin your policy fund(s).The proceeds from the cancelled units, after deducting 
the applicable charge(if any), will then be used to buy units in your chosen Fund(s).
সব্তজনীন লনয়ম:
1. আইআেজিএ রলূনীজত অনযুায়ী এইিজিএফজি স্্যান্ডাি্ম  লাইফ ইজসিওরেসি ককাম্ানী জলজররেি-এে কাে-অফ জনয়ররে েত্ম  অনিুারে ওপরেে ট্্যানি্যাকেরনে িন্য অনরুোধ গ্রহণ কো হরব৷ অনরুরাধ গ�ৃীত �রয়রে ই লিরনর এনএলভ-র সারে রিরসস 
বত্ত মান কাট-অফ সময় �রছে আইএসটি 3 লিএম৷ 2. যজি অ্যারিে অ্যারলারকেন অপেন (এএও) আরে কথরক বাছাই কো হরয় থারক তাহরল ফান্ড িুইি অথবা জপ্রজরয়ার জেিায়রেকেরনে িন্য প্রাপ্ত অনরুোরধে কষেরত্র প্রাক্তন অ্যারিে অ্যারলারকেন 
অপেন (এএও)-ই গ্রাহ্য হরব৷ 3. আরেে ইউজনে অ্যারলারকেন যজি বাজক থারক তাহরল আপনাে বত্ম রান অনরুোধ প্ররিি কো হরব আোরী কর্মেত জিরন৷ 4. যজি ফান্ড িুইি এবং েপ আপ অনরুোধ একই িারথ পাঠারনা হয় তাহরল ফান্ড িুইি 
ট্্যানি্যাকেরনে প্ররিজিং প্রথরর কো হরব৷ 5. জিঙ্গল জপ্রজরয়ার প্্যারন জেিায়রেকেন প্ররযাি্য নয়৷ অনগু্রহ করে আপনাে প্্যানটি কিক করুন৷ 6. অজেজিনাল ফান্ড অ্যারলারকেন অনযুায়ী ভজবষরত্যে িরা হওয়া জপ্রজরয়ার গুজল লাোতাে অ্যাজলরকে হরত 
থাকরব যতষেণ না ভজবষ্যরতে ফান্ড অ্যারলারকেন পজেবত্ম ন কোে িন্য জপ্রজরয়ার জেিায়রেকেরনে অনরুোধ কো হরছে৷ 7. আরে কথরক ককারনা কােণ না িাজনরয় িাি্ম গুজল পজেবত্ম ন কোে অজধকাে ককাম্ানীে িংেজষেত৷ 8. পজলজি িাজভ্ম জিং িারি্ম ি 
লাগু হরব কয েকর ভারব প্ররযাি্য৷ জবেি ভারব িানাে িন্য অনগু্রহ করে আপনাে পজলজি িক্্যররন্টটি পড়ুন৷ 9.  আপনাে পজেবত্ম রনে অনরুোধটিরক প্রজরিয়াকেণ কোে িন্য, আরারিে প্রথরর আপনাে পজলজি ফারন্ডে বত্ম রান িকল ইউজনেগুজলরক 
বাজতল কেরত হরব৷ বাজতল ইউজনেিরহূ কথরক আয়, প্ররযাি্য িাি্ম  (যজি থারক) পজেরষাধ কোে পরে, আপনাে িয়ন কো ফান্ড(িরূহ) কথরক ইউজনে রিয় কোে িন্য ব্যবহাে কো হরব৷

* ভজবষ্যরত িরস্ত েকররে কযাোরযাে স্াপরনে িন্য আপনাে এখারন কিওয়া কযাোরযাে জববেণ ব্যবহাে কো হরব৷ কিই িব গ্রাহকো যাো ন্যােনাল িু্য নে কল কেজিস্াে-এে অধীরন কেজিস্াে করেরছন তারিে কষেরত্র এই 
কেি পসিরক ববধ জিিিাি্ম  জহিারব েণ্য কো হরব৷এই কষেরত্র এখারন প্রিান কো পজেজিজতে জবেি জববেরণে উপে জভজতি করে তাে িারথ কযাোরযাে কোে জবষরয় তাে িম্মজত আরছ তা জবরবিনা কো হরব৷

(অনগু্রহ করে আপজন কয ফারন্ড পজেবত্ম ন কেরত িান এবং/বা জপ্রজরয়ারিরহূরক পুনঃজনরি্ম জেত কেরত িান, কিই ফান্ড (গুজলে) নার উরলেখ করুন)
নতুন েতাংে নতুন েতাংে

অজফরিে ব্যবহারেে িন্য ককবলরাত্র

োখাে নার :

আিরকে জিরনে এনএজভ

আোরী জিরনে এনএজভ

এরপ্য়ী ককাি :

স্াষেে :

গ্রহণকােীে নার :

কযাোরযাে আইজি :

তাজেখ এবং িরয় :(প্ররত্যক পজলজিে িন্য একটি আলািা আলািা জেরকারয়স্ ফর্ম ভরুন)

এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি প্্যারনে িন্যই ককবল রাত্র

পজলজি কহাল্ারেে নার :

কপ্রারপািাল/পজলজি নম্বে :

ইররইল আইজি*:

কযাোরযারেে নম্বে*:(অজফি) (বাজড়ে নম্বে) (করাবাইল) করাবাইল নম্বে বাঞ্ছনীয়

ই-ইজসিওরেসি অ্যাকাউন্ট নম্বে :

ফান্ড সইুচ এবং লরিলময়াম 
লরডাইররকশন

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 are authorised by me through this formare made under my consent and are not provided underany 
duressor compulsion, and HDFC Life has agreed to carry out the same on my behalf. I under take notto raise any action or claim what so everagainst HDFC Life for any reasons thereto.
এই আরবিনটি করার আরগ আলম িলিলসর সমস্ত রিাসলগিক শত্ত গুলি িরেলে এই লবষয়গুলি এবং তার িলরণাম বুরেলে বরি সুলনলচিত করলে৷ আলম আররা সুলনলচিত করলে মে ত�লবরির ববধ উৎস মেরক ওিরর উরল্্যলিত 
লরিলময়াম আগত �রয়রে৷ এই ফরম্তর মাধ্যরম আলম বুরেলে এবং সম্মলত জানালছে মে সমস্ত উরল্লিত লনরি্ত শাবিী আমার দ্ারা অনুরমালিত, আমার সম্মলতরত করা �রয়রে এবং মকারনা মজার বা বাধ্যবাধকতা রিরয়াগ 
করা �য়লন এবং আমার তরফ মেরক এইচলডএফলস িাইফও সমানভারব তা সম্পন্ন কররব বরি সম্মত �রয়রে৷ আলম অগিীকার করলে এইচলডএফলস িাইফ-এর লবরূরধে মকারনা কাররণ মকারনা রিকাররর মকারনা রকম 
ব্যবস্া গ্র�ণ অেবা িালব আলম তুিব না মে৷

েৃহীত িক্্যররন্টি (জনজি্মষ্ট করুন):

কারস্ারাে জেরলেন অজফিাে:

কযাোরযাে আইজি নম্বে:পজলজি নম্বে: পজলজি কহাল্ারেে নার:

তাজেখ: িরয়:

Declarant Name____________________________________Signature____________Declarant Address: ____________________________________________________________________  
ক�াষণা কােীে নার স্াষেে ক�াষণা কােীে ঠিকানা:

পজলজি কহাল্াে/অজধকাে প্রাপ্তকােীে স্াষেে: * অলধকার সম্প্রিান করা িলিলসর মষেররে অলধকার রিাপ্তকরীর লববরণ আবশ্যক

পজলজি কহাল্াে/অজধকাে প্রাপ্তকােীে নার: তাজেখ: স্ান:
Policy holder’s / Assignee’s Signature:________________________ * Assignee’s details are required in case of assigned policies 

Declaration to be made by a third person where: 
The life assured has affixed his/her thumb impression / has signed in vernacular / has not filled the application. I hereby declare that I have explained the contents of this 
application form to the life to be assured in _____________________language and have truthfully recorded the answers provided to me. I further declare that the life to 
beassured has signed /affixed his / her thumb impression in my presence.
তৃতীয় ব্যলতি দ্ারা ম�াষণা করা মসিারন আবশ্যক মেিারন:
িীবন জবরাকােী টিপিই জিরয়রছন অথবা স্রিেীয় ভাষায় স্াষেে করেরছন অথবা জনরি ফর্ম ভরেনজন৷ আজর এখারন ক�াষণা কেজছ কয আজর এই অ্যাজপ্রকেন ফরর্মে জবষয়বস্তু কয ব্যজক্তে িীবন জবরা কো হরব তারক_____________________
ভাষায় বণ্মনা করেজছ এবং িততাে িারথ আরারক কিওয়া তাে িবাব আজর কেকি্ম  করেজছ৷ আজর পুনোয় ক�াষণা কেজছ আরাে উপজস্জতরতই পজলজি কহাল্াে স্াষেে করেরছন অথবা টিপিই িংবদ্ধ করেরছন৷

Customer Acknowledgement Copy   Fund Switch   Premium Redirection  
কার্ামার অ্যাকনরিজরমন্ট কলি ফান্ড সু্যইচ লরিলময়াম িনুঃলনরি্ত লশত

Policy No:_________________Interaction ID No:________________________________Policy holder name:________________________________________________________________ __ 

Branch Stamp  
োখাে স্্যাম্

প্রশ্ন বা আরো তরথ্যে িন্য, 1860-267-9999 নম্বরে (স্ানীয় িাি্ম  প্ররযাি্য হরব) আরারিে কল করুন। ককারনা কিরেে ককাি ব্যবহাে কেরবন না কযরন +91 বা 00। 
কিার - েজন িকাল 10ো কথরক িন্্যা 7ো পয্মন্ত উপলব্ধ | ইররল - service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (শুধুরাত্র অনাবাজি গ্রাহকরিে িন্য) www.hdfclife.com - কিখুন



• IRDAI does not announce any bonus.  Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint along with details of phone call  number.  

2   SIMPLE  

 STEPS

2 টি িহি  

 পিরষেপ

My Account - Login  
আমার অ্যাকাউন্ট – িগইন

Perform Fund Switch  
 ,  Premium Redirection 
in just 2 simple steps  

িম্ািনা কো, রাত্র 2 টি 
িহি পিরষেরপ ফান্ড িুইি 
জপ্রজরয়ার জেিাইরেকেন

Register Now!  
এিনই মরলজ্ার করুন

Save your time! Go Green!!
আিনার সময় বাঁচান! সবুজ ব্যব�ার করুন!!

service@hdfclife.com www.hdfclife.com@    

 
HDFC Standard Life Insurance Company Limited. IRDAI Reg. no. 101.  
Registered Office: Lodha Excelus, 13 Floor, Apollo Millls Compound, N.M.Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai-400 011.  
PSNE62020061314  

এইচলডএফলস ্্যান্ডাড্ত  িাইফ ইলসিওররসি মকাম্পানী লিলমরটড৷ আইআেজিএআই নজথভুজক্তকেণ নং 101৷ 
মরলজ্াড্ত  অলফস: কলাধা এরসেলাি, ত্ররয়ািে তলা, অ্যারপারলা জরলি কম্াউন্ড, এন.এর. কযাজে রাে্ম, রহালক্ষী, রমু্বাই-400011৷ 

IRDAI clarifies to public that  

আইআেজিএ িনিাধােরণে িন্য িুস্পষ্ট ভারব ব্যাখ্যা করে কয

BEWARE OF SPURIOUS PHONE CALLS AND FICTITIOUS/FRAUDULENT OFFERS  
লমে্যা মফান কি এবং মনগো/রিতারণামূিক রিস্তাব মেরক সাবধান োকুন

• IRDAI or its officials do not involve in activities like sale of any kind of insurance or financial products nor invest premiums.  

• আইআেজিএআই  বা তাে কর্মকত্ম াো বীরা বা আজথ্মক কয ককারনা পরণ্যে ককান ধেরনে জবরিরয়ে রত কর্মকারন্ড িজড়ত না বা জপ্রজরয়ারর জবজনরয়াে করেন না৷
• আইআেজিএআই ককারনা ধেরনে কবানাি ক�াষণা করে না৷ িনিাধােরণে প্রজত অনরুোধ কো হরছে কয এই প্রকারেে ককারনা কফান কল এরল কফান নম্বে িহ একটি পুজলে অজভরযাে িারয়ে কেরবন৷
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HDFC Standard Life Insurance Company Limited.   
Regd Off: Lodha Excelus, 13 Floor, Apollo Mills Compound, N.M.Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai-400 011. 
Communication Address: 11th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N M Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai – 400011  
For any queries or assistance, please contact us at any of our touch points – Helpline number 18602679999 (Local charges apply)  

Available Mon-Sat from 10 am to 7 pm DO NOT prefix any country code e.g. +91 or 00.
Email service@hdfclife.com, Website - www.hdfclife.com
HDFC Standard Life Insurance Company Limited. IRDAI Regn. No.101. CIN: L65110MH2000PLC128245 

এইচলডএফলস ্্যান্ডাড্ত  িাইফ ইলসিওররসি মকাম্পানী লিলমরটড৷
কেজিস্াি্ম  অজফি : কলাধা এরসেলাি, ত্ররয়ািে তলা, অ্যারপারলা জরলি কম্াউন্ড, এন.এর. কযাজে রাে্ম, রহালক্ষী, রমু্বাই-400011৷ কযাোরযারেে ঠিকানা: দ্ািে তলা, কলাধা 
এরসেলাি, অ্যারপারলা জরলি কম্াউন্ড, এন.এর. কযাজে রাে্ম, রহালক্ষী, রমু্বাই-400011- িহায়তাে িন্য বা কয ককারনা প্রকারেে অনুিন্ারনে িন্য, অনগু্রহ করে আরারিে
কয ককারনা োি পরয়রন্ট কযাোরযাে করুন- িহায়তা নম্বে 18602679999 (কলাকাল িারি্ম ি প্ররযাি্য) 
মসাম-শলন সকাি 10 টা মেরক সন্্যা 7 টা িে্তন্ত উিিভ্য নম্বরেে আরে ককারনা কিরেে ককাি লােরব না, কযরন +91 বা 00৷
ইররল service@hdfclife.com, ওরয়বিাইে- www.hdfclife.com, 
এইিজিএফজি স্্যান্ডাি্ম  লাইফ ইজসিওরেসি ককাম্ানী জলজররেি৷ আইআেজিএআই নজথভুজক্তকেণ নং 101৷ CIN: L65110MH2000PLC128245

Helpline No. 18602679999 (Local charges apply).  DO NOT prefix any country code e.g. +91 or 00. Available Mon - Sat from 10 am to 7 pm
িহায়তাে িন্য কযাোরযারেে নম্বে 18602679999 (কলাকাল িারি্ম ি প্ররযাি্য)৷ নম্বরেে আরে ককারনা কিরেে ককাি লােরব না, কযরন +91 বা 00৷ 
কিার - েজন িকাল 10ো কথরক িন্্যা 7ো পয্মন্ত উপলব্ধ

For queries or more information: / প্রশ্ন বা অজধক তরথ্যে িন্য:



 Name of the Product / িরণ্যর নাম 

 HDFC Unit Linked Endowment Plan / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি এনরিাররন্ট প্্যান 

 HDFC Unit Linked Endowment / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি এনরিাররন্ট 

 HDFC Unit Linked Young Star Plan / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি ইয়ং স্াে প্্যান

 HDFC Unit Linked Young Star / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি ইয়ং স্াে

 HDFC Unit Linked Young Star Plus / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি ইয়ং স্াে প্াি  

 HDFC Unit Linked Endowment Plus / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি এনরিাররন্ট প্াি

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি ইয়ং স্াে িুজবধা

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি ইয়ং স্াে িুজবধা প্াি  

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি এনরিাররন্ট িুজবধা

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি এনরিাররন্ট িুজবধা প্াি

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

Fund  

Liquid  Fund  

Stable Managed Fund  

Secure Managed  Fund  

Defensive Managed Fund  

Balanced Managed Fund  

Equity Managed Fund  

Growth Fund  

 SFIN  

 ULIF00102/01/04LiquidFund101  

 ULIF00720/06/07StableMgFd101  

 ULIF00202/01/04SecureMgtF101  

 ULIF00302/01/04DefensiveF101  

 ULIF00402/01/04BalancedMF101  

 ULIF00616/01/06EquityMgFd101  

 ULIF00502/01/04GrowthFund101  

Money Market 
Instruments  

100%  

Asset Class /  সম্পি মরেণী
Public Deposits  

*0-12 months / রাি                 - 0 - 30% 

*12-18 months / রাি                      - 50 - 100% 

*18-24 months / রাি                     - 0 - 20%  

*More than 24 months                -                       0%  

 0% to / কথরক 5%  

 0% to / কথরক 5%  

 0% to / কথরক 5%  

 0% to / কথরক 5%  

 0% to / কথরক 5%  

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
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 0% to / কথরক 20%  

 0% to / কথরক 15%  

 0% to / কথরক 15%  

 0% to / কথরক 10%  

 0%  

UIN

101L015V01  

101L015V02  

101L019V01  

101L019V02  

101L023V01  

101L024V01  

101L025V01  

101L026V01  

101L027V01  

101L028V01  

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 0%  

 75% to / কথরক 100%  

 50% to / কথরক 85%  

 20% to / কথরক 70%  

 0% to / কথরক 40%  

 0%  

Equity  

0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

15% to / কথরক 30%  

30% to / কথরক 60%  

60% to / কথরক 100%  

95% to / কথরক 100%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পরণ্যে করেণীজবন্যাি ও িম্ি করেণী শুধুরাত্র কেফারেরসিে উরদেরে্য কো হয়৷ অনগু্রহ করে রদু্রণ কেরবন না ৷

টীকা: িম্ি করেণী শুধুরাত্র উজলেজখত পণ্যিররূহে িন্য প্ররযাি্য

ফান্ড

জলক্্যইি ফান্ড

কস্রবল র্যারনিি ফান্ড

জিজকওি্ম  র্যারনিি ফান্ড

জিরফজসিভ র্যারনিি ফান্ড

ব্যারলসিি র্যারনিি ফান্ড

ইক্্যইটি র্যারনিি ফান্ড

কগ্রাথ ফান্ড

এসএফআইএন অে্ত বাজার 
লনরি্ত শাবিী

িাবলিক লডরিালজট ইকু্যইটি
সরকালর লসলকউলরটিস 
এবং করি্তাররশন বন্ড

*িংজলিষ্ট ফান্ড কপাে্ম রফাজলওে ররধ্য জিজকউজেটিি/জনরি্মোবলীে অবজেষ্ট উতিীণ্ম করয়াি জিজনিত করে৷

*24 রারিে কবজে -  0%



টীকা: িম্ি করেণী শুধুরাত্র উজলেজখত পণ্যিররূহে িন্য প্ররযাি্য

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

 

Name of the Product 

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II  / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি এনহ্যানহ্যাসিি লাইফ কপ্রারেকেন II

HDFC Unit Linked Endowment Plus II / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি এনরিাররন্ট প্াি II

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II  / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি ইয়ংস্াে প্াি II

HDFC SimpliLife / এইিজিএফজি জিম্জললাইফ

HDFC SimpliLife / এইিজিএফজি জিম্জললাইফ

HDFC SimpliLife / এইিজিএফজি জিম্জললাইফ

HDFC Unit Linked Young Star II / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি ইয়ং স্াে II

HDFC Unit Linked Endowment II / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি এনরিাররন্ট II

HDFC Unit Linked Endowment Winner / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি এনরিাররন্ট উইনাে 

HDFC Unit Linked Young Star Champion / এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি ইয়ং স্াে ি্যাজম্য়ন

HDFC Young Star Super / এইিজিএফজি ইয়ং স্াে িুপাে

HDFC Endowment Super / এইিজিএফজি এনরিাররন্ট িুপাে

HDFC Young Star Super Suvidha / এইিজিএফজি ইয়ং স্াে িুপাে িুজবধা

HDFC Endowment Super Suvidha / এইিজিএফজি এনরিাররন্ট িুপাে িুজবধা

HDFC Young Star Supreme Suvidha / এইিজিএফজি ইয়ং স্াে িুজপ্রর িুজবধা

HDFC Endowment Supreme Suvidha / এইিজিএফজি এনরিাররন্ট িুজপ্রর িুজবধা

HDFC Endowment Supreme / এইিজিএফজি এনরিাররন্ট িুজপ্রর 

HDFC Young Star Champion Suvidha / এইিজিএফজি ইয়ং স্াে ি্যাজম্য়ন িুজবধা

HDFC YoungStar Supreme / এইিজিএফজি ইয়ংস্াে িুজপ্রর

HDFC Endowment Champion Suvidha / এইিজিএফজি এনরিাররন্ট ি্যাজম্য়ন িুজবধা

Fund   SFIN  

ULIF02208/10/08LiquidFdII101 

ULIF02308/10/08StableMFII101 

ULIF02408/10/08SecureMFII101 

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101 

ULIF02608/10/08BalncdMFII101 

ULIF02708/10/08EquityMFII101 

ULIF02808/10/08GrwthFndII101  
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Money Market 
Instruments 

& Public Deposits  

100%  

 UIN 

101L031V01  

101L030V01 

101L032V01  

101L033V01  

101L033V02  

101L033V03  

101L036V01  

101L038V01  

101L041V01  

101L042V01  

101L048V01  

101L049V01  

101L050V01  

101L051V01  

101L052V01  

101L053V01  

101L058V01  

101L059V01  

101L060V01  

101L061V01  

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 0%  

0 - 100% (*Upto 24 Months)  
0 -100% (*24 রাি পয্মন্ত)

0% to / কথরক 25%  

0% to / কথরক 20%  

0% to / কথরক 20%  

0% to / কথরক 15%  

0% to / কথরক 10%  

 75% to / কথরক 100%  

 50% to / কথরকo 85%  

 20% to / কথরক 70%  

 0% to / কথরক 40%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

 0%  

 15% to / কথরক 30%  

 30% to / কথরক 60%  

 60% to / কথরক 100%  

 90% to / কথরক 100%  

িরণ্যর নাম

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পরণ্যে করেণীজবন্যাি ও িম্ি করেণী শুধুরাত্র কেফারেরসিে উরদেরে্য কো হয়৷ অনগু্রহ করে রদু্রণ কেরবন না৷

Asset Class /  সম্পি মরেণী

ফান্ড এসএফআইএন
অে্ত বাজার লনরি্ত শাবিী 
এবং িাবলিক লডরিালজট

সরকালর লসলকউলরটিস 
এবং করি্তাররশন বন্ড

ইকু্যইটি

Liquid  Fund II  

Stable Managed Fund II 

Secure Managed  Fund II 

Defensive Managed Fund II  

Balanced Managed Fund II  

Equity Managed Fund II 

Growth Fund II 

জলক্্যইি ফান্ড II

কস্রবল র্যারনিি ফান্ড II

জিজকওি্ম  র্যারনিি ফান্ড II

জিরফজসিভ র্যারনিি ফান্ড II

ব্যারলসিি র্যারনিি ফান্ড II

ইক্্যইটি র্যারনিি ফান্ড II

কগ্রাথ ফান্ড II

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
*িংজলিষ্ট ফান্ড কপাে্ম রফাজলওে ররধ্য জিজকউজেটিি/জনরি্মোবলীে অবজেষ্ট উতিীণ্ম করয়াি জিজনিত করে৷



Name of the Product / িরণ্যর নাম

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II  

HDFC Unit Linked Pension II  

ফান্ড

এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি কপনেন II

এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি কপনেন র্যাজসেরাইিাে II

এইিজিএফজি কপনেন িুপাে

এইিজিএফজি কপনেন িুজপ্রর

এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি কপনেন র্যাজসেরাইিাে II

এইিজিএফজি কপনেন ি্যাজম্য়ন

HDFC Pension Super  

HDFC Pension Supreme  

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II  

HDFC Pension Champion  

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
টীকা: িম্ি করেণী শুধুরাত্র উজলেজখত পণ্যিররূহে িন্য প্ররযাি্য

Fund   SFIN  

ULIF02208/10/08LiquidFdII101 

ULIF02308/10/08StableMFII101 

ULIF02408/10/08SecureMFII101 

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101 

ULIF02608/10/08BalncdMFII101 

ULIF02708/10/08EquityMFII101 

ULIF02808/10/08GrwthFndII101  

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

101L039V01  

101L040V01  

101L047V01  

101L055V01  

101L056V01  

101L057V01  

Money Market 
Instruments & 

Public Deposits  

100%  

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 0%  

0 - 100% (*Upto 24 Months)  

0 -100% (*24 রাি পয্মন্ত)

0% to / কথরক 25%  

0% to / কথরক 20%  

0% to / কথরক 20%  

0% to / কথরক 15%  

0% to / কথরক 10%  

 75% to / কথরক 100%  

 50% to / কথরক 85%  

 20% to / কথরক 70%  

 0% to / কথরক 40%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

 0%  

 15% to / কথরক 30%  

 30% to / কথরক 60%  

 60% to / কথরক 100%  

 90% to / কথরক 100%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পরণ্যে করেণীজবন্যাি ও িম্ি করেণী শুধুরাত্র কেফারেরসিে উরদেরে্য কো হয়৷ অনগু্রহ করে রদু্রণ কেরবন না ৷

Liquid  Fund  

Stable Managed Fund II 

Secure Managed  Fund II 

Defensive Managed Fund II  

Balanced Managed Fund II  

Equity Managed Fund II 

Growth Fund II 

জলক্্যইি ফান্ড II

কস্রবল র্যারনিি ফান্ড II

জিজকওি্ম  র্যারনিি ফান্ড II

জিরফজসিভ র্যারনিি ফান্ড II

ব্যারলসিি র্যারনিি ফান্ড II

ইক্্যইটি র্যারনিি ফান্ড II

কগ্রাথ ফান্ড II

Asset Class /  সম্পি মরেণী

এসএফআইএন

অে্ত বাজার লনরি্ত শাবিী 
এবং িাবলিক লডরিালজট

সরকালর লসলকউলরটিস 
এবং করি্তাররশন বন্ড

ইকু্যইটি

*িংজলিষ্ট ফান্ড কপাে্ম রফাজলওে ররধ্য জিজকউজেটিি/জনরি্মোবলীে অবজেষ্ট উতিীণ্ম করয়াি জিজনিত করে৷



 

Liquid  Fund  

Stable Managed Fund  

Secure Managed  Fund  

Defensive Managed Fund  

Balanced Managed Fund  

Equity Managed Fund  

Growth Fund  

জলক্্যইি ফান্ড

কস্রবল র্যারনিি ফান্ড

জিজকওি্ম  র্যারনিি ফান্ড

জিরফজসিভ র্যারনিি ফান্ড

ব্যারলসিি র্যারনিি ফান্ড

ইক্্যইটি র্যারনিি ফান্ড

কগ্রাথ ফান্ড

*িংজলিষ্ট ফান্ড কপাে্ম রফাজলওে ররধ্য জিজকউজেটিি/জনরি্মোবলীে অবজেষ্ট উতিীণ্ম করয়াি জিজনিত করে৷

 0% to / কথরক 5%  

 0% to / কথরক 5%  

 0% to / কথরক 5%  

 0% to / কথরক 5%  

 0% to / কথরক 5%  

 0% to / কথরক 20%  

 0% to / কথরক 15%  

 0% to / কথরক 15%  

 0% to / কথরক 10%  

 75% to / কথরক 100%  

 50% to / কথরক 85%  

 20% to / কথরক 70%  

 0% to / কথরক 40%  

15% to / কথরক 30%  

30% to / কথরক 60%  

60% to / কথরক 100%  

95% to / কথরক 100%  

*24 রারিে কবজে -  

*0-12 months / কথরক - 0 - 30% 

*12-18 months / কথরক - 50 - 100% 

*18-24 months / কথরক - 0 - 20% 

*More than 24 months / কথরক - 0%  

Name of the Product / িরণ্যর নাম

HDFC Unit Linked Pension Plan 

HDFC Unit Linked Pension 

HDFC Unit Linked Pension Plus  

Fund   SFIN  

ULIF00802/01/04LiquidFund101  

ULIF01420/06/07StableMgFd101  

ULIF00902/01/04SecureMgtF101 

ULIF01002/01/04DefensiveF101 

ULIF01102/01/04BalancedMF101 

ULIF01316/01/06EquityMgFd101 

ULIF01202/01/04GrowthFund101  

Money Market 
Instruments  

Public Deposits  

100%  

UIN 

101L016V01  

101L016V02  

101L029V01  

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

0%  

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

Equity  

 0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

 0%  

এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি কপনেন প্্যান

এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি কপনেন

এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি কপনেন প্াি

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

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

পরণ্যে করেণীজবন্যাি ও িম্ি করেণী শুধুরাত্র কেফারেরসিে উরদেরে্য কো হয়৷ অনগু্রহ করে রদু্রণ কেরবন না ৷

ফান্ড

Asset Class /  সম্পি মরেণী

এসএফআইএন
অে্ত বাজার 
লনরি্ত শাবিী

সরকালর লসলকউলরটিস 
এবং করি্তাররশন বন্ড

িাবলিক লডরিালজট ইকু্যইটি

টীকা: িম্ি করেণী শুধুরাত্র উজলেজখত পণ্যিররূহে িন্য প্ররযাি্য



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

HDFC SL pension Maximus  
এইিজিএফজি এিএল কপনেন র্যাজসেরাি

টীকা: িম্ি করেণী শুধুরাত্র উজলেজখত পণ্যিররূহে িন্য প্ররযাি্য

Name of the Product
িরণ্যর নাম

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

Equity  
ইকু্যইটি ফান্ড এসএফআইএন

ইকু্যইটি

Pension Guarantee 
Fund  1  

কপনেন ে্যাোজন্ট ফান্ড 1

Fund  

101L074V01  

 SFIN  

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101  
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UIN 

 101L074V01  

Asset Class / সম্পি মরেণী

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

অে্ত বাজার লনরি্ত শাবিী, িাবলিক লডরিালজট, সরকালর লসলকউলরটিস এবং 
করি্তাররশন বন্ড

70% -100%  

Equity  

0% - 30%  

পরণ্যে করেণীজবন্যাি ও িম্ি করেণী শুধুরাত্র কেফারেরসিে উরদেরে্য কো হয়৷ অনগু্রহ করে রদু্রণ কেরবন না ৷



The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পরণ্যে করেণীজবন্যাি ও িম্ি করেণী শুধুরাত্র কেফারেরসিে উরদেরে্য কো হয়৷ অনগু্রহ করে রদু্রণ কেরবন না৷

HDFC Life Pension Super Plus 
এইিজিএফজি লাইফ কপনেন িুপাে প্াি

HDFC Life Single Premium Pension Super  
এইিজিএফজি লাইফ জিঙ্গল জপ্রজরয়ার কপনেন িুপাে

HDFC Life Pension Super Plus  
এইিজিএফজি লাইফ কপনেন িুপাে প্াি

এইিজিএফজি লাইফ জিঙ্গল জপ্রজরয়ার কপনেন িুপাে

টীকা: িম্ি করেণী শুধুরাত্র উজলেজখত পণ্যিররূহে িন্য প্ররযাি্য

Name of the Product  
িরণ্যর নাম

HDFC Life Single Premium Pension Super  

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

Fund  
ফান্ড

Pension Super Plus Fund - 2012  
কপনেন িুপাে প্াি ফান্ড – 2012

 SFIN  
এসএফআইএন

ULIF04818/06/12PenSuPls12101  
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Money Market Instruments  
অে্ত বাজার লনরি্ত শাবিী

সরকালর লসলকউলরটিস এবং 
করি্তাররশন বন্ড

0% - 40%  

UIN 

101L085V02  

101L086V02  

101L085V01  

101L086V01  

Asset Class  / সম্পি মরেণী

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 40% - 100%  

Equity  
ইকু্যইটি

 0% - 60%  



The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পরণ্যে করেণীজবন্যাি ও িম্ি করেণী শুধুরাত্র কেফারেরসিে উরদেরে্য কো হয়৷ অনগু্রহ করে রদু্রণ কেরবন না ৷

HDFC Wealth Maximiser Plus 
 এইিজিএফজি ওরয়লথ র্যাজসেরাইিাে প্াি

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier 
এইিজিএফজি ইউজনে জলঙ্কি ওরয়লথ রাজটিপ্ায়াে

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
টীকা: িম্ি করেণী শুধুরাত্র উজলেজখত পণ্যিররূহে িন্য প্ররযাি্য

Fund  
ফান্ড এসএফআইএন সম্পি মরেণী সম্পি 

বরাদ্দকরণ

Name of the Product  
িরণ্যর নাম

Money Plus Fund  

*All debt instruments maturity less than equal to 12 months 

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

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

*Corporate Debt with maturity greater than equal to 12 months and lesser
  than or equal to 36 months 
*করয়াি উতিীণ্মতা িহ করপ্মারেে ঋণ 12 রারিে কবজে এবং 36 রারিে কর বা িরান

Money Market Instruments  
অথ্ম বািাে জনরি্মোবলী

পাবজলক জিরপাজিে

িেকাজে জিজকউজেটিি

করপ্মারেে বন্ড

ইক্্যইটি

অথ্ম বািাে জনরি্মোবলী

ইক্্যইটি

অথ্ম বািাে জনরি্মোবলী

ইক্্যইটি

লাি্ম  ক্যাপ ইক্্যইটি

জরি ক্যাপ ইক্্যইটি

অথ্ম বািাে জনরি্মোবলী এবং পাবজলক জিরপাজিে

*করয়াি উতিীণ্মতা িহ ব্যাঙ্ক জিরপাজিে 12 রারিে কবজে এবং 36 রারিে কর বা িরান

*করয়াি উতিীণ্মতা িহ িেকাে 12 রারিে কবজে এবং 36 রারিে কর বা িরান

*িকল ঋণিংজলিষ্ট কায্মকলারপে করয়াি কযন 12 রারিে কর হয়

রাজন প্াি ফান্ড

বন্ড অপােিুজনটিি ফান্ড

লাি্ম  ক্যাপ ফান্ড

জরি ক্যাপ ফান্ড

র্যারনিাি্ম ফান্ড

Bond Opportunities Fund  

Large Cap Fund  

Mid Cap Fund  

Manager’s Fund  

 SFIN  

 ULIF02904/08/08MoneyPlusF101  

 ULIF03004/08/08BondOprtFd101  

 ULIF03204/08/08Large-CapF101  

 ULIF03104/08/08Mid-capFnd101  

 ULIF03304/08/08ManagerFnd101  

UIN 

101L034V01  

101L044V01  

Asset Class  

Public Deposits  

Govt. Securities  

Corporate Bonds  

Equity  

Money Market Instruments  

Equity  

Money Market Instruments  

Equity  

Large Cap Equity  

Mid Cap Equity  

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
*িংজলিষ্ট ফান্ড কপাে্ম রফাজলওে ররধ্য জিজকউজেটিি/জনরি্মোবলীে অবজেষ্ট উতিীণ্ম করয়াি জিজনিত করে৷
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Asset 
Allocation  

 0 - 30%  

0 - 20%  

40 - 100%  

0 – 10%  

 0 – 5%  

 0 – 15%  

 50 – 60%  

 20 – 30%  

 0%  

 0-5%  

 95-100%  

 0-5%  

 95-100%  

 0% - 40%  

 0% - 25%  

 5% - 65%  

 10% - 45%  

 10% - 45%  

করয়াি উতিীণ্মতা িহ িকল ঋণ < 12 রাি

িেকাজে জিজকউজেটিি এবং করপ্মারেেন বন্ড

All Debt with maturity < 12 Months 

Money Market Instruments & Public Deposits 

Govt Securities & Corporate Bonds  



The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
পরণ্যে করেণীজবন্যাি ও িম্ি করেণী শুধুরাত্র কেফারেরসিে উরদেরে্য কো হয়৷ অনগু্রহ করে রদু্রণ কেরবন না ৷

HDFC Life Click 2 Invest  
এইিজিএফজি লাইফ জবজনরয়াে কোে িন্য 2 জলিক করুন

Name of the Product  
িরণ্যর নাম

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
টীকা: িম্ি করেণী শুধুরাত্র উজলেজখত পণ্যিররূহে িন্য প্ররযাি্য

Fund  
ফান্ড এসএফআইএন

অে্ত বাজার লনরি্ত শাবিী 
এবং িাবলিক লডরিালজট

সরকালর লসলকউলরটিস এবং 
করি্তাররশন বন্ড

ইকু্যইটি

Balanced Fund  
ব্যারলসিি ফান্ড

ইনকার ফান্ড

ব্লুজিপ ফান্ড

অপােিুজনটিি ফান্ড

ইক্্যইটি প্াি ফান্ড

িাইভােজিফারয়ি ইক্্যইটি ফান্ড

বন্ড ফান্ড

কনিােরভটিভ ফান্ড

Income Fund  

BlueChip Fund  

Opportunities Fund  

Equity Plus Fund  

Diversified Equity Fund  

Bond Fund  

Conservative Fund  

 SFIN  

ULIF03901/09/10BalancedFd101 

ULIF03401/01/10IncomeFund101 

ULIF03501/01/10BlueChipFd101 

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101 

ULIF05301/08/13EquityPlus101 

ULIF05501/08/13DivrEqtyFd101  

ULIF05601/08/13Bond Funds101  

ULIF05801/08/13ConsertvFd101  
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Money Market 
Instruments 

& Public Deposits  

0% to / কথরক 20%  

0% to / কথরক 20%  

0% to / কথরক 20%  

0% to / কথরক 20%  

0% to / কথরক 20%  

0% to / কথরক 40%  

0% to / কথরক 60%  

 0% to / কথরক 60%  

UIN  

101L100V01  

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 0% to / কথরক 60%  

 80% to / কথরক 100%  

 -  

 -  

 0% to / কথরক 20%  

 0% to / কথরক 40%  

 40% to / কথরক 100%  

 40% to / কথরক 100%  

Equity  

 40% to / কথরক 80%  

 -  

 80% to / কথরক 100%  

 80% to / কথরক 100%  

 80% to / কথরক 100%  

 60% to / কথরক 100%  

 -  

 -  

Asset Class  / সম্পি মরেণী



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  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.  
পরণ্যে করেণীজবন্যাি ও িম্ি করেণী শুধুরাত্র কেফারেরসিে উরদেরে্য কো হয়৷ অনগু্রহ করে রদু্রণ কেরবন না ৷

Name of the Product  
িরণ্যর নাম ইনকাম ফান্ড ব্লু  লচি ফান্ড অিারচুলনটিস ফান্ড ভ্যারন্টজ ফান্ড স্বল্প মময়ািী ফান্ড ব্যারিসিড ফান্ড
HDFC Wealth Builder  
এইিজিএফজি ওরয়লথ জবল্াে

এইিজিএফজি এিএল করিস্

এইিজিএফজি এিএল করিস্

এইিজিএফজি এিএল ইয়ংস্াে িুপাে II 

এইিজিএফজি এিএল কপ্রারগ্রাথ িুপাে II

এইিজিএফজি এিএল কপ্রারগ্রাথ িুপাে II

এইিজিএফজি এিএল কপ্রারগ্রাথ র্যাজসেরাইিাে

এইিজিএফজি এিএল কপ্রারগ্রাথ র্যাজসেরাইিাে

এইিজিএফজি এিএল ইয়ং স্াে িুপাে জপ্রজরয়ার

এইিজিএফজি এিএল ইয়ং স্াে িুপাে জপ্রজরয়ার

এইিজিএফজি এিএল কপ্রারগ্রাথ কলেজসে

এইিজিএফজি এিএল কপ্রারগ্রাথ কলেজসে

এইিজিএফজি এিএল কপ্রারগ্রাথ প্াি

এইিজিএফজি এিএল কপ্রারগ্রাথ প্াি

এইিজিএফজি লাইফ স্াে্ম  উইররন প্্যান

এইিজিএফজি লাইফ স্াে্ম  উইররন

এইিজিএফজি লাইফ ইনরভস্ উইি

এইিজিএফজি লাইফ ইনরভস্ উইি

HDFC SL Crest  

HDFC SL Crest  

HDFC SL Youngstar Super II  

Income Fund  

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Blue Chip Fund  

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
টীকা: িম্ি করেণী শুধুরাত্র উজলেজখত পণ্যিররূহে িন্য প্ররযাি্য

Fund  
ফান্ড এসএফআইএন ইকু্যইটি

অে্ত বাজার লনরি্ত শাবিী 
এবং িাবলিক লডরিালজট

Income Fund  
ইনকার ফান্ড

ব্লু জিপ ফান্ড

অপােিুজনটিি ফান্ড

ভ্যারন্টি ফান্ড

েে্ম  োর্ম ফান্ড

ব্যারলসিি ফান্ড

*িংজলিষ্ট ফান্ড কপাে্ম রফাজলওে ররধ্য জিজকউজেটিি / জনরি্মোবলীে অবজেষ্ট উতিীণ্ম করয়াি জিজনিত করে৷

Blue Chip Fund  

Opportunities Fund  

Vantage Fund  

Short Term Fund  

Balanced Fund  

 SFIN  

Opportunities Fund  

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

ULIF03401/01/10IncomeFund101 

ULIF03501/01/10BlueChipFd101 

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101 

 ULIF03701/01/10VantageFnd101 

ULIF03801/09/10ShortTrmFd101 

ULIF03901/09/10BalancedFd101  

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

101L054V01  

NA 

NA  

NA 

NA 

NA 

NA  

NA 

NA 

NA  

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA  

NA  

NA  

NA 

NA  

NA 

NA 

NA  

NA  

NA  

NA 

Money Market 
Instruments 

&  Public Deposits  

 0% to / কথরক 20%  

 0% to / কথরক 20%  

 0% to / কথরক 20%  

0% - 40%  

Short Term Fund  

101L065V01  

101L064V01

101L066V01  

101L067V01  

101L068V01  

101L072V01  

101L081V01  

101L082V01  

101L083V01  

Asset Class / সম্পি মরেণী

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 80% to / কথরক 100%  

 -  

 -  

10% to / কথরক 70%  

0% to / কথরক 100% (*36 রাি পয্মন্ত)

 0% to / কথরক 20%   0% to / কথরক 60% 

Balanced Fund  

NA  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Equity  

 80% to / কথরক 100%  

 80% to / কথরক 100%  

10% to / কথরক 70% 

 -  

 -  

 40% to / কথরক 80%  

সরকালর লসলকউলরটিস এবং 
করি্তাররশন বন্ড


