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Current Day NAV 

Next Day NAV 

Employee Code: ______________ 

Signature: __________________  

Documents accepted(specify):_________________________________ 

Customer Relations Officer: Date: Time:  

Declarant Name____________________________________Signature______________________________Date: ________________________Place________________________________ 

Declarant Address: / ઘોષણા કરનારનુ ંસરનામુ:ં  ____________________________________  

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) / (કૃપા કરીને આ ફોર્મ ફક્ત અંગે્જીરા ંભરો)

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:  

NameofthePolicyholder :______________________________________________________________________________________________ (First Name) / (પ્રથર નાર) (Middle Name) / (પત્ત/તપ્તાનુ ંનાર)

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

(Last Name) / (છેલ્ુ ંનાર)

Email ID*:________________________________________________________________________________________________________________  

ContactNo.*:(Off)_______________________/(Res)_____________________________/(Mob)______________________Mobile number is preferable 

* Contact details provided here in 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 here in.  

Fund Name / ફંડનુ ંનામ

Total Percentage              (the total % of fund allocation should be 100%)  
કુલ ટકાવારી  (ફંડની ફાળવણીની કુલ ટકાવારી(%) 100% હોવી જોઈએ 

Fund Switch 
(current fund holdings)  

ફંડ સ્વચ 
(હાલના ફંડનુ ંહોલ્ડિંગ્સ)

પ્રીમમયમ રીડાયરેક્શન
 (ભામવ પ્રીમમયમ્સ)*

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 processed 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 allocation 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(ifany), will then be used to buy units in your chosen Fund(s).
્સામાનય મનયમો:
1. ઉપર જણાવલેા ટ્ાન્ેક્શનો રાટેની અરજી એચડીએફસી સટાનડડ્મ લાઈફ ઈન્શ્યૉરનસ કંપની લલ. દ્ારા આઈઆરડીએ અનસુાર અનસુરવારા ંઆવ્તા કટ-ઑફ તન્રોને આધીન સવીકા્્મ રહ ેછે. એ જ દિવસની એનએવી 
સાથ ેપ્રદરિ્ા રાટે સવીકારવાની રહ્ેતી અરજી રાટેનો હાલનો કટ-ઑફ સર્ બપોરે 3 કલાક (ભાર્તી્ રાનક સર્)નો છે. 2. જો અગાઉ એસેટ અલોકે્શન ઑપ્શન (એએઓ) અપનાવ્ો હો્ ્તો ્તે ફંડ સસવચ/પ્રીતર્ર 
રીડા્રેક્શન રાટેની અરજી રળ્ાનંી સાથ ેજ પાછો ખેંચી લીધા ્તરીકે રના્શ.ે એકવાર પાછો ખેંચી લીધા પછી એએઓ ફરીથી નથી રેળવી ્શકા્તો. 3. જો અગાઉની યતુનટ ફાળવણી બાકી હો્ ્તો, ્તરારી હાલની અરજી 
ત્ાર પછીના કા્્મકારી દિવસે પ્રદરિ્ા કરવારા ંઆવ્શ.ે 4. જો ફંડ સસવચ અને ટયૉપ અપ અરજી સાથ ેરળે ્તો ફંડ સસવચ ટ્ાન્ેક્શન પહલેા પ્રદરિ્ા કરવારા ંઆવ્શ.ે 5. રીડા્રેક્શન તસંગલ પ્રીતર્ર પલાનસને લાગ ુનથી 
થત ુ.ં કૃપા કરી આ રાટે ્તરારા પલાનને ચકાસી લો. 6. રેળવવારા ંઆવલેા ભાતવ પ્રીતર્રો અસલ ફંડ ફાળવા્તા રહ્ેશ ે તસવા્ કે ભાતવ ફંડ ફાળવણીરા ંફેરફાર કરવા પ્રીતર્ર રીડા્રેક્શન અરજી પણ આપી હો્.  
7. કંપની કોઈપણ પવૂ્મ સચૂના તવના ચાર્જિસરા ંફેરફાર કરવાનો અતધકાર અબાતધ્ત રાખે છે. 8. પયૉલલસી સતવવિતસંગ ચાર્જિસ લાગ ુથા્ ્તેર લેવારા ંઆવ્શ.ે કૃપા કરી તવગ્તો રાટે ્તરારંુ પયૉલલસી િસ્તાવેજ જુઓ. 9. ્તરારા 
ફંડ સસવચની તવન્ંતી પર પ્રદરિ્ા કરવા રાટે, અરે પહલેા ્તરારા પયૉલલસી ફંડરા ંહાજર ્તરાર એકરોને રિ કરીશુ.ં લાગ ુશલુક (જો કોઇ હો્ ્તો) ્તેને કાપ્ા ંપછી, રિ કરેલ એકરોરાથંી રળેલ રકરનો ઉપ્ોગ આ પછી 
્તરારા પસિં કરેલ ફંડરા ંએકરો ખરીિવા રાટે કરવારા ંઆવ્શ.ે

* અહીં જણાવલેી સપંક્મ તવગ્તો બધા જ ભાતવ પત્ર વ્વહારો રાટે સધુારવારા ંઆવ્શ.ે નૅ્શનલ ડુ નોટ કયૉલ રર્જસટ્ીરા ંનોંધણી કરાવલેા ગ્ાહકો રાટે આ પ્રત્તભાવને રાન્ રજૂંરી ્તરીકે ગણવારા ંઆવ્શે.

(કૃપા કરીને ્તરે જેના પર સસવચ કરવા રાગંો છો અને/અથવા પ્રીતર્મસ રીડા્રેકટ કરવા રાગંો છો ્તે 
ફંડ(ફંડસ)ના નારનો ઉલલેખ કરો)  

નવી ટકાવારી નવી ટકાવારી

રાત્ર ઑદફસના ઉપ્ોગ રાટે

્શાખાનુ ંનાર:

પ્રાપ્તક્તા્મ:

ઈનટરએક્શન આઇડી:

્તારીખ અને સર્:

ચા્ ુદિવસની એનએવી

પછીના દિવસની એનએવી

કર્મચારી કોડ:

સહી:
(કૃપા કરીને િરેક પયૉલલસી રાટે અલગ રીકવસેટ ફોર્મનો ઉપ્ોગ કર્શો)

રાત્ર એચડીએફસી લાઇફ યતુનટ લલંકડ પલાનસ રાટે જ

પયૉલલસીધારકનુ ંનાર:

પ્રસ્તાવ/પયૉલલસી ન.ં: ઈ-ઈન્શ્યૉરનસ અકાઉનટ ન.ં:

ઈ-રેઈલ આઇડી*:

સપંક્મ ન.ં:* (ઑદફસ) (ઘર) (રોબાઇલ) રોબાઇલ નબંર પસિંગીપાત્ર છે

ફંડ સ્વચ અને પ્રીમમયમ 
રીડાયરેક્શન

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.
હું ્વરીકતૃ કરંુ છં કે આ અરજી કરતા પહલેા મેં બધરી જ સ્ુસગંત પૉલલ્સરી જોગવાઈઓ વાચંરી લરીધરી છે અને તેનરી ્સાથે તેના પરરણામો પણ ્સમજી લરીધા છે. હું એ પણ ્વરીકતૃ કરંુ છં કે ઉપર ચકુવેલા પ્રીમમયમ યોગય આમથથિક 
સ્ોત મારફત મેળવવામા ંઆવે છે. હું ્સમજુ ંછં અને ્સહમત થાઊં છં કે બધરી જ સચૂનાઓ આ પત્રક મારફત મારા દ્ારા અમધકતૃ કરવામા ંઆવરી છે તે મારી ્સમંમત હઠેળ કરવામા ંઆવરી છે અને તે કોઈ જબરદ્તરી અથવા 
ફરજીયાત નથરી આપવામા ંઆવરી અને એચડીએફ્સરી લાઈફે મારા વતરી હાથ ધરવા ્સહમતરી આપરી છે. હું આ માટે કોઈપણ કારણ્સર એચડીએફ્સરી લાઈફ ્સામે કોઈ પગલા ંઅથવા દાવો ન કરવાનુ ંવચન આપુ ંછં. 

પયૉલલસીધારક / અસાઈનીની સહી: *અ્સાઈન કરાયેલરી પૉલલ્સરીઓના રક્્સામા ંઅ્સાઈનરીનરી મવગતો આવશયક રહ્ેેશ
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.
ત્રરીજા પક્ષકારે ઘોષણા કરવાનરી રહ્ેેશ જયા:ં
વીતર્ત વ્સક્તએ ્તેના/્તેણીના અંગઠૂાની છાપ રારી હો્ / પ્રાિેત્શક ભાષારા ંસહી કરી હો્ / અરજીરા ંતવગ્તો પો્તે ન ભરી હો્. હુ ંઆ દ્ારા ઘોતષ્ત કરંુ છ ંકે રેં જેનો વીરો કરવાનો છે એ વ્સક્તને આ અરજીની તવગ્તો 
____________________ ભાષારા ંસરજાવી િીધી છે અને રને આપવારા ંઆવલેા જવાબો રેં સત્તનષઠા સાથ ેનોંધ્ા છે. હુ ંએ પણ ઘોતષ્ત કરંુ છ ંકે જેના જીવનનો વીરો કરવાનો છે એ વ્સક્તએ રારી હાજરીરા ંસહી 
કરી છે / ્તેના / ્તેણીના અંગઠૂાની છાપ રારી છે:

સહી ્તારીખ: સથાનઘોષણા કરનારનુ ંનાર:

પયૉલલસીધારક / અસાઈનીનુ ંનાર: ્તારીખ: સથાન:

Customer Acknowledgement Copy   Fund Switch   Premium Redirection  
પ્રીમમયમ રીડાયરેક્શનક્ટમર એકનોલોજમેનટ કૉપરી ફંડ સ્વચ

સવીકારવારા ંઆવલેા િસ્તાવજેો (તનદિદિષટ કરો):

કસટરર રીલે્શનસ ઑદફસર: ્તારીખ: સર્:

પયૉલલસી ન.ં: ઈનટરએક્શન આઈડી ન.ં: પયૉલલસીધારકનુ ંનાર:
Policy No:_________________Interaction ID No:________________________________Policy holder name:_________________________________________________________________  

Branch Stamp  
્શાખા સટેમપ

પ્રશ્ો અથવા વધ ુરાદહ્તી રાટે, અરને 1860-267-9999 (સથાતનક શલુક લાગ)ુ પર કયૉલ કરો. કોઈપણ િે્શનો કોડ ઉપસગ્મ ્તરીકે આગળ ઉરેર્શો નહીં, ઉિાહરણ: +91 કે 00. સોર - ્શતન સવારે 10 થી સાજંે 7 વાગ્ા 
સધુી ઉપલબધ | ઈરેલ – service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (રાત્ર એનઆરઆઈ ગ્ાહકો રાટે) મલુાકા્ત લો – www.hdfclife.com



service@hdfclife.com www.hdfclife.com@    

2 SIMPLE  

 STEPS

2 સરળ

 પગલાં

My Account - Login  
મારંુ ખાત ુ ં– લૉલગન હમણા ંનોંધણરી કરો!

Perform Fund Switch  
 ,  Premium Redirection 
in just 2 simple steps  

માત્ર 2 ્સરળ પગલામંા ં
ફંડ સ્વચ પ્રીમમયમ 
રીડાયરેક્શન

Register Now!  

Save your time! Go Green!! 

   
તમારો ્સમય બચાવો! પયાયાવરણને અનકુળૂ બનો!!

 
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  

એચડીએફ્સરી ્ટાનડડયા લાઇફ ઈનશયૉરન્સ કંપનરી લલમમટેડ. IRDAI નોંધણી ન.ં 101.  
રજજ્ટડયા ઑરફ્સ: લોઢા એકસેલસ, 13રો રાળ, અપોલો તરલસ કમપાઉનડ, એન.એર. જો્શી રાગ્મ, રહાલક્રી, મુબંઈ 400011. 

IRDAI clarifies to public that  

IRDA લોકો સરક્ષ સપષટ કરે છે કે 

BEWARE OF SPURIOUS PHONE CALLS AND FICTITIOUS/FRAUDULENT OFFERS  
નકલરી ફોન કૉ્્સ અને બનાવટી/કપટપણૂયા ઑફ્સયાથરી ્સાવચેત રહો

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

• IRDA અથવા ્તેના અતધકારીઓ કોઈપણ પ્રકારના વીરા અથવા નાણાકંી્ ઉતપાિનોના વચેાણ અથવા પ્રીતર્મસરા ંરોકાણ કરવા જેવી પ્રવતૃતિરા ંસારેલ થ્તા ંનથી.
• IRDA કોઈ બોનસની ઘોષણા કરત ુ ંનથી. જેને આવા ફોન કયૉલસ પ્રાપ્ત થ્તા ંહો્ ્તેવા લોકોને ફોન કયૉલ, નબંરની તવગ્તો સાથ ેપોલીસ ફદર્ાિ નોંધાવવાની તવન્ંતી કરવારા ંઆવ ેછે.

• 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.  
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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  

એચડીએફ્સરી ્ટાનડડયા લાઇફ ઈનશયૉરન્સ કંપનરી લલમમટેડ. 
રર્જ. ઑદફસ: લોઢા એકસેલસ, 13રો રાળ, અપોલો તરલસ કમપાઉનડ, એન.એર. જો્શી રાગ્મ, રહાલક્રી, મુબંઈ 400011-કોઈપણ પ્રશ્ો અથવા સહા્્તા રાટે, કૃપા કરીને અરારા કોઈપણ સપંક્મ નબંરો 
પર અરારો સપંક્મ કરો–હલેપલાઇન નબંર 18602679999 (સથાતનક શલુક લાગ)ુ  
્સોમ-્શમન ્સવારે 10 થરી 7 વાગયા સધુરી ઉપલબધ છે નબંર આગળ કોઈપણ િે્શ કોડ િા.્ત. +91 અથવા 00 લગાવ્શો નહીં.
ઈરેલ service@hdfclife.com, વેબસાઇટ - www.hdfclife.com  
એચડીએફસી સટાનડડ્મ લાઇફ ઈન્શ્યૉરનસ કંપની લલતરટેડ. IRDAI રર્જ. ન.ં101.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

હલેપલાઇન ન.ં 18602679999 (લોકલ ચાર્જિસ લાગ)ુ. આગળ કોઈ કનટ્ી કોડ લગાડ્શો નહીં િા.્ત.+91 અથવા 00. સોર - ્શતન સવારે 10 થી સાજંે 7 વાગ્ા સધુી ઉપલબધ

For queries or more information: / પ્શ્ો અથવા વધ ુમારહતરી માટે:



 Name of the Product / ઉતપાદનનુ ંનામ 

 HDFC Unit Linked Endowment Plan / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ એનડોરેનટ પલાન    

 HDFC Unit Linked Endowment / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ એનડોરેનટ 

 HDFC Unit Linked Young Star Plan / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ ્ગં સટાર પલાન

 HDFC Unit Linked Young Star / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ ્ગં સટાર 

 HDFC Unit Linked Young Star Plus / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ ્ગં સટાર પલસ

 HDFC Unit Linked Endowment Plus / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ એનડોરેનટ પલસ  

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha / એચડીએફસી યતુનટ લલકંડ ્ગં સટાર સતુવધા  

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus / એચડીએફસી યતુનટ લલકંડ ્ગં સટાર સતુવધા પલસ 

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ એનડોરેનટ સતુવધા  

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus /એચડીએફસી યતુનટ લલકંડ એનડોરનેટ સતુવધા પલસ

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 /  અ્ેસટ કલા્સ

Public Deposits  

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

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

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

*More than 24 months                     -                       0%  

 0% to/થી 5%  

 0% to/થી 5%  

 0% to/થી 5%  

 0% to/થી 5%  

 0% to/થી 5%  

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

 0% to/થી 15%  

 0% to/થી 15%  

 0% to/થી 10%  

 0%  

UIN

101L015V01  

101L015V02  

101L019V01  

101L019V02  

101L023V01  

101L024V01  

101L025V01  

101L026V01  

101L027V01  

101L028V01  

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 0%  

 75% to/થી 100%  

 50% to/થી 85%  

 20% to/થી 70%  

 0% to /થી 40%  

 0%  

Equity  

0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

15% to/થી 30%  

30% to/થી 60%  

60% to/થી 100%  

95% to/થી 100%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
ઉતપાિન વગગીકરણ અને અસેટ કલાસ ફક્ત સિંભ્મ હતે ુરાટે છે. કૃપા કરીને તપ્રનટ કર્શો નહીં.

નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલલેલખ્ત ઉતપાિનો રાટે જ અસેટ કલાસ લાગ ુછે

ફંડ

લલસકવડ ફંડ

સટેબલ રેનેજડ ફંડ

સીક્ોર રેનેજડ ફંડ

ડીફેસનસવ રેનેજડ ફંડ

બૅલેનસડ રેનેજડ ફંડ

ઈસકવટી રેનેજડ ફંડ

ગ્ોથ ફંડ

મનરી માકકેટ 
ઈન્્રુમેંટ્સ 

પબબલક રડપોલિટ્સ ગવમમેનટ ્સરીક્ોરરટીિ 
અને કૉપપોરેટ બોન્ડ્સ  

ઈસકવટી

*સબંતંધ્ત ફંડ પોટ્મફોલલ્ો હઠેળ આ સીક્ોદરટી્/ઈનસ્રુરેંટસની બાકી રહલે રેચયદુરટી સચૂવ ેછે.

*24 રદહના કર્તા ંવધ ુ



Asset Class /  અ્ેસટ કલા્સ

ફંડ
મનરી માકકેટ ઈન્્રુમેંટ્સ 
અને પબબલક રડપોલિટ્સ   

ગવમમેનટ ્સરીક્ોરરટીિ 
અને કૉપપોરેટ બોન્ડ્સ  

ઈસકવટી

Name of the Product 

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II  / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ એનહાસંડ લાઇફ પ્રોટેક્શન II 

HDFC Unit Linked Endowment Plus II / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ એંડોરેનટ પલસ II

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II  / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ ્ગં સટાર પલસ II

HDFC SimpliLife / એચડીએફસી તસમપલી લાઇફ

HDFC SimpliLife / એચડીએફસી તસમપલી લાઇફ

HDFC SimpliLife / એચડીએફસી તસમપલી લાઇફ

HDFC Unit Linked Young Star II / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ ્ગં સટાર II 

HDFC Unit Linked Endowment II / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ એંડોરેનટ II

HDFC Unit Linked Endowment Winner / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ એંડોરેનટ તવનર

HDFC Unit Linked Young Star Champion / એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ ્ગં સટાર ચેસમપ્ન

HDFC Young Star Super / એચડીએફસી ્ગં સટાર સપુર

HDFC Endowment Super / એચડીએફસી એંડોરેનટ સપુર

HDFC Young Star Super Suvidha / એચડીએફસી ્ગં સટાર સપુર સતુવધા

HDFC Endowment Super Suvidha / એચડીએફસી એંડોરેનટ સપુર સતુવધા

HDFC Young Star Supreme Suvidha / એચડીએફસી ્ગં સટાર સપુ્રીર સતુવધા

HDFC Endowment Supreme Suvidha / એચડીએફસી એંડોરેનટ સપુ્રીર સતુવધા

HDFC Endowment Supreme / એચડીએફસી એંડોરેનટ સપુ્રીર

HDFC Young Star Champion Suvidha / એચડીએફસી ્ગં સટાર ચેસમપ્ન સતુવધા

HDFC YoungStar Supreme / એચડીએફસી ્ગં સટાર સપુ્રીર

HDFC Endowment Champion Suvidha / એચડીએફસી એંડોરેનટ ચેસમપ્ન સતુવધા

Liquid Fund II / લલસકવડ ફંડ II 

Fund  

Stable Managed Fund II  / સટેબલ રેનેજડ ફંડ II

Secured Managed Fund II / સીક્ોર રેનેજડ ફંડ II

Defensive Managed Fund II  / ડીફેસનસવ રેનેજડ ફંડ II

Balanced Managed Fund II  / બૅલેનસડ રેનેજડ ફંડ II

Equity Managed Fund II  / ઈસકવટી રેનેજડ ફંડ II

Growth Fund II / ગ્ોથ ફંડ II  

 SFIN  

ULIF02208/10/08LiquidFdII101 

ULIF02308/10/08StableMFII101 

ULIF02408/10/08SecureMFII101 

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101 

ULIF02608/10/08BalncdMFII101 

ULIF02708/10/08EquityMFII101 

ULIF02808/10/08GrwthFndII101  

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

0% to/થી 25%  

0% to/થી 20%  

0% to/થી 20%  

0% to/થી 15%  

0% to/થી 10%  

 75% to/થી 100%  

 50% to/થી 85%  

 20% to/થી 70%  

 0% to /થી40%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

 0%  

 15% to/થી 30%  

 30% to/થી 60%  

 60% to/થી 100%  

 90% to/થી 100%  

ઉતપાિન વગગીકરણ અને અસેટ કલાસ ફક્ત સિંભ્મ હતે ુરાટે છે. કૃપા કરીને તપ્રનટ કર્શો નહીં.
The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

*સબંતંધ્ત ફંડ પોટ્મફોલલ્ો હઠેળ આ સીક્ોદરટી્/ઈનસ્રુરેંટસની બાકી રહલે રેચયદુરટી સચૂવ ેછે.

નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલલેલખ્ત ઉતપાિનો રાટે જ અસેટ કલાસ લાગ ુછે
NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  

ઉતપાદનનુ ંનામ



Asset Class /  અ્ેસટ કલા્સ

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

Name of the Product / ઉતપાદનનુ ંનામ

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II  

HDFC Unit Linked Pension II  

એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ રેસકસરાઇ્ર II

એચડીએફસી પેન્શન સપુર

એચડીએફસી પેન્શન સપુ્રીર

*સબંતંધ્ત ફંડ પોટ્મફોલલ્ો હઠેળ આ સીક્ોદરટી્/ઈનસ્રુરેંટસની બાકી રહલે રેચયદુરટી સચૂવ ેછે.

એચડીએફસી યતુનટ પેન્શન રેસકસરાઇ્ર II

એચડીએફસી પેન્શન ચેસમપ્ન

ફંડ

એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ પેન્શન II

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  
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલલેલખ્ત ઉતપાિનો રાટે જ અસેટ કલાસ લાગ ુછે

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% to/થી 25%  

0% to/થી 20%  

0% to /થી 20%  

0% to /થી 15%  

0% to/થી 10%  

 75% to/થી 100%  

 50% to/થી 85%  

 20% to/થી 70%  

 0% to/થી 40%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

 0%  

 15% to/થી30%  

 30% to/થી 60%  

 60% to/થી 100%  

 90% to/થી 100%  

ઉતપાિન વગગીકરણ અને અસેટ કલાસ ફક્ત સિંભ્મ હતે ુરાટે છે. કૃપા કરીને તપ્રનટ કર્શો નહીં.

મનરી માકકેટ ઈન્્રુમેંટ્સ 
અને પબબલક રડપોલિટ્સ   

ગવમમેનટ ્સરીક્ોરરટીિ 
અને કૉપપોરેટ બોન્ડ્સ  

ઈસકવટી

Liquid Fund II / લલસકવડ ફંડ II 

Stable Managed Fund II  / સટેબલ રેનેજડ ફંડ II

Secured Managed Fund II / સીક્ોર રેનેજડ ફંડ II

Defensive Managed Fund II  / ડીફેસનસવ રેનેજડ ફંડ II

Balanced Managed Fund II  / બૅલેનસડ રેનેજડ ફંડ II

Equity Managed Fund II  / ઈસકવટી રેનેજડ ફંડ II

Growth Fund II / ગ્ોથ ફંડ II  

0 -100%(*24 રદહના સધુી)



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

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

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

*More than 24 months / *24 રદહના કર્તા ંવધ ુ       -                           0%  

Name of the Product / ઉતપાદનનુ ંનામ

HDFC Unit Linked Pension Plan 

HDFC Unit Linked Pension 

HDFC Unit Linked Pension Plus  

Liquid Fund  

Fund  

Stable Managed Fund  

Secured Managed Fund  

Defensive Managed Fund  

Balanced Managed Fund  

Equity Managed Fund  

Growth 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.  
*સબંતંધ્ત ફંડ પોટ્મફોલલ્ો હઠેળ આ સીક્ોદરટી્/ઈનસ્રુરેંટસની બાકી રહલે રેચયદુરટી સચૂવ ેછે.

0% to/થી 5%  

0% to/થી 5%  

0% to/થી 5%  

0% to/થી 5%  

0% to/થી 5%  
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 0% to/થી 20%  

 0% to/થી 15%  

 0% to/થી 15%  

 0% to /થી 10%  

 0%  

 75% to/થી 100%  

 50% to/થી 85%  

 20% to/થી 70%  

 0% to/થી 40%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

 0%  

 15% to/થી 30%  

 30% to/થી 60%  

 60% to/થી 100%  

 95% to/થી 100%  

એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ પેન્શન પલાન 

એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ પેન્શન 

એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ પેન્શન પલસ

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  
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલલેલખ્ત ઉતપાિનો રાટે જ અસેટ કલાસ લાગ ુછે 

ઉતપાિન વગગીકરણ અને અસેટ કલાસ ફક્ત સિંભ્મ હતે ુરાટે છે. કૃપા કરીને તપ્રનટ કર્શો નહીં.

લલસકવડ ફંડ

સટેબલ રેનેજડ ફંડ

સીક્ોર રેનેજડ ફંડ

ડીફેસનસવ રેનેજડ ફંડ

બૅલેનસડ રેનેજડ ફંડ

ઈસકવટી રેનેજડ ફંડ

ગ્ોથ ફંડ

ફંડ
મનરી માકકેટ 
ઈન્્રુમેંટ્સ

ગવમમેનટ ્સરીક્ોરરટીિ 
અને કૉપપોરેટ બોન્ડ્સ  

પબબલક રડપોલિટ્સ ઈસકવટી

Asset Class /  અ્ેસટ કલા્સ



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

HDFC SL pension Maximus  
એચડીએફસીએસએલ પેન્શન રેસકસરસ  

Name of the Product
ઉતપાદનનુ ંનામ

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલલેલખ્ત ઉતપાિનો રાટે જ અસેટ કલાસ લાગ ુછે

Equity  
ઈસકવટી

Pension Guarantee 
Fund  1  

પેન્શન ગેરેનટી ફંડ  1

Fund  
ફંડ

101L074V01  

 SFIN  

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101  
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UIN   

 101L074V01  

Asset Class / અ્ેસટ કલા્સ

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

મનરી માકકેટ ઈન્્રુમેંટ્સ, પબબલક રડપોલિટ્સ, ગવમમેનટ ્સરીક્ોરરટીિ અને 
કૉપપોરેટ બોન્ડ્સ

70% -100%  

Equity  
ઈસકવટી

0% - 30%  

ઉતપાિન વગગીકરણ અને અસેટ કલાસ ફક્ત સિંભ્મ હતે ુરાટે છે. કૃપા કરીને તપ્રનટ કર્શો નહીં.



The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
ઉતપાિન વગગીકરણ અને અસેટ કલાસ ફક્ત સિંભ્મ હતે ુરાટે છે. કૃપા કરીને તપ્રનટ કર્શો નહીં.

HDFC Life Pension Super Plus 
એચડીએફસી પેન્શન સપુર પલસ 

HDFC Life Single Premium Pension Super  
એચડીએફસી લાઇફ તસંગલ પ્રીતર્ર પેન્શન સપુર 

HDFC Life Pension Super Plus  
એચડીએફસી લાઇફ પેન્શન સપુર પલસ 

Name of the Product  
ઉતપાદનનુ ંનામ

HDFC Life Single Premium Pension Super  
એચડીએફસી લાઇફ તસંગલ પ્રીતર્ર પેન્શન સપુર

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

નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલલેલખ્ત ઉતપાિનો રાટે જ અસેટ કલાસ લાગ ુછે

Fund  
ફંડ

Pension Super Plus Fund - 2012  
પેન્શન સપુર પલસ ફંડ - 2012 

 SFIN  

ULIF04818/06/12PenSuPls12101  
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Money Market Instruments  
મનરી માકકેટ ઈન્્રુમેંટ્સ

0% - 40%  

UIN 

101L085V02  

101L086V02  

101L085V01  

101L086V01  

Asset Class  / અ્ેસટ કલા્સ

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

ગવમમેનટ ્સરીક્ોરરટીિ અને 
કૉપપોરેટ બોન્ડ્સ

 40% - 100%  

Equity  
ઈસકવટી

 0% - 60%  



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

HDFC Wealth Maximiser Plus 
 એચડીએફસી વેલથ રેસકસરાઇ્ર પલસ

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier 
એચડીએફસી યતુનટ લલંકડ વેલથ રલલટપલા્ર 

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલલેલખ્ત ઉતપાિનો રાટે જ અસેટ કલાસ લાગ ુછે

Fund  
ફંડ

Name of the Product  

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 
*12 રદહના કર્તા ંવધ ુઅથવા ્તેની સરાન અને 36 રદહના કર્તા ંઓછા અથવા  
્તેની સરાન પદરપકવ્તાવાળી ગવરમેનટ સીક્ોદરટી્
*Corporate Debt with maturity greater than equal to 12 months and lesser
  than or equal to 36 months 
*12 રદહના કર્તા ંવધ ુઅથવા ્તેની સરાન અને 36 રદહના કર્તા ંઓછા અથવા ્તેની 
સરાન પદરપકવ્તાવાળા કયૉપપોરેટ ઋણ
Money Market Instruments  
રની રાકકેટ ઈનસ્રુરેંટસ

પબબલક દડપોલ્ટસ

ગવરમેનટ સીક્ોદરટી્

કયૉપપોરેટ બોનડસ

રની રાકકેટ ઈનસ્રુરેંટસ

ઈસકવટી

ઈસકવટી

ઈસકવટી

લાજિ કૅપ ઈસકવટી

તરડ કૅપ ઈસકવટી

રની રાકકેટ ઈનસ્રુરેંટસ

રની રાકકેટ ઈનસ્રુરેંટસ અને પબબલક દડપોલ્ટસ

*12 રદહના કર્તા ંવધ ુઅથવા ્તેની સરાન અને 36 રદહના કર્તા ંઓછા અથવા ્તેની સરાન 
પદરપકવ્તાવાળી બેનક દડપોલ્ટસ

*12 રદહના કર્તા ંઓછા અથવા ્તેની સરાન પદરપકવ્તાના બધા ઋણ ઈનસ્રુરેંટસ

રની પલસ ફંડ

બોનડ ઑપચયુ્મતનટી્ ફંડ

લાજિ કૅપ ફંડ

તરડ કૅપ ફંડ

રેનેજસ્મ ફંડ

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  
અ્ેસટ કલા્સ

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.  
*સબંતંધ્ત ફંડ પોટ્મફોલલ્ો હઠેળ આ સીક્ોદરટી્/ઈનસ્રુરેંટસની બાકી રહલે રેચયદુરટી સચૂવ ેછે.
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Asset 
Allocation  

અ્ેસટ 
ફાળવણરી

 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%  

12 રદહના કર્તા ંઓછી પદરપકવ્તા સાથેના ્તરાર ઋણ 

ગવરમેનટ સીક્ોદરટી્ અને કયૉપપોરેટ બોનડસ

All Debt with maturity < 12 Months 

Money Market Instruments & Public Deposits 

Govt Securities & Corporate Bonds  

ઉતપાિન વગગીકરણ અને અસેટ કલાસ ફક્ત સિંભ્મ હતે ુરાટે છે. કૃપા કરીને તપ્રનટ કર્શો નહીં.

ઉતપાદનનુ ંનામ



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

HDFC Life Click 2 Invest  
HDFC લાઇફ કકલક 2 ઇનવેસટ

Name of the Product  
ઉતપાદનનુ ંનામ

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલલેલખ્ત ઉતપાિનો રાટે જ અસેટ કલાસ લાગ ુછે

Fund  
ફંડ

મનરી માકકેટ ઈન્્રુમેંટ્સ 
અને પબબલક રડપોલિટ્સ

ગવમમેનટ ્સરીક્ોરરટીિ 
અને કૉપપોરેટ બોન્ડ્સ

ઈસકવટી

Balanced Fund  
બેલેનસડ ફંડ 

ઇનકર ફંડ 

બ્ ુલચપ ફંડ

ઑપચયુ્મતનટી્ ફંડ

ઈસકવટી પલસ ફંડ

Income Fund  

BlueChip Fund  

Opportunities Fund  

Equity Plus Fund  

Diversified Equity Fund  
ડાઇવતસવિફાઇડ ઈસકવટી ફંડ 

Bond Fund  
બોનડ ફંડ

Conservative Fund  
કન્વમેદટવ ફંડ

 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/થી 20%  

0% to/ થી 20%  

0% to/ થી 20%  

0% to/ થી 20%  

0% to/ થી 20%  

0% to/ થી 40%  

0% to/ થી 60%  

 0% to/ થી 60%  

UIN  

101L100V01  

Asset Class / અ્ેસટ કલા્સ 

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 0% to/ થી 60%  

 80% to/ થી  100%  

 -  

 -  

 0% to/ થી 20%  

 0% to/ થી 40%  

 40% to/ થી 100%  

 40% to/ થી 100%  

Equity  

 40% to/ થી 80%  

 -  

 80% to/ થી 100%  

 80% to/ થી 100%  

 80% to/ થી 100%  

 60% to/ થી 100%  

 -  

 -  

ઉતપાિન વગગીકરણ અને અસેટ કલાસ ફક્ત સિંભ્મ હતે ુરાટે છે. કૃપા કરીને તપ્રનટ કર્શો નહીં.



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.  

Name of the Product  
ઉતપાદનનુ ંનામ
HDFC Wealth Builder  
એચડીએફસી વેલથ લબલડર 

એચડીએફસીએલ રેિસટ

એચડીએફસીએલ રેિસટ

એચડીએફસીએલ ્ગંસટાર સપુર II

એચડીએફસીએલ પ્રોગ્ોથ સપુર II

એચડીએફસીએલ પ્રોગ્ોથ સપુર II

એચડીએફસીએલ પ્રોગ્ોથ રેસકસરાઇ્ર

એચડીએફસીએલ પ્રોગ્ોથ રેસકસરાઇ્ર

એચડીએફસીએલ ્ગં સટાર સપુર પ્રીતર્ર

એચડીએફસીએલ ્ગં સટાર સપુર પ્રીતર્ર 

એચડીએફસીએલ પ્રો ગ્ોથ ફલેકસી

એચડીએફસીએલ પ્રો ગ્ોથ ફલેકસી

એચડીએફસીએલ પ્રો ગ્ોથ પલસ

એચડીએફસીએલ પ્રો ગ્ોથ પલસ

એચડીએફસીએલ સરાટ્મ વરુન પલાન

એચડીએફસીએલ સરાટ્મ વરુન

એચડીએફસીએલ ઇનવસેટ વાઇસ

એચડીએફસીએલ ઇનવસેટ વાઇસ

HDFC SL Crest  

HDFC SL Crest  

HDFC SL Youngstar Super II  

Income Fund  
ઇનકમ ફંડ

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Blue Chip Fund  
બ્ ુલચપ ફંડ ઑપર્ચુયામનટીિ ફંડ વેનટેજ ફંડ 

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  
નોંધ: ફક્ત ઉપર ઉલલેલખ્ત ઉતપાિનો રાટે જ અસેટ કલાસ લાગ ુછે

Fund  
ફંડ

Income Fund  
ઇનકર ફંડ

બ્ ુલચપ ફંડ

ઑપચયુ્મતનટી્ ફંડ

વનેટેજ ફંડ 

્શયૉટ્મ ટર્મ ફંડ

બેલેનસડ ફંડ

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.  
*સબંતંધ્ત ફંડ પોટ્મફોલલ્ો હઠેળ આ સીક્ોદરટી્/ઈનસ્રુરેંટસની બાકી રહલે રેચયદુરટી સચૂવ ેછે.
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Vantage Fund  
્શૉટયા  ટમયા ફંડ બેલેન્ડ ફંડ

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  

મનરી માકકેટ ઈન્્રુમેંટ્સ અને 
પબબલક રડપોલિટ્સ

 0% to/થી 20%  

 0% to/ થી 20%  

 0% to/ થી 20%  

0% - 40%  

Short Term Fund  

101L065V01  

101L064V01

101L066V01  

101L067V01  

101L068V01  

101L072V01  

101L081V01  

101L082V01  

101L083V01  

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 80% to/ થી 100%  

 -  

 -  

10% to/ થી 70%  

0% to 100% (*upto 36 Months)  
0% થી 100%(*36 રદહના સધુી)

 0% to/ થી 20%   0% to/ થી 60%  

Balanced Fund  

NA  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Equity  
ઈસકવટી

 80% to/ થી 100%  

 80% to/ થી 100%  

10% to/ થી 70%  

 -  

 -  

 40% to/ થી 80%  

ઉતપાિન વગગીકરણ અને અસેટ કલાસ ફક્ત સિંભ્મ હતે ુરાટે છે. કૃપા કરીને તપ્રનટ કર્શો નહીં.

ગવમમેનટ ્સરીક્ોરરટીિ 
અને કૉપપોરેટ બોન્ડ્સ

Asset Class / અ્ેસટ કલા્સ 


