PSRF383828021502 Comp/Feb/Int/4403 / (KINDLY FILL THIS FORM IN ENGLISH ONLY) / (ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ)
For HDFC Life Unit Linked Plans Only
HDFC Life ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾತ್ರ

Fund Switch &
Premium Redirection
ಫಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನ

(Please use a separate request form for each policy)
(ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ)

Current Day NAV
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದ NAV

For Official Use Only
ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ
Branch Name:
ಶಾಖೆ ಹೆಸರು:
Received by:
ಇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:
Interaction ID:
ಸಂವಹನ ID:
Dt & Time:
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ:

Next Day NAV
ಮುಂದಿನ ದಿನದ NAV

Employee Code: ______________
ಉದ�್ಯೋಗಿ ಕ�ೋ�ಡ್:
Signature: __________________
ಸಹಿ:

(First Name) / (ಮೊದಲ ಹೆಸರು)
(Middle Name) / (ಮಧ್ಯದ ಹೆಸರು)
(Last Name) / (ಕ�ೊನೆಯ ಹೆಸರು)
Name of the Policy holder :_____________________________________________________________________________________________

ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರು:

Proposal /Policy No: ________________________________ E-Insurance Account No.:
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ/ಪಾಲಿಸಿ ಸಂ:

ಇ-ವಿಮೆಯ ಖಾತೆ ಸಂ.:

Email ID*:_________________________________________________________________________________________________________________
ಇಮೇಲ್ ID*:

ContactNo.*:(Off)_______________________/(Res)_____________________________/(Mob)______________________Mobile number is preferable
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂ *:(ಕಛ�ೇರಿ)

(ನಿವಾಸ)

(ಮೊಬ�ೈಲ್)

ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ

* 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.
*ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸಂವಹನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೀಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ/ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ
ನಡೆಸಲು ಸಮ್ಮತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

Fund Name/ ಫಂಡ್ ಹೆಸರು

(Please mention the name of the fund(s) that you wish to switch to and/or redirect premiums)
(ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಬಯಸುವ ಫಂಡ್ (ಗಳು) ಹೆಸರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ)

Total Percentage
ಒಟ್ಟು ಶ�ೇಕಡಾವಾರು

Fund Switch
(current fund holdings)
ಫಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ
(ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಂಡ್ ಹಿಡುವಳಿಗಳು)
New Percentage

Premium Redirection
(future premiums)*
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನ
(ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು)*
New Percentage

ಹ�ೊಸ ಶ�ೇಕಡಾವಾರು

ಹ�ೊಸ ಶ�ೇಕಡಾವಾರು

100%

100%

(the total % of fund allocation should be 100%)
(ಒಟ್ಟು % ಫಂಡ್ ಹಂಚಿಕೆಯು 100% ಆಗಿರಬ�ೇಕು)

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).
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು:
1. ಮೇಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು IRDAI ವಿಧಿಸಿರುವ HDFC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ�ೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ. ನಿಂದ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವ ಕಟ್ ಆಫ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದ�ೇ ದಿನದ NAV ಯಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸಲು ವಿನಂತಿಯನ್ನು 3 ಗಂಟೆ IST
ಯೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು. 2. ಸ್ವತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು (AAO) ಈ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನ ವಿನಂತಿಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಲ್ಲಿ, AAO ಅನ್ನು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 3. ಹಿಂದಿನ ಹಂಚಿಕೆಯು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯದ ದಿನದಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 4. ಫಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಅಪ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಫಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ
ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 5. ಮರುನಿರ್ದೇಶನವು ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 6. ಭವಿಷ್ಯದ ಫಂಡ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೀಡದ ಹ�ೊರತು
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮೂಲ ಫಂಡ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. 7. ಯಾವುದ�ೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುತ್ತದೆ. 8. ಪಾಲಿಸಿ ಸ�ೇವೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ
ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. 9. ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ�ೊಳಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಫಂಡ್(ಗಳು) ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು
(ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ನಂತರ ರದ್ದುಮಾಡಲಾದ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಫಂಡ್(ಗಳ)ಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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.
ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಓದಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ನಾನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ನಮೂನೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದ�ೇ ಬಲವಂತದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯದಿಂದಾಗಿ
ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ HDFC Life ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು HDFC Life ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮ/ಹಕ್ಕು ಯಾವುದನ್ನೂ ಜರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.
Policy Holder’s / Assignee’s Name:__________________________________________________Date:_________________ Place:_____________________________________________________________
ಪಾಲಿಸಿದಾರರು /ನಿಯೋಜಕರ ಹೆಸರು:
ದಿನಾಂಕ:
ಸ್ಥಳ:
Policy holder’s / Assignee’s Signature:________________________ * Assignee’s details are required in case of assigned policies
ಪಾಲಿಸಿದಾರರು/ನಿಯೋಜಕರ ಸಹಿ:
* ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಕರ ವಿವರಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ
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 /affixedhis / her thumb impression
in my presence.
ಮೂರನ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಘ�ೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಆತನ/ಆಕೆಯ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ/ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ/ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ............................. ಭಾಷೆಯಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಲಾದ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಮಾದಾರನು/ಳು ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ/ತಮ್ಮ ಸಹಿ/ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ/ಳೆ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ.
Declarant Name____________________________________Signature______________________________Date: ________________________Place_____________________________________________
ಹ�ೇಳಿಕೆಗಾರರ ಹೆಸರು
ಸಹಿ
ದಿನಾಂಕ:
ಸ್ಥಳ:

Declarant Address: / ಹ�ೇಳಿಕೆಗಾರರ ವಿಳಾಸ:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Customer Acknowledgement Copy
ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪ್ರತಿ

Fund Switch

ಫಂಡ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಿಕೆ

Premium Redirection
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುನಿರ್ದೇಶನ

Policy No:_________________Interaction ID No:________________________________Policy holder name:_________________________________________________________________
ಪಾಲಿಸಿ ಸಂ:

ಸಂವಹನ ID ಸಂ:

ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರು:

Documents accepted(specify):_________________________________
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಗಿದೆ (ಸೂಚಿಸಿ)
Customer Relations Officer:
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ:

Date:
ದಿನಾಂಕ:

Time:
ಸಮಯ:

Branch Stamp
ಶಾಖೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 1860-267-9999 (ಸ್ಥಳೀಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ). ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಬ�ೇಡಿ ಉದಾ. +91 ಅಥವಾ 00.
ಸ�ೋ�ಮ - ಶನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ | ಇಮೇಲ್ – service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ – www.hdfclife.com
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SIMPLE
STEPS
ಸರಳ
ಹಂತಗಳು

Perform Fund Switch
Premium Redirection,
in just 2 simple steps
ಕ�ೇವಲ 2 ಸರಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ
ಫಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
ಮರುನಿರ್ದೇಶನ ಪೂರ�ೈಸಿ

My Account - Login
ನನ್ನ ಖಾತೆ - ಲಾಗಿನ್

Register Now!
ಇದೀಗ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿ!

Save your time! Go Green!!
ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ! ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ!!

For queries or more information: / ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

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

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂ. 18602679999 (ಸ್ಥಳೀಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ). ದ�ೇಶದ ಯಾವುದ�ೇ ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಬ�ೇಡಿ ಉದಾ. +91 ಅಥವಾ 00. ಸ�ೋ�ಮ - ಶನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

@

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
HDFC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ�ೈಫ್ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. IRDAI ನ�ೋ�ಂ. ಸಂ. 101.

ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಕಛ�ೇರಿ: ಲೂಧಾ ಎಕ್ಸೆಲಸ್, 13ಮಹಡಿ, ಅಪೋಲ�ೊ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಎನ್.ಎಂ.ಜ�ೋ�ಶಿ ಮಾರ್ಗ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮುಂಬ�ೈ – 400011 .

BEWARE OF SPURIOUS PHONE CALLS AND FICTITIOUS/FRAUDULENT OFFERS
ಹುಸಿ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ/ಮೋಸದ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
IRDAI clarifies to public that
• IRDAI or its officials do not involve in activities like sale of any kind of insurance or financial products nor invest premiums.
• 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.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ IRDAI ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ
• IRDAI ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
• IRDAI ಯಾವುದೇ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ವಿವರ, ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತದ
್ತ ೆ.
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
HDFC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ�ೈಫ್ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಕಛ�ೇರಿ: ಲ�ೋ�ಧಾ ಎಕ್ಸೆಲಸ್, 13ನ�ೇಮಹಡಿ, ಅಪೋಲ�ೊ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಎನ್.ಎಮ್.ಜ�ೋ�ಶಿ ಮಾರ್ಗ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮುಂಬ�ೈ- 400011.
ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ- ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 18602679999 (ಸ್ಥಳೀಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತದ
್ತ ೆ)
ಸ�ೋ�ಮ-ಶನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಯಾವುದ�ೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ�ೋ�ಡು ಮುಂದೆ ಸ�ೇರಿಸಬ�ೇಡಿ ಉದಾ. +91 ಅಥವಾ 00.
Email service@hdfclife.com, ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ - www.hdfclife.com
HDFC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ�ೈಫ್ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. IRDAI ನ�ೋ�ಂದಣಿ. ಸಂ. 101. CIN: L65110MH2000PLC128245
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.

ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುದ್ರಿಸಬ�ೇಡಿ.
Name of the Product / ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು

UIN

HDFC Unit Linked Endowment Plan / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್

101L015V01

HDFC Unit Linked Endowment / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್

101L015V02

HDFC Unit Linked Young Star Plan / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಾನ್

101L019V01

HDFC Unit Linked Young Star / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್		

101L019V02

HDFC Unit Linked Young Star Plus / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್

101L023V01

HDFC Unit Linked Endowment Plus / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್

101L024V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವಿಧಾ

101L025V01

HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವಿಧಾ ಪಸ್
್ಲ

101L026V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ಸುವಿಧಾ

101L027V01

HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ಸುವಿಧಾ ಪಸ್
್ಲ

101L028V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ
Asset Class / ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗ
Fund
ಫಂಡ್
Liquid Fund
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್

Stable Managed Fund
ಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

SFIN

Money Market
Instruments
ವಿತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಪತ್ರಗಳು
100%

ULIF00102/01/04LiquidFund101

ULIF00720/06/07StableMgFd101

Public Deposits
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠ�ೇವಣಿಗಳು

Govt. Securities
& Corp Bonds
ಸರ್ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವ�ೇಜಗಳು
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು

Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

0%

0%

*0-12 months / ತಿಂಗಳು

-

0 - 30%

0%

*12-18 months / ತಿಂಗಳು

-

50 - 100%

0%

*18-24 months / ತಿಂಗಳು

-

0 - 20%

0%

0%

0%

*More than 24 months
*24 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು

-

Secure Managed Fund
ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF00202/01/04SecureMgtF101

0% to / ರಿಂದ 5% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 20% ಗೆ

Defensive Managed Fund
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF00302/01/04DefensiveF101

0% to/ರಿಂದ 5% ಗೆ

Balanced Managed Fund
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF00402/01/04BalancedMF101

Equity Managed Fund
ಈಕ್ವಿಟಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿದ ಫಂಡ್
Growth Fund
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫಂಡ್

75% to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

0%

0% to / ರಿಂದ 15% ಗೆ

50% to / ರಿಂದ 85 % ಗೆ

15% to / ರಿಂದ 30% ಗೆ

0% to/ರಿಂದ 5% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 15% ಗೆ

20% to / ರಿಂದ 70 % ಗೆ

30% to / ರಿಂದ 60% ಗೆ

ULIF00616/01/06EquityMgFd101

0% to/ರಿಂದ 5% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 10% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 40 % ಗೆ

60% to / ರಿಂದ100% ಗೆ

ULIF00502/01/04GrowthFund101

0% to/ರಿಂದ 5% ಗೆ

0%

95% to / ರಿಂದ 100% ಗೆ

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸ್ತಾವ�ೇಜುಗಳು ಉಳಿದಿರುವ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುದ್ರಿಸಬ�ೇಡಿ.

Name of the Product

UIN

ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು

101L030V01

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಧಿತ ಲ�ೈಫ್ ರಕ್ಷಣೆ II
HDFC Unit Linked Endowment Plus II / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ II

101L031V01

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ II

101L032V01

HDFC SimpliLife / HDFC ಸಿಂಪ್ಲಿಲ�ೈಫ್

101L033V01

HDFC SimpliLife / HDFC ಸಿಂಪ್ಲಿಲ�ೈಫ್

101L033V02

HDFC SimpliLife / HDFC ಸಿಂಪ್ಲಿಲ�ೈಫ್

101L033V03

HDFC Unit Linked Young Star II / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ II

101L036V01

HDFC Unit Linked Endowment II / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ II

101L038V01

HDFC Unit Linked Endowment Winner / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ವಿನ್ನರ್

101L041V01

HDFC Unit Linked Young Star Champion / HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್

101L042V01

HDFC Young Star Super / HDFC ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್

101L048V01

HDFC Endowment Super / HDFC ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್

101L049V01

HDFC Young Star Super Suvidha / HDFC ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸುವಿಧಾ

101L050V01

HDFC Endowment Super Suvidha / HDFC ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಸುವಿಧಾ

101L051V01

HDFC Young Star Supreme Suvidha / HDFC ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಸುವಿಧಾ

101L052V01

HDFC Endowment Supreme Suvidha / HDFC ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಸುವಿಧಾ

101L053V01

HDFC Endowment Supreme / HDFC ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಮ್

101L058V01

HDFC Young Star Champion Suvidha / HDFC ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸುವಿಧಾ

101L059V01

HDFC YoungStar Supreme / HDFC ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್

101L060V01

HDFC Endowment Champion Suvidha / HDFC ಎಂಡ�ೋ�ಮೆಂಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸುವಿಧಾ

101L061V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ

Asset Class / ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗ
Fund
ಫಂಡ್

Money Market
Instruments &
Public Deposits
ವಿತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ರಗಳು
ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಠೇವಣಿಗಳು

SFIN

100%

Govt. Securities
& Corp Bonds
ಸರ್ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವ�ೇಜಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಪ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು
0%

Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

0%

Liquid Fund II / ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ II

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II / ಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secured Managed Fund II / ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to / ರಿಂದ 25% ಗೆ

75% to / ರಿಂದ 100% ಗೆ

0%

Defensive Managed Fund II / ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to / ರಿಂದ 20% ಗೆ

50% to / ರಿಂದ 85% ಗೆ

15% to / ರಿಂದ 30% ಗೆ

Balanced Managed Fund II / ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to / ರಿಂದ 20% ಗೆ

20% to / ರಿಂದ 70% ಗೆ

30% to / ರಿಂದ 60% ಗೆ

Equity Managed Fund II / ಈಕ್ವಿಟಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿದ ಫಂಡ್

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to / ರಿಂದ 15% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 40% ಗೆ

60% to / ರಿಂದ 100% ಗೆ

Growth Fund II / ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫಂಡ್

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to / ರಿಂದ 10% ಗೆ

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸ್ತಾವ�ೇಜುಗಳು ಉಳಿದಿರುವ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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0 - 100% (*Upto 24 Months) / (*24 ತಿಂಗಳ ತನಕ)

0%

0%

90% to / ರಿಂದ 100% ಗೆ

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುದ್ರಿಸಬ�ೇಡಿ.

Name of the Product / ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು

UIN

HDFC Unit Linked Pension II

101L039V01

HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನ್ಶನ್ II
HDFC Unit Linked Pension Maximiser II

101L040V01

HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನ್ಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸರ್ II
HDFC Pension Super
HDFC ಪೆನ್ಶನ್ ಸೂಪರ್

101L047V01

HDFC Pension Supreme

101L055V01

HDFC ಪೆನ್ಶನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್
HDFC Unit Linked Pension Maximiser II
HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನ್ಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸರ್ II

101L056V01

HDFC Pension Champion
HDFC ಪೆನ್ಶನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್

101L057V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ
Asset Class / ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗ
Fund
ಫಂಡ್

Money Market
Instruments
& Public Deposits

SFIN

ವಿತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠ�ೇವಣಿಗಳು

Govt. Securities
& Corp Bonds
ಸರ್ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವ�ೇಜಗಳು
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು

Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

Liquid Fund II
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ II

ULIF02208/10/08LiquidFdII101

Stable Managed Fund II
ಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್ II

ULIF02308/10/08StableMFII101

Secured Managed Fund II
ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್ II

ULIF02408/10/08SecureMFII101

0% to / ರಿಂದ 25 % ಗೆ

75% to / ರಿಂದ 100% ಗೆ

0%

Defensive Managed Fund II
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್ II

ULIF02508/10/08DefnsvFdII101

0% to / ರಿಂದ 20% ಗೆ

50% to / ರಿಂದ 85% ಗೆ

15% to / ರಿಂದ 30% ಗೆ

Balanced Managed Fund II
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್ II

ULIF02608/10/08BalncdMFII101

0% to / ರಿಂದ 20% ಗೆ

20% to / ರಿಂದ 70% ಗೆ

30% to / ರಿಂದ 60% ಗೆ

Equity Managed Fund II
ಈಕ್ವಿಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್ II

ULIF02708/10/08EquityMFII101

0% to / ರಿಂದ 15% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 40% ಗೆ

60% to / ರಿಂದ 100% ಗೆ

Growth Fund II
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫಂಡ್ II

ULIF02808/10/08GrwthFndII101

0% to / ರಿಂದ 10% ಗೆ

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸ್ತಾವ�ೇಜುಗಳು ಉಳಿದಿರುವ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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100%

0%

0%

0%

0 - 100% (*Upto 24 Months)
(*24 ತಿಂಗಳ ತನಕ)

0%

90% to / ರಿಂದ 100% ಗೆ

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುದ್ರಿಸಬ�ೇಡಿ.

Name of the Product / ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು

UIN

HDFC Unit Linked Pension Plan
HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನ್ಶನ್ ಪ್ಲಾನ್

101L016V01

HDFC Unit Linked Pension
HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನ್ಶನ್

101L016V02

HDFC Unit Linked Pension Plus
HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೆನ್ಶನ್ ಪ್ಲಸ್

101L029V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ
Asset Class / ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗ
Fund
ಫಂಡ್

Liquid Fund
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್

Stable Managed Fund

SFIN

Money Market
Instruments
ವಿತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಪತ್ರಗಳು

ಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

Govt. Securities &
Corp Bonds
ಸರ್ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವ�ೇಜಗಳು
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು

Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

0%

0%

100%

ULIF00802/01/04LiquidFund101

ULIF01420/06/07StableMgFd101

Public Deposits
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠ�ೇವಣಿಗಳು

*0-12 months / ತಿಂಗಳು

-

0 - 30%

0%

*12-18 months / ತಿಂಗಳು

-

50 - 100%

0%

*18-24 months / ತಿಂಗಳು

-		 0 - 20%

0%

*More than 24 months / *24 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ - 0%

-

0%

0%

Secured Managed Fund
ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF00902/01/04SecureMgtF101

0% to / ರಿಂದ 5% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 20% ಗೆ

75% to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

Defensive Managed Fund
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF01002/01/04DefensiveF101

0% to / ರಿಂದ 5% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 15 % ಗೆ

50% to / ರಿಂದ 85 % ಗೆ

15% to / ರಿಂದ 30 % ಗೆ

Balanced Managed Fund
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF01102/01/04BalancedMF101

0% to / ರಿಂದ 5% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 15% ಗೆ

20% to / ರಿಂದ 70 % ಗೆ

30% to / ರಿಂದ 60 % ಗೆ

Equity Managed Fund
ಈಕ್ವಿಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್

ULIF01316/01/06EquityMgFd101

0% to / ರಿಂದ 5% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 10% ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 40 % ಗೆ

60% to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

Growth Fund
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫಂಡ್

ULIF01202/01/04GrowthFund101

0% to / ರಿಂದ 5% ಗೆ

0%

95% to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸ್ತಾವ�ೇಜುಗಳು ಉಳಿದಿರುವ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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0%

0%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುದ್ರಿಸಬ�ೇಡಿ.

Name of the Product
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು

UIN

HDFC SL pension Maximus
HDFC SL ಪೆನ್ಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್

101L074V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ
Asset Class / ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗ
Money Market Instruments ,Public Deposits,Govt. Securities
& Corp Bonds

Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

Fund
ಫಂಡ್

SFIN

Pension Guarantee
Fund 1

101L074V01

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101

ಪೆನ್ಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಫಂಡ್ 1

ವಿತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠ�ೇವಣಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು
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70% -100%

Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

0% - 30%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುದ್ರಿಸಬ�ೇಡಿ.

Name of the Product
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು

UIN

HDFC Life Pension Super Plus
HDFC Life ಪೆನ್ಶನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಸ್

101L085V02

HDFC Life Single Premium Pension Super
HDFC Life ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆನ್ಶನ್ ಸೂಪರ್

101L086V02

HDFC Life Pension Super Plus
HDFC Life ಪೆನ್ಶನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಸ್

101L085V01

HDFC Life Single Premium Pension Super
HDFC Life ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆನ್ಶನ್ ಸೂಪರ್

101L086V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ
Asset Class / ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗ
Fund
ಫಂಡ್

Pension Super Plus Fund - 2012
ಪೆನ್ಶನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ - 2012

SFIN

Money Market Instruments
ವಿತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ರಗಳು

ULIF04818/06/12PenSuPls12101

0% - 40%
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Govt. Securities
& Corp Bonds
ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು
40% - 100%

Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

0% - 60%

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುದ್ರಿಸಬ�ೇಡಿ

Name of the Product
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು

UIN

HDFC Wealth Maximiser Plus
HDFC ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸರ್ ಪ್ಲಸ್

101L034V01

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier
HDFC ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ವೆಲ್ತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್

101L044V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ

Fund
ಫಂಡ್

Money Plus Fund
ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್

SFIN

ULIF02904/08/08MoneyPlusF101

Asset Class
ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗ
*All debt instruments maturity less than equal to 12 months
*ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳ ವಾಯಿದೆಯು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

0 - 30%

*Bank deposits with maturity greater than equal to 12 months and lesser
than or equal to 36 months
*ಬ್ಯಾಂಕು ಠ�ೇವಣಿಗಳ ವಾಯಿದೆಯು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ 36
ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

0 - 20%

*Government Securities with maturity greater than equal to 12 months and
lesser than or equal to 36 months
* ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ 12 ತಿಂಗಳ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಯಿದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮತ್ತು
ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮ 36 ತಿಂಗಳು
*Corporate Debt with maturity greater than equal to 12 months and lesser
than or equal to 36 months
*ಸರ್ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವ�ೇಜಗಳು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಾನತೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಅಥವಾ 36 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ
Money Market Instruments
ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ರಗಳು

Bond Opportunities Fund
ಬಾಂಡ್ ಅವಕಾಶಗಳ ಫಂಡ್

ULIF03004/08/08BondOprtFd101

Mid Cap Fund
ಮಧ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ಫಂಡ್

ULIF03104/08/08Mid-capFnd101

Manager’s Fund
ನಿರ್ವಾಹಕರ ಫಂಡ್

0 – 5%
0 – 15%
50 – 60%
20 – 30%
0%

Money Market Instruments
ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ರಗಳು
Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

0-5%
95-100%

Money Market Instruments
ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ರಗಳು
Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

ULIF03304/08/08ManagerFnd101

0 – 10%

Govt. Securities
ಸರ್ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವ�ೇಜಗಳು

Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

ULIF03204/08/08Large-CapF101

40 - 100%

Public Deposits
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠ�ೇವಣಿಗಳು

Corporate Bonds
ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು

Large Cap Fund
ದ�ೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಫಂಡ್

Asset
Allocation
ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

0-5%
95-100%

All Debt with maturity < 12 Months
ವಾಯಿದೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲವು < 12 ತಿಂಗಳು

0% - 40%

Money Market Instruments & Public Deposits
ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠ�ೇವಣಿಗಳು

0% - 25%

Govt Securities & Corporate Bonds
ಸರ್ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವ�ೇಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು

5% - 65%

Large Cap Equity
ದ�ೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಈಕ್ವಿಟಿ

10% - 45%

Mid Cap Equity
ಮಧ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ಈಕ್ವಿಟಿ

10% - 45%

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸ್ತಾವ�ೇಜುಗಳು ಉಳಿದಿರುವ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುದ್ರಿಸಬ�ೇಡಿ.
Name of the Product
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು

UIN

HDFC Life Click 2 Invest
HDFC Life ಕ್ಲಿಕ್ 2 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್

101L100V01

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ
Asset Class / ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗ
SFIN

Money Market
Instruments &
Public Deposits
ವಿತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠ�ೇವಣಿಗಳು

Balanced Fund
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್

ULIF03901/09/10BalancedFd101

0 % to / ರಿಂದ 20 % ಗೆ

0 % to / ರಿಂದ 60 % ಗೆ

Income Fund
ಆದಾಯ ಫಂಡ್

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0 % to / ರಿಂದ 20 % ಗೆ

80% to/ ರಿಂದ 100 % ಗೆ

BlueChip Fund
ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಫಂಡ್

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0 % to / ರಿಂದ 20 % ಗೆ

Opportunities Fund
ಅವಕಾಶಗಳ ಫಂಡ್

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0 % to / ರಿಂದ 20 % ಗೆ

Equity Plus Fund
ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್

ULIF05301/08/13EquityPlus101

0 % to / ರಿಂದ 20 % ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 20 % ಗೆ

80 % to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

Diversified Equity Fund
ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್

ULIF05501/08/13DivrEqtyFd101

0 % to / ರಿಂದ 40 % ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 40 % ಗೆ

60 % to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

0 % to / ರಿಂದ 60 % ಗೆ

40% to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

0 % to / ರಿಂದ 60 % ಗೆ

40% to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

Fund
ಫಂಡ್

Bond Fund
ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್

ULIF05601/08/13Bond Funds101

Conservative Fund
ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್

ULIF05801/08/13ConsertvFd101
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Govt. Securities &
Corp Bonds
ಸರ್ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವ�ೇಜಗಳು
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು

-

-

Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

40 % to / ರಿಂದ 80 % ಗೆ
-

80 % to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

80 % to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

-

-

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.
ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವು ಉಲ್ಲೇಖದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುದ್ರಿಸಬ�ೇಡಿ.
Name of the Product
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು
HDFC Wealth Builder
HDFC ವೆಲ್ತ್ ಬಿಲ್ಡರ್

Income Fund
ಆದಾಯ ಫಂಡ್

Blue Chip Fund Opportunities Fund Vantage Fund
ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಫಂಡ್
ಅವಕಾಶಗಳ ಫಂಡ್
ವ್ಯಾಂಟ�ೇಜ್ ಫಂಡ್

Short Term Fund Balanced Fund
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಫಂಡ್
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್

101L054V01

101L054V01

101L054V01

HDFC SL Crest
HDFC SL ಕ್ರೆಸ್ಟ್

101L064V01

101L064V01

101L064V01

NA

101L064V01

101L064V01

HDFC SL Crest
HDFC SL ಕ್ರೆಸ್ಟ್

101L064V02

101L064V02

101L064V02

NA

NA

101L064V02

HDFC SL Youngstar Super II
HDFC SL ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ II

101L065V01

101L065V01

101L065V01

NA

101L065V01

101L065V01

101L066V01

101L066V01

101L066V01

NA

101L066V01

101L066V01

HDFC SL ProGrowth Super II
HDFC SL ProGrowth ಸೂಪರ್ II

101L066V02

101L066V02

101L066V02

NA

NA

101L066V02

HDFC SL ProGrowth Maximiser
HDFC SL ProGrowth ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸರ್

101L067V01

101L067V01

101L067V01

NA

101L067V01

101L067V01

HDFC SL ProGrowth Maximizer
HDFC SL ProGrowth ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸರ್

101L067V02

101L067V02

101L067V02

NA

NA

101L067V02

HDFC SL Young Star Super Premium
HDFC SL ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

101L068V01

101L068V01

101L068V01

NA

101L068V01

101L068V01

HDFC SL Young Star Super Premium
HDFC SL ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

101L068V02

101L068V02

101L068V02

NA

NA

HDFC SL ProGrowth Flexi
HDFC SL ProGrowth ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ

101L072V01

101L072V01

101L072V01

NA

101L072V01

101L072V01

HDFC SL ProGrowth Flexi
HDFC SL ProGrowth ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ

101L072V02

101L072V02

101L072V02

NA

NA

101L072V02

HDFC SL ProGrowth Plus
HDFC SL ProGrowth ಪ್ಲಸ್

101L081V01

101L081V01

101L081V01

NA

101L081V01

101L081V01

HDFC SL ProGrowth Plus
HDFC SL ProGrowth ಪ್ಲಸ್

101L081V02

101L081V02

101L081V02

NA

NA

101L081V02

HDFC Life Smart Women Plan
HDFC Life ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಪ್ಲಾನ್

101L082V01

101L082V01

101L082V01

NA

101L082V01

101L082V01

HDFC Life Smart Woman
HDFC Life ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವುಮೆನ್

101L082V02

101L082V02

101L082V02

NA

NA

101L082V02

HDFC Life Invest Wise
HDFC Life ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ

101L083V01

101L083V01

101L083V01

NA

101L083V01

101L083V01

101L083V02

101L083V02

101L083V02

NA

NA

101L083V02

HDFC SL ProGrowth Super II
HDFC SL ProGrowth ಸೂಪರ್ II

HDFC Life Invest wise
HDFC Life ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ

NA

101L054V01

NA

101L068V02

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ

Asset Class / ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗ
Fund
ಫಂಡ್

Money Market
Instruments
& Public Deposits
ವಿತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠ�ೇವಣಿಗಳು

SFIN

Govt. Securities &
Corp Bonds
ಸರ್ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವ�ೇಜಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಪ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು

Equity
ಈಕ್ವಿಟಿ

Income Fund
ಆದಾಯ ಫಂಡ್

ULIF03401/01/10IncomeFund101

0% to / ರಿಂದ 20 % ಗೆ

80% to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

-

Blue Chip Fund
ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಫಂಡ್

ULIF03501/01/10BlueChipFd101

0% to / ರಿಂದ 20 % ಗೆ

-

80% to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

Opportunities Fund
ಅವಕಾಶಗಳ ಫಂಡ್

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101

0% to / ರಿಂದ 20 % ಗೆ

-

80% to / ರಿಂದ 100 % ಗೆ

Vantage Fund
ವಾಂಟ�ೇಜ್ ಫಂಡ್

ULIF03701/01/10VantageFnd101

0% - 40%

Short Term Fund
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಫಂಡ್

ULIF03801/09/10ShortTrmFd101

0% to 100% (*upto 36 Months)
0% ರಿಂದ 100% (*36 ತಿಂಗಳ ತನಕ)

Balanced Fund
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್
 ಫಂಡ್

ULIF03901/09/10BalancedFd101

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.
*ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧಾರಗಳು/ದಸ್ತಾವ�ೇಜುಗಳು ಉಳಿದಿರುವ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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0% to / ರಿಂದ 20 % ಗೆ

10% to / ರಿಂದ 70 % ಗೆ

0% to / ರಿಂದ 60 % ಗೆ

10% to / ರಿಂದ 70 % ಗೆ
-

40% to / ರಿಂದ 80 % ಗೆ

