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Documents accepted(specify):_________________________________ 

Customer Relations Officer: Date: Time:  

(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) (இந்தப் படிவத்்த ஆங்கிலத்தகில் மட்டும் நகிரப்பவும்)

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) / (மு்தல் பபயர்) (Middle Name) / (நடுப்பபயர்)  

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

(Last Name) / (்்ைசகிப் பபயர்)

Email ID*:__________________________________________________________________________________________________________________  

ContactNo.*:(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/ நிதியின் பெயர்

Total Percentage        (the total % of fund allocation should be 100%) 
ப�ொதத சதவதீம்               (நகி்தகி ஒதுக க்ீட்டின் பமொத்த % 100% ஆ் இருக் வவண்டும்)

Fund Switch 
(current fund holdings)  

நிதி �ொற்றம்  
(தற்ெொததய நிதி)

தவதைதய திருபெி  
விடுதல் (எதிர்்ொல  

ெிரீ�ியம்்ள்)*
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 If Asset Allocation Option (AAO) was previously opted for, the same will be treated as withdrawn on receipt of a FundS witch/Premium Re-
direction 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 Once withdrawn, the AAO cannot be opted for again. 3.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).
பெொது விதிமுத்ற்ள்:
ஐஆர்டிஏயின்படி, எச்டிஎஃப்சகி ஸவைண்ைர்ட் ்லஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ வ்ொ. லகிட் பின்பற்றும் ்ட்-ஆஃப் வி்தகிமு்ை்ளுககு ்ட்டுப்பட்டு வமற்படி பரிவர்த்த்ை்ளுக்ொை வவண்டு்தல் ஏற்்த ்தக்்வ. பசயல்முத்றபெடுதத ஏற்பெடும் 
்வண்டுதல்்ளுக்ொன தற்ெொததய ்ட்-ஆஃப ்நரம் அ்த நொளிலொன 3 �ைி ஐஎஸ்டி ஆகும். 2. அபெட் அலவ்ஷன் வொய்ப்பு (ஏஏஓ) முன்ை்தொ் வ்தர்வு பசய்யப்பட்டிருந்தொல், நகி்தகி மொறு்தல்/ ்தவ்ை்ய ்தகிருப்பி விடுவ்தற்்ொை 
வவண்டு்தல் பபைப்பட்ை உைவை அது விளக்கிக ப்ொளளப்பட்ை்தொ் ்ரு்தப்படும். ஒருமு்ை விலக்கிக ப்ொண்ைதும், மீண்டும் ஏஏஓ பபைப்பை முடியொது. 3. முன்ை்தொை பஙகு ஒதுக்கி ்வத்த ப்தொ்் நகிலு்வயில் இருந்தொல், உங்ள 
்தற்வபொ்்தய வவண்டுவ்ொள அடுத்த வவ்ல நொளில் பசயல்மு்ைப் படுத்தப்படும். 4. ஒரு நகி்தகி மொறு்தல் மற்றும் ைொப் அப் வவண்டு்தல் ஒன்ைொ் ்கி்ைக்ப் பபற்ைொல், நகி்தகி மொறு்தல் பரிவர்த்த்ைவய மு்தலகில் பசயல்மு்ைப்படுத்தப்படும். 5. 
்தவ்ை்ய ்தகிருப்பு்தல் ஒற்்ைத ்தவ்ை ்தகிட்ைங்ளுககு பபொருந்தொது. ்தயவுபசய்து உங்ள ்தகிட்ைத்்த பற்ைகி அைகிநதுப்ொளளுங்ள. 6. எ்தகிர்்ொல நகி்தகி ஒதுக க்ீட்்ை மொற்ைவும் ்தவ்ை்ய ்தகிருப்பிவிடும் (பிரீமகியம் ரீ்ைரக ஷன்) வவண்டு்தல் 
ப்ொடுக்ப்பைொவிட்ைொல் பபைப்படும் எ்தகிர்்ொல ்தவ்ை்ள அசல் நகி்தகி ஒதுக க்ீட்டின்படி ஒதுக க்ீடு பசய்யப்படும். 7.முன்ைைகிவிப்பு இல்லொமல் ்ட்ைைங்்ள மொற்றும் உரி்ம்ய நகிறுவைம் ்தக் ்வததுகப்ொள்கிைது. 8. பொலகிசகி வச்வக 
்ட்ைைங்ள பபொருநதும்படி வி்தகிக்ப்பைலொம். விவரங்ளுககு ்தயவுபசய்து பொலகிசகி ஆவைத்்தபொர்க்வும். 9. உங்ள நகி்தகி மொற்ைக வ்ொரிக்்்யச் பசயலொககும் வபொது, மு்தலகில் உங்ள பொலகிசகி நகி்தகியில்(நகி்தகி்ளில்) முன்வப உளள எல்லொ 
யூைிட்டு்ளும் ரததுபசய்யப்படும். ரததுபசய்யப்பட்ை யூைிட்டு்ளில் ப்தொைரும் வபொது, பபொருநதும் ் ட்ைைங்ள (ஏவ்தனும் இருப்பின்) எடுததுகப்ொண்ை பின், நீங்ள வ்தர்வுபசய்்த நகி்தகியில்(்ளில்) யூைிட்டு்்ள வொஙகுவ்தற்குப் பயன்படுத்தப்படும்.

* இஙவ் ப்ொடுக்ப்படும் ப்தொைர்பு விவரங்ள அ்ைதது எ்தகிர்்ொல ப்தொைர்பு்ளுக்ொ் பு்தகி்தொ் வசர்க்ப்படும். வநஷைல் டூ நொட் ்ொல் ப்தகிவவட்டில் ப்தகிவுபசய்துளள வொடிக்்யொளர்்ளுககு, 
இஙகு ப்ொடுக்ப்பட்டுளள அனும்தகி மூலம், உங்்ளத ப்தொைர்பு ப்ொளள அனும்தகியளிக்கிைரீ்்ள.

(நீங்ள மொை விரும்பும் மற்றும்/அல்லது பிரீமகியங்்ள மொற்ை விரும்பும் நகி்தகியின்(்ளின்) பபய்ரக குைகிப்பிைவும்)

பு்தகிய ச்தவ்ீதம் பு்தகிய ச்தவ்ீதம்

அலுவல் பயன்பொட்டிற்கு மட்டும் நைப்பு நொளின் என்ஏவி

அடுத்தநொள என்ஏவி

ஊழகியரின் எண்:

்்பயொப்பம்:

்கி்ளயின் பபயர்:

பபற்றுக ப்ொண்ைவர்:

ப்தொைர்பு ப்ொண்ை ஐடி:

வ்த்தகி மற்றும் வநரம்:(்தயவுபசய்து ஒவபவொரு பொலகிசகிககும் ்தைியொை வவண்டுவ்ொள 
படிவத்்த பயன்படுத்தவும்)

எச்டிஎஃப்சகி ்லஃப் பஙகுச்சந்்த சொர்ந்த ்தகிட்ைங்ளுககு மட்டும்

பொலகிசகி்தொரரின் பபயர்:

முன்பமொழகிவு/பொலகிசகி எண்: ஈ-இன்ஷ்யூரன்ஸ ்ைககு எண்:

மகின்ைஞசல் ஐடி*

ப்தொைர்பு எண்*:(அலுவல்ம்) (வடீு) (பமொ்பல்) பமொ்பல் எண் விரும்பத்தக்து

நிதி �ொற்றம் �றறும் தவதை 
திருபெி விடுதல்

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 unde-
rany 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.
நொன் விண்ைபெிககும் முன்ெொ் சம்ெநதபெட்்ட ெொலிசி விதிமுத்ற்தள ெடிதது அவறத்றயும் அவற்றின் விதளவு்தளயும் புரிநதுப்ொண்்்டன் என்ெதத உறுதி பசய்ி்்றன். ்�்ல நொன் பசலுததிய தவதை அதனததும் 
சட்்டபெடியொன நிதி ஆதொரங்ளிலிருநது பெ்றபெட்்டதவ என்ெததயும் உறுதி பசய்ி்்றன். இநதப ெடிவததின் மூல�ொ் நொன் அங க்ீ்ொரம் அளிதத அதனதது அ்றிவுதர்ளும் எனது சம்�தததின் ்ெரில் ப்ொடுக்பெட்்டன �றறும் 
எநதவித வறபுறுததுதல் அல்லது ்ட்்டொயததின்்ெரில் ப்ொடுக்பெ்டவில்தல. எச்டிஎஃபசி தலஃப எனக்ொ் அவறத்ற பசயய ஒபபுகப்ொண்டுள்ளது என்ெதத நொன் புரிநதுப்ொள்்ி்்றன் �றறும் ஒபபுகப்ொள்்ி்்றன். அதற்ொ் 
எநதக ்ொரைததிற்ொ்வும் நொன் எச்டிஎஃபசி தலஃப �ீதொ் ந்டவடிகத் எடுக்்வொ அல்லது உரித� ்்ொர்வொ �ொட்்்டன் என்று ஒபபுகப்ொள்்ி்்றன்

பொலகிசகி்தொரர்/ ஒப்ப்ைக்ப்பட்ைவரின் ்்பயொப்பம் *ஒபெத்டக்பெட்்ட ெொலிசி்ளொ் இருநதொல் ஒபெத்டக்பெட்்டவரின் விவரங்ள் ்ததவபெடும்.

Policy holder’s / Assignee’s Signature:________________________ *Assignee’s details are required in case of assigned policies 

Declaration to be made by athird 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.
க்ீழக்ண்்ட நிதலயில் மூன்்றொம் நெரின் அ்றிவிபபு:

்ொப்பபீடு எடுததுளளவர் விண்ைப்பத்்த நகிரப்பவில்்ல. ்தைது பபருவிரல் வர்் ்வத்தொர்/ பிரொந்தகிய பமொழகியில் ்்பயொப்பமகிட்ைொர். ்ொப்பபீடு எடுக் உளளவருககு இந்த 
விண்ைப்ப படிவத்தகில் உளள விவரங்்ள_____________________ பமொழகியில் விவரிதவ்தன். எைககுக ப்ொடுக்ப்பட்ை ப்தகில்்்ள உண்்மயொ் ப்தகிவு பசய்வ்தன். பொலகிசகி்தொரர் 
(்ொப்பபீட்டு்தொரர்) எைது முன்ைி்லயில் ்்பயொப்பமகிட்ைொர்/ ்தைது பபருவிரல் வர்் ்வத்தொர் என்றும் உறு்தகியளிக்கிவைன்.

Declarant Name____________________________________Signature______________________________Date: ________________________Place__________________ 

Declarant Address:/அைகிவிப்பவரின் மு்வரி:_____________________________________  
்்பயொப்பம் வ்த்தகி: இைம்:அைகிவிப்பவரின் பபயர்

Policy Holder’s / Assignee’s  Name:__________________________________________________Date:_________________ Place:__________________________ 
பொலகிசகி்தொரர்/ ஒப்ப்ைக்ப்பட்ைவரின் பபயர்: வ்த்தகி: இைம்:

Customer Acknowledgement Copy   Fund Switch   Premium Redirection  
தவதைதய திருபெிவிடுதல்வொடிகத்யொளர் ஒபபுதல் ெிரதி நிதி �ொறுதல்

ஆவைங்ள ஏற்றுகப்ொளளப்பட்ைை (குைகிப்பிைவும்)

வ்த்தகி: ்ொலம்:வொடிக்்யொளர் ப்தொைர்பு அ்தகி்ொரி:

பொலகிசகி எண்: ப்தொைர்புப்ொண்ை ஐடி எண்: பொலகிசகி்தொரரின் பபயர்:
Policy No:_________________Interaction ID No:________________________________Policy holder name:___________________________________  

Branch Stamp  
்கி்ளயின் முத்தகி்ர

சந்த்ங்ள் அல்லது கூடுதல் த்வலுககு, 1860-267-9999 என்்ற எண்ைில் அதைக்வும் (உள்ளூர் ்ட்்டைங்ள் பெொருநதும்). நொட்டின் கு்றியீட்த்ட (எ.்ொ: +91 அல்லது 00) முன்னொல் ்சர்க் ்வண்்டொம். 
திங்ள் முதல் சனி வதர 10 am முதல் 7 pm வதர பதொ்டர்புப்ொள்ளலொம் | �ின்னஞசல் – service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (NRI வொடிகத்யொளர்்ளுககு �ட்டும்) இதையதளம் – www.hdfclife.com



service@hdfclife.com www.hdfclife.com@    

2SIMPLE 
STEPS  

2எளிய

 படி்ள

My Account - Login  
எனது ்ைககு - உள்நுதைவு

Perform Fund Switch  
 ,  Premium Redirection 
in just 2 simple steps  
நிதி �ொற்ற 
ெிரீ�ியததத 2 எளிய 
படி்ளில் பசய்யலொம்

Register Now!  
இப்ெொ்த ெதிவுபெ்றவும்!

Save your time! Go Green!! 

   

்நரதததச் ்ச�ிக்வும்! ெசுத�தயப ்ெைவும்!!

 
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 

எச்டிஎஃபசி ஸ்்்டண்்டர்டு தலஃப இன்சூரன்ஸ் ்ம்பெனி லி�ிப்டட். IRDAI ப்தகிவு என்ை: 101, 
ப்தகிவு அலுவல்ம்: வலொ்தொ எகபசலஸ, 13 வது மொடி, அப்பல்வலொ மகில்ஸ ்ொம்பவுண்ட், என்.எம்.வ�ொஷகி மொர்க, ம்ொலக ஷ்மகி, மும்்ப – 400 011.

IRDAI clarifies to public that  

IRDAI பபொதுமக்ளுககு ப்தரிவிததுகப்ொளவது என்ைபவைில்

BEWARE OF SPURIOUS PHONE CALLS AND FICTITIOUS/FRAUDULENT OFFERS  
்ெொலியொன பதொதல்ெசி அதைபபு்ள் �றறும் ்றெதனயொன/்�ொசடியொன ஆஃெர்்தளப ெற்றி ்வன�ொ் இருக்வும்

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

• IRDAI அல்லது அ்தன் அலுவலர்்ள இன்சூரன்ஸ அல்லது நகி்தகித ்தகிட்ைங்ள அல்லது மு்தலீட்டு பிரீமகியங்்ள விற்ப்ை பசய்வது எை எந்த வ்்யொை பசயல்பொடு்ளிலும் ஈடுபடுவ்தகில்்ல.

• 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.  

• IRDAI எவவி்த ஊக்தப்தொ்்்யயும் அைகிவிப்ப்தகில்்ல. அது வபொன்ை ப்தொ்லவபசகி அ்ழப்பு்்ளப் பபறுபவர்்ள, ப்தொ்லவபசகி அ்ழப்பின் விவரங்ள மற்றும் எண்ணுைன் 
்ொவல்து்ையில் பு்ொரளிககுமொறு வ்ட்டுகப்ொளளப்படு்கிைொர்்ள.
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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  

எச்டிஎஃபசி ஸ்்்டண்்டர்டு தலஃப இன்சூரன்ஸ் ்ம்பெனி லி�ிப்டட். 

ப்தகிவு அலுவல்ம்: வலொ்தொ எகபசலஸ, 13 வது மொடி, அப்பல்வலொ மகில்ஸ ்ொம்பவுண்ட், என்.எம்.வ�ொஷகி மொர்க, மஹொலக ஷ்மகி, மும்்ப - 400 011 11 வது மொடி, வலொ்தொ எகபசலஸ, அப்பல்வலொ மகில்ஸ 
்ொம்பவுண்ட், என் எம் வ�ொஷகி மொர்க, மஹொலக ஷ்மகி, மும்்ப - 400 011, ஏ்தொவது வ்ளவி்ள இருப்பின் அல்லது உ்தவிககு, எங்்ள பின்வரும் வழகி்ளில் ஒன்ைகில் ப்தொைர்புப்ொளளவும்–பஹல்ப்்லன் எண்: 
18602679999 (உளளூர் ்ட்ைைங்ள பபொருநதும்),   
்சதவ ்நரம்: திங-சனி, 10 am முதல் 7 pm வதர +91 அல்லது 00 வபொன் வ்ொடு்்ள ையல் பசய்யத வ்த்வயில்்ல. 

மகின்ைஞசல்: service@hdfclife.com, இ்ைய்தளம் - www.hdfclife.com,  
எச்டிஎஃப்சகி ஸவைண்ைர்டு ்லஃப் இன்சூரன்ஸ ்ம்பபைி லகிமகிபைட்.  IRDAI ப்தகிவு எண்: 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
பஹல்ப்்லன் எண். 18602679999 (உளளூர் ்ட்ைைங்ள பபொருநதும்). நொட்டின் குைகியபீட்்ை (எ.்ொ: +91 அல்லது 00) முன்ைொல் வசர்க் வவண்ைொம்.
்தகிங்ள மு்தல் சைி வ்ர 10 am மு்தல் 7 pm வ்ர ப்தொைர்புப்ொளளலொம்

For queries or more information:/்்ள்வி்ள் அல்லது த்வலுககு:



 Name of the Product / திட்்டததின் பெயர்

 HDFC Unit Linked Endowment Plan 

 HDFC Unit Linked Endowment

 HDFC Unit Linked Young Star Plan

 HDFC Unit Linked Young Star 

 HDFC Unit Linked Young Star Plus 

 HDFC Unit Linked Endowment Plus 

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha 

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus 

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha 

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus 

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 /  அபசட் ்ிளொஸ் 

Public Deposits  

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

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

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

*More than 24 months                           -          0%  

 0% to 5%  

 0% to 5%  

 0% to 5%  

 0% to 5%  

 0% to 5%  

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

 0% to 15%  

 0% to 15%  

 0% to 10%  

 0%  

UIN

101L015V01  

101L015V02  

101L019V01  

101L019V02  

101L023V01  

101L024V01  

101L025V01  

101L026V01  

101L027V01  

101L028V01  

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 0%  

 75% to 100%  

 50% to 85%  

 20% to 70%  

 0% to 40%  

 0%  

Equity  

0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

15% to 30%  

30% to 60%  

60% to 100%  

95% to 100%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
்தகிட்ை விவரங்ள மற்றும் அபசட் ்கிளொஸ இரண்டும் வமற்வ்ொளொ் மட்டுவம ப்ொடுக்ப்பட்டுளளை. அச்சகிை வவண்ைொம்.

குைகிப்பு: அபசட் ்கிளொஸ வமவல குைகிப்பிைப்பட்டுளள ்தகிட்ைங்ளுககு மட்டுவம பபொருநதும்

நகி்தகி

லகிகவிட் நகி்தகி

ஸவைபிள வமவைஜ்ட் நகி்தகி

பசகயூர் வமவைஜ்ட் நகி்தகி

டிஃபபன்சகிவ வமவைஜ்ட் நகி்தகி

வபலன்ஸட் வமவைஜ்ட் நகி்தகி

ஈகவிட்டி வமவைஜ்ட் நகி்தகி

குவரொத நகி்தகி

ெைச்சநதத 
பசொதது்ள்

*அந்தந்த நகி்தகி வபொர்ட்ஃவபொலகிவயொக்ளில் உளள பசகயூரிட்டி்ள பசொதது்ளின் மீ்த மு்தகிர்்வக குைகிக்கிைது.

பெொதுதவபபு்ள்

*24 மொ்தங்ளுககும் வமல் 

அரசொங்பசகயூரிட்டி்ள் 
�றறும் ்ொர்ெ்ரட் 

ெொண்ட்்ள்

ஈகவிட்டி

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் என்வைொபமன்ட் பிளொன்

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் என்வைொபமன்ட்

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் யங ஸைொர் பிளொன்

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் யங ஸைொர்

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் யங ஸைொர் பிளஸ

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் என்வைொபமன்ட் பிளஸ

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் யங ஸைொர் சுவி்தொ

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் யங ஸைொர் சுவி்தொ பிளஸ

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் என்வைொபமன்ட் சுவி்தொ

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் என்வைொபமன்ட் சுவி்தொ பிளஸ



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

Name of the Product 

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II  / எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் என்வஹன்ஸடு ்லஃப் புபரொைக ஷன் II

HDFC Unit Linked Endowment Plus II /எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் என்வைொபமன்ட் பிளஸ II

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II  / எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் யங ஸைொர் பிளஸ II

HDFC SimpliLife / எச்டிஎஃப்சகி சகிம்பிளி ்லஃப்

HDFC SimpliLife / எச்டிஎஃப்சகி சகிம்பிளி ்லஃப்

HDFC SimpliLife /எச்டிஎஃப்சகி சகிம்பிளி ்லஃப்

HDFC Unit Linked Young Star II / எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் யங ஸைொர் II

HDFC Unit Linked Endowment II / எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் என்வைொபமன்ட் II

HDFC Unit Linked Endowment Winner / எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் என்வைொபமன்ட் வின்ைர்

HDFC Unit Linked Young Star Champion / எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் யங ஸைொர் சொம்பியன்

HDFC Young Star Super / எச்டிஎஃப்சகி யங ஸைொர் சூப்பர்

HDFC Endowment Super / எச்டிஎஃப்சகி என்வைொபமன்ட் சூப்பர்

HDFC Young Star Super Suvidha / எச்டிஎஃப்சகி யங ஸைொர் சூப்பர் சுவி்தொ

HDFC Endowment Super Suvidha / எச்டிஎஃப்சகி என்வைொபமன்ட் சூப்பர் சுவி்தொ

HDFC Young Star Supreme Suvidha / எச்டிஎஃப்சகி யங ஸைொர் சுப்ரீம் சுவி்தொ

HDFC Endowment Supreme Suvidha / எச்டிஎஃப்சகி என்வைொபமன்ட் சுப்ரீம் சுவி்தொ

HDFC Endowment Supreme / எச்டிஎஃப்சகி என்வைொபமன்ட் சுப்ரீம்

HDFC Young Star Champion Suvidha / எச்டிஎஃப்சகி யங ஸைொர் சொம்பியன் சுவி்தொ

HDFC YoungStar Supreme / எச்டிஎஃப்சகி யங ஸைொர் சுப்ரீம்

HDFC Endowment Champion Suvidha / எச்டிஎஃப்சகி என்வைொபமன்ட் சொம்பியன் சுவி்தொ

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

Liquid Fund II / லகிகவிட் நகி்தகி II

Fund  

Stable Managed Fund II  /  
ஸவைபிள வமவைஜ்ட் நகி்தகி II 
 
Secured Managed Fund II /  
பசகயூர் வமவைஜ்ட் நகி்தகி II

 
Defensive Managed Fund II  / 
டிஃபபன்சகிவ வமவைஜ்ட் நகி்தகி II
 
Balanced Managed Fund II  / 
வபலன்ஸட் வமவைஜ்ட் நகி்தகி II

Equity Managed Fund II  /  
ஈகவிட்டி வமவைஜ்ட் நகி்தகி II

Growth Fund II / குவரொத நகி்தகி 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  

 அரசொங் பசகயூரிட்டி்ள்  
�றறும் ்ொர்ெ்ரட்  

ெொண்ட்்ள்

ெைச்சநதத பசொதது்ள்  
 �றறும் பெொது  

தவபபு்ள்

ஈகவிட்டி

100%  

  UIN  

101L031V01  

101L030V01 

101L032V01  

101L033V01  

101L033V02  

101L033V03  

101L036V01  

101L038V01  

101L041V01  

101L042V01  

101L048V01  

101L049V01  

101L050V01  

101L051V01  

101L052V01  

101L053V01  

101L058V01  

101L059V01  

101L060V01  

101L061V01  

Asset Class / அபசட் ்ிளொஸ்

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 0%  

0 - 100% (*Upto 24 Months)  
0-100% (*24 மொ்தங்ள வ்ர)

0% to 25%  

0% to 20%  

0% to 20%  

0% to 15%  

0% to 10%  

 75% to 100%  

 50% to 85%  

 20% to 70%  

 0% to 40%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

 0%  

 15% to 30%  

 30% to 60%  

 60% to 100%  

 90% to 100%  

்தகிட்ை விவரங்ள மற்றும் அபசட் ்கிளொஸ இரண்டும் வமற்வ்ொளொ் மட்டுவம ப்ொடுக்ப்பட்டுளளை. அச்சகிை வவண்ைொம்.

*அந்தந்த நகி்தகி வபொர்ட்ஃவபொலகிவயொக்ளில் உளள பசகயூரிட்டி்ள / பசொதது்ளின் மீ்த மு்தகிர்்வக குைகிக்கிைது.

குைகிப்பு: அபசட் ்கிளொஸ வமவல குைகிப்பிைப்பட்டுளள ்தகிட்ைங்ளுககு மட்டுவம பபொருநதும்

திட்்டததின் பெயர்

நிதி



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

Name of the Product / திட்்டததின் பெயர்

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II  

HDFC Unit Linked Pension II  

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் பபன்ஷன் வமகெகி்மசர் II

எச்டிஎஃப்சகி பபன்ஷன் சூப்பர்

எச்டிஎஃப்சகி பபன்ஷன் சுப்ரீம்

*அந்தந்த நகி்தகி வபொர்ட்ஃவபொலகிவயொக்ளில் உளள பசகயூரிட்டி்ள / பசொதது்ளின் மீ்த மு்தகிர்்வக குைகிக்கிைது.

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் பபன்ஷன் வமகெகி்மசர் II

எச்டிஎஃப்சகி பபன்ஷன் சொம்பியன்

நகி்தகி

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் பபன்ஷன் 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  
குைகிப்பு: அபசட் ்கிளொஸ வமவல குைகிப்பிைப்பட்டுளள ்தகிட்ைங்ளுககு மட்டுவம பபொருநதும்

Liquid Fund II  
லகிகவிட் நகி்தகி II

குவரொத நகி்தகி II

Fund  

Stable Managed Fund II 

Secured Managed Fund II 

Defensive Managed Fund II 

Balanced Managed Fund II 

Equity Managed Fund II  

Growth Fund 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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    UIN 

101L039V01  

101L040V01  

101L047V01  

101L055V01  

101L056V01  

101L057V01  

Money Market Instruments  
& Public Deposits  

ெைச்சநதத பசொதது்ள்  
�றறும் பெொது தவபபு்ள்

100%  

Asset Class  / அபசட் ்ிளொஸ்

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 0%  

0 - 100% (*Upto 24 Months)  

0-100% (*24 மொ்தங்ள வ்ர)

0% to 25%  

0% to 20%  

0% to 20%  

0% to 15%  

0% to 10%  

 75% to 100%  

 50% to 85%  

 20% to 70%  

 0% to 40%  

 0%  

Equity  
ஈகவிட்டி

 0%  

0%  

 0%  

 15% to 30%  

 30% to 60%  

 60% to 100%  

 90% to 100%  

்தகிட்ை விவரங்ள மற்றும் அபசட் ்கிளொஸ இரண்டும் வமற்வ்ொளொ் மட்டுவம ப்ொடுக்ப்பட்டுளளை. அச்சகிை வவண்ைொம்.

பசகயூர் வமவைஜ்ட் நகி்தகி II

டிஃபபன்சகிவ வமவைஜ்ட் நகி்தகி II

வபலன்ஸட் வமவைஜ்ட் நகி்தகி II

ஈகவிட்டி வமவைஜ்ட் நகி்தகி II

ஸவைபிள வமவைஜ்ட் நகி்தகி II

அரசொங் பசகயூரிட்டி்ள்  
�றறும் ்ொர்ெ்ரட்  

ெொண்ட்்ள்



*0-12 months / மொ்தங்ள - 0 - 30% 

*12-18 months / மொ்தங்ள - 50 - 100% 

*18-24 months / மொ்தங்ள - 0 - 20% 

*More than 24 months /                                             - 0%  

Name of the Product / திட்்டததின் பெயர்

HDFC Unit Linked Pension Plan 

HDFC Unit Linked Pension 

HDFC Unit Linked Pension Plus  

Liquid Fund  
லகிகவிட் நகி்தகி

Fund  

Stable Managed Fund  

ஸவைபிள வமவைஜ்ட் நகி்தகி

Secured Managed Fund  
பசகயூர் வமவைஜ்ட் நகி்தகி

Defensive Managed Fund  
டிஃபபன்சகிவ வமவைஜ்ட் நகி்தகி

Balanced Managed Fund  
வபலன்ஸட் வமவைஜ்ட் நகி்தகி

Equity Managed Fund  
ஈகவிட்டி வமவைஜ்ட் நகி்தகி

Growth Fund  
குவரொத நகி்தகி

 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  
ெைச்சநதத 
பசொதது்ள்

Asset Class / அபசட் ்ிளொஸ் 

Public Deposits  
பெொது தவபபு்ள் ஈகவிட்டி

*24 மொ்தங்ளுககும் வமல்

100%  

     UIN 

101L016V01  

101L016V02  

101L029V01  

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

0%  

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
*அந்தந்த நகி்தகி வபொர்ட்ஃவபொலகிவயொக்ளில் உளள பசகயூரிட்டி்ள / பசொதது்ளின் மீ்த மு்தகிர்்வக குைகிக்கிைது.

0% to 5%  

0% to 5%  

0% to 5%  

0% to 5%  

0% to 5%  
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 0% to 20%  

 0% to 15%  

 0% to 15%  

 0% to 10%  

 0%  

 75% to 100%  

 50% to 85%  

 20% to 70%  

 0% to 40%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

 0%  

 15% to 30%  

 30% to 60%  

 60% to 100%  

 95% to 100%  

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் பபன்ஷன் பிளொன்

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் பபன்ஷன்

எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் பபன்ஷன் பிளஸ

நிதி

்தகிட்ை விவரங்ள மற்றும் அபசட் ்கிளொஸ இரண்டும் வமற்வ்ொளொ் மட்டுவம ப்ொடுக்ப்பட்டுளளை. அச்சகிை வவண்ைொம்.
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  
குைகிப்பு: அபசட் ்கிளொஸ வமவல குைகிப்பிைப்பட்டுளள ்தகிட்ைங்ளுககு மட்டுவம பபொருநதும்

அரசொங் பசகயூரிட்டி்ள்  
�றறும் ்ொர்ெ்ரட்  

ெொண்ட்்ள்



The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
  ்தகிட்ை விவரங்ள மற்றும் அபசட் ்கிளொஸ இரண்டும் வமற்வ்ொளொ் மட்டுவம ப்ொடுக்ப்பட்டுளளை. அச்சகிை வவண்ைொம்.

HDFC SL pension Maximus  
எச்டிஎஃப்சகி SL பபன்ஷன்

Name of the Product
திட்்டததின் பெயர்

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
குைகிப்பு: அபசட் ்கிளொஸ வமவல குைகிப்பிைப்பட்டுளள ்தகிட்ைங்ளுககு மட்டுவம பபொருநதும்

Equity  
ஈகவிட்டி

Pension Guarantee 
Fund  1  

பபன்ஷன்  
்கியொரண்டி நகி்தகி 1 

Fund  
நிதி

101L074V01  

 SFIN  

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101  
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UIN   

 101L074V01  

Asset Class / அபசட் ்ிளொஸ்

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

ெைச்சநதத பசொதது்ள், பெொது தவபபு்ள், அரசொங் 
பசகயூரிட்டி்ள் �றறும் ்ொர்ெ்ரட் ெொண்ட்்ள்

70% -100%  

Equity  
ஈகவிட்டி

0% - 30%  



The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
்தகிட்ை விவரங்ள மற்றும் அபசட் க்ிளொஸ இரண்டும் வமற்வ்ொளொ் மட்டுவம ப்ொடுக்ப்பட்டுளளை. அச்சகிை வவண்ைொம்.

HDFC Life Pension Super Plus 
எச்டிஎஃப்சகி ்லஃப் பபன்ஷன் சூப்பர் பிளஸ

HDFC Life Single Premium Pension Super  
எச்டிஎஃப்சகி ்லஃப் சகிங்கிள பிரீமகியம் பபன்ஷன் சூப்பர்

HDFC Life Pension Super Plus  
எச்டிஎஃப்சகி ்லஃப் பபன்ஷன் சூப்பர் பிளஸ

Name of the Product  
திட்்டததின் பெயர்

HDFC Life Single Premium Pension Super  
எச்டிஎஃப்சகி ்லஃப் சகிங்கிள பிரீமகியம் பபன்ஷன் சூப்பர்

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
குைகிப்பு: அபசட் ்கிளொஸ வமவல குைகிப்பிைப்பட்டுளள ்தகிட்ைங்ளுககு மட்டுவம பபொருநதும்

Fund  
நிதி

Pension Super Plus Fund - 2012  
பபன்ஷன் சூப்பர் பிளஸ நகி்தகி -2012

 SFIN  

ULIF04818/06/12PenSuPls12101  
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Money Market Instruments  
ெைச்சநதத பசொதது்ள்

0% - 40%  

UIN 

101L085V02  

101L086V02  

101L085V01  

101L086V01  

Asset Class  / அபசட் ்ிளொஸ்

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

அரசொங் பசகயூரிட்டி்ள் 
�றறும் ்ொர்ெ்ரட் 

ெொண்ட்்ள்

 40% - 100%  

Equity  
ஈகவிட்டி

 0% - 60%  



The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
்தகிட்ை விவரங்ள மற்றும் அபசட் ்கிளொஸ இரண்டும் வமற்வ்ொளொ் மட்டுவம ப்ொடுக்ப்பட்டுளளை. அச்சகிை வவண்ைொம்.

HDFC Wealth Maximiser Plus 
 எச்டிஎஃப்சகி பவல்த வமகெகி்மசர் பிளஸ

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier 
எச்டிஎஃப்சகி யூைிட் லகிஙகட் பவல்த மல்டிபி்ளயர்

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
குைகிப்பு: அபசட் ்கிளொஸ வமவல குைகிப்பிைப்பட்டுளள ்தகிட்ைங்ளுககு மட்டுவம பபொருநதும்

Fund  
நிதி

Name of the Product  
திட்்டததின் பெயர்

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 
*12 மொ்தங்ள, அ்்த விை அ்தகி்மொை மற்றும் 36 மொ்தங்ள, அ்்த விைக  
 கு்ைவொை மு்தகிர்வுக ்ொலம் ப்ொண்ை ்ொர்பவரட் பைப்ட்

Money Market Instruments  
பைச்சந்்த பசொதது்ள

பபொது ்வப்பு்ள

அரசொங் பசகயூரிட்டி்ள

்ொர்பவரட் பொண்ட்்ள

பைச்சந்்த பசொதது்ள

ஈகவிட்டி

ஈகவிட்டி

ஈகவிட்டி

லொர்ஜ் வ்ப் ஈகவிட்டி

மகிட் வ்ப் ஈகவிட்டி

பைச்சந்்த பசொதது்ள

பைச்சந்்த பசொதது்ள மற்றும் பபொது ்வப்பு்ள

*12 மொ்தங்ள, அ்்த விை அ்தகி்மொை மற்றும் 36 மொ்தங்ள, அ்்த விைக 
 கு்ைவொை மு்தகிர்வுக ்ொலம் ப்ொண்ை வங்கி ்வப்பு்ள

*12 மொ்தங்ள, அ்்த விை அ்தகி்மொை மற்றும் 36 மொ்தங்ள, அ்்த விைக  
கு்ைவொை மு்தகிர்வுக ்ொலம் ப்ொண்ை அரசொங் பசகயூரிட்டி்ள

*12 மொ்தங்ள, அ்்த விைக கு்ைவொை அ்ைதது பைப்ட் பசொதது்ள

மைி பிளஸ நகி்தகி

பொண்ட் வொய்ப்பு்ள நகி்தகி

லொர்ஜ் வ்ப் நகி்தகி

மகிட் வ்ப் நகி்தகி

வமவை�ர்ஸ நகி்தகி

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  
அபசட் ்ிளொஸ்

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.  
*அந்தந்த நகி்தகி வபொர்ட்ஃவபொலகிவயொக்ளில் உளள பசகயூரிட்டி்ள / பசொதது்ளின் மீ்த மு்தகிர்்வக குைகிக்கிைது.
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Asset 
Allocation  

அபசட் 
ஒதுக க்ீடு

 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 மொ்தங்ள மு்தகிர்வு ப்ொண்ை எல்லொ பைப்ட்்ளும்

அரசொங் பசகயூரிட்டி்ள மற்றும் ்ொர்பவரட் பொண்ட்்ள

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. 
்தகிட்ை விவரங்ள மற்றும் அபசட் ்கிளொஸ இரண்டும் வமற்வ்ொளொ் மட்டுவம ப்ொடுக்ப்பட்டுளளை. அச்சகிை வவண்ைொம்.

HDFC Life Click 2 Invest  
எச்டிஎஃப்சகி ்லஃப் ்கிளிக 2 
இன்பவஸட்

Name of the Product  
திட்்டததின் பெயர்

NOTE: The Asset class is applicable for the products mentioned above only  
குைகிப்பு: அபசட் ்கிளொஸ வமவல குைகிப்பிைப்பட்டுளள ்தகிட்ைங்ளுககு மட்டுவம பபொருநதும்

Fund  
நிதி

ஈகவிட்டி

Balanced Fund  
வபலன்ஸடு நகி்தகி

இன்்ம் நகி்தகி

புளூ சகிப் நகி்தகி

வொய்ப்பு்ள நகி்தகி

ஈகவிட்டி பிளஸ நகி்தகி

Income Fund  

BlueChip Fund  

Opportunities Fund  

Equity Plus Fund  

Diversified Equity Fund  
்ைவர்சகிஃ்படு ஈகவிட்டி நகி்தகி

Bond Fund  
பொண்ட் நகி்தகி

Conservative Fund  
்ன்சர்வவட்டிவ நகி்தகி

 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  

ெைச்சநதத பசொதது்ள் 
 �றறும் பெொது தவபபு்ள்

0% to 20%  

0% to 20%  

0% to 20%  

0% to 20%  

0% to 20%  

0% to 40%  

0% to 60%  

 0% to 60%  

UIN  

101L100V01  

Asset Class / அபசட் ்ிளொஸ்

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

அரசொங் பசகயூரிட்டி்ள் 
�றறும் ்ொர்ெ்ரட் 

ெொண்ட்்ள்

 0% to 60%  

 80% to 100%  

 -  

 -  

 0% to 20%  

 0% to 40%  

 40% to 100%  

 40% to 100%  

Equity  

 40% to 80%  

 -  

 80% to 100%  

 80% to100%  

 80% to 100%  

 60% to 100%  

 -  

 -  



The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT.  
்தகிட்ை விவரங்ள மற்றும் அபசட் ்கிளொஸ இரண்டும் வமற்வ்ொளொ் மட்டுவம ப்ொடுக்ப்பட்டுளளை. அச்சகிை வவண்ைொம்.

Name of the Product  
திட்்டததின் பெயர்

HDFC Wealth Builder  
எச்டிஎஃப்சகி பவல்த பில்ைர்

எச்டிஎஃப்சகி SL ்கிபரஸட்

எச்டிஎஃப்சகி SL ்கிபரஸட்

எச்டிஎஃப்சகி SL யங ஸைொர் சூப்பர் II

எச்டிஎஃப்சகி SL புவரொகவரொத சூப்பர் II

எச்டிஎஃப்சகி SL புவரொகவரொத சூப்பர் II

எச்டிஎஃப்சகி SL புவரொகவரொத வமகெகி்மசர்

எச்டிஎஃப்சகி SL புவரொகவரொத வமகெகி்மசர்

எச்டிஎஃப்சகி SL யங ஸைொர் சூப்பர் பிரீமகியம்

எச்டிஎஃப்சகி SL யங ஸைொர் சூப்பர் பிரீமகியம்

எச்டிஎஃப்சகி SL புவரொகவரொத ஃப்பளகெகி

எச்டிஎஃப்சகி SL புவரொகவரொத ஃப்பளகெகி

எச்டிஎஃப்சகி SL புவரொகவரொத பிளஸ

எச்டிஎஃப்சகி SL புவரொகவரொத பிளஸ

எச்டிஎஃப்சகி ்லஃப் ஸமொர்ட் வுமன் பிளொன்

எச்டிஎஃப்சகி ்லஃப் ஸமொர்ட் வுமன்

எச்டிஎஃப்சகி ்லஃப் இன்பவஸட் ்வஸ

எச்டிஎஃப்சகி ்லஃப் இன்பவஸட் ்வஸ

HDFC SL Crest  

HDFC SL Crest  

HDFC SL Youngstar Super II  

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  

Income Fund  
இன்்ம் நிதி

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Blue Chip Fund  
புளூ சிப நிதி

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  
குைகிப்பு: அபசட் ்கிளொஸ வமவல குைகிப்பிைப்பட்டுளள ்தகிட்ைங்ளுககு மட்டுவம பபொருநதும்

Fund  
நிதி

Income Fund  
புளூ சகிப் நகி்தகி

வொய்ப்பு்ள நகி்தகி

வொன்வைஜ் நகி்தகி

வொன்வைஜ் நகி்தகி

குறு்கிய ்ொல நகி்தகி

வபலன்ஸடு நகி்தகி

Blue Chip Fund  

Opportunities Fund  

Vantage Fund  

Short Term Fund  

Balanced Fund  

 SFIN  

Opportunities Fund  
வொயபபு்ள் நிதி

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.  
*அந்தந்த நகி்தகி வபொர்ட்ஃவபொலகிவயொக்ளில் உளள பசகயூரிட்டி்ள / பசொதது்ளின் மீ்த மு்தகிர்்வக குைகிக்கிைது.
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Vantage Fund  
வொன்்்டஜ் நிதி குறு்ிய ்ொல நிதி ்ெலன்ஸ்டு நிதி

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  

ெைச்சநதத பசொதது்ள் 

 �றறும் பெொது தவபபு்ள்

 0% to 20%  

 0% to 20%  

 0% to 20%  

0% - 40%  

Short Term Fund  

101L065V01  

101L064V01

101L066V01  

101L067V01  

101L068V01  

101L072V01  

101L081V01  

101L082V01  

101L083V01  

Asset Class / அபசட் ்ிளொஸ்

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 80% to 100%  

 -  

 -  

10% to 70%  

0% to 100% (*upto 36 Months)  
0% - 100% (*36 மொ்தங்ள வ்ர)

 0% to 20%   0% to 60%  

Balanced Fund  

NA  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Equity  
ஈகவிட்டி

 80% to 100%  

 80% to 100%  

10% to 70%  

 -  

 -  

 40% to 80%  

அரசொங் பசகயூரிட்டி்ள் 
�றறும் ்ொர்ெ்ரட் 

ெொண்ட்்ள்


