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Documents accepted(specify):_________________________________ 

Customer Relations Officer: Date: Time:  

Declarant Name____________________________________Signature______________________________Date: ________________________Place_______________________________ 

Declarant Address:/ప్రకటనదారుని చిరునామా:_____________________________________  

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) / (దయచేసి ఈ ఫారమ్ ను ఆంగ్ంలో మాత్రమే పూరించండి)

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: __________________  

Name of the Policy holder :_____________________________________________________________________________________________  (First Name) / (మొదటి పేరు) (Middle Name) / (మధ్య పేరు)

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

(Last Name) / (చివరి పేరు)

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 herein.  

Fund Name/ ఫండ్ పేరు

Total Percentage        (the total % of fund allocation should be 100%) 
మొత్ం శాతం        (మొత్ం శాతం ఫండ్ కేటాయంపులో 100% ఉండాలి)

Fund Switch 
(current fund holdings)  

ఫండ్ స్విచ్ 
(కరెంట్ ఫండ్ హో ల్డంగ్స్)

ప్రీమియం రీడ�ైరెక్షన్ 
(భవిష్యత్్  ప్రీమియంలు)*

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).
సాధారణ నిబంధనలు:
1. ప�ై లావాదేవీలకు అభ్యర్థన ఐఆర్ డిఎకి అనుగుణంగా హెచ్ డిఎఫ్ సి సాట ండర్డ్ ల�ైఫ్ ఇన్సూరెన్సూ కంప�నీ లిమిటెడ్ చే పాటించబడే కటాఫ్ నిబంధనలకు లోబడి స్వీకరించబడుతుంది. అదే రోజు ఎన్ఎవితో పరాీ సెస్ చేయబడే అభ్యర్థనలను స్వికరించేందుకు 
పరీసు్ త కటాఫ్ సమయం 3 ప్.ఎం. ఐఎస్ టి. 2. ఆసి్  కేటాయంపు ఆప్షన్ ని (ఎఎఒ) గతంలో ఎంచుకుంటే, ఫండ్ సివీచ్/ప్్రమియం రీడ�ైరెక్షన్ అభ్యర్థన అందిన మీదట ఉపసంహరించుకున్నట్్ గా ఇది పరిగణించబడుతుంది. 3. ఒకవేళ పూరవీ యూనిట్ 
కేటాయంపు ప�ండింగులో ఉంటే, మీ ప్రసు్ త అభ్యర్థన తదుపరి పని దినాన ప్ార స�స్ చేయబడుతుంది. 4. ఫండ్ సివీచ్ మరియు టాప్ అప్ అభ్యర్థన కనుక ఉమ్మడిగా అందితే, ఫండ్ సివీచ్ లావాదేవీ మొటటమొదట ప్ార స�స్ చేయబడుతుంది. 5. రీడ�ైరెక్షన్ 
సింగిల్ ప్్రమియం పా్ న్ లకు వరి్ంచదు. దయచేసి మీ పా్ న్ ని చ�క్ చేసుకోండి.6. అందే భవిష్యతు్  ప్్రమియంలు భవిష్యతు్  ఫండ్ కేటాయంపును మార్చడానికి ప్్రమియం రీడ�ైరెక్షన్ అభ్యర్థన కూడా ఇవవీబడితే తప్ప ఒరిజినల్ ఫండ్ కేటాయంపు 
ప్రకారం కేటాయంచబడుతూనే ఉంటాయ. 7.ముందుగా సమాచారం ఇవవీకుండా ఛారీజీలను మారే్చ హకుకు కంప�నీకి ఉంది. 8. పాలస్ సరీవీసింగ్ చారీజీలు వరి్ంచినట్్ గా విధించవచు్చ. దయచేసి వివరాల కోసం మీ పాలస్ పత్ార లను చ్డండి. 9. మీ 
ఫండ్ సివీచ్ అభ్యర్థనను ప్ార స�స్ చేయడానికి, మీ పాలస్ ఫండ్(ల)లో ఇప్పటికే ఉన్న యూనిట్ లని్నంటినీ మేము ముందుగా రదుదు  చేసా్ ము. వరి్ంచబడే ఛారీజీని (ఏద�ైనా ఉంటే) తీసివేసిన తరావీత రదదుయన యూనిట్ ల నుండి విక్రయధనం, మీరు 
ఎంచుకున్న ఫండ్ లో్  యూనిట్ లను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

* ఇకకుడ ఇవవీబడిన సంప్రదింపు వివరాలు భవిష్యతు్  కమూ్యనికేషన్ లని్నటికీ అప్ డేట్ చేయబడుతుంది. నేషనల్ డు నాట్ కాల్ రిజిస్ట రీకి రిజిసటరు చేయబడిన కసటమర్ లకు, ఈ స్పందన ఇకకుడ అందించిన సంప్రదింపు వివరాల దావీరా అతను/ఆమెను సంప్రదించడానికి 
సమ్మతిగా పరిగణించబడుతుంది.

(దయచేసి మీరు మారాలనుకునే ఫండ్(ల) పేరుని మరియు/లేదా మళ్ంపు ప్్రమియంలను పేర్కునండి)

కొత్ శాతం కొత్ శాతం

అధికారి ఉపయోగించేందుకు మాత్రమే ఈ రోజు ఎన్ఎవి

మరుసటి రోజు ఎన్ఎవి

ఉద్్యగి కోడ్:

సంతకం:

బ్ార ంచి పేరు: 

అందుకున్నవారు:

ఇంటరాక్షన్ ఐడి: 

తేదీ మరియు సమయం:(దయచేసి ప్రతి పాలస్కి వేరే అభ్యర్థన ఉపయోగించండి)

హెచ్ డిఎఫ్ సి ల�ైఫ్ యూనిట్ లింక్డ్ పా్ న్సూ కి మాత్రమే

పాలస్దారుని పేరు:

ప్రతిపాదన/పాలస్ నం: ఇ-ఇన్సూరెన్సూ అకౌంట్ నం.:

ఇమెయల్ ఐడి*:

సంప్రదించవలసిన నం*: (కారా్యలయం) (నివాసం) (మొబ�ైల్) మొబ�ైల్ నంబరుకు ప్ార ధాన్యమివావీలి

ఫండ్ స్విచ్ మరియు ప్రీమియం రీడ�ైరెక్షన్

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.
ఈ దరఖాసు్  చేయడానికి ముందు సంబంధిత పాలస్ నిబంధనలనినిటినీ చదివానని మరియు వాటిని మరియు వాటి పర్యవసానాలకు అర్థం చేసుకునానినని నేను ధృవీకరిసు్ నానిను. పెైన చ�ల్లంచిన ప్రీమియంకి డబుబు చట్టబద్ధ  మారాగా ల నుంచి 
వచి్చందని కూడా నేను ధృవీకరిసు్ నానిను. ఈ ఫారం దావిరా అధీకృతం ఇవవిబడిన నిర్దేశనలనీని నా సమ్మతితో చేయబడా్డ యని మరియు ఎలాంటి బలపరీయోగంతో లేదా అనివార్యతతో ఇవవిలేదని నాకు అర్థమ�ైంది మరియు దీనికి అంగీకరిసు్ నానిను, 
వీటిని నా తరపున చేయడానికి హెచ్ డిఎఫ్ స్ ల�ైఫ్ అంగీకరించింది. ఏ కారణాలతో కూడా నేను హెచ్ డిఎఫ్ స్ ల�ైఫ్ పెై ఎలాంటి చర్య లేదా కె్లయిమ్ చేయనని నేను వాగాదే నం చేసు్ నానిను.

పాలస్దారుని/ఎస�ైనీ సంతకం: *ఒకవేళ ఎసెైన్్డ  పాలస్లు అయితే ఎసెైనీ వివరాలు కావాల
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.
ఇలాంటి చోట మూడవ పక్షం డిక్లర్షన్ చేయాల:
ల�ైఫ్ అషూ్యర్డ్ అతని/ఆమె బొ టనవేలి ముద్ర వేశారు/మాతృభాషలో సంతకం చేశారు/దరఖాసు్ ను నింపలేదు. ఈ దరఖాసు్  ఫారంలోని విషయాలను నేను ల�ైఫ్ అషూ్యర్డ్ కి_____________________________________భాషలో 
వివరించాను మరియు నేను ఇచి్చన సమాధానాలను నికకుచి్చగా రికారుడ్  చేశారు. ల�ైఫ్ అషూ్యర్డ్ నా సమక్షంలో సంతకం చేశారు/అతని/ఆమె బొ టనవేలి ముద్ర వేశారని కూడా నేను ప్రకటిసు్ నా్నను.

సంతకం తేదీ: స్థలం:ప్రకటనదారుని పేరు

పాలస్దారుని/ఎస�ైనీ పేరు: తేదీ: స్థలం:

Customer Acknowledgement Copy   Fund Switch   Premium Redirection  
ప్రీమియం రీడ�ైరెక్షన్కస్టమర్ ఎకానిల�డ్జ్  మ�ంట్ కాప్ ఫండ్ స్విచ్

పాలస్ నం: ఇంటరాక్షన్ ఐడి నం: పాలస్దారుని పేరు:

స్వీకరించిన డాకు్యమెంట్్  (త�లియజేయండి):

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

Branch Stamp  
బ్ార ంచి సాట ంపు

తేదీ: సమయం:కసటమర్ రిలేషన్సూ అధికారి:

మరిని్న వివరాల కోసం డయల్ చేయవలసిన నంబర్ : 1860-267-9999 (సా్థ నిక ఛారీజీలు వరి్సా్ య). నంబర్ ముందు దేశం కోడ్ ఏదీ చేర్చవదుదు . ఉదా. +91 లేదా 00. పనివేళలు : ఉదయము 10 నుండి సాయంత్రం 7 వరకు | 
ఇమెయల్ : service@hdfclife.com | NRIservice@hdfclife.com (NRI కసటమర్కు మాత్రమే) మా వెబ్ స�ైట్ : www.hdfclife.com



2 SIMPLE  

 STEPS 

My Account - Login  
నా ఖాతా – లాగిన్

Perform Fund Switch  
 ,  Premium Redirection 
in just 2 simple steps  
2 సులభ దశలో్ నే ఫండ్ 
స్విచ్, ప్రీమియం రీడ�ైరెక్షన్ ను 
అమలు చేయండి

Register Now!  
ఇపుపుడే నమోదు చేసుకోండి!

Save your time! Go Green!! 

   

మీ సమయం ఆదా చేసుకోండి! చ�ట్ల ను కాపాడండి!!

 
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  

హెచ్ డిఎఫ్ స్ సా్ట ండర్్డ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ కంపెనీ లమిటెడ్. ఐఆర్ డిఎఐ రిజి. నం. 101.  
రిజిస్టరు్డ  కారా్యలయం: లోఢా ఎకెసూలస్, 13వ అంతసు్ ,అపో లో మిల్సూ కాంపౌండ్, ఎన్.ఎం.జోషి మార్గ్ , మహాలక్ష్్మ, ముంబయ - 400 011.

IRDAI clarifies to public that  

ఐఆర్ డిఎఐ ప్రజలకు ఈ విషయాలను స్పషటంగా త�లియజేసో్ ంది

BEWARE OF SPURIOUS PHONE CALLS AND FICTITIOUS/FRAUDULENT OFFERS  
నకిలీ ఫో న్ కాల్ లు మరియు అవాస్విక/మోసపూరిత ఆఫర్ లతో జాగ్రత్గా ఉండండి

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

• ఐఆర్ డిఎఐ లేదా ఇందులోని అధికారులు బీమా లేదా ఆరి్థక పాలస్ల విక్రయాలో్  పాలుపంచుకోరు లేదా ప్్రమియంలను ప�ట్ట బడిగా ప�టటరు.

• 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.  

• ఐఆర్ డిఎఐ ఎట్వంటి బో నస్ లన్ ప్రకటించదు. ప్రజలు ఇట్వంటి ఫో న్ కాల్ లు స్వీకరిసే్ , ఆ ఫో న్ కాల్ మరియు నంబర్ వంటి వివరాలతో పో లీసులకు ఫిరా్యదు చేయాలని అభ్యరి్థసు్ నా్నము.
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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

హెచ్ డిఎఫ్ స్ సా్ట ండర్్డ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ కంపెనీ లమిటెడ్. 
రిజిసటరుడ్  కారా్యలయం: లోఢా ఎకెసూలస్, 13వ అంతసు్ , అపో లో మిల్సూ కాంపౌండ్, ఎన్.ఎం. జోషి మార్గ్ , మహాలక్ష్్మ, ముంబయ-400 011. 
సంప్రదింపు చిరునామా: 11వ అంతసు్ , లోఢా ఎకెసూలస్, అపో లో మిల్సూ కాంపౌండ్, ఎన్.ఎం. జోషి మార్గ్ , మహాలక్ష్్మ, ముంబయ –400011
ఏవెైనా ప్రశ్నలు లేదా సహాయం కోసం, దయచేసి మా సంప్రదింపు మారాగ్ లో్  దేని దావీరా అయనా మమ్మలి్న సంప్రదించండి – హెల్్ప ల�ైన్ నంబర్ - 18602679999 (సా్థ నిక ఛారీజీలు వరి్సా్ య)

సో మ-శుక్ర వరకు ఉదయం 10 నుండి సాయంతరీం 7 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది ముందర దేశం కోడ్ ఏదీ చేర్చకండి. ఉదా. +91 లేదా 00.
ఇమెయల్ చిరునామా - service@hdfclife.com, వెబ్ స�ైట్ - www.hdfclife.com
హెచ్ డిఎఫ్ సి సాట ండర్డ్ ల�ైఫ్ ఇన్సూరెన్సూ కంప�నీ లిమిటెడ్. ఐఆర్ డిఎఐ నమోదు నం. 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
హెల్్ప ల�ైన్ నం. 18602679999 (సా్థ నిక చారీజీలు వరి్సా్ య).  నంబర్ ముందు దేశం కోడ్ ఏదీ చేర్చవదుదు . ఉదా. +91 లేదా 00. సో మ - శని; ఉదయం 10 నుండి రాతి్ర 7 వరకు

For queries or more information:/ ప్రశ్నలు లేదా మరింత సమాచారం కోసం:

2 సులభ

 దశలు

service@hdfclife.com www.hdfclife.com@    



 

 Name of the Product / ఉతపుత్ి పేరు

 HDFC Unit Linked Endowment Plan / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండ్మెంట్ పా్ న్

 HDFC Unit Linked Endowment / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండ్మెంట్

 HDFC Unit Linked Young Star Plan / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ సాట ర్ పా్ న్

 HDFC Unit Linked Young Star / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ సాట ర్

 HDFC Unit Linked Young Star Plus / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ సాట ర్ ప్స్

 HDFC Unit Linked Endowment Plus / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండ్మెంట్ ప్స్

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ సాట ర్ సువిధ

 HDFC Unit Linked Young Star Suvidha Plus / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ సాట ర్ సువిధ ప్స్

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండ్మెంట్ సువిధ

 HDFC Unit Linked Endowment Suvidha Plus / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండ్మెంట్ సువిధ ప్స్

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 /  ఆస్్  వరగాం

Public Deposits  

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

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

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

*More than 24 months                     -                       0%  

 0% to/నుండి 5%  

 0% to/నుండి 5%  

 0% to/నుండి 5%  

 0% to/నుండి 5%  

 0% to/నుండి 5%  

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

 0% to/నుండి 15%  

 0% to/నుండి 15%  

 0% to/నుండి 10%  

 0%  

UIN/యుఐఎన్

101L015V01  

101L015V02  

101L019V01  

101L019V02  

101L023V01  

101L024V01  

101L025V01  

101L026V01  

101L027V01  

101L028V01  

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 0%  

 75% to/నుండి 100%  

 50% to/నుండి 85%  

 20% to/నుండి 70%  

 0% to /నుండి40%  

 0%  

Equity  

0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

15% to/నుండి 30%  

30% to/నుండి 60%  

60% to/నుండి 100%  

95% to/నుండి 100%  

The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 
ఉత్పత్ి వరీగ్కరణ మరియు ఆసి్  వరగ్ం స్చన ప్రయోజనం దృషాట యా మాత్రమే. దయచేసి ముది్రంచవదుదు .

గమనిక: ఆసి్  వరగ్ం ప�ైన పేర్కున్న ఉత్పతు్ లకు మాత్రమే వరి్సు్ ంది

ఫండ్

లికివీడ్ ఫండ్

సేటబుల్ మేనేజ్డ్  ఫండ్

స�కూ్యర్ మేనేజ్డ్  ఫండ్

డిఫ�నిసూవ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్

బా్యల�న్సూ డ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్

ఈకివీటీ మేనేజ్డ్  ఫండ్

గో్ర త్ ఫండ్

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్ మనీ మారెకెట్ 
ఇన్ సు్ట రు మ�ంట్స్

*సంబంధిత ఫండ్ దసా్ రీ లో్  మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ మెచ్్యరిటీని స్చిసు్ ంది.

పబ్్ల క్ డిపాజిట్స్

*24 నెలల కంటే ఎకుకువ

పరీభుతవి సెకూ్యరిటిలు 
మరియు కార్పుర్ట్ బాండ్్ల

ఈకివిటీ



Name of the Product 

HDFC Unit Linked Enhanced Life Protection II  / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎన్ హేన్సూ డ్ ల�ైఫ్ ప్ ్ర టెక్షన్ 2

HDFC Unit Linked Endowment Plus II / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండ్మెంట్ ప్స్ 2

HDFC Unit Linked YoungStar Plus II  / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ సాట ర్ ప్స్ 2

HDFC SimpliLife / హెచ్ డిఎఫ్ సి సింప్్ ల�ైఫ్

HDFC SimpliLife / హెచ్ డిఎఫ్ సి సింప్్ ల�ైఫ్

HDFC SimpliLife / హెచ్ డిఎఫ్ సి సింప్్ ల�ైఫ్

HDFC Unit Linked Young Star II / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ సాట ర్ 2

HDFC Unit Linked Endowment II / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండ్మెంట్ 2

HDFC Unit Linked Endowment Winner / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ఎండ్మెంట్ విన్నర్

HDFC Unit Linked Young Star Champion / హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ యంగ్ సాట ర్ ఛాంపియన్

HDFC Young Star Super / హెచ్ డిఎఫ్ సి యంగ్ సాట ర్ స్పర్

HDFC Endowment Super / హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎండ్మెంట్ స్పర్

HDFC Young Star Super Suvidha / హెచ్ డిఎఫ్ సి యంగ్ సాట ర్ స్పర్ సువిధ

HDFC Endowment Super Suvidha / హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎండ్మెంట్ స్పర్ సువిధ

HDFC Young Star Supreme Suvidha / హెచ్ డిఎఫ్ సి యంగ్ సాట ర్ సుప్్రం సువిధ

HDFC Endowment Supreme Suvidha / హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎండ్మెంట్ సుప్్రం సువిధ

HDFC Endowment Supreme / హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎండ్మెంట్ సుప్్రం

HDFC Young Star Champion Suvidha / హెచ్ డిఎఫ్ సి యంగ్ సాట ర్ ఛాంపియన్ సువిధ

HDFC YoungStar Supreme / హెచ్ డిఎఫ్ సి యంగ్ సాట ర్ సుప్్రం

HDFC Endowment Champion Suvidha / హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎండ్మెంట్ ఛాంపియన్ సువిధ

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

Liquid Fund II / లికివీడ్ ఫండ్ 2

Fund  

Stable Managed Fund II  / సేటబుల్ మేనేజ్డ్  ఫండ్ 2

Secured Managed Fund II / స�కూ్యర్డ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్ 2

Defensive Managed Fund II  / డిఫ�నిసూవ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్ 2

Balanced Managed Fund II  / బా్యల�న్సూ డ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్ 2

Equity Managed Fund II  / ఈకివీటీ మేనేజ్డ్  ఫండ్ 2

Growth Fund II / గో్ర త్ ఫండ్ 2

 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 / యుఐఎన్

101L031V01  

101L030V01 

101L032V01  

101L033V01  

101L033V02  

101L033V03  

101L036V01  

101L038V01  

101L041V01  

101L042V01  

101L048V01  

101L049V01  

101L050V01  

101L051V01  

101L052V01  

101L053V01  

101L058V01  

101L059V01  

101L060V01  

101L061V01  

Asset Class / ఆస్్  వరగాం

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 0%  

0 - 100% (*Upto 24 Months)  
0 - 100% (*గరిషటంగా 24 నెలల వరకు)

0% to/నుండి 25%  

0% to/నుండి 20%  

0% to/నుండి 20%  

0% to/నుండి 15%  

0% to/నుండి 10%  

 75% to/నుండి 100%  

 50% to/నుండి 85%  

 20% to/నుండి 70%  

 0% to /నుండి40%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

 0%  

 15% to/నుండి 30%  

 30% to/నుండి 60%  

 60% to/నుండి 100%  

 90% to/నుండి 100%  

ఉతపుత్ి పేరు

ఉత్పత్ి వరీగ్కరణ మరియు ఆసి్  వరగ్ం స్చన ప్రయోజనం దృషాట యా మాత్రమే. దయచేసి ముది్రంచవదుదు .
The product classification & Asset class is for reference purpose only. PLEASE DO NOT PRINT. 

గమనిక: ఆసి్  వరగ్ం ప�ైన పేర్కున్న ఉత్పతు్ లకు మాత్రమే వరి్సు్ ంది

ఫండ్ ఎస్ఎఫ్ఐఎన్
మనీ మారెకెట్ ఇన్ సు్ట రు మ�ంట్స్ 

మరియు పబ్్ల క్ డిపాజిట్స్

*సంబంధిత ఫండ్ దసా్ రీ లో్  మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ మెచ్్యరిటీని స్చిసు్ ంది.

పరీభుతవి సెకూ్యరిటిలు 
మరియు కార్పుర్ట్ బాండ్్ల

ఈకివిటీ



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

Name of the Product / ఉతపుత్ి పేరు

HDFC Unit Linked Pension Maximiser II  

HDFC Unit Linked Pension II  

హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ప�న్షన్ మా్యగిజీమెైజర్ 2

హెచ్ డిఎఫ్ సి ప�న్షన్ స్పర్

హెచ్ డిఎఫ్ సి ప�న్షన్ సుప్్రం

హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ప�న్షన్ మా్యగిజీమెైజర్ 2

హెచ్ డిఎఫ్ సి ప�న్షన్ ఛాంపియన్

హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ప�న్షన్ 2

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  

Liquid Fund II  
లికివీడ్ ఫండ్ 2

గో్ర త్ ఫండ్ 2

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 / యుఐఎన్

101L039V01  

101L040V01  

101L047V01  

101L055V01  

101L056V01  

101L057V01  

Money Market Instruments 

& Public Deposits  

100%  

Asset Class  / ఆస్్  వరగాం

Govt. Securities 

& Corp Bonds  

 0%  

0 - 100% (*Upto 24 Months)  
                        (*గరిషటంగా 24 నెలల వరకు)

0% to/నుండి 25%  

0% to/నుండి 20%  

0% to /నుండి20%  

0% to /నుండి15%  

0% to/నుండి 10%  

 75% to/నుండి 100%  

 50% to/నుండి 85%  

 20% to/నుండి 70%  

 0% to/నుండి 40%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

 0%  

 15% to/నుండి 30%  

 30% to/నుండి 60%  

 60% to/నుండి 100%  

 90% to/నుండి 100%  

స�కూ్యర్డ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్ 2

డిఫ�నిసూవ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్ 2

బా్యల�న్సూ డ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్ 2

ఈకివీటీ మేనేజ్డ్  ఫండ్ 2

సేటబుల్ మేనేజ్డ్  ఫండ్ 2

ఉత్పత్ి వరీగ్కరణ మరియు ఆసి్  వరగ్ం స్చన ప్రయోజనం దృషాట యా మాత్రమే. దయచేసి ముది్రంచవదుదు .

గమనిక: ఆసి్  వరగ్ం ప�ైన పేర్కున్న ఉత్పతు్ లకు మాత్రమే వరి్సు్ ంది

ఫండ్ ఎస్ఎఫ్ఐఎన్
మనీ మారెకెట్ ఇన్ సు్ట రు మ�ంట్స్ 

మరియు పబ్్ల క్ డిపాజిట్స్

*సంబంధిత ఫండ్ దసా్ రీ లో్  మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ మెచ్్యరిటీని స్చిసు్ ంది.

పరీభుతవి సెకూ్యరిటిలు 
మరియు కార్పుర్ట్ బాండ్్ల

ఈకివిటీ



*0-12 months / *0-12 నెలలు - 0 - 30% 

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

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

*More than 24 months / *24 నెలల కంటే ఎకుకువ -   0%  

Name of the Product / ఉతపుత్ి పేరు

HDFC Unit Linked Pension Plan 

HDFC Unit Linked Pension 

HDFC Unit Linked Pension Plus  

Liquid Fund  
లికివీడ్ ఫండ్

Fund  

Stable Managed Fund  
సేటబుల్ మేనేజ్డ్  ఫండ్

Secured Managed Fund  
స�కూ్యర్డ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్

Defensive Managed Fund  
డిఫ�నిసూవ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్

Balanced Managed Fund  
బా్యల�న్సూ డ్ మేనేజ్డ్  ఫండ్

Equity Managed Fund  
ఈకివీటీ మేనేజ్డ్  ఫండ్

Growth Fund  
గో్ర త్ ఫండ్

 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  

Asset Class / ఆస్్  వరగాం

Public Deposits  

100%  

UIN / యుఐఎన్

101L016V01  

101L016V02  

101L029V01  

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

0%  

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

0% to/నుండి 5%  

0% to/నుండి5%  

0% to/నుండి 5%  

0% to/నుండి 5%  

0% to/నుండి 5%  
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 0% to/నుండి 20%  

 0% to/నుండి 15%  

 0% to/నుండి 15%  

 0% to /నుండి10%  

 0%  

 75% to/నుండి 100%  

 50% to/నుండి 85%  

 20% to/నుండి 70%  

 0% to/నుండి 40%  

 0%  

Equity  

 0%  

0%  

0%  

0%  

0%  

 0%  

 15% to/నుండి 30%  

 30% to/నుండి 60%  

 60% to/నుండి 100%  

 95% to/నుండి 100%  

హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ప�న్షన్ పా్ న్

హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ప�న్షన్

హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ ప�న్షన్ ప్స్

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  

ఉత్పత్ి వరీగ్కరణ మరియు ఆసి్  వరగ్ం స్చన ప్రయోజనం దృషాట యా మాత్రమే. దయచేసి ముది్రంచవదుదు .

గమనిక: ఆసి్  వరగ్ం ప�ైన పేర్కున్న ఉత్పతు్ లకు మాత్రమే వరి్సు్ ంది

ఫండ్ ఎస్ఎఫ్ఐఎన్ మనీ మారెకెట్ 
ఇన్ సు్ట రు మ�ంట్స్

*సంబంధిత ఫండ్ దసా్ రీ లో్  మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ మెచ్్యరిటీని స్చిసు్ ంది.

పబ్్ల క్ డిపాజిట్స్ పరీభుతవి సెకూ్యరిటిలు 
మరియు కార్పుర్ట్ బాండ్్ల

ఈకివిటీ



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

HDFC SL pension Maximus  
హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ ప�న్షన్ మా్యగిజీమస్

Name of the Product
ఉతపుత్ి పేరు

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

Equity  

Pension Guarantee 
Fund  1  

ప�న్షన్ గా్యరంటీడ్ 
ఫండ్ 1

Fund  

101L074V01  

 SFIN  

ULIF04224/01/11PenGuaFnd1101  

Page 7  

UIN / యుఐఎన్

 101L074V01  

Asset Class / ఆస్్  వరగాం

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

70% -100%  

Equity  

0% - 30%  

ఉత్పత్ి వరీగ్కరణ మరియు ఆసి్  వరగ్ం స్చన ప్రయోజనం దృషాట యా మాత్రమే. దయచేసి ముది్రంచవదుదు .

గమనిక: ఆసి్  వరగ్ం ప�ైన పేర్కున్న ఉత్పతు్ లకు మాత్రమే వరి్సు్ ంది

ఫండ్ ఎస్ఎఫ్ఐఎన్ మనీ మారెకెట్ ఇన్ సు్ట రు మ�ంట్స్, పబ్్ల క్ డిపాజిట్స్, పరీభుతవి 
సెకూ్యరిటిలు మరియు కార్పుర్ట్ బాండ్్ల

ఈకివిటీఈకివిటీ



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

HDFC Life Pension Super Plus 
హెచ్ డిఎఫ్ సి ల�ైఫ్ ప�న్షన్ స్పర్ ప్స్

HDFC Life Single Premium Pension Super  
హెచ్ డిఎఫ్ సి ల�ైఫ్ సింగిల్ ప్్రమియం ప�న్షన్ స్పర్

HDFC Life Pension Super Plus  
హెచ్ డిఎఫ్ సి ల�ైఫ్ ప�న్షన్ స్పర్ ప్స్

Name of the Product  
ఉతపుత్ి పేరు

HDFC Life Single Premium Pension Super  
హెచ్ డిఎఫ్ సి ల�ైఫ్ సింగిల్ ప్్రమియం ప�న్షన్ స్పర్

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

Fund  

Pension Super Plus Fund - 2012  
ప�న్షన్ స్పర్ ప్స్ ఫండ్ - 2012

 SFIN  

ULIF04818/06/12PenSuPls12101  
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Money Market Instruments  

0% - 40%  

UIN / యుఐఎన్

101L085V02  

101L086V02  

101L085V01  

101L086V01  

Asset Class  / ఆస్్  వరగాం

Govt. Securities 
& Corp Bonds  

 40% - 100%  

Equity  

 0% - 60%  

ఉత్పత్ి వరీగ్కరణ మరియు ఆసి్  వరగ్ం స్చన ప్రయోజనం దృషాట యా మాత్రమే. దయచేసి ముది్రంచవదుదు .

గమనిక: ఆసి్  వరగ్ం ప�ైన పేర్కున్న ఉత్పతు్ లకు మాత్రమే వరి్సు్ ంది

ఫండ్ ఎస్ఎఫ్ఐఎన్ మనీ మారెకెట్ ఇన్ సు్ట రు మ�ంట్స్ పరీభుతవి సెకూ్యరిటిలు 
మరియు కార్పుర్ట్ బాండ్్ల

ఈకివిటీ



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

HDFC Wealth Maximiser Plus 
 హెచ్ డిఎఫ్ సి వెల్్ మా్యగిజీమెైజర్ ప్స్

HDFC Unit Linked Wealth Multiplier 
హెచ్ డిఎఫ్ సి యూనిట్ లింక్డ్ వెల్్ మలిటప�ల్యర్

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

Fund  

Name of the Product  
ఉతపుత్ి పేరు

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 
*కార్్పరేట్ డ�బిట్ మెచ్్యరిటీ 12 నెలల కంటే ఎకుకువ లేదా సమానంగా ఉంటే మరియు 36 నెలల  
కంటే తకుకువ లేదా సమానంగా ఉంటే

Money Market Instruments  
మనీ మారెకుట్ ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ

పబ్ిక్ డిపాజిట్సూ

ప్రభుతవీ స�కూ్యరిటిలు

కార్్పరేట్ బాండు్

మనీ మారెకుట్ ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ

ఈకివీటీ

ఈకివీటీ

ఈకివీటీ

లార్జీ కా్యప్ ఈకివీటీ

మిడ్ కా్యప్ ఈకివీటీ

మనీ మారెకుట్ ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ

మనీ మారెకుట్ ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ మరియు పబ్ిక్ డిపాజిట్సూ

*బా్యంకు డిపాజిట్ మెచ్్యరిటీ 12 నెలల కంటే ఎకుకువ లేదా సమానంగా ఉంటే మరియు 36 నెలల  
కంటే తకుకువ లేదా సమానంగా ఉంటే

*ప్రభుతవీ స�కూ్యరిటిల మెచ్్యరిటీ 12 నెలల కంటే ఎకుకువ లేదా సమానంగా ఉంటే మరియు 36  
  నెలల కంటే తకుకువ లేదా సమానంగా ఉంటే

*మొత్ం డ�బిట్ ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ మెచ్్యరిటీ 12 నెలల కంటే తకుకువ లేదా సమానంగా ఉంటే

మనీ ప్స్ ఫండ్

బాండ్ ఆపరు్చనిటీస్ ఫండ్

లార్జీ కా్యప్ ఫండ్

మిడ్ కా్యప్ ఫండ్

మేనేజర్సూ ఫండ్

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 / యుఐఎన్

101L034V01  

101L044V01  

Asset Class  

Public Deposits  

Govt. Securities  

Corporate Bonds  

Equity  

Money Market Instruments  

Equity  

Money Market Instruments  

Equity  

Large Cap Equity  

Mid Cap Equity  

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

ఆస్్  
క్టాయింపు

 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%  

మొత్ం డ�బిట్  మెచ్్యరిటీ < 12 నెలలుగా ఉంటే

ప్రభుతవీ స�కూ్యరిటిలు మరియు కార్్పరేట్ బాండు్

All Debt with maturity < 12 Months 

Money Market Instruments & Public Deposits 

Govt Securities & Corporate Bonds  

ఉత్పత్ి వరీగ్కరణ మరియు ఆసి్  వరగ్ం స్చన ప్రయోజనం దృషాట యా మాత్రమే. దయచేసి ముది్రంచవదుదు .

గమనిక: ఆసి్  వరగ్ం ప�ైన పేర్కున్న ఉత్పతు్ లకు మాత్రమే వరి్సు్ ంది

ఫండ్ ఎస్ఎఫ్ఐఎన్

*సంబంధిత ఫండ్ దసా్ రీ లో్  మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ మెచ్్యరిటీని స్చిసు్ ంది.

ఆస్్  వరగాం



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

HDFC Life Click 2 Invest  
హెచ్ డిఎఫ్ సి ల�ైఫ్ కి్క్ 2 ఇనెవీస్ట

Name of the Product  
ఉతపుత్ి పేరు

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

Fund  

Balanced Fund  
బా్యల�న్సూ డ్ ఫండ్

ఇన్ కమ్ ఫండ్

బూ్  చిప్ ఫండ్

ఆపరు్చనిటీస్ ఫండ్

ఈకివీటీ ప్స్ ఫండ్

Income Fund  

BlueChip Fund  

Opportunities Fund  

Equity Plus Fund  

Diversified Equity Fund  
విభిన్న ఈకివీటీ ఫండ్

Bond Fund  
బాండ్ ఫండ్

Conservative Fund  
కనసూరేవీటివ్ ఫండ్

 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/నుండి 20%  

0% to/ నుండి 20%  

0% to/ నుండి 20%  

0% to/ నుండి 20%  

0% to/ నుండి 20%  

0% to/ నుండి 40%  

0% to/ నుండి 60%  

 0% to/ నుండి 60%  

UIN  / యుఐఎన్

101L100V01  

Asset Class / ఆస్్  వరగాం

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 0% to/ నుండి 60%  

 80% to/ నుండి  100%  

 -  

 -  

 0% to/ నుండి 20%  

 0% to/ నుండి 40%  

 40% to/ నుండి 100%  

 40% to/ నుండి 100%  

Equity  

 40% to/ నుండి 80%  

 -  

 80% to/ నుండి 100%  

 80% to/ నుండి 100%  

 80% to/ నుండి 100%  

 60% to/ నుండి 100%  

 -  

 -  

ఉత్పత్ి వరీగ్కరణ మరియు ఆసి్  వరగ్ం స్చన ప్రయోజనం దృషాట యా మాత్రమే. దయచేసి ముది్రంచవదుదు .

గమనిక: ఆసి్  వరగ్ం ప�ైన పేర్కున్న ఉత్పతు్ లకు మాత్రమే వరి్సు్ ంది

ఫండ్ ఎస్ఎఫ్ఐఎన్ మనీ మారెకెట్ ఇన్ సు్ట రు మ�ంట్స్ 
మరియు పబ్్ల క్ డిపాజిట్స్

పరీభుతవి సెకూ్యరిటిలు 
మరియు కార్పుర్ట్ బాండ్్ల ఈకివిటీ



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

Name of the Product  
ఉతపుత్ి పేరు

HDFC Wealth Builder  
హెచ్ డిఎఫ్ సి వెల్్ బిలడ్ర్

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ కె్రస్ట

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ కె్రస్ట

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ యంగ్ సాట ర్ స్పర్ 2

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ పో ్ర  గో్ర త్ స్పర్ 2

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ పో ్ర  గో్ర త్ స్పర్ 2

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ పో ్ర  గో్ర త్ మా్యగిజీమెైజర్

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ పో ్ర  గో్ర త్ మా్యగిజీమెైజర్

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ యంగ్ సాట ర్ స్పర్ ప్్రమియం

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ యంగ్ సాట ర్ స్పర్ ప్్రమియం

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ పో ్ర  గో్ర త్ ఫ�్ కిసూ

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ పో ్ర  గో్ర త్ ఫ�్ కిసూ

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ పో ్ర  గో్ర త్ ప్స్

హెచ్ డిఎఫ్ సి ఎస్ఎల్ పో ్ర  గో్ర త్ ప్స్

హెచ్ డిఎఫ్ సి ల�ైఫ్ సా్మర్ట ఉమెన్ పా్ న్

హెచ్ డిఎఫ్ సి ల�ైఫ్ సా్మర్ట ఉమెన్

హెచ్ డిఎఫ్ సి ల�ైఫ్ ఇనెవీస్ట వెైజ్

హెచ్ డిఎఫ్ సి ల�ైఫ్ ఇనెవీస్ట వెైజ్

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  
ఇన్ కమ్ ఫండ్

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Blue Chip Fund  
బూ్ల  చిప్ ఫండ్

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  

Fund  

Income Fund  
ఇన్ కమ్ ఫండ్

బూ్  చిప్ ఫండ్

ఆపరు్చనిటీస్ ఫండ్

వాంటేజ్ ఫండ్

షార్ట టర్్మ ఫండ్

బా్యల�న్సూ డ్ ఫండ్

Blue Chip Fund  

Opportunities Fund  

Vantage Fund  

Short Term Fund  

Balanced Fund  

 SFIN  

Opportunities Fund  
ఆపరు్చనిటీస్ ఫండ్

101L054V01  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

ULIF03401/01/10IncomeFund101 

ULIF03501/01/10BlueChipFd101 

ULIF03601/01/10OpprtntyFd101 

 ULIF03701/01/10VantageFnd101 

ULIF03801/09/10ShortTrmFd101 

ULIF03901/09/10BalancedFd101  

*Indicates the residual maturity of the securities / instruments in the respective fund portfolios.  
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Vantage Fund  
వాంటేజ్ ఫండ్ షార్్ట టర్్మ ఫండ్ బా్యల�న్స్ డ్ ఫండ్

101L054V01  

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు వరి్ంచదు

వరి్ంచదు వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు వరి్ంచదు

వరి్ంచదు వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

వరి్ంచదు

Money Market Instruments 
& Public Deposits  

 0% to/నుండి 20%  

 0% to/ నుండి 20%  

 0% to/ నుండి 20%  

0% - 40%  

Short Term Fund  

101L065V01  

101L064V01

101L066V01  

101L067V01  

101L068V01  

101L072V01  

101L081V01  

101L082V01  

101L083V01  

Asset Class / ఆస్్  వరగాం

Govt. Securities & 
Corp Bonds  

 80% to/ నుండి 100%  

 -  

 -  

10% to/ నుండి 70%  

0% to 100% (*upto 36 Months)  
0% to 100% (*గరిషటంగా 36 నెలల వరకు)

 0% to/ నుండి 20%   0% to/ నుండి 60%  

Balanced Fund  

101L064V01  

101L064V02  

101L065V01  

101L066V01  

101L066V02  

101L067V01  

101L067V02  

101L068V01  

101L068V02  

101L072V01  

101L072V02  

101L081V01  

101L081V02  

101L082V01  

101L082V02  

101L083V01  

101L083V02  

Equity  

 80% to/ నుండి 100%  

 80% to/ నుండి 100%  

10% to/ నుండి 70%  

 -  

 -  

 40% to/ నుండి 80%  

ఉత్పత్ి వరీగ్కరణ మరియు ఆసి్  వరగ్ం స్చన ప్రయోజనం దృషాట యా మాత్రమే. దయచేసి ముది్రంచవదుదు .

గమనిక: ఆసి్  వరగ్ం ప�ైన పేర్కున్న ఉత్పతు్ లకు మాత్రమే వరి్సు్ ంది

ఫండ్ ఎస్ఎఫ్ఐఎన్
మనీ మారెకెట్ ఇన్ సు్ట రు మ�ంట్స్ 

మరియు పబ్్ల క్ డిపాజిట్స్

*సంబంధిత ఫండ్ దసా్ రీ లో్  మిగిలిన భద్రతలు/ఇన్ సుట రీ మెంట్సూ మెచ్్యరిటీని స్చిసు్ ంది.

పరీభుతవి సెకూ్యరిటిలు  
మరియు కార్పుర్ట్ బాండ్్ల

ఈకివిటీ


