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மிகவும் முக்கிய விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறைகள் (எம்ஐடிசி) 
 
ஒப்புதல் கடிதம், கடன் ஒப்பந்தம் (“கடன் ஒப்பந்தம்”) இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, பஜாஜ் 
ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் லிமிடடட் (“பிஎச்எப்எல்” அல்லது “கடன் வழங்குநர்”)மற்றும் கடன் 
வாங்குபவருக்கு (“கடன் வாங்குபவர்” அல்லது “வாடிக்பகயாளர்”)இபடயய ஒப்புக் 
டகாள்ளப்பட்ட விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகளுக்கு இணங்க, கடன் ஒப்பந்தம் (“கடன் 
ஒப்பந்தம்”), டாப்-அப் கடன் யசர்க்பக, வழங்கல் கடிதம் மற்றும் / அல்லது பிை ஆவணங்கள் 
ஏயதனும் இருந்தால் (கூட்டாக “கடன் ஆவணங்கள்” என்று குைிப்பிடப்படுகிைது), முக்கிய 
விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகள் ஆகியபவ இந்த எம்ஐடிசி-யில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
 
இந்த எம்ஐடிசி ஆனது கட்டாயம் கடன் ஆவணங்களின் விதிமுபைகள் மற்றும் 
நிபந்தபனகளுடன் இபணத்து  படிக்கப்பட யவண்டும்.  கடன் ஆவணங்கள் மூலம் கடன் 
வாங்குபவர் டபற்ை கடன்  நிர்வகிக்கப்படும்.  இங்யக  அளிக்கப்பட்டிருக்கும் எம்ஐடிசி மற்றும் 
கடன் ஆவணங்கபள இபடயய முரண்பாடு ஏற்படும் யநரத்தில் கடன் ஆவணங்களின் 
நிபந்தபன மற்றும் விதிமுபைகள் டசல்லுபடியாகும்.  வாடிக்பகயாளர் கடன் ஒப்பந்தத்பத 
அணுக வாடிக்பகயாளர் உள்நுபழவு அபடயாளச்சான்றுகபள (பயனர் ஐடி மற்றும் 
கடவுச்டசால்) நாங்கள் வழங்குயவாம். நாங்கள்வழங்குயவாம்.ஒருயவபள வாடிக்பகயாளர் 
யபார்ட்டலில் கடன் ஒப்பந்தத்பத காண முடியவில்பல என்ைால், கடன் ஒப்பந்தத்தின் நகபல 
தருமாறு யகாரிக்பகபய பவக்கலாம், அதன் பின்னர்  அவருக்கு கடன் ஒப்பந்தத்தின் நகல் 
அளிக்கப்படும். 
 
விண்ணப்ப எண்.: ___________________________ 
 
கடனின் தன்மை:  பாதுகாப்பு கடன்  பாதுகாப்பற்ை கடன் 
கடன் வமக: புதியது/ பர்யசஸ்  பிடி பிடி+ டாப் அப் டாப் அப் 
 
 

1. கடன் த ொகை: 
 
 

2. வட்டி வமக 
 ப்ள ோட்டிங் விகிதம்   நிமையோன விகிதம்: 
வட்டி விகிதம்:  
மைோரோட்ளடோரியம் அல்ைது ைோனியம்:  
வட்டி ைோற்றி அமைக்கப்பட்ட ளததி (ஏதும் இருப்பின்): 
வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் ைோற்றங்க ின் தகவல்மதோடர்பு முமறகள்: பிஎச்எப்எல் 
எஃப்ஆர்ஆர் அல்லது டவளிப்புை டபஞ்ச்மார்க்குகள் (கடன்கள்களுடன் இபணக்கப்பட்ட 
டவளிப்புை டபஞ்ச்மார்க்கிற்கு) அல்லது உள்ளகக் டகாள்பககள் அல்லது ஒழுங்குமுபை 
யதபவகளில் ஏற்படும் மாற்ைம் அல்லது டிஃபால் நிகழ்வு, மற்றும்  ஒப்பந்தத்தின் கீழ், 
கடன் வழங்கலுக்குப் பின், கடன் வழங்குபவருக்கு எந்தடவாரு ஆவணங்கபளயும் 
வழங்குவதில் / நிபையவற்றுவதில் கடன் வாங்குபவர் ஏற்படுத்தும் எந்தடவாரு தாமதம் 
ஆகியவற்ைின் காரணமாக, கடன் காலத்தின் யபாது தன் டசாந்த விருப்பப்படி, கடன் 



 
 

 
 

Page 2 of 14 

வாங்குபவருக்கு உரிய அைிவிப்புடன், தனது வட்டி விகிதத்பத எந்த யநரத்திலும் 
யமல்யநாக்கி அல்லது கீழ்யநாக்கி திருத்திக்டகாள்ள பிஎச்எப்எல்-க்கு உரிபம உண்டு. 
வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் எந்தடவாரு திருத்தமும் வருங்காலத்திலிருந்து 
டசயல்பாட்டில் இருக்கும். பதிவுடசய்யப்பட்ட தகவல் டதாடர்பு முகவரிக்கு கடிதம் 
மூலமாகவும் / பதிவுடசய்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு இடமயில் மூலமாகவும் / 
பதிவுடசய்த டமாபபல் எண் மூலமாகவும் மற்றும் / அல்லது தன் வபலத்தளத்பதப் 
புதுப்பிப்பதன் மூலமாகவும் கடன் வாங்குபவருக்கு வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் 
மாற்ைத்பத பிஎச்எப்எல் டதரிவிக்கும். யமயல குைிப்பிட்டுள்ள இரண்டு மாற்று 
தகவல்டதாடர்பு முபைகள் மூலமாக இதுயபான்ை தகவல்டதாடர்புகபள கடன் 
வாங்குபவருடன் பகிர்துடகாள்வது யபாதுமான அைிவிப்பாக இருக்கும். அத்தபகய 
மாற்ைம் கடன் வாங்குபவருக்கு பாதகமாக இருந்தால், கடன் வாங்குபவர் 60 
நாட்களுக்குள் அைிவிப்பு இல்லாமல் கடன் கணக்பக மூடலாம் அல்லது கூடுதல் 
கட்டணம் அல்லது வட்டி டசலுத்தாமல் அபத மாற்ைலாம். 

3. கடன் தவமணக்கோைம்: 
 

4. தவமண வமககள் 
 ளடர்ம் கடன்:  கடன் ஆவணங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி சமமான மாதாந்திர 

தவபணகள் (இஎம்ஐ). 
 ப்ம க்ஸி ளடர்ம் கடன்: கடன் ஆவணங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி  அசல் மற்றும் 

வட்டி கூறுகபள உள்ளடக்கிய மாதாந்திர தவபணகள். 
 ப்ம க்ஸி மைப்ரிட் கடன்:  கடன் ஆவணங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி 

ஃப்டளக்ஸி வட்டி மட்டுயம டகாண்ட கடனின் திருப்பிச் டசலுத்தும் காலத்தின் யபாது 
வட்டி கூறுகபளக் டகாண்ட மாதாந்திர தவபணகள் மற்றும் ஃப்டளக்ஸி கால கடன் 
காலத்தின் யபாது முதன்பம மற்றும் வட்டி கூறுகபள உள்ளடக்கிய மாதாந்திர 
தவபணகள் 

 
ைடன் ைணக்ைிற்கு வொடிக்கையொளர் தெய்  பணம்தெலுத் ல்ைகள ெரிதெய் ல்: 

வடர்ம் கடன்கள் (ஃப்யெக்ஸி வடர்ம் கடன்கள் உட்பட): 

a) பணம்யெலுத்தல் வகட்வவகனெ தவிர வவறு எந்த முனை ிலும் பணம் யெலுத்தும் 
வாடிக்னக ாெர்கள் (அதாவது. ஆர்டிஜிஎஸ்/என்இஎஃப்டி/ஐஎம்பிஎஸ்/யுபிஐ வபான்ைனவ): 
நிறுவைத்திடம் இருந்து அனுமதிக்கப்பட்ட நிதின ப் யபற்ைவுடன் கடன் கணக்கு வரவு 
னவக்கப்படும், (வதால்வியுற்ை பரிவர்த்தனைகனெத் தவிர யபாதுவாக அவத நாெில் 
வரவு னவக்கப்படும்). 

b) பணம்யெலுத்தல் வகட்வவ மூலம் பணம் யெலுத்தும் வாடிக்னக ாெர்கள் (எ.கா. Bill Desk): 
நிறுவைம் நிதின ப் யபற்ை பிைகு, கடன் கணக்கு வரவு னவக்கப்படும் (யபாதுவாக T+1 
நாள், இங்கு T என்பது வாடிக்னக ாெரின் கணக்கில் யடபிட் யெய் ப்பட்ட வததின க் 
குைிக்கிைது). 

c) நிறுவைத்தால் நிதி யபைப்படாததால், கடன் காலத்னத கணக்கிடுவதற்கு வங்கி 
விடுமுனைகள் விலக்கப்பட்டுள்ெை, எைவவ இது T+1 நாட்களுக்கும் அதிகமாக 
இருக்கலாம். ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட வங்கி விடுமுனை இருக்கலாம் என்பதால் 
பணம்யெலுத்தல் வகட்வவகள் மூலம் பணத்னத டிரான்ஸ்ஃபர் யெய்வதற்கு முன்ைர் 
வாடிக்னக ாெர்கள் குைிப்பாக வங்கி விடுமுனைகனெ ெரிபார்க்க 
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அைிவுறுத்தப்படுகிைார்கள், வாடிக்னக ாெர் வங்கி கணக்கில் யடபிட் யெய் ப்படுவது 
மற்றும் கியரடிட் யெய் ப்படுவதற்காை வித்தி ாெம் T+1 நாளுக்கு வமல் இருக்கலாம்.. 

d) வாடிக்னக ாெரின் கணக்கில் இருந்து யடபிட் யெய் ப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு, 
ஆைால் பணம் யெலுத்தும் வகட்வவ ில் உள்ெ ெிக்கல் காரணமாக ெிைிது தாமதத்திற்குப் 
பிைகு நிறுவைத்திற்கு கியரடிட் யெய் ப்படும் பட்ெத்தில், நிறுவைத்தின் கணக்கில் கடன் 
யபைப்பட்ட வததி ில் வாடிக்னக ாெரின் கணக்கில் வரவு னவக்கப்படும். 

ஃப்யெக்ஸி வடர்ம் கடனுக்கு, கடன் யதானக ரூ. 1.00 வகாடின  விட அதிகமாக இருந்தால்: 

a) ஃப்யெக்ஸி பணம்யெலுத்தல்களுக்கு கட் ஆஃப் வநரங்கள் ொதாரண வங்கி வவனல 
நாெில் 1 P.M. 

b) வங்கி வவனல நாெில் 1:00 P.M. க்கு முன்ைர் டிரான்ஸ்ஃபர் யெய் ப்பட்ட யதானககள்: 
அவத நாெில் கடன் கணக்கில் வரவு னவக்கப்படும். 

c) வங்கி வவனல நாெில் 1:00 P.M. க்கு பிைகு டிரான்ஸ்ஃபர் யெய் ப்பட்ட யதானககள்: T+1 
நாெில் கடன் கணக்கில் வரவு னவக்கப்படும். 

d) வங்கி விடுமுனை ில் யெலுத்தப்பட்ட பணம்யெலுத்தல்கள்: அடுத்த வவனல நாெில் 
கடன் கணக்கில் வரவு னவக்கப்படும். ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட வங்கி விடுமுனை 
இருக்கலாம் என்பதால் பணம்யெலுத்தல் வகட்வவகள் மூலம் பணத்னத டிரான்ஸ்ஃபர் 
யெய்வதற்கு முன்ைர் வாடிக்னக ாெர்கள் குைிப்பாக வங்கி விடுமுனைகனெ ெரிபார்க்க 
அைிவுறுத்தப்படுகிைார்கள், வாடிக்னக ாெர் வங்கி கணக்கில் யடபிட் யெய் ப்படுவது 
மற்றும் கியரடிட் யெய் ப்படுவதற்காை வித்தி ாெம் T+1 நாளுக்கு வமல் இருக்கலாம். 

e) வாடிக்னக ாெரின் கணக்கில் இருந்து யடபிட் யெய் ப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு, 
ஆைால் பணம் யெலுத்தும் வகட்வவ ில் உள்ெ ெிக்கல் காரணமாக ெிைிது தாமதத்திற்குப் 
பிைகு நிறுவைத்திற்கு கியரடிட் யெய் ப்படும் பட்ெத்தில், நிறுவைத்தின் கணக்கில் கடன் 
யபைப்பட்ட வததி ில் வாடிக்னக ாெரின் கணக்கில் வரவு னவக்கப்படும். 
  

 
5. போதுகோப்பு 

• பிஎச்எப்எல் க்கு ஆதரவாக பாதுகாப்பாக வழங்கப்படும் டசாத்து / கள் மற்றும் / 
அல்லது பிஎச்எப்எல் க்கு ஆதரவாக உருவாக்கப்படக்கூடிய யவறு எந்த இபண / 
பாதுகாப்பிற்கும் எதிராக விதிக்கப்படும் கட்டணம் கடனின் பாதுகாப்பாக 
கருதப்படுகிைது, இது பற்ைி கடன் ஆவணங்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
பாதுகாப்பு என்பது கடனின் பாதுகாப்பிற்காக பிஎச்எப்எல் டபாருத்தமானதாக 
கருதப்படும் அடமானம், உத்தரவாதம் மற்றும் யவறு எந்த வபகயான 
பாதுகாப்பபயும் உள்ளடக்கியது மற்றும் இபவ அதற்யகற்ப கடன் வாங்குபவரால் 
சமர்ப்பிக்கப்படும். கடன் வாங்குபவர் பிஎச்எப்எல்-இன் யதபவக்யகற்ப அத்தபகய 
அசல் / தபலப்பு பத்திரங்கள், ஆவணங்கள், அைிக்பககள் ஆகியவற்ைின் நகபல 
சமர்ப்பிக்க யவண்டும். 

• இதில்  கூைப்பட்டுள்ள  பாதுகாப்பிற்குச் டசலுத்த யவண்டிய அபனத்து 
கட்டணங்களுக்கும் கடன் டபறுபவர் ஏற்க யவண்டும், யமலும் அவற்பை முழு 
நிபைவு டசய்வதற்கு யதபவயான அபனத்து நடவடிக்பககளும் 
யமற்டகாள்ளப்படும். 
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குைிப்பு: இது ஒரு பாதுகாப்பற்ை கடன் என்ைால், பாதுகாப்பு டதாடர்பாக யமற்கூைிய 
உட்பிரிவுகள் இதற்குப் டபாருந்தாது. 
 

6. ம ோத்து / கடன் மபறுபவர்(க ின்)  கோப்பீடு ைற்றும் ைதிப்பு கூட்டப்பட்ட தயோரிப்புகள் 
 
• பாதுகாப்பாக வழங்கப்படும் டசாத்து, அபனத்து அபாயங்களிடமிருந்தும் அதற்கு 

எதிராக, கடன் மதிப்புக்கு சமமான அல்லது அதற்கு யமல் உள்ள டதாபகக்கு 
முபையாக காப்பீடு டசய்யப்பட்டுள்ளதா என்பபத உறுதிடசய்வது கடன் 
வாங்கியவரின் டபாறுப்பாகும், பிஎச்எப்எல் கடன் தவபணக்காலத்தின் யபாது ஒயர 
பயனாளியாக இருக்கும். அதன் சான்றுகள் பிஎச்எப்எல் க்கு யதபவப்படும் 
யபாடதல்லாம் பிஎச்எப்எல் க்கு வழங்கப்படும். 

• காப்படீ்டு நிறுவனம் வழங்கிய காப்பீட்டு பாலிசியின் விதிமுபைகள் மற்றும் 
நிபந்தபனகளுக்கு ஏற்ப யகாரல்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு நிர்வகிக்கப்படும். 

• ஒரு மாஸ்டர் பாலிசிதாரரின் திைனில் பல்யவறு குழு காப்படீ்டு பாலிசிகளின் கீழ் 
பிஎச்எப்எல் அதன் வாடிக்பகயாளர்களுக்கு மட்டுயம பதிவு டசய்தபல 
வழங்குகிைது. காப்படீ்டு நிறுவனத்திடமிருந்து காப்படீ்டு பாலிசிக்கு விண்ணப்பிக்க 
வாடிக்பகயாளரின் யகாரிக்பகக்கு மட்டுயம பிஎச்எப்எல்-யின் பங்கு 
வபரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாைாயினும், காப்பீட்டு பாலிசிபய வழங்குதல், 
யதபவயான காப்படீ்டுத் டதாபகபய வழங்குதல் மற்றும் பாலிசியின் கீழ் 
எதிர்காலத்தில் உரிபமயகாரல்கபளத் தீர்ப்பது ஆகியபவ காப்பீட்டு நிறுவனத்பத 
மட்டுயம சார்ந்திருக்கும். காப்பீடு என்பது விருப்பத்தின் அடிப்பபடயில் 
வழங்கப்படுவதாகும், மற்றும் கடன் வாங்குபவர் அபத தானாக முன்வந்து 
டபறுவபதக் கருத்தில் டகாள்வார். பிஎச்எப்எல் எந்த உத்தரவாதத்பதயும் 
டகாண்டிருக்கவில்பல மற்றும் காப்படீ்டு தயாரிப்பு பற்ைி எந்த 
பிரதிநிதித்துவத்பதயும் வழங்காது, காப்பீட்டின் அடிப்பபட விதிமுபைகள் அல்லது 
நிபந்தபனகள் மற்றும் நன்பமகள் மற்றும் அபனத்து யகாரல்களும் காப்பீட்டு 
நிறுவனத்தால் டசயல்முபைப்படுத்தப்படும். யமலும், காப்பீட்டு பாலிசி மற்றும் / 
அல்லது யகாரல்களுக்கான யகாரிக்பகபய ஏற்றுக்டகாள்வது அல்லது நிராகரிப்பது 
யபான்ைவற்றுக்கு பிஎச்எப்எல் டபாறுப்யபற்காது. காப்பீட்டு பாலிசி குைிப்பிட்டுள்ள 
அபனத்து அல்லது எந்தடவாரு குபைகளும் காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் மட்டுயம 
யநரடியாக எடுத்துச் டசல்லப்பட யவண்டும். 

• மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தயாரிப்புகள் என்பபவ யகாரிக்பகயின் யபரில் 
வழங்கப்படுபபவ, யமலும் கடன் வாங்குபவர் தானாக முன்வந்து அபதப் 
டபறுவபதக் கருத்தில் டகாள்வர். பிஎச்எஃப்எல், வாடிக்பகயாளர்களின் 
யவண்டுயகாளின் யபரில் யசபவ வழங்குநர்களிடம் அத்தபகய மதிப்பு கூட்டப்பட்ட 
தயாரிப்புகளுக்கு வாடிக்பகயாளர்கள் விண்ணப்பிக்க மட்டுயம உதவுகிைது. 
பிஎச்எஃப்எல் ஆனது வழங்கப்பட்ட தயாரிப்புகள், அடிப்பபட விதிமுபைகள் மற்றும் 
நிபந்தபனகள் மற்றும்/அல்லது தயாரிப்புகளின் நன்பமகள், மூன்ைாம் தரப்பினரால் 
உரிபமயகாரல்கள் / யசபவகபள டசயலாக்கும் விதம் பற்ைி எந்த 
உத்தரவாதத்பதயும் டகாண்டிருக்கவில்பல மற்றும் எந்தப் பிரதிநிதித்துவத்பதயும் 
வழங்காது. வழங்கப்பட்ட மூன்ைாம் தரப்பு தயாரிப்புகள் மற்றும்/அல்லது 
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உரிபமயகாரல்கபள ஏற்றுக்டகாள்வதற்கு அல்லது நிராகரிப்பதற்கு, 
உரிபமயகாரல்கள் / யசபவகள் யபான்ைவற்பை எந்த வபகயிலும் 
டசயல்படுத்துவதற்கு பிஎச்எஃப்எல் டபாறுப்பாகாது. கிபடக்கும் தயாரிப்புகள் 
டதாடர்பான அபனத்து அல்லது ஏயதனும் குபைகள் யசபவ வழங்குநரிடம் மட்டுயம 
யநரடியாக டதரிவிக்கப்பட யவண்டும். 

 
7. கடன் வழங்குவதற்கோன நிபந்தமனகள் 

• பிஎச்எப்எல் மூலம் ஒப்புதல்  கடிதம், கடன் ஒப்பந்தம் மற்றும் பிை கடன் 
ஆவணங்களில் குைிப்பிட்டுள்ள அபனத்து டதாடர்புபடய ஆவணங்கபளயும்  
சமர்ப்பித்தல்; 

• இது ஒரு போதுகோப்போன கடன் எனில், பின்வரும் கூடுதல் நிபந்தமனகளும் 
வோடிக்மகயோ ரோல் பூர்த்தி ம ய்யப்பட ளவண்டும்: 
o டசாத்தின் சட்ட மற்றும் டதாழில்நுட்ப மதிப்படீு; 
o பாதுகாப்பிற்டகன வழங்கப்பட்ட டதளிவான, விற்பபனயாகக்கூடிய மற்றும் 

வில்லங்கமற்ை டசாத்து; 
o இது ஒரு வடீ்டுக் கடன் என்ைால், பிஎச்எப்எல் க்கு கடன் டபறுபவர் டசாத்து 

வாங்குவதற்கான டசாந்த பங்களிப்பில் பணம்  டசலுத்தியதற்கான ஆதாரம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட யவண்டும்; 

o அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி மற்றும் டபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் / 
இபண-சட்டங்கள் / விதிகள் மற்றும் விதிமுபைகளின்படி டசாத்துகள்  மீது 
கட்டுமான பணிகள் யமற்டகாள்ளப்பட யவண்டும்; 

o டசாத்துக்கான யதபவயான அபனத்து ஒப்புதல்களும் (வரம்பு இல்லாமல், 
ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் சட்டரீதியான ஒப்புதல்கள் உட்பட) 
பிஎச்எப்எல்-க்கு சமர்ப்பிக்க யவண்டும். 

 
8. கடமன திருப்பிச் ம லுத்துதல் 

• கடன் ஒப்பந்தம் அல்லது டாப்-அப் கடன் திருப்பிச் டசலுத்தும் முபையில் கடன் 
வாங்குபவர் மற்றும் பிஎச்எப்எல் க்கு இபடயில் ஒப்புக்டகாள்ளப்படும் எந்தடவாரு 
திருப்பிச் டசலுத்தும் முபையில் அந்தந்த யததிகளில் கடன் பிஎச்எப்எல் க்கு இஎம்ஐ-
கள்/மாதாந்திர தவபணகள் மற்றும் பிை நிலுபவத் டதாபககபள திருப்பிச் டசலுத்த 
கடன் வாங்குபவர் ஒப்புக்டகாள்கிைார். 

• பிஎச்எப்எல், கடன் டபறுபவரின் யவண்டுயகாளின் படி, திருப்பிச் டசலுத்தும் 
முபைபய மாற்ை ஒப்புக் டகாள்ளலாம்.  பிஎச்எப்எல், எந்த யநரத்திலும், திருப்பிச் 
டசலுத்தும் அட்டவபணபய தன் விருப்பப்படி முழுவதுமாக திருத்தி, அதற்யகற்ப 
கடன் வாங்குபவருக்கு முன்கூட்டியய அைிவிக்கலாம். 

• கடன் டதாபகபய திருப்பிச் டசலுத்துதல் மற்றும் கடன் தவபணக்காலத்திற்குள் 
வட்டி விகிதத்தின் அடிப்பபடயில் கணக்கிடப்பட்ட வட்டி டசலுத்துதல் 
ஆகியவற்பை உள்ளடக்கியதாக இஎம்ஐ/மாதாந்திர தவபண டதாபக வழங்கப்படும். 
பிஎச்எப்எல் க்குநிலுபவயிலுள்ள அபனத்து நிலுபவத் டதாபககளும் முழுபமயாக 
திருப்பிச் டசலுத்தப்படும் வபர கடன் வாங்குபவர் இஎம்ஐ-கள்/மாதாந்திர 
தவபணகபள டதாடர்ந்து டசலுத்துவதற்கு ஒப்புக்டகாள்கிைார். 
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9. ைீதமுள்  மதோமகமய ைீட்மடடுப்பதற்கோன சுருக்கைோன நமடமுமற 

கடன் ஒப்பந்தம் மற்றும் பிை கடன் ஆவணங்களில் ("டிஃபால்ட் நிகழ்வு") 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி எந்தடவாரு டிஃபால்ட் நிகழ்வும் ஏற்பட்டால், கடன் 
வாங்குபவருக்கு பிஎச்எப்எல்-க்கு வழங்கப்படும் அபனத்து நிலுபவத் டதாபககளும் 
டசலுத்தப்பட யவண்டும். இதுயபான்ை யதபவயான டசயல்முபைகள் மற்றும்  
நடவடிக்பககபள யமற்டகாள்ளும் உரிபமபய பிஎச்எப்எல் டகாண்டுள்ளது. கடன் 
ஒப்பந்தத்தின் படி பிை கடன் ஆவணங்களின் கீழ் தாமதமாக பணம்டசலுத்துதல், 
நிலுபவத் டதாபகபய வசூலித்தல் ஆகியவற்றுக்கு டிஃபால்ட் வட்டிபய வசூலிக்கும் 
உரிபமபய பிஎச்எப்எல் டகாண்டுள்ளது.  யமலும், ஒரு பாதுகாப்பான கடன் 
விஷயத்தில், சட்டத்தின் கீழ் கிபடக்கும் தீர்வுகளுக்கு ஏற்ப பிஎச்எப்எல் பாதுகாப்பப 
டசயல்படுத்த உரிபம உண்டு.  பிஎச்எப்எல் பின்வருவனவற்ைிற்கான உரிபமபய 
டகாண்டுள்ளது: 
• கடன் உட்பட நிலுபவத் டதாபகபய திருப்பிச் டசலுத்துவபத துரிதப்படுத்தல். 
• கடன் யகாரிக்பகபய பவக்கும், அல்லது கடபனப் டபாறுத்தவபர கடன் 

வாங்குபவர் டசலுத்த யவண்டிய நிலுபவத் டதாபகபய உடனடியாக டசலுத்துமாறு 
யகாரும். 

• அபதார வட்டி விகிதத்தில் நிர்னயித்த வட்டி மற்றும் பவுன்ஸ் கட்டணங்கள் உட்பட 
டபாருந்தக்கூடிய யவறு எந்த அபராத கட்டணங்கபளயும் வசூலிக்கும். 

• கடனின் நிலுபவயின்யபாது டபாருந்தக்கூடிய சட்டத்தின் கீழ் நிறுவனத்திற்குக் 
கிபடக்கக்கூடிய பிை உரிபமகள் மற்றும் தீர்வுகபளப் பயன்படுத்துதல். 

• பிை நிபந்தபனகபள நிர்ணயித்தல் அல்லது நிறுவனம் டபாருத்தமானதாக கருதும் 
யபாது அத்தபகய நடவடிக்பககபள எடுத்தல்; 

• டபாருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதத்பத திருத்துதல்; மற்றும்/அல்லது 
• கடன் வாங்கியவரின் அபனத்து கடன் கணக்கு விவரங்கபளயும் RBI, NHB, பங்குச் 

சந்பத, தகவல் பயன்பாடு, தணிக்பகயாளர்கள், சிபில் மற்றும் பிை தகவல் 
அதிகாரங்கள் மற்றும் யவறு ஏயதனும் சட்டரீதியான / ஒழுங்குமுபை ஆபணயம் 
மற்றும் / அல்லது இதன் சார்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிை ஏடஜன்சிக்கு டவளியிடும் 
உரிபம. 

• தன் டசாந்த விருப்பப்படி, டபயர், முகவரி, புபகப்படம், பாதுகாப்பு விவரங்கள் 
(டபாருந்தினால்) மற்றும் கடன் வாங்குபவரின் கடன் யபான்ை பிை தகவல்கபள 
எலக்ட்ரானிக், பிரிண்ட் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் டவளியிடும் உரிபமபயக் 
பிஎச்எப்எல் டகாண்டுள்ளது, அத்தபகய டவளியீட்டில் டிஃபால்ட் நிகழ்வும் அடங்கும்; 
மற்றும் அத்தபகய தகவல்கபள டவளியிடுவதால் கடன் வாங்குபவருக்கு ஏற்படும் 
எந்தடவாரு தீபம மற்றும் / அல்லது யசதத்திற்கும் பிஎச்எப்எல் டபாறுப்பல்ல என்று 
கடன் வாங்குபவர் ஒப்புக்டகாள்கிைார். 

• தனியாக அல்லது கடனளிப்பவர் நியமிக்கப்படக்கூடிய எந்தடவாரு மீட்பு முகவர்கள் 
அல்லது வக்கீல்கள் மூலம் பாதுகாப்பாக அளிக்கப்பட்ட டசாத்பத மறுஉபடபம 
டசய்தல். 
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10. ஆண்டு  நிலுமவத்மதோமக  இருப்பு அறிக்மக 
ஆண்டு  நிலுபவத்டதாபக  இருப்பு அைிக்பகபய கடன் டபற்ைவருக்கு யகாரிக்பகயின் 
யபரில் பிஎச்எப்எல் வழங்கும்.   

 
11. நியோயைோன நடத்மத மநறிகள் 

நிறுவனத்தின் சரியான பயிற்சி குைியடீு ஆன்பலனில் 
ttps://www.bajajhousingfinance.in/notice-board என்ை இபணப்பில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

12. வோடிக்மகயோ ர் ள மவகள் 
இடமயில் bhflwecare@bajajfinserv.in 
அபழக்க 022 - 45297300 
ஆன்பலன் வாடிக்பகயாளர் யபார்ட்டல் https://myaccount.bajajhousingfinance.in/#/home 
கிபள வருபக யநரங்கள் 10:00 AM முதல் 6:00 PM வபர 

 
யமயல குைிப்பிடப்பட்ட எந்தடவாரு யசனல்கள் மூலம் கடன் வாங்குபவர் மூலம் 
எழுப்பப்படும் யகள்விகளுக்கு 7 யவபல நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்படும். 
 
(i) கடன் கணக்கு அறிக்மக - கடன் கணக்கு அைிக்பகபய ஆன்பலனில் பதிவிைக்கம் 

டசய்யலாம்.  மாற்ைாக, வாடிக்பகயாளர் கிபளக்கு டசல்வதன் மூலம் அல்லது 
யமயல குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வாடிக்பகயாளர் யசபவ எண்பண அபழப்பதன் மூலம் 
அைிக்பகபய டபைலாம். 
 

(ii) அ ல் ஆவணங்க ின் நகல் - ஒரு யவபள வாடிக்பகயாளரின் டசாத்தின் 
பத்திரகங்கள் மற்றும் இபணப்பு ஆவணங்கபள சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் பாதுகாப்பான 
கடன் மபறப்பட்டோல், பத்திரங்களின் நகல் மற்றும் டசாத்தின் இபணப்பு ஆவணங்கள், 
வாடிக்பகயாளரிடமிருந்து எழுத்துப்பூர்வ யகாரிக்பகபயப் டபற்ைபின் 
வாடிக்பகயாளருக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் இபவ கட்டணங்கள் பிரிவின் கீழ் 
வபரயறுக்கப்பட்டபடி டபாருந்தக்கூடிய கட்டணங்கபள டசலுத்துவதற்கு உட்பட்டது. 
பகயகப்படுத்தல் / இருப்பு பரிமாற்ைக் கடன்கள் இருந்தால், பரிமாற்ை வங்கி / நிதி 
நிறுவனத்திடமிருந்து பத்திரம் மற்றும் இபணப்பு ஆவணங்கபளப் டபறுவதற்கு 
உட்பட்டு பத்திரம் மற்றும் இபணப்பு ஆவணங்களின் நகபல யகாருவதற்கான 
யகாரிக்பக எளிதாக்கப்படும். 

 
(iii) கடமன மூடுவது/டிரோன்ஸ்ஃபர் ம ய்வது குறித்த அ ல் ைற்றும் இமணப்பு 

ஆவணங்கம த் திருப்பித் தருவது – பிஎச்எப்எல் மூலம்  டபைப்பட்ட அசல் டசாத்து 
ஆவணங்கள், பிஎச்எப்எல் உடன் அபனத்து/எந்தடவாரு கடன் நிலுபவத் டதாபகயும் 
மூடப்பட்ட 20 யவபல நாட்களுக்குள் திருப்பித் தரப்படும். 
 

13. குமற தீர்ப்பு 
உங்கள் தகவல்டதாடர்புகபளப் டபற்ை 2 யவபல நாட்களுக்குள் நீங்கள் ஒப்புதல் / 
பதிபலப் டபறுவரீ்கள் 
 

mailto:bhflwecare@bajajfinserv.in
https://myaccount.bajajhousingfinance.in/#/home
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நிபல 1 7 யவபல நாட்களுக்குள் வாடிக்பகயாளரின் யகள்விகள் மற்றும் 
சிக்கல்கபளத் தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் உறுதியளிக்கியைாம். (சில புகார்களுக்கு 
அதிக நாட்கள் ஆகலாம், அதிகபட்சம் 30 நாட்கள்).   இந்த யநரத்திற்குள் 
எங்களிடமிருந்து வாடிக்பகயாளர் பதில் டபைவில்பல என்ைால், அல்லது 
யகள்விக்கான தீர்வில் திருப்தியபடயவில்பல என்ைால், வாடிக்பகயாளர் 
பின்வரும் முகவரியில் எங்களுக்கு இடமயில் அனுப்பலாம் 
bhflgrievance@bajajfinserv.in 

நிபல 2 3 யவபல நாட்களில் 1வது நிபலயில் வழங்கப்பட்ட தீர்மானத்தில் 
வாடிக்பகயாளர் திருப்தி அபடயவில்பல என்ைால், வாடிக்பகயாளர் 
யசபவத் தபலவரிடம் Bhflcustomerexperience@bajajfinserv.in இல் 
புகாரளிக்கலாம் 

மாற்ைாக, வாடிக்பகயாளர்கள் வாடிக்பகயாளர் யசபவத் தபலவருக்கு 
பின்வரும் முகவரியில் கடிதம் அனுப்பலாம்:  

பஜாஜ் ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் லிமிடடட்,  

5th ஃப்யளார், B2 டசரிப்ரம் IT பார்க்,  

குமார் சிட்டி கல்யாணி நகர் புயன,  

மகாராஷ்டிரா பின் – 411014 

நிபல 3 5 யவபல நாட்களுக்குள் நிபல 2 இல் வழங்கப்பட்ட தீர்வில் வாடிக்பகயாளர் 
திருப்தியபடயாவிட்டால், வாடிக்பகயாளர் அவரின் புகாபர பின்வரும் 
மின்னஞ்சல் முகவரி மூலம் குபை தீர்ப்பு அதிகாரிக்கு அனுப்பலாம்: 
hema.ratnam@bajajfinserv.in 

மாற்ைாக, வாடிக்பகயாளர்கள் பின்வரும் முகவரியில் குபை தீர்ப்பு 
அதிகாரிக்கு கடிதம் அனுப்பலாம்: 
யஹமா ரத்தினம் 
பஜாஜ் ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் லிமிடடட், 
5th ஃப்யளார், B2 டசரப்ரம் IT பார்க், 
குமார் சிட்டி கல்யாணி நகர் புயன, 
மஹாராஷ்டிரா பின் - 411014 

 
நிபல 4 

வாடிக்னக ாெருக்கு திருப்தி அெிக்கும் வனக ில் புகார் தீர்க்கப்படாவிட்டால், 
புகார் அெிக்கப்பட்ட நாெிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள், வாடிக்னக ாெர்கள் 
National Housing Bank ஐ அணுகி தங்கள் புகானர ஆன்னலன் முனை ில் 
(https://grids.nhbonline) என்ை இனணப்பில் பதிவு யெய் லாம் அல்லது 
(https://nhb.org.in/.) இல் உள்ெ குனைகள் பிரிவின் கீழ் கினடக்கும் 
பரிந்துனரக்கப்பட்ட வடிவத்தில் கீவே யகாடுக்கப்பட்டுள்ெ முகவரி ில் 
அஞ்ெல் மூலம் ஆஃப்னலன் முனை ில் அனுப்பலாம் 
 
ளநஷனல் ைவு ிங் ளபங்க்,  
யமற்பார்பவத் துபை,( 
புகார் தீர்ப்பு டசல்), 
4th ஃப்யளார், யகார்-5A, இந்தியா யஹபியடட் டசன்டர், 
யலாதி யராடு,நியூ டடல்லி- 110003 

 

mailto:bhflgrievance@bajajfinserv.in
mailto:Bhflcustomerexperience@bajajfinserv.in
mailto:hema.ratnam@bajajfinserv.in
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14. குமற தீர்க்கும் ம யல்முமற 
கடன் வாங்குபவர் bhflgrievance@bajajfinserv.in க்கு எழுதும்யபாது கீயழ குைிப்பிடப்பட்ட 
டசயல்முபைகள் பின்பற்ைப்படுகின்ைன: 
• வாடிக்னக ாெர் விைவல் / புகானரப் புரிந்துயகாள்ெ வாடிக்னக ாெர் வெனவ 

நிர்வாகி முழு இயம ினலயும் படிக்கிைார் 
• வாடிக்னக ாெர் தைது கூைப்பட்ட மற்றும் குைிப்பிடப்படாத வதனவகனெப் புரிந்து 

யகாள்ெ அனேக்கப்படுகிைார் 
• குபை தீர்க்கும் குழு வபரயறுக்கப்பட்ட காலக்டகடுவின்படி புகாபர தீர்க்க உள் 

துபைகளுடன் ஒருங்கிபணக்கப்படுகிைது. 
• 7 யவபல நாட்களில் வபரயறுக்கப்பட்ட டிஏடி க்குள் தீர்மானம் சாத்தியமில்பல 

என்ைால், உள் மற்றும் டவளிப்புை சார்புகள் காரணமாக, கடன் வாங்குபவருக்கு 
காலக்டகடுவுகளுடன் இபடக்கால பதில் அனுப்பப்படும். 

• அபனத்து யகள்விகளும் இடமயில் மற்றும் டதாபலயபசி அபழப்பு மூலம் 
தீர்க்கப்படும். 

 
உறுதியளிக்கப்பட்ட காலக்டகடுவில் ஏயதனும் நீட்டிப்பு யதபவப்பட்டால், சரியான 
யநரத்தில் புதுப்பிப்பு கடன் வாங்குபவருக்கு அனுப்பப்படும். 
 

15. கட்டணங்கள் ைற்றும் பிற வசூைிப்புகள் 
கீயழ குைிப்பிட்டுள்ள கட்டணங்கள் பஜாஜ் ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் லிமிடடட்டின் டசாந்த 
விருப்பப்படி மாற்ைப்படும்.  ஏயதனும் மாற்ைங்கள் இருப்பின், கடன் வாங்குபவர்கள் 
பிஎச்எப்எல் இன் வபலத்தளமான https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board, இல் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள சமீபத்திய கட்டண அட்டவபணபயப் பார்பவயிடலாம், அதில் 
இபவ டபாருந்தும். 
 
கீயழ குைிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணங்கள் கடன் வாங்குபவரின் கட்டணம் யபான்ை 
டசலுத்த யவண்டிய அதிகபட்ச டதாபகபயக் குைிக்கின்ைன.  கடன் ஆவணங்களில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணங்கள் டசலுத்த யவண்டிய சரியான டதாபகபய 
விவரிக்கிைது.  சிைப்பாக குைிப்பிடப்படாவிட்டால், டசலுத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் 
திருப்பிச் டசலுத்தப்படாது. 

வரி
ம . 
எண்
. 

கட்டணத்தின் 
தன்மை 

கட்டணத்
தின் மபயர் 

எப்ளபோது  
ம லுத்த 
ளவண்டும் 

ஃப்ரீக்மவ
ன் ி 

மதோமக 

1.  வடீ்டுக் 
கடன்/டசாத்து 
கடன் மீதான 
கட்டணங்கள் 

டசயல்மு
பை 
கட்டணங்க
ள் 

விண்ணப்பிக்
கும் யபாது 

ஒருமுபை கடன் டதாபகயில் 7% வபர +  
ஜிஎஸ்டி 
டபாருந்தும் 

2.  டாப்-அப் 
கடனுக்கான 
கட்டணங்கள் 

டசயல்மு
பை 
கட்டணங்க
ள் 

விண்ணப்பிக்
கும் யபாது 

ஒருமுபை கடன் டதாபகயில் 7% வபர + 
ஜிஎஸ்டி 
டபாருந்தும் 

mailto:bhflgrievance@bajajfinserv.in
https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board
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3.  பாதுகாப்பற்ை 
கடனுக்கான 
கட்டணங்கள் 

டசயல்மு
பை 
கட்டணங்க
ள் 

விண்ணப்பிக்
கும் யபாது 

ஒருமுபை கடன் டதாபகயில் 7% வபர + 
ஜிஎஸ்டி 
டபாருந்தும் 

4.  அபரோதக் 
கட்டணங்கள்/ 
டிஃபோல்ட் வட்டி 
விகிதம் 

கூடுதல் 
வட்டி 

திரட்டைின் 
ைீது 

ைோதோந்திர
ம் 

நிலுகவ தபொருந் க்கூடிய வட்டி 
விைி த் ிற்கு ஆண்டுக்கு 24% 
கூடு ல் 

5.  விபலகபள 
ஈடுடசய்வதற்கா
னச் டசலவுகள் 

தற்டசயலா
ன 
டசலவுகள் 

ஏற்படும் 
டசலவுகளின் 
மீது 

 
உண்பமயானபவ 

6.  சட்டரீதியான 
கட்டணங்கள் 

முத்திபர 
வரி/MODT/MO
E 

டதாடர்புபடய 
சட்டங்களின்ப
டி 

ஒருமுபை மாநில சட்டங்களின்படி டபாருந்தும் 

7.  குபைந்த 
விகிதத்திற்கு 
மாற்றுதல் 

கட்டணங்க
பள 
மாற்றுதல் 

வட்டி 
திருத்தத்தில் 

ஒவ்டவாரு 
வட்டி 
திருத்தத்தி
ல் 

நிலுபவயிலுள்ள அசல் 
டதாபகயில் 
4.5% வபர + ஜிஎஸ்டி டபாருந்தும் 

8.  வட்டி 
கணக்கீட்டில் 
மாற்ைம் (எ.கா. 
பிஎச்எப்எல் FRR-
யிலிருந்து 
டரப்யபா விகிதம் 
மற்றும் பவஸ்-
டவர்சா) 

கட்டணங்க
பள 
மாற்றுதல் 

வட்டி 
கணக்கீட்டு 
மாற்ைம் 

ஒவ்டவாரு 
மாற்ைம் 
மீதும் 

நிலுபவயிலுள்ள அசல் 
டதாபகயில் 
4.5% வபர + ஜிஎஸ்டி டபாருந்தும் 

9.  அடமான அசல் 
கட்டணங்கள் 
(MOF) 
(திரும்பப்டபை 
முடியாத 
டதாபக) – 
பாதுகாப்பான 
கடன்களுக்கு 

டசயலாக்க 
கட்டணங்க
ளுக்கும் 
யமலான 
MOF 

விண்ணப்பிக்
கும் யபாது 

ஒருமுபை ரூ. 10000 வபர + ஜிஎஸ்டி 
டபாருந்தும் 

10.  பவுன்ஸ் 
கட்டணம் 

இதர. 
ரசீதுகள் 

காயசாபல/E
CS/NACH 
நிராகரிப்பு 
மீது 

டசலுத்தப்ப
டாத 
நிராகரிப்பு 
எண்ணிக்
பகபய 
சார்ந்துள்ள
து 

 

ைடன் த ொகை 
(ரூ.யில்) 

பவுன்ஸ் 
கட்டணங்கள் 

(ரூ. ில்) 
அது வனர 15,00,000 500 
15,00,001 – 30,00,000 1,000 
30,00,001 – 50,00,000 1,500 
50,00,001 – 1,00,00,000 2,000 
1,00,00,001 – 5,00,00,000  3,000 
5,00,00,001 – 
10,00,00,000 5,000 

10,00,00,001 & வமவல 10,000 
 

11.  காயசாபல 
பரிமாற்ைக் 
கட்டணங்கள் 

இதர 
இரசீதுகள் 

யகாரிக்பகயி
ன் யபரில் 

யதபவப்ப
டும்யபாது 

NIL 

12.  பத்திரப் 
பரிமாற்ைக் 
கட்டணங்கள் 

இதர 
இரதீதுகள் 

யகாரிக்பகயி
ன் யபரில் 

யதபவப்ப
டும்யபாது 

NIL 
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13 டவளிப்புை 
கருத்து 
கட்டணம் 

இதர 
இரசீதுகள் 

ஏற்படும் 
டசலவுகளின் 
மீது 

யதபவப்ப
டும்யபாது 

ஏற்பட்ட டசலவுகளின்படி 

14 ஒப்புதலில் 
இருந்து 6 
மாதங்களுக்கு 
பிைகு கடபன 
மறு மதிப்படீு 
டசய்தல் 

டசயல்மு
பை 
கட்டணங்க
ள் 

மறு-
விண்ணப்பத்
தின் யபாது 

ஒருமுபை டபாருந்தும் அடமான அசல் 
கட்டணம் 

15 கணக்கு 
அைிக்பகயின் 
ஹார்டு காபி 

இதர 
இரசீதுகள் 

யகாரிக்பகயி
ன் யபரில் 

ஒரு 
யகாரிக்பக
க்கு 

ஒரு யகாரிக்பகக்கு ரூ. 500 வபர + 
ஜிஎஸ்டி டபாருந்தும் 

16 தற்யபாதுள்ள 
கடபன புதிய 
தயாரிப்புக்கு 
மாற்றுதல் 
(யடர்ம் கடன்/ 
ஃப்டளக்ஸி 
யடர்ம் கடன்/ 
ஃப்டளக்ஸி 
பஹப்ரிட் கடன்) 

மாற்றுதல் 
கட்டணம் 

மாற்றுதல் 
மீது 

ஒவ்டவாரு 
மாற்ைத்தி
லும் 

நிலுபவயிலுள்ள அசல் 
டதாபகயில் 2% வபர + ஜிஎஸ்டி 
டபாருந்தும் 

17 ஃப்டளக்ஸி கடன் 
கட்டணம் 

டசயல்மு
பை 
கட்டணங்க
ள் 

ஃப்டளக்ஸி 
யடர்ம் கடன் 
அல்லது 
ஃப்டளக்ஸி 
பஹப்ரிட் 
கடன் 
டபறுவதன் 
மூலம் 

ஒருமுபை கடன் யதானக ில் 2% வனர + 
ஜிஎஸ்டி டபாருந்தும் 

18 ஃப்டளக்ஸி 
ஆண்டு 
பராமரிப்பு 
கட்டணம் – 
ஃப்டளக்ஸி 
பஹப்ரிட் கடன் 

ஆண்டு 
பராமரிப்பு 
கட்டணம் 

ஃப்டளக்ஸி 
பஹப்ரிட் 
கடன் மீது 
டபாருந்தும் 

வருடாந்திர 
கட்டணம் 

ஃப்டளக்ஸி வட்டி மட்டுயம டகாண்ட 
 கடன் திருப்பிச் டசலுத்தும்  
தவபணக்காலத்தின் யபாது 
 ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட டதாபக மீது  
1% வபர + ஜிஎஸ்டி டபாருந்தும் 
 மற்றும் ஃப்டளக்ஸி யடர்ம்  
கடன் தவபணக்காலத்தின் யபாது 
 கிபடக்கும் ஃப்டளக்ஸி கடன்  
வரம்பில் 1% வபர + ஜிஎஸ்டி 
டபாருந்தும் 

19 ஃப்டளக்ஸி 
ஆண்டு 
பராமரிப்பு 
கட்டணம் – 
ஃப்டளக்ஸி 
யடர்ம் கடன் 

ஆண்டு 
பராமரிப்பு 
கட்டணம் 

ஃப்டளக்ஸி 
யடர்ம் கடன் 
மீது 
டபாருந்தும் 

வருடாந்திர 
கட்டணம் 

கிபடக்கக்கூடிய ஃப்டளக்ஸி கடன் 
 வரம்பில் 1% வபர + ஜிஎஸ்டி  
டபாருந்தும் 

20 CERSAI 
கட்டணங்கள் 
(பாதுகாப்பான 
கடன்களுக்கு) 

CERSAI 
பதிவுக்கான 
கட்டணங்க
ள் 

விண்ணப்பிக்
கும் யபாது 

ஒருமுபை ஒவ்டவாரு கடனுக்கும், CERSAI+  
ஜிஎஸ்டி மூலம் விதிக்கப்படும்  
கட்டணங்களின்படி டபாருந்தும் 

21 பாதுகாப்பு 
கட்டணம் 

டசயல்மு
பை 

ஆன்பலன் 
விண்ணப்பத்
தில் 

ஒருமுபை ரூ. 9999 + ஜிஎஸ்டி டபாருந்தும் 
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பகுதி-பணம்ம லுத்தல் கட்டணங்கள் 

வணிக ளநோக்கத்மதத் தவிர தனிநபர்கள் / தனிநபர்கள் அல்ைோதவர்களுக்கோன ஃப்ள ோட்டிங் 
விகிதக் கடன்கள் 

  ளடர்ம் கடன் ஃப்ம க்ஸி 
ளடர்ம் கடன் ஃபி க்ஸி ஃமைப்ரிட் கடன் 

கோை ளநரம் (ைோதங்கள்) >1 >1 >1 
பகுதிய வு 
முன்கூட்டிளய 
அமடத்தல் 
கட்டணங்கள் 

இல்பல இல்பல இல்பல 

முழு அ வு 
முன்கூட்டிளய 
ம லுத்தல்கட்டணங்கள் 

இல்பல இல்பல இல்பல 

வணிக ளநோக்கத்திற்கோக தனிநபர் / தனிநபர் அல்ைோதவர்களுக்கோன ஃப்ள ோட்டிங் விகிதக் 
கடன்கள் 

நிமையோன விகித கடன்கள்: அமனத்து கடன் வோங்குபவர்கள் (தனிநபர்கள் உட்பட) ** 

  ளடர்ம் கடன் ஃப்ம க்ஸி 
ளடர்ம் கடன் ஃபி க்ஸி ஃமைப்ரிட் கடன் 

கோை ளநரம் (ைோதங்கள்) >1 >1 >1 
பகுதிய வு 
முன்கூட்டிளய 
அமடத்தல் 
கட்டணங்கள் 

பகுதியளவு 
பணம்டசலுத்தல் 
மீது 2% * 

இல்பல இல்பல 

முழு அ வு 
முன்கூட்டிளய 
அமடத்தல் 
கட்டணங்கள் 

அசல் 
நிலுபவயில்/நிலு
பவயில் உள்ள 
ஃப்டளக்ஸி கால 
கடன் வரம்பில் 4%* 

கிபடக்கும் 
ஃப்டளக்ஸி கடன் 
வரம்பு மீது 4%* 

ஃப்டளக்ஸி வட்டி மட்டுயம 
டகாண்ட கடனின் திருப்பிச் 
டசலுத்தும் 
தவபணக்காலத்தின் யபாது 
அனுமதிக்கப்பட்ட டதாபக 
மீது  4%*; மற்றும் 

(பாதுகாப்பான 
கடன்களுக்கு) 

கட்டணங்க
ள் 

22 ஆவணங்களின் 
நகல்களுக்கான 
கட்டணங்கள் 
(பாதுகாப்பான 
கடன்களுக்கு) 

இதர 
இரசீதுகள் 

யகாரிக்பகயி
ன் யபரில் 

ஒரு 
யகாரிக்பக
க்கு 

குபைந்தபட்ச கட்டணம் ரூ. 500/- 30  
பக்கங்கள் வபர மற்றும் அதன்  
பிைகு ஒவ்டவாரு கூடுதல்  
பக்கத்திற்கும் ரூ. 3/- + ஜிஎஸ்டி  
டபாருந்தும் 

23 முடிக்கப்பட்ட 
கடன்கள் மீது 
டாகுயமண்ட் 
யரட்னரவல் 
கட்டணங்கள் 

இதர 
இரெீதுகள் 

வகாரிக்னக ி
ன் வபரில் 

ஒரு 
வகாரிக்னக 

பிஎச்எஃப்எல் மூலம் அெல் யொத்து 
ஆவணங்கனெ வெகரித்தல்' தகவல் 
பரிமாற்ைம் யெய் ப்பட்ட 15 
நாட்களுக்குள் கடன் வாங்கி வர் 
மூடி  கடைின் அெல் 
ஆவணங்கனெ வெகரிக்கவில்னல 
என்ைால், ரூ. 1000/- (ஜிஎஸ்டி உட்பட) 
கட்டணம் விதிக்கப்படும். 
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ஃப்டளக்ஸி யடர்ம் கடன் 
காலத்தில் கிபடக்கும் 
ஃப்டளக்ஸி கடன் வரம்பில் 
4%* 

* முன்கூட்டியய டசலுத்த யவண்டிய கட்டணங்களுடன் கூடுதலாக டபாருந்தக்கூடிய ஜிஎஸ்டி 
கடன் வாங்குபவர் மூலம் வசூலிக்கப்படும். 

** கடன் வாங்குபவர ் தங்கள் ச ாந்த ஆதாரங்களில் இருந்து வீடட்ுக் கடனன 

அனடத்திருந்தால் அதற்கு கட்டணங்கள் இல்னல. "ச ாந்த ஆதாரங்கள்" என்பனவ 

வங்கி/ எ எ்ஃப்சி/ என்பிஎஃப்சி மற்றும்/அல்லது ஒரு நிதி நிறுவனத்திலிருந்து கடன் 

வாங்குவனதத் தவிர வவறு ஆதாரங்கனளக் குறிக்கிறது 

 

கடனின் ளநோக்கம்: பின்வரும் கடன்கள் வணிக ளநோக்கத்திற்கோன கடன்க ோக 

வமகப்படுத்தப்படும்: 

• குத்தகை வாடகை தள்ளுபடி ைடன்ைள். 

• ததாழில் ந ாை்ைத்திற்ைாை தபறப்பட்ட த ாத்து மீதான ைடன்ைள் அதாவது  டப்பு 

மூலதனம், ைடன் ஒருங்கிகைப்பு, ததாழில் ைடகன திருப்பி  ் த லுத்துதல், 

ததாழில் விரிவாை்ைம், ததாழில் த ாதக்தை் கையைப்படுத்தல் அல்லது இகவ 

நபான்ற  ிதிைளின் இறுதி பயன்பாடு. 

• குடியிருப்பு அல்லாத த ாத்துை்ைகள வாங்குவதற்ைான ைடன். 

• குடியிருப்பு அல்லாத த ாத்தின் பத்திரம் மீதான ைடன். 

• ததாழில் ந ாை்ைத்திற்ைான டாப் அப் ைடன்ைள் அதாவது  டப்பு மூலதனம், ைடன் 

ஒருங்கிகைப்பு, ததாழில் ைடகன திருப்பி  ்த லுத்துதல், ததாழில் விரிவாை்ைம், 

ததாழில் த ாத்கதை் கையைப்படுத்தல் அல்லது இகவ நபான்ற  ிதிைளின் இறுதி 

பயன்பாடு.  
 

யமலும், தற்யபாபதய விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகளுக்கு கூடுதலாக பின்வரும் 
நிபந்தபனகள் டபாருந்தும்: 
 
A. முன்கூட்டிளய-பணம்ம லுத்தலுக்கோன நிபந்தமனகள் 

 
1. பகுதியளவு முன்கூட்டியய டசலுத்தல் டதாபக குபைந்தபட்சம் 1 இஎம்ஐ/மாதாந்திர 

தவபணக்கு சமமாகயவா அல்லது அதற்கு அதிகமாகயவா இருக்க யவண்டும் 
 

2. முதல் இஎம்ஐ/மாதாந்திர தவபணபய கடன் வாங்குபவர் டசலுத்திய பிைகு மட்டுயம, 
முழு மற்றும்/அல்லது பகுதியளவு முன்கூட்டியய டசலுத்தபல டசய்ய முடியும். 

3. நடப்பு மாதத்தின் 25வது நாளிலிருந்து அடுத்த மாதத்தின் 3வது நாள் வபர (இரண்டு 
நாட்களும் உள்ளடங்கலாக) காயசாபலகள் / டிமாண்ட் டிராஃப்ட்கள் மூலம் டசய்யப்பட்ட 
பகுதிப் பணம்டசலுத்தல்கள்/முன்கூட்டியய டசலுத்தல் தவிர, கடன் வாங்கியவர் (கள்) 
டசய்த பகுதியளவு பணம்டசலுத்தல்/முன்கூட்டியய டசலுத்தல் ஆகியபவ மாதம் 
முழுவதும் ஏற்றுக்டகாள்ளப்படும்.ஃப்டளக்ஸி யடர்ம் கடன்கள் மற்றும்/அல்லது 
ஃப்டளக்ஸி பஹப்ரிட் கடன்களில் இருந்து பகுதியளவு முன்கூட்டியய டசலுத்தும் 
கட்டணங்கள் எதுவுமில்பல. 
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4. முன்கூட்டிவ  அனடத்தல்(ஃவபார்குவொெர்) கடிதம் வேங்கல்: வகாரிக்னக 

வததி ிலிருந்து 21 நாட்கள். 
 

5. ஃப்யெக்ஸி வடர்ம் கடன்கள் மற்றும்/அல்லது ஃப்யெக்ஸி னைப்ரிட் கடன்கெில் 
இருந்து பகுதி ெவு முன்கூட்டிவ  யெலுத்தும் கட்டணங்கள் எதுவுமில்னல. 
 

இந்த எம்ஐடிசி கடன் சில முக்கிய விதிமுபைகபளயும் நிபந்தபனகபளயும் டகாண்டுள்ளது 
என்பதும், முந்பதய சந்தர்ப்பத்தில் கடன் வாங்குபவர் ஏயதனும் டபற்ைிருந்தால் அது 
எம்ஐடிசி பய மீறுவதும் இதன்மூலம் ஒப்புக் டகாள்ளப்படுகிைது.  யமலும், கடன் 
ஒப்பந்தத்தின் விதிமுபைகபளயும் அவற்ைால் டசயல்படுத்தப்படும் / டசயல்படுத்தப்பட 
யவண்டிய பிை பாதுகாப்பு ஆவணங்கபளயும் குைிப்பிடவும் நம்பவும் தரப்பினர்கள் 
நிபந்தபனயின்ைி ஒப்புக்டகாள்கின்ைனர். 

 
கடன் வாங்கியவர் மிக முக்கியமான விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகபளக் டகாண்ட 
அபனத்து 14 பக்கங்கபளயும் படித்துப் புரிந்துடகாண்டதாக ஒப்புக்டகாள்கிைார், யமலும் 
எம்ஐடிசி- இன் முதல் மற்றும் கபடசிப் பக்கத்தில் அவரது பகடயாப்பத்பத 
இடுகிைார்/டபாது முத்திபரபய ஒட்டுகிைார். எம்ஐடிசி- இன் ஒவ்டவாரு பக்கத்திலும் கடன் 
வாங்குபவர்கள் பகடயாப்பமிடத் யதபவயில்பல என்பபதயும், எம்ஐடிசி- இன் முதல் 
மற்றும் கபடசிப் பக்கத்தில் உள்ள பகடயாப்பம் யபாதுமானதாக இருக்கும் என்பபதயும் 
கடன் வாங்குபவர் யமலும் ஒப்புக்டகாண்டு உறுதிப்படுத்துகிைார். 

 
யமற்கண்ட விதிமுபைகள் மற்றும் நிபந்தபனகபள கடன் வாங்குபவர் / கள் படித்தனர் 
அல்லது இபவ கடன் வாங்கியவருக்கு பிஎச்எப்எல்-இன் திரு. /திருமதி. 
/டசல்வி._________________________________________அவர்கள் மூலம் படித்துக் காண்பிக்கப்பட்டது, 
எனயவ இபத கடன் வாங்கியவர்/கள் புரிந்து டகாண்டுள்ளனர். 

 
**ஆங்கிலம் மற்றும் பிை டமாழிகளுக்கிபடயில் ஏயதனும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால் ஆங்கில 
டமாழி ஏற்கப்படும். 
 
 
 
 
(கடன் வோங்குபவர்க ின் மகமயோப்பம் அல்ைது கட்மடவிரல் ளரமகப்பதிவு) 
கடன் வோங்குபவரின் மபயர்(கள்): 
 
 
 
(பிஎச்எப்எல் இன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியின் மகமயோப்பம்) 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட மகமயோப்பதோரரின் மபயர் 
 
 
ளததி  இடம் 
 
 
குறிப்பு: கடன் வோங்குபவரிடம் எம்ஐடிசி-யின் நகல் ஒப்பமடக்கப்பட ளவண்டும் 


