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 అందరు అప్లి క ంట్లి / సహ-అప్లి క ంట్లి  సంతకం చేయాలి 

 

అత్యంత్ ముఖ్యమ నై నిబంధనలు మరియు షరత్ులు (ఎంఐటిస)ి 
 

శ ంక్షన్ లెట్ర్, లోన్ అగ్రిమ ంట్ ("లోన్ అగ్రిమ ెంట్"), ట్ాప్-అప్ లోన్ అనుబంధం, పంప్లణ ీ లెట్ర్ మరరయు/లేదా ఇతర 
డాకయుమ ంట్లి , ఏవ నైా ఉంట్ే, (సమిష్లిగ్  "లోన్ డాక్యుమ ెంట్లు " అని సూచంచబడినవి) వ ట్లిో వివరరంచన విధంగ్  బజాజ్ హౌసలంగ్ 
ఫ ైనాన్్ లిమిట్డె్ ("బిహెచ్ఎఫ్ఎల్" లేదా "రుణదాత") మరరయు రుణగ్ిహీత ("రుణగి్హీత" లేదా "క్స్ట మర్") మధు 
అంగ్ీకరరంచబడని నిబంధనలయ మరరయు షరతుల పరక రంగ్ ,  ముఖ్ు నిబంధనలయ మరరయు షరతులయ ఈ ఎంఐటసిలిో 
ప్ేరకొనబడాా యి. 
 
ఈ ఎంఐటసినిు తప్పనిసరిగా లోన్ డాకయుమ ంటి్ యొకొ నిబంధనలయ మరరయు షరతులతో కలిపి చదవ లి.  రుణగ్ిహీత 
వినియోగ్రంచుకయనన లోన్ అనేద ి లోన్ డాకయుమ ంటి్ దాార  ప లించబడుతుంది.  ఇకొడ ప్రేకొనన ఎంఐటిస ి మరరయు లోన్ 
డాకయుమ ంటి్ మధు ఏద ైనా విభదేం జరరగ్రన సందరభంలో, లోన్ డాకయుమ ంటి్ నిబంధనలయ మరరయు షరతులయ చ లయి తాయి.  మేము 
కసటమర్ లాగని్ క డి నిియల్స్ (యూజర్ ఐడ ిమరరయు ప స్వరా్) జారీ చేస్ ా ము, దీని దాార  కసిమర్ లోన్ అగ్రిమ ంట్్ను యాక ్స 
చేయవచుు.  ఒకవళే కసిమర్ పో ర్టల్ ప్ ై లోన్ అగ్రమి ంట్్ను యాక ్స చయేలేకపో తే, లోన్ అగ్రమి ంట్ యొకొ క ప్ీని 
అందించవలసలందగి్  ఒక అభ్ురథనను చయేవచుు ఆ తరువ త లోన్ అగ్రమి ంట్ యొకొ ఫో ట్ోక ప్ీ సులభ్ంగ్  అందించబడుతుంద ి
 

అప్లి కేషన్ నం.: ___________________________ 
 

లోన్ యొక్క స్వభావం:  స కయురా్ లోన్  అన్్స కయురా్ లోన్ 
 

లోన్ రక్ం: ఫ రష్/ కొనుగ్ోలయ  బిటి  బిట+ి ట్ాప్ అప్   ట్ాప్ అప్ 
 

1. లోన్ మొతాం: 
 

2. వడ్డీ  ట పై్: 
 ఫ్లి ట ంగ్ రేట్   ఫలక్స్డ్ రేట్ 
వడ్డీ  రేటు:  
మారటోరియం లేదా స్బ్ససడ్డ:  
వడ్డీ  రసీెట్ చేయబడ్ని తదేీ (ఏద ైనా ఉంటే): 
 
వడడీ  రేట్లలో మారుుల యొక్క క్మయునికషేన్ విధానాలయ: లోన్ అవధ ిసమయంలో ఎపపుడ నైా మరరయు ఎపుట్ికపపుడు 
బిహెచ ఎఫ్ఎల్ ఎఫ్ఆర్ఆర్లో లేదా బాహ్య బ ంచ మార్కులు (బాహ్య బ ంచ మార్కులతో అనుసంధానించబడిన లోనల  కోసం) 
దాార  ఏర ుట్ల చేయబడని ర పో  రటే్ లేదా అంతరగత ప లసీలలో మారుుల క రణంగ్  లేదా ర గ్ుులేట్రీ ఆవశ్ుకతల 
క రణంగ్  లేదా అగ్రమి ంట్ క ంద, లోన్ పంప్లణీ తర ాత, రుణగ్హీిత అమలయ చేయడం/ అందజేయడం ఋణదాతకయ 
అవసరమ ైన ఏవ నైా డాకయుమ ంటి్ను అందించడం/అమలయ చేయడంలో రుణగ్ిహీత దాార  ఏద ైనా ఆలసుంతో సహా క నీ 
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అందుకయ పరరమితం క కయండా డిఫ లి్స సంఘట్న సంభ్వించన క రణంగ్ , తన సాంత అభీష్ ి నుస్ రం మరరయు 
రుణగ్హీితకయ తగ్రన సూచనతో, వడడా  రటే్లను ప్ కై  లేదా క ందకి  సవరరంచడానిక  బిహెచ ఎఫ్ఎల్ అరహత కలిగ్ర ఉంట్లంది.  వడడా  
రేట్లలో ఏద నైా సవరణ భ్విషుతుా లో అమలయలోక  వసుా ంది.  రరజిసిరా్ కమూునికేషన్ చరునామాకయ రరజిసిరా్ 
కమూునికేషన్/  రరజిసిరా్ ఇమ యిల్స ఐడి ప్ ై మ యిలర్/రరజిసిరా్ మొబ ైల్స నంబర్ ప్ ై మ సేజ్ పంపడం దాార  మరరయు/ 
లేదా దాని వ బ్స టై్్ను అప్్డటే్ చయేడం దాార  బిహెచ ఎఫ్ఎల్ రుణగ్ిహీతకయ అట్లవంట్ి వడడా  రటే్లలో మారుును 
త లియజేసుా ంది.   ప్ నై ప్రేకొనన ఏవ నైా ర ండు పరతాుమానయ కమూునికషేని దాార  అట్లవంట్ి కమూునికేషన్ అనదేి 
రుణగ్హీితకయ తగ్రనంత నోట్సీుగ్  భావించబడుతుంది.  అట్లవంట్ ిమారుు రుణగ్హీితకయ పరతికయలంగ్  ఉంట్ే, రుణగ్ిహీత 
60 రోజులోి పప మరరయు నోట్సీు లేకయండా లోన్ అక ంట్్ను మూసలవేయవచుు లేదా ఎట్లవంట్ి అదనపప ఛారీీలయ లేదా 
వడడా చలెిలంచకుండాదానిని మారువచుు. 
 

3. లోన్ అవధి: 
 

4. ఇన్్స్టా ల్మ ంట్ రకటలు 
 టర్మ్ లోన్: లోన్ డాకుయమ ంటలలో వివరించిన విధంగా ఈకవేటెడ్ మంత్లల  ఇన్సాటాల్మంట్స్ (ఇఎంఐ). 
 ఫ్ెి కసస టర్మ్ లోన్: లోన్ డాకుయమ ంటలలో వివరించిన విధంగా పిిని్ప్ల్ మరయిు వడడీ  భాగాలను కలిగి ఉనన న్సలెవారీ 
ఇన్సాటాల్మంటలల . 

 ఫ్ెి కసస హ ైబి్సడ్ లోన్: లోన్ డాకుయమ ంటలలో వివరించిన విధంగా ఫ్లల కస్ వడడీ  మాతిమే లోన్ రపీేమ ంట్స అవధి సమయంలో వడడీ  
భాగానిన కలిగి ఉనన న్సెలవారీ ఇన్సాటాల్మంటలల  మరయిు ఫ్లల కస్ టర్మ లోన్ అవధి సమయంలో పిిని్ప్ల్ మరియు వడడీ  
భాగాలను కలిగి ఉనన న్సలెవార ీఇన్సాటాల్మంటలల . 

 
లోన్ అక ంట్్క్ు క్సా్మర్మ చసేలన చ లి్ంపుల స్రదు బాటు: 

ట్ర్్ లోనుి  (ఫ్ ి కస్ ట్ర్్ లోనితో సహా): 

a) చ లిింపప గ్టే్్వలేయ క కయండా ఏద ైనా ఇతర పదధతి దాార  చ లిింపప చసేే కసిమరుి  (అంట్ ే
ఆర్్ట్ిజిఎస/న ఫి్ట/ఐఎంప్లఎస/యుప్లఐ మొదలెైనవి): కంప్ నీ నుండ ిఫండ్్ క ియర న్్ రసీదు అందుకయనన తరువ త 
లోన్ అక ంట్లకయ క ిడటి్ చయేబడుతుంది, (విఫలమ నై ట్రా నా్క్షనుి  మినహా అద ేరోజున). 

b) ప్ేమ ంట్ గ్టే్్వ ేదాార  చ లిింపప చసే ే కసిమరుి  (ఉదా. Bill Desk): కంప్ నీ దాార  ఫండ్్ అందుకయనన తర ాత లోన్ 
అక ంట్్కయ క ిడటి్ చయేబడుతుంది (స్ ధారణంగ్  T+1 రోజు ఇందులో T అనదేి కసిమర్ అక ంట్్కయ డ బిట్ అయియు తదేీని 
సూచసుా ంది). 

c) కంప్ నీక  ఫండ్్ అందనందున క ిడటి్ వువధి లెక ొంపప కోసం బాుంక ంగ్ స లవపలయ మినహాయించబడతాయి, అందువలి 
ఇద ిT+1 రోజుల కంట్ ేఎకయొవగ్  ఉండవచుు. ఒకట్ి కంట్ ేఎకయొవ బాుంక ంగ్ స లవప దినాలయ ఉండ ేఅవక శ్ం ఉంది క బట్ిి 
కసిమరుి  ప్ేమ ంట్ గ్టే్ేాల దాార  డబుును బదలిీ చయేడానిక  ముందు బాుంక ంగ్ స లవప దినాలను పరతుేకంగ్  తనిఖీ 
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చేయవలసలందిగ్  సలహా ఇవాబడుతుంది, కసిమర్ బాుంక్ అక ంట్్కయ డ బిట్ మరరయు క డిటి్ మధు వుతాుసం T+1 రోజుకయ 
మించ ఉండవచుు. 

d) కసిమర్ అక ంట్ నుండ ిడ బిట్ చయేబడని, క నీ, ప్మే ంట్ గ్టే్్వ ేలో సమసు క రణంగ్  కంప్ నీక  కొంత జాపుం తరువ త 
క ిడటి్ అయిన ట్రా నా్క్షనుి , కంప్ నీ అక ంట్లలో క డిిట్ అందుకయనన తేదనీ కసిమర్ అక ంట్లకయ క డిటి్ చేయబడుతుంది. 

లోన్ మొతాం రూ. 1.00 కోట్ి కంట్ే ఎకయొవగ్  ఉండ ేఫ్ ి కస్ ట్ర్్ లోన్ కోసం: 

a) ఫ్ ి కస్ చ లిింపపల కోసం, స్ ధారణ బాుంక ంగ్ పని రోజున కట్ ఆఫ్ సమయం 1 P.M. 
b) బాుంక ంగ్ పని రోజున 1:00 P.M. కంట్ే ముందు బదిలీ చేయబడిన మొతాా లయ: అదే రోజున లోన్ అక ంట్్కయ క డిిట్ 

చేయబడుతుంది. 
c) బాుంక ంగ్ పని రోజున 1:00 P.M. తర ాత బదలిీ చయేబడని మొతాా లయ: T+1 రోజున లోన్ అక ంట్్కయ క డిటి్ 

చేయబడుతుంది. 
d) బాుంక ంగ్ స లవప దనింలో చయేబడని చ లిింపపలయ: లోన్ అక ంట్్కయ క ిడటి్ తదుపరర పని రోజున చయేబడుతుంది. ఒకట్ి 

కంట్ ేఎకయొవ బాుంక ంగ్ స లవప దనిాలయ ఉండ ేఅవక శ్ం ఉంది క బట్ిి, కసిమరుి  ప్మే ంట్ గ్ేట్ేాల దాార  డబుును బదలిీ 
చేయడానిక  ముందు బాుంక ంగ్ స లవప దనిాలను పరతేుకంగ్  తనిఖీ చేయవలసలందిగ్  సలహా ఇవాబడుతుంది, కసిమర్ 
బాుంక్ అక ంట్్కయ డ బిట్ చయేడంలో మరరయు క డిిట్ మధు వుతాుసం T+1 రోజుకయ మించ ఉండవచుు. 

e) కసిమర్ అక ంట్ నుండ ిడ బిట్ చయేబడని, క నీ, ప్మే ంట్ గ్టే్్వ ేలో సమసు క రణంగ్  కంప్ నీక  కొంత జాపుం తరువ త 
క ిడటి్ అయిన ట్రా నా్క్షనుి , కంప్ నీ అక ంట్లలో క డిిట్ అందుకయనన తేదనీ కసిమర్ అక ంట్లకయ క డిటి్ చేయబడుతుంది. 

 

5. భది్త్ 
• బిహెచ ఎఫ్ఎల్ ప్రేుతో స కయురరట్ీగ్  అందజయేబడే ఆసలా/లకయ మరరయు/ లేదా బిహెచ ఎఫ్ఎల్ ప్రేుతో 

సృష్లించబడగ్ల ఏద ైనా ఇతర కొలేట్రల్స/ స కయురరట్కీ  వుతిరకేంగ్  సృష్లించబడని/సృష్లించబడే ఛారరీ లోన్ 
స కయురరట్ీగ్  పరరగ్ణ ంచబడుతుంది/తాయి, ఇద ిలోన్ డాకయుమ ంటి్లో వివరరంచబడింది.  స కయురరట్ీ అంట్ే తనఖ్ా, 
హామీ మరరయు లోన్ ప ందడం కోసం తగ్రనది అని బిహెచ ఎఫ్ఎల్ భావించే మరరయు తదనుగ్ుణంగ్  రుణగ్ిహీత 
దాార  సమరరుంచబడే ఏద నైా ఇతర రూపంలో స కయురరట్ ీ అని అరధం మరరయు కలిగ్ర ఉంట్లంది.  రుణగ్ిహీత 
బిహెచ ఎఫ్ఎల్ దాార  అవసరమ ైన ట్ెటై్ిల్స డడడ్్, డాకయుమ ంట్లి , రరపో రి్్ యొకొ అసలయ / క ప్నీి అందజేస్ ా రు. 

• సదరు స కయురరట్నీి సృష్లించడానిక  చ లిించవలసలన అనిన ఛారీీలను రుణగ్ిహీత భ్రరంచాలి మరరయు దాని పరరపూరణత 
కోసం అవసరమ ైన అనిన చరులను చేపట్ాి లి. 

 

గ్మనిక: అది ఒక అన్్స కయురా్ లోన్ అయితే, స కయురరట్ీ కోసం ప్ నై ప్ేరకొనన నిబంధనలయ వరరాంచవప. 
 

6. ఆసలి  / రదణగ్రహీత్ (లు) యొక్క ఇనససరనె్స మరరయు్విలయవ్జోడిెంచబడిన్ప్రో డక్యట లయ 
 

• స కయురరట్ీగ్  అందించబడ ే ఆసలా , అద ి లోన్ అవధ ి సమయంలో అనిన రరసుొల నుండి మరరయు వుతిరకేంగ్ , 
బిహెచ ఎఫ్ఎల్ ఏక కై బ నిఫషీ్లయరగీ్ , లోన్ విలయవకయ సమానమ నై లేదా ఎకయొవ మొతాా నిక  ఇనూ్ర న్్ 
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చేయబడిందని నిర ధ రరంచుకోవడం రుణగ్ిహీత యొకొ బాధుత అయి ఉంట్లంది.  అందుకోసం బిహెచ ఎఫ్ఎల్ కయ 
అవసరమ ైనపపుడు దాని రుజువప బిహెచ ఎఫ్ఎల్కయ అందజయేాలి 

• ఇనూ్ర న్్ కంప్ నీ జారీ చసేలన ఇనూ్ర న్్ ప లసీ యొకొ నిబంధనలయ మరరయు షరతులకయ అనుగ్ుణంగ్  
క ియిమ్్లయ మరరయు కవరజే్ నిరాహ ంచబడతాయి. 

• మాసటర్ పాలస ీహో్ లీర్ సామర్్యంలో వివిధ గ్రూ ప్ ఇనస్రనె్్ పాలసీల క్ూంద బిహెచ ఎఫ్ఎల్ తన కసటమర్లకు మాతిమ ే
ఎన్సరిల్మంట్స అందసిుత ంది.  కసటమర్ అభ్యర్్న పల ైఇనస్రెన్్ కంపలనీ నుండ ిఇనస్రనె్్ పాలసీ కోసం అపలలల  చయేడానిక ్
అది వీలు కలిపంచడానిక్ మాతమిే బిహెచ ఎఫ్ఎల్ పాతి ప్రమిితం చయేబడింది.  అయితే, ఒక ఇనస్రెన్్ పాలసీని 
జారీ చయేడానిక ్నిర్ణయం, అవసర్మ నై ఇనస్రెన్్ కవరవజ్ అందించడం మరియు పాలస ీక్ంద ఏదెైన్సా భ్విష్యతతత  
కెలయిమ్ సలటిల్ చయేడం ప్ూరితగా ఇనస్రెన్్ కంపలనీ మాతమిే కలిగి ఉంటలంది.  ఇనస్రనె్్ అన్సేద ిఅభ్యరి్ంచవలసిన 
విష్యం, మరియు ర్కణగ్ూహీత దానిని సేచఛందంగా ప ందడానిన ప్రగి్ణ ంచార్క.  ఇనస్రెన్్ పో ి డక్టట, అంతర్గత 
నిబంధనలు మరయిు ష్ర్తతలు మరియు/లేదా ఇనస్రనె్్ పో ి డక్టట యొకు ప్ియోజన్సాలు, ఇనస్రనె్్ కంపలనీ 
దాేరా కెలయిములను పాిసలస్ చేస ేప్దధతి గ్ురించి బిహెచ ఎఫ్ఎల్ ఏ వార్ంటీని కలిగి ఉండదు మరియు ఎటలవంటి 
పాితినిధయం వహ ంచదు.  ఇంకా, ఇనస్రనె్్ పాలస ీమరియు/లేదా కెలయిములు కోసం అభ్యర్్నను అంగకీరించడానిక ్
లేదా తిర్సురించడానిక్ , కెలయిముల పాిసలసింగ్ విధానం మొదల్ైనవాటకి్ ఏ విధంగాన్సెనై్సా బిహెచ ఎఫ్ఎల్ బాధయత 
వహ ంచదు.  ఇనస్రెన్్ పాలసకీ్ సంబంధించిన అనిన లేదా ఏవెనై్సా ఫిరాయదులను న్సేర్కగా ఇనస్రనె్్ కంపలనీతో 
మాతిమ ేచపే్టటవలసి ఉంటలంది. 

• విలువ జోడించబడిన పో ి డకుట లు అభ్యర్్నలకు లోబడి ఉంటాయి, మరయిు ర్కణగ్ూహీత వాటిని సేచఛందంగా 
ప ందడానిక్ తలచార్క. సరీేస్ ప ి వెైడర్ల నుండి అటలవంటి విలువ జోడించబడని పో ి డకుట ల కోసం, కసటమర్ అభ్యర్్న 
మేర్కు, సదుపాయం అందించడం వర్కు మాతమి ేబిహెచ ఎఫ్ఎల్ పాతి ప్రిమితం చయేబడింది. అందించబడుతతనన 
పోి డకుట లు, అందులోని ష్ర్తతలు మరియు నిబంధనలు మరియు/లేదా పో ి డకుట ల ప్ియోజన్సాలు, థరీ్ పారీట దాేరా 
కెలయిముల /సరీేసులను పాిసలస్ చసేే ప్దధతి గ్ురించి బిహచె ఎఫ్ఎల్ ఎటలవంటి వార్ంట ీ అందించదు మరయిు 
ఎటలవంటి పాితినిధయం వహ ంచదు. అందించబడుతతనన థరీ్ పారీట పో ి డకుట లు మరయిు/లేదా కెలయిమల  అంగీకార్ం లేదా 
తిర్సుర్ణ, కెలయిముల /సరీేసులను పాిసలస్ చేస ే ప్దధతి ప్టల  ఏ విధంగానస బిహెచ ఎఫ్ఎల్ బాధయత వహ ంచదు. 
పో ి డకుట లకు సంబంధించి అనిన లేదా ఏవెనై్సా ఫరిాయదులు న్సేర్కగా సరీేసు ప ి వెడైర్ వదద  మనవి చేయవలసి ఉంటలంది. 

 

7. లోన్ పంప్లణీ కోస్ం షరత్ులు 
• శ ంక్షన్ లెట్ర్, లోన్ అగ్రిమ ంట్ మరరయు ఇతర లోన్ డాకయుమ ంటి్లో బిహెచ ఎఫ్ఎల్ ప్ేరకొనన విధంగ్  అనిన 

సంబంధతి డాకయుమ ంటి్ను సబి్ట్ చయేడం; 
• అది ఒక్ సెక్యయరీ్మ లోన్ అయితే, కసటమర్ ఈ క్ూంది అదనప్ు ష్ర్తతలను కూడా సంతృపిత  ప్ర్చవలసి ఉంటలంది: 

o ఆసలా  యొకొ చటి్పరమ నై మరరయు స్ ంకేతిక అంచనా; 
o స కయురరట్ీగ్  అందించబడే ఆసలా  యొకొ సుషిమ నై, మార ొట్ చేయదగ్రన మరరయు బాధుతలయ లేని ట్ెైట్ల్స; 
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o లోన్ ఒక హో మ్ లోన్ అయిత,ే రుణగ్హీిత దాార  ఆసలా  కొనుగ్ోలయ కోసం సాంత సహక రం చ లిింపప రుజువపను 
బిహెచ ఎఫ్ఎల్ కయ సబి్ట్ చయేవలసల ఉంట్లంది; 

o ఆసలా/లయ ప్  ైచేసలన నిర ్ణం అపూూ వ్ చేయబడిన ప ి ని పరక రం మరరయు వరరాంచ ేచట్ాి లయ/బ -ైలాస/నియమాలయ 
మరరయు నిబంధనల పరక రం చేపటి్బడింది; 

o ఆసలా  కోసం అవసరమ నై అపూూ వల్స్ అనీన (అపూూ వ్ చేయబడని ప ి నుి  మరరయు చటి్బదదమ నై అపూూ వల్స్్తో సహా, 
క నీ వీట్ిక  పరరమితం క కయండా) ప ందబడాా యి మరరయు బిహెచ ఎఫ్ఎల్ కయ సమరరుంచబడాా యి. 

8. లోన్ యొక్క రీప్ేమ ంట్ 
 
• ఇఎంఐలయ/న లవ రీ వ యిదాలయ మరరయు ఇతర బక యిలను బిహెచ ఎఫ్ఎల్కయ లోన్ అగ్రిమ ంట్ లేదా ట్ాప్-అప్ 

లోన్ అనుబంధంలో ప్రేకొనబడిన రీప్మే ంట్ విధానాలోి  దేని దాార న ైనా లేదా రుణగ్హీిత మరరయు బిహెచ ఎఫ్ఎల్ 
మధు అంగ్ీకరరంచబడిన ఏద ైనా రతీిలో మరరయు అట్లవంట్ ి పరదేశ్ంలో,  సంబంధతి గ్డువప తదేీల నాట్కి  లేదా 
ముందు తిరరగ్ర చ లిించడానిక  రుణగ్ిహీత అంగ్కీరరస్ ా రు. 

• బిహెచ ఎఫ్ఎల్, వ ర తపూరాకంగ్  రుణగ్హీిత అభ్ురథన మేరకయ, రీప్మే ంట్ మోడ్ మారుడానిక  అంగ్ీకరరంచవచుు.  
బిహెచ ఎఫ్ఎల్, ఏ సమయంలోన ైనా, తన అభీష్ ి నుస్ రం రపీ్ేమ ంట్ ష్ డూుల్స్ను తన సాంత మరరయు సంపూరణ 
అభీష్ ి నుస్ రం సవరరంచవచుు మరరయు తదనుగ్ుణంగ్  రుణగ్హీితకయ ముందుగ్ న ేసూచంచవచుు. 

• ఇఎంఐ/న లవ రీ ఇన్్స్ ి ల్స్మ ంట్ మొతాం అనదేి లోన్ అమ ంట్ యొకొ రపీ్ేమ ంట్ మరరయు లోన్ అవధ ిలోపల వడడా  
రేట్ల ఆధారంగ్  లెక ొంచబడని వడడా చ లిింపపను కలిగ్ర ఉండడానిక  లెక ొంచబడుతుంది.  బిహెచ ఎఫ్ఎల్కయ లోన్ క ింద 
చ లిించవలసల ఉనన బాకసలయ పూరరాగ్  తిరరగ్ర చ లిించబడే వరకయ ఇఎంఐలయ/న లవ ర ీ వ యిదాలను చ లిించడం 
కొనస్ గ్రంచడానిక  రుణగ్హీిత అంగ్ీకరరస్ ా రు. 

 
9. ఓవర్మ్డ్సయల రిక్వర ీకోస్ం అనుస్రించవలసలన విధానం స్ంక్షిపింగట 

 
లోన్ అగ్రిమ ంట్ మరరయు ఇతర లోన్ డాకయుమ ంటి్లో ప్ేరకొనన విధంగ్  ఏద ైనా డిఫ లి్స ("డిఫాల్ట ఈవ ెంట్") సంఘట్న 
సంభ్వించన సందరభంలో, రుణగ్హీిత బిహెచ ఎఫ్ఎల్ కయ చ లిించవలసలన అనిన బాకస మొతాా లయ వ ంట్నే చ లిించవలసలనవి 
అవపతాయి మరరయు ఆలసుం చేయబడిన చ లిింపప ప్ ై డిఫ లి్స వడడా , ఓవర్్డూులను తిరరగ్ర ప ందడంతో సహా క నీ అందుకయ 
పరరమితం క కయండా లోన్ అగ్రమి ంట్ మరరయు ఇతర లోన్ డాకయుమ ంటి్ క ింద దాని హకయొలను అమలయ చేయడానిక  
అవసరమ ైన ప ర స స్లయ/చరులయ తీసుకయన ే హకయొను బిహెచ ఎఫ్ఎల్ కలిగ్ర ఉంట్లంది.  ఇంక , ఒక స కయురా్ లోన్ 
విషయంలో, చటి్ం క ంద అందుబాట్లలో ఉనన పరరష్ ొర లకయ అనుగ్ుణంగ్  బిహెచ ఎఫ్ఎల్ స కయురరట్నీి అమలయ 
చేయడానిక  అరహత కలిగ్ర ఉంట్లంది.  బిహెచ ఎఫ్ఎల్ దీనిక  అధకి రం కయడా కలిగ్ర ఉంట్లంది: 
• లోన్్తో సహా బాకస ఉనన బక యిల రపీ్ేమ ంట్్ను వేగ్వంతం చేయడం. 
• లోన్్ను డమిాండ్ ప్  ై ఉంచడం లేదా లోన్్కయ సంబంధించ రుణగ్హీిత చ లిించవలసలన అనిన బక యిలను బాకస 

ఉననవిగ్  మరరయు తక్షణమే చ లిించవలసలనవిగ్  పరకట్ించడం. 
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• జరరమానా వడడా రటే్లకయ డిఫ లి్స వడడా మరరయు బౌన్్ ఛారీీలతో సహా ఏవ నైా ఇతర వరరాంచ ేజరరమానా ఛారీీలయ ఛారీ్ 
చేయడం. 

• లోన్ తీరుబడని సమయంలో వరరాంచే చటి్ం పరక రం కంపలనీక ్ అందుబాట్లలో ఉనన ఇతర హకయొలయ మరరయు 
పరరష్ ొర లను వినియోగ్రంచుకోవడం. 

• అట్లవంట్ి ఇతర షరతులను నిరేదశంచడం లేదా కంపలనీ తగ్రనవిగ్  పరరగ్ణ ంచే ఇతర చరులయ తీసుకోవడం; 
• వరరాంచే వడడా  రటే్లను సవరరంచడం; మరరయు/లేదా 
• రుణగ్హీిత యొకొ లోన్ అక ంట్ వివర లను అనినంట్ినీ ఆర్ బిఐ, ఎన్ హెచ బి, స్ ి క్ ఎకే్చంజ్, ఇనఫరే్ షన్ 

యుట్లిిట్ీ, ఆడటి్రుి , సిబిల్ మరరయు ఇతర ఇనఫరే్షన్ బూురోలయ మరరయు ఏద నైా ఇతర చటి్పరమ నై/నియంతరణ 
అధకి రులయ మరరయు/లేదా  ఏద ైనా చటి్బదదమ నై/నియంతరణ ఆవశ్ుకతలకయ అనుగ్ుణంగ్  ఈ తరపపన అధీకృత 
ఏద ైనా ఇతర ఏజ నీ్క  వ లిడించే హకయొ కలిగ్ర ఉంట్లంది. 

• బిహెచ ఎఫ్ఎల్ తన సాంత అభీష్ ి నుస్ రం, తాను తగ్రనద ిఅని భావించే విధంగ్ , ఎలక ిా నిక్, ప్లరంట్ మరరయు స్ో షల్స 
మీడయిాలో రుణగ్ిహీత యొకొ ప్ేరు, చరునామా, ఫో ట్ో, స కయురరట్ీ వివర లయ (వరరాసేా) మరరయు అట్లవంట్ ిఇతర 
సమాచారం పరచురరంచవచుు మరరయు అట్లవంట్ి పరచురణలో అట్లవంట్ి డిఫ లి్స సంఘట్న యొకొ వ సావం కయడా 
ఉంట్లంది; మరరయు అట్లవంట్ి సమాచారం పరచురణ క రణంగ్  ధనపరంగ్  లేదా ఇతరతరా , రుణగ్హీితకయ కలిగ్ ే
ఏద ైనా హాని మరరయు/లేదా నష్ ి నిక  బిహెచ ఎఫ్ఎల్ బాధుులయ క రు లేదా బాధుత వహ ంచరు అని రుణగ్ిహీత 
అంగ్ీకరరస్ ా రు. 

• దాని ప్  ై ఆ విధంగ్  స కయురరట్ీ సృష్లించబడని ఆసలా , ఏద నైా ఉంట్ే, తనకయ తానుగ్  లేదా ఋణదాత దాార  
నియమించబడని ఎవర ైనా రరకవర ీఏజ ంట్లి  లేదా అట్ారీనల దాార   స్ ాధీనం చసేుకోవడం. 

 
10. వటరిిక్ అవుట్్స్టా ండ్ింగ్ బాయలెన్స సేాట్్మ ంట్ 

అభ్ురథన ప్ ై రుణగ్హీితకయ బిహెచ ఎఫ్ఎల్ వ రరిక బాకస బాులెన్్ సేిట్్మ ంట్్ను జారీ చసేుా ంది.   
 

11. ఫయెిర్మ ప్టికససా్ కోడ్ 
కంప్ నీ యొకొ ఫ యిర్ ప ర కసిస కోడ్్ను క ింద అందించబడని లింక్్లో ఆన్్లెైన్్లో రరఫర్ చేయవచుు 
https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board 

12. క్సా్మర్మ స్రీవస్ులు 
 
ఇ మ యిల్స bhflwecare@bajajfinserv.in 
క ల్స చయేండ ి 022 - 45297300 
ఆన్్లెైన్ కసిమర్ పో రిల్స https://myaccount.bajajhousingfinance.in/#/home 
బరా ంచ్ సందరశన వళేలు 10:00 AM నుంచ 6:00 PM 

 
ప్ ైన ప్రేకొనన ఛాన ల్స్ లో దేని దాార న నైా లేవదయీబడని పరశ్నలయ చరు తీసుకోబడతాయి మరరయు రుణగ్హీిత కోసం 7 
పని రోజులోి పప పరరషొరరంచబడతాయి. 

mailto:bhflwecare@bajajfinserv.in
https://myaccount.bajajhousingfinance.in/#/home
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(i) లోన్ అక ంట్ సేాట్్మ ంట్ - లోన్ అక ంట్ సేిట్్మ ంట్్ను్ఆన్్ల ైన్్లో డౌన్్లోడ్ చసేుకోవచుు.  పరతాుమానయంగ్ , కసిమర్ 
బరా ంచ్్క  వ ళి్ల లేదా ప్ ైన సూచంచన కసిమర్ కేర్ నంబర్్కయ క ల్స చేయడం దాార  కయడా సేిట్్మ ంట్్ను ప ందవచుు. 

(ii) ట ైట ల డ్ాక్ుయమ ంటి ఫల టోకటప్ీ - ఆసలా  యొకొ ట్ెటై్ిల్స మరరయు లింక్ డాకయుమ ంటి్ను సబి్ట్ చయేడం దాార  స కయురా్ 
లోన్ ప ందనిటి్యితే, ఆసలా  యొకొ ట్ెైట్లి్స మరరయు లింక్ డాకయుమ ంటి్ ఫో ట్ోక ప్ీ, కసిమర్ నుండ ి లిఖితపూరాక 
అభ్ురథనను అందుకయనన తర ాత మరరయు క ింద ి ఫీజు/ఛారీీల విభాగ్ంలో నిరాచంచన విధంగ్  వరరాంచే ఛారీీల 
చ లిింపపకయ లోబడి, కసిమర్్కయ అందించబడుతుంది.  ట్కే్ ఓవర్/బాులెన్్ ట్రా న్ఫర్ లోన్్ విషయంలో, ట్ెైట్లి్స మరరయు 
లింక్ డాకయుమ ంటి్ ఫో ట్ోక ప్ ీకోసం కసిమర్ దాార  అభ్ురథన ట్రా న్ఫర్ చసేలన బాుంక్/ఫ నైానిియల్స ఇనిటిట్యుషన్ నుండ ి
ట్ెైట్లి్స మరరయు లింక్ డాకయుమ ంటి్ను అందుకోవడానిక  లోబడ ిసదుప యం కలిుంచబడుతుంది. 

(iii) లోన్ మూసలవేయడ్ం/బదిలీ ప్ెై అస్లు ట ైట ల మరియు ల్ంక్ డ్ాక్ుయమ ంటిను తిరిగి ఇవవడ్ం - బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ 
అందుకయనన అసలయ ఆసలా  డాకయుమ ంట్లి , బిహెచ్ఎఫ్ఎల్కయ బాకస ఉనన అనిన/ ఏద నైా  బక యిలను మూసలవేసలన 20 
పని రోజులోి పప తిరరగ్ర ఇవాబడతాయి. 

13. ఫలరటయద్ు పరషి్టకరం 
మీ సందశేం అందిన 2 వాయపార్ రోజులలోప్ు మీర్క ఒక అకానల్డ్జ  మ ంట్స / ప్తిిసపందన అందుకుంటార్క 
 

లెవల్స 1  15 పని రోజులోి పప కసటమర్ పరశ్నలయ / సమసులను పరరషొరరంచడానిక  మేము కట్లి బడి ఉనానము (ఎకుువ 
సమయం అవసర్ం అయిన సందరాాలకు గ్రిష్టంగా 30 రోజుల సమయం త్లసుకోబడుతతంది).  ఈ సమయంలోపప 
మా నుండి కసటమర్ ఎటలవంటి సమాచార్ం అందుకోకపో తే, లేదా పరశ్న యొకొ మా పరరష్ ొరంతో  సంతృప్లా  
చ ందకపో తే, కసిమర్ మాకయ ఇకొడకి   ఇమ యిల్ ప్ంప్వచుు 
bhflgrievance@bajajfinserv.in 
 

లెవల్స 2 3 పని రోజులోి పప స్ థ యి 1 వదద అందించబడని పరరష్ ొరంతో కసిమర్ సంతృప్లా  చ ందకపో తే, కసిమర్ తన ఫలర ుదును 
హెడ్ ఆఫ్ కసిమర్ ఎకస్ీరరయన్్ కయ ఇకొడ పో సి చేయవచుు 
Bhflcustomerexperience@bajajfinserv.in పరతాుమానయంగ్ , కసిమర్ హెడ్ ఆఫ్ కసిమర్ ఎకస్ీరరయన్్ 
కయ ఇకొడకి  వ ర యవచుు:  
బజాజ్ హౌసలంగ్ ఫ నైాన్్ లిమిట్ెడ్,  
5వ అంతసుా , బి2 స రరబరమ్ ఐటి ప ర్ొ,  
కయమార్ సలట్ ీకళ్యుణ  నగ్ర్ పూణే,  
మహార షిర ప్లన్ – 411014 

ల్వల్ 3  5 పని రోజులలోపు లెవెల్ 2 వద్ద అందంచబడిన పరిషా్క రంతో కస్టమర్ స్ంతృప్త ిచంద్కపోతే, 

కస్టమర్, అతను/ఆమె ఫిరా్య దుని  గ్రీవెన్్స  రిగ్రెస్ల్ ఆఫీస్ర్్క ్ఈ ఇమెయిల్ వద్ద పంప్తంచవచ్చు  

hema.ratnam@bajajfinserv.in 

గ్రపతా్య మా్న యంగా గీూవెన్్ రిడెసిల్ ఆఫసీర్ క్ ఈ చిరునామ్న పై ఉతరిం పంపవచ్చు   

హేమ్నరతా ం 

బజాజ్ హౌసంగ్ ఫైనాన్్స  లిమిటెడ్,  

5వ అంతసి్త, బి2 సెరిగ్రబమ్ ఐటి పారా్ ,  

కుమ్నర్ సటీ కళా్య ణి నగర్ పూణే,  

mailto:bhflgrievance@bajajfinserv.in
mailto:Bhflcustomerexperience@bajajfinserv.in
mailto:hema.ratnam@bajajfinserv.in
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మహార్యష్ట్ట ప్తన్స – 411014 

 
లెవల్స 4  

ఒక వేళ కసిమర్ సంతృప్లా  మేరకయ ఫలర ుదుకయ పరరష్ ొరం లభంచకపో తే, ఫలర ుదు చసేలన తదే ీనుండ ి30 రోజుల లోపప 
కసిమర్ తన ఫలర ుదును https://grids.nhbonline.org.in వదద  ఆన్్లెైన్ పదధతిలో నమోదు చేయడం దాార  
లేదా https://nhb.org.in/ వదద  ఫలర ుదుల విభాగ్ంలో ఇవాబడని ఫ ర ్ట్్లో క ంద ఇవాబడని చరునామాకయ 
ఆఫ్్లెైన్ పదధతిలో పో సి చేయడం దాార  National Housing Bank ను సంపరదించవచుు. 
 

నేషనల హౌసలంగ్ బాయంక్,  
పరువకే్షణ విభాగ్ం,  
(కంప్ ియింట్ రరడ రసల్స స ల్స), 
 4్వ్అెంతస్తు , కోర్-5ఏ, ఇండయిా హాుబిట్ాట్ స ంట్ర్, 
 లోధ ిరోడ్, నూుఢలిిీ- 110003 

 
15. గీరవెన్స ప్టిససె్ 

రుణగ్హీిత bhflgrievance@bajajfinserv.in కయ వ ర సలనపపుడు క ింద ప్రేకొనన ప ర స స అనుసరరంచబడుతుంది: 
• కసిమర్ పరశ్న/ ఫలర ుదును అరథం చసేుకోవడానిక  కసిమర్ సరీాస అస్ో సలయియట్ పూరరా ఇమ యిల్స్ని 

చదువపతారు 
• అప్రేకొనబడిన మరరయు ప్రేకొనబడని ఆవశ్ుకతలను అరథం చేసుకోవడానిక  కసిమర్ సంపరదించబడతారు 
• నిరాచంచబడని క లపరరమితి పరక రం కంప్ ియింట్ పరరషొరరంచబడట్ం కోసం గ్ీివ న్్ బృందం అంతరగత 

విభాగ్ లతో సమనాయం చసేుా ంది. 
• అంతరగత మరరయు బాహు పర ధనీ అంశ ల క రణంగ్ , నిరాచంచబడిన  7 పని రోజుల TAT లోపల 

పరరష్ ొరం స్ ధుం క కపో తే, రుణగ్ిహీతకయ క లపరరమితితో ప ట్ల మధుంతర సమాధానం పంపబడుతుంది. 
• ఇ-మ యిల్స ప్ ై మరరయు ట్ెలిఫో న్ క ల్స దాార  అనిన పరశ్నలయ మూసలవేయబడతాయి. 

 
కమిట్ చయేబడని క లపరరమితిలో ఏద ైనా ప డిగ్రంపప అవసరమ ైన విషయంలో రుణగ్హీితకయ సక లంలో 
అప్్డటే్ పంపబడుతుంది. 
 

16. ఫీజులు మరియు ఇత్ర ఛారీీలు 
 

క ింద ప్రేకొనన ఫీజులయ/ఛారీీలయ బజాజ్ హౌసలంగ్ ఫ ైనాన్్ లిమిట్డె్ యొకొ సాంత అభీష్ ి నుస్ రం మారుుకయ 
లోబడి ఉంట్ాయి.  ఏవ ైనా మారుుల కోసం, రుణగ్ిహీత (లయ) బిహెచ ఎఫ్ఎల్ వ బ్స టై్ 
https://www.bajajhousingfinance.in/ లో ప్ేరకొనన తాజా ఛారీీల ష్ డూుల్స్ను చూడవలసలందగి్  
అభ్ురరథంచబడుతునానరు, ఇద ివరరాసుా ంది. 
 

mailto:bhflgrievance@bajajfinserv.in
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క ింద ప్ేరకొనన విధంగ్   ఫీజు/ఛారీీలయ రుణగ్ిహీత దాార  అట్లవంట్ి ఫీజు/ఛారీీగ్  చ లిించబడవలసలన గ్రరషి 
మొతాా నిన సూచస్ ా యి.  లోన్ డాకయుమ ంటి్లో ప్రేకొనన విధంగ్  ఫీజు/ఛారీీలయ చ లిించవలసలన ఖ్చుతమ నై 
మొతాా నిన వివరంగ్  త లియజేస్ ా యి.  పరతుేకంగ్  ప్ేరకొనబడతిే తపు, చ లిించన ఫీజు/ఛారీీలయ తిరరగ్ర 
చ లిించబడవప. 

కి్మ్
స్ెంఖ్ు 

ఫీజు/ఛారీ్మ యొక్క 
స్వభావం 

ఫీజు/ఛారీ్మ ప్ేరద ఎపుుడ్ు 
చ లి్ంచబడ్ాల్ 

ఫీికెవన్సస మొతి్ం 

1.  హో మ్ లోన్ / ఆసలా  ప్  ై
లోన్ కోసం ఫజీు 

ప ర స సలంగ్ 
ఫీజులయ 

అప్లి కేషన్ వదద ఒకస్ రర లోన్ మొతాంలో 7% వరకయ 
+ జిఎస్ ట ివరరాంచ ేవిధంగ్  

2.  ట్ాప్-అప్ లోన్ కోసం 
ఫీజు 

ప ర స సలంగ్ 
ఫీజులయ 

అప్లి కేషన్ వదద ఒకస్ రర లోన్ మొతాంలో 7% వరకయ 
+ జిఎస్ ట ివరరాంచ ేవిధంగ్  

3.  అన్్స కయురా్ లోన్ కోసం 
ఫీజు 

ప ర స సలంగ్ 
ఫీజులయ 

అప్లి కేషన్ వదద ఒకస్ రర లోన్ మొతాంలో 7% వరకయ 
+ జిఎస్ ట ివరరాంచ ేవిధంగ్  

4.  జరమిాన్సా వడడీ  ఛారీీలు/ 
డ్ిఫటలా వడ్డీ  రేటు 

అద్నపు వడ్డీ  అక్యర వల ప్ె ై నెలవటర ీ మీరిన మొతి్ంప్ెై వరిించే వడ్డీ  రటేుతో 
ప్టటు స్ంవత్సరటనికి 24% 

5.  వుయాలయ కవర్ 
చేయడానిక  ఖ్రుులయ 

ఆకసల్క 
ఖ్రుులయ 

ప్ ట్ేి  ఖ్రుుల 
ప్  ై

  యాకయువల్స్ ప్  ై

6.  చటి్బదదమ నై ఛారీీలయ స్ ి ంప్ డూుట్/ీ 
ఎంఒడిట/ిఎం
ఒఇ 

సంబంధతి 
చట్ాి ల 
పరక రం 

ఒకస్ రర ర షిర చట్ాి ల పరక రం వరరాంచ ే

7.  తకయొవ రేట్లకయ 
మారండ ి

సలాచ్ ఫజీు రేట్ సవరణ ప్  ై పరతి రటే్ సవరణ ప్  ై బక యి ఉనన ప్లరని్పల్స యొకొ 
4.5% వరకయ + జిఎస్ ట ి వరరాంచ ే
విధంగ్  

8.  వడడా  కంపూుట్షేన్ లో 
మారుు (ఉదా. 
బిహెచ ఎఫ్ఎల్ 
ఎఫ్ఆర్ఆర్ నుండి ర పో  
రేట్లకయ మరరయు వ సై-
వర ్) 

సలాచ్ ఫజీు వడడా 
కంపూుట్షేన్ 
మారుు ప్  ై

పరతి సలాచ్ ప్  ై బక యి ఉనన ప్లరని్పల్స యొకొ 
4.5 % వరకయ + జిఎస్ టి వరరాంచ ే
విధంగ్  

9.  తనఖ్ా ఆరరజినషేన్ ఫీజు 
(MOF) (తిరరగ్ర 
చ లిించబడని మొతాం) – 
స కయురా్ లోని కోసం 

ఎంఒఎఫ్ 
ప ర స సలంగ్ 
ఫీజుకయ మించ 
ఆ ప్ ైన 

అప్లి కేషన్ వదద ఒకస్ రర రూ. 10000 వరకయ + జిఎస్ ట ి
వరరాంచే విధంగ్  
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కి్మ్
స్ెంఖ్ు 

ఫీజు/ఛారీ్మ యొక్క 
స్వభావం 

ఫీజు/ఛారీ్మ ప్ేరద ఎపుుడ్ు 
చ లి్ంచబడ్ాల్ 

ఫీికెవన్సస మొతి్ం 

10.  బౌన్్ ఛారీ్/ అనుమ నైవి. 
రసదీులయ 

చ క్/ 
ఇసఎిస్/న్సాచ 
డిస్హానర్ ప్  ై

డిస్హానర్ సంఖ్ుప్  ై
ఆధారపడ ి
ఉంట్లంద ి

 

లోన్స మొతంి 

(రూ. లలో) 

బౌన్్స  

ఛార్జలీు 

(రూ.లలో) 

15,00,000 వరకు 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 

10,00,00,001మ

రియు ఆ పైన 

10,000 

 

11.  చెక్ట     సాేప్ ఛారీజలు ఇతర్ 
ర్సదీులు  

అభ్యర్్న పల ై
 

అవసర్మ ైనప్ుపడు  శూనయం  

12.  సలకూయరటిీ   సాేప్ 
ఛారీజలు 

ఇతర్ 
ర్సదీులు  

అభ్యర్్న పల ై
 

అవసర్మ ైనప్ుపడు  శూనయం  

13.  బాహు అభప ర యము 
కొరకయ ఫీజు 

ఇతర 
రసదీులయ 

ప్ ట్ేి  ఖ్రుుల 
ప్  ై

అవసరమ ైనపపుడు అయిన ఖ్రుుల పరక రం 

14.  శ ంక్షన్ నుండ ి6 న లల 
తర ాత లోన్ రఅీప్ ైసైల్స 

ప ర స సలంగ్ 
ఫీజులయ 

రీ-అప్లి కేషన్ 
వదద 

ఒకస్ రర వరరాంచ ేవిధంగ్  తనఖ్ా ఒరరజినేషన్ 
ఫీజు 

15.  అక ంట్ సేిట్్మ ంట్ 
యొకొ హారా్ క ప్ ీ

ఇతర 
రసదీులయ 

అభ్ురథన ప్  ై పరతి అభ్ురథనకయ పరతి అభ్ురథనకయ రూ. 500 వరకయ + 
జిఎస్ ట ివరరాంచే విధంగ్  

16.  ఇపుట్ిక ే ఉనన లోన్్ను 
కొతా పోర డకి్ గ్  కనారి్ 
చేయడం (ట్ర్్ లోన్/ 
ఫ్ ి కస్ ట్ర్్ లోన్/ ఫ్ ి కస్ 
హెైబిరడ్ లోన్) 

కనారిన్ ఫజీు కనారిన్ ప్  ై పరతి కనారిన్ ప్  ై బక యి ఉనన ప్లరని్పల్స యొకొ 
2% వరకయ + జిఎస్ ట ి వరరాంచ ే
విధంగ్  

17.  ఫ్ ి కస్ లోన్ ఫజీు ప ర స సలంగ్ 
ఫీజులయ 

ఫ్ ి కస్ ట్ర్్ 
లోన్ లేదా 
ఫ్ ి కస్ హెైబిరడ్ 
లోన్ ప ందని 
మీదట్ 

ఒకస్ రర లోన్ మొతాంలో 2% వరకయ + 

జిఎస్టి వర్తించే విధింగా 
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కి్మ్
స్ెంఖ్ు 

ఫీజు/ఛారీ్మ యొక్క 
స్వభావం 

ఫీజు/ఛారీ్మ ప్ేరద ఎపుుడ్ు 
చ లి్ంచబడ్ాల్ 

ఫీికెవన్సస మొతి్ం 

18.  ఫ్ ి కస్ వ రరిక నిరాహణ 
ఛారీ్ - ఫ్ ి కస్ హెైబిరడ్ లోన్ 

వ రరిక 
నిరాహణ ఛారీ్ 

ఫ్ ి కస్ హెైబిరడ్ 
లోన్ ప్  ై
వరరాసుా ంద ి

వ రరిక ఛారీ్ ఫ్ ి క ్ వడడా  మాతరమే లోన్ రపీ్మే ంట్ 
అవధి సమయంలో శ ంక్షన్ 
చేయబడిన మొతాంలో 1% వరకయ + 
జిఎస్ టి వరరాంచే విధంగ్  మరరయు 
ఫ్ ి కస్ ట్ర్్ లోన్ అవధ ిసమయంలో 
అందుబాట్లలో ఉనన ఫ్ ి కస్ లోన్ 
పరరమితిలో 1% వరకయ + జిఎస్ ట ి
వరరాంచే విధంగ్  

19.  ఫ్ ి కస్ వ రరిక నిరాహణ 
ఛారీ్ - ఫ్ ి కస్ ట్ర్్ లోన్ 

వ రరిక 
నిరాహణ ఛారీ్ 

ఫ్ ి కస్ ట్ర్్ 
లోన్ ప్  ై
వరరాసుా ంద ి

వ రరిక ఛారీ్ అందుబాట్లలో ఉనన ఫ్ ి కస్ లోన్ 
పరరమితిలో 1% వరకయ +  జిఎస్ ట ి
వరరాంచే విధంగ్  

20.  సిఇఆర్ఎస్ఎఐ ఛారీీలయ 
(స కయురా్ లోని కోసం) 

సిఇఆర్ఎస్ఎఐ 
రరజిసేి రషన్ కోసం 
ఛారీీలయ 

అప్లి కేషన్ వదద ఒకస్ రర పరతి లోన్ కోసం, సఇిఆర్ఎస్ఎఐ 
దాార  విధించబడని ఛారీీల పరక రం 
+ జిఎస్ ట ివరరాంచ ేవిధంగ్  

21.  స కయుర్ ఫజీు (స కయురా్ 
లోని కోసం) 

ప ర స సలంగ్ 
ఫీజులయ 

ఆన్్లెైన్ 
అప్లి కేషన్ ప్  ై

ఒకస్ రర రూ. 9999 + జిఎస్ ట ి వరరాంచ ే
విధంగ్  

22.  ట్ెైట్లి్స డాకయుమ ంటి్ 
ఫో ట్ోక ప్ీ కోసం ఫీజు 
(స కయురా్ లోని కోసం) 

ఇతర 
రసదీులయ 

అభ్ురథన ప్  ై పరతి అభ్ురథనకయ 30 ప్జేీల వరకయ కనీస ఫజీు రూ. 
500/-  మరరయు ఆ తర ాత పరతి 
అదనపప ప్జేీక  రూ. 3/- + జిఎస్ ట ి
వరరాంచే విధంగ్  

23.  మూసలవేయబడిన 
రుణాల కోసం 
డాకయుమ ంట్ రరట్ీరవల్స 
ఛారీీలయ 

ఇతర 

రసదీులయ 
అభ్ురథన ప్  ై ఒకోొ అభ్ురథనక  బిహెచ్ఎఫ్ఎల్స నుండ ి 'అసలయ ఆసలా  

క గ్రతాల సకేరణ' సమాచారం 
అందుకయనన 15 రోజుల లోపప 
రుణగ్హీిత దాార  
మూసలవేయబడిన రుణం యొకొ 
అసలయ పతరా ల సేకరణ జరగ్కపో త ే
రూ. 1000/- (జిఎస్ట్ ి
కలయపపకొని) వసూలయ 
చేయబడుతుంది. 



 
 

 
 

Page 12 of 13 

ప్ీి-ప్ేమ ంట్ ఛారీీలు 
ఫ్లి ట ంగ్్రేట్్లోనుి :్ఇండ్విిడ్ుయవలస/నాన్- ఇెండివిడయువల్్్కోస్ెం్వాుప్ార్పో్యోజనెం్మినహా 

  టర్మ్్లోన్ ఫ్ెి కసస్టర్మ్్లోన్ ఫ్ెి కసస్హ ైబి్సడ్్రదణం 
స్మయ్వయవధి్
(నెలలు) 

>1 >1 >1 

్ప్ార్ట్ప్రోప్ేమ ెంట్్
ఛారీీలు ఏవీ్ఉండవప ఏవీ్ఉండవప ఏవీ్ఉండవప 

్ప్ూరరు ్ప్రోప్ేమ ెంట్్
ఛారీీలు 

ఏవీ్ఉండవప ఏవీ్ఉండవప ఏవీ్ఉండవప 

ఫ్లి ట ంగ్్రేట్్లోనుి :్్ఇెండివిడయువల్/నాన్-ఇెండివిడయువల్్్కోస్ెం్వాుప్ార్పో్యోజనెం్కోస్ెంఫలక్స్డ్్రేట్్లోనుి :్అంద్రద్రదణగ్రహీత్లు్
(వయక్ుి లతో్స్హా) ** 

  టర్మ్్లోన్ ఫ్ెి కసస్టర్మ్్లోన్ ఫ్ెి కసస్హ ైబి్సడ్్రదణం 
స్మయ్వయవధి్
(నెలలు) >1 >1 >1 

ప్ార్ట్ప్రపో్ేమ ెంట్్ఛారీీలు పార్ట పేమ ంట్స ప్ ై్2% * ఏవీ్ఉండవప ఏవీ్ఉండవప 

ప్ూరరు ్ప్రపో్ేమ ెంట్్
ఛారీీలు 

బకాయి ఉనన అసలు 
మొతతం / బకాయి ఉనన 
ఫ్లల కస్ టర్మ లోన్ ప్రిమితి 

పలై 4%* 

అందుబాట్లలో్ఉనన్ఫ్ ి క ్్
లోన్్పరరమితిప్ ్ై4%* 

ఫ్ ి క ్్వడడా ్మాతరమ్ేలోన్్రీప్మే ంట్్అవధ్ి
సమయంలో్శ ంక్షన్్చయేబడని్మొతాం్ప్ ్ై

4%*;్మరరయు 
ఫ్ ి క ్్ట్ర్్్లోన్్అవధ్ిసమయంలో్

అందుబాట్లలో్ఉనన్ఫ్ ి క ్్లోన్్పరరమితిప్ ై్4%* 
* ప్ీరప్ేమ ంట్ ఛారీీలకయ అదనంగ్  వరరాంచే విధంగ్  జిఎస్ట్ి రుణగ్హీిత దాార  చ లిించబడుతుంది. 
** రుణగ్ిహీత వ రర సాంత వనరుల దాార  చ లిించన హౌసలంగ్ లోన్ కోసం ఏమీ లేదు. "సాంత వనరులయ" అంట్ే ఒక బాుంక్ / 
హెచ్ఎఫ్్సల / ఎన్్బిఎఫ్్సల మరరయు / లేదా ఒక ఆరరథక సంసథ నుండ ిఅపపు తీసుకోవడం క కయండా ఏద నైా ఇతర వనరు 
రదణం యొక్క ఉదేుశం: ఈ క ింద ిరుణాలయ వ ుప ర ఉదేదశ్ం కోసం రుణాలయగ్  వరీగకరరంచబడతాయి: 
• లీజ్ ర ంట్ల్స డిస్్ొంట్ింగ్ లోనుి . 
• వ ుప ర పరయోజనం కోసం ప ందిన ఆసలా  ప్ ై లోనుి  అంట్ ేవరరొంగ్ క ుప్లట్ల్స, డ ట్ కనా్లిడషేన్, బిజిన స లోన్ రీప్మే ంట్, వ ుప ర 

విసారణ, వ ుప ర ఆసలా  స్ ాధనీం లేదా ఇట్లవంట్ి వ ట్ి కోసం నిధుల తుద ివినియోగ్ం. 
• నాన్-ర సలడ నిియల్స ఆసుా ల కొనుగ్ోలయ కోసం లోన్. 
• నాన్-ర సలడ నిియల్స ఆసలా  యొకొ స కయురరట్ీ ప్ ై లోన్. 
• వ ుప ర ఉదేదశ్ం కోసం ట్ాప్ అప్ లోనుి  అంట్ ేవరరొంగ్ క ుప్లట్ల్స, డ ట్ కనా్లిడషేన్, వాయపార్ ర్కణ రీప్మే ంట్, వాయపార్ విసారణ, 

వాయపార్ ఆసలా  స్ ాధీనం లేదా ఫండ్్ యొకొ అటలవంట ివినియోగ్ం. 
ఇంక , ఇపుట్కిే ఉనన నిబంధనలయ మరరయు షరతులకయ అదనంగ్  ఈ క ింది షరతులయ వరరాస్ ా యి: 

 

A. ప్రో-ప్ేమ ెంట్ కోస్ెం షరతులయ 
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1. ప క్షిక ముందసుా  చ లిింపప యొకొ మొతాం కనీసం 1 ఇఎంఐ / న లవ రీ ఇనాటిలె్ంట్్కయ సమానంగ్  లేదా ఎకయొవగ్  
ఉండాలి 

2. రుణగ్హీిత దాార  మొదట్ ిఇఎంఐ/న లవ ర ీఇన్్స్ ి ల్స్మ ంట్ క ియర న్్ తర ాత మాతరమ ేరుణగ్ిహీత పూరరా మరరయు/లేదా 
ప క్షిక ప్ీర-ప్ేమ ంట్ చేయవచుు. 

3. చెకుులు /డమిాండ్ డాిఫ్ుట లు దాేరా చసేని పార్ట పమే ంట్స/ఫో ర్ కోల జర్ మినహా, ర్కణగ్ూహీత(లు) చసేని పార్ట 
పేమ ంట్స/ఫో ర్ కోల జర్ ప్సిుత త న ల యొకొ 25వ రోజు నుంచ తదుపరర న ల యొకొ 3వ రోజు మధు (రెండు రోజులు 
కలుప్ుకొని)న్సలె అంతటా  అంగీకరించబడతాయి. 

4. ఫో ర్్కోి జర్ లెట్ర్ జారీ: అభ్ురథన తదేీ నుండ ి21 రోజులయ. 
5. ఫ్ ి కస్ ట్ర్్ లోన్్లయ మరరయు/లేదా ఫ్ ి కస్ హెైబిరడ్ లోన్్ల నుండి ప క్షిక ప్ీర-ప్ేమ ంట్ ఛారీీలయ ఏమీ ఉండవప. 
 

ఈ ఎంఐటిసలిో లోన్ యొకొ కొనిన కసలక నిబంధనలయ మరరయు షరతులయ ఉంట్ాయని మరరయు ఒక మునుపట్ి సందరభంలో 
రుణగ్హీిత అందుకయనన ఏద నైా ఎంఐటిసనిు సూపర్్సీడ్ చేసుా ందని ఇందుమూలంగ్  అంగ్ీకరరంచబడుతుంది.  అంతకే కయండా, 
ఇందలి ప రీిలయ లోన్ అగ్రమి ంట్ మరరయు వ రర దాార  అమలయ చేయబడిన/అమలయ చయేవలసలన ఇతర స కయురరట్ ీడాకయుమ ంటి్ 
యొకొ నిబంధనలను రరఫర్ చయేడానిక  మరరయు ఆధారపడట్ానిక  బేషరతుగ్  అంగ్కీరరస్ ా యి. 
 
13 పజేీలలో ఉనన అతయంత ముఖ్యమ నై ష్ర్తతలు మరియు నిబంధనలను చదివార్క మరయిు అర్్ం చసేుకున్సానర్క అని ర్కణగ్ూహీత 
అంగీకరసిుత న్సానర్క మరియు దానిక్ సాక్షిగా అతను / ఆమ  / వార ిసంతకం / కామన్ సీల్ ను ఎంఐటిస ియొకు మొదటి మరియు 
చివరి పజేీ పలై వసేుత న్సానర్క. ఇంకా, ఎంఐటిస ియొకు ప్తిి పజేీలో ర్కణగ్ూహీత సంతకం చేయవలసని అవసర్ం లేదు అని మరియు 
ఎంఐటిసి యొకు మొదటి మరియు చివరి పజేీలో సంతకం సరిపో తతంది అని ర్కణగ్ూహీత అంగీకరసిుత న్సానర్క మరియు 
ధృవీకరిసుత న్సానర్క. 
 

ప్ ైన ప్ేరకొనన నిబంధనలయ మరరయు షరతులయ రుణగ్ిహీత దాార  చదవబడాా యి లేదా బిహెచ ఎఫ్ఎల్కయ చ ందిన 
శ్ర/ిశ్రమితి/కయమారర.________________________________________________________________________
_దాార  రుణగ్హీిత/లకయ చదవబడాా యి మరరయు రుణగ్హీిత/ల దాార  అరథం చసేుకోబడాా యి. 
 

**ఇంగ్రిష్ మరరయు స్ థ నిక భాషల మధు ఏద నైా వ రైుధుం ఉంట్ే, చవరరగ్  ఇంగ్రిష్ భాషను పరరగ్ణ స్ ా రు. 
 
 
(రదణగ్రహీత్ల స్ంత్క్ం లేదా బొ టనవేల్ ముది్) 
రదణగ్రహీత్(ల) ప్ేరద: 
 
 
(బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ యొక్క అధీక్ృత్ పితినిధి స్ంత్క్ం) 
అధీక్ృత్ స్ంత్క్ందారదని ప్ేరద 
 
తేదీ  పిదశేం 

గ్మనిక్: ఎంఐటిసి యొక్క డ్సప్లి కేట్ కటప్ీ రదణగ్రహీత్/లక్ు అంద్జయేబడ్ాల్ 


