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સૌથી અગ યના િનયમો અન ેશરતો    ર ટર ઓિફસ: 21, પેટુ લોસ રોડ,,ચે ાઈ– 600 002 

કોપ રટે ઓિફસ: 46, હાઇટસ રોડ, રોયપે ા, ચે ાઇ – 600014, 
ફોન: 044-28515267, ફે સ: 044-2858 

 
િત, _________________________________________             તારીખ:_____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    સર/મૅડમ,  
 
    િવષય : તમારી લોન માટેની અર  
 

લોન માટેની તમારી અર ના સંદભમાં, અમે નીચે મુજબ અમારી સૈ ાંિતક ઓફર કરી હોવાની પુિ  કરીએ છીએ: 

1. લોનની િવગતો 

a) લોનની રકમ: . (____________ફ ). લોનની અંિતમ મજૂંરી નીચેની બાબતોને આિધન રહેશેઃ 
(i) આવકના પુરાવા અન ેલોનની અ ય િતબ તાઓ હેર કરલે હોવા જોઈએ. 
(ii) કંપનીના અિધકારીઓ ારા તપાસ કયા પછી,િમલકત જમીનના કાયદાને અનુ પ અન ેલોનની રકમન ેઆવરી લેવા માટે પયા  મૂ ય 
ધરાવતી હોવાનુ ંજણાયુ ંહોવુ ંજોઈએ. 
(iii)િમલકતનું શીષક પ , મા ય, જવાબદારીથી મુ  અન ેવેચવાલાયક હોવુ ંજોઈએ. 

b) ોડ ટ : __________ [હાઉિસંગ લોન (અથવા) નોન-હાઉિસંગ લોન (અથવા) જમીન લોન] 
c) લોનનો હેતુ : __________________________________________ 
d) મુદત: ___ (મિહના/વષ) વ ા ___ મિહનાનુ ંમોરટેોિરયમ 
e) યાજનો દર: માિસક ધોરણે % િત વષ (બદલાતંુ). 
f) EMI: . 

( યાજના દરમા ં ફેરફાર થઇ શકે છે અન ે ત ે SHFLના ાઇમ લિે ડંગ રટેન ે અનુ પ છે, જ ે બ રની િ થિતન ે આધાર ે ન ી કરવામા ં આવ ે છે. 
બદલાવના િક સામાં, પુનઃચુકવણી અથવા EMI અથવા બંનેની મદુત સમયાંતર ેબદલાઇ શકે છે. SHFL બદલાવની તારીખથી એક મિહનાની અંદર 
ફેરફારોની ણ કરશ ેઅન ેતે નોિટસ બોડ/કંપનીની અિધકૃત વેબસાઈટ પર પણ માિહતી દિશત કરી શકે છે અન ેઆ કારના ફેરફારોની ણ 
કરવા માટે યો ય લાગ ેતે રીતે સંચારના આવા અ ય મા યમોની પસંદગી પણ કરી શકે છે) 

  
2. ફી અન ેઅ ય ચાજ:   

a) િ યા શ  કરવાની ફી:- 
(i) અપ ટ ોસેિસંગ ફી: [ . (અથવા) %] + GST (નોન-િરફંડેબલ)  
(ii) ચૂકવવાપા  બેલે સ: [અથવા) %] + GST લોનની ચુકવણી પહેલા.ં (લોન રકમમાં અનુગામી કોઈપણ વધારા/ઘટાડાના િક સામાં આ 
બદલાઈ  શકે છે) 

b) આવક મૂ યાંકન ફી (જો લાગ ુપડતું હોય તો) : ._ (વા તિવક) + GST (ચૂકવવાપા  અન ેિબન-િરફંડેબલ) 
c) દ તાવે કરણના ચાજઃ Rs._______ + GST  (કેરળ – . 800/-, રાજ થાન – . 700/-, મહારા  અન ેગજુરાત . 600/- અન ેઅ ય રા ો 

. 450/- )  
d) દરકે િમલકત માટે CERSAI ચાજ લાગુ : .100 + GST.  
e) આંતિરક કાનૂની અન ેટેકિનકલ મૂ યાંકન ખચાઓઃ યેકના .3000/- + GST. સાથ ે
f) બા  કાનૂની અન ેતકનીકી મૂ યાંકન શુ ક (મા  બા  અિભ ાય મેળવવામા ંઆવ ેતો): . 1500/- થી . 10000/- + GST સધુીની રે જ 
g) ટે પ ડયુટી (MOTD) ફી (સબંંિધત રા  સરકારના ટે પ અન ેનોધંણી અિધિનયમ મજુબ) અન ેSRO પર નોધંણી શુ ક: જમે લાગ ુપડે તેમ 
h) વીચ ફી: બાકી મૂળ રકમના 0.5% + GST 
i) ટેટમે ટ ચાજ : .500/- + GST જો નાણાકીય વષમાં થમ વખત િવનંતી કરવામાં આવ ેતો તે લાગ ુપડતું નથી.  
j) IT સિટિફકેટ ચાજ : .500/- + GST જો નાણાકીય વષમા ં થમ વખત િવનંતી કરવામા ંઆવ ેતો તે લાગુ પડતંુ નથી.  
k) સેટલમે ટ િફગર ચાજ : .500/- + GST.  
l) દ તાવેજ ાિ  ચાજ : શૂ ય 
m) પાંતર કરવાના ચાજ : શૂ ય 
n) ચેક પરત કરવાના ચાજ : .500/- + GST 
o) બક ચાજ : . 1000/- દીઠ . 1/- + GST જો િવતરણ િડમા ડ ડા ટ (ડીડી) ારા કરવામા ંઆવ ેતો 
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p) ડો ુમે ટ સંભાળવાના ચાજઃ  તિમલનાડુ માટે .1200/- + GST, આં દેશ અન ેતેલંગાણા માટે .1500/- + GST, કણાટક માટે .1550/- 
+ GST,  મ ય દેશ, ઓિડશા રાજ થાન, પિ મ બંગાળ, ગજુરાત અન ેમહારા  ( ાં બહારની એજ સી નોધંણી માટે રોકાયેલ છે) માટે . 
2500/- +GST, 

q) િર ાઇિસંગ ફી : 0.50% + GST 
r) CA સિટિફકેશન ફીઃ .10,000/- + GST ( ાં પણ ાહકન ેફોમ 26A આપવામા ંઆવ ેછે)  
s) આઉટ ટેશન (બહારગામ) ચેક ચાજ : .4/- િત .1000/- + GST 
t) PEMI/EMI માટે નોન-પીડીસી/નોન મે ડેટ કલે શન : .300/- + GST. ાં આપણે ચુકવણીઓ માટે અનસુરણ કરવુ ંપડે યા ંલાગ ુપડે છે. 
u) ચેકની અદલાબદલી કરવાનો આદેશ : .500/- + GST.  
v) પુનઃક ના ચાજ : વા તિવક ખચાઓ + GST.  
w) દર મિહને મુસાફરીનો ખચઃ .200/- + GST (2 કે તથેી વધ ુજ ેબાકી હોય) 
x) યુરો ચાજ : યિ ગત ાહક દીઠ .49/- + GST અન ે .335/- + GST િત િબન- યિ ગત ાહક 
y) પૂવચુકવણી શુ ક: લોનની મુદત દરિમયાન કોઈપણ સમયે આંિશક અથવા સંપૂણ રીતે લોનની ચુકવણી કરી શકાય છે. આંિશક પૂવચુકવણી એ 

શરતને આધીન વીકારવામા ંઆવશે કે નાણાકીય વષમાં આવા મા  ણ ભાગની ચૂકવણી કરવામા ંઆવશ ેઅન ેદરકે વખતે ીપેડ રકમ 
ઓછામા ંઓછી 6 EMIની સમક  હશ.ે જો ીપેઇડ રકમ 6 EMI કરતાં ઓછી હોય, તો રકમ અગાઉથી ા  EMI તરીકે ળવી રાખવામા ં
આવશ.ે  

 
આંિશક ીપેમે ટ તે મિહનાના થમ િદવસથી ભાિવત થશે જમેા ંચકૂવણીની તારીખને યાનમા ંલીધા િવના આંિશક પૂવચુકવણી કરવામા ં
આવી છે. પિરણામ,ે મિહનાની થમ તારીખથી આંિશક પૂવચુકવણીની તારીખ સુધીના આંિશક પૂવચુકવણી પર યાજ ાહક ારા ચૂકવવાનું 
રહેશ.ે 

i). હાઉિસંગ લો સ માટે પૂવચુકવણી ના ચાજ 

બદલતા યાજના દર હેઠળ યિ ઓ ારા મેળવવામા ંઆવતી હાઉિસંગ લોનના સંબંધમા-ં કોઈ પણ પૂવચુકવણી /ફોર લોઝર ચાજ લાગુ 
પડતો નથી, પછી તે સંપૂણપણે કે આંિશક રીતે ચૂકવવામા ંઆવે અન ેિનયમનકાર ારા હાલમા ંફરિજયાત કરવામાં આવેલા કોઈ પણ ોતમાથંી 
ચૂકવણી કરવામાં આવે.  

િનિ ત યાજના દરમા ં યિ ઓ ારા વીકારવામા ંઆવેલી/ પાંતિરત હાઉિસંગ લોનના સબંંધમા-ં કોઈ પણ પૂવચુકવણી/ફોર લોઝર ચાજ 
લાગુ પડતા નથી, પછી ભલે તે સંપૂણ કે આંિશક રીતે ચૂકવવામા ંઆવ ેઅન ેિનયમનકાર ારા હાલમા ંફરિજયાત કરવામાં આ યા મજુબ પોતાના 

ોતોમાંથી ચૂકવણી કરવામા ંઆવે..જો લોન પોતાના ોત િસવાય અ યમાંથી અગાઉથી બંધ કરવામા ંઆવી હોય તો 2.00 ટકાના દર ેપૂવચુકવણી 
ચાજ લાગુ પડશ.ે 

િબન- યિ ઓ ારા મેળવવામા ંઆવેલી લોનના સંબંધમા,ં પૂવચુકવણીના ચાજ 2 ટકાના દર ેલાગ ુપડે છે, પછી ભલ ેતે સપૂંણ કે આંિશક રીતે 
ચૂકવવામા ંઆવ ેઅન ેકોઈ પણ ોતમાંથી ચૂકવણી કરવામાં આવે.  

ii). નોન-હાઉિસગં લો સ માટે પૂવચુકવણી ચાજ 

યવસાય િસવાયના અ ય હેતુઓ માટે યિ ઓ ારા મેળવવામા ંઆવતી નોન-હાઉિસંગ લોનના સંદભમાં - કોઈ પણ પૂવચુકવણી/ફોર લોઝર 
ચાજ લાગુ પડતા નથી, પછી ભલે તે સંપૂણ અથવા આંિશક રીતે ચૂકવવામા ંઆવ ેઅન ેિનયમનકાર ારા હાલમાં ફરિજયાત કરવામાં આવેલા કોઈ 
પણ ોતમાંથી ચૂકવણી કરવામા ંઆવ.ે  

યાવસાિયક હેતુઓ માટે યિ ઓ ારા મેળવવામા ંઆવતી નોન-હાઉિસંગ લોનના સંબંધમા,ં જો લોનની આંિશક અથવા સંપૂણ ચૂકવણી 
કરવામા ંઆવી હોય અન ેકોઈ પણ ોતમાંથી ચૂકવણી કરવામા ંઆવી હોય તો ૨ ટકાના દર ેપૂવચુકવણી ચાજ લાગ ુપડશે.  

િબન- યિ ઓ ારા મેળવવામાં આવેલી નોન-હાઉિસંગ લોનના સબંંધમા ંજો લોનની આંિશક કે સંપૂણ ચૂકવણી કરવામા ંઆવી હોય અન ેકોઈ 
પણ ોતમાંથી ચૂકવણી કરવામા ંઆવી હોય તો ૨ ટકાના દર ેપૂવચુકવણીના ચાજ લાગ ુપડશે. 

િબન- યિ ઓ માિલકીની માિલકી, ભાગીદારી પેઢીઓ, ખાનગી અથવા હેર િલિમટેડ કંપનીઓ, ટ સ, સોસાયટીઓ વગેર ેહોઈ શકે છે. 

જો પોતાના ભંડોળમાથંી લોનની પૂવ ચુકવણી કરવાની માંગ કરવામા ંઆવ ેતો SHFLના સતંોષ માટે જ રી દ તાવે  પુરાવા રજૂ કરવા જ રી 
છે. બ રની િ થિતન ેકારણે ઉપર દશાવેલા ચાજમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. 

પોતાનો ોતઃ આ હેતુ માટે "પોતાનો ોત"નો મતલબ થાય બક/એચએફસી/એનબીએફસી અથવા નાણાકીય સં થા પાસેથી 
િધરાણ િસવાયનો અ ય કોઈ પણ ોત. 

                યાપાર હેતુ : નીચેના હેતુઓ/ઉપયોગ માટે લીધેલ લોનન ે યાપાર હેત ુતરીકે ગણવામાં આવશ.ે 

1. યવસાય/કાયકારી મૂડીમા ંભંડોળની ગોઠવણી  
2. દેવાનુ ંએક ીકરણ  
3. વાિણિ ક સંપિ નુ ંસંપાદન/ગીરો  
4. લીઝ રે ટલ િડ કાઉિ ટંગ લોન 
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SHFL સમયાંતર ેકોઈપણ શુ ક અથવા ફીમાં ફેરફાર કરવાનો અથવા કોઈપણ નવા શુ ક અથવા ફી દાખલ કરવાનો અિધકાર રાખે છે કારણ કે તે 
સંભિવત પે યો ય લાગે છે. SHFL કંપનીના નોિટસ બોડ/અિધકૃત વબેસાઇટ પર માિહતી દિશત કરવાનું પસંદ કરી શકે છે, િધરાણ લેનારાઓન ે
SMS/પ  મોકલી શકે છે, વતમાનપ ના કાશન અથવા અ ય કોઈપણ મોડન ેકારણ કે તે આવા ફેરફારોની ણ કરવા માટે યો ય લાગ ેછે. જો આવો 
ફેરફાર ાહકના ગેરલાભ માટે હોય, તો તે/તેણી 60 િદવસની અંદર અન ેનોિટસ આ યા િવના પોતાનુ ંએકાઉ ટ બંધ કરી શકે છે અથવા કોઈ વધારાના 
શુ ક અથવા યાજ ચૂક યા િવના તેને બદલી શકે છે. 

* તમામ ચાજ આગામી ઊંચા િપયામા ંરાઉ ડ અપ કરવામા ંઆવશે. રોકડ ારા કરવામા ંઆવેલી કોઈપણ ચુકવણી પોઇ ટ નબંર ૧૦ મા ં
ઉ લેિખત રોકડ હે ડિલંગ ચાજન ેઆકિષત કરશ.ે 

3. જ ેતારીખ ેવાિષક બાકી બેલે સ ટેટમે ટ રી કરવામા ંઆવશ:ે  

ખાતાનું િનવેદન અન ેIT સિટિફકેટ ાહકની ચો સ િવનંતી પર વષમા ંએકવાર કોઈપણ ચાજ િવના રી કરવામા ંઆવશ.ે જો કે, જો ાહક વધારાની 
નકલો/ડુિ લકેટ સિટિફકેટ માટે િવનતંી કર ેછે, તો કંપની ઉપરો  પોઈ ટ નંબર 2મા ંજણાવેલા યો ય ચાજની વસૂલાત કરશ.ે 

4. િમ કત/ દેણદારનો ઇ યોર સ:  

a) વન વીમા ીિમયમ  _________ (આશર)ે. SHFL એ વીમા કંપનીના વીમાકતાના અડંરરાઈિટંગ ધોરણો અનુસાર વન કવર દાન કરવા 
માટે વીમા કંપનીઓ સાથ ે યવ થા કરી છે. િધરાણ લેનાર(ઓ)ન ેતબીબી તપાસ કરાવવાની જ ર પડી શકે છે અન ેદરખા તની વીકૃિત વીમા 
કંપનીની સંપૂણ િવવેકબુિ  પર રહેશ ેઅન ેઆ સબંંધમાં SHFL ની કોઈ ભૂિમકા નથી. ીિમયમ વીમા કંપની ારા ન ી કરવામા ંઆવ ેછે અન ેતે 
વીમાધારકની લોનની રકમ, મુદત, ઉંમર અન ેતબીબી ઇિતહાસ પર આધાિરત છે. ીિમયમ નીચ ે માણ ેચૂકવી શકાય છે: 

a) લોનના સમ  સમયગાળા માટે એક વખતનું ીિમયમ 
b) વાિષક ીિમયમ વીમાદાતા ારા િનધાિરત ચો સ વષ  માટે દર વષ ચૂકવવામા ં આવ ે છે. (આ ફ  એવા િક સાઓમા ં જ મજૂંરી 

આપવામા ંઆવશ ે ાં વીમા કંપનીન ેલોનની સંપૂણ મુદત માટે સંપૂણ ીિમયમ અપ ટ એકિ ત કરવાની મજૂંરી ન હોય.) 
કોઈપણ િક સામાં, જોખમ શ  કરતા પહેલા ઉધાર લેનાર ારા ીિમયમ ચૂકવવાપા  છે. SHFL આ સંબંધમા ંકોઈપણ િત માટે જવાબદાર 
નથી. 

b) યિ ગત અક માત વીમો: SHFL એ અક માતો સામેના જોખમન ેઆવરી લેવા માટે વીમા કંપનીઓ સાથ ે યવ થા કરી છે. જો લાઇફ કવર પસંદ 
ન કયુ હોય, તો ઉધાર લેનારા યિ ગત અક માત કવર પસંદ કરી શકે છે. ીિમયમ લોનની રકમ પર આધાિરત છે અન ેકવરજે 5 વષના સમયગાળા 
માટે છે અન ેતે પછી વીમા કંપનીની સલાહ મજુબ િર યૂઅલ ીિમયમની ચુકવણી પર નવીનીકરણ કરી શકાય છે. યિ ગત અક માતની સાથ,ે 
ઋણ લેનારાઓ ગંભીર બીમારી, EMI ર ણ અન ેહોિ પટલ રોકડ માટે વધારાના કવરની પસંદગી પણ કરી શકે છે. મહ મ કવરજે અવિધ 5 વષ 
છે અન ેઆ દરકે વધારાના કવર માટે ીિમયમ કવરજેની રકમ અન ેકાયકાળ પર આધાિરત છે. કાયકાળની મુદતની સમાિ  પર, વીમા કંપનીની 
સલાહ મજુબ નવીકરણ ીિમયમની ચુકવણી પર પૉિલસીનું નવીકરણ કરી શકાય છે. SHFL આ સંબંધમા ંકોઈપણ િત માટે જવાબદાર નથી. 
 

c) ોપટ  ઈ યોર સઃ ીિમયમ થમ િવતરણ સમય ે 10 વષના સમયગાળા માટે ચૂકવવાપા  છે અન ે યારબાદ વીમા કંપનીની સલાહ મજુબ 
િર યૂઅલ ીિમયમની ચુકવણી પર નવીનીકરણ કરી શકાય છે. ીિમયમ િમલકતના મકાન અન ેવપરાશના મૂ ય પર આધાિરત છે અન ેતેમા ંઆગ, 
પૂર અન ેભૂકંપનો સમાવશે થાય છે ( લોટ લોનના િક સામાં િમલકત  વીમો લાગ ુપડતો નથી) 

િધરાણ લેનાર એ સુિનિ ત કરશ ેકે િર યુઅલ ીિમયમ સમયસર અન ે ાર ેતે બાકી હોય યાર ેચૂકવ ેઅન ેલોનની પે ડ સી દરિમયાન અમન ે
સોપંેલ વીમા પૉિલસીન ે વંત રાખ.ે ઘટનામાં, લેનારા િર યૂઅલ ીિમયમ ચૂકવવામા ંિન ફળ ય, તો SHFL પાસ ેપૉિલસી િર યૂ કરવાનો અન ે

ાહક પાસેથી તેન ેવસૂલ કરવાનો િવક પ રહેશ ે
 

d) કંપનીની વીમા કંપનીઓ સાથ ે યવ થા હોવા છતા,ં લેનાર પોતાની પસદંગીની વીમા કંપની પસંદ કરવા માટે વતં  છે. 
 

5. લોન માટે સુર ા:  
 

a) ગીરવી રાખવાની ાથિમક સુર ાની િવગતો: 
b) ગેરંટીની િવગતો જો કોઈ હોય તો:  
c) અંતિરમ/વચગાળાની સુર ા જો કોઈ હોય તો: 
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6. લોનના િવતરણ માટેની શરતો:  

લોનનું િવતરણ આધીન રહેશે 
a) િમલકતનું શીષક પ , મા ય, બોજો મુ  અન ેવેચાણપા  છે  
b) તમામ વૈધાિનક મજૂંરીઓ ઉપલ ધ છે અન ેિમલકતનું બાંધકામ મજૂંર યોજના અનુસાર છે  
c) િમલકતના સંદભમાં ઉધાર લેનારનુ ંયોગદાન (પોતાનુ ંયોગદાન એ િમલકતની કુલ િકંમત અન ેલોનની રકમ વ ચેનો તફાવત છે). ઋણ 

લેનારાઓએ પોતાના યોગદાનના ોતોની સાિબતી આપતા દ તાવે  પુરાવા સબિમટ કરવા જ રી છે.  
d) બાંધકામ/ ોજે ટની ગિતના આધાર ેSHFL ારા ન ી કયા મજુબ લોન હ ામા ંઅથવા એક સામટીમા ંઆપવામા ંઆવશ.ે  
e) અ ય કોઈપણ શરતનુ ંપાલન કે જ ેSHFL લોનના િવતરણ પહેલા ંસૂચવી શકે છે.  
f) જો અગાઉના િવતરણની તારીખથી 18 મિહના પછી લોન આંિશક રીતે િવતિરત તબ ામા ંચાલુ રહે છે, તો SHFL પહેલાથી િવતિરત કરલે તર પર 

લોનને ીઝ કરશ ેઅન ેલેનારાએ િવતિરત રકમ માટે EMI શ  કરશે. આમ કરવાથી, લોનની રકમ ીઝ થવાના સમયે બાકી રહેલી લોનના આધાર ે
(ઉપર જણા યા મજુબ, યા ંસુધી આપવામા ંઆવેલી લોનની મયાદા સુધી), બાકી લોનની મુદત, લેનારાની ઉંમર અન ે વતમાન ROIના આધાર ે
EMI ફરીથી બનાવવામા ંઆવશે. તે સમય ેએવી રીતે અન ેએટલી હદ સુધી કે SHFL, તેની સંપૂણ િવવેકબુિ થી, િનણય લઈ શકે છે અન ેપુનઃચુકવણી 
સુધારલેી શરતો અનુસાર કરવામા ંઆવશ ેનહી.ં આ કરારમાં જણાવેલ કોઈપણ બાબતનો સામનો કરવો. SHFL તેની િવવેકબુિ થી અન ેકેસના 
ગુણદોષના આધાર ે18 મિહનાથી વધુ સમયગાળો લંબાવી શકે છે અથવા લોનનું કદ ઘટા યા િવના િવતિરત ભાગ માટે EMI શ  કરવાનુ ંપસંદ 
કરી શકે છે. 

  
7. જો લોન મજૂંર ન હોય તો ોસેિસંગ ફીનુ ંિરફંડ: 

હાઉિસંગ અને નોન-હાઉિસંગ લોન માટે ચૂકવવામા ંઆવેલી યૂનતમ અપ ટ ોસેિસંગ ફી (GST સિહત) િરફંડ પા  નથી. બેલે સ ોસેિસંગ ફીમાંથી, 
મા  75% (પહેલેથી ચૂકવેલ GST િસવાય) િરફંડપા  છે જો લોન લેનાર ારા કોઈપણ કારણોસર લોન લેવામાં ન આવે. SHFL ારા અ વીકારના 
િક સામાં, બાકીની રકમ (લઘુ મ અપ ટ ફી અન ેGST પહેલાથી ચૂકવેલ િસવાય) સંપૂણપણે િરફંડ કરવામાં આવશે.  

 
8. અ ય:  

a) જમીન લોનના િક સામાં, જમીન લોનના િવતરણની તારીખથી ણ વષના સમયગાળામા ંરહેણાંક િનવાસ એકમનુ ંબાંધકામ પૂણ કરવુ ંફરિજયાત 
છે, જ ેિન ફળ થવાથી, જમીનની લોન િબન-હાઉિસંગમાં પાંતિરત કરવામા ંઆવશ.ે લોન અન ેિબન-હાઉિસંગ લોનને લાગુ પડતા દર, મુદત અન ે
અ ય શુ ક આકિષત કરશ.ે 

b) િનયમનકાર/સરકાર વગેર ે ારા હેર કરાયેલી કોઈપણ િવશેષ યોજના હેઠળ આપવામા ંઆવેલી લોન, જમેાં કોઈપણ લાભનો સમાવેશ થાય છે, 
તે યોજના હેઠળની પા તાના િનયમનકાર/સરકાર ારા તાપસન ેઆધીન છે અન ેજો પછીની તારીખ,ે એવુ ં ણવા મળે છે કે લોન પૂરી કરી નથી. 
યોજનાના િનિદ  માપદંડો, ાહકોન ેપહેલાથી જ આપવામા ંઆવલે લાભો/સબિસડી પાછા લેવામા ંઆવશ ેઅન ેસરકાર/િનયમનકતાન ેપરત 
કરવામા ંઆવશ.ે 

 
9. લોન અને યાજની ચુકવણી: 

લોન દર મિહન ેસમાન માિસક હ ામાં ચૂકવવાપા  છે અન ેતેની િવગતો નીચ ેમજુબ છે: 

a) જો લોન એક અંદાિજત રકમમા ંિવતિરત કરવામા ંઆવ ેછે, તો EMI શ  થવાની તારીખ તે મિહના પછીના મિહનાનો પહેલો િદવસ હશે જમેા ં
લોનનું િવતરણ કરવામા ં આ યું છે. વધમુા,ં PEMI ( ી-EMI યાજ) િવતરણની તારીખથી મિહનાના અતં સધુીના તૂટેલા સમયગાળા માટે 
ચૂકવવાપા  છે. 

b) જો લોન એક મિહનાની ૧લી, ૨  અથવા ૩  તારીખ ેએક અંદાિજત રકમમા ંિવતિરત કરવામા ંઆવ ેછે, તો EMI તે જ મિહનાથી શ  થશ ેઅન ે
તે જ મિહના દરિમયાન થમ EMI ચૂકવવાપા  છે. 

c) જો લોન હ ામા ંિવતિરત કરવામાં આવે તો િવતરણની તારીખથી EMIની શ આત સુધી સંિચત રીતે િવતિરત કરવામા ંઆવેલી રકમ પર દર 
મિહને યાજ ચૂકવવાપા  છે. EMI શ  થવાની તારીખ એ મિહના પછીના મિહનાનો પહેલો િદવસ હશે જમેાં અંિતમ િવતરણ કરવામા ંઆ યું છે. 

d) વૈકિ પક રીતે, જો લોન હ ામા ંઆપવામા ંઆવે છે, તો લેનારાઓ િવતિરત રકમ(ઓ) માટે EMI ચૂકવવાનુ ંપસંદ કરી શકે છે. આવા િક સાઓમા,ં 
EMI શ  થવાની તારીખ એ મિહના પછીના મિહનાનો પહેલો િદવસ હશ ેજમેા ંલોનનું થમ િવતરણ કરવામાં આ યુ ંહોય. EMI સંિચત રીતે 
િવતિરત કરવામાં આવેલી રકમના આધાર ે બદલાશ.ે વધમુા,ં PEMI ચકૂવણીની તારીખથી મિહનાના અંત સુધીના તૂટેલા સમયગાળા માટે 
ચૂકવવાપા  છે. 

e) ચુકવણીની િનયત તારીખ દર મિહનાનો છે લો િદવસ છે. ઉધાર લેનારા દરકે મિહનાની 5મી, 10મી અથવા 15મી તારીખે EMI/PEMIની 
ચુકવણી માટે િબિલંગ તારીખો પસંદ કરવાનો િવક પ પસંદ કરી શકે છે. 

f) EMI ઇલે ટોિનક મો સ જમે કે E-NACH/NACH ારા ચૂકવવાપા  છે. 
g) EMI/PEMI ની ચકુવણીમા ંકોઈપણ િવલબં માટે વાિષક @ 24% દંડનુ ં યાજ ચૂકવવાપા  છે. તે સમયગાળા માટે ગણવામા ંઆવે છે કે જનેા 

માટે EMI/PEMI મુદતવીતી રહે છે. 
h) . 500/- ના ચેક અમા યનો ચાજ + GST દરકે ચેક પર લાગુ થાય છે જ ેચૂક યા િવના પરત કરવામાં આવે છે. સમય-સમય પર બિકંગ ચાજના 

આધાર ેચાજના દરો પુનરાવતનન ેઆધીન છે. 
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10. ચકૂવણીનો િવિનયોગ: 
 

આ લોન કરાર હેઠળ િધરાણ લેનાર અથવા કોઈપણ તૃતીય પ  ારા ઉધાર લેનારના લોન ખાતાની ેિડટ માટે કરવામા ંઆવેલ કોઈપણ ચકુવણી, 
બાકીની રકમ માટે, સામા ય રીતે નીચેના મમાં, એટલ ેકે: 

a) થયેલ ખચ 
b) િવલંિબત ચૂકવણી માટે વધારાનુ ં યાજ 
c)  PEMI/EMI બાકી 
d) PEMI/EMIના વતમાન લેણા ં
e)  અ ય ાસંિગક શુ ક એટલે કે (ચેક રીટન શુ ક, પૂવચુકવણી શુ ક વગેર)ે 
f)  એડવા સ EMI 
g) પૂવ ચુકવણી 
 
SHFL િધરાણ લેનારન ેસૂચના હેઠળ કોઈપણ રિેમટ સ માટે િવિનયોગના ઓડર / માણન ેબદલવાના અિધકારો અનામત રાખે છે. 

11. વસૂલાતની િવલંબતા: 
 

PEMI/EMI ની ચુકવણીમા ં િવલબં થવાના િક સામાં, દેવાદારોનો િવિવધ મા યમો ારા સંપક કરવામા ંઆવશ ેઅન ેતેમન ેબાકીની રકમ ચૂકવવાની 
સલાહ આપવામા ંઆવશ.ે ાં લેણા ંચૂકવવામાં આ યા ંનથી અન ેખાતુ ંસંભિવત NPA બનવાની સભંાવના છે, યા ંિધરાણધારકોન ેિડફો ટના પિરણામો 
િવશ ેસલાહ આપતી ગૃત સૂચનાઓ મોકલવામા ંઆવશે. જો રકમ હજુ પણ અવેતન રહે છે અન ેખાતુ ંNPA બની ય છે, તો તેમન ેલોન એકાઉ ટને 
િનયત સમયગાળામા ં િનયિમત કરવાની સલાહ આપતી એક વધ ુનોિટસ મોકલવામા ંઆવશે. ાં લેનારાઓ નોિટસ મ યા પછી પણ એકાઉ ટન ે
િનયિમત કરવામા ંિન ફળ ય છે, યા ંSARFAESI એ ટની કલમ 13(2) હેઠળ નોિટસ મોકલીન ેલોન પાછી ખચવામા ંઆવશ.ે SARFAESI કાયદાએ 
નાણાકીય સં થાને વૈધાિનક સ ાઓ આપી છે 

(i) ચૂકવણીની ાિ  માટે લીઝ/સોપંણી અથવા સંપિ ના વેચાણ ારા ટા સફર કરવાનો અિધકાર સિહત સુરિ ત સંપિ નો કબજો ળવવો. 
(ii) લીઝ, અસાઇનમે ટ ારા ટા સફર કરવાનો અિધકાર લાગ ુકરતા ંપહેલા ંસુરિ ત સંપિ  ધરાવવી અન ેતેન ેસીલ કરવી  

(iii) જો સુરિ ત સંપિ ના વેચાણ પછી, બાકી લેણાંની વસૂલાત માટે કાનૂની કાયવાહી શ  કરવા માટે જો સુરિ ત સંપિ નુ ંમૂ ય કાનૂની ખચ અન ે
બાકીની વસૂલાત માટે લાગતા આકિ મક શુ ક સિહત ચૂકવવાપા  કુલ લેણાંન ેઆવરી લેવા માટે અપૂરતુ ંહોય. 
િધરાણ લેનારના ખાતાન ેલગતી ેિડટ માિહતી માિસક ધોરણે ેિડટ માિહતી કંપનીઓન ેપૂરી પાડવામા ંઆવશે. િધરાણ માિહતી કંપનીઓ સાથેના 
ેિડટ ઇિતહાસ પર કોઈપણ િતકૂળ અસર ટાળવા માટે, ઋણ લેનારાઓન ેસલાહ આપવામા ંઆવ ેછે કે તેઓ લોનની રકમ પર બાકી રકમની સમયસર 

ચુકવણી સુિનિ ત કર.ે 

12. ાહક સુિવધા: 
 
a) બેિ કંગની આદત વધારવા માટે, અમ ેરોકડ ચકૂવણીન ે ો સાિહત કરતા નથી. જોકે, કેટલાક ખાસ િક સાઓમા,ં જયાર ેકોઈ લેણા ંઅથવા દંડ 

રોકડ રકમથી ચુકવવામાં આવ,ે યાર ેદેણદારોન ેસલાહ આપવામાં આવ ેછે કે ચુકવણી અમારી કોઈ પણ શાખામાં અથવા અમારા અિધકૃત 
કાયકરો પાસ ેકરાવવી તેમજ કરલે ચુકવણી માટે રોકડની રસીદ મેળવવી. રોકડ ચુકવણી માટે, નીચ ે માણે કૅશ હે ડિલગં ચાજ લાગ ુકરવામા ં
આવશ:ે 

ચકુવણીની રકમ લાગુ થતા ચાજ 

.2000/- સુધી શૂ ય 

.2001/- થી .10000/-  .30/- + GST િત રસીદ  

.10001/- થી .50000/- .60/- + GST િત રસીદ  

.50001/- થી .100000/- .150/- + GST િત રસીદ   

100001/- થી  .1,99,0000/- .200/- + GST િત રસીદ  

a) કોઈ પણ િવતરણ સબંંિધત જ િરયાતો જમેકે ખાતાનુ ં ટેટમે ટ, આવક વેરાનુ ં ટેટમે ટ વગેર ેમાટે, દેણદાર જ ેશાખામાંથી લોન લવેામા ંઆવેલ 
છે યા ંકૉલ / િલિખત અર  કરી શકે છે જનેો ઉ ર 7 કાયકારી િદવસોમાં મેઈલ/ પો ટ કરવામા ંઆવશ.ે 

b) શીષક દ તાવેજોની ફોટોકોપી ાહકો ારા િલિખત અર  કરવા પર દર અર એ .250/- + GST ની ચુકવણી પર ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવશ.ેચુકવણી કરવા પર, 7 કાયકારી િદવસોની અંદર દ તાવેજો મોકલવામા ંઆવશ.ે 

c) લોન પૂણ થવા પર, િવંનતી કરવા પર દેણદાર તથા સહ-દેણદારન ેઅમારી શાખા ારા 15 કાયકારી િદવસોની અંદર દ તાવેજો પરત કરવામા ં
આવશ.ે જો લોન પૂણ થયા પછી મિહનાની અંદર દ તાવેજો પરત લેવામાં નહી ંઆવે તો, તે અમારી શાખાઓ ારા કે ીય દ તાવેજ સં હમા ં
સુપરત કરવામા ંઆવશે અન ેદેણદાર ેશાખાન ેદ તાવેજો પાછા લેવા માટે અપેિ ત તારીખ પહેલાથી જણાવવાની રહેશ.ે જો લોન પૂણ થયા પછી 
3 મિહનાની અંદર દ તાવેજો પરત લેવામાં નહી ંઆવ ેતો દેણદાર ે . 500/- + GST િતમાસ ચૂકવવાના રહેશ.ે 
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13. ફિરયાદનંુ િનરાકરણ: 

 
કોઈ પણ ફિરયાદના િક સામાં, ાહકો ાં લોન માટે અર  કરલે હોય/ લોન લીધેલ હોય યાંના ા ચ મેનજેરનો સંપક કરી શકે છે. જો, ફિરયાદનુ ં
િનરાકરણ ન આવ ેતો, તેઓ customercare@sundaramhome.in પર ઈ-મેલ ારા પોતાની ફિરયાદ નોધંાવી શકે છે. ફિરયાદનો ઉકેલ 7 કાયકારી 
િદવસોમા ંઆવવો જોઈએ. જો ફિરયાદી ઉકેલથી સંતુ  ના હોય અથવા કોઈ ઉકેલ ના આપવામા ંઆવેલ હોય તો તેઓ નીચ ે ણવેલ સરનામા ંપર 
ફિરયાદ નોધંાવી શકે છે. 

 
નેશનલ હાઉિસંગ બક, ફિરયાદ િનવારણ કે  (િડપાટમે ટ ઓફ િ વ સ િરડેસલ) 
4 થો માળ કોર 5A , ઇિ ડયા હેિબટેટ સે ટર, લોધી રોડ, 
નવી િદ લી 110 003  
વેબ િલંક: https://grids.nhbonline.org.in  

 

કૃપા કરી નોધં લો કે કોઈ પણ બદલાવના િક સામા ંઆ પ માં જણાવેલ શરતો અન ેિનયમો સામ ેઆખરી લોન કરાર જ મા ય ગણવામા ંઆવશ.ે 

કૃપા કરી નોધં લો કે, ભારત સરકાર ારા GST ના દરોમાં ફેરફાર આવી શકે છે. ચુકવણીની તારીખ ના રોજ લાગ ુથતો GST દર લાગુ કરવામા ં
આવશ ેતેમજ સરકાર ારા લાગુ કરલે વધારાનો સેસ પણ લગાવવામાં આવશ.ે  

કોઈપણ વધ ુ પ તા માટે, તમ ે ા ંલોન માટે અર  કરલે હોય / લોન મેળવલે હોય યાંના ા ચ મેનજેરનો સંપક કરી શકો છો. દેણદાર કોઈ પણ 
પ ીકરણ માટે બધા કાયકારી િદવસોમાં સોમવાર થી શિનવાર સવાર ે9 વા યા થી સાજં ે5.30 વા યા સુધીમા ંઅમારી શાખાની તેમજ ભારતભરની 

બધી જ અ ય શાખાની સવાર ે9.30 વા યાથી સાજં ે6 વા યા સુધીમા ં ારયે પણ મુલાકાત લઇ શકે છે. દરકે થમ અન ેિ તીય શિનવાર ેર  રહેશ ે
અન ેજો મિહનામા ં5 શિનવાર હોય તો, વધારામા ં ી  શિનવાર ેપણ ર  રહેશ.ે  

ઉપર જણાવેલ િનયમો અન ે શરતો દેણદાર/દેણદારો ારા વાંચવામા ં આવેલ છે અથવા કંપનીના કાયકર ારા વંચાવવામા ં આવેલ છે અન ે
દેણદાર/દેણદારો ારા સમજવામા ંઆવેલ છે. 

તમન ેસેવા આપવાની તક આપવા બદલ તમારો આભાર. કૃપા કરી આ પ ની નકલ તમારી વીકૃિત વ પે અમન ેપરત કરો. 

તમારા િહતે છુ, 
સુ દરમ હોમ ફાયના સ િલિમટેડ માટે 

અિધકૃત હ તા રકતાની સહી     ાહકની સહી 


