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सवात मह ाचे िनयम आिण अटी     नोदंणीकृत कायालय : 21, पटुलोस रोड, चे ई – 600 002 

कॉप रेट कायालय: 46, ाईट्स रोड, रोयापे ा, चे ई - 600014 
फोन: 044-28515267, फॅ : 044-28582235 

ित _________________________________       िदनांक : ________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
महाशय /महोदया, 
िवषय: तुमचा कजासाठीचा अज 
 
तुम ा कजासाठी अजा ा संदभात, आ ी खालील माणे आमची त तः  ऑफर के ाची पु ी करत आहोत: 

1. कजािवषयी सिव र मािहती  
a) कजाची र म: . (फ  ______________________________________ पये). कजाची अंितम मंजुरी खालील बाबी ं ा अधीन असेल: 

(i) उ ाचा पुरावा आिण परतफेड बाकी असलेले घोिषत केलेले इतर कज   
(ii) िव ीयो , जिमन काय ांचे पालन करणारी आिण कजाची र म भर ासाठी पुरेशी िकंमत अस ाचे कंपनी ा 

अिधका  यांनी केले ा छाननीनंतर आढळून आलेली मालम ा. 
(iii) मालकी ह  िनद ष, वैध, भारमु  आिण िव ीयो  असलेली मालम ा  

b) कार: __________ [गृह कज (हाऊिसंग लोन) (िकंवा) गृह कजा ित र  कज (नॉन हाऊिसंग लोन) (िकंवा) जमीनीसाठी कज (लँड 
लोन)] 

c) कजाचा उ ेश: _______________________ 
d) मुदत: ___ (मिहने/वष) तसेच ___ मिह ांचा मोरेटो रयम 
e) ाज दर: दरमहा % ितवष (प रवतनीय).  
f) EMI: . __________ 

( ाजाचा दर बदला ा अधीन आहे आिण SHFL (संुदरम होम फायना  िल) ा ाईम लिडंग रेट (मूल उधार दर) अनुषंगाने 
बदलू शकतो जो बाजार प र थतीनुसार िनधा रत केला जातो. प रवतनीयते ा बाबतीत, परतफेडीची मुदत िकंवा EMI िकंवा दो ी 
वेळोवेळी बदलू शकतात. SHFL बदल झा ा ा तारखेपासून एक मिह ा ा कालावधीत बदल कळवेल आिण ते सूचना 
फलकावर/कंपनी ा अिधकृत वेबसाईटवर मािहती देखील दिशत करेल आिण अशा बदलांची मािहती दे ासाठी यो  वाटेल 
अशा इतर संपक प ती िनवडेल) 

2. फी आिण इतर शु : 
a) ि या फी:- 

(i) आगाऊ ि या फी: [ . (िकंवा) %] + GST (परत िमळणार नाही) 

(ii) देय िश क: [ . (िकंवा) %] + कज वाटप कर ापूव  GST. (कजाची बदल ास हे देखील बदलेल) 

b) उ ाचे मू मापन कर ासाठी फी (लागू अस ास): .___ (वा िवक) + GST (आगाऊ भर ाची र म आिण परत िमळणार 
नाही) 

c) द ऐवजीकरण शु : . _______ + GST (केरळ - . 800/-, राज थान - . 700 /-, महारा  आिण गुजरात .600/- आिण 
इतर रा े .450/-) 

d) ेक मालम ेसाठी CERSAI शु  लागू: . 100 + GST 
e) अंतगत कायदेशीर आिण तांि क मू मापन शु : ेकी 3000/- पये + GST 
f) बा  कायदेशीर आिण तांि क मू मापन शु  (तृतीय प ाचा स ा ावा लाग ास): . 1500/- ते . 10000/- + GST. 
g) मु ांक शु  (MOTD) फी (संबंिधत रा  सरकार ा मु ांक आिण नोदंणी काय ानुसार) आिण SRO (से -रे ुलेटरी 

ऑगनायझेशन/ -िनयामक सं था) वर नोदंणी शु : लागू असेल ा माणे. 
h) चसाठी शु :  0.5% मु ल थकबाकी + GST 
i) िववरणप ासाठी शु : .500/- + GST. आिथक वषात थमच िवनंती के ास लागू होणार नाही. 
j) IT माणप ासाठी शु : .500/- + GST. आिथक वषात थमच िवनंती के ास लागू होणार नाही. 
k) सेटलमटची र म काढ ासाठी शु : .500/- + GST 
l) कागदप  परत िमळव ासाठी शु : शू  
m) पांतरण शु : शू  
n) चेक परत गे ास लागणारे शु : .500/- + GST 
o) बँक शु : . 1/- ित . 1000/- + GST िडमांड डा  (DD) ारे िवतरण केले अस ास 
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p) कागदप  हाताळणी शु : तािमळनाडूसाठी .1200/- + GST, आं  देश आिण तेलंगणासाठी .1500/- + GST, कनाटकसाठी 
.1550/- + GST, म  देशसाठी .2500/- + GST, ओिडशा, राज थान, पि म बंगाल, गुजरात आिण महारा  (िजथे नोदंणीसाठी 

दुसरी एज ी कायरत आहे). 
q) पुनमू ांकन फी: 0.50% + GST 
r) CA माणन फी: . 10000/- + GST (जे ा ाहकाला फॉम 26A िदला जातो) 
s) बाहेरगाव ा चेक शु : .4/- ित .1000/- + GST 
t) PEMI/EMI साठी नॉन PDC/नॉन मॅ ेट कले न: .300/- + GST. आ ाला पेमटसाठी पाठपुरावा करावा लाग ास लागू.  
u) चेक ॅिपंग मॅनडेट: .500/- + GST 
v) पु ा ता ात घे ाचे शु : वा िवक खच + GST 
w) दरमहा वास खच: .200/- + GST (थकीत असलेले 2 EMI िकंवा ा न जा  थकीत असलेली र म) 
x) ुरोचे शु : .49/- + GST ित वैय क ाहक आिण .335/- + GST ित गैर-वैय क ाहक 
y) ीपेमटसाठी शु : कजा ा कालावधी दर ान कजाची परतफेड अंशतः  िकंवा पूण पात केली जाऊ शकते. आंिशक ीपेमट 

या अटी ा अधीन रा न ीकारले जातील की एका आिथक वषात असे फ  तीन भाग पेमट केले जातील आिण ेक वेळी ीपेड 
केलेली र म िकमान 6 EMI इतकी असेल. ीपेड र म 6 EMI पे ा कमी अस ास र म आगाऊ िमळाले ा EMI माणे 
ठेवली जाईल. 

आंिशक ीपेमटचा प रणाम मिह ा ा 1 ा िदवसापासून लागू केला जाईल ाम े पेमटची तारीख िवचारात न घेता आंिशक 
ीपेमट घेतले जाईल. प रणामी, मिह ा ा 1 ा िदवसापासून आंिशक ीपेमट ा तारखेपयत आंिशक ीपेमटवरील ाज 
ाहकाला भरावे लागेल. 

i) गृहकजासाठी ीपेमट शु   

एखा ा ीनी बदल ा ाजदरांतगत गृहकज घेतले अस ास ा संदभात - िनयामकाने स ा अिनवाय के ा माणे पूण िकंवा 
अंशतः  भरले अस ास आिण कोण ाही ोताकडून पेमट केले अस ास ावर कोणतेच ीपेमट / फोर ोजर शु  लागू होणार 
नाही. 

एखा ा ीनी घेतले ा / िनि त ाजदरात पांत रत केले अस ास ा गृहकजा ा संदभात - िनयामकाने स ा अिनवाय 
के ा माणे पूण िकंवा अंशतः  भरले अस ास आिण तः ा ोतांकडून पेमट केले अस ास कोणतेच ीपेमट / फोर ोजर 
शु  लागू नाही. कज त: ा ोता ित र  इतर ोत वाप न फेड ास स ावर 2.00% ीपेमट शु  लागू होईल. 

गैर- ीनंी घेतले ा कजा ा संदभात- पूण िकंवा अंशतः  भरले आिण कोण ाही ोताकडून भरले असले तरीही ावर 2% 
ीपेमट शु  लागू असेल. 

ii) गृह कजा ित र  कजा ित र  इतर कजासाठी ी-पेमट शु  

एखा ा ीने वसाया ित र  इतर कारणांसाठी गृह कजा ित र  कज घेतले अस ास ा संदभात - पेमट पूण िकंवा 
अंशतः  केले अस ास आिण स ा िनयामकाने अिनवाय केले ा कोण ाही ोतां ारे केले असेल तरीदेखील ावर कोणतेच ीपेमट 
/ फोर ोजर शु  लागू असणार नाही. 

एखा ा ीने ावसाियक उ ेशासाठी गृह कजा ित र  कज घेतले अस ास ा संदभात -कोण ाही ोतां ारे कजाचे अंशतः  
िकंवा पूण पेमट केले असले तरीही 2% @ ीपेमट शु  लागू असेल. 

गैर- ीनंी घेतले ा गृह कजा ित र  कजा ा संदभात - कजाचा अंशतः  िकंवा पूण पेमट के ास आिण कोण ाही ोतां ारे 
भरले अस ास ावर 2% @ ीपेमट शु  लागू होईल. 

गैर ी याचा अथ वैय क ावसाियक, भागीदारी फम, खाजगी िकंवा सावजिनक िलिमटेड कंप ा, ट , सोसायटी इ ादी असू शकतो. 

त: ा िनधीतून ीपेड करायचा अस ास SHFL ा समाधानासाठी आव क कागदोप ी पुरावा सादर करावा. वर दशवलेले शु  
बाजारा ा प र थतीमुळे बदलू शकतात. 

तः चा ोत: या उ ेशासाठी " तः चा ोत" णजे बँक/HFC/NBFC िकंवा िव ीय सं थेकडून कज घे ािशवाय इतर 
कोणताही ोत. 

ावसाियक उ ेश: खालील उ ेशांसाठी/वापरासाठी घेतलेले कज ावसाियक उ ेश णून मानले जाईल.  
1. वसाय / कायरत भांडवल णून िनधी वापरणे 
2.  कज भरणे.  
3. गहाण ठेवलेली ावसाियक मालम ा संपादन करणे  
4. सवलतीचे कज घेऊन र म कजाऊ देणे 
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कोण ाही यो  कारणा व SHFL वेळोवेळी कोणतेही शु  िकंवा फी बदल ाचा िकंवा कोणतेही नवीन शु  िकंवा फी लागू कर ाचा 
अिधकार राखून ठेवते. केले ा बदलांची मािहती दे ासाठी SHFL सूचना फलकावर/कंपनी ा अिधकृत वेबसाईटवर मािहती दिशत करणे, 
कजदारांना SMS/प  पाठवणे, वृ प  काशन िकंवा इतर कोणतीही एखादी प त िनवडू शकते. असा बदल ाहका ा गैरसोयीचा वाट ास, 
तो/ती 60 िदवसां ा आत आिण कोणतीही सूचना न देता आपले खाते बंद क  शकतो/शकते िकंवा कोणतेही अित र  शु  िकंवा ाज न 
भरता ते च क  शकतो/शकते. 

*सव शु  पुढील अिधक ा पयापयत पूणाकात केले जाईल. रोखीने केलेले कोणतेही पेमटसाठी मु ा .10 म े नमूद 
के ा माणे रोख हाताळणी शु  लागू असेल. 

3. वािषक थकबाकीचे िववरणप  जारी केले जा ाची तारीख: 

खाते िववरण आिण IT माणप  ाहका ा िविश  िवनंतीनुसार वषातून एकदा कोणतेही शु  न आकारता ाहकाला जारी केले जाईल. 
मा , ाहकाने अित र  ती/डु केट माणप ांची िवनंती के ास, कंपनी वरील मु ा मांक 2 म े नमूद केलेले यो  ते शु  वसूल 
करेल. 

4. मालम ेचा / कजदारांचा िवमा: 
a) जीवन िवमा ि िमअम  _________ (अंदाजे). SHFL ने िवमा कंप ांसोबत िवमा कंपनी ा अंडररायिटंग िनयमांनुसार जीवन संर ण 

दे ाची व था केली आहे. कजदारांना वै कीय तपासणी करणे आव क असू शकते आिण ाव ीकारणे हे िवमा कंपनी ा 
िववेकबु ीनुसार असेल आिण SHFL ची याबाबत कोणतीही  भूिमका नाही. िवमा कंपनी ारे ि िमअम िनि त केला जातो आिण 
तो कजाची र म, मुदत, वय आिण िवमाधारका ा वै कीय इितहासावर आधा रत असतो. ि िमअम खालील माणे भरता येईल:- 
a) कजा ा संपूण मुदतीसाठी एक वेळ ि िमअम 
b) िवमा कंपनीने िनधा रत के ानुसार िविश  वषासाठी दरवष  भरावा लागणारा वािषक ि िमअम. (िवमा कंपनीला कजा ा 

संपूण मुदतीसाठी संपूण ि िमअम अगोदर जमा कर ाची परवानगी नसणा या करणांम ेच   याची परवानगी िदली जाईल.) 
कोण ाही प र थतीत, जोखीम सु  हो ापूव  कजदारा ारे ि िमअम भरणे आव क असेल. या संदभात कोणतीही चूक झा ास 
SHFL जबाबदार असणार नाही. 

b) वैय क अपघात िवमा: SHFL ने िवमा कंप ांसोबत अपघातांपासून होणारा धोका क र कर ासाठी व था केली आहे. लाईफ 
क र िनवडले नस ास, कजदार वैय क अपघात संर णाची िनवड क  शकतात. ि िमअम हा कजा ा रकमेवर आधा रत 
असतो आिण िवमा कंपनी ा स ानुसार िवमा ह ा 5 वषा ा कालावधीसाठी आिण ानंतर नूतनीकरण कर ायो  असतो. 
वैय क अपघातासोबत, कजदार गंभीर आजार, EMI संर ण आिण हॉ टल कॅशसाठी अित र  क र देखील िनवडू शकतात. 
कमाल क रेज कालावधी 5 वष आहे आिण या ेक अित र  क रसाठी ि िमअम क रेज र म आिण कालावधीवर आधा रत 
आहे. मुदत संप ावर, िवमा कंपनी ा स ानुसार नूतनीकरण ि िमअम भ न पॉिलसीचें नूतनीकरण केले जाऊ शकते. या संदभात 
कोणतीही चूक झा ास SHFL जबाबदार असणार नाही. 
 

c) मालम ेचा िवमा: िवमा कंपनी ा स ानुसार िवमा ह ा पिह ा िवतरणा ा वेळी 10 वषा ा कालावधीसाठी आिण ानंतर 
नूतनीकरण कर ायो  आहे. ि िमअम हा मालम ेची इमारती आिण वापरा ा मू ावर आधा रत असेल आिण आग, पूर आिण 
भूकंप यांचा समावेश असले ा जोखमीचंा समावेश असेल ( ॉट ा कजा ा बाबतीत मालम ा िवमा लागू नाही) 

कजदाराने नूतनीकरण ि िमअम वेळेवर आिण जे ा ते देय असेल ते ा भ न कजा ा लंिबत कालावधीत आ ाला िनयु  केलेली 
िवमा पॉिलसी सु  अस ाचे सुिनि त करावे. कजदार नूतनीकरण ि िमअम भर ात अयश ी ठर ास SHFL कडे पॉिलसीचे 
नूतनीकरण कर ाचा आिण ाहकाकडून तो वसूल कर ाचा पयाय असेल. 

d) कंपनीची िवमा कंप ांसोबत व था असली तरीदेखील, कजदाराला ा ा/ित ा आवडीची िवमा कंपनी िनवड ाचे तं  आहे. 
 

5. कजासाठी सुर ा: 
a) गहाण ठेव ा जाणा  या ाथिमक सुरि ततेचे तपशील: 
b) हमीचा तपशील अस ास: 
c) संपाि क/अंत रम सुर ा अस ास: 
 

6. कजाचे िवतरणासाठी अटी: 
कजाचे िवतरण खालील बाबी ं ा अधीन असेल- 
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a) मालम ेचा मालकी ह  िनद ष, वैध, भारमु  आिण िव ीयो  आहे 
b) सव वैधािनक मा ता उपल  आहेत आिण मालम ेचे बांधकाम मंजूर योजनेनुसार आहे 
c) मालम े ा संदभात कजदाराचे तः चे योगदान आहे ( तः चे योगदान णजे मालम ेची एकूण िकंमत आिण कजाची र म 

यातील फरक). कजदारांनी त: ा योगदाना ा ोतांचा पुरावा देणारा कागदोप ी पुरावा सादर करणे आव क आहे. 
d) बांधकाम/ क ातील गती ा आधारे SHFL ने ठरव ानुसार कज ह ांम े िकंवा एकरकमी िवतरीत केले जाईल. 
e) कज िवत रत हो ापूव  SHFL ने िविहत केले ा इतर कोण ाही अटीचें पालन करणे आव क आहे. 
f) आधी ा िवतरणा ा तारखेपासून 18 मिह ांनंतर घेतलेले कज वापरले न गे ास ( ाच थतीत अस ास), SHFL आधीच िवत रत 

केले ा रावर कज गोठवेल आिण कजदाराला िवत रत केले ा रकमेसाठी EMI सु  करेल. असे करावे लाग ास, कजाची 
र म गोठिव ा ा वेळेस थकबाकी असले ा कज, कजाची अविश  मुदत, कजदाराचे वय आिण चिलत ROI या आधारावर 
EMIची पुनरचना केली जाईल (तोपयत िवत रत केले ा कजा ा मयादेपयत, वर सांिगत ा माणे). ा वेळी अशा रीतीने आिण 
इत ा माणात SHFL तः ा िववेकबु ीने िनणय घेईल आिण या करारात नमूद केले ा कोण ाही गो ीला िवरोध न करता 
कजदारा ारे सुधा रत अटीनुंसार परतफेड केली जाईल. SHFL ा ा िववेकबु ीनुसार आिण करणा ा पा तेनुसार कालावधी 
18 मिह ांपे ा जा  वाढवू शकते िकंवा कजाचा आकार कमी न करता िवत रत भागासाठी EMI सु  करणे िनवडू शकते. 
 

7. कज मंजूर न झा ास ि या शु ाचा परतावा: 

गृहिनमाण आिण गृह कजा ित र  कजासाठी भरलेले िकमान अप ं ट ोसेिसंग फी (आधी भरावयाचे ि या शु ) (GSTसह) नॉपरत 
िमळणार नाही. िश क ि या शु ापैकी केवळ 75% (आधीच भरलेला GST वगळून) कजदाराने कोण ाही कारणा व कजाचा लाभ 
न घेत ास परतावा िमळेल. SHFL ने नकार िद ास, िश क र म (आधीच भरलेले िकमान अप ं ट फी आिण GST सोडून) पूण परत 
केली जाईल. 

8. इतर: 
a) जिमनी ा कजा ा बाबतीत, जमीनीचे कज वाटप के ा ा तारखेपासून तीन वषा ा कालावधीत िनवास थानाचे बांधकाम पूण 

करणे बंधनकारक आहे, असे न के ास, जिमनीचे कज गृह कजा ित र  कजाम े पांत रत केले जाईल. ा कजावर गृह 
कजा ित र  कजाला लागू होणारे दर, मुदत आिण इतर शु  लागू असतील. 

b) िनयामक/सरकार इ. ारे जाहीर केले ा कोण ाही िवशेष योजनतगत िदलेली कज, ाम े कोण ाही लाभाचा समावेश आहे, 
िनयामक/सरकारकडून योजनेअंतगत पा ते ा लेखापरी णा ा अधीन आहे आिण नंतर ा तारखेला, कजदारा ारे योजने ा 
िविनिद  िनकषांची पूतता केली जात असे आढ ास, ाहकांना आधीच िदलेले लाभ/सबिसडी परत करावी लागेल आिण 
सरकार/िनयामकाला परत केली जाईल. 

 
9. कज आिण ाजाची परतफेड: 

 
कजाची परतफेड दर मिह ाला समान मािसक ह ांम े केली जावी. ाची तपशीलवार मािहती खालील माणे आहे: 
 
a) एकरकमी कज िवत रत केले गेले अस ास EMI सु  हो ाची तारीख ही ा मिह ाम े कजाचे िवतरण केले गेले असले ा 

मिह ा ा पिह ा िदवशी असेल. या ित र , PEMI (पूव-EMI ाज) िवतरणा ा तारखेपासून शेवट ा मिह ापयत खंिडत 
कालावधीसाठी देय असेल. 

b) एका मिह ा ा 1, 2 िकंवा 3 तारखेला कज एकरकमी िवतरीत केले गेले अस ास EMI ाच मिह ापासून सु  होईल णजेच 
ाच मिह ात पिहला EMI देय असेल. 

c) कज ह ांम े िवत रत केले अस ास, िवतरणा ा तारखेपासून EMI सु  होईपयत एकि तपणे िवत रत केले ा रकमेवर दरमहा 
ाज देय असेल. EMI सु  हो ाची तारीख ा मिह ाम े अंितम िवतरण केले गेले असेल ा मिह ाचा पिहला िदवस असेल. 

d) वैक क र ा, कज ह ांम े िवत रत केले अस ास, कजदार िवत रत केले ा रकमेसाठी EMI भर ाची िनवड क  शकतात. 
अशा करणांम े, ा मिह ाम े कजाचे पिहले िवतरण केले जाते ा मिह ानंतर ा मिह ा ा पिह ा िदवशी EMI सु  
हो ाची तारीख असेल. एकि तपणे िवत रत केले ा रकमेवर आधा रत EMI बदलू शकतात. या ित र , िवतरणा ा तारखेपासून 
मिह ा ा शेवटपयत खंिडत कालावधीसाठी PEMI देय असेल. 

e) पेमटची देय तारीख ेक मिह ाचा शेवटचा िदवस असेल. कजदार ेक मिह ा ा 5, 10 िकंवा 15 तारखेला EMI/PEMI 
भर ासाठी िबिलंग तारखा िनवडू शकतात. 

f) EMI E-NACH/NACH सार ा इले ॉिनक मोड ारे भरता येईल. 
g) EMI/PEMI पेमट कर ात कोण ाही िवलंबासाठी दर वष  @ 24% दंडा क ाज देय असेल. ा कालावधीसाठी EMI/PEMI 

थकीत आहे ा कालावधीसाठी ाचे कॅ ुलेशन केले जाईल. 
h) चेक नाकारला गे ास ासाठी शु  . 500/- + न भरले ा ेक चेकसाठी GST लागू असेल. शु  दर वेळोवेळी बँिकंग 

शु ांवर अवलंबून दु ी ा अधीन असेल. 
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10. न केले ा पेमटसाठी ज ी: 

या कज करारांतगत कजदारा ा वतीने कजदारा ा िकंवा कोण ाही तृतीय प ा ारे कजदारा ा कज खा ा ा े िडटसाठी न केले ा 
कोणतेही थकीत रकमेसाठी मालम ा ता ात घेतली जाईल, साधारणपणे खालील माने, णजे: 
a) झालेला खच 
b) िवलंिबत पेमटसाठी अित र  ाज 
c) PEMI/EMI ची थकबाकी 
d) PEMI/EMI आता भरावयाची र म  
e) इतर आनुषंिगक शु  णजे (चेक परत गे ामुळे लागलेले शु , ीपेमट शु  इ.) 
f) आगाऊ EMI 
g) ीपेमट 

SHFL ने कजदाराला कळवले ा कोण ाही ेषणासाठी िविनयोगाचा म / माण बदल ाचे अिधकार राखून ठेवले आहेत 

11. थकबाकीची वसुली: 

PEMI/EMI भर ास िवलंब झा ास, कजदारांना देय रकमेची परतफेड कर ाचा स ा देऊन िविवध प ती ं ारे संपक साधला जाईल. 
तरीदेखील थकबाकीची परतफेड न केली गे ास आिण खाते संभा  NPA (नॉन परफॉिमग ॲसेट /अनु ािदत मालम ा) बन ाची 
श ता अस ास सदर कजदारांना समज दे ासाठी सूचना पाठव ा जातील आिण ांना िडफॉ  के ास होणा या प रणामांब ल 
स ा िदला जाईल. एवढे क नही र म अदा न केली गे ामुळे खाते NPA झा ास ांना एका िविश  कालावधीत थकीत र म 
भ न कज खाते िनयिमत कर ाचा स ा देणारी पुढील सूचना पाठवली जाईल. नोटीस िमळा ानंतरही कजदार थकीत र म भ न 
खाते िनयिमत कर ात अयश ी झा ास, SARFAESI काय ा ा कलम 13(2) अंतगत नोटीस पाठवून कजाची वसुली केली जाईल. 
SARFAESI काय ानुसार िव ीय सं थेला वैधािनक अिधकार िमळाले आहेत. 

(i) सुरि त मालम ेचा ताबा घेणे ात भाडेप ीने/असाईनमट ारे िकंवा देयकाची वसुली कर ासाठी मालम े ा िव ी ारे 
ह ांतरण कर ाचा अिधकाराचा समावेश असतो. 

(ii) लीज, असाईनमट िकंवा िव ी ा मागाने ह ांतरण कर ाचा अिधकार लागू कर ापूव  सुरि त मालम ा ता ात घेणे आिण 
सील करणे. 

(iii) सुरि त मालम ेची िव ी के ानंतर, कायदेशीर खच आिण देय रकमे ा वसुलीसाठी लागणा-या आनुषंिगक शु ांसह एकूण 
थकीत र म भर ासाठी सुरि त मालम ेचे मू  अपुरे पड ास िश क थकबाकी वसूल कर ासाठी कायदेशीर कायवाही 
सु  करणे. 

कजदारा ा खा ाशी संबंिधत े िडट मािहती े िडट मािहती (इ ॉमशन) कंप ांना दर मिह ाला िदली जाईल. े िडट मािहती कंप ां ा 
े िडट िह ीवर कोणताही ितकूल प रणाम टाळ ासाठी, कजदारांना कजाची र म ठरले ा वेळेवर भर ाचा स ा िदला जातो. 

12. ाहक सेवा: 
 

a) बँिकंग सवयीला ो ाहन दे ासाठी, आ ी रोख पेमटला ो ाहन देत नाही. मा , अपवादा क करणांम े, एखादी देय र म 
िकंवा शु  रोखीने भर ास कजदारांना आम ा कोण ाही शाखेत िकंवा आम ा अिधकृत कमचा  यांकडे पेमट कर ाचा आिण 
केले ा पेमटसाठी रोख पावती घे ाचा स ा िदला जातो. रोख पेमटसाठी, रोख हाताळणी शु  खालील माणे लागू आहे: 

 

पैसे पाठव ाची र म लागू शु  

.2000/- पयत शू  

.2001/- ते .10000/- .30/- + GST ित जमा  

.10001/- ते .50000/- .60/- + GST ित जमा 

.50001/- ते .100000/- .150/- + GST ित जमा 

.100001/- ते .1,99,000/- .200/- + GST ित जमा 

b) कजा ा िवतरणानंतर खा ाचे िववरण, ा कर िववरण इ ादीसारखे कागदप ांची आव कता अस ास   कजदार ासाठी 
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ा शाखेतून कज घेतले आहे ा शाखेला कॉल क  शकतात / िल  शकतात. सदर संपकानंतर आव क कागदप  7 
कामकाजा ा िदवसांत मेल ारे / पो ारे पाठवले जातील. 

c) ाहकांना लेखी िवनंती के ास अशा ेक िवनंतीसाठी .250/- + GST भर ानंतर मालम े ा मालकी ह ासंदभात 
कागदप ां ा छाया त उपल  के ा जातील. पेमट के ावर, िवनंती केलेले कागदप  7 कामकाजा ा िदवसांत मेल केले जातील. 

d) कज फेड ानंतर, आम ा शाखांना िवनंती के ावर 15 कामकाजा ा िदवसांत कागदप ं कजदार आिण सहकजदाराला परत केले 
जातील. कज फेड ा ा तारखेपासून एक मिह ा ा आत कागदप ं घेतली गेले नाहीत तर, कागदप ं आम ा शाखां ारे क ीय 
कागदप ं ोरेजम े परत पाठवले जातील आिण अ ा थतीत कजदाराने ते कागदप ं कोण ा तारखेला घेऊन जातील ा संभा  
तारखेब ल शाखेला पु ा पूवसूचना ावी. कज फेड ा ा तारखेपासून 3 मिह ां ा आत कजदाराने कागदप ं न घेत ास 
कजदाराला दरमहा . 500/- + GST ावे लागतील. 
 

13. त ार िनवारण: 
 

कोण ाही त ारी ा बाबतीत, ाहक ा िठकाणी कजासाठी अज केला आहे / कज घेतले आहे ा िठकाण ा शाखा व थापकाशी 
संपक साधू शकतात. तरीही, त ारीची दखल न घेत ास, ते customercare@sundaramhome.in वर ईमेल ारे ां ा त ारी पो  
क  शकतात. 7 कामकाजा ा िदवसांत त ारीचे िनराकरण केले जाईल. त ारदार िमळाले ा ितसादावर असमाधानी असेल िकंवा 
कोणताही ितसाद िदला नसेल, तर तो/ती प /मेल पाठवू शकतो. 

 
रा ीय गृहिनमाण बँक, त ार िनवारण िवभाग, 
चौथा मजला कोअर 5A, इंिडया हॅिबटॅट सटर, लोधी रोड, 
नवी िद ी 110 ००३ 
वेब-िलंक: https://grids.nhbonline.org.in 
 

अंितम कज करार या प ात नमूद केले ा अटी व शत चे उ ंघन झा ास िकंवा ात कोणताही बदल झाला अस ास ािवषयी जाणून 
ा. 

कृपया ल ात ा की, भारत सरकारने GSTचा दर बदल ास ा मणे बदलू शकतो. शु  भर ा ा तारखेला लागू होणारा GST दर 
लागू केला जाईल आिण सरकार ारे लावलेला अित र  उपकर(सेस) लागू केला जाईल. 

पुढील कोण ाही ीकरणासाठी, तु ी ा िठकाणी कजासाठी अज केला आहे / कज घेतले आहे ा िठकाण ा शाखा व थापकाशी 
संपक साधू शकता. कजदार कोण ाही ीकरणासाठी सकाळी 9.00 ते 5.30 या वेळेत सोमवार ते शिनवार या सव कामकाजा ा 
िदवसांम े आिण उव रत भारतातील शाखांसाठी सकाळी 9.30 ते सं ाकाळी 6.00 दर ान आम ा शाखेला भेट देऊ शकतात.  ेक 
मिह ा ा पिह ा आिण दुस या शिनवारी सु ी असेल आिण मिह ात पाच शिनवार अस ास ितस या शिनवारी देखील सु ी असेल. 

वरील अटी व शत  कजदारने/कजदारांनी वाच ा असून /कंपनी ा कमचा  यांनी कजदाराला वाचून दाखिव ा असून 
कजदारने/कजदारांनी ा समजून घेत ा आहेत. 

आ ाला तुमची सेवा कर ाची संधी िद ाब ल आ ी तुमचे आभारी आहोत. कृपया या प ाची डु केट त तुम ा ीकृती ा िच ात 
परत करा. 

आपले िव ासू, 

         संुदरम होम फायना  िलिमटेड साठी                     ाहकाची अिधकृत ा री 


