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க ம் க் யமான கள்&கட் ப்பா கள்             ப  ெபற்ற அ வலகம்: 21, பட் ல்ேலாஸ் சாைல, ெசன்ைன - 600 002 

ெப நி வன அ வலகம்: 46, ெவா டஸ்் ேரா , ராயப்ேபட்ைட,     
ெசன்ைன - 600014 
ெதாைலேப :  044-28515267, ெதாைலநகல்: 044-28582235 

ெப நர_்_____________________________              ேத :________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ஐயா/அம்மா, 
ெபா ள்: தங்கள் கடன் ண்ணப்பம் 
தங்கள் கடன் ண்ணப்பம் ெதாடரப்ாக, ழ்க்கா ம் ெகாள்ைக அள லான கடன் வழங்கைல உ  ெசய் ேறாம்: 

1. கடன் பரங்கள்  
a) கடன் ெதாைக: . ( பாய் ______________________________________ மட் ம்). ழ்க்கா ம் கள் ப  கடன் வழங்கல் 

இ  ெசய்யப்ப ம்: 
(i) வ மான நி பணம் மற் ம் ேபாக, ற கடன் பரங்கள் அ க்ைக 
(ii) நி வனத் ன் அ வலரக்ள் ஆய்  ெசய்த ற , அந்தந்த இடங்களின் சட்ட ட்டங்க க்  ஏற்ப மற் ம் 

கடன் ெதாைகக்  நிகரான ம ப் ம், சந்ைதப்ப தத்லாம் என் ம் காணக் ய ெசாத் ,  
(iii) ெசாத் ன் உரிைமயான  ெதளிவாக, ெசல் ப யாகத் தக்கதாக, எவ் த ல்லங்க ம் இன்  மற் ம் 

சந்ைதப் ப த்தக் யதாக இ க்க ேவண் ம்.   
b) தயாரிப் : __________ [ ட் க் கடன் (அல்ல ) -அல்லாத கடன் (அல்ல ) நிலக் கடன்] 
c) கடனின் ேநாக்கம்: _______________________ 
d) காலம்: ___    (மாதங்கள்/வ டங்கள்) தலாக ___ மாதங்கள் தைடக்காலம் 
e) வட்  தம்: ஆண் ற்  % (மாறக் ய ) மாதாந் ரப் த்தம். 
f) ஈ.எம்.ஐ: . 

(வட்  தமான , மா த க்  உட்பட்ட  மற் ம் சந்ைத நிலவரப்ப  ரம்ானிக்கப்ப ம் எஸ்.எச.்எஃப்.எல் -
இன் தன்ைமக் கடன் வட் தத் ைன ஒத்த  ஆ ம். மா த க்  உட்பட்ட  என்றால், ப் ச ்
ெச த் ம் கால அவகாசம் அல்ல  இ.எம்.ஐ அல்ல  இரண் ேம அவ்வப்ேபா  மாறக் யைவ ஆ ம். 
எஸ்.எச.்எஃப்.எல் ஆன  இத்தைகய மா தல்கைள, மா தல் அைடந்த ேத ல் இ ந்  ஒ  மாத 
காலத் ற் ள்ளாக, ெதரி ப்ப டன் நி வனத் ன் அ ப் ப் பலைக/அ கார ரவ் வைலத்தளம் 
ஆ யவற் ல் காட் ப்ப த் வ  மற் ம் இத்தைகய மா தல்கைளத ்ெதரி ப்பதற் த் த நத் வ கள் என்  
தான் க ம் ற வ களி ம் ெதாடர் ெகாள் ம்.) 

2. கட்டணம் மற் ம் ற ெசல கள் ;   
a) ெசயலாக்கக் கட்டணம்:- 

(i) ேநர  ெசயலாக்கக் கட்டணம்: [ . (அல்ல ) %] + .எஸ்.  ( ப் தத்ர இயலா ) 
(ii) பணம் ெச த்தல் நி ைவ : [ . (அல்ல ) %] + கடன் வழங்க க்  ந்ைதய .எஸ்.  (ேமற்ெகாண்  

கடன் ெதாைக ஏற்றம் / இறக்கம் ெபா த்  இ  ேவ படக் ம்) 
b) வ மான ம ப் க் கட்டணம் (ெபா ந் ம் ேபா ): . ____ (உண்ைமயான) + .எஸ்.  (ேநர யாகச ்

ெச த்தக் ய  மற் ம் ப் தத்ர இயலா ) 
c) ஆவணக் கட்டணம் . ._______ + .எஸ்.  (ேகரளம் - .800/-, இராஜஸ்தான் - .700/-, மகாராஷ் ரம் & ஜராத ்

.600/- மற் ம் ற மாநிலங்களில் .450/-) 
d) ெசாத்  ஒவ்ெவான் க் ம் ெபா ந்தக் ய .இ.ஆர.்எஸ்.ஏ.ஐ ெசல : .100 + .எஸ். d) ெசாத்  

ஒவ்ெவான் க் ம் ெபா ந்தக் ய .இ.ஆர.்எஸ்.ஏ.ஐ ெசல : .100 + .எஸ்.  
e) உள் ற சட்டம் & ெதா ல் ட்ப ம ப் ச ்ெசல கள்: ஒவ்ெவான் ம் .3000/- + .எஸ்.  
f) ெவளிப் ற சட்டம் & ெதா ல் ட்ப ம ப் ச ்ெசல கள் (ெவளிப் றக் க த்  ெபறப்பட்டால் மட் ம்): .1500/- 

தல் .10000/- வைர + .எஸ்.  
g) த் ைர வரி(எம்.ஓ. . ) கட்டணம் (அந்தந்த மாநில அர களின் த் ைர & ப கள் சட்டம் ரகாரம்) & 

எஸ்.ஆர.்ஓ - ல் ப ச ்ெசல னம்: ெபா ந் யப  
h) மாற் ம் கட்டணம் : நி ைவ ல் உள்ள அசல் ெதாைக ல் 0.5% + .எஸ்.  
i) அ க்ைகச ்ெசல  : .500/-+ .எஸ். . நி  ஆண் ல் தன் ைறயாக ேவண் ம் ேபா  ைடயா . 
j) ஐ. . சான் தழ் ெசல  : .500/-+ .எஸ்.  நி  ஆண் ல் தன் ைறயாக ேவண் ம் ேபா  ைடயா . 
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k) ரை்வத் ெதாைகச ்ெசல  : .500/-+ .எஸ்.  
l) ஆவணம் ட்ெட ப் ச ்ெசல  : ஏ ல்ைல 
m) நிைலமாற்றச ்ெசல கள் : ஏ ல்ைல 
n) காேசாைல ம் ம் ெசல கள் : .500/-+ .எஸ்.  
o) வங் ச ்ெசல கள் : .1000/- -க்  1/- + .எஸ். , ேகட்  வைர  ( . ) லம் நிேயாகம் நிகழ்ந்தால் 
p) ஆவணம் ைகயா ம் ெசல கள் : த ழ் நா  .1200/-+ .எஸ். , ஆந் ரப் ரேதசம் & .1500/-+ 

.எஸ். ,ெத ங்கானா, கரந்ாடகம் .1550/-+ .எஸ். , மத் யப் ரேதசம், ஒ சா, இராஜஸ்தான், ேமற்  
வங்காளம், ஜராத் மற் ம் மகாராஷ் ரம் (ெவளிப் ற கைம எங்ெகல்லாம் பயன்ப றேதா அங் ) 

.2500/-+ .எஸ். . 
q) ம ைலக் கட்டணம் : 0.5% + .எஸ்.  
r) .ஏ சான் தழ் கட்டணம் : .10000/- + .எஸ். , (எங்ெகல்லாம் வா க்ைகயாள க்  ப வம் 26ஏ 

வழங்கப்ப றேதா அங் ) 
s) ெவளி ர ்காேசாைலக் கடட்ணம் : .1000/- -க்  .4/- + .எஸ்.  
t) . .  அல்லாத/ .இ.எம்.ஐ கட்டாயக் கட்டணம் இல்லாத/இ.எம்.ஐ : .300/-+ .எஸ்.  நாங்கள் எங்ெகல்லாம் 

பணம் ெச த்தல்கைளத் ெதாடரேவண்  இ க் ேமா அங்ெகல்லாம். 
u) காேசாைலக்கான பரிமாற் க் கட்டாயம் : .500/- + .எஸ்.  
v) உரிைம ட் க் கட்டணம் : உண்ைமயான ெசல கள் + .எஸ்.  
w) மாதம் ஒன் க்  பயணச ்ெசல  : .200/- + .எஸ்.  (ெச த்தாமல் இ க் ற 2 அல்ல  ேமற்பட்ட நி ைவகள்) 
x) ெபட்டகச ் ெசல கள் : தனிநபர ் வா க்ைகயாளர ் ஒ வ க்  .49/-+ .எஸ்.  மற் ம் தனிநபர ் அல்லாத 

வா க்ைகயாளர ்ஒ வ க்  .335/-+ .எஸ்.  
y) ன்ெச த்தல் ெசல கள் : கடன் காலகட்டத் ல் எப்ெபா  ேவண் மானா ம் ப யாக அல்ல  

ெமாத்தமாக கடைனத் ப் ச ் ெச த் க் ெகாள்ளலாம். நி  ஆண்  ஒன் ல் அ க பட்சமாக இத்தைகய 
ப ச ் ெச த்தல் ன் ைற மட் ம் மற் ம் ஒவ்ெவா  ைற ம் ெச த் ம் ெதாைக ைறந்தபட்சம் 6 
ஈ.எம்.ஐ -க க்  ஈடாக இ க்க ேவண் ம் என்ற கட் ப்பா க க்  உட்பட்  ன்ெச தத்ல் ஏற்கப்ப ம். 

ன்ெச த்தல் ெதாைக 6 ஈ.எம்.ஐ -க க் க் ைறவாக இ க் ம் பட்சத் ல், அந்தத் ெதாைகயான  
ன்பணமாகப் ெபற்றதாக வர  ைவக்கப்ப ம். 

ப ச ் ெச த்தல் ஆன  மாதத் ல் எந்தத் ேத ல் நடந்  இ ந்தா ம் அந்த மாதத் ன் 1-ஆம் ேத ல் 
இ ந்  எ த் க் ெகாள்ளப்ப ம். இதன் ைளவாக, மாதத் ன் 1-ஆம் ேத  தல் ப  ன்ெச த்தல் 
ேத வைர லான வட் ைய வா க்ைகயாளர ்ெச த் யாக ேவண் ம். 

i. ட் க்கடன்க க்கான ன்ெச த்தல் ெசல கள் 

மா  வட்  தத் ன் ழ் தனிநபர ் ெப ம் ட் க்கடன்கள் சம்பந்தமாக - ஒ ங் ப த் பவர ் கட்டாயம் 
என்  வைரயைற ெசய் ள்ள லம் எ வானா ம் அதன் வ ேய ப  அல்ல  ைமயாகச ்ெசய்யப்ப ம் 

ன்ெச த்தல் / ன் அைடப் க க் ச ்ெசல கள் எ ம் ெபா ந்தா . 

நிைலயான வட்  தத் ல் ெபற்ற / மாற் க்ெகாண்ட தனிநபர ் ட் க்கடன் சம்பந்தமாக - 
ஒ ங் ப த் பவர ் தற்ேபா  கட்டாயம் என்  வைரயைற ெசய் ள்ள லம் எ வானா ம் அதன் வ ேய 
ப  அல்ல  ைமயாகச ் ெசய்யப்ப ம் ன்ெச த்தல் / ன் அைடப் க க் ச ் ெசல கள் எ ம் 
ெபா ந்தா . ெசாந்த லம் வ யாக இல்லாமல் ேவ  வ ல் ன் அைடக்கப்ப ம் கடன்க க்  @ 2.00% 

தத் ல் ன்ெச தத்ல் ெசல  ெபா ந் ம். 

தனிநபர ் அல்லாதவர ் ெப ம் கடன்கள் டயத் ல், ப  அல்ல  வ ம் அல்ல  எந்த லமாக 
அைடக்கப்பட்டா ம் @ 2% தத் ல் ன் அைடப் க் கட்டணம் ெபா ந் ம். 

ii. ட் க்கடன் அல்லாத கடன்க க்  ன் அைடப் ச ்ெசல கள் 

ட் க்கடன் அல்லாத, யாபார ேநாக்கத் ற்  அல்லாமல் ெபறப்ப ம் தனிநபர ் கடன் சம்பந்தமாக - 
ஒ ங் ப த் பவர ்கட்டாயம் என்  வைரயைற ெசய் ள்ள லம் எ வானா ம் அதன் வ ேய ப  அல்ல  

ைமயாகச ்ெசய்யப்ப ம் ன்ெச த்தல் / ன் அைடப் க க் ச ்ெசல கள் எ ம் ெபா ந்தா . 

ட் க்கடன் அல்லாத, யாபார ேநாக்கத் ற் ப் ெபறப்ப ம் தனிநபர ் கடன் சம்பந்தமாக, ப  அல்ல  
வ ம் அல்ல  எந்த லத் ல் இ ந்  அைடக்கப்பட்டா ம் @ 2% தத் ல் ன் அைடப் க் கட்டணம் 

ெபா ந் ம். 
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தனிநபர ்அல்லாதவர ்ெப ம் ட் க்கடன் அல்லாத, கடன் சம்பந்தமாக, ப  அல்ல  வ ம் அல்ல  எந்த 
லத் ல் இ ந்  அைடக்கப்பட்டா ம் @ 2% தத் ல் ன் அைடப் க் கட்டணம் ெபா ந் ம். 

ெசாந்த நி வனம், பங் தாரர ் நி வனம், தனியார ் அல்ல  ெபா த் ைற நி வனங்கள், அறக்கட்டைளகள், 
சங்கங்கள் தலானைவ தனிநபர ்அல்லாதவர ்என்  வைகப்ப ம். 

ெசாந்த நி  லமாக ன்ெச த்தப்ப ம் கடன்க க்  எஸ்.எச.்எஃப்.எல் மன நிைறவைட ம் வைக ல் 
ேதைவயான ஆவண நி பணம் ெகா ப்ப  அவ யம். ேமேல ப் ட்ட ெசல னங்கள் அைனத் ம் சந்ைத 
நிலவரப்ப  மா த க்  உட்பட்டைவ. 

ெசாந்த லம் : இங்ேக “ெசாந்த லம்” என்ப  வங் /எச.்எஃப். /என். .எஃப்.  அல்ல  நி  நிைலயம் இவற் ல் 
கடன் ெபறாமல் ற லங்கள் வ யாகப் ெபறப்ப வ  என்ப  ெபா ள். 

யாபார ேநாக்கம் : ழ்க்கா ம் ேநாக்கங்கள்/பயன்க க்காக ெபறப்ப ம் கடன்கள் யாபார 
ேநாக்கத் ற்கானைவ என்  க தப்ப ம். 

1. யாபாரம்/ ழல் நி ல் டப்ப ம் நி கள் 
2. கடன் அைடப்  
3. வணிகச ்ெசாத்  வாங் வ /அடமானம் ைவப்ப  
4. ஒத்  வாடைகத ்தள் ப க் கடன் 

 
ெசல கள் அல்ல  கட்டணங்கைள அவ்வப்ேபா  மாற் யைமக்க, அல்ல  ேதைவப்ப ம் என்  க ம் 
பட்சத் ல் உகந்த  என்ற அள ல் ய ெசல கள் அல்ல  கட்டணங்கைள அ கப்ப த் வதற்  உரிைமைய 
எஸ்.எச.்எஃப்.எல் தக்கைவத் க் ெகாள் ற . இத்தைகய மாற்றங்கைள, நி வனத் ன் அ ப் ப் பலைக / 
அ கார ரவ் வைலத்தளம் ஆ ய இடங்களில் காட் ப்ப த்தலாம், கடனாளிக க்  ஞ்ெசய்  / க தம் 
அ ப்பலாம், ெசய் த்தாளில் ெவளி டலாம் அல்ல  உகந்த  என்  தான் க ம் எந்த வ ம் 
ெவளி டலாம். இத்தைகய மாற்றங்கள் வா க்ைகயாள க்  பாதகமாக இ க் ம் பட்சத் ல், அவர,் 60 
நாட்க க் ள், தல் ெசல கள் அல்ல  வட்  ஏ ம் ெச த்தாமல், அ ப்  ஏ ம் ெகா க்காமல் தன் 
கணக் ைன க்ெகாள்ளலாம், அல்ல  மா க் ெகாள்ளலாம். 

* ெசல கள் அைனத் ம் அ த்த ெபரிய  பாயாக எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம். ெச த்தப்ப ம் ெராக்கம் ஏ ம் 
ப்  10-இல் கண்டவா  ெராக்கம் ைகயா ம் ெசல கைள ஈர்க் ம். 

3. வ டாந் ர நி ைவ அ க்ைக வழங் ம் ேத : 

கணக்  அ க்ைக மற் ம் ஐ.  சான் தழ் வா க்ைகயாளர ் ண்ணப்பம் இல்லாமேலேய வ டம் ஒ ைற 
அவரிடம் வழங்கப்ப ம். இ ந்தா ம், வா க்ைகயாளர ்ேமற்ெகாண்  நகல்/ ேபா ச ்சான் தழ் ண்ணப் க் ம் 
பட்சத் ல், ேமேல ப்  நிர.்2 -இல் கண்ட ரகாரம் ெபா த்தமான கட்டணங்கைள நி வனம் எ த் க் ெகாள் ம். 

4. ெசாத்  / கடனாளி காப் : 
a) வாழ்நாள் காப்  ரி யம்  _________ (உத்ேதசமாக). வழங் ந ைடய எ த்  நைட ைறகளின்ப  

எஸ்.எச.்எஃப்.எல் ஆன  காப் ட்  நி வனங்க டன் வாழ்நாள் காப் ட் ற்கான ஏற்பா கைளச ் ெசய்  
ெகாண் ள்ள . கடனாளி(கள்) ம த் வ ேசாதைனக்  உள்ளாக ேவண் க் ம் மற் ம் ட்டத் ைன ஏற் க் 
ெகாள்வ  ற் ம் காப் ட்  நி வனத் ன் ல் உள்ள  மற் ம் இ  சம்பந்தமாக எஸ்.எச.்எஃப்.எல் -க்  
எந்தப் பங் ம் இல்ைல. கடன் ெதாைக, காலம், காப்  ெப பவரின் வய  மற் ம் ம த் வ வரலா  
இவற்ைறப் ெபா த்  காப் ட்  நி வனேம ரி யம் இவ்வள  என்  நிரண்யம் ெசய் ம். ரி யத் ைனக் 

ழ்க்கா ம் வ களில் ெச த்  வரலாம்:- 
ெமாத்தக் கடன் காலத் ற் மாக ஒேர ரி யம் 

a) வ டந்ேதா ம் ெச த்த ேவண் ய ரி யம்,  
b) இைத எத்தைன ஆண் க க்  ெச த்த ேவண் ம் என்பைதக் காப் ட்  நி வனேம  ெசய் ம் 

(கடன் காலம் ைமக் மான ரி யத் ைன ஒேர தவைண ல் வாங் க் ெகாள்வதற்கான அ ம  
காப் ட்  நி வனத் ற்  இல்லாத ேபா  மட் ேம இ  அ ம க்கப்ப ம்.)  

இரண்  சந்தரப்்பங்களி ம், ஆபத்  ெதாடங் வதற்  ன்பாகேவ கடனாளி இந்தப் ரி யத்ைதச ்
ெச த் ட ேவண் ம். இைதக் கட்டத் தவ னால், எஸ்.எச.்எஃப்.எல் எந்த வைக ம் ெபா ப்பாகா . 
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b) ெசாந்த பத் க் காப் : எஸ்.எச.்எஃப்.எல் ஆன , காப்  நி வனங்க டன் பத் க் காப்  ஏற்பா கைளச ்
ெசய்  ெகாண் ள்ள . வாழ்நாள் காப்  ேவண்டாம் எ ம் பட்சத் ல், கடனாளிகள் ெசாந்த பத் க் 
காப் ட் ைனத் ேதர்  ெசய்  ெகாள்ளலாம். ரி யம் கடன் ெதாைகையப் ெபா த்த  மற் ம் காப் ட் க் 
காலம் 5 ஆண் கள் மற் ம் ெதாடரந்்  காப்  நி வனம் அ த் ம் வ ல் ப் த்தல் ரி யம் கட்  

ப் த் க் ெகாள்ள ேவண் ய . ெசாந்த பத்  உடன் கடனாளிகள் தலாக ர ேநாய், இ.எம்.ஐ 
பா காப்  மற் ம் ம த் வமைன ெராக்கம் ஆ யவற்ைற ம் ேதரந்்  எ த் க் ெகாள்ளலாம். அ கபட்ச 
காப்  காலம் 5 ஆண் கள் மற் ம் இத்தைகய தல் காப் க க்கான ரி யமான , ஈட் த் ெதாைக 
மற் ம் காலம் இவற் ன் அ ப்பைட ல் இ க் ம். காப் க் காலம் காலாவ யான டன் ெதாடரந்்  காப்  
நி வனம் அ த் ம் வ ல் ப் த்தல் ரி யம் கட்  ப் த் க் ெகாள்ள ேவண் ய . இைதக் கட்டத ்
தவ னால், எஸ்.எச.்எஃப்.எல் எந்த வைக ம் ெபா ப்பாகா . 

c) ெசாத் க் காப் : தல் கட்டக் கடன் ெதாைக வழங் ம்ேபா  10 ஆண் க க்கான ரி யம் ெச த்த 
ேவண் ம் மற் ம் அ த்  காப்  நி வனம் அ த் ம் வ ல் ப் தத்ல் ரி யம் கட்  ப் த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ய . கட் டத் ன் ம ப்  மற் ம் பயன் மற் ம் ெந ப் , ெவள்ளம் மற் ம் கம்பம் ேபான்ற 
ஆபத் க்க க் ப் ெப ம் காப் ட் ைனப் ெபா த்  ரி யம் இ க் ம் (ெசாத்  என்ப  கட் மான நிலம் 
மட் ம் என்றால் ெசாத் க் காப்  அவ யம் இல்ைல) 

கடன் நி ைவ ல் இ க் ம் காலம் வைர கடனாளியானவர,் எப்ேபாெதல்லாம் கட்ட ேவண் ேமா அந்தந்த 
ேநரத் ல் ரி யம் ெதாைக கட்  காப் க் ெகாள்ைக ைன உ டன் ைவத் ப்ப  அவ யம். 
கடனாளியானவர ் ரி யம் ெச த்தத் தவ ம் பட்சத் ல் எஸ்.எச.்எஃப்.எல் அைதத ் தாேன கட் ட்  அந்தத ்
ெதாைகைய வா க்ைகயாளரிடம் வ த் க் ெகாள் ம். 

d) நி வனமான  காப்  நி வனக டன் ஏற்பா கள் ைவத் ந்த ேபா ம், கடனாளியானவர,் தான் ம் ம் 
எந்தக் காப்  நி வனத் ைன ம் ேதரந்்ெத க் ம் தந் ரம் அவ க்  உண் . 

5. கட க்கான காப் : 

a) அடமானம் ைவக்கப்ப ம் தன்ைமக் காப்  பரம்: 
b) உத் ரவாதம் ஏ ம் இ ந்தால் அந்த பரம்: 
c) ைண/ இைடக்கால காப்  ஏ ம்: 

 
6. கடன் வழங் வதற்கான கட் ப்பா கள்: 

கடன் வழங் வதற்கான நிபந்தைனகள் 
a) ெசாத் ன் உரிைமயான  ெதளிவாக, ெசல் ப யாவதாக, எவ் த ல்லங்க ம் இல்லாமல் மற் ம் 

சந்ைதப்ப தத்க் ய  
b) நிைல அங் காரங்கள் ைடத் ட்டன மற் ம் ெசாத்தான  அ ம த்த ட்டத் ன்ப  கட்டப்பட் ள்ள  
c) கடனாளி ன் ெசாந்த பங்களிப்பான  ெசாத் ல் இடப்பட் ள்ள  (ெசாந்த பங்களிப்  என்ப  ெசாத் ன் 

ெமாத்தச ் ெசல ற் ம் கடன் ெதாைகக் ம் ஆன ேவ பா  ஆ ம்). ெசாந்தப் பங்களிப் ற்கான லத் ன் 
ஆவண நி பணத் ைனக் கடனாளிகள் சமரப்் ப்ப  அவ யம். 

d) கட் மானம் / ட்டம் ன்ேனற்றத் ன் அ ப்பைட ல் எஸ்.எச.்எஃப்.எல் ஆன  தன் ன் ரகாரம் கடைனத ்
தவைணகளிேலா அல்ல  ஒேர ெப ந்ெதாைகயாகேவா வழங் ம் 

e) கடன் வழங் ம் ன்பாக எஸ்.எச.்எஃப்.எல் பரிந் ைரக்கக் ய கட் ப்பா கள் ேவ  எதற் ம் இணங் வ . 
f) கடந்த ைற ெபற்ற ற , ெதாடரந்்  18 மாதங்கள் தாண்  கடன் வாங் ய  ஒ  ப யாகேவ நின் ட்டால். 

எஸ்.எச.்எஃப்.எல் ஆன  அந்தக் கடைன அப்ப ேய ஏற்கனேவ வழங் ய ெதாைக டன் நி த்  ம் மற் ம் 
கடனாளியானவர ் இ வைர ெபற்ற ெதாைகக்கான இ.எம்.ஐ ெச த்தத ் ெதாடங்க ேவண் ம். இப்ப ச ்
ெசய் ம்ேபா , இத்தைகய நி த்தம் நிக ம்ேபா  நி ைவ ல் உள்ள கடன் ெதாைக(ேமேல யப , அந்த 
சமயம்வைர வழங்கப்பட்ட கடன் ெதாைக), த ள்ள கடன் காலம், கடனாளி ன் வய , அந்த சமயத் ல் நில ம் 
ஆர.்ஓ.ஐ இவற் ன் அ ப்பைட ல் ண் ம் ஈ.எம்.ஐ கணக் டப்ப ம், அப்ேபா  எஸ்.எச.்எஃப்.எல், இந்த 
ஒப்பந்தத் ல் கா ம் எைத ம் ன்பற்றாமல் தான் ம் யப  அைமக் ம் கள் மற் ம் 
கட் ப்பா களின்ப  கடைனத் ப் ச ்ெச த் யாக ேவண் ம். எஸ்.எச.்எஃப்.எல் தான் ம் யப  மற் ம் 
கடனின் சாதக-பாதகங்களின் அ ப்பைட ல், 18 மாத காலத்ைத நீட் த் க் ெகாள்ளலாம் அல்ல  கடன் 
ெதாைகையச ் க்காமேலேய ஏற்கனேவ வழங் ட்ட ெதாைகக்கான இ.எம்.ஐ -ஐ ஆரம் க்க  
ெசய்யலாம். 
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7. கடன் ைடக்க ல்ைல என்றால் ெசயலாக்கக் கட்டணம் ப் யளித்தல்:  

ப்  அல்ல  ப்  அல்லாத கடன்க க்கான ைறந்தபட்ச ன்ெசயலாக்கக் கட்டணம் ( .எஸ். .-
ைய உள்ளடக் ய ) ம்பப் ெபற இயலா . எக்காரணம் ெகாண் ம் கடனாளியால் கடன் ெபறப்பட ல்ைல 
எ ம்ேபா , த ள்ள ெசயலாக்கக் கட்டணத் ல் 75% (ஏற்கனேவ ெச த் ய .எஸ். . நீங்கலாக) மட் ம் 

ம்பப்ெபற இய ம். எஸ்.எச.்எஃப்.எல்.-ஆல் நிராகரிக்கப்ப ம்ேபா , த ள்ள ெதாைக ( ைறந்தபட்ச 
ன்கட்டணம் மற் ம் ஏற்கனேவ ெச த் ய .எஸ். . நீங்கலாக) ைமயாகத் ம்பத ்தரப்ப ம். 

8. மற்றைவ: 
 
a) நிலக்கடன்கைளப் ெபா த்தவைர, ப் ன் வ ப் ட அல ன் கட் மானம் நிலக்கடன் வழங் ய 

ேத ந்  ன்  ஆண்  காலத் ற் ள் கட்  க்கப்ப வ  அவ யம், தவ ம்பட்சத் ல், நிலக்கடன் 
ஆன  ட் க்கடன் அல்லாத கடனான மாற்றப்ப ம் மற் ம், ட் க்கடன் அல்லாத கட க் ப் 
ெபா ந்தக் ய தம், கால அவகாசம் மற் ம் மற்ற ெசல கைள ஈரக்் ம். 

b) ஒ ங் ப த் பவர ்/ அரசாங்கம் தலானைவ அ க் ன்ற றப் த் ட்டங்கள் ழ், எவ் த நற்பலன்க ம் 
ேசரந்்  வழங்கப்ப ம் கடன்கள் ஒ ங் ப த் பவர ் / அரசாங்கம் ஆ ேயாரின் தணிக்ைகக்  உட்பட்ட  
மற் ம் கடன் ெபறத ் த  டயத் ல் ன்னாளில் இநத்க் கடன்கள் ட்டத் ன் ப் ட்ட 
வைரயைறக க் ள் அடங்கா  என்  கண் க்கப்ப ம் பட்சத் ல், ஏற்கனேவ வா க்ைகயாள க்  
வழங்கப்பட் ட்ட நற்பலன்கள்/மானியம் அைனத் ம் ம்பப் ெபறப்ப ம் மற் ம் ஒ ங் ப த் பவர ் / 
அரசாங்கம் இடம் ப் யளிக்கப்ப ம். 

9. கடைன ம்பசெ்ச த் தல் & வட் :  
 
கடனான  சமமான மாதாந் ர தவைணகளில் ஒவ்ெவா  மாத ம் ம்பச ் ெச த்தக் ய  மற் ம் ேழ 

வரிக்கப்பட் ள்ள : 
a) ஒ  ெமாத்தத் ெதாைகயாக கடன் வழங்கப்பட்டால், இ.எம்.ஐ. -இன் வக்க நாள் கடன் வழங் ய மாதத் ற்  

அ த்த மாதத் ன் தல் நாளாக இ க்கக் ம். தலாக, வழங்கப்பட்ட ேத ந்  மாத இ க் ள் 
பட்ட காலத் ற்காக .எம்.இ.ஐ. (ப்ரீ-இ.எம்.ஐ. வட் ) ெச த்த ேவண் ய  இ க் ம். 

b) மாதத் ன் 1-வ , 2-வ , அல்ல  3-வ  ேத ல் ஒ  ெமாத்தத ் ெதாைகயாக கடன் வழங்கப்பட்டால், அேத 
மாதத் ல் இ.எம்.ஐ. ஆரம் க்க ேவண் ம் மற் ம் அேத மாதத் ல் தல் இ.எம்.ஐ. ெச த்த இய ம். 

c) கடன் ஆன  தவைண ைற ல் வழங்கப்பட்டால், வழங்கப்பட்டதன் ட் த் ெதாைகக்  ஒவ்ெவா  மாத ம் 
ெதாைக வழங்கப்பட்ட ேத ந்  இ.எம்.ஐ. ஆரம் க் ம் வைர வட் ையச ் ெச த்தலாம். இ.எம்.ஐ -இன் 
ஆரம்பத்ேத  இ  வழங்கல் ெசய்யப்பட்ட மாதத் ற்  அ த்த மாதத் ன் தல் நாளாக இ க்க ேவண் ம். 

d) மாற்றாக, தவைண ைற ல் கடன் வழங்கப்பட்டால், வழங்கப்பட்ட ெதாைக(கள்)க்  இ.எம்.ஐ. ெச த்தக் 
கடனாளி ேதர்  ெசய்யலாம். அப்ேபா , இ.எம்.ஐ. ஆரம்பத்ேத  கடன் வழங் ய தல் தவைண மாதத்ைதத ்
ெதாடரந்்த அ தத் மாதத் ன் தல் நாளாக இ க்க ேவண் ம். வழங்கப்பட்டவற் ன் ட் தெ்தாைக 
அ ப்பைட ல் இ.எம்.ஐ. ேவ பட ேவண் ம். தலாக, வழங்கப்பட்ட ேத ந்  மாத இ க் ள் 

பட்ட காலத் ற்  .எம்.இ.ஐ. ெச த்த ேவண் ம். 
e) ஒவ்ெவா  மாதத் ன் இ நாேள ெச த் வதற்கான நி ைவத ் ேத யா ம். கடனாளிகள் இ.எம்.ஐ. / 

.இ.எம்.ஐ. ெச த் வதற்கான இர  ேத ைய ஒவ்ெவா  மாதத் ன் 5-வ , 10-வ , அல்ல  15-வ  ேத யாக 
ேதர்  ெசய்யலாம். 

f) இ-என்.ஏ. .எச.்/என்.ஏ. .எச.் ேபான்ற ன்ன  ைற வ யாக இ.எம்.ஐ ெச தத்லாம். 
g) இ.எம்.ஐ./ .இ.எம்.ஐ ெச த் வ ல் ஏற்ப ம் எவ் தத ்தாமதத் ற் ம் ஆண் க்  @ 24% அபராத வட்  ெச தத் 

ேவண் ம். இ , இ.எம்.ஐ./ .இ.எம்.ஐ. ெச த்தாமல் நி ைவ ல் இ க் ம் காலத் ற் க் கணக் டப்ப ற . 
h) ெச த்தப்படாமல் ம் ய ஒவ்ெவா  காேசாைலக் ம் காேசாைல அவம ப் க் கட்டணம் .500/- + .எஸ். . 

ெபா ந் ம். ெசல  தங்கள் அவ்வப்ேபா  நில ம் வங் ச ் ெசல கைளப் ெபா த்  ள்பாரை்வக்  
உட்பட்டைவ. 

 
10. ெச த் தல்கைள ஒ க்  ெசய்வ : 

 
இந்த கடன் ஒப்பநத் ன் ழ், கடனாளியால் அல்ல  கடனாளி சாரப்ாக எந்தெவா  ன்றாம் தரப்பா ம், 
கடனாளி ன் கடன் கணக் ல் வர  ைவப்பதற்காகச ் ெசய்யப்பட்ட எந்த ெச த்த ம் ன்வ ம் வரிைசப்ப  
நி ைவக க்  ஒ க்கப்ப ம், அைவயாவன: 
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a. ஏற்ப ம் ெசல கள் 
b. தாமதமான ெச த்தல்க க்கான தல் வட்  
c. .இ.எம்.ஐ./இ.எம்.ஐ. பாக் கள் 
d. .இ.எம்.ஐ./இ.எம்.ஐ. நடப்  நி ைவகள் 
e. மற்ற தற்ெசயல் கட்டணங்கள் அதாவ  (காேசாைல ம் ய கட்டணம், ன்ெச த்தல் கட்டணம், தலானைவ) 
f. இ.எம்.ஐ. ன்பணம் 
g. ன்ெச த்தல் 
கடனாளி டம் ெதரி தத் ன் ெச த் ய ெதாைக ன் வரிைச / க த் க் ெகாள்ளப்ப ம் ஈ  இவற்ைறமாற் ம் 
உரிைமைய எஸ்.எச.்எஃப்.எல் தக்கைவத் க் ெகாள் ற   

11. நி ைவகைள ட்ெட த்தல்: 

.இ.எம்.ஐ/இ.எம்.ஐ ெச த் வ ல் தாமதம் ஏற்ப ம்ேபா , நி ைவத் ெதாைகையச ் ெச த் ங்கள் என்  ேகட்  
பல வ களில் கடனாளிகைளத் ெதாடர்  ெகாள்ேவாம். நி ைவ ெச த்தாமல் மற் ம் கணக்  ஒ  என். .ஏ ஆக 
மா ம் நிைல ஏற்படக் மானால், இந்தத ் தவ தல்களின் ன் ைள கைளக் கடனாளிக க்  
அ த் ன்ற ப் ணர்  அ ப் கள் அ ப்பப்ப ம். அதற்  ேம ம் ெதாைக நி ைவ ல் இ ந்  
கணக்  என். .ஏ ஆக மா ம் பட்சத் ல், அவரக்ள் த்த கால அவகாசத் ற் ள் கடைனச ் ர ்ெசய்ய ேவண் ம் 
என்  ேம ம் அ தத்ல் அ ப்பப்ப ம். இந்த அ ப்ைபப் ெபற்ற ற ம் ட கடனாளியானவர ்கணக் ைனச ்

ர ்ெசய்வ ல் ேதால்  அைட ம் பட்சத் ல், எஸ்.ஏ.ஆர.்எஃப்.ஏ.இ.எஸ்.ஐ சட்டத் ன் ரி  13(2) -இன் ழ் அ ப்  
அ ப் ய ற  கடன் இரதத்ா ம். எஸ்.ஏ.ஆர.்எஃப்.ஏ.இ.எஸ்.ஐ சட்டமான  நி க் கழகங்க க்  நிைலயான 
அ காரங்கைள அளித் ள்ள  

(i) ெதாைகையப் ெப வதற்காக ஒத் /ஒப்பைடப்  அல்ல  ற்பைன ெசய்வதற்கான உரிைம உள்பட காப் ச ்
ெசாத் ைனக் ைகப்பற் வ . 

(ii) ஒத் /ஒப்பைடப்  அல்ல  ற்பைன ெசய்வதற்கான உரிைம மாற்றத் ற்காக, காப் ச ் ெசாத் ைனக் 
ைகப்பற்   த் ைர வ . 

(iii) காப் ச ்ெசாத் ைன ற்ற ற ம் ட அ ல் ைடத்த ெதாைகயான , சட்டச ்ெசல கள் மற் ம் நி ைவத் 
ெதாைகைய வ க் ம் யற் ல் ஆன ற ெசல னங்கள் உள்பட்ட நி ைவத் ெதாைககைள ஈ கட்டப் 
ேபா மானதாக இல்லாத பட்சத் ல், த ள்ள நி ைவகைள வ ப்பதற்கான சட்ட ரவ் நடவ க்ைககைளத ்
ெதாடங் வ . 

கடனாளி ன் கணக்  ெதாடரப்ான கடன் தகவல்கள் மாத அ ப்பைட ல் கடன் தகவல் நி வனங்க க்  
வழங்கப்ப ம். கடன் தகவல் நி வனங்களிடம் உள்ள கடன் வரலாற் ல் ேமாசமான தாக்கம் ஏற்ப வைதத ்
த ரப்்பதற்காக, கடன் ெதாைக ன் நி ைவகைள ேநரத் ல் ெச த்  வ மா  கடனாளிகைளக் ேகட் க் 
ெகாள் ேறாம். 

12. வா க்ைகயாளர் ேசைவகள்: 
a) வங் ப் பழக்கத் ைன ஊக் ப்பதற்காக, நாங்கள் ெராக்கம் ெச த் வைத ஊக்கப்ப த் வ ல்ைல. 

இ ந்தா ம்,  லக்கான சமயங்களில். நி ைவ அல்ல  ெசல கள் ெராக்கமாகச ்ெச த்தப்பட்டால், அைத 
எம  ைளகள் அல்ல  அங் காரம் ெபற்ற அ வலரக்ள் இடம் ெச த்  அதற்கான ெராக்க இர  ெபற் க் 
ெகாள் ம்ப  கடனாளிகைளக் ேகட் க் ெகாள் ேறாம். ெராக்கச ்ெச த்தல்க க்கான ெராக்கம் ைகயா ம் 
ெசல கள் ன்வ மா : 

 

ெச த் ம் ெதாைக ெபா ந் ம் ெசல கள் 

.2000/- வைர ஏ ல்ைல 

.2000/- தல் .10000/- வைர இர  ஒன் க்  .30/-+ .எஸ்.  

.10001/- தல் .50000/- வைர இர  ஒன் க்  .60/-+ .எஸ்.  

.50001/- தல் .100000/- வைர  இர  ஒன் க்  .150/-+ .எஸ்.  

.100001/- தல் .1,99,000/- வைர  இர  ஒன் க்  .200/-+ .எஸ்.  
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b) கடன் ெபற்ற ற , கணக்  அ க்ைக, வ மானவரி அ க்ைக தலான ேசைவகள் ேவண் ம் என்றால், 

கடனாளிகள், தாம் கடன் ெபற்ற ைளைய அைழக்கலாம்/எ தலாம் மற் ம் இத்தைகய அ க்ைககள் 7 
ேவைல நாட்க க் ள்ளாக ன்னஞ்சல்/அஞ்சல் ெசய்யப்ப ம். 

c) வா க்ைகயாளரக்ள், ஒவ்ெவா  ண்ணப்பத் ற் ம் .250/-+ .எஸ்.  என்றப  ெதாைக 
ெச த் ,எ த் ரவ் ண்ணப்பம் லம் உரிைம ஆவணங்களின் ைகநகல் ெபறலாம். ெதாைக 
ெச த் ய டன், ண்ணப் த்த ஆவணங்கள் 7 ேவைல நாட்க க் ள் ன்னஞ்சல் ெசய்யப்ப ம். 

d) கடன் அைடந்த டன், அன் ந்  15 ேவைல நாட்க க் ள், ண்ணப்பத் ன் ேபரில் ஆவணங்கள் கடனாளி 
மற் ம் இைணக் கடனாளி டன் எம  ைள அ வலகங்கள் லம் ப் யளிக்கப்ப ம். கடன் அைடபட்  
ஒ  மாதத் ற் ள் ஆவணங்கைளச ் ேசகரிக்கா ட்டால், ைளகளில் இ ந்த ஆவணங்கள் எம  மத் ய 
ஆவணக் காப்பகத் ற்  அ ப்  ைவக்கப்பட் ம் மற் ம் கடனாளியானவர ் தான் ேசகரிக்கக் ய 
உத்ேதசமான ேத ையத ்ெதரி தத் றேக இ  ண் ம் ைளக க்  அ ப்பப்ப ம். கடன் அைடந்த ேத  

தல் 3 மாத காலத் ற் ள் ஆவணங்கைளச ் ேசகரிக்க ல்ைல என்றால், கடனாளியானவர ் தாமதமா ம் 
ஒவ்ெவா  மாதத் ற் ம் .500/- என்ற கணக் ல் ெச த் ய றேக ஆவணங்கைளத ் ப் ப் ெபற ம். 

 
13. ைற ர்ப் : 

 
ைறகள் ஏ ம் இ ப் ன், வா க்ைகயாளர ் ஆனவர ் கடன் ண்ணப் த்த / ெபற்ற ைள ன் ேமலாளைர 

அ கலாம். ைற அப்ேபா ம் ர ைல என்றால், ன்னஞ்சல் லம் தம  ைறைய customercare@sundaramhome.in 
என்ற ன்னஞ்சல் கவரிக்  அ ப்பலாம். 7 ேவைல நாட்க க் ள் ைற ரத்்  ைவக்கப்ப ம். ைடத்த ப ல் 

காரளிதத்வ க்  மன நிைற  இல்ைல அல்ல  ப ல் ைடக்கப் ெபற ல்ைல என்றால், அவர ் எ த / அஞ்சல் 
ெசய்ய கவரி ேழ 

ேத ய ட் வச  வங் , ைற ரப்் த் ைற, 
4-வ  தளம், ேகார ்5ஏ, இந் யா ேஹ டட் ெசன்டர,் ேலா  ேரா , 

 ெடல்  110 003 
வைல-ெதா க் : https://grids.nhbonline.org.in 
 

ேமற்ெகாண்  மாற்றங்கள் ஏ ம் இ ப் ன், இந்தக் க தத் ல் கண் ள்ள கள் மற் ம் கட் ப்பா கைள 
அ த் , இ  கடன் ஒப்பந்தத் ல் கா ம் கள்தான் நிைலப்ப ம் என்பைதத ் தய ெசய்  ெதரி த் க் 
ெகாள் ேறாம். 

.எஸ்.  தம் இந் ய அர னால் மா தல் ெசய்யக் ய  என்பைதத ்தய ெசய்  த் க் ெகாள் ங்கள். 
பணம் ெச த் ம் நாளில் நடப் ல் உள்ள .எஸ்.  மற் ம் தலாக அரசாங்கம் வ க்கக் ய ெசஸ் வரி 
ஆ யைவ ெபா ந் ம். 

ேம ம் ேகள் க க் , தாங்கள் கடன் ண்ணப் தத் / ெபற்ற ைள ன் ேமலாளைர அ கலாம். ேம ம் 
கடனாளிகள் எம  ைளகைள காைல 9.00 மணி தல் மாைல 5.30 மணிவைர ங்கள் தல் சனிக் ழைம வைர 
அைனத்  ேவைலநாட்களி ம், இந் யா ன் எந்தக் ைள ம் காைல 9.30 மணி தல் மாைல 6.00 
மணிவைர ம் ேநரில் வ ைக தரலாம். ஒவ்ெவா  1-வ  மற் ம் 2-வ  சனிக் ழைம ைற மற் ம் ஐந்  
சனிக் ழைம வ ம் மாதங்களில் 3-வ  சனிக் ழைம ைற.  

ேமேல ெசான்ன க ம் கட் ப்பா க ம் கடனாளி(கள்) னால் வா க்கப்பட்ட  அல்ல  நி வனத் ன் 
ஊ யரக்ள் கடனாளி டம் வா த் க் காட் னாரக்ள் மற் ம் கடனாளிகள் ரிந்  ெகாண்டாரக்ள். 

தங்க க் ச ் ேசைவ ெசய் ம் வாய்ப்ைப அளித்தைமக்  நன்  ேறாம். தாங்கள் இைத ஏற் க் 
ெகாண்டதற்  அைடயாளமாக தய ெசய்  இந்தக் க தத் ன் ேபா  நக ைன எங்க க் த ் ப்  
அ ப் ங்கள்.   

தங்கள் உண்ைம ள்ள, 

ந்தரம் ேஹாம் ஃைபனான்ஸ் டட்ட்க்காக 

வா க்ைகயாளர் ைகெய த் ட அங் கரித்தவர ்ைகெயாப்பம்  


