
                          नेहमी विचारल ेजाणारे प्रश्न 

 

1. प्रक्रिया शलु्क म्हणज ेकाय? 
लोन अजाावर प्रक्रिया करण्यासाठी आकारल ेजाणारे प्रशासकीय शलु्क आहे. 
 

2. थक्रकत शलु्क म्हणज ेकाय 
जर ईएमआय साठी कोणतहेी ववलबंित पेमेंट असल्यास कंपनीद्वारे थक्रकत शलु्काची आकारणी 
केली जात.े 
  

3. िाउन्स शलु्क 
 
लाग ूअसल्याच्या स्थथतीत, िाउन्स/ववलबंित पेमेंट शलु्क आकारण्याचा अधिकार िजाज 
हाऊससगं फायनान्स सलसमटेडकड ेराखीव आहे. कारण, गहाण कजा हा कोणत्याही सथंथेसह 
दीर्ाकालीन व्यवहाराचा भाग ठरतो. अशाप्रकारच ेकोणतहेी शलु्क टाळण्यासाठी ननयसमत 
ईएमआय पेमेंट करणे अत्यतं महत्वाचे ठरत.े कोणतहेी िाउन्स क्रकंवा ववलबंित पेमेंट मळेु 
ग्राहकाच्या ससबिल थकोअरवर मोठा प्रमाणात पररणाम होऊ शकतो. दसुरीकड,े जर ग्राहकाच्या 
सवा पेमेंट मध्ये ननयसमतता असल्यास सयुोग्य िँक्रकंग ट्रान्झॅक्शनमळेु लोन अकाउंट (जर 
असल्यास) साठी ववशषे ऑफर आकवषात करू शकतात. ईएमआय िाउन्स आणण ववलबंित पेमेंट 
शलु्कासाठी, कृपया आमच्या वेिसाईटवरील एमआयटीसी कागदपत्ांचा सदंभा घ्या. 

4. थक्रकत लोन अकाउंट साठी पाटा पेमेंटची क्रकमान आणण कमाल शे्रणी क्रकती आहे? 
पाटा पेमेंट डडपॉणझट करण्यासाठी क्रकमान रक्कम तमुच्या ईएमआय रकमेपेक्षा कमीतकमी ₹1 
ने अधिक असावी आणण कमाल रक्कम तमुच्या लोनच्या एकूण थक्रकत रकमेपेक्षा कमी 
असावी. 
 

5. पाटा पेमेंट केल्यानतंर, माझे ईएमआय क्रकंवा कालाविीवर पररणाम होईल का? 
ग्राहकाला त्याचे/नतच ेप्रभाव क्षेत् पाटा-पेमेंटच्या मयाादेपयतं ननवडण्याचा पयााय आहे. आम्ही 
ग्राहक पोटालद्वारे पाटा-पेमेंट करण्यास प्रािान्य देऊ, ज्यामध्ये ईएमआय क्रकंवा कालाविीच्या 
आवश्यकतनेसुार ननवडीच ेपयााय उपलब्ि असतील. 
 

6. माझ्या अकाउंट थटेटमेंटमध्ये पाटा पेमेंट किी ददसेल? 
फंड प्राप्त झाल्यानतंर 48 तासांच्या आत अकाउंट थटेटमेंटमध्ये पाटा पेमेंट रक्कम अपडटे 
केली जाईल. 
 

7. जर थक्रकत असल्यास पाटा पेमेंटला अनमुती आहे का? 



जर तमुच्या लोन अकाउंट साठी थकीत असल्यास आम्ही पाटा पेमेंट करण्यास अनमुती देत 
नाही. तमु्हाला पाटा-पेमेंट करण्यासाठी थक्रकत रकमेचा भरणा करणे आवश्यक आहे. तमु्ही 
आमच्या पोटाल माफा त थक्रकत रकमेचा भरणा करू शकता. 
 

8. मी माझ्या इन्श्यरुन्स पॉसलसीच्या कॉपी मध्ये िदल कस ेकरू? 
कृपया जन्मतारीख, पॅन, नावात सिुारणा इ. िाितच्या पॉसलसी कॉपी मिील कोणत्याही 
िदलासाठी BHFLwecare@bajajfinserv.in  यावर सलहा. तसेच तमुच्या इन्श्यरुन्स पॉसलसी 
कागदपत्ांवर नमदू ग्राहक सेवा प्रनतननिीच्या सपंका  िमांकाद्वारे सिंधंित इन्श्यरुरची सपंका  
साि ूशकतात. 
 
 
 

9. मी माझी ररपेमेंट देय तारीख िदल ूशकतो/शकत ेका आणण कसे? 
होय, तमु्ही देखील िदल करू शकतात. कृपया देय तारीख म्हणून मदहन्याच्या 2 क्रकंवा 5 
तारखेदरम्यानचा तमुचा पयााय ननवडा आणण BHFLwecare@bajajfinserv.in वर सलहून 
तमुची ववनतंी सादर करा. जर कजादाराला त्वररत ईएमआय अमंलिजावणी करायची असल्यास 
ईएमआय देय तारखेच्या 5 ददवस आिी ववनतंी सादर करणे आवश्यक आहे म्हणजेच जर 
ईएमआय मदहन्याच्या 2 तारखेला देय असेल आणण मदहन्याच्या 5 तारखेला िदलायचा 
असल्यास तर कजादाराला सध्याच्या मदहन्याच्या 28 तारखेला (एका मदहन्यात 30 ददवस 
यानसुार) क्रकंवा त्यापवूीची ववनतंी सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच, ईएमआयमध्ये आकारली 
जाणारी व्याज रक्कम त्वररत ईएमआय मध्ये वाढलेल्या सखं्येनसुार वाढववली जाईल. जर देय 
तारीख ननिााररत कालाविीपके्षा पवूीची असेल तर ईएमआय समान रादहल. ज्यामध्ये मदु्दल 
रकमेचा भाग ववसशष्ट ईएमआय हून अधिक असेल आणण वाथतववक ददवसांच्या सखं्येवर 
व्याजाची आकारणी केली जाईल. या प्रकरणात व्याजाचा दहथसा देखील कमी होईल. 
 

10. ईएमआय देय तारीख िदलल्यानतंर माझे ररपेमेंट शडे्यलू कसे असेल? 
जर देय तारीख एका मदहन्याच्या आत थथधगत केली असल्यास, केवळ त्यानतंरच्या 
मदहन्यांसाठी ददवसांच्या सखं्येच्या फरकाच्या आिारावर अनतररक्त व्याज आकारल ेजाईल. हे 
अनतररक्त ददवसांच्या कारणामळेु आहे. ज्यासाठी ववसशष्ट ईएमआयसाठी व्याजाची गणना 
केली जाईल. दसुऱ्या िाजूला, जर देय तारीख पवूा- ननिााररत (वेळेपवूी )असल्यास नतंरच्या 
मदहन्यातील ईएमआय मध्ये कोणताही िदल केला जाणार नाही आणण त्यानतंरच्या 
ईएमआयच्या मखु्य रकमेत वाढ होईल. 
 

11. मी माझा ईएमआय वाढव ूशकतो/शकत ेका? 
a. हे केवळ टमा लोनसाठी लाग ूआहे 



b. तमु्हाला अपेक्षक्षत असलेली ईएमआय मिील वाढ करण्यािाितची मादहती प्रदान करावी 
लागेल  आणण BHFLwecare@bajajfinserv.in वर सलहून ववनतंी ननमााण करा 

c. टीम द्वारे सिंधंित तपसशलासह तमुच्याशी सपंका  सािला जाईल, याद्वारे कालाविी 
कमी होईल 

d. तमुच्या थवीकृती नतंर, टीम द्वारे ईएमआय मध्ये िदल केले जातील 
 

12. मी माझे ईएमआय कमी करू शकतो/शकत ेका? 
ईएमआय कमी करण्यासाठी पाटा पेमेंटचा पयााय ननवडू शकतात आणण तमु्ही कालाविी मध्ये 
वाढ करुन ईएमआय कमी करू शकत नाही. 
 

13. मी ईएमआय कमी करण्यासाठी कालाविी वाढव ूशकतो/शकत ेका? 
कंपनीच्या िेडडट आणण जोखीम िोरणाच्या आिारावर लोन कालाविीची गणना केली जात े
आणण लोन ववतररत केल्यानतंर थवेच्छापवूाक वाढववली जाऊ शकत नाही. हे व्याज दर, 
कंपनीचे अतंगात िोरणे, ननयामक िदल, लोन डडफॉल्ट इ. सारख्या ववववि िािींच्या अिीन 
असेल. 
 

14. मी आगाऊ ईएमआय भरू शकतो/शकत ेका? 
आगाऊ रक्कम ईएमआय  देय तारखेच्या 5 ददवस आिी भरू शकतात. उदाहरणाथा, 
मदहन्याच्या 2 तारखेला देय असलेल्या ईएमआयI साठी, 30 ददवसांचा मदहना गदृहत िरल्यास 
आगाऊ ईएमआय मदहन्याच्या 27 तारखेला क्रकंवा त्यापवूी भरला जाऊ शकतो. 
. 

15. मी आगाऊ ईएमआय कसा भरू शकतो/शकत?े 
ग्राहक पोटालवरील पेमेंट टॅिमध्ये आगाऊ ईएमआय पयााय वापरून आगाऊ ईएमआय भरू 
शकता 
 

16. मी माझा प्री-ईएमआय हा ईएमआय मध्ये िदल ूशकतो/शकत ेका? 
तमुचे लोन प्री-ईएमआय मोडमध्ये असल्यास म्हणजचे केवळ व्याज कपात होणे आणण तमु्ही 
ईएमआय मोड मध्ये रुपांतररत करू इस्च्छत असल्यास म्हणजचे, मदु्दल आणण व्याज दोन्ही 
कपात होणे. कृपया BHFLwecare@bajajfinserv.in वर सलहून ववनतंी नोंदवा. तमु्हाला 
अपेक्षक्षत प्रनतसाद कामकाजाच्या 48 तासांत अपेक्षक्षत आहे. 
 
 
 

17.  " मी माझी प्रलबंित डडथिसामेंट रक्कम कशी प्राप्त करू शकतो/त"े? 
तमुच्या होम लोनसाठी प्रलबंित डडथिसामेंटच्या सदंभाात, तमु्ही तमुच्या वविी प्रनतननिीशी 
सपंका  सािू शकतात. तमु्हाला पेमेंट जारी करण्याची टप्प्याननहाय मादहती वविी प्रनतननिी 



द्वारे समळू शकत.े जर सवा कागदपत् ेसादर करण्यात आले आणण पडताळले असल्यास 
तमु्हाला जारी करण्यात आलेल्या मजंुरी पत्काच्या आिारावर पेमेंट जारी केले जाईल. 
 

18. मला माझ ेवयैस्क्तक तपशील जस ेकी जन्मतारीख, सपंका  पत्ता, ईमेल     , मोिाईल निंर 
यामध्ये कसा िदल करू? 
तमु्हाला विै      परुावा सामानयक करावा लागेल म्हणजेच,  पॅन काडा / पासपोटा कॉपी / 
मतदान ओळखपत् / वाहन परवाना / आिार काडा आणण तमुची ववनतंी 
BHFLwecare@bajajfinserv.in वर ईमेल सलहून नोंदवावी लागेल. प्रनतननिी तमुच्याशी 
सपंका  सािेल आणण िदल करण्यापवूी आवश्यक पषु्टीकरण रे्ईल. वकैस्ल्पकररत्या, तमु्ही 
नजीकच्या िीएचएफएल बँ्रचलाही भेट देऊ शकता. 
 

19. मला प्रिानमतं्ी आवाज योजना (पीएमएवाय) अनदुानाच्या स्थथतीववषयी मादहती कशी समजेल 
? 
पीएमएवाय अनदुान ही कें द्र सरकारची योजना आहे आणण िीएचएफएलची भसूमका प्रकऱण 
ननहाय योजनेची अमंलिजावणी ननस्श्चत केल्यावर सिंधंित सरकारी अधिकाऱ्यांकड ेववनतंी पढेु 
नेणे ही आहे. पीएमएवाय योजनेंतगात ववदहत केलले्या सिंधंित सरकारी अधिकाऱ्यांना 
कागदपत् ेसादर केल्यानतंर दाव्यांचे मलू्यांकन अधिकाऱ्यांमाफा त केले जात.े ग्राहकाने सादर 
केलेल्या मादहतीच्या आिारे मजंूर क्रकंवा नाकारले जाऊ शकत.े प्राप्त झालेला ननिी ग्राहकाच्या 
लोन अकाउंट मध्ये वगा केला जाईल आणण ईएमआयची आखणी केली जाईल. जर पीएमएवाय 
ॲस्प्लकेशन      तमुच्याकड ेउपलब्ि असेल तर कृपया खालील सलकंवर स्क्लक करून 
स्थथती टॅ्रक करा - https://pmayuclap.gov.in/ 
 

20. फ्लेक्सी लोन म्हणज ेकाय? 
फ्लेक्सी लोन हे ननयसमत टमा लोन प्रमाणेच आहे. तमु्हाला सहाय्य होण्यासाठी कोणत्याही 
अशंत: देय आणण ववद्रॉ करण्यास मान्यता प्रदान करतात. 
ग्राहकाने त्याच्या/नतच्या आधथाक क्षमतनेसुार ननयोजन करावे 
 

21. मी फ्लके्सी लोनसाठी ट्रान्झॅक्शनला केव्हा सरुुवात करू शकतो? 
लोनचे ववतरण झाल्यानतंर कजादार हे ऑनलाईन कथटमर पोटाल 24*7 द्वारे फंड ववद्रॉ करू 
शकतात आणण अशंत: देय करू शकतात. 
 

22. ग्राहकाला फ्लेक्सी लोन साठी ववद्रॉल ट्रान्झॅक्शनवर फंड किी प्राप्त होईल? 
ग्राहक पोटालद्वारे ववनतंी केल्यानतंर 24 िँक्रकंग तासांमध्ये तमुच्या िँक अकाउंट मध्ये फंड 
जमा केला जाईल 
 

23. एएमसी म्हणज ेकाय आणण माझ्या अकाउंटमिून शलु्काची आकारणी का केली जात?े 



फ्लेक्सी ही िीएचएफएल द्वारे प्रदान केली जाणारी ववशषे सवुविा आहे. ज्याद्वारे ग्राहक 
आवश्यकेप्रमाणे फंड काढू शकतात आणण अनतररक्त फंड फ्लेक्सी अकाउंट मध्ये करण्याद्वारे 
व्याजाची िचत करू शकतात. यामळेु फ्लेक्सी सवुविेसाठी वावषाक देखभाल शलु्काची 
(एएमसी)आकारणी केली जात.े मजंुरी पत्ात नमदू एएमसी शलु्क प्रत्येत वषी रॉप लाइन 
सलसमटवर आकारले जातील. म्हणजचे एक वषा पणूा होण्याच्या तारखेची मयाादा. पदहल्या 
वषााचे एएमसी शलु्क लोन ववतरणाच्या वेळी आकारले जाईल. जर ग्राहक एएमसी शलु्क अदा 
करू इस्च्छत नसल्यास नजीकच्या बँ्रचमध्ये जाऊन दरुुथती करारावर थवाक्षरी करुन फ्लेक्सी 
लोनला टमा लोनमध्ये िदल करण्याचा पयााय ननवडू शकतात. 
 
 
 

24. मी माझ ेलोन केव्हा आणण कस ेफोरक्लोज करू शकतो? 
1st ईएमआय स्क्लअरन्सनतंर लोन फोरक्लोज केल ेजाऊ शकत.े तमु्हाला फोरक्लोजर 
पत्ासाठी अजा करणे आवश्यक आहे. या सेवेसाठी ववनतंी करण्याद्वारे तमु्हाला लोन िदं 
करण्याच्या प्रक्रियेला आरंभ करता येईल. फोरक्लोजर पत् जारी करण्यासाठी टनाअराउंड टाइम 
(टीएटी) 21 ददवसांचा आहे. फोरक्लोजर पत् प्राप्त झाल्यानतंर, तमु्हाला लोन क्लोजर रक्कम 
डडपॉणझट करण्यासाठी नजीकच्या िीएचएफएल बँ्रचला भेट देणे आवश्यक आहे. 
फोरक्लोजरसाठी पेमेंट केवळ चेक आणण डीडीद्वारे थवीकारले जात ेआणण आमच्या 
रेकॉडामिील सािनांच्या स्क्लअरन्सनतंरच लोन क्लोज्ड केल ेजाईल. 
नोंद: आमच ेकायाालय रवववार, दसुरा शननवार आणण सरकारी सटु्टीच्या ददवशी िदं असतील. 
 

25. फोरक्लोजरसाठी पेमेंट कस ेआणण कुठे केल ेजात ेआणण थवीकारले जात?े 
ग्राहकाला कजा िदं करण्याच्या रकमेसह नजीकच्या िीएचएफएल शाखेला भेट द्यावी लागेल. 
आम्ही चेक आणण डीडी माफा त देयक थवीकारतो. नजीकची िीएचएफएल बँ्रच शोिण्यासाठी 
कंपनीच्या वेिसाईटवर उपलब्ि असलेल्या बँ्रच लोकेटरचा सदंभा घ्या. 
 

26. मी माझ ेलोन फोरक्लोज केल्यानतंर मला माझ ेमळू कागदपत् ेकेव्हा परत समळतील? 
तमुच ेलोन आमच्या ससथटीममध्ये िदं झाल्यानतंर, आमच्या थटोरेज पाटानरकड ेप्रॉपटीची 
कागदपत् ेजारी करण्याची ववनतंी अतंगात ददली जाईल. सवा सलकं केलेले लोन अकाउंट िदं 
झाल्यानतंर मळू कागदपत् े18-20 कामकाजाच्या ददवसांमध्ये बँ्रचमध्ये उपलब्ि होतील. 
थटोरेज पाटानर कडून कागदपत् ेप्राप्त झाल्यानतंर तमु्ही लोन रे्तलेल्या थथाननक बँ्रचमिील 
सेवा प्रनतननिी प्रॉपटीच ेकागदपत् ेप्राप्त समळववण्याच ेदठकाण तमु्हाला ईमेल द्वारे सधूचत 
करेल. 



कागदपत् ेकेवळ प्रॉपटी मालकांना ददली जातील म्हणनूच सवा प्रॉपटी मालकांनी त्यांच्या फोटो 
     सह (पॅन काडा / वाहन परवाना / आिार काडा / मतदान ओळखपत्) आमच्या बँ्रचला 
भेट देणे आवश्यक आहे. 
 

27. मला ना हरकत प्रमाणपत् कसे आणण केव्हा समळू शकेल? 
आमच्या ससथटीमवर कजा िदं झाल्यावर तमु्हाला ससथटीम ननसमात लोन क्लोजर पत् 3 
कामकाजाच्या ददवसांमध्ये प्राप्त होईल आणण सवा सलकं केलेले लोन आमच्याकड ेिदं 
झाल्यानतंरच ना हरकत प्रमाणपत् जारी केल ेजाईल 
 

28. ससबिल मध्ये क्लोजर स्थथती केव्हा अपडटे होत?े 
जेव्हा तमु्ही तमुच ेहोम लोन फोरक्लोज करता, तवे्हा ररपोटा  ससबिलला पाठववला जातो, 
ज्यामध्ये लोन  'क्लोज्ड' अस ेनमदू करण्यात आलेले असत.े लोन िदं होण्याच्या तारखेपासनू 
45-60 ददवसांनतंर हे ससबिल मध्ये अपडटे होत.े 
 

29. माझ्या आरओआय मध्ये क्रकती वेळा िदल होईल आणण  कोणत्या माध्यमातनू मला कळववले 
जाईल? 
एका आथथापनेच्या थवरुपात िीएचएफएल एफआरआर क्रकंवा अतंगात िोरणातील िदलांमळेु 
क्रकंवा ननयामक आवश्यकता क्रकंवा डडफॉल्टच्या स्थथतीत लोन कालाविीच्या दरम्यान, 
वेळोवेळी, आपल्या थववववकेाच्या आिारावर व्याज दरात िदल करू शकतात. कराराच्या 
अतंगात, लोन ववतरणानतंर कजादाराद्वारे आवश्यक असलेली कोणतीही कागदपत् ेप्रदान 
करण्यास / अमंलिजावणी करण्यास ववलिं झाल्याच्या र्टना समाववष्ट आहे. परंत ुयापयतं 
मयााददत नाही.व्याज दरामिील कोणत्याही सिुारणा ईमेल आणण एसएमएसद्वारे पवूीच 
कळववले जातील आणण सभंाव्यपणे अमंलता आणले जातील. 
 

30. रेपो रेट क्रकंवा िीएचएफएल एफआरआर मिील िदलामळेु माझ्या आरओआय मिील िदल 
मला केव्हा सधूचत केले जातील? 
ग्राहकांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल      वर  ईमेल आणण नोंदणीकृत मोिाईल िमांकावर 
एसएमएस द्वारे सधूचत केले जाईल 

 

 

 


