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ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿದಲರರು/ ಸಹ ಅರ್ಜಿದಲರರು ಸಹಿ ಮಲಡಬ ೇಕು 

ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳು (ಎಂಐಟಿಸಿ) 

 

ಎಂಐಟಿಸಿ ಯಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳನುು ಮಂಜೂರಲತಿ ಪ್ತ್ರ. ಲ್ ೂೇನ್ ಒಪ್ಪಂದ ("ಲ್ ೂೇನ್ ಒಪ್ಪಂದ"), 

ಟಲಪ್ ಅಪ್ ಲ್ ೂೇನ್ ಅನುಬಂಧ, ವಿತ್ರಣ  ಪ್ತ್ರ ಮತ್ುು/ಅಥವಲ ಯಲವುದ ೇ ಇತ್ರ  ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳಲ್ಲಾ (ಅವನುು ಒಟಲಾರ ಯಲಗಿ "ಲ್ ೂೇನ್ 

ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳು" ಎನುಲ್ಲಗುವುದು) ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಲಗೂ ಬಜಲಜ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫ ೈನಲನ್ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ (“ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್” ಅಥವಲ 

"ಸಲಲದಲತ್") ಮತ್ುು ಸಲಲಗಲರ ( "ಸಲಲಗಲರ" ಅಥವಲ "ಗಲರಹಕ") ಇಬಬರೂ ಒಪ್ಪಪರುವ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಲಗಿ 

ರೂಪ್ಪಸಲ್ಲಗಿದ . 

 

ಈ ಎಂಐಟಿಸಿಯನುು ಲ್ ೂೇನ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳ ಜ ೂತ ಯಲ್ಲಾ ಓದಲ್ ೇಬ ೇಕು.್ ಸಲಲಗಲರ ಪ್ಡ ದ ಲ್ ೂೇನನುು, 

ಲ್ ೂೇನ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳ ಆಧಲರದಲ್ಲಾ ನಿವಿಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ುದ . ಇಲ್ಲಾ ಸೂಚಿಸಲ್ಲದ ಎಂಐಟಿಸಿ ಮತ್ುು ಲ್ ೂೇನ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳ ನಡುವ  

ಯಲವುದ ೇ ತ್ಕರಲರು ಬಂದಲಗ, ಲ್ ೂೇನ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳು ಮೇಲುಗ ೈ ಸಲಧಿಸುತ್ುವ .್ನಲವು ನಿೇಡುವ ಗಲರಹಕ್

ಲ್ಲಗಿನ ಪೇರ್ಿಲ್ ಕ್ ರಡ ನಿಿಯಲ್್ಗಳನುು (ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಮತ್ುು ಪಲಸವಡ್ಿ) ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಗಲರಹಕರು ಲ್ ೂೇನ ಒಪ್ಪಂದವನುು ಅಕ್ ್ಸ್ 

ಮಲಡಬಹುದು. ಒಂದು ವ ೇಳ  ಗಲರಹಕರು ್ಪೇರ್ಿಲ್್ನಲ್ಲಾ ಲ್ ೂೇನ ಒಪ್ಪಂದವನುು ಅಕ್ ್ಸ್ ಮಲಡಲು ಸಲಧುವಲಗದಿದದರ , ಲ್ ೂೇನ ಒಪ್ಪಂದದ 

ಪ್ರತಿಗಲಗಿ ಗಲರಹಕರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಾಸಬಹುದು. ಆನಂತ್ರ ಲ್ ೂೇನ ಒಪ್ಪಂದದ ಫೇಟ ೂೇಕ್ಲಪ್ಪಯನುು ತ್ಲುಪ್ಪಸಲ್ಲಗುವುದು. 

 

ಅಪ್ಲಿಕ ೇಶನ್ ಸಂಖ್ ೆ.: ___________________________ 

 

ಲ  ೇನಿನ ಪ್ರಕಾರ:  ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಲ  ೇನ್  ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಲ್ಿದ ಲ  ೇನ್ 

 

ಲ  ೇನ್ ವಿಧ:  ಹ  ಸ/ ಖರೇದಿ  ಬಿಟಿ ್ಬಿಟಿ + ಟಾಪ್ ಅಪ್  ಟಾಪ್ ಅಪ 

 

1. ಲ  ೇನ್್ಮೊತ್ತವನ್ನು: 

 

2. ಬಡ್ಡ್ಿಪ್ರಕಾರ 

 ಫ್ಿೇಟಂಗ್ ದರ   ಫಿಕ ೆಡ್ ದರ 

ಬಡ್ಡ ಿದರ:  

ಮೊರಟ  ೇರಯಂ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸೆಡ್ಡ:  

ಬಡ್ಡಿಯನುು ಮರುಹ  ಂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಯಾವುದಾದರ  ಇದದಲ್ಲಿ): 
ಬಡಿಿ ದರದ ಬದಲ್ಲವಣ  ಬಗ ೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಲನಗಳು: ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎಫ್ಆರ್್ಆರ್ ಅಥವಲ ಬಲಹು್ಮಲನದಂಡಗಳು್(ಬಲಹು್ಮಲನದಂಡ್
ಲ್ಲಂಕ್್ಮಲಡಿದ್ಲ್ ೂೇನ್ಗಳಿಗ )ಅಥವಲ ಆಂತ್ರಿಕ ಪಲಲ್ಲಸಿಗಳಲ್ಲಾನ ಬದಲ್ಲವಣ ಗಳು ಅಥವಲ ಶಲಸನಬದಧ ಅಗತ್ುತ ಗಳು ಅಥವಲ ಒಪ್ಪಂದದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಲ್ ೂೇನ್ ವಿತ್ರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಲಲದಲತ್ನಿಗ  ಅಗತ್ುವಿರುವ ಯಲವುದ ೇ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು / ಕ್ಲಯಿರೂಪ್ಕ್ ೆ ತ್ರಲು 
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ಸಲಲಗಲರ ವಿಳಂಬ ಮಲಡುವುದು ಸ ೇರಿದಂತ  ಯಲವುದಲದರು ಡಿೇಫಲಲ್ಾ್ ಸಂಭವಿಸುವುದು - ಇಂತ್ಹ ಯಲವುದ ೇ ಕ್ಲರಣಕ್ಲೆಗಿ ಲ್ ೂೇನ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಾನ ಯಲವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಹಲಗೂ ಕ್ಲಲಕ್ಲಲಕ್ ೆ ಬಡಿಿ ದರವನುು ಏರಿಸುವ ಮತ್ುು ಇಳಿಸುವ ಅಧಿಕ್ಲರ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ಇದ . 
ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಾನ ಯಲವುದ ೇ ಪ್ರಿಷೆರಣ ಯು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ವಲಗಿ ಅನವಯವಲಗುತ್ುದ .  ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್, ಸಲಲಗಲರನ ನ ೂೇಂದಲಯಿತ್ ವಿಳಲಸಕ್ ೆ 
ಪ್ತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನ ೂೇಂದಲಯಿತ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಗ  ಮೇಲ್ ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ/ ನ ೂೇಂದಲಯಿತ್ ಮೊಬ ೈಲ್ ಸಂಖ್ ುಗ  ಸಂದ ೇಶ 
ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ುು/ಅಥವಲ ಅವರ ವ ಬ್ಸ ೈಟ್ಗ  ಅಪ ಿೇಟ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ  ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಾದ ಬದಲ್ಲವಣ ಯ ಬಗ  ೆತಿಳಿಸುತ್ುದ .   
ಮೇಲೆಂಡ ಯಲವುದ ೇ ಎರಡು ಪ್ಯಲಿಯ ವಿಧಲನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲಲಗಲರರಿಗ  ಮಲಹಿತಿ ನಿೇಡಿದರ  ಸಲಕ್ಲಗುತ್ುದ .  ಅಂತ್ಹ ಬದಲ್ಲವಣ ಯು 
ಸಲಲಗಲರನಿಗ  ಅನಲನುಕೂಲ ಎನಿಸಿದರ , ಸಲಲಗಲರನು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಾ, ಯಲವುದ ೇ ಸೂಚನ ಯಿಲಾದ  ಲ್ ೂೇನ್ ಅಕ್ೌಂರ್ನುು ಮುಚಚಬಹುದು 
ಅಥವಲ ಯಲವುದ ೇ ಹ ಚುಚವರಿ ಶುಲೆ ಅಥವಲ ಬಡಿ ಿಪಲವತಿಸದ  ಬದಲ್ಲಯಿಸಬಹುದು. 
 

3. ಲ  ೇನ್ ಅವಧಿ: 

 

4. ಕಂತಿನ ವಿಧಗಳು 

 ಟರ್ಮ್ ಲ  ೇನ್: ಲ  ೇನ್ ಡಾಕುೆಮಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಸಿರುವಂತ , ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ುಗಳು (ಇಎಂಐ). 

 ಫ್ ಿಕ್ಸೆ ಟರ್ಮ್ ಲ  ೇನ್: ಲ  ೇನ್ ಡಾಕುೆಮಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಸಿದಂತ  ಅಸಲ್ು ಮತ್ುು ಬಡ್ಡಿಯನುು ಒಳಗ  ಂಡ್ಡರುವ ಮಾಸಿಕ 

ಕಂತ್ುಗಳು. 

 ಫ್ ಿಕ್ಸೆ ಹ ೈಬ್ಸರಡ್ ಲ  ೇನ್: ಲ  ೇನ್್ ಡಾಕುೆಮಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಸಿದಂತ , ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುವ ಫ್ ಿಕ್ಸೆ ಲ  ೇನ್ ಮರುಪಾವತಿ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನುು ಒಳಗ  ಂಡಂತ  ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ುಗಳು ಹಾಗ  ಫ್ ಿಕ್ಸೆ ಟರ್ಮ್ ಲ  ೇನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಲ್ು ಮತ್ುು 

ಬಡ್ಡಿಯನುು ಒಳಗ  ಂಡಂತ  ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ುಗಳು. 

ಲ  ೋನ್ ಅಕ ೌಂಟ್ಗ  ಗರಾಹಕರನ ಮರಡಿದ ಪರವತಿಗಳ ಹ  ೌಂದರಣಿಕ : 

ಟರ್ಮ್ ಲ  ೋನ ಗಳು (ಫ್ ೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲ  ೋನ ಗಳು ಸ ೋರಿದಂತ ): 

a) ಪಾವತಿ ಗ ೋಟ ವ ೋಗಳನ್ನು ಹ  ರತನಪಡಿಸಿ (ಅಂದರ  ಆರ ಟಿಜಿಎಸ್/ ಎನ ಇಎಫ ಟಿ/ ಐಎಂಪಿಎಸ್/ಯನಪಿಐ ಇತಾಾದಿ) ಬ ೋರ  
ಯಾವುದ ೋ ವಿಧಾನ್ದ ಮ ಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡನವ ಗಾಾಹಕರನ: ಕಂಪನಿಯನ ಕ್ಸೆಯರ ಫಂಡ್ ಪಡ ದ ನ್ಂತರ (ವಿಳಂಬ 

ಟ್ಾಾನ್ಾಿಕ್ಷನ ಗಳನ್ನು ಹ  ರತನಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಅದ ೋ ದಿನ್) ಲ  ೋನ ಅಕ ಂಟ ಗ  ಕ ಾಡಿಟ ಮಾಡಲಾಗನತತದ  
b) ಪಾವತಿ ಗ ೋಟ ವ ೋ (ಉದಾ. bill desk) ಮ ಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡನವ ಗಾಾಹಕರನ: ಕಂಪನಿಯನ ಹಣವನ್ನು ಪಡ ದ ನ್ಂತರ 

(ಸಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ T+1 ದಿನ್, ಇಲ್ಲೆ 'T' ಗಾಾಹಕರ ಅಕ ಂಟ ನ್ ಡ ಬಿಟ ದಿನ್ಾಂಕವಾಗಿರನತತದ ) ಲ  ೋನ ಅಕ ಂಟ ಗ  ಕ ಾಡಿಟ 

ಮಾಡಲಾಗನತತದ . 
c) ಕಂಪನಿಯನ ಹಣವನ್ನು ಪಡ ಯದ ೋ ಇರನವುದರಿಂದ ಕ ಾಡಿಟ ಅವಧಿಯ ಲ ಕಾಾಚಾರದಲ್ಲ ೆ ಬಾಾಂಕ್ಸಂಗ್ ರಜಾದಿನ್ಗಳನ್ನು 

ಹ  ರಗಿಡಲಾಗನತತದ , ಆದದರಿಂದ ಇದನ T+1 ದಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹ ಚಾಾಗಿರಬಹನದನ. ಒಂದಕ್ಸಾಂತ ಹ ಚ್ನಾ ಬಾಾಂಕ್ಸಂಗ್ ರಜಾದಿನ್ಗಳು 
ಇರಬಹನದಾದದರಿಂದ ಹಾಗ  ಅಂತಹ ಸಂದರ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಗಾಾಹಕರ ಬಾಾಂಕ್ ಅಕ ಂಟ  ಡ ಬಿಟ ಆಗನವ ದಿನ್ ಮತನತ ಕಂಪನಿಯ ಅಕ ಂಟ 

ಕ ಾಡಿಟ ಆಗನವ ದಿನ್ದ ನ್ಡನವ  T+1 ದಿನ್ಕ್ಸಾಂತ ಹ ಚ್ನಾ ವಾತಾಾಸ ಆಗಬಹನದಾದದರಿಂದ, ಪಾವತಿ ಗ ೋಟ ವ ೋಗಳ ಮ ಲಕ ಹಣ 

ಟ್ಾಾನಿ ಫರ ಮಾಡನವ ಮೊದಲನ ಗಾಾಹಕರನ ಬಾಾಂಕ್ಸಂಗ್ ರಜಾದಿನ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಬ ೋಕ ಂದನ ಸಲಹ  ನಿೋಡಲಾಗನತತದ . 
d) ಗಾಾಹಕರ ಅಕ ಂಟ ನ್ಲ್ಲೆ ಡ ಬಿಟ ಆಗಿದನದ, ಆದರ  ಪಾವತಿ ಗ ೋಟ ವ ೋ ಸಮಸ ಾಯಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗ  ಕ ಾಡಿಟ ವಿಳಂಬವಾಗನವ 

ಟ್ಾಾನ್ಾಿಕ್ಷನ ಗಳ ಸಂದರ್್ದಲ್ಲೆ, ಕಂಪನಿ ಅಕ ಂಟ ನ್ಲ್ಲೆ ಕ ಾಡಿಟ ಆದ ದಿನ್ದಂದನ ಗಾಾಹಕರ ಅಕ ಂಟ ಗ  ಕ ಾಡಿಟ ನಿೋಡಲಾಗನತತದ . 
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ಲ  ೋನ ಮೊತತವು ರ . 1.00 ಕ  ೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರನವ ಫ್ ೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲ  ೋನ ಗ : 

a) ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಾಂಕ್ಸಂಗ್ ಕ ಲಸದ ದಿನ್ದಂದನ ಫ್ ೆಕ್ಸಿ ಪಾವತಿಗಳ ಕಟ ಆಫ ಸಮಯವು ಮಧಾಾಹು 1 ಗಂಟ್  ಆಗಿರನತತದ . 
b) ಬಾಾಂಕ್ಸಂಗ್ ಕ ಲಸದ ದಿನ್ದಂದನ ಮಧಾಾಹು 1 ಗಂಟ್ ಗ  ಮೊದಲನ ಟ್ಾಾನಿ ಫರ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತತಗಳು: ಅದ ೋ ದಿನ್ ಲ  ೋನ 

ಅಕ ಂಟ ಗ  ಕ ಾಡಿಟ ಮಾಡಲಾಗನತತದ . 
c) ಬಾಾಂಕ್ಸಂಗ್ ಕ ಲಸದ ದಿನ್ದಂದನ ಮಧಾಾಹು 1 ಗಂಟ್ ಯ ನ್ಂತರ ಟ್ಾಾನಿ ಫರ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತತಗಳು: T+1 ದಿನ್ದಂದನ ಲ  ೋನ 

ಅಕ ಂಟ ಗ  ಕ ಾಡಿಟ ಮಾಡಲಾಗನತತದ . 
d) ಬಾಾಂಕ್ಸಂಗ್ ರಜಾ ದಿನ್ಗಳಂದನ ಮಾಡಲಾದ ಪಾವತಿಗಳು: ಮನಂದಿನ್ ಕ ಲಸದ ದಿನ್ದಂದನ ಲ  ೋನ ಅಕ ಂಟ ಗ  ಕ ಾಡಿಟ 

ಮಾಡಲಾಗನತತದ . ಒಂದಕ್ಸಾಂತ ಹ ಚ್ನಾ ಬಾಾಂಕ್ಸಂಗ್ ರಜಾದಿನ್ಗಳು ಇರಬಹನದಾದದರಿಂದ ಹಾಗ  ಅಂತಹ ಸಂದರ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಗಾಾಹಕರ 

ಬಾಾಂಕ್ ಅಕ ಂಟ  ಡ ಬಿಟ ಆಗನವ ದಿನ್ ಮತನತ ಕಂಪನಿಯ ಅಕ ಂಟ ಕ ಾಡಿಟ ಆಗನವ ದಿನ್ದ ನ್ಡನವ  T+1 ದಿನ್ಕ್ಸಾಂತ ಹ ಚ್ನಾ ವಾತಾಾಸ 

ಆಗಬಹನದಾದದರಿಂದ ಪಾವತಿ ಗ ೋಟ ವ ೋಗಳ ಮ ಲಕ ಹಣ ಟ್ಾಾನಿ ಫರ ಮಾಡನವ ಮೊದಲನ ಗಾಾಹಕರನ ಬಾಾಂಕ್ಸಂಗ್ ರಜಾದಿನ್ಗಳನ್ನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಬ ೋಕ ಂದನ ಸಲಹ  ನಿೋಡಲಾಗನತತದ . 

e) ಗಾಾಹಕರ ಅಕ ಂಟ ನ್ಲ್ಲೆ ಡ ಬಿಟ ಆಗಿದನದ, ಆದರ  ಪಾವತಿ ಗ ೋಟ ವ ೋ ಸಮಸ ಾಯಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗ  ಕ ಾಡಿಟ ವಿಳಂಬವಾಗನವ 

ಟ್ಾಾನ್ಾಿಕ್ಷನ ಗಳ ಸಂದರ್್ದಲ್ಲೆ, ಕಂಪನಿ ಅಕ ಂಟ ನ್ಲ್ಲೆ ಕ ಾಡಿಟ ಆದ ದಿನ್ದಂದನ ಗಾಾಹಕರ ಅಕ ಂಟ ಗ  ಕ ಾಡಿಟ ನಿೋಡಲಾಗನತತದ . 
 

5. ಭದರತ  
• ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ಭದರತ  ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೇಡಲ್ಲದ ಅಥವಲ ಅಡಮಲನ/ಭದರತ  ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  

ಕ್ ೂಡಬ ೇಕ್ ಂದು ನಿಧಿರಿಸಿರುವ  ಆಸಿು/ಗಳ ಮೇಲ್  ರಚಿಸಲ್ಲದ/ರಚಿಸಲ್ಲರುವ ಶುಲೆವನುು/ಶುಲೆಗಳನುು ಲ್ ೂೇನಿನ ಭದರತ  
ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತ್ುದ . ಇದನುು ಲ್ ೂೇನ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಲ್ಲಗಿದ .  ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ಲ್ ೂೇನ ಕ್ ೂಡಲು 
ಸೂಕು ಎನಿಸುವ ಮತ್ುು ಅದಕ್ ೆ ಅನುಗುಣವಲಗಿ ಸಲಲಗಲರ ಸಲ್ಲಾಸುವ ಯಲವುದ ೇ ಅಡಮಲನ, ಖ್ಲತ್ರಿ ಅಥವಲ ಬ ೇರ  
ಯಲವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಭದರತ ಯನುು ಭದರತ  ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತ್ುದ .  ಸಲಲಗಲರರು ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ಅಗತ್ುವಿರುವ 
ಟ ೈರ್ಲ್ ಡಿೇಡ್್, ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳು ಮತ್ುು ವರದಿಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ/ನಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯನುು ಸಲ್ಲಾಸಬ ೇಕು. 

• ಹ ೇಳಲ್ಲದ ಭದರತ ಯ ರಚನ ಗ  ಬ ೇಕ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲೆಗಳನುು ಸಲಲಗಲರರು ಭರಿಸಬ ೇಕು ಮತ್ುು ಅದರ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಿತ ಗ  
ಅಗತ್ುವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕರಮಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ ೇಕು. 

 
ಗಮನಿಸಿ: ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಲಾದ ಲ್ ೂೇನ ಆಗಿದದರ , ಭದರತ ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲೆಂಡ ಷರತ್ುುಗಳು w.r.t. ಅನವಯವಲಗುವುದಿಲಾ. 
 

6. ಆಸಿು / ಸಾಲ್ಗಾರರ ಇನ ೂರ ನ್ೆ್ಮತ್ುು್ಮೌಲ್ೆವಧಿ್ತ್್ಪಾರಡಕ್ಟ್ಗಳು್ 

• ಅಸಿುಯನುು ಭದರತ  ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೇಡುವ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಾ, ಆಸಿುಗ  ತ ೂಂದರ  ಆಗುವುದನುು ತ್ಪ್ಪಪಸಲು ಸಲಲಗಲರನು ಆ ಆಸಿುಯ ಮೇಲ್  

ಲ್ ೂೇನ ಮೊತ್ುಕ್ ೆ ಸಮನಲದ ಅಥವಲ ಅದಕ್ೆಂತ್ ಹ ಚಿಚನ ಮೊತ್ುದ ಇನೂಿರ ನ್ ಮಲಡಿಸಿರಬ ೇಕು ಹಲಗೂ ಲ್ ೂೇನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ 

ಅದನುು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಕುೆ ಸಂಪ್ೂಣಿವಲಗಿ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ನದ ದೇ ಆಗಿರಬ ೇಕು.  BHFL ಗ  ಅಗತ್ು ಬಿದಲದಗ, ಅದಕ್ ೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧಲರಗಳನುು ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ನಿೇಡಬ ೇಕು. 

• ಇನೂಿರ ನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಿೇಡಲ್ಲದ ಇನೂಿರ ನ್ ಪಲಲ್ಲಸಿಯ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಲಗಿ, ಕ್ ಾೈಮ್ಗಳು ಮತ್ುು 

ಕವರ ೇಜ್್ ಅನುು ನಿವಿಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ುದ . 
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• ಮಲಸಾರ್ ಪಲಲ್ಲಸಿದಲರರ ಸಲಮಥುಿಕ್ ೆ ತ್ಕೆಂತ , ತ್ನು ಬ ೇರ ಬ ೇರ  ಇನೂಿರ ನ್ ಗೂರಪ ಪಲಲ್ಲಸಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ 
ತ್ನು ಗಲರಹಕರಿಗ  ಮಲತ್ರ ನ ೂೇಂದಣಿ ಒದಗಿಸುತ್ುದ .  ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ ಪಲತ್ರವು ಗಲರಹಕರ ಕ್ ೂೇರಿಕ್  ಮೇರ ಗ  ಇನೂಿರ ನ್ 
ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇನೂಿರ ನ್ ಪಲಲ್ಲಸಿಗ  ಅಪ ಾೈ ಮಲಡುವುದಕ್ ೆ ಮಲತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವಲಗಿದ .  ಆದಲಗೂು, ಇನೂಿರ ನ್ ಪಲಲ್ಲಸಿಯನುು 
ನಿೇಡುವ , ಅಗತ್ುವಲದ ಇನೂಿರ ನ್ ಕವರ್ ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ುು ಪಲಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾ ಯಲವುದ ೇ ಕ್ ಾೈಮ ಅನುು 
ಸ ರ್ಲ್ ಮಲಡುವ ನಿಧಲಿರ ಸಂಪ್ೂಣಿವಲಗಿ ಇನೂಿರ ನ್ ಕಂಪ್ನಿಯದ ದೇ ಆಗಿರುತ್ುದ .  ಇನೂಿರ ನ್ ಒಂದು ಕ್ ೂೇರಿಕ್ ಯ 
ವಿಷಯವಲಗಿದ  ಹಲಗೂ ಸಲಲಗಲರರು ಅದನುು ಪ್ಡ ದುಕ್ ೂಳಳಲು ಸವಯಂಪ ರೇರಿತ್ವಲಗಿ ನಿಧಿರಿಸಿರುತಲುರ .  ಇನೂಿರ ನ್ ಪಲರಡಕ್ಾ್, 
ಅದಕ್ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳು ಮತ್ುು/ಅಥವಲ ಆ ಇನೂಿರ ನ್ ಪಲರಡಕ್ಾ್ನ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಹಲಗೂ 
ಇನೂಿರ ನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆ ಕ್ ಾೈಮ್ಗಳನುು ಪ್ರಕ್ರಯೆಗ ೂಳಿಸುವ ವಿಧಲನದ ಮೇಲ್  ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಯಲವುದ ೇ ವಲರಂಟಿಯನುು 
ಹ ೂಂದಿಲಾ ಮತ್ುು ಯಲವುದ ೇ ಪಲರತಿನಿಧು ವಹಿಸುವುದಿಲಾ.  ಇದಲಾದ , ಇನೂಿರ ನ್ ಪಲಲ್ಲಸಿ ಹಲಗೂ/ಅಥವಲ ಕ್ ಾೈಮ್ ಮನವಿಯ 
ಅಂಗಿೇಕ್ಲರ ಅಥವಲ ತಿರಸಲೆರ, ಕ್ ಾೈಮ್ಗಳನುು ಪ್ರಕ್ರಯೆಗ ೂಳಿಸುವ ವಿಧಲನ, ಇತಲುದಿಗಳಿಗ  ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಯಲವುದ ೇ 
ರಿೇತಿಯಲೂಾ ಜವಲಬಲದರಿಯಲಗಿರುವುದಿಲಾ.  ಇನೂಿರ ನ್ ಪಲಲ್ಲಸಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ಯಲವುದ ೇ ದೂರು 
ದುಮಲಾನಗಳನುು ಇನೂಿರ ನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಂದಿಗ  ನ ೇರವಲಗಿ ಬಗ ಹರಿಸಿಕ್ ೂಳಳಬ ೇಕು. 

• ಮೌಲುವಧಿಿತ್್ ಪಲರಡಕ್ಾ್ಗಳು್ ಬ ೇಡಿಕ್ ್ ಇಡುವ್ ವಿಷಯವಲಗಿದ ್ ಮತ್ುು್ ಸಲಲಗಲರನು್ ಸವಯಂಪ ರೇರಣ ಯಿಂದ್ ಅದನುು್ ಪ್ಡ ದುಕ್ ೂಳಳಲು್
ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಲುನ .್ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್್ನ್ ಪಲತ್ರವು್ ಇದಕ್ ೆ್ ಸಿೇಮಿತ್ವಲಗಿದ ,ಇದು್ ಸ ೇವಲ್ ಪ್ೂರ ೈಕ್ ದಲರರಿಂದ್ ಅಂತ್ಹ್ ಮೌಲುವಧಿಿತ್್್
ಪಲರಡಕ್ಾ್ಗಳಿಗ ್ ್ ಅಪ್ಪಾಕ್ ೇಶನ್ ಸಲ್ಲಾಸಲು್ ಗಲರಹಕರ್ ಕ್ ೂೇರಿಕ್ ಯ್ ಮೇರ ಗ ್ ಮಲತ್ರ್ ಅವಕ್ಲಶ್ ನಿೇಡುತ್ುದ .್ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಯಲವುದ ೇ್
ಖ್ಲತ್ರಿಯನುು್ ನಿೇಡುವುದಿಲಾ್ ಮತ್ುು್ ಒದಗಿಸಿದ್ ಪಲರಡಕ್ಾ್ಗಳು, ಆಧಲರವಲಗಿರುವ್ ನಿಯಮಗಳು್ ಮತ್ುು್ ಷರತ್ುುಗಳು್ ಮತ್ುು/ಅಥವಲ್
ಪಲರಡಕ್ಾ್ಗಳ್ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು, ಥಡ್ಿ್ ಪಲಟಿಿಯಿಂದ್ ಹಕುೆಗಳು್ /್ ಸ ೇವ ಗಳನುು್ ಪ್ರಕ್ರಯೆಗ ೂಳಿಸುವ್ ವಿಧಲನದ್ ಬಗ ೆ್ ಯಲವುದ ೇ್
ಪಲರತಿನಿಧುವನುು್ ನಿೇಡುವುದಿಲಾ.್ ನಿೇಡಲ್ಲದ್ ಮತ್ುು್ /ಅಥವಲ್ ಕ್ ಾೈಮ್ಗಳು, ಕ್ ಾೈಮ್ಗಳು್ /್ ಸ ೇವ ಗಳ್ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯ್ ವಿಧಲನ್ ಇತಲುದಿಗಳನುು್
ಯಲವುದ ೇ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಾ್ ಸಿವೇಕರಿಸಲು್ ಅಥವಲ್ ತಿರಸೆರಿಸಲು್ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಜವಲಬಲದರಿ್ ಹ ೂಂದಿರುವುದಿಲಾ.್ ಲಭುವಿರುವ್ ಪಲರಡಕ್ಾ್ಗಳಿಗ ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ್ ಎಲ್ಲಾ್ ಅಥವಲ್ ಯಲವುದ ೇ್ ಕುಂದುಕ್ ೂರತ ಗಳನುು್ ನ ೇರವಲಗಿ್ ಸ ೇವಲ್ ಪ್ೂರ ೈಕ್ ದಲರರ ೂಂದಿಗ ್ ಮಲತ್ರ್
ತ ಗ ದುಕ್ ೂಳಳಬ ೇಕ್ಲಗುತ್ುದ  
 

7. ಲ  ೇನ್ ವಿತ್ರಣ ಗ  ಷರತ್ುುಗಳು 

• ಮಂಜೂರಲತಿ ಪ್ತ್ರ, ಲ್ ೂೇನ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಲ್ ೂೇನ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳಲ್ಲಾ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್  ಸೂಚಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳನುು ಸಲ್ಲಾಸುವುದು; 

• ಅದ  ಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಲ  ೇನ್ ಆಗಿದದರ , ಗಾರಹಕರು ಈ ಎಲಾಿ ಹ ಚ್ುುವರ ಷರತ್ುುಗಳನುು ಕ ಡ ಪ್ೂರ ೈಸಬ ೇಕು: 
o ಆಸಿುಯ ಶಲಸನಬದಧ ಮತ್ುು ತಲಂತಿರಕ ಮೌಲುಮಲಪ್ನ; 

o ಭದರತ  ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೇಡಲ್ಲಗುವ ಆಸಿುಯ ಸಪಷಾ, ಮಲರುಕಟ ಾ ಯೇಗು ಮತ್ುು ಋಣಲತಿೇತ್ ಟ ೈರ್ಲ್; 

o ಒಂದು ವ ೇಳ  ಅದು ಹ ೂೇಮ ಲ್ ೂೇನ ಆಗಿದದಲ್ಲಾ, ಸಲಲಗಲರರು ಸವತಿುನ ಖರಿೇದಿಗ  ತ್ಮಾ ಸವಂತ್ ಕ್ ೂಡುಗ  ನಿೇಡಿರುವ 

ಕುರಿತ್ು ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ಪ್ುರಲವ  ಸಲ್ಲಾಸಬ ೇಕು; 

o ಆಸಿುಯಲ್ಲಾ/ಗಳಲ್ಲಾ ನಡ ಸಿದ ನಿಮಲಿಣ ಕ್ಲಮಗಲರಿಗಳನುು, ಅನುಮೊೇದಿತ್ ಪಲಾನ್ಗಳು ಹಲಗೂ ಅನವಯವಲಗುವ 

ಕ್ಲನೂನು/ ಬ ೈಲ್ಲಗಳು/ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳ ಪ್ರಕ್ಲರವ ೇ ಕ್ ೈಗ ೂಳಳಲ್ಲಗಿದ ; 
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o ಆಸಿುಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ು ಅನುಮೊೇದನ ಗಳನುು (ಅನುಮೊೇದಿತ್ ಪಲಾನ್ಗಳು ಮತ್ುು ಶಲಸನಬದಧ 

ಅನುಮೊೇದನ ಗಳು ಸ ೇರಿದಂತ , ಆದರ  ಅಷಾಕ್ ೆೇ ಸಿೇಮಿತ್ವಲಗದ ) ಪ್ಡ ದುಕ್ ೂಳಳಲ್ಲಗಿದ  ಹಲಗೂ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  

ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಲಗಿದ .. 

 

8. ಲ  ೇನ್ ಮರುಪಾವತಿ 

• ಲ್ ೂೇನ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ಟಲಪ-ಅಪ ಲ್ ೂೇನ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಾ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ಯಲವುದ ೇ ಮರುಪಲವತಿ ವಿಧಲನದ 

ಮೂಲಕ ಅಥವಲ ಸಲಲಗಲರ ಮತ್ುು ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್  ಇಬಬರೂ ಒಪ್ಪಪರುವ ಸಥಳ ಮತ್ುು ವಿಧಲನದಲ್ಲಾ, ಗಡುವಿನ 

ದಿನಲಂಕದಂದು ಅಥವಲ ಅದಕ್ೆಂತ್ ಮುಂಚ  EMI ಗಳು/ಮಲಸಿಕ ಕಂತ್ುಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಬಲಕ್ಗಳನುು ಮರುಪಲವತಿಸಲು 

ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ ್ಸಲಲಗಲರರು ಒಪ್ುಪತಲುರ . 

• ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್, ಸಲಲಗಲರರ ಬರಹ ರೂಪ್ದ ವಿನಂತಿ ಮೇರ ಗ  ಮರುಪಲವತಿ ವಿಧಲನವನುು ಬದಲ್ಲಯಿಸಲು 

ಒಪ್ಪಪಕ್ ೂಳಳಬಹುದು.  ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್, ಯಲವುದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ತ್ಮಾ ಸವಂತ್ ಮತ್ುು ಸಂಪ್ೂಣಿ ವಿವ ೇಚನ ಯ ಮೇರ ಗ  

ಮರುಪಲವತಿ ವ ೇಳಲಪ್ಟಿಾಯನುು ಪ್ರಿಷೆರಿಸಬಹುದು ಮತ್ುು ಅದನುು ಸಲಲಗಲರರಿಗ  ಮುಂಚಿತ್ವಲಗಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. 

• ಲ್ ೂೇನ್ ಮೊತ್ು ಹಲಗೂ ಬಡಿಿದರದ ಆಧಲರದ ಮೇಲ್  ಲ್ ಕೆಹಲಕ್ದ ಬಡಿಿಯನುು ಮರುಪಲವತಿ ಅವಧಿಯಳಗ  ಪಲವತಿಸಲು 

ಅನುಕೂಲವಲಗುವಂತ  ಇಎಂಐ/ ಮಲಸಿಕ ಕಂತ್ುಗಳನುು ನಿಧಿರಿಸಬ ೇಕು.  ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ಬಲಕ್ ಮೊತ್ುವನುು 

ಪ್ೂಣಿವಲಗಿ ಮರುಪಲವತಿ ಮಲಡುವವರ ಗ  ಇಎಂಐ/ಮಲಸಿಕ ಕಂತ್ುಗಳ ಪಲವತಿಯನುು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಲಲಗಲರರು 

ಒಪ್ುಪತಲುರ . 

 

9. ಹ ಚ್ುುವರ ಬಾಕ್ಸಗಳನುು ಹಂಪ್ಡ ಯಲ್ು ಅನುಸರಸಬ ೇಕಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ವಿಧಾನ 

ಲ್ ೂೇನ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಲ್ ೂೇನ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳಲ್ಲಾ ಉಲ್ ಾೇಖಿಸಿದಂತ  ಯಲವುದ ೇ ಡಿೇಫಲಲ್ಾ ("ಡಿೇಫಲಲ್ಾ ಸಂದಭಿ") 

ಸಂಭವಿಸಿದಲಗ, ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ನಿೇಡಬ ೇಕ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ ಮೊತ್ುಗಳನುು ಆ ಕೂಡಲ್ ೇ ಪಲವತಿಸಬ ೇಕ್ಲಗುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಅಂತ್ಹ 

ಸಂದಭಿದಲ್ಲಾ ಲ್ ೂೇನ ಒಪ್ಪಂದ ಮತಿುತ್ರ ಲ್ ೂೇನ್ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ತ್ನಗಿರುವ ಹಕುೆಗಳನುು ಚಲ್ಲಯಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ವಿಳಂಬ ಪಲವತಿಗ  ಡಿೇಫಲಲ್ಾ ಬಡಿಿ ವಿಧಿಸುವುದು, ಬಲಕ್ ವಸೂಲ್ಲ ಮಲಡುವುದನುು ಒಳಗ ೂಂಡಂತ  ಆದರ  ಅದಕ್ ೆ ಮಲತ್ರ 

ಸಿೇಮಿತ್ವಲಗಿರದ  ಇನಿುತ್ರ ಕರಮಗಳನುು ಕ್ ೈಗ ೂಳುಳವ ಸಂಪ್ೂಣಿ ಹಕುೆ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ಇರುತ್ುದ .  ಜ ೂತ ಗ , ಅದ ೇನಲದರೂ 

ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಲ್ ೂೇನ ಆಗಿದದಲ್ಲಾ, ಕ್ಲನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಲಭುವಿರುವ ಪ್ರಿಹಲರಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಲಗಿ ಸ ಕೂುರಿಟಿಯ ಮೇಲ್  ಅಧಿಕ್ಲರ 

ಚಲ್ಲಯಿಸುವ ಹಕುೆ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ಇರುತ್ುದ .  ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗ  ಇರುವ ಇತ್ರ  ಹಕುೆಗಳ ಂದರ : 

• ಲ್ ೂೇನ ಸ ೇರಿದಂತ  ಉಳಿದಿರುವ ಬಲಕ್ಗಳ ಮರುಪಲವತಿಯನುು ಚುರುಕುಗ ೂಳಿಸುವುದು. 

• ಲ್ ೂೇನಿನ ಪಲವತಿಗಲಗಿ ಬ ೇಡಿಕ್  ಇಡುವುದು, ಅಥವಲ ಲ್ ೂೇನಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಸಲಲಗಲರರು ಪಲವತಿಸಬ ೇಕ್ಲದ ಅಷೂಾ 

ಮೊತ್ುವನುು ತ್ಕ್ಷಣವ ೇ ಪಲವತಿಸಬ ೇಕ್ಲದ ಬಲಕ್ ಎಂದು ಘೂೇಷಿಸುವುದು. 

• ದಂಡದ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಾ ಡಿೇಫಲಲ್ಾ ಬಡಿಿ ಹಲಗೂ ಬೌನ್ ಶುಲೆಗಳನುು ಸ ೇರಿದಂತ  ಎಲ್ಲಾ ಅನವಯವಲಗುವ ದಂಡ ಶುಲೆಗಳನುು 

ವಿಧಿಸುವುದು. 
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• ಲ್ ೂೇನ್ ಬಲಕ್ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಾ, ಅನವಯವಲಗುವ ಕ್ಲನೂನಿನಲ್ಲಾ್ಕಂಪ್ನಿಗ  ಲಭುವಿರುವ ಇತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಹಕುೆಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ರಿಹಲರ 

ಮಲಗಿಗಳನುು ಬಳಸಬಹುದು. 

• ಕಂಪ್ನಿಗ ್ ಸೂಕು ಎನಿಸುವ ಇತ್ರ ಷರತ್ುು/ಗಳನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವುದು ಅಥವಲ ಇತ್ರ ಕರಮಗಳನುು ಜರುಗಿಸುವುದು; 

• ಅನವಯವಲಗುವ ಬಡಿಿ ದರವನುು ಪ್ರಿಷೆರಿಸುವುದು; ಮತ್ುು/ಅಥವಲ 

• ಆರ್್ಬಿಐ, ಎನಎಚ್್ಬಿ, ಸಲಾಕ್ ಎಕ್್್ಚ ೇಂಜ್, ಮಲಹಿತಿ ಘರ್ಕ, ಆಡಿರ್ರ್್ಗಳು, ಸಿಬಿಲ್್  ಮತ್ುು ಬ ೇರ  ಯಲವುದ ೇ 

ಶಲಸನಬದಧ/ನಿಯಂತ್ರಕ ಪಲರಧಿಕ್ಲರ ಮತ್ುು/ಅಥವಲ ಈ ನಿಟಿಾನಲ್ಲಾ ಕ್ಲನೂನಲತ್ಾಕ/ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕ್ಲರ ಹ ೂಂದಿರುವ 

ಯಲವುದ ೇ ಇತ್ರ ಏಜ ನಿ್ಗ  ಸಲಲಗಲರರ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ ೂೇನ ಅಕ್ೌಂಟ ವಿವರಗಳನುು ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವ ಹಕೆನುು ಹ ೂಂದಿದ . 

• ತ್ನು ಸವಂತ್ ವಿವ ೇಚನ ಯ ಮೇರ ಗ , ಸಲಲಗಲರರ ಹ ಸರು, ವಿಳಲಸ, ಫೇಟ ೂೇ, ಭದರತಲ ವಿವರಗಳು (ಅನವಯವಲದರ ) 

ಸ ೇರಿದಂತ  ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ್ೆ ಸೂಕು ಎನಿಸುವ ಮಲಹಿತಿಯನುು ಎಲ್ ಕ್ಲಾನಿಕ್, ಪ್ಪರಂಟ ಮತ್ುು ಸಲಮಲರ್ಜಕ ಮಲಧುಮಗಳಲ್ಲಾ 

ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ುು ಅದರಲ್ಲಾ ಲ್ ೂೇನ ಡಿೇಫಲಲ್ಾ ಕುರಿತ್ ಮಲಹಿತಿಯನುು ಕೂಡ ಸ ೇರಿಸಬಹುದು; ಅಂತ್ಹ ಮಲಹಿತಿಯ 

ಪ್ರಕರ್ಣ ಯಿಂದ ತ್ನಗಲಗುವ ಯಲವುದ ೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಲ ಇನಿುತ್ರ ಹಲನಿ ಮತ್ುು/ಅಥವಲ ನಷಾಕ್ ೆ BHFL್ ಜವಲಬಲದರರಲಾ 

ಎಂದು ಸಲಲಗಲರರು ಒಪ್ಪಪಕ್ ೂಳುಳತಲುರ . 

• ಯಲವುದಲದರೂ ಸವತ್ುನುು ಸ ಕೂುರಿಟಿ ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ಇಟಿಾದದರ , ಅದನುು ತಲನಲಗಿಯೆೇ ಅಥವಲ ತ್ನು ರಿಕವರಿ ಏಜ ಂಟ್ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಅಥವಲ ಸಲಲದಲತ್ರು ನ ೇಮಿಸಿರಬಹುದಲದ ಅಟಲನಿಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲವದಿೇನ ಪ್ಡಿಸಿಕ್ ೂಳುಳವುದು. 
 

10. ವಾರ್ಷ್ಕ ಬಾಕ್ಸ ಮೊತ್ುದ ಸ ಟೇಟ ಮಂಟ 

ಸಲಲಗಲರರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರ ಗ , ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ವಲಷಿಿಕ ಬಲಕ್ ಸ ಾೇಟ ಾಂರ್ನುು ನಿೇಡುತ್ುದ .   
 

11. ನಾೆಯೇಚಿತ್ ಅಭ್ಾೆಸದ ಸಂಹತ  

ಕಂಪ್ನಿಯ ನಲುಯಸಮಾತ್ ಅಭ್ಲುಸಗಳ ಸಂಹಿತ ಗಲಗಿ ಆನ ಾೈನ್ನಲ್ಲಾ ಈ ಲ್ಲಂಕ್್ ನ ೂೇಡಿ:           
https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board 

 

12. ಗಾರಹಕ ಸ ೇವ ಗಳು 

ಇಮೇಲ್ bhflwecare@bajajfinserv.in 

ಕರ  ಮಲಡಿ 022 - 45297300 

ಆನ ಾೈನ ಗಲರಹಕ ಪೇರ್ಿಲ್ https://myaccount.bajajhousingfinance.in/#/home 

ಶಲಖ್ ಗ  ಭ್ ೇಟಿ ನಿೇಡುವ ಸಮಯ 10:00 am ಇಂದ 6:00 pm 

 

ಮೇಲೆಂಡ ಯಲವುದ ೇ ಮಲಧುಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ ೇಳಲ್ಲದ ಪ್ರಶ ುಗಳನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ, ಅವುಗಳನುು 7 ಕ್ ಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗ  

ಪ್ರಿಹರಿಸಲ್ಲಗುತ್ುದ . 

https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board
mailto:bhflwecare@bajajfinserv.in
https://myaccount.bajajhousingfinance.in/#/home
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(i) ಲ  ೇನ್ ಅಕೌಂಟ ಸ ಟೇಟ ಮಂಟ - ಸ ೇವಾ ಮಾಗ್ದರ್ಶ್ಯಲ್ಲ ಿ ಸ ಚಿಸಿದಂತ  ಲ  ೇನ್ ಅಕೌಂಟ ಸ ಟೇಟ ಮಂಟನುು್ ಆನ್್ಲ ೈನಿನಲ್ಲಿ್

ಡೌನ  ಿೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.್ಬದಲಾಗಿ, ಗಾರಹಕರು ಶಾಖ್ ಗ  ಹ  ೇಗುವ ಮ ಲ್ಕ ಅಥವಾ ಮೇಲ  ಸ ಚಿಸಿದ ಗಾರಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ 

ಸಂಖ್ ೆಗ  ಕರ  ಮಾಡುವ ಮ ಲ್ಕ ಸ ಟೇಟ್ಮಂಟನುು ಪ್ಡ ಯಬಹುದು. 

(ii) ಟ ೈಟಲ್ ಡಾಕುೆಮಂಟ್ಗಳ ಫ್ೇಟ  ೇಕಾಪ್ಲ - ಒಂದು ವ ೇಳ  ಗಾರಹಕರು ಆಸಿುಯ ಟ ೈಟಲ್್ ಹಾಗ  ಲ್ಲಂಕ್ ಡಾಕುೆಮಂಟ್ಗಳನುು 

ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಲ  ೇನನುು ಪ್ಡ ದರ , ಆಸಿುಯ ಟ ೈಟಲ್ ಮತ್ುು ಲ್ಲಂಕ್ ಡಾಕುೆಮಂಟ್ಗಳ ಫ್ೇಟ  ೇಕಾಪ್ಲಯನುು 

ಗಾರಹಕರಂದ ಲ್ಲಖಿತ್ ಕ  ೇರಕ  ಪ್ಡ ದ ಬಳಿಕ ಗಾರಹಕರಗ  ನಿೇಡಲಾಗುತ್ುದ . ಮತ್ುು ಶುಲ್ಕದ ಪಾವತಿಯು ಕ ಳಗಿನ ಫಿೇಸು/ಶುಲ್ಕಗಳ 

ವಿಭ್ಾಗದಲ್ಲ ಿ ಸ ಚಿಸಿದಂತ  ಅನವಯವಾಗಿರುತ್ುದ .  ಸಾವಧಿೇನ/ಬಾೆಲ ನ್ೆ ಟಾರನ್ೆ್ಫರ್ ಲ  ೇನ್್ಗಳ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ, ಟ ೈಟಲ್ ಮತ್ುು 

ಲ್ಲಂಕ್ ಡಾಕುೆಮಂಟ್ಗಳ ಫ್ೇಟ  ೇಕಾಪ್ಲಗಾಗಿ ಗಾರಹಕರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕ  ೇರಕ ಯನುು, ಟಾರನ್ೆ್ಫರರ್ ಬಾೆಂಕ್ / ಹಣಕಾಸು 

ಸಂಸ ೆಯಂದ ಟ ೈಟಲ್ ಮತ್ುು ಲ್ಲಂಕ್ ಡಾಕುೆಮಂಟ್ಗಳನುು ಪ್ಡ ದ ಬಳಿಕ ಈಡ ೇರಸಲಾಗುವುದು. 

(iii) ಲ  ೇನ್ ಮುಕಾುಯ/ ಟಾರನ್ೆ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಡದಾಗ ಒರಜಿನಲ್ ಟ ೈಟಲ್್ ಹಾಗ  ಲ್ಲಂಕ್ ಡಾಕುೆಮಂಟ್ಗಳ ವಾಪ್ಸಾತಿ – ್

ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ್  ಪ್ಡ ದ ಒರಜಿನಲ್ ಆಸಿು ಡಾಕುೆಮಂಟ್ಗಳನುು, ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್್  ನಲ್ಲಿ ತ ಗ ದುಕ  ಂಡ್ಡರುವ ಎಲಾಿ/ಯಾವುದ ೇ 

ಬಾಕ್ಸ ಉಳಿದಿರುವ ಲ  ೇನ್್ಗಳನುು ಮುಚಿುದ 20 ಕ ಲ್ಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗ  ಹಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ುದ . 

13. ಕುಂದುಕ  ರತ  ನಿವಾರಣ  
ನಿಮಾ್ಸಂವಹನವನುು್ಸಿವೇಕರಿಸಿದ್2್ವುವಹಲರ್ದಿನಗಳಲ್ಲಾ್ನಿೇವು್ಸಿವೇಕೃತಿ್ದೃಢೇಕರಣ/್ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆಯನುು್ಸಿವೇಕರಿಸುತಿುೇರಿ 

 

ಹಂತ್ 1 ನಲವು 15 ಕ್ ಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗ  ಗಲರಹಕರ ಪ್ರಶ ು/ಸಮಸ ುಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಬದಧರಲಗಿದ ದೇವ . (ಹ ಚಿಚನ್ ಸಮಯದ್
ಅಗತ್ುವಿರುವ್ ಕ್ ಲವು್ ಸನಿುವ ೇಶಗಳು್ ಗರಿಷಠ್ 30್ ದಿನಗಳನುು್ ತ ಗ ದುಕ್ ೂಳುಳತ್ುದ ) ಈ ಸಮಯದ ೂಳಗ  ನಮಿಾಂದ ಯಲವುದ ೇ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆ ಬರದಿದದರ  ಅಥವಲ ಗಲರಹಕರ ದೂರಿಗ  ದ ೂರ ತ್ ಪ್ರಿಹಲರದಿಂದ ತ್ೃಪ್ಪು ಸಿಗದಿದದರ , ಗಲರಹಕರು ನಮಗ  ಇಲ್ಲಾ 
ಬರ ಯಬಹುದು 
bhflgrievance@bajajfinserv.in 

ಹಂತ್ 2 2 ಕ್ ಲಸದ ದಿನಗಳ ೊಳಗ  ಹಂತ್ 1 ರಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರಿಹಲರದಿಂದ ಗಲರಹಕರು ತ್ೃಪ್ಪು ಆಗದಿದದರ , ಗಲರಹಕರು 
ಕಸಾಮರ್ ಎಕ್್್ಪ್ಪೇರಿಯೆನ್ ಮುಖುಸಥರಿಗ  ತ್ಮಾ ದೂರನುು ಪೇಸ್ಾ ಮಲಡಬಹುದು 

Bhflcustomerexperience@bajajfinserv.in 
 

ಪ್ಯಲಿಯವಲಗಿ, ಗಲರಹಕರು ಕಸಾಮ ಎಕ್್್ಪ್ಪೇರಿಯನ್್ ಮುಖುಸಥರಿಗ  ಪ್ತ್ರ ಬರ ಯಬಹುದು: ಬಜಲಜ್ ಹೌಸಿಂಗ್ 
ಫ ೈನಲನ್ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್, 5ನ ೇ ಫಾೇರ್, B2 ಸ ರ ಬರಮ ಐಟಿ ಪಲಕ್ಿ, ಕುಮಲರ್ ಸಿಟಿ ಕಲ್ಲುಣಿ ನಗರ, ಪ್ುಣ , ಮಹಲರಲಷಾ 
ಪ್ಪನ – 411014 

 
ಹಂತ್ 3 

ಗಲರಹಕರಿಗ ್ ಹಂತ್್ 2್ ರಲ್ಲಾ್ ಒದಗಿಸಲ್ಲದ್ ದೂರಿನ ಪ್ರಿಹಲರದಿಂದ ತ್ೃಪ್ಪುಯಲಗದಿದದಲ್ಲಾ, 5 ಕ್ ಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗ , ಗಲರಹಕರು 
ಆತ್/ಆಕ್ ಯ್ದೂರನುು್ಮುಖು್ಕುಂದುಕ್ ೂರತ ್ನಿವಲರಣಲ್ಅಧಿಕ್ಲರಿಗ ್ಇಲ್ಲಾಗ ್ಸಲ್ಲಾಸಬಹುದು್    
hema.ratnam@bajajfinserv.in 

ಪ್ಯಲಿಯವಲಗಿ್ಗಲರಹಕರು್ಇಲ್ಲಾಗೂ್ಬರ ಯಬಹುದು 
ಕುಂದುಕ್ ೂರತ ್ನಿವಲರಣಲ್ಅಧಿಕ್ಲರಿ 
ಹ ೇಮ್ರತ್ುಂ 

mailto:bhflgrievance@bajajfinserv.in
mailto:Bhflcustomerexperience@bajajfinserv.in
mailto:hema.ratnam@bajajfinserv.in
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ಬಜಲಜ್್ಹೌಸಿಂಗ್್ಫ ೈನಲನ್್ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್  
5್ನ ೇ್ಫಾೇರ್್B2್ಸ ಲ್ ಬರಂ್ಐಟಿ್ಪಲಕ್ಿ,್ 
ಕುಮಲರ್್ಸಿಟಿ್ಕಲ್ಲುಣಿ್ನಗರ್ಪ್ುಣ ,್ 
ಮಹಲರಲಷಾ್ಪ್ಪನ-್411014 

ಹಂತ್್4 ಗಾಾಹಕರಿಗ  ಸಮಾಧಾನ್ ಆಗನವಂತ  ದ ರನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದದಲ್ಲ,ೆ ದ ರನ ಸಲ್ಲೆಸಿದ ದಿನ್ಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ , 
ಗಾಾಹಕರನ ಆನ ಲ ೈನ ವಿಧಾನ್ದಲ್ಲೆ https://grids.nhbonline.org.in ಲ್ಲಂಕ್  ಮ ಲಕ ದ ರನ ಸಲ್ಲೆಸಬಹನದನ 
ಅಥವಾ ಅಂಚ  ಮ ಲಕ ಆಫ ಲ ೈನ ವಿಧಾನ್ದಲ್ಲ ೆ ಕ ಳಗ  ನಿೋಡಲಾದ ವಿಳಾಸಕ ಾ, https://nhb.org.in/ ನ್ಲ್ಲ ೆ

ಕನಂದನಕ  ರತ ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ೆ ಲರ್ಾವಿರನವ ನಿಗದಿತ ನ್ಮ ನ್ ಯಲ್ಲ ೆ ದ ರನ ಸಲ್ಲೆಸನವ ಮ ಲಕ National 

Housing Bank ಸಂಪಕ್ಸ್ಸಬಹನದನ 
 

ನ್ರಾಷನ್ಲ್ ಹ ಸೌಂಗ್ ಬರಾೌಂಕ್, 

ನಿಯಂತ್ರಣ್ಮತ್ುು್ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣ ್ಇಲ್ಲಖ್ , 
(ದೂರು್ಪ್ರಿಹಲರ್ವಿಭ್ಲಗ), 
4ನ ೇ್ಮಹಡಿ, ಕ್ ೂೇರ್-5A, ಇಂಡಿಯಲ್ಹಲುಬಿಟ ೇಟ್ಸ ಂರ್ರ್, 

ಲ್ ೂೇಧಿ್ರ ೂೇಡ್, 

ನವದ ಹಲ್ಲ್–್110003 
 

14. ಕುಂದುಕ  ರತ  ಪ್ರಕ್ಸರಯೆ 

ಸಲಲಗಲರರು bhflgrievance@bajajfinserv.in ಗ  ಬರ ದಲಗ ಈ ಕ್ ಳಕಂಡ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯನುು ಅನುಸರಿಸಲ್ಲಗುತ್ುದ  : 
• ಗ್ರಾ ಹಕರ ಪ್ಾ ಶೆ್ನ  / ದೂರನೆ್ನ  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಗ್ರಾ ಹಕ ಸೇವಾ ಸಹಾಯಕರು ಸಂಪೂರ್ಥ 

ಇಮೇಲ್ ಅನೆ್ನ  ಓದುತ್ತಾ ರೆ 
• ಗ್ರಾ ಹಕರು ತಿಳಿಸಿದ ಮತನತ ತಿಳಿಸದ ಅವಶ್ಾಕತ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥ್ಮಾಡಿಕ  ಳಳಲನ ಅವರನ್ನು ಸಂಪಕ್ಸ್ಸಲಾಗಿದ  
• ಕುಂದುಕ್ ೂರತ  ತ್ಂಡವು ನಿಗದಿತ್ ಕ್ಲಲಮಿತಿಯಲ್ಲಾ ದೂರನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಆಂತ್ರಿಕ ಇಲ್ಲಖ್ ಗಳ ೊಂದಿಗ  ಸಂಪ್ಕಿ 

ಸಲಧಿಸುತ್ುದ . 
• ಆಂತ್ರಿಕ ಹಲಗೂ ಇತ್ರ  ಕ್ಲರಣಗಳಿಂದಲಗಿ, 7 ಕ್ ಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗಲಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಟಿಎಟಿ ಪ್ರಿಹಲರ ಸಲಧುವಲಗದಿದದರ , 

ಸಲಲಗಲರರಿಗ  ಮಧುಂತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆ ಮತ್ುು ಟ ೈಮ್ಲ್ ೈನ್ ಮಲಹಿತಿಯನುು ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ುದ . 
• ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ ುಗಳನುು, ಇಮೇಲ್್ ಮತ್ುು ದೂರವಲಣಿ ಕರ ಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಲ್ಲಗುವುದು. 
 
ಕ್ಲಲಮಿತಿಯನುು ವಿಸುರಿಸುವ ಸಂದಭಿ ಬಂದಲಗ ಸಲಲಗಲರರಿಗ  ಸಮಯಕ್ ೆ ಸರಿಯಲಗಿ ಅಪ ಿೇಟ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ುದ . 
 

15. ಫಿೇಸು ಮತ್ುು ಇತ್ರ  ಶುಲ್ಕಗಳು 

ಮೇಲ್  ನಮೂದಿಸಿರುವ ಫೇಸು/ಶುಲೆಗಳು ಬಜಲಜ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫ ೈನಲನ್ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್್ನ ಸವಂತ್ ವಿವ ೇಚನ ಗ  ಒಳಪ್ಟಿಾರುತ್ುವ .  

ಯಲವುದ ೇ ಬದಲ್ಲವಣ ಗಳ ಬಗ  ೆ ತಿಳಿಯಲು, ಸಲಲಗಲರರು ಸಲಲದಲತ್ರ ವ ಬ್ಸ ೈಟ 

https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board ನಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಇತಿುೇಚಿನ ಶುಲೆಗಳ ವ ೇಳಲಪ್ಟಿಾಯನುು 

ನ ೂೇಡಬ ೇಕ್ಲಗಿ ವಿನಂತಿ, ಇದು ಅನವಯವಲಗುತ್ುದ . 

 

mailto:bhflgrievance@bajajfinserv.in
https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board
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ಈ ಕ್ ಳಗ  ನಮೂದಿಸಿದ ಫೇಸು/ಶುಗಳು, ಸಲಲಗಲರರು ಪಲವತಿಸಬ ೇಕ್ಲದ ಗರಿಷಠ ಫೇಸು/ಶುಲೆದ ಮೊತ್ುವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುವ ..  

ಲ್ ೂೇನ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿದ ಫೇಸು/ಶುಲೆಗಳು, ಪಲವತಿಸಬ ೇಕ್ಲದ ನಿಖರ ಮೊತ್ುವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುವ .  

ನಿದಿಿಷಾವಲಗಿ ನಮೂದಿಸದಿದದಲ್ಲಾ, ಪಲವತಿಸಲ್ಲದ ಫೇಸು/ಶುಲೆಗಳನುು ರಿಫಂಡ್ ಮಲಡಲ್ಲಗುವುದಿಲಾ. 

ಕರ.ಸಂ. ಫಿೇಸು/ಶುಲ್ಕದ ಸವರ ಪ್ ಫಿೇಸು / 

ಶುಲ್ಕದ 

ಹ ಸರು 

ಯಾವಾಗ 

ಪಾವತಿಸಬ ೇಕು 

ಫಿರೇಕ ವನಿೆ ಮೊತ್ು 

1.  ಹ ೂೇಮ ಲ್ ೂೇನ/ಆಸಿು 

ಮೇಲ್ಲನ ಲ್ ೂೇನ್ಗ  

ತ್ಗುಲುವ ಶುಲೆಗಳು 

ಪ್ರಕ್ರಯಲ 

ಶುಲೆಗಳು 

ಅಪ್ಪಾಕ್ ೇಶನ್ನಲ್ಲಾ ಒಮಾ ಲ್ ೂೇನ ಮೊತ್ುದ 7% ವರ ಗ  + 

ಅನವಯವಲಗುವ ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 

2.  ಟಲಪ-ಅಪ ಲ್ ೂೇನಿಗ  

ಶುಲೆಗಳು 

ಪ್ರಕ್ರಯಲ 

ಶುಲೆಗಳು 

ಅಪ್ಪಾಕ್ ೇಶನ್ನಲ್ಲಾ ಒಮಾ ಲ್ ೂೇನ ಮೊತ್ುದ 7% ವರ ಗ  + 

ಅನವಯವಲಗುವ ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 

3.  ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಲಾದ ಲ್ ೂೇನಿಗ  

ಶುಲೆಗಳು 

ಪ್ರಕ್ರಯಲ 

ಶುಲೆಗಳು 

ಅಪ್ಪಾಕ್ ೇಶನ್ನಲ್ಲಾ ಒಮಾ ಲ್ ೂೇನ ಮೊತ್ುದ 7% ವರ ಗ  + 

ಅನವಯವಲಗುವ ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 

4.  ದಂಡದ್ ಬಡ್ಡಿ್  ಶುಲ್ಕಗಳು/ 

ಡ್ಡೇಫ್ಾಲ್ಟ ಬಡ್ಡ ಿದರ 

ಹ ಚ್ುುವರ 

ಬಡ್ಡ ಿ

ಸಂಚ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಮಾಸಿಕ ಬರಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೋಲ  ಅನ್ವಯವರಗನವ 

ಬಡಿಿದರದ ಮೋಲ  ವರರ್ಷಿಕ 24% ಹ ಚ್ನುವರಿ 

5.  ಖಚುಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲು 

ಮಲಡುವ ವ ಚಚಗಳು 

ಪಲರಸಂಗಿಕ 

ಶುಲೆಗಳು 

ಎದುರಲಗುವ 

ಖಚುಿಗಳ 

ಮೇಲ್  

  ಆಕುಚಯಲ್್ಗಳ ಮೇಲ್  

6.  ಶಲಸನಬದಧ ಶುಲೆಗಳು ಸಲಾಯಂಪ 

ಡೂುಟಿ/ಎಂಒ

ಡಿಟಿ /ಎಂಒಇ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಕ್ಲನೂನುಗಳ 

ಪ್ರಕ್ಲರ 

ಒಮಾ ದ ೇಶೇಯ ಕ್ಲನೂನುಗಳ ಪ್ರಕ್ಲರ 

ಅನವಯವಲಗುತ್ುದ  

7.  ಕಡಿಮ ದರಕ್ ೆ ಬದಲ್ಲಯಿಸಿ ಶುಲೆ 

ಬದಲ್ಲಯಿಸಿ 

ದರ 

ಪ್ರಿಷೆರಣ ಯ 

ಮೇಲ್  

ಪ್ರತಿ ದರ 

ಪ್ರಿಷೆರಣ ಯ 

ಮೇಲ್  

ಬಲಕ್ ಅಸಲ್ಲನ 4.5% ವರ ಗ  + 

ಅನವಯವಲಗುವ ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 

8.  ಬಡಿ ಿ ಲ್ ಕ್ಲೆಚಲರದ ವಿಧಲನ 

ಬದಲ್ಲಯಿಸಿ (ಉದಲ. 

ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎಫ್್

ಆರ್್ಆರ್ ನಿಂದ ರ ಪೇ 

ದರಕ್ ೆ ಅಥವಲ ಬ ೇರ  

ರಿೇತಿಯಲಗಿ) 

ಶುಲೆ 

ಬದಲ್ಲಯಿಸಿ 

ಬಡಿಿ 

ಲ್ ಕ್ಲೆಚಲರದ 

ಬದಲ್ಲವಣ ಯ 

ಮೇಲ್  

ಪ್ರತಿ 

ಬದಲ್ಲವಣ  

ಮೇಲ್  

ಬಲಕ್ ಅಸಲ್ಲನ 4.5% ವರ ಗ  + 

ಅನವಯವಲಗುವ ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 
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ಕರ.ಸಂ. ಫಿೇಸು/ಶುಲ್ಕದ ಸವರ ಪ್ ಫಿೇಸು / 

ಶುಲ್ಕದ 

ಹ ಸರು 

ಯಾವಾಗ 

ಪಾವತಿಸಬ ೇಕು 

ಫಿರೇಕ ವನಿೆ ಮೊತ್ು 

9.  ಅಡಮಲನ ಮೂಲ 

ಶುಲೆಗಳು (ಎಂಒಎಫ್) 

(ರಿಫಂಡ್ ಮಲಡಲ್ಲಗದ 

ಮೊತ್ು) - ಸುರಕ್ಷಿತ್ 

ಲ್ ೂೇನ್ಗಳಿಗ  

ಪ್ರಕ್ರಯಲ 

ಶುಲೆದ 

ಮೇಲ್  

ಎಂಒಎಫ್ 

ಅಪ್ಪಾಕ್ ೇಶನ್ನಲ್ಲಾ ಒಮಾ ರೂ. 10000 ವರ ಗ  + ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 

ಅನವಯವಲಗುವಂತ  

10.  ಬೌನ್ ಶುಲೆ ಇತ್ರ .  
ರಶೇದಿಗಳು 

ಚ ಕ್/ಇಸಿಎಸ್್
/ಎನಎಸಿಎಚ್ 
ಅಮಲನುವಲ
ದಲಗ 

ಅಮಲನುತ ಗ
ಳ 
ಸಂಖ್ ುಯನುು 
ಅವಲಂಬಿಸಿ
ರುತ್ುದ  

 
ಲ್ ೂೇನ್ ಮೊತ್ು. 
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಾ) 

ಬ ನ್್ ಶನಲ್ಕಗಳು 
(ರ .ಗಳಲ್ಲಿ) 

15,00,000್ವರ ಗ ್ 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 

10,00,00,001 ಮತ್ುು್
ಹ ಚುಚ 

10,000 

 

11. ಚ ಕ್್ಸಲವಪ್ಶುಲೆಗಳು ವಿವಿಧ್
ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು 

ಮನವಿ್ಪ್ರಕ್ಲರ ಅದರಂತ ್
ಮತ್ುು್
ಯಲವಲಗ 

ಶೂನು್ 

12 ಸ ಕೂುರಿಟಿ್ ಸಲವಪ್
ಶುಲೆಗಳು 

ಇತ್ರ ್
ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು 

ಮನವಿ್ಪ್ರಕ್ಲರ ಅದರಂತ ್
ಮತ್ುು್
ಯಲವಲಗ 

ಶೂನು್ 

13 ಎಕ್್್ರ್ನಿಲ್್ ಒಪ್ಪೇನಿಯನ್
ಅಕ್ೌಂಟ್ಫೇ 

ವಿವಿಧ್
ಸಿವೇಕೃತಿಗಳು 

ಎದುರಲಗುವ್
ಖಚುಿಗಳ್
ಮೇಲ್  

ಅದರಂತ ್
ಮತ್ುು್
ಯಲವಲಗ್ 

ಎದುರಲಗುವ್ಖಚುಿಗಳ್ಪ್ರಕ್ಲರ 

14 ಮಂಜೂರಲತಿಯಿಂದ್ 6್
ತಿಂಗಳ್ ನಂತ್ರ್ ಲ್ ೂೇನ್
ಮೌಲುಮಲಪ್ನ್  
  
  

ಪ್ರಕ್ರಯಲ್
ಶುಲೆ 

 ಮರು್ – 
ಅಪ್ಪಾಕ್ ೇಶನ್ನಲ್ಲಾ
  

 ಒಂದು್
ಬಲರಿ  

ಅಡಮಲನ್ ಒರಿರ್ಜನ ೇಶನ್ ಶುಲೆ್
ಅನವಯವಲಗುವಂತ  
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ಕರ.ಸಂ. ಫಿೇಸು/ಶುಲ್ಕದ ಸವರ ಪ್ ಫಿೇಸು / 

ಶುಲ್ಕದ 

ಹ ಸರು 

ಯಾವಾಗ 

ಪಾವತಿಸಬ ೇಕು 

ಫಿರೇಕ ವನಿೆ ಮೊತ್ು 

15 ಅಕ್ೌಂಟ ಸ ಾೇಟ ಾಂಟಿನ 
ಹಲಡ್ಿ ಕ್ಲಪ್ಪ 

ವಿವಿಧ 
ರಶೇದಿಗಳು 

ಕ್ ೂೇರಿಕ್  
ಮೇರ ಗ  

ಪ್ರತಿ ಮನವಿಗ  ಪ್ರತಿ ಕ್ ೂೇರಿಕ್ ಗ  ರೂ. 500 ವರ ಗ  + 
ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ ಅನವಯವಲಗುವಂತ  

16 ಈಗಿರುವ ಲ್ ೂೇನಿನಿಂದ 
ಹ ೂಸ ಪಲರಡಕ್ಾ್ಗ  
ಪ್ರಿವತ್ಿನ  (ರ್ಮಿ 
ಲ್ ೂೇನ/ಫ ಾಕ್್ ರ್ಮಿ 
ಲ್ ೂೇನ/ಫ ಾಕ್್ ಹ ೈಬಿರಡ್ 
ಲ್ ೂೇನ) 

ಪ್ರಿವತ್ಿನ  
ಶುಲೆ 

ಪ್ರಿವತ್ಿನ ಯ 
ಮೇಲ್  

ಪ್ರತಿ 
ಪ್ರಿವತ್ಿನ 
ಯ ಮೇಲ್  

ಬಲಕ್ ಅಸಲ್ಲನ 2% ವರ ಗ  + ಅನವಯವಲಗುವ 
ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 

17 ಫ ಾಕ್್ ಲ್ ೂೇನ ಶುಲೆ ಪ್ರಕ್ರಯಲ 
ಶುಲೆಗಳು 

ಫ ಾಕ್್ ರ್ಮಿ 
ಲ್ ೂೇನ 
ಅಥವಲ ಫ ಾಕ್್ 
ಹ ೈಬಿರಡ್ 
ಲ್ ೂೇನ 
ಪ್ಡ ದಲಗ 

ಒಮಾ ಲ  ೋನ ಮೊತತದ 2% ವರ ಗ  + 
ಅನವಯವಲಗುವ ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 

18 ಫ ಾಕ್್ ವಲಷಿಿಕ ನಿವಿಹಣಲ 
ಶುಲೆ - ಫ ಾಕ್್ ಹ ೈಬಿರಡ್ 
ಲ್ ೂೇನ 

ವಲಷಿಿಕ 
ನಿವಿಹಣಲ 
ಶುಲೆ 

ಫ ಾಕ್್ ಹ ೈಬಿರಡ್ 
ಲ್ ೂೇನ ಮೇಲ್  
ಅನವಯವಲಗುತ್ು
ದ  

ವಲಷಿಿಕ 
ಶುಲೆ 

ಬಡಿಿ ಮಲತ್ರ ಪಲವತಿಸುವ ಫ ಾಕ್್ ಲ್ ೂೇನ 
ಮರುಪಲವತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಲದ 
ಮೊತ್ುದ 1% ವರ ಗ  + ಅನವಯವಲಗುವ 
ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ ಮತ್ುು ಫ ಾಕ್್ ರ್ಮಿ ಲ್ ೂೇನ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಲಭುವಿರುವ ಫ ಾಕ್್ ಲ್ ೂೇನ 
ಮಿತಿಯ 1% ವರ ಗ  + ಅನವಯವಲಗುವ GST 

19 ಫ ಾಕ್್ ವಲಷಿಿಕ ನಿವಿಹಣಲ 
ಶುಲೆ - ಫ ಾಕ್್ ರ್ಮಿ 
ಲ್ ೂೇನ 

ವಲಷಿಿಕ 
ನಿವಿಹಣಲ 
ಶುಲೆ 

ಫ ಾಕ್್ ರ್ಮಿ 
ಲ್ ೂೇನ ಮೇಲ್  
ಅನವಯವಲಗುತ್ು
ದ  

ವಲಷಿಿಕ 
ಶುಲೆ 

ಲಭುವಿರುವ ಫ ಾಕ್್ ಲ್ ೂೇನ ಮಿತಿಯ 1% 
ವರ ಗ  + ಅನವಯವಲಗುವ ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 

20 CERSAI ಶುಲೆಗಳು 
(ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಲ್ ೂೇನ್ಗಳಿಗ ) 

ಸಿಇಆರ್್ಎಸ್
ಎಐ 
ನ ೂೇಂದಣಿ
ಯ 
ಶುಲೆಗಳು 

ಅಪ್ಪಾಕ್ ೇಶನ್ನಲ್ಲಾ ಒಮಾ ಪ್ರತಿ ಲ್ ೂೇನಿಗ , ಸಿಇಆರ್್ಎಸ್ಎಐ 
ವಿಧಿಸುವ ಶುಲೆಗಳು 
+ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ  ಅನವಯವಲಗುವಂತ  

21 ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಶುಲೆ (ಸುರಕ್ಷಿತ್ 
ಲ್ ೂೇನ್ಗಳಿಗ ) 

ಪ್ರಕ್ರಯಲ 
ಶುಲೆಗಳು 

ಆನ ಾೈನ 
ಅಪ್ಪಾಕ್ ೇಶನ 
ಮೇಲ್  

ಒಮಾ ರೂ. 9999 + ಅನವಯವಲಗುವ ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 
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ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು 

ಫ್ಿೇಟಂಗ್ ದರದ ಲ  ೇನ್್ಗಳು: ವೆಕ್ಸುಗಳು/ ವಲುಪಲರ್ಉದ ದೇಶಕ್ಲೆಗಿ್ಹ ೂರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ್ವುಕ್ುಗಳಲಾದವರು  
  ಟರ್ಮ್ ಲ  ೇನ್ ಫ್ ಿಕ್ಸೆ ಟರ್ಮ್ ಲ  ೇನ್ ಫ್ ಿಕ್ಸೆ ಹ ೈಬ್ಸರಡ್ ಲ  ೇನ್ 

ಕಾಲಾವಧಿ (ತಿಂಗಳುಗಳು) >1 >1 >1 

ಭ್ಾಗಶಃ್ಪಾವತಿ್ಶುಲ್ಕಗಳು ಶೂನು ಶೂನು ಶೂನು 

ಪ್ೂಣ್್ಪಾವತಿ್ಶುಲ್ಕಗಳು ಶೂನು ಶೂನು ಶೂನು 

 
ಫ್ಿೇಟಂಗ್ ದರದ ಲ  ೇನ್್ಗಳು: ವಲುಪಲರ್ಉದ ದೇಶಕ್ಲೆಗಿ್ವ ೈಯಕ್ುಕವಲಗಿ್/್ವುಕ್ುಗಳಲಾದ್ಸಂಸ ಥಗ  

ಫಿಕ ೆಡ್ ದರದ ಲ  ೇನ್್ಗಳು: ಎಲಾ ಿಸಾಲ್ಗಾರರು (ವೆಕ್ಸುಗಳು ಸ ೇರದಂತ )** 
  ಟರ್ಮ್ ಲ  ೇನ್ ಫ್ ಿಕ್ಸೆ ಟರ್ಮ್ ಲ  ೇನ್ ಫ್ ಿಕ್ಸೆ ಹ ೈಬ್ಸರಡ್ ಲ  ೇನ್ 

ಕಾಲಾವಧಿ (ತಿಂಗಳುಗಳು) >1 >1 >1 

ಭ್ಾಗಶಃ್ಪಾವತಿ್ಶುಲ್ಕಗಳು 
2%*  ಭ್ಲಗಶಃ ಪಲವತಿ 

ಮೇಲ್   
ಶೂನು ಶೂನು 

ಪ್ೂಣ್್ಪಾವತಿ್ಶುಲ್ಕಗಳು 
ಅಸಲು್್ಬಲಕ್್/್ಬಲಕ್್ಇರುವ್
ಫ ಾಕ್್್ ರ್ಮಿ್ ಲ್ ೂೇನ್
ಮಿತಿಯ್ಮೇಲ್ ್4%*  

4  *% * ಲಭುವಿರುವ ಫ ಾಕ್್ 
ಲ್ ೂೇನ ಮಿತಿ ಮೇಲ್   

ಫ ಾಕ್್ ಲ್ ೂೇನ ಬಡಿ ಿ ಮಲತ್ರ ಮರುಪಲವತಿ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಲದ ಮೊತ್ುದ ಮೇಲ್  
4  *%ಮತ್ುು 

ಕರ.ಸಂ. ಫಿೇಸು/ಶುಲ್ಕದ ಸವರ ಪ್ ಫಿೇಸು / 

ಶುಲ್ಕದ 

ಹ ಸರು 

ಯಾವಾಗ 

ಪಾವತಿಸಬ ೇಕು 

ಫಿರೇಕ ವನಿೆ ಮೊತ್ು 

22 ಟ ೈರ್ಲ್ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳ 
ಫೇಟ ೂೇಕ್ಲಪ್ಪಗ  ತ್ಗುಲುವ 
ಶುಲೆ (ಸುರಕ್ಷಿತ್ 
ಲ್ ೂೇನ್ಗಳಿಗ ) 

ವಿವಿಧ 
ರಶೇದಿಗಳು 

ಕ್ ೂೇರಿಕ್  
ಮೇರ ಗ  

ಪ್ರತಿ ಮನವಿಗ  30 ಪ್ುರ್ಗಳವರ ಗ  ಕನಿಷಠ ಶುಲೆ ರೂ. 
500/- ಮತ್ುು ನಂತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹ ಚುಚವರಿ 
ಪ್ುರ್ಕ್ ೆ ರೂ. 3/- + ಅನವಯವಲಗುವ 
ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ 

23 ಮನಚ್ಚಾದ ಲ  ೋನ ಗಳ ಮೋಲ  
ಡಾಕನಾಮಂಟ 
ಮರನಪಡ ಯನವಿಕ  
ಶ್ನಲಾಗಳು 

ಇತರ  
ರಸಿೋತಿಗಳು 

ಮನ್ವಿ ಪಾಕಾರ  ಪಾತಿ ಮನ್ವಿ ಬಿಎಚ್ಎಫಎಲ ನಿಂದ `ಮ ಲ ಆಸಿತ 
ಪತಾಗಳ ಸಂಗಾಹಣ ' ಕನರಿತ ಸಂವಹನ್ 
ವಿತರಣ ಯಾದ 15 ದಿನ್ಗಳಲ್ಲ ೆ
ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಮನಚ್ಚಾದ ಲ  ೋನಿನ್ ಮ ಲ 
ಡಾಕನಾಮಂಟ ಗಳನ್ನು ಸಂಗಾಹಿಸದಿದದರ  
ರ . 1000/- (GST ಸ ೋರಿದಂತ ) ಶ್ನಲಾ 
ಅನ್ವಯವಾಗನತತದ  
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ಫ ಾಕ್್ ರ್ಮಿ ಲ್ ೂೇನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ 
ಲಭುವಿರುವ ಫ ಾಕ್್ ಲ್ ೂೇನ ಮಿತಿಯ ಮೇಲ್  
4 *% 

* ಪ್ೂವಿಪಲವತಿ ಶುಲೆಗಳಿಗ  ಹ ಚುಚವರಿಯಲಗಿ ಅನವಯವಲಗುವ ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ ಯನುು ಸಲಲಗಲರರು ಪಲವತಿಸಬ ೇಕು. 

** ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ದೇ ಆದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚ ದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ ಗೆ ಶೂನ್ಯ .  ಈ ಉದ್ದ ೋಶಕ್ಕಾ ಗಿ 

"ಸ್ವ ಿಂತ ಮೂಲಗಳು" ಎಿಂದರೆ, ಬ್ಯ ಿಂಕ್/ ಎಚ ಎಫ ಸ/ ಎನ ಬಿಎಫ ಸ ಮ್ತ್ತು /ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕಸು 

ಸಂಸೆ್ಥ ಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಎಿಂದಥಥ 

 

ಲೋನ್ನ ಉದ್ದ ೋಶ: ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಲೋನ ಗಳನ್ನು  ಬಿಸನೆಸ್ ಉದ್ದ ೋಶಕ್ಕಾ ಗಿ ಪಡೆದ ಲೋನ ಗಳಾಗಿ 

ವಗಿೋಥಕರಿಸ್ಲಾಗುತು ದ್: 

• ಗುತ್ತಾ ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತ್ತ ಲೋನ ಗಳು. 

• ಬಿಸಿನೆಸ್ ಉದ್ದ ೋಶಕ್ಕಾ ಗಿ ಪ್ಡೆದ ಆಸಿಾ  ಮೇಲಿನ ಲೋನ ಗಳು ಅಂದರೆ ವರ್ಥಂಗ್ ಕ್ಕಾ ಪಿಟಲ್, ಸಾಲ 

ಒಗ್ಗೂ ಡಿಸುವಿಕೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ ಮರುಪಾವತ್ತ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ವಿಸಾ ರಣೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಸಿಾ ಯ ಸಾಾ ಧೋನ ಅರ್ವಾ 

ಅದೇ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ಫಂಡ ಗಳ್ ಯಾವುದೇ ಅಂತ್ತಮ ಬಳ್ಕೆ. 

• ವಸತ್ತಯೇತರ ಆಸಿಾ ಗಳ್ನೆ್ನ  ಖರಿೋದಿಸಲು ಲೋನ. 

• ವಸತ್ತಯೇತರ ಆಸಿಾ ಯ ಭದಾ ತೆಯ ಮೇಲೆ ಲೋನ. 

• ಬಿಸಿನೆಸ್ ಉದ್ದ ೋಶಕ್ಕಾ ಗಿ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಲೋನ ಗಳು ಅಂದರೆ ವರ್ಥಂಗ್ ಕ್ಕಾ ಪಿಟಲ್, ಸಾಲ ಒಗ್ಗೂ ಡಿಸುವಿಕೆ, 

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ ಮರುಪಾವತ್ತ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ವಿಸಾ ರಣೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಸಿಾ ಯ ಸಾಾ ಧೋನ ಅರ್ವಾ ಅದೇ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ 

ಫಂಡ ಗಳ್ ಯಾವುದೇ ಅಂತ್ತಮ ಬಳ್ಕೆ. 

 

ಇದಲಾದ , ಈಗಿರುವ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳ ಜ ೂತ ಗ  ಈ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ುುಗಳು ಕೂಡ ಅನವಯವಲಗುತ್ುವ : 

A. ಮುಂಗಡ ಪಲವತಿಗಲಗಿ ಷರತ್ುುಗಳು 
 

1. ಭ್ಲಗಶಃ ಮುಂಗಡ ಪಲವತಿಯ ಮೊತ್ುವು, ಕನಿಷಠ 1 ಇಎಂಐ/ತಿಂಗಳ ಕಂತಿಗ  ಸಮನಲಗಿರಬ ೇಕು ಅಥವಲ ಅದಕ್ೆಂತ್ ಹ ಚಿಚರಬ ೇಕು 
 

2. ಸಲಲಗಲರರು ಮೊದಲ ಇಎಂಐ/ಮಲಸಿಕ ಕಂತ್ನುು ಪಲವತಿ ಮಲಡಿದ ನಂತ್ರವ ೇ, ಪ್ೂಣಿ ಮತ್ುು/ಅಥವಲ ಭ್ಲಗಶಃ ಮುಂಗಡ 
ಪಲವತಿಯನುು ಮಲಡಬಹುದು. 
 

3. ಸಲಲಗಲರರಿಂದ್ಮಲಡಿದ್ಭ್ಲಗಶಃ್ಪಲವತಿ/್ಫೇರ್್ಕ್ ೂಾೇಸರ್್ಅನುು್ಚ ಕ್್ಗಳು್/್ಡಿಮಲುಂಡ್್ಡಲರಫ್ಾ್ಗಳ್ಮೂಲಕ್ಮಲಡುವ್್ 
ಭ್ಲಗಶಃ್ಪಲವತಿ/್ಫೇರ್್ಕ್ ೂಾೇಸರ್್ಅನುು್ಹ ೂರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ್ತಿಂಗಳಲದುಂತ್್ಪ್ರಸುುತ್್ತಿಂಗಳ್25ನ ೇ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 
3ನ ೇ ದಿನದವರ ಗ  ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲ್ಲಗುವುದು್(ಎರಡೂ್ದಿನಗಳನುು್ಒಳಗ ೂಂಡಿದ ).್ 
 

4. ಫೇರ್್ಕ್ ೂಾೇಸರ್ ಪತರ  ನೋಡಿಕೆ: ಕೋರಿಕೆಯ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ 21 ದಿನ್ಗಳು. 

 

5. ಫ ಾಕ್್ ರ್ಮಿ ಲ್ ೂೇನ್ಗಳು ಮತ್ುು/ಅಥವಲ ಫ ಾಕ್್ ಹ ೈಬಿರಡ್ ಲ್ ೂೇನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಭ್ಲಗಶಃ ಮುಂಗಡ ಪಲವತಿ ಶುಲೆಗಳು ಇರುವುದಿಲಾ. 
ಈ ಎಂಐಟಿಸಿ  , ಲ್ ೂೇನಿನ ಕ್ ಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳನುು ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತ್ುದ  ಹಲಗೂ ಸಲಲಗಲರರಿಂದ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಯಲವುದ ೇ ಎಂಐಟಿಸಿ   ಯನುು ಇದು ಉತ್ೆರಮಿಸುತ್ುದ  ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಪಕ್ ೂಳಳಲ್ಲಗಿದ .  ಜ ೂತ ಗ , ಲ್ ೂೇನ 
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ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಅವರು ಕ್ಲಯಿರೂಪ್ಕ್ ೆ ತ್ಂದಿರುವ/ತ್ರಲ್ಲರುವ ಇತ್ರ  ಸ ಕೂುರಿಟಿ ಡಲಕುುಮಂಟ್ಗಳಿಗ  
ಬದಧವಲಗಿರಲು ಮತ್ುು ಅವುಗಳನುು ಉಲ್ ಾೇಖಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಪಲಟಿಿಗಳು ಯಲವುದ ೇ ತ್ಕರಲರಿಲಾದ  ಒಪ್ಪಪಕ್ ೂಂಡಿರುತಲುರ . 

 

 

ಸಲಲಗಲರನು್ ಅತ್ುಂತ್್ ಪ್ರಮುಖವಲದ್ ನಿಯಮಗಳು್ ಮತ್ುು್ ಷರತ್ುುಗಳನುು್ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ್ ಎಲ್ಲಾ್ 14್ ಪ್ುರ್ಗಳನುು್ ಓದಿದ ದೇನ ್ ಮತ್ುು್
ಅಥಿಮಲಡಿಕ್ ೂಂಡಿದಲದನ ್ಎಂದು್ಒಪ್ಪಪಕ್ ೂಳುಳತಲುನ ್ಮತ್ುು್ಎಂಐಟಿಸಿ ಯ್ಮೊದಲ್ಮತ್ುು್ಕ್ ೂನ ಯ್ಪ್ುರ್ದಲ್ಲಾ್ಆತ್/್ಆಕ್ ಯ್/್ಅವರ್ಸಹಿ್
/್ಸಲಮಲನು್ಮುದ ರಯನುು್ಹಲಕುತಲುನ .್ಸಲಲಗಲರನು್ಎಂಐಟಿಸಿ ಯ್ಪ್ರತಿ್ಪ್ುರ್ದಲ್ಲಾ್ಸಹಿ್ಮಲಡುವ್ಅಗತ್ುವಿಲಾ್ಮತ್ುು್ಎಂಐಟಿಸಿ ಯ್
ಮೊದಲ್ಮತ್ುು್ಕ್ ೂನ ಯ್ಪ್ುರ್ದಲ್ಲಾನ್ಸಹಿ್ಸಲಕ್ಲಗುತ್ುದ ್ಎಂದು್ಸಲಲಗಲರನು್ಒಪ್ಪಪಕ್ ೂಳುಳತಲುನ ್ಮತ್ುು್ದೃಢೇಕರಿಸುತಲುನ . 
 

ಮೇಲ್ಲನ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳನುು ಸಲಲಗಲರ/ರು ಓದಿದಲದರ , ಅಥವಲ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ನ  ಶರೇ/ಶರೇಮತಿ/ಕುಮಲರಿ 

___________________________________ಅವರಿಂದ ಓದಿಸಿ, ಅದನುು ಸಲಲಗಲರರು ಅಥಿಮಲಡಿಕ್ ೂಂಡಿದಲದರ . 
 

**ಒಂದು ವ ೇಳ  ಇಂಗಿಾೇಷ್ ಮತ್ುು ಸಥಳಿೇಯ ಭ್ಲಷ ಗಳ ನಡುವ  ಯಲವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಹ ೂಂದಲಣಿಕ್  ಇಲಾದಿದದರ , ಇಂಗಿಾೇಷ್ ಭ್ಲಷ ಯನ ುೇ 
ಅಂತಿಮವ ಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತ್ುದ . 
 
 

 
(ಸಾಲ್ಗಾರರ ಸಹ ಅಥವಾ ಹ ಬ ೆಟಟನ ಗುರುತ್ು) 

ಸಾಲ್ಗಾರರ ಹ ಸರು: 

 
 

 
(ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್್ನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹ) 

ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹದಾರರ ಹ ಸರು 

 

ದಿನಾಂಕ್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್ಜಾಗ 

ಗಮನಿಸಿ: ಎಂಐಟಿಸಿ  ನಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯನುು ಸಾಲ್ಗಾರನಿಗ /ರಗ  ನಿೇಡಬ ೇಕು 


