ఫీజు మరియు చారజీల షెడ్యూలు\
వివరాలు

ఫీజు / చారజీలు

నురాసెసింగ్ పీజు (తిమిగవ్
ి వబడదు)

రుణ మొత్త ిం లో 4% వ్రకు

బకరభ వరభదా వ్డ్డీ (వ్మితించే వ్డ్డీ మైటుకింటే

సింవ్త్సమరనికి 24%

ఎకుువ్)
వరభదా బౌన్సస చార్జ్

ప్ాతి బౌన్ససకి రూ. 1000/- వ్రకు

వరభదా స్రవప్ చామజ్

ప్ాతి సిందమరానికి రూ. 500/-

వరభదా గడువ్ు తేదీ మారు పీజు

ప్ాతి సిందమరానికి రూ. 1000/-

డ్ాకుుబింటు తిమిగిసింనురదించే చామజ్లు

రుణానిన మూసవేసన త్రువరత్ లేదు, ఇత్ర సిందమరాలోో ప్ాతి మిటవ్
రా ల్కి
రూ. 1000/-

వరమిిక అక ింట్ సటేట్బింట్/మజబ
ట ింట్
షెడూుల్/నుర ా విజనల్ టయుక్సస సమిేపకెట్
/ఎల్వోడ్ి/ముిందసుత ముగిింప్ు లేఖ/స్రవగత్

- ప్ాతి 12 నెలలకు కస్రమి జామజ చేయడ్ానికి ఏదీ లేదు
- త్దుప్మి/డూో కైట్ అభ్ురథ నలు - ప్ాతి డ్ాకుుబింట్కు రూ. 500/-

లేఖ
అడహాక్స సటేట్బింట్ జామజ చామజ్లు

ప్ాతి డ్ాకుుబింట్కి రూ. 500/-

నురర్జే ీాటబింట్ ఛామజ్లు

A. 12 EMIల సమజవసింగ్కు ముిందు నురర్జే ీాటబింట్ అనుమతిించబడదు
B. 12 ఈఎమ్ఐలను సమజవసింగ్ చేసన త్రువరత్
i.

ప్ాతి 12 నెలలకు కుస్రమి, ప్ాధాన బకరభలో గమిష్ేింగర 25%
చెల్ోించవ్చుు.

ii.

ముిందసుత చెల్ోింప్ు/ముగిింప్ు చామజ్లు

A. 12

**4% నురర్జే టబింట్ ఛామజ్లు చెల్ోించిన మొత్త ింెై విధించబడతాభ.

ఈఎమ్ఐల

సమజవసింగ్కు

ముిందు

ీాబ
ట ింట్

అనుమతిించబడదు
B.

సమజవసింగ్ అనింత్రిం 12 ఈఎమ్ఐలు


పకిసడ్ మైట్ రుణాలు (వ్ుకితగత్ మమియు *వ్ుకితగతేత్ర కసే మర్జ):
అసలు బకరభలో 6% వ్రకు



ఫ్లో టింగ్ మైటు రుణాలు:
వ్ుకితగత్ కసే మర్జ కొరకు: **నిల్

వ్ుకితగతేత్ర కసే మర్జ కొరకు: అసలు బకరభలో 6% వ్రకు

లోన్స రదుద చామజ్లు

రూ. 5000/-(కరునిసలేష్న్స పీజు వ్లే)
త్దుప్మి, (అభతే రుణ విత్రణ తేదక
ీ ి మమియు రుణిం రదుద తేదక
ీ ి
మధ్ులో మధ్ుింత్ర వ్ువ్దకి వ్డ్డీ విధించబడుత్ ింద మమియు
నురాసెసింగ్ పీజు అటే ెటే ుకోబడుత్ ింద)

బటయవడ్ా త్రువరత్ డ్ాకుుబింట్ కిండ్ిష్న్సలు
నురటించకనుల వ్డిం (కుస్రమి ఛార్జ్ )

A. రూ. 10 లక్షల వరకు రుణాలు
గరిష్టంగా రూ. 10000/- వరకు లోబడి రుణ మొత్త ం యొకక 1%

B. రూ. 10 లక్షలకు మంచిన రుణాలు
గరిష్టంగా రూ. 25000/- వరకు లోబడి రుణ మొత్త ం యొకక 1%

సెర్జస్రభ మిజిసీే/
ీ మారు చామజ్లు

రూ. 100/-

లీగల్ కలెక్షన్స మమియు ఘటనాత్మక ఛామజ్లు

వరసత వ్ ఛామజ్లకు

స్రేింప్ు డూుటర మమియు ఇత్ర చటే బదధ చామజ్లు

వ్మితించే చటయేల ప్ాకరరిం

a) * వ్ుకిత కరని రుణగరహత్
ీ అింటే వ్ుకిత కరని ఇత్ర ఖాతాదారులు అని అరథ ిం మమియు వీళ్ళలో లోన్స సే క
ీ ుర్జలో సీవయ

యాజమానుిం, హెచ్యుఎఫ్, ఫయగస్రవము సింసథ , కింెనీ, ఎల్ఎల్, త్దత్రులు ఉింటయరు.
b) ** వ్ుకితగత్ రుణగరహీత్లకు వరునురమరనికి కరకుిండ్ా ఇత్ర ప్నులకు మింజూమెన
ై ఫ్లో టింగ్ మైట్ టర్జమ లోన్సలెై నూల ర్జకోోజర్జ
చామజ్లు/ీ-ా టబింట్/నురర్జే ీ-ా టబింట్ ఛామజ్లకు జమిమానాలు లేవ్ు.
c) పీజు మమియు చామజ్ల సటేట్బింట్ రుణవిత్రణ తేదీ నాటద మమియు ఎప్టకప్ుడు మారులు/మివిజన్సకి లోబడ్ి
ఉింటుింద మమియు వెబ్సెట్
ై లో (www.hfs.in) అప్డ్ేట్ చేయబడుత్ ింద.
d) ెైన ఇవ్వబడ్ిన పీజులు మమియు చామజ్లనినటలో ప్నున కల్స లేదు. వ్మితించే ప్నున చటయేల ప్ాకరరిం ప్నున
విధించబడుత్ ింద.
e) ెైన టమకునన ఏవెైనా మినహాభింప్ులు కైవ్లిం HFS విచక్షణ బేరకు మాత్ాబే ఉింటయభ.

