
      

கட்டணங்கள் & விலைகளுக்கான காை அட்டவலண 

விளக்கம் கட்டணங்கள் /       

செயைாக்க கட்டணங்கள் (திரும்பப் 

சபறவியைாதது) 

கடன் சதாலகயில் 4% வலை 

தாமதமான தவலண வட்டி (சபாருந்தும் 

வட்டி விகிதத்திற்கு மமல்) 

24% வருடத்திற்கு  

மாதத் தவலண பவுண்ஸ் கட்டணம் Rs.1000/- ஒவ்சவாரு பவுண்ஸ் மீதும் 

மாதத் தவலண மாற்ற கட்டணம் Rs. 500/- ஒவ்சவாரு முலறக்கும்   

மாதாந்திை நிலுலவ மததி மாற்றக் 

கட்டணங்கள் 
Rs. 1000/- ஒவ்சவாரு முலறக்கும்  

ஆவணம் மீண்டும் சபறல் கட்டணங்கள் கடன் முடித்த பிறகு எதுவுமில்லை, இல்லைசயனில் ஒரு 

முலறக்கு Rs. 1000/-  

வருடாந்திை கணக்கு அறிக்லக/ திருப்பி 

செலுத்துவதற்கான காை அட்டவலன / 

தற்காலிக வாி ொன்றிதழ் / LOD 

/தலடயின்லம ொன்றிதழ்/வைமவற்பு கடிதம் 

- ஒவ்சவாரு 12 மாதங்களுக்கும் ஒரு சவளியீட்டிற்கு 

எதுவுமில்லை 

- அடுத்தடுத்த/நகல் மகாாிக்லககள் - Rs. 500/- ஒவ்சவாரு 

ஆவணத்திற்கும் 

ஒருமுலற அறிக்லக வழங்குவதற்கான 

கட்டணங்கள் 

Rs. 500/- ஓர் ஆவணத்திற்கு 

பகுதியளவு சதாலக முன் 

செலுததுவதற்கான கட்டணங்கள் 

A. 12 இஎம்ஐகலள செலுத்துவதற்கு முன்னர்  பகுதியளவு 

சதாலகயிலன முன்கூட்டிமய செலுத்துதல் 

அனுமதிக்கப்படாது 
 

B. 12 இஎம்ஐ -க்குப் பிறகான மெலவ  
 

i. அெல் சதாலகயில் அதிகபட்ெம் 25% ஒவ்சவாரு 12 

மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற செலுத்தைாம் மற்றும்  

ii. செலுத்தப்படும் சதாலகயின் மீது 4% பகுதியளவு 

செலுத்தப்படும் சதாலகக்கான கட்டணங்கள் 

விதிக்கப்படும் 

முன்கூட்டிமய செலுத்துதல்/முன்கூட்டிமய 

செலுத்துவதற்கான கட்டணம் 

A. 12 இஎம்ஐ செலுத்தி முடிப்பதற்கு முன்னமை முன் கூட்டிமய 

பணம் செலுத்துதல் அனுமதிக்கப்படாது 
 

B.  12 இஎம்ஐ -க்குப் பிறகான மெலவ 
 

 நிலையான வட்டி வீத கடன்கள் (தனிநபர் & *தனிநபர் 

அல்ைாத வாடிக்லகயாளர்): 

 

நிலுலவயில் உள்ள அெல் சதாலகயின் மீது 6% வலை 

 

 மாறும் வட்டி வீத கடன்கள்: 

 

தனி நபர் வாடிக்லகயாளர்கள்: **எதுவுமில்லை 



      

தனிநபர் அல்ைாத வாடிக்லகயாளர்களுக்கு: முதன்லம 

நிலுலவயில் 6% வலை 

கடன் ைத்து கட்டணங்கள் Rs. 5000/- (ைத்து கட்டணமாக) 

மமற்படி, கடன் வழங்கப்பட்ட மததியிலிருந்து கடன் ைத்து 

செய்யப்பட்ட மததி வலை உள்ள இலடபட்ட காைத்திற்கு வட்டி 

வசூலிக்கப்படும் மற்றும் செலுத்திய செயைாக்க கட்டணம் திருப்பி 

வழங்கப்பட மாட்டாது) 

விநிமயாகத்திற்கு பிந்லதய ஆவண 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்காதது (ஒரு 

முலற கட்டணம்) 

A. Rs 10 ைட்ெம் வலை கடன் 

கடன் சதாலகயில் 1% அதிகபட்ெம் Rs. 10000/- 

 

B. Rs 10 ைட்ெத்திலன தாண்டிய கடன்கள் 

கடன் சதாலகயில் 1% அதிகபட்ெம் Rs. 25000/- 

CERSAI பதிவு/மாற்ற கட்டணங்கள் Rs. 100/-  

ெட்ட மெகாிப்பு மற்றும் தற்செயல் 

கட்டணங்கள் 

உள்ளலவ 

முத்திலை வாி மற்றும் பிற ெட்டப் பூர்வ 

கட்டணங்கள் 

சபாருந்தும் ெட்டங்களின்படி 

a) *தனிநபர் அல்ைாத கடனாளர் எனில் தனியுாிலம, HUF, பங்குதாை நிறுவனம், நிறுவனம், LLP, மமலும் கடன் 

கட்டலமப்பின் மீது தனிநபர் அல்ைாதவர்கலள குறிக்கும். 

b) ** முன்முறிப்பு கட்டணங்கள்/ வணிகம் முதல் தனிநபர் கடனாளர்கள் தவிை மாறும் வட்டி வீதத்தில் 

அனுமதிக்கப்பட்ட கடன் மீது முன் கூட்டிமய சதாலக செலுத்துவதற்கான அபைாதங்கள் 

c) கடன் வழங்கப்பட்ட மததி அன்று சவளியிடப்பட்ட கட்டணங்கள் & விலைகள் சபாருந்தக் கூடியலவயாக 

இருக்கும் மற்றும் இலவ சதாடர்ச்ெியான மாற்றங்களுக்கு/திருத்தங்களுக்கு அவ்வப்மபாது உட்படக் 

கூடியது, இத தகவல்கள் இலணயதளத்தில் சவளியிடப்பட்டிருக்கும் (www.hfs.in). 

d) அலனத்து கட்டணங்கள் & விலைகள் வாிகள் உட்படாமல் குறிக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் சபாருந்தும் வாி 

ெட்டங்களுக்குட்பட்டு வாி விதிக்கப்படக் கூடும்.   

e) மமமை உள்ள எந்தசவாரு விதிவிைக்குகளும் HFS இன் விருப்பப்படி மட்டுமம இருக்கும். 

  


