
      

ఫీజు మరియు చారజీల షెడ్యూలు\ 

వివరాలు ఫీజు / చారజీలు 

నురాససె ింగ్ పజీు (తిమిగవి్వబడదు) రుణ మొత్తిం లో 4% వ్రకు   

బకరభ వరభదా వ్డ్డీ  (వ్మితించే వ్డ్డీ  మటైుకింటే 

ఎకుువ్) 

సింవ్త్సమరనిక ి24% 

వరభదా బౌన్సస చార్్జ ప్తాి బౌన్ససక ిరూ. 1000/- వ్రకు 

వరభదా స్రవప్ చామజ్ ప్తాి సిందమరానిక ిరూ. 500/- 

వరభదా గడువ్ు తేద ీమారు పీజు ప్తాి సిందమరానిక ిరూ. 1000/- 

డ్ాకుుబ ింటు తిమగిిసింనురద ించ ేచామజ్లు రుణానిన మూస వసే న త్రువరత్ లేదు, ఇత్ర సిందమరాలోో  ప్తాి మిటరవా్ల్క ి

రూ. 1000/- 

వరమిిక అక ింట్ సటేట్బ ింట్/మజటబ ింట్ 

షెడూుల్/నుర ా విజనల్ టయుక్సస సమిేప కెట్

/ఎల్ వోడ్ి/ముిందసుత  ముగిింప్ు లేఖ/స్రవగత్ 

లేఖ 

- ప్తాి 12 నెలలకు కస్రమి జామజ చేయడ్ానికి ఏదీ లేదు 

- త్దుప్మ/ిడూ ో కైట్ అభ్ురథనలు - ప్తాి డ్ాకుుబ ింట్ కు రూ. 500/- 

అడహాక్స సటేట్బ ింట్ జామజ చామజ్లు ప్తాి డ్ాకుుబ ింట్క ిరూ. 500/- 

నురరే్జ ాీటబ ింట్ ఛామజ్లు A. 12 EMIల సమజవస ింగ్ కు ముిందు నురరే్జ ాీటబ ింట్ అనుమతిించబడదు 

B. 12 ఈఎమ్ఐలను సమజవస ింగ్ చేస న త్రువరత్ 

i. ప్తాి 12 నెలలకు కుస్రమి, ప్ాధాన బకరభలో గమిషే్ింగర 25% 

చెలో్ించవ్చుు.  

ii. **4% నురరే్జ టబ ింట్ ఛామజ్లు చెలో్ించిన మొత్తింైె విధ ించబడతాభ. 

ముిందసుత  చలోె్ింప్ు/ముగిింప్ు చామజ్లు A. 12 ఈఎమ్ఐల సమజవస ింగ్ కు ముిందు ీాటబ ింట్ 

అనుమతిించబడదు 

 

B.  సమజవస ింగ్ అనింత్రిం 12 ఈఎమ్ఐలు 

 

 ప కిసడ్ మటై్ రుణాలు (వ్ుకితగత్ మమియు *వ్ుకితగతతే్ర కసేమర్జ): 

 

అసలు బకరభలో 6% వ్రకు 

 

 ఫ్లో ట ింగ్ మైటు రుణాలు: 
 

 వ్ుకితగత్ కసేమర్జ కొరకు: **నిల్ 



      

వ్ుకితగతేత్ర కసేమర్జ కొరకు: అసలు బకరభలో 6% వ్రకు 

లోన్స రదుద  చామజ్లు 

 

రూ. 5000/-(కరునిసలేష్న్స పజీు వ్లే) 

త్దుప్మి, (అభత ేరుణ విత్రణ తేదకీ ిమమయిు రుణిం రదుద  తేదకీ ి

మధ్ులో మధ్ుింత్ర వ్ువ్ద క ివ్డ్డీ  విధ ించబడుత్ ింద  మమయిు 

నురాససె ింగ్ పజీు అట ేెటుే కోబడుత్ ింద ) 

 

బటయవడ్ా త్రువరత్ డ్ాకుుబ ింట్ కిండ్ిష్న్స లు 

నురట ించకనుల వ్డిం (కుస్రమి ఛార్్జ) 
A. రూ. 10 లక్షల వరకు రుణాలు 

గరిష్టంగా రూ. 10000/- వరకు లోబడి రుణ మొత్తం యొకక 1%  

 

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

 

సెర్జస్రభ మజిిసీే/ీమారు చామజ్లు రూ. 100/- 

లీగల్ కలెక్షన్స మమయిు ఘటనాత్మక ఛామజ్లు వరసతవ్ ఛామజ్లకు 

స్రే ింప్ు డూుటర మమియు ఇత్ర చటేబదధ చామజ్లు వ్మితించ ేచటయే ల ప్కారరిం 

a) * వ్ుకిత కరని రుణగరహీత్ అింట ే వ్ుకిత కరని ఇత్ర ఖాతాదారులు అని అరథిం మమియు వీళ్ళలో లోన్స సేకీుర్జలో సీవయ 
యాజమానుిం, హెచ్యుఎఫ్, ఫయగస్రవము సింసథ , కింెనీ, ఎల్ఎల్ , త్ద త్రులు ఉింటయరు. 

b) ** వ్ుకితగత్ రుణగరహీత్లకు వరునురమరనిక ికరకుిండ్ా ఇత్ర ప్నులకు మింజూమెనై ఫ్లో ట ింగ్ మైట్ టర్జమ లోన్సలె ైనూల ర్జకోో జర్జ 
చామజ్లు/ీ-ాటబ ింట్/నురరే్జ ీ-ాటబ ింట్ ఛామజ్లకు జమిమానాలు లేవ్ు. 

c) పీజు మమయిు చామజ్ల సటేట్బ ింట్ రుణవిత్రణ తేద ీనాట ద  మమియు ఎప్ట కప్ుడు మారులు/మివిజన్సక ిలోబడ్ ి
ఉింటుింద  మమియు వెబ్సెటై్లో (www.hfs.in) అప్డ్ేట్ చయేబడుత్ ింద . 

d) ెైన ఇవ్వబడ్ని పజీులు మమయిు చామజ్లనినట లో ప్నున కల్స  లేదు. వ్మితించ ేప్నున చటయే ల ప్కారరిం ప్నున 
విధ ించబడుత్ ింద . 

e) ైెన టమకునన ఏవైెనా మినహాభింప్ులు కైవ్లిం HFS విచక్షణ బేరకు మాత్బేా ఉింటయభ. 
  


