
ಆವೃತಿ್ತ  23.0.0

ಜೂನ್ 01, 2021 ರಿಂದ ಜಾರಗೆ ಬರುತಿ್ದೆ

ಶುಲ್ಕ ದ ಪ್ರ ಕಾರ ಮನೆ ಸಾಲ್(ಐಎನ್ಆರ್)(INR) ಮನೆತ್ರ ಸಾಲ್(ಐಎನ್ಆರ್)(INR)

ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ಶುಲ್ಕ * ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲಸಲಾದ ಸಾಲ್ದ 1% + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST) ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲಸಲಾದ ಸಾಲ್ದ 2% + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)

ಕಾನೂನು ಶುಲ್ಕ  (ಸಾಲ್ದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನಕಾಕ ಗಿ)

ಸಾಲ್ದ ಸವ ಲ್ಪ  ಭಾಗ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಿ ಪೂರ್ಿಪಾರ್ತಿ (ಚರ 

ಬಡಿ್ಡ ದರದಲಿ್ಲ ) **

a.  ಶೂನಯ (NIL)- ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸಿ್ತ  ರ್ಯ ಕಿ್ರಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲದದ ರೆ  

;

b. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸಿ್ತ  ವೈಯಕಿ್ರಕರ್ಲಿ್ದ ಅಸಿ್ತತ್ವ ದ 

ಹೆಸರಲಿ್ಲದದ ರೆ, ಅದನುು  ರ್ಯ ರ್ಹಾರ ಉದ್ದ ೇಶದ ಸಾಲ್ವಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ದ್ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮೊತಿ್ದ 2% + 

ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ ಶುಲ್ಕ ರ್ನುು  ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತಿ್ದ್

a. ಶೂನಯ (NIL)- ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸಿ್ತ  ರ್ಯ ಕಿ್ರಯ 

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲದದ ರೆ  & ಸಾಲ್ವು ಗೃಹೇತ್ರ/ರ್ಯ ರ್ಹಾರ 

ಉದ್ದ ೇಶದ ಸಾಲ್ರ್ಲಿ್ದಿದದ ರೆ

b. ಮೊದಲೇ ಪಾರ್ತಿ ಮಾಡ್ಡದ ಮೊತಿ್ದ- 3% + 

ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)- ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸಿ್ತ  ರ್ಯ ಕಿ್ರಯ 

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲದದ ರೆ  & ಮನೆತ್ರ/ರ್ಯ ರ್ಹಾರದ 

ಉದ್ದ ೇಶಕಾಕ ಗಿದದ ರೆ

c. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸಿ್ತ  ವೈಯಕಿ್ರಕರ್ಲಿ್ದ ಅಸಿ್ತತ್ವ ದ 

ಹೆಸರಲಿ್ಲದದ ರೆ, ಅದನುು  ರ್ಯ ರ್ಹಾರ ಉದ್ದ ೇಶದ 

ಸಾಲ್ವಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ದ್ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮೊತಿ್ದ 3% + ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ ಶುಲ್ಕ ರ್ನುು  

ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತಿ್ದ್

ಸಾಲ್ದ ಸವ ಲ್ಪ  ಭಾಗ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಿ ಪೂರ್ಿಪಾರ್ತಿ (ಸಿ್ತ ರ 

ಬಡಿ್ಡ ದರದಲಿ್ಲ ) **

a. ಶೂನಯ (NIL)- ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸಿ್ತ  ರ್ಯ ಕಿ್ರಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲದದ ರೆ  

ಮತಿ್ತ  ಪಾರ್ತಿಯನುು  ಸವ ಂತ್ ಮೂಲ್ಗಳಂದ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ದ್ ;

b. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸಿ್ತ  ರ್ಯ ಕಿ್ರಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲದದ ರೆ  ಮತಿ್ತ  

ಪಾರ್ತಿಯನುು  ಮೂರನೇ ರ್ಯ ಕಿ್ರಯ ಮೂಲ್ಕ/ರ್ಯ ಕಿ್ರಯಿಂದ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ದ್, ಆಗ ಮೊದಲೇ ಪಾರ್ತಿ ಮಾಡ್ಡದ 

ಮೊತಿ್ದ- 2%ನುು  ಶುಲ್ಕ ವಾಗಿ + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)ಯನುು  

ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತಿ್ದ್;

c. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸಿ್ತ  ವೈಯಕಿ್ರಕರ್ಲಿ್ದ ಅಸಿ್ತತ್ವ ದ 

ಹೆಸರಲಿ್ಲದದ ರೆ, ಅದನುು  ರ್ಯ ರ್ಹಾರ ಉದ್ದ ೇಶದ ಸಾಲ್ವಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ದ್ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮೊತಿ್ದ 3% + 

ರ್ಜಎಸ್್ಟಿ ಶುಲ್ಕ ರ್ನುು  ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತಿ್ದ್.

ಮೊದಲೇ ಪಾರ್ತಿ ಮಾಡ್ಡದ ಮೊತಿ್ದ- 3% + ರ್ಜಎಸ್ 

ಟಿ(GST)

ಚೆಕ್/ನ್ಯಯ ಚ್ ಮಾಯ ಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮಿ ರಿಟರ್ನಿ (ಬೌರ್್ನ  

ಶುಲ್ಕ ಗಳು)

ಮಿತ್ತಮಿೀರದ ಶುಲ್ಕ
ಕಾನೂನು ವಾಪಾಸಾತಿಯ ಶುಲ್ಕ ವಾಸಿವಿಕ ವಾಸಿವಿಕ

ಖಾತೆಯ ವಿರ್ರ

ಮರುಪಾರ್ತಿ ವೇಳಾಪ್ಟಿಿಯ ಶುಲ್ಕ

ದಾಖಲಾತಿ ಶುಲ್ಕ ಗಳ ಪ್ಟಿಿ

ಸಾಲ್ ಮುನ್ೂಚನೆಯ ಹೇಳಕೆ ರೂಪಾಯಿ 750/- + ರ್ಜ ಎಸ್ ಟಿ(GST) ರೂಪಾಯಿ 750/- + ರ್ಜ ಎಸ್ ಟಿ(GST)

ಪ್ರ ಸಕಿ  ಹರ್ಕಾಸು ರ್ರ್ಿಕೆಕ  ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಬಡಿ್ಡ  ಪ್ರ ಮಾರ್ಪ್ತ್ರ  

(ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ)

ಹಂದಿನ ಹರ್ಕಾಸು ರ್ರ್ಿದ ಅಂತಿಮ ಬಡಿ್ಡ  ಪಾರ್ತಿಸ್ತದ 

ಪ್ರ ಮಾರ್ಪ್ತ್ರ  (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ)

ಆಸಿ್ತ  ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರ ತಿ

ಮರುಪಾರ್ತಿ ಸೂಚನೆಗಳ ವಿನಿಮಯ

ಬಡಿ್ಡ  ದರ  ಪ್ರಿರ್ತ್ಿನೆ- ಸಿ್ತ ರದಿಂದ ಚರಕೆಕ 3% of POS + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST) 3% of POS + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)

ಬಡಿ್ಡ  ದರ  ಪ್ರಿರ್ತ್ಿನೆ- ಚರದಿಂದ ಚರಕೆಕ (ದರ ಕಡ್ಡತ್) 0.5% of POS + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST) 1% of POS + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)

ಬಡಿ್ಡ  ದರ  ಪ್ರಿರ್ತ್ಿನೆ- ಸಿ್ತ ರ/ಚರದಿಂದ ಸಿ್ತ ರಕೆಕ

ಆಸಿ್ತ  ಶುಲ್ಕ ದ ವಿನಿಮಯ ರೂಪಾಯಿ 25000/- + ರ್ಜ ಎಸ್ ಟಿ(GST) ರೂಪಾಯಿ 25000/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)

ನಗದು/ಏಕ ಚೆಕ್ ನಲಿ್ಲ  ಕಂತ್ತ ಪಾರ್ತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರೂಪಾಯಿ 1000/- + ರ್ಜ ಎಸ್ ಟಿ(GST) ರೂಪಾಯಿ 1000/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)

ಕಸಿ ಡ್ಡ ಶುಲ್ಕ ಗಳು (ಸಾಲ್ದ ಮುಕಿಾಯ/ಸವ ತಿ್ತ  

ಮರುಸಾವ ಧೇನದ ನಂತ್ರ ಹಂತಿರುಗಿಸದ ಆಸಿ್ತಯ 

ದಾಖಲೆಗಳಗಾಗಿ)

ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೂಲ್ ಆಸಿ್ತ  ದಾಖಲೆಗಳ 

ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆ
ರೂಪಾಯಿ 1000/- +  ರ್ಜ ಎಸ್ ಟಿ(GST) ರೂಪಾಯಿ 1000/- +  ರ್ಜ ಎಸ್ ಟಿ(GST)

ಸಾಲ್ ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 

ವಿಧಸುರ್ ಶುಲ್ಕ ಗಳು

ಸ್ತಇಆರ್ ಎಸ್ಎಐ(CERSAI) ಜನರ್ರಿ 31, 2016 ರ ನಂತ್ರ 

ವಿತ್ರಿಸಲಾದ ಸಾಲ್ಗಳಗೆ ಸ್ತಇಆರ್ ಎಸ್ಎಐ(CERSAI)ನ 

ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಅನವ ಯಿಸುರ್ ಶುಲ್ಕ ಗಳು

ಸ್ತಇಆರ್ ಎಸ್ಎಐ(CERSAI) ಜನರ್ರಿ 31, 2016 ಕೆಕ  

ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ ವಿತ್ರಿಸಲಾದ ಸಾಲ್ಗಳಗೆ ಸ್ತಇಆರ್ 

ಎಸ್ಎಐ(CERSAI) ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಶುಲ್ಕ ಗಳು




ಎಂಒಡ್ಡಟಿ(MODT)/ಶುಲ್ಕ ದ ನೇಂದಣಿ- ಸೃಷಿ್ಟ /ರದಧ ತಿ

ಆರ್ ಒಸ್ತ(ROC) ಶುಲ್ಕ ದ ಸೃಷಿ್ಟ /ರದಧ ತಿ ಎರ್ನಎ(NA) ರೂಪಾಯಿ 500 +  ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)

ಶೇಷ್ಟಿಕೆ ಶೇಧನೆಯ ಶುಲ್ಕ ಗಳು ವಾಸಿರ್ದ ಪ್ರ ಕಾರ ವಾಸಿರ್ದ ಪ್ರ ಕಾರ

ವಿವರಗಳು ಒಬಬ  ವಯ ಕಿ್ತಯಿಂದ ಇಡಲಾಗುವ ಠೇವಣಿ ವಯ ಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಇಡಲಾಗುವ ಠೇವಣಿ

3 ತಿಂಗಳ ಕನಿರ್ಠ  ಲಾಕ್ ಇರ್ನ ಅರ್ಧ
ಅರ್ಧ-ಪೂರ್ಿ ಹಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಿಕೆಯನುು  3 

ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ್ .

ಅರ್ಧ-ಪೂರ್ಿ ಹಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಿಕೆಯನುು  3 

ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ್ .

3 ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ಆದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ-ಪೂರ್ಿ 

ಹಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಿಕೆ

ಠೇರ್ಣಿಯು ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರುರ್ ಅರ್ಧಗೆ ವಾಷ್ಟಿಕವಾಗಿ 

4%ದಷಿ್ಟ  ಬಡಿ್ಡಯನುು  ಪಾರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದ್
ಯಾವುದೇ ಬಡಿ್ಡಯನುು  ಪಾರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿಲಿ್ ..

6 ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ಆದರೆ ಅರ್ಧಯ ದಿನ್ಯಂಕಕ್ರಕ ಂತ್ ಮುಂಚಿನ 

ಅರ್ಧ-ಪೂರ್ಿ ಹಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಿಕೆ

ಅರ್ಧ-ಪೂರ್ಿ ಹಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಿಕೆ

ರೂಪಾಯಿ 500/- +  ರ್ಜ ಎಸ್ ಟಿ(GST)

** 2)ಪಾರ್ತಿಯನುು  ಸಾಲ್ದ ಪಾರ್ತಿಯನ್ಯು ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಮತಿ್ತ  ಅನವ ಯಿಸಲು, ಮೊತಿ್ವು ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರುರ್ ಇಎಂಐ(EMI)ಗಿಂತ್ ಕನಿರ್ಠ  5 ಪ್ಟಿ್ಟ  ಹೆಚಿು ರಬೇಕು

ವಾಸಿರ್ದ ಪ್ರ ಕಾರ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ-ಮೈಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ತವ ೇಕರಿಸ್ತದದ ಲಿ್ಲ , ರೂಪಾಯಿ 500/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST) ;

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುದಿರ ತ್ ಪ್ರ ತಿಗಳದದ ರೆ  (ಗರಿರ್ಠ  50 ಪುಟಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಿ ರುತಿ್ದ್), ರೂಪಾಯಿ 1000/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST) ;

50 ಪುಟಗಳಗಿಂತ್ ಹೆಚಿು ನ ಪುಟಗಳದದ ರೆ, ರೂಪಾಯಿ 1500/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST) ;

ಪಿಡ್ಡಸ್ತ(PDC) ಮೊೇಡ್ ನಿಂದ ನ್ಯಯ ಚ್(NACH) ಮೊೇಡ್ ಗೆ ಚಲ್ಲಸುತಿಿದದ ರೆ, ಉಚಿತ್ವಾಗುತಿ್ದ್ ;

ನ್ಯಯ ಚ್(NACH) ಮೊೇಡ್ ನಿಂದ ಈ-ನ್ಯಯ ಚ್(E-NACH) ಮೊೇಡ್ ಗೆ ಚಲ್ಲಸುತಿಿದದ ರೆ, ಉಚಿತ್ವಾಗುತಿ್ದ್ ;

ಒಂದು ವೇಳೆ ದೈಹಕ ಮೊೇಡ್- ಪಿಡ್ಡಸ್ತ(PDC)/ನ್ಯಯ ಚ್(NACH) ಆದರೆ, ರೂಪಾಯಿ 750/-+ ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST) ;

"ಸಿ್ತ ರ" ಬಡಿ್ಡ ದರಕೆಕ  ಪ್ರಿರ್ತ್ಿನೆ ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುವುದಿಲಿ್ .

ರೂಪಾಯಿ 1000/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST) ಪ್ರ ತಿೇ ತಿಂಗಳಗೆ (ಸಾಲ್ದ ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆ/ಮುಕಿಾಯದ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ)

ಶೂನಯ - ಸಾಲ್ ಮುಚಿು ದ 15 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ ನಂತ್ರದ ವಿತ್ರಣೆಗಾಗಿ ;

7-15 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ ನಡುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಿತ್ರಣೆ (ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ) - ರೂಪಾಯಿ 1000/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST) ;

5-7 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ ನಡುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಿತ್ರಣೆ (ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ) - ರೂಪಾಯಿ 1500/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST) ;

ರೂಪಾಯಿ 750/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(1ನೇ ಬೌರ್್ನ )

ರೂಪಾಯಿ 1000/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)(2ನೇ ಬೌರ್್ನ - ಒಂದೇ ರಿೇತಿಯ ಸಾಧನದ ಪ್ರ ಸಿುತಿ)

ವಿಳಂಬವಾದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಪಾವತ್ತಸದ ಕಂತು ಪ್ರ ತ್ತೀ ವರ್ಷಕ್ಕಕ  24%

a. ಸಿ್ ೇಟ್ ಮಂಟ್ ನ ನಕಲುಪ್ರ ತಿಯನುು  ವಬ್/ಮೊಬೈಲ್ ಪೇಟಿಲ್ ನಿಂದ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಡೌರ್ನ ಲೇಡ್ 

ಮಾಡ್ಡಕೊಳು ಬಹುದು 

b.ಶಾಖೆಯಲಿ್ಲ /ಈ-ಮೈಲ್ ನಲಿ್ಲ  ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ವಿನಂತಿಯನುು  ಸ್ತವ ೇಕರಿಸ್ತದರೆ ರೂಪಾಯಿ 500 + ರ್ಜಎಸ್ 

ಟಿ(GST)ಯನುು  ವಿಧಸಲಾಗುತಿ್ದ್ ;

a. ಮರುಪಾರ್ತಿ ವೇಳಾಪ್ಟಿಿಯ ನಕಲುಪ್ರ ತಿಯನುು  ವಬ್/ಮೊಬೈಲ್ ಪೇಟಿಲ್ ನಿಂದ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಡೌರ್ನ 

ಲೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು  ;

b. ಶಾಖೆಯಲಿ್ಲ /ಈ-ಮೈಲ್ ನಲಿ್ಲ  ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ವಿನಂತಿಯನುು  ಸ್ತವ ೇಕರಿಸ್ತದರೆ ರೂಪಾಯಿ 500 + ರ್ಜಎಸ್ 

ಟಿ(GST)ಯನುು  ವಿಧಸಲಾಗುತಿ್ದ್ ;

a. 1ನೇ ಪಾರ್ತಿಯ ಪಾರ ರಂಭಿಕ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ವಿನಂತಿಸ್ತದಲಿ್ಲ , ಇರುವುದಿಲಿ್  

b. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಖೆಯಲಿ್ಲ /ಈ-ಮೈಲ್ ನಲಿ್ಲ  ಮನವಿಯನುು  ಸ್ತವ ೇಕರಿಸ್ತದದ ಲಿ್ಲ , 1ನೇ ಪಾರ್ತಿಯಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ 

ನಂತ್ರ- ರೂಪಾಯಿ 750/- + ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)

a)2 ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಮತಿ್ತ  1 ಅಂತಿಮ ಬಡಿ್ಡಯನುು  ಪ್ರ ತಿ ರ್ರ್ಿ ಈ-ಮೈಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಕಳುಹಸಲಾಗುತಿ್ದ್ ;

b) ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನುು  ಮೇಲೆ ಸ್ತವ ೇಕರಿಸ್ತದದ ಲಿ್ಲ  ಅದಕೆಕ  ಪ್ರ ತಿೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ 500/- + ರ್ಜಎಸ್ 

ಟಿ(GST)ಯನುು  ವಿಧಸಲಾಗುತಿ್ದ್ ;

c) ವಬ್ ಸೈಟ್/ಪೇಟಿಲ್/ಐವಿಆರ್ ನಿಂದ ಸವ ತಃ ತಾವೇ ಡೌರ್ನ ಲೇಡ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ರ್ನುು  

ರೂಪಾಯಿ 100/- +  ರ್ಜ ಎಸ್ ಟಿ(GST)

ರೂಪಾಯಿ 500/- +  ರ್ಜ ಎಸ್ ಟಿ(GST)

ಅರ್ಧ-ಪೂರ್ಿ ಹಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಿಕೆಯ ಸಂದಭ್ಿದಲಿ್ಲ , ಗಾರ ಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರ್ರಿ ದಲಿಾಳ ಶುಲ್ಕ ರ್ನುು  

(ಪಾರ್ತಿಸ್ತದ ಒಟಿ್ಟ  ದಲಿಾಳ ಶುಲ್ಕ  -(ಕಳೆ) ಠೇರ್ಣಿಯು ವಾಸಿರ್ದಲಿ್ಲ  ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲದದ ಂತ್ಹ ಅರ್ಧಯ ದಲಿಾಳ 

ಶುಲ್ಕ ) ಪ್ಡೆಯಲಾಗುತಿ್ದ್.
ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಗಳು/ಕರವೆಚಚ ಗಳು ಕಂಪ್ನಿಯ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತಿ್ವೆ.

ರಖಂ ಸಾಲ್ಗಳಗೆ ಶುಲ್ಕ ಗಳು ಮತಿು  ಅನವ ಯವಾಗುವ ತೆರಗೆಗಳ ವೇಳಾಪ್ಟಿ್ಟ

 *1)ಕನಿರ್ಠ  ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ಶುಲ್ಕ  ರೂಪಾಯಿ 10,000 + ಅನವ ಯಿಸುರ್ ತೆರಿಗೆಗಳು. ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಿ ಶುಲ್ಕ ರ್ನುು  ಪೂರ್ಿವಾಗಿ ಪಾರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದ್. ಒಂದು 

ವೇಳೆ ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಿಯನುು  ಅನುಮೊೇದಿಸದಿದದ ಲಿ್ಲ , ಪಿಎರ್ನ ಬಿ(PNB) ಹೌಸ್ತಂಗ್ ಫೈನ್ಯರ್್ನ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಗೆ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ಶುಲ್ಕ ರ್ನುು  ಉಳಸ್ತಕೊಳುು ತಿ್ದ್ -

a)ಆಸಿ್ತ  ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ - ರೂ 3000 + ಪಿಎರ್ನ್ಬಿ(PNB) ಹೌಸ್ತಂಗ್ ಫೈನ್ಯರ್್ನ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ ಮಾಡ್ಡದ ಪ್ರ ತಿ ಆಸಿ್ತಗೆ ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)ಯನುು  ಪೂರ್ಿ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ಶುಲ್ಕ ದಿಂದ 

ಸಂಗರ ಹಸಲಾಗಿದ್.

b) ಆಸಿ್ತ  ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ - ರೂ 5000 + ಪಿಎರ್ನ್ಬಿ(PNB) ಹೌಸ್ತಂಗ್ ಫೈನ್ಯರ್್ನ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ ಮಾಡ್ಡದ ಪ್ರ ತಿ ಆಸಿ್ತಗೆ ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ(GST)ಯನುು  ಪೂರ್ಿ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ಶುಲ್ಕ ದಿಂದ 

ಸಂಗರ ಹಸಲಾಗಿದ್.

3) ಅಗತ್ಯ ವಿರುರ್ ಎಲಿಾ  ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಅನುಮೊೇದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ  ರ್ಸತಿ ಕಟಿ ಡರ್ನುು  ನಿಮಿಿಸುರ್ರ್ರೆಗೆ "ರ್ಸತಿ ಪಿಾಟ್ ಸಾಲ್" ರ್ನುು  "ಮನೆತ್ರ ಸಾಲ್" ಎಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ದ್.

4)ಸೇವಗಳಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ರ್ಯ ಕಿ್ರಗಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ತಿ ಮಾಡದಂತೆ ಗಾರ ಹಕರನುು  ಕೊೇರಲಾಗಿದ್.

ಶುಲ್ಕ ಗಳ ವೇಳಾಪ್ಟಿ್ಟ  ಮತಿು  ಠೇವಣಿಗಳಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ ತೆರಗೆಗಳು

ಠೇರ್ಣಿಯು ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರುರ್ ಅರ್ಧಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುರ್ ಬಡಿ್ಡ  ದರಕ್ರಕ ಂತ್ 1%ದಷಿ್ಟ  ಕಡ್ಡಮ ಬಡಿ್ಡಯನುು  

ಪಾರ್ತಿಸಲಾಗುತಿ್ದ್.

3) ಸಾಲ್ದ ಖಾತೆಯಲಿ್ಲ  ಮರುಹಂದಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮ, ಅಂದರೆ, ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಿಪಾರ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಡಿ್ಡ  ಪ್ರಿರ್ತ್ಿನೆಯ ದರರ್ನುು , ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನ ಚಕರ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಸಪ ರ 

ಒಪಿಪ ದ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ರ್ರತಿ್ತಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.

5) ಭಾಗಶಃ/ಪೂರ್ಿ ಪೂರ್ಿ-ಪಾರ್ತಿಯ ವಿನಂತಿಗಳನುು  ತಿಂಗಳ 25 ರಿಂದ ಮತಿ್ತ  ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನರ್ನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡ್ಡಸ್ತ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳನುು  ಒಳಗಂಡಂತೆ) ಉಳದ 

ಎಲಿಾ  ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ತವ ೇಕರಿಸಬಹುದು. ಭಾಗಶಃ ಪಾರ್ತಿಗಾಗಿ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ) ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಯೇಜನೆಗಳನುು  ನಿಗದಿಪ್ಡ್ಡಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದ್.


