સંસ્કરણ 24.0.0
17 ફે બ્રુઆરી, 2022 થી અમલમ ં આવશે
વરટે લ લોન મ ટે શુલ્ક અને લ ગુ કરની સૂવચ
ચ ર્જ નો પ્રક ર

હોમ લોન (INR/આઇએનઆર)

પ્રક્રિયા શુલ્ક*

માટે કરેલ લોન અરજીના 1% + જીએસટી

લોનની આાંક્રશક અથવા પૂર્ણ ચુકવર્ી (વ્યાજના ફ્લોક્રટાં ગ રેટ પર)
**

a. NIL (એનઆઈએલ)- જો ક્રમલકત વ્યક્રિગત નામે હોય તો;
b. જો ક્રમલકત ક્રિન વ્યક્રિગત એક્રટટટીના નામે છે , તો તે
વ્યવસાક્રયક ઉદ્દેશ્ય લોન તરીકે ગર્વામાાં આવશે અને ચુકવેલ
મુદ્દલના 2% + જીએસટીનો ચાજણ લાગુ થશે

a. NIL - જો ક્રમલકત વ્યક્રિગત નામે હોય અને લોન એ
ક્રિન-હાઉક્રસાંગ / વ્યવસાય હેતન
ુ ી લોન ન હોય તો
b. પૂવણ ચુકવેલ મુદ્દલના 3% + જીએસટીના - જો સાંપક્રિ
વ્યક્રિગત અને હેતુ આવાસ / વ્યવસાયના નામે હોય તો
c. જો ક્રમલકત ક્રિન-વ્યક્રિગત એક્રટટટીનુાં નામ છે , તો
તે વ્યવસાક્રયક ઉદ્દેશ લોન તરીકે ગર્વામાાં આવશે
અનેચુકવેલ મુદ્દલના 3% + જીએસટીનો ચાજણ લાગુ થશે

a. NIL (એનઆઈએલ) - જો ક્રમલકત વ્યક્રિગત નામે હોય અને
ચુકવર્ી તેના પોતાના સ્રોત દ્વારા કરવામાાં આવે છે ;
જો સાંપક્રિ વ્યક્રિગત રૂપે હોય અને ત્રીજા પક્ષ દ્વારા / દ્વારા
ચુકવર્ી કરવામાાં આવે, તો પૂવણ ચુકવેલ મુદ્દલના 3% +
જીએસટીનો ચાજણ લાગુ થશે;
c. જો ક્રમલકત ક્રિન વ્યક્રિગત એક્રટટટીનુાં નામ છે , તો તે
વ્યવસાક્રયક લોનના ઉદ્દેશ તરીકે ગર્વામાાં આવશે અને ચુકવેલ
મુદ્દલના 3% + જીએસટીનો ચાજણ લાગુ થશે.

પૂવચ
ણ ુકવેલ મુદ્દલના 3% + જીએસટી

750 / - + + જીએસટી (1લો િાઉટસ)
1000 / - + જીએસટી (2જો િાઉટસ - સમાન ઇટસ્ટુમેટટની રજુ આત)

ચેક / NACH એનએસીએચ મેટડેટ ફોમણ રીટનણ (િાઉટસ ચાજણ)

ઓવરડ્યુ ચ ર્જ

માટે કરેલ લોન અરજીના 2% + જીએસટી
વતણમાન મુજિ

કાનૂની ફી (લોન મૂલ્યાાંકન માટે )

લોનની અાંશ અથવા પૂર્ણ ચુકવર્ી (વ્યાજના ફ્લોક્રટાં ગ રેટ પર) **

નોન હોમ લોન (INR/આઇએનઆર)

સમયગ ળ મ ં વવલંિ મ ટે અવેતન (ઈએમઆઈ) પર 24% વ વષજક

કાનૂની ક્રરકવરી ફી

વાસ્તક્રવક

વાસ્તક્રવક

એકાઉટટ સ્ટે ટમેટટ

a.સ્ટે ટમેટટની સોફ્ટ કૉક્રપ વેિ / મોિાઇલ પોટણ લથી ક્રવના મૂલ્યે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે
b. જો બ્રાટચમાાં / ઇ-મેલ પર એડહોક ક્રવનાંતી પ્રાિ થાય છે 500/-રૂ . + જીએસટી ;

પુન:ચુકવર્ીની સૂક્રચ ફી

a. ચુકવર્ી શેડ્યૂલની સોફ્ટ કૉક્રપ વેિ / મોિાઇલ પોટણ લથી ક્રવના મૂલ્યે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે ;
b. 500/- રૂ + જીએસટી ચાજણ કરવામાાં આવશે, જો એડહોક ક્રવનાંતી શાખા પર / ઇ-મેલ પર પ્રાિ થાય છે ;

દસ્તાવેજોની ફીની સૂક્રચ

a. Nil (એનઆઈએલ), જો ક્રવનાંતી કરવામાાં આવે તો પ્રારાં ક્રભક 6 મક્રહનાની વહેંચર્ીના 6 મક્રહનાની અાંદર
b. પહેલી ક્રવતરર્ પછી 6 મક્રહના પછી - રૂ. 750 /- + જીએસટી, જો ક્રવનાંતી શાખા પર / ઇમેઇલ પર પ્રાિ થાય છે

લોન ક્રપ્રક્લોઝર સ્ટે ટમેટટ
રૂ. 750/- + GST (જીએસટી)
રૂ. 750/- + GST (જીએસટી)
ચાલુ નાર્ાકીય વર્ણ માટે પ્રોક્રવઝનલ ઇટટરેસ્ટ સક્રટણ ક્રફકે ટ
a) 2 પ્રોક્રવઝનલ અને 1 અાંક્રતમ વ્યાજ દર વર્ે ઇ-મેઇલ દ્વારા મફત મોકલવામાાં આવશે;
(આવકવેરા માટે )
b) તેની ઉપર અને વધુની કોઈપર્ ક્રવનાંતી પર પ્રત્યેક પર રૂ. 500 /- + જીએસટી લાગશે;
પાછલા નાર્ાકીય વર્ણ માટે અાંક્રતમ વ્યાજ ભયુું હોય તેનુાં પ્રમાર્પત્ર
c) વેિસાઇટ / પોટણ લ / IVR (આઈવીઆર) થી સ્વ-ડાઉનલોડ કરવા માટે કોઈ શુલ્ક લાગુ પડતો નથી
(આવકવેરા માટે )
રૂ. 500 /- + જીએસટી, જો કોઈ ઇ-મેલ દ્વારા પ્રાિ થાય છે ;
રૂ. 1000 /- + જીએસટી, જો મુક્રિત નકલો (મહિમ 50 પૃષ્ઠોને આક્રધન);
સાંપક્રિના દસ્તાવેજોની નકલ
રૂ. 1500 /- + જીએસટી, વધુ 50 પૃષ્ઠો માટે ;
મફત, જો પીડીસી મોડથી NACH (એનએસીએચ) મોડમાાં િદલતા હો તો ;
મફત, જો NACH (એનએસીએચ) મોડ થી E-NACH (ઇ-એનએસીએચ) માાં િદલતા હો તો;
ચુકવર્ી સૂચનાઓનો અદલાિદલ
રૂ 750/- + જીએસટી, જો શારીક્રરક મોડમાાં - PDC (પીડીસી) / NACH (એનએચએચ);
3% of POS + GST (જીએસટી)
3% of POS + GST (જીએસટી)
ROI (આરઓઆઈ) ચેટ જ - ફ્લોક્રટાં ગ ટુ ફ્લોક્રટાં ગ
ROI (આરઓઆઈ) ચેટ જ - ફ્લોક્રટાં ગ ટુ ફ્લોક્રટાં ગ (દરમાાં ઘટાડો)

0.5% of POS + GST (જીએસટી)

1% of POS + GST (જીએસટી)

વ્યાજના "ક્રસ્થર" દરે રૂપાાંતર ઉપલબ્ધ નથી.

ROI (આરઓઆઈ) ચેટ જ - ક્રસ્થર / ફ્લોક્રટાં ગ ક્રસ્થર
સાંપક્રિ ફીની અદલાિદલ
રોકડ / ક્રસાંગલ ચેકમાાં EMI (ઈએમઆઈ) પેમેટટ માટે ની ફી
કસ્ટડી ચાજણ (સાંપક્રિના દસ્તાવેજો માટે કે પાકતી મુદતે / લોનની
પૂવણ ચુકવર્ી પછી પાછા લેવામાાં આવતા નથી)
ક્રવનાંતી પર મૂળ સાંપક્રિ દસ્તાવેજોની પુન:પ્રાક્રિ

રૂ 25000/- + GST (જીએસટી)
રૂ 1000/- + GST (જીએસટી)

રૂ 25000/- + GST (જીએસટી)
રૂ 1000/- + GST (જીએસટી)

રૂ. 1000 /- + જીએસટી પ્રક્રત માસ (લોન િાંધ / પક્રરપક્વતાના 1 મક્રહના પછી)
રૂ 1000/- + GST (જીએસટી)
રૂ 1000/- + GST (જીએસટી)
નીલ - લોન િાંધ થયાના 15 કાયણકારી ક્રદવસ પછી ક્રડક્રલવરી માટે ;
વહેલી ક્રડક્રલવરી (ક્રવનાંતી પર) 7 થી 15 કાયણકારી ક્રદવસો વચ્ચે રૂ. 1000 / - + જીએસટી;
વહેલી ક્રડક્રલવરી (ક્રવનાંતી પર) 5 - 7 કાયણકારી ક્રદવસો વચ્ચે રૂ. 1500 / - + જીએસટી;

લોન િાંધ થવા પર દસ્તાવેજો છૂટા કરવા માટે નો ચાજણ
31 જાટયુઆરી, 2016 પછી ડીસ્િસણ થયેલ લોન માટે CERSAI
(સીઈઆરએસએઆઈ)ના ક્રનયમો અનુસાર ફી
31 જાટયુઆરી, 2016 પહેલાાં ડીસ્િસણ થયેલ લોન માટે CERSAI
(સીઈઆરએસએઆઈ)ના ક્રનયમો અનુસાર ફી
MODT (એમઓડીટી) / નોાંધર્ીનો ચાજણ - ક્રનમાણર્ / રદ
ROC (આરઓસી) ચાજણ ક્રનમાણર્/ રદ
ટાઇટલ સચણ ફી

રૂ 100/- + GST (જીએસટી)
રૂ 500/- + GST (જીએસટી)
રૂ 500/- + GST (જીએસટી)
NA
વતણમાન મુજિ

રૂ 500 + GST (જીએસટી)
વતણમાન મુજિ

* 1)ટયૂનતમ પ્રોસેસીાંગ ફી રૂ. 10,000 + લાગુ કર * લોનની અરજી કરતી વખતે આખી ફી સાંપર્
ૂ પ
ણ ર્ે ભરવાની રહેશ.ે જો કોઈ લોન અરજી માંજૂર ન થઈ હોય, તો પછી PNB (પી.એન.િી)
હાઉક્રસાંગ ફાઇનાટસ ક્રલક્રમટે ડ પ્રોસેક્રસાંગ ફી જાળવશે a) હોમ લોન - PNB (પી.એન.િી) હાઉક્રસાંગ ફાઇનાટસ ક્રલક્રમટે ડ દ્વારા મૂલ્યાાંકન કરાયેલ દરેક ક્રમલકત માટે સાંપર્
ૂ ણ પ્રોસેક્રસાંગ ફીમાાંથી INR (આઈએનઆર) 3000+ જીએસટી એકક્રત્રત.
b) નોન હોમ લોન - PNB (પી.એન.િી) હાઉક્રસાંગ ફાઇનાટસ ક્રલક્રમટે ડ દ્વારા મૂલ્યાાંક્રકત દરેક ક્રમલકત માટે સાંપર્
ૂ ણ પ્રોસેક્રસાંગ ફીમાાંથી INR (આઈએનઆર) 5000 + જીએસટી એકક્રત્રત.
** 2) ચુકવર્ી ધ્યાનમાાં લેવા અને લોનના ભાગ રૂપે ચૂકવર્ી તરીકે લાગુ કરવા માટે , રકમ હાલના EMI (ઇએમઆઈ)ના ઓછામાાં ઓછા 5 ગર્ી હોવી જોઈએ
3) "રહેર્ાાંક પ્લોટ લોન" એ ત્યાાં સુધી તમામ જરૂરી ક્રનયમનકારી માંજૂરીઓ સાથે, રહેર્ાાંક મકાન િાાંધવામાાં ન આવે ત્યાાં સુધી "નોન-હોમ લોન" તરીકે ગર્વામાાં આવે છે .
3) લોન ખાતામાાં ફરીથી સુક્રનક્રિત થવાની અસર, એટલે કે આાંક્રશક ચુકવર્ી અથવા વ્યાજ રૂપાાંતરનો દર, પરસ્પર સાંમત ક્રનયમો અને શરતો અનુસાર, આગામી હપતા ચિમાાં આપવામાાં
આવશે.
4) ગ્રાહકોને ક્રવનાંતી છે કે સેવાઓ માટે તૃતીય પક્ષોને કોઈ પર્ ચુકવર્ી કરશો નહીાં.
5) આાંક્રશક/સાંપર્
ૂ ણ પૂવચ
ણ ુકવર્ીની ક્રવનાંતીઓ મક્રહનાની 25મી અને નીચેના મક્રહનાની 5મી તારીખ (િાંને ક્રદવસો સક્રહત) ક્રસવાયના તમામ ક્રદવસોમાાં સ્વીકારી શકાય છે . ગ્રાહકોને તેમના પ્લાન
મુજિ આાંક્રશક ચુકવર્ી (જો કોઈ હોય તો) શેડ્યૂલ કરવા ક્રવનાંતી કરવામાાં આવે છે .
વવગતો
3 મક્રહનાની અવક્રધમાાં ટયૂનતમ લૉક
3 મક્રહના પછી પર્ 6 મક્રહના પહેલાાં પૂવ-ણ પાકતો ઉપાડ

થ પણો મ ટે શુલ્ક અને લ ગુ કરની સૂવચ
વ્યવિગત દ્વ ર ર્મ
3 મક્રહનાની અાંદર પૂવણ પક્રરપક્વ ઉપાડ માટય નથી.
જે સમયગાળા માટે થાપર્ ચાલે છે તેના માટે વાક્રર્ણક 4%
ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજ.

વિન-વ્યવિગત દ્વ ર વિપોવિટ
3 મક્રહનાની અાંદર પૂવણ પક્રરપક્વ ઉપાડ માટય નથી.
કોઈ વ્યાજ ચૂકવવાપાત્ર નથી.

6 મક્રહના પછી પર્ પક્રરપક્વતાની તારીખ પહેલાાં પૂવણ પક્રરપક્વ
ઉપાડ

જે સમયગાળા માટે ક્રડપોક્રઝટ ચાલે છે તેના માટે લાગુ વ્યાજ દર કરતાાં 1% ઓછુાં ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજ.

પૂવ-ણ પક્રરપક્વ ઉપાડ

અકાળ ઉપાડના ક્રકસ્સામાાં, વધારાની બ્રોકરેજ (કુ લ દલાલી ચૂકવર્ી િાદની દલાલી, જે સમયગાળામાાં થાપર્ ખરેખર
ચાલે છે ) ગ્રાહક પાસેથી ક્રરકવર કરવામાાં આવશે.

નોંધ: ઉપરોિ ફી / શુલ્ક કં પનીન મુનસફી પ્રમ ણે િદલ શે .

