പതിപ്പ് 24.0.0
2022 ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ബ്പാരല്യത്തിൽ
വരുും
വായ്പ കൾക്കുള്ള ചാർജുകളുഫടയ്കുും രാധകമായ്ക
ചാർജ് തരും

ഹ

ികുതികളുഫടയ്കുും ഫെഡ്യൂൾ

ാും ഹല്ാൺ (INR)

ഹ

അപരക്ഷസച്ച വോയ്പ യുടെ 1% + ജസഎസ്ടസ

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് *

ാൺ ഹ

ാും ഹല്ാൺ (INR)

അപരക്ഷസച്ച വോയ്പ യുടെ 2% + ജസഎസ്ടസ

യഥോർത്ഥ ്രകോരിം

ലീഗൽ ഫീസ് (വോയ്പ യുടെ മൂലയനസർണയത്തസന് )

a. ഇല്ല - വസ്തു വയക്തസയുടെ
പരരസലോടണങ്കസൽ വോയ്പ ഒരു ഭവപനേര /
ബസസസനസ് ഉപേശയ വോയ്പ യല്ല

വോയ്പ യുടെ ഭോഗസപമോ രൂർണ്ണപമോ ആയ
്രീപരയ്്ടമന്റ് (ഫ്്പലോട്സിംഗ് രലസശ നസരക്കസൽ) **

വോയ്പ യുടെ ഭോഗസകപമോ രൂർണ്ണപമോ ആയ
്രീപരയ്്ടമന്റ് (നസശ്ചസേ രലസശ നസരക്കസൽ)
**

ടചക്ക് / NACH മോൻപേറ്റ് പഫോിം റസപട്ൺ (ബൗൺസ്
ചോർജുകൾ)
)

a. ഇല്ല - വസ്തുവയക്തസയുടെ പരരസലോടണങ്കസൽ;
b. പ്രോപ്പർട്സ വയക്തസഗപേേര എന്റസറ്റസയുടെ
പരരസലോടണങ്കസൽ, അേ് ബസസസനസ്് ഉപേശയ
വോയ്പ യോയസ കണക്കോക്കുകയുിം ്രസൻസസപ്പൽ
ടരയ്ഡ സന്ടറ 2% + ജസഎസ്ടസ ചോർജ്
ബോധകമോവുകയുിം ടചയ്ുിം

b. ്രസൻസസപ്പൽ ്രീടരയ്ഡ സന്ടറ 3% + ജസഎസ്ടസ സവത്ത് വയക്തസയുടെ പരരസലുിം ഉപേശയിം
ഭവപനേരിം / ബസസസനസ്് ആടണങ്കസൽ
c. പ്രോപ്പർട്സ വയക്തസഗപേേര
എന്റസറ്റസയുടെ പരരസലോടണങ്കസൽ, അേ്
ബസസസനസ്് ഉപേശയ വോയ്പ യോയസ
കണക്കോക്കുകയുിം ്രസൻസസപ്പൽ ടരയ്ഡ സന്ടറ
3% + ജസഎസ്ടസ ചോർജ് ബോധകമോവുകയുിം
ടചയ്ുിം

a. ഇല്ല. (NIL) വസ്തു വയക്തസയുടെ പരരസലുിം
പരയ്്ടമന്റ് സവന്തിം ഉറവസെങ്ങളസൽ
നസന്നുമോടണങ്കസൽ;
b . വസ്തു വയക്തസഗേമോയസരസക്കുകയുിം മൂന്നോിം
കക്ഷസയസൽ നസന്ന് രണമെയ്ക്കുകയുിം ടചയ്ത ോൽ,
്രസൻസസപ്പൽ ്രീടരയ്ഡ സന്ടറ 3% + ജസഎസ്ടസ ചോർജ്
ബോധകമോണ് ;
c. പ്രോപ്പർട്സ വയക്തസഗപേേര എന്റസറ്റസയുടെ
പരരോടണങ്കസൽ, അേ് ബസസസനസ്് ഉപേശയ
വോയ്പ യോയസ കണക്കോക്കുകയുിം ്രസൻസസപ്പൽ
ടരയ്ഡ സന്ടറ 3% + ജസഎസ്ടസയുടെ ചോർജ്
ബോധകമോവുകയുിം ടചയ്ുിം.

്രസൻസസപ്പൽ ടരയ്ഡ സന്ടറ 3% + ജസഎസ്ടസ

750/- രൂര + ജസഎസ്ടസ (ഒന്നോിം ബൗൺസ്)
1000/- രൂര + ജസഎസ്ടസ (രണ്ടോിം ബൗൺസ് - ഒപര ഉരകരണിം വീണ്ടുിം സമർപ്പസക്കൽ)

കുടിശ്ശികക്കാല്ഫത്ത അടയ്ക്ക്കാത്ത EMI (ഇ.എും.ഐ.)യ്കുഫട 24% p. a. (പി.
എ.)

കുടിശ്ശിക ചാർജ്
ലീഗൽ റസക്കവറസ ഫീസ്

യഥോർത്ഥ ്രകോരിം

അക്കൗണ്ടസന്ടറ സ്്പറ്ററ്റ്്ടമന്റ് വസവരണിം

യഥോർത്ഥ ്രകോരിം

a. സ്്പറ്ററ്റ്്ടമന്റസന്ടറ പസോഫ്റ്റ് പകോപ്പസ ടവബ് / ടമോസബൽ പരോർട്ലസൽ നസന്ന് സൗജനയമോയസ
േൗൺപലോേ് ടചയ്ോൻ കഴസയുിം
b. ്ബോഞ്ചസൽ / ഇടമയസലസൽ അഭയർത്ഥന ലഭസക്കുകയോടണങ്കസൽ 500/- രൂര + ജസഎസ്ടസ ഈെോക്കുിം;
a. റീപരയ്്ടമന്റ് ടെേയൂൾ ടവബ് / ടമോസബൽ പരോർട്ലസൽ നസന്ന് സൗജനയമോയസ േൗൺപലോേ്
ടചയ്ോൻ കഴസയുിം
b. ്ബോഞ്ചസൽ / ഇടമയസലസൽ അഭയർത്ഥന ലഭസക്കുകയോടണങ്കസൽ 500/ രൂര + ജസഎസ്ടസ ഈെോക്കുിം;

റീപരയ്്ടമന്റ് ടെേയൂൾ ഫീസ്

a. ഇല്ല, വോയ്പ യുടെ ആദയ വസേരണത്തസന്ടറ ്രോരിംഭ 6 മോസത്തസനുള്ളസൽ
അഭയർത്ഥസക്കുകയോടണങ്കസൽ
b. വോയ്പ യുടെ ആദയ വസേരണത്തസൽ നസന്ന് 6 മോസത്തസന് പശെിം - ്ബോഞ്ചസൽ / ഇടമയസലസൽ
അഭയർത്ഥന ലഭസക്കുകയോടണങ്കസൽ 750/- + ജസഎസ്ടസ

്രമോണങ്ങളുടെ ലസസ്റ്റ് ഫീസ്

പലോൺ ്രീപലോെർ സ്്പറ്ററ്റ്്ടമന്റ്

750/- രൂര + ജസഎസ്ടസ

നസലവസടല സോമ്പത്തസക വർെപത്തക്കുള്ള
േോൽക്കോലസക രലസശ സർട്സഫസക്കറ്റ്
(ആദോയനസകുേസക്കു പവണ്ടസ)

750/- രൂര + ജസഎസ്ടസ

a) 2 േോൽക്കോലസകവുിം 1 അന്തസമവുിം രലസശ സർട്സഫസക്കറ്റ് എല്ലോ വർെവുിം ഇടമയസൽ വഴസ
സൗജനയമോയസ അയയ്ക്കുിം;
b) കൂെുേലോയസ ലഭസക്കുന്ന ഓപരോ അഭയർത്ഥനയ്ക്കുിം 500/- രൂര + ജസഎസ്ടസ ഈെോക്കുിം;
c) ടവബ്്സസറ്റ് / പരോർട്ൽ / IVR ൽ നസന്ന് സവയിം േൗൺപലോേ് ടചയ്ുന്നേസന് നസരക്ക് ഈെോക്കസല്ല

മുൻ സോമ്പത്തസക വർെപത്തക്കുള്ള അവസോന
രലസശ അെച്ച സർട്സഫസക്കറ്റ് (ആദോയനസകുേസക്കോയസ)

വസ്തുവസന്ടറ ്രമോണങ്ങളുടെ രകർപ്പ്

500/- രൂര + ജസഎസ്ടസ , ഇടമയസൽ വഴസ ആവശയടമങ്കസൽ
1000/- രൂര + ജസഎസ്ടസ , രകർപ്പുകൾക്കോയസ (രരമോവധസ 50 പരജുകൾക്ക് );
1500/- രൂര + ജസഎസ്ടസ , 50-ൽ കൂെുേൽ പരജുകൾക്ക് ;

േസരസച്ചെവ് നസർപേശങ്ങളുടെ മോറ്റിം

PDC പമോേസൽ നസന്ന് NACH പമോേസപലക്ക് മോറുകയോടണങ്കസൽ സൗജനയമോണ്;
NACH പമോേസൽ നസന്ന് E-NACH പലക്ക് മോറുകയോടണങ്കസൽ സൗജനയമോണ്;
ഫസസസക്കൽ പമോേ് - PDC/NACH പലക്ക് മോറുകയോടണങ്കസൽ 750/ രൂര + ജസഎസ്ടസ ;

ROI മോറ്റിം - ഫസക്്സ്ഡസൽ നസന്നു ഫ്്പലോട്സിംഗസപലക്ക്
ROI മോറ്റിം - ഫ്്പലോട്സിംഗസൽ നസന്നു ഫ്്പലോട്സിംഗസപലക്ക്
(രലസശ നസരക്ക് കുറയ്ക്കൽ)

3% of POS+ ജസഎസ്ടസ

3% of POS + ജസഎസ്ടസ

0.5% of POS + ജസഎസ്ടസ

1% of POS + ജസഎസ്ടസ

ROI മോറ്റിം - ഫസക്്സ്ഡ്/ഫ്്പലോട്സിംഗ് -ൽ നസന്ന്
ഫസക്്സ്ഡസപലക്ക്
വസ്തു മോറ്റുന്നേസനോയസഉള്ള ഫീസ്
EMI പരയ്്ടമന്റസനുള്ള ഫീസ് കയോെ് /സസിംഗസൾ
ടചക്ക് ആയസ
കസ്റ്റേസ ചോർജുകൾ (വോയ്പ യുടെ ടമചയുരസറ്റസ /
പഫോർപലോെറസന് പശെിം േസരസടച്ചെുക്കോത്ത വസ്തു
പരഖകൾക്ക്)
അഭയർത്ഥന ്രകോരിം ഒറസജസനൽ വസ്തു
്രമോണങ്ങളുടെ വീടണ്ടെുക്കൽ

ഫസക്്സ്ഡ്' രലസശനസരക്കസപലക്ക് ഉള്ള മോറ്റിം ലഭയമല്ല.

25000/-രൂര + ജസഎസ്ടസ

25000/- രൂര + ജസഎസ്ടസ

1000/- രൂര + ജസഎസ്ടസ

1000/- രൂര + ജസഎസ്ടസ

1000/- രൂര + ജസഎസ്ടസ p.m (വോയ്പ അവസോനസപ്പസക്കൽ/മച്ചൂരസറ്റസ യുടെ 1 മോസത്തസന് പശെിം)

1000/-രൂര + ജസഎസ്ടസ

1000/- രൂര + ജസഎസ്ടസ

വോയ്പ അെച്ച 15 ്രവൃത്തസ ദസവസത്തസനു പശെിം ഉള്ള ടേലസവറസക്ക് ഫീസ് ഇല്ല;
7 മുേൽ 15 ്രവൃത്തസ ദസവസത്തസനുള്ളസൽ പനരടത്തയുള്ള ടേലസവറസക്ക് (അഭയർത്ഥന
്രകോരിം) 1000/- രൂര + ജസഎസ്ടസ ;
5 മുേൽ 7 ്രവൃത്തസ ദസവസത്തസനുള്ളസൽ പനരടത്തയുള്ള ടേലസവറസക്ക് (അഭയർത്ഥന ്രകോരിം)
1500/- രൂര + ജസഎസ്ടസ ;

വോയ്പ അെച്ചേസനു പശെിം പരഖകൾ
നൽകുന്നേസനുള്ള നസരക്കുകൾ

2016 ജനുവരസ 31 ന് പശെിം വസേരണിം ടചയ്ത
വോയ്പ കൾക്കുള്ള CERSAI നസയമ്രകോരമുള്ള CERSAI
ഫീസ്

100/- രൂര + ജസഎസ്ടസ

2016 ജനുവരസ 31 ന് മുമ്പ് വസേരണിം ടചയ്ത
വോയ്പ കൾക്കുള്ള CERSAI നസയമ്രകോരമുള്ള CERSAI
ഫീസ്

500/-രൂര+ ജസഎസ്ടസ

MODT/രജസസ്്പ്െെൻ ചോർജ് സൃഷ്ടസക്കൽ/റേോക്കൽ

500/- രൂര+ ജസഎസ്ടസ

ROC ചോർജ് സൃഷ്ടസക്കൽ/റേോക്കൽ
പരഖ േസരയൽ ഫീസ്

NA

Rs 500 രൂര + ജസഎസ്ടസ

യഥോർത്ഥ ്രകോരിം

യഥോർത്ഥ ്രകോരിം

* 1) മസനസമിം പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് 10,000/- രൂര + ബോധകമോയ നസകുേസകളോണ് . വോയ്പ ോ അപരക്ഷ നൽകുപമ്പോൾ മുഴുവൻ ഫീസുിം രൂർണമോയസ
അെയ്ക്കണിം. വോയ്പ ോ അപരക്ഷ അിംഗീകരസക്കടപ്പട്സടല്ലങ്കസൽ, രസഎൻബസ ഹൗസസിംഗ് ഫസനോൻസ് ലസമസറ്റേ് (PNB Housing Finance Limited) േോടഴ
കോണസച്ചസരസക്കുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് നസലനസർത്തുിം.
a) ഭവനവോയ്പ - രസഎൻബസ ഹൗസസിംഗ് ഫസനോൻസ് ലസമസറ്റേ് (PNB Housing Finance Limited) വസലയസരുത്തുന്ന ഓപരോ വസ്തുവകകൾക്കുിം മുഴുവൻ പ്രോസസ്സിംഗ്
ഫീസസൽ നസന്നുിം 3000/- രൂര + ജസഎസ്ടസ നസലനസർത്തുിം
b) പനോൺ പഹോിം പലോൺ - രസഎൻബസ ഹൗസസിംഗ് ഫസനോൻസ് ലസമസറ്റേ് (PNB Housing Finance Limited) വസലയസരുത്തുന്ന ഓപരോ പ്രോപ്പർട്സയുടെയുിം
പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസസൽ നസന്ന് 5000/- രൂര + ജസഎസ്ടസ നസലനസർത്തുിം.
** 2) വോയ്പ യുടെ ഭോഗസകമോയ പരയ്്ടമന്റോയസ ഉള്ള േുക, നസലവസലുള്ള ഇഎിംഐ (EMI)യുടെ കുറഞ്ഞേ് 5 ഇരട്സടയങ്കസലുിം ആയസരസക്കണിം
3) ടറസസേൻെയൽ ടകട്സെിം, ആവശയമോയ എല്ലോ ടറഗുപലറ്ററസ അിംഗീകോരങ്ങപളോെുിം കൂെസ, രണസ േീരുന്നേു വടര 'ടറസസേൻെയൽ പലോട്് പലോൺ'
('Residential Plot Loan'), 'പനോൺപഹോിം പലോൺ' ('Non-Home Loan') ആയസ കണക്കോക്കടപ്പെുന്നു.
3) വോയ്പ ോ അക്കൗണ്ടസടല രുനഃ്കമീകരണത്തസന്ടറ ്രഭോവിം, അേോയേ് , രോർട്് ്രീപരയ്്ടമന്റ് അടല്ലങ്കസൽ രലസശ നസരക്ക് മോറ്റിം, രരസ്പര
സമ്മേപത്തോടെയുള്ള നസബന്ധനകളുിം വയവസ്ഥകളുിം അനുസരസച്ച് അെുത്ത ഗേു സസക്കസളസൽ നൽകുിം.
4) പസവനങ്ങൾക്കോയസ മൂന്നോിം കക്ഷസകൾക്ക് (third parties) രണമെയ്ക്കരുടേന്ന് ഉരപഭോക്തോക്കപളോെ് അഭയർത്ഥസക്കുന്നു.
5) മോസത്തസടല 25-നുിം േുെർന്നുള്ള മോസത്തസടല 5-നുിം ഒഴസടകയുള്ള എല്ലോ ദസവസങ്ങളസലുിം ഭോഗസക/രൂർണ്ണമോയ മുൻകൂർ പരയ്്ടമന്റ് അഭയർത്ഥനകൾ
സവീകരസക്കോവുന്നേോണ് (രണ്ട് ദസവസവുിം ഉൾടപ്പടെ). ഉരപഭോക്തോക്കൾ അവരുടെ ലോൻ അനുസരസച്ച് ഭോഗസക പരയ്്ടമന്റ് (എടന്തങ്കസലുിം ഉടണ്ടങ്കസൽ)
ടെേയൂൾ ടചയ്ോൻ അഭയർത്ഥസക്കുന്നു.
ിഹേപങ്ങൾക്ക് രാധകമായ്ക ചാർജുകളുഫട ഫെഡ്യൂളുും
വിശദാുംശങ്ങൾ

വയക്തിഗത

ഏറ്റവുിം കുറഞ്ഞ പലോക്ക്-ഇൻ കോലയളവ് 3 മോസിം

ിഹേപും

3 മോസത്തസനുള്ളസൽ ്രീമപചവ
ർേ് രസൻവലസക്കൽ അനുവദനീയമല്ല.

ികുതികളുും
വയഹക്തയതര

ിഹേപും

3 മോസത്തസനുള്ളസൽ ്രീമപചവ
ർേ് രസൻവലസക്കൽ അനുവദനീയമല്ല.

്രീമപചവർേ് രസൻവലസക്കൽ 3 മോസത്തസനു പശെിം,
എന്നോൽ 6 മോസത്തസനു മുമ്പ്

ടേപപ്പോസസറ്റ് ്രവർത്തസച്ച കോലയളവസൽ
്രേസവർെിം 4% (@ 4% per annum) രലസശ നൽകുിം
.

്രീമപചവർേ് രസൻവലസക്കൽ 6 മോസത്തസനു പശെിം,
എന്നോൽ മചയൂരസറ്റസ േീയേസക്കു മുമ്പ്

ടേപപ്പോസസറ്റ് ്രവർത്തസച്ച കോലയളവസന് ബോധകമോയ രലസശ നസരക്കസപനക്കോൾ 1% കുറവ്
രലസശ നൽകുിം
്രസമചവർ രസൻവലസക്കലസന്ടറ കോരയത്തസൽ, ഉരപഭോക്തോവസൽ നസന്ന് അധസക പ്ബോക്കപറജ്
(ടകോെുത്ത ടമോത്തിം പ്ബോക്കപറജസൽ നസന്നുിം യഥോർത്ഥത്തസൽ ടേപപ്പോസസറ്റ് ്രവർത്തസച്ച
കോലയളവസടല പ്ബോക്കപറജ് കുറച്ചുള്ളേ് ) വീടണ്ടെുക്കുിം.

്രീമപചയർേ് രസൻവലസക്കൽ
കുറിപ്പ്: ഹമൽപ്പറഞ്ഞ െീസ് /

രലസശ നൽകസല്ല.

ിരക്കുകൾ കമ്പ

ിയ്കുഫട വിഹവച

ാധികാരത്തിൽ മാറ്റത്തി

് വിഹധയ്കമാണ് .

