
 

వెర్షన్ 23.0.0

ఫిబ్రవరి 17, 2022 నుండి అమలులోకి వస్తుంది

ఛార్జ ్ర్కుం హోమ్ లోన్ (INR) ఐఎన్ఆర్జ నాన్ హోమ్ లోన్ (INR) ఐఎన్ఆర్జ  

ప్రోసెసింగ్ ఫీజు* దరఖాస్తు చేయబడిన్న  లోన్పై 1% + GST దరఖాస్తు చేయబడిన్న  లోన్పై 2% + GST

లీగల్ ఫీజు (లోన మొత్ుిం అించనా  కొరకు)

లోన యొక్క  పాక్షిక్ లేదా పూర్తు మిందస్తు చెల్లింపు (ఫ్లలటింగ్ 

వడ్డ ీరేటుపై) **

a. ఉచిత్ిం - ఒక్వేళ ఆసు వయ క్త ుయొక్క  పేరు మీద ఉింటే;

b. ఒక్వేళ ఆసు వయ క్త ుయొక్క  పేరు మీద కాకుిండా సింసథ 

యొక్క  పేరు మీద ఉింటే, ఇది బిజినెస్ పరప స్  లోనుగా 

పర్తగణించబడుతింది మర్తయు మిందుగా చెల్లించిన్ 

అసలు పై 2% + GST(జీఎస్్టీ) ఛార్జ ్వర్త ుస్తుింది     

a. ఉచిత్ిం - ఒక్వేళ ఆసు వయ క్త ుయొక్క  పేరు మీద 

ఉింటే & లోన నాన-హౌసింగ్ / బిజినెస్ పరప స్ లోన 

కాక్ోతే 

b. మిందుగా చెల్లించిన్ అసలు పై 3%  + 

GST(జీఎస్్టీ)  - ఆసు వయ క్త ుయొక్క  పేరు మీద ఉింటే & 

నాన హౌసింగ్ / బిజినెస్ పరప స్ అయితే 

c. ఒక్వేళ ఆసు అనేది వయ క్త ుయొక్క  పేరు మీద కాకుిండా 

 సింసథ యొక్క  పేరు మీద ఉింటే, ఇది బిజినెస్ పరప స్ 

లోనుగా పర్తగణించబడుతింది మర్తయు మిందుగా 

చెల్లించిన్ అసలు పై 3%  + GST(జీఎస్్టీ) ఛార్జ ్

వర్త ుస్తుింది.

లోన యొక్క  పాక్షిక్ లేదా పూర్తు మిందస్తు చెల్లింపు (ఫికె్స డ్ 

వడ్డ ీరేటుపై) **

a. ఉచిత్ిం - ఒక్వేళ ఆసు వయ క్త ుయొక్క  పేరు మీద ఉింటే 

& సుంత నిధుల మూలుం నుండి చెల్లుంపు జరిగితే

b. మిందుగా చెల్లించిన్ అసలు పై 3%  + GST(జీఎస్్టీ)  

- ఆసు వయ క్త ుయొక్క  పేరు మీద ఉింటే & సుంత నిధుల 

మూలుం నుండి చెల్లుంపు చేయకపోతే

c. ఒక్వేళ ఆసు అనేది వయ క్త ుయొక్క  పేరు మీద కాకుిండా  

సింసథ యొక్క  పేరు మీద ఉింటే, ఇది బిజినెస్ పరప స్  

లోనుగా పర్తగణించబడుతింది మర్తయు మిందుగా 

చెల్లించిన్ అసలు పై 3%  + GST(జీఎస్్టీ) ఛార్జ ్

వర్త ుస్తుింది.

మిందుగా చెల్లించిన్ అసలు పై  3%  + GST(జీఎస్్టీ)

చెకుక  / NACH(ఎనఏసహెచ్) మిండేట్ ఫారిం ర్తటర్జన  (బౌనె  ఛార్జల్ు)

ఓవర్జ్డ్యూ  ఛార్జ్

లీగల్ ర్తక్వర్జ ఫీజు
వాసువ ఖరుు లు వాసువ ఖరుు లు

ఖాతా యొక్క  స్టటే్మ ింట్ 

ర్జపేమింట్ షెడ్యయ ల్ ఫీజు

డాకుయ మింటె్  జాబితా ఫీజు 

లోన్యొక్క  మిందస్తు మగింపు స్టటే్మ ింట్
రూ.  750/- + GST రూ.  750/- + GST

ప్రపస్తుత్ ఆర్త థక్ సింవతె్ రానిక్త తాతాక ల్క్ వడ్డ ీసర్తఫేికేట్ 

(ఆదాయపు పనున  కొరకు)

మనుపట ఆర్త థక్ సింవతె్ రానిక్త తది వడ్డ ీచెల్లింపు 

సర్తఫేికేట్ (ఆదాయపు పనున  కోసిం)

ఆసు పప్రతాల కాపీ

తిర్తగ చెల్లించే సూచన్ల మర్తప డి

ROI మరుప  - ఫికె్స డ్-టు- ఫ్లలటుంగ్ 3% of POS +  GST(జీఎస్ట)ే 3% of POS +  GST(జీఎస్ట)ే

ROI మరుప  -  ఫ్లలటింగ్- టు-ఫ్లలటుంగ్ 0.5% of POS + GST 1% of POS +  GST(జీఎస్ట)ే

ROI మరుప  - ఫికె్స డ్/ఫ్లలటింగ్-టు- ఫికె్స డ్

ఆసు ఫీజు మర్తప డి
రూ. 25000/- +  GST(జీఎస్ట)ే రూ. 25000/- + GST(జీఎస్ట)ే

న్గదు / సింగల్ చెకుక లో EMI(ఈఎింఐ) చెల్లింపు కోసిం ఫీజు
రూ. 1000/- +  GST(జీఎస్ట)ే రూ. 1000/- +  GST(జీఎస్ట)ే

క్సడే్డ ఛార్జల్ు  (మచ్యయ ర్తటీ త్రాా త్ తిర్తగ తీస్తకోని ఆసు 

పప్రతాల కోసిం/ లోనుయొక్క  మిందస్తు చెల్లింపు )   

ఒర్తజిన్ల్ ఆసు పప్రతాలను అభ్య ర థన్పై తిర్తగ పిందడిం రూ. 1000/- +  GST(జీఎస్ట)ే రూ. 1000/- +  GST(జీఎస్ట)ే

లోను మగింపు త్రవాత్ పప్రతాలను విడుదల చేయడానిక్త 

ఛార్జల్ు

CERSAI(స్టఈఆర్జఎస్ఏఐ) జన్వర్త 31, 2016 త్రాా త్ పింపిణీ 

చేసన్ రుణాలకు CERSAI(స్టఈఆర్జఎస్ఏఐ) నిబింధన్ల 

ప్రపకారిం ఫీజు
CERSAI(స్టఈఆర్జఎస్ఏఐ) జన్వర్త 31, 2016 కు మిందు 

పింపిణీ చేసన్ రుణాలకు CERSAI(స్టఈఆర్జఎస్ఏఐ) 

నిబింధన్ల ప్రపకారిం ఫీజు

MODT(ఎింఓడిట)/ఛార్జ ్ప్రక్తయేషన్యొక్క -ర్తజిస్ట్స్టషేన / 

కాయ నెి లేషన

ROC(ఆర్జఓస)/ఛార్జ ్ప్రక్తయేషన్యొక్క -ర్తజిస్ట్స్టషేన / 

కాయ నెి లేషన
వర్త ుించదు రూ.  500 + GST(జీఎస్ట)ే

టైటల్ సెర్జు  కొరకు ఫీజు వాసువ ఖరుు లు వాసువ ఖరుు లు

వివరాలు వూ కి తగత డిపాజిట్ వూ కి తగతుం కాని డిపాజిట్

3 నెలల క్నీస లాక్-ఇన వయ వధి 
మిందస్తు పర్తపకా్ (ప్రపీమచ్యయ ర్జ )ీ ఉపసింహరణ 3 

నెలలోలపు అనుమతిించబడదు

మిందస్తు పర్తపకా్ (ప్రపీమచ్యయ ర్జ )ీ ఉపసింహరణ 3 

నెలలోలపు అనుమతిించబడదు

3 నెలల త్రాా త్, కానీ 6 నెలల మిందస్తు పర్తపకా్  

(ప్రపీమచ్యయ ర్జ )ీ ఉపసింహరణ   
చెల్లించవలసన్ వడ్డ ీసింవతె్ రానిక్త 4% - డిపాజిట్ 

అమలులో ఉన్న  కాలానిక్త.

వడ్డ ీచెల్లించబడదు.

6 నెలల త్రాా త్, కాని పర్తపకా్ త్ (మచ్యయ ర్తటీ) తేదీక్త 

మిందస్తు పర్తపకా్  (ప్రపీమచ్యయ ర్జ )ీ ఉపసింహరణ

మిందస్తు పర్తపకా్  (ప్రపీమచ్యయ ర్జ )ీ ఉపసింహరణ 

రూ. 500/- +  GST(జీఎస్ట)ే

రూ. 100/- +  GST(జీఎస్ట)ే

రూ. 500/- +  GST(జీఎస్ట)ే

1000 / - + GST(జీఎస్ట)ే /ఒక్ నెలకు (లోన మగించిన్ / మచ్యయ ర్తటీ చెిందిన్ 1 నెల త్రువాత్) 

ఉచిత్ిం - లోను మగించిన్ 15 పనిదినాల త్రువాత్ డెల్వర్జ కోసిం; 

మిందస్తు డెల్వర్జ కోసిం, 7 - 15 పని దినాల మధయ  (అభ్య ర థన్ మేరకు) - రూ 1000 / -  + GST(జీఎస్ట)ే;

మిందస్తు డెల్వర్జ కోసిం, 5 - 7 పని దినాల మధయ  (అభ్య ర థన్ మేరకు)  - రూ .1500 / -  + GST(జీఎస్ట)ే;

రూ . 750 / - + GST(జీఎస్ట)ే (1 వ బౌనె )

రూ . 1000 / - + GST (జీఎస్ట)ే (2 వ బౌనె  - అదే ఇన్స్ట్సే్తమింట్ తిర్తగ ప్రెజింట్ చేస్టు)

ఆలస్ూ ుం చేసిన కాలానికి - చెల్లుంచని EMI(ఈఎుంఐ) పై 24% p.a..(ఒక 

స్ుంవతె రానికి)

a. స్టటే్మ ింట్ యొక్క  సాఫ్ట ేకాపీని వెబ్ / మొబైల్ ోరలే్ నుిండి ఉచిత్ింగా డౌన్లోడ్ చేస్తకోవచ్చు

b. శాఖలో / ఇ-మయిల్్లో తాతాక ల్క్ అభ్య ర థన్ వస్టు రూ .500 / - + GST(జీఎస్ట)ే వసూలు చేయబడుతింది;

a. తిర్తగ చెల్లించే షెడ్యయ ల్ యొక్క  సాఫ్ట ేకాపీని వెబ్ / మొబైల్ ోరలే్ నుిండి ఉచిత్ింగా డౌన్లోడ్ చేస్తకోవచ్చు ;

b. రూ .500 / - + GST(జీఎస్ట)ే వసూలు చేయబడుతింది, ప్రరించ్ వదద / ఇ-మయిల్్లో తాతాక ల్క్ అభ్య ర థన్ ఉింటే;

a. 1 వ పింపిణీ ప్రపారింభించిన్ 6 నెలలోలపు అభ్య ర్త థస్టు-ఉచిత్ిం

b. 1 వ పింపిణీ నుిండి 6 నెలల త్రువాత్ - రూ. 750 / - + GST(జిఎస)ే, ప్రరించ్ వదద / ఇ-మయిల్్లో అభ్య ర థన్ వస్టు

a) 2 తాతాక ల్క్ & 1 తది వడ్డ ీసర్తఫేికేట్ ప్రపతి సింవతె్ రిం ఇ-మయిల్ దాా రా ఉచిత్ింగా పింపబడుతింది;

b) పైన్ మర్తయు అింత్క్ింటే ఎకుక వ ఏదైనా అభ్య ర థన్కు రూ .500 / - + GST(జీఎస్ట)ే చొపుప న్ వసూలు 

చేయబడుతింది;

c) వెబ్్సైట్ / ోరలే్ /IVR(ఐవిఆర్జ) నుిండి సా్ట య-డౌన్లోడ్ కోసిం ఛార్జ ్లేదు 

మిందస్తు పర్తపకా్  (ప్రపీమచ్యయ ర్జ )ీ ఉపసింహరణ విషయింలో, అదన్పు ప్రోక్రేజ్ (చెల్లించిన్ మొత్ుిం ప్రోక్రేజ్ 

మైన్స్ డిపాజిట్ వాసువానిక్త అమలులో ఉన్న  కాలానిక్త ప్రోక్రేజ్) క్సమేర్జ నుిండి తిర్తగ పిందబడుతింది.

గమనిక: పైన పేరొ్క నన  ఫీజులు / ఛార్జల్ు కుంపెనీ అభీషా్టనసార్ుం మార్తాయి.

రిటైల్లోనలకువరితుంచే ఛార్జల్ షెడ్యూ ల మరియు వరితుంచే పనన లు

 * 1) క్నీస ప్రపాసెసింగ్ ఫీజు INR(ఐఎనఆర్జ) 10,000 + వర్త ుించే పనున లు. దరఖాస్తు చేస్టటపుప డు మొత్ుిం ఫీజును పూర్తుగా చెల్లించాల్. ఒక్వేళ రుణ దరఖాస్తు 

ఆమోదిించబడక్ోతే, PNB(పిఎన్బి) హౌసింగ్ ఫైనానె  ల్మిట్డ్  ప్రపాసెసింగ్ ఫీజును వెనుక్కు తిర్తగ చెల్లించదు -ఈ ప్రక్తింది వాట కొరకు జమ చేస్తకోబడుతింది 

a)  హోమ్ లోన - PNB(పిఎన్బి) హౌసింగ్ ఫైనానె  ల్మిట్డ్ మూలాయ ింక్న్ిం చేసన్ ప్రపతి ఆసుకొరకు రూ.3000 + GST(జిఎస్్ట)- వసూలు చేయబడిన్ పూర్తు ప్రపాసెసింగ్ ఫీజు 

నుిండి తీస్తకోబడుతింది. 

b) నాన హోమ్ లోన - PNB(పిఎన్బి) హౌసింగ్ ఫైనానె  ల్మిట్డ్ మూలాయ ింక్న్ిం చేసన్ ప్రపతి ఆసుకొరకు రూ.5000 + GST(జిఎస్్ట)- వసూలు చేయబడిన్ పూర్తు ప్రపాసెసింగ్ ఫీజు 

నుిండి తీస్తకోబడుతింది.

3) పాలట్్పై అవసరమైన్ అనిన  రెగ్యయ లేటర్జ ఆమోదాలతో నివాస భ్వన్ిం నిర్తమ ించబడే వరకు "రెసడెనియిల్ పాలట్ లోన" ను "నాన-హోమ్ లోన" గానే పర్తగణసాురు.

4) స్టవల కొరకుకు థర్జ్ీపార్జలేకు ఎటువింట చెల్లింపు చేయవదదని వినియోగదారులకు మన్వి.

ఛార్జల్ షెడ్యూ ల మరియు డిపాజిట్ల కోస్ుం వరితుంచే పనన లు

చెల్లించబడవలసన్ వడ్డ ీడిపాజిట్ న్డుస్తున్న (అమలులో ఉన్న ) కాలానిక్త వర్త ుించే వడ్డ ీరేటు క్ింటే 1% త్కుక వ.

3) లోన్యొక్క  ఖాతాలో ర్జ షెడ్యయ ల్ యొక్క  ప్రపభావిం, అన్గా, పాక్షిక్ మిందస్తు చెల్లింపు లేదా వడ్డ ీమర్తప డి రేటు, పరసప రిం అింగీక్ర్తించిన్ నిబింధన్లు మర్తయు షరతల 

ప్రపకారిం త్దుపర్త ఇన్సేాల్్మింటుల నుిండి మప్రత్మే వర్త ుింపబడుతింది/ఇవా బడుతింది.

5)  పార్జ/ేపూర్తు ప్రపీ-పేమింట్ అభ్య ర థన్లు నెలలోని 25వ తేదీ మర్తయు త్దుపర్త నెల 5వ తేదీ (రెిండు రోజులు క్లుపుకొని) మిన్హా అనిన  రోజులలో ఆమోదిించబడతాయి. పార్జ ే

పేమింట్ (ఏదైనా ఉింటే) త్దనుగ్యణింగా వార్త పాలన్లను షెడ్యయ ల్ చేయమని క్సమేర్జ్లు అభ్య ర్త థించబడీారు.

** 2) ఒక్ చెల్లింపును లోన యొక్క  పాక్షిక్ చెల్లింపుగా పర్తగణించి, వర్త ుింపజేయడానిక్త, ఆ చెల్లింపు యొక్క  క్నీస మొత్ుిం ప్రపస్తుత్మన్న  EMI(ఈఎింఐ) క్త 5 రెటుల ఉిండాల్

వాసువ ఖరుు లు

రూ .500 / - + GST(జీఎస్ట)ే, ఇ-మయిల్ దాా రా అిందుకుింటే;

రూ .1000 / - + GST(జీఎస్ట)ే, మప్రదిించిన్ కాపీలు ఉింటే (గర్తషిేంగా 50 పేజీలకు లోబడి ఉింటుింది);

రూ .1500 / - + GST(జీఎస్ట)ే, అదన్పు 50 పేజీలకు;

ఉచిత్ిం, PDC(పిడిస) మోడ్ నుిండి NACH(ఎనఏసహెచ్) మోడ్్కు మర్తన్టలయితే;

ఉచిత్ిం, NACH(ఎనఏసహెచ్) మోడ్ నుిండి E-NACH(ఎనఏసహెచ్) కు మర్తన్టలయితే;

రూ .750 / - + GST(జీఎస్ట)ే, భౌతిక్ మోడ్ నుిండి  PDC(పిడిస) / NACH (ఎనఏసహెచ్)మర్తన్టలయితే;

"ఫికె్స డ్" వడీ్డ రేటుకు మర్తప డి అిందురటులో లేదు. 


