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 તમામ અરજદારો/સહ અરજદારોએ સહી કરવી 

સૌથી મહત્વના નનયમો અને શરતો (એમઆઇટીસી) 
 

મજૂંરી પત્ર, લોન એગ્રીમેન્ટ ("લોન એગ્રીમેન્ટ"), ટોપ-અપ લોન પરરશિષ્ટ, શિતરણ પત્ર અન/ેઅથિા અન્ય 
ડૉક્યમૂેન્ટ, જો કોઈ હોય, (સામરૂહક રૂપે" લોન ડૉક્યમૂને્ટ"તરીકે ઓળખાય છે) તમેા ં શિગત ેજણાવ્યા મજુબ બજાજ 
હાઉશસિંગ ફાઇનાન્સ લલશમટેડ ("બીએચએફએલ" અથિા "શિરાણકતાા") અન ે કર્જદાર ("કર્જદાર" અથિા "ગ્રાહક") 
િચ્ચ ે સમંત થયલે શનયમો અન ે િરતોન ે અનલુક્ષીને, આ એમઆઇટીસીમા ં મખુ્ય શનયમો અન ે િરતોનો ઉલ્લખે 
કરિામા ંઆવ્યો છે. 
 
આ એમઆઇટીસીને લોન ડૉક્યમૂેન્ટના ં શનયમો અન ેિરતો સાથ ેસયંોજનમા ંિાચંવુ ંઆિશ્યક રહિેે.  કર્જદાર દ્વારા 
લીિેલી લોનન ેલોન ડૉક્યમૂેન્ટ દ્વારા સચંાલલત કરિામા ંઆિિે.  અહીં સ્થાશપત એમઆઇટીસી અન ેલોન ડૉક્યમૂેન્ટ 
િચ્ચ ેકોઈ શિરોિની સ્સ્થશતમા,ં લોન ડૉક્યમૂેન્ટના શનયમો અન ેિરતો અંશતમ માન્ય ગણાિ.ે.  અમ ે ગ્રાહકના લૉગ-
ઇન કે્રડેસ્ન્િયલ (યઝૂર આઇડી અન ેપાસિડા) જારી કરીશુ,ં જેના માધ્યમથી ગ્રાહક લોન એગ્રીમેન્ટ ઍક્સેસ કરી િકે 
છે.  જો ગ્રાહક પોટાલ પર લોન એગ્રીમેન્ટ ઍક્સસે કરિામા ંસક્ષમ ન હોય, તો લોન એગ્રીમેન્ટની કૉપી પ્રદાન કરિા 
માટે શિનતંી કરી િકાય છે અને ત્યારબાદ લોન એગ્રીમને્ટની ફોટોકૉપી પ્રદાન કરિામા ંઆિિે. 
 

એપ્લિકેશન નબંર.: ___________________________ 
 

િોનની પ્રકૃનત:  સરુક્ષિત િોન  અસરુક્ષિત િોન 
 

િોનનો પ્રકાર: ફે્રશ/ પરચઝે બીટી બીટી+ ટૉપ-અપ ટૉપ-અપ 
 

1. િોન રકમ: 
 

2. વ્યાજ પ્રકાર: 
 ફ્િોટટિંગ રેટ   ટિક્સ્ડ રેટ  
 
વ્યાજનો દર: 
મોરાટોટરયમ અથવા સબનસડી:  
વ્યાજ ટરસેટ કરવાની તારીખ (જો કોઈ હોય તો): 
વ્યાજ દરમા ંફેરફારના કમ્યશુનકેિનના માધ્યમ: બીએચએફએલ, તેની સપંણૂા શિિેકબદુ્ધિ અનસુાર, લોનના 
શિતરણ પછી, એગ્રીમેન્ટ હઠેળ લોનની મદુત દરશમયાન કોઈ પણ સમયે અને સમયાતંરે, કર્જદારન ેયોગ્ય 
સચૂના સાથ,ે બીએચએફએલ એફઆરઆર અથિા બાહ્ય બેન્ચમાકા  
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(બાહ્ય બેન્ચમાકા સાથે લલિંક કરેલ લોન માટે) અથિા આંતરરક પૉલલસીમા ં ફેરફારને કારણે અથિા રેગ્યલુેટરી 
આિશ્યકતાઓન ે લીિ ે અથિા રડફોલ્ટના રકસ્સામા,ં શિરાણકતાા દ્વારા આિશ્યક ડૉક્યમૂેન્ટ, જે કર્જદાર દ્વારા 
અમલમા ંમકૂિા / પ્રદાન કરિાના રહિેે, તે કર્જદાર દ્વારા પ્રદાન કરિામા ં/ અમલમા ંમકૂિામા ંથનાર શિલબં 
સરહત, પરંત ુઅહીં મયાારદત ના રહતેા, વ્યાજ દરમા ંિિારો કે ઘટાડો કરિા માટે હકદાર છે.  વ્યાજ દરમા ં
કોઈપણ સિુારો આગામી તારીખથી અસરકારક રહિેે.  બીએચએફએલ વ્યાજ દરમા ં આિા ફેરફારની જાણ, 
કર્જદારન ેતેમના રજજસ્ટડા કમ્યશુનકેિન ઍડે્રસ પર પત્ર મોકલીન/ે રજજસ્ટડા ઇ-મેઇલ આઇડી પર મેઇલ મોકલીને/ 
રજજસ્ટડા મોબાઇલ નબંર પર મેસેજ મોકલીન ે અન/ે અથિા તેમની િબેસાઇટ અપડેટ કરીને કરિ.ે. ઉપર 
ઉલ્લેલખત કોઈપણ બ ેિૈકલ્લ્પક કમ્યશુનકેિન પિશતઓ દ્વારા કરેલ આ કમ્યશુનકેિન, કર્જદારન ેપયાાપ્ત સચૂના 
ગણાિ.ે  જો આિા ફેરફાર કર્જદારના રહતમા ંના હોય, તો કર્જદાર 60 રદિસની અંદર અન ેસચૂના શિના લોન 
એકાઉન્ટ બિં કરી િકે છે અથિા કોઈપણ અશતરરક્ત શલુ્ક કે વ્યાજની ચકુિણી કયાા િગર તેન ે સ્સ્િચ કરી િકે 
છે. 
 
3. િોનની મદુત: 

 
4. હલતાના પ્રકારો 

 ટમમ િોન: િોન ડૉક્યમેૂન્ટમા ંનવગતે જણાવ્યા મજુબ સમાન માનસક હલતા ઇએમઆઇ). 
 ફ્િૅક્સસી ટમમ િોન: િોન ડૉક્યમેૂન્ટમા ંનવગતે જણાવ્યા મજુબ મદુ્દિ અને વ્યાજ સટહતના માનસક હલતા. 
 ફ્િૅક્સસી હાઇક્ષિડ િોન: િોન ડૉક્યમેૂન્ટમા ંનવગતે જણાવ્યા મજુબ ફ્િૅક્સસી વ્યાજ માત્ર િોનની પનુ:ચકુવણી 

મદુત દરનમયાન વ્યાજ સટહતના માનસક હલતા અને ફ્િૅક્સસી ટમમ િોનની મદુત દરનમયાન મદુ્દિ અને 
વ્યાજ સટહતના માનસક હલતા. 

 
લોન એકાઉન્ટમાાં ગ્રાહક દ્વારા કરવામાાં આવેલી ચકુવણીઓનુાં ઍડજસ્ટમેન્ટ: 

ટર્મ લોન (ફ્લકૅ્સી ટર્મ લોન સહિત): 

a) ગ્રાિકો પેર્ેન્ટ ગેટવે સસવાય અન્ય કોઈપણ પદ્ધસત દ્વારા ચકુવણી કરે છે (એટલે કે 

આરટીજીએસ/એનઈએફટી/આઈએર્પીએસ/યપૂીઆઈ વગેરે.): કંપની દ્વારા ક્ક્લયર ફંડ પ્રાપ્ત કયામ પછી રકર્ 

કે્રહડટ કરવાર્ા ંઆવશે, (સાર્ાન્ય રીતે તે જ હિવસ,ે સનષ્ફળ ટ્રાન્ઝૅક્શન સસવાય). 

b) ગ્રાિકો પેર્ેન્ટ ગેટવ ેદ્વારા ચકુવણી કરે છે (િા.ત. bill desk): કંપની દ્વારા ફંડ પ્રાપ્ત થયા પછી લોન એકાઉન્ટર્ા ં
રકર્ કે્રહડટ કરવાર્ા ંઆવશે (સાર્ાન્ય રીતે T+1 હિવસ, જેર્ા ંT એ ગ્રાિકના એકાઉન્ટર્ાથંી રકર્ ડેબિટ થયાની 
તારીખ છે). 

c) કે્રહડટ સર્યગાળાની ગણતરી ર્ાટે િેંકર્ા ં લાગ ુ રજાઓ િાકાત રાખવાર્ા ં આવી છે કારણ કે રજા િરસર્યાન 

કંપનીન ેફંડ પ્રાપ્ત થતુ ંનથી તેથી તે T+1 હિવસથી વધ ુિોઈ શકે છે. ગ્રાિકોને પેર્ેન્ટ ગેટવ ેદ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર 
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કરતા પિલેા ંખાસ કરીને િેંકર્ા ંલાગ ુરજાઓ તપાસવાની સલાિ આપવાર્ા ંઆવે છે કારણ કે એક કરતા ંવધ ુ

હિવસની િેંકર્ા ંલાગ ુરજા િોઈ શકે છે, તેથી ગ્રાિકના િેંક એકાઉન્ટર્ાથંી રકર્ ડેબિટ થવાર્ા ંઅન ેરકર્ કે્રહડટ 

થવાર્ા ંT+1 હિવસથી વધ ુસર્યનો તફાવત આવી શકે છે. 

d) એવા ટ્રાન્ઝૅક્શન જયા ંગ્રાિકના એકાઉન્ટર્ાથંી રકર્ ડેબિટ કરવાર્ા ંઆવે છે પરંત ુપરે્ેન્ટ ગેટવેર્ા ંભલૂન ેકારણે તે 

કે્રહડટ રકર્ કંપનીન ે સવલિં સાથ ે પ્રાપ્ત થઈ છે, તયા ં કંપની એકાઉન્ટર્ા ં કે્રહડટ પ્રાપ્ત થયાના હિવસ ે ગ્રાિકના 
એકાઉન્ટર્ા ંકે્રહડટ આપવાર્ા ંઆવશે. 

ફ્લૅક્સી ટર્મ લોન ર્ાટે, જયા ંલોનની રકર્ ₹1.00 કરોડથી વધ ુિોય: 

a) ફ્લૅક્સી ચકુવણીઓ ર્ાટે કટ ઑફ સર્ય સાર્ાન્ય િેંહકિંગ કાયમકારી હિવસ ે1 P.M સધુીનો રિશેે. 
b) િેંહકિંગ કાયમકારી હિવસે 1:00 P.M પિલેા ં ટ્રાન્સફર કરેલી રકર્: તે જ હિવસ ે લોન એકાઉન્ટર્ા ં કે્રહડટ કરવાર્ા ં

આવશ.ે 

c) િેંહકિંગ કાયમકારી હિવસે ર્હિના 1:00 P.M પછી ટ્રાન્સફર કરેલી રકર્: T+1 હિવસે લોન એકાઉન્ટર્ા ંકે્રહડટ કરવાર્ા ં
આવશ.ે 

d) િેંહકિંગ રજાઓના હિવસે કરવાર્ા ંઆવેલી ચકુવણીઓ: રકર્ આગાર્ી કાયમકારી હિવસ ેલોન એકાઉન્ટર્ા ં કે્રહડટ 

કરવાર્ા ં આવશે. ગ્રાિકોને ચકુવણી ગેટવ ે દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરતા પિલેા ં ચોક્કસપણે િેંકર્ા ં લાગ ુ રજાઓ 

તપાસવાની સલાિ આપવાર્ા ં આવે છે કારણ કે એકથી વધ ુ હિવસની િેંકર્ા ં રજા િોઈ શકે છે, ગ્રાિકના િેંક 

એકાઉન્ટર્ાથંી રકર્ ડેબિટ થવાર્ા ંઅન ેરકર્ કે્રહડટ થવાર્ા ંT+1 હિવસથી વધ ુસર્યનો તફાવત આવી શકે છે. 

e) એવા ટ્રાન્ઝૅક્શન જયા ંગ્રાિકના એકાઉન્ટર્ાથંી રકર્ ડેબિટ કરવાર્ા ંઆવે છે પરંત ુપરે્ેન્ટ ગેટવેર્ા ંભલૂન ેકારણે તે 

/કે્રહડટ રકર્ કંપનીન ે સવલિં સાથ ેપ્રાપ્ત થઈ છે, તયા ં કંપની એકાઉન્ટર્ા ં કે્રહડટ પ્રાપ્ત થયાના હિવસ ેગ્રાિકના 
એકાઉન્ટર્ા ંકે્રહડટ આપવાર્ા ંઆવશે. 
 

5. સરુિા 
• બીએચએફએલના પક્ષમા ં સરુક્ષા તરીકે ઑફર કરેલ સપં શિ/ સપં શિઓ સામ ે બનેલ / બનાિિામા ં

આિનાર ચાર્જને અન ે/ અથિા બીએચએફએલના પક્ષમા ંબનાિી િકાય તેિી કોઈ અન્ય કોલેટરલ/ 
સરુક્ષાને લોનની સરુક્ષા તરીકે ગણિામા ંઆિે છે, જે લોન ડૉક્યમૂેન્ટમા ં શિગત ેજણાિેલ છે.  સરુક્ષાનો 
અથા અન ેતેમા ંબીએચએફએલને લોન સરુલક્ષત રાખિા માટે યોગ્ય લાગ ેતેમ અન ેતે અનસુાર કર્જદાર 
દ્વારા સબશમટ કરેલ લગરિ,ે ગેરંટી અન ેકોઈપણ અન્ય પ્રકારની સરુક્ષાનો સમાિેિ થાય છે..  કર્જદાર એ 
બીએચએફએલ દ્વારા આિશ્યક તેિા િીર્ાક કરાર, ડૉક્યમૂેન્ટ, રરપોટાની આિી અસલ/કૉપી પ્રદાન કરિે. 

  

• કર્જદાર કહિેાતી સરુક્ષાના શનમાાણ માટે ચકૂિિાપાત્ર તમામ શલુ્ક િહન કરિ ેઅન ેતેની પણૂાતા માટે 
આિશ્યક તમામ પગલા ંલિે.ે. 
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નોંિ: કોઈ અસરુલક્ષત લોનના રકસ્સામા ંસરુક્ષાને લગતી ઉપરોક્ત કલમો લાગ ુરહિેે નહીં. 
 

6. સપં નિ/કર્જદાર(ઓ) નુ ંઇન્્યોરન્સ અને િેલ્ય-ૂએડેડ પ્રૉડક્ટ 
• કર્જદારની જિાબદારી રહિેે કે, શસક્યોરીટી તરીકે ઑફર કરિામા ં આિેલી સપંશિ, તે લોન મલૂ્યની 

સમકક્ષ અથિા તેનાથી િધ ુમાટે અન ેતમામ જોખમોની સામ,ે બીએચએફએલને એકલ લાભાથી તરીકે, 
લોનની મદુત દરશમયાન ઇન્શ્યોડા હોય એ સશુનશિત કરે.  બીએચએફએલ દ્વારા આિશ્યક હોય ત્યારે 
તેના પ્રમાણ બીએચએફએલને આપિાના રહિેે. 
 

• ક્લેઇમ્સ અન ેકિરેજ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની દ્વારા આપિામા ંઆિલેી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલલસીના શનયમો અન ે
િરતો અનસુાર સચંાલલત કરિામા ંઆિિે.બીએચએફએલ એ માસ્ટર પૉલલસીિારકની ક્ષમતામા ંશિશિિ 
ગ્રપુ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલલસી હઠેળ, માત્ર તનેા ગ્રાહકોને જ નોંિણી ઑફર કરે છે.   

 
• બીએચએફએલની ભશૂમકા ગ્રાહકની શિનતંી પર ઇન્શ્યોરન્સ કંપની તરફથી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલલસી માટે 

અપ્લાઇ કરિાની સશુિિા પ્રદાન કરિા સિુીની જ છે.  જો કે, ઇન્શ્યોરન્સ પૉલલસી જારી કરિાનો, 
આિશ્યક ઇન્શ્યોરન્સ કિરેજ પ્રદાન કરિાનો અન ેપૉલલસી હઠેળ કોઈપણ ભશિષ્યના ં ક્લઇેમન ેસેટલ 
કરિાનો શનણાય માત્ર ઇન્શ્યોરન્સ કંપની પાસ ે જ રહિેે..  ઇન્શ્યોરન્સ એ શિનતંીનો શિર્ય છે, અન ે
કર્જદારે સ્િૈલ્ચ્છક રીતે તેનો લાભ લેિાનો શિચાર કયો છે.  બીએચએફએલ કોઈ િોરંટી આપતી નથી 
અન ેઇન્શ્યોરન્સ પ્રૉડક્ટ, તનેા અંતગાત શનયમો અન ેિરતો અન/ેઅથિા ઇન્શ્યોરન્સ પ્રૉડક્ટના ંલાભ, 
ઇન્શ્યોરન્સ કંપની દ્વારા ક્લઇેમની પ્રરક્રયા કરિાની રીત શિિે કોઈ પ્રશતશનશિત્િ કરતી નથી.  િધમુા,ં 
બીએચએફએલ કોઈપણ રીત ેઇન્શ્યોરન્સ પૉલલસી અન/ેઅથિા કલઇેમની શિનતંીન ેસ્િીકારિા અથિા 
નકારિા માટે, ક્લઇેમની પ્રરક્રયા કરિાની રીત િગેરે માટે જિાબદાર રહિે ેનહીં.  ઇન્શ્યોરન્સ પૉલલસીના 
સદંભામા ંતમામ અથિા કોઈપણ ફરરયાદો સીિી જ ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીન ેકરિાની રહિેે. 

• િેલ્ય-ૂએડેડ પ્રૉડક્ટ એ શિનતંીનો શિર્ય છે, અને કર્જદારે સ્િૈલ્ચ્છક રીતે તેનો લાભ લેિાનો શિચાર કયો 
છે.  બીએચએફએલની ભશૂમકા ગ્રાહકની શિનતંી પર સશિિસ પ્રદાતાઓના આિા િેલ્ય-ૂએડેડ પ્રૉડક્ટ માટે 
અપ્લાઇ કરિાની સશુિિા આપિા સિુી જ મયાારદત છે. બીએચએફએલ કોઈ િોરંટી આપતી નથી અન ે
િેલ્ય-ૂએડેડ પ્રૉડક્ટ, તનેા અંતગાત શનયમો અને િરતો અને/અથિા પ્રૉડક્ટના ંલાભ, થડા પાટી દ્વારા 
ક્લેઇમની પ્રરક્રયા / સશિિસની રીત શિિે કોઈ પ્રશતશનશિત્િ કરતી નથી.  બીએચએફએલ, ઑફર કરેલ 
થડા પાટી પ્રૉડક્ટ અને/અથિા કલેઇમન ે સ્િીકારિા અથિા નકારિા માટે, ક્લઇેમની પ્રરક્રયા / 
સશિિસની રીત િગેરે માટે કોઈપણ રીતે જિાબદાર રહિેે નહીં.  પ્રાપ્ત કરેલ પ્રૉડક્ટના સદંભામા ંતમામ 
અથિા કોઈપણ ફરરયાદો સીિી જ સશિિસ પ્રદાતાને કરિાની રહિેે. 
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7. િોનના ંનવતરણ માટેની શરતો 
• મજૂંરી પત્ર, લોન એગ્રીમેન્ટ અન ે અન્ય લોન ડૉક્યમૂેન્ટમા ં બીએચએફએલ દ્વારા ઉલ્લેલખત તમામ 

સબંશંિત ડૉક્યમૂેન્ટ સબશમટ કરિા; 
 

• જો તે સરુક્ષિત િોન હોય, તો ગ્રાહક દ્વારા નીચનેી અનતટરક્સત શરતો પણ સતંષુ્ટ થવી પડશ:ે 
o સપંશતનુ ંકાનનૂી અન ેટેસ્ક્નકલ મલૂ્યાકંન; 
o સરુક્ષા તરીકે ઑફર કરિામા ંઆિતી સપંશતનુ ંસ્પષ્ટ, િેચાણ યોગ્ય અને બોજારરહત િીર્ાક; 
o જો આ લોન હોમ લોન હોય, તો કર્જદાર દ્વારા સપંશિની ખરીદીમા ંપોતાના ંયોગદાનની ચકુિણીનો 

પરુાિો બીએચએફએલને સબશમટ કરિાનો રહિેે; 
o આ સપંશિ/ઓ પર કરેલ બાિંકામ એ મજૂંર યોજનાઓ મજુબ અન ે લાગ ુ કાયદાઓ /બાય-

લૉ/શનયમો અન ેરેગ્યલુિેન અનસુાર હાથ િરિામા ંઆિેલ છે; 
o સપં શિ માટેની આિશ્યક તમામ મજૂંરીઓ (મજૂંર પ્લાન અન ે િૈિાશનક મજૂંરીઓ સરહત, પરંત ુ

મયાાદા શિના) પ્રાપ્ત થઈ છે અન ેબીએચએફએલને સબશમટ કરિામા ંઆિી છે. 
 

8. િોનની પનુ:ચકુવણી 
• કર્જદાર, લોન એગ્રીમેન્ટ અથિા ટૉપ-અપ લોન પરરશિષ્ટમા,ં અથિા કર્જદાર અન ેબીએચએફએલ િચ્ચે 

સમંત હોય એ રીતે અન ેએ સ્થળે શનિાારરત પનુઃચકુિણીની કોઈપણ પિશત દ્વારા, સબંશંિત ચકુિણી 
તારીખ પર અથિા તે પહલેા,ં બીએચએફએલને ઇએમઆઇ/માશસક હપ્તા અન ેઅન્ય બાકી દેય રકમની 
ચકુિણી માટે સમંત થાય છે. 

• બીએચએફએલ, કર્જદારની લેલખત શિનતંી પર, પનુઃચકુિણીની પિશત બદલિા માટે સમંત થઈ િકે છે.  
બીએચએફએલ, કોઈપણ સમયે, તેના એકમાત્ર અન ે સપંણૂા શિિેકાશિકાર અનસુાર પોતાની મનુસફી 
પ્રમાણે ચકુિણી િેડયલૂમા ંસિુારો કરી િકે છે અન ેતે અનસુાર કર્જદારને ઍડિાન્સમા ંસલૂચત કરી િકે 
છે. 

• ઇએમઆઇ/માશસક હપ્તાની રકમ એ લોનની મદુતમા ંલોનની રકમની પનુઃચકુિણી અન ેવ્યાજ દરના 
આિારે ગણતરી કરેલ વ્યાજની ચકુિણીને સમાશિષ્ટ કરીને ગણિામા ંઆિિે..  કર્જદાર, જયા ંસિુી 
બીએચએફએલને લોન હઠેળની બાકી દેય ચકુિણી સપંણૂાપણે ચકૂિિામા ં ન આિ ે ત્યા ં સિુી, 
ઇએમઆઇ/માશસક હપ્તા ભરિાનુ ંચાલ ુરાખિાની સમંશત આપ ેછે. 

9. બાકી રહિે રકમની પનુઃપ્રાપ્લત માટે પાિન કરવામા ંઆવતી સકં્ષિલત પ્રટિયા 
લોન એગ્રીમેન્ટ અન ે અન્ય લોન ડૉક્યમૂેન્ટમા ં ઉલ્લેલખત મજુબ રડફૉલ્ટની કોઈપણ ઘટના થિા પર 
("રડફૉલ્ટની ઘટના"), બીએચએફએલ પાસ ેકર્જદાર દ્વારા બાકીની તમામ રકમ તરત જ ચકૂિિાપાત્ર બનિે 
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અન ેબીએચએફએલ એ લોન એગ્રીમેન્ટ અન ેઅન્ય લોન ડૉક્યમૂેન્ટ હઠેળ તેના અશિકારોન ેઅમલમા ંમકૂિા 
માટે શિલલંબત ચકુિણી માટે રડફૉલ્ટ વ્યાજ િસલૂિા, દેય રકમની િસલૂાત સરહત, પરંત ુઅહીં મયાારદત ના 
રહતેા, આિી આિશ્યક પ્રરક્રયાઓ/પગલા ં લેિાનો અશિકાર અનામત રાખે છે.  િધમુા,ં સરુલક્ષત લોનના ં
રકસ્સામા,ં બીએચએફએલ કાયદા હઠેળ ઉપલબ્િ ઉપાયો અનસુાર સરુક્ષા લાગ ુ કરિા માટે હકદાર રહિેે.  
બીએચએફએલ આના માટે અશિકાર પણ અનામત રાખ ેછે: 
• લોન સરહત બાકી રકમની પનુઃચકુિણી ઝડપી કરિા. 
• લોનને પરત માગંિી અથિા લોનની કર્જદાર દ્વારા ચકૂિિાપાત્ર તમામ બાકી રહલે રકમન ેત્િરરત દેય 

અન ેચકૂિિાપાત્ર જાહરે કરિા. 
• દંડાત્મક વ્યાજ દર પર રડફૉલ્ટ વ્યાજ અન ેબાઉન્સ શલુ્ક સરહત કોઈપણ અન્ય લાગ ુ દંડાત્મક શલુ્ક 

િસલૂિા. 
• લોન બાકી હોય તે દરશમયાન લાગ ુકાયદા હઠેળ કંપનીને ઉપલબ્િ હોય તેિા અન્ય અશિકારો અને 

ઉપાયોનો ઉપયોગ કરિો. 
• આિી અન્ય િરતોને શનિાારરત કરિી અથિા કંપનીને યોગ્ય લાગે તે અન્ય કાયાિાહી કરિી; 
• લાગ ુવ્યાજ દરમા ંસિુારો કરિો; અન/ેઅથિા 
• આરબીઆઇ, એનએચબી, સ્ટૉક એક્સચેન્જ, મારહતી ઉપયોલગતા, ઑરડટસા, સીઆઇબીઆઇએલ અન ે

અન્ય મારહતી બ્યરુો અન ે અન્ય કોઈ િૈિાશનક/રેગ્યલુેટરી પ્રાશિકરણ અન/ેઅથિા કોઈપણ 
કાનનૂી/રેગ્યલુેટરી આિશ્યકતાઓ માટે અશિકૃત કોઈપણ અન્ય એજન્સીને કર્જદારની લોન એકાઉન્ટની 
તમામ શિગતો જાહરે કરિાનો અશિકાર છે. 

• બીએચએફએલની સપંણૂા મનુસફી પર, તેમને યોગ્ય લાગ ેતેમ કર્જદારનુ ંનામ, ઍડે્રસ, ફોટોગ્રાફ, સરુક્ષા 
શિગતો (જો લાગ ુ હોય તો) અન ે આિી અન્ય મારહતી ઇલકે્રોશનક, શપ્રન્ટ અન ે સોશિયલ મીરડયામા ં
પ્રકાશિત કરે અને આિા પ્રકાિનમા ંઆિી રડફૉલ્ટની ઘટનાનુ ંતથ્ય પણ સમાશિષ્ટ હિ;ે અન ેકર્જદાર 
સમંત થાય છે કે આિી મારહતીના ંપ્રકાિનન ેલીિ,ે કર્જદારન ેથતા નાણાકંીય કે અન્ય કોઈ નકુસાન 
અન/ેઅથિા હાશન માટે બીએચએફએલ જિાબદાર અથિા ઉિરદાયી નથી. 

• પોત ેજાત ેઅથિા શિરાણકતાા દ્વારા શનયકુ્ત કોઈપણ રરકિરી એજન્ટ અથિા અટૉની દ્વારા, સરુક્ષા કરેલ 
સપંશિ, જો કોઈ હોય તો, તનેો કબજો લઈ લો. 

 
10. વાનષિક બાકી બૅિેન્સ ્ટેટમેન્ટ 

બીએચએફએલ કર્જદારને શિનતંી પર િાશર્િક બાકી બલૅેન્સ સ્ટેટમેન્ટ જારી કરિે.   
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11. િેર પે્રક્ક્સટસ કોડ 
કંપનીના ફેર પ્રેક્ક્ટસ કોડન ે ઑનલાઇન રેફર કરિા માટે નીચે આપલે લલિંક પર જઈ િકાય છે 
https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board 

 
12. ગ્રાહક સનવિસ 

ઇમેઇલ bhflwecare@bajajfinserv.in 
ફોન કરો 022 - 45297300 
ઑનલાઇન ગ્રાહક પોટાલ https://myaccount.bajajhousingfinance.in/#/home 
િાખાની મલુાકાતના કલાકો 10:00 AM to 6:00 PM 
 
ઉપરોક્ત કોઈપણ ચૅનલ દ્વારા ઉઠાિેલ કર્જદારના પ્રશ્નો પર 7 કાયાકારી રદિસોમા ંકાયાિાહી કરિામા ંઆિિ ે
અન ેતેનુ ંશનરાકરણ કરિામા ંઆિિે. 
 

(i) િોન એકાઉન્ટ ્ટેટમેન્ટ - િોન એકાઉન્ટ ્ટેટમેન્ટને ઑનલાઇન ડાઉનિોડ કરી શકાય છે.  વૈકપ્પપક રીતે, 
ગ્રાહક શાખામા ંજઇને અથવા ઉપર સચૂવેિા ગ્રાહક સેવા નબંર પર કૉિ કરીને પણ ્ટેટમેન્ટ મેળવી શકે છે. 
(ii) શીષમક ડૉક્યમેૂન્ટની િોટોકૉપી - જો ગ્રાહક દ્વારા સપંનિના શીષમક અને ક્ષિિંક ડૉક્યમેૂન્ટ સબનમટ કરીને 
સરુક્ષિત િોન િેવામા ં આવી હોય, તો સપંનિના શીષમક અને ક્ષિિંક ડૉક્યમેૂન્ટની િોટોકૉપી, ગ્રાહક પાસેથી 
િેક્ષખત નવનતંી પ્રાલત કયામ પછી અને નીચ ેઆપેિા િી/શપુક સેક્સશનમા ંજણાવેિ િાગ ુશપુકની ચકુવણીને 
આધીન, ગ્રાહકને પ્રદાન કરવામા ંઆવશે.  ટેકઓવર/બૅિેન્સ ટ્રાન્સિર િોનના ટક્સામા,ં ગ્રાહક દ્વારા શીષમક 
અને ક્ષિિંક ડૉક્યમેૂન્ટની િોટોકૉપી માટેની નવનતંી પર, ટ્રાન્સિર કરનાર બેંક/િાઇનાન્ન્શયિ સં્ થા તરિથી 
શીષમક અને ક્ષિિંક ડૉક્યમેૂન્ટ પ્રાપ્લતને આધીન, કાયમવાહી કરવામા ંઆવશે. 

(iii) િોન ક્સિોઝર/ટ્રાન્સિર કરવા પર અસિ શીષમક અને ક્ષિિંક ડૉક્યમેૂન્ટ પરત કરવા - બીએચએિએિ દ્વારા 
પ્રાલત સપંનિના અસિ ડૉક્યમેૂન્ટ, બીએચએફએલ સાથેના િોનના તમામ/કોઈપણ બાકી દેયના ક્સિોઝરના ં
20 કાયમકારી ટદવસોની અંદર પરત કરવામા ંઆવશે. 

13. િટરયાદ નનવારણ 
 

તમારંુ કમ્યશુનકેિન પ્રાપ્ત થયાના 2 કાયાકારી રદિસોની અંદર તમને સ્િીકૃશત / પ્રશતસાદ મળિ ે
 

લેિલ 1 અમ ેગ્રાહકોના પ્રશ્નો/સમસ્યાઓને 15 કાયાકારી રદિસોમા ંઉકેલિા માટે પ્રશતબિ છીએ (િધ ુસમયની જરૂર 
હોય તેિા અમકુ સજંોગોમા ં મહિમ 30 રદિસ લાગી િકે છે).  જો ગ્રાહકને આ સમયની અંદર અમારી 
પાસેથી જિાબ પ્રાપ્ત ના થાય, અથિા તઓે સમસ્યાના ં શનરાકરણથી સતંષુ્ટ નથી, તો ગ્રાહક અમન ેઅહીં 
લખી િકે છે: 
bhflgrievance@bajajfinserv.in 

https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board
mailto:bhflwecare@bajajfinserv.in
https://myaccount.bajajhousingfinance.in/#/home
mailto:bhflgrievance@bajajfinserv.in
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લેિલ 2 જો ગ્રાહક 3 કાયાકારી રદિસોમા ં લિેલ 1 પર પ્રદાન કરેલા સમાિાનથી સતંષુ્ટ નથી, તો ગ્રાહક ગ્રાહક 
અનભુિ પ્રમખુને તેમની ફરરયાદ અહીં લખી િકે છે: 
Bhflcustomerexperience@bajajfinserv.in 
 
િૈકલ્લ્પક રીતે, ગ્રાહકો ગ્રાહક અનભુિ પ્રમખુને અહીં લખી િકે છે: બજાજ હાઉશસિંગ ફાઇનાન્સ લલશમટેડ, 5th 
ફ્લોર, B2 સેરરબ્રમ IT પાકા , કુમાર શસટી કલ્યાણી નગર પણુે, મહારાષ્ર શપન – 411014 

લેિલ 3 જો ગ્રાહક 5 કાયાકારી રદિસોમા ંલેિલ 2 પર પ્રદાન કરેલા સમાિાનથી સતંષુ્ટ નથી, તો ગ્રાહક ફરરયાદ 
શનિારણ અશિકારીને તેમની ફરરયાદ અહીં લખી િકે છે: 
 

hema.ratnam@bajajfinserv.in 
 

િૈકલ્લ્પક રીતે, ગ્રાહક ફરરયાદ શનિારણ અશિકારીને લખી િકે છે: 
હમેા રત્નમ 
બજાજ હાઉશસિંગ ફાઇનાન્સ લલશમટેડ, 
5th ફ્લોર, B2 સેરરબ્રમ IT પાકા , 
કુમાર શસટી કલ્યાણી નગર પણુે, 
મહારાષ્ર શપન – 411014 

 
લેિલ 4 

જો ફહરયાિનુ ં સનરાકરણ ગ્રાિકની સતંષુ્ષ્ટ મજુિ ન થયુ ંિોય, તો ફહરયાિ કયામની તારીખથી 30 હિવસની 
અંિર, ગ્રાિક નેશનલ િાઉસસિંગ િેંકન ે ઑનલાઇન ર્ોડર્ા ંhttps://grids.nhbonline.org બલિંક પર અથવા 
ઑફલાઇન ર્ોડર્ા ંhttps://nhb.org.in/ પર ફહરયાિ સવભાગ િઠેળ ઉપલબ્ધ સનધામહરત ફોર્ેટર્ા ં નીચ ે
આપેલ ઍડે્રસ પર પોસ્ટ દ્વારા ફહરયાિ િાખલ કરીને National Housing Bank નો સપંકમ કરી શકે છે. 
 

નેશનિ હાઉનસિંગ બેંક, 
દેખરેખ શિભાગ, 
(ફરરયાદ શનિારણ સેલ), 
4th ફ્લોર, Core -5A, ઇક્ન્ડયા હલેબટેટ સેન્ટર, 
લોિી રોડ, 
નિી રદલ્હી- 110003 

 

14. િટરયાદની પ્રટિયા 
જયારે કર્જદાર bhflgrievance@bajajfinserv.in ને લખે છે ત્યારે નીચે જણાિેલ પ્રરક્રયાનુ ંપાલન કરિામા ં
આિે છે : 
• ગ્રાહક સશિિસ સહાયક ગ્રાહકના પ્રશ્નને / ફહરયાિ સમજિા માટે સપંણૂા ઇમેઇલ િાચં ેછે 
• ગ્રાિક દ્વારા સ્પષ્ટપણ ેજણાવેલ અન ેગબભિત આવશ્યકતાઓને સર્જવા ર્ાટે ગ્રાિકન ેકૉલ કરવાર્ા ં

આવે છે 

mailto:Bhflcustomerexperience@bajajfinserv.in
mailto:hema.ratnam@bajajfinserv.in
https://nhb.org.in/
mailto:bhflgrievance@bajajfinserv.in
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• ફરરયાદ ટીમ શનિાારરત સમયસીમાની અનસુાર ફરરયાદનુ ંસમાિાન મેળિિા માટે આંતરરક શિભાગો 
સાથ ેસકંલન કરે છે. 

• જો આંતરરક અને બાહ્ય અિલબંનને કારણે 7 કાયાકારી રદિસોના શનિાારરત ટીએટી અંદર શનિારણ 
િક્ય ન હોય તો, સમયસીમા સાથ ેિચગાળાનો પ્રશતસાદ કર્જદારન ેમોકલિામા ંઆિ ેછે. 

• તમામ પ્રશ્નોનુ ંઇમેઇલ અન ેટેલલફોન કૉલ દ્વારા શનરાકરણ કરિામા ંઆિ ેછે. 
પ્રશતબિ સમયસીમામા ંઆિશ્યક કોઈ પણ એક્સ્ટેંિનની સ્સ્થશતમા,ં કર્જદારને સમયસર અપડેટ મોકલિામા ં
આિે છે. 
 

15. િી અને અન્ય શપુક 
નીચે જણાિેલ ફી/શલુ્ક બજાજ હાઉશસિંગ ફાઇનાન્સ લલશમટેડના સપંણૂા શિિેકબદુ્ધિ પર બદલાિન ેઆશિન છે.  
કોઈપણ ફેરફારો માટે, કર્જદાર(ઓ)ને શિનતંી કરિામા ં આિે છે કે બીએચએફએલની િેબસાઇટ 
https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board પર ઉલ્લેલખત લેટેસ્ટ િેડયલૂનો સદંભા લો, જે લાગ ુ
પડિ.ે 
 

નીચે ઉલ્લેલખત ફી/શલુ્ક એ કર્જદાર દ્વારા ચકૂિિાપાત્ર મહિમ રકમ જેમ કે ફી/શલુ્ક જેિી ચકૂિિાપાત્ર 
રકમના સચૂક છે.  લોન ડૉક્યમૂેન્ટમા ંઉલ્લેલખત ફી/શલુ્ક ચકૂિિાપાત્ર ચોક્કસ રકમની શિગત આપ ે છે.  
જયા ંસિુી શિશિષ્ટ રીતે ઉલ્લેલખત ન હોય, ચકૂિેલ ફી/શલુ્ક નૉન-રરફન્ડેબલ છે. 

િમ 
સં

ખ્યા 

િી/શપુકની પ્રકૃનત િી/શપુકનુ ં
નામ 

જ્યારે 
ચકૂવવાપા
ત્ર હોય 

ટફ્રક્સવન્સી રકમ 

1.  હોમ લોન /સપં શિ સામ ે
લોન માટેની ફી 

પ્રોસેશસિંગ 
ફી 

એલ્પ્લકેિન 
પર 

એક 
િખત 

લોન રકમના ં7% સિુી + લાગ ુજીએસટી 

2.  ટૉપ-અપ લોન માટે ફી પ્રોસેશસિંગ 
ફી 

એલ્પ્લકેિન 
પર 

એક 
િખત 

લોન રકમના ં7% સિુી + લાગ ુજીએસટી 

3.  અસરુલક્ષત લોન માટે ફી પ્રોસેશસિંગ 
ફી 

એલ્પ્લકેિન 
પર 

એક 
િખત 

લોન રકમના ં7% સિુી + લાગ ુજીએસટી 

4.  દંડાત્મક વ્યાજ શપુક 
/ટડિૉપટ વ્યાજ દર 

અનતટરક્સત 
વ્યાજ 

જમા થવા 
પર 

માનસક બાકી રહિે રકમ પર િાગ ુ વ્યાજ દર 
ઉપરાતં 24% દર વરે્ષ 

5.  પડતર રકિંમતને કિર 
કરતા ખચા 

આકસ્સ્મક 
શલુ્ક 

આિતા 
ખચા પ્રમાણ ે

  િાસ્તશિક પ્રમાણ ે

6.  િૈિાશનક શલુ્ક સ્ટેમ્પ 
ડયટૂી/એ
મઓડીટી
/એમઓઇ 

સબંશંિત 
કાયદાઓ 
અનસુાર 

એક 
િખત 

રાજયના કાયદા અનસુાર લાગ ુ
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િમ 
સં

ખ્યા 

િી/શપુકની પ્રકૃનત િી/શપુકનુ ં
નામ 

જ્યારે 
ચકૂવવાપા
ત્ર હોય 

ટફ્રક્સવન્સી રકમ 

7.  ઓછા દરે સ્સ્િચ કરો ફી સ્સ્િચ 
કરો 

દરમા ં
સિુારા પર 

પ્રત્યેક 
દરમા ં
સિુારા 
પર 

બાકી મદુ્દલના 4.5% સિુી + લાગ ુજીએસટી 

8.  વ્યાજની ગણતરીમા ંસ્સ્િચ 
કરો(દા.ત. બીએચએફએલ 
એફઆરઆર થી રેપો રેટ 
અન ેઅદલ-બદલ) 

ફી સ્સ્િચ 
કરો 

વ્યાજની 
ગણતરીમા ં
ફેરફાર પર 

પ્રત્યેક 
સ્સ્િચ 
પર 

બાકી મદુ્દલના 4.5% સિુી + લાગ ુજીએસટી 

9.  લગરિ ે ઓરરજજનેિન ફી 
(એમઓએફ) (નૉન-
રરફંડેબલ રકમ) – 
સરુલક્ષત લોન માટે 

પ્રોસેશસિંગ 
ફીસ 
ઉપરાતં 
એમઓએ
ફ 

એલ્પ્લકેિન 
પર 

એક 
િખત 

₹ 10000 સિુી + લાગ ુજીએસટી 

10.  બાઉન્સ ખચા પરચરુણ 
પ્રાલ્પ્તઓ 

ચૅક/ઇસીએ
સ/એનએ
સીએચ ની 
અસ્િીકૃશત 
પર 

અસ્િીકૃ
શતની 
સખં્યા 
પર 
આિારર
ત 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

િોનની રકમ (₹) 
બાઉન્સ ખચમ  
(₹) 

15,00,000 સિુી 500 
15,00,001 – 30,00,000 1,000 
30,00,001 – 
50,00,000 

1,500 

50,00,001 – 
1,00,00,000 

2,000 

1,00,00,001 – 
5,00,00,000  

3,000 

5,00,00,001 – 
10,00,00,000 

5,000 

10,00,00,000 અને િધ ુ 10,000 
  

11.  ચેક સ્િેપ શલુ્ક પરચરુણ 
પ્રાલ્પ્તઓ 

શિનતંી પર જયારે 
અન ે
ત્યારે 

કંઈ નહીં 
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િમ 
સં

ખ્યા 

િી/શપુકની પ્રકૃનત િી/શપુકનુ ં
નામ 

જ્યારે 
ચકૂવવાપા
ત્ર હોય 

ટફ્રક્સવન્સી રકમ 

12.  શસક્યોરીટી સ્િેપ શલુ્ક પરચરુણ 
પ્રાલ્પ્તઓ 

શિનતંી પર જયારે 
અન ે
ત્યારે 

કંઈ નહીં 

13.  બાહ્ય અલભપ્રાયના ં કારણ ે
ફી 

પરચરુણ 
પ્રાલ્પ્તઓ 

આિતા 
ખચા પ્રમાણ ે

જયારે 
અન ે
ત્યારે 

કરેલ ખચા અનસુાર 

14.  મજૂંરીથી 6 મરહના પછી 
લોનનુ ંપનુ:મલૂ્યાકંન 

પ્રોસેશસિંગ 
ફી 

ફરીથી કરેલ 
એલ્પ્લકેિન 
પર  

એક 
િખત 

લાગ ુપડતા લગરિ ેઓરરજજનેિન ફી 

15.  એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટની હાડા 
કૉપી 

પરચરુણ 
પ્રાલ્પ્તઓ 

શિનતંી પર પ્રશત 
શિનતંી 

પ્રશત શિનતંી દીઠ ₹ 500 સિુી + લાગ ુ
જીએસટી 

16.  િતામાન લોનનુ ં નિા 
પ્રૉડક્ટમા ં રૂપાતંરણ (ટમા 
લોન/ફ્લકૅ્સી ટમા 
લોન/ફ્લકૅ્સી હાઇલબ્રડ 
લોન) 

રૂપાતંરણ 
ફી 

રૂપાતંરણ 
પર 

પ્રત્યેક 
રૂપાતંર
ણ પર 

બાકી મદુ્દલના 2% સિુી + લાગ ુજીએસટી 

17.  ફ્લૅક્સી લોન ફી પ્રોસેશસિંગ 
ફી 

ફ્લૅક્સી ટમા 
લોન 
અથિા 
ફ્લૅક્સી 
હાઇલબ્રડ 
લોન 
મેળિિા 
પર 

એક 
િખત 

લોન રકર્ના ં2% સધુી + લાગ ુજીએસટી 
 

18.  ફ્લૅક્સી િાશર્િક મઇેન્ટેનન્સ 
શલુ્ક - ફ્લકૅ્સી હાઇલબ્રડ 
લોન 

િાશર્િક 
મેઇન્ટેન
ન્સ શલુ્ક 

ફ્લૅક્સી 
હાઇલબ્રડ 
લોન પર 
લાગ ુ

િાશર્િક 
શલુ્ક 

ફ્લૅક્સી વ્યાજ માત્ર લોનની પનુઃચકુિણી 
મદુત દરશમયાન મજૂંર રકમના 1% સિુી + 
લાગ ુ જીએસટી અન ે ફ્લકૅ્સી ટમા લોનની 
મદુત દરશમયાન ઉપલબ્િ ફ્લૅક્સી લોન 
લલશમટના 1% સિુી + લાગ ુજીએસટી 
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િમ 
સં

ખ્યા 

િી/શપુકની પ્રકૃનત િી/શપુકનુ ં
નામ 

જ્યારે 
ચકૂવવાપા
ત્ર હોય 

ટફ્રક્સવન્સી રકમ 

19.  ફ્લૅક્સી િાશર્િક મેન્ટેનન્સ 
શલુ્ક - ફ્લકૅ્સી ટમા લોન 

િાશર્િક 
મેઇન્ટેન
ન્સ શલુ્ક 

ફ્લૅક્સી ટમા 
લોન પર 
લાગ ુ

િાશર્િક 
શલુ્ક 

ઉપલબ્િ ફ્લૅક્સી લોન લલશમટના ં1% સિુી + 
લાગ ુજીએસટી 

20.  સીઇઆરએસએઆઇ શલુ્ક 
(સરુલક્ષત લોન માટે) 

સીઇઆર
એસએઆ
ઇ 
રજજસ્રેિન 
માટે શલુ્ક 

એલ્પ્લકેિન 
પર 

એક 
િખત 

પ્રત્યેક લોન માટે, સીઇઆરએસએઆઇ દ્વારા 
લેિામા ં આિતા શલુ્ક અનસુાર + લાગ ુ
જીએસટી 

21.  સરુક્ષા ફી (સરુલક્ષત લોન 
માટે) 

પ્રોસેશસિંગ 
ફી 

ઑનલાઇન 
એલ્પ્લકેિન 
પર 
 

એક 
િખત 

₹ 9999 + લાગ ુજીએસટી 

22.  િીર્ાક ડૉક્યમૂેન્ટની 
ફોટોકૉપી માટે ફી 
(સરુલક્ષત લોન માટે) 

પરચરુણ 
પ્રાલ્પ્તઓ 

શિનતંી પર 
 

પ્રશત 
શિનતંી 

30 પજે સિુી ન્યનૂતમ ફી ₹ 500/- અને ₹ 
3/- તે પછીના ંપ્રત્યેક અશતરરક્ત પેજ માટે 
+ લાગ ુજીએસટી 

23.  િધં લોન પરના હરટ્રીવલ 
શલુ્ક 

પરચરુણ 

રસીિ 
સવનતંી પર સવનતંી 

િીઠ 
જો િીએચએફએલ દ્વારા 'સપંસિના અસલ 
િસ્તાવેજોના સગં્રિ' અંગનેો પત્ર-વ્યવિાર 
જારી કયામ િાિ 15 હિવસર્ા ં કર્જિાર દ્વારા 
િધં લોનના અસલ િસ્તાવેજો એકસત્રત 
કરવાર્ા ં ન આવ ે તો, ₹1000/- (જીએસટી 
સહિત) શલુ્ક લાગ ુપડે છે. 
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પવૂમ-ચકુવણી શપુક 
ફ્િોટટિંગ દર િોનક્ષબઝનેસના હતે ુનસવાય વ્યન્ક્સતઓ  / ક્ષબન-વ્યન્ક્સતગતને 

  ટમમ િોન ફ્િૅક્સસી ટમમ િોન ફ્િૅક્સસી હાઇક્ષિડ િોન 
સમયગાળો (મટહના) >1 >1 >1 
આંનશક પવૂમ-ચકુવણી શપુક કંઈ નહી કંઈ નહી કંઈ નહી 
સપંણૂમ પવૂમ-ચકુવણી શપુક કંઈ નહી કંઈ નહી કંઈ નહી 

ફ્િોટટિંગ દર િોન: ક્ષબઝનેસના હતે ુમાટે વ્યન્ક્સતઓ / ક્ષબન-વ્યન્ક્સતગતને 
ટિક્સ્ડ દર િોન: તમામ કર્જદારો (વ્યન્ક્સતઓ સટહત)** 

  ટમમ િોન ફ્િૅક્સસી ટમમ િોન ફ્િૅક્સસી હાઇક્ષિડ િોન 
સમયગાળો (મટહના) >1 >1 >1 

આંનશક પવૂમ-ચકુવણી શપુક આંશિક ચકુિણી પર 
2% * કંઈ નહી કંઈ નહી 

સપંણૂમ પવૂમ-ચકુવણી શપુક 

બાકી રહલે મદુ્દલ / 
બાકી રહલે ફ્લકૅ્સી ટમા 
લોન લલશમટ પર 4%* 

ઉપલબ્િ ફ્લૅક્સી 
લોન લલશમટ પર 4%* 

ફ્લૅક્સી વ્યાજ માત્ર લોનની 
પનુઃચકુિણી મદુત દરશમયાન મજૂંર 

રકમના 4%*; અન ે
ફ્લૅક્સી ટમા લોન મદુત દરશમયાન 

ઉપલબ્િ ફ્લૅક્સી લોન લલશમટ પર 4%* 
* પિૂા ચકુિણી શલુ્ક ઉપરાતં લાગ ુજીએસટી કર્જદાર દ્વારા ચકૂિિાપાત્ર રહિેે. 
** કર્જિાર દ્વારા તેર્ના પોતાના સ્રોતોર્ાથંી િધં કરેલ િાઉસસિંગ લોન ર્ાટે શનૂ્ય(કંઈ નહીં).  આ િતે ુર્ાટે "પોતાના 

સ્રોતો" નો અથમ એ છે કે િેંક/એચએફસી/એનિીએફસી અન/ેઅથવા નાણાકંીય સસં્થાર્ાથંી ઉધાર લીધા સસવાયનો 
અન્ય કોઈપણ સ્રોત 

લોનનો હતે:ુ નીચેની લોનન ેબિઝનસે િતે ુર્ાટે લોન તરીકે વગીકૃત કરવાર્ા ંઆવશ:ે 
• લીઝ રેન્ટલ હડસ્કાઉષ્ન્ટિંગ લોન. 
• બિઝનેસના િતે ુએટલે કે કાયમકારી મડૂી, કર્જ એકત્રીકરણ, બિઝનેસ લોનની પરત ચકુવણી, બિઝનેસનુ ંસવસ્તરણ, 

બિઝનેસ સપંસતનુ ંઅસધગ્રિણ અથવા ફંડનો આ સર્કક્ષ ઉપયોગ કરવા ર્ાટે પ્રાપ્ત કરેલ પ્રોપટી સાર્ ેલોન.બિન-
સનવાસી સપંસિ. 

• બિન-સનવાસી પ્રોપટીની ખરીિી ર્ાટે લોન. 
• બિન-રિણેાકં સર્લકતની સરુક્ષા સાર્ ેલોન. 
• બિઝનેસના િતે ુએટલે કે કાયમકારી મડૂી, કર્જ એકત્રીકરણ, બિઝનેસ લોનની પરત ચકુવણી, બિઝનેસનુ ંસવસ્તરણ, 

બિઝનેસ સપંસિનુ ંઅસધગ્રિણ અથવા ફંડનો આ સર્કક્ષ ઉપયોગ કરવા ર્ાટે ટૉપ-અપ લોન. 
િધમુા,ં હાલના શનયમો અન ેિરતો ઉપરાતં નીચેની િરતો લાગ ુપડિ:ે 

 

A. પિૂા-ચકુિણી માટેની િરતો 
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1. પિૂા-ચકુિણીની આંશિક રકમ ઓછામા ં ઓછી 1 ઇએમઆઇ/માશસક હપ્તા સમાન અથિા તેનાથી િધ ુ
હોિી જોઈએ 

2. કર્જદાર દ્વારા પ્રથમ ઇએમઆઇ/માશસક હપ્તાના લ્ક્લયરન્સ પછી જ પણૂા અન/ેઅથિા આંશિક પિૂા-
ચકુિણી કરી િકાય છે. 

3.  િતામાન મરહનાની 25 તારીખથી આગામી મરહનાની 3 તારીખ (બનંે રદિસ સરહત) સિુીમા ંચૅક/રડમાન્ડ 
ડ્રાફ્ટ દ્વારા કરેલ આંશિક ચકુિણી/ફોરક્લોઝરને બાદ કરતા સમગ્ર મરહના દરશમયાન કર્જદાર(ઓ) દ્વારા 
કરેલ આંશિક ચકુિણી / ફોરક્લોઝરને સ્િીકારિામા ંઆિે છે. 

4. ફોરક્લોઝર પત્ર જારી કરવુ:ં સવનતંીની તારીખથી 21 હિવસ. 

5. ફ્લૅક્સી ટમા લોન અન/ેઅથિા ફ્લકૅ્સી હાઇલબ્રડ લોનના આંશિક પિૂા-ચકુિણી શલુ્ક શનૂ્ય રહિેે. 
 

આ સાથ ેઅહીં સ્િીકારિામા ંઆિે છે કે આ એમઆઇટીસીમા ંલોનના કેટલાક મખુ્ય શનયમો અન ેિરતો સામેલ છે 
અને તે કર્જદારન ેઆ પહલેા કોઈ એમઆઇટીસી પ્રાપ્ત થયેલ હોય તો તેન ેસપુરસીડ કરે છે.  િધમુા,ં અહીં પક્ષો 
લબનિરતી રીતે લોન એગ્રીમેન્ટ અન ેતેમના દ્વારા અમલમા ંમકુિામા ંઆિતા અન્ય સરુક્ષા ડૉક્યમૂેન્ટને રેફર અને 
તેના પર શિશ્વાસ કરિા માટે સમંત થાય છે. 
 

કર્જદાર સ્િીકારે છે કે તેમણે સૌથી મહત્િપણૂા શનયમો અને િરતો િરાિતા તમામ 14 પેજ િાચં્યા અન ેસમજી લીિા 
છે અને તેનો પરુાિો આપતા એમઆઇટીસીના પ્રથમ અને અંશતમ પજે પર તેમના હસ્તાક્ષર / સામાન્ય સીલ લગાિી 
રહ્યા છે. કર્જદાર િધમુા ંસમંત થાય છે અને કન્ફમા કરે છે કે કર્જદારોએ એમઆઇટીસીના દરેક પેજ પર હસ્તાક્ષર 
કરિાની જરૂર નથી અને એમઆઇટીસીના પ્રથમ અન ેઅંશતમ પેજ પરના હસ્તાક્ષર પયાાપ્ત છે. 
 
ઉપરોક્ત શનયમો અન ે િરતો કર્જદાર/ઓ દ્વારા િાચંી લીિા છે અથિા બીએચએફએલના ં
શ્રી/સશુ્રી./શ્રીમતી.________________________________________ દ્વારા કર્જદારને િાચંી સભંળાવ્યા છે અન ે
કર્જદાર દ્વારા સમજી લેિામા ંઆવ્યા છે. 
 

**અંગ્રેજી અન ેસ્થાશનક ભાર્ાની િચ્ચ ેકોઈ અસગંતતા હોય તો અંગ્રેજી ભાર્ા અંશતમ ગણાિ.ે 
 
  
(કર્જદારોની હ્તાિર અથવા અંગઠુાની નનશાની) 
કર્જદાર(ઓ)નુ ંનામ: 
 
  
(બીએચએફએલના ંઅનધકૃત પ્રનતનનનધના હ્તાિર) 
અનધકૃત હ્તાિરકતામન ુ ંનામ 
 
તારીખ ્થાન 
 

નોંધ: એમઆઇટીસીની ડુપ્લિકેટ કૉપી કર્જદાર/રોને આપી દેવી જોઈએ 


