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ફાઈલ નંબરઃ____________________
ાહક આઈડઃ_______________
ીમાન/ીમિત_________________________________________________________________ વચે (ઋણ લેનાર
અને $આઈસી હાઉિસ'ગ ફાયના*સ +લિમટ- ડ નીચે .માણે) હાઉિસ'ગ લોનના મહ0વના િનયમો અને શરતોને લઈ સંમિત
થઈ છે .
1. 
•

લોનની રકમઃ 4. ___________________/(4િપયા _______________________________________________________________5 ૂરા.)

•
•

લોનનો હ-7ઃુ
_____ મ8હના.
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•

.ોસેિસ'ગ ફઃ 4. __________/-

•

વ8હવટય ફઃ 4. _________/-

•

4પાંતર+ણય ચાજ:સઃ ;ુકવવાની બાક લોનના ___% + સિવ<સ ટ- =સ.

•

ભાગ/5 ૂવ? ;ુકવણી ચાજ:સઃ @ ૂ*ય

•

ચેક / ઈસીએસ 8ડસઓનર ચાજ:સઃ 4. _____/- + સિવ<સ ટ- =સ

•

દDતાવેજ 5ુનઃ.ાEFત ચાજ:સઃ 4._______/-

•

ખાતાુ ં િનવેદન: કામચલાઉ આઈટ .માણપH, Iિતમ આઈટ .માણપH, JDથિત દશા? વતો
અહ-વાલ ચાKુ વષ? માટ- મફત (M), 0યારબાદ 4. ______/-.0યેક દDતાવેજ દઠ +સિવ<સ ટ- =સ.
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•

િસOુ8રટ દDતાવેજોની નકલોઃ 4. __/- .િત પેજ + સિવ<સ ટ- =સ.

•

હFતા ભરવામાં નાદારની JDથિતમાં વPુલાતના ચાજ:સઃ
1 – 2 મ8હના 4. ______/3 – 12 મ8હના __% હFતા દઠ
13 - 24 મ8હના ___% હFતા દઠ
25 મ8હના અને વQુ ___% હFતા દઠ

•

િસOુ8રટાઈઝેશન હ-ઠળ ચાજ:સની વPુલાતઃ વાDતિવક ખચ?

•

સેરસાઈ ચાજ:સ
5 લાખ Pુધીની લોન માટ- : 4 . _______/- તેમ જ સિવ<સ ટ- =સ.
5 લાખથી ઉપરની લોન માટ- : 4. ______/- તેમ જ સિવ<સ ટ- =સ

1.
•

િમલકત અુP ૂ+ચ ( કરાર/ વેચાણ ખત .માણે)

•

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

•

Uમીનઃ Uમીનદારુ ં નામ (જો હોય તો) _____________________________________________

•

અ*ય િસOુ8રટ (જો એલઆઈસી વગેર- હોય
તો)_______________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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2.

ઈએમઆઈઃ 4 _________/- (4િપયા______________________________________________5 ૂરા)
હFતાની સંVયા _____મ8હના.

મ8હનાને Iતે અથવા પોDટ ડ-ટ-ડ ચેકથી પીઈએમઆઈ અને ઈએમઆઈની ઈલે=Wોિનક E=લય8ર'ગ સિવ<સ
(ઈસીએસ) પXિતથી પરત ;ુકવણી કર શકાય છે (ફ=ત પીઈએમઆઈ ક- સમાં).

Yયાજ દર / ઈએમઆઈને લગતા ચાજ:સ Iગે પHો /ઈમેલ/ એસએમએસ Zારા Uણ કરવામાં આવશે.
3. બાક િનકળતી રકમની વPુલાત માટ- ]ૂંક .8^યાને અુસરો --

1 અથવા 2 મ8હના તેમ જ 3 મ8હના Pુધી ;ુકવણીમાં િવલંબઃ ઋણ લેનારને ફોન પર યાદ અપાવવામાં
આવશે તેમ જ ફોન/ એસએમએસ તેમ જ ઈમેલ Zારા ફોલો અપ કરવામાં આવશે.
4 મ8હનાનો ;ુકવણીમાં િવલંબઃ અિધકારઓ YયJ=તગત રતે ઋણ લેનારની `ુલાકાત કર- છે અને સંભિવત
પગલાં Iગે સાવચેત કર- છે .
5 મ8હનાનો ;ુકવણીમાં િવલંબઃ Uમીનદાર (જો હોય તો)ને પH Zારા બાક િનકળતી રકમ તા0કાલીક ;ુકવવા Uણ
કરવામાં આવે છે .
6 મ8હનાનો ;ુકવણીમાં િવલંબઃ એસઆરએફએઈએસઆઈ ધારા હ-ઠળ પગલા ભરને બાક િનકળતી રકમની
વPુલાત કરવી.

એસઆરએફએઈએસઆઈ ધારા,2002ની કલમ 13 (2) હ-ઠળ માગણીની નો8ટસ Uર કરવી.
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નો8ટસ aુ/એસ 13 (2) Uર કરવાની અથવા P ૂ+ચત નો8ટસ Uહ-ર થયા બાદની તારખથી 60 (સાઈઠ 8દવસ)ની
`ુદત 5 ૂણ? થઈ ગયા ઋણ લેનારા અને અથવા Uમીનદાર તરફથી કોઈ ;ુકવણી કરવામાં ન આવે તો 0યારબાદ
શાખાની ઓ8ફસ તેના અિધbૃ ત અિધકાર મારફતે કોઈ પણ સમયે કલમ 13(4) હ-ઠળ પગલા ભર શક- છે અને
Pુરdા લાeુ પાડ શક- છે .

ઋણ લેનારને ઉપરો=ત જણાYયા .માણે 30 (Hીસ) 8દવસની નો8ટસ મોકfયા બાદ શાખાની ઓ8ફસ તેના અિધbૃત
અિધકાર સાથે સલાહ મસલત કર હરા$થી વેચાણ કરવા Iગેની અુP ૂ+ચથી બનેલ હરા$ Zારા વેચાણની
નો8ટસ .િસX કરશે.

;ુકવણીમાં િવલંબ થવાના સંજોગોમાં ઓફર કરતા પH તથા લોન એીમે*ટમાં દશા? વવામાં આવેલ દરથી દં ડ4પે
Yયાજ આકષ?વામાં આવશે.

4.

5.

к 2 !: 22

* ! 
સી) જો 0યારપછના 10 8દવસમાં આ `ુgે કોઈ ઉક-લ ન આવે તેવી JDથિતમાં ઋણ લેનારને લગતી બાબત
વાઈસ .ેિસડ-*ટ સમd રhૂ કરવામાં આવી શક- છે ઃ

