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फाईल

. __________________

ाहक आयडी: _______________
जीआयसी

हाऊसंग

फायनास

लमटे ड

आण

गह
ृ

कज"

__________________________________________________

मंजूर
(कज"दार)

झालेले,

'ी/'ीमती

यां-यातील

.वीकृत

कजा"-या म1
ु य अट3 आ ण शत5 खाल3ल 7माणे आहे त.
1. कज:
•

कज" र9कम: _______________/(;पये _________________________________________________फ9त)

•

कजा"चा हे त:ू

•

_______ म=हने
(तथा प, कजा या वचाराधनते दरयान, कजा या करणा अंतगत याजा या अिथर
दरामळ
ु े , याजाची दर वाढ/घट या यावर आधा)रत EMI/कालावधी बदलू शकतो.)

2. श4
ु क आ5ण अ6य खच: (लागू खच खा8यां9वारा भर;यात यावा, जर खच नसेल तर “श6
ू य”
?लहावे.
•

7? या श@
ु के: __________/-

•

7शासन श@
ु के: _________/-

•

;पांतरण खच": बाकB कजा"-या

•

अंश/पव
ू -" भरणा खच": शू य

•

धनादे श/ईसीएस परत जाHयाचा खच": _________/- + सेवा कर

•

कागदपIांचा पन
ु ः7ापन खच": ______/-

•

लेखा LववरणपI: ताMपरु ते आयकर 7माणपI, अंNतम आयकर 7माणपI, वत"मान

_________ % + सेवा कर

3.

वषा"साठP ि.थती अहवाल मोफत, Mया बरोबरच, _______/- 7Nत कागदपI + सेवा कर
•

जमानत कागदपIां-या 7Nत: ________/- 7Nत पान + सेवा कर

•

पन
ु 7ा"Tती श@
ु क मल
ु भत
ू हTते:

266 पृ ठ 167
1 - 2 म=हने _______/3 – 12 म=हने _______/- 7Nत हTता
13 – 24 म=हने _______/- 7Nत हTता
25 म=हने आ ण अXधक ______/- 7Nत हTता
•

7Nतभत
ू ीकरण अंतग"त पन
ु ः7ाTती खच": 7MयY खच"

•

CERSAI खच"
5 लाख ;पयांपय`त-या कजा`साठP: __________/- + सेवा कर
5 लाख ;पयांवर3ल कजा`साठP: __________/- + सेवा कर

4.
•

संपMतीचे Lववरण (करार/Lव B Lवलेखनस
ु ार)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

•

जामीन: जामीनदाराचे नाव (जर अस@यास) ________________________________

•

अय जामीन: (जर LIC, इ. अस@यास)___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.

ईएमआय: _____/- (;. ________________________________________

फ9त)

हTMयांची सं1या: _____ म=हने

PEMIs आ ण EMIs म=हना अखेर3स इले9fॉNनक ि9लयhरंग सLव"सiवारा (ECS) ?कं वा
उMतर=दनां?कत धनादे शाiवारे (केवळ PEMI 7करणांमlये) =दले जाऊ शकतील.

266 पृ ठ 167
mयाजदरातील/ EMI मधील बदलाबाबत सच
ू ना पI/ईमेल/SMS मागn =दल3 जाईल.

6.

1 ?कं वा 2 म=हने आ ण 3 म=हयांनी मद
ु तबाoय झा@यास: कज"दाराला फोनवर कळLवHयात येते
आ ण फोन/SMS’s आ ण ईमेलiवारा पाठपरु ावा केला जातो.
4 म=हयांनी मद
ु तबाoय झा@यास: अXधकार3 Mया कज"दाराला mयि9तगत .व;पात भेटतील आ ण
संभाmय कारवाईLवषयी इशारा दे तील.
5

म=हयांनी मद
ु तबाoय झा@यास: जामीनदाराला (जर अस@यास) र9कम Mवhरत भरHयासाठP

पIाiवार नोट3स =दल3 जाते.
6 म=हयांनी मद
ु तबाoय झा@यास: SARFAESI कायiयाअंतग"त कारवाई कर3त बाकB रकमेस
7ाTत करHयासाठP पावले उचलल3 जातील.
SARFAESI कायदा, 2002 -या कलम 13(2) अंतग"त tडमांड नोट3स जार3 करा.

कलम 13(2) -या अंतग"त जार3 केले@या नोट3स-या तारखे-या ?कं वा उपरो9त नोट3स-या
7काशना-या तारखे-या (जी नंतर येईल) 60 =दवसां-या मद
ु त समाTतीनंतर, जर कज"दार
आ ण/?कं वा जामीनदाराकडून पैशांचा भरणा न झा@यास, शाखा काया"लय, Nत-या अXधकृत
अXधकाvयाiवारा कलम 13 (4) अंतग"त कोणMयाह3 वेळी कारवाई करे ल आ ण जामीन 7वNत"त
करे ल.
उपरो9त 30 (तीस) =दवसांची नोट3स कज"दाराला पाठLव@यानंतर, अXधकृत अXधकाvयाशी चचnनत
ं र
शाखा काया"लय, ललावा-या Lव Bचे वेळापIक असलेले ललाव Lव B नोट3स 7काशत करे ल.
Lवलंwबत भरणा7करणी, दं ड दाखल mयाज लागू होईल, जो mयाजदर 7.तावाचे पI आ ण कजा"चा
करार यां-यात LवNन=द" ट आहे .

7. Dाहक सेवा:

8. तEार Fनवारण
c) 10 =दवसां-या कालावधीनंतर दे खील सम.या सोडLवल3 गेल3 नाह3, तर कज"दार Mया 7करणास
वhरठ उपाlयYांकडे _____________ वर घेऊन जाऊ शकतो.

