સૌથી મહત્વપ ૂર્ણ નિયમો અિે શરતો (એમઆઇટીસી)

ઋણ લેનાર/ઓ ના નામ/ઓ:

અરજી નંબર:

ઉપરોક્ત નામના ઋણ લેનાર /ઓ અને વાસ્તુ હાઉસ ગ
િં ફાઇનાન્
વચ્ચે

કોપોરે શન લલસમટેડ ("વીએચએફ ી")

મ
ં ત થયેલ તમારી લોનના મુખ્ય સનયમો અને શરતો નીચે મુજબ છે :

લોિિી મુખ્ય શરતો
લોનની મંજૂર થયેલ રકમ

રૂ.

વ્યાજનો પ્રકાર (સ્સ્થર/ફ્લોટટિંગ અથવા

ફ્લોટટિંગ

ડયુઅલ/સ્પેસશયલ દર)
લોનનો હેત ુ
વીએચએફ ી પીએલઆર

18.17%

વ્યાજ દર

% વાસષિક (વીએચએફ ી પ્રાઇમ લેનન્ડિંગ દર
18.17%-/+ %)

મયગાળો
ઈએમઆઈ રકમ
ઈએમઆઈની

રૂ.

ખ્ં યા

હપ્તાનો પ્રકાર

માસ ક

ઈએમઆઈ /પ્રી-ઈએમઆઈ માટે પ્રસ્તુસત

દર મટહનાની 5મી

તારીખ
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ચુકવણીની રીત

એનએ ીએચ

વ્યાજ દરમાં ફેરફાર માટે

ચ
ં ારની રીત

પત્ર/એ એમએ /ઈમેલ દ્વારા

વ્યાજની રી ેટ તારીખ

પીએલઆર ફેરફાર તારીખના

મોકૂફી અથવા

પાત્રતાને આધીન

બસ ડી

દ
ં ર્ભમાં

નોંધ:

•

વ્યાજ દરમાં ફેરફારની સ્સ્થસતમાં નીચે દશાભવેલ ઈએમઆઈ રકમ સ્સ્થર રહેશે અને લોનની મુદત
માયોજજત કરવામાં આવશે. જો કે, વીએચએફ ી, ઈએમઆઈ બદલવાનો અસધકાર અનામત રાખે

છે .
•

ઋણ

લેનાર/ઓ

એ

વીએચએફ ી

તરફથી

કોઈપણ

રીમાઇન્ડર

અથવા

સ ૂચના

સવના

તેના/તેણી/તેમની જાતે સનયસમતપણે ઈએમઆઈ અને પ ૂવભ ઈએમઆઈ-વ્યાજ (લાગુ પડતું હોય
તેમ) ચ ૂકવવુ ં પડશે.
•

વીએચએફ ી દ્વારા અનુ રવામાં આવતી નીસત અને વ્યવહારો મુજબ, તમામ ગ્રાહકોને પ્રાઇમ લેનન્ડિંગ
દરમાં કોઈપણ ફેરફારની જાણ કરવામાં આવે છે . વધુમાં, પત્ર/ઈમેલ/એ એમએ

દ્વારા વ્યસ્ક્તગત

સ ૂચના મોકલવા ઉપરાંત, પ્રાઇમ લેનન્ડિંગ દરમાં આવા ફેરફારોને યોગ્ય રીતે સ ૂલચત કરવામાં આવે છે

અને તેના તમામ ગ્રાહકોને માટહતી આપવા માટે વીએચએફ ીની વેબ ાઇટ પર તરત જ પ્રદસશિત
કરવામાં આવે છે .
1. ફી અિે શુલ્ક
શુલ્કની પ્રકૃસત

રકમ

સ્વાગત પત્ર અને ઋણમુસ્ક્ત સશડયુલની નકલ

રૂ.250/-

પ્રારં લર્ક લબન-ટરફંડપાત્ર એપ્પ્લકેશન ફી

એચએલ માટે રૂ.3000
એલએપી માટે રૂ.5000

પ્રટિયા શુલ્ક

મંજૂર રકમ માટે 2% સુધી
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લોન રદ કરવાનો શુલ્ક

મુખ્ય બાકીના 4%

ીઈઆરએ એઆઈ શુલ્ક

રૂ. 5 લાખ સુધીની લોનની રકમ માટે રૂ.50/રૂ.5 લાખથી વધુની લોનની રકમ માટે રૂ.100/-

પીડી ી/એનએ ીએચ બાઉન્

શુલ્ક

રૂ. 500/-

વહીવટી ફી

મંજૂર રકમના 0.35%

આર ીયુ શુલ્ક

રૂ.1000/-

મ ૂલ્યાંકન/તકનીકી ફી

રૂ.2500/-

કાન ૂની અહેવાલ

રૂ.3000/-

સવતરણ પછીનો દસ્તાવેજ (PDD શુલ્ક)

મંજૂર રકમના 0.2%

લબન-ટરફંડપાત્ર BT અપફ્રન્ટ ફી આદે શ

રૂ.5000/-

ડિપોઝીટમ ાં નવલાંબ મ ટે દાં િ શુલ્ક (બ કી

દર મડહિે 2%

ચુકવવ પ ત્ર હપ્ત પર લ ગુ)
પીડી ી/એનએ ીએચ સ્વેપ ફી

રૂ. 500/-

ખાતાનુ ં સ્ટેટમેન્ટ, દસ્તાવેજોની યાદી, ફોરક્લોઝર પત્ર

રૂ. 500/- પ્રસત દસ્તાવેજ

અને ડુપ્પ્લકેટ એનઓ ી
દસ્તાવેજોની નકલની પુનઃપ્રાપ્પ્ત

એક દસ્તાવેજ માટે રૂ.250/2 થી 4 દસ્તાવેજ માટે રૂ.500/4 થી વધુ દસ્તાવેજો માટે રૂ.1000/-

ુ વણી અને ફોરક્લોઝર શુલ્ક
પ ૂવભચક

જયાં વ્યાજના ફ્લોટટિંગ દરે

હ-અરજદાર

ાથે

અથવા વગર વ્યસ્ક્તગત ઋણલેનારને હોમ લોન
મંજૂર કરવામાં આવે છે : કોઈ શુલ્ક નહીં/શ ૂન્ય
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વ્યાજના ફ્લોટટિંગ દરે વ્યવ ાય હેત ુ માટે
વ્યસ્ક્તગત/લબન-વ્યસ્ક્તગતને અપાયેલ નોનહાઉસ િંગ લોનની સ્સ્થસતમાં: પ્રી-ક્લોઝર અને પાટભ પેમેન્ટ માટે બાકી મ ૂળ પર 4% શુલ્ક વસ ૂલવામાં
આવશે.
કલેક્શન શુલ્ક

રૂ. 500/- પ્રસત મુલાકાત

ચેક કલેક્શન શુલ્ક

રૂ. 250/-

રોકડ કલેક્શન શુલ્ક

રૂ. 500/-

મ ૂળ દસ્તાવેજની પુનઃપ્રાપ્પ્ત માટેની ફી

•

રૂ. 3000 /-

ઉપરોક્ત ફી અને શુલ્ક ફેરફારને આધીન છે અને તે વીએચએફ ીની

પ
ં ૂણભ સવવેકબુદ્ધિ પર રહેશે

અને શુલ્કમાં કોઈપણ ફેરફારની જાણ, ગ્રાહકને લેલખતમાં/ઈમેલ/એ એમએ
•

ઉપરોક્ત તમામ શુલ્ક જીએ ટી સ વાયના છે .

દ્વારા કરવામાં આવશે.

2. લોિિી સુરક્ષ :

ગીરો મ ૂકેલ સમલકતની સવગતો:
બાંયધરી (બાંયધરી આપનારના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે):
અન્ય સુરક્ષા જો કોઈ હોય તો:
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3. સાંપનિ/ઋર્ધ રકોિો વીમો:

ઋણ લેનાર/ઓ એ આગ, ધરતીકંપ અને પ ૂર વગેરે

ટહતના તમામ જોખમો

ામે સમલકતનો વીમો લેવો

જરૂરી છે અને પોલલ ી હેઠળ વાસ્તુ એચએફ ીને એકમાત્ર લાર્ાથી બનાવવુ ં આવશ્યક છે . ઋણ લેનાર/ઓ
એ

મય ર પ્રીસમયમ ચ ૂકવવાનુ ં રહેશે/પડશે અને લોનના

રાખવી પડશે અને તેના/તેણી/તેમની જાતે

મય

મયગાળા દરસમયાન પોલલ ીને હંમેશા જીવંત

મય પર વાસ્તુ એચએફ ીને તેના પુરાવા રજૂ કરવા

પડશે.

ઋણ લેનારનો વીમો: ઋણ લેનારના જીવનની સુરક્ષા માટે

4. લોિિ નવતરર્ મ ટેિી શરતો:

ઋણ લેનાર /ઓ દ્વારા મંજૂરી પત્રમાં
તમામ સમલકત અને હક

માસવષ્ટ આવશ્યક શરતોનુ ં પાલન; સ્વયંના યોગદાનની ચુકવણી;

બ
ં સં ધત દસ્તાવેજોનુ ં ઉત્પાદન; મંજૂર યોજનાઓની રજૂઆત; વૈધાસનક મંજૂરીઓ

અને વાસ્તુ એચએફ ીની તરફેણમાં સુરક્ષાની રચના જેમ તે માટે આવશ્યક છે .

5. અનતદે ય (ઓવરિયુ)િી વસ ૂલ ત મ ટેિી સાંક્ષક્ષપ્ત પ્રડિય :

વાસ્તુ એચએફ ીએ કાન ૂની પ્રટિયા શરૂ કરતા પહેલા ઋણ લેનારને લેલખત નોટટ
જેમાં બાકી લેણાં અથવા ન ચુકવાયેલ બાકી લેણાં અને શુલ્ક
કોટભ ની કાયભવાહીનો
તેની

માવેશ થાય છે , જેમ કે

ાથેની

અથવા નોટટ

જારી કરશે,

પ
ં ૂણભ બાકી લોનની વસ ૂલાત માટે

હોઈ તેમ,. જો કે, બંધાયેલા ન હોવા છતાં, વાસ્તુ એચએફ ી

પ
ં ૂણભ સવવેકબુદ્ધિથી ઉપરોક્ત કાયભવાહી પહેલા ઋણ લેનાર/ઓને વ્યસ્ક્તગત અથવા ટેલલફોસનક અથવા

લેલખત રીમાઇન્ડર અથવા સ ૂચના આપી શકે છે .
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6. ત રીખ જેિી પર વ નષિક બ કી બેલેન્સ સ્ટેટમેન્ટ જારી કરવ મ ાં આવશે - ગ્રાહકની સવનંતી પર.

7. ગ્ર હક સેવ :

ગ્રાહક રાષ્રીય રજાઓ સ વાય

વારે 11:00 થી

ાંજના 5:00 વાગ્યા ( ોમવાર-શુિવાર) ની વચ્ચે અમારી

શાખા કચેરીની મુલાકાત લઈ શકે છે .
ગ્રાહક

ેવા માટે

પ
ં કભ કરવા માટે વ્યસ્ક્તઃ જેમ સ્સ્થસત હોય તેમ વીએચએફ ી બ્રાન્ચ મેનજ
ે ર અથવા

ેલ્

મેનેજર.

અથવા

ગ્રાહકો કે જે પ્રસત ાદ આપવા અથવા તેમની ફટરયાદ મોકલવા ઈચ્છે છે તેઓ પણ
(રાષ્રીય રજાઓ સ વાય)

વારે 10:00 થી

ોમવાર થી શુિવાર,

ાંજે 6:00 વાગ્યાની વચ્ચે નીચેની ચેનલોનો ઉપયોગ કરી શકે

છે .
ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 22 0001
ઇમેઇલ: customercare@vastuhfc.com
નીચે ઉલ્લેલખત

રનામે અમને લખો:

વાસ્તુ હાઉસ િંગ ફાયનાન્

કોપોરે શન લલસમટેડ- ગ્રાહક

વ
ે ા

ેલ એ સવિંગ 203/204 નવર્ારત એસ્ટેટ પ્રાઇવેટ

લલસમટેડ, નવર્ારત એસ્ટેટ્ , બેટરસ્ટર નાથ પાઈ માગભ, મુબ
ં ઈ, મહારાષ્ર 400015

ઉલ્લેલખત દસ્તાવેજો મેળવવા માટેની પ્રટિયા : •

લોન એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ શાખા ટીમ/ગ્રાહક

ેવા ટીમને સવનંતી મળ્યાની તારીખથી 7 કાયભકારી

ટદવ ોમાં પ્રદાન કરી શકાય છે (એમઆઈટી ી મુજબ જરૂરી વહીવટી ફી લાગુ પડશે)
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•

દસ્તાવેજોની ફોટો કોપી સવનંતી મળ્યાની તારીખથી 10 કાયભકારી ટદવ ોમાં પ્રદાન કરી શકાય છે .
(એમઆઈટી ી મુજબ જરૂરી વહીવટી ફી લાગુ પડશે)

•

લોન બંધ થયાની તારીખથી 20 કાયભકારી ટદવ ોમાં મ ૂળ દસ્તાવેજો પરત કરવામાં આવશે

8. ફડરય દ નિવ રર્ પદ્ધનત
સ્ટેજ 1
•

જે ફટરયાદ કોપોરે ટ ઓટફ ને ઈમેલ/કોલ્ /પત્ર દ્વારા
તેન ુ ં

•

ીધી પ્રાપ્ત થાય છે તે

બ
ં સં ધત શાખા

માધાન કરવામાં આવશે.

શાખા(ઓ)માં મળે લી ફટરયાદ(ઓ) ફટરયાદ રજીસ્ટરમાં નોંધવામાં આવશે અને કોપોરે ટ ઓટફ
તેન ુ ં સનરાકરણ કરવામાં આવશે.

•

ાથે પરામશભ કરીને

ગ્રાહકો અમારો 1800 22 0001 પર

પ
ં કભ કરી શકે છે અથવા અમને

ોમવારથી શુિવાર

ાથે પરામશભ કરીને

વારે 10:00 થી

ાંજના

6:00 વાગ્યા સુધી customercare@vastuhfc.com પર ઈમેલ કરી શકે છે .
•

અમે કાયભકારી 48 કલાકની અંદર કૉલ કરવા માટે જવાબ/સ્વીકૃસતની ખાતરી આપીએ છીએ

•

અમે

ાત કાયભકારી ટદવ ોમાં આ ચેનલ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ પત્રો/ઈમેલનો જવાબ/સ્વીકૃસતની ખાતરી આપીએ

છીએ.

અમને કૉલ કરો

1800 22 0001

અમને ઈમેઈલ કરો

customercare@vastuhfc.com

નીચેના

વાસ્તુ હાઉસ િંગ ફાયનાન્

રનામે અમને લખો:

કોપોરે શન લલસમટેડ એ-203,

નવર્ારત એસ્ટે ટ્ , બેટરસ્ટર નાથ પાઈ માગભ, આઝાદ નગર,
ેવરી, મુબ
ં ઈ, મહારાષ્ર 400015

સ્ટેજ 2
•

જો ગ્રાહક બે અઠવાટડયામાં ગ્રાહક

ેવા ટીમના

માનધાનથી

ત
ં ષ્ુ ટ ન હોય, તો તેઓ તેમની ફટરયાદ અમારા

ફટરયાદ અસધકારીઓને રીડાયરે ક્ટ કરી શકે છે .
•

ફટરયાદ અસધકારીની સવગતો તમામ શાખાઓમાં ઉલ્લેલખત છે .

•

ગ્રાહકો અમને વાસ્તુ હાઉસ િંગ ફાઈનાન્

કોપોરે શન લલસમટેડ એ-203, નવર્ારત એસ્ટેટ, બેટરસ્ટર નાથ પાઈ માગભ,

આઝાદ નગર, ેવરી, મુબ
ં ઈ, મહારાષ્ર 400015 પર પણ લખી શકે છે .
•

અમારા અંતે મળે લી ફટરયાદોને યોગ્ય પટરપ્રેક્ષ્યમાં જોવામાં આવશે અને તમામ

ર્
ં સવત ખ ૂણાઓથી તેન ુ ં સવશ્લેષણ

કરવામાં આવશે. ફટરયાદ મળ્યાના એક મટહનાની અંદર ગ્રાહકોને કોઈપણ મુદ્દા પર VHFCLના સ્ટે ન્ડની માટહતી પ ૂરી
પાડવામાં આવશે. જે ફટરયાદો

ામેલ મુદ્દાઓની તપા

માટે થોડો

મય માંગે છે તે તરત જ સ્વીકારવામાં આવશે
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ફડરય દ અનધક રી
શ્રી સુજય પ ટીલ

અમને ઈમેઈલ કરો
નીચેના

grievance.officer@vastuhfc.com

રનામે અમને લખો:

વાસ્તુ હાઉસ િંગ ફાયનાન્

કોપોરે શન લલસમટેડ એ-203,

નવર્ારત એસ્ટે ટ્ , બેટરસ્ટર નાથ પાઈ માગભ, આઝાદ
નગર, ેવરી, મુબ
ં ઈ, મહારાષ્ર 400015

સ્ટેજ 3
•

જો પ્રસત ાદ અ ત
ં ોષકારક હોય, અથવા કંપની તરફથી વાજબી

મય (1 મટહનો) માં પ્રસત ાદ ન મળે , અથવા

ગ્રાહક પ્રાપ્ત પ્રસત ાદથી અ ત
ં ષ્ુ ટ હોય, તો ગ્રાહક NHB (નેશનલ હાઉસ િંગ બેંક) નો
•

પ
ં કભ કરી શકે છે .

ગ્રાહકો https://grids.nhbonline.org.in ટડપાટભ મેન્ટ ઓફ રે ગ્યુલેશન એન્ડ સુપરસવઝન (ફટરયાદ સનવારણ
માળ, કોર 5-એ, ઈનન્ડયા હેલબટે ટ

ેન્ટર લોધી રોડ, નવી ટદલ્હી – 110003 પર NHB નો

ેલ) ચોથો

પ
ં કભ કરી શકે છે અથવા

ઓનલાઈન પોટભ લ દ્વારા તેમની ફટરયાદ નોંધાવી શકે છે .
ઓનલાઈન પોટભ લ
નીચેના

રનામે અમને લખો:

https://grids.nhbonline.org.in
ટડપાટભ મેન્ટ ઓફ રે ગ્યુલેશન એન્ડ સુપરસવઝન (ફટરયાદ
સનવારણ

ેલ) 4થો માળ, કોર 5- એ , ઇનન્ડયા હેલબટે ટ

ેન્ટર લોધી રોડ, નવી ટદલ્હી- 110003
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