सर्वात महत्र्वच्यव अटी आणि शती (MITC)

कर्जधारका/काांचे नाव/वे:

आवेदन क्रमाांक:

वर नमूद कर्जधारक आणि वास्तू हाऊससांग फायनाांस कॉरपोरे शन सिमीटे ड ("वीएचएफसी ") मध्ये मांर्ूर
झािेल्या कर्ाजच्या महत्वाच्या अटी आणि शती खािीिप्रमािे आहे त:

कर्वाच्यव मुख्य अटी
मांर्ूर कर्ज रक्कम

रू.

व्यार्ाचा प्रकार (स्थीर/चि ककां वा

चि

दह
ु े री/ववशेष दर)
कर्ाजचा हे तू
वीएचएफसी पीएिआर

18.17%

व्यार्दर

% प्रती वषज (वीएचएफसी प्राईम िेंडडांग रे ट
18.17%-/+ %)

अवधध
ववमाहफ्ता रक्कम

रू.

ववमाहफ्त्याची सांख्या
हफ्त्याचा प्रकार

माससक

ववमाहफ्ता/पव
ू -ज ववमाहफ्ता याांसाठी प्रदशजन

प्रत्येक मदहन्याची 5

ददनाांक
परतफेडीचा प्रकार

एनएसीएच
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व्यार्दरात बदि असल्यास सांभाषिाचा

पत्र /एसएमएस/ईमेि द्वारे

प्रकार
व्यार् रीसेट केल्याची ददनाांक

पीएिआर बदि ददनाांकासांबांधधत

अधधस्थगन ककां वा अनद
ु ान

पात्रतेनस
ू ार

टीप:
•

व्यार्दरात बदि झाल्यास, वरिल नमूद ववमाहफ्ता रक्कम तशीच राहीि आणि कर्ाजचा अवधध
समायोजर्त (ऍडर्स्ट) केिा र्ाईि. तरीसुद्धा, ववमाहफ्त्यामध्ये बदि करण्याचा अधधकार
वीएचएफसी कडे राखीव आहे .

•

कर्जधारक वीएचएफसी च्या कोित्याही सूचना ककां वा आठविीसशवाय त्याच्या/तीच्या/त्याांच्या
स्वतःच्या ववश्वासावर कर्जधारक ववमाहफ्ता आणि पूवज ववमा-हफ्ता (िागू असल्यास) भरतीि.

•

वीएचएफसी ने अांमिात आििेल्या धोरि आणि तत्वाांप्रमािे, सवज ग्राहकाांना प्राईम िेंडडांग रे ट

मध्ये बदि झाल्यास सच
ू ना ददिी र्ाईि. पुढे, अशा बदिाांबद्दि पत्र/ईमेि/एसएमएस ने स्वतांत्र

सूचना पाठववण्यासोबतच, सवज ग्राहकाांच्या मादहतीसाठी तो बदि वीएचएफसी च्या वेबसाईटवर
तात्काळ सधू चत केल्या र्ाईि आणि दाखविी र्ाईि.
1. फी आणि शल्
ु क
शुल्काचे स्वरूप

रक्कम

स्वागत पत्र आणि कर्जमाफीच्या वेळापत्रकाची प्रत

रू.250/-

प्रारां सभक परत न समळिारी आवेदन फी (शुल्क)

एचएि साठी रू.3000
एिएपी साठी रू.5000

प्रकक्रया शुल्क

मांर्ूर रकमेसाठी 2% पयंत

कर्ज रद्द करण्याचे शुल्क

बाकी मुद्दिच्या 4%
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सीईआरएसएआई शुल्क

रू. 5 िाखाांपयंतच्या कर्ज रकमेसाठी रू.50/रू. 5 िाखाांपेक्षा र्ास्त रकमेसाठी रू.100/-

पीडीसी / एनएसीएच बाऊांस शुल्क

रू. 500/मांर्रू रकमेसाठी 0.35%

प्रशासकीय शुल्क
RCU शुल्क

रु.1000/-

मूल्ाां कन/ताां त्रिक शुल्क

रु.2500/-

कायदे शीर अहवाल

रु.3000/-

ववतरिानांतरचे दस्तऐवर् (PDD शल्
ु क)

मांर्ूर रकमेसाठी 0.2%

नॉन-ररफांडेबि बीटी अपफ्रांट फी आदे श

रु. 5000/-

डडपॉझीट मध्ये वविांब झाल्यास दां डात्मक शुल्क

2% प्रती मदहना

(बाकी हफ्त्यावर िागू)
पीडीसी / एनएसीएच बदि शल्
ु क

रू. 500/-

अकाऊांट स्टे टमेंट, कागदपत्राांची यादी, परु ोबांध

रू. 500/- प्रत्येक कागदपत्रासाठी

(फोरक्िोर्र) पत्र आणि नकि एनओसी
कागदपत्राांची प्रत पुनप्राजप्त करिे

एका कागदपत्रासाठी रू.250/2 ते 4 कागदपत्राांसाठी रू.500/4 पेक्षा र्ास्त कागदपत्राांसाठी रू.1000/-
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पूवद
ज े यक आणि पूरोबांध (फोरक्िोर्र) शुल्क

चि व्यार्दराने सह-कर्जधारकाांसह ककां वा सशवाय
स्वतांत्र कर्जधारकािा गह
ृ कर्ज मांर्ूर केिे
असल्यास: शुल्क नाही/िागू नाही

चि व्यार्दराने व्यवसाय हेतूसाठी स्वतांत्र/स्वतांत्र
नसिेल्याांना गह
ृ -कर्ाजव्यततरीक्त कर्ज ददिे
असल्यास: प्री-क्िोर्र आणि पाटज-पेमेंटसाठी बाकी
मुद्दिवर 4% शल्
ु क िागू होईि.
किेक्शन शल्
ु क

धनादे श किेक्शन शल्
ु क
रोख किेक्शन शुल्क

मूळ कागदपत्र पुनप्र
ज ाप्त करण्याचे शुल्क

•

रू 500/- प्रत्येक भेटीसाठी
रू 250/रू 500/-

रू. 3000 /-

वरीि शुल्क आणि फी बदिाच्या अधधन आहे त आणि ते वीएचएफसी च्या पि
ू ज तनिजयानूसार

असतीि तसेच शुल्कामध्ये कोितेही बदि झाल्यास, त्याची मादहती ग्राहकािा िेखी/ईमेि
द्वारे /एसएमएस ने पाठविी र्ाईि.
•

वरीि सवज शुल्क र्ीएसटी वगळता आहे त.

2. कर्वाची सुरक्षव:

गहाि मािमत्ता तपशीि:
हमी (हमीदाराचे नाव नमद
ू केिे र्ाईि):
असल्यास इतर सरु क्षा:
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3.मवलमत्तव/कर्ाधवरकवचव वर्मव:

कर्जधारका/काांनी आग िागिे, भूकांप आणि पूर याांचे सवज धोके िक्षात घेता मािमत्तेचा ववमा उतरवायिा
हवा आणि त्या पॉसिसी अांतगजत वास्तू एचएफसी िा िाभाथी बनवायिा हवे. कर्जधारका/काांनी कर्ाजच्या
पूिज कािावधी दरम्यान ववमाहफ्ता वेळेत भरून पॉसिसी चािू ठे वायिा हवी आणि त्याचे पुरावे
त्याने/तीने/त्याांनी वेळोवेळी वास्तू एचएफसी िा द्यायिा हवे.

कर्जधारकाचा ववमा: कर्जधारकाचे र्ीवन सरु क्षक्षत करण्यासाठी.

4. कर्ा वर्तरिवच्यव अटी:

मांर्ूरी पत्रात समाववष्ट असिेल्या आवश्यक अटीांचे कर्जदाराा/राांनी पािन करिे, स्वतःच्या सहभागाने दे यक
दे िे, सवज मािमत्ता आणि हक्क तनमीती सांबांधधत कागदपत्र, मान्यताप्राप्त प्िॅ न र्मा करिे, वैधातनक
मान्यता आणि आवश्यक असल्यास वास्तू एचएफसी साठी सुरक्षा तनमाजि करिे.

5. थकबवकी र्सूल करण्यवसवठी संक्षक्षप्त प्रक्रियव:

काही प्रकरिात आवश्यकता असल्यास थकबाकी गोळा करिे ककां वा न भरिेल्या बाकी आणि शुल्कासह
सांपि
ू ज बाकी रक्कम गोळा करिे याांसाठीच्या न्यायाियीन प्रकक्रयाांसह कायदे शीर प्रकक्रया करण्याआधी वास्तू
एचएफसी कर्जधारका/काांना िेखी सच
ू ना पाठवेि. तरीसद्
ु धा, पािन न केल्यास, वास्तू एचएफसी तीच्या
तनिजयाने कर्जधारका/काां ना वरीि कृतीच्या आधी िेखी ककां वा टे िीफोनवर आठवि ककां वा सच
ू ना दे ईि.

6. र्ववषाक बवकी शशल्लक स्टे टमें ट दिले असेल ती दिनवंक - ग्राहकाांच्या ववनांतीनूसार.
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7. ग्रवहक सेर्व:

ग्राहक राष्रीय सुट्या वगळता (सोमवार - शुक्रवार) सकाळी 11 ते सायांकाळी 5 पयंत आमच्या शाखा
कायाजियाांत भेट दे ऊ शकतात.
ग्राहक सेवेसाठी कोिािा सांपकज करावा: वीएचएफसी शाखा व्यवस्थापक ककां वा सेल्स मॅनेर्र.

ककां वा

ज्या ग्राहकाांना असभप्राय ककां वा तक्रार पाठवायची असेि ते सोमवार ते शक्र
ु वार (राष्रीय सट्
ु या वगळता)
सकाळी 10 ते सायांकाळी 6 पयंत खािीि दठकािी सांपकज करू शकतात
टोि फ्री क्रमाांक:1800 22 0001
ईमेि: customercare@vastuhfc.com
खािी नमद
ू पत्त्यावर आम्हािा पत्रव्यवहार करा:
वास्तू हाऊससांग फायनाांस कॉरपोरे शन सिमीटे ड - कस्टमर सजव्हजस सेि ए ववांग 203/204 नवभारत प्रा.सि.,
नवभारत इस्टे ट, बॅररस्टर नाथ पै मागज, मांब
ु ई, महाराष्र 400015

नमूद कागदपत्र प्राप्त करण्यासाठीच्या प्रकक्रया: •

शाखेची टीम/ग्राहक सेवा टीम याांना पाठविेल्या ववनांतीच्या पोच ददनाांकापासून 7 व्यवसाय
ददवसाांमध्ये कर्ज खाते स्टे टमें ट पाठविे र्ाऊ शकते (आवश्यक प्रशासकीय शल्
ु क एमआईटीसी प्रमािे
िागू होईि)

•

कागदपत्राांच्या छायाांककत प्रती ववनांती पोच ददनाांकापासून 10 व्यवसाय ददवसाांमध्ये ददल्या र्ऊ
शकतात. (आवश्यक प्रशासकीय शल्
ु क एमआईटीसी प्रमािे िागू होईि)

•

मूळ कागदपत्र कर्ज समाप्ती ददनाांकापासून 20 व्यवसाय ददवसाांमध्ये परत केिे र्ातीि.
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8. तिवर ननर्वरि यंत्रिव

टप्पा 1
•

कॉरपोरे ट कायाजियािा थेट ईमेि/कॉल्स/पत्राद्वारे प्राप्त झािेल्या तक्रारी सांबांधधत शाखाांमध्ये
सोडवल्या र्ातीि

•

शाखे(शाखाां) मध्ये प्राप्त झािेिी/झािेल्या तक्रार(री) तक्रार नोंदवहीत नोंदवल्या र्ातीि आणि
कॉरपोरे ट कायाजियात त्याकडे िक्ष ददिे र्ाईि.

•

ग्राहक सोमवार ते शक्र
ु वार सकाळी 10 ते सायांकाळी 6 दरम्यान 1800 22 0001 वर सांपकज करू
शकतात ककां वा customercare@vastuhfc.com यावर ईमेि पाठवू शकतात.

•
•

48 कामकार् तासाांमध्ये कॉि करून तुम्हािा प्रततसाद ककां वा पोच दे ण्याची आम्ही खात्री करतो

सात कामकार् ददवसाांच्या आत या यांत्रिेद्वारे प्राप्त झािेिे पत्र ककां वा ईमेि िा आम्ही नक्कीच
प्रततसाद ककां वा पोच दे तो.

आम्हािा येथे कॉि करा

1800 22 0001

आम्हािा येथे ईमेि करा

customercare@vastuhfc.com

खािीि पत्त्यावर आम्हािा येथे सिहा:

वास्तू हाऊससांग फायनाांस कॉरपोरे शन सिमीटे ड ए-203, नवभारत
इस्टे ट, बॅररस्टर नाथ पै मागज, आझाद नगर, सेवरी, मब
ुां ई,
महाराष्र 400015

टप्पा 2
•

दोन आठवडयाांमध्ये ग्राहक सेवा टीमच्या उपायाांनी ग्राहकािा समाधान नसल्यास, ते आमच्या तक्रार
अधधकाऱयाांना त्याांच्या तक्रार साांगू शकतात.

•
•

तक्रार अधधकार तपशीि सवज शाखाांमध्ये नमूद आहे .

वास्तू हाऊससांग फायनाांस कॉरपोरे शन सिमीटे ड ए-203, नवभारत इस्टे ट, बॅररस्टर नाथ पै मागज,
आझाद नगर, सेवरी, मुांबई, महाराष्र 400015 येथे ग्राहक िेखी तक्रार दे ऊ शकतात

•

आम्हािा प्राप्त झािेल्या तक्रारी योग्य पद्धतीने सवज शक्य दृष्टीकोनातून बघू आणि त्याांचे अन्वेषि

करू. तक्रार समळाल्यानांतर एका मदहन्याच्या आत ग्राहकाांना कोित्याही समस्येवर VHFCL च्या
भूसमकेची मादहती ददिी र्ाईि. समस्या सोडववण्यासाठी वेळ िागिार अशा तक्रारीांना तत्परतेने पोच
ददिी र्ाईि.
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तिवर अधधकवरी

श्री. सुर्य पाटीि
आम्हािा येथे ईमेि करा
खािीि पत्त्यावर आम्हािा येथे सिहा:

grievance.officer@vastuhfc.com
वास्तू हाऊससांग फायनाांस कॉरपोरे शन सिमीटे ड ए-203,
नवभारत इस्टे ट, बॅररस्टर नाथ पै मागज, आझाद नगर,
सेवरी, मुांबई, महाराष्र 400015

टप्पा 3
•

प्रततसाद असमाधानकारक असल्यास, ककां वा कांपनीकडून ठराववक वेळात (एक मदहना) प्रततसाद प्राप्त

न झाल्यास, ककां वा ग्राहक प्राप्त प्रततसादाबद्दि असमाधानी असल्यास, ग्राहक NHB (नॅशनि
हाऊससांग बँक) कडे सांपकज करू शकतात.
•

ग्राहक NHB िा https://grids.nhbonline.org.in/तनयमन आणि तनरीक्षि ववभाग (तक्रार तनवारि

केंद्र), 4 था माळा, कोर 5 -ए, इांडडया हॅबबटे ट सेंटर िोधी रोड, नवी ददल्िी - 110003 येथे तक्रार करू
शकतात ककां वा ऑनिाईन पोटज ि द्वारे त्याांची तक्रार नोंद करू शकतात
ऑनिाईन पोटज ि

https://grids.nhbonline.org.in

खािीि पत्त्यावर आम्हािा येथे सिहा:

तनयमन आणि तनरीक्षि ववभाग (तक्रार तनवारि केंद्र),
4 था माळा, कोर 5-ए , इांडडया हॅबबटे ट सेंटर िोधी रोड,
नवी ददल्िी -

110003
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