மிக முக்கியமான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் (MITC)
கடன் வாங்கியவர்களின் பபயர்/கள்:
விண்ணப்பத்தின் எண்:
மமமே குைிப்பிடப்பட்டுள்ள கடன் வாங்கியவர்/கள் மற்றும் வாஸ்து ஹவுசிங்
ஃறபனான்ஸ் கார்ப்பமேஷன் ேிமிபடட் ("VHFC") ஆகியவற்றுக்கு இறடமய ஒப்புக்
பகாள்ளப்பட்ட உங்கள் கடனின் முக்கிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகள்
பின்வருமாறு பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:
கடனுக்கான முக்கிய விதிமுறைகள்
கடனுக்காக
பதாறக.

அனுமதிக்கப்பட்ட

ரூபாய்

வட்டி
வறக
(நிறேயான/மாறும்
அல்ேது இேட்றட/சிைப்புத் பதாறக)

மாறும்

கடனின் மநாக்கம்
VHFC PLR

18.17 சதவதம்
ீ

வட்டி விகிதம்

% p.a(VHFC முதன்றம கடன் விகிதம்
18.17%-/+ %)

தவறணக்காேம்

மாதங்கள்

EMI பதாறக

ரூபாய்

EMI களின் எண்ணிக்றக
தவறண வறக

மாதாந்திே

EMI/Pre-EMIக்கான பவளியீடுமததி
திருப்பிச் பசலுத்தும் முறை

NACH

வட்டி விகிதத்தில் ஏமதனும் மாற்ைம்
இருந்தால் பதாடர்பு பகாள்வதற்கான
முறை
வட்டி மாற்ைியறமக்கப்பட மததி
கடன்தவறண
தள்ளுபடி
மானியத் பதாறக

ஒவ்பவாரு மாதமும் 5 ஆம் மததி

அல்ேது

கடிதம்/எஸ்எம்எஸ்/மின்னஞ்சல்
மூேமாக
PLR மாற்ை மததிறயப் பபாறுத்து
தகுதிக்கு உட்பட்டது

குைிப்பு:
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•

வட்டி விகிதத்தில் மாற்ைம் ஏற்பட்டால், கீ மே குைிப்பிடப்பட்டுள்ள EMI பதாறக
மாைாமல்

இருக்கும்

மற்றும்

கடனின்

தவறணக்காேம்

சரிபசய்யப்படும்.

இருப்பினும், EMI றய மாற்றுவதற்கான உரிறமறய VHFC பகாண்டுள்ளது.
•

கடன்

வாங்குபவர்/கள்

வறகயில்)

EMI கள்

VHFC இேிருந்து

மற்றும்

எந்த

மாதாந்திேக்

நிறனவூட்டலும்

EMI-க்கு

(பபாருந்தும்

அல்ேது

அைிவிப்பும்

இல்ோமல் அவர்/அவள்/தங்கள் பதாடர்ந்து பசலுத்த மவண்டும்.
•

VHFC ஆல் பின்பற்ைப்படும் பகாள்றக மற்றும் நறடமுறைகளின்படி, அறனத்து
வாடிக்றகயாளர்களுக்கும் முதன்றம பதாறகயில் ஏமதனும் மாற்ைம் இருந்தால்
பதரிவிக்கப்படும்.
தனித்தனியாக
இத்தறகய

மமலும்,

கடிதம்/மின்னஞ்சல்/எஸ்எம்எஸ்

தகவல்கறள

மாற்ைங்கள்

அனுப்புவது

முறையாக

வாடிக்றகயாளர்களுக்கும்

தவிே, முதன்றம

அைிவிக்கப்பட்டு,

தகவல்களுக்காக

VHFC

அதன்

மூேம்
பதாறகயில்
அறனத்து

இறணயதளத்தில்

உடனடியாகக் பவளியிடப்படும்.
1.

கட்டணங்கள் மற்றும்
ப ொறு ் பின் தன்மை

பதொமை

வேமவற்புக் கடிதம்
மற்றும் கடறனத்
திருப்பிச்
பசலுத்தும்
அட்டவறணயின்
நகல்
திரும்பப்பபை
முடியாத
ஆேம்ப
விண்ணப்பக் கட்டணம்
பசயல்பாடுகளுக்கான பதாறக

ரூபாய் 250/-

கடன் ேத்து கட்டணம்

PDC / NACH பவுன்ஸ் கட்டணங்கள்

முதன்றம
நிலுறவயில்
உள்ள
பதாறகக்கு 4%
ரூபாய்.5 ேட்சம் வறே உள்ள் கடன்
பதாறகக்கு ரூபாய்.50/ரூபாய்.5 ேட்சத்திற்கு மமல் உள்ள கடன்
பதாறகக்கு ரூபாய்.100/ரூபாய் 500/-

நிர்வாக கட்டணம்

அனுமதிக்கப்பட்ட த ொககயில் 0.35%

RCU கட்டணங் கள்

ரூ.1000/-

மதிப்பீடு/த ாழில் நுட்பக் கட்டணம்

ரூ.2500/-

சட்ட அறிக்கக

ரூ.3000/-

CERSAI கட்டணங்கள்

எச்.எல் களுக்கு ரூபாய்.3000
எல்.ஏ.பி களுக்கு ரூபாய்.5000
அனுமதிக்கப்பட்ட பதாறகக்கு 2% வறே
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பிந்த ய
விநியயாக
கட்டணங் கள் )

ஆவணம்

(PDD

அனுமதிக்கப்பட்ட பதாறகயில் 0.2%

திரும் பப்தபறொ
BT
முன் கட்டணக்
கட்டணம்
பணம் கட்டத் தாமதத்திற்கான அபோதக்
கட்டணம்((நிலுறவயில்
உள்ள
தவறணக்கு பபாருந்தும்)
PDC /NACH க்கான மாற்று கட்டணம்

ரூ.5000/-

கணக்கின்
அைிக்றக,
ஆவணங்களின்
பட்டியல்,
கணக்றக
க்மளாஸ்
பசய்வதற்கான கடிதம் மற்றும் NOC இன்
நகல்
ஆவணங்களின் நகறே மீ ட்படடுப்பதற்கு

ஒரு ஆவணத்திற்கு ரூபாய் 500/-

முன்பணம்
கட்டணம்

மற்றும்

வசூேிக்கப்படும்

காமசாறேகளுக்காக
கட்டணங்கள்

வசூேிக்கப்படும்

பணத்திற்காக
கட்டணங்கள்

வசூேிக்கப்படும்

ஆவணத்றத

ரூபாய் 500/-

ஒரு ஆவணத்திற்கு ரூபாய் 250/2 முதல் 4 ஆவணங்களுக்கு ரூ.500/4 ஆவணங் களுக்கு யமல் ரூ.1000/மாறும்
வட்டி
விகிதத்தில்
இறண
விண்ணப்பதாேர் இல்ோமமேமய தனிநபர்
கடன்
வாங்குபவருக்கு
வட்டுக்
ீ
கடன்
பகாடுக்கப்பதும் பட்சத்தில்: கட்டணங்கள்
இல்றே/இல்றே
மாறும்
வட்டி
விகிதத்தில்
வணிக
மநாக்கத்திற்காக
தனிநபர்/தனிநபர்
அல்ோதவர்களுக்கு வட்டுவசதி
ீ
அல்ோத
கடனாக வேங்கப்பட்டால்: 4% கட்டணங்கள்
ஒமே
தவறணயில்
திருப்பி
பசலுத்துபவர்களுக்கும்
மற்றும்
சிைிது
சிைிதாக-கட்டணம்
கட்டுபவர்களுக்கும்
நிலுறவயில்
உள்ள
முதன்றம
பதாறகயில் இருந்து வசூல் பசய்யப்படும்.
ஒரு
முறைக்கு
ரூ.500/
-

வசூேிக்கப்படும் கட்டணம்

அசல்

ஒரு மாதத்திற்கு 2%

Rs 250/Rs 500/-

மீ ட்படடுப்பதற்கான

Rs. 3000 /-

கட்டணம்
•

மமமே

உள்ள

கட்டணம்

மற்றும்

கட்டணங்கள்

மாற்ைத்திற்கு

உட்பட்டறவ

மற்றும் VHFC இன் பசாந்த விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது மற்றும் கட்டணங்களில்
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ஏமதனும்

மாற்ைம்

இருந்தால்,

வாடிக்றகயாளருக்கு

எழுத்து/மின்னஞ்சல்/

எஸ்.எம்.எஸ் மூேம் பதரிவிக்கப்படும்.
•

மமமே
உள்ள
அறனத்து
பபாருந்தக்கூடியறவ.

கட்டணங்களும்

ஜி.எஸ்.டிக்கு

மட்டுமம

2. கடனுக்காக பாதுகாப்பு அம்சங்கள்:
அடமான பசாத்து விவேங்கள்:
உத்திேவாதம் (உத்தேவாதம் அளிப்மபாரின் பபயர் குைிப்பிடப்படும்):
மற்ை பாதுகாப்பு அம்சங்கள் ஏமதனும் இருந்தால்:
3.சசாத்து/கடன் வாங்குபவர்களின் காப்பீ ட்டுக் சகாள்கக:

கடன் வாங்குபவர்/கள் பிரீமியத்றத சரியான மநேத்தில் பசலுத்த மவண்டும் மற்றும்
கடனின்

காேத்தின்

றவத்திருக்க

மபாது

மவண்டும்

அவர்/அவள்/தங்களாகமவ

பாேிசிறய

எல்ோ

மற்றும்

மநேங்களிலும்

அவ்வப்மபாது

ஆதாேங்கறள

சமர்ப்பிக்க

பசயல்பாட்டில்

வாஸ்து

HFC

க்கு

மவண்டும். பநருப்பு, பூகம்பம்

மற்றும் பவள்ளம் மபான்ை அறனத்து ஆபத்துகளுக்கும் எதிோக கடன் வாங்குபவர்கள்
பசாத்துக்களுக்கு காப்பீடு பசய்ய மவண்டும் மற்றும் பாேிசியின் கீ ழ் வாஸ்து HFC றய
தனிநபோக

மாற்ை

மவண்டும். கடன்

வாங்குபவரின்

காப்பீட்டுக்

பகாள்றக:

கடன்

வாங்குபவரின் உயிறேப் பாதுகாப்பதற்காக.
4. கடகை வழங்குவதற்காை நிபந்தகைகள்:
கடன் வாங்குபவர்/கள் அனுமதி கடிதத்தில் உள்ள மதறவயான நிபந்தறனகளுக்கு
ஏற்ைவாறு பசயல்படுதல்; பசாந்த பங்களிப்றப பசலுத்துதல்; அறனத்து பசாத்து மற்றும்
தறேப்பு

பதாடர்பான

ஆவணங்களின்

உற்பத்தி; அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

திட்டங்கறள

சமர்ப்பித்தல்; சட்டப்பூர்வ ஒப்புதல்கள் மற்றும் வாஸ்து HFC களின் மதறவகளுக்கு ஏற்ப
ஆதேவாக பாதுகாப்றப உருவாக்குதல்.
5. கட்டத் தவறிய சதாகககய மீ ட்பதற்காை சுருக்கமாை சசய்முகற
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வாஸ்து

HFC,

கடன்

வாங்குபவர்களுக்கு

எழுத்துப்பூர்வ

அைிவிப்பு

அல்ேது

அைிவிப்புகறள பவளியிடுவதற்கு முன், நீதிமன்ை நறடமுறைகள் உட்பட நிலுறவத்
பதாறககள் அல்ேது முழு நிலுறவ பதாறகயில் உள்ள கடனுடன் பசலுத்தப்படாத
நிலுறவத்
சட்ட

பதாறககள்

நடவடிக்றககறள

இல்ோமல்,

வாஸ்து

நடவடிக்றககறள

மற்றும்

கட்டணங்கள்

பபாறுத்மத
HFC

அதன்

மமற்பகாள்வதற்கு

மபான்ைறவகறள

திரும்பப்பபறுவது

அறமயும். எவ்வாைாயினும், எந்த
பசாந்த
முன்

விருப்பத்தின்
கடன்

மபரில்

தறடயும்
மமற்கூைிய

வாங்குபவர்களுக்கு

தனிப்பட்ட

அல்ேது பதாறேமபசி அல்ேது எழுத்துப்பூர்வ நிறனவூட்டல் அல்ேது அைிவிப்றப
வேங்கோம்.
6.வருடாந்திர நிலுகவத் சதாகக அறிக்கக வழங்கப்படும் தததி - வாடிக்றகயாளரின்
மகாரிக்றகயின் மபரில்

7. வாடிக்ககயாளர் தசகவ:
வாடிக்றகயாளர்கள் மதசிய விடுமுறை நாட்கறளத் தவிே, காறே 11:00 மணி முதல்

மாறே 5:00 மணி வறே (திங்கள் முதல் பவள்ளிக்கிேறம வறே) எங்கள் கிறள
அலுவேகத்திற்குச் பசல்ேோம்.

வாடிக்றகயாளர் மசறவக்கு பதாடர்பு பகாள்ள மவண்டிய நபர்: வி.எச்.எஃப்.சி கிறள
மமோளர் அல்ேது விற்பறன மமோளர்.
அல்ேது
கருத்துக்கறள

பதரிவிக்க

அல்ேது

தங்கள்

மாறே

6:00 மணி

புகார்கறள

அனுப்ப

விரும்பும்

வாடிக்றகயாளர்கள், திங்கள் முதல் பவள்ளி வறே (மதசிய விடுமுறை நாட்கள் தவிே)
காறே

10:00 மணி

பயன்படுத்தோம்.

முதல்

வறே

பின்வரும்

மசனல்கறளப்

கட்டணமில்ோ எண்:1800 22 0001

மின்னஞ்சல்: customercare@vastuhfc.com

கீ மே குைிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் எங்களுக்கு அனுப்போம்:

வாஸ்து ஹவுசிங் ஃறபனான்ஸ் கார்ப்பமேஷன் ேிமிபடட்- வாடிக்றகயாளர் மசறவ

பிரிவு A விங் 203/204 நவ்பாேத் எஸ்மடட்ஸ் பிறேமவட் ேிமிபடட், நவ்பாேத் எஸ்மடட்ஸ்,
பாரிஸ்டர் நாத் பாய் மார்க், மும்றப, மகாோஷ்டிோ 400015

VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD.
Regd. Office Unit Nos. 203 & 204, 2nd Floor, A wing, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sewri (West),
Mumbai- 400015,
Tel: 1800 22 0001 • Email: customercare@vastuhfc.com • Web: www.vastuhfc.com
CIN: U65922MH2005PLC272501

குைிப்பிடப்பட்ட ஆவணங்கறளப் பபறுவதற்கான பசய்முறை: •

கிறளக் குழு/வாடிக்றகயாளர் மசறவக் குழுவிடமிருந்து மகாரிக்றக பபைப்பட்ட
நாளிேிருந்து 7 வணிக நாட்களுக்குள் கடன் அைிக்றக வேங்கப்படும் (MITC இன்படி
மதறவயான நிர்வாகக் கட்டணங்கள் பபாருந்தும்)

•

மகாரிக்றக பபைப்பட்ட நாளிேிருந்து 10 வணிக நாட்களுக்குள் ஆவணங்களின்
புறகப்பட

நகல்கள்

வேங்கப்படும்

கட்டணங்கள் பபாருந்தும்)
•

கடன்

முடிந்த

நாளிேிருந்து

திருப்பித் தேப்படும்

(MITC இன்படி

20 வணிக

மதறவயான

நாட்களுக்குள்

அசல்

நிர்வாகக்

ஆவணங்கள்

8. குகற தீர்க்கும் சசயற்பாடு
நிதல 1
•
•
•

மின்னஞ்சல்/அறேப்புகள்/கடிதங்கள்
கார்ப்பமேட் அலுவேகம்

மூேம்

மநேடியாகப்

பபறும்

புகார்கறள

சம்பந்தப்பட்ட கிறளயுடன் கேந்தாமோசிக்கிைது.

கிறளயில் (கள்) பபைப்பட்ட புகார்(கள்) புகார் பதிமவட்டில் பதிவு பசய்யப்பட்டு,
கார்ப்பமேட் அலுவேகத்துடன் கேந்தாமோசித்து சரி பசய்யப்படும்.

வாடிக்றகயாளர்கள் எங்கறள 1800 22 0001 என்ை எண்ணில் பதாடர்பு பகாள்ளோம்

அல்ேது திங்கள் முதல் பவள்ளி வறே காறே 10:00 மணி முதல் மாறே 6:00
மணி வறே customercare@vastuhfc.com என்ை மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
•
•

பசய்யோம்.

48 மவறே மணி மநேத்திற்குள் அறேப்பதற்கான பதில்/ஒப்புறகறய நாங்கள்
உறுதியளிக்கிமைாம்
ஏழு

மவறே

நாட்களுக்குள்

இந்த

மசனல்

மூேம்

பபைப்பட்ட

கடிதங்கள்/மின்னஞ்சல்களுக்கு பதில்/ஒப்புறகறய நாங்கள் உறுதியளிக்கிமைாம்
இந்
தமாதபலில்
எங் கதள
1800 22 0001
அதைக்கவும்
இந்
மின் னஞ் சலுக்கு எங் களுக்கு customercare@vastuhfc.com
மின் னஞ் சல் அனுப்புங் கள்
கீயை
முகவரிக்கு
அனுப்பவும் :

குறிப் பிடப்பட்டுள் ள வாஸ்து ஹவுசிங் ஃதபனான் ஸ்
கார்ப்பயரஷன்
எங் களுக்கு
கடி ம் லிமிதடட், A-203, நவ் பார ் எஸ்யடட்ஸ், பாரிஸ்டர்
நா ் பாய் மார்க், ஆசா ் நகர், தசவ் ரி, மும் தப,
மகாராஷ்டிரா 400015

VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD.
Regd. Office Unit Nos. 203 & 204, 2nd Floor, A wing, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sewri (West),
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நிதல 2
•

இேண்டு

வாேங்களுக்குள்

வாடிக்றகயாளர்

மசறவ

குழுவின்

தீர்மானத்தில்

வாடிக்றகயாளர் திருப்தி அறடயவில்றே என்ைால், அவர்கள் தங்கள் புகார்கறள
•
•

எங்கள் குறைதீர்க்கும் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்போம்.
குறைதீர்ப்பு

அலுவேர்

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
வாஸ்து

ஹவுசிங்

ஃறபனான்ஸ்

எஸ்மடட்ஸ், பாரிஸ்டர்
மகாோஷ்டிோ
•

விவேங்கள்

400015

எழுதோம்.

நாத்

என்ை

அறனத்து

கார்ப்பமேஷன்

பாய்

ேிமிபடட்

மார்க், ஆசாத்

முகவரியிலும்

கிறளகளிலும்
A-203, நவ்பாேத்

நகர், பசவ்ரி, மும்றப,

வாடிக்றகயாளர்கள்

எங்களுக்கு

எங்கள் முடிவில் பபைப்படும் புகார்கள் சரியான கண்மணாட்டத்தில் பார்க்கப்பட்டு
சாத்தியமான எல்ோ மகாணங்களிலும் பகுப்பாய்வு பசய்யப்படும். எந்தபவாரு

பிேச்சிறனயிலும் VHFCL இன் நிறேப்பாடு பற்ைிய தகவல், புகாறேப் பபற்ை ஒரு
மாதத்திற்குள்

வாடிக்றகயாளர்களுக்கு

வேங்கப்படும்.

சம்பந்தப்பட்ட

பிேச்சறனகறள ஆய்வு பசய்ய சிைிது காே அவகாசம் மதறவப்படும் புகார்கள்
உடனடியாக ஒப்புக்பகாள்ளப்படும்
குறைதீர்க்கும் அதிகாரி
திரு. சுஜய் பாட்டீல்

இந்
மின் னஞ் சலுக்கு
எங் களுக்கு grievance.officer@vastuhfc.com
மின் னஞ் சல் அனுப்புங் கள்
கீயை
குறிப் பிடப்பட்டுள் ள
முகவரிக்கு
வாஸ்து
ஹவுசிங்
ஃதபனான் ஸ்
எங் களுக்கு கடி ம் அனுப்பவும் :
கார்ப்பயரஷன் லிமிதடட், A-203, நவ் பார ்
எஸ்யடட்ஸ், பாரிஸ்டர் நா ் பாய் மார்க்,
ஆசா ்
நகர்,
தசவ் ரி,
மும் தப,
மகாராஷ்டிரா 400015
நிதல 3
•

பதில் திருப்திகேமாக இல்ோவிட்டால் அல்ேது நிறுவனத்திடமிருந்து நியாயமான
மநேத்திற்குள் (1 மாதம்) பதில் கிறடக்காவிட்டால் அல்ேது பபைப்பட்ட பதிேில்

வாடிக்றகயாளர் அதிருப்தி அறடந்தால், வாடிக்றகயாளர் NHB (மதசிய வட்டுவசதி
ீ
•

வங்கி) ஐ அணுகோம்.
வாடிக்றகயாளர்கள்

NHB

ஐ

முகவரியிலும், ஒழுங்குமுறை

https://grids.nhbonline.org.in
மற்றும்

மமற்பார்றவ

என்ை

துறை

மின்னஞ்சல்

(புகார்

நிவர்த்தி

துறை), 4வது தளம், மகார் 5-A, இந்தியா ஹாபிமடட் பசன்டர், மோதி சாறே, புது
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தில்ேி - 110003 என்ை முகவரியிலும் பதாடர்பு பகாள்ளோம் அல்ேது ஆன்றேன்
யபார்டல் மூலம்

ங் கள் குதைகதள பதிவு தசய் யவும்

https://grids.nhbonline.org.in
ஆன் தலன் யபார்டல்
கீயை
குறிப்பிடப்பட்டுள் ள
முகவரிக்கு ஒழுங் குமுதை மை் றும் யமை் பார்தவ துதை
(புகார் நிவர் தி
் துதை), 4வது ளம் , யகார் 5-A,
எங் களுக்கு கடி ம் அனுப்பவும் :
இந்தியா ஹாபியடட் தசன் டர், யலாதி சாதல,
புது தில் லி - 110003
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