అత్యంత్ ముఖ్యమైన నిబంధనలు మరియు షరత్ులు (MITC)
రుణగ్రహీతల పేరు/లు:
అప్లి కేషన్ నంబరు :
ప్ైన తెలిప్లన రుణగ్రహీతకి మరియువాస్తు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొర్ేషన్స లిమిటెడ్ ("VHFC") వారికి మధ్య కుదిరిన అంగీకారంలో
మీలోన్కిస్ంబంధించిన ముఖ్యమైన నిబంధ్నలు మరియు షరతులు ఈ కిరంది విధ్ంగా ఉన్నాయి:
లోన్కిసంబంధంచిన్ముఖ్యమైన్నిబంధనలు
శాంక్షన్ చేయబడిన రుణ మొతత ము

రూ.

వడడీ విధననం (ఫలకసెడ్/ఫ్లో టింగ్ లేదా రసండూ/

ఫ్లో టింగ్

ప్రత్ేేక ర్ేటు)

రుణం తీస్తకుంటునా కారణం
VHFC PLR
వడడీ ర్ేటు
కాలవ్యవ్ధి
న్ెలవారీ వాయిదనల( EMI) మొతత ిం

18.17%
% ఏడనదికి (VHFC పైమ్ ల ిండిింగ్ ర్ేటు 18.17%-/+ %)
నెలల
రూ.

మొతు ం న్ెలవారీ వాయిదన(EMI) లు
వాయిదాల విధననం

నెలవార్ీ
వ

వాయిదనల చెలిింపు త్ేదీ

ప్రతి నెల 5

త్ేదీ

తిర్ిగి చెలిోించే విధానిం

NACH

వడడీ ర్ేటులో మారుొను స్ంపరదించే పద్ద తి

లెటర్/SMS/ఇమెయిల్ దాార్ా

వ్డడీని ర్ీసట్ చేయవ్లసలన త్ేదీ

PLR మారుొ తేదీని అనుసర్ిించి

మారటోర్ియిం లేదా సబ్స్డడ

అరహతకు తగినటు
ి గా ఉింటుింది
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గ్మనిక:
•

వడడీ ర్ేటులో మారుొ జర్ిగినటో యిత్ే, కిరంద్ తెలిప్లన EMI మొతత ిం ఫలకసెడ్గా ఉిండి, రుణకాలవ్యవ్ధి సరుుబాటు
చేయబడుత ింది. అయిత్ే, EMIని మార్ేే హకుు VHFCకి ఉంటుంది.

•

రుణగ్రహీతలకి VHFC గ్ురుుచేయవ్లసలన లేదన ఏదెైన్న స్మాచనరం అందించవ్లసలన అవ్స్రం లేకుండన EMIలు మర్ియు
పరర EMI-వడడీ (వర్ితించే విధింగా) అతనత/ఆమె/వారే సాింతింగా కరమిం తప్ొకుిండా చెలిోించాలి.

•

VHFC అనుసర్ిసత ునన విధాన్నలు మర్ియు నియమాల ప్రకారిం, వినియోగ్దారులిందర్ికీ PLR (పైమ్ ల ిండిింగ్ ర్ేట్) లో
జరిగే ఏదెైనా మారుొ గ్ుర్ిించి వెంటన్ే త్ెలియజేయబడుత ింది. ఇింకా, లెటర్/ఇమెయిల్/ SMS దాార్ా వేకితగ్తంగా
సమాచారిం ప్ింప్డమే కాకుిండా,

PLR మారుొలు వినియోగ్దారులిందర్ికీ అంద్తబాటులో ఉండేవిధ్ంగా VHFC

వెబసైట్లో కూడన వెింటనే త్ెలియజేస్ు ూ ఉంచబడత్ాయి.
1. ఫీజులు్మరియు ఛారజీలు
చార్జిస్వభావము్
వెలకం లెటర్ మర్ియు రుణ విమోచన షడూయల్
కాపర
తిరిగి చెలిించబడని ప్ారరింభ అపో కేషన్స ఫరజు

మొత్త ము
రూ.250/-

ప్ారససలంగ్ ఫీజు

HLకు రూ.3000
LAP కి రూ.5000
శాంక్షన్ చేయబడిన మొత్ాతనికి 2% వరకు

రుణ కాేని్లేషన్స ఛార్ీీలు

ప్రధాన బకాయిలో 4%

CERSAI ఛార్ీీలు
PDC / NACH బౌన్స్ ఛార్ీీలు

రూ.50/- రుణ మొతత ిం రూ.5 లక్షల వ్రకు
రూ.100/- రుణ మొతు ం రూ.5 లక్షల పైబడికి
రూ. 500/-

అడిినిస్రట
ే ివ్ ఫీజు

మంజూరసైన మొతు ంలో 0.35%

RCU ఛార్ీీలు
వాలుేయిేషన్స/టెకినకల్ ఫరజు
లీగ్ల్ ర్ిప్ల ర్ట్
ప్ల స్ట్ డిసబర్ట్మెింట్ డాకుేమెింట్ (PDD ఛార్ీీలు)
తిరిగి చెలిించబడని BT ముంద్స్తు రుస్తము తపపనిస్రి
డిప్ాజిటి లోఆలస్యం జరిగితే జర్ిమానా ఛార్ీీలు (బాకీ ఉనన
వాయిదాలకు వ్రిుస్ు తంది)

రూ.1000/రూ.2500/రూ.3000/మంజూరసైన మొతు ంలో 0.2%
రూ.5000/నెలకు 2%
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PDC /NACH స్ాాప్ చనరీీలు

రూ. 500/-

అక ంట్ సే్ట్మెింట్, డనకుయమంటి లిస్తర, ఫల ర్టకలోజర్ట ల టర్ట
మర్ియు డూపో కేట్ NOC
డనకుయమంటి కాప్ీల కొరకు

ప్రతి డనకుయమంటుకి రూ.500/ఒక డనకుయమంటుకి రూ.250/2 నుిండి 4 డనకుయమంటి కు రూ.500/4 కింటే ఎకుువ డనకుయమంటి కు రూ.1000/-

ముిందగా చేస్ చెలిోింప్ులు మర్ియు ఫల ర్టకలోజర్ట ఛార్ీీలు

కో-అప్లి కసంట్తో లేదా లేకుిండా తీస్తకున్ే వేకితగ్త రుణగ్రహీతకు
ఫ్లో టింగ్ వడడీ ర్ేటుత్ో గ్ృహ రుణిం శాంక్షన్ చేయబడినపుపడు :
ఛార్ీీలు లేవు/NIL
ఫ్లో టింగ్ వడడీ ర్ేటుపై వాేప్ార ప్రయోజన్నల కొరకు
వేకితగ్తంగా/వేకితగ్తిం కాకుండన ఉండే గ్ృహేతర రుణనల
సిందరభింలో: పర-ర కలోజర్ట మర్ియు ప్ార్ట్-పేమెింటుకి
సూతరప్ారయింగా 4% ఛార్ీీలు విధిించబడత్ాయి

కల క్షన్స ఛార్ీీలు

ప్రతి జమకు రూ. 500/-

చెకుక కల క్షన్స చనర్ీీలు

రూ. 250/-

కాయష్ కలెక్షన్ చనర్ీీలు

రూ. 500/-

ఒర్ిజినల్ డాకుేమెింట్ ర్ిటరవల్ ఫరజు

రూ. 3000/-

•

పైన తెలిప్లన చనర్ీీలు మారుొకు లోబడి ఉిండి VHFC వారి సాింత అభీష్ా్నుస్ారింగా ఉింటాయి మర్ియు చనర్ీీలలో జరిగే
ఏదెైనా మారుొ, కస్ మరుకు వారతప్ూరాక/ఇమెయిల్/ SMS దాార్ా త్ెలియజేయబడుత ింది.

•

పైన తెలిప్లన అనిన చనర్ీీలు GST కలపకుండన ఉంటాయి.

2. రుణానికి్భద్రత్:
తనఖాలోఉనా ఆసత వివర్ాలు:
హామీ (గాేరింటరదారుల పేరువివ్రించనలి):
ఇతర హామీలు ఏమైన్నభదరత గ్ురించి :
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3.ఆస్తత /రుణగ్రహీత్ల బీమా:
రుణగ్రహీతలు/లు అగిన, భూకింప్ిం మర్ియు వరదలు మొదల ైనవాటత్ో సహా అనిన ప్రమాదాల నుిండి ఆసత కి బీమా చేయవలస
ఉింటుింది మర్ియు ప్ాలసరలో వాసుత HFCని ఏకైక లబ్సి దారుగా చేయాలి. రుణగ్రహీత/లు పరరమియింను సకాలింలో చెలిోస్ు ూ రుణ
వేవధిలో ప్ాలసర ఎపుపడూ అమలులో ఉండేలా చూస్తకలవాలి మర్ియు వాసుత HFCకి అతనత/ఆమె/వార్ి సాింతింగా
ఎప్ొటకప్ుొడు తగిన ఆధార్ాలను సమర్ిొించాలి.
రుణగ్రహీతకి బీమా: రుణగ్రహీత జీవ్న రక్షణకి
4. రుణం పంపతణీకి షరత్ులు:
శాింక్షన్స ల టర్ట లో ఉనన అవసరమెైన షరత లనత రుణగ్రహీత/లు ప్ాటించడిం; స్వయం సహకారింతో చేస్ చెలిోింప్ులు; అనిన
ఆసత మర్ియు టెైటల్ సింబింధిత డనకుయమంటి స్మరపణ; ఆమోదిించబడిన ప్రణాళికల సమరొణ; వాసుత HFCకి అవసరమెైనటు
ి గా
చట్ బది మెైన ఆమోదాలు మర్ియు భదరతను అందించడము.

5. బకాయిల వసూలు్గుర్జంచిన్స్ంక్షిపత విధానం:
వాసుత HFC బకాయిలు లేదా చెలిోించని బకాయిలు మర్ియు ఛార్ీీలత్ో మొతత ిం బకాయి ఉనన రుణానిన వ్స్ూలు చేయడానికి
నాేయ ప్రకిరయను ప్ారరింభించే ముిందు రుణగ్రహీత/లకు వారతప్ూరాక నోటరసు లేదా నోటరసులనత జార్ీ చేసత ుింది.
అయినప్ొటకీ, బాధేత వహించకప్ొ తే, వాసుత HFC తన సాింత అభీష్ా్నుస్ారిం నాేయ ప్రకిరయకు ముిందు రుణగ్రహీత/లకు
వేకితగ్తంగా లేదా టెలిప్ో న్ దనవరా వారతప్ూరాక ర్ిమెైిండర్ట లేదా సమాచారిం ఇవావచుేనత.

6. వారిిక బకాయిల్బాయలెన్స్ స్టేటమంట జారజ చేయబడే తేదీ - కస్ మర్ట అభేరథనమేరకు జారీచేయబడుతుంది.
7.కస్ే మర్ స్రజవస్:
కస్ మర్ట జాతీయ సలవు దినాలోో తప్ొ ఉదయిం 11:00 నుిండి స్ాయింతరిం 5:00 గ్ింటల మధే (స్ల మవారిం-శుకరవారిం) మా శాఖ
కార్ాేలయానిన సిందర్ిశించవచుేనత.

కస్ మర్ట స్రీవస్ కొరకు సింప్రదిించవలసన వేకిత: VHFC బారించ్ మేనేజర్ట లేదా సేల్్ మేనేజర్ట.
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లేదా
అభప్ారయాలని అిందిించాలనుకున్నా లేదా ఫర్ాేదులను ప్ింప్ాలనుకున్నా కస్ మర్టలు స్ల మవారిం నుిండి శుకరవారిం వరకు

(జాతీయ సలవులు మినహా) ఉదయిం 10:00 నుిండి స్ాయింతరిం 6:00 గ్ింటల వరకు కిరింది ఛానెల్ లను కూడా ఉప్యోగిించవచుే.
టోల్ ఫరర నింబర్ట:1800 22 0001

ఇమెయిల్: customercare@vastuhfc.com

కిరంద్ తెలిప్లన చిరునామాలో మాకు వారయిండి:

వాసుత హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొర్ేషన్స లిమిటెడ్- కస్ మర్ట సర్ీాస్ట సల్, ఎ విింగ్, 203/204, నవభారత్ ఎసే్ట్్ పవ
ై ేట్ లిమిటెడ్,
నవభారత్ ఎసే్ట్్, బార్ిస్ర్ట నాథ్ ప్ాయ్ మార్ట్ , ముింబ,ై మహార్ాష్ ర 400015
డనకుయమంటులో తెలిప్లన కాప్ీలనత ప్ ిందే విధానిం: •
•
•

బారించ్ టరమ్/కస్ మర్ట సర్ీాస్ట టరమ్కి అభేరథ న అిందిన త్ేదీ నుిండి 7 ప్నిదినాలోోప్ు రుణ అక ంట్ సే్ట్మెింట్
అిందిించబడుత ింది (అవసరమెైన అడిినిసే్ట
ర వ్ ఫరజులు MITC ప్రకారిం వర్ితస్త ాయి)

అభేరథ న సరాకర్ిించిన త్ేదీ నుిండి 10 ప్ని రోజులలో డనకుయమంటి ఫల టో కాపరలను ప్ొ ంద్వ్చతునత.
అవసరమెైన అడిినిసే్ట
ర వ్ ఫరజులు వర్ితస్త ాయి)

(MITC ప్రకారిం

రుణంముగిసలన త్ేదీ నుిండి 20 ప్ని రోజులలో ఒరిజినల్ డనకుయమంటు
ి తిర్ిగి ఇవాబడత్ాయి

8. ఫిర్యయదుల్పర్జష్యార్నిరవహణ
1 వ్ ద్శ
•

కారపపరేట్ కారాయలయానికి న్ేరుగా వ్చేు ఇమయిల్/కాల్ె/లెటర్ె సీవకరించి ఫలరాయద్త స్ంబంధిత శాఖ్తో స్ంపరదించి
పరిష్ాకరిస్ు ారు.

•

శాఖ్లలో సీవకరించిన ఫలరాయద్త(లు) ఫలరాయద్త రిజిస్ర ర్లో నమోద్త చేసల కారపపరేట్ కారాయలయంతో స్ంపరదించి పరిష్ాకరిస్ు ారు.

•

కస్ర మర్లు మమిలిా 1800 22 0001లో స్ంపరదించవ్చతునత లేదన స్ో మవారం నతండి శుకరవారం వ్రకు ఉద్యం
10:00 నతండి స్ాయంతరం 6:00 గ్ంటల మధ్య customercare@vastuhfc.comకి ఇమయిల్ చేయవ్చతునత.

•
•

కాల్ దాార్ా అిందిన ఫలరాయద్తకు 48 పని గ్ంటల లోపు ఫలరాయద్త అందినది అని తెలుపుతూ పరతుయతు రిం/రసీద్తనత
పంప్లస్ు ాము.
ఈ విధ్ంగా వ్చిున ఉతు రాలు/ఇమయిల్లకు ఏడు పని దిన్నలలో పరతుయతు రం/రసీద్త ఇస్ాుమని మేము హామీ
ఇస్తున్నాము.

కాల్ చేయండి
1800 22 0001
ఇమయిల్ చేయండి

customercare@vastuhfc.com

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

ఇకకడ ప్్రపకనా చిరున్నమాలో మాకు వారయండి:

వాస్తు హౌసలంగ్ ఫైన్నన్ె కారపపరేషన్ లిమిటెడ్ A-203, నవ్భారత్
ఎస్రట్ె, బారిస్రర్ న్నథ్ ప్ాయ్ మార్్ , ఆజాద్ నగ్ర్, సవ్రర, ముంబై,
మహారాషర ే 400015

2 వ్ ద్శ
•

రసండు వారాలలోగా కస్ర మర్ స్రీవస్ టీమ్ రిజలూయషన్ తో కస్ర మర్ స్ంతృప్లు చెంద్కప్ో తే, వారు తమ ఫలరాయద్తనత మా ఫలరాయద్త
పరిష్ాకరాల అధికారులకు పంపవ్చతునత.

•
•

ఫలరాయద్త పరిష్ాకరాల అధికారి వివ్రాలు అనిా శాఖ్లలోనూ వివ్రించబడనీయి.
కస్ర మర్లు వాస్తు హౌసలంగ్ ఫైన్నన్ె కారపపరేషన్ లిమిటెడ్ A-203, నవ్భారత్ ఎస్రట్ె, బారిస్రర్ న్నథ్ ప్ై మార్్ , ఆజాద్ నగ్ర్,
సవ్రర, ముంబ,ై మహారాషర ే 400015లో కూడన మాకు వారయవ్చతునత.

•

మా చివ్రలో వ్చిున ఫలరాయద్తలు స్రసైన కోణంలో చూడబడతనయి మరియు స్ాధ్యమయియయ అనిా కోణనల నతండి
విశలిషలంచబడతనయి. ఏదెైన్న స్మస్యప్ై VHFCL యొకక స్ారండ్ యొకక కమయయనికేషన్ ఫలరాయద్త అందిన తరావత ఒక న్ెలలోపు
వినియోగ్దనరులకు అందించబడుతుంది. స్ంబంధిత స్మస్యల పరిశీలనకు కొంత స్మయం అవ్స్రమయియయ ఫలరాయద్తలు వెంటన్ే
గ్ురిుంచబడతనయి

గ్రీవెన్్ఆఫీసర్
Mr.సుజయ్్పయటిల్్
మాకు ఇమయిల్ చేయండి
ఇకకడ వివ్రించిన చిరున్నమాలో మాకు వారయండి:

grievance.officer@vastuhfc.com
వాస్తు హౌసలంగ్ ఫైన్నన్ె కారపపరేషన్ లిమిటెడ్ A-203,
నవ్భారత్ ఎస్రట్ె, బారిస్రర్ న్నథ్ ప్ాయ్ మార్్ , ఆజాద్ నగ్ర్,
సవ్రర, ముంబ,ై మహారాషర ే 400015

3వ్ద్శ
•

ఒకవేళ పరతిస్పంద్న స్ంతృప్లు కరంగా లేకప్ో యిన్న లేక స్రసైన స్మయంలో (1 న్ెల) కంప్నీవారి నతండి పరతిస్పంద్న
రాకప్ో యిన్న లేక అంద్తకునా పరతిస్పంద్నతో కస్ర మర్ అస్ంతృప్లు గా ఉన్నా, కస్ర మర్ NHB (న్ేషనల్ హౌసలంగ్ బాయంక్)ని
స్ంపరదించవ్చతునత

•

వినియోగ్దనరులు NHBని https://grids.nhbonline.org.in/డిప్ార్రమంట్ ఆఫ్ రసగ్ుయలేషన్ అండ్ స్ూపర్విజన్ (ఫలరాయద్త
పరిష్ాకర సల్) 4వ్ అంతస్తు, కోర్ 5-A, ఇండియా హాబిటాట్ సంటర్ లోధి రోడ్, నూయఢిల్లి – 110003లో స్ంపరదించవ్చతునత
లేదన ఆన్లెైన్ ప్ో రరల్ దనవరా తమ ఫలరాయద్తలనత నమోద్త చేస్తకోవ్చతునత

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

ఆన్ెి న్
ల ప్ో రరల్
ఇకకడ ఉనా చిరున్నమాలో మాకు వారయండి :

https://grids.nhbonline.org.in
డిప్ార్రమంట్ ఆఫ్ రసగ్ుయలేషన్ అండ్ స్ూపర్విజన్
(ఫలరాయద్త పరిష్ాకర సల్) 4వ్ అంతస్తు, కోర్ 5-A,
ఇండియా హాబిటాట్ సంటర్, లోధి రోడ్,
నూయఢిల్లి – 110003

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

