
 

 

   

20.03.2023 થી અથવા તે પછીની  અમારી લોનના સૌથી મહત્વપૂર્ણ નનયમો અને શરતો  
 
શુભમ પાસથેી લોન મેળવવા માટેના સૌથી મહત્ત્વના નનયમો અને શરતો નીચે મુજબ છે. લોન એગ્રીમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કરતી 

વખતે ગ્રાહકને આની નવગતવાર માનહતી આપવામાાં આવશ ેઅને આ શરતો પર ગ્રાહકોની સાંમનત મેળવ્યા પછી જ લોનનુાં 

નવતરણ કરવામાાં આવશ.ે 
 

અરજદાર નં. ------ માટે કરારની અનુસૂનિ નરપોટણ  

સમજૂતીનુાં સ્થાન શાખા સરનામુાં 

સમજૂતીની તારીખ સમજૂતીની તારીખ 

ઉત્પાદન પ્રકાર હોમ લોન / સાંપનિ સામ ેલોન 

ઋણ લેનારનુાં નામ ઋણ લેનારાનુાં નામ 

સહ-ઋણલનેાર(ઓ) /ગેરને્ટર(ઓ)નુાં નામ સહ-ઋણ લેનારાઓ/ બાાંહેધરી આપનાર નામ 

ઋણ લેનારાનુાં સરનામુાં ગ્રાહક સાંચાર સરનામુાં 

શુભમની શાખા શાખા સરનામુાં 

લોનની રકમ માંજૂરી લોનની રકમ 

પ્રાઇમ લનેન્ડાંગ રટે (પીએલઆર) 17.5 % પી.એ. 

વ્યાજ દરનો પ્રકાર (કાંપની/એસએચડીએફસીના પીએલઆરમાાં 

સુધારા સાથે જોડાયેલ પુનઃસયુોનજત કરો)  
તરતા  

આવતતન પનુઃ-નકાંમત નક્કી કરો માનસક અથવા જ્યાર ેજરૂર પડે ત્યાર ે

લાગુ પડતા વ્યાજ દર 
............ % વાનષતક એટલ ેકે.  પીએલઆર  
±..........(સ્પ્રેડ) 

દાં ડ વ્યાજ દર ઓવર ડ્યુ ઈએમઆઈ પર વાનષતક 24 ટકા 

હપ્તાનો પ્રકાર સરખુાં થયેલ 

નનયત તારીખ  દર મનહનાની 4 કે 10મીતારીખ 

EMI માંજૂરી પત્રમાાં ઉલ્લેખ કયાત મુજબ 

નપ્ર- ઈએમઆઈ કૃપા કરીન ેનરપમેેન્ટ સ્કેડ્યુનો સાંદભત લો 

ગીરવે મૂકેલી નમલકત/સુરક્ષા/કોલેટરલ ગુણધમત સરનામુાં 

ટમત/ ટેનોર (મનહનામાાં)/ઈએમઆઈની સાંખ્યા માંજૂરી પત્રમાાં ઉલ્લેખ કયાત મુજબ 

િાજણ:   

એડનમનનસ્ટર ેનટવ અન ેઓપરશેનલ કોસ્્સ-એટ લોનગન (નોન 

નરફાં ડેબલ) (લાગ ુકરવેરા સનહત)** ગ્રાહકે નમલકતની ઓળખ કરી 

લીધી હોય અને આગોતરી ચકૂવણી કરવા માગતો હોય તો જ તેન ે

લેવામાાં આવશે. 

રૂ. ૪૦૦૦. ૦૦ (માત્ર ચાર હજાર રૂનપયા) રૂ. ૪૫૦૦. ૦૦ 

(રૂનપયા ચાર હજાર પાાંચસો ફક્ત) રૂ. ૨,૦૦૦* (માત્ર બે 

હજાર રૂનપયા) 
 

વહીવટી અન ેવહીવટી ખચત – નવતરણ (નોન નરફાં ડેબલ) (લાગુ 

કરવરેા સનહત) 

 નવતરણ કરાયેલી રકમના 3 ટકા સુધી અથવા 

મેનેજમેન્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવેલી અન્ય કોઈ પણ 

રકમ 

 

સીઈઆરએસએઆઈ ચાજત (નોન-નરફાં ડેબલ) (લાગ ુકરવેરા 

સનહત) 

જો લોનની રકમ રૂ. 5 લાખ સુધીની હોય, તો રૂ. 50થી 

વધ ુજીએસટી. 100+જીએસટી, જો લોનની રકમ રૂ. 5 

લાખથી વધ ુહોય તો 

 

જનરલ ઇન્્યોરન્સ નપ્રનમયમ (નોન-નરફાં ડેબલ) (લાગ ુકરવરેા 

સનહત) 
વાસ્તનવક  

હેલ્થ ઇન્્યોરન્સ નપ્રનમયમ (નોન-નરફાં ડેબલ) (લાગ ુકરવેરા સનહત) વાસ્તનવક  

જીવન વીમા નપ્રનમયમ (નોન-નરફાં ડેબલ) (લાગ ુકરવેરા સનહત) વાસ્તનવક  

ડુનલલકેટ સ્ટેટમને્ટ (નનવેદન પ્રનત) રૂ. 250 + જી.એસ.ટી.  

એમી પેમેન્ટ ઇન્સ્ટુમેન્ટ સ્વનેપાંગના ચાનજતસ રૂ. 500 +જીએસટી  

નકલી વ્યાજ પ્રમાણપત્ર રૂ. 250 +જીએસટી  

ગુણધમત દસ્તાવેજોની નકલ રૂ. 500 + જી.એસ.ટી.  



 

 

ચેક/ઈસીએસ/એનએસીએચ/એસઆઈ બાઉન્સ ચાનજતસ ૫૦૦૦ના રૂ.   

આાંનશક પૂવતચુકવણી શૂન્ય  

નપ્રક્લોઝર ચાજીસ  શૂન્ય  

પુનઃચુકવણીના સાધનની અનુપલબ્ધતા માટેના ચાનજતસ રૂ. 500 + જી.એસ.ટી.   

EMI ડ્યુ કલેક્શન ચાનજતસ રૂ. 400 + જી.એસ.ટી.   

 પ્રોપટી સ્વપેી ાંગ ચાજત રૂ.3000+જીએસટી  

 દસ્તાવેજોની યાદી રૂ. 250+જીએસટી  

 ફોરક્લોઝર સ્ટેટમેન્ટ ચાનજતસ રૂ.500+જીએસટી  

બાંધ લોનમાાં નમલકતના દસ્તાવેજો માટે કસ્ટોનડયલ ફી 
દર મનહન ેરૂ. 500 (લોન ક્લોઝર થવાની તારીખથી 60 

નદવસ પછી) + જી.એસ.ટી. 
 

કન્સ્ટર ક્શન નલાંક્ડ લોન કેસમાાં વેલ્યએુશન ફી 
પ્રથમ મુલાકાત: કોઈ શુલ્ક નથી. ત્યારબાદની મુલાકાતોઃ 

રૂ. 500+જીએસટી 
 

નમલકતની પુનઃનવચારણા માટે વેલ્યુએશન ફી રૂ.1500+જીએસટી  

લોન બાંધ કરવા પર ડોક્યમુેન્ટ નરટર ીવલ ચાનજતસ (મેચ્યોનરટી 

ક્લોઝર નસવાય) 
રૂ.1000+જીએસટી  

નકલી કોઈ બાકી રહેલ પ્રમાણપત્ર નથી રૂ.250+જીએસટી  

સ્ટેટ્યરુી ચાજીસ જો કોઈ હોય તો  વાસ્તનવક મુજબ  

જો કોઈ કાનૂની ચાજત હોય તો વાસ્તનવક મુજબ  

એનપીએના કેસો માટે રી વેલ્યુએશન ચાજત રૂ.1350+જી.એસ.ટી.  

શોધનો ચાજત (નવલાંનબત નવતરણના નકસ્સામાાં ચાજત કરવામાાં આવશ)ે રૂ. 1000 એસ.આર.ઓ. ઓનફસ + પર આધાર રાખે છે  

Nesl માનહતી રજૂઆત  રૂ. 50 + જી.એસ.ટી.  

     

અાંનતમ ઉપયોગ / લોનનો હેતુ    

ગુણધમતનો ઉપયોગ    

લોનના નવતરણની શરતો    

પુનઃચુકવણીનુાં માધ્યમ ૧.પી.ડી.સી.૨. ઇલેક્ટર ોનનક નસ્થનત  

    
નોાંધઃ- ફી અન ેચાનજતસથી ઉપર એક્સક્લુનઝવ લાગ ુટેક્સ (જીએસટી) અથવા અન્ય કોઈ પણ સરકારી ટેક્સ, લેવી વગેર ેછે અને 

તેમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવશે અન ેતે શુભમ હાઉનસાંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કાંપની નલનમટેડની સાંપણૂત મુનસફી પર રહેશે. 
 

જો નવતરણનો લાભ ન લેવાય તો વહીવટી અને સાંચાલકીય ખચત ઉપરાાંત ચૂકવેલ વ્યાજ (જો કોઈ હોય તો) નબન-નરફાં ડેબલ છે. 
 

વ્યાજની ગણતરી લોનના સમયગાળા દરનમયાન તમામ વષો માટે 360 નદવસ પર હોય છે અન ેમાનસક વ્યાજની ગણતરી તમામ 

મનહનાઓ માટે 30 નદવસ પર હોય છે. 
 
સાંપણૂત નવતરણ લોન માટે - પ્રી - એમી નવતરણ પછીના પ્રથમ મનહનામાાં લવેામાાં આવશે, જ ેનવતરણની તારીખથી તે મનહનાના 

અાંત સુધી વ્યાજ રહેશે. ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાાં જણાવ્યા મુજબ ઇએમઆઈ પછીના મનહનાથી શરૂ થશે. 
 
ટરેન્ચ નવતરણ લોન માટે. સાંપણૂત નવતરણ ન થાય ત્યાાં સુધી અથવા નવતરણના મનહનાથી 12 મનહના, બેમાાંથી જ ેવહેલુાં હોય ત્યાાં 

સુધી પ્રી ઇએમઆઈ વસૂલવામાાં આવશે.  ત્યાર બાદ ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાાં જણાવ્યા મુજબ ટી.એચ.ઈ.આઈ. પછીના મનહનાથી 

શરૂ થશ.ે  
 

લલોટ વિા બાાંધકામ/સ્વ-બાાંધકામ લોનના નકસ્સામાાં, લલોટમાાં વતતમાનમાાં અથવા ભનવષ્યમાાં તેના પર બાાંધવામાાં આવેલા 

કોઈપણ માળખાગતનો સમાવેશ કરવામાાં આવશ ેતેવુાં માનવામાાં આવશ.ે 
 

આ સાથ ેએવી સાંમનત સધાઈ છે કે, લોનના નનયમો અન ેશરતોની નવગતવાર નવગતો માટે, અહીાં પક્ષકારોએ તેમના દ્વારા 

અમલમાાં મૂકવામાાં આવતી/અમલમાાં મૂકવામાાં આવનારી લોન અન ેઅન્ય સરુક્ષા દસ્તાવેજોનો સાંદભત લેવો જોઈએ અન ેતેના પર 

આધાર રાખવો જોઈએ. 
 



 

 

વધુમાાં એ બાબત પણ સ્પષ્ટ કરવામાાં આવી છે કે, ઉપર ઉલ્લેનખત નનયત તારીખે ન ચકૂવાયેલા ઈએમઆઈ/નપ્ર-ઈએમઆઈની  

રકમ બાકી રહેશ.ે વધુમાાં, નડફોલ્ટના નકસ્સામાાં તમારાં  લોન એકાઉન્ટ કાંપની દ્વારા નીચે મુજબ વગીકૃત  કરવા માટે જવાબદાર  

રહેશે: - 

સ.નં. SMA પટેાવર્ગો વર્ગીકરર્ માટેનો આધાર - મુદ્દલ 

અથવા વ્યાજની િુકવર્ી અથવા 

અન્ય કોઈ પર્ રકમ સંપૂર્ણ અથવા 

આંનશક રીતે બાકી છે  
(i) SMA-0 30 નદવસ સુધી 
(ii) SMA-1 30 નદવસથી વધ ુઅન ે60 નદવસ સુધી 

(iii) SMA-2 60 નદવસથી વધ ુઅન ે90 નદવસ સુધી 

(iv) NPA 90 નદવસથી વધ ુ

મને વધુમાાં સ્પષ્ટતા કરવામાાં  આવે છે  કે એક વખત એનપીએ તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવેલા લોન એકાઉન્ સને 'સ્ટાન્ડડત ' 

એસેટ તરીકે અપગ્રેડ કરી શકાતા નથી, જ્યાાં સધુી વ્યાજ અને મુદ્દલની સાંપૂણત બાકી નીકળતી રકમ ઋણલેનાર દ્વારા 

ચૂકવવામાાં ન આવે. 
 
 
 

એકનોલેજમેન્ટ 
 

ઉપરોક્ત નનયમો અન ેશરતો મેં/અમ/ેમને/  શ્રીમતી/કુમ દ્વારા વાાંચી/મને/શ્રીમતી/કુમ દ્વારા  વાાંચી સાંભળાવવામાાં આવી છે અન ેસી 

ઓમપનેી  _____________________________of  મેં/અમે તેન ેસમજી અને  સ્વીકારી છે  અન ેઉપરોક્ત શરતોની એક નકલ પણ 

મને/અમને પહોાંચાડવામાાં આવી છે. 
 
 
 
 
 

(ઋણલેનારની સહી અથવા અાંગૂઠાની 

છાપ) 
(સહ-ઋણલેનાર(ઓ)/બાાંહેધરી 

આપનારાઓની સહી અથવા 

અાંગૂઠાની છાપ) 

(નધરાણકતાતની અનધકૃત વ્યનક્તના 

હસ્તાક્ષર) 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      વધારાની શરતો 
  

સૌથી મહત્વપૂણત નનયમો અને શરતો લોનની નવગતો આપતા કરારના સમયપત્રક સાથ ેમળીને વાાંચવી જોઈએ.  

1. વીમો: લોન લેનાર દ્વારા ફરનજયાત યોગ્ય વીમો લેવો. શુભમ લોન લેનારને કોઈપણ સામાન્ય વીમા કાંપની પાસેથી વીમો કરાવવામાાં મદદ 

કર ેછે. જો કે, લોન લેનાર વ્યનક્ત પોતાની મેળે નમલકત વીમો લેવા માટે સ્વતાંત્ર છે અને તે શુભમ હાઉનસાંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કાંપની 

નલનમટેડને સોાંપી શકે છે.શુભમ હાલમાાં લોન લેનારને કે જનરલ ઇન્્યોરન્સ કાંપની પાસેથી કોઇ ફી લેતી નથી. 

2. નવતરર્ની શરતો. કોઈ પણ પ્રકારનુાં નવતરણ કરવાની શુભમની ફરજ નીચેની શરતોને આનધન રહેશેઃ 

(a) ઋણલેનારની કે્રનડટ યોગ્યતા અને પ્રોપટીનુાં શીષતક: ઋણલેનાર શુભમની કે્રનડટ યોગ્યતાની જરૂનરયાતને પૂણત કર ે છે. ઉપરાાંત 

શુભમને સાંપૂણત સાંતોષ થવો જોઈએ કે સાંપનિનુાં શીષતક સ્પષ્ટ, માકેટેબલ અને બોજ નવનાનુાં છે. ઋણલેનારને નમલકતમાાં જામીનગીરી 

નહતના સજતન માટે જરૂરી હોય તેવી તમામ માંજૂરીઓ પ્રાપ્ત કરવાની રહેશ,ે જમેાાં હસ્તગત કરવાના અનધકારનો પણ સમાવેશ થાય 

છે. સાંપનિ શુભમ પૂછપરછ કરવા અથવા કારણ માટે હકદાર રહેશ ેકારણ કે શુભમ ઉપરોક્ત આકારણી કરવા માટે યોગ્ય લાગે છે.  

(b) મૂળભૂતની ઘટનાનુાં નબન-અનસ્તત્વ 

(c) વધારાના સામાન્ય સાંજોગો કોઈ પણ વધારાના સામાન્ય અથવા અન્ય સાંજોગો બન્યા નથી જ ેશુભમના એકમાત્ર અનભપ્રાય મુજબ 

ઋણલેનાર માટે કોઈપણ નનયમો અને શરતોને પનરપૂણત કરવાનુાં અશક્ય બનાવી શકે છે.  

(d) બાકી કાનૂની કાયતવાહી ઋણલેનારએ શુભમને તેની સામે શરૂ કરવામાાં આવેલી કોઈ પણ કાયતવાહી, દાવોની કાયતવાહી, સમાપ્ત 

કરવા / નાદારીની કાયતવાહી અથવા તપાસ નવશે જાહેર કયુું હશે.  

(e)  નવતરણના ઉપયોગ માટેના પુરાવા  ઋણલેનારએ લોનના ઉપયોગ અથવા લોનના કોઈપણ આાંનશક નવતરણના પુરાવા રજૂ કયાત 

હોવા જોઈએ.  

(f) ગેરાંટી/નસક્યોનરટીઝ વગેર ેજો શુભમ દ્વારા જરૂરી હોય તો ઋણલેનાર પોતે અથવા તો શુભમ દ્વારા માંજૂર કરાયેલી વ્યનક્ત દ્વારા 

ગેરન્ટી(ઓ) પૂરી પાડવાની રહેશ ેઅને તેનો અમલ કરશ.ે ઋણલેનાર યોગ્ય રીતે અન્ય તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો, લખાણોનો અમલ 

કરશ,ે શુભમની તરફેણમાાં નમલકતની સુરક્ષાનુાં સજતન  કરશે અને કેસ હોય તે પ્રમાણે પોસ્ટ ડેટેડ ચેક્સ, સ્થાયી સૂચના અથવા 

ઇસીએસ  ફરનજયાત સુપરત કરશ.ે  

(g)  ઋણલેનારના પ્રદાનનો ઉપયોગઃનધરાણલેનારને લોનના હેતુ માટે જરૂરી બાકીના ભાંડોળની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશ ે (એટલે કે, 

લોન કરતા ઓછી નમલકતની નકાંમત). ઋણલેનાર અન્ય કોઈ પણ વ્યનક્ત પાસેથી તે જ ઉધાર લેશે નહીાં.  

(h) એનઓસી વગેરઃે જ્યાર ે ઋણલેનાર અન્ય બેંક/નાણાકીય સાંસ્થામાાંથી શુભમને લોન ટર ાન્સફર કર ે છે, ત્યાર ે ઋણલેનારને 

હાલની/અગાઉની બેંક/સાંસ્થા/નધરાણકતાત પાસેથી જરૂરી પરવાનગીઓ, પત્ર (જમે કે કેસ હોય તે મુજબ) મેળવી લેવાનો રહેશ ેઅને 

તેણે શુભમને સાચી માનહતી જાહેર કરી હોવી જોઈએ.  

(i) અહીાં જણાવેલી નવતરણ માટેની શરતોની પૂનતતને આનધન, શુભમ અહીાં જણાવેલી ચુકવણી માટેની શરતોની પૂનતતમાાં લોનનુાં નવતરણ 

કરશ,ે શુભમ લોનની વહેંચણી કાાં તો લમ્પ-સમમાાં અથવા યોગ્ય હપ્તામાાં કરશ,ે જનેો નનણતય શુભમ દ્વારા બાાંધકામની જરૂનરયાત 

અથવા પ્રગનતના સાંદભતમાાં અથવા તેની સાંપૂણત મુનસફીમાાં શુભમ દ્વારા નનધાતનરત અન્ય કોઈ પણ પનરબળોને ધ્યાનમાાં રાખીને 

લેવામાાં આવ ેછે. લોનને સાંપૂણતપણે અથવા તેના ભાગરૂપે અને નવતરણની રીતનુાં નવતરણ કરવાનો શુભમનો નનણતય ઋણલેનારને 

આખરી અને બાંધનકતાત રહેશ.ે  

(j) આ નવતરણ શુભમ દ્વારા પે ઓડતર, ચેક અથવા નડમાન્ડ ડર ાફ્ટ જારી કરીને "માત્ર એ/સી પાઇ" તરીકે ક્રોસ કરીને અથવા નનયુક્ત 

બેંક ખાતાને કે્રનડટ દ્વારા, નવગતો જારી કરીને કરવામાાં આવશ,ે જનેી નવગતો અહીાં અનુસૂનચમાાં ઉલ્લેનખત કરવામાાં આવી છે. 

અનુસૂનચમાાં ઉલ્લેનખત નવતરણ નવનાંતીની તારીખથી લોનનુાં નવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં હોવાનુાં માનવામાાં આવશ ેઅને લોન  પરનુાં 

વ્યાજ ઉક્ત તારીખથી શુભમની તરફેણમાાં મળવાનુાં શરૂ થશે, પછી ભલેને તે રકમ ઋણલેનાર દ્વારા ખરખેર પાછી ખેંચી લેવામાાં 

આવી હોય કે કેમ.  



 

 

(k) શુભમ, તેની સાંપૂણત મુનસફીને આનધન રહીને, ઋણલેનાર, નબલ્ડર, ડેવલપર, સોસાયટી અને અન્ય બેંકો/સાંસ્થા/શાહુકારને 

સીધેસીધી લોનનુાં નવતરણ કરી શકે છે, જમેની પાસેથી ઋણલેનાર શુભમને લોન ટર ાન્સફર કર ેછે અથવા  ઋણલેનાર દ્વારા નવનાંતી 

કરવામાાં આવ ેતે પ્રમાણે કોઈ ત્રાનહત પક્ષની  તરફેણમાાં. 

(l) ઉપરોક્ત નહીાં, શુભમ, ઋણલેનારને વાજબી નોનટસ આપીને, જો લોનની રકમ વાજબી સમયમાાં સાંપૂણતપણે ખેંચવામાાં આવી ન 

હોય અથવા સાંજોગોમાાં કોઈ ફેરફારને કારણે શુભમનો અનભપ્રાય હોય કે ઋણલેનારની નાણાકીય નસ્થનત અથવા નફા અથવા 

વ્યવસાય પર અથવા કોઈ પણ પનરબળો કે જનેે શુભમ દ્વારા જારી કરતી વખતે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવ્યા હતા તેના પર સામગ્રીની 

પ્રનતકૂળ અસર પડી છે, તો લોનનુાં વધુ નવતરણ સ્થનગત અથવા રદ કરી શકે છે માંજૂરી પત્ર નમલકતના નનમાતણમાાં નવલાંબના કારણનો 

સમાવેશ કર ેછે, પરાં તુ તે પૂરતુાં મયાતનદત નથી.  

(m) શુભમ નાણાકીય નસ્થનત, લોનની આવકનો ઉપયોગ, નમલકત, નમલકત, નમલકતના નનમાતણનો તબક્કો, સરનામાાં અને સાંપકતની 

નવગતો, લોનના નવતરણ બાદ તમારા ઋણલેનાર (કેવાયસી) જરૂનરયાતોને લગતા દસ્તાવેજો વગેર ેસાથ ેસાંબાંનધત ઋણલેનારના 

વધારાના દસ્તાવેજો માાંગવાનો અબાનધત અનધકાર ધરાવે છે. શુભમ દ્વારા નનધાતનરત સમયગાળાની અાંદર ઋણલેનાર દ્વારા આવા 

દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાાં ન આવે તેવા નકસ્સામાાં, શુભમ લોનને પાછી ખેંચવાના અથવા તેની પાસે ઉપલબ્ધ અન્ય કોઈ પણ ઉપાયનો 

ઉપયોગ કરવાના તેના અનધકારને પૂવતગ્રહ નવના, આવી લોનની જાળવણીમાાંથી ઉદ્ભવતા વધારાના જોખમને આવરી લેવા માટે 

ઋણલેનારને સૂનચત કયાત પછી તેની સાંપૂણત મુનસફી પ્રમાણે વ્યાજના દરમાાં વધારો કરવાનો હકદાર રહેશે.  

(n) ઋણ લેનારા દ્વારા પ્રાપ્ત શુભમ તરફથી માંજૂરી પત્ર અને અન્ય સાંદેશાવ્યવહારમાાં ઉલ્લેનખત બધી શરતોનુાં પાલન.  

3. આરઓઆઈ/ઈએમઆઈમાં ફેરફાર માટેની પ્રનિયાાઃ શુભમ, તેની સાંપૂણત મુનસફીને આનધન રહીને (અથવા લાગુ પડતા નનયમો, નાણાાં 

બજારમાાં શરતો અથવા તેની આાંતનરક નીનતઓ અથવા નનયમનકારી જરૂનરયાતોને ધ્યાનમાાં રાખીને), ઋણલેનારને સૂનચત કયાત પછી લોન 

પરના વ્યાજના દર અને દાં ડનીય વ્યાજના દરમાાં સુધારો કરી શકે છે અને વ્યાજના દર અને દાં ડનીય વ્યાજ દર,  આવી સૂચનાની તારીખથી, 

આવા સુધારલેા દર ેઉપાનજતત કરો. જો શુભમ લોનના સાંપૂણત નવતરણ પૂવે લોન પરના વ્યાજના દરમાાં સુધારો કર ેછે, તો તેને તેની સાંપૂણત 

મુનસફી મુજબ, આવા સુધારલેા દરને લોનના સાંપૂણત અથવા કોઈપણ ભાગ પર લાગુ કરવાનો અનધકાર રહેશ ેઅને ઋણલેનાર આવી સુધારલેી 

રકમની ચુકવણી કરવા માટે જવાબદાર રહેશ.ે શુભમ નરઝવત બેંક ઓફ ઇનન્ડયા અથવા નેશનલ હાઉનસાંગ બેંક દ્વારા સમયાાંતર ેફરનજયાત 

કરવામાાં આવેલા વ્યાજદરોમાાં ફેરફારોને અસર કરવાનો અનધકાર સુરનક્ષત રાખે છે. વ્યાજના દરોમાાં ફેરફારના નકસ્સામાાં શુભમ તેની સાંપૂણત 

મુનસફી પ્રમાણે કરી શકે છે: 

(i) લોન અને ઈએમઆઈના કાયતકાળમાાં ફેરફાર કરવાથી તે સતત રહેશ ેઅથવા  

  

(ii) ઇએમઆઈની રકમ બદલાશે અને સમયગાળો યથાવત રહેશ.ે આવી નસ્થનતમાાં, ચેક, એસઆઈ અથવા ઇસીએસ (લાગુ પડતુાં હોય 

તે મુજબ) સ્વરૂપે પરત ચૂકવણીની સૂચનાઓમાાં સુધારો કરવામાાં આવશ ે  અને ઋણલેનાર શુભમને નવી/નવી પુનઃચુકવણીની 

સૂચનાઓ સુપરત કરશ.ે  

 અહીાં જણાવેલી કોઈ પણ બાબતને ધ્યાનમાાં રાખીને નહીાં, શુભમને ઈએમઆઈ, મુદત અથવા લોનની રકમની સમીક્ષા કરવાનો અને 

ફરીથી ગોઠવવાનો અનધકાર રહેશ,ે ઋણલેનાર તરફથી કોઈ પણ નવનાંતી સાથ ેઅથવા તે નસવાય, એવી રીતે અને એટલી હદ સુધી કે જ ે

શુભમ તેની એકમાત્ર મુનસફીથી નનણતય લઈ શકે. શરત એ છે કે જો આવી સમીક્ષા / ફરીથી સુનનનિત કરવાના પનરણામે,  લોનની મૂળ 

મુદત વધારવાની જરૂર છે, તે માત્ર એવી શરતો સુધી જ કરવામાાં આવશે, જનેે શુભમ દ્વારા તેની આાંતનરક નીનત અનુસાર માંજૂરી 

આપવામાાં આવી હોય. આ પ્રકારના સાંજોગોમાાં ઋણલેનાર શુભમ દ્વારા નનધાતનરત સુધારલેા અનુસૂનચ અનુસાર લોન અથવા તેની બાકી 

નીકળતી રકમની ચુકવણી કરશ.ે શુભમે ઋણલેનારને લેનખતમાાં જાણ કરવાની રહેશ,ે જ્યાાં આ પ્રકારના ફેરફાર અથવા પુનઃનનધાતરણમાાં 

નીચેના ફેરફારોનો સમાવેશ થાય છેઃ  

a. ઈએમઆઈ અથવા તેની રકમની ચુકવણીની તારીખ; અથવા  

b. વ્યાજની રકમ, મુદ્દલ અથવા ઈએમઆઈ; અથવા  

c. આ નભન્નતાને પનરણામે ઋણલેનાર(ઓ)ની નનવૃનિની વય કરતાાં વધુ લોનની મુદત લાગુ પડે છે. 

વ્યાજના દર અને/અથવા દાં ડનીય વ્યાજના દરમાાં તમામ ફેરફારો ઋણલેનારાઓને સલાહ આપવામાાં આવશ ેઅને તે માત્ર સાંભનવત રીતે જ 

અસરકારક રહેશ.ે આવા ફેરફાર શુભમની વેબસાઇટ અને શાખાઓ પર પ્રદનશતત કરવામાાં આવશ.ે વ્યાજના દરમાાં કોઈ પણ ફેરફાર 

શુભમને જ ેપણ નામ શક્ય હોય તે દ્વારા ગ્રાહકોને પત્ર/એસએમએસ અથવા સાંદેશાવ્યવહારના અન્ય કોઈ પણ માધ્યમથી જણાવવામાાં 

આવશે.  જો કે, જો આવા ફેરફારથી ગ્રાહકને નુકસાન થાય છે, તો તે / તેણી, 60 નદવસની અાંદર, તેની / તેણીની લોન અગાઉથી ચૂકવી 

શકે છે અથવા શુભમને કોઈ વધારાના ચાજત અથવા વ્યાજ ચૂકવ્યા નવના તેને અન્ય નધરાણકતાતને નસ્વચ કરી શકે છે.  

4. બાકી નીકળતી રકમની વસૂલાતાઃ  શુભમની ડેટ કલેક્શન પોનલસી ઋણધારકોના સન્માન અને આદરની આસપાસ બનાવવામાાં આવી 

છે. શુભમ એવી નીનતઓનુાં પાલન કરશે નહીાં કે જ ેબાકી લેણાાંના સાંગ્રહમાાં અયોગ્ય રીતે દબાણ કર ેછે. નીનત સૌજન્ય, ન્યાયી વ્યવહાર 

અને સમજાવટ પર બનાવવામાાં આવી  છે. શુભમ  બાકી લેણાાંની વસૂલાત અને સુરક્ષાની પુન:પ્રાનપ્તના સાંબાંધમાાં ન્યાયી પ્રથાઓનુાં પાલન 

કરવામાાં માને છે અને તે રીતે ઋણલેનારનો નવશ્વાસ અને લાાંબા ગાળાના સાંબાંધોને પ્રોત્સાહન આપે છે. શુભમની સુરક્ષા પુન:પ્રાનપ્ત 

નીનતનો હેતુ નડફોલ્ટની નસ્થનતમાાં બાકી નીકળતી રકમની વસૂલાત કરવાનો છે અને તેનો હેતુ નમલકતથી વાંનચત રહેવાનો નથી. આ નીનત 



 

 

પુનઃરોકાણ, મૂલ્યાાંકન અને સુરક્ષાની પ્રાનપ્તમાાં વાજબીપણા અને પારદશતકતાને માન્યતા આપે છે  . શુભમ દ્વારા ફોલોઅપ અને બાકી 

લેણાાંની વસૂલાત અને સલામતીની પુન:પ્રાનપ્ત માટે અપનાવવામાાં આવેલી તમામ પ્રથાઓ કાયદા સાથે અસાંગત રહેશ.ે 

કોઈ ચોક્કસ મનહનામાાં ઋણલનેારનુાં પુનઃચુકવણીનુાં સાધન ઉછળે તેવા નકસ્સામાાં ઋણલેનારને ચૂકવણી કરવા માટે કહેવા માટે 

ટેનલફોનનક/વ્યનક્તગત ફોલો-અલસ કરવામાાં આવ ેછે. કોઈપણ ઋણલેનાર કે જ ેઆ તારીખથી આગળ વધે છે અને 30 નદવસથી વધુ સમય 

વીતી જાય છે તે પછી સાંગ્રહ સૂનચમાાં જાય છે જનેે નીચ ેજણાવ્યા મુજબ વ્યાખ્યાનયત નક્રયાઓ સાથે અલગથી ટર ેક કરવામાાં આવ ેછે:  

(a) જો ચુકવણી બાકી રહે છે, તો 30 નદવસ પહેલાના સમયે, શુભમ ઋણલેનારને તાત્કાનલક જણાવેલી રકમ ચૂકવવા માટે એક પત્ર મોકલે 

છે.  

(b) જો ચુકવણી 60 નદવસ બાકી રહે તો, શુભમ એક ફોલો અપ પત્ર મોકલે છે, એટલે કે,  તાત્કાનલક જણાવેલી રકમની ચૂકવણી કરવા માટે 

ઋણલેનારને કાયતવાહી કરતા પહેલા નોનટસ (એનબીટીએ). આ સમયગાળા દરનમયાન, શુભમના અનધકારીઓ ઋણલેનાર સાથે 

નનયનમત સાંપકતમાાં રહેશ,ે જથેી તેને બાકી નીકળતી રકમ ચૂકવવાનુાં મહત્વ સમજાવી  શકાય. 

(c) જો ચૂકવણી 90 નદવસ વીતી જાય, તો શુભમ ઋણલેનારને તાત્કાનલક જણાવેલી રકમ ચૂકવવા માટે લોન નરકોલ નોનટસ (એલઆરએન) 

મોકલે છે.  

(d) જો ચુકવણી 90 નદવસથી વધુ સમય વીતી જાય તો, શુભમને ધ નસક્યોનરટાઇઝેશન એન્ડ નરકન્સ્ટર ક્શન ઓફ ફાઇનાનન્સયલ એસે્સ 

એન્ડ એન્ફોસતમેન્ટ ઓફ નસક્યુનરટી ઇન્ટરસે્ટ એક્ટ, 2002 (એસએઆરએફએઇએસઆઇ એક્ટ, 2002) હેઠળ કાયતવાહી શરૂ કરવાનો 

અનધકાર છે, અને તે હેઠળ બનાવેલા નનયમો, જો કોઈ વૈધાનનક સુધારા(ઓ) અથવા તેના હેઠળ કોઈ કાનનૂી સુધારા(ઓ) અથવા ફરીથી 

અમલમાાં મૂકવા (ઓ) સનહત કોઈ હોય તો, તેને પુનઃપ્રાપ્ત કરવાનો અનધકાર છે. તેના બાકી લેણાાં. વધુમાાં એવી પણ સ્પષ્ટતા કરવામાાં 

આવી છે કે એક વખત ચુકવણી બાકી નીકળતા 90 નદવસ કે તેનાથી વધુ સમય વીતી જાય પછી ઋણલેનારના એકાઉન્ટને એનપીએ 

તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવશે અને જ્યાાં સુધી તમામ બાકી નીકળતી રકમ ઋણલેનાર દ્વારા ચૂકવવામાાં ન આવ ેત્યાાં સુધી તે એનપીએ 

તરીકે વગીકૃત કરવાનુાં ચાલુ રાખશે, જ્યાાં શુભમ  સરફેસી એક્ટ, 2002 હેઠળ ઋણલેનાર સામે પગલાાં લેવાનો અનધકાર અનામત રાખશે.   

ઉપરોક્ત ઉપરાાંત શુભમને શુભમ અને ઋણલેનાર વચ્ચે કરવામાાં આવેલા લોન એગ્રીમેન્ટ મુજબ જ્યાર ેપણ બાકી લેણાાં હોય ત્યાર ે

આવા નધરાણકતાતઓને સાંદેશાવ્યવહાર મોકલવાનો અનધકાર છે.  

આ ઉપરાાંત શુભમને નેગોનશયેબલ ઇન્સ્ટુમેન્ટ એક્ટની કલમ 138 અથવા તેના બાકી લેણાાંની વસૂલાત માટે અન્ય કોઈ પણ લાગુ 

પડતા કાયદા હેઠળ કાયતવાહી કરવાનો અનધકાર છે.  
  

  

5. ગ્રાહક સેવા  

શાખાનો સમયાઃ તમામ શાખાઓ અઠવાનડયામાાં છ નદવસ સવાર ે9.30થી સાાંજના 6.30 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહે છે. રનવવાર અને 

મનહનાના બીજા અનેત્રીજા શનનવાર શુભમ માટે સાપ્તાનહક રજા છે.  
  

કોઈ પણ સેવા સાંબાંનધત સમસ્યાના નકસ્સામાાં, ઋણલેનાર બ્રાન્ચના ઈન્ચાજતનો સાંપકત  કરી શકે છે. ત્યાર પછી કોઈ પણ વધારાને આ રીતે 

સાંબોનધત કરવા જોઈએઃ  

ગ્રાહક સપોટત  મેનેજર  

 ફોન નાંબર :  1800 300 22250  

 ઈ-મેઈલ  :  customercare@shubham.co  

(a) લોન એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટાઃ નાણાકીય વષત માટે લોન એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઇલેક્ટર ોનનક મોડ મારફતે (રનજસ્ટડત  મોબાઇલ નાંબર પર 

ઇમેઇલ/વેબ-નલન્ક/એસએમએસ નલાંક અથવા ઋણલેનારના ઇમેઇલ આઇડી વગેર ેસનહત) અથવા શુભમની શક્યતા અનુસાર, સાંબાંનધત 

સરનામાાં પર હાડત  કોપી મારફતે એનપ્રલથી જુલાઈના ગાળામાાં એક વખત નવના મૂલ્યે મોકલવામાાં આવશ.ે ડુનલલકેટ સ્ટેટમેન્ટનો પુરવઠો 

ઋણ લેનારાને તેની નકાંમતે રજૂ કરવામાાં આવશ.ે  

(b) શીર્ણક દસ્તાવેજોની ફોટોકોપી: ઋણલેનાર જ ેશાખાએ લોનનુાં નવતરણ કયુું હોય તે શાખામાાં લોનની વહેંચણીના 30 નદવસની અાંદર 

તેણે રજૂ કરલેા ટાઇટલ દસ્તાવેજોની નકલ માટે અરજી કરી શકે છે. દસ્તાવેજ અરજીના ૩૦ નદવસની અાંદર અથવા સાંબાંનધત નોાંધણી 

કચેરીમાાંથી દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કયાતના ૩૦ નદવસની અાંદર ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવશ.ે  

(c) બંધ કરવાની પ્રનિયા: ઋણલેનાર ચાલુ મનહનાની 25 તારીખ પહેલાાં કોઈપણ નદવસ તેની ચાલુ લોન બાંધ કરવા માટે નવનાંતી કરી શકે 

છે, તે જ શાખાની મુલાકાત લઈને જણેે તેની લોનનુાં નવતરણ કયુું છે અને લેનખત અરજી આપી છે. અરજી સ્વીકાયાતના 15 નદવસની 

અાંદર લોન બાંધ કરી દેવામાાં આવશે અને એસપીડીસી (જો કોઈ હોય તો) સાથ ેઅસલ નમલકતના કાગળો લેનખત પ્રાનપ્ત સામે લોન બાંધ 

થયાના 30 નદવસની અાંદર સોાંપવામાાં આવશ.ે  

  

6. ફનરયાદ નનવારણ  

જો ઋણ લેનારાઓને લોન અથવા કોઈ શુભમના કમતચારી સાથેની વાતચીત અાંગે કોઈ ફનરયાદ અથવા ફનરયાદ હોય, તો શુભમ  

ઋણલેનારને નવનાંતી કરશ ેકે તેઓ શાખામાાં જાળવવામાાં આવેલા ફનરયાદ રનજસ્ટરમાાં એન્ટર ી કર ેઅને કે્રનડટ ઓનફસરને તે માટે ફનરયાદ 

નાંબર આપવા કહે.  



 

 

શુભમ તેની પ્રાનપ્તના ૭ કાયતકારી નદવસની અાંદર ફનરયાદનો પ્રયાસ કરશે અને તેનુાં નનરાકરણ લાવશ.ે ફનરયાદના ઠરાવની જાણ કે્રનડટ 

અનધકારી દ્વારા લોન લેનારને લેનખતમાાં અથવા શાખામાાં કરવામાાં આવશે.  

જો ઋણલેનારને કામકાજના 7 નદવસની અાંદર ફનરયાદનો કોઈ પ્રત્યુિર ન મળે તો તે નીચેની નનવારણ પદ્ધનતનો આશરો લઈ શકે છેઃ  
  

  

પ્રાપ્ત થતી તમામ ફનરયાદો માટે નીચેની ગ્રાહક તકરાર નનવારણ કાયતપ્રણાલીનુાં અનુસરણ કરવામાાં આવશે. લેવલ 1- શુભમ 

બ્રાન્ચ/ટોલ ફ્રી નાંબર/ઈ-મેઈલ/પોટતલ  

ગ્રાહક તેમની ફનરયાદ નોાંધાવવા શાખાની મુલાકાત લઈ શકે છે અથવા 1800-258-2225 પર કોલ કરી શકે છે. ફનરયાદ 

customercare@shubham.co ઈ-મેઈલ પણ કરી શકાશ.ે   
  

લેવલ 2- ફનરયાદ નનવારણ અનધકારી   

ફનરયાદનો ઉકેલ ન આવ ેતેવા નકસ્સામાાં ગ્રાહક સાંપકત  કરી શકે છે 

ફનરયાદ નનવારણ અનધકારી સુશ્રી 

કનનકા શમાત  

ઈ-મેઈલ- kanika.sharma1@shubham.co, ફોન 

નાં-0124-4669332  

શુભમ હાઉસ, 425, ઉદ્યોગ નવહાર, ફેઝ-4, ગુરગ્રામ, હનરયાણા - 

122015  
  

ઋણલેનારના સાંતોષ માટે ફનરયાદનો ઉકેલ ન આવ્યો હોય તેવા નકસ્સામાાં તે ફનરયાદ નનવારણનો સાંપકત  કરી શકે છે  

પોતાની ફનરયાદ નોાંધાવીને નેશનલ હાઉનસાંગ બેંકના સેલ   

a. https://grids.nhbonline.org.in નલાંક પર ઓનલાઇન મોડમાાં   

અથવા   

b. પોસ્ટ  દ્વારા  ઓફલાઇન  મોડમાાં ,    https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf 

નલાંક  પર  ઉપલબ્ધ  નનયત  ફોમેટમાાં , ફનરયાદ નનવારણ સેલ,  

નડપાટતમેન્ટ ઓફ રગે્યુલેશન એન્ડ સુપરનવઝન,   

નેશનલ હાઉનસાંગ બેંક,   

ચોથો માળ, કોર 5એ, ઇનન્ડયા હેનબટેટ સેન્ટર,   

લોધી રોડ, નવી નદલ્હી – 110,003  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 એકનોલેજમેન્ટ 
  

ઉપરોક્ત નનયમો અને શરતો મેં/અમે/શ્રી/શ્રીમતી/કુમ દ્વારા મને/અમને વાાંચી સાંભળાવી છે. કાંપની 

_____________________________of છે અને હુાં /અમે તેને સમજ્યા છીએ અને સ્વીકાયાત છે અને ઉપરોક્ત શરતોની એક નકલ પણ 

મને/અમને પહોાંચાડવામાાં આવી છે.  
  
    
   
  

(ની સહી અથવા  અાંગૂઠાની છાપ (અનધકૃત વ્યનક્તની સહી અથવા અાંગૂઠાની  છાપ)  

 ઋણલેનાર)  નધરાણકતાતના સહ-ઋણલેનાર (ઓ)/બાાંહેધરીકારો)    

  



 

 

 


