
 

 

   

20.03.2023 पासून क िं वा त्यानिंतर  लागू  असलेल्या आमच्या  र्ााच्या सवाात महत्वाच्या अटी आकि शती 
 
शुभमकडून कर्ज घेण्यासाठी सर्ाजत महत्वाच्या अटी आणि शती खाली णिल्या आहेत. हे तपशीलर्ार आणि कर्ज करारार्र स्वाक्षरी 

करताना ग्राहकाला णिले र्ाईल आणि या अटी ींर्र ग्राहकाींची सींमती णमळाल्यानींतरच कर्ज णर्तररत केले र्ाईल 
 

अर्ादार क्रमािं  ------  रार वेळापत्र  अहवाल 

कराराचे स्थान शाखा पत्ता 

कराराची तारीख कराराची तारीख 

उत्पािन प्रकार होम लोन / लोन अगेंस्ट प्रॉपटी 

कर्जिाराचे नार् कर्जिाराचे नार् 

सह कर्जिाराचे नार् /र्ामीनिार(र्) सह-कर्जिार / गॅरींटर चे नार् 

कर्जिाराचा पत्ता ग्राहक सींपे्रषि पत्ता 

शुभम ची शाखा शाखा पत्ता 

कर्ाजची रक्कम कर्ाजची रक्कम मींरू्र करा 

प्राइम लें णडींग रेट (पीएलआर) 17.5% पी.ए. 

व्यार् िराचा प्रकार (कीं पनी / एसएचएफएफसीच्या पीएलआरमधे्य 

पुनरार्लोकनाशी र्ोडलेले ररसेट)  
अस्थायी  

री-प्राइणसींग फ्रीक्वें सी माणसक णकीं र्ा आर्श्यकतेनुसार 

लागू ब्यार् िर .........% प्रणतर्षज म्हिरे्च  पीएलआर  ±.......(से्प्रड) 

िींडात्मक ब्यार् िर थकीत ईएमआयर्र र्ाणषजक 24% 

हप्त्याचा प्रकार समतुल्य 

िेय तारीख  िर मणहन्याच्या ४ णकीं र्ा १०तारखेला 

ईएमआई मींरु्री पत्रात नमूि केल्याप्रमािेच 

प्री - ईएमआई कृपया परतफेडीचा सींिभज द्या 

गहाि ठेर्लेली मालमत्ता / सुरक्षा / तारि मालमत्ता पत्ता 

कालार्धी / कालार्धी (मणहन्याींत)/ईएमआयची सींख्या मींरु्री पत्रात नमूि केल्याप्रमािेच 

आरोप:   

प्रशासकीय आणि ऑपरेशनल कॉस्ट- लॉणगनर्र (नॉन ररफीं डेबल) 

(लागू कराींसह)* तेव्हाच घ्यारे् रे्व्हा ग्राहकाने मालमत्ता ओळखली 

असेल आणि आगाऊ पैसे भरण्याची इच्छा असेल तरच 

रुपये ४०००.०० रुपये (फक्त चार हर्ार रुपये) रु. 

४५००.०० (फक्त चार हर्ार पाचशे रुपये) रुपये २,०००* 

(फक्त िोन हर्ार रुपये)  
प्रशासकीय आणि पररचालन खचज- णर्तरिात (नॉन ररफीं डेबल) 

(लागू कराींसह) 

 णर्तरीत रकमेच्या 3% पयंत णकीं र्ा व्यर्स्थापनाने 

ठरणर्ल्याप्रमािे इतर कोितीही रक्कम 
 

सीईआरएसएआय शुल्क (नॉन-ररफीं डेबल) (लागू कराींसह) 

कर्ाजची रक्कम 5 लाख रुपयाींपयंत असेल तर 50+ 

र्ीएसटी. कर्ाजची रक्कम 5 लाखरुपयाींपेक्षा र्ास्त 

असल्यास 100+ र्ीएसटी 

 

र्नरल इन्शुरन्स प्रीणमयम (नॉन ररफीं डेबल) (लागू कराींसह) र्ास्तणर्क  

आरोग्य णर्मा हप्ता (नॉन-ररफीं डेबल) (लागू कराींसह) र्ास्तणर्क  

लाइफ इन्शुरन्स प्रीणमयम (नॉन ररफीं डेबल) (लागू कराींसह) र्ास्तणर्क  

डुप्लिकेट से्टटमेंट (प्रणत से्टटमेंट) 250 रुपये + र्ीएसटी  

ईएमआय पेमेंट इींसू्टमेंट सॅ्वणपींग चारे्स 500 रुपये +र्ीएसटी  

डुप्लिकेट व्यार् प्रमािपत्र 250 रुपये +र्ीएसटी  

मालमते्तच्या कागिपत्राींची प्रत 500 रुपये + र्ीएसटी  

चेक/ईसीएस/एनएसीएच/एसआई बाउींस चार्ज 500 रुपये   

आींणशक प्रीपेमेंट शून्य  

प्रीक्लोर्र चारे्स  शून्य  

परतफेडीचे साधन उपलब्ध नसल्यास शुल्क 500 रुपये + र्ीएसटी   



 

 

ईएमआय िेय सींकलन शुल्क 400 रुपये + र्ीएसटी   

 प्रॉपटी सै्वणपींग चार्ज 3000 रुपये+ र्ीएसटी  

 िस्तऐर्र्ाींची यािी 250 रुपये+ र्ीएसटी  

 फोरक्लोर्र से्टटमेंट चे आरोप 500 रुपये+ र्ीएसटी  

बींि कर्ाजत मालमते्तच्या कागिपत्राींसाठी कस्टोणडयल फी 
500 रुपये प्रणत माह (लोन बींि होने की तारीख से 60 णिन 

बाि) + र्ीएसटी 
 

बाींधकाम सींलग्न कर्ज प्रकरिाींमधे्य मूल्याींकन शुल्क 
पणहली भेट : कोितेही शुल्क नाही. त्यानींतरच्या भेटी : 

५०० रुपये+ र्ीएसटी 
 

मालमते्तच्या मूल्याींकन शुल्काचा फेरणर्चार 1500 रुपये+ र्ीएसटी  

कर्ज बींि केल्यार्र कागिपत्र पुनप्राजप्ती शुल्क (मुितपूती बींि 

र्गळता) 
1000 रुपये+ र्ीएसटी  

डुप्लिकेट नो डू्यर् सणटजणफकेट 250 रुपये+ र्ीएसटी  

से्टटुअरी चार्ज ेेस असल्यास  र्ास्तणर्क के अनुसार  

कायिेशीर आरोप असल्यास र्ास्तणर्क के अनुसार  

एनपीए प्रकरिाींसाठी पुनमूजल्याींकन शुल्क 1350 रुपये+ र्ीएसटी  

शोध शुल्क (णर्तरिास उशीर झाल्यास आकारले र्ाईल) १० रुपये एसआरओ कायाजलय + र्र अर्लीं बून आहेत  

Nesl data Submission  50 रुपये + र्ीएसटी  

     

अींणतम र्ापर / कर्ाजचा उदे्दश    

मालमते्तचा र्ापर    

कर्ज र्ाटपाच्या अटी    

परतफेडीची पद्धत 1. पीडीसी 2. इलेक्ट्र ॉणनक मोड  

    
टीप :- र्रील शुल्क आणि शुल्क हे णर्शेष लागू कर (र्ीएसटी) णकीं र्ा इतर कोितेही सरकारी कर (लेव्ही) आहेत आणि बिलाच्या 

अधीन आहेत आणि ते पूिजपिे शुभम हाउणसींग डेव्हलपमेंट फायनान्स कीं पनी णलणमटेडच्या णर्रे्कानुसार असतील. 
 

णर्तरिाचा लाभ न णमळाल्यास प्रशासकीय र् पररचालन खचज आणि भरलेले व्यार् (असल्यास) परतार्ा योग्य नाही. 
 

कर्ाजच्या कालार्धीत सर्ज र्षांसाठी व्यार् गिना 360 णिर्साींर्र असते आणि सर्ज मणहन्याींसाठी माणसक व्यार् गिना 30 णिर्साींर्र 

असते. 
 
पूिज णर्तरि कर्ाजसाठी- प्री - ईएमआय णर्तरिानींतर पणहल्या मणहन्यात आकारला र्ाईल रे् णर्तरिाच्या तारखेपासून त्या 

मणहन्याच्या अखेरपयंत व्यार् असेल. र्रील तक्त्यात नमूि केल्याप्रमािे ईएमआय पुढील मणहन्यापासून सुरू होईल. 
 
हपे्त र्ाटप कर्ाजसाठी. पूिज णर्तरि होईपयंत णकीं र्ा णर्तरिाच्या मणहन्यापासून 12 मणहन्याींपयंत, रे् आधी असेल, प्री ईएमआय 

आकारला र्ाईल.  त्यानींतर, र्रील तक्त्यात नमूि केल्याप्रमािे टी हे ईएमआय पुढील मणहन्यापासून सुरू होईल. 
 

भूखींड र् बाींधकाम/ स्वयीं-बाींधकाम कर्ाजच्या बाबतीत, भूखींडार्र सध्या णकीं र्ा भणर्ष्यात उभारलेल्या कोित्याही सींरणचत भूखींडाचा 

समारे्श असल्याचे मानले र्ाईल. 
 

कर्ाजच्या तपशीलर्ार अटी आणि शतींसाठी, पक्षकाराींनी कर्ाजचा आणि त्याींनी अींमलात आिलेल्या / अींमलात आिल्या र्ािायाज 

इतर सुरक्षा कागिपत्राींचा सींिभज घ्यार्ा आणि त्यार्र अर्लीं बून राहारे्, यार्र सहमती िशजणर्ली र्ाते. 
 

र्र नमूि केलेल्या तारखेला न भरलेल्या ईएमआय/प्री-ईएमआयची  रक्कम थकीत होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुढे 

णडफॉल्ट झाल्यास आपले कर्ज खाते कीं पनीद्वारे खालीलप्रमािे र्गीकृत केले  र्ाईल:- 

स. 

ना. 

SMA Subcategories वगी रिाचा आधार - मुद्दल क िं वा 

व्यार् भरिा क िं वा इतर  ोितीही 

रक्कम पूिापिे क िं वा अिंशतः  थ ीत  
(i) एसएमए-0 30 णिर्साींपयंत 



 

 

(२) एसएमए -1 30 णिर्साींपेक्षा र्ास्त आणि 60 

णिर्साींपयंत 
(iii) एसएमए-2 60 णिर्साींपेक्षा र्ास्त आणि 90 

णिर्साींपयंत 
(iv) एनपीए 90 णिन से ज्यािा 

एनपीए  म्हिून र्गीकृत केलेल्या कर्ज खात्याींना  कर्जिाराकडून व्यार् आणि मुद्दलाची सींपूिज थकबाकी भरल्याणशर्ाय 

'सँ्टडडज ' मालमत्ता म्हिून अपगे्रड  करता येिार नाही, असेही   स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
 
 
 

पोच 
 

र्रील अटी र् शती मी/आम्ही  र्ाचल्या आहेत  /श्री/श्रीमती/कुम._____________________________of मला/आम्हाला 

र्ाचल्या आहेत आणि त्या मी/आम्हाला समरू्न घेतल्या आहेत  आणि स्वीकारल्या आहेत आणि र्रील अटी ींची एक प्रत 

मला/आम्हालाही िेण्यात आली आहे. 
 
 
 
 
 

(कर्जिाराची स्वाक्षरी णकीं र्ा अींगठ्याचा 

ठसा) 
(सहकर्जिार/र्ामीनिाराींची स्वाक्षरी 

णकीं र्ा अींगठ्याचा ठसा) 
(कर्जिाराच्या अणधकृत व्यक्तीची 

स्वाक्षरी) 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      अकतररक्त अटी 



 

 

  

सर्ाजत महत्वाच्या अटी र् शती कर्ाजचा तपशील िेिाऱ्या कराराच्या रे्ळापत्रकाच्या अनुषींगाने र्ाचल्या पाणहरे्त.  

1. कवमा : कर्जिाराने योग्य णर्मा घेिे बींधनकारक आहे. कोित्याही र्नरल इन्शुरन्स कीं पनीकडून णर्मा काढण्यासाठी शुभम कर्जिाराला मित 

करतो. मात्र, कर्जिार स्वत: मालमत्ता णर्मा घेऊन तो शुभम हाऊणसींग डेव्हलपमेंट फायनान्स कीं पनी णलणमटेडला िेण्यास मोकळा आहे.शुभम 

सध्या कर्जिाराकडून णकीं र्ा र्नरल इन्शुरन्स कीं पनीकडून कोितेही शुल्क आकारत नाही. 

2. कवतरि अटी. कोितेही णर्तरि करण्याचे शुभमचे िाणयत्व खालील अटी ींच्या अधीन असेल: 

(a) कर्जिाराची पत पात्रता आणि प्रोपटीचे शीषजक: कर्जिार शुभमच्या के्रणडट पात्रतेची आर्श्यकता पूिज करतो. तसेच मालमते्तचे मालकी 

हक्क स्पष्ट, णर्क्रीयोग्य आणि णनणर्जर्ाि आहेत याबद्दल शुभमला पूिज समाधान असारे्. कर्जिाराने मालमते्तत सुरक्षा णहत सींबींध णनमाजि 

करण्यासाठी आर्श्यक अशा सर्ज परर्ानग्या प्राप्त केल्या पाणहरे्त ज्यात अणधग्रहि करण्याच्या अणधकाराचा समारे्श आहे. र्रील 

मूल्यमापन करण्यासाठी शुभमला योग्य र्ाटेल म्हिून शुभम ही मालमत्ता चौकशी करण्यास णकीं र्ा कारिीभूत ठरण्यास पात्र असेल.  

(b) णडफॉल्टच्या घटनेचे अप्लस्तत्व नसिे 

(c) अणतसामान्य पररप्लस्थती अशी कोितीही अणतररक्त सामान्य णकीं र्ा इतर पररप्लस्थती उद्भर्ली नाही ज्यामुळे शुभमच्या एकमेर् मते 

कर्जिारास कोित्याही अटी आणि शतींची पूतजता करिे अशक्य होऊ शकते.  

(d) प्रलीं णबत कायिेशीर कायजर्ाही कर्जिाराने शुभमला कोितीही कारर्ाई, खटल्याची कायजर्ाही, णिर्ाळखोरीची कायजर्ाही णकीं र्ा 

त्याच्याणर्रुद्ध सुरू असलेल्या चौकशीची माणहती णिली असेल.  

(e)  णर्तरिाच्या र्ापराचा पुरार्ा कर्जिाराने कर्ाजच्या र्ापराचा णकीं र्ा कर्ाजच्या कोित्याही भागणर्तरिाचा पुरार्ा सािर केला असेल.  

(f) गॅरींटी/ णसकु्यररटीर् इ. कर्जिाराने शुभमला गरर् भासल्यास स्वत: णकीं र्ा शुभमने मींरू्र केलेल्या व्यक्तीकडून हमी (हमी) पुरर्ार्ी 

आणि अींमलात आिार्ी. कर्जिाराने इतर सर्ज आर्श्यक कागिपते्र, लेखन ेाची णर्णधर्त अींमलबर्ार्िी करार्ी, शुभमच्या बारू्ने 

मालमते्तची सुरणक्षतता णनमाजि करार्ी  आणि पोस्ट डेटेड चेक, सँ्टणडींग इन्स्ट्रक्शन णकीं र्ा ईसीएस आिेश सािर करारे्त.  

(g)  कर्जिाराच्या योगिानाचा र्ापर : कर्जिारकर्ाजच्या हेतूसाठी आर्श्यक असलेल्या उर्जररत णनधीची (म्हिरे् कर्ाजपेक्षा कमी मालमते्तची 

णकीं मत) व्यर्स्था करेल. कर्जिार ेाने इतर कोित्याही व्यक्तीकडून ते कर्ज घेऊ नये.  

(h) एनओसी इ. : कर्जिार ेाने शुभमला इतर बँक/ णर्त्तीय सींस्थेकडून कर्ज हस्ताींतररत केल्यास कर्जिाराने णर्द्यमान / मागील बँक / 

सींस्था / सार्काराकडून आर्श्यक परर्ानग्या, पत्र प्राप्त केले असेल (र्से असेल तसे) आणि शुभमला योग्य माणहती णिली असेल.  

(i) येथे नमूि केलेल्या णर्तरिाच्या अटी ींच्या पूतजतेच्या अधीन राहून, शुभम येथे नमूि केलेल्या णर्तरिाच्या अटी ींच्या पूतजतेच्या अधीन राहून, 

शुभम बाींधकामाची आर्श्यकता णकीं र्ा प्रगतीच्या सींिभाजत णकीं र्ा शुभमने त्याच्या पूिज णर्रे्कानुसार णनप्लश्चत केलेल्या इतर कोित्याही 

घटकाींचा णर्चार करून शुभमने ठरणर्लेल्या एकरकमी णकीं र्ा योग्य हप्त्याींमधे्य कर्ज णर्तररत करेल. पूिजपिे णकीं र्ा त्यातील काही भाग 

कर्ज र्ाटप करण्याचा शुभमचा णनिजय आणि णर्तरिाची पद्धत कर्जिारार्र अींणतम आणि बींधनकारक असेल.  

(j) शुभमने पे ऑडजर, चेक णकीं र्ा णडमाींड डर ाफ्ट र्ारी करून णकीं र्ा णनप्लश्चत केलेल्या बँक खात्यात के्रणडटद्वारे णर्तरि केले र्ाईल, ज्याचा 

तपशील येथे अनुसूचीत नमूि केला आहे. हे कर्ज अनुसूचीत नमूि केलेल्या णर्तरि णर्नींती तारखेपासून णर्तररत केलेले समर्ले र्ाईल 

आणि  कर्जिाराने प्रत्यक्षात रक्कम काढली आहे की नाही याची पर्ाज न करता कर्ाजर्रील व्यार् या तारखेपासून शुभमच्या  बारू्ने 

र्मा होण्यास सुरर्ात होईल. 

(k) शुभम आपल्या पूिज णर्रे्कानुसार कर्जिार, णबल्डर, णर्कासक, सोसायटी आणि इतर बँका / सींस्था / सार्कार ज्याींना कर्जिार शुभमला 

कर्ज हस्ताींतररत करतो णकीं र्ा  कर्जिाराने णर्नींती केल्याप्रमािे कोित्याही तृतीय पक्षाच्या  बारू्ने कर्ज णर्तररत करू शकतो. 

(l) र्रील नाही, तर शुभम कर्जिाराला र्ार्र्ी नोटीस िेऊन कर्ाजची रक्कम र्ार्र्ी रे्ळेत पूिजपिे काढली गेली नसेल णकीं र्ा पररप्लस्थतीत 

काही बिल झाल्यामुळे कर्जिाराच्या आणथजक प्लस्थतीर्र णकीं र्ा नफ्यार्र णकीं र्ा व्यर्सायार्र णकीं र्ा शुभमने र्ारी करताना णर्चारात 

घेतलेल्या कोित्याही घटकामधे्य भौणतक प्रणतकूल पररिाम झाला असेल असे शुभमचे मत असेल तर कर्ाजचे पुढील णर्तरि स्थणगत 

णकीं र्ा रद्द करू शकतो. मालमते्तच्या बाींधकामास उशीर होण्याच्या कारिासह, परीं तु मयाजणित नसलेले मींरु्री पत्र.  

(m) कर्ज णर्तरिानींतर कर्जिाराची आणथजक प्लस्थती, कर्ाजच्या उत्पन्नाचा र्ापर, मालमत्ता, मालमते्तच्या बाींधकामाचा टप्पा, पत्ता आणि सींपकज  

तपशील, नो योर कर्जिार (केर्ायसी) आर्श्यकताींशी सींबींणधत कागिपते्र इत्यािीसींिभाजत कर्जिाराची अणतररक्त कागिपते्र मागण्याचा 

अणधकार शुभमकडे आहे. शुभमने ठररू्न णिलेल्या मुितीत कर्जिाराने अशी कागिपते्र सािर न केल्यास, कर्ज परत घेण्याच्या णकीं र्ा 

त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या इतर कोित्याही उपायाींचा अर्लीं ब करण्याच्या अणधकारार्र पूर्जग्रह न ठेर्ता, असे कर्ज ठेर्ल्यामुळे 

उद्भर्िारी अणतररक्त र्ोखीम कव्हर करण्यासाठी कर्जिारास सूणचत केल्यानींतर शुभम त्याच्या पूिज णर्रे्काने व्यार्िरात र्ाढ 

करण्याचा अणधकार असेल.  

(n) कर्जिाराला शुभमकडून णमळालेल्या मींरु्री पत्रात र् इतर पत्रव्यर्हारात नमूि केलेल्या सर्ज अटी ींचे पालन करिे.  



 

 

3. आरओआय / ईएमआयमधे्य बदल  रण्याची प्रकक्रया: शुभम, त्याच्या पूिज णर्रे्कानुसार (णकीं र्ा लागू णनयम, चलन बार्ारातील अटी णकीं र्ा 

त्याच्या अींतगजत धोरिे णकीं र्ा णनयामक आर्श्यकताींच्या अनुषींगाने) कर्जिाराला सूणचत केल्यानींतर कर्ाजर्रील व्यार् िर आणि िींडात्मक व्यार् 

िर आणि िींडात्मक व्यार् िर ेात सुधारिा करू शकेल,  अशा अणधसूचनेच्या तारखेपासून, अशा सुधाररत िराने र्मा करा. र्र शुभमने 

कर्ाजच्या पूिज णर्तरिापूर्ी कर्ाजर्रील व्यार्िरात सुधारिा केली तर कर्ाजच्या सींपूिज णकीं र्ा कोित्याही भागार्र असा सुधाररत िर आपल्या 

णर्रे्कानुसार लागू करण्याचा अणधकार असेल आणि कर्जिार अशी सुधाररत रक्कम भरण्यास र्बाबिार असेल.  ररझव्हज बँक ऑफ इींणडया 

णकीं र्ा नॅशनल हाऊणसींग बँकेने रे्ळोरे्ळी ठररू्न णिलेल्या व्यार्िरात बिल करण्याचा अणधकार शुभमकडे आहे. व्यार्िरात बिल झाल्यास 

शुभम आपल्या मर्ीनुसार: 

(i) कर्ाजची मुित बिलिे आणि ईएमआय प्लस्थर राहील णकीं र्ा  

  

(ii) ईएमआयची रक्कम बिलेल आणि मुित अपररर्णतजत राहील. अशा पररप्लस्थतीत धनािेश, एसआय णकीं र्ा ईसीएस (लागू) स्वरूपात 

परतफेडीच्या सूचना सुधाररत केल्या र्ातील  आणि कर्जिार शुभमला नर्ीन / नर्ीन परतफेडीच्या सूचना सािर करेल.  

यात काहीही न ठेर्ता , शुभमला कोित्याही रे्ळी णकीं र्ा रे्ळोरे्ळी कर्जिाराच्या कोित्याही णर्नींतीसह णकीं र्ा न करता, ईएमआय, मुित णकीं र्ा 

कर्ाजच्या रकमेचे पुनरार्लोकन आणि पुनणनजयोर्न करण्याचा अणधकार असेल आणि शुभम त्याच्या पूिज णर्रे्कानुसार णनिजय घेईल.  कर्ाजची 

मूळ मुित र्ाढणर्िे आर्श्यक आहे, ते केर्ळ त्याच्या अींतगजत धोरिानुसार शुभमने परर्ानगी णिलेल्या अटी ींपयंतच केले र्ाईल. अशा 

पररप्लस्थतीत कर्जिार शुभमने ठरणर्लेल्या सुधाररत रे्ळापत्रकानुसार कर्ाजची णकीं र्ा त्यातील थणकत रकमेची परतफेड करेल. शुभम 

कर्जिाराला लेखी कळरे्ल की असे बिल णकीं र्ा पुनणनजधाजररत ज्यामधे्य फरक आहे:  

a. ईएमआय णकीं र्ा त्याची रक्कम भरण्याची तारीख; णकीं र्ा  

b. व्यार्, मुद्दल णकीं र्ा ईएमआयची रक्कम; णकीं र्ा  

c. या फरकामुळे कर्जिाराच्या णनरृ्त्तीचे र्य ओलाींडल्यास कर्ाजचा कालार्धी लागू होतो. 

व्यार्िर आणि / णकीं र्ा िींडात्मक व्यार् िरातील सर्ज बिल कर्जिाराींना सल्ला णिला र्ाईल आणि केर्ळ भणर्ष्यात प्रभार्ी असेल. हा बिल 

शुभमच्या सींकेतस्थळार्र आणि शाखाींर्र प्रिणशजत केला र्ािार आहे. व्यार्िरात कोिताही बिल झाल्यास शुभमला कोित्याही नार्ाने 

ग्राहकाींना पत्र/एसएमएस णकीं र्ा इतर कोित्याही िळिर्ळिाच्या माध्यमातून कळणर्ले र्ाईल.  परीं तु र्र असा बिल ग्राहकाच्या फायद्याचा 

असेल तर तो 60 णिर्साींच्या आत शुभमला कोितेही अणतररक्त शुल्क णकीं र्ा व्यार् न िेता आपले कर्ज फेडू शकतो णकीं र्ा िुसयाज 

सार्काराकडे हस्ताींतररत करू शकतो.  

४. थ ीत र मेची वसुली : शुभमचे कर्ज र्सुलीचे धोरि कर्जिाराींचा सन्मान आणि सन्मान याभोर्ती बाींधलेले आहे. थकबाकी र्सुलीत 

अर्ार्र्ी बळर्बरी करिारी धोरिे शुभम पाळिार नाही. हे धोरि सौर्न्य, न्याय्य र्ागिूक आणि अनुनय यार्र आधाररत आहे. थकबाकी  

र्सूल करिे आणि सुरणक्षततेचे पुनरुज्जीर्न करिे आणि त्याद्वारे कर्जिाराींचा णर्श्र्ास आणि िीघजकालीन सींबींध र्ाढणर्िे यासींिभाजत णनष्पक्ष 

पद्धती ींचे अनुसरि करण्यार्र शुभमचा णर्श्र्ास आहे. शुभमच्या णसकु्यररटी ररपॉसेशन पॉणलसीचा उदे्दश णडफॉल्ट झाल्यास थकबाकी र्सूल 

करिे हा आहे आणि मालमते्तची मनमानी र्ींचना करण्याचा हेतू नाही. हे धोरि पुनर्जसन, मूल्यमापन आणि सुरणक्षततेच्या प्राप्तीमधे्य णनष्पक्षता 

आणि पारिशजकता ओळखते  . शुभमने पाठपुरार्ा आणि थकबाकी र्सुलीसाठी अर्लीं बलेल्या सर्ज पद्धती आणि सुरक्षा पुन्हा ताब्यात घेिे हे 

कायद्याशी सुसींगत असेल. 

एखाद्या णर्णशष्ट मणहन्यात कर्जिाराचे परतफेडीचे साधन बाऊन्स झाल्यास कर्जिाराला पैसे िेण्यास साींगण्यासाठी िूरध्वनी/ रै्यप्लक्तक 

पाठपुरार्ा केला र्ातो. कोिताही कर्जिार र्ो या तारखेच्या पलीकडे र्ातो आणि 30 णिर्साींपेक्षा र्ास्त काळ र्ातो तो नींतर सींग्रह यािीकडे 

र्ातो र्ो खाली नमूि केल्याप्रमािे पररभाणषत कृतीसह स्वतींत्रपिे टर ॅक केला र्ातो:  

(a) पैसे णशल्लक राणहल्यास ३० णिर्साींच्या थकबाकीर्र शुभम कर्जिाराला नमूि केलेली रक्कम तात्काळ भरण्याचे पत्र पाठर्तो.  

(b) ६० णिर्स ेा ीें च्या थकीत रकमेची परतफेड केल्यास शुभम  कर्जिाराला तातडीने रक्कम भरण्याची नोटीस अगोिर नोटीस (एनबीटीए) 

असे पाठपुरार्ा पत्र पाठर्तो. या कालार्धीत शुभमचे अणधकारी कर्जिाराच्या णनयणमत सींपकाजत राहून त्याला थकीत रक्कम भरण्याचे महत्त्व 

पटरू्न िेतील. 

(c) र्र िेयके 90 णिर्साींच्या थकीत राणहली तर शुभम कर्जिाराला कर्ाजची रक्कम त्वररत भरण्यासाठी लोन ररकॉल नोटीस (एलआरएन) 

पाठर्तो.  

(d) िेय रकमेच्या ९० णिर्साींपेक्षा र्ास्त कालार्धी णशल्लक राणहल्यास, शुभमला आणथजक मालमते्तचे प्रणतभूतीकरि आणि पुनरजचना आणि 

सुरक्षा व्यार् े ाची अींमलबर्ार्िी अणधणनयम, २००२ (सरफेसी कायिा, २००२) आणि त्याअींतगजत करण्यात आलेल्या णनयमाींखाली कारर्ाई 

करण्याचा अणधकार आहे, ज्यामधे्य कोित्याही कायिेशीर सुधारिा णकीं र्ा पुनअजणधणनयमाींचा समारे्श आहे.  त्याची थकबाकी. हे िेखील 

स्पष्ट करण्यात आले आहे की, थकबाकीच्या 90 णिर्साींपेक्षा र्ास्त कालार्धीनींतर कर्जिाराच्या खात्याला एनपीए म्हिून र्गीकृत केले 

र्ाईल आणि कर्जिाराने थणकत रक्कम भरल्याणशर्ाय एनपीए म्हिून र्गीकृत केले र्ाईल, रे्थे शुभम  सरफेसी अणधणनयम, 2002 अींतगजत 

कर्जिारार्र कारर्ाई करण्याचा अणधकार राखून ठेरे्ल.   

याणशर्ाय शुभम आणि कर्जिार याींच्यात झालेल्या कर्ज करारानुसार थकबाकी असताना अशा कर्जिाराींना पत्र पाठणर्ण्याचा अणधकार 

शुभमला आहे.  

तसेच, शुभमला आपली थकबाकी र्सूल करण्यासाठी णनगोणशएबल इनु्स्ट्मेंट अॅक्ट्च्या कलम १३८ णकीं र्ा इतर कोित्याही लागू 

कायद्यानुसार कारर्ाई करण्याचा अणधकार आहे.  
  



 

 

  

5. ग्राहक सेर्ा  

शाखािंची वेळ : सर्ज शाखा आठर्ड्यातून सहा णिर्स सकाळी ९.३० ते सायींकाळी ६.३० या रे्ळेत सुरू असतात. रणर्र्ार आणिमणहन्यातील िुसरा 

आणिणतसरा शणनर्ार शुभमसाठी साप्ताणहक सुट्टी आहे.  
  

सेरे्शी सींबींणधत कोितीही  समस्या असल्यास, कर्जिार शाखा प्रभारीशी सींपकज  साधू शकतो. त्यानींतर कोित्याही र्ाढीकडे लक्ष णिले पाणहरे्:  

कस्टमर सपोटज मॅनेर्र  

 फोन नींबर :  1800 300 22250  

  ई-मेल :  customercare@shubham.co  

(a)  र्ा खाते कववरि : आणथजक र्षाजचे कर्ज खाते णर्र्रि पुढील आणथजक र्षाजच्या एणप्रल ते रु्लै या कालार्धीत एकिा इलेक्ट्र ॉणनक पद्धतीने 

(नोींििीकृत मोबाइल क्रमाींकार्रील ईमेल/रे्ब-णलींक/एसएमएस णलींक णकीं र्ा कर्जिाराचे ईमेल आयडी इ.) णकीं र्ा णिलेल्या पत्त्यार्र णिलेल्या 

पत्त्यार्र हाडज कॉपीद्वारे शुभमच्या व्यर्हायजतेनुसार पाठणर्ण्यात येईल. डुप्लिकेट से्टटमेंटचा पुरर्ठा कर्जिाराला त्याच्या णकीं मतीर्र सािर 

केला र्ाईल.  

(b) माल ी हक्काच्या  ागदपत्रािंची छायाप्रत : कर्जिार कर्ज णर्तरि केलेल्या शाखेत कर्ज र्ाटपानींतर ३० णिर्साींच्या आत सािर केलेल्या 

मालकी हक्काच्या कागिपत्राींच्या प्रतीसाठी अर्ज करू शकतो. सींबींणधत नोींििी कायाजलयाकडून अर्ज णकीं र्ा िस्तऐर्र् प्राप्त झाल्यानींतर 

३० णिर्साींच्या आत कागिपते्र उपलब्ध करून णिली र्ातील.  

(c)  र्ााची प्रकक्रया : कर्जिार चालू मणहन्याच्या २५ तारखेपूर्ी कोित्याही णिर्शी ज्या शाखेत कर्ज र्ाटप केले आहे, त्याच शाखेत र्ाऊन 

लेखी अर्ज िेऊन आपले चालू कर्ज बींि करण्याची णर्नींती करू शकतो. अर्ज स्वीकारल्यानींतर १५ णिर्साींच्या आत कर्ज बींि केले र्ाईल 

आणि लेखी प्राप्तीर्र कर्ज बींि झाल्यानींतर ३० णिर्साींच्या आत एसपीडीसीसह मूळ मालमते्तची कागिपते्र (असल्यास) सुपूिज  केली र्ातील.  

  

6. णशकायत णनर्ारि  

कर्जिाराींच्या कर्ाजसींिभाजत णकीं र्ा कोित्याही शुभम कमजचाऱ्याशी सींर्ाि साधण्याबाबत काही तक्रारी णकीं र्ा तक्रारी असल्यास शुभम  

कर्जिाराला शाखेत असलेल्या तक्रार रणर्स्टरमधे्य नोींि करण्याची णर्नींती करायचा आणि त्यासाठी के्रणडट ऑणफसरला तक्रार क्रमाींक 

िेण्यास साींगायचा.  

तक्रार प्राप्त झाल्यापासून ७ णिर्साींच्या आत शुभम त्याचे णनराकरि करण्याचा प्रयत्न करेल. तक्रारीचे णनराकरि कर्जिारास लेखी स्वरूपात 

णकीं र्ा शाखेत पतअणधकाऱ्यामाफज त कळणर्ण्यात येईल.  

र्र कर्जिाराला 7 कायजणिर्साींच्या आत तक्रारीसाठी कोिताही प्रणतसाि णमळाला नाही तर तो खालील णनर्ारि यींत्रिेचा आधार घेऊ शकतो:  
  

  

प्राप्त सर्ज तक्रारी ींसाठी खालील ग्राहक तक्रार णनर्ारि यींत्रिेचे अनुसरि केले र्ाईल. लेव्हल 1- शुभम शाखा/टोल फ्री नींबर/ई-

मेल/पोटजल  

ग्राहक आपली तक्रार नोींिणर्ण्यासाठी १८००-२५८-२२२५ या क्रमाींकार्र सींपकज  साधू शकतो. तक्रार customercare@shubham.co ई-मेल 

िेखील केली र्ाऊ शकते.   
  

स्तर 2- णशकायत णनर्ारि अणधकारी   

तक्रारीचे णनराकरि न झाल्यास ग्राहक सींपकज  साधू शकतो 

णशकायत णनर्ारि अणधकारी सुश्री 

कणनका शमाज  

ई-मेल- kanika.sharma1@shubham.co, फोन 

नींबर- 0124-4669332  

शुभम हाउस, 425, उद्योग णर्हार, फेर्-4, गुरुग्राम, हररयािा - 

122015  
  

कर्जिाराच्या समाधानासाठी तक्रारीचे णनराकरि न झाल्यास, तो तक्रार णनर्ारिाकडे र्ाऊ शकतो  

तक्रार नोींिरू्न नॅशनल हाऊणसींग बँकेचा सेल   

a. णलींकर्र ऑनलाइन मोडमधे्य https://grids.nhbonline.org.in   

णकीं र्ा   

b.   तक्रार णनर्ारि कक्षाला  णलींक https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf  उपलब्ध  णर्णहत   

 नमुन्यात  पोस्टाद्वारे  ऑफलाइन  पद्धतीने   , 

णनयमन र् पयजरे्क्षि णर्भाग,   



 

 

नॅशनल हाऊणसींग बँक,   

चौथा मर्ला, कोअर ५ ए, इींणडया हॅणबटॅट सेंटर,   

लोधी रोड, नई णिल्ली - 110 003  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 पोच 
  

र्रील अटी र् शती मी/आम्ही/श्री/श्रीमती/कुम याींनी र्ाचल्या आहेत/ र्ाचल्या आहेत. _____________________________of आहेत 

आणि मी / आम्ही समरू्न घेतले आहेत आणि स्वीकारले आहेत आणि र्रील अटी ींची एक प्रत मला / आम्हाला िेखील णिली गेली आहे.  
  
    
   
  

(स्वाक्षरी णकीं र्ा अींगठ्याचा ठसा  (स्वाक्षरी णकीं र्ा अींगठ्याचा ठसा  ) अणधकृत व्यक्तीची स्वाक्षरी  

 कर्जिार)  कर्जिात्याचे सह-कर्जिार (कर्जिार/र्ामीनिार  )  

  

 


