
 

 

   

20.03.2023 నాడు లేదా తరువాత  అమలో్లకి  వచ్చే  మా రుణాల యొక్క  అతయ ంత ముఖ్య మైన నిబంధనలు మరియు 

షరతులు 
 
శుభం నండి రుణం పందడానికి అత్య ంత్ ముఖ్య మైన నియమనిబంధనలు క్కింద ఇవ్వ బడాాయి. రుణ 

ఒప్ప ందంపై సంత్కం చేసే సమయంలో ఇవి సవిసతరంగా ఉంటాయి మరియు కసటమర్ కు ఇవ్వ బడతాయి 

మరియు ఈ నిబంధనలపై మం కసటమర్ సమమ తిని పందిన త్రువాత్ మాక్త్మ రుణం మంజూరు 

చేయబడుతంది. 
 

దరఖాస్తుదారు నంబరు కొరకు అగ్రిమంట్ షెడ్యయ ల్ రిపోర్ట ్------ 

ఒప్ప ందం యొకక  స్థ న నం క్రంచ్ చిరునామా 

ఒప్ప ంద తేదీ ఒప్ప ంద తేదీ 

ఉత్ప తిత రకం హోమ్ లోన్/ క్ాప్ర్ట టపై లోన్ 

రుణక్రహీత్ పేరు రుణక్రహీత్ పేరు 

సహ రుణక్రహీత్(లు) /పూచీదారు(లు) పేరు సహ రుణక్రహీత్లు/ పూచీదారుడి పేరు 

రుణక్రహీత్ యొకక  చిరునామా కసటమర్ కమ్యయ నికేషన్ చిరునామా 

శుభం శాఖ్[మారుు ] క్రంచ్ చిరునామా 

రుణ మొత్తం రుణ మొతాతనిి  మంజూరు చేయండి 

ప్రపైమ్ లండింగ్ రేటు (పిఎల్ఆర్) 17.5 % p.a 

వ్డ్డ ారేటు రకం (కంపెనీ/SHDFC యొకక  PLRలో 

సవ్రణకు ర్టసెట్ లంక్ చేయబడింది)  
తేలుట  

ర్ట-ప్రపైసంగ్ క్ీక్వవ నీీ  నెలవార్ట లేదా అవ్సరమైనప్పప డు 

వ్రితంచే వ్డ్డ ారేటు 
......... సంవ్త్ీ రానికి % అంటే.  పి.ఎల్.ఆర్  
±.......(వాయ పిత) 

అప్రాధ వ్డ్డ ారేటు రడువు ముగిసన ఈఎంఐపై సంవ్తీ్ రానికి 24% 

వాయిదా యొకక  రకం సమానం చేయబడింది 

రడువు తేదీ  క్ప్తి నెలా 4 లేదా 10తేదీలోో 

ఈఎంఐ మంజూరు లేఖ్లో పేర్కక ని  విధంగానే.. 

Pre – EMI దయచేస ర్టపేమంట్ స్కక మ్ ని రిఫర్ చేయండి 

త్నఖా పెట్టటన ఆసత/సెక్యయ రిటీ/పూచీకతత ఆసత చిరునామా 

కాలప్రిమితి/కాలప్రిమితి (నెలలోో)/ఈఎంఐల సంఖ్య  మంజూరు లేఖ్లో పేర్కక ని  విధంగానే.. 

ఛార్జలీు:   

అడిమ నిప్రసేటట్టవ్ మరియు ఆప్రేషనల్ కాస్ట్టీ -ఎట్ లాగిన్ 

(నాన్ ర్టఫండబుల్) (వ్రితంచే ప్ని లతో సహా)*కసటమర్ 

క్ాప్ర్ట టని గురితంచి ముందుగానే చెలంోచాలని 

అనకుంటేనే తీసుకోవాల. 

రూ. 4000.00 (రూాయలు నాలుగు వేలు 

మాక్త్మ) రూ. 4500.00 (రూాయలు నాలుగు 

వేల ఐదు వ్ందలు మాక్త్మ) రూ. 2,000* 

(రూాయలు రండు వేలు మాక్త్మ)  
అడిమ నిప్రసేటట్టవ్ మరియు ఆప్రేషనల్ కాస్ట్ట-ఎట్ 

డిప్రసటబ్యయ షన్ (నాన్ రిఫండబుల్) (వ్రితంచే ప్ని లతో 

సహా) 

 యాజమానయ ం నిరణయించిన విధంగా ప్ంపిణీ 

చేయబడ ామొత్తంలో 3% వ్రకు లేదా మరేదైనా 

మొత్తం 

 

CERSAI ఛార్ట ీ(నాన్ రిఫండబుల్) (వ్రితంచే ప్ని లతో 

సహా) 

రుణ మొత్తం రూ.5 లక్షల వ్రకు ఉంటే రూ.50+ 

జీఎస్కట. రుణ మొత్తం రూ.5 లక్షల కంటే ఎకుక వ్గా 

ఉంటే 100+జీఎస్కట 

 

జనరల్ ఇనీ్స రనీ్  క్ీమియం (నాన్ రిఫండబుల్) 

(వ్రితంచే ప్ని లతో సహా) 
అసలు  

హెల్త ఇనీ్స రన్ీ  క్ీమియం (నాన్ రిఫండబుల్) 

(వ్రితంచే ప్ని లతో సహా) 
అసలు  

జీవిత్ బీమా క్ీమియం (నాన్ రిఫండబుల్) (వ్రితంచే 

ప్ని లతో సహా) 
అసలు  



 

 

డూపికోేట్ స్థసేటట్ మంట్ (క్ప్తి స్థసేటట్ మంట్ క్ప్కారం) రూ.250 + జీఎస్కట  

ఈఎంఐ పేమంట్ ఇన్ ప్రసుటమంట్ వా పింగ్ ఛార్టలీు రూ.500 +జీఎస్కట  

డూపికోేట్ వ్డ్డ ాసరి టఫికేట్ రూ.250 +జీఎస్కట  

ఆసత ప్క్తాల కాీ రూ.500 + జీఎస్కట  

చెకుక /ఈస్కఎస్ట్/ఎన్ఏస్కహెచ్/ఎస్ట్ఐ బౌనీ్  ఛార్టలీు రూ.500   

ాక్షిక ముందసుత చెలంోప్ప సుని   

Preclosure ఛార్టలీు  సుని   

ర్టపేమంట్ ఇన్ ప్రసుటమంట్ లభయ ం కాకపోవ్డం కొరకు 

ఛార్టలీు 
రూ.500 + జీఎస్కట   

ఈఎమ్ఐ డూయ  కలక్షన్ ఛార్టలీు రూ.400 + జీఎస్కట   

 క్ాప్ర్ట ట వా పింగ్ ఛార్ట ీ రూ.3000+జీఎస్కట  

 డాకుయ మంట్ ల జాబితా రూ.250+జీఎస్కట  

 జప్పత క్ప్కటన ఛార్టలీు రూ.500+జీఎస్కట  

స్థకోోడా లోనలోో క్ాప్ర్ట ట డాకుయ మంట ోకొరకు కసటడ్డ రుసుము 
నెలకు రూ.500 (లోన్ స్థకోోజర్ తేదీ నంచి 60 

రోజుల త్రావ త్) + జీఎస్కట 
 

కన్ ప్రసటక్షన్ లంక్ ాలోన్ కేసులోో వాలుయ యేషన్ ీజు 
మొదట్ట సందరశ న: ఛార్టలీు లేవు. త్దుప్రి 

సందరశ నలు: రూ.500+జీఎస్కట 
 

క్ాప్ర్ట ట వాలుయ యేషన్ ీజు ప్పనఃసమీక్ష రూ.1500+జీఎస్కట  

లోన్ స్థకోోజర్ పై డాకుయ మంట్ రిక్టీవ్ల్ ఛార్టలీు 

(మచ్యయ రిటీ స్థకోోజర్ మినహా) 
రూ.1000+జీఎస్కట  

డూపికోేట్ నో డూయ స్ట్ సరి టఫికేట్ రూ.250+జీఎస్కట  

స్థ టూయ టర్ట ఛార్టలీు ఏవైనా ఉంటే  వాసతవ్ం క్ప్కారం..  

చటటప్రమైన ఛార్టలీు ఏవైనా ఉంటే వాసతవ్ం క్ప్కారం..  

ఎనీప ఏ కేసులకు ర్ట వాలుయ యేషన్ ఛార్టలీు రూ.1350+జీఎస్కట  

శోధన ఛార్టలీు (ప్ంపిణీ ఆలసయ ం అయితే వ్సూలు చేయాల) 
ఎస్ట్ఆరోవ  ఆీస్ట్ + పై రూ.1000 వ్రకు 

ఆధారప్డతారు. 
 

Nesl డేటా సమరప ణ  రూ.50 + జీఎస్కట  

     

రుణం యొకక  అంతిమ ఉప్యోరం/ ఉదే్దశ్య ం    

ఆసత యొకక  ఉప్యోరం    

రుణ విత్రణ యొకక  షరతలు    

తిరిగి చెలంోచే విధానం 1.PDC2. ఎలప్రకాటనిక్ మోడ్  

    
రమనిక:- పైన పేర్కక ని  రుసుము మరియు ఛార్టలీు క్ప్తేయ కంగా వ్రితంచే ప్ని లు (జిఎసట) లేదా మరే ఇత్ర 

క్ప్భుత్వ  ప్ని లు, లవీలు మొదలైనవి మరియు మారుప లకు లోబడి ఉంటాయి మరియు శుభం హౌసంగ్ 

డెవ్లపెమ ంట్ ఫైనానీ్  కంపెనీ లమిటెడ్ యొకక  పూరిత విచక్షణపై ఆధారప్డి ఉంటాయి. 
 

ఒకవేళ డిప్రసటబ్యయ షన్ పందనటయోితే, అప్పప డు అడిమ నిప్రసేటట్టవ్ మరియు ఆప్రేషనల్ కాస్ట్ట స్థప్సో్ట్ చెలంోచిన వ్డ్డ ా

(ఏవైనా ఉంటే) ర్టఫండ్ చేయబడదు. 
 
రుణ కాలప్రిమితిలో అనిి  సంవ్త్ీ రాలకు వ్డ్డ ాలకిక ంప్ప 360 రోజులు మరియు నెలవార్ట వ్డ్డ ాలకిక ంప్ప అనిి  

నెలలకు 30 రోజులు ఉంటుంది. 
 
పూరిత విత్రణ రుణాలకు- ప్ంపిణీ త్రావ త్ మొదట్ట నెలలో క్ీ - ఈఎంఐ వ్సూలు చేయబడుతంది, ఇది 

ప్ంపిణీ చేసన తేదీ నండి ఆ నెలాఖ్రు వ్రకు వ్డ్డగాా ఉంటుంది. పై ప్ట్టటకలో పేర్కక ని  విధంగా ఈఎంఐ వ్చేు  

నెల నంచి క్ారంభమవుతంది. 
 



 

 

విడత్ల రుణాల కోసం.. పూరిత విత్రణ జరిగే వ్రకు లేదా ప్ంపిణీ చేసన నెల నండి 12 నెలల వ్రకు, ఏది 

ముందుగా ఉంటే అది క్ీ ఈఎంఐ వ్సూలు చేయబడుతంది.  ఆ త్రావ త్ పై ప్ట్టటకలో పేర్కక ని  విధంగా 

త్దుప్రి నెల నంచి ఈఎంఐ క్ారంభమవుతంది. 
 

స్థ ో ట్ స్థప్సో్ట్ కక్నీ రక్షన్/సెల్్  కక్నీ రక్షన్ లోన ోవిషయంలో, స్థ ో టుపై, వ్రతమానంలో లేదా భవిషయ తతలో నిరిమ ంచిన 

నిరామ ణాలన చేరిు నటోుగా ప్రిరణంచబడుతంది. 
 

రుణం యొకక  సవిసతర నియమనిబంధనల కొరకు, ఇందులోని ప్క్షాలు వారు అమలు చేయాలీ న రుణం 

మరియు ఇత్ర సెక్యయ రిటీ డాకుయ మంట్ లన రిఫర్ చేయాల మరియు వాట్టపై ఆధారప్డాల అని 

ఇందుమ్యలంగా అంగీకరించబడింది. 
 

పైన పేర్కక ని  రడువు తేదీలో చెలంోచని ఈఎంఐ/క్ీ-ఈఎంఐ  మొత్తం రడువు తీరిపోతందని సప షటం చేసంది. 

ఒకవేళ డిఫాల్ట అయినటయోితే మీ రుణ ఖాతాన కంపెనీ ఈ క్కింది విధంగా వ్ర్టకీరించాలీ  ఉంటుంది  :- 

ఎస్.నో. SMA ఉపవరా్గలు వర్జకా్రణకు ఆధారం - 

అసలు లేదా వడ్డీ చెలో్ంపు 

లేదా పూరిుగా లేదా పాక్షిక్ంగా 

గడువు ముిసిన ఏదైనా 

ఇతర మొతుం  
(i) ఎస్ట్ఎంఏ-0 30 రోజుల వ్రకు 
(ii) ఎస్ట్ఎంఏ-1 30 రోజుల కంటే ఎకుక వ్ 

మరియు 60 రోజుల వ్రకు 
(iii) ఎస్ట్ఎంఏ-2 60 రోజులు మరియు 90 రోజుల 

వ్రకు 
(iv) ఎన్ ీఏ 90 రోజులకు పైగా 

ఎన్ పిఎలుగా వ్ర్టకీరించబడిన రుణ ఖాతాలన రుణక్రహీత్ మొత్తం వ్డ్డ ామరియు అసలు చెలంోచే వ్రకు  

'క్ామాణక' ఆసతగా అప్ క్గేడ్  చేయలేమని ఐట్ట సప షటం  చేసంది.  
 
 
 

అంగీకారం[మారుే ] 
 

పై నియమనిబంధనలన నేన/మము/నాకు/మాకు చదివి  వినిపించాం.స్థర/ీస్థరమీతి/కుమ్. 

_____________________________of స ఆంప్నీ దావ రా చదివాన మరియు నేన/మా   దావ రా అరనం 

చేసుకోబడాాయి మరియు ఆమోదించబడాాయి మరియు పై నిబంధనల కాీ క్యడా నాకు/మాకు అందించబడింది. 
 
 
 
 
 

(రుణక్రహీత్ యొకక  సంత్కం 

లేదా బొటనవేలు ముక్ద) 
(సహ 

రుణక్రహీత్(లు)/హామీదారుల 

యొకక  సంత్కం లేదా వేలముక్ద) 

(రుణదాత్ యొకక  అధీకృత్ వ్య కి త 

యొకక  సంత్కం) 

 
    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      అదనపు షరతులు 

  

అతి ముఖ్య మైన నియమనిబంధనలన లోన్ వివ్రాలతో క్యడిన అక్గిమంట్ షెడూయ ల్ తో కలపి చదవాల.  

1. బీమా: రుణక్రహీత్ త్ప్ప నిసరిగా సరైన బీమా తీసుకోవాల.  ఏదైనా జనరల్ ఇన్సీ రన్ీ  కంపెనీ నంచి బీమా 

చేయించుకోవ్డంలో శుభం రుణక్రహీత్కు ాయప్డుతంది. ఏద్దమైనా, రుణక్రహీత్ త్నంత్ట తానగా క్ాప్ర్ట ట 

ఇన్సీ రన్ీ  తీసుకోవ్చుు  మరియు దానిని శుభం హౌసంగ్ డెవ్లప్ మంట్ ఫైనాన్ీ  కంపెనీ లమిటెడ్ కు 

కేటాయించవ్చుు . శుభం, క్ప్సుతత్ం, రుణక్రహీత్కు లేదా జనరల్ ఇన్సీ రన్ీ  కంపెనీ నండి ఎటువ్ంట్ట రుసుము 

వ్సూలు చేయదు. 

2. పంపిణీ పరిసిితులు.. ఏదైనా ప్ంపిణీ చేయాలీ న శుభం యొకక  రధయ త్ ఈ క్కింది షరతలకు లోబడి ఉంటుంది : 

(a) రుణక్రహీత్ యొకక  క్క్వడిట్ అరహత్ మరియు క్పో పెర్టట యొకక  రరికి: రుణక్రహీత్ శుభం యొకక  క్క్వడిట్ అరహత్ యొకక  

ఆవ్శ్య కత్న తీరు తాడు. అలాగే క్ాప్ర్ట ట యొకక  టైట్టల్ సప షటంగా, మారక ట్ చేయదగినది మరియు ప్రిమిత్ం 

కానిదిగా ఉందని శుభం పూరితగా సంత్ృపిత చెందాల. రుణక్రహీత్ పంద్ద హకుక తో సహా ఆసతలో భక్దతా వ్డ్డనాి 

సృష్టంచడానికి అవ్సరమైన అనిి  అనమతలన పందాల. పైన పేర్కక ని  వాట్టని మదింప్ప చేయడానికి శుభం 

త్గినదిగా భావించినందున, విచారణలు చేయడానికి లేదా కారణం కావ్డానికి ఆసత శుభమ్ కు హకుక  ఉంటుంది.  

(b) డిఫాల్ట సంఘటన ఉనికి లేకపోవ్డం 

(c) అదనప్ప ాధారణ ప్రిసనతలు శుభం యొకక  ఏకైక అభిక్ాయం క్ప్కారం రుణక్రహీత్ ఏదైనా 

నియమనిబంధనలన నెరవేరు డం అాధయ ం చేసే అదనప్ప ాధారణ లేదా ఇత్ర ప్రిసనతలు ఏవీ 

సంభవించలేదు.  

(d) పెండింగ్ లీరల్ క్పస్కడింగ్ీ  రుణక్రహీత్ త్నపై ఏవైనా చరయ లు, దావా క్పస్కడింగ్ీ , మ్యసవేత్/ దివాలా చరయ లు 

లేదా పెండింగ్ లో ఉని  దరాయ ప్పత గురించి శుభమ్ కు తెలయజేయాల.  

(e)  రుణ విత్రణ యొకక  వినియోగానికి ాక్షయ ం రుణక్రహీత్ రుణం యొకక  వినియోగానికి లేదా రుణం యొకక  ఏదైనా 

భారం ప్ంపిణీకి సంబంధంచిన ాక్షాయ లన సమరిప ంచాల.  

(f) గాయ రంటీలు/సెక్యయ రిటీలు మొదలైనవి శుభం దావ రా అవ్సరమైతే రుణక్రహీత్ సవ యంగా లేదా శుభం దావ రా 

ఆమోదించబడే అటువ్ంట్ట వ్య కి త దావ రా గాయ రంటీ(లు) అందించాల మరియు అమలు చేయాల. రుణక్రహీత్ అనిి  

ఇత్ర అవ్సరమైన డాకుయ మంట్ లు, రాత్లన సక్కమంగా అమలు చేయాల, శుభమ్ కు అనక్యలంగా ఆసత 

యొకక  భక్దత్న సృష్టంచాల  మరియు పోస్ట్ట డేటెడ్ చెకుక లు, స్థ ట ండింగ్ ఇన్ ప్రసటక్షన్ లేదా ఇసఎస్ట్ ఆద్దశాలన 

యథావిధగా సమరిప ంచాల.  



 

 

(g)  రుణక్రహీత్ యొకక  కంక్ట్టబ్యయ షన్ యొకక  వినియోరం:రుణ క్ప్యోజనం కొరకు అవ్సరమైన మిగిలన నిధులన 

రుణక్రహీత్ ఏరాప టు చేయాల (అనగా రుణం కంటే క్ాప్ర్ట ట యొకక  ఖ్రుు  త్కుక వ్). రుణక్రహీత్ దానిని మరే ఇత్ర 

వ్య కి త నంచి అప్పప గా తీసుకోక్యడదు.  

(h) NOC మొదలైనవి: రుణక్రహీత్ ఇత్ర రయ ంకు/ఆరినక సంసన నంచి రుణానిి  శుభమ్ కు బదిలీ చేసనప్పప డు, 

రుణక్రహీత్ అవ్సరమైన అనమతలు, క్ప్సుతత్/మునప్ట్ట రయ ంకు/సంసన/రుణదాత్ నంచి (యథాత్థంగా) 

పంది ఉండాల మరియు శుభమ్ కు సరైన సమాచారానిి  వెలడోించి ఉండాల.  

(i) ఇకక డ పేర్కక నబడ ా విత్రణ కొరకు షరతలన నెరవేరు డానికి లోబడి, శుభమ్ ఇకక డ పేర్కక నబడ ా విత్రణ 

షరతలన నెరవేరు డం దావ రా రుణానిి  ప్ంపిణీ చేయాల, నిరామ ణం యొకక  అవ్సరం లేదా ప్పరోరతికి 

సంబంధంచి శుభం నిర ణయించిన విధంగా శుభమ్ త్న సవ ంత్ విచక్షణాధకారంతో నిర ణయించిన ఏవైనా ఇత్ర 

అంశాలన ప్రిరణనలోకి తీసుకొని ఏకమొత్తంలో లేదా త్గిన వాయిదాలోో రుణానిి  ప్ంపిణీ చేయాల. రుణానిి  

పూరితగా లేదా దానిలో కొంత్ భారం మరియు ప్ంపిణీ చేసే విధానం గురించి శుభమ్ తీసుకునే నిర ణయం 

అంతిమమైనది మరియు రుణక్రహీత్పై ఆధారప్డి ఉంటుంది.  

(j) శుభమ్ దావ రా పే ఆరరా్, చెకుక  లేదా డిమాండ్ క్డాఫ్టట న "ఎ/స పేయ్ మాక్త్మ" గా క్కాస్ట్ చేయడం దావ రా లేదా 

షెడూయ ల్ లో పేర్కక నబడ ావివ్రాలన నిరేశేిత్ రయ ంకు ఖాతాకు క్క్వడిట్ చేయడం దావ రా ప్ంపిణీ చేయబడుతంది. 

షెడూయ లులో పేర్కక నబడ ావిత్రణ అభయ ర నన తేదీ నండి రుణం ప్ంపిణీ చేయబడినటుోగా ప్రిరణంచబడుతంది 

మరియు  రుణక్రహీత్ దావ రా మొత్తం వాసతవ్ంగా ఉప్సంహరించబడిందా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా ఆ 

తేదీ నండి రుణంపై వ్డ్డ ాశుభమ్ కు అనక్యలంగా రావ్డం క్ారంభమవుతంది.  

(k) శుభం త్న పూరిత విచక్షణ మరకు, రుణక్రహీత్, బిలరా్, డెవ్లప్ర్, సొసైటీ మరియు ఇత్ర 

రయ ంకులు/సంసన/రుణదాత్కు రుణానిి  నేరుగా ప్ంపిణీ చేయవ్చుు , వీరి నండి రుణక్రహీత్ రుణానిి  శుభమ్ కు 

బదిలీ  చేయవ్చుు  లేదా రుణక్రహీత్ కోరిన విధంగా ఏదైనా మ్యడవ్ ప్క్షానికి అనక్యలంగా బదిలీ చేయవ్చుు .   

(l) పైన పేర్కక ని ది కాదు, రుణక్రహీత్కు సహేతకమైన నోటీసు ఇవ్వ డం దావ రా, రుణ మొత్తం సహేతకమైన 

సమయంలో పూరితగా క్డా చేయబడనటయోితే లేదా ప్రిసనతలలో ఏదైనా మారుప  కారణంగా రుణక్రహీత్ యొకక  

ఆరినక ప్రిసనతి లేదా లాభాలు లేదా వాయ ారం లేదా జార్ట చేసేటప్పప డు శుభమ్ ప్రిరణనలోకి తీసుకుని  ఏవైనా 

అంశాలపై భౌతిక క్ప్తిక్యల క్ప్భావ్ం ఉందని భావించినటయోితే, రుణ విత్రణన నిలపివేయవ్చుు  లేదా రదుే 

చేయవ్చుు . క్ాప్ర్ట ట నిరామ ణంలో జా యా నికి రల కారణాలతో సహా, కానీ వీట్టకే ప్రిమిత్ం కాకుండా మంజూరు లేఖ్.  

(m) రుణ ప్ంపిణీ త్రువాత్ ఆరినక స్థసనతి, రుణ ఆదాయాల వినియోరం, ఆసత, ఆసత నిరామ ణ దశ్, చిరునామా మరియు 

సంక్ప్దింప్ప వివ్రాలు, నో యువ్ర్ రుణక్రహీత్ (KYC) ఆవ్శ్య కత్లకు సంబంధంచిన డాకుయ మంట్ లు మొదలైన 

వాట్టకి సంబంధంచి రుణక్రహీత్ యొకక  అదనప్ప డాకుయ మంట్ లన అడిగే హకుక  శుభమ్ కు ఉంటుంది. శుభం 

నిరేశేించిన కాలవ్య వ్ధలోగా రుణక్రహీత్ అటువ్ంట్ట డాకుయ మంట్ లన సమరిప ంచనటయోితే, అటువ్ంట్ట 

రుణానిి  నిరవ హంచడం వ్ల ోఉత్ప ని మయేయ  అదనప్ప రిస్ట్క  న కవ్ర్ చేయమని రుణక్రహీత్కు తెలయజేసన 

త్రువాత్, రుణానిి  ర్టకాల్ చేసే లేదా దానికి అందురటులో ఉని  మరేదైనా ప్రిష్కక రానిి  ఉప్యోగించే హకుక కు 

ఎటువ్ంట్ట ప్క్షాత్ం లేకుండా, త్న విచక్షణ మరకు వ్డ్డ ారేటున పెంచే హకుక  శుభమ్ కు ఉంటుంది.  

(n) మంజూరు లేఖ్లో పేర్కక ని  విధంగా అనిి  షరతలకు కటుటబడి ఉండటం మరియు రుణక్రహీత్ దావ రా శుభం 

నంచి అందుకుని  ఇత్ర సమాచారం.  

3. ROI/EMIల్ల మారుు  గ్రపగ్రకియ: శుభమ్, త్న సవ ంత్ విచక్షణ మరకు (లేదా వ్రి తంచే నిబంధనలు, మనీ మారక టో్లని 

ప్రిసనతలు లేదా దాని అంత్రతీ్ విధానాలు లేదా రగుయ లేటర్ట ఆవ్శ్య కత్లకు అనగుణంగా), రుణక్రహీత్కు తెలయజేసన 

త్రువాత్ రుణంపై వ్డ్డ ారేటు మరియు అప్రాధ వ్డ్డ ారేటున సవ్రించవ్చుు ,  అటువ్ంట్ట నోట్టఫికేషన్ వెలువ్డిన తేదీ 

నండి, అటువ్ంట్ట సవ్రించిన రేటుకు వ్సుతంది. ఒకవేళ శుభమ్ రుణం యొకక  పూరిత ప్ంపిణీకి ముందు రుణంపై వ్డ్డా 

రేటున సవ్రించినటయోితే, రుణం యొకక  మొత్తం లేదా ఏదైనా భారంపై అటువ్ంట్ట సవ్రించిన రేటున త్న విచక్షణ 

మరకు అమలు చేసే హకుక న కలగి ఉంటుంది మరియు రుణక్రహీత్ అటువ్ంట్ట సవ్రించిన మొతాతలన చెలంోచడానికి 

రధయ త్ వ్హ తాడు.  రిజర్వ  రయ ంక్ ఆఫ్ట ఇండియా లేదా నేషనల్ హౌసంగ్ రయ ంక్ నిరేశేించిన విధంగా వ్డ్డ ా రేటోలో 

మారుప లు చేసే హకుక  శుభమ్ కు ఉంది. వ్డ్డ ారేటలోో మారుప  విషయంలో శుభమ్ త్న విచక్షణ మరకు ఈ క్కింది వాట్టని 

చేయవ్చుు : 

(i) లోన్ యొకక  కాలప్రిమితిని మారు డం మరియు ఈఎమ్ఐ స్థసనరంగా ఉంటుంది లేదా  

  

(ii) ఈఎంఐ మొత్తం మారుతంది మరియు కాలప్రిమితి మారదు. అటువ్ంట్ట సందరభ ంలో, చెకుక లు, SI లేదా ECS 

(వ్రి తంచే విధంగా) రూప్ంలో తిరిగి చెలంోచే సూచనలన సవ్రించాల  మరియు రుణక్రహీత్ కొత్త/తాజా ర్టపేమంట్ 

సూచనలన శుభమ్ కు సమరిప ంచాల.  



 

 

 ఇందులో పందుప్రచిన ద్దనినీ నిలుప్పదల చేయడం దావ రా, రుణక్రహీత్ నంచి ఎటువ్ంట్ట అభయ ర ననతో లేదా 

లేకుండా, ఈఎమ్ఐలు, కాలప్రిమితి లేదా రుణ మొతాతనిి  సమీక్షించడానికి మరియు ర్టషెడూయ ల్ చేయడానికి శుభముక  

హకుక  ఉంటుంది, అటువ్ంట్ట సమీక్ష/ ర్టషెడూయ ల్ ఫలత్ంగా శుభమ్ త్న విచక్షణ మరకు నిర ణయం తీసుకోవ్చుు .  

రుణం యొకక  అసలు కాలప్రిమితిని పడిగించాలీ  ఉంటుంది, ఇది దాని అంత్రతీ్ విధానానికి అనగుణంగా శుభమ్ 

దావ రా అనమతించబడే నిబంధనల వ్రకు మాక్త్మ చేయబడుతంది. అటువ్ంట్ట సంఘటన(లు)లో, శుభం దావ రా 

నిర ణయించబడ ాసవ్రించిన షెడూయ ళ ోక్ప్కారం రుణక్రహీత్ రుణం లేదా దాని యొకక  బకాయి మొతాతనిి  తిరిగి చెలంోచాల. 

అటువ్ంట్ట మారుప  లేదా ర్టషెడూయ ల్ లో వ్య తాయ సం ఉని  చోట శుభమ్ రుణక్రహీత్కు లఖిత్పూరవ కంగా తెలయజేయాల:  

a. ఈఎంఐ లేదా దాని మొతాతనిి  చెలంోచే తేదీ; లేదా  

b. వ్డ్డ ామొత్తం, అసలు లేదా ఈఎమ్ఐ; లేదా  

c. ఈ వ్య తాయ సం వ్ల ోరుణక్రహీత్(లు) యొకక  ప్దవీ విరమణ వ్యసీు న మించి రుణం యొకక  కాలప్రిమితి వ్రి తసుతంది. 

వ్డ్డ ారేటు మరియు/లేదా అప్రాధ వ్డ్డ ారేటులో అనిి  మారుప లు రుణక్రహీత్లకు సలహా ఇవ్వ బడతాయి మరియు 

భవిషయ తతలో మాక్త్మ అమలోోకి వ్ తాయి. అటువ్ంట్ట మారుప  శుభమ్ యొకక  వెబ్ సైట్ మరియు క్రంచీలలో 

క్ప్దరిశ ంచబడుతంది. వ్స్థడ్డా రేటులో ఏవైనా మారుప లు ఉంటే శుభమ్ కు ాధయ మైన పేరుతో లేఖ్ / ఎస్ట్ఎమ్ఎస్ట్ లేదా 

ఏదైనా ఇత్ర కమ్యయ నికేషన్ మారీాల దావ రా ఖాతాదారులకు తెలయజేయబడతాయి.  ఒకవేళ అటువ్ంట్ట మారుప  

కసటమర్ కు క్ప్తిక్యలంగా ఉని టయోితే, అత్డు/ఆమ 60 రోజులోోప్ప అత్ని/ఆమ రుణానిి  ముందసుతగా చెస్థలంోచవ్చుు  

లేదా శుభమ్ కు ఎటువ్ంట్ట అదనప్ప ఛార్టలీు లేదా వ్డ్డా చెలంోచకుండానే మరో రుణదాత్కు మారవ్చుు .  

4. బకాయిల రిక్వర్జ: శుభం యొకక  రుణ సేకరణ విధానం రుణక్రహీత్లకు గౌరవ్ం మరియు గౌరవ్ం చుూట  

నిరిమ ంచబడింది. బకాయిల వ్సూలులో అనవ్సరంగా బలవ్ంత్ం చేసే విధానాలన శుభమ్ అనసరించదు. మరాయ ద, 

నిష్కప క్షిక క్ప్వ్ర తన మరియు ఒపిప ంచడంపై ఈ విధానం నిరిమ ంచబడింది  .  బకాయిల వ్సూలు మరియు భక్దత్న తిరిగి 

వా ధీనం చేసుకోవ్డానికి సంబంధంచి నాయ యమైన ప్దధతలన అనసరించాలని, త్దావ రా రుణక్రహీత్ల విశావ సం 

మరియు దీర ఘకాలక సంబంధాలన పెంపందిసుతందని శుభమ్ నముమ తారు. శుభమ్ యొకక  సెక్యయ రిటీ రిపోజిషన్ ాలస్క 

డిఫాల్ట అయిన సందరభ ంలో బకాయిలన రికవ్ర్ట చేయడమ లక్షయ ంగా పెటుటకుంది మరియు ఆసతని కోలోప వ్డం లక్షయ ంగా 

లేదు. భక్దత్ ప్పనరుదధరణ, మ్యలాయ ంకనం మరియు  ాక్షాతాక రంలో నిష్కప క్షికత్ మరియు ారదరశ కత్న ఈ విధానం 

గుస్థరి తసుతంది. బకాయిల రికవ్ర్ట, భక్దత్ ప్పనరుదధరణ కోసం శుభమ్ అనసరిసుతని  ప్దధతలనీి  చటాటనికి విరుదధంగా 

ఉంటాయి. 

ఒక నిరిషేట నెలలో రుణక్రహీత్ యొకక  ర్టపేమంట్ ఇన్ ప్రసుటమంట్ బౌన్ీ  అయినటయోితే, చెలంోచమని రుణక్రహీత్న 

అడరడం కొరకు టెలఫోనిక్/ప్రీ నల్ ఫాలో-అప్ లు చేయబడతాయి. ఏదైనా రుణక్రహీత్ ఈ తేదీని దాట్ట 30 రోజుల 

రడువు దాట్టన త్రువాత్ కలక్షన్ జాబితాకు వెళతాడు, ఇది క్కింద పేర్కక ని  విధంగా నిరవ చించబడిన చరయ లతో విడిగా 

క్టాక్ చేయబడుతంది:  

(a) ఒకవేళ చెలంోప్ప మిగిల ఉని టయోితే, 30 రోజుల రడిచిన రడువు వ్దే, పేర్కక ని  మొతాతనిి  వెంటనే చెలంోచాలని 

శుభమ్ రుణక్రహీత్కు ఒక లేఖ్న ప్ంప్పతంది.  

(b) ఒకవేళ చెలంోప్ప 60 రోజులు రడిచిన బకాయి వ్ద ేఉండిపోయినటయోితే,  పేర్కక ని  మొతాతనిి  వెంటనే చెలంోచడం 

కొరకు రుణక్రహీత్కు నోటీస్ట్ బిఫోర్ టేకింగ్ యాక్షన్ (NBTA) అనే ఫాలో-అప్ లటర్ ని శుభమ్ ప్ంప్పతంది. ఈ 

కాలవ్య వ్ధ అంత్టా, రడువు తీరిన మొతాతలన చెలంోచడం యొకక  క్ాముఖ్య త్న వివ్రించడం కొరకు శుభం యొకక  

అధకారులు రుణక్రహీత్తో క్కమం త్ప్ప కుండా టచ్ లో ఉంటారు. 

(c) ఒకవేళ చెలంోప్పలు 90 రోజులు రడిచిన రడువు వ్ద ేఉంటే, పేర్కక ని  మొతాతనిి  వెంటనే చెలంోచడం కొరకు శుభమ్ 

రుణక్రహీత్కు లోన్ ర్టకాల్ నోటీసు (LRN) ప్ంప్పతంది.  

(d) ఒకవేళ చెలంోప్ప 90 రోజుల కంటే ఎకుక వ్ ఉంటే,  ఆరినక ఆసుతల భక్దత్ మరియు ప్పనరిి రామ ణం మరియు భక్దతా వ్డ్డా 

చటటం, 2002 (సర్ే స్క చటటం, 2002) కింద క్పస్కడింగ్ీ  మరియు దాని కింద చేసన నిబంధనలు ఏవైనా ఉంటే, వాట్టని 

రికవ్ర్ట చేయడానికి క్ప్సుతతానికి అమలులో ఉని  ఏదైనా చటటప్రమైన మారుప లు(లు) లేదా ప్పనః-అమలు(లు) కింద 

క్పస్కడింగ్ీ  న క్ప్యోగించే  హకుక  శుభమ్ కు ఉంది. దాని బకాయిలు.. రడువు ముగిసన 90 రోజులకు లేదా అంత్కు 

మించి చెలంోచిన త్రావ త్, రుణక్రహీత్ ఖాతాన ఎనిప ఎగా వ్ర్టకీరి తా రు మరియు రడువు తీరిన మొతాతనిి  రుణక్రహీత్ 

చెలంోచకపోతే ఎనిప ఎగా వ్ర్టకీరించడం కొనాగుతంది, ఇకక డ  శుభమ్ సర్ే స్క చటటం, 2002 క్ప్కారం రుణక్రహీత్పై 

చరయ  తీసుకునే హకుక న కలగి ఉంటుంది.   

పైన పేర్కక ని  వాట్టకి అదనంగా, శుభం మరియు రుణక్రహీత్ మధయ  అమలు చేయబడ ారుణ ఒప్ప ందం క్ప్కారం 

బకాయిలు వ్చిు నప్పప డు అటువ్ంట్ట రుణక్రహీత్లకు కమ్యయ నికేషన్ లన ప్ంపే హకుక  శుభమ్ కు ఉంది.  

అంతేకాకుండా, త్న బకాయిలన వ్సూలు చేయడానికి నెగోష్యబుల్ ఇక్నీ రమంట్ చటటంలోని సెక్షన్ 138 లేదా 

వ్రి తంచే ఏదైనా చటటం కింద క్పస్కడింగుీ ి  క్ప్యోగించే హకుక  శుభముక  ఉంది.  
  

  



 

 

5. కసటమర్ సర్టవ స్ట్  

గ్రరంచ్ టైమంగ్స్ : వారంలో ఆరు రోజులు అనిి  క్రంచీలు ఉదయం 9.30 రంటల నంచి ాయంక్త్ం 6.30 రంటల 

వ్రకు తెరిచి ఉంటాయి.   శుభంకు నెలలో ఆదివారాలు, 2, 3 శ్నివారాలు వారాంత్ప్ప సెలవు.  
  

ఒకవేళ ఏదైనా సర్టవ స్ట్ సంబంధత్ సమసయ  ఉని టయోితే, రుణక్రహీత్ క్రంచ్ ఇన్ ఛార్ ీని సంక్ప్దించవ్చుు . ఆ 

త్రువాత్ ఏవైనా ఉక్దిక తత్లు ఉంటే వీట్టని ప్రిషక రించాల:  

కసటమర్ సపోర్ట మనేజర్  

 ఫోన్ నెంబర్ :  1800 300 22250  

 ఇమయిల్  :  customercare@shubham.co  

(a) రుణ ఖాతా స్ట ట్్ మంట్: శుభం యొకక  ాధాయ ాధాయ లన బట్టట, ఆరినక సంవ్త్ీ రానికి సంబంధంచిన రుణ ఖాతా 

స్థసేటట్ మంట్ న ఎలప్రకాటనిక్ మోడ్ (రిజిసటర్ ామొబైల్ నెంబరు లేదా ఇమయిల్ ఐడిల వ్ద ేఇమయిల్ / వెబ్ లంక్ / ఎస్ట్ 

ఎంఎస్ట్ లంక్ తో సహా) లేదా సంబంధత్ చిరునామా వ్దే హార్ ాకాీ దావ రా త్దుప్రి ఆరినక సంవ్త్ీ రం ఏక్పిల్ నండి 

జూలై వ్రకు ఒకారి ఉచిత్ంగా ప్ంాల. డూపికోేట్ స్థసేటట్ మంట్ న రుణక్రహీత్కు అత్ని ఖ్రుు తో అందించాల.  

(b) టైటిల్ డాకుయ మంటో ఫోటోకాపీ: రుణం మంజూరు చేసన క్రంచ్ లో రుణం మంజూరు చేసన 30 రోజులోోగా 

రుణక్రహీత్ తాన సమరిప ంచిన టైట్టల్ డాకుయ మంట ోకాీ కోసం దరఖాసుత చేసుకోవ్చుు . దరఖాసుత చేసుకుని  30 

రోజులోోగా సంబంధత్ రిజిప్రసేటషన్ కారాయ లయం నంచి డాకుయ మంట్ అందురటులో ఉంటుంది.  

(c) ముింపు గ్రపగ్రకియ: రుణగ్రగహీత తన రుణానిి   ప్ంపిణీ చేసన అద్ద శాఖ్న సందరిశ ంచడం దావ రా మరియు 

రాత్పూరవ క దరఖాసుత ఇవ్వ డం దావ రా, నడుసుతని  నెల 25 కంటే ముందు ఎప్పప డైనా త్న రనిి ంగ్ లోన్ స్థకోోడ 

చేయమని అభయ రి నంచవ్చుు . దరఖాసుత స్కవ కరించిన 15 రోజులోోగా రుణం స్థకోోడ చేయబడుతంది మరియు రాత్పూరవ క 

స్కవ కరణపై రుణం ముగిసన 30 రోజులోోగా ఎస్ట్ పిడిసలతో ాటు ఒరిజినల్ క్ాప్ర్ట ట ప్క్తాలు (ఏవైనా ఉంటే) 

అందజేయబడతాయి.  

  

6. ఫిరాయ దుల ప్రిష్కక రం  

ఒకవేళ రుణక్రహీత్లకు రుణానికి సంబంధంచి ఏవైనా ఫిరాయ దులు లేదా అభయ ంత్రాలు లేదా శుభం ఉద్యయ గితో వారి 

ఇంటరాక్షన్ ఉని టయోితే,  క్రంచ్ వ్ద ేనిరవ హంచబడే ఫిరాయ దు రిజిసటర్ లో నమోదు చేయమని శుభమ్ రుణక్రహీత్న 

కోరుతంది మరియు దాని కొరకు ఒక కంప్ెంోట్ నెంబరున అందించమని క్క్వడిట్ ఆీసర్ ని కోరుతంది.   

ఫిరాయ దు అందిన 7 ప్నిదినాలోోగా ప్రిషక రించడానికి శుభమ్ క్ప్యతిి తా డు. ఫిరాయ దు యొకక  ప్రిష్కక రం క్క్వడిట్ ఆీసర్ 

దావ రా లఖిత్పూరవ కంగా లేదా క్రంచ్ వ్ద ేరుణక్రహీత్కు తెలయజేయబడుతంది.  

ఒకవేళ రుణక్రహీత్ 7 ప్నిదినాలోోగా ఫిరాయ దుకు ఎటువ్ంట్ట క్ప్తిసప ందనన అందుకోనటయోితే, అత్డు ఈ క్కింది 

ప్రిష్కక ర యంక్తాంగానిి  ఆక్శ్యించవ్చుు :  
  

  

స్కవ కరించిన అనిి  ఫిరాయ దుల కొరకు దిగువ్ కసటమర్ క్గీవెన్ీ  రిక్డెసల్ మకానిజం ాట్టంచబడుతంది. లవ్ల్ 1- 

శుభం క్రంచ్/ ట్లల్ క్ీ నెంబర్/ ఈ-మయిల్/ పోరటలీ్   

కసటమర్ క్రంచీని సందరిశ ంచవ్చుు  లేదా 1800-258-2225 కు కాల్ చేస త్మ ఫిరాయ దున నమోదు చేయవ్చుు . 

ఫిరాయ దున customercare@shubham.co ఈ-మయిల్ క్యడా చేయవ్చుు .   
  

లవ్ల్ 2- క్గీవెన్ీ  రిక్డెసల్ ఆీసర్   

ఒకవేళ ఫిరాయ దు ప్రిషక రించబడనటయోితే, కసటమర్ సంక్ప్దించవ్చుు . 

ఫిరాయ దుల ప్రిష్కక ర అధకారి 

స్థరమీతి కనికా శ్రమ   

ఈ మయిల్- kanika.sharma1@shubham.co, 

ఫోన్ నెంబర్: 0124-4669332  

శుభమ్ హౌస్ట్, 425, ఉద్యయ గ్ విహార్, ఫేడ-4, గురుక్గామ్, 

హరాయ నా - 122015  
  

రుణక్రహీత్ సంత్ృపితకరంగా ఫిరాయ దు ప్రిషక రించబడనటయోితే, అత్డు ఫిరాయ దు ప్రిష్కక రానిి  ఆక్శ్యించవ్చుు .  

ఫిరాయ దు చేసన నేషనల్ హౌసంగ్ రయ ంక్ సెల్   

a. https://grids.nhbonline.org.in లంక్ వ్ద ేఆన్ లైన్ మోడ్ లో   

లేదా   



 

 

b.  ఆఫ్ట లైన్  మోడ్  లో , పోస్ట్ట  దావ రా,  లంక్ 

https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf  లభయ మయేయ     నిరేశేిత్  ఫారామ ట్  లో,  

ఫిరాయ దుల ప్రిష్కక ర సెల్ కు, 

డిార్ట మంట్ ఆఫ్ట రగుయ లేషన్ అండ్ సూప్రివ జన్,   

నేషనల్ హౌసంగ్ రయ ంక్,   

4వ్ అంత్సుత, కోర్ 5ఎ, ఇండియా హాయ బిటాట్ సెంటర్,   

లోధీ రోడ్, న్సయ ఢిలీ ో- 110 003  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 అంగీకారం[మారుు ] 
  

పై నియమనిబంధనలన నేన/మము/నాకు/మాకు స్థర/ీస్థరమీతి/కుమ్ దావ రా చదివి వినిపించాం. 

_____________________________of మరియు నేన/మా దావ రా అరనం చేసుకోబడాాయి మరియు ఆమోదించబడాాయి 

మరియు పై నిబంధనల కాీ క్యడా నాకు/మాకు డెలవ్ర్ట చేయబడింది.  
  
    
   
  

(సంత్కం లేదా బొటనవేలు ముక్ద ( అధీకృత్ వ్య కి త యొకక  సంత్కం   లేదా బొటనవేలు ముక్ద) 

 రుణక్రహీత్) రుణదాత్  యొకక  సహ రుణక్రహీత్(లు)/పూచీదారులు  )  

  

 


