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कर्जदाराांची सही

पररशिष्ट 8

सर्ाजत महत्र्ाच्या अटी र् िती (एमआयटीसी)
(व्यक्तीगत गृह कर्ज/नॉन-हाउससग कर्ाजसाठी)
गृह/नॉन-हाउससग कर्ाजच्या महत्र्ाच्या अटी र् िती ज्या

(कर्जदार)

आशि

आधार हाउससग फायनान्स शिशमटेडमध्ये खािीिप्रमािे सहमत झािेल्या आहेत:

1. कर्ज: मांर्रू के िेिी रक्कम

: रु

/

(i) प्रकार (शथिर ककर्ा फ्िोटटग ककर्ा ड्युएि/शर्िेष दर):
(ii) २व्यार् आकारिे र्ािारे एएचएफएिआरपीएिआर+/-_______% प्रशत र्षज=_______%प्रशत र्षज
या करारनामाच्या कायाजन्र्याच्या ददनाांकार्र एएचएफएिआरपीएिआर ______% आहे
(सर्ज कर्ाांमध्ये व्यार् दर फ्िोटटग दरार्र बेंच माकज रे ट आरपीएिआरमधल्या बदिाच्या अधीन असून ते ईएमआयमध्ये बदिास ककर्ा रे शसड्युअ ि
कािार्धीतीि र्ाढीिा ककर्ा प्रत्येक शथितीर्र अर्िांबून दोन्हींना कदाशचत कारिीभूत ठरु िकतात).

(iii) मोरॅ टोररयम ककर्ा सर्ित:
(iv) व्यार् ररसेट होण्याचा ददनाांक

1) .................................................

(v) अशतररक्त व्यार्, र्र असेि तर

:

%

(vi) व्यार् दरातीि बदिाच्या सांपकाजची माध्यमे: पत्ाांमाफज त/मेि/एसएमएस
3. हप्तयाांचे प्रकार

: माशसक

4. कर्ाजचा कािार्धी

: << र्षाांमध्ये>>

5. कर्ाजचा उद्देि

:

6. फी आशि इतर िुल्के : कृ पया याचा सांदभज घ्या: पृष्ठ क्र.६र्र टॅररफ/कर िेड्यि
ु र्ोडिेिे आहे.
टीप: र्रीि टॅररफ िेड्युिमध्ये झािेिे बदि एएचएफएि र्ेबसाइटर्र आशि आमच्या िाखेच्या नोरटस बोडाांर्र दाखर्िे र्ातीि, त्याचप्रमािे
आमच्या रुपाांतरि योर्नेत झािेिे कोितेही बदि आमच्या िाखाांसह उपिब्ध असतीि.

7. कर्जासजठी तजरण/कोलॅटरल
• मॉटजगेर्/तारि

:

• गॅरांटी

:

• इतर शसक्युरीटी

:

8. मािमत्तेचा/कर्जदाराांचा शर्मा
I.
ii.
iii.
iv.
v.
ग्राहकाांना शर्म्याच्या पॉशिसीची प्रत घेण्याचा सल्िा ददिा र्ातो, ज्यामध्ये शर्मा पॉशिसीचे गुिधमज आांतभूजत आहेत:पररशिष्ट 2

9. कर्ज शर्तरिाच्या अटी:
थर्ीकरिेल्या कर्ज मांर्ूरी पत्ात ददल्याप्रमािे पूिज करण्याच्या अटी.

10. कर्ज र् व्यार्ाचा परतार्ा:
तुमच्या कर्ाजचा ईएमआय आहे आयएनआर
ईएमआय अांशतम ददनाांक आहे
भराव्या िागिा-या हप्तयाांची सांख्या

र्षे आशि ईएमआय =

प्रत्येक मशहन्याचा

पी.एम

________ददर्स

मशहने.

कर्जदार आशि एएचएफएि याांच्या दरम्यान कायाजन्र्यीत होिा-या कर्ज करारनाम्यातीि अटींच्या बदिाच्या अधीन राहून, व्यार्
दर/ईएमआय/कर्ाजच्या कािार्धीतीि बदि पत्ाने आशि/ककर्ा मेि/एसएमएसने अिा कोित्याही कायाजन्र्याच्या आधी कळर्िे र्ातीि आशि
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2) .................................................

2. व्यार्

एएचएफएिच्या https://www.aadharhousing.com/ र्ेबसाइटर्र र् िाखा कायाजियाांमध्ये दाखर्िे र्ातीि. र्र असा बदि ग्राहकासाठी

11. िकबाकी र्सुिीसाठी अनुसरिी र्ािारी प्रदक्रया सांक्षपे ात:
i.

कर्जदार/सह-कर्जदारािा ईसीएस/एसीएच/ऑटो डेशबटसाठीच्या आदेिाचा शडसॉनर झाल्यार्र ककर्ा धनादेि न र्ठल्यार्र टेशिकॉसिग के िे र्ाते.

ii. किेक्िन अशधकारी/प्रशतशनधी ककर्ा िाखा व्यर्थिापकाांमाफज त कर्जदाराच्या/सह-कर्जदाराच्या/हमीदाराच्या पत्त्यार्र दफल्ड भेट/सांयुक्त भेट ददिी
र्ाते.

iii. चुक झाल्याच्या शथितीत आशि कर्ज खाते एनपीए ककर्ा क्रॉशनक के स घोशषत होण्याच्या शथितीत, र्कीिाांमाफज त कायदेिीर कारर्ाईची सुरुर्ात
म्हिून शनगोशिएबि इनथुमेंट अशधशनयम 1881च्या किम 138 अन्र्ये आशि/ककर्ा सेक्युररटायर्ेिन ऍंड ररकां थरक्िन ऑफ फायनाशन्िअि ऍसेट
ऍंड एन्फोसजमेंट ऑफ शसक्युरीटी इां टरे थट ऍक्ट 2002 (एसएआरएफएइएसआय) आशि/ककर्ा िागू असिेल्या कायद्याच्या अन्र्ये कर्ाजच्या र्सुिीसाठी
शथितीनुसार कर्ाजच्या ररकॉिची सूचना आशि कायदेिीर सूचना पाठर्िी र्ाईि.

12. र्ार्षषक िकबाकी रकमेचे शर्र्रि ददिे र्ाण्याचा ददनाांक
ग्राहकाांच्या शर्नांतीच्या आधारार्र, र्ार्षषक िकबाकी रक्कम शर्र्रि मागीि आर्षिक र्षाजसाठी 30 एशप्रि नांतर, ग्राहकाच्या शर्नांती के िेल्या
ददनाांकापासून 7 ददर्साांच्या आत ददिे र्ाईि.

13. ग्राहक सेर्ा:
a) कायाजिय/िाखेिा भेट देण्याचे तास

सोमर्ार ते िुक्रर्ार सकाळी 9:30 ते सायांकाळी 6:30
िशनर्ार सकाळी 9:30 ते दुपारी 2.00 (मशहन्याच्या 2-या िशनर्ारी बांद)

b) ग्राहक सेर्ेसाठी सांपकज करण्याच्या व्यक्तीचा तपिीि: तुमच्या कर्ज खात्याच्या सांदभाजतीि प्रश्ाांच्या सांदभाजत तुम्ही ग्राहक सेर्ा अशधका-याांिी/अकाउां ट्स

2) .................................................

त्यािा थर्ीच करु िकतो/ते.

कर्जदाराांची सही

नुकसान ठरत असल्यास, तो/ती 60 ददर्साांच्या आत आशि सूचना न देता त्याचे/शतचे बांद करु िकतो/ते ककर्ा अशतररक्त िुल्क ककर्ा व्यार् न भरता

c) खािीि शमळर्ण्यासाठीची प्रदक्रया त्यासाठी िागिा-या र्ेळेचा आांतभाजर् करत:
I.

थटेटमेंट ऑफ अकाउां ट्स (एसओए)/आयटी प्रमािपत्/ एमॉर्टटझेिन र्ेळापत्क.
एसओए/आयटी प्रमािपत्/एमॉर्टटझेिन र्ेळापत्क शर्नांतीर्रुन कामकार्ाच्या 7 ददर्साांच्या आत ददिे र्ाते.

II. टायटि दथतऐर्र्ाांची फोटो कॉपी
टायटि दथतऐर्र्ाांची प्रत शर्नांतीर्रुन कामकार्ाच्या 30 ददर्साांच्या आत उपिब्ध करुन ददिी र्ाईि, ती िुल्क आकरण्याच्या आधारार्र र्र
ददिेल्या टॅररफ िेड्युिमध्ये ददल्यानुसार असेि.

III. प्रीपेमटें आशि कर्ाजच्या समाप्तीनांतर दथतऐर्र् परत करिे
प्रीपेमेंट ककर्ा अशग्रम परताव्याची प्रदक्रया िाखेत पत्ामाफज त िेखी थर्रुपात शर्नांती करुन सुरु के िी र्ाईि. समाप्तीर्र मूळ दथतऐर्र् परत करण्याच्या
प्रदक्रयेसाठी पेमेंट र्सुिीनांतर आशि आर्श्यक त्या औपचारीकता पूिज के ल्यानांतर कामकार्ाचे 45 ददर्स िागतीि.

1) .................................................

अशधका-याांिी/ ऑपरे िन अशधका-याांिी सांपकज करु िकता ककर्ा__________________________________र्र कॉि करु िकता.

टीप: आम्ही मशहन्याच्या 25 नांतर (फोरक्िोर्र) देिार नाही ककर्ा कोितेही पेमेंट (अांित: ककर्ा पूिज) थर्ीकारिार नाही. 25 नांतर शमळािेल्या सर्ज
पेमेंटना नांतरच्या मशहन्यात शर्चारात घेतिे र्ाईि त्यासाठी त्या मशहन्यात नर्ीन फोरक्िोर्र पत् ददिे र्ाईि.

14. तक्रार शनर्ारि यांत्िा
आधार हाउससग फायनान्स शि.(एएचएफएि) दर्ेदार सेर्ा उपिब्ध करुन देण्यासाठी आशि शनयामक शनयम, बोडज/उच्च व्यर्थिापनाने मांर्ूर के िेल्या
धोरिाच्या, प्रदक्रया र् पध्दतींच्या रुपरे षेसह ग्राहकाांना समाधानी बनर्ण्यासाठी प्रयत्निीि असते.
एएचएफएि कें द्रीकृ त नसिेल्या थर्रुपात काम करते, शर्िे प्रत्येक िाखा िाखा व्यर्थिापकाांच्या/िाखा प्रभारींच्या शनयांत्िाखािी असते, र्े क्िथटर
मॅनेर्रना आशि मग प्रादेशिक व्यर्साय प्रमुखाांना सूचना देतात, र्े मग सांबांशधत कायज प्रमुखाांना कापोरे ट कायाजियात सूचना देतात.
तक्रार शनर्ारि प्रदक्रयेचे प्रकािन
एएचएफएि तक्रार शनर्ारि धोरि www.aadharhousing.com या र्ेबसाइटर्र तसेच शतच्या कायजिय/िाखाांमध्ये देखीि उपिब्ध आहे.
तक्रजर निवजरण प्रक्रक्रयज
टप्पज I
त्याांच्या तक्रारींचे शनर्ारि करण्यासाठी, ग्राहक त्याांच्या तक्रारीिा िेखी थर्रुपात िाखेच्या िाखा व्यर्थिापकाांकडे नोंदर्ू िकतात.

•

िाखेत ठे र्िेल्या तक्रार र्हीमध्ये/रशर्थटरमध्ये तक्रार नोंदर्ून देखीि तक्रार दाखि करता येऊ िकते.
Ver 1.1 - 12/2021

•
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1) .................................................
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2) .................................................
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•

ग्राहक त्याांची तक्रार custmercase@aadharhousing.comर्र नोंदर्ू िकतात ककर्ा 180030042020 या टोि फ्री नांबरार्र कॉि करु िकतात.
ग्राहकाांना कामकार्ाच्या 7 ददर्साांमध्ये प्रशतसाद ददिा र्ाईि.

टप्पज II
ग्राहकाच्या तक्रारीिा ददिेल्या प्रशतसादात तक्रारीिा हाताळिा-या अशधका-याचे नार् र् पद समाशर्ष्ट असते. र्र तक्रार एएचएफएिच्या शनयुक्त
के िेल्या टेशिफोन हेल्पडेथकर्र ककर्ा ग्राहक सेर्ा नांबरार्र ददिी गेिी असल्यास, ग्राहकािा तक्रार सांदभज क्रमाांक ददिा र्ाईि आशि यिोशचत
कािार्धीत प्रदक्रयेबद्दि सूशचत के िे र्ाईि.
कापोरे ट कायाजियात कथटमर के अर अशधका-यािा/एएचएफएिच्या तक्रार शनर्ारि कायाजियािा पत्ाने तक्रार कळर्ू िकतो ककर्ा येिे ईमेि करु
िकतो:
कथटमर के अर अशधकारी/तक्रार शनर्ारि अशधकारी
आधार हाउससग फायनान्स शि.
802,8 र्ा मर्िा नटरार् बाय रुथतमर्ी
र्ेथटनज एक्सप्रेस हायर्े आशि सर एम.व्ही रोड र्ांक्िन,
अांधेरी (पू) मुांबई 400069
ईमेि: grivanceredressal.officer@aadharhousing.com
ग्राहकािा शमळािेल्या तक्रारीची तपासिी के ल्यार्र तक्रार शनर्ारिासह कामकार्ाच्या 30 ददर्साांच्या कािार्धीत प्रशतसाद शमळे ि, आम्ही
ग्राहकािा अांशतम प्रशतसाद पाठर्ू ककर्ा प्रशतसादासाठी र्ाथत काळ का िागेि हे समर्ार्ून साांगू आशि कां पनीच्या कापोरे ट कायाजियात तक्रार
शमळण्याच्या ददनाांकापासून 30 ददर्साांच्या आत सशर्थतर प्रशतसाद ककर्ा माशहती पाठर्ण्याचा प्रयत्न करु.
टप्पज III
तक्रार शनर्ारि टीमने पाठर्िेल्या उत्तराने देखीि ग्राहकाचे समाधान न होण्याच्या शथितीत, ग्राहक हाउससग फायनान्स कां पन्याांच्या शनयामक
प्राशधकरिािी-नॅिनि हाउससग बॅंकेिी खािीि पत्त्यार्र सांपकज करु िकतो:
नॅिनि हाउससग बॅंक (एनएचबी)
(तक्रार शनर्ारि शर्भाग)
शनयमन आशि पयजर्ेक्षि शर्भाग
4 िा मर्िा, कोर 5 A इां शडया हॅशबटाट सेंटर
िोधी रोड, नर्ी ददल्िी 110003

www.nhb.org.in
सिक:hps://grids.nhbonline.org.in
फॉरमॅट www.nhb,org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80%93PhysicalMode.pdf र्र उपिब्ध आहे.
र्रीि तपिीि त्याांच्या सर्ज कायाजिय/िाखाांमध्ये आशि एएचएफएिच्या र्ेबसाइटर्र थपष्टपिे दिजर्िा गेिा आहे.

शर्मा ग्राहकाांच्या तक्रारीचे शनर्ारि
एएचएफएिची भारतीय शर्मा शनयामक शर्कास प्राशधकरिा सोबत (आयआरडीएआय) शर्मा व्यर्सायाच्या शर्नांतीसाठी कापोरे ट एर्ांट(कां पोशझट)
नोंदिी आहे. ते शर्म्यासांबांशधत तक्रार शनर्ारिाच्या सांदभाजत आयआरडीएआय नोंदण्याच्या अनुसरिाची हमी देतीि. एएचएफएिच्या ज्या
कायाजियात शर्क्री के िेल्या शर्मा उत्पादनाांच्या सांबांशधत तक्रारी एएचएफएििा शमळाल्या असतीि त्याांना पोचपार्ती ददिी र्ाईि आशि अिा
तक्रारीिा शमळर्ण्याच्या 14 ददर्साांच्या आत सांबांशधत शर्मा कां पनीकडू न शनर्ारि के िे र्ाईि.
र्र तक्रारीचे शनर्ारि झािे नाही ककर्ा ग्राहक ददिेल्या शनर्ारिाने समाधानी नसेि तर तो/ती http//www.igms.irda.gov.in र्र
आयआरडीएआयकडे तक्रार दाखि करु िकतो ककर्ा complaint@irda.gov.inर्र ईमेि करु िकतो.
कर्ाजच्या सशर्थतर अटी र् ितींसाठी अिी सहमती ददिी र्ात आहे की, इिे असिेिे पक्ष त्याांनी कायाजन्र्य के िेल्या/करण्याच्या कर्ज र् इतर तारि
दथतऐर्र्ाांचा सांदभज घेतीि आशि त्याांच्यार्र अर्िांबून राहतीि.
र्रीि अटी आशि िती कर्जदाराने र्ाचल्या आहेत/कर्जदारािा एएचएफएिच्या श्री/श्रीमती/कु मारी.....................याांनी र्ाचून दाखर्ल्या आहेत
आशि त्या कर्जदाराांना समर्ल्या आहेत.
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1) .................................................

2) .................................................

र्रीि कािार्धीत ग्राहकािा प्रशतसाद शमळािा नसल्यास ककर्ा तो िाखेने ददिेल्या प्रशतसादाने समाधानी नसल्यास, ग्राहक तक्रारीिा पुढे मुांबई

कर्जदाराांची सही

1) .................................................
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2) .................................................

टॅ रीफ शेड्युल
फी प्रकार

रक्कम

िॉगइन फी (कर्ाजच्या अर्ाजसोबत द्यायची असून ती परतार्ा नसिेिी आहे)

3500 रु. अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी
2000 ते 5000 रु.पयांत अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी (कर्ज मांर्ूर झाल्याच्या
रकमेच्या पातळीनुसार िुल्क बदिते)

दथतऐर्र्ीकरि िुल्क

3000 ते 5800 रु.पयांत अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी (कर्ज मांर्ूर झाल्याच्या
रकमेच्या पातळीनुसार िुल्क बदिते)

कायदेिीर, मूल्याांकन र् ताांशत्क िुल्क
ससाजई चार्ज शनमाजि िुल्क

100 रु. अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी

व्यर्थिापकीय िुल्क (दथतऐर्र्ीकरि, कायदेिीर मूल्याांकन, ताांशत्क आशि
ससाजई चार्ेसना आांतभूत
ज करुन)

गृह कर्ज /टॉप अप 5100 रु. ककर्ा 1.5% अशधक मांर्ूर झािेल्या रकमेर्र िागू
असिेिा र्ीएसटी यापैकी र्ाथत असिेिी रक्कम
एिएपी/प्रोर्ेक्ट कर्ज- 5100 रु. ककर्ा 2% अशधक मांर्ूर झािेल्या रकमेर्र िागू
असिेिा र्ीएसटी यापैकी र्ाथत असिेिी रक्कम

त्यानांतरचे ताांशत्क सत्यापन (के र्ळ बाांधकामाांच्या शथितीत)

500 रु. अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी

धनादेि/ईसीएस/िेट डेशबट/एसीएच बाउन्स (प्रशत साधन/व्यर्हार)

500 रु. अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी

चुकिेल्या हप्तयार्र िकबाकी िुल्क (ईएमआय/पीईएमआय)

िकबाकी रकमेर्र 2%

र्सूिी (कायदेिीर/अशधकार आशि घटनात्मक िुल्क)

र्ाथतर्ानुसार अशधक िागू असिेल्या र्ीएसटीनुसार

धनादेि/इसीएस/िेट डेशबट/एसीएच थर्ॅसपग (प्रशत सेट)

500 रु. अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी

नक्कि नो ड्यूर् प्रमािपत्

500 रु. अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी

मािमत्तेच्या कागदपत्ाांची प्रत

500 रु. अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी

प्रीपेमटें /अांित: पेमटें

गृह कर्ज/ एिएपीसाठी बदित्या दराने -िून्य
गृह कर्ज/एिएपी शथिर दराने: िकबाकी रकमेच्या 2% + अशधक िागू असिेिा
र्ीएसटी (कोित्याही बॅंकेकडू न/एचएफसी/एनबीएफसी ककर्ा शर्त्त सांथिेकडू न
पुनर्षर्त्तामाफज त प्रीपेड रकमेसाठी आशि थर्त: स्त्रोत करण्यामाफज त नसिेल्या
रकमेसाठी तसेच सर्ज अांित: ककर्ा पूिज प्रीपेमेंटर्र िागू होईि)
प्रोर्ेक्ट िोनसाठी- िकबाकी कर्ाजच्या 2% अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी

दथतऐर्र् हाताळिी

2000 रु. अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी

कर्ज खाते शर्र्रिाचा कोिताही प्रकार

500 रु. अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी

थर्ीच फी

शथिर ते बदिती- 1% अशधक िकबाकीर्र अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी शथिर ते
बदिती- 1.5% अशधक िकबाकीर्र अशधक िागू असिेिा र्ीएसटी

रुपाांतरि फी- प्रशत बदि बदित्या दराच्या कमी दरार्र थर्ीच व्हा

मुद्दिाच्या िकबाकीच्या आशि फे रफार न के िेल्या रकमेच्या (र्र असल्यास)
रुपाांतरिाच्या र्ेळी 0.50%

शर्मा िुल्के

र्ाथतर्ानुसार

•

ही तुमच्या अर्ाजची प्राप्ती/ररशसप्ट आहे. तुम्ही आमच्या शर्क्री अशधका-याांना/िाखेिा सुरुर्ातीच्या चचेसाठी ककर्ा आर्श्यकता असल्यास दथतऐर्र्ाांच्या पुढीि

•
•

सर्ज िुल्के /फी र्ी एएचएफएि िाखा/एएचएफएि प्रशतशनधी माफज त “आधार हाउससग फायनान्स शि.”च्या नार्े अकाउां ट पेयी क्रॉस के िेल्या धनादेिाने ददिी र्ाईि

•
•
•
•
•

कर्ाजचा अर्ज पूिज भरिेल्या कर्ाजच्या अर्ाजच्या प्राप्तीच्या म्हिर्े आर्श्यक असिेिी सर्ज माशहती/ कागदपत्े शमळाल्याच्या ददनाांकापासून 4 आठर्ड्याांच्या कािार्धीमध्ये
शनपटर्िे र्ातीि.
रोख पेमेंट एएचएफएि अशधका-याांद्वारे ददिेल्या र्ैध पार्तीर्र के िी र्ािे आर्श्यक आहे.
एएचएफएि र्र नमुद के िेल्या िुल्काांहून र्ाथत कोितीही रक्कम आकारत नाही आशि अनशधकृ त व्यक्तींना कोित्याही रकमेचे पेमेंट करण्यासाठी शतिा र्र्ाबदार मानता
येिार नाही.
िागू होिारा र्ीएसटी ककर्ा िासकीय कर र्र िागू होिा-या िुल्काांच्या व्यशतररक्त अशतररक्तपिे आकारिा र्ाईि.
र्रीि अटी र् िती समर्ून घेण्यात आल्या आहेत/आम्हािा र्ाचून दाखर्ण्यात आल्या आहेत आशि आमी त्या थर्ीकारत आहोत.
कर्ाजच्या अर्ाजर्र शनिजय घेण्यासाठीचा कािार्धी अर्ाजच्या प्रथतुतीच्या आशि आर्श्यकतेनुसार सर्ज दृशष्टकोनाांमधून दथतऐर्र् पूिज करण्याच्या ददनाांकापासून 30
ददर्साांपयांत असेि . कािार्धीमधून ग्राहकाने कोित्याही थपष्टीकरिासाठी/अर्ाजच्या प्रदक्रयेसाठी िागिा-या माशहतीर्र प्रशतदक्रया देण्यासाठी घेतिेल्या र्ेळािा र्गळिे
र्ाईि.

अर्जदार

सह-अर्जदार
(कर्जदाराांच्या अांगठ्याचा ठसा)
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पूतजतेसाठी 5 ते 6 ददर्साांच्या आत सांपकज करु िकता.

