
 

ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ರ ಮುಖವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳು (MITC) 

ಸಾಲಗಾರ/ರು ಶ್ರ ೀ/ಶ್ರ ೀಮತಿ ……………………………………………..ನಡುವಿನ ಸಾಲದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ರ ಮುಖ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳು (MITC) ಮತ್ತು  ಮುತ್ತು ಟ್ ಹೀಮ್ಫಿನ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, 

ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ "MHIL" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

1. ಸಾಲದ ವಿವರಗಳು 

a. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಸಂ. 

 

 

b. ಸಾಲದ ಉದೆದ ೀಶ  

c. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ 

ಮೊತ್ು  

ಮಿೀರದಂತೆ 

ರೂ:- (ಅಂಕಿಗಳಲಿಿ ) 

ರೂ:- (ಅಕ್ಷರಗಳಲಿಿ ) 

d. ಸಾಲದ ಅವಧಿ (ದಯವಿಟ್ಟು  

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಯ ರಾ 6 ನೀಡಿ) 

   ತಿಂಗಳುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ/ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಮೊರಟೀರಿಯಂ 

ಅವಧಿ. (ಯಾವುದನ್ನು  ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಿವೀ ಅದನ್ನು  ಹಡೆಯಿರಿ) 
e. ಮೊರಟೀರಿಯಂ 

(ಅನವ ಯಿಸಿದರೆ) 

    ತಿಂಗಳುಗಳು. / ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಿ  

f. ಬಡಿಿ  ದರ - ಪ್ರ ಕಾರ  ಮಾದರಿ ಸಿಿ ತಿಯನ್ನು  ಮರುಹಂದಿಸಿ 

ಅರೆ ಸಿಿ ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ 

ಸಿಿ ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಬಾಕಿ ಸಾಲದ ಅವಧಿಗೆ 

ತೇಲುತಿು ದೆ. 

ತೇಲುವ ಉಲಿ್ೀಖ ದರದಲಿಿ  

ಬದಲಾವಣೆ 

ಸಿಿ ರ ಪ್ರ ತಿ    ತಿಂಗಳ 

ನಂತ್ರ. 

g. ಅನವ ಯವಾಗುವ ದರದ 

ಲ್ಕಾಾ ಚಾರಕೆಾ  ಉಲಿ್ೀಖ ದರ 

MHIL ಚಿಲಿರೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಸಾಲ ದರ (RPLR). 

ಮಾರುಕಟೆು  ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ RPLR ಬದಲಾವಣೆಗೆ 

ಒಳಪ್ಟ್ಟು ರುತ್ು ದೆ. 
h. ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಬಡಿಿ ದರ MHIL ಚಿಲಿರೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಸಾಲ ದರ (RPLR)     p.a. + (ಮಾರ್ಕಿ-ಅಪ್)/- 

(ಮಾರ್ಕಿ-ಡೌನ್)    %p.a.=    %p.a. 

 

ಮೇಲ್ ಪ್ಟ್ಟು  ಮಾಡಲಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಈ ದರವು 

ಬದಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

i. ಬಡಿಿ  ದರದಲಿಿನ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂವಹನ 

ವಿಧಾನಗಳು  

SMS / ಪ್ತ್ರ  / ನೀಂದಾಯಿತ್ ಪೀಸ್ಟು  / MHIL ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ- 

www.muthoothomefin.com 

j. ಬಡಿಿಯನ್ನು  ಲ್ಕಾ  ಹಾಕುವ 

ವಿಧಾನ 

ಹೀಮ ಲೀನ್ ಖಾತೆಯಲಿಿ  ದೈನಂದಿನ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ. ಇದು ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ ಅಸಲು ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ಕೆಾ  ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯವತಿಸದ 

ಶುಲಾ ಗಳು, ಮಿತಿಮಿೀರಿದ ಅಸಲು ಮತ್ತು  ಮಿತಿಮಿೀರಿದ ಬಡಿಿ , 

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ. 
k. ಆಗಾಗೆೆ  ಬಡಿಿ  ಅರ್ಜಿ ಮಾಸಿಕ 



 

 

l. ಮರುಪ್ಯವತಿ 

m. ಮೊರಟೀರಿಯಂ 

ಅವಧಿಯಲಿಿ  ಬಡಿಿ  ಸೇವೆ 

ಮೊರಟೀರಿಯಂ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ವಿತ್ರಿಸಿದ ಅಸಲು ಭಾಗಕೆಾ  

ಸಾಲಗಾರರು ಬಡಿಿಯನ್ನು  ಪ್ಯವತಿಸುತ್ತು ರೆ. ಇದನ್ನು  ಪ್ರರ -ಇಎಂಐ 

ಬಡಿಿ  (ಪ್ರಇಎಂಐ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಯ ರಾ (6) 

ನಲಿಿ  ಉಲಿ್ೀಖಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಇದನ್ನು  

ಪ್ಯವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 
n. ಮೊರಟೀರಿಯಂ 

ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ ಸಾಲ 

ಮರುಪ್ಯವತಿ 

ಸಮನಾ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತ (EMI) ರೂ.     ಅಸಲು, 

ಬಡಿಿ , ಶುಲಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪೆನಾಲಿು ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ಬಾಕಿಗಳನ್ನು  

ಮರುಪ್ಯವತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುತ್ು ದೆ. 

$ ದಯವಿಟ್ಟು  ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಯ ರಾ (6) ನೀಡಿ. 

o. ಸಹಾಯಧನ ಸಬಿ್ಸ ಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಲಕಾಾ ಗಿ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದರೆ, ನಿಯಮಗಳ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಬಿ್ಸ ಡಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ಷರತ್ತು ಗಳು. MHIL ನ ಅರಿವಿಲಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ 

ಸಬಿ್ಸ ಡಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದರೆ ಸಾಲಗಾರರು MHIL ಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೀಡಬೇಕು. 

p. ವಿಮೆ ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 

ನಷು ಗಳ ಖಾತೆಯಲಿಿ  ವಿಮೆಯು ಅಪ್ಯಯವನ್ನು  

ವಗಾಿಯಿಸುತ್ು ದೆಯಾದದ ರಿಂದ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ರ್ಜೀವನ ಮತ್ತು  

ಆಸಿು ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ 

ನಿೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅಗತ್ಯ  ಔಪ್ಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದ 

ನಂತ್ರ ರ್ಜೀವ ವಿಮೆಯು ಪ್ಯರ ರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನಯ  

ಸಂದಭಿಗಳಲಿಿ  ವಿತ್ರಣೆಯ ನಂತ್ರ 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು 

q. ಗಾಯ ರಂಟ್ಟ, ಯಾವುದಾದರೂ 

ಇದದ ರೆ. 

 

 

2. ನಿಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆ: ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ ಉದೆದ ೀಶಕಾಾ ಗಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  

ಬಳಸಬೇಕು. ಮೇಲಿನವಲಿದ ಉದೆದ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಬಳಸಿದಲಿಿ  ನಿಧಿಯ ತಿರುವು 

ಪ್ರ ಕರಣವೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ದಂಡವನ್ನು  ವಿಧಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಷನಲ್ 

ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ್ಗೆ /  ಕೆರ ಡಿಟ್ ಬ್ಯಯ ರೀ / RBI ವರದಿ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ 

ಸಾವ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಮೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ ಉದೆದ ೀಶಕೆಾ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಇತ್ರ 

ಉದೆದ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಂದಭಿದಲಿಿ  ಇದೇ ರಿೀತಿಯ ಕರ ಮವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ು ದೆ.  
 

3. ಶುಲ್ಕ  ಮತ್ತು  ಶುಲ್ಕ ಗಳು: ಕೆಳಗಿರುವ ವೇಳಾಪ್ಟ್ಟು ಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಶುಲಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಶುಲಾ ಗಳನ್ನು  

ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಶುಲಾ ಗಳು ಸವ ಭಾವತಃ ಮರುಪ್ಯವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . 
 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1 : ಶುಲ್ಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಶುಲ್ಕ ಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  
 



 

ಕರ ಮ 

ಸಂ 

ಸೇವೆಯ ಉತ್ಪ ನ್ನ ದ 

ಹೆಸರು 

ಶುಲ್ಕ  / ಶುಲ್ಕ ದ 

ಹೆಸರು 

ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾ

ದಾಗ 
ಆವತ್ತನ್ ಮೊತ್ು ವು 

ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  

1 ವಸತಿ ಸಾಲ ಖರಿೀದಿಗೆ 

ಶುಲಾ ಗಳು / 

ನಿಮಾಿಣ/ ವಿಸು ರಣೆ/ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  / 

ಮರುಹಣಕಾಸು/ ಪಿ್ಯಟ್ 

+ ನಿಮಾಿಣ/ ಟಾಪ್ 

ಅಪ್/ ಮನೆ ಇಕಿವ ಟ್ಟ/ 

ವಸತಿ ರಹಿತ್ ಆಸಿು  

ಸಾಲಗಳು 

ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಸಾಲದ 

ಅರ್ಜಿಯ 

ಸಮಯದಲಿಿ  

ಒಮೆಮ  ರೂ. 5000 + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

2 CAT A (Vanila) 

ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ 

ಲೀನ್ ಖರಿೀದಿಗೆ 

ಶುಲಾ ಗಳು / ನಿಮಾಿಣ/ 

ವಿಸು ರಣೆ/ ಅಭಿವೃದಿಿ  / 

ಮರುಹಣಕಾಸು/ 

ಪಿ್ಯಟ್ + ನಿಮಾಿಣ  

 

ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಮೊದಲ 

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ಸಮಯದಲಿಿ  

ಒಮೆಮ  ಲೀನ್ ಮೊತ್ು ದ 

ಕನಿಷಠ  0.75 % 

ಅಥವಾ ರೂ.6000 

ಯಾವುದು ಹೆಚ್ು ೀ 

ಅದು + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು- 

ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ 

ಶುಲಾ ಗಳು. 

3 ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಮತ್ತು  

ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ 

ಸಂಬಳದ ಮತ್ತು  

ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಮತ್ತು  

ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ಸವ ಯಂ- 

ಉದ್ಯ ೀಗಿ 

ಸಾಲಗಾರಗಾಗಿ ವಸತಿ 

ಸಾಲ ಖರಿೀದಿ / 

ನಿಮಾಿಣ/ ವಿಸು ರಣೆ/ 

ಸುಧಾರಣೆ/ 

ಮರುಹಣಕಾಸು/ ಪಿ್ಯಟ್ 

+ ನಿಮಾಿಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ 

ಶುಲಾ ಗಳು 
 

ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಮೊದಲ 

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ಸಮಯದಲಿಿ  

ಒಮೆಮ  ಲೀನ್ ಮೊತ್ು ದ 

ಕನಿಷಠ  1% ಅಥವಾ 

ರೂ 6000 ಯಾವುದು 

ಹೆಚ್ು ೀ ಅದು + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು - 

ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ 

ಶುಲಾ ಗಳು. 

4 ಟಾಪ್ ಅಪ್/ ಗೃಹ 

ಇಕಿವ ಟ್ಟ/ ವಸತಿ ರಹಿತ್ 

ಆಸಿು  ಸಾಲಗಳಿಗೆ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಮೊದಲ 

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ಸಮಯದಲಿಿ  

 

ಒಮೆಮ  
ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ದ 1.25 

% ಅಥವಾ ರೂ 6000 

ಯಾವುದು ಹೆಚ್ು ೀ 

ಅದು 

  + ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು - 

ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ 

ಶುಲಾ ಗಳು. 



 

5 ವಿಳಂಬ ಪ್ಯವತಿ ಶುಲಾ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 

ಬಡಿಿ  

ಸಂಚಿತ್ ರಂದು ಮಾಸಿಕ ಡಿೀಫಾಲ್ು  ಮೊತ್ು ದ 

ಮೇಲ್ ಗರಿಷಠ  24.00% 
p.a. 
 

6 ವೆಚ್ು ವನ್ನು  ಸರಿದೂಗಿಸಲು 

ವೆಚ್ು ಗಳು 

ಪ್ಯರ ಸಂಗಿಕ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಖಚ್ಚಿ 

ವೆಚ್ು ಗಳ 

ಮೇಲ್ 

 ವಾಸು ವಿಕವಾಗಿ 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ವೆಚ್ು , ಶುಲಾ ಗಳು, 

ವೆಚ್ು ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಹಣವನ್ನು  

ಸರಿದೂಗಿಸಲು 

ಪ್ಯರ ಸಂಗಿಕ ಶುಲಾ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ವೆಚ್ು ಗಳನ್ನು  

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿಿ  

ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 
7 ಶಾಸನಬದಿ  ಶುಲಾ ಗಳು CERSAI ವಿತ್ರಣೆಯ 

ಮೇಲ್ 

/ ಬದಲಾವಣೆ 

ಭದರ ತೆ 

ಒಮೆಮ  CERSAI ವಿಧಿಸಿದ 

ಶುಲಾ ಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ 

8 ಶಾಸನಬದಿ  ಶುಲಾ ಗಳು CERSAI 

ಡ್ಯಯ ಪ್ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ಮೊದಲು 

ಒಮೆಮ  CERSAI ವಿಧಿಸಿದ 

ಶುಲಾ ಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ 

9 ಶಾಸನಬದಿ  ಶುಲಾ ಗಳು ಸಾಲಗಾರನಿಂದ 

CERSAI ನಲಿಿ  

ವಿಳಂಬ ಚಾರ್ಜಿ 

ರಚ್ನೆ - 

ಸಾಲಗಾರನಿಂದ 

ಅನ್ನಸರಣೆ 

ಮಾಡದ ಕಾರಣ 

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ದಿನಾಂಕದಿಂದ 

30 ದಿನಗಳ 

ನಂತ್ರ CERSAI 

ಪೀಟಿಲ್್ನಲಿಿ  

ಚಾರ್ಜಿ ರಚ್ನೆ 
 

31 ರಿಂದ 

ಪೀಸ್ಟು  

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ದಿನಗಳಿಂದ 40 

ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ಒಮೆಮ  ಸಾಮಾನಯ  

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ಶುಲಾ ದ ಎರಡು ಪ್ಟ್ಟು   

 

ಉದಾ. 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ಶುಲಾ  ರೂ. 100/- ಆಗ 

ದಂಡ ಶುಲಾ  ರೂ.100 

ಆಗಿರುತ್ು ದೆ ಸಾಮಾನಯ  

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ಶುಲಾ ಕೆಾ  

ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ 

ಮರುಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 



 

10 ಶಾಸನಬದಿ  ಶುಲಾ ಗಳು ಸಾಲಗಾರನಿಂದ 

CERSAI ನಲಿಿ  

ವಿಳಂಬ ಚಾರ್ಜಿ 

ರಚ್ನೆ - 

ಸಾಲಗಾರನಿಂದ 

ಅನ್ನಸರಣೆ 

ಮಾಡದ ಕಾರಣ 

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ದಿನಾಂಕದಿಂದ 

30 ದಿನಗಳ 

ನಂತ್ರ CERSAI 

ಪೀಟಿಲ್್ನಲಿಿ  

ಚಾರ್ಜಿ ರಚ್ನೆ 

41 ರಿಂದ 

ಪೀಸ್ಟು  

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ದಿನಗಳಿಂದ 50 

ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ಒಮೆಮ  ಸಾಮಾನಯ  

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ಶುಲಾ ದ ಮೊತ್ು ದ ಐದು 

ಪ್ಟ್ಟು  

ಉದಾ:- 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ಶುಲಾ  ರೂ. 100/- ಆಗ 

ಅನವ ಯಿಸುವ ಶುಲಾ  

ರೂ. 500/- 

11 ಶಾಸನಬದಿ  ಶುಲಾ ಗಳು ಸಾಲಗಾರನಿಂದ 

CERSAI ನಲಿಿ  

ವಿಳಂಬ ಚಾರ್ಜಿ 

ರಚ್ನೆ - 

ಸಾಲಗಾರನಿಂದ 

ಅನ್ನಸರಣೆ 

ಮಾಡದ ಕಾರಣ 

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ದಿನಾಂಕದಿಂದ 

30 ದಿನಗಳ 

ನಂತ್ರ CERSAI 

ಪೀಟಿಲ್್ನಲಿಿ  

ಚಾರ್ಜಿ ರಚ್ನೆ 

51 ರಿಂದ 

ಪೀಸ್ಟು  

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ದಿನಗಳಿಂದ 60 

ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ಒಮೆಮ  ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ಶುಲಾ ದ ಮೊತ್ು ದ 

ಹತ್ತು  ಪ್ಟ್ಟು .  

 

ಉದಾ:- 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ಶುಲಾ  ರೂ. 100/- ಆಗ 

ಅನವ ಯಿಸುವ ಶುಲಾ  

ರೂ.1000/- 

ಆಗಿರುತ್ು ದೆ. 

12 ಶಾಸನಬದಿ  ಶುಲಾ ಗಳು ಸಾು ಯ ಂಪ್ ಡ್ಯಯ ಟ್ಟ / 
MOD / MOE 

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ಫಿಕಿಿ ಂಗ್ 

ಮೇಲ್ 

ಒಮೆಮ  ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿಿ  

ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ 

13 ವೇರಿಯಬಲ್ ದರದ 

ಸಾಲಗಳಲಿಿ  ಕಡಿಮೆ 

ದರಕೆಾ  ಬದಲಿಸಿ  
 

 (ವಸತಿ/ವಿಸು ರಣೆ/ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ) 

ಪ್ರಿವತ್ಿನೆ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಪ್ರಿವತ್ಿನೆ

ಯ ಮೇಲ್ 

ಪ್ರ ತಿ 

ಹರಡು

ವಿಕೆಯ 

ಬದಲಾ

ವಣೆಯ

ಲಿಿ  

0.50% ತ್ತ್ು ವ ದ ಬಾಕಿ 

ಮತ್ತು  ಪ್ಯವತಿಸದ 

ಮೊತ್ು ದ ಪ್ರಿವತ್ಿನೆ 

ಸಮಯದಲಿಿ  

(ಯಾವುದಾದರೂ 

ಇದದ ರೆ) 
 

14 ಸಿಿ ರ ದರದ ಸಾಲದಿಂದ 

ವೇರಿಯಬಲ್ ದರದ 

ಸಾಲಕೆಾ  

ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಯಾಗಿ  

(ವಸತಿ / ವಿಸು ರಣೆ / 

ಸುಧಾರಣೆ) 

ಪ್ರಿವತ್ಿನೆ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಪ್ರಿವತ್ಿನೆ

ಯ ಮೇಲ್ 

ಒಮೆಮ  0.50% ತ್ತ್ು ವ ದ ಬಾಕಿ 

ಮತ್ತು  ಪ್ಯವತಿಸದ 

ಮೊತ್ು ದ ಪ್ರಿವತ್ಿನೆ 

ಸಮಯದಲಿಿ  

(ಯಾವುದಾದರೂ 

ಇದದ ರೆ) 
 



 

15 ಮರು ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಮರು 

ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ವಿನಂತಿಯ 

ಮೇರೆಗೆ 

ಪ್ರ ತಿ 

ವಿನಂತಿ

ಯ 

ಮೇಲ್ 

ರೂ. 2500 + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

16 ಆಸಿು  ವಿನಿಮಯ ಕಾನೂನ್ನ & 

ತ್ತಂತಿರ ಕ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ವಿನಂತಿಯ 

ಮೇರೆಗೆ 

ಪ್ರ ತಿ 

ವಿನಂತಿ

ಯ 

ಮೇಲ್ 

Rs. 5000 + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

17 ಚೆರ್ಕ / ಇಸಿಎಸ್ಟ 

ಅಪ್ಮೌಲಯ  ಚಾರ್ಜಿ 

ಇತ್ರೆ ರಸಿೀದಿಗಳು ಚೆರ್ಕ 

ಅಪ್ಮೌಲಯ  

ಮೇಲ್ 

ಪ್ರ ತಿ 

ಅಪ್ಮೌ

ಲಯ  ಮೇಲ್ 

ರೂ. 600/- + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

ಪ್ರ ತಿ ಭೇಟ್ಟಗೆ 
18 ಚೆರ್ಕ ಬೌನಿ್್ನಲಿಿ  ಸಂಗರ ಹ 

ಪ್ರರ್ಕ ಅಪ್ ಶುಲಾ ಗಳು / 

ಮಿತಿಮಿೀರಿದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು 

ಇತ್ರೆ ರಸಿೀದಿಗಳು ವಿನಂತಿಯ 

ಮೇರೆಗೆ 

ಪ್ರ ತಿ ಭೇಟ್ಟ ರೂ. 100/- + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

ಪ್ರ ತಿ ಭೇಟ್ಟಗೆ 
19 ಭಾಗಶಃ ವಿತ್ರಣಾ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿಿ  ತ್ತಂತಿರ ಕ 

ಭೇಟ್ಟ ಶುಲಾ ಗಳು  

ಇತ್ರೆ ರಸಿೀದಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ವಿರು

ವಂತೆ 

ಪ್ರ ತಿ 

ನಂತ್

ರದ 

ಭೇಟ್ಟ 

Rs.500/- 
+ 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

ಪ್ರ ತಿ ಭೇಟ್ಟಗೆ 
20 ಬೇಡಿಕೆ ಕರಡು ಮೇಕಿಂಗ್ 

ಶುಲಾ ಗಳು. 

ಇತ್ರೆ ರಸಿೀದಿಗಳು ಸಂದಭಿ ಪ್ರ ತಿಯಂ

ದರ ಮೇಲ್ 

ವಿನಂತಿ 

ವಾಸು ವಿಕವಾಗಿ 

21 ದಾಖಲ್ಗಳ / ಆಸಿು  

ದಾಖಲ್ಗಳ ಫೀಟೀ 

ನಕಲು  

ಇತ್ರೆ ರಸಿೀದಿಗಳು ಸಂದಭಿ ಪ್ರ ತಿ

ಯಂದ

ರ ಮೇಲ್ 

ವಿನಂತಿ 

ರೂ. 2/- ಪ್ರ ತಿ ಪುಟಕೆಾ  

(ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ 

ಪ್ರರ ಂಟ್) ರೂ. 500 + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 
22 ದಾಖಲ್ಗಳ 

ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆ 

ಶುಲಾ ಗಳು / ಶುಲಾ  

ಇತ್ರೆ ರಸಿೀದಿಗಳು ಸಂದಭಿ ಪ್ರ ತಿಯಂ

ದರ ಮೇಲ್ 

ವಿನಂತಿ 

ರೂ. 500 + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 
23 ಬಾಹಯ  ಅಭಿಪ್ಯರ ಯದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಇತ್ರೆ ರಸಿೀದಿಗಳು ಖಚ್ಚಿ ವೆಚ್ು ಗಳ 

ಮೇಲ್ 

 ವಾಸು ವದ ಪ್ರ ಕಾರ 

24 ದಾಖಲ್ಗಳ ಪ್ಟ್ಟು  ಇತ್ರೆ ರಸಿೀದಿಗಳು ಸಂದಭಿ ಪ್ರ ತಿಯಂ

ದರ ಮೇಲ್ 

ವಿನಂತಿ 

ರೂ. 500 + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 
25 PDC / ECS/NACH ಸಾವ ಪ್ ಇತ್ರೆ. ರಸಿೀದಿಗಳು ಸಂದಭಿ ಪ್ರ ತಿಯಂ

ದರ ಮೇಲ್ 

ವಿನಂತಿ 

ರೂ. 500 + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 



 

26 ಸಾಲದ ಅವಧಿ 

ಹೆಚಿು ಸಿ/ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 

ಅಥವಾ EMI ಮೊತ್ು ದಲಿಿ  

ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ 

ಸಂಸಾ ರಣಾ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಕೊೀರಿಕೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ 

ಒಮೆಮ  ರೂ. 500 + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

27 ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ 

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆ ಪ್ತ್ರ ಕಾಾ ಗಿ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ 

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆ ಪ್ತ್ರ ದ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ವಿನಂತಿಯ 

ಸಮಯದಲಿಿ  

ಒಮೆಮ  ರೂ. 500 + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 
28 ಖಾತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ 

ಶುಲಾ ಗಳು. (SOA) 

ಖಾತೆಯ ಹೇಳಿಕೆ. 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಕೊೀರಿಕೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ 

ಖಾತೆಯ 

ಪ್ರ ತಿ 

ಹಣಕಾ

ಸು 

ವಷಿದ 

ಒಂದು 

ಹೇಳಿಕೆ

ಗಾಗಿ 
 

ಒಂದ

ಕಿಾ ಂತ್ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಹಣಕಾಸು 

ವಷಿದ 

ಖಾತೆಯ 

ಹೇಳಿಕೆಗಾ

ಗಿ 

ಶೂನಯ  

 

 

 

ರೂ. 500 + ರೂ. 50 

ಒಂದು ವಷಿ ಮಿೀರಿದ 

ಪ್ರ ತಿ ವಷಿಕೆಾ  + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

29 ಸಾಲದ ಮುಕಾು ಯದ 

ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 

ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಸಾಲ 

ಮುಚಿು ದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿಿ  

ಆಸಿು  ದಾಖಲ್ಗಳಿಗೆ 

ಕಸು ಡಿಯಲ್ ಶುಲಾ ಗಳು 

ಡಾಕುಯ ಮೆಂಟ್ 

ಕಸ್ು ೀಡಿಯಲ್ 

ಶುಲಾ  

ಸಂದಭಿ ಒಮೆಮ  ಸಾಲದ ಮುಕಾು ಯ 

ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು 

ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ರೂ. 

500 + ರೂ. 50 ಪ್ರ ತಿ 

ತಿಂಗಳಿಗೆ + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 



 

30 ಸಾಲದ ಮೇಲ್ 

ಪೂವಿಪ್ಯವತಿ ಭಾಗದ / 

ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ 

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆಯ 

ಶುಲಾ ಗಳು 
 

ಪೂವಿಪ್ಯವತಿ 

ಭಾಗದ / 

ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ 

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆ 

ಶುಲಾ ಗಳು 
 

ಸಂದಭಿ ಮೊದಲ 

ವಿತ್ರಣೆ

ಯ 

ದಿನಾಂಕ

ದಿಂದ 

ಆರು (06) 

ತಿಂಗಳುಗ

ಳ ನಂತ್ರ 

ಸಾಲದ 

ಮೇಲ್ 

ಪೂವಿ 

ಪ್ಯವತಿಯ

ನ್ನು  

ಅನ್ನಮತಿ

ಸಲಾಗಿದೆ 

 

ತೆರ ೈಮಾ

ಸಿಕದಲಿಿ  

ಒಂದು 

ಭಾಗದ 

ಪೂವಿ 

ಪ್ಯವತಿ

ಯನ್ನು  

ಅನ್ನಮ

ತಿಸಲಾಗಿ

ದೆ. 

ಸಾಲಗಾರನ್ನ 

ವೈಯಕಿು ಕ 

ಸಾಮಥಯ ಿದಲಿಿ  

ಸಾಲವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ತು ನೆ, 

ಫಿೀಟ್ಟಂಗ್ ದರದ 

ಬಡಿಿಯ ಮೇಲಿನ 

ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸವ ಂತ್ 

ಮೂಲದ ಮೂಲಕ 

ಸಾಲವನ್ನು  

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆಗೆ: - 

ಯಾವುದೇ 

ಪೂವಿಪ್ಯವತಿ 

ಭಾಗದ ಶುಲಾ ಗಳು 

ಇರುವುದಿಲಿ . 

 

ಸಾಲಗಾರನ್ನ 

ವೈಯಕಿು ಕ 

ಸಾಮಥಯ ಿದಲಿಿ  

ಸಾಲವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ತು ನೆ, 

ಅರೆ-ನಿಶ್ು ತ್ ROI 

ಯೀಜ್ನೆಯ ಮೇಲಿನ 

ಸಾಲ, IRI (ಆರಂಭಿಕ 

ಬಡಿಿಯ ದರ/ಬಡಿಿಯ 

ಸಿಿ ರ ದರ) 

ಅವಧಿಯಲಿಿ  ಅಸಲು 

ಬಾಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ 

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆ / ಭಾಗಶಃ 

ಪೂವಿಪ್ಯವತಿ, 

ಅಸಲು ಮೊತ್ು ದ 

ಮೇಲ್ 5% + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  

ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

ಸಾಲಗಾರನ್ನ 

HFC/NBFC/ಬಾಯ ಂರ್ಕ/ 

ಅಥವಾ F.I ನಿಂದ 

ವೈಯಕಿು ಕ 

ಸಾಮಥಯ ಿದಲಿಿ  

ಸಾಲವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ತು ನೆ 



 

ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ತು ನೆ, 

LARP ಉತ್ಪ ನು  ಮತ್ತು  

ವಾಣಿಜ್ಯ  ಆಸಿು  ಖರಿೀದಿ 

ಸಾಲದ ಸಂದಭಿದಲಿಿ  

(ಕಿಿನಿರ್ಕ ಸಾಲಗಳು) 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:  

ಪೂವಿ-

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆಯ 

ಶುಲಾ ಗಳಲಿಿ  5% 

+ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  ತ್ತ್ವ ದ 

ಮೇಲ್ 

ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಮತ್ತು  ಮೊದಲ 

ವಿತ್ರಣೆಯ 12 

ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 

ಸಾಲವನ್ನು  

ಮುಚಿು ದರೆ ಎಲಿಾ  

ಭಾಗ ಪ್ಯವತಿಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಪೂವಿ-

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆಯ 

ಶುಲಾ ಗಳಲಿಿ  

ಅನವ ಯವಾಗುವ 4% 

+ ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  ತ್ತ್ವ ದ 

ಮೇಲ್ 

ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಮೊದಲ 

ವಿತ್ರಣೆಯ 

ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 36 

ತಿಂಗಳುಗಳು 

ಪೂಣಿಗೊಳುಳ ವ 

ಮೊದಲು 12 ತಿಂಗಳ 

ಮರಳಿನ ನಂತ್ರ 

ಸಾಲವನ್ನು  

ಮುಚಿು ದರೆ ಎಲಿಾ  

ಭಾಗ ಪ್ಯವತಿಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

3% + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 



 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

ಅನವ ಯಿಸುತ್ು ವೆ 

ಪೂವಿ-

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆಯ 

ಶುಲಾ ಗಳಲಿಿ  ತ್ತ್ವ  o/s 

ಮೇಲ್ 

ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಮೊದಲ 

ವಿತ್ರಣೆಯ ತಿಂಗಳ 

ನಂತ್ರ 36 ತಿಂಗಳ 

ನಂತ್ರ 

ಪೂಣಿಗೊಂಡ 

ನಂತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು  

ಮುಚಿು ದರೆ ಎಲಿಾ  

ಭಾಗ ಪ್ಯವತಿಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
31 ವಸತಿ ಆಸಿು ಯ ಸಾಲದ 

ಮೇಲಿನ ಪೂವಿಪ್ಯವತಿ 

ಭಾಗದ / ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ 

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆಯ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಪೂವಿಪ್ಯವತಿ 

ಭಾಗದ / 

ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ 

ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

1. 

ವಿತ್ರಣೆಯಾ

ದ 12 

ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 

ಮುಂಚಿತ್ವಾ

ಗಿ ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆ 
/ 

ಪೂವಿಪ್ಯವ

ತಿ ಭಾಗ 

 

2. 

ವಿತ್ರಣೆಯಾ

ದ 12 ತಿಂಗಳ 

ನಂತ್ರ ಮತ್ತು  

36 ತಿಂಗಳ 

ಒಳಗೆ 

ಮುಂಚಿತ್ವಾ

ಗಿ ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆ 
/ 

ಪೂವಿಪ್ಯವ

ತಿ ಭಾಗ 

 

3. 

ವಿತ್ರಣೆಯಾ

ದ 36 ತಿಂಗಳ 

ನಂತ್ರ 

ಮುಂಚಿತ್ವಾ

ಗಿ ಮುಚ್ಚು ವಿಕೆ 

ಒಮೆಮ  1) ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ದ 

ಪ್ರರ ಪೇಯಿ್ಡ  % ನಂತೆ 5% 

ಶುಲಾ ಗಳು + 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು. 
 
 
 
 
 
 
 

2) ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ದ 

ಪ್ರರ ಪೇಯಿ್ಡ  % ನಂತೆ 4% 

+ ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ದ 

ಪ್ರರ ಪೇಯಿ್ಡ  % ನಂತೆ 3% 

+ ಅನವ ಯವಾಗುವ 



 

/ 

ಪೂವಿಪ್ಯವ

ತಿ ಭಾಗ 

ತೆರಿಗೆಗಳು. 

32 PDC ನಿಷ್ಕಾ ಸ ನಂತ್ರ 

PDC/NACH ಫಾಮಿ 

ಅನ್ನು  ಸಲಿಿಸದಿರುವುದು 

ಇತ್ರೆ. ರಸಿೀದಿಗಳು ಸಂದಭಿ ಒಮೆಮ  Rs.1000/-+ 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

33 ಮರುಪ್ಯವತಿ 

ವೇಳಾಪ್ಟ್ಟು ಗಾಗಿ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

A/c ಯ ಹೇಳಿಕೆ. 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಕೊೀರಿಕೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ 

ಒಮೆಮ  Rs.500/-+  

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು 

34 ಸಾಲದ ಮುಕಾು ಯದ 

ನಂತ್ರ ಸಾಲಗಾರನ 

ಸಿ ಳದಲಿಿ  ಮೂಲ ಆಸಿು  

ಪೇಪ್ರ್ಗಳ 

ಹಸಾು ಂತ್ರಕಾಾ ಗಿ 

ಶುಲಾ ಗಳು 

ಡಾಕುಯ ಮೆಂಟ್ 

ಹಸಾು ಂತ್ರ ಶುಲಾ  

ಸಂದಭಿ ಒಮೆಮ  Rs.2500/-+ 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ತೆರಿಗೆಗಳು. 

35 ನಕಲು ಬೇಬಾಕಿ 

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  

ಇತ್ರೆ ರಸಿೀದಿಗಳು ಕೊೀರಿಕೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ 

ಒಮೆಮ  Rs.500+ಅನವ ಯವಾಗು

ವ ತೆರಿಗೆಗಳು 



 

36 ನಕಲು ತ್ತತ್ತಾ ಲಿಕ 

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  

ಇತ್ರೆ. ರಸಿೀದಿಗಳು ಕೊೀರಿಕೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ 

ಪ್ರ ತಿ 

ವಿನಂತಿ

ಯ 

ಮೇಲ್ 

Rs.500+ಅನವ ಯವಾಗು

ವ ತೆರಿಗೆಗಳು 

 

4. ಸಾಲ್ಕೆಕ  ಭದರ ತೆ 

MHIL ಪ್ರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಆಸಿು ಯ ಅಡಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಲವನ್ನು  

ಸುರಕಿಿತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 

ಅಡಮಾನ ಆಸಿು : (ಗಡಿಗಳು, ಪ್ರ ದೇಶ, ಹೆಗೆುರುತ್ತ, ಪ್ರನ್ ಕೊೀಡ್ ಇತ್ತಯ ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸಿು ಯ 

ಸಂಪೂಣಿ ವಿಳಾಸ) 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

______________________________ 

 

ಇತ್ರ ಭದರ ತೆ / ಮೇಲಾಧಾರ ಆಸ್ತು  

_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

________
________
________
______  

ಖಾತ್ರಿದಾರರ ವಿವರಗಳು:- 

ಹೆಸರು: - ________________________________________________________________ 

ವಯಸ್ಸು : - _____________ ಉದ್ಯ ೋಗ: - _____________________________________ 

ಸಾಲ್ಗಾರನಂದಿಗಿನ್ ಸಂಬಂಧದ ಸವ ರೂಪ – 

ಖಾತ್ರಿದಾರರು ಸಾಲ್ಗಾರನ್ನ್ನನ  ತಿಳಿದಿರುವ ಅಂದಾಜು ವಷ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ : ____ 



 

ಸಂಪಕತ ಸಂಖ್ಯಯ .:- ____________________________________ 

ಇಮೇಲ್: - ____________________________________________ 

ವಾಸಸಥ ಳದ ವಿಳಾಸ: - ________________________________________________________ 

 

ಖಾತ್ರಿದಾರನ್ ನಿವವ ಳ ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನನ  ನಿರ್ತಯಿಸಲಾಗಿದೆ: 

 

5. ಆಸ್ತು  ಮತ್ತು  ಸಾಲ್ಗಾರನ್ ವಿಮೆ (ವಿಮೆಯು ಸಾಲ್ಗಾರನ್ ಆಯ್ಕಕ ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ರುತ್ು ದೆ) 
 

ಸಾಲಗಾರರ ವಿಮೆ  

ಅನವ ಯವಾದಲಿಿ  

ಅವಶಯ ಕತೆ:- 

ಸಾಲಗಾರ/ಅರ್ಜಿದಾರರ 

ರ್ಜೀವನವನ್ನು  

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು  

ರಕಿಿ ಸಲು ವೈಶ್ಷು ಯ ಗಳು: - 

ವಿಮೆದಾರರ ರ್ಜೀವಿತ್ತವಧಿ. 

ರ್ಜೀವ ವಿಮೆ ದೈನಂದಿನ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ನಗದು 

ಪ್ರ ಯೀಜ್ನಗಳು ಕಾಯ ನಿ ರ ಕವರ 

ಪ್ರ ಯೀಜ್ನಗಳು ಕಾಡಿಿಯಾರ್ಕ ಕವರ 

ಪ್ರ ಯೀಜ್ನಗಳು ಕಾಯ ನಿ ರ ಮತ್ತು  

ಕಾಡಿಿಯಾರ್ಕ ಕವರ ಪ್ರ ಯೀಜ್ನಗಳು 

ಗಂಭಿೀರವಾದ ಅನಾರೀಗಯ ದ 

ಪ್ರ ಯೀಜ್ನಗಳು ಕಾಯ ನಿ ರ 

ಪ್ರ ಯೀಜ್ನಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 

ಗಂಭಿೀರವಾದ ಅನಾರೀಗಯ ದ 

ಪ್ರ ಯೀಜ್ನಗಳು 

ಆಸಿು ಯ ವಿಮೆ 

ಅನವ ಯವಾದಲಿಿ  

ಅವಶಯ ಕತೆ: - ಭೂಕಂಪ್, ಬಂಕಿ, ಸ್ಫ ೀಟ, ಚಂಡಮಾರುತ್, ಬ್ಸರುಗಾಳಿ 

ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ನಷು ಗಳ ವಿರುದಿ  ಭದರ ತೆಯಾಗಿ 

ನಿೀಡಲಾದ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ವಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು. 

 

6. ಸಾಲ್ದ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು 

 

ಎ) ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತ್ರ  / ಸಾಲ ಒಪ್ಪ ಂದದಲಿಿ  MHIL ಉಲಿ್ೀಖಿಸಿರುವ ಎಲಿಾ  ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ದಾಖಲ್ಗಳ ಸಲಿಿಕೆ. 
 

ಬ್ಸ) ಆಸಿು ಯ ತೃಪ್ರು ಕರ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ತ್ತಂತಿರ ಕ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ. 
 

ಸಿ) ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಸವ ಂತ್ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ಯವತಿ (ಮನೆಯ ಒಟ್ಟು  ವೆಚ್ು  ಕಡಿಮೆ ಸಾಲದ 

ಮೊತ್ು ), ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತ್ರ ದಲಿಿ  ನಿದಿಿಷು ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ. MHIL ಒದಗಿಸುವ ನಿದಿಿಷು  

ಉತ್ಪ ನು ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಿಯ ವಯ ವಸಿ್ಥ ಗಳ ಸಂದಭಿದಲಿಿ  ಅದನ್ನು  

ಎರವಲುಗಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಒಪ್ರಪ ಕೊಳಳ ಬೇಕು. 
 

ಡಿ) MHIL ಬಯಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು  ಬಳಕೆಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು 
 

ಇ) ಪ್ರ ಗತಿ / ನಿಮಾಿಣ ವಿಳಂಬ, ಆಸಿು ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಮುಖ ಹಾನಿ, ಉದ್ಯ ೀಗದಲಿಿ  

ಬದಲಾವಣೆ / ಸಂಪ್ಕಿ ವಿವರಗಳು, ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  

ಪ್ಯವತಿಸದಿರುವುದು ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 



 

ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ MHIL ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು. 
 

ಎಫ್) ಅನ್ನಮೊೀದಿತ್ ನಕಿೆ ಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ನಿಮಾಿಣವನ್ನು  ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

g) ಡೆವಲಪ್ರ್ನಿಂದ ಪ್ಯರ ಜೆರ್ಕು ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದಾದ ರೆ 

ಎಂದು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ತ್ನು ನ್ನು  ತ್ತನೇ ತೃಪ್ರು ಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾದ ನೆ. 
 

h) ಆಸಿು ಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಮರುಮಾರಾಟದಲಿಿ  ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸುವ ಸಂದಭಿದಲಿಿ  ಮಾರಾಟಗಾರರಂದಿಗೆ 

ಲಭಯ ವಿದೆ. 
 

i) ಮೊರಟೀರಿಯಂ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಸಂದಭಿದಲಿಿ , ಸಾಲವನ್ನು  ನಿೀಡದೆ 

ಉಳಿದಿದದ ರೆ (ಭಾಗಶಃ/ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ), MHIL ಸಾಲವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಕಾ ನ್ನು  

ಹಂದಿರುತ್ು ದೆ. 
 

j) ನಿಮಾಿಣ ಹಂತ್ದಲಿಿರುವ ಆಸಿು ಯ ಸಂದಭಿದಲಿಿ , EMI ಅನ್ನು  ಪ್ಯರ ರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 

 

7. ಸಾಲ್ ಮತ್ತು  ಬಡಿ್ಡಯ ಮರುಪಾವತಿ 

 

ಭಾಗಶಃ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ, ಭಾಗಶಃ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಮೊತ್ು ದ ಮೇಲ್ ಬಡಿಿಯನ್ನು  

ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ವಿತ್ರಿಸಿದ ಮೊತ್ು ದ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ಪ್ರರ -ಇಎಂಐ 

ಬಡಿಿ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಮೊದಲ ವಿತ್ರಣೆಯ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ EMI 

ಪ್ಯರ ರಂಭವಾಗುವ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ತಿ ತಿಂಗಳು ಪೂವಿ-EMI ಬಡಿಿಯನ್ನು  

ಪ್ಯವತಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಾಲದ ಅಂತಿಮ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದ ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರದ 

ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮರುಪ್ಯವತಿ ಪ್ಯರ ರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ. ಆದಾಗ್ಯಯ  ಪೂಣಿ ಮತ್ತು  ಅಂತಿಮ 

ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ತಿಂಗಳ 1 ರಂದು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ EMI 

ಪ್ಯರ ರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ. ಲೀನ್ ಒಪ್ಪ ಂದದ ಉಲಿಂಘನೆಯಾದ ಡಿೀಫಾಲ್ು  

ಸಂದಭಿದಲಿಿ , MHIL ತಿಂಗಳಿನಲಿಿ  EMI / PEMI ಅನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಲು ಹಕಾ ನ್ನು  

ಹಂದಿರುತ್ು ದೆ. 
 

$ ಸಾಲವನ್ನು  ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳ (EMI) ಮೂಲಕ ಮರುಪ್ಯವತಿ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. EMI ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಸಲು ಮತ್ತು  ಅಸಲು ಮೊತ್ು ದ ಭಾಗದ 

ಮೇಲ್ ಲ್ಕಾ ಹಾಕಿದ ಬಡಿಿ  ಅಂಶವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ು ದೆ. ಸಾಲದ ಮೊತ್ು , ಬಡಿಿ  ದರ 

ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ EMI ಅನ್ನು  ಲ್ಕಾ  ಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ 

ನಿಯತ್ತಂಕಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯು EMI ಮೊತ್ು ದಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 
 

EMI ಅನ್ನು  ಮೊದಲು ಪ್ಯವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡಿಿಯ ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗೆ 

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಉಳಿದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಅಸಲು ಮೊತ್ು ದ 

ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅನವ ಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು  ಸಂಚಿತ್ವಾದ ಬಡಿಿಯ 

ಮೊತ್ು ದ ಹೆಚ್ು ಳದಿಂದಾಗಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ು ದ ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬ್ಸೀರಬಹುದು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು  MHIL EMI ಅನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಪ್ರಸಪ ರ ಒಪ್ಪ ದ 

ಹರತ್ತ ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಿದಲಿಿ  ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು  [ನೀಡಿ1(d)ಮೇಲ್] 

ವಿಸು ರಿಸಬಹುದು. 



 

 

PEMI ಗಳು ಮತ್ತು  EMI ಗಳನ್ನು  ಪೀಸ್ಟು -ಡೇಟೆಡ್ ಚೆರ್ಕ್ಗಳು (PDC ಗಳು), 

ಎಲ್ಕಾು ಾನಿರ್ಕ ವಗಾಿವಣೆ (NEFT) ಅಥವಾ ಕಿಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು (ECS/NACH) 

ವಿಧಾನ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಕರಿಂದ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ಯವತಿ ವಿಧಾನಗಳ 

ಮೂಲಕ ಮರುಪ್ಯವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಪ್ರ ಸುು ತಿ ದಿನಾಂಕಗಳು 

ಪ್ರ ತಿ ತಿಂಗಳ 5 ನೇ / 7 ನೇ / 10 ನೇ. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಸಾಲವನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಿದರೆ ಮರುಪ್ಯವತಿ ಈ 

ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ು ದೆ: 

 ಜೂನ್ 25 ರಿಂದ ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ - ಮುರಿದ ಅವಧಿಯ ಬಡಿಿಯನ್ನು  

ಒಪ್ಪ ಂದದ ದರದಲಿಿ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 PEMI/EMI ಪ್ಯರ ರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 1 ಆಗಿರುತ್ು ದೆ 

 PEMI/EMI - ಠೇವಣಿ ದಿನಾಂಕವು ಪ್ರ ತಿ ತಿಂಗಳ 5ನೇ / 7ನೇ / 10ನೇ ಆಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 PEMI /EMI - ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 31 ಆಗಿರುತ್ು ದೆ. 
 

8. ಮಿತಿಮಿೋರಿದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಕಿ್ಷಪು  ಕಾಯತವಿಧಾನ್  

 

ಮೇಲ್ ವಿವರಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಾಲಗಾರ(ರು) ಮತ್ತು  

ಜಾಮಿೀನ್ನದಾರರು (ರು) ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಮತ್ತು  ವೇಳಾಪ್ಟ್ಟು  ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಮರುಪ್ಯವತಿಯ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PEMI ಅಥವಾ EMI ಯ 

ಸಮಯೀಚಿತ್ ಪ್ಯವತಿಯನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಸಾಲಗಾರ(ರು) 

ಜ್ವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ EMI ಅಥವಾ 

PEMI ಅನ್ನು  ಪ್ಯವತಿಸಲು ಅವನ/ಅವಳ/ಅವರ ಬಾಧಯ ತೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಸಾಲಗಾರ(ರು) 

ಅವರಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ, ಜಾಾ ಪ್ನೆ ಅಥವಾ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಲು MHIL ಬಾಧಯ ತೆ 

ಹಂದಿರುವುದಿಲಿ . 
 

a. ಎ) ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾಂಕದ್ಳಗೆ ಪೂವಿ-ಇಎಂಐ/ಇಎಂಐ ಪ್ಯವತಿಸದಿದದ ಲಿಿ , 

ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅಂಚೆ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಎಲ್ಕಾು ಾನಿರ್ಕ 

ಮಾಧಯ ಮದ ಮೂಲಕ ಲಿಖಿತ್ ಸಂವಹನವನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ 

ಕೊನೆಯ ವಿಳಾಸದಲಿಿ  MHIL ನ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಿಬಬ ಂದಿ ವೈಯಕಿು ಕ ಭೇಟ್ಟಗಳನ್ನು  

ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ MHIL ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೆನಪ್ರಸುತ್ು ದೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಂದ 

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರ(ರು) ಮತ್ತು  ಜಾಮಿೀನ್ನದಾರರು (ಗಳು) ತ್ಮಮ  ಸಂಪ್ಕಿ 

ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸದಲಿಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ  MHIL ಗೆ 

ತಿಳಿಸುತ್ತು ರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಒಪ್ಪ ಂದದ ಉಲಿಂಘನೆ ಎಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

ಬ್ಸ) ಬಾಕಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಆಸಿು ಯ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಗಾಗಿ ಡಿೀಫಾಲ್ು  

ಸಂದಭಿದಲಿಿ  ಈ ಸಾಲ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ ನಿವಾಸದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪ್ಡೆದ 

ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಲು MHIL ನ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬೇಷರತ್ತು ದ 

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಸಾಲಗಾರರು ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆ. ಅಂತ್ಹ 

ಕರೆಗಳು/ಸಂವಹನ/ಭೇಟ್ಟಗಳ ವೆಚ್ು ವನ್ನು  ಸಾಲಗಾರ(ರು) ಪ್ಯವತಿಸಬೇಕು. 
 

ಸಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಒಪ್ರಪ ಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ, ಸಾಲಗಾರ(ರು) 

ಮತ್ತು  ಜಾಮಿೀನ್ನದಾರರು (ಗಳು) ತ್ಮಮ  ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  RBI ನಂದಿಗೆ 

ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು MHIL ಗೆ ತ್ಮಮ  ಒಪ್ರಪ ಗೆಯನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ತು ರೆ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ 



 

ಬ್ಯಯ ರೀವನ್ನು  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. CIBIL, CRIF ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಂತೆ. CIBIL, CRIF 

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಇನಫ ಮೇಿಷನ್ ಬ್ಯಯ ರೀಗೆ ತ್ಮಮ  ಕೆರ ಡಿಟ್್ನ ಮೇಲ್ 

ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೀರುವುದನ್ನು  ತ್ಪ್ರಪ ಸಲು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದ 

ಮೊತ್ು ದ ಮೇಲಿನ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ಯವತಿಸುವುದನ್ನು  

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

ಡಿ) ಮುಂದುವರಿದ ಡಿೀಫಾಲ್ು  ಮತ್ತು  ಸಾಲದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಅಪ್ರಾಧ ಅಥವಾ 

ಅನ್ನತ್ತಪ ದಕ ಆಸಿು  (NPA) ಎಂದು ಘೀಷಿಸಿದರೆ, MHIL ಸಾಲ ಮರುಸಿಾಪ್ನೆ 

ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುವ ಹಕಾ ನ್ನು  ಕಾಯಿದ ರಿಸುತ್ು ದೆ, ನೆಗೊೀಷಿಯೇಬಲ್ 

ಇನ್್ಸುು ಾಮೆಂಟಿ್  ಆರ್ಕು , SARFAESI ಆರ್ಕು  ಅಥವಾ ಇನಾು ವುದೇ ವಿಭಾಗ 138 ರ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ಕರ ಮವನ್ನು  ಪ್ಯರ ರಂಭಿಸುತ್ು ದೆ ಸಾಲಗಾರ(ರು)/ಗಾಯ ರೆಂಟರ(ರು) ನಿಂದ 

ಬಾಕಿಗಳನ್ನು  ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಿನ ನಿಬಂಧನೆ. ಅಡಮಾನ/ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟ್ಟಗಳ 

ಜಾರಿಯ ಮರುಪ್ಯರ ಪ್ರು  ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿರದೆ, 

ಅಡಮಾನಗೊಳಿಸಿದ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಸಾವ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಆಸಿು ಗಳ ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು  ಪುನನಿಿಮಾಿಣ 

ಮತ್ತು  ಭದರ ತ್ತ ಹಿತ್ತಸಕಿು  ಕಾಯಿದೆ, 2002 (SARFAESI ಕಾಯಿದೆ) ಜಾರಿ ಅಡಿಯಲಿಿ  

ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕಾಯಿವಿಧಾನಕೆಾ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ 

ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ , ಆಯಾ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ 

ನಿದೇಿಶನಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ನೆಗೊೀಷಿಯೇಬಲ್ 

ಇನ್್ಸುು ಾಮೆಂಟಿ್  ಆರ್ಕು , ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದದ ಮೆ ಮತ್ತು  SARFAESI ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲಿಿ  

ಹೆಚಿು ನ ಬಾಕಿಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪ್ಯರ ರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು 

ಸಾಲಗಾರ(ರು)/ಖಾತ್ರಿದಾರರಿಗೆ (ರು) ಸೂಚ್ನೆ/ಜಾಾ ಪ್ನೆಗಳು/ನೀಟ್ಟಸ್ಟ(ಗಳನ್ನು ) 

ನಿೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅಂತ್ಹ ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ವೆಚ್ು ವನ್ನು  ಸಾಲಗಾರನ ಖಾತೆಗೆ 

ಡೆಬ್ಸಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

9. ವಾಯ ಖಾಯ ನ್ಗಳು 

ಎ) ಮಿತಿಮಿೀರಿದ- ಯಾವುದೇ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಸೌಲಭಯ ದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಬಾಯ ಂರ್ಕ / ಎಫ್್ಐಗೆ 

ಪ್ಯವತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ವು ಬಾಯ ಂರ್ಕ / ಎಫ್್ಐ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಗಡುವಿನ 

ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ಯವತಿಸದಿದದ ಲಿಿ  ಅದು ಮಿತಿ ಮಿೀರಿದೆ’. 

 

ಬ್ಸ) ಎನ್್ಪ್ರಎ - ಬಾಯ ಂಕಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು  ಉತ್ತಪ ದಿಸುವುದನ್ನು  ನಿಲಿಿಸಿದಾಗ ಗುತಿು ಗೆ ಪ್ಡೆದ 

ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಸವ ತ್ತು  ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುವುದಿಲಿ . ಅನ್ನತ್ತಪ ದಕ 

ಆಸಿು  (NPA) ಎಂದರೆ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ; ಅವಧಿ ಸಾಲಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಡಿಿ  

ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಅಸಲು ಕಂತ್ತ 90 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಅವಧಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ, 
 

ಸಿ) SMA - ಸಾಲದಾತ್ರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಗಿಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಉಲಿ್ೀಖ ಖಾತೆಗಳು (SMA) 

ಅಂತ್ಹ ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು  ವಗಿೀಿಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಲಿಿ  ಪ್ಯರ ರಂಭಿಕ 

ಒತ್ು ಡವನ್ನು  ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಡಿಫಾಲ್ು ್ನಲಿಿ  ಗುರುತಿಸುತ್ತು ರೆ: 
 

 

SMA ಉಪ-

ವಗತಗಳು 

ವಗಿೋತಕರರ್ದ ಆಧಾರ - ಅಸಲು ಅಥವಾ 

ಬಡಿ್ಡ  ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ 

ಮೊತ್ು ವು ಸಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ 

ಮಿತಿಮಿೋರಿದ ನ್ಡುವೆ 



 

SMA-0 1-30 ದಿನಗಳು 

SMA-1 31-60 ದಿನಗಳು 

SMA-2 61-90 ದಿನಗಳು 

 
In the case of revolving credit facilities like cash credit, the SMA sub-categories will be as 
follows: 

 

 

SMA ಉಪ-

ವಗತಗಳು 

ವಗಿೋತಕರರ್ಕೆಕ  ಆಧಾರ - ಬಾಕ್ಷ ಉಳಿದಿರುವ 

ಬಾಯ ಲೆನ್ಸು  ಮಂಜೂರಾದ ಮಿತಿ ಅಥವಾ 

ಡ್ರರ ಯಿಂಗ್ ಪವರ್ಗಿಂತ್ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ 

ಪರ ಮಾರ್ದಲಿ್ಲ  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ು ದೆ, 

ಯಾವುದು ಕಡ್ಡಮೆಯೋ, ಅವಧಿಗೆ: 

SMA-1 31-60 ದಿನಗಳು 

SMA-2 61-90 ದಿನಗಳು 

 

 

 

10.  ಗಾರ ಹಕ ಸೇವೆಗಳು  

ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು / ಖಾತ್ರಿದಾರರು 

ಸ್ೀಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ 9.00 AM ನಿಂದ 5.30 PM (ರಜಾ 

ದಿನಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾನ್ನವಾರಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ 

ಕಂಪ್ನಿಯ ಗಾರ ಹಕ ಆರೈಕೆಯನ್ನು  ಸಂಪ್ಕಿಿಸಬಹುದು. 

ಎ) MHIL ಶಾಖೆಯ ವಯ ವಸಿಾಪ್ಕರನ್ನು  ಸಂಪ್ಕಿಿಸಲು / ಶಾಖೆ - ಹತಿು ರದ ಶಾಖೆಯ 

ಉಸುು ವಾರಿ. 

b) ನಮಗೆ MHIL ಕಸು ಮರ ಕೇರ ಇ-ಮೇಲ್ IDresponse@muthoothomefin.com ಗೆ 

ಬರೆಯಿರಿ 

ಸಿ) MHIL ಕಸು ಮರ ಕೇರ ಸಂಖೆಯ  022-39110900 / 999 ಅಥವಾ ಟೀಲ್ ಫಿರ ೀ 

ಸಂಖೆಯ .18001211214 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ: www.muthoothomefin.com ಅಥವಾ ಮುತ್ತು ಟ್ ಹೀಮ್ಫಿನ್ 

(ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್್ಗೆ ಬರೆದ ಪ್ತ್ರ , 

1201 ಮತ್ತು  1202, 12 ನೇ ಮಹಡಿ, "ಎ" ವಿಂಗ್,  

ಲೀಟಸ್ಟ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಪ್ಯರ್ಕಿ, 

ಆರಿಸಿ. ಪ್ಶ್ು ಮ ಎರಿ್ಕ್ಪೆರ ಸ್ಟ ಹೆದಾದ ರಿ, ಗೊೀರೆಗಾಂವ್ (ಪೂವಿ), 

ಮುಂಬೈ - 400063 
 



 

ಸಾಲಗಾರ(ರು) ನಮಮ  ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ 

ಎ) ದಾಖಲ್ಗಳ ಫೀಟೀ ಪ್ರ ತಿಗಳು, ವಿನಂತಿಯನ್ನು  ಸಲಿಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ಕೆಲಸದ 

ದಿನಗಳಲಿಿ  ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ  ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ ಶುಲಾ  ಅನವ ಯವಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಬ್ಸ) ಲೀನ್ ಮುಚ್ಚು ವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲಿಿ  ಮೂಲ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. MHIL ತ್ನು  ಬಾಯ ಂಕಿನಲಿಿ  ಸಂಪೂಣಿ ಬಾಯ ಲ್ನಿ್  ಪ್ಯವತಿಯನ್ನು  

ಅರಿತ್ತಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕವನ್ನು  ಸಾಲದ ಫೀರ್ಕಿೊೀಸರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಡಾಕುಯ ಮೆಂಟ್್ಗಳ ಬ್ಸಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತ್ರ ಡಾಕುಯ ಮೆಂಟ್್ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದರೆ 

ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ (ರು) ಅನವ ಯಿಸುವ ಆಡಳಿತ್ತತ್ಮ ಕ ಶುಲಾ ವನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

11. ಕಂದುಕರತೆ ಪರಿಹಾರ: 
 

ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತದ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ತೃಪು ನಾಗದ ನಿದರ್ತನ್ಗಳಿವೆ. ಅಂತ್ಹ ನಿದರ್ತನ್ಗಳನ್ನನ  

ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ದೂರನ್ನನ  ನೋಂದಾಯಿಸಲು, ಸಾಲ್ಗಾರನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಪರ ಕ್ಷರ ಯ್ಕಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಬಹುದು: 
 

ಸಾಲಗಾರನ್ನ grievance@muthoothomefin.com ಅಥವಾ 

response@muthoothomefin.com ಅಥವಾ 91-2239110999 / 91-2239110900 / 8113837788 ಗೆ ಕರೆ 

ಮಾಡಿ. ಶಾಖೆ ನಿವಿಹಿಸುವ ದೂರಿನಲಿಿ  ದೂರು / ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು  ನಮೂದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಂದು ವಾರದ್ಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯೆಯನ್ನು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಶಾಖೆ ನಿೀಡಿದ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯೆಯಿಂದ ತೃಪ್ು ರಾಗದಿದದ ರೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ದೂರು / 

ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು  ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (GRO) 

atgrievanceredressalofficer@muthoothomefin.com ಅಥವಾ ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಹೆಚಿು ಸಬಹುದು. 

ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿಳಾಸಕೆಾ  GRO ಗೆ ಬರೆದ ಪ್ತ್ರ  
 

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ಮುತ್ತು ಟ್ ಹೀಮ್ಫಿನ್ (ಭಾರತ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್. 

2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುತ್ತು ಟ್ ಚಂಬಸ್ಟಿ, 

ಕುರಿಯನ್ ಟವರ, ಬಾಯ ನರ್ಜಿ ರಸ್ಥು , 

ಎನಾಿಕುಲಂ ಉತ್ು ರ, 

ಕೊಚಿು  - 682018 

ಕೇರಳ, ಭಾರತ್ 

ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯೆಯನ್ನು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ತಂಡವು ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರಿಹಾರದ್ಂದಿಗೆ 

ಇನೂು  ಮನವರಿಕೆಯಾಗದಿದದ ರೆ, ನಂತ್ರ ಸಾಲಗಾರನ್ನ ರಾಷಿು ಾೀಯ ವಸತಿ ಬಾಯ ಂರ್ಕ (NHB) 

ನ ದೂರು ಪ್ರಿಹಾರ ಕೊೀಶವನ್ನು  ಸಂಪ್ಕಿಿಸಬಹುದು https://grids.nhbonline.org.in 

ನಲಿಿ  NHB ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  ಆನ್್ಲೈನ್್ನಲಿಿ  ದೂರನ್ನು  ನೀಂದಾಯಿಸುವುದು. 

 

ನಿಗದಿತ್ ನಮೂನೆಯಲಿಿ  (https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf) ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ವಿಳಾಸಕೆಾ  ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ದೂರನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. 

ರಾಷಿು ಾೀಯ ವಸತಿ ಬಾಯ ಂರ್ಕ, 

ದೂರು ಪ್ರಿಹಾರ ಕೊೀಶ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ 

4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊೀರ 5A 

ಭಾರತ್ ಆವಾಸ ಕೇಂದರ  



 

ಲೀಧಿ ರಸ್ಥು , ನವದೆಹಲಿ -110023. 
 

(ದೂರು crcell@nhb.org.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು) 
 

ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಎರವಲುಗಾರ/ರು/ರು/ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಓದಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  

ಸಾಲಗಾರ/ರು ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದ ರೆ. 

ಸಾಲಗಾರ/ರ ಸಹಿ ಅಥವಾ ಹೆಬಬ ರಳಿನ ಗುರುತ್ತ 

 

ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹಿ 

ಮುತ್ತು ಟ್ ಹೀಮ್ಫಿನ್ (ಭಾರತ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರು: 

ಹುದೆದ : 

ದಿನಾಂಕ: 


