
ఎడల్వీస్ హౌస ింగ్ ఫ ైనాన్స్ లిమిటెడ్ 

                                                                                                                      

రుసుములు & ఛార్జీలు 

ప్రాసెస ింగ్ రుసుము రుణ మొత్తింలో 2% దాకర, వర్తించే పన్ుులు కలుపుకోవరలి 
క ింత్ భాగిం ముిందసుత  చెలిలింపు/గడువుకు 
ముిందే మూస వేత్ – గృహ రుణిం 
 

▪ ఫ్లో ట ింగ్ రే్టు రుణాలు: 

❖  వయకతతగత్ రుణగరహీత్లు*: ఏమీ లేవు                                    

❖ వయకతతగతేత్ర రుణగరహీత్లు**: బకరయి మొత్తింలో 2%, వర్తించే పన్ుులు కలుపుకోవరలి   
         

▪ ఫ క్్్డ్ రే్టు రుణాలు:    
❖ ‘స ింత్ మారరా ల’ దాారర నిధులు సేకర్ించుకున్ుట్లయితే ***ఏమీ లేవు  

కరన్ట్లయితే  
❖ బకరయి మొత్తింలో 2%, వర్తించే పన్ుులు కలుపుకోవరలి 

క ింత్ భాగిం ముిందసుత  చెలిలింపు/గడువుకు 
ముిందే మూస వేత్- 
గృహేత్ర  
 

▪ ఫ్లో ట ింగ్ రే్టు రుణాలు: 

❖  వయకతతగత్ రుణగరహీత్లు ఏమీ లేవు              

❖ వయకతతగతేత్ర రుణగరహీత్లు**: బకరయి మొత్తింలో 5%, వర్తించే పన్ుులు కలుపుకోవరలి 
 

▪ ఫ క్్్డ్ రే్టు రుణాలు : బకరయి మొత్తింలో 5%, వర్తించే పన్ుులు కలుపుకోవరలి 
ఆలసయపు చెలిలింపులపైె ఛార్ి  సాలుకు 24% 
చెకుు సరాప్ చేస న్ిందుకు ఛార్ి  రూ.          వరకూ పతాి సరాప్ కు 500 మర్యు వర్తించే పన్ుులు కలుపుకోవరలి  
డాకుయమ ింట్లల  తిర్గ్ ప్ ిందేిందుకు ఛార్ి  రూ.          వరకూ 500 మర్యు వర్తించే పన్ుులు కలుపుకోవరలి  
చెక్ బౌన్ుు ఛారజి పతాి బౌన్ు కు రూ.500 వరకూ మర్యు వర్తించే పన్ుులు కలుపుకోవరలి 
డూప ల కేట్ పత్ిాం జారజ ఛార్ి   రూ.          వరకూ పతాి పతాానికీ 500 మర్యు వర్తించే పన్ుులు కలుపుకోవరలి  
చెకుు ప క్ అప్ ఛార్ి  రూ.          వరకూ పతాి ప క్ అప్ కూ 150 మరయ్ు వర్తించే పన్ుులు కలుపుకోవరలి  
CERSAI ఛారజిలు 
 

▪  రూ.100 మర్యు వర్తించే పన్ుులు (రుణాల మొత్తిం రూ. 5 లక్షల వరకూ)  
▪  రూ. 50 మర్యు వర్తించే పన్ుులు (రుణాల మొత్తిం రూ. 5 లక్షల వరకూ)  
 

అట్లవింటి్ ఛారజిల వివరరల కోసిం మీరు CERSAI (www. Cersai.org.in) వెబ సైెట్ న్ు సిందర్శించవచుు 
సరట ింపు డూయటీ్ & ఇత్ర చట్టపరమ ైన్ ఛారజిలు రరష్టట రింలోని వర్తించే చట్ాట ల పకారరిం 

మార్ిడి రుసుము  అమలులో ఉన్ు రుణాల వడడీ  రేట్ల త్గ్ాింపుక ై బకరయి రుణింలో 1% వరకూ మర్యు వర్తించే పన్ుులు కలిప  వసూలు చేయబడతాయి   
*వయకతతగత్ింగర తీసుకునే ఫ్లల టి్ింగ్ ట్ర్మ్ గృహరుణాలకు గడువుకు ముిందే మూస వేత్/ముిందుసుత  చెలిలింపు ఛారజిలు ఏమీ లేవు   
 

** వయకతతగతేత్ర రుణగరహీత్ అింటే్ సింసథకు ఏక ైక యజమాని, HUF, భాగసరామయ సింసథ , కింపెనీ, పరమ్ిత్ బాధయత్ భాగసరామయo (LLP), AOI, BOI 
 

***‘సాింత్ వన్రు' అింటే్ బాయింక్/హౌస ింగ్ ఫైెనాన్ు కింపెనీ (HFC)/నాన్-బాయింకతింగ్ ఫైెనానిియల్ కింపెనీ (NBFC) లేదా ఫైెనానిియల్ సింసథల న్ుిండి తీసుకునే రుణాలు కరకుిండా మరేదెైనా 
వన్రు   
 

ముిందసుత  చెలిలింపు కోసిం ఉపయోగ్ించిన్ నిధుల మూలానిు నిరరా ర్ించడానికత మీ బాయింక్ సేట ట్్్ింట్ లేదా ఇత్ర డాకుయమ ింట్ కరపీలతోప్రట్ల పాీపేమ ింట్ అభ్యరథన్ ఉత్తరిం సమర్ిించవలస  
ఉింట్లింది. 
 

 ఈ ఛారజిలకు అదన్ింగర పసాుత త్ రేట్ల పకారరిం వర్తించే అనిు ఛారజిలు, పన్ుులు, లెవీలు మొదలగున్వి వసూలు చేయబడతాయి. చెలిలింపు తేదీ నాట్ికత అమలులో ఉన్ు రుసుములే ఈ పకాట్న్లో 
ఇవాబడాీ యి. ఇవి ఎపిటి్కపుిడు మారుిలు/సవరణలకు లోబడి ఉింట్ాయి మరయ్ు ఆ వివరరలనీు వెబ సైెట్ లో అప్ డేట్ చేయబడతాయి   

 


