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���યા ફ� ઋણ રકમના ૨% �ધુી વ�ા લા� ુકરો  

�િશક વહ�લી �કૂવણી/સમય પહ�લા ં

બધં કરવા પેટ� દર - �હૃ ઋણ 

 

 ���� ���	� �� : 

 'ય()તગત ઋણધારકો* : કંઇ નહ- 

 .બન'ય()તગત ઋણધારકો**: બાક� રકમના ૨% વ�ા લા� ુકરો 

         

  !"� ���	� �� :  

 ‘પોતાના /ોત’માથંી જો �કૂવણી કરાઇ હોય તો કંઇ નહ- *** 

નહ-તર 

 બાક� રકમના ૨% વ�ા લા� ુકરો 

�િશક વહ�લી �કૂવણી/સમય પહ�લા ં

બધં કરવા પેટ� દર - 

�હૃઋણ િસવાયને માટ� 

 

 ���� ���	� �� : 

 'ય()તગત ઋણધારકો : કંઇ નહ- 

 .બન'ય()તગત ઋણધારકો**: બાક� રકમના ૫% વ�ા લા� ુકરો 
 

  !"� ���	� ��� : બાક� રકમના ૫% વ�ા લા� ુકરો 

િવલ.ંબત �કૂવણી માટ�ના દરો   24% %�� �&' 

ચેક અદલાબદલી (5વૅપ)ના દરો દર�ક અદલાબદલી (5વૅપ) લખે ે8િપયા ૫૦૦ �ધુી   વ�ા લા� ુકરો 

દ5તાવેજનો કબજો પાછો મેળવવાના દરો 8િપયા..... �ધુી ૫૦૦ વ�ા લા� ુકરો 

ચેકથી �કૂવણી ર< થવા બદલ દરો ચેકથી �કૂવણી ર< થવા બદલ  દર�ક વખતે 8િપયા ૫૦૦ �ધુી વ�ા લા� ુદરો 

પ=કની બી> નકલ મેળવવા માટ�ના દર  દર�ક દ5તાવેજ માટ� 8િપયા ૫૦૦ �ધુી વ�ા લા� ુકરો 

ચેક લેવા આવવાના દરો લેવા આવવાના દર�ક વખતે 8િપયા ૧૫૦  �ધુી વ�ા લા� ુકરો 

સીઇઆરએસએઆઇ દરો 
 

 8િપયા ૧૦૦ વ�ા લા� ુકરો (8િપયા ૫ લાખથી વBનુા ંઋણ માટ�) 

 8િપયા ૫૦ વ�ા લા� ુકરો (8િપયા ૫ લાખ �ધુીના ંઋણ માટ�) 
 

આવા દરોની િવગતો માટ� આપ સીઇઆરએસએઆઇની વેબસાઇટ (www. cersai.org.in) ની Cલુાકાત લઇ શકો છો. 

�ટ�કટ ફ� અને અને કાયદાક�ય દરો રાDયના લા� ુપડતા કાયદાઓ Cજુબ 

પ�રવતGન ફ�  વતGમાન ઋણના 'યાજ દરોમા ંઘટાડા માટ� બાક� રકમના ૧% �ધુી વ�ા લા� ુકરો વ�લૂવામા ંઆવશે   

*ચ.લત Cદુતી �હૃ ઋણો, Iમા ંઋણના અરજદાર તર�ક� 'ય()ત હોય તો, સમય પહ�લા ંબધં/વહ�લી �કૂવણી દરો કંઇ નહ-.  
 

**.બન'ય()તગત ઋણધારકોનો અથG થાય છે અને તેમા ંસમાવેિશત છે એકલ મા.લક�ની પેઢ�, �હKLુ અિવભ)ત NુOંુબ (એચPએૂફ), ભાગીદાર� પેઢ�, કંપની, મયાG�દત જવાબદાર�ની 

ભાગીદાર� (.લિમટ�ડ લાયે.બ.લટ� પાટGનરિશપ-એલએલપી), એઓઆઇ, બીઓઆઇ.  
 

***  આ હ�Q ુમાટ� ‘પોતાના /ોત’નો અથG થાય છે ક� બRક/�હૃિધરાણ કંપની (હાઉિસTગ ફાઇનાKસ કંપની-એચએફસી)/.બન બR�કTગ નાણાક�ય કંપની (નોન-બR�કTગ ફાઇના(Kસયલ કંપની-

એનબીએફસી) અથવા તો નાણાક�ય સ5ંથા િસવાયના અKય કોઇ /ોત પાસેથી ઋણ મેળ'Pુ ંહોય. 
 

વહ�લી �કૂવણી કરવા માટ� કયા ંનાણા ંભડંોળનો ઉપયોગ થયો છે તે ખાતર�UવૂGક Vણવા માટ�, વહ�લી �કૂવણી િવનતંી પ= અને તેની સાથે તમારા ંબRક ખાતાWં ુ ંપ=ક અથવા અKય 

કોઇ પણ દ5તાવેજ, કંપનીને I પણ જ8ર� લાગ ેતે તમાર� આપવાના રહ�શે.     
 

આ બધા જ દરો ઉપરાતંમા,ં I દર ચાલતો હશે તે દરથી બધા જ દરો, કરો, ફરXજયાત ઉઘરાYુ ં(લેવી) વગેર� વ�લૂવામા ંઆવશે. દરોWુ ંઆ પ=ક, ફાળવણી કરાયાની તાર�ખ CજુબWુ ં

છે અને તે વખતોવખત ફ�રફાર/ �ધુારાને આધીન છે અને તે Cજુબ જ વેબસાઇટ ઉપર પણ તેની  િવગતો અZતન કરાતી રહ�શે.   

 


