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                     ഫീസുംഫീസുംഫീസുംഫീസും, , , , ചാ�ജുകളുംചാ�ജുകളുംചാ�ജുകളുംചാ�ജുകളും    

െ�പാസസി�് ഫീസ് 2% വായ്പ തുകയും, ബാധകമായ ടാക്സുകളും 

ഭാഗികമായ മു� കൂ� 

അടവ്/മുട,� ചാ�ജ് - േഹാം 

േലാ/ 

 

� േഫ0 ാ1ി�്േഫ0 ാ1ി�്േഫ0 ാ1ി�്േഫ0 ാ1ി�്    നിര,്നിര,്നിര,്നിര,്    വായ്പക3വായ്പക3വായ്പക3വായ്പക3::::    

�  വ56ിഗത കടം വാ�ു7വ�* : ഒ7ുമില0   

�  വ56ികളല0 ാ: കട,ാ�**: 2% കുടിശ< ിക തുകയും, ബാധകമായ ടാക്സുകളും   

         

� സ=ിരസ=ിരസ=ിരസ=ിര    നിര,ിലു>നിര,ിലു>നിര,ിലു>നിര,ിലു>    വായ്പക3വായ്പക3വായ്പക3വായ്പക3: : : :     

� സ?@ം വരുമാന:ി� നി7ും ഫAുകളി� മു� കൂ� ന� കിയാ� ഒ7ുമില0 *** 
അെല0 Bി� 

� 2% കുടിശ< ിക തുകയും ബാധകമായ നികുതികളും 

ഭാഗികമായ മു� കൂ� 

അടവ്/മുട,ിയ തുക 

േനാ/ ഹൗസി�് 

 

�     േഫ0 ാ1ി�്േഫ0 ാ1ി�്േഫ0 ാ1ി�്േഫ0 ാ1ി�്    നിര,ിലു>നിര,ിലു>നിര,ിലു>നിര,ിലു>    വായ്പക3വായ്പക3വായ്പക3വായ്പക3: 

�  വ56ിഗത കട,ാ� : ഒ7ുമില0                                    

�  വ56ികളല0 ാ: കട,ാ�**: 5% കുടിശ< ിക തുകയും, ബാധകമായ ടാക്സുകളും   

 

�     സ=ിരസ=ിരസ=ിരസ=ിര    നിര,ിലു>നിര,ിലു>നിര,ിലു>നിര,ിലു>    വായ്പക3വായ്പക3വായ്പക3വായ്പക3     : 5% കുടിശ< ിക തുകയും, ബാധകമായ ടാക്സുകളും      
ൈവകി നല്കു7തിനു> 

നിര,്  

�പതി�പതി�പതി�പതി    വ�ഷംവ�ഷംവ�ഷംവ�ഷം    24%24%24%24%    

െച,് സ?ാF് െചGു7തിനു> 

ചാ�ജ് 

രൂ പ വെര. 500 കൂടാെത സ?ാFിന്  ബാധകമായ ടാക്സുകളും 

േഡാക5ു െമJ് തിരിെKടു,ു7 

ചാ�ജ് 

 രൂ പ വെര. 500 കൂടാെത ബാധകമായ നിര,ുക3  

െച,് ബൗ/സ് ചാ�ജ് 500 വെര കൂടാെത ഓേരാ �പാവശ5വും ബൗ/സ് ആകു7തിന്  ബാധകമായ നിര,് 

ഡ5ൂ പ0 ിേ,�് സ്േ��്െമJ് 

ഇഷ?റ�സ് ചാ�ജ്  

 രൂ പ വെര. 500 കൂടാെത �പതി േഡാക5ു െമJിന്  ബാധകമായ ടാക്സുക3 

െച,് പി,് അF് ചാ�ജ്  രൂ പ വെര 150 കൂടാെത പിക് അFിന്  ബാധകമായ ടാക്സുക3 

CERSAI ചാ�ജ് 
 

�  രൂ പ 100 കൂടാെത ബാധകമായ നികുതിക3(രൂ പ,് മുകളിലു> വായ്പക3,് 5 ലXം) 

�  രൂ പ. 50 കൂടാെത ബാധകമായ നികുതിക3(രൂ പ വെരയു> വായ്പക3 5 ലXം) 
 
അ:രം ചാ�ജുക3 വിശദമായി അറിയു7തിന്  നി�3,് CERSAI (www. cersai.org.in) െവബ് ൈസ�് 
സe�ശി,ാവു7താണ് . 

സ്�ാg് ഡ5ൂ 1ി & മ�് സ്�ാ�5ൂ 1റി 
നിര,ുക3 

സംസ=ാന:് ബാധകമായ നിയമ�3 

ക/ േവ�ഷ� ഫീ  1% വെര കുടിശിക വായ്പയും, ബാധകമായ നികുതികളും നിലവിെല വായ്പയുെട പലിശനിര,ിെല 
കുറവിനായി ചാ�ജ് െചGു7താണ്    

**** േഫ0 ാ1ി�് േടം േഹാം േലാണുക3,് വായ്പാ രീതിയുെട അേപXക� വ56ിയാണ് , അതിന്  മുട,� തുകേയാ/മു� കൂ� അടേവാ ബാധകമല0 . 

** വ56ിയല0 ാ: കട,ാര� എ7തിന�jം പBാളി::ിലൂെട നട:ു7 സ=ാപനം, HUF, പBാളി: സ=ാപനം, കgനി, ലിമി�ഡ് ലയബലി�ി 

പാ�1്ണ�ഷിF് (LLP), AOI, BOI. 

***‘ ഈ ആവശ5:ിനാവശ5മായ സ?@ം ഉറവിടം എ7തിന�jം ബാB്/ഹൗസി�് ഫിനാ�സ് കgനി HFC/ബാBി�് ഇതര സാg:ിക സ=ാപനം (NBFC) 

എ7ാണ് . 

ഒരു മു�കൂ� പണം ന�കിയ അേപXയും, നി�ളുെട ബാB് സ്േ��്െമJിേJേയാ മ�് േഡാക5ുെമJിെJ േകാFിേയാ മു� കൂ� തുക,ായി ഉപേയാഗിK 

ഫAിെJ ഉറവിടം കെA:ാനായി കgനി,് ആവശ5മാണ് , 

ഈ നിര,ുക3,് പുറെമ ബാധകമായ എല0 ാ ചാ�ജുകളും, ടാക്സുകളും, കര�ളും നിലവിെല നിര,ി� ചുമ:ു7താണ് . ചിലവിടു7 ദിവസെ: 
ചാ�ജുകളുെട സ്േ��്െമJ് മാ��3,്/പുനഃപരിേശാധന,് വിേധയമാണ്  അത് സമയാസമയം മാറിെ,ാAിരി,ും അത് െവബ് ൈസ�ി� അപ് േഡ�് 
െചGു7താണ് . 

 


