
ਐਡਲਵੇਇਸ ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਇਨ�ਸ ਿਲਮਿਟਡ 

                                                                                                                      

ਫੀਸ ਅਤ ੇਖਰਚ ੇ

ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ ੨% ਤੱਕ ਦੀ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ 

ਆਂਿਸ਼ਕ ਪ�ੀਪੇਮ!ਟ/ ਰਿਹਨਬੰਦੀ ਦਾ ਖਰਚ 

- ਘਰੇਲ ੂਕਰਜਾ 

 

 ਫਲੋਿਟੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨਜ਼: 

  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ* : ਕੋਈ ਨਹ)                                     

 ਗੈਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ**: ੨% ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ 
         

 ਿਫਕਸਡ ਰੇਟ ਲੋਨਜ:  

 ਕੋਈ ਨਹ) ਜੇਕਰ 'ਆਪਣੇ ਸ�ੋਤ' ਤ, ਫੰਡ� ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਪ�ੀਪੇਡ ਹੋਵੇ *** 

ਨਹ) ਤ� 

 ੨% ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯਗੋ ਟੈਕਸ 

ਆਂਿਸ਼ਕ ਪ�ੀਪੇਮ!ਟ / ਰਿਹਨਬੰਦੀ ਦੇ ਖਰਚ- 

ਗੈਰ-ਹਾਊਿਸੰਗ 

 

 ਫਲੋਿਟੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨਜ਼: 

  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ : ਕੋਈ ਨਹ)                                     

 ਗੈਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ**: 5% ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ 
 

 ਿਫਕਸਡ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ : 5% ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ 

ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਖਰਚ  ੨੪% ਸਾਲਾਨਾ 

ਚੈਕ ਸਵੈਪ ਖਰਚ ਪ�ਤੀ ਸਵੈਪ ਰੁਪਏ ੫੦੦ ਤੱਕ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ  

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਖਰਚ  ਰੁਪਏ ੫੦੦ ਤੱਕ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ  

ਚੈਕ ਬਾ4ਸ ਹੋਣ ਲਈ ਖਰਚ ਪ�ਤੀ ਬਾ4ਸ ਰੁਪਏ ੫੦੦ ਤੱਕ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਖਰਚ 

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਟੇਟਮ!ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਖਰਚ  

ਪ�ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੁਪਏ  ੫੦੦ ਤੱਕ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ 

ਚੈਕ ਿਪੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਪ�ਤੀ ਿਪੱਕ ਰੁਪਏ  ।੫੦ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ  

CERSAI ਖਰਚ 
 

 ਰੁਪਏ ੧੦੦ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ (ਰੁਪਏ ੫ ਲੱਖ ਤ, ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਿਜਆਂ ਲਈ 

 ਰੁਪਏ ੫੦ ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ (ਰੁਪਏ ੫ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਿਜਆਂ ਲਈ)  
 

ਅਿਜਹੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਤੁਸ) CERSAI ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ (www. cersai.org.in) 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਸ਼ਟਾਮ ਿਡਉਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਖਰਚ ੇ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਨੁਸਾਰ 

ਰੂਪ�ਤਰਣ ਫੀਸ  ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ ੇਦਾ 1% ਜਮ�� ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਿਜਆਂ ਦੀ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।   

*ਿਸਫ਼ਰ ਰਿਹਨਬੰਦੀ ਖਰਚ/ੇਪ�ੀਪੇਮ!ਟ ਖਰਚ ੇਉਨ� � ਫਲੋਿਟੰਗ ਹੋਮ ਲੋਨਜ਼ ਲਈ ਲਾਗ ੂਹੋਣਗ ੇਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੋਨ ਢ�ਚ ੇ'ਤ ੇਿਬਨ; ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੰਦਾ ਹੈ। 

**ਗੈਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤ, ਭਾਵ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਇੱਕ-ੋਇੱਕ ਮਾਿਲਕਾਨਾ ਮੁੱ ਦਾ, ਐਚ.ਯ.ੂਐਫ਼, ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ੱਪ ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ, ਿਲਮਿਟਡ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ੱਪ (LLP), AOI, BOI. 

*** ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ‘ਆਪਣਾ ਸ�ੋਤ’ਤ, ਭਾਵ ਹੈ ਿਕਸੀ ਬ!ਕ/ ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਇਨ�ਸ ਕੰਪਨੀ (HFC)/ਗੈਰ-ਬ!ਿਕੰਗ ਫਾਇਨ�ਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ (NBFC) ਜ� ਫਾਇਨ�ਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾ ਤ, ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਤ, ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ।  

ਪ�ੀਪੇਮ!ਟ ਲਈ ਵਰਤ ੇਗਏ ਫੰਡ� ਦ ੇਸ�ੋਤ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬ!ਕ ਸਟੇਟਮ!ਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਪ�ੀਪੇਮ!ਟ ਅਨੁਰੋਧ ਪੱਤਰ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ 

ਹੋਵ।ੇ 

ਇਨ� � ਖਰਿਚਆ ਂਤ, @ਪਰ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚ,ੇ ਟੈਕਸ, ਕਰ ਆਰੋਪਣ ਆਿਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ ਖਰਿਚਆ ਂਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮ!ਟ ਿਵਤਰਣ ਦ ੇਿਦਨ ਵਾਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮA ਸਮA ਿਸਰ ਬਦਲਾਵ/ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਨੰੂ ਵੈਬਸਾਇਟ 'ਤ ੇਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

 


