પી અને ચાર્જિવની સ ૂચચ
લર્ણન

પી / ચાર્જિવ

પ્રોવેસવિંગ પી (ાછા ન ભનાય)

રોનની યકભના ૪% સુધી

મુદ્દત લટાલી ગમેરા ચુકલેરા શપ્તાનુ ું વ્માજ (રાગુ થલા
ાત્ર વ્માજદયથી ઉય અને તે સવલામ)
શપ્તા ચ ૂકાઈ જામ તેનો ચાિ
શપ્તાનો ફદર ચાિ
શપ્તાની ચુકલર્ીની સનમત તાયીખભાું પેયપાયની પી
દસ્તાલેજની ુનઃપ્રાપ્પ્તના ચાર્જિવ
લાસિક એકાઉન્ટ સ્ટેટભેન્ટ/યત ચુકલર્ી ળેડય ૂર/લેયાનુ ું
કાભચરાઉ પ્રભાર્ત્ર/ દસ્તાલેજોની સ ૂચચ / પોયક્રોઝય
ત્ર/ સ્લાગત ત્ર
એડ્શોક સ્ટેટભેન્ટ જાયી કયલાના ચાર્જિવ

લણદીઠ ૨૪ %
દય ચ ૂકેર પ્રવુંગદીઠ રૂ. ૧૦૦૦/- સુધી
દય પ્રવુંગે રૂ. ૫૦૦/દય પ્રવુંગે રૂ. ૧૦૦૦/રોન ક્રોઝય છી શ ૂન્મ, અન્મથા ુનઃપ્રાપ્પ્તદીઠ રૂ.
૧૦૦૦/-

- દય 12 ભહશનાભાું એકલખત ઇશ્યુ કયલા ભાટે શ ૂન્મ
- ત્માયછી/ડુ પ્પ્રકેટ સલનુંતીઓ – રૂ. 500/- દસ્તાલેજ દીઠ

દસ્તાલેજદીઠ રૂ. ૫૦૦/A. 12 EMIની વેલા  ૂર્ણ થમા શેરાું આંસળક  ૂલણચકુ લર્ી
કયલાની અનુભસત નથી

ુ લર્ીના ચાર્જિવ
આંસળક  ૂલણચક

B. 12 EMIની સેવા પ ૂર્ણ થયા છી
i.

દય 12 ભહશનાભાું એકલાય ફાકી ચુકલલાની મુદ્દર
યકભના ભશત્તભ 25% ચુકલર્ી ળકામ

ii.

**ચુકલેરી યકભ ય આંસળક ચુકલર્ી ચાિ ેટે 4%
રેલાભાું આલળે

 ૂલણચકુ લર્ી/પોયક્રોઝય ચાિ

ુ લર્ી કયલાની
A. 12 EMIની વેલા  ૂર્ણ થમા શેરાું  ૂલણચક
અનુભસત નથી
B. 12 EMIની સેવા પ ૂર્ણ થયા છી


હપક્સ્ડ દયની રોન (વ્મક્ક્તગત અને *ચફન વ્મક્ક્તગત
ગ્રાશક):
ફાકી ચુકલલાની મુદ્દર યકભના 6% સુધી



ફ્રોહટિંગ દયની રોન:
વ્મક્ક્તગત ગ્રાશક ભાટે : **શ ૂન્મ

ચફન વ્મક્ક્તગત ગ્રાશક ભાટે : ફાકી ચુકલલાની મુદ્દર
યકભના 6% સુધી

રૂ. 5000/- (યદ કયલાની પી ેટે)
લધુભાું, રોન હડસ્ફવણભેન્ટની તાયીખ અને રોન યદ કયલાની

રોન યદ કયલાના ચાર્જિવ

તાયીખ લચ્ચેના લચગાાના વભમગાા ભાટે વ્માજ ચાિ
કયલાભાું આલળે અને ચુકલેરી પ્રોવેસવિંગ પી મથાલત
યાખલાભાું આલળે

હડસ્ફવણભેન્ટ છીના દસ્તાલેજની ળયતોનુ ું અનુારન ન કયવુ ું A. રૂ. 10 ાખ સુધીની ોન માટે
(એક લખતનો ચાિ)

ોનની રકમના 1% જે મહત્તમ રૂ. 10000/- રહેશે
B. રૂ.10 ાખથી વધુ રકમની ોન માટે
ોનની રકમના 1% જે મહત્તમ રૂ. 25000/- રહેશે

વીઇઆયએવએઆઇ યર્જજસ્રી /સુધાયર્ા ચાર્જિવ

રૂ. ૧૦૦/- લત્તા રાગુ થલા ાત્ર લેયો

મુદ્ાુંક શુલ્ક અને અન્મ કામદે વયના ચાર્જિવ

રાગુ થલા ાત્ર કામદા અનુવાય

a) *ચફન-વ્મક્ક્તગત ઋર્ રેનાયાઓનો અથણ વ્મક્ક્ત સવલામના ગ્રાશકો થામ છે અને તેભાું રોન ફુંધાયર્ ય વોર
પ્રોસપ્રએટયળી, એચયુએપ, બાગીદાય કુંની, કુંની, એરએરી લગેયેનો વભાલેળ થામ છે .
b) **વ્મલવામ સવલામના શેત ુઓ ભાટે વ્મક્ક્તગત ધીયાર્ રેનાયને ભુંજૂય કયલાભાું આલેરી ફ્રોહટિંગ દય ટભણ રોન
ુ લર્ી/આંસળક  ૂલણચક
ુ લર્ી ચાર્જિવ
ય શ ૂન્મ પોયક્રોઝય/ ૂલણચક
c) ચાર્જિવનુ ું સ્ટેટભેન્ટ હડસ્ફવણભેન્ટની તાયીખના યોજનુ ું શોમ છે અને તે વભમાુંત્તયે પેયપાય/વભીક્ષાને આસધન શોમ છે
અને તેને લેફવાઇટ ય અડેટ કયલાભાું આલળે.
d) ઉયના તભાભ ચાર્જિવ લેયા સવલામના છે , ચાર્જિવ ય લેયો રાગુ થલા ાત્ર લેયાના કામદા અનુવાય રાદલાભાું
આલળે.
e) ઉયોક્ત ફાફતે કોઇર્ પ્રકાયના અલાદ પક્ત HFSની ભનસુપીને આધીન યશેળે.

