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IKF హోమ్ ఫైనాన్్స  లిమిటెడ్ 
#IKF హోమ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్., మై హోమ్ ట్వి టా్జ, 11వ అంతస్తు, M హోటల్, హైటెక్ సిటీ మెయిన్ రోడ్, డైమండ్ హిల్్ , లంబినీ అవెన్యూ , హైటెక్ సిటీ, 

హైదరాబాద్ - 500 081. 
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IKF హోమ్ ఫైనాన్్స  లిమిటెడ్ - IKFHFL 

అత్య ంత్ ముఖ్య మైన నిబంధనలు మరియు షరతులు - అనిి  ఉత్ప తుులు 

రుణ ఖాతా సంఖ్య : _________________________________ 

రుణగ్రహీతల మరియు IKF HOME FINANCE LIMITED మధ్ూ  అంగీకరించబడిన అతూ ంత ముఖ్ూ మైన నిబంధ్నల మరియు షర్తుల గ్రంది విధ్ంగా 

ఉనాా యి. (IKFHFL) 

ఒక రుణ వివరాలు 

1 
అప్పు  మొతుం 

(మంజూరు మొతుం) 

 

రూ. 

2 వడ్డ ీరేటు  
1వ ఒక-సంవత్ ర్ం ఫిక్్ ్డ్ రేట్ మరియు ఆ తరిా త RPLR 

ఆధార్ంగా ్ ట ట్వం్ రేట్. 

3 వడ్డ ీరేటు ర్కం ద్వ ంద్వ (్సిరర్ / తేలియాడే / ది ంది  / గ్రతేూ క) 

4 
సూచన రేటు (RPLR*) 

రిటైల్ ప్రైమ్ లండిం్ రేటు 
17.85% 

5 
మారినా్ (+/-) 
(RPLR +/- ROI) 

 

6 నెలల్లట  రుణ కాల వూ వధి  

7 EMI మొతుం & EMI తేదీ  గ్రతి నెల 5వ తేదీ 

8 రుణ గ్రయోజనం  

9 వడ్డ ీరేటు రీసెట్ చేసిన తేదీ DD/MM/YYYY ్ ట ట్వం్ వడ్డ ీరేటు గ్ార్ంభ తేదీ 

10 వాయిదా ర్కం సమానమైన నెలవారీ వాయిదాల (EMI) 

11 వడ్డ ీరేటు మోడ్ నెలవారీ తగ్ గంప్ప 

12 మార్టోరియం / సబ్ి డ్డ శూనూ ం 

దయచేసి రమనించండి: 

a. రిటైల్ ప్రైమ్ లండిం్ రేటు - RPLR అనేది IKFHFL దిా రా గ్రకట్వంచబడిన రేటు మరియు మీ ల్లన్ కాంగ్ట్జక్ ోక్టసం ఎరు ట్వకప్పు డు వడ్డ ీరేటును 

నియంగ్తిస్తుంది. 

b. ్ ట ట్వం్ వూ వధిల్ల విధించే వడ్డ ీరేటు ఆమోదం సమయంల్ల అందించే గ్రస్తుత RPLR (+/-) రేటుై ఆధార్రడి ఉంటుంది. 

c. ఇది మీరు అమల చేయబోయే ల్లన్ ఒరు ందం రర్ంగా దాని వైవిధాూ నిర సంబంధించిన నిబంధ్నలకు ల్లబడి ఉంటుంది. 

d. IKFHFL ఎరు ట్వకప్పు డు రిటైల్ ప్రైమ్ లండిం్ రేటు (RPLR)ని సవరించే హకుు ను కలిగ్ ఉంది మరియు తదనుగుణంగా, వరి ుంచే వడ్డ ీరేటును రీసెట్ 

మరియు సవరించిన ఈక్వి టెడ్ నెలవారీ వాయిదాల లేదా ల్లన్ కాలవూ వధిని నిరేశేంచింది. 

e. వడ్డ ీరేటు / EMI మారుు ల కమ్యూ నిక్వషన్ విధానం ఎరు ట్వకప్పు డు లేఖ్ / ఇమెయిల్ / SMS / కంపెనీ వెబ్సైట్ దిా రా చేయబడుతుంది. 

f. IKFHFL గ్రస్తుత ాలసీ నిబంధ్నల గ్రకార్ం గ్రతి ప్రైమాసికానిర ఒకసారి వరి ుంచే వడ్డ ీరీసెట్. 

g. ఆమోదం యొకు  నిబంధ్నల మరియు షర్తుల గ్రకార్ం, IKFHFL అందించే అనాి  ఉతు తుుల (రృహ రుణాల, రృహ మెరుగుదల & ప్పనరుదధర్ణ 

రుణాల మరియు ఆసిుై  రుణం (LAP) రుణాల 1వ ఒక సంవత్ ర్ం ్సిరర్ రేటు. ్సిరర్ రదవీకాలం పూర్ుయిన తరిా త, ్ ట ట్వం్ వడ్డ ీరేటు 

మార్చ బడుతుంది వేరియబుల్ రేటు ఆధార్ం మరియు ఆ సమయంల్ల అమలల్ల ఉనా  IKFHFL RPLRర లైన్ చేయబడింది. 
 

h. ైన పేర్కు నా దానితో సంబంధ్ం లేకుండా, వడ్డ ీరేటు ్సిరర్మైన రేటు లేదా ్ ట ట్వం్ లేదా డ్యూ యల్ రేట్ సమయంల్ల రివిజన్్కు ల్లబడి ఉంటుంది, 

మొతుం ల్లన్ కాలవూ వధిల్ల 3 కొనసాగ్ంప్ప బౌన్్ ్ల లేదా తాజా 12 నెలల్లట  మొతుం ల్లన్్ల్ల 6 కంటే ఎకుు వ బౌన్్ ్ల ఉంటే. మొతుం ల్లన్ వూ వధిల్ల 

రదవీకాలం లేదా DPD 60 రోజుల కంటే ఎకుు వ దాట్వంది. 

i. రీపేమెంట్ గ్రవర్ ున వారిషక గ్ాతిరదికన మ్యల్ూ ంకనం చేయబడుతుంది మరియు సంతృప్తుకర్మైన గ్రవర్ ున ఉనా టటయితే, అర్హత కలిగ్న 

రుణగ్రహీతల క్టసం ధ్ర్ సమీక్షంచబడుతుంది మరియు మెరుగురర్చబడుతుంది. 

j. ్కాట్ (h)ల్ల సూచించిన రుణ రనితీరు ఆధార్ంగా వడ్డ ీరేటును రీసెట్ చేయడానిర కంపెనీ యొకు  సి ంత అభీషో్టనుసార్ం మరియు మీరు అమల 

చేయాలి్ న మంజూరు లేఖ్ లేదా సాి రత లేఖ్ లేదా రంప్తణీ లేఖ్ రర్ంగా తెలియజేయబడిన రేటు మరియు అదే విధ్ంగా ఉంటుంది లేఖ్, 

ఇమెయిల్ మరియు SMS దిా రా సవరించబడిన మరియు మీకు తెలియజేయబడినవి ఎరు ట్వకప్పు డు కంపెనీ వెబ్సైట్్ల్ల గ్రదరిశ ంచబడతాయి. 

k. IKFHFL అమలల్ల ఉనా  ాలసీ నిబంధ్నల గ్రకార్ం ్ ట ట్వం్ నుండి ్సిరర్ వడ్డరీ మార్డం నుండి మారిు డి ఛారీలా మరియు వైస్ వెరా్ . 

l. IKFHFL గ్రతి కాూ లండర్ సంవత్ ర్ంల్ల మే 15 లేదా అంతకు ముందు వారిషక బకాయి బాూ లన్్  ్ టో్్మెంట్్ను జారీ చేస్తుంది 
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B. భద్ద్త్ / అనుషంగిక వివరాలు 

1 
ఆసిర వివర్ణ. 

(పూరిు ఆసిు చిరునామా) 
 

2 
హామీ: 

హామీదారు/ల పేరు (ఏదైనా ఉంటే) 
 

3 

ఇతర్ భగ్దతా ఆసర ు (ఏదైనా ఉంటే) 

అదనప్ప అనుషంగ్క చిరునామా (ఏదైనా 

ఉంటే) 

 

 

C. ఫీజులు మరియు ఛార్జలీు:విడివిడిగా పేర్కు నా టటయితే మినహా అనిా  మొతాుల GSTర మినహాయించబడీాయి. 

S. 
No. 

రుస్తము / ఛారీలా పేరు విషయం వరి ుంచే ఛారీలా 

1 గ్ాసెసిం్ రుస్తము 

(వాలూ యేషన్/లీరల్ 

ఫీజుతో సహా) 

రృహ రుణాల 

హోమ్ ఇంగ్పూవ్మెంట్ ల్లన్ 

ఆసిుై  రుణం 

అపెల టడ్ ల్లన్ <=40 లక్షల అయితే – రూ.4000 + వరి ుంచే 

రనుా ల 
 

దర్ఖాస్తు చేసిన రుణం >40 లక్షల – రూ.5000 + 

వరి ుంచే రనుా ల 
 
 

2 అదనప్ప ధ్ృవీకర్ణ 

రుస్తము. 

అదనప్ప ధ్ృవీకర్ణ రుస్తముల ఆఫర్ చేయబడిన కొలేటర్ల్ గ్బాంచ్ లొక్వషన్ నుండి 

30 రల్లమీటర్ట కంటే ఎకుు వ ఉంటే, అదనప్ప 

ధ్ృవీకర్ణ ఛారీలా రుణగ్రహీత భరించాలి. 

3 చటబోదధమైన ఛారీలా SRO శోధ్న, ROC శోధ్న, SRO నుండి 

నాన్-ఎన్్కంబరెన్్  సరిఫోిక్వట్, ROC / 

MODT ఛారీలా / NOI ఛారీలా / తనఖా 

దసాు వేజు అమలల్ల ఛార్ ాసృష్ట ో

సంబంధిత ల్ల వరి ుంచే విధ్ంగా 

వాసువ గ్ాతిరదికన రాప్రషో్టల రుణగ్రహీత రిజిప్రేషోన్/ 

సంబంధిత విభాగానిర చెలిటంచాలి. 
 
 
 

4 

డాకుూ మెంటేషన్ 

రుస్తము 

(తిరిగ్ ఇవి బడదు) * 
 

డాకుూ మెంటేషన్ రుస్తము ఉతు తిు గ్గ్డ్ గ్రకార్ం 

హోమ్ ల్లన్ / ఆగ్రయ్ / హోమ్ 

ఇంగ్పూవ్మెంట్ ల్లన్ / LAP / ఉనా తి 

/ వికాస్ / గ్రరతి 

2.50% + ల్లన్ రంప్తణీ సమయంల్ల చెలిటంచాల్ి న 

వరి ుంచే రనుా ల 

ఉజవాల్ / వందన 2.25% + ల్లన్ రంప్తణీ సమయంల్ల చెలిటంచాల్ి న 

వరి ుంచే రనుా ల. 

రమనిక: గ్ొడక్ ో్  హోమ్ ఇంగ్పూవ్మెంట్ & రినోవేషన్ ల్లన్్ల, హోమ్ ల్లన్ - సెల్్  కన్్ప్రసకో్షన్, బాూ లన్్  గ్ట్జన్్ ్ఫర్, కమరిషయల్ 

రరేచ ్ ల్లన్్ల మినహా ఆసిుై  ల్లన్ క్టసం డాకుూ మెంటేషన్ రుస్తము తిరిగ్ చెలిటంచబడదు. 
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డాక్యయ మంటేషన్స రుసుము వాపసు: 

హోమ్ ల్లన్ క్టసం - కొనుగోల - కొతు / ప్పనఃవిగ్కయం, నిరాా ణంల్ల ఉనా  కొనుగోల, మిగ్రమ రుణాల, LAP- వాూ ార్ కొనుగోలల 

నమోదు చేయలేని/ విగ్క్వత లేదా ్సార నిక గ్రభుతిా నిర సంబంధించిన సమసూ  కార్ణంగా జర్రని చోట. SRO కారాూ లయాలతో ా లసీల 

లేదా చటబోదధమైన సమసూ ల, రుణ ర్దుే రుస్తము వల మొతుం ల్లన్ మొతుంై 1% + GST చెలిటంప్ప లేదా తగ్ గంప్పకు ల్లబడి రీఫండ్ 

చేయబడుతుంది, అయితే రుణగ్రహీత గ్ీ-EMI చెలిటంచాలి. 
 

మొదట్వ రంప్తణీ తేదీ నుండి 45 రోజులల్లప్ప ల్లన్ ఖాతా ర్దుే చేయబడితే ైన పేర్కు నా  విధ్ంగా డాకుూ మెంటేషన్ రుస్తము వారస్త 

చేయబడుతుంది. 

  

5 వాలూ యేషన్ / లీరల్ ఫీజు నిల్, గ్ాసెసిం్ ఫీజుల్ల చేర్చ బడింది. 

6 CERSAI రూ.300 + వరి ుంచే రనుా ల రంప్తణీ మొతుం నుండి తీసివేయబడతాయి 

7 వన్ టైమ్ డాకుూ మెంట్ ్ ో రే్ ఛారీలా రూ.1000+ వరి ుంచే రనుా ల రంప్తణీ మొతుం నుండి తీసివేయబడతాయి 

8 ECS / అగౌర్వానిా  తనిఖీ చేయండి ఒక్టు  ఉదాహర్ణర రూ.500+ వరి ుంచే రనుా ల 

9 కలక్షన్ ఛారీలా వసూల చేసిన గ్రతి ఉదాహర్ణర రూ.200+ వరి ుంచే రనుా ల 

10 EMI ఆలసూ ంగా చెలిటంచినందుకు ఛారీలా నెలకు మీరిన మొతుంల్ల 2.50% (EMI, గ్ీ-ఈఎంఐై వసూల చేసాురు). 

11 PDC / ECS / NACH / eNACH మారిు డి రూ.1000+ వరి ుంచే రనుా ల 

12 అనిా  ఉతు తుులకు చెక్ / RTGS దాి రా 

రంప్తణీ తనిఖీ ర్దు ే& తిరిగ్ జారీ 

రూ.1000+ వరి ుంచే రనుా ల 

13 డ్యప్తటక్వట్ రుణ విమోచన షెడ్యూ ల్ / NOC / 

NDC క్టసం ఛారీలా 

రూ.500+ వరి ుంచే రనుా ల 

14 ఖాతా గ్రకటన జారీ రూ.500+ వరి ుంచే రనుా ల 

15 DD దాి రా చెలిటంప్ప (1000/ర INR 1.50 మరియు వాట్వ గుణిజాల + వరి ుంచే రనాు ల 

16 డోర్్్సెో్  కలక్షన్ చెక్ విషయంల్ల గ్రతి సందర్శ నకు రూ.250+ వరి ుంచే రనాు ల 

17 డాకుూ మెంట్ రిగ్టీవల్ ఛారీలా (కసడో్డ 

నుండి ల్లన్ / ఆసిు రగ్తాల / LOD) 

రూ.500 మరియు 3 డాకుూ మెంట్్ల వర్కు వరి ుంచే రనాు ల 

రూ.1000 మరియు 3 కంటే ఎకుు వ డాకుూ మెంట్్లకు వరి ుంచే రనుా ల 

18 రుణగ్రహీత / ఆసిు యొకు  బీమా రుణగ్రహీతల/ల అగా్ , భూకంరం మరియు వర్దల మొదలైన వాట్వర 

మాగ్తమే రరిమితం కాకుండా అనిా  నషో్టలకు వూ తిరేకంగా జీవితానిర & ఆసిుర 

తగ్నంతగా బీమా చేయవలసి ఉంటుంది మరియు ాలసీల గ్రంద IKFHFLని 

ఏకైక లబిధదారుగా చేయాలి. రుణగ్రహీతల/ల గ్ీమియంను సకాలంల్ల 

చెలిటంచాలి మరియు ల్లన్ వూ వధిల్ల ఎలటప్పు డ్య ాలసీలను 

చెలటబాటయేూ ల్ ఉంచుక్టవాలి మరియు ఎరు ట్వకప్పు డు IKF హోమ్ 

ఫైనాన్్ ్కు సాక్ష్యూ లను సమరిు ంచాలి. 

 

D. ఫోర్్ జరర ఛార్జలీు & ద్ీ-పేమంట్ ఛార్జలీు 

పార-్ పేమంట్ / ఫోర్్ జరర 

ఛార్జలీు - ్ఫోజ ింం్ రేట్ 

ార్-ోపేమెంట్ / ్ టట్వం్ వడ్డ ీరేటుై రుణాల జప్పు - వూ ర ు పేరు మీద ఉనా  ఆసిు. 
 

i) రృహ రుణాల / రృహేతర్ రుణాల - ఏ మ్యల్నికైనా ఛారీలా వరిుంచదు. 
 

ii) రృహేతర్ రుణాల / (LAP) ఆసిుై  రుణం (వాూ ార్ గ్రయోజనం క్టసం అందుబాటుల్ల 

ఉంది) - మొదట్వ రంప్తణీ తేదీ గ్ార్ంభమైన 12 నెలలల్లప్ప చెలిటంప్ప చేసినటటయితే, 6% 

్రటస్ సూగ్తంై వరి ుంచే రనుా ల. 
 

iii) నాన్-హోమ్ ల్లన్్ల / (LAP) ఆసిుై  రుణం (వాూ ార్ గ్రయోజనం క్టసం అందుబాటుల్ల 

ఉంది) – మొదట్వ రంప్తణీ తేదీ గ్ార్ంభమైనరు ట్వ నుండి 12 నెలల నుండి 24 నెలల 

మధ్ూ  చెలిటంచినటటయితే, 5% మరియు వరి ుంచే రనుా ల 
 

iv) నాన్-హోమ్ ల్లన్్ల / (LAP) ఆసిుై  రుణం (వాూ ార్ గ్రయోజనం క్టసం అందుబాటుల్ల 

ఉంది) – మొదట్వ రంప్తణీ తేదీ గ్ార్ంభమైనరు ట్వ నుండి 24 నెలల నుండి 36 నెలల 

మధ్ూ  చెలిటంచినటటయితే, 4% మరియు వరి ుంచే రనుా ల 
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v) నాన్-హోమ్ ల్లన్్ల / (LAP) ఆసిుై  ల్లన్ (వాూ ార్ గ్రయోజనం క్టసం అందుబాటుల్ల 

ఉంది) - మొదట్వ రంప్తణీ తేదీ గ్ార్ంభమైన 36 నెలల తరిా త చెలిటంప్ప చేేు, 3% ్రటస్ 

సూగ్తం యొకు  వరి ుంచే రనుా ల. 
 

ార్-ోచెలిటంప్ప / ్ ట ట్వం్ వడ్డ ీరేటుై రుణాల జప్పు - వూ ర ురతేతర్ సంసర / కార్కు రేట్ / ఏజెనీ్ ల పేరుతో 

ఉనా  ఆసిు. 
 

i) ఆసిు వూ ర ురతేతర్ సంసర పేరుతో ఉనా టటయితే, అది వాూ ార్ గ్రయోజన రుణంగా 

రరిరణించబడుతుంది మరియు సూగ్తగ్ాయంగా బకాయిల/ముందస్తు చెలిటంప్పల్ల 

5% మరియు వరి ుంచే రనుా ల ఛారీగాా రరిరణించబడుతుంది. 
 

 

పార-్ పేమంట్ / ఫోర్్ జరర 

ఛార్జలీు - ఫిక్్ ్డ్ రేట్ / 

డ్యయ యల్ / మిక్్ ్ రేట్ 

ార్-ోపేమెంట్ / ఫిక్్ ్డ్ రేట్్  ల్లన్్ల ోర్్్క్టటజర్ / ది ంది  వడ్డ ీరేటు – వూ ర ు పేరు మీద ఉనా  ఆసిు. 
 

vi) రృహ రుణాల - సి ంత నిధుల నుండి మ్యసివేయబడిన సందర్భ ంల్ల ఛారీలా 

వరిుంచదు. 
 

vii) రృహ రుణాల (హౌసిం్ ఫైనాన్్  కంపెనీ / బాూ ంకుల / ఆరిరక సంసరల / NBFC – నాన్-

బాూ ంరం్ ఫైనానిషయల్ కంపెనీర ల్లన్ బదిలీ), రృహేతర్ రుణాల / (LAP) ఆసిుై  ల్లన్ 

(వాూ ార్ గ్రయోజనం క్టసం ొందబడింది) - 6% మరియు సూగ్తం యొకు  వరి ుంచే 

రనుా ల మొదట్వ రంప్తణీ తేదీ గ్ార్ంభమైనరు ట్వ నుండి 12 నెలలల్లప్ప చెలిటంప్ప చేేు 

బాకీ ఉంటుంది 
 

viii) రృహ రుణాల (హౌసిం్ ఫైనాన్్  కంపెనీ / బాూ ంకుల / ఆరిరక సంసరల / NBFC – నాన్-

బాూ ంరం్ ఫైనానిషయల్ కంపెనీర రుణ బదిలీ), రృహేతర్ రుణాల / (LAP) ఆసిుై  రుణం 

(వాూ ార్ గ్రయోజనం క్టసం అందుబాటుల్ల ఉంది) - 5% మరియు సూగ్తం యొకు  

వరి ుంచే రనుా ల మొదట్వ వితర్ణ తేదీ గ్ార్ంభమైనరు ట్వ నుండి 12 నెలల నుండి 24 

నెలల మధ్ూ  చెలిటంప్ప చేేు బాకీ ఉంటుంది 
 

ix) రృహ రుణాల (హౌసిం్ ఫైనాన్్  కంపెనీ / బాూ ంకుల / ఆరిరక సంసరల / NBFC – నాన్-

బాూ ంరం్ ఫైనానిషయల్ కంపెనీర రుణ బదిలీ), రృహేతర్ రుణాల / (LAP) ఆసిుై  రుణం 

(వాూ ార్ గ్రయోజనం క్టసం అందుబాటుల్ల ఉంది) - 4% మరియు సూగ్తం యొకు  

వరి ుంచే రనుా ల మొదట్వ రంప్తణీ తేదీ గ్ార్ంభమైనరు ట్వ నుండి 24 నెలల నుండి 36 

నెలల మధ్ూ  చెలిటంప్ప జరిగ్తే బాకీ ఉంటుంది. 
 

x) రృహ రుణాల (హౌసిం్ ఫైనాన్్  కంపెనీ / బాూ ంకుల / ఆరిరక సంసరల / NBFC – నాన్-

బాూ ంరం్ ఫైనానిషయల్ కంపెనీర రుణ బదిలీ), రృహేతర్ రుణాల / (LAP) ఆసిుై  రుణం 

(వాూ ార్ గ్రయోజనం క్టసం అందుబాటుల్ల ఉంది) - 3% మరియు సూగ్తం యొకు  

వరి ుంచే రనుా ల మొదట్వ రంప్తణీ తేదీ గ్ార్ంభమైనరు ట్వ నుండి 36 నెలల తరిా త 

చెలిటంప్ప చేేు బాకీ ఉంటుంది 
 

ాక్షక-చెలిటంప్ప / ్సిరర్ రేటు / మిగ్రమ వడ్డ ీరేటుై రుణాల ోర్్్క్టటజర్ - వూ ర ురతేతర్ సంసర / కార్కు రేట్ 

/ ఏజెనీ్ ల పేరుతో ఉనా  ఆసిు. 
 

i) వూ ర ురతేతర్ సంసర పేరుతో ఉనా  ఆసిు అయితే, అది వాూ ార్ గ్రయోజన రుణంగా 

రరిరణించబడుతుంది మరియు సూగ్తగ్ాయంగా 5% బకాయి/అడిా న్్ ్తో ాటు 

వరి ుంచే రనుా ల ఛారీగాా రరిరణించబడుతుంది. 
 

 

గమనిక: పార-్పేమంట్ చేసుుని  రుణం యొకక  EMI / కాలవయ వధిని త్గి గంచమని కసమ్ర అభయ రిథంచవచ్చు  
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ైన పేర్కు నా  ఫీజుల మరియు ఛారీలా GST, ఎడుూ క్వషన్ సెస్ మరియు ఇతర్ గ్రభుతి  రనుా ల, లవీల మొదలైనవి మినహాయించబడీాయి మరియు IKF 

హోమ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్ యొకు  సి ంత అభీషో్టనుసార్ం మారుు కు ల్లబడి ఉంట్జయి. ఛారీలాల్ల ఏదైనా మారుు , వెబ్సైట్్ల్ల అ్్ల్లడ్ చేయబడుతుంది 

లేదా లేఖ్/ఇమెయిల్/SMS దిా రా కసమోర్్కు తెలియజేయబడుతుంది. IKF హోమ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్ యొకు  అభీషో్టనుసార్ం ఆమోదం. 

 

రద్దు: 

ఇకు డ ఏదేని కలిగ్ ఉనా రు ట్వకీ, IKFHFLర ఏ కార్ణం చేతనైనా రుణగ్రహీత(ల)ర ఎటువంట్వ ముందస్తు నోటీస్త లేకుండా, రుణం యొకు  విత్ 

గ్డా చేయని/ఉరయోగ్ంచని/ఉరయోగ్ంచని భాగానిా  ఎప్పు డైనా ర్దుే చేయడానిర/సవరించడానిర షర్తుల లేని హకుు  ఉంటుంది. ఒక 

నిర్ర్ రక ఆసిు లేదా మంజూరు/వితర్ణ/ల్లన్ ఒరు ందం/ల్లన్ డాకుూ మెంటట నిబంధ్నలను ా ట్వంచకపోవడం. అటువంట్వ ర్దుే సందర్భ ంల్ల, 

ల్లన్ డాకుూ మెంట్్ల యొకు  అనిా  నిబంధ్నల గ్రభావవంతంగా మరియు ల్లన్్ల్ల ఇరు ట్వక్వ గ్డా అయిన మరియు బకాయి ఉనా  భాగానిర 

చెలటబాటు అవుతాయి మరియు రుణగ్రహీతల (ల) బకాయి ఉనా  మొతాునిా  సగ్కమంగా మరియు సమయానుకూలంగా తిరిగ్ చెలిటంచాలి. 
 

రుణ భద్ద్త్ 

i. రుణం యొకు  భగ్దత సాధార్ణంగా ఫైనాన్్  చేయబడుతునా  ఆసిుై  భగ్దతా వడ్డ ీమరియు/లేదా IKFHFL దాి రా అవసర్మైన 

ఏదైనా ఇతర్ అనుషంగ్క / మధ్ూ ంతర్ భగ్దత. భగ్దత అనేది IKFHFL చేత సరిపోయే విధ్ంగా హామీ, ఊహ, తనఖా, గ్రతిజఞ మరియు 

ఏదైనా ఇతర్ ర్కాల భగ్దతను కలిగ్ ఉండవచుచ . 
 

ii. కొలేటర్ల్ సెకూూ రిటీగా అందించబడిన ఆసిుై  IKFHFLర అనుకూలంగా మొదట్వ మరియు గ్రతేూ క ఛారీ ాదాి రా రుణం స్తర్క్షతం 

చేయబడుతుంది (దీని వివరాల రుణ రగ్తాలల్ల పేర్కు నబడీాయి) ఇది సు షమోైన, మారెు ట్ చేయదగ్న మరియు లరు ంచబడని 

శీరి షకను కలిగ్ ఉంటుంది. రుణగ్రహీత(ల) IKFHFL దాి రా అవసర్మైన టైట్వల్ డాకుూ మెంట్్ల, డ్డడ్్ల, రిపోరోుల అసల/కాీని 

ఉతు తిు చేయాలి. రుణగ్రహీత(ల) చెరు బడిన సెకూూ రిటీని సృష్టంోచడం క్టసం చెలిటంచాల్ి న అనిా  ఛారీలాను భరించాలి 

మరియు IKFHFL దాి రా అవసర్మైన విధ్ంగా దాని రరిపూర్ణత క్టసం అవసర్మైన అనిా  చర్ూ లను తీస్తకుంట్జరు. సెకూూ రిటీగా 

అందించబడిన ఆసిు యొకు  నిరాా ణ గ్రణాళికను సమర్ర అధికార్ం దాి రా ఆమోదించబడుతుంది మరియు రుణం తీస్తకునా  

కాలంల్ల ఏ సమయంల్లనైనా రుణగ్రహీత(ల) లేదా ఏ వూ ర ుచేత ఉలటంఘంచబడదు. 
 

iii. రుణ గ్రహీత(ల)/సెకూూ రిటీ గ్ొవైడర్ కంపెనీల చటంో 2013 (అవసర్మైతే) మరియు CERSAI లేదా వరి ుంచే ఇతర్ చటంో గ్రకార్ం 

రూొందించిన నిబంధ్నల గ్రకార్ం కంపెనీల రిజిప్రసోార్్తో రుణ రగ్తాల రంద గ్ెట్ చేయబడిన ఛారీలాను నమోదు చేయాలి. 

నిరీ ణత రడువుల్లగా వరి ుంచబడుతుంది మరియు IKFHFLర రిజిప్రేషోన్ సరిఫోిక్వట్్ను అందించండి. 
 

iv. రుణగ్రహీత(ల)/సెకూూ రిటీ గ్ొవైడర్, అవసర్మైతే, IKFHFLర ఆమోదయోరూ మైన రుణానిా  ొందేందుకు అదనప్ప భగ్దతను 

అందిసాురు, ఇది రుణ రగ్తాల గ్రంద లేదా IKFHFL దాి రా నిరేశేంచబడిన భగ్దతా కవరేజీ వర్కు సు షమోైన, విగ్కయించదగ్న, 

లరు ంచబడని మరియు వూ వసాయేతర్ ఆసిుగా ఉండాలి. వారి సి ంత అభీషో్టనుసార్ం. 
 

v. రుణగ్రహీతల (ల) అంగీకరిసాురు, అంగీకరిసాురు మరియు నిరాధ రిసాురు, భగ్దత, హకుు ల మరియు శీరి షక సృష్టంోచబడినటుట 

ఉదేేశంచబడినటటయితే, ఏ విధ్ంగానైనా గ్రమాదంల్ల లేదా గ్రమాదంల్ల ఉనా టటయితే, ఆసిుై  తనఖా దాి రా ఛారీనాి 

సి యంచాలకంగా విడుదల చేయదు. . రుణగ్రహీతల (ల) అంగీకరిసాురు మరియు అటువంట్వ సంఘటనల సందర్భ ంల్ల (ైన 

వివరించిన విధ్ంగా) రుణగ్రహీత(ల) రుణానిర హామీ ఇవి డానిర ఆసిుర సమానమైన విలవను భరీ ు చేే భగ్దతను అందిసాురు. 
 

ఆస్తు / రుణద్గహీత్(లు) యొకక  బీమా 

ఈ ల్లన్ వూ వధిల్ల, IKFHFL దిా రా IKFHFL నిరేశేంచిన మొతాునిర అగా్ , వర్ద, భూకంరం మరియు ఇతర్ గ్రమాదాల నుండి భగ్దతగా 

అందించబడిన ఆసిు సగ్కమంగా మరియు సరిగాగ  బీమా చేయబడిందని నిరాధ రించుక్టవడం రుణగ్రహీత(ల) బాధ్ూ తగా ఉంటుంది. 

లబిధదారుడు. గ్రతి సంవత్ ర్ం మరియు/లేదా IKFHFL క్టసం అడిగ్నప్పు డు దాని సాక్షూ ం IKFHFLర ఇవి బడుతుంది. పేర్కు నా  గ్రయోజనం 

క్టసం IKFHFL దాి రా నిరేశేంచబడిన మొతుంతో సంబంధ్ం లేకుండా, రుణగ్రహీత(ల) తగ్న మొతాునిర ఆసిుని బీమా చేయడానిర ఖ్చిచ తంగా 

బాధ్ూ త వహిసాురు. 
 

్ టయిమ్్ల మరియు కవరేజీతో సహా నిబంధ్నల & షర్తుల బీమా ాలసీ జారీ చేసిన వారిచే నియంగ్తించబడతాయి. బీమా ాలసీ రంద 

IKFHFL ాగ్త ఫెసిలిటేటర్్గా ఉంటుందని మరియు ాలసీ రంద ఏదైనా భవిషూ త్ ్ టయిమ్్ను కవర్ చేయడానిర మరియు రరిషు రించే దిర 

పూరిుగా బీమా కంపెనీర మాగ్తమే ఉంటుందని దయచేసి రమనించండి. బీమా అనేది వినా ానిర సంబంధించిన అంరం. 
 

లోన్స పంపిణీకి షరతులు: 

రుణం యొకు  అనిా  సంబంధిత రంప్తణీర సంబంధించిన షర్తుల ల్లన్ డాకుూ మెంట్్ల గ్రంద వివర్ంగా పేర్కు నబడతాయి, అయితే 

కొనిా  ముఖ్ూ మైన మరియు గ్రధాన షర్తుల గ్రంద పేర్కు నబడీాయి. 
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i. రుణ వితర్ణ మంజూరు లేఖ్ల్ల నిరేశేంచిన విధ్ంగా అనిా  నిబంధ్నల మరియు షర్తుల సంతృప్తుకర్మైన సమా తిర ల్లబడి 

ఉంటుంది. 

ii. లీరల్ ఒీనియన్ రిపోర్,ో టెరా కల్ వెరిఫిక్వషన్ రిపోర్ ోతరు నిసరి. 

iii. భగ్దతను సృష్టంోచడం, IKFHFL దాి రా నిధుల సమకూర్చ బడే ఆసిుర అవసర్మైన చటబోదధమైన ఆమోదాలను అందించడం 

తరు నిసరి. 

i. రృహాల సీి య-నిరాా ణం విషయంల్ల, దాని నిరాా ణ దర ఆధార్ంగా రంప్తణీ చేయబడుతుంది మరియు రుణం యొకు  మొదట్వ 

రంప్తణీ తేదీ నుండి 12 నెలలల్లప్ప ఇంట్వ నిరాా ణానిా  పూరిు చేయాలి. నిరాా ణం పూరిు చేయడంల్ల ఏదైనా ఆలసూ ం జరిగ్తే, ల్లన్ 

మొతుం తగ్ గంచబడుతుంది మరియు వెంటనే EMI గ్ార్ంభంచబడుతుంది. 

ii. రుణగ్రహీత IKFHFLర గ్కమం తరు కుండా సమాచార్ం ఇవిా లి, నిరాా ణంల్ల ప్పరోరతి/ఆలసూ ం, ఆసిుర ఏదైనా పెదే నషంో, అతని 

ఉద్యూ రం/సంగ్రదింప్ప వివరాలల్ల ఏదైనా మారుు , ఆసిుర సంబంధించిన రనుా ల చెలిటంచకపోవడం మొదలైన వివరాలతో సహా 

మొతుం సమాచార్ం. 

iii. చెలిటంప్ప విధానం మరియు విధానం IKFHFL యొకు  ఏకైక విచక్షణకు వదిలివేయబడుతుంది. 

iv. మంజూరు లేఖ్/ల్లన్ అగ్గ్మెంట్/ల్లన్ డాకుూ మెంట్్లల్ల పేర్కు నా  విధ్ంగా రుణగ్రహీత(ల) సి ంత సహకార్ం చెలిటంచడం (ఆసిు 

మొతుం ఖ్రుచ  ల్లన్ మొతుం కంటే తకుు వ). 

v. గ్ారరీరో అవసర్మైన అనాి  ఆమోదాల ొందబడీాయి మరియు ఆసిుని ప్పనఃవిగ్కయంల్ల కొనుగోల చేసినటటయితే విగ్క్వత వదే 

అందుబాటుల్ల ఉంట్జయి. 

vi. రుణగ్రహీత(ల) తనఖా దసాు వేజు, డిమాండ్ గ్ామిసరీ నోట్, PDCల, భగ్దతా రగ్తాల, వరి ుంచే చటో్జల గ్రకార్ం కటోుబడి ఉనా టుట 

రుజువు, రుణం క్టసం IKFHFLకు అనుకూలంగా బీమా ర్క్షణకు సంబంధించిన రుజువులను కలిగ్ ఉండాలి. 

vii. IKFHFL దాి రా రుణం లేదా దానిల్ల ఏదైనా భాగానిా  రుణగ్రహీతర లేదా నేరుగా డెవలరర్/బిలరీ్/నిరాా ణ 

సంసర/కాంగ్ట్జకరో్/విగ్క్వతదారుడిర, వరి ుంచే చోట లేదా IKFHFL దాి రా ఏదైనా ఇతర్ సంబంధిత వూ ర ుర రంప్తణీ చేయబడుతుంది. 

దాని సి ంత అభీషో్టనుసార్ం తగ్నది. రుణగ్రహీత ొందుతునా  రుణం మర్కక బాూ ంకు/ఆరిరక సంసర నుండి రుణగ్రహీత ఇంతకు 

ముందు ొందిన హౌసిం్ ల్లన్ భరీ ు/మారిు డిల్ల ఉనా టటయితే, IKFHFL దాి రా రుణ మొతుం లేదా దానిల్ల ఏదైనా భాగానిా  రంప్తణీ 

చేయవచుచ . రుణగ్రహీత, లేదా నేరుగా అటువంట్వ ఇతర్ బాూ ంక్/ఆరిరక సంసరకు, IKFHFL తన సి ంత అభీషో్టనుసార్ం 

సరిపోతుందని భావించవచుచ . 

viii. చెలిటంప్ప షెడ్యూ ల్, వడ్డ ీరేటుట, జరిమానా వడ్డ ీ(ఏదైనా ఉంటే), EMI, ేవా ఛారీలా, ముందస్తు చెలిటంప్ప ఛారీలా, సహా నిబంధ్నల 

మరియు షర్తులల్ల ఏదైనా మారుు  గురించి రుణగ్రహీత ్సార నిక భాషల్ల లేదా రుణగ్రహీత అర్రం చేస్తకునా  ఏదైనా ఇతర్ భాషల్ల 

IKFHFL రుణగ్రహీతకు నోటీస్త ఇస్తుంది. వరి ుంచే ఇతర్ రుస్తము/ఛారీలా మొదలైనవి. ఒకవేళ రుణగ్రహీత మారుు  తనకు 

గ్రతికూలంగా ఉందని భావిేు, అతను/ఆమె ఎటువంట్వ అదనప్ప ఛారీలా/వడ్డలీ చెలిటంచకుండా షర్తులను మారిచ న తేదీ 

నుండి 60 రోజులల్లప్ప నోటీస్త లేకుండా మ్యసివేయవచుచ  / మార్వచుచ . 
 

రుణం & వడ్డీ తిరిగి చెలిజంపు 
 

i. మంజూరు లేఖ్ / ల్లన్ డాకుూ మెంట్్లల్ల పేర్కు నా  రడువు తేదీల్ల నెలవారీ గ్ాతిరదికన చెలిటంచాల్ి న ఈకి్వ టెడ్ మంతీట 

ఇన్్్సోాల్్మెంట్్  ("EMIల") దిా రా ల్లన్ తిరిగ్ చెలిటంచబడుతుంది. IKFHFL యొకు  అభీషో్టనుసార్ం ప్పనరిి మర్శ కు ల్లబడి తుది 

రంప్తణీ సమయంల్ల EMI మొతుం ల్లన్ మొతుంై లరు ంచబడుతుంది. 

ii. గ్ీ-ఇఎంఐ వడ్డ ీ(“PEMI”) మంజూరు లేఖ్ / ల్లన్ డాకుూ మెంట్్లల్ల పేర్కు నా  రడువు తేదీల్ల నెలవారీ గ్ాతిరదికన చెలిటంచవలసి 

ఉంటుంది మరియు వారిషక వడ్డ ీ రేటుై లరు ంచబడుతుంది. రుణానిర సంబంధించి మొదట్వ రంప్తణీ తేదీ నుండి EMI 

గ్ార్ంభంచిన తేదీ వర్కు ఇది ఛార్ ాచేయబడుతుంది. 

iii. మంజూరు లేఖ్/ల్లన్ డాకుూ మెంట్్లల్ల సూచించిన తేదీలల్ల రుణగ్రహీత(ల) గ్ీ-ఈఎంఐ/ఈఎంఐ చెలిటంచాలి. అటువంట్వ రోజు 

వాూ ార్ దినం కానటటయితే, తదురరి వాూ ార్ రోజున రుణగ్రహీత(ల) గ్ీ-ఈఎంఐ/ఈఎంఐ చెలిటంచాలి. 

iv. ఆలసూ మైన చెలిటంప్ప విషయంల్ల, ఆలసూ మైన కాల్నిర ఓవర్్డ్యూ  ఛారీలా ఎరు ట్వకప్పు డు IKFHFL నిర్ ణయించిన రేటట గ్రకార్ం 

వసూల చేయబడతాయి. 

v. IKFHFL EMIలను సవరించడానిర లేదా తిరిగ్ చెలిటంచే వూ వధిని సవరించడానిర హకుు  మరియు సి ంత విచక్షణను కలిగ్ 

ఉంటుంది లేదా వడ్డ ీరేటుల్ల మారుు /సవర్ణ తరిా త మరియు/లేదా IKFHFLల్ల మరియు తదనుగుణంగా తాజా పోస్-ోడేటెడ్ 

చెక్్ల (PDCల) డిాజిట్ చేయబడతాయి మరియు/ లేదా తిరిగ్ ొందలేని NACH ఆదేశాల సవరించబడిన EMIల క్టసం 

రుణగ్రహీత(ల) సి యంచాలకంగా ఇవి బడతాయి. 

vi. ైన పేర్కు నా  వాట్వ యొకు  సాధార్ణతను రరిమితం చేయకుండా, రుణగ్రహీతల (ల) IKFHFL దాి రా రుణానిా  తిరిగ్ 

చెలిటంచడానిర నిరేశేంచిన మొతాుల క్టసం ఎరు ట్వకప్పు డు IKFHFL దాి రా నిరేశేంచబడిన PDCల సంఖ్ూ ను అందిసాురు. 

vii. వడ్డ ీరేటు/EMIల్ల మారుు ల క్టసం ముందస్తు సమాచార్ం క్టసం విధానం 
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గడువు ముగిస్తన రికవర్జ ద్పద్కియ 

• NACH/ECS / E-NACH లేదా చెకుు ల బౌన్్  అయిన తరిా త రుణగ్రహీత / సహ-రుణగ్రహీతకు టెలి-కాలిం్. 

• రుణగ్రహీత/సహ రుణగ్రహీత చిరునామాల్ల ేకర్ణ గ్రతినిధి క్షేగ్త సందర్శ న. 

• 10 రోజుల నోటీస్త వూ వధితో డిఫాల్ ోఈవెంట్ జరిగ్న తరిా త ల్లన్ రీకాల్ నోటీస్త. 

• తనఖా అమల క్టసం 7 రోజుల నోటీస్త వూ వధి తరిా త చటరోర్మైన చర్ూ ను గ్ార్ంభంచడం. 
 

వినియోగదారుల సేవలు 

శాఖ్ సందర్శ న వేళల ోమవార్ం నుండి రనివార్ం వర్కు ఉదయం 10:00 నుండి 

సాయంగ్తం 6:30 వర్కు (1వ రనివార్ం మ్యసివేయబడుతుంది 

కసమోర్ క్వర్ సంగ్రదింప్ప వివరాల customercare@ikfhomefinance.com 

కసమోర్ క్వర్ నెం: 040-2341 2083 

అభూ ర్ రనల క్టసం విధానం 
 

(ల్లన్ అకంట్ ్ టో్్మెంట్/టైట్వల్ డాకుూ మెంట్్ల ోటోకాీ/ల్లన్ 

్క్టటజర్/బదిలీై ఒరిజినల్ డాకుూ మెంట్్ల వారస్త) 
 

ఏదైనా ేవా అభూ ర్ రన/రగ్తాలను ొందడం క్టసం కసమోర్ 

సంగ్రదించవచుచ . 

1.1 సమీరంల్లని గ్బాంచ్్ల్లర వెళిట గ్వాతపూర్ి కంగా 

అభూ ర్ రనను సమరిు ంచండి. 

1.2 రిజిసరో్ ీమెయిల్ ID నుండి కసమోర్ క్వర్్ర ఇమెయిల్ 

చేయండి. 

2. వరి ుంచే విధ్ంగా రుస్తము చెలిటంప్ప 

3. సంబంధిత TAT గ్రకార్ం సంబంధిత ేవ/రగ్తానిా  

ొందండి. 
 

* వడ్డ ీసరిఫోిక్వట్ టైమ్ లైన్ TAT 7 రోజుల 

*ల్లన్ ఖాతా ్ టో్్మెంట్ టైమ్ లైన్ TAT 7 రోజుల 

శీరి షక రగ్తాల ోటోకాీ టైమ్ లైన్ TAT 3 వారాల 

TAT ల్లన్ మ్యసివేత / బదిలీై ఒరిజినల్ డాకుూ మెంటట వారస్త 3 వారాల 

జప్పు గ్రకటన మరియు లేదా రగ్తాల జాబితా TAT జారీ 15 రని దినాల గ్రతి నెల 11వ తేదీ నుండి నెల చివరి తేదీ 

వర్కు జప్పు గ్రకటన జారీ చేయడానిర 

అనుమతించబడుతుంది 

జప్పు చెలిటంప్పల అంగీకార్ం (ఏదైనా చెలిటంప్ప విధానం) గ్రతి నెల 11వ తేదీ నుండి తదురరి నెల 2వ తేదీ వర్కు 

ఆమోదించబడుతుంది 

ల్లన్ ్క్టటజర్ తరిా త ఒరిజినల్ గ్ారరీ ోడాకుూ మెంటట హాూ ండ్్ఓవర్ క్టసం TAT ఖాతా ్క్టటజర్ తేదీ నుండి గ్ార్ంభమవుతుంది. అనిా  ఇతర్ 

అభూ ర్ రనల క్టసం, అనిా  రగ్తాల మరియు రుస్తము చెలిటంప్ప (ఏదైనా ఉంటే) పూర్ుయిన తరిా త TAT గ్ార్ంభమవుతుంది; TATల్ల 

ఆదివారాల మరియు సెలవుల ఉండవు. 

TAT- కసమ్ర్క్య తిరిగి రావడానికి సమయం చ్చట్్ట తిరగండి 
 

ద్ీవెన్్స  రిద్ెసల్. 

మీరు మీ కమ్యూ నిక్వషన్్ను సీి కరించిన 15 రని దినాలల్లప్ప ర్సీదు / గ్రతిసు ందనను అందుకుంట్జరు. 

్సారయి 1 కు గ్వాయండిcustomercare@ikfhomefinance.com  

లేదా కసమోర్ క్వర్ నెం: 040-23412083ర కాల్ చేయండి 

్సారయి - 2 మీరు అందించిన రిజల్యూ షన్్తో సంతృప్తు చెందకపోతే, మీరు చీఫ్ ఎగ్కాూూ ట్వవ ఆఫీసర్ కమ్ ఎగ్కాూూ ట్వవ డైరెకరో్, IKF హోమ్ 

ఫైనాన్్  లిమిటెడ్, # మై హోమ్ టి్వ టా్జ, 11వ అంతస్తు, M హోటల్, హైటెక్ సిటీ మెయిన్ రోడ్, డైమండ్ హిల్్ , లంబినీ 

అవెన్యూ , హైటెక్ సిటీర గ్వాయవచుచ  , హైదరాబాద్ - 500 081. 

ఇమెయిల్:customer.awareness@ikfhomefinance.com 

 

్సారయి - 3 మీరు అందించిన రిజల్యూ షన్్తో సంతృప్తు చెందకపోతే, మీరు చీఫ్ ఎగ్కాూూ ట్వవ ఆఫీసర్ కమ్ ఎగ్కాూూ ట్వవ డైరెకరో్, IKF హోమ్ 

ఫైనాన్్  లిమిటెడ్, # మై హోమ్ టి్వ టా్జ, 11వ అంతస్తు, M హోటల్, హైటెక్ సిటీ మెయిన్ రోడ్, డైమండ్ హిల్్ , లంబినీ 

అవెన్యూ , హైటెక్ సిటీర గ్వాయవచుచ  , హైదరాబాద్ - 500 081. 

ఇమెయిల్:ED@ikfhomefinance.com 

 

mailto:customercare@ikfhomefinance.com
mailto:customer.awareness@ikfhomefinance.com
mailto:ED@ikfhomefinance.com
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్సారయి - 4 ైన పేర్కు నా  అనిా  దరలను అనుసరించిన తరిా త మీ ఫిరాూ దును మీరు సంతృప్తురరిచే విధ్ంగా 

రరిషు రించబడనటటయితే, మీరు గ్రంద ఇవి బడిన చిరునామాల్ల హౌసిం్ ఫైనాన్్  కంపెనీల రెగుూ లేటరీ 

అథారిటీని - నేషనల్ హౌసిం్ బాూ ంక్్ని సంగ్రదించవచుచ . 
 

నేషనల్ హౌసిం్ బాూ ంక్, డిార్్ోమెంట్ ఆఫ్ రెగుూ లేషన్ అండ్ సూరర్్విజన్ (ఫిరాూ దు రరిష్టు ర్ సెల్) 4వ 

అంతస్తు, క్టర్-5A, ఇండియా హాబిట్జట్ సెంటర్, ల్లధి రోడ్, న్యూ  ఢిలీట- 110003. 
 

www.grids.nhbonline.org.in/ లేదా ఆఫ్్లైన్ మోడ్్ల్ల పోస్ ో దాి రా, సూచించిన ఫారాా ట్్ల్ల లింక్్ల్ల 

అందుబాటుల్ల ఉంటుంది 
 

https://grids.nhbonline.org.in/(S(eq54duyvsdjz3q2dobjddd10))/Complainant/Default 

లేదా 
https://nhb.org.in/wp-content/uploads/2021/08/complaint-form.pdf 
 

 

 

రుణం యొకు  వివర్మైన నిబంధ్నల మరియు షర్తుల క్టసం, ారీలో వారు అమల చేసిన / అమల చేయవలసిన రుణం మరియు 

ఇతర్ భగ్దతా రగ్తాలను సూచిసాురు మరియు వాట్వై ఆధార్రడతార్ని ఇందుమ్యలంగా అంగీకరించబడింది. 
 
 

ై నిబంధ్నల మరియు షర్తులను రుణగ్రహీతల/ల చదివారు / ్శీ ీదాి రా రుణగ్రహీతకు చదివి వినిప్తంచారు. / ్శీమీతి / కుం. సంసర 

యొకు  _________________________________ మరియు రుణగ్రహీత/ల అర్రం చేస్తకునాా రు. 
 
 
 
 
 

రుణగ్రహీత/ల సంతకం లేదా బొటనవేల ముగ్ద    IKF హోమ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్ క్టసం 
 
 
 

          (అధికారిక సంతకము) 

తేదీ: 

్సరలం:  

https://grids.nhbonline.org.in/(S(eq54duyvsdjz3q2dobjddd10))/Complainant/Default
https://nhb.org.in/wp-content/uploads/2021/08/complaint-form.pdf

