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IKF होम फायनान्स लिलमटेड 

# IKF होम फायनान्स लिलमटेड., माय होम लिट्झा, 11 वा मजिा, एम हॉटेि, हायटेक लिटी मेन रोड, डायमंड लहल्स, ि ंलिनी अवे्हनू्य, 

हायटेक लिटी, हैदरािाद - 500 081. 
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IKF होम फायनान्स लिलमटेड – IKFHFL 
 

सर्ाात महत्त्वाच्या अटी आलि लनयम – सर्ा उत्पादने 

कर्ा खाते क्रमाांक: _______________________________ 

कजजदार आलि IKF HOME FINANCE LIMITED यांच्यात िहमती लदिेल्या िवाजत महत्त्वाच्या अटी व शती खािीिप्रमािे आहेत. 

(IKFHFL) 

कर्ााचा तपशीि 

१ 
कजाजची रक्कम 

(मंज रीची रक्कम) 

 

रु. 

2 व्याज दर  
RPLR वर आधाररत पलहिा एक वर्ाजचा स्थिर दर आलि त्यानंतर 

फ्लोलटंग रेट. 

3 व्याजदराचा प्रकार दुहेरी(लनलित / फ्लोलटंग / द हेरी / लवशेर्) 

4 
िंदर्ज दर (RPLR*) 

ररटेि प्राइम िेंलडंग रेट 
18.35% 

५ 
िमाि (+/-) 
(RPLR +/- ROI) 

 

6 कजाजची म दत मलहन्यांत  

७ EMI रक्कम आलि EMI तारीख  दर मलहन्याच्या ५ तारखेिा 

8 कजाजचा उदे्दश  

९ व्याज रीिेट केल्याची तारीख DD/MM/YYYY फ्लोलटंग व्याज दर ि रू होण्याची तारीख 

10 हप्ता प्रकार िमान मालिक हपे्त (EMI) 

11 स्वारस्य मोड मालिक कमी करिे 

12 अलधथिगन / अन दान शून्य 

कृपया िक्षात ठेवा: 

a. ररटेि प्राइम िेंलडंग रेट - RPLR हा IKFHFL ने जाहीर केिेिा दर आहे आलि त मच्या कजाजच्या करारािाठी वेळोवेळी व्याजदर 

लनयंलित करेि. 

b. फ्लोलटंग कािावधी दरम्यान आकारिे जािारे व्याज दर मंजूरीच्या वेळी ऑफर केल्या जािार्या प्रचलित RPLR (+/-) दरावर 

आधाररत अिेि. 

c. हे त मच्याद्वारे अंमिात आिल्या जािार्या कजज कराराच्या िंदर्ाजत त्यातीि फरकाच्या तरत दीचं्या अधीन आहे. 

d. IKFHFL िा वेळोवेळी ररटेि प्राइम िेंलडंग रेट (RPLR) मधे्य ि धारिा करण्याचा आलि त्यान िार, िागू व्याजदर रीिेट करण्याचा 

आलि ि धाररत िमान मालिक हपे्त लकंवा कजाजचा कािावधी लनधाजररत करण्याचा अलधकार आहे. 

e. व्याज दर/ईएमआयमधीि िदिांचे िंपे्रर्ि पि/ईमेि/एिएमएि/कंपनी वेििाइटद्वारे वेळोवेळी केिे जाईि. 

f. IKFHFL च्या प्रचलित धोरि लनयमांन िार प्रते्यक लतमाहीत एकदा िागू व्याजाचा रीिेट. 

g. मंज रीच्या अटी व शतींन िार, IKFHFL (गृहकजज, गृह ि धारिा आलि नूतनीकरि कजज आलि मािमते्तवर कजज (LAP) कजज 1िा 

एक वर्ाजचा लनलित दराने ऑफर केिेिी िवज उत्पादने. लनलित कािावधी पूिज झाल्यानंतर, कजाजमधे्य रूपांतररत केिे जाईि. 

वे्हररएिि रेट िेलिि आलि त्या वेळी प्रचलित अििेल्या IKFHFL RPLR िा जोडिेिे. 
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h. वर नमूद केिेल्या लवरुद्ध काहीही अििे तरी, व्याज दर लनलित दर लकंवा फ्लोलटंग लकंवा द हेरी दरादरम्यान प नरावृत्तीच्या 

अधीन आहे, िंपूिज कजाजच्या कािावधीत लकंवा िंपूिज कजाजमधे्य नवीनतम 12 मलहन्यांत 6 पेक्षा जास्त आलि त्याहून अलधक 

िाउन्स लदिल्याि 3 चािू िाउन्स. िंपूिज कजज कािावधीमधे्य कािावधी लकंवा DPD 60 लदविांपेक्षा जास्त ओिांडिा आहे. 

i. परतफेडीच्या वतजनाचे वालर्जक आधारावर मूल्यमापन केिे जाईि आलि जर िमाधानकारक वतजन अिेि तर पाि 

कजजदारांिाठी लकंमतीचे प नराविोकन केिे जाईि आलि पररषृ्कत केिे जाईि. 

j. खंड (h) मधे्य दशजलविेल्या कजाजच्या कामलगरीवर आधाररत व्याजदर आलि मंजूरी पि लकंवा स्वागत पि लकंवा लवतरि पि 

यांच्या िंदर्ाजत कळविेिे दर यावर आधाररत व्याजदर रीिेट करिे कंपनीच्या लववेकि द्धीन िार आलि तेच अिेि. ि धाररत 

आलि पि, ईमेि आलि एिएमएिद्वारे त म्हािा कळविेिे कंपनीच्या वेििाइटवर वेळोवेळी प्रदलशजत केिे जातीि. 

k. IKFHFL च्या प्रचलित धोरि लनयमांन िार फ्लोलटंगवरून लनलित व्याजावर स्स्वच करण्यापािून रूपांतरि श ल्क आलि 

त्याउिट. 

l. IKFHFL प्रते्यक कॅिेंडर वर्ाजच्या 15 मे रोजी लकंवा त्यापूवी वालर्जक िकिाकीचे लववरिपि जारी करेि 
 

B. सुरक्षा / सांपालवाक तपशीि 

१ 
मािमते्तचे विजन. 

(िंपूिज मािमते्तचा पत्ता) 
 

2 
हमी: 

हमीदाराचे नाव (अिल्याि) 
 

3 
इतर ि रलक्षतता व्याज (अिल्याि) 

अलतररक्त िंपालवजक पत्ता (अिल्याि) 
 

 

C. फी आलि चारे्स:स्वतंिपिे नमूद केल्यालशवाय िवज रक्कम GST व्यलतररक्त आहेत. 

S. 

क्र. 
फी / चाजेिचे नाव लवर्य िागू श ल्क 

१ प्रलक्रया श ल्क 

(मूल्यांकन/कायदेशीर 

श ल्कािह) 

गृहकजज 

गृह ि धारिा कजज 

मािमते्तवर कजज 

िागू कजज अिल्याि <=40 िाख – रु.4000 + िागू 

कर 
 

िागू केिेिे कजज 40 िाखांपेक्षा जास्त अिल्याि - रु. 

5000 + िागू कर 
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2 अलतररक्त पडताळिी 

श ल्क. 

अलतररक्त ित्यापन श ल्क जर ऑफर केिेिे िंपालवजक शाखेच्या थिानापािून 

30 लकमी पेक्षा जास्त अिेि तर, अलतररक्त 

पडताळिी श ल्क कजजदारािा द्यावे िागेि. 

3 वैधालनक श ल्क एिआरओ शोध, आरओिी शोध, 

एिआरओकडून गैर-र्ार 

प्रमािपि, आरओिी / एमओडीटी 

श ल्क / एनओआय श ल्क / तारि 

डीडची अंमििजाविी 

िंिंलधत मधे्य िागू 

कजजदाराने नोदंिी/िंिंलधत लवर्ागािा वास्तलवक 

आधारावर पैिे लदिे पालहजेत. 
 
 
 

4 

दस्तऐवजीकरि श ल्क 

(नॉन-ररफंडेिि) * 
 

दस्तऐवजीकरि श ल्क उत्पादन लिड न िार 

गृह कजज / आश्रय / गृह ि धारिा 

कजज / LAP / उन्नती / लवकाि / 

प्रगती 

2.50% + कजज लवतरिाच्या वेळी र्रावे िागिारे िागू 

कर 

उज्ज्वि / वंदना 2.25% + कजज लवतरिाच्या वेळी र्रावे िागिारे िागू 

कर. 

टीप: घर ि धारिा आलि नूतनीकरि कजज, गृह कजज – स्व-िांधकाम, लशल्लक हस्तांतरि, व्याविालयक खरेदी कजज वगळता 

मािमते्तवरीि कजाजिाठी दस्तऐवजीकरि श ल्क परत करण्यायोग्य नाही. 
 

दस्तऐर्र्ीकरि शुल्काचा परतार्ा: 

गृहकजाजिाठी - खरेदी - नवीन / प नलवजक्री, िांधकामाधीन खरेदी, िंलमश्र कजज, LAP- व्याविालयक खरेदी जेिे लवके्रत्याशी लकंवा 

थिालनक िरकारशी िंिंलधत िमस्यांम ळे नोदंिी केिी जाऊ शकत नाही/ केिी जात नाही. SRO कायाजियातीि पॉलििी लकंवा 

वैधालनक िमस्या, कजज रद्दीकरि श ल्क म्हिून एकूि कजाजच्या रकमेवर 1% + GST च्या पेमेंट लकंवा कपातीच्या अधीन परतावा 

केिा जाईि, तिालप प्री-ईएमआय कजजदाराने र्रावा िागेि. 
 

पलहल्या लवतरिाच्या तारखेपािून ४५ लदविांच्या आत कजज खाते रद्द केल्याि वर म्हटल्याप्रमािे कागदपि श ल्काचा परतावा 

केिा जाईि. 

  

५ मूल्यांकन / कायदेशीर श ल्क शून्य, प्रलक्रया श ल्कात िमालवष्ट. 

6 CERSAI 300 रुपये + िागू कर लवतरि रकमेतून कापिे जातीि 

७ एक वेळ दस्तऐवज स्टोरेज श ल्क लवतरीत केिेल्या रकमेतून रु.1000+ िागू कर वजा केिे जातीि 

8 ईिीएि / चेक अनादर प्रलत उदाहरि रु.500+ िागू कर 

९ िंकिन श ल्क िंकिनाच्या प्रलत उदाहरिािाठी रु.200+ िागू कर 

10 ईएमआय उशीरा पेमेंटिाठी श ल्क दरमहा िकीत रकमेच्या 2.50% (ईएमआय, प्री-ईएमआयवर श ल्क 

आकारिे जाते). 

11 PDC / ECS / NACH / eNACH सॅ्वलपंग रु.1000+ िागू कर 

12 िवज उत्पादनांिाठी चेक / RTGS द्वारे 

लवतरि चेक रद्द करिे आलि प न्हा जारी 

करिे 

रु.1000+ िागू कर 

13 ड स्िकेट अमोटाजयझेशन शेडू्यि / 

एनओिी / एनडीिीिाठी श ल्क 

रु.500+ िागू कर 

14 खात्याचे से्टटमेंट जारी करिे रु.500+ िागू कर 
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१५ डीडीद्वारे पेमेंट (INR 1.50 प्रलत 1000/ आलि त्याचे ग िाकार + िागू कर 

16 डोअरसे्टप किेक्शन चेकच्या िाितीत प्रते्यक रे्टीिाठी रु.250+ िागू कर 

१७ दस्तऐवज प नप्राजप्ती श ल्क (कजज / 

मािमत्ता दस्तऐवज ताब्यात / LOD) 

3 पयंत कागदपिांिाठी रु. 500 अलधक िागू कर 

3 पेक्षा जास्त कागदपिांिाठी रु.1000 अलधक िागू कर 

१८ कजजदार/मािमते्तचा लवमा कजजदार/ने आग, रू्कंप आलि पूर इत्यादीिंह िवज जोखमीलंवरूद्ध जीवन 

आलि मािमते्तचा प रेिा लवमा करिे आवश्यक आहे आलि पॉलििी अंतगजत 

IKFHFL िा एकमेव िार्ािी िनविे आवश्यक आहे. कजजदारािा वेळेत 

प्रीलमयम र्रावा िागतो आलि कजाजच्या कािावधीत पॉलििी नेहमी वैध 

ठेवाव्या िागतात आलि त्याचा प रावा IKF होम फायनान्सिा वेळोवेळी िादर 

करावा िागतो. 

 

D. फोरक्लोर्र चारे्स आलि प्री-पेमेंट चारे्स 

भाग- पेमेंट / फोरक्लोर्र 

चारे्स - फ्लोलटांग रेट 

तरंगत्या व्याजदरावर कजाजचे अंश-देय / पूवजलनयोजन - व्यक्तीच्या नावे मािमत्ता. 
 

i) गृहकजज / गैर-गृह कजज – कोित्याही स्रोतािाठी शून्य. 
 

ii) नॉन-होम िोन्स / (एिएपी) मािमते्तलवरुद्ध कजज (व्यविाय हेतूिाठी उपिब्ध) – 

पलहल्या लवतरि तारखेपािून 12 मलहन्यांच्या आत पेमेंट केल्याि िकिाकीच्या 

तत्त्वावर 6% अलधक िागू कर. 
 

iii) नॉन-होम िोन्स / (एिएपी) मािमते्तवर कजज (व्यविाय हेतूिाठी उपिब्ध) – पलहल्या 

लवतरि तारखेपािून 12 मलहने ते 24 मलहन्यांच्या दरम्यान पेमेंट केल्याि 

िकिाकीच्या तत्त्वावर 5% अलधक िागू कर 
 

iv) नॉन-होम िोन्स / (एिएपी) मािमते्तवरीि कजज (व्याविालयक हेतूिाठी उपिब्ध) - 

पलहल्या लवतरि तारखेपािून 24 मलहने ते 36 मलहन्यांच्या दरम्यान पेमेंट केिे 

अिल्याि 4% अलधक िागू कर िकिाकी 
 

v) नॉन-होम िोन्स / (एिएपी) मािमते्तवरीि कजज (व्याविालयक हेतूिाठी उपिब्ध) – 

पलहल्या लवतरि तारखेपािून 36 मलहन्यांनंतर पेमेंट केल्याि िकिाकी अििेल्या 

तत्त्वाचे 3% अलधक िागू कर. 
 

तरंगत्या व्याजदरावरीि कजाजचे अंश-देय / पूवजलनयोजन - गैर-वैयस्क्तक घटक / कॉपोरेट / 

एजन्सीच्या नावावर मािमत्ता. 
 

i) जर मािमत्ता गैर-वैयस्क्तक घटकाच्या नावावर अिेि, तर ती व्यविाय उदे्दश कजज 

म्हिून िाह्य धरिी जाईि आलि 5% तत्त्व िकिाकी / आगाऊ पेमेंट तिेच िागू 

कर आकारिे जाईि. 
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भाग- पेमेंट / फोरक्लोर्र 

चारे्स - लनलित दर / दुहेरी / 

लमलित दर 

अंश-पेमेंट / लनलित दरावर कजाजची पूवजलनधाजररत / द हेरी व्याजदर - व्यक्तीच्या नावावर मािमत्ता. 
 

vi) गृहकजज - स्वतःच्या लनधीतून िंद झाल्याि शून्य. 
 

vii) गृहकजज (हाऊलिंग फायनान्स कंपनी / िँका / लवत्तीय िंथिा / NBFC - लिगर िँलकंग 

लवत्तीय कंपनी), गैर-गृह कजज / (LAP) मािमते्तवर कजज (व्याविालयक हेतूिाठी 

उपिब्ध) - 6% अलधक िागू कर प्रिम लवतरि तारखेपािून 12 मलहन्यांच्या आत पेमेंट 

केिे अिल्याि िकिाकी 
 

viii) गृहकजज (हाऊलिंग फायनान्स कंपनी / िँका / लवत्तीय िंथिा / NBFC - लिगर िँलकंग 

लवत्तीय कंपनी), गैर-गृह कजज / (LAP) मािमते्तवर कजज (व्याविालयक हेतूिाठी 

उपिब्ध) - 5% अलधक िागू कर प्रिम लवतरि तारखेपािून 12 मलहने ते 24 

मलहन्यांच्या दरम्यान पेमेंट केिे अिल्याि िकिाकी 
 

ix) गृहकजज (हाऊलिंग फायनान्स कंपनी/िँका/लवत्तीय िंथिा/NBFC – लिगर-िँलकंग 

लवत्तीय कंपनीकडे कजज हस्तांतरि), गैर-गृहकजज / (LAP) मािमते्तवर कजज 

(व्याविालयक हेतूिाठी उपिब्ध) – 4% अलधक िागू कर प्रिम लवतरि तारखेपािून 

24 मलहने ते 36 मलहन्यांच्या दरम्यान पेमेंट केिे अिल्याि िकिाकी. 
 

x) गृहकजज (हाऊलिंग फायनान्स कंपनी / िँका / लवत्तीय िंथिा / NBFC - लिगर िँलकंग 

लवत्तीय कंपनी), गैर-गृह कजज / (LAP) मािमते्तवर कजज (व्याविालयक हेतूिाठी 

उपिब्ध) - 3% अलधक िागू कर प्रिम लवतरि तारखेपािून 36 मलहन्यांनंतर पेमेंट 

केिे अिल्याि िकिाकी 
 

अंश-पेमेंट / लनलित दर / लमलश्रत व्याज दरावरीि कजांचे पूवजलनयोजन - गैर-वैयस्क्तक घटक / 

कॉपोरेट / एजन्सीच्या नावावर मािमत्ता. 
 

i) गैर-वैयस्क्तक घटकाच्या नावावर मािमत्ता अिल्याि, ती व्यविाय उदे्दश कजज 

म्हिून िाह्य धरिी जाईि आलि 5% तत्त्व िकिाकी / आगाऊ देय तिेच िागू कर 

आकारिे जाईि 
 

 

टीप: ग्राहक अर्ार्ट पेमेंट करत असिेल्या कर्ााचा ईएमआय / कािार्र्ी कमी करण्याची लर्नांती करू शकतो. 
 

वर नमूद केिेिे श ल्क आलि श ल्क हे GST, लशक्षि उपकर आलि इतर िरकारी कर, िेव्ही इत्यादी वगळता आहेत आलि IKF होम 

फायनान्स लिलमटेडच्या लववेकि द्धीन िार िदिू शकतात. श ल्कातीि कोिताही िदि, वेििाइटवर अपिोड केिा जाईि लकंवा 

िाहकािा पि/ईमेि/एिएमएिद्वारे िूलचत केिे जाईि. IKF Home Finance Limited च्या लववेकि द्धीन िार मान्यता. 
 

रद्द करिे: 

यामधे्य काहीही अििे तरी, IKFHFL िा कजाजचा न काढिेिा/उपिब्ध न केिेिा/वापरिेिा र्ाग कधीही, कजजदारािा कोितीही 

पूवजिूचना न देता, कोित्याही कारिास्तव त्याचे वगीकरि यािह कोित्याही कारिास्तव रद्द/ि धाररत करण्याचा लिनशतज अलधकार 

अिेि. अकायजक्षम मािमत्ता लकंवा मंज री/लवतरि/कजज करार/कजज दस्तऐवजांच्या अटीचें पािन न केल्याम ळे. अशा रद्द झाल्याि, 
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कजाजच्या कागदपिांच्या िवज तरत दी कजाजच्या आधीच काढिेल्या आलि िकिाकी अििेल्या र्ागािाठी प्रर्ावी आलि वैध राहतीि 

आलि कजजदाराने योग्य आलि वेळेवर देय रक्कम परत करावी. 
 

कर्ााची सुरक्षा 

i. कजाजची ि रलक्षतता ही िाधारिपिे लवत्तप रवठा होत अििेल्या मािमते्तवरीि ि रक्षा व्याज आलि/लकंवा IKFHFL द्वारे 

आवश्यक अििारी इतर कोितीही िंपालवजक/अंतररम ि रक्षा अिेि. लिक्य ररटीमधे्य, इतर गोष्टीिंरोिरच, हमी, 

हायपोिेकेशन, गहाि, तारि आलि IKFHFL द्वारे योग्य िमजल्या जािार्या कोित्याही प्रकारच्या ि रलक्षततेचा िमावेश अिू 

शकतो. 
 

ii. िंपालवजक ि रक्षा म्हिून ऑफर केिेल्या मािमते्तवर IKFHFL च्या नावे प्रिम आलि अनन्य श ल्काद्वारे कजज ि रलक्षत केिे जाईि 

(ज्याचे तपशीि कजाजच्या कागदपिांमधे्य लदिेिे आहेत) ज्याचे स्पष्ट, लवक्रीयोग्य आलि र्ाररलहत शीर्जक अिेि. IKFHFL िा 

आवश्यक अिेि त्याप्रमािे कजजदार(ने) शीर्जक दस्तऐवज, कृते्य, अहवािांची मूळ/प्रत तयार करेि. कजजदार(िे) उक्त 

लिक्य ररटीच्या लनलमजतीिाठी देय अििेिे िवज श ल्क िहन करतीि आलि IKFHFL िा आवश्यक अिेि त्याप्रमािे त्याच्या 

पररपूिजतेिाठी आवश्यक अििेिी िवज पाविे उचितीि. ि रलक्षतता म्हिून देऊ केिेल्या मािमते्तच्या िांधकामाची योजना 

िक्षम प्रालधकाऱ्याकडून मंजूर केिी जाईि आलि कजाजच्या कािावधीच्या कोित्याही टप्प्यावर कजजदार लकंवा कोित्याही 

व्यक्तीद्वारे त्याचे उलं्लघन केिे जािार नाही. 
 

iii. कजजदार/ि रक्षा प्रदात्याने कजज दस्तऐवजांतगजत आकारिे जािारे श ल्क कंपनी कायदा 2013 (आवश्यक अिल्याि) आलि 

त्याखािी तयार केिेल्या लनयमांन िार, CERSAI लकंवा अशा इतर िागू कायद्यान िार कंपनीच्या लनिंधकाकडे नोदंिीकृत केिे 

जावे. लवलहत वेळेत िागू होईि आलि IKFHFL िा नोदंिी प्रमािपि िादर करा. 
 

iv. कजजदार/ि रक्षा प्रदाता, आवश्यक अिल्याि, IKFHFL िा स्वीकायज कजज ि रलक्षत करण्यािाठी अलतररक्त ि रक्षा प्रदान करेि 

जी कजाजच्या कागदपिांखािी लकंवा IKFHFL द्वारे लनलदजष्ट केिेल्या ि रक्षा कवच पयंत स्पष्ट, लवक्रीयोग्य, र्ाररलहत आलि 

अकृलर्क मािमत्ता अिेि. त्यांच्या लववेकि द्धीन िार. 
 

v. कजजदार किूि करतो, िहमती देतो आलि प ष्टी करतो की ि रक्षा, अलधकार आलि शीर्जक कोित्याही प्रकारे धोक्यात लकंवा 

धोक्यात आल्याि, मािमते्तवर गहाि ठेवून श ल्क स्वयंचलितपिे िोडिे जािार नाही. . कजजदार(ते) िहमती देतात आलि 

स्वीकारतात की अशा कोित्याही घटना घडल्याि (वर विजन केल्याप्रमािे) कजजदार कजाजच्या ि रलक्षततेिाठी मािमते्तच्या 

िमत ल्य मूल्याची िदिी ि रक्षा प्रदान करेि. 
 

मािमते्तचा / कर्ादाराचा लर्मा 

या कजाजच्या कािावधीत IKFHFL द्वारे लनलदजष्ट केिेल्या रकमेिाठी ि रक्षा म्हिून ऑफर केिेल्या मािमते्तचा आग, पूर, रू्कंप आलि इतर 

धोक्यांपािून योग्य आलि योग्यररत्या लवमा उतरविा गेिा आहे याची खािी करिे ही कजजदाराची जिािदारी अिेि. िार्ािी त्याचा 

प रावा दर वर्ी IKFHFL िा आलि/लकंवा IKFHFL िा मालगतल्यावर लदिा जाईि. या उदे्दशािाठी IKFHFL द्वारे लकतीही रक्कम लनलदजष्ट 

केिी जात अििी तरीही, कजजदार (चे) प रेशा रकमेिाठी मािमते्तचा लवमा उतरवण्याि पूिजपिे िांधीि राहतीि. 
 

दावे आलि कव्हरेजिह अटी आलि शती लवमा पॉलििी जारीकत्याजद्वारे लनयंलित केल्या जातीि. कृपया िक्षात घ्या की लवमा पॉलििी 

अंतगजत IKFHFL ची रू्लमका एका फॅलिलिटेटरची अिेि आलि पॉलििी अंतगजत र्लवष्यातीि कोिताही दावा कव्हर आलि िेटि 

करण्याची लदशा पूिजपिे लवमा कंपनीकडे अिेि. लवमा हा लवनंतीचा लवर्य आहे. 
 

कर्ा र्ाटपाची अट: 
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कजाजच्या िवज िंिंलधत लवतरिाच्या अटी कजाजच्या दस्तऐवजांत तपशीिवार नमूद केल्या जातीि तिालप, काही ठळक आलि प्रम ख 

अटी खािी नमूद केल्या आहेत. 
 

i. कजाजचे लवतरि मंजूरी पिात नमूद केल्यान िार िवज अटी व शतींचे िमाधानकारक पािन केिे जाईि. 
 

ii. कायदेशीर मत अहवाि, तांलिक पडताळिी अहवाि आवश्यक आहे. 
 

iii. ि रक्षा लनमाजि करिे, IKFHFL द्वारे लवत्तप रवठा करि्यािाठी मािमते्तिाठी आवश्यक वैधालनक मंजूरी प्रदान करिे हे 

आदेश आहे. 
 

i. घरांच्या स्व-िांधिीच्या िाितीत, त्याच्या िांधकामाच्या टप्प्यावर आधाररत लवतरीत केिे जाईि आलि कजाजच्या पलहल्या 

लवतरिाच्या तारखेपािून 12 मलहन्यांच्या आत घराचे िांधकाम पूिज केिे पालहजे. िांधकाम पूिज होण्याि उशीर झाल्याि, 

कजाजची रक्कम कमी केिी जाईि आलि EMI त्वररत ि रू होईि. 
 

ii. कजजदाराने IKFHFL िा लनयलमतपिे िवज मालहती कळवावी, ज्यामधे्य िांधकामातीि प्रगती/लविंि, मािमते्तचे कोितेही मोठे 

न किान, त्याच्या रोजगार/िंपकज  तपशीिांमधे्य कोिताही िदि, मािमते्तशी िंिंलधत कराचा र्रिा न करिे इ. 
 

iii. लवतरिाची पद्धत आलि पद्धत IKFHFL च्या लववेकावर िोडिी जाते. 

iv. मंजूरी पि / कजज करार / कजज दस्तऐवजांमधे्य लनलदजष्ट केल्यान िार कजजदाराद्वारे स्वतःच्या योगदानाचे पेमेंट (कजाजच्या 

रकमेपेक्षा कमी मािमते्तची एकूि लकंमत). 
 

v. मािमते्तिाठी िवज आवश्यक मंज ऱ्या लमळाल्या आहेत आलि मािमत्ता प नलवजक्रीमधे्य खरेदी केिी जात अिल्याि त्या 

लवके्रत्याकडे उपिब्ध आहेत. 
 

vi. कजजदाराने गहािखत, लडमांड प्रॉलमिरी नोट, PDCs, ि रक्षा दस्तऐवज, िागू कायद्यांतगजत अन पािनाचा प रावा, कजाजिाठी 

IKFHFL च्या नावे लवमा िंरक्षिाचा प रावा िादर केिा अिेि. 
 

vii. IKFHFL द्वारे कजज लकंवा त्याचा कोिताही र्ाग कजजदारािा लकंवा िेट लवकिक/लिल्डर/िांधकाम 

कंपनी/कॉन्ट्र ॅक्टर/लवके्रत्यािा िागू अिेि तेिे लकंवा इतर कोित्याही िंिंलधत व्यक्तीिा, IKFHFL द्वारे लवतररत केिे जाऊ 

शकते. त्याचा एकमाि लववेक योग्य आहे. कजजदाराने घेतिेिे कजज हे कजजदाराने यापूवी द िऱ्या िँक/लवत्तीय िंथिेकडून 

घेतिेल्या गृहकजाजच्या िदल्यात/स्स्वचओव्हरमधे्य अिल्याि, कजाजची रक्कम लकंवा त्याचा कोिताही र्ाग IKFHFL द्वारे 

लवतररत केिा जाऊ शकतो. कजजदार, लकंवा िेट अशा इतर िँक/लवत्तीय िंथिेकडे, जिे की IKFHFL स्वतःच्या लववेकि द्धीन िार 

योग्य वाटेि. 
 

viii. IKFHFL कजजदारािा थिालनक र्ारे्त लकंवा कजजदारािा िमजिेल्या कोित्याही अन्य र्ारे्त नोटीि देईि ज्यात कजजदाराि 

लवतरि वेळापिक, व्याजदर, दंडात्मक व्याज (अिल्याि), ईएमआय, िेवा श ल्क, प्रीपेमेंट श ल्क, यािह अटी व शतींमधे्य 

कोिताही िदि केिा जाईि. इतर िागू श ल्क/श ल्क इ. जर कजजदारािा हा िदि त्याच्या/लतच्यािाठी गैरिोयीचा वाटत 

अिेि, तर तो/ती अटी िदिल्याच्या तारखेपािून 60 लदविांच्या आत कोितेही अलतररक्त श ल्क/व्याज न र्रता िंद/स्स्वच 

करू शकतो. 
 

कर्ा आलि व्यार्ाची परतफेड 
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i. मंजूरी पि/कजज दस्तऐवजांमधे्य नमूद केिेल्या देय तारखेिा मालिक आधारावर देय िमत ल्य मालिक हप्त्ांमधून (“EMIs”) 

कजाजची परतफेड केिी जाईि. EMI ची गिना अंलतम लवतरिाच्या वेळी एकूि कजाजच्या रकमेवर केिी जाईि जी IKFHFL च्या 

लववेकि द्धीन िार प नरावृत्तीच्या अधीन अिेि. 
 

ii. मंजूरी पि/कजज दस्तऐवजांमधे्य नमूद केिेल्या देय तारखेिा मालिक आधारावर प्री-ईएमआय व्याज (“PEMI”) र्रिे 

आवश्यक आहे आलि व्याजाच्या वालर्जक दरावर गिना केिी जाईि. पलहल्या लवतरिाच्या तारखेपािून ते कजाजच्या िंदर्ाजत 

EMI ि रू होण्याच्या तारखेपयंत श ल्क आकारिे जाईि. 
 

iii. मंजूरी पि/कजज दस्तऐवजांमधे्य दशजलवल्याप्रमािे अशा तारखांना कजजदाराकडून पूवज-EMI/EMI देय अिेि. जर अिा लदवि 

व्यविायाचा लदवि निेि, तर कजजदाराकडून प ढीि व्याविालयक लदवशी पूवज-EMI/EMI देय अिेि. 
 

iv. लविंिाने पेमेंट झाल्याि, IKFHFL द्वारे वेळोवेळी लनधाजररत केिेल्या दरांवर लविंि कािावधीिाठी िकीत श ल्क आकारिे 

जाईि. 
 

v. IKFHFL िा EMI मधे्य ि धारिा करण्याचा लकंवा परतफेडीच्या कािावधीत ि धारिा करण्याचा लकंवा दोन्हीच्या पररिामी 

व्याजदरात आलि/लकंवा IKFHFL मधे्य िदि/प नराविोकन करण्याचा अलधकार अिेि आलि त्यान िार नवीन पोस्ट-डेट चेक 

(PDCs) जमा केिे जातीि आलि/ लकंवा ि धाररत ईएमआयिाठी कजजदार(ने) स्वत:हून परत न येिारे NACH आदेश लदिे 

जातीि. 
 

vi. उपरोक्त िामान्यतेवर मयाजदा न ठेवता, कजजदार (ने) IKFHFL द्वारे कजाजच्या परतफेडीिाठी IKFHFL द्वारे लनलदजष्ट केिेल्या 

रकमेिाठी वेळोवेळी आवश्यक अििेल्या PDC ची िंख्या प्रदान करेि. 
 

vii. व्याज/ईएमआयच्या दरातीि िदिांिाठी आगाऊ िूचना देण्याची प्रलक्रया 
   

थकीत रक्कम र्सूि करण्याची प्रलक्रया 

 NACH/ECS/E-NACH िाठी आदेशाचा अनादर झाल्यानंतर लकंवा चेक िाउन्स झाल्यानंतर कजजदार/िह-कजजदारािा टेलि-

कॉलिंग. 

 कजजदार/िह-कजजदाराच्या पत्त्यावर िंकिन प्रलतलनधीची फील्ड रे्ट. 

 10 लदविांच्या नोलटि कािावधीिह डीफॉल्टची घटना घडल्यानंतर कजज ररकॉि नोटीि. 

 गहाि ठेवण्याच्या अंमििजाविीिाठी 7 लदविांच्या नोलटि कािावधीनंतर कायदेशीर कारवाई ि रू करिे. 
 

ग्राहक सेर्ा 

शाखा रे्टीचे ताि िकाळी 10:00 ते िंध्याकाळी 6:30 िोमवार ते शलनवार (1 िा 

शलनवारी िंद 

िाहक िेवा िंपकज  तपशीि customercare@ikfhomefinance.com 

िाहक िेवा क्रमांक: 18003093010 

लवनंतीिाठी प्रलक्रया 
 

(कजज खाते लववरि/शीर्जक दस्तऐवजांची छायाप्रत/कजज िंद 

झाल्यावर मूळ कागदपिांचा परतावा/हस्तांतरि) 
 

िाहक कोित्याही िेवेची लवनंती / कागदपिे लमळलवण्यािाठी 

िंपकज  िाधू शकतात. 

1.1 जवळच्या शाखेत जा आलि िेखी लवनंती ििलमट करा. 

1.2 नोदंिीकृत मेि आयडीवरून कस्टमर केअरिा ईमेि. 

2. फी र्रिे िागू आहे 

3. िंिंलधत TAT न िार िंिंलधत िेवा/दस्तऐवज लमळवा. 
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*व्याज प्रमािपि टाइम िाइन TAT 7 लदवि 

*कजज खाते लववरि टाईम िाइन TAT 7 लदवि 

शीर्जक दस्तऐवज फोटोकॉपी टाइम िाइन TAT 3 आठवडे 

कजज TAT िंद / हस्तांतरिावर मूळ कागदपिांचा परतावा 3 आठवडे 

फोरक्लोजर से्टटमेंट आलि लकंवा कागदपिांची यादी TAT जारी 

करिे 

15 कामाचे लदवि प्रते्यक मलहन्याच्या 11 तारखेपािून ते 

मलहन्याच्या शेवटच्या तारखेपयंत 

फोरक्लोजर से्टटमेंट जारी करण्याि 

परवानगी लदिी जाईि 

फोरक्लोजर पेमेंट्िची स्वीकृती (पेमेंटची कोितीही पद्धत) त्यानंतरच्या मलहन्याच्या 11 ते 2 पयंत दर मलहन्यािा स्वीकारिे 

जातीि 

कजज िंद झाल्यानंतर मूळ मािमते्तची कागदपिे हस्तांतररत करण्यािाठी TAT खाते िंद केल्याच्या तारखेपािून ि रू होईि. इतर िवज 

लवनंत्यांिाठी, TAT िवज कागदपिांची पूतजता केल्यानंतर आलि श ल्क र्रल्यानंतर ि रू होते (अिल्याि); TAT मधे्य रलववार आलि 

ि ट्ट्ांचा िमावेश नाही. 

 

TAT- ग्राहकाकडे परत येण्यासाठी टनाअराउांड रे्ळ 
 

तक्रार लनर्ारि. 

त मचा िंपे्रर्ि प्राप्त झाल्यानंतर 15 व्याविालयक लदविांच्या आत त म्हािा एक पोचपावती/प्रलतिाद लमळेि. 

पातळी 1 िा लिहा : customercare@ikfhomefinance.com  

लकंवा िाहक िेवा क्रमांकावर कॉि करा: 18003093010 

स्तर – २ त म्ही लदिेल्या ठरावावर िमाधानी निल्याि, त म्ही म ख्य कायजकारी अलधकारी आलि कायजकारी िंचािक, 

IKF होम फायनान्स लिलमटेड, # My Home Twitza, 11th Floor, M Hotel, Hitech City Main Road, 

Diamond Hills, Lumbini Avenue, Hitech City यांना पि लिहू शकता. , हैदरािाद – ५०० ०८१. 

ईमेि : customer.awareness@ikfhomefinance.com 
 

स्तर - 3 त म्ही लदिेल्या ठरावावर िमाधानी निल्याि, त म्ही म ख्य कायजकारी अलधकारी आलि कायजकारी िंचािक, 

IKF होम फायनान्स लिलमटेड, # My Home Twitza, 11th Floor, M Hotel, Hitech City Main Road, 

Diamond Hills, Lumbini Avenue, Hitech City यांना पि लिहू शकता. , हैदरािाद – ५०० ०८१. 

ईमेि : ED@ikfhomefinance.com 
 

स्तर - 4 वरीि िवज पायऱ्यांचे पािन केल्यानंतर त मच्या तक्रारीचे िमाधान न झाल्याि, त म्ही खािी लदिेल्या पत्त्यावर 

गृहलनमाजि लवत्त कंपन्यांच्या लनयामक प्रालधकरिाशी िंपकज  िाधू शकता - नॅशनि हाऊलिंग िँक -. 
 

नॅशनि हाऊलिंग िँक, लनयमन आलि पयजवेक्षि लवर्ाग (तक्रार लनवारि कक्ष) 4िा मजिा, कोअर-5ए, 

इंलडया हॅलिटॅट िेंटर, िोधी रोड, नवी लदल्ली- 110003. 
 

www.grids.nhbonline.org.in/ लकंवा पोस्टद्वारे ऑफिाइन मोडमधे्य, लवलहत नम न्यात लिंकवर उपिब्ध 
 
https://grids.nhbonline.org.in/(S(eq54duyvsdjz3q2dobjddd10))/Complainant/Default 

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

 

mailto:customercare@ikfhomefinance.com
mailto:customer.awareness@ikfhomefinance.com
mailto:ED@ikfhomefinance.com
https://grids.nhbonline.org.in/(S(eq54duyvsdjz3q2dobjddd10))/Complainant/Default
https://nhb.org.in/wp-content/uploads/2021/08/complaint-form.pdf
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याद्वारे िहमत आहे की कजाजच्या तपशीिवार अटी आलि शतींिाठी, पक्षकारांनी त्यांच्याद्वारे अंमिात आििेल्या/अंमिात आिल्या 

जािार्या कजज आलि इतर ि रक्षा दस्तऐवजांचा िंदर्ज घ्यावा आलि त्यावर अविंिून राहावे. 
 
 

वरीि अटी व शती कजजदाराने वाचल्या आहेत/श्री यांनी कजजदारािा वाचून दाखलवल्या आहेत. / श्रीमती. / क . कंपनीचे 

_________________________________ आलि कजजदार/ने िमजिे आहे. 
 
 
 
 
 
 

कजजदाराची स्वाक्षरी लकंवा अंगठ्याचा ठिा    IKF होम फायनान्स लिलमटेड िाठी 
 
 
 

          (अलधकृत स्वाक्षरी करिारा) 

तारीख: 

लठकाि:  


