ஆப் டஸ் வேல் யூ ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் இந் தியா லிமிடடட்

PEMI / EMI ஐ ஒத்திவைப்பதற் கான ககாள் வக
ரிசர்ை் ைங் கி, மார்ச்

27,2020 தததியிட்ட அதன் சுற் றறிக்வகயில் , ஆப் டஸ்

உள் ளிட்ட பல் தைறு கடன் ைழங் கும் நிறுைனங் களுக்கு, மார்ச் 1, 2020 மற் றும் தம
31, 2020 க்கு இவடயில் ைரவிருக்கும் அவனத்து தைவைகவளயும் (PEMI / EMI)
கசலுத்த மூன் று மாத கால அைகாசம் ைழங் க அனுமதி அளித்துள் ளது. அதன் படி
PEMI

/

EMI

ஐ

ஒத்திவைப் பது

குறித்து

ஆப் டஸ்

பின்ைரும்

ககாள் வக

ைழிகாட்டுதல் கவள வைத்துள் ளது.
i)

தமற் கை்ட சுற் றறிக்வகயின்படி, ஆப் டஸின் ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு
மார்ச் 1, 2020 முதல் தம 31, 2020 ைவர கசலுத்த தைை்டிய அவனத்து
ைட்டி / அசல்

ககாடுப் பனவுகவளயும்

(PEMI மற் றும்

EMI உட்பட)

ஒத்திவைக்க உத்ததசிக்கப் பட்டுள் ளது. எனதை, மார்ச் 1, 2020 முதல் தம
31, 2020 ைவர ைரவிருக்கும் அவனத்து தைவைகவளயும் (PEMI மற் றும்
EMI)

கசலுத்துைதற் கு

உத்ததசிக்கப் பட்டுள் ளது.
கதாவகவய

மூன்று

மாத

கால

இந்தக்காலத்தில்

ைட்டி

கதாடர்ந்து

அைகாசம்

கடன்களின்

ைழங் க
நிலுவைத்

இருப் பினும் ,

.

பல ைாடிக்வகயாளர் ஏற் கனதை மார்ச் 2020 க்கு PEMI / EMI ஐ
கசலுத்தியுள் ளனர். அத்தவகய ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு ஏப் ரல் 1, 2020
முதல் தம 31, 2020 ைவர கசலுத்த தைை்டிய PEMI / EMI தற் காலிக கால
அைகாசவத கபறுைதற் கான விருப் பம் ைழங் கப் படுகிறது. தற் காலிக
கால அைகாசவத
எை்

தமற் தகாள்

கபறுைதற் கு, ைாடிக்வகயாளர்கள் கடன் கைக்கு
காட்டி

இந்த

மின்னஞ் சல்

customercare@aptusindia.com மின்னஞ் சல்

முகைரிக்கு

எழுதுைதன் மூலம் தகார /

விை்ைப்பிக்க தைை்டும் அல் லது அர்ப்பைிப் புள் ள ைாடிக்வகயாளர்
பராமரிப் பு எை் தனி

கதாடர்பு

தகாரிக்வகயின்

8754400008

(இதற் காக ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு

அனுப் பப் படுகிறது).
அடிப் பவடயில்

அை் ைாறு

மற் றும்

கடன்

கபறப் பட்ட
ைாங் கியைரின்

தகுதிவய மதிப் பிட்ட பிறகு இந்த காலத்தில் EMI எடுக்கப் படமாட்டாது.
தற் காலிக

கால

அைகாசவத

ைழங் குைதற் கான

இறுதி

முடிவு

நிறுைனத்தின் முழு அதிகாரம் ஆகும் .
ii)

தமற் கூறிய
எங் கள்

தகைல் கவளத்

கதரிவிக்க,

கபாருத்தமான

அறிவிப் பு

நிறுைனத்தின் ைவலத்தளத்திலும் , பதிவுகசய் த கமாவபல்

எை்களுக்கு எஸ்எம் எஸ் மூலமாகவும் மற் றும் / அல் லது பதிவுகசய் த
மின்னஞ் சல் ஐடிக்கு மின்னஞ் சல் மூலமாகவும் (பதிவுகசய் திருந்தால் )
ைழங் கப் படும் .
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iii)

இந்த காலகட்டத்தில் புதிய கடன் மற் றும் இருக்கும் கடன் இரை்டிற் கும்
திருப் பிச் கசலுத்துைதற் கு ஒத்திவைக்கப்பட்ட PEMI / EMI க்கு அபராதம்
விதிக்கப் படாது.

iv)

ைட்டி உள் ளிட்ட ககாடுப் பனவுகவள மறுசீரவமப் பது , ஆப் டஸால்
கடன்

தகைல்

நிறுைனங் களுக்கு

புகாரளிக்கும்

(சிஐசி)

தநாக்கங் களுக்காக இயல் புநிவலயாக தகுதி கபறும் .
v)

பிப் ரைரி

29,

2020

ைவர

கசலுத்த

தைை்டிய

PEMI

/

EMI

இன்

தைவைகவள சீக்கிரம் கசலுத்த தைை்டும்
vi)

எங் கள் நிறுைன கிவள ஊழியர்கள் சரியான தநரத்தில் EMI /PEMI ஐ
ைசூலிக்க அவனத்து முயற் சிகவளயும் தமற் ககாள் ைார்கள் , அைர்கள்
நிலவும்

நிவலவமகவளக்

கருத்தில்

ககாை்டு

கமன்வமயான

அணுகுமுவறவய (ததவைப் படும் இடங் களில் ) பின் பற் றுைார்கள் .
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