ஆப் டஸ் வேல் யூ ஹவுசிங் ஃபபனான்ஸ் இந் தியா லிமிடடட்

ரிசர்ே் ேங் கி சமீபத்தில் டேளியிட்ட ஒழுங் குமுபை டதாகுப் பு குறித்த
டபாதுோன வேள் விேள்

Q1. கடன்களை திருப் பிச் சசலுத்துவது சதொடர்பொக ரிசர்வ் வங் கி சமீபத்தில்
சவைியிட்ட விதிமுளை என்ன?
A 1. மொர்ச் 27,2020 தததியிட்ட சசய் திக்குறிப் பு மூலம் ரிசர்வ் வங் கி சவைியிட்டுை் ை
சமீபத்திய

அறிக்ளகயின் படி,

நிளலளமகைின்
வைர்ச்சி

COVID

தட்டுப் பொட்ளட

மை் றும்

-

கொரணமொக

19

தநரடியொக

நிவர்த்தி

ஒழுங் குமுளை

ஏை் படும்

சசய் யும்

சதொகுப் புக்

நிதி

பல் தவறு

சகொை் ளககை்

அறிவிக்கப் பட்டுை் ைன.
அளனத்து வணிக வங் கிகளும்

கூட்டுைவு வங் கிகை் , அகில இந்திய நிதி

நிறுவனங் கை் மை் றும் வங் கி சொரொ நிதி நிறுவனங் கை் (வீட்டு நிதி நிறுவனங் கை்
மை் றும் நுண் நிதி நிறுவனங் கை் உட்பட) (“கடன் வழங் கும் நிறுவனங் கை் ” )
மொர்ச் 1, 2020 வளர நிலுளவயில் உை் ை அளனத்து கொல கடன்களுக்கும் தவளண
சசலுத்துவதை் கு

மூன்று

அனுமதிக்கப் படுகிைது.
சசலுத்தும்

மொத

அதன் படி

அட்டவளண

மை் றும்

கொல

அவகொசத்ளத

அத்தளகய

அனுமதிக்க

கடன்களுக்கொன,

அடுத்தடுத்த

நிலுளவத்

திருப் பிச்

தததிகை்

,

மொை் ைப் படலொம் .

Q2. சமொரொட்தடொரியத்தின் (தை் கொலிக கொல அவகொசம் ) சபொருை் என்ன?
A2. இதன் சபொருை்
வழங் கும்

தை் கொலிக கொல அவகொசம் சபை் ை வொடிக்ளகயொைர் கடன்

நிறுவனத்திை் கு

தவண்டியதில் ளல.

(ஆப் டஸ்)

சமொரொட்தடொரியம்

தவளண
கொலத்திை் கு

பணம்

சசலுத்த

திரட்டப் பட்ட

வட்டி,

சமொரொட்தடொரியம் கொலம் முடிந்த பிைகு சசலுத்த தவண்டியளவ. எனதவ இது
பணம் சசலுத்துவளத ஒத்திளவப் பது தபொன்ைது.

Q3. தை் கொலிக கொல அவகொசம் ததர்ந்சதடுப் பது இலவச ஈ.எம் .ஐ கொலத்ளதக்
சகொடுக்குமொ?
A3. தை் கொலிக கொல அவகொச திட்டம் உங் களுக்கு வட்டி இல் லொத இலவச ஈ.எம் .ஐ
கொலத்ளதக் வழங் குவதல் ல, மொைொக பணப் புழக்கத்திை் கு உதவுவதொகும் .
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Q4. இது மொத தவளணகைின் தை் ளுபடியொ அல் லது மொத தவளண கைின்
ஒத்திளவப் பொ ?
A4. இது தை் ளுபடி அல் ல, இது ஒத்திளவப் பு. எச்.எஃப் .சி / வங் கி தீர்மொனித்தபடி
வொடிக்ளகயொைர்

பின்னர்

கட்டத்தில்

தவளணகைின்

ஒத்திளவப் பு

சகொை் ளககளை

ளவத்திருக்குமொறு

ஈ.எம் .ஐ.களை

சதொடர்பொக
ரிசர்வ்

சசலுத்த

வொரியம்
வங் கி

தவண்டும் .

ஒப் புதல்

நிதி

அைித்த

நிறுவனங் களுக்கு

சதரிவித்துை் ைது.
Q5. தை் கொலிக கொல அவகொசம் வழங் கப் பட்ட கொலத்தில் அசல் மை் றும் வட்டி
இரண்ளடயும் உை் ைடக்கியதொ?
A5. ஆம் , இது உை் ைடக்கியது. வங் கி / நிதி நிறுவனத்தொல் அறிவிக்கப் பட்டொல் ,
கட்டணம்
முளையொக

மை் றும்

வட்டி

தை் கொலிக

உட்பட

கொல

உங் கை்

அவகொசத்

முழு

ஈ.எம் .ஐ-ளயயும்

திட்டத்தில்

நீ ங் கை்

ததர்ந்சதடுக்கப் பட்டு

இருந்தொல் ஈ.எம் .ஐ சசலுத்துவதிலிருந்து அவகொசம் வழங் கப்படும் .
Q6. ரிசர்வ் வங் கி அளனவருக்கும் கட்டொய

(ஈ.எம் .ஐ ) ஒத்திளவப் பு கொல

அவகொசம் விதித்துை் ைதொ? ஆப் டஸ் அளனத்து கடன் வொடிக்ளகயொைர்களுக்கும்
தை் கொலிக ஒத்திளவப் பு கொல அவகொசம் விதிக்குமொ?
A6.இல் ளல, கடன் வழங் கும் நிறுவனங் கை் மூன்று மொத கொல அவகொசத்ளத
அனுமதிக்க அனுமதிக்கப் பட்டுை் ைன. இது ரிசர்வ்

வங் கி கடன் வழங் கும்

நிறுவனங் களுக்கு வழங் கும் தைர்வு. இது கடன்களை திருப்பிச் சசலுத்துவதில்
தொமதம் அல் லது ஒத்திளவக்க ரிசர்வ் வங் கி கடன் வொங் குபவர்களுக்கு வழங் கிய
வழிவளக.
தை் கொலிக கொல அவகொசம் சபறுவதை் கு விரும் பும் வொடிக்ளகயொைர்கை் கடன்
கணக்கு

எண்

தமை் தகொை்

கொட்டி

மின்னஞ் சல்

customercare@aptusindia.com
விண்ணப்பிக்க

தவண்டும்

பரொமரிப் பு எண்
சதொடர்பு

-

இந்த

அல் லது

8754400008

அனுப்பப் படுகிைது).

மின்னஞ் சல்
எழுதுவதன்

அர்ப்பணிப் புை் ை

முகவரிக்கு

மூலம்

தகொர

/

வொடிக்ளகயொைர்

(இதை் கொக வொடிக்ளகயொைர்களுக்கு தனி
அவ் வொறு

சபைப் பட்ட

தகொரிக்ளகயின்

அடிப் பளடயில் மை் றும் கடன் வொங் கியவரின் தகுதிளய மதிப் பிட்ட பிைகு இந்த
கொலத்தில்

EMI

எடுக்கப் படமொட்டொது.

தை் கொலிக

கொல

அவகொசளத

வழங் குவதை் கொன இறுதி முடிவு நிறுவனத்தின் முழு அதிகொரம் ஆகும் .

Q7. தை் கொலிக ஒத்திளவப் பு கொல அவகொசத்தின் கொலம் என்னவொக இருக்கும் ?
A7. கடன் வழங் கும் நிறுவனங் கை் தங் கை் விருப் பப் படி மூன்று மொதங் கை் வளர
கொல அவகொசம்
அவகொசம்

விதிக்க அனுமதிக்கலொம் . மூன்று மொதங் களுக்கு கட்டொய கொல

விதிக்க தவண்டிய அவசியமில் ளல - இது மூன்று மொதங் களுக்கும்

குளைவொகவும் இருக்கலொம்
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Q8. எந்த தததியிலிருந்து தை் கொலிக கொல அவகொசம் சபை முடியும் ?
A8. மொர்ச் 1, 2020 மை் றும் தம 31, 2020 க்கு இளடயில் வரவிருக்கும் அளனத்து
தவளணகளையும் சசலுத்துவதை் கு கடன் வழங் குநர்களுக்கு மூன்று மொத கொல
அவகொசம் வழங் க அனுமதிக்கப் படுகிைது. திருப் பிச் சசலுத்தும் தததிகளை
மூன்று மொதங் களுக்கு மொை் றுவதத இதன் தநொக்கம் .
எடுத்துக்கொட்டொக, மொர்ச் 10, 2020

ஆம் தததி ஒரு தவளண சசலுத்தப் பட

தவண்டும் , ஆனொல் இதுவளர சசலுத்தப்படொமல் இருந்தொல் , கடன் வழங் குபவர்
மொர்ச் 10, 2020 முதல் அவகொசம் விதிக்க முடியும் , அவ் வொைொன நிளலயில் ,
திருத்தப் பட்ட தததி ஜூன் 10, 2020 ஆக இருக்கும் .

Q9. இந்தக்கொலத்தில் வட்டி தசருமொ?
A9. ஆம் , வட்டி நிச்சயமொக தசரும் . வட்டி உங் கைது நிலுளவத் சதொளகயில்
சதொடர்ந்து தசர்க்கப் படும்

Q10. கடன் கணக்கில் வட்டி முளை எவ் வொறு இருக்கும் ?
A10. இந்த தை் கொலிக கொல அவகொசத்தின் சபொழுது கடன்கைின் நிலுளவத்
சதொளகக்கு வட்டி சதொடர்ந்து சபைப் படும் .

Q11. தயவுசசய் து தமை் கூறிய ஒழுங் குமுளை மை் றும் வொடிக்ளகயொைரின் கடன்
கணக்கில் அதன் தொக்கத்ளத ஒரு எடுத்துக்கொட்டுடன் விரிவொகக் கூறுங் கை் ?
A11. இளத நன்கு புரிந்துசகொை் ை கீதழ குறிப் பிடப் பட்டுை் ை விைக்கத்ளதப்
பொர்க்கவும் .
ஈ .எம் .ஐ மீது இரண்டு மொத கொல அவகொச விதித்தல் :
தொங் கை் ரூ. 10,00,000 /- க்கு வீட்டுக் கடளன 180 மொத தவளணக்கு அதன் ஈ.எம் .ஐ
ரூ. 13,317/- சபை் றுயிருந்தொல் , தொங் கை் 16 ஈ.எம் .ஐ கூடுதலொக சசலுத்த தநரிடும் .
தொங் கை் ரூ. 6,00,000 /- க்கு வீட்டுக் கடளன 120 மொத தவளணக்கு அதன் ஈ.எம் .ஐ
ரூ. 9,316/- சபை் றுயிருந்தொல் , தொங் கை் 7 ஈ.எம் .ஐ கூடுதலொக சசலுத்த தநரிடும் .
எனதவ பணப் புழக்க சிக்கல் கைின் சூழ் நிளலயில் இருந்தொல் மட்டுதம தை் கொலிக
கொல அவகொச விருப்பத்ளத ததர்ந்சதடுப்பது நல் லது.
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Q12. ஒரு வொடிக்ளகயொைர் தை் கொலிக கொல அவகொசச் சலுளகக்கு சசல் ல
விரும் பினொல் , அது சிபில் மதிப் சபண்ணில் ஏததனும் தமொசமொன தொக்கத்ளத
ஏை் படுத்துமொ?
A12. சவைியிடப் பட்ட ஒழுங் குமுளையின்படி, கடன் வழங் கும் நிறுவனங் கைொல்
புகொரைித்தல் மை் றும் கடன் தகவல் நிறுவனங் களுக்கு (சிஐசி) புகொரைித்தல்
ஆகியவை் றின்

தநொக்கங் களுக்கொக

சகொடுப் பனவுகளை

மறுசீரளமப் பது

இயல் புநிளலயொக தகுதி சபைொது. தமை் கண்ட அறிவிப் புகளுக்கு இணங் க கடன்
வழங் கும்

நிறுவனங் கை்

எடுக்கும்

நடவடிக்ளககை்

பயனொைிகைின் கடன்

வரலொை் ளை தமொசமொக பொதிக்கொது என்பளத சிஐசி கை் உறுதி சசய் யும் .

Q13. தை் கொலிக ஒத்திளவப் பு கொல அவகொசம்

என்பது அசலுக்கொ அல் லது

வட்டிக்கொ அல் லது இரண்டிலும் உை் ைதொ?
A13. திருப் பிச் சசலுத்தும் கொல
ஈ.எம் .ஐ

அட்டவளண மை் றும் அடுத்தடுத்த அளனத்து

தததிகளும் , தை் கொலிக கொல அவகொசளத ஒத்து இருக்கும் அல் லது

மூன்று மொதங் கைொக இருக்கலொம்
தவளணகைில் மொர்ச் 1, 2020 முதல் தம 31, 2020 வளர சசலுத்த தவண்டிய நிலுளவ
சதொளககை் அடங் கும் :
(i) அசல் மை் றும் / அல் லது வட்டி;
(ii) ஈ.எம் .ஐ

Q14. தை் கொலிக கொல அவகொசம் வழங் கப் படும் கொலத்தில்

சசலுத்தப் படொத

தவளணக்கு தொமதமொக கட்டணம் வசூலிக்கப் படுமொ?
A14. தை் கொலிக கொல அவகொசம்
சசலுத்துவது

ஒப் பந்த

தவண்டியதில் ளல.

வழங் கப் பட்டக் கொலத்தின் தபொது, பணம்

அடிப் பளடயில்

எனதவ,

நிறுத்தப் படும் .

தொமதமொக

வட்டி

கட்டணம்
அல் லது

சசலுத்த
கட்டணம்

வசூலிக்கப் படொது.

Q15. எந்தக் கடன்கை் தை் கொலிக கொல அவகொசம் வழங் கப் படும் தகுதியொனளவ?
A15. மொர்ச் 1, 2020 நிலுளவயில் உை் ை அளனத்து கொல கடன்களும் தை் கொலிக கொல
அவகொசம்

சபறுவதை் கு

தகுதியொனளவ.

இதில்

வீட்டுக் கடன்கை்

மை் றும்

அடமொனக் கடன்களும் அடங் கும்
Q16. கடன் வழங் கும் நிறுவனம் அளனத்து வளக கடன் வொங் குபவர்களுக்கும்
தை் கொலிக கொல அவகொசத்ளத விதிக்க தவண்டுமொ?
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A16. தை் கொலிக கொல அவகொச வளககை் நிறுவனத்தின் சுய அதிகொரத்திை் கு
உட்பட்டது , கடன் வழங் கும் நிறுவனம் பல் தவறு வளக கடனொைிகளுக்கு
கடன்கைின் தகுதி மை் றும் ஒரு குறிப்பிட்ட வளக கடன் வொங் குபவர்களுக்கு
இளடயூறு விளைவிக்கும் அைவு ஆகியவை் றின் அடிப் பளடயில் சவவ் தவறு கொல
அவகொசம் வழங் கலொம் .
Q17. பல கடன் கணக்குகளைக் சகொண்ட வொடிக்ளகயொைரின் முளை என்னவொக
இருக்கும் ?
A17.வொடிக்ளகயொைர்
விண்ணப்பித்தொல் ,

தை் கொலிக

கொல

வொடிக்ளகயொைரின்

அவகொசம்

அளனத்து

சபறுவதை் கு

கடன்களுக்கும்

இது

சபொருந்தும் .
Q18. வொடிக்ளகயொைர் ஈ.எம் .ஐ தை் கொலிக கொல அவகொசம் சபறுவதை் கு எவ் வொறு
விண்ணப்பிக்க முடியும் ?
A18. தை் கொலிக கொல அவகொசம் சபறுவதை் கு விரும் பும் வொடிக்ளகயொைர்கை்
கடன் கணக்கு எண் தமை் தகொை் கொட்டி
முகவரிக்தகொ

அல் லது

கீழ்

கீழ்

குறிப் பிட்டுை் ை

குறிப்பிட்டுை் ை மின்னஞ் சல்
வொடிக்ளகயொைர்

பரொமரிப் பு

எண்ணுக்தகொ ஒரு மின்னஞ் சல் எழுதுவதன் மூலம் அல் லது சதொளலதபசியில்
சதொடர்பு சகொை் வதன் மூலம்
மின்னஞ் சல்
பராமரிப் பு

முேேரி
எண்:

:

தகொர அல் லது விண்ணப் பிக்க தவண்டும் .

customercare@aptusindia.com

8754400008

(இதை் கொக

//

ோடிே்பேயாளர்

வொடிக்ளகயொைர்களுக்கு

தனி

சதொடர்பு அனுப் பப் படுகிைது).
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