ఆప్ట స్ వాల్యూ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇిండియా లిమిటెడ్
రిజర్వ్ బ్ూింక్ ఇటీవల్ జారీ చేసన రెగ్యూల్ేషన్సపై సాధారణ ప్రశ్నల్ు
Q1. టర్వ్ ల్ోన్స్ తిరిగి చెలిలించడానికి సింబింధించి రిజర్వ్ బ్ూింక్ ఇటీవల్ విడుదల్ చేసన నిబింధన ఏమిటి?
A1. 2020 మారిి 27 నాటి ప్తిరకా ప్రకటన ద్ా్రా రిజర్వ్ బ్ూింక్ ఇటీవల్ విడుదల్ చేసన ప్రకటన ప్రకారిం,
వివిధ అభివృద్ి మరియయ నియింత్రణ విధానాల్ు ప్రకటిించబడాాయి, ఇవి ఒతిి డిని నేరుగా ప్రిషకరిసి ాయి.
COVID - 19 వల్ల కలిగే ఆరిిక ప్రిసి త్ుల్ు.
అనిన వాణిజూ బ్ూింకుల్ు (పారింతీయ గాామీణ బ్ూింకుల్ు, చినన ఫైనాన్స్ బ్ూింకుల్ు మరియయ ల్ోకల్ ఏరియా
బ్ూింకుల్తో సహా), సహకార బ్ూింకుల్ు, అఖిల్ భ్రత్ ఆరిిక సింసి ల్ు మరియయ ఎన్సబిఎఫసల్ు (హౌసింగ్
ఫైనాన్స్ కింపనీల్తో సహా మరియయ మైకరా ఫైనాన్స్ సింసి ల్ు) (“రుణ సింసి ల్ు”) మూడు తాతాకలిక నిషేధానిన
అనుమతిించడానికి అనుమతిించబడుత్ునానయి. మారిి 1, 2020 నాటికి బ్కీ ఉనన అనిన టర్వ్ ల్ోనల కు
సింబింధించి వాయిద్ాల్ చెలిలింప్ుపై నెల్ల్ు. ద్ీని ప్రకారిం, తిరిగి చెలిలించే షడయూల్ మరియయ త్దుప్రి గ్డువు
తేద్ీల్ు, అల్ాగే టెనర్వ ఫో ర్చ్ రుణాల్ు కయడా ఉిండవచుి. మూడు నెల్ల్ు బో రుా అింత్ట్ మారిబడుత్ుింద్.
Q2. తాతాకలిక నిషేధిం యొకక అరిిం ఏమిటి?
A2. ద్ీని అరిిం తాతాకలిక నిషేధ సమయింల్ో ఎటువింటి చెలిలింప్ు చేయవల్సన అవసరిం ల్ేదు. రుణ సింసి కు
కసట మర్వ (ఆప్ట స్). తాతాకలిక నిషేధానికి వచేి వడడా తాతాకలిక నిషేధిం మయగిసన త్రా్త్ చెలిలించబడుత్ుింద్.
అిందువల్న ఇద్ చెలిలింప్ు యొకక వాయిద్ా వింటిద్.
Q3. తాతాకలిక నిషేధానిన ఎించుకరవడిం ఉచిత్ EMI కాల్ానికి సడలిింప్ు ఇసుిింద్ా?
A3. తాతాకలిక నిషేధిం యొకక ఆల్ోచన మీకు వడడా ల్ేని వూవధని ఇవ్డిం కాదు, బదుల్ుగా అద్ సహాయిం
చేయడమే నగ్దు ప్రవాహింతో.
Q4. ఇద్ EMI ల్ మాఫీ ల్ేద్ా EMI ల్ యొకక వాయిద్ా? *
A4. ఇద్ మాఫీ కాదు, వాయిద్ా. కసట మర్వ త్రువాతి దశ్ల్ో EMI ల్ను చెలిలించాలి.

HFC / బ్ూింక్

నిరణయిించిింద్. బో రుా ఆమోద్ించిన విధానాల్ను కలిగి ఉిండాల్ని రిజర్వ్ బ్ూింక్ ఆరిిక సింసి ల్కు తెలిపింద్
తాతాకలిక నిషేధిం / వాయిద్ాపై ఉించిండి.

Q5. తాతాకలిక నిషేధిం పరని్పాల్ మరియయ వడడా రెిండిింటినీ కలిగి ఉింద్ా? *
A5. అవును. ఇద్ చేసి ుింద్. బ్ూింక్ / ఆరిిక సింసి ప్రకటిించినటల యితే, మీరు మీ చెలిలింప్ును వదుల్ుకరవచుి
చెలిలింప్ు పరని్పాల్ మరియయ వడడాతో సహా మొత్ి ిం EMI.
Q6. రిజర్వ్ బ్ూింక్ త్ప్పనిసరి తాతాకలిక నిషేధానిన మింజూరు చేసింద్ా? వినియోగ్ద్ారుల్ు ప్రమేయిం
ల్ేకుిండా అనిన రుణాల్కు ఆప్ట స్ తాతాకలిక నిషేధానిన ఇసుిింద్ా?
A6. ల్ేదు, రుణ సింసి ల్కు మూడు నెల్ల్ తాతాకలిక నిషేధానిన అనుమతిించడానికి అనుమతి ఉింద్. ఈ
రుణ సింసి ల్కు రిజర్వ్ బ్ూింక్ అింద్ించే సడలిింప్ు. ఇద్ రుణద్ాత్ల్కు రిజర్వ్ బ్ూింక్ మారగ దరశకిం కాదు,
రుణగ్ాహీత్ల్కు తిరిగి చెలిలించడానిన ఆల్సూిం చేయడానికి ల్ేద్ా వాయిద్ా వేయడానికి రిజర్వ్ బ్ూింక్ మింజూరు
చేసన మారగ ిం కాదు.

తాతాకలిక నిషేధానిన ప ింద్ాల్నుకునే వినియోగ్ద్ారుల్ు ద్ీని కరసిం ప్రతేూకింగా

అభ్ూరిిించాలి / దరఖాసుి చేసుకరవాలి. రుణ ఖాతా సింఖూను పేర్కింటూ మాకు మయిల్ రాయడిం,
customercare@aptusindia.com కు ల్ేద్ా కాల్ చేయడానికి అింకిత్మైన కసట మర్వ కేర్వ నిం. 8754400008
(ద్ీని కరసిం ప్రతేూక సమాచారిం ప్ింప్బడుత్ుింద్ వినియోగ్ద్ారుల్ కరసిం)
Q7. తాతాకలిక నిషేధిం ఎింత్?
A7. రుణ సింసి ల్ు మూడు నెల్ల్ వరకు తాతాకలిక నిషేధానిన అనుమతిించడానికి వారి అభీష్ాటనుసారిం
ఉప్యోగిించవచుి. అద్ మూడు నెల్ల్ త్ప్పనిసరి తాతాకలిక నిషేధానిన అింద్ించాలి్న అవసరిం ల్ేదు - ఇద్
మూడు ల్ేద్ా మూడు కనాన త్కుకవ నెల్ల్ు కయడా ఉింటుింద్.
Q8. తాతాకలిక నిషేధానిన ఏ తేద్ీ నుిండి మింజూరు చేయవచుి?
A8. అిందరి రుణద్ాత్ల్ు మూడు నెల్ల్
చేయడానికి అనుమతి ఉింద్.

తాతాకలిక నిషేధానిన మింజూరు
మారిి 1, 2020 మరియయ మే 31, 2020

మధూ వాయిద్ాల్ు ప్డిపో తాయి. తిరిగి చెలిలించే తేద్ీల్ు మూడు నెల్ల్ు.
ఉద్ాహరణకు, 2020 మారిి 10న ఒక విడత్ చెలిలించాలి్ ఉింద్, కానీ ఇప్పటివరకు చెలిలించబడకపో తే, రుణద్ాత్
మారిి 10, 2020 నుిండి తాతాకలిక నిషేధానిన విధించవచుి మరియయ ఆ సిందరభింల్ో, సవరిించిన గ్డువు
తేద్ీ 10 వ తేద్ీ జూన్స, 2020.

Q9. తాతాకలిక నిషేధింల్ో వడడా వసుిింద్ా?
A9. అవును, వడడా ఖచిిత్ింగా కల్ుసుిింద్. సమయపారజన/accumulation ఆగ్దు.
Q10. రుణ ఖాతాల్ో వడడా

ఎల్ా ఉింటుింద్?

A10. రుణాల్ు అనే ప్దిం యొకక బకాయి భ్గ్ింల్ో వడడా పరుగ్యత్ూనే ఉింటుింద్ తాతాకలిక నిషేధిం ల్ో.
Q11. దయచేస పైన పేర్కనన నియింత్రణ మరియయ కసట మర్వ రుణింపై ద్ాని ప్రభ్వానిన వివరిించిండి ఖాతా,
ఉద్ాహరణ సహాయింతో?
A11. ద్ీనిన బ్గా అరిిం చేసుకరవడానికి దయచేస కిింా ద పేర్కనన ఉద్ాహరణ చయడిండి. గ్ృహ రుణిం రూ.
10,00,000 ఇఎింఐతో రూ. 180 నెల్ల్ వూవధల్ో 13,317 చెలిలించాలి. అదనప్ు 16 ఇఎింఐల్ు, 2 నెల్ల్
తాతాకలిక నిషేధానికి, రూ. 6,00,000. రూ. 120 నెల్ల్ ప్దవీకాల్ింల్ో చెలిలించాలి్న 9,316 అదనప్ు 7
EMI ల్కు a తాతాకలిక నిషేధ కాల్ిం 2 నెల్ల్ు. అిందువల్ల నగ్దు అవల్భ్ూత్ని బటిట మాత్రమే
మోమోరేట ోరియిం ఎింపకను ప్రిమిత్ిం చేయడిం మించిద్.
Q12. ఒకవేళ ఒక కసట మర్వ మొరటోరియిం ఆఫర్వ కరసిం వెళ్ల లల్ని ఎించుకుింటే, సబిల్ సో కరు ద్ానిపై ఏద్ెైనా
ప్రతికయల్ ప్రభ్విం ఉింటుింద్?
A12. విడుదల్ చేసన నిబింధన ప్రకారిం, చెలిలింప్ుల్ రీషడయూల్ డిఫాల్టగా అరహత్ ప ిందదు.

ప్రూవేక్షక

రిపో రిటింగ్ మరియయ కెడ
ా ిట ఇనఫరే్షన్స కింపనీల్కు (సఐస) రిపో రిటింగ్ యొకక ప్రయోజనాల్ు రుణ సింసి ల్ు.
CIC ల్ు రుణ సింసి ల్ ద్ా్రా తీసుకరబడిన చరూల్కు అనుగ్యణింగా ఉిండేల్ా చయడాలి. పై ప్రకటనల్ు
ల్బిి ద్ారుల్ కెడ
ా ిట చరిత్న
ర ు ప్రతికయల్ింగా ప్రభ్విత్ిం చేయవు.
Q13. తాతాకలిక నిషేధిం ప్రధాన ల్ేద్ా ఆసకిి ల్ేద్ా రెిండిింటిపై ఉింద్ా?
A13. తిరిగి చెలిలించే షడయూల్ మరియయ అనిన త్దుప్రి గ్డువు తేద్ీల్ు, అల్ాగే రుణాల్ టేనర్వ కయడా కావచుి
మూడు నెల్ల్ ద్ా్రా మారిబడుత్ుింద్ (ల్ేద్ా రుణ సింసి మింజూరు చేసన తాతాకలిక కాల్ిం). వాయిద్ాల్ల్ో
మారిి 1, 2020 నుిండి మే 31, 2020 వరకు చెలిలించాలి్న చెలిలింప్ుల్ు ఉింట్యి:
(i)

మరియయ / ల్ేద్ా

భ్గాల్ు;

(ii) బయల్లల ట తిరిగి చెలిలింప్ుల్ు (lump sum);
(iii) సమానమైన నెల్వారీ వాయిద్ాల్ు;

Q14. తాతాకలిక నిషేధిం సమయింల్ో త్పపపో యిన వాయిద్ాల్కు చెలిలింప్ు ఛారీజల్ు ఆల్సూిం అవుతాయా?
కాల్ిం?
A14. తాతాకలిక నిషేధిం సమయింల్ో, చెలిలింప్ు ఒప్పిందప్రింగా ఆపవేయబడుత్ుింద్. చెలిలింప్ు ల్ేకపో తే
కారణింగా, డిఫాల్ట యొకక ప్రశ్న ల్ేదు. అిందువల్ల , మీరిన వడడా ల్ేద్ా ఆల్సూిం ఉిండదు చెలిలింప్ు ఛారీజల్ు
విధించాలి.
Q15. ఏ రుణాల్ు సడలిింప్ుకు అరుహల్ు?
A15. మారిి 1, 2020 నాటికి మిగిలి ఉనన అనిన టర్వ్ ల్ోనుల సడలిింప్ును ప ిందట్నికి అరుహల్ు. ఈ
గ్ృహ మరియయ గ్ృహేత్ర రుణాల్ు రెిండిింటినీ కలిగి ఉింట్యి
Q16. రుణద్ాత్ సింసి అనిన వరాగల్ రుణగ్ాహీత్ల్కు తాతాకలిక నిషేధానిన మింజూరు చేయాలి్న అవసరిం
ఉింద్ా?
A16. తాతాకలిక నిషేధిం మింజూరు ప్ూరిిగా విచక్షణతో ఉననిందున, రుణ సింసి ఇవ్వచుి కేసు యొకక
యోగ్ూత్ ఆధారింగా వివిధ త్రగ్త్ుల్ రుణగ్ాహీత్ల్కు వేరే్రు తాతాకలిక నిషేధానిన ఇవ్ిండి. రుణగ్ాహీత్ల్
యొకక ఒక నిరిిషట వరాగనికి అింత్రాయిం కలిగిించే సాియి.
Q17. బహుళ రుణ ఖాతాల్తో కసట మర్వ విషయింల్ో చికిత్్ ఎల్ా ఉింటుింద్?
A17. కసట మర్వ తాతాకలిక నిషేధానికి దరఖాసుి చేసేి, కసట మర్వ యొకక అనిన రుణాల్కు కయడా ఇద్
వరిిసి ుింద్.
Q18. తాతాకలిక నిషేధానికి కసట మర్వ ఎల్ా దరఖాసుి చేసుకరవచుి?
A18. తాతాకలిక నిషేధానిన ప ింద్ాల్నుకునే వినియోగ్ద్ారుల్ు ప్రతేూకింగా అభ్ూరిిించాలి / దరఖాసుి
చేసుకరవాలి.

రుణ

ఖాతా

సింఖూను

ఉటింకిసి య

మాకు

మయిల్

రాయడిం

ద్ా్రా

అద్ే.

customercare@aptusindia.com కు ల్ేద్ా అింకిత్మైన కసట మర్వ కేర్వ నెిం. 8754400008 (ద్ీని కరసిం
ప్రతేూక కమూూనికేషన్స ప్ింప్బడుతోింద్ వినియోగ్ద్ారుల్కు).

