
 

 
ಯೂಕೊ ಗೃಹಸಾಲ ಯೋಜನೆ 

ಈ ಗೃಹ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮಮದೆೋ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಾಾಟ್ ನ್ನು ಹೆ ಂದನವುದಕ್ೆೆ ಅತನುತತಮ ಅವಕ್ಾಶವನ್ನು 

ಕಲ್ಪಿಸ್ನತತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮಮ ಅವಶಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ರಿಹೆ ಂದನವಂತೆ ರ ಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ನಿೋವು ಪಾವತಿಸ್ನವ 

ಸ್ಮಂಜಸ್ವಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಮೆಯಾದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಾಲದ ಮೆೋಲೆ ಲೆಕ್ಾೆಚಾರ ಮಾಡಲಾಗನತತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿೋವು 

ಈಗಾಗಲೆೋ ಮರನಪಾವತಿಸಿದ ಸಾಲದ ಕಂತನಗಳ ಮೆೋಲೆ, ಮರನಪಾವತಿಸ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು, 

ಕಟ್ಟಬೆೋಕ್ಾಗಿರನವುದಿಲಾ. 

ಅಹಹತೆ: 

1) ಯಾವುದೆೋ ವಯಕಿತ (ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೋಯ ಮತನತ ಭಾರತಿೋಯ ಮ ಲದವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡನ) 

2) ವಯೋಮಾನ್ (ಎಲಾಾ ವಗಗದವರಿಗೆ) ಕನಿಷ್ಠ 21 ವಷ್ಗ - ಗರಿಷ್ಟ 75 ವಷ್ಗ (ಸಾಲದ ಮರನಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 

ಒಳಗೆ ಂಡನ) 

ಉದೆದೋಶ : 

1) ವಸ್ತಿ ಉದೆದೋಶಕ್ಾೆಗಿ - ಸ್ವತಂತರವಾದ ಮನೆಯನ್ನು / ವಾಸ್ಕ್ೆೆ ಸಿದಧವಾದ ಫ್ಾಾಟ್ ನ್ನು ಖರಿೋದಿಸ್ಲನ / ಸ್ವತಂತರವಾದ 

ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮಾಗಣಮಾಡಲನ   

2) 50 ವಷ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ಮೆೋಲಿಟ್ನಟ ಹಳೆಯದಾಗದ ಮನೆ / ಫ್ಾಾಟ್ ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ / ದನರಸಿತ / ನ್ವಿೋಕರಣ. 

3) ಅನ್ಯ ಬಾಯಂಕನಗಳಿಂದ / ಹಣಕ್ಾಸ್ನ ಸ್ಂಸೆ ೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ನ್ಮಮ ಬಾಯಂಕಿಗೆ ವಗಾಗಯಿಸ್ನವುದಕ್ಾೆಗಿ. 

4) ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಜನುಗೆ ಳಿಸ್ಲನ 

5) 40 ವಷ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗದ ಮನೆ / ಫ್ಾಾಟ್ ಖರಿೋದಿಗೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಾಲದ ಮಿತಿ /ಪ್ರಮಾಣ  



ನಿದಿಗಷ್ಟ ಪರದೆೋಶಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ  

ಸ್ೆಳ / ಕ್ೆೋಂದರ ನಿಮಾಗಣ / ಖರಿೋದಿ / ವಿಸ್ತರಣೆ  ದನರಸಿತ / ನ್ವಿೋಕರಣ 

ಮೆಟೆ ರೋ / ನ್ಗರ/  

ಅರೆ -ನ್ಗರ / ಗಾರಮಿೋಣ  

ಗರಿಷ್ಠ ಪರಮಾಣದ ಮಿತಿ ಇಲಾ ರ . 15 ಲಕ್ಷಗಳು  

 

 

ಸಾಲದ ಅಹಗತಾ ವಿವರ: 

ಸ್ ಚನೆ 

1) ಮನದಾರಂಕ ವೆಚಚ, ನೆ ೋಂದಣಿ ವೆಚಚ ಹಾಗ  ಇತರೆ ದಸಾತವೆೋಜನ ವೆಚಚಗಳನ್ನು ಸಾಲದ ಮೊತತದಲ್ಪಾ ಸೆೋರಿಸ್ಲಾಗನವುದಿಲಾ. 

ಆದರೆ, ಪಾರಯೋಜಿತ ವೆಚಚ, ರ . 10.00 ಲಕ್ಷಕಿೆಂತ ಕಡ್ಡಮೆ ಇದದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಲದಲ್ಪಾ ಸೆೋರಿಸ್ಬಹನದನ 

2) ಅಡಮಾನ್ ಆಸಿತಗಳ ವಿಮೆ ಮತನತ / ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಜಿೋವ ವಿಮೆಯ ಕಂತನ ಹಣವನ್ನು ಪಾರಯೋಜಿತ ವೆಚಚದಲ್ಪಾ 

ಸೆೋರಿಸ್ಬಹನದಾಗಿದೆ 

ಕ್ೆಳಗೆ ತೆ ೋರಿಸಿದಂತೆ ಅ ಮತನತ ಬ ಅಂಕಣದಲ್ಪಾ ಅತಯಂತ ಕಡ್ಡಮೆಯಾದ ಮೊತತ 

ಉದೆದೋಶಿತ ಸಾಲದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ, ಪರಸ್ನತತ ಎಲಾಾ ಕಡ್ಡತಗಳು, ವಯಕಿತಯ ಒಟ್ನಟ ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ್ದ 

(GMI) ಕ್ೆಳಕಂಡ ಅನ್ನಪಾತವನ್ನು ಮಿೋರಿರಬಾರದನ 

ಅ ) ಪಾರಯೋಜಿತ ವೆಚಚಕ್ೆೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ  

1) 90% (ರ . 30.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ್ ಸಾಲಕ್ೆೆ ) 

2) 80% (ರ . 30.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರ . 75.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ್ ಸಾಲಕ್ೆೆ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) 75% (ರ . 75.00 ಲಕ್ಷಕಿೆಂತ ಮೆೋಲಿಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ೆೆ) ಯೋಜನೆಯ ವೆಚಚ ಅಥವಾ ಮನೆ/ ಫ್ಾಾಟ್ ಖರಿೋದಿ ಬೆಲೆ [ಮಾರಾಟ್ 

ಒಪಿಂದದ ಪರಕ್ಾರ] 

ಬ ) ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ್ದ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ  

I) ಭಾರತಿೋಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ 

1) ರ .50000/- ವರೆಗೆ GMI ಹೆ ಂದಿರನವವರಿಗೆ  

GMI ನ್ 60% 

ರ .50000/- ರಿಂದ ರ .100000/- ದವರೆಗೆ GMI ಹೆ ಂದಿರನವವರಿಗೆ GMI ನ್ 70% (ನಿವವಳ ವೆೋತನ್ 

ರ .20000/- ಕಿೆಂತ ಕಡ್ಡಮೆ ಇರಬಾರದನ)  

ರ .100000/- ಕಿೆಂತ ಮೆೋಲಿಟ್ನಟ GMI ಹೆ ಂದಿರನವವರಿಗೆ GMI ನ್ 75% (ನಿವವಳ ವೆೋತನ್ ರ .30000/- 

ಕಿೆಂತ ಕಡ್ಡಮೆ ಇರಬಾರದನ) 

II) ಅನಿವಾಗಸಿ ಭಾರತಿೋಯರಿಗೆ ಹಾಗ  ಭಾರತಿೋಯ ಮ ಲದವರಿಗೆ   

ಆದಾಯ ಶೆರೋಣಿ ಮಾಸಿಕ ಕಂತನಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಇತರ ಎಲಾಾ ಕಡ್ಡತಗಳ ಮಿತಿ 

GMI ನ್ ರ .1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ  GMI ನ್ 50% 

GMI ನ್ ರ .1.50 ಲಕ್ಷಕಿೆಂತ ಮೆೋಲಿಟ್ನಟ GMI ನ್ 60% 

ಬಡ್ಡಿಯ ದರ  

ಸಿಬಿಲ್ ಅಂಕ  (ರ . ೫ ಕ್ೆ ೋಟಿ ವರೆಗೆ) ಯ ಕ್ೆ  ಫ್ಾೋಟ್ ರೆೋಟ್ ಮೆೋಲ್ಪನ್ 

ಹೆಚನಚವರಿ ದರ 

ಅಂತಿಮ ಬಡ್ಡಿ ದರ 

 

775  ಮತನತ ಮೆೋಲಿಟ್ನಟ -- ಯ ಕ್ೆ  ಫ್ಾೋಟ್ ರೆೋಟ್ @6.90% 

751-774 0.25% ಯ ಕ್ೆ  ಫ್ಾೋಟ್ ರೆೋಟ್ + 0.25% 

750 ರವರೆಗೆ 0.35% ಯ ಕ್ೆ  ಫ್ಾೋಟ್ ರೆೋಟ್ + 0.35% 

ಪರಕಿರಯೆ ಶನಲೆ  

ಸಾಲದ ಮೊತತದ 0.50%  - ಕನಿಷ್ಠ ರ . 1500/- - ಗರಿಷ್ಟ ರ . 15000/- 

ಮರನಪಾವತಿ  

ಗರಿಷ್ಠ 30 ವಷ್ಗಗಳು / 360 ಮಾಸಿಕ ಕಂತನಗಳು  

(ಎಲಾಾ ಶೆರೋಣಿಯ ವಯಕಿತಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಾನ್ 75 ವಷ್ಗ ಮಿೋರದಂತೆ 

ಭದರತೆ / ಅಡಮಾನ್  

1) ಸಾಲ ನಿೋಡಲಿಟ್ಟ ಸ್ವತನತ  

2) ಯಾವುದೆೋ ಮ ರನೆೋ ವಯಕಿತಯ ಜಾಮಿೋನ್ನ ಬೆೋಕ್ಾಗಿರನವುದಿಲಾ 



ಅವಧಿ ಪೂವಗ ಮರನಪಾವತಿ ಶನಲೆ : ಇರನವುದಿಲಾ 

ತೆರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು / ಸೌಲಭಯಗಳು : 

ಸಾಲದ ಹಣದ ಹಾಗ  ಬಡ್ಡಿಯ ಮರನಪಾವತಿಯ ಮೆೋಲೆ ಚಾಲ್ಪತಯಲ್ಪಾರನವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಾನ್ ನಿನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗನಣಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭಯಗಳು ದೆ ರೆಯನತತವೆ 

ವಿಮೆ 

1) ಯ ಕ್ೆ  ಗೃಹಸಾಲದ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಪಾ ಬರನವ ಸ್ವತನತಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಪಾ ಅಗಿು ಮತನತ 

ಸಾವಭಾವಿಕ ವಿಪತನತಗಳಿಂದ ಆಗಬಹನದಾದ ನ್ಷ್ಟವನ್ನು ತನಂಬನವಂತೆ ರಕ್ಷಿಸ್ನವುದನ ಕಡಾಿಯವಾಗಿದೆ  

2) “ಯ ಕ್ೆ  ಗೃಹ ಜಿೋವನ್ ಸ್ನರಕ್ಷಾ” ಯೋಜನೆಯಲ್ಪಾ ಉಳಿಕ್ೆ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ್ ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತ 

ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಸಾವಭಾವಿಕ ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ನವುದನ 

 

ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮಮ ಸ್ಮಿೋಪದ ಯ ಕ್ೆ  ಬಾಯಂಕಿನ್ ಶಾಖೆ ಯನ್ನು ಸ್ಂಪಕಿಗಸಿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ಯೂಕೊ ಪ್ೂರ್ಹ ಅನುಮೋದಿತ ಗೃಹ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ 

ಉದೆದೋಶ  

ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅಜಿಗದಾರರಿಗೆ ಯ ಕ್ೆ  ಗೃಹ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯಂತೆ , ಅವರ ಆಧಾಯ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ, ಅಜಿಗದಾರರನ 

ಇನ್ ು ಯಾವ ಸ್ವತತನ್ ು ಗನರನತಿಸಿರದೆ / ಅಂತಿಮಗೆ ಳಿಸ್ದೆ ಇರನವ ಸ್ಂದಭಗದಲ್ಪಾ, ತತವಶಃ ಪೂವಗ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ 

ನಿೋಡನವ ಸೌಲಭಯ 

ಅಹಹತೆ: 

1) ಯಾವುದೆೋ ವಯಕಿತ (ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೋಯ ಮತನತ ಭಾರತಿೋಯ ಮ ಲದವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡನ) 

2) ವಯೋಮಾನ್ (ಎಲಾಾ ವಗಗದವರಿಗೆ) ಕನಿಷ್ಠ 21 ವಷ್ಗ - ಗರಿಷ್ಟ 75 ವಷ್ಗ (ಸಾಲದ ಮರನಪಾವತಿಯ      ಅವಧಿಯನ್ನು 

ಒಳಗೆ ಂಡನ) 

ಸಾಲದ ಮಿತಿ /ಪ್ರಮಾಣ  

ನಿದಿಗಷ್ಟ ಪರದೆೋಶಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ  

ಸ್ೆಳ / ಕ್ೆೋಂದರ ನಿಮಾಗಣ / ಖರಿೋದಿ / ವಿಸ್ತರಣೆ  ದನರಸಿತ / ನ್ವಿೋಕರಣ 

ಮೆಟೆ ರೋ / ನ್ಗರ/ ಅರೆ -ನ್ಗರ / ಗಾರಮಿೋಣ  ಗರಿಷ್ಠ ಪರಮಾಣದ ಮಿತಿ ಇಲಾ ರ . 15 ಲಕ್ಷಗಳು  

ಸಾಲದ ಅಹಗತಾ ವಿವರ: 

ಸ್ ಚನೆ 

1) ಮನದಾರಂಕ ವೆಚಚ, ನೆ ೋಂದಣಿ ವೆಚಚ ಹಾಗ  ಇತರೆ ದಸಾತವೆೋಜನ ವೆಚಚಗಳನ್ನು ಸಾಲದ ಮೊತತದಲ್ಪಾ ಸೆೋರಿಸ್ಲಾಗನವುದಿಲಾ. 

ಆದರೆ, ಪಾರಯೋಜಿತ ವೆಚಚ, ರ . 10.00 ಲಕ್ಷಕಿೆಂತ ಕಡ್ಡಮೆ ಇದದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಲದಲ್ಪಾ ಸೆೋರಿಸ್ಬಹನದನ 

2) ಅಡಮಾನ್ ಆಸಿತಗಳ ವಿಮೆ ಮತನತ / ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನ್ ಜಿೋವ ವಿಮೆಯ ಕಂತನ ಹಣವನ್ನು ಪಾರಯೋಜಿತ ವೆಚಚದಲ್ಪಾ 

ಸೆೋರಿಸ್ಬಹನದಾಗಿದೆ 

ಕ್ೆಳಗೆ ತೆ ೋರಿಸಿದಂತೆ ಅ ಮತನತ ಬ ಅಂಕಣದಲ್ಪಾ ಅತಯಂತ ಕಡ್ಡಮೆಯಾದ ಮೊತತ 

ಉದೆದೋಶಿತ ಸಾಲದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ, ಪರಸ್ನತತ ಎಲಾಾ ಕಡ್ಡತಗಳು, ವಯಕಿತಯ ಒಟ್ನಟ ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ್ದ 

(GMI) ಕ್ೆಳಕಂಡ ಅನ್ನಪಾತವನ್ನು ಮಿೋರಿರಬಾರದನ 

ಅ ) ಪಾರಯೋಜಿತ ವೆಚಚಕ್ೆೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ  

1) 90% (ರ . 30.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ್ ಸಾಲಕ್ೆೆ ) 

2) 80% (ರ . 30.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರ . 75.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ್ ಸಾಲಕ್ೆೆ )  

3) 75% (ರ . 75.00 ಲಕ್ಷಕಿೆಂತ ಮೆೋಲಿಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ೆೆ)  ಯೋಜನೆಯ ವೆಚಚ ಅಥವಾ ಮನೆ/ ಫ್ಾಾಟ್ ಖರಿೋದಿ ಬೆಲೆ 

[ಮಾರಾಟ್ ಒಪಿಂದದ ಪರಕ್ಾರ] 

ಬ ) ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ್ದ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ  

I) ಭಾರತಿೋಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ 



1) ರ .50000/- ವರೆಗೆ GMI ಹೆ ಂದಿರನವವರಿಗೆ  

GMI ನ್ 60% 

ರ .50000/- ರಿಂದ ರ .100000/- ದವರೆಗೆ GMI ಹೆ ಂದಿರನವವರಿಗೆ GMI ನ್ 70% (ನಿವವಳ ವೆೋತನ್ 

ರ .20000/- ಕಿೆಂತ ಕಡ್ಡಮೆ ಇರಬಾರದನ)  

ರ .100000/- ಕಿೆಂತ ಮೆೋಲಿಟ್ನಟ GMI ಹೆ ಂದಿರನವವರಿಗೆ GMI ನ್ 75% (ನಿವವಳ ವೆೋತನ್ ರ .30000/- 

ಕಿೆಂತ ಕಡ್ಡಮೆ ಇರಬಾರದನ) 

II) ಅನಿವಾಗಸಿ ಭಾರತಿೋಯರಿಗೆ ಹಾಗ  ಭಾರತಿೋಯ ಮ ಲದವರಿಗೆ   

ಆದಾಯ ಶೆರೋಣಿ ಮಾಸಿಕ ಕಂತನಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಇತರ ಎಲಾಾ 

ಕಡ್ಡತಗಳ ಮಿತಿ 

GMI ನ್ ರ .1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ  

 

GMI ನ್ 50% 

GMI ನ್ ರ .1.50 ಲಕ್ಷಕಿೆಂತ ಮೆೋಲಿಟ್ನಟ GMI ನ್ 60% 

ಬಡ್ಡಿಯ ದರ  

ಸಿಬಿಲ್ ಅಂಕ  (ರ . ೫ ಕ್ೆ ೋಟಿ 

ವರೆಗೆ) 

ಯ ಕ್ೆ  ಫ್ಾೋಟ್ ರೆೋಟ್ ಮೆೋಲ್ಪನ್ 

ಹೆಚನಚವರಿ ದರ 

ಅಂತಿಮ ಬಡ್ಡ ಿದರ 

 

775  ಮತನತ ಮೆೋಲಿಟ್ನಟ -- ಯ ಕ್ೆ  ಫ್ಾೋಟ್ ರೆೋಟ್ 

@6.90% 

750 ಮೆೋಲಿಟ್ನಟ 0.25% ಯ ಕ್ೆ  ಫ್ಾೋಟ್ ರೆೋಟ್ + 0.25% 

750 ರವರೆಗೆ 0.35% ಯ ಕ್ೆ  ಫ್ಾೋಟ್ ರೆೋಟ್ + 0.35% 

ಪ್ೂರ್ಹ ಅನುಮೋದಿತ ಸಾಲ ಪಾತರದ ಊರ್ಜಹತ ಅರ್ಧಿ : 

ಪೂವಗ ಅನ್ನಮೊೋದಿತ ಪಾತರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ೪ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತರ  

ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ನವ ಯಾವುದೆೋ ಮನ್ವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗನವುದಿಲಾ  

           ಪರಕಿರಯೆ ಶನಲೆ  

           ಪೂವಗ ಅನ್ನಮೊೋದಿತ ಸಾಲದ 0.25% 

ಕನಿಷ್ಠ 1000/- - ಗರಿಷ್ಟ ರ . 10000/- (ಪೂವಗ ಅನ್ನಮೊೋದಿತ ಪಾತರವನ್ನು ನಿೋಡನವ ಸ್ಮಯದಲ್ಪಾ           

ವಸ್ ಲನ ಮಾಡಲಾಗನತತದೆ ) 

ಪರಕಿರಯೆ ಶನಲೆವನ್ನು ಮರನಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗನವುದಿಲಾ. ಅಂತಿಮ ಮಂಜ ರಾತಿಯ ನ್ಂತರ (ಒಟಾಟರೆ 

ಪಾವತಿಸ್ಬೆೋಕ್ಾದ ) ಪರಕಿರಯೆ ಶನಲೆವನ್ನು ಸ್ರಿಹೆ ಂದಿಸ್ಲಾಗನವುದನ.  



ಯೂಕೊ ಹೆಚ್ುುರ್ರಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ 

ಉದೆದೋಶ : ಈಗಾಗಲೆೋ ನ್ಮಮ ಬಾಯಂಕಿನಿಂದ ವೃಹಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದನಕ್ೆ ಂಡ್ಡರನವ ವಯಕಿತಗಳಿಗೆ, ಅವರ 

ಇತರ ಹಣಕ್ಾಸ್ನ ಅವಶಯಕತೆಗಳಿಗೆ (ಮಕೆಳ ವಿದಾಯಭಾಯಸ್, ಮೆನೆ ದನರಸಿತ / ನ್ವಿೋಕರಣ, 

ವಾಯಪಾರಾಭಿವೃದಿಧ, ವಯವಸಾಯ ಇತರ ಸಾಲ ನಿೋಡನವ ಯೋಜನೆ )  

ಅಹಹತೆ: 

1) ಮೊರಟೆ ೋರಿಯಂ ನ್ಂತರದಲ್ಪಾ ಕನಿಷ್ಠ ೩೬ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕರಮಬದಧ ಸಾಲ ಮರನಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಡರನವ 

ಎಲಾಾ ಗೃಹಸಾಲಗಾರರನ  

2) ಈಗಾಗಲೆೋ ಚಾಲ್ಪತಯಲ್ಪಾರನವ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯಲ್ಪಾ ಯಾವುದೆೋ ಕಂತನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರಬಾರದನ  

3) ಗೃಹ ಸಾಲದ ಸ್ವತನತ, ನ್ಮಮ ಬಾಯಂಕಿನ್ ಪರವಾಗಿ ಕರಮಬದಧ ಅಡಮಾನ್ವನ್ನು ಹೆ ಂದಿರಬೆೋಕನ 

ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ : 

ಅರ್ಧಿ ಸಾಲ:  

1. ಕನಿಷ್ಠ ರ . 1.00 ಲಕ್ಷ  

2. ಗರಿಷ್ಠ ರ .25. ಲಕ್ಷ 

ಕಾಾಶ್ ಕೆರಡಿಟ್ / ಓರ್ರ್ ಡ್ಾರಫ್ಟ್ : 

ಗರಿಷ್ಟ ರ . 2.00 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮ ಲಸಾಲದ 10% (ಈ ಎರಡರಲ್ಪಾ ಅತಿ ಕಡ್ಡಮೆ ಮೊತತ ) 

ಸ್ ಚನೆ: ಹೆಚನಚವರಿ ಸಾಲ ಮತನತ ವೃಹಸಾಲದಲ್ಪಾ ಬಾಕಿ ಇರನವ ಮೊತತ ಇವೆರಡನ್ ು ಕ ಡ್ಡಸಿದರೆ , 

ಮ ಲ ಗೃಹಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಿೋರಬಾರದನ 

ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಶುಲಕ : 

ಸಾಲದ ಮೊತತದ 0.10% (ಗರಿಷ್ಟ ರ . 10000/-) 

ಬಡಿಿ ದರ : 

ಯನಕ್ೆ ೋ ಫ್ಾೋಟ್ ರೆಟ್ + 1.80% 

ಮರುಪಾರ್ತಿ ಅರ್ಧಿ : 

ಯ ಕ್ೆ  ಹೆಚನಚವರಿ ಗೃಹಸಾಲದ ಮರನಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ, ಮ ಲ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮರನಪಾವತಿ 

ಅವಧಿಯಂದಿಗೆ ಸ್ರಿಹೆ ಂದಬೆೋಕ್ಾದ ಅವಶಯಕತೆ ಇರನವುದಿಲಾ. ಆದರೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ ವಯಸ್ನು 75 

ತನಂಬನವ ಒಳಗೆ, ಸಾಲವು ಪೂಣಗ ಪೆರನಪಾವತಿಯಾಗಬೆೋಕನ  

ಪ್ೂರ್ಹ ಮರುಪಾರ್ತಿ ಶುಲಕ : ಇರುರ್ುದಿಲಲ 

ಭದರತೆ / ಜಾಮಿೋನು : 

ಈಗಾಗಲೆೋ ಮ ಲ ಗೃಹಸಾಲಕ್ೆೆ ಅಡಮಾನ್ವಾಗಿರನವ ಸ್ವತತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಲಾಗನವುದನ. 


