
युको होम लोन 

युको होम लोन ह
 गहृनमा�ण �व�त योजना आप�यासाठ� आपले �वतःच े घर "कंवा $लॅट 

घे'याची उ�कृ*ट संधी आहे. आप�या आव-यकतेनुसार ह
 योजना काळजीपूव�क तयार केल
 गेल
 

आहे. 0याज दराची र2कम कजा�3या कमी झाले�या र2कमेवर मोजल
 जाईल, 7हणजे आप�याला 

अशा परतफेड3या तारखेपासून =�य>ात परतफेड केले�या कजा�3या ह?�यांच े0याज दे'याची गरज 

नाह
. 

पा�ता: 

अशा 0य2ती  (अनवासी भारतीय आBण पीआयओ समावेश)Eयांच े"कमान वय 21 वषI. आBण  

कमाल वय 75 वषI  परतफेडी3या (वग� सव� कज�दार)कालावधीत समावेश. 

उ�े
य: 

1. राह'या3या उLेशाने �वतंM घर /  $लॅट खरेद
 व �वतंM घर बांध'यासाठ�  

2. 50 वषा�पे>ा जा�त जुQया घराच/े$लॅटच े�व�तार / दRु�ती / नूतनीकरण. 

3. बँक व �व�तीय सं�था कडून अUधगहृ
त गहृ कजI  

4. घरा3या सु�सजीकरणसाठ�  

5. ४० वषा�पयXत जुQया घराची/. $लॅटची खरेद
 कर'यासाठ�. 

 

कजा�च े�माण 

बांधकाम / खरेद
साठ� >ेM-�वZश*ट जा�तीत जा�त मया�दा खाल
ल=माणे आहेत. 

�थान / क[ \ बांधकाम / खरेद
 / अUध]हण / 

�व�तारासाठ� 

दRु�ती / 

नूतनीकरणासाठ� 

मे^ो / शहर
 / अध�-शहर
 / 

]ामीण 

उ3च�तम मया�दा नाह
 R १५ लाख 

 

 



 

कज� ह�क  

अ आBण ब अतंग�त मोजल
 गेलेल
 कजा�ची र2कम  

मु\ांक शु�क, नaदणी आBण इतर द�तऐवजीकरण शु�काची "कंमत मालम�ते3या "कंमतीमdये 

समा�व*ट केल
 जाणार नाह
, जेणेकeन एलट
0ह
 .=माण कमी होणार नाह
 (कजा�पासून मू�याचे) 

तथा�प, मु\ांक शु�क, नaदणी आBण इतर द�तऐवजीकरण शु�काचा खच� =क�प खचा�चा भाग 

7हणून समा�व*ट केला जाऊ शकतो, जेथे घराची "कंमत Rपये १० लाख पे>ा जा�त नाह
 

(एलट
0ह
 गुणो�तर मोज'या3या उLेशाने) 

तारण झाले�या मालम�तेचा आBण / "कंवा कजा�3या कालावधीसाठ� कज�दाराच ेजीवन �व7याच े

=ीZमयम हा =क�प खचा�चा भाग मानला जाऊ शकतो 

 

सदनका / घरा3या दRु�ती / नूतनीकरणा3या / �व�तारा3या बाबतीत, योजने3या अतंग�त दRु�ती 

/ नूतनीकरणासाठ� जा�तीत जा�त कजा�3या रकमे3या अधीन, योजने अतंग�त दRु�ती / 

नूतनीकरणासाठ� कजा�3या जा�तीत जा�त रकमे3या अधीन 

 

=�ता�वत कजा�ची ईएमआय अUधक एकूण कपात एकूण माZसक उ�पQनाशी जोडल
 जाईल आBण 

खाल
ल=माणे कज�दारा3या एकूण माZसक उ�पQनापे>ा जा�त नसेल. 

 अ :उLेश / खच� आधारावर  

१ ९०% (३० लाखांपयXत कज�), 

       २ ८०% (३० लाख Rपयांपे>ा जा�त ते ७५ लाखांपयXत कज�) "कंवा 

       ३ ७५% (७५ लाखाहून अUधक कज�) �वop3या करारानुसार घर / 

    $लॅट3या बांधकाम "कंवा खरेद
 "कंमती3या =क�प खचा�3या  

 

 

 

 

 



 

 ब. ईएमआय3या माZसक उ�पQना3या आधारे: 

   I. भारतीय नवासी : 

   १. जीएमआय e .50,000 / - पयXत - ६०% जीएमआय 

   २. ५०,००० / - पे>ा जा�त जीएमआय आBण R .१,००,००० 

      पयXत - जीएमआय3या ७०%("कमान माZसक पगार R.  

      २०,००० / - 3या अधीन) 

   ३. जीएमआय e .१,००,००० / - पे>ा जा�त ७५% ("कमान 

      माZसक पगार R ३०,००० / - 3या अधीन) 

 

   II. अनवासी भारतीय आBण पीआयओसाठ�ः 

Zमळकत �लॅब 
=�ता�वत ईएमआयसह परवानगी असले�या एकूण 

वजावट
 

जीएमआय e .१५०००० / - पयXत जीएमआय3या ५०%  

जीएमआय e १५००००/- पे>ा 

जा�त 
जीएमआय3या ६०% 

�याज दर 

Zसsबल �कोअर  

(R. ५ करोड़ पयXत) 
=ती युको $लोट दर =भावी दर 

७७५ आBण वर
ल - यूको $लोट रेट @ ६.९०% 

७५० 3या वर ०.२५% युको $लोट दर + ०.२५% 

७५० पयXत ०.३५% युको $लोट दर + ०.३५% 

 

 

 



���या शु�क 

कजा�3या रकमे3या 0.5%, "कमान e .1500 / - आBण जा�तीत जा�त e. 15000 / -. 

 

परतफेड 

परतफेडीची कमाल मुदत 30 वषI / 360 ईएमआय आहे परंतु सव� =कार3या कज�दारा3या 

बाबतीत कज�दारा3या वया3या 75 वषाXपे>ा जा�त नसावी. 

 

सुर ा 

 

1. �व�तपुरवठा केले�या मालम�तेची ईएमट
डी. 

2. ततृीय प>ाची कोणतीह
 हमी नाह
 

 

�ीपेम"ट शु�क 

शूQय 

 

कर लाभ 

या कजा�3या मुyय आBण 0याज घटकांवर कराची सवलत =ाि?तकर काय{यानुसार =चZलत 

तरतुद
नुसार उपल|ध असेल. 

�वमा 

 1. युको गहृ कज� अतंग�त नमा�ण केलेल
 मालम�ता कोणतीह
 जनरल इQशुरQस 

चॅनेल पाट�नर सोबत आग आBण नैसUग�क आप�ती साठ� सव�समावेशक �वमा घेणे जeर
. 

  

 २. यूको गहृ जीवन सुर>ा कज�दारा3या अपघाती "कंवा नैसUग�क म�ृयू3या बाबतीत थ"कत 

कजा�ची  

    भरपाई करेल 

    अUधक मा~हतीसाठ� कृपया तुम3या नजीक3या युको बँक शाखेशी संपक�  साधा. 


