युको होम लोन
युको होम लोन ह

गह
ृ नमाण वत योजना आपयासाठ आपले वतःचे घर "कंवा $लॅ ट

घे'याची उकृ*ट संधी आहे . आपया आव-यकतेनुसार ह योजना काळजीपूवक
 तयार केल गेल
आहे . 0याज दराची र2कम कजा3या कमी झालेया र2कमेवर मोजल जाईल, 7हणजे आपयाला
अशा परतफेड3या तारखेपासून =य>ात परतफेड केलेया कजा3या ह?यांचे 0याज दे 'याची गरज
नाह .
पाता:
अशा 0य2ती

(अ नवासी भारतीय आBण पीआयओ समावेश)Eयांचे "कमान वय 21 वषI. आBण

कमाल वय 75 वषI परतफेडी3या (वग सव कजदार)कालावधीत समावेश.
उे य:

1.
2.
3.
4.
5.

राह'या3या उLेशाने वतंM घर /

$लॅ ट खरे द व वतंM घर बांध'यासाठ

50 वषापे>ा जात जुQया घराचे/$लॅ टचे वतार / दR
ु ती / नूतनीकरण.
बँक व वतीय संथा कडून अUधगह
ृ त गह
ृ कजI
घरा3या सुसजीकरणसाठ
४० वषापयXत जुQया घराची/. $लॅ टची खरे द कर'यासाठ.

कजाचे माण
बांधकाम / खरे द साठ >ेM-वZश*ट जातीत जात मयादा खाल ल=माणे आहे त.
थान / क[\

मे^ो / शहर / अध-शहर /
]ामीण

बांधकाम / खरे द / अUध]हण /

दR
ु ती /

वतारासाठ

नत
ू नीकरणासाठ

उ3चतम मयादा नाह

R १५ लाख

कज हक
अ आBण ब अंतगत मोजल गेलेल कजाची र2कम
मु\ांक शुक, नaदणी आBण इतर दतऐवजीकरण शुकाची "कंमत मालमते3या "कंमतीमdये
समाव*ट केल जाणार नाह , जेणेकeन एलट 0ह .=माण कमी होणार नाह (कजापासून मूयाचे)
तथाप, मु\ांक शुक, नaदणी आBण इतर दतऐवजीकरण शुकाचा खच =कप खचाचा भाग
7हणून समाव*ट केला जाऊ शकतो, जेथे घराची "कंमत Rपये १० लाख पे>ा जात नाह
(एलट 0ह गुणोतर मोज'या3या उLेशाने)
तारण झालेया मालमतेचा आBण / "कंवा कजा3या कालावधीसाठ कजदाराचे जीवन व7याचे
=ीZमयम हा =कप खचाचा भाग मानला जाऊ शकतो

सद नका / घरा3या दR
ु ती / नूतनीकरणा3या / वतारा3या बाबतीत, योजने3या अंतगत दR
ु ती
/ नत
ू नीकरणासाठ जातीत जात कजा3या रकमे3या अधीन, योजने अंतगत दR
ु ती /
नूतनीकरणासाठ कजा3या जातीत जात रकमे3या अधीन
=तावत कजाची ईएमआय अUधक एकूण कपात एकूण माZसक उपQनाशी जोडल जाईल आBण
खाल ल=माणे कजदारा3या एकूण माZसक उपQनापे>ा जात नसेल.
अ :उLेश / खच आधारावर
१ ९०% (३० लाखांपयXत कज),
२ ८०% (३० लाख Rपयांपे>ा जात ते ७५ लाखांपयXत कज) "कंवा
३ ७५% (७५ लाखाहून अUधक कज) वop3या करारानस
ु ार घर /
$लॅ ट3या बांधकाम "कंवा खरे द "कंमती3या =कप खचा3या

ब. ईएमआय3या माZसक उपQना3या आधारे :
I. भारतीय नवासी :
१. जीएमआय e .50,000 / - पयXत - ६०% जीएमआय
२. ५०,००० / - पे>ा जात जीएमआय आBण R .१,००,०००
पयXत - जीएमआय3या ७०%("कमान माZसक पगार R.
२०,००० / - 3या अधीन)
३. जीएमआय e .१,००,००० / - पे>ा जात ७५% ("कमान
माZसक पगार R ३०,००० / - 3या अधीन)
II. अ नवासी भारतीय आBण पीआयओसाठः
Zमळकत लॅ ब

=तावत ईएमआयसह परवानगी असलेया एकूण
वजावट

जीएमआय e .१५०००० / - पयXत

जीएमआय3या ५०%

जीएमआय e १५००००/- पे>ा

जीएमआय3या ६०%

जात

याज दर
Zसsबल कोअर
(R. ५ करोड़ पयXत)

=ती युको $लोट दर

=भावी दर

७७५ आBण वर ल

-

यूको $लोट रे ट @ ६.९०%

७५० 3या वर

०.२५%

यक
ु ो $लोट दर + ०.२५%

७५० पयXत

०.३५%

युको $लोट दर + ०.३५%

या शुक
कजा3या रकमे3या 0.5%, "कमान e .1500 / - आBण जातीत जात e. 15000 / -.

परतफेड
परतफेडीची कमाल मुदत 30 वषI / 360 ईएमआय आहे परं तु सव =कार3या कजदारा3या
बाबतीत कजदारा3या वया3या 75 वषाXपे>ा जात नसावी.

स ुर ा
1. वतपुरवठा केलेया मालमतेची ईएमट डी.
2. तत
ृ ीय प>ाची कोणतीह हमी नाह

ीपेम"ट शुक
शूQय

कर लाभ
या कजा3या मy
ु य आBण 0याज घटकांवर कराची सवलत =ाि?तकर काय{यानस
ु ार =चZलत
तरतद
ु नस
ु ार उपल|ध असेल.
वमा
1. युको गह
ृ कज अंतगत

नमाण केलेल मालमता कोणतीह जनरल इQशुरQस

चॅ नेल पाट नर सोबत आग आBण नैसUगक आपती साठ सवसमावेशक वमा घेणे जeर .

२. यूको गह
ृ जीवन सुर>ा कजदारा3या अपघाती "कंवा नैसUगक मृ यू3या बाबतीत थ"कत
कजाची
भरपाई करे ल
अUधक मा~हतीसाठ कृपया तुम3या नजीक3या युको बँक शाखेशी संपक साधा.

