
യൂക്കൊ ഹ ൊോം ഹ ൊൺ 
 
ഈ ഭവന വായ്പ് പദ്ധതി നിങ്ങളക്ക് സ്വന്തം വീട ാ ഫ്ലാടറാ 
സ്വന്തമാകാനുള്ള ഒരു മികച്ച അവസ്രം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. നിങ്ങളുട  
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസ്ൃതമായി സകീം ശ്ശ്ദ്ധാപൂർവ്വം രൂപകൽപ്പന 
ടെയ്പതിട്ടുള്ള സകീം ആണിത്.നിങ്ങൾ അ യ്പക്കുന്ന നയായമായ 
പലിശ്നിരക്ക് ബാലൻസ കുറയ്പക്കുന്നതിന് കണക്കാക്കും, അതായത്, 
അത്തരം തിരിച്ച വ് തീയതി മുതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ച ച്ച വായ്പപ 
ഗഡുക്കളിൽ നിങ്ങൾ പലിശ് നൽടകണ്ടതിലല. 
 
ഹയൊഗ്യത 
 
തിരിച്ച വ് കാലയളവ് ഉൾടപ്പട  കുറഞ്ഞത് 21 വയസ്ും പരമാവധി 75 
വയസ്ും (എലലാ ക്ലാസ വായ്പപക്കാരും) ഉള്ള വയക്തികൾ (എൻആർഐ, 
പിഐ ഒ ഉൾടപ്പട ). 
 
ഉഹേശ്യോം 
 
1. പാർപ്പി  ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വതശ്ന്ത വീട് / ടറഡി ബിൽറ് ഫ്ലാറ് 
വാങ്ങുക, നിർമ്മിക്കുക. 
2. 50 വർഷത്തിൽ കൂ ുതൽ പഴക്കമിലലാത്ത വീ ിടെ / ഫ്ലാറിടെ 
വിപുലീകരണം / നന്നാക്കൽ / നവീകരണം. 
3. മറ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും എഫ്ഐഐകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഭവന 
വായ്പപകൾ ഏടറ ുക്കൽ. 
4. വീ ിടെ ഫർണിഷിംഗ് വായ്പപ ലഭയമാണ്. 
5. 40 വർഷം വടര പഴക്കമുള്ള വീട് / ഫ്ലാറ് വാങ്ങുക. 
 
വൊയ്പയുക്െ തുക 
 
നിർമ്മാണത്തിനും വാങ്ങലിനുമുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പരമാവധി പരിധികൾ 
ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്: 
 

സ്ഥൊനോം / ഹകന്ദ്രോം നിർമ്മൊണോം / വൊങ്ങൽ / 
ഏക്െെുകൽ / വിപു ീകരണോം 
എന്നിവയ്കൊയി 

അെകുെപ്പണി / 
നവീകരണോം 
എന്നിവയ്കൊയി 

ടമടശ് ാ / നഗര 
/ അർദ്ധ-നഗര / 
ശ്ഗാമീണ 

ഉയർന്ന പരിധിയിലല 15 ലക്ഷം 

 
 
വൊയ്പൊ അവകൊശ്ോം 
 
െുവട യുള്ള എ, ബി എന്നിവ ശ്പകാരം കണക്കാക്കിയ വായ്പപ 
തുകയുട  കുറഞ്ഞത്: 



 
ഭവനത്തിടെ വിലയിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡയൂട്ടി, രജിസടശ് ഷൻ, മറ് 
ടഡാകയുടമടെഷൻ ൊർജുകൾ എന്നിവ ഉൾടപ്പ ുത്തിലല, അതിനാൽ 
എൽ ിവി (ടലാൺ  ു വാലയൂ) അനുപാതം ടനർപ്പിക്കടപ്പ ിലല. 
എന്നിരുന്നാലും, സ്റ്റാമ്പ് ഡയൂട്ടി, രജിസടശ് ഷൻ, മറ് ടഡാകയുടമടെഷൻ 
ൊർജുകൾ എന്നിവ ടശ്പാജക്റ്റ് ടെലവിടെ ഭാഗമായി ഉൾടപ്പ ുത്താം, 
ഇവിട  വീട് / പാർപ്പി  യൂണിറിടെ വില എൽ ിവി അനുപാതം 
കണക്കാക്കുന്നതിനായി 10.00 ലക്ഷം  രൂപയിൽ കവിയരുത്: 
 
പണയം വച്ച ആസതികളുട  ഇൻഷുറൻസ്ിടെ ശ്പീമിയം കൂ ാടത / 
അടലലങ്കിൽ വായ്പപയുട  കാലാവധിയുള്ള വായ്പപക്കാരടെ ആയുസ്സിടെ 
ഇൻഷുറൻസ ടശ്പാജക്റ്റ് ടെലവിടെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കാം.  
 
ഫ്ലാറ് / വീ ിടെ അറകുറപ്പണി / നവീകരണം / വിപുലീകരണം 
എന്നിവയിൽ, സകീമിന് കീഴിലുള്ള അറകുറപ്പണി / നവീകരണം 
എന്നിവയ്പക്കുള്ള പരമാവധി വായ്പപ തുകയ്പക്ക് വിടധയമായി, 
വായ്പപയുട  തുക കണക്കാക്കിയ ടെലവിടനക്കാൾ മുകളിൽ കവിയരുത്. 
 
നിലവിലുള്ള ടമാത്തം കിഴിവുകളും നിർദ്ദിഷ്ട വായ്പപയുട  
ഇഎംഐയും ടമാത്ത ശ്പതിമാസ് വരുമാനവുമായി (ജിഎ ംഐ) 
ബന്ധിപ്പിക്കും, കൂ ാടത ക ം വാങ്ങുന്നവരുട  (ങ്ങളുട ) ജിഎ ംഐ 
കവിയരുത്: 
 
എ)  ഉടദ്ദശ്യത്തിടെ / ടെലവിടെ  അ ിസ്ഥാനത്തിൽ: 

1. 90% (30 ലക്ഷം രൂപ വടര വായ്പപ), 

2. 80% (30 ലക്ഷം മുതൽ 75 ലക്ഷം രൂപ വടര മുകളിലുള്ള വായ്പപ) 
അടലലങ്കിൽ 

3. നിർമ്മാണടച്ചലവിടെ  (75 ലക്ഷം രൂപയ്പക്ക് മുകളിലുള്ള വായ്പപ) 
അടലലങ്കിൽ കരാർ ശ്പകാരം വിൽപ്പനയ്പക്കുള്ള വീ ിടെ/ ഫ്ലാറിടെ 
വാങ്ങൽ വിലയുട  75 % 

 

ബി). ഇഎംഐ / ശ്പതിമാസ് വരുമാനത്തിന്ടറ അ ിസ്ഥാനത്തിൽ: 

 

I. ഇന്തയൻ നിവാസ്ികൾക്കായി: 

1. ജിഎ ംഐ 50,000 / - വടര - ജിഎ ംഐയുട  60% 

2. ജിഎ ംഐ 50,000 രൂപ മുതൽ 1,00,000 രൂപ വടര - ജിഎ ംഐയുട  
70% (കുറഞ്ഞ ശ്പതിമാസ് ട ക്ക് ട ാം ടപയ്പക്ക് 20,000 / - രൂപയ്പക്ക് 
വിടധയമായി) 



3. 1,00,000 / -ക്ക് മുകളിൽ ജിഎ ംഐക്ക് - ജിഎ ംഐയുട  75 % 
(മിനിമം ശ്പതിമാസ് ട ക്ക് ട ാം ടപയ്പക്ക് 30,000 രൂപ / - 
വിടധയമായി) 

 
 
 

 
II. എൻആർഐയ്പക്കും പിഐ ഒയ്പക്കും: 
 

വരുമൊന സ്ലൊബ് 
നിർേിഷ്ട ഇഎോംഐ ഉൾക്പ്പക്െ 
അനുവദനീയമൊയ ആക്ക കിഴിവുകൾ 

ജിഎ ംഐയുട  1,50,000 / - 
രൂപ വടര ജിഎ ംഐയുട  50%  

1,50,000 / - രൂപയ്പക്ക് 
മുകളിലുള്ള ജിഎ ംഐയ്പക്ക്  ജിഎ ംഐയുട  60% 

 
പ ിശ് നിരക് 

സിബിൽ സ്ഹകൊർ (5 ഹകൊെി 
രൂപ വക്ര) 

യൂക്കൊ ഹലൊട്ട് 
സ്ക്ന്ദ്പഡ് ഫ ന്ദ്പദമൊയ നിരക് 

775 & മുകളിൽ - യൂക്കൊ ഹലൊട്ട് നിരക് @ 
6.90% 

750 മുകളിൽ  0.25% 
യൂക്കൊ ഹലൊട്ട് നിരക് + 
0.25% 

750 വടര 0.35% 
യൂക്കൊ ഹലൊട്ട് നിരക് + 
0.35% 

 
 
ഹന്ദ്പൊസസ്ിോംഗ് ഫീസ് 
 
വായ്പപ തുകയുട  0.5%, കുറഞ്ഞത് 1500 / - രൂപ, പരമാവധി 15000 / -
രൂപ.. 
 
തിരിച്ചെവ് 
 
തിരിച്ച വിടെ പരമാവധി കാലയളവ് 30 വർഷം/ 360 ഇഎംഐ ആണ്, 
എന്നാൽ എലലാ ക്ലാസ വായ്പപക്കാരടെയും കാരയത്തിൽ ക ം 
വാങ്ങുന്നയാളുട  വയസ്സ് 75 വയസ്സിനു മുകളിൽ ആയിരിക്കരുത്. 
 
 
ഈട് 



 
1. ധനസ് ായമുള്ള വസതുവിടെ EMTD. 
2. മൂന്നാം കക്ഷി ഗയാരണ്ടി ഇലല 
 
ന്ദ്പീഹപയ്ക്മക്െ ചൊർജ് 
 
ഇലല 
 
 
നികുതി ആനുകൂ യങ്ങൾ 
 
ആദായനികുതി നിയമശ്പകാരം നിലവിലുള്ള വയവസ്ഥകൾ അനുസ്രിച്ച് 
ഈ വായ്പപയുട  ശ്പധാന, പലിശ് ഘ കങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് 
ലഭിക്കും. 
 
ഇൻഷുറൻസ് 
 
1. യൂടക്കാ ട ാം ടലാണിന് കീഴിൽ സ്ൃഷ്ടിച്ച ആസതികൾ ഏടതങ്കിലും 
ടപാതു ഇൻഷുറൻസ ൊനൽ പങ്കാളിയുമായി തീ, ശ്പകൃതിദുരന്തങ്ങൾ 
എന്നിവയ്പടക്കതിടര സ്മശ്ഗമായി ഇൻഷവർ ടെയ്യണം. 
2. വായ്പ് വാങ്ങുന്നയാളുട  ആകസമികടമാ സ്വാഭാവിക മരണടമാ 
ആടണങ്കിൽ കു ിശ്ശികയുള്ള വായ്പപ അ യ്പക്കുന്നതിന് യൂടക്കാ   ഗൃഹ്    
ജീവൻ സ്ുരക്ഷ ഉപടയാഗടപ്പ ുത്താം. 
 
കൂ ുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുട  അ ുത്തുള്ള യൂടക്കാ ബാങ്ക് 
ശ്ബാഞ്ചുമായി ബന്ധടപ്പ ുക. 
 
 
 
 
 


