ব���গত ঋণ
ঋণ পিরেশাধ

Q: "আিম িক আমার EMI তািরখ পিরবত�ন করেত পাির?"
A: "Navi অ�ােপর েহাম �ীেনর EMI ক�ােল�ার িবকে� আপিন আপনার EMI তািরখ েদখেত পােবন।
এই মুহেূ ত� EMI তািরখ বদলােনার েকানও িবক� েনই।"
Q: "েকাথায় আিম টাকা �দােনর িবক� ও সময়সূচী েদখেত পােবা?",
A: "আপনার নিথভ�� করা E-mandate-এর মাধ�েম আপনার EMI �দান ���য়া�ট স�� করা হেব।
েহাম �ীেনর Pay Now েবাতাম�টর �ারাও আপিন টাকা িদেত পােরন। আপিন আপনার EMI
পিরেশােধর সময়সূচী েদখার িবক��ট Navi অ�ােপর েমনু িবভােগ খুেঁ জ পােবন।"
Q: "িবলি�ত টাকা �দােনর জন� িক েকান শা��মূলক সুদ িদেত হয়?",
A: "িবলি�ত ঋণ পিরেশােধর ে�ে�, আপনার বািক থাকা টাকার পিরমােনর সে� একটা িবলে�র
জিরমানা ধায করা
�
হয়। আমরা শা��মূলক সুদ সং�হ কির না।"
Q: "আিম িক আংিশক ভােব আমার EMI িদেত পাির?",
A: "হ�াঁ। আপিন কা�ম েপেম� িবক��ট বাছেত পােরন এবং আংিশক EMI িদেত পােরন।"
Q: "আিম ভ�ল কের দু বার টাকা িদেয় েফেলিছ। এবার িক হেব?",

A: "আমরা 48 ঘ�ার মেধ� অিতির� টাকাটা IMPS-এর মাধ�েম আপনার ব�াংক অ�াকাউ�-এ েফরত
িদেয় েদেবা।"
Q: "আমার NACH ব�থ হেয়
�
েগেছ। এবার আিম িকভােব টাকা িদেত পারেবা?",

A: "আপিন Navi অ�ােপর \"Pay Now\" েবাতােমর �ারা টাকা িদেত পােরন। অনু�হ কের Navi
অ�ােপর েহাম �ীন ভােলা কের েদখুন।"
Q: "আমার NACH েথেক টাকা েকেট েনওয়া হেয়েছ িক� অ�ােপ টাকার পিরমান আপেডট করা হয়
িন?",
A: " কখনও কখনও অ�ােপ টাকার পিরমান আপেডট করেত 48 ঘ�া পয�
� সময় লােগ। আরও েবিশ
েদির হেল, অনু�হ কের help@navi.com -েত যান।"
Q: " িক হেব যিদ EMI তািরখ�ট রিববার বা ব�াংেকর েকান ছ��টর িদেন হয়?",
A: "যিদ ব�াে�র েকান ছ��টর িদেন EMI তািরখ পেড়, �য়ং��য় টাকা কাটার প�িত�ট পরবত� কম �
িদবেস স�� করা হেব।"
Q: "যিদ আিম সময় মত আমার EMI িদেত স�ম না হই তাহেল িক হেব?",

A: "যিদ িনিদ� � তািরেখ EMI না েদওয়া হয়, তাহেল িবলে�র জিরমানা এবং বাউ� চাজ� িদেত হেত পাের।
আপনার সম� EMI �িল সময় মত িদেয় একটা ভােলা ে�িডট ে�ার বজায় রাখার জন� আপনােক
�েণািদত করা হে�।"
Q: "টাকা �দােনর িবক��ট িন��য় করা আেছ",
A: "িনিদ� � কেয়ক�ট িদন বাদ িদেল, অ�ােপর মাধ�েম টাকা েদওয়ার িবক��ট আপনার EMI েদওয়ার
তািরেখর আেগ এবং পের স��য় করা থােক। অ�াপ এবং e-Mandate দুেটার মাধ�েমই দু বার কের ঋণ
পিরেশাধ এড়ােনার জন� এই েবাতাম�ট িন��য় করা থােক।"
�য়ং��য় ঋণ েশাধ
Q: "আমার ব�াংেকর তথ� িনরাপদ আেছ েতা?",
A: "হ�াঁ, আমােদর কােছ আপনার ব�াে�র তথ� পুেরাপুির িনরাপদ থােক। আপনার তথ� িনরাপদ রাখেত
আমরা সব েথেক ভােলা উপল� িনরাপ�ার িসে�ম ব�বহার কির।"
Q: "আমার ঋণ পিরেশােধর সময়সূচী িক?",
A: "আপিন আপনার EMI পিরেশােধর সময়সূচী েদখার িবক��ট Navi অ�ােপর েমনু িবভােগ খুেঁ জ
পােবন।"
Q: "িক ��াব পাওয়া যাে� - েমাট কেতাটা সুদ িদেত হেব?",
A: "আপিন EMI সময়সূচী এবং ঋেণর ে�টেম� উে�খ করেল যথা�েম েস�েলার পিরমান েদখেত
েপেত পােরন। অনু�হ কের আমােদরেক help@navi.com -েত এই স�ে� িলখুন, আমরা আপনােক
িব�ািরত জািনেয় সাহায� করেবা।"
Q: "আিম িক েযেকােনা সময় ঋণ ব� করেত পাির?",
A: "হ�াঁ, আপিন যখন চাইেবন তখনই ঋণ ব� করেত পারেবন।"
িবিবধ
Q: "আিম িক আমার েমাবাইল ন�র এবং/ অথবা ই-েমল আইিড বদলােত পাির?",
A: "অনু�হ কের আমােদর help@navi.com –েত িলেখ জানান।"
Q: "িকভােব আিম Navi-র �াহক পিরেষবায় েযাগােযাগ করেবা?",
A: "অনু�হ কের আমােদর help@navi.com –েত িলেখ জানান।"
Q: "আিম িক আমার বত�মান ঋেণর সােথ আেরক�ট টপ-আপ ঋণ েপেত পাির?",

A: "হ�াঁ, বত�মােন আমরা েযাগ� �াহকেদর টপ-আপ ঋেণর অনুমিত িদই। আমােদর আভ��রীণ নীিত
এবং িনেদ� িশকার ওপর িভি� কের েযাগ�তা িনণয়� করা হয়। টপ-আপ েলােণর জন� আপনার েযাগ�তা
Navi অ�ােপর Navi Finserv Private Limited –এর �ারা আপনােক জানােনা হেব।"
Q: "আমার ব�াংেকর তথ� িনরাপদ েতা?",
A: " হ�াঁ, আমােদর কােছ আপনার ব�াে�র তথ� পুেরাপুির িনরাপদ। আপনার তথ� র�া করেত আমরা
সব েথেক ভােলা উপল� িনরাপ�ার িসে�ম ব�বহার কির।"
Q: “আিম িক �ানীয় ভাষায় ঋণ স�ে� তথ� জানেত পাির?",
A: “অনু�হ কের help@navi.com –এ আমােদর �াহক সহায়তা �টেমর সে� েযাগােযাগ ক�ন আথবা
সাহােয�র জন� আমােদর +91 81475 44555 এই ন�ের কল ক�ন।"
Q: “আিম ইংের�জ বু�ঝ না। Navi অ�ােপ ঋণ আেবদন ���য়ােত আিম িকভােব এেগােত পাির?",
A: “�াহক সহায়তা �টম আপনােক �ানীয় ভাষায় ঋণ আেবদন ���য়ায় আপনার সহেযািগতার জন�
খুিশ মেন ��ত। অনু�হ কের help@navi.com –এ আমােদর �াহক সহায়তা �টেমর সে� েযাগােযাগ
ক�ন অথবা সাহােয�র জন� আমােদর +91 81475 44555 এই ন�ের কল ক�ন।"
সাধারণ
Q: "NAVI িক?",
A: "Navi হল এক�ট নত� ন যুেগর িড�জটাল ��াটফম � যার মূল উে�শ� হল অথৈনিতক
�
পিরেষবা�িল
সহজ, ব�বহায এবং
�
সা�য়ী কের েতালা। অিবলে� কাগজ িবহীন ঋণ েপেত চাইেল আপিন Navi অ�াপ
ব�বহার করেত পােরন।"
Q: "Navi িক এক�ট NBFC?",
A: "Navi অ�াপ হল Navi Technologies Private Limited

-এর মািলকানাধীন এক�ট িড�জটাল

��াটফম।� Navi অ�ােপ Navi Finserv Private Limited এর �ারা ঋণ েদওয়া হয় যা এক�ট নিথব�
NBFC।"
ব�া� ে�টেম�
Q: "আমার েনট ব�াংিকং লগইন তথ� িক িনরাপদ?",
A: "আপনার েনট ব�াংিকং লগইন এবং পাসওয়াড� আমােদর কােছ স�ূণ � িনরাপদ এবং সুরি�ত।
আমরা আমােদর িসে�েম এই তথ� স��ত রািখ না। এটা �ধুমা� আসল সমেয় �মাণীকরেণর জন�
ব�বহার করা হয়।"
Q: "েকন আমােক আমার ব�াংক ে�টেম� েদখােত হেব?",

A: "আপনার ব�াংক ে�টেম� তথ� আপনার জন� আরও ভােলা অফার ৈতির করেত আমােদরেক
সাহায� কের। আপিন ওই একই অ�াকাউে� ঋেণর টাকা �হন করেত চাইেল, এটা আমােদর সাহায�
কের আপনার ব�াংক অ�াকাউে�র িব�ািরত তথ� যাচাই করেত।"
Q: " আিম আমার ব�াংেকর েনটব�াংিকং লগইন িবক� েদখেত পা�� না",
A: "বত�মােন আমরা 20 �টরও েবিশ ব�াংকেক েনটব�াংিকং লগইন িবক� িদ��। যিদ আপিন এই িবক�
�ট েদখেত না পান, তার মােন হল েয আপনার িনবািচত
�
ব�াংক�ট এখনও এই সমথেনর
�
আওতায়
আেসিন। যিদ আপিন েনটব�াংিকং লগইন িবক� ব�বহার করেত চান, তাহেল অন� এক�ট আলাদা
ব�াংক বাছেত পােরন।"
Q: "PDF আপেলাড িবকে�র জন� েকান েকান ফাইল ফরম�াট�িল �হণেযাগ�?",
A: "�ধুমা� আপনার ব�াংেকর পাঠােনা ই-ে�টেম��িলই এই িবকে� �হণেযাগ� । অনু�হ কের
মেন রাখেবন ��ান করা ব�াংক ে�টেমে�র �িতিলিপ �হণেযাগ� নয়।"
Q: "PDF আপেলাড িবকে� ে�টেম��িলর তািরেখর সময়সীমা িক থােক?",
A: "আপনােক সবেশষ
�
6 মােসর ব�াংক ে�টেম� জমা িদেত হেব। অনু�হ কের তািরেখর সময়সীমা
িন��ত ক�ন।"
Q: "আমার জন� েনটব�াংিকং লগইন িবক� িন��য় করা আেছ েকেনা?",
A: "যিদ আপিন েনটব�াংিকং লগইন িবকে� 2 বার ব�থ �লগইন �য়াস কের থােকন, তাহেল আমরা 24
ঘ�ার জন� এই িবক��ট িন��য় কের িদই। এটা করা হয় কারন পর পর 3 বার ব�থ �য়ােসর
�
পর, ব�াংক
আপনার লগইন �মাণপ� �ক কের েদয়। 24 ঘ�া পর আপিন আবার েনটব�াংিকং লগইন করার েচ�া
করেত পােরন। এই সমেয়র মেধ�, যিদ আপনার সােথ আপনার ব�াংক ে�টেম� থােক, তাহেল আপিন
PDF আপেলাড িবক��ট েচ�া কের েদখেত পােরন।"
গৃহ ঋণ
প�িত
Q: "Navi গৃহঋেণর জন� আিম িকভােব আেবদন করেত পাির?",
A: " েহাম েপেজ থাকা গৃহঋণ েবাতােম ি�ক কের Navi গৃহ ঋেণর জন� আেবদন করা যায়।"
Q: "গৃহ ঋেণর জন� Navi িক ধরেনর স�ি� অ�ভ��
� কের?",

A: "িনমাণকায
�
চলেত
�
থাকা, �েবশ করার জন� ৈতির, িনেজর �ারা িনিমত� এবং বািড় েকনার উে�েশ�ও
Navi গৃহঋণ েদয়।"
Q: "Navi -র েথেক ইন-ি���পাল ��াব েপেত েগেল আমােক িক িক তথ� িদেত হেব?",

A: "আপনােক �ধু আপনার এবং আপনার সহ আেবদনকারীর PAN (যিদ �েযাজ� হয়) ও আপনার
পছে�র স�ি�র (যিদ চূ ড়া� হেয় িগেয় থােক) িকছ� �াথিমক তথ� িদেত হেব।"
Q: "Navi েথেক গৃহঋণ ��াব পাওয়ার পর আমােক িক করেত হেব?",
A: "একটা ��াব পাওয়ার পর, আপনােক �েয়াজনীয় কাগজপ� homeloans@navi.com –এ পাঠােত
হেব অথবা আপিন +91 81475 44555 এই ন�ের আমােদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।"
Q: "আিম েকান স�ি� টা িকনব েসটা এখনও চূ ড়া� কির িন/ েসটার ব�াপাের িস�া� িনই িন, তা
সে�ও িক আিম Navi গৃহঋেণর জন� আেবদন করেত পাির?",
A: "হ�াঁ, আপনার গৃহঋেণর �েয়াজনীয়তা অনুযায়ী Navi-র ঋেণর আনুমািনক পিরমান জানেত আপিন
আেবদন করেত পােরন।"
Q: "কারা কারা এই ঋেণর আেবদেনর সহ আেবদনকারী হেত পােরন?",
A: "আপনার �ামী/ �ী, বাবা-মা, স�ান, ভাই বা েবান এই ঋণ আেবদেনর সহ আেবদনকারী হত পােরন।
ঋেণর সহ আেবদনকারী হেলন এমন একজন ব��� িযিন েযৗথ ভােব গৃহঋেণর EMI পিরেশােধর দািয়�
িনেত পােরন।"
েযাগ�তা
Q: "েকান েকান শহের Navi গৃহঋণ �দান কের?",
A: "কণাটক,
�
তািমলনাড়ু এবং েতেল�ানার িনিদ� � িকছ� শহের Navi তােদর কাযাবলী
�
�� কেরেছ।
বত�মােন আমরা েব�ালু�, দাবাে�ের, �লবারগা, �বিল, মাইেসার এবং হায়�াবাদ ও েচ�াই এর
শহর�িলেত কাজ করিছ।"
Q: "Navi গৃহঋেণর সুিবধা পাওয়ার সবিন�
�
েযাগ�তা িক?",
A: "Navi গৃহঋেণর আেবদেনর জন� আপনােক নুন�তম 21 বছেরর হেত হেব এবং েবতনভ�ক বা
�িনভ�র �াহক হেত হেব।"
Q: "আিম একজন �িনভ�র ব�বসািয়, আিম িক গৃহঋণ েপেত পাির?",
A: "হ�াঁ, Navi গৃহঋণ �িনভ�র �াহকেদর জন�ও উপল�।"
িব�য় ��াব, সুদ এবং ভাড়া
Q: "স�ি�র জন� আিম কত টাকা েপেত পাির?",
A: "Navi আপনােক েদয় আপনার বাড়ীর মূেল�র 90% টাকা, উদাহরণ��প, যিদ আপনার স�ি�র
পিরমান 1 েকা�ট টাকা হয়, তাহেল Navi আপনােক 90 লাখ টাকা পয�
� গৃহঋণ িদেত পাের।"
Q: "Navi েথক গৃহঋণ িনেল আিম িক কর সুিবধা লাভ করেত পাির?",

A: " হ�াঁ, ইনকাম ট�া� অ�া� অনুযায়ী, একজন বািস�া 24(b) িবভােগর অধীেন সুদ িদেল 2,00,000
টাকার এবং মূল টাকা িদেল 1,50,000 টাকা পয�
� কর সুিবধা েপেত পােরন।"
Q: "Navi গৃহঋেণর সুেদর হার কত? ",
A: "Navi-র সুেদর হার �� হয় 6.7% েথেক এবং �াহেকর ে�াফাইল অনুযায়ী এটােক সা�জেয় েনওয়া
যায়।"
Q: "Navi গৃহঋেণর ফী এবং সময়সূচী িক?",
A: "�েসিসং ফী : ঋেণর পিরমােনর 0.5% েযটা 25,000 টাকা পয�
� হেত পাের। ডকুেম�াশান ফী,
আইিন

ফী,

মুল�

িনণেয়র
�

ফী:

শূন�।

সবােপ�া
�

নত� ন

ফী

স�ে�

জানেত

(https://www.navifinserv.com/) –েত যান।"
অন�ান�
Q: "Navi গৃহঋণ েপেত েগেল িক আমােক বীমা িনেত হেব?",
A: " গৃহঋেণর ে�ে� আমরা আপনােক জীবন বীমা েনওয়ার পরামশ িদই,
�
যাইেহাক, আমরা জীবনবীমা
েনওয়ার জন� আপনােক েজার করেবা না। �াকৃিতক িবপযয়� েযমন ভ�িমক� বা কাঠােমাগত �য়�িত
েথেক সুর�া িদেত আমরা আপনােক স�ি�র কাঠােমাগত বীমা �দান করেবা।"

Q: "Pre-EMI িক?",
A: "Pre-EMI হল আংিশক ভােব েনওয়া ঋেণর পিরমােনর ওপর একটা সুদ েযটা আংিশক ভােব এবং
আসল EMI ��র আেগ পাওয়া যায়। এটা �ধানত িনজ িনিমত� বা িনমাণ
� কােল পাওয়া ঋেণর ে�ে�
ঘেট।."
Q: "Navi িক ব�াল�া� �া�ফার ঋণ �দান কের?",
A: "হ�াঁ, আমরা ব�াল�া� �া�ফার ঋণ েদওয়া আর� কেরিছ।"

