పర� నల్ �న్
���ంట్

Q: "�� � EMI ��� �ర� వ�� ?"
A: "�� Navi �ప్ �మ్ ��� న్� EMI �� �ండర్ ఎం�క� � EMI ��� �డవ�� .
ఇప� ��, EMI ��� �ర� ��� ఎ�వం� ఎం�క ��."
Q: "��ంట్ ఎం�క మ�� ���� �� ఎక� డ �డగల�?",
A: "� �త ��సర్
� �యబ�న E-�� న్�ట్ �� � � EMI ���ంట్� ���స్
�యబ��ం�. �మ్ ��� న్� ఉన� � నవ్ బటన్ �� � �� �� ��ం
� చవ�� .
అ��, Navi �ప్ � ��న్ �� ��న్�� ఆపన్
� � �డడం �� � �� � EMI
���ంట్ ���� �డవ�� ."

Q: "ఆలస� �న ��ంట్� � అప�ధ ��� ��ం
� చవల� ఉం�ం�?",
A: "ఆలస� �న ���ంట్ సందర� ం�, �� ��ం
� చవల�న ��� �� ఆలస� ��
వ� ���ం�. �� అప�ధ ���� వ�� �య�."
Q: "�� ��క EMI ��ంట్ �యవ�� ?",
A: "అ��. �� కసమ్
� ��ంట్ ఆపన్
� � ఎం��వడం �� � ��క EMI ��ంట్
�యవ�� ."
Q: "�� �ర��� �ం� ��� ��ంట్ ���. ఇ�� � ఏం అ��ం�?",
A: "�� 48 గంటల�� IMPS �� � అదన� ��ంట్� � �� ం� అ�ంట్� ���
���
� � �"
Q: "� NACH ��ల్ అ�ం�. �� ఇ�� � ఎ� ��ం
� ��?",
A: "�� Navi �ప్� \”� నవ్”\ బటన్ �� � ��ం
� చవ�� . Navi �ప్� � �మ్
��� న్� త�� �యం�"
Q: “� NACH ��ట్ అ�ం� �� �ప్� ��ంట్ అప్�ట్ అవ��?”,
A: “�ప్� ��ంట్ �ట
� స్ అప్�ట్ �వ��� 48 గంటల సమయం పటవ
� �� , అంత�
�ం� ఆలస� ం అ�న సందర� ం�, దయ�� help@navi.com � సం�ప�ంచం�”
Q: “ఒక�ళ EMI �� ఆ��రం �� �� ం� �ల� ��న ఉం� ఏ� ���?”,
A: “EMI �� �� ం� �ల� ��న ఉం�, ఆ� ��ట్ అ�� త��� ప� �న��
జ���ం�”
Q: “�� స�న సమయం� EMI ��ం
� చ�క�� ఏ� జ���ం�”,

A: “ ��� �� �� EMI ��ం
� చబడ� సందర� ం�, ఆలస� �� మ�� �న్� �� �స్
వ� �ంచవ�� . మం� ���ట్ �� ర్� �న��ంచ��� � అ�� EMI ల� స�న
సమయం� ��ం
� �మ� �� �మ� �� ��త� ����.”
Q: “�క్ ��ంట్ ఆపన్
� ���ల్ �యబ�ం�.”,
A: “��� ��� �న��ం� EMI ��� ��� �ం� మ�� త��త �ప్ �� �
��ం
� � ఆపన్
� ఎ��ల్ �యబ��ం�. �ప్ మ�� e-�� న్�ట్ �� � ��ం
� �
���ంట్� జరగ�ం� ఉండ��� బటన్� ���ల్ �యబ��ం�.”
ఆ� ��ట్
Q: “� �� ం� �వ�� భ�దం� ఉం��?”,
A: “అ��, �� � �� ం� �వ�ల� �� �� సంర����. � ��� సంర�ంచ���
అం���� ఉన� ఉత�మ�న ర�ణ వ� వస�
� ఉప�����.”
Q: “� ���ంట్ ��� ల్ అం� ఏ��?”,

A: “Navi �ప్ � ��న్ �� ��న్�� ఆపన్
� � �డడం �� � �� � EMI
���ంట్ ��� ల్� �డవ�� .”
Q: “ఆఫర్ �వ�� ఏ�� - �త�ం వ�� ఎంత �ర్ � �యబ��ం�”,
A: “�� EMI ��� అ�� �న్ �ట్
� �ంట్� త�� �యడం �� � సంబం�త

��� �� �డవ�� . దయ�� మమ� �� help@navi.com వద� సం�ప�ంచం� �� ��
�వ�ల� అం�ం� స�యం ����”
Q: “�� � �న్� ఏ సమయం��� ��ంచవ�� ”,
A: “అ��. �� ఎ�� �� �న్� ��ంచవ�� .”
ఇతర��
Q: “�� � ��ల్ �ంబర్ మ��/�� ఇ��ల్ ఐ�� �ర� వ�� ?”,
A: “దయ�� మమ� �� help@navi.com వద� సం�ప�ంచం�”
Q: “�� Navi ���గ��ల �వ� ఎ� ���గల�?”
A: “దయ�� మమ� �� help@navi.com వద� సం�ప�ంచం�”
Q: “�� ఇప� �� ఉన� � �న్ � �ప్-అప్ �న్ �ందగల�?”,
A: “అ��, అ���న కసమ
� ర �� �� �ప్-అప్ �న�
� అంద����. � అంతర �త

��నం మ�� �ర �దర� �ల ఆ�రం� అర �త� ����ంచబ��ం�. �ప్-అప్ �న్

�సం � అర �త� Navi �ప్� Navi �న్సర్� ���ట్ ���డ్ �� �
��య�యబ��ం�. ”
Q: “� �� ం� �వ�� భ�దం� ఉం��?”,
A: “అ��, �� � �� ం� �వ�ల� �� �� సంర����. � ��� సంర�ంచ���
అం���� ఉన� ఉత�మ�న ర�ణ వ� వస�
� ఉప�����.”

Q: “�� ���క �ష� �న్ అ���ంట్ ర��� �ందవ�� ?”
�
బృం��� సం�ప�ంచం�
A: “దయ�� help@navi.com వద� � ���గ��ల మద�
�� స�యం �సం +91 81475 44555 �ంబర్� �ల్ �యం�.”
Q: "�� ఆంగ �ం అర �ం ��. Navi �ప్� �న్ దర��� ���స్� �� ఎ�
�న��ంచగల�?",

A: "���గ��ల స�యక బృందం � ���క �ష� �న్ అ� ��షన్ ���స్� ��
స�యం �య��� సం�షం� ఉం�ం�. దయ�� help@navi.com వద� �
���గ��ల స�యక బృం��� సం�ప�ంచం� �� స�యం �సం +91 81475
44555 �ంబర్� �ల్ �యం�.
�ఖ� ం�
Q: “NAVI అం� ఏ��?”,
A: “Navi అ�� �లభ ���� యల్ �వ�, �గమ�న మ�� అం���� ఉం� ఒక
�తన ��టల్ ��క. �� Navi �ప్ ఉప��ంచడం �� � త�ణ, �పర్�స్ పర� నల్
�న్� �ందవ�� .”
Q: “Navi ఒక NBFC?”,
A: “Navi �ప్ అ�� Navi ��� ల�స్ ���ట్ ���డ్� �ం�న ��టల్ ��క. Navi
�ప్ �, Navi �న్సర్� ���ట్ ���డ్ �� � అం�ం� �న్� NBFC � ��సర్
�
�యబ�న�.”
�� ంక్ �ట్
� �ంట్
Q: “� �ట్�� ం�ంగ్ ��న్ �� భ�దం� ఉం�ం�?”,
A: “� �ట్�� ం�ంగ్ ��న్ మ�� �స్వర్ � �� �� భ�దం అ�� సంర�ంచబ��ం�.
�� ఈ ��� � �సం
� � జమ�య�. ��� �వలం �యల్-�మ్ ���కరణ �సం
��త� ఉప��ంచబ��ం�.”
Q: “�� � �� ంక్ �ట్
� �ంట్� ఎం�� �ర్ ���”

A: “��సం మం� ఆఫర్� �ం�పరచ��� � �� ంక్ �ట్
� �ంట్ �వ�� ��
స�యపడ��. ఇ� �� అ� అ�ంట్� �న్ �స్బర� ల్� �ం�ల��ం� �
�� ంక్ �వ�ల� ��� �య��� �� స�యప��ం�.”
Q: “�ట్�� ం�ంగ్ ��న్ ఆపన్
� �� కనబ�ట��”,
A: “�ప��తం �� >20 �� ం�ల� �ట్�� ం�ంగ్ ��న్ ఆపన్
� � స�ర్ � ����� �, ��
అర �ం �� ఎం��న� �� ం�� �ప��తం ఈ స�ర్ � ��. ఒక�ళ �� �ట్�� ం�ంగ్
ఆపన్
� � ������ �� �� �� ంక్� ఎం��వడం �� � �పయ�� ంచవ�� .”
Q: “PDF అప్�డ్ ఆపన్
� �సం, ఏ �ల్ ��� �� స�ర్ � ����?”,
A: “ఈ ఆపన్
� � � �� ం� �� � �ం�న ఈ-�ట్
� �ంట్ ��త� స�ర్ � అ��ం�.
దయ�� గమ�ంచం� �� ంక్ �ట్
� �ంట్ �క� �� న్ ��� స�ర్ � �య�. ”

Q: “PDF అప్�డ్ ఆపన్
� � �ట్
� �ంట� �� ప�� ఎంతవర� ఉం��?”
A: “�� క�సం 6 �లల �� ంక్ �ట్
� �ంట్� ���ం��. దయ�� �� ప���
����ం��ం�”

Q: “�ట్ �� ం�ంగ్ ��న్ ఆపన్
� �� ఎం�� ���ల్ �యబ� ఉం�?”,
A: “ఒక�ళ �� �ట్ �� ం�ంగ్ ��న్ ఆపన్
� � 2 సఫలం �� ��న్ �పయ�� � ���,
�� ఈ ఆపన్
� � 24 గంటల వర� ���ల్ ����. ఎం�కం� 3వ సఫలం ��
�పయత� ం�, � �� ం� ��క� ��న్ �వ�ల� ��క్ ���ం�. �� 24 గంటల

త��త �ట్�� ం�ంగ్ ��న్� మరళ �పయ�� ంచవ�� , ఆ సమయం�, � వద� �� ంక్
�ట్
� �ంట్ ఉం� �� PDF అప్�డ్ ఆపన్
� � �� �పయ�� ంచవ�� . ”

�మ్ �న్
���స్
Q: “�� Navi �మ్ �న్� � ఎ� దర��� ����� ?”,
A: “�మ్ �జ్� ఉన� �మ్ �న్� బటన్ � �క్� �యడం �� � Navi �మ్ �న్�
���స్ �దల��ం�. ”
Q: “�మ్ �న్� � అం�ంచ��� Navi �� � ఎ�వం� ఆ��ల� కవర్
�యబ��ం�”

A: “��� ణం� ఉన� , �దం
� � ఉన� , స� త�� ��� ం�న మ�� �న� ఇం� ఆ��ల�
Navi �మ్ �న్� అం���ం�. ”

Q: “Navi �ం� ఇన్-���� పల్ ఆఫర్� �ంద��� �� ఎ�వం� స�����
అం�ం��?”

A: “�� �ం�పర�ల��ం�న� ఆ� � �క� ��థ�క స��రం�(�� �ర �యం
���బ��) �� ��క� మ�� � సహ దర������ PAN � సమ�ర� వల�
ఉం�ం�.”
Q: “Navi �ం� �మ్ �న్ ఆఫర్ �ం�న త�� త �� ఏ� ���?”,

�
A: “ఆఫర్ �ం�న త��త, �� homeloans@navi.com � అవసర�న ��� �ంట�

�ర్ �యవల� ఉం�ం� �� �� +91 81475 44555 �ంబర్� �ల్ ��
సం�ప�ంచగల�. ”
Q: “�� ���� �య�� ఆ��� �� �ర ��ంచ��/�� �ర �యం �����, ��
ఇప� �� Navi �మ్ �న్� �సం దర��� ���వ�� ?”
A: “ అ��, �� �న్ �త�ం � అంచ�� �ందవ�� Navi �� �మ్ �న్
అవస�ల� అం���ం�”

Q: “�న్ దర���� ఎవ� సహ-దర������� ఉండవ�� ?”,
A: “� �గ�� �, త�ద
� ం���, �ల�
� , �ద�� �� ���
�
�న్ దర���� సహదర������� ఉండవ�� . �మ్ �న్ �సం EMIల� ��� ��ం
� � �ధ� త�
� �న్ సహ-దర������ అం��.”
పం��� వ� ��

అర �త
Q: “Navi ఏ నగ�ల� �మ్ �న్ల� అం���ం�?”
A: “Navi తన �ర� క��ల� క��టక, త�ళ�� మ�� �లం�ణ�� ��� ఎం�క
��న నగ��� ��రం�ం�ం�. �� �ప��తం �ంగ��, దవణ��, �ల� ��, ��,�
��ర్ ����� మ�� �ద��ద్ అ�� ��� నగ�ల� ఉ�� �.”

Q: “Navi �మ్ �న్� � �ంద��� క�స అర �త ఏ��?”,
A: “Navi �మ్ �న్� �సం దర��� �య��� �� క�సం 21 ఏళ � వయ�� ఉం��
మ�� �తం �� స� యం ఉ�� క�� ఉం��. ”
Q: “�� స� యం ఉ��� క�� ఉ�� �, �� �మ్ �న్ �ందగల�?”
A: “అ��, స� యం ఉ�� ���గ��ల� �� Navi �మ్ �న్� అం����
ఉ�� �.”
ఆఫర్, వ�� మ�� ��

Q: “ఆ��� �� ఎంత వర� ��� �ందగల�?”,

A: “Navi � ఇం�� 90% వర� ��ల� అం�ంచగల�, అన�. � ఆ�� ��వ �. 1 ��
అ��, Navi �. 90 ల�ల వర� �మ్ �న్ ఆఫర్ �యగల�. ”

Q: “�� Navi �ం� �మ్ �న్ ���ం� ప�� �ప�జ�ల� �ందగల�?”
A: “అ��, ఆ�య� ప�� చటం
� �ప�రం, ఒక వ� � � ��న్ 24(b) �ంద ��ం
� � వ��
� �.
2,00,000 వర� మ�� ��ం
� �న అస�� �. 1,50,000 వర� ప�� �ప�జ�ల�
�ందవ�� . ”
Q: “Navi �మ్ �న�
� వ�� ��� ఏ �ధం� ఉం��?”
A: “Navi వద� వ�� ��� 6.7% �ం� ��రంభమ���, మ�� ఇ� �ప� ���గ����
�� ���ల్ ఆ�రం� �ర� బ��ం�.”
Q: “Navi �మ్ �న�
� �� మ�� ��� ల్ ఏ �ధం� ఉం�ం�?”
A: “����ంగ్ �: �న్ �త�ం� 0.5% అన� 25,000� ప��తం �యబ�ం�
��� �ం�షన్ �, �గల్ �, ��� ంకన �: ��� . �� � �సం
(https://www.navifinserv.com/) � �డం�”
ఇతర��
Q: “ Navi �మ్ �న�
� �ం� సమయం� �� ఇ�� �న్� �����?”

A: “�మ్ �న్� �సం, �� �ఫ్ ఇ�� �న్� కవర్� ����ల� �� �����,
అ�� �� �మ� �� �ఫ్ ఇ�� �న్� ����ల� బలవంతం �య�. �కంపం
�� ��� �త� క న��ల వం� సహజ సంఘటనల �ం� ర�ణ �సం �� ఆ�� ��� ణ
ఇ�� �న్� � అం����.”

Q: “��-EMI అం� ఏ��?”

A: “��-EMI అ�� �గం� మ�� అస� EMI ��రం��� �ం� �ం�న �న్ ��� ��
��ం
� � వ�.� ఇ� �ప�నం� �� య ��� ణం �� ��� ణ దశ సంబం�త పంప�ల�
జ���ం�”

Q: “Navi �� �న్� ��న� � ర్ �న్� � అంద���ం�?”,
A: “అ��, �� �� �న్� ��న� � ర్ �న్� � ��రం�ం��.”

