பர்சனல் ேலான்
ரீேபய் ெமன்ட்

Q : "என� EMI ேத�ைய மாற் ற ���மா?"
A : "NAVI ஆஃப் இன் ேஹாம் ஸ் �ரீனில் உள் ள EMI காெலண்டர் ஆப் ஷனில்
உங் கள் EMI ேத�ையப் பார்க்கலாம் . இப் ேபாைதக்�, EMI ேத�ைய மாற் ற
ஆப் ஷன் எ��ம் இல் ைல."
Q

:

"ேபய் ெமன்ட்

ஆப் ஷன்

மற் �ம்

அட்டவைணைய

நான்

எங் ேக

பார்க்கலாம் ?",
A : "உங் கள் EMI ேபய் ெமன்ட்கள் உங் களால் இ-மாண்ேடட் ெர�ஸ்டர் �லம்
ெசயலாக்கப் ப�ம் . ேஹாம் ஸ் �ரீனில் உள் ள Pay Now பட்டன் �லமாக�ம்
நீ ங் கள் பணம் ெச�த்தலாம் . ேம�ம் , NAVI ஆஃப் ப���ல் ெம��ல்
ஆப் ஷைனப்

பார்த்�

உங் கள்

EMI

ரீேபய் ெமன்ட்

அட்டவைணையப்

பார்க்கலாம் ."
Q : "தாமதமான ேபய் ெமன்ட்க�க்� அபராத வட்� உள் ளதா?",
A : "ரீேபய் ெமன்ட் தாமதமானால் , உங் கள் நி�ைவத் ெதாைகக்� தாமதக்
கட்டணம் ��க்கப் ப�ம் . நாங் கள் அபராத வட்�ைய ��க்க மாட்ேடாம் ."
Q : "நான் ப�� EMI ேபய் ெமன்ட் ெசய் யலாமா?",
A : "ஆம் . நீ ங் கள் கஸ்ட்டம் ேபய் ெமன்ட் ஆப் ஷைனத் ேதர்ந்ெத�த்� ப�� EMI
ேபய் ெமன்ட் ெசய் யலாம் ."
Q : "நான் தவ�தலாக இரண்� �ைற பணம் ெச�த்�ேனன். இப் ேபா� என்ன
நடக்�ம் ?",
A : "48 மணி ேநரத்�ற் �ள் IMPS �லம் உங் கள் ேபங் க் அக்க�ண்�ற் �
எக்ஸ்ட்ரா ேபய் ெமன்ட்ைடத் ��ப் �ச் ெச�த்���ேவாம் "

Q : "என் NACH ெப�ல் ஆ��ட்ட�. நான் இப் ேபா� எப் ப� பணம் ெச�த்த
���ம் ?",
A: "Navi APP இல்

உள் ள \"Pay Now\" ெபாத்தான் �லம் நீ ங் கள்

பணம்

ெச�த்தலாம் . Navi ஆஃப் இல் உங் கள் ேஹாம் ஸ் �ரீைனச் சரிபார்க்க�ம் "

Q

:

"என�

NACH

ெட�ெடட்

ஆனால்

ேபய் ெமன்ட்

ஆஃப்

இல்

��ப் �க்கப் பட�ல் ைலயா?",
A : "ஆஃப் இல் ேபய் ெமன்ட் ஸ்ேடட்டஸ் ��ப் �க்க �ல ேநரங் களில் 48
மணிேநரம் வைர ஆகலாம் . ேம�ம் தாமதம் ஏற் பட்டால் , help@navi.com ஐத்
ெதாடர்� ெகாள் ள�ம் "
Q : "EMI ேத� ஞா�ற் �க்�ழைம அல் ல� ேபங் க் ���ைற நாட்களில்
இ�ந்தால் என்ன ெசய் வ�?",
A : "EMI ேத� ேபங் க் ���ைற நாட்களில் வந்தால் , அ�த்த ேவைல நாளில்
ஆட்ேடா ெட�ட் ெசயல் ப�த்தப் ப�ம் "
Q : "என� EMI ஐ சரியான ேநரத்�ல் ெச�த்த ��யா�ட்டால் என்ன நடக்�ம் ?",
A: "கைட� ேத�க்�ள் EMI ெச�த்தப் படா�ட்டால் , தாமதமாக �ஸ் மற் �ம்
ெபௗன்ஸ் கட்டணங் கள்

��க்கப் படலாம் . ஒ� நல் ல �ெர�ட் ஸ்ேகார்

பராமரிக்க உங் கள் அைனத்� EMI கைள�ம் சரியான ேநரத்�ல் ெச�த்த
ஊக்��க்கப் ப���ர்கள் ."

Q : "ேமக் ேபய் ெமன்ட் ஆப் ஷன் �டக்கப்பட்�ள் ள�.",
A : "ஆஃப் �லம் பணம் ெச�த்�வதற் கான ஆப்ஷன் �ல நாட்கைளத் த�ர,
உங் கள் EMI நி�ைவத் ேத�க்� �ன்னதாகேவ இயக்கப் பட்ட�. ஆஃப் மற் �ம்
இ-ேமண்ேடட் ஆ�ய இரண்��ம் இரட்ைட ரீேபய் ெமன்ட்கைளத் த�ர்க்க
ெபாத்தான் �டக்கப் பட்�ள் ள�."
ஆட்ேடா ெட�ட்
Q : "என� ேபங் க் �ெட�ல் ஸ் பா�காப் பாக உள் ளதா?",
A: "ஆம் , உங் கள் ேபங் க் �ெட�ல் ஸ் எங் களிடம் �ற் ��ம் பா�காப் பாக
உள் ள�.

உங் கள்

ேடட்டாைவப்

பா�காக்க,

�ைடக்கக்��ய

�றந்த

பா�காப் � அைமப்�கைளப் பயன்ப�த்��ேறாம் ."
Q : "என� ரீேபய் ெமன்ட் அட்டவைண என்ன?",
A : "NAVI ஆஃப் ெம� �ரி�ல் ஆப்ஷைனத் ேத�வதன் �லம் உங் கள் EMI
ரீேபய் ெமன்ட் அட்டவைணையப் பார்க்கலாம் "

Q

"ஆஃபர் �ெட�ல் ஸ்

:

என்றால்

என்ன

-

ெமாத்த

வட்�

எவ் வள�

வ��க்கப் ப��ற�",
A: "நீ ங் கள் EMI அட்டவைண மற் �ம் ேலான் ஸ்ேடட்ெமன்ட் ஆ�யவற் ைறப்
பார்க்க�ம் .

அந்தந்த

ெதாைககைளச்

சரிபார்க்க�ம் .

help@navi.com

இல்

எங் க�க்� எ�த�ம் , நாங் கள் உங் க�க்� �ெட�ல் ஸ் �லம் உத�ேவாம் "
Q : "என� ேலாைன எப் ேபா� ேவண்�மானா�ம் அைடக்க ���மா?",
A : "ஆம் . நீ ங் கள் எப் ேபா� ேவண்�மானா�ம் ேலாைன �ன் �ட்�ேய
அைடக்கலாம் ."
இதர ேகள் �கள்
Q : "நான் என� ெமாைபல்

நம் பர் மற் �ம் /அல் ல� ஈெம�ல்

ஐ�ைய

மாற் றலாமா?",
A : "தய� ெசய் � help@navi.com இல் எங் க�க்� எ�த�ம் "
Q : "NAVI �ன் வா�க்ைகயாளர் ஆதரைவ நான் எவ் வா� அைடவ�?",
A : "தய� ெசய் � help@navi.com இல் எங் க�க்� எ�த�ம் "
Q : "என� தற் ேபாைதய ேலானில் டாப் -அப் ேலாைனப் ெபற ���மா?",
A

:

"ஆம் ,

தற் ேபா�

நாங் கள்

டாப் -அப்

ேலான் கைள

த��யான

வா�க்ைகயாளர்க�க்� அ�ம�க்�ேறாம் . எங் கள் உள் பா�� மற் �ம்
வ�காட்�தல் களின் அ�ப் பைட�ல் த�� �ர்மானிக்கப் ப��ற�. டாப் -அப்
ேலா�க்கான உங் கள் த��ைய Navi Finserv �ைரேவட் ��ட்ெடட் �லம் Navi
ஆஃப் இல் ெதரி�க்கப் ப�ம் . ."
Q : "என� ேபங் க் �ெட�ல் ஸ் பா�காப் பாக உள் ளதா?",
A: "ஆம் , உங் கள் ேபங் க் �ெட�ல் ஸ் எங் களிடம் �ற் ��ம் பா�காப் பாக
உள் ள�.

உங் கள்

ேடட்டாைவப்

பா�காக்க,

�ைடக்கக்��ய

�றந்த

பா�காப் � அைமப்�கைளப் பயன்ப�த்��ேறாம் ."
Q : "ேலான் அக்ரெ
ீ மண்ட் ர�ைத உள் �ர் ெமா��ல் ெபற ���மா?",
A : "தய�ெசய் � எங் கள் வா�க்ைகயாளர் ேசைவ ��ைவ help@navi.com இல்
ெதாடர்� ெகாள் ள�ம் அல் ல� உத�க்� எங் கைள +91 81475 44555 இல் ெதாடர்�
ெகாள் ள�ம் ."

Q : "எனக்� ஆங் �லம் �ரிய�ல் ைல. NAVI ஆஃப் இல் ேலான் ஆஃப்�ேகஷன்
ெசயல் �ைறைய நான் எவ் வா� ெதாடரலாம் ?",
A : "உங் கள் உள் �ர் ெமா��ல் ேலான் அப் ைள ெசய் �ம் ெசயல் �ைற�ல்
உங் க�க்� உதவ வா�க்ைகயாளர்

ேசைவ �� உத�யாக இ�க்�ம் .

தய�ெசய் � எங் கள் வா�க்ைகயாளர் ேசைவ ��ைவ help@navi.com இல்
ெதாடர்� ெகாள் ள�ம் அல் ல� உத�க்� எங் கைள +91 81475 44555 இல் ெதாடர்�
ெகாள் ள�ம் ."
ெபா�

Q : "NAVI என்றால் என்ன?",
A: "NAVI என்ப� நி�ச் ேசைவகைள எளிைமயாக�ம் , அ�கக்��யதாக�ம்
மற் �ம் ம�� �ைல��ம் மாற் �ம் ேநாக்கத்�டன் ஒ� ��ய �க ��ட்டல்
தளமா�ம் .

உடன�,

பர்சனல்

ேலான் கைளப்

ெபற,

NAVI

ஆஃப்

ஐப்

பயன்ப�த்தலாம் ."
Q: "NAVI ஒ� NBFCயா?",
A:

"NAVI

ஆஃப்

என்ப�

NAVI

ெடக்னால�ஸ்

�ைரேவட்

��ட்ெடட்

நி�வனத்�ற் �ச் ெசாந்தமான ��ட்டல் �ளாட்ஃபார்ம் ஆ�ம் . NAVI ஆஃப்
இல் , ேலான் கள் ெர�ஸ்டர் எட் NBFC NAVI ஃ�ன் சர்வ் �ைரேவட் ��ட்ெடட்
�லம் வழங் கப் ப��ற�."

ேபங் க் ஸ்ேடட்ெமன்ட்

Q : "என� ெநட்ேபங் �ங் லா�ன் ேடட்டா பா�காப் பானதா?",
A:

"உங் கள்

ெநட்ேபங் �ங்

பா�காப் பான�.

நாங் கள்

ேச�ப் ப�ல் ைல.

இ�

பயன்ப�த்தப் ப��ற�."

லா�ன்
இந்த

மற் �ம்

கட�ச்ெசால்

ேடட்டாைவ

எங் கள்

நிகழ் ேநரத்�ல்

�ற் ��ம்
கணினி�ல்

அங் �காரத்�ற் காக

மட்�ேம

Q : "என� ேபங் க் ஸ்ேடட்ெமன்ட்ைட நான் ஏன் ப�ர்ந்� ெகாள் ள ேவண்�ம் ?",
A : "உங் கள் ேபங் க் ஸ்ேடட்ெமன்ட் தகவல் உங் க�க்காக ஒ� �றந்த ஆஃபர்
உ�வாக்க எங் க�க்� உத��ற�. அேத அக்க�ண்�ல் நீ ங் கள் ேலான்
�ஸ்பர்சைலப் ெபற ��ம் �னால் , உங் கள் ேபங் க் அக்க�ண்ட் �ெட�ல் ைஸ
சரிபார்க்க இ� எங் க�க்� உத��ற�."
Q : "என� ேபங் �ற் கான ெநட்ேபங் �ங் லா�ன் ஆப்ஷைன காண�ல் ைல",
A

"தற் ேபா�

:

ெநட்ேபங் �ங்

லா�ன்

ஆப் ஷ�டன்

20

ேபங் க்கைள

ஆதரிக்�ேறாம் . இந்த ஆப்ஷைன நீ ங் கள் பார்க்க�ல் ைல என்றால் , நீ ங் கள்
ேதர்ந்ெத�த்த ேபங் �ற் � இன்�ம் இந்த ஆதர� இல் ைல என்� அர்த்தம் .
நீ ங் கள் பயன்ப�த்த ��ம் �னால் ேவ� ேபங் ைகத் ேதர்�ெசய் ய �யற் �
ெசய் யலாம் . ெநட்ேபங் �ங் லா�ன் ஆப்ஷன் �லம் ."

Q

:

"PDF

அப்ேலாட்

ஆப் ஷ�க்�,

எந்த

ேகாப்�

வ�வங் கள்

ஆதரிக்கப் ப��ன்றன?",
A

:

"உங் கள்

ேபங் க்

அ�ப்�ய

ஆப் ஷ�டன்

ஆதரிக்கப் ப�ம் .

ெசய் யப் பட்ட

நகல் க�க்�

இ-ஸ்ேடட்ெமன்ட்கள்

ேபங் க்

ஆதர�

மட்�ேம

ஸ்ேடட்ெமன்ட்களின்
இல் ைல

என்பைத

இந்த

ஸ்ேகன்
நிைன�ல்

ெகாள் ள�ம் ."

Q : "PDF அப் ேலாட் ஆப் ஷனில் உள் ள ஸ்ேடட்ெமன்ட்க�க்கான ேத� வரம் �
என்னவாக இ�க்க ேவண்�ம் ?",
A : "ச�பத்�ய 6 மாதங் க�க்கான ேபங் க் ஸ்ேடட்ெமன்ட்கைள நீ ங் கள்
சமர்ப்�க்க ேவண்�ம் . ேத� வரம் ைப உ��ப் ப�த்த�ம் ."

Q : "எனக்� ஏன் ெநட் ேபங் �ங் லா�ன் ஆப் ஷன் �டக்கப் பட்�ள் ள�?",
A : "ெநட்ேபங் �ங் லா�ன் ஆப்ஷனில் நீ ங் கள் 2 ேதால் ��ற் ற லா�ன்
�யற் �கைளச்

ெசய் தால் ,

உங் க�க்காக

இந்த

ஆப் ஷைன

24

மணிேநரத்�ற் � �டக்�ேவாம் . இ� 3 ேதால் ��ற் ற �யற் �களில் , உங் கள்
ேபங் க் உங் கள்

லா�ன் நற் சான்�தழ் கைளத் த�க்�ம்

என்பதால்

இ�

ெசய் யப் ப��ற�. நீ ங் கள் �ண்�ம் �யற் �க்கலாம் . 24 மணிேநரத்�ற் �ப்
�ற� ெநட்ேபங் �ங் லா�ன் �லம் . இதற் �ைட�ல் , உங் களிடம் ேபங் க்
ஸ்ேடட்ெமன்ட்கள்
ெசய் யலாம் ."

இ�ந்தால் ,

PDF

அப் ேலாட்

ஆப்ஷைன�ம்

�யற் �

ேஹாம் ேலான்
ப் ேராஸஸ்
Q : "NAVI ேஹாம் ேலான் க�க்� நான் எப்ப� �ண்ணப்�க்கலாம் ?",
A : "NAVI

ேஹாம் ேலான் க�க்கான �ண்ணப் ப ெசயல் �ைற ேஹாம்

பக்கத்�ல் உள் ள ேஹாம் ேலான்ஸ் ெபாத்தாைனக் �ளிக் ெசய் வதன் �லம்
ெசய் யப் ப��ற�."
Q : "ேஹாம் ேலான் கைள வழங் �வதற் � எந்த வைகயான ெசாத்�க்கள்
NAVIயால் �டப் பட்��க்�ம் ?",
A: "NAVI ேஹாம் ேலான் கைள கட்�மானத்�ன் �ழ் , நகரத் தயாராக, �யமாக
கட்டைமக்கப் பட்ட

மற் �ம்

ேஹாம்

வாங் �ம்

ேநாக்கங் க�க்காக

வழங் ��ற�."
Q : "NAVI �ல் இ�ந்� ெகாள் ைக ஆஃபர் ெபற நான் என்ன தகவைல வழங் க
ேவண்�ம் ?",
A : "உங் க�ைடய மற் �ம் இைண �ண்ணப் பதாரர்க�க்� PAN எண்ைண
(ெபா�ந்�னால் ) நீ ங் கள் ஆர்வமாக உள் ள ெசாத்� பற் �ய �ல அ�ப் பைடத்
தகவல் க�டன் (இ��ப் ப�த்தப் பட்டால் ) வழங் க ேவண்�ம் ."

Q : "NAVI �டம் இ�ந்� ேஹாம் ேலான் ஆஃபர் ெபற் ற �ற� நான் என்ன
ெசய் வ�?",
A : "ஆஃபர் �ைடத்தால் , ேதைவயான டாக்�ெமண்ட்ைஸ Homloans@navi.com
இல் ப�ரலாம் அல் ல� எங் கைள +91 81475 44555 ெதாடர்� ெகாள் ளலாம் ."

Q : "நான் வாங் கப் ேபா�ம் ெசாத்ைத நான் ��� ெசய் ய�ல் ைல, NAVI ேஹாம்
ேலான் க�க்� நான் இன்�ம் �ண்ணப்�க்கலாமா?",
A : "ஆம் , உங் கள் ேஹாம் ேலான் ேதைவக�க்� ேலான் NAVI வழங் கக்��ய
ம�ப் �ட்ைடப் ெபற நீ ங் கள் �ண்ணப்�க்கலாம் ."

Q : "ேலான் �ண்ணப் பத்�ற் � யார் அைனவ�ம் இைண �ண்ணப் பதாரராக
இ�க்க ���ம் ?",
A

:

"உங் கள்

மைன�,

ெபற் ேறார்,

�ழந்ைதகள் ,

சேகாதரிகள்

ேலான்

�ண்ணப் பத்�ற் �

இ�க்கலாம் .

ேஹாம்

ேலா�க்கான

ெபா�ப் ைப

�ட்டாகப்

இைண

EMI-கைள

சேகாதரர்

அல் ல�

�ண்ணப் பதாரராக
��ப் �ச்

ப�ர்ந்�ெகாள் பவர்தான்

ெச�த்�ம்

ேலான்

இைண

�ண்ணப் பதாரர்."
த��
Q : "NAVI எந்த நகரங் களில் ேஹாம் ேலான் கைள வழங் ��ற�?",
A : "கர்நாடகா, த�ழ் நா� மற் �ம் ெத�ங் கானா�ல் ேதர்ந்ெத�க்கப் பட்ட �ல
நகரங் களில் NAVI தன� ெசயல் பா�கைளத் ெதாடங் ��ள் ள�. நாங் கள்
தற் ேபா� ெபங் க��, தாவங் கேர, �ல் பர்கா, ஹூப் ளி, ைம�ர் மற் �ம்
ைஹதராபாத் மற் �ம் ெசன்ைன நகரங் களில் இ�க்�ேறாம் ."
Q : "NAVI ேஹாம் ேலான் கைளப் ெப�வதற் கான �ைறந்தபட்ச த�� என்ன?",
A : "NAVI ேஹாம் ேலான் க�க்� ஆஃப் ைல ெசய் ய உங் க�க்� �ைறந்தபட்சம்
21 வய� இ�க்க ேவண்�ம் மற் �ம் ஒ� சம் பளம் அல் ல� �யெதா�ல்
ெசய் �ம் வா�க்ைகயாளராக இ�க்க ேவண்�ம் ."

Q : "நான் ஒ� �யெதா�ல்

ப் ேராபஸனல் , நான் ஒ� ேஹாம்

ேலான்

ெபறலாமா?",
A : "ஆம் , �யெதா�ல் ெசய் �ம் வா�க்ைகயாள�க்�ம் NAVI ேஹாம் ேலான் கள்
உள் ளன."
ஆஃபர், Interest and �ஸ்
Q : "ெசாத்�க்காக நான் எவ் வள� நி� ெபற ���ம் ?",
A : "NAVI உங் கள் ேஹா�ற் � 90% நி�ைய வழங் க ���ம் , அதாவ� உங் கள்
ெசாத்� ம�ப் � �. 1 ேகா�யாக இ�ந்தால் , NAVI �. 90 லட்சம் வைர ஆஃபர்
ேஹாம் ேலான் வழங் க ���ம் ."
Q : "நான் NAVI �ல் இ�ந்� ேஹாம் ேலான் கைள எ�த்�க் ெகாண்டால் வரிச்
ச�ைககைளப் ெபற ���மா?",A : A : "ஆம் , வ�மான வரிச் சட்டத்�ன் �ழ் ,
���ரிைம ெபற் ற தனிநபர், �ரி� 24(b) இன் �ழ் ெச�த்தப் ப�ம் வட்�க்� �.

2,00,000 வைர��ம் , ெச�த்�ய அச�க்� �.1,50,000 வைர��ம்

வரிச்

ச�ைககைளப் ெபறலாம் ."
Q : "NAVI ேஹாம் ேலான் க�க்கான வட்� ��தங் கள் என்ன?",
A: "NAVI இல் வட்� ��தங் கள் 6.7% இ��ந்� ெதாடங் ��ன்றன, ேம�ம் இ�
ஒவ் ெவா� வா�க்ைகயாள�க்�ம் அவர்களின் �ெராைப�ன் அ�ப் பைட�ல்
தனிப் பயனாக்கப் ப��ற�."

Q : "NAVI ேஹாம் ேலான் க�க்கான கட்டணம் மற் �ம் அட்டவைண என்ன?",
A : "�ராஸ�ங் கட்டணம் : ேலான் ெதாைக�ல் 0.5% 25,000 டாக்�ெமண்ேடஷன்
கட்டணம் ,

சட்டக்

கட்டணம் ,

ம�ப் �ட்�க்

கட்டணம் :

ZERO.

ச�பத்�ய

கட்டணத்�ற் � (https://www.navifinserv.com/) "
மற் றைவகள்
Q : "NAVI

ேஹாம் ேலான் கைளப் ெப�ம் ேபா� நான் இன்�ரன்ஸ் எ�க்க

ேவண்�மா?",
A : "ேஹாம் ேலான் க�க்�, ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் உங் களால் எ�க்கப் பட
ேவண்�ம்

என்�

நாங் கள்

பரிந்�ைரக்�ேறாம் ,

இ�ப்��ம்

நாங் கள்

உங் கைள வற் ��த்த மாட்ேடாம் . நிலந�க்கம் அல் ல� கட்டைமப் � ேசதங் கள்
ேபான்ற இயற் ைகச் சம் பவங் க�க்� எ�ராக பா�காப்�ற் காக, ெசாத்�
கட்டைமப் � இன்�ரன்ஸ் வழங் �ேவாம் ."
Q : "�ரி EMI என்றால் என்ன?",
A: "�ரி EMI என்ப� ஒ� ப��யாக�ம் உண்ைமயான EMI ெதாடங் �வதற் �
�ன்�ம் �ைடக்�ம் ேலான் ெதாைகக்� ெச�த்தப் ப�ம் வட்�யா�ம் . இ�
�க்�யமாக �ய கட்�மானம் அல் ல� கட்�மான நிைல இைணக்கப் பட்ட
�நிேயாகங் களில் நிகழ் �ற�."
Q : "NAVI ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்பர் ேலான் கைள வழங் ��றதா?",
A:

"ஆம் ,

நாங் கள்

அ��கப் ப�த்��ள் ேளாம் ."

ேபலன்ஸ்

�ரான்ஸ்பர்

ேலான் கைள

