ਮੈਗਮਾ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਫਾਇਨ ਸ | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ (Moratorium) ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਕਸਰ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

1. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਿਵਡ 19 ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਅਧੀਨ ਕੀ ਰਾਹਤ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਿਵਆਜ਼ / ਮੂਲ-ਰਾਸ਼ੀ / ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਥਗਨ ਹੈ।ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨ ਿਰਣਦਾਤਾਵ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤ' 31
ਮਈ 2020 ਦੇ ਿਵ) ਚ ਿਨਯਤ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਿਦ) ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ
‘ਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਜ ਮੁਹਲਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਵਸੂਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਲਾਭ ਅਧੀਨ ਿਕਸ ਤਰ- ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਲੋ ਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਮੈਗਮਾ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਫਾਇਨ ਸ ਵ) ਲ' ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਨਜੋ ਿਮਆਦੀ ਲੋ ਨ (ਟਰਮ ਲੋ ਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ8ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

3. ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮੂਲ-ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੋਵ2 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?
ਹ , ਇਹ ਮੂਲ-ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੋਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

4. ਕੀ ਤੁਸ3 ਮਾਰਚ – 20 ਤ7 ਮਈ – 20 ਸਮ2 ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਛੋਟ।ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਿਵਆਜ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ-ਰਾਸ਼ੀ ਿਵ) ਚ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ
ਵਸੂਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਿਕਸ਼ਤ ਮੁਹਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਸ ਪ:ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਸ.ਐਮ.ਐੱਸ. ਰਾਹA ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹਲਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪBਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਤੁਸA ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਪBਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਨ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਸਿਹਤਸਾਨੂੰcustomercare@magmahfc.co.in‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ। ਕਰਜ਼ਾ
ਮੁਹਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ' ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪBਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਕਾਲ ਪBਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪBਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਿਮਆਦ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ
ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਜ ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਨੂੰ ਵਸੂਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸA ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤ ਅਸA ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਾ
ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰ) ਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ ।

6. ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ?
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹA ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵ) ਲ' ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਤ' ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪBਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਕਾਲ
ਆਵੇਗੀ।ਤੁਸA ਸਾਡੇ ਪBਤੀਿਨਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੁ) ਛਿਗ) ਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7. ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣਨ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋ ਨ =ਤੇ ਕੀ ਪ:ਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਮੁਹਲਤ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਜੁੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼ ਨੂੰ ਪੂੰ ਜੀਿਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇ) ਕ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਭੁਗਤਾਨ
ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ' ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਅਤੇ / ਜ ਬਕਾਇਆ ਿਕਸ਼ਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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8. ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ7 ਬਾਅਦ, ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ 3 ਈ.ਆਈ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੋ ਵਾਰ ਿਵਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਰਜ਼ਦਾਰਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੂਨ 20 ਿਵ) ਚ ਹੀ ਸਭ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹA ਹੈ। ਹਲ ਿਕ, ਤੁਸA ਜੂਨ 20 ਿਵ) ਚ 3 ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੋ।

9. ਮੇਰੀ ਿਵਤੀ ਸਿਥਤੀ ‘ਤੇ ਪ:ਭਾਵ ਨਹ3 ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮB ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਨਹ3 ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਹੀ
ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮB ਇਸ ਤਰ- ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵ) ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਪBਭਾਿਵਤ ਨਹA ਹੋਈ ਹੈ ਜ ਤੁਸA ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹA ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਾ ਸ਼ਰਤ
ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰ) ਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸA ਢੁਕਵ
ਫੰ ਡ ਰ) ਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸA ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰ) ਖੋ ਤ ਿਕ ਤੁਸA ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ
ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤ' ਬਚ ਸਕੋ।

10. ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਟੀਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੇਰੇ CIBIL ਸਕੋਰ ‘ਤੇ ਪ:ਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਿਮਆਦ (ਮਾਰਚ ਤ' ਮਈ 20 ਤ) ਕ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕBੈਿਡਟ ਿਵਵਰਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪBਿਤਕੂਲ
ਪBਭਾਵ ਨਹA ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਿਕ, 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤ' ਪਿਹਲ , ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ (ਓਵਰਡੀਊ) ਸੀ, ਤ ਇਸ ਸਮ ਅਵਧੀ ਿਵ) ਚ ਤੁਹਾਡੇ CIBIL ‘ਤੇ ਇਹ ਪBਭਾਿਵਤ
ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਛੇਤੀ ਤ' ਛੇਤੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਦਓ।

11. ਰਾਹਤ ਿਮਆਦ / ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹਲਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਹਤ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, 31 ਮਈ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ-ਰਾਸ਼ੀ ਿਵ) ਚ ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ਼ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ
ਕਰਜ਼ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵ) ਚ 3 ਮਹੀਨ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਿਮਆਦ ਜੋੜ ਿਦ) ਤੀ ਜਾਵੇਗੀਅਤੇ ਇ) ਕ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਿਵ) ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਿਦਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਨ ਿਵਚ ਪ:ਭਾਵ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ:
ਲੋ ਨ ਰਾਸ਼ੀ
`11.85 ਲ)ਖ

ਿਵਆਜ਼ ਦਰ
12.80%

ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਾ ਿਕਸ਼ਤ
ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਾ ਈ.ਐਮ.ਆਈ.

`14,222/-

ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਾ ਕਰਜ਼ ਿਮਆਦ

204 ਮਹੀਨ

ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਿਕਸ਼ਤ
ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤਈ.ਐਮ.ਆਈ.

`14,665/-

ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਿਮਆਦ

207 ਮਹੀਨ

ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣਨ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਿਵਆਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: `1,94,351/-

12. ਜੇਕਰ ਮB ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਮੇਰੇ ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਸੂਚੀ ACH/ECS/ਸਟBਿਡੰ ਗ
ਇੰਸਟ:ਕਸ਼ਨਸ/PDCs ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਕੀ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਿਮਆਦ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਦੁਬਾਰਾ ACH/PDCsਜਮ- ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਹਾਲੇ ਤ) ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤ' ACH/ECS/ SI/PDCਜਮM ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹA ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅ) ਗੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ
ਸਾਡਾ ਪBਤੀਿਨਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
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13. ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਵ2 ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਾ?
ਵ) ਖ-ਵ) ਖ ਜ਼ਰੀਏ ਿਜਵN ਿਕ ਐੱਸ.ਐਮ.ਐੱਸ. / ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹA ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇ) ਕ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸ ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

14. ਮB ਮੈਗਮਾ ਤ7 ਕਈ ਲੋ ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਨ ‘ਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ ਿਮਲਣਗੀਆਂ?
ਹ , ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ।

15. ਕੀ ਇਨ- 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ7 ਓਵਰਡਰਾਫਟ (OD) ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾRਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ?
1ਮਾਰਚ 2020 ਤ' 31 ਮਈ 2020 ਤ) ਕ 3 ਮਹੀਨ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਿਨਯਤ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. / ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਖਰਚਾ ਜ ਚੈੱਕ ਬਾRਸ ਖਰਚਾ ਨਹ3 ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਲ ਿਕ, 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤ' ਪਿਹਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ Pਤੇ ਦੇਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

16. ਅਪ:ੈਲ / ਮਈ ਮਹੀਨS ਦੇ ਲਈ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਪਿਹਲ ਦੀ ਕਟ ਲਈ ਜਾਣ ਤ7 ਬਾਅਦ ਮB ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਪBੈਲ 2020 / ਮਈ 2020 ਿਵ) ਚ ਤੁਸA ਆਪਣੀ ਿਨਯਤ ਲੋ ਨ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਦ) ਤਾ ਹੈ, ਤ ਲਈ ਗਈ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਨ
ਿਵ) ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਲਾਗੂ ਨਹA ਹੋਵੇਗਾ।

17. ਕੀ ਮB ਅਪ:ੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨS ਦੇ ਲਈ ਜ ਿਸਰਫ਼ ਮਈ ਮਹੀਨS ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ , ਜੇਕਰ ਮB ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਚ
ਜ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ:ੈਲ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਨਹ3 ਿਲਆ ਹੈ?
ਹ , ਤੁਸA ਇ) ਕ ਜ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

18. ਜੇਕਰ ਤੁਸ3 ਇਸ ਵਧੀਕ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਲB ਦੇ ਹੋ, ਤ ਮੈਨੰ ੂ =ਚ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਹA, ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਲਈ ਿਵਆਜ਼ ਡਰ ਿਵ) ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹA ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

19. ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨS ਰੇਪੋ ਦਰ ਘਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਗਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਕੰ ਨ ROI (ਿਵਆਜ਼ ਦਰ) ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਰੇਪੋ ਦਰ ਬQਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ, HFCs ‘ਤੇ ਨਹA। ਜਦ' ਮੈਗਮਾ ਆਪਣੇ PLR ਿਵ) ਚ ਬਦਲਾਅ / ਕਮੀਕਰੇਗੀ ਤ ਇਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲੋ ਨ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੋਵੇਗਾ।

20. ਕਰਜ਼ ਮੁਹਲਤ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣਨ ‘ਤੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਸਰਤ ਿਵਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ?
ਨਹA, ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵ) ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਤ' ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵ) ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹA ਹੋਵੇਗਾ।

21. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਗਮਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ਇਸਦਾ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਪ:ਤੀਿਨਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ:ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆRਦਾ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ
ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹ , ਤੁਸA ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਅਿਧਕਿਰਤ ਮੈਗਮਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਪBਤੀਿਨਧੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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