
రాయితీ యొక్క రేటు (ఆర్ఓడి) 

అమ్మక్ం బిల్లు  ఫ్ాాక్టర ంగ్ మ్ర యు కొనుగోల్ల బిల్లు  డిస్కంట ంగ్:  
అంతర్గత క్రడెిట్ రిస్క్ రేట ంగ్  అమ్మక్ం బిల్లు  ఫ్ాాక్టర ంగ్ కొనుగోల్ల బిల్లు  

డిస్కంట ంగ్ 
A+ & A 12.75% 13.25% 

B+ 13.25% 13.75% 

B 13.75% 14.25% 

C 14.25% 14.75% 

A) ఇతర పథక్మ్ు: 
ప్రో డక్లట  పేరు రాయితీ రేటు 

స్థిరాస్థిప  ైకారపొరటే్ ఋణమ్ు (కాు ప్)  ప్రస్తు తం ఉన్నది 13.50%. 

ప్ాు ంటు మ్ర యు యంతో పర క్రాల్ల 
మ్ర యు సామ్ాగ  ియొక్క తనఖా 

ప్రస్తు తం ఉన్నది 13.50%. 

ఇన్వాయిస్ రాయితీ పర మితుల్ల 
(LC చే మ్ద్దతు ఇవ్ాబడినవి) 

ప్రతి లావాదేవీకి్ రిజిస్ట ర్్డ ఆఫీస్క వారిచే రాయితీ రేటు (ROD) స్ూచంచబడుత ంది. 

 

వ ండర్ ఫ ైన్వన్సంగ్  పథక్మ్ు 
(విఎఫ్ఎస్) 

అంతరగత కరడిిట్ ర స్క రేట ంగ్ వ ండర్ ఫ ైన్వన్సంగ్ - రాయితీ రేటు 
A+ & A 11.00 

B+ 11.25 

B 11.75 

గడువ్ు తేదీ మ్ుగ స్థప్ర యిన తరాాత అపరాధపు ఛవరజీల్ల:  

ఫ్ాాక్టర్్డ ఇన్వాయిస్కలప  ైఎక్స్-పో జర్డ క్ొర్క్ు గడువుతేదీ ప్లస్క 7 రోజుల క్ార్ుణ్ా వావధి వర్క్ూ అన్తమతించబడిన్ రాయితీ రేటు (ROD) విధించబడుత ంది. 

ఐబిస్థపథ ఇన్వాయిస్ ల్ప ై ఎక్సస-ప్ర జర్: క్రెడిట్ వావధిని మీరిన్ ఇన్వాయిస్క(ఐబిసిపి) వావధి క్ొర్క్ు అన్తమతించబడిన్ రాయితీ రేటు (ROD)క్ు ప ైన్ అప్రాధప్ు ఛవరజీలు 
@1% విధించబడతవయి.  

ఓడి ఇన్వాయిస్ ల్ప ై ఎక్సస-ప్ర జర్: గడువు మీరి పో యిన్ (ఓడి)వావధి క్ొర్క్ు అన్తమతించబడిన్ రాయితీ రేటు (ROD)క్ు ప ైన్ అప్రాధప్ు ఛవరజీలు @2% 

విధించబడతవయి. 

పథడి ఇన్వాయిస్ ల్ప ై ఎక్సస-ప్ర జర్:  గత బక్ాయిీ (పిడి) వావధి క్ొర్క్ు అన్తమతించబడిన్ రాయితీ రేటు (ROD)క్ు ప ైన్ అప్రాధప్ు ఛవరజీలు @3% విధించబడతవయి. 

ఫ్ాాక్టర ంగ్ ఛవరజీల్ల: ఒక్క్ ఇన్వాయిస్క ప ై క్నీస్ ఛవరజీ ర్ు.100/-తో ఇన్వాయిస్క యొక్్ విలువప ై 0.25% తో ఛవరజీ చేయబడుత ంది.  

పునఃకేటాయింపు ఛవరజీల్ల:  క్లయింటు తర్ఫున్ ఫ్ాాక్టరింగ్ ఇన్వాయిస్కలన్త తిరిగి-కే్టాయించన్ప్ుుడలాల  ఇది విధించబడుత ంది.  ప్రస్తు తవనికి్, 
ఒక్వేళ ఇన్వాయిస్క గన్క్ ఇన్వాయిస్కల తేదీ న్తండి 180 రోజుల పాటు చెల్లంచబడక్ుండవ మిగిల్పోయి ఉంటే, ప్ున్ఃక్ేటాయింప్ు ఛవరజీలు ఒక్క్ 
ఇన్వాయిస్క ప ై క్నీస్ ఛవరజీ ర్ు.100/-తో తిరిగి కే్టాయించబడిన్ ఖాతవప ై 0.50% తో ఛవరజీ చేయబడుత న్వనయి. 

ప్ాోస్ స్థంగ్ ఛవరజీల్ల: ఫ్ాాక్టరింగ్ క్ొర్క్ు ఒక్ దర్ఖాస్తు  / ప్రతిపాదన్న్త పరా స స్క చేయడవనిక్ ిస్ంబంధించన్ ప్నిక్ ిగాన్త విధించబడే ఛవరజీ ఇది.  పరా స సింగ్ ఛవరజీలు 
మ ందస్తు గానే్ వస్ూలు చేస్తక్కబడతవయి.  ఒక్ ప్రతిపాదన్న్త తిర్స్్రించన్ ప్క్షమ లో, లేదవ బరా ంచ్ సిఫ్ార్స్త చేసిన్ మొతుం క్ంటే మంజూర్ు చేయ  అధిక్ారిచ ే

తక్ు్వ ప్రిమితి అన్తమతించబడిన్ప్ుుడు, అందతక్ు అన్తపాతమ లో పరా స సింగ్ ఛవరజీలు క్లయింటుక్ు తిరిగి చెల్లంచబడతవయి. మంజూర్ు చేయబడిన్ మ్ుంద్స్ుు  
చెల్ుంపు పర మితిప  ైఆధవర్ప్డి, నిరాా రించబడిన్ మొతవు లతో శ్ాల బ్ ప్దాతి ఆధవర్ంగా ఇది ఛవరజీ చేయబడుత ంది.  

ఎస్ బిఎఫ్ మ్ర యు పథబిడి పర మితుల్ల: 
 

మ్ుంద్స్ుు  చెల్ుంపు పర మితి 
వ్ర ుంచే ప్ాోస్ స్థంగ్ ఛవరజీల్ల (*) 

(రూ. ల్క్షల్ల్ో) (మొతుమ్ు రూ.ల్ల్ో) 

 30.00 వర్క్ు   15000 

 30.00 ప ైన్  50.00 వర్క్ు 25000 

 50.00 ప ైన్  100.00 వర్క్ు 40000 

 100.00 ప ైన్  150.00వర్క్ు 75000 

 150.00 ప ైన్  200.00 వర్క్ు 100000 

 200.00 ప ైన్  300.00 వర్క్ు 150000 

 300.00 ప ైన్  400.00 వర్క్ు 200000 

 400.00 ప ైన్  500.00 వర్క్ు 250000 

 500.00 ప ైన్  600.00 వర్క్ు 300000 

 600.00 ప ైన్  700.00 వర్క్ు 350000 

 700.00 ప ైన్  800.00 వర్క్ు 400000 



 800.00 ప ైన్  900.00 వర్క్ు 450000 

 900.00 ప ైన్  1000.00 వర్క్ు 500000 

 1000.00 ప ైన్  1100.00 వర్క్ు 550000 

 1100.00 ప ైన్   750000 

 

ర కోర్స తో ఎస్.బి.ఎఫ్ పర మితి కి్ంద్ వ ండర్ ఫ ైన్వన్సంగ్ పథక్మ్ు (విఎఫ్ఎస్) 

 
 

 
మ్ుంద్స్ుు  చెల్ుంపు పర మితి (విఎఫ్ఎస్) 

వ్ర ుంచే ప్ాోస్ స్థంగ్ ఛవరజీల్ల (*) 

(రూ. ల్క్షల్ల్ో) (మొతుమ్ు రూ.ల్ల్ో) 

 30.00 వర్క్ు   8000 

 30.00 ప ైన్  50.00 వర్క్ు 14000 

 50.00 ప ైన్  100.00 వర్క్ు 23000 

 100.00 ప ైన్  150.00 వర్క్ు 42000 

 150.00 ప ైన్  200.00 వర్క్ు 56000 

 200.00 ప ైన్  300.00 వర్క్ు 83000 

 300.00 ప ైన్  400.00 వర్క్ు 111000 

 400.00 ప ైన్  500.00 వర్క్ు 139000 

 500.00 ప ైన్  600.00 వర్క్ు 167000 

 600.00 ప ైన్  700.00 వర్క్ు 195000 

 700.00 ప ైన్  800.00 వర్క్ు 223000 

 800.00 ప ైన్  900.00 వర్క్ు 250000 

 900.00 ప ైన్  1000.00వర్క్ు 278000 

 1000.00 ప ైన్  1100.00 వర్క్ు 306000 

 1100.00 ప ైన్   417000 

 

ఎల్ స్థ ల్చే మ్ద్దతు చేయబడే ఇన్వాయిస్ డిస్కంట ంగ్ (అమ్మకాల్ల/కొనుగోళ్ళు) తవజా మంజూర్ులక్ు స్ంబంధించ, ఒక్వేళ 3 నె్లల లోప్ున్ ప్రమిిత లన్త 
గన్క్ ప ందిన్టలయితే, ఐడిఎల్సి ప్రమిిత లక్ు వరిుంచత ప్రక్ార్మ  సేక్రించతక్కబడి మరియ  ఎస్క.ఎల్ ఖాతవలో ఉంచబడియ న్న పరా స సింగ్ ఛవరజీలలో 50% 

మొతుం తిరిగ ిచెల్లంచబడవచతు.  
 

 
మ్ుంద్స్ుు  చెల్ుంపు పర మితి 

పునస్సమీకి్ంచబడిన ప్ాోస్ స్థంగ్ ఛవరజీల్ల 
పూర ు మొతుమ్ును వ్స్ూల్ల చేస్థ మ్ర యు 

SL (*) ల్ో ఉంచవ్ల్స్థ ఉంటుంది 

ఒక్వేళ్ మ్ంజూరు పర మితిన్ గనక్ 
సాధించినటుయితే 50% మొతుమ్ు 
ఆదవయమ్ుగా గుర ుంచబడుతుంది 

(రూ. ల్క్షల్ల్ో) (మొతుమ్ు రూ.ల్ల్ో)  

వర్క్ు 30.00   5000 2500 

ప ైన్ 30.00 వర్క్ు 50.00 7000 3500 

ప ైన్ 50.00 వర్క్ు 100.00 10000 5000 

ప ైన్ 100.00 వర్క్ు 150.00 18000 9000 

ప ైన్ 150.00 వర్క్ు 200.00 25000 12500 

ప ైన్ 200.00 వర్క్ు 300.00 35000 17500 

ప ైన్ 300.00 వర్క్ు 400.00 45000 22500 

ప ైన్ 400.00 వర్క్ు 500.00 58000 29000 

ప ైన్ 500.00 వర్క్ు 600.00 75000 37500 

ప ైన్ 600.00 వర్క్ు 700.00 80000 40000 

ప ైన్ 700.00 వర్క్ు 800.00 90000 45000 

ప ైన్ 800.00 వర్క్ు 900.00 100000 50000 

ప ైన్ 900.00 వర్క్ు 1000.00 115000 57500 

ప ైన్ 1000.00 వర్క్ు 1100.00 130000 65000 

ప ైన్ 1100.00   150000 75000 

(*) మరియ  వరిుంచత జిఎస్కట  తో క్ల్ప ి

 

 

 

 

 

 

 

 



 
స్థిరాస్థుప ై కారపొరేట్ ల్ోన్: పరా స సింగ్ ఛవరజీలు లోన్ మొతుమ ప ై @0.50%.  

ప్ాు ంటు మ్ర యు యంతో పర క్రాల్ల మ్ర యు సామ్ాగ ి యొక్క తనఖాప ై ఋణవల్ల: ప్ాోస్ స్థంగ్  
ఛవరజీల్ల మ్ర యు ఇతర ఛవరజీల్ల:  

పరా స సింగ్ ఛవరజీలు లోన్ మొతుమ ప ై @2%; ఇతర్ ఛవరజీలు : 

 వ్. నం. రక్ం ఛవరజీల్ల 
1 ECS రిటర్డన ఛవరజీలు ఒక్ొ్క్్ స్ందరాానికి్ ర్ు. 500/- 

2 ఆలస్ాప్ు చెల్లంప్ులక్ు అప్రాధప్ు ఛవరజీలు ఇఎంఐ ప ైన్ 2.5%  

3 ECS మారిుడి ఛవరజీలు ఒక్ొ్క్్ మారిుడికి్ ర్ు. 500/- 

4 ఋణ్విమోచన్ ష డూాలు ఛవరజీలు  ఒక్ొ్క్్ ష డూాలుక్ు ర్ు. 500/- 

5 ఖాతవ యొక్్ సేటట్మ ంట్ ఛవరజీలు ఒక్ొ్క్్ ష డూాలుక్ు ర్ు. 500/- 

6 మ ందస్తు  మ గింప్ు సేటట్మ ంట్ ఛవరజీలు ర్ు. 500/- 

7 న్వాయ/ ప్ున్ఃస్ాాధీణ్త మరియ  ఆక్సిిక్ ఛవరజీలు వాస్ువ ఖర్ుులు 
8 మదింప్ు ఛవరజీలు  వాస్ువ ఖర్ుుల ప్రక్ార్మ  

 


