
ਛੋਟ ਦੀ ਦਰ (ROD) 

ਵਿਕਰੀ ਵ ਿੱ ਲ ਫੈਕਟਵਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵ ਿੱ ਲ ਛਟੋ: 

ਅਿੰ ਦਰੂਨੀਕਰੈਵਿਟ 

ਜੋਖਮ ਰੇਵਟਿੰ ਗ 

ਵਿਕਰੀ ਵ ਿੱ ਲ 
ਫੈਕਟਵਰਿੰਗ 

ਖਰੀਦ ਵ ਿੱ ਲ 
ਛੋਟ 

A+ ਅਤੇ A 12.75% 13.25% 

B+ 13.25% 13.75% 

B 13.75% 14.25% 

C 14.25% 14.75% 

 

 

 

 A) ਹੋਰ ਸਕੀਮ:                                                       

 ਉਤਪਾਦ ROD ਦਾ ਨਾਮ  

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਗੇਂਸਟ ਪਰਾਪਰਟੀ (CLAP) ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਿੱਚ 13.50%। 

 ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ 
ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸਨ  

ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਿੱਚ 13.50%। 

ਇਨਿੌਇਸ ਵਿਸਕਾਊਂਵਟਿੰਗ ਸੀਮਾਿਾਂ (LC ਦੁਆਰਾ 
ਸਮਰਥਤ) 

ROD ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ 
ਦਰਸਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

 

 

 ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਿੱ ਤ ਯੋਜਨਾ (VFS)  ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ ਕਰੈਵਿਟ ਜੋਖਮ ਰੇ ਲੋਨ ਵਟਿੰ ਗ ਵਿਕਰਤੇਾ ਵਿਿੱਤ - ROD 

 A+ ਅਤੇ A  11.00 

 B+  11.25 

B  11.75 



 

ਵਨਯਤ ਵਮਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਦਿੰ ਿ ਦੇ ਖਰਚੇ: 

ਵਨਯਤ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤਿੱਕ ਫੈਕਟਰਡ ਇਨਵੌਇਸਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰ ROD ਦਾ 
ਚਾਰਿ ਵਲਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

 IBCP ਇਨਿੌਇਸਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ: ਕਰੈਵਡਟ ਪੀਰੀਅਡ (IBCP) ਦੀ ਵਮਆਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਨਵੌਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰਸੁਦਾ ROD ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਧ @ 1% ਿੁਰਮਾਨਾ ਖਰਚੇ ਲਏ ਿਾਣਗੇ। 

 OD ਇਨਿੌਇਸਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ: ਓਵਰਵਡਊ (OD) ਵਮਆਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰਸੁਦਾ ROD ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ @2% ਿੁਰਮਾਨਾ ਖਰਚੇ ਲਏ 
ਿਾਣਗੇ। 

 PD ਇਨਿੌਇਸਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ: ਵਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ (PD) ਵਮਆਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰਸੁਦਾ ROD ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ @3% ਿੁਰਮਾਨਾ ਖਰਚੇ 
ਲਏ ਿਾਣਗੇ। 

ਫੈਕਟਵਰਿੰਗ ਚਾਰਜ: ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਰੁਪਏ 100/- ਪਰਤੀ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲ ਦੇ 0.25% 'ਤੇ ਚਾਰਿ ਕੀਤਾ 
ਿਾਵੇਗਾ। 

ਰੀ-ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਖਰਚੇ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਫੈਕਟਰਡ ਇਨਵੌਇਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਵਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।  ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਿੱਚ, ਿੇਕਰ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 180 ਵਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਇਨਵੌਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੜ-ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤ ੇ'ਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 100/- ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 0.50% ਰੀ-
ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਖਰਚੇ ਲਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰੋਸੈਵਸਿੰ ਗ ਚਾਰਜ: ਇਹ ਫੈਕਟਵਰੂੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ/ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਗ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ 
ਚਾਰਿ ਹੈ।  ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਗ ਖਰਚੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।  ਵਕਸੇ ਪਰਸਤਾਵ ਨ ੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵਿੱਚ ਿਾਂ ਿਦੋਂ 
ਬਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਿਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਘਿੱਟ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਗ ਖਰਚੇ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਅਨੁਪਾਤ ਅਨਸੁਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।  ਇਹ ਮਨਜ਼ ਰਸੁਦਾ ਪ ਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਨਸਵਚਤ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੈਬ ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਚਾਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

 SBF ਅਤੇ PBD ਸੀਮਾਿਾਂ: 

 PP ਸੀਮਾ  ਲਾਗੂ ਪਰੋਸੈਵਸਿੰ ਗ ਖਰਚੇ (*) 

 (ਲਿੱ ਖਾਂ ਵਿਿੱ ਚ)  (ਰੁਪਏ ਵਿਿੱ ਚ ਰਕਮ) 

ਤਿੱਕ30.00  

 

15000  



ਤੋਂ ਉੱਪਰ30.00   ਤਿੱਕ50.00  25000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ50.00  ਤਿੱਕ100.00   40000  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ100.00  ਤਿੱਕ150.00 75000   

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 150.00ਤਿੱਕ 200.00  100000  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 200.00 ਤਿੱਕ  300.00  150000   

ਤੋਂ ਉੱਪਰ300.00ਤਿੱਕ400.00   200000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 400.00ਤਿੱਕ 500.00  250000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 500.00 ਤਿੱਕ600.00 300000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 600.00 ਤਿੱਕ  700.00  350000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 700.00  ਤਿੱਕ 800.00 400000 

 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 800.00 ਤਿੱਕ 900.00 450000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 900.00 ਤਿੱਕ 1000.00 500000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ1000.00ਤਿੱਕ1100.00 550000  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1100.00 ਤਿੱਕ 750000   

 

 

SBF ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਿੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ (VFS) ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

 PP ਸੀਮਾ (VFS)  ਲਾਗੂ ਪਰੋਸੈਵਸਿੰ ਗ ਖਰਚੇ (*) 

(ਲਿੱ ਖਾਂ ਵਿਿੱ ਚ) (ਰੁਪਏ ਵਿਿੱ ਚ ਰਕਮ) 

ਤਿੱਕ  30.00   8000   

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 30.00 ਤਿੱਕ  50.00  14000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ   50.00 ਤਿੱਕ  100.00    23000   

 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 100.00  ਤਿੱਕ  150.00 42000  



 ਤੋਂ ਉੱਪਰ  150.00  ਤਿੱਕ   200.00   56000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ  200.00  ਤਿੱਕ 300.00   83000  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ   300.00 ਤਿੱਕ 400.00   111000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ   400.00   ਤਿੱਕ   500.00 139000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ   500.00  ਤਿੱਕ  600.00  167000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ  600.00  ਤਿੱਕ  700.00   195000  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ   700.00   ਤਿੱਕ 800.00  223000  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 800.00    ਤਿੱਕ 900.00  250000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ  900.00  ਤਿੱਕ  1000.00  278000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ  1000.00  ਤਿੱਕ 1100.00  306000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1100.00   417000  

LCs (ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦ) ਦੁਆਰਾ  ੈਕਿ ਇਨਿੌਇਸ ਵਿਸਕਾਉਂਵਟਿੰਗ :ਨਵੀਂਆਂ ਮਨਜ਼ ਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵਿੱਚ, ਿੇਕਰ ਸੀਮਾਵਾਂ 3 
ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 50% ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਗ ਖਰਚੇ ਿੋ ਵਕ IDLC ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ 
SLਖਾਤੇ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਿੱ ਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

 PP ਸੀਮਾ  ਸੂੰਸ਼ੋਵਧਤ ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਗ 
ਚਾਰਵਿਜ਼ ਪ ਰੀ ਰਕਮ 
ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ 
ਅਤੇ SL (*)  

50% ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਆਮਦਨ ਵਿੋਂ ਮਾਨਤਾ 
ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿੇਕਰ ਮਨਜ਼ ਰ ਸੀਮਾ 
ਪਰਾਪਤ 

(ਲਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱਚ)   (ਰੁਪਏ ਵਵਿੱਚ ਰਕਮ)  

ਤਿੱਕ  30.00    5000  2500   

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 30.00 ਤਿੱਕ   50.00 7000 3500   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50.00 ਤਿੱਕ  100.00   10000  5000  

 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 100.00 ਤਿੱਕ  150.00  18000  9000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 150.00  ਤਿੱਕ 200.00  25000 12500  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 200.00 ਤਿੱਕ 300.00   35000  17500  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 300.00  ਤਿੱਕ  400.00   45000   22500 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 400.00  ਤਿੱਕ  500.00  58000    29000 

 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 500.00  ਤਿੱਕ 600.00 75000  37500  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ  600.00 ਤਿੱਕ 700.00 80000   40000  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 700.00  ਤਿੱਕ   800.00 90000  45000 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 800.00  ਤਿੱਕ  900.00  100000 50000   

 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 900.00 ਤਿੱਕ 1000.00 115000  57500 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1000.00  ਤਿੱਕ 1100.00  130000   65000  

ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1100.00     150000  75000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            (*) ਪਲਿੱ ਸ ਲਾਗ  ਿੀ.ਐੱਸ.ਟੀ 

 

ਸਿੰ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ: ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 0.50% @ ਪਰੋਸੈਵਸਿੰ ਗ ਚਾਰਜ। 

ਪਲਾਂਟ ਅਤ ੇਮਸੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਕਰਜੇ਼: ਪਰੋਸੈਵਸਿੰ ਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ: 

ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 2% @ ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਗ ਖਰਚੇ  ਅਤ ੇਹੋਰ ਖਰਚੇ: 

 

 

ਲੜੀ ਨੂੰ . ਵਕਸਮ ਖਰਚੇ 

1. ECS  ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘500/- ਪਤਤੀ ਉਦਾਹਰਣ 

2. ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

 ਿੁਰਮਾਨਾ ਖਰਚੇ 

2.5% on EMI 



 

3. ECS  ਸਵੀਵਪੂੰਗ ਖਰਚੇ ‘500/- ਪਤਤੀ ਸਵੈਪ 

4. ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸਨ ਅਨੁਸ ਚੀ ਖਰਚੇ 
‘500/- ਪਤਤੀ ਅਨੁਸ ਚੀ 

5. ਖਾਤਾ ਖਰਵਚਆਂ ਦਾ ਵਬਆਨ 

 

500/- ਪਤਤੀ ਅਨੁਸ ਚੀ 

6. ਬੂੰਦਸ਼ ਵਬਆਨ ਖਰਚੇ  ‘500/- 

7. ਪਿੱਧਰ ’ਤੇ ਕਬਿਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ 
ਦੋਸ਼  

ਅਸਲ 

8. ਮੁਿੱ ਲ ਵਨਰਧਾਰਨ ਖਰਚੇ ਮੌਿ ਦਾ ਲਈ ਏ ਸੀ 

 

 


