
రాయితీ యొక్క  రేటు (ఆర్ఓడి) (W.E.F 01-01-2023) 

అమ్మ క్ం బిల్లు ఫ్యా క్ టరంగ్ మ్రయు కొనుగోల్ల బిల్లు డిస్క ంటంగ్:  

అంతర్ గత క్రెడిట్ రిస్్క  
రేటంగ్  అమ్మ క్ం బిల్లు 

ఫ్యా క్ టరంగ్ 

కొనుగోల్ల బిల్లు 
డిస్క ంటంగ్ 

A+ & A 13.25% 13.75% 
B+ 13.75% 14.25% 
B 14.25% 14.75% 
C 14.75% 15.25% 

A) ఇతర పథక్ము: 
ప్రోడక్టట  పేరు రాయితీ రేటు 

స్థ రారా రైిా  కార్పొ రేట్ ఋణము 
(స్థకాు ్)  

క్రరస్తుతం ఉన్న ది 14% 

స్థలు ంటు మ్రయు యంప్రత 

పరక్రాల్ల మ్రయు సామాప్రి 
యొక్క  తనఖా 

క్రరస్తుతం ఉన్న ది 14% 

ఇన్వా యిస్ రాయితీ 
పరమితుల్ల (LC చే 
మ్ద్దతు ఇవా్ బడినవి) 

క్రరతి లావాదేవీకి రిజిస్టర్డ ్ఆఫీస్క వారిచే రాయితీ రేటు (ROD) సూచంచబడుతంది. 

 

వండర్ ఫైన్వన్స ంగ్  

పథక్ము (విఎఫ్ఎస్) 

అంతరగత ప్రెడిట్ రస్క  రేటంగ్ వండర్ ఫైన్వన్స ంగ్ - 
రాయితీ రేటు 

A+ & A 11.50% 
B+ 11.75% 
B 12.25% 

గడువు తేదీ ముిిోయిన తరాా త అపరాధపు ఛార్జలీ్ల:  

ఫ్యా క్ టర్డ ్ఇనా్వ యిస్క్లపై ఎక్స్ -పోజర్డ కొర్కు గడువుతేదీ ్ర సస్క 7 రోజుల కారుణా్  వ్ా వ్ధి వ్ర్కూ అనుమతించబడిన్ రాయితీ రేటు (ROD) 

విధించబడుతంది. 

ఐబిిపి ఇనా్వ యిస్స్థలై ఎక్సస -ోజర్: క్రెడిట్ వ్ా వ్ధిని మీరిన్ ఇనా్వ యిస్క(ఐబిసిపి) వా్ వ్ధి కొర్కు అనుమతించబడిన్ రాయితీ రేటు 

(ROD)కు పైన్ అరరాధపు ఛార్జలీు @1% విధించబడతాయి.  

ఓడి ఇనా్వ యిస్స్థలై ఎక్సస -ోజర్: గడువు మీరి పోయిన్ (ఓడి)వ్ా వ్ధి కొర్కు అనుమతించబడిన్ రాయితీ రేటు (ROD)కు పైన్ అరరాధపు 

ఛార్జలీు @2% విధించబడతాయి. 

పిడి ఇనా్వ యిస్స్థలై ఎక్సస -ోజర్:  గత బకాయీ (పిడి) వ్ా వ్ధి కొర్కు అనుమతించబడిన్ రాయితీ రేటు (ROD)కు పైన్ అరరాధపు 

ఛార్జలీు @3% విధించబడతాయి. 

ఫ్యా క్ టరంగ్ ఛార్జలీ్ల: ఒక్్క  ఇన్వా యిస్క పై క్నీస్ ఛార్జ ీరు.100/-తో ఇన్వా యిస్క యొక్్  విలువ్పై 0.25% తో ఛార్జ ీ

చేయబడుతంది.  

పునఃకేటాయింపు ఛార్జలీ్ల:  ్క్ సయింటు తర్ఫున్ ఫ్యా క్ టరింగ్ ఇన్వా యిస్క్లను తిరిగి-కేటాయించన్పుు డలాస  ఇది 

విధించబడుతంది.  క్రరస్తుతానికి, ఒక్వేళ ఇన్వా యిస్క గన్క్ ఇన్వా యిస్క్ల తేదీ నుండి 180 రోజుల పాటు 

చెల్సంచబడకుండా మిగిల్పోయి ఉంటే, పున్ఃకేటాయింపు ఛార్జలీు ఒక్్క  ఇన్వా యిస్క పై క్నీస్ ఛార్జ ీరు.100/-తో తిరిగి 

కేటాయించబడిన్ ఖాతాపై 0.50% తో ఛార్జ ీచేయబడుతన్వన యి. 

ప్రలసెింగ్ ఛార్జలీ్ల: ఫ్యా క్ టరింగ్ కొర్కు ఒక్ దర్ఖాస్తు / క్రరతిపాదన్ను క్రపాసెస్క చేయడానికి స్ంబంధించన్ రనికి గాను విధించబడే ఛార్జ ీ

ఇది.  క్రపాసెసింగ్ ఛార్జలీు మందస్తుగానే వ్సూలు చేస్తక్కబడతాయి.  ఒక్ క్రరతిపాదన్ను తిర్స్్ రించన్ రక్షమలో, లేదా క్రరంచ్ 

సిఫ్యర్స్త చేసిన్ మొతుం క్ంటే మంజూరు చేయు అధికారిచే తకు్ వ్ రరిమితి అనుమతించబడిన్పుు డు, అందుకు అనుపాతమలో 

క్రపాసెసింగ్ ఛార్జలీు ్క్ సయింటుకు తిరిగి చెల్సంచబడతాయి. మంజూరు చేయబడిన్ ముంద్స్తు చెల్ుంపు పరమితిపై ఆధార్రడి, 

నిరాారించబడిన్ మొతాులతో ్ స్ రదతాి ఆధార్ంగా ఇది ఛార్జ ీచేయబడుతంది.  

ఎస్స్థబిఎఫ్ మ్రయు పిబిడి పరమితుల్ల: 

 
ముంద్స్తు చెల్ుంపు 

పరమితి 

వ్రుంచే ప్రలసెింగ్ 

ఛార్జలీ్ల (*) 

(రూ. లక్షలలో) (మొతుము రూ.లలో) 

 30.00 వ్ర్కు   15000 

 30.00 పైన్  50.00 వ్ర్కు 25000 

 50.00 పైన్  100.00 వ్ర్కు 40000 

 100.00 పైన్  150.00 వ్ర్కు 75000 

 150.00 పైన్  200.00 వ్ర్కు 100000 

 200.00 పైన్  300.00 వ్ర్కు 150000 

 300.00 పైన్  400.00 వ్ర్కు 200000 

 400.00 పైన్  500.00 వ్ర్కు 250000 

 500.00 పైన్  600.00 వ్ర్కు 300000 

 600.00 పైన్  700.00 వ్ర్కు 350000 

 700.00 పైన్  800.00 వ్ర్కు 400000 



 800.00 పైన్  900.00 వ్ర్కు 450000 

 900.00 పైన్  1000.00 
వ్ర్కు 

500000 

 1000.00 పైన్  1100.00 
వ్ర్కు 

550000 

 1100.00 పైన్   750000 

 

రకోర్స  తో ఎస్.బి.ఎఫ్ పరమితి ప్రరంద్ వండర్ ఫైన్వన్స ంగ్ పథక్ము (విఎఫ్ఎస్) 

 
 

 
ముంద్స్తు చెల్ుంపు పరమితి 
(విఎఫ్ఎస్) 

వ్రుంచే ప్రలసెింగ్ 

ఛార్జలీ్ల (*) 

(రూ. లక్షలలో) (మొతుము రూ.లలో) 

 30.00 వ్ర్కు   8000 

 30.00 పైన్  50.00 వ్ర్కు 14000 

 50.00 పైన్  100.00 వ్ర్కు 23000 

 100.00 పైన్  150.00 వ్ర్కు 42000 

 150.00 పైన్  200.00 వ్ర్కు 56000 

 200.00 పైన్  300.00 వ్ర్కు 83000 

 300.00 పైన్  400.00 వ్ర్కు 111000 

 400.00 పైన్  500.00 వ్ర్కు 139000 

 500.00 పైన్  600.00 వ్ర్కు 167000 

 600.00 పైన్  700.00 వ్ర్కు 195000 

 700.00 పైన్  800.00 వ్ర్కు 223000 

 800.00 పైన్  900.00 వ్ర్కు 250000 

 900.00 పైన్  1000.00 వ్ర్కు 278000 

 1000.00 పైన్  1100.00 వ్ర్కు 306000 

 1100.00 పైన్   417000 

 

ఎలస్థ లచే మ్ద్దతు చేయబడే ఇనా్వ యిస్ డిస్క ంటంగ్ (అమ్మ కాల్ల/కొనుగోళ్ళు ) తాజా మంజూరులకు స్ంబంధించ, ఒక్వేళ 3 

నెలల లోపున్ రరిమితలను గన్క్ పందిన్ట్సయితే, ఐడిఎల్సి రరిమితలకు వ్రి ుంచు క్రరకార్మ సేక్రించుక్కబడి మరియు ఎస్క.ఎల 

ఖాతాలో ఉంచబడియున్న  క్రపాసెసింగ్ ఛార్జలీలో 50% మొతుం తిరిగి చెల్సంచబడవ్చుు .  

 

 
ముంద్స్తు చెల్ుంపు పరమితి 

పునస్స మీక్షంచబడిన 

ప్రలసెింగ్ ఛార్జలీ్ల పూరు 

మొతుమును వ్సూల్ల చేి 

మ్రయు SL (*) లో ఉంచవ్లి 

ఉంటుంది 

ఒక్వేళ మ్ంజూరు పరమితిన్ 

గనక్ సాధంచినట్ుయితే 50% 

మొతుము ఆదాయముగా 

గురుంచబడుతుంది 

(రూ. లక్షలలో) (మొతుము రూ.లలో)  

వ్ర్కు 30.00   5000 2500 

పైన్ 30.00 వ్ర్కు 50.00 7000 3500 

పైన్ 50.00 వ్ర్కు 100.00 10000 5000 

పైన్ 100.00 వ్ర్కు 150.00 18000 9000 

పైన్ 150.00 వ్ర్కు 200.00 25000 12500 

పైన్ 200.00 వ్ర్కు 300.00 35000 17500 

పైన్ 300.00 వ్ర్కు 400.00 45000 22500 

పైన్ 400.00 వ్ర్కు 500.00 58000 29000 

పైన్ 500.00 వ్ర్కు 600.00 75000 37500 

పైన్ 600.00 వ్ర్కు 700.00 80000 40000 

పైన్ 700.00 వ్ర్కు 800.00 90000 45000 

పైన్ 800.00 వ్ర్కు 900.00 100000 50000 

పైన్ 900.00 వ్ర్కు 1000.00 115000 57500 

పైన్ 1000.00 వ్ర్కు 1100.00 130000 65000 

పైన్ 1100.00   150000 75000 

(*) మరియు వ్రి ుంచు జిఎస్క్ట తో క్ల్పి 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



స్థ రారాిుై  కార్పొ రేట్ లోన్: క్రపాసెసింగ్ ఛార్జలీు లోన్ మొతుమపై @0.50%.  
స్థలు ంటు మ్రయు యంప్రత పరక్రాల్ల మ్రయు సామాప్రి యొక్క  తనఖాై ఋణాల్ల: ప్రలసెింగ్  

ఛార్జలీ్ల మ్రయు ఇతర ఛార్జలీ్ల:  

క్రపాసెసింగ్ ఛార్జలీు లోన్ మొతుమపై @2%; ఇతర్ 

ఛార్జలీు : 

 

వ్. 
నం. 

రక్ం ఛార్జలీ్ల 

1 ECS రిట్ర్డన  ఛార్జలీు ఒక్ొ క్్  స్ందరాా నికి రు. 
500/- 

2 ఆలసా్ పు చెల్సంపులకు అరరాధపు ఛార్జలీు ఇఎంఐ పైన్ 2.5%  

3 ECS మారిు డి ఛార్జలీు ఒక్ొ క్్  మారిు డికి రు. 500/- 

4 ఋణ్విమోచన్ షెడా్య లు ఛార్జలీు  ఒక్ొ క్్  షెడా్య లుకు రు. 
500/- 

5 ఖాతా యొక్్  ్సేటట్్మంట్ ఛార్జలీు ఒక్ొ క్్  షెడా్య లుకు రు. 
500/- 

6 మందస్తు మగింపు ్సేటట్్మంట్ ఛార్జలీు రు. 500/- 

7 న్వా య/ పున్ఃసా్వ ధీణ్త మరియు ఆక్సిి క్ ఛార్జలీు వాస్ువ్ ఖరుు లు 

8 మదింపు ఛార్జలీు  వాస్ువ్ ఖరుు ల క్రరకార్మ 

 


