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ಆತ್ಮೀಯ ಗ್ರಿಹಕರೆ,                                                                                                                                      
1 ಏಪ್ರಿಲ್, 2020 

 
ಇದು ಹಂದೆಂದೂ ಅರಿಯದ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ುು ಈ COVID-19 ಬಿಕಕಟ್ಟಿನ ವಿರುದಧ ಹೊೀರರಡಲು ನರವು ಒಟ್ರಿಗಿ 
ಇರಬೆೀಕರದ ಸಮಯವರಗಿದೆ. ಆರ್ ಬಿಐ ಮರಗಗಸೂಚಿಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಗುಣವರಗಿ ಮತ್ುು ನಮಮ ಒಗಗಟಿನುು 
ತೊೀರಿಸುವುದಕರಕಗಿ, ವೆರಿಟ್ರಸ್ ಫೆೈನರನ್ಸ್ ತ್ನು ಗ್ರಿಹಕರಿಗ್ೆ ಇಎಂಐ ನಿಷೆೀಧವನುು ಪರಿಹರರ ಕಿಮವರಗಿ ನಿೀಡುತ್ಮುದೆ. 
 

ನಮ್ಮಂದ್ ಈ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕ್ರಮವು್ ನಿಮಮನುು್ ಮತುು್ ನಿಮಮ್ ಕ್ುಟುಂಬದವರನುು್ ನ ೊೀಡಿಕ ೊಳುುವುದನುು್ ಮುಂದುವರಿಸಲು್
ಸಹಾಯ್ ಮಾಡುತುದ ್ ಮತುು್ ಈ್ ತಾತಾಾಲಿಕ್್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ್ ಬಗ್ ್ೆ ಸಮಾಧಾನವನುುಂಟು್ ಮಾಡುತುದ .್ ಕ್ಡಿಮೆ್ ಹಣದ್ ಹರಿವು, 
ಕ್ಡಿಮೆ್ ಗಳಿಕ ್ ಇತಾಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ್ ಮತುಷ್ುು್ ಅಡ ತಡ ಗಳನುು್ ತಪ್ಪಿಸಲು್ ನಿಮಮ್ ವಾವಹಾರವನುು್ ಸುಗಮವಾಗಿ್
ಮುಂದುವರಿಸಲು್ಇದು್ಸಹಾಯ್ಮಾಡಬಹುದು. 
 
 

COVID 19- ನಿಯಂತರಕ್್ಪ್ಾಾಕ ೀಜ್್ಅಡಿಯಲಿ್ಿರಿೀಟ ೀಲ್್ಸಾಲಕಾಾಗಿ್ಆರ್ಬಿಐ್ಒದಗಿಸ್ಥರುವ್ಪರಿಹಾರ್ಏನು? 

• March ಮರರ್ಚಗ 1, 2020 ಮತ್ುು ಮೆೀ 31, 2020 ರ ನಡುವೆ ಬರಕಿ ಇರುವ ಕಂತ್ುಗಳನುು ಪರವತ್ಮಸಲು ಮೂರು 
ತ್ಮಂಗಳ ನಿಷೆೀಧವನುು ನಿೀಡಲು ಆರ್ ಬಿಐ ಎನ್ಸ ಬಿಎಫ ಸಿಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಮತ್ಮ ನಿೀಡಿದೆ. 

• ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ, ಮರರ್ಚಗ 1, 2020 ಮತ್ುು ಮೆೀ 31, 2020 ರ ನಡುವಿನ ಕಂತ್ುಗಳ ಸಂಗಿಹವನುು 
ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಎನ್ಸ ಬಿಎಫ ಸಿಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಮತ್ಮ ಇದೆ. 

• ಅಂತೆಯೀ, ಸರಲದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯನುು (ಮರುಪರವತ್ಮ ವೆೀಳರಪಟ್ಟಿ) ವಿಸುರಿಸಲರಗುವುದು. 

ಅವಧಿ್ಸಾಲದ್ಮೆೀಲಿನ್ನಿಷ ೀಧ್ಎಂದರ ೀನು? 

• ನಿಷೆೀಧ ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಗಷ್ಿ ಅವಧಿಗ್ೆ ಕಂತ್ುಗಳನುು ಪರವತ್ಮಸಲು ‘ಮುಂದೂಡುವುದು’ ಅಥವರ ತರತರಕಲ್ಲಕ 
ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ 

• ಉದರಹರಣೆಗ್ೆ, 2020 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 01 ರಂದು ಕಂತ್ಮನ ಅಂತ್ಮಮ ರ್ದನರಂಕವರಗಿದದರೆ ಮತ್ುು ಸರಲಗ್ರರನು ಮೆೀ 31, 

2020 ರವರೆಗ್ೆ ನಿಷೆೀಧವನುು ನಿೀಡಿದದರೆ, ಮರುಪರವತ್ಮಗ್ೆ ಪರಿಷ್ೃತ್ ರ್ದನರಂಕ ಜೂನ್ಸ 1, 2020 ಆಗಿರಬೆೀಕು 

ವ ರಿಟಾಸ್್ಫ ೈನಾನ್ಸ್ನ್ಎಲಿ್ಗ್ಾರಹಕ್ರಿಗ್ ್ನಿಷ ೀಧ್(ಮೊರಟ ೊೀರಿಯಂ)್ನಿೀಡಲಾಗಿದ ಯೀ? 

• ನಿೀವು ಮರರ್ಚಗ 2020 ಕೆಕ ನಿಮಮ ಬರಕಿಯನುು ಪರವತ್ಮಸರ್ದದದರೆ ನಿೀವು 3 ತ್ಮಂಗಳ ಅವಧಿಗ್ೆ ಅಹಗರರಗಿರುತ್ಮುೀರಿ. 
• 20 ಮರರ್ಚಗ 2020 ಕಂತ್ು ಪರವತ್ಮಸಿದ ಸರಲಗಳಿಗ್ರಗಿ, ಈಗ್ರಗಲೆೀ ಪರವತ್ಮಸಬೆೀಕರದ ಪರವತ್ಮಗ್ೆ ನಿಷೆೀಧವನುು 

ನಿೀಡಲರಗುವುರ್ದಲಿ ಮತ್ುು ಪರವತ್ಮಸಿದ ಬರಕಿಯ ಮರುಪರವತ್ಮ ಇರುವುರ್ದಲ.ಿ 
• ಮರರ್ಚಗ 1, 2020 ರಂತೆ ಖರತೆಯು ಎನ್ಸ ಪ್ರಎ ಅಲಿದ ಎಲರ ಿಸರಲ ಖರತೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿಷೆೀಧ ಅನವಯಿಸುತ್ುದೆ. 
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ನನು್ಸಾಲವನುು್ಮರುಪ್ಾವತಿಸಲು್ನಾನು್ಸಾಕ್ಷ್ುು್ಹಣವನುು್ಹ ೊಂದಿದದರ ್ನಾನು್ಏನು್ಮಾಡಬ ೀಕ್ು? 

• ನಿಷೆೀಧವನುು ಆಯಕಮರಡಿಕೊಳುುವುದು ಕಡ್ರಾಯವರಗಿಲ.ಿ 
• ಸರಂಕರಿಮಿಕ / ಲರಕ್-ಡ್ೌನ್ಸ ಕರರಣರ್ದಂದರಗಿ ನಿಮಮ ಹಣದ ಹರಿವಿನಲಿ್ಲ ಏನರದರೂ ಅಡಿಾ ಉಂಟ್ರಗಿದದರೆ 

ಮರತ್ಿ ಈ ಪರಾಕೆೀಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿಪಿಯೀಜನವನುು ಪಡ್ೆದುಕೊಳುಲು ನರವು ನಿಮಗ್ೆ ಸಲಹೆ ನಿೀಡುತೆುೀವೆ. 
• ಸರಲಗಳ ಮೆೀಲ್ಲನ ಬಡಿಾಯು ನಿಮಮ ಖರತೆಯಲಿ್ಲ ಸೆೀಪಗಡ್ೆಗ್ೊಳುುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದನುು ನಿೀವು ಗಣನೆಗ್ೆ 

ತೆಗ್ೆದುಕೊಳುಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಹೆಚಿಿನ ವೆಚ್ಿಗಳಿಗ್ೆ ಕರರಣವರಗುತ್ುದೆ. 

ನಾನು್ನಿಷ ೀಧವನುು್ಪಡ ದುಕ ೊಂಡರ , ನನು್ಕ್ಂತು್ಪ್ಾವತಿಗಳನುು್ಮೆೀ್31, 2020 ರವರ ಗ್ ್ಮುಂದೊಡಲಾಗುತುದ .್
ಸಾಲವನುು್ಹ ೀಗ್ ್ಸರಿಹ ೊಂದಿಸಲಾಗುತುದ ? 

• ಈ ನಿಷೆೀಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿೀವು ಸರಲವನುು ಪಡ್ೆದ ದರದಲಿ್ಲ ಸರಲದ ಅವಧಿಯ ಬರಕಿ ಭರಗವನುು ಬಡಿಾ 
ಸೆೀಪಗಡ್ೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ುದೆ. 

• ಸೆೀಪಗಡ್ೆಗ್ೊಂಡ ಬಡಿಾಯನುು ಬರಕಿ ಇರುವ ಸರಲದ ಮೊತ್ುಕೆಕ ಸೆೀರಿಸಲರಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅಂತ್ಹ ಸರಲಗಳಿಗ್ೆ 
ಮರುಪರವತ್ಮ ವೆೀಳರಪಟ್ಟಿ ಮತ್ುು ಉಳಿದ ಅವಧಿಯನುು ನಿಷೆೀಧದ ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲರಗುತ್ುದೆ. 

ಪರಿಹಾರ್ಅವಧಿ್/್ನಿಷ ೀಧವನುು್ಪೂಣಣಗ್ ೊಳಿಸ್ಥದ್ನಂತರ್ಏನಾಗುತುದ ? 

• ನಿಷೆೀಧದ ಅವಧಿ ಸರಲಗಳ ಬರಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ುದ ಮೆೀಲೆ ಬಡಿಾ ಪಡ್ೆಯುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ುದೆ. ನಿಷೆೀಧದ 
ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಕಿ ಇರುವ ಸರಲದ ಮೊತ್ುಕೆಕ ಸಂಚಿತ್ ಬಡಿಾಯನುು ಸೆೀರಿಸಲರಗುತ್ುದೆ. 

• 31 ಮೆೀ, 2020 ರಂದು ನಿಷೆೀಧದ ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ, ಅಂತ್ಹ ಸರಲಗಳಿಗ್ೆ ಮರುಪರವತ್ಮ ವೆೀಳರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಿ
ಬದಲರವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ುದೆ. 

ನಿಷ ೀಧವು್ನನು್ಕ ರಡಿಟ್್ವರದಿಮಾಡುವಿಕ ್ಅಥವಾ್ಸ ೊಾೀರ್ಮೆೀಲ ್ಪರಿಣಾಮ್ಬಿೀರುತುದ ಯೀ? 

ಇಲಿ. ಮರರ್ಚಗ 20 - ಮೆೀ 20 ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಗ್ೆ ಇಎಂಐ ನಿಷೆೀಧವನುು ಆರಿಸುವುದು ನಿಮಮ ಕೆಿಡಿಟ್ ವರರ್ದಮರಡುವಿಕೆ 
ಅಥವರ ಸೊಕೀರ್ ಮೆೀಲೆ ಯರವುದೆೀ ರಿೀತ್ಮಯ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುವುರ್ದಲ.ಿ 

ನಿಷ ೀಧದ್ಪರಯೀಜನವನುು್ನಾನು್ಬಯಸದಿದದರ ್ನಾನು್ಏನು್ಮಾಡಬ ೀಕ್ು? 

• ನಿಮಮ ಹಣದ ಹರಿವಿನಲಿ್ಲ ಯರವುದೆೀ ಸಮಸೆಾ ಇಲಿರ್ದದದರೆ, ನಿಮಮ ಪರವತ್ಮಗಳನುು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ುು ನಿಮಮ 
ಬರಾಂಕ್ ಖರತೆಗ್ೆ ಸರಕಷ್ುಿ ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುಲು ನರವು ನಿಮಮನುು ಒತರುಯಿಸುತೆುೀವೆ. 

• ನಿಮಮ ಹಣದ ಹರಿವು ಅಡಿಾಪಡಿಸಿದರೆ, ನಿೀವು ನಿಷೆೀಧವನುು ಆರಿಸಿಕೊಳುಬಹುದು ಮತ್ುು ಪಿಕಿಿಯಯನುು 
ಅನುಸರಿಸಬಹುದು 

o ನಿಮಮ ನೊೀಂದರಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆಾಯಿಂದ 022 50796782 ಗ್ ್ಮ್ಸ್್್ಕಾಲ್ ನಿೀಡಿ 
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ನಮಮ ಮೌಲಾಯುತ್ ಗ್ರಿಹಕರರಗಿರುವುದಕೆಕ ನರವು ನಿಮಗ್ೆ ಧನಾವರದಗಳು ಮತ್ುು ಅಂತ್ಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಮಮ 
ನಿರಂತ್ರ ಬೆಂಬಲವನುು ನರವು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗ್ೆ ದೃಢೀಕರಿಸುತೆುೀವೆ. 

ದಯವಿಟುಿ ನಮಮ ಗ್ರಿಹಕ ಕರಳಜಿ ಸಂಖೆಾಗ್ೆ 1800-599-5500 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಿಗಸಲು ಹಂಜರಿಯಬೆೀಡಿ ಅಥವರ 

ನಮಮ ಮೆೀಲ್ ಐಡಿ customercare@veritasfin.in ಗ್ೆ ರಲ್ಲಿ ನಮಗ್ೆ ಬರೆಯಿರಿ 

Illustrations : What happens when a customer Opt for a moratorium under the below situations for 
a customer of : Loan Amount Rs.5 lacs @ 22% ROI and 60 months tenor 

ಉದರಹರಣೆಗಳು: ಈ್ಕ ಳಗಿನ್ಸಂದರ್ಣಗಳಲಿಿ್ಗ್ಾರಹಕ್ರು್ನಿಷ ೀಧವನುು್ಆಯಾಮಾಡಿಕ ೊಂಡರ ್ಈ್ಸಂದರ್ಣದಲಿಿನ್
ಗ್ಾರಹಕ್ರಿಗ್ ್ಏನಾಗುತುದ :್ಸಾಲದ್ಮೊತು್ರೊ್.5್ಲಕ್ಷ್@ 22%್ಆರ್ಒಐ್ಮತುು್60್ತಿಂಗಳ್ಅವಧಿ 

    
ಆಯಾ್1 

ಕ್ರ.ಸಂ. 

ಬಾಕಿ್
ಉಳಿದಿರುವ್
ಅವಧಿ್
(ತಿಂಗಳು) 

ನಿಷ ೀಧ್
(ತಿಂಗಳು) 

ಪರಿಷ್ಾರಿಸ್ಥದ್
ಅವಧಿ್(ತಿಂಗಳು) 

ಹ ಚ್ುುವರಿಯಾದ್
ಅವಧಿ್
(ತಿಂಗಳು) 

1 48 

2 ತ್ಮಂಗಳು 

54 6 

2 36 40 4 

3 24 27 3 

4 12 13 1 

 

ಉದರಹರಣೆ 1 

ಮಿ. ಎ ಅವರು ಅವಧಿ ಸರಲ ರೂ.5 ಲಕ್ಷಗಳನುು 22% ಬಡಿಾ ದರದಲಿ್ಲ ಹೊಂರ್ದದರದರೆ ಮತ್ುು ರೂ.13,810/- ಅನುು 60 ತ್ಮಂಗಳ 
ಕರಲ ಇಎಂಐ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಪರವತ್ಮಸುತ್ಮುದರದರೆ. ಪಿಸುುತ್ 31 ಮರರ್ಚಗ 2020 ರ ಅವರ ಅಸಲ್ಲನ ಬರಕಿಯು 4,02,030/- ಆಗಿದೆ 
ಇದರಲ್ಲಿ 42 ತ್ಮಂಗಳು ಇನೂು ಬರಕಿ ಉಳಿರ್ದದೆ. ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಅವರು ನಿಷೆೀಧವನುು ಆಯಕಮರಡಿಕೊಂಡರೆ (ಏಪ್ರಿ. ಮತ್ುು 
ಮೆೀ) ಅವರ ಬರಕಿ ಉಳಿರ್ದರುವ ಅಸಲು ಜೂನ್ಸ 2020 ಕೆಕ ರೂ.4,16,653/- ಆಗಿರುತ್ುದೆ. ನಿಷೆೀಧದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 
ಸೆೀಪಗಡ್ೆಗ್ೊಂಡಿರುವ ಬಡಿಾಯನುು (2 ತ್ಮಂಗಳಿಗ್ೆ ರೂ.14623/-) ಬರಕಿ ಉಳಿರ್ದರುವ ಅಸಲ್ಲಗ್ೆ ಸೆೀರಿಸಲರಗುತ್ುದೆ. ಇದರ 
ಕರರಣರ್ದಂದರಗಿ ಬರಕಿ ಉಳಿರ್ದರುವ ಅವಧಿಯು 48 ತ್ಮಂಗಳು ಆಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 6 ತ್ಮಂಗಳು ಹೆಚ್ರಿಗುತ್ುದೆ. 

ಮೆೀಲ್ಲನ ಉದರಹರಣೆಯಲ್ಲ ಿಮೊತ್ುದ ಚ್ರಟ್ಗ ಅನುು ಸಹ ಲಗತ್ಮುಸಿರುವುದನುು ನಿೀವು ಉಲೆಿೀಖಿಸಬಹುದು 
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ಮಿ. ಎ ಅವರು ಅವಧಿ ಸರಲ (ಎಲ್ಎಪ್ರ ಸಿ) ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳನುು 22% ಬಡಿಾ ದರದಲಿ್ಲ ಹೊಂರ್ದದರದರೆ ಮತ್ುು ಅದರಲ್ಲ ಿಅವರು 
ಕೆೀವಲ ರೂ.3 ಲಕ್ಷವನುು ಮರತ್ಿ ಪಡ್ೆದುಕೊಂಡಿರುತರುರೆ, ರೂ.5425/- ಅನುು ಮರರ್ಚಗ-2020 ಕೆಕ ಬಡಿಾಯನುು ಅವರು 
ಪರವತ್ಮಸಿದರದರೆ. 31 ಮರರ್ಚಗ 2020 ಕೆಕ ಅವರ ಬರಕಿ ಉಳಿರ್ದರುವ ಅಸಲು ಎಂದರೆ ರೂ.3,00,000/-. ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಅವರು 
2 ತ್ಮಂಗಳ ನಿಷೆೀಧವನುು ಪಡ್ೆದುಕೊಂಡರೆ (ಏಪ್ರಿ. ಮತ್ುು ಮೆೀ) ಜೂನ್ಸ 2020 ವೆೀಳೆಗ್ೆ ಅವರ ಅಸಲು ಬರಕಿ 3,11,030/- 

ಆಗಿರುತ್ುದೆ. ನಿಷೆೀಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ ಸೆೀಪಗಡ್ೆಕೊಂಡಿರುವಂತ್ಹ ಬಡಿಾಯನುು ಅಸಲ್ಲನ ಬರಕಿಯಲ್ಲ ಿ
ಸೆೀಪಗಡ್ೆಗ್ೊಳಿಸಲರಗುತ್ುದೆ. ಗ್ರಿಹಕರು ಈ ಮೊತ್ುಕೆಕ ಬಡಿಾ ಪರವತ್ಮಯನುು ಮುಂದುವರಿಸುತರುರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭರಗಶಃ 
ನಿೀಡಲರದ ಸರಲವರಗಿರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಇಎಂಐ ಇನುು ಪರಿರಂಭಗ್ೊಂಡಿರುವುರ್ದಲ.ಿ 


