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ప్రియమైన కసటమర్కు, 

1 ఏప్రిల్, 2020 
 
ప్రస్తుతం మునుపెననడూ సంభవంచని పరిస్థితులను  ఎదుర్కంటుననందున, ఈసమయంలో మనమంతా కలిస్థకటుటగా ఈ COVID-
19 సంక్షోభంపై పోరాటం సాగంచాలి.  
RBI మారగదరశకాలకు లోబడి ఉంటూ, మాసంఘీభావానిన చాటడంకోసం,  వెరిటాస్ఫైనాన్స హాయక చరయలలో భాగంగా తమ 
కసటమరలకు EMI మోరటోరియం సౌలభాయనినఅందిస్ుంది. 
 
మేము అందిస్తునన ఈ సహాయక చరయ మీయొకక, మీ కుటుంబం యొకక సంరక్షణ బాధ్యతను చూస్తకోవడంలో, అలాగే ఈతాతాకలిక 
గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కకవడంలో మీకు  సహాయ పడగలదు.  
అలాగే ఇది నగదు లావా దేవీలు తగగపోవడం, ఆదాయాలు రాక పోవడం మొదలైన కారణాలతో తరాాత కలిగే అడుంకులను నివారిస్తు 
మీ వాయపారం సాఫీగా సాగేలా సహాయ పడగలదు. 
 
COVID 19- నియంత్రణ పాయకేజీక్రంద రిటైల్ ఋణం కోసం RBI ఎలాంటి ఉపశమనం కలిపంచంది? 
• మారిి 1, 2020 మరియు మే 31, 2020 మధ్య చెలిలంచాలి్న ఇనా్ాల్ మంటల చెలిలంపు పై మూడ్డ నెలలపాటు 

మోరటోరియం సౌలభాయనిన కలిపంచే అధికారానినNBFC లకు RBI అందించంది. 
• ఈ వయవధిలో, మారిి 1, 2020 మరియు మే 31, 2020 మధ్య చెలిలంచాలి్న ఇనా్ాల్ మంటల వస్తలును వాయిదా 

వేయడానికి NBFC లకు అనుమతి లభంచంది. 
• తదను గుణంగా, ఋణ చెలిలంపు లోమిగలి ఉనన వయవధిని (తిరిగ చెలిలంపు షెడూయల్) పొడిగంచడం జరుగుతుంది. 
టర్్ లోన్ పై మోరటోరియం అంటే ఏమిటి? 
• నిరిిషట వయవధిపాటు ఇనా్ాల్్ంటల చెలిలంపు పైవరిుంప జేసే’ వాయిదా ’లేదా తాతాకలిక వాయిదా ను మోరటోరియం అంటారు 
• ఉదాహరణకు, ఏప్రిల్ 01, 2020 నాటికి ఇనా్ాల్్ంటున చెలిలంచాలి  ్ ఉంటే, ఋణ దాత 31 మే 2020 వరకు 

మోరటోరియం సౌలభాయనిన మంజూరు చేస్థ ఉంటే, సవరించనటు వంటి తిరిగచెలిలంపు గడ్డవు తేదీ జూన్ 1, 2020 గా 
ఉంటుంది 

వెరిటాస్ ఫైనాన్్  కసటమరలనిరికి  మోరటోరియం సౌలభాయనిన అందించారా? 
• మీరు మారిి 2020 లో చెలిలంచాలి్ ఉనన మొతాులను చెలిలంచ ఉండక పోతే, 3 నెలల వయవధికి మీకు అరహత ఉంటుంది. 
• మారిి’2020 ఇనా్ాల్్ంటున చెలిలంచన ఋణాలకు సంబంధించ, ఇపపటికే చెలిలంచన ఇనా్ాల్్ంట్మ్తాునికి మోరటోరియం 

వరిుంచదు, అలాగే చెలిలంచన మొతాులను రీఫండ్చియడం జరగదు. 
• మారిి 1, 2020 నాటికి NPA ఖాతాగా మారని అనిన ఋణ ఖాతాలకు మోరటోరియం వరిుస్తుంది. 
నా ఋణానిన తిరిగచెలిలంచడం కోసం సరిపడి ననిన నిధులు నా దగగర ఉననపుపడ్డ ఏమి చేయాలి? 
• మోరటోరియం సౌలభాయనిన ఎంచుకోవడం తపపని సరికాదు. 
• ఈమహమా్రి / లాక్-డౌనాకరణంగా మీ నగదు ఆదాయాలలో ఏదైనా అడుంకి ఉననపుపడ్డ మాత్రమే ఈపాయకేజీక్రంద 

ప్రయోజనం పొందమని మీకు సలహా ఇస్తునానము. 
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• ఋణాలపైవడ్డు మీ ఖాతాలో జమ కావడం కొనసాగుతుందని, దీని వలన మీరు చెలిలంచాలి్న మొతుం పెరుగుతుందని మీరు 
తపపని సరిగాగురుుంచు కోవాలి. 
నేను మోరటోరియం సౌలభాయనినఎంచు కుంటే, నాఇనా్ాల్్ంట్చిలిలంపులు మే31, 2020 వరకు వాయిదా పడతాయి. దీనికి 
అనుగుణంగా ఋణానినఎలాసరు ిబాటుచేసాురు? 

• పేర్కననమోరటోరియం వయవధిలో, మీరు ఋణం పొందిన రేటు ప్రకారం టర్మ్్ుణంలో ఇంకా చెలిలంచాలి్ ఉననమొతుం పై వడ్డు 
జమ కావడం కొనసాగుతుంది. 

• ఈవధ్ంగా జమ అయియన వడ్డుని చెలిలంచాలి్ ఉనన ఋణ మొతాునికి కలుపుతాము, ఆపై ఇటువంటి ఋణాలతిరిగచెలిలంపు 
షెడూయల్రియు మిగలి ఉనన వయవధిని మోరటోరియం వయవధిముగస్థనతరాాతసవరిసాుము. 

ఉపశమన వయవధి /మోరటోరియం పూరుయిన తరాాత ఏమిజరుగుతుంది? 
• మోరటోరియం వయవధి లోట ర్మ్్ుణాలకు సంబంధించ మిగలి ఉనన భాగం పైవడ్డు జమకావడం కొనసాగుతుంది. ఈ వధ్ంగా 
జమ అయియన వడ్డు మోరటోరియం వయవధి చవర్కల ఇంకా చెలిలంచాలి్ ఉననఋణ మొతాునికి కలుపుతాము. 
• మే31, 2020 నమోరటోరియం వయవధిముగస్థన తరాాత, ఇటు వంటి ఋణాల తిరిగచెలిలంపు షెడూయల్ లోమారుప 

ఉంటుంది. 
నా క్రెడి ట్రి పోరిటంగేల దాస్కర్ పైమోరటోరియం ప్రభావం చూపుతుందా? 
లేదు. మారిి’20 - మే’20 మధ్యవయవధికి మోరటోరియం సౌలభాయనిన ఎంచుకోవడం వలన మీ క్రెడిట్రి పోరిటంగేల దాస్కర్ పైఎలాంటి 
ప్రభావం ఉండదు.  
నాకు మోరటోరియం ప్రయోజనంవదినుకుంటే, నేనుఏమిచేయాలి? 
• మీ సరిపడినంత ఆదాయంవచిన పక్షంలో, మీరు చెలిలంచాలి్న చెలిలంపులను కొనసాగంచమని, మీ బాయంకాతాాలోతగననిన 

నిధులు ఉండ్చలా చూస్తకోమని కోరుతునానము. 
• మీ నగదు ఆదాయంలో ఏదైనా అడుంకి ఏరపడితే, మీరు మోరటోరియం సౌలభాయనినఎంచుకుని, ప్రాస్స్పపుకారం అనుసరించండి 
 
o మీ రిజిసటర్ుొ బైలనంబరునండి 022 50796782 కి మిస్ు కాల్ ఇవాండి 
మాకంతోవలువైన కసటమరాగ ఉననందుకు మీకు ధ్నయ వాదాలు తెలియజేస్తు, ఇటు వంటి వపతకరమైన పరిస్థితులలో 
మామదితుకొనసాగుతుందని ఇందుమూలంగా మర్కసారి హామీ ఇస్తునానము. 
దయచేస్థ ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా కసటమర్ కేర్ నంబర్1800-599-5500లో మమ్లిన సంప్రదించండి లేదా మా మయిల్ 
IDcustomercare@veritasfin.inకివ్రాస్థ పంపండి 
 
దృష్టంతాలు : 
 క్రంది అంశాలకు అనుగుణంగా ఉననకసటమర్కకుంది పరిస్థితులలో మోరటోరియం సౌలభాయనిన ఎంచుకుంటే ఏమి జరుగుతుంది : ఋణ 
మొతుం రూ.5 లక్షలు @ 22% వడ్డురేటు మరియు 60 నెలలవయవధి 
 

    
ఎంపిక 1 

క్ర.సం మిగిలిన వ్యవ్ధి మోరటోరియం సవ్రించిన పెరిగిన వ్యవ్ధి 
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(నెలలు) (నెలలు) వ్యవ్ధి(నెలలు) (నెలలు) 

1 48 

2 నెలలు 

54 6 
2 36 40 4 
3 24 27 3 
4 12 13 1 

 
 
 
దృష్టంతం1 
 
శ్రీ. A 22%వడ్డురేటుతో రూ. 5లక్షలట ర్మ్్ుణానినతీస్తకుని, ఇందుకు గానూ 60 నెలల పాటు రూ. 13,810 EMI చెలిలస్తునానరు. 31 
మారిి 2020 నాటికి 42 నెలలు ఇంకా చెలిలంచాలి్న వయవధితో మూలధ్నం లో రూ.4,02,030/- బకాయిని కలిగ ఉనానరు. ఆయన 2 
నెలల (ఏప్రిల్రియుమే) పాటు మోరటోరియం సౌలభాయనిన ఎంచు కుంటే, జూన్ 2020 నుండి చెలిలంచాలి్న మూల ధ్నం 
రూ.4,16,653/- అవుతుంది. మోరటోరియం వయవధిలో జమ అయియన వడ్డుని (2నెలలకురూ.14623/-) ఇంకా చెలిలంచాలి్ ఉనన 
మూల ధ్నానికి తిరిగ కలపడం జరుగుతుంది. ఇలా కలపడం వలన వయవధిలో మర్క 6 నెలలు పెరిగ, మొతుం చెలిలంచాలి్న మిగలి నవయవధి 
48 నెలలుగా మారుతుంది. 
మీరు ఎగువ ఉదాహరణ లో జతపరిచన Amort చార్టను కూడా చూడవచుి 
 
దృష్టంతం2 
శ్రీ. A 22% వడ్డురేటు తోరూ. 5 లక్షలటర్మ్్ుణానిన (LAP C) తీస్తకుననపపటీరూ. 3 లక్షలనే వారికి మంజూరు చేయడం జరిగంది, 
ఆయన మారిి-20 నెలకు రూ.5425/- వడ్డు చెలిలంచారు. 31 మారిి2020 నాటికివారి మూల ధ్నం లో ఇంకా చెలిలంచాలి్ 
ఉననమొతుం రూ.3,00,000/-. ఆయన 2 నెలల (ఏప్రిల్రియుమే) పాటు మోరటోరియం సౌలభాయనిన ఎంచుకుంటే, జూన్2020 
నుండి చెలిలంచాలి్ ఉనన మూలధ్నం రూ.3,11,030/- అవుతుంది. మోరటోరియం వయవధిలో జమఅయియన వడ్డుని ఇంకా చెలిలంచాలి్ 
ఉనన మూల ధ్నానికి తిరిగ కలపడం జరుగుతుంది. ఇది పాక్షి కమంజూరు జరిగన కేస్త కావడం, EMI ఇంకా ప్రారంభమ వకపోవడం 
వలన కసటమర్ ఈమొతుం పైవడ్డుని చెలిలంచడం కొనసాగుతుంది 
 
 
 
 
 


