અગત્યની નોંધ
ુ વણીમાાં ાયાની ગણતરી
બચત ખાતા ર વ્યાજ ચક
ઈક્વેટાસ સ્મો પાઈનાન્સ ફેંકના ગ્રાહકોને આથી જાણ કરવામાાં આવે છે કે RBI નાાં રરત્ર નાં: DBOD. No. Dir. BC 128/13.3.00/200809, તારીખ- 24મી એપ્રિ 2009 મુજફ ફચત ખાતા ઉર વ્યાજની ચુકવણી તારીખ 5મી સપ્ટેમ્ફર 2016 થી ડેઈી િોડક્ટ મુજફ ગણવામાાં
આવશે. ફચત ખાતા ર વ્યાજની ચુકવણી સામપ્રયક્તા પ્રત્રમાપ્રસક રહેશે. આમ િોડક્ટ ફેઝીઝ ઉર ગણેલ ુ સેવીંગ ફેંકનુ વ્યાજ પ્રત્રમાપ્રસક અંતરે
30 મી જૂન, 30મી સપ્ટેમ્ફર, 31મી રડસેમ્ફર અને 31મી માચચના રોજ દરે ક વષે ચુકવવામાાં આવશે.
ફચત ખાતા ર વ્યાજનો દર નીચે મુજફ છે : (વ્યાજદર સમયાાંતરે પેરપારને આપ્રધન છે ). નીચે દશાચવે પક્ત દષટાાંત હેત ુ માટે છે .
એકાઉન્ટ ફેેન્સ

વ્યાજનો દર

રૂ. 1 ાખ જેટલુાં કે તેનાથી ઓછાં

5.50% વાપ્રષિક

રૂ. 1 ાખથી વધુ અને રૂ. 10 ાખ જેટલુાં કે તેથી ઓછાં

6 .00% વાપ્રષિક.

રૂ. 10 ાખથી વધુ અને રૂ 100 ાખ જેટલુાં કે તેનાથી ઓછાં

6 .50% વાપ્રષિક.

રૂ. 100 ાખથી વઘુ અને રૂ. 500 ાખ જેટલુ કે તેનાથી ઓછાં

7.00% વાપ્રષિક

રૂ. 500 ાખથી વધુ અને 30 કરોડ જેટલુાં કે તેનાથી ઓછાં

7.2 5% વાપ્રષિક

રૂ. 30 કરોડથી વધુ અને રૂ. 50 કરોડથી ઓછાં

7.50% વાપ્રષિક

દષ્ાાંત:


રદવસના અંતે ફચત ખાતામાાં ફેેન્સ 4,2 5,00,000/=



રૂ 1 ાખ જેટલુાં અથવા તેથી ઓછા ફેેન્સ માટે નક્કી કરે લ ુ વ્યાજ 5.50% વાપ્રષિક



રૂ. 1 ાખથી વઘુ અને 10 ાખથી ઓછા ફેેન્સ ર નક્કી કરે લ ુ વ્યાજ 6 .00% વાપ્રષિક



રૂ. 10 ાખથી વધુ અને રૂ 100 ાખ જેટલુાં કે તેનાથી ઓછા ફેેન્સ ર 6.50% વાપ્રષિક



રૂ. 100 ાખથી વઘુ અને રૂ. 500 ાખ જેટલુ કે તેનાથી ઓછા ફેેન્સ ર 7.00% વાપ્રષિક

એક દદવસ મા્ે અહીં ચુકવવાાત્ર વ્યાજ નીચે મુજબ ગણવામાાં આવશે:
(1,00,000*5.50%*1/365)+ ((10, 00,000-1,00,000)*6.0%*1/365) + ((100,00,000-10,00,000)*6.5%*1/365)+ ((4, 25,00,000100,00,000)*7.0%*1/365)
ટમચ રડોઝીટ ઉર િાપ્ત વ્યાજની ગણતરીનો આધાર
દિોઝી્નો પ્રકાર

વ્યાજની ગણતરીનો આધાર

ડોમેસ્ટીક/NRE/NRO રડોઝીટ

રડોઝીટના ખરે ખર રદવસોની સાંખ્યા
36 5

FCNR રડોઝીટ

ઈક્વેટાસ સ્મો પાઈનાન્સ ફેંક દ્વારા ઓપર નથી. કરતી

બુક થયેી રડોઝીટ માટે વ્યાજની ગણતરીનો ાયો વષચના 36 5 રદવસ છે , ી યર ધ્યાને ીધા પ્રવના.
કમ્ાઉન્ડીંગના રકસ્સામાાં ાગુ ડતી TDS કાત ફાદ વ્યાજ ગણવામાાં અને ચુકવવામાાં આવશે.
કૃા કરી નોંધ ેશો: ચાલુ ખાતામાાં રહેી રડોઝીટ માટે કોઈ વ્યાજ ચુકવવામાાં નરહિં આવે.

