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Dear Customer    

ফিয় গ্রাহক                                                                                                                                    

1st April, 2020 

1লা এফিল, 2020  

 
These are unprecedented times and it is a time that we need to be together to fight this COVID-19 
crisis. In line with the RBI guidelines and to show our solidarity, Veritas Finance is offering its 
customers EMI moratorium as a relief measure.  

এটি নফিরফব্হীন সেয় আর এই সেত্রয় আোত্রের এই COVID-19 সঙ্কত্রের সাত্রে লড়াই করার িনয 
একসাত্রে োকা িত্রয়ািন| RBI-এর ফনত্রেেশাব্লী অনুযায়ী এব্ং আোত্রের সংহফি িেশেন করার িনয, 
ক্ষেফরোস িাইনযান্স িার উপত্রোক্তাত্রের উপশত্রের িনয EMI ক্ষোরাত্রোফরয়াে িোন করত্রে| 
 
This relief measure from our side can help continue to take care of yourself and family and tide over 
this temporary situation. This can also help continue your business smoothly avoiding further 
disruptions due to low cash flows, earnings etc. 

আোত্রের এই উপশত্রের উপায় ফনত্রির এব্ং পফরব্াত্ররর যত্ন ফনত্রি এব্ং এই অস্থায়ী পফরফস্থফি ক্ষেত্রক 
ক্ষব্ফরত্রয় আসত্রি আপনাত্রক সাহাযয করত্রি পাত্রর| এটি কে নগত্রের ক্ষযাগান, উপািে ন ইিযাফের কারত্রে 
আত্ররা ব্াধা-ফব্ঘ্নিাত্রক এফড়ত্রয় আপনার ব্যব্সাত্রক সুচারুোত্রব্ চালাত্রি সাহাযয করত্রি পাত্রর| 
What is the relief RBI has provided for the retail loan under COVID 19- regulatory package? 

COVID-19 নিয়ন্ত্রক প্যাকককের অধীকি RBI নরকেল ঋকের েিয নক নক উপ্শম প্রদাি ককরকে? 

• RBI has permitted NBFCs to grant a moratorium of three months on payment of Instalments 
falling due between March 1, 2020 and May 31, 2020. 

• RBI NBFC-গুফলত্রক োচে  1, 2020 এব্ং ক্ষে 31, 2020 এর েত্রধয ব্াকী োকা ফকফির 
িনয ফিন োত্রসর ক্ষপত্রেত্রন্টর ক্ষোরাত্রোফরয়াে েঞ্জুর করার অনুেফি ফেত্রয়ত্রে| 

• During this period, NBFCs are permitted to defer collections of Instalments due between 
March 1, 2020 and May 31, 2020. 

• এই সেত্রয়, NBFC-গুফলত্রক োচে  1, 2020 এব্ং ক্ষে 31, 2020 এর েধযব্িী ব্ত্রকয়া ফকফির 
সংগ্রহ স্থফগি রাখার অনুেফি ক্ষেওয়া হত্রয়ত্রে| 

• Accordingly, the residual tenor of the loan (repayment schedule) will be extended. 

• ক্ষসই অনুযায়ী, ঋত্রের অব্ফশষ্ট ক্ষেয়াে (ঋে পফরত্রশাত্রধর সেয়) ব্াড়াত্রনা হত্রব্| 

What is meant by a moratorium on term loan? 

মময়াদী ঋকের মেকে মমারাকোনরয়াকমর অর্থ নক? 

• A moratorium is a ’postponement’ or temporary deferral for payment of the Instalments for 
a specified period  

• ক্ষোরাত্রোফরয়াে হল ফনফেেষ্ট সেত্রয়র িনয ফকফির আোত্রয়র ‘স্থনিতকরে’ অেব্া অস্থায়ী রূত্রপ 
েুলিফব্করে  
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• For example, in case the instalment falls due on April 01, 2020, and the lender has granted a 
moratorium till 31st May 2020, then the revised due date for repayment shall be June 1, 
2020 

• উোহরেস্বরূপ, যফে ফকফির োকা এফিল 01, 2020 ক্ষি ব্াকী োত্রক, এব্ং ঋেোিা 31ক্ষশ 
ক্ষে 2020 পযেন্ত ক্ষোরাত্রোফরয়াে েঞ্জুর করত্রল পুনফব্েত্রব্ফচি িাফরখ িনু 1, 2020 হত্রব্| 

Is the Moratorium offered to all the customers of Veritas Finance? 

মেনরোস ফাইিযাকের সমস্ত উপ্কোক্তাকদর নক মমারাকোনরয়াম প্রকয়াি করা হকে? 

• If you had not paid your dues for the month of March 2020 then you are eligible for a period 
of 3 months. 

• যফে আপফন োচে  2020 ক্ষি আপনার ব্ত্রকয়া পফরত্রশাধ না কত্রর োত্রকন িাহত্রল আপফন ফিন 
োত্রসর ক্ষোরাত্রোফরয়াে ব্যব্হার করত্রি পাত্ররন| 

• For loans wherein the March’2020 Instalment has been paid, moratorium will not be offered 
for the due paid already and there will not be refund of the dues paid. 

• োচে  ’2020 ক্ষি ঋত্রের ফকফির োকা পফরত্রশাধ করা হত্রল, ক্ষসত্রেত্রে ইফিেত্রধয পফরত্রশাফধি 
ব্ত্রকয়ার িনয ক্ষোরাত্রোফরয়াে িোন করা হত্রব্ না এব্ং পফরত্রশাফধি োকা ক্ষিরি ক্ষেওয়া হত্রব্ 
না| 

• Moratorium is applicable to all loan accounts where account is not an NPA as on March 1, 
2020. 

• এই ক্ষোরাত্রোফরয়াে ক্ষস সেি অযাকাউন্টগুফলর ক্ষেত্রে িত্রযািয ক্ষযগুফল োচে  1, 2020 পযেন্ত 
NPA হয় ফন|   

What should I do if I have adequate funds for repayment of my loan? 

ঋে প্নরকশাধ করার েিয আমার কাকে প্র্থাপ্ত প্ ুঁনে র্াককল আমার নক করা উনিত? 

• It is not mandatory to opt for a moratorium. 

• ক্ষোরাত্রোফরয়াে ব্যব্হার করা ব্াধযিােূলক নয়|  

• We advise you to take the benefit under this package only if there is disruption in your cash 
flow due to the pandemic / lock-down. 

• আেরা আপনাত্রক এই পযাত্রকত্রির অধীত্রন সুফব্ধা িখনই ক্ষনওয়ার পরােশে ক্ষেব্ যফে 
েহাোরী/লক-ডাউন এর কারত্রে আপনার নগত্রের ক্ষযাগান ব্যাহি হত্রয় োত্রক| 

• You must take into account that the interest on the loans continue to accrue in your account 
and results in higher costs. 

• আপনার এটি ফব্ত্রব্চনা করা উফচি ক্ষয ঋত্রের উপত্রর সেু অনব্রি িো হত্রি োকত্রব্ এব্ং 
এটি ক্ষব্ফশ েূলযত্রি পফরব্ফিে ি হত্রব্|  

If I avail the Moratorium, my Instalment payments are deferred till May 31, 2020. How will the 
loan be adjusted? 
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এফিল-2020 
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আনম র্নদ মমারাকোনরয়াম ব্যব্হার কনর, তাহকল আমার নকনস্তর আদায় মম 31, 2020 প্র্থন্ত 
ম লতনব্ করা হকব্|  ঋে মক নকোকব্ নব্িযস্ত করা হকব্? 

• During the said moratorium period, interest shall continue to accrue on the outstanding 
portion of the term loan at the rate for which you had availed the loan. 

• উক্ত ক্ষোরাত্রোফরয়াে চলাকালীন, আপফন ক্ষয সুত্রের হার অনুযায়ী ঋে ফনত্রয়ফেত্রলন ক্ষসই সুত্রের 
হাত্রর ক্ষেয়ােী ঋত্রের অনাোয়ী োকার উপত্রর সুে অনব্রি িো হত্রি োকত্রব্| 

• The interest accrued will be added to the outstanding loan amount and the repayment 
schedule for such loans and the residual tenor, will be revised after the moratorium period. 

• িো সুে অনাোয়ী ঋে রাফশর সাত্রে ক্ষযাগ করা হত্রব্ এব্ং এিািীয় ঋত্রের ক্ষেত্রে পফরত্রশাত্রধর 
সেয়সূচী এব্ং অব্ফশষ্ট ক্ষেয়াে, ক্ষোরাত্রোফরয়াে সোপ্ত হওয়ার পর পুনফব্েত্রব্চনা করা হত্রব্|  

What will happen after the relief period /moratorium is completed? 

উপ্শম কাল /মমারাকোনরয়াম সমাপ্ত হওয়ার প্র নক ঘেকব্? 

• Interest shall continue to accrue on the outstanding portion of the term loans during the 
moratorium period. Accrued interest will be added to the loan amount outstanding at the 
end of the moratorium period. 

• ক্ষোরাত্রোফরয়াে চলাকালীন ক্ষেয়ােী ঋত্রের অনাোয়ী অংত্রশর উপত্রর সুে অনব্রি িো হত্রি 
োকত্রব্| ক্ষোরাত্রোফরয়াে সোপ্ত হওয়ার পর অনাোয়ী ঋে রাফশর সাত্রে িো সুে ক্ষযাগ করা 
হত্রব্| 

• After the moratorium period on May 31, 2020, there will be a change in repayment schedule 
for such loans. 

• ক্ষে 31, 2020 ক্ষি ক্ষোরাত্রোফরয়াে সোপ্ত হওয়ার পর, এিািীয় ঋত্রের ক্ষেত্রে ঋে পফরত্রশাত্রধর 
সেয়সূচী পফরব্ফিে ি করা হত্রব্| 

Does the moratorium affect my Credit reporting or score? 

মমারাকোনরয়াম নক আমার মেনিে নরকপ্ার্থ িং ব্া মকার মক প্রোনব্ত করকর? 

No. Opting for the EMI moratorium for the period between Mar’20 - May’20 will not affect your 
Credit reporting or Score.  

না| োচে ’ 20-ক্ষে’ 20 এর েধযব্িী সেত্রয়র িনয EMI ক্ষোরাত্রোফরয়াে ব্যব্হার করত্রল আপনার 
ক্ষেফডে ফরত্রপাটিে ং ব্া ক্ষকার িোফব্ি হত্রব্ না| 

What do I need to do if I do not want the moratorium benefit? 

মমারাকোনরয়াকমর স নব্ধা ব্যব্হার িা করকত িাইকল আমার নক করা প্রকয়ােি? 
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• In case your cash flow permits, we urge you to continue your due payments and ensure your 
bank account has sufficient funds. 

• নগত্রের ক্ষযাগান পযোপ্ত োকত্রল আেরা আপনাত্রক ব্ত্রকয়া ঋে অনব্রি পফরত্রশাধ করার িনয 
এব্ং আপনার ব্যাঙ্ক অযাকাউত্রন্ট পযোপ্ত পুুঁফি রাখা সফুনফিি করার িনয আগ্রহ করব্| 

• If your cash flows are disrupted, you can opt for the moratorium and follow the process 

• আপনার নগে োকার ক্ষযাগান ব্যাহি হত্রল, আপফন ক্ষোরাত্রোফরয়াে ব্যব্হার করার িনয ফনম্ন 
িফেয়া অনুসরে করত্রি পাত্ররন   

o Give a missed call to 022 50796782 from your registered mobile number 

o আপনার ক্ষরফিফিকৃি ক্ষোব্াইল নম্বর ক্ষেত্রক 022 50796782 নম্বত্রর একটি ফেসকল 
করুন  

We thank you for being our valued customer and we hereby reaffirm you our continued support 
during such tough times. 

আোত্রের েূলযব্ান উপত্রোক্তা হওয়ার িনয আেরা আপনাত্রক ধনযব্াে িানাই এব্ং এরূপ কঠিন সেত্রয় 
আোত্রের অনব্রি সেেেন সম্পত্রকে  এিদ্বারা আপনাত্রক পনুফনেফিি কফর| 

Please feel free to reach out to us at customer care number at 1800-599-5500 or write to us on our 
mail ID customercare@veritasfin.in 

অি গ্রহ ককর আমাকদর গ্রাহক মসব্া িম্বর 1800-599-5500 ক্ষি ফনফদ্বেধায় ক্ষযাগাত্রযাগ করুন অেব্া 
আোত্রের ক্ষেইল আইফড customercare@veritasfin.in ক্ষি আেত্রের কাত্রে ফলখুন  

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 

ব্যাখযা: ক্ষকাত্রনা উপত্রোক্তা ফনম্ন পফরফস্থফিত্রি 60 োত্রসর িনয 22% সুত্রের হাত্রর 5 লে োকা ঋে 
রাফশর ক্ষেত্রে ক্ষোরাত্রোফরয়াে ব্যব্হার করত্রল ফক হত্রব্  

    

Option 1 

নব্কল্প 1  

S.No 

েনমক 
িম্বর  

Balance 
Tenor 
(Months) 

ব্ককয়া 
মময়াদ 
(মাস) 

Moratorium 
(Months) 

মমারাকোনরয়াম 
(মাস) 

Revised 
Tenor(Months) 

প্ িনব্থকব্নিত 
মময়াদ (মাস) 

Incremental 
Tenor 
(Months) 

েমব্ধথমাি 
মময়াদ 
(মাস) 

1 48 

2 months 

2 োস  

54 6 

2 36 40 4 

3 24 27 3 

4 12 13 1 

 

mailto:customercare@veritasfin.in
mailto:customercare@veritasfin.in
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Scenario 1 

েশৃযফব্ব্রেী 1   

Mr. A has a term loan of Rs. 5 lacs at 22% rate of interest and pays an EMI of Rs. 13,810 for 60 
months. His Principal outstanding as of 31st Mar.2020 is Rs.4,02,030/- with a balance tenor of 42 
months. If he avails moratorium for 2 months (Apr. and May) then the principal outstanding from 
June 2020 will be Rs.4,16,653/-. Interest accrued during the moratorium period (Rs.14623/- for 2 
months) is added back here to the principal outstanding. Due to this there will be an increase in 
tenor of 6 months with a balance tenor of 48 months. 

শ্রী. A এর 22% সুত্রের হাত্রর 5 লে োকার একটি ক্ষেয়ােী ঋে রত্রয়ত্রে এব্ং 60 োত্রসর িনয 
13,810 োকার EMI পফরত্রশাধ করত্রে| 31ক্ষশ োচে  2020 এর ফহসাব্ অনুযায়ী 42 োত্রসর ব্ত্রকয়া 
ক্ষেয়াে সহ িার অনাোয়ী েূলধন হল 4,02,030 োকা| যফে ক্ষস 2 োস (এফিল এব্ং ক্ষে)-এর 
ক্ষোরাত্রোফরয়াে ব্যব্হার কত্রর িাহত্রল িনু 2020 ক্ষেত্রক অনাোয়ী েূলধন 4,16,653/-োকা হত্রয় যাত্রব্| 
ক্ষোরাত্রোফরয়াে চলাকালীন (2 োত্রসর িনয 14623/- োকার) িো সুে অনাোয়ী েূলধত্রনর সাত্রে 
এত্রেত্রে ক্ষযাগ করা হত্রব্| এই কারত্রে 48 োত্রসর ব্ত্রকয়া ক্ষেয়াত্রে 6 োত্রসর ক্ষেয়াে ব্াড়াত্রনা হত্রব্| 

You may refer the Amort chart also attached on the above example 

আপফন উপত্ররর উোহরত্রে সংযুক্ত Amort চােে োও ক্ষেখত্রি পাত্ররন  

Scenario 2 

েশৃযফব্ব্রেী 2   

Mr. A has a term loan (LAP C) of Rs. 5 lacs at 22% rate of interest but disbursed only Rs.3 lacs pays an 
interest of Rs.5425/- for the month of Mar-20. His Principal outstanding as of 31st Mar.2020 is 
Rs.3,00,000/- If he avails moratorium for 2 months (Apr. and May) then the principal outstanding 
from June 2020 will be Rs.3,11,030/-. Interest accrued during the moratorium period is added back 
here to the principal outstanding. Customer will continue to pay interest on this amount as it is a 
partly disbursed case and EMI is not commenced 

শ্রী. A এর 22% সুত্রের হাত্রর 5 লে োকার ক্ষেয়ােী ঋে (LAP C) আত্রে ফকন্তু োে 3 লে োকা 
ক্ষপত্রয়ত্রে এব্ং ক্ষস 2020 সাত্রলর োচে  োত্রসর িনয 5425/- োকার সুে পফরত্রশাধ কত্রর| 31ক্ষশ োচে  
2020 এর ফহসাব্ অনুযায়ী িার অনাোয়ী েূলধন হল 3,00,000/- োকা| যফে ক্ষস 2 োস (এফিল 
এব্ং ক্ষে)-এর িনয ক্ষোরাত্রোফরয়াে ব্যব্হার কত্রর িাহত্রল িনু 2020 ক্ষেত্রক িার অনাোয়ী েূলধন 
3,11,030/- োকা হত্রয় যাত্রব্| ক্ষোরাত্রোফরয়াে চলাকালীন িো সুে এত্রেত্রে অনাোয়ী েূলধত্রনর সাত্রে 
পুনরায় ক্ষযাগ করা হত্রব্| ক্ষযত্রহিু এই ক্ষেত্রে আংফশক অেেিোন করা হত্রয়ত্রে এব্ং EMI শুরু করা হয় 
ফন িাই উপত্রোক্তা এই রাফশর ক্ষেত্রে ফনরন্তর সুে ফেত্রি োকত্রব্|   


