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I.

નીિત

Bઓ પોતાDું બેલેસ E ૂર1 E ૂFંુ એક જ હIતામાં

ૂકવી ન શક1 તેવા દદLઓ માટ1 Mુ!ટન

મેથ$ડ!ટ (Houston Methodist) VયાજWુXત લંબાવેલી
II.

ૂકવણીનો િવકપ આપશે.

િવિધઓ

A. લંબાવેલી

ૂકવણીનો િવકપ !થાિપત કરવામાં નીચેની માગ\દિશ]કાઓનો ઉપયોગ

કરવાનો છે :
1. લંબાવેલી

ૂકવણી માટ1 લાયક લ`ુaમ ખાતા બેલેસ $50 છે ;

2. E ૂર1 E ૂFંુ બેલેસ

ૂકવવા માટ1 મહaમ લંબાવી શકાતો સમય 18 મ$હના છે ; અને

3. લ`ુaમ માિસક

ૂકવણી $20 થી ઓછ ન હોવી જોઈએ.

B. લંબાવેલી

ૂકવણીની શરતોના ઉલંઘન માટ1 લેવામાં આવનારા પગલાં નીચે

kમાણે છે :
1. Wુદતના 50% થી ઓછા સમય માટ1 કર1 લી

માનવામાં આવે છે ;

ૂકવણી

ૂક જવાયેલી

ૂકવણી

2.

ૂક જવાયેલી
જોઈએ Bથી

3.

ૂક જવાયેલી
તેવો લંબાવેલી

ૂકવણીઓ તે

ૂક જવાયાના ચાર મ$હનાની mદર E ૂર કરવી

ૂકવણીનો Iલાન વત\માન ગણાઈ શક1 ; અને
ૂકવણીના ચાર મ$હનાની mદર વત\માન !થિતમાં ન હોય
ૂકવણીનો કોઇપણ Iલાન બાક નીકળp ું લેq ું માનવામાં

આવશે અને તેને ખરાબ ઋણમાં લાવવામાં આવશે.
C. sયાર1 દદLને વધારાDું બેલેસ ભોગવuું પડ1 vયાર1 !થાિપત

ૂકવણીના Iલાન પર

નીચેના પગલાં લેવામાં આવશે:
1. માિસક

ૂકવણીના 10% કરતા ઓwં હોય તેu ું વધારાDું બેલેસ માિસક

ૂકવણીની રકમ વધારને
2. માિસક

ૂકવણીના 10% કરતા વધાર1 હોય તેu ું વધારાDું બેલેસ

હIતાની સંxયા વધારને
III.

ૂકવણીના Iલાનમાં ઉમેરવામાં આવશે; અને
ૂકવણીના Iલાનમાં ઉમેરવામાં આવશે.

સaાવાર સંદભ\
1. વy ૂલીની નીિત

FI85

ર1 વુ સાયકલ કાઉ સલ {ારા ભલામણ કરવામાં આવેલ
CFO કાઉ સલ {ારા માય

Wુxય વહવટ અિધકાર {ારા અિધ|ૃત:
(ફાઈલ પર W ૂળ સહ કર)
______________________________

_______________

એમ.  ૂમ (M. Boom)

તારખ

kWુખ
Wુxય કાય\કાર અિધકાર
Mુ!ટન મેથ$ડ!ટ (Houston Methodist)
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