
 وام مسکن در هند

های مهم خدمات مالی و بیمه در این  در کشور هند صنعت لیزینگ مسکن بسیار وسیع است و یکی از بخش

 شود.  شناخته می« گذاری در مسکن سرمایه»دهد. صنعت لیزینگ در هند با عنوان  کشور را تشکیل می

 

 

 

درصد است ٥/٢ناخالص ملی به وام مسکن در هند میلیارد دالر است. نسبت تولید  ٨١ارزش این صنعت حدود 

های اخیر  درصد است. بازار لیزینگ مسکن هند طی سال ٠٦تا ٢٥که این نسبت در سایر کشورها  درحالی

های تجاری نقشی مهم در توسعه و رشد صنعت لیزینگ مسکن  پیشرفت زیادی داشته است. در این کشور بانک

کننده در رشد اقتصادی کشور نیز هست.  شود اما عاملی تعیین مهم تلقی می این صنعت در هند بسیار .اند داشته

تر شود و به  های رهن آسان اند تا دسترسی به وام برای گسترش صنعت لیزینگ فرآیندهای طوالنی از بین رفته

دهی  وامها از بخش  بها بهبود یافته است. در حال حاضر سهم بانک همین منظور قوانین درخصوص زمین و اجاره

گذاری این بخش در سال  های تجاری در سرمایه دهد سهم بانک مستقیم افزایش یافته است. برآوردها نشان می

 .درصد بوده است ٥٥میالدی  ٢٦٦٢

 دو نوع وام مسکن

شود که شامل وام رهن با سود ثابت، وام رهن با سود متغیر  نوع وام لیزینگ مسکن ارایه می ٢در این کشور 

درصد است. در این کشور نرخ سود  ٢٥یا  ٥/٨٢طور معمول  شود. در هند نرخ سود وام رهن ثابت، به میمحاسبه 

های مسکن مختلفی وجود دارد، مانند وام مسکن  شود. در هند وام به هیچ شاخص اقتصادی خاصی مرتبط نمی



که در   GPM لی ندارد و وامتک نرخی که فقط به نرخ سود مبلغ وام گرفته شده بستگی دارد و ربطی به وام اص

یابد. در مجموع عواملی مانند درآمد  آن اقساط بازپرداخت در ابتدا کم است و به تدریج طی زمان افزایش می

کنند. نرخ سود وام  مشتری، شرایط مطلوب او و پارامترهای دیگر مشتری میزان وام مسکن او را مشخص می

درصد و  ٨١تا  ٨٢هایی با نرخ ثابت ، سود برای وام٢٦٦٥ت. از آوریل مسکن نیز با توجه به ماهیت وام متفاوت اس

درصد با توجه به شرایط مشتری است. هیچ نرخ استانداردی در کل وجود ندارد  ٨٢تا ٥٥/٨٦های شناور برای وام

کرد یا توان تجدید  ها را می ترین راه مذاکره برای دریافت وام است. همچنین در این کشور وام بنابراین مناسب

 .افزود آن مدت  بر

 مردم شدن دار خانه برای  موسسات قدرتمند

کنند بلکه موسسات مالی خاصی هستند که این  ها نیستند که وام مسکن ارایه می در این کشور فقط بانک

 ها مانند ، همچنین برخی شرکت«ای هوم لونز اس بی»، «هاوسینگ فایننس تاتا»کنند، مانند  خدمت را ارایه می

 IDBIکنند که ملک را نیز در بر  هادکو پوشش بیمه خاصی برای وام مسکن با حق بیمه پایین ارایه می یا

ریال ( است. برای  ٨٢/٨٢٨٩٩٥٦١٦هزار روپیه ) ٢٦٦الخ است که معادل  ٢گیرد. حداقل وام مسکن در هند  می

شود.  درصد سود دریافت می ٢٦ الخی، ٥٥تا ٢٦هایی  درصدی و برای وام ٨٥الخ سودی  ٢٦هایی با سقف  وام

های  ها و شرکت درصد است. حداکثر مدت زمان بازپرداخت وام در اغلب بانک ٢٥الخ نیز  ٥٥های باالی  سود وام

 .ساله خواهد بود ٢٦های مسکن این بازه  سال است. برای بقیه انواع وام ٢٦مالی در برنامه وام شناور حداکثر 

ن پرداخت وام به شرایط مشتری مانند سن مشتری در زمان تکمیل شدن البته باید توجه داشت مدت زما

 ٥٥هایی بیش از  ها، وام بازپرداخت و سن ملک در زمان تکمیل نیز بستگی دارد. همچنین براساس سیاست بانک

 .گیرند درصد ملک را در بر می ٥٥الخ،  ٥٥های باالی  گیرند و وام درصد قیمت ملک تعلق می ١٦الخ به 

که در آن مشتری به   TruFixed Plus هایی دارند. مثال بسته وام مسکن های ثابت زیرمجموعه ن وامهمچنی



طور خودکار به  ها به تواند اقساط وام را با نرخ ثابتی پرداخت کند. پس از این مدت وام سال می ٢مدت حداقل 

 .شوند نرخ تطبیقی منتقل می
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