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ഏറ്റവ ും പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധനകള ും 

വയവസ്ഥകള ും (എും.ഐ.ടി.സി) 

 

    കമ്പനി ആക്ട,്  1956 ന് കീഴിൽ സംഫ ോജിപ്പിച്ച കമ്പനി, പി.എൻ.ബി ഹൗസിംഗ ്ഫിനോൻസ് ലിമിറ്റഡ്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത    

    ഓഫീസ് 9 ആം നില, അന്തരീക്്ഷ ഭവൻ, 22 കസ്തൂ ർബോ ഗോന്ധി മോർഗ,് നയൂഡൽഹി - 110001,  ഇനി മുതൽ   

   "രി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ", നിന്്ന വോയ്പച ടുക്കുന്നവർ ("വോയ്പച ടുക്കുന്ന ോൾ/കൾ") ഭവന വോയ്പ ്ക്്ക ("വായ്പ ”)   

    ഉള്ള  ഏറ്റവും പ്പധോനചപ്പട്ട നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും ("എും.ഐ.ടി.സി") െുവചട പരോമർശിച്ചിരിക്കുന്നതും,  ഇവ  

    വോയ്പച   പരോമർശിച്ച് നിർവ്വഹിഫക്കണ്ട സോങ്്കക്ഷൻ ചലറ്റർ, ഫലോൺ ഫഡോകയുചമനറ്ുകൾ, മറ്റ് ഇടപോട് ഫരഖകൾ  

    ("സാമ്പത്തിക   രേഖകൾ") എന്നിവ ിൽ അടങ്ങി ിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ ഫെർത്്ത വോ ിക്കുക ും  

    മനസ്സിലോക്കുക ും ഫവണം. 

 

ഇവിചട പരോമർശിച്ചിരിക്കുന്ന എം.ഐ.ടി.സി കൾ ഫകവലം സൂെന മോപ്തമോണ്, സമപ്ഗമല്ല. ഫഡോകയുചമന്റ ് ചലറ്റർ 

ഉൾചപ്പചട ുള്ള വോയ്പ ഫഡോകയുചമനറ്ുകളോണ് ഫലോൺ നി പ്ന്തിക്കുന്നത്. ഇവിചട പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയവസ്ഥകളും വോയ്പോ 

ഫരഖകളും തമ്മിലുള്ള വവരുദ്ധ്യത്തിൽ, വോയ്പ ഫരഖകളുചട നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും നിലനിൽക്കും. 

 

a) വായ്പ  

ചപോതുവോ  നിബന്ധനകൾക്കും വയവസ്ഥകൾക്കും ("ജി.ടി.സി")* കീഴിൽ നിർവെിച്ചിരിക്കുന്നതുഫപോചല വോയ്പ 

എന്നോൽ ഭവന/ഭവഫനതര വോയ്പ ോണ് വോയ്പ ുചട കോലോവധി, അതിനച്റ ഉഫേശയം, ബോധകമോ  പലിശ നിരക്ക്, 

കോലോവധി എന്നിവ ഡിസബ്ർസ്ചമനറ്് ചലറ്റർന്ചറ കീഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുഫപോചല ആ ിരിക്കും. നിർേിഷ്ട 

വിശദോംശങ്ങൾക്കോ ി ദ വോ ി ഡിസ്ബർസ്ചമനറ്് ചലറ്റർ പ്ശദ്ധ്ോപൂർവ്വം വോ ിക്കുക. വോഗ്ദോനം ചെയ്യുന്ന 

ചസകയൂരിറ്റി ുചട ചപ്പോവഫൽ, വരുമോനം, മൂലയനിർണ്ണ ം എന്നിവ ുചട ചപ്കഡിറ്റ് മൂലയനിർണ്ണ ത്തിന്ചറ 

അടിസ്ഥോനത്തിലോണ് വോയ്പ നിശ്ച ിക്കുന്നത്. 

 

i. രലിശ നിേക്ക ്- വോയ്പ ്ക്്ക ബോധകമോ  പലിശ നിരക്ക ്ഫിക്സഡ ്/ ഫലോട്ടിംഗ ്/ ഫിക്സഡ് & ഫലോട്ടിംഗ ്ആ ിരിക്കും. 

 

 ഫിക്സഡ ്നിരക്ക ്- വോയ്പച ടുക്കുന്ന ോൾ ഒരു നിശ്ചിത പലിശ നിരക്ക ്തിരചഞ്ഞടുത്തിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, വോയ്പ ുചട 

കോല ളവിലുടനീളം പലിശ നിരക്ക ്തുടരും. ബോധകമോ  ഫിക്സഡ ്നിരക്ക,് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീ തി ിൽ 

നിലവിലുള്ള പലിശ നിരക്ക ്ആ ിരിക്കും. 

 

 ഫലോട്ടിംഗ ് നിരക്ക ് - നിങ്ങൾ ഫലോട്ടിംഗ ് പലിശ നിരക്ക് തിരചഞ്ഞടുത്തിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, ഫലോട്ടിംഗ ് ഫററ്റ് +/- 

മോർജിനിൽ (%അനുസരിച്ച്) പലിശ അട ക്്കോൻ നിങ്ങൾ ബോധയസ്ഥരോണ്. കോലോകോലങ്ങളിൽ 

പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ  തീരുമോനിച്ച പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.ആർ  അടിസ്ഥോനമോക്കി ോണ് ഫലോട്ടിംഗ ്

പലിശ നിരക്ക.് "പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.ആർ" എന്നത്, പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ സമ ോസമ ം റീചസറ്റ ്

തീ തി ിചല ബോധകമോ  റഫറൻസ ്നിരക്ക,് നിലവിലുള്ള മോർക്കറ്റ് അവസ്ഥകൾ, ഏചതങ്കിലും നി മപരമോ  

അഫതോറിറ്റി ുചട മോർഗ്ഗനിർഫേശങ്ങൾ എന്നിവ കൂടോചത / അചല്ലങ്കിൽ പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ  ന്ചറ 

ആന്തരിക ന ം അനുസരിച്ച്  തീരുമോനിക്കുന്ന ബോധകമോ  റഫറൻസ് നിരക്ക് എന്നോണ് അർത്ഥമോക്കുന്നത്. 

പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.ആർ ചല ഏത് മോറ്റവും പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ അതിന്ചറ ചവബ്വസറ്റ് അചല്ലങ്കിൽ 

അക്കൗണ്്ട ഫസ്റ്ററ്റച്മന്റുകൾ അചല്ലങ്കിൽ അതിന്ചറ ശോഖകൾ അചല്ലങ്കിൽ പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ  

ഫപോലുള്ള ഏചതങ്കിലും മോധയമം വഴി അറി ിക്കും. 

 

 ഫിക്സഡ ് & ഫലോട്ടിംഗ ്ഫററ്റ് - നിങ്ങൾ ഫിക്സഡ് & ഫലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക ്തിരചഞ്ഞടുത്തിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, ഫലോസ ്

എ(i) പ്പകോരം സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ിൽ പ്പോരംഭ കോല ളവിചല നിശ്ചിത പലിശ നിരക്ക ് നിങ്ങൾക്ക ്

നൽഫകണ്ടിവരും അതിനുഫശഷ ഫലോട്ടിംഗ ്ഫററ്റിചല മുകളിചല ഫലോസ് A (ii) പ്പകോരം സൂെിപ്പിക്കുന്ന രീതി ിൽ 

നൽഫകണ്ടിവരും. 

 

 പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ  ന്ചറ ഏക വിഫവെനോധികോരത്തിൽ, ഫിക്സഡ് പലിശ നിരക്കിൽ നിന്്ന ഫലോട്ടിംഗ ്

പലിശ നിരക്കിഫലക്ക ്അചല്ലങ്കിൽ തിരിച്ചും, പ്പിൻസിപ്പൽ കുടിശ്ശിക ിൽ ബോധകമോ  സവിച്ച് െോർജുകളും ഫപ ്

ചമന്റ് സമ ത്്ത ബോധകമോ  നികുതികളും അടച്ചു മോറ്റം വരുത്തോനുള്ള ഓപഷ്ൻ നിങ്ങൾക്ക ്ഉണ്ടോ ിരിക്കും.  

 

 ഇതിനു വിരുദ്ധ്മോ ി ഇവിചട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നചതന്തോചണങ്കിലും, പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങൾ നടപ്പിലോക്കുന്ന 

ഡിസബ്ർസച്മന്റ് ചലറ്റർനച്റ അടിസ്ഥോനത്തിൽ പുനപരിഫശോധന ക്്ക് വിഫധ മോണ്, അത് നിങ്ങചള കത്്ത, 

ഇ-ചമ ിൽ, എസ്എംഎസ ് എന്നിവ വഴി അറി ിക്കും ഇത ് പിഎൻബിഎച്ചഎ്ഫ്എൽ ചവബ്വസറ്റിൽ 

പ്പദർശിപ്പിക്കും 

 

ii. കാലാവധി - വോയ്പ കോലോവധി പിഎൻബിഎച്ച്എഫ്എല്ലിന്ചറ വിഫവെനോധികോരത്തിൽ നിശ്ച ിച്ചിട്ടുള്ളതോണ്, 

അത് വോയ്പച ടുക്കുന്ന ോളുചട പ്പോ ം, റിസ്ക ് ചപ്പോവഫൽ, വസ്തു വിന്ചറ പ്പോ ം, കടം വോങ്ങുന്ന ോൾ 

തിരചഞ്ഞടുത്ത നിർേിഷ്ട ഉൽപ്പന്നം/ ഫപ്പോപ്ഗോം എന്നിവച  ആപ്ശ ിച്ചിരിക്കും. വോയ്പ ുചട കോലോവധി 

പിഎൻബിഎച്ച്എഫ്എൽ വോയ്പ ുചട ഏത് സമ ത്തും അതിന്ചറ വിഫവെനോധികോരത്തിൽ പരിഷ്കരിഫച്ചക്കോം. 
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iii. ഫീസ ും മറ്റ ്ചാർജ കള ും - 
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c) വായ്പയ്ക്ക്ക ള്ള പ്പസകയൂേിറ്റി 

 

വോയ്പ ്ക്കുള്ള ചസകയൂരിറ്റി സോധോരണ ോ ി വോയ്പ നൽകുന്ന വസ്തു വിന്ചറ ചസകയൂരിറ്റി പലിശ ും കൂടോചത 

/ അചല്ലങ്കിൽ പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ ആവശയചപ്പടുന്ന മഫറ്റചതങ്കിലും പണ ം / ഇടക്കോല 

ചസകയൂരിറ്റി ുമോണ്. പിഎൻബിഎച്ച്എഫ്എൽ അനുഫ ോജയചമന്ന് കരുതുന്ന ഗയോരണ്ടി, 

വഹഫപ്പോചതഫക്കഷൻ, മഫറ്റചതങ്കിലും ചസകയൂരിറ്റി എന്നിവ ചസകയൂരിറ്റി ിൽ ഉൾചപ്പടുത്തും. 

 

വയക്തമോ , മോർക്കറ്്റ ചെയ്യോവുന്നതും ബോധയത ില്ലോത്തതുമോ  അവകോശം ഉണ്ടോ ിരിഫക്കണ്ട ഈടോ ി 

ഈടോക്കുന്ന വസ്തു വിന്ചറ (ഫലോൺ ഫഡോകയുചമനറ്ുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദോംശങ്ങൾ) ആദയഫത്തതും 

എക്സ്ലൂസീവ ്െോർജും ഈ വോയ്പ ഉറപ്പോക്കും. കടം വോങ്ങുന്ന ോൾ പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ 

ആവശയചപ്പഫട്ടക്കോവുന്ന,  ഥോർത്ഥ പ്പമോണങ്ങൾ, ഫരഖകൾ, റിഫപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ുചട  ഥോർത്ഥ/പകർപ്പ് 

ഹോജരോക്കണം. പ്പസ്തു ത സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന ്നൽഫകണ്ട എല്ലോ െോർജുകളും കടം വോങ്ങുന്ന ോൾ 

വഹിക്കുക ും അതിന്ചറ പൂർണത ്ക്്ക ആവശയമോ  എല്ലോ നടപടികളും സവീകരിക്കുക ും ഫവണം. 

ചസകയൂരിറ്റി ോ ി വോഗ്ദോനം ചെയ്യുന്ന ഫപ്പോപ്പർട്ടി നിർമ്മോണത്തിനുള്ള പ്ലോൻ ഫ ോഗയത ുള്ള അഫതോറിറ്റി 

അംഗീകരിക്കുക ും വോയ്പ ുചട കറൻസി സമ ത്ത് ഒരു സമ ത്തും അത് കടം വോങ്ങുന്ന ോഫളോ 

മഫറ്റചതങ്കിലും വയക്തിഫ ോ ലംഘിക്കരുത്. 

 

d) വസ്ത /കടും വാങ്ങ ന്നവേ പ്പട ഇൻഷ റൻസ ്

 

പിഎൻബിഎച്ച്എഫ്എൽ ഏക ഗുണഫഭോക്തോവോ ി, ഈ വോയ്പ ുചട കോല ളവിൽ, പിഎൻബിഎച്ചഎ്ഫഎ്ൽ 

വയക്തമോക്കി  തുക ്ക്്ക വോഗ്ദോനം ചെയ്യുന്ന വസ്തു വിന് കൃതയമോ ി തീ ും മറ്്റ അപകടസോധയതകളും 

സുരക്ഷിതതവമോ ി ഇൻഷവർ ചെയ്തിട്ടുചണ്ടന്്ന ഉറപ്പുവരുഫത്തണ്ടത് കടം വോങ്ങുന്ന ോളുചട 

ഉത്തരവോദിത്തമോ ിരിക്കും. അതിന്ചറ ചതളിവുകൾ പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ ന് എല്ലോ വർഷവും 

കൂടോചത/അചല്ലങ്കിൽ PNBHFL ആവശയചപ്പടുഫമ്പോഴും നൽകണം. പ്പസ്തു ത ഉഫേശയത്തിനോ ി 

പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ വയക്തമോക്കി  തുക പരിഗണിക്കോചത, വോയ്പച ടുക്കുന്ന ോൾ മതി ോ  

തുക ്ക്്ക വസ്തു  ഇൻഷവർ ചെയ്യോൻ ബോധയസ്ഥനോണ്. 

 

ചല ിമുകളും കവഫറജും ഉൾചപ്പചട ുള്ള നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും അത്തരം ഇൻഷുറൻസ് ഫപോളിസി 

നൽകുന്ന ോൾ നി പ്ന്തിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് ഫപോളിസിക്്ക കീഴിലുള്ള പിഎൻബിഎച്ച്എഫ്എല്ലിന്ചറ പങ്്ക 

ഒരു ചഫസിലിഫറ്ററ്റർ ആ ിരിക്കുചമന്നും ഫപോളിസിക്്ക കീഴിൽ ഭോവി ിചല ഏത് ചല ിമും 

പരിരക്ഷിക്കോനും തീർപ്പോക്കോനുമുള്ള തീരുമോനം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ുമോ ി മോപ്തമോ ിരിക്കും. 

ഇൻഷുറൻസ് അഭയർത്ഥന ുചട വിഷ ം ആണ്. 

 

e) വായ്പ  വിതേണും പ്പചയ്യ ന്നതിന ള്ള വയവസ്ഥകൾ 

 

വോയ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വയവസ്ഥകൾ വിശദമോ ി ഫലോൺ ഫഡോകയുചമൻറുകൾക്്ക കീഴിൽ 

പരോമർശിഫക്കണ്ടതോണ്, എന്നിരുന്നോലും പ്പധോനചപ്പട്ടതും പ്പധോനവുമോ  െില വയവസ്ഥകൾ തോചഴ 

സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു: 

 പിഎൻബിഎച്ച്എഫ്എൽ അനുബന്ധ ചലറ്റർ / വോയ്പോ ഫരഖകളിൽ സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലോ പ്പസക്തമോ  

ഫരഖകളും സമർപ്പിക്കൽ; 

 വസ്തു വിന്ചറ നി മപരവും സോഫങ്കതികവുമോ  വില ിരുത്തൽ; 

 കടം വോങ്ങുന്ന ോൾ സവന്തം സംഭോവന അട ്ക്കൽ (ലോറ്റിന്ചറ ചമോത്തം വില വോയ്പ തുക ിൽ കുറച്ച്), 

സോങ്ക്ക്ഷൻ ചലറ്ററിൽ വയക്തമോക്കി തുഫപോചല; 

 വോയ്പ ുചട മതി ോ  ഉപഫ ോഗ ചതളിവ് നൽകൽ; 

 നിർമ്മോണത്തിചല പുഫരോഗതി / കോലതോമസം, വസ്തു വിന് എചന്തങ്കിലും വലി  നോശനഷ്ടം, ചതോഴിൽ മോറ്റം 

/ ബന്ധചപ്പടോനുള്ള വിശദോംശങ്ങൾ, വസ്തു വകകളുമോ ി ബന്ധചപ്പട്ട നികുതി അട ്ക്കോത്തത് തുടങ്ങി  

വിശദോംശങ്ങൾ ഉൾചപ്പചട ുള്ള പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ വിവരങ്ങൾ പതിവോ ി നൽകോൻ കടം 

വോങ്ങുന്ന ോൾ ഏചറ്റടുക്കുന്നത്; 

 അംഗീകൃത പ്ലോൻ അനുസരിച്ചോണ് നിർമ്മോണം ചെഫയ്യണ്ടത്; 

 ഫപ്പോജക്റ്റിന് ആവശയമോ  അംഗീകോരങ്ങൾ ചഡവലപ്പർ ഫനടിച ന്ന ്കടം വോങ്ങുന്ന ോൾ സവ ം/സവ ം 

തൃപ്തിചപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; 

 ഫപ്പോപ്പർട്ടിക്്ക ആവശയമോ  എല്ലോ അംഗീകോരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടോചത വസ്തു  വോങ്ങുന്ന 

സോഹെരയത്തിൽ വിൽപനക്കോരന്ചറ പക്കൽ അവ ലഭയമോകും. 

 

f) വായ്പയ്ക പ്പടയ്ക ും രലിശയ്ക പ്പടയ്ക ും തിേിച്ചടവ ്

 

 ഡിസ്ബർസ്ചമന്റ് ചലറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത തീ തി ിൽ പ്പതിമോസം അട ്ഫക്കണ്ട തുക 

തുലയമോ  പ്പതിമോസ തവണകളിലൂചട ("ഇഎംഐകൾ") വോയ്പ തിരിച്ചട ്ക്കചപ്പടും. പിഎൻബിഎച്ചഎ്ഫ്

എല്ലിന്ചറ വിഫവെനോധികോരത്തിൽ പരിഷ്ക്കരണത്തിന് വിഫധ മോ ,  ഥോർത്ഥത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത 

തുക ിലോണ് ഇഎംഐകൾ കണക്കോക്കുന്നത്. അന്തിമ വിതരണ സമ ത്ത ്കൃതയമോ  ഇഎംഐകൾ 

കണക്കോക്കും. 
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 ഇഎംഐക്്ക മുമ്പുള്ള പലിശ ("പി.ഇ.എം.ഐ.ഐ"), ഡിസ്ബർസ്ചമന്റ് ചലറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

നിശ്ചിത തീ തി ിൽ പ്പതിമോസ അടിസ്ഥോനത്തിൽ നൽഫകണ്ടതോണ്. വോയ്പ ുചട കോരയത്തിൽ ആദയ 

വിതരണ തീ തി മുതൽ ഇഎംഐ ആരംഭിക്കുന്ന തീ തി വചര ഇത് ഈടോക്കും. 

 പണമട ്ക്കൽ വവകി ോൽ, കോലതോമസം ഫനരിടുന്ന പലിശ പിഎൻബിഎച്ച്എഫഎ്ൽ 

കോലോകോലങ്ങളിൽ നിർണ്ണ ിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഈടോക്കും. 

 പിഎൻബിഎച്ച്എഫ്എല്ലിന് പിഎൻബിഎച്ചഎ്ഫആ്റിചല അചല്ലങ്കിൽ പലിശ നിരക്കിചല 

മോറ്റം/പരിഷ്ക്കരണത്തിന് അനന്തരഫലമോ ി ഇഎംഐകൾ പരിഷ്കരിക്കോഫനോ തിരിച്ചടവ് കോല ളവ് 

പുതുക്കോഫനോ പരിഷ്ക്കരിക്കോഫനോ ഉള്ള അവകോശവും പൂർണ്ണമോ  വിഫവെനോധികോരവും 

ഉണ്ടോ ിരിക്കും, അതനുസരിച്ച് പുതി  തീ തികളുള്ള ചെക്കുകൾ ("പിഡിസികൾ") നിഫക്ഷപിക്കചപ്പടും 

കൂടോചത/ അചല്ലങ്കിൽ മോറ്റോനോവോത്ത  ഇസിഎസ്  ഉത്തരവ് പുതുക്കി  ഇഎംഐ കൾക്്ക നിങ്ങൾ 

സവഫമധ ോ നൽകും. 

 ഫമൽപ്പറഞ്ഞവ ുചട സോമോനയത ിൽ പരിമിതചപ്പടുത്തോചത, വോയ്പ തിരിച്ചടവിനോ ി 

പിഎൻബിഎച്ച്എഫ്എൽ വയക്തമോക്കി  തുകകൾക്കോ ി കോലോകോലങ്ങളിൽ പിഎൻബിഎച്ചഎ്ഫഎ്ൽ 

നിർബന്ധമോക്കി  നിരവധി പിഡിസികൾ വോയ്പക്കോരൻ നൽകും. 

 

 പ്പീഫപ ്ചമന്റ് െോർജുകൾ - പ്പീചപ ച്മന്റ് െോർജ് (കൾ) റിസർവ് ബോങ്്ക ഓഫ് ഇന്തയ ("ആർബിഐ"), മറ്്റ 

ചറഗുഫലറ്ററി അഫതോറിറ്റി(കൾ) എന്നിവ ുചട മോർഗ്ഗനിർഫേശങ്ങൾ/സർക്കുലറുകൾ അനുസരിച്ച് ഈടോക്കും 

പിഎൻബിഎച്ച്എഫ്എൽ ചവബവ്സറ്റിൽ ചപോതുജനങ്ങൾക്്ക ചപോതുവോ ി വിവരങ്ങൾക്കോ ി 

കോലോനുസൃതമോ ി അപ്ഫഡറ്്റ ചെയ്യുന്നു. "എൻ.എച്ച്.ബി  ുചട ും മറ്്റ നി പ്ന്തണ അഫതോറിറ്റി ുചട ും 

മോർഗ്ഗനിർഫേശങ്ങൾ/ സർക്കുലറുകൾക്്ക വിഫധ മോ ി, ഇതിൽ അടങ്ങി ിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ 

കൂടോചത/ അചല്ലങ്കിൽ ഫലോൺ ഫഡോകയുചമന്റുകൾക്്ക അനുസരിച്ച്, വോയ്പച ടുക്കുന്ന ോൾക്്ക മുൻകൂട്ടി 

മുപ്പത് (30) പ്പവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വയക്തമോ  ഫരഖോമൂലമുള്ള അറി ിപ്പ ്പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ 

ന് നൽകി വോയ്പ പൂർണ്ണമോഫ ോ ഭോഗികമോഫ ോ തിരിച്ചട ്ക്കോം. പിഎൻബിഎച്ച്എഫ്എൽ ഫനോട്ടീസ ്

സവീകരിച്ച  ഥോർത്ഥ തീ തി മുതൽ മുപ്പത് (30) ദിവസങ്ങൾ കണക്കോക്കും.   

g) വായ്പയ്ക പ്പട വാർഷിക ക ടിശിക എല്ലാ വർഷവ ും ഏപ്രിൽ 30 ന ്നൽക ും. 

 

h) കാലഹേണപ്പെട്ടവേ പ്പട വീപ്പെട ക്കലിനായ്കി രിന്ത ടരേെ പ്ഹസവ സൂചന നടരടിപ്കമും 

 

ജി.ടി.സി ൽ ("മുടക്കം വരുത്തി  സഹെരയം") പരോമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏചതങ്കിലും തകരോറുണ്ടോ ോൽ, കടം 

വോങ്ങുന്ന ോളുചട ഉടമസ്ഥത ിലുള്ള എല്ലോ കുടിശ്ശികകളും ഉടൻ തചന്ന പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ ന് 

നൽഫകണ്ടതോണ്, കൂടോചത അതിന്ചറ അവകോശങ്ങൾ നടപ്പിലോക്കുന്നതിന് ആവശയമോ  

നടപടിപ്കമങ്ങൾ/നടപടികൾ ഫലോൺ ഫഡോകയുചമനറ്ുകൾ ഉൾചപ്പചട വകചക്കോള്ളോനുള്ള അവകോശം 

പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ-ൽ  നിക്ഷിപ്തമോണ.്, എന്നോൽ കോലതോമസമുള്ള ഫപ ്ചമന്റിനോ ി 

കോലഹരണചപ്പട്ട െോർജുകൾ ഈടോക്കുന്നതിൽ പരിമിതചപ്പടുന്നില്ല, നി മപ്പകോരം ലഭയമോ  പ്പതിവിധിക്്ക 

അനുസൃതമോ ി സുരക്ഷ ഏർചപ്പടുത്തിചക്കോണ്ട് അമിത കുടിശ്ശിക വീചണ്ടടുക്കുന്നു. ഓഫരോ ഫകസിന്ചറ ും 

സോഹെരയങ്ങചള ആപ്ശ ിച്ച്  ഥോർത്ഥ നടപടിപ്കമം പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ നിർണ്ണ ിക്കും.  

  

i) കസ്റ്റമർ സർവീസ ്

 

 ഓഫീസിചല സന്ദർശന സമ ം - 10:00 AM മുതൽ 3:00 PM (തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വചര). പിഎൻബി 

ഹൗസിംഗ് ഓഫീസ് എല്ലോ മോസവും ആദയചത്ത ും രണ്ടോമചത്ത ും ശനി ോഴ്ചകളിൽ അടച്ചിരിക്കും. 

 

 ഉപഫഭോക്തൃ ഫസവനത്തിനോ ി ബന്ധചപ്പഫടണ്ട വയക്തി ുചട വിശദോംശങ്ങൾ -

പി.എൻ.ബി.എച്ച്.എഫ്.എൽ ന്ചറ പ്ബോഞ്ച് ഓഫീസിചല ഉപഫഭോക്തൃ ഫസവന മോഫനജർ. 

 

 ഇനിപ്പറ ുന്നവ ഫനടുന്നതിനുള്ള നടപടിപ്കമം വടം വലൻ ഉൾചപ്പചട: 

 

o വോയ്പ അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്ററ്്റചമന്റ്* - 10 പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 

o പ്പമോണങ്ങളുചട ഫഫോഫട്ടോഫകോപ്പി* - 15 പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 

o ഫലോൺ ഫലോഷർ / വകമോറ്റം ചെയ്യുഫമ്പോൾ  ഥോർത്ഥ ഫരഖകൾ തിരിചക നൽകുക* - 30 പ്പവൃത്തി 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 

 

* വോയ്പച ടുക്കുന്ന ോൾക്്ക ഫലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐഡന്റിറ്റി പ്പൂഫും നൽകിചക്കോണ്ട ്

കമ്പനി ുചട പ്ബോഞ്ച് ഓഫീസിചല പ്ബോഞ്ച് കസ്റ്റമർ സർവീസ ്മോഫനജറിൽ നിന്ന ്ഈ ഫസവനങ്ങൾ 

ലഭിക്കും. അഥവോ, വോയ്പച ടുക്കുന്ന ോൾക്്ക അതിന്ചറ ചവബ്വസറ്റിചല "കസ്റ്റമർ ചക ർ" 

വിഭോഗത്തിന ്കീഴിൽ "ഞങ്ങൾക്്ക എഴുതോൻ" കഴി ും, അതോ ത്, www.pnbhousing.com. 
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http://www.pnbhousing.com/


 

ക റിെ്: ഓഫരോ ഫസവന അഭയർത്ഥന ുചട ും ഫടൺറൗണ്്ട സമ ം കമ്പനി ുചട 

വിഫവെനോധികോരത്തിൽ മോറ്റത്തിന് വിഫധ മോണ്. വോയ്പച ടുക്കുന്നവഫരോട് കമ്പനി ുചട ചവബ്

വസറ്റിചല, അതോ ത്, www.pnbhousing.com, “ചഫ ർ പ്പോക്ടീസ ് ഫകോഡ്” വിഭോഗത്തിന് കീഴിൽ അപ്

ഫഡറ്റുചെ ്ത ഫസവന അഭയർത്ഥന ഫടൺറൗണ്്ട സമ ത്തിന്ചറ ഏറ്റവും പുതി  ചഷഡയൂൾ റഫർ 

ചെയ്യോൻ അചല്ലങ്കിൽ ഫസവനങ്ങൾ ലഭയമോക്കുന്ന സമ ത്ത് കമ്പനി ുചട പ്ബോഞ്ച് ഓഫീസിൽ 

അഫനവഷിക്കോൻ അഭയർത്ഥിക്കുന്നു, 

  

j) രോതി രേിഹേിക്കൽ 

 

ചലവൽ 1 

ഉപഫഭോക്തോവിന് തന്ചറ പരോതി പ്ബോഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഫപോസ്്റ്റ ചെയ്യോം അചല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങളുചട 

ചവബ്വസറ്റിചല, അതോ ത്, www.pnbhousing.com 'കസ്റ്റമർ ചക ർ' വിഭോഗത്തിന് കീഴിൽ 

customercare@pnbhousing.com ൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതോം. 10 പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പരിഹോരം 

നൽകോനോണ് പ്ശമം.  

 

ചലവൽ 2 

കസ്റ്റമർ ചക ർ നൽകുന്ന മറുപടി ിൽ ഉപഫഭോക്തോവിന് തൃപ്തി ിചല്ലങ്കിൽ, അ ോൾക്ക്/അവൾക്ക് 

അവരുചട കംചപ്ല ിന്റ് nodalofficer@pnbhousing.com ൽ പരോതി പരിഹോര ഓഫീസർക്ക് നൽകോം. 7 

പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പരിഹോരം നൽകോനോണ് പ്ശമം. 

 

ചലവൽ 3 

ഫനോഡൽ ഓഫീസർ നൽകുന്ന മറുപടി ിൽ ഉപഫഭോക്തോവിന് തൃപ്തി ിചല്ലങ്കിൽ, 

അ ോൾക്ക്/അവൾക്ക് അവരുചട പരോതി executivedirector@pnbhousing.com ക്ക് ഫപോസ്്റ്റ ചെയ്യോം. 7 

പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പരിഹോരം നൽകോനോണ് പ്ശമം. 

 

അഥവോ, ഉപഫഭോക്തോക്കൾക്ക് പരോതി പരിഹോര ഓഫീസർക്ക് കചത്തഴുതോം:- 

 

രിഎൻബി ഹൗസിുംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, 

              ഒൻപതോം നില,  

                 അന്തരീക്ഷ്  ഭവൻ,                   

              22 കസ്തൂ ർബോ ഗോന്ധി മോർഗ്,  

                 നയൂഡൽഹി - 110001 

കുറിപ്്പ: - കവറിനു മുകളിൽ 'പരോതി പരിഹോരം' എന്ന് ഫരഖചപ്പടുത്തുക. 

 

ചലവൽ 4 

ഫമൽപ്പറഞ്ഞ കവോർഫട്ടഴ്സ്ൽ നിന്ന് നയോ മോ  കോല ളവിനുള്ളിൽ ഉപഫഭോക്തോവിന്ചറ സംതൃപ്തിക്ക് 

പരോതി പരിഹരിക്കോത്ത സോഹെരയത്തിൽ, ഉപഫഭോക്തോവിന് തോചഴ നൽകി ിരിക്കുന്ന 

വിലോസത്തിൽ നോഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബോങ്കിചന സമീപിക്കോം: 

 

നാഷണൽ ഹൗസിുംഗ് ബാങ്ക്, 

                 ചറഗുഫലഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ വകുപ്്പ, (പരോതി പരിഹോര ചസൽ),  

                 നോലോം നില, ഫകോർ -5 എ, 

ഇന്തയ ഹോബിറ്റോറ്റ ്ചസന്റർ, 

ഫലോധി ഫറോഡ്, നയൂഡൽഹി - 110003 

https://grids.nhbonline.org.in/ www.nhb.org.in 
 

 

ഫമൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും വോയ്പക്കോരൻ/കൾ വോ ിച്ചു/വോയ്പക്കോരന് വോ ിച്ചു 

ചകോടുത്ത് _______________________________________________________ കടം വോങ്ങുന്ന ോൾ/കൾ-ക്ക ്

മനസ്സിലോക്കി തോണ്. വോയ്പച ടുക്കുന്ന ോൾക്ക് എം.ഐ.ടി.സി  ുചട ഒരു പകർപ്പ ് ലഭിക്കുക ും, 

വോയ്പോ ഫരഖകൾക്കും സോങ്ക്ക്ഷൻ ചലറ്റർനും കീഴിൽ ഇവിചട പരോമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും 

വയവസ്ഥകളും മനസ്സിലോക്കി  ഫശഷം, സവതപ്ന്തമോ  സമ്മതവും നല്ല മനസ്സോന്നിധയഫത്തോടും കൂചട ഈ 

ഫരഖ ിൽ അഫേഹത്തിന്ചറ ഒപ്പുകൾ / തള്ളവിരൽ പതിപ്്പ ഫെർത്തിട്ടുണ്്ട. . 
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*ചപോതുവോ  നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും ("ജിടിസി") സബ് രജിസ്പ്ടോർ വിഎ, ഹൗസ് ഖോസ,് 

നയൂഡൽഹി/ഡൽഹി, 2019 ചമ ് 05 ന് രജിസ്ഫപ്ടഷൻ നമ്പർ 867-ൽ ബുക്്ക നമ്പർ 4-ൽ വോലയം നമ്പർ 463 ഫപജ് നമ്പർ 

98 മുതൽ 151 വചര ും, ഡൽഹി/നയൂഡൽഹി ിചല സബ് രജിസ്പ്ടോർ VII ഓഫീസ്, 2016 ഡിസംബർ 09 ന് 

രജിസ്ഫപ്ടഷൻ നമ്പർ 979 ബുക്ക് നമ്പർ 4, വോലയം നമ്പർ 1614 ഫപജ ്നമ്പർ 57 മുതൽ 103 വചര ും കൂടോചത 

ഹരി ോന ിചല കർണോലിലുള്ള സബ് രജിസ്പ്ടോറുചട ഓഫീസിലും 2014 ഡിസംബർ 04 ന് ഫഡോകയുചമന്റ് നമ്പർ 

9326 പ്പകോരം പുസ്തകം I, വോലയം. ഫപജ ്നമ്പർ 82 ചല വോലയം നമ്പർ 534,  എന്നിവിടങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

  
 
 
 
 
 
 

വോയ്പച ടുക്കുന്ന ോളുചട (കളുചട) ഒപ്പ ്

 
 
 
 
 
 
 
 

പിഎൻബി ഹൗസിംഗ ്ലിമിറ്റഡിന്ചറ അംഗീകൃത വയക്തി ുചട ഒപ്പ ്
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