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చాలా ముఖ్య మైన నిబంధనలు మరియు షరతులు 

(ఎం.ఐ.టి.సి) 

 

అత్య ంత్ ముఖ్య మైన నిబంధనలు మరియు షర్తులు ("ఎం.ఐ.టి.సి") గృహ రుణం కోసం ("రుణం”) దా్వ ర్మ 

లభంచంది వ్య క్తగిత్ పి.ఎన్.బిహౌసింగ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్ నండి రుణగ్గహీత్లు ("రుణగ్గహీత్/లు"), కంపెనీల చట్టం 

క్తంద విలీనం చేయబడిన కంపెనీ, 1956 మరియు ద్వని రిజిసటర్డ ్కార్మయ లయం 9 వ్ అంత్సి్తలో, అంగ్ిక్ష్ భవ్న్, 22 

కసి్తర్మా  గంధీ మార్డ,్ న్యయ ఢిలీ ీ- 110001, ఇకపై "పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్"గ్క్తంద పేరొ్క నబడ్్డయి మరియు పి.ఎన్. 

బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో రుణానిక్త సంబంధంచ అమలు చేయబడే శంక్షన్ లెట్ర్డ మరియు లోన్ డ్డక్యయ మంట్లు 

మరియు ఇత్ర్ లావాదేవీ డ్డక్యయ మంట్లలో ఉనన  నిబంధనలతో కలిపి చదవాలి మరియు అర్ థం చేస్తకోవాలి 

(సమిష్టటగ దీనిని స్తచసి్తరు "ఆరికి పత్రాలు"). 

 

ఇకొ డ పేరొ్క నన  ఎం.ఐ.టి.సి లు కేవ్లం స్తచకలు మాగ్త్మే కాక్యండ్డ సమగ్గమైనవి కావు. రుణం పంపిణీ పగ్త్ంతో 

సహా రుణ పగ్ాల దా్వ ర్మ నియంగ్ించబడుతుంది. ఇకొ డ పేరొ్క నన  నిబంధనలు మరియు షర్తులు మరియు రుణ 

పగ్ాల మధయ  వైరుధయ ం ఉనన  సందర్భ ంలో, రుణ పగ్ాల నిబంధనలు మరియు షర్తులు గ్పబలంగ ఉంటాయి. 

 

a) రుణం 

రుణం అంటే స్తధార్ణ నిబంధనలు & షర్తుల క్తంద నిర్ా చంచన విధంగ గృహ/గృహేత్ర్ రుణం ("జి. టి. సి")*. 

రుణ వ్య వ్ధ, ద్వని ఉదేేశ్య ం, వ్రింిచే వ్డ్డ ్రేటు మరియు పదవీకాలం పంపిణీ లేఖ్ క్తంద పేరొ్క నన  విధంగ ఉంటుంది. 

నిరిషేట వివ్ర్మల కోసం దయచేసి పంపిణీ లేఖ్న జాగ్గత్గి చదవ్ండి. అందించే సెక్యయ రిటీ యొకొ  గ్ొఫైల్, ఆద్వయం 

మరియు మూలాయ ంకనం యొకొ  గ్ెడిట్ మూలాయ ంకనం ఆధార్ంగ రుణం నిర్ ణయించబడుతుంది. 

 

i. వడీ్డ రేటు - రుణానిక్త వ్రింిచే వ్డ్డ ్రేటు ఫిక్స్్ ్ / ఫ్ల ీ టింగ్ / ఫిక్స్్ ్ మరియు ఫ్ల ీ టింగ్. 

 

 ఫ్లసిథర్ రేటు - రుణగ్గహీత్ ఫ్లసిథర్మైన వ్డ్డ ్రేటున ఎంచుక్యనన  సందర్భ ంలో, వ్డ్డ ్రేటు రుణ వ్య వ్ధ అంత్టా 

ఫ్లసిథర్ంగ ఉంటుంది. వ్రింిచే ఫిక్స్్ డ్ రేట్ అనేది పంపిణీ చేసిన తేదీన ఉనన  వ్డ్డ ్రేటు. 

 

 ఫ్ల ీ టింగ్ రేటు - మీరు ఫ్ల ీ టింగ్ వ్డ్డ ్రేటున ఎంచుక్యనన  సందర్భ ంలో, మీరు ఫ్ల ీ టింగ్ రేట్ +/- మారిని్ ( 

%పర్ంగ) వ్ద ేవ్డ్డన్ి చెలింీచాలి్  ఉంటుంది. ఫ్ల ీ టింగ్ వ్డ్డ ్రేటు ఎపప టికప్పప డు పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

నిర్ ణయించన విధంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ పై ఆధార్పడి ఉంటుంది. "పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ" అంటే 

రీసెట్ తేదీ మరియు వ్రింిచే మార్కొ ట్ పరిసిథతులు మరియు ఏదైనా చట్టబదధమైన అధకార్ మార్ద్ర్శ కాల 

ఆధార్ంగ మరియు / లేద్వ పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకొ  అంత్ర్త్్ విధానం గ్పకార్ం పి.ఎన్. 

బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిర్ ణయించన సమయ గ్ీెా నీ్ ని రీసెట్ చేసే సమయానిక్త వ్రింిచే స్తచన వ్డ్డ ్ రేటు. 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ లో ఏదైనా మారుప  పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ద్వా ర్మ ద్వని వెబ్సైట్ లేద్వ ఖాా ఫ్లసేటట్

మంట్లు లేద్వ ద్వని శఖ్లు లేద్వ పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వ్ంటి ఏదైనా మాధయ మం దా్వ ర్మ 

తెలియజేయబడుతుంది. 

 

 ఫిక్స్్ డ్ మరియు ఫ్ల ీ టింగ్ రేట్ - ఒకవేళ మీరు ఫిక్స్్ డ్ మరియు ఫ్ల ీ టింగ్ వ్డ్డ ్రేటున ఎంచుక్యనన ట్యీితే, ఫ్లకీా్ 

A క్తంద స్తచంచన పదధి లో గ్ార్ంభ కాలానిక్త ఫిక్స్్ డ్ వ్డ్డ ్రేటు చెలింీచాలి్  ఉంటుంది. 

(i) పైన మరియు త్రువాత్ ఫ్లకీాసింగ్ A (ii) క్తంద స్తచంచన విధంగ ఫ్ల ీ టింగ్ రేట్ వ్ద ే గ్ార్ంభ వ్య వ్ధ పైన 

మరియు త్రువాత్. 

 

 పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకొ  ఏకైక అభీష్టటనస్తర్ం, ఫ్లసిథర్ వ్డ్డ ్పథకం నండి ఫ్ల ీ టింగ్ రేట్ ఆఫ్ వ్డ్డ ్పథకానిక్త 

మార్చ డ్డనిక్త మీక్య అవ్కాశ్ం ఉంటుంది లేద్వ దీనిక్త విరుదధంగ, వాయ యామం చేసేట్ప్పప డు వ్రింిచే విధంగ 

బకాయి ఉనన  పనన లు మరియు పనన లు వ్రిసిి్తయి. ఈ ఎంపిక. 

 

 ఇకొ డ పేరొ్క నన  ద్వనిక్త విరుదధంగ ఏదైనా ఉనన పప టికీ, వ్డ్డ ్రేటు మీరు అమలు చేయాలి్ న డిస్ట్సిటబ్యయ షన్ 

లెట్ర్డ పర్ంగ ప్పనరిా మర్శ క్య లోబడి ఉంటుంది మరియు అదే మీక్య లెట్ర్డ, ఈ-మయిల్ మరియు ఎస్ ఎమ్ 

ఎస్ ద్వా ర్మ పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్లో గ్పదరిశ ంచబడుతుంది వెబ్సైట్. 

 

ii. పదవీకాలం - రుణ వ్య వ్ధ  పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అభీష్టటనస్తర్ం నిర్ ణయించబడుతుంది, ఇది రుణగ్గహీత్ 

వ్యస్్త , రిస్ొ  గ్ొఫైల్, ఆసి ివ్యస్్త  మరియు రుణగ్గహీత్ ఎంచుక్యనన  నిరిషేట ఉత్ప ి/ి గ్ోగ్గమ్పై ఆధార్పడి 

ఉంటుంది. రుణం యొకొ  వ్య వ్ధ పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దా్వ ర్మ రుణం సమయంలో ఎప్పప డైనా ద్వని సా ంత్ 

అభీష్టటనస్తర్ం సవ్రించవ్చుచ . 
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iii. ఫీజు మరియు ఇతర ఛార్జలీు - 
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c) రుణం కోసం భగ్దత్ 

 

రుణం కోసం సెక్యయ రిటీ స్తధార్ణంగ ఫైనాన్్  చేయబడుతునన  ఆసిపిై భగ్దా వ్డ్డ ్మరియు / లేద్వ పి.ఎన్. 

బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క్త అవ్సర్మైన ఇత్ర్ అనషంగిక / ాాొ లిక భగ్దత్. సెక్యయ రిటీలో పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

దా్వ ర్మ ఫిట్గ భావించే గయ ర్కంటీ, హైోథెసియేషన్ మరియు ఏవైనా ఇత్ర్ భగ్దత్లు ఉంటాయి. 

 

అనషంగిక సెక్యయ రిటీగ అందించే ఆసిపిై (మరియు లోన్ డ్డక్యయ మంట్లలో పేరొ్క నన  వివ్ర్మలు) మొదటి 

మరియు గ్పతేయ కమైన ఛార్డ ిదా్వ ర్మ రుణం స్తర్క్షిత్ం చేయబడుతుంది, ఇది సప షటమైన, విగ్కయించదగిన మరియు 

అస్తర్క్షిత్ శీరి షకన కలిగి ఉంటుంది. రుణగ్గహీత్ పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క్త అవ్సర్మైన టైటిల్ డ్డడ్లు, 

డ్డక్యయ మంటీు, నివేదికల అసలు/కాపీని సమరిప ంచాలి. రుణగ్గహీత్ ఆ భగ్దత్న సృష్టటంచడ్డనిక్త చెలింీచాలి్ న 

అనిన  ఛారీలిన భరించాలి మరియు ద్వని పరిపూర్ ణత్క్య అవ్సర్మైన అనిన  చర్య లన తీస్తకోవాలి. సెక్యయ రిటీగ 

అందించే ఆసి ినిర్మా ణానిక్త సంబంధంచన గ్పణాళిక సమర్ ధ అధకార్ం దా్వ ర్మ ఆమోదించబడుతుంది మరియు 

రుణ కర్కనీ్  సమయంలో ఎప్పప డైనా రుణగ్గహీత్ లేద్వ మరే ఇత్ర్ వ్య క్త ిదీనిని ఉలంీఘంచక్యడదు. 

 

d) ఆసి/ిరుణగ్గహీత్ల బీమా 

 

పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిరేశేంచన మొాినిక్త, పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిరేశేంచన మొాినిక్త అగిన  మరియు 

ఇత్ర్ గ్పమాద్వలక్య వ్య ిరేకంగ భగ్దత్గ అందించే ఆసికి్త త్గిన మరియు సరిగ బీమా ఉండేలా చూస్తకోవ్డం 

రుణగ్గహీత్ యొకొ  బాధయ త్. ద్వనిక్త సంబంధంచన ఆధార్మలు గ్పి సంవ్త్్ ర్ం మరియు/లేద్వ పి.ఎన్. 

బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అడిగినప్పప డు పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క్త ఇవ్ా బడాయి. పేరొ్క నన  గ్పయోజనం కోసం పి.ఎన్. 

బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పేరొ్క నన  మొత్ంితో సంబంధం లేక్యండ్డ, రుణగ్గహీత్ త్గిన మొాినిక్త ఆసినిి బీమా చేయడ్డనిక్త 

పూరిగి బాధయ త్ వ్హిసి్తడు. 

 

ఫ్ల యీిమ్లు మరియు  కవ్రే్తో సహా నిబంధనలు మరియు షర్తులు అటువ్ంటి భీమా ాలసీ జారీచేసే వ్య క్తచిే 

నిరా్ హించబడాయి. దయచేసి బీమా ాలసీ క్తంద పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ాగ్త్ ఒక ఫెసిలిటేట్ర్డ ాగ్త్ అని 

గమనించండి మరియు ాలసీ క్తంద భవిషయ తిులో ఏదైనా ఫ్ల యీిమ్న కవ్ర్డ చేయడ్డనిక్త మరియు 

పరిషొ రించడ్డనిక్త నిర్ ణయం బీమా కంపెనీక్త మాగ్త్మే ఉంటుంది. భీమా అనేది వినన పం యొకొ  విషయం. 

 

e) రుణాల పంపిణీక్త షర్తులు 

 

రుణం పంపిణీక్త సంబంధంచన షర్తులు లోన్ డ్డక్యయ మంట్ల గ్క్తంద వివ్ర్ంగ పేరొ్క నబడాయి, అయితే కొనిన  

ముఖ్య మైన మరియు గ్పధాన షర్తులు గ్క్తంద పేరొ్క నబడ్్డయి: 

 సంక్షన్ లెట్ర్డ / లోన్ డ్డక్యయ మంట్లలో పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పేరొ్క నన  అనిన  సంబంధత్ పగ్ాలన 

సమరిప ంచడం; 

 ఆసి ియొకొ  చట్టపర్మైన మరియు స్తంకేిక అంచనా; 

 రుణగ్గహీత్ దా్వ ర్మ సంత్ సహకార్ం చెలింీప్ప (రుణ మొత్ంి కంటే త్కొ్య వ్ మొత్ంి ఫ్లఫీాట్ ఖ్రుచ ), శంక్షన్ లెట్ర్డ

లో పేరొ్క నన  విధంగ; 

 రుణం యొకొ  త్గినంత్ వినియోగ రుజువున అందించడం; 

 రుణగ్గహీత్ గ్కమం త్పప క్యండ్డ పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ సమాచార్మనిన  అందించడం, నిర్మా ణంలో ప్పరోగి / 

ఆలసయ ం, ఆసికి్త ఏదైనా పెద ేనషటం, ఉాధలో మారుప  / సంగ్పదింప్ప వివ్ర్మలు, ఆసికి్త సంబంధంచన పనన లు 

చెలింీచకోవ్డం మొదలైన వాటితో సహా; 

 ఆమోదించబడిన గ్పణాళికల గ్పకార్ం నిర్మా ణం చేపట్టబడింది; 

 గ్ాజెక్స్ ట కోసం అవ్సర్మైన ఆమోద్వలు డెవ్లపర్డ దా్వ ర్మ ొందబడ్్డయని రుణగ్గహీత్ త్నక్య ాన/త్నక్య ాన 

సంత్ృపి ిపర్చుక్యనాన డు; 

 ఆసి ి కోసం అవ్సర్మైన అనిన  ఆమోద్వలు ొందబడ్్డయి మరియు ఆసినిి ప్పన .విగ్కయంలో కొనగోలు 

చేసి్తనన ట్యీితే విగ్కేత్ వ్ద ేఅందుబాటులో ఉంటాయి. 

 

f) రుణం మరియు వ్డ్డన్ి ిరిగి చెలింీచడం 

 

 డిస్ట్సిటబ్యయ షన్ లెట్ర్డలో పేరొ్క నన  గడువులోగ నెలవారీగ చెలింీచాలి్ న ఈకేా టెడ్ మంతీ ీఇన్ఫ్లస్తట ల్మంట్ల 

("ఈఎంఐలు") దా్వ ర్మ లోన్ ిరిగి చెలింీచబడుతుంది. పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకొ  అభీష్టటనస్తర్ం 

ప్పనరిా మర్శ క్య లోబడి, వాసవిానిక్త పంపిణీ చేయబడిన మొత్ంి మీద ఈఎంఐ లెకొ్త ంచబడాయి. తుది పంపిణీ 

సమయంలో ఖ్చచ త్మైన ఈఎంఐ లు లెక్తొ ంచబడాయి. 
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 గ్పీ-ఈఎంఐ వ్డ్డ ్("పి.ఇ.ఎం.ఐ.ఐ") చెలింీప్ప లేఖ్లో పేరొ్క నన  గడువు తేదీన నెలవారీ గ్ాిపదికన చెలింీచాలి్  

ఉంటుంది. రుణానిక్త సంబంధంచ మొదటి చెలింీప్ప తేదీ నండి ఈఎంఐ గ్ార్ంభంచన తేదీ వ్ర్క్య ఇది ఛార్డ ి

చేయబడుతుంది. 

 ఆలసయ మైన చెలింీప్ప విషయంలో,  పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్  దా్వ ర్మ ఎపప టికప్పప డు నిర్ ణయించన రేట్లీో 

ఆలసయ మైన కాలానిక్త ఆలసయ మైన వ్డ్డ ్వ్స్తలు చేయబడుతుంది. 

 పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క్త ఈఎంఐ లన సవ్రించడ్డనిక్త లేద్వ ిరిగి చెలింీచే వ్య వ్ధని సవ్రించడ్డనిక్త లేద్వ 

వ్డ్డ ్ రేటు మరియు/లేద్వ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ  లో మారుప /ప్పనరిా మర్శ  మరియు త్దనగుణంగ ోస్ట 

డేటెడ్ చెక్యొ ల ("పిడిసిలు") ాజా సెట్ డిాజిట్ చేయబడాయి మరియు/ లేద్వ మార్చ లేని ఇ.సి.ఎస్ 

ఆదేశనిన  మీరు సవ్రించన ఈఎంఐ ల కోసం స్తమోటూగ ఇవాా లి. 

 పైన పేరొ్క నన  స్తధార్ణత్క్య పరిమిత్ం చేయక్యండ్డ, రుణానిన  ిరిగి చెలింీచే దిశ్గ పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

పేరొ్క నన  మొాిల కోసం పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఆదేశంచన విధంగ పిడిసిలు సంఖ్య న రుణగ్గహీత్ 

అందించాలి. 

 

 ముందసి్త చెలింీప్ప ఛారీలిు - రిజర్డా  బాయ ంక్స్ ఆఫ్ ఇండియా ("ఆర్డబిఐ") మార్ద్ర్శ కాలు/సరుొ య లర్డల గ్పకార్ం 

ముందసి్త చెలింీప్ప ఛారీలిు వ్స్తలు చేయబడాయి, పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దా్వ ర్మ ఎపప టికప్పప డు ద్వని 

వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేయబడిన ఇత్ర్ నియంగ్త్ణ అధకార్ం (అంటే) గ్పజలక్య పెదగే సమాచార్ం. 

"ఎన్.హెచ్.బి మరియు ఇత్ర్ నియంగ్త్ణ అధకార్ం  యొకొ  మార్ద్ర్శ కాలు/ సరుొ య లర్డలక్య లోబడి, ఇకొ డ 

మరియు/ లేద్వ లోన్ డ్డక్యయ మంట్ల గ్క్తంద ఉనన  నిబంధనలు, రుణగ్గహీత్ ముందసి్తగ రుణం ముపైప  (30) 

పనిదినాల ముందు గ్వాత్పూర్ా క నోటీస్తతో అందించబడుతుంది. ద్వని కోసం పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎలిొ  

ఇవ్ా బడింది. పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దా్వ ర్మ నోటీస్త అందుక్యనన  వాసవి్ తేదీ నండి ముపైప  (30) రోజులు 

లెకొ్త ంచబడాయి. 

 

g) రుణంపై వారికి బకాయిలు త్రపతి సంవతస రం ఏత్రపిల్ 30 న జార్జ చేయబడాయి. 

 

h) ఓవర్డ్యయ స్ రికవర్జ కోసం అనుసరించాల్సస న సంక్షిపత సూచిక విధానం 

 

జి. టి. సి ("డిఫాల్ట ఈవెంట్") లో పేరొ్క నన టీుగ ఏదైనా డిఫాల్ట సంఘట్న సంభవించనప్పప డు, పి.ఎన్. 

బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క్య రుణగ్గహీత్ యాజమానయ ంలోని అనిన  అతుయ త్మి మొాిలు త్క్షణమే చెలింీచబడాయి 

మరియు పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అటువ్ంటి హక్యొ లన అమలు చేయడ్డనిక్త అవ్సర్మైన గ్పగ్క్తయలు/చర్య లన 

చేపటేట హకొ్య న కలిగి ఉంటుంది. చట్టం క్తంద అందుబాటులో ఉనన  పరిహార్ం గ్పకార్ం సెక్యయ రిటీని అమలు 

చేయడం ద్వా ర్మ ఆలసయ మైన చెలింీప్ప, ఓవ్ర్డ బకాయిల రికవ్రీ కోసం ఓవ్ర్డడ్యయ  ఛారీలిన వ్స్తలు చేయడం 

మాగ్త్మే కాక్యండ్డ పరిమిత్ం కాదు. గ్పి కేస్త పరిసిథతులన బటిట పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దా్వ ర్మ వాసవి్ గ్పగ్క్తయ 

నిర్ ణయించబడుతుంది. 

i) వినియోగదారుల సేవ 

 

 కార్మయ లయంలో సందరిశ ంచే గంట్లు - 10:00 AM నండి 3:00 PM (సోమవార్ం నండి శ్నివార్ం వ్ర్క్య). 

పి.ఎన్.బి హౌసింగ్ కార్మయ లయం గ్పి నెల ఆదివార్ం, మొదటి మరియు ర్కండవ్ శ్నివార్ం 

మూసివేయబడుతుంది. 

 

 కసటమర్డ సరాీ స్ కోసం సంగ్పదించాలి్ న వ్య క్త ివివ్ర్మలు పి.ఎన్. బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ గ్బాంచ్ ఆీస్లో కసటమర్డ 

సరాీ స్ మేనేజర్డ. 

 

 టైమ్ లైన్తో సహా క్తంది వాటిని ొందే విధానం: 

 

o రుణ ఖాా గ్పకట్న* - 10 పని దినాలలోప్ప. 

o టైటిల్ పగ్ాల ోటోకాపీ* - 15 పని దినాలలోప్ప. 

o రుణానిన  మూసివేసినప్పప డు/ బదిలీ చేసినప్పప డు ఒరిజినల్ డ్డక్యయ మంట్లన ిరిగి ఇవ్ా ండి* - 30 

పనిదినాలీోప్ప. 

 

* రుణగ్గహీత్ ఖాా సేవ్ నంబర్డ మరియు గురింిప్ప రుజువున అందించడం ద్వా ర్మ కంపెనీ గ్బాంచ్ ఆీస్తలో 

గ్బాంచ్ కసటమర్డ సరాీ స్ మేనేజర్డ నండి ఈ సేవ్లన ొందవ్చుచ . గ్ప యా మాన యంగ, రుణగ్గహీత్ త్న వెబ్

సైట్లో “కసటమర్డ కేర్డ” విభాగం క్తంద “మాక్య గ్వాయవ్చుచ ”, అనగ, www.pnbhousing.com. 
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http://www.pnbhousing.com/


గమనిక: గ్పి సేవా అభయ ర్ థన కోసం ట్ర్న రండ్ సమయం కంపెనీ అభీష్టటనస్తర్ం మారుతుంది. రుణగ్గహీత్లు 

కంపెనీ వెబ్సైట్లోని "ఫెయిర్డ గ్ాకీ టస్ కోడ్" సెక్షన్ క్తంద అప్డేట్ చేయబడిన సరాీ స్ రిెా స్ట ట్ర్న రండ్ టైమ్ 

యొకొ  ాజా షెడ్యయ ల్న రిఫర్డ చేయాలని అభయ రి థంచారు, అనగ, www.pnbhousing.com, లేద్వ సేవ్లన 

ఉపయోగించుక్యనే సమయంలో కంపెనీ శఖ్ కార్మయ లయంలో. 

 

j) ఫిర్యయ దుల పరిష్కా రం 

 

ఫ్లస్తథయి 1 

కసటమర్డ త్న ఫిర్మయ దున గ్బాంచ్ ఆీస్లో ోస్ట చేయవ్చుచ  లేద్వ మా వెబ్సైట్ 'కసటమర్డ కేర్డ' సెక్షన్ క్తంద మాక్య 

గ్వాయవ్చుచ , అనగ, www.pnbhousing.com  లేద్వ వ్ద ే customercare@pnbhousing.com. 10 పనిదినాలీో 

సప షటత్ అందించే గ్పయత్న ం జరుగుతుంది. 

 

ఫ్లస్తథయి 2 

కసటమర్డ కేర్డ అందించన రిజల్యయ షన్తో కసటమర్డ సంత్ృపి ిచెందకోతే, అత్న/ఆమ త్మ ఫిర్మయ దున ది గ్ీవెన్్  

రిగ్డెస్ ల్ ఆీసర్డక్య ోస్ట చేయవ్చుచ  nodalofficer@pnbhousing.com. 7 పనిదినాలీో సప షటత్ అందించే 

గ్పయత్న ం జరుగుతుంది. 

 

ఫ్లస్తథయి 3 

నోడల్ ఆీసర్డ అందించన రిజల్యయ షన్తో కసటమర్డ సంత్ృపి ిచెందకోతే, అత్న/ఆమ వారి ఫిర్మయ దున ోస్ట 

చేయవ్చుచ  executivedirector@pnbhousing.com. 7 పనిదినాలీో సప షటత్ అందించే గ్పయత్న ం జరుగుతుంది. 

 

గ్ప యా మాన యంగ, కసటమర్డలు ది గ్ీవెన్్  రిగ్డెస్ ల్ ఆీసర్డక్య ఇకొ డ గ్వాయవ్చుచ :- 

 

పి.ఎన్.బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స  ల్సమిటెడ్, 

9 వ్ అంత్సి్త, 

అంగ్ిక్ష్ భవ్న్, 

22 కసి్తర్మా  గంధీ మార్డ,్ 

న్యయ ఢిలీ ీ- 110001 

గమనిక: - దయచేసి కవ్రు పైన 'గ్ీవెన్్  ర్కగ్డెస్ ల్' అని పేరొ్క నండి. 
 

ఫ్లస్తథయి 4 

కసటమర్డ సంత్ృపికి్త ఫిర్మయ దున పరిషొ రించని పక్షంలో, పైన పేరొ్క నన  స్ట్ైమాసికాల నండి సహేతుకమైన 

వ్య వ్ధలో, కసటమర్డ గ్క్తంద ఇవ్ా బడిన చరునామాలో నేషనల్ హౌసింగ్ బాయ ంక్స్న సంగ్పదించవ్చుచ : 

 

నేషనల్ హౌసింగ్ బ్య ంక్, 

నియంగ్త్ణ మరియు పర్య వేక్షణ విభాగం, (ఫిర్మయ దు పరిష్టొ ర్ సెల్), 4 

వ్ అంత్సి్త, కోర్డ -5A, 

ఇండియా ఆవాస కేంగ్దం, 

లోధ రోడ్, న్యయ ఢిలీ ీ- 110003 

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

 

 

పైన పేరొ్క నన  నిబంధనలు మరియు షర్తులన రుణగ్గహీత్/లు/రుణగ్గహీత్ దా్వ ర్మ చదివి వినిపించారు 

_______________________________________________________ మరియు రుణగ్గహీత్/లు అర్ థం 

చేస్తక్యనాన రు. రుణగ్గహీత్ / లు ఎం.ఐ.టి.సి యొకొ  కాపీని అందుక్యనాన రు మరియు లోన్ డ్డక్యయ మంటీు 

మరియు శంక్షన్ లెట్ర్డ క్తంద పేరొ్క నన  నిబంధనలు మరియు షర్తులన అర్ థం చేస్తక్యనన  త్రా్మ త్ అత్ని 

ఉచత్ సమా ి మరియు సా చఛ ంద మనస్్త  యొకొ  ఈ పగ్ానిక్త త్న సంత్కాలు / బొట్నవేలు ముగ్దన 

జోడించారు. . 
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*స్తధార్ణ నిబంధనలు & షర్తులు ("జి. టి. సి") సబ్ రిజిస్ట్స్తట ర్డ వి ఎ, హౌ్ ఖాస్ వ్ద ేన్యయ  ఢిలీ/ీఢిలీలీో 

మే 05, 2019 న రిజిస్ట్సేటషన్ నంబర్డ 867 తో బుక్స్ నంబర్డ 4, వాల్యయ మ్లో నమోదు చేయబడ్్డయి. పేజీ 

నంబర్డ 98 నండి 151 వ్ర్క్య నెం. 463, ఢిలీ/ీన్యయ ఢిలీలీో సబ్ రిజిస్ట్స్తట ర్డ VII కార్మయ లయం, డిసెంబర్డ 

09, 2016 న రిజిస్ట్సేటషన్ నంబర్డ 979 నెంబరు 4, వాల్యయ మ్. నంబర్డ 1614 పేజీ నంబర్డ 57 నండి 103 

వ్ర్క్య మరియు హర్మయ నాలోని కర్మన ల్లోని సబ్ రిజిస్ట్స్తట ర్డ కార్మయ లయంలో డిసెంబర్డ 04, 2014 న 

డ్డక్యయ మంట్ నంబర్డ 9326 గ బుక్స్ I, వాల్యయ మ్. పేజీ నం .82 వ్ద ేనం. 534. 
 
 

 

 
 

 
 

రుణగ్గహీత్ (ల) సంత్కం 
 

 
 

 
 

 
 
 

పి.ఎన్.బి హౌసింగ్ లిమిటెడ్ యొకొ  అధీకృత్ వ్య క్త ిసంత్కం 
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