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సాధారణ నిబంధనలు మరియు షరతులు  

ఈ సాధారణ నిబంధనలు మరియు షరతులు ("జిటిసి”)* అందంచిన/అందంచే రుణానిి  నియంత్రిస్తంద పి.ఎన్.బి హౌసింగ్ ఫైనాన్్  

లిమిటెడ్, కంపెనీల చట్టం, 1956 కంద, కారొ్ప రేట్ గురి తంపు సంఖ్య  L65922DL1988PLC033856 మరియు దాని రిజిసటర్డ ్కార్యయ లయం 9 వదద 

చేరచ బడిన కంపెనీవ అంతస్త, అంత్రిక్ష్ భవన్, 22 కస్తత ర్యా  గంధీ మార్డ,్ న్యయ ఢిల్ల ీ - 110001 (ఇకపై త్రరసాతవంచబడింద 

"పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్”, ఎన్హెచ్బి/ ఆర్డబిఐ మారద్రశ కాలకు అనుగుణంగ, రుణత్రరహీత (ల) కు అనుకూలంగ మరియు అనుకూలంగ, 

దాని యొకక  వారస్లు, కొతతవారు, బదల్లలు మరియు కేటాయంపులు) అనే రదానిక సందరభ ం లేదా అరా్యనిి  ిరసక రించడం తరొ  ఏ 

వయ క్త తకరణగ భావంచాలి. ఈ జిటిసి రుణ రత్రాలలో అంతర్యభ రంగ ఉంటంద (త్రకంద నిరవ చించబడింద) రుణం రంపిణీ చేయబడిన దాని 

త్రరకారం.  

 

ఎక్క డ: 

 

రుణం (ఇకపై నిరవ చించబడింద) రుణత్రరహీత (లు) లో పేర్పక ని  మొ తానిక అందంచబడుతుంద మరియు లోన్ డాకుయ మంట్లలో పేర్పక ని  

నిబంధనలు మరియు షరతులకు లోబడి ఉంటంద (ఇకపై నిరవ చించబడింద). 

ఆరికి్ల్: 1 

నిరవ చనాలు మరియు వ్యా ఖా్య నాలు 

1.1 ఈ జిటిసి లో, సందరభ ం లేకపోతే అవసరం 
 

(a) "రుణదాతని యాక్స్ స్ చేయడం" కో-లండింగ్ త్రేమ్వర్డక  ఒరొ ందానిక అనుగుణంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య రుణం 

(మరియు దానితో అనుసంధానించబడిన హకుక లు మరియు బాధయ తలు) యొకక  కొంత భాగనిి  అంగీకరించే మరియు వారసతవ ంగ 

పందే ఫైనానియిర్డ అని అరంా. 
 

(b) "చెలిలంచాల్ి న మొతా్తలు”అంటే మరియు బకాయ మొతతం, సేకరణ ఛార్జలీు, ఆలసయ మైన వడ్డ,్ వారికి రుస్ము, ఏదైనా ఉంటే, 

మరియు సందరభ ం అవసరమయ్యయ  చోట్, రుణం మంజూరు చేయడం వల ీతలతేత ఖ్రుచ లు మరియు ఖ్రుచ లు లేదా రుణత్రరహీత (లు) 

కంద చెలింీచిన లేదా చెలింీచాలిి న ఏవైనా మొతతం రుణ రత్రాల నిబంధనలు లేదా సాధారణ వాయ పార త్రరత్రకయలో 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య నిరవ హంచబడే పుసతకాలు మరియు రికార్ులలో త్రరిబింబిస్తంద; 
 

(c) "ఆసా్తలు"అంటే మరియు ఆసిత, వర తమాన మరియు భవషయ తుతలో అనిి  ఇతర ఆస్తలు, (తరలించదగినవ, స్థసిరామైనవ, సొ షటమైనవ, 

అసంభవం లేదా ఇతరమైనవ), పెటటబడులు, స్వవ కరించదగినవ, పుసతక అపొు లు, బిలీులు, కమీషన్, నరదు త్రరవాహాలు, హకుక లతో 

సహా ఆదాయం , త్రరి వవరణ యొకక  త్రరయోజనాలు, ఆసకుతలు మరియు శీరికి; 
 

(d) "ఆడిటర్”పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఆమోదయోరయ మైన గురి తంపు పందన స్థసాట ండర్డ ్ మరియు గురి తంపు పందన చారటర్డ ్

అకంటంటీ/ఆడిట్ర్డల సంస ాఅంటే, రుణత్రరహీత (లు) ఎరొ టికపొు డు, రుణత్రరహీత (ల) యొకక  చట్టబదధమైన ఆడిట్రీు/చారటర్డ ్

అకంటంటీగ నియమంచబడవచ్చచ .   
 

(e) "లభ్ా త కాలం”అంటే, రుణత్రరహీత (లు) లోన్ కంద త్రడాడౌన్ చేయడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య అనుమించబడే రంపిణీ 

లేఖ్లో పేర్పక ని  కాలం, మరియు దానిని పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తన సవ ంత అభీష్టటనుసారం నిర ణయంచాలి; 
 

(f) "రుణగ్రహీత (లు)”అని అర ధం మరియు రంపిణీ లేఖ్లో పేరుని  వయ క త (ల) ను రుణత్రరహీత (లు) గ చేర్యచ రు, అద వషయానిక 

అసహయ ంగ లేదా సందరభ ం అనుమించినపొు డు లేదా అవసరం అయతే, వీటిని కలిగి ఉంటంద:  
 

(i) ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుక వ వయ క త (లు) త్రరి ఒకక రూ ఈ జిటిసినిబంధనలను వయ క తరతంగ అంగీకరించినట్యీతే మరియు 

వారందరూ ఇకక డ ఉమమ డిగ మరియు వడివడిగ బాధయ తలు అంగీకరించినపొు డు మరియు అతని/ఆమ/వారి/వారి 

వారస్లు, చట్టరరమైన త్రరినిధులు, కారయ నిర్యవ హకులు, నిర్యవ హకులు ఉండాలి మరియు అనుమించబడిన 

కేటాయంపులు; 
 

(ii) ఏకైక యజమాని ఆందోళన వషయంలో, యజమాని/యజమాని (అతని/ఆమ వయ క తరత సామరాయ ం మరియు యజమాని, ఆందోళన 

యొకక  యజమాని) మరియు అతని/ఆమ/వారి సంబంధిత వారస్లు, చట్టరరమైన త్రరినిధులు, కారయ నిర్యవ హకులు, 

నిర్యవ హకులు, నాయ య త్రరినిధులు, వారస్లు మరియు అనుమించబడిన కేటాయంపులు; 
 

(iii) భారతీయ భారసావ మయ  చట్టం, 1932 యొకక  అర ధంలో భారసావ మయ  సంస ావషయంలో, పేర్పక ని  సంస ావారి భారసావ ములు 

మరియు త్రపాణాలతో బయట్రడిన త్రరి ఒకక రితో మరియు భారసావ ములతో ఎరొ టికపొు డు (వారి వయ క తరత సామరాయ ం మరియు 

భారసావ ములుగ) సంస)ా మరియు వారి సంబంధిత వారస్లు, చట్టరరమైన త్రరినిధులు, కారయ నిర్యవ హకులు, నిర్యవ హకులు, 

చట్టరరమైన త్రరినిధులు, వారస్లు మరియు అనుమించబడిన అసైన్లు; 
 

(iv) కంపెనీల చట్టం, 1956/2013 యొకక  వరి తంచే నిబంధనల కంద వల్లనం చేయబడిన మరియు నమోదు చేయబడిన రరిమత 

(ప్రపైవేట్ మరియు రబికీ్) కంపెనీ వషయంలో, అలంటి కంపెనీ మరియు దాని వారస్లు, నిర్యవ హకులు మరియు 

అనుమించబడిన అసైన్లు;  
 

(v) సొసైటీస్ రిజిప్రసేటషన్ యాక్ ట, 1860, సహకార సంఘం లేదా త్రరస్తానిక ఏదైనా ఇతర చట్టం కంద నమోదు చేయబడిన సొసైటీ 

వషయంలో, త్రరస్తానిక ఆ సొసైటీ సభ్యయ లు మరియు కొతత సభ్యయ లు ఎవరైనా ఎరొ టికపుొ డు సహకరిసాతరు మరియు దాని 

వారస్లు, నిర్యవ హకులు మరియు అనుమించబడిన అసైన్లు;  
 

(vi) లిమటడ్ లయబిలిటీ పారటనర్డషిప్ యాక్ ట, 2008, దాని వారస్లు, అడిమ నిప్రసేటట్రీు మరియు అనుమించబడిన అసైన్మంట్
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ల కంద చేరచ బడిన మరియు రిజిసటర్డ చేయబడిన రరిమత బాధయ త భారసావ మాయ నిక సంబంధించి; 

(vii) హందూ అవభక త కుటంబం వషయంలో ("హెచ్.యు.ఎఫ్”), అటవంటి హెచ్.యు.ఎఫ్ యొకక  కర త మరియు ఉమమ డి 

హెచ్.యు.ఎఫ్ యొకక  ఏవైనా లేదా త్రరి వయోజన సభ్యయ లు/కోరర్డస్వనరీు మరియు వారిలో మరియు అతని/ఆమ/వారి 

సంబంధిత వారస్లు, చట్టరరమైన త్రరినిధులు, కారయ నిర్యవ హకులు, నిర్యవ హకులు మరియు అనుమించబడిన అసైన్లు, 

వారస్లు; మరియు 
 

(viii) ఇండియన్ త్రట్స్టి  చట్టం, 1882 కంద నమోదు చేయబడిన త్రట్స్ట వషయంలో, వారి నుండి త్రపాణాలతో లేదా బిక ఉని వారు 

మరియు వారస్లు, ఎగికీూయ ట్రీు మరియు నిర్యవ హకులు చివరి త్రపాణాలతో మరియు త్రట్స్ట/త్రట్స్వట (లు) త్రరస్తానిక ఈ 

బహుమతులు, వారి/అతని /ఆమ వారస్లు మరియు అనుమించబడిన అసైన్లు.  
 

వయ క్త తకరణ "రుణగ్రహీత (లు)"సబ్-రుణత్రరహీత (ల) అంటే మరియు వషయం లేదా సందరభ ం అనుమించబడవచ్చచ  లేదా అవసరం 

కావచ్చచ .  
 

(g) "విరిగిన కాలం"అంటే రుణ మొ తానిి  రంపిణీ చేసిన రోజు నుండి ిరిగి చెలింీచే షెడ్యయ ల్ త్రరకారం మొదటి రడువు తేదీ త్రపారంభానిక 

ఒక రోజు ముందు వరకు మరియు రడువు తేదీ నుండి త్రపారంభమయ్యయ  వాసతవ రోజులను కూడా చేర్యచ లి తదురరి రడువు తేదీక ముందు 

లోన్ త్రీపెయడ్ చేసిన తేదీ;  
  

(h) "వా్య పార దినోత్ వం”అంటే ఏ రోజు (ఆదివ్యరం లేదా సెలవుదినం కాకండా నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్సి్తమంట్్స  యాక్ట,ి 1881 

సెక్షన్ 25 గ్రకారం నిరవ చంచబడింది లేదా దీని దావ రా తెలియజేయవచ్చు  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్) 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  సంబంధిత కారాా లయం, లోన్ డాకా మంట్సలలో పేర్కక నన  విధంగా, సాధారణ వా్య పార 

లావ్యదేవీల కోసం తెరిచ ఉంటంది;  
 

(i) "సి.ఇ.ఆర్.ఎస్.ఎ.ఐ”అంటే సెంగ్టల్ రిజిస్ట్ర ిఆఫ్ సెక్యా రిటైజేషన్ అసెట్స రీక్న్స్ట్సకి్షన్ మరియు సెకా్య రిటీ ఇంగ్టెస్ ిఆఫ్ 

ఇండియా ఆరికి్ ఆసా్తల సెక్యా రిటైజేషన్ మరియు పునరిన రాా ణం మరియు సెక్యా రిటీ వడ్డ ీచటిం, 2002 యొక్క  సెక్షన్ 20 

కంద ఏరాా ట చేయబడింది, ఎరా టిక్పుా డు సవరించబడింది; 
  

(j) "సిబిల్”అంటే త్రటాని్ యూనియన్ సిబిల్ లిమటడ్ (రతంలో త్రెడిట్ ఇనఫ రేమ షన్ బ్యయ రో (ఇండియా) లిమటడ్ అని పిలుసాతరు); 
 

(k) "కో-లండింగ్ గ్ేమ్వర్క  ఒరా ందం" ఆబిరీరి్డ  మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మధయ  కుదురుచ కుని  ఒరొ ందం అంటే, ఇంట్ర్డ 

ఎలియా, అసైన్మంట్ నిబంధనలు మరియు షరతులు రుణం యొకక  ఒక భారం (మరియు దానిక సంబంధించిన హకుక లు మరియు 

బాధయ తలు) కాలనుగుణంగ సవరించబడిన/ త్రర యా మిా యంగ 'బాయ ంకులు మరియు ఎన్బిఎఫ్సిల దావ ర్య త్రపాధానయ త రంగనిక కో-

లండింగ్' పై నవంబర్డ 5, 2020 నాటి ఆర్డబిఐ సరుక య లర్డ త్రరకారం. 
 

(l) "క్ండిషన్్  గ్పిసిడంట్స”అంటే, రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య ఆమోదంచబడిన మంజూరు లేఖ్ మరియు రంపిణీ లేఖ్లో పేర్పక ని  

ఏవైనా షరతులతో పాటగ, ఈ జిటిసి యొకక  ఆరి టకల్ 4 లో పేర్పక ని  వధంగ రుణానిక ముందు చెలింీపు రరిసితాులు; 
 

(m) "నిరాా ణం”ఆసిత యొకక  ఏదైనా సవరణ, కొతత నిర్యమ ణం, మరమమ తుత, పునరిి ర్యమ ణాలు, మరుగుదల, పడిగింపు మరియు మారొు లు 

మొదలైనవ ఉని టీ రరిరణంచబడుతుంద; 
 

(n) "రంపిణీదారులు ”అంటేమరింత గ్రతా్య క్ంగా పేర్కక నన  విధంగా నిధుల బదిలీ లేదా చెకక  జారీ చేయడం దావ రా రుణం 

లేదా దాని భాగానిన  రంపిణీ చేయడం ఈ జి.టి.సి యొక్క  ఆరికి్ల్ 2.6 మరియు ఆరికి్ల్ 2.7. "రంపిణీ చేయబడింది", "రంపిణీ 

చేయడం", "రంపిణీ చేయడం" అనే రదాలక సంబంధిత అరంి ఉంటంది; 
 

(o) "రంపిణీ లేఖ”అంటే రుణత్రరహీత (లు) కు అనుకూలంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ జార్జ చేసిన ఉతతరం, అంగీకరించిన వాణజయ  

మరియు పేర్పక ని  సంబంధిత వవర్యలతో పాట రుణత్రరహీత (ల) కు రుణ రంపిణీక వరి తంచే ఇతర నిబంధనలు మరియు షరతులను 

పేర్పక ంటూ; 
 

(p) "రంపిణీ అభ్ా రని"లేదా"రంపిణీ అభ్ా రని ఫారం”అంటే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఆమోదయోరయ మైన రూరంలో, రదార ధం 

మరియు రదధి లో, రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చేసిన చెలింీపు అభయ రనా; 
 

(q) "వ్యయిదా త్తరీఖు)”అంటే రుణ రత్రాలు లేదా రుణానిక సంబంధించి ఏదైనా ఇతర లవాదేవీ రత్రాలలో పేర్పక ని  వధంగ 

చెలింీచాలిి న తేదీలు లేదా మరే ఇతర డబ్బా లు చెలింీచాలిి న తేదీ మరియు చెలింీపులు; 
 

(r) "నియమించబడిన ఖ్యత్త”అంటే రుణానిి  అందంచే త్రెడిట్ కోసం రుణదాత (లు) దావ ర్య పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

లిఖితపూరవ కంగ తెలియజేయాలిి న బాయ ంక్ పేరు, ఖాా సంఖ్య  మొదలైన వవర్యలతో సహా ఖాా;  
 

(s) "నియమించబడిన గ్రతినిధి”అంటే రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క లిఖితపూరవ కంగ తెలియజేసినటీగ రుణత్రరహీత 

(ల) యొకక  అధికార త్రరినిధి; 
 

(t) "ఇ.సి.జి.సి” అంటే ఎక్ట్ పోర్ ిగ్క్సడిట్స గాా రంటీ కారా్క రేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, క్ంపెనీల చటిం, 1956 కంద కారా్క రేట్స 

గురింాపు సంఖా  U74999MH1957GOI010918 మరియు ఎక్ట్ గ్పెస్ టవర్్ లో దాని రిజిసరి్ ీ కారాా లయం కంద విలీనం 

చేయబడిన క్ంపెనీవ ఫ్ల ల ర్, నారిమన్ పాయింట్స, మంబై - 400021, దాని వ్యరస్తలు మరియు అసైన్లతో సహా; 
 

(u) "గ్రభావవంతమైన త్యదీ”ఇకక డ అనిి  పార్జటల దావ ర్య రంపిణీ లేఖ్ను అమలు చేసిన తేదీ అని అరంా; 
 

(v) "భ్రోసా”ఏదైనా తనఖా, త్రరిజఞ, రరికలొ న, ాాక లిక హకుక , అసైన్మంట్, ఎన్కంబరెని్ , ఉలంీఘన, జోకయ ం, ఎంపిక, హకుక , వడ్డ,్ 

ఛార్డ ీ(స్థసిరామైన లేదా తేలియాడేద), నిబదధత, రరిమి లేదా ఏదైనా సవ భావం యొకక  రరిమి, ఉరయోరం, ఓటింగ్తో సహా హకుక లు, 

బదల్ల లేదా  
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యాజమానయ ం యొకక  ఏదైనా ఇతర లక్షణం, సెట్-ఆఫ్ హకుక  లేదా ఏవైనా ఇతర భత్రదా ఆసక త, లేదా షరతులతో కూడిన లేదా ఏవైనా 

ఏవైనా ఏదైనా లేదా ఏదైనా ఇతర త్రరికూల స్థ యీమ్ సృషిటంచడానిక ఏదైనా ఒరొ ందం మరియు లవాదేవీ దావ ర్య మంజూరు 

చేయబడిన ఏదైనా హకుక ను రరిమి లేకుండా కలిగి ఉంటంద, ఇద చట్టరరమైన రరంగ, భత్రదతను మంజూరు చేయడం కాదు, 

కానీ వరి తంచే చట్టం త్రరకారం భత్రదత (కంఫర్డ ట లట్ర్డి , అండర్డకేటింగ్లు మొదలైనవ) మంజూరు చేయడం లంటి ఆరికా లేదా ఆరికా 

త్రరభావానిి  కలిగి ఉంటంద.; 
 

(w) "మగింపు సరిఫిికేట్స ఉరయోగించండి”ఆడిట్ర్డ లేదా త్రపాక్త టసింగ్ చారటర్డ ్అకంటంట్ జార్జ చేసిన ధృవీకరణ, రుణం యొకక  తుద 

ఉరయోరం మరియు వనియోగనిి  పేర్పక ంటూ రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క బటావ డా చేయాలి; 
 

(x) "రరాా వరణ చటిం" రర్యయ వరణం, ఆరోరయ ం మరియు భత్రదతకు సంబంధించిన వరి తంచే చట్టం అంటే; 
 

(y) "సమానమైన నెలవ్యరీ వ్యయిదాలు"లేదా"ఇఎంఐ”అంటే రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న డిస్బర్డస్మంట్ లట్ర్డలో పేర్పక ని  

వధంగ తదురరి రూపాయక వచేచ  మొతతం కు సంబంధిత రడువు తేదీలలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, రుణానిి  ిరిగి చెలింీచే 

సమయంలో చెలింీచాలిి న అనిి  మొ తాలను ిరిగి చెలింీచాలిి న అవసరం ఉంద; 
 

(z) "ఎగ్రక  ఖ్యత్త”అంటే రుణత్రరహీత (ల) పేరిట్ ఎత్రరక  ఏజంట్తో రుణత్రరహీత (లు) స్థసాాపించాలిి న మరియు నిరవ హంచాలిి న ఖాా, 

ఇందులో అనిి  స్వవ కర తలు ఎత్రరక  ఒరొ ందం త్రరకారం డిపాజిట్ చేయబడారు; 

 

(aa) "ఎగ్రక  ఒరా ందం"అంటే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు ఎత్రరక  బాయ ంక్ మధయ  అమలు చేయబడిన/అమలు చేయవలసిన 

ఎత్రరక  ఒరొ ందం ఇంట్ర్డ ఎలియా, ఎత్రరక  అకంట్ నుండి బదల్ల చేయబడిన/ డిపాజిట్ చేయబడిన మరియు/ లేదా బదల్ల 

చేయబడే డబ్బా ను రటటకోవడం మరియు నిరవ హంచడం మరియు పడిగించబడిన, అనుబంధించబడిన, సవరించిన మరియు 

పునరుదధరించబడిన లేదా త్రవాతపూరవ కంగ మరియు అమలులో, ఎరొ టికపొు డు సవరించబడింద 
 

(bb) "ఎగ్రక  బా్ ంక్ట”అంటే ఎస్ఎగ్కో అకంట్స నిరవ హణ మరియు నిరవ హణ కోసం ఎస్గ్కో ఖ్యత్త గ్రకారం నియమించబడిన 

ఎగ్రక  బా్ ంక్ట, పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్క ఆమోదయోరా మైన రూరం మరియు రదధతిలో; 
 

(cc) "డిఫాలి్ ఈవంట్స”అంటే ఈ జిటిసి యొక్క  ఆరికి్ల్ 7 లో వివరించన లేదా గ్రసాావించబడిన ఏవైనా సంఘటనలు; 
 

(dd) "ఆరికి్ సంవత్ రం"అంటే 1 నంచ గ్పారంభ్మయా్య  ఆరికి్ సంవత్ రంసెయింట్స కాా లండర్ సంవత్ రంలో ఏగ్పిల్ మరియు 

31 న మగుసా్తందిసెయింట్స భారత గ్రభుతవ ం దావ రా నోటిఫై చేయబడే ఏవైనా మారాు లక లోబడి, వంటనే తదురరి 

కాా లండర్ సంవత్ రంలో మారిు ;  
 

(ee) "ఫ్లసిిర వడ్డ ీరేట”అంటే రుణానిక వరి తంచే స్థసిరా వడ్డ ్రేట, శంక్షన్ లట్ర్డ మరియు రంపిణీ లేఖ్లో పేర్పక నబడింద; 

 

(ff) "ఫ్ల ల టింగ్ రేట్స వడ్డ ీ" పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ (+____%) లేదా (-_____%) మారినీ్, మారినీ్ మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ వేరియబ్బల్ 

అయతే దీనిక వరుదధంగ ఒక ఒరొ ందం ఉనికలో లేదు; 

 

(gg) "ఎఫ్.ఇ.ఎమ్.ఎ”అంటే ఫారిన్ ఎకిే ఛ ంజ్ మేనేజ్మంట్ యాక్ ట, 1999 మరియు దాని కంద చేసిన వవధ నిబంధనలు మరియు 

సవరణలు; 
 

(hh) "సాధారణ నిబంధనలు మరియు షరతులు"లేదా"జిటిసి”అంటే మరియు దీనిలో ఉనన  నిబంధనలు మరియు షరతులు, 

రుణం మంజూరు మరియు రంపిణీని నియంగ్తించడం మరియు ఏవైనా గ్వ్యతపూరవ క్ సవరణలు మరియు సవరణలు 

ఎరా టిక్పుా డు వరింాచేవి; 
 

(ii) "గ్రభుతవ ం"లేదా"గ్రభుతవ  అథారిటీ”అంటే మరియు భారత రాస్ట్షరితి, భారత గ్రభుతవ ం, రవరన ర్ మరియు 

భారతదేశంలోని ఏ రాస్ట్రినిక చెందిన గ్రభుతవ ం, ఏదైనా మంగ్తితవ  శాఖ లేదా భారత గ్రభుతవ  శాఖ మరియు/లేదా 

భారతదేశంలోని ఏదైనా రాస్ట్ష ి గ్రభుతవ ం, ఏదైనా గ్రభుతవ  అధికారం, చటిబదధమైన అధికారం , గ్రభుతవ  శాఖ, పాక్షిక్-

నాా య సంసి, పాక్షిక్-నాా య క్మిషన్, పాక్షిక్-నాా య మండలి, పాక్షిక్-నాా య గ్టిబుా నల్ లేదా కోరిు లేదా ఇతర చటిం, 

భారతదేశం లేదా ఏదైనా రాస్ట్షంి తరపున అధికార రరిధిని క్లిగి ఉనన  లేదా ఉదేేశంచన నిబంధన లేదా నియంగ్తణ లేదా 

దాని యొక్క  ఇతర ఉరవిభారం లేదా ఏదైనా మని్ పాలిటీ, జిలాల  లేదా దాని యొక్క  ఇతర ఉరవిభారం, ఏదైనా ఫ్లసిానిక్ లేదా 

ఇతర అధికారం చటిం దావ రా ఇవవ బడిన అధికారాలన అమలు చేసా్తంది మరియు రరిమితి లేకండా, ఆర్బిఐ మరియు 

ఎన్.హెచ్.బి ని క్లిగి ఉంటంది; 
 

(jj) "హామీదారు”అంటే మరియు రుణగ్రహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చెలిలంచాల్ి న మొతా్తల తిరిగి చెలిలంపు కోసం 

హామీని అంగీక్రించన లేదా పొడిగించన ఏ వా క ా(లు); 
 

(kk) "ఐబిసి" దివ్యలా మరియు దివ్యలా కోడ్, 2016 మరియు దాని గ్రకారం రూపొందించబడిన నియమాలు మరియు నిబంధనలు, 

ఎరా టిక్పుా డు సవరించబడత్తయి; 
 

(ll) "వడ్డ”ీఅంటే పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఎరా టిక్పాు డు సవరించన డిస్ట్సిబాి్య షన్ లటర్లో పేర్కక నన  రేటతో అతాు తమా 

మొతా్తనిక వసూలు చేయబడే వడ్డ,ీ మరియు ఈ జిటిసి యొక్క  ఆరికి్ల్ 2.4 గ్రకారం మరింత గ్రతా్య క్ంగా పేర్కక నబడింది; 
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(mm) "క్స వై సి గ్రమాణాలు"అంటే ఆర్బిఐ నిరేశేంచన ఆదేశాలు వీడియో మాసరి్ డైరక్షన్ - మీ క్సమిర్ (క్స వై సి) ఆదేశాలు 

తెలుస్తకోండి, 2016 ఎరా టిక్పుా డు సవరించబడింది; 

 

(nn) "చటిం"లేదా"వరింాచే చటిం”అనిి  శసనాలు, చటాటలు, శసనసభ లేదా పారమీంట చటాటలు, చటాటలు, ఆరిన్ెని్ లు, నియమాలు, 

కోడ్, ఉర-చటాటలు, చట్టం, నిబంధనలు, నోటిఫికేషన్లు, మారద్రశ కాలు, వధానాలు, ఆదేశలు, ఆదేశలు, డిత్రక్త, తీరొు లు, సరుక య లరీు 

మరియు ఆదేశలు ఏదైనా త్రరభ్యతవ  అథారిటీ లేదా ఏదైనా త్రరభ్యతవ  రరిమి లేదా ఏదైనా వధమైన నిర ణయం, లేదా నిర ణయం, లేదా 

ఏదైనా వాయ ఖాయ నం లేదా అడిమ నిప్రసేటషన్ ఏదైనా త్రరభ్యతవ  అథారిటీ దావ ర్య చట్టరరమైన శక తని కలిగి ఉంటంద మరియు ఏదైనా 

వషయంపై అధికార రరిధిని కలిగి ఉంటంద మరియు ఏదైనా కలిగి ఉంటంద ఒరొ ందం లేదా ఇతర శసనరరమైన కొలత 

ఎరొ టికపొు డు ఏదైనా అధికార రరిధిలో చట్టబదదతను కలిగి ఉంటంద, ఈ జిటిసి తేదీ నాటిక లేదా ఆ తర్యవ త అమలులో ఉంటంద; 
 

(oo) "రుణదాతలు”అంటే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు రుణదాతని యాెి స్ చేయడం. 
 

(pp) "ఋణం"లేదా"అపుా  మొతంా”అంటే రుణ రత్రాల త్రకంద పేర్పక ని  నిబంధనలు మరియు షరతుల దావ ర్య రరిపాలించబడే 

రుణత్రరహీత (ల) కు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మంజూరు చేసిన/అంగీకరించిన రుణ మొతతం; 
 

(qq) "రుణ ఖ్యత్త”అంటే నిరవ హంచే రుణత్రరహీత (ల) రుణ ఖాా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణత్రరహీత (లు) 

చెలింీచాలిి న బాయ లని్ /మొ తానిి  నమోదు చేస్తంద; 
 

(rr) "రుణ దరఖ్యసా్త”అంటే మరియు కలిగి ఉంటంద దరఖాస్త ఫారం సత్రకమంగ నింరబడి, సంతకం చేసి సమరొి ంచబడింద 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నుండి రుణం పందడం కోసం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నుండి రుణం పందడం కోసం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

పేర్పక ని  అనిి  సంబంధిత ఫారమ్లు, డాకుయ మంటీ మరియు సమమ ితో పాటగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నుండి రుణత్రరహీత (లు); 
 

(ss) "రుణ రగ్త్తలు”అంటే మరియు లోన్ అపికీేషన్, సెకూయ రిటీ డాకుయ మంట్లు, కో-లండింగ్ త్రేమ్వర్డక  అత్రగిమంట్, త్రరిజఞ (వరి తసేత), 

అండర్డకేమంగి్ , నషటరరిహారం, సపిమీంట్ర్జ అత్రగిమంట్లు సహా మారుొ లు, మారొు లు, అనుబంధాలు, అటాచ్మంటీ మరియు 

అమలు చేయబడిన షెడ్యయ ల్లు ిరిగి చెలింీపు వయ వధిలో ఎరొ టికపుొ డు, మరియు ఇందులో భారంగ చదవబడుతుంద మరియు 

మంజూరు లేఖ్, రంపిణీ లేఖ్, ఎమ్. ఐ .టి.సి, ఈ జిటిసి మరియు దానిక అనుబంధంగ ఉని  షెడ్యయ ల్లు మరియు 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ఆధారరడిన ఇతర డాకుయ మంటీ కూడా ఉనిా య రుణత్రరహీత (ల) కు రుణానిి  పడిగించడానిక; 
 

(tt) "మారినీ్" అంటే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఏకైక అభీష్టటనుసారం, ఎరొ టికపొు డు సవరించబడే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య 

నిర ణయంచబడే వరి తంచే వడ్డ ్రేటను చేరుకోవడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ క తీసివేసిన/జోడించిన శతం పాయంటీ; 
 

(uu) "మటీరియల్ గ్రతిక్యల గ్రభావం”అంటే భౌతిక్ గ్రతిక్యల గ్రభావం లేదా భౌతిక్ గ్రతిక్యల మారాు  

(పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తీరాు లో) దీనిలో: (a) వా్య పారం, కారా క్లాపాలు, ఆసి,ా ఆసా్తలు, రరిసిితి (ఆరికి్ లేదా ఇతరగ్త్త) 

లేదా ఆబిలరర్్  యొక్క  అవకాశాలు; (b) రుణ రగ్త్తలు లేదా ఆబిలరరుల ఎవరైనా పారీగిా ఉండే లేదా ఏవైనా ఇతర సంబంధిత 

డాకా మంట్సల కంద బ్ధా తలు నిరవ రింాచే సామరిా ం మరియు బ్ధా తలు నిరవ రింాచే సామరిా ం; లేదా (c) లోన్ 

డాకా మంటల లేదా ఏదైనా ఇతర సంబంధిత డాకా మంట్స యొక్క  చెలులబ్ట లేదా అమలు లేదా దాని గ్కంద 

పిఎనిి హెచ్ఎఫ్ఎల్ హకక లు లేదా నివ్యరణలు; లేదా (d) అంతరాాతీయ మూలధనం లేదా రుణ మారక ట్స; లేదా (e) 

గ్రతిక్యల రరిసిితులు ఫ్లసిానిక్ గ్దవా  మారక టలన గ్రభావితం చేసే లేదా గ్రభావితం చేసే అవకాశం లేదా రిరబిలక్ట ఆఫ్ 

ఇండియా యొక్క  గ్దవా , నియంగ్తణ, రాజకీయ, ఆరికి్ లేదా ఆరికి్ రరిసిితి లేదా ఏదైనా ఇతర అధికార రరిధి మరియు 

దేశీయ లేదా అంతరాాతీయంగా ఏదైనా ఈవంట్సని క్యడా సూచసా్తంది మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  

అభిగ్పాయం గ్రతిక్యల గ్రభావ్యనిన  క్లిగి ఉంటంది, లేదా (f) బా్ ంకంగ్ వా వసి యొక్క  రిస్క  గ్పొఫైల్ గురించ సాధారణ 

అవగాహన, లేదా (g) ఏదైనా ఆలసా ం/రదేు/కొనగోలు, గ్పారంభ్ం లేదా పూరి ాచేయడం యొక్క  ఏదైనా రరిసిితి లేదా రరిసిితి 

గ్రభావం ఆసి ానిరాా ణం, బదిలీ, మరమా తాు, మారాు , పునరిన రాా ణం; 
 

(vv) "ఎమ్. ఐ .టి.సి”అంటే రుణ రగ్త్తలక అదనంగా రుణగ్రహీత (ల) క అందించాల్ి న అతి మఖా మైన నిబంధనలు 

మరియు షరతులన క్లిగి ఉనన  ఆర్బిఐ/ఎన్.హెచ్.బి జారీ చేసిన సరుక ా లర్ గ్రకారం తయారు చేసిన రగ్తం; 
 

(ww) "ఎన్.ఎ.సి.హెచ్”అంటే ఎలస్ట్కిానిక్ట చెలిలంపులన గ్పాసెస్ చేయడానిక నేషనల్ ఆటోమేటెడ్ ఫ్లక లయరింగ్ 

హౌస్/సిసమి్/నేషనల్ పేమంట్్స  కారా్క రేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్.పి.సి.ఐ) దావ రా నిరవ హంచే అమరిక్; 
 

(xx) "ఎన్.హెచ్.బి”అంటే నేషనల్ హౌసింగ్ బాయ ంక్ యాక్ ట, 1987 సెక్షన్ 3 కంద ఏరొ్య ట చేసిన నేషనల్ హౌసింగ్ బాయ ంక్; 
 

(yy) గ్రవ్యస భారతీయుడు ("ఎన్.ఆర్.ఐ") లేక్పోత్య నిరవ చంచబడిత్య లేదా దాని అరంి సవరిసే ా తరా , ఎన్.ఆర్.ఐ అంటే 

నిబంధనల గ్రకారం (ఇక్పై నిరవ చంచబడినది) మరియు నాన్ -రసిడంట్స ఇండియన్ అయిన వా క ామరియు పి ఐ ఓ ని క్లిగి 

ఉండాలి; 
 

(zz) "బ్ధాు లు"సమిషిగిా రుణగ్రహీత, హామీదారు మరియు సెక్యా రిటీ గ్పొవైడరుల మరియు" ఆబిలరర్ "అనే వా కీకా్రణ అంటే 

వ్యటిలో ఏవైనా ఒక్టి; 
 

(aaa) "చాలా పెదే మొతంా”అంటే మరియు ఏ సమయంలోనైనా, రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు చెలింీచాలిి న అనిి  

మొ తాలు, రుణ రత్రాల త్రరకారం త్రరస్తత మరియు భవషయ తుత బాధయ తలు మరియు అపుొ దారు (లు) యొకక  రరిమతులు లేకుండా 

చెలింీచాలిి న/ిరిగి చెలింీచాలిి న బాధయ తలకు మాత్రతమే రరిమతం కాదు. రుణ మొతతం, వడ్డ,్ ఆలసయ మైన ఛార్జలీు, త్రీపేమంట్ 

ఛార్జలీు, ఏదైనా ఉంటే, పిఇఎంఐఐ, ఇఎంఐ మరియు/లేదా ఇతర ఛార్జలీు, నషటరరిహార్యలు మొదలైనవ, వరి తంచే వధంగ; 
 

(bbb) "ఇతర ఛారీలాు”అంటే మరియు బీమా త్రీమయం, ఆవర తన వాలుయ య్యషన్ ఖ్రుచ , తనిఖీ ఛార్జలీు, స్థసాట ంప్ డ్యయ టీలు, లవీలు, చెక్ బౌని్  



41 లో పేజీ5 
 

ఛార్జలీు, యాదృచిఛ క మరియు ఇతర ఛార్జలీు/ఫీజులు మరియు ఇతర రరిపాలన  

ఖ్రుచ లు, ఏదైనా త్రరభ్యతవ  అథారిటీక వధించబడే/చెలింీచాలిి న రనుి  మరియు రుణ ఖాాకు డెబిట్ చేయబడిన ఇతర రుణాలు లేదా 

రుణత్రరహీత (లు) ఎరొ టికపుొ డు చెలింీచాలిి న రరిమి లేకుండా చట్టబదధమైన లేదా శసనరరమైన ఛార్జలీు, జరిమానాలు, ఏదైనా ఉంటే 

ఋణం; మరియు చట్టరరమైన రుస్ము మరియు కోరుట ఖ్రుచ తో పాటగ, రుణదాతలు చేసే హకుక లకు సంబంధించిన ఏదైనా వాయ యామానిక 

సంబంధించి అటవంటి ఇతర ఖ్రుచ లు.  
 

(ccc) "ఆలసా మైన ఛారీలాుఆరి టకల్ 2.9.2 మరియు ఆరి టకల్ 3.6 (బి) లో పేర్పక ని  ఈవంట్లకు సంబంధించి, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

నిరే దశంచిన రేటతో త్రరి నెల లకక ంచాలిి న వడ్డన్ి అర ధం మరియు కలిగి ఉంటంద. రడువు ముగిసిన ఛార్జలీ ఛార్డ,ీ కేస్ ఉండవచ్చచ . 

ఆరి టకల్ 2.9.2 లో పేర్పక ని  ఈవంట్ త్రరయోజనం కోసం, డిఫాల్ట ఈవంట్ సంభవంచిన తేదీ నుండి (త్రకంద ఆరి టకల్ 7.1 లో పేర్పక ని టీ) 

అటవంటి డిఫాల్ట మొ తానిి  చెలింీచే తేదీ వరకు మరియు ఓవర్డడ్యయ  ఛార్జలీను లకక ంచాలి ఉంటంద వడ్డక్ పైగ వస్తలు చేసాతరు; 
 

(ddd) "పారీ"ివా కరాతంగా రుణగ్రహీత (లు) లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అని అరధం, మరియు" పారీలిు "అనే రదానిక సమిషిగిా 

రుణగ్రహీత (లు) మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అని అరధం, సందరభ ం గ్రకారం, ఈ జిటిసి క పారీలిు ఎవరు; 
 

(eee) "భారతదేశం వలురల ఉనన  వా క”ాఅంటే భారతదేశంలో నివాసం లేని వయ క త;  
 

(fff) "భారతదేశంలో నివసిసా్తనన  వా క”ా  ఫెమా కంద ఆపాదంచబడిన అరంా ఉంటంద.   
 

(ggg) "భారత సంతతిక చెందిన వా క"ాలేదా"పి ఐ ఓ"ఆదాయపు రనుి  చట్టం, 1961 త్రరకారం ఎరొ టికపొు డు సవరించబడిన అరా్యనిి  

కలిగి ఉంటంద;  
 

(hhh) "పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్”అంటే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తన అభీష్టటనుసారం నిర ణయంచే వారికి శతం రేట, ఎరొ టికపొు డు కసటమర్డ 

మరియు ఉతొ ిత రకం, త్రరబలంగ ఉని  మారెక ట్ రరిసితాులు మరియు ఏదైనా చట్టబదధమైన అధికారం యొకక  మారద్రశ కాలు 

మరియు/లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  అంతరత్ వధానం మరియు ఏదైనా మారుొ  ఆధారంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ లో 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య దాని వబ్సైట్ లేదా ఖాా స్థసేటట్మంట్లు లేదా దాని శఖ్లు లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వంటి ఇతర 

మాధయ మం దావ ర్య తెలియజేయబడుతుంద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కసటమర్డ వరం్ మరియు ఉతొ ిత రకం ఆధారంగ వభిని  

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ కలిగి ఉండవచ్చచ ; 
  

(iii) "వా క ా (లు)”అంటే మరియు ఏదైనా వా క ా (లు), ఏకైక్ యజమాని, సంసి కారా్క రేట్స, కారా్క రేషన్, క్ంపెనీ, సమాజం, 

భారసావ మా ం, అరరిమిత లేదా రరిమిత బ్ధా త సంసి, రరిమిత బ్ధా త భారసావ మా ం, జాయింట్స వంచర్, అసంఘటిత 

సంసిలు, హెచ్.యు.ఎఫ్, గ్రభుతవ  అధికారం, గ్టస్ ిలేదా ఏదైనా ఏజెన్ీ  లేదా చటిం కంద వా కగాా రరిరణంచబడే దాని లేదా 

ఏదైనా ఇతర సంసి; 
 

(jjj) "డిఫాలి్ యొక్క  సంభావా  సంఘటన”  అంటే, నోటీస్ ఇవవ డం, సమయం ముగియడం, మటీరియాలిటీని నిర ణయంచడం లేదా 

వరి తంచే ఏదైనా ఇతర షరతు నెరవేరచ డం లేదా పైన పేర్పక ని  లేదా ఏదైనా కలయకతో ఏదైనా సంఘట్న డిఫాల్ట ఈవంట్గ 

ఉంటంద; 
 

(kkk) "గ్ీ ఈకేవ టెడ్ మంతీల ఇన్ఫ్లసిాల్మంట్స వడ్డీ"లేదా"పిఇఎంఐఐ”అని అరంా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వస్తలు చేసిన త్రీ -ఈకేవ టడ్ 

నెలవార్జ వాయదాల వడ్డ,్ రుణ సౌకరయ ం అందంచిన తేదీ నుండి మొదటి ఇఎంఐత్రపారంభానిక ముందు తేదీ వరకు రుణ రత్రాలలో 

పేర్పక ని  రేట మరియు అటవంటి పిఇఎంఐఐ తదురరి రూపాయక గుంత్రడంగ ఉంటంద; 
 

(lll) "మందసా్త చెలిలంపు”అంటే రుణానిక మందసా్త చెలిలంపు లేదా దాని భాగానిన  మరియు రుణదాతలు రుణాలు కంద రుణాలు 

చెలిలంచాల్ి న ఇతర ఛారీలాు లేదా బకాయిలు ఈ విషయంలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిరేశేంచన షరతులు మరియు 

షరతుల గ్రకారం మరియు మందసా్త చెలిలంపు సమయంలో; 
 

(mmm) "అసలు మెుతంా”అంటే రుణగ్రహీత (ల) క పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా మొదట మంజూరు చేయబడిన/మంజూరు 

చేయడానిక అంగీక్రించన రుణ మొతంా; 
 

(nnn) "ఆసి”ాఅంటే మరియు ఒక్ ఫ్లపాల ట్స, రసిడనిియల్ హౌస్/క్మరియిల్ ఫ్లసిిరమైన ఆసి,ా ఫ్లఫాల ట్స/యూనిట్స/అపారిా ంట్స, సాధారణ 

గ్పాంత్తలోల  అనపాత వ్యటా/స్తలువు/అధికారాలు/అభివృదిధ హకక లు/గ్రయోజనాలు/ఫిక్ు ర్ మరియు ఫిటిింగ్/భ్వనం 

మరియు నిరాా ణం, వరమాానం మరియు భ్విషా తాు , అనిన  సా షమిైన మరియు/లేదా అసా షమిైన లక్షణాలు, అనిన  అగ్క్సషన్

లు, చేరాు లు, ఉరక్రణాలు, ఫిక్ు ర్ మరియు ఫిటిింగ్, భ్వనాలు, నిరాా ణాలు, అటవంటి భ్వనంలో 

నిరిా ంచబడీాయి/నిరిా ంచబడీాయి/అలాంటి ఫ్లఫాల ట్స/యూనిట్స ఉనన /ఏ ఇతర నివ్యస యూనిట్స సవ తంగ్త గ్పారా త క్లిగి 

ఉనన  ఏదైనా రరిమాణం మరియు రకానిక చెందిన అపుా లు మరియు లోన్ డాకా మంట్సలలో పేర్కక నన  విధంగా వా వసాయ 

భ్వనం లేదా త్తత్తక లిక్ లేదా భ్వనం లేదా ఇతర నిరాా ణంతో క్యడిన భూమి యొక్క  సెమీ రరాి నెంట్స నిరాా ణం ఉండాలి, 

రుణగ్రహీత (లు) మరియు/లేదా సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ (లు) యాజమానా ంలో/సంయుక్ంాగా యాజమానా ంలో లేదా 

రుణగ్రహీత (లు) దావ రా కొనగోలు చేయడానిక గ్రయతిన ంచన లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా నిధులు 

సమక్యరాు లని కోరినది మరియు ఏదైనా ఫ్లసిిరమైన ఆసినాి క్లిగి ఉనన టల రరిరణంచబడుతుంది n సెకా్య రిటీ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణానిన  అడావ న్్  చేయడానిక అంగీక్రించంది.  
 

పైన పేర్కక నన  సాధారణతక రక్షపాతం లేకండా, "ఆసి"ా క్యడా వీటిని క్లిగి ఉంటంది: 
 

(i) ఒక భవనం/భవనంలో కొంత భారం, మొతతం నిరిమ త త్రపాంతం (మరియు దానిక ఏవైనా చేరొు లు), భవనం యొకక  సాధారణ 

త్రపాంాలలో నిషొ ిత వాటా మరియు ఆ భవనం ఉని  భూమలో నిషొ ితలో అవభాజయ  వాటా లేదా నిరిమ స్తనిా రు 

/నిరిమ ంచబడుతోంద; 

(ii) ఒక యూనిట్/స్థఫీాట్/అపారె టమ ంట్ వషయంలో, మొతతం బిల్ట-అప్ ఏరియా (మరియు దానిక ఏవైనా చేరుొ లు), భవనం యొకక  

సాధారణ త్రపాంాలలో అనుపాత వాటా, దీనిలో యూనిట్/స్థఫీాట్/అపారె టమ ంట్ ఉంద  
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పేర్పక ని  భవనం ఉని  లేదా నిరిమ ంచబడుతుని  /నిరిమ ంచబడే భూమలో ఉని  మరియు నిషొ ితలో అవభాజయ  వాటా; 

(iii) ఒక సవ తంత్రత నిర్యమ ణం వషయంలో, నిర్యమ ణం ఉని  లేదా నిరిమ ంచిన /నిరిమ ంచబడే /నిరిమ ంచబడే భూమ యొకక  

మొతతం నిర్యమ ణం; 

(iv) ఒక వయ క తరత ఇంటి వషయంలో, ఇలీు మరియు ఇలీు నిరిమ ంచబడే మొతతం భూమ; 

(v) భూమ వషయంలో, భూమక సంబంధించి భవషయ తుతలో ఎపొు డైనా మంజూరు చేయబడిన/పందన ఏదైనా 

అదనపు/అదనపు స్థ ీ ర్డ సొే స్ ఇండెక్ి కు సంబంధించి హకుక , టైటిల్ మరియు వడ్డత్ో పాట భూమ నుండి 

ఉతొ ని మయ్యయ  అనిి  త్రరయోజనాలు; మరియు అనిి  భవనాలు, కట్టడాలు మరియు త్రరి వవరణ యొకక  

నిర్యమ ణాలతో పాటగ నిలబడి లేదా జతచేయబడినవ లేదా ఇకపై ఏ సమయంలోనైనా నిలబడి నిలబడి లేదా 

భూమక మరియు భూమక జతచేయబడిన లేదా భూమక జతచేయబడిన దేనిక్త శశవ తంగ కటటబడి ఉంటాయ. ; 
 

(ooo) "గ్రయోజనం”అంటే రుణ మంజూరు చేసే చట్టబదధమైన ఉదేదశయ ం, మంజూరు రత్రతంలో మరింత త్రరతేయ కంగ వవరించిన 

వధంగ మంజూరు చేయడానిక/మంజూరు చేయడానిక అంగీకరించబడుతుంద; 
 

(ppp) "పోస్ ిడేటెడ్ చెకక లు"లేదా"పిడిసిలు”అంటే రుణత్రరహీత (ల) బాధయ తలను నెరవేరచ డానిక చెలింీచాలిి న మొ తాలను 

ిరిగి చెలింీచడానిక రంపిణీ లేఖ్ యొకక  నిబంధనల త్రరకారం రుణత్రరహీత (లు) జార్జ చేసిన చెకుక లు;  
 

(qqq) "ఆర్బిఐ”అంటే రిజర్డవ  బాయ ంక్ ఆఫ్ ఇండియా; 
 

(rrr) "ఆర్బిఐ మారగదరశ కాలు”అంటే ఆర్బిఐ మారగదరశ కాలు మరియు హెచ్.ఎఫ్.సి లక ఆర్బిఐ మాసరి్ ఆదేశాలు 

మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు రుణగ్రహీత (ల) క వరింాచే విధంగా ఆర్బిఐ జారీ చేసిన ఇతర 

మారగదరశ కాలు/సరుక ా లర్లు; 
 

(sss) "హెచ్.ఎఫ్.సి లక ఆర్బిఐ మాసరి్ డైరక్షన్్ ”అంటే మాసరి్ డైరక్షన్-నాన్-బా్ ంకంగ్ ఫైనానిియల్ క్ంపెనీ-హౌసింగ్ 

ఫైనాన్్  క్ంపెనీ (రిజర్వ  బా్ ంక్ట) పై రిఫరన్్  నంబర్ RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFCCCC.No.120/03.10.136/2020-21 

సరుక ా లర్ బేరింగ్ ) ఆదేశాలు, 2021 ఫిగ్బవరి 21, 2021 త్యదీ, ఎరా టిక్పాు డు సవరించబడత్తయి; 
 

(ttt) "రవ క్రించదగినవి"అంటే మొతతం లేదా ఏదైనా సొముమ  (అంటే) ఆసిత నుండి సంపాదంచట్ం లేదా తలతతడం/ ఏదైనా ఇతర 

ఆసిత లేదా ఏదైనా ఇతర రుస్ము/ డబ్బా  (అంటే) ఆసిత, వర తమానం లేదా భవషయ తుత నుండి వలువడే స్వవ కరణలు, ఇందులో 

ఇంట్ర్డ-అలియా అద్దద, అమమ కం దావ ర్య వచేచ  ఆదాయం, 

అద్దదదారు/ల్లజుదారుడు/లైసెనిు దారుడు/నివాసితులు/రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య ఆసిత కొనుగోలు నుండి స్వవ కరించవలసిన 

ల్లజు అద్దద, స్వవ కరించదగినవ, ఆదాయం మొదలైనవ, సెకూయ రిటీగ ఇవవ బడ్ాయ. స్వవ కరించదగినవ అంటే ఆసితక 

సంబంధించి ఏదైనా అమరిక నుండి ఉతొ ని మయ్యయ  డబ్బా  (అంటే); 
 

(uuu) "నిబంధనలు”అంటే ఫెమా కంద ఆర్డబిఐ జార్జ చేసిన ఫెమా మరియు రెగుయ లేషన్లు అవ వదేశీ మారక నిరవ హణ 

(భారతదేశంలో స్థసిరామైన ఆసితని సావ ధీనం చేస్కోవడం మరియు బదల్ల చేయడం) నిబంధనలు, 2000 మరియు వదేశీ మారక 

నిరవ హణ (రూపాయలీో రుణాలు మరియు రుణాలు) నిబంధనలు, 2000, వదేశీ మారక నిరవ హణ (డిపాజిట్) రెగుయ లేషన్ి , 

2000 మరియు దాని కంద చేసిన అనిి  సవరణలతో సహా; 

 

(vvv) "సాపేక్ష”సందర్యభ నిక అవసరమైనటీగ, కంపెనీల చట్టం, 2013 లోని సెక్షన్ 2 (77) లేదా ఐబిసి యొకక  రుణాలు మరియు 

అడావ నుి ల మాసటర్డ సరుక య లర్డ లేదా సెక్షన్ 5 (24 ఎ) లో అటవంటి రదానిక అరధం ఇవవ బడుతుంద; 
 

(www) "తిరిగి చెలిలంపు”అంటే రుణ రత్రాల కంద రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న బకాయలు లేదా బకాయలను ిరిగి చెలింీచడం 

మరియు త్రరతేయ కంగ ఈ జిటిసి యొకక  ఆరి టకల్ 2.8 లో అందంచిన రుణ వమోచనం; 
 

(xxx) "తిరిగి చెలిలంపు షెడా్య ల్”అంటే చెలింీపు లేఖ్లో పేర్పక ని  రడువు తేదీలకు అనుగుణంగ మరియు అనుగుణంగ 

చెలింీచాలిి న మొ తాలను ిరిగి చెలింీచడం; 
 

(yyy) "తిరిగి చెలిలంచే కాలం”అంటే రంపిణీ లేఖ్లో పేర్పక ని  కాలం లేదా సవరించిన/పెరిగిన కాలం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, 

ఎరొ టికపుొ డు, బంచ్మార్డక  రేట్లో పెరుగుదల లేదా ఆసిత నిర్యమ ణానిి  పూరిత చేయడానిక సమయ వయ వధిలో ఏదైనా 

పునరివ మరశ /పెరుగుదలను లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తగినదగ భావంచే ఇతర కారణాలను దృషిటలో ఉంచ్చకుని; 
 

(zzz) "మంజూరు లేఖ”అంటే జార్జ చేసిన లేఖ్ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, రుణత్రరహీత (ల) కు రుణానిి  మంజూరు చేయడం, 

సంబంధిత వవర్యలు, నిబంధనలు మరియు షరతులతో పాటగ రంపిణీ లేఖ్ జార్జ చేయబడవచ్చచ ; 
 

(aaaa) "సరేే సి చటిం" ఆరికి్ ఆసా్తల సెక్యా రిటైజేషన్ మరియు పునరిన రాా ణం మరియు సెకా్య రిటీ వడీ్డ చటిం, 2002 

మరియు దాని గ్రకారం రూపొందించబడిన నియమాలు మరియు నిబంధనలు ఎరా టిక్పాు డు సవరించబడత్తయి. 
 

(bbbb) "ఛారీలా షెడా్య ల్”అంటే రుణం మంజూరు/రంపిణీ తర్యవ త సేవలను పందడానిక వరి తంచే ఫీజులు, రేటీ మరియు ఇతర 

ఛార్జలీ షెడ్యయ ల్ మరియు దాని అంతరత్ వధానం త్రరకారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిర ణయంచినటీగ ఎరొ టికపొు డు 

మారుొ కు లోబడి ఉంటంద మరియు అలంటి మారుొ  ఏదైనా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య తెలియజేయబడుతుంద దాని 

వబ్సైట్ లేదా దాని శఖ్లు లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వంటి ఇతర మాధయ మం దావ ర్య సముచితమైనదగ 

రరిరణంచవచ్చచ ; 
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(cccc) "భ్గ్దత”కలిగి ఉంటంద రరిమి లేకుండా తనఖా, ఛార్డ ీ(స్థసిరా లేదా తేలియాడేద) సహా అటవంటి భత్రదత,  

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ రుణత్రరహీత (లు) మరియు/లేదా సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) దావ ర్య సృషిటంచబడిన లేదా 

సృషిటంచడానిక అంగీకరించినటీగ, వరి తంచే చట్టం త్రరకారం త్రరిజఞ, ా కా లిక హకుక , రరికలొ న, అసైన్మంట్, భత్రదా ఆసక త లేదా ఇతర 

భరోసా ఆబిరీరీు చెలింీచాలిి న మొ తాల చెలింీపు/ిరిగి చెలింీచడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు/లేదా ఆబిరీరి్డ  దావ ర్య రుణ రత్రాల 

కంద బాధయ తల రనితీరు; 
 

(dddd) "సెక్యా రిటీ క్వర్”అంటే డిస్బర్డస్మంట్ లట్ర్డలో త్రరతేయ కంగ పేర్పక ని  వధంగ అతుయ తతమ మొ తానిక సంబంధించి ఆసిత వలువ 

రరంగ అనిి  సమయాలీో భత్రదా కవర్డ నిరవ హంచబడాలి; 
 

(eeee) "భ్గ్దత్త రగ్త్తలు”అని అరధం  ఏదైనా రగ్త్తలు, రనలు, ఒరా ందాలు, రనలు, నోటీస్త, గ్రక్టనలు, బ్ధా తలు, 

నషరిరిహారాలు, అఫిడవిట్సలు, రాతలు, ఫ్లక లయరన్్ లు, సరిఫిికేటల, అభ్ా ంతరాలు లేవు, లేఖలు, దాఖలు, ఫారమ్లు, భౌతిక్ 

లేదా ఎలస్ట్కిానిక్ట, సృషి ికొరక లేదా దానిక సంబంధించ లేదా సంపూరణంగా భ్గ్దత మరియు/లేదా హామీ జారీ చేయడం, 

భ్గ్దతలో భారంగా మరియు రుణగ్రహీత (లు), సెకా్య రిటీ గ్పొవైడరుల, పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ లేదా ఏదైనా మూడవ రక్షం దావ రా 

పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ అవసరం మేరక మరియు దాఖలు చేయడం, నమోదు చేయడం మొదలైనవి. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

యొక్క  అవసరానిక అనగుణంగా, ఎరా టిక్పాు డు సవరించబడింది, ధృవీక్రించబడింది లేదా పునరుదధరించబడింది; 
 

(ffff) "సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్”అంటే, ఆసితపై సెకూయ రిటీని సృషిటంచే వయ క త మరియు/లేదా అనుకూలంగ ఏదైనా సెకూయ రిటీని త్రకయ్యట్ 

చేయాలిి న వయ క త పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణత్రరహీత (ల) యొకక  చెలింీపు/చెలింీపు చెలింీపు/చెలింీపులతో సహా రుణత్రరహీత (లు) 

యొకక  ిరిగి చెలింీపు బాధయ తలను భత్రదరరచడానిక మరియు/లేదా హామీ జార్జ చేయాలిి న అవసరం 

ఉని వారు/పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చెలింీచాలిి న మొ తాల రనితీరు మరియు డిశచ ర్డకీ హామీ; 
 

(gggg) "విగ్కేత”అంటే మరియు ఆసిత యొకక  ఏకైక/ ఉమమ డి యజమానులు, లేదా ఆసిత యజమానుల తరపున ఆసితని రుణత్రరహీతలకు 

వత్రకయంచడానిక అధికారం కలిగిన అటార్జి  రవర్డ హోలరీ్ు అయన ఏవైనా (లు) చేరచ ండి ) మరియు ఏవైనా వత్రకేత, సహకార త్రూప్ 

హౌసింగ్ సొసైటీ, ఏకైక యజమాని ఆందోళన, భారసావ మయ  సంస ాలేదా కంపెనీ, నిర్యమ ణ వాయ పారంలో నిమరి మైన లేదా మరమమ తులు, 

పునరుదధరణలు లేదా కాంత్రటాక్ ట త్రపాిరదకన ఆసిత పడిగింపులు వంటివ రరిరణంచబడాయ;  
 

(hhhh) "చనన  గ్రదేశం"అంటే మునిసిపాలిటీలు, చట్టబదధమైన సంసలాు లేదా మునిసిరల్ కారొ్ప రేషన్లు కాకుండా స్థసాానిక అధికారులు 

నిరవ హంచే త్రరదేశలు; 
 

(iiii) "రనన "లేదా"రనన  విధించడం”అంటే ఆదాయపు రనిు , మంచి మరియు సేవా రనిు , అమమ కపు రనుి , కసటమ్ి  మరియు ఎకైి జ్, 

మరియు అనిి  ఇతర రకాల త్రరతయ క్ష మరియు రరోక్ష రనిు లు వధించబడాయ మరియు/లేదా త్రరభ్యతవ  అథారిటీ దావ ర్య 

వధించబడాలి (రరిమతులు లేకుండా, రనిు /మనహాయంపు రనిు ను నిలిపివేసే బాధయ తలు) మూలం వదద), దానిక సంబంధించిన 

ఏదైనా వడ్డ,్ జరిమానాలు, సర్డఛార్జలీు లేదా జరిమానాలతో పాట, చెలింీచాలిి న, చెలింీచాలిి న, వధించిన, వధించిన లేదా 

భారతదేశంలో రుణరడి ఉంటామని పేర్పక నిా రు. 
 

1.2 వవరణ 
 

ఈ జిటిసి లో, 
 

(a) శాసనాలు లేదా చటిబదధమైన నిబంధనలక సంబంధించన సూచనలలో ఏవైనా ఆదేశాలు లేదా నిబంధనలక 

సంబంధించన సూచనలు మరియు ఏదైనా శాసనం, నిబంధన, చటిం, ఆరినీెన్్ , ఆరరీ్ లేదా రగుా లేషన్ లేదా ఇతర 

సారూరా  సాధనాలక సంబంధించన సూచనలన శాసనం, నిబంధన, చటిం, ఆరినీెన్్ క సంబంధించన సూచనగా 

చేరాు లి , ఆరరీ్, రగుా లేషన్ లేదా ఇన్స్ట్సి్తమంట్సని సవరించన, సవరించన, తిరిగి అమలు చేసిన లేదా భ్రీ ాచేసే త్యదీక 

మందు లేదా తరువ్యత (ఇక్క డ సా షంిగా అందించనటలగా) మరియు ఏదైనా మనరటి శాసనం, చటిబదధమైన నిబంధన, 

ఆరరీ్, నియంగ్తణ లేదా చేసిన రరిక్రాలక దానిక అనగుణంగా; 
 

(b) ఆరికి్ల్్  మరియు పేరాగ్గాఫ్ల శీరికి్లు సమాచారం కోసం మాగ్తమే మరియు ఈ జిటిసి యొక్క  ఆరరేటివ్ నిబంధనలలో 

భారం కావు మరియు దానిని నిరిా ంచడంలో విసా రించబడత్తయి; 
 

(c) "సహా" మరియు "చేరు డం" అనే రదాలు "రరిమితి లేకండా" లేదా "కానీ రరిమితం కాదు" అనే రదాలు 

అనసరించబడత్తయో లేదో ఆ రదాలు అలాంటి రదబంధాలు లేదా దిగుమతి వంటి రదాలతో అనసరించబడుతునాన యి; 
 

(d) ఏక్వచన సంఖా /ఫారమ్లోని సూచనలు బహువచన సంఖా /ఫారమ్క సంబంధించన సూచనలన క్లిగి ఉండాలి 

మరియు దీనిక విరుదధంగా; 
 

(e) ఒక్ లింగానిన  సూచంచే రదాలు అనిన  లింగాలన క్లిగి ఉంటాయి; 
 

(f) ఈ జిటిసి లేదా ఏదైనా ఇతర డాకా మంట్సక సంబంధించన రిఫరన్్ లు ఈ జిటిసి క సంబంధించన రిఫరన్్ లుగా లేదా 

ఎరా టిక్పుా డు సవరించన, వైవిధా మైన, సపిలమంట్స చేయబడిన లేదా భ్రీ ా చేయబడిన ఇతర డాకా మంట్సగా 

భావించబడత్తయి; 
 

(g) విభాగాలు, వా్య సాలు మరియు ఫ్లకాలజులు ఏవైనా సూచనలు విభాగాలు, వా్య సాలు మరియు ఫ్లకాలజులు ఈ జిటిసి క సంబంధించనవి. 

భాగాలు లేదా పేరాగ్గాఫ్లక సంబంధించన ఏదైనా సూచనలు, పేర్కక నబడక్పోత్య, సూచన క్నిపించే భాగాలు లేదా పేరాగ్గాఫ్

ల సూచనలు. ఈ జిటిసి యొక్క  ఆరరేటివ్ నిబంధనలలో ఇవనీన  భారం; 
 

(h) "ఈ ఆరికి్ల్" అనే వా కీకా్రణ, ఒక్ నిరిషే ినిబంధనన గ్రసాావించక్పోత్య, వా కీకా్రణ సంభ్వించే మొతంా ఆరికి్ల్ (కేవలం ఉర 

ఆరికి్ల్, పేరా లేదా ఇతర నిబంధన మాగ్తమే కాదు); 
 

(i) ఈ జిటిసి లో అందించన గ్రతి వ్యరంటీ ఇతర వ్యరంటీల నండి సవ తంగ్తంగా ఉంటంది, మరియు విరుదధంగా సా షంిగా 

పేర్కక నక్పోత్య, ఈ జిటిసి లో ఏ ఫ్లకాల్ మర్కక్ ఫ్లకాల్ రరిధిని లేదా దరఖ్యసా్తన రరిమితం చేయదు; 
 

(j) పుసకాాలు, ఫైళ్లల , రికారీులు లేదా ఇతర సమాచారం లేదా వ్యటిలో ఏదైనా సూచన అంటే పుసకాాలు, ఫైళ్లల , రికారీులు లేదా  
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ఇతర సమాచారం లేదా వాటిలో ఏవైనా లేదా పేరర్డ, ఎలప్రకాటనిక్ నిలవ  చేసిన డేటా, మాగి్న టిక్ మీడియా, ఫిల్మ  మరియు మైత్రకోఫిల్మ తో 

సహా ఏదైనా మాధయ మంలో; 
 

(k) "త్రవాతపూరవ కంగ" అక్షరం లేదా ేసిమైల్ లేదా ఇమయల్ లేదా ఏదైనా ఇతర రికార్డ ్చేసిన టలిోనిక్ సంభాషణ దావ ర్య చేసిన ఏదైనా 

కమూయ నికేషన్ ఉంటంద; 
 

(l) పేర్పక నబడకపోతే, రోజు సమయానిక సంబంధించిన ఏదైనా స్తచన భారతదేశ సమయానిక సంబంధించినద; 
 

(m) రుణత్రరహీత (ల) యొకక  అనిి  వధులు, బాధయ తలు మరియు బాధయ తలు ఉమమ డి మరియు అనేకమైనవ; 
 

(n) బాడ్డ కారొ్ప రేట్కీు సంబంధించిన స్తచనలు ఇనాక రొ్ప రేటడ్ బాడ్డలను కలిగి ఉంటాయ మరియు దీనిక వరుదధంగ; 
 

(o) స్థకీాజ్ (లు)/ సబ్-స్థకీాజ్ (లు) కు సంబంధించిన స్తచన రుణం రత్రాల స్థకీాజ్ (లు)/ సబ్-స్థకీాజ్ (లు) కు స్తచనగ రరిరణంచబడుతోంద;  
 

(p) ఈ జిటిసి లో కంపెనీల చట్టం, 1956 యొకక  నిబంధనలకు చేసిన స్తచనలు కంపెనీల చట్టం, 2013 యొకక  సంబంధిత సంబంధిత 

నిబంధనలు 2013 అమలులోక వచిచ నపొు డు, కంపెనీల చట్టం 2013 యొకక  సంబంధిత సంబంధిత నిబంధనలకు స్తచనలుగ 

చదవబడాయ; 
 

(q) ఈ జిటిసి యొకక  నిబంధనలు అనిి  సమయాలలో సంక్షన్ లట్ర్డ మరియు రంపిణీ లేఖ్ మరియు ఇతర రుణ రత్రాల నిబంధనలతో 

కలిపి చదవబడాయ; 
 

(r) మధయ  ఏదైనా అసమమ ి లేదా వవాదం జరిగినపొు డు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎలమ రియు సంబంధించి రుణత్రరహీత (లు) భౌికత ఏదైనా 

సంఘట్న, సంఘట్న, సందరభ ం, ఛార్డ,ీ వాసతవం, సమాచారం, డాకుయ మంట్, ఆథరైజేషన్, త్రపస్వడింగ్, యాక్ ట, మనహాయంపు, స్థ యీమ్

లు, ఉలంీఘన, డిఫాల్ట లేదా ఇతర అంశలతో సహా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎలివ డిచిపెటిటన వాటిలో దేనినైనా మటీరియాలిటీక 

సంబంధించి రుణత్రరహీత (ల) పై తుద మరియు కటటబడి ఉంటంద; 
 

(s) ఏదైనా సంఘట్న, సంఘట్నతో సహా ఏదైనా వషయం యొకక  సహేతుకత యొకక  నిర ణయం రరిసిాి , ఖ్రుచ , ఖ్రుచ లు, ఛార్డ,ీ వాసతవం, 

సమాచారం, రత్రతం, అధికారం, త్రపస్వడింగ్, యాక్ ట, మనహాయంపు, స్థ యీమ్లు, నష్టటలు, ఉలంీఘన, నష్టటలు, డిఫాల్ట లేదా లేకపోతే 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎలివ డిచిపెటిటన వాటిలో ఏదైనా మరియు రుణత్రరహీత (ల) పై తుద మరియు కటటబడి ఉంటంద; 
 

(t) సంభవంచే ఏదైనా నిర ణయం లేదా మటీరియల్ త్రరికూల త్రరభావం లేదా డిఫాల్ట లేదా డిఫాల్ట ఈవంట్ యొకక  సంభావయ  ఈవంట్ 

సంభవంచే అవకాశం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎలవ రి సవ ంత అభీష్టటనుసారం; 
 

(u) ఈ ఒరొ ందంలోని ఏదైనా త్రరకట్న "స్థజాఞ నం" లేదా ఏదైనా వయ క్త తకరణ దావ ర్య అర హత పందంద సారూరయ త వయ క్త తకరణ, దీనిక వరుదధంగ 

సొ షటంగ అందంచినటీగ సేవ్ చేయడం, అటవంటి త్రరకట్న చేసే వయ క త దావ ర్య తగిన మరియు జాత్రరతతగ వచారణ చేసిన తర్యవ త ఇద 

చేసినటీ భావంచాలి; 
 

(v) ఒకటి కంటే ఎకుక వ రుణత్రరహీతలు మరియు/లేదా హామీదారులు ఉని ట్యీతే, సహ-రుణత్రరహీతలు మరియు హామీదారులు సహా త్రరి 

రుణత్రరహీత యొకక  సంబంధిత బాధయ తలు ఉమమ డి మరియు అనేకమైనవ. 
 

(w) డిఫాల్ట ఈవంట్ లేదా డిఫాల్ట యొకక  సంభావయ  ఈవంట్ అద కాకపోతే "కొనసాగుతోంద" రరిహరించబడింద లేదా వదులుకునిా రు; 
 

(x) దీనిక సంబంధించిన ఏదైనా నిబంధన యొకక  వవరణతో సహా అనిి  వషయాలలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిర ణయం ఒరొ ందం 

రుణత్రరహీత (ల) పై తుద మరియు కటటబడి ఉంటంద; 
 

(y) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లోన్ డాకుయ మంట్లను అమలు చేయడానిక మరియు దాని కంద సృషిటంచబడిన దాని హకుక లు మరియు 

త్రరయోజనాలను అమలు చేయడానిక మరియు ఎరొ టికపుొ డు వరి తంచే చట్టం త్రరకారం అనుమించదగిన మేరకు ఏదైనా మరియు 

అనిి  నివారణలను పందడానిక అర హమైనద. 
 

(z) రుణం నిలిపివేసినరొ టిక్త లేదా రదుద చేసినరొ టిక్త, అనిి  హకుక లు మరియు నివారణలు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణ రత్రాల త్రరకారం, 

వారి సంతృపితక పూరితగ చెలింీచాలిి న మొ తాల పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య స్వవ కరించబడే వరకు మనురడ కొనసాగుతుంద. 
 

(aa) ఒకవేళ హౌసింగ్ ఫైనాని్  కంపెనీలకు ఎరొ టికపుొ డు ఆర్డబిఐ / ఎన్హెచ్బి జార్జ చేసిన మారద్రశ కాలు / ఆదేశల ఆధారంగ ఏదైనా 

లోన్ డాకుయ మంట్లలో ఏవైనా మారొు లు చేయాలిి  వసేత, అటవంటి మారుొ లు లోన్ డాకుయ మంట్లలో చేరచ బడినటీ 

రరిరణంచబడాయ. త్రపారంభం నుండి డాకుయ మంట్లలో ఒక భారం మరియు ఆ తర్యవ త అటవంటి సవరించిన నిబంధనలు 

మరియు షరతులు ఆ తర్యవ త దరఖాస్తదారులకు వరి తసాతయ. పైన పేర్పక ని  వాటిక రక్షపాతం లేకుండా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తన 

సవ ంత అభీష్టటనుసారం రుణ రత్రాలలో ఆ మారొు లను చేయడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో సహకరించమని ఆబిగీేర్డలను 

కోరవచ్చచ  మరియు ఆబిరీరీు దానిక కటటబడి ఉంటారు. 
 

(bb) జిటిసి, శంక్షన్ లట్ర్డ మరియు డిస్బర్డస్మంట్ లట్ర్డలలో త్రరి ఒకక టి ఆ డాకుయ మంట్లలో పేర్పక ని  నిబంధనల దావ ర్య 

నిరవ హంచబడాయ, అయతే, ఏదైనా నిబంధనల మధయ  ఏదైనా అసమానత ఉని ట్యీతే: 
  

(i) మంజూరు లేఖ్ మరియు రంపిణీ లేఖ్, రంపిణీ లేఖ్ త్రరబలంగ ఉంటంద; మరియు  
 

(ii) మంజూరు లేఖ్ మరియు రంపిణీ లేఖ్లో ఉని  వాటితో జిటిసి, రంపిణీ లేఖ్ యొకక  నిబంధనలు అటవంటి అసిరాత మేరకు 

వాయ పిత చెందుాయ; 
 

(cc) ఉరయోగించిన అనిి  కాయ పిట్ల్ అక్షర్యలు, కానీ మంజూరు లేఖ్ మరియు రంపిణీ లేఖ్లో నిరవ చించబడలేదు  

ఈ జిటిసి లో అటవంటి నిబంధనలకు ఆపాదంచబడిన అరంా; మరియు 
 

(dd) ఈ జిటిసి లో మరెకక డా నిరవ చించిన నిబంధనలు, సందరభ ం లేదా అరా్యనిక వరుదధంగ ఉండకపోతే, ఈ జిటిసి అంతటా నిరవ చించిన 

అదే అరా్యనిి  కలిగి ఉంటాయ. 
 



41 లో పేజీ9 
 

ఆరి టకల్: 2 

లోన్, ఇంట్రెస్ట, ఇటిసి. 

2.1 ఋణం 
 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దీని దావ ర్య రుణత్రరహీత (లు) మరియు రుణత్రరహీత (లు) మంజూరు చేయడానిక అంగీకరిస్తంద మరియు రుణ 

రత్రాలలో పేర్పక ని  వధంగ మరియు నిబంధనలు మరియు షరతులపై పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నుండి రుణానిి  పందడానిక అంగీకరిస్తంద. 
 

2.2 రుణ గ్రయోజనం 
 

రుణ దరఖాస్తదారు/లు రుణ దరఖాస్త/రంపిణీ లేఖ్లో పేర్పక ని  త్రరయోజనం కోసం రుణం పందాలని సొ షటంగ కోరుతునిా రు. రుణత్రరహీత 

(లు) లోన్ అపికీేషన్/డిస్బర్డస్మంట్ లట్ర్డలో పేర్పక ని  త్రరయోజనం కోసం లేదా రుణత్రరహీత (ల) దావ ర్య పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ 

త్రవాతపూరవ కంగ ఆమోదంచిన వధంగ మాత్రతమే రుణ మొ తానిి  ఉరయోగించడానిక అంగీకరిస్తంద, ధృవీకరిస్తంద మరియు అంగీకరిస్తంద. 

రుణానిి  చట్టవరుదధమైన త్రరయోజనాలు లేదా అనైిక కారయ కలపాలు, స్థసాట క్ మారెక ట్ లవాదేవీలు, జూదం, చిట్ ఫండ్, లట్ర్జ, జాతులు లేదా 

ఏదైనా చట్టం లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య నిరే దశంచబడిన ఏదైనా ఇతర కారయ కలపాల కోసం రుణానిి  ఉరయోగించరు. 
 

2.3 రదం 
 

ిరిగి చెలింీపు వయ వధి రంపిణీ లేఖ్లో పేర్పక నబడుతుంద మరియు దీని దావ ర్య పడిగించబడవచ్చచ  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, వారి సవ ంత 

అభీష్టటనుసారం, అటవంటి కాలనిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ సరిపోతుందని భావంచవచ్చచ . రుణత్రరహీత (లు) లభయ త కాలంలో నిధులను 

పూరితగ త్రడా చేయకపోతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రంపిణీ లేఖ్ (పిఇఎంఐఐ, ఇఎంఐ లేదా ఇఎంఐ ల సంఖ్య తో సహా) మరియు 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిబంధనలను మారుస్తంద. రుణానిి  తగిం్చడానిక మరియు రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య 

రుణానిి  తగిం్చడం గురించి తరువాి తేదీలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో ఎటవంటి అభయ ంతరం లేదా వవాదానిి  లేవనెతతకూడదు. 
 

2.4 వడ్డీ 
 

2.4.1 రుణత్రరహీత (లు) వడ్డన్ి చెలింీచాలిి  ఉంటంద, రుణత్రరహీత (లు) ఎంపిక చేసిన రుణ మొ తాలు మరియు అతుయ తతమ మొ తాలపై, మరియు 

త్రరతేయ కంచి రంపిణీ లేఖ్లో పేర్పక ని  వధంగ: 
 

i. స్థసిరా వడ్డ ్రేట; లేదా 

ii. త్రపారంభ కాలనిక మరియు త్రపారంభ కాలం తర్యవ త స్థ ీ టింగ్ రేట్ ఆఫ్ వడ్డక్ స్థసిరా వడ్డ ్రేట; లేదా 

iii. స్థ ీ టింగ్ వడ్డ ్రేట. 
  

2.4.2 రుణంపై వడ్డ ్ అనుకూలంగ ర్యవడం త్రపారంభమవుతుంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ చెకుక ను రుణత్రరహీతకు అరొ గించిన తేదీ 

నుండి/నియమంచబడిన త్రరినిధి లేదా ఆర్డ.టి.జి.ఎస్, ఎన్.ఇ.ఎఫ్.టి తేదీ నుండి, పే ఆరర్్డ/ డిమాండ్ త్రడాఫ్ట/ బాయ ంకర్డ చెక్, తపాల ఆరర్్డ, 

రుణత్రరహీత (లు) లేదా చెలింీపుదారుడు రంపిణీ చేసిన మొ తానిి  రవాణా/ సేకరణ/ త్రరహంచడంలో తీస్కుని  సమయంతో సంబంధం 

లేకుండా ఉండవచ్చచ . . 
 

2.4.3 రుణత్రరహీత (లు) దీని దావ ర్య పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, తన సవ ంత అభీష్టటనుసారం, ిరిగి చెలింీపు వయ వధిలో ఎపొు డైనా వడ్డ ్ రేటను 

మారచ వచ్చచ /సవరించవచ్చచ /ర్జసెట్ చేయవచ్చచ . త్రరబలమైన మారెక ట్ ఆచరణలో మారొు లు, మనీ మారెక ట్ మారొు లు, రుణత్రరహీత (ల) 

త్రెడిట్ రేటింగ్ డౌన్త్రగేడ్, రిజర్డవ  అవసర్యలు, త్రపవజనింగ్ నిబంధనలు, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ/మారినీ్లో మారుొ లు లేదా త్రరస్తతం ఉని  

మారద్రశ కాలు/వధానాలు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా ఎన్.హెచ్.బి/ ఆర్డబిఐ నిబంధనలలో మారొు లు లేదా ఏదైనా ఇతర వరి తంచే చట్టం.  
 

2.4.4 ఒకవేళ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ మారితే, ఖాాలో వరి తంచే వడ్డ ్ రేట కూడా తదనుగుణంగ సవరించబడుతుంద. వడ్డ ్ రేటలో మారుొ  

వచిచ నపుొ డు (పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఆర్డ యొకక  త్రపాిరదక మారుొ ), అటవంటి మారిన వడ్డ ్రేట రుణం యొకక  బాయ లని్  కాలరరిమిపై 

అమలు చేయబడుతుంద మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య ఏదైనా బహుళ మాధయ మాల దావ ర్య రుణత్రరహీత (ల) కు 

తెలియజేయబడుతుంద. (కానీ దీనిక మాత్రతమే రరిమతం కాదు) డైరెక్ ట మయల్, వబ్సైట్, ఇమయల్, ఎస్.ఎమ్.ఎస్, వాటిా ప్ మొదలైన వాటిలో 

అప్డేట్ చేయడం.  
 

2.4.5 ఒకవేళ రుణత్రరహీత (లు) స్థ ీ టింగ్ వడ్డ ్ రేట నుండి స్థసిరా వడ్డ ్ రేటకు మార్యలని కోరుకుంటే, లేదా దీనిక వరుదధంగ, అతను 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క త్రవాతపూరవ క దరఖాస్త చేయవచ్చచ . వడ్డ ్రేటలో అటవంటి మారుొ  కోసం రుణత్రరహీత (ల) అభయ రనాను (మరియు 

హకుక గ కాదు) అంగీకరించడానిక లేదా ిరసక రించడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క పూరిత వచక్షణ ఉంటంద. రంపిణీ లేఖ్లో పేర్పక ని  వడ్డ ్

రేట పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా ఆ సమయంలో అమలులో ఉని  వరి తంచే చట్టబదధమైన నిబంధనల దావ ర్య లేదా ఒక రథకం నుండి మర్పక 

రథకానిక మారడం వల ీలేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ త్రపారంభించిన ర్జపేమంట్ ట్ర్డమ లో మారొు  (పెరుగుదల / తగు్దల) కారణంగ ఉంటంద. 

రుణత్రరహీత (లు) ఆదేశం. 
 

2.4.6 సాధయ మైనంత వరకు రుణం యొకక  ఇఎంఐ అలగే ఉంటంద మరియు వడ్డ ్రేటలో మారొు  త్రరభావం రుణం యొకక  బాయ లని్  కాలనిక 

వరి తంచబడుతుంద. ఒకవేళ, కాలరరిమి సహేతుకమైన రరిమిని మంచి ఉంటే, రుణ రత్రాల త్రకంద రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య చెలింీచే ఇఎంఐ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య పెంచవచ్చచ .  

 

2.4.7 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, వారి ఏకైక తీరొు  మరియు వచక్షణతో వడ్డ ్రేటను పెంచడానిక లేదా తగిం్చడానిక లేదా వరి తంచే వత్రశంి 

ఆధారంగ వడ్డ ్ రేటను మారచ డానిక మరియు ఈ జిటిసి రరంగ ఒకటి లేదా బహుళ దావ ర్య రుణత్రరహీత (ల) కు సమాచారం 

అందంచడం దావ ర్య పార్జటలు అంగీకరిస్థసాతయ. డైరెక్ ట మయల్, వబ్సైట్లో అప్డేట్ చేయడం, ఇమయల్, ఎస్.ఎమ్.ఎస్, వాటిా ప్ 

మొదలైన వాటితో సహా మాధయ మాలు. రుణత్రరహీత (లు) మరింతగ అంగీకరిసాతరు మరియు ఏదైనా వడ్డ ్రేట్లీో మారుొ  మరియు దాని 

ఆవర తన కూడా అటవంటి హామీదారు దావ ర్య అమలు చేయబడిన/అమలు చేయబడే ఏవైనా హామీ ఒరొ ందాల త్రరకారం ఏదైనా 

హామీదారు (ల) పై కూడా కటటబడి ఉండాలి.  
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2.4.8 ఇఎంఐ లో పేర్పక ని  వడ్డ ్రేట ఆధారంగ లకక ంచిన త్రరధాన మరియు వడ్డ ్ఉంటాయ రంపిణీ లేఖ్ మరియు తదురరి రూపాయక 

గుంత్రడంగ ఉంటంద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న బకాయలు మరియు ఇతర ఛార్జలీు నెలవార్జగ 

లకక ంచబడాయ. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వారి సవ ంత అభీష్టటనుసారం వడ్డ ్రణన కోసం ఆవర తన లేదా వత్రశంిని నిరే దశంచవచ్చచ .  
 

స్థసిరామైన వడ్డ ్రేట వషయంలో, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య రుణత్రరహీత (ల) కు కొంత భారం రుణం రంపిణీ చేయబడుతుంద 

మరియు మొదటి రంపిణీ తర్యవ త వడ్డ ్ రేటలో మారుొ  ఉంటంద, తరువాత భారం లోన్ రంపిణీ ఉంటంద వడ్డ ్ రేటలో 

పెరుగుదల/తగుద్ల తేదీ నుండి వంట్నే రుణానిక వరి తంచే వవధ వడ్డ ్రేట్ ీసరట సరట. లోన్ యొకక  కొంత భారం రంపిణీ వషయంలో, 

స్థసిరామైన వడ్డ ్రేట ఎరొ టికపుొ డు మారవచ్చచ , పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య నిర ణయంచబడవచ్చచ  మరియు రుణం పూరితగ రంపిణీ 

చేయకపోతే, రుణత్రరహీత (లు) వరి తస్తందని భావంచరు వడ్డ ్ రేట నిర ణయంచబడుతుంద. ఇంకా అందంచినట్యీతే, రుణంపై 

రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న పిఇఎంఐఐ/ఇఎంఐ ని లకక ంచడం కోసం, పైన పేర్పక ని  సరట బరువు వడ్డన్ి కలిపి తీస్కుని  

మొతతం భాగలపై లకక ంచబడుతుంద.  
 

2.4.9 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, వారి సవ ంత అభీష్టటనుసారం, ఆర్డబిఐ వంటి ఏదైనా చట్టబదధమైన అధికారం దావ ర్య జార్జ చేయబడిన 

మారద్రశ కాలు/ నోటిఫికేషన్లు/ సరుక య లర్డల త్రరకారం వడ్డ ్రేటలో మారుొ  కారణంగ తగిన మరియు వడ్డ ్రేటను సవరించవచ్చచ / 

సవరించవచ్చచ . పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా స్థసాానిక త్రదవయ  మారెక ట్నీు త్రరభావతం చేసే లేదా త్రరభావతం చేసే ఏదైనా త్రరికూల 

రరిసితాుల కారణంగ లేదా భారతదేశ రిరబికీ్ యొకక  త్రదవయ , నియంత్రతణ, ర్యజక్తయ, ఆరికా లేదా ఆరికా రరిసిాి  లేదా దేశీయ లేదా 

అంతరీ్యతీయంగ ఏదైనా సంఘట్నతో సహా ఏదైనా ఇతర అధికార రరిధి, అభిత్రపాయం త్రరకారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ త్రరికూల 

త్రరభావానిి  కలిగి ఉండవచ్చచ  లేదా బాయ ంకంగ్ వయ వస ాయొకక  రిస్క  త్రపఫైల్ గురించి లేదా రుణత్రరహీత (లు) లేదా రుణం యొకక  త్రెడిట్ 

రేటింగ్లో డౌన్త్రగేడ్ కారణంగ లేదా స్థసా్తలంలో ఏదైనా ఊహంచని లేదా అసాధారణమైన మారుొ ల కారణంగ సాధారణ అవగహనలో 

మారుొ  ఉండవచ్చచ . ిరిగి చెలింీచే వయ వధిలో ఆరికా రరిసితాులు జరుగుాయ. ఆ తరువాత, పైన పేర్పక ని  వధంగ మారిన వడ్డ ్రేట 

రుణం యొకక  కమూయ నికేషన్ తేదీతో సంబంధం లేకుండా రివజన్ నోటిఫికేషన్ తేదీ నుండి వరి తస్తంద.  
 

2.4.10 రరిపాలనా సౌలభయ ం కోసం, వడ్డ ్రేటలో వయ యా సాలతో సంబంధం లేకుండా ఇఎంఐ స్థసిరాంగ చెలింీచాలిి న మొ తానిి  ఉంచడానిక 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తన సవ ంత అభీష్టటనుసారం నిర ణయం తీస్కోవచ్చచ  మరియు అందువల,ీ రుణత్రరహీత (ల) కు కటటబడి ఉండే 

ఇఎంఐ ల సంఖ్య  మారవచ్చచ . రుణదాత (లు) త్రరి/వడ్డ ్రేట్లీో ఏదైనా మారొు పై చెలింీచాలిి న ఇఎమ్ఐలను మరింత లేదా ఇతర 

లేదా తగిం్చిన/పెంచిన పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ దావ ర్య తెలియజేయబడుతుంద.  
 

2.4.11 వడ్డ ్ రేట్లీో మారొు లు భవషయ తుతలో మాత్రతమే అమలు చేయబడాయ. ఒకవేళ, వడ్డ ్ రేటలో మారుొ  రుణత్రరహీత (ల) కు 

త్రరికూలమైనద అయతే, రుణత్రరహీత (లు) ముందస్త నోటీస్ ఇవవ కుండా మరియు మారకుండా చెలింీచకుండా 60 (అరవై) రోజులీోపు 

తన/ఆమ ఖాాను మూసివేసే/మారుచ కునే హకుక ను కలిగి ఉంటారు. ఛార్జలీు లేదా వడ్డ.్  
 

2.4.12 రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు చెలింీచిన లేదా చెలింీపు చేయడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

దావ ర్య చెలింీచిన లేదా చెలింీచాలిి న ఏవైనా రనుి  లేదా చెలింీపు వడ్డప్ై వధించే ఏదైనా రనుి  లేదా ఇతర ఛార్జలీ కారణంగ 

చెలింీచాలిి  ఉంటంద.  (ఏదైనా పిఇఎంఐఐ/రుణంపై ఇఎంఐ పై వడ్డత్ో సహా) ఏదైనా త్రరభ్యతవ  అధికారం దావ ర్య. రుణత్రరహీత (లు) 

ర్జఎంబర్డి మంట్ లేదా చెలింీపును పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ దావ ర్య లేదా అటవంటి త్రరభ్యతవ  అధికారం దావ ర్య పిలుపునిచిచ నపుొ డు 

చేయాలి. 
 

2.4.13 రుణత్రరహీత (లు) వరి తసేత, పిఇఎంఐఐ చెలింీచాలిి  ఉంటంద. 
 

2.4.14 రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తనిా రు మరియు రుణం ిరిగి చెలింీచడం మరియు వడ్డ ్చెలింీపు కోసం రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న 

తగిన నెలవార్జ ఇఎంఐ రని చేయడానిక, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ సహేతుకమైన మరియు సరైన త్రపాిరదకను స్వవ కరించింద మరియు 

రుణత్రరహీత (లు) ) పైన పేర్పక ని  వధంగ లకక ంచిన నెలవార్జ ఇఎంఐ చెలింీచడానిక అంగీకరిస్తంద. 
 

2.5 వడ్డ ్రణన మరియు ఆలసయ మైన ఛార్జలీు 
 

2.5.1 ఇఎంఐ మరియు రుణం కంద వడ్డ ్వారికి వడ్డ ్రేట ఆధారంగ లకక ంచబడుతుంద, ఎరొ టికపుొ డు నెలవార్జ సమేమ ళనం వత్రశంి. 

అందువల,ీ ఇఎంఐ కంద మొతతం మరియు వారికి వడ్డ ్ రేటపై లకక ంచిన వడ్డన్ి ఒక సంవతి రంలో 12 (రనిె ండు) సమాన 

వాయదాలలో చెలింీచాలి.  
 

అయతే, ఆలసయ మైన ఛార్జలీు అటవంటి రుస్ము వరి తంచే సమయ వయ వధి కోసం వారికి వడ్డ ్రేట ఆధారంగ లకక ంచబడుతుంద 

ఆలసయ మైన ఛార్జలీు, ఎరొ టికపొు డు త్రరబలంగ ఉంద. అటవంటి రేటలో మారొు  మరియు పెరుగుదల లేదా తగుద్ల యొకక  

ఉదేదశయ ం ఆలసయ మైన ఛార్జలీు త్రరబలంగ ఉని  ఛార్జలీ షెడ్యయ ల్ త్రరకారం రుణత్రరహీత (ల) కు కటటబడి ఉండాలి మరియు వబ్సైట్, 

ఈమయల్, ఎస్.ఎమ్.ఎస్, వాటిా ప్ లో అప్డేట్ చేయడం దావ ర్య డైరెక్ ట మయల్తో సహా ఏదైనా బహుళ మాధయ మాల దావ ర్య రుణత్రరహీత 

(ల) కు కూడా తెలియజేయబడుతుంద. మొదలైనవ  
 

2.5.2 పిఇఎంఐఐ నెలవార్జగ చెలింీచాలిి న వారికి వడ్డ ్రేట ఆధారంగ లకక ంచబడుతుంద, సంబంధిత రడువు తేదీలలో, డిప్రసిటబ్యయ షన్ 

లట్ర్డలో పేర్పక ని  వధంగ, వడ్డ ్రేటతో చేసిన డిప్రసిటబ్యయ షన్లపై. అందువల,ీ వారికి వడ్డ ్రేటపై లకక ంచిన పిఇఎంఐఐ కంద మొతతం 

సంవతి ర్యనిక 12 (రనిె ండు) సమాన వాయదాలలో చెలింీచాలి.  

 
2.5.3 త్రోెన్ ీరియడ్ మరియు ఓవర్డడ్యయ  ఛార్జలీ కోసం వడ్డ ్365 (మూడు వందల అరవై ఐదు) రోజుల ఆధారంగ లకక ంచబడుతుంద. 

 

2.5.4 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు అనుకూలంగ మరియు రంపిణీ చేసిన తేదీ నుండి వడ్డ ్ర్యవడం త్రపారంభమవుతుంద.  
 

2.6 రుణ రంపిణీ 
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2.6.1 ఈ జిటిసి కంద రంపిణీ చేయడం అంటే, ఈ జిటిసి యొకక  ఆరి టకల్ 2.7 త్రరకారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ చేసిన రుణ మొ తానిి  లేదా దానిలోని 

ఏదైనా భాగనిి  రంపిణీ చేయడం. 
 

2.6.2 రుణం, లేదా దానిలో ఏదైనా భారం, రుణగ్రహీత (లు) లిఖితపూరవ క్ంగా లేదా ఎలస్ట్కిానిక్టగా (పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

ఆమోదయోరా మైన ఇమయిల్ లేదా మరేదైనా ఇతర మోడ్ దావ రా) మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  ఏకైక్ అభీరినసారంగా 

చెలిలంపు అభ్ా రని చేయవచ్చు , ఒక్టి లేదా అంతక్ంటే ఎకక వ వ్యయిదాలలో రంపిణీ చేయబడుతుంది. డబ్యల ా ఇక్క డ ఆసి ా

నిరాా ణంలో ఉంది, ఆసి ా నిరాా ణం యొక్క  ఆవశా క్త లేదా పురోరతిక సంబంధించ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  ఏకైక్ 

అభీరినసారం రుణం విడతల వ్యరీగా రంపిణీ చేయబడుతుంది మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఆమోదయోరా మైన 

రుణగ్రహీత (లు) సమరాి ంచాల్ి న రుజువు సమరాి ంచన తరావ త, అది రుణగ్రహీత (ల) పై తుది, నిశు యాతా క్ మరియు క్టిబడి 

ఉంటంది. 
 

2.6.3 చెకుక  దావ ర్య పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య రంపిణీ ఎకక డ జరుగుతుంద, చెకుక ను అరొ గించిన తేదీ మరియు చెలింీపులను ఆర్డ.టి.జి.ఎస్, 

ఎన్.ఇ.ఎఫ్.టి/ పే ఆరర్్డ/ డిమాండ్ త్రడాఫ్ట/ బాయ ంకర్డ చెకుక  లేదా తపాల ఆరర్్డ దావ ర్య రంపిణీ చేసినట్యీతే రుణత్రరహీత (లు) కు రంపిణీ 

చేసినటీ రరిరణంచబడుతుంద. ఈవంట్, చెలింీపు అటవంటి ఆర్డ.టి.జి.ఎస్, ఎన్.ఇ.ఎఫ్.టి, పే ఆరర్్డ/ డిమాండ్ త్రడాఫ్ట/ బాయ ంకర్డ చెక్/ పోసటల్ 

ఆరర్్డ తేదీ నుండి చేసినటీ భావంచబడుతుంద.  
 

2.6.4 రుణత్రరహీత (లు) చేసిన ఏదైనా చెలింీపు అభయ రనా రుణ రత్రాలలో అంతర్యభ రంగ ఉంటంద. రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

ఆమోదయోరయ మైన రూరంలో భవషయ తుతలో అందజేయబడే (వరి తంచే వధంగ) సహా త్రరి రంపిణీ యొకక  రస్వదును అంగీకరించడానిక బాధయ త 

వహస్తంద. త్రరి రుణత్రరహీత (ల) ఇతర రుణత్రరహీత (ల) తరపున మరియు వారి తరపున అటవంటి రంపిణీ అభయ రనా చేయడానిక ఇతరులకు 

అధికారం ఇస్తంద. రుణత్రరహీత (లు) ఏవైనా రంపే అభయ రనా ఇతర రుణత్రరహీత (ల) కు కటటబడి ఉంటంద మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

అటవంటి రంపిణీ అభయ రనాకు అనుగుణంగ రంపిణీ చేస్తంద. అటవంటి రంపిణీ అభయ రనా మేరకు చేసిన ఏవైనా చెలింీపులను రుణత్రరహీత 

(లు) ఎవరూ త్రరశి ంచరు. రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తంద, అంగీకరిస్తంద మరియు చెలింీపు కోసం రుణం పందడం కొనసాగింపు బాధయ త 

యొకక  అంగీకారంగ రరిరణంచబడుతుంద మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఈ వషయంలో రుణత్రరహీత (ల) నుండి ఏదైనా త్రరతేయ క నిర్యధ రణ 

పందాలిి న అవసరం లేదు.  
 

2.6.5 ఒకవేళ చెలింీపులు వాయదాలలో ఉని ట్యీతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య ఏదైనా రంపిణీక ముందు, రుణత్రరహీత (లు) తన సవ ంత 

అభీష్టటనుసారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య పేర్పక ని  త్రరయోజనం కోసం పూరిత నిధులేతర సహకారం అందంచాలని మరియు డాకుయ మంట్ర్జ 

రుజువును అందంచాలని డిమాండ్ చేసే హకుక  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఉంటంద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు. 
 

2.6.6 కలక్షన్ ఛార్జలీు, ఏదైనా ఉంటే, అటవంటి అనిి  రంపిణీలకు సంబంధించి రుణత్రరహీత (లు) భరిసాతరు మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

యొకక  పూరిత వచక్షణపై నిర ణయం తీస్కోవాలి. 
 

2.6.7 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, వారి అభీష్టటనుసారం, రుణత్రరహీత (ల) అభయ రనా మేరకు లేదా ఏదైనా డిస్బర్డమంట్ను ముందస్తగ పోన్ చేయడానిక 

లేదా వాయదా వేయడానిక అరుహలు. 
 

2.6.8 ఒకవేళ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లభయ త వయ వధిలో ఆరి టకల్ 2.6 త్రరకారం రుణత్రరహీత (లు) చేసిన ఏవైనా చెలింీపు అభయ రనాను స్వవ కరించకపోతే 

లేదా అంగీకరించకపోతే, అటవంటి సందరభ ంలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణత్రరహీత యొకక  తదురరి రంపిణీ అభయ రనాను స్వవ కరించడానిక 

కటటబడి ఉండదు ) లభయ త కాలం తర్యవ త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  పూరిత అభీష్టటనుసారం. 
 

2.7 రంపిణీ వధానం 

 

2.7.1 దావ ర్య అందజేయబడే అనిి  రంపిణీలు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, రుణ రత్రాల కంద లేదా నిబంధనల త్రరకారం రుణత్రరహీత (ల) పేరిట్ 

ఉండాలి/మటీరియల్, వస్తవులు లేదా సేవల యొకక  ఆసిత/సరఫర్యదారు యొకక  వత్రకేత లేదా వయ క త, రుణత్రరహీత (లు) చేత త్రవాతపూరవ కంగ 

ఆమోదంచబడిన మరియు చెక్ దావ ర్య “A/c చెలింీపుదారుడు మాత్రతమే” లేదా ఏదైనా ఇతర మోడ్ అంటే రియల్ టైమ్ త్రగస్ సెటిల్మంట్ 

("ఆర్.టి.జి.ఎస్”), నేషనల్ ఎలప్రకాటనిక్ ఫండ్ి  త్రటాని్ ఫర్డ (“ఎన్.ఇ.ఎఫ్.టి"), త్రరతయ క్ష బదల్ల మొదలైనవ. కు నియమంచబడిన ఖాా లేదా, గ 

ద కేస్ కావచ్చచ యొకక  ఏకైక అభీష్టటనుసారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్. 
 

2.7.2 అనిన  రంపిణీలు రుణగ్రహీత (లు)/ నియమించబడిన గ్రతినిధి/ ఆసి/ా రదారంి, వసా్తవులు లేదా సేవల సరఫరాదారు లేదా 

రుణగ్రహీత (ల) తరపున వా క ాదావ రా ఆమోదించబడిన వా క ాదావ రా ఆమోదించబడాలి. రుణగ్రహీత (లు) గ్వ్యతపూరవ క్ంగా. 

రుణగ్రహీత (లు) ఆసి ాయొక్క  ఆథరై్ీ గ్రతినిధి/విగ్కేత/మటీరియల్, వసా్తవులు లేదా సరీవ స్తల/వా క/ారుణదాత (ల) తరపున 

మరియు వ్యరి తరపున రంపిణీని రవ క్రించడానిక పూరి ాఅధికారం క్లిగి ఉంటారని ఈ విధంగా నిరాధ రిసా్తంది. అటవంటి వ్యటిక అనిన  

డిస్బర్్ మంట్సలు అని దీని దావ రా సా షంి చేయబడింది ఆసి ాయొక్క  అధీక్ృత గ్రతినిధి/విగ్క్యదారుడు . 
 

2.7.3 చేసిన ఏవైనా చెలిలంపులు పేర్కక నన  విధంగా క్నీస చెలిలంపు మొతా్తనిక లోబడి ఉంటాయి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దాని సవ ంత 

అభీరినసారం. 
 

2.7.4 ఒక్వేళ ఆసి ానిరాా ణం మరియు/లేదా ఆ ఆసి ావిగ్కేతక కొనగోలు రరిరణన చెలిలంపు కోసం ఏదైనా రంపిణీని ఉరయోగించాల్ి న 

అవసరం ఉనన టలయిత్య, ఆ సంఘటన లేదా రరిసిితిలో రంపిణీ నేరుగా చేయబడుతుంది,  

ఆసిత వత్రకేతకు లేదా రుణత్రరహీత (ల) యొకక  నియమంచబడిన త్రరినిధిక, సందరభ ం ఉని టీగ. 
 

2.7.5 చట్టవరుదధత: రుణ రత్రాల జీవనోపాధి సమయంలో రుణ మంజూరు లేదా దాని యొకక  ఏదైనా భాగనిి  చట్టవరుదధంగ 

త్రరకటించినపుొ డు లేదా ఏదైనా త్రరకట్న, సవరణ, సవరణ లేదా ఏదైనా చట్టం, నోటిఫికేషన్ యొకక  ిరిగి అమలు చేయడం వలన 
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చట్టవరుదధం అవుతుంద , సరుక య లర్డ లేదా ఆరర్్డ మొదలైనవ, ఈ జిటిసి యొకక  ఆరి టకల్ 7.1 లోని నిబంధనల త్రరకారం డిఫాల్ట ఈవంట్ 

ఏరొ డుతుంద మరియు లోన్ డాకుయ మంట్లు డికేరీ్డ ్ఎండ్ యూజ్ లేదా ఏదైనా తేదీ నుండి అమలులోక వసాతయ. దాని అంతర్యభ రం 

చట్టవరుదధంగ మారింద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తరువాత ముందస్తగ చెలింీచాలిి న అవసరం లేదు మరియు అందుబాటలో ఉని  

రుణ మొస్థతతం వంట్నే స్నాి క తగిం్చబడుతుంద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ (పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తరఫున) మొతతం రుణానిి  

మరియు తక్షణం చెలింీచాలిి న మొ తాలను ిరిగి కాల్ చేయడానిక అరహత కలిగి ఉంటంద మరియు రుణత్రరహీత (లు) 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పేర్పక ని  తేదీన, డెమర్డ/నిరసన/వవాదం లేకుండా, ిరిగి చెలింీచడానిక బాధయ త వహసాతరు. 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు బకాయలు, మొదలైనవ.  
 

2.7.6 వరి తంచే మేరకు, లోన్ డాకుయ మంటీ లేదా ఏవైనా ఇతర సెకూయ రిటీ లేదా లవాదేవీల డాకుయ మంట్ ీకంద రుణాల వనియోరం మరియు 

హకుక ల అమలు మరియు బాధయ తల రనితీరు ప్రపైవేట్ మరియు వాణజయ  త్రరయోజనాల కోసం చేసిన మరియు చేసే ప్రపైవేట్ మరియు 

వాణజయ  చరయ లు. 
 

2.7.7 సేవ్ చేయండి మరియు లోన్ డాకుయ మంట్ల కంద సవరించినద మనహాయంచి, డిస్బర్డి మంట్ రిెవ స్ట ఫారమ్క వరి తంచే అనిి  

షరతులు మరియు షరతులు లోన్ డాకుయ మంట్ల కంద చేసిన ఆన్లైన్ డిస్బర్డి మంట్ రిెవ స్ట ఫారమ్కు వరి తసాతయ. 
 

2.8 తిరిగి చెలిలంపు 

 

2.8.1 రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిసాతరు, ధృవీకరిసాతరు మరియు ర్జపేమంట్ వయ వధిలో చెలింీచాలిి న మొ తాలను ిరిగి చెలింీచడానిక (అంటే 

గని ఖాా చెలింీపుదారు చెక్/డిమాండ్ త్రడాఫ్ట పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ త్రడా చేయబడింద లేదా 

ఆర్డ.టి.జి.ఎస్/ఎన్.ఇ.ఎఫ్.టి/ఎన్.ఎ.సి.హెచ్ లేదా వదద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య పేర్పక నబడిన ఏదైనా ఇతర మోడ్ దాని వారి 

సవ ంత వచక్షణ) లోన్ డాకుయ మంట్లలో పేర్పక ని  వధంగ మరియు ఎపుొ డు చెలింీచాలిి  ఉంటంద. 

 

2.8.2 రుణత్రరహీత (లు) ఏవైనా కారణాల వల ీ ఏవైనా చెలింీపుల పురోరి ఆలసయ ం అయతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఇఎంఐ (ఇతర 

కారణాలతో సహా) మరియు రడువు తేదీని సరిచేయడానిక వచక్షణ ఉంటంద. ిరిగి చెలింీపు కోసం. 

 

2.8.3 ఒకవేళ నిర్యమ ణంలో ఉని  ఆసితని కొనుగోలు చేయడానిక అవసరమైన వధంగ రుణాల రంపిణీ జరిగితే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

పిఇఎంఐఐ/ఇఎంఐ ల దావ ర్య ిరిగి చెలింీచడానిక అనుమించవచ్చచ , ఇద ఇరొ టికే పూరిత చేసిన లోన్ మొ తానిక, పూరిత వయ వధిలో 

లకక ంచబడుతుంద ిరిగి చెలింీపు రదం. త్రరి అదనపు చెలింీపుతో, ఈ పిఇఎంఐఐ/ఇఎంఐ మొతతం పెరుగుతుంద మరియు పెరిగిన 

పిఇఎంఐఐ/ఇఎంఐ త్రరి భవషయ తుత పిఇఎంఐఐ/ఇఎంఐ ిరిగి చెలింీచడానిక వరి తస్తంద. 

 

2.8.4 త్రర యా మాి యంగ, పైన పేర్పక ని  రరిసిాి లో వడతలుగ రంపిణీ చేయబడుతుంటే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పిఇఎంఐఐ మాత్రతమే 

చెలింీపును అనుమించవచ్చచ , అలంటి సమయం వరకు, మొతతం లోన్ రంపిణీ చేయబడుతుంద, ఆ తర్యవ త ఇఎంఐ ిరిగి 

చెలింీచడం త్రపారంభమవుతుంద. 

 

2.8.5 రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ (ఎ) త్రరి ఇఎంఐ దాని త్రపారంభం నుండి రడువు తేదీలలో; మరియు/లేదా (బి) 

చెలింీపుపై పిఇఎంఐఐ, సంబంధిత రడువు తేదీలలో, ఇఎంఐ త్రపారంభమయ్యయ  వరకు. 

 

2.8.6 చెలింీపు లేఖ్లో స్తచించిన తేదీలలో రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య పిఇఎంఐఐ/ఇఎంఐ చెలింీచబడాలి. ఒకవేళ అలంటి రోజు వాయ పార 

దనం కానట్యీతే, పిఇఎంఐఐ/ఇఎంఐ ను మునురటి వాయ పార దనోతి వం రోజున రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి  ఉంటంద. 

 

2.8.7 ఈ జిటిసి యొకక  ఆరి టకల్ 5.3 (ఎ) ని అందంచినరొ టిక్త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణదాత (ల) కు ఆసితని త్రవాయడానిక అనుమించిన 

సందరభ ంలో, రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తంద, దీని త్రరకారం ఇఎంఐ చెలింీపుతో పాటగ పైన, రుణత్రరహీత (ల) తగిం్పు దశగ రుణ 

ఖాాలో ఉని  ఆసితక సంబంధించి త్రరి నెల రుణత్రరహీత (ల) కు (పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పేర్పక ని  వధంగ) అద్దద మొతతంలో పేర్పక ని  

శానిి  లేదా డిపాజిట్ చేయడానిక బాధయ త ఇంకా, రుణత్రరహీత (లు) ఒడంబడికలు మరియు ఆసితని సరైన ల్లరల్ ఇన్ప్రస్టమంట్ (ల్లజు 

లేదా అద్దద డ్డడ్/అత్రగిమంట్) దావ ర్య జార్జ చేయబడాయని మరియు రుణత్రరహీత (లు) అటవంటి రరికరం యొకక  కాీని 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లో 7 లోపు సమరిొ ంచాలి ఏడు) అటవంటి చట్టరరమైన రరికరం అమలు చేయబడిన రోజులు. 

 

2.8.8 రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య ఏవైనా డిమాండ్ చేసిన ఏడు (7) రోజులీోపు చెలింీచడానిక అంగీకరిస్తంద, 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య నిర ణయంచబడిన పిఇఎంఐఐ లేదా ఇఎంఐ తో సంబంధం లేకుండా రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న 

ఇతర ఛార్జలీు, రుణత్రరహీత (లు) వఫలమైతే ) వడ్డ ్చెలింీచడానిక బాధయ త వహంచాలి మరియు ఆలసయ మైన ఛార్జలీు లేదా ఈ జిటిసి 

యొకక  ఆరి టకల్ 2.4 మరియు 2.5 త్రరకారం వరి తంచే వధంగ ఇతర ఛార్జలీు. 

 

2.8.9 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య త్రపారంభ పిడిసి లను ఉరయోగించిన తర్యవ త రుణత్రరహీత (లు) దీని దావ ర్య అంగీకరిస్తంద, 

ధృవీకరిస్తంద మరియు ిరిగి చెలింీపు మోడ్ (ఎన్.ఎ.సి.హెచ్ లేదా పిడిసి లు) నింరడానిక చేరడుతుంద. రుణత్రరహీత (లు) మరింత 

అంగీకరిస్తనిా రు మరియు ిరిగి చెలింీపు కోసం కొతత ఎన్.ఎ.సి.హెచ్ స్తచనలు/రత్రాలను సమరొి ంచడానిక అంగీకరిసాతరు. ఒకవేళ 

రుణత్రరహీత (లు) ర్జపేమంట్ మోడ్ని సకాలంలో ిరిగి నింరకపోతే, ఛార్డలీ షెడ్యయ ల్లో పేర్పక ని  వధంగ నెలవార్జ సర్జవ స్ ఫీజు 

రుణత్రరహీత (ల) లోన్ అకంట్కు వధించబడుతుంద. 

 

2.8.10 ఒకవేళ రుణత్రరహీత (లు) పిడిసిలు లేదా ఎన్ఎసిహెచ్ను ఒక బాయ ంక్/ఫైనానియిల్ కంపెనీ నుండి మర్పకదానిక మారిొ డి/మారుచ కోవాలనుకుంటే, 
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లేదా ఏదైనా కారణం వల,ీ రుణత్రరహీత (లు) పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ముందస్త త్రవాతపూరవ క అనుమితో చెలింీచవచ్చచ . పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

క, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య ఎరొ టికపొు డు పేర్పక నబడే సావ ప్ ఛార్జలీు. 

 

2.8.11 ఒకవేళ చెలింీచాలిి న మొ తాల చెలింీపును పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఎత్రరక  ఖాా దావ ర్య చెలింీచాలిి న అవసరం ఉంటే, రుణత్రరహీత (లు): 

 

(i) ిరిగి చెలింీపు మరియు/లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య పేర్పక ని  వధంగ సంబంధిత తేదీలో చెలింీచాలిి న మొ తాలతో 

ఎత్రరక  అకంట్ని డెబిట్ చేయడానిక నిరే దశంచిన రదధి లో దాని/అతని/ఆమ/వారి బాయ ంకర్డకు అవసరమైన ిరుగులేని ఆదేశలు 

జార్జ చేయండి (“బోధనా లేఖ”) మరియు అటవంటి బాయ ంకర్డ మరియు/లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య ఆమోదంచబడిన 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఆ ఆదేశల లేఖ్ కాీని అందంచాలి, ఈ జిటిసి యొకక  ఆరి టకల్ 6 యొకక  సమమ ిని పేర్పక ంటూ 

అటవంటి బాయ ంకర్డ జార్జ చేసిన లేఖ్ యొకక  అసలు కాీని అందంచాలి; మరియు 
 

(ii) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అవసరమైన ర్జపేమంట్ షెడ్యయ ల్ మరియు/లేదా ఏదైనా ఇతర డాకుయ మంట్ (ల) కాీని 

దాని/అతని/ఆమ/వారి బాయ ంకర్డకు సమరొి ంచాలి. 
 

2.8.12 ఇకక డ పేర్పక ని  వధంగ రుణ మొతతం మరియు వాయదాలు మరియు ఇతర ఛార్జలీ వడ్డన్ి ిరిగి చెలింీచినరొ టిక్త, రుణత్రరహీత (లు) పై 

చెలింీపులను సరుదబాట చేసిన తర్యవ త చెలింీచాలిి న అనిి  మొ తాలను చెలింీచాలిి  ఉంటంద. 
 

2.8.13 పైన పేర్పక ని  ఆరి టకల్ 2.8 లో పేర్పక ని  దానిక వరుదధంగ ఏదైనా ఉని రొ టిక్త, రుణం లభయ త కాలంలో రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య పూరితగ త్రడా 

చేయబడకపోతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఎపొు డైనా లేదా ఎరొ టికపొు డు ి రిగి చెలింీచే నిబంధనలను సమీక్షంచడానిక మరియు ర్జషెడ్యయ ల్ 

చేయడానిక హకుక  ఉంటంద రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న మొ తాలు మరియు పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ మేరకు, వారి సవ ంత అభీష్టటనుసారం 

నిర ణయంచవచ్చచ  మరియు ిరిగి చెలింీచాలి ఆ తర్యవ త పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు రుణత్రరహీత (ల) మధయ  సంతకం చేయబడే ఏదైనా 

ఇతర అనుబంధ రంపిణీ లేఖ్తో పాటగ, సవరించిన ిరిగి చెలింీపు షెడ్యయ ల్ మరియు రుణ రత్రాల యొకక  అనిి  నిబంధనలు మరియు 

షరతులు రుణత్రరహీత (ల) పై కటటబడి ఉంటాయ. ఏదేమైనా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణత్రరహీతలకు (లు) చెలింీచాలిి న మొ తాల ిరిగి 

చెలింీపు నిబంధనలను ర్జషెడ్యయ ల్ చేయడం గురించి తెలియజేస్తంద. రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తనిా రు మరియు ఇకక డ పేర్పక ని  లభయ త 

వయ వధిని పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తన సవ ంత అభీష్టటనుసారం నిర ణయస్తందని నిర్యధ రించింద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య ర్జపేమంట్ 

మరియు ర్జపేమంట్ షెడ్యయ ల్ యొకక  ర్జషెడ్యయ ల్ ర్జషెడ్యయ ల్ అనేద త్రరస్తతం ఉని  ఆర్డబిఐ మారద్రశ కాల త్రరకారం పునరిి ర్యమ ణంగ 

రరిరణంచబడదని రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తనిా రు మరియు, చెలింీచాలిి న మొ తాల సర్జవ సింగ్ కోసం రుణత్రరహీత (ల) కు ాాక లిక 

నిషేధం అందుబాటలో ఉండదు.  
 

ఇకక డ పేర్పక ని  దానిక వరుదధంగ ఏదైనా ఉని రొ టిక్త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తన సవ ంత అభీష్టటనుసారం మరియు ఎపొు డైనా రుణ కరెనిీ  

సమయంలో, ఇఎంఐ ల సంఖ్య , పిఇఎంఐఐ లు మరియు చెలింీచాలిి న మొతతంతో సహా ిరిగి చెలింీపు నిబంధనలను ర్జషెడ్యయ ల్/ 

సవరించవచ్చచ . 
 

2.9 చెలింీపులో ఆలసయ ం 
 

2.9.1 రుణత్రరహీత (లు) సంబంధిత రడువు తేదీలలో ఇఎంఐ లేదా పిఇఎంఐఐ ని త్రకమం తరొ కుండా చెలింీచాలిి న బాధయ త (ల) గురించి నోటీస్, 

రిమైండర్డ లేదా సమాచారం ఇవవ బడదు. ఇఎంఐ లేదా పిఇఎంఐఐ యొకక  సతవ ర మరియు రెగుయ లర్డ చెలింీపును నిర్యధ రించడం పూరితగ 

రుణత్రరహీత (ల) బాధయ త. సకాలంలో చెలింీపు / ిరిగి చెలింీపు అనేద రుణ రత్రాల సార్యంశం అని రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తనిా రు. 
 

2.9.2 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  ఇతర హకక లక రక్షపాతం లేకండా, ఇఎంఐ లేదా పిఇఎంఐఐ లేదా ఇతర ఛారీలా చెలిలంపులో 

ఏదైనా ఆలసా ం లేదా డిఫాలి్ రుణగ్రహీత (లు) చెలిలంచడానిక బ్ధా త వహసా్తంది ఆలసా మైన ఛారీలాు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

వ్యరి సవ ంత అభీరినసారం నిరణయించన రేట గ్రకారం డిఫాలి్గా ఉనన  మొతంాలో, లేదా నెలలో ఏదైనా భాగానిన  పూరి ానెలక 

డిఫాలి్గా రరిరణంచే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ సూచంచన ఇతర రేట గ్రకారం.  
 

2.9.3 రుణగ్రహీత (లు) విధించడానిక అంగీక్రిసా్తనాన రు ఆలసా మైన ఛారీలాు రుణ రగ్త్తల కంద సకాలంలో చెలిలంపులు చేయడంలో 

రుణగ్రహీత (లు) ఆలసా ం చేసినపుా డు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా వరింాచే వడ్డీక మించ ఉంటంది.. ఇఎంఐ లేదా పిఇఎంఐఐ 

లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న మరియు చెలింీచాలిి న ఏదైనా ఇతర చెలింీపులలో రుణత్రరహీత (లు) చేసిన 

ఏదైనా డిఫాల్ట ఈ జిటిసి ఆరి టకల్ 7.1 త్రరకారం డిఫాల్ట ఈవంట్గ రరిరణంచబడుతుంద. 
 

2.9.4 పైన పేర్పక ని  రక్షపాతం లేకుండా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య జార్జ చేయబడిన జిటిసి యొకక  ఆరి టకల్ 7.2 లో నోటీస్లో పేర్పక ని  

కాలరరిమి ముగిసిన తర్యవ త, రుణత్రరహీత (ల) కు, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఎటవంటి నోటీస్ లేకుండా రుణానిి  ర్జకాల్ చేయడానిక 

అర హమైనద లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  సంబంధిత పుసతకాలు మరియు రికార్ులలో మరియు అందులో చేసిన ఎంత్రటీలలో కనిపించే 

వధంగ చెలింీచాలిి న అనిి  మొ తాలను ిరిగి చెలింీచాలిి న బాధయ త మరియు రుణత్రరహీత (లు) తక్షణమే బాధయ త వహంచాలి . 
 

2.10 ముందస్త చెలింీపు 
 

2.10.1 అటవంటి ముందస్త చెలింీపు సమయంలో త్రరస్తతం ఉని  ఆర్డబిఐ/ఎన్.హెచ్.బి మారద్రశ కాలతో సహా వరి తంచే చటాటనిక లోబడి, ఎమ్. ఐ .టి.సి 

మరియు ఛార్జలీ షెడ్యయ ల్లో పేర్పక ని  వధంగ రుణత్రరహీత (లు) ముందస్త చెలింీపు ఛార్జలీను చెలింీచాలిి  ఉంటంద. 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వబ్సైట్లో ఎరొ టికపొు డు అప్డేట్ చేయబడిన ముందస్త చెలింీపు ఛార్జలీు పెదద మొతతంలో త్రరజలకు సమాచారం 

కోసం, త్రరస్తతం ఉని  ఆర్డబిఐ/ఎన్.హెచ్.బి మారద్రశ కాలు మరియు రుణత్రరహీతతో సహా వరి తంచే చటాటనిక అనుగుణంగ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఏకైక అభీష్టటనుసారం ఎపొు డైనా సవరించవచ్చచ . అదే చెలింీచాలిి  ఉంటంద. 

 

2.10.2 ఒకవేళ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, దాని ఏకైక మరియు సంపూరణ వచక్షణతో, రుణత్రరహీత (ల) అభయ రనా మేరకు ఏదైనా భాగనిి  ముందస్త 

చెలింీపు/తవ రణానిి  అనుమిస్తంద, రుణానిక ిరిగి చెలింీపు షెడ్యయ ల్ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య 

సవరించబడుతుంద/సవరించబడుతుంద. మరియు అటవంటి సవరించిన/సవరించిన ి రిగి చెలింీపు షెడ్యయ ల్ రుణత్రరహీత (ల) కు 

కటటబడి ఉంటంద. 
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2.10.3 రుణత్రరహీత (లు) రుణం ముందస్తగ చెలింీచడానిక తన ఉదేదశనిి  తెలియజేస్తత  కనీసం ముపైొ  (30) రోజుల త్రవాతపూరవ క నోటీస్ 

ఇవావ లి. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ త్రీపెయమంట్ ఛార్జలీతో సహా చెలింీచాలిి న మొతతం మొ తాలను వరి తంరజేసిన తర్యవ త మాత్రతమే 

మొతతం లోన్ యొకక  త్రీపేమంట్ త్రరభావం చూపుతుంద.  
 

2.10.4 పైన పేర్పక ని  వాటి యొకక  సాధారణతకు ఎలంటి రక్షపాతం లేకుండా, రుణత్రరహీత అందంచే ఏదైనా భత్రదత (అంటే) తో సహా 

రరిమతం కాకుండా డిఫాల్ట సంఘట్న సంభవంచిన వంట్నే రుణానిి  తరొ నిసరిగ త్రీపెయడ్/ిరిగి చెలింీచాలని డిమాండ్ చేసే 

హకుక  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఉంటంద. లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ తదనంతరం రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ 

త్రరకటించిన దానికంటే తకుక వ వలువ ఉని టీ గురితంచబడింద లేదా ఏదైనా చట్టరరమైన త్రరకట్న, సవరణ, సవరణ లేదా ిరిగి 

అమలు చేయడం వలన చట్టవరుదధంగ త్రరకటించబడుతుంద లేదా చట్టవరుదధం అవుతుంద శసనం, నోటిఫికేషన్, సరుక య లర్డ లేదా 

ఆరర్్డ మొదలైనవ.  
 

ఏదైనా డిఫాల్ట సంఘట్న సంభవంచిన కారణంగ రుణానిి  ర్జకాల్ చేసిన సందరభ ంలో ముందస్త చెలింీపు ఛార్జలీు వరి తసాతయని 

మరింత సొ షటం చేయబడింద. 
  

2.10.5 రుణత్రరహీత (లు) ఈ ఒరొ ందంలో ఉని  ఏదైనా వరుదధంగ ఉని రొ టిక్త, రుణానిి  ర్జకాల్ చేయవచ్చచ  మరియు పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ 

యొకక  ఏకైక అభీష్టటనుసారం డిమాండ్పై చెలింీచాలిి న మొతతం మొ తాలను ిరిగి చెలింీచవచ్చచ . 
 

2.10.6 రుణగ్రహీత (లు) ఇఎంఐ రడువు త్యదీక మందు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఏదైనా మొతా్తనిన  చెలిలంచనటలయిత్య, 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వ్యరు తగినటలగా భావించే విధంగా తగిన విధంగా అరహత క్లిగి ఉంటారు మరియు చెలిలంపుక 

సంబంధించ గ్క్సడిట్స అటవంటి మొతా్తనిన  గ్రహంచారు ఇఎంఐ యొక్క  తదురరి రడువు త్యదీన మాగ్తమే రుణగ్రహీత (ల) క 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్. అనిన  చెలిలంపులు మరియు ఛారీలాన సరేుబ్ట చేసిన తరావ త తిరిగి చెలిలంపు షెడా్య ల్న 

సవరించాలి.   
 

2.11 రంపిణీ యొకక  టరిమ నల్ తేదీలు 
 

ఇకక డ ఉని  ఏదైనా వరుదధంగ ఉని రొ టిక్త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణాల లభయ త వయ వధిలో త్రడా చేయకపోతే, 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఏకైక అభీష్టటనుసారం, రుణానిి  అందంచేవారిని పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నోటీస్ దావ ర్య రదుద 

చేయవచ్చచ . 
 
 
 

2.12 రుణత్రరహీత (ల) ఉమమ డి మరియు అనేక బాధయ త 
 

ఒకవేళ ఒకటి కంటే ఎకుక వ రుణత్రరహీత (లు) మరియు/లేదా హామీదారు మరియు/లేదా సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ ఉని ట్యీతే, అందులో 

పేర్పక ని ద ఏమైనరొ టిక్త, రుణత్రరహీత (లు), హామీదారు (లు), సెకూయ రిటీ త్రపవైడర ీయొకక  సంబంధిత బాధయ తలు చెలింీచాలిి న 

మొ తాలను ిరిగి చెలింీచడానిక మరియు ఈ జిటిసి యొకక  నిబంధనలు మరియు షరతులను రమనించడానిక, ఉమమ డిగ మరియు 

అలగే ఉంటంద. ఈ జిటిసి కంద రుణత్రరహీత (లు) మరియు/లేదా హామీదారు (లు) మరియు/లేదా సెకూయ రిటీ త్రపవైడర ీబాధయ తలు 

రుణత్రరహీత (లు) మరియు/లేదా హామీదారు (లు) మరియు/లేదా ఏవైనా ఇతర అమరికల కంద అతని/ఆమ/వారి బాధయ తల నుండి 

వేరుగ ఉంటాయ. సెకూయ రిటీ త్రపవైడరీు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో త్రరవేశంచారు. త్రరి రుణత్రరహీత (లు)/హామీదారు (లు) ఇతర 

రుణత్రరహీత (లు)/హామీదారు (ల) పై ఎలంటి నిషేధం లేదా రరిమి లేదా దవాల సంబంధిత త్రరత్రకయలతో సంబంధం లేకుండా 

మొతతం రుణ మొ తానిక లోన్ డాకుయ మంట్ల కంద తన బాధయ తలను నిరవ రి తంచాలిి  ఉంటంద. ిరిగి చెలింీపు చేయండి. 
 

2.13 చెలింీపులు మరియు సాక్షా కా రం యొకక  అపికీేషన్ 
 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఏదైనా చెలింీపు మరియు రియలైజేషన్ కంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అందుకోరల, స్వవ కరించడానిక 

మరియు దరఖాస్త చేయడానిక/సరుదబాట చేయడానిక/తగిన అరహత ఉంటంద, (పిఇఎంఐఐ లేదా ఇఎంఐ చెలింీపులు కాకుండా), 

ఏదైనా బీమా కంపెనీ నుండి పందన ఏదైనా సాక్షా కా రం లేదా సెకూయ రిటీల అమలు, లేదా ఇతరత్రా రుణ రత్రాల కంద రుణత్రరహీత 

(ల) బాధయ తలను త్రరభావతం చేయకుండా రుణ రత్రాల కంద చెలింీచాలిి న మొ తాలకు వయ ిరేకంగ సెకూయ రిటీలపై ఛార్జలీకు 

సంబంధించి స్వవ కరించబడింద. ఒకవేళ అటవంటి అపికీేషన్/సరుదబాట/కేటాయంపు ఫలితంగ రుణం యొకక  కొంత భారం ిరిగి 

చెలింీపు చేయబడితే, ర్జపేమంట్ షెడ్యయ ల్ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య తగిన వధంగ సవరించబడుతుంద మరియు ఆ తర్యవ త, 

రుణత్రరహీత పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణత్రరహీత (ల) కు స్తచించే సవరించిన ర్జపేమంట్ షెడ్యయ ల్ త్రరకారం ఇఎంఐ చెలింీచాలి.  
 

2.14 ఛార్జలీు లేదా ఇతర ఛార్జలీ మారొి డి చెలింీపు 
 

ఒకవేళ, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ భవషయ తుతలో సవరించిన వడ్డ ్ రేటను అందరతంద, రుణత్రరహీత (లు) రుణానిక సంబంధించి 

సవరించిన వడ్డ ్రేటను పందే అవకాశనిి  కలిగి ఉంటారు, అలంటి ఎంపిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య అందుబాటలో ఉంటే, 

దాని సవ ంత అభీష్టటనుసారం, రుణత్రరహీత (ల) కు, పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ వధించిన సివ చ్ ఓవర్డ ఓవర్డ ఛార్డ ీమరియు ఇతర ఛార్జలీ 

చెలింీపు మరియు రత్రాల అమలుపై చెలింీపుకు సంబంధించిన భావ త్రరభావంతో, పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ స్తచించినటీ. ఇంకా, 

ఎరొ టికపుొ డు వరి తంచే వధంగ వడ్డ ్రేటలో సవరణ గురించి తనకు తెలియజేయడం రుణత్రరహీత (ల) బాధయ త. అయతే, ఒకవేళ 

రుణత్రరహీత (లు) అటవంటి ఎంపికను ఉరయోగించ్చకోవడానిక ఇషటరడకపోతే, అతను/ఆమ/వారు అరవై (60) రోజులలోపు 

చెలింీచాలిి న అనిి  మొ తాల చెలింీపుకు లోబడి అతని/ఆమ రుణ ఖాాను మూసివేయవచ్చచ  లేదా మారవచ్చచ  అదనపు ఛార్జలీు 

లేదా వడ్డ ్చెలింీచాలిి న అవసరం లేకుండా. 
 

2.15 చెలింీపుల కేటాయంపు 
 

2.15.1 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అంగీకరించకపోతే, రుణ రత్రాల కంద చెలింీచాలిి న మరియు చెలింీచాలిి న మరియు రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య 

చెలింీచాలిి న ఏదైనా చెలింీపు ఆ త్రకమంలో అటవంటి బకాయలకు కేటాయంచబడుతుంద, అవ: (ఎ) త్రీపేమంట్ ఛార్జలీు (వరి తసేత), (బి) 

ఖ్రుచ లు , ఛార్జలీు, ఖ్రుచ లు, యాదృచిఛ క ఛార్జలీు మరియు చెలింీచాలిి న మొ తాల రికవర్జక సంబంధించి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఖ్రుచ  
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చేసిన ఇతర డబ్బా లు; (సి) రుస్ములు, (డి) రుణం కంద ఏదైనా బకాయలు; (ఇ) పిఇఎంఐఐ; (ఎఫ్) ఇఎంఐ; మరియు (జి) రుణత్రరహీత (లు) 

యొకక  ఏవైనా ఇతర ఇతర బాధయ తలకు సంబంధించి రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య లభించే ఏవైనా సదుపాయానిక సంబంధించి 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎలోత  కుదురుచ కుని  ఏదైనా ఒరొ ందం కంద రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న చెలింీపు. 
 

2.15.2 పైన పేర్పక ని  ఆరి టకల్ 2.15.1 లో ఏదైనా ఉని రొ టిక్త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వారి సంపూరణ అభీష్టటనుసారం, ఏదైనా రదధి లో ఏదైనా చెలింీపును 

సముచితంగ చేయవచ్చచ . ఇంట్ర్డ సే వారి బకాయల కోసం, ఈ జిటిసి కంద రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య చెలింీచబడుతుంద. 
 

2.15.3 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య అమమ కం, రియాలిటీ, రికవర్జ లేదా భీమా స్థ యీమ్  కు సంబంధించిన ఏదైనా మొతతం/ఆదాయాలు 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  అభీష్టటనుసారం రుణత్రరహీత (ల) బకాయలకు కేటాయంచబడాయ. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య 

రుణత్రరహీత (ల) కు వడ్డ ్లేదా రరిహారం చెలింీచబడదు. 
 

2.16 జనరల్ లియన్ మరియు సెట్స-ఆఫ్  
 

రుణ రత్రాల త్రరకారం ఏదైనా వరుదధంగ పేర్పక నబడినరొ టిక్త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఆసితపై సాధారణ ా కా లిక హకుక /ఏ ఇతర ఆసిత (కదలే లేదా 

స్థసిరామైన) మరియు ఎత్రరక  అకంట్ని ఒక సాధారణ ఖాా బాయ లని్ క భత్రదతగ మరియు ఒక ఖాాను మర్పకరిపై వేసే హకుక  ఏదైనా చట్టం లేదా 

ఈకవ టీ నిబంధనలు. 
 

2.17 రదేు 
 

ఇందులో ఏదైనా ఉని రొ టిక్త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏ సమయంలోనైనా రుణత్రరహీత (ల) కు ఎలంటి ముందస్త నోటీస్ లేకుండా, రుణం 

యొకక  అన్త్రడాన్/ఉరయోగించని/ఉరయోగించని భాగనిి  ఎపొు డైనా రదుద చేయడానిక/సవరించడానిక బేషరతు హకుక ను కలిగి ఉంటంద. 

రనికర్యని ఆసిత లేదా రంపిణీ లేఖ్ మరియు రుణ రత్రాల నిబంధనలను పాటించని కారణంగ వర్జక్రణ. అటవంటి రదుద సందరభ ంలో, లోన్ 

డాకుయ మంట్ల యొకక  అనిి  నిబంధనలు రుణం యొకక  ఇరొ టికే త్రడా అయన మరియు అతుయ తతమ భాగనిక సమరవాంతంగ మరియు 

చెలీుబాట అయ్యయ ల ఉంటాయ మరియు రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న మొ తాలను సత్రకమంగ మరియు సమయానిక ిరిగి చెలింీచాలి.  
 

2.18 పిఇఎంఐఐ ని ఇఎంఐ గా మారు డం 
 

2.18.1 మొదటి వడత రంపిణీ తేదీ నుండి 1 (ఒక) సంవతి రం పూరతయన తర్యవ త, రుణత్రరహీత (ల) నుండి ఎలంటి సవ భావం యొకక  సమమ ిని 

తీస్కోకుండానే సవ యంచాలకంగ వడ్డ ్సర్జవ సింగ్ రుణం నుండి ఇఎంఐ సర్జవ సింగ్ రుణానిక మారచ బడుతుంద. మంజూరు చేసిన రుణ 

మొ తానిి  తగిం్చకుండా మారొి డి జరుగుతుంద. 
 

2.18.2 స్థకీాజ్ 2.18.1 లో పేర్పక ని  వధంగ రుణానిి  ఆటోమేటిక్గ మారిచ నట్యీతే, రంపిణీ చేసిన లోన్ మొతతంలో ఇఎంఐ లకక ంచబడుతుంద.  
 

2.18.3 రుణానిి  ఆటోమేటిక్గ మారిచ న తర్యవ త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణత్రరహీత (ల) కు సవరించిన ఇఎంఐ మొతతం మరియు రుణ వయ వధిని 

తెలియజేస్తంద. 
 

2.18.4 రుణదాత (లు) తన/ఆమ/వారి పదుపు/కరెంట్ అకంట్ని డెబిట్ చేయమని ఇచిచ న స్థసాట ండింగ్ ఇన్ప్రసటక్షన్, మొదటి వడత చెలింీపు 

సమయంలో పిఇఎంఐఐ రికవర్జ చేయడానిక, పిఇఎంఐఐ నుండి ఇఎంఐ వరకు లోన్ యొకక  ఇఎంఐపోస్ట ఆటో మారొి డిని ిరిగి పందడానిక 

ఉరయోగించబడుతుంద. సర్జవ సింగ్. 
 

ఆరి టకల్: 3 

సెకూయ రిటీ 

3.1 రుణానిి  మంజూరు చేయడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అంగీకరిస్తని ందున, రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ అటవంటి భత్రదతను 

(అంటే) సృషిటంచడానిక/సృషిటంచడానిక కారణమవుతుంద మరియు/లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఆమోదయోరయ మైనటవంటి హామీని 

అందంచడానిక కారణమవుతుంద. రుణ రత్రాల కంద రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న అనిి  మొ తాల చెలింీపు/ిరిగి చెలింీపు కోసం భత్రదతగ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు అనుకూలంగ మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సంతృపితకరమైన ర్జిలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అనుకూలంగ 

ఉంటంద. 
 

3.2 రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం/పడిగించడం/రరిపూరణత కోసం అవసరమైతే ఏదైనా త్రరభ్యతవ  

అథారిటీ/బాయ ంక్/ఆరికా సంస/ామరే ఇతర వయ క త నుండి అవసరమైన అనిి  అనుమతులను పందవచ్చచ . పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

అనుకూలంగ ఉంటంద మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణ మొ తానిి  రంపిణీ చేయడానిక నిర్యకరించడం, మరింత రంపిణీ చేయడం 

నిలిపివేయడం మరియు/లేదా రుణం కంద చెలింీచాలిి న మొ తాలను ర్జకాల్ చేయడం వరకు, అటవంటి అనుమి పందే వరకు మరియు 

పేర్పక ని  వయ వధిలో భత్రదత సృషిటంచబడే వరకు రుణ రత్రతంలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా. 
 

3.3 [పైన పేర్పక ని  రరిశీలన కోసం మరియు ఈ కంద బాధయ తల నిరవ హణకు కొనసాగింపు మరియు బకాయల మొ తాలను భత్రదరరచడం కోసం, 

రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ, ఆసిత మరియు/లేదా స్వవ కరించదగిన చట్టరరమైన మరియు త్రరయోజనకరమైన యజమానిగ, దీని దావ ర్య 

ఛార్జలీను సృషిటస్తంద ఎరొ టికపుొ డు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య పేర్పక నబడే వధంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ 

హైపోథికేషన్ ఛార్డ ీదావ ర్య అనిి  స్వవ కరించదగిన వారిపై హైపోథెకేషన్ వధానం మరియు దీని దావ ర్య ిరిగి పందలేని హకుక  హకుక ను సృషిటంచి, 

అబదాధలు చెపిొ , ఎత్రరక  అకంట్లో జమచేయబడుతుంద. ] 
 

3.4 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య కనిా రి టయం లేదా మలిటపుల్లో రుణత్రరహీత (ల) కు రుణం మంజూరు/మంజూరు/కొనసాగినపొు డు  

ఇతర బా్ ంకలు/సంసిలతో బా్ ంకంగ్ ఏరాా టల ("ఇతర బా్ ంకలు"/"ఇతర సంసిలు”) అపాు డు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

క అనక్యలంగా రుణగ్రహీత (లు)/ సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ యొక్క  రవ క్రలాతో పాట ఎగ్రక  అకంట్సపై మొదటి/ రండవ ఛార్ ా

రరిరణంచబడుతుంది. రరి రస్త్  ఇతర బా్ ంకలు క్యడా ధృవీక్రించడం/అందించడం/ఇలాంటివి అందించడం వంటి 

వ్యటిక లోబడి ఛార్ ాచేయండి రరి రస్త్  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ దావ రా వ్యరిక 

అనక్యలంగా సృషింిచబడిన/సృషింిచబడిన రిరవిబుల్్ పై ఛార్ ాచేయండి మరియు ఈ జిటిసి చదవబడుతుంది మరియు 

గ్రతా్య క్/మొదటి/సెక్న పేర్కక నబడుతుంది రరి రస్త్  తదనగుణంగా హైపోథెకేషన్ దావ రా ఛార్ ాచేయండి. 
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3.5 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సంతృపితకరమైన రూరంలో, రదధి లో మరియు కాలంలో భత్రదతను సృషిటంచడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

అనుకూలంగ అమలు చేయబడిన అవసరమైన రత్రాలను అందంచమని రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డని అడిగే హకుక  

ఉంటంద.  
 

3.6 a) రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ త్రపారంభంలో పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ పేర్పక ని  వయ వధిలో లేదా పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ దాని సవ ంత 

వచక్షణతో అనుమించబడే వయ వధిలో భత్రదతను సృషిటంచడానిక/అమలు చేయడానిక/పడిగించడానిక అంగీకరిస్తంద. 
 

b) రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిరే దశంచిన సమయంలో లేదా సత్రకమంగ పడిగించిన సమయంలో 

సెకూయ రిటీని త్రకయ్యట్ చేయకపోతే/అమలు చేయకపోతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఛార్డ ీచేయడానిక అరుహలు ఆలసయ మైన ఛార్జలీు 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య స్తచించబడినటీగ, పేర్పక ని  భత్రదత పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  సంతృపిత కొరకు 

సృషిటంచబడలేదు/అమలు చేయబడదు/పడిగించబడదు. ద ఆలసయ మైన ఛార్జలీు ఈ ఆరి టకల్ కంద రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డ చెలింీచాలిి  ఉంటంద ఆలసయ మైన ఛార్జలీు ఆరి టకల్ 2.5 త్రరకారం ఇఎంఐ, పిఇఎంఐఐ లేదా ఏదైనా ఇతర అతుయ తతమ 

మొ తాల చెలింీపులో ఆలసాయ నిక సంబంధించి రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ చెలింీచాలిి  ఉంటంద.  
 

c) రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ డిఫాల్టగ సెకూయ రిటీని త్రకయ్యట్ చేయడంలో పేర్పక ని  లేదా పడిగించిన సమయంలో, 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అదనంగ మరియు ఛార్జకీ ఎలంటి రక్షపాతం లేకుండా అరహత ఉంటంద ఆలసయ మైన ఛార్జలీు ఆరి టకల్ 

3.6 (బి) కంద లోన్ కంద ఉని  మొ తానిి  ర్జకాల్ చేయడానిక. 
 

3.7 ఆసిత నిర్యమ ణంలో ఉని ట్యీతే, రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ డిపాజిట్ చేసిన/వత్రకేత/బిలర్్డతో డిపాజిట్ చేయబడే అనిి  

మొ తాలను హైపోథీకేట్ చేయాలి. త్రరస్తత మరియు భవషయ తుత, రుణదాత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ కారణంగ, అటవంటి ఆసిత 

కొనుగోలు కోసం, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సంతృపితకరమైన రూరం మరియు రదధి లో హైపోథెకేషన్ యొకక  దసాత వేజును అమలు 

చేయడం దావ ర్య.  
 

3.8 ఆసిత నిర్యమ ణంలో ఉని ట్యీతే, రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ దీని దావ ర్య అంగీకరిసాతరు, ఆసిత నిర్యమ ణం పూరతయన తర్యవ త, ఆసిత 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, మరియు రుణత్రరహీత (ల) కు అనుకూలంగ ఛార్డ ీ చేయబడుతుంద సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య అవసరమైన అనిి  అవసరమైన చరయ లను చేయాలి లేదా దానిక సంబంధించి అవసరమైన 

ఫార్యమ లిటీలు/త్రపస్వజర్డ అవసర్యలకు అనుగుణంగ ఉండాలి.  

 

3.9 ఒకవేళ భవషయ తుతలో ఆసిత యొకక  హకుక  రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ పేరిట్ బదల్ల చేయబడితే, రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డ తనఖా/హైపోథెకేషన్/త్రరిజఞను సృషిటంచడానిక/అమలు చేయడానిక బాధయ త వహసాతరు. ఆసిత, దానిక సంబంధించిన అనిి  

షరతులు మరియు షరతులను నెరవేరిచ న తర్యవ త లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ స్తచించిన సమయ రరిమిలో లేదా 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వంటి తదురరి సమయానిక టైటిల్ అతని/ఆమ/వారిక అనుకూలంగ బదల్ల చేయబడినపుొ డు లేదా దాని 

అభీష్టటనుసారం అనుమించవచ్చచ . 

 

3.10 ఏదైనా ఆసిత (అంటే) క వయ ిరేకంగ ఇరొ టికే ఉని  రుణం లేదా సదుపాయానిి  ిరిగి చెలింీచడానిక రుణత్రరహీత (లు) రుణం పందన 

సందరభ ంలో, రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిరే దశంచిన వయ వధిలోగ రుణం, మునురటి సెకూయ రిటీ వడ్డన్ి తగిన రిజిప్రసేటషన్ 

అథారిటీ రికార్ుల నుండి తీసివేయండి మరియు సెకూయ రిటీ ఏదైనా ఉంటే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా అలంటి రిజిప్రసేటషన్ 

అథారిటీతో రిజిసటర్డ చేయబడిన ఏజంట్లకు అనుకూలంగ ఉండండి. 
 

3.11ఛారీలా నమోదు 
 

రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ బాడ్డ కార్పొ రేట్ అయనపొు డు, కంపెనీల చట్టం, 2013 లోని సెక్షన్ 77 నిబంధనల త్రరకారం రుణ రత్రాల 

కంద సృషిటంచబడిన ఛార్జలీు కంపెనీల రిజిప్రసాట ర్డలో నమోదు చేయబడాలి. లేదా నిరే దశంచిన సమయంలో బాడ్డ కార్పొ రేట్ లేదా రరిమత 

బాధయ త భారసావ మాయ నిక సంబంధించి స్తచించబడిన ఇతర వరి తంచే చట్టం మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రిజిప్రసేటషన్ సరి టఫికేట్ 

అందంచండి. సి.ఇ.ఆర్డ.ఎస్.ఎ.ఐ లో ఛార్జనీి నమోదు చేయడం రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ యొకక  బాధయ త మరియు 

తదనుగుణంగ రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ పేర్పక ని  త్రరయోజనం కోసం అవసరమైన అనిి  సహకార్యనిి  అందంచాలి. 
 

3.12భ్గ్దతన కొనసాగించడం 
 

రుణానిక సంబంధించి రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ అందంచిన/అందంచాలిి న భత్రదత (అంటే) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

నిరంతర భత్రదత (అంటే) మరియు రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ మరియు (ఎ) పై కటటబడి ఉండాలి రుణత్రరహీత 

(లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ మధయ ంతర చెలింీపు లేదా రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య ిరిగి చెలింీచడం లేదా రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య ఏదైనా 

ఖాాల సెటిలమ ంట్ దావ ర్య డిశచ ర్డ ీచేయబడదు, ఇరొ టివరకు రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న బకాయలు మగిలి ఉనాి య ); (బి) 

అందంచిన భత్రదత (అంటే) రుణత్రరహీత (ల) బకాయలకు సంబంధించి ఏ సమయంలోనైనా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కలిగి ఉండే 

ఏవైనా ఇతర సెకూయ రిటీని అగౌరవరరచకుండా అదనంగ అందంచాలి; (సి) రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ 

అందంచిన/అందంచాలిి న సెకూయ రిటీ (పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ మరియు రుణత్రరహీత (ల) మధయ  ఉని  అనిి  ఖాాలు చెలింీచాలిి న 

మొ తాలకు సంబంధించి చివరకు సంతృపిత చెందే వరకు పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్కు అందుబాటలో ఉంటంద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్; 

మరియు (డి) సాధారణ వాయ పార త్రరత్రకయలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య నిరవ హంచబడుతుని  రుణత్రరహీత (ల) అకంట్ల త్రరకట్న 

నిల్ బాయ లన్ి ని చూపుతుంద. 
 

3.13 భత్రదత యొకక  తగినంత 
 

3.13.1 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, రుణ రత్రాల జీవనోపాధి సమయంలో వారి సవ ంత అభీష్టటనుసారం,  

రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ అందంచిన/అందంచాలిి న సెకూయ రిటీ (అంటే) చెలింీచాలిి న మొ తాలను కవర్డ 

చేయడానిక సరిపోవు/సరిపోవు /త్రర యా మాి య భత్రదత , పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ ఆమోదయోరయ మైనద. 
 

3.13.2 రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ, అవసరమైతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఆమోదయోరయ మైన రుణానిి  భత్రదరరచడానిక 
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అదనపు భత్రదతను అందంచాలి, ఇకక డ పేర్పక ని  వధంగ సెకూయ రిటీ కవర్డ వరకు లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య సొ షటమైన, 

వత్రకయంచదగిన మరియు వయ వసాయ్యతర ఆసిత. పైన పేర్పక ని  దానిక వరుదధంగ ఏదైనా ఉని రొ టిక్త, రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డ అందంచిన ఏదైనా సెకూయ రిటీ తరువాత రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ, రుణం త్రరకటించిన దానికంటే తకుక వ 

వలువ ఉని టీ గురితంచబడింద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఏకైక అభీష్టటనుసారం, ర్జకాల్ చేయవచ్చచ /తక్షణ చెలింీపుతో 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ల దావ ర్య ిరిగి చెలింీచడం వేరవంతం కావచ్చచ  మరియు అలంటి ఈవంట్ డిఫాల్ట ఈవంట్గ 

రరిరణంచబడుతుంద. 
 

3.13.3 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డకు త్రవాతపూరవ క నోటీస్ ఇచిచ న తర్యవ త, సెకూయ రిటీ 

(అంటే)/అదనపు సెకూయ రిటీ  నుండి రుణ రత్రాల కంద దాని బకాయలను ి రిగి పందడానిక అరుహలు. రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డ అటవంటి రికవర్జక అవసరమైన మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అడిగిన అనిి  సంబంధిత రత్రాలను అమలు 

చేయాలి. 
 

3.14 రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తంద, అంగీకరిస్తంద మరియు ధృవీకరిస్తంద, ఒకవేళ భత్రదత, హకుక లు మరియు టైటిల్ 

సృషిటంచబడినటీ చెరొ వచ్చచ , ఏదైనా వధంగ త్రరమాదంలో లేదా త్రరమాదంలో ఉంటే, అద ఆసితపై తనఖా దావ ర్య సవ యంచాలకంగ 

వడుదల చేయబడదు . రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరించి, అటవంటి సంఘట్నలు (పైన వవరించిన వధంగ) జరిగితే, రుణత్రరహీత 

(లు) రుణం పందడానిక ఆసితక సమానమైన వలువతో భర్జ త భత్రదతను అందసాతరు. 
 

3.15 రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ అంగీకరిసాతడు మరియు త్రరి సెకూయ రిటీ రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఏ సమయంలోనైనా (రుణానిక సంబంధించి సహా) అనిి  మొ తాలను భత్రదరరుస్తందని అంగీకరిసాతడు. 

రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ బాయ లన్ి  ిరిగి చెలింీచినరొ టిక్త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణదాత (లు)/సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డ దావ ర్య పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చెలింీపు కోసం ఇతర మొతతం చెలింీచాలిి న అవసరం లేదని లేదా 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ సంతృపిత చెందే వరకు ఎలంటి సెకూయ రిటీని వడుదల చేయనవసరం లేదు. 
 

3.16 a) రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ ిరుగులేని రవర్డ ఆఫ్ అటార్జి ని అమలు చేయడానిక అంగీకరిస్తనిా రు ("పి.ఓ.ఎ”) 

సెకూయ రిటీని సృషిటంచడానిక సంబంధించి అతని/ఆమ/వారి బాధయ తలను నిరవ హంచడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

అనుకూలంగ మరియు దానిక సంబంధించిన అనిి  వషయాలు. పి.ఓ.ఎ ని అమలు చేయడం దావ ర్య రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డని నిరే దశంచిన వయ వధిలో తనఖా సృషిటంచడానిక ఆమ/అతని బాధయ తలు మరియు బాధయ తల నుండి వముక త కలిగించదని 

పార్జటలు సొ షటంగ అరంా చేస్కుని అంగీకరించాయ. ఇంకా, పి.ఓ.ఎ అమలు చేయడం వలన పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ హకుక లు ఏవైనా 

రక్షపాతంగ ఉండవు. ఆలసయ మైన ఛార్జలీు సెకూయ రిటీ సృషిటలో ఆలసయ ం మరియు సెకూయ రిటీ అమలు కోసం. 
 

b) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తన అధికార్యలను అమలు చేయడానిక కటటబడి ఉండదని మరియు పి.ఓ.ఎ కంద అమలు చేయబడిన/అమలు 

చేయబడే పి.ఓ.ఎ కంద అధికార్యలను అమలు చేయడం లేదా అమలు చేయకుండా ఉండటానిక ఏ వధంగన్య బాధయ త వహంచదని 

మరింత అరంా చేస్కొని అంగీకరించారు. )/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ. 
 

3.17 రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ రుణం కోసం సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం మరియు ఏదైనా పి.ఓ.ఎ అమలు చేయడంతో పాట, 

రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ కూడా: 
 

a) రుణం కోసం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ డిమాండ్ త్రపామసర్జ నోట్ను అమలు చేయండి, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

సంతృపితకరమైన రూరం మరియు రదధి లో; 
 

b) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ, రుణత్రరహీత (ల) జీవతంపై ఏదైనా జీవత బీమా పాలస్వని అటవంటి స్థపీాన్ కంద మరియు 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య అవసరమైన మరియు ఆమోదంచబడిన బీమా మొ తానిక కేటాయంచండి; 
 

c) పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్కు సంతృపితకరమైన రూరం మరియు రదధి లో మంచి ఆరికా స్థసిాి ని నిర్యధ రించడం దావ ర్య ఒరొ ందం, అండర్డ

టక టంగ్, బాండ్, హామీ రత్రతం అమలు చేయండి మరియు అటవంటి ఇతర ఒరొ ందానిి  అమలు చేయండి, అలగే ిరుగులేని 

రవర్డ ఆఫ్ అటార్జి , ఇంట్ర్డ ఎలియా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య లేదా ఏదైనా ఇతర రుణం కంద 

రుణదాతకు మంజూరు చేయబడిన ఏదైనా ఇతర రుణం కంద ఏదైనా డిఫాల్ట ఈవంట్ సంభవంచినపుొ డు ఆసితని 

వత్రకయంచడానిక/బదల్ల చేయడానిక/తెలియజేయడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అధికారం ఇవవ డం. వయ క త, రుణత్రరహీతకు 

ముందు లేదా తరువాత. 
 

3.18 రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తంద/అంగీకరిస్తంద, రుణత్రరహీత (లు) ఎన్.హెచ్.బి/ఆరికా సంసలా నుండి ర్జఫైనాన్ి  పందడానిక 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఎటవంటి అభయ ంతరం ఉండదని మరియు రుణత్రరహీత (లు) ఎన్.హెచ్.బి మరియు ఇతర ఆరికా సంసలా 

నుండి ర్జఫైనాన్ి  పందడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ని అనుమిస్తంద రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ను సెకూయ రిటీ హోలర్్డగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు సెకూయ రిటీపై తన ఆసక తని ఎన్.హెచ్.బి క లేదా ఏదైనా 

ఇతర ఆరికా సంసకాు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు ర్జఫైనాన్ి  కోసం బదల్ల చేయడానిక అనుమిస్తంద. 
 

3.19 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణదాత (ల) కు వయ ిరేకంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కలిగి ఉని  ఏవైనా ఇతర స్థ యీమ్ల కోసం ఏదైనా 

చట్టబదధమైన హకుక  లేదా ా కా లిక హకుక కు లోబడి రుణాల కంద చెలింీచాలిి న అనిి  సొముమ లను ిరిగి చెలింీచే అనిి  

సెకూయ రిటీలను వడుదల చేస్తంద. ఒకవేళ అలంటి సెట్ ఆఫ్ హకుక ను వనియోగించ్చకోవాలంటే, రుణదాత (లు) క సంబంధించిన 

స్థ యీమ్లు మరియు సంబంధిత స్థ యీమ్ రరిష్టక రమయ్యయ  వరకు/ చెలింీచే వరకు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సెకూయ రిటీలను కలిగి 

ఉండే షరతుల గురించి పూరిత వవర్యలతో నోటీస్ ఇవవ బడుతుంద.  

 

ఆరికి్ల్: 4 

రుణ వితరణక మందసా్త షరతులు 
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4.1 రుణగ్రహీత (ల) సహకారం వినియోరం: రుణత్రరహీత (లు) లోన్ రంపిణీని స్వవ కరించడానిక ముందు, అతను/ఆమ/వారు కలిగి 

ఉని /కలిగి ఉని  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ని సంతృపిత రరచాలి, లోన్ మారినీ్ (అంటే ఆసిత తకుక వ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లోన్ ఖ్రుచ ) 

యొకక  సొంత సహకార్యనిి  ఉరయోగించారు/చెలింీచారు. ఆసిత కొనుగోలు లేదా నిర్యమ ణం. ఇంకా, రుణత్రరహీత (లు) రుణ వతరణ కోసం 

రుణత్రరహీత (లు) అనిి  ఇతర ముందస్త షరతులను పాటించారని హామీ ఇచాచ రు.  
  

4.2 శీరికి్: రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సంతృపితకరంగ, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సంతృపితకరమైన 

టైటిల్ సెర్డచ  రిపోర్డ ట దావ ర్య, అతను/ఆమ/వారు (లేదా ఆసిత నిర్యమ ణంలో ఉంటే, వత్రకేత/బిలర్్డ ఆసిత) ఆసితపై సంపూరణమైన, సొ షటమైన 

మరియు వత్రకయంచదగిన శీరికిను కలిగి ఉంద, భారం లేకుండా, ఏదైనా బాధయ త, ఛార్డ/ీా కా లిక హకుక  లేదా ఏదైనా వాయ జయ ం/కోరుట 

డిత్రక్త నుండి, అతని/ఆమ/వారి దావ ర్య రుణం మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కోసం భత్రదతగ తనఖా పెటాట లి ఆసిత యొకక  టైటిల్ను 

తనిఖీ చేయడానిక/ధృవీకరించడానిక ఉచితం, అద రుణత్రరహీత (ల) ఖ్రుచ  మరియు త్రరమాదానిక తగినటీగ భావంచే ర్జిలో. 
 

4.3 రంపిణీక సంబంధించిన ఇతర షరతులు: లోన్ డాకుయ మంట్ల కంద ఏవైనా డిస్బర్డమంట్లు చేయాలిి న పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

యొకక  బాధయ త కూడా ఈ త్రకంద షరతులక సంబంధించినద: 
 

(a)  రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ యొక్క  గ్క్సడిట్స యోరా త: రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య పేర్పక నబడిన కనీస త్రెడిట్ యోరయ త అవసర్యలకు అనుగుణంగ ఉండాలి మరియు తీర్యచ లి. 

రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ రుణదాత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ యొకక  త్రెడిట్ యోరయ తను ధృవీకరించడానిక 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య పిలవబడే ఇతర సమాచార్యనిి  అందంచాలి. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణత్రరహీత 

(లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ యొకక  త్రెడిట్ యోరయ తను నిర ణయంచడానిక, వారి సవ ంత అభీష్టటనుసారం సరిపోయ్య మరియు 

సరైనదగ రరిరణంచబడే వచారణలను చేయవచ్చచ  లేదా కారణం కావచ్చచ . 
 

(b)  డిఫాలి్ ఈవంట్స యొక్క  ఉనిక: ఆరి టకల్ 7.1 లో నిరవ చించిన వధంగ డిఫాల్ట ఈవంట్ జరరలేదు లేదా సంభవంచే అవకాశం 

ఉంద.  
 

(c)  రంపిణీని ఉరయోగించడానిక సాక్షా ం: రుణత్రరహీత (ల) కు అనుకూలంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య రుణం మంజూరు 

చేయబడిన తర్యవ త, రుణత్రరహీత (లు) రుణం (ముగింపు వనియోర ధృవీకరణ రత్రతం) లో రంపిణీ చేసిన ఆదాయానిి  త్రరిపాదత 

వనియోరం యొకక  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సంతృపితకరమైన సాక్షాయ లను అందంచాలి. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పేర్పక ని  

కాలరరిమి, రుణ దరఖాస్త/రంపిణీ లేఖ్లో పేర్పక ని  త్రరయోజనాల కోసం రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య అవసరమైన నిధులలో కొంత 

భాగనిి  వడుదల చేయాలనే అభయ రనాతో పాట, సందరభ ం ఉండవచ్చచ . 
 

(d)  అసాధారణ రరిసిితులు: రుణ రత్రాలలో ఉని  నిబంధనలు మరియు షరతులపై రుణత్రరహీత (లు) తన/ఆమ/వారి 

బాధయ తలను నెరవేరచ డం అసాధయ మైన అసాధారణమైన లేదా ఇతర రరిసితాులు సంభవంచవు. 
 

(e) అనమతులు/అధికారం:  రుణత్రరహీత (లు) అవసరమైన అనిి  కార్పొ రేట్ చరయ లను తీస్కునాి రు మరియు అనిి  

అనుమతులను పందాలి (దాని డైరెక టర ీ ోర్ు ఆమోదంచిన కార్పొ రేట్ తీర్యమ నాలు మరియు రుణత్రరహీత (లు) యొకక  

వాటాదారులు/ అధీకృతులు మరియు ధరమ కర తల మండలి నుండి తీర్యమ నాలు/ ఆమోదం/ ోర్ు నుండి తీర్యమ నాలు భారసావ మయ  

సంసలా నుండి రరిమత బాధయ త భారసావ మాయ లు/ లట్ర్డ ఆఫ్ అథారిటీ/ లట్ర్డ ఆఫ్ అథారిటీ/ లట్ర్డ ఆఫ్ అటార్జి  హెచ్.యు.ఎఫ్ 

యొకక  కోపారెి నర ీనుండి రుణం పందడం మరియు సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం కోసం) ఏదైనా భత్రదా ఆసక తని సృషిటంచడానిక 

సంబంధించి (త్రరిజఞ, థర్డ ్పార్జట తనఖా లేదా సంబంధిత లోన్ డాకుయ మంట్ల అమలు, దాని గురించి ఆలోచించిన లవాదేవీలు 

మరియు వాటి రనితీరు గురించి సంబంధించి, వరి తంచే వధంగ హైపోథెకేషన్). రుణత్రరహీత (లు) అటవంటి స్థకయీరెన్ి లు/ 

త్రపామాణీకరణల యొకక  నిజమైన కాీలను పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు అందజేయాలి. 
 

4.4 ఈ ఆరి టకల్ 4 లో ఏదైనా ఉని రొ టిక్త, ఏదైనా రంపిణీ చేసినట్యీతే, రుణ రత్రాల త్రరకారం రంపిణీ చేయబడిన మొ తానిి  ిరిగి 

చెలింీచాలిి న బాధయ త రుణత్రరహీత (లు) కొనసాగుతుంద. 
 

4.5 ఎగ్రక  ఒరా ందం: రుణత్రరహీత (లు), పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు ఎత్రరక  ఏజంట్ ఒక ఎత్రరక  ఒరొ ందం లేదా ఏదైనా ఇతర 

డాకుయ మంట్ (లు) లేదా ఒరొ ందం (లు), పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య పేర్పక నబడినటీగ, ఎత్రరక  ఖాాలో రిస్వవబ్బల్లను డిపాజిట్ 

చేయడం కోసం, రంపిణీ మరియు ి రిగి చెలింీపును స్లభతరం చేయవచ్చచ  ఎత్రరక  అకంట్లో ా కా లిక హకుక /ఛార్జనీి సృషిటంచడం 

మరియు అటవంటి ఛార్జనీి కంపెనీ రికార్డ ్చేసినపుొ డు చెలింీచాలిి న మొ తాలు. పేర్పక ని  త్రరయోజనం కోసం, రుణత్రరహీత (లు) 

అంగీకార లేఖ్లో పేర్పక ని  వధంగ ఎత్రరక  మకానిజం యొకక  షరతులు మరియు అవసర్యలను పూరితగ అరంా చేస్కుని టీ 

ధృవీకరిస్తంద మరియు అంగీకరిస్తంద మరియు ఇద శంక్షన్ లట్ర్డలో పేర్పక ని  అనిి  షరతులు/అవసర్యలకు అనుగుణంగ లేదా 

పాటించడానిక కారణమవుతుంద. రుణ రత్రాల రరంగ స్వవ కర తలను ఎత్రరక  ఖాాలో జమ చేయడం మరియు ఈ వషయంలో 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  సంతృపిత కోసం ఒరొ ందం, డ్డడ్లు మరియు ఒరొ ందాలను అమలు చేయడం. 
 

4.6 రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ, అవసరమైతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఆమోదయోరయ మైన రుణానిి  భత్రదరరచడానిక అదనపు 

భత్రదతను అందంచాలి, ఇకక డ పేర్పక ని  వధంగ సెకూయ రిటీ కవర్డ వరకు లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య సొ షటమైన, 

వత్రకయంచదగిన మరియు వయ వసాయ్యతర ఆసిత. పైన పేర్పక ని  దానిక వరుదధంగ ఏదైనా ఉని రొ టిక్త, రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డ అందంచిన ఏదైనా సెకూయ రిటీ తరువాత రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ, రుణం త్రరకటించిన దానికంటే తకుక వ 

వలువ ఉని టీ గురితంచబడింద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఏకైక అభీష్టటనుసారం, ర్జకాల్ చేయవచ్చచ /తక్షణ చెలింీపుతో 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ల దావ ర్య ిరిగి చెలింీచడం వేరవంతం కావచ్చచ  మరియు అలంటి ఈవంట్ డిఫాల్ట ఈవంట్గ 

రరిరణంచబడుతుంద. 
 

4.7 రుణత్రరహీత (లు) రుణం మొ తానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ బాండ్ లేదా డిమాండ్ త్రపామసర్జ నోట్ను అమలు చేసి 

రంపిణీ చేయాలి. 
 

4.8 రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ, సందర్యభ నుసారంగ, కంద వాటిని, స్థసాట ంప్ చేయబడిన (అవసరమైతే) మరియు 
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పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సంతృపితకరమైన రూరంలో మరియు రదారంాలో డెలివర్జ చేయాలి: 
 

(a) పిడిసిలు. 
 

(b) రుణం పందడానిక లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ భత్రదతను సృషిటంచడానిక అవసరమైన అనిి  సమమ తులు, 

తీర్యమ నాలు, ఆమోదాలు, అధికార్యలు మరియు అనుమతులు (ఆమోదంచబడిన మంజూరు భవన త్రరణాళికలతో సహా రరిమతం 

కాకుండా) పందబడిన ఆధార్యలు పందబడ్ాయ. 
 

(c) భత్రదా రత్రాలు మరియు/లేదా హామీ (లు), వయ క తరత లేదా కారొ్ప రేట్. 
 

(d)(ఈ సందరభ ంలో రుణత్రరహీత (లు) ఒక కంపెనీ) కంపెనీల చట్టం, 2013 త్రరకారం అనిి  సమమ ి పాటించబడిందని రుజువు; 
 

(e) రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ లేదా రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డలలో ఎవరికైనా అనుకూలంగ సబ్ రిజిప్రసాట ర్డ 

ఆఫ్ అస్తయ రెన్ి లు లేదా ఏదైనా ఇతర సమరాుడైన అధికారంతో నమోదు చేస్కుని  ఆసిత యొకక  స్థసాట ంప్ ్వత్రకయ ఒరొ ందానిక 

సంబంధించిన ఆధార్యలు (సందరభ ం త్రరకారం) మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఆమోదయోరయ మైన రూరంలో మరియు 

రదధి లో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ అవసరమైన భత్రదతను సృషిటంచవచ్చచ . 
 

(f) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ సంతృపిత చెందడానిక ఆసితపై బీమా కవర్డ చూపించడానిక ఆధార్యలు పందబడ్ాయ. 
 

4.9 ఈ త్రకంద ఏవైనా తదురరి రంపిణీక ముందు, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య అవసరమని భావంచబడే ముగింపు వనియోర ధృవీకరణ 

రత్రతం వంటి రుజువులు, రుణానిి  లేదా దానిలో ఏదైనా భాగనిి  ఇరొ టికే రంపిణీ చేసిన, ఒక అండర్డ టేకంగ్ మరియు నషటరరిహారంతో 

సహా రరిమతం కాదు చెలింీపు లేఖ్లో రుణత్రరహీత (లు) వలడీించిన ఉదేదశలు మరియు చట్టవరుదధమైన త్రరయోజనాలు లేదా అనైిక 

కారయ కలపాలు, స్థసాట క్ మారెక ట్ లవాదేవీలు, చిట్ ఫండ్, లట్ర్జ, రేస్లు లేదా ఏదైనా చట్టం కంద పేర్పక ని  ఏదైనా లేదా పిఎన్బిహెచ్

ఎఫ్ఎల్ దావ ర్య రరిమతం చేయబడిన కారయ కలపాలు. 
 

ఆరి టకల్: 5 

నిబంధనలు 

5.1ధృవీక్రణ ఒరా ందాలు: రుణత్రరహీత (లు) మరియు సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ, సంబంధితమైనవ కనుక, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో ఈ వధంగ 

సొ షటంగ ఒడంబడికలు: 
 

a) రుణ వినియోరం: రుణత్రరహీత (లు) లోన్ అపికీేషన్/డిప్రసిటబ్యయ షన్ లట్ర్డలో అతని/ఆమ/వారు స్తచించిన వధంగ త్రరయోజనం 

కోసం మొతతం రుణానిి  ఉరయోగించ్చకోవాలి మరియు ఏ ఇతర త్రరయోజనం కోసం. ఇంకా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణత్రరహీత (ల) 

నుండి ఎండ్ యూజ్ సరి టఫిెట్ అవసరం కావచ్చచ . రుణానిి  చట్టవరుదధమైన త్రరయోజనాలు లేదా అనైిక కారయ కలపాలు, స్థసాట క్ 

మారెక ట్ లవాదేవీలు, జూదం, చిట్ ఫండ్, లట్ర్జ, జాతులు లేదా ఏదైనా చట్టం లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య నిరే దశంచబడిన 

ఏదైనా ఇతర కారయ కలపాల కోసం రుణానిి  ఉరయోగించరు. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఎండ్ యూజ్ సరి టఫిెట్/ఆడిట్ర్డ/త్రపాక్త టసింగ్ 

చారటర్డ ్అకంటంట్ దావ ర్య రివ్యయ  చేయబడే హకుక  ఉంద. 
 

b) నిరాా ణం మరియు కొనగోలు: ఆ ఆసితని సావ ధీనం చేస్కుని మరియు/లేదా ఆ ఆసితని కలిగి ఉని  భూమపై మంజూరు చేయబడిన 

త్రరణాళిక త్రరకారం నిరిమ ంచబడాలి, మరియు రుణత్రరహీత (లు) అటవంటి మంజూరు చేయబడిన స్థపీాన్ యొకక  సరైన నిజమైన కాీని 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క పందాలి మరియు ఉతొ ిత చేయాలి. ఒకవేళ ఆసిత నిర్యమ ణానిి  రుణత్రరహీత (లు) చేరడుతుంటే, రుణత్రరహీత 

(లు) ఒడంబడికలు అతను/ఆమ అతని/ఆమ స్తచించిన వధంగ ఆ ఆసిత నిర్యమ ణానిి  ఖ్చిచ తంగ పూరిత చేయాలి /వారి రుణ 

దరఖాస్త/రంపిణీ లేఖ్ మరియు లేకపోతే, మరియు త్రరభ్యతవ  అథారిటీ జార్జ చేసిన వృిత/పూరిత సరి టఫికేట్ యొకక  నిజమైన 

ధృవీకరించబడిన నిజమైన కాీని పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో పందండి, ఉతొ ిత చేయండి మరియు డిపాజిట్ చేయండి. ఏదైనా 

తదురరి నిర్యమ ణం జరిగితే, అద కూడా ఆమోదంచబడిన త్రరణాళికకు అనుగుణంగ ఉంటంద. రుణత్రరహీత (లు) ఎలంటి అత్రకమ 

నిర్యమ ణానిి  పెంచకూడదు.  
 

c) ఆసిత నిర్యమ ణం/ పునర్యభివృదధ పురోరిని రరయ వేక్షంచే హకుక  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఉంటందని రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరించి, 

అంగీకరిస్తనిా రు. రుణత్రరహీత (లు) మరే ఇతర ఖాాను తెరవకూడదు (ఎత్రరక  అకంట్ లేదా అనుమించబడిన ఇతర ఖాా 

కాకుండా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్) ఆసిత నుండి స్వవ కరించదగిన వాటిక సంబంధించి రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య తెరవబడుతుంద. 

రుణత్రరహీత (లు) సమమ ి లేకుండా ఆసితలో ఎలంటి మారొు /వైవధీయ కరణ ఉండదని కూడా అంగీకరిస్తంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్. 
 

d) ఆరి టకల్ 5.3 (బి) క లోబడి మరియు పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ పేర్పక ని  వధంగ, రుణత్రరహీత (లు) ఒడంబడికలు మరియు ఆసితని సరైన 

ల్లరల్ ఇన్ప్రస్టమంట్ (ల్లజు లేదా అద్దద డ్డడ్/అత్రగిమంట్) దావ ర్య జార్జ చేయబడాయని మరియు రుణత్రరహీత కాీని సమరొి ంచాలి 

అటవంటి చట్టరరమైన రరికర్యనిి  అమలు చేసిన 7 (ఏడు) రోజులలోపు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో అటవంటి రరికరం. రుణత్రరహీత 

(లు) రుణత్రరహీత (లు), పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ మరియు త్రరిపాదత అద్దదదారు/అద్దదదారుల మధయ  ప్రైపాక్షక ఒరొ ందం/ఇతర ఏవైనా 

అమలయ్యయ ల చూస్కోవాలి, చెలింీచాలిి న మొ తాలు పూరితగ చెలింీచే వరకు. రుణత్రరహీత (లు) మరియు రుణత్రరహీత (లు) మరియు 

త్రరిపాదత అద్దదదారు/అద్దదదారు మధయ  ఏదైనా వవాదం రుణ రత్రాల త్రకంద రుణత్రరహీత (ల) బాధయ తలను త్రరభావతం చేయదని 

మరియు దానిక సంబంధించి తగిన ఒడంబడిక నమోదు చేయబడిందని అంగీకరించి, అంగీకరిస్తంద. ప్రైపాక్షక ఒరొ ందంలో. 
 

e) రుణానిక సంబంధించి రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు రుణత్రరహీత (లు) రుణభార్యనిి  తగిం్చడానిక వరి తంచే వధంగ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క స్వవ కరించదగిన వాటిని రంరడానిక ఈ వధంగ చేరటాటరు. రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

అనుకూలంగ ఆసితపై సృషిటంచబడిన భత్రదతకు హాని కలిగించే ఏ చరయ  (త్రరిపాదత సాక్షా కా రంతో సహా) తీస్కోదు. ఈ వషయంలో, 

రుణత్రరహీత (లు) లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దరశ కతవ ం వహంచడానిక రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య ిరిగి మారచ లేని వధంగ 

అధికారం ఇవవ బడింద  

లైసెని్ /అద్దదదారులు/అద్దదదారు/ఆసిత యొకక  యజమానులు ఎత్రరక  ఖాాలో మాత్రతమే త్రడా అయన చెకుక  దావ ర్య స్వవ కరించదగిన వాటిని 

చెలిసీాత రు.  
 



41 లో పేజీ20 
 

f) రుణత్రరహీత (లు) పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ అడిగే వధంగ భత్రదతకు సంబంధించి అటవంటి స్థసేటట్మంట్లు మరియు ఇతర వవర్యలను 

అందంచాలి లేదా అందంచాలి. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ భత్రదతను తనిఖీ చేయడానిక మరియు అవసరమైన సమాచార్యనిి  నిర్యధ రించడానిక 

హకుక ను కలిగి ఉంటంద.  
 

g) ఆలసా ం మరియు డిఫాలి్ ఈవంట్స యొక్క  కారణాలన తెలియజేయండి: రుణత్రరహీత (లు) త్రకంద పేర్పక ని  వధంగ ఏదైనా సంఘట్న 

లేదా రరిసితాుల గురించి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క త్రవాతపూరవ క నోటీస్ దావ ర్య వంట్నే తెలియజేయాలి, ఇద ఆసిత నిర్యమ ణం త్రపారంభంలో 

లేదా పూరిత చేయడంలో ఆలసయ ం లేదా కొనుగోలు ఆలసాయ నిక కారణం కావచ్చచ  ఆసిత మరియు ఏదైనా డిఫాల్ట ఈవంట్ (ఈ జిటిసి లో 

నిరవ చించినటీగ లేదా రుణత్రరహీత (లు) నమోదు చేసిన ఏదైనా ఇతర రత్రాలు) లేదా నోటీస్ లేదా సమయం ముగిసిన తర్యవ త లేదా రెండ్య 

డిఫాల్ట ఈవంట్గ ఉండే ఏదైనా ఈవంట్ జరిగింద: 

  

i) ఏదైనా వయ క త, త్రరభ్యతవ  అథారిటీ రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డని త్రరభావతం చేసే లేదా నేరుగ సంబంధించిన ఏవైనా 

వవాదం లేదా ఆసితక సంబంధించిన ఏదైనా వవాదం లేదా వయ యా సంతో సహా రుణ రత్రాల కంద అందంచే సెకూయ రిటీ (అంటే). 

ii) ఆసితక వయ ిరేకంగ ఏదైనా బాధ లేదా మరణశక్ష వధించబడుతుంద. 

iii) రుణ రత్రాలలో పేర్పక ని  రదధి లో చెలింీచాలిి న మొ తాలను ిరిగి చెలింీచే రుణత్రరహీత (లు)/హామీదారుడి సామరా్యయ నిి  

త్రరభావతం చేసే ఏదైనా భౌిక రరిసితాులు. 

iv) రుణత్రరహీత (లు) ఒక కంపెనీ, భారసావ మయ  సంస ాలేదా ఏకైక యాజమానయ  సంబంధమైన ఆందోళన ఉని  చోట్, రుణత్రరహీత (ల) 

రరిపాలన, నిరవ హణ మరియు ఆరికా రరిసితాులకు సంబంధించిన సమాచారం, ఎరొ టికపుొ డు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య 

నిరే దశంచబడవచ్చచ . 

v) త్రరభ్య వా నిక లేదా ఆదాయ రనిు , కారొ్ప రేషన్ రనుి , ఆసిత రనుి  మరియు అనిి  ఇతర రనుి లు మరియు ఆదాయాలు వంటి 

ఏదైనా త్రరభ్యతవ /స్థసాానిక సంసలాకు చెలింీచాలిి న బకాయలు. 

vi) చిరునామా లేదా ఉదోయ రంలో ఏదైనా మారొు  లేదా వవర్యలు, వవరణలు, సెకూయ రిటీ (అంటే) లొకేషన్ డాకుయ మంట్ల 

నిబంధనల త్రరకారం అందంచాలి. 

vii) రుణ రత్రాల కంద చెలింీచాలిి న అపొు లు మరియు చెలింీచాలిి న ఇతర ఛార్జలీు లేదా రుణత్రరహీత 

(లు)/పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క బాధయ తల రనితీరుపై ిరిగి చెలింీచాలిి న రుణత్రరహీత (ల) సామరా్యయ నిి  త్రరభావతం చేసే 

ఏదైనా సంఘట్న సంభవంచడం లేదా సంభవంచే అవకాశం. రుణానిక సంబంధించి. 

viii) రుణత్రరహీత (లు) వరి తంచే కారిమ క చటాట ల త్రరకారం ఏదైనా పారిత్రశమక కారయ కలపాలలో నిమరి మై ఉని ట్యీతే, ఏదైనా కారిమ క 

సమమ లు, లకట్లు, షట్డౌన్లు, మంట్లు లేదా రుణత్రరహీత (ల) లభాలు లేదా వాయ పారంపై రణనీయమైన త్రరభావం చూపే 

ఏదైనా సంఘట్న జరిగినపుొ డు మరియు రుణత్రరహీత (ల) ఉతొ ిత రేట లేదా అమమ కపు రేటలో ఏదైనా భౌిక మారుొ లు వాటి 

కారణాల వవరణతో. 

ix) రుణగ్రహీత (లు) దావ రా నమోదు చేయబడిన రుణ రగ్త్తల నిబంధనల కంద ఏదైనా సంభావా  డిఫాలి్ క్లిగి ఉనన  

లేదా సంభ్వించే ఏదైనా ఈవంట్స. 
 

h) ఆసి ానిరవ హణ: రుణత్రరహీత (లు) ఆసితని పూరిత చేసినపుొ డు, మంచి త్రకమంలో మరియు స్థసిాి లో ఉంచ్చారు మరియు రుణం పెండింగ్లో 

ఉని పుొ డు అవసరమైన అనిి  మరమమ తులు, చేరొు లు మరియు మరుగుదలలు చేసాతరు.  
 

i) శీరికి్ రగ్త్తలు: రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు ఆసిత (i) రుణదాత (ల) సావ ధీనంలో ఉని  అనిి  టైటిల్ 

డాకుయ మంటీ, (ii) భవషయ తుతలో రుణత్రరహీత వదద ఉండవచ్చచ ; (iii) పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్కు వారి సవ ంత అభీష్టటనుసారం పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ 

పేర్పక ని  రదధి లో లేదా కాల వయ వధిలో ఆసితపై పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఛార్జనీి సృషిటంచడానిక/రరిపూరణం చేయడానిక పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్కు 

సమరొి ంచాలిి న అవసరం ఉంద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణానిి  పూరితగ ిరిగి చెలింీచిన తర్యవ త, రుణదాత (లు) లేదా వారి అధీకృత 

త్రరినిధి (లు) ఎవరికైనా అలంటి టైటిల్ డాకుయ మంట్లు / డ్డడ్డలను అరొ గించడానిక సంపూరణ హకుక  మరియు వచక్షణ ఉంటంద. 
 

j) గ్రమాదంలో సెక్యా రిటీ గురించ తెలియజేయడానిక: రుణదాత (లు) సెకూయ రిటీ, హకుక లు మరియు టైటిల్ సృషిటంచబడుతుందని 

పేర్పక ని పుొ డు ఏదైనా వధంగ త్రరమాదంలో లేదా త్రరమాదంలో ఉని ట్యీతే వంట్నే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క తెలియజేయడానిక బాధయ త 

వహస్తంద. ఆసిత త్రరమాదంలో ఉందని లేదా త్రరమాదంలో ఉందని లేదా చట్టవరుదధమని నిర్యధ రించినట్యీతే రుణత్రరహీత (లు) ఏదైనా రక్షణను 

కూడా వదులుకుంటారు (ఉదాహరణకు, బాలక నీ లేదా వయ వసాయ నివాసానిి  పడిగించడం వల)ీ. రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిసాత రు మరియు 

అటవంటి సంఘట్నలు (పైన వవరించిన వధంగ) రుణత్రరహీత (ల) కంద లేదా భత్రదా రత్రాల కంద దాని బాధయ తల నుండి వముక త 

పందవు. 
 

k) ఉపాధి, మొదలైన వ్యటిలో మారాు న తెలియజేయడానిక.: రుణత్రరహీత (లు), ఒక వయ క త తన ఉదోయ రం, వాయ పారం లేదా వృితలో ఏవైనా 

మారొు ల గురించి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క వంట్నే తెలియజేయడానిక బాధయ త వహసాతరు, ఒకవేళ ఏదైనా సందరభ ంలో రదుద చేయడం, 

రదవీ వరమణ చేయడం, ఏదైనా కారణంతో నిలిపివేయడం. 
 

l) రాజాా ంర రగ్త్తలలో మారాు /మారాు /మారాు న తెలియజేయడానిక మరియు/లేదా శరీర నిరాా ణానిన  మరియు/లేదా సహజ వా క ా

కాకండా ఇతర సంసి: రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దాని/వారి నిరవ హణ, నియంత్రతణ, ర్యజాయ ంర రత్రతం (లు), వాయ పారం లేదా 

వృిత యొకక  సవ భావం, నిర్యమ ణం, దాని కార్యయ చరణను నిలిపివేయడం మొదలైన వాటిలో ఏవైనా కారణాల కోసం ముందస్త అంగీకారం 

తీస్కుంటారు.  
 

m) చరునామా, ఇమయిల్, ోన్ నంబర్ మొదలైన వ్యటిలో మారాు న తెలియజేయడానిక.: రుణత్రరహీత (లు) అతని/ఆమ/వారి నివాసం 

లేదా కరసొా ండెని్  చిరునామా, ఇమయల్ ఐడి, ోన్ నంబర్డ, లయ ండ్లైన్ అలగే మొబైల్ ోన్, మరియు ఈ వషయంలో త్రరకటించిన ఇతర 

సంబంధిత సమాచారం ఏదైనా మారుొ /మారొు ను వంట్నే తెలియజేయాలి. ఏదైనా కారణంతో రుణ దరఖాస్త. 
 

n) నిబంధనలు మరియు షరతులన పాటించడం: రుణత్రరహీత (లు) లోన్ డాకుయ మంట్ల త్రరకారం అవసరమైన వధంగ అనిి  షరతులను 

ఖ్చిచ తంగ పాటించాలి మరియు అనిి  బాధయ తలను నెరవేర్యచ లి. మంజూరు లేఖ్, రంపిణీ లేఖ్ మరియు ఈ జిటిసి మధయ  ఏదైనా వవాదం 

లేదా వాయ ఖాయ నంలో వభేదాలు తలితతే, రంపిణీ లేఖ్ యొకక  నిబంధనలు త్రరబలంగ ఉంటాయ.  
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o) నియమాలు మొదలైన వ్యటిక అనగుణంగా మరియు నిరవ హణ ఛారీలా చెలిలంపు మొదలైనవి.: రుణత్రరహీత (లు) అనిి  చటాటలు, 

నిబంధనలు మరియు ఆస్తలను పందడం మరియు నిరవ హంచడం కోసం నిబంధనలు మరియు షరతులు మరియు సంబంధిత అనిి  

సంబంధిత మరియు సంబంధిత నియమాలు, నిబంధనలు, సంబంధిత సహకార సంఘం, చటాటలు, అరసియ్యషన్, రరిమత కంపెనీ లేదా 

ఏదైనా ఇతర అథారిటీ లేదా ఆ ఆసిత నిరవ హణ కోసం నిరవ హణ లేదా ఇతర ఛార్జలీు చెలింీచాలి అలగే ఏదైనా త్రరభ్యతవ  అథారిటీ వధించిన 

రనిు లు, సెస్లు వంటి ఇతర త్రరజా బకాయలు లేదా ఆ ఆసితక సంబంధించి చెలింీచాలిి న ఇతర బకాయలు లేదా దాని ఉరయోరం. హెచ్

ఎఫ్సిలకు ఆర్డబిఐ మాసటర్డ డైరెక్షన్లకు ఏవైనా సవరణలు ఈ త్రకంద చేరచ బడినవగ రరిరణంచబడాయ మరియు రుణత్రరహీత (లు) ఆ 

వషయంలో పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ నుండి ఎలంటి సొ షటమైన స్తచన అవసరం లేకుండా వరి తంచే అనిి  చటాట లకు లోబడి ఉండాలి.  
 

ఇంకా, రుణత్రరహీత (లు) ఒక ఎన్.ఆర్డ.ఐ లేదా పి ఐ ఓ అయతే, అతను ఫెమా యొకక  అనిి  నిబంధనలను మరియు దాని కంద వరి తంచే వవధ 

నిబంధనలు మరియు సవరణలను పాటించాలి. అటవంటి రుణత్రరహీత (లు) రుణం కంద అందంచిన మొ తానిి  భారతదేశంలో నివాస వసి 

పందేందుకు త్రరతేయ కంగ ఉరయోగించ్చకోవాలి మరియు రుణం భారతదేశంలోని రుణత్రరహీత (లు) ఎన్.ఆర్డ.ఇ/ఎన్.ఆర్డ.ఓ ఖాా నుండి ిరిగి 

చెలింీచాలి లేదా అలంటి ఛానెల్ల దావ ర్య రంపే డబ్బా  దావ ర్య చెలింీచాలి కాలనుగుణంగ ఎఫ్.ఇ.ఎమ్.ఎ దావ ర్య స్తచించబడాయ. 

ఒకవేళ రుణత్రరహీత (లు) ఎనిా రై అయతే, అతను భారతీయ పాస్పోర్డ ట కలిగి ఉని స్థటీ ఆధార్యలను అందజేయాలి. 
 

p) రుణత్రరహీత (లు) తమలో త్రరి ఒకక రు మర్పకరిక ఏజంట్ అని అంగీకరిసాత రు మరియు రుణ ఖాాలో బకాయలను ఎరొ టికపొు డు 

గురి తంచటానిక మరియు అంగీకరించడానిక అధికారం కలిగి ఉంటారు. 
 

q) రుణత్రరహీత (లు) సంబంధిత అథారిటీ ఆమోదంచిన మంజూరు త్రరణాళికలో పేర్పక ని  సమయ వయ వధిని పాటించడానిక అంగీకరిసాతరు 

మరియు రుణం పందన ఆసిత నిర్యమ ణానిి  త్రపారంభించడానిక మరియు పూరిత చేయడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క తెలియజేయబడింద 

మరియు నిర్యమ ణం మరియు/లేదా అభివృదధని పూరిత చేయాలి అటవంటి మంజూరు త్రరణాళిక/కమూయ నికేట్ చేసిన కాల వయ వధిలో పేర్పక ని  

వధంగ నిర్జ ణత కాల వయ వధిలో ఆసిత. 
 

r) చెలిలంపు బ్ధా తలన పాటించండి: రుణత్రరహీత (లు) ఆసిత యజమాని (రనుి లు, ఫీజులు మరియు ఖ్రుచ లతో సహా) యజమాని (రుణాలు) 

గ, రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న/చెలింీచాలిి న అనిి  మొ తాలను సకాలంలో చెలింీచాలి. 
 

s) భీమా: ఇందులో ఉని వ లేదా ఏవైనా రత్రాలు లేదా ఉతతరం ఉని రొ టిక్త, రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) అత్రరమతతంగ 

ఉండాలి మరియు రుణత్రరహీత (లు) లోన్ పెండింగ్లో ఉని పొు డు, ఆసిత ఎలపొీు డ్య సత్రకమంగ మరియు సరిగ్ బీమా చేయబడిందని 

నిర్యధ రిస్తంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అవసరమైన భూకంరం, అగిి , వరద, పేలుడు, తుఫాను, తుఫాను, తుఫాను, పౌర రందరగోళం మరియు 

ఇతర త్రరమాదాలు మొదలైన వాటిక వయ ిరేకంగ, అలంటి బీమా పాలస్వ/పాలస్వల కంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏకైక లబిధదారుగ 

చేయబడుతుంద మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సాక్షాయ లను ఉతొ ిత చేస్తంద ఎరొ టికపొు డు తనంతట్ ానుగ మరియు అల 

చేయమని పిలిచినపుొ డు మరియు త్రీమయం మొ తానిి  వంట్నే మరియు త్రకమం తరొ కుండా చెలింీచండి, తదావ ర్య పాలస్వ (అంటే) 

సజీవంగ ఉండేల చూస్కోండి. పైన పేర్పక ని  సాధారణతకు ఎలంటి రక్షపాతం లేకుండా, రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) 

కూడా ఈ త్రకంద వాటిని చేయడానిక లేదా చేయడానిక కారణం కావచ్చచ : 

(i) పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్కు రుణదాత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) యొకక  స్తచన లేదా స్తచన లేకుండా ఆరిా త్రటేషన్ను సరుదబాట 

చేయడానిక, రరిషక రించడానిక, ర్యజీరడడానిక లేదా స్తచించడానిక సంపూరణ హకుక  ఉంటందని కూడా అంగీకరించబడింద. 

ఏదైనా బీమా పాలస్వ కంద మరియు హామీ ఇచిచ న మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఏదైనా చట్టం చెలీుబాట అవుతుంద 

మరియు రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) కు కటటబడి ఉంటంద, కానీ రుణత్రరహీత (ల) నుండి దాని బకాయలను ిరిగి 

పందడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  హకుక ను ద్దబా తీయదు. /సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు);  

(ii) ఆబిగీర్డ (లు) అతని/ఆమ/వారి జీవతం మరియు/లేదా ఇతర సాధారణ భీమాపై బీమా కవరేజీని కూడా తీస్కుంటారు, దీని కోసం 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వారి అభీష్టటనుసారం బీమా త్రీమయం కోసం అపొు  ఇవవ వచ్చచ . రుణం లేదా ఆబిరీర్డ (ల) తో బీమా 

త్రీమయం అతని/ఆమ/వారి సవ ంత నిధి నుండి అటవంటి బీమా త్రీమయం చెలింీచవచ్చచ . అటవంటివ ఏవైనా ఉనిా యనే 

వషయానిి  ఇద అంగీకరిస్తంద మరియు అంగీకరిస్తంద జీవత మరియు/లేదా ఇతర సాధారణ బీమా ఏ భీమా సంస ానుండి 

ఆబిరీరీు పందరలిగితే ఆబిగీర్డ (లు) మరియు అలంటి భీమా సంస ా మధయ  ఒక సవ తంత్రత ఏర్యొ ట మరియు 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏ వధంగన్య బాధయ త వహంచదు, ఆబిరీర్డ (ల) మరియు వాటి మధయ  తలతేత ఏదైనా వవాదం లేదా 

వయ యా సానిక భీమా సంస;ా  

(iii) రుణత్రరహీతలు (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) దీని దావ ర్య పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ని తన ఏజంట్గ మారచ డానిక ఈ బీమా పాలస్వ 

కంద చెలింీచాలిి న అనిి  డబ్బా లను స్వవ కరించడం కోసం మరియు దాని నుండి డిశచ రెసీ్ ఇవవ డం మరియు రుణత్రరహీత (లు)/ 

సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్కు సమాచారం కంద బీమా కంపెనీక తెలియజేయాలి; 

(iv) భీమా సంస ాపాక్షకంగ లేదా మొతతం నషటపోయనా లేదా సెటిల్ చేసిన ఏ స్థ యీమ్ అయనా ఆదాయంలో మొదటి హకుక  ఉని  

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క మాత్రతమే చెలింీచబడుతుంద. మగులు, ఏదైనా ఉంటే, రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) కు 

చెలింీచాలి; 

(v) ఆసితక భీమా చేయడానిక లేదా పాలస్వ కంద బీమా త్రీమయా లేదా ఇతర మొ తాలను చెలింీచడానిక రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డ (లు) వఫలమైతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఆసితని బీమా పందవచ్చచ  లేదా బీమా త్రీమయాని చెలింీచవచ్చచ  మరియు పైన 

పేర్పక ని  ఇతర మొ తాలు. రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ వరి తంచే మరియు నిర ణయంచిన 

ఛార్జలీతో పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ డిమాండ్ చేసిన 15 (రదహేను) రోజులీోపు ఆ మొ తానిి  ిరిగి చెలింీచాలి. రుణత్రరహీత 

(లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) అటవంటి మొ తానిి  15 (రదహేను) రోజులలోపు ిరిగి చెలింీచడంలో వఫలమైనపొు డు, 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ చెలింీచాలిి న మొ తాలలో కొంత మొ తానిి  ిరిగి పందేందుకు అరుహలు; మరియు  

(vi)పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ భీమాన ఏరాా ట చేయడానిక మరియు పునరుదధరించడానిక లేదా గ్ీమియం చెలిలంచడానిక 

మరియు ఏవైనా లోపాలు లేదా లోపాలక రుణ రగ్త్తల కంద రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ (ల) క వా తిరేక్ంగా 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  హకక లన ఏ విధంగానూ రక్షపాతం చేయదు. 
 

t) వలికతీసిన గ్రమాదాల వలల ఆసి ానషంి/నషంి: రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) దేవుడి లేదా నషటం లేదా ఇతర కారణాల వల ీ

రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) నషటపోయ్య ఆసితక ఏదైనా నషటం లేదా నషటం గురించి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క వంట్నే 

తెలియజేయాలి.  
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u) చేరాు లు, మారాు లు మరియు మారాు లన తెలియజేయండి: రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) లోన్ పెండింగ్లో ఉని పొు డు 

రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) దావ ర్య త్రరిపాదంచబడిన ఆసితలో ఏదైనా చేరొు లు లేదా మారొు లు/మారొు ల వవర్యలను 

తెలియజేయాలి మరియు అందంచాలి. వారి సంతృపిత కోసం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సమర ాఅధికారం యొకక  అనుమి ఆధార్యలతో.  
 

v) రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లు అటవంటి కారయ కలపాలను నిరవ హంచడానిక లేదా దాని అధికారుల దావ ర్య దాని హకుక లకు 

ఎలంటి రక్షపాతం లేకుండా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఎంపిక యొకక  ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుక వ పార్జటలను తన సేకరణ ఏజంట్

గ నియమంచడానిక పూరిత అధికారం మరియు అధికారం కలిగి ఉండవచచ ని సొ షటంగ గురి తంచి అంగీకరిస్తంద. . తదురరి 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క తన తరపున చెలింీచని బకాయలను వస్తలు చేయడానిక మరియు అవసరమైన చరయ లు, రనులు, వషయాలు 

మరియు వాటిక సంబంధించిన లేదా అమలు చేయడానిక నోటీస్లు మరియు డిమాండ్తో సహా సంబంధిత అధికారం మరియు అధికార్యనిి  

పేర్పక ని  పార్జటక బదల్ల చేయడానిక మరియు అరొ గించడానిక అధికారం ఉంటంద, రుణత్రరహీత (ల) నుండి అతుయ తతమమైన 

(నరదు/త్రడాఫ్ట/చెకుక లు) స్వవ కరించడం, రుణత్రరహీత (ల) తో ర్యజీ రడడం మరియు చెలీుబాట అయ్యయ  రశీదు ఇవవ డం మరియు రుణత్రరహీత 

(ల) కు సమరవాంతమైన ఉతి ర్్యనిి  మంజూరు చేయడం మరియు సాధారణంగ అనిి  చట్టరరమైన చరయ లను మూడవదగ చేయడం పార్జట 

త్రరయోజనం కోసం తగినదగ రరిరణంచవచ్చచ . 
 

w) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణత్రరహీత (లు) యొకక  అకాల మరణం కారణంగ చెలింీచాలిి న మొ తాలను గురుతకు తెచ్చచ కునే సేవ చఛ  

ఎలపొీు డ్య ఉంటంద.  
 

x) ఆసిత ల్లజు ఆసిత అయతే, రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ ల్లజ్హోల్ ్ఆసితని త్రఫీ హోల్గ్ మారచ డానిక అవసరమైన అనిి  చరయ లు 

తీస్కుంటాడు (ల్లజు హోల్ ్నుండి చట్టం కంద త్రఫీహోల్క్ు మారిొ డి అనుమించని ఆసిత మనహా) మరియు ఈ వషయంలో రవాణా/బదల్ల 

దసాత వేజును అమలు చేసి, నమోదు చేస్కోండి మరియు దానిక సంబంధించిన అనిి  ఖ్రుచ లు ఆమ/అతని/వారి సవ ంత వనరుల నుండి 

పందండి. అటవంటి రవాణా దసాత వేజును అమలు చేసిన తర్యవ త, రుణదాత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) సెకూయ రిటీని సత్రకమంగ 

సృషిటంచడం కోసం అటవంటి కనీవ ని్  డ్డడ్ యొకక  ఒరిజినల్ కాీని వంట్నే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సమరిొ ంచాలి. 
 

y) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య నియమంచబడిన ఒక అప్రపైజర్డ చేత పైన పేర్పక ని  వధంగ భత్రదతను కలిగి ఉండటానిక 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ సేవ చఛ గ ఉంటంద మరియు అటవంటి మదంపుపై ఫీజులు మరియు ఖ్రుచ లు రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డ (లు) చెలింీచాలి. 
 

z) రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు దాని అధికారులకు పైన పేర్పక ని  ఏవైనా త్రరయోజనాల కోసం అవసరమైన వధంగ అనిి  

సౌకర్యయ లను అందంచడానిక ఈ వధంగ బాధయ త వహస్తంద. 
 

aa) ఒకవేళ రుణత్రరహీత (లు) ఒక సంస/ారరిమత బాధయ త భారసావ మాయ నిి  ఏరొ రుచ్చకుని ట్యీతే లేదా రుణత్రరహీత (లు) ఒక సంస/ారరిమత 

బాధయ త భారసావ మాయ నిక భారసావ మ అయతే, కొనసాగింపు సమయంలో అటవంటి సంస ాయొకక  ర్యజాయ ంరంలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

యొకక  ముందస్త త్రవాతపూరవ క అనుమి లేకుండా ఎటవంటి మారొు  ఉండదు రుణ రత్రాలు రుణత్రరహీత (ల) లేదా వాటిలో ఏదైనా ఒకటి 

లేదా అంతకంటే ఎకుక వ బాధయ తలను ద్దబా తీసాతయ లేదా నిరవ రి తసాతయ, లేదా ఏ వధంగనైనా రుణ రత్రాల త్రకంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

యొకక  హకుక  మరియు నివారణలు త్రరభావం చూపుాయ. 
 

bb) రుణత్రరహీత (లు) దీని దావ ర్య అంగీకరిస్తనిా రు, ధృవీకరిసాత రు మరియు అనిి  యాదృచిఛ క ఛార్జలీు (పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నుండి ఆ 

త్రరభావానిక సమాచారం అందన వంట్నే లోరభూయషట మొతతంతో సహా), వారి అభీష్టటనుసారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య ఎరొ టికపుొ డు 

నిర ణయంచిన రేట, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య చెలింీచాలిి  వచిచ నపుొ డు లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ త్రడా చేసిన 

చెక్/డిమాండ్ త్రడాఫ్ట దావ ర్య రుణదాత (లు) చెలింీచినపొు డు ఎత్రరక  ఖాాకు డెబిట్ చేయబడుతుంద, దాని సవ ంత అభీష్టటనుసారం 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య పేర్పక నబడింద. 
 

cc) రుణత్రరహీత (లు) రుణం పందడం కోసం సమరొి ంచిన ోటోకాీ/నిజమైన కాీలు నిజమైనవని దీని దావ ర్య నిర్యధ రిస్తంద. 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏ సమయంలోనైనా కాల్ చేయవచ్చచ  లేదా అటవంటి/ అనిి  కాీల ఒరిజినల్ి  ధృవీకరణ అవసరం కావచ్చచ . 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కలిగి ఉని  అటవంటి కాీలు రుణత్రరహీత (లు) మాత్రతమే ఇచిచ నటీ భావంచాలి. 
 

dd) ఒకవేళ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య బిలర్్డ/థర్డ ్ పార్జట/సెలరీ్డకు రుణదాత (ల) తరఫున ఆసిత కొనుగోలు ధర కోసం మరియు ఏదైనా 

సంఘట్న/రరిసిాి  కారణంగ రుణదాతకు ఆసితని కేటాయంచడం (లు) రదుద చేయబడింద మరియు బిలర్్డ/థర్డ ్పార్జట/సెలరీ్డ కొంత మొ తానిి  

జపుత  చేసిన తర్యవ త పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య రంపిణీ చేసిన మొ తానిి  ిరిగి చెలిసీాత రు, రుణత్రరహీత (లు) మంచి చేయడానిక 

మరియు/లేదా బిలర్్డ/థర్డ ్పార్జట దావ ర్య జపుత చేసిన మొ తాలను పూరితగ ిరిగి చెలింీచడానిక/ వత్రకేత. 
 

ee) రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తనిా రు (లు), ధృవీకరించండి (లు) మరియు రుణత్రరహీత (లు) తగిన జాత్రరతతలు మరియు జాత్రరతతలు పాటించారని 

(అవసరమైన చోట్, రనుి /ల్లరల్/అకంటింగ్/ఫైనానియిల్ సలహా పందడం సహా) /ఇతర త్రపఫెషనల్ి ) తగిన త్రశదధతో సహా మరియు టైటిల్ 

డాకుయ మంట్లు, ఆమోదాలు మరియు సమమ ితో నిర ణయం తీస్కునే ముందు సంతృపిత చెందడం, యాక టంగ్లో నటించడం లేదా 

వదులుకోవడం, ఆసితలో పెటటబడులు పెట్టడం మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ బాధయ త వహంచదని అంగీకరిస్తంద టైటిల్ డాకుయ మంట్

లలో ఏదైనా లోరం లేదా నిర్యమ ణంలో జారయ ం/సావ ధీనం ఇవవ డం/రుణత్రరహీత (ల) కు ఆసిత పూరిత చేయడం, లేదా నాణయ త స్థసిాి క లేదా ఆసిత 

నిర్యమ ణానిక ఫిట్నెస్ కోసం పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఆమోదంచిన/మంజూరు చేసిన లేదా ఇతరత్రా ఆసిత వత్రకేతకు సంబంధించి ఏదైనా 

సమాచార్యనిి  రుణత్రరహీత (లు) అందంచారు. 

 

ff) రుణత్రరహీత (లు), అతని/ఆమ/వారి వారస్లు, చట్టరరమైన త్రరినిధులు, కారయ నిర్యవ హకులు, నిర్యవ హకులు మరియు వారస్లు రుణ 

రత్రాల నిబంధనలు మరియు షరతులకు కటటబడి ఉంటారు. ఏదేమైనా, రుణత్రరహీత (లు) లోన్ డాకుయ మంట్ల కంద అతని/ ఆమ/ వారి 

హకుక లు మరియు బాధయ తలలో దేనినైనా బదల్ల చేయడానిక లేదా కేటాయంచడానిక అరుహలు కాదు. ఈ వషయంలో, రుణత్రరహీత (లు) 

తన/ఆమ/వారి వారస్లు, చట్టరరమైన త్రరినిధులు, కారయ నిర్యవ హకులు, నిర్యవ హకులు మరియు వారస్ల దావ ర్య పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

సంతృపితకరమైన రూరం మరియు రదధి లో బాధయ తను అమలు చేయడానిక కారణమవుారు. 
 

gg) రుణదాత (లు) త్రరి సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) వారు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అందంచే సెకూయ రిటీ కంద తమ బాధయ తలను పాటించేల 

చూస్కుంటారు. 
 

hh) రుణత్రరహీత (లు) ఒక స్థపీాన్కు నిధుల నిమతతం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య రుణం మంజూరు చేయబడిన సందర్యభ లలో మరియు స్థపీాట్పై 
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నిర్యమ ణం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య సహేతుకమైనదగ భావంచే లేదా ఈ వషయంలో ఎన్.హెచ్.బి పేర్పక ని  తేదీలోపు 

త్రపారంభించబడదు. రుణం రంపిణీ, అపొు డు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణదాత (ల) కు ఆమోదయోరయ మైన వారి సవ ంత అభీష్టటనుసారం 

అధిక వడ్డన్ి వస్తలు చేయడానిక అరుహలు. 
 

ii) ల్లజు అద్దద డిసౌక ంట్ సదుపాయం వషయంలో, రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిసాత రు మరియు రుణ సేవా రిజర్డవ  ఖాాలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

స్తచించిన కనీస మొ తానిి  అనిి  సమయాలలో నిరవ హంచాలిి  ఉంటంద ("డి.ఎస్.ఆర్.ఎ”) ఈవంట్లో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దానిక 

సంబంధించి షరతును స్తచించాలి. 
 

jj) నివ్యస ఫ్లసిితిలో మారాు : రుణత్రరహీత (లు) ఒక ఎన్.ఆర్డ.ఐ అయతే, రుణత్రరహీత (లు) దీని దావ ర్య తెలియజేయడానిక బాధయ త వహసాతరు 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఒకవేళ లోన్ రదవీ కాలంలో ఎన్.ఆర్డ.ఐ యొకక  అతని నివాస స్థసిాి  భారతదేశంలో ఒక వయ క త నివాసంగ మారితే. అదే 

డిఫాల్టగ, రుణత్రరహీత (లు) నషటరరిహారం అందంచడానిక మరింత బాధయ త వహస్తంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏదైనా నషటం, భరించిన 

ఏదైనా నషటం కోసం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్. 
 

kk) ఒకవేళ రుణత్రరహీత (లు) ఒక ఎన్.ఆర్డ.ఐ మరియు ఒకవేళ రుణత్రరహీత (లు) భారతీయ పౌరుడిగ నిలిచిపోయ, ఏదైనా ఇతర దేశ పౌరసతవ ం 

లేదా వదేశీ పాస్పోర్డ ట పందనట్యీతే, రుణత్రరహీత (లు) వంట్నే మొతతం రుణానిి  ిరిగి చెలింీచాలి రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న అనిి  

వడ్డల్ు, ఖ్రుచ లు, ఛార్జలీు మరియు ఇతర మొ తాలు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణ రత్రాల కంద. 
 

ll) పౌర సౌక్రాా లు: ఆసిత చిని  త్రరదేశంలో ఉని ట్యీతే, రుణత్రరహీత (లు) ఆ చిని  స్థసలాంలో వదుయ త్, రంపు నీరు, ప్రడైనేజీ మొదలైన సాధారణ 

పౌర సదుపాయాలను కలిగి ఉనిా రని ధృవీకరించాలి మరియు నిర్యమ ణం ఏ త్రరణాళికతోన్య వభేదంచదు. త్రరభ్యతవ  అధికారులు లేదా ఇతర 

సంసలాు మరియు అవసరమైనపుొ డు ఆసిత అమమ కం, స్లభంగ నిరవ హంచవచ్చచ . 
 

mm) ఆసిత యొకక  టైటిల్ యొకక  సెర్డచ  మరియు ఇనెవ సిటగేషన్, ఆసిత వలువ, తయార్జ, అమలు, రనితీరు, అమలు మరియు ఈ జిటిసి, సెకూయ రిటీ 

డాకుయ మంటీ మరియు ఇతర డాకుయ మంట్లకు సంబంధించి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ చేసిన ఖ్రుచ లను ిరిగి చెలింీచడానిక రుణత్రరహీత 

(లు) అంగీకరిసాతడు. / దీని కొరకు అమలు చేయబడిన సాధనాలు మరియు రుణానిక సంబంధించి స్థసాట ండింగ్ స్తచనలు, ఎలప్రకాటనిక్ స్థకయీరింగ్ 

సిసటమ్, జీతం మనహాయంపులు మరియు ఇతర ఇతర ఛార్జలీ కారణంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య వధించే ఇతర ఛార్జలీు. 
 

nn) రుణగ్రహీత (లు) అనిన  విధాలుగా, వరింాచే అనిన  చటిాలతో (రరాా వరణ చటింతో సహా (సహా రరాా వరణ, ఆరోరా ం, భ్గ్దత మరియు 

సామాజిక్ నిబంధనలు (ఇ.హెచ్.ఎస్.ఎస్)  రుణ కాలంలో ఇ.హెచ్.ఎస్.ఎస్ నిబంధనలక సవరణలు చేయవచ్చు ) మరియు ఆరిి ఐ 

మారగదరశ కాలు రుణం/క్సవైసి నిబంధనలు మరియు వ్యరికి్ క్ంపెల లయన్్ /డిక్ లరేషన్లు మరియు చటిరరమైన సంసిలక 

సంబంధించ ఇతర సనిన వేశాలు) దాని వా్య పార నిరవ హణక సంబంధించ. 
 

oo) రుణగ్రహీత (లు) తన డైరక్రి ల బోరీులో/గ్టరలి బోరీులో/పాలక్మండలిలో ఆర్బిఐ యొక్క  డిఫాలిర్ల జాబిత్తలో మరియు/లేదా 

ఇతర క్ంపెనీ బోరీులో డైరక్రి్గా పేరునన  ఏ వా కనాైనా నియమించరు. క డిఫాలి్ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా ఆర్బిఐ 

ఎరా టిక్పుా డు నిరణయించన పారామీటర్ల గ్రకారం ఏదైనా బా్ ంక్ట లేదా ఆరికి్ సంసి దావ రా ఉదేేశపూరవ క్ డిఫాలిర్గా 

గురింాచబడింది మరియు డిఫాలిర్గా గురింాచబడిన వ్యరి డైరక్రిుల/బోర్ ీ ఆఫ్ గ్టరలిు/పాలక్ మండలి నండి ఏ వా కనాైనా 

తొలగించడానిక అంగీక్రిసా్తంది ( సి.ఐ.బి.ఐ.ఎల్ గ్రకారం) మరియు/లేదా 'ఉదేేశపూరవ క్ డిఫాలరి్' ఆర్బిఐ దావ రా లేదా అటవంటి 

పేరల నండి వ్యరి పేరలన తొలగించడానిక గ్రయతిన ంచాలి. 
 

pp) రుణగ్రహీత (లు) ఒక్ అనబంధ మరియు/లేదా ఏదైనా గ్ూప్ క్ంపెనీతో ఎటవంటి లావ్యదేవీని నిరవ హంచక్యడదు, దీని వలన 

మటీరియల్ గ్రతిక్యల గ్రభావం ఏరా డుతుంది. రుణగ్రహీత (లు) తన అనబంధ సంసిలు మరియు/లేదా దాని గ్ూప్ క్ంపెనీలతో 

చేయి పొడవు ఆధారంగా అనిన  లావ్యదేవీలన నిరవ హసాారు. 
 

qq) రుణగ్రహీత (లు) ధృవీక్రిసా్తంది, అంగీక్రిసా్తంది, అంగీక్రిసా్తంది మరియు రుణగ్రహీత (లు) హామీదారు (ల) క ఏదైనా వడ్డ ీరేటలలో 

ఏదైనా మారాు  మరియు దాని ఆవరనాం ఏదైనా హామీదారు (లు) రరంగా క్టిబడి ఉంటందని నిరాధ రిసా్తంది. అటవంటి హామీదారు 

(లు) చేత అమలు చేయబడిన/అమలు చేయబడే ఏవైనా హామీ ఒరా ందాలు మరియు రుణగ్రహీత (లు) అటవంటి మారాు పై 

వంటనే హామీదారులక తెలియజేయాలి.  
 

rr) రుణగ్రహీత (లు) ఈ గ్కంది ఈవంట్సలలో ఏదైనా సంభ్వించన వంటనే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క తెలియజేయాలి/సరఫరా 

చేయాలి: 
 

i. రుణగ్రహీత (లు) లేదా రుణగ్రహీత (ల) క వా తిరేక్ంగా ఏదైనా వా్య జాా నిన  గ్పారంభించడానిక బెదిరించే ఏదైనా 

నోటీస్తల గురించ రుణగ్రహీత (లు) ఏదైనా నోటీస్తన రవ క్రించనటలయిత్య, రుణగ్రహీత (లు) వంటనే 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క తెలియజేయాలి. లేదా వ్యరి ఆసి ాలేదా వా్య పారం లేదా అండర్టెకంగ్క సంబంధించ ఆసిపాై 

రరిమితి లేకండా నియమించబడాలి; 

ii. రుణగ్రహీత (లు) ఆసి ాకోసం తీస్తకనన  ఏదైనా బీమా ఒరా ందంలోని నిబంధనలన రదేు చేయడానిక లేదా మారు డానిక 

ఉదేేశంచన రుణగ్రహీత (లు) అందుకనన  ఏదైనా నోటీస్తన వంటనే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క తెలియజేయాలి; 

iii. రుణత్రరహీత (లు) రుణం లేదా ఆసితపై రుణత్రరహీత (ల) లేదా రుణత్రరహీత (ల) సామరధయ ంపై సంభవంచే లేదా ఏదైనా 

మటీరియల్ త్రరికూల త్రరభావానిి  కలిగి ఉండే సంఘట్నల గురించి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క లిఖితపూరవ కంగ 

తెలియజేయాలి. దానిక రల కారణాల వవరణ మరియు దానిని రరిషక రించడానిక తీస్కుని  చరయ లు (ఏదైనా ఉంటే); 

iv. రుణత్రరహీత (లు) రుణత్రరహీత (లు) కలిగి ఉండని/లేని ఏదైనా త్రరమాదం లేదా సంఘట్న కారణంగ రుణత్రరహీత (లు) 

బాధరడవచ్చచ  లేదా బాధరడవచ్చచ  లేదా నషటపోవచ్చచ  అని పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క లిఖితపూరవ కంగ తెలియజేయాలి. 

) ఆసితక రరిమి లేకుండా దాని లక్షణాలకు బీమా చేయబడింద; 

v. రుణత్రరహీత (లు) తరొ నిసరిగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క లిఖితపూరవ కంగ లిఖితపూరవ కంగ రుణదాత (లు), ఏదైనా ఆసిత 

లేదా రుణత్రరహీత (ల) వాయ పారం లేదా ఆస్తలలో ఏదైనా భాగనిి  పందడానిక ఏదైనా త్రరభ్యతవ  అథారిటీ నుండి 

అందుకుని  సమాచార్యనిక సంబంధించి లిఖితపూరవ కంగ తెలియజేయాలి; 
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vi. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏ కారణం చేతనైనా "మీ కసటమర్డను తెలుస్కోండి" లేదా అవసరమైన సమాచారం ఇరొ టికే 

అందుబాటలో లేని రరిసితాులీో ఇలంటి గురితంపు వధానాలకు కటటబడి ఉంటే, రుణత్రరహీత (లు), వంట్నే 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, సరఫర్య (లేదా సేకరణ) అభయ రనాపై పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిరవ హంచడానిక కోరినటవంటి 

డాకుయ మంటేషన్ మరియు ఇతర సాక్షాయ ల సరఫర్య, మరియు లవాదేవీలకు సంబంధించి వరి తంచే అనిి  చటాట ల త్రరకారం 

అవసరమైన "మీ కసటమర్డను తెలుస్కోండి" లేదా ఇతర సారూరయ  తనిఖీలు పాటించినందుకు సంతృపిత చెందండి రుణ 

రత్రాలలో ఆలోచించబడింద; మరియు 

vii. రుణదాత (లు) సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) లేదా దాని సామరా్యయ నిి  త్రరికూలంగ త్రరభావతం చేసే లేదా సంబంధిత 

సెకూయ రిటీ డాకుయ మంట్ (ల) కంద దాని బాధయ తలను నిరవ రి తంచే ఏవైనా సంఘట్నల గురించి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

లిఖితపూరవ కంగ తెలియజేయాలి. 
 

ss) బ్ధా త యొక్క  పునstఫ్లసిారన: ఈవంట్లో రుణత్రరహీత (లు) చెలింీపు చేసాతరు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు తదనంతరం ఇద 

వరి తంచే చటాట ల త్రరకారం (ఐ.బి.సి నిబంధనలతో సహా) మోసపూరితంగ లేదా త్రపాధానయ తగ రకక న పెట్టబడింద, ిరిగి చెలింీచే 

వషయంలో రుణత్రరహీత (ల) యొకక  బాధయ తలు ిరిగి పునరుదధరించబడాయ. అలంటి ఈవంట్లో, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దాని 

సవ ంత అభీష్టటనుసారం రుణత్రరహీత (ల) పై అదనపు షరతులు వధించే హకుక  కూడా ఉంటంద. 
 

tt) రుణ రత్రాల నిబంధనలు మరియు షరతులను పాటించడానిి  నిర్యధ రించడానిక రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  

సంతృపిత కోసం అరసియ్యషన్ మమోర్యండం మరియు అరసియ్యషన్ యొకక  ఆరి టకల్ి కు సవరణను నిర్యధ రించి, అంగీకరిస్తంద 

మరియు ధృవీకరిస్తంద. 
 

uu) తనిఖీ చేసే హకక : రుణగ్రహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా అధికారం పొందిన ఏ 

వా క ాఅయినా తనిఖీ లేదా నిరాా ణ/పునరిన రాా ణ పురోరతిని రరా వేక్షించడం మరియు తనిఖీ చేయడం కోసం ఆసికా ఉచత 

గ్పారా తన అనమతించడానిక అనమతించబడత్తరని అంగీక్రిసాారు, రుణగ్రహీత యొక్క  రవ క్రణలన అంచనా 

వేయండి ( రుణాలు మరియు రుణం యొక్క  సరైన వినియోగానిన  నిరాధ రించడానిక, గ్పామాణక్ ఆరరేటింగ్ విధానానిక 

క్టిబడి ఉండేలా, ఆర్బిఐ మారగదరశ కాల నిబంధనలు, రుణ రగ్త్తలు మరియు వరింాచే చటిం గ్రకారం గ్రసా్తతం ఉనన  

నియంగ్తణ అవసరాల కోసం రుణగ్రహీత (ల) వదే నిరాా ణం/పునరుదధరణ ఖ్యత్త. మరియు ఆ తరావ త, రుణ మొతంాలో 

ఏదైనా బ్కీ ఉనన ంత వరక. రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ క్యడా రుణాల గ్రయోజనం కోసం 

నియమించబడవచ్చు  లేదా అధికారం ఇవవ రల పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వంటి ఇతర క్ంపెనీలు, గ్క్సడిట్స బ్యా రోలు లేదా 

సంసిలు క్యడా అదేవిధంగా తనిఖీ చేయడానిక అనమతిసాాయి. రుణగ్రహీత (లు)/సెకా్య రిటీ గ్పొవైడర్ అండర్ టేక్ట ి(లు) 

అతన/ఆమ/అది/వ్యరు క్యడా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో జమ చేయాల్ి  ఉంటంది, అలాంటి ఆసిలాో నిరాా ణానిక 

సంబంధించన ోటోగ్గాఫ్లు వంటి సా షమిైన ఆధారాలు. అధీక్ృత వా కనాి సందరిశ ంచడం మరియు డాకా మంట్సల 

ోటోకాీలు తీస్తకోవడం నండి సంభ్వించే లేదా యాదృచి క్ంగా జరిగే అనిన  ఖరుు లు రుణగ్రహీత (లు) భ్రిసాారు. 
 

ఈ జిటిసి దావ ర్య కవర్డ చేయబడిన ఏవైనా వషయాలకు సంబంధించి రుణత్రరహీత యొకక  అనిి  రికార్ులు ఆర్డబిఐ, నేషనల్ హౌసింగ్ 

ోర్డ ్ లేదా వారి డిజైనీలకు సాధారణ బిజినెస్ అవర్డి లో ఎపుొ డైనా అందుబాటలో ఉంటాయ, ఆర్డబిఐ 

అవసరమైన/అవసరమైనపుొ డు, ఆడిట్ చేయడానిక, రరిశీలించడానిక మరియు అనిి  సంబంధిత డేటా యొకక  సార్యంశలు లేదా 

త్రటాన్ి త్రకప్టలను తయారు చేయండి. అటవంటి ఆడిట్ యొకక  రరిధిలో జిటిసి కంద రని చేసే రరిధి మరియు సేవలకు 

సంబంధించిన ఆరికా సమాచారం మరియు చట్టబదధమైన మరియు నియంత్రతణ అధికారుల యొకక  ఇతర అవసర్యలు ఉంటాయ. 

అధికారులు ఏవైనా సమాచారం కోరవచ్చచ  మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దానిని అందంచడానిక కటటబడి ఉంటంద.  
 

5.2గ్రతిక్యల ఒడంబడిక్లు: 
 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో సంబంధిత ఒడంబడిక (లు) సంబంధితమైనరొ టిక్త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  సంతృపిత త్రరకారం 

ఆబిరీరీు చెలింీచాలిి న మొతతం మొ తాలు చెలింీచే వరకు, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ముందస్త త్రవాతపూరవ క అనుమి లేకుండా 

చేయర్యదు: 
 

a)సావ ధీనం: దీనిలోని ఆరి టకల్ 2.8.7 నిబందనకు లోబడి, ఆసిత లేదా దాని యొకక  ఏదైనా భాగనిి  కలిగి ఉండట్ం (భవషయ తుతలో లేదా 

భవషయ తుతలో జరరడం) తో పాటగ ఏదైనా సెలవు లేదా లైసెన్ి ని ఇవవ ండి లేదా ఇవవ ండి. 
 

b)రరాయీక్రణ మరియు స్తలభ్తరం. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అంగీకరించినటీ కాకుండా, ఆసితలో ఏదైనా సెకూయ రిటీ ఉండటానిక 

అనుమించండి. రుణత్రరహీత (లు) ఆసిత యొకక  ఏ వధమైన హకుక ను లేదా ఇతర స్లభతను సృషిటంచకూడదు. 
 

c)ఒరా ందం మరియు ఏరాా టల: పై ఆరి టకల్ 5.2 (ఎ) క లోబడి, లోన్ పెండింగ్లో ఉని పుొ డు ఆసిత లేదా దాని యొకక  ఏదైనా భాగనిి  

ఉరయోగించడం, ఆత్రకమంచడం లేదా పారవేయడం కోసం ఏదైనా వయ క త/సంస/ాస్థసాానిక/త్రరభ్యతవ  అథారిటీతో ఏదైనా ఒరొ ందం 

లేదా ఏర్యొ ట చేస్కోండి. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అవసరమైన వధంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ మనహా, ఆసితతో 

ఏ వధంగనైనా వయ వహరించే వయ క తక అనుకూలంగ, పి.ఓ.ఎ, లేదా ఇతర సారూరయ మైన లేదా ఇతర దసాత వేజు వంటి ఏ రత్రానిి  

రుణత్రరహీత (లు) అమలు చేయకూడదు. రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ ఆసిత కొనుగోలు కోసం రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డ నమోదు చేసిన సేల్ డ్డడ్/అమమ కానిక/టైటిల్ డ్డడ్ని రదుద చేయడానిక ఎలంటి ఒరొ ందానిి  కుదురుచ కోరు. 
 

d)వినియోర మారాు : రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ ఆసి ా వినియోర సవ భావ్యనిన  మారు క్యడదు; ఒక్వేళ ఆసి ా నివ్యస 

గ్రయోజనాల కోసం కాకండా ఇతర గ్రయోజనాల కోసం ఉరయోగించబడిత్య, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణగ్రహీత (ల) క 

వా తిరేక్ంగా తీస్తకోరల ఇతర చరా లతో పాట, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వ్యరి సవ ంత అభీరినసారం అధిక్ వడ్డ ీ రేటన 

వసూలు చేయడానిక అరహమైనది. కేస్త యొక్క  రరిసిితులలో, మరినిన  రంపిణీలన నిలిపివేయడం సహా, ఏదైనా ఉంటే. 
 

e)విలీనం లేదా ఆసి ావిభ్జన మొదలైనవి. ఆసినాి లేదా దానిలోని ఏదైనా భాగానిన  ఏదైనా ఇతర ఆసితాో క్లరండి లేదా విలీనం 

చేయండి. ఇంకా, రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ ఆసి ాయొక్క  ఏదైనా మౌఖిక్ లేదా ఇతర విభ్జనన ఏ విధంగానూ 

గ్రభావితం చేయక్యడదు, లేదా ఏదైనా కటంబ ఏరాా టలో గ్రవేశంచక్యడదు లేదా వా్య పారం లేదా గ్రయోజనం కోసం 

కాకండా ఇతర గ్రయోజనాల కోసం ఉరయోగించక్యడదు.  
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(f)హామీ లేదా హామీ: ఎవరికైనా పూచీక్తాుగా నిలబడండి లేదా ఏదైనా రుణం లేదా రుణం లేదా ఓవర్గ్డాఫ్ ితిరిగి చెలిలంచడానిక హామీ 

ఇవవ ండి లేదా ఏదైనా ఇతర ఆసి ాకొనగోలు (లేదా ఆరికి్ నరినిక వా తిరేక్ంగా ఇతర హామీ), ఇక్క డ అందించనది కాకండా. 
 

g)భారతదేశానిన  విడిచపెటిడం: ఉదాో రం/వా్య పారం కోసం భారతదేశానిన  వదిలివేయండి/పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిబంధనల 

గ్రకారం గ్ీపెయిమంట్స ఛారీలాతో సహా రరిమితం కాకండా చెలిలంచాల్ి న మొతా్తలన తిరిగి చెలిలంచకండా దీరఘకాలం పాట 

విదేశాలలో ఉండి, నివ్యస ఫ్లసిితిని నివ్యస భారతీయుడు నండి నాన్-రసిడంట్స ఇండియన్గా మారు ండి. 
 

h)రవర్ ఆఫ్ అటారీన : ఏ రదధతిలోనైనా ఆసితాో వా వహరించడానిక ఏ వా కకాైనా అనక్యలంగా రవర్ ఆఫ్ అటారీన  లేదా ఇతర 

సారూరా  లేదా ఇతర దసాావేజు వంటి ఏదైనా రగ్త్తనిన  అమలు చేయండి. 
 

i)థర్ ీపారీ ిఅపుా : పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ సంతృపి ా గ్రకారం, రుణదాత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చెలిలంచాల్ి న మొతంా 

మొతా్తలు చెలిలంచబడే వరక ఏదైనా మూలం నండి రుణం తీస్తకోండి లేదా ఏదైనా ఆసినాి వసూలు చేయండి. 
 

j)సేల్ డ్డడ్ యొక్క  రదేు లేదా మారాు : ఆసి ా కొనగోలు కోసం రుణగ్రహీత (లు) నమోదు చేసిన విగ్క్య డ్డడ్/ఒరా ందానిన  

సవరించడానిక//విగ్క్యానిక సంబంధించన డ్డడ్/విగ్క్య ఒరా ందానిన  రదేు చేయడానిక/రదేు చేయడానిక ఏదైనా 

ఒరా ందానిన  నమోదు చేయండి.  
 

k) భ్గ్దతన లేదా దానిలోని ఏదైనా భాగానిన  ఏదైనా కటంబ అమరిక్ లేదా విభ్జనక లోబడి లేదా భ్గ్దతన హెచ్.యు.ఎఫ్ ఆసిలాో 

భారంగా మారు డం లేదా ఏదైనా ఇతర వా కకా అనక్యలంగా ఏ విధమైన అటారీన  లేదా ఇతర సారూరా మైన రనిని అమలు 

చేయడం. 
 

l) రుణగ్రహీత (ల) యాజమానా ంలో లేదా నియంగ్తణలో ఏదైనా మారాు న అనమతించండి; 
 

m) అరసియ్యషన్ మమోరాండం మరియు అరసియ్యషన్ యొక్క  ఆరికి్ల్్  మరియు/లేదా ఏదైనా ఇతర రాజాా ంర రగ్త్తలలో ఏవైనా 

సవరణలు/మారాు లు చేయండి; 
 

n) లేదా వడ్డీక సంబంధించన ఏదైనా వ్యయిదాలు దాని రడువు త్యదీలో చెలిలంచబడక్పోత్య ఏదైనా డివిడండ్ గ్రక్టించండి; 
 

o)విలీనం మరియు సమేా ళనం: రుణగ్రహీత (లు), పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  మందుగా గ్వ్యతపూరవ క్ అనమతి లేకండా 

విలీనం, సమేా ళనం, రాజీ లేదా పునరిన రాా ణం యొక్క  ఏదైనా రథకానిన  నిరణయించండి లేదా నమోదు చేయండి; 
 

p) రుణగ్రహీత (లు) గ్టస్గిా ఉనన టలయిత్య, దాని లబిధదారులలో ఎవరికైనా, అలాగే గ్టస్ ిఆసి/ాగ్టస్ ిఫండ్ లేదా దానిలోని ఏదైనా 

భాగానిన  దాని లబిధదారులక ఏదైనా రంపిణీ చేయడానిక. ఈ ఆరికి్ల్క విరుదధంగా చేసిన ఏవైనా చెలిలంపులు/రంపిణీ లేదా 

చెలిలంపు చెలలదు మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క్యడా అదే విధంగా దాడి చేయడానిక అరహత క్లిగి ఉంటంది మరియు 

గ్టర/ిలబిధదారులు అటవంటి రంపిణీ/రంపిణీని తిపాి కొటిాలి. 
 

5.3 చెలిలంచాల్ి న మొతా్తలు లేదా దానిలో కొంత భారం ఇంకా బకాయి ఉనన ంత వరక లేదా చెలిలంచబడనంత వరక, బ్ధాు లు 

చేయక్యడదు: 
 

a) గ్వ్యతపూరవ క్ంగా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అనమతి లేకండా ఏ వా కకాైనా అనక్యలంగా భ్గ్దతపై ఎన్క్ంబరన్్  (ల) న 

సృషింిచండి; మరియు 
 

b) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  మందసా్త గ్వ్యతపూరవ క్ అనమతి లేకండా రిక్వరీక ఆటంక్ం క్లిగించవచ్చు  లేదా 

రవ క్రించండి, సమేా ళనం చేయండి లేదా గ్రహంచండి లేదా ఏదైనా చేయవదేు మరియు వ్యరి వా్య పారం యొక్క  సరైన ఖ్యత్త 

పుసకాాలన ఉంచాలి మరియు అవసరమైనపాు డు ఎపుా డైనా తనిఖీ కోసం అలాంటి పుసకాాలన ఉతా తి ా చేయాలి 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ (దాని ఉదాో గులు మరియు ఏజెంటల దావ రా) యాక్స్ స్ చేయడానిక 

మరియు దాని నండి కాీలు లేదా సంగ్రహాలన చేయడానిక అనమతించండి. 
 

ఆరి టకల్: 6 

ోత్రరోవర్డి  రిత్రరజంటేషని్  మరియు వారెంటీలు 

రుణగ్రహీత (లు) మరియు సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్, అవసరమైన చోట మరియు సంబంధితమైనవి గ్పాతినిధా ం వహసాాయి, దాని తరపున 

మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ తరపున వ్యరంటల మరియు బ్ధా తలు: 
 

6.1రాజాా ంరం మరియు అధికారం: 
 

(a) రుణగ్రహీత (లు) ఒక్ భారసావ మా  సంసి:  
 

i. ఇది రుణానిన  పొందడం/దాని భారసావ మా  దసాావేజుల నిబంధనలపై భ్గ్దతన సృషింిచడం మరియు భారసావ మా  

దసాావేజు లేదా భారతీయ భారసావ మా  చటిం, 1932 లేదా గ్రసా్తత్తనిక ఏదైనా ఇతర చటింలోని నిబంధనలతో 

విభేదించదు;  
 

ii. రుణానిి  పందడం/ సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం అనేద భారసావ ముల దావ ర్య మరియు వారి తరపున చేయబడుతుంద 

(మరియు భారసావ ములందరినీ ఉమమ డిగ మరియు వడివడిగ బంధిస్తంద), మరియు భారసావ మయ ం అమలులో ఉంద 

మరియు ఉనికలో ఉంద, మరియు సెకూయ రిటీ యొకక  రుణం/ సృషిటని పందడం భారసావ ములందరూ సంయుక తంగ 

మరియు వడిగ ఆమోదంచబడ్ారు; 
 

iii. భారసావ మయ  త్రరయోజనాలకు మైనర్డ ఎవరూ ఒపొు కోలేదు లేదా లోన్ డాకుయ మంట్ ీఅమలు తేదీలో భారసావ మయ ంలో చిని  

ఆసక త ఉండదు;  
 

iv. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్/ఇతర బాయ ంకంగ్ కంపెనీ డైరెక టర ీోర్ులో భారసావ ములు ఎవరూ డైరెక టర్డ/కాదు; 
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v. భారసావ ములు ఎవరూ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్/ఇతర బాయ ంకంగ్ కంపెనీ డైరెక టర్డ లేదా స్వనియర్డ అధికారుల బంధువులు 

కాదు; 
 

vi. ఆర్డబిఐ/ఇ.సి.జి.సి/ఆరికా సంసలాు/బాయ ంకులు తయారు చేసిన జాబిాల త్రరకారం భారసావ ములు ఎవరూ డిఫాలటర్డ/వల్

ఫుల్ డిఫాలటర్డగ కనిపించరు; 
 

vii. సి.ఐ.బి.ఐ.ఎల్/ఆర్డబిఐ డిఫాలటర ీజాబిా (లేదా ఇతరత్రా) త్రరకారం భారసావ ములు ఎవరూ డిఫాలటర్డలు/నిషక రట్మైన 

డిఫాలటర్డలు కాదు మరియు నిరరకా ఆస్తలు లేదా ఒక సారి సెటిల్మంట్తో సంబంధం ఉని  ఏదైనా లవాదేవీతో 

సంబంధం కలిగి ఉండరు; మరియు 
 

viii. రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ కొతత భారసావ మని చేరుచ కోవడం లేదా రదవీ వరమణ, మరణం లేదా దవాల లేదా 

భారసావ మ ఎవరూ తీస్కోకపోయనా దాని భారసావ మయ  ర్యజాయ ంరంలో ఏదైనా మరియు త్రరి మారుొ  గురించి 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క వంట్నే తెలియజేయాలి. రుణ రత్రాల వయ వధిలో ఎపుొ డైనా భారసావ మాయ నిి  రదుద చేయడానిక 

ఏవైనా చరయ లు. 
 

(b) రుణత్రరహీత (లు) ఒక కంపెనీగ ఉని ట్యీతే, దీనిని నిర్యధ రిస్తంద: 
 

(i) రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ కంపెనీ చట్టం, 2013 కంద రుణానిి / సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం నుండి ఏ చట్టం 

కంద మనహాయంచబడదు;  
 

(ii) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్/ఇతర బాయ ంకంగ్ కంపెనీ డైరెక టర ీోర్ులో డైరెక టరీు ఎవరూ డైరెక టర్డ; 
 

(iii) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్/ఇతర బాయ ంకంగ్ కంపెనీక చెందన ఏ డైరెక టర్డ లేదా స్వనియర్డ అధికారుల బంధువులు ఎవరూ కాదు; 
 

(iv) ఆర్డబిఐ/ఇసిజిసి/ఆరికా సంసలాు/బాయ ంకులు తయారు చేసిన జాబిాల త్రరకారం డైరెక టర్డలలో ఎవరూ డిఫాలటర్డ/వల్ఫుల్ 

డిఫాలటర్డగ కనిపించరు; 
 

(v) సి.ఐ.బి.ఐ.ఎల్/ఆర్డబిఐ డిఫాలటర ీ జాబిా (లేదా ఇతరత్రా) త్రరకారం నిర్యవ హకులు ఎవరూ డిఫాలటరీు/నిషక రట్మైన 

డిఫాలటరీు కాదు మరియు నిరరకా ఆస్తలు లేదా ఒక సారి సెటిలమ ంట్తో సంబంధం ఉని  ఏదైనా లవాదేవీతో సంబంధం 

కలిగి ఉండరు; 
 

(vi) అనుమి పందడానిక అవసరమైన అనిి  కార్పొ రేట్ లేదా ఇతర అవసరమైన చరయ లు తీస్కోబడ్ాయ మరియు రుణత్రరహీత 

(లు) రుణం పందడానిక మరియు భత్రదతను సృషిటంచడానిక కార్పొ రేట్ సామరాయ ం మరియు అధికారం కలిగి ఉనాి రు; 

మరియు  
 

(vii) రుణం పందడం మరియు సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం అనేద అరసియ్యషన్ మమోర్యండం మరియు రుణత్రరహీత కంపెనీ 

యొకక  అరసియ్యషన్ యొకక  ఆరి టకల్ి , లేదా ఏదైనా చట్టం, నియంత్రతణ లేదా కాంత్రటాకుట  రరిమి లేదా బాధయ త లేదా 

రుణత్రరహీతపై బైండింగ్ లేదా త్రరభావతం చేసే నిబంధనలకు వరుదధం కాదు ( లు).  
 

(c) రుణత్రరహీత (లు) రరిమత బాధయ త భారసావ మయ ంగ ఉని ట్యీతే, దీనిని నిర్యధ రిస్తంద: 
 

(i) రుణత్రరహీత (లు) లోన్/సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం నుండి రరిమత బాధయ త భారసావ మయ  చట్టం, 2008 కంద ఏ చట్టం కంద కూడా 

మనహాయంచబడదు;  
 

(ii) అనుమి పందడానిక అవసరమైన అనిి  కార్పొ రేట్ లేదా ఇతర అవసరమైన చరయ లు తీస్కోబడ్ాయ మరియు రుణత్రరహీత 

(లు) రుణానిి  పందడానిక మరియు భత్రదతను సృషిటంచడానిక కార్పొ రేట్ సామరాయ ం మరియు అధికారం కలిగి ఉనాి రు; 

మరియు  
 

(iii) రుణం పందడం మరియు సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం రరిమత బాధయ త భారసావ మయ  ఒరొ ందం, లేదా ఏదైనా చట్టం, 

నియంత్రతణ లేదా ఒరొ ంద రరిమి లేదా బాధయ త లేదా రుణత్రరహీత (ల) పై కటటబడి లేదా త్రరభావతం చేసే ఏ 

నిబంధనలకు వరుదధం కాదు.  
 

(d) రుణత్రరహీత (లు) సహకార సంఘం లేదా త్రట్స్ట అయతే, అద కూడా దీనిని నిర్యధ రిస్తంద: 
 

(i) ఇకక డ పేర్పక ని  నిబంధనలు మరియు షరతులపై రుణం పందడం/సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం దాని ర్యజాయ ంర 

రత్రాలు/త్రట్స్ట డ్డడ్ రరిధిలో ఉంటంద మరియు త్రరస్తతం అమలులో ఉని  త్రట్స్ట డ్డడ్/బై-చటాటలు/నిబంధనల 

నిబంధనలతో వభేదంచదు. ; 
 

(ii) కోఆరరేటివ్ సొసైటీ లేదా రబికీ్ త్రట్స్ట తరపున రుణం/సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం మరియు కో-ఆరరేటివ్ సొసైటీ లేదా రబికీ్ 

త్రట్స్ట అమలులో మరియు ఉనికలో ఉండట్ం, మరియు రుణం పందడం/ భత్రదత యొకక  సృషిట తగిన తీర్యమ నాలు/ 

అధికార్యల దావ ర్య ఆమోదంచబడింద; మరియు 

 

(iii) రుణం పొందడం/సెక్యా రిటీని సృషింిచడం సరిగాగ  ఆమోదించబడింది మరియు గ్రసా్తతం అమలులో ఉనన  గ్టస్ ి

డ్డడ్/బై-చటిాలు/నిబంధనలు లేదా ఏదైనా చటిం, నియంగ్తణ లేదా కాంగ్టాక్ట ి రరిమితి లేదా బ్ధా తన 

చేరటిడం లేదా క్టిబడి ఉండడం వంటి వ్యటిక ఎలాంటి అధికారం లేదు. లేదా ఫండ్ లేదా దాని ఆసా్తలన 

గ్రభావితం చేసా్తంది. 
 

(e) రుణగ్రహీత (లు) హెచ్.యు.ఎఫ్ గా ఉనన  చోట, ఇది క్యడా నిరాధ రిసా్తంది:  
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i. చిని  వడ్డ ్ఏమీ లేదు మరియు పైన పేర్పక ని వ హెచ్.యు.ఎఫ్ యొకక  త్రరి కో-పారి నర్డలు మరియు లబిధదారులను 

మరియు సహ-పారి నర్డలందరినీ ఏవధమైన ఆలసయ ం లేకుండా, రుణ రత్రాలపై సంతకం చేసాతయని కర త త్రరకటించాడు;  
 

ii. హెచ్.యు.ఎఫ్ యొకక  త్రరి కో-పారి నర్డలు మరియు లబిధదారుల త్రరయోజనం కోసం రుణం అని కార్యత  త్రరకటించింద; 
 

iii. రుణం/సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం అనేద ఏ చట్టం, నియంత్రతణ లేదా ఒరొ ంద రరిమి లేదా బాధయ త లేదా వయ క త లేదా 

దాని ఆస్తలపై బైండింగ్ లేదా త్రరభావతం చేసే ఏ నిబంధనలకు వరుదధం కాదు మరియు అతను/ఆమ రుణానిి  

పందవచ్చచ /భత్రదతను సృషిటంచవచ్చచ ; 
 

iv. కర త/హెచ్.యు.ఎఫ్ సభ్యయ లు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్/ఇతర బాయ ంకంగ్ కంపెనీ డైరెక టర ీోర్ులో డైరెక టర్డ కాదు; 
 

v. కర త/హెచ్.యు.ఎఫ్ సభ్యయ లు ఏ డైరెక టర్డ లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్/ఇతర బాయ ంకంగ్ కంపెనీక చెందన స్వనియర్డ 

అధికారుల బంధువు కాదు; 
 

vi. ఆర్డబిఐ/ఇసిజిసి/ఆరికా సంసలాు/బాయ ంకులు తయారు చేసిన జాబిాల త్రరకారం కార్యత /హెచ్యుఎఫ్ పేరు సభ్యయ లు 

డిఫాలటర్డ/వల్ఫుల్ డిఫాలటర్డగ కనిపించరు; మరియు 
 

vii. కర త/హెచ్.యు.ఎఫి భ్యయ లు సి.ఐ.బి.ఐ.ఎల్/ఆర్డబిఐ డిఫాలటర ీజాబిా (లేదా లేకపోతే) త్రరకారం డిఫాలటర్డ/నిషక రట్మైన 

డిఫాలటర్డ కాదు మరియు నిరరకా ఆస్తలు లేదా ఒక సారి సెటిలమ ంట్తో సంబంధం ఉని  ఏదైనా లవాదేవీతో సంబంధం 

కలిగి ఉండదు. 
 

(f) రుణగ్రహీత (లు) ఒక్ వా క:ా  
 

i. అతను/ఆమ ఒరొ ంద సామరాయ ం కలిగి ఉనాి రని నిర్యధ రిస్తంద; 
 

ii. రుణం/సెకూయ రిటీని సృషిటంచడం అనేద ఏ చట్టం, నియంత్రతణ లేదా ఒరొ ంద రరిమి లేదా బాధయ త లేదా వయ క త లేదా 

దాని ఆస్తలపై బైండింగ్ లేదా త్రరభావతం చేసే ఏ నిబంధనలకు వరుదధం కాదు మరియు అతను/ఆమ రుణానిి  

పందవచ్చచ /భత్రదతను సృషిటంచవచ్చచ ; 
 

iii. అతను/ఆమ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్/ఇతర బాయ ంకంగ్ కంపెనీ డైరెక టర ీోర్ులో డైరెక టర్డ కాదు; 
 

iv. అతను/ఆమ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్/ఇతర బాయ ంకంగ్ కంపెనీక చెందన ఏ డైరెక టర్డ లేదా స్వనియర్డ అధికారుల బంధువు 

కాదు; 
 

v. ఆర్డబిఐ/ఇ.సి.జి.సి/ఆరికా సంసలాు/బాయ ంకులు తయారు చేసిన జాబిాల త్రరకారం అతని/ఆమ పేరు డిఫాలటర్డ/వల్ఫుల్ 

డిఫాలటర్డగ కనిపించదు; మరియు 
 

vi. సి.ఐ.బి.ఐ.ఎల్/ఆర్డబిఐ డిఫాలటర ీజాబిా (లేదా ఇతరత్రా) త్రరకారం అతను/ఆమ డిఫాలటర్డ/నిషక రట్మైన డిఫాలటర్డ కాదు 

మరియు నిరరకా ఆస్తలు లేదా ఒక సారి సెటిలమ ంట్తో సంబంధం ఉని  ఏదైనా లవాదేవీతో సంబంధం కలిగి ఉండదు. 
 

(g) రుణగ్రహీత (లు) ఒక్ స్ట్పైవేట్స గ్టస్ ిఅయినపాు డు, గ్టరలిక రుణానిన  పొందే/భ్గ్దతన సృషింిచే అధికారం ఉందని 

మరియు రుణం/సెకా్య రిటీని సృషింిచడం గ్టస్ ిడ్డడ్ యొక్క  ఏవైనా నిబంధనలక విరుదధం కాదని క్యడా నిరాధ రిసా్తంది. 

అమలులో, లేదా ఏదైనా చటిం లేదా ఒరా ంద రరిమితి లేదా బ్ధా త లేదా గ్టస్ ిలేదా దాని ఆసా్తలపై బైండింగ్ లేదా 

గ్రభావితం చేయడం.  
 

6.2. రుణగ్రహీత (లు) లోన్ డాకా మంట్సలలోక గ్రవేశంచ, తన సవ ంత సేవ చిా  సమా తితో సంతక్ం చేసాడు మరియు అలా 

చేయడానిక అతనిపై ఎలాంటి అనవసరమైన గ్రభావం లేదా బలవంతం చేయబడలేదు. 
 

6.3 రుణదాత (లు) సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్క సెక్యా రిటీ డాకా మంట్సలలోక గ్రవేశంచడానిక మరియు సంబంధిత సెక్యా రిటీ 

డాకా మంట్సల కంద బ్ధా తలు నిరవ రింాచడానిక పూరి ాఅధికారం ఉందని నిరాధ రించబడాలి మరియు అవసరమైన విధంగా 

సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ చేత సంతక్ం చేయబడి, డలివరీ చేయబడి, చటిబదధమైన, చెలులబ్ట అయ్యా లా ఉంటంది మరియు 

సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ యొక్క  క్టిబడి బ్ధా తలు, సందరభ ం గ్రకారం, అతని/ఆమ/అది/వ్యరిపై సంబంధిత నిబంధనలక 

అనగుణంగా అమలు చేయబడత్తయి. 
 

6.4. రుణగ్రహీత (లు)/సెకా్య రిటీ గ్పొవైడర్ గ్రక్టించన, హామీ ఇచేు  మరియు హామీ ఇచేు  ఏదీ, కేంగ్ద లేదా రాస్ట్ష ిగ్రభుతవ ం యొక్క  

ఏదైనా చటిం, నియంగ్తణ లేదా ఉర చటిం లేదా ఏదైనా ఫ్లసిానిక్ లేదా రవనాూ /రనన  లేదా చటిబదధమైన అధికారం లేదా 

ఏదైనా ఇతర అధికారం , ఇది రుణగ్రహీత (లు)/భ్గ్దత్త గ్రదాతపై క్టిబడి ఉంటంది. రుణ రగ్త్తల గ్కంద రుణగ్రహీత 

(లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ యొక్క  బకాయిలు రుణగ్రహీత (లు)/సెకా్య రిటీ గ్పొవైడర్ యొక్క  దివ్యలా లేదా మరణం దావ రా 

గ్రభావితం చేయబడవు, బలహీనరడవు లేదా డిశాు ర్ ాచేయబడవు.  
 

6.5 రుణగ్రహీత (లు)/సెకా్య రిటీ గ్పొవైడర్ ఆసికా సంబంధించ చెలిలంచన/చెలిలంచాల్ి న సంత సహకారం మొతంాతో పాట మొతంా 

రుణం కోసం ఏదైనా సెకా్య రిటీ చటిబదధమైన మూలం దావ రా/ఉండదని మరియు ఉండదని గ్రక్టించాడు మనీ లాండరింగ్ 

నిరోధక్ చటిం, 2002 కంద మనీ లాండరింగ్ నేరం.  
 

6.6 రుణదాత (లు) అంగీక్రించ, సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనక్యలంగా తగిన సెకా్య రిటీని గ్కయ్యట్స 

చేసాారని మరియు రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ ఎలాంటి భ్రోసా, ఛార్,ా త్తత్తక లిక్ హకక , అదే్ద, లీజు లేదా ఏదైనా 

సృషింిచరాదని అంగీక్రిసాాడు. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  మందుగా గ్వ్యతపూరవ క్ సమా తితో తరా , సెక్యా రిటీలో 

భ్గ్దత్త వడీ్డ ఏదైనా సృషింిచబడింది లేదా వ్యటిలో ఏదైనా ఇతర వా క ాలేదా శరీరానిక అనక్యలంగా ఉంటంది. సెక్యా రిటీ 
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డాకా మంటల మరియు లోన్ డాకా మంట్సల కంద రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ (లు) సృషింిచన సెకా్య రిటీ రుణ 

రగ్త్తల కంద చెలిలంచాల్ి న మొతా్తలు మరియు రుణగ్రహీత (ల) యొక్క  ఇతర బ్ధా తలు ఉనన ంత వరక కొనసాగుతూనే 

ఉంటాయి. డిశాు ర్ ాసరిఫిికేట్స జారీ చేయడం దావ రా పూరిగాా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క డిశాు ర్ ాచేయబడింది. సెక్యా రిటీ 

డాకా మంట్సల కంద సృషింిచబడిన సెక్యా రిటీ మరియు రుణ రగ్త్తల గ్రకారం మరియు రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ 

గ్పొవైడర్ యొక్క  బ్ధా త గ్రభావితం చేయబడదు, బలహీనరడదు లేదా డిస్చార్ ాచేయబడదు (సవ చి ంద లేదా ఇతర) 

లేదా ఏదైనా విలీనం లేదా సమాే ళనం, పునరిన రాా ణం, రుణగ్రహీత (లు)/సెకా్య రిటీ గ్పొవైడర్ యొక్క  నిరవ హణ, రదేు లేదా 

జాతీయీక్రణ (సందరభ ం గ్రకారం) సావ ధీనం చేస్తకోవడం. 
 

6.7రుణ దరఖ్యసా్త నిరాధ రణ: రుణగ్రహీత (లు) పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్క చేసిన రుణ దరఖ్యసా్తలో లేదా ఇతరగ్త్త అతని/ఆమ/వ్యరు 

ఇచు న/అందించన సమాచారం, రగ్తం, ఫ్లసేటి్సమంట్సల ఖచు తతవ ం, గ్పామాణక్త, నిజాయితీ మరియు చటిరరమైన 

చెలులబ్టన నిరాధ రిసా్తంది. లోన్ డాకా మంట్సలు/లోన్ జీవనాధారం, మరియు పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కోరుకనన పాు డలాల  ఈ 

తరపున పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్క ఏదైనా మందసా్త లేదా తదురరి సమాచారం లేదా వివరణ ఇవవ బడుతుంది. 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క్లిగి ఉనన  ఏదైనా సమాచారం/డాకా మంట్స/ఫ్లసేటి్సమంట్స రుణగ్రహీత (లు) ఇచు నటలగా 

రరిరణంచబడుతుంది. 
 

6.8రుణగ్రహీత (ల) శక:ా రుణగ్రహీత (లు) ఆసినాి క్లిగి ఉండటానిక మరియు రుణగ్రహీత (లు) నిరవ హంచే/ఆచరించే ఏదైనా 

వా్య పారం మరియు/లేదా వృతినాి కొనసాగించడానిక మరియు రుణ రగ్త్తలు మరియు ఏదైనా భ్గ్దత, రుణగ్రహీత (ల) లో 

గ్రవేశంచడానిక అధికారం మరియు అవసరమైన అనిన  అధికారాలు ఉనాన యి. /సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ రుణగ్రహీత (ల) 

బ్ధా తలన అందిసా్తంది మరియు దానిక అనగుణంగా రుణగ్రహీత (ల) హకక లు మరియు బ్ధా తలన అమలు 

చేయాలి. 
 

6.9థర్ ీపారీ ిసెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ యొక్క  శక:ా మూడవ రక్ష సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డకు అధికార్యలు మరియు అవసరమైన అనిి  అధికార్యలు 

కలిగి ఉంటాయ మరియు/లేదా నిబంధనల త్రరకారం భత్రదతను అందంచడానిక రుణ రత్రాలు. 
 

6.10చెలులబ్టయా్య  బ్ధా తలు: రుణ రగ్త్తలు మరియు ఏదైనా భ్గ్దత (మరియు ఏదైనా సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ యొక్క  బ్ధా తలు) 

కంద రుణగ్రహీత (లు) యొక్క  బ్ధా తలు చెలులబ్ట అయ్యా వి, క్టిబడి మరియు అమలు చేయదగినవి, మరియు 

రుణగ్రహీత (లు) లేదా ఏదైనా సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ ఏ చటిానిన , అధికారానిన  ఉలలంఘంచరు , లోన్ డాకా మంట్సలు లేదా 

ఏదైనా సెక్యా రిటీ కంద బ్ధా తలన నమోదు చేయడం లేదా పాటించడం దావ రా లేదా హకక లన వినియోగించడం 

దావ రా రగ్తం లేదా ఒరా ందం. 
 

6.11మటీరియల్ మారుా ల వలలడి: లోన్ అపికీేషన్ తరువాత, ఆసిత/నిర్యమ ణం కొనుగోలును త్రరభావతం చేసే మటీరియల్ మారుొ  లేదు ఆసిత 

కలిగి ఉని  భూమపై నివాస యూనిట్ లేదా రుణం మంజూరు దావ ర్య పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణత్రరహీత (ల) అభయ రనా మేరకు రుణ 

దరఖాస్తలో.  
 

612ఛారీలాు మరియు భారం. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్. ఇంకా, రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ యొకక  మొతతం లేదా ఏదైనా భారంలో 

మారం్, కాంి లేదా నీరు లేదా ఇతర సౌలభయ ం లేదా మదదతు హకుక  లేదు.  
 

6.13ఆసిలాో లోపాలన బహరగతం చేయడం: రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ, ఆసిత లేదా ఏదైనా మటీరియల్లో రుణత్రరహీత 

(లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ యొకక  శీరికిను త్రరభావతం చేసే ఏదైనా డాకుయ మంట్, తీరుొ  లేదా చట్టరరమైన త్రరత్రకయ లేదా ఇతర ఛార్జలీు 

లేదా ఏదైనా గురత లేదా పేటంట్ లోరం గురించి/తెలియదు. భత్రదా లోపాలు బహరత్ం చేయబడలేదు మరియు/లేదా ఆసకుతలు, 

హకుక లు మరియు స్థ యీమ్లలో త్రరభావతం కావచ్చచ  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రక్షపాతంగ లేదా త్రరికూలంగ, లేదా దీనివల ీ

సంభవంచి ఉండవచ్చచ  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఈ జిటిసి లోక త్రరవేశంచడం లేదా లోన్ అందంచడం కాదు. 
 

6.14వ్యా జాా లు మరియు చటిాల ఉలలంఘన: రుణత్రరహీత(లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ ఏ వాయ జాయ నిక సంబంధించినద కాదు లేదా రుణదాతకు 

వయ ిరేకంగ మటీరియల్ స్థ యీమ్లకు దారితీసే ఏదైనా వాయ జాయ నిక దారితీసే వాసతవాల గురించి తెలియదు(లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ 

లేదా ఆసితక సంబంధించి. ఇంకా, తనఖా పెటాట లిి న ఆసితక సంబంధించి ఏదైనా అథారిటీ, కార్యయ లయం లేదా ఏదైనా ఇతర 

నాయ యసాానంలో లేదా ముందు ఎలంటి దావా లేదా వచారణ పెండింగ్లో లేదు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా రుణత్రరహీత కూడా 

లేదు(లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ చట్టం యొకక  నిబంధనలను లేదా ఏదైనా త్రరభ్యతవ  అధికార్యనిి  ఉలంీఘంచినందుకు ఏదైనా నోటీస్ 

లేదా ఏదైనా ఇతర త్రరత్రకయతో అందంచబడింద. 
 

6.15అధికార రరిధి నండి రోరనిరోధక్ శక:ా రుణ రగ్త్తల రుణగ్రహీత (లు) మరియు సెకా్య రిటీ గ్పొవైడరల దావ రా భ్గ్దత్త రగ్త్తలు 

అమలు చేయడం, రుణగ్రహీత (లు) మరియు రుణగ్రహీత (లు) కోసం రుణానిన  కోరిన మరియు మంజూరు చేసిన గ్రయోజనం 

కోసం చేసిన మరియు చేసిన చరా లు. /సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ లోన్ డాకా మంటల లేదా సెక్యా రిటీ డాకా మంట్సలక 

సంబంధించ ఏదైనా గ్పొరడింగ్్ లో సూట్స, ఎగికాా్య షన్, అటాచ్మంట్స లేదా లీరల్ గ్పాసెస్ నండి తనక లేదా అతని 

ఆసా్తలక ఏదైనా రోరనిరోధక్ శకనాి ఫ్లక్స లయిమ్ చేస్తకనే హకక  లేదు. 
 

6.16గ్టర ిలేదా ఏజెంట్స: రుణగ్రహీత (లు) ఈ జిటిసి లోక గ్రవేశంచడం లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో గ్టర,ి ఏజెంట్స లేదా నామినీగా 

లావ్యదేవీ చేయడం లేదు. 
 

6.17ఆసినాి గ్రభావితం చేసే గ్రజా రథకాలు: గ్రభుతవ  అథారిటీ లేదా మరుగుదల గ్టస్ ిలేదా ఏదైనా ఇతర గ్రభుతవ  సంసి, ఒక్ ఫ్లసిానిక్ 

సంసి లేదా ఏదైనా గ్రభుతవ  అథారిటీ యొక్క  ఏదైనా రథక్ం కంద ఏదైనా అలైన్మంట్స, విసరాణ లేదా రహదారి నిరాా ణం 

దావ రా ఆసి ాచేరు బడదు లేదా గ్రభావితం చేయబడదు. రుణగ్రహీత (లు) రుణం తీస్తకనే మందు ఆసి ాపూరిగాా మరియు 

పూరిగాా జమ చేయబడలేదని ధృవీక్రిసా్తంది మరియు ఇది కొనిన  చటిాల గ్రకారం ఏరాా ట చేయబడిన మనిసిరల్ బ్డ్డ 

దావ రా అందించబడే గ్రదేశంలో ఉంది. 
 

6.18 డిఫాలరి్: రుణగ్రహీత (ల) పేరు మరియు/లేదా సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ యొక్క  పేరు ఏదైనా డిఫాలిర్ జాబిత్తలో చేరు బడలేదు 

లేదా రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ ఉదేేశపూరవ క్ డిఫాలిర్గా గ్రక్టించబడలేదు. 
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6.19పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తో సంబంధం: ది రుణగ్రహీత (లు) లేదా దాని దరశ కడు / భారసావ మి / గ్టర ి/ ఎగికా్యా టివ్ సభుా డు / 

లేదా భ్గ్దత్త గ్రదాత ఏ ', దరశ కలు లేదా రనియర్ అధికారులు మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఎటవంటి సంబంధం 

ఉంది' పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఒక్టి కాదు దరశ కలు లేదా రనియర్ అధికారులు లేదా ఏ దరశ కడు ఏదైనా ఇతర హౌసింగ్ 

ఫైనాన్్  క్ంపెనీ/బా్ ంక్ట (షెడా్య ల్ చేయబడిన కో-ఆరరేటివ్ బా్ ంక్ట, గ్టర ి ఫండ్, మాూ చ్చవల్ ఫండ్ లేదా వంచర్ 

కాా పిటల్ ఫండ్తో సహా). 
 

6.20రబిలక్ట మరియు ఇతర డిమాండల చెలిలంపులు: రుణగ్రహీత (లు) చెలిలంచన/చెలిలంచన మరియు రుణ రగ్త్తల గ్కంద రుణగ్రహీత 

(లు) దావ రా చెలిలంచాల్ి న రుణాల తిరిగి చెలిలంచబడే వరక, ఆదాయ రనన  మరియు అనిన  ఇతర రనన లు వంటి అనిన  

గ్రజా డిమాండుల చెలిలంచాల్ి నపాు డు చెలిలంచాలి మరియు ఏదైనా రాస్ట్షంిలోని గ్రభుతవ  అధికారులక లేదా ఏదైనా ఫ్లసిానిక్ 

సంసిక చెలిలంచాల్ి న ఆదాయాలు మరియు గ్రసా్తతం ఆసికా సంబంధించ ఎలాంటి రనన లు మరియు ఆదాయాలు 

బకాయిలు మరియు బకాయిలు లేవు. 
  

ఆరి టకల్: 6ఎ 

6ఎ1 త్రకాస్ అనుషంగిక్తకరణ 
 

రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ అందంచిన ఏదైనా భత్రదత (అంటే), ఏ ఇతర ఒరొ ందంలోన్య/ నమోదు చేయబడాలి 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, లేదా వాటిలో ఒకటి లేదా ఏదైనా త్రూప్ కంపెనీలు, దాని అనుబంధ సంసలాు రుణ రత్రాల త్రకంద సెకూయ రిటీ 

(అంటే) గ రరిరణంచబడాయ మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ సంబంధిత ఒరొ ందాల త్రరకారం ఏదైనా లేదా అనిి  హకుక లను 

వనియోగించ్చకునే హకుక  ఉంటంద, కానీ అందుబాటలో ఉని  ఏదైనా భత్రదత (అంటే)/ ఛార్జలీు/ తనఖాలపై హకుక ను 

వనియోగించడం మాత్రతమే రరిమతం కాదు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ త్రరస్తత రుణంతో సహా ఏదైనా రుణాల కంద 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్. రుణ రత్రాలకు సంబంధించి అందంచే సెకూయ రిటీ , రుణత్రరహీత (ల) దావ ర్య లభించే/లభించే ఇతర 

రుణాలు (ల) సంబంధించి నిరంతర భత్రదత (అంటే) గ రరిరణంచబడుతుందని రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తనిా రు. 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు అనిి  రుణాలు (లు) సంతృపిత చెందడానిక పూరితగ డిశచ ర్డ ీఅయ్యయ  వరకు డిశచ ర్డ ీచేయబడవు  

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్. 
 

6ఎ2 హకక  మరియు సెట్స-ఆఫ్ హకక  
 

రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ ఈ విధంగా అంగీక్రిసాాడు, ధృవీక్రిసాాడు మరియు లోన్ క్రనీ్  సమయంలో 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, ఎగ్రక  అకంట్సపై త్తత్తక లిక్ హకక /ఛారీనాి క్లిగి ఉండాలి లేదా రుణగ్రహీతక నోటీస్తతో ఎగ్రక  

అకంట్సన నిలిపివేసే హకక  క్లిగి ఉండాలి ( లు) మరియు రుణగ్రహీత (లు) లేదా రుణదాత (ల) తరపున లేదా వ్యటిలో 

ఏదైనా ఒక్దాని కోసం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా గ్రసా్తత్తనిక వ్యరి వదే ఉనన  ఏదైనా వివరణ వ్యరి క్దిలే ఆసిపాై క్యడా 

క్చు తంగా ఉంటంది. అవి భారతదేశంలో లేదా ఇతర గ్పాంత్తలలో ఒంటరిగా లేదా సంయుక్ంాగా, సాధారణతక ఎలాంటి 

రక్షపాతం లేకండా, ఏదైనా డబుి  బులియన్, డిపాజిటల, డిపాజిట్స రశీదులు, గ్పామిసరీ నోటల, మారిా డి బిలుల, చెకక లు, 

రైలేవ  రరదులు, గ్రభుతవ  బిలులలు మరియు గ్రతి వివరణలోని ఇతర రగ్త్తలతో సహా. 

ఆరి టకల్: 7 

వైఫలయ ం మరియు రరిహార్యలు 

7.1 కంది సంఘటనలు/చరా లు ఈ జిటిసి కంద డిఫాలి్ ఈవంట్సగా ఉంటాయి: 
 

a) మొతా్తల బకాయిలు చెలిలంచక్పోవడం: రుణ రత్రాలలో అందంచిన వధంగ రడువు తేదీన లేదా అంతకు ముందు రుణ 

రత్రాల రరంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చెలింీచాలిి న బకాయలు లేదా ఏదైనా ఇతర బకాయలను డిఫాల్ట లేదా 

చెలింీచకపోవడం; 
 

b) సృజనాతా క్త మరియు భ్గ్దత యొక్క  రరిపూరణత: రుణ రత్రాల రరంగ పేర్పక ని  సమయానిక లేదా పడిగించిన కాల 

వయ వధిలో సృజనాతమ కత ఏరొ డకపోవడం మరియు రరిపూరణత; 
 

c) ఒడంబడిక్లన అమలు చేయక్పోవడం: రుణ రత్రాలు లేదా మరేదైనా ఒరొ ందం/రత్రతం/దసాత వేజు/బాండ్ మొదలైనవాటి 

త్రకంద రుణాల రంపిణీక సంబంధించి రుణత్రరహీత (లు) యొకక  ఏ ఒడంబడిక, షరతులు, త్రపాినిధాయ లు లేదా వారెంటీలు లేదా 

ఒరొ ందాల ఉలంీఘన. రుణత్రరహీత (లు) మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా ఒరొ ందం/రత్రతం/దసాత వేజు/బాండ్ 

మొదలైన వాటి మధయ , పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ అమలు చేయబడింద; 
 

d) తపాు దోవ రటిించే సమాచార సరఫరా: పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణత్రరహీత (లు) అతని/ఆమ/వారి రుణ దరఖాస్తలో లేదా 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అందంచిన ఆరికా, మరియు/లేదా ఏదైనా ఇతర డాకుయ మంట్/సరి టఫిెట్/రస్వదు/స్థసేటట్మంట్ 

మొదలైనవ ఇచిచ న ఏదైనా సమాచారం తపుొ దోవ రటిటంచేదగ లేదా తపుొ గ కనుగొనబడింద. ఈ జిటిసి యొకక  ఆరి టకల్ 6 లో 

పేర్పక ని  ఏదైనా భౌిక గౌరవం లేదా ఏదైనా వారంటీ తపుొ  అని తేలింద; 
 

e) గ్కాస్ డిఫాలి్: కందవాటిలో ఏదైనా సంభవంచడం: 
 

(i) రుణత్రరహీత (ల) యొకక  ఏదైనా రుణం చెలింీచాలిి నపొు డు లేదా వాసతవానిక వరి తంచే ఏదైనా త్రగేస్ వయ వధిలో చెలింీచబడదు; 
 

(ii) రుణత్రరహీత (లు) అతని / ఆమ / వారి ఇతర అపొు లను చెలింీచలేకపోతునిా రని సహేతుకమైన ఆందోళన;  
 

(iii) ఏదైనా డిఫాల్ట ఈవంట్ లేదా డిఫాల్ట యొకక  సంభావయ  ఈవంట్ (అయతే వరి ణంచబడింద), సమయం ముగిసినపుొ డు లేదా 

నోటీస్ ఇవవ డం డిఫాల్ట ఈవంట్గ మారవచ్చచ , ఏదైనా అపుొ కు సంబంధించిన ఏదైనా కాంత్రటాక్ ట లేదా డాకుయ మంట్ కంద 

జరుగుతుంద; 
 

(iv) రుణత్రరహీత (ల) యొకక  ఏదైనా రుణం కోసం ఏదైనా నిబదధత డిఫాల్ట ఈవంట్ ఫలితంగ (అయతే వవరించినరొ టిక్త) 

త్రెడిట్ర్డ రదుద చేయబడుతుంద లేదా ససెొ ండ్ చేయబడుతుంద; 
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(v) రుణత్రరహీత (ల) యొకక  ఏదైనా రుణదాత రుణానిక సంబంధించిన ఏదైనా రుణానిి  త్రరకటించడానిక అరహత పందుాడు 

మరియు దాని పేర్పక ని  ముందు చెలింీచాలి  

డిఫాల్ట ఈవంట్ ఫలితంగ రరిరకవ త (అయతే వరి ణంచబడింద); 
 

(vi) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా దాని త్రూప్ కంపెనీలు, అనుబంధ సంసలాు లేదా దాని వారస్లు-వడ్డ ్ లేదా ఏదైనా ఇతర 

బాయ ంక్/ఫైనానియిల్ సంస/ానాన్-బాయ ంకంగ్ ఫైనానియిల్ కంపెనీ/హౌసింగ్ ఫైనాని్  కంపెనీ, ఇతర ఇతర రుణ సదుపాయాల 

ఒరొ ందం లేదా అరేంజమ ంట్ కంద రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య ఏదైనా డిఫాల్ట రుణదాత (లు) మరియు/లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్; 

మరియు 
 

(vii) రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ యొకక  ఏవైనా ఆస్తలపై ఏవైనా ఇతర అపొు లను భత్రదరరచడం కోసం అమలు 

చేయబడుతుంద. 
 

f) సెకా్య రిటీ తరుగుదల: రుణం కోసం సెకూయ రిటీ సృషిటంచబడిన ఏదైనా త్రపారర్జ ట వలువ తగిప్ోతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

అభిత్రపాయం త్రరకారం రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ అదనపు బకాయలు చెలింీచాలిి న మొ తాలను ిరిగి చెలింీచడానిక 

తగినంత భత్రదత కలొి ంచాలి మరియు రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) అటవంటి సెకూయ రిటీని అందంచడంలో 

నిర్యకరిసాత రు లేదా ఏ కారణం చేతనైనా అలంటి సెకూయ రిటీని అందంచలేరు; 
 

g) ఆసి ా అమా క్ం లేదా పారవేయడం లేదా రరాయీక్రణ: సెకూయ రిటీ లేదా సెకూయ రిటీ యొకక  ఏదైనా భాగనిి  బయట్కు 

రంపినట్యీతే, సెలవు లేదా లైసెని్ పై ఇచిచ నట్యీతే, వత్రకయంచబడిన, పారవేయబడిన, ఛార్డ ీచేయబడిన, ఎన్కాయ ంబర్డ ్్  లేదా 

ఇతరత్రా ఏదైనా వధంగ, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ముందస్త త్రవాతపూరవ క అనుమి లేకుండా; 
 

h) సెకా్య రిటీపై అటాచాె ంట్స లేదా డిస్ట్సెయిిట్స: అటాచెమ ంట్, జపుత  చేయడం లేదా అరసవయ త భత్రదత లేదా దానిలో ఏదైనా భారం 

మరియు/లేదా రికవర్జ/సరి టఫిెట్ త్రపస్వడింగ్లు తీస్కుని ట్యీతే లేదా రుణత్రరహీత (ల) నుండి ఏదైనా బకాయల రికవర్జ కోసం 

త్రపారంభించినట్యీతే; 
 

i) అగ్క్మ గ్రయోజనం: ఏదైనా శసనం, నోటిఫికేషన్, సరుక య లర్డ లేదా ఆరర్్డ మొదలైన ఏదైనా త్రరకట్న, సవరణ, సవరణ లేదా ిరిగి 

అమలు చేయడం వల ీరుణం పందన త్రరయోజనం చట్టవరుదధం అయతే; 
 

j) సంబంధిత అధికారం యొక్క  గ్రణాళిక్ నండి విచలనం: ఆసితక సంబంధించి సంబంధిత అథారిటీ  అందంచిన 

ఆమోదం/మంజూరు త్రరణాళిక నుండి ఏదైనా వచలనం ఉంటే; 
 

k) రవ క్రించదగినవి డిపాజిట్స చేయబడవు: ఈవంట్లో, ల్లజుదారు/అద్దదదారు/లైసెనుి దారు/నివాసి దావ ర్య స్వవ కర తలు ఎత్రరక  

ఖాాలో జమ చేయబడరు; 
 

l) సమాచారం/డాకా మంట్సలు/పిడిసి లు/ఎన్.ఎ.సి.హెచ్ లేదా ఏ ఇతర ఆమోదించబడిన లోన్ రీపేమంట్స మోడ్న 

అందించడంలో వైఫలా ం: రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఏకైక అభీష్టటనుసారం అవసరమైన ఏదైనా 

సమాచారం/రత్రాలు/పిడిసి లు/ఎన్.ఎ.సి.హెచ్ ని అందంచడంలో వఫలమైతే మరియు ఏదైనా కారణం చేత 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య అవసరం; 
 

m) చెకక  చెలిలంచక్పోవడం/పునరుదధరించక్పోవడం: ఏదైనా నెలవార్జ చెలింీపుకు సంబంధించిన చెకుక ను దాని తేదీక 

చెలింీచనట్యీతే లేదా చెలింీపు తేదీక ముందు అటవంటి చెకుక ను పునరుదధరించకపోతే, రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య త్రడా చేయబడిన 

మరియు అమలు చేయబడిన చెకుక ను అగౌరవరరిచిన చోట్ సహా లేదా రుణదాత (ల) తరఫున మరియు రుణదాత (లు) దావ ర్య 

రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు చెలింీచాలిి న రుణాల రత్రాలు లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు 

రుణత్రరహీత (ల) దావ ర్య అమలు చేయబడిన ఏదైనా ఇతర రత్రతం; 
 

n) లీజు అదే్ద రాయితీ సౌక్రా ం విషయంలో డిఫాలి్: రుణత్రరహీత (లు) ఆరి టకల్ 5.1 (ii) లో పేర్పక ని  వధంగ డి.ఎస్.ఆర్డ.ఎ లో కనీస 

మొ తానిి  నిరవ హంచడంలో వఫలమైతే లేదా ల్లజు అద్దద తగిం్పు సౌకరయ ం వషయంలో ఆసితని ఖాళీగ ఉంచినట్యీతే; 
 

o) డిఫాలి్ సంఘటన గురించ తెలియజేయడంలో వైఫలా ం: రుణత్రరహీత (లు) పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్కు తెలియజేయడంలో 

వఫలమైతే, డిఫాల్ట యొకక  ఏదైనా సంఘట్న లేదా నోటీస్, లేదా సమయం ముగిసిన తర్యవ త లేదా రెండింటిలో ఏదైనా సంఘట్న 

జరిగినట్యీతే, అద డిఫాల్ట ఈవంట్గ మారుతుంద; 
 

p) బా్ లన్్  నిరాధ రణన అందించడంలో వైఫలా ం: రుణత్రరహీత (లు) సంతకం చేయడంలో మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

బటావ డా చేయడంలో వఫలమైతే, రుణత్రరహీత (ల) నిర్యధ రణ కొరకు ఎరొ టికపొు డు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య చెలింీచాలిి న 

మొ తాలకు సంబంధించి బాయ లని్  నిర్యధ రణ; 
 

q) భ్గ్దత అమలు చేయలేనిదిగా మారుతోంది: ఏదైనా సెకూయ రిటీ (అంటే) లేదా గయ రంటీ, రుణత్రరహీత (లు)/ సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ 

(లు) అందంచే వయ క తరత గయ రెంటీ లేదా కారొ్ప రేట్ గయ రెంటీ అయనా అదనపు సెకూయ రిటీలుగ చెలింీచాలిి న మొ తాలను ిరిగి 

చెలింీచడం కోసం ఏ కారణం చేతనైనా అమలు చేయలేనంతగ లేదా చట్టవరుదధంగ మారితే దేనినైనా లేదా అమలు చేసే 

సామరా్యయ నిి  రుణత్రరహీత (లు) లేదా ఏ ఇతర వయ క త అయనా ఏదైనా కోరుట, త్రటిబ్బయ నల్, పాక్షక-నాయ య సంస,ా సమర ాఅధికారం మొదలైన 

వాటి ముందు సవాలు చేసాతరు; 
 

r) చెలిలంచాల్ి న మొతా్తలక సంబంధించ తకక వ చెలిలంపు: రుణ రత్రాల నిబంధనల త్రరకారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య 

ఏవైనా డిమాండ్ యొకక  ఏదైనా చిని  చెలింీపు; 
 

s) ఆబిలరర్ (ల) మరణం: ఆబిగీర్డ (లు) మరణసేత మరియు చట్టరరమైన వారస్లు, వారస్లు మరియు బాధయ తలు అరొ గించినవారు 

(లు) ఏ కారణం చేతనైనా అనుబంధ ఒరొ ందానిి  అమలు చేయడంలో వఫలమైతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఆమోదయోరయ మైన 

ఫార్యమ ట్లో, సాధయ మైనంత వరకు వారి సవ ంత అభీష్టటనుసారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య నిరే దశంచబడింద, మరణంచిన 

ఆబిగీోర్డ (ల) స్థసాానంలో తమను ాము త్రర యా మిా యంగ అంగీకరిస్తనిా రు; 
 

t) నిరాా ణం గ్పారంభ్ంలో జారా ం: రుణత్రరహీత (లు) కటటబడి నిర్యమ ణానిి  త్రపారంభించడంలో వఫలమైతే మరియు రుణ 

దరఖాస్తలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సమాచారం అందంచినట్యీతే; 
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u) ఆసి ానిరాా ణం వదులుకోవడం మొదలైనవి.: ఆసిత నిర్యమ ణం పూరతయ్యయ  ముందు వదలివేయబడుతుంద లేదా ఆసిత నిర్యమ ణానిి  

కాలరరిమితో పూరిత చేయాలిి న చోట్, అటవంటి పడిగింపు సొ షటంగ అంగీకరించకపోతే ఆసిత నిర్యమ ణం అంత నిర్జ ణత సమయంలో 

పూరిత చేయబడదు. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య త్రవాతపూరవ కంగ, మరియు అలంటి పడిగింపు అమలులో ఉని  ఏదైనా చటాట నిి  

ఉలంీఘంచదు; 
 

v) అవసరమైన అధికారుల దావ రా అవసరమైన అనమతులన ఉరసంహరించ్చకోవడం: ఆసిత నిర్యమ ణానిక సంబంధించి 

సమరాులైన అధికారులచే జార్జ చేయబడిన అవసరమైన అనుమతుల అధికారం, సరి టఫికేట్ మొదలైనవ ఏదైనా తర్యవ త 

ఉరసంహరించ్చకోవడం; 
 

w) దివ్యలా లేదా దివ్యలా: రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ దవాల చరయ కు పాలొ డితే లేదా రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డ తనను ాను/ాను దవాల తీసినటీ త్రరకటించడానిక ఏదైనా దరఖాస్త చేస్కుంటే లేదా రుణత్రరహీత (లు) 

త్రరకటించడానిక ఒక దరఖాస్త అయతే /సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ దవాలగ/దవాళా తీయబడింద మరియు రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ 

త్రపవైడర్డని దవాల తీసినందుకు లేదా రుణత్రరహీత (లు) తీస్కుని ందుకు ఏదైనా కోరుట/త్రటిబ్బయ నల్/కావ స్వ-జుయ డ్డషియల్ 

అథారిటీ/ఏదైనా ఇతర సమర ాఅధికారం దావ ర్య ఏదైనా ఆరర్్డ జార్జ చేయబడుతుంద. సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ దవాల తీసినటీ లేదా 

దవాల తీసినటీ త్రరకటించబడ్ారు లేదా రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ యొకక  ఏదైనా ఆసిత లేదా ఎసేటట్కు సంబంధించి 

రిస్వవర్డ లేదా అధికారిక అరొ గింపుదారుని నియమంచినట్యీతే; 
 

x) వ్యా జా ం: ఏదైనా వాయ జయ ం లేదా త్రపస్వడింగ్లు (మధయ వరి తతవ ం లేదా ర్యజీ త్రరత్రకయలు లేదా అడిమ నిప్రసేటటివ్ త్రపస్వడింగ్తో సహా) 

త్రపారంభించబడితే, దరఖాస్తదారు (ల) కు వయ ిరేకంగ దరఖాస్త చేయబడితే లేదా బదరించబడితే లేదా ఏదైనా ఆదేశలు లేదా 

డిత్రక్తలు జార్జ చేయబడితే లేదా నోటీస్ ఆబిరీర్డ (లు) దావ ర్య స్వవ కరించబడుతుంద; 
 

y) అబిగీోర్డ (ల) యొకక  ఉనామ దం లేదా ఇతర వైకలయ ంపై; 
 

z) రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ సెకూయ రిటీపై ఏదైనా భరోసా సృషిటసేత, లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ముందుగ 

త్రవాతపూరవ క అనుమి లేకుండా సెకూయ రిటీపై అలంటి ఎన్కంబరెని్  సృషిటంచడానిక ఏదైనా చరయ  తీస్కుంటే; 
 

aa) రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ రనిచేసేత/లేదా పి.ఓ.ఎ కంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లో ఉని  భత్రదత, హకుక లు, టైటిల్ లేదా 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఉని  అధికార్యలను మాత్రతమే త్రరమాదంలో రడేసే లేదా అపాయానిక గురిచేసే ఏవైనా చరయ లకు దూరంగ 

ఉంటే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ (అధికార త్రరినిధుల దావ ర్య నట్న) ; 
 

bb) ఆబిరీర్డ (ల) త్రరిపాదన/ లోన్ అపికీేషన్లో చేసిన ఏదైనా త్రపాినిధాయ లు లేదా స్థసేటట్మంట్లు లేదా వవర్యలు తపొు  అని 

తేలినట్యీతే లేదా ఆబిగీేర్డ (లు) ఈ ఒరొ ందం యొకక  రనితీరు లేదా పాటించడంలో ఏదైనా ఉలంీఘన లేదా డిఫాల్ట లేదా 

భత్రదతను సృషిటంచే ఏదైనా డాకుయ మంట్లు లేదా ఈ రుణానిక సంబంధించి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు ఆబిరీర్డ (ల) మధయ  

ఏదైనా ఇతర ఒరొ ందం యొకక  నిబంధనలు లేదా నిబంధనలను ఉంచడంలో లేదా నిరవ హంచడంలో వఫలమయాయ రు; 
 

cc) ఆబిగీర్డ (ల) ఆరికా రరిసిాి  లేదా లభాలు లేదా వాయ పారం మరియు ఆబిరీర్డ (ల) వాయ పారంలో ఏదైనా భౌిక మారొు పై ఆబిరీర్డ (లు) 

ఏదైనా మటీరియల్ త్రరికూల త్రరభావానిి  ఎదుర్పక ంటే; 
 

dd) రుణత్రరహీత (లు) లేదా సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ (లు) అమలులో ఉని  ఏదైనా త్రకమనల్ చట్టం కంద దోషిగ నిర్యధ రించబడితే; 
 

ee) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ముందస్త త్రవాతపూరవ క ఆమోదం లేకుండా ఆబిగీర్డ (లు) దాని పునరవ య వస్వకారణకు చరయ లు 

తీస్కుని ట్యీతే లేదా ఆబిరీర్డ (ల) యాజమానయ  నిర్యమ ణంలో ఏదైనా మారొు  ఉంటే; 
 

ff) ఒకవేళ రుణం పందన ఆసిత మరియు/లేదా సెకూయ రిటీ: (i) ఏ కారణం చేతనైనా మరమమ తుత చేయలేని వధంగ ధవ ంసం 

చేయబడింద; (ii) ఏదైనా చట్టవరుదధమైన లేదా చట్టవరుదధమైన త్రరయోజనాల కోసం ఉరయోగించబడుతుంద; లేదా (iii) 

జతచేయబడిన లేదా సావ ధీనం చేస్కుని  లేదా ఏదైనా ఇతర చట్టరరమైన త్రపస్వడింగ్లో భారం అవుతుంద; 
 

gg) ఒక అబిరీర్డ (లు) తన వాయ పార్యనిి  కొనసాగించడానిి  నిలిపివేసాతడు లేదా బదరించాడు; 
 

hh) అబిరీర్డ (ల) దావ ర్య ఏదైనా మోసానిక పాలొ డట్ం; 
 

ii) ఆబిగీర్డ (లు) “మీ కసటమర్డను తెలుస్కోండి” ("ని నెరవేరచ డంలో మరియు పాటించడంలో వఫలమైతే)క్స వై సి”) ఆర్డబిఐ లేదా 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య ఎరొ టికపుొ డు స్తచించబడే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా అనిి  ఇతర నిబంధనలు మరియు 

షరతుల అవసర్యలు; 
  

jj) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వంటి ఇతర సందర్యభ లలో/రరిసితాులలో ఇద సరైనద మరియు సరైనదగ భావంచవచ్చచ . 
 

7.2డిఫాలి్ యొక్క  ఈవంట్స (ల) గురించ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క నోటీస్త: డిఫాల్ట యొకక  ఏదైనా ఈవంట్ లేదా డిఫాల్ట యొకక  సంభావయ  

సంఘట్న సంభవంచినట్యీతే, రుణత్రరహీత (లు) తక్షణమే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క నోటీస్ ఇవావ లి, అలంటి డిఫాల్ట ఈవంట్ యొకక  

సవ భావం లేదా డిఫాల్ట యొకక  సంభావయ  సంఘట్న మరియు రరిష్టక ర్యనిక తీస్కుంటని  చరయ లు / అదే ధృవీకరించండి. 
 

7.3 రుణానిి  ర్జకాల్ చేయడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తన అధికార్యనిి  వనియోగించ్చకుని పుొ డు, రుణత్రరహీత (లు) ఈ వధంగ అంగీకరిస్తనిా రు, 

రుణం మంజూరు చేయబడిన కాలంతో సంబంధం లేకుండా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఈ మేరకు ఎత్రరక  అకంట్ను డెబిట్ చేయడానిక అరుహలు 

చెలింీచాలిి న మొ తాలు. ఈవంట్లో, బకాయ మొతతం చెలింీచడానిక ఎత్రరక  ఖాాకు అబదధం మరియు త్రెడిట్ చేయబడిన మొతతం సరిపోదు; 

రుణత్రరహీతలు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య తెలియజేసిన వంట్నే, అటవంటి కొరతను తీరచ డానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క తకుక వ 

మొ తానిి  చెలింీచాలి. 
 

7.4 డిఫాల్ట ఈవంట్ (ల) లో, రుణత్రరహీత (లు) దీని దావ ర్య పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్క అవసరమైన ిరుగులేని ఆదేశలు (లు) దాని/అతని/ఆమ/వారి 

బాయ ంకర్డకు జార్జ చేయబడవచ్చచ . ఎత్రరక  ఖాా మరియు అదే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చెలింీచండి. 

 
7.5 పైన పేర్కక నన  ఆరికి్ల్ 7.3 లేదా 7.4 నిబంధనలక రక్షపాతం లేకండా మరియు డిఫాలి్ సంఘటన జరిగినపుా డు, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

వ్యరి సవ ంత అభీరినసారం, రుణగ్రహీత (లు) చెకక  లేదా డిమాండ్ గ్డాఫ్ ిదావ రా చెలిలంచాల్ి న మొతా్తలన చెలిలంచమని 

అడరవచ్చు  సంబంధిత బకాయిలు చెలిలంచాల్ి  ఉంది. 
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7.6డిఫాలి్ ఈవంట్స జరరడానిక నివ్యరణలు: 
 

రుణ రగ్త్తల గ్కంద లేదా ఏదైనా వరింాచే చటిం గ్రకారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  హకక లన రక్షపాతం లేకండా లేదా గ్రభావితం 

చేయకండా లేదా బలహీనరరచకండా, ఏదైనా డిఫాలి్ సంఘటన సంభ్వించనటలయిత్య లేదా అతాు తమామైనది అయినటలయిత్య, 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏవైనా అబిలజర్లక గ్వ్యతపూరవ క్ంగా నోటీస్త దావ రా తక్షణం అమలు చేయవచ్చు  :  
 

a) రుణానిి  రదుద చేయండి, ఆ తర్యవ త రుణం నుండి తదురరి వనియోరం జరరదు; మరియు/లేదా 
 

b) రుణానిక సంబంధించిన బకాయలు లేదా బకాయలు (బకాయలు లేకపోయనా) వంట్నే చెలింీచాలిి నవ మరియు చెలింీచాలిి నవ లేదా 

డిమాండ్పై చెలింీచాలిి నవగ త్రరకటించాలి. లోన్ డాకుయ మంట్లలో వరుదధంగ ఏదైనా ఉని రొ టిక్త, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లోన్ను ర్జకాల్ 

చేసే హకుక  రక్షపాతం లేకుండా మరియు ఈ జిటిసి రరంగ ఓవర్డడ్యయ  ఛార్జలీను వస్తలు చేసే హకుక తో పాటగ ఉంటంద; 
 

c) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనుకూలంగ ఆబిరీరి్డ  సృషిటంచిన భత్రదతను అమలు చేయండి; 
 

d) సెకూయ రిటీ డాకుయ మంట్లు మరియు ఇతర లోన్ డాకుయ మంట్లలో పేర్పక ని  ఏదైనా మరియు అనిి  హకుక లను అమలు చేయండి; 
 

e) సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ యొకక  ఆసితని నమోదు చేయండి మరియు సావ ధీనం చేస్కోండి; లేదా సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ యొకక  ఆసితని ల్లజు లేదా 

ల్లవ్ మరియు లైసెని్  లేదా వత్రకయం దావ ర్య ఏ వయ క తకైనా బదల్ల చేయండి; 
 

f) రుణత్రరహీత (ల) కు ఏదైనా చెలింీపు చేయడానిక బాధయ త వహంచే ఏ వయ క తనైనా నేరుగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చెలింీచాలని స్తచించండి; 
 

g) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఏకైక అభీష్టటనుసారం (సరేఫ స్వ చట్టం మరియు ఐ.బి.సి తో సహా, ఎరొ టికపుొ డు సవరించబడిన) వరి తంచే 

చట్టం త్రరకారం అనుమించబడిన లేదా అందుబాటలో ఉని  ఇతర నివారణలను వాయ యామం చేయండి; 
 

h) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా ఆర్డబిఐ/ఎన్.హెచ్.బి డిఫాల్ట వవర్యలను మరియు రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ పేరును ఆసిత 

మరియు ఇతర సంబంధిత వవర్యలతో పాట వార్యతరత్రికలో లేదా రదధి లో బహరత్ం చేయడానిక లేదా త్రరచ్చరించడానిక అర హత లేని 

హకుక ను కలిగి ఉంటంద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా ఆర్డబిఐ/ఎన్.హెచ్.బి వారి సంపూరణ అభీష్టటనుసారం సరిపోాయ; 
 

i) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తన హకుక ను వనియోగించ్చకునే హకుక ను కలిగి ఉంద మరియు త్రరస్తానిక అమలులో ఉని  చట్టం త్రరకారం 

అందుబాటలో ఉని  ఏవైనా ఇతర రరిహార్యలను (అంటే) పందరలదు; 
 

j) ిరిగి చెలింీపును ర్జషెడ్యయ ల్ చేయండి మరియు రుణత్రరహీత (లు) ఇఎమ్ఐ ల కంటే ఎకుక వ సమానమైన నెలవార్జ వాయదాలను ిరిగి 

చెలింీచాలిి  ఉంటంద (ఇంతకు ముందు నిరవ చించిన వధంగ) మరియు అటవంటి డిమాండ్ యొకక  రుణత్రరహీత (లు) అందుకుని  

తర్యవ త, అటవంటి అధిక నెలవార్జ వాయదాలు చెలింీచబడాలి, నోటీస్లో పేర్పక ని  సమయం లేదా అలంటి త్రరసాతవన లేనపుొ డు, 

అటవంటి నోటీస్ తేదీ నుండి; 
 

k) రుణంపై వడ్డ ్ రేటను పెంచే హకుక  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఉంటంద మరియు సవరించిన వడ్డ ్ రేట త్రరకారం రుణానిి  ిరిగి 

చెలింీచడానిక రుణత్రరహీత (లు) బాధయ త వహసాతరు; 
 

l) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వారు ఏవైనా ఇతర అదనపు షరతులను (లు) నిరే దశంచే హకుక ను కలిగి ఉంటారు, ఎందుకంటే అవ తగినవగ 

భావంచవచ్చచ ; 
 

m) భ్గ్దత అమలు: 
 

(i) సెక్యా రిటీ అమలులోక వచు న తరువ్యత, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, వ్యరి ఇతర హకక లు మరియు నివ్యరణలక రక్షపాతం 

లేకండా, హకక న క్లిగి ఉంటంది మరియు సంపూరణ అధికారం మరియు అధికారానిన  క్లిగి ఉంటంది, సెకా్య రిటీని 

తిరిగి సావ ధీనం చేస్తకోవడానిక, విగ్క్యించడానిక మరియు పారవేయడానిక విచక్షణన ఉరయోగించ్చకంటంది. రబిలక్ట 

వేలం లేదా స్ట్పైవేట్స ఒరా ందం దావ రా, (సరేే సి చటిం, 2002 కంద చటిం కంద అందుబ్టలో ఉనన  రరిహారాల గ్రకారం 

కోరిు జోకా్ ం లేకండా (సాధా మైనంత వరక), పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వ్యరి సంపూరణ అభీరినసారం, తగినటలగా 

భావించవచ్చు  మరియు అటవంటి అమా క్ం యొక్క  నిక్ర ఆదాయానిన  సంతృపిగాా వరింారజేయడం వలన ఇరా టివరక 

చెలిలంచాల్ి న మొతా్తల లికవ డేషన్ వరక ఇది వరిసాా్తంది. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణదాత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్

క తదురరి నోటీస్త లేదా ఆగ్శయం లేకండా సెక్యా రిటీని బదిలీ చేసే/విగ్క్యించే అధికారం క్లిగి ఉంటంది. 

రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ ఈ విధంగా అంగీక్రిసాాడు మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా సెక్యా రిటీ 

బదిలీ చేయబడిన/పారవేయబడిన సమయం/రదధతి/విలువ విషయంలో ఎలాంటి వివ్యదానిన  లేవనెతకా్యడదని మరియు 

భ్గ్దత్త గ్రదాత వివ్యదానిన  లేవనెతకాండా చూస్తకోవ్యలి మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తీస్తకనన  నిరణయం తుది 

మరియు రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్పై క్టిబడి ఉంటంది. ఈ ఆరికి్ల్ కంద సెక్యా రిటీని విగ్క్యించడం 

లేదా బదిలీ చేయడం వలల వచేు  నరినిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ బ్ధా త వహంచదు. 
 

(ii) ఈ ఆరి టకల్ యొకక  నిబంధనల త్రరకారం ఏవైనా అమలు చేసినరొ టిక్త, ఈ జిటిసి లోని అనిి  నిబంధనలు పూరిత స్థసాాయలో మరియు 

త్రరభావంతో కొనసాగుాయ ముటాటిస్ ముటాండిస్ చెలింీచాలిి న మొ తాలు వంటి సమయం వరకు రుణత్రరహీత (లు) పూరితగ ిరిగి 

చెలిసీాత రు.  
 

(iii) రుణానిక సంబంధించన రుణ రగ్త్తల నిబంధనల గ్రకారం అమా క్ం దావ రా గ్రహంచన నిక్ర మొతంా రుణగ్రహీత (ల) క 

చెలిలంచాల్ి న మొతా్తల పూరి ామొతా్తనిన  క్వర్ చేయడానిక సరిపోక్పోత్య, రుణగ్రహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

చెలిలంచడానిక అంగీక్రిసాారు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  డిమాండ్ కోసం ఎదురుచూడకండా వంటనే లోటన భ్రీ ా

చేసా్తంది. 
 

(iv) సా షతి కొరక, పైన పేర్కక నన  ఆరికి్ల్ 7.6 (బి) గ్రకారం, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ గ్పారంభించన ఏదైనా అమలు చరా , 

రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్పై క్టిబడి ఉంటందని ఇక్క డ పేర్కక నబడింది  

అమలు చరా  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా గ్పారంభించబడింది. 
 

7.7రుణగ్రహీత మరియు సేక్రణ యొక్క  ఆసా్తల సంరక్షణ ఖరుు లు: దీనిక సంబంధించ డిఫాలి్ ఈవంట్స జరిగిన తరావ త 
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పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా చటిరరమైన ఖరుు /నాా యవ్యది ఫీజుతో సహా అనిన  ఖరుు లు: 
 

(a) ఆసితాో సహా రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ యొక్క  ఆసా్తల రరిరక్షణ; మరియు/లేదా 
 

(b) రుణం కంద లేదా దానిక సంబంధించ చెలిలంచాల్ి న మొతా్తల సేక్రణ  
 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిరేశేంచన విధంగా, రుణగ్రహీత (ల) క ఛార్ ాచేయబడుతుంది మరియు రుణగ్రహీత (లు) దావ రా 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క తిరిగి చెలిలంచబడుతుంది. 
 

7.8  డిఫాల్ట ఈవంట్ జరిగిందా లేదా అనే వషయంలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  నిర ణయం తుద మరియు ఆబిరీర్డలకు కటటబడి 

ఉంటంద. 

 

ఆరి టకల్: 8 

రరిహారం 

8.1 ఈ ఒరొ ందం లేదా వరి తంచే చట్టం త్రరకారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఇతర హకుక లకు రక్షపాతం లేకుండా, రుణత్రరహీత (లు) 

అంగీకరిస్తనిా రు మరియు సంయుక తంగ మరియు అనేక వధాలుగ నషటరరిహార్యనిి , నషటరరిహార్యనిి  కొనసాగించడానిక మరియు 

త్రరమాదకరం కాని పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, వారి డైరెక టరీు, ఉదోయ గులు, అధికారులు, త్రరినిధులు మరియు ఏజంట్నీు కలిగి ఉంటారు 

మరియు ఏదైనా మరియు అనిి ంటిక వయ ిరేకంగ ఖ్రుచ లు, ఛార్జలీు, ఖ్రుచ లు, నష్టటలు, రనుి లు (స్థసాట ంప్ డ్యయ టీలతో సహా), నష్టటలు, 

జరిమానాలు, స్థ యీమ్లు, చరయ లు, తీరుొ లు, స్తటీ, త్రపస్వడింగ్లు, బాధయ తలు (చట్టరరమైన ఫీజులు మరియు పాెట్ ఖ్రుచ లతో 

సహా) ("నరిలు”) ఈ ఒరొ ందానిక కారణం లేదా దానిక సంబంధించి లేదా ఏదైనా లవాదేవీ రత్రాలు లేదా ఏవైనా చరయ లు, లేదా 

దానిక అనుగుణంగ తీస్కుని  చరయ లు, ఫలితంగ/ఫలితంగ ఉతొ ని మయ్యయ వ:  

(a) ఏదైనా రుణ రత్రాల కంద రుణత్రరహీత (లు) ఇచిచ న త్రపాినిధాయ లు మరియు వారంటీలు తపుొ  లేదా అవాసతవం లేదా తపుొ దోవ 

రటిటంచేవ; 

(b) రుణత్రరహీత (లు) వరి తంచే ఏవైనా వరి తంచే చటాటలు మరియు ఏవైనా ఇతర చటాట ల నిబంధనలను పాటించడంలో 

వఫలమయాయ రు; 

(c) రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు ఆసితతో సహా మొతతం లేదా ఆస్తల యొకక  ఏదైనా భాగనిి  రక్షంచడానిక 

అవసరమైన చరయ  తీస్కోవడంలో వఫలమయాయ రు; 

(d) ఈ జిటిసి మరియు లోన్ డాకుయ మంట్ల నిబంధనలకు అనుగుణంగ రుణత్రరహీత (లు) ఏవైనా నిరకీ్షయ ం లేదా డిఫాల్ట; 

(e) ఏదైనా మటీరియల్ త్రరికూల త్రరభావం; 

(f) డిఫాల్ట ఈవంట్ లేదా డిఫాల్ట యొకక  సంభావయ  ఈవంట్ సంభవంచడం; 

(g) ఈ జిటిసి మరియు లోన్ డాకుయ మంట్ల కంద లేదా దానిక అనుగుణంగ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణత్రరహీత (లు) 

చెలింీచాలిి న లేదా ిరిగి చెలింీచదగిన మొ తాలను చెలింీచడంలో ఆలసయ ం; 

(h) ఈ జిటిసి కంద లేదా ఏదైనా రుణ రత్రాల కంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య ఏదైనా హకుక ల వనియోరం ఏదైనా ఉలంీఘన 

ఫలితంగ, ఈ జిటిసి కంద లేదా ఏవైనా ఇతర రుణ రత్రాల కంద రుణత్రరహీత (లు) యొకక  రనితీరు లేకపోవడం; 

(i) ఏదైనా లోన్ డాకుయ మంట్ల త్రరకారం సృషిటంచబడిన ఏదైనా భత్రదతను తీస్కోవడం, రటటకోవడం, రక్షంచడం లేదా అమలు 

చేయడం; 

(j) ఏదైనా లోన్ డాకుయ మంట్లలో త్రరవేశంచడం మరియు/లేదా రనితీరు లేదా లోన్ దావ ర్య వచిచ న ఆదాయాల వనియోగనిక 

సంబంధించిన ఏదైనా చట్టరరమైన త్రపస్వడింగ్; 

(k) వరి తంచే చటాట ల త్రరకారం అవసరమైన ఏవైనా రుణ రత్రాలను త్రకమబదీధకరించడం లేదా రరిపూరణం చేయడం, లేదా ఏదైనా రుణ 

రత్రాలను సాక్షయ ంగ అంగీకరించడం లేదా ఏదైనా స్థ యీమ్ను రుజువు చేయడానిక ఏదైనా రుణ రత్రాలపై ఆధారరడట్ం వంటి 

వాటిక సంబంధించి ఏదైనా త్రరభ్యతవ  అథారిటీ దావ ర్య రనుి  వధించడం; 

(l) లోన్ డాకుయ మంట్లలో ఏవైనా నిబంధనలు మరియు/లేదా షరతులను ఉలంీఘంచడం; 

(m) సెకూయ రిటీలో హకుక , టైటిల్ మరియు ఆసక తలో ఏదైనా లోరం; 

(n) మోసం, తపొు గ త్రపాినిధయ ం వహంచడం మరియు/లేదా ఆబిగీోర్డ దావ ర్య ఏదైనా మనహాయంపు వషయంలో. 
 

8.2 ఫాా క్్ట  మరియు ఇమయిల్ నషరిరిహారం 
 

8.2.1 రుణత్రరహీత (లు) దీని దావ ర్య అభయ రనాలు మరియు అధికారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు, ఎరొ టికపుొ డు (వదద 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎలొయ కక  అభీష్టటనుసారం), ఈ జిటిసి క సంబంధించి లేదా దానిక సంబంధించి సంబంధించి ఎరొ టికపొు డు 

ఇవవ బడే లేదా స్తచించబడే ఏవైనా ఆదేశలు, స్తచనలు మరియు/లేదా ఇతర కమూయ నికేషన్లకు అనుగుణంగ రనిచేయడానిక 

ఆధారరడండి మరియు చరయ  తీస్కోండి లేదా వదలివేయండి. ఇతర రుణ రత్రాలు, రుణత్రరహీత (లు) లేదా దాని నియమంచబడిన 

త్రరినిధి దావ ర్య ఫాయ సిమల్/ఇమయల్ దావ ర్య. 

8.2.2 రుణత్రరహీత (లు) దీనిని అంగీకరిస్తనిా రు: 

(a) ఫాయ సిమైల్/ఇమయల్/ఇతర ఎలప్రకాటనిక్ మార్్యల దావ ర్య సమాచార్యనిి  రంరడం అనేద సమాచార్యనిి  రంరడానిక 

స్రక్షతమైన సాధనం కాదు; 

(b) ఫాయ సిమైల్/ఇమయల్/ఏదైనా ఇతర ఎలప్రకాటనిక్ మోడ్ స్తచనలను రంరడంలో ఉని  త్రరమాదాల గురించి రుణత్రరహీత (లు) 

తెలుస్కుంటారు, ఇందులో ఫాయ సిమైల్/ఇమయల్/ఏదైనా ఇతర ఎలప్రకాటనిక్ మోడ్ స్తచనలు ఉండవచ్చచ : 
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(i) మోసపూరితంగ లేదా తపుొ గ త్రవాసి, మారచ డం లేదా రంరడం; మరియు 

(ii) ఉదేదశంచిన త్రరహీత దావ ర్య పూరితగ లేదా పాక్షకంగ స్వవ కరించబడదు; 

(c) కు అభయ రనా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఫాయ సిమల్/ఇమయల్/ఏ ఇతర ఎలప్రకాటనిక్ స్తచనలను ఆమోదంచడం మరియు చరయ  

తీస్కోవడం అనేద రుణత్రరహీత యొకక  సౌలభయ ం మరియు త్రరయోజనం కోసం మాత్రతమే. 

8.2.3 రుణగ్రహీత (లు) దీని దావ రా అంగీక్రించ, సూచనలన రంరడానిక అంగీక్రిసాారు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణగ్రహీత (లు) 

పేర్కక నన  ఇమయిల్ చరునామా నండి ఇమయిల్ దావ రా, ఎరా టిక్పుా డు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్. ఇంటరన ట్స/ఇమయిల్ 

గుీకా్రించబడలేదని మరియు స్తరక్షితమైన గ్రసార సాధనం కాదని రుణగ్రహీత (లు) అరంి చేస్తకనాన రు. అటవంటి 

అస్తరక్షిత గ్రసార రదధతి ఏవైనా గ్రయోజనాల కోసం డేటా యొక్క  అనధికార మారాు  మరియు/లేదా అనధికార వినియోరం 

యొక్క  గ్రమాదాలన క్లిగి ఉంటందని రుణగ్రహీత (లు) అంగీక్రిసా్తంది మరియు అంగీక్రిసా్తంది. రుణగ్రహీత (లు) 

మినహాయింపు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అటవంటి దురివ నియోరం మరియు సమాచారం యొక్క  రరదు కోసం ఏదైనా మరియు 

అనిన  బ్ధా త నండి, మరియు క్లిగి ఉంటంది పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏదైనా ఖరుు లు, బ్ధా తలు, నరిలు, తీరాు లు, 

ఖరుు లు లేదా నరిలక హానిక్రం కాదు, రుణగ్రహీత (లు) ఏదైనా లోపాలు, ఆలసా ం లేదా గ్రసారంలో సమసా లు లేదా 

ఇంటరన ట్స/ఇమయిల్న గ్రసార సాధనంగా ఉరయోగించడం వలల సంభ్వించవచ్చు . 

8.2.4 రుణగ్రహీత (లు) రుణగ్రహీత యొక్క  సౌలభ్ా ం కోసం రుణగ్రహీత (లు) క్లిగి ఉనాన డని మరియు ధృవీక్రిసాాడు మరియు పూరిగాా 

తెలుస్తకనన  తరావ త, మరియు నరిలన పూరిగాా రరిరణనలోక తీస్తకనన  తరావ త (ఇందులో నరిలన రుణగ్రహీత (లు) 

పూరిగాా భ్రిసాారు), అభ్ా రింిచబడింది మరియు అధికారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పైన పేర్కక నన  విధంగా కాలానగుణంగా, 

ఫాా సిమిల్/ఇమయిల్ దావ రా ఇవవ బడే సూచనలపై ఆధారరడటం మరియు చరా  తీస్తకోవడం. రుణగ్రహీత (లు) రుణగ్రహీత 

(లు) క తెలుస్త అని మరింతగా గ్రక్టించ ధృవీక్రిసాారు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఫెసిమైల్/ఇమయిల్ దావ రా ఇచు న సూచనల 

ఆధారంగా మాగ్తమే చరా  తీస్తకోవడానిక అంగీక్రిసా్తనాన రు, మరియు రుణగ్రహీత (ల) ఈ నిబంధనన అమలు చేయడం 

మరియు అంగీక్రించడం, ధృవీక్రించడం, గ్రక్టించడం మరియు నషరిరిహారం ఇవవ డంపై ఆధారరడటం. 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఈ నిబంధన గ్రకారం, మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అది లేనపుా డు అలా చేయలేదు. ఈ 

నిబంధనలోని నిబంధనలు జిటిసి మరియు ఇతర రుణ రగ్త్తలక సంబంధించ ఏదైనా మరియు అనిన  విషయాలు, క్మాూ నికేషన్

లు, ఆదేశాలు మరియు సూచనలక వరిసాాాయి. 

8.2.5 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ (కానీ నిరి ంధించబడదు) ఏవైనా సూచనలు అటవంటి గురింాపు కోడ్ లేదా రరీక్షన క్లిగి ఉండాలి లేదా 

దానితో పాటగా ఉండాలి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఎరా టిక్పుా డు, పేర్కక నవచ్చు , మరియు అటవంటి కోడ్ లేదా రరీక్ష యొక్క  

అగ్క్మ వినియోగానిక రుణగ్రహీత (లు) బ్ధా త వహసాారు. 

8.2.6 ఇక్క డ లేదా ఇతర చోటల ఏదైనా ఉనన రా టికీ, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏదైనా ఇమయిల్/ఫాా క్ట్ లో ఉనన  సూచనలు లేదా 

ఆదేశాల యొక్క  మొతంా లేదా ఏదైనా భాగానిక అనగుణంగా వా వహరించాల్ి న అవసరం లేదు మరియు వ్యరి సవ ంత 

అభీరినసారం మరియు గ్రతా్య క్ నిరణయం, ఏదైనా సూచనల గ్రకారం రనిచేయడానిక తిరసక రించవచ్చు  లేదా వదిలివేయవచ్చు  

లేదా నటనన వ్యయిదా వేయవచ్చు  ఏదైనా సూచనలక అనగుణంగా, మరియు అదే రుణగ్రహీత యొక్క  గ్రమాదంలో ఉంటంది 

మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ చరా న తిరసక రించడం లేదా మినహాయించడం లేదా చరా న వ్యయిదా వేయడం వంటి 

రరిణామాలక బ్ధా త వహంచదు. 

8.2.7 రరిరణంచ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నటన మరియు/లేదా ఈ రచన మరియు/లేదా ఈ రచనలో అందించన ఏవైనా సూచనల 

గ్రకారం రనిచేయడానిక అంగీక్రిసే,ా రుణగ్రహీత (లు) నషరిరిహారానిన  అంగీక్రిసాారు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు ఉంచండి 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అనిన  సమయాలోల  మరియు అనిన  చరా లు, సూటల, గ్పొరడింగ్లు, సహేతుక్మైన ఖరుు లు, ఫ్లక్స లయిమ్లు, 

డిమాండుల, ఛారీలాు, ఖరుు లు, నరిలు మరియు బ్ధా తలు, ఎలాగైనా తలతాుత్తయి. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఫాా క్ట్ /ఇమయిల్ 

దావ రా అందుకనన  ఏదైనా సూచనల గ్రకారం లేదా దానిక అనగుణంగా వా వహరించడానిక నటించడం లేదా వదిలివేయడం. 

8.2.8 దావ రా రరదు పొందిన తరువ్యత పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, గ్రతి సూచనలు ఏరా డత్తయి, మరియు (వ్యసవా్యనిక రుణగ్రహీత (లు) 

మరియు/లేదా నియమించబడిన గ్రతినిధి దావ రా గ్పారంభించబడినా లేదా గ్రసారం చేయబడినా) రరిరణంచబడాలి (ఒక్వేళ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణదాత (లు) ఆదేశసాూ, అదేవిధంగా రనిచేయడానిక ఎంచ్చకనాన రు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అందులో 

ఉనన  ఆదేశాలు మరియు సూచనలక అనగుణంగా వా వహరించడానిక లేదా వదిలేయడానిక, అటవంటి సూచనలక అధికారం 

లేక్ పోయినరా టికీ లేదా పొరపాటన లేదా మోసపూరితంగా గ్రసారం చేయబడి ఉండవచ్చు  లేదా లేక్పోత్య రుణగ్రహీత (ల) 

తరపున అనమతి పొందక్పోవచ్చు  ) లేదా నియమించబడిన గ్రతినిధులు లేదా క్మాూ నికేషన్ సమయంలో ఏదైనా రదధతిలో 

మారాు , అపారంి లేదా వగ్కీక్రించబడి ఉండవచ్చు . 

8.2.9 పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఫాా సిమైల్/ ఇమయిల్ దావ రా ఏదైనా సూచనల రవ క్రణ కోసం ఏదైనా గ్రతా్య క్ సదుపాయానిన  

నిరవ హంచడానిక లేదా నిరంతర కారా క్లాపాలు లేదా అటవంటి రరిక్రాలు/ టెకాన లజీ లభ్ా తన నిరాధ రించడానిక ఏ 

సమయంలోనైనా ఎలాంటి బ్ధా తలు ఉండవు. 

8.3 రనన  నషరిరిహారం: ఆరికి్ల్ 10.16 (రనన  మినహాయింపు) క ఎలాంటి రక్షపాతం లేకండా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏదైనా రనన  

చెలిలంపు లేదా ఖ్యత్తలో రుణ రగ్త్తల కంద లేదా అందుకనన  లేదా అందుకనన  ఏదైనా మొతా్తనిక సంబంధించ (గ్రయోజనాల 

కోసం భావించన మొతంాతో సహా) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా రవ క్రించవలసిన లేదా రవ క్రించవలసిన రనన , వ్యసవా్యనిక 

రవ క్రించబడినది లేదా రవ క్రించదగినది) లేదా ఏదైనా చెలిలంపుక సంబంధించ ఏదైనా బ్ధా త పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క 

వా తిరేక్ంగా గ్రక్టించబడినా, విధించబడినా, విధించబడినా లేదా అంచనా వేయబడినా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, పిఎన్బిహెచ్

ఎఫ్ఎల్ డిమాండ్తో తక్షణమే బ్ధాు లు అటవంటి చెలిలంపు లేదా బ్ధా త ఏవైనా వడ్డ,ీ జరిమానాలు, ఖరుు లు మరియు దానిక 

సంబంధించ క్నెక్షన్లో చెలిలంచాల్ి న లేదా అయా్య  ఖరుు లు. ఆబిలరరుల: (i) చెలిలంచనపుా డు, వరింాచే చటిానిక అవసరమైన అనిన  

రనన లన లోన్ డాకా మంట్సల కంద చెలిలంచన లేదా చెలిలంచాల్ి న మొతా్తల నండి తీసివేయాలి లేదా నిలిపివేయాలి; మరియు 

(ii) డిమాండ్ మీద వంటనే, నషరిరిహారం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏదైనా నషంి లేదా బ్ధా తక వా తిరేక్ంగా, ఇది 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణ రగ్త్తల గ్రకారం రుణగ్రహీత (లు) చెలిలంచాల్ి న రనన లలో పూరిగాా లేదా పాక్షిక్ంగా చెలిలంచని 

రరా వసానంగా ఉంటంది. 
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8.4 యొక్క  నషరిరిహార హకక  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఈ ఒరా ందం కంద సవ తంగ్తంగా ఉంటాయి, మరియు అదనంగా, అటవంటి 

ఇతర  

హకుక లు మరియు నివారణలు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ చట్టంలో లేదా ఈకవ టీలో లేదా ఇతరత్రా ఉండవచ్చచ , నిరి దషట రనితీరు, రదుద 

పునరుదధరణ లేదా ఇతర నిషేధిత ఉరశమనం పందే హకుక తో సహా, వీటిలో ఏ హకుక  లేదా నివారణలు త్రరభావతం కావు లేదా తగిప్ోవు. 
 

8.5 రుణత్రరహీత (లు) చేసిన మొదటి డిమాండ్పై వంట్నే చెలింీచడానిక బాధయ త వహస్తంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఈ ఖాాలో ఎలంటి 

డిమర్డి , రిజరేవ షన్, పోటీ, నిరసన లేకుండా ఏదైనా. 
 

ఆరి టకల్: 9 

జిటిసి యొకక  కమషన్ తేదీ 
 

 రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య రంపిణీ లేఖ్ను ఆమోదంచిన తేదీ నుండి జిటిసి అమలులోక వస్తంద మరియు రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న మరియు 

చెలింీచాలిి న అనిి  డబ్బా లు అమలులో మరియు అమలులో ఉంటాయ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణ రత్రాల త్రకంద మరియు రుణత్రరహీత 

(ల) మధయ  జీవంచే/అమలు చేయబడే ఏదైనా ఇతర రత్రతం (ల) మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పూరితగ చెలిసీాత రు, లేదా దీని రరంగ 

ముందుగనే రదుద చేయబడింద. 
 

 

ఆరి టకల్: 10 

మైసెలనియస్ త్రపవషని్  

10.1 రుణత్రరహీత (ల) దావ ర్య చెలింీపు స్థసలాం మరియు మోడ్: 

 

a) రుణ రత్రాల కంద లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచాలిి న మరియు చెలింీచాలిి న అనిి  డబ్బా లు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

క ఎస్త్రకో అకంట్ దావ ర్య ఎన్.ఎ.సి.హెచ్/ ఎన్.ఇ.ఎఫ్.టిసౌకరయ ం దావ ర్య త్రరతేయ కంగ పేర్పక నబడిన మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య 

లేదా ఇతర రదధతుల దావ ర్య చెలింీచాలి. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య త్రరతేయ కంగ ఆమోదంచబడవచ్చచ . చెకుక /బాయ ంక్ త్రడాఫ్ట దావ ర్య 

రుణత్రరహీత (లు) చేసిన అనిి  చెలింీపులకు త్రెడిట్ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య త్రరహంచిన తేదీన మాత్రతమే ఇవవ బడుతుంద. 

 

b) ఏదేమైనా, ఇఎమ్ఐ లేదా వడ్డ ్లేదా దానిలో కొంత భారం ఉమమ డి/సహ-రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య పందన రుణం మరియు బాయ లని్  మరియు 

సెకూయ రిటీ కనఫ రేమ షన్ లట్ర్డతో సహా ఏవైనా లేదా ఏకాంతంగ చేసిన ఏ డాకుయ మంట్ అయనా ఉమమ డి-సహ-రుణత్రరహీతలు ఒకటి లేదా 

అంతకంటే ఎకుక వ మంద చెలింీపు చేసినటీగ లేదా ఉమమ డి-రుణత్రరహీతలందరి తరపున అమలు చేయబడిన రత్రతం (లు) గ 

రరిరణంచబడారు మరియు చెలింీపు/అమలు వంటి ఉమమ డి/సహ-రుణత్రరహీతలందరిక్త వయ ిరేకంగ అమలు చేయబడుతుంద అనిి  

ఉమమ డి/సహ-రుణత్రరహీతలు తయారు చేసారు. 
 

10.2 నోటీస్ 

 

a) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య నోటీస్, డిమాండ్, స్థసేటట్మంట్ లేదా కమూయ నికేషన్ దావ ర్య ఆబిరీరి్డ :-  
 

i) వయ క తరత రత్రాలు, పోస్ట, ఎస్.ఎమ్.ఎస్, ఎమ్.ఎమ్.ఎస్, వాటాి ప్, ఇ-మయల్, ఫాయ కి్త మైల్, వబ్సైట్ లేదా ఇతర త్రవాతపూరవ క లేదా 

రికార్డ ్ చేయబడిన ఎలప్రకాటనిక్ కమూయ నికేషన్ దావ ర్య రుణ రత్రాలలో పేర్పక ని  వారి చిరునామాకు వరి తంచే చట్టం దావ ర్య 

అనుమించబడవచ్చచ . పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చివరిగ తెలిసిన ఆబిరీరి్డ  చిరునామా;  

ii) భారతదేశంలోని చిరునామాకు పోస్ట దావ ర్య రంపినట్యీతే, పోస్ట చేసిన తర్యవ త నలభై ఎనిమద (48) రంట్ల తర్యవ త 

అందంచినటీ భావంచబడుతుంద మరియు భారతదేశనిక వలురల ఉని  చిరునామాకు పోస్ట దావ ర్య రంపినట్యీతే, డెబాై  

రెండు (72) అందంచినటీ భావంచబడుతుంద.పోస్ట చేసిన కొనిి  రంట్ల తర్యవ త; మరియు  

iii) ఫాయ సిమైల్, ఎస్.ఎమ్.ఎస్, ఎమ్.ఎమ్.ఎస్, వాటాి ప్, ఇమయల్ లేదా ఇతర త్రవాతపూరవ క లేదా రికార్డ ్చేయబడిన ఎలప్రకాటనిక్ 

కమూయ నికేషన్ దావ ర్య రంపినట్యీతే, రంపే సమయంలో అందంచినటీ భావంచాలి.  
 

b) ఆబిరీరి్డ  దావ ర్య ఏదైనా నోటీస్ లేదా కమూయ నికేషన్ త్రవాతపూరవ కంగ ఉంటంద, వయ క తరత డెలివర్జ లేదా త్రీ-పెయడ్ పోస్ట దావ ర్య మాత్రతమే 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కు రంరబడుతుంద, దీని దావ ర్య సంబంధిత రుణానిి  ఆబిరీర్డలకు మంజూరు చేయవచ్చచ  మరియు వాసతవానిక 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ ర్య స్వవ కరించబడినపొు డు మాత్రతమే ఇద త్రరభావవంతంగ ఉంటంద. ఏ మౌఖిక సంభాషణ కూడా 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ని బంధించదు. 
  

c) ఆబిరీరీు అంగీకరించి, ఏవైనా ఆబిరీర్డలకు రంపిన నోటీస్ లేదా కమూయ నికేషన్ను ఇతర అనిి  ఆబిరీరీు కూడా రంపినటీ మరియు 

స్వవ కరించినటీగ భావంచాలి. 

 

10.3 ఇతర ఒడంబడికలు 
 

a) పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ సెకూయ రిటీని, ఏదైనా ఉంటే, రుణత్రరహీత (ల) లో ఎవరికైనా/ఏదైనా రుణదాత (ల) నుండి/తర్యవ ి తేదీ నుండి ఏదైనా వయ ిరేక 

సలహా/సమాచారం ఇచిచ నరొ టిక్త ిరిగి ఇవవ వచ్చచ . 
 

b) లోన్ డాకుయ మంట్లలో ఏదైనా ఉని రొ టిక్త, రుణత్రరహీత (లు) ఆదాయపు రనిు  చట్టం, 1961 కంద త్రరయోజనం పందడానిక/స్థ యీమ్ చేయడానిక 

(ఎరొ టికపుొ డు అమలులో ఉని ంత వరకు) మొతతం చెలింీపు మారిచ  31 త్రరి సంవతి రం మారిచ  31 లేదా అంతకు ముందు అతను 

చెలింీచాలిి  ఉంటంద, తదావ ర్య సంబంధిత ఆరికా సంవతి ర్యనిక సంబంధించిన అతని అకంట్ స్థసేటట్మంట్లో కూడా ఇద 

త్రరిబింబిస్తంద.  
 

c) రుణత్రరహీత (లు) దీని దావ ర్య అంగీకరిస్తనిా రు, ఏవైనా మరియు అనిి  స్థసాట ంప్ డ్యయ టీలు, చట్టరరమైన రుస్ములు లేదా ఇతర రనిు లు/లవీలు, 

రుణానిక సంబంధించి లేదా రుణం లేదా రుణాలు లేదా చెలింీచాలిి న రత్రాలకు సంబంధించి లేదా ఏదైనా జరిమానా  వధించబడవచ్చచ , 

రుణత్రరహీత (లు) ఏవైనా సెట్-ఆఫ్, కంట్ర్డ స్థ యీమ్, డాయ మేజర్డలు మొదలైనవ స్థ యీమ్ చేయకుండా మాత్రతమే భరించాలి మరియు 

చెలింీచాలి. రుణత్రరహీత (లు) అదే చెలింీచడంలో వఫలమైతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ చేస్తంద  
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అటవంటి చెలిలంపులు, ఈ సందరభ ంలో పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా చెలిలంచన మొతా్తలు రుణం రంపిణీలో భారంగా ఉంటాయి. 
 

d) రుణం మంజూరు చేసిన తరావ త/సేవలందించన తరావ త సేవలన పొందడానిక ఛారీలా షెడ్యా ల్ గ్రకారం ఫీజులు/ఇతర ఛారీలాు 

చెలిలంచాల్ి  ఉంటంది. రుణగ్రహీత (లు) ఛారీలా షెడ్యా ల్ ఎరా టిక్పుా డు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా 

సవరించబడుతుందని మరియు అటవంటి పునరివ మరశ  రుణగ్రహీత (ల) క క్టిబడి ఉంటందని అరంి చేస్తకంటంది. 
 

e) రుణగ్రహీత పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా రుణగ్రహీత (లు) క జారీ చేసిన రంపిణీ లేఖలో పేర్కక నన  గ్రతా్య క్ షరతులతో సహా 

రరిమితం కాకండా అనిన  నిబంధనలు మరియు షరతులన పాటించడానిక అంగీక్రిసాాడు మరియు రుణగ్రహీత (లు) 

ఆమోదించాడు. 
 

10.4 బహరత్ం 
 

a) రుణదాత (లు) ఒక్ షరతు పూరవ సిితిగా, రుణగ్రహీత (లు) దీని దావ రా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా బహరగతం కోసం అతని/ 

ఆమ సమా తిని అంగీక్రిసాాడు, రుణగ్రహీత (ల) క సంబంధించన సమాచారం మరియు డేటా, పొందిన గ్క్సడిట్స సౌక్రా ం/ 

రుణగ్రహీత (ల) దావ రా, రుణగ్రహీత (లు) రవ క్రించన/రవ క్రించవలసిన బ్ధా తలు, దానిక సంబంధించ మరియు డిఫాలి్గా, 

ఒక్వేళ, రుణగ్రహీత (లు) చేత చేయబడిత్య, దానిని నిరవ రింాచడం. 
 

b) రుణగ్రహీత (లు) దీని దావ రా అంగీక్రిసా్తనాన రు మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా అనిన ంటినీ లేదా అలాంటి వ్యటిని 

బహరగతం చేయడానిక సమా తిని ఇసా్తంది: (i) రుణగ్రహీత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్క సంబంధించన సమాచారం మరియు 

డేటా; (ii) రుణగ్రహీత (ల) భ్గ్దతతో సహా/పొందరలిగే/పొందవలసిన ఏదైనా గ్క్సడిట్స సదుపాయానిక సంబంధించన సమాచారం 

లేదా డేటా; (iii) ఏదైనా మూడవ రక్షానిక గ్క్సడిట్స రిఫరన్్  చెకక లు, ధృవీక్రణ మొదలైన గ్రయోజనాల కోసం సంబంధించన 

సమాచారం; మరియు (iv) రుణదాత (లు)/సెక్యా రిటీ గ్పొవైడర్ చేత ఏదైనా జరిగిత్య, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వంటి బ్ధా తలన 

నిరవ రింాచడంలో, సి.ఐ.బి.ఐ.ఎల్/ఎన్.హెచ్.బి/సి.ఇ.ఆర్.ఎస్.ఎ.ఐ/గ్రభుతవ  అథారిటీ మరియు ఏదైనా దానిని బహరగతం 

చేయడానిక మరియు సమరిా ంచడానిక తగిన మరియు అవసరమని భావించవచ్చు . ఇతర ఏజెన్ీ /గ్క్సడిట్స బా్య రో ఆర్

బిఐ/ఎన్.హెచ్.బి/ఏదైనా ఇతర సమరవింతమైన చటిబదధమైన అధికారం దావ రా అధికారం పొందింది. 
 

c) ఆబిలరరుల సంబంధిత వా కాలక సంబంధించన ఏదైనా సమాచారం మరియు డేటాన (వా కరాత స్తనిన తమైన డేటా లేదా 

సమాచారం మరియు ఇనే రాే షన్ టెకాన లజీ యాక్ట,ి 2008 మరియు/లేదా ఏదైనా ఇతర శాసనం కంద సమా తి అవసరమయా్య ) 

ఎరా టిక్పుా డు బహరగతం చేయడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ని అంగీక్రిసాారు మరియు అధికారం ఇసాారు. మరియు/లేదా 

రుణదాతలు మరియు/లేదా ఇతర సౌక్రాా లు మరియు/లేదా 'ఆరికి్ సమాచారం' ఐ.బి.సి సెక్షన్ 3 (13) లో నిరవ చంచన విధంగా, 

భారతదేశంలో లేదా వలురల ఎలాంటి నోటీస్త లేదా సమాచారం అవసరం లేకండా:  
 

i) దాని అనబంధ సంసిలు, గ్ూప్ క్ంపెనీలు, వ్యరి ఉదాో గులు, ఏజెంటల, గ్రతినిధులు మొదలైన వ్యటిక; 

ii) సేవలు మరియు ఉతా తాుల మారక టింగ్ వంటి గ్రయోజనాల కోసం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా నిమరన మైన మూడవ 

రక్షాలక; 

iii) ఏదైనా రేటింగ్ ఏజెన్ీ క, బీమాదారు లేదా బీమా గ్బోక్ర్ లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క గ్క్సడిట్స గ్పొటెక్షన్ యొక్క  గ్రతా క్ష 

లేదా రరోక్ష గ్పొవైడర్; 

iv) ఏదైనా గ్క్సడిట్స బా్య రో, డేటాబేస్/డేటాబ్ా ంకలు, కారా్క రేట్స, బా్ ంకలు, ఆరికి్ సంసిలు మొదలైన వ్యటిక; 

v) ఏదైనా గ్రభుతవ  అధికారం లేదా వరింాచే చటిం దావ రా అవసరమైన ఇతర వా కకా; 

vi) గ్రభుతవ  అధికారం యొక్క  ఆదేశం లేదా ఆదేశం గ్రకారం ఏదైనా వా కకా; 

vii) ఏదైనా గ్క్సడిట్స ఇనే రాే షన్ క్ంపెనీక, ఇతర ఏజెన్ీ లక లేదా ఏదైనా సమాచార యుటిలిటీక లేదా ఇతర రుణదాతలక 

క్యడా పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్ఎల్ వలలడించన సమాచారం మరియు డేటాన వ్యరిక తగినటలగా భావించే విధంగా గ్పాసెస్ 

చేయండి మరియు రరిరణనలోక తీస్తకోవడానిక లేదా సమరాి ంచవచ్చు  బా్ ంకలు / ఆఫ్లరికి్ సంసిలు మరియు ఇతర 

గ్క్సడిట్స గాా రంటరుల లేదా నమోదిత వినియోరదారులక, ఆర్బిఐ / ఎన్హెచ్బి దావ రా పేర్కక నబడిన విధంగా గ్పాసెస్ 

చేయబడిన సమాచారం మరియు డేటా లేదా వ్యటి దావ రా తయారు చేయబడిన ఉతా తాులు; 

viii) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఎవరిక (లేదా దావ రా) అరా గించనా లేదా బదిలీ చేసినా లేదా నోవట్స చేసినా (లేదా 

సమరధవంతంగా లేదా బదిలీ చేయబడవచ్చు  లేదా నొవ్యట్స చేయవచ్చు ) రుణ రగ్త్తలు/లోన్ కంద దాని హకక లు 

మరియు బ్ధా తలు ఏవైనా; 

ix) రుణం లేదా ఆబిలరర్లక సంబంధించన డేటాన గ్పాసెస్ చేయడం లేదా నిరవ హంచడం దావ రా ఏదైనా వా కకా; 

x) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏ ఇతర వా కకాైనా సరిపోతుందని భావించవచ్చు . 
 

d) రుణగ్రహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణగ్రహీత (లు) అందించన సమాచారం మరియు డేటా నిజం మరియు సరైనదని 

గ్రక్టించంది. రుణగ్రహీత (లు) దీనిని చేరటిారు:  

 

(i) అటవంటి ఏజెన్ీ లు/సంసిలు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా బహరగతం చేయబడిన పేర్కక నన  సమాచారం మరియు 

డేటాన వ్యరిక తగినటలగా భావించవచ్చు ; మరియు 
 

(ii) అటవంటి ఏజెన్ీ లు/సంసిలు ఆర్బిఐ/ఎన్.హెచ్.బి దావ రా పేర్కక నబడిన విధంగా, బా్ ంక్ట/ఆరికి్ సంసిలు మరియు ఇతర 

గ్క్సడిట్స మంజూరు చేసేవ్యరు లేదా నమోదిత వినియోరదారులక గ్పాసెస్ చేయబడిన సమాచారం మరియు డేటా లేదా 

వ్యటి దావ రా తయారు చేయబడిన ఉతా తాులన రరిరణనలోక తీస్తకోవచ్చు . 

 

e) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పై పేర్కక నన  అటవంటి సమాచారం/డాకా మంట్సలు మొదలైనవి ఏదైనా కోరిు, గ్టిబుా నల్, ఆరిి గ్టేటర్, 

ఒక్వేళ నిరేశేంచన/అవసరమైత్య, బహరగతం చేయడానిక క్యడా అరహత క్లిగి ఉంటాయని రుణగ్రహీత (లు) మరింత అంగీక్రిసాారు. 
 

f) రుణగ్రహీత (లు) రుణగ్రహీత (లు) బకాయిలు చెలిలంచడంలో విఫలమైత్య లేదా రడువు త్యదీ (లు) లేదా దానిక సంబంధించన రుణ 

లేదా వడ్డీని తిరిగి చెలిలంచడంలో డిఫాలి్గా ఉనన టలయిత్య రుణగ్రహీత (లు) మరింత అంగీక్రిసా్తనాన రు ఆర్బిఐ నిబంధనల 

గ్రకారం రుణగ్రహీత (లు) నిరరకి్ ఆసా్తలు అవుత్తరు, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణగ్రహీత యొక్క  ోటో (లు), పేరు (లు) మరియు 

చరునామా (లు) గ్పింట్స మరియు/ లేదా ఎలస్ట్కిానిక్ట మీడియాలో బహరగతం చేయడానిక లేదా గ్రచ్చరించడానిక సేవ చి  ఉంటంది. 

(లు) అటవంటి రుణగ్రహీత (లు), పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చెలిలంచాల్ి న బకాయిల వివరాలతో పాట ఉదేేశపూరవ క్ డిఫాలిర్గా.  
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g) రుణగ్రహీత (లు) గ్రతా్య క్ంగా గోరా త, గోరా త మరియు రరువు నషంి యొక్క  గ్రతా్య క్ హకక న వదులుకంటారు. రుణగ్రహీత (లు) 

పైన పేర్కక నన  సమాచారానిన  ఇపుా డు లేదా భ్విషా తాులో రంచ్చకోవడానిక లేదా బహరగతం చేయడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

బ్ధా త వహంచదు మరియు దాని కారణంగా రుణగ్రహీత (లు) లేదా ఇతరులు ఎదుర్కక నే ఏదైనా రరిణామాలక క్యడా బ్ధా త 

వహంచరు. ఈ ఆరికి్ల్లోని నిబంధనలు  

ఈ జిటిసి మరియు రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య చెలింీచాలిి న మొ తాలను ిరిగి చెలింీచడం వంటి రుణ రత్రాల రడువు/రదుద తర్యవ త కూడా 

మనురడ సాగించండి. 
 

h) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  హకుక లకు ఎలంటి రక్షపాతం లేకుండా, రుణత్రరహీత (లు) డిఫాల్ట లేదా సంభావయ  ఈవంట్ వషయంలో, 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అటవంటి డిఫాల్ట గురించి రుణదాత (లు) యొకక  యజమాని/డైరెక టరీు/భారసావ ములు/సభ్యయ లకు 

తెలియజేయడానిక అధికారం కలిగి ఉంటంద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రదధి  సరిపోతుంద. 
 

i) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  హకుక లకు రక్షపాతం లేకుండా, రుణత్రరహీత (ల) లో ఎవరైనా డిఫాల్ట లేదా డిఫాల్ట సంభవంచినట్యీతే, 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అటవంటి వయ క త లేదా వయ కుతల సహాయం పందాలనే ఉదేదశయ ంతో ఏదైనా వయ క త లేదా వయ కుతలతో కమూయ నికేట్ చేయడానిక 

అరుహలు. డిఫాల్ట మొ తానిి  ిరిగి పందడంలో. ఇంకా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ త్రరినిధి ఆసిత మరియు/లేదా రుణత్రరహీత (ల) యొకక  ఏదైనా 

రని త్రరదేశనిి  సందరిశ ంచడానిక అరుహలు. 
 

j) ె వై సి మరియు డాకుయ మంట్ ీధృవీకరణ/ధృవీకరణ, ె వై సి త్రరయోజనం కోసం సమరొి ంచిన వవర్యలతోపాట, చట్టబదధమైన లేదా ఇతరత్రా 

నిరవ హంచే డేటాబేస్ల నుండి డేటాను యాెి స్ చేయడం మరియు సేకరించడం వంటి వరి తంచే చట్టం త్రరకారం అనుమించదగిన 

త్రరత్రకయల దావ ర్య ె వై సి మరియు ఇతర అవసరమైన తనిఖీలను నిరవ హంచడానిక పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఆబిరీరి్డ  ఈ వధంగ సమమ ిని 

అందసాతరు. త్రరభ్యతవ  అథారిటీ. ఆబిరీరి్డ  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, దాని వవధ సేవా త్రరదాతలు లేదా ఏజంటీ, ఇ-మయల్లు, టలిోన్లు, 

సందేశలు, ఎస్.ఎమ్.ఎస్, వాటాి ప్ లేదా ఇతర అపికీేషన్ల దావ ర్య లేదా మారెక టింగ్, కలక్షనీు మరియు రికవర్జ ఏజంట్నీు టలిోన్ దావ ర్య 

సంత్రరదంచడానిక ఆబిజీరి్డ ని సొ షటంగ అనుమిసాతరు/సమమ ిసాతరు. మారెక టింగ్ రథకాలు, వవధ ఆరికా మరియు/లేదా పెటటబడి 

ఉతొ తుతలు మరియు/లేదా ఇతర సేవల సమరొ ణలు, రుణ రత్రాల కంద చెలింీచాలిి న మొ తాలు లేదా సంబంధిత ఇతర అంశల గురించి 

ఆబిరీర్డలకు తెలియజేయడానిక కాల్ చేయవదుద లేదా డిసటరా్డ  చేయవదుద రిజిసటర్డలో ఆబిరీరి్డ  పేరీు కనిపిసాతయ. అందుబాటలో ఉని  ఏవైనా 

సౌకర్యయ లకు లేదా ఆబిరీరీు పందేందుకు. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు దాని సహచరులు, అనుబంధ సంసలాు మరియు/లేదా త్రూప్ 

కంపెనీల నుండి టలి కాలరీు, ఏజంటీ మరియు/లేదా సర్జవ స్ త్రపవైడర్డ నుండి ఇటవంటి ఇ-మయల్లు, టలిోనిక్ కాల్లు, సందేశలు, 

ఎస్.ఎమ్.ఎస్, వాటాి ప్ సందేశలు మొదలైనవ కూడా ఆబిరీరి్డ  సొ షటంగ త్రరకటించాయ. వారిక మరియు/లేదా వారి కుటంబ సభ్యయ లకు 

అసౌకరయ ం. సేవా త్రరదాతలకు వయ ిరేకంగ ఏదైనా స్థ యీమ్క, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ బాధయ త వహంచదని మరియు ఈ ఖాాలో ఆబిరీరీు 

(లేదా వారిలో ఎవరైనా) స్థ యీమ్ సర్జవ స్ త్రపవైడర్డలు మరియు/లేదా టలి కాలర్డలకు వయ ిరేకంగ ఉంటందని ఆబిరీరి్డ  సొ షటంగ మరియు 

ిరుగులేని వధంగ అంగీకరిస్తనిా రు. సమాచారం లేదా రత్రాల కమూయ నికేషన్ లేదా షేరింగ్ కోసం ఇ-మయల్లు, సందేశలు, ఎస్.ఎమ్.ఎస్, 

వాటాి ప్ మరియు/లేదా ఇతర అపికీేషన్ల వనియోగనిక ఆబిరీరీు అంగీకరిసాత రు, అటవంటి అపికీేషన్ల నిబంధనలు మరియు షరతులకు 

కటటబడి ఉండటానిక అంగీకరిసాతరు మరియు అటవంటి అపికీేషన్లతో సంబంధం ఉని  త్రరమాదాలను అంగీకరిసాత రు లేదా వాటి దావ ర్య 

సమాచార్యనిి  రంచ్చకోవడం. 
 

10.5 సేకరణ ఏజంట్ ీనియామకం 
 

రుణత్రరహీత (లు) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ని సొ షటంగ గురి తస్తంద మరియు అంగీకరిస్తంద, అలంటి చరయ లను ాము లేదా వారి అధికారులు 

లేదా సేవకుల దావ ర్య చేసే హకుక కు ఎలంటి రక్షపాతం లేకుండా, పూరితగ అరుహలు మరియు ఒకరికొకరు లేదా అంతకంటే ఎకుక వ పార్జటలను 

నియమంచడానిక పూరిత అధికార్యలు మరియు అధికారం కలిగి ఉంటారు (అంటే ) వారి ఎంపిక మరియు అటవంటి పార్జటక బదల్ల చేయడం 

మరియు అరొ గించడం (అంటే) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తరపున చెలింీచని బకాయలనిి ంటినీ సేకరించే హకుక  మరియు అధికారం మరియు 

అనిి  చరయ  (లు), దసాత వేజు (లు), వషయం (లు) మరియు వషయం అమలు చేయడం మరియు అమలు చేయడం (లు) దానిక సంబంధించిన 

లేదా యాదృచిఛ కంగ డిమాండ్ నోటీస్లు రంరడం, రుణత్రరహీత (ల) నుండి బకాయలు (నరదు/త్రడాఫ్ట/చెక్లో) స్వవ కరించడం, రుణత్రరహీత (ల) 

తో ర్యజీక త్రరవేశంచడం, చెలీుబాట అయ్యయ  రశీదు ఇవవ డం మరియు త్రరభావవంతంగ ఇవవ డం రుణత్రరహీత (ల) కు వడుదల చేయడం మరియు 

సాధారణంగ మూడవ రక్షం (లు) గ అనిి  చట్టబదధమైన చరయ లను చేయడం త్రరయోజనం కోసం తగినదగ రరిరణంచవచ్చచ . 

 

10.6 డెలిగేట్ హకుక  
 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అటవంటి కారయ కలపాలను సవ యంగ లేదా దాని కార్యయ లయ ఉదోయ గుల దావ ర్య చేసే హకుక లకు ఎలంటి రక్షపాతం 

లేకుండా, ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎకుక వ మంద (ల) ని నియమంచడానిక అరుహలు ("సరీవ స్ గ్పొవైడరుల”) గ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

అటవంటి పార్జట తరపున స్వవ కరించే హకుక లు మరియు అధికారంతో సహా రుణ రత్రాల కంద దాని లేదా దాని వధులు, హకుక లు మరియు 

అధికార్యలు ఏవైనా ఎంచ్చకోవచ్చచ  మరియు అరొ గించవచ్చచ . పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ఆబిరీరి్డ  నుండి చెలింీచాలిి న అనిి  మొ తాలు 

మరియు అనిి  చట్టబదధమైన చరయ లు, రనులు, వషయాలు మరియు వాటిక సంబంధించిన మరియు దానిక సంబంధించిన సంఘట్నలను 

నిరవ హంచడం మరియు అమలు చేయడం. సర్జవ స్ త్రపవైడరకీు వయ ిరేకంగ ఏదైనా స్థ యీమ్ కోసం ఆబిరీరి్డ  సొ షటంగ మరియు ిరుగులేని 

వధంగ అంగీకరిసాత రు, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ బాధయ త వహంచదు మరియు ఈ ఖాాలో బాధుయ ల స్థ యీమ్ సర్జవ స్ త్రపవైడరకీు మాత్రతమే 

వయ ిరేకంగ ఉంటంద. 
 

10.7 తనిఖీ హకుక లు 
 

ఏదైనా నామనీ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఎలంటి నోటీస్ లేకుండా మరియు ఆబిరీరి్డ  యొకక  త్రరమాదం మరియు వయ యంతో, సెకూయ రిటీక 

సంబంధించిన అనిి  డాకుయ మంటీ మరియు సమాచార్యనిి  తనిఖీ చేయడానిక, వలువ చేయడానిక, భీమా చేయడానిక, రరయ వేక్షంచడానిక 

మరియు తనిఖీ చేయడానిక మరియు భత్రదరరచడానిక అనిి  సమయాలీోన్య త్రరవేశంచడానిక అరుహలు. 
 

10.8 ఖ్రుచ లు మరియు ఖ్రుచ లు 
 

a) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చెలింీచే త్రపాసెసింగ్ ఫీజులు మరియు ఇతర ఫీజులు మరియు ఛార్జలీు సవ భావంలో ిరిగి చెలింీచబడవని మరియు 

రుణ రత్రాలలో పేర్పక ని  వధంగ ఖ్రుచ లు, ఫీజులు, ఛార్జలీు మొదలైనవ చెలింీచాలిి  ఉంటందని ఆబిరీరి్డ  అంగీకరిస్తనిా రు. దానితో 

పాటగ, ఆబిరీరీు అనిి  ఖ్రుచ లు, ఛార్జలీు, ఫీజులు (అటార్జి  ఫీజులతో సహా), ఖ్రుచ లు, అడావ ని్ లు, వధులు, స్థసాట ంప్ డ్యయ టీలు (ఏదైనా 

పెరుగుదల లేదా అవకలన వధులు మరియు వాయదయ ం లేదా కాీ కారణంగ చెలింీచాలిి న జరిమానాలతో సహా) ఎలప్రకాటనిక్ రికార్డ)్ అమలు 

చేయబడిన చోట్ కాకుండా ఏ ర్యప్రషటంలోనైనా తీస్కుర్యవడం), రిజిప్రసేటషన్ ఫీజులు/ ఛార్జలీు, కోరుట ఫీజులు, జరిమానాలు మొదలైనవ తయార్జ, 
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సంధి, సంరక్షణ, రనితీరు, అమలు, అమలు మరియు/ లేదా సాక్షాాక రం: (i) లోన్ డాకుయ మంట్ల త్రకంద, మరియు/లేదా (ii) లోన్క 

సంబంధించి, మరియు/లేదా (iii) భత్రదత, భత్రదత వడుదల వంటి ఏదైనా ఆసితని కలిగి ఉండట్ం మరియు నిరవ హణకు సంబంధించి 

మొదలైనవ ఎరొ టికపుొ డు. దావ ర్య అవసరమైతే పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, ఆబిరీరీు చెలింీపులను రుజువు చేసే రస్వదుని సమరొి ంచాలి. 

 
b) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఆసిత, సెకూయ రిటీ, త్రపిరరేషన్, ఎగికీూయ షన్, లోన్/సెకూయ రిటీక సంబంధించిన టైటిల్ వచారణ కోసం, దాని సవ ంత 

అభీష్టటనుసారం ఏవైనా ఖ్రుచ లు, రనిు లు, ఛార్జలీు, ఫీజులు (అటార్జి  ఫీజులతో సహా) చెలింీచాలిి  ఉంటంద. రత్రాలు, ఖ్రుచ లు, 

అడావ నుి లు, వధులు, స్థసాట ంప్ డ్యయ టీలు, రిజిప్రసేటషన్ ఫీజులు/ఛార్జలీు, కోరుట ఫీజులు, జరిమానాలు మొదలైనవ పైన పేర్పక ని  స్థకీాజ్ 10.8 (a) లో 

పేర్పక నబడ్ాయ మరియు ఆబిరీరీు చెలింీచిన/చేసిన అటవంటి మొ తాలను వంట్నే ిరిగి చెలింీచాలి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ డిమాండ్ మీద 

అటవంటి మొ తాలనీి  చెలింీపు తేదీ నుండి వడ్డన్ి కలిగి ఉంటాయ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అటవంటి ర్జయంబర్డి మంట్ వరకు 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణ రత్రాలలో పేర్పక ని  వడ్డ ్మరియు రడువు ముగిసిన ఛార్జలీ రేటతో. ఈ త్రరయోజనం కోసం, దాని ఇతర హకుక లలో 

ఎలంటి రక్షపాతం లేకుండా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రికవర్జ పెండింగ్లో ఉని  ఆబిరీరి్డ  ఖాాలను డెబిట్ చేయడానిక అరుహలు. 
 

c) ఒకవేళ రుణత్రరహీత (లు) చెలింీచనపొు డు, చెలింీచాలిి నపొు డు, అద చెలింీచాలిి న మొతతం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ మరియు 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అటవంటి మొ తానిి  ిరిగి పందడానిక చట్టరరమైన చరయ లను త్రపారంభించింద, రుణత్రరహీత (లు) 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క అనిి  అడావ నుి లు, ఛార్జలీు, చట్టరరమైన రుస్ములతో సహా ఖ్రుచ లు మరియు ఖ్రుచ లు, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

దావ ర్య చెలింీచిన లేదా చెలింీచిన ఏదైనా హకుక , అధికారం లేదా రుణ రత్రాల కంద అందంచిన చెలింీపులను చెలిసీ్తంద. (లేదా దాని 

అమలులో) మరియు అటవంటి మొ తాలనీి  ఇకక డ భత్రదరరచబడిన మొ తాలలో ఒక భారంగ మారాయ మరియు రుణత్రరహీత (లు) దావ ర్య 

తక్షణం మరియు ఆలసయ ం చేయకుండా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క చెలింీచాలి. 
 

d) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏ సమయంలోనైనా, రుణానిక సంబంధించి రుణం (లు) చెలింీచాలిి న ఫీజులు మరియు ఛార్జలీను జోడించవచ్చచ , 

ఉరసంహరించ్చకోవచ్చచ  లేదా మారవచ్చచ . ఛార్జలీలో ఏదైనా పునరివ మరశ  రుణత్రరహీత (ల) కు మాత్రతమే వరి తస్తంద.  
 

10.9 అసైన్మంట్ మరియు బదల్ల 
 

a) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క  మందసా్త గ్వ్యతపూరవ క్ అనమతి లేకండా రుణ రగ్త్తల కంద తమ హకక లు లేదా బ్ధా తలన 

ఏ వా క ాఅయినా బదిలీ చేయక్యడదు లేదా కేటాయించక్యడదు. 
 

b) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏ వయ క తకైనా, వయ కుతల అరసియ్యషన్, బాడ్డ కారొ్ప రేట్, వల్లనం చేసినా, వారిక అనుకూలంగ (అనిి  హామీలతో సహా) 

సృషిటంచబడిన సెకూయ రిటీతో లేదా లేకుండా రుణ రత్రాల కంద వారి హకుక లు మరియు బాధయ తలను వత్రకయంచడానిక, కేటాయంచడానిక, 

కొతతరరచడానిక, భత్రదరరచడానిక లేదా బదల్ల చేయడానిక అరుహలు. , ఏదైనా కంపెనీ, ఫైనానియిర్డ, ఫైనానియిల్ ఇనిి ిటూయ ట్, నాన్-బాయ ంకంగ్ 

ఫైనానియిల్ కంపెనీ మొదలైనవ పూరితగ లేదా పాక్షకంగ మరియు వారిక నచిచ న నిబంధనలు మరియు షరతులు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

నిర ణయంచ్చకోవచ్చచ . అటవంటి అమమ కం, అసైన్మంట్, సెకూయ రిటైజేషన్ లేదా బదల్ల అనేద రుణత్రరహీత (లు) కంద స్థ యీమ్ చేసే రుణత్రరహీత 

(లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ మరియు ఇతర వయ కుతలందరినీ నిరి ధషటంగ బంధిస్తంద. 
 

c) కో-లండింగ్ గ్ేమ్వర్క  ఒరా ందంలో ఉనన  నిబంధనలు మరియు షరతులక అనగుణంగా ఏదైనా బా్ ంక్ట/ఫైనానిియల్ సంసిక 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణం కేటాయించడానిక అరహమైనది. కో-లండింగ్ గ్ేమ్వర్క  ఒరా ందంలో ఉనన  నిబంధనలు మరియు 

షరతులపై పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా రుణానిన  లేదా దానిలో కొంత భాగానిన  యాక్స్ సింగ్ రుణదాతక అరా గించన తరువ్యత 

మరియు దానిక అనగుణంగా నమోదు చేయబడిన ఏదైనా రరా వసానమైన/తదురరి డాకా మంటేషన్, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లో 

భ్గ్దతన కొనసాగించడం కొనసాగుతుందని సా షంి చేయబడింది. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా (తనక లేదా ఇదేరికీ లేదా 

ఇదేరికీ రుణదాతల దావ రా) లేదా యాక్స్ సింగ్ రుణదాత దావ రా భ్గ్దత అమలు చేయబడుతోంది (రుణదాతల ఎనిన క్లలో) తనక 

మరియు యాక్స్ సింగ్ రుణదాతక గ్రయోజనం కోసం నమా క్ం.  
 

d) కో-లండింగ్ గ్ేమ్వర్క  ఒరా ందంలో ఉనన  నిబంధనలు మరియు షరతులు మరియు దానిక అనగుణంగా ఏదైనా 

రరా వసానమైన/తదురరి డాకా మంటేషన్ని ఆబిలరర్్  మారు లేని విధంగా మరియు బేషరతుగా అంగీక్రిసాారు మరియు 

ధృవీక్రిసాారు. ఆబిలగేర్్  అటవంటి అసైన్మంట్స లేదా యాక్స్ సింగ్ రుణదాత యొక్క  గ్రవేశంపై వివ్యదం చేయడానిక అనిన  

హకక లు మరియు నివ్యరణలన వదులుకంటారు. 
 

e) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ దావ రా బదిలీ లేదా అసైన్మంట్స ఉనన రా టికీ, రుణానిక సంబంధించ రుణ రగ్త్తలు మరియు ఇతర 

రగ్త్తలక సంబంధించన నిబంధనలక క్టిబడి ఉంటామని ఆబిలరరుల తిరిగి మరియు బేషరతుగా ధృవీక్రిసాారు. 
 

f) అటవంటి ఏదైనా చరయ  మరియు అటవంటి వత్రకయం, అరొ గింత లేదా బదల్ల ఇతర రుణదారు (లు) మరియు సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డని 

త్రరతేయ కంగ రుణదాతగ లేదా ఉమమ డి రుణదాతగ అంగీకరించాలి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లేదా త్రరతేయ కంచి హకుక  కలిగిన రుణదాతగ 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏ ఇతర పార్జట తరపున అయనా (అలగే కో-లండింగ్ త్రేమ్వర్డక  ఒరొ ందం త్రరకారం అందుబాటలో ఉని  హకుక లు) 

కంద ఉని  అనిి  అధికార్యలను కొనసాగించడం మరియు అటవంటి ఇతర పార్జటలకు (అంటే) లేదా బకాయలు చెలింీచడం 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నిర ణయంచ్చకోవచ్చచ . ఇతర పార్జట లేదా దాని దావ ర్య అయ్యయ  ఏదైనా ఖ్రుచ  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ వారి హకుక ల అమలు 

మరియు బకాయలు మరియు బకాయల రికవర్జ కోసం రుణత్రరహీత (ల) ఖాాలో ఉంటంద. రుణత్రరహీత (లు)/సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ అంగీకారం 

(లు) మరియు చేరట్టడం (లు), అటవంటి అమమ కం, బదల్ల, అసైన్మంట్పై, అతను ఇతర పార్జటక రుణ రత్రాల కంద అనిి  బకాయలను 

చెలిసీ్తత నే ఉంటాడు. అయతే, కో-లండింగ్ త్రేమ్వర్డక  ఒరొ ందంలో ఉని  నిబంధనలు మరియు షరతులపై రుణం యొకక  కొంత భాగనిి  

అరొ గించిన సందరభ ంలో, చెలింీచాలిి న మొ తాలు చెలింీపులు ఏవైనా డాకుయ మంటేషన్తో చదవన సహ-రుణ త్రేమ్వర్డక  ఒరొ ందానిక 

అనుగుణంగ నిరవ హంచబడాయ. (రుణదాతచే ఆమోదంచబడిన అసైన్మంట్/త్రరవేశం వంటివ) కో-లండింగ్ త్రేమ్వర్డక  అత్రగిమంట్ లేదా 

లోన్క సంబంధించిన లవాదేవీక యాెి సింగ్ రుణదాతను త్రరవేశపెట్టడానిక సంబంధించినద. 
 

g) పైన పేర్పక ని  వాటి యొకక  సాధారణతకు ఎలంటి రక్షపాతం లేకుండా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఎన్.హెచ్.బి నుండి రుణ సహాయానిి  పందన 

సందరభ ంలో, అందుకుని  రుణ సహాయం పందడానిక/ దాని దావ ర్య లభించే/ పందడానిక సెకూయ రిటీపై ఛార్డ,ీ తనఖా లేదా ఇతర ఆసక తని 

సృషిటంచడం దావ ర్య పందవచ్చచ . రుణానిక వయ ిరేకంగ ఆబిరీరి్డ  నుండి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్. ఎన్.హెచ్.బి క అనుకూలంగ భత్రదతపై తన 

ఆసక తని బదల్ల చేయడానిక ఆబిరీరి్డ  పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ని అనుమిసాతరు. 
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10.10 మనహాయంపు 
 

లోన్ డాకా మంటల లేదా మరేదైనా డాకా మంట్స కంద రుణగ్రహీత (లు) దావ రా ఏదైనా ఉలలంఘన లేదా డిఫాలి్పై పిఎన్బిహెచ్ఎఫ్

ఎల్క వచేు  హకక , అధికారం లేదా రరిహారంలో వ్యా యామం చేయడంలో ఆలసా ం లేదా అలాంటి హకక , అధికారానిన  

ద్దబి తీసా్తంది  

లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  రరిహారం, లేదా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క ఏదైనా డిఫాల్టగ దాని దావ ర్య మనహాయంపు లేదా ఏదైనా 

ఆమోదం పందనటీగ భావంచబడుతుంద, ఏదైనా ఇతర డిఫాల్టకు సంబంధించి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఏదైనా హకుక , శక త లేదా 

రరిహార్యనిి  త్రరభావతం చేస్తంద లేదా ద్దబా తీస్తంద. 
 

10.11 రరిపాలన చట్టం మరియు అధికార రరిధి 
 

a) ఈ జిటిసి, దాని చెలీుబాట, నిర్యమ ణం, రనితీరు మరియు అమలుకు సంబంధించిన అనిి  వషయాలతో సహా, భారతీయ చటాటనిక అనుగుణంగ 

నిరవ హంచబడుతుంద.  
 

b) ఏదైనా త్రటిబ్బయ నల్ లేదా కోరుట వదద రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిసాత రు న్యయ ఢిల్ల,ీ ఈ జిటిసి క సంబంధించి ఏదైనా వవాదాలను రరిషక రించడానిక 

భారతదేశనిక త్రరతేయ క అధికార రరిధి ఉంటంద మరియు తదనుగుణంగ ఏదైనా స్తట్, యాక్షన్ లేదా త్రపస్వడింగ్లు (కలిసి "గ్పొరడింగ్్ ”) 

లోన్ డాకుయ మంట్ల నుండి లేదా దానిక సంబంధించి తలతేత సమసయ లు అటవంటి నాయ యసాానాలలో లేదా త్రటిబ్బయ నల్ి లో 

తీస్కుర్యబడవచ్చచ  మరియు రుణత్రరహీత (లు) తనకు మరియు దాని ఆసితక సంబంధించి, సాధారణంగ మరియు బేషరతుగ, ఆ నాయ యసాానాల 

అధికార రరిధిని ిరిగి మారచ కుండా సమరిొ ంచవచ్చచ  మరియు అంగీకరించవచ్చచ . లేదా త్రటిబ్బయ నల్ి .  
 

c) రుణత్రరహీత ఇపొు డు లేదా భవషయ తుతలో ఏవైనా అభయ ంతర్యలను న్యయ ఢిల్లలీోని ఏదైనా త్రటిబ్బయ నల్ లేదా కోరుటలో వేయడానిక మరియు అలంటి 

త్రపస్వడింగ్లు అసౌకరయ  ోరమ్లో తీస్కువచాచ రని పేర్పక నడానిక ఎలంటి అభయ ంతర్యలు లేవనెతతకుండా మానుకోరలరు, ఇంకా తీరొు ను 

అంగీకరించలేరు న్యయ ఢిల్లలీోని ఏదైనా త్రటిబ్బయ నల్ మరియు నాయ యసాానం ముందు తీస్కువచేచ  ఏవైనా త్రపస్వడింగ్లలో నిరి ధషటంగ మరియు 

కటటబడి ఉంటంద మరియు ఏదైనా ఇతర నాయ యసాానం యొకక  నాయ యసాానాలలో అమలు చేయబడవచ్చచ , దాని యొకక  ధృవీకరించబడిన 

కాీ అటవంటి తీరొు కు ఖ్చిచ తమైన సాక్షయ ంగ ఉంటంద, లేదా ఏ ఇతర రదధి లోనైనా అందంచబడుతుంద వరి తంచే చట్టం దావ ర్య. 
 

d) ఈ స్థకీాజులో ఉని  ఏదీ, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  ఏదైనా ఇతర నాయ యసాానంలో లేదా సమర ాఅధికార రరిధిలో త్రటిబ్బయ నల్లో త్రపస్వడింగ్లు 

తీస్కునే హకుక ను రరిమతం చేయకూడదు లేదా బలహీనరరచకూడదు లేదా రక్షపాతం వహంచకూడదు లేదా ిరసక రించకూడదు, లేదా 

ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుక వ నాయ యసాానాలలో త్రపస్వడింగ్లు తీస్కోవడానిి  నిరోధించకూడదు. అధికార రరిధి, ఏకకాలంలో లేకపోయనా, 

మరియు రుణత్రరహీత (లు) తనకు మరియు దాని ఆసితక సంబంధించి, సాధారణంగ మరియు బేషరతుగ, అటవంటి కోరుట లేదా త్రటిబ్బయ నల్ 

యొకక  అధికార రరిధి, మరియు రుణత్రరహీత (లు) ఏవైనా అభయ ంతర్యలను ిరసక రించవచ్చచ  ఇపొు డు లేదా భవషయ తుతలో, ఏదైనా త్రపస్వడింగి్  

యొకక  వేదకను ఏర్యొ ట చేయడానిక మరియు అలంటి త్రపస్వడింగ్లు అసౌకరయ మైన ోరమ్లో తీస్కువచిచ నటీ పేర్పక నవచ్చచ . 
 

e) రుణత్రరహీత (లు) దీని దావ ర్య సాధారణంగ ఏదైనా త్రపాసెస్ సమసయ కు సంబంధించి ఏదైనా లోన్ డాకుయ మంట్ నుండి లేదా దానిక సంబంధించి 

ఉతొ ని మయ్యయ  త్రపస్వడింగ్లకు సంబంధించి, అటవంటి త్రపస్వడింగ్లకు సంబంధించి, రరిమి లేకుండా, మేకంగ్, ఎన్ోర్డి మంట్ లేదా 

ఏదైనా ఆసితక వయ ిరేకంగ అమలు చేయడం ఏదైనా త్రపస్వడింగ్ి లో ఇవవ బడిన లేదా ఇవవ బడిన ఏదైనా ఆరర్్డ లేదా తీరొు  యొకక  (దాని 

ఉరయోరం లేదా ఉదేదశంచిన ఉరయోరం లేకుండా). 
 

f) రుణత్రరహీత (లు) ఏ అధికార రరిధిలో అయనా తనకు లేదా దాని ఆస్తలకు స్థ యీమ్ చేయవచ్చచ , స్తట్, ఎగికీూయ షన్, అటాచ్మంట్ (ఎగికీూయ షన్ 

సాయం, తీరొు కు ముందు లేదా ఇతరత్రా) లేదా ఇతర చట్టరరమైన త్రరత్రకయ మరియు ఏదైనా మేరకు అటవంటి అధికార రరిధి తనకు లేదా 

దాని ఆస్తలకు ఆపాదంచబడవచ్చచ , అలంటి రోరనిరోధక శక త (స్థ యీమ్ చేయబడినా లేదా), రుణత్రరహీత (లు) దీని దావ ర్య ిరిగి చెరొ లేని 

వధంగ స్థ యీమ్ చేయకుండా అంగీకరిసాత రు మరియు రుణ రత్రాల నుండి ఉతొ ని మయ్యయ  త్రరత్రకయలకు సంబంధించి అటవంటి రోరనిరోధక 

శక తని ిరిగి మారచ లేరు. 
 

10.12 వవాద రరిష్టక రం 
 

a) ఏదైనా మరియు అనిి  వవాదాలు, స్థ యీమ్లు, లోన్ డాకుయ మంట్ల నుండి లేదా దానిక సంబంధించి తలతేత తేడాలు, లేదా లోన్ డాకుయ మంట్ల 

రనితీరు మధయ వరి తతవ ం దావ ర్య రరిషక రించబడాయ మరియు ఆరిా త్రటేషన్ నిబంధనలకు అనుగుణంగ నియమంచబడే ఏకైక మధయ వరి తక 

స్తచించబడాయ మరియు ర్యజీ చట్టం, 1996 మరియు దాని చట్టరరమైన సవరణలు ("చటిం”) మరియు ఆ తరువాత అవార్ు పార్జటలకు 

కటటబడి ఉంటంద. ఆరిా త్రటేషన్ యొకక  త్రరదేశం, వేదక మరియు స్వట ఢిల్లలీో ఉండాలి. మధయ వరి తతవ  త్రరత్రకయ ఆంర ీ భాషలో 

నిరవ హంచబడుతుంద. మధయ వరి త యొకక  ఖ్రుచ లు, మధయ వరి త యొకక  రుస్ములు మరియు ఖ్రుచ లతో సహా, రుణత్రరహీత (లు) భరిసాతరు.  
 

b) ఈ ఆరి టకల్క లోబడి, రుణదాత (లు) లోన్ డాకుయ మంట్ల త్రరకారం జరిగే లవాదేవీలు/లవాదేవీలకు సంబంధించి లేదా అనిి  స్థ యీమ్లు, 

వయ యా సాలు మరియు వవాదాలు, అటవంటి లవాదేవీలు, లవాదేవీలు నమోదు చేయబడ్ాయా అనే త్రరశి తో సహా అంగీకరిస్తంద. ఢిల్లలీో 

మాత్రతమే కోరుటల త్రరతేయ క అధికార రరిధిక లోబడి ఉంటంద. 
 

c) పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, దాని అభీష్టటనుసారం, ఈ జిటిసి కంద త్రపారంభించిన లేదా త్రరిపాదంచబడిన ఏదైనా మధయ వరి త లేదా చట్టరరమైన 

త్రపస్వడింగ్లను ఏవైనా మధయ వరి తతవ ం లేదా ఏదైనా ఇతర నాయ యరరమైన త్రపస్వడింగ్తో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుక వ కంద 

త్రపారంభించడానిక లేదా త్రరిపాదంచడానిక ఏక్తకృతం చేయడానిక మరియు కలరడానిక అర హత కలిగి ఉందని సొ షటం చేయబడింద. ఇతర రుణ 

రత్రాలు. 
 

d) రుణత్రరహీత (లు), సెకూయ రిటీ త్రపవైడర్డ మరియు/లేదా గయ రెంట్రీు, ఒకవేళ ఎవరైనా మరియు/లేదా ఏవైనా వయ కుతలు, లేదా ఇపుొ డు లేదా 

భవషయ తుతలో అందుబాటలో ఉంటే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొకక  హకుక లు మరియు నివారణలను ఆపేయడం, రరిమతం చేయడం లేదా 

తొలగించడం వంటివ ఇందులో ఏవీ లేవు. ఎస్.ఎ.ఆర్డ.ఎఫ్.ఎ.ఇ.ఎస్.ఐ చట్టం మరియు/లేదా ఐ.బి.సి, మరియు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ కంద వారి 

సంబంధిత ఆస్తలలో దేనినైనా త్రపారంభించడం, పెండింగ్లో ఉండట్ం లేదా ఏదైనా ఇతర మధయ వరి తతవ ం లేదా ఇతర త్రరత్రకయల 

కొనసాగింపుతో సంబంధం లేకుండా అటవంటి హకుక లు/రరిహార్యలను ఉరయోగించ్చకునేందుకు పూరితగ అరుహలు. 
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10.13 వనియోరం 
 

ఈ జిటిసి తో సహా, ఏదైనా అధికార రరిధిలో నిషేధించబడిన లేదా అమలు చేయలేని లోన్ డాకుయ మంట్ల యొకక  ఏదైనా నిబంధన, అటవంటి 

అధికార రరిధిలో, నిషేధం లేదా అమలు చేయలేని మేరకు అసమరంాగ ఉంటంద, కానీ రుణ రత్రాల యొకక  మగిలిన నిబంధనలను చెలదీు 

లేదా అలంటి వాటిని త్రరభావతం చేయదు ఏ ఇతర అధికార రరిధిలోనైనా కేటాయంపు. 

 
10.14 సవరణలు 

 

ఈ జిటిసి లో అందంచినటీ మనహా, ఈ జిటిసి క సవరణ లేదా సవరణ లేదు నిబంధనలు మరియు అనిి  పార్జటలు లిఖితపూరవ కంగ మరియు 

సత్రకమంగ అమలు చేయకపోతే ఇకక డ రరిసితాులు చెలీుబాట అవుాయ లేదా కటటబడి ఉంటాయ. 
 

10.15 ా కా లిక మరియు సెట్ ఆఫ్ 
 

a) ఇందులో ఏదైనా ఉనన రా టికీ, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణగ్రహీత (ల) యొక్క  అనిన  సెకా్య రిటీ (అంటే) సమా పై 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, దాని గ్ూప్ క్ంపెనీలు మరియు అనబంధ సంసిల నియంగ్తణ/సావ ధీనంపై అధిక్ హకక న క్లిగి 

ఉంటంది. ఈ త్తత్తక లిక్ హకక  ఏ కారణంతోనూ గ్రభావితం కాదు. 

 

b) రుణగ్రహీత (లు) దీని దావ రా పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క రుణదాత (లు) ఏదైనా రుణం కంద అరహత ఉనన  ఏదైనా గ్క్సడిట్స బా్ లన్్ ని 

వరింారజేయడానిక అధికారం ఇసా్తంది, ఇక్క డ చెలిలంచాల్ి న మొతంా మరియు చెలిలంచాల్ి నది కానీ చెలిలంచకండానే ఉంటంది. 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ నండి లభించే/అందుబ్టలో ఉనన  లోన్లో ఏదైనా/అనిన  రుణాలలో రుణగ్రహీత (ల) గ్క్సడిట్సక 

సంబంధించన ఏదైనా మొతా్తనిక సంబంధించ పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ క సెట్స ఆఫ్ హకక  ఉంటంది. 

 

c) ఇక్క డ పేర్కక నన  బకాయిలు మరియు ఇతర ఛారీలా చెలిలంపులో రుణగ్రహీత (లు) డిఫాలి్గా (లు) చెలిలంచనపాు డు, ఇక్క డ 

అందించన రదేు హకక క ఎలాంటి రక్షపాతం లేకండా, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తన బకాయిలన తీరేు  హకక న క్లిగి ఉందని 

అంగీక్రించబడింది. దాని సావ ధీనంలో/నియంగ్తణలో ఉనన  ఏదైనా సమా క వా తిరేక్ంగా మరియు దాని నండి రుణగ్రహీత (ల) 

క డిపాజిటల దావ రా లేదా ఇతరగ్త్త చెలిలంచాల్ి  ఉంటంది. 

 

10.16 రనిు  మనహాయంపు 
 

a) ఆబిరీర్డ (లు) దావ ర్య అనిి  చెలింీపులు చేయాలి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ లోన్ డాకుయ మంట్ల కంద వరి తంచే చట్టం త్రరకారం రనుి  మనహాయంపు 

అవసరమైతే తరొ , రనుి లు లేకుండా మరియు ఎలంటి రనిు  మనహాయంపు లేకుండా ఉచితం. 

b) ఒక చెలింీపుదారుడు (లు) ఏదైనా చెలింీపులు చేసేట్పొు డు, వరి తంచే చట్టం దావ ర్య అవసరం లేని రనుి  మనహాయంపు చేసేత 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, అటవంటి ఆబిరీర్డ చెలింీచే మొ తానిి  నిర్యధరించడానిక అవసరమైన మేరకు పెంచాలి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రనిు  

మనహాయంపు చేయకపోతే అద అందుకుని  మొ తానిక సమానమైన ఏదైనా రనిు  మనహాయంపు మొ తానిి  అందుకుంటంద. 

c) రనిు  మనహాయంపు (లేదా రేటలో ఏదైనా మారుొ  లేదా రనుి  మనహాయంపు త్రపాిరదకన) తరొ నిసరిగ తెలియజేయడం దావ ర్య ఆబిరీర్డ 

(లు) వంట్నే తెలియజేయాలి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తదనుగుణంగ. 

d) ఒక రనుి  మనహాయంపు చేయడానిక ఒక ఆబిగీర్డ (లు) అవసరమైతే, అద తక్షణమే సంబంధిత అధికారులకు ఆ రనిు  మనహాయంపుకు 

సంబంధించి అవసరమైన చెలింీపును చేస్తంద, అద ఏ సందరభ ంలోనైనా వరి తంచే చట్టం త్రరకారం అనుమించబడిన సమయంలోనే 

ఉంటంద. 

e) ఒక ఆబిరీర్డ (లు) అందంచాలి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, ఆదాయపు రనుి  చట్టం, 1961 ("ఐ.టి చట్టం") లోని ఫారం నం. 16A లోని టి.డి.ఎస్ 

సరి టఫిెట్, టి.డి.ఎస్ రికనిి లేషన్ అనాలిసిస్ అండ్ కరెక్షన్ ఎనేబ్బల్ సిసటమ్ ("టి.ఆర్డ.ఎ.సి.ఇ.ఎస్") వబ్సైట్ నుండి మాత్రతమే డౌన్లోడ్ 

చేయబడింద. సంబంధిత ప్రైమాసికం చివరి నుండి మరియు టి.డి.ఎస్ మొతతం ఐ.టి చట్టం కంద ఫారం 26AS స్థసేటట్మంట్లో త్రరిబింబిస్తంద. 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్. పైన పేర్పక ని ద పాటించబడితే మరియు ఒక ఆబిరీర్డ స్థసా్తల వడ్డ ్మొ తానిి  చెలింీచినట్యీతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ 

టి.డి.ఎస్ సరి టఫిెట్ అందన తర్యవ త రుణ రత్రాలలో పేర్పక ని  టైమ్లైన్లలో అటవంటి ఆబిరీర్డ చెలింీచిన టి.డి.ఎస్ మొ తానిక సమానమైన 

మొ తానిి  రుణత్రరహీత (ల) కు ిరిగి చెలిసీ్తంద. 

f) అయతే, టి.డి.ఎస్ (ఇకపై నిరవ చించబడిన) ర్జఫండ్ స్థ యీమ్ దావ ర్య వనోదం పందబడదు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ తదురరి ఆరికా సంవతి రం 

లోన్ డాకుయ మంట్లలో ఇచిచ న టైమ్లైన్ల తర్యవ త. 

g) ఐ.టి  చట్టం కంద ఫారం 26AS త్రరకట్నలో త్రరిబింబించే "ఎఫ్" స్థసిాి లో ఏదైనా తదురరి మారుొ  సంభవంచినపుొ డు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ టి.డి.ఎస్ మొ తానిి  ఆబిరీర్డ యొకక  సంబంధిత ఖాాకు తక్షణమే డెబిట్ చేయడానిక అర హత ఉంటంద మరియు అద 

చెలింీచాలిి న మొ తాలుగ రరిరణంచబడుతుంద మరియు అదనపు వడ్డ ్మరియు అనిి  ఇతర వరి తంచే ఖ్రుచ లు, ఛార్జలీు మరియు వయ యంతో 

ిరిగి పందబడుతుంద. 

h) మూలధారంగ రనిు  మనహాయంచదగిన తర్యవ త ఒక ఆబిరీర్డ నికర వడ్డ ్ మొ తానిి  చెలిసీేత ("టి.డి.ఎస్”) కు పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, 

అటవంటి ఆబిరీర్డ చట్టం దావ ర్య పేర్పక ని  సమయంలో మరియు అందంచడానిక టి.డి.ఎస్ ని త్రరభ్యతవ  త్రటజర్జలో డిపాజిట్ చేయాలి 

పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్, సంబంధిత ప్రైమాసికం చివరి నుండి లోన్ డాకుయ మంట్లలో పేర్పక ని  టైమ్లైన్లలో త్రరి ప్రైమాసికానిక ఐ.టి చట్టం 

కంద ఫారం 16A లో టి.డి.ఎస్ సరి టఫికేట్. అటవంటి సమయంలో, అటవంటి ఆబిరీర్డ టి.డి.ఎస్ మొ తానిి  ఐ.టి చట్టం కంద ఫారం 26AS స్థసేటట్

మంట్లో త్రరిబింబిస్తంద. పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ "ఎఫ్" హోదాతో. ఒకవేళ అటవంటి ఆబిగీర్డ పైన పేర్పక ని  వాటిని పాటించడంలో 

వఫలమైతే, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ అటవంటి ఆబిరీర్డ యొకక  సంబంధిత ఖాాకు టి.డి.ఎస్ మొ తానిి  డెబిట్ చేసే హకుక ను కలిగి ఉంద 

మరియు అద చెలింీచవలసిన మొ తాలుగ రరిరణంచబడుతుంద మరియు అదనపు వడ్డత్ో పాట ిరిగి వరి తంచే అనిి  ఇతర ఖ్రుచ లు, ఛార్జలీు 

మరియు ఖ్రుచ లు. 

i) అటవంటి సందరభ ంలో, ఒక ఆబిరీర్డ తదురరి ఆరికా సంవతి రంలో లోన్ డాకుయ మంట్లలో పేర్పక ని  వధంగ, రోజుల తరువాత కాకుండా 

టి.డి.ఎస్ సరి టఫిెట్ను అందంచడం దావ ర్య టి.డి.ఎస్ మొ తానిి  త్రెడిట్ కోసం అభయ రింాచవచ్చచ . అదనపు వడ్డ ్మరియు వరి తంచే అనిి  ఇతర, 

ఖ్రుచ లు, ఛార్జలీు మరియు ఖ్రుచ లు అటవంటి ఆబిరీర్డ ఖాాలో డెబిట్ చేయబడిన ర్జఫండ్ మంజూరు చేయబడదు. 
 

10.17 రక్షణ నిబంధనలు 
 

బాధుయ ల బాధయ త లేదా లోన్ డాకుయ మంట్ల చెలీుబాట లేదా అమలు చేయడం దీని దావ ర్య రక్షపాతం, త్రరభావతం లేదా డిశచ ర్డ ీచేయబడదు:  
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a) అందులో పేర్పక ని  ఏదైనా డాకుయ మంట్ యొకక  సవరణ, వైవధయ ం లేదా సవరణ, అటవంటి డాకుయ మంట్ నిబంధనల త్రరకారం, అవసరమైన 

వయ కుతల సమమ ితో త్రరతేయ కంగ వైవధయ భరితంగ లేదా సవరించిన మేరకు తరొ ;  
 

b) ఆబిరీర్డ యొకక  కారొ్ప రేట్ నిర్యమ ణం యొకక  ఏదైనా మారుొ  లేదా పునరిి ర్యమ ణం;  
 

c) లోన్ డాకుయ మంట్లకు (ఆబిరీరి్డ తో సహా) పార్జటల  ఏవైనా బాధయ త లేదా బాధయ త యొకక  చెలీుబాట, అత్రకమత లేదా అమలు చేయలేని;  

 

d) రుణ రత్రాల కంద సంబంధిత బాధయ తలు ఏవైనా త్రరవేశంచడానిక లేదా నిరవ హంచడానిక ఆబిరీరీు లేదా మరే ఇతర వయ కుతల 

అధికార్యలలో ఏదైనా లోరం లేదా దాని అమలులో ఏవైనా అత్రకమాలు లేదా దాని తరపున రనిచేయాలని భావంచే ఏ వయ క తకైనా 

అధికారం లేకపోవడం;  
 

e) దవాల లేదా లికవ డేషన్ లేదా ఏదైనా అసమరతా, వైకలయ ం, మరణం లేదా రరిమి లేదా ర్యజాయ ంరం, హోదా, నియంత్రతణ లేదా 

యజమాని లేదా ఏదైనా ఇతర వయ క త యొకక  యాజమానయ ంలో ఏదైనా మారుొ ;  
 

f) ఏదైనా ఇతర ఛార్డ,ీ హామీ లేదా హకుక  లేదా రరిహారం అందుబాటలో ఉంద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ పూరితగ లేదా పాక్షకంగ 

శూనయ ంగ, శూనయ ంగ, అమలు చేయలేనిదగ లేదా బలహీనరడట్ం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఏ సమయంలోనైనా వడుదల 

చేయడం, అమలు చేయడం, వైవధయ ం లేదా మరేదైనా వధంగ వాటితో లేదా ఏదైనా అధికారం, హకుక  లేదా రరిహారంతో 

వయ వహరించడం మానుకోండి పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఇపొు డు లేదా ఇకపై ఆబిరీర్డి  లేదా మరే ఇతర వయ క త నుండి లేదా 

వయ ిరేకంగ ఉండవచ్చచ ;  
 

g) ఏదైనా చట్టం, మనహాయంపు, ఈవంట్ లేదా సందరభ ం లోన్ డాకుయ మంటీ లేదా ఏదైనా ఇతర హకుక , అధికారం లేదా రరిహారం 

కంద ఉని ందున, ఈ నిబంధన కోసం రుణ రత్రాలను లేదా బాధుయ ల బాధయ తను త్రరభావతం చేయడానిక లేదా డిశచ ర్డ ీ

చేయడానిక రనిచేస్తంద. త్రరదానం చేయబడింద పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ రుణ రత్రాల దావ ర్య లేదా ఏదైనా వరి తంచే చట్టం 

దావ ర్య; లేదా  
 

h) ఏదైనా ఇతర వషయం లేదా వషయం. 
 

10.18 సాధారణ ఫ్లకాలజులు 
  

రుణత్రరహీత (లు) అంగీకరిస్తనిా రు మరియు కంద వధంగ నిర్యధ రిసాత రు: 

(a) రుణత్రరహీత (లు) వడ్డ ్ రేట, ఆలసయ మైన ఛార్జలీు మరియు దాని లకక ంపు రదధి , ఇతర ఛార్జలీు మరియు రుణ రత్రాల 

నిబంధనల త్రరకారం చెలింీచాలిి న అనిి  ఇతర మొ తాలు సహేతుకమైనవ మరియు రుణత్రరహీత (లు) త్రరి నిబంధనల 

అరా్యనిి  అరంా చేస్కునాి రు మరియు ఆరికా చికుక లు, చెలింీచాలిి న మొ తాలు మరియు బాధయ తలు మరియు బాధయ తలు 

ఇకక డ మరియు ఇతర రుణ రత్రాల కంద సృషిటంచబడ్ాయ. 

(b) ఈ జిటిసి, పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్/యాకి ంగ్ రుణదాత దావ ర్య సముచితమైనద/సంబంధితమైనదగ రరిరణంచబడవచ్చచ , 

త్రేమ్వర్డక  ఒరొ ందం మరియు త్రేమ్వర్డక  అత్రగిమంట్తో పాటగ ఏదైనా డాకుయ మంటేషన్తో ఒక అంతర్యభ రంగ 

చదవబడుతుంద మరియు అమలు చేయబడుతుంద. త్రేమ్వర్డక  అత్రగిమంట్లోక త్రరవేశంచడం మరియు త్రేమ్వర్డక  

అత్రగిమంట్తో పాటగ ఏవైనా డాకుయ మంటేషన్ ఈ కంద పాటించే బాధయ తలను వసమ రించదు.  

(c) రుణత్రరహీత (లు) ఈ జిటిసి యొకక  నిబంధనలు మరియు షరతులను చదవ అరంా చేస్కునాి రు మరియు దీనిలోని 

నిబంధనలకు కటటబడి ఉండాలని అంగీకరిస్తనాి రు. ఒకవేళ రుణత్రరహీత (లు) నిరక్షర్యస్య లు మరియు/లేదా ఆంర ీభాషను 

చదవలేకపోయనట్యీతే, ఈ జిటిసి యొకక  నిబంధనలు మరియు షరతులను రుణత్రరహీత (ల) కు స్థసాానిక భాషలో చదవ, 

అనువదంచి, వవరంగ వవరించారు. 

 

*ఇద సాధారణ నిబంధనలు మరియు షరతులు ("జిటిసి”) హర్యయ నాలోని కరి్య ల్లోని సబ్ రిజిప్రసాట ర్డ కార్యయ లయంలో డిసెంబర్డ 04, 

2014 న డాకుయ మంట్ నంబర్డ 9326 గ బ్బక్ I, వాల్యయ మ్ కంద నమోదు చేయబడిన జిటిసి క మరింత చేరువలో ఉనాి య. పేజీ సంఖ్య  

82 వదద నం. 534, తరువాత వదద ఢిల్ల/ీన్యయ ఢిల్లలీో సబ్ రిజిప్రసాట ర్డ VII కార్యయ లయం, డిసెంబర్డ 09, 2016 న రిజిప్రసేటషన్ నంబర్డ 979 బ్బక్ 

నం 4, వాల్యయ మ్. పేజీ నంబర్డ 57 నుండి 103 వరకు నం 1614 మరియు న్యయ  ఢిల్ల/ీ ఢిల్లలీోని సబ్ రిజిప్రసాట ర్డ  వ ఎ, హౌస్ ఖాజ్ 

కార్యయ లయం వదద, మే 03, 2019 న రిజిప్రసేటషన్ నంబర్డ 867 బ్బక్ నంబర్డ 4, వాల్యయ మ్లో. పేజీ సంఖ్య  98 నుండి 151 వరకు నం. 463. 

 
 
______________________                                                                         ___________________ 

సంతకం రుణగ్రహీత యొక్క (లు)                                                            సంతకం పి.ఎన్.బి.హెచ్.ఎఫ్.ఎల్ యొక్క   

 
 
 

 


