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સિષયિસ્તુનુિં કોષ્ટક 
 

 
અનુ. નિં સિગત પેજ નિં 

1 હેતુઓ અને ઉપયોક્િતાઓ 2 

2 પારદર્શક રીતે યોગ્ય રીતે કાયશ કરો 2 

3 એડવિાશઇક્ િંિ માકેક્િિંિ અને સેલ્સ 2 

4 લોન  3 

5 કે્રક્ડિ રફેરન્સ એજન્સી 5 

6 લેણાિંની વસૂલાત 5 

7 ફક્રયાદો અને ફક્રયાદ ક્નવારણ 6 

8 જનરલ 7 

 

િર્ઝન સહસ્ટર ીનો  ારાિંશ 
 

દ્વારા નીસત િિંજૂર બોડશ  ઓફ ક્ડરટેિસશ 

દ્વારા નીસતનો િુ દ્દો તૈયાર કરિાિાિં આવ્યો છે રાષ્ટ્ર ીય વડા - કસ્િમર સક્વશસીસ અને બ્રાન્ચ 
ઓપરરે્ન્સ 

પોસિ ી સરન્યુની છેલ્િી તારીખ 2011 /V1.0 

જાન્યુઆરી 2017/V2.0 

નવેમ્બર 2019/V3.0 

ઓટિોબર 28, 

2020/V4.0 
િતઝિાન પુનરાિતઝન તારીખ/નિં V5.0 
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પીએનબી હાઉસ િંગ ફાઇનાન્  સિસિટેડ 

પીએનબી હાઉક્સિંિ ફાઇનાન્સ ક્લક્મિેડ ("કિંપની") એ ભારતીય ક્ર વશ બેંક દ્વારા જારી કરાયેલ માસ્િર ડાયરટેર્ન - 

નોન-બેંક્કિંિ ફાઇનાક્ન્સયલ કિંપની - હાઉક્સિંિ ફાઇનાન્સ કિંપની (ક્ર વશ બેંક) ક્નદેર્ો, 2021 RBI પક્રપત્ર RBI/2020-

21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 તારીખ 17 ફેબ્રુઆરી, 2021 અનુસાર ફેર પે્રક્ટિસ કોડ 

(FPC) માિં સુધારો કયો છે અને અપનાવ્યો છે. 

 

આરબીઆઈ દ્વારા તેના ક્નદેર્ોમાિં ક્નધાશક્રત માિશદક્ર્શકાને ધ્યાનમાિં રાખીને, કિંપનીએ ફેર પે્રક્ટિસ કોડમાિં સુધારો કયો 

છે જમેાિં વાજબી પ્રથાઓ/ધોરણો માિે ક્સદ્ાિંતો બનાવવામાિં આવ્યા છે જ ેકિંપનીએ તેના ગ્રાહકો સાથ ેમજબૂત સિંબિંધ 

બાિંધવા અને તેને પ્રોત્સાહન આપતી વખતે અનુસરવા જોઈએ.  આ કોડ કિંપનીના બોડશ  ઓફ ક્ડરટેિસશની મિંજૂરીથી 

અમલ થતાિં અિાઉના ફેર પે્રક્ટિસ કોડનુિં સ્થાન લેર્.ે 

 

I. FPC ની ઉપયોગીતા 

 

આ કોડ તમામ પ્રોડ્કિ અને સેવાઓને લાિુ પડર્,ે પછી ભલે તે કિંપની, તેની પેિાકિંપનીઓ અથવા ક્ડક્જિલ લેક્ન્ડિંિ 

પ્લેિફોમ્સશ (સ્વ-માક્લકીના અને/અથવા આઉિસોક્સિંિ વ્યવસ્થા હેઠળ) કાઉન્િર પર, ફોન પર, પોસ્િ દ્વારા, ઇન્િરકે્ટિવ 

ઇલેટિર ોક્નક ઉપકરણો, ઇન્િરનેિ પર અથવા અન્ય કોઈપણ પદ્ક્ત દ્વારા પ્રદાન કરવામાિં આવ.ે. 

 

II. િોન અને તેિની પ્રસિયા િાટેની અરજી 

 
 

i. ઋણ લેનાર સાથેનો તમામ સિંચાર સ્થાક્નક ભાષામાિં અથવા ઉધાર લેનાર દ્વારા સમજાય તેવી ભાષામાિં હોવો 

જોઈએ. 

 

ii. કિંપની લોન લેનારને લોન અરજીની પ્રક્ક્રયા માિે ચૂકવવાપાત્ર ફી/ચાજીસ, જો લોનની રકમ મિંજૂર/ક્વતક્રત 

કરવામાિં ન આવી હોય તો ક્રફિંડપાત્ર ફીની રકમ, પૂવશ-ચુકવણીના ક્વકલ્પો અને ર્ુલ્ક, જો કોઈ હોય તો, દિં ડના 

વ્યાજ/દિં ડ ક્વર્ેની તમામ માક્હતી પારદર્શક રીતે જાહેર કરર્.ે ક્વલિંક્બત પુનઃચુકવણી, જો કોઈ હોય તો, લોનને 

ક્ફટસ્ડમાિંથી ફ્લોક્િિંિ રિેમાિં બદલવા માિેના રૂપાિંતરણ ર્ુલ્ક અથવા તેનાથી ક્વપરીત, કોઈપણ વ્યાજ રીસેિ 

કલમનુિં અક્સ્તત્વ અને અન્ય કોઈપણ બાબત જ ેલેનારાના વ્યાજને અસર કર ેછે. બીજા ર્બ્દોમાિં કહીએ તો, 

કિંપની પારદર્શક રીતે લોન અરજીની પ્રક્ક્રયા/મિંજુરી સાથ ેસિંકળાયેલા તમામ ર્ુલ્ક સક્હત 'બધા ખચશમાિં' જાહેર 

કરર્.ે તે પણ સુક્નક્િત કરવુિં જોઈએ કે આવા ર્ુલ્ક/ફી ક્બન-ભેદભાવપૂણશ છે. 

 

iii. લોન અરજી ફોમશમાિં જરૂરી માક્હતી ર્ામેલ હોવી જોઈએ જ ેલેનારાના ક્હતને અસર કર ેછે, જથેી કરીને અન્ય 

HFCs દ્વારા ઓફર કરાયેલ ક્નયમો અને ર્રતો સાથ ેઅથશપૂણશ સરખામણી કરી ર્કાય અને લેનારા દ્વારા 

જાણકાર ક્નણશય લઈ ર્કાય. લોન અરજી ફોમશ, અરજી ફોમશ સાથ ેસબક્મિ કરવા માિે જરૂરી દસ્તાવેજોની 

સૂક્ચ સૂચવી ર્કે છે. 

 

iv. કિંપનીએ તમામ લોન અરજીઓની પ્રાક્િ માિે સ્વીકૃક્ત આપવાની ક્સસ્િમ તૈયાર કરવી પડર્ે. પ્રાધાન્યમાિં, 

સમયમયાશદા કે જમેાિં લોન અરજીઓનો ક્નકાલ કરવામાિં આવર્ ેતે પણ સ્વીકૃક્તમાિં દર્ાશવવુિં જોઈએ. 

 
 

III. િોન િૂલ્યાિંકન, શરતો/સનયિો અને િોન અરજીના અસ્િીકારનુિં કમ્યુસનકેશન 

 
 

i. સામાન્ય રીતે લોન અરજીની પ્રક્ક્રયા માિે જરૂરી તમામ ક્વિતો કિંપની દ્વારા અરજી સમયે એકત્ર કરવામાિં 

આવર્.ે જો તેને કોઈ વધારાની માક્હતીની જરૂર હોય, તો ગ્રાહકને તરત જ જણાવવુિં જોઈએ કે તેનો ફરીથી 

સિંપકશ  કરવામાિં આવર્ે. 

 

ii. કિંપનીએ ઋણ લેનારને સ્થાક્નક ભાષામાિં અથવા મિંજૂર પત્ર દ્વારા અથવા અન્યથા, વાક્ષશક વ્યાજ દર, અરજીની 

પદ્ક્ત, સક્હત તમામ ક્નયમો અને ર્રતો સાથે મિંજૂર કરાયેલ લોનની રકમ, સ્થાક્નક ભાષામાિં અથવા લેનારા 

દ્વારા સમજાતી ભાષામાિં લેક્ખતમાિં જણાવવા જોઈએ. ઈએમઆઈ માળખુિં, ક્પ્રપેમેન્િ ચાજશ, દિં ડાત્મક વ્યાજ (જો 

કોઈ હોય તો) અને લેનારા દ્વારા આ ક્નયમો અને ર્રતોની લેક્ખત સ્વીકૃક્ત તેના રકેોડશમાિં રાખો. 
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iii. કિંપનીએ લોન એગ્રીમેન્િમાિં બોલ્ડ અક્ષરમાિં મોડી ચુકવણી માિે વસૂલવામાિં આવતા દિં ડના વ્યાજનો ઉલ્લેખ 

કરવો પડર્.ે 

 

iv. કિંપનીએ સ્વીકૃક્ત સામે, લોનની મિંજૂરી/ક્વતરણ સમયે દરકે ઉધાર લેનારને લોન એગ્રીમેન્િમાિં િાિંકવામાિં આવલે 

દરકે ક્બડાણની નકલ સાથ ેલોન એગ્રીમેન્િની નકલ હિંમેર્ા પ્રદાન કરવી જોઈએ. 

 

v. જો કિંપની ગ્રાહકને લોન આપી ર્કતી નથી, તો તેણે અસ્વીકાર માિેનુિં કારણ(ઓ) લેક્ખતમાિં જણાવવા 

જોઈએ. 

 

IV. સનયિો અને શરતોિાિં ફેરફાર  સહત િોનનુિં સડસ્બસ્િઝન્ટ 

 

i. લોન એગ્રીમેન્િ/ મિંજૂરી પત્રમાિં આપેલા ક્ડસબસશમેન્િ સમયપત્રક અનુસાર ક્ડસબસશમેન્િ કરવુિં જોઈએ. 

 

ii. કિંપનીએ લોન લેનારને સ્થાક્નક ભાષામાિં અથવા લોન લેનાર દ્વારા સમજાય તેવી ભાષામાિં નોક્િસ આપવી 

જોઈએ જમેાિં ક્વતરણ સમયપત્રક, વ્યાજ દરો, દિં ડના વ્યાજ (જો કોઈ હોય તો), સેવા ર્ુલ્ક, ક્પ્રપેમેન્િ ર્ુલ્ક, 

અન્ય લાિુ પડે તેવા ક્નયમો અને ર્રતોમાિં કોઈપણ ફેરફારનો સમાવેર્ થાય છે. ફી/ચાજશ વિેર.ે કિંપની એ 

પણ સુક્નક્િત કરર્ ે કે વ્યાજ દરો અને ર્ુલ્કમાિં ફેરફાર માત્ર સિંભક્વત રીતે જ કરવામાિં આવે છે અને આ 

સિંબિંધમાિં યોગ્ય ર્રત પણ લોન એગ્રીમેન્િમાિં સામેલ કરવામાિં આવી છે. 

 

iii. જો આવો ફેરફાર ગ્રાહકના િેરલાભ માિે હોય, તો તે 60 ક્દવસની અિંદર અને નોક્િસ આપ્યા ક્વના પોતાનુિં 

એકાઉન્િ બિંધ કરી ર્કે છે અથવા કોઈપણ વધારાના ર્ુલ્ક અથવા વ્યાજ ચૂકવ્યા ક્વના તેને બદલી ર્કે છે. 

 

iv. કરાર હેઠળ ચુકવણી અથવા કામિીરીને ક્રકોલ/વેિ આપવા અથવા વધારાની ક્સક્યોક્રિી  મેળવવાનો 

ક્નણશય, લોન એગ્રીમેન્િ સાથ ેસુસિંિત હોવો જોઈએ. 

 

v. કિંપની તમામ લેણાિંની ચકુવણી પર અથવા લોનની બાકી રકમની વસૂલાત પર કોઈપણ કાયદેસરના અક્ધકાર 

અથવા અન્ય કોઈ દાવા માિેના પૂવાશક્ધકારને આધીન તમામ ક્સક્યોક્રિી  ક્રલી  કરર્ ેજ ેકિંપનીના ઉધાર 

લેનાર સામે હોઈ ર્કે છે. જો સેિ ઓફના આવા અક્ધકારનો ઉપયોિ કરવાનો હોય, તો લોન લેનારને 

બાકીના દાવાઓ અને સિંબિંક્ધત દાવાની પતાવિ/ચૂકવણી ન થાય ત્યાિં સુધી કિંપની ક્સક્યોક્રિી  જાળવી 

રાખવા માિે જ ેર્રતો હેઠળ હકદાર છે તેની સિંપૂણશ ક્વિતો સાથે નોક્િસ આપવામાિં આવર્.ે 

 

V.  બોડઝ ઓફ સડરટેટ ઝની જિાબદારી 

 

i. કિંપનીના બોડશ  ઓફ ક્ડરટેિસે ફક્રયાદો અને ફક્રયાદોના ક્નરાકરણ માિે સિંસ્થામાિં યોગ્ય ફક્રયાદ ક્નવારણ 

પદ્ક્ત ક્નધાશક્રત કરી છે. ક્મકેક્ન મ એ સુક્નક્િત કર ે છે કે ક્ધરાણ સિંસ્થાના કાયશકતાશઓના ક્નણશયોથી 

ઉદ્ભવતા તમામ ક્વવાદો ઓછામાિં ઓછા આિામી ઉચ્ચ સ્તર ેસાિંભળવામાિં આવ ેઅને તેનો ક્નકાલ કરવામાિં 

આવ.ે 

 

ii. કિંપનીના બોડશ  ઓફ ક્ડરટેિસશ ફેર પે્રક્ટિસ કોડના પાલન અને મેનેજમેન્િના ક્વક્વધ સ્તરો પર ફક્રયાદ ક્નવારણ 

પદ્ક્તની કામિીરીની સામક્યક સમીક્ષા કરર્ે. આવી સમીક્ષાઓનો એકીકૃત અહેવાલ બોડશને ક્નયક્મત 

અિંતરાલે સબક્મિ કરી ર્કાય છે, જ ેતે દ્વારા સૂચવવામાિં આવ ેછે. 

 

VI. ફસરયાદો અને ફસરયાદ સનિારણ 

 

a. કિંપની પાસે ઓનલાઈન મેળવેલી ફક્રયાદો સક્હત તેની દરકે ઓક્ફસમાિં ફક્રયાદો અને ફક્રયાદોનુિં ક્નરાકરણ  

મેળવવા, નોિંધણી કરવા અને ક્નકાલ કરવા માિેની ક્સસ્િમ અને પ્રક્ક્રયા છે. જો ગ્રાહક તરફથી લેક્ખતમાિં 

ફક્રયાદ મળી હોય, તો કિંપની તેને/તેણીને એક સિાહની અિંદર એક સ્વીકૃક્ત/પ્રક્તભાવ મોકલવાનો પ્રયત્ન 

કરર્.ે સ્વીકૃક્તમાિં તે અક્ધકારીનુિં નામ અને હોદ્દો હોવો જોઈએ જ ે ફક્રયાદનો સાથ ે વ્યવહાર કરર્ે. જો 

ફક્રયાદ કિંપનીના ક્નયુક્ત િેક્લફોન હેલ્પડેસ્ક અથવા ગ્રાહક સેવા નિંબર પર ફોન પર ક્રલે કરવામાિં આવે છે, 

તો ગ્રાહકને ફક્રયાદ સિંદભશ નિંબર પ્રદાન કરવામાિં આવર્ ેઅને વાજબી સમયિાળામાિં પ્રિક્ત ક્વર્ે જાણ 

કરવામાિં આવર્ે. 

b. આ બાબતની તપાસ કયાશ પછી, કિંપની ગ્રાહકને તેનો અિંક્તમ પ્રક્તસાદ મોકલર્ે અથવા ર્ા માિે જવાબ 

આપવા માિે વધુ સમયની જરૂર છે તે સમજાવર્ે અને ફક્રયાદ મળ્યાના છ અઠવાક્ડયાની અિંદર તે કરવાનો 

પ્રયાસ કરર્ ેઅને તેને/તેણીને તેની/તેણીને જો તે/તેણી હજુ પણ સિંતુષ્ટ્ ન હોય તો આિળ ફક્રયાદ કેવી રીતે 

કરવી તેની જાણ કરવી જોઈએ. 
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c. કિંપનીએ તેની ફક્રયાદ ક્નવારણ પ્રક્ક્રયા (ઈ-મેલ આઈડી અને અન્ય સિંપકશ  ક્વિતો કે જનેા પર ફક્રયાદો 

નોિંધાવી ર્કાય છે, સમસ્યાના ક્નરાકરણ માિેનો િનશઅરાઉન્ડ સમય, ઉન્નક્ત માિે મેક્િર ટસ વિેર)ે પીક્ડત 

ઉધાર લેનારા દ્વારા ફક્રયાદો નોિંધાવવા માિે જાહેર કરી છે અને ખાસ કરીને ખાતરી કરો. કે તે તેની 

વેબસાઇિ પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

d. કિંપનીએ તેની તમામ કચેરીઓ/ર્ાખાઓમાિં અને વેબસાઈિ પર સ્પષ્ટ્પણે દર્ાશવ્યુિં છે કે જો ફક્રયાદીને એક 

મક્હનાની અિંદર કિંપની તરફથી પ્રક્તસાદ ન મળે અથવા મળેલા પ્રક્તભાવથી અસિંતુષ્ટ્ હોય, તો ફક્રયાદી 

ફક્રયાદ ક્નવારણ સેલનો સિંપકશ  કરી ર્કે છે. નેર્નલ હાઉક્સિંિ બેંક તેની ફક્રયાદો NHBની વેબસાઈિ પર 

અથવા NHB, નવી ક્દલ્હીને પોસ્િ દ્વારા ઓનલાઈન નોિંધાવી ર્કે છે. 

 

e. જો ગ્રાહક ફક્રયાદ કરવા માિંિે છે, તો તે આમ કરી ર્કે છે: 
 

િેિિ 1 િેિિ 2 િેિિ 3 િેિિ 4 

• ગ્રાહક તેમની ફક્રયાદ 

તેમની ર્ાખા ઓક્ફસ/ 

ર્ાખાના ક્બ નેસ 

હેડને અથવા  

કિંપનીની વેબસાઇિ  

http://www.pnhousi
ng.com/www.pnho

using.com ની 

મુલાકાત લઈને પોસ્િ 

કરી ર્કે છે 

 

• ગ્રાહકને ફક્રયાદની 

તારીખથી 7 કામકાજી 

ક્દવસોમાિં જવાબ 

આપવામાિં આવર્.ે 

અમારા કસ્િમર 

ક્રલેર્નક્ર્પ મેનેજમેન્િ સેલનો 

સિંપકશ  નીચેના મોડ દ્વારા કરી 

ર્કાય છે: 

 

કસ્િમર કેર 

નિંબર:18001208800 

• જો ગ્રાહક બ્રાન્ચ ક્બ નેસ 

હેડ દ્વારા આપવામાિં આવેલા 

ઠરાવથી સિંતુષ્ટ્ ન હોય, તો 

ગ્રાહક તેની ફક્રયાદ નોડલ 

ઓક્ફસર

ગ્રાહક નીચ ેઆપેલા 

nodalofficer@pnbhous i 

ng.com. પર લેક્ખત મોકલી 

ર્કે છે. 

 

• ગ્રાહકને ફક્રયાદની 

તારીખથી 7 કામકાજી 

ક્દવસોમાિં જવાબ આપવામાિં 

આવર્.ે 

 

િૈકસલ્પક રીત,ે  

 

• ગ્રાહકો ફક્રયાદ ક્નવારણ 

અક્ધકારીને  લખી ર્કે 

છે: જો ઠરાવ હજુ પણ  

• ગ્રાહકોના સિંતોષ મુજબનો 

ન હોય તો  તેઓ 

મેનેક્જિંિ ક્ડરટેિર અને  

સીઈઓનો

 mailto:executivedirect
or@pnbhousing.comm
ailto:executivedirector
@pnbhousing.comexe
cutivedirector@pnbho

using.com પર સિંપકશ  

સાધીને લખી ર્કે છે. 

 

• ગ્રાહકને ફક્રયાદની 

તારીખથી 7 કામકાજી 

ક્દવસોમાિં જવાબ 

આપવામાિં આવર્.ે 

• ગ્રાહકને સિંતોષ થાય  તે 

રીતે ફક્રયાદનુિં  ના  ન 

મળવાના ક્કસ્સામાિં  

 ના    30 

ક્દવસની અિંદર  

 ગ્રાહક નીચ ેઆપેલા  

  સરનામે   

 નેર્નલ હાઉક્સિંિ 

બેંકનો 

 સિંપકશ   કરી 

ર્કે છેઃ 

 

• નેશનિ હાઉસ િંગ 

બેંક, રગે્યુલેર્ન 

 અને સુપરક્વ ન 

ક્ડપાિશમેન્િ, (ફક્રયાદ 

ક્નવારણ સેલ), 4થો 

માળ, કોર-5A, ઈક્ન્ડયા 

હેક્બિેિ સેન્િર, લોધી 

રોડ, નવી ક્દલ્હી - 

110003 

કસ્િમર કેર ઈમેલ આઈડી: 

customercare@pnbhousin 
g.com 

 

વેબસાઇિ: 

www.pnbhousing.com 

 

ફેર પ્રેસટટ  કોડ 

9 મો માળ, 

અિંતરીક્ષ ભવન, 22 કસ્તુરબા 

િાિંધી માિશ, નવી ક્દલ્હી - 

110001 
 

નોિંધ:- કૃપા કરીને 
પરક્બડીયાિંની િોચ પર 'ફક્રયાદ 
ક્નવારણ' ઉલ્લેખ કરો 

  

• ફક્રયાદી કમ્પ્લાયન્િ 

ક્રડર ેસલ સેલ નો 

 પણ 

 https://grids.nhbonlin 
e.org.in 

www.nhb.org.in પર 

ફક્રયાદ નોિંધાવીને સિંપકશ  

કરી ર્કે છે 

 

VII. ફેર પ્રેસટટ  કોડની િાતચીત કરિાની ભાષા અને રીત 

 

ઉપર દર્ાશવેલ ક્નદેર્ોના આધાર ે ફેર પે્રક્ટિસ કોડ (જ ે પ્રાધાન્ય સ્થાક્નક ભાષામાિં અથવા ઉધાર લેનાર દ્વારા 

સમજાય તેવી ભાષામાિં હોવો જોઈએ) કિંપની દ્વારા બોડશની મિંજૂરી સાથે લાિુ કરવામાિં આવર્.ે ક્વક્વધ 

ક્હસ્સેદારોની માક્હતી માિે તે કિંપનીની વેબસાઇિ પર મૂકવામાિં આવર્.ે 

http://www.pnhousing.com/
http://www.pnhousing.com/
http://www.pnhousing.com/
http://www.pnhousing.com/
mailto:nodalofficer@pnbhousing.com
mailto:nodalofficer@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
mailto:customercare@pnbhousing.com
mailto:customercare@pnbhousing.com
http://www.pnbhousing.com/
https://grids.nhbonline.org.in/
https://grids.nhbonline.org.in/
http://www.nhb.org.in/
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VIII. એચએફ ીઓ દ્વારા િ ૂિિાિાિં આિતા અસતશય વ્યાજનુિં સનયિન 

 

i. કિંપનીના બોડે ભિંડોળની ક્કિંમત, માક્જશન અને જોખમ પ્રીક્મયમ જવેા સિંબિંક્ધત પક્રબળોને ધ્યાનમાિં લઈન ે

વ્યાજ દરનુિં મોડલ અપનાવવુિં પડર્ ેઅને લોન અને એડવાક્ન્સસ માિે વસૂલવામાિં આવનાર વ્યાજનો દર નક્કી 

કરર્.ે વ્યાજના દર અને જોખમના ગ્રેડેર્ન માિેનો અક્ભિમ અને ઉધાર લેનારાઓની ક્વક્વધ શ્રેણીઓ પાસેથી 

અલિ-અલિ વ્યાજ દર વસૂલવા માિેનો તકશ  ઉધાર લેનાર અથવા ગ્રાહકને અરજી ફોમશમાિં જાહેર કરવામાિં 

આવર્ ેઅને મિંજૂરી પત્રમાિં સ્પષ્ટ્પણે જણાવવામાિં આવર્.ે કિંપનીના બોડે દિં ડના વ્યાજ/ચાજશ (જો કોઈ હોય તો) 

માિે પણ સ્પષ્ટ્પણે નીક્ત ક્નધાશક્રત કરવી પડર્ે. 

 

ii. વ્યાજના દરો અને જોખમોના ગ્રેડેર્ન માિેનો અક્ભિમ અને દિં ડાત્મક વ્યાજ (જો કોઈ હોય તો) પણ કિંપનીની 

વેબસાઈિ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાિં આવર્ે અથવા સિંબિંક્ધત અખબારોમાિં પ્રકાક્ર્ત કરવામાિં આવર્ે. 

વેબસાઈિમાિં પ્રકાક્ર્ત અથવા અન્યથા પ્રકાક્ર્ત માક્હતી જ્યાર ે પણ વ્યાજના દરોમાિં ફેરફાર થાય ત્યાર ે

અપડેિ કરવામાિં આવર્.ે 

 

iii. વ્યાજનો દર અને દિં ડનીય વ્યાજ (જો કોઈ હોય તો) વાક્ષશક દર હોવો આવશ્યક છે, જથેી ઋણલેનારને ખાતામાિં 

લેવામાિં આવતા ચોક્કસ દરોની જાણ થાય. 

 

iv. ઉધાર લેનારાઓ પાસેથી વસૂલવામાિં આવેલા હિાઓ સ્પષ્ટ્પણે વ્યાજ અને મુદ્દલ વચ્ચેના ક્વભાજનને 

દર્ાશવવા જોઈએ. 

 
 

IX. એડિટાઝઇસર્િંગ, િાકેસટિંગ અને  ેલ્  

 

કિંપની ખાતરી કરર્ ેકે; 

 

i. તમામ જાહેરાત અને પ્રચાર સામગ્રી સ્પષ્ટ્ અને તથ્ય પર આધાક્રત છે. 

 

ii. કોઈપણ મીક્ડયા અને પ્રમોર્નલ સાક્હત્યમાિં કોઈપણ જાહેરાતમાિં જ ેસેવા અથવા ઉત્પાદન તરફ ધ્યાન દોર ેછે 

અને તેમાિં વ્યાજ દરનો સિંદભશ ર્ામેલ છે, કિંપની એ પણ સૂચવર્ે કે અન્ય ફી અને ર્ુલ્ક લાિુ થર્ ેકે કેમ અન ે 

ક્વનિંતી કરવા પર અથવા વેબસાઇિ પર સિંબિંક્ધત ક્નયમો અને ર્રતોની સિંપૂણશ ક્વિતો ઉપલબ્ધ છે. 

 

iii. કિંપની તેમની ર્ાખાઓમાિં નોક્િસો મૂકીને વ્યાજ દરો, સામાન્ય ફી અને ર્ુલ્ક (દિં ડના વ્યાજ સક્હત, જો કોઈ 

હોય તો) તે ક્વર્ે િેક્લફોન અથવા હેલ્પલાઈન દ્વારા; કિંપનીની વેબસાઇિ પર; ક્નયુક્ત સ્િાફ/હેલ્પ ડેસ્ક દ્વારા; 

અથવા સેવા માિશદક્ર્શકા/િેક્રફ ર્ેડ્યૂલ પ્રદાન કરીને  માક્હતી આપર્.ે 

 

iv. જો કિંપની સપોિશ  સેવાઓ પ્રદાન કરવા માિે તૃતીય પક્ષોની સેવાઓ મેળવે છે, તો તેને જરૂરી રહેર્ ેકે આવા 

તૃતીય પક્ષો ગ્રાહકની વ્યક્ક્તિત માક્હતી (જો આવા તૃતીય પક્ષો માિે ઉપલબ્ધ હોય તો) કિંપનીની જમે 

િોપનીયતા અને સુરક્ષાના સમાન પ્રમાણમાિં હેન્ડલ કર.ે 

 

v. કિંપની, સમયાિંતર,ે ગ્રાહકને તેમના દ્વારા મેળવેલા પ્રોડ્કિની ક્વક્વધ ક્વર્ેષતાઓ ક્વર્ે સિંચાર કરી ર્કે છે. 

તેમની અન્ય પ્રોડ્કિ અથવા પ્રોડ્કિ/સેવાઓના સિંદભશમાિં પ્રમોર્નલ ઑફસશ ક્વર્ેની માક્હતી, જો તેણે/તેણીએ 

આવી માક્હતી/સેવા પ્રાિ કરવા માિે તેમની સિંમક્ત આપી હોય તો જ તેને િપાલ દ્વારા અથવા વેબસાઇિ પર 

તેના માિે નોિંધણી કરીને અથવા ગ્રાહક સેવા નિંબર પર આપી ર્કે છે. 

 

vi. કિંપની તેમની ડાયરટેિ સેક્લિંિ એજન્સીઓ (DSAs) માિે આચારસિંક્હતા લાિુ/ક્નદેક્ર્ત કરર્ ેજમેની સેવાઓ 

માકેિ પ્રોડટ્સ/સેવાઓ માિે લેવામાિં આવે છે જ ેઅન્ય બાબતોમાિં જ્યાર ે તેઓ ગ્રાહકને વ્યક્ક્તિત રીતે 

અથવા ફોન દ્વારા પ્રોડ્કિના વેચાણ માિે સિંપકશ  કર ેછે ત્યાર ેતેમણે પોતાની ઓળખ આપવાની જરૂર હોય છે. 

 

vii. કિંપની બોડશની મિંજૂરી મુજબ ડાયરટેિ સેક્લિંિ એજન્્સ (DSAs)/ ડાયરટેિ માકેક્િિંિ એજન્ સ (DMAs) માિે 

આદર્શ આચારસિંક્હતા અપનાવર્ે. 

 

viii. કિંપની સમયાિંતર ેDMA ના આચરણની સમીક્ષા કરર્.ે ગ્રાહક તરફથી કિંપનીના પ્રક્તક્નક્ધ/કુક્રયર અથવા 

ડીએસએ સાથ ેસિંકળાયેલી કોઈપણ ફક્રયાદની પ્રાક્િના ક્કસ્સામાિં 
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કોઈપણ અયોગ્ય વતશણૂકમાિં અથવા આ સિંક્હતાના ઉલ્લિંઘનમાિં, તપાસ કરવા અને ફક્રયાદને ક્નયિંક્ત્રત કરવા 

અને નુકસાનને સારિં  કરવા માિે યોગ્ય પિલાિં ભરવામાિં આવર્.ે 

 
 

X. ગેર ેંટર 

 

જ્યાર ેકોઈ વ્યક્ક્ત લોન માિે િેરને્િર બનવાનુિં ક્વચારી રહી હોય, ત્યાર ેતેને તેની 

 
i. િેરને્િર તરીકે તેની/તેણીની જવાબદારીની જાણ હોવી જોઈએ; 
ii. જવાબદારીની રકમ માિે તે/તેણી તેને/પોતાનુિં કક્મિમેન્િ કિંપનીન ેઆપર્;ે 

iii. એવા કોઈ સિંજોિો કે જમેાિં કિંપની તેને/તેણીને તેની/તેણીની જવાબદારી ચૂકવવા માિે બોલાવર્ે; 

iv. જ્યાર ેકિંપની તેના/તેણીના અન્ય નાણાિંનો આર્રો લે છે, જો તે/તેણી િેરેંિર તરીકે ચૂકવણી કરવામાિં ક્નષ્ફળ 

જાય તો; 

v. ર્ુિં િેરને્િર તરીકે તેની/તેણીની જવાબદારીઓ ચોક્કસ ક્વોન્િમ સુધી મયાશક્દત છે અથવા તે  
vi. અમયાશક્દત; અને 

vii. સમય અને સિંજોિો કે જમેાિં િેરને્િર તરીકે તેની/તેણીની જવાબદારીઓ છૂિા કરવામાિં આવર્ ેતેમજ કિંપની જ ે

રીતે તેને/તેણીને આ ક્વર્ે જાણ કરર્.ે 

viii. જો િેરને્િર  લેણદાર/ક્ધરાણકતાશ દ્વારા કરવામાિં આવેલી માિંિનુિં પાલન કરવાનો ઇનકાર કર ે છે, બાકીની 

ચુકવણી કરવા માિે પૂરતા સાધનો હોવા છતાિં, આવા િેરને્િર ને પણ ક્વલફુલ ક્ડફોલ્િર તરીકે િણવામાિં 

આવર્.ે 

 

કિંપની તેન/ેતેણીને ઋણલેનારની નાણાકીય ક્સ્થક્તમાિં કોઈ પણ ક્વપરીત ફેરફાર/ઓ ક્વર્ે માક્હતિાર રાખર્,ે જનેી પાસે 

તે/તેણી િેરને્િર તરીકે ઊભા છે. 

 

XI. ગોપનીયતા અને ગુપ્તતા 

 

વતશમાન અને ભૂતકાળના ગ્રાહકોની તમામ વ્યક્ક્તિત માક્હતીને ખાનિી અને િોપનીય િણવામાિં આવર્ ેઅને નીચેના 

ક્સદ્ાિંતો અને નીક્તઓ દ્વારા માિશદર્શન આપવામાિં આવર્ે. કિંપની ગ્રાહક ખાતાઓ સિંબિંક્ધત માક્હતી અથવા ડેિા 

જાહેર કરર્ ેનહીિં, પછી ભલે તે ગ્રાહકો દ્વારા આપવામાિં આવેલ હોય અથવા અન્યથા, નીચેના અપવાદરૂપ ક્કસ્સાઓમાિં 

ક્સવાય અન્ય કોઈને પણ. 

 
i. જો કાયદા દ્વારા માક્હતી આપવાની હોય. 
ii. જો જનતા પ્રત્યેની ફરજ હોય તો માક્હતી જાહેર કરવી. 

iii. જો કિંપનીના ક્હતોને તેઓને છેતરક્પિંડી વિેર ેઅિકાવવા માક્હતી આપવાની જરૂર હોય. ગ્રાહકની માક્હતી 

તેની/તેણીની પરવાનિી ક્સવાય માકેક્િિંિ હેતુઓ માિે કોઈને આપવામાિં આવર્ે નહીિં. 

iv. જો ગ્રાહક કિંપનીને માક્હતી જાહેર કરવા કહે, અથવા ગ્રાહકની પરવાનિી સાથે. 
v. જો કિંપનીને ગ્રાહક ક્વર્ેનો સિંદભશ આપવા માિે કહેવામાિં આવ,ે તો કિંપની તેને 

/ તે આપતા પહેલા તેણીની લેક્ખત પરવાનિી પ્રાિ કરર્.ે 
 

ગ્રાહકને તેના/તેણીના ક્વર્ેના વ્યક્ક્તિત રકેોડ્સશ ઍટસેસ કરવા માિે હાલના કાયદાકીય માળખા હેઠળ તેના/તેણીના 

અક્ધકારોની હદ ક્વર્ે જાણ કરવામાિં આવર્.ે 

 

કિંપની ગ્રાહકની વ્યક્ક્તિત માક્હતીનો ઉપયોિ કિંપની સક્હત કોઈપણ દ્વારા માકેક્િિંિ હેતુઓ માિે કરર્ ેનહીિં, ક્સવાય કે 

ગ્રાહક તેમન ેઆમ કરવા માિે ખાસ અક્ધકૃત કર.ે 

 

XII. સફટસ્ડ સડપોસર્ટ 

 

a. તમામ પ્રકારની ક્ડપોક્ િ માિે લઘુત્તમ લોક-ઇન સમયિાળો 3 મક્હનાનો રહેર્.ે ક્ડપોક્ િના ક્પ્ર-પેમેન્િમાિેના 

વ્યાજ દરો નીચ ેમુજબ છે: 

i. ત્રણ મક્હના પછી પણ છ મક્હના પહેલાિં - વ્યક્ક્તિત ક્ડપોક્ િર માિે મહત્તમ વ્યાજ વાક્ષશક 4 

િકા રહેર્ ેઅને અન્ય કેિેિરીના ક્ડપોક્ િરના ક્કસ્સામાિં કોઈ વ્યાજ નહીિં. 

ii. છ મક્હના પછી પરિંતુ પાકતી મુદતની તારીખ પહેલા - જ ેસમયિાળા માિે ક્ડપોક્ િ ચાલી હોય તે 

સમયિાળા માિે પક્બ્લક ક્ડપોક્ િને લાિુ પડતા વ્યાજ દર કરતા ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજ દર 1 િકા 

ઓછુિં  રહેર્.ે 

iii. જ ેસમયિાળા માિે  ક્ડપોક્ િ ચાલી હોય તે સમયિાળા માિે જો કોઈ દર સ્પષ્ટ્ કરવામાિં આવ્યો 

ન હોય તો - જ ેલઘુત્તમ દર ેક્ડપોક્ િ સ્વીકારવામાિં આવ ેછે તેના કરતા 2% ઓછો. 
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કિંપનીના અક્ધકૃત એજન્િને ક્ડપોક્ િના સમગ્ર સમયિાળા માિે બ્રોકરજે અિાઉથી ચૂકવવામાિં આવ ે છે. સમય 

પહેલા ઉપાડના ક્કસ્સામાિં, બ્રોકરજે પૂણશ થયેલા સમયિાળા માિે ચૂકવવાપાત્ર છે અને ચૂકવેલ વધારાની બ્રોકરજે 

ક્ડપોક્ િની રકમમાિંથી વસૂલવામાિં આવર્.ે 

 

b. ક્ડપોક્ િ કિંપની દ્વારા ક્નક્િત સમયિાળા માિે સ્વીકારવામાિં આવ ેછે અને સમય સમય પર ક્ડપોક્ િનુિં નવીકરણ 

કરવાની ક્ડપોક્ િરની જવાબદારી છે. જો ક્ડપોક્ િ 7 વષશ સુધી ક્રન્યુ કરવામાિં ન આવ,ે તો ઓવરડ્યુ ક્ડપોક્ િ 

ક્ડપોક્ િની ક્નયત તારીખથી 7 વષશ પૂણશ થવા પર ઇન્વેસ્િર એજ્યુકેર્ન એન્ડ પ્રોિેટર્ન ફિંડ (IEPF) માિં િર ાન્સફર 

કરવામાિં આવર્ ેઅને તે પછી, ક્ડપોક્ િર સીધા જ IEPF માિં ક્ડપોક્ િના ક્રફિંડ માિે દાવો કરી ર્કે છે. 

 

12. જનરિ 

 

i. લોન એગ્રીમેન્િના ક્નયમો અને ર્રતોમાિં પૂરા પાડવામાિં આવેલ હેતુઓ ક્સવાય કિંપની ઉધાર લેનારની 

બાબતોમાિં હસ્તક્ષેપ કરવાથી દૂર રહેર્ે (ક્સવાય કે માક્હતી, જ ેઉધાર લેનાર દ્વારા અિાઉ જાહેર કરવામાિં 

આવી ન હોય, તેની નોિંધ લેવામાિં આવી ન હોય). 

 

ii. ઉધાર ખાતુિં િર ાન્સફર કરવા માિે ઉધાર લેનાર પાસેથી ક્વનિંતીની પ્રાક્િના ક્કસ્સામાિં, કિંપનીની સિંમક્ત અથવા 

અન્યથા એિલે કે વાિંધો, જો કોઈ હોય તો, ક્વનિંતીની પ્રાક્િની તારીખથી 21 ક્દવસની અિંદર જણાવવામાિં 

આવર્.ે આવા િર ાન્સફર કાયદા સાથ ેસુસિંિત પારદર્શક કરારની મુદત મુજબ હરે્. 

 

iii. જ્યાર ેપણ લોન આપવામાિં આવે છે, ત્યાર ેકિંપની ગ્રાહકને ચુકવણીની રકમ, મુદત અને સમયાિંતર ેચુકવણીની 

પ્રક્ક્રયા સમજાવર્ે. તેમ છતાિં, જો ગ્રાહક પુન:ચુકવણીના સમયપત્રકનુિં પાલન ન કર,ે તો લેણાિંની વસૂલાત માિે 

જમીનના કાયદા અનુસાર ક્નધાશક્રત પ્રક્ક્રયાને અનુસરવામાિં આવર્.ે આ પ્રક્ક્રયામાિં ગ્રાહકને નોક્િસ મોકલીન ે

અથવા વ્યક્ક્તિત મુલાકાત લઈને અને/અથવા જો કોઈ હોય તો ક્સક્યોક્રિી પુનઃ કબજ ે કરીને તેને યાદ 

કરાવવાનો સમાવેર્ થરે્. 

 

iv. લોનની વસૂલાતના ક્કસ્સામાિં, કિંપની હેરાનિક્તનો આર્રો લેર્ ેનહીિં જમે કે. ઋણધારકોને ક્વષમ કલાકોમાિં 

સતત પરરે્ાન કરવા, લોનની વસૂલાત માિે મસલ પાવરનો ઉપયોિ કરવો વિેર.ે કિંપની એ સુક્નક્િત કરર્ે કે 

સ્િાફને ગ્રાહકો સાથ ેયોગ્ય રીતે વ્યવહાર કરવા માિે પૂરતી તાલીમ આપવામાિં આવી છે. 

 

v. કિંપની ક્રકવરી એજન્િોને એન્િેજ કરવા માિે નીક્ત ઘડર્.ે 

 

vi. કિંપની નીચેની પક્રક્સ્થક્તઓમાિં હાઉક્સિંિ લોનના પ્રી-ક્લો ર પર પ્રી-પેમેન્િ લેવી અથવા દિં ડ વસૂલર્ે નહીિં: 

 

o જ્યાિં હાઉક્સિંિ લોન ફ્લોક્િિંિ વ્યાજ દરના આધાર ેહોય છે અને કોઈપણ સ્ત્રોતમાિંથી પ્રી-ક્લોઝ્ડ હોય 

છે. 

o જ્યાિં હાઉક્સિંિ લોન ક્નક્િત વ્યાજ દરના આધાર ેહોય છે અને લોન લેનાર દ્વારા તેમના પોતાના 

સ્ત્રોતમાિંથી ક્પ્ર-ક્લો  કરવામાિં આવે છે. 
 

ઉદે્દશ્ય માિે "પોતાના સ્ત્રોતો" અક્ભવ્યક્ક્તનો અથશ બેંક/HFC/NBFC અને/અથવા નાણાકીય સિંસ્થા પાસેથી 

ઉધાર લેવા ક્સવાયનો કોઈપણ સ્ત્રોત છે. 

 

તમામ ડ્યુઅલ/ સ્પેક્ર્યલ રિે (ક્ફટસ્ડ અને ફ્લોક્િિંિનુિં સિંયોજન) હાઉક્સિંિ લોન પ્રી-ક્લો રના સમયે, લોન 

ક્ફટસ્ડ અથવા ફ્લોક્િિંિ રિે પર છે કે નહીિં તેના આધાર ેક્ફટસ/ફ્લોક્િિંિ રિેને લાિુ પડતા પ્રી-ક્લો ર ધોરણોને 

પ્રમાણે હર્.ે ડ્યુઅલ/સ્પેક્ર્યલ રિે હાઉક્સિંિ લોનના ક્કસ્સામાિં, ફ્લોક્િિંિ રિે માિે પ્રી-ક્લો ર નોમશ એકવાર 

લોન ફ્લોક્િિંિ રિે લોનમાિં રૂપાિંતક્રત થયા પછી, ક્નક્િત વ્યાજ દરની મુદત પૂરી થયા પછી લાિુ થરે્. આ 

પછીથી બિંધ કરવામાિં આવેલી આવી બધી ડ્યુઅલ/સ્પેક્ર્યલ રિે હાઉક્સિંિ લોન પર લાિુ થરે્. તે પણ સ્પષ્ટ્ 

કરવામાિં આવ્યુિં છે કે ક્ફટસ્ડ રિે લોન એ એક એવી લોન છે જ્યાિં દર લોનની સમગ્ર અવક્ધ માિે નક્કી કરવામાિં 

આવ ેછે. 

 
 

vii. કિંપની વ્યક્ક્તિત ઋણધારકોને, સહ-બિંધનકતાશ(ઓ) સાથ ેઅથવા તેના ક્વના, વ્યવસાય ક્સવાયના હેતુઓ 

માિે મિંજૂર કરાયેલ કોઈપણ ફ્લોક્િિંિ રિે િમશ લોન પર ફોરક્લો ર ર્ુલ્ક/ક્પ્ર-પેમેન્િ દિં ડ લાદર્ ેનહી િં. 

 

viii. કિંપની અને વ્યક્ક્તિત ઉધાર લેનાર વચ્ચે સિંમત થયેલા હાઉક્સિંિ લોનના મુખ્ય ક્નયમો અને ર્રતોની  ડપી 

અને સારી સમજણની સુક્વધા માિે, કિંપની 
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આવી લોનના સૌથી મહત્વપૂણશ ક્નયમો અને ર્રતો (MITC) ધરાવતો દસ્તાવેજ મેળવર્ે. દસ્તાવેજ કિંપની 

દ્વારા મેળવવામાિં આવતી વતશમાન લોન અને સુરક્ષા દસ્તાવેજો ઉપરાિંત હર્.ે કિંપની ઉપરોક્ત દસ્તાવેજ 

ડુક્પ્લકેિમાિં અને લેનારા સમજી ર્કે તેવી ભાષામાિં તૈયાર કરર્.ે કિંપની અને ઋણ લેનાર વચ્ચે યોગ્ય રીતે 

અમલમાિં મુકાયેલી ડુક્પ્લકેિ નકલ સ્વીકૃક્ત હેઠળ ઉધાર લેનારને સોિંપવી જોઈએ. 

 

ix. કિંપનીની કામિીરીમાિં પારદક્ર્શતાને પ્રોત્સાહન આપવા માિે સેવા ર્ુલ્ક, વ્યાજ દર, દિં ડના વ્યાજ (જો કોઈ હોય 

તો), ઓફર કરવામાિં આવતી સેવાઓ, પ્રોડટિની માક્હતી, ક્વક્વધ વ્યવહારો માિેના સમયના ધોરણો અને 

ફક્રયાદ ક્નવારણ પદ્ક્ત વિેર ેજવેા ક્વક્વધ મુખ્ય પાસાઓનુિં પ્રદર્શન જરૂરી છે. આથી, કિંપની “નોક્િસ બોડશ”, 

“બુકલે્સ/બ્રોર્સશ”, “વેબસાઈિ”, “અન્ય પ્રદર્શન મોડ્સ” અને “અન્ય મુદ્દાઓ” પરની સૂચનાઓનુિં પાલન કરર્ે. 

 

x. કિંપની નીચનેી કોઈપણ ભાષામાિં કિંપની દ્વારા ઓફર કરવામાિં આવતી પ્રોડટ્સ અને સેવાઓ ક્વર્ે પ્રદક્ર્શત 

કરર્:ે ક્હન્દી, અિંગ્રજેી અથવા યોગ્ય સ્થાક્નક ભાષા. 

 

xi. કિંપની ઉિંમર, વિંર્, જાક્ત, ક્લિંિ, વૈવાક્હક દરજ્જો, ધમશ અથવા ક્વકલાિંિતાના આધાર ેભેદભાવ નહીિં કર.ે જો કે, 

લોન પ્રોડટ્સમાિં દર્ાશવેલ વય પરના ક્નયિંત્રણો લાિુ થવાનુિં ચાલુ રહેર્.ે 

 

xii. કિંપની ર્ાખાના નોક્િસ બોડશમાિં દર્ાશવવા ઉપરાિંત, કિંપનીની અક્ધકૃત વેબસાઇિ www.pnbhousing.com 

પર ચાક્જશસના ર્ેડ્યૂલ, ક્નયમો અને ર્રતોમાિં ફેરફાર વિેરનેે આવરી લેતા સમયાિંતર ે અપડેિ કરાયેલ 

FPC/MITC પ્રકાક્ર્ત કરર્.ે કિંપની કાઉન્િર પર અથવા ઈલેટિર ોક્નક કોમ્યુક્નકેર્ન અથવા ઈમેલ દ્વારા ક્વનિંતી 

પર એક નકલ પણ પ્રદાન કરર્.ે જો કે, આ કિંપનીન ે સમાજના ક્વક્વધ વિો માિે ઘડવામાિં આવેલી 

યોજનાઓની સ્થાપના અથવા તેમાિં ભાિ લેવાથી અિકાવતુિં નથી. 

 

xiii. ગ્રાહકની ચોક્કસ ક્વનિંતી પર, કિંપની લાભાથી/ક્બલ્ડર/ક્વકે્રતા અને કિંપનીના ખાતામાિં NEFT/RTGS દ્વારા 

લોનની આવકના ઇલેટિર ોક્નક િર ાન્સફરની સુક્વધા પૂરી પાડર્.ે 

 

xiv. કિંપની પાસ ેવેબસાઇિમાિં ગ્રાહક પોિશલ સુક્વધા છે અન ેગ્રાહક યોગ્ય રીતે પાસવડશની નોિંધણી કરીન ેઆઇિી 

હેતુઓ માિે પ્રોક્વ નલ/ફાઇનલ ઇન્િરસે્િ પેઇડ સક્િશક્ફકેિ, એકાઉન્ સનુિં સ્િેિમેન્િ વિેર ેમેળવવા માિે આવી 

સુક્વધા દ્વારા એકાઉન્ સ ઍટસેસ કરી ર્કે છે. 

 

xv. સામાન્ય રીતે, ગ્રાહકના કોઈપણ ખાતાને લિતા તમામ ડેિા/દસ્તાવેજો લોન/એકાઉન્િ બિંધ થયાના 5 વષશ 

પછી ર્ુદ્ કરવામાિં આવર્ે અને કિંપની 5 વષશ પછી આવા ખાતાઓની કોઈપણ માક્હતી/ડેિા પ્રદાન કરવા 

માિેની કોઈપણ ક્વનિંતીને સ્વીકારર્ે નહીિં. 

 

xvi. લોનના ક્ડસ્બસ્મશન્િ  અને ઋણ લેનાર/ક્વકે્રતાના નામ ેચેક જારી કયાશ બાદ, જો કોઈ પણ કારણોસર ખરીદીનો 

વ્યવહાર પૂણશ ન થઈ ર્કે અને ચેકને લોન ખાતામાિં પાછો મોકલી દેવામાિં આવે, તો લોન લેનાર ેલોન ખાતામાિં 

ડેક્બિની તારીખ અને લોન બિંધ થવાની તારીખ વચ્ચેના સમયિાળા માિે લાિુ દર ેવ્યાજ ચૂકવવાનુિં રહેર્.ે 

 

xvii. ગ્રાહકે તમારા ગ્રાહકને જાણો (KYC), એન્િી મની લોન્ડક્રિંિ (AML) અને ગ્રાહક સ્વીકૃક્ત નીક્તના ક્નયમોનુિં 

પાલન કરવુિં જોઈએ, જ ેઅમારી વેબસાઇિ પર સમયાિંતર ેપ્રકાક્ર્ત થાય છે. 

 

xviii. કિંપની કોઈ પણ "ક્ધરાણકતાશ-સિંબિંક્ધત" વાસ્તક્વક મુશ્કેલી/ઓ કે જ ેઋણ લેનારાઓને સામનો કરવો પડી ર્કે 

છે તેના માિે તાત્કાક્લક હાજરી આપર્.ે કિંપનીને લોનની મિંજૂરી અને ક્ડસ્બસ્મશન્િ માિે બિંધાયેલી રહેર્,ે પરિંતુ 

ક્મલકત/ક્મલકતને લિતા પ્રશ્નો માિે કોઈ વોરન્િી ઓફર નહીિં કર ેઅને લોન લેનાર ેપોતાની જાતને ક્મલકતના 

િાઈિલ, બાિંધકામની િુણવત્તા, પ્રોજટેિની પ્રિક્ત વિેરથેી સિંતોષ માનવો જોઈએ. 

 

xix. સાચા પોસ્િલ સરનામુિં, ઈ-મેલ આઈડી, િેક્લફોન નિંબર અને મોબાઈલ નિંબર અને કિંપની સાથ ેસિંચારના અન્ય 

કોઈપણ માધ્યમોની નોિંધણી કરવાની જવાબદારી લેનારાની છે. 

 

xx. લોનની સમાન મુદત જાળવી રાખવા માિે ઋણલેનાર દ્વારા લોનની બલ્ક/લમ્પ સમ ક્પ્ર-પેમેન્િને કારણે 

ઋણલેનારની ચોક્કસ ક્વનિંતીને આધાર ેઈએમઆઈની રકમમાિં કોઈ પણ તરફી ઘિાડો થાય તો ઈએમઆઈના 

ઘિાડા માિેની ક્વનિંતી ધ્યાનમાિં લેવામાિં આવર્ે. ક્પ્રપેમેન્િના સિંદભશમાિં, ગ્રાહક પાસે માત્ર એવા ક્કસ્સામાિં જ 

ઈએમઆઈ ઘિાડવાનો ક્વકલ્પ હર્ ેજ્યાિં આવી ક્પ્રપેમેન્િ 
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ન્યૂનતમ 5 ઈએમઆઈ બરાબર હોય. 

 

xxi. લોનની મુદતનુિં એટસ્િેંર્ન: જ્યાર ે પણ ROIમાિં કોઈ ઉપરનુિં પુનરાવતશન થાય છે, ત્યાર ે કિંપની 

આપમેળે/સિંભક્વતપણે, તેના લોન ખાતામાિં થયેલા ફેરફારો અને લોનની બેલેન્સ મુદતની જાણ કરર્.ે લેનારા 

પાસે ક્વકલ્પો હર્ ે- 

 

i) સિંભક્વત રીતે લાિુ ઉન્નત ઈએમઆઈ ચૂકવવા અથવા 

ii) લાિુ પડતી એકસામિી પ્રીપેમેન્ સ ચૂકવવા અને સમાન ઈએમઆઈ ચાલુ રાખવા અથવા 
iii) સમાન ઈએમઆઈ ચાલુ રાખવો અને લોનની મુદત લિંબાવવી. 

સિંચાર/વ્યાજના દરમાિં ફેરફાર બાદ ઉપરોક્તમાિંથી કોઈ એક માિે ર્ાખાની મુલાકાત લેવી/તેનો સિંપકશ  કરવો એ 

ઋણલેનારની જવાબદારી રહેર્.ે 

xxii. જ્યાર ેપણ લોન માિે ROI (કાડશ  રિે)માિં ડાઉનવડશ  ક્રક્વ ન કરવામાિં આવે છે, ત્યાર ે તે જ સિંભક્વત રીતે 

અપાયેલી નવી લોન માિે લાિુ પડે છે. જૂની લોનના સિંદભશમાિં, લાિુ પડતી ર્રતોને આધીન, ઉધાર લેનારાઓ 

પાસે નવીનતમ કિંપનીના હાઉક્સિંિ ફાઇનાન્સ રિે (PNBHFR) પર ક્સ્વચ કરીને અને નજીવી ફી ચૂકવીન ેઅન ે

થોડી ઔપચાક્રકતાઓ પૂણશ કરીને ROI મોડને રીસેિ કરીને ઘિાડેલા વ્યાજ દરનો લાભ મેળવવાનો ક્વકલ્પ 

હર્.ે 

 

xxiii. કિંપનીના બોડશ  ઓફ ક્ડરટેિસશ દ્વારા આ કોડની વાક્ષશક અથવા અિાઉના સમયાિંતર ેસમીક્ષા કરવામાિં આવર્ે. 

 

xxiv. કોડને પ્રક્સદ્ કરવા માિે, કિંપની: 

 

• વતશમાન અને નવા ગ્રાહકોને કોડની નકલ પ્રદાન કરર્;ે 

• ક્વનિંતી પર કાઉન્િર પર અથવા ઈલેટિર ોક્નક સિંચાર અથવા મેઈલ દ્વારા આ કોડ ઉપલબ્ધ કરાવર્ે; 

• દરકે ર્ાખામાિં અને તેમની વેબસાઇિ પર આ કોડ ઉપલબ્ધ કરાવો; અને 

• સુક્નક્િત કરર્ ેકે તેમના કમશચારીઓને કોડ ક્વર્ે સિંબિંક્ધત માક્હતી પ્રદાન કરવા અને કોડને 

વ્યવહારમાિં મૂકવા માિે તાલીમ આપવામાિં આવી છે. 
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