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ഉള്ളടക്ക പട്ടിക 
 

 
S. No പ്പത്യേക

യകൾ 
ത്പജ് നമ്പർ 

1 ലക്ഷ്േങ്ങള ും അത്പക്ഷ്യ ും 2 

2 സ യാര്േമായ ര്ീയിയിൽ പ്പവർത്തിക്ക ക 2 

3 പര്സേവ ും വിപണനവ ും വിൽപ്പനയ ും 2 

4 വായ്പകൾ 3 

5 ക്പ്കഡിറ്റ് റഫറൻസ് ഏജൻസി 5 

6 ക ടിശ്ശികയ ക്ട ത്േഖര്ണും 5 

7 പര്ായികള ും ആവലായികള ും 6 

8 ജനറൽ 7 

 

ത്വർഷൻ ഹിസ്റ്ററിയ ക്ട സുംപ്രഹും 
 

ത്പാളിസി അുംരീകര്ിച്ചയ ് ഡയറക്ടർ ത് ാർഡ്  
ത്പാളിസി യയ്യാറാക്കിയയ ് ത്േേീയ യലവൻ - കസ്റ്റമർ സർവീസ് 

& പ് ാഞ്ച ്

പ്പവർത്തനങ്ങൾ 
ത്പാളിസി പ യ ക്കിയ 
അവസാന യീയയി 

2011 /V1.0 

ജന വര്ി 2017/V2.0 

നവും ർ 

2019/V3.0 

ഒക്ത്ടാ ർ 28, 

2020/V4.0 
നിലവിക്ല പ നര്വത്ലാകന 
യീയയി/നമ്പർ 

V5.0 
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ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡ ്

PNB ഹൗസിുംര് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ("കമ്പനി") 2021 ക്ല മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷ്ൻ - 

ത്നാൺ- ാങ്ിുംര് ഫിനാൻഷേൽ കമ്പനി - ഹൗസിുംര ്ഫിനാൻസ് കമ്പനി (റിസർവ ്

 ാങ്്) നിർത്േേങ്ങൾക്ക് അന സൃയമായി ക്ഫയർ പ്പാക്ടീസ് ത്കാഡ് (FPC) ത്േേരയി 

ക്െയ്യ കയ ും അുംരീകര്ിക്ക കയ ും ക്െയ്ത . 2021 ക്ഫപ്  വര്ി 17-ന ് RBI സർക്ക ലർ 

RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 പ്പകാര്ും റിസർവ ് ാങ്് ഓഫ് 

ഇന്ത്േ പ റക്പ്പട വിച്ച നിർത്േേങ്ങൾ അന സര്ിച്ച ള്ളയാണ ്ഇയ്.  

 

പ്പസ്ത യ നിർത്േേങ്ങളിൽ ആർ ിഐ അന ോസിക്ക ന്ന മാർഗ്ഗനിർത്േേങ്ങൾ 

കണക്കിക്ലട ത്്ത, കമ്പനി യങ്ങള ക്ട ഉപത്ോക്താക്കള മായി ഇടപഴക ത്മ്പാൾ, 

സ േൃഢമായ  ന്ധും ക്കട്ടിപ്പട ക്ക ന്നയിന ും ആത്മവിേവാസും 

പര്ിത്പാഷിപ്പിക്ക ന്നയിന മായി കമ്പനി പിന്ത് ടത്ര്ണ്ട നോയമായ 

സപ്മ്പോയങ്ങൾ/മാനേണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ര്ൂപക്പ്പട ത്തിയിട്ട ള്ള 

യത്തവങ്ങൾ ക്ഫയർ പ്പാക്ടീസ് ത്കാഡിൽ ത്േേരയി വര് ത്തിയിട്ട ണ്ട്. കമ്പനിയ ക്ട 

ഡയറക്ടർ ത് ാർഡിനക്്റ അുംരീകാര്ും ലേിക്ക ന്നത്യാക്ട ഈ ത്കാഡ് മ മ്പക്ത്ത 

നോയമായ പ്പാക്ടീസ് ത്കാഡിക്ന നീക്കി പകര്ും വയ്ക്ക ന്നയാക ും. 
 

I. FPC-യുഫെ അകരക്ഷ 
 

കമ്പനി നൽകിയയാക്ണങ്ില ും, അയിനക്്റ സ സ്ിഡിയറികളാക്ണങ്ില ും 

അഥവാ കൗണ്ടറിലൂക്ടത്യാ, ത്ഫാണിലൂക്ടത്യാ, യപാൽ വഴിത്യാ, ഇന്ററാക്ടീവ് 

ഇലക്ത്പ്ടാണിക് ഉപകര്ണങ്ങൾ വഴിത്യാ, ഇന്റർക്നറ്റ് വഴിത്യാ അക്െങ്ിൽ 

ഏക്യങ്ില ും മക്റ്റാര്  ര്ീയിയിത്ലാ ഉള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്ലൻഡിുംര് പ്ലാറ്റത്്ഫാമ കൾ 

(സവയും ഉടമസ്ഥയയില ള്ളത്യാ ഔട്്ടത്സാഴ്സിുംര് പ്കമീകര്ണത്തിന് 

കീഴില ള്ളത്യാ ആയാല ും) വഴിത്യാ ആക്ണങ്ില ും എൊ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക ും 

ത്സവനങ്ങൾക്ക ും ഈ ത്കാഡ്  ാധകമാണ്. 
 

II. ക ാണു ൾക്ുും അവയുഫെ കപ്രാസസ്സുംഗസനുമുള്ള അകരക്ഷ 
 

 

i. കടും വാങ്ങ ന്നയാള മായ ള്ള എൊ ആേയവിനിമയങ്ങള ും പ്പാത്േേിക 

ോഷയിത്ലാ അക്െങ്ിൽ കടും വാങ്ങ ന്നയാൾ മനസ്സിലാക്ക ന്ന ഒര്  

ോഷയിത്ലാ ആയിര്ിക്കണും 

ii. ഫീസ് / ൊർജ കൾ സും ന്ധിച്ച എൊ വിവര്ങ്ങള ും കമ്പനി സ യാര്േമായി 

കടും വാങ്ങ ന്നയാത്ളാട് ക്വളിക്പ്പട ത്ത ും. അയായയ ്വായ്പ  യ ക 

അന വേിക്കായിര്ിക്ക കത്യാ െിലവഴിക്കായിര്ിക്ക കത്യാ ക്െയ്താൽ 

മടക്കി നൽകാവ ന്ന യ ക,  പ്പീ-ത്പയ്ക്മന്റ് ഓപ്ഷന കള ും ൊർജ കള ും, 

പിഴ പലിേ/ പിഴ വവകിയ യിര്ിച്ചടവ,് എക്ന്ത്ങ്ില ും ഉക്ണ്ടങ്ിൽ, ഫിക്സഡ് 

നിര്ക്കിൽ നിന്ന് ത്ലാട്ടിുംര ്നിര്ക്ക കളിത്ലക്ക് അക്െങ്ിൽ യിര്ിച്ച ും വായ്പ  

മാറ ന്നയിന ള്ള പര്ിവർത്തന നിര്ക്ക കൾ ഉക്ണ്ടങ്ിൽ, ഏക്യങ്ില ും 

പലിേ റീക്സറ്റ് ത്ലാസിന്ക്റ അസ്തിയവവ ും കടും വാങ്ങ ന്നവനക്്റ 

പലിേക്യ  ാധിക്ക ന്ന മത്റ്റക്യങ്ില ും കാര്േവ ും ഉക്ണ്ടങ്ിൽ അക്യൊും. 

മക്റ്റാര്  വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ത്ലാൺ അത്പക്ഷ് അന വേിക്ക ക, 

ത്പ്പാസസ്സ് ക്െയ്യ ക എന്നിവയടക്കും ഉള്ള എൊ ൊർജ കള ും ഉൾക്പ്പക്ട 

'എൊും െിലവ്' സ യാര്േമായ ര്ീയിയിൽ കമ്പനി ക്വളിക്പ്പട ത്ത ും. 

അത്തര്ും ൊർജ കൾ/ഫീസ കൾ വിത്വെനര്ഹിയമാക്ണന്ന ്

ഉറപ്പാക്ക കയ ും ത്വണും. 

iii. വായ്പാ അത്പക്ഷ്ാ ത്ഫാമ കളിൽ വാങ്ങ ന്നയാള ക്ട യാൽപ്പര്േക്ത്ത 

 ാധിക്ക ന്ന ആവേേമായ വിവര്ങ്ങൾ ഉൾക്പ്പട ത്തണും. അയ വഴി മറ്റ് 

എച്്ചഎഫ്സികൾ നൽക ന്ന നി ന്ധനകള ും വേവസ്ഥകള മായി 
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അർത്ഥവത്തായ യാര്യമേും ക്െയ്യ ന്നയിന ും വിവര്മ ള്ള യീര് മാനും 

എട ക്ക ന്നയിന ും കടും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക ്കഴിയ ും. അത്പക്ഷ്ാ 

ത്ഫാമിക്നാപ്പും സമർപ്പിത്ക്കണ്ട ത്ര്ഖകള ക്ട ലിസ്റ്റ ്അത്പക്ഷ്ാ ത്ഫാമിൽ 

സൂെിപ്പിക്കാും. 

iv. എൊ വായ്പാ അത്പക്ഷ്കള ക്ടയ ും ര്സീയിന ള്ള അുംരീകാര്ും നൽക ന്ന 

ഒര്  സുംവിധാനും കമ്പനി ആവിഷ്കര്ിക്ക ും. വായ്പാ അത്പക്ഷ്കൾ 

യീർപ്പാക്ക ന്ന സമയപര്ിധിയ ും അക്ത്നാളജക്്മന്റിൽ 

സൂെിപ്പിക്ക ന്നയാണ് നെയ.് 

 
 

III.  ക ാൺ വസ യസരുത്തൽ, നസബന്ധന ൾ / വയവസ്ഥ ൾ & ക ാൺ 

അകരക്ഷ നസരസസക്ാനുള്ള ആശയവസനസമയും 
 

i. സാധാര്ണയായി ത്ലാൺ അത്പക്ഷ് ത്പ്പാസസ്സ ്ക്െയ്യ ന്നയിന് ആവേേമായ എൊ 

വിേോുംേങ്ങള ും അത്പക്ഷ്ിക്ക ന്ന സമയത്ത് കമ്പനി ത്േഖര്ിക്ക ും. ഇയിന ്

എക്ന്ത്ങ്ില ും കൂട യൽ വിവര്ങ്ങൾ ആവേേമ ക്ണ്ടങ്ിൽ, വീണ്ട ും 

 ന്ധക്പ്പടണക്മന്്ന ഉപത്ോക്താവിക്ന ഉടൻ അറിയിക്കണും. 

ii. വാർഷിക പലിേ നിര്ക്ക,് അത്പക്ഷ്ാ ര്ീയി, ഇഎുംഐ ഘടന, പ്പീത്പയക്്മന്റ ്

ൊർജ കൾ, പിഴപ്പലിേ(ഉക്ണ്ടങ്ിൽ),  എന്നിവ ഉൾക്പ്പക്ട എൊ നി ന്ധനകള ും 

വേവസ്ഥകള ും സഹിയും അന വേിച്ച വായ്പയ ക്ട യ ക, സാുംര്ഷൻ ക്ലറ്റർ 

മ ത്ഖനത്യാ അൊക്യത്യാ, പ്പാത്േേിക ോഷയിത്ലാ വായ്പക്യട ക്ക ന്നയാൾക്ക ്

മനസ്സിലാക ന്ന ോഷയിത്ലാ, കമ്പനി  വായ്പക്കാര്ക്ന അറിയിക്ക ും. ഈ 

നി ന്ധനകള ക്ടയ ും വേവസ്ഥകള ക്ടയ ും ത്ര്ഖാമൂലമ ള്ള അുംരീകാര്ും കടും 

വാങ്ങ ന്നയാൾ അയിനക്്റ ത്ര്ഖയിൽ സൂക്ഷ്ിക്കണും. 
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iii. യിര്ിച്ചടവ് വവക ന്നയിന് ഈടാക്ക ന്ന പിഴപ്പലിേ കമ്പനി ത്ലാൺ 

കര്ാറിൽ ത് ാൾഡായി ത്ര്ഖക്പ്പട ത്ത ും. 

iv. ത്ലാണ കൾ അന വേിക്ക ന്ന/വിയര്ണും ക്െയ്യ ന്ന സമയത്്ത കടും വാങ്ങ ന്ന 

ഓത്ര്ാ ആൾക്ക ും ത്ലാൺ കര്ാറിൽ ഉദ്ധര്ിച്ച ഓത്ര്ാ 

എൻത്ലാസറ കള ക്ടയ ും ത്കാപ്പി സഹിയും അക്ത്നാളഡ്ജക്്മന്ത്റാട  കൂടി 

ത്ലാൺ കര്ാറിന്ക്റ ഒര്  പകർപ്പ് വേയോസും കൂടാക്യ കമ്പനി നൽകണും. 

v. ഉപത്ോക്താവിന് വായ്പ  നൽകാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിയ ന്നിക്െങ്ിൽ, 

നിര്സിക്കാന ള്ള കാര്ണും(കൾ) ത്ര്ഖാമൂലും അറിയിത്ക്കണ്ടയാണ്. 
 

IV. വയവസ്ഥ ളസഫ യുും നസബന്ധന ളസഫ യുും മാറ്റങ്ങൾ 

ഉൾഫെഫെയുള്ള വായ്പ ളുഫെ വസതരണും 
 

I. ത്ലാൺ കര്ാറിൽ/ അന മയി കത്തിൽ നൽകിയിര്ിക്ക ന്ന വിയര്ണ 

ക്ഷഡേൂൾ അന സര്ിച്്ച വിയര്ണും ക്െയ്യണും. 

II. വിയര്ണ ക്ഷഡേൂൾ, പലിേ നിര്ക്ക കൾ, പിഴപ്പലിേ (എക്ന്ത്ങ്ില ും 

ഉക്ണ്ടങ്ിൽ), ത്സവന നിര്ക്ക കൾ, മ ൻകൂർ ത്പയ്ക്മന്റ ് ൊർജ കൾ, മറ്റ ്

 ാധകമായ ഫീസ്/ ൊർജ കൾ യ ടങ്ങിയവ ഉൾക്പ്പക്ട നി ന്ധനകളില ും 

വേവസ്ഥകളില ും എക്ന്ത്ങ്ില ും മാറ്റമ ണ്ടായാൽ കടും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക ്

പ്പാത്േേിക ോഷയിത്ലാ അക്െങ്ിൽ വായ്പക്കാര്ന ് മനസ്സിലാക ന്ന 

ോഷയിത്ലാ കമ്പനി ത്നാട്ടീസ് നൽക ും. പലിേ നിര്ക്ക കളില ും 

ൊർജ കളില ും മാറ്റങ്ങൾ ോവിയിൽ മാപ്യത്മ നടപ്പിലാക്കൂ എന്ന ും വായ്പാ 

കര്ാറിൽ ഇക്കാര്േത്തിൽ അന ത്യാജേമായ ഒര്  വേവസ്ഥ 

ഉൾക്പ്പട ത്തിയിട്ട ക്ണ്ടന്ന ും കമ്പനി ഉറപ്പാക്കണും. 

III. അത്തര്ും മാറ്റും ഉപത്ോക്താവിന് ത്ോഷകര്മാക്ണങ്ിൽ, അവൻ/അവൾ 60 

േിവസത്തിന ള്ളിൽ അറിയിപ്പ് കൂടാക്യ അവനക്്റ/അവള ക്ട അക്കൗണ്ട ്

ത്ലാസ് ക്െയ്യ കത്യാ അക്െങ്ിൽ അധിക നിര്ക്ക കത്ളാ പലിേത്യാ 

നൽകാക്യ യക്ന്ന അയ് മാറ്റ കത്യാ ക്െയ്യാവ ന്നയാണ്.  

IV. ഉടമ്പടിപ്പകാര്ും ത്പയ്ക്മന്റ ് അക്െങ്ിൽ നിർവ്വഹണും 

മടക്കിക്യട ക്കാന ള്ള/ത്വരത്തിലാക്കാന ള്ള യീര് മാനും അക്െങ്ിൽ 

അധിക ക്സകേൂര്ിറ്റികൾ ത്യട ന്നയ ് ത്ലാൺ കര്ാറിന ്

അന സൃയമായിര്ിക്കണും. 

V. ഏക്യങ്ില ും നിയമപര്മായ അവകാേത്തിന് വിത്ധയമായി വായ്പയ ക്ട 

ക ടിശ്ശിക യ ക സാക്ഷ്ായ്കര്ിക്ക ത്മ്പാൾ അക്െങ്ിൽ കടും 

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്കയിക്ര് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിര്ിക്കാവ ന്ന മത്റ്റക്യങ്ില ും 

ക്ലയിമിന് ത്വണ്ടിയ ള്ള അവകാേും വര് ത്മ്പാൾ എൊ ക ടിശ്ശികകള ും 

യിര്ിച്ചടച്ചാൽ കമ്പനി എൊ ക്സകേൂര്ിറ്റികള ും റിലീസ് ക്െയ്യ ും. 

യട്ടിക്കിഴിക്കാന ള്ള അത്തര്ും അവകാേും വിനിത്യാരിക്കണക്മങ്ിൽ, 

 ാക്കിയ ള്ള ക്ലയിമ കക്ളക്ക റിച്ച ള്ള പൂർണ്ണ വിവര്ങ്ങത്ളാക്ട കടും 

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് അത്യ ക റിച്്ച അറിയിപ്പ് നൽകണും. അയ ത്പാക്ല 

പ്പസക്തമായ ക്ലയിും യീർപ്പാക്ക ന്നയ വക്ര് / പണമടയ്ക്ക ന്നയ് വക്ര് 

ക്സകേൂര്ിറ്റികൾ നിലനിർത്താൻ കമ്പനിക്ക് അർഹയയ ള്ള വേവസ്ഥകള ും 

അറിയിക്കണും. 
 

V. ഡയറക്ടർ കബാർഡസന്ഫറ ഉത്തരവാദസത്തും 

i. പര്ായികള ും ആവലായികള ും പര്ിഹര്ിക്കാൻ കമ്പനിയ ക്ട ഡയറക്ടർ 

ത് ാർഡ ് ഉെിയമായ പര്ായി പര്ിഹാര് സുംവിധാനും സുംഘടനയ്ക്ക ള്ളിൽ 

നൽകിയിട്ട ണ്ട്. വായ്പ നൽക ന്ന സ്ഥാപനത്തിനക്്റ ോര്വാഹികള ക്ട 

യീര് മാനങ്ങളിൽ നിന്ന ് ഉണ്ടാക ന്ന എൊ യർക്കങ്ങള ും അട ത്ത ഉയർന്ന 

യലത്തിക്ലങ്ില ും ത്കൾക്ക കയ ും നീക്കും ക്െയ്യ കയ ും ക്െയ്യ ന്ന ക്വന്ന് ഈ 
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സുംവിധാനും ഉറപ്പാക്ക ന്ന .  

ii. കമ്പനിയ ക്ട ഡയറക്ടർ ത് ാർഡ ് ക്ഫയർ പ്പാക്ടീസ ് ത്കാഡിനക്്റ 

അന വർത്തനവ ും മാത്നജ്ക്മന്റിന്ക്റ വിവിധ യലങ്ങളില ള്ള പര്ായി 

പര്ിഹാര് സുംവിധാനത്തിനക്്റ പ്പവർത്തനവ ും ആന കാലികമായി 

അവത്ലാകനും ക്െയ്യ ും. അത്തര്ും അവത്ലാകനങ്ങള ക്ട ഒര്  ഏകീകൃയ 

റിത്പ്പാർട്്ട പയിവായ ഇടത്വളകളിൽ ത് ാർഡിന് സമർപ്പിക്കാവ ന്നയാണ,് 

നിർത്േേിത്ച്ചക്കാവ ന്നയാണ്. 
 

VI. രരാതസ ളുും ആവ ാതസ ളുും 

a. ഓത്ര്ാ ഓഫീസില ും ഓൺവലനായി ലേിച്ചവ ഉൾക്പ്പക്ടയ ള്ള പര്ായികള ും 

ആവലായികള ും, സവീകര്ിക്ക ന്നയിന ും ര്ജിസ്റ്റർ ക്െയ്യ ന്നയിന ും നീക്കും 

ക്െയ്യ ന്നയിന മ ള്ള ഒര്  സുംവിധാനവ ും നടപടിപ്കമവ ും കമ്പനിക്ക ണ്ട.് ഒര്  

ഉപത്ോക്താവിൽ നിന്ന് ത്ര്ഖാമൂലും പര്ായി ലേിക്ക കയാക്ണങ്ിൽ, കമ്പനി 

ഒര്ാഴ്ചയ്ക്ക ള്ളിൽ ഒര്  അക്ത്നാളഡ്ജ്ക്മനറ്് / പ്പയികര്ണും 

അവന്/അവൾക്ക് അയയ്ക്കാൻ പ്േമിക്ക ും. പര്ായി വകകാര്േും ക്െയ്യ ന്ന 

ഉത്േോരസ്ഥന്ക്റ ത്പര് ും പേവിയ ും അക്ത്നാളഡ്ജ്ക്മന്റിൽ 

അടങ്ങിയിര്ിക്കണും. കമ്പനിയ ക്ട നിയ ക്ത ക്ടലിത്ഫാൺ 

ക്ഹൽപ്പ്ക്ഡസക്ിത്ലാ ഉപത്ോക്തൃ ത്സവന നമ്പറിത്ലാ ത്ഫാണിലൂക്ട 

പര്ായി വകമാറിയാൽ ഉപത്ോക്താവിന് ഒര്  പര്ായി റഫറൻസ് നമ്പർ 

നൽക കയ ും നോയമായ സമയത്തിന ള്ളിൽ അയിനക്്റ പ ത്ര്ാരയി 

അറിയിക്ക കയ ും ത്വണും. 
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b. കാര്േും പര്ിത്ോധിച്ച ത്േഷും, കമ്പനി, ഉപത്ോക്താവിന് അന്ത്ിമ 

പ്പയികര്ണും അയയ്ക്ക കത്യാ, എന്ത് ക്കാണ്ട് പ്പയികര്ിക്കാൻ കൂട യൽ 

സമയും ആവേേമായിര്ിക്ക ന്ന ക്വന്ന ും ര്സീയ  ലേിച്്ച ആറാഴ്ചയ്ക്ക ള്ളിൽ 

അയ ് ക്െയ്യാൻ പ്േമിക്ക ക്മന്ന ും വിേേീകര്ിക്ക കയ ും ക്െയ്യ ും. ഇനിയ ും 

യൃപ്തിയായിട്ടിക്െങ്ിൽ അവൻ/അവൾ പര്ായിയ മായി എങ്ങക്ന മ ത്ന്നാട്്ട 

ക്കാണ്ട ത്പാകണക്മന്ന് അവക്ന/അവക്ള അറിയിക്ക കയ ും ത്വണും. 

c. സങ്ടമന േവിക്ക ന്ന കടും വാങ്ങ ന്നയാളിന് പര്ായികൾ 

സമർപ്പിക്ക ന്നയിന ും ഉറപ്പ വര് ത്ത ന്നയിന ും കമ്പനി അയിനക്്റ പര്ായി 

പര്ിഹാര് നടപടിപ്കമും പര്സേമാക്കിയിട്ട ണ്ട് (ഇ-ക്മയിൽ ഐഡി, 

പര്ായികൾ സമർപ്പിക്ക ന്നയിന ്  ന്ധക്പ്പത്ടണ്ടവര് ക്ട വിേോുംേങ്ങൾ, 

പ്പശ്നും പര്ിഹര്ിക്ക ന്നയിന ള്ള സമയും, മാപ്ടിക്സ് വർധിപ്പിക്ക ക മ യലായവ 

വഴി). അയ ് അയിന്ക്റ ക്വ ്വസറ്റിൽ ലേേമാക്കിയിട്ട ണ്ട ് എന്ന ്

പ്പത്യേകിച്ച ും ഉറപ്പാക്ക ക. 
 

d. പര്ായിക്കാര്ന് ഒര്  മാസത്തിന ള്ളിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പ്പയികര്ണും 

ലേിക്ക ന്നിക്െങ്ിൽ, അക്െങ്ിൽ ലേിച്ച പ്പയികര്ണത്തിൽ 

അയൃപ്തിയ ക്ണ്ടങ്ിൽ, പര്ായിക്കാര്ന ് നാഷണൽ ക്ഹൗസിുംര ്  ാങ്ിനക്്റ 

കുംക്പ്ലയ്ന്റ് റിപ്ഡസൽ ക്സെിക്ന സമീപിക്കാവ ന്നയാണ്. അക്െങ്ിൽ NHB 

യ ക്ട ക്വ ്വസറ്റിൽ ഓൺവലനായി പര്ായി ക്കാട ക്കാവ ന്നയാണ്. 

അക്െങ്ിൽ NHB നേൂഡൽഹിയിത്ലക്ക് യപാൽ വഴി അയക്കാവ ന്നയാണ്.   
 

ഉപത്ോക്താവിന് ഒര്  പര്ായി നൽകണക്മങ്ിൽ, അയാൾക്ക ്ഇങ്ങക്ന ക്െയ്യാും: 
 

ക്ലവൽ 1 ക്ലവൽ 2 ക്ലവൽ 3 ക്ലവൽ 4 

 ഉപത്ോക്താ

വിന് 

അവര് ക്ട 

ോഖാ 

ഓഫീസിത്ല

യ്ക്ക്/ പ് ാഞ്ച ്

 ിസിനസ് 

ക്ഹഡിന് 

അക്െങ്ിൽ 

കമ്പനിയ ക്ട 

ക്വ ്വസറ്റ് 

www.pnhousing.
com 

സന്ദർേിച്ച 

ക്കാണ്ട് 

അവര് ക്ട 

പര്ായി 

ക്കാട ക്കാും. 
 

 പര്ായി 

നൽകിയ 

യീയയി 

മ യൽ 7-

േിവസത്തി

ന ള്ളിൽ 

 പ് ാഞ്ച് 

 ിസിനസ് 

ക്ഹഡ് നൽകിയ 

യീർപ്പിൽ  

ഉപത്ോക്താവ ്

സുംയൃപ്തനക്െ

ങ്ിൽ 

ഉപത്ോക്താവിന് 

ത്നാഡൽ 

ഓഫീസർക്ക് 

എഴ യി പര്ായി 

ക്കാട ക്കാവ ന്ന

യാണ്:  
nodalofficer@pnbhousi 
ng.com. 

 

 പര്ായി 

നൽകിയ 

യീയയി മ യൽ 

7-

േിവസത്തിന 

ള്ളിൽ 

ഉപത്ോക്താവി

ത്നാട  

പ്പയികര്ിക്ക ന്ന

യായിര്ിക്ക ും. 

 ഇനിയ ും കിട്ടിയ 

പര്ിഹാര്ത്തിൽ 

ഉപത്ോക്താവ ്

സുംയൃപ്തനക്െങ്ി

ൽ മാത്നജിങ് 

ഡയക്റയ ും 

സിഇഒ ക്യയ ും 

ഇങ്ങക്ന എഴ യി 

അയാൾക്ക് 

സമീപിക്കാവ ന്ന

യാണ്: 
executivedirector@pn 
bhousing.com 

 

 പര്ായി 

നൽകിയ 

യീയയി മ യൽ 

7-

േിവസത്തിന 

ള്ളിൽ 

ഉപത്ോക്താവി

ത്നാട  

പ്പയികര്ിക്ക ന്ന

യായിര്ിക്ക ും. 
 

 മ മ്പ  പറഞ്ഞ 

ോരത്ത  

നിന്ന ും 

കിട്ടിയയീർപ്പി

ൽ ഇനിയ ും 

ഉപത്ോക്താവ ്

യൃപ്തനക്െങ്ിൽ 

30 

േിസവത്തിന

കും യാക്ഴ 

കാണ ന്ന 

അപ്ഡസിൽ 

ഉപത്ോക്താവി

ന് നാഷണൽ 

ക്ഹൗസിുംര് 

 ാങ്ിക്ന 

സമീപിക്കാവ 

ന്നയാണ:് 
: 

 

 നാഷണൽ 

ക്ഹൗസിുംര് 

 ാങ്,് 

ഡിപ്പാർട്ട ക്മന്റ് 

ഓഫ് 

ക്റര ത്ലഷൻ 

http://www.pnhousing.com/
http://www.pnhousing.com/
mailto:nodalofficer@pnbhousing.com
mailto:nodalofficer@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
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ഉപത്ോക്താ

വിത്നാട  

പ്പയികര്ി

ക്ക ന്നയാ

യിര്ിക്ക ും.  

  
യാക്ഴ പറയ ന്ന പ്പകാര്ും 

ഞങ്ങള ക്ട കസ്റ്റമർ 

റിത്ലഷൻഷിപ്്പ 

മാത്നജ്ക്മന്റ് 

ക്സെിൽ എത്തിത്ച്ചര്ാും: 

 

കസ്റ്റമർ ക്കയർ 

നമ്പർ:18001208800 

 

 

പകര്മായി, 

 

 പര്ായിക്കാർക്ക് 

പ്രീവൻസ ്

റിപ്ഡസൽ 

ഓഫീസർക്ക് 

പര്ായി 

അയയ്ക്കാവ ന്ന

യാണ്:  

ആന്റ് 

സൂപ്പർവിഷൻ 

(പര്ായി 

പര്ിഹാര് ക്സൽ), 

4th 

ത്ലാർ, ത്കാർ-5A, 

ഇന്ത്േ 

ഹാ ിറ്റാറ്റ് 

ക്സന്റർ, ത്ലാധി 

ത്റാഡ്, നേൂ ഡൽഹി 

- 
110003 

 

കസ്റ്റമർ ക്കയർ ഇ-

ക്മയിൽ ഐഡി: 

customercare@pnbhousin 

g.com 

 

ക്വ ്വസറ്്റ: 

www.pnbhousing.com 

 

പിഎൻ ി  

ഹൗസിുംര് 

ഫിനാൻസ ്

ലിമിറ്റഡ് 

9-ആും നില, 

അപ്ന്ത്ിക്ഷ്് േവൻ, 22 

കസ്തൂ ർ ാ രാന്ധി 

മാർര്, 

നേൂഡൽഹി - 110001 
 

പ്േദ്ധിക്ക ക: - േയവായി 

കവറിന്ക്റ 

മ കൾോരത്്ത ‘പര്ായി 

പര്ിഹാര്ും’ എന്ന  

സൂെിപ്പിക്ക ക. 

  

 ഇനി പറയ ന്ന 

വിലാസത്തി

ൽ 

പര്ായിക്കാര്

ന് കുംപ്ലയിന്റ ്

റിപ്ഡസൽ 

ക്സെിക്ന 

സമീപിക്കാ

വ ന്നയാണ്: 
https://grids.nhbonlin 
e.org.in 
www.nhb.org.in 

 

VII. ഭാഷയുും ആശയവസനസമയ രീതസയുും ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡ ്
 

ഇവിക്ട മ കളിൽ വിവര്ിച്ചിര്ിക്ക ന്ന നിർത്േേങ്ങക്ള അടിസ്ഥാനമാക്കി 

ത് ാർഡിന്ക്റ അുംരീകാര്ത്ത്താക്ട കമ്പനി നോയമായ പ്പാക്ടീസ് ത്കാഡ് (അയ് 

പ്പാത്േേിക ോഷയിത്ലാ അക്െങ്ിൽ കടും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് മനസ്സിലാക ന്ന ഒര്  

ോഷയിത്ലാ ആയിര്ിക്കണും) സ്ഥാപിക്ക ന്നയാണ.് വിവിധ പങ്ാളികള ക്ട 

അറിവിത്ലക്കായി ഇയ് കമ്പനിയ ക്ട ക്വ ്വസറ്റില ും സ്ഥാപിക്ക ും. 

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. എച്്ചഎെ്സസ ൾ ഈൊക്ുന്ന അമസത ര സശയുഫെ 

നസയപ്രണും 
 

I. പലിേ നിര്ക്ക ും അപകടസാധേയയ ക്ട ത്പ്രത്ഡഷന ള്ള സമീപനവ ും 

വിവിധ വിോരത്തില ള്ള വായ്പക്കാര്ിൽ നിന്ന് വേയേസ്ത പലിേ നിര്ക്ക ്

ഈടാക്ക ന്നയിന ള്ള യ ക്തിയ ും അത്പക്ഷ്ാ ത്ഫാമിൽ വായ്പക്കാര്ത്നാത്ടാ 

ഉപത്ോക്താവിത്നാത്ടാ ക്വളിക്പ്പട ത്ത കയ ും അയ ് അന മയികത്തിൽ 

വേക്തമായി കാണിക്ക കയ ും ക്െയ്യ ും. പിഴപ്പലിേ/ൊർജ കൾ (എക്ന്ത്ങ്ില ും 

ഉക്ണ്ടങ്ിൽ) എന്നിവയ്ക്കായി കമ്പനിയ ക്ട ത് ാർഡ ് വേക്തമായി നയും 

ര്ൂപീകര്ിക്ക ും. 

II. പലിേ നിര്ക്ക കള ും അപകടസാധേയകള ക്ട ത്പ്രത്ഡഷന ള്ള സമീപനവ ും 

പിഴ പലിേയ ും (എക്ന്ത്ങ്ില ും ഉക്ണ്ടങ്ിൽ) കമ്പനിയ ക്ട ക്വ ്വസറ്റിൽ 

ലേേമാക്ക കത്യാ പ്പസക്തമായ പപ്യങ്ങളിൽ പ്പസിദ്ധീകര്ിക്ക കത്യാ 

ക്െയ്യ ും. ക്വ ്വസറ്റിൽ പ്പസിദ്ധീകര്ിക്ക ന്നത്യാ അക്െങ്ിൽ 

പ്പസിദ്ധീകര്ിക്ക ന്നത്യാ ആയ വിവര്ങ്ങൾ പലിേ നിര്ക്ക കളിൽ മാറ്റും 

വര് ത്മ്പാക്ഴൊും അപത്്ഡറ്റ് ക്െയ്യ ും. 

III. പലിേ നിര്ക്ക ും പിഴപ്പലിേയ ും (എക്ന്ത്ങ്ില ും ഉക്ണ്ടങ്ിൽ) വാർഷിക 

നിര്ക്ക് ആയിര്ിക്കണും, അയ വഴി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈടാക്ക ന്ന 

കൃയേമായ നിര്ക്ക കക്ളക്ക റിച്്ച കടും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് അറിയാും. 

IV. വായ്പക്കാര്ിൽ നിന്ന ് ത്േഖര്ിക്ക ന്ന യവണകളിൽ പലിേയ ും മ യല ും 

യമ്മില ള്ള വിേജനും വേക്തമായി സൂെിപ്പിക്കണും. 

 
 

IX. രരസയും ഫെയ്യൽ, വസരണനും, വസൽെന 
 

കമ്പനി ഇയ് ഉറപ്പാക്ക ും; 
 

i. എൊ ക്പ്പാത്മാഷണൽ ക്മറ്റീര്ിയല കള ും പര്സേങ്ങള ും വേക്തവ ും 

വസ്ത യാപര്വ മാണ്. 

ii. ഒര്  ത്സവനത്തിത്ലത്ക്കാ ഉൽപ്പന്നത്തിത്ലത്ക്കാ പ്േദ്ധയാകർഷിക്ക ന്നയ ും 

പലിേനിര്ക്കിക്നക്ക റിച്ച ള്ള പര്ാമർേും ഉൾക്പ്പട ന്നയ മായ ഏക്യങ്ില ും 

മാധേമങ്ങളിക്ലത്യാ ക്പ്പാത്മാഷണൽ സാഹിയേത്തിക്ലത്യാ പര്സേത്തിൽ, 

ഇയര് ഫീസ കള ും നിര്ക്ക കള ും  ാധകമാത്ണാക്യന്ന ് കമ്പനി 

സൂെിപ്പിക്ക ും. അയ മായി  ന്ധക്പ്പട്ട നി ന്ധനകള ക്ടയ ും 

വേവസ്ഥകള ക്ടയ ും മ ഴ വൻ വിേോുംേങ്ങള ും അേേർത്ഥിച്ചാല ും 

ക്വ ്വസറ്റില ും ലേേമാണ.് 
iii. പലിേ നിര്ക്ക കൾ, ക്പായ  ഫീസ,് ൊർജ കൾ (പിഴപ്പലിേയ ക്ണ്ടങ്ിൽ, 

അയ ും ഉൾക്പ്പക്ട) യ ടങ്ങിയ വിവര്ങ്ങൾ, കമ്പനി അവര് ക്ട 

പ് ാഞ്ച കളിൽ ത്നാട്ടീസ ് ഇട ത്മ്പാൾ അയിലൂക്ടത്യാ അക്െങ്ിൽ 

ക്ടലിത്ഫാൺ വഴിത്യാ ക്ഹൽപ്പ് വലന കൾ വഴിത്യാ; കമ്പനിയ ക്ട 

ക്വ ്വസറ്റിലൂക്ടത്യാ; നിയ ക്ത സ്റ്റാഫ്/ക്ഹൽപ്പ് ക്ഡസ്ക് വഴിത്യാ; 

അക്െങ്ിൽ ത്സവന വരഡ്/ യാര്ിഫ് ക്ഷഡേൂൾ യര് ന്നയിലൂക്ടത്യാ 

നൽക ന്ന . 

iv. പിന്ത് ണാ ത്സവനങ്ങൾ നൽക ന്നയിന ് കമ്പനി മൂന്നാും കക്ഷ്ികള ക്ട 

ത്സവനങ്ങൾ സവീകര്ിക്ക കയാക്ണങ്ിൽ, അത്തര്ും മൂന്നാും കക്ഷ്ികൾ 

ഉപത്ോക്താവിന്ക്റ സവകാര്േ വിവര്ങ്ങൾ (അത്തര്ും മൂന്നാും കക്ഷ്ികൾക്ക ്

ലേേമാക്ണങ്ിൽ) കമ്പനിയ ക്ട അത്യ അളവില ള്ള ര്ഹസോത്മകയത്യാട ും 

സ ര്ക്ഷ്ിയയവത്ത്താട ും കൂടി വകകാര്േും ക്െത്യ്യണ്ടയ് ആവേേമാണ്. 
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v. കമ്പനി, കാലാകാലങ്ങളിൽ, ഉപത്ോക്താവിന്ക്റ വിവിധ 

സവിത്േഷയകള മായി ആേയവിനിമയും നടത്തിത്യക്കാും. 

ഉപത്ോക്താക്കൾക്ക് അത്തര്ും വിവര്ങ്ങൾ/ത്സവനും ലേിക്ക ന്നയിന് ക്മയിൽ 

മ ത്ഖനത്യാ അക്െങ്ിൽ ക്വ ്വസറ്റിൽ ര്ജിസ്റ്റർ ക്െയ്ത്യാ ഉപത്ോക്തൃ 

ത്സവന നമ്പറിലൂക്ടത്യാ അവന്ക്റ/അവള ക്ട സമ്മയും നൽകിയാൽ 

മാപ്യത്മ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/ത്സവനങ്ങൾ സും ന്ധിച്ച അവര് ക്ട മറ്റ ്

ഉൽപ്പന്നങ്ങക്ളക്ക റിത്ച്ചാ ക്പ്പാത്മാഷണൽ ഓഫറ കക്ളക്ക റിത്ച്ചാ ഉള്ള 

വിവര്ങ്ങൾ, അവക്ര് അറിയിക്കൂ. 

vi. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/ത്സവനങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലേേമാക്ക ന്നയിന് കമ്പനി 

അവര് ക്ട ഡയറക്ട ് ക്സെിുംര ് ഏജൻസികൾക്ക ് (ഡിഎസ്എ) ഒര്  

ക്പര് മാറ്റച്ചട്ടും  ാധകമാക്ക ും/നിർത്േേിക്ക ും. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/ത്സവനങ്ങൾ 

വിപണനും ക്െയ്യ ന്നയിന് അവര് ക്ട ത്സവനങ്ങൾ ലേേമാണ്, മക്റ്റൊ 

കാര്േങ്ങളിക്ലയ ും ത്പാക്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേക്തിപര്മാത്യാ ത്ഫാൺ 

വഴിത്യാ വിൽക്ക ന്നയിനായി ഉപത്ോക്താവിക്ന സമീപിക്ക ത്മ്പാൾ അവർ 

സവയും യിര്ിച്ചറിത്യണ്ടയ ണ്ട.് 

vii. ഡയറക്റ്റ് ക്സെിുംര് ഏജന്റ കൾക്ക്(ഡിഎസ്എ) / ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിുംര ്

ഏജന്റ കൾക്ക് (ഡിഎുംഎ) ഉള്ള മായൃകാ ക്പര് മാറ്റച്ചട്ടും ത് ാർഡിന്ക്റ 

അുംരീകാര്ത്ത്താക്ട കമ്പനി സവീകര്ിക്ക ും. 

viii. DMA-കള ക്ട ക്പര് മാറ്റും കമ്പനി ആന കാലികമായി അവത്ലാകനും ക്െയ്യ ും. 

കമ്പനിയ ക്ട പ്പയിനിധി/ക്കാറിയർ അക്െങ്ിൽ DSA ഏക്യങ്ില ും 

അന െിയമായ ക്പര് മാറ്റത്തിൽ ഏർക്പ്പട കത്യാ ഈ ത്കാഡിന്ക്റ ലുംഘനും 

നടത്ത കത്യാ ക്െയ്തയായി ഉപത്ോക്താവിൽ നിന്ന് എക്ന്ത്ങ്ില ും പര്ായി 

ലേിച്ചാൽ, പര്ായി അത്നവഷിക്കാന ും വകകാര്േും ക്െയ്യാന ും നഷ്ടും 

നികത്താന ും ഉെിയമായ നടപടികൾ ആര്ുംേിക്ക ും.
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X.  ജാമയും നസൽക്ുന്നവർ 

ഒര്  വേക്തിക്യ വായ്പയ്ക്ക് ജാമേും നിൽക്ക ന്നവനായി പര്ിരണിക്ക ത്മ്പാൾ, 

ഇവക്യക്ക റിച്്ച അവക്ന/അവക്ള അറിയിക്കണും 
 

 

i. ജാമേും നിൽക്ക ന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ അവന്ക്റ/അവള ക്ട  ാധേയ; 

ii. അവൻ/അവൾ കമ്പനിയിൽ സവയും ഏൽപ്പിക്ക ന്ന  ാധേയയ ക്ട അളവ്; 

iii. അവന്ക്റ/അവള ക്ട  ാധേയ യീർക്കാൻ കമ്പനി അവക്ന/അവക്ള 

വിളിക്ക ന്ന സാഹെര്േങ്ങൾ; 

iv. ജാമേും നിൽക്ക ന്ന ഒര്ാൾ എന്ന നിലയിൽ അയാൾ/അവൾ 

പണമടയ്ക്ക ന്നയിൽ പര്ാജയക്പ്പട്ടാൽ, കമ്പനിയിക്ല അവനക്്റ/അവള ക്ട 

മറ്റ് പണക്ത്ത കമ്പനി അവലും ിക്ക ത്മ്പാൾ; 

v. ജാമേും നിൽക്ക ന്ന ഒര്ാൾ എന്ന നിലയിൽ അവനക്്റ/അവള ക്ട 

 ാധേയകൾ ഒര്  പ്പത്യേക കവാണ്ടത്തിൽ പര്ിമിയക്പ്പട ത്തിയിട്ട ത്ണ്ടാ 

അത്യാ 

vi. പര്ിധിയിൊത്തയാത്ണാ; കൂടാക്യ 

vii. ജാമേും നിൽക്ക ന്ന ഒര്ാൾ എന്ന നിലയില ള്ള അവന്ക്റ/അവള ക്ട 

 ാധേയകൾ യീർപ്പാക്കക്പ്പട ന്ന സമയവ ും സാഹെര്േവ ും കൂടാക്യ കമ്പനി 

അവക്ന/അവക്ള ഇയിക്നക്ക റിച്്ച അറിയിക്ക ന്ന ര്ീയി. 

viii. ക ടിശ്ശിക അടയ്ക്കാൻ മയിയായ മാർരങ്ങള ണ്ടായിട്ട ും, കടക്കാര്ൻ / കടും 

ക്കാട ക്ക ന്നയാൾ ഉന്നയിച്ച ആവേേും അന സര്ിക്കാൻ ജാമേും 

നിൽക്ക ന്നയാൾ വിസമ്മയിക്ക ന്ന സാഹെര്േത്തിൽ, അത്തര്ും 

ജാമേക്കാര്ക്നയ ും മനപ്പൂർവ്വും ക ടിശ്ശിക വര് ത്ത ന്നയാളായി കണക്കാക്ക ും. 
 

 

അയാൾ/അവൾ ജാമേക്കാര്നായി നിൽക്ക ന്ന കടും വാങ്ങ ന്നയാള ക്ട സാമ്പത്തിക 

സ്ഥിയിയിൽ എക്ന്ത്ങ്ില ും പ്പയികൂല മാറ്റങ്ങള ണ്ടായാൽ അത്യക്ക റിച്്ച കമ്പനി 

അവക്ന/അവക്ള അറിയിക്ക ും. 
 

XI.  സവ ാരയതയുും രഹസയാത്മ തയുും 
 

നിലവില ള്ളയ ും പഴയയ മായ ഉപത്ോക്താക്കള ക്ട എൊ സവകാര്േ വിവര്ങ്ങള ും 

സവകാര്േവ ും ര്ഹസോത്മകവ മായി പര്ിരണിക്ക ും. ഇനിപ്പറയ ന്ന യയവങ്ങള ും 

നയങ്ങള ും വഴി അയ  നയിക്കക്പ്പട ും. യാക്ഴപ്പറയ ന്ന അസാധാര്ണമായ 

സന്ദർേങ്ങളിലൊക്യ, ഉപത്ോക്താക്കൾ നൽകിയത്യാ അൊത്തത്യാ ആയ, 

ഉപത്ോക്തൃ അക്കൗണ്ട കള മായി  ന്ധക്പ്പട്ട, വിവര്ങ്ങത്ളാ ഡാറ്റത്യാ കമ്പനി 

ക്വളിക്പ്പട ത്താൻ പാടിെ:  
 

i. വിവര്ങ്ങൾ നിയമപ്പകാര്ും നൽകണക്മങ്ിൽ. 

ii. വിവര്ങ്ങൾ ക്വളിക്പ്പട ത്താൻ ക്പായ ജനങ്ങത്ളാട് കടമയ ക്ണ്ടങ്ിൽ. 

iii. വഞ്ചന യടയ ന്നയിന ള്ള വിവര്ങ്ങൾ നൽകണക്മന്ന് കമ്പനിയ ക്ട 

യാൽപ്പര്േങ്ങൾ ആവേേക്പ്പട കയാക്ണങ്ിൽ. ഉപത്ോക്താവിന്ക്റ 

വിവര്ങ്ങൾ അവന്ക്റ/അവള ക്ട അന മയിത്യാക്ടയൊക്യ മാർക്കറ്റിുംര ്

ആവേേങ്ങൾക്കായി ആർക്ക ും നൽകിെ. 

iv. വിവര്ങ്ങൾ ക്വളിക്പ്പട ത്താൻ ഉപത്ോക്താവ് കമ്പനിത്യാട ്

ആവേേക്പ്പട കയാക്ണങ്ിൽ, അക്െങ്ിൽ ഉപത്ോക്താവിന്ക്റ 

അന മയിത്യാക്ട. 

v. ഒര്  ഉപത്ോക്താവിക്ന ക റിച്്ച ഒര്  റഫറൻസ് നൽകാൻ കമ്പനിത്യാട ്
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ആവേേക്പ്പട്ടാൽ,  നൽക ന്നയിന ് മ മ്്പ അവന്ക്റ/ അവള ക്ട 

ത്ര്ഖാമൂലമ ള്ള അന മയി കമ്പനി സവന്ത്മാക്ക ും. 
 

അവക്ന/അവക്ള ക റിച്്ച കമ്പനി വകവേും വച്ചിര്ിക്ക ന്ന വേക്തിരയ ത്ര്ഖകൾ 

ലേേമാക്ക ന്നയിന് നിലവില ള്ള നിയമ െട്ടക്കൂടിന് കീഴില ള്ള 

അവന്ക്റ/അവള ക്ട അവകാേങ്ങള ക്ട പര്ിധി ഉപത്ോക്താവിക്ന 

അറിയിത്ക്കണ്ടയാണ്. 
 

ഉപത്ോക്താവ ്പ്പത്യേകമായി അധികാര്ക്പ്പട ത്തിയിക്െങ്ിൽ ഉപത്ോക്താവിന്ക്റ 

വേക്തിരയ വിവര്ങ്ങൾ ആര് ക്ടയ ും, കമ്പനിയ ക്ട യക്ന്നയ ും, വിപണന 

ആവേേങ്ങൾക്കായി ഉപത്യാരിക്കിെ 
 

XII. സ്ഥസര നസകക്ഷരങ്ങൾ 
 

a. എൊത്തര്ും നിത്ക്ഷ്പങ്ങൾക്ക ും ഏറ്റവ ും ക റഞ്ഞ ത്ലാക്ക്-ഇൻ കാലയളവ ് 3 

മാസമായിര്ിക്ക ും. നിത്ക്ഷ്പങ്ങള ക്ട മ ൻകൂർ പണമടയ്ക്ക ന്നയിന ള്ള പലിേ 

നിര്ക്ക കൾ യാക്ഴ പറയ ന്നവയാണ:് 

 

i. മൂന്ന് മാസത്തിന് ത്േഷും എന്നാൽ ആറ ്മാസത്തിന് മ മ്്പ - 

വേക്തിരയ നിത്ക്ഷ്പകർക്ക് നൽത്കണ്ട പര്മാവധി പലിേ 

പ്പയിവർഷും 4% ആയിര്ിക്ക ും, മറ്റ ്വിോരത്തില ള്ള 

നിത്ക്ഷ്പകര് ക്ട കാര്േത്തിൽ പലിേയിെ. 

ii. ആറ ്മാസത്തിന് ത്േഷും എന്നാൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക ന്നയിന ്മ മ്്പ - 

അടയ്ത്ക്കണ്ട പലിേ, നിത്ക്ഷ്പും പ്പവർത്തിച്ച കാലയളവിക്ല ഒര്  ക്പായ  

നിത്ക്ഷ്പത്തിന്  ാധകമായ പലിേ നിര്ക്കിത്നക്കാൾ 1% ക റവായിര്ിക്ക ും. 

iii. ക്ഡത്പ്പാസിറ്റ് പ്പവർത്തിച്ച കാലയളവിത്ലക്ക് ഒര്  നിര്ക്ക ും 

വേക്തമാക്കിയിട്ടിക്െങ്ിൽ - നിത്ക്ഷ്പങ്ങൾ സവീകര്ിക്ക ന്ന ഏറ്റവ ും 

ക റഞ്ഞ നിര്ക്കിത്നക്കാൾ 2 % ക റവ്. 
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കമ്പനിയ ക്ട അുംരീകൃയ ഏജന്റിന് നിത്ക്ഷ്പങ്ങള ക്ട മ ഴ വൻ കാലയളവിന ും 

ത്പ് ാക്കത്റജ് മ ൻകൂറായി നൽക ും. അകാല പിൻവലിക്കൽ കാര്േത്തിൽ, 

ത്പ് ാക്കത്റജ് പൂർത്തിയാക്കിയ കാലയളവിത്ലക്ക് നൽകണും, കൂടാക്യ 

അധികമായി നൽകിയ ത്പ് ാക്കത്റജ് ക്ഡത്പ്പാസിറ്റ് യ കയിൽ നിന്ന് 

വീക്ണ്ടട ക്ക ും. 
 

b. നിത്ക്ഷ്പങ്ങൾ കമ്പനി നിശ്ചിയ കാലയളവിത്ലക്ക ് സവീകര്ിക്ക ന്ന , 

കാലാകാലങ്ങളിൽ നിത്ക്ഷ്പും പ യ ത്ക്കണ്ടയ് നിത്ക്ഷ്പകനക്്റ 

ഉത്തര്വാേിത്തമാണ്. ക്ഡത്പ്പാസിറ്റ കൾ 7 വർഷത്ത്തക്ക് പ യ ക്കിയിക്െങ്ിൽ, 

ക്ഡത്പ്പാസിറ്റിനക്്റ നിശ്ചിയ യീയയി മ യൽ 7 വർഷും പൂർത്തിയാക ത്മ്പാൾ, 

കാലഹര്ണക്പ്പട്ട ക്ഡത്പ്പാസിറ്റ ് ഇൻക്വസ്റ്റർ എഡേൂത്ക്കഷൻ & ക്പ്പാട്ടക്ഷ്ൻ 

ഫണ്ടിത്ലക്ക് (ഐഇപിഎഫ്) പ്ടാൻസ്ഫർ ക്െയ്യക്പ്പട ും, അയിന ത്േഷും, 

നിത്ക്ഷ്പകന് ത്നര്ിട്്ട ക്ഡത്പ്പാസിറ്റ് റീഫണ്ടിനായി ഐ.ഇ.പി.എഫ്. ൽ നിന്ന ും 

ക്ലയിും ക്െയ്യാും.  
 

12. ജനറൽ 

i. വായ്പാ കര്ാറിനക്്റ നി ന്ധനകളില ും വേവസ്ഥകളില ും നൽകിയിര്ിക്ക ന്ന 

ഉത്േേേങ്ങൾക്കൊക്യ, കടും വാങ്ങ ന്നയാള ക്ട കാര്േങ്ങളിൽ 

ഇടക്പട ന്നയിൽ നിന്ന് കമ്പനി വിട്ട നിൽക്ക ും (കടും വാങ്ങ ന്നയാൾ 

ത്നര്ക്ത്ത ക്വളിക്പ്പട ത്താത്ത വിവര്ങ്ങൾ പ്േദ്ധയിൽക്പ്പട്ടിട്ടിക്െങ്ിൽ). 
 

ii. കടും വാങ്ങ ന്നയാളിൽ നിന്ന് വായ്പാ അക്കൗണ്ട് പ്ടാൻസ്ഫർ ക്െയ്യ ന്നയിന ള്ള 

അേേർത്ഥന ലേിച്ചാൽ, കമ്പനിയ ക്ട സമ്മയത്മാ മക്റ്റക്ന്ത്ങ്ില ും എയിർത്പ്പാ 

ഉക്ണ്ടങ്ിൽ, അേേർത്ഥന ലേിച്ച യീയയി മ യൽ 21 േിവസത്തിന ള്ളിൽ 

അറിയിത്ക്കണ്ടയാണ്. അത്തര്ും വകമാറ്റും, നിയമത്തിന് അന സൃയമായി 

സ യാര്േമായ കര്ാർ വേവസ്ഥകൾ അന സര്ിച്ചായിര്ിക്ക ും. 
 

iii. വായ്പകൾ നൽക ത്മ്പാക്ഴൊും, യ ക, കാലാവധി, യിര്ിച്ചടവിനക്്റ 

ആന കാലികും എന്നിവ വഴി യിര്ിച്ചടവ ് പ്പപ്കിയ ഉപത്ോക്താവിന് കമ്പനി 

വിേേീകര്ിക്ക ും. എന്നിര് ന്നാല ും, ഉപത്ോക്താവ ് യിര്ിച്ചടവ് ക്ഷഡേൂൾ 

പാലിക്ക ന്നിക്െങ്ിൽ, ക ടിശ്ശിക വീക്ണ്ടട ക്ക ന്നയിന് ര്ാജേക്ത്ത 

നിയമങ്ങൾക്കന സൃയമായി നിർവെിക്കക്പ്പട്ട പ്പപ്കിയ പിന്ത് ടര് ും. 

ഉപത്ോക്താവിന ് അറിയിപ്പ് അയച്ച ക്കാണ്ട ് ഓർമ്മക്പ്പട ത്ത ന്നയ ും 

വേക്തിപര്മായ സന്ദർേനങ്ങൾ നടത്ത ന്നയ ും അക്െങ്ിൽ സ ര്ക്ഷ് 

വീക്ണ്ടട ക്ക ന്നയ ും ഈ പ്പപ്കിയയിൽ ഉൾക്പ്പട ന്ന . 
 

iv. ത്ലാണ കൾ വീക്ണ്ടട ക്ക ന്ന കാര്േത്തിൽ, കമ്പനി ഉപപ്േവിക്കിെ, 

അയായയ്. കടും വാങ്ങ ന്നവക്ര് അസാധാര്ണ സമയങ്ങളിൽ സ്ഥിര്മായി 

േലേക്പ്പട ത്ത ക, ത്ലാണ കൾ വീക്ണ്ടട ക്ക ന്നയിന് മസിൽ പവർ 

പ്പത്യാരിക്ക ക യ ടങ്ങിയവ. ഉപത്ോക്താക്കള മായി ഉെിയമായ ര്ീയിയിൽ 

ഇടക്പട ന്നയിന ് മയിയായ പര്ിേീലനും സ്റ്റാഫ് ത്നടിയിട്ട ക്ണ്ടന്ന ് കമ്പനി 

ഉറപ്പാക്ക ും. 
 

v. ഇടപഴക ന്ന റിക്കവറി ഏജനറ് മാർക്ക ത്വണ്ടി കമ്പനി നയും 

ര്ൂപീകര്ിക്ക ന്നയിന്.   
 

vi. ഇനിപ്പറയ ന്ന സാഹെര്േങ്ങളിൽ ഹൗസിുംര് ത്ലാണ കൾ മ ൻകൂട്ടി 

അടയ്ക്ക ന്നയിന് കമ്പനി പ്പീ-ത്പയ്ക്മനറ്് ക്ലവിത്യാ പിഴത്യാ ഈടാക്കിെ: 
 

o േവന വായ്പ  ത്ലാട്ടിുംര ്പലിേ നിര്ക്കിന്ക്റ അടിസ്ഥാനത്തില ള്ളയ ും 
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ഏക്യങ്ില ും ത്പ്സായസ്സിൽ നിന്ന് മ ൻകൂട്ടി അടച്ചയ ും. 

o േവനവായ്പ  സ്ഥിര്മായ പലിേ നിര്ക്കില ള്ളയ ും 

വായ്പക്യട ക്ക ന്നയാൾ സവന്ത്ും ത്പ്സായസ്സ കളിൽ നിന്ന് വായ്പ  മ ൻകൂട്ടി 

അടച്ചയ ും. 
 

"സവന്ത്ും ത്പ്സായസ്സ്" എന്ന പേപ്പത്യാരും അർത്ഥമാക്ക ന്നയ് ഒര്  

 ാങ്/്എച്്ചഎഫ്സി/എൻ ിഎഫ്സി അക്െങ്ിൽ ഒര്  ധനകാര്േ 

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന ് കടക്മട ക്ക ന്നയിലൂക്ടയൊക്യ മത്റ്റക്യങ്ില ും 

ത്പ്സായസ്സ ്എന്നാണ്. 
 

എൊ ഡേ വൽ/സ്ക്പഷേൽ ത്ററ്റ് (ഫിക്സഡ്, ത്ലാട്ടിുംര് എന്നിവയ ക്ട 

സുംത്യാജനും) ഹൗസിുംര് ത്ലാണ കള ും പ്പീ-ത്ലാഷർ സമയത്്ത ത്ലാൺ 

ഫിക്സഡ് അഥവാ ത്ലാട്ടിുംര് നിര്ക്കിലാത്ണാ എന്നയിക്ന ആപ്േയിച്്ച 

ഫിക്സഡ്/ത്ലാട്ടിുംര് നിര്ക്കിന്  ാധകമായ പ്പീ-ത്ലാഷർ മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

ആകർഷിക്ക ും. ഡേ വൽ/സ്ക്പഷേൽ ത്ററ്റ് േവനവായ്പകള ക്ട കാര്േത്തിൽ, 

നിശ്ചിയ പലിേ നിര്ക്ക് കാലയളവ് അവസാനിച്ചയിന് ത്േഷും, ഫ്ത്ളാട്ടിുംര് 

ത്ററ്റ് ത്ലാണായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ത്ലാട്ടിുംര് നിര്ക്കിന് പ്പീ-ത്ലാഷർ 

മാനേണ്ഡും  ാധകമാക ും. ഇനി മ യൽ ത്ഫാർത്ലാസ് ക്െയ്യ ന്ന ഇത്തര്ും 

ഇര്ട്ട/പ്പത്യേക നിര്ക്ക് േവനവായ്പകൾക്ക ും  ാധകമാണ്. വായ്പയ ക്ട 

മ ഴ വൻ കാലയളവിന ും നിര്ക്ക ് നിശ്ചയിക്ക ന്ന ഒന്നാണ് ഫിക്സഡ് ത്ററ്റ ്

ത്ലാൺ എന്ന ും വേക്തമാക്ക ന്ന . 

 
 

vii. സഹ- ാധേയയ ള്ളവര് മാത്യാ അൊക്യത്യാ വേക്തിരയ വായ്പക്കാർക്ക ്

 ിസിനസ്സിയര് ആവേേങ്ങൾക്കായി അന വേിച്ച ത്ലാട്ടിുംര് ത്ററ്റ ് ത്ടും 

ത്ലാണിന് കമ്പനി ത്ഫാർത്ലാഷർ ൊർജ കൾ / പ്പീ-ത്പയ്ക്മന്റ ് പിഴകൾ 

െ മത്തിെ. 
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viii. കമ്പനിയ ും വേക്തിരയ വായ്പക്കാര്ന ും യമ്മിൽ സമ്മയിച്ചിട്ട ള്ള േവന 

വായ്പയ ക്ട പ്പധാന നി ന്ധനകള ും വേവസ്ഥകള ും ത്വരത്തില ും നെയില ും 

മനസ്സിലാക്ക ന്നയിന്, അത്തര്ും ത്ലാണിന്ക്റ ഏറ്റവ ും പ്പധാനക്പ്പട്ട 

നി ന്ധനകള ും വേവസ്ഥകള ും (എുംഐടിസി) അടങ്ങിയ ഒര്  ത്ര്ഖ കമ്പനി 

കര്സ്ഥമാക്ക ും. ഈ ത്ര്ഖ നിലവില ള്ള വായ്പയ്ക്ക ും കമ്പനിക്ക് ലേിക്ക ന്ന 

ക്സകേൂര്ിറ്റി ത്ര്ഖകൾക്ക ും പ റക്മയായിര്ിക്ക ും. കമ്പനി പ്പസ്ത യ ത്ര്ഖ 

ഡേൂപ്ലിത്ക്കറ്റില ും കടും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് മനസ്സിലാക ന്ന ോഷയില ും 

യയ്യാറാക്ക ും. കമ്പനിയ ും കടും വാങ്ങ ന്നയാള ും യമ്മിൽ യഥാവിധി 

നടപ്പിലാക്കിയ ഡേൂപ്ലിത്ക്കറ്റ് ത്കാപ്പി കടും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക ്

അക്ത്നാളജ്ക്മനറ്ിന ്കീഴിൽ നൽകണും. 
 

ix. കമ്പനിയ ക്ട പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ സ യാര്േയ ത്പ്പാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്നയിന ്

ത്സവന നിര്ക്ക കൾ, പലിേ നിര്ക്ക കൾ, പിഴപ്പലിേ (എക്ന്ത്ങ്ില ും 

ഉക്ണ്ടങ്ിൽ), ഓഫർ ക്െയ്യ ന്ന ത്സവനങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്ന വിവര്ങ്ങൾ, വിവിധ 

ഇടപാട കൾക്ക ള്ള സമയ മാനേണ്ഡങ്ങൾ, പര്ായി പര്ിഹാര് സുംവിധാനും 

യ ടങ്ങിയ വിവിധ പ്പധാന വേങ്ങൾ പ്പേർേിപ്പിത്ക്കണ്ടയ ണ്ട്. . അയിനാൽ, 

കമ്പനി "ത്നാട്ടീസ് ത് ാർഡ്", "  ക്ക്ക്ലറ്റ കൾ / ത്പ് ാഷറ കൾ", 

"ക്വ ്വസറ്റ്", "മറ്റ ് ഡിസ്ത്പ്ല ത്മാഡ കൾ", "മറ്റ് പ്പേന്ങ്ങൾ" എന്നിവയിക്ല 

നിർത്േേങ്ങൾ പാലിക്ക ും. 
 

x. കമ്പനി വാഗ്ദാനും ക്െയ്യ ന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങക്ളയ ും ത്സവനങ്ങക്ളയ ും ക റിച്്ച 

ഇനിപ്പറയ ന്ന ഏക്യങ്ില ും ോഷകളിൽ കമ്പനി പ്പേർേിപ്പിക്ക ും: ഹിന്ദി, 

ഇുംഗ്ലീഷ് അക്െങ്ിൽ ഉെിയമായ പ്പാത്േേിക ോഷ. 
 

xi. പ്പായും, വുംേും, ജായി, ലിുംരത്േേും, വവവാഹിക നില, മയും, വവകലേും 

എന്നിവയ ക്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനി വിത്വെനും കാണിക്കിെ. 

എന്നിര് ന്നാല ും, ത്ലാൺ ത്പ്പാഡക്ട കളിൽ സൂെിപ്പിച്ചിര്ിക്ക ന്നയ ത്പാക്ല 

പ്പായത്തില ള്ള നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ  ാധകമായി യ ടര് ും. 
 

xii. പ് ാഞ്ചിന്ക്റ ത്നാട്ടീസ് ത് ാർഡിൽ പ്പേർേിപ്പിക്ക ന്നയിന് പ റക്മ, 

കമ്പനിയ ക്ട ഔത്േോരിക ക്വ ്വസറ്റായ www.pnbhousing.com -ൽ, 

ൊർജ കള ക്ട ക്ഷഡേൂൾ, നി ന്ധനകളിക്ലയ ും വേവസ്ഥകളിക്ലയ ും 

മാറ്റങ്ങൾ മ യലായവ ഉൾക്ക്കാള്ള ന്ന FPC/ MITC കാലാകാലങ്ങളിൽ 

അപത്്ഡറ്റ് ക്െയ്യ ന്നയ് കമ്പനി പ്പസിദ്ധീകര്ിക്ക ും. കൗണ്ടറിലൂക്ടത്യാ 

ഇലക്ത്പ്ടാണിക് ആേയവിനിമയത്തിലൂക്ടത്യാ ഇക്മയിലിലൂക്ടത്യാ 

അേേർത്ഥന പ്പകാര്ും കമ്പനി ഒര്  പകർപ്പ് നൽക ും. എന്നിര് ന്നാല ും, 

സമൂഹത്തിക്ല വിവിധ വിോരങ്ങൾക്കായി ര്ൂപകല്പന ക്െയ്തിട്ട ള്ള 

സ്കീമ കൾ സ്ഥാപിക്ക ന്നയിത്നാ അയിൽ പക്ങ്ട ക്ക ന്നയിത്നാ ഇയ ്

കമ്പനിക്യ യടയ ന്നിെ. 
 

xiii. ഉപത്ോക്താവിന്ക്റ പ്പത്യേക അേേർത്ഥന പ്പകാര്ും, ര ണത്ോക്താവിനക്്റ/ 

നിർമ്മായാവിന്ക്റ/ ക്വണ്ടറ ക്ടയ ും കമ്പനിയ ക്ടയ ും അക്കൗണ്ടിത്ലക്ക ്

NEFT/RTGS മ ത്ഖന ത്ലാൺ വര്വ് ഇലക്ത്പ്ടാണിക് പ്ടാൻസ്ഫർ ക്െയ്യാന ള്ള 

സൗകര്േും കമ്പനി നൽക ും. 
 

xiv. കമ്പനിക്ക് ക്വ ്വസറ്റിൽ ഉപത്ോക്തൃ ത്പാർട്ടൽ സൗകര്േമ ണ്ട്, 

പാസത്്വഡ കൾ േര്ിയായി ര്ജിസ്റ്റർ ക്െയ്ത ക്കാണ്ട് ഐടി 

ആവേേങ്ങൾക്കായി ക്പ്പാവിഷണൽ/വഫനൽ പലിേ അടച്ച 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അക്കൗണ്ട കള ക്ട ത്സ്റ്ററ്റക്്മന്റ് മ യലായവ ലേിക്ക ന്നയിന ്

ഉപത്ോക്താവിന ് അത്തര്ും സൗകര്േത്തിലൂക്ട അക്കൗണ്ട കളിത്ലക്ക ്

http://www.pnbhousing.com/
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എത്താൻ കഴിയ ും. 
 

xv. സാധാര്ണയായി, ഉപത്ോക്താവിന്ക്റ ഏക്യങ്ില ും അക്കൗണ്ട മായി 

 ന്ധക്പ്പട്ട എൊ ഡാറ്റയ ും/ത്ര്ഖകള ും ത്ലാൺ/അക്കൗണ്ട ് അവസാനിപ്പിച്്ച 5 

വർഷത്തിന് ത്േഷും നീക്കും ക്െയ്യക്പ്പട ും, കൂടാക്യ 5 വർഷത്തിന് ത്േഷും 

അത്തര്ും അക്കൗണ്ട കള ക്ട വിവര്ങ്ങൾ/ഡാറ്റ നൽക ന്നയിന ള്ള ഒര്  

അേേർത്ഥനയ ും കമ്പനി സവീകര്ിക്കിെ. 
 

xvi. വായ്പ വിയര്ണും ക്െയ്യ് കടും വാങ്ങ ന്നയാള ക്ട/ക്വണ്ടറ ക്ട ത്പര്ിൽ 

ക്െക്ക് നൽകിയ ത്േഷും, എക്ന്ത്ങ്ില ും കാര്ണങ്ങളാൽ വാങ്ങൽ ഇടപാട ്

പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാക്യ വര്ികയ ും ക്െക്ക് ത്ലാൺ അക്കൗണ്ടിത്ലക്ക ്

റീക്പ്കഡിറ്റ ് ക്െയ്യ കയ ും ക്െയ്യാൽ, ത്ലാൺ അക്കൗണ്ടിത്ലക്ക് ക്ഡ ിറ്റ ്

ക്െയ്യ ന്ന യീയയിയ ും ത്ലാൺ ത്ലാസ ് ക്െയ്യ ന്ന യീയയിയ ും യമ്മില ള്ള 

കാലയളവിത്ലക്ക ള്ള പലിേ  ാധകമായ നിര്ക്കിൽ കടും വാങ്ങ ന്നയാൾ 

നൽകണും.. 
 

xvii. ഞങ്ങള ക്ട ക്വ ്വസറ്റിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്പസിദ്ധീകര്ിക്ക ന്നയ ്

ത്പാക്ല, നിങ്ങള ക്ട കസ്റ്റമർ അറിയ ക (KYC), ആന്റി മണി ത്ലാണ്ടറിുംര ്

(AML), കസ്റ്റമർ സവീകാര്േയ നയും എന്നിവയ ക്ട നിയമങ്ങൾ ഉപത്ോക്താവ ്

പാലിക്കണും. 
 

xviii. കടും വാങ്ങ ന്നവർ അേിമ ഖീകര്ിക്ക ന്ന ഏക്യങ്ില ും "വായ്പക്കാര് മായി 

 ന്ധക്പ്പട്ട" യഥാർത്ഥ   ദ്ധിമ ട്ട കൾ ഉണ്ടായാൽ കമ്പനി ഉടനടി 

പ്േദ്ധിക്ക ും. ത്ലാൺ അന വേിക്ക ന്നയില ും വിയര്ണും ക്െയ്യ ന്നയില ും 

കമ്പനി പ്േദ്ധാല വായിര്ിക്ക ും. എന്നാൽ ത്പ്പാപ്പർട്ടി/വസ്ത  സും ന്ധമായ 

പ്പശ്നങ്ങൾക്ക് വാറന്റി ഒന്ന ും നൽകിെ, കൂടാക്യ വസ്ത വിന്ക്റ അവകാേും, 

നിർമ്മാണത്തിനക്്റ ര ണനിലവാര്ും, ത്പ്പാജക്റ്റിന്ക്റ പ ത്ര്ാരയി 

മ യലായവയിൽ കടും വാങ്ങ ന്നയാൾ സവയും യൃപ്തിക്പ്പടണും. 
 

xix. േര്ിയായ യപാൽ വിലാസും, ഇ-ക്മയിൽ ഐഡി, ക്ടലിത്ഫാൺ നമ്പർ, 

ക്മാവ ൽ നമ്പർ എന്നിവയ ും കമ്പനിയ മായി ആേയവിനിമയത്തിന ള്ള 

മത്റ്റക്യങ്ില ും മാർരങ്ങള ും ര്ജിസ്റ്റർ ക്െത്യ്യണ്ടയ് കടും വാങ്ങ ന്നയാള ക്ട 

ഉത്തര്വാേിത്തമാണ്. 
 

xx. വായ്പയ ക്ട അത്യ കാലയളവ് നിലനിർത്ത ന്നയിന് വായ്പയ ക്ട  ൾക്ക് / 

ലുംപ് സും പ്പീ-ത്പയ്ക്മന്റ് കണക്കിക്ലട ത്്ത, വായ്പക്കാര്ന്ക്റ നിർേിഷ്ട 

അേേർത്ഥന പ്പകാര്ും EMI യ കയിൽ എക്ന്ത്ങ്ില ും ത്പ്പാ-റാറ്റാ ക റവ ്

വര് ത്തിയാൽ EMI ക റയ്ക്ക ന്നയിന ള്ള അേേർത്ഥന പര്ിരണിക്ക ും. 

മ ൻകൂർ ത്പയ്ക്മന്റിക്ന സും ന്ധിച്ചിടത്ത്താളും, അത്തര്ും മ ൻകൂർ 

ത്പയ്ക്മന്റ് ക റഞ്ഞയ് 5 ഇഎുംഐകൾക്ക് യ ലേമായ സന്ദർേങ്ങളിൽ 

മാപ്യത്മ ഉപത്ോക്താവിന് ഇഎുംഐയിൽ ക റവ ണ്ടാകൂ. 
 

xxi. ത്ലാണിന്ക്റ കാലാവധി നീട്ടൽ: ROI-യിൽ എക്ന്ത്ങ്ില ും ഉയർന്ന പ യ ക്കൽ 

ഉണ്ടാക ത്മ്പാക്ഴൊും, ത്ലാൺ അക്കൗണ്ടിക്ല മാറ്റങ്ങള ും  ാലൻസ് ത്ലാൺ 

കാലാവധിയ ും, വായ്പക്യട ക്ക ന്നയാക്ള കമ്പനി സവയത്മവ / ോവിയിൽ 

അറിയിക്ക ും. കടും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷന കൾ ഉണ്ടായിര്ിക്ക ും - 
 

i.  ാധകമായ ക്മച്ചക്പ്പട ത്തിയ EMI ോവിയിൽ അടയ്ക്ക ന്നയിന്, 

അക്െങ്ിൽ 

ii.  ാധകമായ ഒറ്റത്തവണ മ ൻകൂർ ത്പയ്ക്മന്റ കൾ അടച്്ച അത്യ EMI 
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യ ടര് ക, അക്െങ്ിൽ 

iii. അത്യ EMI യ ടര് കയ ും ത്ലാണിന്ക്റ കാലാവധി നീട്ട കയ ും ക്െയ്യ ക. 
 

ത്മൽപ്പറഞ്ഞ ഏക്യങ്ില ും കാര്േങ്ങൾക്ക് ോഖ സന്ദർേിക്ക ക/ 

 ന്ധക്പ്പട ക, ആേയവിനിമയും നടത്ത ക / പലിേ നിര്ക്കിക്ല മാറ്റങ്ങൾ 

എന്നിവ കടും വാങ്ങ ന്നയാള ക്ട ഉത്തര്വാേിത്തമായിര്ിക്ക ും. 

xxii. ത്ലാണ കൾക്കായ ള്ള ROI-യിൽ (കാർഡ് നിര്ക്ക കൾ) യാത്ഴയ്ക്ക് 

പ യ ക്കൽ നടത്ത ത്മ്പാക്ഴൊും, ോവിയിൽ അന വേിക്ക ന്ന പ യിയ 

വായ്പകൾക്ക ും ഇയ്  ാധകമാണ്. പഴയ ത്ലാണ കള ക്ട കാര്േത്തിൽ, 

 ാധകമായ നി ന്ധനകൾക്ക് വിത്ധയമായി, കമ്പനിയ ക്ട ഏറ്റവ ും പ യിയ 

ഹൗസിുംര് ഫിനാൻസ് നിര്ക്കിത്ലക്ക ് (PNBHFR) മാറി, നാമമാപ്യമായ ഫീസ ്

അടച്്ച ക റച്്ച ഔപൊര്ികയകൾ പൂർത്തിയാക്കി ROI ത്മാഡ് 

പ നഃസജ്ജമാക്ക ക. 
 

xxiii. ഈ ത്കാഡ് കമ്പനിയ ക്ട ഡയറക്ടർ ത് ാർഡ ് വർഷും ത്യാറ ും അക്െങ്ിൽ 

അയിന് മ മ്പ ള്ള ഇടത്വളകളിൽ അവത്ലാകനും ക്െയ്യ ും. 
 

xxiv. ത്കാഡ് പര്സേക്പ്പട ത്ത ന്നയിന്, കമ്പനി ഇനിപ്പറയ ന്നവ ക്െയ്യണും: 
 

 നിലവില ള്ളയ ും പ യിയയ മായ ഉപത്ോക്താക്കൾക്ക് ത്കാഡിനക്്റ 

ഒര്  പകർപ്പ ്നൽക ക; 

 ഈ ത്കാഡ് കൗണ്ടറിലൂക്ടത്യാ ഇലക്ത്പ്ടാണിക ്

ആേയവിനിമയത്തിലൂക്ടത്യാ ക്മയിൽ വഴിത്യാ അേേർത്ഥിച്ചാൽ 

ലേേമാക്ക ക; 

 ഈ ത്കാഡ് എൊ പ് ാഞ്ച കളില ും അവര് ക്ട ക്വ ്വസറ്റില ും 

ലേേമാക്ക ക; ഒപ്പും 

 ത്കാഡിക്നക്ക റിച്്ച പ്പസക്തമായ വിവര്ങ്ങൾ നൽകാന ും ത്കാഡ് 

പ്പത്യാരത്തിൽ വര് ത്താന ും അവര് ക്ട സ്റ്റാഫ കൾക്ക് പര്ിേീലനും 

ലേിച്ചിട്ട ക്ണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്ക ക. 
 


