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उसचत व्यवहार िंसहता
PNB हाउस िंग फायनान्स सिसिटे ड ("किंपनी") ने ररझव्हश बँ क ऑफ इिं सडयाने RBI पररपत्रक RBI/2020-21/73
DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 सदनािं क 17 फेब्रुवारी 2021 द्वारे जारी केिे ि् या िास्टर
डायरे क्शन - नॉन-बँसकिंग फायनान्शशयि किंपनी - हाउस िंग फायनान्स किंपनी (ररझव्हश बँक) सनदे श, 2021 नु ार उसचत
व्यवहार िंसहता अथाश त फेअर प्रॅन्क्ट कोड (FPC) िध्ये ुधारणा आसण त्ािं चा स्वीकार केिा आहे ..
ररझवहश बँकेने ािं सगतिे ि् या सनदे शािं िध्ये सवसहत केिे िी िागशदशश क तत्त्वे िक्षात घे ऊन, किंपनीने उसचत व्यवहार िंसहतेत
अशी ुधारणा केिी आहे , ज्यात त्ािं च्या ग्राहकािं शी बळकट नाते िं बिंध सनिाश ण करण्या ाठी आसण सवश्वा वाढवण्या ाठी
उसचत पद्धती/िानकािं ची तत्त्वे तयार केिी आहे त, त्ािं चे ग्राहकािंशी व्यवहार करताना किंपनी पािन करीि. ही िंसहता
किंपनीच्या िंचािक ििंडळाची िान्यता सिळाि् यापा ून पूवीच्या उसचत व्यवहार िंसहतेची जागा घेईि.
I.

FPC चा उपयोग

ही िंसहता वश उत्पादने आसण े वािं ना िागू होईि, िग ती ेवा किंपनी, सतच्या हाय्यक किंपन्यािं द्वारे सकिंवा सडसजटि िें सडिं ग
प्लॅ टफॉिश (स्वयिं-िािकीच्या आसण/सकिंवा आउट ोस िंग व्यवस्थेच्या अिंतगशत) काउिं टरवर, फोनवर, पोस्टाद्वारे , परस्पर िंवादी
इिे क्टर ॉसनक उपकरणािं द्वारे , इिं टरनेटवर सकिंवा इतर कोणत्ाही पद्धतीने पुरविे िी अ ो.
II.

कर्ज आणि त्ाांच्या प्रणियेसाठी अर्ज

कजशदाराशी होणारे वश िंपकश िं वाद स्थासनक र्ाषेत सकिंवा कजशदाराला िजणार्या र्ाषेत अ ावेत.
कजाश च्या अजाश वर प्रसक्रया करण्या ाठी दे य शु ल्क/फी, कजाश ची रक्कि ििंजूर/सवतररत न केल्या परत
करण्यायोग्य शुल्काची रक्कि, पूवश-पेिेंट पयाश य आसण शुल्क, जर अ ेल तर, दिं डात्मक व्याज/दिं ड, सवलिंसबत
परतफेड, जर अ ेल तर, कजाश ला न्स्थर दरावरून बदलण्या ाठी रूपािं तरण शुल्क सकिंवा त्ाउलट, कोणत्ाही
व्याज पुन िं चसयत कलिाचे अन्ित्व आसण कजशदाराच्या व्याजावर पररणाि करणारी इतर कोणतीही बाब
याबाबतची वश िासहती किंपनी कजशदाराकडे पारदशशकपणे उघड करे ल. दु र्या शब्दात, किंपनी कजश अजाश ची
प्रसक्रया/ििंजूर करण्यािध्ये गुिंतले ल्या वश शुल्कािं ह ' वश अिंतर्ूशत खचश' पारदशशक पद्धतीने उघड करे ल. हे दे खील
ुसनसित केले पासहजे की अ े शु ल्क/शुल्क र्ेदर्ावरसहत अ तील.
iii.
कजाश च्या अजाश िध्ये कजशदाराच्या सहतावर पररणाि करणार्या आवश्यक िासहतीचा िावेश अ ावा, जेणेकरून
कजशदाराला इतर HFCs द्वारे ऑफर केलेल्या अटी आसण शतींशी अथशपूणश तुलना करता येईल आसण ूसचत सनणशय
घेता येईल. कजश अजाश चा फॉिश अजाश ोबत ुपूतश करावयाच्या आवश्यक कागदपत्रािं ची यादी दशशवू शकतो.
iv.
किंपनी वश कजश अजािं ची पावती दे ण्याची एक प्रणाली तयार करे ल. शक्यतो, कजश अजश कोणत्ा कालावधीत सनकाली
काढले जातील ते दे खील पावतीिध्ये ूसचत केले जावे
III.
कर्ज मू ल्यमापन, अटी / शर्ती आणि कर्ज अर्ज नाकारण्याचे सांप्रेषि
i.
ii.

i.

ii.

ाधारणपणे कजश अजाश वर प्रसक्रया करण्या ाठी आवश्यक अ ले ले वश तपशील अजाश च्या वेळी किंपनीद्वारे गोळा
केले जातील. जर कोणत्ाही असतररक्त िासहतीची आवश्यकता अ ेल तर, ग्राहकाला लगेच ािं सगतले पासहजे की
त्ाच्याशी पुन्हा िं पकश ाधला जाईल
किंपनी कजशदारािा स्थासनक र्ाषे त सकिंवा कजशदारािा िजणार्या र्ाषेत ििं जुरी पत्राद्वारे सकिंवा अन्यथा, ििंजूर
केिे ि् या कजाश ची रक्कि वासषशक व्याज दर, अजाश ची पद्धत, EMI िं रचना, प्रीपेिेंट शुि्क, दिं डात्मक व्याज
(अ ि् या ) या ह वश अटी व शतीं ह सिन्खत स्वरूपात कळवे ि आसण कजशदाराची या अटी व शतीं ाठी िे खी
स्वीकृती नोिंद करून ठे वीि.
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iii.
iv.
v.
IV.
i.
ii.

iii.

iv.
v.

V.
i.

ii.

VI.
a.

उशीरा परतफेडी ाठी आकारले जाणारे दिं डात्मक व्याज किंपनी कजश करारािध्ये ठळक अक्षरात निू द करे ल
कजश ििंजूरी/सवतरणाच्या वेळी किंपनी प्रत्ेक कजशदाराला कजश करारािध्ये उद् धृत केलेल्या प्रत्े क िंलग्नकािं च्या
प्रती ह कजश कराराची एकेक प्रत पोचपावती घेऊन असनवायशपणे ादर करे ल.
जर किंपनी ग्राहकाला कजश दे ऊ शकत न ेल, तर नाकारण्याचे कारण ती सलन्खत स्वरूपात कळवे ल.
अटी आणि शर्तींमधील बदलाांसह कर्ाजचे णिर्तरि
कजश करार/ििंजुरी पत्रािध्ये सदले ल्या सवतरण वेळापत्रकानु ार कजाश चे सवतरण केले जावे
ज्यात कजशदाराला सवतरणाचे वेळापत्रक, व्याजदर, दिं डात्मक व्याज (अ ल्या ), ेवा शुल्क, प्रीपेिेंट शुल्क, इतर
लागू अ ले ल्या शुल्क/फी इ अटी व शतींिध्ये कोणताही बदल केला गेल्या किंपनी कजशदाराला स्थासनक र्ाषेत
सकिंवा कजशदाराला िजणार्या र्ाषेत नोटी दे ईल. किंपनी हे दे खील ुसनसित करे ल की व्याज दर आसण
शुल्कातील बदल केवळ र्सवष्यकालीन प्रर्ावाने केले जातील आसण या िंदर्ाश त एक योग्य अट दे खील कजश
करारािध्ये िासवष्ट केली जाईल.
जर अशा बदलािुळे ग्राहकाची गैर ोय होत अ ेल तर, तो/ती 60 सदव ािं च्या आत आसण कोणतीही ूचना न दे ता
आपले खाते बिंद करू शकतो सकिंवा कोणतेही असतररक्त शुल्क सकिंवा व्याज न र्रता ते बदलून अन्यत्र हलवू
शकतो.
कराराच्या अिंतगशत कजश पूणश परत िागवण्याचा / परतफेड वेगवान करण्याचा सनणशय, सकिंवा करारा िंदर्ाशत
कािसगरी सकिंवा असतररक्त तारण सिळसवण्याचा सनणशय कजश कराराशी ु िंगत अ ावा.
किंपनी वश दे यािं ची परतफेड केल्यावर सकिंवा कजाश च्या थकबाकीच्या रकिेची व ुली झाल्यावर कोणत्ाही
कायदे शीर असधकाराच्या अधीन राहून सकिंवा कजशदारासवरुद्ध किंपनीच्या इतर कोणत्ाही दाव्या ाठी
धारणासधकाराच्या अधीन राहून वश तारण िुक्त करे ल. जर ेट ऑफचा अ ा असधकार वापरायचा अ ेल, तर
उवशररत दाव्यािं च्या िंपूणश तपशीलािं ह आसण िंबिंसधत दाव्याची पूतशता/फेड होईपयिंत किंपनीला ज्या अटीिंयोगे तारण
ठे वण्याचा असधकार अ ेल त्ाबिल कजशदाराला ूचना सदली जाईल.
सांचालक मांडळाची र्बाबदारी
किंपनीच्या िंचालक ििं डळाने तक्रारी आसण गार्हाण्यािं चे सनराकरण करण्या ाठी िंस्थेिध्ये योग्य तक्रार सनवारण
यिंत्रणा तयार केली आहे . ही यिंत्रणा हे ुसनसित करते की कजश दे णार्या िंस्थेच्या कायशकत्ाश च्या सनणशयािं िुळे उद्भवणारे
वश सववाद सकिान पुढील उच्च िरावर ऐकले जातात आसण ोडवले जातात.
किंपनीचे िंचालक ििंडळ उसचत व्यवहार िंसहतेचे पालन आसण व्यवस्थापनाच्या सवसवध िरािं वरील तक्रारी सनवारण
यिंत्रणेच्या कायाश चे कालसनयत पुनरावलोकन करे ल. अशा पु नरावलोकनािं चा एकसत्रत अहवाल ििं डळाला सनयसित
अिंतराने ादर केला जाऊ शकतो, ज े की त्ािं नी सवसहत केले ले अ ू शकते.
र्तिारी आणि गार्हािी
किंपनीच्या प्रत्ेक कायाश ियात ऑनिाइन प्राप्त झािे ि् या तक्रारीिं ह वश तक्रारी प्राप्त करणे, नोिंदणी करणे आसण
त्ािं चा सनपटारा करणे या ाठी एक प्रणािी आसण प्रसक्रया आहे . जर ग्राहकाकडून सिन्खत स्वरुपात तक्रार प्राप्त
झािी अ ेि, तर किंपनी त्ािा/सतिा एक आठवड्याच्या आत पोचपावती/प्रसत ाद पाठवण्याचा प्रयत्न करे ि.
पोचपावतीिध्ये तक्रार हाताळणार्या असधकार्याचे नाव आसण पद अ ावे. किंपनीने सनयुक्त केिे ि् या टे सिफोन
िदत डे स्क सकिंवा ग्राहक ेवा क्रिािं कावर फोनवर तक्रार केि् या , ग्राहकािा तक्रार िंदर्श क्रिािं क प्रदान केिा
जाईि आसण वाजवी कािावधीत प्रगतीची िासहती सदिी जाईि.
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b.

c.

d.

e.

िर 1
•

या प्रकरणाची तपा णी केल्यानिंतर, किंपनी ग्राहकाला त्ािंचा अिंसति प्रसत ाद पाठवेल सकिंवा प्रसत ाद दे ण्या ाठी असधक वेळ
का हवा आहे हे स्पष्ट करे ल आसण तक्रार सिळाल्यानिंतर हा आठवड्यािं च्या आत त े करण्याचा प्रयत्न करे ल त ेच यावर तो/ती
िाधानी न ल्या तक्रार पुढे कशी न्यावी याबिल त्ाला/सतला िासहती सदली पासहजे.
किंपनीने पीसडत कजशदाराच्या तक्रारी नोिंदवण्या ाठी तक्रार सनवारण प्रसक्रया (ई-िेल आयडी आसण इतर िंपकश तपशील ज्यावर
तक्रारी नोिंदवल्या जाऊ शकतात, िस्येचे सनराकरण करण्या ाठी पुन्हा येण्याचा वेळ, तक्रार वाढी ाठी ाचा इ.) प्रस द्ध
केली आहे आसण ती त्ािंच्या वेब ाइटवर उपलब्ध करून सदली आहे याची सवशेषतः खात्री करून घेतली आहे..
.किंपनीने सतच्या वश कायाशलये/शाखािंिध्ये आसण वेब ाइटवर स्पष्टपणे दशशवले आहे की तक्रारकत्ाशला एका िसहन्याच्या
कालावधीत किंपनीकडू न प्रसत ाद न सिळाल्या सकिंवा सिळालेल्या प्रसत ादावर तो अ िाधानी अ ल्या नॅशनल हाऊस िंग
बँकेच्या वेब ाइटवर सकिंवा पोस्टाद्वारे तक्रार सनवारण कक्ष NHB, नवी सदल्ली येथे तक्रारदार ऑनलाइन तक्रारी नोिंदवून िंपकश
ाधू शकतो.
ग्राहकाला तक्रार करायची अ ल्या , तो पुढीलप्रिाणे करू शकतो:

िर 2

ग्राहक त्ािंच्या शाखा
कायाशलय/ शाखा व्यव ाय
प्रिुखाकडे सकिंवा किंपनीच्या
www.pnbhousing.com
वेब ाइटला र्ेट दे ऊन त्ािंची
तक्रार पोस्ट करू शकतात.
• तक्रारीच्या तारखेपा ून 7
कािकाजाच्या
सदव ािंत
ग्राहकाला प्रसत ाद सदला
जाईल.

आिच्या ग्राहक िंबिंध
व्यवस्थापन कक्षाशी खािीि
पद्धतीिंद्वारे िंपकश ाधिा
जाऊ शकतो:
ग्राहक ेवा क्रिािंक:
18001208800
ग्राहक ेवा ईिेि आयडी:
customercare@pnbho
using.com

• शाखा

व्यव ाय प्रिुखाने •
सदलेल्या सनराकरण बिल
ग्राहक िाधानी न ल्या ,
आपली तक्रार नोडल
ऑसफ रला पत्र सलहून
पाठवू शकतो.
nodalofficer@pnbhousing.
com.
• तक्रारीच्या तारखेपा ून 7
कािकाजाच्या सदव ािंत
ग्राहकाला प्रसत ाद सदला
•
जाईल
पयाशयाने,
• ग्राहक तक्रार सनवारण
असधकार्याला येथे सलहू
शकतात

िर 3

िर 4

जर सनराकरण अजूनही •
ग्राहकािंचे
िाधान करू
शकत न ेल, तर ते
executivedirector@pn
bhousing.com वर पत्र
सलहून
व्यवस्थापकीय
िंचालक
आसण
िुख्य •
कायशकारी
असधकारी
यािंच्याशी
िंपकश
ाधू
शकतात.
तक्रारीच्या तारखेपा ून 7
कािकाजाच्या
सदव ािंत
ग्राहकाला प्रसत ाद सदला
जाईल.

पीएनबी हाउस िंग फायनान्स
सिसिटे ड
9वा िजिा,
अिंतरीक्ष र्वन, 22 किुरबा
गािंधी िागश, नवी सदि् िी 110001

ग्राहकािंचे िाधान होईपयिंत
तक्रारीची दखल न घेतल्या ,
वरील सतिाहीपा ून 30 सदव ािंच्या
आत, ग्राहक खालील पत्त्यावर
नॅशनल हाउस िंग बँकेशी िंपकश
ाधू शकतो:
नॅशनल हाऊस िंग बँक, सनयिन
आसण पयशवेक्षण सवर्ाग, (तक्रार
सनवारण कक्ष), चौथा िजला,
कोअर-5ए, इिं सडया हॅसबटॅ ट ेंटर,
लोधी रोड, नवी सदल्ली –
110003

• तक्रारदार
https://grids.nhbonline.org
.in www.nhb.org.in येथे
तक्रार नोिंदवून तक्रार सनवारण
कक्षाशी िंपकश ाधू शकतो.

टीप:- कृपया सिफाफ्याच्या वर
‘तक्रार सनवारण’ अ े निूद
करा

वेब ाइट:
www.pnbhousing.com

VII.

उणचर्त व्यिहार सांणहर्ता सांप्रेषिाची भाषा आणि पद्धर्त

वर वणशन केलेल्या सनदे शािंच्या आधारे उसचत व्यवहार िंसहता (जी शक्यतो स्थासनक र्ाषेत सकिंवा कजशदाराला िजेल अशा र्ाषेत अ ेल) किंपनीद्वारे
ििंडळाच्या िान्यतेने लागू केला जाईल. सवसवध र्ागधारकािंच्या िासहती ाठी ती किंपनीच्या वेब ाइटवर ठे वली जाईल.
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HFCs द्वारे आकारल्या र्ािार्या अत्ाणधक व्यार्ाचे णनयमन
किंपनीचे ििं डळ सनधीची सकिंित, िासजशन आसण जोखीि हप्ता यािं ारखे िंबिंसधत घटक सवचारात घेऊन व्याजदराचे
िॉडे ल स्वीकारील आसण कजश आसण असग्रिािं ाठी आकारले जाणारे व्याज दर सनसित करील. व्याजाचा दर आसण
जोखिीच्या श्रेणीकरणाची पद्धत त ेच कजशदारािं च्या वेगवेगळ्या वगशवारी ाठी वेगवेगळे व्याजदर आकारण्यािागील
तकश कजशदाराला सकिंवा ग्राहकापुढे अजाश त उघड केले जातील आसण ििंजुरी पत्रात स्पष्टपणे कळवले जातील. किंपनीचे
बोडश दिं डात्मक व्याज/शुल्क (अ ल्या ) त्ा िंबिंधी स्पष्ट धोरण ठरवील.
ii.
व्याजाचे दर आसण जोखिीच्या श्रेणीकरणाची पद्धत, त ेच दिं डात्मक व्याज (अ ल्या ) किंपनीच्या वेब ाइटवर
सकिंवा िंबिंसधत वतशिानपत्रािं िध्ये प्रकासशत केले जाईल. वेब ाइटवर प्रकासशत केले ली सकिंवा अन्यथा प्रकासशत
केलेली िासहती जेव्हा जेव्हा व्याजदरािं िध्ये बदल होईल ते व्हा अद्यतसनत केली जाईल
iii.
व्याज दर आसण दिं डात्मक व्याज (अ ल्या ) त्ाचा वासषशक दर अ णे आवश्यक आहे जेणेकरुन कजशदाराला
खात्ावर आकारले जाणारे अचूक दर िासहत अ तील.
iv.
कजशदारािं कडून जिा केलेल्या हप्त्यािधे व्याज आसण िुिल यािं च्यातील सवर्ाजन स्पष्टपणे ूसचत करण्यात यावे.
IX.
र्ाणहरार्त, णिपिन आणि णििी
किंपनीने याची खात्री करावी
i.
वश जासहराती आसण प्रचारात्मक ासहत् स्पष्ट आसण तथ्यात्मक आहे
ii.
ेवा सकिंवा उत्पादनाकडे लक्ष वे धणार्या आसण व्याजदराचा िंदर्श िासवष्ट करणार्या कोणत्ाही िीसडया आसण
प्रचारात्मक ासहत्ातील कोणत्ाही जासहरातीि
िं ध्ये , किंपनी इतर फी आसण शुल्क लागू होतील की नाही हे दे खील
ूसचत करे ल आसण िंबिंसधत अटी व शतींचे िंपूणश तपशील सवनिंतीनु ार सकिंवा वेब ाइटवर उपलब्ध करून दे ईल.
iii.
किंपनी त्ािं च्या शाखािं िध्ये नोटी प्रदसशशत करून, टे सलफोन सकिंवा हे ल्पलाइनद्वारे ; किंपनीच्या वेब ाइटवर; सनयुक्त
किशचारी/िदत डे स्कद्वारे ; सकिंवा ेवा िागशदशशक/दर वेळापत्रक याद्वारे व्याजदर, ािान्य फी आसण शुल्क
(दिं डात्मक व्याजा ह, अ ल्या ) याबिल िासहती प्रदान करे ल.
iv.
किंपनीने हाय्य ेवा प्रदान करण्या ाठी तृतीय पक्षािं च्या ेवा घे तल्या , अशा तृतीय पक्षािं नी ग्राहकाची वैयन्क्तक
िासहती (अशा तृतीय पक्षािं ना उपलब्ध अ ल्या ) किंपनी ज्या प्रिाणात गोपनीयतेने आसण ुरसक्षतते ह हाताळते
त्ाच प्रिाणात हाताळणे आवश्यक आहे .
v.
किंपनी, वेळोवेळी, ग्राहकािं ना त्ािं च्याकडून घेतले ल्या उत्पादनािं ची सवसवध वैसशष्ट्ये कळवण्या ाठी िंवाद ाधू
शकते. त्ािं ची इतर उत्पादने सकिंवा उत्पादने/ ेवािं च्या िंदर्ाश त प्रचारात्मक ऑफरची िासहती, जर ग्राहकाने िे लद्वारे
सकिंवा वेब ाइटवर नोिंदणी करून सकिंवा ग्राहक ेवा क्रिािं कावर अशी िासहती/ ेवा प्राप्त करण्या
िंिती सदली
अ ेल, तरच ती सदली जाऊ शकेल.
vi.
ज्यािं च्या ेवा उत्पादने/ ेवा सवक्री ाठी वापरल्या जातात आसण इतर गोष्टीिंप्रिाणे ज्या ाठी त्ािं ना वैयन्क्तकररत्ा
सकिंवा फोनद्वारे उत्पादने सवपणना ाठी ग्राहकाशी िंपकश ाधताना स्वतःची ओळख करून दे णे आवश्यक अ ते
अशा त्ािं च्या थे ट सवक्री एजिं ी अथाश त डायरे क्ट ेसलिंग एजन्सीज ाठी (DSAs) किंपनी आचार िंसहता लागू
करे ल/सवसहत करे ल.
vii.
ििंडळाच्या िान्यतेनु ार किंपनी डायरे क्ट ेसलिंग एजिंट (DSAs)/ डायरे क्ट िाकेसटिं ग एजिंट (DMAs) ाठी आदशश
आचार िंसहता स्वीकारे ल
viii.
किंपनी वेळोवेळी DMA च्या वतश नाचे पुनरावलोकन करे ल. किंपनीच्या प्रसतसनधीने /कुररअरने सकिंवा DSAs ने
कोणतेही अनुसचत वतशन केले आहे सकिंवा या िंसहतेचे उल्लिंघन केले आहे अशी ग्राहकाकडून कोणतीही तक्रार प्राप्त
झाल्या , चौकशी करण्या ाठी आसण तक्रार हाताळण्या ाठी आसण नुक ान र्रून काढण्या ाठी योग्य पावले
उचलली जातील.
VIII.

i.
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X.

र्ामीनदार

जेव्हा एखादी व्यक्ती कजाश चा जािीनदार होण्याचा सवचार करत अ ेल, तेव्हा त्ाला/सतला पुढील िासहती सदली पासहजे
I.
जािीनदार म्हणून त्ाची/सतची दे य जबाबदारी;
II.
दासयत्वाची रक्कि ज्याकररता तो/ती किंपनीला वचनबद्ध अ े ल.
III.
ज्या पररन्स्थतीत किंपनी त्ाला/सतला त्ाचे/सतचे दासयत्व र्रण्या ाठी बोलावील;
IV.
कोणत्ा पररन्स्थतीत जािीनदार म्हणून पै े र्रण्यात अयशस्वी झाल्या किंपनी त्याच्या/सतच्या इतर पैशािं चा सवसनयोग करू
शकेल;
V.
जािीनदार म्हणून त्ाची/सतची दासयत्वे सवसशष्ट पररिाणापयिंत ियाश सदत आहे त की नाही
VI.
अियाश सदत; आसण
VII.
वेळ आसण पररन्स्थती ज्यािध्ये जािीनदार म्हणून त्ाच्या/सतच्या जबाबदार्या ोडल्या जातील त ेच किंपनी ज्या पद्धतीने
त्ाला/सतला याबिल ूसचत करे ल.
VIII.
थकबाकी र्रण्या ाठी पुरेशी िं ाधने अ ूनही, जािीनदाराने कजश /ऋण दात्ाने केले ल्या िागणीचे पालन करण्या नकार
सदल्या , अशा जािीनदारा ही ऐन्िक चुकार थकबाकीदार अथाश त सवलफुल सडफॉल्टर िानले जाईल.
ज्या कजशदाराला तो/ती जािीनदार म्हणून उर्ा आहे त्ाच्या आसथश क न्स्थतीतील कोणत्ाही र्ौसतक प्रसतकूल बदलािं बिल किंपनी
त्ाला/सतला िासहती दे ईल.
XI.
खार्गी पिा आणि गोपनीयर्ता
वतशिान आसण र्ूतकाळातील ग्राहकािं ची वश वैयन्क्तक िासहती खाजगी आसण गोपनीय िानली जाईल आसण त्ा ाठी खालील तत्त्वे
आसण धोरणािं द्वारे िागशदशशन केले जाईल. किंपनी ग्राहकािं च्या खात्ािं शी िंबिंसधत िासहती सकिंवा डे टा, ग्राहकािं नी पुरवलेली सकिंवा अन्यथा,
खालील अपवादात्मक प्रकरणािं व्यसतररक्त इतर कोणालाही प्रदान करणार नाही.
I.
कायद्याने िासहती द्यायची अ ेल तर.
II.
िासहती उघड करणे जनतेप्रती कतशव्य अ ेल तर.
III.
जर किंपनीच्या सहता ाठी त्ािं ची फ वणूक इत्ादी टाळण्या ाठी िासहती दे णे आवश्यक अ ेल तर. ग्राहकाची िासहती
त्ाच्या/सतच्या परवानगीसशवाय सवपणन हे तूिं ाठी कोणालाही सदली जाणार नाही.
IV.
जर ग्राहकाने किंपनीला िासहती उघड करण्या
ािं सगतले सकिंवा ग्राहकाच्या परवानगीने .
V.
किंपनीला एखाद्या ग्राहकासवषयी िंदर्श दे ण्या
ािं सगतले अ ल्या , किंपनी ते दे ण्यापूवी त्ाची/सतची लेखी परवानगी घेईल.
ग्राहकाला त्ाच्या/सतच्या/सतच्याबिल किंपनीच्या वैयन्क्तक नोिंदीिंिध्ये प्रवेश करण्या ाठी सवद्यिान कायदे शीर चौकटी अिंतगशत
त्ाच्या/सतच्या असधकारािं ची िासहती सदली जाईल.
जोपयिंत ग्राहक सवशेषत: त्ािं ना त े करण्या असधकृत करत नाही तोपयिंत किंपनी ग्राहकाची वैयन्क्तक िासहती किंपनी ह इतर
कोणाकडूनही सवपणन उिे शािं ाठी वापरणार नाही.
XII.
मुदर्त ठे िी
a. वश प्रकारच्या ठे वी िं ाठी सकिान लॉक-इन कालावधी 3 िसहन्यािं चा अ ेल. ठे वीच्य
िं ा िुदतपूवश परतफेडीचे व्याज दर
खालीलप्रिाणे आहे त:
I.
तीन िसहन्यािं निंतर परिं तु हा िसहन्यािं पूवी – वैयन्क्तक ठे वीदारािं ाठी दे य अ ले ले किाल व्याज 4% प्रसतवषश अ ेल आसण
ठे वीदारािं च्या इतर श्रेणीच्या बाबतीत कोणतेही व्याज नाही.
II.
हा िसहन्यािं निंतर परिं तु िुदतपूतीच्या तारखेपूवी – ज्या कालावधी ाठी ठे व चालू आहे त्ा कालावधी ाठी ावशजसनक ठे वीवर
लागू होणार्या व्याजदरापेक्षा दे य व्याज 1% किी अ ेल.
III.
ज्या कालावधी ाठी ठे व चालू आहे त्ा कालावधी ाठी कोणताही दर सनसदश ष्ट केला न ल्या - ठे वी स्वीकारल्या जाणार्या
सकिान दरापेक्षा 2% किी.
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किंपनीच्या असधकृत एजिंटला ठे वीच्य
िं ा िंपूणश कालावधी ाठी िंपूणश ब्रोकरे ज अगोदर सदले जाते. िुदतीपूवी पै े काढण्याच्या बाबतीत,
ब्रोकरे ज पूणश झालेल्या कालावधी ाठी दे य आहे आसण र्रलेले जादा ब्रोकरे ज जिा ठे व रकिेतून व ूल केले जाईल.
b. ठे वी सनसित कालावधी ाठी किंपनीकडून स्वीकारल्या जातात आसण ठे वीच
िं े वेळोवेळी नूतनीकरण करण्याची जबाबदारी
ठे वीदाराची अ ते. ठे वीच
िं े 7 वषािं ाठी नूतनीकरण न केल्या , ठे वीच्य
िं ा दे य तारखेपा ून 7 वषे पू णश झाल्यानिंतर थकीत
ठे व गुिंतवणूकदार सशक्षण आसण िंरक्षण सनधी (IEPF) िध्ये हिािं तररत केली जाईल आसण त्ानिंतर, ठे वीदार ठे वी परत
करण्या ाठी IEPF कडे थेट दावा करू शकतो.
12. सामान्य
कजश कराराच्या अटी व शतींिध्ये ठरवलेल्या उिे शािं सशवाय किंपनी कजशदाराच्या बाबीिंिध्ये हिक्षेप करण्यापा ून दू र
राहील (जोपयिंत कजशदाराने यापूवी उघड न केलेली िासहती लक्षात येत नाही तोपयिंत)
ii.
कजशदाराकडून कजश खाते हिािं तररत करण्याची सवनिंती सिळाल्या , किंपनीची िंिती सकिंवा अन्यथा, काही आक्षेप,
जर अ ेल तर, सवनिंती सिळाल्याच्या तारखेपा ून २१ सदव ािं च्या आत कळवण्यात येईल. अ े हिािं तरण कायद्याशी
ु िंगत, कराराच्या पारदशशक अटीिंनु ार अ ेल.
iii.
जेव्हा केव्हा कजश सदले जाते, ते व्हा किंपनी ग्राहकाला परतफेडीची प्रसक्रया रक्कि, कालावधी आसण परतफेडीचा
वारिं वाररता कालावधी यािं द्वारे िजावून ािं गेल. तथासप, जर ग्राहकाने परतफेडीच्या वे ळापत्रकाचे पालन केले नाही
तर, थकबाकीच्या व ुली ाठी स्थासनक कायद्यानु ार पररर्ासषत प्रसक्रयेचे पालन केले जाईल. या प्रसक्रयेिध्ये
ग्राहकाला नोटी पाठवून सकिंवा वैयन्क्तक र्ेटी दे ऊन आठवण करून दे णे आसण/सकिंवा काही तारण अ ल्या ते
पुन्हा ताब्यात घेणे िासवष्ट अ े ल.
iv.
कजाश च्या व ुलीच्या बाबतीत, किंपनी छळवणूक करणार नाही उदा. सवसचत्र वेळेत कजशदारािं ना तत त्रा दे णे,
कजाश च्या व ुली ाठी स्नायूबळाचा वापर करणे इत्ादी. किंपनी हे ुसनसित करे ल की ग्राहकािं शी योग्य पद्धतीने
व्यवहार करण्या ाठी किशचारी पुरे े प्रसशसक्षत आहे त.
v.
व ुली एजिं टची सनयुक्ती करण्या ाठी किंपनी धोरण तयार करे ल
vi.
किंपनी पुढील पररन्स्थतीत गृहकजश पूवश-बिंद करण्यावर प्री-पेिेंट आकारणी सकिंवा दिं ड आकारणार नाही:
o जेथे गृहकजश बदलत्ा व्याजदराच्या आधारावर आहे आसण कोणत्ाही स्त्रोताद्वारे पूवश-बिंद केले जात आहे .
o जेथे गृहकजश न्स्थर व्याजदराच्या आधारावर आहे आसण कजशदाराने त्ािं च्या स्वत:च्या स्रोतातून कजश पूवश-बिंद केलेले आहे .
i.

येथे उसिष्टा ाठी "स्वतःचे स्त्रोत" या असर्व्यक्तीचा अथश बँक/एचएफ ी/एनबीएफ ी आसण/सकिंवा सवत्तीय िंस्थेकडून कजश
घेण्यासशवाय इतर कोणताही स्रोत अ ा आहे .
वश दु हेरी/सवशेष दर (न्स्थर आसण बदलता यािं चे िंयोजन) गृह कजे पूवश बिंद करण्याच्या वेळे , त्ा वे ळी कजश न्स्थर सकिंवा बदलत्ा
दराने आहे यावर अवलिंबून राहून, लागू होतील. दु हेरी/सवशेष दराच्या गृहकजाश च्या बाबतीत, न्स्थर व्याजदराचा कालावधी िंपल्यानिंतर,
कजाश चे बदलत्ा दराच्या कजाश िध्ये रूपािं तर झाल्यावर बदलत्ा दरा ाठीचा पूवश बिंद सनयि लागू होईल. हे यापुढे पूवश बिंद होणार्या वश
दु हेरी/सवशेष दरािं च्या गृहकजािं ना लागू होईल. हे दे खील स्पष्ट केले आहे की न्स्थर दर कजश अ े आहे की ज्यात कजाश च्या िंपूणश
कालावधी ाठी दर न्स्थर अ तो.
vii.

किंपनी ह-बाध्यदार सकिंवा त्ासशवायच्या वैयन्क्तक कजशदारािं ना , व्यव ायाव्यसतररक्त इतर कारणािं ाठी ििंजूर
केलेल्या बदलत्ा दराच्या िुदतीच्या कजाश वर पूवश बिंद शु ल्क/पूवश-परतफेड दिं ड लावणार नाही.

viii.

किंपनी आसण वैयन्क्तक कजशदार यािं च्यात गृहसनिाश ण कजाश च्या िान्य झालेल्या प्रिुख अटी आसण शतींची द्रु त आसण
चािं गली िज होण्या ाठी, किंपनी अशा कजाश च्या वाश त िहत्त्वाच्या अटी व शती (MITC) अ ले ले दिऐवज प्राप्त
करील. किंपनीने घेतलेले हे दिऐवज सवद्यिान कजश आसण तारण दिऐवजािं च्या व्यसतररक्त असधकचे अ ेल. किंपनी
उक्त दिऐवज दोन प्रतीि
िं ध्ये आसण कजशदाराला िजेल अशा र्ाषेत तयार करे ल. किंपनी आसण कजशदार यािं च्यात
रीत र अिंिलात आणलेली नक्कल प्रत कजशदाराला पोचपावती घे ऊन ुपूदश करावी लागेल.
किंपनीच्या कािकाजात पारदशश कता आणण्या ाठी ेवा शुल्क, व्याजदर, दिं डात्मक व्याज (अ ल्या ), ऑफर
केलेल्या ेवा, उत्पादनाची िासहती, सवसवध व्यवहारािं ाठी लागणारा आदशश वेळ िानदिं ड आसण तक्रार सनवारण
यिंत्रणा इत्ादी सवसवध प्रिुख पैलूिंचे प्रदशश न आवश्यक आहे . म्हणून, किंपनी “ ूचना फलक”, “पुिके/ब्रोशर”,
“वेब ाइट”, “प्रदशशनाचे इतर िागश ” आसण “इतर िस्या” याबिलच्या ूचनािं चे पालन करे ल.
किंपनी पु ढीलपैकी कोणत्ाही र्ाषेत किंपनीने दे ऊ केलेली उत्पादने आसण ेवा प्रदसशशत करे ल: सहिं दी, इिं ग्रजी सकिंवा
योग्य स्थासनक र्ाषा
किंपनी वय, विंश, जात, सलिंग, वैवासहक न्स्थती, धिश सकिंवा अपिंगत्व या आधारावर र्ेदर्ाव करणार नाही. तथासप,
कजश उत्पादनािं िध्ये निूद केल्याप्रिाणे वयावरील सनबिंध लागू राहतील
किंपनी शाखेच्या
ूचना फलकावर प्रदसशशत करण्या ोबतच किंपनीच्या असधकृत वेब ाइट
www.pnbhousing.com वर शुल्काचे वेळापत्रक, अटी आसण शतींिधील बदल इत्ादीिंचा िावेश करून
वेळोवेळी अद्यतसनत केले ले FPC/MITC प्रकासशत करे ल. सवनिं ती केल्यावर किंपनी एक प्रत दे खील काउिं टरवर
सकिंवा इलेक्टरॉसनक िंप्रेषण सकिंवा ईिेलद्वारे प्रदान करे ल. तथासप, हे किंपनीला िाजाच्या सवसवध घटकािं ाठी तयार

ix.

x.
xi.
xii.
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xiii.
xiv.

xv.

xvi.

xvii.
xviii.

xix.
xx.

xxi.

केलेल्या योजना ुरू करण्यापा ून सकिंवा त्ात हर्ागी होण्यापा ू न प्रसतबिंसधत करत नाही.
ग्राहकाच्या सवसशष्ट सवनिंतीनु ार, किंपनी लार्ाथी/सबल्डर/सवक्रेता आसण किंपनीच्या खात्ात NEFT/RTGS द्वारे
कजाश च्या रकिेचे इलेक्टरॉसनक हिािं तरण करण्याची ुसवधा प्रदान करे ल.
किंपनीकडे वेब ाइटवर ग्राहक पोटश ल ुसवधा आहे आसण ग्राहक अशा ुसवधेद्वारे आयकर उिे शािं ाठी
तात्पुरते/अिंसति व्याज प्रिाणपत्र, खात्ािं चे सववरण इत्ादी सिळवण्या ाठी परवलीच्या शब्दाची योग्यररत्ा नोिंदणी
करून खात्ािं िध्ये प्रवेश करू शकतो.
ाधारणपणे, ग्राहकाच्या कोणत्ाही खात्ाशी िंबिंसधत वश डे टा/दिऐवज कजश/खाते बिंद केल्यापा ून 5 वषािं नी
टाकून सदले जातील आसण किंपनी 5 वषािं निंतर अशा खात्ािं ची कोणतीही िासहती/डे टा प्रदान करण्याची सवनिंती
स्वीकारणार नाही.
कजाश चे सवतरण केल्यानिंतर आसण कजशदार/सवक्रेत्ाच्या नावाने धनादे श जारी केल्यानिंतर, कोणत्ाही कारणािव
खरे दी व्यवहार पूणश होऊ शकला नाही आसण धनादे श कजश खात्ात पुन्हा जिा केला गेला, तर कजशदाराला कजश
खात्ात डे सबट झाल्याची तारीख आसण कजश बिंद होण्याच्या दरम्यानचा कालावधी या ाठी लागू अ लेल्या दराने
व्याज र्रावे लागे ल.
आिच्या वेब ाइटवर वेळोवेळी प्रकासशत केल्यानु ार, ग्राहकाने तुिच्या ग्राहकाला जाणून घ्या (KYC), अँ टी िनी
लाँ डररिं ग (AML) आसण ग्राहक स्वीकृती धोरणाच्या सनयिािं चे पालन केले पासहजे.
कजशदारािं ना येणार्या कोणत्ाही "कजशदार- िंबिंसधत" अस्सल अडचणी/अडचणीिंकडे किंपनी त्वररत लक्ष दे ईल. किंपनी
कजश ििंजूरी आसण सवतरणाशी िंबिंसधत अ ेल, परिं तु िालित्ता/ िंपत्तीशी िंबिंसधत िस्यािं ाठी कोणतीही हिी दे णार
नाही आसण कजशदाराने िालित्ते चे शीषशक हक्क, बािं धकािाचा दजाश , प्रकल्पाची प्रगती इत्ादीबिल स्वतःचे स्वत:
िाधान केले पासहजे.
योग्य पोस्टल पत्ता, ई-िेल आयडी, दू रध्वनी क्रिािं क आसण िोबाईल क्रिािं क आसण किंपनीशी िंपकाश चे इतर
कोणतेही ाधन अचूक नोिंदणी करणे ही कजशदाराची जबाबदारी आहे .
कजाश चा कालावधी कायि ठे वण्या ाठी कजशदाराने िोठ्या प्रिाणात/ एकरकिी पूवश-पेिेंट केल्यािुळे िान
िास क हप्त्याच्या रकिेत कोणतीही प्रिाणानु ार कपात करायची अ ल्या कजशदाराच्या सवसशष्ट सवनिंतीनु ार
िान िास क हप्ता किी करण्याच्या सवनिंतीचा सवचार केला जाईल. . प्रीपेिेंटच्या िंदर्ाश त, जे व्हा अ े प्रीपेिेंट
सकिान 5 िान िास क हप्त्याच्या ितुल्य अ े ल फक्त ते व्हाच ग्राहकाला िान िास क हप्ता किी करण्याचा
पयाश य अ ेल.
कजाश च्या िुदतीचा सविार: जेव्हा जेव्हा व्याजदरािध्ये कोणतीही वाढीची ुधारणा होते, तेव्हा किंपनी आपोआप/
र्सवष्यकािीन प्रर्ावाने, कजशदारािा त्ाच्या कजश खात्ातीि बदि आसण सशि् िक कजश कािावधीची िासहती
दे ईि. कजशदाराकडे पु ढीि पयाश य अ तीि -

i) िागू वसधशत िान िास क हप्ता र्सवष्यकािीन प्रर्ावाने र्रणे सकिंवा
ii) िागू प्रीपेिेंट एकरकिी र्रा आसण तोच िान िास क हप्ता चािू ठे वा सकिंवा
iii) तोच िान िास क हप्ता ुरू ठे वा आसण कजाश ची िुदत वाढवा.
व्याजदरातीि बदि/ िंपकाश निंतर वरीिपैकी एक पयाश य सनवडण्या ाठी शाखेिा र्ेट दे णे/ िंपकश करणे, ही कजशदाराची
जबाबदारी अ ेि.
xxii.

xxiii.
xxiv.

जेव्हा जेव्हा कजाश ाठी व्याज दरा (काडश दर) िध्ये खालच्या सदशे ने बदल केला जातो, तेव्हा तोच िंर्ाव्य नवीन
कजाश ाठी लागू होतो. जु न्या कजाश च्या िंदर्ाश त, लागू अ ले ल्या अटीिंच्या अधीन राहून, कजशदारािं ना किंपनीच्या
नवीनति गृहसनिाश ण सवत्त दर (PNBHFR) वर बदलून घेऊन किी केलेल्या व्याज दराचा लार् घेण्याचा पयाश य
अ ेल आसण नाििात्र शुल्क र्रून आसण काही औपचाररकता पूणश करून व्याज दर पद्धतीची पुनरश चना केली
जाईल.
किंपनीच्या िंचालक ििंडळाद्वारे या िंसहतेचे वासषशक सकिंवा किी कालावधीच्या अिंतराने पु नरावलोकन केले जाईल
िंसहतेचा प्रचार करण्या ाठी, किंपनी हे करीि:

• सवद्यिान आसण नवीन ग्राहकािं ना िंसहतेची प्रत प्रदान करणे;
• ही िंसहता कोणी सवनिंती केि् यावर काउिं टरवर सकिंवा इिे क्टर ॉसनक िंप्रेषण सकिंवा िेिद्वारे उपिब्ध करणे;
• ही िंसहता प्रत्ेक शाखेत आसण त्ािं च्या वेब ाइटवर उपिब्ध करणे; आसण
• िंसहतेबिि िंबिंसधत िासहती प्रदान करण्या ाठीचे आसण िंसहता प्रत्क्षात आचरणात आणण्या ाठीचे प्रसशक्षण त्ािं च्या
किशचार्यािं ना दे ण्याची खात्री करणे
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