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ଯଥାଥଥ ଅଭ୍ୟାସ କ ାଡ୍
ପିଏନବି ହାଉସିିଂ ଫାଇନାନସ ଲିମିଟେଡ୍ (“ ମ୍ପାନୀ”) ମାଷ୍ଟର ଡାଇଟରଟ ଟସନ୍ - ଅଣ ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଫାଇନାନିଆ
ସ ଲ୍ ମ୍ପାନୀ - ହାଉସିିଂ ଫାଇନାନସ ମ୍ପାନୀ (ରିେଭ୍ଥ

ବୟାଙ୍କ) ନିଟେଥେନାମା ଅନୁ ଯା ୀ ଟଫ ାର ଅଭ୍ୟାସ ଟ ାଡ୍ (FPC) ୁ ସିଂଟୋଧନ ଏବିଂ ଗ୍ରହଣ ରିଛ ି । ଟଫବୃ ଆରୀ 17, 2021 ଟର ଆରବିଆଇ ସ ୁ ଲ
ଥ ାର
ଆରବିଆଇ / 2020-21 / 73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120 / 03.10.136 / 2020-21
ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ନିଟେଥୋବଳୀ ୁ େୃ ଷ୍ଟିଟର ରଖି ମ୍ପାନୀ ଟଫ ାର ଅଭ୍ୟାସ ଟ ାଡ୍ ଟର ସିଂଟୋଧନ ରିଛ ି ଟଯଉଁଥିଟର ନିରଟପକ୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ/ମାନ
ପାଇଁ ନୀତି ଟଖ୍ାେିତ ଟହାଇଛି ଯାହା ମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସହ େୃ ଢ ସମ୍ପ ଥ ଗଠନ ଏବିଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢାଇବା ପାଇଁ ାରବାର ରିବା ସମ ଟର ଅନୁ ସରଣ
ରିବ । ଏହି ଟ ାଡ୍ ମ୍ପାନୀର ନିଟେଥେ ଟବାଡଥର ଅନୁ ଟମାେନରୁ ପୂବଥ ଟଫ ାର ଅଭ୍ୟାସ ଟ ାଡ୍ ୁ ଅତିକ୍ରମ ରିବ ।

I.

ଏଫପିସର
ି ଆକବଦନ

ଏହି ଟ ାଡ୍ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାେ ଏବିଂ ଟସବାଗୁଡ ି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁେୟ ଟହବ, ଟସଗୁଡ ି
ମାଲି ାନା ଏବିଂ/ ମ
ି ବା ଏ

ଆଉେଟସାସସିଂ ବୟବସ୍ଥା ଅଧୀନଟର) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋନ

ମ୍ପାନୀ, ଏହାର ସହା

ମ୍ପାନୀ

ମ
ି ାବ ଡିେେ
ି ାଲ୍ ଟଲଣ୍ିିଂ ପଲାେଫମଥ (ସ୍ୱ ିଂ-

ରାଯାଏ, ଟଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମଟର, ଟପାଷ୍ଟ, ଟପାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମଟର, ଇଣ୍ଟରା ଟଭ୍
ି

ଇଟଲଟ ଟ ରାନିକ୍ ଡିଭ୍ାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମଟର, ଇଣ୍ଟରଟନଟ୍ ଟର ମ
ି ବା ଅନୟ ଟ ୌଣସି ପର୍ଦ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଟହାଇଥାଏ ।

II.

ଋଣ ଏବଂ କସମାନଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଣ ପାଇଁ ଆକବଦନ

i.

ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଟଯାଗାଟଯାଗ ସ୍ଥାନୀ ଭ୍ାଷାଟର ମ
ି ବା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ ଝାଯାଇଥିବା ଭ୍ାଷାଟର ରହିବ ।

ii.

ଋଣ ଆଟବେନ ପ୍ରକ୍ରି ା ରଣ ପାଇଁ ଟେ ଟେ / ଟେ ବିଷ ଟର ମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଭ୍ାବଟର ପ୍ର ାେ ରିବ, ଯେି ଋଣ
ରାେି ମଞ୍ଜୁର/ ବିତରଣ ଟହାଇନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ ଟେ ବି ଳ୍ପ ଏବିଂ ଟେ , ଯେି ଟ ୌଣସି, େଣ୍ବିଧାନ ସୁଧ / ବିଳମବ ପରିଟୋଧ ପାଇଁ
େଣ୍ବିଧାନ ସୁଧ / େରିମାନା, ଯେି ଟ ୌଣସି ଥାଏ, ଟତଟବ ଋଣ ୁ ସ୍ଥିରରୁ ଟଫଲାେିିଂ ହାର ମ
ି ବା ବିପରୀତ ୁ ପରିବତ୍ତନଥନ ରିବା ପାଇଁ
ରୂପାନ୍ତରଣ ଟେ , ଟତଟବ ଟଫରସ୍ତଟଯାଗୟ ଟେ ପରିମାଣ। ଟଯଟ ୌଣସି ସୁଧ ପୁନଃଟସଟ୍ ଧାରା ଏବିଂ ଅନୟ ଟ ୌଣସି ବିଷ ର

ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ଯାହା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ୁ ପ୍ରଭ୍ାବିତ ଟର । ଅନୟ େବ୍ଦଟର, ମ୍ପାନୀ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଢଙ୍ଗଟର ଋଣ ଆଟବେନପ୍ରକ୍ରି ା ରଣ/

ମଞ୍ଜୁର ରିବାଟର େଡିତ ସମସ୍ତ ଟେ ସହିତ 'ସମସ୍ତ ମୂଲୟଟର' ପ୍ର ାେ ରିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ରାଯିବା ଉଚିତ ଟଯ ଏହିପରି
ଟେ / େୁଳ୍କ ଅଣ-ଟଭ୍େଭ୍ାବପୂର୍ଣ୍ଥ ।
iii.

ଋଣ ଆଟବେନ ଫମଥଟର ଆବେୟ ୀ ସୂଚନା ଅନ୍ତଭ୍ଥୁକ୍ତ ଟହବ ଯାହା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାଥଥ ୁ ପ୍ରଭ୍ାବିତ ଟର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୟ
ଏଚଏଫସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋନ ରାଯାଉଥିବା ଚୁ କ୍ତି ଏବିଂ ସତ୍ତନଥାବଳୀ ସହିତ ଏ ଅଥଥପୂର୍ଣ୍ଥ ତୁ ଳନା ରାଯାଇପାରିବ ଏବିଂ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାରା
ସୂଚତ
ି ନିଷ୍ପତ୍ତନି ନିଆଯାଇପାରିବ । ଋଣ ଆଟବେନ ଫମଥ ଆଟବେନ ଫମଥ ସହିତ ୋଖ୍ଲ ରିବା ୁ ଆବେୟ ଡ ୁ ୟଟମଣ୍ଟର ତାଲି ା
ସୂଚତ
ି ରିପାଟର ।

iv.

ମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଋଣ ଆଟବେନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀ ୃ ତ ି ଟେବାର ଏ ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରିବ । ଅଗ୍ରାଧି ାର ଭ୍ାବଟର, ଟଯଉଁ ସମ ସୀମା

ମଧ୍ୟଟର ଋଣ ଆଟବେନଗୁଡି ନିଷ୍କାସନ ରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀ ୃତଟି ର ସୂଚତ
ି ରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
III.

i.

ଋଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଚୁକ୍ତି /ସର୍ତ୍ଥାବଳୀ ଏବଂ ଋଣ ଆକବଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର କଯାଗାକଯାଗ

ସାଧାରଣତଃ ଋଣ ଆଟବେନ ପ୍ରକ୍ରି ା ରଣ ପାଇଁ ଆବେୟ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆଟବେନ ସମ ଟର ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସିଂଗ୍ରହ ରାଯିବ ।
ଯେି ଏହା ଟ ୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ଆବେୟ

ଟର, ଟତଟବ ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ ୁ ହାଯିବା ଉଚିତ ଟଯ ତାଙ୍କୁ ପୁନବଥାର ଟଯାଗାଟଯାଗ

ରାଯିବ।
ii.

ମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଭ୍ାଷା ଭ୍ାଷା ମ
ି ବା ଏ ଭ୍ାଷାଟର ଲିଖିତ ଭ୍ାବଟର େଣାଇବ ଟଯପରି ି ଋଣଗ୍ରହୀତା ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମଟର
ମ
ି ବା ଅନୟଥା, ବାଷସ ସୁଧ ହାର, ଆଟବେନ ପର୍ଦ୍ତି, ଇଏମଆଇ ଗଠନ, ପ୍ରି ଟପଟମଣ୍ଟ ଟେ , େଣ୍ବିଧାନ ସୁଧ (ଯେି ଥାଏ) ସହିତ
ସମସ୍ତ ଚୁ କ୍ତି ଏବିଂ ସତ୍ତନଥାବଳୀ ସହିତ ମଞ୍ଜୁର ଟହାଇଥିବା ଋଣର ପରିମାଣ ଏବିଂ ଏହାର ଟର ଡଥଟର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସତ୍ତନଥାବଳୀ
ଏବିଂ ସତ୍ତନଥାବଳୀର ଲିଖିତ ଗ୍ରହଣୀ ତା ରଖିବ ।
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ଋଣ ଚୁ କ୍ତିନାମାଟର ସାହସି ଭ୍ାବଟର ବିଳମବଟର ପରିଟୋଧ ପାଇଁ ଆୋ ଟହାଇଥିବା େଣ୍ବିଧାନ ସୁଧ ବିଷ ଟର ମ୍ପାନୀ ଉଟେଖ୍

iii.

ରିବ ।
ସ୍ୱୀ ୃ ତ ି ବିରୁର୍ଦ୍ଟର ଋଣ ପ୍ରୋନ/ ବିତରଣ ସମ ଟର ପ୍ରଟତୟ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଋଣ ଚୁ କ୍ତିନାମାଟର ଉର୍ଦ୍ୃତ ପ୍ରଟତୟ ଏନଟ ଲାେରର ଏ

iv.

ନ ଲ ସହିତ ମ୍ପାନୀ ସବଥୋ ଋଣ ଚୁ କ୍ତିନାମାର ଏ ନ ଲ ପ୍ରୋନ ରିବ ।

ଯେି ମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରୋନ ରିପାରିବ ନାହିଁ, ଟତଟବ ଏହା ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ାରଣ (ଗୁଡି ) ଟଲଖିବାଟର ଟଯାଗାଟଯାଗ

v.

ରିବ।
IV.

ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ତ୍ଥାବଳୀକର ପରିବର୍ତ୍ଥନ ସହିତ୍ ଋଣ ବିତ୍ରଣ

ଋଣ ଚୁ କ୍ତିନାମା/ ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ରଟର େିଆଯାଇଥିବା ବିତରଣ ାଯଥୟସୂଚୀ ଅନୁ ଯା ୀ ବିତରଣ ରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

i.
ii.

ମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀ ଭ୍ାଷାଟର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଟେବ ମ
ି ବା ଏ ଭ୍ାଷା ଯାହା ବିତରଣ ାଯଥୟସୂଚୀ, ସୁଧ ହାର, େଣ୍ବିଧାନ ସୁଧ
(ଯେି ଟ ୌଣସି ଥାଏ), ଟସବା ଟେ , ପ୍ରି ଟପଟମଣ୍ଟ ଟେ , ଅନୟାନୟ ପ୍ରଯୁେୟ େୁଳ୍କ/ ଟେ ଇତୟାେି ସହିତ ଚୁ କ୍ତି ଏବିଂ ସତ୍ତନଥାବଳୀଟର
ଟ ୌଣସି ପରିବତ୍ତନଥନର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ ଝାଯାଏ । ମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ରିବ ଟଯ ସୁଧ ହାର ଏବିଂ ଟେ ଟର
ପରିବତ୍ତନଥନ ଟ ବଳ ଆୋେନ ଭ୍ାବଟର ାଯଥୟ ାରୀ ଟହବ ଏବିଂ ଋଣ ଚୁ କ୍ତିନାମାଟର ମଧ୍ୟ ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସତ୍ତନଥ ଅନ୍ତଭ୍ଥୁକ୍ତ ।

iii.

ଯେି ଏହିପରି ପରିବତ୍ତନଥନ ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଅସୁବଧ
ି ାପାଇଁ ହୁ ଏ, ଟତଟବ ଟସ 60 େିନ ମଧ୍ୟଟର ଏବିଂ ବିନା ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟର ତାଙ୍କ ଆ ାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ
ମ
ି ବା ସୁଧ ନଟେଇ ଏହା ୁ ସ୍ୱିଚ୍ ରିପାରନ୍ତି ।

ରିପାରନ୍ତି ମ
ି ବା ଟ ୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟେ
iv.

ଚୁ କ୍ତିନାମା ଅଧୀନଟର ଟେ

ମ
ି ବା ାଯଥୟେକ୍ଷତା ୁ ମଟନ ପ ାଇବା/ ତ୍ୱରାନିବତ ରିବା ମ
ି ବା ଅତିରିକ୍ତ ସି ୁ ୟରିେ ି ଟଖ୍ାେିବା ନିଷ୍ପତ୍ତନି,

ଋଣ ଚୁ କ୍ତିନାମା ସହିତ ସମନବ ଟହବା ଉଚିତ୍ ।
v.

ମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଟେ ପରିଟୋଧ ଉପଟର ମ
ି ବା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବିରୁର୍ଦ୍ଟର ମ୍ପାନୀର ଅନୟ ଟ ୌଣସି ୋବି ପାଇଁ ଟ ୌଣସି ଟବୈଧ

ା ପରିମାଣର ଋଣ ର ହୃ େ ଙ୍ଗମ ଉପଟର ସମସ୍ତ ସି ୁ ୟରିେ ି ମୁକ୍ତ ରିବ । ଯେି ଟସଟ୍ ଅଫ୍

ଅଧି ାର ମ
ି ବା ଲିଏନ୍ ଅଧୀନଟର ବଟ

ର ଏପରି ଅଧି ାର ବୟବହାର ରିବା ୁ ହୁ ଏ, ଟତଟବ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଅବେିଷ୍ଟ ୋବି ଏବିଂ ସମବନ୍ଧୀ ୋବି ସମାଧାନ/ ଟେ ନଟହବା
ପଯଥୟନ୍ତ ମ୍ପାନୀ ସି ୁ ୟରିେ ି ବୋ ରଖିବା ୁ ହ ୋର ଥିବା ସତ୍ତନଥଗୁଡି ବିଷ ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ବିବରଣୀ ସହିତ ସମାନ ବିଷ ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି
େିଆଯିବ ।
V.

କବାର୍ଥ ଅଫ୍ ର୍ାଇକର ର
ଟ ଙ୍କ ଉର୍ତ୍ରଦାୟିତ୍ୱ

ମ୍ପାନୀର ନିଟେଥେ ମଣ୍ଳୀ ଅଭ୍ିଟଯାଗ ଏବିଂ ଅଭ୍ି ଟଯାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଂଗଠନ ମଧ୍ୟଟର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ିଟଯାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା

i.

ସ୍ଥିର

ରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୟବସ୍ଥା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ

ଟର ଟଯ ଋଣ ପ୍ରୋନ ାରୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର

ମଟର ପରବତ୍ତନଥୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରଟର େୁଣାଯାଏ ଏବିଂ ସମାଧାନ ରାଯାଏ ।

ମ୍ପାନୀର ନିଟେଥେ

ii.

ାଯଥୟ ତ୍ତନଥାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତନିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ବିବାେ ଅତି

ମଣ୍ଳୀ ବିଭ୍ିନ୍ନ ସ୍ତରଟର ଟଫ ାର ଅଭ୍ୟାସ ଟ ାଡ୍ ର ଅନୁ ପାଳନ ଏବିଂ ଅଭ୍ିଟଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀର

ାଯଥୟ ାରିତା ସମୀକ୍ଷା

ରିଟବ । ଏହିପରି ସମୀକ୍ଷାଗୁଡି ର ଏ

ସମନିବତ ରିଟପାେଥ ନି ମିତ ବୟବଧାନଟର ଟବାଡଥଟର ୋଖ୍ଲ

ରାଯାଇପାଟର, ଟଯପରି ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ଟହାଇପାଟର ।
VI.

ଅଭ୍ିକଯାଗ ଏବଂ ଅଭ୍ିକଯାଗର ପ୍ର ୃ ତ୍ ାରଣ

a.

ମ୍ପାନୀର ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବିଂ ଏହାର ପ୍ରଟତୟ

ାଯଥୟାଳ ଟର ଅଭ୍ିଟଯାଗ ଏବିଂ ଅଭ୍ିଟଯାଗ ଗ୍ରହଣ, ପଞ୍ଜି ରଣ ଏବିଂ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ

ଏ ପ୍ରକ୍ରି ା ଅଛି, ଟଯଉଁଥିଟର ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଟହାଇଥିବା ଅଭ୍ିଟଯାଗ ଅନ୍ତଭ୍ଥୁକ୍ତ । ଯେି େଟଣ ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଖିତ ଭ୍ାବଟର

ଅଭ୍ିଟଯାଗ ଗ୍ରହଣ ରାଯାଇଛି, ଟତଟବ ମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଟର ଏ ସ୍ୱୀ ୃ ତ ି / ପ୍ରତିକ୍ରି ା ପଠାଇବା ୁ ଟଚଷ୍ଟା ରିବ ।
ସ୍ୱୀ ୃ ତଟି ର ଅଧି ାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବିଂ ପେବୀ ରହିବା ଉଚିତ ଯିଏ ଅଭ୍ିଟଯାଗର ମୁ ାବିଲା ରିଟବ । ଯେି ମ୍ପାନୀ ନିେଷ୍ଟ
ସ ଟେଲିଟଫାନ୍
ଟହଲପଟଡସ୍କ

ମ
ି ବା ଗ୍ରାହ

ଟସବା ନମବରଟର ଟଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମଟର ଅଭ୍ିଟଯାଗ ରିଟଲ

ରାଯାଏ , ଟତଟବ ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ଏ

ଅଭ୍ିଟଯାଗ

ଟରଫଟରନସ ନମବର ପ୍ରୋନ ରାଯିବ ଏବିଂ ଏ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମ ମଧ୍ୟଟର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷ ଟର ଅବଗତ ରାଯିବ।
ପିଏନବିଏଚଏଫଏଲ: ଯଥାଥଥ ଅଭ୍ୟାସ ଟ ାଡ୍/ଭ୍ି 5.0
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b.

ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ରିବା ପଟର , ମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତିକ୍ରି ା ପଠାଇବ ମ
ି ବା ବୟାଖ୍ୟା ରିବ ଟଯ ାହିଁ ି ପ୍ରତିକ୍ରି ା
ରିବା ୁ ଅଧି ସମ ଆବେୟ ଏବିଂ ଅଭ୍ିଟଯାଗ ପାଇବାର ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଟର ଏହା ରିବା ୁ ଟଚଷ୍ଟା ରିବ ଏବିଂ ଯେି ଟସ /

ଟସ ତଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହଁନ୍ତି ଟତଟବ ତାଙ୍କୁ ପ
ି ରି ତାଙ୍କ ଅଭ୍ିଟଯାଗ ୁ ଆଗ ୁ ନିଆଯିବ ତାହା େଣାଇବା ଉଚିତ୍ ।

ମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅଭ୍ିଟଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରି ା (ଇ-ଟମଲ୍ ଆଇଡି ଏବିଂ ଅନୟାନୟ ଟଯାଗାଟଯାଗ ବିବରଣୀ ଟଯଉଁଥିଟର ଅଭ୍ିଟଯାଗ

c.

ୋଖ୍ଲ ରାଯାଇପାରିବ, ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରିବତ୍ତନଥନ ସମ , ବୃ ର୍ଦ୍ି ପାଇଁ ମୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଇତୟାେି) ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଅଭ୍ିଟଯାଗ ୋଖ୍ଲ ରିବା ଏବିଂ ନିେଷ୍ଟ
ସ ଭ୍ାବଟର ଏହା ଏହାର ଟେବସାଇେଟର ଉପଲବ୍ଧ ଟହବା ନିଶ୍ଚିତ ରିଛ ି ।
ମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମସ୍ତ ାଯଥୟାଳ / ୋଖ୍ା ଏବିଂ ଟେବସାଇେଟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭ୍ାବଟର ପ୍ରେେସତ ରିଛ ି ଟଯ ଯେି ଅଭ୍ିଟଯାଗ ାରୀ ଏ ମାସ

d.

ମଧ୍ୟଟର

ମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରତିକ୍ରି ା ଗ୍ରହଣ

ନୂ ଆେିେୀର ଟେବସାଇେଟର

ରନ୍ତି ନାହିଁ

ମ
ି ବା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରି ାଟର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି, ଟତଟବ ଅଭ୍ିଟଯାଗ ାରୀ ଏନଏଚବି,

ମ
ି ବା ଏନଏଚବି ଟପାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମଟର ଅନଲାଇନଟର ଏହାର ଅଭ୍ିଟଯାଗ ୋଖ୍ଲ ରି ୋତୀ

ହାଉସିିଂ

ବୟାଙ୍କର ଅଭ୍ିଟଯାଗ ସମାଧାନ ଟସଲ୍ ନି େ ୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ।
e.

ଯେି ଗ୍ରାହ ଅଭ୍ିଟଯାଗ ରିବା ୁ ଚାହଁାନ୍ତି, ଟତଟବ ଟସ (ପୁରୁଷ/ମହିଳା) ଏହା ରିପାରିଟବ:

ସ୍ତର 1

ସ୍ତର 2

ଗ୍ରାହ

ଟସମାନଙ୍କ

ସ୍ତର 3

ସ୍ତର 4

ଯେି ଗ୍ରାହ ୋଖ୍ା ବୟବସା ମୁଖ୍ୟ ଙ୍କ

ଯେି ରିଟୋଲୁ ୟସନ୍ ଏପଯଥୟନ୍ତ

ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ

ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋନ ରାଯାଇଥିବା

ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଉପଟର ନିଭ୍ଥର

ଅଭ୍ିଟଯାଗର ସମାଧାନ ନ ରିବା

ରିଟୋଲୁ ୟସନଟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହଁନ୍ତ,ି ଟତଟବ

ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ଉପଟରାକ୍ତ କ୍ୱାେଥରରୁ 30

nodalofficer@pnbhousing.com

ଟର ନାହିଁ, ଟତଟବ ଟସମାଟନ
executivedirector@pnbhousin
g.com ଟଲଖି ପରିଚାଳନା

www.pnhousing.com

ଟଲଖି ଟନାଡାଲ ଅଧି ାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ

ପରିେେଥନ

ନିଟେଥେ ଏବିଂ ସିଇଓଙ୍କ ନି େ ୁ

ଅଭ୍ିଟଯାଗ ଟପାଷ୍ଟ ରିପାରନ୍ତି।

ଯାଇପାରନ୍ତି ।

ଅଭ୍ିଟଯାଗ ତାରିଖ୍ଠାରୁ ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ 7

ଅଭ୍ିଟଯାଗ ତାରିଖ୍ଠାରୁ ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ 7

ଅଭ୍ିଟଯାଗ ୁ ଟସମାନଙ୍କ ୋଖ୍ା
ାଯଥୟାଳ / ୋଖ୍ା ବୟବସା
ମୁଖ୍ୟ ମ
ି ବା

ମ୍ପାନୀର

ଗ୍ରାହ

ଟେବସାଇଟ୍
ରି

ରିପାରନ୍ତି ।

ଅଭ୍ିଟଯାଗ

ଟପାଷ୍ଟ

ାଯଥୟ େିବସ ମଧ୍ୟଟର ପ୍ରତିକ୍ରି ା

ତାରିଖ୍ଠାରୁ

ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ 7

ାଯଥୟ େିବସ

ମଧ୍ୟଟର ପ୍ରତିକ୍ରି ା େିଆଯିବ ।

େିଆଯିବ ।

ାଯଥୟ େିବସ ମଧ୍ୟଟର ପ୍ରତିକ୍ରି ା
େିଆଯିବ ।

ନଟଚତ୍,

େିନ ମଧ୍ୟଟର, ଗ୍ରାହ ନିମନଟର
େିଆଯାଇଥିବା ଠି ଣାଟର ୋତୀ
ହାଉସିିଂ ବୟାଙ୍କ ନି େ ୁ
ଯାଇପାରନ୍ତି:
ନୟାସନାଲ୍ ହାଉସିଂ ବୟାଙ୍କ,
ଟରଗୁଟଲସନ ଆଣ୍ ତୋରଖ୍
ବିଭ୍ାଗ, (ଅଭ୍ିଟଯାଗ ସମାଧାନ
ଟସଲ), ଚତୁ ଥଥ ମହଲା, ଟ ାର-

ଆମର ଗ୍ରାହ ସମ୍ପ ଥ ପରିଚାଳନା

ଗ୍ରାହ ମାଟନ ଅଭ୍ିଟଯାଗ ସମାଧାନ

ଟସଲ୍ ନିମନ ଟମାଡ୍ ମାଧ୍ୟମଟର

ଅଧି ାରୀଙ୍କୁ ଟଲଖିପାରନ୍ତି:

ପହଞ୍ଚିପାରିବ:

5ଏ, ଇଣ୍ିଆ ହାବିୋେ ଟସଣ୍ଟର,

ଟଲାଧି ଟରାଡ, ନୂ ଆେିେୀ 110003

ଗ୍ରାହ ଟସବା

ପିଏନବି ହାଉସିଂ ଫାଇନାନସ ଲ୍ିମିକେଡ୍

ଅଭ୍ିଟଯାଗ ାରୀ

ନମବର୍:18001208800

ନବମ ମହଲା,

ଗ୍ରାହ ଟସବା ଇଟମଲ୍

ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଭ୍ବନ, 22

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

ଆଇଡି:

ମାଗଥ, ନୂ ଆେିେୀ - 110001

ଟେବସାଇଟ୍:

େିପ୍ପଣୀ: - େ ା ରି ଲଫାପା େୀଷଥଟର
'ଅଭ୍ିଟଯାଗ ସମାଧାନ' ଉଟେଖ୍ ରନ୍ତୁ

customercare@pnbhousin
g.com

ସ୍ତୁ ରବା ଗାନ୍ଧୀ

ଅଭ୍ିଟଯାଗ ରି ଅନୁ ପାଳନ
ାରୀ ପ୍ରତି ାର ଟସଲ୍ ନି େ ୁ
ଯାଇପାରିଟବ

www.pnbhousing.com

VII.

ଉଚିତ୍ ଅଭ୍ୟାସ କ ାଡ୍ କଯାଗାକଯାଗ ରିବାର ଭ୍ାଷା ଏବଂ କମାଡ୍

ଟବାଡଥର ଅନୁ ଟମାେନ ସହିତ ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା େିଆଯାଇଥିବା ନିଟେଥୋବଳୀ ଉପଟର ଆଧାର ରି ଟଫ ାର ଅଭ୍ୟାସ ଟ ାଡ୍ (ଯାହା ଅଗ୍ରାଧି ାର ଭ୍ାବଟର
ଭ୍ାଷା

ମ
ି ାବ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ ଝାଯାଇଥିବା ଭ୍ାଷାଟର ରହିବ) ଉପଟର ଆଧାର

ରି ରଖ୍ାଯିବ । ବିଭ୍ିନ୍ନ ହିତାଧି ାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ

ମ୍ପାନୀର

ଟେବସାଇେଟର ମଧ୍ୟ ସମାନ ରଖ୍ାଯିବ ।
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VIII.

ଏଚଏଫସିଗୁଡି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧି ସୁଧର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ମ୍ପାନୀର ଟବାଡଥ ଏ ସୁଧ ହାର ମଟଡଲ୍ ଗ୍ରହଣ ରିବ ଯାହା ସମବନ୍ଧୀ

i.

ାରଣଗୁଡି ଟଯପରି ି ପାଣ୍ଠିର ମୂଲୟ, ମାେସନ୍

ଏବିଂ ବିପେ ପ୍ରି ମି ମ୍ ୁ ବିଚାର ୁ ଟନବ ଏବିଂ ଋଣ ଏବିଂ ଅଗ୍ରୀମ ପାଇଁ ଆୋ ଟହବା ୁ ଥିବା ସୁଧ ହାର ନିର୍ଦ୍ଥାରଣ ରିବ
। ସୁଧ ହାର ଏବିଂ ବିଭ୍ିନ୍ନ ବଗଥର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ବିଭ୍ିନ୍ନ ବଗଥର ସୁଧ ହାର ଆୋ

ରିବା ପାଇଁ ବିପେ ଏବିଂ ଯୁକ୍ତିର

ଟଗ୍ରଟଡସନ୍ ପାଇଁ ଆଭ୍ିମୁଖ୍ୟ ଋଣଗ୍ରହୀତା ିମବା ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ଆଟବେନ ଆ ାରଟର ପ୍ର ାେ ରାଯି ବ ଏବିଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ରଟର
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭ୍ାବଟର ଟଯାଗାଟଯାଗ ରାଯି ବ । ମ୍ପାନୀର ଟବାଡଥ ମଧ୍ୟ େଣ୍ବିଧାନ ସୁଧ / ଟେ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭ୍ାବଟର ନୀତି
ନିର୍ଦ୍ଥାରଣ ରିବ (ଯେି ିଛ ି ଥାଏ)।
ii.

ସୁଧହାର ଏବିଂ ବିପେର ଟଗ୍ରଟଡସନ୍ ପାଇଁ ଆଭ୍ିମୁଖ୍ୟ , ଏବିଂ େଣ୍ବିଧାନ ସୁଧ (ଯେି ିଛ)ି ମଧ୍ୟ ମ୍ପାନୀର ଟେବସାଇେଟର
ଉପଲବ୍ଧ ରାଯି ବ ିମବା ସମବନ୍ଧୀ ଖ୍ବର ାଗେଟର ପ୍ର ାେିତ ଟହବ । ଟେବସାଇେଟର ପ୍ର ାେିତ ିମବା ଅନୟଥା ପ୍ର ାେିତ
ସୂଚନା ଟଯଟତଟବଟଳ ସୁଧ ହାରଟର ପରିବତ୍ତନଥନ ହୁ ଏ ଟସଟତଟବଟଳ ଅପଟଡଟ୍ ଟହବ ।

iii.

ସୁଧ ଏବିଂ େଣ୍ବିଧାନ ସୁଧ ହାର (ଯେି ଟ ୌଣସି ଥାଏ) ବାଷସ ହାର ଟହବା ଆବେୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଋଣଗ୍ରହୀତା
ଆ ାଉଣ୍ଟ ୁ ଆୋ

iv.

IX.

ରାଯାଉଥିବା ସଠିକ୍ ହାର ବିଷ ଟର ଅବଗତ ଟହଟବ ।

ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କଠାରୁ ସିଂଗୃହତ
ି ିସ୍ତି ସୁଧ ଏବିଂ ପ୍ରି ନସପ
ି ାଲ୍ ମଧ୍ୟଟର ବିଭ୍ାେନ ୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭ୍ାବଟର ସୂଚତ
ି ରିବା ଉଚିତ୍ ।
ବିଜ୍ଞାପନ, ମାକ ଥେଂି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ

ମ୍ପାନୀ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ରିବ;
i.

ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବିଂ ଟପ୍ରାତ୍ସାହନମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏବିଂ ତଥୟଗତ ।

ii.

ଟଯଟ ୌଣସି ମିଡିଆ ଏବିଂ ଟପ୍ରାତ୍ସାହନମୂଳ ସାହିତୟଟର ଟଯଟ ୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନଟର ଯାହା ଏ ଟସବା ିମବା ଉତ୍ପାେ ପ୍ରତି
ଧ୍ୟାନ ଆ ଷଥଣ ଟର ଏବିଂ ଏ ସୁଧ ହାରର ଏ ସନ୍ଦଭ୍ଥ ଅନ୍ତଭ୍ଥୁକ୍ତ ଟର, ମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚତ
ି ରିବ ଟଯ ଅନୟ
ଟେ ଏବିଂ ଟେ ପ୍ରଯୁେୟ ଟହବ ି ନାହିଁ ଏବିଂ ଅନୁ ଟରାଧ ିମବା ଟେବସାଇେଟର ସମବନ୍ଧୀ ଚୁକ୍ତି ଏବିଂ ସତ୍ତନଥାବଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ
ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।

iii.

ମ୍ପାନୀ ଟସମାନଙ୍କ ୋଖ୍ାଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରଖିବା ମାଧ୍ୟମଟର ସୁଧ ହାର, ସାଧାରଣ େୁଳ୍କ ଏବିଂ ଟେ (େଣ୍ବିଧାନ ସୁଧ
ଅନ୍ତଭ୍ଥୁକ୍ତ, ଯେି ଟ ୌଣସି) ଉପଟର ସୂଚନା ପ୍ରୋନ ରିବ; ଟେଲି ଟଫାନ୍ ିମବା ସହା ତା-ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମଟର; ମ୍ପାନୀର
ଟେବସାଇେଟର; ନିେଷ୍ଟ
ସ
ମଥଚାରୀ/ ସହା ତା ଟଡସ୍କ ମାଧ୍ୟମଟର; ିମବା ଟସବା ଗାଇଡ୍ / େୁଳ୍କ ାଯଥୟସୂଚୀ ପ୍ରୋନ ରୁଛି।

iv.

ଯେି ମ୍ପାନୀ ସହା ତା ଟସବା ପ୍ରୋନ ପାଇଁ ତୃ ତୀ ପକ୍ଷର ଟସବା ଗୁଡି ର ଲାଭ୍ ଉଠାଏ , ଟତଟବ ଏହା ଆବେୟ

ରିବ

ଟଯ ଏହିପରି ତୃ ତୀ ପକ୍ଷଗ୍ରାହ ଙ୍କ ବୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା (ଯେି ଏପରି ତୃ ତୀ ପକ୍ଷ ୁ ଉପଲବ୍ଧ) ପରିଚାଳନା ରିଟବ ଏବିଂ
ସମାନ ପରିମାଣର ଟଗାପନୀ ତା ଏବିଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ମ୍ପାନୀ ରିବ।
v.

ମ୍ପାନୀ ସମ ସମ ଟର ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଉତ୍ପାେର ବିଭ୍ିନ୍ନ ଟବୈେିଷ୍ଟୟ ୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ ରିପାଟର । ଉତ୍ପାେ/ ଟସବାଗୁଡି
ସମବନ୍ଧଟର ଟସମାନଙ୍କର ଅନୟ ଉତ୍ପାେ ିମବା ଟପ୍ରାତ୍ସାହନମୂଳ ଅଫର୍ ବିଷ ଟର ସୂଚନା, ଟ ବଳ ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ େଣାଇପାଟର
ଯେି ଟସ ଟମଲ୍ ଦ୍ୱାରା ିମବା ଟେବସାଇଟ୍ ିମବା ଗ୍ରାହ ଟସବା ନମବର୍ ଟର ଏହିପରି ସୂଚନା/ ଟସବା ପ୍ରାପ୍ତ ରିବା ୁ ତାଙ୍କର
ସହମତି ଟେଇଛନ୍ତି।

vi.

ମ୍ପାନୀ ଟସମାନଙ୍କର ଡାଇଟର ଟ ଟସଲି ିଂ ଏଟେନିସ (ଡିଏସ୍ ଏ) ପାଇଁ ଏ ଆଚରଣ ସିଂହିତା ପ୍ରଟ ାଗ/ଟଲଖିବ ଯାହାର
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ଟସବାଗୁଡି ବୋର ଉତ୍ପାେ / ଟସବାଗୁଡି ଟର ଲାଭ୍ବାନ ହୁ ଏ ଯାହା ଅନୟ ବିଷ ଗୁଡି ମଧ୍ୟଟର ବୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ାବଟର ିମବା
ଟଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମଟର ଉତ୍ପାେ ବିକ୍ର ପାଇଁ ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ନି େ ୁ ଯି ବା ଟବଟଳ ନିେ ୁ ଚିହ୍ନେ ରିବା ୁ ଆବେୟ

ଟର ।

ଟବାଡଥର ଅନୁ ଟମାେନ ଅନୁ ଯା ୀ ମ୍ପାନୀ ଡାଇଟର ଟ ଟସଲି ିଂ ଏଟେଣ୍ଟ (ଡିଏସଏ)/ ଡାଇଟର ଟ ମାଟ ଥେିଂି ଏଟେଣ୍ଟ

vii.

(ଡିଏମଏ) ପାଇଁ ଆେେଥ ଆଚରଣ ସିଂହିତା ଗ୍ରହଣ ରିବ ।
ମ୍ପାନୀ ପଯଥୟା କ୍ରଟମ ଡିଏମଏର ଆଚରଣର ସମୀକ୍ଷା ରିବ । ମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନଧି
ି / ଟ ାରିଅର୍ ିମବା ଡିଏସଏ ଟ ୌଣସି

viii.

ଅନୁ ପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣଟର ନିଟ ାେିତ ଟହାଇଛନ୍ତି ିମବା ଏହି ଟ ାଡ୍ ଉେିଂଘନ ରି ାଯଥୟ ରିଛନ୍ତି ଟବାଲି ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଠାରୁ
ଟ ୌଣସି ଅଭ୍ିଟଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଟହବା ଘେଣାଟର, ଅଭ୍ିଟଯାଗର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଏବିଂ ପରିଚାଳନା ଏବିଂ କ୍ଷତି ୁ ଭ୍ଲ ରିବା ପାଇଁ
ଉପଯୁକ୍ତ ପେଟକ୍ଷପ ଆରମ୍ଭ ରାଯି ବ।
ଗୟାକରଣ୍ଟରମାକନ

X.

ଟଯଟତଟବଟଳ େଟଣ ବୟକ୍ତି ଋଣ ପାଇଁ ଗୟାଟରଣ୍ଟର ଟହବା ୁ ବିଚାର ରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ (ପୁରୁଷ/ମହିଳା) ବିଷ ଟର ଅବଗତ ରାଯିବା ଉଚିତ୍
i.

ଗୟାଟରଣ୍ଟର ଭ୍ାବଟର ତାଙ୍କର ୋ ି ତ୍ୱ ;

ii.

ଟସ ଟଯଉଁ ପରିମାଣର ୋ ି ତ୍ୱ ଟେଟବ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମ୍ପାନୀ ୁ ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ ରିବ;

iii.

ଟଯଉଁ ପରିସ୍ଥିତଟି ର ମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୋ ି ତ୍ୱ ପରିଟୋଧ ରିବା ୁ ଆହବାନ ରିବ;

iv.

ଟଯଟତଟବଟଳ

ମ୍ପାନୀ

ମ୍ପାନୀଟର ତାଙ୍କର ଅନୟ ଅଥଥର ଆଶ୍ର

ଟନଇଥାଏ ଯେି ଟସ ଗୟାଟରଣ୍ଟର ଭ୍ାବଟର ଟେ

ଟେବାଟର ବିଫଳ ହୁ ଅନ୍ତି;
v.

ଗୟାଟରଣ୍ଟର ଭ୍ାବଟର ତାଙ୍କର ୋ ି ତ୍ୱ ଏ ନିେଷ୍ଟ
ସ ପରିମାଣଟର ସୀମିତ ି ଟସମାଟନ

vi.

ଅସୀମିତ; ଏବିଂ

vii.

ସମ

ଏବିଂ ପରିସ୍ଥିତି ଟଯଉଁଥିଟର ଗୟାଟରଣ୍ଟର ଭ୍ାବଟର ତାଙ୍କର ୋ ି ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଡିସଚାେଥ ଟହବ ଏବିଂ ମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଏହି

ବିଷ ଟର ସୂଚତ
ି ରିବ ।

viii. ଯେି ଗୟାଟରଣ୍ଟର ଋଣୋତା /ଋଣୋତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଯାଇଥିବା ଚାହିୋ ପାଳନ ରିବା ୁ ମନା ରନ୍ତି, ଟେ

ରିବା ୁ ପଯଥୟାପ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଥିବା ସଟେ, ଏହିପରି ଗୟାଟରଣ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ

ରାଯି ବ ।

ମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ (ପୁରୁଷ/ମହିଳା) ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆଥସ

(ପୁରୁଷ/ମହିଳା) ଗୟାଟରଣ୍ଟର ଭ୍ାବଟର ଠିଆ ଟହାଇଛନ୍ତି ।
XI.

ସ୍ଥିତଟି ର ଟ ୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ

ଟେ ଟେ

ଇଚ୍ଛା ୃ ତ ଖିଲାପ ାରୀ ଭ୍ାବଟର ବିଟବଚନା

ପ୍ରତି ୂ ଳ ପରିବତ୍ତନଥନ ବିଷ ଟର ଅବଗତ

ରାଇବ ଯାହା ୁ ଟସ

ବୟକ୍ତିଗତ୍ ଏବଂ କଗାପନୀୟତ୍ା

ବତ୍ତନଥମାନ ଏବିଂ ଅତୀତର ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସମସ୍ତ ବୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ୁ ବୟକ୍ତିଗତ ଏବିଂ ଟଗାପନୀ ଭ୍ାବଟର ବୟବହାର ରାଯିବ ଏବିଂ ନିମନଲିଖିତ ନୀତି
ଏବିଂ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଟହବ । ନିଟମନାକ୍ତ ବୟତିକ୍ରମ ମାମଲା ବୟତୀତ ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋନ

ରାଯାଇଥିବା

ମ
ି ବା ଅନୟଥା, ଗ୍ରାହ

ଆ ାଉଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀ ସୂଚନା ମ
ି ବା ତଥୟ ମ୍ପାନୀ ପ୍ର ାେ ରିବ ନାହିଁ:
i.

ଯେି ସୂଚନା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା େିଆଯି ବା ଉଚିତ୍ ।

ii. ଯେି ସୂଚନା ପ୍ର ାେ ରିବା େନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତ୍ତନଥବୟ ଅଛି ।
iii.

ଯେି ମ୍ପାନୀର ସ୍ୱାଥଥ ଟସମାନଙ୍କୁ ଠଟ ଇ ଇତୟାେି ୁ ଟରା ିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଟେବା ୁ ଆବେୟ

ଟର । ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସୂଚନା ତାଙ୍କ

ଅନୁ ମତି ବୟତୀତ ମାଟ ଥେିଂି ଉଟେେୟଟର ାହା ୁ େିଆଯି ବ ନାହିଁ ।
iv.

ଯେି ଗ୍ରାହ

ମ୍ପାନୀ ୁ ସୂଚନା ପ୍ର ାେ ରିବା ୁ , ିମବା ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଅନୁ ମତି ଟର ୁ ହନ୍ତି ।

v.

ଯେି ମ୍ପାନୀ ୁ େଟଣ ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ବିଷ ଟର ଏ ଟରଫଟରନସ ଟେବା ୁ

ପିଏନବିଏଚଏଫଏଲ: ଯଥାଥଥ ଅଭ୍ୟାସ ଟ ାଡ୍/ଭ୍ି 5.0

ୁ ହାଯାଏ, ଟତଟବ ମ୍ପାନୀ ଏହା ୁ ଟେବା ପୂବଥରୁ ତାଙ୍କର
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ଲି ଖିତ ଅନୁ ମତି ହାସଲ ରିବ ।
ମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ବିଷ ଟର ଥିବା ବୟକ୍ତିଗତ ଟର ଡଥଗୁଡି

ଅଧି ାରର ପରିମାଣ ଅବଗତ ରାଯିବ ।
ମ୍ପାନୀ

ଆ ଟସସ୍

ରିବା ପାଇଁ ବିେୟମାନ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନଟର ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ

ମ୍ପାନୀ ସଟମତ ଟଯଟ ୌଣସି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଟ ଥେିଂି ଉଟେେୟଟର ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ବୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବୟବହାର

ରିବ ନାହିଁ, ଯେି ଗ୍ରାହ

ଟସମାନଙ୍କୁ ଏହା ରିବା ୁ ନିେଷ୍ଟ
ସ ଭ୍ାବଟର ଅଧି ୃ ତ ନ ରନ୍ତି ।
ସ୍ଥାୟୀ ର୍ିକପାଜିଟ୍

XII.

a. ସମସ୍ତ ପ୍ର ାରର େମା ପାଇଁ ସବଥନମ
ି ନ ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି 3 ମାସ ଟହବ । େମା ର ପୂବଥ ଟେ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ଏହିପରି ଅଟେ:
ତିନି ମାସ ପଟର ିନ୍ତୁ ଛଅ ମାସ ପୂବଥରୁ – ବୟକ୍ତିଗତ େମା ାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଷସ ସବଥାଧି ସୁଧ 4% ଟହବ

i.

ଏବିଂ ଅନୟ ବଗଥର େମା ାରୀଙ୍କ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଟ ୌଣସି ସୁଧ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଛଅ ମାସ ପଟର ିନ୍ତୁ ପରିପକ୍ୱତା ତାରିଖ୍ ପୂବଥରୁ – େମା ଟଯଉଁ ଅବଧି ପାଇଁ େମା ଚାଲି ଛ ି ଟସଥିପାଇଁ

ii.

େନସାଧାରଣଙ୍କ େମା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁେୟ ସୁଧ ହାର ଠାରୁ ଟେ ସୁଧ ହାର 1% ମ୍ ଟହବ ।
iii.

ଯେି େମା ଟଯଉଁ ଅବଧି ପାଇଁ ଚାଲୁ ଛି ଟସଥିପାଇଁ ଟ ୌଣସି ହାର ନିେଷ୍ଟ
ସ
ରାଯାଇ ନାହିଁ - େମା ଗ୍ରହଣ
ରାଯାଉଥିବା ସବଥନମ
ି ନ ହାରଠାରୁ 2% ମ୍ ।

b.

ମ୍ପାନୀର ଅଧି ୃ ତ ଏଟେଣ୍ଟଙ୍କୁ େମାର ସମଗ୍ର ଅବଧି ପାଇଁ ଟରା ଟରଜ୍ ଅଗ୍ରୀମ ଟେ

େିଆଯାଏ । ତାରିଖ୍ ପୂବଥରୁ ପ୍ରତୟାହାର ଟକ୍ଷତ୍ରଟର,

େଲାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ଟହାଇଥିବା ଅବଧି ପାଇଁ ଟେ ଯୁକ୍ତ ଏବିଂ ଟେ ଟହାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଟରା ଟରଜ୍ େମା ରାେିରୁ ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର ରାଯିବ।

c.

ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିେଷ୍ଟ
ସ ଅବଧି ପାଇଁ େମା ଗ୍ରହଣ

ରାଯାଏ ଏବିଂ ସମ

ସମ ଟର େମା ନବୀ ରଣ

ରିବା େମା ାରୀଙ୍କ

ୋ ି ତ୍ୱ । ଯେି େମା 7 ବଷଥ ପାଇଁ ନବୀ ରଣ ନହୁ ଏ, ଟତଟବ େମା ଧାଯଥୟ ତାରିଖ୍ଠାରୁ 7 ବଷଥ ପୂରଣ ଟହବା ପଟର ଅବେିଷ୍ଟ
େମା ନିଟବେ

େିକ୍ଷା ଏବିଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି (ଆଇଇପିଏଫ) ୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଟହବ ଏବିଂ ଏହା ପଟର, େମା ାରୀ ସିଧାସଳଖ୍

ଆଇଇପିଏଫରୁ େମା ଟଫରସ୍ତ ପାଇଁ ୋବି ରିପାରନ୍ତି ।
12. ସାଧାରଣ
i.

ଋଣ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଚୁକ୍ତି ଏବିଂ ସତ୍ତନଥାବଳୀଟର ପ୍ରୋନ ରାଯାଇଥିବା ଉଟେେୟ ବୟତୀତ ମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ାଯଥୟଟର
ହସ୍ତଟକ୍ଷପରୁ ନିବୃତ୍ତନ ରହିବ (ଯେି ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂବଥରୁ ପ୍ର ାେ ରାଯାଇ ନଥିବା ସୂଚନା ଲକ୍ଷୟ ରାଯାଇ ନାହିଁ)।

ii.

ଋଣ ଆ ାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁ ଟରାଧ ଗ୍ରହଣ ରିବା ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ସମ୍ମତି ିମବା ଅନୟଥା ଅଥଥାତ୍
ମ୍ପାନୀର ଆପତ୍ତନି, ଯେି ଥାଏ, ଅନୁ ଟରାଧ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ୍ଠାରୁ 21 େିନ ମଧ୍ୟଟର ପ୍ରୋନ ରାଯି ବ । ଏହିପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ଆଇନ ର ସମନଟେଷଟର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୁକ୍ତିଭ୍ିତ୍ତନି େବ୍ଦ ଅନୁ ଯା ୀ ଟହବ ।
iii.

ଟଯଟତଟବଟଳ ଋଣ େିଆଯାଏ, ମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ପରିଟୋଧ ପରିମାଣ, ାଯଥୟ ାଳ ଏବିଂ ପରିଟୋଧ ର ଅବଧି ଅନୁ ଯା ୀ
ପରିଟୋଧ ପ୍ରକ୍ରି ା ବୟାଖ୍ୟା ରିବ । ତଥାପି, ଯେି ଗ୍ରାହ ପରିଟୋଧ ାଯଥୟସୂଚୀ ପାଳନ ନ ରନ୍ତି, ଟତଟବ ବଟ

ା

ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର ପାଇଁ େମିର ନି ମ ଅନୁ ଯା ୀ ଏ ନିେଷ୍ଟ
ସ ପ୍ରକ୍ରି ା ଅନୁ ସରଣ ରାଯି ବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରି ାଟର ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଠାଇ ିମବା ବୟକ୍ତିଗତ ପରିେେଥନ ରି ଏବିଂ/ ିମବା ଯେି ଟ ୌଣସି ଥାଏ ଟତଟବ ସୁରକ୍ଷା ପୁନଃେଖ୍ଲ ରି ମଟନ
ପ ାଇବା ଅନ୍ତଭ୍ଥୁକ୍ତ ଟହବ।
iv.

ଋଣ ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟର, ମ୍ପାନୀ ନିଯଥାତନାର ଆଶ୍ର ଟନବ ନାହିଁ ଯଥା ଅଦ୍ଭୁତ ସମ ଟର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ

ଭ୍ାବଟର ହଇରାଣ ରିବା, ଋଣ ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର ପାଇଁ ମାିଂସଟପେୀ େକ୍ତି ବୟବହାର ରିବା ଇତୟାେି । ମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ରିବ
ଟଯ ମଥଚାରୀମାଟନ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗଟର ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସହ ମୁ ାବିଲା ରିବା ୁ ଯଟଥଷ୍ଟ ତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ ।
v.

ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର ଏଟେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିଟ ାେିତ ରିବା ପାଇଁ ମ୍ପାନୀ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରିବ ।
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vi.

ନିମନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତଟି ର ଗୃହ ଋଣ ବନ୍ଦ ଟହବା ପୂବଥରୁ ମ୍ପାନୀ ପ୍ରି -ଟପଟମଣ୍ଟ ଟଲଭ୍ି ିମବା େରିମାନା ଆୋ

ରିବ ନାହିଁ:

o

ଟଯଉଁଠାଟର ହାଉସିିଂ ଋଣ ଭ୍ାସମାନ ସୁଧ ହାର ଆଧାରଟର ଏବିଂ ଟଯଟ ୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ପୂବଥ-ବନ୍ଦ ଅଛି ।

o

ଟଯଉଁଠାଟର ଗୃହ ଋଣ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ଆଧାରଟର ଅଛି ଏବିଂ ଋଣ ଋଣଗ୍ରହୀତା ମାଟନ ନିେ ଉତ୍ସରୁ ପୂବଥରୁ ବନ୍ଦ
ରନ୍ତି ।

ଏହି ଉଟେେୟ ପାଇଁ "ନିେସ୍ୱ ଉତ୍ସ" ଅଭ୍ିବୟକ୍ତିର ଅଥଥ ଟହଉଛି ବୟାଙ୍କ/ ଏଚଏଫସି/ ଏନବିଏଫସି ଏବିଂ/ ମ
ି ବା ଏ ଆଥସ ଅନୁ ଷ୍ଠାନରୁ
ଋଣ ଟନବା ବୟତୀତ ଅନୟ ଟ ୌଣସି ଉତ୍ସ ।

ସମସ୍ତ ଡୁ ଆଲ୍ / ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାର (ସ୍ଥିର ଏବିଂ ଭ୍ାସମାନର ମିଶ୍ରଣ) ଗୃହ ଋଣ ପୂବ-ଥ ବନ୍ଦ ହାରଟର ପ୍ରଯୁେୟ ପ୍ରି-ଟ ଲାେିିଂ ନି ମ ୁ ଆ ଷସତ

ରିବ ଯାହା ପୂବଥ ବନ୍ଦ ସମ ଟର, ଋଣ ସ୍ଥିର ମ
ି ବା ଭ୍ାସମାନ ହାରଟର ଅଛି ି ନାହିଁ ତାହା ଉପଟର ନିଭ୍ର
ଥ ଟର । ଏ ଡୁ ଆଲ୍ / ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର

ହାର ଗୃହ ଋଣ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ଟହବା ପଟର ଋଣ ଟଫଲାେିିଂ ଟରଟ୍ ଟଲାନ୍ ଟର ପରିଣତ ଟହବା ପଟର ଟଫଲାେିିଂ
ହାର ପାଇଁ ପ୍ରି-ଟ ଲାେର୍ ନମଥ ଲାଗୁ ଟହବ। ଏହା ପଟର ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଟଦ୍ୱୈତ/ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାର ଗୃହ ଋଣ ୁ ବନ୍ଦ ରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁେୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଯାଇଛି ଟଯ ଏ ସ୍ଥିର ହାର ଋଣ ଟହଉଛି ଏ ଟଯଉଁଠାଟର ଋଣର ସମଗ୍ର ଅବଧି ପାଇଁ ହାର ସ୍ଥିର ରାଯାଏ ।

vii.

ମ୍ପାନୀ ବୟକ୍ତିଗତ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ବୟବସା ବୟତୀତ ଅନୟ ଉଟେେୟଟର ଅନୁ ଟମାେିତ ଟ ୌଣସି ଟଫଲାେିିଂ ଟରଟ୍ େମଥ ଟଲାନ୍

ଉପଟର ସହ-ବାଧ୍ୟତାମୂଳ (ଗୁଡି ) ସହିତ ିମବା ବିନା),ଟଫାଟ ଥଲାେର୍ ଟେ / ପ୍ରି -ଟପଟମଣ୍ଟ େରିମାନା ଲାଗୁ ରିବ ନାହିଁ ।
viii.

ମ୍ପାନୀ ଏବିଂ ବୟକ୍ତିଗତ ଋଣଗ୍ରହୀତା ମଧ୍ୟଟର ସହମତ ଟହାଇଥିବା ଗୃହ ଋଣର ପ୍ରମୁଖ୍ ସତ୍ତନଥାବଳୀ ଏବିଂ ସତ୍ତନଥାବଳୀବିଷ ଟର
େୀଘ୍ର ଏବିଂ ଭ୍ଲ ବୁ ଝାମଣା ୁ ସୁଗମ ରିବା ପାଇଁ, ମ୍ପାନୀ ଏହିପରି ଋଣର ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଚୁକ୍ତି ଏବିଂ ସତ୍ତନଥାବଳୀ
(ଏମଆଇେିସି) ଧାରଣ ରିଥିବା ଏ ଡ ୁ ୟଟମଣ୍ଟ ହାସଲ ରିବ । ଏହି ଡ ୁ ୟଟମଣ୍ଟ ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଟହଉଥିବା

ବିେୟମାନ ଋଣ ଏବିଂ ସୁରକ୍ଷା େସ୍ତାବିେ ବୟତୀତ ଟହବ । ମ୍ପାନୀ ଉକ୍ତ ଡ ୁ ୟଟମଣ୍ଟ ୁ ନ ଲ ଟର ଏବିଂ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ବୁ ଝାପଡୁଥିବା ଭ୍ାଷାଟର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରିବ । ମ୍ପାନୀ ଏବିଂ ଋଣଗ୍ରହୀତା ମଧ୍ୟଟର ବିଧିବର୍ଦ୍ ଭ୍ାବଟର ାଯଥୟ ାରୀ ଟହାଇଥିବା
ନ ଲ ପି ସ୍ୱୀ ୃ ତି ଅଧୀନଟର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ରାଯି ବା ଉଚିତ୍ ।
ix.

ମ୍ପାନୀର ାଯଥୟଟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୁ ଟପ୍ରାତ୍ସାହିତ ରିବା ପାଇଁ ଟସବା ଟେ , ସୁଧ ହାର, େଣ୍ବିଧାନ ସୁଧ (ଯେି ଟ ୌଣସି ଥାଏ),
ପ୍ରୋନ ରାଯାଉଥିବା ଟସବା, ଉତ୍ପାେ ସୂଚନା, ବିଭ୍ିନ୍ନ ାରବାର ପାଇଁ ସମ ନି ମ ଏବିଂ ଅଭ୍ିଟଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ
ଇତୟାେି ର ପ୍ରେେଥନ ଆବେୟ । ଟତଣୁ, ମ୍ପାନୀ "ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଟବାଡଥ", "ବୁ ଟଲଟ୍ / ଟରାସର୍", "ଟେବସାଇଟ୍", "ପ୍ରେେଥନର
ଅନୟ ଟମାଡ୍" ଏବିଂ "ଅନୟାନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ" ଉପଟର ନିଟେଥୋବଳୀ ଅନୁ ସରଣ ରିବ।

x.

ମ୍ପାନୀ ନିମନଲିଖିତ ଟଯଟ ୌଣସି ଭ୍ାଷାଟର ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋନ ରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାେ ଏବିଂ ଟସବାଗୁଡି ବିଷ ଟର
ପ୍ରେେଥନ ରିବ: ହିନ୍ଦୀ, ଇିଂରାେୀ ିମବା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀ ଭ୍ାଷା।

xi.

ମ୍ପାନୀ ବ ସ, ୋତି, ୋତି, ଲି ଙ୍ଗ, ଟବୈବାହି ସ୍ଥିତି, ଧମଥ, ିମବା ଅକ୍ଷମତା ଆଧାରଟର ଟଭ୍େଭ୍ାବ ରିବ ନାହିଁ । ତଥାପି ,
ଋଣ ଉତ୍ପାେଟର ଉଟେଖ୍ ରାଯାଇଥିବା ବ ସ ଉପଟର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲାଗୁ ଟହବା ୋରି ରହିବ ।

xii.

ମ୍ପାନୀ ର ଅଫି ସିଆଲ୍ ଟେବସାଇଟ୍ www.pnbhousing.com ଟର ଚାେଥ, ଚୁକ୍ତି ଏବିଂ ସତ୍ତନଥାବଳୀଟର ପରିବତ୍ତନଥନ ଇତୟାେି
ୁ ଅନ୍ତଭ୍ଥୁକ୍ତ ରି ସମ ସମ ଟର ଏଫପିସି/ ଏମଆଇେିସି ଅପଟଡଟ୍ ଟହାଇଥିବା ପ୍ର ାେ ରିବ, ଏହା ବୟତୀତ ୋଖ୍ାର

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଟବାଡଥଟର ପ୍ରେେଥନ ରିବ । ମ୍ପାନୀ ଅନୁ ଟରାଧ ଉପଟର ଏ

ପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋନ ରିବ, ାଉଣ୍ଟରଟର ିମବା

ଇଟଲଟ ଟ ରାନିକ୍ ଟଯାଗାଟଯାଗ ିମବା ଇଟମଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ତଥାପି , ଏହା ମ୍ପାନୀ ୁ ସମାେର ବିଭ୍ିନ୍ନ ବଗଥ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଟଯାେନାଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ିମବା ଅିଂେଗ୍ରହଣ ରିବା ୁ ବାରଣ ଟର ନାହିଁ ।

xiii. ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ନିେଷ୍ଟ
ସ ଅନୁ ଟରାଧ ପଟର, ମ୍ପାନୀ ହିତାଧି ାରୀ/ ବିଲଡର/ ବିଟକ୍ରତା ଏବିଂ ମ୍ପାନୀର ଆ ାଉଣ୍ଟ ୁ
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ଏନଇଏଫେି/ଆରେିେଏ
ି ସ ମାଧ୍ୟମଟର ଋଣ ଆ ର ଇଟଲଟ ଟ ରାନିକ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରୋନ ରିବ ।
ମ୍ପାନୀ ଟେବସାଇେଟର ଗ୍ରାହ ଟପାେଥାଲ ସୁବଧ
ି ା ରୁଛି ଏବିଂ ଗ୍ରାହ ପାସୋଡଥଗୁଡି ସଠିକ୍ ଭ୍ାବଟର ପଞ୍ଜି ରଣ ରି

xiv.

ଆଇେି ଉଟେେୟଟର ଅସ୍ଥା ୀ/ଅନ୍ତିମ ସୁଧ ଟେ ସାେସଫିଟ ଟ୍, ଆ ାଉଣ୍ଟର ବିବୃତ୍ତନି ଇତୟାେି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହିପରି ସୁବଧ
ି ା
ମାଧ୍ୟମଟର ଆ ାଉଣ୍ଟଗୁଡି ଆ ଟସସ୍ ରିପାରିଟବ ।
xv.

ସାଧାରଣତଃ, ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଟ ୌଣସି ଆ ାଉଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ଡାୋ/ ଡ ୁ ୟଟମଣ୍ଟଗୁଡି ଋଣ/ଆ ାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଟହବାର 5
ବଷଥ ପଟର ପ ାଯି ବ ଏବିଂ ମ୍ପାନୀ 5 ବଷଥ ପଟର ଏହିପରି ଆ ାଉଣ୍ଟଗୁଡି ର ଟ ୌଣସି ସୂଚନା/ଡାୋ ପ୍ରୋନ ପାଇଁ
ଟ ୌଣସି ଅନୁ ଟରାଧଗ୍ରହଣ ରିବ ନାହିଁ।

xvi. ଋଣଗ୍ରହୀତା/ ବିଟକ୍ରତାଙ୍କ ନାମଟର ଋଣ ପ୍ରୋନ ଏବିଂ ଟଚକ୍ ପ୍ରୋନ ରିବା ପଟର , ଯେି ଟ ୌଣସି ାରଣରୁ କ୍ର

ାରବାର

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ଟହାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବିଂ ଟଚକ୍ ଋଣ ଆ ାଉଣ୍ଟ ୁ ପୁନଃଟକ୍ରଡିଟ୍ ରାଯାଏ, ଟତଟବ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଟଡବିଟ୍ ତାରିଖ୍ରୁ
ଋଣ ଆ ାଉଣ୍ଟ ଏବିଂ ଋଣ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟଟର ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁେୟ ହାରଟର ସୁଧ ଟେଟବ।
xvii. ସମ

ସମ ଟର ଆମର ଟେବସାଇେଟର ପ୍ର ାେିତ ଅନୁ ଯା ୀ ଗ୍ରାହ ଟନା ଟ ାର ଗ୍ରାହ (ଟ ୋଇସି), ଆଣ୍ଟି ମନି

ଲଣ୍ରିିଂ (ଏଏମଏଲ), ଏବିଂ ଗ୍ରାହ ଗ୍ରହଣ ନୀତିର ନି ମ ପାଳନ ରିବା ଉଚିତ୍ ।

ମ୍ପାନୀ ତୁ ରନ୍ତ ଟ ୌଣସି "ଋଣୋତା-ସମବନ୍ଧୀ " ପ୍ର ୃ ତ ଅସୁବଧ
ି ା/ଆଇଟର ଟଯାଗ ଟେବ ଯାହା ଋଣଗ୍ରହୀତାମାଟନ

xviii.

ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ ଟହାଇପାରନ୍ତି । ମ୍ପାନୀ ଋଣର ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବିଂ ବିତରଣ ସହିତ େଡିତ ଟହବ, ିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତନି/ ସମ୍ପତ୍ତନି ସମବନ୍ଧୀ
ସମସୟା ପାଇଁ ଟ ୌଣସି ୋଟରଣ୍ଟି ପ୍ରୋନ ରିବ ନାହିଁ ଏବିଂ ଋଣଗ୍ରହୀତା ସମ୍ପତ୍ତନିର େୀଷଥ , ନିମଥାଣର ଗୁଣବତ୍ତନା, ପ୍ର ଳ୍ପର
ପ୍ରଗତି ଇତୟାେି ସହିତ ନିେ ୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରିବା ଉଚିତ୍ ।

xix. ସଠିକ୍ ଡା ଠି ଣା, ଇ-ଟମଲ୍ ଆଇଡି, ଟେଲି ଟଫାନ୍ ନମବର ଏବିଂ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଏବିଂ ମ୍ପାନୀ ସହିତ

ଟଯାଗାଟଯାଗର ଅନୟ ଟ ୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ପଞ୍ଜି ରଣ ରିବା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୋ ି ତ୍ୱ ।

xx.

ଯେି ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଣର ସମାନ ାଯଥୟ ାଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଋଣର ବହୁ ପରିମାଣଟର / ଏ

ରାେି ପୂବଥ ଟେ

ଟହତୁ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନିେଷ୍ଟ
ସ ଅନୁ ଟରାଧଟର ଇଏମଆଇ ପରିମାଣଟର ଟ ୌଣସି ଟପ୍ରା-ରାୋ ହ୍ରାସ ହୁ ଏ ଟତଟବ ଇଏମଆଇ
ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଅନୁ ଟରାଧ ବିଚାର ରାଯି ବ । ପ୍ରି ଟପଟମଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧଟର, ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ପାଖ୍ଟର ଟ ବଳ ଟସହି ଟକ୍ଷତ୍ରଟର

ଇଏମଆଇ ହ୍ରାସ ରିବାର ବି ଳ୍ପ ରହିବ ଟଯଉଁଠାଟର ଏହିପରି ପ୍ରି ଟପଟମଣ୍ଟ ସବଥନମ
ି ନ 5 ଇଏମଆଇ ସହିତ ସମାନ ।
xxi. ଋଣର ାଯଥୟ ାଳ ବୃ ର୍ଦ୍:ି ଟଯଟତଟବଟଳ ଆରଓଆଇଟର ଟ ୌଣସି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଥମୁଖ୍ୀ ସିଂଟୋଧନ ହୁ ଏ, ମ୍ପାନୀ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭ୍ାଟବ

/ଆୋେନ ଭ୍ାବଟର, ଋଣ ଆ ାଉଣ୍ଟଟର ପରିବତ୍ତନଥନର ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବିଂ ଋଣ ଅବଧି ବାଲାନସ ରିବା ୁ ସୂଚତ
ି ରିବ ।
ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଖ୍ଟର ବି ଳ୍ପ ରହିବ i)

ପ୍ରଯୁେୟ ବର୍ଦ୍ସତ ଇଏମଆଇ ୁ ଆୋେନ ଭ୍ାବଟର ିମବା ଟେ

ରିବା ୁ

ii)
ପ୍ରଯୁେୟ ଏ
ରାେି ପୂବଥଟେ ଟପୈଠ ରନ୍ତୁ ଏବିଂ ସମାନ ଇଏମଆଇ ିମବା ୋରି ରଖ୍ନ୍ତୁ
iii)
ସମାନ ଇଏମଆଇ ୋରି ରଖ୍ନ୍ତୁ ଏବିଂ ଋଣର ାଯଥୟ ାଳ ବୃ ର୍ଦ୍ି ରନ୍ତୁ ।
ଉପଟରାକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଟ ୌଣସି େି ପାଇଁ ୋଖ୍ା ପରିେେଥନ/ ଟଯାଗାଟଯାଗ ରିବା, ଟଯାଗାଟଯାଗ ଟପାଷ୍ଟ ରିବା /ସୁଧ ହାରଟର ପରିବତ୍ତନଥନ
ରିବା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୋ ିତ୍ୱ ଟହବ ।
xxii. ଟଯଟତଟବଟଳ ଋଣ ପାଇଁ ଆରଓଆଇ ( ାଡଥ ହାର)ଟର ନିମନଗାମୀ ସିଂଟୋଧନ ପ୍ରଭ୍ାବିତ ହୁ ଏ, ଟସଟତଟବଟଳ ଆୋେନ

ଭ୍ାବଟର େିଆଯାଇଥିବା ନୂ ତନ ଋଣ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରଯୁେୟ । ପୁରୁଣା ଋଣ ସମବନ୍ଧଟର, ପ୍ରଯୁେୟ ସତ୍ତନଥାବଳୀ ଅଧୀନଟର,
ଋଣଗ୍ରହୀତାମାଟନ ଅତୟାଧୁନି

ପିଏନବିଏଚଏଫଏଲ: ଯଥାଥଥ ଅଭ୍ୟାସ ଟ ାଡ୍/ଭ୍ି 5.0
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େୁଳ୍କ ଟେଇ ଏବିଂ ଅଳ୍ପ ଔପଚାରି ତା ସମାପ୍ତ ରି ଆରଓଆଇ ଟମାଡ୍ ପୁନଃଟସଟ୍ ରି ହ୍ରାସ ଟହାଇଥିବା ସୁଧ ହାରର ଲାଭ୍
ପାଇବାର ବି ଳ୍ପ ପାଇଟବ ।

xxiii. ଏହି ଟ ାଡ୍ ମ୍ପାନୀର ଟବାଡଥ ଅଫ୍ ଡାଇଟର ଟସଥ ଦ୍ୱାରା ବାଷସ

ିମବା ପୂବଥ ବୟବଧାନଟର ସମୀକ୍ଷା ରାଯି ବ ।

xxiv. ଟ ାଡ୍ ପ୍ରଚାର ରିବା ୁ , ମ୍ପାନୀ ରିବ:

ବିେୟମାନ ଏବିଂ ନୂ ତନ ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ଟ ାଡ୍ ର ଏ
ଏହି ଟ ାଡ୍

ାଉଣ୍ଟରଟର

ପି ପ୍ରୋନ ରନ୍ତୁ ;

ିମବା ଇଟଲଟ ଟ ରାନିକ୍ ଟଯାଗାଟଯାଗ

ିମବା ଟମଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ଟରାଧଟର ଉପଲବ୍ଧ

ରନ୍ତୁ;
ପ୍ରଟତୟ ୋଖ୍ା ଏବିଂ ଟସମାନଙ୍କ ଟେବସାଇେଟର ଏହି ଟ ାଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରନ୍ତୁ; ଏବିଂ
ନିଶ୍ଚିତ ରନ୍ତୁ ଟଯ ଟସମାନଙ୍କର ମଥଚାରୀମାଟନ ଟ ାଡ୍ ବିଷ ଟର ପ୍ରାସଙ୍ଗି ସୂଚନା ପ୍ରୋନ ରିବା ୁ ଏବିଂ

ଟ ାଡ୍ ୁ ଅଭ୍ୟାସଟର ରଖିବା ପାଇଁ ତାଲି ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତି ।

ପିଏନବିଏଚଏଫଏଲ: ଯଥାଥଥ ଅଭ୍ୟାସ ଟ ାଡ୍/ଭ୍ି 5.0
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