
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.என்.  ஹ ங் 
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ெபா ளடக்கம் 
 
 

வ. 
எண் 

          வரங்கள் பக்க எண் 

1 க்ேகாள்கள் மற் ம் ண்ணப்பம் 2 

2 ெவளிப்பைடயான ைற ல் ேநரை்மயாக 

ெசயல்ப ங்கள் 

2 

3 ளம்பரம், சந்ைதப்ப த்தல் மற் ம் ற்பைன 
2 

4 கடன்கள் 
3 

5 கடன்  நி வனம் 
5 

6 நி ைவத் ெதாைக வ ல் 
5 

7 காரக்ள் மற் ம் ைறகள் 
6 

8 ெபா  
7 

 

ப ப்  வரலாற் ன் க்கம் 
 

ெகாள்ைக அங் கரித்த  இயக் நரக்ள்  
ெகாள்ைக  வைர  ேத ய தைலவர ்- வா க்ைகயாளர ்

ேசைவ & ைள ெசயல்பா கள் 

ெகாள்ைக ப் த்த கைட  

ேத  
 

2011 /V1.0 
ஜனவரி 2017/V2.0 
நவம்பர ்2019/V3.0 
அக்ேடாபர ்28, 2020/V4.0 

தற்ேபாைதய த்தம் 
ேத /எண் 

V5.0 
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ேநர்ைமயான நைட ைறக்  
.என்.  ஹ ங் ஃைபனான்ஸ் ெடட ் (“கம்ெபனி”) இந் ய ரிசரவ்் வங் யால் 
ெவளி டப்பட்ட. ப்ரவரி 17, 2021  ேத டட் RBI ற்ற க்ைக RBI/2020-21/73 
DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21ப   2021 ஆம் ஆண் க்கான  வங்  அல்லாத நி  
நி வனம் – ஹ ங் ஃைபனான்ஸ் கம்ெபனி (ரிசரவ்் வங் ) க க்கான தன்ைம 
வ காட்டல்க க்  இணங்க நியாயமான நைட ைறக் டை்ட (FPC) த்  
ஏற் க்ெகாண்ட .  
 
ரிசரவ்் வங்  தன  வ காட் தல்களில் வழங் ய ப் கைளக் க த் ல் ெகாண் , 
நி வனம் தன  வா க்ைகயாளரக் டன் வ வான உறைவ வளரப்்பதற் ம், 
நம் க்ைகைய அளிப்பதற் ம் கைட க்க ேவண் ய நியாயமான நைட ைறகள் / 
தரநிைல ெகாள்ைககள் வ க்கப்பட் , நியாயமான நைட ைறக் டை்டத் 
த் ள்ள . நி வனத் ன் இயக் நரக்ள் ன் ஒப் த டன், ந்ைதய  

ரத்தா  த்தப்படட்  நைட ைற க் ம். 
I. எப். .  (FPC) ன் ரேயாகம் 

நி வனம், அதன் ைண நி வனங்கள் அல்ல  ட்டல் ெலண் ங் ளாட்ஃபாரம்்கள் 
( ய ெசாந்தமான மற் ம்/அல்ல  அ டே்சார் ங் ஏற்பாட் ன் ழ்) லம் ெதாைலேப  
லம், தபால் லம், ஊடா ம் ன்ன  சாதனங்கள் லம், இைணயத் ல் அல்ல  ேவ  

எந்த ைற ம் வழங்கப்ப ம் அைனத்  டட்ங்கள் மற் ம் ேசைவக க் ம் இந்தக் 
 ெபா ந் ம்.  

 

II. கடன்க க்கான ண்ணப்பம் மற் ம் அவற் ன் ெசயலாக்கம் 
 

i. கடன் ெப பவரக்ான அைனத்  தகவல்ெதாடர் க ம் உள் ர ் ெமா ல் அல்ல  

கடன் வாங் யவர ் ரிந் ெகாள் ம் ெமா ல் இ க்க ேவண் ம். 

ii. கடன் ண்ணப்பத்ைதச ் ெசயலாக் வதற்  ெச த்த ேவண் ய 
கட்டணம்/கட்டணங்கள், கடன் ெதாைக 
அ ம க்கப்படா ட்டால்/ நிேயா க்கப்படா ட்டால் ப் ச ் ெச த்தப்ப ம் 
கட்டணங்களின் வரம், ன் ட் ேய ெச த்த ம் னால் அதற்கான 
கட்டணங்கள், அபராத வட் / தாமதமான ப் ச ்ெச த் தல் அபராதம் ஏேத ம் 
இ ந்தால், கடைன நிைலயான தத் ந்  தக் ம் தங்க க்  
மாற் வதற்கான மாற் க் கட்டணங்கள் அல்ல  அதற்  ேநரம்ாறாக, ஏேத ம் 
வட்  ட்டைமப்   மற் ம் கடன் வாங் பவரின் வட் ையப் பா க் ம் ேவ  
வரம் இ ந்தால் இவற்ைறப் பற் ய அைனத் த் தகவல்கைள ம் நி வனம் 

கடன் வாங் பவ க்  ெவளிப்பைடயாகத் ெதரி க் ம். ேவ  வாரத்்ைதகளில் 
வதானால், நி வனம் ெவளிப்பைடயான ைற ல் கடன் ண்ணப்பத்ைத 

ெசயலாக் வ  / அ ம ப்ப  ெதாடரப்ான அைனத்  கட்டணங்கைள ம் 
உள்ளடக் ய ‘அைனத்  ெசலைவ ம்’  ெதரியப்ப த் ம். அத்தைகய 
ெசல கள்/கட்டணங்கள் பாரபட்சமற்றைவ என்பைத ம் உ ப்ப த் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். 

 
iii. கடன் ண்ணப்பப் ப வங்கள் கடன் வாங் பவைர பா க் ம் ேதைவயான 

தகவல்கைள ம் உள்ளடக் க்க ேவண் ம், இதனால் மற்ற எச.்எப். . கள் 
வழங் ம் ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனக டன் ஒப்  ெசய் , கடன் 
வாங் யவரால் தகவல ந்த ைவ எ க்க ம். கடன் ண்ணப்பப் 
ப வம் அத டன் சமரப்் க்க ேவண் ய ஆவணங்களின் பட் யைலக் 

ப் ட ேவண் ம். 
 
iv. அைனத்  கடன் ண்ணப்பங்கைள ம் ெபற்றதற்கான ஒப் தைல வழங் ம் 

ைறைய நி வனம் உ வாக்க ேவண் ம். கடன் ண்ணப்பங்கள் எந்த 
காலக்ெக ற் ள் தள் ப  ெசய்யப்ப ம் என்ப ம் ஒப் ைக ல் 

ப் டப்பட ேவண் ம். 
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III. கடன் ம ப் , ைறகள் / நிபந்தைனகள் மற் ம் கடன் ண்ணப்பத்ைத 
நிராகரித்ததற்கான தகவல் ெதரி த்தல். 

i. ெபா வாக கடன் ண்ணப்பத்ைத ெசயலாக் வதற்  ேதைவயான அைனத்  

வரங்க ம் ண்ணப்பத் ன் ேபா  நி வனத்தால் ேசகரிக்கப்ப ம். 

ஏேத ம் தல் தகவல் ேதைவப்படட்ால், வா க்ைகயாளைர உடன் அைழத்  

அவர ் ண் ம் ெதாடர்  ெகாள்ளப்ப வார ்என ெதரி க்க ேவண் ம். 

 
ii.  நி வனம் கடன் வாங் பவ க்  உள் ர ் ெமா ல் அல்ல  கடன் 

வாங் யவர ் ரிந் ெகாள் ம் ெமா ல் ஒப் தல் க தம் லமாகேவா 

ேவ தமாகேவா, வ டாந் ர வட்  தம், ண்ணப் க் ம் ைற உட்பட 

அைனத்  ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனக டன் அ ம க்கப்பட்ட கடன் 

ெதாைக, இ.எம்.ஐ அைமப் , ன் ட் ேய ெச த் ம் கடட்ணங்கள், அபராத 

வட்  (ஏேத ம் இ ந்தால்) ஆ யவற்ைற எ த் ப் ரவ்மாக ெதரி த்  கடன் 

வாங் யவர ்இந்த ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகைள எ த் ப் ரவ்மாக 

ஏற் க்ெகாண்டைத ப ல் பா காக்க ேவண் ம். 

 
iii.  கடன் ஒப்பந்தத் ல், தாமதமாகத ் ப் ச ் ெச த் வதற்  க்கப்ப ம் 

அபராத வட் ைய நி வனம் த த்த எ த் ல் ப் ட ேவண் ம். 
 

iv. கடன் ஒப்பந்தத் ன் நகைல ம், கடன் ஒப்பந்தத் ல் ேமற்ேகாள் 

காடட்ப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  இைணப் களின் நகைல ம் ஒவ்ெவா  

கடனாளிக் ம் கடன்கைள அ ம க் ம்/ வழங் ம் ேநரத் ல், ஒப் ைக ெபற்  

நி வனம் தவறாமல் வழங்க ேவண் ம். 
 

v. நி வனம் வா க்ைகயாள க்  கடைன வழங்க யா டட்ால், 

நிராகரிப்பதற்கான காரணத்ைத(கைள)  எ த் ப் ரவ்மாக ெதரி க்க 

ேவண் ம். 
 

IV. கடன்கைள வழங் தல் ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் 
மாற்றங்கள் உட்பட  

i. கடன் ஒப்பந்தம்/அ ம க் க தத் ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள பட் வாடா 

அட்டவைண ன்ப  கடன் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
 
ii. கடன் வாங் பவ க் , , கடன் வாங் யவ க் ப் உள் ர ்ெமா ேலா 

அவ க்  ரி ம் ெமா ேலா,  கடன் வழங்கல் அட்டவைண, வட்  

தங்கள், அபராத வட்  (ஏேத ம் இ ந்தால்), ேசைவக் கடட்ணங்கள், 

ன்பணம் ெச த் ம் கடட்ணங்கள், ெபா ந்தக் ய ற 

ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் ஏேத ம் மாற்றம் ெசய்யக் 

கடட்ணம்/கட்டணங்கள் ேபான்றைவ அ ப்பாக அளிக்கப்பட 

ேவண் ம். வட்  தங்கள் மற் ம் கடட்ணங்களில் மாற்றங்கள் 

வ ங்காலத் ற்ேகற்ப மட் ேம ெசயல்ப த்தப்ப வைத ம், கடன் 

ஒப்பந்தத் ல் ெபா த்தமான நிபந்தைனகள்  

இைணக்கப்பட் ள்ளைத ம் நி வனம் உ  ெசய்ய ேவண் ம். 

 
iii.  அத்தைகய மாற்றம் வா க்ைகயாள க்  பாதகமாக இ ந்தால், 

அவர/்அவள் 60 நாடக் க் ள் ன்ன ப் ன்  அவர /அவள  

கணக்ைக டலாம் அல்ல  தல் கடட்ணம், வட்  எ ம் 

ெச த்தாமல் மாற்றலாம். 
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iv. ஒப்பந்தத் ன் ழ் பணம் ெச த் தல் அல்ல  ம்பப் ெப தல்/ 

ரிதப்ப த் தல் அல்ல  தல் பத் ரங்கைளத் ெப தல் ஆ யைவ 

கடன் ஒப்பந்தத் ன் ப  இணக்கமாக இ க்க ேவண் ம். 

 
v.  அைனத்  நி ைவத் ெதாைககைள ம் ப் ச ் ெச த் ம்ேபா  

நி வனம் ைவத் க் ம் எந்தெவா  சட்டப் ரவ் உரிைம 

ஆ ணங்கைளயம், ைணயப் பத் ரங்கைள ம் கடனின் நி ைவத ்

ெதாைகைய ெபற்ற டன் ம்ப அளிக் ம். அத்தைகய உரிைம 

ஆ ணங்கைள இ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்றால், கடன் 

வாங் பவ க்  த ள்ள உரிைமேகாரல்கள் பற் ய  வரங்கள் 

மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட உரிைமேகாரல் ரக்்கப்ப ம் வைர / 

ெச த்தப்ப ம் வைர பத் ரங்கைள ைவத் க்க நி வனத் ற்  

உரிைம உண்  என் ம் வரத்ைத அ க்க ேவண் ம். 

V. இயக் நர்கள் ன் ெபா ப்  
i. நி வனத் ன் இயக் நரக்ள் , காரக்ள் மற் ம் ைறகைளத் ரப்்பதற்  
நி வனத் ற் ள் ெபா தத்மான ைற ரக்் ம் ைறைய வ த் ள்ள . கடன் வழங் ம் 
நி வனத் ன் ெசயல்பாடட்ாளரக்ளின் களால் எ ம் அைனத்  சரச்ை்சக ம் 
ைறந்தபடச்ம் அ த்த உயர ்மட்டத் லாவ  வாரிக்கப்பட்  ரக்ப்ப வைத இ  உ  
ெசய் ற . 
 
ii.  நி வனத் ன் இயக் நரக்ள் , நியாயமான நைட ைறக் ட் ன் இணக்கம் 
மற் ம் நிரவ்ாகத் ன் பல்ேவ  நிைலகளில் உள்ள ைறகைளத் ரக்் ம் ைற ன் 
ெசயல்பாடை்ட அவ்வப்ேபா  ம ப்பாய்  ெசய் ம். அத்தைகய ம ப்பாய் களின் 
ஒ ங் ைணக்கப்பட்ட அ க்ைகயான  வாரியத்தால் பரிந் ைரக்கப்பட்டப , ரான 
இைடெவளி ல் சமரப்் க்கப ம். 
 
VI. கார்கள் மற் ம் ைறகள் 

 
 

அ. நி வனம் அதன் ஒவ்ெவா  அ வலகத் ம் ஆன்ைலனில் ெபறப்படட் காரக்ள் 
உட்பட ைறகைளப் ெப வதற் ம், ப  ெசய்வதற் ம் மற் ம் ரப்தற் ம் ஒ  அைமப்  
மற் ம் வ ைற ைவத் ள்ள .  ஒ  வா க்ைகயாளரிட ந்  எ த் ப் ரவ்மாக கார ்
ெபறப்படட்ால், நி வனம் ஒ  வாரத் ற் ள் அவ க்  ஒப் தல் / ப ைல அ ப்ப 
யற் க் ம். ஒப் ைக ல் ைறையச ்சமாளிக் ம் அ காரி ன் ெபயர ்மற் ம் பத  

இ க்க ேவண் ம். நி வனம் நிய க்கப்பட்ட ெதாைலேப  உத  ைமயத் ேலா அல்ல  
வா க்ைகயாளர ் ேசைவ எண்ணிேலா கார ் ெதரி க்கப்பட்டால், வா க்ைகயாள க்  
கார ் ப்  எண் வழங்கப்ப ம் மற் ம் நியாயமான காலத் ற் ள் ன்ேனற்றம் 
த்  ெதரி க்கப்ப ம். 

ஆ. இந்த ஷயத்ைத ஆய்  ெசய்த ற , நி வனம் வா க்ைகயாள க்  அதன் 
இ  ப ைல அ ப் ம் அல்ல  ப லளிக்க ஏன் அ க ேநரம் ேதைவ என்பைத 
ளக் ம் மற் ம் கார ் ெபறப்படட் ஆ  வாரங்க க் ள் அைதச ் ெசய்ய 
யற் க் ம், ேம ம் அவர/்அவள் இன் ம் ப்  அைடய ல்ைல என்றால் அவர ் / 

அவ க்  எப்ப  அ த்த மட்டத் ற்  காைர எ த் ெசல்வ  என்பைத அவ க் த் 
ெதரி க்க ேவண் ம்.  

 
இ. பா க்கப்பட்ட கடனாளி ன் காரக்ைள ப ெசய்வதற்காக நி வனம் அதன் ைற 
ரக்் ம் நைட ைறைய ( ன்னஞ்சல் ஐ  மற் ம் காரக்ைள ப  ெசய்யக் ய ற 
ெதாடர்  வரங்கள், க்கைலத் ரப்்பதற்கான கால ேநரம், ேமல் ைற ற்கான 
ேமடர்ிக்ஸ் ேபான்றைவ) ளம்பரப்ப த் ள்ள . அ  நி வனத் ன் இைணயதளத் ல் 
ைடக் ம். 
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ஈ.  நி வனம் தன  அைனத்  அ வலகங்களி ம்/ ைளகளி ம், இைணயதளத் ம், 
காரத்ாரர ்ஒ  மாத காலத் ற் ள் நி வனத் ட ந்  ப ைலப் ெபற ல்ைல என்றால் 
அல்ல  ெபறப்படட் ப ல் அ ப்  அைடந்தால், காரத்ாரர ் ேநஷனல் ஹ ங் 
வங் ன் ைறத் ரக்் ம் ரிைவ அ கலாம்.  தன  காரக்ைள ஆன்ைலனில் 
என்.ெஹச.் . ன் இைணயதளத் ேலா அல்ல  என்.ெஹச.் .,  ல் க்  தபால் 
லமாகேவா ப  ெசய்யலாம். 

உ. வா க்ைகயாளர ் கார ்ெசய்ய ம் னால், அவர ்/ அவள் அவ்வா  ெசய்யலாம்: 
 

VII. நிைல 1 நிைல 2 நிைல 3 நிைல 4 
• வா க்ைகயா
ளர ் தங்கள் 
காைர 
தங்கள் ைள 
அ வலகம்/ 
ைள 

வணிகத் 
தைலவரிடம் 
ேநரிைடயாக 
ப  
ெசய்யலாம் 
அல்ல  

நி வனத் ன் 
இைணயதளம் 
www.pnbhousing.co
m 

ப  ெசய்யலாம் 

• ைள வணிகத் 
தைலவர ்
வழங் ய 
ரம்ானத் ல் 
வா க்ைகயாளர ்
ப்  

அைடய ல்ைல 
என்றால், 
வா க்ைகயாளர ்
தன  காைர 
ேநாடல் 
அ வலரிடம் 
எ த்  லம் 
ப  
ெசய்யலாம். 

nodalofficer@pnbhousin
g.com 

• ரம்ானம் 
இன் ம் 
வா க்ைகயாள
க்  ப்  
தர ல்ைல 
என்றால், 
அவரக்ள் 
executivedirector@p
n bhousing.com 

என்ற ன்னஞ்சல் 
கவரிக்  

எ வதன் லம் 
நிரவ்ாக இயக் நர ்
மற் ம்  
ஓ. ைவ அ கலாம். 

• ேமற் ய 
அ வலகத் ல் 
வா க்ைகயாள
ர ் ப் ய ம் 
ப  காைர 30 
நாடக க்கள் 
ைகயாளாத 
படச்த் ல்,  

வா க்ைகயாளர ் ேழ 
ெகா க்கப்பட் ள்
ள கவரி ல் 
ேத ய ட் வச  
வங் ைய 
அ கலாம்: 

கார ் அளிக்கப்படட் 
நாளி ந்  7 
ேவைல 
நாடக் க் ள் 
வா க்ைகயாள
க்  ப லளிக்க 
ேவண் ம். 

கார ் அளிக்கப்படட் 
நாளி ந்  7 
ேவைல 
நாடக் க் ள் 
வா க்ைகயாள க்  
ப லளிக்க 
ேவண் ம். 

கார ் அளிக்கப்பட்ட 
நாளி ந்  7 
ேவைல 
நாடக் க் ள் 
வா க்ைகயாள க்

 ப லளிக்க 
ேவண் ம். 

ேத ய ட் வச  வங் , 
ஒ ங் ைற 
மற் ம் 
ேமற்பாரை்வத் 
ைற, ( கார ்

நிவரத்்  ெசய் ம் 
ெசல்), 4வ  தளம், 
ேகார-்5A, இந் யா 
ஹா டாட,் ேலா  
சாைல,  ல்  - 
110003 

எங்கள் 
வா க்ைகயாளர ்
உற  
ேமலாண்ைமப் 
ரிைவ 
ன்வ ம் 
ைறகள் லம் 

அ கலாம்: 

மாற்றாக, 
 

வா க்ைகயாளரக்ள் ைற 
ரக்் ம் அ காரிக்  
இங்  எ தலாம்: 

• காரத்ாரர,் 
https://grids.nhbonlin 
e.org.in www.nhb.org.in 
இல் கார ்
ெசய்வதன் லம் 
இணக்கமான 
ர் க் ைவ ம் 
அ கலாம். 

வா க்ைகயாளர ்
பராமரிப்  
எண்:18001208800 

.என்.   ஹ ங் 
ஃைபனான்ஸ் 

ெடட் 
9வ  தளம், 

அந்தரி ்  பவன், 22 
கஸ் ரிபா காந்  
மாரக்்,  ல்  - 
110001 
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நியாயமான நைட ைறக் ன் ெமா  மற் ம் ெதாடர்  ைற  
இங்  ப் டப்பட் ள்ள வ காட் தல்களின் அ ப்பைட ல் நியாயமான 
நைட ைறகள்  (வழக்கமான ெமா  அல்ல  கடன் வாங் யவர ் ரிந் ெகாள் ம் 
ெமா ல் இ க்க ேவண் ம்) ன் ஒப் த டன் நி வனதத்ால் ைவக்கப்ப ம். 
பல்ேவ  பங் தாரரக்ளின் தகவ க்காக இ  நி வனத் ன் இைணயதளத் ல் 
ர ரிக்கப்ப ம். 

VIII. எச.்எஃப். .களால் க்கப்ப ம் அ கப்ப யான வட் ைய ஒ ங் ப த் தல் 
i. நி வனத் ன் வாரியமான , நி ச ் ெசல , இலாபம் மற் ம் அபாய காப்  

ேபான்ற ெதாடர் ைடய காரணிகைள கணக் ல் எ த் க்ெகாண் , கடன்கள் 

மற் ம் ன்பணங்க க்காக வ க்கப்ப ம் வட்  த மா ரிைய 

நிரண் க் ம். வட்  தம் மற் ம் பல்ேவ  வைகயான கடன் 

வாங் பவரக் க்  ெவவ்ேவ  வட்  தங்கள், அபாய தரநிைல நிரண்ய 

அ ைற ஆ யைவ கடன் வாங் பவர ் அல்ல  வா க்ைகயாள க்  

ண்ணப்பப் ப வத் ம், அ ம  க தத் ம் ெவளிப்பைடயாகத் 
ெதரி க்கப்ப ம். அபராத வட் /கடட்ணங்க க்கான (ஏேத ம் இ ந்தால்) 

ெகாள்ைகைய ம் நி வனத் ன் வாரியம் ெதளிவாக வ த் ள்ள . 

ii. வட்  தங்கள் மற் ம் அபாயங்களின் தரப்ப த்த க்கான அ ைற, 

அபராத வட்  (ஏேத ம் இ ந்தால்) ஆ யைவ நி வனத் ன் இைணயதளத் ல் 

அல்ல  ெதாடர் ைடய ெசய் த்தாள்களில் ெவளி டப்ப ம். இைணயதளத் ல் 

மற் ம் ற ெவளி களில், வட்  தங்களில் மாற்றம் ஏற்ப ம் ேபாெதல்லாம் 

ப் க்கப்ப ம். 

iii. வட்  தம் மற் ம் அபராத வட்  (ஏேத ம் இ ந்தால்) வ டாந் ர தமாக 

மாற்றப்பட ேவண் ம், இதனால் கடன் வாங் யவர ் கணக் ல் வ க்கப்ப ம் 

தங்கைளப் பற்  சரியாக அ ந் க் ெகாள்ள ம். 

iv. கடன் வாங் யவரக்ளிட ந்  வ க்கப்ப ம் தவைணகளில் வட் க் ம் 

அச க் ம் இைடேய உள்ள ளைவ ெதளிவாகக் ப் ட ேவண் ம். 

IX. ளம்பரம், சந்ைதப்ப த்தல் மற் ம் ற்பைன 
 

நி வனம் ன் வ வனவற்ைற உ  ெசய் ம்; 
 

i. அைனத்  ளம்பரம் மற் ம் ளம்பரப் ெபா டக்ள் ெதளிவாக ம், 
உண்ைமயாக ம் இ க் ம். 

ii. கவனத்ைத ஈரக்் ம் வட்  தத்ைத உள்ளடக் ய ஒ  ேசைவ அல்ல  டட்ம் 
ஊடகம் மற் ம் ளம்பர அ ப் களில் ெவளி டப்ப ம் ேபா  ற கடட்ணங்கள் 
ெசல னங்கள் மற் ம் ெதாடர் ைடய ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகளின் 

 வரங்கள் தரப்பட் ள்ளனவா, அைவ ேகாரிக்ைக ன் ேபரில் அல்ல  
இைணயதளத் ல் வழங்கப்ப மா என்பைத ம் நி வனம் ப் ட ேவண் ம். 

iii. நி வனம் வட்  தங்கள், ெபா வான கடட்ணங்கள் மற் ம் ெசல னங்கள் 
(அபராத வட் , ஏேத ம் இ ந்தால்) பற் ய தகவல்கைள தங்கள் ைளகளில் 
அ ப் கைள ைவப்பதன் லம்; ெதாைலேப  அல்ல  உத  ெதாடர்  எண்கள்  
லம்; நி வனத் ன் இைணயதளத் ல்; நிய க்கப்பட்ட ஊ யரக்ள்/உத  ேசைவ 

வா க்ைகயா
ளர ் பராமரிப்  
ன்னஞ்சல் 

ஐ : 
customercare@pn
bhousin g.com 

ப் : - உைற ன் 
ேமல் ‘ ைற நிவரத்் ’  
என்  ப் ட ம் 

இைணயதளம்: 
www.pnbhousing.co
m 
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லம்; அல்ல  ேசைவ வ காட் /கடட்ண அட்டவைணைய வழங் தல் லம் 
ெதரி க் ம். 

iv. ஆதர  ேசைவகைள வழங் வதற்காக நி வனம் ன்றாம் தரப் னரின் 
ேசைவகைளப் ெபற்றால், அத்தைகய ன்றாம் தரப் னர ் வா க்ைகயாளரின் 
தனிப்பட்ட தகவைல (அத்தைகய ன்றாம் தரப் ன க்  ஏேத ம் வரங்கள் 
அளித்  இ ந்தால்) நி வனம் ெசய் ம் அேத அள  ரக யத்தன்ைம ட ம் 
பா காப் ட ம் ைகயாள ேவண் ம். 

v. நி வனம், அவ்வப்ேபா  வா க்ைகயாள க் த் அவரக்ள் பயன்ப த் ம் 
ேசைவகள் பற் ய அம்சங்கைளத் ெதரி க்கலாம்.   அவரக்ளின் ற டட்ங்கள் 
அல்ல  ளம்பரச ் ச ைககள் பற் ய தகவல்கள், வா க்ைகயாளரக் க்  
அவர/்அவள் அத்தைகய தகவைல/ேசைவையப் ெப வதற்கான சம்மதத்ைத 
அஞ்சல் லமாகேவா அல்ல  இைணயதளத் ல், வா க்ைகயாளர ் ேசைவ 
எண்ணில் ப  ெசய் ந்தால் மட் ேம ெதரி க்க ேவண் ம். 

vi. நி வனம் தங்கள் ேநர  ற்பைன கைமக க்  ( .எஸ்.ஏக்கள்) நடத்ைத 
ெந ைறையப் பயன்ப தத்/பரிந் ைரக்க ேவண் ம், அவரக்ள் 
டட்ங்கள்/ேசைவகைள சந்ைத ப த்த உத ன்றனர.் ற 
ஷயங்க க் ைட ல் அவரக்ள் ேநர யாக அல்ல  ெதாைலேப  லம் 
டட்ங்கைள ற்க வா க்ைகயாளரக்ைள அ ம்ேபா  தங்கைள அைடயாளப் 

பட் த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
vii. ன் ஒப் த ன்ப  நி வனம் ேநர  ற்பைன கவரக்ள் ( .எஸ்.ஏக்கள்)/ 

ேநர  சந்ைதப்ப த்தல் கவரக் க்கான ( .எம்.ஏக்கள்) மா ரி நடத்ைத 
கைள நைட ைறப்ப த் ம். 

viii. .எம்.ஏக்கள். களின் நடத்ைதைய நி வனம் அவ்வப்ேபா  ம ப்பாய்  ெசய் ம். 
நி வனத் ன் ர நி  / ரியர ் அல்ல  .எஸ்.ஏக்கள் ஏேத ம் ைறயற்ற 
நடத்ைத ல் ஈ பட்டதாக அல்ல  கைள ச ் ெசயல்பட்டதாக 
வா க்ைகயாளரிட ந்  கார ் வந்தால், காைர சாரித்  அைதக் 
ைகயாள்வதற் ம், அைதச ் சரிெசய்வதற் ம் உரிய நடவ க்ைககள் 
ெதாடங்கப்பட்   அவரக்ளால் ஏற்பட்ட இழப்ைப ஈ ெசய்ய ய ம். 

X. உத்தரவாதம் அளிப்பவர் 
 
ஒ  நபர ் கட க்கான உத்தரவாதமளிக்க ேவண் ம் என்  க ம் ேபா , அவர/்அவள் 

ெதரிந் க் ெகாள்ள ேவண் யைவ 
i. உத்தரவாதமளிப்பவராக அவர /அவள் ெபா ப் ; 
ii. அவன்/அவள் நி வனத் டம் உத்தரவாதமளிப்பதன் லம் ஏற்க் ம் ெபா ப் ன் 

அள ; 
iii. அவன /அவ ைடய ெபா ப்ைப ெச த் ம்ப  நி வனம் அவைர/அவைள 

அைழக் ம் ழ்நிைலகள்; 
iv. அவர/்அவள் உத்தரவாததாரராகச ் ெச த்தத் தவ னால், நி வனத் ல் உள்ள 

அவன /அவ ைடய மற்றப் பணத்ைத நி வனம் ஈடாக நா ம் நிைல; 
v. ஒ  உத்தரவாததாரராக அவர /அவ ைடய ெபா ப் கள் ஒ  ப் ட்ட 

அள ற்  மட் ம் உட்ப த்தப்படட்தா அல்ல  அைவ வரம்பற்றதா; மற் ம் 
vi. உத்தரவாததாரராக அவர/்அவ ைடய ெபா ப் கள் க்கப்ப ம் ேநரம் 

மற் ம் ழ்நிைலகள் மற் ம் நி வனம் அவ க் /அவ க்  இைதப் பற்  
அ க் ம் தம். 

vii. நி ைவத் ெதாைகையச ் ெச த்த ேபா மான வ கள் இ ந் ம், கடன் 
வழங் பவர/்கடன் வழங் பவர ் த்த ேகாரிக்ைகக்  உத்தரவாதம் 
அளிப்பவர ் இணங்க ம தத்ால், அத்தைகய உத்தரவாததார ம் 
ேவண் ெமன்ேற கடைனத் ப் ச ்ெச தத்ாதவராகக் க தப்ப வார.்  

 
கடன் வாங் பவரின் நி  நிைல ல் ஏேத ம் பாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் 
நி வனம் உத்தரவாதம் அளிப்பவர ்அவ க் /அவ க்  உடன் ெதரி க் ம். 
 
XI. தனி ரிைம & இரக யத்தன்ைம 
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தற்ேபாைதய மற் ம் கடந்தகால வா க்ைகயாளரக்ளின் அைனத்  தனிப்பட்ட 
தகவல்க ம் தனிப்பட்ட மற் ம் ரக யமாக க தப்ப ம் மற் ம் ன்வ ம் 
ெகாள்ைககள் ன்பற்றப்ப ம். ன்வ ம் லக்கான நிகழ் கைளத் த ர, 
வா க்ைகயாளர ்கணக் கள் ெதாடரப்ான தகவல் அல்ல  தரைவ நி வனம் ேவ  
எவ க் ம் ெவளிப்ப த்தா : 
 

I. தகவல் சடட்ப்ப  ெகா க்கப்பட ேவண் ம் என்றால். 
II. ெபா மக்களிடம் தகவல் ெதரி க்க ேவண் ய கடைம இ ந்தால்,. 

III. நி வனத் ன் நலன்கள் ேமாச  ேபான்றவற்ைறத் த ப்பதற்காக தகவைலத் 
தர ேவண் ய ழல் ஏற்பட்டால் அன்  வா க்ைகயாளரின் தகவல் 
அவ ைடய/அவள் அ ம ன் , சந்ைதப்ப தத்ல் ேநாக்கங்க க்காக 
யா க் ம் வழங்கப்படா . 

IV. வா க்ைகயாளர ் நி வனத் டம் தகவைல ெவளிப்ப த் ம்ப  ேகட்டால், 
அல்ல  வா க்ைகயாளரின் அ ம டன். 

V. ஒ  வா க்ைகயாளைரப் பற் ய ப்ைபக் ெகா க் மா  நி வனத்ைதக் 
ேகடட்ால், நி வனம் ெகா ப்பதற்  ன் அவரிடம்/ அவளிடம் எ த் ப் ரவ் 
அ ம  ெப ம். 

 
வா க்ைகயாள க்  அவைரப் பற்  நி வனம் ைவத் க் ம் தனிப்படட் 
ப கைள அ வதற்கான தற்ேபாைதய சடட்க் கடட்ைமப் ன் ழ் அவர  
உரிைமகளின் அள  ெதரி க்கப்ப ம். 
 
வா க்ைகயாளரின் தனிப்பட்ட தகவைல நி வனம் உட்பட எவரா ம் 
சந்ைதப்ப த்தல் ேநாக்கங்க க்காக நி வனம் பயன்ப தத்ா , வா க்ைகயாளர ்
அவ்வா  ெசய்ய ப்பாக அங் கரிக் ம் வைர. 
 

 
XII நிைலயான ைவப்  நி  
அ. அைனத்  வைகயான ைவப் தெ்தாைகக க் ம் ைறந்தபடச் லாக்-இன் காலம் 3 

மாதங்கள். ைவப் தெ்தாைகைய ன் ட் ேய ெச த் வதற்கான வட்  
தங்கள் ன்வ மா : 

i. ன்  மாதங்க க் ப் ற  ஆனால் ஆ  மாதங்க க்  ன் - தனிப்பட்ட 
ைவப்பாளரக் க்  ஆண் க்  அ கபடச் வட்  4% ஆக இ க் ம், மற்ற வைக 
ைவப்பாளரக் க்  வட்  இல்ைல. 

ii. ஆ  மாதங்க க் ப் ற  ஆனால் ர் த் ேத க்  ன் - ெச த்த 
ேவண் ய வட் யான  ைவப் தெ்தாைக இயங் ய காலத் ற்கான ெபா  
ைவப் தெ்தாைகக்  ெபா ந்தக் ய வட்  தத்ைத ட 1% ைறவாக 
இ க் ம். 

iii. ைவப் தெ்தாைக இயங் ய காலத் ற்  எந்த த ம் ப் டப்பட ல்ைல 
என்றால் - ைவப் தெ்தாைககள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் ைறந்தபடச் 

தத்ைத ட 2% ைற . 
 
நி வனத் ன் அங் கரிக்கப்பட்ட கவ க்  ைவப் த்ெதாைக ன்  
காலத் ற்கான தர  ன்பணம் ெச த்தப்ப ற . ர் க்  ன் 
ம்பப் ெபறப்படட்ால், ந்த காலத் ற்  தர  பணம் ெச தத்ப்ப ம் 

மற் ம் ெச தத்ப்படட் தல் தர  ைவப் த் ெதாைக ந்  
டெ்ட க்கப்ப ம். 

 
ஆ. ைவப் தெ்தாைககள் நி வனதத்ால் நிைலயான காலத் ற்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ன்றன, ேம ம் ைவப் த்ெதாைகைய அவ்வப்ேபா  ப் த்தல் 
ைவப் தாரரின் ெபா ப்பா ம். ைவப் தெ்தாைக 7 ஆண் க க்  
ப் க்கப்படா டட்ால், ைவப்  ெசய்யப்பட்ட ேத ந்  7 ஆண் கள் 

நிைறவைடந்த டன், காலாவ யான ைவப் தெ்தாைக, த டட்ாளர ்கல்  மற் ம் 
பா காப்  நி க்  (IEPF) மாற்றப்ப ம். அதன் ற , ெடபா ட ்ெசய்தவர ்ேநர யாக 
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ஐ.இ. .எஃப். இ ந்  ெடபா டை்டத் ம்பப் ெபறலாம். 
  

12. ெபா  
 
i. கடன் ஒப்பந்தத் ன் ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் வழங்கப்பட் ள்ள 
ேநாக்கங்க க்காக த ர, கடன் வாங் பவரின் வகாரங்களில் தைல வைத 
நி வனம் த ரக்் ம் (கடன் வாங் யவரால் ன்னர ் ெவளி டப்படாத தகவல் 
கவனிக்கப்படா ட்டால்). 
 
 
ii கடன் ெப பவரிட ந்  கடன் கணக்ைக மாற் வதற்கான ேகாரிக்ைகையப் 
ெபற்றால், நி வனத் ன் ஒப் தல் அல்ல  ஆட்ேசபைன, ஏேத ம் இ ந்தால், 
ேகாரிக்ைக ெபறப்படட் நாளி ந்  21 நாடக் க் ள் ெதரி க்கப்ப ம். 
அத்தைகய இடமாற்றம் சட்டத் ற்  இணங்க ெவளிப்பைடயான ஒப்பந்த 

ைறகளின்ப  இ க் ம். 
 
iii கடன்கள் வழங்கப்ப ம் ேபாெதல்லாம், நி வனம் வா க்ைகயாள க்  ப் ச ்
ெச த் ம் ெசயல் ைற ன் ெதாைக, காலம் மற் ம் ப் ச ் ெச த் ம் கால 
அள  ஆ யவற்ைற ளக் ம். எவ்வாறா ம், வா க்ைகயாளர ் ப் ச ்
ெச த் ம் அட்டவைணைய கைட க்க ல்ைல என்றால், சட்டப்ப  
வைரய க்கப்படட் ெசயல் ைற நி ைவத் ெதாைகையப் ெப வதற் ப் 
ன்பற்றப்ப ம். வா க்ைகயாள க்  அவர/்அவ க்  அ க்ைக அ ப் வதன் 
லம் அல்ல   ேநர யாக /அல்ல  ைணய ெபா ைள டெ்ட ப்பதன் லம் 

நிைன ட் ம். இ ேவ  நி வனம் ன்பற் ம் ெசயல் ைறயா ம். 
 

iv. கடன்கைள வ க் ம் ஷயத் ல், நி வனம் ேநரமற்ற ேநரங்களில் கடன் 
வாங் பவரக்ைளத் ெதாடரந்்  ெதாந்தர  ெசய்தல், கடைனத் ம்பப் ெப வதற்  
ஆள் பலத்ைத பயன்ப த் தல் ேபான்ற ன் தத்லான வ கைள நாடா . 
வா க்ைகயாளரக்ைள உரிய ைற ல் ைகயாள்வதற்  ஊ யரக்ள் ேபா மான 
ப ற்  ெபற் ப்பைத நி வனம் உ  ெசய் ம். 
 
v. நி வனம் ட்  கவரக்ைள ஈ ப த் வதற்கான ெகாள்ைகைய உ வாக்க ேவண் ம். 

 
vi. ன்வ ம் ழ்நிைலகளின் ழ், ட் க் கடன்கைள ன் ட் ேய அைடப்பதற்  
நி வனம் ன்பணம் ெச த் ம் வரி அல்ல  அபராதம் க்கா : 
 

o ட் க் கடன் தக் ம் வட்  தத் ன் அ ப்பைட ல் இ ந்  மற் ம் எந்த 
த ஆதாரங்கள் லமாக ம்  ன் ட் ேய அைடத்தால். 

o ட் க் கடன் நிைலயான வட்  தத் ன் அ ப்பைட ல் இ ந்  மற் ம் 
கடன் வாங் யவர ்தன  ெசாந்த ஆதாரங்களில் இ ந்  கடைன ன் ட் ேய 
அைடத்தால். 

 
"ெசாந்த ஆதாரங்கள்" என்ப  வங் / எச.்எப்.  (HFC)/ என். .எப்.  (NBFC) 
மற் ம்/அல்ல  நி  நி வனத் ல் இ ந்  கடன் வாங் வைதத் த ர ேவ  ற 
ஆதாரங்கைள க் ம். 

 
 
அைனத்  இரட்ைட/ றப்  தங்கள் (நிைலயான மற் ம் தக் ம் ட் ) ட் க் 
கடன்கள், ன் ட் ேய அைடக்கப்ப ம் ேநரத் ல், கடன் நிைலயான அல்ல  
தக் ம் தத் ல் உள்ளதா என்பைதப் ெபா த் , நிைலயான/ தக் ம் 
தத் ற்  ெபா ந் ம், ன் ம் ைறகைள ஈரக்் ம். இரடை்ட/ றப்  த 

ட் க் கடன்களின் ஷயத் ல், நிைலயான வட்  தக் காலம் வைடந்த ற , 
தக் ம் கடனாக மாற்றப்பட்ட டன், தக் ம் தத் ற்கான ன் டல் 

ைற ெபா ந் ம். இனிேமல் அைடக்கப்ப ம் அத்தைகய இரடை்ட/ றப்  த 
ட் க் கடன்கள் அைனத் ற் ம் இ  ெபா ந் ம். ஒ  நிைலயான தக் கடன் 
என்ப  கடனின்  காலத் ற் ம் நிரண் க்கப்படட் தம் என்ப ம் 
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ெதளி ப த்தப்ப ற . 
 
vii. தனிப்பட்ட கடன் வாங் பவரக் க்  வணிகம் அல்லாத ற ேநாக்கங்க க்காக 
அ ம க்கப்ப ம் எந்தெவா  தக் ம் த காலக் கட க் ம் நி வனம் 
ன் ட் ேய அைடத்தல் கடட்ணம்/ ன்-பணம் ெச த் தல் அபராதங்கைள 
க்கா . 

 
 

viii.நி வனத் ற் ம் தனிப்படட் கடனாளிக் ம் இைடேய ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட ட் க் 
கட க்கான க் ய ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகைள ைரவாக ம் 
நன்றாக ம் ரிந் ெகாள்வதற்  வச யாக, அத்தைகய கடனின் க க் யமான 

ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகள் (எம்.ஐ. . -MITC) அடங் ய தனி ஆவணத்ைத 
நி வனம் ெப ம். தற்ேபா ள்ள கடன் மற் ம் நி வனதத்ால் ெபறப்ப ம் பா காப்  
ஆவணங்க டன் இந்த ஆவணம் தலாக இ க் ம். நி வனம் றப்பட்ட 
ஆவணத்ைத கடன் வாங் பவர ் ரிந் ெகாள்ளக் ய ெமா ல் நக டன் 
தயாரிக் ம். நி வனத் ற் ம் கடன் வாங் பவ க் ம் இைடேய ைறயாக 
ெசயல்ப த்தப்பட்ட நகல் ஒப் ைக ன் ழ் கடன் வாங் யவரிடம் ஒப்பைடக்கப்பட 
ேவண் ம். 

 
 

ix. ேசைவக் கடட்ணங்கள், வட்  தங்கள், அபராத வட்  (ஏேத ம் இ ந்தால்), 
வழங்கப்ப ம் ேசைவகள், தயாரிப் த் தகவல், பல்ேவ  பரிவரத்்தைனக க்கான ேநர 

ைறகள் மற் ம் ைறகைள நிவரத்்  ெசய் ம் ைற ேபான்ற பல்ேவ  க் ய 
அம்சங்கைளக் காட் ப்ப த் வ , நி வனத் ன் ெசயல்பாட் ல் 
ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய ேமம்ப த் வதற் த் ேதைவ. எனேவ, நி வனம் 
"அ ப்  பலைக", " தத்கங்கள் / ர ரங்கள்", "இைணயதளம்", "இதர காட்  
ைறகள்" மற் ம் " ற வரங்கள்" ஆ யவற் ல் ர ரிக்கப்ப ம் வ ைறகைளப் 
ன்பற் ம். 

 
x.நி வனம் வழங் ம் ட்டங்கள் மற் ம் ேசைவகைளப் பற்  ன்வ ம் ெமா களில் 
ஏேத ம் ஒன் ல் நி வனம் காட் ப்ப த் ம்: இந் , ஆங் லம் அல்ல  
ெபா த்தமான உள் ர ்ெமா . 

 
xi நி வனம் வய , இனம், சா , பா னம், மண நிைல, மதம் அல்ல  இயலாைம 
ஆ யவற் ன் அ ப்பைட ல் பா பா  காட்டா . இ ப் ம், கடன் தயாரிப் களில் 

ப் டப்பட் ள்ள வய க் கட் ப்பா கள் ெதாடரந்்  ெபா ந் ம். 
 

xii நி வனத் ன் அ காரப் ரவ் இைணயதளமான www.pnbhousing.com இல், ைள ன் 
அ ப் ப் பலைக ல் காட் ப்ப த் வேதா , கடட்ணங்களின் அட்டவைண, 

ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் மாற்றங்கள் ேபான்றவற்ைற உள்ளடக் ய 
எப். . /எம்.ஐ. .  (FPC/ MITC ) ஐ நி வனம் அவ்வப்ேபா  ெவளி ம். நி வனம் 
ேகாரிக்ைக ன் ேபரில், க ண்டரில் அல்ல  ன்ன  ெதாடர்  அல்ல  ன்னஞ்சல் 
லமாக ம் ஒ  நகைல வழங் ம். இ ப் ம், ச கத் ன் பல்ேவ  ரி க க்காக 

வ வைமக்கப்பட்ட டட்ங்கைள நி வ ந்ேதா அல்ல  அ ல் பங்  
ெப வ ந்ேதா இ  நி வனத்ைதத் த க்கா . 

 
xiii. வா க்ைகயாளரின் ப் ட்ட ேகாரிக்ைக ன் ேபரில், 
என்.இ.எப். /ஆர.் . .எஸ்(NEFT/RTGS) லம் பயனாளி/கட் பவர/் ற்பைனயாளர ்
மற் ம் நி வனத் ன் கணக் ற்  ன்ன  பரிமாற்ற வச ைய நி வனம் 
வழங் ம். 
 
 
xiv. நி வனம் இைணயதளம் வா க்ைகயாளர ்ேபாரட்ல் வச ையக் ெகாண் ள்ள  
மற் ம் கட செ்சாற்கைள ைறயாகப் ப  ெசய்வதன் லம் வ மானவரி 
ேநாக்கங்க க்காக தற்கா க/இ  வட்  ெச த் ய சான் தழ், கணக்  அ க்ைக 
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ேபான்றவற்ைறப் ெப வதற்கான வச ன் லம் வா க்ைகயாளர ் கணக் கைள 
அ கலாம். 

 
 

xv. ெபா வாக, வா க்ைகயாளரின் எந்தெவா  கணக்  ெதாடரப்ான அைனத்  
தர க ம்/ஆவணங்க ம் கடன்/கணக்  டப்பட்ட 5 ஆண் க க் ப் ற  
அகற்றப்ப ம், ேம ம் 5 ஆண் க க் ப் ற  அத்தைகய கணக் களின் எந்தத் 
தகவைல ம்/தரைவ வழங் வதற்கான ேகாரிக்ைகைய ம் நி வனம் ஏற்கா . 

 
xvi. கடைனப் ெபற்ற ற ம், கடன் வாங் பவர/் ற்பைனயாளரின் ெபயரில் 
காேசாைல வழங் ய ற ம், ஏேத ம் காரணங்க க்காக ெகாள் தல் 
பரிவரத்்தைனைய க்க யா டட்ால் மற் ம் காேசாைல கடன் கணக் ல் 
ண் ம் வர  ைவக்கப்படட்ால், கடன் வாங் யவர ் கடன் கணக் ல் பற்  
ைவக்கப்படட் ேத க் ம் கடைன வதற் ம் இைடப்பட்ட காலத் ற்கான வட்  

தத்ைத ெச தத் ேவண் ம்.  
 

xvii. எங்கள் இைணயதளத் ல் அவ்வப்ேபா  ெவளி டப்ப ம் உங்கள் 
வா க்ைகயாளைர அ ந்  ெகாள் ங்கள் (KYC), பணேமாச  த ப்  (AML) மற் ம் 
வா க்ைகயாளர ்ஏற் க்ெகாள் ம் ெகாள்ைக ஆ ய க க்  வா க்ைகயாளர ்
இணங்க ேவண் ம். 

 
xviii. கடன் வாங் பவரக்ள் எ ரெ்காள் ம் எந்தெவா  "கடன் வழங் பவர ்
ெதாடரப்ான" உண்ைமயான ரமம்/ ரமங்கைள நி வனம் உடன யாக கவனிக் ம். 
நி வனம் அ ம  மற் ம் கடைன வழங் வ ல் அக்கைற ெகாண் ள்ள , ஆனால் 
ெசாத் /ெசாத்  ெதாடரப்ான ரச் ைனக க்  எந்த உத்தரவாதத்ைத ம் 
வழங்கா , ேம ம் கடன் வாங் யவர ்ெசாத் ன் உண்ைமதன்ைம, கட் மானத் ன் 
தரம், டட்த் ன் ன்ேனற்றம் ேபான்றவற் ல் தன்ைனத் ப் ப்ப த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். 

 
xix. சரியான அஞ்சல் கவரி, ன்னஞ்சல் ஐ , ெதாைலேப  எண் மற் ம் ெமாைபல் 
எண் மற் ம் நி வனத் டன் ெதாடர் ெகாள்வதற்கான ேவ  எந்த வ ைய ம் ப  
ெசய்வ  கடனாளி ன் ெபா ப்பா ம். 

 
xx. கடனாளி ன் ப் ட்ட ேகாரிக்ைக ன் ேபரில் இ.எம்.ஐ. (EMI )இன் ெதாைக ல் 
ஏேத ம் சார் - தக் ைறப்  இ ந்தால், கடனாளி ன் அ க/ெமாத்தத் 
ெதாைகைய கடனாளி ன் அேத தவைண காலத்ைத கணக்  ைவத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். கடன். ன்பணம் ெச த் வைதப் ெபா த்தவைர, ைறந்தபடச்ம் 5 
இ.எம்.ஐ. (EMI )க க் ச ் சமமான ன்பணம் ெச த் ம் சந்தரப்்பங்களில் மட் ேம 
வா க்ைகயாளர ்இ.எம்.ஐ.  (EMI )ஐக் ைறப்ைப ேதரந்்ெத க் ம் உரிைம தரப்ப ம். 

 
xxi. கட க்கான கால நீட் ப் : ஆர.்ஓ.ஐ (ROI) இல் ஏேத ம் ேமல்ேநாக் ய தத்ம் 
இ க் ம்ேபாெதல்லாம், நி வனம் தானாகேவ / எ ரக்ால ேநாக் டன், கடன் 
வாங் பவ க்  அவர  கடன் கணக்  மற் ம் இ ப்  கடன் காலத் ன் மாற்றங்கள் 

த்  ெதரி க் ம். கடன் வாங் பவ க்  ன் வ ம் ேதரந்்ெத க் ம் உரிைம 
தரப்ப ம். 

 
i) ெபா ந்தக் ய ேமம்ப த்தப்பட்ட இ.எம்.ஐ. (EMI) ஐ வ ங்காலத் ற் ச ்ெச த்த 
அல்ல  
ii) ெபா ந்தக் ய ெமாத்த ன்பணம் ெச த் , அேத இ.எம்.ஐ. (EMI) ஐத் ெதாடர ம் 
அல்ல  
iii) அேத இ.எம்.ஐ. (EMI) ஐத் ெதாடர ம் மற் ம் கடனின் காலத்ைத நீட் க்க ம். 
ேமற் யவற் ல் ஏேத ம் ஒன் ற்காக கடன் வாங் பவர ் ைளக்  ேநரிைடயாக 
ெசல்ல ேவண் ம்/ெதாடர்  ெகாள்ள ேவண் ம், தகவல் பரிமாற்றம்/வட்  தத் ல் 
மாற்றங்க க்காக இைத ெசய்வ  கடனாளி ன் ெபா ப்பா ம். 
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xxii. கடன்க க்கான ஆர.்ஓ.ஐ. (ROI) இல் (அடை்ட தங்கள்) ழ்ேநாக் ய தத்ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேபாெதல்லாம், எ ரக்ாலத் ல் வழங்கப்ப ம் ய 
கடன்க க் ம் இ  ெபா ந் ம். பைழய கடன்கைளப் ெபா த்தவைர, 
ெபா ந்தக் ய ைறக க்  உட்பட் , கடன் வாங் பவரக்ள் ச பத் ய 
நி வனத் ன் ட்  நி  தத் ற்  .என். .எச.்எப்.ஆர ் (PNBHFR) மா வதன் 
லம் ைறக்கப்பட்ட வட்  தத் ன் பலைனப் ெபறலாம் மற் ம் ைறந்த 

கடட்ணம் ெச த்  ல சம் ரதாயங்கைளப் ரத்்  ெசய்  ஆர.்ஓ.ஐ. (ROI) 
பயன் ைறைய ட்டைமக்கலாம். 

 
xxiii. இந்தக்  ஆண் ேதா ம் அல்ல  அதற்  ந்ைதய கால இைடெவளி ல் 
நி வனத் ன் இயக் நரக்ள் வால் ம ப்பாய்  ெசய்யப்ப ம். 

 
xxiv. டை்ட ளம்பரப்ப த்த, நி வனம்: 
 

• ஏற்கனேவ உள்ள மற் ம் ய வா க்ைகயாளரக் க்  ட் ன் நகைல வழங் ம் 
• இந்த டை்ட க ண்டரில் அல்ல  ன்ன  ெதாடர்  அல்ல  அஞ்சல் லம் 

ேகாரிக்ைக ன் ேபரில் ைடக்கச ்ெசய் ம் 
• இந்தக் டை்ட ஒவ்ெவா  ைள ம் அவரக்ளின் இைணயதளத் ம் ைடக்கச ்

ெசய் ம்; மற் ம் 
• டை்டப் பற் ய ெபா த்தமான தகவைல வழங் வதற் ம், டை்ட 

நைட ைறப்ப த் வதற் ம் அவரக்ள  ஊ யரக்ள் ப ற்  
ெபற் ப்பைத உ ெசய்ய ேவண் ம். 


