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ఫెయిర్ ప్రాక్టసీ్ కోడ్ 

పీఎన్బీ(PNB) హౌసంగ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్ (“ది కంపెన్స”), మాస్రై్ డైర్క్షన్ – నాన్-రా ంకంగ్ ఫైనాన్షయిల్స 

కంపెన్స – హౌసంగ్ ఫైనాన్్  కంపెన్స (రిజర్వ  రా ంక్) ఆదేశాలు, 2021 ఆర్బీఐ(RBI) స్రెు ా లర్ ఆర్

బీఐ(RBI)/2020-21/73డీఓఆర్(DOR).ఎఫ్ఐఎన్(FIN).హెచ్ఎఫ్

స(HFC).సీసీ(CC).నంబర్.120/03.10.136/2020-21 తేదీ ఫిక్రబవ్రి 17, 2021 క్రపకారం రిజర్వ  రా ంక్ ఆఫ్ 

ఇండియా ద్వవ ర్య జార్వ చేయబడిన ఫెయిర్ క్రపాక్టసై్ క్టడ్ (FPC)న్ష స్వ్రించంది మరియు ఆమోదించంది.  

ఆర్బీఐ(RBI) న్షరేశేంచన మారగదరశ కాలను దృష్టలైో ఉంచుకున్ష, కంపెన్స ఫెయిర్ క్రపాక్టసై్ క్టడ్ను 

స్వ్రించంది, ఇందులో కంపెన్స తన కస్మైర్లతో వా్ వ్హరించేటప్పు డు బలమైన స్ంబంధాలను 

మరియు విశావ సాన్షి  పెంపందించుక్టవ్డాన్షక అనుస్రించాల్ి న నాా యమైన పదధతులు/క్రపమాణాల 

క్టస్ం సూక్రాలను(ఫెయిర్ క్రపాక్టసై్ క్టడ్) రూపందించంది. ఈ క్టడ్ కంపెన్స డైర్కరై ిబోరుు ఆమోదంతో 

మునుపట ఫెయిర్ క్రపాక్టసై్ క్టడ్ యొకె  స్థసానానాన్షి  భర్వ ీచేసీ్ంది. 

 

I. ఎఫ్పీసీ(FPC) యొక్క  అమలు 
 

ఈ క్టడ్ అన్షి  ఉతు తీులు మరియు సేవ్లకు వ్రిసీీ్ంది, అవి కంపెన్స, ద్వన్ష అనుబంధ స్ంస్నాలు లేద్వ 

డిజటల్స లండింగ్ స్థపిాట్ఫారమ్లు (సీవ య-యాజమానా ం మరియు/లేద్వ అవుట్సోరి్ ంగ్ ఏర్యు టు కంద) 

కంటర్లో, ఫోన్ ద్వవ ర్య, పోస్ ైద్వవ ర్య, ఇంటర్యకవై్ ఎలక్ట్కైాన్షక్ పరికర్యల ద్వవ ర్య, ఇంటర్ి ట్లో లేద్వ 

మరేదైనా పదధతి ద్వవ ర్య అందించబడాయి.   

 

II. రుణాలు మరియు వాటి ప్రాసెసింగ్ కోసిం ద్ర్ఖాస్తు 

 
 

i. రుణక్రరహీతకు స్ంబంధంచన అన్షి  స్మాచార్యలు స్థసానా న్షక భాషలో లేద్వ రుణక్రరహీత అరనాం 

చేస్కునే భాషలో ఉండాలి. 

 

ii. రుణ దరఖాసీ్ను క్రపాసెస్ చేయడాన్షక చెలింిచాల్ి న రుస్ములు/ఛార్వలీు, లోన్ మొాీన్షి  

మంజూరు చేయకపోతే/ పంప్లణీ(డిస్బ ర్్ ) చేయకపోతే తిరిగి చెలింిచాల్ి న రుస్ముల మొతంీ, 

ముందసీ్ చెలింిప్ప ఎంప్లకలు(ఆపన్ి్ ) మరియు ఛార్వలీు, ఏవైనా ఉంటే, జరిమానా 

వ్డీు/పెనాల్టలైను గురించన మొతంీ స్మాచార్యన్షి  కంపెన్స పారదరశ కంగా రుణక్రరహీతకు 

వెలడిిసీ్ంది. ఆలసా్ మైన తిరిగి చెలింిప్ప, ఏదైనా ఉంటే, రుణాన్షి  స్థసనారమైన నుండి స్థఫిోటంగ్ రేట్

లకు మారచ డాన్షక లేద్వ దీన్షక విరుదధంగా, ఏదైనా వ్డీు ర్వసెట్ న్షబంధన యొకె  ఉన్షకన్ష మరియు 

రుణక్రరహీత యొకె  వ్డీున్ష క్రపభావితం చేసే ఏదైనా ఇతర అంశం క్టస్ం మారిు డి ఛార్వలీు. మరో 

మాటలో చెపాు లంటే, పారదరశ క పదధతిలో లోన్ అప్లకిేషన్ను క్రపాసెస్ చేయడం/మంజూర్వ 

చేయడంలో ఉని  అన్షి  ఛార్వలీతో స్హా ‘అన్షి  ఖరుచ లు’ కంపెన్స వెలడిిసీ్ంది. అటువ్ంట 

ఛార్వలీు/ఫీజులు వివ్క్షత లేన్షవ్న్ష కూడా న్షర్యధ రించాలి. 

  

iii. రుణ దరఖాసీ్ ఫారమ్లు రుణక్రరహీత యొకె  ఆస్కనీ్ష క్రపభావితం చేసే అవ్స్రమైన స్మాచార్యన్షి  

కలిగి ఉంటాయి, తద్వవ ర్య ఇతర హెచ్ఎఫ్సీ (HFC)లు అందించే న్షబంధనలు మరియు 

షరతులతో అరనావ్ంతంగా పోలుచ క్టవ్చుచ  మరియు రుణక్రరహీత ఆ స్మాచారంతో తగు న్షర ణయం 

తీస్క్టవ్చుచ . లోన్ అప్లకిేషన్(దరఖాసీ్) ఫారమ్తో పాటు స్మరిు ంచాల్ి న డాకాు మంట ి

జాబిాను సూచంచవ్చుచ . 

 

iv. కంపెన్స అన్షి  రుణ దరఖాసీ్లను సీవ కరించనటిుగా రసీదు ఇచేచ  వా్ వ్స్నాను రూపందించాలి. 

ముఖా ంగా, రుణ దరఖాసీ్లు ఏ స్మయంలోగా పరిషె రించబడాయో కూడా అకాి లడ్మీంట్

లో సూచంచబడాలి. 

 
 

III. రుణ మదింపు(లోన్ అప్రైజల్), నిబింధనలు / షర్తులు మరియు లోన్ ద్ర్ఖాస్తు 

తిర్సక రిించబడితే దానికి సింబింధించిన సమాచార్ిం(క్మ్యూ నికేషన్) 

 
 

i. సాధారణంగా రుణ దరఖాసీ్ను క్రపాసెస్ చేయడాన్షక అవ్స్రమైన అన్షి  వివ్ర్యలను దరఖాసీ్ 

స్మయంలో కంపెన్స సేకరిసీ్ంది. ఇంకా ఏదైనా అదనప్ప స్మాచారం అవ్స్రమైతే, వారిన్ష మళ్ల ి

స్ంక్రపదిసీామన్ష కస్మైర్క వెంటనే తెలియజేయాలి. 
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ii. వారికి వ్డీు రేటు, అమలు చేసే విధానం తో స్హా అన్షి  న్షబంధనలు మరియు షరతులతో పాటు 

మంజూరైన రుణ మొాీన్షి  కంపెన్స స్థసానా న్షక భాషలో లేద్వ రుణక్రరహీత అరనాం చేస్కునే భాషలో 

రుణక్రరహీతకు క్రవాతపూరవ కంగా తెలియజేయాలి. ఈఎంఐ(EMI) క్ట్స్కైచ ర్, ముందసీ్ చెలింిప్ప 

ఛార్వలీు, జరిమానా వ్డీు (ఏదైనా ఉంటే) మరియు రుణక్రరహీత నుండి ఈ న్షబంధనలు మరియు 

షరతులకు క్రవాతపూరవ క అంగీకార్యన్షి  తీస్కున్ష ద్వన్షన్ష తన రికారుులో ఉంచుక్టవాలి. 

 

iii. రుణ ఒపు ందంలో ఆలస్ా ంగా తిరిగి చెలింిచనందుకు విధంచే జరిమానా వ్డీున్ష కంపెన్స పెదే 

అక్షర్యలతో పేరె్క నాలి. 

 

iv. రుణం మంజూరు/వితరణ స్మయంలో క్రపతి రుణక్రరహీతకు రుణ ఒపు ందంలో క్టట్ చేయబడిన 

క్రపతి ఎన్స్థక్టజిర్ల కాపీతో పాటు రుణ ఒపు ంద్వన్షక స్ంబంధంచన క్రపతిన్ష కంపెన్స ఎకాి లడ్మీంట్ 

తీస్కున్ష అందచేయాలి. 

 

కంపెన్స కస్మైర్కు రుణాన్షి  ఇవ్వ లేకపోతే, అట ైతిరస్ె రణకు రల కారణాలను లిఖితపూరవ కంగా తెలియజేయాలి
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IV. నిబింధనలు మరియు షర్తులలో మారుు లతో సహా రుణాల రింపిణీ 

 

i. లోన్ అక్రగిమంట్/మంజూర్వ లటర్లో ఇచచ న పంప్లణీ-షెడ్యా ల్సకు అనుగుణంగా పంప్లణీ 

చేయాలి. 

 

ii. చెలింిప్ప షెడా్య ల్స, వ్డీు రేటిు, జరిమానా వ్డీు (ఏదైనా ఉంటే), స్ర్వవ స్ ఛార్వలీు, క్రపీపేమంట్ 

ఛార్వలీు, వ్రింీచే ఇతర రుస్ము/ఛార్వలీు మొదలైన వాటతో స్హా న్షబంధనలు మరియు 

షరతులిో ఏదైనా మారుు  ఉంటే ద్వన్ష గురించ రుణక్రరహీతకు స్థసానా న్షక భాషలో లేద్వ రుణక్రరహీత 

అరనాం చేస్కునే భాషలో కంపెన్స రుణక్రరహీతకు నోటీస్ ఇసీ్ంది. వ్డీు రేటిు మరియు ఛార్వలీలో 

మారుు లు ఆశంచన విధంగా మాక్రతమే అమలు చేయబడాయన్ష మరియు రుణ ఒపు ందంలో 

ఈ విషయంలో తగిన షరతు కూడా పందుపరచబడిందన్ష కంపెన్స న్షర్యధరించాలి. 

 

iii. అటువ్ంట మారుు  కస్మైర్కు క్రపతికూలంగా ఉంటే, అతను/ఆమ 60 రోజులలోప్ప మరియు 

నోటీస్ లేకుండా అతన్ష/ఆమ ఖాాను మూసవేయవ్చుచ  లేద్వ ఎటువ్ంట అదనప్ప ఛార్వలీు 

లేద్వ వ్డీున్ష చెలింిచాల్ి న అవ్స్రం లేకుండా ద్వన్షి  మారచ వ్చుచ . 

 

iv. ఒపు ందం క్రపకారం చెలింిప్ప లేద్వ పన్షతీరును ర్వకాల్స చేయడం/ వేరవ్ంతం చేయడం లేద్వ 

అదనప్ప సెకూా రిటీలను క్టరడం వ్ంట న్షర ణయం రుణ ఒపు ంద్వన్షక అనుగుణంగా ఉండాలి. 

 

v. కంపెన్స అన్షి  బకాయిలను తిరిగి చెలింిచడంపై లేద్వ రుణక్రరహీతపై కంపెన్స కలిగి ఉని  ఏదైనా 

ఇతర స్థ యిిమ్ క్టస్ం ఏదైనా చటబైదధమైన హకుె  లేద్వ ాాె లిక హకుె కు లోబడి ఉని  రుణం 

యొకె  బకాయి మొాీన్షి  తీస్కుని  తర్యవ త కంపెన్స అన్షి  సెకాూ రిటీలను విడుదల చేసీ్ంది. 

అటువ్ంట సెట్ ఆఫ్ హకుె ను విన్షయోగించుక్టవాలంటే, మిరా స్థ యిిమ్లు మరియు 

స్ంబంధత స్థ యిిమ్ సెటల్స అయా్య  వ్రకు/చెలింిచే వ్రకు సెకూా రిటీలను కలిగి ఉండటాన్షక 

కంపెన్సక ఉని  అరహత షరతులను గురించ పూరి ీ వివ్ర్యలతో రుణక్రరహీతకు నోటీస్ 

ఇవ్వ బడుతుంది. 

 

V. బోరుు ఆఫ్ డైరెక్రీ్ ల యొక్క  బాధూ త 
 

i. కంపెన్స డైర్కరై ి బోరుు వివాద్వలు మరియు ఫిరా్య దులను పరిషె రించడాన్షక స్ంస్నాలో తగిన 

ఫిరా్య దుల పరిష్కె ర యంక్రాంగాన్షి  ఏర్యు టు చేస్థసీ్ంది. రుణం ఇచేచ  స్ంస్నా యొకె  

కారా న్షర్యవ హకుల న్షర ణయాల నుండి ఉతు ని మయా్య  అన్షి  వివాద్వలు కన్సస్ం తదుపరి ఉని త 

స్థసానా యిలో విన్ష పరిషె రించబడాయన్ష యంక్రాంరం న్షర్యధ రిసీ్ంది. 

 

ii. కంపెన్స డైర్కరై ి బోరుు ఫెయిర్ క్రపాక్టసైెస్ క్టడ్ యొకె  స్మమ తిన్ష మరియు వివిధ స్థసానా యిల 

న్షరవ హణలో ఫిరా్య దుల పరిష్కె ర యంక్రాంరం యొకె  పన్షతీరును కాలానుగుణంగా 

స్మీక్షిసీ్ంది. అటువ్ంట స్మీక్షల యొకె  ఏక్టకృత న్షవేదికను బోరుుకు సూచంచన విధంగా ఒక 

క్రకమ వ్ా వ్ధలో స్మరిు ంచవ్చుచ . 

 

VI. ఫిరాూ దులు మరియు వివాదాలు 
 

a. ఆన్లైన్లో సీవ కరించన వాటతో స్హా క్రపతి కారా్య లయంలో ఫిరా్య దులు మరియు వివాద్వలను 

సీవ కరించడం, నమోదు చేయడం మరియు వాటన్ష పరిషె రించడం క్టస్ం కంపెన్స ఒక వా్ వ్స్నా 

మరియు విధానాన్షి  కలిగి ఉంది. కస్మైర్ నుండి క్రవాతపూరవ కంగా ఫిరా్య దు అందినటయిితే, 

కంపెన్స అతన్షక/ఆమకు ఒక వారంలోగా రసీదు/క్రపతిస్ు ందన పంపడాన్షక క్రపయతిి సీ్ంది. 

అకాి లడ్మీంట్లో ఫిరా్య దున్ష పరిషె రించే అధకారి పేరు మరియు హోద్వ ఉండాలి. కంపెన్స 

న్షరేశేంచన టెలిఫోన్ హెల్సు డెస్ె  లేద్వ కస్మైర్ స్ర్వవ స్ నంబర్లో ఫిరా్య దు ఫోన్ ద్వవ ర్య రిలే 

చేయబడితే, కస్మైర్కు ఫిరా్య దు రిఫర్న్్  నంబర్ అందించబడుతుంది మరియు స్హేతుకమైన 

వ్ా వ్ధలో ప్పరోరతి గురించ తెలియజేయబడుతుంది. 
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b. విషయాన్షి  పరిశీలించన తర్యవ త, కంపెన్స తన తుది క్రపతిస్ు ందనను కస్మైర్కు పంపాలి లేద్వ 

క్రపతిస్ు ందించడాన్షక ఎకుె వ్ స్మయం ఎందుకు అవ్స్రమో వివ్రించాలి మరియు ఫిరా్య దు 

అందిన ఆరు వార్యలలోప్ప అలా చేయడాన్షక క్రపయతిి సీ్ంది మరియు అతను/ఆమ అపు టక్ట 

స్ంతృప్ల ీచెందకపోతే ఫిరా్య దును మరింత ముందుక ఎలా తీస్కు వెళ్ళా లో అతన్షక/ఆమక 

తెలియజేయాలి. 

 

c. రధత రుణక్రరహీత తన ఫిరా్య దులను ద్వఖలు చేయడం క్టస్ం కంపెన్స తన ఫిరా్య దుల పరిష్కె ర 

విధానాన్షి  (ఇ-మయిల్స ఐడి మరియు ఫిరా్య దులను నమోదు చేయరల ఇతర స్ంక్రపదింప్ప 

వివ్ర్యలు, స్మస్ా ను పరిషె రించడాన్షక టర్ి అరండ్ స్మయం, స్మయం పెరుగుదల క్టస్ం 

మాతృక మొదలైనవి) క్రపచురించాలి మరియు క్రపతేా కంగా ద్వన్ష వెబ్సైట్లో అందురటులో 

ఉంచబడిందన్ష న్షర్యధ రించుక్టవాలి. 

 

d. ఫిరా్య దుద్వరుడు ఒక నెల వా్ వ్ధలో కంపెన్స నుండి క్రపతిస్ు ందనను అందుక్టకపోతే లేద్వ 

సీవ కరించన క్రపతిస్ు ందనతో అస్ంతృప్ల ీచెందితే, ఫిరా్య దుద్వరు ఫిరా్య దు, పరిష్కె ర సెల్సను 

నేషనల్స హౌసంగ్ రా ంక్ తన ఫిరా్య దులను ఆన్లైన్లో ఎన్హెచ్బీ(NHB) వెబ్సైట్లో లేద్వ పోస్ ై

ద్వవ ర్య ఎన్హెచ్బీ(NHB), నా్య ఢిల్టకి పంపడం ద్వవ ర్య స్ంక్రపదించవ్చుచ నన్ష కంపెన్స తన అన్షి  

కారా్య లయాలు/క్రరంచ్లలో మరియు వెబ్సైట్లో స్ు షంైగా క్రపదరిశ ంచాలి. 

 

e. కస్మైర్ ఫిరా్య దు చేయాలనుకుంటే, అతను / ఆమ ఈ కంది విధంగా చేయవ్చుచ : 
 

లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 లెవెల్ 4 

కస్మైర్ వారి 

ఫిరా్య దును వారి 

క్రరంచ్ 

ఆఫీస్/క్రరంచ్ 

బిజనెస్ హెడ్క 

పోస్ ైద్వవ ర్య గాన్స 

లేద్వ కంపెన్స వెబ్

సైట్ 

www.pnhousing.co 

m ను 

స్ందరిశ ంచడం 

ద్వవ ర్య గాన్స పోస్ ై

చేయవ్చుచ  
 

 కస్మైర్ యొకె  

ఫిరా్య దు తేదీ 

నుండి 7 పన్ష 

రోజులలోప్ప 

క్రపతిస్ు ందిసీారు. 
 

క్రరంచ్ బిజనెస్ హెడ్ 

అందించన 

పరిష్కె రం(రిజలా్య షన్

)తో కస్మైర్ స్ంతృప్ల ీ

చెందకపోతే, కస్మైర్ తన 
ఫిరా్య దును నోడల్స 

అధకారిక 

క్రవాతపూరవ కంగా, 
nodalofficer@pnbhousi 
ng.com క పోస్ ై

చేయవ్చుచ  
 

 కస్మైర్ యొకె  ఫిరా్య దు 
తేదీ నుండి 7 పన్ష 

రోజులలోప్ప 

క్రపతిస్ు ందిసీారు. 
 

ప్రరత్యూ మాా యింగా, 
 
• కస్మైరిు ఫిరా్య దుల 

పరిష్కె ర అధకారిక ఈ 

క్రకంది అక్రడస్కు 

క్రవాయవ్చుచ : 
 
పీఎన్బీ(PNB)హౌసంగ్ 

ఫైనాన్్  లిమిటెడ్, 9వ్ 

అంతసీ్, 
 అంతతరిక్ష్ భవ్న్, 22 

కసీూర్యబ  గాంధీ మార్గ, 
నా్య ఢిల్ట ి- 110001 

 పరిష్కె రం(రిజలా్య ష

న్) అపు టక్ట కస్మైర్

లను స్ంతృప్లపీరిచే 

విధంగా లేనటయిితే, 

వారు 

executivedirector@pn 

bhousing.com క 

క్రవాయడం ద్వవ ర్య 

మేనేజంగ్ డైర్కరై్ 

మరియు 

సీఈఓ(CEO)న్ష 

స్ంక్రపదించవ్చుచ .  

 

 కస్మైర్ యొకె  

ఫిరా్య దు తేదీ నుండి 7 

పన్ష రోజులలోప్ప 

క్రపతిస్ు ందిసీారు. 

పైన పేరె్క ని  వారిచే 

30 

రోజులలోపల,కస్మైర్ 

స్ంతృప్ల ీ చెందేలా 

ఫిరా్య దు పరిష్కె రం 

చేయబడన్ష పక్షంలో, 

కస్మైర్, క్రకంద 

ఇవ్వ బడిన 

చరునామాలో 

నేషనల్స హౌసంగ్ 

రా ంక్న్ష 

స్ంక్రపదించవ్చుచ : 
 

 నేషనల్ హౌసింగ్ 

బాూ ింక్, డిపార్ై

మంట్ ఆఫ్ 

ర్గుా లేషన్ అండ్ 

సూపర్విజన్, 

(ఫిరా్య దు రిక్రడెస్ల్స 

సెల్స), 4వ్ అంతసీ్, 

క్టర్-5A, ఇండియా 

హాబిటాట్ సెంటర్, 

లోధ రోడ్, నా్య ఢిల్ట ి– 

110003 

http://www.pnhousing.com/
http://www.pnhousing.com/
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
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కంది మోడ్ల ద్వవ ర్య 

మా కస్మైర్ రిలేషన్

ష్టప్ మేనేజ్మంట్ 

సెల్సను చేరుక్టవ్చుచ : 

 

కస్మైర్ కేర్ 

నంబర్:18001208800 

కస్మైర్ కేర్ ఇమయిల్స 

ఐడి: 

customercare@pnbh

ousin g.com 
 

వెబ్సైట్: 

www.pnbhousing.com 

 
రమన్షక: - దయచేస ఎనవ లప్ 

పైన ‘క్రగీవెన్్  రిక్రడెస్ల్స’ అన్ష 

పేరె్క నండి 

  

 ఫిరా్య దుద్వరు 

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

www.nhb.org.in లో 

ఫిరా్య దు చేయడం 

ద్వవ ర్య కంపెటంిట్ 

రిక్రడెస్ల్స సెల్సను 

కూడా 

స్ంక్రపదించవ్చుచ .  

 

VII. భాష మరియు సమాచారానాి   అిందించే(క్మ్యూ నికేటిింగ్) విధానిం ఫెయిర్ ప్రాక్టసీ్ కోడ్ 

 

ఇకె డ పేరె్క ని  సూచనల ఆధారంగా ఫెయిర్ క్రపాక్టసై్ క్టడ్ (ముఖా ంగా స్థసానా న్షక భాషలో లేద్వ 

రుణక్రరహీత అరనాం చేస్కునే భాషలో ఉండాలి) బోరుు ఆమోదంతో కంపెన్సచే తగు ర్వతిలో  

ఉంచబడుతుంది. వివిధ వాటాద్వరుల స్మాచారం క్టస్ం అదే కంపెన్స వెబ్సైట్లో 

ఉంచబడుతుంది. 

https://grids.nhbonline.org.in/
https://grids.nhbonline.org.in/
http://www.nhb.org.in/
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VIII. హెచ్ఎఫ్సీ(HFC)ల దిా రా ఛార్ ్చేయబడిన అధక్ వడ్డు నియింప్రతణ 
 

i. కంపెన్స బోరుు న్షధుల ధర, మారినీ్ మరియు రిస్ె  క్రపీమియం వ్ంట స్ంబంధత అంశాలను 

పరిరణనలోక తీస్కొన్ష వ్డీు రేటు నమూనాను అనుస్రిసీ్ంది మరియు రుణాలు మరియు 

అడావ న్ు ల క్టస్ం వ్సూలు చేయాల్ి న వ్డీు రేటును న్షర ణయిసీ్ంది. వ్డీు రేటు మరియు వివిధ 

వ్ర్యగల రుణక్రరహీతలకు వేరేవ రు వ్డీు రేటును వ్సూలు చేయడాన్షక రల రిస్ె  మరియు హేతుబదధత 

యొకె  క్రేడేషన్ విధానాన్షి  దరఖాసీ్ ఫారమ్లో రుణక్రరహీతకు లేద్వ కస్మైర్కు 

తెలియజేయబడుతుంది మరియు మంజూరు లేఖలో స్ు షంైగా తెలియజేయబడుతుంది. కంపెన్స 

బోరుు జరిమానా వ్డీు/ ఛార్వలీ (ఏదైనా ఉంటే) క్టస్ం కూడా స్ు షంైగా పాలసీన్ష న్షరేశేసీ్ంది. 

 

ii. వ్డీు రేటిు మరియు నషై్కల స్థసానా యిక స్ంబంధంచన క్రపమాద్వన్షి  అప్క్రేడ్ చేసే విధానం మరియు 

జరిమానా వ్డీు (ఏదైనా ఉంటే) కూడా కంపెన్స వెబ్సైట్లో అందురటులో ఉంచబడాయి లేద్వ 

స్ంబంధత వారీ్యపక్రతికలలో క్రపచురించబడాయి. వెబ్సైట్లో క్రపచురించబడిన లేద్వ ఇతర 

మాధా మాలిో క్రపచురించబడిన స్మాచారం వ్డీు రేటలిో మారుు  వ్చచ నప్పు డలిా 

నవీకరించబడుతుంది. 

 

iii. వ్డీు రేటు మరియు జరిమానా వ్డీు (ఏదైనా ఉంటే) తపు న్షస్రిగా వారికి రేటుగా ఉండాలి, తద్వవ ర్య 

రుణక్రరహీత తన ఖాాకు విధంచబడే ఖచచ తమైన రేట ిగురించ తెలుస్కుంటారు. 

 

iv. రుణక్రరహీతల నుండి సేకరించన వాయిద్వలు వ్డీు మరియు అస్లు మధా  విభజనను స్ు షంైగా 

సూచంచాలి. 

 
 

IX. ప్రరక్టనలు, మారెక టిింగ్ మరియు అమమ కాలు 
 

కంపెన్స ఈ క్రకంది వాటన్ష న్షర్యధ రిసీ్ంది; 

 

i. అన్షి  క్రపకటనలు మరియు క్రపచార అంశాలు స్ు షంైగా మరియు వాస్వీికమైనవిగా ఉండాలి. 

 

ii. సేవ్ లేద్వ ఉతు తిపీై వ్డీు రేటుకు సూచనను కలిగి ఉని , దృష్టనై్ష ఆకరింిచే క్రపతీ మీడియా, క్రపచార 

సాహితా ంలో మరియు క్రపకటనలో, ఇతర రుస్ములు మరియు ఛార్వలీు వ్రిసీీాయో లేదో మరియు 

స్ంబంధత న్షబంధనలు మరియు షరతుల పూరి ీ వివ్ర్యలు అభా ర నానపై లేద్వ వెబ్సైట్లో 

అందురటులో ఉనాి యన్ష కూడా కంపెన్స సూచంచాలి. 

 

iii. కంపెన్స తమ శాఖలలో నోటీస్లు పెటడైం ద్వవ ర్య వ్డీు రేటిు, సాధారణ రుస్ములు మరియు 

ఛార్వలీ (అపర్యధ వ్డీు, ఏదైనా ఉంటే) స్మాచార్యన్షి  అందిసీ్ంది; టెలిఫోన్ లేద్వ హెల్సు  లైన ి

ద్వవ ర్య; కంపెన్స వెబ్సైట్లో; న్షయమించబడిన సబబ ంది/ హెల్సు  డెస్ె  ద్వవ ర్య; లేద్వ స్ర్వవ స్ 

గైడ్/టారిఫ్ షెడా్య ల్సను అందిసీ్ంది. 

 

iv. మదేతు సేవ్లను(స్పోర్ ై స్ర్వవ సెస్) అందించడం క్టస్ం కంపెన్స మూడవ్ పక్ష్యల(థర్ ు పార్వ)ై 

సేవ్లను పందినటయిితే, అటువ్ంట థర్ ు పార్వలైు కస్మైర్ యొకె  వా్ కరీత స్మాచార్యన్షి  

(అటువ్ంట థర్ ు పార్వలైకు ఏదైనా అందురటులో ఉంటే) ఆ థర్ ు పార్వలైు కూడా, కంపెన్స వ్ల, అదే 

స్థసానా యిలో గోపా తగా మరియు భక్రదతతో న్షరవ హించడం అవ్స్రం. 

 

v. కంపెన్స, ఎపు టకప్పు డు, కస్మైర్లు పందే వారి ఉతు తీుల యొకె  వివిధ విశషతైలను వారిక 

తెలియజేయవ్చుచ . ఉతు తీులు/సేవ్లకు స్ంబంధంచ వారి ఇతర ఉతు తీులు లేద్వ క్రపమోషనల్స 

ఆఫర్లను గురించన స్మాచార్యన్షి , అతను/ఆమ మయిల్స ద్వవ ర్య లేద్వ వెబ్సైట్లో రిజస్రై్ 

చేస్క్టవ్డం ద్వవ ర్య అటువ్ంట స్మాచారం/సేవ్ను సీవ కరించడాన్షక అతన్ష/ఆమ స్మమ తిన్ష 

ఇచచ నప్పు డు మాక్రతమే కస్మైర్లకు కస్మైర్ స్ర్వవ స్ నంబర్ ద్వవ ర్య తెలియజేయవ్చుచ . 

 

vi. కంపెన్స వారి డైర్క్ ై సెలింిగ్ ఏజెన్్స ల (డీఎస్ఏ-DSAలు) క్టస్ం క్రపవ్రనీా న్షయమావ్ళిన్ష 

వ్రింీపజేసీ్ంది/సూచసీ్ంది, వీట మార్ె ట్ ఉతు తీులు/సేవ్లు అందురటులో ఉంటాయి, ఇతర 

విషయాలతోపాటు వారు వ్ా కరీతంగా లేద్వ ఫోన్ ద్వవ ర్య ఉతు తీులను విక్రకయించడాన్షక కస్మైర్ను 

స్ంక్రపదించనప్పు డు తమసీవ య-గురింీప్పను తెలియ పరచాల్ి  ఉంటుంది. 
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vii. బోరుు ఆమో దించన క్రపకారం కంపెన్స డైర్క్ ైసెలింిగ్ ఏజెంటిు (డీఎస్ఏ-DSAలు)/ డైర్క్ ై

మార్ె టంగ్ ఏజెంటిు (డీఎంఏ -DMAలు) మోడల్స క్టడ్ ఆఫ్ కాండక్ ై్ ను అమలు చేయాలి. 

 

కంపెన్స క్రకమానురతంగా డీఎంఏ(DMA)ల క్రపవ్రనీను స్మీక్షిసీ్ంది. కంపెన్స క్రపతిన్షధ/కొరియర్ లేద్వ 

డీఎస్ఏ(DSA) జతచేసన కస్మైర్ నుండి ఏదైనా ఫిరా్య దు అందిన స్ందరభ ంలో ఏదైనా స్రికాన్ష విధంగా 

క్రపవ్రింీచనప్పు డు లేద్వ ఈ క్టడ్ను ఉలంిఘంచనప్పు డు, ఫిరా్య దును విచారించడాన్షక మరియు 

పరిషె రించడాన్షక మరియు నషై్కన్షి  పూడచ డాన్షక తగిన చరా లు క్రపారంభంచబడాయి. 
 

X. హామీదారులు 

 

ఒక వ్ా క ీయొకె  రుణాన్షక హామీద్వరు(గాా ర్ంటార్)గా పరిరణంచబడుతుని ప్పు డు, అతన్షక/ఆమక ఈ క్రకంది 

విషయాలు తెలియజేయాలి 

 
i. హామీద్వరుగా అతన్ష/ఆమ యొకె  రధా త; 
ii. అతను/ఆమ కంపెన్సక కటైుబడి ఉండవ్లసన మొతంీ రధా త; 

iii. అతన్ష/ఆమ రధా తను చెలింిచమన్ష కంపెన్స అతన్షన్ష/ఆమను ప్లలిచే పరిసనాతులు; 

iv. అతను/ఆమ కంపెన్స హామీద్వరుగా చెలింిప్ప చేయడంలో విఫలమైనప్పు డు, కంపెన్సలో 

అతన్ష/ఆమ ఇతర డబ్బబ లను కంపెన్స తీసేస్క్టవ్చుచ ను;  

v. హామీద్వరుగా అతన్ష/ఆమ రధా త న్షరిషే ైపరిమాణాన్షక పరిమితం చేయబడింద్వ లేద్వ అవి 
vi. అపరిమిత; మరియు 

vii. హామీద్వరుగా అతన్ష/ఆమ రధా తలు, డిశాచ ర్ ీచేయబడే స్మయం మరియు పరిసనాతులు అలాే 

కంపెన్స అతన్షక/ఆమకు దీన్ష గురించ తెలియజేసే విధానం.  

viii. బకాయిలను చెలింిచడాన్షక తగిన మార్యగలు ఉని పు టక్ట, క్రెడిటార్ / రుణద్వత చేసన డిమాండ్

కు కటైుబడి ఉండటాన్షక హామీద్వరు న్షర్యకరిసే,ీ అటువ్ంట హామీద్వరున్ష ఉదేేశపూరవ క డిఫాలరై్గా 

కూడా పరిరణసీారు. 

 

అతను/ఆమ ఎవ్రికైతే హామీద్వరుగా ఉనాి రో ఆ రుణక్రరహీత యొకె  ఆరి నాక స్థసనాతిలో ఏదైనా క్రపతికూల 

మారుు /ల గురించ కంపెన్స అతన్షక/ఆమకు తెలియజేయాలి. 

 

XI. గోరూ త మరియు విశి సనీయత 
 

క్రపసీ్త మరియు రత విన్షయోరద్వరుల యొకె  మొతంీ వ్ా కరీత స్మాచారం క్ట్పైవేట్ మరియు 

గోపా మైనదిగా పరిరణంచబడుతుంది మరియు క్రకంది సూక్రాలు మరియు విధానాల ద్వవ ర్య మారగన్షరేశేం 

చేయబడుతుంది. కంది అసాధారణమైన స్ందర్యభ లిో తపు , కస్మైర్లు అందించన లేద్వ ఎవ్రికైనా 

కస్మైర్ ఖాాలకు స్ంబంధంచన స్మాచారం లేద్వ డేటాను కంపెన్స బహిరగతం చేయదు: 

 
i. చటంై ద్వవ ర్య స్మాచారం ఇవ్వ వ్లస వ్చచ నప్పు డు. 
ii. క్రపజల పట ికరవాీ్ ం అయినప్పు డు స్మాచార్యన్షి  వెలడిించవ్లసనప్పు డు. 

iii. మోస్ం మొదలైన వాటన్ష న్షరోధంచడాన్షక కంపెన్స ఆస్కీుల దృషాై్క  వారు స్మాచార్యన్షి  

అందించవ్లస వ్సే.ీ కస్మైర్ యొకె  స్మాచారం అతన్ష/ఆమ అనుమతితో తపు  మార్ె టంగ్ 

క్రపయోజనాల క్టస్ం ఎవ్రిక్ట ఇవ్వ బడదు. 

iv. కస్మైర్ తన స్మాచార్యన్షి  బహిరగతం చేయమన్ష కంపెన్సన్ష అడిగినప్పు డు లేద్వ కస్మైర్ అనుమతితో. 
v.  ఒక కస్మైర్ గురించ రిఫర్న్్  ఇవ్వ మన్ష కంపెన్సన్ష అడిగితే, అలా ఇవ్వ డాన్షక ముందు కంపెన్స అతన్ష/ 

ఆమ నుండి అనుమతిన్ష పందుతుంది. 
 

కంపెన్స కలిగి ఉని  వ్ా కరీత రికారుులను యాె్ స్ చేయడాన్షక క్రపసీ్త చటపైరమైన క్రేమ్వ్ర్ె  కంద 

అతన్ష/ఆమ హకుె ల పరిధ గురించ కస్మైర్కు తెలియజేయబడుతుంది. 

 

కస్మైర్, వారిక క్రపతేా కంగా అధకారం ఇసే ీతపు , కంపెన్సతో స్హా ఏ వ్ా క ీఅయినా మార్ె టంగ్ క్రపయోజనాల 

క్టస్ం కస్మైర్ యొకె  వా్ కరీత స్మాచార్యన్షి  కంపెన్స ఉపయోగించదు. 

 

XII. ఫిక్్ డ్ డిాజిట్లల 

 

a. అన్షి  రకాల డిపాజట ిక్టస్ం కన్సస్ లాక్-ఇన్ వా్ వ్ధ 3 నెలలు. డిపాజట ిముందసీ్ చెలింిప్ప క్టస్ం 

వ్డీు రేటిు క్రకంది విధంగా ఉనాి యి: 
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i. మూడు నెలల తర్యవ త, మరియు ఆరు నెలల ముందు - వ్ా కరీత డిపాజటరకిు 

చెలింిచాల్ి న రరిష ైవ్డీు స్ంవ్త్ ర్యన్షక 4% మరియు ఇతర కేటగిర్వ డిపాజటరకిు  వ్డీు 

ఉండదు. 

ii. ఆరు నెలల తర్యవ త మరియు మచా్య రిటీ తేదీక ముందు – చెలింిచాల్ి న వ్డీు, 

డిపాజట్ అమలు చేయబడే కాలాన్షక పబికి్ డిపాజట్క వ్రింీచే వ్డీు రేటు కంటే 1% 

తకుె వ్గా ఉంటుంది. 

iii. డిపాజట్ అమలు చేయబడిన కాలాన్షక ఎటువ్ంట రేటు పేరె్క నబడనటయిితే - 

డిపాజటిు ఆమోదించబడిన కన్సస్ రేటు కంటే 2 % తకుె వ్.
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కంపెన్స యొకె  అధీకృత ఏజెంట్కు డిపాజట ిమొతంీ కాలాన్షక క్రబోకరేజ్ ముందసీ్గా చెలింిచబడుతుంది. 

డిపాజట ి అకాల ఉపస్ంహరణ విషయంలో, క్రబోకరేజ్ పూరి ీ కాలాన్షక చెలింిచబడుతుంది కాబట ై అట ై

చెలింిచన అదనప్ప క్రబోకరేజ్ డిపాజట్ మొతంీ నుండి రికవ్ర్ చేయబడుతుంది. 

 

b. డిపాజటిు కంపెన్సచే న్షర్వ ణత కాలాన్షక అంగీకరించబడాయి మరియు ఎపు టకప్పు డు డిపాజట్ను 

ప్పనరుదధరించడం డిపాజటర్ యొకె  రధా త. డిపాజట్లను 7 స్ంవ్త్ ర్యల పాటు 

ప్పనరుదధరించకపోతే, రడువు ముగిసన డిపాజట్ రడువు తేదీ నుండి 7 స్ంవ్త్ ర్యలు పూరయీిన 

తర్యవ త ఇనెవ స్రై్ ఎడాు కేషన్ & క్రపటెక్షన్ ఫండ్ (IEPF)క బదిల్ట చేయబడుతుంది మరియు ఆ 

తర్యవ త, డిపాజటర్ నేరుగా ఐఈపీఎఫ్(IEPF) నుండి డిపాజట్ ర్వఫండ్ క్టస్ం స్థ యిిమ్ చేయవ్చుచ . 

 

12. జనర్ల్ 

 

i. రుణ ఒపు ందం యొకె  న్షబంధనలు మరియు షరతులలో అందించన క్రపయోజనాల క్టస్ం 

మినహా రుణక్రరహీత వ్ా వ్హార్యలిో కంపెన్స జోకా ం చేస్క్టదు (అంతకుముందు రుణక్రరహీత ద్వవ ర్య 

బహిరగతం చేయబడన్ష స్మాచారం, గురింీచబడితే తపు ). 

 

ii. రుణక్రరహీత నుండి రుణ ఖాా బదిల్ట క్టస్ం అభా ర నాన అందిన స్ందరభ ంలో, అందుకు స్మమ తి 

లేద్వ కంపెన్స అభా ంతరం ఏదైనా ఉంటే, అభా ర నాన అందిన తేదీ నుండి 21 రోజులలోప్ప 

తెలియజేయబడుతుంది. అటువ్ంట బదిల్ట చటైాన్షక అనుగుణంగా పారదరశ కంగా ఒపు ంద 

న్షబంధనల క్రపకారం ఉంటుంది. 

 

iii. రుణాలు ఇచచ నప్పు డలిా, కంపెన్స రుణ మొతంీ, రుణ కాల వా్ వ్ధ మరియు న్షరిషే ైకాల వ్ా వ్ధలో 

తిరిగి చెలింిప్ప క్రపక్రకయను కస్మైర్కు వివ్రిసీ్ంది. అయితే, కస్మైర్ ర్వపేమంట్ షెడ్యా ల్సకు 

కటైుబడి ఉండకపోతే, బకాయిల రికవ్ర్వ క్టస్ం భూమి చటైాల క్రపకారం న్షరవ చంచన క్రపక్రకయను 

అనుస్రించాలి. ఈ క్రపక్రకయలో కస్మైర్కు(అతన్షక/ఆమకు) నోటీస్ పంపడం ద్వవ ర్య లేద్వ 

వ్ా కరీత స్ందరశ నలు చేయడం ద్వవ ర్య అతన్షక/ఆమకు గురీుచేయడం జరుగుతుంది 

మరియు/లేద్వ ఏదైనా భక్రదతను తిరిగి పందడం జరుగుతుంది. 

 

iv. రుణాల రికవ్ర్వ విషయంలో, కంపెన్స వేధంప్పలను ఆక్రశయించదు. విషమ పరిసనాతులిో 

రుణక్రరహీతలను న్షరంతరం ఇబబ ంది పెటడైం, రుణాల రికవ్ర్వ క్టస్ం రహుబలాన్షి  

ఉపయోగించడం మొదలైనవి చేయదు. కస్మైర్లతో తగిన ర్వతిలో వా్ వ్హరించడాన్షక సబబ ందిక 

తగిన శక్షణ ఉండేలా కంపెన్స తగు జాక్రరతలీను తీస్కుంటుంది. 

 

v. కంపెన్స రికవ్ర్వ ఏజెంటనిు ఎంేజ్ చేయడం క్టస్ం పాలసీన్ష రూపంది స్థసీ్ంది. 

 

vi. ఈ కంది పరిసనాతులలో హౌసంగ్ లోన్లను క్రపీ-స్థక్టజిర్ చేయడంపై కంపెన్స క్రపీ-పేమంట్ లవీ లేద్వ 

పెనాల్టనై్ష వ్సూలు చేయదు: 

 

o హౌసంగ్ లోన్ స్థఫిోటంగ్ వ్డీు రేటు క్రపాతిపదికన ఉని ప్పు డు మరియు ఏదైనా ఇతర 

ఆద్వయప్ప వ్నరు నుండి ముందుగా ముగించ వేసనప్పు డు. 

o రృహ రుణం స్థసనార(ఫిె్ డ్) వ్డీు రేటు క్రపాతిపదికన ఉని ప్పు డు మరియు రుణక్రరహీత వారి 

స్వ ంత వ్నరుల నుండి రుణాన్షి  ముందుగా ముగించ వేసనప్పు డు. 

 

క్రపయోజనం క్టస్ం "సంత వ్నరులు" అనే పద్వన్షక రా ంక్/ హెచ్ఎఫ్సీ(HFC)/ ఎన్బీఎఫ్సీ(NBFC) 

మరియు/లేద్వ ఆరి నాక స్ంస్నా నుండి రుణం తీస్క్టవ్డం ద్వవ ర్య కాకుండా ఏదైనా ఇతర వ్నరు 

నుండి అన్ష అరధం. 

 

అన్షి  డ్యా యల్స/సెు షల్స రేట్ (ఫిె్ డ్ మరియు స్థఫిోటంగ్ కాంబినేషన్) హౌసంగ్ లోన్లు ముందసీ్ 

ముగింప్ప  స్మయంలో, ఫిక్్ డ్ లేద్వ స్థఫిోటంగ్ రేట్పై ఆధారపడి ఉనాి యా లేద్వ అనే ద్వన్షపై 

ఆధారపడి ఫిక్్ డ్/స్థఫిోటంగ్ రేటుకు వ్రింీచే ముందసీ్ ముగింప్ప న్షబంధనలు ఉంటాయి. 

డ్యా యల్స/సెు షల్స రేట్ హౌసంగ్ లోన్ల విషయంలో, స్థసనార వ్డీు రేటు వ్ా వ్ధ ముగిసన తర్యవ త, 

లోన్ స్థఫిోటంగ్ రేట్ లోన్గా మారచ బడిన తర్యవ త స్థఫిోటంగ్ రేట్ క్టస్ం క్రపీ-స్థక్టజిర్ నార్మ  వ్రిసీీ్ంది. 

ఇకపై ముందసీ్ ముగింప్ప చేయబడినటువ్ంట డ్యా యల్స/సెు షల్స రేట్ హౌసంగ్ లోనని్షి ంటక్ట 

ఇది వ్రిసీీ్ంది. ఫిె్ డ్ రేట్ లోన్ అనగా లోన్ మొతంీ వ్ా వ్ధక రేటు న్షర ణయించబడినది అన్ష కూడా 

స్ు షంై చేయబడింది. 



PNBHFL: Fair Practice Code/V5.0 Page 11 of 
9 

 

 
 

vii. స్హ(క్ట)-ఆబిగింట్(లు) ఉనాి /లేకునాి  వా్ కరీత రుణక్రరహీతలకు వాా పారం కాకుండా ఇతర 

క్రపయోజనాల క్టస్ం మంజూరు చేయబడిన ఏదైనా స్థఫిోటంగ్ రేట్ టర్మ  లోన్పై కంపెన్స ఫోర్స్థక్టజిర్ 

ఛార్వలీు/ముందసీ్ చెలింిప్ప జరిమానాలు విధంచదు.  

viii. కంపెన్స మరియు వా్ కరీత రుణక్రరహీత మధా  అంగీకరించబడిన హౌసంగ్ లోన్ యొకె  

క్టలక న్షబంధనలు మరియు షరతులను తవ రగా మరియు చకె గా అర నాం చేస్క్టవ్డాన్షక, 

కంపెన్స అటువ్ంట లోన్ యొకె  మోస్ ైఇంపార్ంైట్ టెర్మ ్   అండ్ కండిషన్్ (MITC) 

కలిగి ఉని  పక్రాన్షి  పందుతుంది. ఈ పక్రతం కంపెన్స సేకరించే క్రపసీ్త రుణం మరియు 

భక్రదా పక్రాలకు అదనంగా ఉంటుంది. కంపెన్స పేరె్క ని  పక్రాన్షి  ఒక డ్యప్లకిేట్ కాపీతో 

రుణక్రరహీతకు అర నామయా్య  భాషలో సదధం చేసీ్ంది. కంపెన్స మరియు రుణక్రరహీత మధా  

స్రిగాగ  అమలు చేయబడిన డ్యప్లకిేట్ కాపీన్ష రుణక్రరహీతక రసీదు ద్వవ ర్య అందజేయాలి. 
 

ix. సేవా ఛార్వలీు, వ్డీు రేటిు, జరిమానా వ్డీు (ఏదైనా ఉంటే), అందించే సేవ్లు, ఉతు తి ీస్మాచారం, 

వివిధ లావాదేవీల క్టస్ం స్మయ న్షబంధనలు మరియు ఫిరా్య దుల పరిష్కె ర విధానం వ్ంట 

వివిధ క్టలక అంశాల క్రపకటన కంపెన్స కారా కలాపాలలో పారదరశ కతను క్రపోత్ హించడాన్షక 

అవ్స్రం. అందువ్ల,ి కంపెన్స "నోటీస్ బోర్ు", "బ్బక్లట్లు/ క్రబోచర్లు", "వెబ్సైట్", "ఇతర డిసేు ే 

మోడ్లు" మరియు "ఇతర స్మస్ా ల"పై సూచనలను పాటసీ్ంది. 

 

x. కంపెన్స అందించే ఉతు తీులు మరియు సేవ్ల గురించ కంపెన్స కంది భాషలిో దేన్షలోనైనా 

క్రపదరిశ ంచాలి: హిందీ, ఇంగీషి్ లేద్వ తగిన స్థసానా న్షక భాష. 

 

xi. కంపెన్స వ్యస్్ , జాతి, కులం, లింరం, వైవాహిక స్థసనాతి, మతం లేద్వ వైకలా ం ఆధారంగా వివ్క్ష 

చ్యపదు. అయితే, లోన్ క్రపడక్లైలో పేరె్క ని  విధంగా వ్యస్్ పై పరిమితులు వ్రిసీీాయి. 

 

xii. కంపెన్స అధకారిక వెబ్సైట్ www.pnbhousing.comలో, క్రరంచ్ నోటీస్ బోరుులో 

క్రపదరిశ ంచడంతోపాటు ఛార్వలీ షెడా్య ల్స, న్షబంధనలు మరియు షరతులలో మారుు లు 

మొదలైన వాటన్ష ఎపు టకప్పు డు అప్డేట్ చేసన ఎఫ్పీసీ(FPC)/ ఎంఐటీసీ(MITC)న్ష కంపెన్స 

క్రపచురిసీ్ంది. కంపెన్స అభా ర నానపై కంటర్ ద్వవ ర్య లేద్వ ఎలక్ట్కైాన్షక్ కమాూ న్షకేషన్ లేద్వ ఇమయిల్స 

ద్వవ ర్య కాపీన్ష కూడా అందిసీ్ంది. అయితే, స్మాజంలోన్ష వివిధ వ్ర్యగల క్టస్ం రూపందించన 

పథకాలను స్థసానా ప్లంచడం లేద్వ అందులో పాల్గగనడం నుండి ఇది కంపెన్సన్ష న్షరోధంచదు. 
 

xiii. కస్మైర్ యొకె  న్షరిషే ై అభా ర నాన మేరకు, నెఫ్(ైNEFT)/ ఆర్టీజీఎస్(RTGS) ద్వవ ర్య 

లబిదే్వరు/బిలుర్/వెండర్ మరియు కంపెన్స ఖాాకు రుణాల చెలింిప్పలను ఎలక్ట్కైాన్షక్ బదిల్ట చేసే 

సౌకరా్య న్షి  కంపెన్స అందిసీ్ంది. 

 

xiv. కంపెన్స వెబ్సైట్లో కస్మైర్ పోరలై్స స్దుపాయాని్ష  కలిగి ఉంది మరియు కస్మైర్ పాస్వ్ర్ ులను 

స్రిగాగ నమోదు చేయడం ద్వవ ర్య ఐటీ(IT) క్రపయోజనాల క్టస్ం ాాె లిక/ఫైనల్స వ్డీు చెలింిచన 

స్రిఫైికేట్, ఖాాల స్థసేటై్మంట్ మొదలైన వాటన్ష పందడం క్టస్ం అటువ్ంట సౌకరా ం ద్వవ ర్య 

ఖాాలను యాె్ స్ చేయవ్చుచ .. 

 

xv. సాధారణంగా, కస్మైర్ యొకె  ఏదైనా ఖాాకు స్ంబంధంచన అన్షి  డేటా/పక్రాలు లోన్/ఖాా 

మూసవేయబడిన 5 స్ంవ్త్ ర్యల తర్యవ త క్రపక్ష్యళన చేయబడాయి మరియు 5 స్ంవ్త్ ర్యల 

తర్యవ త అటువ్ంట ఖాాల యొకె  ఏదైనా స్మాచారం/డేటాను అందించడాన్షక కంపెన్స ఎలాంట 

అభా ర నానను సీవ కరించదు. 

 

xvi. రుణం పంప్లణీ చేసన తర్యవ త మరియు రుణక్రరహీత/విక్రకేత పేరు మీద చెకుె ను జార్వ చేసన 

తర్యవ త, ఏవైనా కారణాల వ్ల ికొనుగోలు లావాదేవీ పూరి ీకానటయిితే మరియు చెకుె  రుణ ఖాాకు 

తిరిగి జమ చేయబడితే, రుణక్రరహీత లోన్ ఖాాకు డెబిట్ చేసన తేదీ మరియు రుణం 

మూసవేయబడిన తేదీ మధా  రల వ్ా వ్ధక వ్రింీచే రేటు క్రపకారం వ్డీున్ష చెలింిచాలి. 

 

xvii. మా వెబ్సైట్లో ఎపు టకప్పు డు క్రపచురితమైన నో యొవ్ర్ కస్మైర్ (కేవైసీ-KYC), యాంటీ మన్స 

లాండరింగ్ (ఏఎంఎల్స-AML) మరియు కస్మైర్ యాె్ పెన్ై్  పాలసీ న్షబంధనలకు కస్మైర్ 

కటైుబడి ఉండాలి 
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xviii. రుణక్రరహీతలు ఎదుర్కె నే ఏవైనా "రుణద్వత-స్ంబంధత" న్షజమైన ఇబబ ంది/ఇబబ ందులకు 

కంపెన్స వెంటనే హాజరవుతుంది. కంపెన్స రుణం మంజూరు మరియు పంప్లణీక స్ంబంధంచనది, 

కాన్స ఆస/ీఆస ీస్ంబంధత స్మస్ా లకు ఎటువ్ంట వారంటీన్ష అందించదు మరియు ఆస ీటైటల్స, 

న్షర్యమ ణం యొకె  నాణా త, క్రపాజెక్ ైప్పరోరతి మొదలైన వాటతో స్ంతృప్ల ీచెందవ్లసన రధా త 

రుణక్రరహీతదే. 

 

xix. స్రైన పోస్లై్స చరునామా, ఇ-మయిల్స ఐడీ(ID), టెలిఫోన్ నంబర్ మరియు మొబైల్స నంబర్ 

మరియు కంపెన్సతో ఏదైనా ఇతర కమాూ న్షకేషన్ మార్యగలను నమోదు చేయడం రుణక్రరహీత 

యొకె  రధా త. 

 

xx. రుణక్రరహీత రుణం యొకె  అదే కాలవ్ా వ్ధన్ష కొనసాగించడాన్షక రుణక్రరహీత బలె్స /లంప్ 

స్మ్ క్రపీపేమంట్ కారణంగా రుణక్రరహీత యొకె  న్షరిషే ైఅభా ర నాన మేరకు ఈఎంఐ(EMI) 

మొతంీలో ఏదైనా ద్వమాష్క తగి గంప్ప ఉంటే, ఈఎంఐ(EMI) తగి గంప్ప క్టస్ం అభా ర నాన 

పరిరణంచబడుతుంది. క్రపీపేమంట్కు స్ంబంధంచ, కస్మైర్కు ఈఎంఐ(EMI)లో 

తగి గంప్ప అవ్కాశం ఉంటుంది, అటువ్ంట ముందసీ్ చెలింిప్ప 5 ఈఎంఐ(EMI)లకు 

స్మానంగా ఉని  స్ందర్యభ లలో మాక్రతమే 

xxi. లోన్ పదవీకాలం పడిగింప్ప: ఆర్ఓఐ(ROI)లో ఏదైనా అప్వ్ర్ ు రివిజన్ జరిగినప్పు డు, కంపెన్స తన 

లోన్ ఖాాలో మారుు లను మరియు రా లన్్  లోన్ పదవీకాలాన్షి  రుణక్రరహీతకు ఆటోమేటక్

గా/క్రపాసెు కవై్గా తెలియజేసీ్ంది. రుణక్రరహీతక ఈ కంది ఎంప్లకలు(ఆపని్లు) ఉంటాయి - 

 

i) వ్రింీచే మరుగుపరచబడిన ఈఎంఐ(EMI)న్ష చెలింిచడాన్షక లేద్వ 

ii) వ్రింీచే ఏకమొతంీ ముందసీ్ చెలింిప్పలను చెలింిచడాన్షక మరియు అదే ఈఎంఐ(EMI)న్ష 

కొనసాగించడాన్షక లేద్వ 

iii) అదే ఈఎంఐ(EMI)న్ష కొనసాగించడాన్షక మరియు లోన్ కాలవ్ా వ్ధన్ష పడిగించడాన్షక. 

పైన పేరె్క ని  వాటలో దేన్ష క్టస్మైనా క్రరంచ్న్ష స్ందరిశ ంచడం/ స్ంక్రపదించడం, 

కమాూ న్షకేషన్/వ్డీు రేటులో మారుు లను పోస్ ైచేయడం రుణక్రరహీత యొకె  రధా త. 

xxii. రుణాల క్టస్ం ఆర్ఓఐ(ROI) (కార్ ు రేటిు)లో డౌన్వ్ర్ ు రివిజన్ చేయబడినప్పు డలిా, భవిషా తీు కొరకు 

మంజూరు చేయబడిన కొత ీరుణాలకు కూడా ఇది వ్రిసీీ్ంది. పాత లోన్లకు స్ంబంధంచ, 

వ్రింీచే న్షబంధనలకు లోబడి, రుణక్రరహీతలు ాజా కంపెన్స హౌసంగ్ ఫైనాన్్  రేట్ (పీఎన్

బీహెచ్ఎఫ్ఆర్-PNBHFR)క మారడం ద్వవ ర్య తగి గన వ్డీు రేటు క్రపయోజనాన్షి  పందే అవ్కాశం 

ఉంటుంది మరియు నామమాక్రతప్ప రుస్ము మరియు కొన్షి  ఫార్యమ లిటీలను పూరి ీచేయడం 

ద్వవ ర్య ఆర్ఓఐ(ROI) మోడ్ను ర్వసెట్ చేయవ్చుచ . 

 

xxiii. ఈ క్టడ్ను కంపెన్స డైర్కరై ిబోరుు క్రపతి ఏటా లేద్వ అంతకంటె తకుె వ్ విర్యమాలలో స్మీక్షిసీ్ంది. 

 

xxiv. క్టడ్ను క్రపచారం చేయడాన్షక, కంపెన్స వీటన్ష చేయాలి: 

 

 ఇపు టకే ఉని  కస్మైర్లకు మరియు కొత ీకస్మైర్లకు క్టడ్ కాపీన్ష అందించడం; 

 ఈ క్టడ్ను కంటర్ ద్వవ ర్య లేద్వ ఎలక్ట్కైాన్షక్ కమాూ న్షకేషన్ లేద్వ మయిల్స ద్వవ ర్య 

అభా ర నానపై అందురటులో ఉంచడం; 

 ఈ క్టడ్న్ష క్రపతి శాఖలో మరియు వారి వెబ్సైట్లో అందురటులో ఉంచడం; మరియు 

 క్టడ్ ను గురించన స్ంబంధత స్మాచార్యన్షి  అందించడాన్షక మరియు క్టడ్ను 

ఆచరణలో పెటడైాన్షక వారి సబబ ంది శక్షణ పంద్వరన్ష న్షర్యధ రించుక్టవ్డం. 
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